
Lesni  peleti 

Lesni peleti so standardizirana oblika lesne biomase, namenjene za kurjenje in s tem pridobivanje 
toplote v posebnih peletnih pečeh. Izdelujemo jih po posebnem postopku, ki mu pravimo »peletiranje«. 
To je s procesom, pri katerem mleto in posušeno lesno biomaso (»lesna moka«) stiskamo v prisotnosti 
visoke temperature  v valjčke premera 6 do 8 mm in dolžine 10 do 30 mm. Njihova standardizirana 
oblika omogoča visoko stopnjo avtomatizacije kurilnih naprav in s tem tudi visoke izkoristke 
pridobivanja toplote. Avtomatizacija sodobnih peletnih peči in njihovi izkoristki so povsem primerljivi s 
stopnjo avtomatizacije in izkoristkov peči na ekstra lahko kurilno olje, zemeljski plin in utekočinjeni 
naftni plin. Peletiranje je razmeroma mlad proses. Razvoj proizvodnje peletov in s tem tudi 
pripadajočih kurilnih naprav, se je začel šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja, to je v času 
naftnih šokov in kriz. Takrat smo ljudje prvič resno spoznali, kako pomembna je čim večja energetska 
neodvisnost in lokalna samooskrba iz domačih virov. 

Proizvodnja peletov 
 
Material za proizvodnjo peletov 
Pri razrezu in obdelavi lesa (žaganje, oblanje in brušenje)  nastane od 7 pa tudi do 30% odpada – 
žagovine, oblovine in lesnega prahu. V preteklosti so ta preostali material predelovali  predvsem v 
iverne plošče, uporabljali pa so ga tudi kot stelja za živali. Po naftni krizi pa je ta lesni »odpad« postal 
vse bolj iskan tudi na področju pridobivanja toplotne energije. Razvili  smo namreč  postopek po 
katerem ga  razmeroma preprosto predelamo v zelo kvalitetno in iskano kurivo, to je v   lesne pelete. 
Za izdelavo peletov se najpogosteje uporabljata les smreke in jelke, na trgu pa vse bolj pogosto 
najdemo tudi pelete iz bukovega lesa. Razen ostankov pri obdelavi lesa so lahko surovina za pelete 
tudi tanjše in debelejše veje in tudi za predelavo neuporaben les. Nekateri proizvajalci uporabljajo pri 
proizvodnji peletov mešanico lesa in manjših količin lubja. Vedeti pa moramo, da so tako izdelani 
peleti slabše kvalitete. Med podiranjem in transportom se namreč v lubju nabere zemlja, pesek in tudi 
drobno kamenje, nekaj tega pa pride tudi v pelete. Navedeno negativno vpliva na kurilnost peletov. 
Razen tega pa povzroča tudi težave pri delovanju gorilnika (povzroča nastanek žlindre) in  pri 
avtomatskem čiščenju peči, poveča pa se tudi količina pepela. 
Razen lesa se za izdelavo peletov uporablja tudi slama, koruzna stebla in energetska trava. 
Energetsko travo so razvili na Madžarskem in jo uporabljajo kot samostojno surovino ali pa tudi kot 
dodatek k lesu za peletiranje. 
 
Postopki proizvodnje peletov 
Postopek izdelave peletov je sestavljen iz naslednjih faz: 

1. Mletje. Različni kosi neobdelanega lesa bodo uporabni kot surovina za pelete šele po mletju v 
enakomerno strukturo. Enakomerna struktura je namreč ena od osnovnih pogojev za izdelavo 
kvalitetnih peletov. Za mletje se uporabljajo posebni mlini, ki omogočajo različne stopnje drobljenja. 
Najprej je potrebno grobo mletje surovine, temu pa sledi še fino mletje. 

2. Sušenje. Sveži les iz gozda lahko vsebuje tudi do 50% vlage. Posledično je lahko enako vlažen 
tudi na fino mleti material, ki smo ga dobili iz mlina. Zaradi navedenega je potrebno iz mlina dobljen 
material temeljito posušiti.   Sušenje poteka v bobnastih sušilnikih, ki delujejo na vodno paro ali vroči 
zrak. Po sušenju se vlaga v materialu zniža  na 8%.  

