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Το έργο Geronimo 2 – BIOGAS στοχεύει στον καθορισμό δυναμικού βιοαερίου σε 
κτηνοτροφικές μονάδες και στην ανάδειξη της βιωσιμότητας επενδύσεων σταθμών 
βιοαερίου. Είναι μια πρωτοβουλία που βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 2,5 χρόνια 
και υποστηρίζεται από το πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο έργο συμμετέχουν 13 εταίροι από την Ευρώπη και θα 
πρέπει να συνεργαστούν στενά με:

• Κτηνοτρόφους για τον καταρτισμό επιχειρηματικών σχεδίων καθώς και τη 
μεταφορά της γνώσης των καλών πρακτικών σταθμών βιοαερίου.

• Πολιτικούς, για τον εντοπισμό και την υπέρβαση των εμποδίων που 
αποτρέπουν την ανάπτυξη του τομέα του βιοαερίου σε κάθε χώρα.

Στην Ευρώπη, σε αρκετές χώρες, η παραγωγή βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα 
είναι μια αρκετά διαδεδομένη διαδικασία. Για την παραγωγή βιοαερίου, η αναερόβια 
χώνευση εκτός από τα κτηνοτροφικά απόβλητα, συνήθως περιλαμβάνει και γεωργικά 
απόβλητα. Το βιοαέριο είναι ένα αέριο υψηλής ενεργειακής απόδοσης με 50-70% 
περιεκτικότητα σε μεθάνιο. Επίσης, το βιοαέριο μπορεί μέσω της συμπαραγωγής 
(CHP) να παράξει τόσο θερμότητα όσο και ηλεκτρισμό. Επιπλέον, σε πολλές χώρες 
το βιοαέριο που παράγεται από γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες μπορεί 
να ενισχύσει το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου. Το στερεό κομπόστ που παράγεται 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν λίπασμα υψηλής ποιότητας για τις γειτονικές 
καλλιέργειες ή να πωλείται ως εδαφοβελτιωτικό.

Πιο κάτω παρουσιάζονται διάφορα παραδείγματα υφιστάμενων σταθμών παραγωγής 
βιοαερίου σε χώρες της Ευρώπης, προκειμένου να αναδειχθούν τα οφέλη αυτής 
της τεχνολογίας.  Παρουσιάζονται συγκεντρωτικοί σταθμοί παραγωγής βιοαερίου 
(συνεργασία γειτονικών κτηνοτροφικών μονάδων) και μεμονωμένοι σταθμοί 
παραγωγής βιοαερίου. Όλες οι περιπτώσεις των σταθμών έχουν αντιμετωπιστεί με 
μια ολοκληρωμένη προσέγγιση ώστε να καλύπτονται οι βασικότερες οικονομοτεχνικές 
πτυχές. 

ΕΙ
ΣΑ

ΓΩ
ΓΗ

5



Faascht Farm 

Όνομα: Faascht Farm

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία 

Περιοχή: Attert στις Βρυξέλλες 

Attert, Βέλγιο

Ο	σταθμός	βιοαερίου	βρίσκεται	σε	λειτουργία	από	 το	2003,	 είναι	 ιδιοκτησίας	 των	αδελφιών	Kessler	
που	 είχαν	ως	 	 κίνητρο	 να	 αξιοποιήσουν	 την	 ενέργεια	 των	 κτηνοτροφικών	αποβλήτων	 με	 σκοπό	 το	
ενεργειακό	και	περιβαλλοντικό	όφελος	και	για	να	καταστούν	ενεργειακά	ανεξάρτητοι	χρησιμοποιώντας	μια	
ανανεώσιμη	πηγή	ενέργειας.	Οι	εγκαταστάσεις	αποτελούνται	από	μια	ειδική	δεξαμενή	στερεών		λυμάτων,	
μία	 δεξαμενή	 αποθήκευσης	 υγρού	 υποστρώματος	 (υγρά	 κτηνοτροφικά	 απόβλητα),	 ένα	 υδραυλικό	
σύστημα	εμβόλου	εγχύσεως	για	τα	στερεά	υποστρώματα,	δύο	χωνευτήρες	από	οπλισμένο	σκυρόδεμα	
που	είναι	εξοπλισμένοι	με	αναδευτήρες	και	καλύπτονται	από	γεωμεμβράνη,	ένα	μεταχωνευτήρα	(όπου	
θα	γίνει	μετέπειτα	η	 τρίτη	χώνευση),	 ένα	σύστημα	διαχωρισμού	φάσης,	μία	δεξαμενή	αποθήκευσης	
κομπόστ	για	υγρά	λύματα	και	ένα	στεγνωτήριο	για	τα	στερεά	υπολείμματα.	Το	προϊόν	που	έχει	ξεραθεί	
χρησιμοποιείται	ως	στρώση	σε	δάπεδο	στα	βουστάσια.	

Δεξαμενή	στερεών	λυμάτων:	1.000	m³	
Δεξαμενή	υγρών	κτηνοτροφικών	λυμάτων:	50	m3
2	Χωνευτήρες:		750	m3
Μετά-χωνευτήρας:		2.400	m3
Δεξαμενή	αποθήκευσης	βιοαερίου:	2	x	340	m3
Δεξαμενή	αναερόβιας	χώνευσης:	4.000	m³
Χρόνος	παραμονής	στο	χωνευτήρα:	40	μέρες
Θερμοκρασία	της	αναερόβιας	χώνευσης	(θερμοκρασία	λειτουργίας):	38°	C
Περίοδος	λειτουργίας	ανά	έτος:	7.860	ώρες
Κόστος	ανθρώπινου	δυναμικού	ανά	ημέρα	(σε	ώρες):	13	ώρες	ανά	ημέρα.

Το	βιοαέριο	που	αντλείται	από	την	αποθήκη	υποβάλλεται	σε	επεξεργασία	και	εισάγεται	στη	συμπαραγωγή.	Περίπου	
το	85%	της	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	διοχετεύεται	στο	δίκτυο.	Η	παραγόμενη	θερμότητα	χρησιμοποιείται	
στις	διεργασίες	του	σταθμού	 (5%),	για	 τη	θέρμανση	της	κτηνοτροφικής	μονάδας	 (5%)	και	για	 τη	ξήρανση	του	
κομπόστ	(67,5%).	Λόγω	του	σταθμού	βιοαερίου,	η	κτηνοτροφική	μονάδα	συμβάλλει	στη	μείωση	των	εκπομπών		
CO2	κατά	2,784	ετησίως.	

Πρώτες	ύλες	σταθμού:	υγρά	και	στερεά	κτηνοτροφικά	απόβλητα	 (αγελάδων,	χοίρων),	 ενσίρωμένο	καλαμπόκι,	
απόβλητα	από	τη	βιομηχανία	τροφίμων,	γρασίδι.
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Τροφοδοσία	σταθμού
Υγρά	λύματα	(αγελάδων,	χοίρων):	1.825	τόνοι	ανά	έτος
Στερεά	λύματα:	1.925	τόνοι	ανά	έτος
Ενσίρωμένο	καλαμπόκι:	270	τόνοι	ανά	έτος
Απόβλητα	από	τη	βιομηχανία	τροφίμων:	6,260	τόνοι	ανά	έτος
Γρασίδι:	300	τόνοι	ανά	έτος
Συνολικά:	12.000	τόνοι	ανά	έτος
Προέλευση	πρώτων	υλών:	Iδίοι	πόροι	και	από	βιομηχανίες	τροφίμων
Διαθέσιμος	χώρος	για	την	αξιοποίηση	του	λιπάσματος	του	σταθμού	βιοαερίου:	230	εκτάρια	(ιδιόκτητες	εκτάσεις)

Αξιοποίηση	 της	 θερμότητας:	 5%	 από	 το	 σταθμό	 (για	 τους	 χωνευτήρες),	 5%	 από	 την	 κτηνοτροφική	
μονάδα	(εγκαταστάσεις	βοοειδών),	67,5%	από	τη	ξήρανση	του	κομπόστ,	22,5%	απώλειες	θερμότητας.
Ηλεκτρική	ισχύς	μηχανής	βιοαερίου:	471kW	(311	+	80	+	80	kW)
Παραγόμενη	ηλεκτρική	ενέργεια:	3.700.000	kWh	ανά	έτος
Ετήσια	κατανάλωση	ενέργειας	(ηλεκτρική	ενέργεια)	από	το	ίδιο	το	σταθμό:	8%,	296.000	kWh	ανά	έτος.
Ετήσια	παροχή	ηλεκτρικής	ενέργειας	και	συνεισφορά	στο	(εθνικό)	ηλεκτρικό	δίκτυο:	85%,	3.145.000	
kWh/έτος.

Κόστος	επένδυσης:	1.833.280	€
(50%	για	έργα	πολιτικού	μηχανικού,	25%	για	το	διαχωρισμό	του	βιοαερίου	και	την	παραγωγή	ενέργειας	και	25%	
για	τη	ξήρανση	του	κομπόστ).
Ίδια	κεφάλαια:	1.228.300	€	(66%)
Κρατική	επιχορήγηση:	604.980€	(33%)	(Ευρωπαϊκή	Επιτροπή,	περιοχή	Βαλονίας,	επικράτεια	Λουξεμβούργου.	
Κρατική	επιδότηση	[σε	€	/	kWhel]	-	0,025	-	0,03	€	ανά	kWh

Η	 ποσότητα	 της	 θερμότητας	 που	 χρησιμοποιείται	 κατά	 τις	 διεργασίες	 επεξεργασίας	 του	 κομπόστ	
οφείλεται	στους	αυστηρούς	κανόνες	που	επιβάλλονται	από	την	κυβέρνηση	σχετικά	με	την	περιεκτικότητα	
σε	άζωτο	και	των	ρύπων	κατά	τη	χώνευση.	Για	αυτόν	τον	λόγο,	οι	αγρότες	πρέπει	να	δαπανούν	σχεδόν	
όλη	τη	θερμότητα	για	να	ξήρανση	του	κομπόστ.

Το	σύστημα	επεξεργασίας	του	κομπόστ	του	εργοστασίου	ακολουθεί	τους	αυστηρούς	κανονισμούς	για	
το	άζωτο	που	ισχύουν	στη	χώρα.	Όπως	φαίνεται	και	από	πιο	πάνω,	το	σύνολο	της	θερμότητας	που	
παράγεται	από	τους	εναλλάκτες	θερμότητας	της	συμπαραγωγής	χρησιμοποιείται	κυρίως	για	το	σύστημα	
ξηράνσεως	του	κομπόστ	(67,5%)	και	θέρμανσης	των	χωνευτήρων.	Μόνο	το	5%	χρησιμοποιείται	στις	
εγκαταστάσεις	της	κτηνοτροφικής	μονάδας.	

Συμμετοχή	εταιρείας:
Vrehen	sarl	(Λουξεμβούργο)

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά στοιχεία

Διδάγματα
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Surizénergie

Όνομα: Surizénergie

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία 

Περιοχή: Surice (Philippeville), Βέλγιο

Surice (Philippeville), Βέλγιο

Ο	σταθμός	βιοαερίου	βρίσκεται	σε	λειτουργία	από	το	2006	και	αποτελείται	από	μία	αποθήκη		στερεού	
υποστρώματος,	μία	δεξαμενή	αποθήκευσης	υγρών	λυμάτων,	ένα	χωνευτήρα	και	ακόμα	μια	δεξαμενή	
αποθήκευσης.	 Για	 την	 επιτυχή	 λειτουργία	 του	 έργου	 3	 κτηνοτροφικές	 μονάδες	 συνεργάζονται	 για	
παροχή	λυμάτων	στο	χωνευτήρα.	Τα	υποπροϊόντα	της	βιομηχανίας	τροφίμων	δεν	γίνονται	δεκτά	για	
την	αποφυγή	οποιονδήποτε	μόλυνσεων.	Η	θερμότητα	που	παράγεται	από	το	σύστημα	χρησιμοποιείται	
για	τη	θέρμανση	16	οικιών.	Το	μεγαλύτερο	μέρος	της	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	διοχετεύεται	στο	
δίκτυο	διανομής	ηλεκτρικής	ενέργειας.

Χωνευτήρας:	1.500	m3
Δεξαμενή	αποθήκευσης	βιοαερίου:	260	m3
Δεξαμενή	αποθήκευσης	χωνεμένης	κοπριάς:	1.500	m³
Χρόνος	παραμονής	στο	χωνευτήρα:	40-50	μέρες
Θερμοκρασία	της	αναερόβιας	χώνευσης	(θερμοκρασία	λειτουργίας):	35-38°	C
Περίοδος	λειτουργίας	ανά	έτος:	7.680	ώρες
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Εισαγωγή	υγρών	λυμάτων	(από	αγελάδες):	500	τόνους	ανά	έτος
Στερεή	κοπριά	:	1.800	τόνοι	ανά	έτος
Ενσίρωμένο	καλαμπόκι,	ζαχαρότευτλα:	1.800	τόνοι	ανά	έτος
Απόβλητα	από	βιομηχανία	τροφίμων:	Όχι
Γρασίδι:	10	τόνοι	ανά	έτος
Προέλευση	πρώτων	υλών:	συνολικά	λύματα	από	τις	3	κτηνοτροφικές	μονάδες	
Διάθεση	λιπάσματος	σταθμού	βιοαερίου:	120	εκτάρια	(συνολικά	3	κτηνοτροφικές	μονάδες)

Θερμική	ισχύς	του	κινητήρα	του	βιοαερίου:	138	kW
Παραγωγή	θερμικής	ενέργειας:	1.060.000	kWh	ανά	ανά	έτος
Αξιοποίηση	της	θερμότητας
Θέρμανση	7	κατοικιών	και	9	διαμερισμάτων
Ηλεκτρική	ισχύς	σταθμού	βιοαερίου:	104	kW
Παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας:	792.000	kWh	ανά	έτος
Ετήσια	κατανάλωση	ενέργειας	(ηλεκτρική	ενέργεια)	από	τους	ίδιους	τους	σταθμούς:	40.000	kWh	ανά	
έτος
Ετήσια	παροχή	ηλεκτρικής	ενέργειας	και	συνεισφορά	στο	εθνικό	δίκτυο	ηλεκτρικής	ενεργειας:	707.000	
kWh/έτος

Το	πιλοτικό	αυτό	έργο	ξεκίνησε	από	μια	πρωτοβουλία	μιας	μη-κερδοσκοπικής	ένωσης	που	ίδρυσε	το	
χωριό	Surizée	στο	Βέλγιο,	σε	μια	προσπάθεια	διαχείρισης	αποβλήτων	και	 την	παραγωγή	ενέργειας	
από	τοπικούς	πόρους.	Αρχικά,	οι	κάτοικοι	ήταν	αρνητικοί	στην	εγκατάσταση	του	σταθμού	παραγωγής	
βιοαερίου	στην	περιοχή	τους	φοβούμενοι	τις	οσμές,	το	θόρυβο	και	δεν	ενέκριναν	αυτό	το	έργο.	Σήμερα,	
αυτό	το	πιλοτικό	έργο	είναι	πλήρως	αποδεκτό	και	έχει	γίνει	κατανοητό	το	όφελος	που	έχει	προκύψει.	Το	
έργο	συμβάλλει	στην		παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας	με	αξιοποιώντας	μια	ανανεώσιμη	πηγή	ενέργειας	
με	ορθή	διαχείριση	αποβλήτων	και	με	τη	συνεισφορά	και	τη	συνεργασία	των	αγροτών,	των	πολιτών	και	
των	τοπικών	αρχών	της	κοινότητας	Surizée.

Ένα	μικτό	υπόστρωμα	(από	διάφορες	πρώτες	ύλες	τροφοδοτεί	τον	χωνευτήρα.	Λόγω	της	νομοθεσίας	και	
της	απόφασης	να	μην	ενσωματωθούν	απόβλητα	βιομηχανίας	τροφίμων	στο	σταθμό,	έχουν	αποφευχθεί	
οι	εκπομπές	ρύπων.	Αυτό	επιτρέπει	στους	αγρότες	τη	διανομή	λιπάσματος	στην	ευρύτερη	περιοχή	των	
120	εκταρίων	γης.

Κόστος	επένδυσης:	848.000	€
Κρατική	επιδότηση	(σε	€/kWhel):	0.029-0.058	€	ανά	kWh
Ίδια	κεφάλαια:	13.000€	(2%)
Κρατική	 επιχορήγηση:	 €835.000	 (98%)	 συγχρηματοδότηση	 Ευρώπης	Ένωσης	 και	 της	 περιοχή	 της	
Βαλονίας.

Εμπλεκόμενοι	 φορείς:	 Γραφείο	 Προγραμματισμού	 LEE(Λουξεμβούργο),	 TMC	 s.a.	 (Βέλγιο),	 Bio-
dynamics	s.a.	(Βέλγιο),	Rehau	(Βέλγιο),	CIS	Dofny	(Βέλγιο),	Sanelec	(Βέλγιο),	Vicabois	(Βέλγιο)

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα 



Συνεταιρισμός γεωργών “OSATINA” Ivankovo

Όνομα: Συνεταιρισμός γεωργών “OSATINA” Ivankovo

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Syrmia, Ivankovo, Κροατία

Syrmia, Ivankovo, Κροατία

Η	κτηνοτροφική	μονάδα	αποτελείται	από
1.650	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής	(33.000	-	36.000	λίτρα	γάλακτος	ανά	ημέρα).	
Μέχρι	σήμερα	περισσότερα	από	13	εκατομμύρια	ευρώ	έχουν	επενδυθεί	στην	κτηνοτροφική	μονάδα	
για	 τον	 εκσυγχρονισμό	 της.	 Η	 κτηνοτροφική	 μονάδα	 έχει	 εξαπλωθεί	 σε	 σχεδόν	 20	 εκτάρια.	 Κύριες	
λειτουργίες	της	μονάδας	είναι:
•	καθημερινή	παραγωγή	γάλακτος
•	παραγωγή	ζωοτροφών
•	εγκατάσταση	σταθμού	βιοαερίου
•	θερμοκήπιο	παραγωγής	κηπευτικών
•	εργοστάσιο	-	ξηραντήριο
•	παραγωγή	λιπάσματος
•	άρδευση

Ηλεκτρική	ισχύς	σταθμού:	2	x1	MW
Θερμική	ισχύς	σταθμού:	2	x	1.3	MW
Πρώτες	ύλες:	Κτηνοτροφικά	απόβλητα,	ενσιρωμένο	καλαμπόκι
Τρεις	χωνευτήρες	αναερόβιας	ζύμωσης	χωρητικότητας	3,850	m3

Μονάδα	δοσολογίας	ενσίρωσης	καλαμποκιού
Μονάδα	συμπαραγωγής	ηλεκτρισμού	και	θερμότητας
Δεξαμενή	αποθήκευσης	υγρών	λυμάτων
Μονάδα	υποσταθμού

Πηγή:	www.cired.be/CIRED09/pdfs/CIRED2009_0785_Paper.pdf
Δοχεία	μεσόφυλης	ζύμωσης	(6	τεμάχια-ύψος:	5m,	διάμετρος:	18m,	σταθερή	θερμοκρασία:	37	°C)
Δοχεία	θερμόφυλης	ζύμωσης	(6	τεμάχια	-	ύψος:	5m,	διάμετρος:	20m,	σταθερή	θερμοκρασία:	55	°C)
2	δοχεία	αποθήκευσης	βιοαερίου	(ύψος:	5m,	διάμετρος:16m,	χωρητικότητας:	1,000	m3)
10.000	m3	δεξαμενές	αποθήκευσης	προσωρινής	φύλαξης	+	20.000	m3	δεξαμενές	αποθήκευσης	υγρών	
λυμάτων
3	γεννήτριες	500	kW
1	γεννήτρια	1.000	kW
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220	m3	κτηνοτροφικών	αποβλήτων	ανά	ημέρα
60-70% της τροφοδοσίας είναι κτηνοτροφικά απόβλητα
Το	ενσιρωμένο	καλαμπόκι	χρησιμοποιείται	για	το	υπόλοιπο	της	τροφοδοσίας.
Πηγή:	http://www.glas-slavonije.hr/vijest.asp?rub=7&ID_VIJESTI=139107	

Εκτιμώμενη	παραγωγή	βιοαερίου	4.000.000	m3/έτος
Παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας	8.370.000	kWh/έτος
Η	προβλεπόμενη	παραγωγή	χούμου	είναι	2.000	τόνους	ανά	έτος
Παραγόμενη	θερμότητα:	50.000	kWh	(300.000	MJ)	/	ημέρα
Η	ηλεκτρική	ενέργεια	διοχετεύεται	στο	δίκτυο	διανομής	ηλεκτρικής	ενέργειας	(10kV)
Πηγή:	www.cired.be/CIRED09/pdfs/CIRED2009_0785_Paper.pdf

Δυστυχώς,	αυτή	τη	στιγμή	υπάρχουν	μόνο	δύο	μονάδες	παραγωγής	βιοαερίου	στην	Κροατία	οι	οποίες	
ανήκουν	στην	 ίδια	εταιρεία.	Αυτό	καθιστά	τη	διαδικασία	της	επιλογής	καλών	παραδειγμάτων	αρκετά	
εύκολη.	Επιλέχθηκε	η	παλαιότερη	κτηνοτροφική	μονάδα	γιατί	έχει	ήδη	ξεπεράσει	τις	θετικές	προσδοκίες	
των	ιδιοκτητών	της,	ενώ	η	νεότερη	μονάδα,	που	άρχισε	να	λειτουργεί	στα	μέσα	του	2011,	εξαιρέθηκε	
από	τα	καλά	παραδείγματα	σε	αυτό	το	στάδιο.

Η	περίπτωση	αυτή	δείχνει	μια	ολοκληρωμένη	γεωργική	παραγωγή	που	είναι	ιδιαίτερα	αξιοσημείωτη,	
δεδομένου	ότι	 επιτρέπει	 τη	 χρήση	όλων	 των	ανανεώσιμων	πηγών	 ενέργειας	που	συνδέονται	 με	 τη	
γεωργική	παραγωγή.	Οι	σταθμοί	παραγωγής	βιοαερίου	επιτρέπουν	στους	αγρότες	και	στις	εταιρείες	
να	 λύσουν	 ορισμένα	 από	 τα	 προβλήματά	 διαχείρισης	 των	 κτηνοτροφικών	 τους	 αποβλήτων,	 αλλά	
ταυτόχρονα	 τους	 δίνει	 την	 ευκαιρία	 για	 την	 παραγωγή	 λιπασμάτων	 και	 την	 προηγμένη	 παραγωγή	
κηπευτικών.

Εξαιρετικό παράδειγμα μιας ολοκληρωμένης γεωργικής διαδικασίας που σχετίζεται με τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Πώληση	παραγόμενης	ηλεκτρικής	ενέργειας	στην	εθνική	εταιρεία	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας.
Επίλυση	ζητημάτων	διαχείρισης	κτηνοτροφικών	αποβλήτων	σε	κτηνοτροφικές	μονάδες.
Παραγωγή	λιπάσματος.
Η	θερμότητα	που	παράγεται	αξιοποιείται	στις	μονάδες	ξήρανσης	και	στις	κρύες	δεξαμενές	αποθήκευσης.	

Γεωργικός	σύνδεσμος	OSATINA	-	Επενδυτής
Το	μεγαλύτερο	μέρος	της	επένδυσης	έγινε	από	ιδία	κεφαλαία.
Μέρος	επένδυσης	από	τραπεζικά	δάνεια.

