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1.  Splošno spoznavanje z oplemeniteno biomaso 
 

1.1. Kaj so peleti 
 
Peleti so oplemeniteno gorivo iz biomase, ki jo stisnemo pod visokim tlakom. Pelete lahko definiramo 
kot lesene paličice s premerom 6, 8, 10 in 12 mm. Običajno jih kurimo v posebej prilagojenih pečeh in 
kurilnih napravah, v katerih se gorivo dozira avtomatsko s kontroliranim dovodom zraka. Pelete večjih 
premerov (40, 50, 60 mm) imenujemo briketi in so namenjeni kurjenju v običajnih pečeh za drva kot 
njihov nadomestek. 
  
 

1.2. Izdelava peletov 
 
Viri oplemenitene biomase so v večini primerov stranski produkti žagarske in lesne industrije. Veliko 
lesnih odpadkov se porabi že na samem mestu predelave kot izvor toplotne energije. Lubje se v večini 
primerov uporablja kot gorivo v proizvodnih obratih, medtem ko gredo žagovina in oblanci v prodajo. 
Najbolj pogost material za izdelavo peletov so žagovina in različni lesni odpadki, ki nastanejo pri 
samem razrezu lesa v lesnopredelovalnih podjetjih (velja za Švedsko). Peleti imajo zelo majhno 
vsebnost vlage 6 -10 % in majhno prostorninsko količino pepela (Švedska do 0,5 %). Zaradi teh 
značilnosti in visoke vsebnosti energije so peleti odlično gorivo, primerno tudi za ogrevanje 
urbaniziranih naselij. Pelete je možno narediti iz veliko vrst biomase, kot npr.: lubja; sekancev, 
energetskih rastlin in slame. 
 
Sam proces izdelave peletov se začne tako, da zdrobljen surov material s pomočjo matričnega valja 
iztisnemo skozi matrico. Nastavljivi noži iztisnjene pelete odrežejo na želeno dolžino. Zadnja faza 
postopka je hlajenje peletov, s čimer dosežemo primerno kompaktnost in trdoto. Za izdelavo 
uporabljamo biomaso v obliki ostankov pri razrezu in predelavi lesa, lubje, suhe sekance in podobne 
stranske lesne odpadke. Ne smemo pa pozabiti tudi na druge stranske odpadke, tako v papirni kot v 
lesni industriji. 
 

1.3. Tržišče za oplemeniteno biomaso 
 
Za logistiko in ravnanje z viri  biomase ter transportom le-te od izvora do industrijskih obratov in naprej 
do samega potrošnika je bilo razvitih kar nekaj alternativnih sistemov, ki so v uporabi. 
 
 
Trg z oplemeniteno biomaso: 
 
 
 
 Viri 

biomase 
Izdelovalci 

peletov / briketov
Distributer  

 
 
 Trgovec Potrošnik 
 
 
 
 
 
Lesne pelete in brikete danes uporabljamo v velikih in srednje velikih ogrevalnih postrojenjih, kot tudi v 
manjših kotlih. 
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V velikih ogrevalnih postrojenjih pelete najprej zmeljejo v prah, in jih uporabljajo kot nadomestek za 
premog. Uporaba peletov in briketov v velikih postrojenjih je na stabilni ravni. V veliko primerih se 
zgodi, da se uporabniki premoga preusmerijo v uporabo oplemenitene biomase, saj je sama 
tehnologija zgorevanja zelo podobna. Nova velika postrojenja uporabljajo tudi neoplemeniteno 
biomaso in lesne odpadke, kar je odvisno od cene. Običajno so taka postrojenja opremljena s 
kondenzacijsko enoto za sprejemanje vsebnosti vodne pare iz dimnih plinov.  
 
Oplemeniteno gorivo, kot so peleti, ima veliko prednost predvsem pri majhnih postrojih. Peletne 
gorilnike lahko dobimo do moči 1 MW. Na peč jih preprosto namestimo namesto oljnih. Obstajajo tudi 
specialne peči in kurilne naprave, ki so prilagojene samo peletom. Tržišče za male porabnike se 
vztrajno širi. Peletne peči lahko namestimo v stanovanja kot dodatno gretje (kamini) in s tem 
zmanjšamo porabo energije za ogrevanje.  
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2. ŠVEDSKA 
 
Tržišče peletov na švedskem 
 
Danes je Švedska druga največja izdelovalka peletov za ZDA ter največji proizvajalec in uporabnik v 
Evropi. V letu 1999 so na Švedskem izdelali 550 000 ton peletov. Letna izdelava briketov pa je 300 
000 ton. Dandanes deluje več kot 25 industrijskih obratov. proizvodnja je razpredena po celi državi. 
Vsi švedski obrati imajo zmogljivost 1 200 000 ton na leto, kar ustreza 5,6 TWh na leto. Švedska 
podjetja še vedno veliko investirajo v obrate v Baltskih državah, v Finski in Rusiji, kar dodatno prinese 
še 200 000 ton. 
 
Slika 1. Trg peletov na Švedskem – Distributerji in zastopniki peči, gorilnikov …1 levo in izdelovalci 
peletov desno. 
 
