SODOBNA TEHNOLOGIJA RABE LESNE
BIOMASE NA KMETIJI PRODNIK

K

metija Prodnik je eden prvih primerov uvajanja mikro
sistema ogrevanja na lesno biomaso, ki s toploto
oskrbuje več objektov. Z nakupom sodobnega kotla na lesne
sekance in izgradnjo toplotnega omrežja so si zagotovili trajno oskrbo s toploto v treh
ločenih stavbah. Kmetija Prodnik je primer celostnega in okolju prijaznega razvoja
turizma in gostinstva na podeželju.

K

metija Prodnik je stara okrog 500
let. Na kmetiji se ukvarjajo z
živinorejo (vzreja telic). V lasti imajo
tudi 16 ha gozdov in površin v
zaraščanju. Glavni dejavnosti sta turizem
in gostinstvo. Poleg kmetije obsega
domačija še restavracijo s športno dvorano ter
objekt s kongresno dvorano in apartmaji.
Z razvojem turizma in gostinske dejavnosti
so se potrebe po energiji bistveno povečale.
Do leta 2002 so za ogrevanje objektov
uporabljali plin in drva. Zaradi cenejše
energije in učinkovitejšega načina ogrevanja
so tega leta zgradili omrežje za ogrevanje
vseh objektov (mikro sistem). V kompleksu
kmetije ogrevajo restavracijo s športno
dvorano, stanovanjsko hišo ter objekt s
kongresno dvorano in apartmaji. Vse stavbe
so med seboj povezane s toplotnim
omrežjem. Sistem s toploto oskrbuje kotel
na lesne sekance in ostale lesne ostanke.
Investicijo je v okviru razpisa za
spodbujanje rabe obnovljivih virov
energije podprla tudi Agencija za
učinkovito rabo in obnovljive vire
energije.

Z

a ogrevanje objektov letno
porabijo 250 nasutih m3 lesnih
sekancev. Sekance izdelujejo iz
zračno suhega lesa (vlažnost 20 - 30
%) dvakrat letno. Večino (do 80 %)
potrebne lesne biomase pridobijo v
lastnem gozdu, ostalo pa kupijo pri lokalnem
dobavitelju lesnih sekancev. Zalogovnik za
sekance s prostornino 144 m3 je pokrit in se
nahaja v pomožnem objektu poleg kurilnice.
Prikaz mikro sistema ogrevanja z lesno biomaso
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Kotel na lesne sekance
Lambdamat 220
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otel Lambdamat 220,
proizvajalca Fröling, je kotel
za kurjenje lesa, predvsem
sekancev, ki deluje z močjo od 150
do 220 kW. Naprava omogoča
samodejno kurjenje in izpolnjuje
predpise o emisijah škodljivih snovi
v dimu. Izkoristek energije je več
kot 90 %. Kotel je dvoetažne
izvedbe s kuriščem v prvi in
toplotnim izmenjevalnikom v drugi
etaži, kar omogoča uporabo
vlažnega kuriva. Kurjenje poteka na
osnovi izbranega programa, krmili
pa ga mikroprocesor. Krmiljenje je
mogoče za več ogrevalnih krogov,
za vsak objekt posebej. Potrebne
podatke dajejo senzorji temperature
ter lambda sonda.

izmenjevalec toplote
kurišče
premične rešetke & dovajanje primarnega zrak
zalogovnik za pepel
dovajanje sekundarnega zraka
šamotna obloga
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