Ο	σταθμός	βιοαερίου	συμβάλλει	θετικά	σε	θέματα:
•	διαχείρισης	αποβλήτων
•	προστασία	ποιότητας	του	αέρα
•	ελέγχου	της	ρύπανσης
•	έλεγχος	οσμών

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα
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Animalia Biogas CHP, που ανήκει στην εταιρεία Animalia Genetics LTD

Όνομα: Animalia Biogas CHP, που ανήκει στην εταιρεία Animalia Genetics LTD

Περιοχή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Κοινότητα Μαρκί, Επαρχεία Λευκωσίας, στην Κύπρο

Κοινότητα Μαρκί, Επαρχεία Λευκωσίας, στην Κύπρο

Η	 Animalia	 Genetics	 είναι	 ο	 ιδιοκτήτης	 ενός	 σταθμού	 Συμπαραγωγής	 Ηλεκτρισμού	 και	 Θερμότητας	 με	 τη	
χρήση	βιοαερίου	που	βρίσκεται	στην	Κοινότητα	Μαρκί	στην	Επαρχία	Λευκωσίας.	Ιδρύθηκε	το	2008.	Η	εταιρεία	
έχει	 στην	 ιδιοκτησία	 της	 305	 δεκάρια	 γεωργικών	 καλλιεργειών	 και	 νοικιάζει	 1.330	 δεκάρια.	 Εκτός	 από	 τα	
κτηνοτροφικά	απόβλητα	που	προέρχονται	από	την	κτηνοτροφική	μονάδα	χοίρων	Animalia,	2	γειτονικά	βουστάσια	
και	 2	 χοιροτροφικές	 μονάδες	παρέχουν	 επίσης	 κτηνοτροφικά	 απόβλητα	 στο	 σταθμό	 βιοαερίου.	 Επιπλέον,	 τα	
πρωτεΐνες	 ζωικής	προέλευσης,	μετά	 την	παστερίωση	 τους	στους	70oC	στη	μονάδα	παστερίωσης,	 εισάγονται	
στους	χωνευτήρες.	Το	προσωπικό	του	σταθμού	αποτελείται	από	έναν	μηχανικό	και	δύο	βοηθούς.	Η	κτηνοτροφική	
μονάδα	εκτροφής	χοίρων	είναι	μια	από	τις	μεγαλύτερες	στη	Κύπρο	με	ετήσια	παραγωγή	πάνω	από	25.000	ζώα	
ετησίως.	Η	μονάδα	εκτροφής	χοίρων	αποτελείται	από	τα	ακόλουθα	τμήματα:
•	Χώρος	διαμονής	χοιρομητέρων
•	Χώρος	τοκετού
•	Χώρος	απογαλακτισμού
•	Χώρος	ανάπτυξης
•	Χώρος	πάχυνσης
Όλοι	οι	χώροι	είναι	πλήρως	αυτοματοποιημένοι	για	τη	διατροφή	των	ζώων,	αερίζονται,	ψύχονται	και	θερμαίνονται.	
Κοντά	στην	 κτηνοτροφική	 μονάδα	Animalia	 υπάρχει	 η	 μονάδα	 κομποστοποίησης	 η	 οποία	 είναι	 η	 μεγαλύτερη	
μονάδα	κομποστοποίησης	στην	Κύπρο.	Στο	σταθμό	παράγονται	περισσότερα	από	20,000	m3	ανά	έτος	οργανικού	
λιπάσματος.

Ο	σταθμός	βιοαερίου	Animalia	αποτελείται	από:
•	2	αναερόβιους	χωνευτήρες	των	4.000	m3	και	1	αναερόβιο	χωνευτήρα	των	3.000	m3

•	1	αντλιοστάσιο
•	1	δωμάτιο	ελέγχου	με	κάμερες	παρακολούθησης	
•	 4	 μηχανές	 Συμπαραγωγής	 ηλεκτρισμού	 και	 θερμότητας	 με	 εγκατεστημένη	 ισχύ	 250	 kW	
έκαστος(Κατασκευαστής:	DEUTZ)
•	1	διαχωριστή	υγρών/	στερεών	λυμάτων
•	Συνολική	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	ανά	έτος:	6.600.000	kWh
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Κτηνοτροφικά	 απόβλητα	 της	 κτηνοτροφικής	 μονάδας	 Animalia,	 κτηνοτροφικά	 απόβλητα	 από	 τα	 2	
γειτονικά	βουστάσια	και	2	χοιροστάσια	και	πρωτεΐνες	ζωικής	προέλευσης	μετά	την	παστερίωση	τους	
στους	70oC.

Βιοαέριο,	ηλεκτρική	ενέργεια,	θερμότητα	και	χωνευμένο	υπόστρωμα.
Η	ετήσια	παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας	του	σταθμού	βιοαερίου	είναι	6.600.000	kWh.
Το	εργοστάσιο	είναι	ο	κύριος	φορέας	παροχής	θερμικής	ενέργειας	στην	κτηνοτροφική	εκμετάλλευση.
Το	χωνευμένο	υπόστρωμα	εισέρχεται	στην	μονάδα	λιπασματοποίησης	για	την	παραγωγή	του	οργανικού	
λιπάσματος.
Παραγωγή του υψηλής ποιότητας οργανικού λιπάσματος (περισσότερο από 20,000 m3).

Οι	κτηνοτρόφοι	και	οι	νέοι	επενδυτές	βιοαερίου	πρέπει	να	απαιτήσουν	καλύτερη	επιδότηση	στην	Κύπρο,	
διότι	η	υφιστάμενη	τιμή	επιδότησης	είναι	πολύ	χαμηλή.

Το	 σύνολο	 της	 παραγόμενης	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 από	 το	 σταθμό	 βιοαερίου	 εισέρχεται	 στο	 δίκτυο	
με	 επιδότηση	0,1213€/kWh.	Επιπλέον	η	κτηνοτροφική	μονάδα	Animalia	 έχει	σταθερή	εξοικονόμηση	
χρημάτων	από	τη	χρήση	της	θερμότητας	που	παράγεται	από	τη	συμπαραγωγή		στο		σταθμό	βιοαερίου	
και	 στην	 κτηνοτροφική	 μονάδα.	 Επιπλέον,	 υπάρχει	 ένα	 επιπλέον	 εισόδημα	 από	 την	 πώληση	 των	
δικαιωμάτων	εκπομπών	διοξειδίου	του	άνθρακα	του	σταθμού	βιοαερίου	στο	χρηματιστήριο	της	εμπορίας	
των	εκπομπών	διοξειδίου	του	άνθρακα.

Animalia Genetics LTD
Η	Animalia	Genetics	LTD	είναι	η	μεγαλύτερη	Γενετική	Εταιρεία	Χοίρων	στην	Κύπρο.	Ιδρύθηκε	το	1985	
και	παρέχει	υψηλής	ποιότητας	γενετικού	υλικού	στην	Κύπρο.	Έχει	εμπειρία	πέραν	των	20	ετών	στην	
εκτροφή	χοίρων	και	προσφέρει	εξειδικευμένες	λύσεις	για	τη	σύγχρονη	χοιροτροφία.	Η	εταιρεία	καλύπτει	
όλους	 τους	 τομείς	 της	αναπαραγωγής,	 διατροφής,	στέγασης,	 υγείας	 και	συστημάτων	παραγωγικών	
διαδικασιών.
Άλλοι	εμπλεκόμενοι	φορείς:	η	τράπεζα,	το	Υπουργείο	Εμπορίου,	Βιομηχανίας	και	Τουρισμού,	η	Αρχή	
Ηλεκτρισμού	Κύπρος	και	το	Υπουργείο	Γεωργίας,	Φυσικών	Πόρων	και	Περιβάλλοντος.

Έλλειψη	εγκαταστάσεων	τηλεθέρμανσης.
Όσον	αφορά	το	σταθμό	συμπαραγωγής	βιοαερίου	με	τη	χρήση	βιομάζας	στην	Κύπρο	το	50%	στα	τέλη	
σύνδεσης	με	το	δίκτυο	καταβάλλονται	από	τον	ιδιοκτήτη.
Ανασταλτικοί	 παράγοντες	 για	 την	 προώθηση	 της	 ηλεκτροπαραγωγής	 από	 βιοαέριο	 στην	 Κύπρο	
αποτελούν	 το	υψηλό	κόστος	 της	παραγωγής	ηλεκτρικής	 ενέργειας,	 λόγω	των	εισαγωγών	καυσίμων	
στην	Κύπρο,	καθώς	και	η	χαμηλή	επιδότηση	της	παραγόμενης	kWh	από	τους	σταθμούς	βιοαερίου.	

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά στοιχεία

Διδάγματα
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Andriana Biogas CHP plant

Όνομα: Σταθμός παραγωγής βιοαερίου που ανήκει στην Εταιρεία Α/φοι Ανδρέου Χοιροστάσια Λτδ

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή : Ξυλοτύμπου, Κύπρος

Ξυλοτύμπου, Κύπρος

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	Ανδριάνα	ήταν	ο	πρώτος	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	από	 τη	
χρήση	κτηνοτροφικών	αποβλήτων		χοίρων	στην	Κύπρο	και	τέθηκε	σε	λειτουργία	στα	τέλη	του	2007.

Το	χοιροστάσιο	Ανδριάνα	αποτελείται	από	800	χοιρομητέρες	(275kg	μέσος	όρο),	8.235	χοίρων	πάχυνσης	
(82kg	μέσος	όρο)	και	1.389	χοιρίδια	(13kg	μέσος	όρο).

Οι	 συνολικές	 ανάγκες	 σε	 ηλεκτρική	 ενέργεια	 της	 κτηνοτροφικής	 μονάδας	 Ανδριάνα,	 καθώς	 και	 οι	
θερμικές	 ανάγκες	 της,	 καλύπτονται	 από	 τη	συμπαραγωγή	ηλεκτρικής	 ενέργειας	 και	 θερμότητας	 της	
μονάδας	 παραγωγής	 βιοαερίου.	 Επιπλέον,	 οι	 ανάγκες	 σε	 ηλεκτρική	 ενέργεια	 αλλά	 και	 θερμότητας	
των	υπόλοιπων	διεργασιών	του	σταθμού	βιοαερίου	καλύπτονται	από	την	παραγόμενη	θερμότητα	και	
ηλεκτρισμό	του	σταθμού.	Η	μια	μηχανή	του	σταθμού	μπορεί	να	λειτουργήσει	με	τη	χρήση	δύο	καυσίμων,	
όπου	εκτός	από	το	βιοαέριο,	μπορεί	να	γίνει		χρήση	πετρελαίου	ως	εφεδρικού	καυσίμου	όταν	αυτό	είναι	
αναγκαίο.	Το	πλεόνασμα	της	ηλεκτρικής	ενέργειας	που	παράγεται	στη	μονάδα	διοχετεύεται	στο	δίκτυο	
διανομής	ηλεκτρικής	ενέργειας	με	επιδότηση	0,1213	€	ανά	KWh.

Ο	σταθμός	Ανδριάνα	θεωρείται	καλό	παράδειγμα	σταθμού	βιοαερίου	στην	Κύπρο	καθώς	καλύπτει	όλες	
τις	 ηλεκτρικές	 και	 θερμικές	ανάγκες	 της	 κτηνοτροφικής	μονάδας	με	μειωμένες	απώλειες.	Επιπλέον,	
ο	 σταθμός	 έχει	 μια	 ικανοποιητική	 και	 σταθερή	 παραγωγή	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 και	 θερμότητας,	
χρησιμοποιώντας	σχετικά	μια	μικρή	ποσότητα	πετρελαίου.	Κατά	το	έτος	2010	η	κατανάλωση	πετρελαίου	
ανήρθε	στα	21.763	λίτρα.

Χωνευτήρας:	Χωρητικότητα	 -	 3.000	m3,	 θερμοκρασία	 λειτουργίας	 -	 38oC,	Χρόνος	παραμονής	 -	 20	
ημέρες.
2	μηχανές:	Κατασκευαστής	-	Dreyer	&	Bosse	Gmbh,	Εγκατεστημένη	ισχύς	-	250kW	έκαστη,	
Μια	διπλού	καυσίμου	και	μια	μόνο	βιοαέριο.
Η	συνολική	θερμική	ισχύς	εκτιμάται	στο	35%	και	η	ηλεκτρική	40%.
4	αναδευτήρες	επιφανείας	για	την	περιοδική	ανάμιξη	και	απομάκρυνση	του	θείου.
Σύνολο	παραγωγής	ηλεκτρικής	ενέργειας	της	μονάδας	το	2010:	2.486.714	kWh.
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Καθημερινά:	 100-110	 τόνοι	 αποβλήτων:	 περίπου	 90%	 απόβλητα	 χοίρων,	 περίπου	 10%	 απόβλητα	
πουλερικών	και	σε	μικρές	ποσότητες	απόβλητα	από	βοοειδή.

Παραγωγή	βιοαερίου:	εκτιμάται	ότι	καθημερινά	παράγονται	1.800-2.000	m3	βιοαερίου	
Ηλεκτρισμός:	 η	 μονάδα	 παράγει	 2.486.714	 kWh	 ετησίως	 και	 χρησιμοποιεί	 περίπου	 12%	 για	 τις	
διεργασίες	 (στη	 κτηνοτροφική	μονάδα	και	στο	σταθμό).	Η	 ετήσια	 κατανάλωση	ηλεκτρικής	 ενέργειας	
στη	κτηνοτροφική	μονάδα	είναι	160.413	kWh	και	στο	σταθμό	132.228	kWh.	Η	παραγόμενη	θερμική	
ενέργεια	χρησιμοποιείται	για	τα	γραφεία,	το	σταθμό	και	το	χωνευτήρα.	
Η	συνολική	κατανάλωση	θερμότητας	στη	κτηνοτροφική	μονάδα	είναι:	4.933	kWh.

Όπως	 δήλωσε	 ο	 ιδιοκτήτης,	 είναι	 πολύ	 σημαντικό	 να	 υπάρχει	 ο	 κατάλληλος	 σχεδιασμός	 ενός	
σταθμού	βιοαερίου.	Η	λανθασμένη	διαστασιολόγηση	ενός	σταθμού	μπορεί	να	επιφέρει	πολύ	αρνητικά	
αποτελέσματα	σε	μια	επένδυση	βιοαερίου.	Επίσης,	στην	 	Κύπρο,	κατά	τον	 ιδιοκτήτη,	 τα	οικονομικά	
κίνητρα	για	τις	επενδύσεις	σταθμών	βιοαερίου	είναι	εξαιρετικά	χαμηλά.	

Συνολικό	κόστος	επένδυσης:	1.800.000€	(50%	ίδια	κεφάλαια	και	50%	δανεισμός)	
Κόστος	συντήρησης:	≈	0,02€ανά	KWh	που	παράγεται
Οι	ανάγκες	της	κτηνοτροφικής	μονάδας	σε	ηλεκτρική	ενέργεια	και	θερμότητα	καλύπτονται	από	τη	χρήση	
βιοαερίου	έτσι	επιτυγχάνεται	εξοικονόμηση	χρημάτων.	
Η	περίσσεια	της	παραγόμενης	ηλεκτρικής	ενέργειας	οδηγείται	στο	δίκτυο	με	τιμή	πώλησης	0,1213	€	
ανά	kWh.
Επίσης,	σημαντικό	έξοδο	είναι	η	μεταφορά	των	κτηνοτροφικών	αποβλήτων.

Ο	διευθυντής	του	σταθμού	κ.	Ανδρέου	είναι	ο	πρόεδρος	του	Συνδέσμου	Βιοαερίου	στην	Κύπρο.	
Andreou Brothers Pig Farms LTD
Η	εταιρεία	ιδρύθηκε	το	1971	στη	Λύση	και	δραστηριοποιείται	στον	τομέα	παραγωγής	χοιρινού	κρέατος.	
Την	εταιρεία	συγκροτούν	οκτώ	ιδιόκτητες	χοιροτροφικές	μονάδες	σε	Λάρνακα	και	Πάφο,	με	δυναμικότητα	
4800	χοιρομητέρων	και	55.000	ζώων	συνολικά.	Διαθέτει	σύγχρονες	μονάδες	παραγωγής	στις	οποίες	οι	
λειτουργίες	ελέγχονται	από	ηλεκτρονικούς	υπολογιστές.	Ακολουθείται	διαδικασία	τεχνητής	γονιμοποίησης	
για	τον	έλεγχο	της	παραγωγής,	και	διατηρείται	σύστημα	υγρής	διατροφής	για	τη	βιολογική	εκτροφή	των	
γουρουνιών.
Η	εταιρεία	διαθέτει	στην	αγορά	1500	ζώα	(145.000	kg	ζωντανού	κρέατος)	εβδομαδιαίως.	Οι	αριθμοί	
αυτοί	αντιπροσωπεύουν	το	13%	της	Κυπριακής	παραγωγής	χοιρινού	κρέατος	και	καθιστούν	την	εταιρεία	
ως	τον	αδιαφιλονίκητο	ηγέτη	του	κλάδου.
Άλλοι	εμπλεκόμενοι	φορείς:	η	τράπεζα	και	το	Υπουργείο	Εμπορίου,	Βιομηχανίας	και	Τουρισμού.

Έλλειψη	εγκαταστάσεων	τηλεθέρμανσης.
Όσον	αφορά	το	σταθμό	συμπαραγωγής	βιοαερίου	με	τη	χρήση	βιομάζας	στην	Κύπρο	το	50%	στα	τέλη	
σύνδεσης	με	το	δίκτυο	καταβάλλονται	από	τον	ιδιοκτήτη.
Ανασταλτικοί	 παράγοντες	 για	 την	 προώθηση	 της	 ηλεκτροπαραγωγής	 από	 βιοαέριο	 στην	 Κύπρο	
αποτελούν	 το	υψηλό	κόστος	 της	παραγωγής	ηλεκτρικής	 ενέργειας,	 λόγω	των	εισαγωγών	καυσίμων	
στην	Κύπρο,	καθώς	και	η	χαμηλή	επιδότηση	της	παραγόμενης	kWh	από	τους	σταθμούς	βιοαερίου.

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα



Hradešice

Όνομα: BΣταθμός παραγωγής βιοαερίου - Hradešice

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: HHoražďovice, Δημοκρατία της Τσεχίας

Horažďovice, Δημοκρατία της Τσεχίας

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	βρίσκεται	στο	νότιο	τμήμα	της	Βοημίας	στο	χωρίο	Hradešice,	 της	
εταιρείας	Agrospol.	Ωστόσο	ο	σταθμός	χρησιμοποιεί	πρώτες	ύλες	όχι	μόνο	από	την	εν	λόγω	εταιρεία,	
αλλά	και	από	άλλες	γειτονικές	κτηνοτροφικές	μονάδες.	Πρόσθετα	υλικά	εισόδου	στο	σταθμό	είναι	τα	
υπολείμματα	από	την	παραγωγή	κρέατος	και	οστεάλευρων.
Η	εταιρεία	Agrospol,	Malý	Bor	a.s.	διαχειρίζεται	περίπου	2,400	εκτάρια	καλλιεργήσιμης	γης.	Η	ζωική	
παραγωγή	αποτελείται	από	1,300	βοοειδή	εκ	των	οποίων	450	είναι	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής	με		
ετήσια	παραγωγή	4	εκατ.	κιλά	γάλακτος.	Επιπρόσθετα	υπάρχουν	200	χοιρομητέρες	που	εκτρέφονται	
για	την	αναπαραγωγή	των	χοίρων.
Η	 κτηνοτροφική	 παραγωγή	 πραγματοποιείται	 σε	 σύγχρονες	 εγκαταστάσεις,	 οι	 οποίες	 ικανοποιούν	
πλήρως	τις	απαιτήσεις	για	την	καλή	διαβίωση	των	ζώων	και	 τους	κανονισμούς	σχετικά	με	την	καλή	
μεταχείριση	των	ζώων.
Η	 φυτική	 παραγωγή	 εκτός	 από	 την	 παραγωγή	 ζωοτροφών,	 καλύπτει	 τη	 συγκομιδή	 των	 σιτηρών,	
πατατών	κ.ά.
Με	 τη	 χρήση	 βιοαερίου	 στη	 μονάδα	 συμπαραγωγής	 παράγεται	 θερμότητα	 και	 ηλεκτρική	 ενέργεια.	
Η	 ηλεκτρική	 ενέργεια	 πωλείται	 στο	 δίκτυο	 και	 η	 θερμότητα	 χρησιμοποιείται	 για	 τη	 θέρμανση	 των	
εγκαταστάσεων	της	κτηνοτροφικής	μονάδας	Hradešice.
Η	χωρητικότητα	 του	σταθμού	βιοαερίου	 είναι	 14,755	 τόνοι	 ετησίως	 εκ	 των	οποίων	περίπου	13,755	
τόνοι	προέρχονται	από	απόβλητα	χοίρων	(7%	ξηρή	μάζα)		και	1,000	τόνοι	ετησίως	από	την	παραγωγή	
κρέατος	και	οστεάλευρων	της	εταιρείας	ASAVET	sro	Biřkov.

Η	 βιομάζα	 που	 συλλέγεται	 σε	 έναν	 αποθηκευτικό	 χώρο	 έχει	 χωρητικότητας	 250	m3.	 Στη	 συνέχεια	
το	 μίγμα	 αντλείται	 μέσα	 στο	 χωνευτήρα	 χωρητικότητας	 1.500	m3.	 Η	 τροφοδοσία	 του	 μίγματος	 στο	
χωνευτήρα	είναι	πλήρως	αυτοματοποιημένη	σε	καθορισμένα	χρονικά	διαστήματα.
Το	 βιοαέριο	 συλλέγεται	 σε	 μια	 δεξαμενή	 χωρητικότητας	 450	m3.	 Στο	 επόμενο	 στάδιο	 το	 βιοαερίου	
διηθείται	από	θείο.	Μετά	από	αφύγρανση	(μέσω	συμπύκνωσης)	το	βιοαέριο	καίγεται	σε	μια	μονάδα	
συμπαραγωγής	TEDOM	Cento	T300	SP	BIO	CON	με	ηλεκτρική	ισχύ	300	kW	και	θερμική	απόδοση	370	
kW	με	κατανάλωση	βιοαερίου	136	m3/h.
Το	κομπόστ	συγκεντρώνονται	σε	μια	δεξαμενή	χωρητικότητας	300	m3,	η	οποία	είναι	αρκετά	ικανοποιητική	
για	τη	συλλογή	του	κομπόστ	ανά	5	ημέρες.
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Σημαντικές	είσοδοι	είναι	τα	κτηνοτροφικά	απόβλητα	των	χοίρων	που	παράγονται	από	την	κτηνοτροφική	
μονάδα	αλλά	και	από	τις	γειτονικές	κτηνοτροφικές	μονάδες	χοίρων	(Hejná	και	VOD	Velký	Bor).	Η	ετήσια	
εισροή	αποβλήτων	των	χοίρων	είναι	13,755	τόνοι	(7%	ξηρή	μάζα).	Επιπλέον	προκειμένου	να	αυξηθεί	
η	ξηρά	ουσία,	προστίθενται	1,000	τόνοι	κρέας	και	οστεάλευρα.	Η	ημερήσια	εισροή	είναι	3.9	τόνοι.	Το	
κρέας	και	τα	οστεάλευρα	παραδίδονται	δύο	φορές	την	εβδομάδα.

Ηλεκτρική	ισχύς	300	kW	
Θερμική	απόδοση	370	kW	

Χρησιμοποίηση	 υφιστάμενων	 διαδικασιών	 με	 αποδοτικό	 τρόπο	 και	 αυτό	 έχει	 ως	 αποτέλεσμα	 την	
εξοικονόμηση	 χρημάτων	 της	 εταιρείας.	 Σημαντικό	 ήταν	 το	 πρώτο	 βήμα,	 όπου	 η	 συνεργασία	 των		
γειτονικών	χωριών	υποστήριξε	την	υλοποίηση	του	σταθμού	παραγωγής	βιοαερίου.

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	έχει	δημιουργηθεί	για	να	αξιοποιήσει	την	παραγωγή	της	κτηνοτροφικών	
αποβλήτων	καθώς	και	για	τη	βέλτιστη	διαχείριση	τους.
Η	κτηνοτροφική	μονάδα	έχει	λάβει	πολλές	χρηματοδοτήσεις,	ξεκινώντας	ήδη	από	την	επιχορήγηση	για	
τη	μελέτη	σκοπιμότητας	για	την	παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας	που	διοχετεύεται	στο	δίκτυο.
Η	κτηνοτροφική	μονάδα	έχει	εφαρμόσει	διάφορα	μέτρα	για	την	εξοικονόμηση	ενέργειας	και	την	μείωση	
του	 λειτουργικού	 κόστους,	 όπως	 είναι	 η	 χρήση	 υφιστάμενων	 χώρων	 αποθήκευσης	 και	 η	 βέλτιστη	
αξιοποίησή	τους.	Ένα	από	τα	παραδείγματα	είναι	η	χρήση	των	δεξαμενών	αποθήκευσης	αποβλήτων	
των	χοίρων	και	από	την	άλλη	η	χρήση	του	κομπόστ	ως	λίπασμα	για	στις	καλλιέργειας.

