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Masz kominek? Ogrzewasz dom piecem na paliwo stałe? Chcesz oszczędzić na gazie lub energii elektrycznej 

wykorzystywanej do ogrzewania domu? Jeśli na choćby jedno z pytań odpowiedziałeś tak, to na pewno co jakiś czas 

rozglądasz się za drewnem, którym mógłbyś ogrzewać dom. Przeglądasz oferty na Allegro, szukasz sprzedawców w 

Internecie, sprawdzasz oferty marketów budowlanych. Wszędzie znajdziesz oferty sprzedaży drewna opałowego. Ale 

musisz wiedzieć, że nie wszędzie kupisz drewno odpowiednie do palenia w kominku. Ba, nie wszędzie kupisz tyle 

drewna, za ile wydaje ci się że zapłaciłeś.  

Drewno do kominka to temat rzeka. Jeśli jednak jesteś 

„rasowym” kominkowym palaczem. Jeśli kominek to 

twój czuły punkt to powinieneś wiedzieć jak kupić 

najlepsze drewno, którym możesz palić w kominku. 

Musisz wiedzieć, na co zwracać uwagę, jakie gatunki 

drewna kupować, a jakie omijać szerokim łukiem. 

Powinieneś wiedzieć jak długo sezonować drewno, kiedy 

nadaje się ono do spalania i jakie właściwości mają 

najczęściej spotykane gatunki drewna. 

W tej publikacji chciałem zebrać wyczerpujące 

informacje na temat drewna do kominka, które równie 

dobrze może być spalane w piecach. Chciałem opisać 

wszystko od A do Z. Pisząc ten poradnik chciałem dać wam, moi czytelnicy, do rąk kompletne kompendium wiedzy na 

temat drewna kominowego, które może być również drewnem opałowym. Czy mi się to udało? Odpowiedź na to 

pytanie pozostawiam Wam. Zostawcie ją w komentarzach. Dla mnie będą one sygnałem, że czas poświęcony na 

napisanie tego kompendium wiedzy o drewnie kominkowym nie był czasem straconym. Że te kilkadziesiąt godzin 

spędzone nad książkami i informacjami wyszukanymi w Internecie pomogą Wam w podejmowaniu dobrych decyzji 

dotyczących drewna kominkowego i doboru odpowiedniego paliwa do kominka. Dziękuję za cierpliwość i przeczytanie 

poradnika w całości, bo nie ukrywam, że jest to najdłuższy e-book, jaki do tej pory napisałem.  

Co to jest drewno i czym różni się od drzewa? 
 

Drewno to surowiec drzewny, który otrzymujemy ze ściętych drzew. Zajmuje przestrzeń między rdzeniem drzewa a 

korą.  

 

Drewno 
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Drzewo to żywa roślina, która pobiera z atmosfery składniki mineralne i zamienia je w twardą masę drzewną będącą 

materiałem kompozytowym. 

 

Drzewo 

Dlaczego drewno? 
 

Drewno to w pełni odnawialne paliwo kominkowe, które czeka świetlana przyszłość. Przy zawirowaniach i ciągłej 

zmienności cen gazu i ropy, drewno jest ciągle dostępne a jego zasoby są gospodarowane w sposób racjonalny i 

zrównoważony. Przy zachowaniu równowagi między wycinką drzew a sadzeniem nowych sadzonek, drewna nie 

powinno nam braknąć nigdy.  

Skutki uboczne palącego się drewna są przyjemne, a kiedy spalamy je w kominku, to możemy obserwować cały proces i 

delektować się jego pięknem. Domowa, ciepła atmosfera, przyjemne ciepło płynące od kominka, trzaskające w palenisku 

iskry i pełgające języki płomieni, które możemy obserwować przez szybę to główne zalety kominka stojącego w salonie.  

Drewno jest doskonałym paliwem kominkowym ponieważ: 

 Jest łatwo dostępne w Polsce 

 Jest produkowane w sposób ciągły i trwały 

 Jego zasoby są uszczuplane w stopniu nie większym niż przyrastają 

 Powstaje w roślinach z energii słonecznej, dwutlenku węgla i wody z solami mineralnymi 

 W porównaniu z gazem, ropą, węglem i energią elektryczną, jest to tani surowiec do ogrzewania domów. 

Drewno poza powyższymi zaletami ma jedną wadę. Wolno rośnie. Dlatego należy prowadzić mądrą i zrównoważoną 

gospodarkę leśną, żeby nie zachwiać równowagi między wycinaniem dorosłych a sadzeniem młodych drzew.  
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Zerowy bilans CO2 

 

Podczas spalania drewna powstaje między innymi dwutlenek węgla. To główne źródło efektu cieplarnianego. Ale 

drewno pod tym względem jest wyjątkowe. Kiedy palimy w kominku, z drewna zostaje uwolniona tylko taka ilość 

dwutlenku węgla, jaka została wcześniej pobrana przez nie z atmosfery podczas procesów przyrostowych. Kiedy w 

miejsce drewna które spalamy wsadzimy nowe sadzonki drzew, to dwutlenek węgla który wyprodukujemy podczas 

ogrzewania domu zostanie z powrotem wchłonięty przez młode drzewa i nie szkodzimy środowisku naturalnemu. 

Najwięcej CO2 wchłaniają drzewa w średnim wieku, które mają dużą masę liściową i produkują dużo drewna.  

 

"Zasada działania” drzewa. 

 

Aby zapewnić efektywne wchłanianie dwutlenku węgla przez drzewa należy pilnować, żeby w naszych lasach rosły 

drzewa młode i w średnim wieku. To główni konsumenci CO2. Drzewa starsze, u który przyrost liści jest z roku na rok 

coraz mniejszy powinny być pozyskiwane i przetwarzane. Ich usunięcie z lasu spowoduje, że drzewa młodsze będą miały 

miejsce do efektywnego wzrostu i będą miały do dyspozycji więcej składników mineralnych w glebie.  

 

 Polskie lasy w liczbach. 

Polska jest bogata w zasoby leśne. Obecnie (styczeń 2015 r.) zajmują one 29,2 % powierzchni kraju. W 2006 roku 

było to 28,9 %. W Polsce drzewa rosną na obszarze 9,1 mln ha. Zdecydowana większość to lasy państwowe, z 

czego prawie 7,6 mln ha zarządzane jest przez Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.  

Lasów w Polsce wciąż przybywa. W 1945 roku lasy zajmowały 21 % powierzchni kraju. Dzisiaj to już 29,2 %. Tylko 

w latach 1995 – 2011 w Polsce przybyło 388 tys. ha lasów. Docelowo, w 2050 roku lasy mają zajmować 33% 

powierzchni kraju.  

Najczęściej spotykanym w Polsce drzewem jest sosna. W górach dominuje świerk i buk. Wynika to z gospodarki 

leśnej, prowadzonej w XX wieku. Obecnie prowadzona gospodarka leśna dąży do zróżnicowania drzewostanu i 

wprowadzenia do lasów większej ilości gatunków drzew liściastych. Lasy sosnowe zastępowane są sadzonkami 

dębu, klonu, jesionu, wiązu, brzozy, buka, olchy, grabu itp.  

Z polskich lasów pozyskuje się rocznie około 35 milionów m3 drewna, a w tym samym czasie przyrasta około 63 

milionów m3 drewna w korze. Wynika z tego, że z lasów pozyskujemy zaledwie 54% tego, co w nich przyrasta.  

 Źródło: http://www.lasy.gov.pl/nasze-lasy/polskie-lasy 
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Jak dużo przestrzeni potrzebuje drzewo? 
 

100-letni wolno stojący buk ma wysokość 25 metrów i zajmuje powierzchnię 160m2. Jego korona ma średnicę 14 m a  jej 

objętość to 2700 m3. Objętość drewna wynosi 15 m3 a sucha masa drewna waży około 12 ton.  

Drewno to nie tylko korzyści finansowe. 
 

Przygotowanie drewna do palenia w kominku to proces wieloetapowy. Możemy 

wszystko wykonać sami a możemy też kupić gotowe szczapy i zamówić dostawę pod 

dom. Ktoś, kto ma własny las wie, że wszystko zaczyna się od wyprawy do lasu. Drzewo 

należy ściąć, obrobić, przygotować do transportu i przywieźć pod dom. Następnie trzeba 

go połupać, ułożyć i cierpliwie czekać aż wyschnie. Później trzeba szczapy dostarczyć w 

pobliże kominka a na końcu spalić w palenisku. Nie ważne ile z tych etapów wykonujemy 

sami. Ważne jest, że spędzamy ten czas aktywnie, na świeżym powietrzu, pracując 

fizycznie. Wyprawa do lasu, przygotowanie drewna to obcowanie z przyrodą. Można w 

przerwie w pracy posłuchać śpiewu ptaków, popatrzyć na otaczającą nas przyrodę i 

odpocząć od komputerów, telewizji i siedzenia w fotelu. 

Nawet przewożenie drewna i układanie go w drewutni to niezła siłownia. Można to 

wykonywać razem z rodziną, dziećmi. To doskonała okazja do rozmów, wspólnego 

spędzenia czasu. Po zakończonej pracy można z dumą spojrzeć na zapełnioną drewutnię, 

rozpalić ognisko, usmażyć kiełbasę na patyku i mieć pewność, że nawet w najtęższe mrozy nie zmarzniemy w domu. A w 

zimowe, mroźne i śnieżne wieczory dokładając do kominka można powspominać chwile, kiedy przygotowywaliśmy 

drewno i mile spędzaliśmy czas. Ja do końca życia będę wspominał dzień, w którym podczas chłodów i ulewnych deszczy 

w pewien listopadowy dzień 2011 roku przygotowywałem drewno pod dach mojego domu. Po pachy w błocie, 

zmarznięty i przemoczony walczyłem ze sobą i ciężkimi kawałkami świerka, który trzeba było dostarczyć do tartaku. W 

końcu się udało. A dziś, kiedy patrzę na swój dom wiem, ile sił i potu kosztowało mnie jego zbudowanie i wracam tego 

dnia w myślach. Takich chwil się nie zapomina.  

Jak drewno trafia przez dom? 
 

Sposobów pozyskiwania drewna kominkowego jest co najmniej kilka. Każdy z nich ma swoje wady i zalety. Aby wybrać 

najlepszy dla nas, trzeba rozważyć wszystkie za i przeciw. Poniżej przedstawiam najbardziej popularne sposoby na 

zaopatrzenie się w drewno kominkowe. 

 Pozyskanie drewna z własnego lasu – to zdecydowanie najtańszy sposób na ogrzanie domu. Masz swój las. 

Udajesz się do leśniczego i prosisz o zgodę na wycinkę drewna. Po jej zdobyciu spędzasz kilka dni w lesie i 

wycinasz drzewa. Obrabiasz je, przygotowujesz do transportu i gromadzisz przy drodze wyjazdowej z lasu. 

Następnie organizujesz transport i przewozisz drewno z lasu pod dom. Tutaj tniesz je na odpowiedniej długości 

polana, które musisz połupać. Jak już to zrobisz, to pozostaje ci jeszcze ułożenie drewna w drewutni i cierpliwe 

poczekanie, aż wyschnie. Później masz już z górki. Do koszyka, pod kominek i kominem na zewnątrz w postaci 

gorącego dymu. 

Pozyskanie drewna z lasu 
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Samo drewno nic cię nie kosztuje. Musisz za to poświęcić sporo czasu na podcięcie, przygotowanie drewna, 

przewiezienie go pod dom, połupanie i ułożenie. Dodatkowo musisz poświęcić trochę czasu na uprzątniecie lasu 

po wycince. Jedyny koszt to paliwo do pilarki i koszty transportu drewna z lasu do domu.  

