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1. Εισαγωγή 

 
Από τα σηµαντικότερα προβλήµατα των σύγχρονων οργανωµένων 

κοινωνιών είναι το ενεργειακό και η καταστροφή του περιβάλλοντος. Είναι 
µάλιστα τόσο γρήγοροι οι ρυθµοί επιδείνωσής τους που γίνεται ολοένα και πιο 
επιτακτική ανάγκη η γρήγορη, µεθοδική και διεξοδική αντιµετώπισή τους. Οι 
συµβατικοί φυσικοί πόροι αρχίζουν να εξαντλούνται. Μελέτες µε σύγχρονα 
ηλεκτρονικά συστήµατα έχουν προσδιορίσει τα αποθέµατα υδρογονανθράκων 
σε ποσότητες αρκετές για περίπου 100 χρόνια ακόµη (πηγή: International 
Energy Association). Από την άλλη, η καύση τέτοιου είδους ενεργειακών υλών 
σε συνεργασία µε άλλα χηµικά υλικά όπως χλωροφθοράνθρακες (CFC) και 
ψυκτικά υγρά, και µε την αλόγιστη καταστροφή και καύση των δασών, 
συντελούν στην ταχύτατη ανάπτυξη του φαινοµένου του θερµοκηπίου και της 
καταστροφής του στρώµατος όζοντος της ατµόσφαιρας. Αυτά είναι οι αιτίες 
πολλών κινδύνων για τον άνθρωπο, όπως αύξηση της θερµοκρασίας του 
πλανήτη µε αποτέλεσµα την µη αναστρέψιµη διαταραχή του κλίµατος, 
επιβάρυνση της σύστασης του αέρα που αναπνέουµε, εύκολη διείσδυση των 
καρκινογόνων ακτίνων γ της ηλιακής ακτινοβολίας κλπ. Ταυτόχρονα, µια άλλη 
απειλή έρχεται να συµπληρώσει την ήδη απαισιόδοξη εικόνα και ιδίως των 
µεγαλουπόλεων όλων των ανεπτυγµένων κρατών. Εκατοµµύρια τόνοι 
αποβλήτων έχουν ήδη µολύνει τεράστιες εκτάσεις οι οποίες χρησιµεύουν για 
την αποθήκευσή τους, και η µόλυνση αυτή επεκτείνεται και στα υπόγεια 
στρώµατα του εδάφους, καθώς και σε πολύ µεγαλύτερα στρώµατα του 
υδροφόρου ορίζοντα. Η µεταφορά επικίνδυνων  µικροοργανισµών από αυτές 
τις εστίες µολύνσεως, µέσω του αέρα, σε κατοικηµένες περιοχές είναι 
αναµφισβήτητη, ενώ πλέον δεν είναι εύκολο να κρατηθούν τέτοιες 
αποθηκευτικές περιοχές µακριά από τις πόλεις διότι απλούστατα δεν 
υπάρχουν άλλες τέτοιες διαθέσιµες εκτάσεις. 

 
Oι ανθρώπινες δραστηριότητες βασίζονται ακόµη, κυρίως στις 

παραδοσιακές µορφές συµβατικών καυσίµων µε όλα τα προβλήµατα που 
αυτό συνεπάγεται. Το υψηλό ποσοστό κατανάλωσης βιοµάζας και 
αποβλήτων (11%) δεν πρέπει να οδηγεί σε γρήγορη "αισιοδοξία". Οφείλεται 
στο ότι σχεδόν ο µισός πληθυσµός του πλανήτη (αναπτυσσόµενος κόσµος) 
χρησιµοποιεί ακόµη καυσόξυλα για να αντιµετωπίζει το κρύο και για να 
ζεσταίνει την τροφή του. Η έρευνα δυστυχώς είναι ακόµη σε πρώιµο στάδιο 
όσον αφορά την πραγµατική και µαζική αξιοποίηση των ανανεώσιµων πηγών.  
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2 Η παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιµες πηγές 
 

Η παγκόσµια κίνηση και επιτακτική ανάγκη άµεσης στροφής προς τις ΑΠΕ 
ενισχύεται από την κίνηση οµάδων πολιτών, οικολογικών και πολιτικών 
οργανώσεων, και πανεπιστηµιακών ιδρυµάτων. Έρευνες αποκαλύπτουν 
καθηµερινά και µια πτυχή της αναγκαιότητας κατάργησης των συµβατικών 
καυσίµων και της στροφής προς τις ανανεώσιµες πηγές.   

 
• Το σηµαντικότερο από τα πλεονεκτήµατα που έχει η χρήση 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας είναι φυσικά η ελάχιστη έως µηδενική 
εκποµπή ρύπων (κυρίως CO2) που ευθύνονται για το φαινόµενο του 
θερµοκηπίου και τις συνεπαγόµενες τραγικές κλιµατολογικές αλλαγές.  

• Ελαχιστοποιείται επίσης η εκποµπή άλλων ρύπων όπως (ΝΟx, SΟx) οι 
οποίοι ευθύνονται για πολλές βλάβες στην υγεία και ανάπτυξη του 
ανθρώπου καθώς και στην τροφική αλυσίδα.  

