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Finančne spodbude
Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) z nepovratnimi finančnimi sredstvi pomaga gospodinjstvom premostiti razliko med investicijo v sodobni kotel na lesno biomaso in
investicijo v kotel na fosilno gorivo. MOP podpira vgradnjo učinkovitih kotlov, ki imajo ustrezne tehnične in okoljske parametre.

sprememb zunanje temperature prihaja že pri pravilno načrtovani
napravi do neenakomernih obremenitev. Zgornji diagram prikazuje obremenitev pravilno dimenzioniranega kotla v kurilni sezoni.

Gospodarnost
Za primerjavo stroškov različnih sistemov ogrevanja vzamemo
enodružinsko hišo, površine 150 m2, s povprečno 6 mesečno kurilno sezono.
Kurilno
olje
Poraba toplote [kWh]
Povprečni letni izkoristek kotla [%]
Energija goriva [kWh]
Energijska vrednost goriva [kWh/l]

Polena

Sekanci

20.000

20.000

20.000

85

80

85

85

23.529

25.000

23.529

23.529

800

Energijska vrednost goriva
[kWh/kg]

Vzdrževanje, el. energija [SIT/leto]
Investicija [SIT]

14,6

6,0

3,1

8,0

324.529

146.714

73.529

188.235

36.000

43.800

47.400

47.400

1.200.000

1.900.000

3.700.000

2.000.000

300.000

500.000

400.000

Strošek za investicijo [SIT/leto]

120.000

160.000

320.000

160.000

Cena toplote (2005) [SIT/kWh]

25,0

17,5

22,0

19,8

* Pri obratovalnih stroških so upoštevani stroški električne energije
za pogon naprav ter stroški rednega vzdrževanja.
* Pri investicijah so upoštevani sodobni kotli z desetletno življensko
dobo ter transportne naprave.
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Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad redno objavlja
javne razpise za kreditiranje občanov in pravnih oseb za naložbe v
kurilne naprave in sisteme za energetsko izrabo lesne biomase.
Posojila, ki jih nudi Ekološki sklad RS, so občanom in pravnim osebam na voljo po ugodnih obrestnih merah, ki so vedno nižje od primerljivih komercialnih obrestnih mer, in daljših odplačilnih dobah, kot jih nudijo komercialne banke.

Dobro je vedeti
5

Subvencija MOP (2005) [SIT]

Vse informacije v zvezi z javni razpisi so objavljene na spletni strani
www.gov.si/aure.

Vse informacije o aktualnih razpisih so objavljene na spletni strani
www.ekosklad.si.

2.045

Energijska vrednost goriva
[kWh/nm3]

Strošek goriva [SIT/leto]

20.000

10

Energijska vrednost goriva
[kWh/prm]

Cena goriva [SIT/kWh]

Peleti

Tako je v razpisu za leto 2005 zahtevan izkoristek kotla večji ali enak
88%, vrednost emisij CO manjša od 750 mg/m3, vrednost emisij
prašnih delcev pa manjša od 50 mg/m3 dimnih plinov. Kotli na polena morajo imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW
toplote.

■ Z zgorevanjem 1l kurilnega olja se sprosti v ozračje 2,9 kg CO2,
z zgorevanjem 1m3 zemeljskega plina 1,9 kg CO2, zgorevanje
lesne biomase pa je CO2 nevtralno.
■ Ob prehodu iz kurilnega olja na les lahko upoštevamo, da bomo
za vsakih 1.000 l kurilnega olja porabili 4-5 m3 bukovega lesa
oziroma 6-7 m3 smrekovega zračno suhega lesa (do 20% vlažžnosti).
■ Enodružinska hiša, z letno porabo 2.500 l kurilnega olja za
ogrevanje bo porabila približno 5 ton peletov letno (izkoristek
kotla > 90%). Zalogovnik peletov prostornine 10 m3 bi bilo potrebno napolniti samo enkrat na leto.
■ Kotli na polena so v primerjavi s kotli na sekance cenejši, vendar so smiselni le do 50 kW nazivne moči kotla. Nad 50 kW so

kotli na sekance boljša odločitev.
■ Vsak boljši sodoben kotel na lesno biomaso ima lambda sondo.
Pri kotlih na polena je del sistema nujno tudi izravnalni hranilnik toplote.
■ Interval med čiščenji pepela pri kotlih na pelete je 3-4 tedne, pri
kotlih na sekance pa 2-4 tedne.
■ Lesno biomaso lahko zelo učinkovito kombiniramo z izrabo
sončne energije. Pri pripravi tople sanitarne vode je ta kombinacija posebej učinkovita.
■ V Sloveniji deluje več kot 30 energetskih svetovalnih pisarn.
Energetski svetovalci vam bodo pomagali z nasveti. Kasnejše
spremembe so drage.