Ta faza je izjemno pomembna, saj je od vsebnosti vlage v gorivu odvisna tudi kurilna vrednost tega 
goriva. Primer: Les pri vsebnosti vode 50% ima kurilno vrednost 2,2 kWh/kg. V kolikor ta les posušimo 
tako, da bo vsebnost vode le 8%, se bo njegova kurilna vrednost več kot podvojila, narasla bo na 4,6 
kWh/kg. Stopnja vlažnosti pa je pomembna tudi zato, ker se peletov ne more izdelovati, če le ta 
presega 17 %. 

3. Peletiranje ali stiskanje. Peletiranje biomase poteka v posebnih stiskalnicah za izdelavo, ki jih 
imenujemo peletirke. Pri tem pa na kvaliteto izdelanih peletov  izredno vpliva  struktura mletih delcev 
in njihova vlažnost. Kvaitetnjejše pelete bomo dobili iz majših delcev. Stiskalnico doziramo s 
posušenim in nevezanim materialom (lesna »moka«). V stiskalnici je surovina za pelete izpostavljena 
visoki temperaturi in tlaku. Tlačna sila poskrbi, da dobimo iz stiskalnice pelete, ki jih posebni noži 
narežejo na predpisano dolžino.  Toplota, ki jo dovajamo v stiskalnico ima dvojno funkcijo. Vedeti 
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moramo, da se v lesu nahaja naravni lignin, ki se pod vplivom visoke temperature izloči in služi kot 
naravno vezivo. Lignin torej med seboj ponovno poveže drobne delčke.  Zaradi tega surovini za pelete 
ni potrebno dodajati posebnih veziv, saj bodo (zahvaljujoč ligninu) peleti ostali povezani tudi po 
prenehanju delovanja tlačne sile. Druga naloga dovedene toplote je v dodatnem sušenju surovine za 
pelete. Zaradi naravnega veziva je kemijska sestava peletov povsem enaka kemijski sestavi lesa. 
Tako, podobno kot za les, tudi za pelete velja, da so okolju prijazni in CO2 nevtralni. Ta njihova 
nevtralnost ne pomeni, da med njihovim zgorevanjem ne nastaja toplogredni plin, pač pa pomeni to, 
da nastane le toliko tega plina, kolikor ga je drevo med svojo rastjo vezalo na sebe. 

4. Hlajenje. Med peletiranjem dovedena toplota pelete močno segreje. Zato  peleti zapustijo 
stiskalnico v zelo vročem stanju, običajno znaša njihova temperatura od 90 do 95°C. Zato je hlajenje 
zelo pomemben del proizvodnega procesa peletov. Med  hlajenjem se peleti stabilizirajo, otrdijo in se 
dokončno oblikujejo v pelete. 

5. Sejanje in pakiranje. Ko se peleti popolnoma ohladijo sledi še faza sejanja  pri katerem 
odstranimo majhne delce, drobir in prah. Šele ohlajene in presejane pelete smemo pakirati v vreče. 
Običajno jih pakiramo v  15 kilogramske vreče ali pa v  vreče nosilnosti 1000 kg. 

Kakovost peletov 
Na kakovost peletov vplivajo številni dejavniki, kot so: uporabljena surovina (poreklo in izvor), 
dimenzije (premer in dolžina), vsebnost vode, mehanska obstojnost, gostota nasutja, vsebnost pepela, 
delež finih delcev, kurilna vrednost ter prisotnost določenih makro in mikro kemijskih elementov. 
Standard SIST EN ISO 17225 – 2 razvršča pelete glede na kvaliteto v tri kakovostne razrede in sicer: 
A1, A2 in B.  
V kakovostni razred A1 spadajo peleti najvišje kakovosti, ki morajo zadoščati najstrožjim zahtevam. 
Razred A2 dopušča glede na razred A1 nekoliko večji  delež pepela. Razred B pa dopušča še 
nekoliko večji delež pepela in nekoliko manjšo mehansko obstojnost glede na zahteve razredov A1 in 
A2. Pomembno je, da razred B dovoljuje kot surovino tudi rabljen les ali lesne ostanke iz 
lesnopredelovalne industrije. 
 
Vsebnost vode: Vsebnost vode v peletih naj v nobenem primeru ne presega 10%. Čim večja je 
vsebnost vode tem manjša bo kurilna vrednost, kar pomeni, da bomo porabili več peletov. Razen tega 
pa vlaga slabo vpliva tudi na učinkovitost in kvaliteto izgorevanja.  
Vsebnost pepela: Peleti iz kakovostnega razreda A1 imajo lahko le 0,7 odstotka pepela, iz razreda 
A2 pa največ 1,2 odstotka. Če je tega več, so časovni intervali med posameznimi praznjenji posode za 
pepel krajši. Razen navedenega pa je večji delež pepela povezan tudi z možnimi napakami pri 
delovanju kotla (žlindra). 
Mehanska obstojnost: mehanska obstojnost je definirana kot lastnost, da ostanejo peleti med 
transportom in prekladanjem nepoškodovani.  Najnižja dovoljena vrednost, ki pogojuje uvrstitev 
peletov v  razred A1 ali A2 , je 97,5 %. V kolikor je mehanska obstojnost nižja od dovoljene vrednosti, 
se bodo peleti že med transportom drobili, v vrečah bo več finega prahu, kar lahko povzroči tudi 
težave pri samodejnem transportu peletov iz sezonskega ali tedenskega zalogovnika v kurišče 
(zamašitev transportnega polža). Prihaja pa lahko tudi do emisije finih delcev v zrak.  
Gostota nasutja: Gostota nasutja podaja, kolikšna masa peletov se nahaja v prostornini 1 m
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vpliva na velikost skladiščnega prostora. Manjša ko je gostota, več prostora bomo rabili za enako 
maso peletov, kot če je njihova gostota nasutja večja. Za uvrščanje v  razreda A1 in A2 mora biti 
gostota nasutja najmanj 625 kg/m³. 
Kurilna vrednost. Enota kurilne vrednosti je  kWh/kg. Čim večja je kurilna vrednost, tem manj peletov 
bomo pokurili in s tem bo lahko tudi skladiščni prostor manjši. Kurilna vrednost peletov mora biti večja 
od (ali pa vsaj enaka) 4,6 kWh/kg. 
Fini delci: med transportom in prekladanjem so peleti, zaradi medsebojnega trenja v vrečah, 
izpostavljeni mehanskim poškodbam. Posledica tega je njihovo drobljenje - nastanek drobnih delčkov 
in prahu. Le ti predstavljajo delčke, ki so manjši od 3,15 mm in lahko pomenijo (pri vdihovanju) tudi 
določeno tveganje za zdravje. Delež finih delcev je močno odvisen od mehanske obstojnostjo peletov 
(slednja je odvisna od vrste uporabljen surovine, stopnje denzifikacije surovine in ostalih proizvodnih 
korakov). Standard predvideva, da v vrečah fini delci naj nebi presegli 1% teže vreče. 
 
Ocena kakovosti peletov na videz 
V kolikor je dolžina peletov krajša od spodnje dovoljene meje (10 mm) lahko sklepamo na slabo 
mehansko obstojnost. Na slabo mehansko odpornost pa kažejo tudi vzdožne in prečne razpoke na 



površini peletov. O slabi mehanski odpornosti pa priča tudi večja količina drobnih delčkov in finega 
prahu. 
Barva peletov ne vpliva na njihovo kvaliteto. Barva je namreč predvsem odvisna od vrste lesa in 
postopka obdelave. Tudi sama vrsta lesa (smreka, jelka, bukev,…) nima bistvenega vpliva na 
kakovost peletov. Vedeti moramo, da ima 1kg različnih vrst enako suhega lesa približno enako 
energije. 1 kg zračno suhe topole ima le za 1 do 2% manj energije od 1 kg zračne suhega bukovega 
lesa. 
V kolikor v notranjosti prelomljenega peleta najdemo temne lise, je to lahko znak, da je masi lesa 
primešana skorja ali celo pesek, kar je seveda slabo, saj bomo iz takega peleta med zgorevanjem 
pridobili manj energije in več pepela. Vonj kvalitetnih peletov nas mora spominjati na karakterističen 
vonj sveže žaganega lesa. Dim pri zgorevanju peletov pa mora imeti karakterističen vonj lesnega 
dima. 
 
Zahteve standarda SIST EN ISO 17225 – 2 podaja spodnja preglednica. 

 
 
Zahvaljujoč parametrom proizvodnje (visoki tlak in visoka temperatura) je gostota peletov večja od 
gostote lesa za ogrevanje. Pozitivno pa je tudi to, da je njihova vlažnost manjša od vlažnosti lesa za 
ogrevanje. Zaradi navedenih dejstev so peleti energijsko bogatejši od lesa. En kilogram svežega lesa 
iz gozda vsebuje okoli 50% vlage in ima zaradi tega le 2,2 kWh notranje energije, 1 kg zračno suhega 
lesa vsebuje okoli 20 % vlage in ima 4 kWh/kg energije, en kilogram kvalitetnih peletov pa ima manj 
kot 10 % vlage in vsebuje okoli 4,6 kWh/kg energije. Najkvalitetnejši peleti pa lahko dosegajo tudi do  
5,1 kWh/kg notranje energije. Navedeno kaže spodnja slika. 
 

