
Kako ogrevati z lesom
Les

Uporabljajte samo surov, kemično naraven les ter lesne brikete brez lepil.
Pomembno je, da je les suh. Kot suh se razume les, ki ima vsebnost vlage pod 20%. 
Tak  nivo  vsebnosti  vlage  se  doseže  s  skladiščenjem  lesa  v  suhem  in  zračnem 
prostoru najmanj 2 leti.

Zakaj odsvetujemo uporabo vlažnega lesa?

1.  Vlaga  v  lesu  zmanjšuje  toploto  pri  gorenju.  Velik  del  toplote  se  porabi  za 
izparevanje vode, preostanek pa se izkaže kot nezadosten za doseganje želene 
moči gretja. Na primer 20 kg vlažnega lesa lahko pomeni 10 kg suhega lesa in 
10 litrov vode, dodane ognju.

2.  Vodna  para  zmanjšuje  temperaturo  gorenja  in  prispeva  k  tvorbi  saj,  ki  se 
akumulirajo  in  kot  trdna črna obloga nalagajo na stenah zgorevalne komore, 
šipah iz keramičnega stekla, ceveh in dimniku.

3.  Povečuje se onesnaževanje ozračja, saj gredo skozi dimnik v ozračje nezgoreli 
plini.

Priprava polen Sušenje drv na zraku

Les se skladišči razcepljen na klade in zložen. Pri sušenju v poletnem času ob 
vplivu sončnih žarkov in toplega zraka mora vsebnost vlage v drveh pasti pod 20%. 
Suh les se razreže in razcepi v manjša polena. Debelina polen naj bo med 5 in 15 cm.

Najboljši  način  za  hitro  sušenje  drv  na  zraku  je  zlaganje  drv  v  plasteh  v 
skladovnice.

Drv  nikoli  ne  prekrivajte  z  najlonom.  Najlon  namreč 
onemogoča,  da  bi  se  drva  pod njim sušila.  Če drva 
skladiščite v zaprtem prostoru, mora biti  zagotovljeno 
dobro prezračevanje.



Vžig ognja

Z vžigom ognja se segreje stene zgorevalne komore, cevi ter dimnik do take mere, 
da se prek gorenja z enakomernim plamenom ustvari vlek, brez potrebe po 
pogostem odpiranju vrat med samim procesom gorenja.

1.  Pred vžigom ognja je potrebno iz rešetke očistiti pepel.

2.  Popolnoma odprite zaklopki za primarni zrak in dimne pline.

3.  Položite dva razcepljena kosa lesa v zgorevalno komoro, paralelno enega 
poleg drugega na vsak konec rešetke.

4.  Zmečkajte papir in ga položite na sprednji del rešetke med kosa lesa. Ne 
uporabljajte sijajnega ali impregniranega papirja.

5.   Na papir položite majhne vejice ali trske. Za lažje prižiganje ognja je 
priporočljiva uporaba mehkega lesa. Pripravljeni les razporedite tako, da ne 

bo padel in  zadušil pravkar prižganega 
plamena. Dodajte nekaj na drobno 
razcepljenih polen.

6. Prižgite papir. Ko papir zagori, zaprite 
vrata zgorevalne komore.

7.  Zaklopko za primarni zrak pustite 
popolnoma odprto, da se plamen lahko 
razširi po celotni zgorevalni komori.

Cilj je, da se ogenj vžge že ob prvem prižiganju z vžigalico, brez nepotrebnega 
dodajanja novega papirja in lesa za vžig ognja.

Gorenje mehkega lesa

To je kompleksen proces, ki ga je možno razdeliti v tri faze.

