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Les je nakopièena sonèna energija.

Slovenija sodi med evropske dr�ave z
najveèjim dele�em ozemlja, ki je
porašèeno z gozdom.

Les je obnovljiv, domaè energetski vir, ki
je na voljo v zadostnih kolièinah. Letni
posek v naših gozdovih je le okrog 42%
letnega prirastka. Prièujoèi informacijski
list nudi pregled sodobnih tehniènih
mo�nosti za toplotno oskrbo, ki temelji
na izkorišèanju lesa.

So strojno drobljen les za samodejno
obratovanje sodobnih kotlovskih
naprav. Za obratovanje majhnih
kotlov so potrebni drobnejši sekanci
do velikosti okrog 3 cm z vsebnostjo
vode najveè okrog 30%.

Za tovrstno gorivo je potreben nakup
sekalnika oziroma mo�nost najema
storitev pri lastniku sekalnika ali v
strojnem kro�ku.

So valjasti stiskanci iz suhe �agovine
s premerom 5-15 mm in dol�ine 10-
30 mm. Izdelujejo se industrijsko v
stiskalnicah, brez uporabe kemiènih
dodatkov. Prodajajo se v vreèah ali
razsuti. Energijska gostota je veèja
kot pri sekancih.

V Sloveniji je domaèa proizvodnja še
v razvoju.

Obièajno se dostavljajo kot metrske
cepanice. V peèeh se uporabljajo v
dol�inah 25, 33 ali 50 cm (tudi 100 in
120 cm). Za doseganje dobre
kakovosti je potrebno 2-letno
skladišèenje v suhem prostoru s
èimer zni�amo vsebnost vode pod
20%.

Za lastnike gozdov, ki razpolagajo z
enostavnim gozdarskim orodjem.

Zakaj lesna biomasa?
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Udobje pri uporabi
Kratke transportne poti
Obnovljiv in CO nevtralen energetski vir

Krepitev nacionalnega gospodarstva - delovna mesta v industriji, obrti, storitvah, gozdarstvu
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Najmodernejše tehnologije izgorevanja, nizke emisije
Regionalna razpolo�ljivost, neobèutljivost na krizne razmere

Majhna kurišèa na lesno biomaso so v zadnjih letih
do�ivela nesluten tehnièni razvoj. Samodejno
obratovanje peèi in majhnih kotlovskih naprav na
lesno biomaso je postalo tako enostavno, da je
kurjenje z njimi mogoèe primerjati s kotli na plin ali
kurilno olje.

Polena Peleti
(stiskanci iz �agovine)

Lesni sekanci
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Polena dol�ine 25-50 cm se nalo�ijo v polnilni
prostor na �erjavico. Ventilator posesa ali
potisne nastale pline skozi odprtino v
zgorevalno komoro.

Hranilnik toplote

S pomoèjo zraka, ki ga dodajamo v zgorevalno komoro, ti
plini dokonèno izgorijo. Toplota se v toplotnem prenosniku
prenese na grelno vodo, ki jo vodimo v sistem centralnega
ogrevanja zgradbe.

Èeprav dosegajo kotli na polena nove generacije visoke
izkoristke in nizke emisije tudi pri delnih obremenitvah, je
priporoèljiva postavitev hranilnika toplote. Z njim lahko ob
enkratni polnitvi 24 ur ogrevamo novejšo, dobro izolirano
enodru�insko hišo velikosti 150 m in toplotne obremenitve
12 kW. Ob najbolj hladnih zimskih dneh je vèasih potrebna
dvakratna polnitev. Predpogoj za to je dovolj velik polnilni
prostor-zalogovnik, suh les in hranilnik toplote z dovolj
prostornine (najmanj 50 l/kW moèi kotla). Èe kotel na
polena kombiniramo s solarnim sistemom, lahko v poletnih
mesecih udobno in stroškovno ugodno pripravljamo toplo
sanitarno vodo. Ob ustreznem dimenzioniranju solarnega
sistema, lahko le-ta prispeva tudi k ogrevanju prostorov.
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Kotli na polena s prezraèevanim kurišèem

je okrog 12 m trdega lesa na kurilno sezono, kar odgovarja
pribli�no 2300 l kurilnega olja EL.
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Sodobne lonèene peèi

Poraba goriva

Podroèje uporabe: eno- in dvodru�inske hiše ter kmetije

Prednosti

1. Zalogovnik za gorivo
2. Zgorevalna komora
3. Prisilni vlek
4. Kontrola zgorevanja z lambda sondo
5. Sistem za optimiranje izkoristka
6. Odsesovanje plinov

To je omogoèeno z novo konstrukcijo zgorevalne komore,
loèenim dovodom primarnega in sekundarnega zraka in
elektronsko regulacijo. Regulacija nadzoruje v�ig,
dodajanje goriva, dotok zraka in skrbi za optimalno
zgorevanje, zmogljivost hranjenja toplote in odliène
izkoristke (èez 90%). Moderna lonèena peè je opremljena z
napravo za samodejni v�ig goriva.