 

 
  

 
 

 
 
 

 
  
1 
  

 
 

 
 

 
   

1 Vir: Bengt-Erik Löfgren, ÄFAB 
 
 
Proizvodne zmogljivosti so trenutno dvakrat večje od dejanske produkcije. Švedska danes uvaža 
pelete iz Kanade in Baltskih držav. Zaradi uvoza so cene nizke. Povečanemu povpraševanju se lahko 
ustreže brez nadaljnjih investicij v izdelavo in brez drastičnih podražitev. 
 
Švedski trg  z oplemeniteno biomaso, kot so lesni peleti in briketi, se je začel razvijati z nastankom 
naftne krize v letih od 1970 do 1980, z željo po zmanjšanju odvisnosti od nafte in možnostjo uporabe 
produktov iz lesne industrije. Od leta 1990 je tehnologija izdelave, transporta in zgorevanja naglo 
napredovala. Trenutno nekaj velikih toplarn in podjetij za daljinsko ogrevanje uporablja obogateno 
biomaso za pridobivanje toplotne in električne energije, pri čemer pelete uporabljajo kot nadomestek 
za premog. Tržišče za pelete se razvija tudi na področju ogrevanja nekomercialnih, komercialnih in 
stanovanjskih stavb ter pri manjših postrojenjih za daljinsko ogrevanje. 
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Tržni potencial Švedske 
 
Skupni tržni teoretični potencial za ogrevanje v manjših stavbah je danes skoraj 2 milijona instalacij z 
energijsko porabo 50 TWh, kar je razvidno iz razpredelnice. 
 
 Lesna polena EL 

Kurilno olje 
Električni 

grelnik 
Daljinsko 
ogrevanje 

Zemeljski plin Skupaj 

Število 
instalacij 

400 000 562 000 514 000 144 000 20 000 1 881 000 

TWh 12 14 7 3,6 0 50,6 
 
Na voljo je še za približno 2 TWh na leto surovega nepredelanega materiala, ki bi ga lahko uporabili 
za izdelavo peletov. Nadaljnji razvoj gre lahko v uporabo suhih sekancev ter grmičevja itd., če so jih 
proizvajalci pripravljeni odkupiti po tržni ceni (od 12 – 14 EURO/MWh). Obstaja tudi možnost uporabe 
lubja za izdelavo peletov. Interno uporabo lesnega prahu in žagovine na žagah je možno zmanjšati z 
učinkovitejšimi procesi in zgorevanjem, kar nam da dodaten material za izdelavo peletov. 
 
Energijska vsebnost stranskih produktov žagarske industrije 
 
Preostali del Lubje Žagovina Lesni obrezanci Suhi sekanci Skupaj 
TWh/leto 9 4 0,5 1 14,5 
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3. DANSKA 
 
Lesni peleti predstavljajo prihajajoči vir energije, predvsem zaradi dobrih lastnosti. So zelo učinkovito 
gorivo, čisto, suho, dobro definirano, kar jih naredi enostavne za uporabo in kurjenje;  
 
Izdelava in distribucija 
 
Lesni peleti so narejeni iz industrijskih lesnih odpadkov. Stopnja produkcije na Danskem 2 je dosegla 
150.000 ton, tržišče pa se hitro širi. Letna poraba dosega približno 225 000 ton. 
 
Na Danskem ni več presežka žagovine, tako da del lesnih odpadkov za izdelavo peletov uvažajo iz 
ZDA / Kanade, Švedske in Baltskih držav. Obstaja nekaj velikih izdelovalcev peletov ter nekaj manjših, 
pri čemer se pojavlja trend prevzemanja manjših izdelovalcev. Pelete izdelujejo iz bukove žagovine iz 
žag pohištvene industrije. Poleg tega imajo kar nekaj uvoznikov žagovine, lesnih odpadkov in peletov. 
 
Na Danskem imajo razširjeno distribucijsko mrežo peletov, ki je v polnosti zaživela, ko so na tržišče 
vstopile družbe, ki se ukvarjajo z distribucijo fosilnih goriv. Pelete dostavljajo na dom s tovornjakom v 
zlogovnik ali pa v vrečah (10 – 16 kg). 
 
Danska nima nobene klasifikacije ali standarda za pelete, čeprav imajo veliki izdelovalci in distributerji 
interno klasifikacijo in kontrolo kakovosti. 
 
Splošne predpostavke 
 
Na Danskem porabijo približno 250 000 ton lesnih peletov, predvsem za kotle manjših moči (10 – 150 
kW) v enodružinskih stanovanjih, državnih institucijah, šolah in podjetjih ter približno 37 manjših 
daljinskih ogrevalnih sistemih. 
 
Daljinski ogrevalni sistemi 
 
37 daljinskih ogrevalnih sistemov je zamenjalo gorivo (premog s peleti) v začetku 1990 leta, kar je bila 
posledica povečanja davka na premog. Potrebni so bili manjši tehnični popravki na samem kotlu. 
Trenutno ni novih projektov, kar je posledica dejstva, da so lesni peleti prečiščeno gorivo, ki naj se 
uporablja v manjših kotlih, večji uporabniki pa naj bi uporabljali lesne sekance, ki so cenejši a 
potratnejši s prostorom. 
 