 Samodzielne pozyskanie drewna z lasu państwowego – jeśli nie masz własnego lasu, możesz samodzielnie 

pozyskać drewno z lasu państwowego. Zazwyczaj po wycince drzew przez gospodarstwo leśne, pozostaje po niej 

mnóstwo cieńszych, gorszej jakości gałęzi, którymi gospodarz nie specjalnie się interesuje. Często są to solidne 

konary, które są pokręcone i nie stanowią zbyt dużej wartości i nie nadają się do dalszej przeróbki. Wystarczy, że 

udasz się do zarządcy lasu i zapytasz, czy jest możliwość samodzielnego pozyskania drewna z państwowego lasu. 

Jeśli jest, leśniczy wskaże ci obszar, z którego możesz samodzielnie pozyskać drewno do kominka. Musisz je 

przygotować i zgromadzić w jednym miejscu. Po zakończeniu prac zawiadamiasz leśniczego, który szacuje ile 

drewna przygotowałeś i wycenia je. Po zapłaceniu za opał możesz drewno wywieźć z lasu i przewieść do domu. 

Później pozostaje już jego pocięcie, połupanie, ułożenie i spalenie w kominku.  

W tym przypadku, podobnie jak w sytuacji, kiedy masz własny las, musisz poświęcić swój czas. Poza tym musisz 

też zapłacić za pozyskane drewno. Ale zazwyczaj są to kwoty o wiele mniejsze niż w sytuacji, kiedy kupujemy 

gotowe, pocięte i połupane drewno w składzie opału.  

 Kupujesz drewno w składzie opału lub w nadleśnictwie w metrowej długości kawałkach – w tym przypadku 

nie idziesz już do lasu. Kupujesz drewno, najczęściej w metrowej długości kawałkach w nadleśnictwie lub od 

prywatnego sprzedawcy i zamawiasz dostawę pod dom. Ty musisz już tylko pociąć je na odpowiedniej długości 

kawałki , połupać je i ułożyć w drewutni. Ponieważ część prac wykonujesz sam, to za drewno płacisz nieco mniej 

niż gdybyś kupował gotowe, połupane szczapy. Na przygotowanie poświęcasz tez dużo mniej czasu. Ale za to 

więcej pieniędzy.  

 Kupujesz gotowe, pocięte i połupane szczapy – to najdroższa z możliwych opcji. Takie drewno możesz kupić 

w markecie, u  prywatnego sprzedawcy lub w nadleśnictwie. Kupując drewno kominkowe w takiej postaci nie 

musisz już nic robić. Za dodatkowo opłatą możesz nawet zlecić ułożenie drewna w drewutni. Ty musisz tylko 

zapłacić na towar i czekać na zimę, kiedy będziesz mógł rozpalić w kominku. To najbardziej leniwa i najdroższa 

forma pozyskania drewna opałowego.  

 

Jak widzisz, są różne sposoby na zaopatrzenie się w drewno kominkowe. Teraz już wiesz, czy możesz poświęcić więcej 

czasu czy pieniędzy na opał. Jeśli lubisz pracę w lesie, jeśli nie boisz się ciężkiej fizycznej pracy i potrafisz posługiwać się 

pilarką spalinową, to zapewne wybierzesz coś z górnych pozycji. Jeśli nie chcesz brudzić rąk, to możesz skorzystać z 

ostatnich propozycji. Dla każdego coś odpowiedniego.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
7 

http://SprawdzoneWPraktyce.pl                                                                    DREWNO KOMINKOWE, DREWNO OPAŁOWE KOMPENDIUM WIEDZY 

 

Jak zmierzyć ilość kupionego/przygotowanego drewna? 
 

Jeśli nie masz swojego lasu, to za drewno musisz zapłacić. Aby móc stwierdzić, czy zakupiona ilość opału warta jest 

swojej ceny musisz wiedzieć, w jakiej postaci sprzedaje się drewno. Zasadniczo drewno rozlicza się: 

 W jednostkach objętości 

 W jednostkach masy 

 Na jednostce powierzchni 

W Polsce najczęściej stosuje się miary objętościowe. Są to metry przestrzenne lub metry sześcienne. 

 Metr sześcienny [ m3] – jest to typowa jednostka miary stosowana przy sprzedaży drewna, zarówno kłód jak i 

całych pni drzew. Jeden metr sześcienny drewna to ilość zgromadzonego w sześcianie o wymiarach 1m x 1m x 

1m drewna, bez żadnych pustych miejsc. Jeśli kupujemy drewno w lesie, od leśniczego, to ilość metrów 

sześciennych jest wyliczana ze wzoru, który uwzględnia średnicę kłody w połowie jej długości, długość kłody i 

liczbę kształtu.  

 Metr przestrzenny sześcienny [mp] – to typowa jednostka w jakiej sprzedawane jest drewno opałowe w 

składach z drewnem, w składach opału, w marketach. Jest to ilość ułożonego w skrzyni o wymiarach 1m x 1m x 

1m drewna, liczona wraz z pustymi przestrzeniami między kłodami. Wałki, szczapy ułożone są w stos a między 

nimi są puste przestrzenie o różnej wielkości. Im są one mniejsze, tym lepiej. Aby zrekompensować kupującemu 

przerwy między szczapami, skrzynia w której ułożone jest drewno powinna mieć wymiary o około 5% większe, 

czyli 1,05 m x 1,05 m x 1,05 m a drewno w niej ułożone powinno być ściśle, równo i w jednym kierunku. 

Niestety, zazwyczaj tak nie jest. Szczytem bezczelności jest układanie w skrzyni szczap luzem i w warstwach, 

które układane są naprzemiennie w różnych kierunkach. Wtedy mamy sytuację, że płacimy za 1mp drewna, a 

otrzymujemy o około 30-40 % mniej. Czyli dajemy się robić w balona. 

  

 

                               Drewno układane uczciwie                       Drewno układane najmniej korzystnie 
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Objętość drewna (mierzona w metrach sześciennych m3) w metrze przestrzennym zależy od wielu czynników, którymi 

są: 

 Kształt polan – jeśli kawałki drewna są krzywe, poskręcane, mają nierównomierne kształty, to więcej jest między 

nimi pustych przestrzeni.  

 Jakość okrzesania drewna – jeśli na kawałkach drewna jest dużo tylców gałęzi (sęków) to działają one jak 

przekładki dystansowe. Wtedy w stosie drewna jest dużo wolnej przestrzeni a mniej drewna. 

 Grubość wałków – im grubsze kawałki drewna, tym trudniej jest je ciasno ułożyć w stosie. Chyba, że są 

połupane i ciasno ułożone, co rzadko się zdarza. Idealnie by było, gdyby między grubymi szczapami ułożone były 

cienkie kawałki drewna. 

 Od jakości ułożenia stosu – im ciaśniej i solidniej ułożone jest drewno, tym więcej mamy go w kupowanym 

koszu/stosie. Ten czynnik zależy od uczciwości sprzedawcy. 

 

Przedstawiona poniżej tabela umożliwia przeliczanie ilości drewna w różnych formach. Będzie ona szczególnie 

przydatna, kiedy będziemy kupować drewno w składzie opału. W tabeli widać wyraźnie różnice między bukiem a 

świerkiem. Wynika ona z tego, że buk jest gęstszy i cięższy i ma mniej kory niż świerk, który jest lżejszy. Świerk ma 

mniejszą gęstość i więcej w nim pustych porów, które strzelają podczas palenia. 

Przedstawione dane są danymi szacunkowymi, które zostały zmierzone w praktyce.  

Jeśli np. płacimy za 1 metr sześcienny buka, który sprzedawany jest w szczapach o długości 33 cm, ułożonych ściśle w 

stos, to powinniśmy dostać 1,61 mp drewna a kiedy to samo drewno będzie układane szczapami na przemian w 

warstwach, to powinniśmy otrzymać 2,38 mp drewna. Jeśli otrzymamy mniej, to znaczy, że przepłaciliśmy.  

Przykładowy 
rodzaj drewna 

Metr 
sześcienny 

[m3] 

Metr 
przestrzenny 
wałków [mp] 

Metr 
przestrzenny 

szczap 
układanych na 

przemian 
[mp] 

Metr 
przestrzenny 

szczap 
układanych 
wzdłuż ( w 

jednym 
kierunku [mp] 

Szczapy o 
długości 33 

cm układane 
w stos [mp] 

Szczapy o 
długości 33 

cm układane 
luzem [mp] 

Współczynniki przeliczeniowe z 1 metra sześciennego [m3] 

Buk 1,0 1,7 2,38 1,98 1,61 2,38 

Świerk 1,0 1,55 2,07 1,8 1,55 2,52 

Współczynniki przeliczeniowe z 1 metra przestrzennego wałków [mp] 

Buk 0,59 1,0 1,4 1,17 0,95 1,4 

Świerk 0,65 1,0 1,34 1,16 1,0 1,63 

Współczynniki przeliczeniowe z 1 metra przestrzennego szczap [mp] 

Buk 0,5 0,86 1,2 1,0 0,81 1,2 

Świerk 0,56 0,86 1,15 1,0 0,86 1,4 

Współczynniki przeliczeniowe z 1 metra przestrzennego układanych szczap długości 33 cm [mp] 

Buk 0,62 1,05 1,48 1,23 1,0 1,48 

Świerk 0,64 1,0 1,33 1,16 1,0 1,62 

Współczynniki przeliczeniowe z 1 metra przestrzennego szczap luzem długości 33 cm [mp] 

Buk 0,42 0,71 1,0 0,83 0,68 1,0 

Świerk 0,4 0,62 0,82 0,72 0,62 1,0 
Przeliczenie objętość drewna w różnej postaci 
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 Drewno sprzedawane w metalowych lub plastikowych koszach – to dość popularna forma sprzedaży drewna 

opałowego. Kosz przynajmniej teoretycznie powinien mieć objętość 1 metra sześciennego. W kosztu drewno 

często wrzucone jest luzem, i są to zazwyczaj drobniejsze gałęzie i szczapy. Kupując drewno w takiej postaci 

powinniśmy oczekiwać niższej ceny i solidnie oszacować ilość drewna jakie jest w koszu. Są to zazwyczaj drobne 

kawałki które dość szybko znikają w piecu/kominku.  

 

Sprzedaż drewna w koszach jest dość popularna 

 

Kto dostarcza drewno kominkowe/opałowe? 
 

W obecnych czasach drewno kominkowe można kupić wszędzie. W supermarkecie, w sklepie z artykułami budowlanymi, 

na stacji benzynowej. Zakup drewna do kominka w tych miejscach powinien mieć miejsce tylko w wyjątkowych 

sytuacjach, bo kupujemy tam „ drewno w worku”, sporo przepłacone i nie warte swojej ceny. Aby mieć gwarancję, że 

kupimy zdrowe drewno w dobrej cenie, należy zaopatrzyć się w nie u źródła. Najlepiej drewno do kominka kupować w: 

 Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (w nadleśnictwach), 

 Gminach 

 Urzędach miasta lub firmach przez nie wyznaczonych do gospodarki zielenią w mieście 

 Wspólnotach właścicieli lasów 

 Od osób prywatnych, które są właścicielami lasów.  

 W specjalistycznych składach oferujących drewno kominkowe. 

Jeśli jeszcze nie wybrałeś miejsca, w którym kupujesz drewno do kominka, możesz popytać znajomych, którzy mają już 

swoich dostawców i poprosić ich o adres sprawdzonego punktu sprzedaży drewna. Wtedy macie pewność, że nie 

zostaniecie oszukani i kupicie towar wysokiej jakości, wart swojej ceny. 
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Czy drewno można kupić „ na wagę” ? 
 

Drewno w postaci polan czy szczap bardzo rzadko sprzedawane jest na wagę. Jest to bardzo trudne, bo waga drewna 

zmienia się wraz z ilością wody w nim zgromadzonej. 

Drewno w postaci przetworzonej natomiast, sprzedawane jest prawie wyłącznie na wagę. Brykiety drzewne lub pelety 

to nic innego, jak sprasowane pod wysokim ciśnieniem trociny drzewne, które są suche i można określić ich wagę z dużą 

dokładnością Dodatkowo normy jakie obowiązują przy produkcji brykietów i peletów gwarantują ich jednorodność i 

ułatwiają porównania produktów różnych producentów.  