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	είναι	 ιδιοκτησία	της	εταιρείας	Agrospol	Hradešice.	Η	πρόταση	για	
το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	προήλθε	από	το	συνεταιρισμό	των	γειτονικών	χωριών	της	περιοχής	
BioSlavník.	Οι	πρώτες	ύλες	του	σταθμού	παραγωγής	βιοαερίου	προέρχεται	εν	μέρει	από	φυτική	και	
ζωική	παραγωγή	της	εταιρείας	Agrospol	με	επιπλέον	υλικά	από	την	παραγωγή	κρέατος	και	οστεάλευρων,	
τα	οποία	παραδίδονται	από	την	εταιρεία	ASAVET	sro	Biřkov	η	οποία	είναι	υπεύθυνη	για	τη	μεταφορά	
αυτού	του	υλικού.

Ο	 σταθμός	 παραγωγής	 βιοαερίου	 έπρεπε	 να	 αντιμετωπίσει	 εκτός	 από	 τις	 τυπικές	 νομικές	
απαιτήσεις	 και	 μια	 ειδική	 απαίτηση	 για	 το	 χειρισμό	 του	 κρέατος	 και	 των	 οστεάλευρων.	 Το	
κρέας	 και	 οστεάλευρα	 πρέπει	 να	 αποθηκεύονται	 σε	 έναν	 ειδικό	 αποθηκευτικό	 χώρο	 για	 την	
προστασία	 του	 περιβάλλοντος.	 Αυτό	 απαιτείται	 κυρίως	 ως	 πρόληψη	 της	 ρύπανσης	 του	 εδάφους.	
Η	 τσεχική	 νομοθεσία	 καθορίζει	 το	 ελάχιστο	 μέγεθος	 αποθήκευσης	 αποβλήτων	 των	 χοίρων,	 έτσι	
ώστε	ο	σταθμός	να	έχει	επάρκεια	τεσσάρων	μηνών.	Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	χρησιμοποιεί	
τα	 αποθηκευμένα	 κτηνοτροφικά	 και	 άλλα	 απόβλητα	ως	πρώτε	 ύλες.	Το	 κομπόστ	 αποθηκεύεται	ως	
παραπροϊόν	της	παραγωγής	βιοαερίου.

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

17



Dubinka

Όνομα : Σταθμός παραγωγής βιοαερίου Dubinka

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Třebíč,  Δημοκρατία της Τσεχίας

Třebíč,  Republika Češka

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	βρίσκεται	στην	περιοχή	Statek	Dubinka.	Η	 κτηνοτροφική	μονάδα	
λειτουργεί	 από	 το	 1982,	 αποτελείται	 από	 έξι	 πτέρυγες	 και	 φιλοξενεί	 χοίρους	 και	 βοοειδή.	 Η	 ζωική	
παραγωγή	έχει	πρόσφατα	τροποποιηθεί.	Στο	παρελθόν,	η	κτηνοτροφική	μονάδα	αποτελείτο	από	410	
χοίρους	και	508	αγελάδες.	Σήμερα,	η	παραγωγή	χοίρων	έχει	γίνει	λιγότερο	επικερδής	στη	Δημοκρατία	
της	Τσεχίας	και	για	αυτό	το	λόγο		η	κτηνοτροφική	μονάδα	τερμάτισε	την	παραγωγή	χοίρων	και	αύξησε	
την	παραγωγή	των	βοοειδών	σε	860	ζώα	εκ	των	οποίων	τα	248	είναι	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής.

Ο	 σταθμός	 διαθέτει	 2	 χωνευτήρες	 χωρητικότητας	 2,400	 m3	 ο	 κάθε	 ένας	 και	 έναν	 ταχυχωνευτήρα	
χωρητικότητας	60	m3.	Το	κομπόστ	αποθηκεύεται	σε	μια	δεξαμενή	από	σκυρόδεμα	 τύπου	WOLF	με	
χωρητικότητα	7,000	m3.

Ο	σταθμός	βιοαερίου	βρίσκεται	σε	λειτουργία	από	το	2011.	Το	2012	η	δυναμικότητα	αυξήθηκε	σε	1.100	
kW.

Πριν	από	την	αύξηση	της	δυναμικότητας	η	ετήσια	παραγωγή	κτηνοτροφικών	αποβλήτων	ήταν	17.630	
τόνοι.	Σήμερα	η	παραγωγή	είναι	30.000	τόνοι	αποβλήτων.	

Ο	σταθμός	βιοαερίου	 λειτουργεί	σε	 θερμόφιλη	 κατάσταση.	Η	ηλεκτρική	 ισχύς	 είναι	 2	Χ	547	 kW,	με	
ετήσια	παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας	9.000	MWh.	Η	θερμική	ισχύς	είναι	770	kW.
Η	αποθήκευση	του	κομπόστ	για	έχει	τη	δυνατότητα	των	4.300	m3.
Το	μοντέλο	της	μονάδας	συμπαραγωγής	είναι	Jenbacher	312.
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Η	πρώτη	ύλη	αποτελείται	κυρίως	από	ενσιρωμένο	καλαμπόκι	και	κτηνοτροφικά	απόβλητα.	Πρόσθετες	
ύλες	που	φτάνουν	στο	σταθμό	είναι	τα	υπολείμματα	από	τις	καλλιέργειες.

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	χρησιμοποιεί	ετησίως	περίπου	30.000	τόνους	από	βιοδιασπώμενο	
υλικό.	Το	μεγαλύτερο	ποσοστό	είναι	14.000	τόνοι	κτηνοτροφικών	αποβλήτων,	13.500	τόνοι	αραβόσιτου	
ενσίρωσης,	1.500	τόνοι	είναι	υπολύματα	φυτικών	καλλιεργειών	και	1.000	τόνοι	είναι	ενσίρωση	γρασιδιού.

Η	συγκομιδή	 των	 καλλιεργειών	 γίνεται	 τον	 Ιούλιο	 και	 τον	Σεπτέμβριο,	 ανάλογα	 με	 την	περίοδο	 του	
θερισμού.

Το	κομπόστ	διαχωρίζεται	σε	στερεό	και	υγρό,	τα	οποία	αργότερα	θα	χρησιμοποιηθούν	ως	λιπάσματα.

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	έχει	υποστεί	σημαντική	ανοικοδόμηση.	Αρχικά	φιλοξενούσε	χοίρους	
και	βοοειδή	ζωικής	παραγωγής	και	στη	συνέχεια	μόνο	βοοειδή.	Απαιτούνται	κι	άλλες	παρεμβάσεις	λόγω	
της	λειτουργίας	του	σταθμού	βιοαερίου.	Μία	από	αυτές	συνδέεται	με	την	αποθήκευση	της	ενσίρωσης.	
Πρέπει	να	συνεχίσει	να	διατηρείται	στο	χώρο	αποθήκευσης	χωρητικότητας	6.000	m3	η	ετήσια	παραγωγή	
ενσιρωμένου	καλαμποκιού.
Στο	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	 έχουν	γίνει	 κι	 άλλες	μικρές	 τροποποιήσεις	 για	 την	πρόληψη	 των	
επιπτώσεων	στο	περιβάλλον	του	σταθμού	βιοαερίου.

Οι	δαπάνες	για	το	σταθμό		βιοαερίου	έχουν	καλυφθεί	σε	μεγάλο	βαθμό	από	κρατική	επιχορήγηση	του	
Γεωργικό	Ταμείο	Παρέμβασης.	
Η	επιχορήγηση	ήταν	560	000€.
Επιπλέον	εισοδήματα	προέρχονται	από	την	επιδότηση	για	την	παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας.

Την	ιδιοκτησία	του	σταθμού	βιοαερίου	ανήκει	στην	κοινοπραξία	Družstvo	vlastníků	půdy	Ametyst.	Οι	
πρώτες	ύλες	παρέχονται	από	την	AGRO	2000,	s.r.o.,	η	οποία	περιλαμβάνει	και	από	την	Statek	Dubinka,	
sro.	Τα	κτηνοτροφικά	απόβλητα	προέρχονται	απευθείας	από	την	κτηνοτροφική	μονάδα	Dubinka	ενώ	
άλλα	υλικά	μεταφέρονται	από	τις	γύρω	περιοχές	Podklášteří,	Račerovice,	Sokolí.

Δεν	υπάρχει	καμία	ιδιαίτερη	νομική	υποχρέωση	καθώς	ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	λειτουργεί	με	
βιοδιασπώμενα	υλικά,	τα	οποία	δεν	χρειάζονται	ειδικές	υγειονομικές	διαδικασίες.

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα
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Obora

Όνομα: Σταθμός βιοαερίου Obora

Σύντομη περιγραφή

Tehnički aspekti

Περιοχή: Malšice, Δημοκρατία της Τσεχίας

Malšice, Δημοκρατία της Τσεχίας

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	 κατασκευάστηκε	 το	 έτος	2008.	Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	
βρίσκεται	 σε	 μια	 κτηνοτροφική	 μονάδα	 με	 120	 αγελάδες	 γαλακτοπαραγωγής.	 Επιπλέον	 υπάρχει	
φυτική	παραγωγή	σε	470	εκτάρια	καλλιεργήσιμης	γης.	Η	κύρια	φυτική	παραγωγή	καλύπτει	τις	ανάγκες	
ζωοτροφών	και	επιπλέον	γίνεται	συγκομιδή	της	ελαιοκάμβης	και	δημητριακών.

Ο	 σταθμός	 παραγωγής	 βιοαερίου	 έχει	 κλασική	 δομή	 με	 χωνευτήρα,	 στάδιο	 δεύτερης	 ζύμωσης	 και	
δεξαμενή	αποθήκευσης.
Το	υπόστρωμα	τροφοδοτείται	στο	χωνευτήρα	με	το	σύστημα	Wielfrass.	Το	σύστημα	μπορεί	να	ρυθμίζεται	
ανάλογα	με	τις	ανάγκες	παραγωγής	βιοαερίου.
Το	μείγμα	κατευθύνεται	με	σύστημα	ανάμειξης	Paddelgigant.	Τα	τοιχώματα	του	χωνευτήρα	θερμαίνονται	
από	την	παραγόμενη	θερμότητα	της	μονάδας	συμπαραγωγής	του	σταθμού	βιοαερίου.

Η	ηλεκτρική	ισχύς	είναι	500	kW.
Η	θερμική	ισχύς	είναι	460	kW.
Η	μονάδα	συμπαραγωγής	είναι	της	εταιρείας	Schnell.
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Οι	καθημερινές	 εισροές	πρώτων	υλών	στο	σταθμό	είναι	20	 τόνοι	 καλαμπόκι	 ενσίρωσης	και	5	 τόνοι	
κτηνοτροφικών	αποβλήτων.	Επιπλέον	χρησιμοποιούνται	υπολείμματα	από	τη	φυτική	παραγωγή.

Ηλεκτρική	ισχύς	είναι	500	kW	και	η	θερμική	ισχύς	460	kW.

Ο	 σταθμός	 παραγωγής	 βιοαερίου	 έχει	 την	 ευκαιρία	 να	 στηρίξει	 οικονομικά	 τις	 δραστηριότητες	 της	
γεωργικής	εκμετάλλευσης.	Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	είναι	κερδοφόρος,	λόγω	της	επιδότησης	
από	την	πώληση	της	περίσσειας		ηλεκτρικής	ενέργειας	που	διοχετεύεται	στο	δίκτυο,	της	εξοικονόμησης	
ενέργειας	σε	θερμότητα,		της	παραγωγής		λιπάσματος	και	λόγω	της	διαχείρισης	των	κτηνοτροφικών	
αποβλήτων.	

Το	συνολικό	κόστος	για	την	κατασκευή	των	εγκαταστάσεων	του	σταθμού	παραγωγής	βιοαερίου	Obora	
ήταν	σχεδόν	1,5	εκατ.€.	Ένα	μέρος	των	αναγκών	καλύφθηκε	από	κρατική	χρηματοδότηση	του	Γεωργικού	
Ταμείου	Παρέμβασης	από	το	πρόγραμμα	αγροτικής	ανάπτυξης.	Η	επιχορήγηση	ήταν		324.000€.	
Ο	σταθμός	παραγωγή	βιοαερίου	έχει	και	έσοδα	από	τη	επιδότηση	που	της	δίνεται	για	την	ηλεκτρική	
ενέργεια	που	διοχετεύει	στο	δίκτυο.

Η	 παραγόμενη	 θερμότητα	 χρησιμοποιείται	 για	 τις	 ανάγκες	 θέρμανσης	 του	 σταθμού	 παραγωγής	
βιοαερίου,	για	τη	θέρμανση	των	κτιρίων	στη	κτηνοτροφική	μονάδα	και	για	τη	θέρμανση	μιας	λίμνης	με	
ψάρια	χωρητικότητας	750	m3.	Αυτό	φέρνει	ετήσια	εξοικονόμηση	κόστους	θέρμανσης	του	8.000€.

Τα	έξοδα	λειτουργίας	είναι	τα	εξής:
Υλικά	εισόδου:

•	Καλαμπόκι	-	9.000	τόνοι/έτος	-	5.400.000	CZK/έτος
•	Κτηνοτροφικά	απόβλητα	της	μονάδας	τους,	κόστος	μόνο	για	το	χειρισμό

Υλικά	Εξόδου
•	κομπόστ	-	χρησιμοποιείται	ως	λίπασμα,	κοστος	μόνο	για	το	χειρισμό

Προσωπικά	έξοδα	-	300.000	CZK/έτος
Γενικά	έξοδα	-	600.000	CZK/έτος
Βιολογικές	αναλύσεις	και	τεχνική	επίβλεψη	-	96.000	CZK/έτος
Κόστος	για	υπηρεσίες	-	600.000	CZK/έτος
Έξοδα	για	μεταφορές	-	800.000	CZK/έτος
Κόστος	συντήρησης:	1.000.000	CZK/έτος
Άλλες	δαπάνες	-	150.000	CZK/έτος

Ο	 σταθμός	 παραγωγής	 βιοαερίου	 έχει	 κατασκευαστεί	 στην	 κτηνοτροφική	 μονάδα	 Obora	 από	 την	
εταιρεία	AgriKomp	Bohemia	s.r.o.

Δεν	υπάρχει	καμία	ιδιαίτερη	νομική	υποχρέωση	καθώς	ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	δεν	χρησιμοποιεί	
οποιαδήποτε	υλικά	για	την	παραγωγή	βιοαερίου	τα	οποία	χρειάζονται	ειδικές	υγειονομικές	διαδικασίες.

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα 
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Mořina

Όνομα: Mořina

Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Mořina, Δημοκρατία της Τσεχίας

Mořina, Republika Češka

Το	χωριό	Morina	βρίσκεται	κοντά	στην	πόλη	Beroun	στην	κεντρική	Βοημία.	Το	χωριό	βρίσκεται	350	
μέτρα	πάνω	από	τη	θάλασσα,	και	έχει	600	κατοίκους.	Η	γύρω	περιοχή	χρησιμοποιείται	κατά	κύριο	λόγο	
για	γεωργική	παραγωγή.	Ο	σταθμός	βιοαερίου	βρίσκεται	σε	λειτουργία	από	το	έτος	2011.

Ο	 χωνευτήρας	 έχει	 εσωτερική	 διάμετρο	 23	m	 και	 32	m2	 επιφάνεια.	 Η	 συνολική	 χωρητικότητα	 των	
χωνευτήρων	είναι	4.323	m3	(2.038	m3	-	1	στάδιο	και	2.285	m3	–	2	στάδιο).	Το	ύψος	των	χωνευτήρων	
είναι	6	m.
Η	θερμοκρασία	στο	χωνευτήρα	πρέπει	να	διατηρείται	στους	38-40	°C	με	την	επιβολή	εξωτερικής	πηγής	
θερμότητας,	η	οποία	προέρχεται	από	την	μονάδα	συμπαραγωγής.
Το	υπόστρωμα	αναμιγνύεται	και	τροφοδοτείται	στο	χωνευτήρα	με	ένα	αυτόματο	σύστημα.	Το	σύστημα	
έχει	χωρητικότητα	50	m3.	Ο	πολτός	αποθηκεύεται	σε	μια	δεξαμενή	χωρητικότητας	215	m3.
Η	μονάδα	συμπαραγωγής	GE	Jenbacher	JMS	312	GS-BL	έχει	δυναμικότητα	ηλεκτρικής	ισχύος	526	kW	
και	θερμικής	ισχύος	558	kW.
Το	κομπόστ	αποθηκεύεται	σε	μια	δεξαμενή	χωρητικότητας	2.847	m3,	διαμέτρου	25	m	και	ύψος	6	m.
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Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	χρησιμοποιεί	ετησίως	13.140	τόνους	υγρά	και	στερεά	κτηνοτροφικά	
απόβλητα,	5.500	τόνους	καλαμπόκι	ενσίρωσης	και	2.400	τόνους	σανό.
Οι	πρώτες	ύλες	πρέπει	να	μεταφερθούν	ως	το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	και	βρίσκεται	περίπου	
6,5	 χιλιόμετρα	 από	 τη	 κτηνοτροφική	 μονάδα.	 Τα	 κτηνοτροφικά	 απόβλητα	 μεταφέρονται	 σε	 τακτική	
βάση	κάθε	εβδομάδα	στο	σταθμό.	Η	κτηνοτροφική	μονάδα	προμηθεύεται	σανό	μία	φορά	το	χρόνο,	
ανάλογα	με	την	περίοδο	της	συγκομιδή.	Τέλος,	η	μεταφορά	των	αποβλήτων	και	του	λιπάσματος	γίνεται	
με	αποδοτικό	σχεδιασμό	για	εξοικονόμηση	χρημάτων	κατά	τη	μεταφορά.	

Η	μονάδα	συμπαραγωγής	GE	Jenbacher	JMS	312	GS-BL	έχει	δυναμικότητα	526	kW	ηλεκτρικής	ισχύς	
και	558	kW	θερμικής	ισχύς.
Η	 ετήσια	 παραγωγή	 του	 κομπόστ	 είναι	 21.024	 τόνοι	 (20.695	m3).	 Το	 κομπόστ	 χρησιμοποιείται	ως	
οργανικό	λίπασμα	στις	γεωργικές	καλλιέργειες.	Το	κομπόστ	μεταφέρεται	από	το	σταθμό	παραγωγής	
βιοαερίου	στη	φάρμα	Kozolupy	όπου	φυλάσσονται	σε	αποθήκη	χωρητικότητας	5000	m3.

Για	την	εγκατάσταση	του	σταθμού	παραγωγής	βιοαερίου	υπήρξε	καθοριστική	η	κρατική	επιχορήγηση	
του	Γεωργικού	Ταμείου	Παρέμβασης.

Οι	φορείς	που	σχετίζονται	με	 την	 εκμετάλλευση	 του	σταθμού	βιοαερίου	έπρεπε	να	ξεπεράσουν	 την	
αρνητική	 κοινή	 γνώμη	 των	 κατοίκων	 από	 το	 χωριό	 Mořina.	 Αυτό	 αρχικά	 είχε	 επιτευχθεί,	 ωστόσο	
πολύ	πρόσφατα	υπήρξε	αρνητικό	κλίμα	λόγω	των	οσμών	από	το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου.	Ο	
διαχειριστής	 του	σταθμού	βιοαερίου	συνεργάζεται	 με	 την	 τοπική	αυτοδιοίκηση	 και	 με	 κατοίκους	 της	
περιοχής	για	την	επίλυση	αυτού	του	σοβαρού	προβλήματος.	

Οι	δαπάνες	για	το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	έχουν	σε	μεγάλο	βαθμό	καλυφθεί	από	επιδότηση	από	
την	επιχορήγηση	από	το	Γεωργικό	Ταμείο	Παρέμβασης	της	κυβέρνησης	(το	έτος	2010	χρηματοδοτήθηκε	
από	το	Ταμείο	αυτό	με	680.000€).

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	ανήκει	στη	γεωργική	εταιρεία	ZD	Mořina.	Τα	κτηνοτροφικά	απόβλητα	
λαμβάνονται	είναι	κυρίως	από	ένα	βουστάσιο	(Kozolupy)	και	σε	μικρότερο	βαθμό	από	τη	κτηνοτροφική	
μονάδα	Liten	(κατά	μέσο	όρο	36	τόνους	ανά	ημέρα).	

Δεν	 υπάρχει	 καμία	 ιδιαίτερη	 νομική	 υποχρέωση	 καθώς	 ο	 σταθμός	 παραγωγής	 βιοαερίου	 δεν	
χρησιμοποιεί	ζωικά	υποπροϊόντα	ή	άλλα	απόβλητα	για	την	παραγωγή	βιοαερίου	τα	οποία	χρειάζονται	
ειδικές	υγειονομικές	διαδικασίες

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα
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Stonava

Όομα: Stonava

Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Stonava, Δημοκρατία της Τσεχίας

Stonava, Δημοκρατία της Τσεχίας

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	βρίσκεται	στην	κτηνοτροφική	μονάδα	Stonava.	Αρχικά	η	μονάδα	είχε	
επικεντρωθεί	στην	εκτροφή	των	ζώων.	Πριν	την	επέκταση	των	δραστηριοτήτων	της	εταιρείας,	η	ζωική	
παραγωγή	στο	παρελθόν	περιλάμβανε	περίπου	5.000	χοίρους.	Σήμερα	υπάρχουν	9	ανεξάρτητα	κτίρια	
για	την	εκτροφή	χοίρων.	Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	θεωρείται	μια	βέλτιστη	πρακτική	εφαρμογή	
για	τη	διαχείριση	των	κτηνοτροφικών	αποβλήτων.
Παράλληλα	με	την	κατασκευή	του	σταθμού	παραγωγής	βιοαερίου,	η	εταιρεία	έχει	ξεκινήσει	την	παραγωγή	
καλλιεργειών	στην	περιοχή,	εκτάσεως	1.050	εκτάρια.	Η	περιοχή	αυτή	εξασφαλίζει	επαρκή	ποσότητα	των	
βιοδιασπώμενων	υλικών	για	να	χρησιμοποιηθούν	ως	πρώτες	ύλες	στο	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου.

Το	2006	ξεκίνησε	ο	σχεδιασμός	του	σταθμού	βιοαερίου.	Στο	στάδιο	της	προετοιμασίας	του	σταθμού,	
οι	 εκπρόσωποι	 της	 κτηνοτροφικής	 μονάδας	 Stonava	 παρακολούθησαν	 διάφορα	 σεμινάρια	 για	 την	
παραγωγή	βιοαερίου	και	έκαναν	επιτόπιες	επισκέψεις	σε	σταθμούς	παραγωγής	βιοαερίου	στη	Γερμανία.	
Ακολούθησε	το	2007	η	αίτηση	για	επιχορήγηση	από	τα	ταμεία	της	ΕΕ.	Η	επιχορήγηση	αυτή	παρέχεται	
από	το	Υπουργείο	Γεωργίας	και	ήταν	περίπου	1.200.000€.

Η	κατασκευή	του	ξεκίνησε	το	Μάρτιο	του	2008	και	ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	ολοκληρώθηκε	τον	
Οκτώβριο	του	2008.

Το	2010	έγινε	επέκταση	των	εγκαταστάσεων	λόγω	της	αύξησης	της	δυναμικότητας	του	σταθμού.

Ο	 σταθμός	 παραγωγής	 βιοαερίου	 κατασκευάστηκε	 σε	 δύο	 στάδια.	 Στο	 πρώτο	 στάδιο,	 η	 ισχύς	 του	
σταθμού	 βιοαερίου	 ήταν	 	 537kW.	 Στο	 δεύτερο	 στάδιο,	 δύο	 χρόνια	 αργότερα,	 ο	 σταθμός	 βιοαερίου	
επεκτάθηκε	στα	1.381kW.

Οι	 πρώτες	 ύλες	 αποθηκεύονται	 στις	 εγκαταστάσεις	 της	 κτηνοτροφικής	 μονάδας	 Stonava.	Οι	 χώροι	
αποθήκευσης	έχουν	συνολική	χωρητικότητα	27.000	τόνους	υλικού	τροφοδοσίας.	

