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ΣΥΝΟΨΗ 
 

Η βιομάζα βρίσκει πολλές χρήσεις. Ως ενεργειακή πηγή είναι ιδιαίτερα 
ευπροσάρμοστη, παράγει  ηλεκτρισμό, θερμότητα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη 
παραγωγή βιοκαυσίμων. Εξ αιτίας διαφόρων μειονεκτημάτων για την πλειοψηφία των 
εφαρμογών της, το κόστος της βιομάζας παραμένει, συγκριτικά προς το πετρέλαιο, υψηλό, 
υπάρχουν όμως και εφαρμογές στις οποίες η αξιοποίηση της βιομάζας παρουσιάζει 
οικονομικά οφέλη. Η παραγωγή βιομάζας δημιουργεί απασχόληση στον αγροτικό τομέα, 
αλλαγή στο αγροτικό τοπίο, αλλαγή στη νοοτροπία των πληθυσμών για την αξία των 
απορριμμάτων και των υπολειμμάτων χρήσης στη μεταποίηση πολλών προϊόντων. 

Ο αποδοτική διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας για την παραγωγή 
ενέργειας περιλαμβάνει μία πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες 
αβεβαιότητας.  Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα απαιτεί αποκεντρωμένο σύστημα 
παραγωγής και το ξεπέρασμα τεχνικών, θεσμικών και κοινωνικών εμποδίων. Επιπλέον αν η 
εφοδιαστική αλυσίδα δεν εφαρμοστεί και λειτουργήσει κατάλληλα, η παραγωγή ενέργειας 
μπορεί να έχει σε σύντομο διάστημα αντίξοες τοπικές επιπτώσεις όπως η αλλαγή του τοπίου 
και η χρήση γης και η υπερβολική ζήτηση στους υδάτινους πόρους. Τα πλεονεκτήματα από 
την άλλη πλευρά, όπως ο περιορισμός των αερίων του θερμοκηπίου διαχέονται παγκόσμια 
και μακροπρόθεσμα και επομένως δεν έχουν σαφείς επιπτώσεις και αντίκτυπο στη λήψη 
αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.  

Εξετάζοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας 
εμπλέκεται ένα ιεραρχικό σύμπλεγμα διαδικασιών αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας. 
Τέτοια δίκτυα περιλαμβάνουν πέντε γενικά συστατικά συστήματα: συλλογή βιομάζας (από 
μοναδικές ή πολλαπλές πηγές), προ-επεξεργασία (σε ένα ή περισσότερα στάδια), αποθήκευση 
(σε μια ή περισσότερες ενδιάμεσες τοποθεσίες), μεταφορά (χρήση απλού ή πολλαπλού 
σχηματισμού) και ενεργειακή μετατροπή. Για τον βέλτιστο σχεδιασμό και συντονισμό αυτών 
των δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων πρέπει να ληφθούν αποφάσεις σύμφωνα με τη φυσική 
ιεραρχία της διαδικασίας αποφάσεων δηλαδή: στρατηγικές, τακτικές και λειτουργικές. Ένα 
βασικό ποσοστό κόστους της παραγωγής ενέργειας βιομάζας δημιουργείται από τις 
λειτουργίες logistics. Είναι επομένως φυσικό να απαιτούνται πολλές προσπάθειες ώστε να 
επικαιροποιηθούν, να προσομοιωθούν και να βελτιστοποιηθούν εξειδικευμένες εφοδιαστικές 
αλυσίδες βιομάζας με στόχο να περιοριστεί σημαντικά το κόστος μέσα από πιο αποδοτικές 
λειτουργίες logistics. 

Όταν οι εφοδιαστικές αλυσίδες βιομάζας μετακινούνται από τοπικά συστήματα σε 
διεθνή πολυεπίπεδα συστήματα, τα χαρακτηριστικά παραγωγής (εποχικότητα, εξάρτηση από 
καιρικές συνθήκες) σε συνδυασμό με την έντονη αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιμέρους 
δραστηριοτήτων, αλλά και την ανωριμότητα της αγοράς (υψηλά αυξανόμενος ρυθμός 
ζήτησης, έλλειψη συμβολαίων μακροχρόνιας συνεργασίας) αυξάνουν τη μεταβλητότητα της 
προμήθειας βιομάζας. Η δημιουργία ενός μεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για το 
σχεδιασμό και τη λειτουργία εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας κρίνεται απαραίτητη για την 
ολοκληρωμένη διαχείριση των συστημάτων αυτών. 
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1. Εισαγωγή 

 Η διεθνής τάση (Ιακώβου et al., 2007) για την αξιοποίηση εναλλακτικών πηγών ενέργειας 

ως μέτρων απεξάρτησης από το πετρέλαιο έχει στρέψει το ενδιαφέρον της παγκόσμιας 

επιστημονικής και ερευνητικής κοινότητας στην αξιοποίηση της βιομάζας. Η συνεχής ανάπτυξη 

της παγκόσμιας ενεργειακής κατανάλωσης αναδύει ένα σημαντικό πρόβλημα καθώς η 

μεγαλύτερη αναλογία αποθεμάτων ορυκτών καυσίμων ανήκει σε ένα μικρό αριθμό 

κρατών και επομένως σχηματίζεται μια εύθραυστη τροφοδοσία που αναμένεται να φτάσει 

στο όριό της μέσα στο άμεσο μέλλον (Iakovou et al., 2009). Επιπρόσθετα, η χρήση 

ορυκτών καυσίμων προκαλεί πολυάριθμα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως 

ατμοσφαιρική ρύπανση, οξέωση και έκκληση αερίων του θερμοκηπίου (Goldemberg, 

2000, Richardson και Verwijst, 2007). Η ανάπτυξη καθαρότερων, ανανεώσιμων 

ενεργειακών πηγών εμφανίζεται σαν μια σοβαρή παρέμβαση για την επίλυση αυτών των 

προβλημάτων.  

Η βιομάζα αποτελεί μια σημαντική, ανεξάντλητη και φιλική προς το περιβάλλον 

πηγή ενέργειας με τεράστιο δυναμικό. Η παγκόσμια παραγωγή γεωργικών, δασικών και 

κτηνοτροφικών παραπροϊόντων που αποτελούν χαρακτηριστικές μορφές της μπορεί να 

συμβάλλει σημαντικά στην ενεργειακή επάρκεια του πλανήτη, αντικαθιστώντας τα 

συνεχώς εξαντλούμενα αποθέματα ορυκτών καυσίμων (πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό 

αέριο κ.ά.). Εκτενής έρευνα έχει πραγματοποιηθεί έως σήμερα στο πεδίο αυτό, 

εστιάζοντας κυρίως στη μελέτη των παραγωγικών διαδικασιών που απαιτούνται, καθώς 

και στα αναμενόμενα περιβαλλοντικά οφέλη.  

Πιο ειδικά, η βιομάζα (συμπεριλαμβάνοντας τη βλάστηση, τα δέντρα, τις 

ενεργειακές φυτείες καθώς επίσης και τα βιοστερεά, τα υπολείμματα ζώων, δάσους και 

γεωργίας, το οργανικό μέρος των δημοτικών απορριμμάτων και κάποιων τύπων 

βιομηχανικών απορριμμάτων) αναδύεται σαν μια ενδιαφέρουσα προοπτική (Iakovou et al., 

2009), κυρίως λόγω της πιθανής παγκόσμιας διαθεσιμότητας, της δυνατότητας μετατροπής 

και της ικανότητάς της να παραχθούν και να καταναλωθούν σε μια ουδέτερη του 

διοξειδίου του άνθρακα βάση. Τη βιομάζα μπορούμε να τη κατατάξουμε σε διάφορες 

κατηγορίες όπως : 

1. Δασικές φυτείες (ξυλώδης βιομάζα) 

2. Αγροτο-βιομηχανικές φυτείες (ξυλώδης βιομάζα) 
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3. Δένδρα εκτός των δασών (ξυλώδης βιομάζα) 

4. Αγροτικές φυτείες (Μη ξυλώδης βιομάζα) 

5. Υπολείμματα αγροτικών φυτειών (Μη ξυλώδης βιομάζα) 

6. Υπολείμματα βιομηχανικής επεξεργασίας αγροτικών προϊόντων (Μη ξυλώδης βιομάζα) 

7. Απόβλητα ζώων και ανθρώπων 

 Η βιομάζα των ανωτέρω κατηγοριών βρίσκει πολλές χρήσεις είτε για παραγωγή 

τροφίμων είτε για παραγωγή ενέργειας είτε για άλλους σκοπούς. Ως ενεργειακή πηγή είναι 

ιδιαίτερα ευπροσάρμοστη και παράγει ηλεκτρισμό, θερμότητα και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για τη παραγωγή βιοκαυσίμων. Η χρήση της βιομάζας για κάποιο σκοπό 

εξαρτάται από διάφορους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες που διαφέρουν από 

χώρα σε χώρα. Η πιο διαδεδομένη χρήση της βιομάζας, ιδίως σε υπανάπτυκτες ή 

αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου, είναι η χρήση της για την παραγωγή θερμικής 

ενέργειας. Οι αναπτυσσόμενες χώρες παράγουν περίπου το ένα τρίτο της ενέργειάς τους 

από βιομάζα. Η βιομάζα είναι η πιο παλιά και διαδεδομένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Ο 

πρωτόγονος άνθρωπος, για να ζεσταθεί και να μαγειρέψει, χρησιμοποίησε την ενέργεια 

(θερμότητα) που προερχόταν από την καύση των ξύλων, που είναι ένα από τα είδη της 

βιομάζας. 

Αλλά και μέχρι σήμερα, κυρίως οι αγροτικοί πληθυσμοί, τόσο της Αφρικής, της 

Ινδίας και της Λατινικής Αμερικής, όσο και της Ευρώπης, για να ζεσταθούν, να 

μαγειρέψουν και να φωτιστούν χρησιμοποιούν ξύλα, φυτικά υπολείμματα (άχυρα, 

πριονίδια, άχρηστους καρπούς ή κουκούτσια κ.ά.) και ζωικά απόβλητα (κοπριά, λίπος 

ζώων, άχρηστα αλιεύματα κ.ά.). Περίπου 2,5 δις άνθρωποι ουσιαστικά εξαρτώνται από τη 

βιομάζα για την κάλυψη των αναγκών τους σε θέρμανση, φωτισμό και μαγείρεμα.  

 Αλλά και στις ανεπτυγμένες χώρες η βιομάζα καλύπτει σημαντικό μέρος των 

ενεργειακών αναγκών τους. Έτσι στις ΗΠΑ η βιομάζα καλύπτει περίπου το 4% των 

πρωτογενών αναγκών τους σε ενέργεια και πάνω από 6% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ 

στη Σουηδία το 13% και στον Καναδά το 8% της τελικής ζήτησης σε ενέργεια. Τα 

ποσοστά αυτά συνεχώς βελτιώνονται όσο οι τιμές των υπολοίπων καυσίμων αυξάνουν και 

όσο η τεχνολογία αξιοποιεί ενεργειακά καλύτερα τους υπάρχοντες πόρους βιομάζας. 

