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Περιγραφή συστήματος βιοαερίου

Κύ λ ά θΚύ λ ά θΚύκλος του άνθρακαΚύκλος του άνθρακα



Περιγραφή συστήματος βιοαερίου



Συνοπτική περιγραφή σταθμού Αντριάνα 
(Α/ΦΟΙ Αντρέου)



Εισαγωγή
• Η κτηνοτροφική μονάδα και ο σταθμός βιοαερίου Αντριάνα βρίσκονται 
στην κοινότητα της Ξυλοτύμπου (Επαρχία Λάρνακας) 

•O σταθμός βιοαερίου Αντριάνα συνδέθηκε στο  ηλεκτρικό δίκτυο της 
Κύπρου το Αύγουστο του 2008.

•Η κτηνοτροφική μονάδα Αντριάνα είναι ένα από τα μεγάλα χοιροστάσια 
στην Κύπρο:

Αριθμός Μέσο βάρος (kg)

Χοιρομητέρες 800 250‐300

Χοίροι υπό πάχυνση 12000 25‐100

Μικρά χοιρίδια 2000 up to 25



Κύρια χαρακτηριστικά σταθμού βιοαερίουΚύρια χαρακτηριστικά σταθμού βιοαερίου 
Andriana biogas plant

Συνολική εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύς MWel 0.5
Συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύς MWth 0.5

ίΤεχνολογία Motor engine
Αριθμός μονάδων 2

Κατασκευαστής Dreyer & Bosse Gmbh

Τύπος καυσίμου Βιοαέριο

Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας GWh 2,880

Ε ή ή θ ή έ 1 235Ετήσια παραγωγή θερμικής ενέργειας GWh 1,235
Συνολικό κόστος επένδυσης € 1.800.000

Χρηματοδότηση
Ίδια κεφάλαια 50%

Δάνεια 50%Δάνεια 50%
Είδος ενίσχυσης Επιδότηση (0,1213€/kWh)

Τοποθεσία Ξυλοτύμπου, Κύπρος



Χειμερινή περίοδος 6.400 kWh/day6.400 kWh/dayΧειμερινή περίοδος

3000-3500 m3 biogas/day
90 90 ton/dayton/day

g y

1.500 kWh/day1.500 kWh/day
6.000 kWh/day6.000 kWh/day

2.000 kWh/day 
Waste heat

110 0 ton/dayton/day
22..500500 kWh/daykWh/day 1.100 kWh/day1.100 kWh/day
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Ο σταθμός βιοαερίου Αντριάνα επεξεργάζεται:
Χοιρολύματα (κυρίως) ≅ 85‐90 ton/day
Πτηνοτροφικά απόβλητα ≅ 3 ton/day
Απόβλητα από μικρές τυροκομικές μονάδες ≅ 0,5 ton/day
Έλαια φυτικής προέλευσης (τηγανέλαια) ≅ 0,5 ton/dayφ ής ρ ης ( ηγ ) y

ΣΥΝΟΛΙΚΑ: 100-110 τόνους αποβλήτων/ ημέρα



3000‐3500 m3 βιοαερίου/ημέρα
500 kW (2 X 250 KW) 1 CHP dual fuel και 1500 kW (2 X 250 KW) 1 CHP dual fuel και 1 

CHP biogas
CHP Thermal Efficiency: 35%
CHP Electrical efficiency: 40%

Αποθείωση δηλαδή η απομάκρυνση του 
Η2S, γίνεται με παροχή αέρα/οξυγόνου 
στον χώρο αποθήκευσης του βιοαερίου

2 H S + O > S + 2 H O2 H2S + O2 ‐> S2 + 2 H2O



Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
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Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 2010

• Το 2010 η συνολική παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ήταν 2.486.714kWh.

•Περίπου το 12% της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιείται για τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων της κτηνοτροφικής μονάδας και του σταθμού βιοαερίου.γ ης η ρ φ ής μ ς μ β ρ

• Μέρος της παραγόμενης θερμικής ενέργειας χρησιμοποιείται για τις θερμικές ανάγκες της 

κτηνοτροφικής μονάδας και του σταθμού βιοαερίου.

•Το 2010 η συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (στην κτηνοτροφική μονάδα και το σταθμό)•Το 2010 η συνολική κατανάλωση θερμικής ενέργειας (στην κτηνοτροφική μονάδα και το σταθμό) 

ήταν 1.110ΜW.