• Μηδενίζεται τέλος η παραγωγή παραπροϊόντων και ρύπων εδάφους 
και υδάτων που επικάθονται στο έδαφος ή εισχωρούν στους 
υδροφόρους ορίζοντες, χωρίς να είναι δυνατόν να διασπασθούν 
βιολογικά πριν το πέρας δεκαετιών, µολύνοντας έτσι αισθητικά και 
βιολογικά τις ανθρώπινες οµάδες.  

  
Η Ευρώπη έχει χρονικά οριοθετήσει την επίτευξη ενός στόχου: 12% της 

παραγωγής ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ ως το έτος 2010 [1] 
ώστε να συµφωνεί µε το λεγόµενο «πρωτόκολλο του Κιότο». Αφενός όµως -
σύµφωνα µε τους επιστήµονες-, κάθε άλλο παρά αρκετός είναι αυτός ο 
στόχος, αλλά αφετέρου και η θέληση µέχρι σήµερα για την επίτευξή του 
αποδεικνύεται µάλλον µικρή έως ανύπαρκτη. Ο κυριότερος λόγος είναι βέβαια 
το επίπεδο της έρευνας που έχει επιτευχθεί. Οι προτεινόµενες τεχνολογίες 
αναπτύσσονται µε γραµµικό ρυθµό µικρής κλίσης ενώ η οικονοµική τους 
απόδοση εξαρτάται άµεσα από την αρνητική ψυχολογία των επενδυτών. Από 
την άλλη είναι πολύ δύσκολο να γίνουν ανταγωνιστικά τα τεχνικά µέσα που 
υποστηρίζουν την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, διότι άνευ κινήτρων οι 
πιθανοί επενδυτές συγκλίνουν πάντα προς τις τεχνικά δοκιµασµένες και 
φτηνές λύσεις των συµβατικών καυσίµων.  

 
 
2.1 Η βιοµάζα ως ανανεώσιµη πηγή ενέργειας 
 

Με τον όρο βιοµάζα εννοούµε κάθε συγκέντρωση οργανικής ουσίας µέρη, 
ή απορριπτέα τµήµατα ζωντανών ή φυτικών οργανισµών που έχουν τελειώσει 
τον κύκλο ζωής τους ή τον κύκλο συνεισφοράς τους στην επιβίωση κάποιου 
οργανισµού. ∆ιακρίνουµε σε φυτικές µορφές βιοµάζας (αγροτικά υπολείµµατα, 
τµήµατα νεκρών φυτών, δασικά υπολείµµατα), οργανικές µορφές (ζωικά 
απόβλητα, τροφές, οργανικά υγρά), και βιοµηχανικές µορφές (όλες οι 
οργανικές ουσίες που απορρίπτονται µετά τη χρησιµοποίησή τους από τη 
βιοµηχανία, όπως απόβλητα εκκοκκιστηρίων, σπορελαιουργείων, 
βιοµηχανιών διατροφής και ρουχισµού, βιοαέρια κλπ). 

 
Η βιοµάζα χρησιµοποιείται εδώ και πάρα πολλά χρόνια από τον άνθρωπο 

για την παραγωγή ενέργειας. Ας µην ξεχνάµε ότι το πρώτο καύσιµο στην 
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ιστορία του ανθρώπου ήταν τα ξύλα που χρησιµοποιούσαν για τη φωτιά. 
Ακόµα και σήµερα χρησιµοποιείται κατά κόρον η βιοµάζα στις λιγότερο 
ανεπτυγµένες χώρες για την ικανοποίηση των βασικών ανθρώπινων 
ενεργειακών αναγκών. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται µια στροφή των 
τεχνολογικά και οικονοµικά ανεπτυγµένων χωρών του πλανήτη προς τη 
αξιοποίηση της βιοµάζας µε νέες τεχνολογίες ώστε η ενέργεια να παράγεται 
µε υψηλό βαθµό απόδοσης, µε ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων και τα παραγόµενα ενεργειακά προϊόντα να είναι υψηλής αξίας, 
όπως ο ηλεκτρισµός. Οι εκτιµήσεις των ερευνητών για τη µελλοντική χρήση 
της βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας είναι πολύ αισιόδοξες [2,3]. Βέβαια, οι 
παράγοντες που επηρεάζουν την απόφαση για χρήση της βιοµάζας για µια 
συγκεκριµένη εφαρµογή παραγωγής ενέργειας είναι πολλοί και απαιτούνται 
ειδικές µεθοδολογίες για τη λήψη απόφασης από τους επενδυτές [4].  

 
Όσον αφορά την Ελλάδα, η χρήση βιοµάζας για παραγωγή ενέργειας το 

έτος 1998 αφορούσε το 3,4% της συνολικά καταναλισκόµενης ενέργειας στη 
χώρα, ποσοστό σηµαντικό σε σχέση µε το 0,4% των υπόλοιπων 
ανανεώσιµων πηγών (εξαιρουµένων των υδροηλεκτρικών) [5]. Η βιοµάζα 
αυτή αφορά καυσόξυλα που καταναλώνονται για οικιακή θέρµανση και όχι για 
παραγωγή ηλεκτρισµού. Υπάρχουν όµως στη χώρα µας σηµαντικές 
ποσότητες βιοµάζας από αγροτικά υπολείµµατα [6], οι οποίες µένουν κατά 
κύριο λόγο αναξιοποίητες. Αξίζει όµως να σηµειωθεί ότι έχουν γίνει 
ερευνητικές προσπάθειες για διάφορα είδη βιοµάζας που απαντώνται στον 
ελληνικό χώρο [7,8]. 

