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1. Uvod 
Mnoge organske snovi ali organski ostanki, splošno 
poimenovani kot biomasa, so primerni za pridobivanje 
energije, tako toplotne kot tudi električne. Ta 
energetski potencial je bil do sedaj slabo ali celo 
napačno izkoriščan, čeprav lahko znatno prispeva k 
pozitivni strukturi primarne energije in energetski 
neodvisnosti posameznih držav, tudi Slovenije. 
Sedanja struktura primarne energije je usmerjena 
predvsem na energente:  

∗ ki pri proizvodnji, transportu in porabi 
obremenjujejo okolje in 

∗ katerih količina je omejena. 

Zakaj so do okolja prijazni obnovljivi viri energije, 
med katere sodi tudi biomasa, tako malo uporabljani? 
Obstaja več razlogov: 

∗ uporaba biomase je v primerjavi s fosilnimi gorivi 
gospodarna samo v določenih primerih, 

∗ od vrste uporabljene biomase je odvisna ustrezna 
izbira tehnologije, 

∗ na razpolago moramo imeti zadosten potencial 
biomase. 

Pogosto je navzoče nepoznavanje: 

∗ pridelave, zbiranja in obdelave biomase ter 

∗ učinkovitih tehnologij in naprav za pretvorbo 
energije. 

Z industrijskim razvojem v zadnjih sto letih je povezan 
tudi napredek tehnologij na področju pretvarjanja 
energij. V tem času je imelo človeštvo možnost 
opazovati, se prilagajati in odzivati na spreminjanje 
tehnologij in naprav za pretvarjanje energij, ki so v 
veliki meri temeljile na uporabi fosilnih goriv. Nova, 
in zato pogosto »revolucionarna« tehnologija za 
uporabo biomase, se našemu tradicionalističnemu 
pojmovanju pretvarjanja energije upira. Fosilna goriva 
so v različnih oblikah, količini in kakovosti razširjena 
po svetu, biomasa pa je, tako količinsko kot tudi 
kakovostno, omejena na lokalna področja. Koliko ljudi 
ob pogledu na žitna polja, rumene nasade oljne repice, 
sladkornega trsa, travnike ali obširne gozdove, 
pomisli, da nam narava, poleg drugega, z biomaso 
ponuja tudi energijski vir, ki se vsako leto obnavlja. 

Namen brošure je spodbuditi razmišljanje o večji 
uporabi obnovljivih virov, med njimi predvsem lesne 
biomase. S skupnim premagovanjem številnih ovir in 
problemov želimo doseči večjo in energetsko 
učinkovito izrabo domačih potencialov lesne biomase. 

Terminologija 

BIOMASA 

Biomasa oz. biogorivo označuje vse bioenergijske 
vire, tudi iz tehnološko-pretvorbenih procesov in 
končnih produktov. Med biomaso uvrščamo 
bioodpadke, mednje sodijo gozdni in kmetijski 
odpadki (trdni in tekoči), energetske rastline, ki jih 
pridelujemo izključno v energetske namene, pa tudi 
komunalne odpadke. 

BIOMASA IN BIOGORIVO 

Po mednarodni terminologiji se izraz biomasa (v 
kontekstu goriv) uporablja za trdna goriva, biogorivo 
(biofuel) pa za tekoča in plinasta goriva, ki jih 
pridobimo iz biomase. Med tekočimi gorivi je 
najpomembnejši etanol, poleg njega pa v velikih 
količinah proizvajajo še metanol in biodiesel, gorivo iz 
rastlinskih olj. Plinasta biogoriva se tvorijo pri 
anaerobnem vrenju in pirolizi. Najbolj poznana sta 
bioplin in sintezni plin. 

GORIVA NA OSNOVI LESNE BIOMASE 

Med goriva na osnovi lesne biomase uvrščamo lesno 
biomaso, ki še ni bila kemično obdelana, regenerirane 
ostanke lesa po kemični obdelavi (ostanki proizvodnje 
tanina,...) ter reciklirane produkte, ki nastajajo iz lesne 
biomase (papir,...). 

LESNA BIOMASA 

K lesni biomasi uvrščamo gozdne ostanke, ostanke pri 
industrijski predelavi lesa in kemično neobdelan les. 
Med gozdne ostanke sodijo vejevje, krošnje, debla 
majhnih premerov ter manj kakovosten les, ki ni 
primeren za nadaljnjo industrijsko predelavo. Ostanki 
so posledica rednih sečenj, nege mladih gozdov ter 
pospravnih in sanitarnih sečenj. Pri industrijski 
obdelavi lesa nastajajo ostanki primarne in sekundarne 
predelave (žaganje, krajniki, lubje, prah...). Med 
preostali kemično neobdelan les uvrščamo produkte 
kmetijske dejavnosti v sadovnjakih in vinogradih ter 
že uporabljen les in njegove izdelke (gajbice, 
palete...). 

BIOENERGIJA 

Bioenergija je energija, pridobljena iz biomase. 

Tabela 1: Pretvorbe enot 

 toe MWh GJ 
toe 1 11,63 41,868 
MWh 0,0859 1 3,6 
GJ 0,0239 0,2778 1 
Beri: 1 MWh = 3,6 GJ 
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2. Biomasa in ogljikov dioksid 
Sonce daje potrebno energijo za rast biomase. S 
pomočjo klorofila in pod vplivom sončne svetlobe se 
iz vode, ogljikovega dioksida (CO2) in zraka tvori 
ogljikov hidrat (monosaharid) - sladkor, obenem pa se 
ob procesu sprošča kisik. Celoten postopek, ki ga 
imenujemo fotosinteza, je popisan z enačbo: 

2612622 O6OHCOH6CO6 +=+  

Sončna energija se v obliki organskih ogljikovih 
spojin shranjuje v rastlinah. Proces fotosinteze pa ni 
pomemben le za rastline ter razvoj zemeljske biosfere, 
temveč tudi za nastanek obsežnih zalog fosilnih goriv. 

Fotosintezi nasproten proces poteka pri razkrajanju ali 
gorenju, pri čemer se ob porabi kisika in oddajanju 
CO2 sprošča shranjena energija v obliki toplote. Za 
razliko od fosilnih goriv, ki so v svojo strukturo vezala 
ogljik že pred milijoni let, ob gorenju pa se sprošča 
šele sedaj, se CO2 pri gorenju biomase veže v nove 
rastline. Zakjučen krog CO2 pri sežiganju biomase ne 
prispeva k porastu CO2 v atmosferi, zato pravimo, da 
je uporaba biomase glede toplogrednih plinov 
emisijsko nevtralna, dokler je poraba enaka prirastu. 

Uporaba fosilnih goriv nenehno povečuje delež CO2 v 
atmosferi (za približno 5 milijard ton na leto), kar vodi 
do učinka tople grede. Tudi negospodarno upravljanje 
z biomaso, npr. uničevanje gozdov s požiganjem, vodi 
k povečanju količine CO2 v atmosferi.  

Biomaso lahko uporabljamo tako materialno kot 
energetsko, pri čemer ima materialna uporaba biomase 
prednost, saj je CO2 tako vezan dalj časa. 

Ena izmed možnosti je pogozdovanje, ki je uspešno ne 
le v državah v zmerno toplem podnebnem pasu, ampak 
tudi v deželah v razvoju (JV Azija). V gozdovih je 
CO2 dolgoročno vezan; to vezavo lahko npr. z uporabo 
lesa v gradbeništvu podaljšamo še za sto let. 

Energetska uporaba biomase naj ima prednost pred 
naravnim razkrajanjem (trohnenjem). Pri energetski 
uporabi pridobimo ekvivalenten delež energije, to pa 
pomeni manjšo rabo fosilnih goriv. 

Pomembno vlogo pri shranjevanju ogljika imajo 

večletne rastline, zlasti gozdovi. Tako je npr. v lesni 
masi hektarja srednje starega bukovega gozda vezano 
od 200 do 250 ton čistega ogljika. 