 Οι απαιτήσεις σε αντιστοιχία με τον εφοδιασμό βιομάζας με όρους ποιότητας και 

ποσότητας μπορεί να διαφέρει σημαντικά και εξαρτώνται από την τεχνολογία παραγωγής 

ενέργειας, το μέγεθος των εργοστασίων μετατροπής, την τελική χρήση της παραγόμενης 

ενέργειας και την ίδια στιγμή από την αποδοτικότητα λόγω κόστους και το πόσο εφικτή 
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είναι η αποθήκευση των υλικών. Η διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας 

βαρύνεται με τη πρόκληση να αναπτύξει λύσεις που θα προσαρμοστούν στις τοπικές και 

στις δια-περιφερειακές συνθήκες. Βαρύνεται επίσης με την αναζήτηση των περιορισμών 

για την δυνατότητα εκμετάλλευσης βιομάζας όπως προκύπτουν από τις υποδομές, τη 

γεωγραφική θέση των θέσεων συλλογής ή τον ανταγωνισμό μεταξύ των καταναλωτών για 

τη διαθέσιμη βιομάζα. Καθώς η ενεργειακή παραγωγή με βιομάζα και οργανικά 

υπολείμματα είναι ακόμα σε νηπιακή ηλικία σε παγκόσμια κλίμακα, ένας αριθμός από 

καίρια θέματα πρέπει να υπογραμμιστούν για όλους τους μετέχοντες εταίρους στην 

εφοδιαστική αλυσίδα, όπως οι πιθανοί επενδυτές, οι εμπλεκόμενοι ρυθμιστές και οι 

decision makers. Παρακάτω αριθμούνται μια σειρά από ερωτήσεις που πρέπει να 

απαντηθούν (Iakovou et al., 2009): 

 Ποιοι τύποι βιομάζας θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν επικερδώς σε κάθε 

συγκεκριμένη περιοχή; 

 Είναι οικονομικά εφικτό να αναπτυχθεί ένα σύστημα παραγωγής βιομάζας για 

ενεργειακούς σκοπούς; 

 Ποιες αποφάσεις πρέπει να ληφθούν σε επίπεδο στρατηγικό, τακτικό και 

λειτουργικό για την ανάπτυξη δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας 

απορριμμάτων; 

 Ποια είδη πολιτικών απαιτούνται για να επιτευχθεί διατηρησιμότητα της 

εφοδιαστικής αλυσίδας; 

 Ποιες είναι οι προηγμένες τεχνολογίες μετατροπής στις οποίες ένας πιθανός 

παραγωγός ενέργειας αξίζει να επενδύσει; 

Ωστόσο, με την ευρύτερη αξιοποίηση της βιομάζας και τη δημιουργία μεγάλων 

μονάδων μετατροπής της σε ενέργεια αναδεικνύεται (Ιακώβου et al., 2007) το θέμα του 

αυξημένου κόστους μεταφοράς της από τις περιοχές όπου παράγεται στους χώρους 

ενεργειακής μετατροπής της προς τελική χρήση. Αυτό μπορεί να αντιμετωπισθεί με τη 

σχεδίαση και λειτουργία αποδοτικών και ανταγωνιστικών εφοδιαστικών αλυσίδων 

βιομάζας που αξιοποιούν αφενός τις νέες τεχνολογίες επεξεργασίας της βιομάζας πριν την 

μεταφορά της για αύξηση της ενεργειακής πυκνότητάς της και αφετέρου τις δυνατότητες 

των συστημάτων συνδυασμένων μεταφορών. 

Απαιτείται λοιπόν (Iakovou et al., 2009) ένα νέο μεθοδολογικό πλαίσιο που θα 

μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για το σχεδιασμό και την αποτίμηση διατηρήσιμων 

εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας απορριμμάτων λαμβάνοντας υπόψη τη συλλογή, την 
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αποθήκευση και τις λειτουργίες μεταφορών για τον εφοδιασμό μονάδων παραγωγής 

ενέργειας  και την υποστήριξη (Ιακώβου et al., 2007) λήψης αποφάσεων σε εφοδιαστικές 

αλυσίδες παραγωγής και μετατροπής βιομάζας σε ενέργεια. Ειδικότερα, το νέο 

μεθοδολογικό πλαίσιο πρέπει να συμπεριλάβει το υπό μελέτη περιβάλλον που 

περιλαμβάνει τους περιορισμούς και όλα τα κρίσιμα θέματα μέσα σε ένα δυναμικό 

οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον. Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της 

ενεργειακής χρήσης βιομάζας εν γένει αλλά και ειδικότερα της βιομάζας απορριμμάτων ή 

των ενεργειακών καλλιεργειών και του βιοαερίου παρουσιάζεται στην ενότητα 2 μαζί με 

το νομοθετικό και πολιτικό περιβάλλον. Στην ενότητα 3 παρουσιάζεται η φυσική ιεραρχία 

της διαδικασίας απόφασης δηλαδή οι αποφάσεις που θα πρέπει να καθορίσουν σε 

στρατηγικό, τακτικό και λειτουργικό επίπεδο το πλαίσιο της διαχείρισης εφοδιαστικών 

αλυσίδων βιομάζας, ώστε να διαμορφωθεί ένα λειτουργικό μεθοδολογικό πλαίσιο λήψης 

αποφάσεων. Αυτά όλα παρουσιάζονται μέσα από εκτεταμένη σχετική ταξινομημένη 

βιβλιογραφική κριτική. Επιπρόσθετα στις επόμενες ενότητες τίθενται η εφοδιαστική 

αλυσίδα της βιομάζας με την ανάπτυξη των επιμέρους ζητημάτων που πρέπει να 

αντιμετωπιστούν ανά κλάδο και σχετίζονται με τη συγκομιδή (ενότητα 5), την προ-

επεξεργασία (ενότητα 6), τη μεταφορά (ενότητα 7) και την αποθήκευση της βιομάζας 

(ενότητα 8). Στην ενότητα 9, παρουσιάζονται οι διαθέσιμες τεχνολογίες παραγωγής 

ενέργειας από βιομάζα συμπεριλαμβάνοντας και συστήματα προηγμένης τεχνολογίας. 

Ειδικότερα, επιδιώκεται να αποσαφηνιστεί το πραγματικό περιβάλλον, η δομή και τα 

κρίσιμα χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων αλυσίδων εφοδιασμού, δεδομένης της 

ιδιαιτερότητας και ποικιλομορφίας του προϊόντος και λαμβάνοντας υπόψη σημαντικούς 

παράγοντες, όπως η εποχικότητά του και η περιορισμένη κατά τόπους παραγωγή του.  Οι 

τεχνολογίες ταξινομούνται σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά των εναλλακτικών  

διεργασιών. Επίσης στην ίδια ενότητα γίνεται παρουσίαση των ζητημάτων που έχουν 

σχέση με τη διαχείριση της ζήτησης, του μεγέθους και του τρόπου τοποθέτησης των 

εγκαταστάσεων των εγκαταστάσεων συγκέντρωσης και παραδείγματα της ενεργειακής 

χρήσης διαφόρων τύπων βιομάζας. Στη συνέχεια δίνεται ο σχεδιασμός και ο συντονισμός 

συνολικών δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων και ένα γενικευμένο μοντέλο 

βελτιστοποίησης εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

εκλογής θέσης εγκατάστασης κόμβων στα επίπεδα που την αποτελούν. Στην τελευταία 

ενότητα παρουσιάζονται οι περιοχές μελλοντικής έρευνας και εξάγονται τα πιο βασικά και 

χρήσιμα συμπεράσματα της εργασίας (ενότητα 12).   
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2. Το υπό μελέτη περιβάλλον 

2.1. Επιπτώσεις της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας 

2.1.1 Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα από την Ενεργειακή 

Αξιοποίηση της Βιομάζας 

 Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση της 

βιομάζας για παραγωγή ενέργειας είναι τα ακόλουθα: 

1. Η αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο 

διοξείδιο του άνθρακα (CO2) που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Η 

βιομάζα δεν συνεισφέρει στην αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου αυτού στην 

ατμόσφαιρα γιατί, ενώ κατά την καύση της παράγεται CO2, κατά την παραγωγή της και 

μέσω της φωτοσύνθεσης επαναδεσμεύονται σημαντικές ποσότητες αυτού του ρύπου. 

2. Η αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με το διοξείδιο του θείου (SO2) που 

παράγεται κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της 

“όξινης βροχής”. Η περιεκτικότητα της βιομάζας σε θείο είναι πρακτικά αμελητέα. 

3. Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, που είναι αποτέλεσμα της εισαγωγής καυσίμων 

από τρίτες χώρες, με αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος. 

4. Η εξασφάλιση εργασίας και η συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στις 

παραμεθόριες και τις άλλες γεωργικές περιοχές, συμβάλλει δηλαδή η βιομάζα στην 

περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας. 

Τα μειονεκτήματα που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση της βιομάζας και αφορούν, ως επί 

το πλείστον, δυσκολίες στην εκμετάλλευσή της, είναι τα εξής: 

1. Ο αυξημένος όγκος και η μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, σε σχέση με τα 

ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνουν την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας.  

2. Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της βιομάζας δυσκολεύουν την 

συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας.  

3. Βάση των παραπάνω παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή, μεταφορά, και 

αποθήκευση της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος της ενεργειακής αξιοποίησης.  

4. Οι σύγχρονες και βελτιωμένες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας απαιτούν 

υψηλό κόστος εξοπλισμού, συγκρινόμενες με αυτό των συμβατικών καυσίμων.  
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 Εξ αιτίας των παραπάνω μειονεκτημάτων και για την πλειοψηφία των εφαρμογών 

της, το κόστος της βιομάζας παραμένει, συγκριτικά προς το πετρέλαιο, υψηλό. Ήδη, όμως, 

υπάρχουν εφαρμογές στις οποίες η αξιοποίηση της βιομάζας παρουσιάζει οικονομικά 

οφέλη. Επιπλέον, το πρόβλημα αυτό βαθμιαία εξαλείφεται, αφ’ ενός λόγω της ανόδου των 

τιμών του πετρελαίου, αφ’ ετέρου και σημαντικότερο, λόγω της βελτίωσης και ανάπτυξης 

των τεχνολογιών αξιοποίησης της βιομάζας. Τέλος, πρέπει κάθε φορά να συνυπολογίζεται 

το περιβαλλοντικό όφελος, το οποίο, αν και συχνά δεν μπορεί να αποτιμηθεί με 

οικονομικά μεγέθη, εντούτοις είναι ουσιαστικής σημασίας για την ποιότητα της ζωής και 

το μέλλον της ανθρωπότητας. 

2.1.2 Οικονομικές επιπτώσεις  

 Η παραγωγή ενέργειας από βιομάζα βοηθά την αύξηση του εθνικού εισοδήματος 

σε μικροοικονομικό επίπεδο εφόσον ενθαρρύνει την εκμετάλλευση με αποδοτικό τρόπο 

των αχρησιμοποίητων ή υποεκμεταλλευόμενων αποθεμάτων, όπως τα απόβλητα και τα 

υπολείμματα που μέχρι σήμερα παρέμειναν αχρησιμοποίητα, οι εγκαταλελειμμένες γαίες, 

η ανεκμετάλλευτη εργασία κ.λπ. 

 Για τις μικροοικονομικές επιπτώσεις της ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας 

δεν είναι εύκολο να διατυπωθούν γενικοί κανόνες, γιατί το οικονομικό περιβάλλον είναι 

διαφορετικό σε πολλές χώρες. 

 Τα οικονομικά προβλήματα  της ενεργειακής παραγωγής συνοψίζονται στα 

παρακάτω: 

• Ανταγωνιστικότητα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα  που οφείλεται: 

α) στη δυσκολία εύρεσης πρώτης ύλης, 

β) στις ολοένα αυξανόμενες τιμές πρώτης ύλης, 

γ) στην περιορισμένη δυνατότητα πολλών βιομηχανιών για επεξεργασία πρώτων υλών, 

αλλά και για εκμετάλλευση παραπροϊόντων και 

δ) στις κατ’ επέκταση υψηλές τιμές στις οποίες υποχρεώνονται οι παραγωγοί να πωλούν 

την παραγόμενη ενέργεια. 

• Σύνδεση της παραγωγής ενέργειας από βιομάζα με εγχώριες πρώτες ύλες μέσω της 

βελτίωσης της απόδοσης και του κόστους των εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, ώστε να 

ξεπεραστεί η διστακτικότητα των γεωργών για την καλλιέργεια των συγκεκριμένων 

ενεργειακών φυτών. 
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• Τεχνικές δυσκολίες που προκύπτουν από πιθανά αυξανόμενο ποσοστό ανάμιξης 

καυσίμων βιομάζας με άλλα συμβατικά καύσιμα, καθώς και από την αυτούσια χρήση 

τους. 