______________________ 
2 Viri: The Center for Biomass Technology, (Danish Technological Institute, Danish Forest and 
Landscape research Institute, dk-TEKNIK Energy and Environment) Danish Energy Agency. Ry 
Varmeværk. 
Literatura: Dansk BioEnergi, Biopress. 
Wood for Energy Production, The Centre for Biomass Technology, 1999. 
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Soproizvodnja toplotne in elektične energije 
 
V prihodnosti naj bi uporabljali les pri soproizvodnji toplote in električne energije. Sedanja postrojenja 
daljinskega ogrevanja naj bi proizvajala tudi električno energijo. Trenutno projekti stojijo, čakajoč na 
boljše tehnične rešitve in ekonomske razmere.  
 
Manjši kotli 
Razvoj trga malih kurilnih naprav (peči) za uporabo lesnih peletov velja za velik uspeh na Danskem: 
Od leta 1995 se subvencionira nakup tovrstnih naprav, tako da se vsako leto instalira 2000 novih. 
Pretežno so to kurilne naprave z avtomatskim polnjenjem. V letu 2000 je prišlo do znatnega porasta 
prodaje kurilnih naprav (4500), in sicer predvsem zaradi porasta cene naftnih derivatov. Gre za kurilne 
naprave velikosti 10 – 150 kW, ki so nameščeni v družinske hiše, farme, manjša podjetja. 
 
Zaradi velikega uspeha pri projektu subvencioniranja od leta 1995 naprej, bo z letom 2001 
subvencioniranje dokončno odpravljeno. 
 
            Kurilno olje            Lesni peleti 
kWh / kg: 10 4,9 
Cena za kWh 0,7 0,26 
Cena za tono 5800 DKK 1000 – 1200 DKK 
Cena ustrezna 1000 litrom 
kurilnega olja. 

 
5800 DKK 

 
2500 DKK 

   
 
V splošnem lahko gospodinjstva privarčujejo približno 3300 DDK na 1000 litrov kurilnega olja z 
zamenjavo z lesenimi peleti. 
 
Izdelovalci majhnih kotlov 
Na danskem trgu se pojavlja približno 30 izdelovalcev in 250 različnih kurilnih naprav. Vse naprave so 
dosegle zelo visoko učinkovitost ter nizke emisije – delno zaradi danskih emisijskih standardov. Na 
višino subvencije je vplival tudi emisijski standard, ki narekuje manjše emisije in večjo učinkovitost ter 
s tem povezano večjo subvencijo. V tem pogledu je sistematično testiranje pripomoglo k povečanju 
učinkovitosti in zmanjšanju emisij zaradi dobrih medsebojnih vplivov merilnih postaj in proizvajalcev 
kurilnih naprav. 
 
Kurilne naprave so testirane pri nominalni obremenitvi in 30 % obremenitvi. Drugi podatek je 
pomembnejši, ker bo kurilna naprave večji del ogrevalne sezone le delno obremenjena.  
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4. AVSTRIJA  
 
Potencial surovega lesnega materiala v Avstriji 
 
Avstrijska žagarska industrija povprečno na leto predela 11,5 m3 lesa. Lesnega odpadka (predvsem 
žagovine) je skoraj 3,5 m3, pri čemer jih 2,0 milijona uporabijo v industriji ivernih plošč, tako ostane 1 
milijon m3 lubja za izdelavo peletov. Imajo še dodatnih 0,5 milijona m3 suhih lesnih odpadkov iz 
stavbnega lesa. Teoretično je nadomestljivega potenciala za približno 10 milijonov m3. 4 
 
Za peletiranje je na voljo od 600 000 do 1 milijon ton surovega lesnega materiala. Odpadke zdaj 
uporabljajo za interno kurjavo za sušenje ali za druge procese. 
 
Prikaz potencialov po navedbah Poletnega združenja Avstrije in Umdasch AG 3: 
 
 suhi lesni odrezki 200 000 ton  
 uporabljeni 100 000 ton, za izdelavo briketov  
 mokra žagovina 600 000 ton  
 v letu 1999 5 000 ton za izdelavo peletov  
 
Predvideno je, da bo v letu 2003 prodano 100 000 ton peletov v primerjavi z 41 000 tonami kolikor so 
jih prodali v letu 1999. 
 
Še neizkoriščene možnosti obstajajo pri redčenju gozda in uporabi stavbnega lesa. Za zdaj ta 
potencial zaradi nizkih cen drugih goriv in drage delovne sile ni ekonomičen. 
 
 
Uporaba peletov v Avstriji 
 
Lesne pelete uporabljajo v kurilnih napravah za centralno ogrevanje v enodružinskih hišah ali v 
manjših daljinskih sistemih. Najpomembnejše so naprave v centralnih ogrevalnih sistemih v 
enodružinskih ali dvodružinskih hišah. Po pričakovanju se bo poraba peletov za kurjenje centralnih 
ogrevalnih sistemov povečala, še posebej v nizkoenergijskih hišah. Uporaba pri daljinskem ogrevanju 
je manjšega pomena, ker so sekanci cenejši in širše dosegljivi. Večina peletov v daljinskih sistemih je 
slabe kakovosti (veliko pepela) in so neuporabni v majhnih enotah. Za majhne daljinske sisteme 
(micro) so peleti zelo zanimivi, ker zavzamejo manj prostora pa tudi peči so kvalitetne. 
 
