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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της
βιομάζας καθώς και την ειδικότερη συμβολή της στον καθημερινά μεταβαλλόμενο τομέα της
ενέργειας. Αρχικά μελετάται η ενεργειακή κατάσταση της Ελλάδας και οι στόχοι της σε

εθνικό και

ευρωπαϊκό

επίπεδο.

Επίσης ερευνώνται οι διάφοροι τύποι βιομάζας, τα

χαρακτηριστικά τους και η διαθεσιμότητά τους στον ελληνικό χώρο. Λαμβάνοντας υπόψη τα
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου και τις διαθέσιμες τεχνολογίες μετατροπής,
μελετάται η δυνατότητα αξιοποίησης της βιομάζας προς θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια και
βιοκαύσιμα. Ακολούθως, γίνεται οικονομοτεχνική μελέτη ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας με
καύση βιομάζας στην περίπτωση της Ρόδου, αφού πρώτα προσδιοριστεί το πρόβλημα
ηλεκτροδότησής της. Τέλος γίνεται σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση και παρουσίαση

των αποτελεσμάτων της εργασίας.
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ABSTRACT
The present work aims to
ίη

inνestigate

the possibilities of biomass and the role that it can play

the daily altered sector of energy. At first is studied the energy situation of Greece and her

objectives

ίη

national and European level. Also there are researched the

biomass, their characteristics and their capacity

ίη

νarious

types of

the Greek space. Taking into consideration

the particular characteristics of each one and the available transformation technologies, is
studied the possibility of exploitation the biomass to heat, electrical energy and bio-fuel.
Moreover, is determined the electrification problem

ίη

the case of Rhodes and its presented a

feasibility study of a biomass combustion power unit. Finally becomes comparison with the
existing situation and presentation ofthe results.
Keywords:

Biomass, biomass conversion technologies, case study Rhodes
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

1.1

ΣΚΟΠΟΣ

1:

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

& ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η απότομη αύξηση των τιμών της ενέργειας των συμβατικών υγρών καυσίμων από το

2000,

σε συνδυασμό με τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και τις πρωτοβουλίες για την προστασία
του περιβάλλοντος, έχουν σαν συνέπεια, οι επιλογές των ενεργειακών πηγών και των τιμών
της ενέργειας να είναι όχι μόνο στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αλλά και να

απασχολούν τους πολίτες στα πλαίσια της διαμόρφωσης των πολιτικών για την κοινωνία του
αύριο. Η ενέργεια, τα τελευταία χρόνια, απέκτησε μια πολιτική διάσταση που στην ουσία

ήταν ξεχασμένη από την εποχή της πετρελαϊκής κρίσης του
κρίσεις από το

2007

1985.

Οι επαναλαμβανόμενες

και μετά μας υποχρεώνουν να βλέπουμε υπό νέα οπτική γωνία το θέμα

της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού .

Η ενεργειακή πολιτική καλείται σήμερα να απαντήσει σε βασικά ερωτήματα όπως:

•

ποιες ενεργειακές τεχνολογίες και εφαρμογές θα καθιερωθούν;

•

ποιά είναι η τιμή των ενεργειακών προϊόντων που θα οδηγήσει στην συμμόρφωση με
τους νέους στόχους της Ευρωπαϊκής Ενεργειακής Πολιτικής;

•

ποιό πρέπει να είναι το πλαίσιο λειτουργίας της ενεργειακής αγοράς;

Η Ελλάδα δεν μπορεί να απέχει από αυτή τη συλλογιστικ1Ί. Η ενέργεια, που είναι ένα αγαθό
απαραίτητο για την υποστήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας των πολιτών,
πρέπει να είναι φυσικά και οικονομικά προσιτή, ενώ η χρήση και η παραγωγή της πρέπει να

συμβαδίζουν με τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης.

Με την παρούσα εργασία επιχειρείται η διερεύνηση της λύσης παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας μέσω της βιομάζας. Ο κύριος λόγος που επιλέχτηκε η βιομάζα ανάμεσα από τις

δεκάδες ενεργειακές εφαρμογές είναι η ευκολία εύρεσης πρώτων υλών μιας και η Ελλάδα
είναι γεωργική χώρα, και η ανανεώσιμη φύση της. Στη συνέχεια μελετάται η περίπτωση της
Ρόδου λόγω του έντονου ενεργειακού προβλήματος που παρουσιάζει και τέλος ακολουθεί

τεχνοοικονομική μελέτη έτσι ώστε να μελετηθεί η οικονομική βιωσιμότητα της βιομάζας σε
σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση . Ο τελικός σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να

σχηματίσουμε μια ακριβέστερη εικόνα για το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η βιομάζα,
στο ρευστό και ραγδαία εξελισσόμενο ενεργειακό τομέα και κατά πόσο τελικά θα έχει αξία
να ενσωματωθεί στη συνολική ενεργειακή πολιτική της χώρας μας.
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1.2 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τα βήματα και οι διαδικασίες όπου ακολουθήθηκαν από την επιλογή του θέματος της
εργασίας ως και την πλήρη εκπόνησή της κινήθηκαν γύρω από τον ακόλουθο άξονα:

Κριτήρια επιλογής βιομάζας

•

Ενεργειακού τομέα αντικείμενο

•

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

•

Απαντάται σε μεγάλη κλίματα στην Ελλάδα λόγο αγροτικής παραγωγής

Κριτήρια επιλογής ηλεκτροπαραγωγής

•

Διερεύνηση των δυνατοτήτων της βιομάζας

•

Απόρριψη εφαρμογών θερμότητας και θέση ερωτήματος «που υπάρχει πρόβλημα
ηλεκτροπαραγωγής; »

•

Έρευνα και ανάδειξη της Ρόδου

ως την περιοχή

με

σημαντικό

πρόβλημα

ηλεκτροδότησης

Οικονομοτεχνική μελέτη

•

Διερεύνηση τύπων και ποσοτήτων διαθέσιμης βιομάζας

•

Επιλογή μόνο υπολειμματικών μορφών βιομάζας προς αποφυγή προβλημάτων με
θέματα σίτισης

•
•

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί
Προσαρμογή ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας βάση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της
Ρόδου

•

Ανάλυση υφιστάμενης κατάστασης της Ρόδου

•

Οικονομοτεχνική σύγκριση με υφιστάμενη κατάσταση
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1.3

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται μία εισαγωγή της εργασίας, αναφέρεται το βασικό πρόβλημα και

η

εξεταζόμενη

λύση

του.

Επίσης,

παρουσιάζεται

η

μεθοδολογία

προσέγγισης

που

χρησιμοποιήθηκε.

Το κεφάλαιο δύο περιλαμβάνει την ενεργειακή κατάσταση της Ελλάδας και παρουσιάζεται ο
ρόλος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της Ελλάδας.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της βιομάζας και οι διάφοροι τύποι που συναντώνται είναι το

περιεχόμενο του τρίτου κεφαλαίου. Επιπλέον, παρατίθενται και κάποια στοιχεία ως προς το
δυναμικό της.

Οι τεχνολογίες αξιοποίησης καθώς και το βασικό νομοθετικό πλαίσιο της Ελλάδας

που

αφορά την παραγωγή ενέργειας από βιομάζα, ερευνώνται στο τέταρτο κεφάλαιο.

Στο πέμπτο κεφάλαιο ερευνάται η αξιοποίηση της βιομάζας προς θερμότητα.

Στο έκτο κεφάλαιο ερευνάται η αξιοποίηση της βιομάζας προς ηλεκτρική ενέργεια.

Στο έβδομο κεφάλαιο ερευνάται η αξιοποίηση της βιομάζας προς βιοκαύσιμα.

Στο

όγδοο

κεφάλαιο

οικονομοτεχνική

μελετάται

μελέτη

το

πρόβλημα

ηλεκτροπαραγωγικής

ηλεκτροδότησης
μονάδας

της

βιομάζας,

Ρόδου,

γίνεται

παρουσίαση

των

αποτελεσμάτων και σύγκριση με την υφιστάμενη κατάσταση.

Στο πέμπτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της εργασίας, τα οποία
αναδεικνύουν ότι η βιομάζα είναι βιώσιμη και μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης του

ενεργειακού προβλήματος, όχι όμως και την αποκλειστική λύση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

2:

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ

&

ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ

ΑΠΕ

Ο ελληνικός ενεργειακός τομέας χαρακτηρίζεται από μια ολοένα και λιγότερο αποδοτική
κατανάλωση, κυρίως στους τομείς των μεταφορών και του τριτογενούς- οικιακού τομέα και
από μια ανεπάρκεια της εσωτερικής παραγωγής να ικανοποιήσει τις ενεργειακές ανάγκες και
κατά συνέπεια από μια εξωτερική εξάρτηση αυξημένη και δαπανηρή για την οικονομία της
χώρας. Η τελική κατανάλωση ενέργειας της Ελλάδας για το έτος

21 ,63

ΤΙΠ

Το σύνολο του τριτογενούς, οικιακού, δημόσιου και αγροτικού τομέα κατανάλωσε το

2008

(Τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου)

το

46%

2008,

[1].

της ενέργειας ενώ το αντίστοιχο ποσοστό του

ήταν

1990

40%.

παρουσιάζει μια σταθερή κατανάλωση τα τελευταία χρόνια, η οποία το
σημειώνοντας αύξηση κατά

ήταν

0,2 Tlll

ή

5%

σε σχέση

με το

1990.

Η βιομηχανία

2008

ήταν

4, 1 Tlll

Η κατά κεφαλήν

κατανάλωση ενέργειας στην Ελλάδα είναι μεσαίου επιπέδου , συγκριτικά πάντα με τις
παγκόσμιες τιμές.

Από τους παραπάνω τομείς, ο τομέας των μεταφορών εκτιμάται ότι έχει το μεγαλύτερο
περιθώριο εξοικονόμησης ενέργειας το οποίο προσδιορίζεται στο
βαρύτητας έπονται

εξοικονόμηση

2.1

ο τριτογενής

30% και 29%

και ο

αντίστοιχα

οικιακός τομέας

με

36% περίπου.
ποσοστό

Από πλευράς

συμμετοχής

σε

[3].

ΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Μεταφορές
Οι μεταφορές είναι ένας τομέας θεμελιώδους σημασίας για την ανθρώπινη κοινωνία,
διευκολύνοντας τη βιομηχανία και το εμπόριο, παράλληλα όμως έχει πολύ αρνητικές

επιπτώσεις στο περιβάλλον
αποτελεί το

39,6%

[2] .

Η κατανάλωση ενέργειας στον τομέα των μεταφορών

της τελικής κατανάλωσης ενέργειας το

2008

και αντιστοιχεί σε

Η ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα των μεταφορών συνεχίζει να αυξάνεται

σχέση με το

1990)

8,6 Mtoe.
(+46%

σε

σε απόλυτες τιμές, αλλά σαν σχετικό ποσοστό η τελική κατανάλωση

έμεινε στάσιμη εξαιτίας της αύξησης του οικιακού και του τριτογενούς τομέα.
Ενδεικτικό της αύξησης είναι ο δείκτης ιδιοκτησίας ΙΧ αυτοκινήτων όπου έχει αυξηθεί στην
Ελλάδα από

170

αυτοκίνητα

/ 1000 κατοίκους το 1990, σε 393

αυτοκίνητα/! 000 κατοίκους το

2005 [4].
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Βιομηχανία
Το
του

2008

η κατανάλωση της βιομηχανίας ήταν

1990.

περίπου

4,1 Mtoe

παραμένοντας περίπου στα επίπεδα

Κατά συνέπεια, το μερίδιο της βιομηχανίας στην τελική κατανάλωση έχει μειωθεί
κατά

Τα

7% [1].

τελευταία

χρόνια

η

βιομηχανία

παρουσίασε

εντατικό

εκσυγχρονισμό οπότε και δεν εμφάνισε ακόμα μεγαλύτερη πτώση, μιας και θα μπορούσε
λόγω

της τάσης

μετεγκατάστασης των

μονάδων παραγωγής σε χώρες

με

φθηνότερα

εργατικά.

Οικιακός Τομέας
Το

2008

τα νοικοκυριά κατανάλωσαν

5,5 Mtoe

ενώ είχαν καταναλώσει

αύξηση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά είναι

83%

μεταξύ

και η αύξηση του μεριδίου των νοικοκυριών στην τελική κατανάλωση το
σχέση με τα επίπεδα του

1990

[4].

3 Mtoe

2008

το

1990.

Η

1990 και 2008
είναι

4,8%

σε

Αυτό οφείλεται στην έντονη εισχώρηση συσκευών

σύγχρονης τεχνολογίας (ηλεκτρονικοί υπολογιστές κλπ) και γενικότερα στην εντονότερη
χρήση συσκευών που ανέβασαν το βιοτικό επίπεδο (π.χ. κλιματιστικά).

Τριτογενής Τομέας
Ο τριτογενής τομέας παρουσίασε το μεγαλύτερο ρυθμό αύξησης κατανάλωσης ενέργειας
μεταξύ

1990-2008

αγγίζοντας τα

σχέση με τα επίπεδα του

1990

το

2 Mtoe

2008,

τριπλασιάζοντας την κατανάλωση σε

και μέσο ρυθμό αύξησης

μερίδιο του τριτογενούς τομέα ήταν περίπου

7,2%

9,7% το 2008,

το χρόνο. Ως αποτέλεσμα, το

σε σχέση με το

4,4%

που ήταν το

1990 [3].

Αγροτικός Τομέας
Η κατανάλωση του αγροτικού τομέα ήταν

1990

1,2 Mtoe

ενώ το μερίδιό του έχει μειωθεί κατά

1,5%.

το

2008

παραμένοντας στα επίπεδα του

Αυτό το στοιχείο είναι ανησυχητικό διότι

αναδεικνύει τη μη αύξηση της παραγωγικότητας σε μια εποχή όπου οι επιδοτήσεις και η
εύρεση χρημάτων ήταν εύκολη και ειδικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα που βασίζεται στην
αγροτική παραγωγή.
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Μερίδια Τελικής

Μερίδια Τελικής

Κατανάλωσης Ενέργειας ανά

Κατανάλωσης Ενέργειας ανά

Τομέα

Τομέα2010

1990

5%

5%

liiil Βιομηχανία liiil Μεταφορές ΙiιίiΙ Οικιακός

ΙiιίiΙ Βιομηχανία liiil Μεταφορές ΙΙιΙ Οικιακός

wΤριτογενής

liiil Αγροτικός

liiil Αγροτικός

~ Τριτογενής

Σχήμα

2.1:

Μερίδια Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας ανά Το μέα

1990 [4]

Σχήμα

2.2:

Μερίδια Τελικής Κατανάλωσης Ενέργειας ανά Τομέα

201 Ο [5]

2.2 Η ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Οι

Ανανεώσιμες

Πηγές

Ενέργειας

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν

για την

παραγωγή

ηλεκτρισμού, θερμότητας ή σαν βιοκαύσιμα στις μεταφορές. Οι ΑΠΕ είναι ανεξάντλητες και
σε μεγάλη ποικιλία. Γενικά στον όρο Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνονται η

Αιολική Ενέργεια, η Ηλιακή Ενέργεια, η Υδροηλεκτρική, η Βιομάζα, τα Βιοκαύσιμα, η
Γεωθερμία καθώς και η ενέργεια από τα κύματα. Η συνεισφορά των ΑΠΕ στο εθνικό

ενεργειακό ισοζύγιο είναι της τάξης του
ενέργειας στη χώρα και της τάξης του
ενέργειας

[6].

5,3%,
18%,

σε επίπεδο συνολικής διάθεσης πρωτογενούς

σε επίπεδο εγχώριας παραγωγής πρωτογενούς

Η παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας από ΑΠΕ το

στις αρχές της δεκαετίας του

90 ήταν 1,2 Mtoe.

στη χρήση βιομάζας στα νοικοκυριά,

264 ktoe

Εξ αυτών,

(9,6%)

3 ktoe (2%)

1,8 Mtoe,

ενώ

600 ktoe (δηλαδή 39%) οφείλονται

193 ktoe (10,7%)

53,6%), 357 ktoe (19,7%)

από την παραγωγή των αιολικών,

από την παραγωγή των θερμικών ηλιακών συστημάτων,

γεωθερμία και

ήταν

περίπου στη χρήση βιομάζας στη βιομηχανία

για ίδιες ανάγκες (συνολικό ποσοστό της βιομάζας
παραγωγή των υδροηλεκτρικών,

2008

17 ktoe (1%)

από την

174 ktoe
από τη

από το βιοαέριο, κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
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[7] .

Τα παραπάνω στοιχεία αναδεικνύουν την υπάρχουσα εξοικείωση της κοινωνίας με τη

βιομάζα.

Εξετάζοντας τις αντίστοιχες αγορές, το μέλλον των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας είναι
διαφορετικό για τον ηλεκτρισμό, τη θερμότητα και τις μεταφορές.

Ηλεκτροπαραγωγή

Το ελληνικό ηλεκτρικό σύστημα αναπτύχθηκε κυρίως

μετά το

1960,

με στόχο την

ηλεκτροδότηση της χώρας μέσω της εκμετάλλευση ς των εγχώριων πηγών ενέργειας. Η

ζήτηση στο διασυνδεδεμένο σύστημα της ηπειρωτικής χώρας καλύφθηκε αρχικά από
πετρελαϊκές μονάδες και εν συνεχεία από λιγνιτικούς σταθμούς και υδροηλεκτρικά έργα, ενώ
στα συστήματα των νησιών καλύφθηκε από αυτόνομες πετρελαϊκές μονάδες και πρόσφατα

από αιολικά πάρκα και όχι με διασύνδεση λόγω του υψηλού κόστους της. Η συνολική
αποδιδόμενη ισχύς του ηλεκτρικού συστή ματος ήταν

13,7 GW

το

2008, 36%

της οποίας

αντιστοιχεί σε λιγνιτικούς σταθ μούς (οι οποίοι ικανοποιούν κυρίως φορτία βάση ς) και κατά

συνέπεια το μεγαλύτερο ποσοστό ηλεκτροπαραγωγής προέρχεται από αυτούς, ενώ το φυσικό
αέριο πρωτοεμφανίστη κε στην ηλεκτροπαραγωγή το

1997.

Εξέλιξη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

60
50
40
30
20

1990-2008 (TWh)
Μεταφορές
ΙiίiΙ Αγροτικός

liil Οικιακός
ΙίΙ Εμnορ.