• Μη σαφές νομοθετικό πλαίσιο καθορισμού εμπορικών σχέσεων μεταξύ παραγωγών 

ενέργειας από βιοκαύσιμα ή βιομάζα και ενέργειας από συμβατικά καύσιμα ή διυλιστήρια 

• Υπερπληθώρα επενδύσεων στον τομέα παραγωγής ενέργειας από βιομάζα (μεγάλες 

δυναμικότητες σε σχέση τόσο με τη διαθέσιμη πρώτη ύλη, όσο και με τη διάθεση του 

προϊόντος) 

 Ανάλογα προβλήματα (ΠΠΚ Θεσσαλίας, 2008) παρουσιάζονται και στη παραγωγή 

βιοντήζελ  (βιοαιθανόλης) στην Ελλάδα, τα οποία συνοψίζονται παρακάτω: 

• Σχετικά υψηλές τιμές παραγωγής στην Ελλάδα (αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωπαϊκή 

Ένωση), αλλά και έντονος ανταγωνισμός από πιθανές εισαγωγές από φθηνότερες χώρες 

(π.χ. Βραζιλία). 

• Υψηλή τάση ατμών της βενζίνης θερινών προδιαγραφών με την οποία αναμιγνύεται.  

• Τάση διαχωρισμού της αιθανόλης από τη βενζίνη σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε 

αυξημένη σχετική υγρασία, καθώς και τάση απομάκρυνσης της αιθανόλης από τη βενζίνη 

σε περίπτωση επαφής με νερό (σύνηθες σε μικρές εγκαταστάσεις αποθήκευσης και 

διανομής πετρελαιοειδών στην Ελλάδα). 

• Πιθανά προβλήματα λαθρεμπορίας 

Οι σημαντικότερες προκλήσεις για τη διαθεσιμότητα βιομάζας είναι: 

• Εξασφάλιση της διαθεσιμότητας και τροφοδοσίας βιομάζας ως πρώτη ύλη που αποτελεί 

κύριο παράγοντα βιωσιμότητας της βιομηχανίας παραγωγής ενέργειας από βιομάζα. Τα 

βασικά θέματα που πρέπει να επιλυθούν όσον αφορά τη τροφοδοσία της πρώτης ύλης 

είναι η τιμή αγοράς της βιομάζας, οι ποσότητες, ο τρόπος και οι χρόνοι παράδοσης, το 

όριο περιεκτικότητας σε υγρασία, καθώς και η δυνατότητα τροφοδοσίας πολλών ειδών 

βιομάζας ή αξιοποίησης ενός είδους μόνον. 

• Διάδοση και αποδοχή των ενεργειακών καλλιεργειών από τους φορείς παραγωγής και 

εκμετάλλευσης βιομάζας μέσω ενημέρωσης των αγροτών, καθώς και παροχής κινήτρων 

για μετάβαση σε νέες καλλιέργειες και καλλιεργητικές τεχνικές. 

• Διατήρηση ισορροπίας μεταξύ εγχώριας παραγωγής και διεθνούς αγοράς βιομάζας 

 Πέραν των προκλήσεων που προαναφέρθηκαν, στόχος είναι η μεγιστοποίηση της 

παραγωγικότητας της βιομάζας για ενεργειακή χρήση ανά μονάδα επιφάνειας. Καθώς οι 

καλλιεργήσιμες εκτάσεις σήμερα μπορούν να τροφοδοτήσουν διάφορους τομείς (τρόφιμα, 
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ζωοτροφές, υφαντουργία, χημικά και ενέργεια), η αυξημένη παραγωγικότητα των 

αντίστοιχων καλλιεργειών θα συντελέσει στην ελάττωση του ανταγωνισμού μεταξύ τους. 

2.1.3 Κοινωνικές και ευρύτερες επιπτώσεις 

 Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας έχει θετικές κοινωνικές επιπτώσεις. Έτσι η 

παραγωγή βιομάζας δημιουργεί απασχόληση στον αγροτικό τομέα, ιδιαίτερα σήμερα που 

η πράσινη επανάσταση, με την αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία έχει μειώσει την 

απασχόληση του αγροτικού πληθυσμού, αλλαγή στο αγροτικό τοπίο, αλλαγή στη 

νοοτροπία των πληθυσμών για την αξία των απορριμμάτων και των υπολειμμάτων χρήσης 

στη μεταποίηση πολλών προϊόντων. 

 Εξαιτίας των διαφορετικών εδαφοκλιματικών συνθηκών στην Ελλάδα γενικότερα, 

είναι απαραίτητος ο προσδιορισμός των δυναμικών παραγωγής ενός σημαντικού αριθμού 

ενεργειακών φυτών, καθώς και της αντίστοιχης βιοενέργειας κάτω από τις συγκεκριμένες 

συνθήκες και με βάση επιστημονικά δεδομένα (εδαφολογικούς χάρτες, μετεωρολογικά 

δεδομένα, κλπ.).  Ιδιαίτερης σημασίας είναι η μετάβαση από τις συμβατικές στις 

ενεργειακές καλλιέργειες (ΠΠΚ Θεσσαλίας, 2008) που σχετίζονται με τις επιδοτήσεις, οι 

οποίες οφείλουν να είναι συγκρίσιμες με αυτές των συμβατικών καλλιεργειών, ώστε να 

μην υπάρχει μεγάλο πρόβλημα ανταγωνιστικότητας.  

 Η αύξηση της παραγωγικότητας των ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί να 

βασιστεί στον προγραμματισμό των καταλληλότερων καλλιεργειών για κάθε περιοχή και 

τύπο εδάφους. Τα προτεινόμενα κριτήρια αξιολόγησης περιλαμβάνουν την υψηλή 

ενεργειακή και οικονομική απόδοση, την εξοικονόμηση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, 

την εξοικονόμηση του νερού, καθώς και την προστασία των εδαφών και των υδάτινων 

πόρων. Για την εξεύρεση κατάλληλων καλλιεργειών μπορούν να εξεταστούν υπάρχουσες 

καλλιέργειες, καθώς και νέες βελτιωμένες καλλιέργειες. 

 Όπως καθορίστηκαν και από την Ευρωπαϊκή Τεχνολογική Πλατφόρμα 

Βιοκαυσίμων, (European Biofuels Technology Platform, 2007) εμφανίζονται τρεις 

παράλληλοι άξονες, οι οποίοι στοχεύουν στην αύξηση της διαθέσιμης βιομάζας και στην 

βιωσιμότητα της βιομηχανίας βιοκαυσίμων: 

1. Ο πρώτος άξονας επικεντρώνεται στη χρήση των υπαρχουσών καλλιεργειών, όπως είναι 

οι διατροφικές καλλιέργειες του σιταριού, του ηλίανθου, της ελαιοκράμβης, κτλ, καθώς 

και του βαμβακιού. Η χρήση αυτών των καλλιεργειών μπορεί να γίνει άμεσα, αφού τόσο 

οι καλλιέργειες, όσο και οι τεχνολογίες μετατροπής είναι γνωστές. 
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2. Ο δεύτερος άξονας αφορά στην παραγωγή ενέργειας από μη διατροφικές ή 

αποκλειστικά ενεργειακές καλλιέργειες. Η προοπτική των αποδόσεων αυτών των 

καλλιεργειών είναι μεγάλη. Στις καλλιέργειες αυτές μπορούν να ανήκουν υπάρχουσες 

καλλιέργειες όπως η άγρια αγκινάρα που παρουσιάζουν μεγάλες αποδόσεις με μηδενικές 

απαιτήσεις άρδευσης και λίπανσης ή και νέες ποικιλίες που μπορούν να αναπτυχθούν 

βιολογικά ή ακόμα και με γενετική τροποποίηση. Η φάση αυτή μπορεί να ξεκινήσει άμεσα 

με τις υπάρχουσες καλλιέργειες. Ωστόσο, οι νέες καλλιέργειες θα πρέπει να αξιολογηθούν 

μακροπρόθεσμα. 

3. Ο τρίτος άξονας στρέφεται στην αξιοποίηση της βιομάζας των αγροτικών και δασικών 

υπολειμμάτων. Η συνολική διαθεσιμότητα θα εξαρτηθεί από τις ποσότητες υπολειμμάτων 

και κατά συνέπεια από τις αποδόσεις των διατροφικών καλλιεργειών (όπως το σιτάρι), 

καθώς και από τις εκτάσεις που μπορούν να διατεθούν για μη διατροφικές καλλιέργειες. Η 

χρήση αυτού του τύπου βιομάζας αναμένεται να αυξήσει την διαθεσιμότητά της, ωστόσο 

θα στηριχθεί στην ανάπτυξη των τεχνολογιών μετατροπής τους. Έτσι αυτός ο άξονας 

ανάπτυξης θα ξεκινήσει μετά το 2010. 

2.1.4 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

 Κατά τη χρήση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας παρουσιάζονται διάφορα 

προβλήματα, τα οποία είναι διαφορετικά ανάλογα με το είδος της βιομάζας. 

Παρουσιάζονται επίσης περιβαλλοντικά οφέλη σε σχέση με τη χρησιμοποίηση 

συμβατικών καυσίμων για παραγωγή ενέργειας. 

 Κατά τη δημιουργία της βιομάζας απορροφάται διοξείδιο του άνθρακα από την 

ατμόσφαιρα, με συνέπεια τη μείωση της συγκέντρωσής του και τη μείωση της επίτασης 

του φαινομένου του θερμοκηπίου. 

 Στον πίνακα φαίνεται η απορρόφηση CO2 κατά την ανάπτυξη δασικών φυτειών. 

Πίνακας 1. Απορρόφηση άνθρακα από διάφορες δασικές εκτάσεις 

Είδος Άνθρακας 
(tn/εκτάριο ετησίως) 

- Ορθολογικής εκμετάλλευσης δάση εύκρατων  ζωνών 
- Φυσικές δασώδεις εκτάσεις εύκρατων ζωνών 
- Αγρο-δασικά τροπικά συστήματα 
- Τροπικά δάση ορθολογικής διαχείρισης 
- Τροπικές φυτείες βιομηχανικής εκμετάλλευσης 
- Φυσικές τροπικές δασώδεις εκτάσεις 

0,36 
 

0,12 
0,10 
0,70 
0,20 



  18

 Η καύση της βιομάζας συνεπάγεται έκλυση CO2. Θεωρείται όμως ότι η βιομάζα 

έχει ουδέτερη επίδραση στο φαινόμενο του θερμοκηπίου, καθώς η έκλυση CO2 

αντισταθμίζεται με την απορρόφησή του κατά τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης για τη 

δημιουργία ισόποσης βιομάζας. Λόγω του γεγονότος ότι η συγκέντρωση θείου (S) στη 

βιομάζα είναι μικρότερη απ’ ότι στα ορυκτά καύσιμα, η έκλυση SO2 κατά την καύση της 

είναι μικρότερη. Συνεπώς η καύση της βιομάζας έχει μικρότερη επίπτωση στο φαινόμενο 

της όξινης βροχής απ’ ότι η καύση ορυκτών καυσίμων. 

 Κατά την καύση της βιομάζας στα περισσότερα συστήματα επιτυγχάνονται 

χαμηλές αποδόσεις. Έτσι δημιουργούνται σημαντικές θερμικές απώλειες στο περιβάλλον 

και συνεπώς προκαλείται θερμική ρύπανση. Ταυτόχρονα εκλύονται σωματίδια, CO και 

πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες. 

 Όταν χρησιμοποιούνται βιομηχανικά απόβλητα για παραγωγή ενέργειας με 

αναερόβια χώνευση μειώνεται το ρυπαντικό φορτίο των βιομηχανικών αποβλήτων. Το ίδιο 

συμβαίνει με τα κτηνοτροφικά απόβλητα. Η ιλύς που παραμένει μετά την χώνευσή τους 

έχει μικρότερο ρυπαντικό φορτίο από τα αρχικά απόβλητα, καθώς οι πολύπλοκες 

οργανικές ενώσεις έχουν αποδομηθεί κατά τη διάρκεια της αναερόβιας χώνευσης. 