_____________________ 
3 Slika države se opira na publikacijo, podjetja UMBERA (St. Pölten) in temelji na poročilu: »Wood 
pellets in Europe, chapter 1.4. Austria«, Industrial network on wood pellets, January 2000 
 
4 Haas J., Hackstock, R., 1998 Brennstoffversorgung mit Biomassepellets. Untersuchung über die 
Voraussetzungen für einen verstärkten Einsatz von Biomassepellets in Holzzentralheiznungen. 
Zvezno ministrstvo za Znanost in Transport, Dunaj 
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Tabela 1: Zgorevanje lesnih peletov v različnih ogrevalnih sistemih 
 
Sistem ogrevanja Količina peletov [ ton ] 
Grelna naprava  4 000 
Ogrevalne postaje daljinsko ogrevanje – gorivo: lesni sekanci 10 000 
Centralni ogrevalni sistem (enodružinski) – gorivo: peleti:  26 000 
 
V zadnjih nekaj letih je količina lesenih peletov uporabljenih v avtomatskih ogrevalnih sistemih 
zavidljivo narasla. Po hitri rasti števila malih kurilnih naprav v zgodnjih 80-tih letih in stagnaciji zaradi 
nizke cene kurilnega olja se je zanimanje povečevalo za 1500 novih inštalacij na leto. Do 
pomembnejšega povečanja je prišlo leta 1996 s 2452 kotli (peleti in sekanci) v letu 1997, v letu 1998 
pa je naraslo na kar 3263 enot. Širjenje tržišča je vplivalo na razvoj peletnih avtomatskih ogrevalnih 
sistemov. 
 
Tabela 2 Število peletnih ogrevalnih sistemov v Avstriji 
 
Leto Peči Centralni ogrevalni sistemi 

Avtomatska Avtomatska z 
zabojnikom peletov 

Avtomatska s 
transportnim 
mehanizmom za 
pelete iz skladišča 

Skupaj  

Število Skupaj 
kW 

Število Skupaj 
kW 

Število Skupaj 
kW 

Število Skupaj 
kW 

1997 689 7550 220 4111 205 4817 425 8928 
1998 353 3023 503 8750 820 15389 1323 24139 
 
 
Razvoj trga peletov 
 
Naslednja tabela nam pokaže razvoj trga peletov ter predvideva trend v prihodnjih letih. 
 
Tabela 3: Tržišče peletov v Avstriji (v tonah x 1000) 
 

Leto: 1996 1997 1998 1999 2001 2010*) 
Proizvodnja 15 20 30 35 45 200 
Uvoz - - 1 1 5 20 
Izvoz 1 1 2 2 5 20 
Za končno uporabo v Avstriji 14 19 29 34 45 200 
- za male sisteme**) 13 18 28 33 44 190 
- za velike sisteme***) 1 1 1 1 1 1 
 
*)  …… predviden razvoj proizvodnje, v časovnem okviru Bele knjige  
**) …… ogrevalni obrati do 100 kW 
***) ….. ogrevalni obrati nad 100 kW 
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5. FINSKA 
Na Finskem je trg peletov v fazi rasti še posebej v zadnjem letu. Razlog je povišanje cene kurilnega 
olja ter potrebe po zmanjševanju emisij CO2 v zraku. Poraja se veliko zanimanje za uporabo peletov v  
velikih obratih za soproizvodnjo toplotne in električne energije kot nadomestek za premog. Razlog za 
to so povečane cene premoga, višje energetske takse v proizvodnji toplotne energije iz fosilnih goriv 
ter podpora proizvodnji električne energije, ki temelji na obnovljivih virih energije. 
 
Finska je imela v sredini 80-tih let dve tovarni peletov iz šote ter eno mobilno proizvodnjo, ki je lahko 
izdelovala pelete iz mlete šote neposredno na samem območju, potem ko so šoto posušili na cca. 
35 %. Vapo Oy je  imel tudi dve tovarni  za izdelavo briketov iz šote. Pri tem je bila razvita tako  
tehnologija skladiščenja kot samega zgorevanja. Razvoj je potekal predvsem na VTT. Po zmanjšanju  
cene kurilnega olja v letu 1986 se je zmanjšala uporaba peletov in razvoj je bil začasno ustavljen. 
Vendar se spoznanja iz prejšnjih let uporabljajo pri razvoju trga peletov na Finskem. Prva tovarna 
peletov je začela obratovati leta 1997 v mestu Vörå z letno produkcijo 20 000 ton. Lata 1999 je 
Biowatti Oy zgradil tovarno peletov na mestu stare sušilnice pri tovarni sladkorja v Turneki, Vapo Oy 
pa je prenovil šotno briketno tovarno Ilomatsi v tovarno peletov. Pelete izdelujejo iz lesnih odpadkov, 
kot so obrezline in brusni prah iz bližnje lesne tovarne. Večina tovarn uporablja suhe lesne vire, npr. 
lesne obrezline, saj sušenje pomeni višje stroške proizvodnje. Nekatere tovarne imajo tudi sušilne 
naprave, če uporabljajo vlažen material. Navlaženo žagovino uporabljajo predvsem v kombinaciji z 
drugimi gorivi za daljinsko ogrevanje ter za soproizvodnjo toplotne in električne energije. 
 
