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Πεξηερφκελα 

 Παξαγσγή βηναεξίνπ 

 Βηναέξην ζηε Δπξψπε  

 Βηναέξην ζηελ Διιάδα θαη ζηνλ Λ. Ιάξηζαο    

 Πιενλεθηήκαηα 

 Δκπφδηα 

 πκπεξάζκαηα 

 



Βαζηθόο  Σηόρνο  

Ζ δηεξεχλεζε ησλ δπλαηνηήησλ 
αμηνπνίεζεο ηνπηθψλ Αλαλεψζηκσλ 
Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) θαη πην 
ζπγθεθξηκέλα βηνκάδαο  

(νξγαληθά απφβιεηα/ππνπξντφληα)  

σο ελαιιαθηηθφ θαχζηκν γηα 
παξαγσγή ελέξγεηαο  κε ζεκαληηθά 
πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά νθέιε, 
ζηνλ Λ. Ιάξηζαο. 



Αλακελόκελα απνηειέζκαηα  

 κείσζε ηεο εμάξηεζεο ηεο ρψξαο απφ 
μέλεο ελεξγεηαθέο πεγέο  

 εμνηθνλφκεζε ζεκαληηθνχ πνζνχ 
ζπλαιιάγκαηνο,  

 εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο,  

 εμαζθάιηζε εξγαζίαο θαη ε 
ζπγθξάηεζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηηο 
αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο ρψξαο,  

 πεξηβαιινληηθά νθέιε.  



Πεγή: ΚΤ-ΔNERGIE/ΗEEA 



Πεγή: ΔΒΑ 



Πεγή: ΔΒΑ 



Σπκβνιή ηνπ βηναεξίνπ 

 Σπκβνιή ζηελ ελεξγεηαθή απηάξθεηα ηεο ρώξαο, ππνθαζηζηώληαο 

ξππνγόλα ή εηζαγόκελα θαύζηκα, κπνξεί λα έρεη ην βηναέξην ην  

νπνίν παξάγεηαη θαηά ηελ επεμεξγαζία απνβιήηωλ θαη αζηηθώλ 

ιπκάηωλ. 

 Ζ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηώλ βηναεξίνπ, απνηειεί κία  

ελαιιαθηηθή ιύζε κε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα, θαζώο πξνζθέξεη 

πεξηβαιινληηθά θηιηθή ελέξγεηα θαη ηαπηόρξνλα επηιύεη ην 

πξόβιεκα ηεο δηαρείξηζεο ηωλ απνβιήηωλ θαη απνξξηκκάηωλ. 

 Τν βηναέξην παξάγεηαη από ηελ αλαεξόβηα ρώλεπζε θηελνηξνθηθώλ 

θπξίωο απνβιήηωλ, όπωο είλαη ηα ιύκαηα ηωλ ρνηξνζηαζίωλ, 

πηελνηξνθείωλ, βνπζηαζίωλ, απόβιεηα ζθαγείωλ θαζώο θαη άιιωλ 

αγξνην-βηνκεραληθώλ θαη αζηηθώλ νξγαληθώλ απνξξηκκάηωλ.  



Θαηεγνξία 
βηνκάδαο 

Δίδνο απνβιήηωλ 

ππνπξνϊόληα  

1. βννηξνθηθέο, 
ρνηξνηξνθηθέο, , 
πηελνηξνθηθέο 
αηγν-
πξνβαηνηξνθηθέο  

Θνπξηά ,  

Οπξία δψσλ, 

Λεθξά δψα 

2. θαγεία, επεμεξγαζία 
θξέαηνο 

 Ιίπνο, αίκα, πεξηερφκελν 
πεπηηθνχ ζπζηήκαηνο 

3. Σπξνθνκεία, 
επεμεξγαζία 
γάιαθηνο 

Σπξφγαιν, λεξά πιχζεο 
& ςχμεο 

4. Δλεξγεηαθά θπηά  Θαιακπφθη-φξγν-
ςπραλζή 



Θεληξηθή κνλάδα βηναεξίνπ 



Biogas plant 

             Πεγή: Lars Baadstorp 

Πεγή: www.lemvigbiogas.dk 

Πεγή: Ronald Lipp 



Biogas Plant ηn Italy 



Biogas Plant ηn Italy 



Biogas Plant ηn Italy 





Lemvig Biogas Plant 

  

