


Βιομάζα είναι κάιε υλικό που παράγεται από 
ζωντανοφσ οργανιςμοφσ:

 Ξύλο και ϊλλα δαςικϊ προώόντα,

 Τπολεύμματα καλλιεργειών, 

 Κτηνοτροφικϊ απόβλητα, 

 Απόβλητα βιομηχανιών τροφύμων κ.λπ. 

Βαςικθ χρθςη: καύςιμο για παραγωγή 
ενέργειασ.





 Με τη διαδικαςία τησ φωτοςύνθεςησ τα φυτϊ
δεςμεύουν την ηλιακό ενϋργεια για να παρϊξουν
οργανικϋσ ουςύεσ

 Αυτή την ενέργεια αποδύδει τελικϊ η βιομϊζα
κατϊ την καύςη τησ.

 Είναι μια ανανεώςιμη πηγή ενέργειασ αφού
αποτελεύ ςτην ουςύα αποθηκευμϋνη ηλιακό
ενϋργεια μϋςα ςε οργανικούσ χημικούσ δεςμούσ





Στερεά καύςιμα είναι όλα τα επεξεργαςμένα είδη
βιομάζασ που έχουν τισ επιθυμητέσ φυςικέσ ιδιότητεσ:

 Φαμηλό υγραςύα,

 Τψηλό πυκνότητα,

 Κατϊλληλο ςχόμα

Φρηςιμοποιούνται ςε ενεργειακϋσ ςυςκευϋσ

Τα δύο κύρια είδη ςτερεών καυςίμων είναι:

 Σο πϋλετ ξύλου

 Οι μπρικϋτεσ ξύλου



 Εύναι μικρού κύλινδροι 
διαμϋτρου 6 ό 8mm και μόκουσ 
ϋωσ 3 φορϋσ το πϊχοσ τουσ.

 Φρηςιμοποιούνται κυρύωσ ςε 
ςυςκευϋσ πϋλετ (καυςτόρεσ, 
ςόμπεσ, τζϊκια).

Οι πιο ςυνόθεισ ςυςκευαςύεσ των πϋλετ εύναι ςακιά 
βάρουσ 15 Kg και big bag βάρουσ 1 τόνου που 
προορύζονται κυρύωσ για γϋμιςμα ςιλό καυςτόρων.



 Εύναι μεγϊλοι κύλινδροι 
ό πολύγωνα ςχόματα με 
διϊφορεσ διατομϋσ και 
μόκη. 

 Φρηςιμοποιούνται ςε 
τζϊκια απλϊ ό ενεργειακϊ 
και ςε ξυλολϋβητεσ.

Υπάρχουν 3 κύρια είδη ξυλομπρικέτασ:
1. NESTRO- ςυμπαγείσ κύλινδροι  διαμέτρου 6-10 cm (ENERGOSTAR)
2. Pini Kay- ςυμπαγείσ κύλινδροι διαμέτρου 6-10 cm με τρύπα ςτη μέςη
3. RUF- ςυμπαγείσ κύβοι με μήκοσ πλευράσ 3-5cm
Η ςυνηθϋςτερη ςυςκευαςύα εύναι τα 10Kg, αλλϊ υπϊρχουν και 15-20 Κg.
Τπϊρχει η δυνατότητα και παρϊδοςησ ςε big bag 1 τόνου που προορύζονται για 
ξυλολϋβητεσ και επαγγελματικούσ φούρνουσ.



Σα βαςικϊ ςτϊδια τησ παραγωγόσ:

 Σεμαχιςμόσ πρώτησ ύλησ

 Ξόρανςη για να πϋςει η υγραςύα κϊτω από 8%

 Μύξη υλικού

 υμπύεςη ςε μηχανικϋσ ό υδραυλικϋσ πρϋςεσ

 υςκευαςύα



 Η υγραςύα ςτα ςτερεϊ καύςιμα εύναι ςταθερϊ 
κϊτω από 8% (DIN). 

 τα καυςόξυλα η υγραςύα μπορεύ να 
κυμαύνεται από 20 ϋωσ και 60%, ανϊλογα με 
την περύοδο κοπόσ τουσ (ξερϊ ό φρϋςκα). 

 ‘Οςο πιο πολύ υγραςύα ϋχουν τα ξύλα τόςο πιο 
πολλϊ ξοδεύει κανεύσ για για να αγορϊςει νερό.

 Η χαμηλό υγραςύα ϋχει και ϊλλα 
πλεονεκτόματα που θα δούμε παρακϊτω

Υγραςία 



 Η μϊζα ςτα ςτερεϊ καύςιμα εύναι εύκολα 
μετρόςιμη και δεν μεταβϊλλεται από το ποςοςτό 
υγραςύασ.

 Όταν ο καταναλωτόσ αγορϊςει 1 τόνο 
ξυλομπρικϋτασ εύναι ςύγουροσ ότι εύναι 1 τόνοσ 
και θα παραμεύνει το ύδιο ακόμα και μετϊ από 
καύςωνα.

 Αντύθετα τα καυςόξυλα δεν εύναι εύκολα 
μετρόςιμα και όταν αποθηκευτούν την περύοδο 
του καλοκαιριού χϊνουν μϋροσ του βϊρουσ τουσ 
από την απώλεια υγραςύασ.

Μάζα



 Αποθηκεύονται εύκολα καθώσ εύναι 
ςυςκευαςμϋνα και καθαρϊ. 

