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Ελλάδα
η κατάσταση των βιοκαυσίµων
• σήµερα αξιοποιείται ~1 Mtoe/έτος σταθερά βραχυχρόνια
• τυπική χρήση είναι ακόµη η παραδοσιακή -αγροτικού τύπουθέρµανση χώρου, 2-3 kWth/οικία, 2-3 t στερεάς βιοµάζας/έτος
• το δυναµικό αγροτικών παραπροϊόντων για ενεργειακή παραγωγή
από δηµητριακά, καλαµπόκι, βαµβάκι, καπνός, ηλίανθος,
κλιµατίδες και ξύλο είναι 7,5 Mts/έτος (~3 Mtoe)
• αρνητική τάση στην παραδοσιακή βιοενέργεια (καυσόξυλα)
• θετική τάση: ελαφρά αύξηση νέων εφαρµογών (υπολείµµατα αγροβιοµηχανικά)
• >95% στη µορφή στερεών βιοκαυσίµων
• >90% των βιοκαυσίµων χρησιµοποιούνται χωρίς εξευγενισµό ή
αναβαθµιση
• η Ελληνική βιοµάζα προέρχεται πια από την αγροτική και όχι τη
δασική παραγωγή
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Υπάρχει διαθέσιµη τεχνολογία υψηλής
ποιότητας
• Νέα επιλογή, που είναι ακόµη σχετικά άγνωστη, η χρήση
συσσωµατωµάτων pellets σε αυτοµατοποιηµένους λέβητες που
ανταποκρίνονται στις πιο υψηλές προδιαγραφές απόδοσης, εκποµπών και
άνεσης.
• Υπάρχει επιτυχία µεγάλης µείωσης των εκποµπών στη τεχνολογία λεβήτων
βιοµάζας την τελευταία δεκαετία, ενώ οι αποδόσεις είναι αντίστοιχες των
λεβήτων πετρελαίου ή αερίου.
• Στην πρόοδο περιλαµβάνεται και η ενίσχυση της αξιοπιστίας της
αυτόµατης λειτουργίας του λέβητα.
• Ύπαρξη ενός σηµαντικού φάσµατος από ποιότητες λεβήτων στην αγορά.
• Οι εµπορικοί χρήστες στη βιοµηχανία ξύλου που χρησιµοποιούν λέβητες
για να απαλλαγούν από τα απορρίµµατά τους έχουν µικρότερες ποιοτικές
απαιτήσεις από εκείνους για τις εφαρµογές σε κατοικίες.
• Η προσεκτική επιλογή υψηλής ποιότητας λέβητα είναι ουσιώδης για την
υλοποίηση επιτυχηµένου έργου σε κτίριο επαγγελµατικό, δηµόσιο ή για
κατοικίες.
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Ιδιότητες συσσωµατωµάτων - pellets
Τα συσσωµατώµατα είναι τυποποιηµένο κυλινδρικό βιολογικό καύσιµο που
παρασκευάζεται µε τη συµπίεση ξηρών, πριονιδιών και τεµαχιδίων που προέρχονται
από τα βιολογικά παραπροϊόντα της γεωργίας, της δασοπονίας και της βιοµηχανίας
επεξεργασίας ξύλου.
Στην παραγωγική διαδικασία δεν χρησιµοποιούνται κόλλες ή χηµικά πρόσθετα µόνο
υψηλή πίεση και ατµός. Οι διαστάσεις τους κυµαίνονται από 4-20 mm σε διάµετρο
και 10 έως 80 mm σε µήκος, ανάλογα µε την τεχνολογία παραγωγής τους και των
συγκολλητικών πρόσθετων που χρησιµοποιούνται.
Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά pellets
Θερµογόνος δύναµη