 Ταυτόχρονα διαπιστώνεται σημαντική μείωση των δυσοσμιών. Το ίδιο συμβαίνει 

με την ιλύ των εγκαταστάσεων επεξεργασίας αστικών λυμάτων. Μετά τη χώνευσή της 

είναι σταθεροποιημένη, καθώς οι πολύπλοκες οργανικές ενώσεις έχουν διασπασθεί σε 

απλούστερες, και οι δυσοσμίες είναι λιγότερες. 

 Η δημιουργία ενεργειακών φυτειών και η παραγωγή βιοαιθανόλης προκαλεί υγρά 

απόβλητα δύσκολα επεξεργάσιμα και με υψηλό ρυπαντικό φορτίο. Η χρήση όμως της 

αιθανόλης σαν καύσιμο δημιουργεί λιγότερους αέριους ρύπους απ’ ότι η βενζίνη. Η 

παραγωγή φυτικών ελαίων όταν γίνεται με έκθλιψη δημιουργεί υγρά απόβλητα. Αντίθετα 

η εστεροποίηση των τριγλυκερίδιών τους δεν δημιουργεί υγρά απόβλητα. 

 Συμπερασματικά η χρήση της βιομάζας για ενεργειακούς σκοπούς έχει θετικές 

αλλά και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

2.2. Νομοθετικό και πολιτικό περιβάλλον 

Η θέρμανση του πλανήτη έχει αναδυθεί ως καίριο ζήτημα για τη διεθνή κοινότητα. 

Η υιοθέτηση του πλαισίου Συνθήκης των Ηνωμένων Εθνών για τη Κλιματική Αλλαγή το 

1992 ήταν ένα τεράστιο βήμα μπροστά στην αναγνώριση του προβλήματος, οδήγησε στο 

Πρωτόκολλο του Κιότο (υιοθετήθηκε το 1997 και τέθηκε σε ισχύ το 2005), που απαιτεί η 
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αναπτυγμένες χώρες να περιορίσουν τις εκλύσεις αερίων του θερμοκηπίου κάτω από τα 

όρια που καθορίστηκαν για την καθεμιά στη Συνθήκη μέσα σε ένα πενταετές πλαίσιο 

ανάμεσα στο 2008 και το 2012 (United Nations, 1998). Τα αποτελέσματα της διεθνούς 

συνθήκης που υπογράφηκε στο Μπαλί το 2007 συνιστά πρόσφατα το επόμενο βήμα για 

μια παγκόσμια συνθήκη ανάμεσα στις 190 χώρες για τη διερεύνηση τρόπων 

αποτελεσματικής εκμετάλλευσης και ανάπτυξης στρατηγικών και τεχνολογιών φιλικών ως 

προς τον άνθρακα. 

Στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε τη 

Πράσινη Βίβλο το 1996 που καλεί για μια αύξηση στην αναλογία των ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας ως βασικής ενεργειακής τροφοδοσίας από 6% (1996) σε 12% το 2010 

(European Commission, 1996). Αυτό οδήγησε στην υιοθέτηση δύο οδηγιών, αντίστοιχα: 

(α) Η Οδηγία Πράσινος Ηλεκτρισμός, που επιδιώκει την αύξηση του ποσοστού 

ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές σε 22% το 2010 (European Parliament and Council, 

2001), και (β) η Οδηγία Ανανεώσιμες Μεταφορές που καλεί για αύξηση της συνεισφοράς 

των βιοκαυσίμων στα καύσιμα μεταφορών σε 2% το 2005, 5,75% το 2010 και 20% το 

2020 (European Parliament and Council, 2003). Η βιοενέργεια θεωρείται επίσης σα μια 

λύση για την Ευρωπαϊκή Ένωση για την βελτίωση της ασφάλειας εφοδιασμού 

επεκτείνοντας τη χρήση τοπικών ενεργειακών πηγών (European Commission, 2001). 

Σύμφωνα με το EU Energy Review 2007 (European Commision, 2007), το μερίδιο 

των βιοκαυσίμων στην αγορά καυσίμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προβλέπεται να φτάσει 

το 5.75% το 2012. Επίσης, αναμένεται ότι θα παγιωθεί σύντομα και η υποχρεωτική 

ικανοποίηση της τιμής-στόχου του 10% για το 2020 (European Biofuels Technology 

Platform, 2007) ή και ενδεχόμενα να τεθεί ακόμη πιο ψηλά ο πήχης στο εγγύς μέλλον 

(European Commision, 2007), όπως εκτιμάται από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα 

Βιοκαυσίμων. 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αναδείχθηκε σε παγκόσμιο πρωτοπόρο στις ανανεώσιμες 

πηγές υπογραμμίζοντας τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που έχει θεσμοθετήσει το 

Σχήμα Εμπορίου Εκπομπών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU ETS), το μεγαλύτερο 

πολυεθνικό σχήμα εμπορίου εκπομπών στο κόσμο. Επομένως έχει δημιουργηθεί μια 

αγορά άνθρακα και ένας αυξανόμενος αριθμός επιχειρήσεων παίρνουν επιχειρηματικές 

αποφάσεις για την εφαρμογή φιλικών προς το κλίμα πολιτικών. Επιπρόσθετα πολλές 

κυβερνήσεις είναι πρόθυμες να περιορίσουν την εξάρτησή τους στις εισαγωγές πετρελαίου 

και αερίου και επιπλέον να βελτιώσουν την ενεργειακή ασφάλεια, αυτό έχει οδηγήσει στη 
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προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και στην προαγωγή τοπικών ενεργειακών 

πηγών συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας (The Economist, 2007). Προσωρινά έχουν 

εφαρμοστεί ή τείνουν να αλλάξουν με το χρόνο τα δεδομένα μέσω ποικίλων ρυθμιστικών 

παρεμβάσεων και υποστηρικτικών μέτρων όπως μέσω προγραμμάτων κυβερνητικών, 

έρευνας και ανάπτυξης, περικοπών και εξαιρέσεων φόρου, επιχορηγήσεων επενδύσεων, 

δασμών προώθησης για ανανεώσιμο ηλεκτρισμό, υποχρεωτικής ανάμειξης βιοκαυσίμων ή 

αποδεκτής αναλογίας βιοκαυσίμων. Η έλλειψη σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος είναι 

ένα από τα κυριότερα εμπόδια, που αποθαρρύνει περαιτέρω στρατηγικές επενδύσεις. 

Σύμφωνα με τους Porter και Reinhardt (2007) μαζί με την κατανόηση του κόστους 

εκπομπών κάθε επιχείρηση απαιτείται να εκτιμήσει συστηματικά την έκθεση σε κινδύνους 

που σχετίζονται με το κλίμα όπως η τοπική διαθεσιμότητα ενέργειας και νερού και η 

αξιοπιστία των υποδομών. Στη συνέχεια πρέπει να ληφθούν αποφάσεις για τον περιορισμό 

των κινδύνων μέσω επανασχεδιασμού των λειτουργιών, τη μεταφορά της ενέργειας με 

ασφάλεια στους άλλους ή τον περιορισμό των συμβολαίων. Σε όλα αυτά πρέπει να 

συνυπολογιστεί  το γεγονός ότι δεν μπορούν όλοι να καταφέρουν να υποστούν τα 

παραπάνω. Οι Porter και Reinhardt (2007) προτείνουν ότι οι managers των επιχειρήσεων 

πρέπει να προσεγγίσουν την θέρμανση του πλανήτη σαν κάθε άλλη απειλή ή ευκαιρία και 

όχι σαν ένα ανθρωπιστικό ατομικό εταιρικό κοινωνικό ζήτημα. 

 Στην Ελλάδα το θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη των εφαρμογών της βιομάζας 

στην παραγωγή ενέργειας είναι ευνοϊκό. Ο ισχύων αναπτυξιακός νόμος προβλέπει 

ικανοποιητικές επιδοτήσεις στις περιπτώσεις που η βιομάζα χρησιμοποιείται για παραγωγή 

ενέργειας, (ΠΠΚ Θεσσαλίας, 2008) ενώ προβλέπονται οι διαδικασίες πώλησης της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από βιομάζα στη ΔΕΗ. Στα πλαίσια 

των προγραμμάτων της πολιτείας επιδοτούνται οι επενδύσεις που υπάγονταν στις εξής 

κατηγορίες : 

α) Συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού με χρήση βιομάζας 

β) Τηλεθέρμανση με χρήση βιομάζας 

γ) Παραγωγή βιοκαυσίμου 

 Στο πλαίσιο της ευρύτερης Ενεργειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 

προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, κύριοι στόχοι αποτελούν η αύξηση - 

μέχρι το 2010 - του ποσοστού των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κατά 12% και του 

ποσοστού των βιοκαυσίμων στην αγορά κατά 5.75%. Μια επιπλέον θεσμοθετημένη 

πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενίσχυση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής 
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Οδηγίας 30/2003/EC είναι ο Σχεδιασμός Δράσης για τη Βιομάζα (Biomass Action Plan), ο 

οποίος προτείνει μέτρα για την προώθηση της χρήσης της βιομάζας για παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, αλλά και για τις μεταφορές, ενώ παράλληλα προωθεί 

συμπληρωματικά μέτρα σχετικά με τη διάθεση, χρηματοδότηση και έρευνα για τη 

βιομάζα. Επιπλέον η Ευρωπαϊκή Ένωση, λόγω των παρατηρημένων ρυθμών ανάπτυξης 

της παραγωγής βιοκαυσίμων, πρότεινε τον Μάρτιο του 2007 την αναθεώρηση της οδηγίας 

για τα βιοκαύσιμα υποδεικνύοντας ότι η τεχνολογία παραγωγής βιοκαυσίμων θα πρέπει να 

αναπτυχθεί διασφαλίζοντας τόσο την ανταγωνιστικότητα των προϊόντων, όσο και την 

αειφορία αυτών των διεργασιών και χρήσεων. 

 Σύμφωνα με τα παραπάνω, το επίκεντρο της Ενεργειακής Πολιτικής για την 

Ευρώπη αποτελεί δέσμευση για τη μετάβαση σε μια Ευρωπαϊκή οικονομία υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακής οικονομίας χαμηλού CO2 και μείωσης των εκπομπών 

αερίων του θερμοκηπίου κατά 20% του επιπέδου του έτους 1990 μέχρι το έτος 2030 (30% 

εάν επιτευχθεί διεθνής συμφωνία για την αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών). Οι 

μεταφορές είναι σημείο κλειδί αυτής της πολιτικής, απαιτώντας ωστόσο συντονισμένες 

προσπάθειες στην επιτάχυνση της εισόδου στην αγορά οχημάτων υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης και ενθάρρυνση της μετάβασης από το παραδοσιακό αυτοκίνητο σε άλλες 

μορφές μεταφοράς με οικολογικό προσανατολισμό. 

 Η Ελληνική στρατηγική, εναρμονίζοντας το περιεχόμενό της με την Ευρωπαϊκή, 

προχώρησε στη θεσμοθέτηση της χρήσης των βιοκαυσίμων με τον πρόσφατο νόμο 

3423/2005 για την εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά. 

 Πρόσφατα το Υπουργείο Ανάπτυξης με το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ενέργειας 

χρηματοδότησε πολλές επενδύσεις στον τομέα της αξιοποίησης των Α.Π.Ε. και βεβαίως 

της βιομάζας. 

 Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης χορηγεί ενισχύσεις για την εφαρμογή των 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και βεβαίως της βιομάζας, μέσω διαφόρων 

προγραμμάτων που αφορούν έρευνα και ανάπτυξη, πιλοτικές εφαρμογές, ενημέρωση, 

διδασκαλία κ.ά.  