  
 
2.2 Η βιοµάζα ως απόβλητο και ο ρόλος της στη φύση και τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες 
 
 Η βιοµάζα έχει χαρακτηριστεί από πολλούς διεθνείς Οργανισµούς καθώς 
και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως απόβλητο. Ο λόγος είναι απλός. Η 
βιοµάζα αναφέρεται σε υλικό το οποίο σε προγενέστερο χρόνο αποτελούσε 
οργανική ύλη καθ’ ολοκληρίαν η ως τµήµα ζώντος οργανισµού (φυτική ή 
αγροτική βιοµάζα). Από τη στιγµή που αυτός ο οργανισµός έχει ολοκληρώσει 
τον κύκλο ζωής του οποιοδήποτε τµήµα του µπορεί να χαρακτηριστεί ως 
απόβλητο. Π.χ. τα αποµεινάρια από την συλλογή του καρπού της βαµβακιάς 
είναι οι ξυλώδεις κορµοί του φυτού ή αλλιώς τα στελέχη -όπως λέγονται-. 
Μετά την συλλογή του καρπού, περνά από τις αγροτικές εκτάσεις ένα 
µηχάνηµα που λέγεται στελεχοκόπτης και τεµαχίζει αυτά τα στελέχη. Στη 
συνέχεια τα συγκεντρώνει σε “µπάλες” σε κάποια γωνία του χωραφιού ή 
ακόµη συνηθέστερα τα παραχώνει µέσα στο έδαφος. Και στις δύο 
περιπτώσεις αυτά σαπίζουν µε τον καιρό και δεν εξυπηρετούν καµία 
σκοπιµότητα. Οι αγρότες για να απαλλαγούν από αυτά συνήθως τα 
αποτεφρώνουν (ανεξέλεγκτα). Παρόµοια περίπτωση µε αυτήν της βαµβακιάς 
είναι και πολλών άλλων αγροτικών καλλιεργειών. Σε αυτές τις περιπτώσεις η 
βιοµάζα χαρακτηρίζεται ως απόβλητο σε συνάρτηση µε τον κύκλο ζωής του 
φυτού από το οποίο προέρχονται.  
 
 Υπάρχουν διάφορα είδη δασικής η αγροτικής βιοµάζας. ∆εν είναι δυνατόν 
όµως όλα τα αγροτικά ή δασικά υπολείµµατα να χαρακτηριστούν ως 
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απόβλητα. Για παράδειγµα ορισµένα είδη χρησιµοποιούνται µετά το πέρας 
της ζωής του φυτού ως ζωοτροφές όπως το άχυρο του σιταριού. Άλλα είδη, 
κυρίως δασικής προέλευσης είναι πολύ χρήσιµα για την ξυλεία που 
προσφέρουν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο όρος “απόβλητο” δεν ταιριάζει και 
συνεπώς η προκύπτουσα βιοµάζα δεν µπορεί να αξιοποιηθεί ενεργειακά.  
 

Εδώ –και σε σχέση µε αυτό που έχει µείνει χαρακτηρισµένο ως στερεά 
απόβλητα (ΣΑ)- αξίζει να αναφερθεί και το αντίστροφο, δηλαδή κατά πόσον 
δικαιολογείται να ονοµάζονται τα στερεά απόβλητα αυτά καθ’ αυτά ως 
βιοµάζα. Αυτό εξαρτάται από το ποσοστό στο οποίο τα στερεά απόβλητα 
αποτελούνται από οργανική ύλη. Για παράδειγµα τα υπολείµµατα των 
εκκοκκιστηρίων βάµβακος, τα υπολείµµατα των ξυλουργείων (ρινίδια) ή τα 
υπολείµµατα των βιοµηχανιών τροφής και επεξεργασίας φρούτων είναι 
σαφώς, αξιοποιήσιµα είδη βιοµάζας. 

 
Πολλές από τις µορφές βιοµάζας έχουν σηµαντική συµβολή στη διατήρηση 

του οικολογικού συστήµατος ως λιπάσµατα -µιας και περιέχουν αρκετές 
χρήσιµες ουσίες για την ανάπτυξη δένδρων και φυτών-, και ως τροφή άλλης 
ζωικής βαθµίδας. Είναι πολύ ενδιαφέρων ο νέος τρόπος υγειονοµικής ταφής 
απορριµµάτων, όπου τα απορρίµµατα πόλεων µετά την ταφή τους αποκτούν 
ιδιότητες λιπάσµατος, και έτσι στο εξωτερικό στρώµα του εδάφους 
αναπτύσσονται µε εύκολες γεωπονικές µεθόδους, εστίες πρασίνου και πάρκα. 
Το δε εγκλωβιζόµενο βιοαέριο (µείγµατα µεθανίου, αιθανίου, προπανίου κλπ) 
συλλέγεται και αξιοποιείται ως βιοκαύσιµο. Πολλές µορφές βιοµάζας όµως, 
αποτελούν εστίες µολύνσεως λόγω της χηµικής συστάσεώς τους καθώς 
επίσης εστίες αποσύνθεσης και συγκέντρωσης µικροοργανισµών 
(βακτηριδίων) τα οποία προκαλούν χηµική και αισθητική µόλυνση. Από παλιά 
έχει αναγνωρισθεί η µεγάλη σηµασία αξιοποίησης των τεράστιων ποσοτήτων 
βιοµάζας που συγκεντρώνονται ετήσια παγκοσµίως εξαιτίας των ανθρώπινων 
δραστηριοτήτων. Τα οφέλη που προκύπτουν είναι πολλαπλά.  