Pelety - możemy kupić w workach o wadze 15 kg, w wielkich workach, które mieszczą 1000 kg peletu lub luzem. W tym 

ostatnim przypadku pelet dostarczany jest do klienta w specjalnych „peletowych cysternach” i trafia z ciężarówki wprost 

do przydomowego magazynu peletu – silosu.  

 

Pelety to wydajne paliwo opałowe 

 

Brykiety drzewne – dostępne są w opakowaniach 10 kg lub rzadziej 6kg i 8 kg. Cena obliczana jest zazwyczaj dla 1000 kg 

brykietu i w takiej ilości brykiet dowożony jest do klientów na paletach. Kostki pakowane są w folie termokurczliwą, w 

worki foliowe lub bardzo rzadko spotykane opakowania kartonowe. Proces produkcji brykietu  objęty jest takimi samymi 

normami jakościowymi jak peletów. Brykiety drzewne możemy spalać w kominkach i piecach na paliwo stałe. Pelety 

powinny być spalane w specjalnie do tego przystosowanych paleniskach. 
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Brykiety drzewne to czyste i wydajne paliwo do kominka 

Certyfikaty PEFC i FSC to gwarancja trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej.  
 

Jeśli kupujesz drewno lub wyroby z niego wykonane, to warto zwrócić uwagę czy sprzedawca lub producent mogą się 

wylegitymować certyfikatami PEFC lub FSC. Firma, która może się pochwalić jednym z tych certyfikatów pozyskuje 

surowiec z lasów, w których zachowana jest trwałość, czyli nie pozyskuje się z nich więcej drewna niż go tam przyrasta.  

System certyfikacyjny PEFC – „Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes” (Program wprowadzania 

schematów certyfikacyjnych w lasach) zapewnia wysoką, trwałą i zrównoważoną jakość gospodarki leśnej poprzez ściśle 

określone zasady zagospodarowania i wiarygodne systemy kontroli ich przestrzegania. Właściciele lasów, którzy 

otrzymują ten certyfikat pracują zgodnie z przyjętymi schematami certyfikacyjnymi. 

Podobnie jest z FSC – Forest Stewardship Council. Uzyskanie tego certyfikatu świadczy o ekologicznym 

zagospodarowaniu lasów i jest uznawane przez wszystkie organizacje zajmujące się środowiskiem przyrodniczym. 

Jeśli kupujesz drewno do kominka od sprzedawcy, który zdobył jeden z tych certyfikatów to masz pewność, że będziesz 

palił w kominku  drewnem pozyskanym z lasu, w którym gospodarka leśna prowadzona jest poprawnie i w sposób 

zrównoważony, bez szkody dla środowiska naturalnego. Czyli poza ciepłem w domu będziesz miał święty spokój i czyste 

sumienie. 

Jakie pytania zadać sprzedawcy przed dokonaniem zakupu drewna do kominka? 
 

 Jakie gatunki drewna dostępne są w sprzedaży? – odpowiedź pozwoli na oszacowanie wartości opałowej 

drewna i potrzebnej nam jego ilości 

 W jakiej postaci dostępne jest sprzedawane drewno? – czy są to rozłupane szczapy, czy metrowej długości 

bale, czy może drewno na pniu, do samodzielnego pozyskania. Odpowiedź pozwoli nam oszacować ile drewna 

będzie w jednym metrze przestrzennym i ile masy drzewnej będzie w metrze sześciennym. 

 Jakiej długości są kawałki drewna? – czy pocięte na 25 cm, na 33 cm, czy też dłuższe 1 lub 2 metrowej długości 

kawałki. Jeśli wymiar nie będzie pasował do naszego kominka, będziemy musieli dodatkowo pociąć  drewno na 

odpowiedniej długości polana, co wiąże się z czasem i kosztami.  
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 Jaka jest średnica drewna okrągłego i czy jest ono już połupane? – Grubość drewna wpływa na szybkość jego 

spalania. Każdy kawałek drewna powinien być połupany, choćby na dwie części. Dzięki temu drewno lepiej 

schnie i szybciej zajmuje się ogniem. 

 Czy drewno jest już sezonowane? - Jeśli tak, to jak długo? To ważne informacje. Jeśli kupimy drewno już 

sezonowane, to będziemy mogli nim palić w najbliższym sezonie grzewczym. Jeśli kupimy drewno „surowe”, to 

będziemy musieli go suszyć przez okres 1-2 lat. 

 W jakiej jednostce miary rozliczane jest drewno i jaka jest jego cena? – Czy są to metry sześcienne, 

przestrzenne czy może jeszcze jakość inaczej. To pytanie pozwoli na oszacowanie kosztów zakupu i pomoże 

podjąć decyzję o opłacalności dokonania transakcji z tym sprzedającym.  

Po zgromadzeniu odpowiedzi na wszystkie te pytania możemy podjąć decyzję o ewentualnym zakupie drewna u 

osoby, z którą rozmawialiśmy. Pamiętajmy, żeby dokładnie sprawdzić i oszacować ilość drewna, jaka zostanie 

dostarczona pod nasz dom. Jeśli płacimy za metr sześcienny a mierzymy drewno w metrach przestrzennych, to 

skorzystajmy  z tabeli którą opublikowałem nieco wcześniej i sprawdźmy, czy ilość drewna, za którą płacimy zgadza 

się z tą, którą otrzymamy. Nie dajmy się doić i okradać. Płacimy więc wymagajmy od sprzedającego uczciwości. 

 

 

Wartość opałowa/energetyczna drewna. 
 

Jeśli paliłeś już w kominku lub piecu drewnem, to zapewne miałeś do czynienia z sytuacją, kiedy dwa podobnej wielkości 

kawałki drewna, pochodzące z dwóch różnych drzew spalały się w zupełnie odmienny sposób. Jeden palił się szybko i 

intensywnie, jak pochodnia, a drugi żarzył się i długo utrzymywał domowe ciepło. Czy wiesz, dlaczego drewno różnych 

gatunków spala się w tak zróżnicowany sposób? 

Drewno składa się w około 50% z węgla, 43% z tlenu i 6% z wodoru. Pozostały 1% to azot, wapń, magnez, fosfor, 

mangan, żelazo i siarka. Trzy podstawowe pierwiastki: węgiel, tlen i wodór wbudowane są w drewno przez różne 

wiązania organiczne mające do spełnienia różne zadania. Patrząc na pień drzewa przecięty wzdłuż da się zauważyć w 

nim ciągnące się wzdłuż przewody, składające się z pojedynczych, długich i wąskich komórek. Są one zasilaniem korony 

drzewa i transportowane nimi są sole mineralne i woda, od korzeni aż po liście.  Ściany tychże przewodów zbudowane 

są w 40-50 % z celulozy. Wewnątrz ścian komórkowych odkładana jest lignina, stanowiąca 20-30% drewna. Jej zadaniem 

jest zwiększenie odporności na ciśnienie i usztywnienie ścian komórkowych. Dodatkowo w drewnie drzew iglastych 

spotkamy również żywice i olejki eteryczne. To ochrona drzew przez zranieniami. Te same żywice sprawiają, że drewno 

iglaste łatwiej i szybciej się pali.  

Każde drewno posiada określoną energię, która jest wykorzystywana podczas procesu spalania. Jej ilość zależy w 

głównej mierze od składu chemicznego drewna, odpowiedzialnego za wartość opałową i od zawartości w nim wody. 

Co to właściwie jest ta wartość opałowa? 
 

Każde polano drewna zawiera: celulozę, ligninę, hemicelulozy i pentozany. Ich procentowy udział w każdym kawałku 

drewna jest indywidualną cechą każdego drzewa. Różnice występują zarówno między różnymi gatunkami drzew jak i 

między drzewami w ramach jednego gatunku. Wszystko zależy między innymi od wieku, w jakim jest drzewo i jak szybko 

rosło. Ponieważ różne gatunki drzew mają różny skład, to można z nich uzyskać różną ilość ciepła. I w tym momencie 

dochodzimy do wartości opałowej drewna. Jest to nic innego, jak ilość ciepła, jaką można uzyskać z kilograma 
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określonego paliwa. Jest ona wyrażana w kilodżulach/kg (KJ/kg) lub kilowatogodzinach/kg (kWh/kg). Im więcej ligniny 

zawiera drewno, tym wyższą wartość opałową posiada. Jej wartość opałowa to ok. 8,3 kWh/kg a celulozy „tylko” 4,9 

kWh/kg. Drzewa iglaste zawierają zwykle dużo więcej ligniny i żywic niż drzewa liściaste, ale te drugie mają większą 

gęstość a tym samym większą masę niż iglaste, w tej samej jednostce objętości. Dodatkowo gatunki iglaste mają większą 

ilość porów w drewnie czyli ich drewno zawiera w sobie więcej powietrza. Dlatego, jeśli weźmiemy taką samą objętość 

drewna liściastego i iglastego, to więcej energii uzyskamy z drewna liściastego. 

 

 Podpowiedź 

Jeśli kupujesz drewno  na wagę, to ze względu na jego wyższą wartość opałową lepiej jest wybrać lekkie 

drewno iglaste. Kiedy kupujesz drewno i płacisz za metry sześcienne to warto wybrać drewno drzew 

liściastych, ponieważ posiada większą gęstość.  

 

 

 

 

Drewno miękkie, drewno twarde. 
 

Wśród drzew iglastych i liściastych można wyróżnić gatunki o miękkim i twardym drewnie. Granicą między tymi dwoma 

rodzajami drewna jest gęstość rzędu 0,55 g/cm3. Drewna, których gęstość jest większa niż graniczna wartość, zaliczane 

są do twardych, a drewna o gęstości równej lub  poniżej tej wartości, do miękkich. Często mówi się, że drewno liściaste 

to drewno twarde. To nie do końca prawda bowiem lipa, wierzba i topola to drzewa liściaste o gęstości mniejszej niż 

graniczne 0,55 g/cm3 czyli jest to drewno miękkie.  

Kiedy kupujesz drewno do kominka, to jeśli sprzedawca powie ci, że w ofercie ma drewno liściaste, to musisz drążyć 

temat dalej. Może się bowiem okazać, że w cenie solidnego, gęstego drewna kupisz szybko spalającą się topolę albo lipę.  

 Aby pomóc ci w określeniu jakość drewna jakie kupujesz, załączam tabelę, w której znajdziesz podział 

najpopularniejszych gatunków drewna na „miękkie” i „twarde”.  Podane wartości dotyczą drewna absolutnie suchego. 

 

Gatunki o „miękkim” drewnie  
Świerk 0,41 g/cm3 

Jodła 0,41 g/cm3 

Sosna 0,51 g/cm3 

Daglezja 0,47 g/cm3 

Modrzew 0,51 g/cm3 

Lipa 0,52 g/cm3 

Topola 0,42 g/cm3 

Wierzba 0,52 g/cm3 

Gatunki drewna „twardego” 
Dąb 0,67 g/cm3 

Jawor 0,59 g/cm3 
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Jesion 0,67 g/cm3 

Buk 0,68 g/cm3 

Grab 0,69 g/cm3 

Leszczyna 0,56 g/cm3 

Wiąz 0,64 g/cm3 
           Podział drewna na miękkie i twarde 

Zawartość wody w drewnie. 
 

Powyższa tabela przedstawia gęstość drewna absolutnie suchego. Jeśli palimy mokrym drewnem, to jego wartość 

opałowa spada. Drzewo które rośnie, może składać się nawet w 60% z wody. Do odparowania litra wody z drewna 

potrzeba 0,7 kWh energii. Im więcej wody musi odparować z paliwa kominkowego, tym mniej energii jest przekazywane 

w postaci ciepła. Im bardziej suchym drewnem palisz, tym więcej energii zamieni się w ciepło.  

