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Περίληψη – θνπόο ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε

δηάζπαζε ησλ ΕΤΠ ζε έλα ζηεξεφ θιάζκα πξσηετλψλ θαη
ζε έλα πγξφ θιάζκα ιίπνπο.
Ο Καλνληζκφο 1069/2009/ΔΚ ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ
142/2011/ΔΚ θαη θαζνξίζηεθε ην λνκνζεηηθφ πιαίζην
ζρεηηθά κε ηηο απαηηήζεηο πγηεηλήο θαη κεηαπνίεζεο γηα
ηελ ιεηηνπξγία κνλάδσλ απνηέθξσζεο, ζπλαπνηέθξσζεο,
κεηαπνίεζεο θαη άιισλ εγθαηαζηάζεσλ. ηνλ ίδην
θαλνληζκφ απνηππψλνληαη νη δηαδηθαζίεο έγθξηζεο ησλ
ελαιιαθηηθψλ κεζφδσλ ρξήζεο ή απφξξηςεο ησλ δσηθψλ
ππνπξντφλησλ ή παξαγψγσλ.
Ζ βέιηηζηε δπλαηή δηαρείξηζε ησλ ΕΤΠ ζχκθσλα κε
ην πθηζηάκελν θαλνληζηηθφ πιαίζην ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο
Οδεγίεο 2003/30/ΔΚ θαη 2009/28/ΔΚ ζηνρεχνπλ επζέσο
ζηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ησλ βηνθαπζίκσλ ή άιισλ
αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ έηζη ψζηε απηή λα αλέιζεη έσο ην
2020 γηα φια ηα θξάηε κέιε ζε 20%. Παξάιιεια, ηα
βηνθαχζηκα πνπ παξάγνληαη απφ ηα ΕΤΠ ζα κπνξέζνπλ
λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζηνλ ζρεδηαζκφ θαη ζηελ
θαηαζθεπή εγθαηαζηάζεσλ νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο
ΕΤΠ, πξνθεηκέλνπ απηέο λα είλαη ελεξγεηαθά
αλεμάξηεηεο. Δπηπιένλ, κε ηελ ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε
ησλ ΕΤΠ ζα κπνξέζεη κεηαμχ άιισλ λα επηηεπρζεί
κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ θαη κνλνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα, άθαπζησλ πδξνγνλαλζξάθσλ, αησξνχκελσλ
ζσκαηηδίσλ θαη νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ (Nanaki et al., 2014).

παξνπζίαζε ηνπ πιαηζίνπ νξζήο δηαρείξηζεο ηωλ
δωηθώλ ππνπξνϊόληωλ θαη ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο
αμηνπνίεζεο γηα ηελ παξαγωγή βηνθαπζίκωλ θαη
ελέξγεηαο, κε βάζε ηηο Οδεγίεο θαη ηνπο Καλνληζκνύο
πνπ ζεζπίζηεθαλ από ηελ Δπξωπαϊθή Δπηηξνπή,
εμαηηίαο ηεο εκθάληζεο δηαηξνθηθώλ θξίζεωλ ηελ
ηειεπηαία εηθνζαεηία. Δπίζεο, αληηθείκελν ηεο
εξγαζίαο είλαη ε παξνπζίαζε ηωλ κνλάδωλ παξαγωγήο
δωηθώλ ππνπξνϊόληωλ ζην Ν. Λάξηζαο θαη ε
βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο, κε ζηόρν ηε
κείωζε ηωλ επηπηώζεωλ ζην πεξηβάιινλ θαη ζηε
δεκόζηα πγεία θαη ηε δηαζθάιηζε ηεο νηθνλνκηθήο
βηωζηκόηεηάο ηνπο.
Λέμεηο-Κιεηδηά: Εωηθά ππνπξνϊόληα, ελεξγεηαθή
αμηνπνίεζε, βέιηηζηεο κέζνδνη, αλαεξόβηα ρώλεπζε,
παξαγωγή βηναεξίνπ θαη βηνληίδει
I. ΔΗΑΓΩΓΖ
χκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1069/2009/ΔΚ σο δσηθά
ππνπξντφληα (ΕΤΠ) νξίδνληαη ηα νιφθιεξα πηψκαηα ή
κέξε πησκάησλ δψσλ, ηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο ή
άιια πξντφληα πνπ ιακβάλνληαη απφ δψα θαη δελ
πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν, κεηαμχ
ησλ νπνίσλ θαη ηα σνθχηηαξα, ηα έκβξπα θαη ην ζπέξκα.
Γηαθξίλνληαη ζε πιηθά θαηεγνξίαο 1, 2 θαη 3.