` Οι εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου αποτελούν κύρια περιβαλλοντική 

ανησυχία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ενώ σε εθνικό επίπεδο η αύξησή τους καταγράφεται από 

το 1990 (έτος βάσης). Σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το 2000 οι 

εκπομπές CO2, N2O και CH4 κατέγραφαν αύξηση 23,3% σε σχέση με τα επίπεδα του 

1990, με το 50% των εκπομπών CO2 να οφείλεται στην ηλεκτροπαραγωγή. 
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 Η επίσημη εθνική απογραφή εκπομπών/ απορροφήσεων αερίων του θερμοκηπίου 

(έκθεση και πίνακες αναφοράς των υπολογιζόμενων εκπομπών) υποβλήθηκε τον 

Φεβρουάριο του 2004 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καλύπτει την περίοδο 1990-2002. Τα 

αποτελέσματα της απογραφής αυτής έχουν αναθεωρηθεί μερικώς, καθώς στο χρονικό 

διάστημα που μεσολάβησε από το Φεβρουάριο του 2004 εφαρμόστηκε η νέα 

μεθοδολογική προσέγγιση για τον τομέα Αλλαγές Χρήσεων Γης και Δασοπονία και 

αξιοποιήθηκαν νέα και ακριβέστερα στοιχεία σχετικά με δεδομένα δραστηριότητας και 

συντελεστές εκπομπής για κάποιους από τους απογραφόμενους τομείς. 

2.3. Ενδεχόμενη παραγωγή ενέργειας μέσω βιομάζας 

απορριμμάτων. 

 Τα αποθέματα των συμβατικών πηγών ενέργειας πλησιάζουν στην εξάντλησή τους, 

(Ιακώβου et al., 2007) ενώ παράλληλα οι κάτοικοι του πλανήτη πολλαπλασιάζονται, όπως 

επίσης και οι ενεργειακές τους ανάγκες. Η συνεχόμενη αύξηση της παγκόσμιας 

ενεργειακής κατανάλωσης, λοιπόν, αναδεικνύει ένα κρίσιμο πρόβλημα που χρειάζεται να 

αντιμετωπιστεί: το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων των γνωστών καύσιμων υλών 

(πετρελαίου, άνθρακα κλπ.) τοποθετείται σε ένα μικρό σύνολο χωρών, διαμορφώνοντας 

μία εύθραυστη σχέση προμήθεια ενέργειας, δεδομένου επίσης ότι αυτή η επάρκεια 

αναμένεται να φθάσει στα όριά της στο προβλεπόμενο μέλλον. Επιπρόσθετα, η χρήση των 

ορυκτών καυσίμων επιφέρει πολυάριθμα περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η μόλυνση 

της ατμόσφαιρας ή η απελευθέρωση αερίων του θερμοκηπίου (Goldemberg, 2000). Μία 

πιθανή μέθοδος μείωσης των παραπάνω προβλημάτων είναι η ανάπτυξη καθαρότερων και 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης και της αξιοποίησης της βιομάζας.  

 Γενικά βιομάζα είναι η ύλη που έχει βιολογική (οργανική) προέλευση. Ο όρος 

βιομάζα χαρακτηρίζει μία ευρεία κατηγορία υλικών, τα οποία από ενεργειακής άποψης 

θεωρούνται φυσικοί αποταμιευτές της ηλιακής ενέργειας. Συγκεκριμένα, σε αυτόν 

περιλαμβάνονται: οι φυτικές ύλες που προέρχονται είτε από φυσικά οικοσυστήματα είτε 

από τις ενεργειακές καλλιέργειες γεωργικών και δασικών ειδών, τα υποπροϊόντα και τα 

κατάλοιπα της φυτικής, ζωικής, δασικής και αλιευτικής παραγωγής, τα υποπροϊόντα που 

προέρχονται από τη μεταποίηση ή επεξεργασία πρωτογενών υλικών, καθώς και το 

βιολογικής προέλευσης μέρος των αστικών λυμάτων και σκουπιδιών. Η βιομάζα μπορεί να 

αξιοποιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών (παραγωγή θερμότητας, ψύξης, 
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ηλεκτρισμού κ.λπ.) είτε με απ’ ευθείας καύση είτε με μετατροπή της σε αέρια, υγρά ή/και 

στερεά καύσιμα μέσω θερμοχημικών ή βιοχημικών διεργασιών και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε μια πληθώρα εφαρμογών (ΚΑΠΕ, Οδηγός Βιομάζας).  

 Η βιομάζα αποτελεί μία ενδιαφέρουσα λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του 

πλανήτη, κυρίως εξαιτίας της πιθανής παγκόσμιας διαθεσιμότητάς της, της δυνατότητας 

μετατροπής της και της ικανότητάς της να παράγεται και να καταναλώνεται χωρίς την 

επιβάρυνση του περιβάλλοντος με έκλυση διοξειδίου του άνθρακα. Πιθανά μειονεκτήματα 

περιλαμβάνουν τα τωρινά υψηλά κόστη της ενέργειας από βιομάζα σε σύγκριση με την 

ενέργεια που προκύπτει από τα ορυκτά καύσιμα και τις μεγάλες εκτάσεις γης που 

χρειάζονται για την καλλιέργεια ενεργειακών φυτών (Faaij και Hamelinck, 2002).  

 Στη θεωρία, οι ενεργειακές καλλιέργειες στην τωρινή έκταση γεωργικής γης θα 

μπορούσαν να συνεισφέρουν 800 EJ (1 EJ=1Χ1018 J) ετησίως, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο 

η παγκόσμια προμήθεια σε τροφή. Επιπλέον, η συνολική συνεισφορά βιο-ενέργειας στην 

μελλοντική παγκόσμια ενεργειακή προμήθεια θα μπορούσε να φθάσει τα 1100 EJ, 

ξεπερνώντας τη σημερινή παγκόσμια χρήση ενέργειας των 410 EJ (Hoogwijk et al., 2003). 

Ωστόσο, αυτοί οι αριθμοί αναφέρονται στη συνολική παγκόσμια παραγωγή βιομάζας, που 

δεν διανέμεται ισομερώς μεταξύ χωρών και ηπείρων. 

Με στόχο να γίνει κατανοητός ο μελλοντικός ρόλος της ενέργειας και της βιομάζας 

απορριμμάτων σε παγκόσμιο επίπεδο, είναι σημαντικό να ερευνήσουμε τους οδηγούς για 

τη χρήση έναντι ανταγωνιστικών περιπτώσεων πηγών υπολειμμάτων, όπως οι ενεργειακές 

σοδειές για παραγωγή ενέργειας. 

Αντίθετα με τη προσοχή που προσέλκυσε η παραγωγή από βιοκαύσιμα έχει 

εμφανιστεί ένας αριθμός ζητημάτων πρόσφατα που διατυπώνουν αμφιβολίες για την 

δυνατότητα υλοποίησης αυτής της πρακτικής. Σύμφωνα με την αναφορά που δημοσίευσε 

ο OECD και ο Οργανισμός Γεωργίας και Τροφίμων των Ηνωμένων Εθνών (OECD/FAO, 

2007), η αυξανόμενη ανάγκη για βιοκαύσιμα προκαλεί θεμελιώδεις αλλαγές στην 

γεωργική αγορά και οδηγεί ψηλότερα τις παγκόσμιες τιμές για πολλά γεωργικά προϊόντα. 

Απ’ την άλλη πλευρά τα δεύτερης γενιάς βιοκαύσιμα που λαμβάνονται από τη βιομάζα 

απορριμμάτων δεν κατατρύχονται με τα ίδια αρνητικά γνωρίσματα καθώς την ίδια στιγμή 

θα μπορούσαν να στηρίξουν αποτελεσματικά πολιτικές διαχείρισης σκουπιδιών. 

Παίρνοντας όλα τα παραπάνω υπόψη η μεγιστοποίηση της αξίας της βιομάζας 

απορριμμάτων και οργανικών υπολειμμάτων  για παραγωγή ενέργειας εμφανίζεται σαν 

μια συνεχώς αυξανόμενη προτεραιότητα. Πολλές παρελθούσες και πρόσφατες ερευνητικές 
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προσπάθειες αναφέρουν την (υπάρχουσα και ενδεχόμενη) συνεισφορά της βιομάζας στη 

μελλοντική παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία. Θεωρητικά, η συνολική βιο-ενεργειακή 

συνεισφορά (συνδυάζοντας σε φθίνουσα σειρά θεωρητικά πιθανά γεωργικά, δασικά, ζωικά 

υπολείμματα και οργανικά απορρίμματα) θα μπορούσαν να είναι ως 1100 EJ, ξεπερνώντας 

την σημερινή παγκόσμια χρήση ενέργειας κατά 410 EJ (Hoogwijk et al., 2003). Οι 

Yamamoto et al. (2001) έθεσαν με αριθμούς ότι η ενδεχόμενη τροφοδοσία βιοενέργειας 

από βιομάζα απορριμμάτων θα είναι σταθερή σε αλλαγές παραμέτρων ζήτησης τροφίμων. 

Ο Parikka (2004) προτείνει ότι η κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης για ανανεώσιμη 

ενέργεια με αύξηση της χρήσης δασικών υπολειμμάτων και υπολειμμάτων από την 

βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου είναι μια υποσχόμενη εναλλακτική λύση.  Οι Berndes et 

al. (2003) πρότειναν τη συνεισφορά της βιομάζας στη μελλοντική ενεργειακή τροφοδοσία 

βασισμένη σε πρόσφατες μελέτες επί του θέματος, συμπεριλαμβάνοντας τη παραγωγή 

υπολειμμάτων και την ικανότητα αναπλήρωσης.  

Τελικά θέτοντας το ζήτημα σε Ευρωπαϊκό επίπεδο μόνο ένα μικρό μέρος της 

βιβλιογραφίας εστιάζει στη διαθεσιμότητα βιομάζας (Ericsson & Nilsson, 2006, Gielen et 

al., 2001, van Dam et al., 2007), ενώ οι Grahn et al. (2007), συγκρίνουν δύο μοντέλα που 

εξετάζουν την αποδοτικότητα της χρήσης βιομάζας. 

 H εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας περιλαμβάνει τα εξής βασικά μέρη, όπως 

φαίνεται και στην παρακάτω σχηματική παράσταση (Σχήμα 2):  

 • Παραγωγή βιομάζας (σε μία ή πολλαπλές τοποθεσίες)  

• Προ-επεξεργασία (σε ένα ή περισσότερα στάδια)  

• Αποθήκευση (σε ένα ή περισσότερα σημεία)  

• Μεταφορά (χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα μέσα) και  

• Ενεργειακή μετατροπή. 
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Σχήμα 2. Σχηματική Παράσταση Εφοδιαστικής Αλυσίδας Βιομάζας (Ιακώβου et al., 2007) 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Για κάθε μία από τις παραπάνω λειτουργίες υπάρχουν διάφορες παράμετροι που 

επηρεάζουν την απόδοσή τους. Οι Hamelinck et al. ανέλυσαν τα συστατικά του 

συστήματος και τις σχετικές μεταβλητές που πρέπει να ληφθούν υπόψη (Hamelinck et al., 

2005). Η βιομάζα μπορεί να αποκτηθεί από φυτείες, δασικά, γεωργικά παραπροϊόντα ή 

προϊόντα από βιομηχανική επεξεργασία. Από την άλλη πλευρά, το προϊόν μπορεί να 

μεταφερθεί σε πολλές μορφές: ακατέργαστη βιομάζα (π.χ. τρίμματα, κορμούς, δέματα), 

φορείς ενδιάμεσης μορφής ενέργειας (όπως βιοκαύσιμα ή κάρβουνα) ή φορείς υψηλής 

ποιότητας ενέργειας (π.χ. αιθανόλη, μεθανόλη, υδρογόνο). Άλλες παράμετροι στην 

σχεδίαση της αλυσίδας περιλαμβάνουν τη σειρά και επιλογή των λειτουργιών προ-

κατεργασίας, την απόδοση του εξοπλισμού, την απόσταση μεταφοράς, την απώλεια 

υλικού ή/και τις τιμές των καυσίμων (Πίνακας 3).  