  

Πεγή: www.lemvigbiogas.dk 

http://www.lemvigbiogas.com/img/galleri/tankvogn_dyr.jpg
http://www.lemvigbiogas.com/img/galleri/afhentning.jpg
http://www.lemvigbiogas.com/img/galleri/modtagelse.jpg
http://www.lemvigbiogas.com/img/galleri/modtagehal.jpg


Lemvig Biogas Plant 

Πεγή: www.lemvigbiogas.dk 



Σhorso Biogas Plant 



Σhorso Biogas Plant 



Σhorso Biogas Plant 



Σhorso Biogas Plant 



Σhorso Biogas Plant 



Σhorso Biogas Plant 





Αθαηέξγαζην 
βηναέξην 

Θαζαξηζκόο Αλαβάζκηζε 

Βηναέξην Ηζνδύλακν 
θπζηθό αέξην 

Γελλήηξηα 
Ιέβεηαο Τνπξκπίλα 

Σπκπίεζε Έγρπζε  
από δίθηπν 

θπζηθνύ αεξίνπ 

Θαύζηκν 
απηνθηλήηνπ 

Εεζηό λεξό Ζιεθηξηζκόο 

Τειεζέξκαλζε 
Φξήζε ζηε βηνκεραλία, 

θαηνηθία, θ.α. 

Θέξκαλζε 
ζεξκνθεπίωλ, θ.α. 

Σπκπαξαγωγή 

Φξήζεηο Βηναεξίνπ 

ΦΥΤΑ Xωλεπηέο 

Θέξκαλζε 

 
 

Παξαγσγή  

Τδξνγφλνπ  
 



Σύζηαζε αθαηέξγαζηνπ βηναεξίνπ 

Σπζηαηηθά 

 

Αέξην 
ρωκαηεξήο 

 

Αέξην από ηιύ 
βηνινγηθώλ 
απόβιεηωλ 

 

Αέξην από ηιύ 
βηνκεραληθώλ 

απόβιεηωλ 

Φπζηθό αέξην 

CH4 47% 67% 77% 91.1% 

CO2 35% 33% 23% 0.5% 

N2 16% 0.2% Ίρλε 0.6% 

O2 2% Ίρλε Ίρλε Ίρλε 

H2 Ίρλε Ίρλε Ίρλε Ίρλε 

H2S 300 ppm <10 ppm <10 ppm Ηρλε 

CnHm 50 ppm <10 ppm <10 ppm 7.8 

Πεγή: Traffic and public transportation authority, city of Gothenburg 



Γπλαηόηεηεο αεηθόξνπ παξαγωγήο 
βηναεξίνπ ζηελ Δπξώπε 

 Τπάξρνπλ ζήκεξα πεξηζζφηεξεο απφ 9.243 κνλάδεο βηναεξίνπ ζηελ 
Δπξψπε, φπνπ εθηφο ηνπ βηναεξίνπ πνπ παξάγεηαη κε αλαεξφβηα 
δχκσζε ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ ρξεζηκνπνηείηαη θαη ην βηναέξην 
πνπ παξάγεηαη απφ ηηο ρσκαηεξέο. 

 Οη δχν ρψξεο πνπ εκθαλίδνπλ ηε κεγαιχηεξε παξαγσγή βηναεξίνπ 
ζηελ Δπξψπε είλαη ε Γεξκαλία 17400 GWh θαη ε Αγγιία κε 6.520 
GWh. 

 Οη 15.000 GWh πξνκεζεχνπλ κε ειεθηξηθή ελέξγεηα πεξίπνπ 
4.300.000 νηθίεο ζηελ Γεξκαλία(3488kWh) 

 ηελ Γεξκαλία ην 2010, ν θχθινο εξγαζηψλ αλέξρνληαλ  ζηα 4,7 
δηζεθαηνκκχξηα € ελψ ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ έθζαλε ηα 
30.000 άηνκα.  