Ζ νινθιεξσκέλε δηαρείξηζε ησλ ΕΤΠ ζεζπίζηεθε
απφ ηνλ Καλνληζκφ 1774/2002/ΔΚ πνπ ελζσκαηψζεθε
ζηελ Διιάδα κε ην ΠΓ 211/2006 κε ην νπνίν: α)
δηακνξθψζεθε γηα ηα δσηθά ππνπξντφληα έλα εληαίν
πιαίζην, β) εηζήρζεθε ε δηαδηθαζία ηεο απνηέθξσζεο θαη
ηεο ζπλαπνηέθξσζεο θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ΕΤΠ
θαη γ) επηηξάπεθε ε δηαδηθαζία ηεο ιηπαζκαηνπνίεζεο γηα
ηηο θαηεγνξίεο 2 θαη 3 αιιά θαη ηεο παξαγσγήο βηναεξίνπ.
Ζ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ 1774/2002/ΔΚ απφ ηνλ
1069/2009/ΔΚ είρε σο απνηέιεζκα ηε ζέζπηζε λέσλ
πγεηνλνκηθψλ θαλφλσλ κε ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ πιένλ ηα
ΕΤΠ λα αλαθηεζνχλ θαη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ
παξαγσγή ηερληθψλ ή βηνκεραληθψλ πξντφλησλ, εθφζνλ
θαηά ηελ επεμεξγαζία ηνπο ηεξεζνχλ ζπγθεθξηκέλεο
πγεηνλνκηθέο πξνυπνζέζεηο. Έηζη επηηξάπεθε ε κέζνδνο
ηεο αδξαλνπνίεζεο, κε ηελ νπνία πξνθαιείηαη ζεξκηθή

II. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ
Οη πθηζηάκελεο δπλαηφηεηεο ησλ ΕΤΠ γηα λα
αμηνπνηεζνχλ ελεξγεηαθά ζηνρεχνπλ θπξίσο ζηελ
παξαγσγή βηνληίδει απφ δσηθφ ιίπνο θαη βηναεξίνπ.
Μέζα απφ βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε παξνπζηάδνληαη νη
βέιηηζηεο κέζνδνη πνπ κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ θαηά
ηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ε
θαιχηεξε δπλαηή αμηνπνίεζή ηνπο κεηψλνληαο φζν ην
δπλαηφ πεξηζζφηεξν ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο
κεηαηξνπήο.
Με βάζε ηα βηβιηνγξαθηθά δεδνκέλα, ηα ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία θαη ηηο εθηηκψκελεο πνζφηεηεο ΕΤΠ πνπ
ρνξεγήζεθαλ απφ ηε Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο
Θεζζαιίαο γηα ηα έηε 2013 θαη 2014, αλαπηχρζεθε έλα
ζελάξην νινθιεξσκέλεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο ησλ
ΕΤΠ αλεμάξηεηα απφ ηνλ βαζκφ επηθηλδπλφηεηάο ηνπο,
κε βάζε ηηο παξαγφκελεο πνζφηεηεο απφ ηα ηέζζεξα
πθηζηάκελα ζθαγεία ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο, απφ ηπρφλ
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άιια ζθαγεία ηεο ρψξαο θαη απφ ηηο δηάθνξεο
βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ.
θνπφο ησλ παξαπάλσ ήηαλ ν ζρεδηαζκφο κηαο
Μνλάδαο Οινθιεξσκέλεο Γηαρείξηζεο ΕΤΠ γηα ηελ
παξαγσγή ελέξγεηαο κε βαζηθή πξνυπφζεζε ηνλ
δηαρσξηζκφ ησλ ΕΤΠ ζηηο ηξεηο θαηεγνξίεο ππνρξεσηηθά
ζηα ζθαγεία.
III. ΔΠΗΛΔΓΜΔΝΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ
A. Ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε δωηθώλ ππνπξνϊόληωλ Βέιηηζηεο Μέζνδνη
1.Παξαγωγή βηνληίδει από δωηθό ιίπνο
Σν βηνληίδει απνηειεί ην πην δηαδεδνκέλν βηνθαχζηκν,
επεηδή ε ρεκηθή ηνπ ζχζηαζε είλαη παξαπιήζηα κε απηή
ηνπ πεηξειαίνπ θίλεζεο. Καιή πεγή πξψησλ πιψλ γηα ηελ
παξαγσγή βηνληίδει απνηεινχλ εθηφο απφ ηα ζπνξέιαηα,
ηα ρακειήο πνηφηεηαο θαη αμίαο δσηθά ιίπε, ηα νπνία
κπνξνχλ λα αλαθηεζνχλ απφ δσηθά ππνπξντφληα
ζθαγείνπ θαηεγνξίαο 3 θαη 2. Παξάγεηαη κε ηε κέζνδν
ηεο κεηεζηεξνπνίεζεο ησλ ηξηγιπθεξηδίσλ θαη ηεο
εζηεξνπνίεζεο ησλ ειεχζεξσλ ιηπαξψλ νμέσλ κε
αιθνφιεο κηθξνχ κνξηαθνχ βάξνπο κε ηε ρξήζε εηδηθψλ
θαηαιπηψλ (βαζηθψλ, φμηλσλ θαη ελδχκσλ). Σα ηειηθά
πξντφληα ηεο αληίδξαζεο είλαη νη αιθπιεζηέξεο ησλ
ιηπαξψλ νμέσλ πνπ απνηεινχλ ην βηνληίδει, θαη ε
γιπθεξίλε σο παξαπξντφλ.