10
ο

& Δημόσια κτ[ρια

ΙιϊιΙ Βιομηχανιa

1990
Σχήμα

2.3:

1995

2000

2005

Εξέλιξη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας

1990-2008 (TWh) [4]

Ανάλυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο
διασυνδεδεμένο σύστημα για το έτος

0,30%

2010

iiil AΠE

liil Υδροηλεκτρικά

iiil

Φυσικό Αέριο

iiil

Πετρέλαιο

Σχήμα 2.4: Ανάλυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο διασυνδεδεμένο σύστημα για το έτος 2010 [62]
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Η ηλεκτροπαραγωγή από τις ΑΠΕ στην Ελλάδα (χωρίς τα μεγάλα υδροηλεκτρικά) αυξάνεται
σημαντικά τα τελευταία χρόνια και είναι της τάξης του

4,3%

της ακαθάριστης εγχώριας

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Αφορά κυρίως αιολικά και μικρά υδροηλεκτρικά, και σε
μικρότερο βαθμό στη βιομάζα, και στα φωτοβολταϊκά. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από ΑΠΕ το
σταθμούς

2008

έφθασε τις

(4149 GWh),

6,6 TWh περίπου

κατά

34%

και προήλθε, κατά

από αιολικά πάρκα

63%

από υδροηλεκτρικούς

(2242 GWh), 191 GWh (3%)

παρήχθησαν από βιοαέριο, ενώ υπήρχε και μία μικρή παραγωγή από φωτοβολταϊκούς

σταθμούς στην οποία όμως λόγω των νέων διατάξεων του

Η

ακαθάριστη

κατανάλωση

201 Ο

ηλεκτρικής ενέργειας την

παρατηρείται έντονη αύξηση.

ίδια

χρονιά ήταν

64,3 TWh.

Λαμβάνοντας υπόψη τα μεγάλα υδροηλεκτρικά, η ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ είναι

9%

της

ακαθάριστης εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.

Ισχύς ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ 1990-2010 MW)

1400
1200
iiiil Βιοαέριο

1000

liJ Αιολική Ενέργεια

800

ΙιίιΙ Φωτοβολταϊκά

600

iiiil Γεωθερμία

400
200

lil Υ/Η

1-10 MW*

ΙιίιΙ Υ/Η

-1 MW*

ο

1995

1990

Σχήμα

2.5:

από ΑΠΕ

Ισχύς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας

(MW) [3] , [8]

Η σταθερά αυξανόμενη διείσδυση που είχαν τα
αιολικά, τα μικρά υδροηλεκτρικά και το βιοαέριο
είναι

συνέπεια

υποστήριξης

των

μέτρων

κυρίως

προγραμμάτων

των

οικονομικής
επιχειρησιακών

&

«Ενέργεια»

iiiil Αιολικά

ΙίΙ Βιομάζα

iiiil Μικρά Υ /Η

ΙιίιΙ Φ/Β

«Ανταγωνιστικότητα» του 2ου και 3ου ΚΠΣ και

του Αναπτυξιακού Νόμου. Ειδικότερα, τα
τα

745 MW

MW

στο τέλος του

(όλα της ΔΕΗ) το

2008.

1997 [3] .

27 MW

των αιολικών πάρκων το

Τα μικρά υδροηλεκτρικά έφθασαν τα

1997,

108 MW

έφθασαν

από τα

43

Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο ΧΥΤΑ

στην Θεσσαλονίκη επεκτάθηκαν κατά

5 MW

και συμπαραγωγής από βιοαέριο λυμάτων στα

14

Λιόσια κατά

9,7 MW,

Ψυτάλλεια, σε

29

και

ανεβάζοντας έτσι το

1Ο MW

σύνολο ηλεκτρικής ισχύος

μαζί με την

αντίστοιχα.

Παραγω-yή θερμικής ενέργειας
Η παραγωγή θερμικής ενέργειας από ΑΠΕ προέρχεται κυρίως από θερμικές χρήσεις της
βιομάζας και σε μικρότερο ποσοστό από ενεργητικά η λιακά και γεωθερμικές αντλίες
θερμότητας. Για το

2008

η συνολική πρωτογενής παραγωγή θερμότητας ήταν της τάξεως των

Η μεγάλη ανάπτυξη της βιομηχανίας ηλιακών συλλεκτών κατά τις τελευταίες

46.000 TJ.

δεκαετίες έχει οδηγήσει την Ελλάδα στη

δεύτερη

θέση σε εγκατεστημένη

επιφάνεια

συλλεκτών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ωστόσο, η κύρια παραγωγή θερμότητας από ΑΠΕ
προέρχεται είτε από καύση βιομάζας, στον οικιακό τομέα, είτε από υπολείμματα βιομάζας σε
βιομηχανικές

μονάδες

κατεργασίας

ξύλου,

τροφίμων,

βάμβακος,

κλπ.

όπου

και

χρησιμοποιείται για ίδιες ανάγκες.

Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας από ΑΠΕ

1200

(GWh)

.-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

1000
800
600
400
200 ο

1990

1995

wΒιομάζα Βιομηχανία
Σχήμα

2.6:

2000

2005

liiil Βιομάζα Οικιακός ΙιιιΙ Βιοαέριο liίil Ηλιακή Ενέργεια

Παραγωγή Θερμικής Ενέργειας από ΑΠΕ

Γεωθερμία

(GWh)[8]

Θα μπορούσε κανείς να πει η Ελληνική αγορά θερμότητας από ΑΠΕ είναι σε αρχικό στάδιο.

Ένα προνομιακό πεδίο για τη θερμική διείσδυση των ΑΠΕ φαίνεται να είναι ο κτιριακός
τομέας και πιο συγκεκριμένα μέσω της τεχνολογίας τηλεθέρμανσης η οποία εφαρμόζεται σε
κάποιες πόλεις είδη, με χρήση όμως συμβατικών καυσίμων .

Βιοκαύσιμα
Στην Ελλάδα, ο τομέας των μεταφορών ευθύνεται για το
ενέργειας.

Παράλληλα,

οι

οδικές

μεταφορές

39,6%

ευθύνονται

της συνολικής κατανάλωσης
για

το

κατανάλωσης ενέργειας στον τομέα των μεταφορών καθώς και για το

C02 και το 70% των εκπομπών

80%
40%

περίπου

της

των εκπομπών

άλλων ρύπων .
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Τα βιοκαύσιμα αποτελούν αυτή τη στιγμή μία αξιοσημείωτη λύση όσον αφορά τις ΑΠΕ στις
μεταφορές. Η χρήση των βιοκαυσίμων στην Ελλάδα είναι επίσης σε φάση εκκίνησης και
σύμφωνα με την 4η Εθνική Έκθεση της Ελλάδας στο τέλος του
εταιρίες παραγωγής βιοντήζελ με δυναμικότητα
το

575.000

λειτουργούσαν

2008

14

τόνους. Η παραγωγή βιοντήζελ για

2008 ήταν 69.356 τόνοι [3] .

Παρά το γεγονός ότι στην παρούσα φάση η προσοχή έχει στραφεί προς το βιοντήζελ, θα

πρέπει σύντομα να εξεταστεί και η προοπτική της βιοαιθανόλης. Προς το παρόν πάντως, η

διάθεση και εισαγωγή της βιοαιθανόλης δεν αναμένεται να ξεκινήσει πριν από το

2012.

2.3 ΑΝΑΓΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΔΙΕΙΣΔ ΥΣΗΣ ΑΠΕ
Σύμφωνα με τις μέχρι σήμερα γεωλογικές και τεχνολογικές πληροφορίες και με τα μέχρι
σήμερα διαθέσιμα για άντληση μέσα, η μεγάλη πλειοψηφία των χωρών της Αμερικής, της
Δυτικής Ευρώπης και της Ασίας περιμένουν τα αποθέματα τους να εξαντληθούν τα επόμενα
τριάντα χρόνια. Οι μόνες χώρες που φαίνεται να ξεπερνούν αυτόν το χρονικό ορίζοντα είναι
οι χώρες της Μέσης Ανατολής. Όπως γίνεται όμως φανερό, βαίνουμε ολοταχώς προς μια

αγορά, απόλυτα εξαρτημένη. Όσον αφορά τα ελληνικά δεδομένα, το ενεργειακό πρόβλημα
προσδιορίζεται κυρίως από τις εξής συνιστώσες

•

[9]:

Τη μόνιμη ενεργειακή εξάρτηση, άρα κατ' επέκταση και την πολιτική και κοινωνική
εξάρτηση ,

της

χώρας

μας

από

χώρες

που

διαθέτουν

ή

διαχειρίζονται

τα

πετρελαιοειδή.

•

Την ανοδική τάση των τιμών της ενέργειας, η οποία δημιουργεί αύξηση του κόστους
στο σύνολο των προϊόντων και των υπηρεσιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι από την
ενεργειακή

κρίση

τετραπλασιασθεί,

μέχρι

γεγονός

σήμερα

που

οι

τιμές

πιστοποιεί

τη

του

αργού

πετρελαίου

μονιμότητα

του

έχουν

ενεργειακού

προβλήματος ως προς την άνοδο των τιμών .

•

Την αβεβαιότητα επάρκειας και σταθερότητας της ενεργειακής τροφοδοσίας και την
ανασφάλεια που δημιουργείται ηθελημένα ή μη.

•

Την εξάντληση των ενεργειακών πόρων.

•

Τη

ρύπανση της ατμόσφαιρας και των υδάτινων αποδεκτών.

Συγκεκριμένα η

ενέργεια επιδρά δυσμενώς στο περιβάλλον σε κάθε φάση της ενεργειακής ροής,

δηλαδή από την εξόρυξη των πρώτων υλών μέχρι την τελική χρήση τους. Με
συνέπεια να συμβάλλει τα μέγιστα στη δημιουργία του φαινομένου του θερμοκηπίου
(από τις εκπομπές των αερίων καύσης) και ταυτόχρονα να μειώνει τη διαθεσιμότητα
του υδάτινου δυναμικού (από την ποιοτική υποβάθμιση των υδάτων).
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Το

•

κύκλωμα

διαχείρισης

της

απώλειες, που ανέρχονται στο
τούτου

ότι

σημαντική

ενεργειακής

85%

ροής

χαρακτηρίζεται

από

μεγάλες

της πρωτογενούς ενέργειας. Διαπιστώνεται ως εκ

συνιστώσα

του

ενεργειακού

συστήματος

είναι

η

μη

ορθολογική διαχείρισή του ή διαφορετικά η χαμηλή αποδοτικότητά του , η οποία

μπορεί να βελτιωθεί λόγο της τοπικά αναπτυσσόμενης ενεργειακής παραγωγής μέσω
ΑΠΕ.

Η ελληνική ενεργειακή πολιτική, με γνώμονα την ενεργειακή απεξάρτηση, στηρίχθηκε όπως
προαναφέρθηκε στην εκμετάλλευση του λιγνίτη. Η ανάγκη όμως διαφοροποίησης των πηγών
και οι παγκόσμιες εξελίξεις στη δεκαετία του

80

οδήγησαν στην επιλογή του φυσικού αερίου

ως συμπληρωματικής ενεργειακής πηγής. Η νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται πλέον

με τη συνειδητοποίηση των κλιματικών αλλαγών, την κατακόρυφη αύξηση της τιμής του
πετρελαίου, αλλά και την ενεργειακή εξάρτηση, καθιστά τις Α.Π.Ε. συγκροτημένη και
αξιόπιστη πρόταση, ικανή να αποτελέσει μακροπρόθεσμα το επόμενο ενεργειακό δόγμα της
χώρας. Οι προοπτικές αυτές πέρα από την πετρελαϊκή κρίση που διανύουμε και τις

επιπτώσεις στο περιβάλλον, ενισχύονται και από την Ευρωπαϊκή κατεύθυνση του
Για την Ελλάδα οι στόχοι για το

2020

20-20-20.

είναι οι εξής:

~

18% της τελικής κατανάλωσης

~

40% της ηλεκτροπαραγωγής

~

10% των

~

Εξοικονόμηση

~

Μείωση κατά

ενέργειας από Α.Π.Ε.

από Α.Π.Ε.

μεταφορών με Α.Π.Ε. (βιοκαύσιμα)

20%

πρωτογενούς ενέργειας

4% των

εκπομπών του

2005

Η Ελλάδα βρίσκεται στην πλεονεκτική θέση να έχει διαπιστωμένη ύπαρξη πλούσιου
δυναμικού σε όλες τις Α.Π.Ε. το οποίο επιτρέπει τη στήριξη μιας πολιτικής με δυνατότητα
ευελιξίας και συνέπειας.

Στόχος ηλεκτροπαραγωγής
Ελλάδας

2020

Στόχοι ΑΠΕ Ελλάδας

i

~

~ 8000

2020

7500

g< 6000

i

4000

[

2000

~

ο

:IC

;r;
Σχήμα

2.7:

Ελλάδας

Στόχος ηλεκτροπαραγωγής

2020 [ 1Ο), (5)

~Ισχύς

2010
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Γίνεται σαφές από την μέχρι σήμερα εμπειρία ότι η αξιοποίηση των Α.Π.Ε . σε ευρεία
κλίμακα δεν θα προκύψει ως αυτόματη συνέπεια τεχνολογικής τους ωρίμανσης. Προϋποθέτει

την υιοθέτηση ριζικά διαφορετικών πρακτικών ενεργειακού σχεδιασμού και ταυτόχρονα την
αντιμετώπιση των παραγόντων εκείνων που παρεμποδίζουν τη διάχυση των Α.Π.Ε ., καθώς
και

την

άρση

των

πολλαπλών

εμποδίων,

διοικητικού

και

θεσμικού

δυσχεραίνουν την υλοποίηση των αναγκαίων δράσεων για την

χαρακτήρα

που

διείσδυσή τους στην

ενεργειακή αγορά.

Ο στόχος για τη συνεισφορά των Α.Π.Ε. την επόμενη δεκαετία στην Ελλάδα πρέπει να έχει
ως βασικό άξονα την ανάπτυξή τους σε μεγάλη κλίμακα, να είναι φιλόδοξος αλλά και
ρεαλιστικός. Με σκοπό τη δημιουργία αξιόπιστου, ενιαίου και αρμονικού πλαισίου ΑΠΕ,
πρέπει να γίνει ουσιαστική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Υπουργεία, αγορά,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις κλπ) και να προωθηθεί ειδική νομοθεσία για την περαιτέρω

απλοποίηση των αδειοδοτικών διαδικασιών και την παροχή οικονομικών κινήτρων για την
ισορροπημένη χρηματοδότηση και ανάπτυξη τους.

Κόστος εισαγόμενων πετρελαιοειδών

2000-2008
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

3:

ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ

Ο άνθρωπος χρησιμοποιούσε ανέκαθεν τα ξύλα για θέρμανση και για να μαγειρέψει την
τροφή του. Σήμερα, η ενέργεια από τη βιομάζα βρίσκει διάφορες εφαρμογές, από τη

θέρμανση του σπιτιού, την κίνηση ενός αυτοκινήτου μέχρι τη λειτουργία ενός εργοστασίου.
Με τον όρο βιομάζα εννοείται το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και
υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεω ργία, (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και

των

ζωικών

ουσιών) ,

βιοαποικοδομήσιμο

τη

δασοκομία

κλάσμα

των

και

τις

συναφείς

βιομηχανικών

και

βιομηχανίες,

αστικών

καθώς

και

το

αποβλήτων

(ΟΔΗΓΊΑ

της ηλιακής

ενέργειας.

2001/77/ΕΚ).

Η

βιομάζα

αποτελεί τον

Συγκεκριμένα

τα

φυτά

φυσικό

τρόπο

απορροφούν

για

ηλιακή

την

αποθήκευση

ακτινοβολία

και

με

τη

διαδικασία

της

φωτοσύνθεσης τη μετατρέπουν σε ενέργεια. Αναλυτικότερα, οι φυτικοί οργανισμοί με τη
βοήθεια του ήλιου και των θρεπτικών συστατικών του εδάφους μετατρέπουν το διοξείδιο του

άνθρακα της ατμόσφαιρας και το νερό σε σάκχαρα (υδρογονάνθρακες) και οξυγόνο . Οι
υδρογονάνθρακες αποτελούν την αποθηκευμένη ενέργεια του φυτού . Για παράδειγμα οι
τροφές που είναι πλούσιες σε υδρογονάνθρακες (όπως τα ζυμαρικά) είναι πολύ καλές πηγές

ενέργειας για το ανθρώπινο σώμα. Η χημική σύσταση της βιομάζας ποικίλει ανάλογα με το
είδος προέλευσης της. Τα περισσότερα φυτά περιέχουν περίπου

25%

λιγνίνη και

75%

υδρογονάνθρακες ή ζάχαρη. Η φάση των υδρογονανθράκων περιέχει πολλά μόρια σακχάρων
συνδεδεμένων μεταξύ τους σε μεγάλες αλυσίδες ή πολυμερή.
Γενικότερα, ως βιομάζα ορίζεται η

πρόσφατη

ύλη

(οργανική)

που

έχει βιολογική

προέλευση.

περιλαμβάνεται

Πρακτικά
αυτήν

σε

οποιοδήποτε υλικό προέρχεται άμεσα
ή έμμεσα από τον φυτικό κόσμο. Για

ενεργειακούς

σκοπούς,

η

βιομάζα,

περιλαμβάνει κάθε τύπο που μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή

στερεών,

υγρών

ή

αερίων

καυσίμων. Στην πράξη υπάρχουν

Σχήμα

3.1: Κύκλος διαδικασιών βιομάζας [ 11]

19

δύο τύποι βιομάζας, οι υπολειμματικές μορφές (τα κάθε είδους φυτικά υπολείμματα, ζωικά

απόβλητα και τα απορρίμματα) και η βιομάζα που παράγεται από ενεργειακές καλλιέργειες.
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν τα βιοδιασπώμενα απόβλητα από τη βιομηχανία, τη
γεωργία,

τη

δασοκομία

και

τις

οικογενειακές

δραστηριότητες.

Τέτοια

παραδείγματα

περιλαμβάνουν το άχυρο, την ξυλεία, το λίπασμα, τους φλοιούς του ρυζιού, τα λύματα, τα
βιοδιασπώμενα απόβλητα, και τα περισσεύματα των τροφίμων, που μπορούν να μετατραπούν
σε βιοαέριο μέσω της αναερόβιας χώνευσης. Θετικό είναι ότι η ποιότητα της ξυλείας ή της

φυτικής βιομάζας δεν επηρεάζει άμεσα την αξία της ως πηγή ενέργειας. Σε αυτό το κεφάλαιο
αναλύονται οι ορισμοί των τύπων βιομάζας, καθώς και οι ορισμοί των κατηγοριών τους.

3.1

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, παραδοσιακά ή νέα, τα

οποία παράγουν βιομάζα ως κύριο προϊόν και που προορίζεται για διάφορους ενεργειακούς
σκοπούς

όπως

παραγωγή

θερμότητας,

ηλεκτρικής

ενέργειας

και

παραγωγή

υγρών

βιοκαυσίμων. Οι παραδοσιακές καλλιέργειες των οποίων το τελικό προϊόν θα χρησιμοποιηθεί
για την παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων θεωρούνται επίσης ενεργειακές καλλιέργειες.
Παραδείγματος χάρη, το σιτάρι, το κριθάρι, ο αραβόσιτος, τα ζαχαρότευτλα κι ο ηλίανθος
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα φυτά που δεν καλλιεργούνται προς το παρόν εμπορικά,

όπως ο μίσχανθος, η αγριαγκινάρα και το καλάμι χαρακτηρίζονται ως νέες καλλιέργειες,
απευθύνονται αποκλειστικά για παραγωγή βιομάζας και το τελικό προϊόν τους είναι υψηλής
παραγωγικότητα βιομάζα, ανά μονάδα γης.