  Ζ ζπλνιηθή παξαγσγή βηναεξίνπ αλήιζε γηα ην 2010 ζε 9 εθ ΣΗΠ.  

 
 



Κνλάδα βηναεξίνπ ζην Ζemmet Γαλίαο 
‘Hegndal Biogas Plant’ 



Κνλάδα βηναεξίνπ ζην Tarm Γαλίαο 
‘Hegndal Biogas Plant’ 



Κνλάδα βηναεξίνπ ζην Tarm Γαλίαο 
‘Hegndal Biogas Plant’ 



Κνλάδα βηναεξίνπ ζην Tarm Γαλίαο 
‘Hegndal Biogas Plant’ 



Κνλάδα βηναεξίνπ ζην Tarm Γαλίαο 
‘Hegndal Biogas Plant’ 



Διαχωρισμός Υπολείμματος 

Στερεό Κλάσμα Υγρό Κλάσμα Διαχωριστής  

Χωνευμένο υπόλειμμα  

70 %  P 

25 %  N, οργανική ουσία 

15 % of initial volume 

75 % Ν/ κυρίως ΝΗ3 

Sill no market fibre fraction. Costs of drying ( 50 eur/T) exceed nutrient value of fibres.  

Heavy metals content could be a problem; removal expensive 

Incineration seen like the only alternative; Documentation and approvals needed 

   



Διαχωρισμός Υπολείμματος 



Σηερεό λίπαζμα  



Trailing hose application 

Πεγή: Lars Baadstorp 



Δηζαγσγή βηνκάδαο ζην ξεδεξβνπάξ θαη ζην δίθηπν 
ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ 

Πεγή: PSI- Wuppertal institute- DBI GAS- niches -Jonas Ericson- Owe Jonsson  



Ζ θαηάζηαζε ηνπ βηναεξίνπ ζηε νπεδία 

 230 κνλάδεο βηναεξίνπ εθ ησλ νπνίσλ νη 140 είλαη βηνινγηθνί 
θαζαξηζκνί κε ζπλνιηθή παξαγσγή βηναεξίνπ ~1400 GWh.  

 5300 νρήκαηα θηλνχληαη κε κεζάλην θαη ~40% ησλ πσιήζεσλ αεξίνπ 
είλαη βηναέξην (ην ππφινηπν είλαη θπζηθφ αέξην). 

 65 δεκφζηνη ζηαζκνί δηαλνκήο βηναεξίνπ. 

 Σν θφζηνο παξαγσγήο βηναεξίνπ είλαη 0,17-0,5 €/m3 

 Ζ ηηκή αγνξάο γηα ην αλαβαζκηζκέλν βηναέξην θαη ην θπζηθφ αέξην 
είλαη 0,7-0,9 €/m3.  

 Αληίζηνηρα, ε ηηκή ηνπ πεηξειαίνπ είλαη 1,1 €/lt θαη ε ηηκή ηεο 
βελδίλεο 1,2 €/lt. 

 Σν θφζηνο αλαβάζκηζεο ηνπ βηναεξίνπ ζε κνλάδεο  ησλ 200-300 
m3/h είλαη 0,01-0,015 €/kwh. 

 Γελ ππάξρεη θνξνινγία γηα ην βηναέξην. 
 

Πεγή: Owe Jonsson, Swedish Gas Center 



ηαζκφο δηαλνκήο βηναεξίνπ 



Ορήκαηα  Βηναέξηνπ 

Πεγή:Swedish Biogas Association 



Έξγα ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο 
βηναεξίνπ ζηελ Διιάδα 

 Σα έξγα ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο βηναεξίνπ πνπ 
βξίζθνληαη ζε ιεηηνπξγία ζηνλ Διιεληθφ ρψξν 
έρνπλ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 43,5 MW 
πεξίπνπ.  

