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Πώς το ξύλο βοηθά στην
καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής
Τα τελευταία χρόνια ο πλανήτης μας εκπέμπει σήματα κινδύνου. Οι κυβερνήσεις των
χωρών προχώρησαν σε δεσμεύσεις, όπως αυτή του πρωτοκόλλου του Κιότο, ώστε να
λάβουν μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής. Με ποιον τρόπο το ξύλο
και τα προϊόντα βοηθούν σε
αυτήν την κατεύθυνση;
Των Γεωργίας Αλεξίου και Φανής
Μοτεσνίτσα

T

ο ξύλο παίζει πολύ σημαντικό
ρόλο στην καταπολέμηση της
κλιματικής αλλαγής. Τα δέντρα
μειώνουν το διοξείδιο του άνθρακα
στην ατμόσφαιρα, καθώς ένα κυβικό
μέτρο ξύλου απορροφά έναν τόνο
CO₂. Η μεγαλύτερη χρήση προϊόντων
ξύλου θα οδηγήσει στη διεύρυνση
των ευρωπαϊκών δασών και θα μειώσει την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου αντικαθιστώντας τα βαριά προϊόντα ορυκτών καυσίμων. Η Κομισιόν
εξετάζει τρόπους για να ενισχύσει αυτή
την τάση. Τα παραπάνω είναι θέσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχουν
ειπωθεί σε πολλές συναντήσεις της.
Η χρήση ξύλινων και δασικών προϊόντων μπορούν να βοηθήσουν τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να
πετύχουν τους στόχους που τέθηκαν
στο Κιότο, όχι μόνο αναπτύσσοντας τα
δάση αλλά μειώνοντας τις εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα χρησιμοποιώντας τα αντί των άλλων προϊόντων
που χρειάζονται μεγάλη κατανάλωση
ενέργειας για να παραχθούν άρα και
μεγάλες εκπομπές τοξικών αερίων
στην ατμόσφαιρα. (π.χ. ο χάλυβας, το
γνωστό μας ατσάλι, που είναι κράμα
σιδήρου και άνθρακα).
Υπάρχουν 3 ευρείς τομείς που πρέπει

κανείς να λάβει υπόψη του όταν αξιολογεί τον αντίκτυπο που έχει στο περιβάλλον το διοξείδιο του άνθρακα
(CO₂) των διαφορετικών κατασκευαστικών υλικών:
1) Την ενέργεια που χρησιμοποιείται
κατά την παραγωγή ενός υλικού ή
προϊόντος,
2) η ικανότητα του προϊόντος να εξοικονομεί ενέργεια κατά τη διάρκεια
της εφαρμογής τους σε ένα κτίριο,
3) η ανακύκλωση και τελική διάθεση
των υλικών ή προϊόντων.
Αυτή είναι μια πολύπλοκη διαδικασία
για την οποία οι κυβερνήσεις σε όλη
την Ευρώπη δείχνουν έντονο ενδιαφέρον και για το λόγο αυτό δίνονται κίνητρα προκειμένου σχεδιαστές, μελετητές και παράγοντες ανάπτυξης να μπορούν να συμβάλουν στην επίτευξη
βιώσιμων στρατηγικών για κατοικήσιμα και εμπορικά κτίρια.
Αρχιτέκτονες και κατασκευαστές είναι
σε θέση να αξιολογήσουν την αρχική
ποσότητα CO₂ ενός κτιρίου, καθώς και
την περιβαλλοντική του επίδραση κατά
τη διάρκεια της λειτουργίας τους χρήσης του, εξισορροπώντας αυτά σε
σχέση με τα κατασκευαστικά και λειτουργικά κόστη.
Ενδεικτικά αναφέρεται πως στο Φιν|3
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λανδικό κτίριο της METLA (Ερευνητικό
Ινστιτούτο Δασών της Φινλανδίας) το
οποίο έχει ξύλινη δομή, οι εκπομπές
διοξειδίου του άνθρακα είναι μειωμένες κατά 620 τόνους σε σύγκριση με
μια κατασκευή από σκυρόδεμα!
Την περίοδο αυτή, το Σκανδιναβικό
Συμβούλιο Ξυλείας με συνεργάτες του
προσπαθούν να αναπτύξουν ένα πολύτιμο εργαλείο υπολογισμού της ποσότητας του διοξειδίου του άνθρακα
(CO₂) που επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα τα συστατικά στοιχεία ενός συγκεκριμένου κτιρίου, το οποίο παράλληλα θα βοηθά ώστε να μπορεί να επιλεγεί ο καλύτερος δυνατός συνδυασμός
υλικών και προϊόντων, προς όφελος
του περιβάλλοντος.