Τα	 κτηνοτροφικά	 απόβλητα	 του	 χοιροστασίου	 μεταφέρονται	 μέσω	 ενός	 συστήματος	 αντλιών	 στην	
κεντρική	 δεξαμενή	 αποθήκευσης	 του	 σταθμού	 βιοαερίου.	 Το	 στερεό	 υλικό	 εισόδου	 μεταφέρεται	
απευθείας	στο	χωνευτήρα.
Ο	πρώτος	χωνευτήρας	έχει	χωρητηκότητα	2.500	m3.	Το	ξηρό	μέρος	στο	χωνευτήρα	είναι	περίπου	18%	
και	το	ξηρό	μέρος		του	υλικού	παραγωγής	είναι	περίπου	8,5%.	Το	βιοαέριο	συλλέγεται	σε	μια	δεξαμενή	
χωρητικότητας	1.200	m3.	Η	θερμοκρασία	στον	πρώτο	χωνευτήρα	είναι	47	°C.	Ακόμη	το	υποστρώμα	
αντλείται	στους	χωνευτήρες	με	αναδευτήρα	ανάμιξης	σε	θερμοκρασία	των	54	°C.	

Το	υλικό	εξόδου	έχει	περιεχόμενο	ξηράς	ύλης	περίπου	7%.	Το	κομπόστ	μεταφέρεται	με	ένα	σύστημα	
αντλίας	από	την	εταιρεία	Vogelsang	και	με	μεταφέρεται	σε	μια	μονάδα	ομογενοποίησης.
Η	διάρκεια	επεξεργασίας	του	υποστρώματος	είναι	75	ημέρες.

Η	αποθείωση	του	βιοαερίου	λαμβάνει	χώρα	στο	πρώτο	χωνευτήρα.	Στη	συνέχεια	το	βιοαέριο	ψύχεται	
ώστε	να	μειωθεί	η	υγρασία.	Μετά	από	αυτό	το	βήμα	το	βιοαέριο	καίγεται	σε	δύο	μονάδες	συμπαραγωγής.
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Ο	 σταθμός	 παραγωγής	 βιοαερίου	 έχει	 σχεδιαστεί	 για	 να	 χειρίζεται	 ένα	 ευρύ	 φάσμα	 πρώτων	 υλών.	
Ο	 σταθμός	 παραγωγής	 βιοαερίου	 χρησιμοποιεί	 προς	 το	 παρόν	 40m3	 απόβλητα	 χοιροστασίου	 με	
περιεκτικότητα	σε	ξηρά	ουσία	4%,	45	τόνους	ενσιρωμένο	καλαμποκιού	με	περιεκτικότητα	σε	ξηρά	ουσία	
31%	και	16	τόνους	σανό	με	περιεκτικότητα	σε	ξηρά	ουσία	32%.	Η	ημερήσια	είσοδος	έχει	τροποποιηθεί	
έτσι	ώστε	να	ταυτίζεται	με	τη	διαδικασία	της	πέψης.	
Οι	πρώτες	ύλες	τροφοδοτούνται	στο	σύστημα	από	ένα	αυτοματοποιημένο	σύστημα	που	περιλαμβάνει	
αντλίες	και	δεξαμενές.	

Η	παραγωγή	του	κομπόστ	ανέρχεται	στις	32.000	τόνους/έτος.

Περίπου	το	5%	της	παραγόμενης	ηλεκτρικής	ενέργειας	χρησιμοποιείται	στο	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	
και	80kW	για	τη	λειτουργία	της	κτηνοτροφικής	μονάδας.	Το	υπόλοιπο	πωλείται	στο	ηλεκτρικό	δίκτυο.

Η	παραγόμενη	θερμότητα	χρησιμοποιείται	για	τη	θέρμανση	του	χωνευτήρα	και	τη	θέρμανση	των	κτιρίων	
της	κτηνοτροφικής	μονάδας.

Κατά	 το	 στάδιο	 προετοιμασίας,	 οι	 εκπρόσωποι	 της	 μονάδας	 Stonava	 συνέλεξαν	 πληροφορίες	 από	
σεμινάρια	και	από	τις	βέλτιστες	εφαρμογές	που	βρίσκονται	ήδη	σε	λειτουργία	στη	Γερμανία.

Κατά	 τη	 διάρκεια	 της	 εγκατάστασης	 του	 σταθμού	 παραγωγής	 βιοαερίου	 έχει	 δοθεί	 έμφαση	 στην	
αποτελεσματικότητα,	την	ποιότητα	της	τεχνολογίας	και	τη	μείωση	της	κατανάλωσης	ηλεκτρικής	ενέργειας.	
Αυτοί	ήταν	και	οι	 λόγοι	 για	 την	 επιλογή	αυτοματοποιημένου	μηχανισμού	 ελέγχου	για	 την	αύξηση	 της	
θερμοκρασίας,	 η	 οποία	 επιτρέπει	 την	 ταχύτερη	 αποσύνθεση	 της	 οργανικής	 ύλης	 και	 ευκολότερη	
καθοδήγηση	 του	 υλικού.	 Η	 κατανάλωση	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 στο	 σταθμό	 βιοαερίου	 είναι	 5,0%,	
συμπεριλαμβανομένης	της	κατανάλωση	των	δύο	μονάδων	συμπαραγωγής.

Η	κτηνοτροφική	μονάδα	Stonava	χρησιμοποιεί	μόνο	μία	μονάδα	συμπαραγωγής	με	λειτουργία	 εκτός	
δικτύου	(off-grid	function)	για	αύξηση	της	απόδοσης	λειτουργίας.	

Το	κόστος	για	την	κατασκευή	του	πρώτου	τμήματος	του	σταθμού	βιοαερίου	ήταν	περίπου	2.080.000€.	
Η	 κρατική	 επιχορήγηση	 από	 το	 Ταμείο	 Γεωργικής	 Παρέμβασης	 υπήρξε	 καθοριστική	 για	 το	 σταθμό	
παραγωγής	βιοαερίου	καθώς	και	οι	 επιχορηγήσεις	από	 τα	 ταμεία	 της	ΕΕ	έχουν	καλύψει	 το	50%	της	
επένδυσης.

Το	δεύτερο	στάδιο	είχε	επιχορηγηθεί	από	το	Ταμείο	Γεωργικής	Παρέμβασης	και	από	την	ΕΕ	κατά	30%,	
και	ανερχόταν	περίπου	στις	900.000	ευρώ.

Ο	ιδιοκτήτης	της	κτηνοτροφικής	μονάδας	Stonava	καθώς	και	των	εγκαταστάσεων	βιοαερίου	Stonava	είναι	
ο	Mr.	Bc.	Radek	Koch.	Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	έχει	κατασκευαστεί	από	την	εταιρεία	Gascontrol,	
όπου	μέρος	των	εργασιών	κατασκευής	έγινε	προσωπικό	της	κτηνοτροφικής	μονάδας	Stonava	Farm.	Για	
την	κατασκευή	της	δεύτερης	φάσης	η	επιλέχθηκε	η	εταιρεία	Enserv	η	οποία	χρησιμοποιεί	την	τεχνολογία	
RÜCKERT	Naturgas.

Ο	 σταθμός	 	 παραγωγής	 βιοαερίου	 δεν	 χρησιμοποιεί	 ζωικά	 υποπροϊόντα	 ή	 άλλα	 απόβλητα	 τα	 οποία	
χρειάζονται	 ειδικές	 υγειονομικές	 διαδικασίες.	 Για	 το	 λόγο	 αυτό,	 δεν	 υπήρξε	 καμία	 ιδιαίτερη	 νομική	
υποχρέωση.	

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα
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Holbæk Bioenergi I/S

Όνομα: Holbæk Bioenergi I/S

Περιοχή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Skærbæk, Δανία

Skærbæk, Δανία

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	αξιοποιεί	την	ενέργεια	που	παράγεται	από	τη	χρήση	των	κτηνοτροφικών	
αποβλήτων,	του	καλαμποκιού	και	άλλων	αποβλήτων.	Η	κτηνοτροφική	μονάδα	διαθέται	200	αγελάδες	
και	βρίσκεται	στο	νότιο-δυτικό	τμήμα	της	περιοχής	Jutmand	στη	Δανία.	

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	ξεκίνησε	με	την	αξιοποίηση	αποβλήτων	από	400	αγελάδες,	που	για	
τη	Δανία	είναι	πολύ	μικρό	μέγεθος.

Θεωρείται	καλή	περίπτωση	λόγω	του	μικρού	μεγέθους	της	κτηνοτροφικής	μονάδας,	αλλα	και	της	καλής	
στρατηγικής	επικοινωνίας.	Βρίσκεται	σε	λειτουργία	από	την	άνοιξη	του	2011.

4	χωνευτήρες	13.800	m3	-	Ενεργός	όγκος	περίπου	12.900	m3.	Εκτελεί	μεσόφιλη	ζύμωση	αλλά	έχει	την	
δυνατότητα	να	εκτελεί		και	θερμόφιλη	σε	ένα	χωνευτήρα.
Μονάδα	αποθήκευσης	βιοαερίου:	7.000	m3

Ηλεκτρική	ισχύς	γεννήτριας:	360	kW
Αναμενόμενη	παραγωγή:	3.000.000	m3	βιοαερίου/έτος	(ικανή	να	παρέχει	ενέργεια	σε	250	σπίτια)
Δυνητική	παραγωγή:	4	-	6.000.000	m3/έτος
Εκτιμώμενη	μείωση	των	εκπομπών	CO2	(βάση	της	σημερινής	παραγωγής)	3.600	τόνοι/έτος	
Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	προσδίδει	ποσότητα	θερμότητας	στο	σύστημα	τηλεθέρμανσης	και	
παράγει	ηλεκτρική	ενέργεια.
Χώρος	αποθήκευσης	40	x	170	μέτρα	για	να	αποθήκευση	του	καλαμποκιού.
Η	διαδικασία	της	χώνευσης	διαρκεί	180	ημέρες.
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80%	από	δικές	τους	πρώτες	ύλες.
Πρώτες	ύλες	από	300	εκτάρια	καλαμποκιού,	κτηνοτροφικά	απόβλητα	και	γρασίδι	από	τα	τοπικά	γήπεδα	
ποδοσφαίρου.
Δεν	χρησιμοποιεί	εντόσθια	ή	άλλες	εισροές	που	ενδέχεται	να	προκαλέσουν	ενοχλητικές	οσμές	για	τους	
γείτονες.

Βιοαέριο	και	ηλεκτρική	ενέργεια

Όλο	το	κομπόστ	χρησιμοποιείται	για	ιδία	χρήση	(262	εκτάρια	καλλιεργειών)

Απαιτούνται	χρήματα	από	τον	ίδιο	τον	ιδιοκτήτη,	καλή	επικοινωνιακή	στρατηγική,	συνεργασία	με	τους	
κατάλληλους	φορείς.

Υπήρξε	υψηλή	αυτοχρηματοδότηση	για	την	υλοποίηση	του	έργου.

Οι	Anders	Rosenkvist	και	ο	Henrik	Hansen	έχουν	κτηνοτροφική	μονάδα	με	σταθμό	παραγωγής		βιοαερίου.	
Ο	Anders	διαχειρίζεται	το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	και	Henrik	διαχειρίζεται	το	βουστάσιο.

Δεν	υπήρχε	καμία	αναπάντεχη	νομική	επίπτωση.
Η	τοπική	αυτοδιοίκηση	υπήρξε	θετική	σε	όλες	τις	διαδικασίες,	δεδομένου	ότι	ο	σταθμός	παραγωγής	
βιοαερίου	είναι	ο	πρώτος	του	είδους	του	στην	κοινότητα	και	από	τους	λίγους	που	διαχειρίζονται	μόνο	
γεωργικά	και	κτηνοτροφικά	απόβλητα.	Οι	περισσότερες	από	τις	μονάδες	στη	Δανία	χρησιμοποιούν	ως	
πρώτες	ύλες	και	άλλα	είδη	αποβλήτων.

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά
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Tovsgård

Όνομα: Tovsgård με ιδιοκτήτη τον Jens Kirk

Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Thisted, Δανία

Thisted, Δανία

Η	κτηνοτροφική	μονάδα	εκτρέφει	7.000	χοίρους	σφαγής	(110	kg)	και	2.000	μικρά	χοιρίδια	(30	kg).
Έχει	υπό	την	ιδιοκτησία	της	200	εκτάρια	και	νοικιάζει	ακόμη	100	εκτάρια.

Ο	ιδιοκτήτης	ξεκίνησε	από	ένα	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	που	χτίστηκε	από	έναν	τοπικό	σιδηρουργό	
το	1996.	Παρ’	όλα	τα	προβλήματα	με	το	προηγούμενο	σταθμό,	επένδυσε	σε	ένα	νέο	σταθμό	βιοαερίου	
το	2007.

Χωνευτήρας	χωρητικότητας	3000	m3.	
Χώρος	αποθήκευσης	βιοαερίου	1.000	m3.	
Μια	μηχανή	ηλεκτρικής	ισχύος	340	kW.	
1	m3	βιοαερίου	αντιστοιχεί	σε	δυναμικότητα	2	KWe.	
Η	διαδικασία	της	χώνεψης	διαρκεί	50	ημέρες.

28



Απόβλητα	σφαγείου	3.500	τόνοι/έτος.
Απόβλητα	από	χοίρους	και	αγελάδες	σε	αναλογία	50%:	18.250	τόνοι/έτος	(50	m3	ημερησίως)
Στην	περίπτωση	βελτίωσης	 της	 τιμής	 ηλεκτρικής	 ενέργειας	 η	 εισαγωγή	 ζαχαρότευτλων	στο	σταθμό	
μπορεί	να	αποτελέσει	επιλογή.	

Παράγονται	 2,5	GWh	ανά	 έτος	 και	 χρησιμοποιεί	 το	 10%	για	 τις	 διάφορες	 ανάγκες	 του	σταθμού	σε	
ηλεκτρισμό.	Χρησιμοποιεί	μέρος	της	παραγόμενης	θερμότητας	στην	κτηνοτροφική	μονάδα,	στο	σταθμό	
και	σε	γειτονικό	υποστατικό	και	 το	υπόλοιπο	αποβάλλεται	στο	περιβάλλον.	Το	καλοκαίρι	δεν	γίνεται	
καμία	χρήση	θερμότητας.
Το	υπόστρωμα	χώνεψης	παραδίδεται	ως	επί	το	πλείστον	στους	παραγωγούς	βιολογικών	προϊόντων	
ως	λίπασμα	καθώς	και	χρησιμοποιείται	στα	χωράφια	της	μονάδας.	Υπάρχει	η	σκέψη	διαχωρισμού	τω	
προϊόντων	της	χώνευσης	όπως	κομποστοποίηση	των	ινών	και	πώληση	ως	οργανικό	λίπασμα.

Ο	ιδιοκτήτης	του	σταθμού	βιοαερίου	δήλωσε	ότι	ένας	ιδιοκτήτης	θα	πρέπει	να	περιμένει	το	απρόβλεπτο,	
να	 έχει	 ταλέντο	 τεχνικού,	 να	 είναι	 διατεθειμένος	 να	 αφιερώσει	 χρόνο	 για	 την	 παρακολούθηση	 των	
διεργασιών	του	σταθμού.
Συμβουλές	και	μικρά	μυστικά	προς	κτηνοτρόφους	που	σκέφτονται	να	προχωρήσουν	στην	εγκατάσταση	
και	λειτουργία	ενός	σταθμού	παραγωγής	βιοαερίου:
•	Συλλογή	πληροφοριών	σχετικά	με	το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου-	(π.χ.	δυναμικό	κτηνοτροφικής	
μονάδας,	γειτονικές	κτηνοτροφικές	μονάδες,	κόστος	μεταφοράς).	
•	Επικοινωνία	με	φορείς	που	θα	παρέχουν	στήριξη	
•Εκτίμηση	απαιτούμενου	χρόνου	για	την	κατασκευή	του	σταθμού
•	Εκτίμηση	δυναμικού	καλλιεργειών	(60	εκτάρια	καλαμποκιού	για	150	kWel	του	CHP)
•	Εκτίμηση	του	κόστους	επένδυσης	(επένδυση	περίπου	1	εκατ.	ευρώ	για	ένα	σταθμό	βιοαερίου	με	350	
kWel)
•	Επικοινωνία	με	το	δίκτυο	διανομής	ηλεκτρικής	ενέργειας
•	Εύρεση	άλλων	πιθανών	καταναλωτών	θερμότητας

Το	κόστος	σύνδεσης	με	το	δίκτυο	ηλεκτρικής	ενέργειας	ήταν	22.500€.
Ο	σταθμός	βιοαερίου	έχει	εισόδημα	από	την	παραλαβή	των	αποβλήτων	από	το	σφαγείο,	την	πώληση	
της	ηλεκτρικής	ενέργειας	και	την	πώληση	θερμότητας	σε	γειτονικό	υποστατικό.
Τα	έξοδα	οφείλονται	κυρίως	στη	μεταφορά	των	κτηνοτροφικών	αποβλήτων	και	στις	υπηρεσίες.	Ο	σταθμός	
παραγωγής	βιοαερίου	δεν	θα	ήταν	βιώσιμος	χωρίς	τα	έσοδα	από	το	σφαγείο.	Η	Δανέζικη	κυβέρνηση	
δίνει	το	20%	των	εξόδων	εγκατάστασης	ως	επιχορήγηση,	ωστόσο	τα	κίνητρα	που	παρέχονται	δεν	είναι	
αρκετά	για	την	ώθηση	νέων	σταθμών	κατά	τον	Jens	Kirk.
Η	τιμή	της	ηλεκτρικής	ενέργειας	θα	πρέπει	να	είναι	τουλάχιστον	0,15€	για	να	είναι	βιώσιμη	μια	επένδυση	
βιοαερίου.	Η	πώληση	βιοαερίου	εκτός	από	την	πώληση	ηλεκτρικής	ενέργειας	είναι	επίσης	ενδιαφέρουσα	
επιλογή.

Ο	ιδιοκτήτης	της	κτηνοτροφικής	μονάδας	Jens	είναι	ο	υπεύθυνος	για	τη	λειτουργία	του	σταθμού.	Ο	Jens	
έχει	αναλάβει	το	σχεδιασμό	του	νέου	σταθμού	παραγωγής	βιοαερίου	και	ο	 ίδιος	 ίδρυσε	την	εταιρεία	
Lundsby.	 Η	 απόσταση	 από	 τις	 γειτονικές	 περιοχές	 είναι	 αρκετά	 μεγάλη.	 Έχει	 καλές	 σχέσεις	 με	 τις	
τοπικές	αρχές.	
Άλλοι	φορείς	είναι	η	τράπεζα	και	το	Υπουργείο	Τροφίμων,	Γεωργίας	και	Αλιείας.

Ο	 νόμος	 για	 την	 παροχή	 θερμότητας	 καθιστά	 δύσκολο	 την	 Tovsgard	 να	 παρέχει	 θερμότητα	 σε	
περισσότερους	από	ένα	γείτονα.	Λόγω	αυτού	του	περιορισμού	η	Tovsgard	έχει	απώλειες	εσόδων
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Biogas Rahm GbR with Greenhouses Welzel

Όνομα: Biogas Rahm GbR in cooperation with Greenhouses Welzel

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Kerken, Γερμανία

Kerken, Njemačka

Συνδυασμός	σταθμού	παραγωγής	βιοαερίου	και	καλλιέργειας	φυτών	σε	θερμοκήπια.
Ο	κύριος	σκοπός	της	εταιρίας	“	Biogas	Rahm	“	είναι	η	παροχή	θερμότητας	στο	φυτώριο	και	σε	δεύτερο	
βαθμό	το	οικονομικό	όφελος	από	τη	παραχώρηση	ηλεκτρικής	ενέργειας	στο	δίκτυο.	

Η εταιρεία θερμοκηπίων Welzel 
Το	φυτώριο	ιδρύθηκε	το	1957	με	δύο	μικρά	θερμοκήπια	(500	τ.μ.).	Αφού	πέρασε	από	διάφορα	στάδια	
ανάπτυξης,	έφτασε	τα	40.000	m2	το	2012.	Ακολούθως,	χτίστηκαν	χώροι	διοίκησης	και	διαμερίσματα.	
Επομένως,	υπάρχει	μεγάλη	ζήτηση	σε	ηλεκτρική	ενέργεια	και	θερμότητα.
Συνήθως	τα	θερμοκήπια	θερμαίνονται	με	πετρέλαιο	ή	φυσικό	αέριο	και	μερικές	φορές	με	άνθρακα.
Η εταιρεία “Biogas Rahm” 
Ιδρύθηκε	το	2003,	από	τους	εξής	εταίρους:	τον	ιδιοκτήτη	του	φυτωρίου,	ένα	γείτονα	κτηνοτρόφο	κι	ένα	
σύμβουλο.
Κάθε	εταίρος	έχει	οφέλη	από	τη	λειτουργία	του	σταθμού:
•	ο	ιδιοκτήτης	του	φυτωρίου	είναι	ο	Εκτελεστικός	Διευθυντής	της	εταιρείας.	Εξοικονομεί	αρκετά	χρήματα	
με	οικονομική	θέρμανση	των	θερμοκηπίων	του.
•	ο	κτηνοτρόφος	κερδίζει	χρήματα	από	τη	λειτουργία	του	σταθμού	βιοαερίου	και
•	ο	σύμβουλος	έχει	έσοδα	από	τη	διαχείριση	των	λογιστικών	για	τις	πρώτες	ύλες	του	σταθμού
Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	σχεδιάστηκε	και	κατασκευάστηκε	από	την	εταιρεία	EnviTec	Biogas	
AG,	Saerbeck
http://www.envitec-biogas.de/

•	Κτηνοτροφικά	απόβλητα:	6.000	m³
•	Δεξαμενή	ανάμειξης:	300	m³
•	Χωνευτήρας:	2.200	m³
•	Δεξαμενή	χωνεμένου	υποστρώματος:	1.800	m³

Όλες	οι	αποθήκες	κατασκευάστηκαν	από	σκυρόδεμα	και	φθάνουν	τα	2,5	m	από	το	έδαφος.
Υπάρχει	δυνατότητα	αποθήκευσης	για	8.000	τόνους	ενσιρωμένου	καλαμποκιού.	

Ο	 πιλοτικός	 σταθμός	 βιοαερίου	 εγκαταστάθηκε	 το	 2011,	 χωρίς	 σύστημα	 διαχωρισμού	 στερεών	 και	
υγρών	αποβλήτων	με	σκοπό	την	παροχή	της	απαιτούμενης	θερμότητας	σε	γειτονικό	φυτώριο.

Φορείς
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Σύμφωνα	με	τις	εκάστοτε	εκδοχές	του	γερμανικού	νόμου	(Erneuerbare-Energien-Gesetz	-	EEG)	για	τις	
ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας	υπήρξαν	κάποιες	αλλαγές	των	υποστρωμάτων	για	τους	χωνευτήρες	σε	
αυτό	το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου:
•	Αρχικά,	το	2003	ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	είχε	ως	πρώτες	ύλες	τα	κτηνοτροφικά	απόβλητα	και	
απόβλητα	από	βιομηχανίες	τροφίμων.
•	 Από	 το	 2004	 μόνο	 κτηνοτροφικά	 απόβλητα	 και	 ανανεώσιμες	 καλλιέργειες	 χρησιμοποιούνται	 στο	
σταθμό.
•	Λόγω	της	αλλαγής	της	νομοθεσίας,	από	το	2009	αυξήθηκε	το	ποσοστό	των	κτηνοτροφικών	αποβλήτων	
(βάση	της	νομοθεσίας	το	ελάχιστο	όριο	είναι	30%)	και	των	ανανεώσιμων	καλλιεργειών.	
•	Πιθανώς	η	είσοδος	του	καλαμποκιού	ενσίρωσης	να	περιοριστεί	από	το	2012
Σήμερα,	οι	πρώτες	ύλες	που	τροφοδοτούν	το	σταθμό	ανέρχονται	σε	11	τόνους/ημέρα	από	απόβλητα	
αγελάδων,	4,5	τόνους/ημέρα	από	απόβλητα	πουλερικών		και	18	τόνους/μέρα	καλαμπόκι	ενσίρωσης.