Proizvodnja lesenih peletov v letu 2000 je skupno znašala 40 000 ton (188 GWh). Peletna postrojenja 
lahko razdelimo v dva razreda glede na letno proizvodnjo. Tovarne ki proizvajajo več kot 10 000 ton 
na leto (Vörå, Turneki in Ilomantsi), in tiste s proizvodnjo manjšo od 10 000 ton na leto (Saarijärvi, 
Keuruu, Punkaharju, Kuopio in Anjalankoski). Približno 85 – 95 % proizvodnje izvozijo na Švedsko in 
Dansko, kjer pelete uporabljajo v večjih termoelektrarnah. Ob koncu leta 2000 je bilo v 
lesnopredelovalni industriji zgrajenih kar nekaj manjših proizvodnih obratov z zmožnostjo izdelovanja 
1 500 do 5 000 ton peletov na leto. V letu 2001 je možno izdelati do 150 000 ton peletov (tabela 1), 
predvidena proizvodnja pa je približno 80 000 ton. Cena peletov je odvisna od velikosti in razdalje za 
dostave. Cena brez DDV (22 %) se giblje od 450 do 1000 FIM/t (67 – 168 EURO/t, 14 – 35 
EURO/MWh). 
 
Tabela 1. Peletna postrojenja na Finskem v letu 2001 
Lokacija             Leto Tovarna, sedež 

proizvodnje 
Zmožnost proizvodnje, 

ton/leto 
Vörå 1997 Vörå FinnCamb Oy 20 000 
Turenki 1999 Biwatti Oy 70 000 
Ilomantsi 1999 Vapo Oy 45 000 
Saarijärvi 1999 Henkupelletti 3 000 
Keuruu 2000 Keurak Oy 5 000 
Kuopio 2000 Umacon Oy 2 500 
Punka – harju 2000 Punkaharjun Pelletti Ky 1 500 
Anjalankoski 2001 Umacon Oy 2 500 

 
 
Ob koncu leta 2000 sta največja proizvajalca Biwatti Oy in Vapo Oy z razširjeno prodajno mrežo. 
Kupci lahko naročijo pelete Vapo pri Agrimarketu (142 maloprodajnih trgovcih) in pelete Biowatti pri K-
maatalousu (K-Agriculture). Obe podjetji imata posebne centre za naročanje in možnost spletnega 
naročanja po vsej državi. Ob koncu leta 2000 je podjetje Metsä-Serla Oy, ki je hčerinsko podjetje 
proizvajalca Biowatti Oy, kupilo 30 % delež podjetja Vapo Oy. Seveda bo to vplivalo na trg peletov. 
 
Na Finskem nimajo standarda glede kakovosti peletov in testnega sistema za peletne gorilnike. Finski 
izdelovalci peletov uporabljajo predvsem švedske standarde. 
 
Transport poteka kot razsuti tovor s tovornimi vozili z zamenljivimi kontejnerji ali cisternami. Opremo 
za distribucijo poganja hidravlika tovornega vozila, zato ni potrebno imeti nobenega zunanjega vira 
energije. V zamenljivi kontejner lahko naložimo do 18 m3 tovora; razdeljen je na tri enake dele po 6 
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m3, vsakega od njih lahko posebej spraznimo. En tak del zadostuje za celoletno porabo peletov za 
enodružinsko hišo. Pelete lahko dostavijo tudi v velikih (650 – 1000 kg) ali manjših vrečah (15 - 20 kg). 
 
Lesne pelete uporabljajo v desetih javnih zgradbah kot zamenjavo za EL KO (moči 50 – 500 kW). Tudi 
približno 200 enodružinskih hiš uporablja lesne pelete. Ob koncu leta 2000 je začela Turku Energia 
primešavati pelete k premogu  (5000 ton) v termoelektrarni Linnankatu z močjo 100 MW. Pred 
uporabo peletov so člani podjetja zbirali izkušnje iz Švedske z obiskom tovarne Hässelby v 
Stockholmu. Podjetje Turku Enegija je investiralo samo 20 000 FIM (3 400 € ) v opremo. Peleti so 
shranjeni v silosu in dodani v sistem ogrevanja s premogom. Ker je eksperiment uspel, bodo dodajali 
pelete tudi v prihodnosti. 
 
Večino peletne tehnologije uvažajo iz Švedske, Nemčije, Avstrije in ZDA. V uporabi zasledimo največ 
peletnih gorilnikov iz Švedske – EkoTec, PellX, Iwabo in Janfire. Oprema za izdelavo peletov je bila 
uvožena iz Nemčije oz. Baltskih držav. Iz ZDA in Avstrije so uvožene predvsem kurilne naprave. Na 
Finskem imajo tudi dva domača sistema gorilnika in kotla, ki sta konstruirana posebej za pelete. 
Izdelujeta jih HT Engineering in Thermia Oy. Nekaj izdelovalcev prodaja sisteme transporta, ki 
temeljijo na tehnologiji sekancev. Podjetje HT Engineering je razvilo kontejnerski peletirni postroj, ki ga 
lahko transportiramo in uporabljamo na različnih lokacijah. 
 