Nova generacija lonèenih peèi izkazuje
takšen tehnološki napredek, da je njihove
emisije mogoèe primerjati s tistimi pri kotlih na
polena s prezraèevanim kurišèem.
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Nizki stroški goriva
Prijetna, zdrava sevalna toplota
Mo�nost samogradnje

Podroèje uporabe: Eta�no ali dodatno ogrevanje v prehodnem èasu
Ogrevalni sistem v nizko energetski hiši

Prednosti hranilnika toplote
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Boljši izkoristek kotla
Optimalen potek zgorevanja
Ugodnejše emisije
Veèje udobje pri ogrevanju



Podroèje uporabe: Eno- in dvodru�inske hiše, kmetije in obrtni obrati
Stanovanjski bloki, šole
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Samodejna, udobna oskrba s toploto
Optimalno zgorevanje oziroma visoki izkoristki
z odmerjenim dovodom goriva
Zelo nizke emisije
Majhna poraba èasa za oskrbovanje

Z neprekinjenim dovodom goriva in nadzorovanim
dotokom zraka se trajno zagotovi odlièen izkoristek
in prilagajanje procesa zgorevanja dejanskim
potrebam po toploti. Najnovejši sistemi delujejo z
elektronsko regulacijo, ki nadzoruje tako
zgorevanje, kakor tudi razdelitev toplote. Dodatna
oprema, ki omogoèa samodejne postopke za v�ig,
èišèenje toplotnega prenosnika in iznos pepela,
postaja na sedanjem stanju razvoja �e standard.

Iz skladišèa se lesni sekanci s pomoèjo
zbirne naprave ter dozirnega pol�a
dovajajo v kotel. Kotlovska naprava je
opremljena tudi z varnostnim sistemom,
ki prepreèuje gorenje nazaj v smeri
zalogovnika za sekance.

Primeri skladišèenja lesnih sekancev in transporta do kotla

Prednosti

Kotli na lesne sekance

1. Zgorevalna retorta
2. Dogorevalni obroè z dovodom

sekundarnega zraka
3. Dogorevalna kupola
4. Tipalo �erjavice
5. Pol� za odvod pepela
6. Zbiralnik pepela
7. Toplotni prenosnik s turbulatorji
8. Pogon turbulatorjev / èistilnih strgal
9. Motor za pogon èistilnih strgal
10. Ventilator
11. Zasilna gasilna naprava
12. Krmiljenje
13. Zašèitna stikalna omara
14. Dozirni pol�
15. Glavni pogonski motor
16. Predle�je
17. Protipo�arna loputa
18. Kanal za dovod goriva s pol�em
19. Pol� za dovod goriva
20. Pogonski motor pol�a za dovod goriva

Nova, dobro izolirana enodru�inska hiša s 150 m
stanovanjske površine in s toplotno obremenitvijo 12
kW porabi v kurilni sezoni okrog 28 nasutih m suhih
sekancev boljše kakovosti, kar ustreza 2.300 litrom
kurilnega olja.
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Poraba goriva

Les je okolju prijazen in glede emisij CO nevtralen vir energije. Z uporabo
tega energetskega vira boste prispevali k zboljšanju zraka v lokalnem okolju
in k zmanjševanju podnebnih sprememb!
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Kotli na pelete (lesne stiskance)
Peleti iz �agovine in oblancev so
visokokvalitetno gorivo za kotle s
samodejnim dodajanjem �e od majhnih
moèi (5 kW) naprej. Kotel na pelete
deluje podobno kot kotel na lesne
sekance.

Peleti se lahko uporabljajo tudi v kaminskih peèeh,
toplotnih moèi 5-12 kW, ki so bistveno cenejše od kotlov in
nudijo udobno in cenovno ugodno dodatno ogrevanje. Za
te potrebe se peleti dostavljajo v vreèah po 15 kg.

Letna poraba peletov za novejšo, dobro izolirano
enodru�insko hišo s 150 m stanovanjske površine s
toplotno obremenitvijo 12 kW, znaša okrog 4,8 t (7,5
m ) na kurilno sezono. Peleti se lahko hranijo v vsaki
suhi kleti.

