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Εγκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εγκαταστατών 

Ανθή Χαραλάμπους

λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (Κατηγορία Γ)
Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Εφαρμογές και τύποι βιομάζας

Ανθή Χαραλάμπους
Χημικός Μηχανικός (ΕΜΠ)
MSc Περιβαλλοντική Μηχανική, ΜΒΑ
P.Dip Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και 
Διαχείριση Ενέργειας

Το έργο We – Qualify έχει ως στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό
τομέα της Κύπρου με την βελτίωση δεξιοτήτων και ικανοτήτων
εγκαταστατών (α) θερμομόνωσης, (β) κουφωμάτων και συστημάτων
εξωτερικής σκίασης και (γ) λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας μεεξωτερικής σκίασης και (γ) λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας, με
στόχο τη κατασκευή πιο ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων.

Στην εφαρμογή του έργου we-qualify συμμετέχουν έξι οργανισμοί:
• Ενεργειακό γραφείο Κυπρίων Πολιτών
• Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)
• Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο (ΕΤΕΚ)
• Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)ρχή ξης ρ μ ( )
• Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)
• Υπηρεσία Ενέργειας, Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού
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Η πρωτοβουλία «Build Up Skills», που συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω το προγράμματος 
«Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη», αποσκοπεί στη φ ής ργ γ η ρ η η
συνεχιζόμενη επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 
των εργαζομένων σε τεχνικά επαγγέλματα στις 
Κατασκευές καθώς και σε συναφείς τομείς που αφορούν 
την εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων 
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας σε κτίρια.

Α ώ ό ί ά ά ήΑπώτερος στόχος είναι τα άτομα αυτά να αποκτήσουν τις
απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και νοοτροπία ώστε
ανταποκριθούν στις σχετικές στοχεύσεις στην ενότητα
ενέργεια και κτίριο για το 2020.

Αριθμός συνεργαζόμενων φορέων: 6 (όλοι από Κύπρο)

Επικεφαλής: Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων ΠολιτώνΕπικεφαλής: Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

Διάρκεια: 36 μήνες (Νοέμβριος 2013 – Οκτώβριος 2016)

Προϋπολογισμός: 268,132 €

Συγχρηματοδότηση: 200,197€ (74.66% από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του προγράμματος «Ευφυής 

Ενέργεια για την Ευρώπη» (2007-2013))
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ΑΦ: Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών

P2: Κέντρο ΠαραγωγικότηταςP2: Κέντρο Παραγωγικότητας

Ρ3: Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης

Ρ4: Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

Ρ5: Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου

Ρ6: Υπηρεσία Ενέργειας
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Ο κατασκευαστικός τομές στην Κύπρο είναι ένας
διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας ο οποίος είναι
υπεύθυνος για την κατανάλωση του 37% της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας.

Σε αντίθεση με αυτό το γεγονός και σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της τρέχουσας εθνικής κατάστασης και
του «Χάρτη Πορείας» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια
του έργου Build Up Skills Pillar I
(www.buildupskills.org.cy),παρατηρείται έλλειψη ικανού
αριθμού εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού για την
εφαρμογή μέτρων σχετικών με την κατασκευή
ενεργειακά αποδοτικών κτιρίων.

Επιπρόσθετα παρατηρείται και έλλειψη κατάλληλων
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την εκπαίδευση του
εργατικού δυναμικού.

Στην Κύπρο, σύμφωνα με τον 
«Οδικό Χάρτη» που 
αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του 
«Build Up Skills - Πυλώνας Ι», 
εκτιμήθηκε ότι χρειάζεται να 
αποκτήσουν πράσινες 
δεξιότητες τουλάχιστον 4.500
εργαζόμενοι για 13εργαζόμενοι για 13 
διαφορετικές δεξιότητες έως 
το 2020!
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Θερμομονώσεις Τεχνικό προσωπικό για τοποθέτηση 
θερμομονωτικών τούβλων, θερμοσουβάδων, 
παραθύρων και κουφωμάτων, βαφείς

Θέ /Ψύξ Υδ λ ί ά λ ώΘέρμανση/Ψύξη Υδραυλικοί, εγκαταστάτες κλιματιστικών, 
τεχνικοί ηλεκτρολόγοι