Στην Ελλάδα, οι πιο συνήθεις καλλιέργειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την

παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων είναι ο ηλίανθος, το σιτάρι, το κριθάρι, ο αραβόσιτος, τα
τεύτλα και το γλυκό σόργο και οι οποίες λόγω των ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών,
προσφέρονται

αποδόσεις

για

[12].

καλλιέργειες,

ενεργειακή

Γενικώς

δημητριακά,

αξιοποίηση

μπορούν

να

μιας

και

αξιοποιηθούν

σακχαρώδεις

αποδίδουν

οι

καλλιέργειες,

εξής

υψηλές

τύποι

στρεμματικές

φυτών:

κτηνοτροφικές

δασικές

καλλιέργειες,

ελαιούχες καλλιέργειες και υδρόβια φυτά.
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Πiνακας

3.1:

Θερμογόνος

δύναμη

διάφορων

ειδών

βιομάζας

(ξηρού

βάρους)

[ 13],[ 14],[18],[ 19],[20],[21]
Είδος

Υψηλή θερμογόνος δύναμη

(MJ/kg)

Χαμηλή θερμογόνος
δύναμη

(MJ/kg)

Αγροτικά υπολείμματα

Καλαμπόκι

17.6-18.5

16.8-18.1

Ζαχαροκάλαμο βαγάσσης

17.3 - 19.4

17.7-17.9

Σιτάρι

16.1 - 18.9

15.1-17.7

Φλοιοί

&

κλαδέματα

15.8 - 20.5

Ποώδεις καλλιέργειες
Μίσχανθος

18.1 - 19.6

17.8-18.1

Switchgrass

18.0-19.1

16.8 - 18.6

Λοιπά χόρτα

18.2-18.6

16.9-17.3

Μπαμπού

19.0 - 19.8

Ξυλώδεις καλλιέργειες
Μαύρη χαρουπιά

19.5 - 19.9

18,5

Ευκάλυπτος

19.0 - 19.6

18,0

Λεύκα

19.0 - 19.7

17,7

Ιτιά

18.6-19.7

16.7 - 18.4

Δασικά υπολείμματα

Σκληρή ξυλεία

18.6-20.7

Μαλακή ξυλεία

18.6 - 21.1

17.5 -20.8

MSW

13.1 -19.9

12.0-18.6

RDF

15.5 - 19.9

14.3-18.6

19.7 - 22.2

18.4-20.7

Αστική υπολείμματα

Εφημερίδες
Χαρτόνια

Κερωμένο κουτιά

17.3 - 18.5
27.3

21

Πίνακας

3.2:

Είδη ενεργειακών καλλιεργειών

[ 15], [ 16], [ 17]

Γεωργικές καλλιέργειες
Ετήσιες

Πολυετείς

Sorghum bicolor ι.

σόpyο

Δασικές καλλιέργειες

Καλάμι

Arundo donax
Miscanthus

Hibiscus cannabinιιs L.

Κενάφ

Brass ica napus, Brassica

Ελαικράμβη

Μίσχανθος

Αγριαγκινάρα

carinata
Ηλίανθος

Triticum

Ζαχαρότευτλα

Beta

Αραβόσιτος

Κριθάρι

aestiνum

νulgaris

Switchgrass

Ευκάλυπτος

χ

giganteus GREEF

Eucalyptus
globulιιs

Labill

E ιι ca lyρtιι s

Ευκάλυπτος

ca maldu l eιι s i s

etDEU

Delιnh

Cynara

Robinia

cardunculus L.

Helianthous anuus L.

Σιτάρι

ι.

Ψευδακακία

pseudoacacia

ι.

Panicum νirgatum
ι.

L.

L.

Zea mays L.
Hordeum

satiνum/Vulgare
ι.

Σόγια

Άλγες

3.2

ΒΙΟΜΑΖΑ ΖΩΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Η ζωικής προέλευσης βιομάζα εντάσσεται στην κατηγορία των υπολειμματικών μορφών
βιομάζας, γίνεται όμως ιδιαίτερη μνεία, λόγο της προέλευσής της και κυρίως λόγο του

μεγάλου δυναμικού της στον ελλαδικό χώρο. Το βασικό απόβλητο όλων των κτηνοτροφικών
δραστηριοτήτων είναι η ζωική κοπριά, μπορούν όμως να αξιοποιηθούν και δέρματα και
εντόσθια

[22].

Σε μικρή κλίμακα, η ανακύκλωση των κτηνοτροφικών αποβλήτων επιτυγχάνεται 1)δη με τη
χρησιμοποίηση του ζωικού υπολείμματος ως εδαφοβελτιωτικού σε γεωργικές εκτάσεις ή και
σαν διατροφικό συμπλήρωμα για τα ίδια τα ζώα της κτηνοτροφικής μονάδας. Το ζήτημα της
αποτελεσματικής διαχείρισής της γίνεται ακόμα πιο έντονο κατά την μαζική εκτροφή ζώων
(συνήθως βοοειδών, χοίρων και πουλερικών)

σε περιορισμένους και συστεγασμένους

χώρους. Ο ιδανικότερος τρόπος διαχείρισης αυτών των αποβλήτων είναι η χρησιμοποίησή
τους για την παραγωγή βιοενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, με τη βοήθεια της τεχνολογίας της
αναερόβιας χώνευσης τα υγρά ζωικά απόβλητα μετατρέπονται σε βιοαέριο, ένα εναλλακτικό

και «πράσινο » βιοκαύσιμα . Μετά την παραγωγ1) του, το βιοαέριο τροφοδοτείται σε σύστημα
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συμπαραγωγής

ηλεκτρικής

ενέργειας

και

θερμότητας,

καθώς

επίσης

υπάρχει

και

η

δυνατότητα εισαγωγής στο υπάρχον δίκτυο φυσικού αερίου μιας και το βιοαέριο μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και ως υποκατάστατο του, αφού όμως προηγηθεί η κατάλληλη επεξεργασία
για την αναβάθμιση του,

Η βιομάζα συνεπώς, που λαμβάνεται από την εκτροφή ζώων ως απόβλητο, όχι μόνο δεν είναι
άχρηστη, αλλά αποτελεί μια πολύ σημαντική πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με

φιλικό για το περιβάλλον και τον άνθρωπο τρόπο . Συνιστά έναν ανεκμετάλλευτο πλούτο, τον
οποίο έχουν αναγνωρίσει όλες οι αναπτυγμένες χώρες εδώ και χρόνια, γι αυτό και επενδύουν

σε αυτόν διαρκώς.

Στην Ελλάδα όμως, η

απορριπτόμενη

βιομάζα από τα απόβλητα

κτηνοτροφικών δραστηριοτήτων παραμένει ανεκμετάλλευτη μέχρι σήμερα για λόγους που
σχετίζονται κατά κύριο λόγο με το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης (που αποθαρρύνει την
ιδιωτική πρωτοβουλία), τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ελληνικής υπαίθρου (μικρές και
απομακρυσμένες μεταξύ τους κτηνοτροφικές μονάδες, έντονο ανάγλυφο) και την έλλειψη
συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών τοπικών συντελεστών παραγωγής (εκτροφείς, τοπικές
αρχές διοίκησης, Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κλπ).

Πiνακας

3.3:

Υψηλές θερμογόνες δυνάμεις κοπριών ζώων

[23]

Θερμογόνος δύναμη

Κοπριά ζώων

(MJ/kg)
Βοοειδή για κρέας

17,25

Βοοειδή προς γάλα

17,00

Άλλα βοοειδή

16,66

Χοίροι

15,91

Πουλερικά για αυγά

15,50

Πουλερικά για βρώση

15,91

Γαλοπούλες

15,65

Αρνιά

&

πρόβατα

17,05

Άλογα

&

ιπποειδή

14,00

f
\

- ••

-~,-;~;~~ (
~~:

-·

·-1

~

•

04

~

,

ι
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3.3

ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Με τον όρο «υπολειμματικές μορφές βιομάζας» υποδηλώνονται τα παραπροϊόντα και
κατάλοιπα της φυτικής,

ζωικής,

και δασικής παραγωγής, τα παραπροϊόντα τα οποία

προέρχονται από τη βιομηχανική επεξεργασία των υλικών αυτών, τα αστικά λύματα και τα
σκουπίδια.

Υπολείμματα γεωργικής προέλευσης
Η Ελλάδα λόγο της έντονης αγροτικής δραστηριότητας που τη χαρακτηρίζει διαθέτει μεγάλες
ποσότητες ετήσιων υπολειμμάτων και υποπροϊόντων γεωργικής προέλευσης εκ των οποίων

το μεγαλύτερο μέρος μένει ανεκμετάλλευτο . Η συνηθέστερες πρακτικές σήμερα για την
απόρριψή τους είναι

να επιστρέφονται στο έδαφος, να καίγονται, να αφήνονται προς

αποσύνθεση ή να αποτελούν απόθεμα βοσκής. Τα γεωργικά υπολείμματα ενδείκνυνται για
μετατροπή σε υγρά καύσιμα ή για παραγωγή ενέργειας μέσω θερμοχημικών μεθόδων.

Η υπολειμματική γεωργική

βιομάζα που

θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για παραγωγή

ενέργειας διακρίνεται στη βιομάζα των υπολειμμάτων των γεωργικών καλλιεργειών (κλαδιά,
φύλλα κ.λπ. ) και στη βιο μάζα των υπολειμμάτων επεξεργασίας γεωργικών προϊόντων
(πυρηνόξυλο, πυρήνες φρούτων κ.λπ.)

Πiνακας

3.4:

[24).

Τύποι γεωργικών υπολειμμάτων

[25]

Γεωργικά Υπολείμματα

Υπολειμμάτων καλλιεργειών

Στελέχη

Υπολείμματα επεξεργασίας γεωργικών
προiόντων

Εκκοκκισ μός βάμβακος

Κλαδιά
Φύλλα

Πυρηνόξυλο

Άχυρο

Κλαδοδέματα

Πυρήνες φρούτων

Μίσχοι

Κότσαλα
Φλοιοί

Φλοιοί

24

..

··~
Ξηροί τόvοι/hος
C]o . 50000
-50000 - 150000
c:J150001.250000
-250001 · 350000
-350001-450000

Σχήμα

3.2:

Δυναμικό γεωργικών υπολειμμάτων (ξηροί τόνοι/έτος)

[26]

Υπολείμματα ξύλου
Το ξύλο είναι το συνηθέστερο υλικό προς καύση και απαντάται σε μεγάλες ποσότητες και

διάφορες μορφές. Η υπολειμματική βιομάζα προέλευσης ξύλου που αξιοποιείται ή μπορεί να
αξιοποιηθεί για

ενεργειακούς

σκοπούς

συνίσταται στα

καυσόξυλα,

στα υπολείμματα

καλλιέργειας δασών (αραιώσεων, υλοτομιών), στα προϊόντα καθαρισμών για την προστασία
τους από πυρκαγιές (φλοιοί, κλαδιά, φύλλα) καθώς και στα υπολείμματα επεξεργασίας του
ξύλου (πριονίδι)

(27].
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Πίνακας

3.5:

Τύποι υπολειμμάτων ξύλου

[27]

Υπολείμματα ξύλου
Υπολείμματα δένδρων

Πριονίδια

& δασικά υπολείμματα

&

άλλα αστικά υπολείμματα
Άχρηστα ξύλινα
προϊόντα

Υπολείμματα ξύλου από

Δασικά

υπολείμματα

βιομηχανίες

(υπολείμματα από

ξυλουpyεία κλπ (πριονίδι)

ξυλαποθήκες,

Κλαδέματα

οικοδομές,
κατεδαφίσειc:; κλπ)

Πολύ καθαρά

Υλοτομίας
Μη εμπορεύσιμα

δένδρα

Κήπων, δρόμων,

Νεκρά ξύλα και
δέντρα που

κόβονται για την

Χαμηλή υγρασία, μέχρι

5%

Ευρεία χρήση σε πολλά

μονάδες ανάκτησης

σιδηροδρομικών

συστήματα καύσης

για διαχωρισμό του

γραμμών

επί τόπου για την κάλυψη

δασών

ιδίων αναγκών.

3.3:

καθαρού ξύλου.

Μπορεί να χρησιμοποιηθούν

πυροπροστασία

Σχήμα

Εκτρέπονται σε

πρασιών ,

Δυναμικό δασικών υπολειμμάτων (ξηροί τόνοι/έτος)

[26]

Ξηροί τόvοι/έtος

'Ο

•

0-200

•

201 - 800

•

801 -2000

•

αι
()

~
Ρ~

2001 • 5000

•

5001 - 8000

•

16001 - 36000

•

800 1 . 16000

1 :2.300.000
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Υπολείμματα ζωικής προέλευσης
Το διαθέσιμο δυναμικό υπολειμματικής βιομάζας ζωικής προέλευσης περιλαμβάνει κυρίως
απόβλητα εντατικής κτηνοτροφίας από πτηνοτροφεία, χοιροτροφεία, βουστάσια και σφαγεία
(κοπριά, δέρματα, εντόσθια, άχρηστα αλιεύματα κλπ)

[28].

Η απουσία μονάδων διαχείρισης

των αποβλήτων, δημιουργεί κινδύνους τόσο για την μόλυνση του περιβάλλοντος όσο και για
την δημόσια υγεία, για αυτό η συλλογή και αξιοποίησή τους ως βιοαέριο είναι ιδιαίτερα
ελκυστική, αφού διασφαλίζει και την απόρριψή τους.

m 3 /μέρα
ο

Do
•

1-16

~ 17-48

D

49-87
ο 88-214
215-496
497-874

3

Σχήμα 3.4: Δυναμικό ζωικών υπολειμμάτων (m /μέρα) [26]
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Αστικά απορρίμματα

&

απόβλητα

Ως βιομάζα αστικών αποβλήτων χαρακτηρίζεται το οργανικό τμήμα (βιοαποικοδομήσιμο)
των αστικών στερεών αποβλήτων καθώς επίσης και η ιλύς που προκύπτει από τη βιολογικi1

επεξεργασία των υγρών αποβλήτων.

Π(νακας

3.6:

Τύποι αστικών απορριμμάτων

& αποβλήτων

Αστικά απορρίμματα

& απόβλητα
Αστικά λύματα

Αστικά Στερεά Απόβλητα (ΑΣΑ)

Σύσταση ΑΣΑ:

40-60% ~Τροφή
15-20% ~ Χαρτί
7-15% ~Πλαστικό
4-10% ~ Μέταλλα
4-10% ~ Αδρανή

Η ιλύς από την επεξεργασία των λυμάτων
αποτελεί πρώτη ύλη για παραγωγή βιοαερίου

Μετατροπή σε ενέργεια με άμεση καύση ή

με αναερόβια χώνευση

Πiνακας

3.7:

Υψηλές θερμογόνες δυνάμεις αστικών απορριμμάτων

Αστικά απορρίμματα

[23]

Υψηλή θερμο-yόνος δύναμη

Βιοστερεά υγειονομικής ταφής

15,4

Βιοστερεά διαχωρισμένα

15,4

Χαρτιά/χαρτόνια υγειονομικής ταφής

17,8

C&D ξυλεία υγειονομικής ταφής

19,3

Φύλλα, χορτάρια, κλαδέματα κλπ
υγειονομικής ταφής

15

Πολλαπλής σύνθεσης υγειονομικής ταφ11ς

8,9

Τροφή υγειονομικής ταφής

14

MSW

βιομάζα διαχωρισμένη

(MJ/kg)

16,7
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

4.1

4:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Η βιομάζα μπορεί να μετατραπεί σε χρήσιμες μορφές ενέργειας με διαφορετικές διαδικασίες.
Τα κυριότερα προϊόντα που αποδίδουν αυτές οι διαδικασίες είναι τα ακόλουθα τρία:

1.

ενέργεια με τη μορφή ηλεκτρισμού

2.

ενέργεια με τη μορφή θερμότητας

3.

καύσιμα μεταφοράς ή για αυτόνομη χρήση

Οι κύριες διαδικασίες για τη μετατροπή και αξιοποίηση είναι οι ακόλουθες τρείς

•

Θερμοχημικές διαδικασίες

•

Βιοχημικές διαδικασίες

•

Μηχανικές για παραγωγή βιοντήζελ (με εστεροποίηση)

[29]:

Θερμοχημικές τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας

*oli@@Q
Ηλι:κφιομός

ΜιΜ!.Μ

Θιφμόιηια

Ιlλι:κψιυμύ~
Θι:ρμό1ηω

Σχήμα

4.1:

->•ι••

Θερμοχημικές τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας

[30]

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της κατάλληλης διαδικασίας, κατά σειρά

σημαντικότητας, είναι

[31]:

•

Η επιθυμητή μορφή ενέργειας, πχ ηλεκτρισμός, καύσιμο

•

Ο τύπος και η ποσότητα της διαθέσιμης βιομάζας

•

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί

•

Οικονομικές παράμετροι

29

•

Οι ειδικότερες συνθήκες της περιοχής

Βιοχημικές τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας

Σχήμα

4.2:

Βιοχημικές τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας

[30)

Διαδικασίες μετατροπής βιομάζας, προϊόντα και αγορές

Θερμότητα

Αιθανόλη

'

Βιοάεριο

Βιοντήζελ

Σχήμα

4.3:

Διαδικασίες μετατροπής βιομάζας, προϊόντα και απευθυνόμενες αγορές

[30)

r
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4.2

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΠΟΒΙΟΜΑΖΑ

Για τη συμπαραγωγή και τη βιομάζα υπάρχουν δεκαέξι νομοθετήματα (Ν, ΠΔ, Υ Α , και

κανονισμοί) από το

1987

έως το

201 Ο,

πάνω από δέκα πολεοδομικές διατάξεις και εγκύκλιοι

και περισσότερα από είκοσι νομοθετήματα που αφορούν περιβαλλοντικά θέματα

Οι δύο βασικοί νόμοι για την συμπαραγωγή είναι ο Ν
τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν.
Νόμος

);>
ο

3851/201 Ο

Άρθρο

•

2.

3468/2006

και Ν.

[31], [32] .

3734/2009

και οι

3851/2010.

(ΦΕΚ 85Α/04-06-10)

Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.

11 Σ.Η . Θ.Υ.Α.

Για την υλοποίηση μονάδων βιομάζας απαιτείται άδεια παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε.
Εξαιρούνται μονάδες με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ Ρ:Ξ: ΙΜW.

ο

Άρθρο

3.

Έγκριση

περιβαλλοντικών

όρων

(Ε.Π.Ο.),

άδειες

εγκατάστασης

και

λειτουργίας.

•

Η Ε. Π.Ο. καθώς και οι άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγούνται από την
οικεία Περιφέ ρεια.

•

Κατόπιν της άδειας παραγωγής, η οποία απαιτείται για Ρ> 1MW, γίνεται αίτηση
στη Δ.Ε. Η. για προσφορά σύνδεσης με το δίκτυο, η οποία οριστικοποιείται με την
έκδοση απόφασης Ε.Π.Ο.