Οη βαζηθνί παξάγνληεο πνπ θαζνξίδνπλ ην θφζηνο
παξαγσγήο ηνπ βηνληίδει είλαη ην θφζηνο ηεο πξψηεο
χιεο θαη ην θφζηνο κεηαηξνπήο ησλ ιηπψλ ζε βηνληίδει.
Έηζη, ελψ ην θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο ηεο πξψηεο χιεο
εηδηθά γηα ην δσηθφ ιίπνο παξακέλεη ρακειφ, ζα
κπνξνχζε λα κεησζεί ην ιεηηνπξγηθφ θφζηνο ηεο
κεηαηξνπήο, κέζα απφ κηα πξνζπάζεηα βειηηζηνπνίεζεο
ησλ δηαδηθαζηψλ.
Μεηά απφ ζρεηηθή έξεπλα δηαπηζηψζεθε φηη ε
πξνθαηεξγαζία κε ζέξκαλζε ηνπ δσηθνχ ιίπνπο βννεηδψλ
πνπ πεξηέρεη πςειέο πνζφηεηεο ειεχζεξσλ ιηπαξψλ
νμέσλ, ζρεκαηίδεη έλα κηθξνγαιάθησκα ην νπνίν έρεη σο
απνηέιεζκα ηελ επίηεπμε πςειφηεξεο απφδνζεο
βηνληίδει έσο θαη 96 % (Araujo et al., 2010, Bankovic et
al., 2014).
Οη ηερλνινγίεο ρξήζεο ππεξήρσλ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ηνπ βηνληίδει είλαη ελζαξξπληηθέο ζε
πεηξακαηηθφ επίπεδν, θαζψο κεηψλεηαη ε ππεξβνιηθή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο κέζα απφ κηθξφηεξνπο ρξφλνπο
αληίδξαζεο θαη κηθξφηεξεο πνζφηεηεο δηαιπηψλ. ε
εξγαζηεξηαθφ επίπεδν ν ρξφλνο κεηαηξνπήο ηνπ δσηθνχ
ιίπνπο βννεηδψλ είλαη ζεακαηηθφο, θαζψο κε ηελ ρξήζε
ησλ ππεξήρσλ ν ρξφλνο αληίδξαζεο κπνξεί λα κεησζεί
απφ 1 ψξα ζε 70 δεπηεξφιεπηα (Cintas et al., 2010).
Ζ ρξήζε ησλ κηθξνθπκάησλ ζηελ παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ηνπ βηνληίδει, επηηαρχλεη ηηο ρεκηθέο
αληηδξάζεηο, κε απνηέιεζκα απηέο λα νινθιεξψλνληαη ζε
κηθξφηεξνπο ρξφλνπο. Σα ζεκαληηθφηεξα νθέιε πνπ
κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ είλαη ε ηαρχηεξε εθθίλεζε, ε
επηηάρπλζε
ησλ
δηαδηθαζηψλ
κέζσ
ηεο
απνηειεζκαηηθφηεξεο ζέξκαλζεο, ε επίηεπμε πςειήο
θαζαξφηεηαο πξντφλησλ θαη ε αχμεζε ηνπ ξπζκνχ
απφδνζεο έσο θαη 6 θνξέο (Adewale et al., 2015, Da Ros
et al., 2012).

2. Παξαγωγή βηναεξίνπ από δωηθά ππνπξνϊόληα
Σν βηναέξην παξάγεηαη θαηά ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε.
