
Zgledi iz soseščine 
 
 
Turizem in učinkovita raba energije na prvi pogled nimata stičnih točk. Potrebe energije za 
zadoščanje želja turistov so velike v transportu, nastanitvi in pri preživljanju prostega časa. 
Vendar je lahko tudi drugače. 
 
Krajinski park Goričko skupaj z južnim Gradiščanskim v Avstriji ter  slovenskim Porabjem in 
stražno krajino na Madžarskem tvorijo trideželni park. To področje je od nekdaj stičišče 
kultur in narodov. Na naši strani meje se mogoče dobro okrepčati s tradicionalnimi goričkimi 
jedmi in poveseliti ob žlahtni gorički kapljici, podobne kulinarične dobrote pa nas čakajo tudi 
na avstrijski in zlasti na madžarski strani. Vendar te vrstice niso namenjene sladokuscem.  
Predstaviti želim okolju prijazen turizem s poudarkom na energiji, ekoenergijski turizem v 
naši soseščini.  
 
Gradiščansko je najvzhodnejša in hkrati najmlajša zvezna dežela Avstrije. S svojo bogato 
ponudbo kulture, narave, vina, wellnessa in športa navdušuje skozi celo leto na tisoče svojih 
gostov. V zadnjih letih se je v južnem Gradiščanskem razvilo avstrijsko biomasno središče. 
Po konceptu energetske samozadostnosti so v občini postavili vrsto vzorčnih sistemov. 
Občina Güssing, ki obsega 4.000 prebivalcev, je leta 1990 izdelala energetski koncept, ki je 
slonel na nadomestitvi fosilnih goriv z obnovljivimi domačimi viri energije.   
 
Gradiščansko je kmetijska pokrajina. V Güssingu, biseru južne Gradiščanske,  je postavljen  
Evropski center za obnovljive vire energije (Europäisches Zentrum für erneuerbare Energie, 
dalje v tekstu EEE).  Pridelan les, oljna ogrščica, koruza, trave in sončnice so surovina za 
proizvodnjo toplote, goriva in elektrike. Raznovrstni energetski  obrati v krogu desetih 
kilometrov z inovativnimi tehničnimi postopki proizvajajo energijo za občinske energetske 
potrebe.  
 
Občino energetsko oskrbujejo: 

- toplarna na lesno biomaso Güssing z mrežo za daljinsko ogrevanje 
- elektrarna na lesno biomaso (soproizvodnja toplote in elektrike z uplinjanjem biomase, 

batni motor) 
- elektrarna na lesno biomaso (soproizvodnja toplote in elektrike, parni stroj) 
- elektrarna na rastlinsko biomaso (soproizvodnja toplote in elektrike,  batni motor) 
- proizvodnja biogoriva iz oljne ogrščice 
- več lokalnih toplarn na lesno biomaso 

  
Zaradi velikega zanimanja obiskovalcev za energetsko izrabo biomase je EEE Güssing 
pripravil projekt ekoenergijskega turizma. Projekt je financiran s strani EU in Gradiščanskega. 
Predstavlja razvoj regije s skupnim delom na področju obnovljivih virov energije, tehnike in 
kmetovanja. Projekt obsega: 

- promocijo varovanja okolja 
- učinkovito rabo in varčevanje energije 
- predstavitev vzorčnih postrojenj 
- energetsko okoljsko vzgojo prebivalcev in obiskovalcev od blizu in daleč 
- ustvarjanje delovnih mest 
- razvoj regije in ustvarjanje dodatne vrednosti 
- ustvarjanje vodilne regije na področju učinkovite izrabe biomase 
 



 
 
Leta 1996 je v Güssingu pričela obratovati največja avstrijska kotlarna na lesno biomaso. Do 
danes je v občini nastal Center za obnovljive vire energije. Uporabljeni so različni sistemi za 
proizvodno energije iz obnovljivih virov, iz lesne biomase,  zelene biomase in sončne 
energije.   
 
Predstavitev pomembnejši biomasnih postrojenj: 

1. Biomasna toplarna Güssing, uplinjanje lesa: 
poraba lesa 1760 kg/h, proizvodnja toplote 
4500 kWh, proizvodnja elektrike 2000 kWh. 
Srce sistema je parni vortext uplinjevalnik. 
Lesna biomasa se pri temperaturi 850°C ob 
dodatku vodne pare uplini. Zaradi odsotnosti 
zraka nastane gorilni plin z visoko kurilno 
vrednostjo, brez dušika in z malim deležem 
katrana. Gorilni plin se ohladi, očisti in vodi v 
plinski motor. Plinski motor proizvaja 
električno energijo z izkoristkom 25 do 28%, 
vsa pridobljena toplota pa se vodi v daljinski 
toplovodni sistem. Skupni izkoristek 
postrojenja je preko 85%.   

2. kotlarna Güssing, obratuje od leta 1996. 
Obsega dva kotla na biomaso moči 3 in 5 MW 
in oljni kotel za konično moč 6 MW. 
Vročevodna mreža je dolga 30 km, v mrežo sta 
priključeni še biomasna toplarna 4.5 MW in 3 MW kotel kotlarne II. Priključenih je 
350 objektov, letna dobava toplote je 45.500.000 kWh (leta 2005).  

3. mlin oljne ogrščice: proizvodnja biodizla iz oljne ogrščice poteka od leta 1991 dalje. 
Biodizel je kvalitetna zamenjava za fosilno gorivo.  Pri proizvodnji biodizla ni 
odpadkov,  iz zrnja iztisnejo olje, iz preostalih tropin pa delajo živinsko krmo, bogato 
s proteini. Poleg biodizla proizvajajo še  hladno stiskano jedilno olje, oljne premaze za 
les in kovino,  olja za verižne žage in čistilna olja na rastlinski osnovi.  

4. Sušilnica lesa z lastno kotlarno za proizvodnjo toplote za proizvodnjo. Energent je 
žaganje in lesni prah. Sušilnica je priključena na vročevod  in je v letnem času velik 
porabnik toplote, tako omogoča biomasni toplarni soproizvodnjo tudi poleti.  

5. Postrojenje za proizvodnjo lesnih peletov: proizvodnja 1000 kg peletov/h, kapaciteta 
silosa 325 t.  

6. Več postrojenj lokalnega in mikro daljinskega ogrevanje na lesne sekance, , 
priključenih med  10 in 50, objektov, toplovodne mreže dolžine med  500 in 5000 m, 
moč posameznega kotla 100 do 1.000 kW. Nekateri sistemi imajo vgrajene 
sprejemnike sončne energije za poletno pripravo sanitarne vode.  

 
 



 
7. Bioplinska toplarna Strem, surovine so: trava, detelja, koruza, sončnice. 

Elektrogenerator ima moč 500 kWel, toplotna moč je 600 kWto, letna proizvodnja 
znaša 4.350 MWh elektrike in  5.220 MWh toplote, kar zadošča za električno oskrbo 
1.200 gospodinjstev in toplotno oskrbo   40 gospodinjstev. Zajamčena odkupna cena 
elektrike je 14,5 Cent/kWh. Potrebna letna količina biomase je 11.000 t (250 ha), 
pogodbeno jo dobavlja en kmet. Investicija je bila 2,25 Mio. €, pričetek obratovanja 
2005.  

Pomembna je povezanost med uporabniki 
toplote in dobavitelji lesne biomase. Pri večini 
lokalnih postrojenj dobavljajo les uporabniki, 
večja postrojenja pa oskrbuje lesna industrija s 
svojimi lesnimi ostanki in združenje kmetov 
(Burgenlandische Waldverband)  z lesom iz 
svojih gozdov. Potrebno je poudariti, da 
energetski les prihaja iz bližnjih gozdov, kar je 
temelj za razvoj regije, združenje kmetov pa 
letno proda za 2,7 MIO EUR energetskega 
lesa.  

 
 

 
 
Ob mojem obisku konec lanskega leta je potekal poizkusni zagon novega postrojenja za 
proizvodnjo elektrike s pomočjo parnega kotla in parne turbine. Vendar nesreča ne počiva. 
Zaradi okvare parne turbine se je redno obratovanje postrojenja prestavilo za nekaj mesecev. 



 
Poškodovano zadnje kolo parne turbine  
 

 
Delovni ciklus parne turbine 

 
Proces pretvorbe biomase v toplotno in električno energijo poteka preko zgorevanja, uparjanja 
vode in proizvodnje elektrike s kondenzacijsko parno turbino z direktno priključenim 
generatorjem, z vmesnim odjemom ekspandirane pare za dovod toplote v obstoječe omrežje 
daljinskega ogrevanja. 
 
Gorivo je suho žaganje in lesni prah iz dveh sosednjih lesnopredelovalnih obratov.  
Tehnični podatki: 
tip kurišča: vpihovanje 
toplotna moč: 9.6 MW 
turbine/generator: MT4S7/G315 
količina pare: 9.600 kg/h 
tlak pare: 28 bar  
temperatura pregrete pare: 425 °C 
specifična poraba pare: 5,65 kg/kWh 
električna moč: 2.0 MW  
 
 



V regiji poteka tudi precej razvojnih projektov: 
- Proizvodnja elektrike s pomočjo gorivnih celic iz plina, pridobljenega  iz lesne biomase 

zagotavlja večji izkoristek v primerjavi s sedanjimi tehnologijami (plinski motor, parna 
turbina, stirlingov motor, ORC postopek) in nižje emisije. Visokotemperaturne gorivne 
celice obetajo električni izkoristek preko 40%.  

- Izdelava zelenega dizla iz lesa: plin, pridobljen iz 
uplinjenja lesa, ima tako kemijsko sestavo (malo 
inertnih plinov, velik delež vodika), ki omogoča 
izdelavo raznih produktov na način sintetiziranja: 
pridobivanje Fischer-Tropsch dizla, bencina in maziv,  

- Solarno hlajenje 
- Proizvodnja metana iz lesa 
- Poligeneracija 
 
Energetska samozadostnost: vizija ali resničnost 
Projekt energetske samozadostnosti občine je bil pred desetimi leti sprejet z dvomom. Danes 
je mesto energetsko neodvisno, poleg tega pa  je pridobilo dodatnih 400 delovnih mest. 
Celotna dodana vrednost ostaja v regiji. Mesto oskrbuje svoje prebivalce z biomaso, 
biodizlom in sončno energijo, viške energije pa oddaja v sosednja mesta. Nekaj časa že 
obstaja Sončna šola, ki jo obiskujejo bodoči strokovnjaki. Krog je zaključen. Ekologija in 
ekonomija  si nista nasprotni, kar dokazujejo pozitivne izkušnje. Te izkušnje prenaša tedensko 
300 ekoturistov na vse konce sveta.  
Lepo bi bilo, če bi se iz primera Güssing vsi učili, zaradi okolja, gospodarstva in kvalitete 
bivanja nas vseh. 
 
Še nekaj podatkov, ki se slišijo kot v pravljici:  
- mesto Güssing proizvaja toliko pogonskega goriva, kot ga prebivalci potrebujejo 

(1.500.000 litrov letno) 
- v mestu Güssing je proizvodnja toplote večja od porabe (57,5 GWh letno) 
- v mestu Güssing je proizvodnja elektrike večja od porabe (14 GWh letno) 
- področje  Güssing je 40% gozdnato 
- v področju Güssing zrasete letno 105.000 t lesa, eno petino se ga pretvori v toploto in 

elektriko 
- uporaba regionalnih surovin z ustvarjanjem vrednosti in gospodarskim razvojem skupaj 

zmanjšujejo odvisnost od uvoza energije 
Ne živimo v pravljicah, zato je potrebno predstaviti tudi manj lepo plat energije iz obnovljivih 
virov. Ta energija ni poceni.  
 
Ker pa ni veliko zanesenjakov, ki bi hodili po svetu gledat kotle na drva, je ponudba okolju 
prijaznega turizma mnogo pestrejša. Termalna zdravilišča, nedotaknjena narava, vinska idila z 
znamenitim uhudlerjem, ki spominja na šmarnico, kulturne prireditve, športno rekreativne 
aktivnosti na prostem z znamenitim okoljsko energijskim maratonom, gozdne in energijske 
učne poti ter kulinarične dobrote bodo prepričali tudi vaše družinske člane. 
 
viri: 
www.eee-info.net 
www.fischer-tropsch.org 
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