•

Κατόπιν της οριστικοποίησης της προσφοράς σύνδεσης γίνονται οι απαιτούμενες

ενέργειες για τη χορήγηση της άδειας εγκατάστασης και σύναψης των συμβάσεων
σύνδεσης και πώλησης με τη Δ.Ε.Η. και το Δ.Ε.Σ.Μ .Η.Ε. αντίστοιχα.

•

Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης απόφασης Ε . Π.Ο. μονάδες βιομάζας

με εγκατεστημένη ισχύ Ρ:Ξ:Ο. 5ΜW.

ο

Άρθρο

5.

Ορθολογικοποίηση της τιμολόγησης ενέργειας που παράγεται από σταθμούς

Α.Π.Ε . και Σ.Η.Θ.Υ . Α ..

•

Η σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες βιομάζας ισχύει για

20

έτη με περιθώριο παράτασης.

•

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω

σταθμού χρήσης ΑΠΕ και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, τιμολογείται
σε ευρώ ανά μεγαβατώρα

(€/MWh)

σύμφωνα με τον πίνακα

8.7 του

Κεφαλαίου

8.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

5:

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ
Άμεση καύση
Η πιο διαδεδομένη χρήση της βιομάζας είναι η καύση. Επιτυγχάνεται παρουσία αέρα σε
θερμοκρασίες που κυμαίνονται από

1000-1500°C

χρησιμοποιηθεί

τρόπους.

με

διάφορους

και παρέχει θερμότητα η οποία μπορεί να

Σήμερα

μεγάλες

ποσότητες

βιομάζας

χρησιμοποιούνται με καύση για παραγωγή θερμότητας, αλλά σαν διεργασία έχει χαμηλό

βαθμό απόδοσης, συνήθως κάτω του
της βιομάζας να είναι μικρότερη από

30%.

Επίσης, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υγρασία

50%.

Πυρόλυση
Πυρόλυση είναι η μετατροπή της βιομάζας σε υγρά (βιοέλαιο) προϊόντα, με τη θέρμανσή της
απουσία αέρα σε θερμοκρασία γύρω στους

·c.

500

αποκλειστικά βιοέλαιο, με βαθμό απόδοσης μέχρι και
πυρόλυσης

(flash pyrolysis) [33].

του πετρελαίου
λέβητες,

(40%

Η πυρόλυση μπορεί να παράγει

80%

με τη διαδικασία της αστραπιαίας

Το βιοέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο

της θερμογόνου δύναμης του πετρελαίου) σε εφαρμογές θέρμανσης,

φούρνους αλλά και

μηχανές εσωτερικής καύσης.

Εναλλακτικά το

υφίσταται αεριοποίηση για την παραγωγή συνθετικού αερίου

(syngas)

μετατρέπεται

της

σε

καύσιμο

(sundiesel).

Τα

υποπροϊόντα

βιοέλαιο

που στη συνέχεια

πυρόλυσης

που

δεν

αεριοποιούνται χαρακτηρίζονται ως κάρβουνο και τέφρα.

5.1

ΟΙΚΙΑΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ

Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση κτιρίων σε τζάκι, σόμπα ή σύστημα
κεντρικής θέρμανσης. Η καύση ξύλων σε σόμπες είναι ευρύτατα διαδεδομένη σήμερα σε

αγροτικά σπίτια, όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες βιομάζας, κυρίως από το κόψιμο
δένδρων και κυρίως ελιάς. Τα παραδοσιακά τζάκια έχουν βαθμό απόδοσης, που κυμαίνεται
μεταξύ

10-20%,

ενώ μερικές σύγχρονες κατασκευές τζακιών επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς

απόδοσης της τάξης του
της κατοικίας

60-80%

και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ολόκληρης

[34].

Τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης με χρήση ξύλων ή πυρηνόξυλου χρησιμοποιούνται σαν
εναλλακτική λύση των συστημάτων θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου.

Στην

περίπτωση

αυτή

ο

ιδιοκτήτης

αγοράζει

το

πυρηνόξυλο

σε

σακιά

από

ένα

πυρηνελαιουργείο και κατά τακτά χρονικά διαστήματα γεμίζει το σιλό του καυστήρα. Το
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κόστος του καυστήρα για χρήση πυρηνόξυλου είναι ελαφρά μεγαλύτερο από εκείνο του
πετρελαίου ή του υγραερίου. Όμως, το κόστος του πυρηνόξυλου σε σχέση με την ενεργειακή

του αξία είναι χαμηλότερο από του πετρελαίου ή του υγραερίου . Η ενεργειακή αξία του
ξύλου και του πυρηνόξυλου είναι περίπου

δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του

3500 kcal/Kg,

πετρελαίου. Για τη θέρμανση μιας κατοικίας με πυρηνόξυλο με ανάγκες

15.000 kcal/ώρα

εφόσον ο βαθμός απόδοσης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης είναι
περίπου

6

70%,

και

απαιτούνται

χλγ/ώ ρα πυρηνόξυλου. Εφόσον στην ίδια κατοικία χρησιμοποιηθεί ντήζελ και ο

βαθμός απόδοσης του συστήματος θέρμανσης είναι

80%,

απαιτούνται περίπου

1,875

kg/ώρα

ντήζελ. Επομένως, είναι αρκετά συμφέρουσα η θέρμανση κτιρίων με πυρηνόξυλο αντί του
ντήζελ, τουλάχιστον με τις σημερινές τιμές των καυσίμων αυτών.

5.2

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΣΕ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

Πολλές βιομηχανίες οι οποίες έχουν αυξημένες απαιτήσεις σε θερμότητα καταφεύγουν στην
εγκατάσταση μονάδων καύσης βιομάζας για την παραγωγή της. Φούρνοι, ασβεστοκάμινοι,
εκκοκκιστήρια,

πυρηνελαιουργεία,

βιομηχανίες

ρυζιού

καθώς

και

βιοτεχνίες

κονσερβοποίησης κ.ά. έχουν καθιερώσει τη χρήση της κυρίως λόγω του ότι η βιομάζα

προκύπτει σε σημαντικές ποσότητες σαν υπόλειμμα ή υποπροϊόν της παραγωγικής τους
διαδικασίας, αλλά και της χαμηλής τιμής της σε σχέση με τη θερμιδική αξία της, όπως
προαναφέρθηκε για το πυρηνόξυλο

(35).

Ορισμένα πυρηνελαιουργεία διαθέτουν μονάδες διαχωρισμού του πυρηνόξυλου σε ένα
κυτταρινούχο τμήμα και σε ένα άλλο τμήμα πλούσιο σε πρωτείνες, που χρησιμοποιείται στη

βιομηχανία ζωοτροφών . Το κυτταρινούχο τμήμα του πυρηνόξυλου, μετά το διαχωρισμό του,
έχει μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από το πυρηνόξυλο πριν το διαχωρισμό

(36) .

Επίσης, με παρόμοιο τρόπο η παραγωγή θερμότητας από βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί

για την κάλυψη αναγκών σε ΒΙ.ΠΕ .

5.3 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Η

βιομάζα

μπορεί

να

χρησιμοποιηθεί

στη

γεωργία

για

θέρμανση

γεωργικών

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, για ξήρανση γεωργικών προϊόντων κ.ά. Τα τελευταία

και

15

χρόνια η παραγωγή θερμότητας με καύση βιομάζας για θέρμανση θερμοκηπίων εξαπλώθηκε
με γρήγορους ρυθμούς στη χώρα μας. Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αφθονία και

33

στο μηδαμινό κόστος των πρώτων υλών τα οποία είναι υποπροϊόντα ή υπολείμματα της ίδιας
της εγκατάστασης, αλλά και λόγο των εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων που διατέθηκαν για
την κατασκευή θερμοκηπίων με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση στη

βιομάζα.

Μία μέθοδος θέρμανσης θερμοκηπίων με χρήση βιομάζας που τείνει να καθιερωθεί είναι η
θέρμανση με καύση πυρηνόξυλου

(37].

Το θερμό νερό που παράγεται κυκλοφορώντας σε

επιδαπέδιο σύστημα σωληνώσεων που βρίσκεται εντός του θερμοκηπίου θερμαίνει το χώρο .
Το πυρηνόξυλο μεταφέρεται με αυτοματισμό στον καυστήρα. Στην περίπτωση επιδαπέδιου
συστήματος πλαστικών σωληνώσεων η θερμοκρασία του θερμού νερού κυμαίνεται στους

°C.

50

Σημαντικό πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι αυτοματοποιούνται πλήρως και

μπορούν να επιτύχουν πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας εντός του θερμοκηπίου. Γενικώς η
κάθε εγκατάσταση καύσης βιομάζας πρέπει να σχεδιαστεί ανάλογα με το υποπροϊόντα και τις
ανάγκες του κάθε θερμοκηπίου. Στην Ελλάδα η μέθοδος αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ιδιαίτερα όταν τα θερμοκήπια βρίσκονται κοντά σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές, οι οποίες
είναι αρκετές και που υπάρχει διαθέσιμο ελαιοπυρηνόξυλο.

Τα συστήματα αυτά θέρμανσης παρουσιάζουν τα ακόλουθα πλεονεκτήματα:

•

χαμηλό κόστος καυσίμου

•

δυνατότητα πλήρους αυτοματισμού

•

ύπαρξη τοπικά της ενεργειακής πρώτης ύλης.

Τα συστήματα θέρμανσης με βιομάζα απαρτίζονται συνήθως από τα εξής μέρη:

•

αποθήκη βιομάζας

•

σιλό τροφοδοσίας του καυστήρα

•

καυστήρας

•

σύστημα διανομής της θερμότητας

•

εξοπλισμός ελέγχου και ασφαλείας

•

εξοπλισμός ελέγχου εκπομπών καυσαερίων και αιθάλης

5.4 ΒΙΟΜΑΖΑ ΓΙΑ

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ

Στην περίπτωση της τηλεθέρμανσης με καύση βιομάζας παράγεται θερμό νερό σε έναν

κεντρικό καυστήρα και το θερμό νερό μεταφέρεται με έναν καλά μονωμένο υπόγειο σωλήνα
στην περιοχή χρήσης του. Η πτώση της θερμοκρασίας του νερού είναι κάτω του Ι °C ανά Ι

Km

σωλήνα

(38].

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η προμήθεια θέρμανσης χώρων καθώς

34

και θερμού νερού χρήσης σε ένα σύνολο κτιρίων ή ακόμα και σε μια ολόκληρη πόλη, από
έναν κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας.

Κάθε κτίριο, που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιήσει το θερμό νερό

για να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσής του. Χρησιμοποιούνται συνήθως δύο κεντρικοί
σωλήνες, σε κλειστό δίκτυο, ένας για τη προσαγωγή του θερμού νερού και ένας για την
απαγωγή του και την επαναφορά του στο λέβητα για αναθέρμανση .

Στην Ελλάδα δίκτυο τηλεθέρμανσης διαθέτουν η Πτολεμα'tδα, η Κοζάνη, το Αμύνταιο και η
Μεγαλόπολη, προς το παρόν σε κανένα από αυτά τα δίκτυα η θέρμανση δε γίνεται με καύση
βιομάζας. Ενδιαφέρουσα εγκατάσταση συστήματος τηλεθέρμανσης μικρότερης κλίμακας

έχει υλοποιήσει η ελληνική βιομηχανία ΕΛΑΪΣ. Πρόκειται για την παροχή ζεστού νερού από
το

εργοστάσιο

προς

σχολικό

συγκρότημα

τεσσάρων

σχολείων

απέναντι

εγκαταστάσεις της, εξασφαλίζοντας τη δωρεάν θέρμανση όλο το 24ωρο σε

πινακας

5.1:

2.000

από

τις

μαθητές.

Τηλεθέρμανση στην Ελλάδα

Εργοστάσιο

Δυναμικότητα

(MWth)

Κατάσταση

Πτολεμαίδα

50

Σε λειτουργία

Κοζάνη

67

Σε λειτουργία

Αμύνταιο

40

Σε λειτουργία

Μεγαλόπολη

20

Σε λειτουργία

Φλώρινα

70

Υπό κατασκευή

177 MW th

εγκατεστημένες

70 MWιh υπό

κατασκευή
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

6:

ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΠΡΟΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

6.1

ΑΜΕΣΗ ΚΑΥΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Η

καύση

είναι

διαδικασία

από

μια

αερόβια

την

οποία

μετασχηματίζεται η χημική ενέργεια
που

είναι

οργανική

αποθηκευμένη

ύλη

σε

στην

ενεργειακά

προϊόντα, άρα και σε ηλεκτρισμό, με
τη

χρήση

εξοπλισμού

διαφόρων
όπως

φούρνους,

ειδών

κλίβανους,

ατμοστρόβιλους,

στροβιλοκινητήρες κ.α.

Σχήμα

6.1:

Εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής

ενέργειας με καύση ξυλείας

Από την καύση της βιομάζας παράγονται θερμά αέρια σε θερμοκρασίες γύρω στους

με

[39]

800 °C

1000 °C. Η καύση προτιμάται για πρώτες ύλες των οποίων η περιεκτικότητα σε υγρασία

δεν υπερβαίνει το

50%,

εκτός και αν έχουν προ-ξηραθεί. Η κλίμακα των εργοστασίων

καύσης κυμαίνεται από πολύ μικρή (οικιακή) μέχρι βιομηχανική

5-500 MW,

το οποίο

αποτελεί έναν ακόμα λόγο για την ευρεία διάδοσή της.

Στα συστήματα καύσης βιομάζας που είναι σε εμπορική χρήση σε όλο τον κόσμο,
χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνολογίες άμεσης καύσης, οι οποίες διαμορφώνονται κυρίως
βάση της τοπικής διαθεσιμότητας σε πρώτες ύλες. Σε γενικές γραμμές με την άμεση καύση

δεν υφίσταται ιδιαίτερος περιορισμός όσον αφορά την πρώτη ύλη. Εργοστάσια αποκλειστικά

καύσης βιομάζας μπορούν να καίνε ένα μεγάλο εύρος καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων και
αποβλήτων.

Επίσης, η χρήση της βιομάζας ως συμπληρωματικό καύσιμο σε μονάδες που καίνε άνθρακα
είναι μια ιδιαίτερα ελκυστική πρακτική εξαιτίας της υψηλής απόδοσης μετασχηματισμού που
επιτυγχάνεται στις μονάδες αυτές. Γενικά, η καθαρή απόδοση για μονάδες καύσης βιομάζας
κυμαίνεται από

20%

έως

ισχύος άνω των

100 MWe

40%.

Οι μεγαλύτερες αποδόσεις επιτυγχάνονται στα συστήματα

ή όταν πρόκειται για τεχνολογίες συνδυασμένης καύσης βιομάζας

με άλλα καύσιμα.

ο πιο συνήθης κύκλος καύσης βιομάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο κύκλος

Rankine (στρόβιλος ατμού) τα βασικά στάδια του οποίου είναι τα ακόλουθα:
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·

1.

Παράγεται ατμός σε ατμολέβητα βιομάζας

2.

Οδηγείται στον ατμοστρόβ1λο όπου παράγεται ηλεκτρισμός

3.

Αποβάλει τη θερμότητα και μέσω συμπυκνωτή και αντλίας ξαναγυρνά στο λέβητα

4.

Δυνατότητα συστήματος ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια του λέβητα

επιτυγχάνοντας μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης
(Αν αντί για νερό το κύκλωμα κυκλοφορεί άλλο ρευστό (π.χ. λάδι) ονομάζεται

5.

οργανικός κύκλος

Rankine.)

Συμπαραγωγή με καύση βιομάζας (κύκλος Rankine)
Αντλία κυκλαροpας θφμού ελαία..ι

r------1 Ηλ/κο ρεύμα
1

Δ

'Ί

Γεννήτρια

-r-αιc

_J

r-.J
Αέρας ΚΌύσης

1

Λέβητας

~ διαθερμικού
ελαίου

1 Τ,

ναλλάιςτης

1
1

..=900 °C

Ρι-ιοθήι<:ευση

ΚΌι τροφ:Jδοοία
βιομάζας

Καυσαέρια

αrοφιλτρα

Θέρμανση

Σχήμα

6.2:

Διάταξη συμπαραγωγής με καύση βιομάζας

[40]

ο πιο συνήθης εξοπλισμός καύσης βιομάζας εν ισχύ είναι ο λέβητας διασποράς τροφοδοσίας

(spreader stoker broiler)

που ενσωματώνει αυτόματη τροφοδοσία καυσίμου και διανομή της

βιομάζας πάνω από μετακινούμενη σχάρα, στον όροφο της οποίας το καύσιμο καίγεται
χρησιμοποιώντας αέρα από ένα θάλαμο τοποθετημένο κάτω από τη σχάρα. Ως εναλλακτικές

τεχνολογίες απευθείας καύσης βιομάζας είναι οι ακόλουθες

[42] :

•

Καυστήρες τροφοδοσίας σωρού

•

Λέβητες όπου η καύση γίνεται με την καύσιμη ύλη σε αιώρηση

(pile burners)
(suspension-fired

boilers)
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•

Καυστήρες κυκλοφορούμενης ρευστοποιημένης κλίνης

(circulating fluidized bed

combustors - CFBC)

•

Καυστήρες κοχλάζουσας ρευστοποιημένης κλίνης

(bubbling fluidized bed

combustors - BFBC)
Παρόλο που η καύση συνιστά την απλούστερη αλλά και την περισσότερο ανεπτυγμένη από
όλες τις διαδικασίες, εγείρονται αρκετοί προβληματισμοί εξαιτίας των προβλημάτων που
παρουσιάζει. Οι κυριότερες επιφυλάξεις αναφέρονται στα επιβλαβή συστατικά που υπάρχουν
στα καυσαέρια, καθώς και στα διαχειριστικά προβλήματα από τα στερεά κατάλοιπα που
παράγονται. Πολλές φορές η θέσπιση περιβαλλοντικών προτύπων για τα χαρακτηριστικά των
καυσαερίων

από

μονάδες

καύσης

καθιστά

αναγκαία

την

εγκατάσταση

συστημάτων

καθαρισμού, επιβαρύνοντας τελικά το κόστος λειτουργίας τους. Επίσης, η βιομάζα ως στερεό
καύσιμο είναι πολύ ογκώδης και είναι δύσκολο να μεταφερθεί σε μεγάλες αποστάσεις. Έτσι,

συχνά προτιμάται να γίνει μετατροπή του στερεού σε αέριο καύσιμο με άλλες θερμικές
διαδικασίες. Το πλεονέκτημα των αερίων καυσίμων είναι ότι καίγονται χωρίς κατάλοιπα,
διανέμονται ευκολότερα και μετατρέπονται εύκολα σε υγρά ή χημικά προϊόντα.

6.2

ΒΙΟΑΕΡΙΟ

Το βιοαέριο παράγεται από την αναερόβια χώνευση ζωικών αποβλήτων-υπολειμμάτων,
βιομηχανικών αποβλήτων και λυμάτων καθώς και από αστικά οργανικά απορρίμματα,
κυρίως σε μονάδες βιολογικού καθαρισμού και σε Χώρους Υγειονομικής Ταφής (ΧΥΤΑ).