Ωο αλαεξφβηα ρψλεπζε ζεσξείηαη ε ρξήζε
κηθξννξγαληζκψλ
απνπζία
νμπγφλνπ
γηα
ηε
ζηαζεξνπνίεζε νξγαληθήο χιεο, κε ηε κεηαηξνπή ηεο ζε
κεζάλην θαη αλφξγαλα πξντφληα. Ζ βαζηθφηεξε
αληίδξαζε ηεο αλαεξφβηαο ρψλεπζεο είλαη:
C6H12O6 + 12NO → 6CO2 + 6N2 + 6H2O
Σα ηέζζεξα ζηάδηα δηεξγαζηψλ ηεο αλαεξφβηαο
ρψλεπζεο πνπ ιακβάλνπλ ρψξα ηαπηφρξνλα θαη
παξάιιεια είλαη ηα παξαθάησ (Al Seadi 2008):
Τδξφιπζε → Ομενγέλεζε → Ομηθνγέλεζε →
Μεζαλνγέλεζε
Μπνξεί λα γίλεη ρξήζε ΕΤΠ θαηεγνξίαο 2 θαη 3 θαη
ππφ πξνυπνζέζεηο θαηεγνξίαο 1. Σα ΕΤΠ παξά ηα
πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξνπλ σο ππφζηξσκα γηα ηελ
αλαεξφβηα ρψλεπζε, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη κφλα ηνπο
έρνπλ ζρεηηθά ρακειή απφδνζε ζε παξαγσγή κεζαλίνπ.
Γηα ηνλ ιφγν απηφ πξνηηκάηαη ζπλήζσο ε αλάκεημή ηνπο
κε δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα πνπ έρνπλ πςειέο
απνδφζεηο ζηελ παξαγσγή κεζαλίνπ, πξνθεηκέλνπ λα
εληζρπζεί ε παξαγσγή βηναεξίνπ. Έρεη παξαηεξεζεί φηη ν
ελνθζαικηζκφο ηνπ ππνζηξψκαηνο δσηθψλ ππνπξντφλησλ,
κε θνθθψδε ιπκαηνιάζπε έρεη σο απνηέιεζκα λα
παξάγνληαη κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο βηναεξίνπ ζηνπο
600C, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε ζπλνιηθή δήηεζε ηνπ
COD θαηά 57%. ηελ πεξίπησζε απηή, ην ζηάδην ηεο
κεζαλνγέλεζεο επηθξαηεί κεηά απφ 10 εκέξεο θαη ε
παξαγσγή ηνπ βηναεξίνπ είλαη πςειφηεξε θαηά 45%
(Medina - Herrera et al., 2014).
Μεηά ηελ παξαιαβή ησλ ΕΤΠ, επηβάιιεηαη λα
ηεξνχληαη νη απαηηήζεηο ηνπ Καλνληζκνχ 1069/2009/ΔΚ
ζχκθσλα κε ηηο δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπεη ν Καλνληζκφο
142/2011/ΔΚ. Έηζη, πξέπεη λα γίλεηαη εμπγίαλζε ησλ
ΕΤΠ κε κία απφ ηηο παξαθάησ επηινγέο αλάινγα κε ηελ
θαηεγνξία επηθηλδπλφηεηάο ηνπο:
α) Παζηεξίσζε (ζέξκαλζε 70oC γηα 60 ιεπηά) γηα ηα
ππνπξντφληα θαηεγνξίαο επηθηλδπλφηεηαο 3, κε ηελ νπνία
επηηπγράλεηαη παξάιιεια νηθνλνκία ελέξγεηαο εμαηηίαο
ησλ κεησκέλσλ απαηηήζεσλ ζεξκφηεηαο ζε ζρέζε κε ηηο
απαηηήζεηο ζεξκφηεηαο γηα ηελ απνζηείξσζε
β) Απνζηείξσζε (ζηνπο 133oC γηα 20 ιεπηά θαη πίεζε
3bar) θαη γηα ηηο ηξεηο θαηεγνξίεο επηθηλδπλφηεηαο
γ) Αιθαιηθή πδξφιπζε (ρξήζε δηαιχκαηνο NaΟΖ ή
ΚΟΖ, ζέξκαλζε ζε 150oC γηα 3 ψξεο θαη πίεζε 4bar) γηα
ηελ θαηεγνξία 1, εθφζνλ ηα ππνπξντφληα δελ νδεγεζνχλ
ζε θιίβαλν απνηέθξσζεο αιιά πξννξίδνληαη ζηε
ζπλέρεηα γηα παξαγσγή βηναεξίνπ, ην νπνίν φκσο ζα
πξέπεη λα θαεί εληφο ηεο κνλάδαο ζε ζεξκνθξαζία 900oC.
Οξηζκέλεο κειέηεο απνδεηθλχνπλ φηη ηα δσηθά
ππνπξντφληα εμαηηίαο ηεο πςειήο πεξηεθηηθφηεηάο ηνπο
ζε πξσηεΐλεο θαη ιίπνο, απνηεινχλ έλα πνιχ θαιφ
ππφζηξσκα γηα ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε θαη ηελ
παξαγσγή βηναεξίνπ (Ware & Power 2016).
Ζ
πξνεπεμεξγαζία
απηή
είλαη
απαξαίηεηε
πξνθεηκέλνπ λα κπνξέζεη λα απμεζεί ε βηνδηαζεζηκφηεηα
ηνπ ππνζηξψκαηνο θαζψο θαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε
πξσηεΐλεο θαη ιηπίδηα. Ωο βηνδηαζεζηκφηεηα νξίδεηαη ε
δηαζεζηκφηεηα ηεο νξγαληθήο χιεο γηα ηνπο
κηθξννξγαληζκνχο (Rodriguez et al., 2011).
