
Logs πυρηνόξυλου 
 

Μια νέα δημιουργία πράσινης ενέργειας έρχεται να φέρει την επανάσταση στη 

θέρμανση. Είναι τα Logs(κούτσουρα) από πυρηνόξυλο με το χαρακτηριστικό πολυγωνικό 

σχήμα με οπή κατά μήκος του άξονά τους.  

Είναι κατάλληλο για σόμπες, στόφες, ξυλολέβητες, λέβητες πυρόλυσης και τζάκια. 
 
Είναι ένα: 

 Καθαρά φυσικό προϊόν από τον πυρήνα της ελιάς 
 Δεν περιέχει χημικά πρόσθετα 
 Μεγάλη θερμογόνος δύναμη 4520kcal/kg 
 Διαθέτει πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης ποιότητας 

ελέγχου  ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Διατίθεται στην αγορά σε συσκευασία των 10kg.  

 

 

 

 

 

 



Γιατί πρέπει να χρησιμοποιούμε Logs πυρηνόξυλου 

1. Δεν καταστρέφουμε το φυσικό πλούτο εφαρμόζοντας κοπή δέντρων αλλά 

χρησιμοποιούμε ένα ανανεώσιμο φυσικό προϊόν, το πυρηνόξυλο  σε μορφή 

κούτσουρου. 

2. Τα Logs πυρηνόξυλου έχουν χαμηλά ποσοστά υγρασίας 8,59% με αποτέλεσμα 

λιγότερες θερμικές απώλειες και μεγαλύτερα ενεργειακά αποτελέσματα. 

Σύμφωνα με τον Οδηγό για τη Διακίνηση Καυσόξυλων της Γενικής Γραμματείας 

Εμπορίου και της Διεύθυνσης Μετρολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, το ξύλο δεν βρίσκεται συνήθως σε 

ξηρή κατάσταση, αλλά περιέχει υγρασία που μπορεί να κυμαίνεται σε επίπεδα από 60% 

έως 15% ανάλογα με τις συνθήκες και το χρόνο της φυσικής του ξήρανσης.  

Η υγρασία του ξύλου μειώνεται σε σχέση με το χρόνο κοπής του και τις συνθήκες που 

έχει γίνει η φυσική του ξήρανση. Η ελάχιστη τιμή υγρασίας που μπορεί να επιτευχθεί με 

φυσικό τρόπο σε ένα σωστά αποθηκευμένο ξύλο είναι το 15% και η τιμή αυτή για να 

προκύψει θα πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 18 μήνες από τη στιγμή που θα κοπεί. 

Η υγρασία του ξύλου μειώνει την θερμαντική αξία του. Μέρος της ενέργειας, που 

απελευθερώνεται κατά τη διάρκεια της καύσης του (2,44 MJ ανά κιλό νερού), δαπανάται 

στην εξάτμιση του νερού και συνεπώς δεν είναι διαθέσιμη για οποιαδήποτε επιθυμητή 

θερμική εκμετάλλευση.  

3. Τα Logs πυρηνόξυλου έχουν μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη σε  σύγκριση με τα 

καυσόξυλα. 

Η θερμογόνος δύναμη των διαφόρων ειδών ξύλου με 0% υγρασία, κυμαίνεται μέσα 

σε ένα πολύ περιορισμένο διάστημα, από 18,5 έως 19MJ/kg (4417,8 έως 4537,2kcal/kg). 

Στα κωνοφόρα είναι 2% υψηλότερη σε σχέση με τα πλατύφυλλα. Στη ιδανική περίπτωση 

που έχουμε καυσόξυλα με υγρασία 15%  σε υγρή βάση η θερμογόνος δύναμη δεν 

ξεπερνάει τα 16MJ/kg (3820,8kcal/kg) όπως φαίνεται και στο παρακάτω διάγραμμα. 

 

 

Θερμογόνος δύναμη ξύλου ως συνάρτηση της υγρασίας σε υγρή βάση. 

Πηγή: Wood Fuels Handbook, Biomass Trade CentreII 



Ανάλυση LOGS πυρηνόξυλου 