Αναερόβια χώνευση είναι η ζύμωση των οργανικών ουσιών των απορριμμάτων απουσία

οξυγόνου. Καθώς η στερεή βιομάζα αποσυντίθεται παράγεται ένα άχρωμο και άοσμο αέριο,
το μεθάνιο. Το μεθάνιο είναι πλούσιο σε ενέργεια και αποτελεί το κύριο συστατικό του

βιοαερίου. Η τυπική σύσταση του βιοαέριου είναι

65%

μεθάνιο και

35%

διοξείδιο του

άνθρακα.

Το βιοαέριο καίγεται σε μηχανές εσωτερικής καύσης για την παραγωγή ηλεκτριΚΙ1ς
ενέργειας, αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί και για παραγωγή θερμότητας μέσω της θερμικής

ενέργειας των καυσαερίων και του ψυκτικού μέσου των μηχανών, για να καλυφθούν ανάγκες
της διεργασίας ή/και άλλες ανάγκες θέρμανσης (τηλεθέρμανση κτιρίων). Επίσης μπορεί να

διοχετεύει και στο δίκτυο του φυσικού αερίου

11

να χρησιμοποιηθεί ως εναλλακτικό καύσιμο

μεταφορών για μηχανές εσωτερικής καύσης. Τέλος, το εναπομένον οργανικό υπόλειμμα με
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διαχωρισμό, εξάτμιση και κατάλληλη τροποποίηση μπορεί να πωληθεί σαν στερεό και υγρό
λίπασμα.

ΑΠΌθήκιuση βιοαιρίου

Δοκοί θόλου

Εκροή χ.ωνιμένης
βιομάζας
Θiρμανση
χωνιυrήρα
μι ζεστό νιρό

ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Περίσσεια
βιοαερίου

1

Διξαμινή ομογενοποίησης
και συλλογής υγρής βιομάζας

=~οο,όμ=• .:~

ϊi

Εξολκέας
συμπυκνώματος

. Θερμότητα για τεχνικούς

σκοπούς και θέρμανση

Ηλικ.τρισμός

Σχήμα

6.3:

Εγκαταστάσεις συλλογής

& αξιοποίησης βιοαερίου [43]

Κατά την ταφή των στερεών απορριμμάτων σε κατάλληλους χώρους λαμβάνεται μέριμνα

κατασκευής εγκαταστάσεων και συλλογής του παραγόμενου βιοαερίου όπως έχει αναφερθεί
παραπάνω. Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων η

ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη. Η συλλογή
του βιοαερίου από χώρους υγειονομικής ταφής γίνεται σήμερα με κατάλληλες επεμβάσεις,

ακόμα και όταν δεν έχει ληφθεί μέριμνα κατασκευής των κατάλληλων συστημάτων κατά τη
δημιουργία του χώρου υγειονομικής ταφής. Για τη συλλογή του τοποθετούνται κατά

διαστήματα σωληνώσεις, που οδηγούν το παραγόμενο βιοαέριο στους χώρους συγκέντρωσης
και αποθήκευσής του. Η ενεργειακή αξία ισοδυναμεί με το
της βιομάζας και ένα κυβικό μέτρο βιοαερίου υποκαθιστά

20-40%

0,661

της θερμογόνου δύναμης

ντίζελ ή

0,751

πετρελαίου

1)

0,85 κυβικά μέτρα κάρβουνου (44].

Η χρήση του βιοαερίου συνεπάγεται αρκετά οφέλη, τόσο σε περιβαλλοντικό όσο και σε
οικονομικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα:
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•

Η πρώτη ύλη (γεωργο-κτηνοτροφικά απόβλητα, οργανικό μέρος των απορριμμάτων,
κ.λ.π . ) έχει συχνά μηδενική ή αρνητική αξία, ενώ τα προϊόντα της μονάδας έχουν

αναμφισβήτητη εμπορική αξία.

•

Βοηθάει να επιλυθούν τα προβλήματα διαχείρισης αποβλήτων και απορριμμάτων
χρησιμοποιώντας τα ως πρώτη ύλη.

•

Συμβολή στη μείωση της ενεργειακής εξάρτησης από τρίτες χώρες.

•

Σημαντικά κέρδη στις εκάστοτε εταιρείες.

•

Αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, απ' την καύση της οποίας δεν εκλύονται αέρια
του θερμοκηπίου .

Πiνακας

6.1:

Βασικά μεγέθη αναερόβιας χώνευσης

[41]

Βασικά μεγέθη αναερόβιας χώνεuσης
σύνολο

1 m3

βιοαέριο

5,0 - 7,5 kWh

1 m3

βιοαέριο

1,5 - 3,0 kWheι
σωματικό βάρος

1 μονάδα ζώου

500 kg

1 ha σοδειά καλαμποκιού

7.800 - 8.000 m3 βιοαέριο

1 m3

9,97 kWh

μεθανίου (C~)

Βαθμός απόδοσης ΣΗΘeι

30 - 45%

Βαθμός απόδοσης ΣΗΘeερμότητα

35 - 60%

Βαθμός απόδοσης ΣΗΘσύνολο

85%

Χρόνος λειτουργίας

7.500 - 8.000

ώρες/έτος

Κόστη επένδυσης
€/kWeι

•

ΣΗΘ (Κινητήρας αερίου)

100 kWeι

900

•

ΣΗΘ (Κινητήρας αερίου)

250 kWe1

740 €/kW 01

•

Αναερόβιος χωνευτής μέχρι

•

Αναερόβιος χωνευτής

Εργατικά

3

100 kWe1

100 - 350 kWe1

3.000 €/kW 01
3.000- 2.500 €/kW 01
7 ώρες/kWe1
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Πίνακας

6.2:

Παραγωγή βιοαερίου από διάφο ρα υποστρώματα[ 41)

Παραγωγή βιοαερίου από διάφορα υποστρώματα
Τύπος
Απόβλητα
χοιροστασίων
Απόβλητα

βουστασίων.
Απόβλητα
πτηνοτροφείων

Οργανικές
Ενώσεις

Βιοαέριο

C:N

DM%

VS%DM

3-10

3-8

70-80

0,25-0,50

6-20

5-12

80

0,20-0,030

3-10

10-30

80

0,35-0,60

3-5

15

80

0,40-0,68

8-10

90

0,35-0,80

4-10

1-5

80-95

0,35-0,78

80-100

70-90

80-90

0,15-0,35

12-25

20-25

90

0,55

35

15-20

75

0,25-0,50

10

80

0,50-0,60

μ3Ιkι! vs

Υδατάνθρακες,
πρωτε'ϊνες,

λιπίδια
Υδατάνθρακες,
πρωτε'ίνες,

λιπίδια
Υδατάνθρακες,
πρωτε'ϊνες,

λιπίδια
Υδατάνθρακες,

Εντόσθια

πρωτε'ϊνες,

λιπίδια

75-80%
Σιτάρι

λακτόζη

20-25%
πpωτε'ίνες

Ζύμες
Άχυρο

Υδατάνθρακες
Υδατάνθρακες,
λιπίδια

Χλόη

Απόβλητα
φρουτοποιίας

Υπολείμματα
τροφίμων

Σχηματική διάταξη μονάδας παραyωyής βιοαερίου
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Σχήμα 6.4: Διάταξη μονάδας παραγωγής βιοαερίου [41)
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6.3 ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
Αεριοποίηση είναι η μετατροπ1) της βιομάζας σε μίγμα εύφλεκτων αερίων από τη μερική
οξείδωση της οργανικής ύλης παρουσία ατμού σε υψηλές θερμοκρασίες, στην περιοχή

900 ' C.

800-

Η βιομάζα προσφέρεται για αεριοποίηση λόγω του υψηλού περιεχομένου σε πτητικά

συστατικά

(70-86%

σε ξηρή βάση). Το παραγόμενο αέριο σύνθεσης που είναι μίγμα

υδρογόνου (Η), μεθανίου

διοξειδίου

και

(CH4)

υδρογονανθράκων,

Ακαθαρσίες (αλκάλια,

S02

και μονοξειδίου

έχει

και τέφρα)

χαμηλή

(CO),

καθώς και μικρών ποσοτήτων

θερμαντική

δύναμη

μπορούν να απομακρυνθούν

(4-6 MJ/Nm3).
από

συστήματα

καθαρισμού, αφήνοντας ένα καθαρό καύσιμο αέριο με ενεργειακό περιεχόμενο περίπου το

20-25%

του φυσικού αερίου. Το αέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο για να

τροφοδοτήσει αεριοστρόβιλους για την παραγωγή ενέργειας. Ιδιαίτερα ελκυστική τεχνολογία
είναι τα εργοστάσια συνδυασμένου κύκλου

Combined Cycle.

Εναλλακτικά το αέριο

(BIG/CC) Biomass Integrated Gasification

(syngas)

μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν πρώτη ύλη

στην παραγωγή υγρών καυσίμων για τη μεταφορά, πχ μεθανόλη και υδρογόνο .
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ

7:

ΥΓΡΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ

Σήμερα, ο όρος βιοκαύσιμα χρησιμοποιείται συνήθως για υγρά καύσιμα που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στον τομέα των μεταφορών. Τα πιο συνηθισμένα στο εμπόριο είναι το
βιοντήζελ, μεθυλεστέρας ο οποίος παράγεται κυρίως από ελαιούχους σπόρους (ηλίανθος,
ελαιοκράμβη, κ.ά.) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε μόνο του ή σε μίγμα με πετρέλαιο
κίνησης σε πετρελαιοκινητήρες και η βιοαιθανόλη η οποία παράγεται από σακχαρούχα,
κυταρινούχα και αμυλούχα φυτά (σιτάρι, καλαμπόκι, σόργο, τεύτλα,

κ.ά.), χρησιμοποιείται

είτε ως έχει σε βενζινοκινητήρες που έχουν υποστεί μετατροπή είτε σε μίγμα με βενζίνη σε

κανονικούς

βενζινοκινητήρες,

είτε τέλος

μπορεί να

μετατραπεί

σε

ΕΤΒΕ (πρόσθετο

βενζίνης).

Σπόροι

,
Ακατέργαστο
~.;~;~ φυτικό έλαιο

ϊ

Κατεργασμένο

~._Φυτικό έλαιο

·~ .

·:~
' /)

~

r. . ."'* ι

The BioDiesel Cycle

ι

- Οχήματα

C02

......-

\

ι

~-- -'

βιομηχανία

Γλυκερίνη

τροφίμων
Βιομηχανία
καλλυντικών

Σχήμα

7.1: Κύκλος ζωής βιοκαυσίμων (46]

Οι Ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σκοπεύουν να αυξήσουν το μερίδιο των βιοκαυσίμων, όσον
αφορά στη συνολική κατανάλωση καυσίμων της Ε.Ε. έως το

2020,

θέτοντας ως εγγύηση

φορολογικές μειώσεις και φοροαπαλλαγές, εφόσον η παραγωγή βιοκαυσίμων δεν είναι
οικονομικά βιώσιμη λύση . Συγκεκριμένα, στις δεσμεύσεις της χώρας προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση συμπεριλαμβάνεται μεταξύ άλλων η απορρόφηση

2014

και

634

χιλιότονων το

2020 [47].

345

χιλιότονων βιοκαυσίμων για το

Οι ποσότητες αυτές έχουν υπολογιστεί και αποσταλεί

από το ίδιο το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής προς τα
αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως αναγκαίες για να προσεγγίσει η χώρα μας το

δεσμευτικό στόχο της χρήσης Αναγνώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ποσοστό
του ενεργειακού περιεχομένου προς χρήση στις μεταφορές έως το έτος

l 0%

του συνόλου

2020.
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Η παραγωγή βιοκαυσίμων ως εναλλακτικό καύσιμο της βενζίνης μειώνει την εξάρτηση μιας
χώρας από εισαγόμενα καύσιμα. Συν τοις άλλοις, δημιουργεί θέσεις εργασίας και τονώνει την
αγροτική

οικονομία.

Η

οικονομική

ενίσχυση

του

συγκεκριμένου

στόχου

της

Ε . Ε.

δικαιολογείται συχνά από τις αναμενόμενες θετικές περιβαλλοντικές επιδράσεις, όπως ο
μετριασμός της αλλαγής του κλίματος. Επίσης, τα ισοζύγια ενέργειας και αερίων του
θερμοκηπίου είναι σαφώς θετικότερες, με την επιλογή της συγκεκριμένης περιβαλλοντικής
πολιτικής. Εν τούτοις, η χρήση βιοντίζελ δε θεωρείται οικονομικά αποδοτική στρατηγική για
τη μείωση εκπομπών αέριων ρύπων. Οι τύποι βιοκαυσίμων είναι οι ακόλουθοι

•

[48]:

Βιοαιθανόλη
Αιθανόλη η οποία παράγεται από βιομάζα ή από το βιοαποικοδομίσημο κλάσμα
αποβλήτων.

•

Βιοντήζελ
Μεθυλεστέρας ο οποίος παράγεται από φυτικά ή ζωικά έλαια, ποιότητας ντίζελ.

•

Βιομεθανόλη
Μεθανόλη η οποία παράγεται από βιομάζα.

•

Βιοδιμεθυλαιθέρας
Διμεθυλαιθέρας ο οποίος παράγεται από βιομάζα.

•

Βιο-ΕΤΒΕ (αιθυλοτριτοβουτυλαιθέρας)
ΕΤΒΕ ο οποίος παράγεται από βιοαιθανόλη. Το κατ' όγκον ποσοστό βιο-ΕΤΒΕ το
οποίο υπολογίζεται ως βιοκαύσιμο ανέρχεται σε

•

47 %

Βιο-ΜΤΒΕ (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας)
Καύσιμο το οποίο παράγεται από βιομεθανόλη. Το κατ' όγκον ποσοστό βιο-ΜΤΒΕ
που υπολογίζεται ως βιοκαύσιμο ανέρχεται σε

•

36 %

Συνθετικά βιοκαύσιμα

Συνθετικοί υδρογονάνθρακες ή μείγματα συνθετικών υδρογονανθράκων που έχουν

παραχθεί από βιομάζα

•

Βιοϋδρογόνο

Υδρογόνο το οποίο παράγεται από βιομάζα ή/και από βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα
αποβλήτων για χρήση ως βιοκαύσιμο
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•

Καθαρά φυτικά έλαια

Έλαια από ελαιούχα φυτά, παραγόμενα με συμπίεση, έκθλιψη ή ανάλογες μεθόδους,
φυσικά ή εξευγενισμένα αλλά μη χημικώς τροποποιημένα, όταν είναι συμβατά με τον
τύπο του οικείου

κινητήρα και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις όσον αφορά τις

εκπομπές

7.1

ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ

Επειδή η αρχική πρώτη ύλη του είναι ένα φυτικό έλαιο ή ένα ζωικό λίπος, το βιοντίζελ
θεωρείται γενικά ανανεώσιμο. Δεδομένου ότι ο άνθρακας στο έλαιο ή στο λίπος προήλθε
κυρίως από το διοξείδιο του άνθρακα του αέρα, το βιοντίζελ θεωρείται ότι συμβάλει πολύ
λιγότερο στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας από ότι τα ορυκτά καύσιμα. Οι μηχανές
ντίζελ που λειτουργούν με βιοντίζελ έχουν τις χαμηλότερες εκπομπές μονοξειδίου άνθρακα,
άκαυτους υδρογονάνθρακες, αιωρούμενα σωματίδια, και τις αέριες τοξικές ουσίες από ότι

όταν λειτουργούν με καύσιμα βασισμένα στο πετρέλαιο.

Το βιοντίζελ είναι το μόνο εναλλακτικό καύσιμο που όταν συνυπάρχει σε μίγματα βιοντίζελ
ντίζελ,

σε

χαμηλή

συγκέντρωση

μπορεί

να

λειτουργήσει

σε

συμβατικούς,

τροποποιημένους κινητήρες ντίζελ. Το πιο συνηθισμένο μίγμα είναι ένα μίγμα
με

80%

20%

-

μη

βιοντίζελ

ντίζελ πετρελαίου, ή Β20 όπως καλείται σε πρόσφατες επιστημονικές έρευνες

[49].

Εντούτοις, στην Ευρώπη ο τρέχων κανονισμός προβλέπει ένα μέγιστο ποσοστό του σε

μίγματα με ντίζελ

5,75%. Στην

παρούσα κατάσταση, το βιοντίζελ απαιτεί επιχορήγηση για να

ανταγωνιστεί τα καύσιμα που βασίζονται στο πετρέλαιο. Εντούτοις, οι κυβερνήσεις παρέχουν

κίνητρα που ενθαρρύνουν την ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας του βιοντίζελ. Τα τρέχοντα
ευρωπαϊκά επίπεδα είναι

500

εκατομμύρια έως

1

δισεκατομμύριο γαλόνια/έτος. Στο εγγύς

μέλλον αναμένεται αύξηση της ζήτησης και πτώση του κόστους παραγωγής, λόγω της
αύξησης των πετρελεοιδών αλλά και της ζήτησης οικολογικότερων καυσίμων

ο μεγαλύτερος αριθμός κετανίου που παρουσιάζει το βιοντίζελ έναντι του συμβατικού ντίζελ

αντισταθμίζει το γεγονός ότι κατά την καύση του το βιοντίζελ απελευθερώνει ενέργεια
μικρότερη από την ενέργεια που απελευθερώνει το συμβατικό ντίζελ. Έτσι η απόδοση ενός
πετρελαιοκινητήρα που κινείται με καθαρό βιοντίζελ κυμαίνεται τουλάχιστον στα επίπεδα
του συμβατικού ντίζελ. Επίσης, το βιοντίζελ είναι κατάλληλο για τους ήδη υπάρχοντες

πετρελαιοκινητήρες, όπου δεν χρειάζεται να γίνει σχεδόν καμία μετατροπή ακόμα και αν
χρησιμοποιηθεί αμιγές βιοντίζελ. Το βιοντίζελ είναι βιοδιασπώμενο και έχει υψηλότερο
σημείο ανάφλεξης έναντι των καυσίμων ντίζελ πετρελαίου, άρα οι κίνδυνοι χειρισμού,
μεταφοράς και αποθήκευσης είναι πολύ μικρότεροι από εκείνους τους κινδύνους, που
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συνδέονται με το συμβατικό ντίζελ. Γενικά μπορεί να αποθηκευτεί οπουδήποτε όπως
ακριβώς αποθηκεύονται και τα καύσιμα ντίζελ που έχουν παραχθεί από πετρέλαιο.
Οι τιμές της μέγιστης θερμογόνου δυνάμεως

ελαφρώς χαμηλότερες από αυτές της βενζίνης
του αργού πετρελαίου

(42 MJ/kl),

(I-ll!Vs)

των διαφόρων ειδών βιοντίζελ είναι

(46 MJ/kl),

του ορυκτού

diesel (45 MJ/kl) 1)

αλλά υψηλότερες από αυτές του άνθρακα

(32-37 MJ/kl)

[47].

