
KOGENERACIJA 
NA LESNI PLIN

INOVATIVNI  S ISTEM PROIZVODNJE
ELEK TRIČNE ENERGIJE  IZ  LESNEGA 
PLINA

ELEK TRIČNA IN TOPLOTNA ENERGIJA IZ  LESA
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Podjetje URBAS Energietechnik razvija, konstruira in izdeluje naprave za pridobivanje toplotne energije in
soproizvodnjo električne in toplotne energije iz lesne biomase. Z lastnim razvojem, snovanjem,  projektiranjem
energetskih projektov in naprav za potrebe ogrevanja in pridobivanja električne energije iz lesne biomase,
prevzema podjetje URBAS Energietechnik vodilno mesto na področju proizvodnje in izvedbe tehnološke 
opreme kotlovnic in sistemov soproizvodnje toplotne in električne energije iz lesne biomase.
Ideja o proizvodnji lesnega plina je stara že okrog 100 let. Podjetje URBAS je to idejo ponovno obudilo in jo
skozi večletno raziskovalno delo razvijalo dalje.
Rezultat večletnega raziskovalnega in razvojnega dela na področju energetskih naprav za soproizvodnjo toplot-
ne in električne energije iz lesne biomase je popolnoma avtomatski sistem kogeneracijske naprave na lesni plin.
Z razvojem kompaktne kogeneracijske naprave na lesni plin je firma URBAS prevzela vodilno mesto na 
področju energetskih naprav za soproizvodnjo električne in toplotne energije iz lesne biomase.

GOZDNI SEK ANCI OSTANKI  LESA IZ  INDUSTRIJE  



KOGENER ACIJSK A NAPR AVA
NA LESNI  PLIN –  
SPTE –  TEHNOLOŠKI  IZ IV
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Č I S TA  E N E R G I J A  I Z  L E S A

PROCESNA VERIGA

LES LESNI PLIN ČIŠČENJE
HLAJENJE

MOTOR
GENERATOR

ELEKTRIKA
TOPLOTA

Na osnovi pirolitičnega procesa v

reaktorju uplinjevalne naprave iz

lesne biomase pridobivamo gorljiv

lesni plin. Zaradi prisotnosti nečistoč

v obliki prahu in katrana vodimo pri-

dobljen lesni plin v visokotempera-

turno filtrsko napravo, kjer se plin

ustrezno očisti.  Očiščen in ustrezno

pripravljen lesni plin uporabimo za

pogon kogeneracijske naprave za

soproizvodnjo električne in toplotne

energije – SPTE (plinski motor +

generator).

Inovativna prednost sistema soproiz-

vodnje električne in toplotne energije iz

lesnega plina pred drugimi sistemi

soproizvodnje ,  ki  bazirajo na osnovi

izgorevanja lesne biomase je v tem, da

sistem SPTE firme URBAS ne potrebuje

posrednega medija, kot na primer pare

pri parnih turbinah ali  termo olja pri

organskih Rankinovih sistemih.

Zaradi direktne uporabe lesnega plina za

pogon motorja z notranjim izgorevanjem

je izkoristek celotne naprave višji .

   



KOGENER ACIJSK A NAPR AVA 
NA LESNI  PLIN– KOMPLE TNA 
REŠITE V V  PAKE TU
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Konstrui ranje,  projekt i ranje

I zdelava

V sklopu naše ponudbe nudimo kompletne rešitve, od izdelave študije izvedljivosti, kot osnove za vašo
odločitev glede izvedbe investicije sistema soproizvodnje električne in toplotne energije, do postavit-
ve naprave in šolanja uporabnika.

Kompletna naprava je izdelana v tovarni firme URBAS in je pred dobavo funkcionalno preizkušena.

Zaradi kompaktne gradnje in možnosti postavitve kompletne naprave v kontejnerske enote je za
postavitev potrebna izredno majhna površina. Kompaktna izvedba zagotavlja izredno kratek čas 
montaže, kar se odraža v nizkih stroških montaže.

V času montaže in zagona naprave vršimo šolanje uporabnika. S kvalitetnimi vzdrževalnimi servisi
zagotavljamo učinkovito in zanesljivo delovanje naprave in zadovoljstvo uporabnika.

Naprave podjetja URBAS za soproizvodnjo električne in toplotne energije iz lesne biomase so izvedene
enostavno in tehnično dovršeno, z namenom  zagotavljanja nizkih investicijskih in vzdrževalnih
stroškov, ob zagotovljenem visokem izkoristku naprave. 

1 Zapora 2 Reaktor   3 Visokotemperaturni filter   4 Ventilatorske naprave 5 Prenosnik toplote   6 Kondenzator   7 Komanda   8 Motor z glušno komoro
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Č I S TA  E N E R G I J A  I Z  L E S A

M ontaža

Zagon naprave

0,9 kg LESA = 1 kWhel + 2 kWhtpl

Naš moto je:
-> učinkovitost, gospodarnost, zanesljivost ->

Naš paket zagotavlja:

1 Zapora 2 Reaktor   3 Visokotemperaturni filter   4 Ventilatorske naprave 5 Prenosnik toplote   6 Kondenzator   7 Komanda   8 Motor z glušno komoro

do   150 kel

do   300 kWtpl
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KOGENER ACIJSK A NAPR AVA NA
LESNI  PLIN –  V  DELOVANJU

Naprava deluje popolnoma avtomatsko. Vse procese delovanja naprave je mogoče upravljati 
daljinsko preko sistema vizualizacije oziroma centralnega nadzornega sistema.

Integriran sistem daljinskega upravljanja uporabniku vseskozi posreduje informacije o aktualnih
parametrih delovanja naprave. Posamezne regulacijske parametre naprave lahko preko sistema
daljinskega vodenja spreminjamo in s tem vplivamo na učinkovitost in zanesljivost delovanja
naprave. 

Kogeneracijske naprave ne lesni plin podjetja URBAS so lahko izvedene kot samostojne enote,
lahko pa obratujejo tudi v kombinaciji z obstoječimi kotlarnami in s tem omogočajo 
decentralizirano preskrbo z energijo iz obnovljivih virov ( elektrika in toplota).
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ZAUPA JTE V  TEHNOLOŠKO 
OPREMO PODJE TJA URBAS

1 Biotoplarna Neumarkt, Avstrija
2x 140 kWel 600 kWtpl

2 Holzstrom GmbH, Neukirchen/Enknach, Avstrija
2x 150 kWel 600 kWtpl

3 Demonstracijska naprava URBAS, Eis/Ruden, Avstrija
150 kWel 300 kWtpl

4 Demonstracijska naprava URBAS, Eis/Ruden, Avstrija
100 kWel 220 kWtpl (Kontejnerska postavitev)

5 Žaga–Wahl, Sulzbach Laufen, Nemčija
130 kWel 300 kWtpl
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URBAS MASCHINENFABRIK GES.M.B.H.

Billrothstraße 7

9100 Völkermarkt, Österreich

TEL.  + 43 (0) 4232 2521-0

FAX  + 43 (0) 4232 2521-55

e-mail: urbas@urbas.at

www.urbas.at

MITRAKA d.o.o., pooblaščen zastopnik 
podjetja URBAS Energietechnik za Slovenijo.

MITRAKA d.o.o.
Kamniška 35
2000 MARIBOR
Tel: 2 25 27 283,  
Fax.: 2 22 82 573 
Mob. tel.: 041 642 301
e-mail: info@mitraka.com
www.mitraka.com
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