Ζ παζηεξίσζε θαη ε απνζηείξσζε ησλ ΕΤΠ κπνξεί
λα νδεγήζεη ζε αχμεζε θαηά 4 θνξέο ηεο απφδνζεο
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βηναεξίνπ (0,31-1,14 m3/kg VS) θαζψο απηά γίλνληαη πην
δηαιπηά, βειηηψλεηαη ε ηαρχηεηα θαζίδεζήο ηνπο, θαη
απειεπζεξψλεηαη νξγαληθή χιε ζην εζσηεξηθφ ησλ
θπηηάξσλ εμαηηίαο ηεο απνζχλζεζεο ησλ νξγαληθψλ
ελψζεσλ κε απνηέιεζκα λα δεκηνπξγείηαη έλα
θαηάιιειν ππφζηξσκα γηα ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε απφ
ηνπο κηθξννξγαληζκνχο (Carrere et al., 2016 Liu et al.,
2012; Medina - Herrera et al., 2014).
Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο παξάγνληεο γηα ηελ
απνδνηηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο θαη ηελ πςειή
παξαγσγή βηναεξίνπ απνηειεί ε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία
ηεο δηεξγαζίαο. Πξνθεηκέλνπ λα αληηζηαζκίδνληαη νη
φπνηεο απψιεηεο ζεξκφηεηαο, θξίλεηαη ζθφπηκν ν
ρσλεπηήξαο εθηφο απφ ηελ θαηάιιειε κφλσζε λα
ζεξκαίλεηαη απφ ηελ ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηελ
ίδηα εγθαηάζηαζε ηνπ βηναεξίνπ.
Αλ θαη ηα ΕΤΠ έρνπλ ζρεηηθά πςειή ζπγθέληξσζε ζε
νιηθφ άδσην (ΣΚΝ~11g/kg) κπνξνχλ λα ππνζηνχλ
επηηπρή αλαεξφβηα ρψλεπζε, ηδηαίηεξα ζην κεζφθηιν
ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο. Ζ απφδνζε ζε παξαγσγή
βηναεξίνπ κπνξεί λα απμεζεί κε ηελ εμσγελή πξνζζήθε
ηρλνζηνηρείσλ φπσο Ni, Co, Cu, Mn, Zn, Mo, Se θαη Β,
ελψ δελ είλαη απαξαίηεηε ε πξνζζήθε ρισξηνχρνπ
ζηδήξνπ γηα ηελ δέζκεπζε ηνπ παξαγφκελνπ πδξφζεηνπ
(Ortner et al., 2014).
Δθφζνλ θαηά ηελ πξνεπεμεξγαζία ησλ ΕΤΠ γίλεηαη
πξνζζήθε θνπξηάο, ηα νιηθά ζηεξεά ηνπ ππνζηξψκαηνο
απμάλνληαη κε απνηέιεζκα ηελ αχμεζε ηεο παξαγσγήο
κεζαλίνπ αλά θηιφ απνβιήησλ αθφκε θαη ζην ζεξκφθηιν
ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο (45–70νC) (Hejnfelt & Angelidaki,
2009).
Αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ππνζηξψκαηνο κπνξεί λα
πνηθίιεη ε ζπγθέληξσζε ηνπ πδξφζεηνπ ζην βηναέξην απφ
0,02 έσο 0,5%. Ζ απνζείσζε γίλεηαη θπξίσο κε βηνινγηθή
νμείδσζε κέζα ζην ρσλεπηήξα κε ηε δξάζε ζεηννμεηδσηηθψλ βαθηεξίσλ πνπ κεηαηξέπνπλ παξνπζία
νμπγφλνπ ην πδξφζεην ζε ζηνηρεηαθφ ζείν. Ζ κέζνδνο
απηή έρεη ρακειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ζπληήξεζεο
θαζψο ηα ζεην-νμεηδσηηθά βαθηήξηα ππάξρνπλ ζπλήζσο
ζην ππφζηξσκα. Έηζη, απαηηείηαη ζπλήζσο ε παξνρή 35% νμπγφλνπ θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ βηναεξίνπ. Τπφ
ηδαληθέο ζπλζήθεο (ζεξκνθξαζία 35νC) κπνξεί λα
επηηεπρζεί απνζείσζε έσο θαη 95%. Σειεπηαία έρεη
παξαηεξεζεί φηη ζπκπιεξσκαηηθή επεμεξγαζία κεηά ην
ζηάδην ηεο απνζείσζεο, κε ελεξγφ άλζξαθα κε ή ρσξίο
πξνζζήθε 2-10% ησδηνχρνπ θαιίνπ, κπνξεί λα κεηψζεη
ηε ζπγθέληξσζε πδξφζεηνπ θάησ απφ 20ppm.
