Jak prawid³owo ogrzewaæ drewnem
Do spalania drewna w kot³ach do tego przystosowanych nale¿y u¿ywaæ drewna o wilgotnoœci do 20%. Dlatego bardzo
wa¿ne jest prawid³owe sk³adowanie i suszenie drewna.
Drewno do wysuszenia potrzebuje minimum dwa lata. Wykres przedstawia zawartoœæ wody w drewnie bukowym
przy sk³adowaniu na wolnym powietrzu. Mo¿na tu zaobserwowaæ, ¿e drewno po oœmiu miesi¹cach sk³adowania znowu
wch³ania wilgoæ.
Od 14 do 21-go miesi¹ca ma wilgotnoœæ poni¿ej 20%.
Drewno powinno byæ sk³adowane w miejscach przewiewnych , mo¿liwie nas³onecznionych
os³oniêtych przed deszczem- najlepiej od po³udniowej strony.
Rzêdy u³o¿onego drewna powinny byæ na szerokoœæ d³oni odsuniête od siebie , aby powietrze mog³o swobodnie miedzy
nimi cyrkulowaæ i odprowadzaæ wilgoæ.
Niedopuszczalne jest sk³adowanie œwie¿ego drewna w kot³owni. Nie przesycha ono w takich warunkach, ale nastêpuje
jego rozk³ad spowodowany grzybem.
Tylko dobrze wysuszone drewno mo¿e byæ sk³adowane w prawid³owo wentylowanej kot³owni.
Drewno w zale¿noœci od czasu i warunków suszenia zawiera
drewno suszone w suszarniach do 10% wilgotnoœci
- dobrze wysuszone drewno na powietrzu 15% wilgotnoœci
- wysuszone drewno na wolnym powietrzu os³oniête od deszczu jesieni¹ i zim¹ 20%
- Œwie¿e drewno prosto z lasu wiêcej jak 50% wilgotnoœci
Wilgotnoœæ a wartoœæ energetyczna drewna
Wartoœæ energetyczna drewna w du¿ym stopniu zale¿y od jego wilgotnoœci. Im wiêksza wilgotnoœæ tym ni¿sza jego
wartoœæ energetyczna. Zawarta w drewnie woda musi przy spalaniu zostaæ odparowana. Im wiêcej wody w drewnie, tym
wiêcej tracimy zawartej w drewnie energii na jej odparowanie
Tabela pokazuje zale¿noœæ pomiêdzy wilgotnoœci¹ drewna w procentach, a wartoœci¹
energetyczn¹ w kWh/kg .
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Mo¿na zauwa¿yæ , ¿e drewno œwie¿e o wilgotnoœci 50% posiada tylko po³owê wartoœci energetycznej tego co drewno o
wilgotnoœci 10%. Wynika z tego, ¿e spalanie drewna œwie¿ego jest nie tylko nie gospodarne, ale wrêcz szkodliwe dla
œrodowiska. Wysoka zawartoœæ wody w drewnie powoduje obni¿anie temperatury spalania, a co za tym idzie mocne
dymienie, smo³owanie, kondensacja wody kominie oraz jego uszkodzenia. Zwiêkszona emisja szkodliwych substancji w
spalinach, które nie uleg³y spaleniu.
Suszone na powietrzu drewno osi¹ga wilgotnoœæ 20% w nastêpuj¹cym czasie:
12 18 miesiêcy
16 - 24 miesi¹ce

jod³a , œwierk, wierzba, topola, lipa
sosna, olcha, jesion, drzewa owocowe, d¹b, buk, brzoza

Proces spalania
W proces spalania mo¿na podzieliæ na trzy fazy:
1.Faza suszenia
w tej fazie woda zawarta w drewnie zamienia siê w parê wodn¹. Temperatura ok. 100C.
Poprzez szybkie suszenie drewno kurczy siê i pêka , co przyspiesza proces jednak temperatura spalania w tej fazie jest
niska wystêpuje dymienie, energia tracona jest na suszenie, czas fazy suszenia zale¿y od iloœci wody zawartej w
drewnie.
2. Faza odgazowania drewna
Po fazie suszenia temperatura wzrasta ze 100C do ok. 300C rozpoczyna siê proces odgazowania. Z drzewnej masy
wydobywa siê bardzo bogaty w energiê gaz drzewny o ró¿norodnym sk³adzie chemicznym , którego g³ównymi
sk³adnikami jest wêgiel, tlen i wodór.
Drewno mimo ¿e nale¿y do paliw sta³ych w 84% sk³ada siê z substancji, które zamieniaj¹ siê w procesie spalania w gaz
drzewny. Gaz drzewny spalaj¹c siê w odpowiednich warunkach wytwarza d³ugi niebiesko-¿ó³ty p³omieñ o temperaturze
800C do 1000C.
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3.Faza koñcowa
Po wypaleniu wszystkich lotnych substancji zawartych w drewnie nastêpuje spalanie wêgla drzewnego. Roz¿arzony
wêgiel drzewny spala siê w temperaturze 500-800C . W tym czasie mo¿na zaobserwowaæ krótki b³êkitny p³omieñ i brak
dymienia..

Produkty spalania
G³ównymi sk³adnikami chemicznymi w drewnie jest wêgiel i woda. Po³¹czenia tych substancji w prawid³owym procesie
spalania powoduje, ¿e drewno jest przyjaznym dla œrodowiska naturalnego cz³owieka ekologicznym paliwem.
Szkodliwe dla œrodowiska substancje takie jak siarka, chlor i metale ciê¿kie praktycznie w drewnie nie wystêpuj¹.
Przy spalaniu w pierwszym rzêdzie woda H2O zamienia siê w parê wodn¹, a wêgiel ³¹czy siê z tlenem w CO2.
Doœwiadczenie uczy, ¿e spalanie drewna w nieodpowiednich warunkach powoduje
wydobywanie siê gêstego dymu i nieprzyjemnego zapachu. D³ugo trwaj¹ce,
nie ca³kowite spalanie gazu drzewnego, mo¿e powodowaæ:
Zbyt niska temperatura spalania, spowodowana np. du¿¹ wilgotnoœci¹ drewna
- Nie ca³kowite spalanie mo¿e byæ spowodowane zbyt ma³ym dop³ywem powietrza potrzebnego do spalania
- W kot³ach na zgazowanie drewna gdzie spalanie odbywa siê w dolnej czêœci kot³a zbyt niska temperatura powrotu
wody grzewczej
- Zbyt ma³y przekrój komina lub jego za³amania utrudniaj¹ odprowadzanie spalin , co uniemo¿liwia prawid³owy
dop³yw powietrza do pieca.
Przy nieprawid³owym spalaniu powstaj¹ takie szkodliwe substancje jak tlenek wêgla, kwas octowy, fenol, metanol,
formaldehyd, i dalsze wêglowodorowe substancje , powstaje równie¿ kopcenie , smo³a, dziegieæ.
Kot³y gazuj¹ce drewno.
Kot³y te konstrukcyjnie przygotowane do bardzo efektywnego spalania drewna , coraz czêœciej wykorzystywane s¹ do
ogrzewania naszych domów. Przechodz¹ bardzo pozytywne wyniki badañ laboratoryjnych i testów praktycznych.
Prawid³owe procesy spalania s¹ w tym kotle wspomagane przez wentylator. W górnej czêœci kot³a znajduje siê komora
za³adowcza do której wk³adamy kawa³ki drewna o d³ugoœci do 50 cm na roz¿arzony wêgiel drzewny.
Wentylator podaje powietrze do komory za³adowczej, co powoduje wydzielanie siê gazu drzewnego. Gaz drzewny pod
wp³ywem wytworzonego w komorze za³adowczej ciœnienia kierowany jest poprzez duszê palnika do dolnej komory
spalania. Do dyszy doprowadzane jest powietrze wtórne które mieszaj¹c siê z gazem drzewnym powoduje jego spalanie
w bardzo wysokiej temperaturze rzêdu 800-1000C. Przy wysokiej jakoœci spalaniu obserwujemy prawid³owy niebiesko¿ó³ty p³omieñ i minimaln¹ iloœæ popio³u.
Wszystkie badania prowadzone na kot³ach gazuj¹cych drewno wskazuj¹, ¿e osi¹ga on prawid³owe parametry spalania,
je¿eli pracuje na mocy minimum 50% i temperaturze kot³a od 65 do 90C. Jednak uk³ad grzewczy naszego domu
potrzebuje regulacji w przedziale od 15 do 100%. Jednym ze sposobów uzyskania takiego zakresu regulacji jest
wspó³praca kot³a na zgazowanie drewna ze zbiornikiem akumulacyjnym.
Zbiornik akumulacyjny
Zbiornik akumulacyjny jest to urz¹dzenie w którym zmagazynowana woda kot³owa, przejmuje nadmiar ciep³a które
produkuje kocio³, a którego nie jest w stanie przej¹æ ogrzewany budynek poprzez grzejniki, oraz ogrzewacz ciep³ej wody
u¿ytkowej. Kiedy zbiornik akumulacyjny jest ca³kowicie na³adowany do temperatury 90C powinno
nast¹piæ wy³¹czenie kot³a. I od tego czasu budynek zaczyna pobieraæ ciep³o ze zbiornika akumulacyjnego poprzez uk³ad
sterowanego zaworu mieszaj¹cego w zale¿noœci od potrzeb. W zbiorniku akumulacyjnym gor¹ca woda w górnej czêœci
zbiornika wyp³ywa do instalacji, natomiast ch³odna woda powracaj¹ca z instalacji wp³ywa do jego dolnej czêœci. W wyniku
tego obiegu tworzy siê w zbiorniku temperaturowe uwarstwienie - w górnej czêœci zbiornika mamy wodê o temperaturze
do jakiej zbiornik zosta³ ogrzany tj. 80-90C, natomiast w dolnej wodê o temperaturze 30-40C pomiêdzy stref¹ górn¹, a
doln¹ wystêpuje warstwa graniczna o gruboœci 10-15cm. Aby uzyskaæ prawid³owe uwarstwienie zawsze nale¿y ³adowaæ
zbiornik do temperatury powy¿ej 80C.
Planuj¹c ogrzewanie z wykorzystaniem zbiorników akumulacyjnych nale¿y pamiêtaæ, ¿e na jeden kW mocy kot³a
przyjmujemy 50-70 litrów wody w zbiornikach akumulacyjnych.
Ogrzewanie drewnem, pompy ciep³a, kolektory s³oneczne, energia elektryczna w drugiej taryfie s¹ to uk³ady które
konieczne musz¹ wykorzystywaæ technikê akumulacji ciep³a, dlatego ³atwo mo¿emy je ³¹czyæ np. ogrzewanie drewnem
+ kolektory s³oneczne.
Zbiorniki akumulacyjne s¹ u¿ywane wszêdzie tam, gdzie generowanie i u¿ycie ciep³a nie odbywa siê jednoczeœnie. W
zbiornikach akumulacyjnych magazynowane ciep³o jest „wywo³ywane” nawet kilkanaœcie godzin póŸniej kiedy jest
potrzebne. Zbiorniki takie znajduj¹ zastosowanie w uk³adach grzewczych z kot³em na paliwo sta³e lub kominkiem oraz w
instalacjach solarnych.