1.	Το	παραγόμενο	βιοαέριο	εισέρχεται	στη	μονάδα	συμπαραγωγής	του	σταθμού
(ημερήσια	παραγωγή	βιοαερίου	6.800	m³)
(Ισχύς	500	kWel	και	περίπου	850	kWth)
2.	Όλη	η	παραγόμενη	ηλεκτρική	ενέργεια	διοχετεύεται	στο	δίκτυο.
(συνολικά	περίπου	4,3	εκατ.	kWh/έτος,	22,6	σεντ/kWh)
3.	Όλη	η	ηλεκτρική	ενέργεια	που	χρησιμοποιείται	για	το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	παρέχεται	
από	μια	εταιρεία	ηλεκτρικής	ενέργειας
(περίπου	0,275	εκατ.	kWh/έτος,	τιμή	9,8	σεντ	/	kWh	χωρίς	τους	φόρους)
4.	Όλη	η	ηλεκτρική	ενέργεια	που	χρησιμοποιείται	στο	φυτώριο	παρέχεται	από	μια	εταιρεία	ηλεκτρικής	
ενέργειας.
(περίπου	0,4	εκατ.	kWh/έτος,	τιμή	9,5	σεντ/kWh	χωρίς	τους	φόρους)
5.	 Χρήση	 θερμότητας:	 Προτεραιότητα	 δίνεται	 στη	 	 θέρμανση	 των	 θερμοκηπίων.	Ανάλογα	 με	 τις	
ανάγκες	του	φυτωρίου	σε	θερμότητα,	προγραμματίζεται	η	διαθέσιμη	θερμότητα	για	το	χωνευτήρα.	

Παροχή	θερμότητας	από	το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	στο	φυτώριο:	
Υπάρχουν	τρία	κυκλώματα	νερού	με	διαφορετικές	θερμοκρασίες:
1.	Ψύξη	μηχανής	συμπαραγωγής	(90/85	°C)
2.	Εναλλάκτης	θερμότητας	(80/75	°C)
3.	Η	σύνδεση	με	το	σύστημα	αποθήκευσης	θερμότητας	που	βρίσκεται	στα	θερμοκήπια	(70/35	°C)

Η	απόσταση	των	μονωμένων	αγωγών	θερμότητας	του	σταθμού	συμπαραγωγής	του	σταθμού	βιοαερίου	
και	της	μονάδας	αποθήκευσης	θερμότητας	στο	φυτώριο	είναι	μόνο	150	μέτρα.
Μέσα	στα	θερμοκήπια	υπάρχουν	επιμέρους	συστήματα	διανομής	θερμότητας	που	είναι	διασυνδεδεμένα	
με	ένα	ειδικό	υπολογιστή.

Οφέλη	εταιρείας	“Biogas	Rahm”:
•	 τροφοδοτεί	 όλη	 την	 ηλεκτρική	 ενέργεια	που	παράγεται	 από	 το	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	στο	
δίκτυο.
•	πώληση	θερμότητας	στο	φυτώριο
•	πώληση	αποξηραμένης	χωνεμένης	κοπριάς	ως	λίπασμα
Η	πρώτη	ύλη	διαφέρει	ανάλογα	με	τις	νομικές	απαιτήσεις	και	την	τροφοδοσία.

Ολόκληρη	η	επένδυση	το	2003	ήταν	περίπου	1,3	εκατ.€.
Αυτό	σημαίνει	επένδυση	της	τάξεως	των	2.000	€/kWel	η	οποία	θεωρείται	πολύ	χαμηλή.
Το	κόστος	για	το	σχεδιασμό	και	την	αδειοδότηση	ήταν	περίπου	25.000	€.

Η	λειτουργία	του	σταθμού	και	κυρίως	της	εισαγωγής	πρώτων	υλών	στο	σταθμό	βιοαερίου	συνδέεται	
στενά	 με	 το	 γερμανικό	 νόμο	 για	 τις	 ανανεώσιμες	 πηγές	 ενέργειας	 (Erneuerbare-Energien-Gesetz	 -	
EEG).	

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Naučene lekcije
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Bio-Energie Kortenberken GmbH & Co KG

Όνομα: Bio-Energie Kortenberken GmbH & Co KG

Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Wietmarschen-Lohne, Γερμανία

Wietmarschen-Lohne, Γερμανία

Ο	κύριος	σκοπός	της	εταιρείας	“Bio-Energie	Kortenberken”	είναι	η	παροχή	θερμότητας	σε	3	ανεξάρτητα	
χοιροστάσια,	σε	8	σπίτια	και	σε	1	κέντρο	εκπαίδευσης	στην	πόλη	(2	σχολεία	και	3	γυμναστήρια).

Η	εταιρεία	έχει	οικονομικό	όφελος	και	λόγω	της	παροχής	ηλεκτρικής	ενέργειας	στο	δίκτυο.

Η εταιρεία “Bio-Energie Kortenberken”
Το	2009	ιδρύθηκε	η	εταιρεία	«Bio-Energie	Kortenberken”	από	7	συνεργάτες:

•	3	κτηνοτρόφους	χοιροστασίων
•	3	αγρότες	που	προμηθεύουν	καλαμπόκι	ενσίρωσης	και
•	1	γεωργός	για	τη	λειτουργία	του	σταθμού	βιοαερίου

Κάθε	εταίρος	έχει	το	ίδιο	στόχο	να	επωφεληθεί	από	τη	συμμετοχή	του:
•	οι	κτηνοτρόφοι	χοιροστασίων	έχουν	φθηνότερη	θέρμανση	των	χώρων	της	κτηνοτροφικής	τους	
μονάδας.	
•	οι	αγρότες	παράγουν	καλαμπόκι	ενσίρωσης
•	ο	γεωργός	κερδίζει	χρήματα	από	τη	λειτουργία	του	σταθμού	παραγωγής	βιοαερίου	και	από	τη	
διαχείριση	κτηνοτροφικών	αποβλήτων.

Ο	σταθμός	παραγωγής	βιοαερίου	σχεδιάστηκε	και	κατασκευάστηκε	από	την	CONSENTIS	Anlagenbau	
GmbH,	Wietmarschen.	http://www.consentis.de/

Οι	δεξαμενές	σταθμού	βιοαερίου	έχουν	στέγες	προστασίας	κατά	της	ρύπανσης.

2	χωνευτήρες	των	2.800	m³	(διάμετρος	26	m,	ύψος	6	m)
1	δεξαμενή	χώνευσης	και	αποθήκευσης:	4.200	m³	(διάμετρος	32	m,	ύψος	6	m)
2	αποθήκες	χωνεμένων	κτηνοτροφικών	αποβλήτων	4.200	m³,	(διάμετρος	32	m,	ύψος	6	m)
1	δεξαμενή	ανάμειξης:	280	m³
Αποθήκη	υλικών	ενσίρωσης	με	ικανότητας	αποθήκευσης	25.000	τόνων.	

Τεχνικές	λεπτομέρειες	για	το	χωνευτήρα	(αριστερά	προς	δεξιά):	κινητήρας	για	πτερύγια	ανάμειξης,	2	
στρογγυλά	παράθυρα	ελέγχου,	μονάδα	εξαερισμού	για	 την	ανέγερση	 	διπλού	στρώματος	στέγης,	2	
μονάδες	ρύθμισης	της	πίεσης	του	βιοαερίου.

Φορείς
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Σύμφωνα	 με	 την	 τρέχουσα	 έκδοση	 του	 γερμανικού	 νόμου	 για	 τις	 Ανανεώσιμες	 Πηγών	 Ενέργειας	
(Erneuerbare-Energien-Gesetz	-	EEG)	του	2010,	οι	πρώτες	ύλες	στους	σταθμούς	βιοαερίου	είναι	τα	
κτηνοτροφικά	απόβλητα	(τουλάχιστον	30%)	και	οι	ανανεώσιμες	καλλιέργειες.
Σήμερα,	υπάρχει	ένα	μείγμα	από	30	τόνους/	ημέρα	κτηνοτροφικών	αποβλήτων	(που	ισοδυναμεί	με	το	
35%	των	πρώτων	υλών),	και	50	τόνους/	ημέρα	καλαμπόκι	ενσίρωσης	και	10	τόνους/	ημέρα	πρώιμης	
κοπής	σίκαλης	ενσίρωσης.
Όλες	οι	είσοδοι	πρώτων	υλών	ενσίρωσης	σταθμίζονται	με	ξηρά	ανάμιξη	σε	ένα	δοχείο.	Ένας	αναμικτήρας	
αναμιγνύει	τα	υλικά	ενσίρωσης	με	τα	κτηνοτροφικά	απόβλητα	πριν	τροφοδοτηθούν	στον	χωνευτήρα.	
Υπάρχουν	24	αυτόματες	διαδικασίες	τροφοδοσίας	την	ημέρα,	διάρκειας	20	λεπτών	η	καθεμία.

Υπάρχουν	5	μηχανές	συμπαραγωγής	-	CHP	(συνολικής	ισχύος	1.100	kWel):
•	1	μηχανή	220	kWel,	210	kWth		στο	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου
•	3	μηχανές	220	kWel,	210	kWth	η	καθεμία	στα	χοιροστάσια
•	1	μηχανή	250	kWel,	270	kWth	στο	κέντρο	εκπαίδευσης	στην	πόλη

Το	2011	όλες	οι	μηχανές	συμπαραγωγής	λειτούργησαν	κατά	μέσο	όρο	περίπου	8.500	ώρες.

Ροή	της	ενέργειας:
1.	Όλο	το	βιοαέριο	χρησιμοποιείται	στις	μηχανές	συμπαραγωγής
(Η	ημερήσια	παραγωγή	βιοαερίου	είναι	13.200	m³).
2.	Όλη	η	παραγόμενη	ηλεκτρική	ενέργεια	διοχετεύεται	στο	δίκτυο
(περίπου	9,5	GWh/	έτος,	προς	23	σεντς/	kWh)
3.	Όλη	η	ηλεκτρική	ενέργεια	που	χρησιμοποιείται	για	τo	σταθμό	παραγωγής	βιοαερίου	παρέχεται	
από	μια	εταιρεία	ηλεκτρικής	ενέργειας.
(περίπου	0,7	GWh/	έτος,	προς	13σεντ/	kWh	χωρίς	φόρους)
4.	Χρήση	θερμότητας:
(η	τιμή	πώλησης	για	την	παραγόμενη	θερμότητας	είναι	2,4	σεντς/	kWhth)

•	Σταθερή	θέρμανση	για	περίπου	1.000	χοιρομητέρες.
(6.000	kWhth	ανά	σημείο,	ανά	έτος)
•	Θέρμανση	για	8	κατοικίες	
(40.000	kWhth	ανά	έτος	για	κάθε	κατοικία)
•	Παροχή	θερμότητας	στο	κέντρο	εκπαίδευσης,	1	GWhth	ανά	έτος

Οικονομικά	οφέλη	εταιρείας	“Bio-Energie	Kortenberken”από	τις	εξής	δραστηριότητες	:
•	τροφοδοσία	του	δικτύου	ηλεκτρικής	ενέργειας	με	ηλεκτρική	ενέργεια	που	παράγεται	από	τη	μονάδα	
συμπαραγωγής	που	βρίσκεται	στο	σταθμό	βιοαερίου
•τροφοδοσία	με	βιοαέριο	τις	μηχανές	συμπαραγωγής	που	βρίσκονται	στα	3	χοιροστάσια	και	στο	κέντρο	
εκπαίδευσης.
•	παροχή	θερμότητας	σε	3	χοιροστάσια	και	στο	κέντρο	εκπαίδευσης.

Το	σύνολο	 του	κόστους	 επένδυσης	ήταν	περίπου	€4,1	 εκατ.,	που	σημαίνει	συγκεκριμένη	 επένδυση	
λιγότερο	από	4.000	€/	kWel	το	οποίο	είναι	ένα	πολύ	καλό	αποτέλεσμα.
Το	κόστος	για	τον	σχεδιασμό	ήταν	40.000€	που	είναι	μόνο	το	1%	του	συνόλου	της	επένδυσης	(συνήθως	
είναι	το	4%)	και	το	κόστος	της	διαδικασίας	αδειοδότησης	ήταν	35.000	€.

Η	λειτουργία	του	σταθμού	βιοαερίου	και	κυρίως	η	εισαγωγή	πρώτων	υλών	στο	αυτόν	συνδέονται	στενά	
με	το	γερμανικό	νόμο	για	τις	ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας	(Erneuerbare-Energien-Gesetz	-	EEG).	

Τροφοδοσία σταθμού

Παραγωγή σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

33



Biogasanlage Wriezen

Όνομα: Biogasanlage Wriezen

Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Märkisch-Oderland, Brandenburg, Γερμανία

Brandenburg, Γερμανία

Ο	σταθμός	βιοαερίου	τέθηκε	σε	λειτουργία	στα	τέλη	του	2010.	
Ο	σταθμός	αποτελείται	από	3	χωνευτήρες	και	3	δεξαμενές	(μετά	τη	χώνεψη).	

Βασικά	βήματα	της	διαδικασίας	αναβάθμισης
Διάφορες	τεχνικές	για	την	απομάκρυνση	του	διοξειδίου	του	άνθρακα:
 Απορρόφηση υπό πίεση	(PSA)

Με	αυτή	την	τεχνική,	το	διοξείδιο	του	άνθρακα	διαχωρίζεται	από	το	βιοαέριο	μέσω	της	απορρόφησης	
του	από	μια	επιφάνεια	υπό	συνθήκες	αυξημένης	πίεσης.

 
Απορρόφηση

Σε	έναν	σύγχρονο	σταθμό	όπου	εφαρμόζεται	η	τεχνική	της	απορρόφησης,	το	ακατέργαστο	βιοαέριο	
συναντά	μια	στήλη	ροής	υγρού	με	πλαστικό	περίβλημα	(για	να	αυξηθεί	η	περιοχή	επαφής	μεταξύ	
της	υγρής	και	αέριας	φάσης).	Η	τεχνική	της	απορρόφησης	βασίζεται	στο	γεγονός	ότι	το	διοξείδιο	του	
άνθρακα	είναι	περισσότερο	διαλυτό	από	το	μεθάνιο.	

 
Καθαρισμός μέσω νερού

Το	διοξείδιο	του	άνθρακα	έχει	υψηλότερη	διαλυτότητα	στο	νερό	σε	σύγκριση	με	το	μεθάνιο.	Επομένως,	
θα	διαλυθεί	σε	μεγαλύτερο	βαθμό	από	το	μεθάνιο,	ιδιαίτερα	σε	χαμηλότερες	θερμοκρασίες.	

 
Οργανικός φυσικός καθαρισμός

Η	αρχή	είναι	ίδια	με	αυτή	του	καθαρισμού	μέσω	νερού,	με	τη	διαφορά	ότι	το	διοξείδιο	του	άνθρακα	
απορροφάται	σε	ένα	οργανικό	διαλύτη,	όπως	η	γλυκόλη	πολυαιθυλενίου.	Το	διοξείδιο	του	άνθρακα	
είναι	 περισσότερο	 διαλυτό	 στη	 γλυκόλη	 πολυαιθυλενίου	 παρά	 στο	 νερό.	 Το	 διάλυμα	 γλυκόλης	
πολυαιθυλενίου	ανακτάται	μέσω	της	θερμότητας	ή	και	της	αποσυμπίεσης.	

 
Χημικός καθαρισμός

Γίνεται	μέσω	διαλυμάτων	αμινών.	Το	διοξείδιο	του	άνθρακα	δεν	απορροφάται	μόνο	στο	υγρό,	αλλά	
αντιδρά	χημικά	με	την	αμίνη	που	περιέχεται	στο	υγρό.	Καθώς	αυτή	η	αντίδραση	είναι	επιλεκτική,
	οι	απώλειες	μεθανίου	είναι	λιγότερες	από	0,1%.

 
Χρήση μεμβρανών

Οι	ξηρές	μεμβράνες	που	χρησιμοποιούνται	για	την	αναβάθμιση	του	μεθανίου	είναι	κατασκευασμένες	
από	 υλικά	 διαπερατά	 σε	 διοξείδιο	 του	 άνθρακα,	 νερό	 και	 αμμωνία.	 Το	 υδρόθειο	 και	 το	 οξυγόνο	
διαπερνούν	 τη	 μεμβράνη	 σε	 κάποιο	 βαθμό	 ενώ	 το	 άζωτο	 και	 το	 μεθάνιο	 σε	πολύ	 μικρό	 βαθμό.	
Συνήθως	αποτελούνται	από	ομαδοποιημένες	κοίλες	ίνες.	Η	διαδικασία
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Ο	σταθμός	κατασκευάστηκε	από	την	εταιρεία	Agri.Capital.	
Η	εταιρεία	που	διαχειρίζεται	το	δίκτυο	φυσικού	αερίου	είναι	η	EWE	Netz	GmbH,	Oldenburg.
Οι	πρώτες	ύλες	που	εισέρχονται	στο	σταθμό	παρέχονται	από	15	τοπικές	κτηνοτροφικές	μονάδες.

Για	 την	 παραγωγή	 βιοαερίου	 χρησιμοποιούνται	 κυρίως	 ανανεώσιμες	 καλλιέργειες	 όπως	 καλαμπόκι	
ενσίρωσης,	γρασίδι	ή	άλλες	καλλιέργειες.			

Το όφελος από τη λειτουργία ενός σταθμού βιοαερίου μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με την 
ανάπτυξη νέων μεθόδων χρήσης του βιοαερίου. 

Τα	έσοδα	του	σταθμού	βιοαερίου	προέρχονται	από	την	πώληση	ηλεκτρισμού	στο	δίκτυο	ηλεκτρισμού,	
καθώς	και	από	την	πώληση	του	αερίου	στο	δίκτυο	αερίου.	

Ο	σταθμός	βιοαερίου	εκτός	από	τις	απαιτήσεις	για	τη	λειτουργία	σταθμού	βιοαερίου	και	για	την	επιδότηση	
του,	έπρεπε	να	πληροί	και	τις	απαιτήσεις	για	την	εισαγωγή	του	βιομεθανίου	στο	δίκτυο	αερίου.		

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

Η	 ισχύς	 εξόδου	 του	 σταθμού	 είναι	 κατά	 μέσο	 όρο	 7,6	 MW,	 που	 αντιστοιχεί	 περίπου	 σε	 1,150	 m³	
βιοαερίου/	ώρα	(το	διπλάσιο	από	το	σταθμό	βιοαερίου	Kortenberken).
Το παραγόμενο βιοαέριο αναβαθμίζεται σε βιομεθάνιο χρησιμοποιώντας την τεχνική 
Απορρόφησης διοξειδίου του άνθρακα υπό πίεση (PSA). 	 Η	 ποσότητα	 του	 βιομεθανίου	 που	
παράγεται	αντιστοιχεί	σε	55	εκατομμύρια	kWh	ανά	έτος	(6.25	εκατομμύρια	m³	ανά	έτος)	και	ο	ρυθμός	
τροφοδοσίας	στο	δίκτυο	φυσικού	αερίου	είναι	700	Nm³	ανά	έτος.		

Παραγωγή σταθμού
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Μοντέλο σταθμού βιοαερίου μικρής κλίμακας

Όνομα: Μοντέλο σταθμού βιοαερίου μικρής κλίμακας

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Γερμανία

Γερμανία

Στη	 Γερμανία	 το	 κύριο	 οικονομικό	 όφελος	 από	 τη	 λειτουργία	 σταθμών	 βιοαερίου	 και	 τη	 χρήση	 του	
βιοαερίου	ως	ανανεώσιμη	πηγή	ενέργειας,	είναι	η	χρηματοδότηση	και	υποστήριξη	που	προσφέρεται	
από	τις	Κανονιστικές	Διοικητικές	Πράξεις	(ΚΔΠ)	της	γερμανικής	νομοθεσίας	για	τις	Ανανεώσιμες	Πηγές	
Ενέργειας	(German	Renewable	Energy	Sources	Act)	από	το	2000.

Βάση	της	έκδοσης	του	2012	των	ΚΔΠ,	επιβάλλεται	η	μεγαλύτερη	στήριξη	στους	σταθμούς	βιοαερίου	
μικρής	κλίμακας	οι	οποίοι	χρησιμοποιούν	κυρίως	κτηνοτροφικά	απόβλητα,	αλλά	πρέπει	να	πληρούν	
ορισμένες	προϋποθέσεις	και	περιορισμοί.	

Κυρίως	 λόγω	αυτών	 των	περιορισμών	υπάρχει	 μόνο	 ένας	μικρός	αριθμός	σταθμών	βιοαερίου	που	
βρίσκονται	 στο	 στάδιο	 του	 σχεδιασμού	 μέχρι	 σήμερα	 και	 ένας	 μικρός	 αριθμός	 σταθμών	 είναι	 υπό	
κατασκευή.	

Για	το	λόγο	αυτό,	κρίθηκε	ότι	δεν	είναι	ουσιώδης	να	παρουσιαστεί	ένα	καλό	παράδειγμα	μικρού	σταθμού	
βιοαερίου,	αλλά	οι	διαθέσιμες	συνθήκες	σχετικά	με	τους	μικρούς	σταθμούς	βιοαερίου,	που	μπορεί	να	
είναι	πιο	ενδιαφέρουσες	και	για	τους	κτηνοτρόφους	άλλων	χωρών.

Όροι	που	ισχύουν	για	τους	μικρούς	σταθμούς	βιοαερίου:
•	Επιδοτούμενη	τιμή	0.25	€/kWh	(ισχύει	για	20	χρόνια	από	την	ημερομηνία	της	πρώτης	kWh	που	
διοχετεύεται	στο	δίκτυο)
•	Μέγιστη	ηλεκτρική	ισχύς	μηχανής	συμπαραγωγής	είναι	τα	75	kW	
•	Οι	πρώτες	ύλες	πρέπει	να	είναι	 τουλάχιστο	80	%	κτηνοτροφικά	απόβλητα	και	 το	υπόλοιπο	να	
προέρχεται	από	ανανεώσιμες	καλλιέργειες.
•	Δεν	υπάρχει	υποχρέωση	για	χρήση	θερμότητας.
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Απαιτούμενη	ποσότητα	κτηνοτροφικών	αποβλήτων:
•		10,000	m³	απόβλητα	χοιροστασίου	ανά	έτος(από	περίπου	900	χοιρομητέρες	ή	3,000	χοιρίδια	υπό	
πάχυνση)
ή
•				8,000	m³	απόβλητα	βουστασίου	ανά	έτοςe	per	year	(από	400	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής)

Εκ	πρώτης	όψεως	η	επένδυση	ενός	σταθμού	βιοαερίου	σε	μικρές	κτηνοτροφικές	μονάδες	φαίνεται	να	
είναι	βιώσιμη.	Παρ’	όλα	αυτά	πρέπει	να	ληφθούν	υπόψη	όλες	οι	παράμετροι	που	αναφέρθηκαν	πιο	
πάνω	για	κάθε	ξεχωριστή	περίπτωση.
Οι	 απαιτούμενες	 πρώτες	 ύλες	 σε	 κτηνοτροφικά	 απόβλητα	 μπορεί	 να	 μην	 καλύπτονται	 από	 μια	
κτηνοτροφική	μονάδα.		Για το λόγο αυτό μπορεί να εξεταστεί και το ενδεχόμενο συνεργασίας 2 
μονάδων για την υλοποίηση ενός σταθμού.
Το	 κόστος	 επένδυσης	 ανά	 kW	 είναι	 υψηλότερο	 για	 τους	 μικρούς	 σταθμούς.	 Επίσης	 απαιτείται	 και	
χρόνος	συντήρησης	του	σταθμού,	το	κόστος	του	οποίου	πρέπει	να	υπολογιστεί.	Τέλος	η	πρόσληψη	
ανθρώπινου	δυναμικού	για	τέτοιου	μεγέθους	σταθμούς	δεν	είναι	εφικτή	από	οικονομικής	απόψεως.