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μια
τεχνική που ονομάζεται LCA (Life Cycle
Assessment -Αξιολόγηση του Κύκλου
Ζωής) είναι μία τεχνική η οποία αξιολογεί την περιβαλλοντική επίδραση ενός
κατασκευαστικού υλικού καθ’ όλη τη
διάρκεια της ζωής του. Πρόκειται για
τεχνική που γίνεται όλο και πιο σημαντική, καθώς απαιτούνται συνεχώς
περισσότεροι μελετητές για να εκτιμή-
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σουν την περιβαλλοντική επίδραση
των προϊόντων και υλικών που επιλέγονται, λαμβάνοντας πάντα υπόψη την
προέλευση του υλικού, τον τρόπο
χρήσης του, τη μετατροπή του σε προϊόν αλλά και την περαιτέρω χρήση του
σε ένα κτίριο, μέσω της διάθεσης ή της
επαναχρησιμοποίησης / ανακύκλωσης
του.
Η LCA μελετά την επίδραση της χρήσης ενός υλικού ή προϊόντος κατά τη
διάρκεια 3 συγκεκριμένων φάσεων:
■ Φάση παραγωγής: Εξόρυξη, παραγωγή, μεταφορά σε τοποθεσία
■ Φάση ζωής/χρήσης: Χρήση ενέργειας, θερμικές ιδιότητες, συντήρηση
■ Τελική φάση ζωής/χρήσης του υλικού: Ανακύκλωση, περισυλλογή,
καταστροφή (απορριμμάτων)
Αυτή η μέθοδος δεν μπορεί να χρησιμοποιείται πάντα για σύγκριση υλικών
ή προϊόντων που προέρχονται από
διαφορετικές χώρες, δεδομένου ότι
επικρατούν διαφορετικές συνθήκες
όπως το κλίμα, πηγές παραγωγής
ενέργειας, σχεδιαστικές συνήθειες,
κατασκευαστικοί κώδικες, υποδομή,
πολιτικές επιρροές και κατασκευαστικές μέθοδοι.
ΦΑΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Η ενέργεια που χρησιμοποιείται κατά
την εξόρυξη και παραγωγή ενός υλικού ή προϊόντος ονομάζεται “ενσωματωμένη ενέργεια”. Σε γενικές γραμμές,
αυτό που ισχύει είναι πως όσο μεγαλύτερη είναι η ενσωματωμένη ενέργεια
τόσο μεγαλύτερη είναι και η εκπομπή
CO₂. Σε σύγκριση με τις υψηλές
εκπομπές και την ενσωματωμένη ενέργεια εναλλακτικών υλικών όπως το
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ατσάλι, μπετόν, αλουμίνιο και πλαστικό, το ξύλο έχει κατά πολύ χαμηλότερη ενσωματωμένη ενέργεια. Και αν σε
αυτό προσθέσουμε τη δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα που χρησιμοποιούν τα δάση και τα φυτά για να φωτοσυνθέσουν, οι εκπομπές διοξειδίου
από το ξύλο έχουν αρνητικό πρόσημο!
Ακόμη και όταν υλικά όπως το ατσάλι
ή το αλουμίνιο ανακυκλώνονται, η διαδικασία και μόνο, συχνά απαιτεί τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Από την άλλη η βιομηχανία του ξύλου όταν χρειαστεί ενέργεια, ως επί το πλείστον χρησιμοποιεί ενέργεια βιομάζας.
Οπότε η χρήση του ξύλου ως υλικό σε
σύγκριση με άλλα υλικά έχει τεράστια
περιβαλλοντικά οφέλη!
ΦΑΣΗ ΖΩΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις βασίζονται
όλο και περισσότερο στη νομοθεσία
προκειμένου να βελτιώσουν τη θερμική αποτελεσματικότητα των νέων κτιρίων και να μειώσουν την κατανάλωση
ενέργειας που θα χρειαστεί για να θερμανθούν. Το γεγονός αυτό επηρεάζει
τη συνολική λειτουργία του κτιρίου και
αφορά όλα τα υλικά.
Το ξύλο χάρη στις θερμομονωτικές
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ιδιότητές είναι πολύ σημαντικό από
πλευράς κόστους για την ενεργητική
επάρκεια των κτιρίων, συγκριτικά βέβαια με το μπετόν, το τούβλο ή άλλα
υλικά. Επιπρόσθετα, τα παράθυρα με
τριπλό γυαλί μπορούν να κατασκευαστούν ευκολότερα σε ξύλο από ότι σε
άλλα υλικά και τα ξύλινα πατώματα
παρέχουν καλύτερη θερμική μόνωση
από ότι τα πατώματα από άλλα υλικά.
Σε χώρες με ψυχρό κλίμα όπως αυτές
της Βόρειας Ευρώπης η χρήση ξύλου
στη δόμηση είναι ιδιαιτέρα σύνηθες
γεγονός και αυτό γιατί χάρη σε έναν
προσεκτικό σχεδιασμό και μελετημένη
χρήση μονωτικών υλικών, η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση είναι ιδιαιτέρα χαμηλή παρόλο που οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι για μεγάλο
χρονικό διάστημα κάτω του μηδενός.