Σν δεζκεπκέλν ζείν κπνξεί λα αλακεηρζεί κε ην
ρσλεκέλν ππφιεηκκα έηζη ψζηε λα κπνξέζεη λα ξπζκηζηεί
ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ γηα ηελ κεηέπεηηα ρξήζε ηνπ σο
εδαθνβειηησηηθφ.
Σν ρσλεκέλν ππφιεηκκα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί
ζηε γεσξγία σο εδαθνβειηησηηθφ θαζψο είλαη πινχζην ζε
άδσην, θψζθνξν, θάιην θαη κηθξννξγαληζκνχο. Ζ ρξήζε
ηνπ ρσλεκέλνπ ππνζηξψκαηνο ζηε γεσξγία κπνξεί λα
πξνθαιέζεη κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, αλ αλαινγηζηεί θαλείο ηηο εθπνκπέο CO2 θαη
NO2 πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηελ ζπκβαηηθή παξαγσγηθή
δηαδηθαζία ησλ αλφξγαλσλ ιηπαζκάησλ.
Ζ ρξήζε ηνπ βηναεξίνπ πνπ παξάγεηαη απφ ηελ
ζπγρψλεπζε ησλ απνβιήησλ ησλ βηνκεραληψλ ηξνθίκσλ
κε θνπξηά, ζα κπνξνχζε λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο αεξίσλ

ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά πεξίπνπ 90%, εάλ αληηθαζηζηνχζε
ηε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ ζηελ θίλεζε ησλ
νρεκάησλ (Lantz & Börjesson, 2014).
ε θάζε πεξίπησζε, εάλ ην ρσλεκέλν ππφιεηκκα
ρξεζηκνπνηεζεί σο ιίπαζκα ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεηαη
φηη εθαξκφδνληαη νη νξζέο γεσξγηθέο πξαθηηθέο γηα ηελ
ρξήζε
αδσηνχρσλ
ιηπαζκάησλ,
φπσο
απηέο
πεξηγξάθνληαη ζηνλ θψδηθα νξζήο γεσξγηθήο πξαθηηθήο
γηα ηελ πξνζηαζία ησλ λεξψλ απφ ηε ληηξνξχπαλζε
γεσξγηθήο πξνέιεπζεο θαη ζηνπο θαλφλεο ηεο πνιιαπιήο
ζπκκφξθσζεο.
Β. Μειέηε πεξίπηωζεο Ννκνύ Λάξηζαο
ην Ννκφ Λάξηζαο ιεηηνπξγνχλ ζήκεξα ηέζζεξα
βηνκεραληθά ζθαγεία ζειαζηηθψλ, κία κνλάδα
αδξαλνπνίεζεο γηα ηα ΕΤΠ θαηεγνξίαο 2 θαη 3 θαη κία
κνλάδα παξαγσγήο βηναεξίνπ, ελψ βξίζθνληαη ππφ
αδεηνδφηεζε θαη θαηαζθεπή επηπιένλ πέληε κνλάδεο
βηναεξίνπ.
Ζ πξνηεηλφκελε κειέηε πεξίπησζεο αθνξά ηελ
επεμεξγαζία ησλ ΕΤΠ ηνπ Ννκνχ Λάξηζαο, φπσο απηά
πξνθχπηνπλ απφ ηα ηέζζεξα πθηζηάκελα ζθαγεία ηνπ
λνκνχ, απφ ηπρφλ άιια ζθαγεία ηεο ρψξαο θαη απφ ηηο
δηάθνξεο βηνκεραλίεο ηξνθίκσλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηα
ζηαηηζηηθά ζηνηρεία ηεο Γηεχζπλζεο Κηεληαηξηθήο ησλ
πξνεγνχκελσλ εηψλ (ρήκα 1).

ρήκα 1 Παξαγφκελα ΕΤΠ (ηφλνπο) Ννκνχ Λάξηζαο 2013

Γηα ηα ΕΤΠ θαηεγνξίαο 1 ηνπ λνκνχ θξίλεηαη ζθφπηκν
ε ζρεδηαδφκελε κνλάδα λα δηαρεηξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ
δηπιάζηεο πνζφηεηεο, θαζψο δελ κπνξεί λα απνθιεηζηεί ε
πηζαλφηεηα λα εμππεξεηεί θαη άιινπο λνκνχο. Μηα εηήζηα
πνζφηεηα πεξίπνπ 500 t ΕΤΠ θαηεγνξίαο 1 ζα νδεγείηαη
αξρηθά ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο απφ ηελ νπνία ζα
πξνθχπηνπλ πεξίπνπ 50 t δσηθφ ιίπνο θαηεγνξίαο 1 ην
νπνίν ζα εμάγεηαη ζην εμσηεξηθφ, θαη 140 t θξεαηάιεπξν
θαηεγνξίαο 1 πνπ ζα απνηειεί καδί κε έλα κέξνο ηνπ
παξαγφκελνπ βηναεξίνπ θαχζηκε χιε ζε θιίβαλν
απνηέθξσζεο
δπλακηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 2 t,
πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δπλαηφηεηα απνηέθξσζεο
λεθξψλ δψσλ αθφκε θαη ζε πηζαλή εκθάληζε επηδσνηηψλ.