Εξοικονόμηση στην 
κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας

Οικιακά συστήματα διαχείρισης ενέργειας, 
φωτισμός

ΑΠΕ (θέρμανση/Ψύξη) Εγκαταστάτες ηλιακών συστημάτων 
Εγκαταστάτες λεβήτων βιομάζας
Ε ά ά ήΕγκαταστάτες συστημάτων συμπαραγωγής
Εγκαταστάτες αντλιών θερμότητας

ΑΠΕ (ηλεκτρισμός) Εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών
Εγκαταστάτες μικρών ανεμογεννητριών

*«Skills and Occupational Needs in Green Building» (Report by the International 
Labour Organization (ILO) on skills and occupational needs in green building)
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_emp/---
ifp_skills/documents/publication/wcms_166822.pdf

Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη 
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο πρωτόγονος 
άνθρωπος για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, 
χρησιμοποίησε την ενέργεια (θερμότητα) που 
προερχόταν από την καύση των ξύλων, που 
είναι ένα είδος βιομάζας.
Στην Κύπρο, η βιομάζα ξυλείας 
χρησιμοποιείται στον οικιακό τομέα 
(μαγείρεμα, θέρμανση χώρων & νερού) κυρίως 
με την μορφή καυσόξυλων. Είναι μία πρακτική μ η μ ρφή ξ μ ρ ή
που εφαρμόζεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια, 
ειδικότερα από τα φτωχότερα στρώματα του 
πληθυσμού ή στις ορεινές περιοχές.
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«βιομάζα»: το βιοαποικοδομήσιμο 
κλάσμα προϊόντων, αποβλήτων και 
καταλοίπων βιολογικής προέλευσης από 
τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των 
φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη 
δασοκομία και τους συναφείς κλάδους, 
συμπεριλαμβανομένης της αλιείας και 
της υδατοκαλλιέργειας, καθώς και το 
βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των 
βιομηχανικών αποβλήτων και των 
οικιακών απορριμμάτων

«βιορευστά»: υγρά καύσιμα για 
ενεργειακούς σκοπούς, εκτός από 
ί λ β έκίνηση, συμπεριλαμβανομένης της 
ηλεκτρικής ενέργειας και της 
θέρμανσης και της ψύξης, τα οποία 
παράγονται από βιομάζα
«βιοκαύσιμα»: υγρά ή αέρια καύσιμα 
κίνησης τα οποία παράγονται απόκίνησης τα οποία παράγονται από 
βιομάζα
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Βιομάζα είναι η ύλη που έχει βιολογική προέλευση. Πρακτικά, στον όρο
βιομάζα εμπεριέχεται οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα ή έμμεσα
από το φυτικό κόσμο.
– Οι φυτικές ύλες που προέρχονται από φυσικά οικοσυστήματα
• π.χ. αυτοφυή φυτά και δάση
– Τα υποπροϊόντα και κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής
παραγωγής
• π.χ. άχυρα, στελέχη αραβόσιτου, στελέχη βαμβακιάς, κλαδοδέματα, κλαδιά 
δένδρων,
φύκη, κτηνοτροφικά απόβλητα, οι κληματίδες κ.ά.
– Τα υποπροϊόντα που προέρχονται από τη μεταποίηση ή επεξεργασία των
υλικών αυτών
• π.χ. τα ελαιοπυρηνόξυλα, υπολείμματα εκκοκκισμού βαμβακιού, το πριονίδι 
κ άκ.ά.
– Οι ενεργειακές καλλιέργειες (έτσι ονομάζονται τα φυτά που καλλιεργούνται
ειδικά με σκοπό την παραγωγή βιομάζας για παραγωγή ενέργειας)
• π.χ. το σόργο το σακχαρούχο, το καλάμι, ο ευκάλυπτος κ.ά.
– το βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών.

ΦΥΣΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ ∆άση Απόβλητα ξυλείας

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

Ξηρή
Υπολειμ-
ματική
βιομάζα Γεωργία

Χορτονομή

Προϊόντα από το κλάδεμα οπωροφόρων δένδρων

Μετατροπή ξυλείας και χώνευση γεωργ. προϊόντων
Βιομηχανικά απόβλητα

Υγρή
υπολειμματική

Αστικά λύματα

Απόβλητα κτηνοτροφίας

Στερεά αστικά απόβλητα

βιομάζα Απόβλητα κτηνοτροφίας

Βιοαποικοδομήσιμα βιομηχανικά απόβλητα

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ
Για παραγωγή θερμότητας

Για παραγωγή βιολογικών καυσίμων
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ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝ
Ατμός
Π έλ θέ