Nosilca razvoja peletne tehnologije sta državna raziskovalna inštituta TTS-Institute in VTT Energy. 
Poleg njiju je še tehnični inštitut, lokalne mreže bioenergije in regionalne energetske agencije, ki 
razvijajo lokalne trge s peleti. Podjetje Motiva Oy je pričelo tudi s neprekinjeno preskrbo s peletnim 
ogrevanjem za nekaj uporabnikov v sodelovanju z regionalno agencijo. 
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6. NEMČIJA 
Surov material in proizvodne zmogljivosti 
 
Približno 30 % Nemčije je prekrite z gozdnimi površinami, ki se povečuje za 60 milijonov m3 lesa na 
leto. Bavarska je ena najbolj gozdnatih zveznih držav v Nemčiji. 
 
Tabela 6 – 1: Gozdne površine v Nemčiji / Bavarskem 

Les za kurjavo / lesni odpadki Regija Površina gozda 
[ha] [1 000 m3/leto] [ton/leto] 

Bavarska 2 415 550 6 390 1 597 389 
Nemčija 10 430 138 25 323 6 330 750 
 
Od celotnih lesnih rezerv v nemških gozdovih je približno 40 milijonov m3 uporabljenih, 20 milijonov m3 
pa ostane v gozdovih. Najmanj 20 % povprečne letne porabe (8 milijonov m3) bi bilo lahko na voljo za 
izdelavo lesenih peletov. Realno gledano bi uporabili samo odpadni les, obrezance, žagovino, odpadni 
stavbni les in lesne gozdne odpadke. Naslednja tabela, ki se opira na lesno statistiko in analizo 
pretoka materiala, nam kaže potencial lesa kot gorivo v Nemčiji. 
 
Tabela 6-2: Letna količina lesa uporabljenega kot gorivo v Nemčiji 
Vrsta lesa               Količina [milijon m3] 
Les kot gorivo iz gozda 4,5 
Odpadni les iz žag in stavbnega lesa 7,0 
Gozdni odpadek 2,0 
Skupaj 13,5 
 
 
Izdelava peletov 
V zadnjih dveh letih se je začela komercialna izdelava peletov na več področjih v Nemčiji. Nemčija ima 
sedaj šest do osem specializiranih izdelovalcev peletov, načrtujejo pa še nekaj novih. Če se bo 
povpraševanje po peletih povečevalo tudi v prihodnosti, bo odpadni les iz lesno predelovalne industrije 
preusmerjen v izdelavo peletov. Ali se odpadni les uporablja za energijske oz. neenergijske namene je 
odvisno v veliki meri od cene, ki jo dobavitelji lahko iztržijo za svoje izdelke. 
 
Uporaba lesnih peletov 
Podobno kot proizvodnja je tudi uporaba lesnih peletov še v začetni fazi, vendar pa se zanimanje za 
ogrevalne sisteme z uporabo peletov hitro povečuje. Uporaba peletov za ogrevanje se koncentrira na 
tržno nišo pri nizkoenergetskih hišah z letno porabo goriva približno 1 500 kg na 100 m2 bivalnega 
prostora. Nemški proizvajalci kurilnih naprav so se že odzvali na širjenje tržišča peletov. Tehnični 
razvoj majhnih peči (2 do 8 kW) in kurilnih naprav (8 do 25 kW) je pomembno napredoval v zadnjih 
nekaj letih, vendar pa je večino naprav še vedno uvoženih iz Avstrije, Danske in Švedske. 
 
Podpora 
Razvoj je usmerjen k uporabi ogrevalnih sistemov prijaznejšim do okolja, ki naraščajo in so 
subvencionirani s posebnim vladnim programom, ki prispeva 60 € za vsak nameščen kW ter 
minimalno 2000 € za kupce sistemov. 
 
Specifikacija standarda za stisnjen les 
Po nemškem standardu DIN 51731, ki je začel veljati oktobra 1996, so določeni specifične zahteve in 
testni postopki za naraven stisnjen les. Naravni les je specificiran kot mehansko obdelan les, ki 
vsebuje minimalno stopnjo škodljivih snovi.  
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Tabela 6-3: Meja škodljivih snovi glede na standard DIN 51731 (popolnoma suh les) 
Element ali spojina Meja 
Žveplo 0,08  % 
Klor 0,03 % 
Dušik 0,3 % 
Arzen 0,8 mg/kg 
Kadmij 0,5 mg/kg 
Krom 8 mg/kg 
Baker 5 mg/kg 
Živo srebro 0,05 mg/kg 
Svinec 10 mg/kg 
Cink 100 mg/kg 
Halogen 3 mg/kg 
 
Stisnjen les glede na standard DIN ustreza naslednjim zahtevam: Relativna gostota 1 000 – 1 400 kg / 
m3, Vsebnost vlage: < 12 %, Pepelni ostanek: < 1,5 %, Energijska vrednost: 4,8 – 5,4 kWh / kg. 
 
Stisnjen les lahko delimo na pelete in brikete. V tabeli 4-6 so prikazane dimenzije in klasifikacije 
stisnjenega lesa. 
 