Tabela 2: Predpone k osnovnim enotam 

Predpona Znak Vrednost 
eksa E 1018 
peta P 1015 
tera T 1012 
giga G 109 
mega M 106 
kilo k 103 

 

Slika 1: Zaključen krog CO2 
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3. Energetski viri biomase 
Med biomaso uvrščamo različne primarne surovine, ki 
jih lahko neposredno ali z različnimi tehnološkimi 
procesi (anaerobno vrenje, piroliza, kurjenje, vrenje 
iztiskanje ali briketiranje) pretvorimo v sekundarna 
goriva. Slednja, odvisno od potreb, pretvorimo v druge 
oblike energije. 

Biomaso tvorijo: 

∗ industrijski in komunalni odpadki, 

∗ hitrorastoči les, lesni ostanki in grmičevje, 

∗ kmetijske rastline (žita, oljnice, sladkorna pesa) in 
njihovi ostanki (slama), 

∗ mokri organski odpadki (kanalizacijska voda, 
živinorejski odpadki). 

Tabela 3: Energijski potencial rastlin 

 pridelek - 
suha masa 
(t/ha/leto) 

energijski 
potencial 
(GJ/ha) 

enoletne C4 rastline na 
povprečno rodovitnih tleh - 
sladka koruza, miskantus 

 
> 35 

 
420 

drevesa za pogozdovanje na 
slabo rodovitnih tleh - 
vrbe, topoli, evkaliptus 

 
12 - 15 

 
150 - 170 

grmičevje na obrobnih 
zemljiščih -  
robinija 

 
8 - 10 

 
100 - 130 

posebne rastline na srednje 
rodovitnih tleh -  
artičoka 

 
15 - 20 

 
190 - 230 

 
V nasprotju s Slovenijo, kjer imamo relativno velik 
prirast lesa in danes uporabljamo predvsem lesne 
odpadke, naj bi v državah, kjer je etat manjši od 
posekanega, v prihodnosti naraščal predvsem pomen 
energetskih rastlin (vrba, topol, kitajska trstika -
miskantus, sladka koruza, evkaliptus in drugo). 
Uporabili naj bi jih za pridobivanje toplote, za 
soproizvodnjo toplotne in električne energije ter za 
pretvarjanje v tekoča in plinasta biogoriva. 

Vrbe in topoli so primerni za pridelavo v hladnejših 
območjih, kitajska trstika (miskantus) v toplejših, 
evkaliptus pa v subtropskih.  

Za vrbo, ki je za energetske namene ena najbolj 
ustreznih rastlin, je potreben 3 - 4 letni ciklus 
pridelave. Kitajska trstika zraste v višino do 4 m. 
Rastlino žanjemo pozimi, v obdobju mirovanja, ko iz 
rastline preidejo hranilne snovi iz stebla v tla obenem 
pa je v zadnjih dneh zime v rastlini le 20% vlage. 

V okviru prestrukturiranja živilsko-predelovalne 
industrije v Evropski uniji in s tem povezanega 
opuščanja obdelovalnih površin se je pričel proces 
uporabljanja dotlej neuporabnih obdelovalnih površin, 
da bi pridelovali biomaso. Pridobljeno biomaso naj bi 
uporabljali predvsem za energetske namene v 
industriji. Vnovično obdelovanje površin omogoča 
nova delovna mesta in dodaten vir dohodka.  

V posameznih državah omogoča takšna načrtovana 
pridelava stalno oskrbo z naravnim gorivom (Švedska 
- plantaže vrbe, Avstrija - plantaže topola). 

Čeprav so stroški za usmerjeno uporabo energetskih 
rastlin v samostojni tehnološki verigi zdaj višji, so 
tovrstni projekti potrebni, ker omogočajo 
izpopolnjevanje postopkov in njihovo racionalizacijo, 
s tem pa povečujejo cenovno konkurenčnost biomase s 
fosilnimi gorivi. 

4. Raba biomase v svetu 
V kmečkem okolju velik del biomase pretežno 
porabijo zunaj trga, zato je vloga biomase v globalni 
ekonomiji precej nepoznana. Uradni podatki 
organizacije FAO (Food and Agricultural 
Organisation) pri Združenih narodih se precej 
razlikujejo od raziskovalnih podatkov posameznih 
držav. Ocenjujejo, da znaša delež biomase približno 
13% celotne primarne energije v svetu oz. 50 EJ (1200 
Mtoe) na leto. V državah v razvoju, kjer živi skoraj 3/4 
celotne zemeljske populacije, predstavlja biomasa 
prevladujoč vir energije (33%), v posameznih državah 
pa dosega celo 80 - 90% delež. V razvitih državah je 
delež uporabe biomase manjši, v povprečju samo 3%, 
pri čemer so tudi izjeme, kot npr. Finska z 21% ter 
Švedska z 17% deležem biomase v nacionalni 
energetski bilanci. 

4.1 Projekcije rabe energije v Evropi 
Poročilo Evropske komisije o projekciji rabi energije v 
Evropi do leta 2020 obravnava štiri različne scenarije. 
Konvencionalni scenarij, ki temelji na tradicionalni 
projekciji s sedanjimi socio-ekonomskimi problemi in 
počasno ekonomsko rastjo, predvideva rast primarne 
energije za 0,7% na leto med letoma 1995 in 2020.  

Največje povečanje pričakujemo pri uporabi 
zemeljskega plina pri soproizvodnji toplotne in 
električne energije. Po projekciji naj bi raba električne 
energije pomembno narasla, prav tako tudi delež 
uporabe obnovljivih virov. Nasprotno je predvideno, 
da bo proizvodnja primarne energije v Evropi do leta 
2000 konstantna, nato pa se bo začela zmanjševati. 
Predvideno je, naj bi se proizvodnja primarne energije 
iz obnovljivih virov po vseh obravnavanih scenarijih 
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povečala: po konvencionalnem naj bi se podvojila, po 
okoljskem pa celo potrojila. 
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Slika 3: Instalirana moč glede na način proizvodnje 
električne energije po konvencionalnem scenariju 

Danes je biomasa v svojem najširšem pomenu četrti 
največji energetski vir v svetu.  

Z vidika končne energije se predvideva izrazito 
povečanje rabe električne energije. Po 
konvencionalnem scenariju lahko pričakujemo 1,3% 
letno rast proizvodnje električne energije med letoma 
1995 in 2020, izrazito se bo povečalo število in moč 
soproizvodnih sistemov z uporabo zemeljskega plina 
(od 16 GWe v letu 1995 do 159 GWe v letu 2020).  

Tabela 4: Konvencionalni scenarij rabe biomase 

 1995 2020 
Toplotna energija 1440 PJ 1691 PJ 
Proizvodnja el. energije 192 PJ 1223 PJ 
Tekoča biogoriva 8 PJ 1813 PJ 
Skupaj 1640 PJ 4727 PJ 
 
Predvidevajo, da bo v letu 2020 iz biomase 
pridobljeno 4727 PJ (113 Mtoe) energije. K tej 
biomasi lahko prištejemo še 460 PJ (11 Mtoe) energije 
komunalnih odpadkov, kar skupaj predstavlja zelo 
pomemben energetski vir. Izrazit porast uporabe 

biomase je predviden predvsem zaradi povečanja rabe 
tekočih biogoriv ter na področju izkoriščanja biomase 
za proizvodnjo električne energije. 

4.2 Uporaba lesne biomase 
Relativno velika pogozdenost Slovenije omogoča 
primerjavo s podobnimi evropskimi državami, npr. z 
Avstrijo, s Švedsko ali Finsko. 

4.2.1 Avstrija 
Žage so v Avstriji najpomembnejši predelovalci in 
uporabniki lesne biomase. Same je predelajo več kot 
50%. Celotna količina lesne biomase je od 7 Mio m3 v 
petdesetih letih narasla na 13 Mio m3. Papirna 
industrija porabi približno 5,7 Mio m3, v glavnem 
žagarske ostanke, 3,5 Mio m3 gre v predelavo. Poraba 
lesa za kurjavo se od leta 1970 povečuje. Lesna 
biomasa je v letu 1970 predstavljala 3,3% celotne 
primarne energije oz. 7,8% celotne domače primarne 
energije. Leta 1990 je delež biomase narastel na 8,6% 
celotne primarne energije, kar je predstavljalo že 24% 
domače primarne energije. Največji uporabnik lesne 
biomase so gospodinjstva (4,2 Mio m3), kmetijstvo 
(3,1 Mio m3) in industrija (1,6 Mio m3). 

