
ΘΕΡΜΙΚΕ ΙΔΙΟΣΗΣΕ

Δξ. Γεώξγηνο Μαληάλεο

Εργαζηήριο Επιζηήμης & Τετνολογίας Ξύλοσ

Σκήκα ρεδηαζκνύ & Σερλνινγίαο Ξύινπ - Επίπινπ

ΘΔΘΟΣΗΣΕ ΞΤΛΟΤ



ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΘΜΟΣΗΣΑ

Θεξκναγωγηκόηεηα ελόο πιηθνύ είλαη ε ηδηόηεηά ηνπ 

λα επηηξέπεη ηε κηθξή ή κεγάιε δηέιεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

(ζεξκόηεηαο) κέζα από ηε κάδα ηνπ.

 Σν μύιν είλαη θηωρόο αγσγόο ηεο ζεξκόηεηαο

 Σν μύιν έρεη κηθξή ζεξκηθή αγωγηκόηεηα = 

= κεγάιε ζεξκνκνλωηηθόηεηα

 Αηηίεο:    - κηθξή πνζόηεηα ειεύζεξωλ ειεθηξνλίωλ

- πνξώδεο δνκή 

 Σν μύιν θαη ηα πξντόληα ηνπ βξίζθνπλ κεγάιε εθαξκνγή ζαλ 

κνλωηηθά πιηθά (θερμομονωηικά σλικά) ζε εθαξκνγέο 

θαηαζθεπήο θηηξίσλ, επίπισλ, βαξειηώλ, θ.ν.θ.



ΠΤΚΝΟΣΗΣΑ vs. ΕΘΔΘΚΗ ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ vs. ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΘΜΟΣΗΣΑ

Τιηθό Ππθλόηεηα
g/cm3

Θεξκναγωγηκόηεηα 
Κcal/m h C

Ξύιν πεύθεο 0,50 0,104

Ξύιν δξπόο 0,70 0,149

Ξύιν κπάιζα 0,16 0,045

Θλνπιάθεο κνλωηηθέο 0,15 0,052

Ξπινθάξβνπλν 0,40 0,074

Μάξκαξν 2,60 2,232

Πιαζηηθά αθξώδε 0,20 0,030

Πιίλζνη θνηλνί 1,75 0,625

Πιάθεο ηζηκεληάζβεζηνπ 1,40 0,521

θπξόδεκα ειαθξύ 1,40 0,887

Γπαιί 2,50 0,818

ίδεξνο 7,87 69,10

Αινπκίλην 2,70 203,90



Θεξκνκνλωηηθή ηλνπιάθα ρακειήο ππθλόηεηαο



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΠΟΤ ΕΠΗΡΕΑΖΟΤΝ 

ΣΗ ΘΕΡΜΟΑΓΩΓΘΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ

 Ππθλόηεηα μύινπ: απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ππθλόηεηαο.

 Τγξαζία μύινπ: απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο πγξαζίαο. 

 Θεξκνθξαζία: απμάλεηαη κε ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.

 Ξύιν κε ζθνύξν ρξώκα έρνπλ κεγαιύηεξε ζεξκναγσγηκόηεηα.

 Ξύιν κε ξεηίλε (πεύθα) έρνπλ κηθξόηεξε ζεξκναγσγηκόηεηα.



ΠΑΡΑΔΕΘΓΜΑΣΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΘΚΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ

 Κάιπςε εζσηεξηθήο επηθάλεηαο ελόο θνηλνύ ηνίρνπ 

από ηνύβια κε μπιεία πάρνπο 1 cm

θαη θελό αέξα 4-5 cm

 κείωζε ζε ζεξκηθέο απώιεηεο θαηά 25%

 Αληηθαηάζηαζε ζηδεξέληαο πόξηαο κε μύιηλε πόξηα

 40% εμνηθνλόκεζε ζεξκόηεηαο 



• Σν μύιν σο πξντόλ θσηνζύλζεζεο απνηειεί 

απνζεθεπκέλε κνξθή ειηαθήο ελέξγεηαο.

• Ο ήιηνο ζηέιλεη ζηε Γε πνζόηεηα ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

ίζε πεξίπνπ κε 120 δηζεθαηνκκύξηα κεγαβάη (MW) ! 