www.ecovarm.com

Opalanie drewnem z wykorzystaniem zbiornika akumulacyjnego umo¿liwia:
- zwiêkszenie sprawnoœci uk³adu grzewczego przynajmniej o 100%
- mniejsze dymienie i powstawanie smo³y
- podwy¿szenie komfortu
- przed³u¿enie okresu eksploatacji kot³a
- zmniejszenie nak³adu pracy
Sposób na zwiêkszenie sprawnoœci i zmniejszenie zu¿ycia drewna
Wykorzystanie zbiornika akumulacyjnego w uk³adzie centralnego ogrzewania sterowanego urz¹dzeniem TERMOVAR
wspó³pracuj¹cym z kot³em na paliwo sta³e znacznie podnosi sprawnoœæ uk³adu. Pozwala na zwiêkszenie zdolnoœci
magazynowania energii cieplnej w uk³adzie i kontrolowane jej wykorzystanie. Podwy¿szenie sprawnoœci kot³a oraz praca
kot³a w zakresie temperatur 70 - 90°C , wyeliminuje dymienie i powstawanie smo³y. Znacznie poprawi komfort obs³ugi
kot³a wyd³u¿aj¹c okresy miêdzy kolejnymi za³adunkami. Prawid³owa praca kot³a ze zbiornikiem akumulacyjnym wyd³u¿y
¿ywotnoœæ kot³a , zapobiegaj¹c powstawaniu korozji niskotemperaturowej.
Akumulacja ciep³a daje wysok¹ sprawnoœæ
Zastosowanie uk³adu grzewczego z w³aœciwie po³¹czonym zbiornikiem akumulacyjnym o pojemnoœci wynosz¹cej 50-70
litrów na ka¿dy 1 kW lub ok. 10 litrów wody na 1 m2 powierzchni ogrzewanej , umo¿liwia pracê kot³a z moc¹
nominaln¹ , osi¹ganie wysokiej sprawnoœci oraz gromadzenie nadwy¿ki ciep³a w zbiorniku. Praca kot³a z moc¹
nominaln¹ nie powoduje dymienia, smo³owania i obni¿a zu¿ycie drewna. Po 4 5 godzinach zbiornik akumulacyjny jest
na³adowany i po ca³kowitym wypaleniu siê drewna w kotle, przejmuje rolê urz¹dzenia ogrzewaj¹cego dom. Czas
roz³adowania zbiornika bêdzie zale¿ny od jego wielkoœci, kubatury budynku i temperatury zewnêtrznej, wynosi on
przeciêtnie 10 20 godzin .