ΞΗΡΗ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΑΖΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης
Ζεστό νερό
Ζεστός αέρας

Πηγή με βάση την καύση

Καύσιμο αέριο
Συνθετικό αέριοΠηγή με βάση την εξαερίωση

Βιοντίζελ
Βιοαλκοόλη
ETBE

Παραγωγή βιολογικών καυσίμων

ΥΓΡΗ
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ

Κοπρόχωμα∆ιεργασία παραγωγής κοπροχώματος
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗ
ΒΙΟΜΑΖΑ Χώνευση βιοαερίου Βιοαέριο

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Πηγή με βάση την καύση
Πηγή με βάση την εξαερίωση

Βιοντίζελ
Βιοαλκοόλη
ETBE

Παραγωγή βιολογικών καυσίμων

Άμεση καύση
Ζεστό νερό οικιακής χρήσης
Οικιακή θέρμανση

Βιομηχανική θερμότητα

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

ΧΡΗΣΗ

Στερεή βιομάζα Πυρόλυση

Φυτικός άνθρακας

Αέριο χαμηλής
θερμικής απόδοσης

Αέριο υψηλής
θερμικής απόδοσης

Απόβλητα πυρόλυσης ξυλείας

Καύση (θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια)

Οχήματα, κινητήρες,…

Μεθανόλη

Αεριοποίηση

Αέριο χαμηλής
θερμικής απόδοσης

Αέριο μέσης
θερμικής απόδοσης

Μεθανόλη

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Καύση (θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια)

Καύση (θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια

Καύση (θέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια)

Καύση (θέρμανση, ηλεκτρική ενέργε

Με αέρα

Με οξυγόνο

Βιοντίζελ

Βιολογικά
καύσιμα

Βιοαλκοόλη

ζ

Οχήματα

Βιοαέριο
Οχήματα

Κινητήρες

Υγρά απόβλητα Λίπασμα
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Δεσμευμένη και αποθηκευμένη μορφή της ηλιακής ενέργειας, 
αποτέλεσμα φωτοσύνθεσης

Η βιοενέργεια παράγεται σε κύκλο. 
Η αξιοποίηση της βιομάζας δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με 
CO2, καθώς βασίζεται στην ανακύκλωση του άνθρακα. 
Καθώς μεγαλώνει ένα δέντρο, απορροφά από τον αέρα CO2 και 
το αποθηκεύει κατά την διάρκεια της ζωής του. 
Στο τέλος της ζωής του, η ίδια ποσότητα CO2 απελευθερώνεται, 
ανεξάρτητα από τον αν η ξυλεία καίγεται (υπό την προϋπόθεση 
ότι τηρούνται οι προβλεπόμενες συνθήκες καύσης) ή 
αποσυντίθεται φυσικά μέσα στο δάσος. 
Επομένως η χρήση βιομάζας για την παραγωγή ενέργειας είναι 
ένας κλειστός κύκλος CO2 χωρίς πρόσθετες εκπομπές CO2. 
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Εξάλειψη αποβλήτων (τα απόβλητα 
μετατρέπονται σε πόρους)
Ανεξάντλητη πηγή ενέργειας
Ανεξαρτησία από την τιμή του 
πετρελαίου
Σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη
Δημιουργία σημαντικού αριθμού θέσεων 

όλαπασχόλησης
Παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής 
ενέργειας
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Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της δυσκολεύουν τη 
συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη.
Έχει μικρότερη θερμαντική ικανότητα σε σύγκριση με τα συμβατικά 
καύσιμα.
Η δυσκολία στη συλλογή, τη μεταποίηση, τη μεταφορά αυξάνουν το 
κόστος της ενεργειακής της αξιοποίησης.
Οι σύγχρονες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας απαιτούν 
υψηλό κόστος εξοπλισμού, συγκρινόμενες με αυτό των συμβατικών 
καυσίμων.
Χρειάζεται μεγαλύτερος χώρος αποθήκευσης καύσιμης ύλης σε 
σχέση με τα συμβατικά καύσιμα.
Η επάρκεια καυσίμων από τοπικούς προμηθευτές (ξυλείας, πέλλετς
κλπ) δεν είναι διασφαλισμένη.
Η παραγόμενη στάχτη πρέπει να απομακρύνεται από την εστία ανά 
τακτά διαστήματα.
Στις περιπτώσεις μη αυτοματοποιημένων συστημάτων, η 
τροφοδοσία καυσίμων πρέπει να γίνεται χειροκίνητα.

