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³upanie drewna za pomoc¹ siekiery 

DREWNO JAKO •RÓD£O ENERGII

BEZPIECZEÑSTWO

Opalanie domu drewnem ma  wielu zwolenników, jak i przeciwników. Ci ostatni 

twierdz¹, ¿e  wycinaj¹c drzewa doprowadzamy do degradacji œrodowiska. 

Zwolennicy przytaczaj¹ argument, ¿e jest to odnawialne Ÿród³o energii. Warto tutaj 

zaznaczyæ, ¿e z myœl¹ o przeznaczeniu drzew na cele grzewcze, zak³adane s¹ 

specjalne plantacje drzew. Dlatego te¿ w naszym kraju poda¿ wci¹¿ przekracza 

popyt. 

Mówi¹c o drewnie opa³owym warto rozró¿niæ dwie podstawowe grupy: drewno 

przeznaczone do palenia w kominkach oraz drewno  wykorzystywane do palenia w 

piecach (kot³ach centralnego ogrzewania). I tak jak w piecach mo¿emy spalaæ 

drewno iglaste, drewno zasiedlone przez owady, odpady drewniane, jak równie¿ 

korê i trociny, tak kominek jest zdecydowanie bardziej wymagaj¹cy. Tutaj najlepiej 

sprawdza siê drewno drzew liœciastych o wysokiej kalorycznoœci i niskiej wilgotnoœci. 

Najlepsze bêd¹ gatunki o zwartej strukturze i du¿ej twardoœci, takie jak: grab, buk, 

jesion, d¹b.

Œwie¿e drewno opa³owe zawiera oko³o 50 % wody i nie nadaje siê do spalania. Zanim 

u¿yjemy je na opa³,  wartoœæ ta powinna spaœæ do 20% lub nawet ni¿ej, co uzyskuje siê 

poprzez powolne suszenie, tzw. sezonowanie. Sezonowanie drewna œwie¿ego 

powinno trwaæ ok. 1,5 - 2 lat. Po tym czasie, jeœli spe³nimy pewne warunki, drewno 

bêdzie idealnym Ÿród³em energii. 

Aby rozpocz¹æ sezonowanie drewna, nale¿y je przede wszystkim por¹baæ. Nale¿y to 

zrobiæ jak najszybciej, poniewa¿ œwie¿e drewno ³atwiej siê ³upie. Po³upane na mniejsze 

kawa³ki, bêdzie wysycha³o du¿o szybciej. Kolejn¹ wa¿n¹ czynnoœci¹ jest odpowiednie, 

niezbyt ciasne u³o¿enie drewna, co zapewni dobr¹ cyrkulacjê powietrza i zapobiegnie 

pleœnieniu i gniciu. Optymalne jest sk³adowanie drewna pod dachem (np. pod wiat¹), na 

suchym pod³o¿u (mo¿emy stworzyæ kratownicê z ¿erdzi, jako podstawê stosu). Dobrze 

jeœli jest to miejsce nas³onecznione i przewiewne.

£upanie drewna jest czynnoœci¹ wymagaj¹c¹ zarówno si³y fizycznej, jak i odpowiedniej techniki. Musimy tak¿e koniecznie 

spe³niæ pewne warunki, aby czynnoœæ ta by³a dla nas bezpieczna.

- okulary ochronne  - zabezpiecz¹ nasze oczy przed ew. od³amkami drewna

- odpowiednie buty - powinny byæ twarde, zabudowane

- siekiera - dobrze naostrzona siekiera zapewni szybk¹ i sprawn¹ pracê, pamiêtajmy te¿ aby by³adobrze
osadzona na trzonku

- stabilne pod³o¿e - powinien to byæ szeroki pniak z twardego drewna, o wysokoœci siêgaj¹cej kolan, u³o¿ony na 

twardym pod³o¿u

- porz¹dek - miejsce w którym pracujemy powinno byæ uprz¹tniête, bez zbêdnych przedmiotów, które mog¹ 

przeszkadzaæ, lub nawet stanowiæ zagro¿enie podczas pracy

- drewno - musimy byæ pewni, ¿e w ³upanym przez nas drewnie nie ma gwoŸdzi lub innych metalowych 

elementów (jeœli s¹, nale¿y je koniecznie usun¹æ)
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- umieœæ roz³upywany kawa³ek drewna jak najdalej od siebie

- stañ w rozkroku w odpowiedniej odleg³oœci od pnia

- trzymaj siekierê prostymi rêkami za koniec trzonka (daje to najwiêksz¹ si³ê

uderzenia)

- staraj siê, aby siekiera trafi³a w rdzeñ (u³atwia to ³upanie nawet sêkatych

kawa³ków)

- jeœli w drewnie jest sêk, staraj siê trafiæ ostrzem prosto w niego

- roz³upywanie du¿ych k³ód zaczynaj od krawêdzi

- jeœli nie trafisz za pierwszym razem, lub trafisz, ale nie rozbijesz drewna na

dwa kawa³ki, spróbuj jeszcze raz

- jeœli siekiera utknê³a w drewnie nie wyjmuj jej tylko zamachnij siê siekier¹ z

drewnem

U¿ywanie klinów

W przypadku du¿ych k³ód mo¿e siê okazaæ, ¿e potrzebujemy klinów. U¿ywamy wtedy 

dwóch klinów. Jeden klin wbijamy przy jednej krawêdzi, drugi klin nieco dalej i uderzamy 

go do powiêkszenia siê pêkniêcia. Nastêpnie przenosimy pierwszy klin dalej i uderzamy go 

itd. a¿ do pêkniêcia ca³ej k³ody.

Pamiêtajmy aby do wbijania klinów u¿ywaæ zwyk³ego m³ota lub specjalnego m³ota do 

³upania, którego obuch jest dostosowany do pobijania metalu. Zwyk³a siekiera nie mo¿e 

s³u¿yæ jako klin, ani te¿ nie mo¿na ni¹ wbijaæ klinów, poniewa¿ mo¿e to byæ zarówno 

niebezpieczne dla nas, jak i trwale zniszczyæ narzêdzie.

TECHNIKA 

/filmydlutacomYou
Na naszym kanale znajdziesz m.in. filmy o:

- siekierach Gransfors Bruks

- ostrzeniu siekier ose³k¹ Gransfors Bruks

- ostrzeniu siekier kamieniami japoñskimi

- ostrzeniu siekier ostrzarkami Tormek

- rzucaniu siekierami i toporami Gransfors Bruks
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