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... ali pa konča tako.Lesno biomaso lahko pretvorimo v koristno
energijo...

Gozd vse bolj prodira na kmetijska zemljišča. Če ga ne bomo intenzivneje izrabljali, bo
počasi potisnil človeka v dolino.
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Nazaj k naravi

Razvojna filozofija, znanstveno in znanstveno-tehnične revolucije in nenasitna
potrošniška miselnost, ki jo je oblikoval profitni motiv gospodarjenja, sta v
dosedanjem razvoju usmerila človeštvo v uporabo fosilnih virov energije,
intenzivni način obdelave tal, kemično industrijo in podobno. Bliskovito smo
dosegli visok življenjski standard, ki pa zaradi neupoštevanja naravnih zakonov
močno načenja naš obstoj in obstoj rastlinskega sveta na planetu. Življenje je
ogroženo zaradi:
- pojava učinka tople grede in s tem otoplitve Zemlje in posledičnih sprememb

klimatskih razmer,
- tanjšanja ozonske plasti in pojava ozonskih lukenj,
- stopnjevanja onesnaženosti zraka, vode in tal, 
- propadanja in uničevanja gozdov in prekomernega izkoriščanja pragozda,
- sprememb v vodnem krogotoku,
- izumiranja rastlinskih in živalskih vrst in
- naraščanja kroničnih in degenerativnih bolezni.

S časom vse bolj naraščajo stroški zaradi uničene narave in obolelosti ljudi,
tako da jih že bolj razvite države vse teže pokrivajo. Čeprav je kakovost razvoja v
najrazvitejših deželah doživela že bistveno preobrazbo, se vsebinski problemi še
povečujejo.

Opozarjajo nas, da se bo moralo človeštvo lotiti ekoloških problemov s
skupnimi močmi. Interdisciplinarno in mednarodno sodelovanje morata biti
osnova človekovega delovanja v najožjem življenjskem okolju z namenom, da
oblikujemo okolju prijazno strategijo, v kateri se bo človek vključil v krožni tok
narave, ki je edino zagotovilo preživetja današnje civilizacije.

Slovenija meri 20.256 km2. Z gozdovi je pokrite 54% površine. Lansko leto
smo v Sloveniji koristili 294 PJ primarne energije, od tega trda goriva 23,4%,
tekoča goriva 39,8%, nuklearna energija 17,6%, vodna energija 17,6%, vodna
energija 4,1%, les 3,81% (11,2 PJ) in drugi obnovljivi viri 0,2%.

Slovenija spada med onesnažene dežele Evrope. Med glavnimi razlogi je prav
gotovo tudi kurjenje manj kakovostnih fosilnih goriv, ki jih uporabljamo v
termoelektrarnah, toplarnah in individualnih kuriščih, in zastarele tehnologije.

V Sloveniji se danes porabi za energetske namene okoli 1,2 milijona m3 lesa,
od tega okoli 70% za ogrevanje individualnih hiš in stanovanj, 30% pa za
energetske potrebe v industriji. V ta namen industrija koristi okoli 90 kotlovnic s
skupno močjo okoli 390 MW. Na žalost so vse naprave, razen nekaj izjem,
tehnološko zastarele, nekaj, na prste preštetih, sodobnih naprav za ogrevanje
večjih moči najdemo tudi v lesno predelovalni industriji in pri mizarskih obrtnikih.

Na račun slabega zraka je močno ogroženo zdravje ljudi. Slab zrak imajo v
času kurilne sezone povsod, kjer so koncentrirana individualna kurišča, najbolj
problematično pa je stanje v tistih strnjenih naseljih, kjer prevladuje slaba
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prevetrenost in se pojavljajo temperaturne inverzije. Znana je tudi splošna
ogroženost slovenskih gozdov. V tem desetletju se je v primerjavi s prejšnjim
znižal letni posek za 19%. V zadnjih letih se je pri nas kakovost zraka marsikje že
bistveno popravila, predvsem na račun boljših fosilnih virov energije. V razvojni
strategiji energetske oskrbe dajemo prednost plinifikaciji Slovenije. Čeprav je
plin odrešitev za lokalno onesnaženost, ga podobno kot druge fosilne vire
energije ne bi smeli nekritično uporabljati. Zato bo potreben t.i. energetski
preobrat, kar pomeni, da bomo morali fosilne vire v čim večji meri pustiti pod
zemljo oziroma jih nameniti bolj kakovostni neenergetski izrabi. Dolgoročna
usmeritev mora biti uporaba obnovljivih virov energije, med katerimi bo, po naših
naravnih danostih, imela biomasa pomembno vlogo.

V uvajanju sodobne tehnologije za koriščenje biomase zaostajamo za Evropo
za dobrih 15 let, v razvoju tehnologije približno pol stoletja. Razvoj tehnologije
kurjenja biomase je dosegel najvišji nivo v skandinavskih deželah in v sosednji
Avstriji. Bistvo sodobne tehnologije kurjenja biomase je v tem, da omogoča čim
bolj popolno izgorevanje gorljivih sestavin. Tako emisije CO in Cx Hy praktično
ni več. Mi se šele pogovarjamo o sodobnejši izrabi biomase, v sosednji Avstriji
pa imajo že preko 300 krajev, ogrevanih z biomaso, in okoli 2000 sodobnih peči
v industriji ter 20.000 sodobnih individualnih kurišč. Vsi imajo skupni cilj, da
doma proizvedeni lesni sekanci in briketi zamenjajo nafto, plin in fosilne vire.

Pri naših severnih sosedih celo do polovico investicije v opremo za izrabo
biomase pokrije država. Prepričani smo lahko, da tudi tam država kar tako ne
razmetava denarja in ga ne bi vlagala v biomaso, če ne bi pričakovala koristi. Že
površna analiza pokaže hiter povratek denarja, vloženega v izrabo biomase. Ta
denar kroži v državi in se oplaja, medtem ko denar za fosilne energetske vire
odteka iz države in slabi moč narodnega gospodarstva. Izraba biomase za
ogrevanje je lahko izziv in možnost preživetja za marsikaterega kmeta, zlasti v
hribovskih območjih. Kmetijstvo in gozdarstvo utrjujeta svoj položaj, v ta namen
se pojavlja trg ustrezno pripravljenega lesnega kuriva, ki omogoča zamenjavo
peči na plin in nafto. To je nov izziv za našo kmetijsko politiko. Jo bo kmetijsko
ministrstvo znalo pravilno izkoristiti in razviti? Ministrstvo za okolje in prostor že
subvencionira investicije v avtomatsko kurjenje z lesnimi sekanci (trenutno do 15
%). Sedaj je na potezi še Ministrstvo za kmetijstvo, ki bo moralo investicije v
sodobno ogrevalno tehniko vključiti v svoj sistem podpor. Tudi s takšnimi akcijami
bomo zadržali življenje v hribih in ohranili poseljenost demografsko ogroženih
območij. 

Naš cilj je, da postane Slovenija na tem področju skupaj z Avstrijo vodilna
dežela v tem delu Evrope in da širimo okolju prijazne ideje preko svojih meja.

Človeku in okolju prijazna oblika sožitja je, dolgoročno gledano, edina
možnost, da preživimo. To je tudi edina vstopnica za prehod v naslednje
tisočletje in pridružitev Slovenije k Evropi.

mag. Martina Šumenjak
Zveza društev za biomaso Slovenije
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LESNA BIOMASA - Star vir energije v novi obleki

Uvod
Lesna biomasa je star, preizkušen, a hkrati moderen, okolju prijazen, domač

in strateško pomemben vir energije. Bolj kot je naprava, v kateri biomaso kurimo,
moderna, večji je izkoristek potencialne energije. Razlike v izkoristkih med
starimi in modernimi pečmi so tudi dvakratne, kar pomeni, da nam je lahko enako
toplo tudi ob enkrat manjši porabi kuriva. 

Les že tisočletja uporabljamo za kuhanje in ogrevanje. V dvajsetem stoletju
smo ga marsikje zamenjali z drugimi energetskimi viri (nafta, plin, premog), ki
močno onesnažujejo okolje s toplogrednimi plini in niso na razpolago v
neomejenih količinah. Tudi lesne biomase ni neomejeno mnogo, a je v primerjavi
s fosilnimi gorivi obnovljiv vir energije. To pomeni, da ga ob smotrni in trajnostni
rabi ne zmanjka in ne obremenjuje okolja z neuravnoteženim onesnaževanjem.