4.2.2 Švedska 
Uporaba lesne biomase na Švedskem stalno narašča, 
leta 1994 je zanašala že 144 PJ. Z upoštevanjem 
ostankov kemične obdelave lesa predstavlja uporaba 
goriv na osnovi lesne biomase 12% celotne primarne 
energije. Najpomembnejši uporabnik je papirna 
industrija (57%), področje široke porabe s storitvami 
(17%), velik razcvet pa doživlja tudi daljinsko 
ogrevanje na lesno biomaso (14% celotne lesne 
biomase). 

4.2.3 Finska 
Med vsemi industrijskimi državami ima Finska 
najvišji delež biomase v primarni energiji (6,7% lesna 
biomasa, 8,8% ostanki pri kemični obdelavi lesa). 
Lesna biomasa se le malo uporablja za daljinsko 
ogrevanje, precej več šota. Več se uporablja za 
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Slika 2: Raba primarne energije v svetu leta 1990  
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ogrevanje individualnih hiš, vendar pa se je njena 
poraba zmanjšala od 96 PJ v letu 1970 na 46 PJ v letu 
1980. Nasprotno pa se poraba biomase v industriji od 
leta 1970 (21 PJ) vztrajno povečuje in je v letu 1994 
znašala 46 PJ. 

4.2.4 Slovenija 
V Sloveniji je les narodno in tudi energetsko bogastvo, 
saj je od skupne površine 20.253 km2 kar 54% ozemlja 
poraščenega z gozdovi. Zaloga lesne mase se iz leta v 
leto povečuje, saj sedanji letni posek predstavlja le 
38% etata. V primerjavi z letom 1947 se je lesna masa 
v gozdovih povečala za 87% (podatek za leto 1990). 
Glavni viri lesne biomase v Sloveniji so: 

∗ industrijski sektor - lesni ostanki industrijske, 
mehanske in kemične predelave lesa, 

∗ kmetijski sektor - grmišča in ostale kmetijske 
površine (sadovnjaki, vinogradi), 

∗ gozdarski sektor - gozdovi,  

∗ odslužen les in lesni izdelki.  

V okviru mednarodnega projekta "Removing barriers 
to district heating projects in Slovenia (GEF)" so na 
Gozdarskem inštitutu Slovenije izvedli analizo 
potencialov lesne biomase v Sloveniji. Hkrati so 
preučili stanje vseh glavnih virov lesne biomase, razen 
lesnih ostankov na komunalnih deponijah in ostankov 
lesne biomase, ki nastajajo zunaj lesno-predelovalnega 
sektorja.  

Podatki so bili obdelani na ravni katastrskih občin za 
stanje leta 1996 ter agregirani na nivoju 147 takratnih 
občin in statističnih regij. 

Bistvene ugotovitve projekta: 

∗ V Sloveniji je prek 95 000 hektarjev grmišč, kjer 
letno priraste 120 000 t lesne biomase. Povprečje 
za občine na notranjsko - kraškem območju je kar 
43 krat večje kot v Pomurju in 4,2 krat večje kot je 
povprečje za vse občine.  

 

Industrija 
280 000 t

47%

Zaraščene 
površine   

120 000 t
20%

Gozd    
200 000 t

33%

 

Slika 4: Ocenjen potencial lesne biomase v Sloveniji 

∗ V Sloveniji imamo 80 občin, ki imajo več kot 50% 
površin poraslih z gozdom, 23 občin ima manj kot 
30% gozda. Več kot 60% pokritost z gozdovi ima 
49 občin, od tega jih ima 21 več kot 70% gozdov. 
V zadnjih letih načrtovani posek dosega le dobro 
polovico prirastka, realizacija sečnje pa je uradno 
še manjša. Leta 1996 je znašala le 38% letnega 
prirastka, kar kaže, da lastniki gozdov niso 
zainteresirani za izrabo lesa v gozdovih.  

∗ V Sloveniji je registriranih prek 4 000 malih 
predelovalcev lesne surovine in več tisoč 
neregistriranih žag, ki ustvarjajo vsaj 150 000 t 
dispergiranih lesnih ostankov, primernih za 
energetsko rabo, kar znese skupaj z neizkoriščenimi 
odpadki velikih podjetij vsaj 280 000 t lesne 
biomase na leto. Poleg tega, 52 podjetij, ki imajo v 
lasti 78 kurilnih naprav z močjo nad 1 MW in 
obratujejo vsaj sezonsko, že sedaj pokuri dodatnih 
230 000 t lesne biomase. 

∗ Na podlagi kalibracije ključnih kazalcev 
potencialov (število podjetij s področja predelave 
lesa v občini, dokumentirana količina lesnih 
ostankov v občini, hektarjev gozda ter grmišč na 
prebivalca v občini, m3 sečnje na prebivalca v 

Tabela 5: Karakteristike držav s podobno pogozdenostjo 

  Avstrija Švedska Finska Slovenija 
Populacija v letu 19941 (1000)  8 053  8 815  5 099  1 988 
Površina države (km2)  83 857  449 964  338 145  20 253 
Pogozdenost (%)  46  54  65  54 
Temperaturni primanjkljaj (K.dan)  3 821  3 850  4 324  3 334 
Dolžina ogrevalne sezone (mesec)  7 - 8  8 - 9  8 - 9  6 - 7 
Število gospodinjstev2 (1000)  2 700  3 763  2 119  640 
Primarna energija (PJ)  1156  2196  1292  230 
Lesna biomasa (PJ)  108  144  86  11 
Delež lesne biomase v primarni e. (%)  9,35  6,56  6,69  5,20 
(1) Avstrija 1993. (2) Slovenija 1991.      
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občini) in njihovega razvrščanja smo določili 
povprečne range (vrstni red) za posamezne občine. 
Povprečni rang (ה) predstavlja primerjalno oceno 
primernosti občine za trajno oskrbo z lesno 
biomaso glede na preostale občine v Sloveniji. 

∗ Trajno energetsko rabo potencialov lesne biomase 
v Sloveniji bomo dosegli s spodbujanjem projektov 
daljinskega in individualnega ogrevanja z lesno 
biomaso. Nujno potrebno je tudi sodelovanje 
gozdarske stroke pri realizaciji nacionalnega 
programa projektov daljinskega ogrevanja in tudi 
pri zagotavljanju obratovanja komunalnih 
energetskih naprav na lesno biomaso z viri iz 
gozdov in grmišč. 

4.3 Temelji za uporabo biomase 
Prednosti uporabe biomase pri pridobivanju energije 
so številne: 

∗ emisijske vrednosti CO2 v atmosfero se manjšajo, 

∗ emisije SO2 skorajda ni, 

∗ sodobne, energijsko visoko učinkovite naprave in 

tehnologije omogočajo okolju prijazno zgorevanje, 

∗ uporaba lesne biomase bi kot alternativa fosilnim 
gorivom povzročila tudi boljšo skrb za gozdove, s 
čimer bi bili zagotovljeni nega in kakovost gozdov, 

∗ v primerjavi s tekočimi in plinastimi gorivi obstaja 
majhno tveganje pri transportu in skladiščenju - ta 
tveganja se še dodatno zmanjšujejo z uporabo 
naravnih rastlinskih goriv za pogon motornih vozil, 

∗ opuščene površine lahko zopet gospodarno 
uporabimo - gospodarstvo bi imelo na voljo širšo 
paleto pridelkov, 

∗ nova delovna mesta se ne bi pojavila samo na 
področju kmetijstva, temveč tudi v industriji in 
storitvenih dejavnostih, 

∗ regionalno gospodarstvo bi se okrepilo, 

∗ finančna sredstva namenjena nakupu uvoženih 
fosilnih goriv ostanejo v deželi in omogočijo 
nadaljnje investiranje. 