 
 
2.3 Η οικονοµία της βιοµάζας ως ανανεώσιµης πηγής ενέργειας. 

Τεχνολογίες. 
 
 Όπως είναι αντιληπτό, η βιοµάζα σαν µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας θα 
µπορούσε να επηρεάσει σε σηµαντικό βαθµό την γενικότερη ενεργειακή 
πολιτική. Η ενεργειακή προώθηση της βιοµάζας θα αποτελούσε 
ενδιαφέρουσα επενδυτική πρόταση για διάφορους δυνητικούς χρήστες 
συµπαραγωγής. Τα βιοµηχανικά συγκροτήµατα έχουν συνήθως ιδιαίτερα 
υψηλές απαιτήσεις σε θερµική και ηλεκτρική ενέργεια. Η δηµιουργία µονάδων 
συµπαραγωγής επικολληµένων σε εργοστάσια που σχετίζονται µε την 
επεξεργασία βιοµάζας (π.χ. εκκοκκιστήρια βάµβακος Θεσσαλίας) θα 
µπορούσε να ωφελήσει πολλαπλά. Μια βελτιστοποιηµένη µέθοδος 
εφοδιαστικής (συλλογής - µεταφοράς - αποθήκευσης) µπορεί να εξασφαλίσει 
τις απαιτούµενες ποσότητες καύσιµης βιοµάζας, ενώ η µετέπειτα οργανωµένη 
προώθησή της στη παραγωγή ενέργειας θα έδινε την δυνατότητα 
απεξάρτησης από τη ∆ΕΗ και την σηµαντικότατη οικονοµία στην κατανάλωση 
ρεύµατος. Με την εφαρµογή µάλιστα των τεχνολογιών συµπαραγωγής, όχι 
µόνο η κατανάλωση θα ήταν µικρότερη, αλλά και ο τελικός ισολογισµός 
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αγοράς-πώλησης ρεύµατος στη ∆ΕΗ µπορεί να βαίνει εις όφελος των 
επενδυτών, ενώ ταυτόχρονα η ∆ΕΗ κάνει οικονοµία σε σηµαντικότατες 
ποσότητες παρεχόµενου ρεύµατος. Ένας πρόχειρος υπολογισµός δίνει τα 
ακόλουθα: Με εκµετάλλευση µόνο του 25% (150000 tn) της ετήσιας 
παραγόµενης βιοµάζας βάµβακος στην περιοχή της Καρδίτσας (600000 tn.) 
έχουµε παραγωγή ενέργειας περίπου ίσης µε: (150.000.000kg)x(15.000kJ/kg) 
= 2.250.000.000.000 kJ/έτος ή 2.250.000GJ. Λαµβάνοντας υπ’ όψη  το 
συνήθη τελικό βαθµό ηλεκτρικής απόδοσης των µονάδων συµπαραγωγής 
(~30%) έχουµε τελικά: (2.250.000GJ) x (30%) / 3600=187,5 GWh ολική 
παραγόµενη ενέργεια ετησίως δηλαδή ένα σηµαντικότατο ποσό. Αν 
πολλαπλασιάσουµε την τιµή αυτή µε περίπου 0,08 € ανά KWh (τιµή 
καταναλωτή) βρίσκουµε ένα αξιόλογο ποσό οικονοµικού οφέλους από το 
έργο: 0,08x106x187,5=15 εκ. € ετησίως.  Βλέπουµε λοιπόν πως τα οφέλη 
που θα µπορούσαν να προέλθουν από την εκµετάλλευση της βιοµάζας είναι 
πολλαπλά και µάλιστα στρατηγικής σηµασίας [9,10].  

 
Ξεχωριστός τύπος βιοµάζας µε σηµαντική θερµογόνο ικανότητα είναι η 

βιοµάζα αγροτικής και δασικής προέλευσης. Στην Ευρώπη ο συντονισµός 
των ερευνών µε αυτό το αντικείµενο γίνονταν από το κοινοτικό πρόγραµµα 
JOULE-THERMIE καθώς και το JOULE-ΙΙΙ (τώρα ENERGY). Τα βασικά 
αντικείµενα της ενεργειακής εκµετάλλευσης της βιοµάζας  που απασχόλησαν 
τα τελευταία χρόνια ήταν: 

 
• Μέθοδοι χηµικής µετατροπής της βιοµάζας σε καύσιµη ύλη, 
• Μέθοδοι πυρόλυσης και διάσπασης της βιοµάζας, 
• Κατασκευή πρωτότυπων καυστήρων και θερµο-εναλλακτών για καύση 
βιοµάζας µε σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
• Εξέλιξη καυστήρων και στροβίλων για οικονοµική εκµετάλλευση ενέργειας 
προερχόµενης από βιοµάζα. 
• Επιλογές για υψηλής απόδοσης µετατροπή βιοµάζας σε ενέργεια. 
Εξελιγµένοι καυστήρες, φίλτρα και προστασία του περιβάλλοντος κατά την 
καύση δασικής και ζωικής βιοµάζας. 
 