2.4. Ενεργειακές καλλιέργειες 

 Οι ενεργειακές καλλιέργειες, στις οποίες περιλαμβάνονται τόσο ορισμένα 

καλλιεργούμενα είδη όσο και άγρια φυτά, έχουν σαν σκοπό την παραγωγή βιομάζας, η 

οποία μπορεί, στη συνέχεια, να χρησιμοποιηθεί για διαφόρους ενεργειακούς σκοπούς, 

σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν προηγούμενα σχετικά με τις εφαρμογές της βιομάζας. Οι 
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σημαντικότερες παγκοσμίως χρήσεις της βιομάζας που προέρχεται από τέτοιου είδους 

καλλιέργειες, σε αναπτυγμένες χώρες παρουσιάζονται στον Πίνακα 4. 

Πίνακας 3. Συστατικά Αλυσίδας, με τις επιλογές και τις  σημαντικές μεταβλητές  (Hamelinck 
et al., 2005).  

Τύπος Διαδικασίας  Επιλογές  Σημαντικές Παράμετροι  

Παραγωγή Βιομάζας  

• Δασικά υπολείμματα  
• Ενεργειακές καλλιέργειες  
• Προϊόντα υλοτομίας  
• Βιομηχανικά υπολείμματα  
• Ροκανίδια ξύλου  
• Άχυρα  

• Χρόνος συγκομιδής  
• Κόστη παραγωγής 
(εξαρτώμενα από την 
τοποθεσία)  
 

Προεπεξεργασία 

• Αποθήκευση  
• Τεμαχισμός σε ροκανίδια  
• Ξήρανση  
• Δημιουργία pellets  
 

• Δυναμικότητα εξοπλισμού  
• Παράγοντας φόρτωσης  
• Κεφάλαιο & Διοίκηση 
Λειτουργιών  
• Κατανάλωση ενέργειας 
(ηλεκτρισμός, καύσιμο, 
θέρμανση)  
• Απώλεια ξηρού υλικού  
• Απώλεια υγρασίας  

Μεταφορά  

• Όχημα  
• Τρένο  
• Πλοίο  
 

• Απόσταση μεταφοράς  
• Κεφάλαιο & Διοίκηση 
Λειτουργιών  
• Ταχύτητα  
• Κατανάλωση καυσίμου  
• Δυναμικότητα  
• Παράγοντας Φόρτωσης  
• Βάρος προϊόντος  
• Όγκος προϊόντος  
• Χρόνος μεταφοράς & κόστη  

Μετατροπή ενέργειας  

• Ενέργεια  
• Μεθανόλη  
• Πετρέλαιο πυρόλυσης  
 

• Αποδοτικότητα μετατροπής  
• Κεφάλαιο & Διοίκηση 
Λειτουργιών  
• Παράγοντας Φόρτωσης  

Πίνακας 4. Καλλιέργειες βιομάζας σε αναπτυγμένες χώρες 

Χώρα Καλλιέργεια Τελικό Προϊόν Χρήσεις 
Τόνοι ή 

στρέμματα/έτος 

Βραζιλία ζαχαροκάλαμο αλκοόλη 
Καύσιμο 
μεταφοράς 

9 εκατομμύρια 
τόνοι/έτος 

ΗΠΑ καλαμπόκι αλκοόλη 
Καύσιμο 
μεταφοράς 

4 εκατομμύρια 
τόνοι/έτος 

Γαλλία 
Ζαχαρότευτλα, 
σιτάρι, κλπ. 

αλκοόλη 
Καύσιμο 
μεταφοράς 

75.000 τόνοι/έτος 

Υπόλοιπη ΕΕ 
Ελαιοκράμβη, 
ηλίανθος 

βιοντήζελ 
Καύσιμο 
μεταφοράς 

500.000 τόνοι/έτος 

Σουηδία ιτιά 
Ψιλοτεμαχισμένο 

ξύλο 
Καύση 

1.700.000 
στρέμματα/έτος 
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 Ειδικότερα στην Ελλάδα, εξαιτίας των ευνοϊκών κλιματικών συνθηκών, πολλές 

καλλιέργειες προσφέρονται για ενεργειακή αξιοποίηση και δίνουν υψηλές στρεμματικές 

αποδόσεις. Οι πιο σημαντικές από αυτές είναι του καλαμιού, της αγριοαγκινάρας, του 

σόργου του σακχαρούχου, του μίσχανθου, του ευκαλύπτου και της ψευδοακακίας, για τις 

οποίες, τα τελευταία χρόνια, γίνεται εντατική μελέτη εφαρμογής στις ελληνικές συνθήκες. 

 Ενδεικτικά παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία για τα παρακάτω είδη ενεργειακών 

καλλιεργειών: 

 Το καλάμι είναι φυτό της Νότιας Ευρώπης. Δίνει υψηλές αποδόσεις, πάνω από 3 

τόνους το στρέμμα. Είναι φυτό πολυετές, δηλαδή σπέρνεται μια φορά το χρόνο και 

κάθε χρόνο γίνεται συγκομιδή του μετά την πρώτη εγκατάσταση, οι μόνες δαπάνες 

αφορούν τα έξοδα συγκομιδής του. Έχει, συνεπώς, χαμηλό ετήσιο κόστος 

καλλιέργειας. Η παραγόμενη από το καλάμι βιομάζα μπορεί να αξιοποιηθεί σε 

μονάδες εσωτερικής καύσης, για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικού 

ρεύματος. 

 Η αγριοαγκινάρα είναι ένα άλλο σημαντικό φυτό, κατάλληλο για ενεργειακή 

αξιοποίηση, το οποίο προσαρμόζεται ικανοποιητικά στις ελληνικές συνθήκες. Είναι 

φυτό πολυετές, με υψηλές αποδόσεις της τάξεως των 25-30 tn/εκτάριο. Το 

κυριότερο, όμως, πλεονέκτημά του είναι ότι η ανάπτυξή του λαμβάνει χώρα από τον 

Οκτώβριο έως τον Ιούνιο και, συνεπώς, αναπτύσσεται με το νερό των βροχοπτώσεων 

(δηλαδή δεν απαιτεί άρδευση). Η παραγόμενη από την αγριαγκινάρα βιομάζα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές παρόμοιες με αυτές του καλαμιού. 

 Επίσης, στη Βόρεια Ευρώπη, όπου είναι πολύ διαδεδομένες οι ενεργειακές 

καλλιέργειες, καλλιεργούνται σήμερα διάφορα πολυετή φυτά για ενεργειακούς σκοπούς. 

Στη Σουηδία π.χ. καλλιεργούνται 200.000 στρέμματα με ιτιά, της οποίας η κοπή γίνεται 

κάθε τέσσερα χρόνια. Η παραγόμενη ποσότητα βιομάζας, αφού προηγουμένως 

ψιλοτεμαχισθεί (pellets), οδηγείται σε μονάδες συμπαραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρισμού. 

 Ειδικά για τις καλλιέργειες παραγωγής βιοαιθανόλης, τα τεύτλα αλλά και οι 

αμυλούχοι καρποί, όπως το καλαμπόκι, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο και να είναι 

ανταγωνιστικά. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το καλαμπόκι αποτελεί για την Αμερική 

πρωταρχική πηγή βιοαιθανόλης που είναι σημαντικά ανταγωνιστική. Καθώς το τεύτλο 

παρουσιάζει σημαντικά μεγαλύτερες αποδόσεις βιοαιθανόλης ανά στρέμμα καλλιέργειας 

από αυτές του καλαμποκιού, η καλλιέργεια αυτή διαφαίνεται ως ανταγωνιστική για την 
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παραγωγή βιοαιθανόλης. Ωστόσο, η παραγωγή βιοαιθανόλης από αραβόσιτο και από 

τεύτλα συνεχίζει να αποτελεί δύο αλυσίδες παραγωγής βιοκαυσίμων με χαμηλό 

ενεργειακό ισοζύγιο. Αλληλένδετη είναι και η ανάγκη επέκτασης της εσωτερικής αγοράς 

στερεών και υγρών βιοκαυσίμων για οικιακή και βιομηχανική χρήση. Η ανάγκη 

ολοκληρωμένης διαχείρισης βιομάζας είναι παράλληλα ένας άξονας στον οποίο θα πρέπει 

να δοθεί προτεραιότητα. Σήμερα τα αγροτικά και δασικά συστήματα εκμεταλλεύονται 

μόνο μέρος των προϊόντων τους (πρωτεύοντα προϊόντα), ενώ αφήνουν ανεκμετάλλευτες 

τις σημαντικές ποσότητες αγροτικών και δασικών υπολειμμάτων (δευτερεύοντα 

προϊόντα). Η χρήση των πρωτευόντων, αλλά και δευτερευόντων αυτών προϊόντων, μέσα 

από ολοκληρωμένες παραγωγικές αλυσίδες θα πρέπει να ενισχυθεί και να κατευθυνθεί η 

τεχνολογία προς την εκμετάλλευση όχι μόνο μέρους αλλά ολόκληρων των φυτών. 

Επιπλέον, θα πρέπει να αναπτυχθούν καλλιέργειες που είναι κατάλληλες για τις 

ειδικότερες εδαφοκλιματικές συνθήκες. Οι νέες αυτές καλλιέργειες θα πρέπει να είναι 

τέτοιες που δε θα ανταγωνίζονται τις διατροφικές καλλιέργειες, θα προσφέρουν υψηλές 

αποδόσεις και θα είναι συμβατές με τις ανάγκες βιοποικιλότητας. 

2.5. Βιοαέριο 

 Μια ανανεώσιμη μορφή ενέργειας που χρησιμοποιείται για την παραγωγή 

θερμότητας, ηλεκτρισμού, εδαφοβελτιωτικών λιπασμάτων, ενώ μετά την επεξεργασία και 

την αναβάθμισή του μπορεί να διοχετευθεί στο δίκτυο του φυσικού αερίου και να 

χρησιμοποιηθεί ακόμα και για την κίνηση των αυτοκινήτων. Η διαφορά του με τα ορυκτά 

καύσιμα είναι ότι αποτελεί μια «καθαρή» μορφή ενέργειας. Δηλαδή, το συνολικό ισοζύγιο 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που παράγεται κατά την καύση του βιοαερίου 

είναι ισοδύναμο αυτού που απορροφάται κατά την παραγωγή του, άρα δεν επιβαρύνει την 

ατμόσφαιρα. 

 Το βιοαέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο, διοξείδιο του άνθρακα και σε 

ελάχιστες ποσότητες περιέχει άζωτο, υδρογόνο, αμμωνία και υδρόθειο κ.λπ. Η σημαντική 

περιεκτικότητα μεθανίου (40% - 70%) είναι αυτή που το καθιστά κατάλληλο να 

χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για την παραγωγή ενέργειας. Το πλεονέκτημα του βιοαερίου 

είναι ότι παράγεται από τα απορρίμματα και υπάρχει δίπλα μας άφθονο. Παράγεται από τις 

διεργασίες της αναερόβιας χώνευσης των αγροτοβιομηχανικών απορριμμάτων, της 

κοπριάς των ζώων και της χώνευσης των λυμάτων και αποβλήτων στις χωματερές, τα 

ΧΥΤΑ και τους βιολογικούς καθαρισμούς. Πιο απλά, από τα αέρια που εκλύονται όταν 
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αποσυντίθεται το οργανικό μέρος των αστικών απορριμμάτων, τα αποχετευτικά λύματα, οι 

κοπριές των ζώων, τα οργανικά βιομηχανικά απόβλητα και από την επεξεργασία των 

ανωτέρω σε συνδυασμό με ενεργειακά φυτά, δηλαδή αυτά που καλλιεργούνται με σκοπό 

όχι την τροφή, αλλά την παραγωγή ενέργειας. 