 
 
Ob upoštevanju, da je energijska vsebnost kurilnega olja 10 kWh/l, lahko sklepamo, da je možno  en 
liter kurilnega olja nadomesti z dvema kilogramoma peletov.  
 
Na kvaliteto pelet bistveno vpliva tudi njihova gostota. Preprost  način ugotavljanja prave gostote je, 
da pelete damo v kozarec vode. Dobri peleti se takoj potopijo, čez nekaj časa pa razpadejo. Po 



raztopitvi kvalitetnih peletov na dnu kozarca takorekoč ni usedlin, usedline bi nas opozarjale na 
primesi (pesek, morda tudi na kakšno lepilo). Razen tega pa se niti barva ozirom bistrost vode ne sme 
bistveno spremeniti. Gostota dobrih peletov je nad 0,6 kg na liter. Dobri peleti dosegajo celo do 0,7 kg 
na liter. Če torej postavimo liter peletov na tehtnico, mora le- ta (po odbitku teže posode) pokazati 
okoli 0,65 kilogramov.  
V kolikor smo se do sedaj ogrevali na kurilno olje in porabili 2.000 litrov olja, bomo po prehodu na 
pelete porabili okoli 4.000 kg peletov. Ta količina lahko nekoliko odstopa, predvsem zaradi izkoriskov 
oljne in peletne centralne peči. Za navedeno količino peletov pa bomo morali pripraviti skladiščni 
prostor volumna 6,5 m
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suh,vreče pa odpiramo šele neposredno pred polnjenjem tedenskega zalogovnika. 
 
Med peletiranjem les in lesne ostanke, ponovno pretvorimo v uporabno obliko. Zahvaljujoč temu lahko 
žagovino, oblovino in druge lesne odpadke uporabimo kot energent za ogrevanje  na zelo preprost in 
udoben način. Brez pretiravanja lahko trdimo, da nudi ogrevanje s peleti enako udobje kot ogrevanje s 
plinom ali kurilnim oljem. S peleti lahko ogrevamo s pomočjo lokalnih peči – kamini na pelete, kot tudi 
s specialnimi centralnimi pečmi. Današnje sodobne peči so visoko avtomatizirane, kar pomeni, da je 
možno ogrevanje z njimi prilagoditi toplotnim potrebam prostorov in tudi zunanjim temperaturam. 
Razen navedenega pa dosegajo izkoristke tudi do 90%. Prav tako je njihovo delovanje možno tudi 
časovno programirati. Boljše in s tem dražje izvedbe teh peči pa že „poslušajo” tudi ukaze po telefonu. 
 
Pri nabavi peletov ne sme biti edino merilo njihova cena. Stroški ogrevanja s poceni peleti so lahko na 
koncu kurilne sezone celo višji od boljših in zaradi tega nekoliko dražjih peletov. Cenejši peleti so 
slabše kvalitete in imajo nižjo kurilno vrednost. Zaradi tega jih porabimo več, kot bi porabili, če bi kupili 
dražje in kvalitetnejše. Posledično moramo tedenski zalogovnik večkrat polniti in seveda tudi posodo 
za pepel večkrat prazniti. Pelti slabe kvalitete pa velikokrat pripeljejo do motenj v delovanju gorilnika in 
samega kotla (žlindra) , kar ima lahko za posledico dodatne stroške servisiranja. 
Najboljše zagotovilo, da smo kupili kakovostne pelete, so certifikati, ki ih je pridobil proizvajalec 
peletov. Za domačo uporabo so edino primerni kakovostni peleti iz razreda A1 in A2, ki so  označeni s 
certifikatom EN plus ali DIN plus, ali pa celo z obema. Pri tem pa moramo biti pozorni, da je certifikat 
pridobil proizvajalec in ne dobavitel (trgovec). 
Tudi trgovci si namreč lahko pridobijo certifikat, vendar ta certifikat ne govori o kakovosti peletov, pač 
pa le o ustreznosti transportiranja in skladiščenja. Paziti moramo torej, da nas navedeno ne zavede. 
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