Tabela 4-6 Dimenzije lesnih peletov in briketov po standardu DIN 51731 

Klasifikacija Dolžina [cm] Premer [ cm ] 
HP 1 > 30 > 10 
HP 2 15 – 30 6 – 10 
HP 3 10 – 16 3 – 7 
HP 4 < 10 1 - 4 
HP 5 < 5 0,4 - 1 

 
 
Cena goriva 
Cene lesnih peletov so v razponu od 130 EURO/t (velika enota), pa do 250 EURO/t (majhne vreče). 
Glede na aktualne cene lahko lesni peleti konkurirajo kurilnemu olju. 
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7. ITALIJA 
Skupna primarna energija iz obnovljivih virov je v Italiji leta 1999 dosegla ali celo presegla okoli 18 
Mtoe, od tega je cca 40% pridobljene iz biomase. Gozdne biomase za proizvodnjo toplote za 
ogrevanje vode in prostorov ter kuhanje je cca 5,4 Mtoe. 
 
Les in poraba za različne aplikacije (ktoe)  

Leto: 1993 1996 1999 
Drva 5417 5417 5417 
Les in podobno – Daljinsko ogrevanje 0 8 10 
Les in podobno – Procesna toplota 946 946 946 
Les in podobno – Soproizvodnja toplote in elektrike 62 92 131 
(Elektrika in toplota) povezana na omrežje    

Skupaj: 6424 6463 6504 
 
Ta vzorec, ki ni zaznan v uradnih podatkih, je bil prikazan v zadnji pregledni statistiki o Italijanskih 
gospodinjstvih. Raziskavo je opravila ENEA. Uporaba v gospodinjstvih znaša približno 83 % od 
celotne uporabe lesa, sledi uporaba v industrijski proizvodnji toplote (približno 15 %). 
 
Zanimanje za lesne pelete v Italiji se je povečalo v zadnjih nekaj letih, pričakujejo pa se še nadaljnje 
povečevanje. Glavne značilnosti proizvodnje in tržišča lesnih peletov v Italiji so: 
 
a) Tehnični standardi 
�� ni specifičnih standardov za lesne pelete; 
�� UNI 9016 in UNI 9017 za lesno gorivo (trdno); 
�� UNI 10683 in UNI 9841 za gorilnike; 
�� ÖN 7135 se smatra kot referenca. 
 
CTI (Nacionalna komisija za standardizacijo) dela na področju standardov in predlogov zakonov. 
CEN-ovo delo pri standardizaciji je nujno in zelo priporočeno. Standardi naj bi temeljili na 
učinkovitosti in naj ne bi bili samo opisni (vrsta lesa, vlažnost, vsebnost pepela, itd.). 

 
b) Razmere na trgu 
�� 8 - 10 proizvajalcev peletov, večinoma so v severnem delu Italije; 
�� 2 izdelovalca peletirk (v letu 2000 je bilo izdelanih 30 novih strojev); 
�� instalirana moč je predvidoma > 20 000 ton / leto; 
�� uvoz iz Avstrije, Španije, Romunije, Kanade; 
�� poraba se povečuje ( +20 % 1998-1999, poročilo dveh distributerjev); 
�� največji izdelovalec kotlov in grelnih naprav poroča o 30 % povečanju prodaje do 1999 - 2000.  

  
c) Trenutna tržna cena 
 Euro/t V obliki Kupec:  
 100 – 120 Velike vreče Prodaja na debelo  
 140 – 170 Peleti brez vreč Distribucija  
 250 – 270 Vreče (15 –20 kg) Končni porabnik  
 

Nizke izdelovalne cene (60 – 80 EURO/t)  spodbujajo lesnopredelovalno industrijo k peletiranju, 
namesto prodaje sekancev in lesnega prahu tovarnam ivernih plošč. 

 
d) Oskrba s surovim materialom 
�� 6 x 106 m3/leto, iz lesno predelovalne industrije (suh), ki lahko zagotovijo 1,5 x 106 m3/leto 

peletov 
�� 7 x 106 m3/leto, iz kmetijsko – gozdarskih površin, ki lahko zagotovijo 0,8 x 106 m3/leto peletov 

 
e) Javna podpora 

Pri Ministrstvu za Kmetijstvo tečeta dva programa, ki spodbujata raziskovanje in razširjanje znanja 
(eden je namenjen zlasti kakovosti peletov). 
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8. SLOVAŠKA 
Gozd pokriva 42 % teritorialnega ozemlja na Slovaškem. Energijski potencial se nanaša samo na 
lesne gozdne odpadke, ki se pojavljajo v različnih oblikah. Lesne odpadke lahko delimo glede na izvor 
na primarno lesno predelavo, sekundarno lesno predelavo ter odpadke, ki izhajajo od potrošnikov. 
 
Skupni potencial biomase, ki se da izkoristiti v Slovaški (tabela ne vključuje energijskih rastlin), je 
prikazan v spodnji tabeli. 
 
Tip biomase Količina, ki se jo da izkoristiti 

[ ton / leto ] 
Energijsko ekvivalentnost 

[ TJ / leto ] 
Gozdna biomasa   
Drobne veje do 7 cm 270 740 2 383,05 
Debele veje – odpadek 76 200 724,00 
Odpadek, ustvarjen pri predelavi 
in uporabi lesa 110 590 1 050,69 
Lesno gorivo 323 900 3 079,81 
Biomasa, pridobljena z redčenjem 
gozda  14 300 138,58 
Štori in korenine 23 500 223,25 
Odpadek pri mehanski obdelavi 
lesa 103 800 1 170,00 

Skupaj: 903 030 8 769,38 
 
 
Potencialna količina energije, ki se jo da izkoristiti iz lesne biomase, je prikazana na spodnjem 
grafikonu. 

