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Ενεργειακοί φορείς για παραγωγή ενέργειας  Ενεργειακοί φορείς για παραγωγή ενέργειας  

ΚαύσιµοΚαύσιµο ΕνεργειακόΕνεργειακό περιεχόµενοπεριεχόµενο ΜονάδεςΜονάδες

11 ΒιοµάζαΒιοµάζα 2380 2380 -- 47704770

Kcal/kgKcal/kg

22 ΛιγνίτεςΛιγνίτες 500 500 -- 25002500

33 ΆνθρακεςΆνθρακες 6440 6440 -- 83508350

44 ΠετρέλαιοΠετρέλαιο 9500 9500 -- 1070010700

55 Φυσικό αέριοΦυσικό αέριο ~ 12450~ 12450
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55 Φυσικό αέριοΦυσικό αέριο ~ 12450~ 12450

ΚαύσιµοΚαύσιµο ΕνεργειακόΕνεργειακό περιεχόµενοπεριεχόµενο ΜονάδεςΜονάδες

11 ΜεγαλόποληΜεγαλόπολη 700 700 -- 11110000

Kcal/kgKcal/kg22 Κοζάνη Κοζάνη –– ΠτολεµαΐδαΠτολεµαΐδα 1250 1250 -- 14001400

33 ΦλώριναΦλώρινα 1800 1800 –– 23002300

Ο Ελληνικός ενεργειακός ορυκτός πλούτος αποτελείται κυρίως από λιγνίτες Ο Ελληνικός ενεργειακός ορυκτός πλούτος αποτελείται κυρίως από λιγνίτες 

και αξιοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή στις περιοχές και αξιοποιείται για την ηλεκτροπαραγωγή στις περιοχές 

Μεγαλόπολης, Κοζάνης, Πτολεµαΐδας και ΦλώριναςΜεγαλόπολης, Κοζάνης, Πτολεµαΐδας και Φλώρινας



Συµβατική ηλεκτροπαραγωγή µε λιγνίτη και διανοµή Συµβατική ηλεκτροπαραγωγή µε λιγνίτη και διανοµή 
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Συµβατική ηλεκτροπαραγωγή µε λιγνίτηΣυµβατική ηλεκτροπαραγωγή µε λιγνίτη

4



Συµβατική ηλεκτροπαραγωγή µε λιγνίτηΣυµβατική ηλεκτροπαραγωγή µε λιγνίτη
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Ενέργεια  λιγνίτη

1300 kcal/kg
ηλ ενεργεια 36,2%

ψύκτης 48,3%
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Η βιοµάζα σε δασικό περιβάλλον Η βιοµάζα σε δασικό περιβάλλον 

Μας είναι γνωστό πόσο καλό καύσιµο είναι η βιοµάζα από τις Μας είναι γνωστό πόσο καλό καύσιµο είναι η βιοµάζα από τις 

δασικές πυρκαγιές που δεν είναι πια µόνο ελληνικό πρόβληµα δασικές πυρκαγιές που δεν είναι πια µόνο ελληνικό πρόβληµα 

και η κατάσβεση τους δεν είναι εύκολη υπόθεση. και η κατάσβεση τους δεν είναι εύκολη υπόθεση. 
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Η βιοµάζα ως απόβλητο Η βιοµάζα ως απόβλητο 

Η βιοµάζα είναι παραπροϊόν Σε πολλές βιοµηχανικές διαδικασίες,Η βιοµάζα είναι παραπροϊόν Σε πολλές βιοµηχανικές διαδικασίες,

Με αποτέλεσµα να συσσωρεύεται στον προαύλιο χώρο της Με αποτέλεσµα να συσσωρεύεται στον προαύλιο χώρο της 

βιοµηχανίας δηµιουργώντας πρόβληµα αφού δεν υπάρχει τρόπος βιοµηχανίας δηµιουργώντας πρόβληµα αφού δεν υπάρχει τρόπος 

για τη διάθεση της . για τη διάθεση της . 