Πiνακας

7.1:

Σύγκριση χημικών ιδιοτήτων

&

ανώτερων θερμικών δυνάμεων μεταξύ βιοντίζελ και

συμβατικού ντίζελ

Χημική Ιδιότητα

Βιοντίζελ (μεθυλεστέρας)

Ντίζελ

0,002-0,036

0,006-0,01 ο

Θείο

0,006-0,020

0,020-0,050

Άζωτο

0,002-0,007

0,0001-0,003

ο

28-38

65-156

ο

39,2-40,6

45,1-45,6

Τέφρα

(wt%)

Αρωματικά

Αριθμός ιωδίου

I-lliV (MJ/kg)

Πηγές Βιοντίζελ
Το βιοντίζελ αποτελεί ένα υποσχόμενο βιοκαύσιμο, παραπλήσιο και άριστο υποκατάστατο
του συμβατικού ντίζελ, χρησιμοποιείται ευρύτατα σε όλη την Ευρώπη, ενώ στις

lffiA

η

χρήση του είναι συνεχώς αυξανόμενη. Θεωρείται ως το πλέον διαδεδομένο βιοκαύσιμο το
οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο αυτούσιο όσο και σε διάφορες αναλογίες σε μίγματα

με το συμβατικό ντίζελ. Προέρχεται από τοπικά παραγόμενες ανανεώσιμες καλλιέργειες
ελαιοσπόρων (βιομάζα), όπως είναι τα φυτικά έλαια και τα ζωικά λίπη. Υπάρχει μεγάλη
ποικιλία βιολιπιδίων, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή βιοντίζελ.

Η πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του βιοντίζελ είναι κυρίως το έλαιο

ελαιοκράμβης,

που

θεωρείται ιδανική

πρώτη ύλη

για το

ευρωπαϊκό

κλίμα.

Επίσης

χρησιμοποιείται το ηλιέλαιο, κυρίως στη Γαλλία και την Ιταλία. Σε άλλες περιοχές
χρησιμοποιείται το

φοινικέλαιο

(Μαλαισία)

και το

σογιέλαιο

(Αμερική).

Επίσης,

η

μουστάρδα, η κάνναβη και τα άλγη είναι σε ερευνητικό στάδιο και φαίνονται να είναι πολλά

υποσχόμενα. Τέλος, τα μη βρώσιμα έλαια όπως το έλαιο από το φυτό
το έλαιο από το δέντρο

neem, το καστορέλαιο,

Jatropha (Ινδία), το έλαιο από το φυτό tall, κ.λπ. [48].
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Στην Ελλάδα η σόγια, η ελαιοκράμβη, ο ηλίανθος και το βαμβάκι, είναι οι συνηθέστερες
πρώτες ύλες, τον τελευταίο καιρό έχει παρουσιαστεί έντονο ενδιαφέρον και για την
αγριαγκινάρα.

Τα άλγη αποτελούν μια νέα πηγή στην παραγωγή βιοντίζελ, μπορούν ουσιαστικά να

αναπτυχθούν

οπουδήποτε

υπάρχει

αρκετή

ηλιοφάνεια

και

αποτελούν

μια

ιδιαιτέρως

υποσχόμενη καλλιέργεια. Μερικά άλγη μπορούν να αναπτυχθούν και στο υφάλμυρο νερό. Η
σημαντικότερη διαφορά του ελαίου των αλγών είναι στο μέγεθος της παραγωγής του και ως

εκ τούτου και στην παραγωγή βιοντίζελ. Σύμφωνα με μερικές εκτιμήσεις, η παραγωγή (ανά
στρέμμα) του ελαίου από άλγη είναι περισσότερο από

200

φορές μεγαλύτερη από ότι η

παραγωγή του πιο αποδοτικού φυτού/φυτικού ελαίου. Τα μικροάλγη είναι οι γρηγορότερα

αναπτυσσόμενοι φωτοσυνθετικοί οργανισμοί. Μπορούν να ολοκληρώσουν έναν ολόκληρο
αυξητικό κύκλο μέσα σε λίγες ημέρες. Από τα διάτομα μπορεί να παραχθούν περίπου
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τόνοι ελαίου/εκτάριο/έτος. Το κάθε είδος παράγει και διαφορετική ποσότητα ελαίου. Μερικά

άλγη παράγουν ποσότητα ελαίου ίση μέχρι και το

50%

του βάρους τους

[49].

Η καλλιέργεια

των αλγών για παραγωγή ελαίου για βιοντίζελ δεν έχει επιχειρηθεί σε εμπορική κλίμακα,
αλλά έχουν εκπονηθεί προκαταρκτικές μελέτες.

Περιεκτικότητα σε οξυγόνο
Εκτός από το γεγονός ότι πλεονεκτεί ως ανανεώσιμο καύσιμο το βιοντίζελ εμφανίζει
παρόμοιες φυσικοχημικές ιδιότητες με το συμβατικό ντίζελ, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις έχει

και καλύτερα χαρακτηριστικά όπως μεγαλύτερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο. Η δομική
περιεκτικότητα του βιοντιζελ σε οξυγόνο

(11 %

κατά βάρος), βελτιώνει την αποδοτικότητα

καύσης (καύση λιγότερο ατελή) και μειώνει το δυναμικό οξείδωσής της λόγω της αύξησης

της ομοιογένειας του οξυγόνου με το καύσιμο κατά τη διάρκεια της καύσης. Λόγω αυτού του
γεγονότος, η αποδοτικότητα καύσης του βιοντίζελ είναι υψηλότερη από αυτή του συμβατικού
ντίζελ, καθώς επίσης και η αποδοτικότητα καύσης της μεθανόλης/ αιθανόλης είναι

υψηλότερη από αυτή της βενζίνης όπως θα δούμε στο επόμενο κεφάλαιο.

Περιεκτικότητα σε θείο
Επίσης, το βιοντίζελ δεν περιέχει καθόλου θείο εξασφαλίζοντας όμως πολύ καλές λιπαντικές

ικανότητες. Η μείωση του περιεχόμενου θείου που επιβάλλεται στα ορυκτά καύσιμα έχει
αρνητική επίδραση στη λίπανση του κινητήρα γιατί μειώνονται οι λιπαντικές ενώσεις του
θείου.

Έτσι,

τα

διυλιστήρια

κάνουν

χρήση

πανάκριβων

και

ταυτόχρονα

μη

βιοαποικοδομήσιμων πρόσθετων για την επαναφορά της λιπαντικότητας του καυσίμου. Η
προσθήκη, όμως, του βιοντίζελ στο πετρελαϊκό ντίζελ, ακόμα και σε περιεκτικότητες
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μικρότερες από

1%

κ.β., επαναφέρει τη λιπαντική ικανότητα του καυσίμου, οπότε με τη

χρήση του βιοντίζελ παρατείνεται η ζωή του πετρελαιοκινητήρα και με αυτό τον τρόπο τα
διυλιστήρια εξοικονομούν αρκετά χρήματα.

Εκπομπές καύσης
Από την καύση καθαρού βιοντίζελ

άκαυστων

υδρογονανθράκων

αρωματικών υδρογονανθράκων

(HC)

( l 00%
πάνω

βιοντίζελ) προκύπτει μείωση των συνολικών

από

90%,

(PAHs) 75-90%.

και

μείωση

των

πολυκυκλικών

Επίσης, από την καύση του βιοντίζελ

προκύπτουν σημαντικές μειώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων και του μονοξειδίου του
άνθρακα συγκριτικά με τα καύσιμα ντίζελ αργού πετρελαίου. Ακόμη, προκύπτει μια μικρή
αύξηση στα οξείδια του αζώτου ΝΟχ, ανάλογα με το είδος του κινητήρα και τις διαδικασίες
ελέγχου.

Η χρ1)ση των μιγμάτων βιοντίζελ και ντίζελ προτιμάται στους κινητήρες, προκειμένου να
αποφευχθούν προβλήματα που σχετίζονται με τη μείωση της ισχύος και της ροπής και με την
αύξηση των εκπομπών ΝΟχ (ένας παράγοντας που συμβάλλει στον τοπικό σχηματισμό της
αιθαλομίχλης και του όζοντος) όταν στο μίγμα έχει μεγάλο ποσοστό καθαρού βιοντίζελ. Ένα

από τα πιο κοινά μίγματα του βιοντίζελ περιέχει

20%

κ.ό. καθαρό βιοντίζελ και

80 %

κ.ό.

συμβατικό ντίζελ (Β20) όπως έχει προαναφερθεί. Για το βιοντίζελ σε αυτή την συγκέντρωση,
οι εκτιμώμενες επιπτώσεις εκπομπών για ποσοστιαία αλλαγή στις εκπομπές ΝΟχ, ΡΜ,

και

CO

είναι

+ 20%,

-1Ο,1 %,

-21, 1%,

και

-11,0%,

αντίστοιχα (ΕΡΑ,

τελικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται σε

αντικαθιστά το ντίζελ

[50].

2002).

77-104 g/MJ

HC

Οι μειώσεις των

όταν το βιοντίζελ

Οι μειώσεις αυτές αυξάνονται καθώς αυξάνεται και η ποσότητα

του βιοντίζελ που αναμιγνύεται με ντίζελ. Οι καλύτερες μειώσεις εκπομπών προκύπτουν με

100%

βιοντίζελ

Επιπλέον

[45].

ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση του βιοντίζελ προς μείωση του Ν 2 0. Το

βιοντίζελ περιέχει λίγο άζωτο, σε σχέση με το συμβατικό ντίζελ που χρησιμοποιείται επίσης
ως καύσιμο ανάφλεξης. Η μείωση του Ν20 στις εκπομπές είναι έντονα εξαρτημένη από την

αρχική συγκέντρωση του Ν 2 0 στο καύσιμο και μόνο ελαφρώς εξαρτημένη από τη
θερμοκρασία της καύσης, όπου η αυξανόμενη θερμοκρασία αυξάνει τη μείωση του Ν 2 0. Το

γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη χαμηλότερη παραγωγή Ν20 για το βιοντίζελ.
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πινακας

7.2:

Εκπομπές

% για Β 100 &

Β20 σε σύγκριση με το συμβατικό ντίζελ

Εκπομπή

[51]

BlOO*

Β20*

Μονοξείδο του άνθρακα

-48 %

-12 %

Άκαυστοι υδρογονάνθρακες

-67 %

-20 %

Σωματίδια

-47 %

-12 %

Οξείδια του αζώτου

+10%

+2%

Οξείδια του Θείου

-100 %

-20%

Τοξικά αέρια

*Β 100:

-60 %

(100%

*Β20: (μίγμα

έως

-90 %

-12 %

έως

-20 %

βιοντίζελ).

20%

βιοντίζελ

& 80% ντίζελ)

Βιοαποδομησιμότητα
Το βιοντίζελ είναι μη τοξικό και διασπάται περίπου

4

φορές γρηγορότερα από το συμβατικό

ντίζελ. Η περιεκτικότητα του σε οξυγόνο βελτιώνει τη διαδικασία της βιοαποδόμησης.

Καθώς τα καύσιμα βιοντίζελ εμπορευματοποιούνται, η ύπαρξή τους στο περιβάλλον έχει

προκαλέσει ανησυχία, δεδομένου ότι οι διαρροές πετρελαίου αποτελούν μια σημαντική πηγή
ρύπανσης των οικοσυστημάτων. Μεταξύ αυτών των ανησυχιών, ένα από τα σημαντικότερα
ζητήματα για τα οικοσυστήματα, είναι η ποιότητα νερού. Είναι σημαντικό να εξετάζεται η

βιοαποδομησιμότητα του βιοντίζελ και το ποσοστό βιοδιάσπασης σε φυσικούς υδατικούς
αποδέκτες σε περίπτωση που εισέλθουν σε υδατικό περιβάλλον, κατά τη διάρκεια της χρήση

τους ή της διάθεση τους. Από τη βιοαποδόμηση του βιοντίζελ μπορούν να απελευθερωθούν
στο περιβάλλον χημικές ουσίες.

Η βιοαποδομησιμότητα των διάφορων ειδών βιοντίζελ στο υδατικό περιβάλλον δείχνει ότι
όλα τα καύσιμα βιοντίζελ βιοαποδομούνται εύκολα. Σε

28 ημέρες βιοαποδομούνται κατά

77%-89%, ενώ το ντίζελ διασπάται μόνο κατά 18% λόγω του υψηλότερου ποσοστού του
υψηλού μοριακού βάρους αρωματικών ουσιών.

Πλεονεκτήματα Βιοντίζελ
Συνοψίζοντας, οι βασικοί λόγοι που δικαιολογούν την ανάπτυξή του βιοντιζελ είναι οι
ακόλουθοι:
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7.2 ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ
Το πρώτο καύσιμο που χρησιμοποιήθηκε ως υποκατάστατο της βενζίνης σε κινούμενα

οχήματα είναι η βιοαιθανόλη . Η αιθανόλη ή αιθυλική αλκοόλη

( C2H50H )

είναι ένα άχρωμο

διαυγές υγρό. Είναι βιοαποικοδομήσιμη, χαμηλής τοξικότητας και προκαλεί πολύ μικρ11
περιβαλλοντική μόλυνση αν χυθεί στο περιβάλλον. Κατά την τέλεια καύση της παράγεται
διοξείδιο του άνθρακα και νερό. Η αιθανόλη είναι ένα καύσιμο υψηλού αριθμού οκτανίων
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο αύξησης του αριθμού οκτανίου της βενζίνης. Με

την ανάμιξή της με τη βενζίνη επιτυγχάνουμε επίσης τον εμπλουτισμού του καύσιμου

μίγματος σε οξυγόνο, με αποτέλεσμα μια πιο ολοκληρωμένη καύση, άρα και μειωμένες
εκπομπές επικίνδυνων καυσαερίων. Μίγματα καυσίμου βιοαιθανόλης με βενζίνη πωλούνται
ευρύτατα στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου είναι και πιο διαδεδομένη η βιοαιθανόλη και
παράγεται κυρίως από καλαμπόκι. Η αιθανόλη αναμιγνύεται με βενζίνη σε ποσοστά από
έως

90%

85%,

το πιο συνηθισμένο μίγμα είναι αυτό που αποτελείται από

βενζίνη

(ElO) [52].

για να κινηθούν με

ElO,

10%

1%

βιοαιθανόλη και

Οι κινητήρες των συμβατικών οχημάτων δεν απαιτούν μετατροπή

επιπλέον η χρήση

ElO

δεν έχει καμία επίπτωση στην εγγύηση του

οχήματος. Επίσης διαδεδομένο είναι και το μίγμα Ε85

(85%

οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από οχήματα τύπου

αιθανόλη και

15%

βενζίνη) το

«F lexible Fuel Vehicles».

Όσον

αφορά στην ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με την ποιότητα των καυσίμων των μεταφορών,
αυτή επιτρέπει την πώληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βενζίνης με αιθανόλη μέχρι

5%.

Πηγές Βιοαιθανόλης
Η βιοαιθανόλη παράγεται κυρίως από την αλκοολική ζύμωση της ζάχαρης είτε με συμβατική
τεχνολογία

(πρώτης

γενιάς)

από

φυτά

πλούσια

σε

σάκχαρα

όπως

ζαχαροκάλαμο,

ζαχαρότευτλα, καλαμπόκι, πατάτα, τα τεύτλα, το σιτάρι, τα άχυρα, υποπροϊόντα των
εσπεριδοειδών και γλυκό σόργο , είτε με εξελιγμένη τεχνολογία από βιομάζα όπως ποώδη και
ξυλώδη φυτά, όπως το ξύλο ιτιάς και το πριονίδι, που παράγονται σε υποβαθμισμένες

γεωργικές περιοχές με χαμηλές ή και καθόλου εισροές (λιπάσματα, φυτοφάρμακα και
ενέργεια) για την παραγωγή αιθανόλης από κυτταρίνη και από βιομεθανόλη και ανώτερες
αλκοόλες, όπως τη βιοβουτανόλη

[52]. Επίσης μπορεί να συντεθεί βιομηχανικά από την

χημική αντίδραση του αιθυλενίου με ατμό.

Πλεονεκτήματα Βιοαιθανόλης
Χαρακτηριστικά πλεονεκτήματα της αιθανόλης είναι:
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•

Με τη χρήση

10%

αιθανόλης σε μίγμα με βενζίνη, μειώνεται κατά

25-30%

το

6-10%

το

μονοξείδιο του άνθρακα καθώς γίνεται καλύτερη καύση του καυσίμου .

•

Με τη χρήση

10%

αιθανόλης σε μίγμα με βενζίνη, μειώνεται κατά

διοξείδιο του άνθρακα.

•

Σε χαμηλής συγκέντρωσης μίγμα αιθανόλης, μειώνονται περίπου κατά

οι

7%

εκπομπές πτητικών οργανικών ενώσεων καθώς η αιθανόλη οξυγονώνει το καύσιμο.

•

Καθώς η αιθανόλη δεν περιέχει θείο και βελτιώνει την καύση του καυσίμου,
προστατεύονται

οι

καταλυτικοί

μετατροπείς

των

οχημάτων

που

μειώνουν

τις

εκπομπές ρύπων.

•

Μειώνει, αν και δεν θα εξαλείψει, λόγο της εγχώριας προέλευσης την εξάρτηση των
χωρών από το εισαγόμενο πετρέλαιο
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ
ΑΝΑΛΥΣΗ

8.1

8:

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ -ΤΕΧΝΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

- ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΑΖΟΥΤ

ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΡΟΔΟΥ

Η επιλογή της Ρόδου προς αξιολόγηση του δυναμικό βιομάζας της, έγινε με γνώμονα τις
ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια. Επειδή οι μόνιμες
εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής δεν επαρκούν για την κάλυψη της αυξημένης ζήτησης που
παρατηρείται τους θερινούς μήνες, το ενεργειακό έλλειμμα καλύφτηκε και το

με

2011

φορητές ενοικιαζόμενες γεννήτριες.

Πιο συγκεκριμένα, η ζήτηση σε ηλεκτρικό ρεύμα τις θερινές ημέρες αγγίζει καθημερινά τα

185 MW

και η δυναμικότητα του εργοστασίου της ΔΕΗ στη Σορωνή είναι τα

199 MW.

στοιχεία

αυτά

Ηλεκτρισμού

δείχνουν

ότι

το

εργοστάσιο

της

Δημόσιας

Επιχείρησης

λειτουργεί οριακά. Με δεδομένο ότι η ζήτηση αυξάνεται κατά

10%

Τα

το χρόνο, είναι πλέον

επιβεβλημένη η λύση του ενεργειακού προβλήματος, διαφορετικά η Ρόδος θα αντιμετωπίσει

σοβαρότατο πρόβλημα τα προσεχή χρόνια.

Αν και η ΔΕΗ έχει ήδη αδειοδοτηθεί για την κατασκευή

νέων σταθμών, δεν έχουν

2

υλοποιηθεί λόγω περιβαλλοντικών αντιδράσεων. Τα παραπάνω επιβεβαιώνονται από την
ΔΕΗ με την ανακοίνωση της στις

21/7/2011 [53].