 ηε  Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΡΑΔ) έρνπλ 
θαηαηεζεί 248 αηηήζεηο βηνκάδαο (04/06/2010-
ζήκεξα) , ζπλνιηθήο ηζρχνο 2.041,4 ΚW.  



Potential daily production of animal wastes 

17 Mtons/year cattle 
and pig slurries 

315 MW  

Cattle breeding mainly 
northern Greece 
(Thessaloniki, Pella) 

Pig breeding equally 
distributed over Greece 

Poultry farming mainly 
in three regions 



Γπλακηθφ βηνκάδαο  ζηελ Διιάδα θαη 
ζηελ πεξηνρή ηεο Ιάξηζαο 

Πεγέο Κνλάδεο Απόβιεηα 
Τόλνη/ρξόλν 

Ηζρύο 
(ΚW) 

Απόβιεηα 
Τόλνη/ρξόλν 

 

Βνπζηάζηα 32.875  14.540.800  278  1.141.820 

(830) 

Υνηξνηξνθεία 36.593  2.268.220  37  210.651 

(204) 

θαγεία 101  204.932  28  

θαγεία 
Tπξνθνκεία 

548  425.647  7,21  

Σύλνιν 17.439.599  350,21  1.352.471  

26,7MW 



Πλεονεκηήμαηα  

 Παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ 

 Κείσζε θαη αλαθχθισζε νξγαληθψλ 
απφβιήησλ 

 Κείσζε εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ  

 Κείσζε παζνγφλσλ νξγαληζκψλ 

 Απμεκέλε απφδνζε ιίπαλζεο  

 Κείσζε νζκψλ θαη νπηηθήο ξχπαλζεο  

 Δμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ γηα ηνπο αγξφηεο 

 



Πιενλεθηήκαηα ηεο Βηνελέξγεηαο 

 Πεπιβάλλον 

Κείωζε ηνπ 
θαηλνκέλνπ ηνπ 
Θεξκνθεπίνπ 
20.000 tnCO2 

Κείωζε εηζαγωγώλ 

Τοπική Ανάπηςξη 
0,25%=2ΜW 
18.200ΜWh 
5.500 οικίερ 

Αζθάλεια Ενεπγειακού 
Εθοδιαζμού 

24500MWh=6500 οικίερ 

Δημιοςπγία θέζεων 
επγαζίαρ 

15 θέζειρ  

Κείωζε εηζαγωγώλ 



Δκπφδηα 

 ζηελ έγθξηζε πεξηβαιινληηθώλ όξωλ: ην πγξφ θιάζκα ηεο 
ρσλεκέλεο ηιχνο είλαη ιίπαζκα θαη φρη απφβιεην  (Δγθχθιηνο 
03/04/2012) 

 ζην κνλνπώιην ηεο ΓΔΖ: ην νπνίν δεκηνπξγεί θαζπζηεξήζεηο θαη 
αλαζθάιεηα  ζηνπο επελδπηέο  

 ζηελ αδπλακία ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο: λα ξπζκίδεη εληαία 
ην θφζηνο δηάζεζεο ησλ απνβιήησλ, κε ζπλέπεηα λα απμάλεη ην 
θφζηνο επέλδπζεο (Ο ξππαίλσλ δελ πιεξψλεη) 

 ζηελ έιιεηςε ρσξνηαμηθνχ ζρεδίνπ 

 ζηελ ειιηπή ελεκέξωζε 

 ζηελ γξαθεηνθξαηία    



Υπάρχει δρόμος ? 





Πξνυπνζέζεηο γηα ζρεδηαζκφ θαη 
πινπνίεζε έξγσλ βηναεξίνπ 

 Γηαθεκηζηηθή εθζηξαηεία θαη ελεκέξσζε ζε φινπο 
ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο κε έκθαζε ζηα 
ζρνιεία, επηδεηθλχνληαο ηδηαίηεξα  ηα 
πεξηβαιινληηθά  νθέιε . 

 Έξγα θνηλσληθήο σθέιεηαο  γηα ηνλ Λ. Ιάξηζαο 
πνπ κπνξεί λα γίλνπλ ηαπηφρξνλα κε ηελ κνλάδα 
έρνπλ ηδηαίηεξε ζεκαζία.  