Οι μονάδες βάρους και όγκου που χρησιμοποιούνται στο εμπόριο στερεών 
βιοκαυσίμων
Μονάδες βάρους
◦ Κιλό [kg]
◦ Τόνος[t]
Μονάδες όγκου
◦ Συμπαγές κυβικό μέτρο [m3]: 
Μονάδα μέτρησης που χρησιμοποιείται για την τεχνητή ξυλεία και 
αναφέρεται στον όγκο που έχει εξολοκλήρου καλυφτεί από ξύλο
◦ Χωρικό κυβικό μέτρο στοιβαχτού [xm3σ]:  
Αναφέρεται στον όγκο που καταλαμβάνουν  τα στοιβαγμένα ξύλα και ο 
αέρας που βρίσκεται ενδιάμεσα τους
◦ Χωρικό κυβικό μέτρο χύδην [xm3x]: 
Αναφέρεται στον όγκο που καταλαμβάνουν οι χύμα σωροί ξύλου και 
θρυμματισμένου ξύλου συμπεριλαμβανομένου και του ενδιάμεσου αέρα
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Άλλες δύο μονάδες μέτρησης προκύπτουν από την αναλογία 
βάρους/όγκους οι οποίες είναι:
Πυκνότητα μάζας ή πυκνότητα [kg/m3]:Πυκνότητα μάζας ή πυκνότητα [kg/m3]:
Αναφέρεται στην σχέση μεταξύ μάζας και όγκου της 
ξυλώδους δομής
Φαινόμενη πυκνότητα [kg/m3σ] ή [kg/m3x]:
Αναφέρεται στην πυκνότητα των στοιβαγμένων ή χύμα 
σωρών ξύλου

Χημικό στοιχείο Περιεκτικότητα επί ξηρής 
μάζας (%)

Άνθρακας 48 – 50

Υδρογόνο 6 – 6,5

Οξυγόνο 38 – 42

Άζωτο 0,5 – 2,3

Θείο και άλλες ανόργανες 
ουσίες*
(K, Cl, Ca, Na, Mg, P, and S)

0,05
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Οι τρεις βασικότερες φυσικές ιδιότητες της 
βιομάζας ξυλείας είναι: 
η πυκνότητα, 
η υγρασία, και 
η θερμογόνος δύναμη

Πυκνότητα – είναι ο λόγος μεταξύ της 
μάζας και του πραγματικού όγκου ενός ζ ς ρ γ γ ς
συγκεκριμένου είδους βιομάζας. 
Η πυκνότητα, τόσο του πρωτογενούς 
ξύλου, όσο και των αποβλήτων του, είναι 
μικρότερη του νερού, όπως παρουσιάζεται 
στον Πίνακα που ακολουθεί και εξαρτάται 
από το είδος του δένδρου την περιοχήαπό το είδος του δένδρου, την περιοχή 
όπου φυτρώνει και την ηλικία του.
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ϊό ό k / 3Προϊόν Πυκνότητα kg/m3

Πρωτογενές ξύλο 360‐590

Δασικά υπολείμματα 405‐500

Φλούδα κορμών 260

Πριονίδια 380‐480

Υγρασία – είναι ένας δείκτης της ποσότητας του 
νερού στο ξυλώδες υλικό. Η περιεκτικότητα σε 
νερό ενός ξύλου μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 15νερό ενός ξύλου μπορεί να κυμανθεί μεταξύ 15-
60%. 

Έχει μεγάλη επίδραση στη θερμογόνο δύναμη του 
ξύλου, καθόσον το νερό, που περιέχει το ξύλο, 
για να εξατμιστεί καταναλώνει μέρος της 
θερμικής ενέργειας που παράγεται κατά την 
καύση του ξύλου (2,5 MJ/kg νερού), με συνέπεια 

ί φέλ θ ότη μείωση της ωφέλιμης θερμότητας, που 
παράγεται κατά την καύση. 

Όσο πιο μεγάλη είναι η υγρασία τόσο πιο μικρή 
είναι η θερμογόνος δύναμη του ξύλου.
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Η υγρασία του ξύλου κυμαίνεται συνήθως από 20 έως 65%. Ξύλο με υγρασία 
μεγαλύτερη του 80% δεν καίγεται πλέον από μόνο του.