 

Slika 5: Primernost občin v Sloveniji  za uporabo lesne biomase za daljinsko ogrevanje 
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Tabela 6: Primernost uporabe lesne biomase za daljinsko 
ogrevanje v primerjavi s plinastim gorivom 

 Daljinsko ogrevanje z 
 zemeljskim 

plinom 
lesno 

biomaso 
Stroški investicije manjši večji 
Stroški investicije v 
objektu 

večji manjši 

Prostorske zahteve večje manjše 
Zanesljivost oskrbe manjša večja 
Nihanje cene večje manjše 
Dimnik da ne 
Vpliv na okolje emisije CO2 CO2 nevtralen 
Gospodarski učinki manjši večji 
 

5. Pridelovanje lesne biomase 
Pri oceni energetske uporabnosti biomase, ima lesna 
biomasa pomembno mesto. Les je na voljo v različnih 
oblikah, na primer kot:  

∗ nekakovosten les in/ali lesni ostanki iz gozdov, 

∗ namensko pridelan les za pridobivanje energije, 

∗ lesni ostanki pri vzdrževanju parkov, livad in 
drevoredov, 

∗ ostanki pri obdelavi in predelavi lesa, 

∗ stara drevesa in star papir. 

Analize kažejo, da je v hektarju gozda 0,6 do 1,4 m3 
nekakovostnega lesa in ostankov. V povprečju lahko 
upoštevamo 1 m3 lesne mase na hektar gozdne 
površine. 

Namenska pridelava lesne biomase in njena uporaba v 
energetske namene sta lahko vprašljivi, kadar je 
neenakomerno povpraševanje po lesu in pri 
ekonomskih primerjavah z lesom iz gozda. 

V Evropi prevladujejo za namensko uporabo predvsem 
hitrorastoče vrste toplolov in vrb. Ustrezne vrste 
topolov imajo visok hektarski prirastek, medtem ko so 
vrbe manj uporabne zaradi temperaturne občutljivosti 
in zahtev glede hranilnih snovi. Za plantaže z 
energetskim lesom znaša časovni ciklus pridelave od 1 
do 5 let.  

Tudi les iz parkov, livad in drevoredov predstavlja 
določen potencial. Uporaba tega potenciala je 
praviloma lokalnega značaja. Za Ljubljano ocenjujejo, 
da se na deponiji Barje nabere cca. 7000 
prostorninskih metrov zelenega odreza na leto, kar 
predstavlja potencial cca. 20 TJ energije. 

Les je gradbeni material z veliko možnosti uporabe. 
Če upoštevamo dejstvo, da so v starem lesu običajno 
navzoče kemične snovi, organski strupi in težke 
kovine, je star les le delno uporaben za energetsko 
uporabo. 

5.1 Priprava, transport in skladiščenje 
5.1.1 Priprava lesne biomase 
Priprava lesa lahko poteka v gozdu ali v lesno-
predelovalnih obratih. Običajne so naslednje oblike: 

∗ sekanci, 

∗ polena, 30-50 cm dolžine, 

∗ polena in klaftre, 100 cm dolžine, 

∗ žagovina, 

∗ stiskanci iz žagovine in prahu (briketi in peleti). 

Sekanci so strojno drobljen (mlet, nasekan) les, ki ga v 
lesno-predelovalni industriji proizvajajo že skoraj 
desetletje. V zadnjem času postajajo zanimivi tudi 
mobilni sekalniki, ki jih lahko priključimo na traktor. 
Za izdelavo sekancev je primeren manjvreden les, npr. 
les pospravnih in sanitarnih sečenj, grmičevje, les 
sadnih dreves, les, ki ga dobimo pri redčenju gozdov, 
ter odslužen les. 

Za stiskance je značilno, da so enakih dimenzij, kar je 
bistvena prednost pri avtomatsken doziranju goriva v 
zalogovnik oz. kuriščni prostor. 

Velikost delcev  

Sekalniki nasekajo les različno. Za avtomatsko 
kurjenje pridejo v poštev le manjši (do 3 cm) in 
srednje veliki sekanci (do 5 cm). Večji kosi lesa lahko 
povzročajo motnje pri obratovanju naprave. Zaradi 
zmanjšanja rabe energije pri pripravi sekancev 
poskušajo uporabljati tudi večje sekance (do 20 cm). 
Kurjenje žagovine je relativno preprosto, stroškovno 
ugodnejše in skoraj neproblematično.  

Slika 6: Nasad topolov 
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Vsebnost vode (vlage) 

Energijska vrednost lesa je odvisna od vsebnosti vode 
oz. vlage v njem, ta pa je odvisna od načina pridelave 
in skladiščenja. Če je vsebnost vode višja od 25%, se 
lahko pojavi plesen, ki povzroči gnitje sekancev. Pri 
tem se energijska vrednost suhe mase lesa zmanjšuje, 
raste pa delež prahu. 

Tabela 7: Kurilnost lesa 

Vsebnost vode 
(%) 

Lesna vlažnost 
(%) 

Kurilnost 
(kJ/kg) 

61,5 160 5 880 
54,6 120 7 350 
50,0 100 8 400 
43,5 80 9 660 
37,6 60 10 920 
33,3 50 11 970 
23,0 30 14 070 
17,0 20 15 540 
9,8 10 16 800 

 
Učinkovitost obratovanja kurilne naprave je 
optimalna, ko sta vlažnost in zrnatost sekancev 
usklajeni  s tehnolgijo kurjenja. 

Pri sušenju lesa se njegova skupna masa zmanjšuje pri 
približno stalnem volumnu in masi gorljivih substanc. 
Po tradiciji v praksi les vrednotimo po prostornini in 
ne po masi. Kot mera se uporablja: 

∗ kubični meter - m3 (nemško Festmeter; okrajšano 
fm), v gozdnem in lesnem gospodarstvu običajno 
poimenovanje za 1 m3 lesa (npr.: hlodovina), 

∗ prostorninski meter - pm3 (nemško Raummeter; 
okrajšano rm), merska enota za les, ki napolni 1 m3 
prostora z zračnimi medprostori (npr. zložene 
klaftre lesa), 

∗ nasuti meter - nm3 (nemško Schüttraummeter; 
okrajšano Srm) je merska enota za prostorninski 
meter nasutega lesa (npr. sekanci). 
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Slika 8: Kurilnost lesa 

5.1.2 Tehnologije priprave lesa 
Za pripravo potrebnih oblik lesa za zgorevanje 
obstajajo različne tehnologije. Mobilni in univerzalni 
sekalnik omogočata prilagoditev na različne razmere. 
Pri izdelavi sekancev so tako izločene vse odvečne 
faze, kot npr. obvejevanje, razrez in sortiranje. 
Racionaliziran postopek je omejen na sečnjo, vleko do 
sekalne naprave, izdelavo sekancev in odvoz. 

Med naprave za izdelavo in transport sekancev sodi 
vse od traktorskih priključkov (brez lastnega pogona) 
za občasno uporabo do velikih naprav na posebnem 
podvozju s samostojnim pogonom. Stroji glede na 
pogonsko moč izdelajo različne količine sekancev; 
največji lahko na leto pripravijo 25 000 m3 in več 
sekancev.  

   

Slika 7: Oblike lesne biomase: sekanci (levo), peleti (v sredi) in briketi (desno) 
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5.1.3 Transport 
Za transport sekancev uporabljamo posebna vozila, v 
tujini tudi s 70 m3 tovornega prostora. Celotni sistem 
pridelave in transporta sekancev je po tujih izkušnjah 
rentabilen le ob celoletnem obratovanju sistema. 

Tuje izkušnje kažejo, da transport sekancev z 
manjšimi vozili do 20 km in s tovornjaki do 40 km 
bistveno ne vpliva na ceno sekancev, kar je zelo 
pomembno. 

Transport surove ali predelane lesne biomase na večje 
razdalje opravljamo po železnici. 

5.1.4 Skladiščenje 
Les moramo skladiščiti ne zato, da bi zagotovili 
obratovanje kurilne naprave, ko se pojavi potreba po 
toploti, temveč tudi zaradi sušenja in možnosti nakupa 
večjih količin po ugodni ceni. Za male kurilne naprave 
do moči 50 kW je priporočljivo skladiščenje celoletne 
potrebne količine lesa. (Enodružinska hiša z celoletno 
porabo 3000 litrov kurilnega olja potrebuje cca 20 pm3 
lesa). 