Schematy monta¿u kot³a na drewno w uk³adzie ze zbiornikami akumulacyjnymi.
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Wiêksza trwa³oœæ kot³a
Kot³y opalane drewnem wykorzystuj¹ce jego zgazowanie osi¹gaj¹ sprawnoœæ 80 90% je¿eli pracuj¹ z moc¹ optymaln¹.
Domek jednorodzinny ok. 150m2 w okresie zimowym potrzebuje przeciêtnie do ogrzania 5 8 KW . Kocio³ eksploatowany
bez zbiornika akumulacyjnego w którym moc zostaje obni¿ona do 5 KW nara¿ony jest na tworzenie siê substancji
smolistych, sprawnoœæ kot³a spada do oko³o 30% , wzrasta zu¿ycie drewna opa³owego. Smo³owanie zmusza do
czêstego i pracoch³onnego czyszczenia kot³a i usuwania sadzy z komina. Istnieje równie¿ mo¿liwoœæ zapalenia siê
sadzy w kominie.
W domu d³u¿ej jest ciep³o
Zmagazynowane ciep³o mo¿e nagrzewaæ dom przez 10-20 godzin, zanim konieczne oka¿e siê ponowne rozpalanie.
Podwy¿szony komfort
Urz¹dzenie TERMOVAR w uk³adzie kocio³ zbiornik akumulacyjny, jest niezbêdne do utworzenia prawid³owego
uwarstwienia w zbiorniku i pozwala na optymalne wykorzystanie energii cieplnej w nim zmagazynowanej.
Wykorzystanie zdolnoœci akumulacji energii cieplnej zale¿y od prawid³owego uwarstwienia wody grzewczej przy
³adowaniu , jak i roz³adowaniu. Uwarstwienie wystêpuje, gdy gor¹ca woda jest doprowadzana ma³ym strumieniem do
górnej czêœci prawid³owo zaizolowanego zbiornika. Woda gor¹ca jako l¿ejsza utrzymuje siê w górnej czêœci zbiornika
tworz¹c strefê gor¹c¹ o wyraŸnie zaznaczonej warstwie granicznej poni¿ej której znajduje siê strefa z zimn¹ wod¹.
Gruboœæ warstwy granicznej wynosi od 5 do 10 centymetrów . W strefie wody gor¹cej utrzymuje siê temperatura ok.
80°C, a poni¿ej warstwy granicznej ok. 30°C.Prawid³owa praca urz¹dzenia TERMOVAR pozwala zmagazynowaæ w
zbiorniku akumulacyjnym o pojemnoœci 1000 litrów oko³o 60 kWh energii.
B³êdy pope³niane przy ogrzewaniu drewnem.
Podstawowym b³êdem jaki pope³niamy przy opalanie drewnem jest spalanie drewna o zbyt du¿ej wilgotnoœci powy¿ej
20%. Spalanie takiego drewna powoduje mocne dymienie na d³ugo po rozpaleniu. Odparowanie wody z drewna
poch³ania du¿o energii, trudno jest uzyskaæ optymaln¹ temperaturê spalania, poni¿ej której gaz drzewny nie ulega
spaleniu, poprzez komin przedostaje siê do atmosfery. Niska temperatura spalin powoduje kondensacjê pary wodnej w
kominie co w konsekwencji uszkadza jego konstrukcjê. Minimum dwa lata drewno powinno byæ prawid³owo sk³adowane i
suszone na powietrzu. Po dostarczeniu z lasu powinno byæ pociête na odpowiedni¹ d³ugoœæ i por¹bane.
B³êdem jest nie utrzymywanie wymiennika kot³a w nale¿ytej czystoœci. Regularnie przynajmniej raz w miesi¹cu powinno
siê przeczyœciæ wymiennik z nalotów sadzy i popio³u.
W kot³ach wykorzystuj¹cych proces zgazowania drewna temperatura spalin powinna byæ powy¿ej 150C , a temperatura
kot³a powy¿ej punktu rosy tj. 60C. Eksploatacja kot³a poni¿ej tych temperatur powoduje szybkie skorodowanie korpusu
oraz uszkodzenie komina.
W okresach przejœciowych temperatur jesieñ wiosna powinno siê kocio³ za³adowywaæ drewnem tylko czêœciowo, tak
aby mog³o ono byæ ca³kowicie spalone.
Jak¹ wartoœæ energetyczn¹ ma drewno ?
Wartoœæ energetyczna
m3 w kW/h

Wartoœæ energetyczna
mp w kW/h

Wartoœæ energetyczna
1 kg w kW/h

Jawor

2.600

1,900

4,1

Brzoza

2.700

1,900

4,3

Buk

2.800

2,100

4,0

D¹b

2.900

2,100

4,2

Olcha

2.100

1,500

4,1

Jesion

2.900

1,500

4,1

Topola

1,700

1,200

4,1

Akacja

3,000

2,100

4,1

Wi¹z

2.800

1,900

4,1

Sosna

2.300

1,700

4,4

Œwierk

2.100

1,500

4,5

Jod³a

2.000

1,400

4,5

Gatunek

Przyjêta wilgotnoœæ 15%.
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