Slovenijo lahko na področju sodobne uporabe lesne biomase štejemo med
manj razvite evropske države. Družba se nahaja v navideznem stanju neomejene
blaginje, kljub temu, da letno "zapremo" skoraj 3000 kmetijskih obratov, vozimo
kurilno olje na gorske kmetije, v šole in župnišča. Drevesa in grmovje nam
neusmiljeno spreminjajo podobo slovenske kulturne krajine, veje nam rastejo
skozi okna. Lesna masa iz gojitvenih in varstvenih del v gozdovih je potencial, ki
ostaja slabo izkoriščen. Bo za spremembe potrebna kriza?

Pridobivanje lesne biomase v obliki sekancev se v svetu razvija že nekaj
desetletij. Naglemu razvoju so v največji meri botrovale potrebe po zmanjšanju
stroškov za pridobivanje kuriva iz gozda in svetovna energetska kriza po prvem
"naftnem šoku". 

Upravičeno se lahko vprašamo zakaj je Slovenija izgubila korak s svetom tudi
na področju izrabe lesne biomase, ki jo imamo precej na razpolago. Za
spodbudo razvoja na tem področju so povsod potrebni ukrepi države. Država se
zadnja leta sicer trudi z ukrepi spodbujanja rabe obnovljivih virov energije, a so
subvencije tako nizke, da očitno še niso zanimive za zasebnike. Kdo mora videti
dlje od posameznika, ki se razumljivo obrača predvsem po ekonomski logiki in
udobju. Vsekakor je to politika in država. Seveda politika in država se lahko
navidezno zelo intenzivno ukvarjata s tovrstno problematiko, vendar dokler neka
usmeritev nima odziva pri ljudeh, toliko časa je jalova. Rezultati politike rabe
obnovljivih virov energije (v tem primeru lesne biomase) so pri nas žal slabi. 

Tehnološki razvoj, ki nezadržno prodira na vseh področjih prinaša spremembe
tudi pri uporabi najstarejšega kuriva. Les ni nujno potrebno le cepiti ali zložiti v
butare za kmečke peči, kurimo ga lahko tudi v drugačnih oblikah (sekanci, iveri,
peleti, briketi). Nove oblike kuriva pa zahtevajo tudi prilagojene tehnologije
pridobivanja in kurjenja. Vsaka novost v ljudeh zbuja dvome, strah in pomisleke.
Najboljše zdravilo za premagovanje tega je znanje, najbolj prepričljive pa so
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izkušnje tistih, ki so se z novo tehnologijo že opremili. Ljudsko "modrost", da se
pač ne izplača, kljub vsemu počasi najeda zob časa in razjeda dvom, kako pa da
se splača našim severnim sosedom in še bolj severnim Skandinavcem. 

V nadaljevanju prispevka prikazujemo nekaj osnovnih podatkov, ki so potrebni
za boljše razumevanje pomena znanja o lesu kot kurivu in še posebej o lesnih
sekancih. Običajno strokovne prispevke pišemo tako, da najprej opisujemo
različne lastnosti, prednosti in slabosti, če je potrebno dodamo tudi kalkulacije.
Tokrat naj bo obratno. Zato najprej nekaj o stroških za ogrevanje nato pa nekaj
o lastnostih lesa kot kuriva in o načinih kako lahko sami izboljšamo kurilno
vrednost lesa. Na koncu podajamo pregled nekaterih prednosti in pomanjkljivosti
pri sodobnih tehnologijah izrabe lesne biomase kot kuriva.

Primerjava cen kuriva in kalkulacije stroškov
Primerjave cen so lahko zelo varljive, saj se količine posameznih kuriv med

seboj zelo razlikujejo, razlikujejo pa se tudi njihove energetske vrednosti. Vendar
je za posameznika v končni fazi pomembno koliko družinskega proračuna bo
moral nameniti za letno oskrbo z kurivom. V preglednici 1 je podana primerjava
med cenami lesnega kuriva in kurilnega olja, ki se v slovenskem prostoru
pojavljata kot največja konkurenta in najpogostejša energenta v zasebnih
gospodinjstvih. Poleg tega že dalj časa velja, da je kurilno olje cenejše kot drva,
letošnja več kot 50 odstotna podražitev kurilnega olja je razmerje nekoliko
spremenila v prid drv. Pri letni porabi upoštevamo, da je za povprečno "slabo"
izolirano slovensko hišo potrebno 3000 l kurilnega olja ali temu olju ustrezen
ekvivalent lesnega kuriva (15 m3 drv ali 30 nasutih m3 lesnih sekancev). 

Pri izračunu so upoštevani naslednji energetski ekvivalenti:
1000 l kurilnega olja ~ 5 m3 zračno suhih drv listavcev
1000 l kurilnega olja ~ 10 nasutih m3 zračno suhih lesnih sekancev

V praksi se pri lesnem kurivu uporabljajo zelo različne količinske enote, za lažje
razumevanje in nedvoumno predstavitev podajamo še količinske pretvornike:
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Vrsta kuriva Cena* Letna poraba Letni stroški
Drva - goli 5.700 SIT/m3

Drva - metrska 7.800 SIT/m3

Drva - polena (30-50 cm) 8.600 SIT/m3 15 m3 129.000 SIT
Lesni sekanci 3.000 SIT/ nasuti m3 ** 30 nasutih m3 90.000 SIT
Kurilno olje 65,2 SIT/l 3000 195.600 SIT

Preglednica 1 Primerjava cen nekaterih kuriv in letna poraba - nakup na trgu

Opombe:
* Cene kuriva ne vsebujejo stroškov prevoza, saj so le ti odvisni od prevozne razdalje. 
** lesnih sekanci se ne da kupiti prosto na trgu zato smo vzeli ceno sekancev v sosednji Avstriji, kjer pa so
cene subvencionirane.



Iz enega 1 m3 lesa dobimo približno 1,5 prostornega metra drv oz. 3 nasutih
m3 sekancev.

V preglednici 1 so prikazane cene lesnega kuriva na trgu. V primeru, da imamo
lasten gozd in najamemo delavce, je izračun stroškov podan v preglednici 2.
Stroški sečnje in spravila se spreminjajo glede na težavnost terena,
koncentracijo sečnje in dimenzije dreves. Prevoz, ki vključuje tudi nakladanje in
razkladanje drv smo v povprečju računali 1000 SIT/ m3. Cena prevoza je
odvisna tudi od prevozne razdalje.

Pri stroških sečnje, spravila ter razžagovnja in cepljenja smo upoštevali okvirne
cene za najeto delovno silo. Vse ocene stroškov v preglednicah 2 in 3 so zelo
okvirne, poudariti hočemo le pomen lastne surovine in dela. Razlike v zniževanju
stroškov za kurivo se odražajo v prihranku za družinski proračun. V primeru, da
lastnik delo opravi sam, lahko upoštevamo le materialne stroške za uporabo
motorne žage, traktorja, traktorske prikolice ter sekalnika ali cepilnega stroja. Iz
tega izhajajo tudi razlike med stroški v preglednicah 2 in 3. 

Pri izračunih materialnih stroškov priprave kuriva (preglednica 3) smo
upoštevali kalkulacije stroškov kmetijske mehanizacije in katalog kalkulacij za
načrtovanje gospodarjenja na kmetijah v Sloveniji. Ob tem je potrebno poudariti,
da s takšnimi materialnimi stroški lahko računamo, če so stroji izkoriščeni toliko
kot znašajo predpostavke v katalogu.

V kolikor pridobivamo les za sekance neposredno iz gojitvenih in varstvenih
del, ki so subvencionirana iz proračuna, bi bili skupni stroški za energijo še nižji.
Pri primerjanju sekancev in drv je potrebno upoštevati, da so sekanci že
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Drva Sekanci
Faze dela SIT/m3 SIT/leto SIT/m3 SIT/leto
Sečnja in spravilo 2.000 30.000 2.000 20.000
Prevoz 1.000 15.000 1.000 10.000
Razžagovanje in cepljenje 1.500 22.500 - -
Izdelava sekancev - - 2.100 21.000
Skupaj 4.500 67.500 5.100 51.000

Preglednica 2  Stroški pridobivanja kuriva - lasten gozd in najeto delo

Drva Sekanci
Strojna oprema SIT/m3 SIT/leto SIT/m3 SIT/leto
Motorna žaga, traktor 1.000 15.000 1.000 10.000
Prikolica, traktor 500 7.500 500 5000
Motorna žaga, cepilnik 1.000 15.000 - -
Sekalnik - - 1.700 17.000
Skupaj 2.500 37.500 3.200 32.000

Preglednica 3  Materialni stroški pridobivanja kuriva - lasten gozd, dela sam



pripravljeni za uporabo - kurjenje, medtem ko je drva potrebno še nažagati, zložiti
in tudi vsakodnevno kuriti. Materialni stroški sicer niso zelo veliki, poraba časa pa
se absolutno prevesi v korist kurjenja s sekanci. Za pripravo drv in kurjenje z
drvmi porabimo približno sedemkrat več časa kot pri uporabi sekancev. V
primeru, da imamo na razpolago malo časa ali da ni nikogar, ki bi stalno skrbel
za ogenj v peči, potem se prednost uporabe sekancev pred drvmi še dodatno
poveča. Vsekakor se poveča udobnost bivanja, ki je v primeru uporabe lesnih
sekancev podobna kot pri uporabi kurilnega olja. Večji problem lahko predstavlja
le prostor, ki je potreben za skladiščenje lesnih sekancev v bližini kurilne
naprave. 