Παράδειγµα Παράδειγµα 

�� στα εκκοκκιστήρια, στα εκκοκκιστήρια, 
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�� στα εκκοκκιστήρια, στα εκκοκκιστήρια, 

�� στα οινοποιεία, στα οινοποιεία, 

�� στα κονσερβοποιεία στα κονσερβοποιεία 

�� στα  πριστήρια και βιοµηχανίες ξύλου στα  πριστήρια και βιοµηχανίες ξύλου 

�� στα ελαιουργεία στα ελαιουργεία 

Το πρόβληµα δεν είναι µόνο αισθητικό.  Η βιοµάζα όταν σαπίζει Το πρόβληµα δεν είναι µόνο αισθητικό.  Η βιοµάζα όταν σαπίζει 

παράγει µεθάνιο (παράγει µεθάνιο (CH4) CH4) που έχει µεγαλύτερη επίδραση στο που έχει µεγαλύτερη επίδραση στο 

φαινόµενο το θερµοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα φαινόµενο το θερµοκηπίου από το διοξείδιο του άνθρακα (CO2)(CO2)..



Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα Παραγωγή ενέργειας από βιοµάζα 

Η βιοµάζα είναι η φυσική διαδικασία Η βιοµάζα είναι η φυσική διαδικασία 

αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας αποθήκευσης της ηλιακής ενέργειας 

που προσπίπτει στη γη.    που προσπίπτει στη γη.    

Με τη βιοµάζα µπορεί να παραχθεί Με τη βιοµάζα µπορεί να παραχθεί 
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Θερµική ενέργεια Θερµική ενέργεια 

Ηλεκτρική ενέργεια Ηλεκτρική ενέργεια 

Συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας Συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας 



Η βιοµάζα σε νέες µορφές καυσίµων Η βιοµάζα σε νέες µορφές καυσίµων 

Μπορεί να είναι σε µορφήΜπορεί να είναι σε µορφή

ήή

Υλικά για µηχανοποιηµένη διαχείριση και αυτόµατη τροφοδοσία Υλικά για µηχανοποιηµένη διαχείριση και αυτόµατη τροφοδοσία 

Η σύγχρονη µορφή της βιοµάζας δεν έχει σχέση µε τα καυσόξυλα  Η σύγχρονη µορφή της βιοµάζας δεν έχει σχέση µε τα καυσόξυλα  

και τη χειροκίνητη τροφοδοσία τις θερµάστρες ξύλου.    και τη χειροκίνητη τροφοδοσία τις θερµάστρες ξύλου.    

Πεπιεσµένες συσσωµατώσεις  (Πεπιεσµένες συσσωµατώσεις  (pellets)pellets) µε θερµογόνο µε θερµογόνο 

δύναµη 4,7 δύναµη 4,7 kWh/kgkWh/kg θεωρείται το καύσιµο του 21ου αιώνα θεωρείται το καύσιµο του 21ου αιώνα 
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Θρυµµατισµένη βιοµάζα  (Θρυµµατισµένη βιοµάζα  (chips) chips) που παράγεται από που παράγεται από 

όλα τα είδη βιοµάζα και χρησιµοποιείται συνήθως σε όλα τα είδη βιοµάζα και χρησιµοποιείται συνήθως σε 

βιοµηχανικές εφαρµογέςβιοµηχανικές εφαρµογές

ήή

ή απόβλητα από τις βιοµηχανίες τροφίµων , κελύφη ή απόβλητα από τις βιοµηχανίες τροφίµων , κελύφη 

ξυρών καρπών και πυρήνες διαφόρων καρπώνξυρών καρπών και πυρήνες διαφόρων καρπών



Πλεονεκτήµατα της βιοµάζας ως καύσιµο   Πλεονεκτήµατα της βιοµάζας ως καύσιµο   

Η χρήση της βιοµάζας για την παραγωγή ενέργειας Η χρήση της βιοµάζας για την παραγωγή ενέργειας 

θερµικής, ηλεκτρικής ή και την συµπαραγωγής τους θερµικής, ηλεκτρικής ή και την συµπαραγωγής τους 

είναι µία από τις λύσεις για τη µείωση της εξάρτησής είναι µία από τις λύσεις για τη µείωση της εξάρτησής 

µας από το εισαγόµενο και ακριβό πια πετρέλαιο µας από το εισαγόµενο και ακριβό πια πετρέλαιο 

µε ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, µε ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος, 

δίνοντας δουλειά σε ελληνικά χέρια στην ύπαιθρο.  δίνοντας δουλειά σε ελληνικά χέρια στην ύπαιθρο.  
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Ως αφορά τη δασική βιοµάζα υπάρχουν δύο επιλογές :Ως αφορά τη δασική βιοµάζα υπάρχουν δύο επιλογές :

��ή θα καεί αυτή η βιοµάζα ανεξέλεγκτα στην επόµενη   ή θα καεί αυτή η βιοµάζα ανεξέλεγκτα στην επόµενη   

δασική πυρκαγιά µε τις γνωστές µας δυσάρεστες συνέπειες δασική πυρκαγιά µε τις γνωστές µας δυσάρεστες συνέπειες 

��ή θα συλλεχθεί και χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ή θα συλλεχθεί και χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή 

εκµεταλλεύσιµης µορφής ενέργειας σε ελεγχόµενες συνθήκες.   εκµεταλλεύσιµης µορφής ενέργειας σε ελεγχόµενες συνθήκες.   