17 GJ/tn

- ανά kg

4,7 kWh/Kg

- ανά m3

3.077 kWh/m3

Περιεχόµενη υγρασία

8%

Φαινόµενη πυκνότητα

650 kg/m3

Στάχτη

0,5%
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Πλεονεκτήµατα των εξευγενισµένων
καυσίµων-συσσωµατώµατα
Τα κύρια πλεονεκτήµατα των εξευγενισµένων καυσίµων βιοµάζας, σε σύγκριση µε τα
µη-εξευγενισµένα είναι:
• Αυξηµένη φαινόµενη πυκνότητα (από 80-150 έως 600-700 kg/m3), µε συνέπεια
χαµηλότερες δαπάνες µεταφοράς, µειωµένο όγκο αποθήκευσης και ευκολότερο
χειρισµό.
• Μικρότερη περιεκτικότητα σε υγρασία (<10%), ευνοώντας τη µακροχρόνια
συντήρηση και λιγότερη απώλεια προϊόντος κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης.
• Αυξηµένη ενεργειακή πυκνότητα και πιο οµοιογενή σύνθεση, µε συνέπεια καλύτερες
δυνατότητες ελέγχου και έτσι υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και
χαµηλότερες εκποµπές κατά τη διάρκεια της καύσης.
Το σηµαντικότερο µειονέκτηµα είναι το σχετικά υψηλό ενεργειακό κόστος για τη
διαδικασία συσσωµάτωσης (pelleting), αυξάνοντας τη τιµή του τελικού προϊόντος.
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Λέβητας συσσωµατωµάτων ξύλου
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Συσσωµατώµατα βιοµάζας (pellets)
για την Ευρώπη
Ένα Ευρωπαϊκό έργο για τη προώθηση των συσσωµατωµάτων βιοµάζας
Το έργο χρηµατοδοτείται εν µέρει από το Πρόγραµµα ALTENER της ΕΕ
∆ιάρκεια έργου: Μάιος 2003 – Μάιος 2005
Εταίροι: 17 οργανισµοί από 12 Ευρωπαϊκές χώρες
Στόχοι του έργου:
• ∆ηµιουργία και υποστήριξη νέων αγορών συσσωµατωµάτων ξύλου, µέσω της
διευκόλυνσης της συνεργασίας µεταξύ των παραγόντων της αγοράς.
• Υποκίνηση νέων αγορών συσσωµατωµάτων από αγροτικά υπολείµµατα, µέσω
µελετών αγοράς και εκστρατειών ενηµέρωσης.
• Υποστήριξη της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς
συσσωµατωµάτων µε την παροχή τεχνικών πληροφοριών και πληροφοριών για
την αγορά.
Το πρόγραµµα ανέµεινε να συνεχιστεί και να επεκταθεί σε νέες χώρες
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Εταίροι 17 οργανισµοί από 12 χώρες
FORCE Technology