Po podatkih statističnega urada je v Sloveniji  leta 1995 kar 28 % stanovanj za
ogrevanje uporabljalo les ali lesne ostanke. Večji porabniki lesa so kmečka
gospodinjstva, ki imajo v lasti gozd. Iz ankete lastnikov gozdov izvedene v letu
1995 pa se je izkazalo, da se poraba lastnega lesa v energetske namene
povečuje z večanjem gozdne posesti. 

Glede na to, da v Sloveniji prevladujejo zasebne gozdne posesti velikosti do 5
ha, količina pridobljenega lesa za ogrevanje ne zadostuje za samooskrbo. Ravno
pri teh bi bila zato zelo pomembna učinkovitejša uporaba razpoložljivega lesa. 

Primer:
Na posesti, veliki 5 ha lahko pridobimo v povprečju 10 m3 lesa letno (2
m3/ha).
Pri uporabi zastarele tehnologije kurjenja ta količina ne zadošča za
povprečno samooskrbo gospodinjstva. V primeru uporabe sodobnih peči pa
si s tako količino lesa že zagotovimo energetsko neodvisnost pri ogrevanju.

Sodobni sistemi ogrevanja so koristni tudi za lastnike večjih posesti, saj lahko
zaradi manjše lastne poraba lesa za kurjenje več lesa prodajo na trgu. Lastniki bi
v prihodnje lahko proizvajali tudi energijo za trg. 
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Kurilnost lesa (kurilna vrednost - ogrevna moč)

Kurilnost lesa je odvisna od štirih dejavnikov. Na nekatere (vlažnost,
ohranjenost) lahko vplivamo z ustrezno pripravo in skladiščenjem, drugi pa so
vezani na naravno zgradbo lesa.

Ena od osnovnih lastnosti, ki vplivajo na kurilnost je vrsta lesa, ki pa ne vpliva
le na količino akumulirane enrgije vendar tudi na način in dolžino sproščanja le
te v procesu gorjenja. Ko govorimo o kurilni vrednosti moramo ločevati kurilno
vrednost glede na maso in kurilno vrednost glede na prostornino. Glede na maso
imajo največjo kurilno vrednost iglavci, vendar so razlike zanemarljive, glede na
prostornino pa listavci. V praksi to pomeni, da les iglavcev hitreje in intenzivneje
izgoreva in je tako bolj primeren za kuhanje ali peko, medtem ko les trdih
listavcev izgoreva počasneje in je primernejši za ogrevanje.
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 KURILNOST LESA 
JE ODVISNA OD

3. Kemiène in anatomske 
zgradbe lesa

1. Vrste lesa

2. Vla nosti lesa

4. Ohranjenosti in 
zdravosti lesa

Dejavniki, ki vplivajo na kurilnost lesa

Masa Kurilnost
Vrstalesa kg/m3 kWh/m3 kWh/pr.m. KWh/kg
Javor 634 2600 1900 4,1
Breza 628 2700 1900 4,3
Bukev 700 2800 2100 4,0
Hrast 690 2900 2100 4,2
Jelša 512 2100 1500 4,1
Topol 415 1700 1200 4,1
Robinija. 732 3000 2100 4,1
Smreka 467 2100 1500 4,4
Bor 523 2300 1700 4,4
Macesen 523 2300 1700 4,4
Jelka 444 2000 1400 4,5

Kurilna vrednost (zračno suh les) posameznih drevesnih vrst



Kurilna vrednost pa je odvisna tudi od kemične sestave lesa. Les iglavcev ima
v povprečju večjo vsebnost lignina, zato imajo večjo kurilno vrednost na osnovi
mase. 

Zelo pomembna lastnost kuriva je vsebnost vode lesu. V praksi ločimo več
stopenj vsebnosti vode, ki so navedene v preglednici 5.

Vsebnost vode v kurivu je zelo spreminjajoča lastnost, na katero lahko
vplivamo s pravilnim načinom sušenja in skladiščenja. Vsebnost vode v lesu je
dejavnik, ki v veliki meri vpliva na kurilnost. Velika vsebnost vode v lesu negativno
vpliva tudi na celoten proces gorenja, na kurilno napravo, kakor tudi na dimnik.
Priporočljivo je, da je les pred uporabo vsaj zračno suh. 

Iz grafikona je razvidno, da kurilnost strmo pada z večanjem vsebnosti vode v
lesu. To še dodatno potrjuje pomen pravočasne priprave kuriva in ustreznega
sušenja. Pravilno skladiščenje pripomore tudi k boljši ohranjenosti kuriva
(piravost, napad škodlivcev).

Izhajajoč iz štirih najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na kurilnost lesa
lahko zaključimo, da je pri izbiri in uporabi lesnega kuriva najpomembnejše
upoštevati naslednje: 
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Vsebnost vode v lesu (v %)
Svež les 50 - 60
Gozdno suh les 25 - 30
Zračno suh les 15 - 20
Sobno suh les 8 - 10
Absolutno suh les 0

Preglednica 5  Stopnje vsebnosti vode v lesu
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- Za ogrevanje izberemo les trdih
listavcev, ker izgorevajo počasneje in
dajo več žerjavice, za kuhanje in
peko pa les iglavcev, ker izgorevajo
hitreje in intenzivneje. 
- Kurivo pripravimo pravočasno, da je
vsebnost vode v lesu čim manjša. To
dosežemo s sečnjo v jesenskem in
zimskem času ali s sečnjo na suš
(posekamo poleti in pustimo cela
drevesa ležati v gozdu nekaj tednov).
Kurivo izdelamo čim prej in ga
primerno skladiščimo (pokrita a

zračna skladišča). Kurivo mora biti pripravljeno spomladi tako, da se lahko do
jeseni primerno posuši, priporočljivo pa je, da se les suši vsaj 6 mesecev.

- Kurivo mora biti primerne velikosti, saj se manjši kosi hitreje sušijo, vendar pa
tudi hitreje izgorevajo in puščajo manj žerjavice. S cepljenjem lahko
pospešimo sušenje. Na splošno pa veljam da mora biti velikost kuriva
prilagojena kurilni napravi in namenu kurjenja. 

- Pri izdelavi lesnih sekancev, les posekamo in razžagamo na ustrezno velike
kose (2-4 m dolge) ter pustimo v gozdu, ob cesti, na pomožnem skladišču ali
na dvorišču, zmeljemo ali zdrobimo zračno suh les. Skladiščenje svežih
sekancev povzroča veliko problemov, obstaja pa tudi nevarnost samovžiga,
zato je potrebno umetno sušenje, kar pa predstavlja dodatne stroške. 

Nike Pogačnik, univ.dipl.inž.gozd.
Mag. Mirko Medved, univ.dipl.inž.gozd.