 
3. ∆ραστηριότητες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου 
 

Ο Τοµέας Βιοµηχανικής ∆ιοίκησης και Επιχειρησιακής Έρευνας του Ε.Μ.Π. 
έχει συµµετάσχει και διαχειριστεί αρκετά ερευνητικά προγράµµατα που σαν 
πρωταρχικό σκοπό είχαν την ενεργειακή αξιοποίηση βιοµάζας και 
απορριµµάτων. Τα πιο χαρακτηριστικά από αυτά είναι τα ακόλουθα:  
1o Project: Cοtton Biomass Energy Recovery (COBER). Το πρόγραµµα αυτό 
ασχολήθηκε µε την έρευνα της εφοδιαστικής αλυσίδας της βαµβακοβιοµάζας 
(κοµµένα στελέχη βαµβακιάς) της Θεσσαλίας ώστε αυτή να χρησιµοποιηθεί µε 
το βέλτιστο τρόπο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή. 
Πραγµατοποιήθηκε ενεργειακή, τεχνο-οικονοµική, περιβαλλοντική και 
εφοδιαστική µελέτη σκοπιµότητας, ανάλυση επενδύσεων, έρευνα αγοράς και 
πρόβλεψη της κατάστασης µε ειδική υπολογιστική µέθοδο για το εγγύς 
µέλλον.  
2o Project: Biomass Heat Pipe Reformers (BIOHPR) 
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Σαν συνέχεια του προηγούµενου προγράµµατος, το πρόγραµµα BIOHPR 
διερεύνησε την περίπτωση βέλτιστης συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και 
θερµικής ενέργειας από αγροτική βιοµάζα, όχι όµως για λίγα µεγάλα 
επικεντρωµένα εργοστάσια αλλά για πολλές αποκεντρωµένες µικρές µονάδες 
συµπαραγωγής. Η βασική ιδέα είναι η χρήση ειδικών καινοτοµικών 
αλλοθερµικών αεριοποιητών (allothermic gasifiers). Πραγµατοποιούνται 
παρόµοιες έρευνες µε το προηγούµενο πρόγραµµα αλλά µε βελτιωµένες 
τεχνικές και µεθοδολογίες.  
3o Project: Multi agricultural fueled staged gasifier with dry gas cleaning   
   (LIFT-OFF) 
Το πρόγραµµα αυτό φιλοδοξεί να κατασκευάσει µια πρωτότυπη 
ολοκληρωµένη µονάδα συµπαραγωγής εκµεταλλευόµενο την ερευνητική 
εµπειρία των δύο προηγούµενων προγραµµάτων. Νέα βιοµηχανικά standards 
και καινοτοµικά φίλτρα καθαρισµού ρύπων θα εφαρµοσθούν ώστε να 
λειτουργήσουν αρµονικά µε ένα εξελιγµένο τύπο αεριοποιητή. Θα 
πραγµατοποιηθούν παρόµοιες έρευνες µε αυτές των δύο προηγούµενων 
προγραµµάτων και τελικός σκοπός είναι η βελτίωση του βαθµού απόδοσης 
παραγωγής ενέργειας και η ελαχιστοποίηση των ρύπων. Η έρευνα αφορά τη 
χρήση πολλαπλών ειδών βιοµάζας από αγροτικές διεργασίες, η οποία συχνά 
µπορεί να χαρακτηριστεί ως απόβλητο [11,12,13]. 

 
 

