Вообичаена практика во Западен Балкан е, кога се купува дрво за огрев, тоа да се
складира на отворено. Во таков случај, дрвото мора да биде исцепено и наредено со
исцепениот дел надолу, за да се овозможи циркулација на воздухот, подалеку од куќата
и подигнато од земја. Ако чувате свежо дрво за огрев, треба да се избегнува, тоа да се
става во подруми или гаражи.
Огревното дрво коешто е складирано на отворено, мора да биде заштитено од снег и од
дожд, со тоа што ќе се покрие одозгора, на врвот - за да се овозможи циркулација на
воздухот. На пиленото (исцепено) дрво, коешто при складирањето не е наредено, за
сушење му се потребни 2 месеци повеќе, во споредба со нареденото дрво, за да постигне
еднаква содржина на влага.
СУШЕЊЕ
60% од дрвото што се користи за огрев во Западен Балкан, не е соодветно исушено! Кога
дрвото ќе се исече, неговите ќелии содржат повеќе од 50% вода. При согорувањето на
таквото влажно или „зелено“ дрво, се губи топлина при создавањето на пареа и при тоа се
создава запалив, кисел катран, којшто брзо ја оштетуваат вашата печка и оџакот, го
зголемуваат чадот во просторијата и емисијата на штетни материи во атмосферата.
Користењето на суво дрво може да заштеди пари и да го заштити здравјето, бидејќи тоа ги
намалува штетните емисии. Ако дрвото е правилно исушено, што значи дека влагата е
намалена од 40% на 20% во текот на периодот на сушење од 6 до 12 месеци,
домаќинството ќе користи до 20% помалку дрво, за да загрее иста површина! Во практика,
ова значи дека едно домаќинство коешто користи 10 м³ свежи, влажни дрва, може да ја
загрее истата површина од куќата со 8 м³ соодветно исушени дрва.
ЕДНОСТАВНИ ЧЕКОРИ ЗА ПРАВИЛНО СУШЕЊЕ И ЧУВАЊЕ НА ДРВОТО
•

Цепење – Исцепете ги дрвата за да се исушат побрзо.

A deliverable of Heat Wisely, public awareness raising project on biomass-based heating in the Western Balkans

•
•
•

Редење – Наредете ги дрвата со исцепената страна надолу, за да се овозможи
циркулација на воздухот, далеку од куќата и над земјата.
Покривање - Покријте го горниот дел од наредените дрва, за да ги заштитите од
дожд и за да се овозможи циркулација на воздух.
Складирање – Потребни се 6 месеци мекото дрво (на пример, бор, смрека, ела) или
12 месеци тврдото дрво (на пример, бука, јасен, даб) да се исуши.
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