Σχέση υγρασίας και ενεργειακού περιεχόμενου του ξύλου 
(θερμογόνος δύναμη)

MJ/kg

20

Παράδειγμα Ξυλεία:Παράδειγμα Ξυλεία: σχέση σχέση 
(περιεκτικότητα σε νερό (περιεκτικότητα σε νερό –– υγρασία υγρασία 
καυσίμου)καυσίμου)
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Θερμογόνος δύναμη – Η θερμογόνος δύναμη 
ενός καυσίμου ορίζεται ως η θερμότητα που 
λύ ό ύ ό ί λήεκλύεται από το καύσιμο όταν καεί πλήρως 

σε κανονική πίεση (1 bar) και θερμοκρασία 
αναφοράς η οποία συνήθως επιλέγεται 25°C 
(298 Κ). 
Η θερμογόνος δύναμη για τα στερεά και 
υγρά καύσιμα δίνονται κανονικά ανά μονάδα 
μάζας (MJ/kg)μάζας (MJ/kg).
Η θερμογόνος δύναμη του ξύλου 
μεταβάλλεται ανάλογα με το είδος και το 
τμήμα του δένδρου από το οποίο προέρχεται 
το ξύλο.

Ανώτερη θερμογόνος δύναμη (Hs κατά ΕΝ) Ηο
Είναι το ποσό της ενέργειας που απελευθερώνεται 
από το καύσιμο κατά την καύση όταν οι υδρατμοί 

ί έ θ ίτων καυσαερίων έχουν συμπυκνωθεί
Κατώτερη Θερμογόνος δύναμη (Hi κατά ΕΝ) Ηu
Αντιπροσωπεύει την ενέργεια που περιέχεται στους 
χημικούς δεσμούς. Είναι το ποσό της ενέργειας που 
απελευθερώνεται από το καύσιμο κατά την καύση, 
όπου δεν συμπεριλαμβάνεται η ενέργεια που 
απαιτείται για την εξάτμιση του περιεχόμενουαπαιτείται για την εξάτμιση του περιεχόμενου 
νερού. 
Οι θερμογόνες δυνάμεις συνδέονται μεταξύ τους 
με τη σχέση:
Ηο = Ηu + θερμότητα εξάτμισης του νερού
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Θερμογόνος δύναμηΘερμογόνος δύναμη 
(MJ/kg)

Ευκάλυπτος 19.0

Ψευδακακία 19.4

Καλάμι 18.6

Μαλακό ξύλο (wood chips) 20ξ ( p )

Pellets από πριονίδι 20

Η βιομάζα ξυλείας χρησιμοποιείται κυρίως 
σε δύο μορφές:μ ρφ ς
ακατέργαστη μορφή όπως καυσόξυλα, 
πυρηνόξυλα, κουκούτσια κα.
επεξεργασμένη μορφή για ευκολότερη 
χρήση, αποθήκευση και μεταφορά, όπως 
μπρικέτες, θρύμματα ξύλων (woodchips) ή 
συσσωματώματα βιομάζας (pellets).
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Κούτσουρα (καυσόξυλα) (3-70 kW)
Φτηνό καύσιμο
Χειρωνακτική φόρτωση στο θερμαντικό μέσο 
(σόμπα ή τζάκι ή λέβητα) 
Αποθήκευση (απαιτείται μεγαλύτερος 
αποθηκευτικός χώρος)
Η θερμογόνος δύναμη του εξαρτάται πολύ από 
την υγρασία
Η περιεκτικότητα τους σε υγρασία δεν θα πρέπει 
να είναι πάνω από 20%.

Το μειονέκτημα αυτό παρατήρησε η 
ιταλική εταιρεία AK47, και αποφάσισε να ή ρ , φ
σχεδιάσει και να παράγει αντικείμενα 
ειδικά για το σκοπό αυτό!
Έτσι, μπορούμε πια να αποθηκεύουμε τα 
ξύλα μας, σε μεγάλες ποσότητες, μέσα σε 
ειδικές, έξυπνες μονάδες, υψηλού design, 
που με πολύ πρωτότυπο και ευρηματικό 
τρόπο, τρυπώνουν στο χώρο μας και τον 
χαρακτηρίζουν ανάλογα!!! 
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Τα συσσωματώματα ξύλου βιομάζας 
(pellets) είναι τυποποιημένο κυλινδρικό 
βιολογικό καύσιμο που παρασκευάζεται με 