Χαρακτηριστικό της κρίσιμης κατάστασης και του βάθους του προβλήματος αποτελεί η
έκκληση της Νομαρχίας για εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας

[54].

Οι βασικοί λόγοι για το ενεργειακό πρόβλημα της Ρόδου είναι οι εξής:

•

Αυξημένη κατανάλωση (περ.

•

Μικρή συνεισφορά Α.Π.Ε.

•

Έλλειψη πολιτικής εξοικονόμησης ενέργειας από δημόσιο και ιδιώτες

•

Παλαιότητα των μηχανών στον ΑΗΣ Σορωνής (έως και

•

γπερφόρτωση

του

ΑΗΣ

765 GWh το 2009

δηλ. αύξηση

95 % σε

σχέση με το

1996)

( 4, 12% το 2008)

Σορωνής

λόγω

40

υψηλών

ετών μερικές)

θερινών

καταναλώσεων

που

καλύπτονται οριακά και χωρίς εφεδρείες

•

Κακό δίκτυο μεταφοράς με πολλές βλάβες ανά έτος (πανελληνίως

252 λεπτά ετησίως

ανά πελάτη, η δεύτερη χειρότερη επίδοση μετά την Πορτογαλία)

•

'Ελλειψη

αποφασιστικότητας

από

την

πολιτεία για

επίλυση

των

προβλημάτων

παραγωγής και μεταφοράς

•

Πιθανά συμφέροντα πίσω από τις καθυστερήσεις
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Σχήμα

8.1:

Μέγιστη

(MW)

-Μέγιστη ισχύς

(MW)

& ελάχιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας ανά μήνα στη Ρόδο [55]

8.2 Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Η βιομάζα είναι μια πολλά υποσχόμενη λύση διότι με την εκμετάλλευση των υπολειμμάτων
των υπαρχουσών καλλιεργειών της Ρόδου μπορεί να καλυφθεί ένα μέρος του ενεργειακού
ελλείμματος.

Για το σκοπό αυτό στην εργασία παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης σχεδιασμού και
εφαρμογής μονάδας βιομάζας, η οποία στη νήσο της Ρόδου θα μπορούσε να βοηθήσει στην

κάλυψη ενός μέρους του ενεργειακού ελλείμματος.

Η βιομάζα αν και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για διάφορες χρήσεις, όπως έχει αναφερθεί και

σε προηγούμενο κεφάλαιο, στην περίπτωση της Ρόδου μελετήθηκε ως προς τη δυναμικότητα
της σε ηλεκτρική ενέργεια εφόσον αυτό είναι το μείζον πρόβλημα της περιοχής.

Η βιομάζα που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη προέρχεται από τις βασικές καλλιέργειες τις
Ρόδου. Σε μια πιο εκτεταμένη μελέτη θα μπορούσε να προστεθεί βιομάζα επιπλέον

κατηγοριών, όπως απορρίμματα κλπ.

Τέλος γίνεται μια οικονομική σύγκριση με αντίστοιχης δυναμικότητας ηλεκτροπαραγωγική

μονάδα καύσης μαζούτ και η οποία αντιπροσωπεύει την υφιστάμενη κατάσταση.
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ποσοστό υγρασίας της πρώτης ύλης. Σε περίπτωση υγρασίας μεγαλύτερης από

50%

οι

επιλογές είναι είτε ξ~Ίρανσή της και καύση, είτε μεταποίησή της μέσω της αναερόβιας
χώνευσης (βιοχημική μέθοδος). Στην περίπτωση της Ρόδου εφαρμόστηκε η επιλογή της

άμεσης καύσης.

Θερμογόνος δύναμη βιομάζας
Όλες οι τιμές των θερμογόνων δυνάμεων βασίζονται σε ξηρά βιομάζα (υψηλές θερμογόνες
δυνάμεις). Η ακρίβεια των τιμών διαφέρει ανάλογα με τη βιβλιογραφία.

Πίνακας

8.1: Θερμογόνος δύναμη εξεταζόμενων πρώτων υλών [9],[ 10),[ 11],[12),[ 13),[ 14)
Πρώτη ύλη

Qι

(MJ /kg)

Σιτάρι

17,51

Κριθάρι

17,31

Καλαμπόκι

17,65

Βρώμη

17,00

Φασόλια

17,46

Ηλίανθος

18,00

Πατάτες

18,00

Απόδοση μετατροπής η
Ο βαθμός απόδοσης θεωρείται ίσος με

29% και σε περίπτωση συμπαραγωγής είναι ακόμα

μεγαλύτερος, στην παρούσα όμως μελέτη δεν έχει ληφθεί υπόψιν αυτή η περίπτωση.

Συντελεστής διαθεσιμότητας h
ο συντελεστής διαθεσιμότητας του εργοστασίου παραγωγής ΗΕ ορίζει πρακτικά την

παραγόμενη μέσα σε ένα έτος ενέργεια. Για τους υπολογισμούς της συγκεκριμένης μελέτης ο
συντελεστής διαθεσιμότητας εκτιμάται ότι είναι περίπου

85%.

Μεικτές πρώτες ύλες qlii
Οι πρώτες ύλες εκφράζονται σε τόνους ανά έτος (τόνοι/έτος) υπολειμματικ~Ίς βιομάζας και

υπολογίστηκαν βάση των δεδομένων της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑ Τ) που

αφορούν καλλιεργήσιμες εκτάσεις συγκεκριμένων ειδών σε συγκεκριμένη περιοχή (Ρόδος).
Επίσης χρησιμοποιήθηκαν και συντελεστές απόδοσης βιομάζας, αναγόμενοι σε ξηράς

μορφής βιομάζα με βάση την υγρασία των υπολειμμάτων.
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όπου:

Aij

=έκταση βιομάζας τύπου ίσε

j

έτη

(acres/y)

Yi =συντελεστής απόδοσης βιομάζας τύπου i (τόνοι/acre ξηράς βιομάζας)

Πiνακας

8.2:

Συντελεστές απόδοσης υπολειμματικής βιομάζας καλλιεργειών

Πρώτη ύλη

Συντελεστής Μετατροπής

Καλαμπόκι

4,04

Σόργο

1,92

Σιτάρι

1,63

Κριθάρι

1,12

Βρώμη

1,03

Ρύζι

3,01

Κνήκος

0,73

Ηλίανθος

0,73

Βαμβάκι

1,29

Φασόλια

0,86

Γίγαντες

0,86

Μπιζέλια

0,86

Πατάτες

1,20

Γλυκοπατάτες

1,20

Ζαχαρότευτλα

2,06

Τριφύλλι

0,86

Αγριάδα

0,86

[23]

(tons/acre)
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Π1νακας

8.3: Έκταση καλλιεργειών Ρόδου [60]
Έκταση (1000*m 2)

Aij (acre)

52356

12937,4

7229

1786,4

92

22,7

Βρώμη

4936

1219,7

Φασόλια

1285

317,5

Ηλίανθος

11

2,7

7276

1797,2

Πρώτη ύλη
Σιτάρι
Κριθάρι
Καλαμπόκι

Πατάτες

Τεχνικά διαθέσιμη βιομάζα

q2ij

Η τεχνικά διαθέσιμη βιομάζα καθορίστηκε βάση της μικτής πρώτης ύλης τροποποιούμενη

από το συντελεστή τεχνικής διαθεσιμότητας

q2ij= ai

ai:

* qlij

όπου:

q l ij =
a; =

μεικτές πρώτες ύλες (τόνοt/έτος)

συντελεστή τεχνικής διαθεσιμότητας βιομάζας τύπου ί

Για τα υποπροϊόντα των αροτραίων καλλιεργειών ο συντελεστή τεχνικής διαθεσιμότητας
υπολογίστηκε ίσος με

συντελεστής

αυτός

0,6 (60%

διαθεσιμότητα επί των

εκφράζει τις απωλειών

κατά τη

μεικτών πρώτων υλών).

συγκομιδή

και διαχείριση

Ο

των

υπολειμμάτων βιομάζας.
Π1νακας

8.4:

Συντελεστής τεχνικής διαθεσιμότητας

Καλλιέργεια

8j

qlij

a;

(tοns/έτος)

αροτραίων καλλιεργειών

q2ij

(tοns/έτος)

Σιτάρι

0,6

19126,8

11476,1

Κριθάρι

0,6

1814,6

1088,8

Καλαμπόκι

0,6

83,3

50,0

Βρώμη

0,6

1139,4

683,7

Φασόλια

0,6

247,6

148,6

Ηλίανθος

0,6

1,8

1,1

0,05

1956,8

97,8

Πατάτες

[23]
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Ηλεκτρική ενέργεια
Οι βασικές μέθοδοι για την μετατροπή της βιομάζας σε ηλεκτρική ενέργεια είναι η άμεση
καύση και η αναερόβια χώνευση . Επίσης υπάρχουν και αρκετές άλλες μέθοδοι οι οποίες είναι

σε πειραματικό

στάδιο.

Γενικά όλες

οι

μέθοδοι διαχωρίζονται σε θερμοχημικές και

βιοχημικές. Στην περίπτωση μας λόγω του μικρού ποσοστού υγρασίας των πρώτων υλών έχει

επιλεγεί η μέθοδος της άμεσης καύσης.

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια υπολογίστηκε ως εξής:

όπου:

Mij

=δυναμικότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας βιομάζας τύπου ί σεj έτη

Eij =ετήσια ενέργεια

βιομάζας τύπου ίσε

j

έτη

(MWh/y)

(MWh/y)

η= βαθμός απόδοσης

h = capacity factor

παραγωγικής μονάδας βιομάζας

Η ενέργεια της βιομάζας προσδιορίστηκε βάση των μικτών και τεχνικά διαθέσιμων πρώτων

υλών του έτους

2007 (ΕΛ.ΣΤΑΤ.). Δεν συμπεριλήφθηκαν τελικά τα φασόλια λόγο

αυξημένου κόστους και οι πατάτες λόγο μικρού συντελεστή τεχνικής διαθεσιμότητας.

Eij= (q2ij

* Qi) / 3,6

(ΜWh/έτος)

q2ij =ξηρά μάζα βιομάζας τύπου ί σε j έτη (τόνοι/έτος)
Qi =υψηλή θερμογόνος δύναμη βιομάζας τύπου i (MJ/kg ξηρά βιομάζα)
1/3,6 =συντελεστής μετατροπής μονάδων

Πiνακας

8.5:

Παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια

Πρώτη ύλη

Σιτάρι
Κριθάρι

Καλαμπόκι
Βρώμη

Ηλίανθος

Eii

(ΜWh/έτος)

Μ (ΜWh/έτος)

55818,4

13759,2

5235,2

1290,5

245,0

60,4

3228,5

795,8

5,4

1,3
Σύνολο:

15907,3

Ισχύς:

1,8MW
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8.2.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κόστος κατασκευής έργου
Λεβητοστάσιο και μονάδα παραγωγής=

3.300.000 €

Σύνδεση με ΔΕΗ, κτίριο, υδραυλικά και ηλεκτρικά δίκτυα
Κόστος απόκτησης χώρου εγκατάστασης=
Σύνολο: Κι

= 900.000 €

250.000 €

= 4.450.000 € [30], [31]

Κόστος πρώτων υλών
Το κόστος των πρώτων υλών ισούται με την τεχνικά διαθέσιμη βιομάζα πολλαπλασιαζόμενη
με την τιμή της κάθε πρώτης ύλης. Οι τιμές των πρώτων υλών προέρχονται από το
Υπουργείο

Αγροτικής Ανάπτυξης

Τροφίμων,

&

διεύθυνση

Αγροτικής Στατιστικής

&

Τεκμηρίωσης, αναγόμενες σε τιμές υπολειμματικών καλλιεργειών μέσω ενός συντελεστή
μετατροπής ίσο με

33%.

Επίσης, λόγω του ότι όλες οι πρώτες ύλες είναι εντός

1Ο km

από την

παραγωγική μονάδα (προέρχονται από την ίδια τη Ρόδο), εξασφαλίστηκε μηδαμινό κόστος
μεταφοράς.

όπου:

q2ij =τεχνικά διαθέσιμη

βιομάζα (τόνοι/έτος)

Τ2;= κόστος βιομάζας τύπου ί (€/κιλό)

b; = συντελεστής μετατροπής κόστους βιομάζας τύπου ί
t; = κόστος μεταφοράς βιομάζας τύπου ί (€/τόνο)

Πiνακας

Πρώτη ύλη

8.6:

Κόστος πρώτων υλών

Τ2

(euro/kg)

Εχ

[58]

(euro)

Σιτάρι

0,05994

687877

Κριθάρι

0,04329

47132

Καλαμπόκι

0,04329

2163

Βρώμη

0,06993

47809

Ηλίανθος

0,05661
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Σύνολο:

785.044

Το κόστος των πρώτων υλών αποτελεί περίπου το 45% του ετήσιου κόστους λειτουργίας.
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Κόστος ενεργειακής κατανάλωσης
Το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης εκτιμάται σε Κ 2 =
περίπου το

40% του

690.000 € [30], [31]

και αποτελεί

ετήσιου κόστους λειτουργίας.

Λειτουργικό κόστος
Το κόστος λειτουργίας εκτιμάται σε Κ3

= 250.000 € [30], [31 ], αποτελεί περίπου

ετήσιου συνολικού κόστους και περιλαμβάνει το κόστος αποθήκευσης

το

15% του

2500 τόνων

βιομάζας.

Έσοδα
Με την αναπροσαρμογή των τιμολογίων του άρθρου

5

του Ν.3851/2010 (ΦΕΚ.Α'85), η

ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από Παραγωγό ή Αυτοπαραγωγό μέσω σταθμού χρήσης
Βιομάζας και απορροφάται από το Σύστημα ή το Δίκτυο, τιμολογείται σε ευρώ ανά

μεγαβατώρα

(€/MWh) σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί.

Άρα:

Esi= Mij * Τ3

όπου:

Mij =δυναμικότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας βιομάζας τύπου i σεj έτη (MWh/y)
Τ3 = τιμή πώλησης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (€/MWh)

Πίνακας 8.7: Τιμολόγηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ

[59]

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας:

Τιμή Ενέργειας

(€/MWh)

Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς

με εγκατεστημένη ισχύ ::; 1 MW
(εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου κλάσματος

200

αστικών αποβλήτων)
Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατ.
ισχύ> 1 MW και::; 5 MW (εξαιρουμένου του

175

βιοαποδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων
Βιομάζα που αξιοποιείται από σταθμούς με εγκατεστημένη

ισχύ :::: 5 MW (εξαιρουμένου του βιοαποδομήσιμου

150

κλάσματος αστικών αποβλήτων

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής
και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού και

120

Βιοαέρια από Βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου
και του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων),
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με εγκατεστημένη ισχύ ~

2 MW

Αέρια εκλυόμενα από χώρους υγειονομικής ταφής

και από εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού
και Βιοαέρια από Βιομάζα (συμπεριλαμβανομένου

99,45

και του βιοαποδομήσιμου κλάσματος αποβλήτων),
με εγκατεστημένη ισχύ

> 2 MW

Βιοαέριο που προέρχεται από Βιομάζα
(κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά

220

υπολείμματα και απόβλητα) με εγκατεστημένη

ισχύ ~3

MW

Βιοαέριο που προέρχεται από Βιομάζα

(κτηνοτροφικά και αγροτοβιομηχανικά οργανικά

200

υπολείμματα και απόβλητα) με εγκατεστημένη
ισχύ>

3 MW

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

Διασυνδεδεμένο
Σύ στημα

Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥ Α)

87,85

χ ΣΡ

Μη
Δ ιασυνδεδεμένα
Νη σιά

(*)

99,45

χ ΣΡ

(*)

(*) ΣΡ: Συντελεστής Ρήτρας Φυσικού Αερίου όπως ορίζεται στον Ν.3851

Πiνακας

8.8:

Τιμή πώλησης ενέργειας και έσοδα

Πρώτη ύλη

Τ3

(euro/MWh)

Μ (ΜWh/έτος)

Es (euro)

Σιτάρι

175

13759,2

2407868

Κριθάρι

175

1290,5

225832

Καλαμπόκι

175

60,4

10570

Βρώμη

175

795,8

139268

Ηλίανθος

175

1,3

232

Σύνολο:

2.783.770

ΚόστοςkWh
Β = (Εχ + Κ2 + Κ 3 +Α)1 Μ

= 0,128 (ευρώ/kWh)

όπου:

Εχ =κόστος πρώτων υλών (ευρώ/έτος)

κ =κόστος ενεργειακής κατανάλωσης (ευρώ/έτος)

2
κ =λειτουργικό κόστος (ευρώ/έτος)
3
Α =αποσβέσεις (ευρώ/έτος)

Μ =δυναμικότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (kWh/ έτος)
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Αξιολόγηση επένδυσης

Πίνακας

Αξιολόγηση επένδυσης σε βάθος

Λειτουργικό

15 ετών

Αποσβέσεις

Φόρος

Χρηματοροές

1725044

296667

228627

830129

2783800

1776795

296667

213101

793903

3

2783800

1830099

296667

197110

756591

4

2783800

1885002

296667

180639

718158

5

2783800

1941552

296667

163674

678573

6

2783800

1999799

296667

146200

637801

7

2783800

2059793

296667

128202

595805

8

2783800

2121587

296667

109664

552549

9

2783800

2185234

296667

90570

507996

10

2783800

2250791

296667

70903

462106

11

2783800

2318315

296667

50646

414840

12

2783800

2387864

296667

29781

366155

13

2783800

2459500

296667

ο

324300

14

2783800

2533285

296667

ο

250515

15

2783800

2609284

296667

ο

174516

Έτος

Πωλήσεις

1

2783800

2

κόστος

NPV

IRR

1.476.350€

11%

Χ== S- L-T

Α ==

4.450.000 * 0,66

Τ ==

(S - L)

Ln == Lη-1

8.9:

(ευρώ/ έτος)

* 0,3

(ευρώ/ έτος)
(ευρώ/ έτος)

* (1 + Ρ)

όπου:

Επιτόκιο: ί ==
Έτη: Ν ==

Εσωτερικός βαθμός απόδοσης:

0,05

Χρηματοροές: Χ

15

Φορολογικός συντελεστής: f==

IRR

0,3

Πωλήσεις:

S

Συντελεστές απόσβεσης: a == 6,6%

Λειτουργικό κόστος:

Πληθωρισμός: Ρ == 3%

Φόρος: Τ

Καθαρά παρούσα αξία: NPV

Αποσβέσεις: Α

L
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8.3 Η ΛΥΣΗ ΤΟΥ ΜΑΖΟΥΤ
Σταθμοί Παραγωγής
Ο ΑΗΣ Σορωνής βρίσκεται
νοτιοδυτικά
δημοτικό

της

πόλης

διαμέρισμα

Καμείρου

σε

της

23

χιλιόμετρα

Ρόδου,

Σορωνής του

γήπεδο

έκτασης

στο

Δήμου

171,2

στρεμμάτων και είναι όμορος του δημοτικού

διαμερίσματος

Θεολόγου

του

Δήμου

Πεταλούδων.
Σχήμα

8.3:

ΑΗΣ Σορωνής

(55]

Η περιοχή γύρω από το σταθμό είναι κυρίως αγροτική, με ορισμένες τουριστικές μονάδες
προς την πλευρά του Θεολόγου, οι οποίες κατασκευάστηκαν μετά την εγκατάσταση του
εργοστασίου.