ETA – Florence

KanEnergi

CARTIF

Inst. for Energy and
Environment
SVEBIO

Energidalen
WIP-KG

BAPE
EUBIA
VTT Processes
UMBERA

Centre for Renewable Energy
Sources

O.Ö. Energiesparverband

Renewable Heat & Power Ltd

ZREU

Sofia Energy Centre
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Συσσωµατωµάτων
βιοµάζας (European Pellet Centre)
Έργο “Συσσωµατώµατα Βιοµάζας για την Ευρώπη” EE-Πρόγραµµα Altener
• Ευρωπαϊκή κεντρική ιστοσελίδα συσσωµατωµάτων βιοµάζας
(European Pellet Centre, EPC) (παροχή πληροφοριών για την αγορά,
άµεση επικοινωνία)
∆ραστηριότητες προβολής
• Ευρωπαϊκό ενηµερωτικό δελτίο
• Ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων συσσωµατωµάτων
• Ευρωπαϊκές συναντήσεις για τα συσσωµατώµατα
• Ευρωπαϊκό συνέδριο για τα συσσωµατώµατα βιοµάζας
• Ευρωπαϊκή έρευνα αγοράς Ε&Α συσσωµατωµάτων.
• Καλύτερες Ευρωπαϊκές εφαρµογές συσσωµατωµάτων
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Γενικές ∆ραστηριότητες Έργου
• Ίδρυση τοπικών δικτύων για την υποκίνηση των νέων αγορών
• Καθιέρωση ευρωπαϊκού δικτύου των δραστών αγοράς για τη
συλλογή και τη διάδοση δεδοµένων και πληροφοριών
• Προσδιορισµό του δυναµικού και των εµποδίων για την περαιτέρω
ευρωπαϊκή ανάπτυξη της αγοράς συσσωµατωµάτων και παροχή
στρατηγικών για να υπερνικηθούν τα εµπόδια
• Παροχή λεπτοµερών και ενηµερωµένων πληροφοριών για τους
δράστες της αγοράς και διευκόλυνση της αυξανόµενης ολοκλήρωσης
των αγορών
• Αξιολόγηση της ευρωπαϊκής Ε&Α στα συσσωµατώµατα και
διευκόλυνση του διάλογου µεταξύ των δραστών Ε&Α και αγοράς
στην Ευρώπη
• Ανάπτυξη ενός οδηγού καλής πρακτικής µε κριτήρια για την καλύτερη
εφαρµογή στην παραγωγή και τη χρήση των συσσωµατωµάτων
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Στόχοι και αποτελέσµατα του έργου
∆ηµιουργία και υποστήριξη νέων αγορών συσσωµατωµάτων ξύλου
Τοπικά δίκτυα – ∆ηµιουργία δικτύων σε S, Bav, Bul, It, Sp, UK, G
Ηµερίδες – Οργάνωση εκδηλώσεων σε S, F, D, P, AT
∆ιάδοση πληροφοριών – Φυλλάδια (Bav, Bul, Rom, Slov), και τοπικές ιστοσελίδες,
επισκέψεις, διµερείς συναντήσεις και εκδηλώσεις (S-UK, Bul-At, Bul-Slov, Bav-UK)

Υποκίνηση νέων αγορών συσσωµατωµάτων από αγροτικά υπολείµµατα
Μελέτες αγορών για συσσωµατώµατα γεωργικών υπολειµµάτων – ουσιαστικά
ανύπαρκτη αγορά όµως µε µεγάλο δυναµικό
Καµπάνιες ενηµέρωσης – διανοµή φυλλαδίων, ιστοσελίδες και επισκέψεις ανταλλαγής
εµπειριών
Προοπτική και τάσεις για τη χρήση συσσωµατωµάτων γεωργικών υπολειµµάτων στην
Νότια Ευρώπη – Μελέτες για Ιταλία, Ισπανία και Ελλάδα

Υποστήριξη της ανάπτυξης και της ολοκλήρωσης της ευρωπαϊκής αγοράς
συσσωµατωµάτων
Ευρωπαϊκό Συνέδριο συσσωµατωµάτων 2004 – Συµµετοχή 650 ατόµων από 62
χώρες
Παροχή τεχνικών πληροφοριών και στοιχείων αγοράς – µέσω ιστοσελίδας
www.pelletcentre.info
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Ευρωπαϊκό Κέντρο Συσσωµατωµάτων
Βιοµάζας www.pelletcentre.info
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Βάση δεδοµένων www.pelletcentre.info
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Ευρωπαϊκή βάση δεδοµένων αγοράς
Πληροφορίες επαφών:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Οργανισµοί για πρώτες ύλες
Παραγωγοί συσσωµατωµάτων
Προµηθευτές συσσωµατωµάτων
Μεγάλοι καταναλωτές
Κατασκευαστές εξοπλισµού ‘πελλετοποίησης’
Κατασκευαστές συστηµάτων θέρµανσης
Ερευνητικά ινστιτούτα
Οργανώσεις ενδιαφεροµένων
Αρχές
Χρηµατοδοτικοί οργανισµοί
Ενεργειακά κέντρα

∆υνατότητα εγγραφής στη βάση δεδοµένων www.pelletcentre.info
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Ελληνική ιστοσελίδα έργου
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www.pelletcentre.info
www.cres.gr/pellets
πληροφορίες:
∆ρ. Ν. Καραπαναγιώτης
email: nkaras@cres.gr
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