
РАЗЛИКАТА МЕЃУ СУВО ДРВО И ВЛАЖНО ДРВО 

Зошто треба да се користи исклучиво суво дрво 

Кога станува збор за извори на најдобро дрво за огрев, прво треба да се размисли дали е 

соодветно. Влажно дрво е сосема неефикасно за горење и треба да се избегнува по секоја цена. 

Живо дрво или неодредено дрво може да содржи над 60% влага, а тоа значи дека за него ќе треба 

многу топлина - а со тоа и енергија пред да започне да испушта соодветна излезна топлина во 

затворената просторија. Ова неефикасно горење од практика води до вишок чад, кој не само што 

го оштетува котелот т.е апаратот, туку исто така придонесува за загадување на воздухот. 

Според ДЕФРА, Одделот за животна средина, храна и рурални работи, префрлањето од влажно 

дрво кон суво дрво може да ги намали емисиите на честички од апаратот за загревање за 

половина. Сувото дрво ќе произведува далеку помалку од овие штетни честички, но за возврат ја 

зголемува ефикасноста на топлината и го намалува одржувањето. Доколку ги следите точните 

начини на горење, дрвото може да биде одржливо, обновливо и јаглеродно неутрално гориво, и 

ќе обезбеди одличен извор на топлина за вашиот дом. 

Суво наспроти зелено дрво 

Никогаш не треба да гори зелено дрво. Исто така познато како неслободно или "влажно" дрво, 

ова дрво, без оглед на видовите, е контрапродуктивно за горење и ќе резултира со прекумерно 

чадење и градење на креозот (оштетување на лепливите смоли) во внатрешноста на апаратот и на 

издувните гасови. Ќе биде тешко да се разгори - ако дрвото создава во шпоретот со мала емисија 

на топлина, тогаш тоа е зелено. Друг совет за идентификување на нерафинирано дрво е бучавата 

што ја прави - ако тропате две парчиња заедно и тие создаваат кал, тогаш дрвото најверојатно е 

премногу влажно да гори. 

Треба само да изгорите дрво со содржина на влага под 20%. Ако ги собирате и сечете сопствените 

дрва, процесот на сушење може да потрае и до една година, па затоа осигурајте се дека го земате 

предвид ова кога сед снабдувате со истото. Дрвото, особено густи видови дрвја, како што е дабот, 

може да потрае повеќе од две години за цела грејна сезона. Визуелни знаци на правилно суви 

дрва вклучуваат радијални пукнатини во пресекот на трупците, лабава кора и досадна боја. 

Тежината на сувото дрво исто така е со забележливо полесна тежина од зеленото дрво.  

Дали дрвото може да биде премногу суво за да изгори? 

Одговорот е, да. Дрвото што е премногу суво може да се запали и да изгори брзо и агресивно, 

користејќи големи количини на воздух, што пак може да ги зголеми емисиите на честички. 

Станува збор за добивање на рамнотежа. Мал процент на вода е всушност корисен за горење на 

дрва, помеѓу 12 и 20%. Ова помага да се ублажи процесот на согорување и се дава вистинска 

количина на топлина во собата.  

Што се случува кога го согорувате влажното дрво во камин? 



Свежо исечено дрво може да содржи дури 100% влага, што значи дека водата во дрвото тежи 

повеќе од дрвото. Создавањето на оган од влажно дрво, исто така наречена зелено дрво, е 

помалку ефикасна и помалку безбедна од употребата на соодветно суво или "зачинето" огревно 

дрво. Огревно дрво треба да има влага од 20 проценти или помалку, според светската 

организација за екологија. 

Намалена ефикасност 

Влажното дрво е помалку ефикасно од согорувањето на суво дрво, бидејќи во пареата се губи 

многу енергија. Испарување на килограм вода испушта околу 1.200 британски термални единици, 

или BTU, мерка на топлина. Спротивно на тоа, една фунта огревно дрво што содржи 20% влага 

обезбедува околу 7.000 BTU топлина. 

Безбедносни проблеми 

Согорувањето на влажното дрво во камин исто така може да биде опасно за вашето здравје. 

Влажното дрво произведува повеќе чад од суво дрво, кое ослободува повеќе загадувачи и мали 

честички во воздухот. Согорувањето на влажно дрво во камин исто така може да предизвика 

создавање на креозот во вашиот оџак, што може да создаде опасност од пожар. Ова се случува 

затоа што влажното дрво создава помалку топлина, што овозможува создавање на креозотот на 

огништето. 

Проверка на огревно дрво 

Ако не сте сигурни дали вашето огревно дрво е суво, проверете ги краевите на парчињата дрва. 

Мали делови во дрвото значат дека дрвото е веројатно суво, додека мазната текстура укажува на 

повисока содржина на влага. Можете исто така да тропате две парчиња дрво заедно. Влажното 

дрво создава тивка бучава, додека сувото дрво прави погласен звук. Покрај тоа, можете да 

користите метар за влага во дрво за да ја проверите содржината на влага во огревно дрво. 

Сечење огревно дрво 

Во грејната сезона, складирањето игра огромна улога кај дрвата за огрев и истите треба да бидат 

покриени, на надворешна локација, најмалку шест месеци. Влажните дрва може да бараат една 

или повеќе години за ефикасно да се одредат. Поставете го дрвото во задниот дел од вашата 

површина за складирање или на дното. Ако купите огревно дрво, проверете дали е сушено во 

покриена локација најмалку шест месеци. 

 

Како да препознаете кога огревно дрво е зачинето 

 



Ако го загреете вашиот дом со дрво, веројатно поминувате многу време за подготовка за зима. 

Тоа е целогодишна задача, бидејќи огревно дрво бара период најмалку од шест месеци до две 

години за да се исуши. 

Доцна зима и рана пролет се идеални времиња за намалување и зачувување на дрво за следната 

година. Тоа му овозможува на дрво да се исуши во текот на летните месеци, започнувајќи на 

време за постудено време. 

Меѓутоа, ако сте нови во користењетона дрва како извор на топлина за вашиот дом, можеби нема 

да планирате како досега однапред. Без разлика дали сте принудени да купите дрво од некој друг 

или планирате да си ги намалите сопствените за понатамошна употреба, важно е правилно да го 

подготвите дрвото пред да го запалите. 

Горењето зелено дрво може да биде опасно. Тоа создава многу чад и може да предизвика опасно 

создавање на креозот со текот на времето. Научете да кажете кога дрвото е суво. Тоа ќе ви 

помогне правилно да го загревате вашиот дом и да бидете безбедни. 

Како да се каже дали дрвото е суво 

1. Боја. Бојата исчезнува со текот на времето. Сувото дрво е помалку живописно од зелено дрво. 

2. Форма. Поделбата на дрвото го забрзува процесот на сушење. Ако ви требаат дрва за да ги 

изгорите во блиска иднина, ќе ги подобрите вашите шанси со купување на дрво кое е поделено. 

Сплит дрвото исто така ќе се исуши побрзо од трупците во магацинот. Дрвјата и неразвиените 

парчиња од огревно дрво што допираат до земјата или во близина на центарот на огревно дрво, 

ќе се исушат многу малку. 

3. Тежина. Како што се суши дрвото, тој ја губи својата содржина на влага и станува полесен. Меки 

дрва имаат многу висока содржина на влага кога се зелени, така што разликата во тежината ќе 

биде позабележитена кај различни сорти на дрва. 

4. Цврстина. Сушењето на дрвото станува потешко, што ја отежнува поделбата или вдлабувањето. 

Сувото дрво е покомпресирано и посилно од зеленото дрво. 

5. Кората. Кората на суво дрво е лабава. Може да забележите голи точки на суви логови. Секоја 

постојна кора лесно може да се отстрани. 

6. Пукање. Може да забележите пукнатини на суви парчиња дрво, кои се протегаат од центарот на 

дрвото и се движат кон рабовите. Сепак, не сакате да го користите ова како ваш единствен 

одлучувачки фактор. Некои суви логови не можат да се скршат, а некои напукнати логови може да 

бидат премногу зелени за да изгорат. 

7. Звук. Влажното дрво создава досаден звук кога ќе се удри со друго парче. Сепак, сувото дрво ќе 

направи шуплив звук кога ќе се погодат две парчиња. 



8. Мирис. Зеленото дрво има посилна арома. Мирисот ќе зависи од видот на дрвото. Додека 

сувото дрво се суши, миризливиот мирис ќе исчезне. 

9. Сплит тест. Покрај тоа што е тешко да се оцени, сувите парчиња дрво ќе бидат суви во 

внатрешноста. Можете да го проверите нивото на влага на парче дрво со тоа што ќе го разделите 

за да види дали се чувствува суво на допир. 

10. Запаливост. Можете исто така да го тестирате нивото на влага со запалување на парчиња тест 

дрва надвор. Зелено дрво ќе биде тешко да се запали. Ќе тлее и ќе создаде многу чад. 

11. Мерење на влага. Ако сеуште не сте сигурни дали дрвото е доволно сува за да изгори, можете 

да набавите метар за влага за да го тестирате дрвото. Кога се вметнува во суво дрво, читањето на 

вашиот метар треба да биде под 20 проценти, идеално помеѓу 10 и 20 проценти. Продавниците на 

производители на мебел и дрвопродавачите продаваат водомери. 