Literatura

Ogrevanje z lesom
Lesna biomasa
Kotli
Gospodarnost
Finančne spodbude

■ Ogrevanje z lesom (brošura)
■ Kotli na lesno biomaso za centralno ogrevanje
■ Lesna biomasa – neizkoriščeni domač vir energije
* Literatura je dostopna na spletni strani www.gov.si/aure ali na naslovu MOP, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih
virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.

Kontakti, dodatne informacije
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije
[ www.gov.si/aure ]
Telefon: (01) 300 69 90, Fax: (01) 300 69 91
E-pošta: info.aure@gov.si
Ekološki sklad Republike Slovenije, javni sklad
[ www.ekosklad.si ]
Telefon: (01) 241 48 20, Fax: (01) 241 48 60
E-pošta: ekosklad@ekosklad.si
Energetsko svetovanje za občane – ENSVET
[www.gi-zrmk.si/ensvet.htm ]
Telefon: (01) 280 84 01
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Lesna biomasa - vir toplote
Za ogrevanje bivalnih prostorov in pripravo tople vode potrebujemo toploto, ki jo iz različnih goriv pridobimo v kotlih. Lesna biomasa je domač in obnovljiv vir energije. Kontrolirano zgorevanje
lesa v sodobnih kurilnih napravah se je po udobnosti močno približalo uporabi kurilnega olja ali zemeljskega plina. Lesna biomasa, ki je shranjena sončna energija, ima številne prednosti:
■ je domač vir energije; več kot 57% površine Slovenije prekrivajo
gozdovi (energetska odvisnost Slovenije od uvoza fosilnih goriv
je več kot 50%),
■ je cenovno konkurenčno gorivo, ki omogoča zmanjšanje stroškov
ogrevanja,
■ raba lesne biomase je okolju prijazna; lesna biomasa je CO2 nevtralna, kar pomeni, da pri njenem zgorevanju nastane enaka količina CO2 kot pri razgradnji v naravi,
■ je lokalno oziroma regionalno dosegljiva; transport lesne biomase je enostaven, ne ogroža okolja in poteka na krajših razdaljah,
■ njeno pridobivanje, predelava in raba v energetske namene zaposluje 15-krat več ljudi kot fosilna goriva; omogoča samooskrbo
gospodinjstev, ki imajo v lasti gozd, in prispeva k skladnejšem
razvoju podeželja,
■ sodobna raba lesne biomase je udobna in primerna tudi za
urbana okolja; sodobni kotli na lesno biomaso omogočajo udobje
ogrevanja kot kotli na kurilno olje ali plin.

Vrste lesne biomase
POLENA se pripravljajo iz okroglega lesa slabše kakovosti v obliki metrskih cepanic ali okroglic. Za uporabo v pečeh in kotlih pripravljamo
polena dolga od 25 do 100 cm. Za doseganje višje kurilne vrednosti
mora biti les naravno sušen vsaj šest mesecev na suhi in sončni legi.
SEKANCI so kosi sesekanega lesa velikosti do 10 cm. Sekance običajno izdelujemo iz drobnega lesa pri redčenju gozda, lesa slabše kakovosti ali iz lesnih ostankov. Za uporabo v majhnih kotlih so primerni
drobnejši sekanci velikosti do 5 cm, ki vsebujejo do 30% vlage.
PELETI ali stiskanci so narejeni iz čistega lesa. So valjaste oblike, premera od 5 do 10 mm ter dolžine od 10 do 30 mm. Vsebujejo do 9%
vlage. Izdelujemo jih industrijsko, v posebnih stiskalnicah iz lesnega
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prahu in žaganja brez kemičnih dodatkov. Peleti so zelo sipki in zato
enostavnejši za pakiranje in transport (vreče, cisterne). Imajo visoko
energijsko vrednost, približno 5 kWh/kg.
Prostornina goriva
1 prostorninski meter (prm)
bukovih polen