ί ξ ώ δ ώτη συμπίεση ξηρών, πριονιδιών και 
τεμαχιδίων από καθαρά υπολείμματα ξύλου 
βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου. 
Έχουν διάμετρο 5-8 mm και μήκος ως 30 
mm, ενώ το ενεργειακό τους περιεχόμενο 
είναι 4.5-5.2 kWh/kg.
Στην παραγωγική διαδικασία δενΣτην παραγωγική διαδικασία δεν 
χρησιμοποιούνται χημικά πρόσθετα παρά 
μόνο υψηλή πίεση και ατμός. 
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Συσσωματώματα (pellets) (8-100 kW)
Εξευγενισμένο και συμπαγές
Εύκολη αποθήκευση

ή θ ό δύΥψηλή θερμογόνος δύναμη
Πολύ καλή καύση
Διαθεσιμότητα  
Τιμή

Τα θρύμματα ξύλων (woodchips) 
είναι μικρά τεμάχια ξύλου, μήκους 
5-50 mm. Η ποιότητα των η
θρυμμάτων βιομάζας εξαρτάται από 
την πρώτη ύλη και την τεχνολογία 
παραγωγής και συνήθως 
προέρχονται από δασικά 
υπολείμματα (κλαδιά, κορυφές, 
ολόκληρα δένδρα), υπολείμματα από 
πριονιστήρια καπριονιστήρια κα
είναι μικρά τεμάχια ξύλου, μήκους 
5-50 mm
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Θρυμματισμένο ξύλο (30 kW-Χ00 MW)
Φθηνό, διαθέσιμο
Εύκολα στη μεταφορά και αποθήκευσηη φ ρ ή η
Μικρότερη περιεκτικότητα σε υγρασία 
από το ξύλο
Ποιότητα
Χαμηλή θερμογόνος δύναμη
Πιθανή ανάπτυξη μούχλας

Η μπρικέτα είναι το συσσωμάτωμα ενός συμπιεσμένου 
υλικού (ροκανίδια ή άλλα υπολείμματα ξύλων) που 
χρησιμοποιείται ως καύσιμο και έχει την μορφή τούβλου ήχρησιμοποιείται ως καύσιμο και έχει την μορφή τούβλου ή 
κυλινδρικού σχήματος. 
Η πιο εμφανής διαφορά μεταξύ μπρικέτας και πελλετών
είναι το μέγεθος, όπου οι μπρικέτες είναι γενικά 
μεγαλύτερες από τις πελλέτες (διάμετρος από 20 mm έως 
100 mm).
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Γενικά τα πλεονεκτήματα των μπρικέτων είναι:
Χρησιμοποιούνται άμεσα για καύση 
Φιλικό προς τον καταναλωτή, δεν απαιτείται 
ψιλό κόψιμο και στέγνωμα 
Υψηλή θερμιδική αξία 

Μειονεκτήματα των μπρικέτων είναι:
Ακριβά καύσιμα 
προορίζονται μόνο για χειροκίνητα συστήματαπροορίζονται μόνο για χειροκίνητα  συστήματα 
λεβήτων
υψηλές απαιτήσεις αποθήκευσης σε σχέση με 
την υγρασία
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Πελλέτες
Θρύμματα 

ξύλου
Καυσόξυλα Μπρικέτες

Διαστάσεις
6‐8 mm διάμετρο,
10‐12 mm μήκος

3‐45 mm
(μεταβλητή)

μεταβλητή
65 mm διάμετρο,
25‐200 mm μήκος

Πυκνότητα 652 kg/m3
214 kg/m3 

(μεταβλητή)
350 kg/m3(ελαφρώς 

μεταβλητή)
450‐550 kg/m3

Ειδικός όγκος 1.53 m3/tonne 4.67 m3/tonne 2.86 m3/tonne 1.82‐2.22 m3/tonne

Ενεργειακό 
περιεχόμενο

4.8 kWh/kg 3.4 kWh/kg
4.0 kWh/kg 20% 
περιεκτικότητα σε  4.7 kWh/kg

περιεχόμενο
υγρασία

Περιεκτικότητα σε 
τέφρα

0.5% 1‐3% 0.5% 0.5%

Περιεκτικότητα σε 
υγρασία

8% 30% ή λιγότερο 40‐60% φρέσκο 8% αποξηραμένο

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων ΠολιτώνΕνεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Tel. +357 22667716

+357 22667726
Fax: +357 22667736

anthi.charalambous@cea.org.cy 
http://www.cea.org.cy/build-up-skills-p // g y/ p

we-qualify/

"Ενεργειακό Γραφείο"
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