Aby dokładnie obliczyć wilgotność drewna, stosuje się metodę suszarkowo-wagową. Polega ona na tym, że pobieramy 

próbkę drewna świeżego i ważymy ją. Następnie suszymy tą próbkę w temperaturze 103 stopni Celsjusza przez 12 

godzin i ponownie ważymy. Wilgotność drewna obliczamy ze wzoru: 

Wilgotność drewna = 
                                         

                  
 [%] 

Kiedy kupimy mokre drewno, to bardzo duża ilość wody musi z niego odparować, zanim osiągnie ono poziom 

umożliwiający jego spalanie w kominku lub piecu. W poniższej tabeli sprawdzisz, ile wody musi odparować z drewna 

świeżego, żeby szczapy osiągnęły wilgotność na poziomie 25%. Jak widać, to całkiem spore wartości.  

Gatunek 
drewna 

Masa drewna świeżego 
dla  1 mp 

Ilość wody jaka musi odparować z 1 mp drewna, aby jego wilgotność 
spadła do 25% wyrażona w litrach 

Grab 700 130 

Akacja 627 97 

Grusza 750 246 

Buk 750 260 

Dąb 715 250 

Jesion 551 90 

Wiąz 594 135 

Klon 679 232 

Brzoza 595 155 

Modrzew 585 189 

Sosna 574 221 

Świerk 560 250 

Jodła 595 295 

Wierzba 610 372 

Olcha 585 215 

 

Jeśli znamy wilgotność drewna, możemy obliczyć jego wartość opałową. Wystarczy wykorzystać do tego wzór: 

Wartość opałowa =Wartość opałowa suchej masy – ciepło odparowania udziału wody 

Na tej podstawie, doświadczalnie określono, że z jednego kilograma drewna iglastego absolutnie suchego uzyskamy 5,2 

kWh energii a z liściastego 5 kWh. Jeśli drewno będzie wilgotne, to wartości te zmienią się w następujący sposób: 
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Zawartość wody w 
% 

Iglaste – wartość opałowa kWh w jednym 
kg drewna 

Liściaste – wartość opałowa kWh w jednym 
kg drewna 

0 5,2 5 

5 4,91 4,72 

10 4,61 4,43 

15 4,32 4,15 

20 4,02 3,86 

25 3,73 3,58 

30 3,44 3,3 

35 3,14 3,01 

40 2,85 2,73 

45 2,55 2,44 

50 2,26 2,16 

55 1,97 1,59 

 

Przykład 

Wartość opałową drewna liściastego o wilgotności 30% wylicza się w następujący sposób: 

70%  x 5 kWh – 30% x 0,7 kWh = 3,3 kWh 

Wilgotne drewno niszczy piec i zanieczyszcza środowisko. 
 

Wysoka wilgotność drewna wpływa nie tylko na zmniejszenie ilości uzyskanej energii. Woda w drewnie wpływa w 

znaczący sposób na proces jego spalania. Obniża temperaturę w palenisku oraz temperaturę uchodzących kominem 

spalin. Niska temperatura spalania sprawia, że proces spalania nie jest pełny. Składnikami takiego procesu są nie spalone 

gazy, dziegieć, czyli smoła drzewna, i ocet drzewny surowy, które trafiają do środowiska i zanieczyszczają je. Smoła 

drzewna osadza się w przewodzie kominowym i łącząc się z sadzą, powoduje zmniejszenie jego przekroju i utrudnia 

ulatywanie spalin. W ekstremalnych przypadkach może dojść do jej zapalenia się w kominie. Pokryte smołą wymienniki 

ciepła mają mniejszą sprawność i gorzej odbierają ciepło. Śmierdzące gazy i ocet drzewny to drażniący dym, który 

utrzymuje się w okolicy domu i drażni wdychających go ludzi czyli najczęściej nas samych i naszych sąsiadów. 

Kupując mokre drewno, płacisz za wodę. 
 

Mokre drewno ma wilgotność około 60% ale może się zdarzyć, że będzie to i 150% (np. dla wierzby). Jeśli kupujemy 

drewno w składzie opału i będzie ono mokre, to po prostu kupimy go mniej. Skurcz drewna, czyli zmiana rozmiarów 

szczap po wyschnięciu to około 10%. Jeśli więc kupimy 1 mp drewna mokrego, to po wyschnięciu będziemy mieli 0,9 mp 

drewna. Czyli 10% ceny to koszt zawartej w drewnie wody.  

Przelicznik ten można zastosować również w drugą stronę. Jeśli obliczymy, że na sezon grzewczy potrzebujemy 10 mp 

drewna suchego, to musimy kupić 11 mp drewna mokrego, z którego po wyschnięciu uzyskamy tyle opału ile 

potrzebujemy. 
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Jak rozpoznać suche drewno? 
 

Jak już wiesz, świeże drewno nie nadaje się do palenia w kominku ani w piecu ze względu na dużą wilgotność. 

Sezonowanie drewna, czyli jego składowanie w przewiewnym miejscu, pod przykryciem, przez około 1-2 lata sprawia, że 

ilość zawartej w nim wody spada do około 15-20 %. Drewno o takiej wilgotności nazywa się „powietrznie suchym” i tylko 

takie nadaje się do spalania. Wilgotność ta może się zmieniać w granicy ±5% w zależności od pory roku i pogody. 

Jesienią, kiedy mamy do czynienia z wysoką wilgotnością powietrza, wartość ta będzie większa a latem w upalne dni, 

niższa.  

Jeśli kupujemy drewno do kominka, nie możemy wierzyć sprzedawcy. Ja swoje pierwsze drewno kupiłem jeszcze 

podczas budowy domu. Sprzedawca zapewniał mnie, że to sezonowany dąb i mogę nim palić. Niestety po kilkunastu 

dniach takiego palenia, z wyczystki w kominie wypłynęła woda. Po zajrzeniu do środka okazało się, że jest ona pełna 

brunatnej, śmierdzącej wody, której wybrałem około 2 litrów. Od tej pory nie ufam już w zapewnienia o sezonowaniu 

drewna.  

Kiedy kupujesz drewno, to możesz wstępnie oszacować, czy było ono sezonowane, czy nie. Podczas odbioru opału zwróć 

uwagę na: 

 Masę kawałka drewna 

Weź do jednej ręki kawałek kupionego drewna a do drugiej podobnej wielkości kawałek, co do którego 

masz pewność, że jest suchy, np. ze swojej drewutni. Wilgotne drewno będzie zdecydowanie cięższe od 

suchego 

 

  Stan kory 

Jeśli kora oddziela się z trudem od drewna, to znaczy że jest ono świeże, nie dawno ścięte. W przypadku 

suchego  drewna kora oddziela się sama, lub wymaga to niewielkiego wysiłku. 

  Barwę drewna 

Drewno suche, sezonowane jest nieco ciemniejsze, od świeżego kawałka tego samego gatunku. Przy 

okazji oględzin możesz sprawdzić, czy na drewnie nie ma ciemnych plam, które mogą świadczyć o tym, 

że w drewnie rozwijają się grzyby, które obniżają jego wartość opałową. 

  Spalanie  

Jeśli chcesz mieć pewność, że palisz suchym drewnem, to weź jeden kawałek z partii drewna, co do 

której masz wątpliwości i włóż go do kominka tak, żeby widzieć jego przekrój poprzeczny. Jeśli podczas 

spalania z badanego kawałka będzie wydzielać się para wodna, krople wody i drewno piszczy i gwiżdże, 

to oznacza, że jego wilgotność jest zbyt wysoka i trzeba je porządnie wysuszyć.  

  Pomiar wilgotności 

Kiedy chcesz mieć pewność, że drewno jest suche, to powinieneś zaopatrzyć się w wilgotnościomierz. 

Proste urządzenie nie kosztuje zbyt wiele a pozwala na określenie, z jakim drewnem mamy do czynienia. 

Mierzy ono opór elektryczny między dwoma elektrodami i na tej podstawie, według wprowadzonej do 

pamięci urządzenia tabeli, określa wilgotność drewna. Drewno mokre łatwiej przewodzi prąd czyli ma 

mniejszy opór elektryczny niż suche.  Jeśli nie chcesz kupować wilgotnościomierza, możesz go 

wypożyczyć lub poprosić o pomiar próbki w tartaku lub składzie drewna. 



 
17 

http://SprawdzoneWPraktyce.pl                                                                    DREWNO KOMINKOWE, DREWNO OPAŁOWE KOMPENDIUM WIEDZY 

Właściwości drewna różnych gatunków. 
 

Każdy, kto myśli o zakupie drewna do kominka powinien umieć rozróżnić choćby podstawowe gatunki drzew. Uniknie 

wtedy sytuacji, że zostanie oszukany. Że zapłaci za buka a dostanie topole.  

Drewno można rozpoznać po korze, pączkach i samym drewnie. Jeśli kupujemy drewno w lesie to możemy rozróżnić 

rodzaj drewna po kształcie liści. Zazwyczaj jednak drewno opałowe kupuje się u pośrednika a tam już liści nie 

znajdziemy.  

Jeśli chodzi o korę, to drzewa młode mają zazwyczaj korę gładką a im są starsze tym kora staje się bardziej spękana i 

zamierająca od zewnątrz. Charakterystyczny układ spękania kory, podłużny lub poprzeczny, jest typowy dla określonych 

gatunków. Podobnie jest ze sposobem łuszczenia się kory, płatami lub podłużnymi pasami.  

Gatunek drewna można rozpoznać również na podstawie wyglądu przekroju poprzecznego drewna. Informacje o 

gatunku drewna zawarte są w wyglądzie przyrostów rocznych , które co roku odkładają się na obwodzie drzewa. Drewno 

wczesne, które odkłada się na wiosnę jest jaśniejsze niż tworzące się z końcem sezonu wegetacyjnego drewna późnego. 

Wewnętrza, martwa część pnia może się przebarwiać w wyniku odkładania się w niej związków mineralnych i garbników 

(dąb, modrzew, sosna). Tą cześć nazywamy twardzielą. Zewnętrzna część, która przewodzi wodę to biel.  

Poniżej przedstawię charakterystykę najpopularniejszych gatunków drzew, które są spalane w kominkach i piecach. 

Podana wartość energii jaką można otrzymać z danego gatunku drewna będzie podana dla 1 metra przestrzennego 

drewna.  
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 Buk 

 Wygląd: Buk posiada srebrnoszarą, gładką korę. Liście ma gładkie, jajowate, spiczasto zakończone, pączki 

wrzecionowate, ułożone na pędzie naprzemiennie po lewej i prawej stronie. 

 Drewno: Na przekroju lekko różowawe, świeżo ścięte drewno jest bardzo jasne. 

 Wartość opałowa: 2100 kWh/mp lub 4,2 kWh/kg – 1 mp zastępuje 210 litrów oleju opałowego lub gazu 

ziemnego 

 Jakość spalania: Buk to „klasyczne” drewno opałowe. Daje dużo żaru i przez długi czas, równomiernie oddaje 

ciepło. Pali się łagodnym płomieniem. Nie strzela iskrami. Bukiem można z powodzeniem palić w kominkach 

zamkniętych jak i otwartych.  
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 Dąb 

 Wygląd: Kora dębu ma kolor zielonkawo szary do srebrnoszarej, długie i głębokie podłużne pęknięcia pojawiają 

się na niej dość wcześnie. Liście dębu są charakterystyczne, klapowate zaokrąglone, pączki prawie cylindryczne, 

skupione na końcach pędów. 

 Drewno: Świeży dąb pachnie octem (kwasy garbnikowe), drewno żółtawobiałe. Biel wyraźnie odróżnia się od 

twardzieli o barwie miodowożółtej do brązowej. Ze względu na zawartość kwasów garbnikowych musi być 

suszony dłużej od innych gatunków. Najlepiej, gdyby dąb przez pierwszy rok sezonowania nie był pod 

przykryciem, żeby deszcz wypłukał z niego jak najwięcej kwasów. Aby dąb spalał się całkowicie, wraz z 

zawartymi w nim kwasami, musi być dobrze wysuszony i spalany w wysokiej temperaturze. 