Sekance (lahko) skladiščimo na pokriti betonski 
površini z odprtinami v stenah, ali v zaprtem silosu. 
Uskladiščena količina pri velikih kurilnih napravah 
običajno zadošča le za krajše časovno obdobje (cca 6 - 

Tabela 8: Transport in avtomatsko posluževanje različnih oblik lesne biomase 

 Žagovina Sekanci Polena 
30 - 50 cm 

Klaftre 
100 cm 

Stiskanci 
 

Gostota pri skladiščenju (kg/m3) 120 - 180 160 - 250 250 - 500 300 - 500 400 - 600 
Primernost transporta ∗ kratke razdalje ++ ++ + + ++ 
 ∗ dolge razdalje + + o + ++ 
Primernost za avtomatsko posluževanje + + - - + 
++ zelo primerno;      + primerno;      o nevtralno;      - manj primerno 
      

  

Slika 9: Traktorski priključek za izdelovanje sekancev Slika 10: Velika naprava za izdelovanje sekancev 

Tabela 9: Preračunavanje mer 

 Kubični 
meter 

 
(m3) 

hlodovine 

Prostornin-
ski meter 

 
(pm3) 
klafter 

Prostornin-
ski meter 

 
(pm3) 
polen 

Nasuti 
meter 

 
(nm3) 
polen 

Nasuti 
meter 
(nm3) 

majhnih 
sekancev 

Nasuti 
meter 
(nm3) 

velikih 
sekancev 

Kubični meter (m3) hlodovine 1 1,40 1,20 2,00 2,50 3,00 
Prostorski meter (pm3) klafter 0,70 1 0,85 1,40 1,80 2,15 
Prostorninski meter (pm3) polen 0,85 1,20 1 1,67 2,00 2,50 
Nasuti meter (nm3) polen 0,50 0,70 0,60 1 1,25 1,50 
Nasuti meter (nm3) majhnih sekancev 0,40 0,55 0,50 0,80 1 1,20 
Nasuti meter (nm3) velikih sekancev 0,33 0,47 0,40 0,67 0,85 1 
1 tona majhnih sekancev s 25% vsebnostjo vode ustreza približno 4 nm3 smrekovih majhnih sekancev ali približno 3 nm3 bukovih majhnih 
sekancev. V tabeli navedeni preračuni so orientacijski in lahko variirajo glede na slojevitost, zrnatost, zgoščanje pri transportu itn. 
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9 dni ob obratovanju z maksimalno močjo naprave), 
zato sušenje sekancev ni potrebno, saj ustrezna 
konstrukcija kurišča omogoča sušenje in učinkovito 
zgorevanje tudi pri povečani vlažnosti goriva (npr. 
kurišče s pomično rešetko). 

Umetnega sušenja zelenih sekancev običajno ne 
izvajamo, saj pri tem porabimo približno 33% notranje 
energije goriva. Višji energetski učinek zgorevanja 
zelenih sekancev lahko dosežemo pri sušenju s toplim 
zrakom, proizvedenim v toplozračnih sprejemnikih 
sončne energije (npr. v Avstriji). 

6. Emisijske vrednosti 
Slovenija je leta 1994 sprejela zakonodajo o zaščiti 
naravnih dobrin, tudi zraka. Uredba, ki določa zahteve 
v zvezi z emisijo snovi v zrak iz kurilnih naprav, deli 
kurilne naprave na male, srednje in velike, glede na 
vrsto goriva, ki se uporablja za kurjenje, in glede na 
nazivno toplotno moč naprave. Toplotno moč kurilne 
naprave izračunamo na podlagi kurilnosti goriva in 
količine goriva, ki zgori v časovni enoti. Tako lahko 
določimo mejne emisijske vrednosti (MEV) tudi, če 

kurimo z mešano kurjavo, kar je pogosto pri kurjenju 
biomase. Če je toplotni prispevek goriva, ki ima višje 
MEV, vsaj 50%, potem veljajo za tak režim 
obratovanja kurilne naprave višje MEV. Tako se pri 
zgorevanju biomase (kljub ev. podpori plamena z 
drugim gorivom) držimo predpisanih emisijskih 
vrednosti za biomaso in ne za mešano gorivo. 

Uredba posebej opredeljuje les kot gorivo. V kurilnih 
napravah se sme kuriti naravni les in lesne ostanke 
brez umetnih dodatkov in brez lesnih zaščitnih 
sredstev. Dovoljeno je uporabljati biomaso in brikete 
iz biomase brez dodanega veziva, ki vsebuje 
halogenirane spojine. 

Med trdna goriva, za katera je potrebno dovoljenje 
pristojnega ministrstva, sodijo lesni ostanki (vezane 
plošče, lesonitne plošče, različni lepljeni izdelki iz 
lesa...), ki ne vsebujejo halogeniranih organskih 
spojin. 

Emisijske vrednosti je mogoče znižati s tehnologijo 
zgorevanja goriva v fazah. 

 

Slika 11: Transport sekancev s tovornjaki na krajše razdalje Slika 12: Transport sekancev z železnico na daljše razdalje 

 

Slika 13: Pri skladišenju se uporabljajo delovni stroji Slika 14: Avtomatizirano skladišče za lesno biomaso 
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7. Nacionalne koristi uporabe 
lesne biomase 

Za pridobivanje, predelavo in transport nosilcev 
energije (tekočih goriv, lesne biomase, itn) je potrebna 
energija, ki jo označujemo z imenom siva energija. Tuje 
izkušnje kažejo, da pri uporabi lesne biomase 
potrebujemo trikrat manj sive energije, kot na pr.: pri 
uporabi kurilnega olja. Švicarske izračuni kažejo, da pri 
100 % vložku v kurilno napravo in gorivo ostane v 

primeru uporabe lesne biomase v regiji 52% in v državi 
48% vrednosti investicije, primeru uporabe kurilnega 
olja pa ostane regiji 16% v državi 25%, medtem ko gre 
59% v tujino 

Tabela 10: Mejne emisijske vrednosti za kurilne naprave na biomaso 

 Male naprave 
< 1 MW 

Srednje naprave 
≥ 1 MW in < 50 MW 

Skupni prah pri količini nad 0,5 kg/h 
pri količini do vklj. 0,5 kg/h 

50 mg/m3 

150 mg/m3 
< 5 MW 
≥ 5 MW 

150 mg/m3 

50 mg/m3 
Ogljikov monoksid (CO) >50 in ≤150 kW 

>150 in ≤500 kW 
>500 kW 
obstoječe 

4000 mg/m3 
2000 mg/m3 
1000 mg/m3 
5000 mg/m3 

250 mg/m3 oz. 
1000 mg/m3* 

 
1000 mg/m3 

Dušikovi oksidi (NOx), izraženi kot NO2 - 650 mg/m3 
Skupni organski ogljik (TOC) - 50 mg/m3 
Računska vrednost kisika (vol %) 13 % 11 % 
* za obstoječe rekonstruirane na biomaso in druga trdna goriva  
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Slika 15: Primerjava emisijskih vrednosti pri uporabi različnih goriv in tehnologij 
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8. Zgorevanje lesne biomase 
Razumevanje osnov zgorevanja (lesne) biomase 
zahteva poznavanje kemičnih in fizikalnih lastnosti 
goriva. Biomasa je sestavljena iz celuloze, 
hemiceluloze, lignina in veziv, vezanega ima več 
kisika in manj aromatičnih spojin kot premog.  

Tabela 11: Sestava različnih vrst lesne biomase 

 Masni % na posušeno osnovo 
brez veziv 

 Celuloza Hemiceluloza Lignin 
Bukev 45,2 32,7 22,1 
Breza 44,5 36,6 18,9 
Javor 44,8 31,2 24,0 
Cedra 48,9 20,4 30,7 
Trobelika 45,2 22,3 32,5 
Bor 45,0 26,4 28,5 
Smreka 48,5 21,4 27,1 
 
Kemična sestava vpliva na količino hlapnih snovi, 
količino sproščene toplote in na kemične reakcije pri 
zgorevanju. Fizikalne lastnosti vplivajo na potek in 
energijsko učinkovitost zgorevanja. Najpomembnejši 
fizikalni lastnosti (lesne) biomase sta vlaga in gostota; 
to je razmerje med maso suhe snovi in zeleno 
prostornino biomase (zeleno = neposušeno).  

Zgorevanje biomase lahko zapišemo z enačbo: 

( ) ( ) OHy5,0COxOy25,0xHC 222yx ⋅⋅+⋅→⋅⋅++  

V grobem zgorevanje lesne biomase razdelimo na tri 
faze: 

∗ Prva faza: segrevanje, sušenje in piroliza lesa pri 
dovodu primarnega zraka, pri temperaturah do 500° 
C. 