Πρόσθετα τεχνοοικονομικά στοιχεία
(για την Κύπρο)

• Μελέτες σκοπιμότητας έδειξαν ότι η επιτρεπτή ακτίνα 
μεταφοράς αποβλήτων είναι τα 30km. Πέραν αυτής τηςμεταφοράς αποβλήτων είναι τα 30km. Πέραν αυτής της 
ακτίνας, το κόστος συλλογής αποβλήτων είναι απαγορευτικό.

• Το κόστος κατασκευής ενός σταθμού βιοαερίου ισχύος ς ής ς μ β ρ χ ς
100kW είναι €400,000‐€500,000 ενώ για έναν σταθμό 1
MW ανέρχεται στα € 2‐2.5 εκατομμύρια.

• Το κόστος συντήρησης εκτιμάται ότι είναι €0,02 για κάθε 
παραγόμενη kWh.

• Άλλα λειτουργικά έξοδα είναι το κόστος αγοράς των πρώτων 
υλών και το κόστος μεταφοράς τους.



Π ώ ύλ ΚύΠρώτες ύλες στην Κύπρο

• Απόβλητα από κτηνοτροφικές μονάδες
• Απόβλητα ελαιοτριβείωνΑπόβλητα ελαιοτριβείων
• Απόβλητα από ζωοτροφές
• Απόβλητα βιοτεχνιών γαλακτοκομικών 
προϊόντωνρ

• Τηγανέλαια
• Απόβλητα σφαγείων
• Αστικά Οργανικά ΑπόβληταΑστικά Οργανικά Απόβλητα



Προβλήματα που συναντώνται συχνά σεΠροβλήματα που συναντώνται συχνά σε 
σταθμούς βιοαερίου

Πρόβλημα σταθερής τροφοδοσίας με πρώτες ύλες μπορεί 
να υπάρξει λόγω της εποχικότητας των πρώτων υλών, του 
μεγάλου κόστους μεταφοράς τους, της μη σύναψης 
συμβάσεων για την προμήθεια των πρώτων υλών. 

Η λανθασμένη διαστασιολόγηση των τμημάτων ενός 
σταθμού που προκύπτει από τον κακό σχεδιασμό τουσταθμού που προκύπτει από τον κακό σχεδιασμό του 
συστήματος.



Πλεονεκτήματα δημιουργίας σταθμών βιοαερίου

● Αειφορική ανάπτυξη της κτηνοτροφίας

● Παραγωγή ενέργειας

● Μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

● Απεξάρτηση από τα εισαγόμενα καύσιμα και τις αυξομειώσεις 

των τιμών τους.

● Συνεισφορά στους στόχους ηλεκτροπαραγωγής ΑΠΕ. 

● Μείωση αποβλήτων στα ΧΥΤΥ. (ΟΕ∆Α)

● Νέες θέσεις εργασίας.



Προοπτικές ‐ Εμπόδια
• Στην Κύπρο υπάρχει περίπου 20ΜW πρόσθετο αναξιοποίητο δυναμικό• Στην Κύπρο υπάρχει περίπου 20 ΜW πρόσθετο αναξιοποίητο δυναμικό 

βιοαερίου, λόγω έλλειψης οικονομικών κινήτρων.

• Με βάση τεχνοοικονομική μελέτη που ετοίμασε ο Σύνδεσμος Παραγωγής 
Βιοαερίου/Ενέργειας, η τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας προτείνεται να 
αυξηθεί στα 0,18 ‐0,22 €/kWh ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, ξη γ μ μ γ ς ης γ ης
ώστε οι επενδύσεις βιοαερίου να γίνουν οικονομικά βιώσιμες.

• Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις σταθμών βιοαερίου είναι επενδυτικά• Οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις σταθμών βιοαερίου είναι επενδυτικά 
ασύμφορες λόγω της χαμηλής τιμής επιδότησης (feed‐in tariff). 

• Δεν υπάρχουν κίνητρα για τηλεθέρμανση που θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
την επένδυση σταθμού βιοαερίου, αξιοποιώντας την αναξιοποίητη θερμική 
ενέργεια που παράγεται στις μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού καιενέργεια που παράγεται στις μονάδες συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και 
θερμότητας.



Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Γιώργος ΑντρέουΓιώργος Αντρέου


