Poniżej charakterystyka rodzajów drewna:
» Topola to drewno, które nie bardzo nadaje się do palenia nim w kominku, ponieważ jest
bardzo elastyczne, lekkie i szybko się spala. Używa się go przede wszystkim do rozpalania
ognia.
» Brzoza. Miękkie drewno brzozowe nadaje się do utrzymywania płomienia w palenisku
oraz do rozpalania ponieważ szybko się spala.
» Buk. Zwarte i twarde drewno o wysokiej wartości opałowej, które zapewnia dłuższe
spalanie. Nadaje się do wszystkich typów pieców i kominków.
» Dąb. Doskonałe drewno na opał; jest wysoko cenione ze względu na swoją zwartość,
bardzo wolno się spala i długo utrzymuje płomień w palenisku.
» Drzewa owocowe. Twarde drewno przeznaczone do spalania w kominkach i piecach. Pali
się powoli, daje mało dymu i wydziela przyjemny zapach. Problemy mogą się pojawić, jeżeli
podczas uprawy drzew traktowano je środkami grzybobójczymi i innymi substancjami
chemicznymi.
» Kasztanowiec. Nie jest to drewno przeznaczone do celów grzewczych. Niska wartość
opałowa powoduje, że podczas spalania powstaje zbyt dużo dymu.
» Modrzew. Twarde drewno modrzewiowe to opał niezłej jakości. Ze względu na zawartość
żywicy wytwarza zazwyczaj dużo dymu i zanieczyszcza przewód kominowy Wydziela mocny
aromatyczny zapach.
» Oliwka. Drewno to doskonale się pali, jeśli ma zielone barwę, świadczącą o obecności w
nim oliwy która aromatycznie pachnie na początku spalania.
» Orzech. Wysoko cenione drewno opałowe. Wytwarza intensywny zapach.
» Sosna. Drewno sosnowe jest opatem dość dobrej jakości, choć nie najbardziej wydajnym.
Spala się jasnym płomieniem, który szybko nagrzewa piec. Ze względu na dużą zawartość
żywicy bardzo dymi w pierwszej fazie spalania. Doskonałym materiałem opałowym są także
szyszki.
» Wiąz. Drewno wiązu jest twarde, spala się zatem bardzo powoli i ma dużą wartość
opałową, co oznacza, że można nim palić w kominku.
» Wiśnia. Drewno przeznaczone głównie do palenia w piecu, na którym przygotowuje się
potrawy Mniej przydatne jako opał kominkowy.

gatunek - najbardziej kaloryczne jest drewno gatunków liściastych o największej gęstości na
jednostkę objętości. Najlepiej więc zdecydować się na grab, buk, dąb, brzoza, jesion, klon.
Wielu z nas ceni też długi czas spalania – dobrym wyborem jest wtedy grab, jesion, robinia,
jabłoń czy cis. Drewno drzew liściastych jest gwarantem długotrwałej i bezawaryjnej pracy
kominka, oraz zapewnia stabilizację uzyskiwanej mocy grzewczej. Drewno drzew liściastych
o zwartej strukturze (grab, dąb, jesion, klon, brzoza, wiąz, akacja, buk, drewno drzew

owocowych) pali się równomiernie, nie strzela i wydziela mało dymu. Drewno dębu i jesionu
przy spalaniu dostarcza dużo ciepła i rzadko strzela. Drewno buku, klonu, brzozy pali się
o wiele spokojniej, ale też dostarcza dużo mniej energii cieplnej. Drewno drzew owocowych
podczas spalania wydziela przyjemny zapach. Drewno brzozowe wydziela szczególnie dużo
sadzy, a drewno osiki nie tylko wydziela jej mało, ale też likwiduje już osiadłą w kominie
sadzę. W przeciwieństwie do drewna drzew liściastych, drewno drzew iglastych zawiera dużo
żywic, która podczas spalania daje dużo tłustej sadzy powodującej szybkie zanieczyszczenie
paleniska, szyby i komina. Wielu z nas lubi strzelające przy spalaniu drewna drzew iglastych
snopy iskier, jednak drewnem tym zdecydowanie nie należy palić w kominku. Możemy
wpływać na kolor płomieni - dodając do paleniska jedno lub dwa polana nasycone
roztworem soli kuchennej, uzyskamy płomienie żółte, nasycone zaś roztworem siarczanu
miedzi – niebieskie. Drobnych suchych szczap należy używać tylko do rozpalania – ich
spalanie jest bardzo intensywne i może powodować nadmierny i niepożądany wzrost
temperatury w palenisku.
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