Δπεηδή νη πνζφηεηεο ΕΤΠ ηεο θαηεγνξίαο 2 θαη 3 ηνπ
λνκνχ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζε 2700 t ζα πξέπεη ν
ζρεδηαζκφο ηεο κνλάδαο λα απνζθνπεί ζηε δηαρείξηζε
πνζφηεηαο 5000-6000 t. Ζ επηινγή ηεο θνηλήο εμπγίαλζεο
ησλ δχν θαηεγνξηψλ θηλδχλνπ 2 θαη 3 επηβάιεη ζχκθσλα
κε ηνλ Καλνληζκφ 1069/2009/ΔΚ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ησλ
ππνπξντφλησλ κεηά ηελ δηαδηθαζία σο θαηεγνξίαο 2. Ζ
επηινγή απηή δελ επεξεάδεη ηελ δηαδηθαζία, θαζψο ην
παξαγφκελν δσηθφ ιίπνο, πεξίπνπ 500 t, ζα νδεγεζεί ζε
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κνλάδα παξαγσγήο βηνληίδει. Ζ εηήζηα πνζφηεηα ηνπ
παξαγφκελνπ πνιηνχ, πνπ ζα απνηειέζεη ην θχξην
ππφζηξσκα γηα ηελ πεξαηηέξσ ρψλεπζή ηνπ ππνινγίδεηαη
ζε πεξίπνπ 3000 t, εάλ δελ ππνζηεί αθχγξαλζε θαηά ην
ηειηθφ ζηάδην ηεο εμπγίαλζεο. Ο ζπγθεθξηκέλνο πνιηφο
απνηειεί θαιφ ππφζηξσκα γηα ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε,
εάλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε απφδνζε ηνπ πνιηνχ ζε
παξαγσγή βηναεξίνπ κπνξεί λα θζάζεη κέρξη θαη 100 m³/t
πνπ πεξηέρεη έσο θαη 60 m³/t κεζάλην.
Δθφζνλ ε κνλάδα ζα ιεηηνπξγεί θαηά κέζν φξν 250
εκέξεο/έηνο εθηηκάηαη φηη ε εκεξήζηα εηζεξρφκελε
πνζφηεηα ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ ζα αλέξρεηαη ζε 1215t. Πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί θαιχηεξε απφδνζε ζηελ
παξαγσγή βηναεξίνπ, αιιά θαη επεηδή νη πνζφηεηεο ησλ
ππνπξντφλησλ δελ είλαη ηφζν κεγάιεο, πξέπεη λα γίλεηαη
ζπγρψλεπζε κε 5 m3/d ρνηξηλή θνπξηά, θνπξηά απφ ηνλ
ρψξν ζθαγήο θαη ελδερνκέλσο κε απφβιεηα γεηηνληθψλ
κνλάδσλ. Δπνρηθά ζα κπνξεί λα πξνζηίζεηαη κέρξη 5 m3/d
ηπξφγαια.
Ζ εθηηκψκελε εκεξήζηα πνζφηεηα ηνπ παξαγφκελνπ
βηναεξίνπ ζα είλαη πεξίπνπ 2000 - 2500 m3, ελψ ε εηήζηα
πνζφηεηα ηνπ εδαθνβειηησηηθνχ πνπ ζα κπνξεί λα
νδεγείηαη ζε αγξνηεκάρηα ζα θζάλεη πεξίπνπ ηνπο 3500 t.
Ζ παξαγφκελε ζεξκφηεηα απφ ηα θαπζαέξηα ηνπ
θιηβάλνπ, ηνπ παξαγφκελνπ πξντφληνο αδξαλνπνίεζεο
θαη ησλ θαπζαεξίσλ ηνπ θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαχζεο, ζα
ρξεζηκνπνηείηαη αληίζηνηρα κε ηελ βνήζεηα ελαιιαθηψλ
ζεξκφηεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ αηκνχ ζηηο δηεξγαζίεο
αδξαλνπνίεζεο,
ηε
ζέξκαλζε
ηεο
δεμακελήο
νκνγελνπνίεζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ηε ζέξκαλζε ηνπ
ρσλεπηήξα.
