
 

 

Τι ξύλα ππέπει να καίμε; 

Τα πην ζπλεζηζκέλα είδε μύισλ γηα θαύζε ζηελ Ειιάδα είλαη ε δξπο, ε ειηά, ε νμηά θαη ην πεύθν 

αλάινγα κε ηελ πεξηνρή θαη ηε δηαζεζηκόηεηα, θπζηθά πνπ ππάξρεη. 

Δπςρ: Τν μύιν ηεο δξπόο είλαη από ηα αγαπεκέλα ησλ θαηαλαισηώλ, θπξίσο γηα ηελ σξαία θιόγα 

πνπ δίλεη θαη ηε δηάξθεηα θαύζεο. Αλήθεη ζηα πιαηύθπιια δέληξα θαη έρεη κεγάιν βάξνο. Είλαη 

ππθλό, θαίγεηαη κε ήξεκε θαη καθξηά θιόγα θαη είλαη πην νηθνλνκηθό από ηα ππόινηπα, άξα 

απνηειεί ηδαληθή επηινγή γηα θαπζόμπιν. (4.700 kcal/kg) 

Οξιά : H θαύζε ηεο δηαξθεί πεξηζζόηεξν από ηνπ πεύθνπ γηαηί πξόθεηηαη γηα ζθιεξό μύιν κε 

ππθλόηεηα θαη βάξνο. Παξ” όια απηά, ν ρξόλνο θαύζεο ηεο δελ κπνξεί λα πξνζεγγίζεη ηνλ 

αληίζηνηρν ηεο δξπόο ή ηεο ειηάο. Έρεη ηελ ηδηόηεηα λα κε «ζθάεη» ηόζν πνιύ θαη αλάβεη ρσξίο 

δπζθνιία. Χξεζηκνπνηείηαη ζηελ θπξίσο θαύζε θαη όρη γηα πξνζάλακκα. Η νμηά θόβεηαη θαη ζε 

κηθξά θνκκάηηα ηα νπνία ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηηο μπιόζνκπεο. (Ομηά 4.700 kcal/kg) 

Ελιά: Κάλεη κηθξή θαη ήξεκε θιόγα, ελώ αλάβεη ζρεηηθά εύθνια. Οη πεξηζζόηεξνη έκπνξνη μπιείαο 

ζπζηήλνπλ ζηνπο θαηαλαισηέο ηελ ειηά σο ην θαιύηεξν μύιν πνπ κπνξνύλ λα πξνκεζεπηνύλ γηα 

ην ηδάθη ηνπο. Καίγεηαη αξγά, θάηη πνπ ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο θσηηάο 

πξνζθέξνληαο νηθνλνκηθή ζέξκαλζε ζην ρώξν.  (4.100 kcal/kg) 

Πεύκο: Αλάβεη εύθνια, θαίγεηαη γξήγνξα. Είλαη έλα μύιν πνπ αλάβεη εύθνια ιόγσ ηεο 

κεγάιεο πεξηεθηηθόηεηαο ηνπ ζε ξεηζίλη. Σηα αξλεηηθά ζπγθαηαιέγεηαη ην γεγνλόο όηη θαίγεηαη 

γξεγνξόηεξα από ηα ππόινηπα μύια κε απνηέιεζκα ε ρξήζε ηνπ λα θαζίζηαηαη νηθνλνκηθά 

αζύκθνξε, ελώ ζπλήζσο πσιείηαη ζηελ ίδηα ηηκή κε ηε δξπ, ηελ νμηά θαη ηελ ειηά. Επίζεο, «ζθάεη» 

πεξηζζόηεξν από ηα ππόινηπα είδε θαη σο εθ ηνύηνπ απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή γηα ηνλ θίλδπλν 

ππξθαγηάο θαη ε ζπλερήο ρξήζε ηνπο κπνξεί λα πξνθαιέζεη θζνξέο ζηε ζπζθεπή. ( 4.800 kcal/kg) 

Μππικέηερ: Μία θαιή ελαιιαθηηθή, κε πεξηβαιινληηθό ελδηαθέξνλ, είλαη θαη ε ιύζε ησλ 

κπξηθεηώλ. Πξόθεηηαη γηα θαπζόμπια κε ζπκπηεζκέλε μπιώδε ύιε, 100% απνηεινύκελε από μύιν 

ή ππνιείκκαηα θαηεξγαζίαο ηνπ ή θαη μύιν αλαθύθισζεο. Τα πιενλεθηήκαηά ηνπο έλαληη ησλ 

θιαζηθώλ θαπζόμπισλ είλαη όηη έρνπλ ρακειόηεξεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά ηελ 

θαύζε, θαίγνληαη πνιύ αξγά θαη ε θαύζε ηνπο δηαξθεί κέρξη 12 ώξεο, ελώ δελ «ζθάλε» θαη δελ 

πεηάλε ζπίζεο. Δηαζέηνπλ κεγάιε ζεξκηθή απόδνζε είλαη εύθνια ζηελ απνζήθεπζε, θαζώο 

θαηαιακβάλνπλ κηθξό όγθν, θαη έρνπλ ζηαζεξή θαύζε (πεξίπνπ 1,5 ώξα ε θάζε κπξηθέηα). Με 

πεξηνξηζκέλα ηα πνζνζηά πγξαζίαο ηνπο (πεξίπνπ ζην 2%), παξάγνπλ πνιύ ιηγόηεξν θαπλό θαη δελ 

πεξηέρνπλ ρεκηθέο νπζίεο ή άιια πξόζζεηα. Ελδείθλπληαη γηα ελεξγεηαθά ηδάθηα θαη ζόκπεο. 

Τν πην ζεκαληηθό θξηηήξην όκσο είλαη ε ποζόηηηα ςγπαζίαρ πνπ πεξηέρνπλ ηα μύια. Γηαηί πνιύ 

κεγάιν κέξνο ηεο ελέξγεηαο ηνπ μύινπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ εμάηκηζε ηνπ λεξνύ. Σηα παξαθάησ 

παξαδείγκαηα κπνξείηε λα δείηε πόζν επεξεάδεηαη ε ζεξκηθή ηζρύο ηνπ μύινπ από ηελ πγξαζία θαη 

ηνλ ρξόλν θνπήο ηνπ μύινπ. 

Παπαδείγμαηα 

1kg μεξνύ μύινπ (πάλσ από 1,5 ρξόλν θνπήο) έρεη ζεξκηθή ηζρύ 4000 kcal/h= 4,65 kW/kg. 

1kg μύινπ 1 ρξόλνπ θνπήο (πγξαζία 25%) έρεη ζεξκηθή ηζρύ 3270.5 kcal/h= 3,8 kW/kg. 

1kg μύινπ 0,5 ρξόλνπ θνπήο (πγξαζία 30%) έρεη ζεξκηθή ηζρύ 3011.5 kcal/h= 3,5 kW/kg. 

1kg θξέζθνπ μύινπ (πγξαζία 75%) έρεη ζεξκηθή ηζρύ 1118.5 kcal/h= 1,3 kW/kg. 



 

 

Χξεζηκνπνηώληαο δειαδή θξέζθα μύια ρξεηάδεηαη λα θάςνπκε ζρεδόλ 4πιάζζηα πνζόηεηα μύισλ 

γηα λα πάξνπκε ηελ ίδηα ελέξγεηα. 

Για αςηό ηον λόγο να ππομηθεύεζηε πάνηα νωπίηεπα ηα ξύλα ζαρ για να έσεηε μεγαλύηεπη 

οικονομία και απόδοζη. 

 