 Δεν περιϋχουν μικροοργανιςμούσ, λϊςπεσ και 
ϊλλα ανεπιθύμητα ςυςτατικϊ 

 Κατϊ την παραγωγό τουσ αποςτειρώνονται 
ςτουσ 100°C κατϊ την διαδικαςύα τησ ξόρανςησ

 Η αποθόκευςη τουσ πρϋπει να γύνεται ςε μϋροσ 
ξηρό και ςτεγαςμϋνο για να μην ϋρχονται ςε 
επαφό με το εξωτερικό περιβϊλλον καθώσ 
εύναι ευπαθό ςτην επαφό με την υγραςύα

Αποθήκευςη



 Καιγονται με αςφαλή τρόπο χωρύσ 
ςπινθηριςμούσ (αποφυγό πυρκαγιϊσ), λόγω των 
ςταθερών ιδιοτότων και κυρύωσ τησ υγραςύασ

 ΚΤΡΙΨ όμωσ αποφεύγεται η περίπτωςη 
ανάφλεξησ τησ καμινάδασ καθώσ τα ςτερεϊ 
καύςιμα δεν περιϋχουν ρητύνεσ που εναποτύθενται 
ςτα τοιχώματα τησ καπνοδόχου και προκαλούν τισ 
αναφλϋξεισ. 

 Κατϊ ςυνϋπεια δεν είναι απαραίτητη η εργαςία 
καθαριςμού τησ καπνοδόχου.

Σωςτή και αςφαλήσ καύςη



 Οι καυςτόρεσ και οι ςόμπεσ πϋλετ ϋχουν 
ςυςτόματα αυτόματησ τροφοδοςύασ του 
θαλϊμου καύςησ με καύςιμο και προςφϋρουν 
ευκολύα και αυτονομύα. Αντύθετα τα τζϊκια και 
οι ξυλολϋβητεσ χρειϊζονται ςυνεχό 
τροφοδότηςη.

Δυνατότητα αυτοματοποιημένησ τροφοδοςίασ 
του καυςτήρα με χρήςη καυςίμου πέλετ



 Η πρώτη ύλη προϋρχεται από υπολεύμματα 
υλοτομύασ που θα διαχειρύζονταν ςαν απόβλητα 
ςε ϊλλη περύπτωςη

 Δεν ςυντελεύ ςτο φαινόμενο όξινησ βροχόσ 
καθώσ δεν περιϋχει ενώςεισ του θεύου και του 
αζώτου.

 Η ποςότητα CO2 που απελευθρώνεται ςτην 
ατμόςφαιρα κατϊ την καύςη επαναδεςμεύεται 
από τα φυτϊ για την δημιουργύα βιομϊζασ.

Οικολογικά!



Με βϊςη τη θερμιδικό αναλογύα:

 Πετρελαύου : τερεών καυςύμων = 1 : 2 
 Δηλαδό 1t πετρελαύου = 2t πϋλετ ό ξυλομπρικϋτασ. 

Με τη ςημερινό τιμό του πετρελαύου και πϋλετ:

 1400€/Σ για το πετρϋλαιο και
 350€/Σ για την τιμό λιανικόσ του πϋλετ

Σότε ςυμπεραύνουμε:

 1Σ πετρελαύου =1400€
 2Σ πϋλετ=700€

 Δηλαδή οικονομία 50%. 

Σε ςχέςη με το πετρέλαιο:



 Η δημιουργύα ςυςχετιςμών με τα καυςόξυλα εύναι 
δύςκολη. Οι ποιότητϋσ τουσ ποικύλουν και δεν υπϊρχουν 
προδιαγραφϋσ κατϊ την αγορϊ τουσ. 

 Σο πρόβλημα εύναι, με ποιο ξύλο να το ςυγκρύνουμε; Με την 
ελιϊ; Με το πεύκο; Υρϋςκο ό Ξερο;

 Ένα γενικό παρϊδειγμα εύναι το εξόσ: Αν αγορϊςετε ϋνα 
τόνο υγρϊ ξύλα το χειμώνα ςε μερικϋσ εβδομϊδεσ θα ϋχετε 
απώλεια μϊζασ  40%. Αν υπολογύςουμε και το 20% διαφορϊ 
από την ποςότητα παραγγελύασ με την ποςότητα 
παρϊδοςησ πϊμε ςε μια διαφορϊ 50% από την καύςιμη ύλη 
που υποτύθεται ότι παραλαμβϊνουμε με την καύςιμη ύλη 
που πραγματικϊ ϋχουμε. 

Σε ςχέςη με τα καυςόξυλα:



Περιεκτικότητα ςε 
νερό (υγραςία)

DIN 51582 8,3 % 12

Περιεκτικότητα ςε 
τϋφρα

DIN 51719 1,4 % 1,5

Θερμογόνοσ 
δύναμη

DIN 51900 18,04 MJ/kg 17,5 – 19,5

Θεύο (S) DIN 51400 0,014 % 0,08

Φλώριο (Cl) DIN 51727 / IC 0,004 % 0,03

Αζωτο (Ν) DIN κατά 25663 0,26 % 0,3

EOX DIN 38417-S17 <1 mg/kg 3

Αρςενικό (As) DIN κατά ISO 

17294-2

<0,1 mg/kg 0,8

Κϊδμιο (Cd) DIN κατά ISO 

11885

0,29 mg/kg 0,5

Φρώμιο (Cr) DIN κατά ISO 

11885

1,7 mg/kg 8

Φαλκόσ (Cu) DIN κατά ISO 

11885

3,8 mg/kg 5

Τδρϊργυροσ (Hg) DIN κατά 1483 0,05 mg/kg 0,05

Μόλυβδοσ (Pb) DIN κατά ISO 

11885

7,4 mg/kg 10

Χευδϊργυροσ (Zn) DIN κατά ISO 

11885

22 mg/kg 100


