
Πόσα ξύλα χρειάζεστε για να ζεστάνετε το 
σπίτι σας

Ας υποθέσουµε πως χρειάζεται να καλύψουµε ένα µέτρια µονωµένο σπίτι 100 περίπου 
τετραγωνικών µέτρων.  Ο χώρος αυτός χρειάζεται περίπου 10 kw(kilowatt).

Το ξύλο έχει συγκεκριµένη θερµαντική απόδοση. Θερµαντική απόδοση του ξύλου είναι η 
θερµογόνος δύναµη ονοµάζεται η ποσότητα της ενέργειας που εκλύεται από την καύση ενός κιλού 
ξύλου. Μια µέση τιµή είναι 3,5 kw.

Αν µια εστία είχε απόδοση 100% τότε θα χρειαζόµασταν 10:3,5=2,85 ξύλα την ώρα για να έχουµε 
στο χώρο µας 10 kw. Το ποσοστό αυτό είναι αδύνατο να επιτευχθεί. Σε όλες τις εστίες υπάρχει 
απώλεια θερµαντικής απόδοσης η οποία οφείλεται στην έξοδο των καυσαερίων από την καµινάδα, 
την υγρασία των ξύλων και στα υπολείµµατα της καύσης (στάχτη).

Η µέση απόδοση µιας ενεργειακής σόµπας η τζακιού είναι 70%.Αυτό σηµαίνει ότι η πραγµατική 
απόδοση της εστίας µε ένα ξύλο 3,5 Kw είναι 3,5x 70%%= 2,45Κw Με αυτήν την εστία 
χρειαζόµαστε 10/2,45= 4,08 κιλά ξύλου την ώρα για να έχουµε 10 Κw.

Ένα απλό ανοιχτό τζάκι έχει απόδοση 12% 
Αυτό σηµαίνει ότι η πραγµατική απόδοση της εστίας µε ένα ξύλο 3,5 Kw είναι 3,5x 12%= 0,42Κw 
Με αυτήν την εστία χρειαζόµαστε 10/0,42= 23,80κιλά ξύλου την ώρα για να έχουµε 10 Κw Η 
χρήση ενός τζακιού σαν κύρια θέρµανση προϋποθέτει ότι το τζάκι θα καίει για 12 περίπου ώρες τη 
µέρα, 30 µέρες το µήνα. Ας υπολογίσουµε πόσο ξύλο χρειάζεται ο χώρος των 100 τετραγωνικών 
για να ζεσταίνεται αποκλειστικά µε ξύλο για έναν ολόκληρο µήνα.

Με ένα συνηθισµένο ενεργειακό τζάκι η σοµπα, χρειαζόµαστε 4,08 x 12=48,96 κιλά τη µέρα και 
48,96x 30= 1468,8 κιλά ξύλα το µήνα µε κόστος περίπου 235€ το µήνα.

Με απλό τζάκι, χρειαζόµαστε τα πενταπλάσια ξύλα για το ίδιο αποτέλεσµα.

Σηµειωτέον πως υπολογίσαµε το κόστος για απλές ενεργειακές σόµπες χρησιµοποιώντας 
πραγµατικές αποδόσεις και κόστη. Ως τιµή ξύλου υπολογίσαµε 160 ευρώ τον τόνο.

 Σε σόµπες µε µποϊλερ για σύνδεση σε καλοριφέρ το κόστος µειώνεται ακόµα περισσότερο καθώς 
οι αποδόσεις πολλαπλασιάζονται µέσω της κυκλοφορίας του ζεστού νερού. Έτσι επιτυγχάνουµε 
περισσότερη θέρµανση σε λιγότερο χρόνο καύσης εξοικονοµώντας καύσιµα. Για παράδειγµα µια 
ενεργειακή σόµπα απόδοσης 5 kw µπορεί να αποδώσει άλλα 23 kw µέσω του µποϊλερ της, 
τετραπλασιάζοντας την απόδοση της,ενώ αντίστοιχα µειώνει και την απαιτούµενη κατανάλωση της.