Odpadek pri 
mehanski obdelavi 

lesa
13%

Štori in korenine
3%

Biomasa 
pridobljena z 

redčenjem gozda 
2%

Debele veje - 
odpadek

8%

Odpadek ustvarjen 
pri izdelavi in 
uporabi lesa 

12%Lesno gorivo
35%

Drobne veje do 7 
cm

27%

 
Slovaška na leto izdela približno 18 000 ton lesnih briketov letno izvozi pa skoraj 90 % omenjene 
količine. Tehnike izgorevanja lesnih odpadkov so zelo napredovale v zadnjih nekaj letih, če jih 
primerjamo z zadnjimi desetimi leti. Izkušnje pri izkoriščanju lesne biomase je možno združiti v dva 
modela: centralizirana in decentralizirana proizvodnja toplotne in električne energije. Uporaba 
biomase, še posebej oplemenitene biomase, se na Slovaškem vse bolj razvija. 
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9. SLOVENIJA 
Med viri biomase v Sloveniji prevladujejo: les iz gozda (55 % ozemlja je pokritega z gozdom), les iz 
goščav (predstavlja približno 13 % površine ozemlja) ter industrijski lesni ostanki. Lesna biomasa se 
povečuje iz leta v leto, še posebej ker posek dosega samo 42 % dovoljenega etata po navedbah 
Gozdarskega inštituta za leto 1999. 
 
Potencial lesne biomase v Sloveniji 
�� Neizkoriščen/dodaten potencial biomase v industrijskem sektorju po navedbah Gozdarskega 

inštituta 280 000 ton letno. 
�� Letni prirast lesne biomase v slovenskih gozdovih je veliko večji od načrtovanega in 

realiziranega poseka. Zato Gozdarski inštitut predvideva 50 % razliko med načrtovanim in 
realiziranim posekom, ki bi bila lahko uporabljena v energetske namene v prihodnosti; gre za 
potencial biomase približno 200 000 ton. 

�� Predvideni skupni letni potencial grmičevja v Sloveniji znaša približno 120 000 ton. 
 
Les je široko razširjeno in je tradicionalno uporabljeno gorivo. Lesni sekanci so se začeli uporabljati v 
bližnji preteklosti. Danes so na tržišču tudi kurilne naprave na lesno biomaso, tako da uporaba lesne 
biomase počasi narašča. V letu 2000 so bili v okviru projekta INCO nameščeni štirje manjši kotli na 
lesne sekance. V južnem delu Slovenije so bili s pomočjo lokalne skupnosti (30 % subvencija ) 
nameščeni trije kotli na lesne sekance, kupili pa so tudi srednje velik sekalec (60 kW). 
 

Tržišče obogatene biomase 
se v Sloveniji le počasi 
razvija. Postavljeni so prvi 
demonstracijski projekti z 
vgrajenimi sistemi za 
izkoriščanje peletov. Trenutno 
peletov v Sloveniji še ne 
izdelujemo, vendar se 
načrtuje njihova proizvodnja v 
letu 2003. Trg tehnologij za 
zgorevanje biomase ponuja 
tudi kurilne naprave za 
zgorevanje peletov.  
 
Letna izdelava briketov v 
Sloveniji znaša 1800 ton. 
Imamo tri predelovalne 
obrate, ki proizvajajo lesne 
brikete iz suhih neobdelanih 
industrijskih lesnih ostankov. 

Prvo postrojenje je v jugovzhodnem delu Slovenije. Večino letne proizvodnje, ki znaša 800 ton, 
izvozijo v Avstrijo. Drugo postrojenje je  nahaja v severovzhodnem delu države. Letna proizvodnja 
znaša 800 ton. Celotno količino proizvodov prodajo individualnim kupcem v okolici, ker je cena zelo 
konkurenčna. Tretje podjetje proizvaja letno 200 do 250 ton briketov, večinoma jih  izvozijo na 
Hrvaško. 

Bohinjska Bistrica 
800 ton 
prodano v okolici 

 

Šmihel - Pivk  a
200 - 250 ton 
pretežen izvoz na Hrvaško 

Kostanjevica
   800 ton

pretežen izvoz v Avsttrijo

Proizvodnja lesnih briketov v Sloveniji 
(leto 2000) 

 
Brikete lahko kupimo tudi v trgovinah. Običajno so pakirani v vreče po 10 kg. Energijska vrednost je 
4,9 kWh/kg, cena briketov, preračunana na energijsko vrednost, je konkurenčna in dosega 70 % cene 
EL kurilnega olja. 
 
Nova energetska politika v Sloveniji predvideva povečanje deleža obnovljivih virov energije v primarni 
energetski bilanci iz 4,5 na 10-12% do leta 2010 glede na leto 2000. Od tega je delež uporabe 
biomase 80%. Ministrstva za okolje in prostor - Agencija za učinkovito rabo energije podpira vgradnjo 
kurilnih naprav s subvencijami.  
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