Μια σουηδική μελέτη που πραγματοποιήθηκε το 2001, συνέκρινε την
ενσωματωμένη ενέργεια και τις εκπομπές CO₂ από την κατασκευή δύο
παρόμοιων σπιτιών, το ένα κατασκευασμένο από ξύλο και το άλλο από
ατσάλι και μπετόν. 2.300MJ/τμ ενέργειας χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή της κατοικίας από ατσάλι και
μπετόν η οποία είναι αρκετή για να
θερμάνει ένα σπίτι για 6 χρόνια! Επίσης, η εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα φτάνει τα 370kg/τμ η οποία είναι
ισάξια με τις εκπομπές που προκαλούνται από 27 χρόνια θέρμανσης ή
από την οδήγηση 130.000χλμ με ένα
αυτοκίνητο Volvo S80.
ΤΕΛΙΚΗ ΦΑΣΗ ΖΩΗΣ/ΧΡΗΣΗΣ
Το ξύλο και τα προϊόντα του έχουν
μοναδικές ιδιότητες, ακόμα και στο
τελικό τους στάδιο. Αρχικά πρέπει να
τονίσουμε πως τα υπολείμματα πρίσης
όπως είναι τα ξυλοτεμαχίδια, η πούδρα του ξύλου αλλά και τα μικρά κομμάτια χρησιμοποιούνται στην παραγωγή μοριοσανίδων, ινοσανίδων (MDF)
OSB κ.λπ. Επιπλέον, όμως, πολλά
προϊόντα ξύλου κατασκευάζονται από
ανακυκλώσιμο ξύλο. Πέρα από αυτές
τις δυο χρήσεις το ξύλο χρησιμοποιείται και ως πηγή ενέργειας με την καύση
του. Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο ως υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων, παρέ|5
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χοντας μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
η οποία απλά επιστρέφει στην ατμόσφαιρα την ποσότητα CO₂ που είχε αποσπαστεί εξαρχής (φωτοσύνθεση).
ΤΟ ΞΥΛΟ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟ ΤΟΥ
ΑΝΘΡΑΚΑ
Με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης,
τα δέντρα αφαιρούν διοξείδιο του
άνθρακα από την ατμόσφαιρα. Ο
άνθρακας αυτός αποθηκεύεται στη
δασική βιομάζα – στους κορμούς, τα
κλαδιά, στο φύλλωμα, τις ρίζες και στο
έδαφος. Σ’ ένα αειφορικά διαχειριζόμενο δάσος η αποθήκευση του άνθρακα
δεν σταματά ποτέ, καθώς νέα δέντρα
αναπληρώνουν τα υλοτομημένα. Ακόμα και μετά το κόψιμο των δέντρων,
ο άνθρακας παραμένει δεσμευμένος
στα προϊόντα του ξύλου.
Καθώς το ξύλο αποτελεί μια φυσική και
ανανεώσιμη πηγή ενέργειας -σε αντίθεση με τα άλλα ορυκτά υλικά που
κάποια στιγμή θα τελειώσουν- η αύξηση της χρήσης του, σε αντικατάσταση
άλλων, λιγότερο φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, όπως τα ορυκτά καύσιμα κρίνεται ως μείζονος σημασίας. Η
παραγωγή του ξύλου απαιτεί λιγότερη
ενέργεια, όπως ήδη αναφέρθηκε και
εκπέμπει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα απ’ οποιοδήποτε άλλο οικοδομικό
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υλικό ενώ επιπρόσθετα το ξύλο κρατά
δεσμευμένο τον άνθρακα όσο το κτίριο
ή η κατασκευή, υπάρχει.
Χρήση περισσότερου ξύλου αντί σκυροδέματος, πλαστικού και χάλυβα, θα
μπορούσε να μειώσει σημαντικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι η αντικατάσταση ενός κυβικού μέτρου σκυροδέματος
με την ίδια ποσότητα ξυλείας, μπορεί
να περιορίσει κατά ένα περίπου τόνο το
διοξείδιο του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα! Αυτή η
ποσότητα άνθρακα είναι περίπου η ίδια
με εκείνη που απελευθερώνει ένα
μέτριου μεγέθους αυτοκίνητο όταν διανύει μια απόσταση 3000 χιλιομέτρων!
Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία της Ε.Ε.
η ποσότητα της ξυλείας στα ευρωπαϊκά
δάση σήμερα αυξάνεται κατά 360 εκατομμύρια κυβικά μέτρα περίπου το
χρόνο. Προς το παρόν, μόνο τα δύο
τρίτα από αυτή την ετήσια αύξηση υλοτομούνται.
Πηγές:
1. Tackle climate change: Use wood.
CEI-Bois, European Confederation
of woodworking industries.
2. www.moa.gov.cy Υπουργείο Γεωργίας και Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος Κύπρου.

H αντικατάσταση 1
m3 σκυροδέματος
με την ίδια ποσότητα ξυλείας, μπορεί
να περιορίσει κατά
1 t περίπου το CO2
που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα! Αυτή η
ποσότητα άνθρακα
είναι περίπου η ίδια
με εκείνη που απελευθερώνει ένα
μέτριου μεγέθους
αυτοκίνητο όταν
διανύει απόσταση
3000 klm
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