Gozdarski inštitut Slovenije
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Prednosti
Izraba različnih virov lesne biomase iz gozda, grmišč,
zaraščajočih kmetijskih površin, sadovnjakov, parkov,
ob infrasturnih objektih (ceste, železnice, elektrovodi,
plinovodi…)
Izraba neetatne lesne mase iz gojitvenih in varstvenih
del, ki so subvencionirana
Možna izraba lesa vseh drevesnih vrst ter lesnih
ostankov domače predelave lesa
Tehnologija dela pri sečnji in spravilu se ne spremeni
bistveno, ni potrebna dodatna oprema
Pri kurjenju s sekanci se celotna poraba časa za
pripravo kuriva skrajša.
Sodobne peči na lesne sekance in drva imajo zelo
visoke izkoristke.
Potrebna je manjša količina lesa za ogrevanje
Manjše emisije škodljivih snovi zaradi boljšega
izgorevanja
Večja udobnost bivanja: popolna avtomatizacija
kurjenja s sekanci, drva pa nalagamo le enkrat do
dvakrat dnevno.
Razvoj novih dejavnosti na kmetijah
Pozitivni vplivi na regionalni razvoj
Ustvarjanje novih zaposlitev na podeželju

Prednosti in pomanjkljivosti sodobnih načinov kurjenja z lesno biomaso 

Pomanjkljivosti
Višji investicijski stroški (peč, zalogovnik)
Investicija v sodobno peč na drva je nižja kot pri
sekancih
Pomanjkanje domače opreme
Nerazvit trg z sekanci
Prenizke subvencije za osnovno investicijo
Slaba obveščenost ljudi
Premalo znanja za racionalne odločitve
Lastniki niso opremljeni z opremo za pridobivanje
sekancev



SODOBNE KURILNE NAPRAVE ZA LESNO BIOMASO

Čeprav ga pri nas nismo prav zaznali, je bil tudi tehnološki razvoj kurilne
tehnike v zadnjih letih izredno hiter. Tehnologija, razvita za velike kurilne sisteme
z več sto kW, se vse bolj uspešno prenaša na majhne kurilne naprave z močjo
do 100 kW. Tako imamo danes na voljo izredno učinkovite kurilne naprave,
primerne za izrabo lesne biomase in za vgradnjo v individualne stanovanjske
hiše. Razvoj je poganjala želja po čim večji avtomatiziranosti kurjenja, visokih
izkoristkih in majhni emisiji škodljivih snovi. 

Zgorevanje lesa
Gorenje lesa delimo na tri faze:

1. Sušenje (do 150 stopinj Celzija)
V tem obdobju gorenja se les segreje in voda, ki je bila še vezana v njem,

izhlapeva. Več kot je vode v lesu, več energije bo potrebno, da bo izhlapela.

2. Uplinjanje (piroliza, 150-550 stopinj Celzija)
Pri višjih temperaturah se hlapljive spojine v lesu uplinijo. Verjeli ali ne: suh les

tvori kar 85 % hlapljivih - gorljivih sestavin. Okoli 14 % sestavin lesa ostane po
tem obdobju kot oglje.

3. Pravo gorenje (oksidacija
400-1300 stopinj Celzija)

Pri temperaturah nad 400
stopinj Celzija reagirajo lesni plini
z zračnim kisikom. To je obdobje,
ki ga opazimo kot gorenje -
plamen, učeno temu rečemo
oksidacija. Možno je doseči
temperature do 1300 stopinj
Celzija. Pri temperaturah nad 600
stopinj se uplinja in zgori tudi
oglje. Pri dovolj visoki temperaturi
in zadostni količini kisika les
popolnoma zgori. Za njim ostane
le pepel (negorljivi mineralni
ostanki), ki pri običajnih drveh ne
preseže 1 % izhodne teže drv.

Pri prenizkih temperaturah,
predvsem pa pri pomanjkanju
kisika, lesni plini ne zgorijo
popolnoma, pri ohlajanju dimnih
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Shema gorenja v sodobnih pečeh



plinov se ti spet utekočinijo in se nabirajo kot saje in katran v dimniku. Kar nekaj
sestavin v lesnih plinih je hudo nevarnih za okolje (ogljikov monoksid,
ogljikovodiki, dušikovi oksidi), zato les pri nepopolnem zgorevanju močno
onesnažuje okolje. Stare peči na drva so gorenje uravnavale z zapiranjem in
odpiranjem dovoda zraka do kurišča. Pri takšnem načinu so izkoristki slabi, saj
velik del lesa izhlapi neizkoriščen skozi dimnik, za povrh pa še onesnažuje
okolje.

Peči na polena
Klasičnih centralnih peči na drva, takoimenovanih univerzalnih peči, v katerih

lahko kurimo tudi premog, je na našem trgu dovolj. Kljub nekaterim lepotnim
popravkom so v osnovi močno zastarele, saj so zasnovane na tehnologiji iz
začetka tega stoletja. Zanje so značilni slabi izkoristki, onesnaževanje okolja, pa
tudi neprijetno in umazano delo, edina dobra stran je nizka cena. Vendar bi jih
morali prepovedati, saj jih je čas že zdavnaj povozil. V takšnih pečeh hitrost
gorenja uravnavamo s pripiranjem lopute za dovod zraka. Pri polnem odvzemu
toplote je loputa popolnoma odprta in zaradi obilice zraka je zgorevanje popolno
in hitro. Izkoristki so v tem primeru še kar dobri, onesnaženje je majhno, edina
težava je hitra poraba kuriva, kar pomeni pogosto polnjenje kurišča z drvmi. Pri
manjšem odjemu toplote pa za uravnavanje gorenja termoregulacijski ventil
pripira zračno loputo, kar privede do pomanjkanja kisika v območju kurišča.
Seveda se gorenje ne ustavi, pač pa se upočasni predvsem  tretja faza gorenja
- oksidacija. Ker uplinjanje lesa (piroliza) še vedno poteka, se večina uplinjenih
snovi izloči z dimom. Z ohlajanjem dimnih plinov (v dimniku ali na prostem) pa
pride do že omenjene kondenzacije in izločanja nekaterih škodljivih snovi. Ker je
večina peči v individualnih hišah predimenzioniranih, so obdobja, ko obratujejo
pod polno obremenitvijo, sorazmerno kratka.

Za sodobne peči je značilno, da omogočajo popolno zgorevanje lesa tudi pri
nižjih obremenitvah. To so dosegli z ločitvijo zgorevalnega prostora na
primarnega in sekundarnega. V primarnem poteka sušenje in uplinjanje lesa, v
sekundarnem pa zgorevajo nastali lesni plini. S tem se zniža onesnaženje in
doseže izkoristek 90 in več %. Naravni dovod zraka v peč, ki ga omogoča vlek
dimnika, je nadomestilo prisilno dovajanje zraka, za katerega skrbi ventilator.
Dovod zraka v sekundarno gorišče uravnava lambda tipalo (enako kot v
avtomobilskih katalizatorjih). Vse to omogoča uravnavanje moči na samo 30 %
nazivne, brez nevarnosti za nepopolno izgorevanje in onesnaževanje okolja. 

Prostorni zalogovnik za drva omogoča dolg čas gorenja (pri polni obremenitvi
okoli 7 ur, pri delni pa celo okoli 20 ur) oziroma poredko polnjenje peči z drvmi.
Zaradi popolnega zgorevanja nastane le malo pepela (okoli 1 %) in ni potrebno
pogosto čiščenje peči. Poleg dobrega izkoristka in majhnega onesnaževanja
okolja je kurjenje takšnih peči tudi bolj udobno, saj je potrebno manjkrat nalagati
drva v zalogovnik, pa še veliko bolj čiste so. Tudi počutje v prostorih, ogrevanih
s takšnimi pečmi, je bolj prijetno, ker temperature manj nihajo.
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Ločimo dva tipa sodobnih peči na drva:
1. nadtlačni in 
2. podtlačni.
Pri nadtlačnem dovodu zraka ventilator potiska del zraka v zalogovnik drv nad

rešetko. Zaradi zračnega nadtlaka v tem prostoru so nastali lesni plini potisnjeni
v sekundarno gorišče pod rešetko. V ta prostor ventilator dovaja dodatno količino
zraka in plini pri visoki temperaturi popolnoma zgorijo. 

Pri podtlačnem dovodu je ventilator montiran v dimniku in sesa zrak. Pot zraka
pa je podobna kot pri nadtlačnem. Tudi tu zrak potuje preko drv, kjer prevzame
nastale lesne pline, v sekundarno gorišče. Tu z dodatnim dovodom zraka
poskrbimo za popolno zgorevanje. Nastale dimne pline pa ventilator potiska v
dimnik. Te peči so sodobnejše in trenutno prevladujejo na tržišču. Njihove
prednosti v primerjavi z nadtlačnimi so: 

1. lažje kurjenje pri različnem vremenu in vleku dimnika,
2. manj dimljenja v kurilnici pri dolaganju drv,
3. možnost kurjenja grobih sekancev (6-12 cm).

Kontrola dimnih plinov z lambda tipalom
Lambda tipalo izhaja iz avtomobilskega

katalizatorja, z njim pa merimo količino
preostalega kisika v dimnih plinih. Na
osnovi podatkov tega tipala uravnavamo
dotok svežega zraka v gorišče. S tem
dosežemo vedno optimalno zgorevanje,
dober izkoristek in majhno onesnaženje.
Vgradnja tega tipala je nujna, če je peč
pogosto le delno obremenjena.

Še dodatno izboljšavo dosežemo, in se
tudi pri kurjenju z drvmi glede udobja
približamo ogrevanju z oljem, če k peči
priključimo dodaten zalogovnik tople vode (pufer). Dodatna avtomatika v
zalogovnik (hranilnik toplote) preusmerja višek toplote, to pa iz njega črpamo v
času, ko v peči ne gori več. Pri takšnem sistemu običajno zadošča nalaganje drv
v peč enkrat dnevno. Tudi temperaturnih nihanj v stanovanju v tem primeru
praktično ni. Seveda pa morata biti peč in hranilnik toplote dobro usklajena z
velikostjo ogrevanih prostorov in izgubami toplote. Najbolje je, da potrebno
velikost hranilnika toplote izračuna strokovnjak, približno velikost pa lahko
izračunamo po spodnji enačbi tudi sami. Velikost potrebnega hranilnika toplote
je odvisna od usklajenosti moči peči s potrebami stavbe po ogrevanju ter
učinkovitosti gorenja pri delni obremenitvi. Bolj kot je peč predimenzionirana ali
večja kot je razlika v izkoristljivosti peči pri nazivni in delni obremenitvi, večji naj
bo hranilnik toplote. V primeru, da ima peč možnost reguliranja moči in dober
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S kakšnimi stroški računamo?

Zamenjava klasične peči s
sodobno, moči 15-25 kW, hranilnik
toplote, avtomatika za uravnavanje
ter montaža stanejo pri naših
sosedih od 110 do 140 tisoč šilingov
(1,5 do 2 milijona tolarjev). Kasnejše
ogrevanje pa je izredno poceni, saj
so na večini kmetij drva zastonj.



izkoristek pri delni obremenitvi ter je njena nazivna moč dobro usklajena s
potrebami stavbe po ogrevanju, potem naj bo hranilnik toplote osemkrat večji od
zalogovnika za drva. (Zgled: zalogovnik za drva v peči meri 140 l. K takšni peči
sodi hranilnik s prostornino 1120 l - 8 x 140).

Za predimenzionirane peči ali peči s slabšo možnostjo regulacije pa naj bo
hranilnik toplote 14 x večji od zalogovnika za drva. (Zgled: Pri enaki velikosti
zalogovnika, kot pri prejšnjem zgledu, znaša prostornina hranilnika 1960 litrov -
140 x 14).

Avtomatizirano kurjenje z lesnimi sekanci
Pri kurjenju drv oziroma polen je še vedno potrebno ročno nalagati polena v

peč, zaradi česar ta način ogrevanja ni popolnoma primerljiv z oljnim ali plinskim
ogrevanjem. Da bi povečali udobje pri kurjenju z lesno biomaso, so razvili
avtomatizirane peči, v katerih pa ne zgorevajo drva, ampak lesni sekanci.
Sekanci so kosi lesa, veliki do 8 cm, ki so primerni za mehanski transport s polži.
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Peč s podtlačnim dovodom zraka (Der
fortschritliche Landwirt, 19/98)

Peč z nadtlačnim dovodom zraka (Der fortschritliche
Landwirt, 19/98)

1. Vratca za polnjenje
2. Zalogovnik za drva
3. Tlišče
4. Gorišče
5. Primarni dovod zraka
6. Sekundarni dovod zraka
7. Šamotna obloga

8. Izmenjevalnik toplote
9. Dovod vode
10. Odvod vode
11. V dimnik
12. Prostor za pepel
13. Ventilator
14. Zgorevalna šoba

1. Vratca za polnjenje
2. Zalogovnik za drva
3. Tlišče
4. Gorišče
5. Primarni dovod zraka
6. Sekundarni dovod zraka
7. Šamotna obloga
8. Izmenjevalnik toplote

9. Dovod vode
10. Odvod vode
11. V dimnik
12. Prostor za pepel
13. Rešetka
14. Ventilator
15. Lambda tipalo



Sekanci morajo biti čim bolj enaki, da ne pride do težav pri avtomatiziranem
polnjenju kurišča. Sekance pridobivamo s posebnimi stroji, s katerimi večje ali
manjše kose lesa razsekamo na želeno velikost. Ta sistem ogrevanja se je
najprej razširil pri velikih porabnikih (lesna industrija, mizarji), zadnja leta pa so
razvili sisteme, ki so primerni za ogrevanje družinskih hiš, saj najmanjše peči na
sekance omogočajo normalno delovaje že pri moči od 4 kW naprej. Če
pogledamo preko meje v Avstrijo, vidimo, da tam zadnja leta  narašča predvsem
število majhnih in srednje velikih peči, medtem ko število velikih toplarn na
sekance stagnira. Pri nas je stanje zaenkrat popolnoma drugačno, saj stroka in
politika subvencij vzpodbujata predvsem gradnjo velikih toplarn. Verjetno pa se
bo tudi to v kratkem spremenilo. 

Tudi kalkulacije govorijo temu v prid. Zanesljivih domačih podatkov sicer še
nimamo, v Avstriji pa sekanci predstavljajo najcenejši vir ogrevanja. Ker po
udobju ta sistem ogrevanja ne zaostaja za kurilnim oljem ali plinom, ni
presenetljivo, da v Avstriji obratuje že okoli 20.000 sistemov ogrevanja na
sekance s skupno inštalirano močjo 2000 MW (z njimi pridobijo toliko toplote,
kot bi je v treh jedrskih elektrarnah).  Visoko rast pa pričakujejo tudi v prihodnjih
letih, predvsem v območju malih - hišnih sistemov ogrevanja, kjer so se učinkoviti
in cenovno sprejemljivi sistemi na sekance pojavili šele v zadnjih letih. 

Peči za kurjenje s sekanci 
Za kurjenje s sekanci so potrebne posebne peči. Te so dodatno opremljene s

polži za dovod sekancev v gorišče in s polžem za odvod pepela. 
Poznamo dva osnovna tipa peči za kurjenje s sekanci: retortno peč in peč s

predkuriščem.
Peč z retortnim kuriščem je manjša in zahteva manj prostora za montažo.

Zaradi manjše površine so tudi izgube z žarčenjem manjše, zato imajo te peči
nekoliko višje izkoristke.

Dovodni polž potiska sekance v retortno kurišče v obliki krožnika, kjer ob
dovajanju primarnega zraka poteka uplinjanje lesa. Nad zgorevalnim krožnikom
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Prednosti kurjenja z lesnimi sekanci:
Možno popolnoma avtomatsko delovanje.
Za pripravo sekancev lahko porabimo številne
lesne odpadke.
Pri pravilni organizaciji in mehanizaciji je malo
dela s pripravo sekancev.
Stalna pripravljenost za ogrevanje oziroma
pripravo tople vode.
Koristno izrabimo tudi tanjše (veje) in manjvredne
gozdne sortimente.

Slabosti
Visoki investicijski stroški.
Potreben večji prostor za skladiščenje sekancev.
Vsaka kurilnica ne omogoča vgradnje sistema
za kurjenje z lesnimi sekanci (možnost dovoza
sekancev s prikolico, enostavno praznenje
sekancev v priročno skladišče).
Potrebna je določena kakovost sekancev
(zadostna osušenost in ustrezna velikost).



je zgorevalni obroč, preko katerega dovajamo predgreti sekundarni zrak, ki
omogoči kakovostno zgorevanje ne glede na obremenitev. Nastali vroči plini
potujejo v izmenjevalnik toplote. Boljši kotli so opremljeni še z avtomatskimi
čistilci dimnih kanalov. Ravno tako so boljše peči opremljene s polžem za
odstranjevanje pepela v poseben zalogovnik. Tako zadostuje odstranjevanje
pepela enkrat mesečno ali celo letno.  

Pri sistemu s predkuriščem gre v bistvu za dve ločeni kurišči oziroma peči. Pri
tem je predkurišče dejansko samo izgorevalni prostor, obdan s šamotom, in v
njem ni vode, ki bi nase prevzemala toploto. Kot toplotni izmenjevalec služi kotel,
za katerega lahko uporabimo tudi standardno peč. V tem primeru lahko v tej peči
v času, ko ni večjih potreb po ogrevanju, kurimo s kosovnimi odpadki in drvmi,
seveda takrat izkoristek ni nič večji kot pri običajnih pečeh. Sekanci pa zgorevajo
v predkurišču. Ker v tem, kot smo že omenili, ni izmenjevalca toplote, so
temperature zgorevanja precej višje kot v običajnih pečeh. To pa pomeni, da
dobro gorijo tudi nekoliko bolj vlažni sekanci. Prednost tega sistema je še v
možnosti priključitve na obstoječi sistem (dokupimo samo predkurišče in dozator
za sekance). Seveda pa je ta rešitev možna samo, če imamo v kurilnici na voljo
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Peč z retortnim kuriščem in avtomatskim dodajanjem sekancev ter odstranjevanjem pepela.

1- dimni plini
2 - izmenjevalnik toplote
3 - vratca
4 - izolacija
5 - sekundarno gorišče
6 - termostat
7 - primarno gorišče

8 - posoda za pepel
9 - dovod sekancev iz skladišča
10 - zapora za ogenj
11 - dodajalni polž
12 - naprava za električni vžig
13 - nadzor in uravnavanje



dovolj prostora. V obeh primerih sekance na kurišče iz zalogovnika dovaja polž.
Na prehodu iz polža v peč je vgrajena zapora, ki onemogoča prodor ognja iz peči
v polža in naprej v zalogovnik sekancev.

Peči za kurjenje s peleti
Razvoj kurilnih naprav za lesno biomaso pa se ni zaustavil pri sekancih.

Najnovejša pridobitev je uporaba peletov. Ta tehnologija je namenjena predvsem
za urbana naselja, kjer želijo zamenjati fosilna goriva z obnovljivimi, daljinskega
ogrevanja pa ni. V primerjavi s sekanci je ta tehnologija znatno dražja, je pa še
bolj čista, predvsem pa potrebujemo manj prostora za skladiščenje peletov.
Peleti so namreč močno stisnjeni, predhodno zmleti, lesni ostanki (predvsem iz
lesnih tovarn), zelo izenačeni in suhi, zato je njihova kurilna vrednost ustrezno
večja. V primerjavi s sekanci je potrebno za pelete štirikrat manj skladiščnega
prostora. Peleti so zelo izenačeni po velikosti in jih je možno v kurišče natančno
dozirati. Kurjenje s peleti je možno že v pečeh z močjo od 5 kW naprej in so torej
primerni razen za centralno tudi za ogrevanje posameznih prostorov ali etaž.
Pelete razvažajo s posebnimi cisternami in jih v skladišče prečrpajo po ceveh. 
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Predkurišče z dodajalcem sekancev, prigrajeno na običajno peč za trda goriva 

1- zalogovnik sekancev 
2 - pogon polža
3 - dovod sekancev iz skladišča 
4 - izolacija
5 - dodajalni polž

6 - zapora za ogenj
7 - primarno gorišče - predkurišče
8 -  rešetka, dovod zraka, posoda za pepel
9 - sekundarno gorišče,izmenjevalnik toplote (običajna peč)



Priprava sekancev
Za pripravo sekancev lahko koristno

uporabimo manjvreden les, ki ga ni
možno prodati, in razne drobne
odpadke (veje), ki bi sicer
neizkoriščeni obležali v gozdu. Ravno
tako za sekance lahko porabimo razne
lesne odpadke, ki nastajajo pri
predelavi lesa. V državah, kjer nimajo
veliko gozdov (Irska, Velika Britanija,
Danska, Nemčija), se tudi intenzivno
ukvarjajo z gojenjem posebnih hitro
rastočih vrst drevnin (predvsem raznih
vrst vrb in topolov), ki jih po treh do
petih letih rasti požanjejo in sesekajo s
posebnimi stroji (preurejeni kombajni
za silažo). Po žetvi iz štorov poženejo
nove mladike in po nekaj letih se
postopek ponovi. Seveda v Sloveniji,
kjer imamo preveč gozdov in premalo
obdelovalne zemlje, zaenkrat takšni
načini niso zanimivi. 

Ceno sekancev sestavljajo: nabavna
cena za les, stroški transporta in
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Peč za kurjenje s peleti.

Pelete prodajajo in transportirajo podobno kot pri nas kurilno olje. 



stroški priprave sekancev. V Avstriji se cena sekancev vrti med 200 in 250 šilingi
za m3. Pri tem moramo upoštevati, da je na kmetiji les praktično zastonj in nas
pri sekancih za lastno rabo zanimajo samo stroški prevoza lesa iz gozda, sekanje
in skladiščenje. 

Organizacija priprave sekancev
Kurilna vrednost lesa, in s tem tudi sekancev, je odvisna predvsem od

vsebnosti vode. Čeprav peči na sekance omogočajo kurjenje z bolj vlažnim
lesom (do 35 % vlage) kot pa peči na drva, so zaradi boljšega izkoristka zaželeni
čim bolj suhi sekanci. Običajno les, ki ga bomo predelali v sekance, podiramo v
zimskih mesecih, ko vsebuje najmanj vode. V tem času iglavci vsebujejo do 60
%, listavci pa med 40 in 50 % vlage. Posekan les zložimo po možnosti na sončen
in vetroven kraj. V tem primeru se vsebnost vlage v drobnejših deblih in vejah do
jeseni zniža pod 30 %. Debla, debelejša od 20 cm, pa se do te stopnje osušijo
v dveh letih. Pomembno je, da debla ne ležijo na tleh, ampak so nekoliko
privzdignjena. S tem olajšamo kroženje zraka in preprečimo vlaženje lesa od tal.
Če les skladiščimo na vlažnem mestu, se prične kvariti (trohnenje, plesen) in
njegova kurilna vrednost se zmanjša. 

Dodatno lahko osušimo že pripravljene sekance. Ker so sekanci sorazmerno
majhni in imajo ugodno razmerje med površino in prostornino, se hitro sušijo,
veliko hitreje kot polena. Poskrbeti moramo le, da so zaščiteni pred dežjem in
dostopni zraku. Za ta namen je najbolje, da jih v suhih poletnih dneh v tankem
sloju razprostremo na betonski ali asfaltni površini in jih nekajkrat premešamo.
Pri takšnem sušenju dosežemo ustrezno stopnjo osušenosti v nekaj urah ali
dneh. Seveda je možno sekance tudi aktivno dosuševati z uporabo ventilatorjev,
vendar pa je takšen način sušenja gospodaren samo v izjemnih primerih. 

Skladiščenje sekancev
Sekance skladiščimo v suhem in zračnem prostoru. Glede na majhno nasipno

težo sekancev (okoli 250 kg/m3) potrebujemo precej skladiščnega prostora. Za
poprečno enostanovanjsko hišo to pomeni okoli 40 m3. Zaradi požarnih
predpisov takšne količine kuriva ne smemo skladiščiti v sami kurilnici, ampak v
ločenem prostoru. V kurilnici imamo lahko največ 1,5 m3 sekancev. Tako pri
adaptacijah obstoječih kurilnic k peči prigradimo priročni zalogovnik s
prostornino do 1,5 m3, ki zadošča za približno enotedensko ogrevanje. Ta
zalogovnik polnimo ročno ali strojno (polž, transportni trak) v tedenskih do
desetdnevnih obdobjih. Celoletno količino sekancev pa imamo v neke vrste
vmesnem skladišču. To skladišče mora biti zračno, pokrito in zasnovano tako, da
je moč sekance mehanizirano dovažati in odvažati. Vsekakor ne bi smeli pozabiti
na kozolce, ki bi jim lahko tako dali zopet nekaj življenja, pa tudi koritaste silose
na kmetijah, ki so prenehale z živinorejo. 
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Pri novogradnjah pa tudi pri adaptacijah, kjer imamo na voljo dovolj prostora,
pa v bližini kurilnice postavimo skladišče za celoletno ali vsaj mesečno količino
sekancev. Kot je razvidno iz slike, imamo pri tem precej možnosti. To skladišče
je preko polža povezano s pečjo in njeno polnjenje poteka popolnoma
avtomatsko. Za to skrbi vzmetna spiralna glodalka na dnu skladišča, ki sekance
dovaja do polža. Ta pa sekance potiska do peči. Tako urejen sistem ogrevanja je
po udobju povsem primerljiv z ogrevalnimi sistemi na kurilno olje ali plin.  Običajni
premer glodalke je od 3 do 5 metrov in ustreza za prostore s čim bolj kvadratnim
tlorisom. 

Andrej Golob
Kmetijska založba
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Različne možnosti ureditve skladišča za sekance

a) Bunker ob kurilnici. Enostavno polnjenje.
b) Skladišče v kleti. Polnjenje s polžem, trakom ali
puhalnikom.

c) Kurilnica v prizidku, skladišče nad njo.
c) Skladiščna lopa ob hiši.

a) b)

c) d)



SEKALNIKI

Sekalniki so ključni stroji za pripravo lesnih sekancev. Imajo nalogo, da les
sesekajo na tako drobne kose - sekance, da ga lahko s polžnim transporterjem
dovajamo v peč. Sekanci imajo mere okoli 2 cm. Po zasnovi in delovanju so
sekalniki zelo podobni silokombajnom, le da so zasnovani veliko bolj lesu
primerno, robustno, in da svoje delo (razen izjemoma) opravljajo na mestu in jim
ročno ali na mehaniziran način potiskamo (dovajamo) les v vstopno ustje. Imajo
tudi manjše število nožev (2-4 oz. 2-20). Srce sekalnika je rezalna naprava.
Poznamo tri vrste sekalnih naprav: bobenske, kolutne in polžaste. Slednje so
bolj ali manj redkost in jih le omenjamo. Sekalniki so zelo različne velikosti glede
na debelino lesa, ki ga lahko sesekamo, največji zmorejo debla premera do 45
cm, v grobem pa ločimo tri skupine:

- traktorski sekalniki,
- sekalniki z lastnim motorjem,
- posebne izvedbe.
Traktorski sekalniki so tritočkovno ali vlečeno pripeti na traktor, pogon pa

dobivajo od traktorske priključne gredi. Glede na izvedbo sekalnika oz. debeline
lesa je potrebna moč traktorja 20 do 150 kW. Vse traktorske sekalnike, razen
najzmogljivejših, polnimo z lesom ročno. Sekalniki z lastnim motorjem so
nameščeni na podvozje, pogon jim zagotavlja lasten motor, s traktorjem jih le
premikamo. Tudi nekatere te (manjše) izvedbe polnimo ročno, večinoma pa
imajo dovajalno korito, polnimo jih z gozdarskim žerjavnim nakladalnikom
(traktorskim ali kamionskim), nekateri pa imajo tudi lasten žerjavni nakladalnik.
Običajno so namenjeni za večje zmogljivosti kot traktorski in imajo motorje moči
od 110 do 300 kW. Med posebne izvedbe štejemo predelane samovozne
silokombajne, ki so sicer izjemna redkost, vendar zelo zanimiva možnost za rabo
silokombajna tudi izven sezone. Namestijo jim sekalno napravo za les, dovajalno
korito in običajno tudi žerjavni nakladalnik. Med posebne izvedbe sodijo tudi
sekalniki z napravo, ki s tal pobira in v sekalnik dovaja na tleh ležeča lesna debla.
Pripeti so na sprednjo hidravliko traktorja, sekance pa mečejo na prikolico,
pripeto za traktor. Uporabljajo se za drobnejši les, predvsem na lesnih plantažah.

Kolutni sekalniki
Na robustnem, stabilnem in masivnem kolutu premera med 600 in 1000 mm

imajo nameščene 2 do 4 nože. Premer koluta je odvisen od velikosti in
prilagojena zmogljivosti sekalnika. Na zadnjem delu koluta so nameščene
izmetalne lopute, ki sekance potiskajo proti izmetalni cevi in ustvarjajo zadosten
zračni tok. Glede na izvedbo stroja znašajo največji premeri lesa od 12 do 25
cm. Zaradi velike mase koluta potrebujejo, primerjalno z bobenskimi sekalniki,
nekoliko manjšo pogonsko moč.
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Bobenski sekalniki
Delajo z 2 do 20 noži, ki so nameščeni na bobnu premera med 450 in 600

mm. V primerjavi s kolutnimi sekalniki imajo manjšo vztrajnostno maso in
zahtevajo nekoliko večjo pogonsko moč. Zmorejo pa sesekati debla večjih
dimenzij, premera do 45 cm. Izmetalni rotor z loputo za rezalnim bobnom potiska
sekance proti izmetalni cevi. Bobenske izvedbe so največji sekalniki - drobilniki
organske mase, ki se uporabljajo tudi za pripravo komposta. Ti zmorejo zdrobiti
debla ali pa štore z dimenzijami tudi nad 45 cm.

Dovajalne naprave sekalnikov
Odločilno vlogo za brezhibno delovanje sekalnikov imajo dovajalne naprave. V

osnovi sicer poznamo tudi sekalnike brez dovajalnih naprav, kjer lesna masa
zaradi mase pada do nožev, ti pa jo sami vlečejo naprej, vendar so ti uporabni
bolj ali manj le za (vrtno) drobljenje mase. Sekalniki za lesne sekance imajo vsi
dovajalne naprave, valjčne, verižne ali kombinirane izvedbe, gnane skoraj
izključno s hidromotorji. Prevladujejo izvedbe z dovajalnimi valji. Pri strojih, ki se
polnijo ročno, mora biti ob
obeh straneh dovajalnega lijaka
nameščen vzvod, s katerim v
trenutku prekinemo pogon
valjev. Pomembno je tudi, da
lahko spremenimo smer vrtenja
valjev in tako potisnemo les
nazaj, če se je zataknil v
mehanizmu. Številni proizvajalci
nudijo elektronski nadzor in
uravnavanje dovajanja lesne mase, ki samodejno ustavi dovajanje, če pade
število vrtljajev sekalnega bobna. Nekateri celo s spremembo smeri vrtenja
bobna les povlečejo za nekaj centimetrov nazaj. Ko sekalni organ doseže
naravnano število vrtljajev, pa zopet vključijo dovajanje. Z uravnavanjem hitrosti
dovajanja lesne mase na sekalni boben oz. kolut uravnavamo dolžino sekancev.
Pri dovajalnih napravah (posebno pri kolutnih sekalnikih) je zelo pomembno, da
kolikor je le mogoče dolgo držijo les med valji, da se konec debla ne postavi
vzporedno z noži in tako ostane kak del slabše razsekan. Tako večji kosi lahko
povzročajo težave pozneje pri dovajanju sekancev v peč.

Polnjenje sekalnikov
Manjše sekalnike, kot rečeno v uvodu, polnimo ročno. Višina dna dovajalnega

lijaka, ki naj bi bila ergonomsko prilagojena največjemu število ljudi, je 70 cm.
Če sekamo debelejši les in daljša debla, pa je ta višina lahko kar precej visoka.
Zato nekateri (redki) proizvajalci, posebno pri točkovno nameščenih sekalnikih,
nudijo možnost spremembe višine dovajalnega lijaka, nekatere lahko spustimo
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celo na tla in les potiskamo v sekalnik z vlačenjem po tleh s cepinom. A ne glede
na to (redko) možnost je ročno polnjenje sekalnika garaško in umazano delo.
Vse bolj se zato uveljavljajo večji sekalniki z dovajalnim koritom s premičnim
dnom, z ali brez žerjavnega nakladalnika. Prve polnimo z drugim nakladalnikom,
npr. tistim z gozdarske prikolice, ali katerem koli, če ima vrtljive prijemalne klešče
za les, druge pa polnimo z na njih nameščenimi nakladalniki. Te izvedbe imajo
običajno na krmilni konzoli za nakladalnik nameščene tudi krmilne mehanizme za
sekalnik. Seveda pa so opisani sekalniki zmogljivi, a tudi dragi, zato je njihova
uporaba smiselna le za nudenje storitev v strojnih krožkih.

Zmogljivost in poraba energije za sekanje
Poraba energije za pripravo sekancev (sekanje) znaša od 1-5 % energije, ki jo

vsebuje sesekan les, če ga porabimo za kurjenje. Poraba pogonske moči za
sekanje je pri svežem, vlažnem lesu manjša kot pri suhem. Je pa kakovost
sekanja pri svežem lesu, posebno pri dračju in vejevju, precej slabša, posebno
ker lahko del vejic pride mimo nožev, ne da bi bile sesekane, to pa povzroča
težave pri kurjenju, čeprav pri sodobnih pečeh manj kot včasih. Težave nastajajo
tudi s skladiščenjem svežih sekancev, zato je smiselno sekati le les, ki je osušen
vsaj na 30% vlažnost.

Zmogljivost sekalnika ne zavisi samo od vrste, velikosti sekalnika in pogonske
moči, pač pa v znatni meri tudi od lesnih sortimentov (premer, dolžina,
okleščenost) in organizacije polnjenja. Zato so zmogljivosti, ki jih navajajo
proizvajalci, lahko zgolj okvirne. Tako npr. lahko s kolutnim sekalnikom, gnanim
s 65 kW traktorjem, na naravnano dolžino 12 mm sesekamo 20 - 30 nasutih m3

smrekovine na uro. Če pa npr. sekamo dračje, z istim strojem lahko pripravimo
le od 4 do 10 nasutih m3 sekancev.