• 27% ηεο ελέξγεηαο απηήο θαηαλαιώλεηαη ζηε 

θσηνζύλζεζε ησλ θπηώλ θαη παξάγνληαη εηεζίσο 

200 δηζεθαηνκκύξηα ηόλνη νξγαληθήο νπζίαο 

(βηνκάδαο) ρσξίο θαηαλάισζε ελέξγεηαο από ηνλ 

άλζξσπν.

ΣΟ ΞΤΛΟ Ω ΠΗΓΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ



1. ΚΑΤΗ

2. ΠΤΡΟΛΤΗ

- ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΗ

- ΚΑΣΑΣΡΕΠΣΙΚΗ ΑΠΟΣΑΞΗ

- ΤΓΡΟΠΟΙΗΗ

3. ΑΕΡΘΟΠΟΘΗΗ

ΑΞΘΟΠΟΘΗΗ ΣΟΤ ΞΤΛΟΤ



Καύζε είλαη ε ηδηόηεηα ηνπ μύινπ λα θαίγεηαη  

(= απνηθνδνκείηαη ζεξκηθά) θαη απηό ην θάλεη 

θαηάιιειν γηα ζεξκαληηθνύο ζθνπνύο.

Παξάγνληεο

1. Είδνο μύινπ

2. Ππθλόηεηα

3. Δηαζηάζεηο ηνπ

4. Εθρπιίζκαηα

ΚΑΤΗ



Σν πνζό ηεο ζεξκόηεηαο πνπ παξάγεηαη θαηά ηελ πιήξε 

θαύζε από κάδα 1 γξακκαξίνπ μεξνύ μύινπ νλνκάδεηαη 

ζεξκαληηθή αμία (ΘΑ) ή ζεξκόηεηα θαύζεο. 

Η ΘΑ ηνπ μύινπ θπκαίλεηαη από 3.900-5.100 Κcal/Kg

Παξάγνληεο

1. Πνζνζηό ιηγλίλεο

2. Πνζνζηό ξεηίλεο (ξεηζηληνύ)

3. Τγξαζία ηνπ μύινπ

ΚΑΤΗ



ΘΕΡΜΑΝΣΘΚΗ ΑΞΘΑ

Είδνο μύινπ Θεξκαληηθή αμία  

απόιπηα μεξνύ μύινπ

Κcal/Kg

Πνζνζηό αλόξγαλωλ 

ζηνηρείωλ (ηέθξα)           

%

Δξπο, πιαηύθπιιε 4.694 0,67

Δξπο, απόδηζθε 4.698 0,68

Δξπο, ρλνώδεο 4.681 0,68

Ομηά 4.701 0,62

Αθαθία 4.624 0,64

Καζηαληά 4.568 0,73

Λεύθε 4.725 0,67

Πεύθε, ηξαρεία 4.842 0,40

Πεύθε, καύξε 4.860 0,46

Πεύθε, ζαιαζζία 4.856 0,43

Πεύθε, ραιέπηνο 4.831 0,54

Ειάηε 4.894 0,41



Ππξόιπζε είλαη κία θπζηθνρεκηθή κέζνδνο 

δηάζπαζεο ηεο νξγαληθήο ύιεο (ηνπ μύινπ)  

πνπ γίλεηαη κε ζέξκαλζε ρσξίο ηελ παξνπζία 

αέξα.

Δηαθξίλεηαη ζε:

1. Αλζξαθνπνίεζε

2. Καηαζηξεπηηθή απόζηαμε 

3. Τγξνπνίεζε

ΠΤΡΟΛΤΗ



 Καηά ηελ αλζξαθνπνίεζε, παξάγεηαη 

μπιάλζξαθαο ζε ζεξκνθξαζία 350-500 C. 

 Η δηαδηθαζία δηαξθεί από ιίγεο ώξεο κέρξη 7 

εκέξεο αλάινγα κε ην είδνο μύινπ, ην πνζνζηό 

πγξαζίαο θαη ηνλ ηύπν εγθαηάζηαζεο. 

 ηελ Ειιάδα παξάγνληαη μπιάλζξαθεο θπξίσο 

από δξπ θαη ειηά κε απόδνζε 15-30%. 