δίνοντας δουλειά σε ελληνικά χέρια στην ύπαιθρο.  δίνοντας δουλειά σε ελληνικά χέρια στην ύπαιθρο.  



Η βιοµάζα είναι µία καλή πηγή ενέργειας που για χιλιάδες χρόνιαΗ βιοµάζα είναι µία καλή πηγή ενέργειας που για χιλιάδες χρόνια

η ανθρωπότητα βασιζόταν πάνω της για την ικανοποίηση των η ανθρωπότητα βασιζόταν πάνω της για την ικανοποίηση των 

ενεργειακών της αναγκών. ενεργειακών της αναγκών. 

Τον 20ο αιώνα η πολιτική των µεγάλων µονάδων παραγωγής Τον 20ο αιώνα η πολιτική των µεγάλων µονάδων παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα την εκτόπισε από ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιµα την εκτόπισε από 

βασική πηγή ενέργειας ως ξεπερασµένη λύση. βασική πηγή ενέργειας ως ξεπερασµένη λύση. 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζαΠαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοµάζα
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βασική πηγή ενέργειας ως ξεπερασµένη λύση. βασική πηγή ενέργειας ως ξεπερασµένη λύση. 

Αυτό συνοδεύτηκε από µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα Αυτό συνοδεύτηκε από µεγάλα περιβαλλοντικά προβλήµατα 

που τώρα προσπαθούµε να ξεπεράσουµε. που τώρα προσπαθούµε να ξεπεράσουµε. 

Η παραγωγή βιοµάζας εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία Η παραγωγή βιοµάζας εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία 

που σηµαίνει ότι η χώρα µας µε αυτήν την ηλιοφάνεια είναι η που σηµαίνει ότι η χώρα µας µε αυτήν την ηλιοφάνεια είναι η 

πλουσιότερη στην Ευρώπη σ’ αυτή τη µορφή ενέργειας.πλουσιότερη στην Ευρώπη σ’ αυτή τη µορφή ενέργειας.



Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε αεριοποίηση βιοµάζαςΠαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε αεριοποίηση βιοµάζας
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Αεριοποίηση της βιοµάζαςΑεριοποίηση της βιοµάζας

Στον Στον αεριοποιητήαεριοποιητή πραγµατοποιούνται πραγµατοποιούνται 

οι παρακάτω χηµικές αντιδράσεις οι παρακάτω χηµικές αντιδράσεις 

CO2  + C  =  2 COCO2  + C  =  2 CO

C + H2O = H2 + COC + H2O = H2 + CO

C + 2 H2  =  CH4C + 2 H2  =  CH4

CO + H2O  =  CO2 + H2CO + H2O  =  CO2 + H2

µε αποτέλεσµα την παραγωγή του µε αποτέλεσµα την παραγωγή του 
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µε αποτέλεσµα την παραγωγή του µε αποτέλεσµα την παραγωγή του 

syngassyngas που είναι µείγµα αερίου που είναι µείγµα αερίου 

CO, CH4 CO, CH4 και και H2H2



Ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση βιοµάζας εν λειτουργίαΗλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση βιοµάζας εν λειτουργία

Παγκοσµίως αρκετές µονάδες  λειτουργούν µε την αεριοποίηση  Παγκοσµίως αρκετές µονάδες  λειτουργούν µε την αεριοποίηση  

Τα 1/4 των εγκαταστάσεων  µε αεριοποίηση είναι στην Ευρώπη .Τα 1/4 των εγκαταστάσεων  µε αεριοποίηση είναι στην Ευρώπη .