Δηλώσεις	από	εταιρείες	κατασκευής	σταθμών	βιοαερίου:
•	Τέτοιοι	σταθμοί	μπορεί	να	είναι	οικονομικά	βιώσιμοι	εάν	βασίζονται	στα	κτηνοτροφικά	
απόβλητα	ως	πρώτες	ύλες.
•	Για	τη	χρήση	του	μικρού	ποσοστού	ανανεώσιμων	καλλιεργειών	απαιτείται	επιπρόσθετος	
εξοπλισμός	που	οδηγεί	σε	αυξημένο	κόστος	επένδυσης.	
•	Οι	υπάρχουσες	υποδομές	διαχείρισης	κτηνοτροφικών	αποβλήτων,	όπως	αντλίες	και	
αποθήκες,	μπορούν	να	ενσωματωθούν	στο	σύστημα.
•	Το	κόστος	επένδυσης	σταθμού	βιοαερίου	με	μηχανή	συμπαραγωγής	75	kWel	και	τον	
αντίστοιχο	χωνευτήρα	είναι	περίπου	400,000	€,	δηλαδή	περισσότερο	από	5,300	€/kW,	
Επομένως	το	κόστος	είναι	αρκετά	υψηλότερο	σε	σχέση	με	ένα	σταθμό	βιοαερίου	των	500	kWel	
•	Κέρδος	πάνω	από	160,000	€	ανά	έτος	είναι	εφικτό	υπό	προϋποθέσεις
•	Στη	Γερμανία	η	διαδικασία	αδειοδότησης	είναι	παρόμοια	για	τους	μικρούς	και	μεγάλους	
σταθμούς	βιοαερίου	και	συνεπώς	το	κόστος	αδειοδότησης	των	μικρών	σταθμών	είναι	ελάχιστα	
χαμηλότερο.	

o Κόστος	σχεδιασμού		8,000	€
o Απόψεις	ειδικών	10,000	€
o αδειοδότηση	από	της	αρχές	5,000	€

Αυτό	το	παράδειγμα	παρουσιάζεται	βάση	της	ανανέωσης	της	νομοθεσίας	για	τις	ΑΠΕ	του	έτους	2012	
όπου	προνοείται	 μεγαλύτερη	στήριξη	 στους	σταθμούς	 βιοαερίου	που	 χρησιμοποιούν	 κατά	 βάση	 τα	
κτηνοτροφικά	απόβλητα.	

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικά θέματα

Οικονομικά στοιχεία

Διδάγματα

Στην	περίπτωση	των	75	kWel	ισχύος	της	μονάδας	συμπαραγωγής,	θα	απαιτείται	45	m³	μέση	παραγωγή	
βιοαερίου	ανά	ώρα.

Παραγωγή σταθμού
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Bátortrade Kft.

Όνομα: Bátortrade Kft.

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Nyírbátor, Ουγγαρία

Nyírbátor, Ουγγαρία

Στοιχεία:
-	περισσότερα	από	10.000	εκτάρια	γης.
-	παραγωγή	γάλακτος:	8.000.000	λίτρα/έτος.
-	επεξεργασία	κοτόπουλων:	9.000.000	ανά	έτος.

Το	κόστος	κατασκευής	του	σταθμού	βιοαερίου	μαζί	με	τα	κτήρια	και	άλλες	επενδύσεις	ήταν	περίπου	9	
εκατομμύρια	€	(2001).
Πρώτες	ύλες:	περισσότερες	από	120	000	τόνοι/έτος.

6	μεσόφιλοι	χωνευτήρες	(ύψος:	5m,	διάμετρος:	18m,	σταθερή	θερμοκρασία	37	οC)
6	θερμόφιλοι	χωνευτήρες	(ύψος:	5m,	διάμετρος:	20m,	σταθερή	θερμοκρασία	55	οC)
2	δεξαμενές	αποθήκευσης	αερίου	(ύψος:	5m,	διάμετρος:	16m,	αποθήκευση	1000m3)
προσωρινές	δεξαμενές	αποθήκευσης	10.000	m3		+	δεξαμενές	για	υγρά	απόβλητα	20.000	m3

3	μηχανές	ηλεκτρικής	ισχύος	500	kW
1	μηχανή	ηλεκτρικής	ισχύος	1,000	kW
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Απόβλητα	από	βουστάσια	–	7.000	τόνοι/έτος	
Απόβλητα	πουλερικών	-	500	τόνοι/έτος	
Φυτικές	καλλιέργειες	-	4,000	τόνοι/έτος	
Οργανικά	απόβλητα	από	κατοικίες	-	850	τόνοι/έτος	
Οργανικά	απόβλητα	από	σφαγεία	-	20,000	τόνοι	/έτος	
Άλλα	απόβλητα	σφαγείων	-	40,000	τόνοι	/έτος	
Αποστειρωμένο	ζωικό	λίπος	-	1,700	τόνοι/έτος	

Επενδυτής:	BÁTORTRADE	Kft
Κύριος	εργολάβος:	DEVLON	Kft.
Νομικά	ζητήματα:	BIO-GENESIS	Kft.
Εταιρεία	σχεδιασμού	τεχνολογίας:	Eisele	International	Kft.	(Franz	Eisele	u.	Söhne	GmbH	u.	Co.	KG.)

Μια	 επένδυση	 σταθμού	 βιοαερίου	 μπορεί	 να	 μην	 είναι	 βιώσιμη	 μόνο	 με	 τη	 χρήση	 κτηνοτροφικών	
αποβλήτων	και	καλλιεργειών.	Η	χρήση	επιπρόσθετων	υλικών	μπορεί	να	συνεισφέρει	στην	εξασφάλιση	
της	βιωσιμότητας	της	επένδυσης.	Η	παραγόμενη	θερμότητα	πρέπει	να	διανεμηθεί	σε	τοπικό	επίπεδο	
ενώ	η	απόσταση	αποθήκευσης	και	μεταφοράς	της	πρέπει	να	είναι	τέτοια	ώστε	να	είναι	επικερδής.	Η	
πώληση	ηλεκτρικής	ενέργειας	σε	ορισμένες	περιπτώσεις	μπορεί	να	είναι	προβληματική	παρά	τις	τιμές	
επιδότησης	καθώς	η	εγκατάσταση	σημείων	τροφοδοσίας	μπορεί	να	επιβαρύνει	τον	ιδιοκτήτη	με	κόστος	
που	ανέρχεται	στο	10%	του	συνολικού	κόστους	του	σταθμού.	Επίσης	ενδέχεται	οι	παροχείς	ηλεκτρικής	
ενέργειας	να	παρεμποδίζουν	την	εισαγωγή	στο	δίκτυο	ηλεκτρικής	ενέργειας	την	προερχόμενη	ηλεκτρική	
ενέργεια	από	σταθμό	βιοαερίου.	

Εναλλακτική	χρήση	γης,	ανάπτυξη	«ενεργειακών»	καλλιεργειών
Αύξηση εργοδότησης
Παραγωγή	ανανεώσιμης	πηγής	ενέργειας
Μείωση	των	περιβαλλοντικών	επιπτώσεων	της	κτηνοτροφικής	μονάδας
Παραγωγή	λιπάσματος

Τα	νομικά	ζητήματα	αφορούν	τους	τομείς:
Διαχείρισης	αποβλήτων
Προστασίας	ποιότητας	νερού
Προστασίας	ποιότητας	αέρα	και	περιβάλλοντος
Περιορισμούς	στα	επίπεδα	θορύβου
Ελέγχου	οσμών

Φορείς

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά 

Διδάγματα

Παραγόμενη	ποσότητα	βιοαερίου:	15,000	m3/ημέρα
Παραγόμενη	ηλεκτρική	ενέργεια:		32,000	kWh/ημέρα
Παραγόμενη	θερμότητα:	50,000	kWh	(300,000	MJ)	/	ημέρα

Παραγωγή σταθμού
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McDonnell Farms Biogas Limited

Όνομα: McDonnell Farms Biogas Limited

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή:  Shanagolden, Co. Limerick, Ιρλανδία

Ιρλανδία

Τα	έτη	2009	και	2010,	ο	κτηνοτρόφος	David	McDonnell	εγκατάστησε	έναν	από	τους	πιο	σύγχρονους	
σταθμούς	βιοαερίου	αναερόβιας	χώνεψη	σε	κτηνοτροφικές	μονάδες	της	Ιρλανδίας	Ο	David	ξεκίνησε	την	
έρευνα	του	για	σταθμούς	αναερόβιας	χώνεψης	αρκετά	χρόνια	πριν	και	επισκέφτηκε	προηγμένες	χώρες	
στον	τομέα,	όπως	τη	Γερμανία	και	τη	Δανία.

Στη	κτηνοτροφική	μονάδα	αρμέγονται	300	αγελάδες	ενώ	μαζί	με	τον	αδερφό	του	Richard	διαχειρίζονται	
και	τη	μονάδα	πουλερικών	ελεύθερης	βοσκήσεως	μεσαίου	μεγέθους.	Επιπρόσθετα	έχουν	εγκαταστήσει	
δύο	ανεμογεννήτριες	ισχύος	2.3MW	που	ενώθηκαν	με	το	δίκτυο	στα	τέλη	του	2010.	

Τον	Ιανουάριο	του	2010	ξεκίνησε	η	εγκατάσταση	του	σταθμού	βιοαερίου
•	 Η	παράδοση	του	σταθμού	αναερόβιας	χώνεψης	άρχισε	από	το	Σεπτέμβρη	του	2010		
•	 Η	ανέγερση	του	σταθμού	ολοκληρώθηκε	τον	Δεκέμβρη	του	2010
•	 Η	επικύρωση	του	Τμήματος	Γεωργίας	έγινε	το	Νοέμβριο	του	2011.

McDonnell	Farms	Biogas	Limited

Τμήματα σταθμού βιοαερίου:
•	 Χώρος	 υποδοχής	 για	 υγρά	 και	 ημι-στερεά	 απόβλητα,	 συμπεριλαμβανομένης	 μονάδας	
απολύμανσης,	τροφοδοσίας	και	δεξαμενή	αποθήκευσης	200	m3
•	 Χώρος	υποδοχής	υποπροϊόντων	ζώων	και	ίλυς	
•	 Χωνευτήρας	πρωτοβάθμιας	χώνεψης	980	m3	(17	x	6m)	με	μονωμένη	και	καλυμμένη	με	διπλή	
στρώση	πλαστικού.	
•	 Συστήματα	μηχανικής	ανάμειξης
•	 Ενσωματωμένες	αντλίες
•	 Εξωτερικός	εναλλάκτης	θερμότητας	για	τη	θέρμανση	των	πρώτων	υλών
•	 Καλυμμένη	δεξαμενή	αποθήκευσης	2,500	m3		(26	x	6m)
•	 Διαχωριστήρας	στερεών	και	υγρών	αποβλήτων
•	 Μονάδα	βιολογικού	καθαρισμού	αερίου,	ψύξης	αερίου,	ανάλυσης	αερίου
•	 Μονάδα	συμπαραγωγής:	MAN,	250	kWel,	263	kWth.

													Συντελεστές	απόδοσης:	38%	ηλεκτρική	ενέργεια,	41%	θερμική	
•	 Πλήρες	αυτοματοποιημένος	σταθμός

Παράμετροι λειτουργίας
Θερμοκρασία	λειτουργίας:	40	°C	(μεσόφιλη),	θέρμανση	από	τη	μηχανή	συμπαραγωγής.
Ρυθμός	τροφοδοσίας:	~4.0	kg	/m3	ημέρα	στον	κύριο	χωνευτή,	
2.0	kg	/m3	ημέρα	στην	κύρια	δεξαμενή	αποθήκευσης/χωνευτή.
Χρόνος	παραμονής:	~40	ημέρες.

Φορείς
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Είναι	σημαντική	η	διεξαγωγή	συνάντησης	με	την	Τοπική	Αυτοδιοίκηση	αλλά	και	με	άλλους	εμπλεκόμενους	
φορείς	 στο	 αρχικό	 στάδιο	 σχεδιασμού	 του	 έργου.	 Έτσι	 θα	 ξεκαθαριστεί	 το	 τοπίο	 σχετικά	 με	 τις	
διαδικασίες	 αιτήσεων	 και	 το	 χρονικό	πλαίσιο	 εργασίας.	 	 Στο	 αρχικό	 στάδιο	 πρέπει	 να	 ξεκαθαριστεί	
επίσης	η	προτεινόμενη	τοποθεσία	της	μηχανής	καθώς	και	ο	τύπος	του	κτηρίου	που	θα	βρίσκεται	αυτή.	
Αυτό	θα	έχει	σημαντική	επίδραση	στη	μείωση	θορύβου,	στον	εξοπλισμό	ασφαλείας,	καθώς	και	σε	άλλο	
εξοπλισμό	όπως	ανιχνευτές	αερίου	κλπ.	Θα	πρέπει	επίσης	να	μελετηθεί	η	απόσταση	του	σταθμού	από	
γειτονικά	κτίρια	τα	οποία	ενδέχεται	να	συμμετέχουν	στις	διαδικασίες	του	σταθμού.	Επίσης,	μόλις	είναι	
διαθέσιμο	ένα	πρώτο	πρόχειρο	σχέδιο	κάτοψης	του	σταθμού,	είναι	καλύτερο	να	υποβληθεί	ως	πρώτο	
στάδιο	αίτησης,	που	ενδέχεται	να	υποστεί	αλλαγές.
Κατά	τη	διάρκεια	της	λειτουργίας	μιας	εγκατάστασης	σταθμού	αναερόβιας	ζύμωσης	τα	παρακάτω	
θέματα	πρέπει	να	ληφθούν	υπόψη:

•	Κατάρτιση	και	εκπαίδευση	χειριστών
•	Αυτοματισμοί	σταθμού
•	Επαγγελματική	στήριξη	και	καθοδήγηση
•	Συμβόλαια	υπηρεσιών
•	Κόστος	λειτουργίας
•	Παρασιτικό	ηλεκτρικό	φορτίο
•	Υγεία	και	Ασφάλεια
•	Κόστος	κατά	την	έναρξη	της	λειτουργίας	του	σταθμού

Εξοικονόμηση	πρωτογενούς	ενέργειας:	~1.200	MWh/έτος		
-		Παραγωγή	ανανεώσιμων	πηγών	ενέργειας
Εξοικονόμηση	CO2:	~1.500	τόνοι	CO2/έτος		-	Μείωση	περιβαλλοντικών	επιπτώσεων
Αύξηση εργοδότησης στην περιοχή
Παραγωγή εδαφοβελτιοτικού λιπάσματος υψηλής ποιότητας 

Αρκετές	παράμετροι	πρέπει	να	ληφθούν	υπόψη	στα	αρχικά	στάδια	του	σχεδιασμού	που	αφορούν	την	
αίτηση	για	έγκριση	χρήσης	αποβλήτων,	 την	έγκριση	από	το	Τμήμα	Γεωργίας,	Αλιείας	και	Τροφίμων	
και	τη	διασύνδεση	με	το	δίκτυο	ηλεκτρισμού.	Επίσης	πρέπει	να	συναφθούν	συμφωνίες	για	πώληση	
της	ηλεκτρικής	ενέργειας	και	επιδότησης	από	το	σχετικό	ταμείο.	Επίσης	πρέπει	να	ληφθούν	υπόψη	οι	
κανονισμοί	σχετικά	με	τη	χρήση	αποβλήτων	σε	αναερόβιους	χωνευτές.	Απαιτούνται	επιπλέον	άδειες	για	
απόβλητα	από	τις	τοπικές	αρχές	καθώς	και	από	την	ΕPA	αναλόγως	της	δυναμικότητας	του	σταθμού.	Οι	
διαδικασίες	αυτές	διαρκούν	αρκετούς	μήνες,	επομένως	είναι	ιδιαίτερα	σημαντικό	η	αίτηση	να	υποβληθεί	
το	συντομότερο	δυνατόν.

Πρέπει	να	επίσης	να	ληφθεί	η	έγκριση	από	το	Αρμόδιο	Τμήμα	για	 τη	χρηματοδότηση	σχετικά	με	το	
σχεδιασμό	και	λειτουργία	του	σταθμού	αναερόβιας	ζύμωσης.	Η	έγκριση	αυτή	περιλαμβάνει	τρία	στάδια	
έγκρισης,	πριν	την	κατασκευή,	πριν	τη	λειτουργία	και	την	τελική	έγκριση	λειτουργίας	μετά	την	παράδοση	
του	σταθμού.	Εάν	είναι	διαθέσιμο	ένα	πρόχειρο	σχέδιο	του	σταθμού	συνίσταται	να	υποβληθεί	σε	πρώτο	
στάδιο	της	αίτησης	ώστε	να	είναι	δυνατές	πιθανές	αλλαγές.	

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά στοιχεία

Διδάγματα

Παραγωγή	βιοαερίου:	~950.000	m3/έτος	(55%	περιεχόμενο	σε	μεθάνιο,	20	MJ/m3)
Παραγωγή	ηλεκτρισμού:	~2.000.000	kWh/έτος,	διοχετεύεται	κυρίως	στο	δίκτυο
Παραγωγή	 θερμότητας:	 ~2.100.000	 kWh/έτος.	 Χρησιμοποιείται	 κυρίως	 στο	 σταθμό	 βιοαερίου,	 στη	
μονάδα	παστερίωσης	και	στη	θέρμανση	χώρων	των	πουλερικών.

Παραγωγή ενέργειας
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Υγρά	απόβλητα	βοοειδών:	5.800	τόνοι/έτος	(10%	ξηρό	μέρος)
Απόβλητα	βιομηχανίας	τροφίμων:	2,800	τόνοι/έτος	(22%	ξηρό	μέρος)
Απόβλητα	πουλερικών:	900	τόνοι/έτος	(40%	ξηρό	μέρος)
Απόβλητα	από	γαλακτοβιομηχανία:	900	τόνοι/έτος	(22%	ξηρό	μέρος)
Γλυκερίνη:	360	τόνοι/έτος	(90%	ξηρό	μέρος)
Σύνολο:	10.760	τόνοι/έτος



Praktijkcentrum De Marke 

Όνομα: Praktijkcentrum De Marke 

Περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Hengelo (gld), Ολλανδία

Hengelo (gld), Ολλανδία

Το	Praktijkcentrum	De	Marke	είναι	μέρος	του	Ερευνητικού	Τμήματος	Κτηνοτροφίας	του	Πανεπιστημίου	
Wageningen.	 	 University.	 Εκεί	 γίνεται	 έρευνα	 σε	 περιβαλλοντικά	 και	 οικονομικά	 θέματα	 μονάδων	
βουστασίων.		Στόχος	είναι	η	μείωση	των	επιπτώσεων	στο	περιβάλλον	από	τα	βουστάσια.	Στην	πράξη	
αυτό	σημαίνει	 ελαχιστοποίηση	αερίων	όπως	αμμωνία,	νιτρικά	και	φωσφορικά	αέρια,	καθώς	και	 των	
αερίων	του	θερμοκηπίου.		
Τα	 κτηνοτροφικά	 απόβλητα	 αξιοποιούνται	 με	 τον	 πλέον	 αποδοτικό	 τρόπο,	 με	 αποτέλεσμα	 την	
ελαχιστοποίηση	της	ζήτησης	άλλων	πρώτων	υλών.	Επομένως	το	αποτύπωμα	άνθρακα	των	βουστασίων	
είναι	το	ελάχιστο	δυνατόν.	Η	γνώση	που	αποκτήθηκε	από	το	De	Marke	έχει	μεταφερθεί	σε	ορισμένες	
πρωτοπόρες	 μονάδες,	 μέσω	 ενός	 έργου	 που	 ονομάζεται	 “Koeien	 en	 Kansen”,	 δηλαδή	 “Αγελάδες	
και	Ευκαιρίες”.	Η	πιο	σημαντική	συμβολή	στη	μείωση	 του	ανθρακικού	αποτυπώματος	 της	μονάδας	
οφείλεται	στην	ανέγερση	του	σταθμού	βιοαερίου	από	το	2003.	Το	άτομο	επικοινωνίας	με	την	ερευνητική	
αυτή	δραστηριότητα	του	De	Marke	είναι	ο	κύριος	Zwier	van	der	Vegte.

H	εγκατάσταση	αναερόβιας	χώνεψης	αποτελείται	από	ένα	κατακόρυφο	χωνευτήρα	με	συνεχή	ανάδευση,	
χωρητικότητας	1,440	m3.
Ο	χωνευτήρας	προήλθε	από	τη	μετατροπή	μιας	δεξαμενής	αποθήκευσης	κτηνοτροφικών	αποβλήτων.	
Ο	σταθμός	τροφοδοτείται	από	3,000	m3	αποβλήτων	βοοειδών		και	100	τόνους	επιπρόσθετης	ξηρής	
βιομάζας.	Αρχικά	μια	μηχανή	συμπαραγωγής	ενώθηκε	με	το	σταθμό	βιοαερίου	παράγοντας	ετησίως	
156,000kWhel.	Επιπρόσθετα,	δοκιμάστηκε και εγκαταστάθηκε εξοπλισμός για την αναβάθμιση 
βιοαερίου. Το	 ακατέργαστο	 βιοαέριο	 χρησιμοποιείται	 επίσης	 ως	 καύσιμο	 στον	 εκσκαφέα	 της	
κτηνοτροφικής	μονάδας.	Όταν	η	μηχανή	είναι	σε	κατάσταση	αναμονής,	λειτουργεί	με	πετρέλαιο	ενώ	
όταν	απαιτείται	ισχύς,	το	βιοαέριο		χρησιμοποιείται	ως	μέρος	του	μείγματος	σε	ποσοστό	περίπου	50%	
κατά	 μέσον	 όρο.	Έτσι	 η	 απόδοση	 της	 μηχανής	 βελτιώνεται	 10-20%	 ενώ	 μειώνονται	 παράλληλα	 οι	
εκπομπές	αέριων	ρύπων	(CO2	και	NOx).
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Τροφοδοσία	σταθμού	3,000	m3	αποβλήτων	βοοειδών	και	100	τόνων	επιπρόσθετης	ξηρής	βιομάζας.	

Η	δεξαμενή	χώνευσης	είναι	στην	ουσία	μια	παλιά	δεξαμενή	αποθήκευσης	για	κτηνοτροφικά	απόβλητα	
που	 μετατράπηκε	 σε	 δεξαμενή	 χώνευσης.	 Μια	 δυσκολία	 που	 έπρεπε	 να	 αντιμετωπιστεί	 ήταν	 η	
υλοποίηση	αποτελεσματικής	μόνωσης.	Μόλις	ξεκίνησε	ο	σταθμός,	το	σύστημα	θέρμανσης	κατέρρευσε	
ενώ	η	μηχανή	συμπαραγωγής	παρουσίασε	ενδείξεις	μπλοκαρίσματος	βαλβίδων.	Το	κύριο	συμπέρασμα	
από	την	όλη	διαδικασία	ήταν	ότι	τελικά	είναι	προτιμότερο	η	ανοικοδόμηση	ενός	χωνευτήρα	από	μηδενική	
βάση	αντί	της	τροποποίησης	μιας	υφιστάμενης	δεξαμενής	αποβλήτων.

Το	κόστος	επένδυσης	για	την	εγκατάσταση	είναι	€	156,000.		Δύο	άτομα	εργάζονται	για	τη	λειτουργία	
της	 εγκατάστασης.	 Ο	 σταθμός	 έτυχε	 επιχορήγησης	 αλλά	 το	 οικονομικό	 μέρος	 δεν	 αποτελούσε	 την	
προτεραιότητα	του	έργου.		Το	κόστος	της	πρόσφατης	εγκατάστασης	αναβάθμισης	βιοαερίου	κυμάνθηκε	
μεταξύ	250,000	και	300,000€.

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά στοιχεία

Διδάγματα

Αρχικά	μια	μηχανή	συμπαραγωγής	ενώθηκε	με	το	σταθμό	βιοαερίου	παράγοντας	ετησίως	156,000kWhel.	
Επιπρόσθετα,	δοκιμάστηκε	και	εγκαταστάθηκε	εξοπλισμός	αναβάθμισης	βιοαερίου.	
Το ακατέργαστο βιοαέριο χρησιμοποιείται επίσης ως καύσιμο στον εκσκαφέα της κτηνοτροφικής 
μονάδας 

Παραγωγή ενέργειας

	Wageningen	University	Livestock	Research

Η	Ολλανδία	είναι	από	τις	λίγες	χώρες	που	επιτρέπεται	η	διοχέτευση	βιομεθανίου	στο	δίκτυο	αερίου	
της	 χώρας.	 Το	 γεγονός	 αυτό	 δίνει	 τη	 δυνατότητα	 στους	 κτηνοτρόφους	 για	 μερική	 αναβάθμιση	 του	
βιοαερίου	και	πώληση	του	κατευθείαν	στο	δίκτυο.	Το	υπόλοιπο	χρησιμοποιείται	στους	εκσκαφείς	της	
κτηνοτροφικής	μονάδας.

Φορείς
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Granja de San Ramón

Όνομα: Granja de San Ramón 

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Requena, Valencia, Ισπανία

Requena, Ισπανία

2.200	αγελάδες:	1,100	για	αναπαραγωγή	και	οι	υπόλοιπες	για	γαλακτοπαραγωγή.
Το	μεγαλύτερο	βουστάσιο	στην	Ισπανία.
Εκτιμάται	ότι	σε	5	χρόνια	θα	εκτρέφονται	μέχρι	5,000	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής.
15,5	εκατομμύρια	λίτρα	γάλακτος/	έτος.
Έκταση:	100	εκτάρια.

Ισχύς	σταθμού:	500	kWel
2	χωνευτήρες	800m3	και	2,200	m3

Παραγωγή	ενέργειας:	4.000	MWh/έτος
8.400	ώρες	λειτουργίας/έτος.
30%	της	παραγόμενης	θερμότητας	χρησιμοποιείται	στη	θέρμανση	των	χωνευτήρων	στους	42ºC,	ενώ	
εξετάζονται	τρόποι	αξιοποίησης	της	υπόλοιπης	θερμότητας	που	αποβάλλεται	στο	περιβάλλον.	Ποσοστό	
6-7%	του	βιοαερίου	χρησιμοποιείται	 για	 ιδιοκατανάλωση	 (κυρίως	όταν	διακόπτεται	η	σύνδεση	με	 το	
δίκτυο).
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80m3	κτηνοτροφικά	απόβλητα	ανά	ημέρα	(80%	του	συνόλου	των	πρώτων	υλών	του	σταθμού)
4.000	τόνοι/έτος		κτηνοτροφικά	απόβλητα	+	άχυρο	+απόβλητα	από	βιομηχανία	πορτοκαλιού	
(εξετάζονται	και	άλλες	πρώτες	ύλες	όπως	απόβλητα	από	κρεμμύδια).	

Ο	ηλεκτρισμός	διοχετεύεται	στο	δίκτυο	αλλά	και	χρησιμοποιείται	στη	μονάδα	όταν	υπάρχει	διακοπή	με	
το	δίκτυο.	

Τα	 συστήματα	 αυτοματισμού	 και	 ασφάλειας	 του	 σταθμού	 επιτρέπουν	 το	 συνεχή	 έλεγχο	 και	
παρακολούθηση	των	διαδικασιών	του	σταθμού	και	τον	εντοπισμό	τυχόν	βλαβών.	
Τα	κύρια	εμπόδια	που	έχουν	εντοπιστεί	για	τη	διάδοση	του	βιοαερίου	είναι	ότι	στην	Ισπανία	δεν	υπάρχει	
ειδική	επιδότηση	για	τέτοιους	σταθμός	καθώς	και	η	διαθεσιμότητα	επαρκών	πρώτων	υλών	σε	καλή	τιμή.	
Στην	περίπτωση	που	επιθυμείται	η	παραγωγή	καλής	ποιότητας	λιπάσματος	για	πώληση,	απαιτείται		
έλεγχος	των	πρώτων	υλών	πριν	να	εισέρθουν	στο	σταθμό.	

Κόστος	αρχικής	επένδυσης	:	2.000.000€
Απόσβεση	επένδυσης:	8	έτη
Το	στερεό	υπόστρωμα	πωλείται	σε	λιανικό	εμπόριο
Το	υγρό	υπόστρωμα	φιλτράρεται	με	προορισμό	να	γίνει	οργανικό	λίπασμα
Η	θερμότητα	που	παράγεται	κατά	τη	ψύξη	των	μηχανών	χρησιμοποιείται	στη	θέρμανση	των	χωνευτήρων.

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

2.000.000	m3	βιοαερίου/έτος
30%	της	παραγόμενης	θερμότητας	αξιοποιείται	στους	χωνευτήρες.
Το υψηλής ποιότητας χωνεμένο υπόστρωμα χρησιμοποιείται για την παραγωγή λιπάσματος 
μέσω της διαδικασίας της κομποστοποίησης και του διαχωρισμού της υγρής και στερεής φάσης. 

Παραγωγή σταθμού

Διαχείριση	σταθμού:	AD3	Energy,	Spin	off	of	Granja	San	Ramón.

Φορείς

45



Σταθμός βιοαερίου Ultzama 

Όνομα: Σταθμός βιοαερίου Ultzama 

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Larraintzar/Ultzama (Navarra), Ισπανία

Larraintzar/Ultzama, Ισπανία

Πρόκειται	για	ένα	συγκρότημα	26	γειτονικών	κτηνοτροφικών	μονάδων.	Ο	συνολικός	αριθμός	των	ζώων	
ανέρχεται	σε	2.700	ζώα.	Ο	σταθμός	βιοαερίου	βρίσκεται	στο	κέντρο	τριών	περιοχών	που	χαρακτηρίζονται	
από	 τη	 βάσκικη	 κυβέρνηση	 «περιοχές	 υψηλού	 φυσικού	 ενδιαφέροντος»	 (high	 natural	 interest).	
Επομένως	επιβάλλεται	η	διαχείριση	αποβλήτων	σε	τέτοιες	περιοχές,	όπου	υπάρχει	μεγάλη	παράδοση	
γεωργίας,	μεγάλος	αριθμός	ζώων,	και	με	υγρό		κλίμα,	που	ευνοεί	τη	περιβαλλοντική	μόλυνση	με	νιτρικά.	

Ο	 σταθμός	 αυτός	 είναι	 υψηλής	 ενεργειακής	 απόδοσης	 καθώς	 η	 λειτουργία	 του	 βασίζεται	 στη	
μεγιστοποίηση	 της	 παραγόμενης	 ενέργειας.	 Ημερησίως,	 παράγονται	 5.250	 m3	 βιοαερίου	 με	 60%	
περιεχόμενο	σε	μεθάνιο.
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Οργανικό	 μέρος	 κτηνοτροφικών	 αποβλήτων:	 90,000	 m3	 ετησίως.	 Επιπρόσθετα,	 γαλακτοκομικά	
προϊόντα	και	απόβλητα	ζωοτροφών.

Ισπανικοί	και	Βάσκικοι	Νόμοι

Ο	σταθμός	αυτός	είναι	ένα	καλό	παράδειγμα	συνεργασίας	26	γειτονικών	κτηνοτρόφων	που	μοιράστηκαν	
το	κόστος	επένδυσης	και	λειτουργούν	από	κοινού	το	σταθμό	βιοαερίου.	

Προϋπολογισμός:
1	–	εργασίες	προετοιμασίας	χώρου	ανέγερσης	σταθμού.	63.002	€
2	–έργα	βελτίωσης	οδικού	δικτύου.	85.710,91	€
3	–	έργα	πολιτικού	μηχανικού	για	το	σταθμό	αναερόβιας	χώνεψης	270.070,83	€
4	–	γενική	ανάπτυξη.	88.729,88	€
5	–	έλεγχος	ποιότητας.	3.000	€
6	–	ασφάλεια	και	υγεία	12.135	€
7	–	εγκατάσταση	σταθμού	αναερόβιας	χώνεψης	1.727.273.00	€

προϋπολογισμός	για	τα	υλικά	2.249.921,62	€
10%	Υπερκεφαλικά	και		Βιομηχανικά	Κέρδη	224,992.16	€
Σύνολο	2.474.913,78	€
16%	ΦΠΑ	395.986,20	€
Προϋπολογισμός	(συμπεριλαμβανομένου	ΦΠΑ):	2,870,899.98	€

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

Ο	σταθμός	διαθέτει	δύο	μετασχηματιστές	και	καλωδίωση	για	τη	διοχέτευση	της	παραγόμενης	ηλεκτρικής	
ενέργειας	στο	δίκτυο.	Επίσης	παράγεται	λίπασμα	από	τους	χωνευτήρες.

Παραγωγή σταθμού

Κοινοπραξία Aritzalde που έχει μέτοχους τους κτηνοτρόφους, τοπικούς επενδυτές και την 
περιφερειακή κυβέρνηση.

Φορείς
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 Σταθμός βιοαερίου σε βουστάσιο:  Mas Bes

Όνομα: Σταθμός βιοαερίου σε βουστάσιο:  Mas Bes

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Salitja, Girona, Ισπανία

Salitja, Girona, Ισπανία

Η	 κτηνοτροφική	 μονάδα	Mas	 Bes	 είναι	 μια	 οικογενειακή	 επιχείρηση	 που	 όταν	 ξεκίνησε	 στις	 αρχές	
του	20ου	αιώνα	είχε	μόλις	 τέσσερις	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής.	Το	1960	έφτασε	 τις	14	αγελάδες	
γαλακτοπαραγωγής	και	 το	1979	εγκαταστάθηκε	ο	πρώτος	ανεξάρτητος	χώρος	διαμονής	για	 ζώα.	Ο	
αριθμός	ζώων	στο	παρόν	στάδιο	είναι	710	ζώα		(αγελάδες,	χοιρίδια).	

Η	κτηνοτροφική	μονάδα	διαθέτει	185	στρέμματα	καλλιεργειών	(καλαμπόκι,	σιτηρά).	Το	2009,	η	εταιρεία	
επιβραβεύθηκε	με	το	τρίτο	βραβείο	Semega	για	την	ποιότητα	του	ενσιρωμένου	καλαμποκιού.

Ο	σταθμός	βιοαερίου	κατασκευάστηκε	το	2010	και	αποτελείται	από:	
•	1	Μηχανή	ηλεκτρικής	ισχύος	250	kW
•	2	αναερόβιους	χωνευτές	χωρητικότητας	1,700	m3	
•	1	αντλιοστάσιο
•	1	ηλεκτρονικό	υπολογιστή
•	Δωμάτιο	έλεγχου
•	Δεξαμενή	υγρών	λυμάτων
•	Μονάδα	συμπαραγωγής	ηλεκτρισμού	και	θερμότητας
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Διαχείριση	αποβλήτων:	Κτηνοτροφικά	απόβλητα	(710	ενήλικες	αγελάδες	εντός	κτηνοτροφικής	μονάδας)	
5,642	τόνοι/έτος	+	οργανικά	υπολείμματα	3.045	τόνοι/έτος	

Όφελος	από	την	πώληση	ηλεκτρικής	ενέργειας	στο	δίκτυο	και	μείωση	των	αρνητικών	επιπτώσεων	στο	
περιβάλλον	μέσω	της	διαχείρισης	αποβλήτων	τηρώντας	τις	απαιτήσεις	της	νομοθεσίας.	

Λόγω	 της	 οικονομικής	 κρίσης,	 η	 κυβέρνηση	 της	 Ισπανίας	 απέσυρε	 τα	 σχέδια	 επιδότησης	 για	 τις	
ανανεώσιμες	πηγές	ενέργειας.	Στην	Ισπανία	θα	πρέπει	επίσης	να	βελτιωθεί	η	διαδικασία	διασύνδεσης	
των	σταθμών	με	το	ηλεκτρικό	δίκτυο.	Η	επιλογή	της	θέσης	αυτού	του	σταθμού	των	250kW,	εντός	της	
μονάδας,	έγινε	με	τέτοιο	τρόπο	ώστε	να	είναι	περισσότερο	κερδοφόρος.	Η	νομοθεσία	στην	Ισπανία	
πρέπει	να	διευκολύνει	τη	δημιουργία	νέων	σταθμών	στο	μέλλον.	

Η	 επένδυση	 για	 αυτόν	 το	 σταθμό	 εκτιμάται	 σε	 περίπου	 1.5	 εκατομμύρια	 ευρώ.	 Η	 χρηματοδότηση	
προήλθε	από	μια	εταιρεία	που	σχηματίστηκε	από	το	βουστάσιο	και	την	εταιρεία	APERGAS.

Τα	εκτιμώμενα	έσοδα	από	την	πώληση	ενέργειας	είναι	περίπου	260.000	ευρώ/έτος.

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

Ετήσια	παραγωγή	ηλεκτρικής	ενέργειας:	2.000	MWh
Ετήσια	παραγωγή	θερμικής	ενέργειας:	2.450	MWh
65	m3	βιοαερίου/παραγόμενο	τόνο.
Επιπρόσθετα ο σταθμός φέρει έσοδα ύψους 90.000 ευρώ ετησίως από τις πωλήσεις του 
λιπάσματος.

Παραγωγή σταθμού

Η	εταιρεία	APERGAS	-	APERGAS	είναι	μια	εταιρεία	που	δραστηριοποιείται	σε	διάφορα	πεδία	όπως	
τη	μηχανική,	υπηρεσίες	σε	κτηνοτροφικές	μονάδες,	συντήρησης	και	άλλες	υπηρεσίες	για	εταιρείες.	Η	
εταιρεία	παρέχει	 συμβουλές	 σε	 κτηνοτροφικές	 μονάδες	 για	 θέματα	 ανανεώσιμων	πηγών	 ενέργειας,	
αλλά	και	παρέχει	όλες	τις	υπηρεσίες	που	απαιτούνται	για	την	ανέγερση	ενός	σταθμού	βιοαερίου	(από	
το	σχεδιασμό	μέχρι	την	υλοποίηση).	
Πηγή:	http://www.apergas.cat		

Φορείς
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Σταθμός βιοαερίου SAT Sant Mer

Όνομα: Σταθμός βιοαερίου SAT Sant Mer

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Vilademuls , Girona, Ισπανία

Vilademuls , Girona, Ισπανία

Ο	σταθμός	 βιοαερίου	Sant	Mer	 Farm	 (της	Agrarian	Society	 of	Transformation)	 αποτελεί	 υπόδειγμα	
σταθμού	διαχείρισης	κτηνοτροφικών	αποβλήτων	Ο	σταθμός	βρίσκεται	εντός	κτηνοτροφικής	μονάδας	
(σχεδόν	 630	 γαλακτοφόρες	 αγελάδες,	 220	 εκτάρια	 	 γης)	που	 βρίσκεται	 στην	πόλη	Sant	Esteve	 de	
Guialbes.		Ο	καθαρισμός	των	χώρων	γίνεται	με	ένα	πλήρως	αυτοματοποιημένο	και	περιοδικό	τρόπο.	
Το	 νερό	που	 χρησιμοποιείται	 για	 αυτόν	 το	 σκοπό	 υπόκειται	 σε	 διαδοχικές	 φάσεις	 διαχωρισμού	 και	
συμπιέζεται	στα	50bar.		Στο τέλος, το νερό θα ανακτηθεί μερικώς και θα επαναχρησιμοποιηθεί 	την	
άρδευση	των	καλλιεργειών	και	 ιδιαίτερα	στις	καλλιέργειες	καλαμποκιού.	 	Επίσης	μετά	τις	διεργασίες	
επεξεργασίας	και	ανάκτησης,	τα	κτηνοτροφικά	απόβλητα	του	σταθμού	SAT	San	Mer	χρησιμοποιούνται	
για	παραγωγή	οργανικού	λιπάσματος	μετά	από	την	επεξεργασία	τους	στο	σταθμό	βιοαερίου.

Ο	σταθμός	βιοαερίου	λόγω	της	αποδοτικής	διαχείρισης	αποβλήτων,	παράγει	ηλεκτρισμό	που	αντιστοιχεί	
στις	ανάγκες	100	οικογενειών.
Ο	σταθμός	αποτελείται	από:
1.	Αναερόβιος	χωνευτήρας	χωρητικότητας	2.000	m³		και	ύψους	6	μέτρων
2.	Αναερόβιος	χωνευτήρας	χωρητικότητας	1.400	m³		και	ύψους	6	μέτρων

630	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής
6200	τόνοι	αποβλήτων	ετησίως	για	επεξεργασία.

Η	λειτουργία	του	ξεκίνησε	τον	Φεβρουάριο	του	2009	με	ισχύ	370	kWel.		

Το	Μάιο	του	2011	ο	σταθμός	επεκτάθηκε	στα	500	kWel.	Περιλαμβάνει	ένα	φίλτρο	ενεργού	άνθρακα	και	
σύστημα	συμπύκνωσης	νερού.	
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Διαχείριση	αποβλήτων:	Απόβλητα	από	630	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής	σε	στεγασμένους	χώρους	
(6.200	τόνοι	ετησίως)	+	οργανικά	απόβλητα	και	γλυκερίνη.

Δεν	υπάρχουν	ειδικές	νομικές	απαιτήσεις.

Αυτός	ο	σταθμός	είναι	υπόδειγμα	για	άλλους	κτηνοτρόφους.	Οι	ιδιοκτήτες	του	σταθμού	μέσα	σε	τρία	
χρόνια	επέκτειναν	τις	δραστηριότητες	τους	στον	τομέα	παραγωγής	βιοαερίου	και	για	να	επιτύχουν	μια	
βιώσιμη	επένδυση	προχώρησαν	σε	κοινοπραξία.	Η	κοινοπραξία	που	αποτελείται	από	κτηνοτρόφους	
και	τεχνικούς,	επένδυσε	στην	εγκατάσταση	του	σταθμού,	ενώ	χρηματοδότηση	της	επένδυσης	λήφθηκε	
και	από	άλλα	χρηματοδοτικά	ιδρύματα.

Το	εκτιμώμενο	κόστος	επένδυσης	ήταν	1,5	εκατομμύρια	ευρώ.	Για	 το	σχεδιασμό	και	υλοποίηση	του	
έργου	συστάθηκε	η	Ένωση	Γεωργικής	Παραγωγής	που	αποτελείται	από	τις	εταιρείες	SUN	St	Mer-milk	
και	ENERGI,	που	ασχολείται	αποκλειστικά	με	θέματα	ανανεώσιμων	πηγών	ενέργειας.	Επίσης	ο	Τμήμα	
Περιβάλλοντος	και	η	Τοπική	Αυτοδιοίκηση	επιχορήγησαν	την	επένδυση	αυτή	με	352,280	ευρώ.

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

Το	2009	ο	σταθμός	είχε	ισχύ	370	kW.

Η	εκτιμώμενη	παραγωγή	σε	βιοαέριο	ήταν	1,240,000	m³,	που	αντιστοιχει	σε	2,960,000	kWh	ηλεκτρικής	
ενέργειας	ανά	έτος	και	σε	περίπου	2,500,000	kWh	θερμική	ενέργεια	ανά	έτος.	Το	βιοαέριο	αποθηκεύεται	
σε	μια	δεξαμενή	αποθήκευσης	με	μια	ειδική	επικάλυψη	και	μεταφέρεται	μέσω	ενός	αγωγού	στη	μηχανή	
συμπαραγωγής	που	παράγει	ηλεκτρισμό	που	διοχετεύεται	στο	δίκτυο.	Η	παραγόμενη	θερμική	ενέργεια	
χρησιμοποιείται	για	την	παραγωγή	θερμού	νερού	για	τη	συντήρηση	της	θερμοκρασίας	στους	χωνευτήρες	
(στους	35οC)	και	για	τη	θέρμανση	και	ψύξη	του	γάλακτος	των	κτηνοτροφικών	μονάδων.	Ο	σταθμός	
(500kW)	παράγει	ετησίως	5	εκατομμύρια	kWh.

Παραγωγή σταθμού

Η	εταιρεία	BIOVEC	ήταν	υπεύθυνη	για	το	σχεδιασμό,	έργα	μηχανικής	και	την	εγκατάσταση	του	
σταθμού.	
Η	 εταιρεία	BIOVEC	σε	συνεργασία	 με	 την	EnErGi	 αναλάβαν	 την	 διαδικασία	 αδειοδότησης,	
χρηματοδότησης,	διαχείρισης	έργου	και	των	συμβάσεων	του	έργου.	

Φορείς
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Κτηνοτροφική μονάδα Copys Green - Stephen & Catherine Temple

Όνομα: Κτηνοτροφική μονάδα Copys Green - Stephen & Catherine Temple

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο

Norfolk, Ηνωμένο Βασίλειο

Η	 κτηνοτροφική	 μονάδα	 Copys	 Green	 διαθέτει	 230	 εκτάρια	 γης,	 στα	 οποία	 περιλαμβάνονται	 οι	
καλλιέργειες	και	οι	 εγκαταστάσεις	 του	βουστασίου.	Η	πλειοψηφία	 της	γης	 είναι	 ιδιόκτητη	 ενώ	μέρος	
της	είναι	ενοικιαζόμενη.	Ο	συνολικός	αριθμός	των	βοοειδών	είναι	περίπου	200,	εκ	των	οποίων	τα	100	
είναι	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής.	Στις	εκτάσεις	της	κτηνοτροφικής	μονάδας	καλλιεργούνται	κριθάρι,	
κτηνοτροφικό	καλαμπόκι,	κτηνοτροφικά	τεύτλα	και	φασόλια	για	την	τροφοδοσία	του	σταθμού.			Διαθέτουν	
επίσης	και	άλλες	επιχειρήσεις:	
Παραγωγή	τυριού	–	αξιοποιεί	το	25%	του	παραγόμενου	γάλακτος	για	την	παραγωγή	25	τόνων	τυριού	
σε	ετήσια	βάση.
Μεταφορά	εμπορευμάτων,	ζαχαρτεύτλου	και	σητηρών.	
Εργασίες	σε	κτηνοτροφικές	μονάδες.

Τύπος	χωνευτήρα:	 	Μεσόφιλος,	δεξαμενή	με	μόνωση	από	ατσάλι,	 	σταθερή	οροφή	και	 εξωτερικούς	
εναλλάκτες	θερμότητας.	
Ο	χωνευτήρας	τροφοδοτείται	μέσω	μιας	χοάνης	και	ενός	αναδευτήρα	τροφοδοσίας	ενώ	το	υπόστρωμα	
μεταφέρεται	εντός	του	χωνευτήρα	μέσω	ενός	κοπτήρα.	
Οι	διαστάσεις	του	χωνευτήρα	είναι	10m	X	10m	με	μόνωση	100mm	Rockwool.		
Ο	χωνευτήρας	θερμαίνεται	στους	37	-	40	ºC	μέσω	εξωτερικού	εναλλάκτη	θερμότητας.	
Οι	36	σωλήνες	ανάμειξης	αερίου	κατανέμονται	στο	κωνικό	δάπεδο	του	χωνευτήρα.	
Το	αέριο	αποθηκεύεται	σε	ένα	εύκαμπτο	δοχείο	χωρητικότητας	350m3.	Ο	καθαρισμός	του	αερίου	από	
υδρόθειο	γίνεται	με	έγχυση	αέρα	κατά	τη	διαδικασία	ανάμειξης	αερίου.	
Ο	χρόνος	παραμονής	είναι	40	-	50	μέρες.
Γίνεται	 καταγραφή	 της	 κατανάλωσης	 του	 χωνευτήτα,	 με	 την	 παρασιτική	 ισχύ	 τροφοδοσίας	 να	 είναι	
περίπου	36kW/τόνο	τροφοδοσίας.
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Απόβλητα	από	100	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής	(Holstein	and	Brown	Swiss):		Περίπου	2.500	τόνοι/	
έτος.
Καλαμπόκι	και	κτηνοτροφικά	τεύτλα:		περίπου	2.500	τόνοι/έτος
Ορρός	γάλακτος	από	τις	διεργασίες	παραγωγής	τυριού,	περίπου	210	τόνοι/έτος	

Οι	τροποποιήσεις	των	απαιτήσεων	του	Γραφείου	Περιβάλλοντος,	κατά	τη	διάρκεια	του	έργου	προκάλεσαν	
προβλήματα.	 Αρχικά,	 δεν	 υπήρχαν	 απαιτήσεις	 στην	 αδειοδότηση	 ενώ	 στη	 συνέχεια	 εφαρμόστηκε	
η	 Εξαίρεση	 12	 (Αποθήκευση	 και	 κομποστοποίηση	 βιοδιασπώμενων	 αποβλήτων).	 Η	 Εξαίρεση	 7	
(Αξιοποίηση	 αποβλήτων	προς	 όφελος	 της	 γης)	 εφαρμόστηκε	 για	 την	 εγκατάσταση	 του	 χωνευτήρα.	
Επίσης	υπήρξαν	προβλήματα	για	την	εγγραφή	του	σταθμού	αναερόβιας	χώνεψης	σε	Μητρώο	(OFGEM).	

