Ile paliwa załadować? Jeśli nigdy nie pakujesz kotła do pełna, to pierwsze próby palenia od góry zacznij od
warstwy max. 1 0-1 5cm , aby upewnić się, że kocioł się nie przegrzeje. Potem, jeśli trzeba, można ładować do pełna,
czyli do dolnej krawędzi drzwiczek załadunkowych.
Co na rozpałkę? To, co lubisz, byle nic z tworzyw sztucznych. W kotle bez nadmuchu podstawą rozpałki musi
być kilka szczap drewna, które przykryją najlepiej całą warstwę paliwa (jak na rysunku powyżej). Do tego na wierzch
drobniejsze drewno, chrust, słoma, kawałek kartonu itp. – im tej drobnicy więcej, tym start szybszy i łatwiejszy.
Co jeśli wygasło? Dołóż rozpałki tak by nie zadusić płomieni i przypilnuj, aż paliwo pod spodem się zapali.
Pierwsze podejścia mogą być trudne, ale z czasem będziesz rozpalać jak automat i zużyjesz coraz mniej rozpałki.
Co jeśli kocioł wolno się nagrzewa? Rozpalanie od góry będzie wolniejsze, bo paliwo wolniej podgrzewa
się od żaru na górze niż od żaru pod spodem. Ale nie powinno być też za wolno. Dobicie do ~40st.C na grzejnikach
nigdy nie powinno zająć więcej niż ~30 min. Jeśli trwa dłużej – dajesz zbyt małą rozpałkę lub zbyt mało powietrza.
W grzaniu nie o szybkość chodzi, ale o wygrzanie ścian budynku – temu sprzyja dłuższe, spokojniejsze grzanie przy
rozpalaniu od góry. Po kilku-kilkunastu dniach zauważysz, że dawniej przed rozpaleniem dom był chłodnią a teraz jest
znośnie – właśnie dzięki cieplejszym ścianom, które decydują o odczuwanej temperaturze.
Co jeśli chcę palić na okrągło? Spróbuj jednak kilka razy rozpalić od góry, być może ci przypasuje, bo tu
rozpalenie nie będzie taką uciążliwością, jaką znasz z dawnych lat. Cała akcja zajmuje 1 0-1 5 minut a potem na kilkakilkanaście godzin zapominasz zupełnie o kotłowni.
Jeśli wolisz palić na okrągło – dokładaj małymi porcjami lub pal krocząco, dbając o pokrycie paliwem całego rusztu.

Po czym poznam, że dobrze palę?

W piecu są płomienie lub żar,
nigdy nie snuje się siwy dym.

Komin nigdy nie kopci
jak wściekły, ani przez minutę.
Jeśli dymi, to mniej niż Passat sąsiada.

W kominie nie ma smoły,
jest niewiele suchej sypkiej sadzy

Palenie bez chemii

Wszystko, co wypuszczasz kominem, filtrujecie potem płucami – Ty i twoja rodzina.
Zadbaj, aby to było jak najmniej szkodliwe – by do pieca nie trafiały trujące niebezpieczne odpady.

To są niebezpieczne odpady:
- Plastik
- Stare buty i ubrania
- Folia
- Płyty OSB
- Kartony po mleku i sokach
- Panele podłogowe
- Meble
- Wykładziny
- Butelki PET
- Opony
- Drewno malowane
- Podkłady kolejowe
- Płyty wiórowe
- Martwe zwierzęta
- Używane pieluchy
- Odpady atomowe

To można bezpiecznie spalić:
- Szary karton
- Szary papier
- Skorupy z orzechów
i inne suche odpady z roślin

Dlaczego nie spalić tego, co mam za darmo?

Bo szkody przewyższają zysk! Niebezpieczne odpady to nie opał – z ich spalania powstaje sama groźna
chemia: gazy bojowe (chlor, Cyklon B – kojarzysz?), składniki trutek na szczury, żrące kwasy, metale ciężkie
itd. To nie są duże ilości, dlatego nikt nie umiera od razu, "tylko" łapie alergie, astmy, zapalenia oskrzeli czy płuc
a za 30 lat może jakiś nowotwór.
Większość niebezpiecznych odpadów śmierdzi tak, że płuca wykręca. Ludzie naokoło czują czym palisz i
szczerze cię za to nienawidzą, ale jeszcze nie mają odwagi, by coś z tym zrobić. To pomału się zmienia, o syfie w
powietrzu mówi się coraz więcej, więc i reakcje sąsiedzkie będą częstsze.
Spalanie niebezpiecznych odpadów, z powodu szkodliwości właśnie, jest karalne – straż miejska, gminna lub
upoważnieni urzędnicy gminni mają prawo kontrolować kotłownie i nakładać mandaty do 500zł. Nie przymując
mandatu można iść do sądu, gdzie grzywna to max. 5000zł – sądy już takie kwoty orzekały. A to zupełnie
niepotrzebne, bo wystarczy odrobina pomyślunku i kultury osobistej, by tego uniknąć!

Jak w takim razie się dogrzać kiedy nie mam na opał?

Tych słów nie pisze nawiedzony zielony, któremu przyjemność sprawiałoby gnębienie cię, ale gość, który sam
kiedyś palił stare meble, bo nie wystarczało mu na dość opału.
Tym, co mnie pomogło ogrzewać dom taniej, było opisane w tej ulotce rozpalanie od góry – paląc efektywniej
przez osiem lat oszczędzałem co roku ~30% opału, dzięki czemu nie musiałem już rąbać na opał starych szaf.
Niestety praktycznie nie ma w Polsce wsparcia dla osób w takiej sytuacji a w domach marznie ponad 4 miliony
ludzi! Jak sobie pomóc, przeczytasz na: http://czysteogrzewanie.pl/opal/gdy-bieda-nie-pozwala-sie-ogrzac/

Jak ogrzewać taniej i czyściej za przeciętne polskie zarobki dowiesz się na portalu:

Skąd bierze się dym i smród?

Dym to niespalona smoła i gazy,
które są w każdym węglu i drewnie:

Kopcenie wynika ze złej techniki palenia,
właściwej dla wędzarni, ale nie dla pieca:

Zobacz jak prosto jest palić bez dymu

Dym spala się jeśli tylko w palenisku jest gorąco – te metody palenia to zapewniają.
Najprościej po prostu dokładać mniej. Najlepszy efekt daje cykliczne rozpalanie od góry.

Po co mi to?

Dla pieniędzy – zużyjesz ~1 /3 mniej opału lub z tej samej ilości w domu będzie wyraźnie cieplej.
Dla zdrowia – dym i smród z węgla i drewna szkodzą tak samo jak papierosy, tyle że wolniej.

Nawet gdyby nie szkodziły, po co wdychać dym i smród, gdy można to spalić?
Dla świętego spokoju – skończą się problemy z zapychaniem komina, pożarami sadzy, wybuchami,
dokładaniem w mroźne noce itp. a na zewnątrz nikt nie pozna, że palisz węglem/drewnem.
Dla przyszłości – źle paląc dajesz argument do wprowadzania coraz to nowych ograniczeń
i zakazów palenia węglem i drewnem w imię walki ze smogiem.
Pokażmy, że jest możliwa lepsza kultura palenia!