Πξνυπνζέζεηο γηα ζρεδηαζκφ θαη 
πινπνίεζε έξγσλ βηναεξίνπ 

 Απινπνίεζε ησλ δηαδηθαζηψλ αδεηνδφηεζεο, 
ζέηνληαο ζε ιεηηνπξγία έλα θεληξηθφ ζεκείν γηα 
ηελ αδεηνδφηεζε ‘one stop shop’. 

 Θέζπηζε θηλήηξσλ γηα έξγα κέρξη 100kWe, 
ζχκθσλα κε ην Γεξκαληθφ πξφηππν 

 Θεζκηθά κέηξα κε εθαξκνγή ηεο έλλνηα ηνπ ‘gate 
fee’ κε ηηκή 1  -10  €/t ζηελ είζνδν ηεο κνλάδαο  

 Θαζηέξσζε ηηκήο γηα ηελ παξαγσγή Θεξκηθήο 
ελέξγεηαο, θαη γηα ην ζηεξεφ θαη πγξφ ιίπαζκα 
πνπ παξάγεηαη απφ ηελ ΑΥ  



Πξνυπνζέζεηο γηα ζρεδηαζκφ θαη 
πινπνίεζε έξγσλ βηναεξίνπ 

 αλαγλψξηζε ηεο αλάγθεο απαζρφιεζεο  
εμεηδηθεπκέλσλ ζπκβνχισλ 

 πηζηνπνίεζε ησλ δηαζέζηκσλ πνζνηήησλ πξψηεο 
χιεο 

 πξνζεθηηθή δνκή ησλ  αλαγθαίσλ δηεπζεηήζεσλ 
γηα ηελ ππνγξαθή ζπκβνιαίσλ  

 έγθαηξνο ζρεδηαζκφο θαη αλαγθαίεο ζπλαηλέζεηο 

 πξνζέγγηζε θνξέσλ  δαλεηνδφηεζεο  

 θαηάξηηζε επηρεηξεκαηηθφ ζρέδην (Business plan) 

 νηθνλνκηθή αλάιπζε ηνπ έξγνπ 

 δηαρείξηζε ηεο δηαδηθαζίαο  αλάπηπμεο 
 



Σπκπεξάζκαηα  

 Ζ αλάπηπμε θαη εγθαηάζηαζε ηερλνινγηψλ βηναεξίνπ απνηειεί 
κηα ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηε δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ. 

 Ζ θεληξηθή κνλάδα αληηπξνζσπεχεη έλα νινθιεξσκέλν 
ζχζηεκα δηαρείξηζεο θηελνηξνθηθψλ θαη νξγαληθψλ απφβιήησλ 
γηα παξαγσγή ελέξγεηαο κε ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά θαη 
νηθνλνκηθά νθέιε. 

 Ζ νηθνλνκηθφηεηα ηεο κνλάδνο βαζίδεηαη θαη΄αξράο ζην 
γεγνλφο φηη ε πξψηε χιε έρεη κεδεληθή ή αξλεηηθή αμία θαη 
θαηά δεχηεξν ιφγν ζην γεγνλφο φηη ηα πξντφληα ηεο κνλάδνο 
έρνπλ εκπνξηθή αμία.  

 Σν πξνηεηλφκελν έξγν απνηειεί γηα ηε ρψξα πξσηνπνξηαθή 
εθαξκνγή ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ησλ νξγαληθψλ απνβιήησλ 
θαη ζα απνηειέζεη επηδεηθηηθή εθαξκνγή γηα ηελ εγθαηάζηαζε 
παξφκνησλ κνλάδσλ θαη ζε άιιεο πεξηνρέο. 



Κνλάδα βηναεξίνπ απφ αζηηθά 
απφβιεηα  

Πεγή:Swedish Biogas Association 



 

 

 

    Δπραξηζηψ γηα ηελ πξνζνρή ζαο 

                czafir@cres.gr 

                  210-6603261 
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