 Wartość opałowa: 2100 kWh/mp lub 4,2 kWh/kg – 1 mp zastępuje 210 litrów oleju opałowego lub gazu 

ziemnego 

 Jakość spalania: Wartość opałowa zbliżona do buka. Pali się długo i przyjemnie trzeszczy ale ze względu na mało 

atrakcyjny wygląd płomieni, strzelanie iskrami, kwasy garbnikowe i inne związki chemiczne w nim zawarte nie 

nadaje się zbytnio do palenia w kominku. Wydzielające się podczas spalania kwasy mogą powodować korozję 

otworu wylotowego spalin z kominka i mogą brudzić szybę i wnętrze kominka. 
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 Klon 

 Wygląd: Młode klony mają korę gładką. Kora starszych drzew złuszcza się płatami. Liście są pięcioklapowe, na 

brzegach piłkowate, pączki zielone, jajowate. Do palenia w kominkach używany jest głównie klon jawor. 

 Drewno: Koloru białego, rzadko z fałszywą twardzielą. 

 Wartość opałowa: 1900 kWh/mp lub 4,1 kWh/kg. 

 Jakość spalania: Klon pali się podobnie jak buk, spokojnie, nie strzela iskrami, nie wydziela szkodliwych kwasów. 

Wartość opałowa trochę niższa niż buk. 

 

 Grab 

 Wygląd: Często rośnie między bukami i dębami. Kora grabu jest gładka, szara lub zielonoszara. Posiada wyraźne 

podłużne wgłębienia. Liście grabu są podłużne, jajowate, z podwójnie piłkowanymi brzegami, ułożone na pędzie 

naprzemiennie. Pączki silnie przylegają do pędów, są cienkie i spiczaste. 

 Drewno: Koloru szarego do żółtawobiałego, słoje mają nierównomiernie falisty przebieg. 

 Wartość opałowa: 2200 kWh/mp lub 4,2 kWh/kg. 

 Jakość spalania: Idealne drewno opałowe, szczególnie do kominków. Ma największą gęstość pośród wszystkich 

gatunków występujących w Polsce. Grab bardzo trudno jest łupać ręcznie. 
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 Olsza 

 Wygląd: Młode drzewa mają korę zielonkawo-brązową z czerwonawymi porami. Z czasem staje się 

czarnobrązowa i drobno, łuskowato spękana. Liście są szeroko jajowate z niewielkim wcięciem na szczycie. 

Pączki olszy na długich trzonkach przebarwiają się od góry na purpurowo. 

 Drewno: Świeżo ścięte zabarwia się na pomarańczowo. Źle suszone łatwo ulega zaparzeniu i zgniliźnie.  

 Wartość opałowa: 1500 kWh/mp lub 4,1 kWh/kg. 

 Jakość spalania: Ma niższą wartość opałową od buka i grabu, łatwo się łupie, łatwo i dość szybko się spala. 

 

 

 Jesion 

 Wygląd: Młode drzewa mają korę gładką, zielonawoszarą. Z upływem czasu siatkowato pęka i powstają w niej 

płytki korowiny w kolorze od szarobrązowego do czarnego. Liście złożone są z około 10 naprzeciwległych 

nieparzystopierzastych ząbkowanych listków na krótkich ogonkach. Pączki są czarne, kanciaste.  

 Drewno: Żółte do białego (kolor kajzerki), możliwe czekoladowobrązowe zabarwienie twardzieli. Świeżo ścięty 

jesion ma lekko słodkawy zapach. 

 Wartość opałowa: 2100 kWh/mp lub 4,2 kWh/kg 

 Jakość spalania: Wysoka wartość opałowa, jak buk, ale jesion płonie piękniejszym, zabarwionym na 

pomarańczowo płomieniem. To idealne drewno do kominków, również otwartych, ponieważ prawie nigdy nie 

strzela iskrami, równomiernie i długo się spala. Problemem może być połupanie go na odpowiednie szczapy. 

Jesion jest rzadko spotykany na rynku drewna opałowego. 
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 Brzoza 

 Wygląd: Kora początkowo czerwonawobrązowa, błyszcząca , szybko staje się biała. Liście brzozy są błyszczące, 

zielone, romboidalne, lub trójkątne, końce szpiczaste. Pączki tępo jajowate, purpurowo-brązowe, matowe. 

 Drewno: Żółtawobiałe, szybko schnie ale łatwo ulega zaparzeniu i zgniliźnie. Brzozę trzeba suszyć w miejscach 

przewiewnych i suchych. 

 Wartość opałowa: 1900 kWh/mp lub 4,3 kWh/kg. 

 Jakość spalania: Brzoza to popularne drewno opałowe, które z powodzeniem można spalać w kominkach, tak 

zamkniętych jak otwartych. Dobrze wysuszone nie strzela iskrami, daje ładny niebieskawy płomień i przyjemny 

zapach. Brzozę łatwo rozpalić ale też szybko się spala. Jeśli wiosną kupujesz drewno i chcesz nim palić najbliższej 

zimy, to brzoza będzie dobrym wyborem, bo szybko schnie.  

 

 

 Lipa 

 Wygląd: Kora lipy jest początkowo gładka, zielonkawo-szara do brązowej. Im drzewo starsze, tym więcej w niej 

płaskich płatów korowiny z czerwonawo połyskującymi spękaniami. Liście sercowato okrągłe z włoskami w 

kątach nerwów na dolnej stronie. Pączki czerwonawe.  

 Drewno: Miękkie, o jednolitej strukturze, żółtawobiałe. Lipa musi być właściwie sezonowana bo łatwo ulega 

porażeniu przez grzyby. 

 Wartość opałowa: 1500 kWh/mp lub 4,1 kWh/kg. 

 Jakość spalania: Lipa to drzewo liściaste, ale ma stosunkowo niewielką wartość opałową. Łatwo się łupie. To 

dobra propozycja na jesienne i wiosenne wieczory, kiedy chcemy przełamać temperaturę w domu i nie musimy 

produkować dużej ilości ciepła przez dłuższy czas.  
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 Topola 

 Wygląd: Najczęściej spotykaną w Polsce jest Topola osika (topola drżąca). Kora z dużymi równoległobocznymi 

wgłębieniami. Liście są jajowate, krótko spiczasto zakończone o lekko karbowanych brzegach. Poruszają się przy 

najmniejszym podmuchu wiatru.  

 Drewno: Brudnobiałe do żółtawo-białego. Trudno się łupie ze względu na długie włókna. 

 Wartość opałowa: 1200 kWh/mp lub 4,1 kWh/kg 

 Jakość spalania: Topola ma niską wartość opałową. To dobra propozycja na jesienne i wiosenne wieczory, kiedy 

chcemy przełamać temperaturę w domu i nie musimy produkować dużej ilości ciepła przez dłuższy czas. 

Zazwyczaj możemy ją kupić taniej niż inne drewna do kominka.  

 

 

 Wierzba 

 Wygląd: W Polsce występuje wierzba iwa i wierzba biała. Kora wierzby jest początkowo cienka, jasnoszara do 

zielonkawej. Z biegiem lat staje się gruba i podłużnie spękana. Liście wierzby iwy są szerokoeliptyczne i mają 

ciemnoczerwone owłosione ogonki. Jajowate pączki są lśniąco czerwone. Wierzba biała ma liście lancetowate  

wierzchu jedwabicie biało owłosione. 

 Drewno: Wyraźnie widoczne, szerokie przyrosty roczne. Wyraźna jest różnica kolorystyczna między bielem a 

twardzielą. 

 Wartość opałowa: 1400 kWh/mp lub 4,1 Kwh/kg 

 Jakość spalania: Podobnie jak topola i lipa, wierzba szybko płonie. To dobra propozycja na jesienne i wiosenne 

wieczory, kiedy chcemy przełamać temperaturę w domu i nie musimy produkować dużej ilości ciepła przez 

dłuższy czas. Zazwyczaj możemy ją kupić taniej niż inne drewna do kominka. 
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 Świerk  

 Wygląd: Na początku kora jest jasna, koloru czerwono-brązowego, lekko się łuszczy. Z biegiem czasu staje się 

szaro lub czerwono-brunatna i złuszcza się okrągłymi płytkami. Igły jednolicie zielone, błyszczące, ostro 

zakończone, półkoliście otaczają górną część pędu, na dolnej stronie rozdzielone są na dwa rzędy.  

 Drewno: Jasne żółtawo-białe, ciemnieje pod wpływem światła, ma wyraźnie widoczne słoje roczne. Jeśli świerk 

ma miękką, czerwono zabarwioną wewnętrzną część pnia, oznacza to, że drzewo zostało porażone przez hubę 

korzeniową i jego wartość opałowa jest znacznie niższa niż drewna zdrowego. 

 Wartość opałowa: 1500 kWh/mp lub 4,5 kWh/kg.  

 Jakość spalania: Świerk szybko się rozpala i równie szybko spala osiągając przy tym wysoką temperaturę. 

Natychmiast oddaje ciepło. Drobne szczapki są doskonałą rozpałką. Płomień bardzo żywotny, przy spalaniu 

głośno trzaska i często strzela iskrami. Żywica zawarta w świerku nie jest problemem i nie osadza się w kominie i 

piecu pod warunkiem, że drzewo jest dobrze wysuszone i spalane w wysokiej temperaturze. Ze względu na 

strzelanie iskrami nie nadaje się do kominków otwartych. W Niemczech jest to najkorzystniejsze cenowo i 

bardzo często spalane drewno opałowe.  
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 Sosna 

 Wygląd: Początkowo kora jest szaro-żółta, później pomarańczowo-czerwona. Z wiekiem ta druga strefa 

ogranicza się tylko do części wierzchołkowej. W dolnych partiach pnia korowina gruba i podłużnie spękana. Igły 

lekko skręcone wzdłuż osi, ułożone po dwie na pędach skróconych.  

 Drewno: Twardziel czerwonawo-żółta, później czerwono-brązowa. Bel ma zazwyczaj szerokość od do 10 cm, 

zwykle o zabarwieniu żółto-białym. 

 Wartość opałowa: 1700 kWh/mp lub 4,4 kWh/kg. 

 Jakość spalania: Sosna spala się bardzo dobrze. Ma wysoką, jak na drzewa iglaste, wartość opałową. Wydziela 

niewiele dziegciu czyli smoły. Sosna nie nadaje się do kominków otwartych, ponieważ podczas spalania strzela 

żywicą i drobinami wody.  

 

 Modrzew 

 Wygląd: Modrzew na zimę zrzuca swoje miękkie igły. Korę ma początkowo gładką, szaro-brązową, później 

ciemnoczerwonobrązową. W spękaniach kora jest fioletowo-brązową.  

 Drewno: Przyrosty roczne są bardzo wyraźne. W modrzewiu widać bardzo wyraźnie różnicę kolorystyczną 

między żółtym bielem a świetlisto czerwoną twardzielą  

 Wartość opałowa: 1700 kWh/mp lub 4,4 kWh/kg. 

 Jakość spalania: Modrzew spala się szybko i łatwo się rozpala. Wydziela dużo ciepła, podobnie jak świerk, ale z 

modrzewia wydziela się mniejsza ilość dziegciu. 
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  Jodła 

 Wygląd: Kora jest ciemnoszara. W przypadku młodych drzew widoczne są w niej pęcherze żywiczne. W starych 

drzewach kora pęka i złuszcza się płytkami. Igły rozłożone są po dwóch stronach pędu. Od spodu mają wąskie, 

białe paski. 

 Drewno: Żołtawe do czerwono-białego. Granice słojów rocznych dobrze widoczne. 

 Wartość opałowa: 1500 kWh/mp lub 4,5 kWh/kg. 

 Jakość spalania: Doskonale nadaje się do rozpałki. Szybko i intensywnie sią spala. Przy spalaniu powstają 

niewielkie ilości dziegciu.  

 

 

 

Drewno, a może coś innego? 
 