4. Τρι-παραγωγή 
 
 Ως τρι-παραγωγή ορίζεται η παραγωγή τριών µορφών ενέργειας από µια 
εγκατάσταση. Συνήθως η τρι-παραγωγή αφορά την παραγωγή ηλεκτρισµού, 
θερµότητας και ψύξης από την ίδια εγκατάσταση (Σχ. 1). Το καύσιµο που 
χρησιµοποιείται κατά κόρον σε τέτοιου είδους εγκαταστάσεις είναι το φυσικό 
αέριο. Θα µπορούσε όµως κάλλιστα να χρησιµοποιηθεί και η βιοµάζα ως 
πρωτογενές καύσιµο για την συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας, για 
παράδειγµα µε αεριοποίηση και στη συνέχεια καύση του αερίου σε µηχανή 
εσωτερικής καύσης. Η απορριπτόµενη θερµότητα από τη µηχανή εσωτερικής 
καύσης µπορεί να χρησιµοποιηθεί αυτούσια από κάποιον καταναλωτή 
θερµότητας, ή να µετατραπεί σε ψύξη µέσω ψυκτών απορρόφησης. Η 
παραγόµενη ψύξη µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε εφαρµογές κλιµατισµού 
χώρων, αλλά και σε βιοµηχανικές διεργασίες.  
 Οι εφαρµογές της τρι-παραγωγής ως σήµερα είναι σχετικά περιορισµένες, 
πραγµατοποιούνται συνήθως από µεγάλες σχετικά µονάδες όπως 
νοσοκοµεία, πανεπιστήµια, βιοµηχανικές µονάδες, µεγάλες κτιριακές µονάδες, 
αεροδρόµια κλπ. Ως σήµερα, το καύσιµο που χρησιµοποιείται είναι κατά βάση 
το φυσικό αέριο, και σε µικρότερη κλίµακα το πετρέλαιο. Η µεγαλύτερη 
εξάπλωση αυτών των τεχνολογιών είναι αναµενόµενη, λόγω των σηµαντικών 
τεχνολογικών εξελίξεων και της µείωσης του κόστους των ψυκτών 
απορρόφησης τα τελευταία χρόνια. Για παράδειγµα, η πόλη της Στοκχόλµης 
διαθέτει εδώ και µερικά χρόνια δίκτυο τηλεψύξης παράλληλα µε το δίκτυο 
τηλεθέρµανσης, ενώ αντίστοιχο δίκτυο δηµιουργείται και στο Άµστερνταµ [14]. 
Βλέποντας τα παραδείγµατα αυτά σε χώρες της βόρειας Ευρώπης, θα 
περίµενε κανείς να δει πολύ περισσότερες εφαρµογές στη Νότια Ευρώπη, 
όπου τα απαιτούµενα ψυκτικά φορτία είναι τάξεις µεγέθους µεγαλύτερα. 
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Ατµοστρόβιλος 

Θερµική & Ψυκτική ενέργεια 60% 
 

Εναλλάκτης 

Απώλειες 20% 

Ηλεκτρο-
γεννήτρια 

Ηλεκτρισµός 20% Βιοκαύσιµο 

 
Σχήµα 1: Σκαρίφηµα τρι-παραγωγής ηλεκτρικής, θερµικής και ψυκτικής ενέργειας  

 
 

Οι εφαρµογές τρι-παραγωγής µε βιοµάζα πάντως αντιµετωπίζουν το 
πρόβληµα της χωροθέτησης, αφού η βιοµάζα συνήθως υπάρχει σε 
σηµαντικές ποσότητες στην ύπαιθρο, όπου σπάνια υπάρχουν εγκαταστάσεις 
µε ζήτηση θερµότητας και ψύξης ικανή να δικαιολογήσει µια τέτοια επένδυση. 
Αντιθέτως, σε αστικό ή ηµιαστικό περιβάλλον υπάρχει η αντίστοιχη ζήτηση, 
αλλά απαιτείται η µεταφορά της βιοµάζας από µεγάλες αποστάσεις, και ως εκ 
τούτου η σχετική επένδυση καθίσταται ασύµφορη. Στην περίπτωση αυτή θα 
ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα η διερεύνηση της τρι-παραγωγής από στερεά 
απόβλητα, τα οποία κατά κύριο λόγο παράγονται σε αστικό περιβάλλον. 
Επιπλέον, παρουσιάζουν το πλεονέκτηµα ότι έχουν αρνητικό κόστος, γεγονός 
το οποίο µπορεί να καταστήσει µια µονάδα τρι-παραγωγής από απορρίµµατα 
ή απόβλητα συµφέρουσα, παρά το αυξηµένο κόστος κατασκευής και 
περιβαλλοντικής προστασίας που απαιτείται. 

Η σηµασία της τρι-παραγωγής για τη βιωσιµότητα µιας αντίστοιχης 
µονάδας µε χρήση βιοµάζας, γίνεται εµφανής από το ακόλουθο διάγραµµα, το 
οποίο δείχνει τη συµµετοχή στα συνολικά έσοδα της µονάδας κάθε 
ενεργειακού προϊόντος. 
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Income Breakdown
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Σχήµα 2: Ενδεικτική κατανοµή εσόδων µονάδας τρι-παραγωγής από βιοµάζα 

 
 Από το διάγραµµα αυτό γίνεται εµφανές ότι η ψύξη συνεισφέρει περίπου 
το 20% των συνολικών εσόδων της µονάδας. Το ποσοστό αυτό είναι 
εξαιρετικά σηµαντικό, διότι µπορεί να κρίνει τη βιωσιµότητα του όλου 
συστήµατος. Επιπλέον αξίζει να σηµειωθεί ότι η τιµή της ψυκτικής ενέργειας 
έχει υπολογιστεί µε βάση το κόστος ψύξης παραγόµενης µε ψύκτες 
συµπίεσης, µε χρήση ηλεκτρισµού, του οποίου η τιµή για οικιακή χρήση στην 
Ελλάδα είναι από τις χαµηλότερες στην Ευρώπη. Συνεπώς µια αύξηση του 
τιµολογίου ηλεκτρισµού, η οποία είναι αναµενόµενη µακροπρόθεσµα, µπορεί 
να αυξήσει το ποσοστό αυτό.  

