ЕДНОСТАВНИ ЧЕКОРИ ЗА ПРОПИШАНО СУШЕЊЕ
И СКЛАДИРАЊЕ НА ДРВА

СЕЧЕЊЕ

СЛАГАЊЕ

Исечите ги дрвата за
брзо да се исушат
Посложите ги дрвата од сечена
страна спрема доле, а заради
овозможување на циркулација
на зрак, понатаму од куќа и
чувајте ги издигнати од земја

ПОКРИВАЊЕ

Покријте го горниот дел на
посложените дрва така да се
допушти циркулацијата на
воздухот

СКЛАДИРАЊЕ

Почекајте 6 месеци за
смекшано дрво (нпр.
бор, смрча, јелка или
12 месеци за цврсто
дрво(нпр. буква, јасен,
даб да се исуши)
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Складирање и сушење на биомасата

СКЛАДИРАЊЕ

Вообичаена пракса на западниот
Балкан е огревното дрво после
купувачка да се складира надвор.

Во таков случај, дрво мора да се
расече и да се посложи од сечена
страна спрема доле, а за да би се
овозможила циркулација на воздух,
понатаму од куќа и издигнато од
земја.

Ако складирате сирово дрво –
треба да се избегнува ставање во
визба или гаража.

СУШЕЊЕ

60% на дрво кое не се користи за греење на западниот
Балкан не е правилно исушено!

Клетките на пресечено дрво содржат повеќе од 50%
вода.

Ложење на така влажно дрво или сирово дрво има за
последици губиток на топлина поради испарување те
производи и запаливи, кисели катрани кои во голема
мерка ја оштетуваат вашата печка и оџак ја зголемува
количината на димот во просторијата и емисијата на
штетните материи во атмосферата.

Со користење на суво дрво може да се заштедат парите
и да се заштити здравјето смалувајќи емисии. Како?
Огревно дрво кое е складирано
надвор мора да се заштити
од снег и дожд покривајќи го
горниот дел на посложените дрва
така да се допушти циркулација
на воздух.

Толпа на дрва која не е посложена
има околу 2 месеци подолг период
на сушење од сложените дрва со
иста содржина на влажноста.

Ако дрвото е правилно исушено, што значи дека влагата
во период од 6-12 месеци е намалена за 40% на 20%,
домаќинството ќе употребува до 20% помалку дрва за
загревање на иста површшина!
Тоа во пракса значи дека едно домаќинство кое користи
10 m3 сирово, влажно дрво може да грее иста површина
на куќа со 8 m3 пропишано исушено дрво.

Потребно е 6 месеци за смекшано дрво (нпр. бор, смрча,
јелка) или 12 месеци за цврсто дрво (npr. буква, јасен,
даб) како дрвото правилно би се исушило.

