
Καύσιμα από... πριονίδι
Έρχονται τα βιοκαύσιμα για τους καυστήρες των ελληνικών σπιτιών
ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΣΤΑΜΑΤΗ

Βιοκαύσιμα από πριονίδι ή γεωργικά υπολείμματα έρχονται να ζεστάνουν και τα
ελληνικά σπίτια με κόστος κατά πολύ χαμηλότερο του πετρελαίου και χωρίς
επιβάρυνση για το περιβάλλον.

Συμπιεσμένο πριονίδι ή γεωργικά υπολείμματα (αυτά που σήμερα μεταφέρουν φορτηγά
από τα χωράφια για να τα πετάξουν) μπορούν να αποδώσουν πάνω από το 90% της
ενέργειας που περιέχεται στο ξύλο για θέρμανση (τη στιγμή που ένα παραδοσιακό τζάκι
αποδίδει το 10% και ένας συμβατικός λέβητας ξύλου το 50%). Μία επιτυχημένη
εφαρμογή είναι τα pellets, ένα τυποποιημένο καύσιμο από βιομάζα, το οποίο
χρησιμοποιείται ευρύτατα στην Ευρώπη, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά, ενώ
πρόσφατα ορισμένες εταιρείες έδειξαν ενδιαφέρον να αρχίσουν την παραγωγή και
διάθεσή τους και στην Ελλάδα.



«Πλούσιοι σε πρώτες ύλες»

«Είμαστε μία από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη όπου δεν γίνεται παραγωγή και
χρήση των pellets», εξηγεί ο περιβαλλοντολόγος κ. Στέλιος Ψωμάς. «Εξάλλου η χώρα
μας είναι πλούσια στις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή των pellets,
δηλαδή στα δασικά και αγροτικά παραπροϊόντα ή τα υπολείμματα επεξεργασίας ξύλου».
Έχει υπολογιστεί ότι 200 γραμμάρια pellets αντιστοιχούν σε μία κιλοβατώρα και περίπου
0,1 λίτρου του πετρελαίου. Μπορούν να ζεστάνουν 10 λίτρα νερού σε θερμοκρασία
βρασμού και έχει υπολογιστεί ότι αρκούν για ένα ζεστό ντους διάρκειας τεσσάρων
λεπτών. Ως παράδειγμα - πρότυπο, ο κ. Ψωμάς αναφέρει έναν οικισμό στην Αυστρία, ο
οποίος θερμαίνεται με pellets και ηλιακά συστήματα: «Πρόκειται για συνολικά 128
διαμερίσματα, τα οποία απλώνονται σε 9.000 τετραγωνικά μέτρα. Διαθέτουν δύο λέβητες
pellets των 150 KW και 380 τετραγωνικά μέτρα ηλιοθερμικών. H αρχική επένδυση για τα
ηλιακά και τους λέβητες βιομάζας κόστιζε περίπου 80 Ä ανά τετραγωνικό μέτρο. H τιμή
αγοράς των κτιρίων υπολογίζεται στα 1.708 ευρώ το τετραγωνικό, ενώ το ετήσιο κόστος
θέρμανσης για κάθε διαμέρισμα δεν ξεπερνά τα 150 ευρώ».

Όπως σημειώνει ο δρ. Νικόλαος Καραπαναγιώτης, επιστημονικός υπεύθυνος στο
πρόγραμμα για τα pellets στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας «για την
παραγωγή τους δεν χρησιμοποιούνται κόλλες ή χημικά πρόσθετα, μόνο υψηλή πίεση και
ατμός. Τα pellets (συσσωματώματα βιομάζας κατά το ελληνικότερον) είναι ανταγωνιστικά
έναντι του πετρελαίου και του φυσικού αέριου, όχι μόνο ως προς ο κόστος αλλά και ως
προς την ευκολία χρήσης και την αξιοπιστία της τεχνολογίας».

Οι λέβητες pellets μπορεί να κοστίζουν ακριβότερα στην εγκατάστασή τους, όμως αν
υπολογίσει κανείς το συνολικό λειτουργικό κόστος, αποδεικνύονται οικονομικότεροι, λέει
ο κ. Ψωμάς και εξηγεί πως «στην Αυστρία έχουν υπολογίσει ότι τελικά οι σύγχρονοι
λέβητες βιομάζας είναι κατά 20% φθηνότεροι από τους αντίστοιχους λέβητες πετρελαίου,
ενώ στη Δανία αποδεικνύονται μέχρι και 55% φθηνότεροι».

Κλιματικά ουδέτερα

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα των καυσίμων βιομάζας, σε σχέση με συμβατικά καύσιμα
όπως είναι το πετρέλαιο ή το φυσικό αέριο, είναι το γεγονός ότι δεν συμβάλλουν στο
φαινόμενο του θερμοκηπίου. «Είναι κλιματικά ουδέτερα», εξηγεί ο κ. Ψωμάς. «Οι όποιες
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από την καύση των pellets ή άλλων βιοκαυσίμων
ισοσκελίζονται από ισοδύναμες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα που απορροφήθηκαν
από τα φυτά».
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