
 

 

OGREVANJE Z LESOM – POLENA 

Les je najstarejše kurivo, ki ga človek pozna.  Zaradi široke uporabe nekoč poceni  fosilnih goriv je bil nekoliko 
pozabljen oziroma zanemarjen. Sedaj pa, ko ugotavljamo, da je naše okolje vse bolj onesnaženo in da bodo 
zaloge vse dražjih fosilnih goriv počasi pošle, ga ponovno vse bolj uporabljamo tudi za ogrevanje naših 
stanovanj. 
 
Prednosti lesa pred fosilnimi gorivi 

- Je domač, tradicionalen in obnovljiv vir energije, ki ga imamo v zadostnih količinah. 
- Uporaba lesa pomeni povečanje energetske neodvisnosti Slovenije. 
- Je pomemben ekonomsko – socialni dejavnik ohranitve in razvoja podeželja (hriboviti del države). 
- Je edini zanesljiv vir v primeru izrednih razmer (naravne nesreče, politični in gospodarski spori. 

Spomnimo se zaprtja plinovoda zaradi spora: Rusija – Ukrajina) 
- Je večnamesko  uporaben  (kvaliteten les porabi industrija, slabši pa gre za ogrevanje) 
- Za ogrevanje je uporaben v različnih oblikah (polena, sekanci, peleti, briketi). 
- Je CO2 nevtralen. Pri gorenju se sprosti toliko toplogrednega plina, kot ga je drevo porabilo iz okolice 

pri svoji rasti. 
- V primeru kurjenja v sodobnih uplinjevalnih pečeh je ekološko gorivo 
- Varna uporaba, ni razlitja in eksplozij. 

 
 
Les kot gorivo 
Les uporabljamo kot gorivo v obliki polen, sekancev, peletov in briketov. Pri pripravi polen so bistvenega 
pomena čas poseka dreves ter sušenje in skladiščenje polen.  
Pravi čas za posek dreves so jesenski in zimski meseci. Če drugače ne gre, lahko drevo posekamo tudi 
zgodaj spomladi, vendar moramo vedeti, da je vsebnost vode v drevesu spomladi večja kot pozimi. 
Pravilno sušenje in skladiščenje bistveno vplivata na vsebnost vode v lesu in s tem na kurilnost polen, zato 
upoštevajmo sledeče: 

- Okroglice se sušijo bistveno slabše in počasneje kot cepanice. Zato les po možnosti cepajmo. 
- Najcenejše je naravno sušenje lesa na prostem in sicer na suhi, sončni in zračni  legi. 
- Sveže nasekanega lesa ni priporočljivo skladiščiti v zaprtih prostorih (npr. kleteh) ali zavijati v ponjave, 

saj voda ne more izhlapevati, poleg tega pa postane taka skladovnica gojišče raz-ličnih gliv in drugih 
organizmov 

- Skladovnice je potrebno pokriti in dvigniti od tal vsaj za 10 cm. S tem zagotovimo ustrezno cirkulacijo 
zraka in zmanjšamo vpliv talne vlage. 

- Čas sušenja naj traja vsaj 12 mesecev. 
 
Pomen pravilne priprave, sušenja in skladiščenja polen kaže spodnja slika  
 

 



 

Rezultati meritev kažejo, da okroglice, ki jih sušimo nepokrite v senci, imajo po enem letu še vedno nad 50 % 
vlažnosti. V cepanicah, ki jih sušimo pokrito na soncu, po štirih mesecih pade vlažnost na 20 %. 
 

Vlažnost cepanic v odvisnosti od razmer med sušenjem podaja spodnja slika 

 

Pravilno skladiščenje drv prikazuje slika 

 

Za ogrevanje uporabljamo zračno suh les, ki smo ga sušili vsaj 12 mesecev . 
 
Posledice rabe vlažnega kuriva so: 

– za 20 do 30 % večja poraba goriva, kar povečuje letne stroške ogrevanja in zmanjšuje učinkovitost rabe 

goriva, 

– slabša vnetljivost kuriva; moten je potek vseh ostalih faz procesa zgorevanja lesa, 

– večja kondenzacija vodne pare v kurišču in dimovodnih napravah, 

– večje poškodbe kurilnih in dimovodnih naprav (korozija, katranske obloge), zmanjšana je njihova življenjska 

doba, večji so stroški vzdrževanja, 

– povečane emisije škodljivih produktov zgorevanja (CO, CXHY, N OX, prašni delci) 

 
 



Kurilnost  lesa 
Kurilnost lesa je količina toplote (kWh, MJ), ki nastane pri popolnem zgorevanju enote goriva (kg, m

3
, prm), 

pri tem pa se produkti zgorevanja ne smejo ohladiti pod temperaturo rosišča vodne pare. Na kurilnost  lesa 
vplivajo vsebnost vode, vrsta lesa in njegova ohranjenost. Pomembno je da kurimo s čim bolj suhim lesom, saj 
voda, ki se nahaja v lesu med zgorevanjem izhlapeva in odnaša  toploto iz peči skozi dimnik. Za izhlapevanje 
1 kg vode pa potrebujemo 0,68 kWh toplotne energije. Čim več vode je v lesu, tem več energije bomo porabili 
za njeno izhlapevanje in tem manj bo ostalo za ogrevanje našega stanovanja. Vsakih 10% vode zmanjšuje 
kurilno vrednost lesa za 12%. 
 
Kurilnost lesa v odvisnosti od vsebnosti vode prikazuje slika.  Na njej je podana kurilnost (kWh/kg) svežih 
polen in polen po enoletnem skladiščenju in sušenju. Pod pojmom »sveža polena« razumemo polena iz lesa 
takoj po poseku. Zaradi primerjave je na sliki podana tudi kurilna vrednost peletov.          
 
                                   

                                      
                                                               

 
Kurilne vrednosti lesa največkrat podajamo v kWh/m

3
 oziroma v KWh/prm in redkeje v kWh/ kg. Iz slike 

vidimo, da vsebuje 1 kg svežih polen le 2,2 kWh energije, 1 kg pravilno skladiščenih in sušenih drv pa že 4 
kWh. 
 
Spodnja tabela podaja kurilne vrednosti za različne vrste zračno suhega lesa. 

 
 
Različne vrste lesa imajo različno težo (kg/m

3
) in s tem tudi različne kurilne vrednosti. Tako vsebuje na primer 

1 prm (prostorninski meter) zračno suhe topole  za kar 37% manj energije kot 1 prm zračno suhega bukovega 
lesa. Drugače je, če kupujemo les v kg. 1 kg zračno suhega topolovega lesa ima v sebi praktično enako 
količino energije kot 1 kg zračno suhega bukovega lesa (3,8 kWh/kg). Če torej kupujemo les v kg, moramo biti  
še posebej  pozorni na vlažnost.  
Iz zgornje tabele vidimo tudi sledeče:  

- če želimo bukova drva zamenjati s topolom bomo porabili enako maso (kg) drv, pri tem pa bomo 1 
prm bukovih drv lahko nadomestili z 1,6 prm topolovimi drvi (potrebujemo večji skladiščni prostor – 
zračno suh toplolov les je lažji od zračno suhega bukovega lesa). 

- 1 prm zračno suhih bukovih drv vsebuje 1.900 kWh energije, kar ustreza energiji 190 litrov kurilnega 
olja 

- 1 prm zračno suhih topolovih drv vsebuje 1.200 kWh energije, kar ustreza energiji 120 litrov kurilnega 
olja, 

 



Zgorevanje lesa 
Gorenje je sestavljeno iz treh glavnih faz in sicer: sušenje lesa, oksidacija plinov in termični razpad lesa, 
oksidacija oglja oziroma zgorevanje lesnega oglja. 
 
Sušenje 
Les prižgemo in dovajamo zrak za zgorevanje. Temu zraku pravimo »primarni« zrak. V tem obdobju gorenja 
lesa se les segreje in voda, ki je bila v njem, izhlapeva. Čim manj vode je bilo v lesu, tem manj energije bo 
potrebno za sušenje oziroma segrevanje. Ta faza se odvija pri temperaturah do 150 

o
C. 

 
Oksidacija plinov in termični razpad lesa (piroliza) 
Ta faza poteka pri temperaturah  med 150 

o
C in 550

 o
C. kjer pride do uplinjanja hlapljivih snovi v lesu. Za 

popolno zgorevanje teh plinov moramo dovesti dodaten vroč zrak, ki mu pravimo »sekundarni zrak«. Ta zrak 
mora zavrtinčiti lesne pline in s tem omogočiti  mešanje plinov s kisikom ter kakovostno zgorevanje. V tej fazi 
zgori že okoli 86% sestavin lesa. Preostalih 14 % ostane kot oglje. 
 
Oksidacija oglja  
Pri temperaturah nad 600 

o
C se uplinja in zgori tudi oglje. Pri dovolj visokih temperaturah in zadostni količini 

kisika les popolnoma zgori. Minerali, ki se nahajajo v lesu, ostanejo po gorenju v obliki pepela. Pepel čistega 
lesa je uporaben kot naravno gnojilo. 
Kljub temu, da je les trdo gorivo, 83% njegovih sestavin zgori v obliki plina, kar predstavlja 70 % pridobljene 
toplote. 
Spoznanja o zgorevanju lesa so izrednega pomena in so bistvena pomoč pri konstruiranju in izdelavi kotlov ter 
pri samem zgorevanju lesa v kotlu. 
Tako je za popolno zgorevanje zelo pomembno razmerje med primarnim in sekundarnim zrakom, pravilno 
dovajanje primarnega in sekundarnega zraka, predgrevanje sekundarnega zraka pred vstopom v kurišče, 
vrtičenje in pravilno mešanje sekundarnega zraka s hlapljivimi snovmi iz lesa itd.  
 
Les je ekološko gorivo le v primeru popolnega zgorevanja. Popolno zgorevanje lesa z minimalnimi izgubami 
energije in z minimalnim onesnaževanjem okolja pa dosežemo le v primeru kurjenja kvalitetnega zračno 
suhega lesa v sodobnih uplinjevalnih kotlih z vgrajeno lambda sondo.  
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