Transport in skladiščenje lesa
Za pripravo sekancev se

uporablja les najrazličnejših
drevesnih vrst in najrazličnejše
debeline. Vse, od drobnega
"odpadnega" lesa oz. vejevja,
do več deset centimetrov
debelih debel. Po poseku in
izvleki sortimentov, namenjenih
prodaji, za gradbeni les ali
drugi domači uporabi, moramo
les spraviti iz gozda in ga na
primernem skladišču pustiti,
da se osuši. Sušenje s
skladiščenjem lahko traja več
let, v tem primeru moramo
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poskrbeti, da bo les vsaj zasilno pokrit proti dežju in snegu. Priprava in transport
tega lesa iz gozda pa zahteva veliko ročnega dela, če spravljamo drobnejše veje
pa tudi veliko prostora (oz. voženj) in tu se začnejo večji problemi. Nakladanje je
sicer moč mehanizirati s posebnimi gozdarskimi vozili - transportno nakladalnimi
traktorji (teh pri nas praktično ni) ali pa z gozdarskimi traktorskimi prikolicami, ki
pa jih je pri nas zelo malo, problem pa je lahko tudi dostop do po gozdu ležečega
drobnega lesa in vejevja. Ena od rešitev je izvleka takega lesa do poti in potem
nakladanje na prikolico. To poteka lahko ročno, lahko pa tudi s traktorskimi
sprednjimi ali žerjavnimi nakladalniki s prijemalnimi vilami za les. Pri žerjavnih
nakladalnikih je problem toga namestitev vil (gozdarski nakladalniki imajo
hidravlično vrtljivo namestitev) tako, da morata biti ležeči les in traktorska
prikolica postavljena v osi (dvigovalne roke) nakladalnika. Pri daljšem lesu pri taki
postavitvi les zelo hitro zadene v podvozje oz. ogrodje nakladalnika. Za delo s
sprednjim nakladalnikom pa je potrebno več prostora, ki ga na gozdnih cestah
navadno ni. Vendar ne gre puške vreči v koruzo, saj za lastne potrebe les lahko
naložimo, tako kot do sedaj, tudi ročno, za večje količine pa je potrebno poiskati
možnost za mehanizirano nakladanje. 

Kako in do kakšnih sekalnikov
Sekalnikov za pripravo sekancev za kurjenje pri nas praktično ni v uporabi.

Številna cestna podjetja uporabljajo sekalnike za drobljenje ob cestah
posekanega grmovja ali vejevja. Uporabljajo jih tudi številne vrtnarije za
drobljenje ostankov pridelave sadik in za posipanje prostora med gredicami ali v
parkih pod grmovnicami s sekanci. 

Da se tehnologija kurjenja z lesom pri nas do sedaj ni razvila, sta dva vzroka.
Prvič je malo potencialnih uporabnikov za to možnost sploh vedelo, po drugi
strani pa na našem trgu ni bilo resnejše ponudbe peči za kurjenje s sekanci ali
pa si je vsak potencialni uporabnik premislil, ko je zvedel za njihovo ceno. Ker
nimamo peči za kurjenje s sekanci in ni bilo povpraševanja po sekancih, pa tudi
ni nihče razmišljal o nabavi ustreznih traktorskih sekalnikov. Celotna oprema
(peč, sekalnik) se na eni kmetiji ne splača. In krog je (bil) zaprt. Krog bo
potrebno presekati, tudi z državnimi spodbudami za opremo za kurjenje in
pripravo lesnih sekancev.

Če se ozremo nekoliko preko meja in tudi nekoliko razmislimo, je na vprašanje,
kakšni sekalniki, sorazmerno lahko odgovoriti. Priprava sekancev za kurjenje je
smiselna samo s profesionalnimi sekalniki, ki omogočajo mehansko dovajanje z
dovajalnimi koriti in polnjenje z nakladalniki. Vsi drugi, z ročnim polnjenjem, so
lahko posamezne rešitve, ki pa jih v splošnem ne gre priporočati. To delo je
enostavno prenaporno in pregaraško. So pa taki stroji tudi dragi (od več mio SIT
naprej), zato je njihova uporaba smiselna samo za opravljanje storitev v strojnih
krožkih. Sočasno pa bo to delo za nekatere kmetije tudi dodaten vir prihodkov.

Marjan Dolenšek
Kmetijski zavod Ljubljana
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ApE AGENCIJA ZA
PRESTRUKTURIRANJE
ENEREGETIKE d.o.o
Litijska 45
1000 Ljubljana
tel.: 061 186 38 70
fax.: 061 186 38 79
- študije izvedljivosti za projekte izrabe

obnovljivih virov energije ( lesna
biomasa, solarna energija, energija
vetra)

- izdelava energetskih zasnov
-  sistemske študije na področju

izrabe OVE
- presoja vplivov na okolje

CHROMCOM d.o.o.
inženiring, vzdrževanje, meritve
Ljubljanska 114
1230 Domžale, p.p. 127
tel.: 061 713-007
fax.: 061 716-304
- inženiring, vzdrževanje, meritve
- proizvodnja sekalnikov

CINKARNA METALURŠKA
KEMIČNA INDUSTRIJA d.d.
Kidričeva 26
3001 Celje
tel.: 063 33 112
fax.: 063 411-143
-  predstavitev delovanja mobilnega

drobilnega stroja WILLIBALD - MZA
2500 s  

ESCHLBÖCK MASCHINENBAU
Ges.mbH
Grieskirchner Str. 5 A- 4731
Prambachkirchen
tel.: 0043 7277 2303-0
fax.: 0043 7277 2303-13
- proizvodnja sekalnikov Biber 

GOZDARSKI INŠTITUT
SLOVENIJE
Večna pot 2
1000 Ljubljana
tel.. 061 123 13 43
fax.: 061 273 589
- raziskovalno delo na področju

gozdarstva 

HUSQVARNA FOREST &
GARDEN d.o.o KOPER
Vanganelska cesta 5
6000 Koper
tel.: 066 32 611
fax.: 066 32 846
- prodaja motornih žag in garden

programa
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PESED toplotna tehnika
Justin Sedeljšak s.p.
Prapreče 25
3305 Vransko
tel/fax.: 063 725-154, 041 637 105
- proizvodnja: kotlov na trda goriva, 
- sistemi za avtomatizirano kurjenje z

lesnimi ostanki ( žagovina,
skoblanci, sekanci),

- drobilniki za pripravo sekancev

R.M. International d.d.
Lepovče 23
1310 Ribnica
tel.: 061 861-944, 061 861-945
fax.: 061 861-943
-  proizvodnja kmetijske mehanizacije
- gozdarske prikolice z dvigali
- traktorski nakladalniki s priključki

SIP MOBIL
INŽENIRING, PROIZVODNJA IN
TRGOVINA d.o.o.
Dobrteša vas 5
3311 Šempeter v Savinjski dolini
tel.: 063 702-211
fax.. 063 702-400
- proizvodnja strojev, orodij in naprav

(izdelava avtomatiziranih strojev in
naprav, montažne in delovne
priprave,  izdelava vitlov, izdelava
strojev za lesne odpadke,
manipulacijske tehnike, itd. )

SREDNJA GOZDARSKA IN
LESARSKA ŠOLA POSTOJNA
Tržaška 36
6230 Postojna
tel.: 067 21 366
fax.: 067 22-220
- izobraževanje
- srednje strokovno izobraževanje
- srednje poklicno izobraževanje
- izobraževanje odraslih
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TEHNOS ŽALEC d.o.o
Cesta ob železnici 1
3310 Žalec
tel:. 063 715-821
fax.: 063 715-321
- proizvodnja sekalnikov, traktorskih

viličarjev in strojev za poljedelstvo

UNICOMMERCE D.O.O
LJUBLJANA
Celovška cesta 147
1000 Ljubljana
tel.: 061 555-458
FAX.: 061 159 5085
- zunanja in notranja trgovina
- prodaja motornih žag

UNIFOREST d.o.o
Dobriša vas 14
3301 Petrovče
tel:. 063 713 140, 041 690 053
fax.: 063 713 14 18
- proizvodnja gozdarskih vitlov Krpan

ZAVOD ZA GOZDOVE
SLOVENIJE
Večna pot 2, pp 71
1000 Ljubljana
tel.: 061 123 54 32
fax.: 061 123 53 61
- spremljanje stanja in razvoja gozdov, 
- varstvo gozdov,
- strokovno svetovanje in

usposabljanje lastnikov gozdov,
- usmerjanje gospodarjenja z

gozdovi...

ZUPAN - TRADE  d.o.o.
Ločica 66/a
3313 Polzela
tel./fax.: 063 700 00 50
- trgovina na debelo s kmetijskimi

stroji in rezervnimi deli
- uvoz sekalnikov Poettinger
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Sodobna peč za kurjenje z drvmi

Sekalniki velike zmogljivosti močno olajšajo pripravo sekancev.

Sodoben...

... in star način priprave lesa za kurjavo
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