Energija

Kurilno olje

2.000 kWh

200 l

800 kWh

80 l

3

1 nasuti meter (nm )
sekanci (do 20% vlage)
1 kubični meter (m3)
peletov

3.200 kWh

320 l

Kotli na polena
Za kurjenje uporabljamo polena velikosti od 25 do 100 cm. Izkoristki teh kotlov se gibljejo do 90% in imajo majhne emisije škodljivih
snovi v zrak.
Tehnične značilnosti sodobnih kotlov na polena so:
■ prisilni vlek zraka s pomočjo ventilatorjev,
■ dovajanje zgorevalnega zraka je ločeno na primarni ter sekundarni zrak,
■ imajo lambda sondo, ki meri preostanek kisika v dimnih plinih,
■ večji zalogovniki - podaljšan čas vzdrževanja žerjavice na do 20
ur dnevno, zadostuje enkratno polnjenje dnevno pri 50% obremenitvi kotla,
■ dobra toplotna izolacija - manjše toplotne izgube kotla v mirovanju,
■ s popolnejšim zgorevanjem se je močno zmanjšala količina pepela (na približno 5%).
Pomembno pri načrtovanju in dimenzioniranju kotlov na polena
je, da naprava ni predimenzionirana, zato morajo biti potrebe po
toploti za ogrevanje izračunane na osnovi toplotnih izgub stavbe.
Za optimalno delovanje kotla je potrebno v sistem vgraditi izravnalni hranilnik toplote. Vmesni hranilnik toplote pomaga pri izravnavanju obremenitev kotla in izboljšuje kvaliteto gorenja lesa.
Velikost hranilnika lahko enostavno določimo po obrazcu
Volumen hranilnika v litrih = 50 litrov x moč kotla v kW
Tako na primer kotel moči 20 kW potrebuje hranilnik velikosti
1000 litrov.

Polena naložimo v zalogovnik
kotla. Les leži na žerjavici, kjer
nastopijo vse faze gorenja. S
pomočjo ventilatorja preidejo lesni plini skozi odprtino v
kurišče (gorilnik) v spodnjo
vročo zgorevalno komoro. Z
dovajanjem sekundarnega zraka dosežemo popolno zgorevanje plinov pri visokih temperaturah.
Pri kvalitetnem zgorevanju dobimo svetel plamen in minimalni
ostanek pepela. Ventilator uravnava kotlovski termostat, razmerje
primarnega in sekundarnega zraka pa regulira lambda sonda. Sposobnost prilagajanja toplotne obremenitve kotla dejanskim potrebam, dolžina gorenja in udobnost pri posluževanju so prednosti teh
kotlov. Slaba stran je seveda rokovanje, saj je potrebno dnevno, včasih pa tudi večkrat na dan nalagati polena in čistiti kotel. Pogostost
tega opravila je odvisna od tipa kotla, njegove kakovosti in velikosti
zalogovnika.

Kotli na sekance

gulira optimalno gorenje lesnih sekancev. Ta sistem zahteva enakomerno velikost suhih lesnih sekancev (največ 35% vlage). Izkoristki kvalitetnih kotlov na sekance praviloma presegajo 90%.

Kotli na pelete
Kotli na lesne pelete so primerni za uporabo v urbanih naseljih. Imajo
vgrajeno retortno kurišče in jih uvrščamo med naprave s spodnjim
dovajanjem kuriva. Namesto rešetke imajo vgrajene posebne krožnikasto oblikovane zgorevalne komore iz šamota ali vročino odpornega jekla. Na zgornjem delu retorte je nameščen prstan za dovod
sekundarnega zraka, ki skrbi za popolno in kontrolirano zgorevanje
lesnega plina. Ker imajo lesni peleti višjo energijsko vrednost so tem
kotlom lahko prigrajeni tako imenovani dnevni zalogovniki. Dober
kotel na pelete dosega vsaj 92% izkoristek. Kotli na pelete delujejo
tudi kot kondenzacijski kotli (izkoristek do 104%) in so primerni za
nizkoenergijske ali pasivne hiše.

Dodajanje goriva pri kotlih na sekance je samodejno, kar
omogoča večjo udobnost pri rokovanju. Velikost kotlov, vrsto in konstrukcijo kotlov narekuje velikost lesnih sekancev.
Za uporabo v enodružinskih hišah so primerne izvedbe z neposrednim gorenjem sekancev v kurišču kotla v tako imenovani
retortni zgorevalni komori. Sekance dovaja iz zalogovnika polž
Prednosti

Slabosti

■
■
■
■

■ višji investicijski stroški
■ sorazmerno velik prostor za
skladiščenje lesnih sekancev

optimalno zgorevanje
dobri izkoristki kotlov
majhne obremenitve okolja
natančna regulacija odjema
toplote
■ visoka stopnja udobja pri
rokovanju

po cevi, ki je izvedena stopničasto. Sekanci na poti do komore padajo prosto iz ene stopnje v drugo. Tako je preprečena možnost povratnega gorenja goriva. Ventilator dovaja kontrolirano
količino primarnega in sekundarnega zraka v komoro in tako re-

Izbira kotla
Izbira kotla mora biti natančno in strokovno izvedena, saj predimenzioniran kotel ne dosega pričakovanega izkoristka. Zato moramo pred nakupom kotla izračun prepustiti projektantu strojnih
instalacij. Za približno določanje velikosti kotla obstojajo enostavne
metode, ki pa vedno vodijo v predimenzionirano napravo. Zaradi
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