 Σημαντικές ενεργειακές ανάγκες μπορούν επίσης να καλυφθούν με τη χρήση του 

βιοαερίου ως καυσίμου σε μηχανές εσωτερικής καύσης, για την παραγωγή θερμότητας και 

ηλεκτρισμού. Αυτό αποτελείται κυρίως από μεθάνιο και διοξείδιο του 

άνθρακα και παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων, 

όπως είναι τα λύματα των χοιροστασίων, πτηνοτροφείων, βουστασίων, καθώς και 

βιομηχανικών και αστικών οργανικών απορριμμάτων. 

 Στην περίπτωση των κτηνοτροφικών αποβλήτων, η παραγωγή του βιοαερίου 

γίνεται σε ειδικές εγκαταστάσεις, απλούστερες ή συνθετότερες, ανάλογα με το είδος της 

εφαρμογής. Σ’ αυτές, εκτός από το βιοαέριο, παράγεται και πολύ καλής ποιότητας 

οργανικό λίπασμα, του οποίου η διάθεση στην αγορά μπορεί να συμβάλλει στην 

οικονομική βιωσιμότητα μίας εφαρμογής αυτού του είδους. 

 Στην περίπτωση των αστικών απορριμμάτων, το βιοαέριο παράγεται στους 

Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Η μάστευσή του μπορεί να αρχίσει 

μετά από το δεύτερο ή τρίτο χρόνο της απόθεσης των απορριμμάτων αυτών και εξαρτάται 

από την ποσότητά τους. Από την άλλη πλευρά, η ποσότητα του βιοαερίου που μαστεύεται 

εξαρτάται κυρίως από την περιεκτικότητα των αποτιθεμένων απορριμμάτων σε οργανικά 

υλικά, καθώς και από την ποιότητα του υλικού επικάλυψης των στρώσεων. Αυτό θα 

πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο στεγανό, ώστε να επιτυγχάνεται η αναερόβια χώνευση, 

εμποδίζοντας, ταυτόχρονα, την απαέρωση του παραγόμενου βιοαερίου. 
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3. Ιεραρχία της διεργασίας απόφασης 

 

                                                   

      

Νομοθεσία Κίνητρα 
Περιβαλλοντική 
Συνείδηση            εφοδιασμός    

                  ζήτηση         

                      θέσεις συλλογής   
                      εγκαταστάσεις μετατροπής  
                      διεργασίες ενεργειακής μετατροπής  
       Στρατηγικές Αποφάσεις            Δίκτυο SC     
                               εξοπλισμός συλλογής  

                      εξοπλισμός προ-επεξεργασίας  
                      τρόπος αποθήκευσης  
                     εξοπλισμός μετατροπής  
                συνολικός σχεδιασμός   DSS      

      Τακτικές Αποφάσεις    συντονισμός SC     διατηρησιμότητα   
                      διαχείριση αποθεμάτων          

             διαχείριση μεταφορών          
                            
             καθημερινές αποφάσεις          

          Λειτουργικές    έλεγχος αποθεμάτων           
           Αποφάσεις    λειτουργίες προ-επεξεργασίας         
                            
                              
      Ικανοποίηση Εταίρων 

Περιβαλλοντικά Οφέλη 
                 

                        
                             
                                                   

Σχήμα 5. Οι Αποφάσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα της βιομάζας 

 Οι ποικίλες πηγές ενέργειας αποτελούν τον πυρήνα της επενδυτικής και 

ενεργειακής πολιτικής της Ελλάδας. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας  διαδραματίζουν 

σημαντικό ρόλο στον εξελισσόμενο τομέα ενέργειας της χώρας. Η χρήση βιομάζας για τη 

παραγωγή βιοενέργειας είναι ένα γρήγορα εξελισσόμενο ερευνητικό πεδίο όπως 

παρουσιάζεται από την πληθώρα επιστημονικών ανακοινώσεων και συνεδρίων. Η μεγάλη 

πλειοψηφία των σχετικών μελετών εξετάζουν το σύστημα καθαρά τεχνολογικά 

(τεχνολογίες προ-επεξεργασίας και μετατροπής) ή οικολογικά (εκπομπές CO2) ενώ μόνο 

ένα τμήμα της βιβλιογραφίας ασχολείται με τα σχετικά και ιδιαίτερα κρίσιμα ζητήματα 

της διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων. Η βιομάζα ενέργειας και βιοκαυσίμων θεωρείται 

ισχυρός συντελεστής της αγοράς με υψηλές προοπτικές ανάπτυξης.  Προσφέρονται πολλές 

ευκαιρίες στους επενδυτές να λάβουν πρώτες ύλες και να επωφεληθούν από την  τιμή 

αγοράς της παραγόμενης ενέργειας. Στην Ελλάδα ο αγροτικός τομέας αποτελεί άνω του 
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5% του ΑΕΠ, σχεδόν το τριπλάσιο του μέσου όρου 1.8% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Επομένως, οι εταιρείες που ασχολούνται με τη βιομάζα θα βρουν άφθονες πηγές πρώτων 

υλών. Επιπλέον, η δέσμευση της Ελληνικής κυβέρνησης να αντικαταστήσει το 10% των 

σημερινών συμβατικών καυσίμων με βιοκαύσιμα μέχρι το 2020 συνεπάγεται αξιόλογες 

ευκαιρίες για την επόμενη δεκαετία.   

 Πλεονεκτήματα  για τις επενδύσεις στη ενέργεια από βιομάζα αποτελούν: 

• οι άφθονες πρώτες ύλες  

• ο αγροτικός τομέας που αντιστοιχεί στο 5.2% του ΑΕΠ έναντι 1.8% του μέσου όρου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

• οι υψηλές τιμές αγοράς της παραγόμενης ενέργειας 

• η νομοθετική δέσμευση για χρήση τέτοιου είδους ενέργειας 

• το ευνοϊκό, μακροπρόθεσμο νομικό πλαίσιο που διασφαλίζει την αξιοπιστία του 

επενδυτικού περιβάλλοντος. 

 Για την υλοποίηση και την εφαρμογή  εφοδιαστικών αλυσίδων με στόχο την 

παραγωγή ενέργειας από βιομάζα πρέπει αντίστοιχα να δοθεί έμφαση σε ζητήματα που 

αφορούν: 

 Τις ενεργειακές φυτείες, τις ξυλώδεις φυτείες μικρού κύκλου ανάπτυξης, τα 

υπολείμματα φυτειών και τα υποπροϊόντα από την επεξεργασία 

 Τα κόστη, τη διαθεσιμότητα και την αξιοπιστία 

 Τις διαφορετικές μεθόδους παραγωγής και τα πρότυπα 

 Τα διαφορετικά μοντέλα σοδειάς και τα logistics 

 Τη διατηρησιμότητα της βιομάζας 

 Τις νέες τεχνολογίες μετατροπής και το είδος της ενέργειας (θερμότητα, ηλεκτρισμός 

και CHP) 

 Στο ρόλο των αγροτών στη διαδικασία 

 Ο ρόλος των αγροτών μπορεί να ακολουθήσει τρία πρότυπα. Μπορούν να 

πουλήσουν δέματα ή μπάλες ή άλλη μορφή βιομάζας ως χύμα αγαθά αποθήκης. 

Μπορούν να συμμετάσχουν σε προγράμματα αφαίρεσης υπολειμμάτων φυτείας και τέλος 

μπορούν να συμμετάσχουν σε κάθετα ολοκληρωμένα μοντέλα στα οποία να διαθέτουν 

μέρος του εργοστασίου μετατροπής, να καθορίσουν πέρα από εξειδικευμένα προϊόντα 

ευκαιρίες αιχμής, να φροντίσουν οι ίδιοι την μετατροπή της βιομάζας σε ενέργεια.   

  Η ανάπτυξη του τομέα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην Ελλάδα 

διασφαλίζεται από συμβατικά δεσμευτικούς στόχους που απαιτούν τη συμμετοχή των 
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Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με ποσοστό 29% μέχρι το 2020, από την τρέχουσα 

συμμετοχή του 7% . Επιπλέον, απαιτείται το 10% των σημερινών συμβατικών καυσίμων 

να αντικατασταθεί με βιοκαύσιμα μέχρι το 2020. 

 Υπάρχει ειδικό για το θέμα κέντρο το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 

(ΚΑΠΕ) που είναι το πρώτο κέντρο Έρευνας και Ανάπτυξης της Ελλάδας που 

επικεντρώνεται στην έρευνα και προώθηση των εφαρμογών Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας και αναπτύσσει εφαρμοσμένη έρευνα για νέες ενεργειακές τεχνολογίες και 

στηρίζει την αγορά για τη διείσδυση και υλοποίηση αυτών των τεχνολογιών και 

επενδυτικών έργων. Επίσης αποτελεί το συνδετικό κρίκο μεταξύ της βασικής έρευνας και 

της βιομηχανίας για την ανάπτυξη τοπικών προϊόντων και υπηρεσιών. Επιπλέον, το 

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας λειτουργεί ως σύμβουλος της Ελληνικής 

κυβέρνησης στο θέμα της εθνικής πολιτικής για την ενέργεια, και ιδιαίτερα σχετικά με 

επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και επενδυτικά εγχειρήματα. 

 Οι επενδυτές που επιθυμούν να εγκατασταθούν στην Ελλάδα και να επωφεληθούν 

από αυτή τη δυναμικά αναπτυσσόμενη αγορά, μπορούν να επωφεληθούν από τα κίνητρα 

του αναπτυξιακού Νόμου όπως είναι η επιχορήγηση ή/και επιδότηση χρηματοδοτικής 

μίσθωσης έως 60 %, το όφελος φόρου έως 60 % και η επιδότηση του κόστους της 

δημιουργούμενης απασχόλησης έως 60%. 

Ο αποδοτική διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας για την παραγωγή 

ενέργειας περιλαμβάνει μία πολύπλοκη διαδικασία λήψης αποφάσεων υπό συνθήκες 

αβεβαιότητας.  Η εφαρμογή και η χρήση βιομάζας για τη παραγωγή ενέργειας όπως κάθε 

ανανεώσιμης πηγής ενέργειας αποτελεί έναν ανηφορικό αγώνα για τους επενδυτές. Η 

παραγωγή ενέργειας από βιομάζα απαιτεί αποκεντρωμένο σύστημα παραγωγής και το 

ξεπέρασμα τεχνικών, θεσμικών και κοινωνικών εμποδίων μέσα  στη κοινότητα-περιοχή 

της εφαρμογής. (Polatidis και Haralambopoulos, 2007, Upreti, 2004). Επιπλέον αν η 

εφοδιαστική αλυσίδα δεν εφαρμοστεί και λειτουργήσει κατάλληλα, η παραγωγή ενέργειας 

μπορεί να έχει σε σύντομο διάστημα αντίξοες τοπικές επιπτώσεις όπως η αλλαγή του 

τοπίου και η χρήση γης και η υπερβολική ζήτηση στους υδάτινους πόρους. Τα 

πλεονεκτήματα από την άλλη πλευρά, όπως ο περιορισμός των αερίων του θερμοκηπίου 

διαχέονται παγκόσμια και μακροπρόθεσμα και επομένως δεν έχουν σαφείς επιπτώσεις και 

αντίκτυπο στη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο. Στην ενεργειακή χρήση της βιομάζας 

ωστόσο υπάρχουν ορισμένα τοπικά πλεονεκτήματα όπως η μέριμνα ευκαιριών τοπικής 
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απασχόλησης, η ώθηση συμμετοχής αγροτών και η πρακτική αποδοτικής διαχείρισης των 

απορριμμάτων. (Berndes και Hansson, 2007) 

Παρά τα παραπάνω σύνθετα ζητήματα, η υψηλή μεταβλητότητα της τιμής του 

αργού, η συνεχιζόμενες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή και η πιθανότητα χάσματος στο 

εγγύς μέλλον ανάμεσα στη προσφορά και τη ζήτηση πετρελαίου έχει αλλάξει τα δεδομένα 

στη χρήση ενέργειας από βιομάζα, προαναγγέλλοντας το πλεονέκτημα αυτής της πηγής 

για τον εφοδιασμό μιας πιο ανεξάρτητης και ασφαλούς ενεργειακής πηγής δίπλα στην 

πιθανή ισοστάθμιση των αερίων του θερμοκηπίου. Με αυτή την αίσθηση, έχουν 

εφαρμοστεί πολλές πολιτικές τα προηγούμενα χρόνια σ’ όλο τον κόσμο ώστε να 

ενθαρρύνουν τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συμπεριλαμβανομένης και 

της βιομάζας. 