Το µεγαλύτερο µέρος των Ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων Το µεγαλύτερο µέρος των Ευρωπαϊκών εγκαταστάσεων 

είναι στις Σκανδιναβικές χώρες που έχουν άφθονη και είναι στις Σκανδιναβικές χώρες που έχουν άφθονη και 

φθηνή δασική βιοµάζα όπως και τη βορειοδυτική φθηνή δασική βιοµάζα όπως και τη βορειοδυτική 

Ευρώπη επίσης στα βάση του ξύλου.Ευρώπη επίσης στα βάση του ξύλου.

Το 1/2 των υφιστάµενων µονάδων τροφοδοτείται Το 1/2 των υφιστάµενων µονάδων τροφοδοτείται 
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αποκλειστικά µε ξύλο ενώ το 1/3 µε ΑΣΑ και απόβλητη αποκλειστικά µε ξύλο ενώ το 1/3 µε ΑΣΑ και απόβλητη 

βιοµάζα . βιοµάζα . 

Το 1/3 των εγκαταστάσεων µε αεριοποίηση είναι στην Το 1/3 των εγκαταστάσεων µε αεριοποίηση είναι στην 

Ασία όπου προτιµούνται λόγω του µικρού κόστους  Ασία όπου προτιµούνται λόγω του µικρού κόστους  

εγκατάστασης και λειτουργίας . Οι περισσότερες  εγκατάστασης και λειτουργίας . Οι περισσότερες  

χρησιµοποιούν  το φλοιό του ρυζιού που υπάρχει σε αφθονία µε µηδαµινό κόστος αγοράς. χρησιµοποιούν  το φλοιό του ρυζιού που υπάρχει σε αφθονία µε µηδαµινό κόστος αγοράς. 

Το 1/6  των εγκαταστάσεων είναι στην Αµερική και τον Καναδά. Η επιλογή της Το 1/6  των εγκαταστάσεων είναι στην Αµερική και τον Καναδά. Η επιλογή της 

αεριοποίησης  γίνεται για περιβαλλοντολογικούς  λόγους , επιλύοντας τα τοπικά αεριοποίησης  γίνεται για περιβαλλοντολογικούς  λόγους , επιλύοντας τα τοπικά 

περιβαλλοντικά  προβλήµατα  παράγοντας  ενέργεια .περιβαλλοντικά  προβλήµατα  παράγοντας  ενέργεια .



Ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση βιοµάζας στην ΑυστρίαΗλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση βιοµάζας στην Αυστρία

H H ηλεκτρική ισχύ της πρότυπηςηλεκτρική ισχύ της πρότυπης προς προς 

επίδειξη εγκατάστασης είναι 2 επίδειξη εγκατάστασης είναι 2 MW MW 
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Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε αεριοποίηση βιοµάζαςΠαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε αεριοποίηση βιοµάζας
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Ενέργεια βιοµάζας

2800 kcal/kg

ηλ ενεργεια 40,7%

ψύξη κινητήρα
45,8%
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ΑεριοποίσηΑεριοποίση βιοµάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας βιοµάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
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Αεριοποίηση βιοµάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 100 Αεριοποίηση βιοµάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 100 kWkW



ΑεριοποίητήςΑεριοποίητής βιοµάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειαςβιοµάζας για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 100 kW100 kW

Στοιχεία αερίουΣτοιχεία αερίου Φλοιός ρυζιούΦλοιός ρυζιού Ξύλο Ξύλο 

COCO 15 15 –– 20%20% 15 15 –– 20%20%

H2H2 10 10 –– 15%15% 15 15 –– 20%20%

CH4CH4 4%4% 3%3%

Παραγόµενο προϊόνΠαραγόµενο προϊόν syngassyngas
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ΑεριοποιητήςΑεριοποιητής τοποθετηµένος σε τοποθετηµένος σε 

τυποποιηµένη τυποποιηµένη ΕυρωπαλέταΕυρωπαλέτα 1x1,2m1x1,2m

για µικρές οικιακές εφαρµογές.για µικρές οικιακές εφαρµογές.

CH4CH4 4%4% 3%3%

N2N2 45 45 –– 55%55% 45 45 –– 50%50%

CO2CO2 8 8 –– 12%12% 8 8 --12%12%

ΘερµΘερµ. δύναµη. δύναµη kcal/Nm3kcal/Nm3 10501050 11001100

Αέριο Αέριο παραγπαραγ .. Nm3/kgNm3/kg 22 2,52,5



Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε αεριοποίηση βιοµάζας Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε αεριοποίηση βιοµάζας 
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Εγκατάσταση  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  >1 ΜΕγκατάσταση  παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  >1 ΜWW µε αεριοποίηση βιοµάζαςµε αεριοποίηση βιοµάζας



Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση βιοµάζας Εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση βιοµάζας 

Κάτοψη Κάτοψη 

εργοστασίου εργοστασίου 

παραγωγής παραγωγής 

ηλεκτρικής ηλεκτρικής 

ενέργειας 1 Μενέργειας 1 ΜW W 

µε αεριοποίηση µε αεριοποίηση 
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µε αεριοποίηση µε αεριοποίηση 

βιοµάζαςβιοµάζας και και 

ηλεκτρική ηλεκτρική 

γεννήτρια γεννήτρια 

κινούµενη από κινούµενη από 

κινητήρα κινητήρα 

εσωτερικής εσωτερικής 

καύσης καύσης 



Πλεονεκτήµατα ηλεκτροπαραγωγής µε αεριοποίηση βιοµάζας Πλεονεκτήµατα ηλεκτροπαραγωγής µε αεριοποίηση βιοµάζας 

Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε αεριοποίηση της Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε αεριοποίηση της 

βιοµάζας µπορεί να είναι µικρές µονάδες κοντά στον παραγωγό της βιοµάζας µπορεί να είναι µικρές µονάδες κοντά στον παραγωγό της 

βιοµάζας και κοντά στον καταναλωτή της ηλεκτρικής ενέργειας βιοµάζας και κοντά στον καταναλωτή της ηλεκτρικής ενέργειας 

Παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης από τους συµβατικούς Παρουσιάζουν µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης από τους συµβατικούς 

θερµικούς σταθµούς και ειδικά όταν κατασκευάζονται ως µονάδες θερµικούς σταθµούς και ειδικά όταν κατασκευάζονται ως µονάδες 
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θερµικούς σταθµούς και ειδικά όταν κατασκευάζονται ως µονάδες θερµικούς σταθµούς και ειδικά όταν κατασκευάζονται ως µονάδες 

συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας συµπαραγωγής ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας 

Εκµεταλλεύονται µη αξιοποιηµένες έως σήµερα πηγές ενέργειας Εκµεταλλεύονται µη αξιοποιηµένες έως σήµερα πηγές ενέργειας 

όπως η απορριπτόµενη βιοµάζα συµβάλλοντας στη µείωση των όπως η απορριπτόµενη βιοµάζα συµβάλλοντας στη µείωση των 

εκποµπών µεθανίου στην ατµόσφαιρα και τον όγκο των εκποµπών µεθανίου στην ατµόσφαιρα και τον όγκο των 

απορριµµάτων, αστικών, αγροτικών και βιοµηχανικών.απορριµµάτων, αστικών, αγροτικών και βιοµηχανικών.



Οικονοµικά ηλεκτροπαραγωγής µε αεριοποίηση βιοµάζας Οικονοµικά ηλεκτροπαραγωγής µε αεριοποίηση βιοµάζας 

Μία εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1Μία εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 1MW MW 

�� έχει κόστος περίπου 3 εκ. Ευρώ  έχει κόστος περίπου 3 εκ. Ευρώ  

�� έχει επιφάνεια περίπου 200 έχει επιφάνεια περίπου 200 m2 m2 χωρίς την αποθήκη βιοµάζας χωρίς την αποθήκη βιοµάζας 

�� λειτουργεί ετησίως 8000 λειτουργεί ετησίως 8000 h h σε 24 σε 24 h h βάση.βάση.

�� παράγει  8000 Μπαράγει  8000 ΜWhWh ηλεκτρική ενέργεια για τη ∆ΕΗ  ηλεκτρική ενέργεια για τη ∆ΕΗ  

�� µε τιµή πώλησης 200 µε τιµή πώλησης 200 –– 220 Ευρώ /Μ220 Ευρώ /ΜWhWh
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�� έχει έσοδα  1.600.000 έχει έσοδα  1.600.000 –– 1.760.000 Ευρώ ετησίως1.760.000 Ευρώ ετησίως

�� η απόσβεση της επένδυσης πραγµατοποιείται σε 2 χρόνια η απόσβεση της επένδυσης πραγµατοποιείται σε 2 χρόνια 

�� χωρίς τα έσοδα από εκµετάλλευση της τηλεθέρµανσηςχωρίς τα έσοδα από εκµετάλλευση της τηλεθέρµανσης

�� δίνει αξία σε απόβλητες µορφές βιοµάζας 200 δίνει αξία σε απόβλητες µορφές βιοµάζας 200 –– 280280EEυρώυρώ//tonton



Τηλεθέρµανση µε την απόβλητη θερµότηταΤηλεθέρµανση µε την απόβλητη θερµότητα

Μία εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση της Μία εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση της 

βιοµάζας, χρησιµοποιεί την τηλεθέρµανση της µόνο τους βιοµάζας, χρησιµοποιεί την τηλεθέρµανση της µόνο τους 

χειµερινούς µήνες. χειµερινούς µήνες. 

Η τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση είναι Η τεχνολογία ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση είναι 

συνδεµένη µε σταθερή αποβολή θερµότητας που µπορεί να συνδεµένη µε σταθερή αποβολή θερµότητας που µπορεί να 

χρησιµοποιηθεί για τηλεθέρµανση. χρησιµοποιηθεί για τηλεθέρµανση. 
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Στα νησιά µας το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσµός Στα νησιά µας το καλοκαίρι πολλαπλασιάζεται ο πληθυσµός 

τους και έχουν µεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια και νερότους και έχουν µεγάλες απαιτήσεις σε ενέργεια και νερό

χειµερινούς µήνες. χειµερινούς µήνες. 

Το καλοκαίρι η απόβλητη θερµότητα από την Το καλοκαίρι η απόβλητη θερµότητα από την 

ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί ηλεκτροπαραγωγή µε αεριοποίηση µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

για την αφαλάτωση νερού.για την αφαλάτωση νερού.



Τηλεθέρµανση µε την απόβλητη θερµότηταΤηλεθέρµανση µε την απόβλητη θερµότητα
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Η αεριοποίηση της βιοµάζας και τα θερµοκήπια Η αεριοποίηση της βιοµάζας και τα θερµοκήπια 

Τα θερµοκήπια είναι ένα καλό πεδίο Τα θερµοκήπια είναι ένα καλό πεδίο 

για την εφαρµογή της τεχνολογίας αεριοποίηση βιοµάζας . για την εφαρµογή της τεχνολογίας αεριοποίηση βιοµάζας . 

�� Ηλεκτροδοτεί το θερµοκήπιο  Ηλεκτροδοτεί το θερµοκήπιο  

�� Θερµαίνει το θερµοκήπιο µε την απόβλητη θερµότητα  Θερµαίνει το θερµοκήπιο µε την απόβλητη θερµότητα  
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�� Θερµαίνει το θερµοκήπιο µε την απόβλητη θερµότητα  Θερµαίνει το θερµοκήπιο µε την απόβλητη θερµότητα  

�� Θρέφει τα φυτά µε τα καυσαέρια πλούσια σε Θρέφει τα φυτά µε τα καυσαέρια πλούσια σε CO2CO2 & Η2Ο& Η2Ο

�� Χρησιµοποιεί την απόβλητη βιοµάζα του θερµοκηπίου ως Χρησιµοποιεί την απόβλητη βιοµάζα του θερµοκηπίου ως 

πρώτη ύλη για τη λειτουργία της αεριοποίησης.πρώτη ύλη για τη λειτουργία της αεριοποίησης.



Η αεριοποίηση της βιοµάζας και τα θερµοκήπια Η αεριοποίηση της βιοµάζας και τα θερµοκήπια 

Θέρµανση θερµοκηπίου  µε την απόβλητη θερµότητα από την κινητήρα Θέρµανση θερµοκηπίου  µε την απόβλητη θερµότητα από την κινητήρα 

εσωτερικής καύσης της ηλεκτροπαραγωγής  και παροχή των εσωτερικής καύσης της ηλεκτροπαραγωγής  και παροχή των 

καυσαερίων (καυσαερίων (CO2CO2 + Η2Ο) + Η2Ο) στα φυτά ως τροφή και υγρασία.   στα φυτά ως τροφή και υγρασία.   
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Αφαλάτωση νερού Αφαλάτωση νερού 

Η αφαλάτωση νερού γίνεται µε δύο µεθοδολογίεςΗ αφαλάτωση νερού γίνεται µε δύο µεθοδολογίες

•• µε την αντίστροφη όσµωση  µε την αντίστροφη όσµωση  

•• µε την εξάτµιση και συµπύκνωσηµε την εξάτµιση και συµπύκνωση

Η τεχνολογία εξάτµιση και συµπύκνωση παράγει χηµικά καθαρό Η τεχνολογία εξάτµιση και συµπύκνωση παράγει χηµικά καθαρό 

νερό αλλά απαιτεί υψηλή  ενεργειακή κατανάλωσηνερό αλλά απαιτεί υψηλή  ενεργειακή κατανάλωση
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νερό αλλά απαιτεί υψηλή  ενεργειακή κατανάλωσηνερό αλλά απαιτεί υψηλή  ενεργειακή κατανάλωση

Γι’ αυτό περισσότερο χρησιµοποιείται η αντίστροφη όσµωση Γι’ αυτό περισσότερο χρησιµοποιείται η αντίστροφη όσµωση 

που δεν παράγει πολύ καθαρό νερό και έχει υψηλές δαπάνες που δεν παράγει πολύ καθαρό νερό και έχει υψηλές δαπάνες 

λειτουργίας για την τακτική ανανέωση του υλικού .    λειτουργίας για την τακτική ανανέωση του υλικού .    

Όταν υπάρχει όµως διαθέσιµη απόβλητη θερµότητα η Όταν υπάρχει όµως διαθέσιµη απόβλητη θερµότητα η 

τεχνολογία της εξάτµισης και συµπύκνωσης γίνεται ελκυστική. τεχνολογία της εξάτµισης και συµπύκνωσης γίνεται ελκυστική. 



Αφαλάτωση νερού από την απόβλητη θερµότηταΑφαλάτωση νερού από την απόβλητη θερµότητα

28



Πλεονεκτήµατα της εγκατάστασης αφαλάτωσης  Πλεονεκτήµατα της εγκατάστασης αφαλάτωσης  

Η εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού µε χρήση της απόβλητης Η εγκατάσταση αφαλάτωσης νερού µε χρήση της απόβλητης 

θερµότητας  από τη διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής µε θερµότητας  από τη διαδικασία της ηλεκτροπαραγωγής µε 

αεριοποίηση βιοµάζας προορίζεται για την παραγωγή καθαρού αεριοποίηση βιοµάζας προορίζεται για την παραγωγή καθαρού 

ή και πόσιµου νερού σε θαλάσσιες περιοχές όπως είναι τα ή και πόσιµου νερού σε θαλάσσιες περιοχές όπως είναι τα 
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άνυδρα νησιά.  άνυδρα νησιά.  

Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγή αλατιού ως Επιπλέον προσφέρει τη δυνατότητα παραγωγή αλατιού ως 

παραπροϊόν σε συµπληρωµατική µικρή κλίµακας αλυκή .παραπροϊόν σε συµπληρωµατική µικρή κλίµακας αλυκή .



Πλεονεκτήµατα των εγκαταστάσεων αεριοποίησης Πλεονεκτήµατα των εγκαταστάσεων αεριοποίησης 

Οι εγκαταστάσεις µε αεριοποίηση βιοµάζας είναι µονάδες Οι εγκαταστάσεις µε αεριοποίηση βιοµάζας είναι µονάδες 

που προσφέρονται για αποκεντρωµένη που προσφέρονται για αποκεντρωµένη 

συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας συµπαραγωγή ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας 

χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες απόβλητες µορφές βιοµάζας χρησιµοποιώντας τις διαθέσιµες απόβλητες µορφές βιοµάζας 

µιας περιοχής, κοντά στον καταναλωτή µιας περιοχής, κοντά στον καταναλωτή 

30

µιας περιοχής, κοντά στον καταναλωτή µιας περιοχής, κοντά στον καταναλωτή 

της ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας.της ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας.

Προσφέρονται για την ανάπτυξη της εγχώριας ενεργειακής Προσφέρονται για την ανάπτυξη της εγχώριας ενεργειακής 

βιοµηχανίας, προσφέροντας εργασία σε πληθυσµό της υπαίθρου, βιοµηχανίας, προσφέροντας εργασία σε πληθυσµό της υπαίθρου, 

ανταποκρινόµενες στις απαιτήσεις των καιρών για µικρούς και ανταποκρινόµενες στις απαιτήσεις των καιρών για µικρούς και 

ευέλικτους τοπικούς ηλεκτροπαραγωγούς.   ευέλικτους τοπικούς ηλεκτροπαραγωγούς.   
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