Kot poenostavljena rešitev se uporablja kompaktna
naprava z zalogovnikom velikosti 1 m (okrog 650
kg), ki ga je treba polniti enkrat meseèno.

Zahteva po skladišènem prostoru je pribli�no 4x
manjša kot pri lesnih sekancih, tako da je prostor za
pelete obièajno mogoèe najti v vsaki hiši.

Pelete se dostavlja s cisternami, podobno kot kurilno
olje.
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Podroèje uporabe: Eno- in dvodru�inske hiše
Ogrevanje posameznih prostorov (dodatno ogrevanje)
Eta�no ogrevanje

V Sloveniji je proizvodnja peletov, šele na
zaèetku razvoja, zato je potrebno pelete kupiti
v tujini.

Nabavna cena kotlov na lesno biomaso je visoka v
primerjavi s kotli na fosilna goriva. Na dolgi rok pa je
lahko nabava kljub temu ekonomsko zanimiva, zlasti
èe pridobite dr�avno finanèno podporo za nakup.

Zalogovnik za gorivo Kotel na pelete

Zalogovnik
za pepel

Nasvet: Moderno lonèeno peè lahko postavite ob bistveno ni�jih stroških
in dose�ete uèinke, ki so podobni tistim pri ostalih, dra�jih kotlih na
biomaso.

Primerjava majhnih kotlov na biomaso - primer enodru�inske hiše
s toplotno obremenitvijo 12 kW

Gorivo Okvirna cena
kotla (SIT)

Skladišèni
prostor/leto (m )3

Uporaba

POLENA od 1.200.000 12 (trd les) Nalaganje polen
1-2 krat na dan

LESNI SEKANCI od 2.100.000 28 (mehak les) Polnitev 1-2 krat letno,
samodejno obratovanje

PELETI od 1.200.000 oz.
od 1.800.000

7,5 Polnitev 1 krat na leto in
samodejno obratovanje

Za lastnike gozdov ali lesnih obratov je cena
goriva samo strošek njegove priprave.



Izkoristki majhnih kotlov na lesno biomaso so se
korenito izboljšali v zadnjih desetletjih (od 55% na
90%).
(vir: BLT, Wieselburg, Avstrija)

Informacijski list je izdelan v okviru demonstracijskega projekta »Majhni kotli na
lesno biomaso«, iz programa INCO COPERNICUS, ki ga sofinancirata
Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in Ministrstvo za znanost in tehnologijo
Republike Slovenije. Tekst je prirejen po informacijskem listu Heizen mit Holz ,
Ökosoziales Forum Österreich. Izdelava: ApE - Agencija za prestrukturiranje
energetike d.o.o., Litijska cesta 45, 1000 Ljubljana, tel. (01) 586 38 70, faks (01)
586 38 79. Tisk: Tiskarna Jo�e Moškriè d.d.

» «

�

�

Energetske svetovalne pisarne po vsej Sloveniji vam lahko svetujejo pri izbiri kotla na
lesno biomaso, vas opozorijo na eventualno razpolo�ljive kredite in dr�avne podpore za
nabavo takšnih kotlov ter vas usmerjajo k mo�nostim zmanjšanja rabe energije v vaših
zgradbah.
Zveza zdru�enj za medsosedsko pomoè - strojnih kro�kov Slovenije vam svetuje, kako
kupiti oziroma najeti ustrezen sekalnik za pripravo lesnih sekancev v vašem gozdu.

Emisije ogljikovega monoksida (CO) so se pri kotlih na
polena in lesne sekance zmanjšale od pribli�no 20.000 mg
CO/m na vrednosti pod 100 mg CO/m .3 3

(vir: BLT, Wieselburg, Avstrija)

AGENCIJA ZA PRESTRUKTURIRANJE
ENERGETIKE

Kam po informacije?

Izkoristki
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Emisije v kg/TJ, ki nastajajo pri kurjenju v majhnih kotlih za centralno kurjavo.
(vir: BLT in Energetsko poroèilo 1990, Avstrija)

Emisije pri razliènih gorivih

10
89

4

170

0
18

Polena - nova
tehnologija
(1999)

SO2 NOX CX HY CO CO2 Prah

10
88

1 56
0

22

Sekanci
(1999)

SO2 NOX CX HY CO CO2 Prah

140

40 10
50

78.000

5

SO2 NOX CX HY CO CO2 Prah

Kurilno olje EL
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Zemeljski plin
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