Ο ΑΗΣ Σορωνής λειτούργησε για πρώτη φορά το έτος

1976,

λειτουργούσε παράλληλα και ο

ΑΣΠ (Αυτόνομος Σταθμός Παραγωγής) Ρόδου που ήταν ο πρώτος σταθμός και βρισκόταν
μέσα στην πόλη της Ρόδου. Το έτος

1997

ο ΑΣΠ Ρόδου διέκοψε την λειτουργία του και από

τότε ο ΑΗΣ Σορωνής είναι ο μοναδικός τροφοδότης σε ηλεκτρική ενέργεια του νησιού. Ο
σταθμός έχει σήμερα εγκατεστημένη ισχύ
μήνες είναι

185 MW.

234 MW.

Η μέγιστη ισχύς κατά τους θερινούς

Κάθε χρόνο παρατηρείται μία αύξηση της μέγιστης ισχύος της τάξης

του Ι 0% λόγω της αυξημένης ζήτησης.

Από τη συνολική ισχύ, δύο μονάδες

diesel

και άλλες τέσσερεις μονάδες ισχύος

επειδή περισσότερο από το
0

ισχύος

23,41 MW

12,28 MW,

δύο μονάδες ισχύος

15,00 MW

η κάθε μία, καταναλώνουν μαζούτ. Τελικά,

50% της ηλεκτροπαραγωγής παράγεται με μαζούτ αυτός είναι και

λόγος που συγκρίθηκε με τη βιομάζα.

ο όρος μαζούτ (προέρχεται από το γαλλικό mazoυt) ή πετρέλαιο εξωτερικής καύσης

(fuel

oil) αναφέρεται σε βαριά προϊόντα τα οποία είναι υπολείμματα της απόσταξης του αργού
πετρελαίου . Γενικά, το

μαζούτ είναι ένα μαύρο παχύρευστο σε συνήθεις συνθήκες

θερμοκρασίας υγρό που χρησιμοποιείται κυρίως σαν καύσιμο σε μεγάλες εγκαταστάσεις

παραγωγής ατμού ή ηλεκτρισμού και για κίνηση πλοίων. Τα μαζούτ, σε αντίθεση με τα
υπόλοιπα προϊόντα του αργού πετρελαίου είναι υπολείμματα απόσταξης κι όχι αποστάγματα.

Τα μαζούτ είναι τα προϊόντα του διυλιστηρίου με τη χαμηλότερη τιμή πώλησης και με
φθίνουσα ζήτηση με την πάροδο του χρόνου. Οι προδιαγραφές της αγοράς θέτουν

περιορισμούς κυρίως στο ιξώδες και την περιεκτικότητα σε θείο.

πινακας

8.10: Ηλεκτροπαραγωγικές
2

1
Μονάδα
οικος

μονάδας
Τύπος

μονάδες μαζούτ ΑΗΣ Σορωνής

3
Ο

1

[56]

4

s

6

7

8

02

03

04

05

06

PlELSTICK

PlELSTICK

PI ELSTI CK

PlELSTICK

AHMl

ΑΗΜ2

ELEKTRIM&

ELEKTRIM&

9RTA5B

9RTA5B

JUGOTURBINA

JUGOTURBINA

SULZER

SULZER

Μαζούτ

Μαζούτ

Μαζούτ

Μαζούτ

Μαζούτ

Μαζούτ

Μαζούτ

Μαζούτ

15,0

15,0

12,28

12,28

23,41

23,41

23,41

23,41

καυσιμου

Δυναμικότητα

8.3.1 ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ & ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ανάλυση

τεχνοοικονομική

Η

ηλεκτροπαραγωγής με καύση μαζούτ έγινε
με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
αντίστοιχων

ηλεκτρογεννητριών

και

για

παραγόμενη ενέργεια 15900 MWh .

Σχήμα

8.4:

Ηλεκτρογεννήτρια μαζούτ

Kawasaki GPB30/30D [57]

Θερμογόνος δύναμη
Η θερμογόνος δύναμη του μαζούτ λήφθηκε ίση με 42,3 MJ/kg.

Απόδοση
Ο βαθμός απόδοσης θεωρείται ίσος με

24%, βάση του κατασκευαστή της γεννήτριας.

Συντελεστής διαθεσιμότητας
ο συντελεστής διαθεσιμότητας ορίζει το ποσοστό της αποτιμώμενης δυναμικότητας σε ένα
έτος. Για τους υπολογισμούς ο συντελεστής δυναμικότητας ορίστηκε 85%.

Κατανάλωση καυσίμου
Η κατανάλωση καυσίμου υπολογίστηκε βάση της αποδιδόμενης ισχύος, του βαθμού

απόδοσης και της θερμογόνου δύναμης του μαζούτ. Αναλυτικότερα ισχύει:

ST= Μ

* 3,61 ( n * h * Q)
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όπου:

ST =ποσότητα

μαζούτ (τόνοt/έτος)

Μ =δυναμικότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

(MWh/y)

η= βαθμός απόδοσης

h = capacity factor γεννήτριας
Q=

μαζούτ

θερμογόνος δύναμη

113,6

=συντελεστής μετατροπής μονάδων

8.3.2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Κόστος κατασκευής έργου
Λεβητοστάσιο και μονάδα παραγωγής=

550.000 €

Σύνδεση με ΔΕΗ, κτίριο, υδραυλικά και ηλεκτρικά δίκτυα=
Κόστος απόκτησης χώρου εγκατάστασης=

Σύνολο: Κ 3

700.000 €

250.000 €

= 1.500.000 € [57]

Κόστος πρώτης ύλης
Το κόστος του μαζούτ ισούται με την απαραίτητη ποσότητα που προέκυψε σε τόνους

πολλαπλασιαζόμενη με την τιμή πώλησής του. Η τιμή προέρχεται από τη EUROPEAN

COMMISSJON Directorate-General for Energy και αναφέρεται στις τιμές πώλησης
πετρελαιοειδών στην Ελλάδα [61].

Εχ = ΤΙ ιπ

* SΤ * 1000

όπου:

Εχ =κόστος πρώτων υλών (ευρώ/έτος)

ST= ποσότητα μαζούτ (τόνοt/έτος)
Τιιπ= κόστος μαζούτ (€/κιλό)

Κόστος ενεργειακής κατανάλωσης
Το κόστος ενεργειακής κατανάλωσης εκτιμάται σε~= 80.000 € [30], [31]

Λειτουργικό κόστος
Το κόστος λειτουργίας εκτιμάται σε

Ks = 175.000 € [30], [3 Ι]
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Αποσβέσεις
Οι ετήσιες αποσβέσεις σε βάθος δεκαπενταετίας είναι Α

= Κ3

/

15 (ευρώ/έτος)

ΚόστοςkWh

J = (Εχ + Κ4 + Ks + Α) / Μ

όπου:

Εχ =κόστος πρώτων υλών (ευρώ/έτος)

Κ4 =κόστος ενεργειακής κατανάλωσης (ευρώ/έτος)
Κ5 =λειτουργικό κόστος (ευρώ/έτος)

Α =αποσβέσεις (ευρώ/έτος)
Μ

= δυναμικότητα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (MWh/ έτος)

Π(νακας

8.11:

Κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδα μαζούτ
Μ

Δυναμικότητα

(ΜWh/έτος)

15970

Κατανάλωση

ST
(tons/y)

6633

καυσ(μου

Κόστος

Tlm

πρώτης ύλης

(euro/ton)

Λειτουργικό

Κ5

κόστος

(euro/year)

Κόστος

Κ4

ενέργειας

(euro/year)

Έξοδα
ΚόστοςkWh

κ

(euro)

J
(euro/kWh)

582,56
175000
80000
4119290
264
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8.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ
ΠΑΡΑΓΩΓΉ

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

& ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

Μεικτές πρώτες ύλες

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ (πρώτο έτος)

qlij

qlij=A;j * y;
ql;j=l2937,4 * 1,47841=19.126,8
Τεχνικά διαθέσιμη βιομάζα

(tοηs/έτος)

q2ij

q2ij= a; * ql;j
q2;j= 0,6 * 19126 = 11.476 (tοηs/έτος)
Ηλεκτρική ενέργεια

EIJ.. =(qIJ..

* Q ·) / 3>6
1

E;j=(l 1476 * 17,51) / 3,6 = 55.818 (ΜWh/έτος)

M;j= Ε;/ η;j * hij
Mij= 55818 * 0,29 * 0,85 = 13 .759 (ΜWh/έτος)
Έσοδα

Es;= M;j* Τ3
Es; = 13759 * 175 = 2.407.868 (eurο/έτος)
Έξοδα
Εχ;;= Τ2;

* b; * q2ij * 1000 + t;

Εχ;; = 0,05994 * 0,33 * 11476 +Ο= 687.877 (eurο/έτος)
Κ = ΣEXji + Κ 2 + Κ 3

== 1725074,22 (eurο/έτος)

Χρηματοροή

X=S-L-T
Χ== 2783800-1725073 -213618

== 845.109 (ευρώ/ έτος)

Αποσβέσεις

Μ = 4.450.000 * 0,66 == 296667 (ευρώ/ έτος)
Φόροι

τ == (S-L) * 0,3 == (2.783.800- 1.725.044) * 0,3 == 228.627 (ευρώ/ έτος)
ΚόστοςkWh
Β = (Εχ + Κ2 + Κ3 + Α) / Μ

Β = (785.044 + 690.000 + 250.000+296.667)115.907.000
Β == 0, 128 (ευρώ/kWh)

co

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

&

ΚΟΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΜΑΖΟΥΤ

Θερμογόνος δύναμη

42,3 MJ/k

Πυκνότητα

850 kg/m3

Κατανάλωση καυσίμου

qm = Μ * 3,6 Ι (η* h * Q)
qm = 2,4 * 3,6 / (0,3 * 0,85 * 42,3)

= 5306 (τόνοt/έτος)

Έξοδα

ΕΧ = T1m
Εχ

* qm * 1000

= 582,56 * 5306 * 1000 = 3.091.432 (euro)

Κ = Εχ

+ Κ4 + Κ 5 = 3.429.766 (eurο/έτος)

ΚόστοςkWb

J = (Εχ + Κ4 + Ks + Α) / Μ
J = (3.864.290 + 80.000 + 175.000 + 100.000) / 15.907.000

J = 0,265 (euro/kWh)
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9ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Δεδομένου ότι το ενεργειακό σύστημα της Ελλάδος θεωρείται ρυπογόνο, μη αποδοτικό ,
εξαρτημένο από πεπερασμένους πόρους και ελλειμματικό είναι λογικό το ενδιαφέρον να έχει
στραφεί στον χώρο των Α.Π.Ε .. Επίσης, ο κοινοτικός στόχος

20-20-20

των κρατών-μελών

της ΕΕ επιβάλλει τη μείωση της εξάρτησης από το εισαγόμενο πετρέλαιο και το ρυπογόνο
λιγνίτη. Με την παρούσα εργασία εξετάστηκε η δυνατότητα της βιομάζας ως πηγή ενέργειας.

Επίσης, εξετάστηκε το ενεργειακό πρόβλημα της Ρόδου και η περίπτωση παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτή, με καύση βιομάζας.

Η μελέτη της βιομάζας ανέδειξε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία ως προς τη δυνατότητα

αξιοποίησής της σε διάφορους τομείς όπως μεταφορές, ηλεκτροπαραγωγή κλπ.
Σε εθνικό επίπεδο , η χρήση της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς βοηθά την αύξηση του

εθνικού εισοδήματος, εφόσον ενθαρρύνει την εκμετάλλευση με αποδοτικό τρόπο των
αχρησιμοποίητων ή των υποεκμεταλλευόμενων ειδών βιομάζας, όπως τα υπολείμματα και τα
απορρίμματα

που

μέχρι

σήμερα

παραμένουν

κατά

το

μεγαλύτερο

ποσοστό

τους

αχρησιμοποίητα.

Επιπλέον, οι ενεργειακές καλλιέργειες για την παραγωγή βιομάζας συμβάλουν δυναμικά
στην απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα.

Στην περίπτωση της Ρόδου μπορεί να

αναπτυχτεί μια νέα οικονομία γύρω από την τροφοδοσία της ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας

με πρώτες ύλες, εξασφαλίζοντας στην τοπική κοινωνία:

../

θέσεις εργασίας

../

κέρδη

../

ανάπτυξη

Γενικώς μπορεί να ειπωθεί ότι τονώνουν την αγροτική δραστηριότητα η οποία είναι βασικός
κλάδος της ελληνικής οικονομίας. Επίσης, από τη μελέτη του κύκλου ζωής τους προκύπτει

ότι η επίδρασή τους στο περιβάλλον είναι πολύ πιο ήπια σε σύγκριση με τα συμβατικά
καύσιμα.

Από τη μελέτη του δυναμικού των υπολειμμάτων των αροτραίων καλλιεργειών της Ρόδου

προέκυψε ηλεκτροπαραγωγική μονάδα δυναμικότητας 1,8 MW. Μονάδα αυτής της
δυναμικότητας αν και αποτελεί σημαντικής σημασίας βοηθητική πηγή ενέργειας, δεν επαρκεί

, λυψη μεγάλου μέρους της συνολικά απαιτούμενης ισχύος. Για την αύξηση της

για την κα

,

δυναμικοτη

τας προτείνεται η υπογραφή συμβολαίων με τοπικούς παραγωγούς ενεργειακών
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καλλιεργειών, οι οποίοι θα διοχετεύουν το σύνολο της παραγωγής εξολοκλήρου προς καύση
για ενέργεια. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να διασφαλιστεί με αξιοπιστία σημαντικό μέρος της

απαιτούμενης βιομάζας. Επιπλέον, μια άλλη ενδιαφέρουσα λύση είναι η συνεισφορά των
απορριμμάτων . Τα απορρίμματα αποτελούν δελεαστική λύση για δύο λόγους:

Υπάρχουν σε μεγάλες ποσότητες και αυξάνονται μαζί με τη ζήτηση ηλεκτρικής

1.

ενέργειας λόγο του τουρισμού τους θερινούς μήνες.

Με την καύση τους λύνεται και το πρόβλημα της τελικής διάθεσής τους.

2.

Η μελέτη μιας τέτοιας μονάδας μπορεί να αποτελέσει το πεδίο επέκτασης της παρούσας
διπλωματικής εργασίας.

Επιπροσθέτως, η απόσταση των μονάδων παραγωγής από τις πηγές πρώτων υλών είναι μια
κρίσιμη παράμετρος της οικονομοτεχνικής ανάλυσης.

Λόγω του ότι οι πρώτες ύλες

επιλέχτηκε να προέρχονται από την ίδια τη Ρόδο, εξασφαλίστηκε μηδαμινή αύξηση του
κόστους λόγω μεταφορών. Από τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιήθηκαν απορρίφθηκαν τα
υπολείμματα παραγωγής φασολιών διότι είχαν αρνητική συνεισφορά στα κέρδη και της

πατάτας λόγο του μικρού συντελεστή στρεμματικής απόδοσης.

Αποτελέσματα οικονομικής ανάλυσης
Από οικονομικής πλευράς, η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα αποδείχτηκε προσοδοφόρα

και βιώσιμη δραστηριότητα. Πιο συγκεκριμένα, σε βάθος δεκαπενταετίας η μονάδα βιομάζας

ανάδειξε NPV 1.476.353 €και IRR 11 %.

Η μελέτη των ηλεκτρογεννητριών με μαζούτ απέδειξε ότι είναι μια μη βιώσιμη επένδυση για
ιδιώτες παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας με βασικό μειονέκτημα την ανεξέλεγκτη αύξηση
της τιμής των πετρελαιοειδών και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Συγκρίνοντας το
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα (0,128 ευρώ/kWh) και από μαζούτ

(Ο ,2 65 ευρώ/kWh) παρατηρούμε ότι στην περίπτωση του μαζούτ είναι περίπου διπλάσιο .
ο λόγος που καθιστά ακόμα ενεργές τις μονάδας με μαζούτ είναι το γεγονός ότι στόχος της
ΔΕΗ δεν είναι η επίτευξη κέρδους αλλά πρωτίστως η ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών

των πολιτών, σε συνδυασμό με την πολυετή εμπειρία που έχει αποκτηθεί και την απλούστερη
εφαρμογή τους.

ΠεριβαUοντικές επιπτώσεις
Κατά τη δημιουργία της βιομάζας απορροφάται διοξείδιο του άνθρακα από την ατμόσφαιρα,

,

με συνεπεια

τη ιιείωση της συγκέντρωσής του και τη μείωση της επέκτασης του φαινομένου
r

71

του θερμοκηπίου . Η καύση της βιομάζας συνεπάγεται έκλυση

C0 2 •

Θεωρείται όμως ότι η

βιομάζα έχει ουδέτερη επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου , καθώς η έκλυση

C02

αντισταθμίζεται με την απορρόφησή του κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης για τη
δημιουργία ισόποσης βιομάζας. Λόγω του ότι η συγκέντρωση θείου στη βιομάζα είναι

μικρότερη απ' ότι στα πετρελαιοειδή καύσιμα, η έκλυση

S02

κατά την καύση της είναι

μικρότερη . Συνεπώς η καύση της βιομάζας έχει μικρότερη επίπτωση στο φαινόμενο της
όξινης βροχής απ' ότι τα πετρελαιοειδή καύσιμα. Στην αντίθετη πλευρά βρίσκετε το μαζούτ,

όπου όπως είναι αναμενόμενο είναι ιδιαίτερα επιβλαβές για το περιβάλλον και κυρίως για την
γύρω από το εργοστάσιο περιοχή η οποία και υποβαθμίζεται (αυτός είναι και ο λόγος που οι
κάτοικοι της Ρόδου δεν δέχονται πλέον και άλλη μονάδα καύσης μαζούτ,

μιας και

υποβαθμίζεται το τουριστικό προϊόν του νησιού).

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η βιομάζα μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης, όχι
όμως αποκλειστική λύση του προβλήματος της αντικατάστασης των συμβατικών καυσίμων.

Επίσης, προτείνεται να αναπτυχθούν οι ενεργειακές καλλιέργειες οι οποίες θα εξασφαλίσουν
μεγάλη ποσότητα ποιοτικής βιομάζας με μεγάλο ενεργειακό περιεχόμενο, τοπική ανάπτυξη,
νέες θέσεις εργασίας σε ένα τομέα ανταγωνιστικό και καθημερινά εξελισσόμενο και

εκμετάλλευση των φτωχών σε γονιμότητα ή προβληματικών εκτάσεων. Τέλος, η παραγωγή
ενέργειας με βιομάζα συνεισφέρει σημαντικά στην οικονομική και ενεργειακή απεξάρτηση

της Ελλάδας από άλλες χώρες.
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