 
 

4.1 Επίδραση µεταβλητότητας τιµής συµβατικών καυσίµων στη 
βιωσιµότητα µονάδων παραγωγής ενέργειας από βιοµάζα 
 
 Η παγκόσµια κοινότητα έχει γίνει µάρτυρας σηµαντικών αυξοµειώσεων της 
τιµής των συµβατικών καυσίµων τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριµένα, το 
πετρέλαιο είναι αυτό που συχνά αναστατώνει τις παγκόσµιες αγορές µε τη 
µεταβλητότητα της τιµής του, ενώ τον τελευταίο καιρό η συνεχής άνοδος της 
τιµής του έχει επηρεάσει τις οικονοµίες όλου του πλανήτη. Η µεταβλητότητα 
αυτή περνά επίσης και σε άλλους τύπους συµβατικών καυσίµων, όπως π.χ. 
το φυσικό αέριο, τα οποία συνδέουν άµεσα την τιµή τους µε την τιµή του 
πετρελαίου. 
 Στην περίπτωση παραγωγής θερµότητας από βιοµάζα, είναι λογικό να 
υποθέσει κανείς ότι η εφαρµογή που θα έχει θα αντικαταστήσει µια ενεργειακή 
ανάγκη που καλύπτεται µε χρήση πετρελαίου. Για την Ελλάδα, οι 
περισσότερες εφαρµογές όπου απαιτείται θερµότητα (θέρµανση χώρων, 
βιοµηχανικές διεργασίες) ικανοποιούνται µε τη χρήση πετρελαίου θέρµανσης 
(ή µαζούτ για βιοµηχανικές διεργασίες µεγάλης κλίµακας), ενώ το φυσικό 
αέριο έχει διεισδύσει µόνο σε ένα µικρό ποσοστό στις αγορές αυτές. 
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Συνεπώς, θα µπορούσε κάποιος να υποθέσει ότι η τιµολόγηση της 
παραγώµενης θερµότητας από βιοµάζα θα µπορούσε να πραγµατοποιηθεί µε 
τιµή που να είναι άµεσα συνδεδεµένη µε την τιµή του πετρελαίου. Αξίζει να 
σηµειωθεί ότι αυτός ο τρόπος τιµολόγησης ισχύει και για εγκαταστάσεις 
τηλεθέρµανσης, στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, όπου η τιµή πώλησης της 
θερµότητας ακολουθεί την τιµή του πετρελαίου θέρµανσης. 
 Η µεταβλητότητα λοιπόν της τιµής του πετρελαίου θα έχει στην περίπτωση 
αυτή επιπτώσεις στα οικονοµικά αποτελέσµατα της µονάδας συµπαραγωγής 
ή τρι-παραγωγής από βιοµάζα [15]. Το ακόλουθο σχήµα (Σχ. 3) 
ποσοτικοποιεί αυτές τις επιπτώσεις για µια µονάδα τρι-παραγωγής από 
βιοµάζα µεσαίου µεγέθους (π.χ. 3 ΜWel).   
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Σχήµα 3: Ανάλυση ευαισθησίας Καθαρής Παρούσας Αξίας µονάδας τρι-παραγωγής 

βιοµάζας ως προς την τιµή πετρελαίου 
 
 Είναι ενδιαφέρον να παρατηρήσει κανείς ότι µια αύξηση της τιµής του 
πετρελαίου κατά 30% οδηγεί σε σχεδόν ισόποση αύξηση της Καθαρής 
Παρούσας Αξίας της επένδυσης κατά 27%. Η εξάρτηση λοιπόν του 
οικονοµικού αποτελέσµατος από την τιµή του πετρελαίου είναι ισχυρή. 
Σηµειωτέον ότι εκτός από την αυξητική τάση των οικονοµικών αποτελεσµάτων 
µε την αύξηση της τιµής του πετρελαίου λόγω αύξησης των εσόδων από 
πώληση θερµότητας, υπάρχει και µειωτική τάση λόγω αύξησης του κόστους 
µεταφοράς και διαχείρισης της βιοµάζας, αφού το πετρέλαιο αποτελεί το 
σύνηθες καύσιµο του σχετικού εξοπλισµού. Παρ’ όλα αυτά, η επίδραση του 
κόστους της εφοδιαστικής είναι αµελητέα σε σχέση µε την αύξηση των 
εσόδων, όπως είναι εµφανές και από το σχετικό διάγραµµα (Σχ.3). 

 
 

4.2  Εφαρµοσιµότητα του συστήµατος εφοδιαστικής. 
 
 Εισαγωγή στην συµπεριφορά των βασικών παιχτών. 
 
Σηµαντικό στοιχείο που θα κρίνει την συµπεριφορά αλλά και τις σχέσεις 

µεταξύ των βασικών παιχτών είναι η σωστή πρόβλεψη της τιµής την οποία θα 
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ζητήσουν οι αγρότες προκειµένου να δώσουν την βιοµάζα που βρίσκεται στον 
ιδιόκτητο αγρό τους.  

Στην περίπτωση χρήσης αποβλήτων αντί για βιοµάζα, το κόστος 
πιθανότατα θα είναι αρνητικό, δηλαδή ο παραγωγός του αποβλήτου θα 
πρέπει να πληρώνει κάποιο χρηµατικό ποσό στη µονάδα ενεργειακής 
αξιοποίησης, τουλάχιστον ανάλογο µε το ποσό που πληρώνει για διαχείριση 
των αποβλήτων µε συµβατικές µεθόδους. 