∗ Druga faza: oksidacija plinov pri temperaturah med 
800° C in 1200° C. Z dovodom sekundarnega zraka 
povzročimo intenzivno vrtinčenje, kar omogoča 
kakovostno zgorevanje.  

∗ Tretja faza: oksidacija oglja. 

Pridobljeno toploto z zgorevanjem biomase lahko 
uporabimo neposredno ali pa jo spremenimo v 
energijo delovne snovi (para). Po prvem 
termodinamičnem zakonu (upoštevaje zgorevalno 
toploto in ne kurilnost) lahko izkoristek zgorevanja 
(lesne) biomase določimo z natančnostjo ± 2% po 
enačbi: 

λ⋅−⋅−⋅−=η 065,0T064,0x28,084,96 pzz  

xz vlažnost (neosušenega) zelenega goriva (%) 
Tpz temperatura produktov zgorevanja (°C) 
λ presežek zraka, v odvisnosti od tehnologije 

(med 25% - 100%) 

Piroliza

zgorevanje
zooglenelega

Trdni del

(segrevanje,
sušenje)

Predzgorevalna
cona

Sekundarna
cona

Primarna
plinska
cona

zgorevanja

Reakcija zgorevanja

Koristna energija

Toplotni tok Primarni zrak

Hlapne snovi, para
Produkti zgorevanja

 

Slika 16: Splošni model zgorevanja lesne biomase 

 

Slika 17: Tri faze zgorevanja lesne biomase: segrevanje, sušenje in piroliza (levo), 
oksidacija plinov (sredina), oksidacija oglja (desno) 
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8.1 Tehnike zgorevanja 
Zgorevanje na klasični rešetki je najstarejši način 
kurjenja biomase.  

Tehnologija kurjenja lesne biomase na rešetki je še 
vedno aktualna: 

∗ pri hišnih (individualnih) napravah (do 500 kW), 

∗ pri manjših industrijskih napravah (do 60 MW), 

∗ pri uporabi zelene biomase. 

Klasične hišne naprave delimo glede na način 
odgorevanja na naprave z zgornjim in spodnjim 
odgorevanjem. Pri zgornjem odgorevanju goriva gori 
le zgornji del v kurišču. Kurilne naprave so 
opremljene z dovodom primarnega zraka skozi 
rešetko, sekundarni zrak pa se dovaja v zgorevalno 
komoro v območje plinifikacije. V Skandinaviji so 
take kurilne naprave običajno priključene na 
akumulator toplote volumna 1 - 5 m3 z vgrajenim 
električnim grelnikom, kar omogoča uporabo cenene 
električne energije v času nižje tarife. 

Pri napravah s spodnjim odgorevanjem zgoreva hkrati 
le del goriva, dokončno zgorevanje pa poteka v 
posebni komori. V obeh primerih se kot gorivo 
uporabljajo polena. Nalaganje goriva je ročno. 

Specialne kurilne naprave za uporabo lesne biomase s 
prezračevanim kuriščem (imenujejo se tudi kurilne 
naprave z obrnjenim pretokom) omogočajo okoljsko 
neoporečno kurjenje. Zalogovnik z vrha ročno 
polnimo s poleni. Ventilator dovaja v kurišče svež 
(primarni) zrak. V zgornjem delu kurišča se les osuši, 
sledi faza uplinjanja lesa in prvega nastanka plamena, 
ko se vnamejo lahko gorljive snovi. Namesto rešetke 
imajo te naprave keramično ploščo. Skozi ploščo se 
vrtinčijo produkti zgorevanja v sekundarno komoro, 
kjer se mešajo s sekundarnim zrakom. V sekundarni 
komori poteka proces glavnega zgorevanja pri 
temperaturah do 1100 °C, pri čemer zgorijo tudi težko 
gorljive substance goriva. Produkti zgorevanja 
zapuščajo komoro skozi odprtino v keramični plošči, 

kjer se proces zgorevanja konča. Plamen je modre 
barve in spominja na zgorevanje plinastih goriv. 

Dokončno zgorevanje

Predzgorevanje

Glavno zgorevanje

 

Slika 19: Shema kurilne naprave s prezračevanim kuriščem 

Nalaganje goriva enakomerne velikosti (sekanci, 
briketi, peleti, žagovina, lesni prah) je mogoče 
avtomatizirati. Pomembno je enakomerno doziranje 
goriva, sicer prihaja do nepopolnega zgorevanja, kar 
povzroča povečanje emisijskih vrednosti. 
Avtomatizirane naprave za kurjenje lesne biomase 
gradimo od nekaj deset kW toplotne moči pa do več 
deset MW. 

Glede na lego kurišča ločimo: 

∗ kurilne naprave s kuriščem ob kotlu. Kuriščni 
prostor ustrezne velikosti mora biti dobro izoliran; 

∗ kurilne naprave s kuriščem pod kotlom. 

Kurišče je lahko opremljeno z različnimi tipi rešetk: 

∗ vulkanske rešetke, ki so oblikovane kot obrnjen 
stožec. Gorivo se dozira s spodnje strani prek 
polža; 

∗ ploske rešetke (fiksne ali premične), na katere se 
dozira gorivo gravitacijsko, prek polža ali bata; 

∗ nagnjene rešetke (fiksne ali premične), ki zaradi 
dolžine omogočajo dobro razločevanje med 
posameznimi fazami zgorevanja, gorivo se dozira 
gravitacijsko, prek polža ali bata. 
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Slika 20: Avtomatizirane naprave za kurjenje lesne biomase 

 

Slika 18: Hišni napravi z zgornjim (levo) in  
spodnjim (desno) odgorevanjem 
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Direktno Indirektno  

Slika 21: Gravitacijsko doziranje 

Fiksne rešetke uporabljamo pri manjših industrijskih 
napravah z močjo do 1 MW, premične pa pri večjih 
industrijskih napravah in gorivu s povečanim deležem 
pepela v gorivu.  

V kurišče V ciklon  

Slika 22: Pnevmatsko doziranaje 

V silosih shranjeno gorivo s posebno odvzemno 
napravo doziramo v kuriščni prostor oz. zalogovnik.  

Doziranje
s polžem

Doziranje
z batom  

Slika 23: Doziranje s polžem in batom 

Za avtomatsko doziranje uporabljamo: 

∗ gravitacijske sisteme, 

• direktne pri kurilnih napravah s kuriščem 
ob kotlu ter za doziranje goriva manjše 
granulacije enakih oblik, 

• indirektni način doziranja (prek ventila) 
omogoča tudi doziranje goriva neenakih 
oblik, 

∗ pnevmatske sisteme, ki lahko dozirajo gorivo 
neposredno v kurišče ali ciklon, 

∗ neposredno doziranje s polžem, ki je najpogosteje v 
uporabi, 

∗ doziranje s hidravlično vodenenim batom, ki 
omogoča tudi uporabo nepravilnih oblik goriva. 

Če vlaga v gorivu znaša nad 20%, se poslabša 
učinkovitost zgorevanja, obenem pa se večajo 
emisijske vrednosti. Za goriva z večjo vsebnostjo 
vlage uporabljamo kurilne naprave s prirejeno 
konstrukcijo. Različne konstrukcije rešetk omogočajo 
kurjenje zelene biomase brez posebne predhodne 
priprave pri nizkih emisijskih vrednostih (דכ). 

Primarna zgorevalna komora
z rotirajočo rešetko

Sekundarna zgorevalna
komora

Kotel

Ventilator dimih plinov

Filter

Dimnik

Odvod pepela

A

B

C

D
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F

G

 

Slika 24: Rotirajoča »vulkanska« rešetka, primerna za 
kurjenje zelene biomase. V primarni zgorevalni komori se 
gorivo suši in vname, v sekundarni zgorevalni komori plini 
dokončno zgorijo pri temperaturah med 900 in 1200° C. 

8.2 Uplinjanje (fixed bed gasification) 
Poznana sta dva načina uplinjanja: 

∗ protitočni in 

∗ sotočni. 