Σα ππνιείκκαηα θαχζεο επεηδή ζα πξνέξρνληαη απφ
ππνπξντφληα θαηεγνξίαο 1 ή απφ λεθξά δψα ζα πξέπεη
ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 1069/2009/ΔΚ λα
ελαπνζέηνληαη ζε ρψξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο.
IV. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Παξά ην γεγνλφο φηη ζην Ννκφ Λάξηζαο έρνπλ
αδεηνδνηεζεί αξθεηέο κνλάδεο ελεξγεηαθήο αμηνπνίεζεο
ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ, ε ιεηηνπξγία κφλν κηαο εθ
απηψλ πξνβιεκαηίδεη γηα ην κέιινλ ησλ ελαιιαθηηθψλ
κνξθψλ παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη νδεγεί ζηα παξαθάησ
ζπκπεξάζκαηα - πξνβιεκαηηζκνχο γηα ηελ εγθαηάζηαζε
κηαο λέαο κνλάδαο:
1. Ζ αεηθφξνο αλάπηπμε ζα ζπλερίδεη λα απνηειεί
βαζηθφ ζηφρν ζε παγθφζκηα θιίκαθα θαη πηζαλφηαηα ζα
ζπλερίζνπλ λα δίλνληαη θίλεηξα γηα ηελ επίηεπμή ηεο,
φκσο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα είλαη αβέβαην ην
νηθνλνκηθφ φθεινο πνπ ζα πξνθχπηεη απφ ηελ πψιεζε
ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε νπνηνδήπνηε δίθηπν. ε απηή
ηελ αβεβαηφηεηα ζπκβάινπλ αθελφο ε ζπλερψο κεηνχκελε
ηηκή πψιεζεο ηεο kWh ζηελ ΓΔΓΓΖΔ θαη αθεηέξνπ νη
γεληθφηεξεο επηπηψζεηο ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο
(απνθξαηηθνπνίεζε ηεο ΓΔΓΓΖΔ, αχμεζε θνξνιφγεζεο
παξαγφκελνπ ξεχκαηνο, ζπξξίθλσζε ηεο νηθνλνκίαο,
κείσζε θαηαλάισζεο ξεχκαηνο). Ζ δηαρείξηζε ησλ
δσηθψλ ππνπξντφλησλ φκσο ζα ζπλερίδεη λα απνηειεί
θιέγνλ δήηεκα θαη ζα γίλεηαη πηζαλφηαηα κε απζηεξφηεξα
θξηηήξηα.
2. Οη κνλάδεο αδξαλνπνίεζεο πνπ ζα ιεηηνπξγνχλ
επαξθψο κε ηελ ελέξγεηα πνπ νη ίδηεο παξάγνπλ απφ ηελ

ελεξγεηαθή αμηνπνίεζε ησλ πξψησλ πιψλ ηνπο ζα
ζπλερίζνπλ θαηά πάζα πηζαλφηεηα λα είλαη βηψζηκεο.
3. Μηα γεληθφηεξα βηψζηκε ιχζε ζα κπνξνχζε λα
είλαη ε εγθαηάζηαζε κηθξήο δπλακηθφηεηαο κνλάδσλ
αμηνπνίεζεο ησλ δσηθψλ ππνπξντφλησλ ζηα ζθαγεία,
πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί λα γίλεηαη ε ελεξγεηαθή
αμηνπνίεζή ηνπο ζην ρψξν παξαγσγήο ηνπο κε ηελ
εγθαηάζηαζε ρσλεπηήξσλ ρακεινχ θφζηνπο. Έηζη ην
παξαγφκελν απφ ηελ αλαεξφβηα ρψλεπζε βηναέξην ή ε
κεηαηξνπή εληφο ηεο κνλάδαο ηνπ παξαγφκελνπ δσηθνχ
ιίπνπο ζε βηνληίδει γηα ηελ άκεζε ρξήζε ηνπ, ζα
απνηεινχλ ηα θχξηα θαχζηκα φρη κφλν γηα ηνλ
απνηεθξσηηθφ θιίβαλν αιιά θαη γηα νπνηαδήπνηε άιιε
δηαδηθαζία αδξαλνπνίεζεο
4. Απφ ηελ απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο κε
βηνθαχζηκα ζα ππάξρνπλ θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε,
δεδνκέλνπ φηη ε ρξήζε βηνθαπζίκσλ ζπκβάιεη θαη ζηελ
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 ζηελ αηκφζθαηξα.
5. Πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ηελ κείσζε ησλ
εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κπνξεί λα
επηηεπρζνχλ θαη απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ ρσλεκέλνπ
ππνιείκκαηνο σο εδαθνβειηησηηθνχ κε ζηφρν ηε κείσζε
ηεο ρξήζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ιηπαζκάησλ.
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