Στο	 σταθμό	 παράγεται	 ενέργεια	 με	 πρώτες	 ύλες	 τα	 κτηνοτροφικά	 απόβλητα	 και	 τις	 καλλιέργειες	
υποδεέστερης	ποιότητας,	καθώς	και	χωνεμένο	υπόστρωμα	για	τις	καλλιέργειες.		Ο	ιδιοκτήτης		Stephen	
εγκατέστησε	 το	 σταθμό	 αναερόβιας	 χώνεψης	 για	 να	 μειώσει	 τις	 επιπτώσεις	 των	 κτηνοτροφικών	
αποβλήτων	 στο	 περιβάλλον	 ενώ	 είχε	 να	 αντιμετωπίσει	 την	 επιβολή	 νέων	 κανονισμών	 από	 το	
Γραφείο	Περιβάλλοντος.			Ο	κύριος	Stephen	θεωρεί	πως	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο	υπάρχει	πρόβλημα	
γραφειοκρατίας	 καθώς	 επίσης	και	στον	 τρόπο	που	κατατάσσονται	 τα	απόβλητα	σε	σχέση	με	άλλες	
ευρωπαϊκές	χώρες.	Η	γλυκερίνη	κατηγοριοποιείται	διαφορετικά	στο	Ηνωμένο	Βασίλειο	(όπου	θεωρείται	
απόβλητο)	ενώ	σε	άλλες	χώρες	της	ΕΕ	δεν	κατηγοριοποιείται	ως	απόβλητο.	
Ο	ιδιοκτήτης	έχει	διαθέσει	αρκετό	χρόνο	στην	μελέτη	αρκετών	συστημάτων	βιοαερίου.	Επέλεξε	πάροχο	
με	εμπειρία	τεχνολογιών	βιοαερίου	σε	βρετανικές	συνθήκες.	Επίσης	συμβουλεύει	τους	αιτητές	σταθμού	
αναερόβιας	 χώνεψης,	 κατά	 την	 αίτηση	 τους	 για	 χρηματοδότηση,	 να	 εξετάσουν	 εάν	 η	 επιχορήγηση	
(που	μπορεί	να	συνεπάγεται	ακύρωση	επιδότησης)	είναι	η	πιο	συμφέρουσα	επιλογή	από	την	επιλογή	
επιδότησης	ή	όχι.

Οι	 κτηνοτρόφοι	 έχουν	 επιβραβευθεί	 λόγω	 της	 ευαισθησίας	 τους	 σε	 θέματα	 ανανεώσιμων	 πηγών	
ενέργειας.	 Έχει	 επιτευχθεί	 εξοικονόμηση	 ενέργειας	 από	 την	 παραγωγή	 θερμότητας	 στη	 μηχανή	
συμπαραγωγής,	η	οποία	χρησιμοποιείται	για	τη	θέρμανση	του	βουστασίου	και	των	κτηρίων	του	καθώς	
και	σε	άλλες	επιχειρήσεις	που	τους	ανήκουν.	
Υπάρχει	ένα	σημαντικό	όφελος	από	την	πώληση	ηλεκτρισμού	(με	επιδότηση	της	kWh)	καθώς	και	από	
το	γεγονός	ότι	δεν	χρειάζεται	να	αγοράζουν	την	ηλεκτρική	ενέργεια	που	καταναλώνουν.
 Έχει επιτευχθεί μείωση των εξόδων για λίπασμα καθώς το χωνεμένο υπόστρωμα από το 
σταθμό μεταφέρεται στις καλλιέργειες.  
Μείωση	των	επιπτώσεων	στο	περιβάλλον	από	τα	κτηνοτροφικά	απόβλητα,	που	αποθηκεύονται	για	να	
χρησιμοποιηθούν	στο	σταθμό.		

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

Μηχανή	συμπαραγωγής	140kW	CHP.
Μέρος	της	παραγόμενης	θερμότητας	της	μηχανής	χρησιμοποιείται	για	τη	ξήρανση	των	σητηρών,	την	
παραγωγή	τυριού,	τη	θέρμανση	νερού	και	τη	θέρμανση	χώρων.	
Το	στερεό	χωνεμένο	υπόστρωμα	μεταφέρεται	σε	καλλιεργήσιμες	εκτάσεις	γης.	Το	υγρό	υπόστρωμα	
αποθηκεύεται		για	5	μέρες	σε	δεξαμενή	και	μετά	μεταφέρεται	στο	σύστημα	άρδευσης.	Το	βιοαέριο,	που	
παράγεται	με	ρυθμό	περίπου	70m3	την	ώρα,	εισέρχεται	στη	μηχανή	συμπαραγωγής	ισχύος	140kW	και	
στη	συνέχεια	διοχετεύεται	στο	δίκτυο	(131kVA).
H θερμότητα χρησιμοποιείται για τη ξήρανση των σιτηρών, την παραγωγή τυριού, τη θέρμανση 
νερού χρήσης και τη θέρμανση χώρων. 

Παραγωγή σταθμού

Ο	σχεδιασμός	και	η	 κατασκευή	 έγινε	από	 την	 εταιρεία	Greenfinch	 (συγχωνεύτηκε	με	 την	Biogen	 το	
2008).	Η	αυτοχρηματοδότηση	ήταν	 ύψους	£750.000.	 	Αρχικά	 επιτεύχθηκε	συμφωνία	 επιχορήγησης	
ύψους	£100.000	που	προέκυψε	από	τα	Σχέδια	 	 επιχορηγήσεων	για	βιοενέργεια	αλλά	απορρίφθηκε	
καθώς	στην	περίπτωση	 αυτή	 δεν	 θα	 μπορούσε	 να	 ληφθεί	 επιδότηση	 της	παραγόμενης	 ηλεκτρικής	
ενέργειας.
Γραφείο	Περιβάλλοντος	–	Υπεύθυνο	για	αδειοδότηση	
OFGEM	–	Μητρώο	εγγραφής	για	λήψη	χρηματοδότησης

Φορείς
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Kemble Farms - David Ball              

Όνομα: Kemble Farms - David Ball

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Gloucestershire, Ηνωμένο Βασίλειο

Gloucestershire  (Ηνωμένο Βασίλειο)

Η	 κτηνοτροφική	 μονάδα	 Kemble	 διαθέτει	 950	 εκτάρια	 γης	 (τα	 830	 εκτάρια	 είναι	 διαθέσιμα	 για	
εξάπλωση	χωνεμένου	υποστρώματος).	Εκτός	από	τις	καλλιέργειες	σιταριού,		κριθαριού,	φασολιών	και	
ελαιοκράμβης,	διαθέτει	55	εκτάρια	καλλιεργειών	ενεργειακού	καλαμποκιού,	145	εκτάρια	κτηνοτροφικού	
καλαμποκιού	και	ακόμα	40	εκτάρια	βοσκοτόπους.		Η	γη	ανήκει	σε	ζώνη	NVZ	(ζώνη	ευπρόσβλητη	σε	
νιτρικά	 ιόντα).	 	 Η	 κτηνοτροφική	 μονάδα	 διαθέτει	 750	 αγελάδες	 γαλακτοπαραγωγής	που	 βρίσκονται	
συνήθως	σε	στεγασμένο	χώρο,	ιδιαίτερα	σε	περιόδους	υψηλής	παραγωγής	γάλακτος.	

Μέγεθος	χωνευτήρα:		1480m3.
Τύπος	 χωνευτήρα:	 μεσόφιλου	 τύπου,	 επενδυμένος	 με	 ατσάλι,	 σταθερής	 οροφής,	 με	 εξωτερικούς	
εναλλάκτες	θερμότητας.	
Ο	χωνευτήρας	τροφοδοτείται	μέσω	ενός	σταθερού	αναμεικτήρα	και	ενός	τροφοδότη	Borger.	Η	πίεση	
στο	δευτερογενές	κύκλωμα	στο	οποίο	εγχέονται	τα	στερεά	ρυθμίζεται	με	τη	βοήθεια	δύο	αντλιών	που	
λειτουργούν	παράλληλα	έτσι	ώστε	να	διατηρείται	η	πίεση	σε	χαμηλά	επίπεδα.	Έπειτα	όλες	οι	πρώτες	
ύλες	διέρχονται	 έναν	 κοπτήρα	πριν	 την	 είσοδο	 τους	στη	δεξαμενή	 του	 χωνευτήρα.	Η	δεξαμενή	 του	
χωνευτήρα	έχει	μονή	επικάλυψη	από	ατσάλι	και	οι	διαστάσεις	του	είναι		13	m	x	12	m	ύψος.
Η	δεξαμενή	διαθέτει	18	περιστροφικές	βαλβίδες	για	την	ανάμειξη	του	αερίου	που	είναι	τοποθετημένες	
κατά	μήκος	του	κωνικού	πατώματος	του	χωνευτήρα.	
Το	αέριο	αποθηκεύεται	σε	ένα	ευκαμπτο	δοχείο	(θόλος).
Η	θερμότητα	παρέχεται	στον	χωνευτήρα	από	μια	μηχανή	συμπαραγωγής	ή	από	ένα	αυτόνομο	λέβητα	
βιοαερίου,	με	τη	βοήθεια	εξωτερικών	εναλλακτών	θερμότητας.	Ο	χρόνος	παραμονής	είναι	30	μέρες.		Το	
παρασιτικό	φορτίο	είναι	5.3%.
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Απόβλητα	από	750	κτηνοτροφικά	απόβλητα	από	αγελάδες	γαλακτοπαραγωγής:	~	17	-	20,000	τόνοι/
έτος
Καλαμπόκι:		Περίπου	2,500	τόνοι/έτος
γλυκερίνη:		περίπου	450	τόνοι/έτος

Γραφείο	 Περιβάλλοντος	 –	 παρέχει	 την	 άδεια	 για	 χρήση	 γλυκερίνης	 (Bespoke	 Environment	 Permit)																																																																																																																			
Έλεγχοι	αποβλήτων	–	Ο	κύριος	Kemble	διενέργησε	τους	δικούς	του	έλεγχους	στα	απόβλητα	για	να	
αποδείξει	ότι	δεν	απαιτείται	ειδική	άδεια	(PAS	110)	για	την	εξάπλωση	του	χωνεμένου	υποστρώματος	
στα	χωράφια	τους
Εκπαίδευση	–	Ήταν	αναγκαία	η	εκπαίδευση	για	τη	διαχείριση	αποβλήτων	(Waste	Management	Industry	
Training	&	Advisory	Board).

Η	νομοθεσία	που	διέπει	τις	πρώτες	ύλες	πρέπει	να	απλοποιηθεί	επιτρέποντας	πιο	ευρύ	φάσμα	πρώτων	υλών.	
Ο σταθμός αναερόβιας χώνεψης πρέπει να τροφοδοτείται κατάλληλα.
Το	Γραφείο	Περιβάλλοντος	πρέπει	να	αλλάξει	την	πολιτική	του	και	να	επικεντρωθεί	στα	περιβαλλοντικά	
οφέλη	 ενός	 σταθμού	 από	 τους	 κανονισμούς	 για	 τα	 απόβλητα.	 Επίσης	 πρέπει	 να	 βελτιωθεί	 και	 η	
διαδικασία	σύνδεσης	με	το	ηλεκτρικό	δίκτυο.
Ο	σταθμός	βιοαερίου	πρέπει	να	εγκατασταθεί	όσο	το	δυνατόν	πιο	κοντά	στη	κτηνοτροφική	μονάδα	και	
το	μέγεθος	του	θα	πρέπει	να	επιλεχθεί	στο	μέγιστο	εφικτό

Η	ηλεκτρική	ενέργεια	διοχετεύεται	στο	Εθνικό	Δίκτυο.
Μείωση	στη	ρύπανση	του	περιβάλλοντος	από	το	μεθάνιο.
Μέρος	της	θερμότητας	χρησιμοποιείται	για	τη	θέρμανση	νερού	χρήσης	για	το	βουστάσιο	καθώς	και	για	
ζεστό	νερό	χρήσης	και	θέρμανσης	για	3	κτίρια	του	βουστασίου	με	συνέπεια	τη	μείωση	του	κόστους	για	
τη	θέρμανση	του	νερό.
Το	 χωνεμένο	 υπόστρωμα	 ελαττώνει	 την	 εξάρτηση	 σε	 οργανικά	 λιπάσματα	 και	 συμβάλλει	 στην	
εξοικονόμηση	χρημάτων.	
Η	ποιότητα	του	εδάφους	βελτιώνεται	από	τη	χρήση	του	χωνεμένου	υποστρώματος.		

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

Χωνεμένο	υπόστρωμα:		Ετησίως	παράγεται	20,000	m3.	(Οι	ίνες	από	το	διαχωρισμό	του	μεταφέρονται	
στη	γη	ως	εδαφοβελτιωτικό	ενώ	το	υγρό	υπόστρωμα	χρησιμοποιείται	ως	λίπασμα		για	καλλιέργειες).

Αέριο:	Το	βιοαέριο	με	περιεκτικότητα	65%	-	68%	σε	μεθάνιο	χρησιμοποιείται	σε	μια	μηχανή	συμπαραγωγής	
300	kWe,	η	οποία	αποδίδει	385	kWth	θερμικής	ισχύος.		Μέρος	της	θερμότητας	χρησιμοποιείται	για	τη	
θέρμανση	του	χωνευτήρα,	της	δεξαμενής	γλυκερίνης	και	για	την	προθέρμανση	ζεστού	νερού	που	θα		
χρησιμοποιηθεί	για	τις	ανάγκες	του	βουστασίου	και	των	κτιρίων	που	βρίσκονται	σε	αυτό.	Το	μεγαλύτερο	
μέρος	της	παραγόμενης	θερμότητας	αποβάλλεται	στην	ατμόσφαιρα(200	kWth).

Παραγωγή σταθμού

37%	Επιχορήγηση	κεφαλαίων	για	βιοενέργεια	(Σχέδιο	επιχορήγησης	Βιο-ενέργειας	2007)
Κατασκευαστής	σταθμού:		Greefinch	Ltd	
Εξαγωγή	ηλεκτρισμού:	Central	Networks	

Φορείς
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Bank Farm - Clive Pugh

Όνομα: Κτηνοτροφική μονάδα Bank - Clive Pugh

Σύντομη περιγραφή

Τεχνικά στοιχεία

Περιοχή: Montgomeryshire, Ουαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο

Montgomeryshire, Ουαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο

Η	κτηνοτροφική	μονάδα	Bank	Farm	είναι	μια	μονάδα	συνολικής	έκτασης	131	εκταρίων	με	130	αγελάδες	
γαλακτοπαραγωγής,	150	βοοειδή,	350	προβατίνες	και	μερικά	πουλερικά.	Η	μονάδα	ενοικιάζει	36	εκτάρια	
γης.		Στη	μονάδα	καλλιεργούνται	ζαχαροτεύτλα,	γρασίδι,	πατάτες	και	άλλες	καλλιέργειες.	

2	χωνευτήρες
Ο	χωνευτήρας	1	κατασκευάστηκε	το	1990.
Ο	χωνευτήρας	1	διαθέτει	36	περιστροφικές	βαλβίδες	και	2	εσωτερικούς	εναλλάκτες	θερμότητας.
Ο	χωνευτήρας	1	έχει	αδειάσει	μια	φορά	στα	20	χρόνια	λειτουργίας	του.	
Ο	χωνευτήρας	2	που	κατασκευάστηκε	το	2002	είναι	μια	ασυνήθιστη	διάταξη	που	αποτελείται	από	μια	
μεγάλη	δεξαμενή	τριών	επιπέδων.	
Κάθε	δεξαμενή	έχει	χωρητηκότητα	175	m3	και	διαστάσεις	3.5	m	X	10	m	X	5.3	m.
Η	θερμότητα	παρέχεται	με	τη	βοήθεια	τριών	εσωτερικών	εναλλακτών	θερμότητας,	που	είναι	αναρτώμενα	
στις	οροφές	που	έχουν	επικάλυψη	υαλοβάμβακα.	Ο	χωνευτήρας	διαθέτει	μια	μονάδα	παστερίωσης	2	
τόνων	που	λειτουργεί	στους	72οC	που	όμως	δεν	έχει	ακόμα	χρησιμοποιηθεί.	
O	χωνευτήρας	μπορεί	να	διαχειρίζεται	24	τόνους	αποβλήτων	ανά	ημέρα.
Ο	Clive	σημειώνει	ότι	επιτυγχάνεται	μεγαλύτερη	απόδοση	με	τη	χρήση	της	δεξαμενής	τριών	επιπέδων.
Το σύστημα τροφοδοσίας των χωνευτήρων είναι αρκετά ευέλικτο όσον αφορά τις πρώτες ύλες 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, συμπεριλαμβανομένων των αποβλήτων από πουλερικά, 
κτηνοτροφικά απόβλητα, καλλιέργειες, κλαδέματα και άλλα διαθέσιμα οργανικά υποστρώματα. 
To	σύστημα	τροφοδοσίας	αποτελείται	από	μια	μεγάλη	χοάνη	με	ένα	αναδευτήρα	με	ικανότητα	ανάμειξης	
20-30	τόνους.	Οι	χωνευτήρες	θερμαίνονται	στους	38	°C		και	στους	42	°C.		
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Κτηνοτροφικά	απόβλητα	από	130	αγελάδες	γαλαλτοπαραγωγής	και	150	βοοειδή	που	βρίσκονται	σε	
στεγασμένο	χώρο	τους	6	μήνες	κάθε	έτους	-	περίπου	2500	τόνοι/έτος
Απόβλητα	πουλερικών	-	περίπου	150	τόνοι
Αγορασμένα	απόβλητα	–	π.χ.	ψωμί
Καλλιέργειες	–	ζαχαρότευτλο,	πατάτες,	γρασίδι	που	προέρχεται	από	τη	μονάδα.
Άλλα	απόβλητα	-	περίπου	30	τόνοι

Ο	Clive	ήταν	πρωτοπόρος	στη	δημιουργία	σταθμού	αναερόβιας	χώνεψης	και	συνεπώς	δεν	είχε	πολλή	
τεχνική	στήριξη.	Ο	Clive	 έκανε	 επίμονες	προσπάθειες	για	 τη	σύνδεση	με	 το	δίκτυο	και	 την	παροχή	
οικονομικών	κίνητρων	(Η	χρονική	περίοδος	για	τη	σύνδεση	με	το	δίκτυο	ήταν	4	χρόνια).
Λόγω	 του	 γεγονότος	 ότι	 εγκατέστησε	 τη	 μηχανή	 συμπαραγωγής	 πριν	 τα	 σχέδια	 επιδότησης,	 δεν	
μπορούσε	να	έχει	πρόσβαση	στα	σχέδια	αυτά.	

Ένας	 σταθμός	 βιοαερίου	 πρέπει	 να	 σχεδιαστεί	 και	 να	 λειτουργεί	 με	 πολλή	προσοχή,	 καθώς	 όπως	
ένα	 ζώο	 πρέπει	 να	 τροφοδοτείται	 με	 τη	 σωστή	 διατροφή	 και	 να	 ελέγχεται	 καθημερινά	 η	 απόδοσή	
του	 και	 πιθανά	 προβλήματα.	 Στην	 περίπτωση	 σφάλματος	 του	 σταθμού,	 μπορεί	 να	 χρειαστούν	 3	
εβδομάδες	 για	 την	 πλήρη	 αποκατάσταση	 του.	 Ο	 ιδιοκτήτης	 είναι	 απογοητευμένος	 για	 το	 ελάχιστο	
ενδιαφέρον	 εκ	 μέρους	 της	 κυβέρνησης	 στην	 παραγωγή	 φιλικών	 προς	 το	 περιβάλλον	 καυσίμων.																																																																																																																																								
Η	 διαδικασία	 σύνδεσης	 στο	 δίκτυο	 μπορεί	 να	 αποτελέσει	 εμπόδιο	 στην	 ανέγερση	 ενός	 σταθμού	
βιοαερίου	και	πρέπει	να	εκσυγχρονιστεί	και	να	μειωθεί	το	κόστος	της.		«Οι χωνευτήρες απαιτούν ορθή 
διαχείριση και λειτουργία και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί αγώνας για το σκοπό αυτό. 
Τα οργανικά απόβλητα μετά την έξοδο τους από το σταθμό πρέπει να μεταφερθούν ως λίπασμα σε 
καλλιεργήσιμη γη. Επίσης πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρον η ηλεκτρική και θερμική ενέργεια του 
σταθμού».
Οι	χωνευτήρες	πρέπει	να	συνεχίσουν	να	λειτουργούν	όλο	το	καλοκαίρι	όπου	τα	κτηνοτροφικά	απόβλητα	
περιέχουν	λιγότερη	θερμική	ενέργεια.

Εξοικονόμηση	χρημάτων	από	τις	αγορές	οργανικών	λιπασμάτων.
Εξοικονόμηση	μέσω	της	αξιοποίησης	της	παραγόμενης	θερμότητας	του	σταθμού.
Ορθή	διαχείριση	κτηνοτροφικών	αποβλήτων	και	μείωση	των	επιπτώσεων	στο	περιβάλλον.
Εξοικονόμηση	σε	ορυκτά	καύσιμα.	

Τροφοδοσία σταθμού

Νομικές πτυχές

Οικονομικά

Διδάγματα

3000	τόνοι/έτος	χωνεμένου	υποστρώματος	από	τους	2	χωνευτήρες.		Διαχωρίζεται	σε	ίνες	και	σε	υγρό	
υπόστρωμα.	Το	χωνεμένο	υπόστρωμα	μεταφέρεται	στα	χωράφια	ως	εδαφοβελτιωτικό.	
Το	βιοαέριο	χρησιμοποιείται	στα	κτίρια	της	μονάδας,	για	τη	θέρμανση	νερού	χρήσης	2	κατοικιών	και	για	
την	τροφοδοσία	μηχανής	συμπαραγωγής	IET	124kW	CHP.
Μέρος	 της	 θερμότητας	 (80kWth)	 ανακτάται	 από	 τη	μηχανή	συμπαραγωγής	 για	 τη	 θέρμανση	 των	2	
χωνευτήρων	ενώ	προγραμματίζεται	η	αξιοποίηση	 της	υπόλοιπης	θερμικής	 ισχύος	 (100kWth)	 για	 τη	
θέρμανση	 των	 2	 κατοικιών	 και	 του	 νερού	 για	 καθαρισμό	 του	 βουστασίου	 (πάνω	από	 150	 γαλόνια/
ημέρα),	καθώς	και	για	άλλες	χρήσεις	σε	άλλες	κτηνοτροφικές	μονάδες	όπως	τη	ξήρανση	των	σιτηρών.

Παραγωγή σταθμού

MAFF	-	50%	επιχορήγηση		-1990
Methanogen	-	James	Murcott	–	Σχεδιασμός	δεύτερου	χωνευτήρα.
Χρηματική	ενίσχυση	από		«Montgomeryshire	Rural	Enterprise	Grant	Aid	from	Glasu»

Φορείς
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Innovació i Recerca Industrial i Sostenible
  Mirta Rodriguez Pinilla    

 

Faculty of Mechanical Engineering and Naval

 

Architecture – Uni. of Zagreb
  Tomislav Puksec 

Electronic Systems Design Ltd.
  Kim Wright

 

Institut für Energiedienstleistungen GmbH

 

  Rüdiger Winkler 

MFKK Feltalálói és Kutató Központ Szolgáltató Kft.
  Attila  Bús

 

KomTek Solution Aps
  Bitten W. Lorentzen 

Royal Association of British Dairy Farmers
  Sian Mercer

 

Lleters de Catalunya, LLET Nostra, SCCL
  Montserrat Balcells Boix

CZ Biom

  
Petr Tluka

European Biomass Industry Association 

 

  Giuliano Grassi

Cyprus Energy Agency
  Anthi Charalambous

Grup Sanejament Porcí de Girona 
  Eduard Martí 

 
Limerick Business Support Unit
  Anthony Coleman 

mpinilla@iris.cat

tomislav.puksec@fsb.hr

kwright@esdl.com.mt

winkler@ifed.de 

attila.bus@mfkk.hu

bwl@komtek.dk

sianmercer@rabdf.co.uk 

gerencia@lleterscat.com

 

tluka@biom.cz 

eubia@eubia.org 

anthi.charalambous@cea.org.cy

emc@gspgirona.org

acoleman@limerickcoco.ie  
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