������������������������������ ������������������������������
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Sintezni
plin in pepel  

Slika 25:Protitočni in sotočni reaktor 
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Pri obeh načinih dovajamo gorivo z vrha. Na svoji poti 
proti dnu reaktorja se gorivo uplini ter zgori. Sintezni 
plin v prvem primeru izstopa na vrhu reaktorja 
(protitočni), v drugem primeru pa spodaj (sotočni). 
Pepel se nabira na dnu reaktorja, od tam ga tudi 
odstranjujemo. Celoten proces pridobivanja sinteznega 
plina poteka relativno počasi, temperatura v 
posameznih slojih pa je različna. 

V reaktor dovajamo tudi oksidant, pri protitočnem od 
spodaj, pri sotočnem pa prečno ali na zgornjem delu. 

Postrojenja, ki so avtomatizirana in obratujejo tako 
rekoč brez stroškov dela, običajno uporabljajo kot 
generatorje toplote za daljinska ogrevanja z močjo 
med 5 in 6 MW.  

8.3 Zgorevanje v vrtinčni plasti 
(fluidised bed combustion) 

V zadnjih dvajsetih letih je napredek na področju 
zgorevanja v vrtinčni plasti omogočil uporabo različne 
biomase in odpadkov za pridobivanje toplote in 
električne energije. Nova zakonodaja, ki obdavčuje 
fosilna goriva, še povečuje zanimanje in 
konkurenčnost zgorevanja biomase in odpadkov. 
Mnogokrat je prav kurjenje odpadkov edini način za 
učinkovito ravnanje z njimi.  

V kotlu za zgorevanje v vrtinčni plasti se poleg goriva 
nahaja še poseben (fluidizirni) material, ki pospešuje 
uplinjanje goriva. Razvita sta dva tipa zgorevalnih 
naprav: 

∗ z mehurčkasto vrtinčno plastjo (BFB - bubbling 
fluidised bed technology) 

∗ s cirkulacijsko vrtinčno plastjo (CFB - circulating 
fluidised bed technology) 

Biomasa

Sintezni
plin

Primarni zrak (oksidant)

Pepel

Sintezni
plin

Sekundarni zrak
(oksidant)

Sekundarni zrak
(oksidant)

Pepel

Pepel
Vrtinčna

plast

Vrtinčna
plastBiomasa

Primarni zrak
(oksidant)

BFB CFB

 

Slika 26: Zgorevanje v vrtinčni plasti 

Razlika med obema je v hitrosti vpihovanega zraka oz. 
plina. Pri BFB postopku je hitrost vpihovanega zraka 
oz. plina manjša, gorivo se vede kot tekočina, ki vre, 
vendar ostaja v fluidizirnem materialu. Pri CFB 
postopku pa je hitrost vpihovanega zraka večja zato se 

velik del fluidizirnega materiala loči od spodnje plasti. 
S sposebnimi ciklonskimi separatorji se fluidizirni 
material spet zbere in vrne v spodnjo plast. 

Postopka sta učinkovita, ekonomsko upravičena ter 
okolju primerna. Tehnologija zgorevanja v vrtninčni 
plasti je primerna tako za goriva z veliko vsebnostjo 
pepela kot za gorivo s povečano vsebnostjo vlage. 
Sistemi za kurjenje biomase v vrtinčni plasti so po 
obsegu velike naprave z veliko toplotno močjo, BFB 
tehnologija pa je prilagojena tudi manjšim močem 
(5MW). 

Biomasa

CFB
reaktor

Kurilna
naprava

Drugo
gorivo

Sintezni plin

Pepel

Dimni
plini

 

Slika 27: Shema sistema za zgorevanje biomase skupaj z 
drugim gorivom (premog, olje, plin) 

Kot je bilo že omenjeno, je v kombiniranih sistemih 
omogočeno zgorevanje biomase hkrati s fosilnimi 
gorivi (זכ). S tem obdržimo vse prednosti zgorevanja 
biomase (zaprt krog CO2, zmanjšanje emisijskih 
vrednosti SO2 in NOx), investicijski stroški in stroški 
poslovanja so relativno majhni. V Lahtiju na Finskem 
so tako obstoječi termoelektrarni (350 MW - premog) 
dodali 40-50 MW postrojenje za uplinjanje biomase.  
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9. Primeri 

9.1 Daljinsko ogrevanje v Železnikih 
1976 Začetek daljinskega ogrevanja z lesno biomaso 

v Železnikih; potrebno toploto je zagotavljala 
kotlovnica Tovarne pohištva Alples. 

1979 Zgraditev nove kotlovnice za kritje potreb po 
tehnološki in ogrevni toploti tovarn Alples, 
Iskra in Niko ter za I. fazo ogrevanja objektov 
na področju široke porabe. 

V novi kotlovnici je bila vgrajena kombinirana 
kurilna naprava na lesne ostanke in mazut z 
zmogljivostjo 9,30 - 10,46 MW (domačega 
proizvajalca), v stari kotlovnici pa je ostal v 
obratovanju kotel na kombinirano gorivo les - 
mazut kapacitete 5,81 MW. Skupne obstoječe 
zmogljivosti so bile 15,11 - 16,27 MW. 

Za skladiščenje lesnih odpadkov so zgradili štiri 
silose s skupno prostornino cca. 4700 m3 ter 
lopo za kosovne lesne odpadke s prostornino 
1500 m3. 

1991  Ustanovitev podjetja Toplarna Železniki, ki kot 
prednostne naloge postavi posodabljanje 
omrežja (nove toplotne podpostaje, obnovitev 
primarnega toplovoda), racionalno rabo toplote 
(vgradnja merilnikov toplote) ter okoljsko 
primernost (čistilna naprava produktov 
zgorevanja, popolna opustitev uporabe mazuta). 

1998 Projekt širitve toplovodnega omrežja: 

∗ primarno omrežje : 1900 m 

∗ sekundarno omrežje: 880 m 

∗ toplotne postaje: 3 objekti 

∗ novoinštalirana topl. moč: 1990 kW 

∗ ocena vrednosti investicije: 1,6 Mio DEM 

s čimer bodo doseženi cilji: 

∗ zmanjšanje onesnaževanja zraka, kar bo 
vplivalo na boljše življenjske razmere, 

∗ povečana učinkovitost vgrajenih naprav v 
kotlovnici tudi zunaj kurilne sezone 
(ogrevanje sanitarne vode), 

∗ rentabilno poslovanje podjetja pri 
konkurenčnih cenah toplotne energije z 
ostalimi energenti, 

∗ razbremenitev okolja, 

∗ priključitev še dodatnih 47 objektov, ki jih še 
gradijo, k obstoječemu sistemu daljinskega 
ogrevanja z biomaso. 

9.2 Daljinsko ogrevanje Gornjega 
grada 

Ustanovitev ENGO, d.o.o. - podjetja za oskrbo mesta z 
daljinsko toploto 

Sistem daljinskega ogrevanja z lesno biomaso 
vključuje: 

∗ kotlarno z vso potrebno opremo, 

∗ dve kurilni napravi, vsaka z močjo 2 MW, 

∗ deponijo, 

∗ cevovod, 

∗ toplotne podpostaje. 

Ocenjeni stroški (v 1000 ECU) so naslednji: 

∗ prostor 57,8 

∗ silos 48,2 

∗ naprava za pripravo biomase 29,9 

∗ kotlarna 147,7 

∗ kurilni napravi z opremo 682,7 

∗ cevovod 347,9 

∗ toplotne podpostaje 222,5 

∗ inženiring 240,0 

 Skupaj 1 776,7 

1998 Dokončanje prve faze projekta, ki vključuje 
postavitev kotlovnice s pripadajočima kurilnima 
napravama na lesno biomaso za daljinsko 
ogrevanje Gornjega gradu s skupno močjo 2x2 
MW ter priključitev nekaj večjih porabnikov. 