Czy ogrzewając dom kominkiem jesteśmy skazani tylko i wyłącznie na drewno w postaci polan i szczap? Czy do 

ogrzewania domu możemy wykorzystać coś równie ekologicznego i odnawialnego jak drewno? Jakie mamy alternatywy 

podczas projektowania ogrzewania dla naszego domu? 

Na szczęście dom możemy ogrzewać nie tylko drewnem w pierwotnej postaci. Możemy również sięgnąć po drewno w 

postaci przetworzonej pod postacią peletów, zrębków  opałowych i po brykiety drzewne. Brykietu ani pelletu nie 

wytworzymy domowym sposobem, ponieważ potrzebne są do tego drogie maszyny, a chcąc ogrzewać dom zrębkami 

musimy mieć duże pomieszczenie do ich przechowywania.  

 

 Pelety drzewne. 

 

Spalanie peletów jest najwydajniejsze w specjalnie do tego celu skonstruowanych piecach lub całych systemach 

centralnego ogrzewania. Sam próbowałem palić peletami w kominku. Jeśli załadujemy komorę kominka samym 

peletem, to nie nagrzejemy domu. Pelety możemy spalić w kominku i wykorzystać jako wypełniacz między brykietami 
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lub szczapami drewna, wydłużając czas spalania paliwa.  Produkuje się je z odpadów drzewnych takich jak pył i trociny. 

Są one sprasowane pod wysokim ciśnieniem w wałeczki o średnicy około 5 mm i długości od 10 do 30 mm. Funkcję 

spoiwa pełni zawarta w drewnie lignina. 

 

Zaletą peletów jest to, że są one jednorodne a po ich spaleniu pozostaje niewielka ilość popiołu, który może służyć jako 

nawóz do ogrodu lub może być z powodzeniem wsypywany do kompostownika. Pelety mają niską wilgotność (poniżej 

10%) co sprawia, że podczas ich spalania następuje bardzo niska emisja zanieczyszczeń. Pod względem wydajności i 

ekologicznym mogą one konkurować z ogrzewaniem olejowym i gazowym. 

Wartość opałowa peletów wynosi około 5,3 kWh/ kg i jest znacznie wyższa niż szczap drewna. Wartość opałowa 

jednego kilograma peletów odpowiada połowie litra lekkiego oleju opałowego lub połowie metra sześciennego gazu. 

Produkcja i skład peletów jest znormalizowany. Jeśli kupujemy pelety i sprzedawca informuje nas, że produkt spełnia 

odpowiednią normę jakościową, to mamy pewność, że kupujemy paliwo wysokiej jakości.  

Kupując pelety sprawdźmy ich wygląd. Wysokiej jakości pelety mają matowy połysk i mało pyłu. Jeśli pelet jest ciemny, 

zawiera prawdopodobnie dużo kory, która obniża ich wartość opałową i zwiększa ilość popiołu pozostałego po ich 

spaleniu.  

Aby sprawdzić gęstość peletów wystarczy wrzucić je do naczynia z wodą. Jeśli opadają na dno, mają właściwą gęstość. 

Jeśli pływają na powierzchni lub zawieszone w wodzie, ich gęstość jest zbyt niska. 

 

 Brykiety drzewne. 

  

Brykiety drzewne to paliwo bardzo uniwersalne. Możemy nimi palić w kominkach, w zwykłych piecach na drewno, w 

tzw.  kozach. Są one produkowane z trocin, wiórów i pyłu drzewnego, które powstają w procesie obróbki drewna. 

Poddawane są one sprasowaniu pod wysokim ciśnieniem, podobnie jak pelet. W brykietach nie znajdziemy żadnych 

klejów ani dodatkowych substancji wiążących. Wysokie ciśnienie obróbki i zawarta w drewnie lignina sprawiają, że 

kostki nie rozpadają się. Brykiety w zależności od użytej brykieciarki produkowane są w różnych kształtach. Spotkać 

można brykiet walec, kostkę, sześciokąt oraz różne ich modyfikacje. Sposób spalania się brykietu zależy od materiału, z 

jakiego jest zrobiony. Jeśli w kostkach brykietu jest dużo trocin drzew iglastych, to łatwo się one rozpalają, szybko się 

spalają i wydzielają przy tym sporo ciepła. Kiedy brykiet zrobiony jest z trocin drzew liściastych, to pali się wolniej i dłużej 
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w nieco niższej temperaturze. Paląc takim brykietem rzadziej dokładamy do kominka, co udowodniłem na swoim blogu 

w wielu testach i próbach. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę taką samą objętość drewna i brykietów, stwierdzimy, ze brykiety mają wyższą wartość 

opałową w porównaniu ze szczapami. Tona brykietu  z drzew liściastych stanowi ekwiwalent 3-5 metrów przestrzennych 

suchego drewna bukowego. Zajmuje przy tym zaledwie 0,5 - 1 metr sześcienny. Wyższa wartość opałowa brykietów i 

różnica w objętości wynika wprost z dużo wyższej gęstości brykietów.  

 

 

Brykiety muszą być składowane w miejscu suchym, ponieważ w kontakcie z wodą natychmiast pęcznieją i zamieniają się 

w kupę mokrych trocin. Ich wilgotność jest mniejsza niż 10% a dobrej jakości brykiet ma wilgotność w zakresie 1-5 %. Po 

spaleniu z brykietów pozostaje niewiele popiołu, zazwyczaj około 1% masy spalonego paliwa.  

Jeśli w brykiecie da się zauważyć dużo brązowych trocin, to znaczy że jest on zrobiony między innymi ze zmielonej kory. 

Obniża to jego wartość opałową i sprawia, że po spaleniu pozostanie nam więcej popiołu do wybrania.  

Kiedy kupujemy brykiet zwracajmy uwagę na jakość kostek. Jeśli możemy je rozłamać w rękach, jeśli są napęczniałe i 

mokre, to nie warto ich kupować. Wartość opałowa dobrego brykietu powinna wahać się w granicy 5,4 kWh/kg   

 

 Zrębki drzewne. 

 

Są to małe, zbliżone rozmiarem do kciuka kawałki drewna różnego pochodzenia. Zwykle wytwarza się je z marnej jakości 

drewna średniowymiarowego, z całych drzew lub resztek pozrębowych. Do produkcji zrębków służą specjalne maszyny 

do rozdrabniania drewna – rębaki. Drewno jest zrąbkowane bezpośrednio w lesie lub miejscu wycinki drzew. Czasem 

można zobaczyć, jak przy sprzątaniu parku pracownicy wkładają obcięte gałęzie do rębaka, a z drugiej jego strony, na 
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samochód trafiają gotowe zrębki. Jeśli ktoś na swój ogród z drzewami, może kupić sobie mały rębak i przy przycinaniu 

gałęzi zamieniać je w zrębki a kiedy wyschną, spalić je w piecu. 

Wilgotność zrębków wynosi od 8 do 60 procent. Są one znacznie mniej jednorodne niż pelety. Magazynowanie zrębków 

jest bardziej skomplikowane niż peletu czy brykietów. Potrzeba na to o wiele więcej miejsca, które dodatkowo musi być 

solidnie wentylowane. W przeciwnym wypadku istnieje duże prawdopodobieństwo wystąpienia zgnilizny.  

Kotłownie spalające zrębki nie są przedmiotem zainteresowania właścicieli domków jednorodzinnych. Duża ilość 

potrzebnego paliwa, spory magazyn i koszty instalacji sprawiają, że zrębkami opłaca się w kotłowniach o mocy większej 

niż 25 kW.  

 

Ile miejsca potrzebujesz na składowanie opału? 
 

Decydując się na konkretny sposób ogrzewania domu musimy wziąć pod uwagę również to, że na sezon grzewczy 

musimy zgromadzić odpowiednią ilość paliwa, co wiąże się z określoną ilością miejsca w ogrodzie, piwnicy lub w garażu.  

Na 20 000 kilowatogodzin energii musimy zgromadzić odpowiednią ilość paliwa, które będzie zajmowało odpowiednio: 

 Olej opałowy   2 do 3 m3 

 Brykiety   4 m3 

 Pelety    6 m3 

 Szczapy drewna 12 m3 

 Zrębki   24 m3 

Wartość opałowa drewna w porównaniu z olejem opałowym i gazem ziemnym. 
 

1 litr oleju opałowego podobnie jak 1 metr sześcienny gazu mają wartość opałową rzędu 10 kWh.  

Jeśli chcemy wiedzieć, ile litrów oleju opałowego lub gazu ziemnego możemy zastąpić drewnem, zawsze musimy 

uwzględnić wilgotność drewna. To od niej zależy bowiem wartość opałowa drewna.  
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Ale nie tylko gatunek i wilgotność drewna wpływa na ilość ciepła, jakie trafi do naszego domu. Równie ważna w 

obliczeniach jest sprawność urządzenia grzewczego, która mówi nam, jaka ilość wyprodukowanej energii zostanie przez 

urządzenie zamieniona w ciepło. O ile piece spalające olej czy gaz mają bardzo wysoką sprawność w okolicach 90%, o 

tyle piece spalające drewno mają sprawność w bardzo szerokim zakresie. Są kominki, które mają sprawność 85% a są i 

piece, których sprawność wynosi tylko 60%. Różnica jest spora i podczas zakupu urządzenia do domu powinniśmy na ten 

parametr zwrócić szczególną uwagę.  

Przykład z życia wzięty: W sezonie grzewczym piec na olej opałowy zużywa 2000 litrów tego paliwa. Z prostych obliczeń 

wynika, że wyprodukował on 2000 litrów x 10 kWh = 20000 kWh energii. Sprawność pieca to 90%. Czyli na ogrzewanie 

domu wykorzystano 20 000 x 0,9 (90%) = 18 000 kWh energii.  

Jeśli chcemy zamiast olejem, ogrzewać dom kominkiem o sprawności 80%  to potrzebujemy do tego 18 000 kWh : 0,8 

(80%) = 22 500 kWh energii. Taką ilość energii musimy uzyskać ze spalanego drewna.  

Jeśli będziemy palić w kominku suchym drewnem świerkowym, które z kilograma generuje 4,5 kWh energii, to 

potrzebujemy do ogrzania domu 5000 kilogramów drewna świerkowego. Metr przestrzenny tego drewna waży 379 kg. Z 

prostego wzoru wynika, że potrzebujemy 5000 kg : 379 kg = 13,20 mp metrów przestrzennych suchego drewna 

świerkowego.  

Poniższa tabela przedstawia wartość opałową wybranych gatunków drewna w zależności od jego wilgotności. 

Dodatkowo w tabeli podałem ile energii można uzyskać z  metra sześciennego (m3), metra przestrzennego (mp) i metra 

sześciennego szczap luźno wrzuconych do kosza o objętości 1 m3 (m3 szczap). Przy nazwie gatunku drzewa podałem 

również wagę metra przestrzennego suchego drewna. ( kg SM/mp kilogramów suchej masy drewna na metr 

przestrzenny) 

 

Wilgotność [%] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 

Gatunek 
drzewa/gęstość 

Jednostka 
miary 

Wartość opałowa w kilowatogodzinach [kWh] 

Świerk 
379 kg SM/mp 

kg 5,2 4,91 4,61 4,32 4,02 3,73 3,44 3,14 2,85 2,55 2,26 1,97 1,67 

m
3
 1971 1957 1942 1925 1906 1885 1860 1832 1799 1760 1713 1656 1584 

mp 1380 1370 1360 1348 1334 1319 1302 1282 1259 1232 1199 1159 1109 

m
3
 szczap 788 783 777 770 763 754 744 733 720 704 685 662 634 

Sosna 
431 kg SM/mp 

kg 5,2 4,91 4,61 4,32 4,01 3,73 3,44 3,14 2,85 2,55 2,26 1,97 1,67 

m
3
 2241 2226 2209 2189 2168 2144 2116 2083 2046 2001 1948 1883 1802 

mp 1569 1558 1546 1533 1518 1500 1481 1458 1432 1401 1364 1318 1261 

m
3
 szczap 896 890 883 876 867 857 846 833 818 801 779 753 721 

Buk 
558 kg SM/mp 

kg 5,00 4,72 4,43 4,15 3,86 3,58 3,30 3,01 2,73 2,44 2,16 1,88 1,59 

m
3
 2790 2770 2748 2723 2695 2664 2627 2586 2537 2480 2411 2326 2221 

mp 1953 1939 1923 1906 1887 1864 1839 1810 1776 1736 1687 1628 1555 

m
3
 szczap 1116 1108 1099 1089 1078 1065 1051 1034 1015 992 964 930 888 

Dąb 
571 kg SM/mp 

kg 5,00 4,72 4,43 4,15 3,86 3,58 3,30 3,01 2,73 2,44 2,16 1,88 1,59 

m
3
 2855 2835 2812 2786 2758 2726 2689 2646 2596 2537 2467 2380 2273 

mp 1999 1984 1968 1951 1931 1908 1882 1852 1817 1776 1727 1666 1591 

m
3
 szczap 1142 1134 1125 1115 1103 1090 1075 1058 1038 1015 987 952 909 

Topola 
353 kg SM/mp 

kg 5,00 4,72 4,43 4,15 3,86 3,58 3,30 3,01 2,73 2,44 2,16 1,88 1,59 

m
3
 1765 1752 1738 1723 1705 1685 1662 1636 1605 1569 1525 1472 1405 

mp 1236 1227 1217 1206 1193 1179 1163 1145 1123 1098 1067 1030 983 

m
3
 szczap 706 701 695 689 682 674 665 654 642 627 610 589 562 

Wartość opałowa drewna w zależności od jego ułożenia 
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Z tabeli jednoznacznie wynika, że świeżo ścięty buk o wilgotności 60% ma wartość opałową 2221 kWh w metrze 

sześciennym. To samo drewno po sezonowaniu i wysuszeniu do poziomu 20% wilgotności ma już wartość opałową na 

poziomie 2695 kWh w metrze sześciennym. To o 474 kWh czyli o 21% więcej.  

Ponieważ 1 litr oleju opałowego lub 1 metr sześcienny gazu to 10 kWh energii, to aby sprawdzić, ile litrów tych paliw 

może zastąpić metr sześcienny odpowiednio suchego drewna, należy wartości w wierszach „m3” podzielić przez 10.  

Na przykład. Metr sześcienny wspomnianego buka o wilgotności 60% zastąpi 222 litry gazu lub oleju. Ten sam buk rok 

później, kiedy ma wilgotność na poziomie 20% zastąpi już 269 litrów gazu lub oleju. Jak widać, różnica jest spora.  

Jak efektywnie suszyć drewno opałowe? 
 

Żeby „wycisnąć” z kupionego lub pozyskanego samodzielnie drewna jak najwięcej energii, aby nie zanieczyszczać 

środowiska i dbać o kominek/piec, drewno, którym będziemy palić należy odpowiednio wysuszyć.  

Aby przyspieszyć proces schnięcia drewna, należy go jak najszybciej po ścięciu pociąć na odpowiedniej długości kawałki i 

połupać. W ten sposób zwiększamy powierzchnię przez którą woda może odparować z drewna i przyspieszamy ten 

proces. 

Świeżo ścięte drewno ma wilgotność od 50% do 150%. Aby można było nim palić, jego wilgotność powinna być poniżej 

20%. Czas wysychania drewna zależy od jego gatunku oraz od tego, gdzie i jak je suszymy.  

Jeśli czytałeś informacje zawarte w tym kompendium, to wiesz, że dąb zawiera garbniki i kwasy, które działają 

niekorzystnie na kominek i przewód kominowy. Aby wypłukać je z drewna, dobrze jest przez pierwszy rok sezonować 

dębinę bez przykrycia, aby deszcz mógł wypłukać z niego to, co niepotrzebne i szkodliwe.  

Drewno kominkowe i opałowe powinno być sezonowane w przewiewnym miejscu. Jeśli proces schnięcia będzie 

przebiegał zbyt wolno, w drewnie zaczną się mnożyć grzyby i drewno zacznie gnić i próchnieć a jego wartość opałowa 

będzie spadać.  

Jak już wspominałem, czas schnięcia drewna do stanu, w którym będzie można nim palić w kominku zależy między 

innymi od jego gatunku.  

 Topole i drewno iglaste schną  1 rok 

 Lipa, olcha i brzoza potrzebują do wyschnięcia 1,5 roku 

 Buk, grab, jesion, drzewa owocowe schną 2 lata 

 Dąb do solidnego wyschnięcia potrzebuje 2,5 roku 

Aby drewno opałowe mogło wysychać szybko i efektywnie, powinno mieć dobre przewietrzanie ze wszystkich stron. 

Wtedy wilgotne powietrze jest zabierane przez wiatr. Drewno powinno być tak ułożone, żeby jego czoła były skierowane 

na zewnątrz stosu, ponieważ przez powierzchnie czołowe najintensywniej odparowuje woda. Stos z drewnem powinien 

być przykryty, żeby po wyschnięciu ponownie nie nasiąkał wodą deszczową. Szczapy w stosie powinny być ułożone korą 

do góry, żeby w sytuacji, kiedy na drewno będzie padał deszcz, krople spływały po korze, nie wnikając w drewno. 

Sezonowane drewno nie może leżeć bezpośrednio na ziemi lub betonie. Aby oddzielić go od podłoża i umożliwić 

swobodny przepływ powietrza pod stosem, można drewno ułożyć na paletach, legarach, okrąglakach lub deskach. 

Ważne, żeby nie miało kontaktu z wilgotnym podłożem. Stosy drewna powinny być ułożone w drewutni, pod ścianą lub 

w ogrodzie w sposób bezpieczny. Drewno podczas wysychania zmniejsza swoje rozmiary i po kilku miesiącach niedbale 

ułożony stos może się przewrócić.  
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Kolejnym zagrożeniem są dzieci. Ułożone drewno to magnes dla naszych pociech. Stos drewna zachęca do wspinania i 

bawienia się w jego pobliżu. Układając stos drewna należy go odpowiednio zabezpieczyć przed dziećmi.   

Układając drewno, budując drewutnię weźmy pod uwagę miejsce, gdzie ona powstanie lub gdzie ułożymy drewno. Aby 

szybko wyschło, ułóżmy je po południowej lub zachodniej stronie domu. To najbardziej nasłonecznione strony ogrodu a 

grzejące słońce przyspiesza wysychanie drewna.  

Układając drewno pod ścianą domu, zachowajmy odstęp co najmniej 10 cm od ściany. Ułatwi to przewiew a w 

przypadku, kiedy drewno zaatakują grzyby, uchroni przed ich przejściem na ścianę domu.  

Świeżego drewna pod żadnym pozorem nie wolno magazynować w pomieszczeniach zamkniętych, takich jak piwnice czy 

garaże. Jeśli nie będzie przewiewu powietrza wokół drewna, szybko spróchnieje. W najgorszym przypadku zostanie 

„zjedzone” przez grzyby, które mogą zaatakować również ściany domu.  

W domu można magazynować tylko i wyłącznie suche drewno i to w ilości potrzebnej do palenia na kilka dni. Wtedy w 

cieple doschnie jeszcze trochę i będzie można z niego uzyskać więcej energii.  

Drewno można sezonować przy ścianie budynku, pod tarasem, w specjalnej drewutni na drewno, w wolno stojących 

stosach lub luzem, w koszach lub pojemnikach. Wszystko zależy od możliwości na naszej działce i od naszych preferencji. 

W każdym z tych przypadków należy pamiętać o tym, że wokół drewna musi być przewiew powietrza, stos powinien być 

przykryty i nie powinien mieć kontaktu z podłożem.  

Ile drewna trzeba przygotować na zimę? 
 

Na początku musisz wiedzieć, że optymalny czas sezonowania drewna to 2 lata. Dlatego trzeba przygotować 

odpowiednio dużo miejsca na składowanie opału na najbliższe 3 sezony grzewcze. Musimy mieć drewno, które 

przygotowaliśmy dwa lata temu i którym będziemy palić w najbliższą zimę. Musimy mieć odpowiednią ilość opału, który 

przygotowaliśmy  rok temu i który zużyjemy za rok. Musimy także przygotować odpowiednią ilość drewna, które 

zużyjemy w zimę za dwa lata. Tylko w ten sposób zapewnimy odpowiednie wyschnięcie drewna kominkowego i jego 

przygotowanie na sezon grzewczy.  

Aby oszacować ilość drewna, jaka jest nam potrzebna na sezon grzewczy musimy wiedzieć : 

 Czy piec na drewno będzie tylko uzupełnieniem innego rodzaju ogrzewania czy też będzie to podstawowe źródło 

ciepła w domu? 

 Ile pomieszczeń i o jakiej powierzchni będzie ogrzewanych piecem na drewno? 

Powierzchnię ogrzewaną drewnem łatwo wyliczyć. Mnożymy po prostu długość i szerokość pokoju i mamy jego 

powierzchnię.  Jeśli drewnem będzie ogrzewane więcej niż jedno pomieszczenie, to ich powierzchnie należy zsumować. 

Doświadczalnie wyznaczono współczynniki zapotrzebowania na ciepło i wynoszą one: 

 10-20 W/m2 w domach pasywnych 

 20-40 W/m2 w domach wysoko energooszczędnych 

 50-70 W/m2 w domach energooszczędnych i dobrze izolowanych starszych domach 

 70-120 W/m2 w domach typowych, słabo izolowanych 

Posługując się powyższymi wartościami można obliczyć, że ogrzanie pomieszczenia o powierzchni 40 m2 w starym nie 

ocieplonym domu dla którego zapotrzebowanie na ciepło wynosi 100 W/m2 wynosi 4000 W czyli 4 kW.  
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Jeśli mieszkamy w domu energooszczędnym, którego zapotrzebowanie na ciepło wynosi 50 W/m2, a powierzchnia to 

130 m2 to łatwo obliczymy, że do jego ogrzania potrzebujemy 6500 W, czyli 6,5 kW energii. 

Przyjmuje się, że roczne zapotrzebowanie na materiał opałowy dla domu wolnostojącego ogrzewanego wyłącznie 

suchym drewnem wynosi: 

 Przy paleniu twardym drewnem liściastym to około 1,5 metra przestrzennego na kilowat (mp/kW) 

 Przy paleniu drewnem miękkim to około 2 metry przestrzenne na kilowat (mp/kW)  

 Jeśli dom będziemy ogrzewać peletami to na jeden kilowat potrzebnej energii musimy liczyć 450 kg paletów.  

Wracając do przykładu. Mieszkając w domu energooszczędnym ogrzewanym wyłącznie kominkiem z płaszczem wodny, 

który potrzebuje 6,5 kW energii do jego ogrzania, musimy zgromadzić na jeden sezon grzewczy: 

 9,75 metra przestrzennego twardego drewna liściastego 

 13 metrów przestrzennych drewna miękkiego 

 2925 kg peletów 

 3 tony brykietów, przy założeniu że 1 tona brykietu odpowiada 3 mp drewna bukowego. 

Wartości te są przykładowe a rzeczywiste zużycie materiału opałowego w sezonie grzewczym zależy od: 

 jakości izolacji domu i stolarki okiennej,  

 rodzaju wentylacji (grawitacyjna czy mechaniczna z odzyskiem ciepła),  

 temperatury jaką chcemy osiągnąć w domu,  

 sprawności pieca  

 pogody i temperatury zewnętrznej w sezonie grzewczym 

 ustawień sterownika ogrzewania i tego, czy na noc i czas nieobecności domowników obniżamy co nieco 

temperaturę w domu 

Rzeczywiste zapotrzebowanie na opał możemy sprawdzić doświadczalnie, mieszkając w domu i sprawdzając, jak często i 

mocno trzeba grzać, żeby nie marznąć. Pierwsze 2-3 sezony grzewcze powinny dać nam odpowiedź na pytanie, ile opału 

na zimę rzeczywiście potrzebujemy. Najlepiej jest notować, ile drewna, peletu czy brykietu kupiliśmy, i ile nam go 

zostało po zakończeniu grzania. Odejmując jedno od drugiego będziemy wiedzieli, ile paliwa wykorzystaliśmy. 

Prowadząc takie notatki przez kilka lat otrzymamy pewną wartość średnią, która będzie wyznacznikiem rocznego 

zapotrzebowania naszego domu na opał.  

Przydatność drewna do palenia w kominku. 
 

Jak już zapewne wiesz, jednym z głównych kryteriów podczas wyboru drewna opałowego jest jego wartość opałowa. Im 

ona wyższa, tym więcej energii uzyskamy z drewna. Jeśli spalamy drewno w piecu, to nie ma znaczenia, czy będzie to 

drewno iglaste czy liściaste. Co najwyżej, częściej będziemy musieli do pieca dokładać. W tym przypadku nie zależy nam 

na czystej szybie i wyglądzie płonącego ognia. Ważne jest tylko, żeby drewno było suche.  

Zupełnie inaczej sytuacja wygląda, kiedy drewnem chcemy palić w kominku. Wtedy poza solidną porcją ciepła 

oczekujemy również, że płonące drewno nie będzie brudzić kominka ani szyby, będzie się palić długo i spokojnie i cieszyć 

oko ładnym płomieniem. Kiedy korzystamy z kominka otwartego, to musimy unikać drewna, które strzela iskrami, bo 

możemy doprowadzić do pożaru domu.  

Spalanie drewna to tylko jeden, ostatni etap przygotowania drewna do kominka. Zanim kawałek drewna włożymy do 

kominka, musi ono zostać ścięte, pocięte na kawałki, połupane, dostarczone pod nasz dom, wysuszone i dopiero wtedy 
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możemy spalić je w kominku. Dlatego wartość opałowa nie powinna być wyznacznikiem przydatności drewna do palenia 

w kominku. Poza tym kryterium, musimy brać również pod uwagę: 

 Wilgotność drewna – jeśli będziemy w kominku palić mokrym bukiem, to uzyskamy z niego mniej energii niż z 

suchej wierzby czy lipy. Dlatego w kominku należy palić drewnem suchym. 

 Szybkość przesychania drewna – jeśli sezonujemy drewno to ten parametr będzie decydował o tym, kiedy 

przygotowanym drewnem będziemy mogli ogrzewać dom. Drewno o mniejszej wartości opałowej może 

przesychać szybciej i mieć większą przydatność do palenia w kominku niż np. buk czy dąb. Jeśli nie mamy 

zapasów drewna na zimę i chcemy je zrobić wiosną, to powinniśmy poszukać brzozy lub jesionu. Przesychają 

one szybko i już po kilku miesiącach mogą nadawać się do palenia w kominku. W przypadku dębu, buka czy 

grabu takiej możliwości nie ma. Te gatunki wymagają co najmniej dwóch lat sezonowania.  

 Udział kory – kora to w przypadku drewna kominkowego towar niepożądany. Ma ona wartość opałową 

zdecydowanie gorszą od samego drewna, zawiera piasek, owady i glinę, brudzi kominek. A poza tym, im więcej 

w zakupionej porcji drewna kory, tym mniej samego drewna, za które płacimy. W przypadku buka i graba, kora 

to około 5%-7% objętości drewna, a w przypadku dębu i akacji wartość ta może dochodzić do 20%. Kupując 

drewno z grubą korą, otrzymujemy nawet o 15% mniej czystego, wysoko energetycznego drewna niż w 

przypadku gatunków z korą cienką.  

 Łatwość łupania – Drewno kominkowe kupujemy już połupane, albo musimy tą czynność wykonać sami. Aby nie 

była to zbyt ciężka praca powinniśmy szukać gatunków, które dobrze się palą i łatwo je połupać. Takimi 

propozycjami są brzoza i buk. Natomiast grab, jesion, dąb, gatunki o wysokiej wartość opałowej ciężko jest 

połupać ze względu na ich budowę wewnętrzną. 

 Skład chemiczny drewna – zawartość kwasów, żywic i garbników wpływa w znaczący sposób na ich wartość 

opałową. Im więcej dymu, dziegciu czyli smoły, kwasów i sadzy wydziela się z płonącego drewna, tym mniej 

nadaje się ono do palenia w kominku. Z tego też wzglądu dąb nie jest dobrą propozycją jako drewno kominkowe 

bo podczas jego spalania, szczególnie niepełnego, w niskiej temperaturze, wydzielają się kwasy, które mogą 

powodować korozję elementów stalowych przewodu kominowego. Jeśli chodzi o drewno drzew iglastych, to 

można je spalać w kominku, ale musi ono być bardzo dobrze wysuszone i spalane w wysokiej temperaturze bo 

tylko wtedy żywice spalają się nie wydzielając szkodliwych substancji i nie zaklejają przewodu kominowego.  

 Gęstość drewna – to najważniejsza cecha drewna, którym chcemy palić w kominku. Jest on zmienna w 

zależności od wilgotności drewna i porównywanie tego parametru ma sens tylko dla drewna powietrznie lub 

całkowicie suchego. Zależy ona od zawartości biel i twardzieli w drewnie, od wieku drewna, od miejsca w którym 

rosło oraz z jakiej części pnia zostało pozyskane. Im gęstość większa, tym dłużej i spokojniej pali się drewno. Do 

gatunków o wysokiej i umiarkowanej gęstości (610-800 kg/m3) zaliczamy: śliwę, grab, akację, buka, jesion, dąb, 

jabłoń, gruszę, orzech, wiąz, klon, brzoza, czereśnia. Drewna o gęstości niskiej (200-600 kg/m3) to wiśnia, olsza, 

kasztan, lipa, topola, osika, sosna, świerk, jodła wierzba i olcha. Analizując to zestawienie można stwierdzić, że 

np. grab będzie miał dwa razy więcej „drewna w drewnie” niż wierzba albo olsza. Czyli teoretycznie drewna 

lekkie powinny być dwa razy tańsze.  

Biorąc pod uwagę powyższe cechy, które decydują o przydatności drewna do palenia  w kominku można przygotować 

ranking gatunków, które nadają się do kominka lepiej a które gorzej.  

 Gatunki które nadają się idealnie do palenia w kominku to: grab, buk, jesion, orzech, śliwa, jabłoń, grusza 

 Gatunki, które są dobre do palenia w kominku to: brzoza, klon, wiąz, czereśnia, dąb, leszczyna, wiśnia, olcha, 

akacja 

 Gatunki dopuszczalne do palenia w kominku to: osika, lipa, kasztan, wierzba, świerk, jodła, sosna, modrzew 

Jak widać, drewno uznawane potocznie na kominkowe, czyli dąb czy akacja, zostały zepchnięte na dalsze pozycje. 

Wynika to z dużej zawartości kory w masie drewna i występujących np. w dębinie garbników i kwasów. Dodatkowo 

drewno to ciężko się łupie i wymaga długiego sezonowania.  
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Co ciekawe, na pierwszym miejscu obok buka znalazły się drzewa owocowe takie jak śliwa, grusza, jabłoń. Mają one 

wysoką gęstość, mało kory i przy spalaniu wydzielają przyjemny zapach. No i czasem można je pozyskać za bezcen, np. 

od sąsiada, który wycina sad i uważa, że drzewa owocowe nie mają większej wartości opałowej.  

Co kominkowy palacz powinien mieć w swojej drewutni? 
 

Pasjonata palenia w kominku można porównać do konesera wina. Radość 

sprawia mu czyszczenie kominka, palenie w nim, patrzenie na tańczące w 

kominku płomienie i delektowanie się przyjemnym ciepłem, jakie od niego 

płynie. Dlatego też ten, kto często korzysta z kominka powinien mieć drewutnię i 

gromadzić w niej różne gatunki opału tak, jak koneser wina, różne jego butelki w 

swojej piwnicy. Różnica między zawartością drewutni i piwnicy jest taka, że do 

kominka wystarczą roczniki 2-3 letnie a wino im starsze tym lepsze. W drewutni 

powinien się znajdować opał na różne okazje i w różnej postaci.  

W dobrze zaopatrzonej drewutni powinien się znaleźć dobry brykiet drzewny, 

twarde i miękkie drewno, cienkie połupane drewno na rozpałkę i co nieco 

grubszego drewna iglastego.  

Brykietem możemy palić długo i efektywnie na co dzień a szczególnie, kiedy 

ściska mróz. Wtedy ładujemy kominek raz na kilkanaście godzin lub raz na dobę.  

Kiedy chcemy cieszyć się pięknym płomieniem, widokiem płonących polan 

drewna, to jako paliwo powinniśmy wykorzystać grube drewno buka, grabu, 

brzozy.  

Jeśli dodatkowo chcemy do jakiś czas cieszyć ucho odgłosem trzaskających iskier, to miedzy grubsze kawałki powinniśmy 

włożyć drewno iglaste. Jeśli jest suche, można je spalać w kominku i dostarczy nam ono niezapomnianych wrażeń kiedy 

będzie strzelać iskrami. Oczywiście, nie palimy drewnem iglastym w kominkach otwartych. 

W drewutni możemy również zgromadzić trochę taniego miękkiego drewna wierzby, lipy lub topoli, którymi możemy 

rozpalić w kominku wiosną lub jesienią, kiedy chcemy przełamać temperaturę w domu i cieszyć się romantycznym 

klimatem w deszczowy wieczór.  

Jak widzisz, w drewutni powinieneś mieć wszystkiego po trochu. Wtedy będziesz przygotowany na każdą okazję.  

Przychodzą goście, są święta, rocznica ślubu, miły wieczór z żoną, dokładasz trochę buka lub grabu, dwa kawałki sosny i 

podpalasz w kominku. Drewno pali się, strzela iskrami, wydziela ciepło a w salonie masz romantyczny i przyjemny 

nastrój.  

Zima, za oknem, mróz ściska świat a ty chcesz obudzić się w ciepłym domu? Ładujesz do kominka dwie lub trzy paczki 

dobrego brykietu podpalasz go i odpowiednio ustawiasz dopływ powietrza. W kominku co prawda nie ma pięknych 

tańczących płomieni ale jest gorący, czerwony żar który długo i spokojnie ogrzewa dom. Rano budzisz się i masz w domu 

ciepło i przyjemnie. 

Twoja drewutnia powinna być twoim oczkiem w głowie. Powinieneś ją zaopatrywać przed każdym sezonem grzewczym, 

żeby ze spokojem czekać na zimę i chłodne dni.  
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Źródła, z których korzystałem przygotowując to kompendium 
 

 

 

Książka „Drewno do pieca i kominka”, autor Christa Klus-Neufanger. 

 

 

Opisałem ją na swoim blogu : http://marekmika.blogspot.com/2014/12/drewno-

do-pieca-i-kominka-kupiem.html 

 

 

 

 

 

 

Strony internetowe: 

 http://www.instalacjebudowlane.pl/152-33-68-wartosc-energetyczna-drewna-opalowego--tabela.html 

 http://www.stihl.pl/gatunki-drewna.aspx 

 http://www.drewnoopalowe.suwalki.pl/cms/index.php/wartosc-opalowa 

 http://www.paliwadrzewne.pl/index.php?dzid=35&did=53 

 http://komdrew.pl/vad_wartosc.html 

 

Poradnik ten chroniony jest moimi prawami autorskimi. Można go swobodnie 

rozpowszechniać, ale nie można bez mojej zgody zmieniać jego treści.  

Jeśli otrzymałeś tą książkę za darmo, ale po zapoznaniu się z jej treścią uważasz, że jest ona warta kilka złotych, to 

możesz wpłacić je na moje konto :  69 1140 2004 0000 3702 3759 6204  .  

Nie chcę, żebyś traktował to jako formę żebrania. To po prostu możliwość odwdzięczenia się autorowi za kilkadziesiąt 

godzin żmudnej pracy nad przygotowaniem tego poradnika.  
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