Izparevanje  vode:       Voda  predstavlja  polovico  teže  svežih  narezanih  drv.  Pri 
pravilnem sušenju na zraku v poletnem času se vsebnost vode 
zniža na 20 odstotkov. Ko se v kurišču vlažna drva segrevajo, 
voda  iz  njih  izpareva  ter  pri  tem absorbira  tudi  del  toplotne 
energije, ki se sprošča med gorenjem. Bolj ko so drva vlažna, 
več  energije  se  zapravi.  Zaradi  tega  vlažna  drva  cvrčijo  in 
prasketajo, medtem ko se suha drva z lahkoto vnamejo in hitro 
gorijo.



Iz mehkega lesa se kadi  Dim predstavlja oblak nevnetljivih plinov. Do vžiga plinov 
pride ob zadostno visoki temperaturi in prisotnosti zraka, ki 
vzdržuje gorenje. Plini gorijo s svetlimi plameni. Kadar ne pride 
do vžiga, dim kondenzira in se nalaga na ceveh in na dimniku v 
obliki katranskih oblog,  ali pa se skozi dimnik izloči ven in 
onesnažuje ozračje.  Ne-zgoreli dim s seboj odnese večji del 
energije, ki je v polenih in se v primeru takega gorenja ne 
izkoristi.

Gorenje žerjavice Potem ko se ogenj razvije ter voda in katranske substance izparijo 
iz  drv,  na  kurišču  ostane  žerjavica.  Žerjavica  vsebuje 100% 
ogljik in gori z majhnim rdečim plamenom.

Žerjavica je dobro gorivo in z lahkoto gori, pod pogojem, da se 
doda zadostna količina zraka. Pri celotni toplotni energiji, ki jo 
dajejo  drva,  se  približno  polovica  sprošča pri  gorenju  plinov, 
druga polovica pa pri gorenju žerjavice.

Dejansko  vse  tri  faze  potekajo  istočasno  –  polena  na  koncih  lahko  žarijo  rdeče, 
medtem ko voda iz njih še vedno izpareva. Pogoj učinkovitega gorenja je, da voda 
hitro izpari iz drv ter da plini izgorijo s svetlim plemenom, preden zapustijo kurišče.

Dodajanje polen 

Sevalna  toplota  ognja  ni  stalna,  temveč  je  pogojena  s  cikli  najboljšega 
gorenja  drv.  Cikel  je  čas  od  vžiga  drv  na  žerjavici  pa  do  njihove  zgorelosti  in 
nastanka  novega  sloja  žerjavice. Vsak  cikel  lahko  zagotovi  več  ur  ogrevanja, 
odvisno od tega, koliko je drv in kako se dodajajo.

Nikoli  ne  dodajajte  samo enega  ali  dveh  polen. Potrebno  je  večje  število 
polen, da se ustvari sloj žerjavice, ki ohranja toploto in vzdržuje ogenj.

Drobno nacepljena drva, naložena križema, gorijo veliko hitreje, ker vstopajoči zrak 
lahko doseže vse kose lesa istočasno. Taka razporeditev lesa je 
primerna takrat, ko je potrebno intenzivno oddajanje toplote. 
Žerjavico  na  rešetki  pograbite  skupaj  in  nanjo  navzkrižno 
položite vsaj 3 polena.   Popolnoma odprite dovod primarnega 
zraka,  da  les  zagori  s  svetlim  in  žarečim  plamenom.  Zatem 
lahko dovod zraka zmanjšate.

Razporeditev večjih polen tesno skupaj je primerna takrat, ko je 
potreben dolgotrajen neprekinjen ogenj.

Za  vzpostavitev  dolgotrajno  stabilnega  ognja  pograbite 
žerjavico  na  rešetki  skupaj  in  nanjo  stabilno  položite  nekaj 
večjih polen. Če so drva paralelno položena tesno skupaj, zrak 
ne bo mogel prodreti in pospešiti gorenja, notranjost kupa drv 
bo zagorela kasneje. Popolnoma odprite dovod primarnega



zraka. Ko se polena, predvsem po zunanjosti, vžgejo, zmanjšajte dovod zraka toliko, 
da dosežete želeno intenzivnost gorenja.

Znaki pravilnega izgorevanja

1.   Drva morajo goreti s plamenom, vse dokler ne izgorijo v žerjavico. Kadar drva 
gorijo s plamenom, ne prihaja do tlenja in nastajanja dima. Dim ni običajen 
spremljevalec pri gorenju drv in nastane kot posledica slabega izgorevanja.

2.   Če so v kamin vgrajeni ognje-odporni zidaki, morajo ohraniti naravno rumeno-
rjavo bravo in ne smejo počrneti.

3.   Ob uporabi suhih drv in zadostni količini primarnega zraka se ob vsakem 
dodajanju novega goriva doseže takojšen vžig dodanega goriva.

4.   Šipa iz keramičnega stekla na vratih (v kolikor je vgrajena) mora ostati čista.
5.  Dim, ki se kadi ven iz dimnika, mora biti prozoren ali bel. Siv dim je znak za 

tlenje ali slabo izgorevanje.

Ne sežigajte odpadkov

Ste že kdaj pomislili na to, da bi odpadke iz vašega gospodinjstva preprosto 
skurili v vašem kurišču? Ste pri tem pomislili, da bi odpadki tako izginili brez sledi?

Sežiganje odpadkov vodi do nepredvidljivih posledic, saj za razliko od suhega 
lesa  odpadki  vsebujejo  različne  substance,  ki  reagirajo,  kadar  gorijo  skupaj.  Na 
primer, odpadki vsebujejo različno obarvane papirje in plastiko. Ko jih sežigate, jih 
ne uničite, temveč samo spremenite njihovo kemijsko sestavo,

Eden od strupov pri sežiganju papirja in plastike je dioksin – visoko strupena 
kemikalija, ki se ne razgradi, temveč se odvaja v ozračje.. 

Vsi  kamini  in štedilniki  so konstruirani  in  testirani  za uporabo suhega lesa 
brez vsebnosti lepil in barv. Uporaba običajnega časopisnega papirja je dovoljena le 
za začetno vžiganje ognja.

Ne sežigajte 
- kuhinjskih odpadkov 
- lepljenega ali barvanega mehkega lesa 
- vezanega lesa ali plošč iz lesenih delov
- lesene embalaže 



Kurjenje drv in ekološko ravnovesje v okolju

Rastline so sposobne sprejemati in kemično konzervirati sončno energijo. 
Substance, ki so potrebne za njihovo rast so: ogljikov dioksid, ki ga rastline 
sprejemajo iz ozračja skozi liste ter voda, ki se iz tal absorbira skozi korenine.

Pod vplivom sončnih žarkov se 
ogljikov dioksid razgradi na ogljik 
in kisik. Voda, ki se vsrka skozi 
korenine, se razgradi na vodik in 
kisik. Vodik in kisik se uporabljata 
za rast rastlin, kisik se sprošča v 
atmosfero. Kurjenje drv v 
nobenem pogledu ne ruši 
ravnovesja  v naravi.

Ob pravilnem gorenju drv se v ozračje ne sprošča tolikšna količina CO2 , ki je 
rastline ne bi mogle sprejeti za svojo rast. Tudi če drva pustimo, da zgnijejo, bodo 
oddala določeno količino CO2. Iz tega razloga kurjenje z drvmi, za razliko od kurjenja 
s fosilnimi gorivi, ni povezano z ustvarjanjem toplogrednega učinka.

Nafta, zemeljski plin in premog so fosilna goriva in pri njihovem gorenju se v 
ozračje izločen ogljik akumulira v naravi. Povečana koncentracija ogljikovega dioksida 
je  povezana  z  globalnim  segrevanjem  in  klimatskimi  spremembami,  ki  postajajo 
opazne zadnja leta.
Uporaba drv pomeni zmanjšanje uporabe fosilnih goriv, manjšo koncentracijo CO2 v 
ozračju in čistejše okolje.