9.3 Daljinsko ogrevanje v Nemčiji 
9.3.1 Primer 1 
Kurilna naprava: Kurilna naprava za daljinsko 

ogrevanje z vulkanskim kuriščem, 
dozirnim polžem in avtomatskim 
transportom goriva iz zalogovnika 

Gorivo: Lesni sekanci in drobljenci ter 
žagarski ostanki 

Moč: 1,4 MW 

Stroški dela: cca. 100 ur/leto za vzdrževanje 

Investicija: 300 000 DEM 

Opombe: Investicija vključuje celotno 
opremo za avtomatsko obratovanje 
z vsemi potrebnimi varnostnimi 
sistemi 



 17 

9.3.2 Primer 2 
Kurilna naprava: Kombinirana kurilna naprava za 

daljinsko ogrevanje z vulkanskim 
kuriščem, dozirnim polžem in 
avtomatskim transportom goriva iz 
zalogovnika 

Gorivo: Lesni sekanci in drobljenci za 
redno obratovanje, LPG za 
pokrivanje konic 

Moč: 2 x 650 kW za lesno biomaso 

1 x 500 kW za LPG 

Stroški dela: cca. 0 

Investicija. 724 000 DEM 

Opombe: Investicija vključuje celotno 
opremo za avtomatsko obratovanje 
z vsemi potrebnimi varnostnimi 
sistemi 

9.4 Soproizvodnja na lesno biomaso 
Na ljubljanski komunalni deponiji Barje, kjer zbirajo 
odpadke iz celotne občine Ljubljana, se zbere veliko 
zelene biomase ter nekaj industrijskih odpadkov. Vso 
to pripeljano biomasa predelajo v lesne sekance, ki jih 
nato uporabijo kot nasipni material pri zatravitvi 
zaključenih deponijskih polj.  

Na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani smo izdelali 
uvodno študijo o možnostih za uporabo te lesne 
biomase za soproizvodnjo električne energije. 

Po ocenah se na deponiji na leto zbere 10 000 pm3 
lesnih odpadkov. Zelenega odreza je cca. 70%, ostalo 
pa so industrijski odpadki (odslužene palete), ki 
vsebujejo les z manjšim odstotkom vlage (<30%). Ker 
je sestava lesa delno nepoznana, smo predvideli 
kurilnost 7 GJ/m3, kar pomeni, da se v enem letu zbere 
na deponiji za cca. 35 TJ energije odpadne lesne 
biomase. 

Če bi računi pokazali, da je količina odpadne lesne 
biomase na deponiji Barje premajhna, je možno v 
okolici Ljubljane nakupiti še precej lesne biomase, 
vendar bi morali v tem primeru plačati tako surovino 
kot tudi prevoz do deponije. 

Za projekt sta zanimivi žagi v Logatcu, kjer že sedaj 
proizvajajo sekance in jih prodajajo (6 000 m3 na leto), 
ter žaga v Kočevju (6 000 m3 na leto). V obeh 
primerih gre za dve veliki lesni podjetji, ki lahko 
dolgoročno zagotavljata dovolj velike količine 
odpadne lesne biomase. 

Za uplinjanje smo izbrali tehnologijo CFB, ki je za 
razliko od konkurenčnih manjša in kompaktnejša. 

V postopku ločimo (Slika 29): 

∗ pripravo biomase (drobljenje in sušenje), 

∗ uplinjanje biomase in čiščenje sinteznega plina ter 

∗ proizvodnjo električne energije s plinsko turbino. 

Pomembnejši tehnološki podatki o sistemu: 

∗ uplinjanje v vrtinčni plasti, 

∗ količina zraka 2,1 kg/s pod tlakom 1,4 MPa, 

 

Slika 28: Shema sistema za kurjenje lesne biomase v Gornjem gradu 
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∗ temperatura v reaktorju 730 °C, 

∗ temperatura sinteznega plina iz vročega čistilnika 
715 °C, kurilnost 5,2 MJ/m3, 

∗ temperatura produktov zgorevanja pred turbino 
1 267 °C, 

∗ para, pridobljena iz produktov zgorevanja plinske 
turbine, ima 1,03 MPa in 0,85 kg/s. 

Značilnosti sistema za uplinjanje in pridobivanje 
električne energije: 

∗ minimalni masni tok zelenih sekancev v napravo za 
sušenje 0,3 kg/s z lesno vlažnostjo 100% oziroma 

vsebnostjo vode 50%, 

∗ minimalni masni tok biomase 0,176 kg/s (630 
kg/h), nominalni 0,278 kg/s (1 t/h) z maksimalno 
lesno vlažnostjo 20%, 

∗ izkoristek sistema za uplinjanje 90%, celotni 
izkoristek sistema 31%, 

∗ moč generatorja 1 MW, toplotna moč 1,92 MW. 
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Slika 29: Shema uplinjanja in proizvodnja električne energije s plinsko turbino 
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Slika 30: Notranja stopnja donosnosti in vračilna doba 
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10. Karakteristični podatki o najpogostejših vrstah lesa 

Tabela 12: Masa in kurilnost SMREKOVEGA (JELKINEGA) LESA pri različnih vsebnostih vode. 

Vsebnost vode (%) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Kubični meter smrekovega (jelkinega) lesa (m3) 

Masa (kg) 470 485 512 548 590 640 698 768 853 959 
Kurilnost (kWh/m3) 2034 1957 1914 1888 1859 1828 1788 1741 1683 1609 

Prostorski meter smrekovega (jelkinega) lesa (pm3) 
Masa (kg) 306 315 333 356 384 416 454 499 554 623 
Kurilnost (kWh/pm3) 1325 1271 1245 1227 1210 1188 1163 1131 1093 1045 

Nasipni meter smrekovih (jelkinih) sekancev (nm3) 
Masa (kg) 165 170 180 192 207 224 244 269 299 336 
Kurilnost (kWh/nm3) 714 686 673 662 652 640 625 610 590 564 
 
 

Tabela 13: Masa in kurilnost SMREKOVEGA LUBJA pri različnih vsebnostih vode. 

Vsebnost vode (%) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Nasipni meter  smrekovega lubja (nm3) 

Masa (kg) 155 162 171 183 197 213 233 256 284 320 
Kurilnost (kWh/nm3) 666 649 635 626 616 604 592 575 555 532 
 
 

Tabela 14: Masa in kurilnost MACESNOVEGA LESA pri različnih vsebnostih vode. 

Vsebnost vode (%) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Kubični meter macesnovega lesa (m3) 

Masa (kg) 590 610 650 697 750 813 887 976 1084 (1219) 
Kurilnost (kWh/m3) 2554 2461 2431 2402 2363 2322 2272 2212 2139 (2045) 

Prostorski meter macesnovega lesa (pm3) 
Masa (kg) 384 397 423 453 488 528 577 634 705 (792) 
Kurilnost (kWh/pm3) 1662 1602 1582 1561 1538 1508 1478 1437 1391 (1329) 

Nasipni meter macesnovih sekancev (nm3) 
Masa (kg) 207 214 228 244 263 285 310 342 379 (427) 
Kurilnost (kWh/nm3) 896 863 853 841 829 814 794 775 748 (716) 
 
 

Tabela 15: Masa in kurilnost BOROVEGA LESA pri različnih vsebnostih vode. 

Vsebnost vode (%) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Kubični meter borovega lesa (m3) 

Masa (kg) 550 565 595 638 686 744 811 893 991 1116 
Kurilnost (kWh/m3) 2781 2280 2225 2198 2161 2125 2078 2024 1957 1873 

Prostorski meter borovega lesa (pm3) 
Masa (kg) 358 367 387 415 446 484 527 580 645 725 
Kurilnost (kWh/pm3) 1550 1481 1447 1430 1405 1382 1350 1315 1272 1216 

Nasipni meter borovih sekancev (nm3) 
Masa (kg) 193 198 208 223 240 260 284 313 347 391 
Kurilnost (kWh/nm3) 835 799 778 768 756 743 728 710 685 656 
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Tabela 16: Masa in kurilnost BUKOVEGA IN HRASTOVEGA LESA pri različnih vsebnostih vode. 

Vsebnost vode (%) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 
Kubični meter bukovega in hrastovega lesa (m3) 

Masa (kg) 714 726 765 820 883 956 1043 1148 (1275) (1435) 
Kurilnost (kWh/m3) 2897 2743 2677 2642 2599 2547 2488 2419 (2332) (2224) 

Prostorski meter bukovega in hrastovega lesa (pm3) 
Masa (kg) 464 472 497 533 574 621 678 746 (829) (933) 
Kurilnost (kWh/pm3) 1882 1784 1739 1717 1689 1654 1618 1572 (1516) (1446) 

Nasipni meter smrekovih bukovih in hrastovih sekancev (nm3) 
Masa (kg) 250 254 268 287 309 335 365 402 (446) (502) 
Kurilnost (kWh/nm3) 1014 960 938 925 909 892 871 847 (816) (778) 
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