 
• Έτσι το πρώτο στάδιο είναι οι διαπραγµατεύσεις και η συµφωνία επί της 

τιµής πώλησης της βιοµάζας  (θετικής ή αρνητικής). Αυτό το στάδιο πρέπει να 
γίνεται µε τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζει επάρκεια καυσίµου.  

• Το δεύτερο στάδιο είναι η συµφωνία µε τις οµάδες παιχτών που 
συµµετέχουν στις υπόλοιπες φάσεις της εφοδιαστικής. Οι µέθοδοι συλλογής 
και µεταφοράς της βιοµάζας πρέπει να επιλεγούν προσεκτικά και µετά από 
µελέτη όλων των παραµέτρων. Αν και εδώ το ρίσκο είναι πολύ µικρότερο - 
διότι σχετικά εύκολα µπορούν να γίνουν οι υπολογισµοί κόστους, πρέπει και 
πάλι να υπάρξουν διαπραγµατεύσεις, ώστε να γίνουν οι τελικές συµφωνίες.  
 

Πιθανοί επενδυτές 
 
Ο πιθανός επενδυτής πρέπει να εξετάσει προφανώς δύο σηµαντικούς 

παράγοντες για την εφαρµογή του όλου επιχειρηµατικού σχεδίου που δεν 
είναι άλλοι από τα έξοδα και τα έσοδα. Στα έξοδα συµπεριλαµβάνεται η 
διαδικασία απόκτησης της βιοµάζας, η επένδυση και τα λειτουργικά κόστη. 
Στα έσοδα περιλαµβάνονται η πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας προς το 
εθνικό δίκτυο ηλεκτρισµού καθώς και η εξοικονόµηση πετρελαίου για τις 
περιπτώσεις συµπαραγωγής (CHP) και η εξοικονόµηση ηλεκτρισµού για 
παραγωγή ψύξης για τις περιπτώσεις τρι-παραγωγής.  

 
Η στάθµιση των παραγόντων αυτών θα κρίνει την εφαρµογή του 

συστήµατος εφοδιαστικής από πλευράς του πιθανού επενδυτή. Πρόσφατα 
στην Ελλάδα άρχισε να εφαρµόζεται η απελευθέρωση της ενέργειας και αυτό 
δίνει σηµαντικές δυνατότητες στους πιθανούς επενδυτές.  
 
 Η µόνη πιθανή ανησυχία θα ήταν η προστασία του περιβάλλοντος, το 
οποίο είναι ένα θέµα προς επίλυση. Όµως, ένα τέτοιο εργοστάσιο πρέπει 
πρώτα να υποβάλει µια Μελέτη Περιβαλλοντικών Συνεπειών και µια Μελέτη 
∆ιάθεσης Αποβλήτων για τις οποίες πρέπει να πάρει έγκριση από το 
κυβερνητικό Γραφείο Περιφερειακού Σχεδιασµού, και έπειτα να λάβει Άδεια 
Εγκατάστασης και κατόπιν Άδεια Λειτουργίας. Οι µελέτες πρέπει να είναι 
σύµφωνες µε τους ισχύοντες Νόµους και θα πρέπει να εφαρµόζονται. Αυτή η 
διαδικασία διασφαλίζει ότι στην περίπτωση που ολοκληρωθεί ένα τέτοιο έργο 
και τεθεί σε λειτουργία, δεν θα υπάρχουν αρνητικές συνέπειες στο 
περιβάλλον. 
 
 
5. Επίλογος 
 
Η παρούσα δηµοσίευση έχει σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον του 
αναγνώστη για το θέµα της αξιοποίησης της βιοµάζας ως ενεργειακό υλικό. 
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∆όθηκαν κάποια στοιχεία και αναλύθηκαν οι δραστηριότητες του Εθνικού 
Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο χώρο της ενεργειακής αξιοποίησης των στερεών 
απορριµµάτων µε χαρακτηριστικότερο εκπρόσωπο την βιοµάζα. Πέρα από τα 
οικονοµικά και διαχειριστικά στοιχεία υπάρχει η επίσης σηµαντική θεµατική 
περιοχή της ενεργειακής τεχνολογίας Στερεών Αποβλήτων που επίσης έχει 
ελάχιστους αντιπροσώπους στον Ελληνικό χώρο. Υπάρχει η πεποίθηση και η 
ελπίδα ότι οι προσπάθειες µεµονωµένων ερευνητικών κέντρων και ελάχιστων 
επενδυτών θα βρουν ανταπόκριση και συνεχιστές στον Ελληνικό επενδυτικό 
χώρο -κυρίως σε ότι αφορά την αγορά ενέργειας- και έτσι στο εγγύς µέλλον 
θα µπορούµε σαν χώρα να βλέπουµε ότι κάτι βελτιώνεται και ότι δεν είµαστε 
ουραγός της Ευρώπης, ακόµα και των πρόσφατα ενσωµατωµένων στην ΕΕ 
χωρών.  
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