 Η απόδνζε ζε ζύγρξνλεο εγθαηαζηάζεηο θζάλεη 

ην 30-40%. 

 Η ΘΑ ηνπ παξαγόκελνπ μπιάλζξαθα είλαη 5.500-

8.000 Kcal/Kg. 

ΑΝΘΡΑΚΟΠΟΙΗΗ



 Η θαηαζηξεπηηθή απόζηαμε γίλεηαη ζε ζαιάκνπο 

από θεξακηθό πιηθό ή ιέβεηεο από αλνμείδσην 

ράιπβα κε ζηαδηαθή αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο.

 Σα αέξηα πνπ δελ ζπκππθλώλνληαη (θπξίσο CO, 

H2, CO2 θαη πδξνγνλάλζξαθεο) 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ θαύζηκα. 

 Σα πγξά πξντόληα (ζσνθεηικό πεηρέλαιο) 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζαλ θαύζηκε ύιε ή 

δηαρσξίδνληαη κε απόζηαμε ζε δηάθνξα πξντόληα 

(κεζαλόιε, νμηθό νμύ, πίζζα, πηζζέιαην, εζηέξεο, 

αθεηόλε). 

ΚΑΣΑΣΡΕΠΣΙΚΗ ΑΠΟΣΑΞΗ 



Καηά ηελ πγξνπνίεζε ππνιείκκαηα ζπγθνκηδήο 

θαη θαηεξγαζίαο μύινπ  κεηαηξέπνληαη κε εηδηθή 

ππξόιπζε ζε πγξά θαύζηκα (bio-oil) κε πςειή 

ΘΑ. 

Σν ππξνιπηηθό ιάδη έρεη ΘΑ 6.800-7.800 

Kcal/Kg. 

Η πγξνπνίεζε ηνπ μύινπ ηα ηειεπηαία έηε έρεη 

βξεη ζεκαληηθή εθαξκνγή ζε βηνκεραληθή 

θιίκαθα (Καναδάς, ΗΠΑ, Μ. Βρεηανία).

Τ Γ Ρ Ο Π Ο Ι Η  Η 



 Καηά ηελ αεξηνπνίεζε, ην μύιν κεηαηξέπεηαη εμ' 

νινθιήξνπ ζε αέξην (μπιαέξην) ζε πνιύ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο (1000-1100 C) παξνπζία θαηαιπηώλ 

θαη νξηζκέλεο πνζόηεηαο αέξα θαη νμπγόλνπ.

 Σν μπιαέξην ρξεζηκνπνηείηαη γηα παξαγσγή 

κεζαλόιεο, κεζαλίνπ θαη αθόξεζησλ 

πδξνγνλαλζξάθσλ.

 Η κεζαλόιε ρξεζηκνπνηείηαη ζε δηάθνξεο ρώξεο 

γηα θίλεζε απηνθηλήησλ, θπξίσο ζε κίμε κε βελδίλε

(benzohol).

Α Ε Ρ Ι Ο Π Ο Ι Η  Η 



 Η ρξεζηκνπνίεζε μύινπ, αληί άιισλ πιηθώλ, όπσο ι.ρ. 

αινπκίλην, ζίδεξν, ζεκαίλεη ζεκαληηθή εμνηθνλόκεζε 

ελέξγεηαο. 

 Με θαηαλάισζε ελέξγεηαο 1000 ζεξκηθώλ KW, 

κπνξνύκε λα παξάγνπκε ηηο αθόινπζεο πνζόηεηεο 

πξώησλ πιηθώλ: 12 g αινπκηλίνπ, 40 g ραιθνύ, 60 g 

ράιπβα, 80 g ζηδήξνπ, 250 g ζπλζεηηθώλ πιώλ, 400 g 

ηζηκέληνπ, 500 g πιίλζσλ θαη 1200 g πξηζηήο μπιείαο. 

 Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο απνηειεί επηηαθηηθή αλάγθε

αθνύ ηα παγθόζκηα απνζέκαηα πεηξειαίνπ θαη θπζηθνύ 

αεξίνπ πξνβιέπεηαη λα εμαληιεζνύλ ζε 50-70 έηε θαη ηνπ 

άλζξαθα ζε 100 έηε. 

ΞΤΛΟ:  ΕΞΟΘΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΘΑ


