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Σφνκετθ βιολογικι διεργαςία όπου οργανικά υποςτρϊματα 
αποικοδομοφνται μζςω βιοχθμικϊν αντιδράςεων κάτω από 
ςυνκικεσ ζλλειψθσ οξυγόνου

απουςία οξυγόνου



Κυρίωσ χρθςιμοποιοφνται απόβλθτα:
Απόβλθτα ηωικισ παραγωγισ
Υπολείμματα φυτικισ παραγωγισ
Απόβλθτα και υποπροϊόντα βιομθχανιϊν 
τροφίμων
Αςτικά απόβλθτα και λφματα

Για τθν παραγωγι του βιοαερίου μποροφν 
να χρθςιμοποιθκοφν διάφορα 
υποςτρϊματα - είναι μία μθ επιλεκτικι 
διεργαςία



Ενζργεια

ΑΠΟΒΛΗΣΑ

Αναερόβια 
επεξεργαςία

Προςταςία του 
περιβάλλοντοσ



Εξζλιξη των μονάδων βιοαερίου ςτην Ευρώπη και 
προοπτικζσ



Εξζλιξη των μονάδων βιοαερίου ςτην Ελλάδα και 
προοπτικζσ

Η αρχι…
• Νόμοσ 2773/1999 απελευκζρωςθ τθσ αγοράσ 

ενζργειασ και ςφςταςθ τθσ Ρυκμιςτικισ Αρχισ 
Ενζργειασ (ΡΑΕ)

• Νόμοσ 3468/2006 κακοριςμόσ τιμισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από βιοαζριο ςτα 73€/MWh

• Σο 2007 οι μονάδεσ βιοαερίου ιταν 15 κυρίωσ ςε 
ΧΤΣΑ και ΕΕΛ

Η επιτάχυνςθ…
• Νόμοσ 3851/2010 επιτάχυνςθ τθσ αδειοδότθςθσ με 

απαλλαγι Άδειασ Παραγωγισ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ 
(ΡΑΕ) για <1MWe και Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν όρων 
για ζργα <0,5MWe

• Νόμοσ 3851/2010 κακοριςμόσ τιμισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από βιοαζριο ςτα 220€/MWh (≤3MW) και 
200€/MWh (>3MW) 

• Νόμοσ 4414/2016 κακοριςμόσ τιμισ θλεκτρικισ 
ενζργειασ από βιοαζριο ςτα 225€/MWh (≤3MW) και 
204€/MWh (>3MW)

Το 2017 οι εγκατεςτθμζνεσ μονάδεσ 
βιοαερίου ιταν 32
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Είναι μία τεχνολογία θ οποία 
εφαρμόηεται ευρφτατα λόγω των 
πλεονεκτθμάτων τθσ – παραγωγι 
ενζργειασ – προςταςία περιβάλλοντοσ  

Επομζνωσ, είναι ςθμαντικό να 
οικοδομιςουμε πάνω ςε αυτι τθν 
τεχνολογία προσ όφελοσ τθσ κυκλικισ 
οικονομίασ και τθσ καλφτερθσ 
διαχείριςθσ των πόρων

Νζεσ τεχνολογίεσ αναπτφςςονται γφρω από την 
παραγωγή του βιοαερίου ενιςχφοντασ το μοντζλο 
τησ κυκλικήσ οικονομίασ ςε διαφόρουσ τομείσ 



Αποκικευςθ περίςςειασ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε

ΒΙΟΜΕΘΑΝΙΟ



Προςφορά ηλεκτρικήσ 
ενέργειασ

Ζήτηςη ηλεκτρικήσ 
ενέργειαΜη ιςορροπία

Το Πρόβλθμα

οι ΑΠΕ παρουςιάηουν ςθμαντικζσ διακυμάνςεισ 
ςτθν παραγωγι τουσ

Άλλοτε δεν φυςάει και άλλοτε ζχει ςυννεφιά 



Λύςη 

Ευζλικτα ςυςτιματα μετατροπισ και 
αποκικευςθσ τθσ περίςςειασ θλεκτρικισ 

ενζργειασ και απόδοςισ τθσ όταν αυξθκεί θ 
ηιτθςθ    

Πλεόναςμα ηλεκτρικήσ 
ενέργειασ

Οικονομικι επιβάρυνςθ είτε ςτον 
παραγωγό, είτε ςτον προμθκευτι είτε 

ςτον καταναλωτι



Δφο μζκοδοι αποκικευςθσ του πλεονάςματοσ τθσ 
θλεκτρικισ ενζργειασ είναι εμπορικά διακζςιμεσ και 

ϊριμεσ

Ηλεκτρόλυςθ 
του νεροφ και 

παραγωγι 
υδρογόνου

φςτθμα Αντλθςοταμίευςθσ

Είτε το κόςτοσ καταςκευισ είναι υψθλό, είτε το αζριο που 
παράγεται είναι δφςκολα διαχειρίςιμο (Σο υδρογόνο είναι το 
μικρότερο και ελαφρφτερο μόριο και θ ενεργειακι του 
πυκνότθτα κατά όγκο είναι μικρι)     



ΜΟΝΑΔΑ 
ΗΛΕΚΣΡΟΛΤΗ

ΘΕΡΜΑΝΗ

Η ιδζα είναι απλι και άμεςθ: μζςα ςτον βιοαντιδραςτιρα υπάρχουν ςε πλθκϊρα οι αναερόβιοι μεκανογόνοι
μικροοργανιςμοί που καταναλϊνουν υδρογόνο και διοξείδιο του άνκρακα και παράγουν μεκάνιο. Όταν ειςαχκεί επιπλζον
υδρογόνο, δεςμεφεται το διοξείδιο του άνκρακα του βιοαερίου (in situ) και από τθν ενεργειακι του αναβάκμιςθ,
παράγεται μεκάνιο.



Με τθν εφαρμογι τθσ τεχνολογίασ ςε μονάδα 1MWe,θ απόδοςθ τθσ κα γίνει 1.67 MWe ,κεωρϊντασ μίγμα 
παραγόμενου βιοαερίου (60% μεκάνιο,  40% διοξείδιο του άνκρακα). 

Η μονάδα κα μποροφςε να λειτουργιςει ςαν αποκικθ θλεκτρικισ ενζργειασ 670 kWe. 

τθν περίπτωςθ που χρθςιμοποιείται ωσ πθγι CO2 το
βιοαζριο, το παραγόμενο μεκάνιο κα ζχει κακαρότθτα
ίςθ με αυτι του φυςικοφ αερίου και κα μπορεί να
χρθςιμοποιθκεί ωσ καφςιμο κίνθςθσ.

Παράλλθλα 15 τόνοι CO2 κα απομακρφνονται θμερθςίωσ
ςυμβάλλοντασ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ
(Εταιρικι κοινωνικι ευκφνθ)



Μετατροπι του μεκανίου ςε πρωτεΐνθ 



Αξιοποίθςθ του 
υπολειμματικοφ μεκανίου, 
τθσ αμμωνίασ και του P του 

χωνεμζνου υλικοφ 

Μονοκυτταρικι πρωτεΐνθ 
(κρεπτικι πυκνότθτα> 65% πρωτεΐνθ)

Σο χωνεμζνο υλικό από τισ μονάδεσ βιοαερίου περιζχει μθ 
αξιοποιιςιμο μεκάνιο και είναι πλοφςιο ςε αμμωνία, 
ιδιαίτερα το υγρό κλάςμα, ενϊ ο φϊςφοροσ βρίςκεται κυρίωσ 
ςτο ςτερεό κλάςμα κατά 65%. Η αξιοποίθςθ του 
υπολειπόμενου μεκανίου και τθσ αμμωνίασ για τθν 
καλλιζργεια μεκανιοτρόφων μικροοργανιςμϊν (βακτιρια που 
οξειδϊνουν το μεκάνιο) κα δϊςει νζα διάςταςθ ςτθν 
παραγωγι ηωοτροφϊν και βιολιπαςμάτων. 



Από την καινοτόμα βιοτεχνολογική διαδικαςία για την

ανάκτηςη και αναβάθμιςη των θρεπτικϊν ςτοιχείων (N, P) και

του οργανικοφ C από τα απόβλητα ςε προϊόντα υψηλήσ

αγρονομικήσ αξίασ:

i) Αναβαθμιςμζνη μορφή του Ν και του C (πηγή CH4), ςε

μικροβιακέσ μονοκυτταρικέσ πρωτεΐνεσ, οι οποίεσ φςτερα από

την υδρόλυςη τουσ λειτουργοφν ωσ οργανικό λίπαςμα

αμινοξζων, που δρα ωσ βιοενεργοποιητήσ και βοηθητικό

θρζψησ & ανάπτυξησ των φυτϊν.

ii) Υψηλήσ πρωτεϊνικήσ αξίασ τροφή για ψάρια



Επομζνωσ το βιοαζριο μπορεί να ςυμβάλει 
ςτθν υιοκζτθςθ του μοντζλου τθσ κυκλικισ 
οικονομίασ ςε διαφόρουσ τομείσ    

Ωςτόςο, χρειάζεται 
……….περαιτέρω 
έρευνα προσ την 
κατεύθυνςη αυτή 



Εργαςτήριο Γεωργικών Καταςκευών & 
Εξοπλιςμοφ, Γεωπονίασ Α.Π.Θ. 

Θωμάσ Κωτςόπουλοσ
Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ, 
Α.Π.Θ.

Ερευνθτζσ –
υποψιφιοι 
διδάκτορεσ –
μεταπτυχιακοί 
φοιτθτζσ
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