 Η τρέχουσα εγκατεστημένη ισχύς στην Ελλάδα είναι 39 MW. Οι τοπικές αρχές 

στην προσπάθειά τους να διαχειριστούν πόρους με τρόπο οικονομικά αποδοτικό, 

προβάλλουν τα συστήματα βιομάζας ως το επίκεντρο των επενδύσεων, με την υπόσχεση 

ότι πρόκειται για τομέα ανάπτυξης με σημαντικές προοπτικές.  

 Λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος στην πράσινη ενέργεια και της οικονομικής 

στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική κυβέρνηση, η αγορά βιομάζας 

αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά. Με την αναμόρφωση της Κοινής Αγροτικής 

Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης ευνοείται η καλλιέργεια συγκεκριμένων αγροτικών 

προϊόντων για την παραγωγή βιοκαυσίμων. 

 Τα βιοκαύσιμα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις μεταφορές καθώς πρόκειται 

να μειώσουν σημαντικά τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) και την εξάρτηση 

από εισαγόμενες πηγές ενέργειας. 

 Οι κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζουν ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να 

αντικαταστήσουν το 10% των μεταφορικών καυσίμων με βιώσιμα βιοκαύσιμα μέχρι το 

2020. Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί να συμμορφωθεί με τους κανονισμούς αυτούς.  

Υπάρχουν αμέτρητες ευκαιρίες για τους επενδυτές τόσο στην αγορά βιομάζας, όσο 

και στην αγορά βιοκαυσίμων. Σήμερα, περισσότερες από 10 εταιρείες δραστηριοποιούνται 

στην ελληνική αγορά βιοκαυσίμων, όπως οι ELIN, EL-VI, Pettas και Agroinvest. Άλλες 

εταιρείες που πρόκειται να συμμετέχουν στην αγορά είναι η Ελληνική Βιομηχανία 

Ζάχαρης, η ΔΕΗ και η Biodiesel. 
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Η Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, ο μεγαλύτερος παραγωγός ζάχαρης της χώρας, 

ετοιμάζει έναν διεθνή μειοδοτικό διαγωνισμό για δύο τοποθεσίες στη Λάρισα και τη 

Ξάνθη που θα μετατραπούν σε μονάδες παραγωγής βιοκαυσίμου (αιθανόλης). 

Προς το παρόν όμως ο σχεδιασμός επιδίωξης προόδου εφαρμογής των 

ανανεώσιμων πηγών και ειδικότερα της χρήσης της βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας 

χαρακτηρίζεται από μια πλατιά γκάμα προσεγγίσεων και διαφοροποιήσεων ανάμεσα σε 

πολλά συμβαλλόμενα δεδομένα που οδηγούν σε προβλήματα, ελλείψεις ή κενά στη 

δημιουργία του όπως η/οι: 

 Εποχικότητα και η εξάρτηση από καιρικές συνθήκες και γενικότερα τα 

ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παραγωγής της 

 Έντονη αλληλεξάρτηση των επιμέρους δραστηριοτήτων ή φάσεων της 

εφοδιαστικής αλυσίδας 

 Ανωριμότητα της αγοράς που επικεντρώνεται στον υψηλά αυξανόμενο ρυθμό 

ζήτησης και την έλλειψη συμβολαίων μακροχρόνιας συνεργασίας με 

αποτέλεσμα τη μεταβλητότητα προμήθειας  της βιομάζας. 

 Διασκορπισμένη γνώση όσον αφορά τη κοινωνική αποδοχή των ειδικότερων 

πολιτικών και τα ίδια τα επιμέρους μέτρα πολιτικής πάνω στην συγκεκριμένη 

εφοδιαστική αλυσίδα και την ενεργειακή μετατροπή που κατά τόπους μπορεί 

να επιλεχθεί. 

 Υπολειμματική συμμετοχή των εταίρων της εφοδιαστικής αλυσίδας. 

 Διαφορετικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που συνθέτουν το 

σημερινό νομοθετικό περιβάλλον για κάθε κατηγορία είδους ενεργειακής 

μετατροπής. 

 Έλλειψη συνειδητοποίησης των ενδεχόμενων περιβαλλοντικών, οικονομικών 

και κοινωνικών πλεονεκτημάτων. 

 Ανάγκη συντονισμού της εφοδιαστικής αλυσίδας και η διάδοση των 

βέλτιστων πρακτικών. 

 Τεχνική και επιστημονική κατάρτιση (εμπειρογνωμόνων ενέργειας, αναλυτών 

αποφάσεων, ειδικών σχεδιασμού των περιοχών ανάπτυξης της εφοδιαστικής 

αλυσίδας)  

Δεδομένης της περιορισμένης σχετικής δημοσιευμένης επιστημονικής έρευνας, η 

υιοθέτηση των τεχνικών και των μεθοδολογιών που εφαρμόζονται στη διαχείριση μιας 

παραδοσιακής εφοδιαστικής αλυσίδας θα μπορούσε να αποτελεί ένα πρώτο βήμα. 
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Ωστόσο, ακόμα και για τις συμβατικές εφοδιαστικές αλυσίδες των αναλώσιμων αγαθών, η 

πλειοψηφία των σχετικών μοντέλων λήψης-απόφασης που χρησιμοποιούνται συχνά είτε 

από τη βιομηχανία είτε ως ερευνητικά εργαλεία στον ακαδημαϊκό χώρο έχει αποδειχθεί ως 

επί το πλείστον ανεπαρκής όταν εφαρμόζεται σε πραγματικό περιβάλλον κύρια λόγω της 

απουσίας του παράγοντα της αβεβαιότητας. Συνεπώς, για να διαμορφωθούν λειτουργικά 

μοντέλα για εφοδιαστικές αλυσίδες βιομάζας, θα έπρεπε είτε να περιμένουμε να 

ωριμάσουν τα μοντέλα για τις εφοδιαστικές αλυσίδες των αναλώσιμων αγαθών είτε να τα 

αντιμετωπίσουμε ανεξάρτητα, με βάση τα μοναδικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 

εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας (Iakovou et al., 2009). Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα 

παραπάνω, παρατίθεται ακολούθως η ιεραρχία των αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν, 

ενώ παράλληλα σχολιάζονται εν συντομία τα πιο κρίσιμα σημεία. 

 Εξετάζοντας τις εφοδιαστικές αλυσίδες βιομάζας για παραγωγή βιοενέργειας 

εμπλέκεται ένα ιεραρχικό σύμπλεγμα διαδικασιών αποφάσεων υπό συνθήκες 

αβεβαιότητας. Τέτοια δίκτυα περιλαμβάνουν πέντε γενικά συστατικά συστήματα: συλλογή 

βιομάζας (από μοναδικές ή πολλαπλές πηγές), προ-επεξεργασία (σε ένα ή περισσότερα 

στάδια), αποθήκευση (σε μια ή περισσότερες ενδιάμεσες τοποθεσίες), μεταφορά (χρήση 

απλού ή πολλαπλού σχηματισμού) και ενεργειακή μετατροπή. Για τον βέλτιστο σχεδιασμό 

και συντονισμό αυτών των δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων πρέπει να ληφθούν αποφάσεις 

σύμφωνα με τη φυσική ιεραρχία της διαδικασίας αποφάσεων δηλαδή: στρατηγικές, 

τακτικές και λειτουργικές. Ένα βασικό ποσοστό κόστους της παραγωγής ενέργειας 

βιομάζας δημιουργείται από τις λειτουργίες logistics. Είναι επομένως φυσικό να γίνουν 

πολλές προσπάθειες ώστε να επικαιροποιηθούν, να προσομοιωθούν και να 

βελτιστοποιηθούν σε μια εξειδικευμένη εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας με στόχο να 

περιοριστεί σημαντικά το κόστος μέσα από πιο αποδοτικές λειτουργίες logistics. 

3.1. Λήψη στρατηγικών αποφάσεων 

 Οι αποφάσεις σε στρατηγικό επίπεδο συμπεριλαμβάνουν αντίστοιχα: τη διαχείριση 

εφοδιασμού και ζήτησης βιομάζας, την επιλογή θέσεων συλλογής και εγκαταστάσεων 

μετατροπής, την επιλογή κατάλληλων διεργασιών ενεργειακών μετατροπών, το σχεδιασμό 

δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων, την επιλογή εξοπλισμού συλλογής, προεπεξεργασίας και 

αποθήκευσης, τον εξοπλισμό εγκαταστάσεων μετατροπής, τη τεχνολογία πληροφοριακών 

συστημάτων καθώς επίσης την διατηρησιμότητα των δικτύων εφοδιασμού βιομάζας. Σ’ 
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αυτό το επίπεδο οι περισσότερες αποφάσεις επηρεάζουν τις λειτουργίες και επιβάλλουν 

μια ομάδα περιορισμών σε χαμηλότερα επίπεδα λήψης αποφάσεων. 

 Ένα ουσιαστικό βήμα στην διαδικασία συχνά με μια μεγάλη απαιτούμενη 

επένδυση για την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων μετατροπής βιομάζας είναι να  

διασφαλίζεται ο αδιάκοπος εφοδιασμός επαρκούς βιομάζας, καθώς επίσης και η κρίσιμη 

μάζα απαίτησης σε έναν στρατηγικό ορίζοντα. Τελικά μπορεί να είναι ιδιαίτερης αξίας 

όλες οι συμβατικές συμφωνίες που θα εγγυηθούν μακράς πνοής εφοδιασμό και ζήτηση και 

θα απλώνουν δίκαια τα κέρδη μεταξύ των εταίρων των εφοδιαστικών αλυσίδων από τους 

αγρότες και τους δασοκαλλιεργητές ως τους ενεργειακούς καταναλωτές. Οι Van Dam et 

al. (2005) πραγματεύονται πολιτικές που θα ασφαλίσουν τον εφοδιασμό από ανανεώσιμες 

εφοδιαστικές πηγές και για την αλλαγή των απαιτήσεων της αγοράς βασισμένη στην βιο-

οικονομία. Οι Junginger et al. (2006) εξετάζουν τις ευκαιρίες και τα εμπόδια στο πλαίσιο 

της ασφάλισης διατηρήσιμης αγοράς βιοενέργειας, καθώς μια ανάλυση βασισμένη στην 

πηγή εφαρμόζεται από τον Koopmans (2005) για να καθορίσει τη διατηρησιμότητα της 

απαίτησης και του εφοδιασμού ενέργειας βιομάζας σε 16 Ασιατικές χώρες. 

 Η μάλλον γεωγραφικά εξαπλωμένη διανομή ουσιαστικών αποθεμάτων βιομάζας 

μετέφερε επίσης το ενδιαφέρον των ερευνητών στη χρήση Γεωγραφικού Πληροφοριακού 

Συστήματος (GIS) για την αποτίμηση των χαρακτηριστικών και του εφοδιασμού βιομάζας, 

της εκτίμησης του κόστους μεταφοράς  σε υπάρχουσες εγκαταστάσεις ενέργειας καθώς 

επίσης την επιλογή θέσεων συλλογής. Παραδείγματος χάριν, οι Voivontas et al. (2001) 

προτείνουν ένα εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων βασισμένο στο GIS για να 

προσδιορίσουν τη γεωγραφική διανομή οικονομικά εκμεταλλεύσιμων αποθεμάτων 

βιομάζας απορριμμάτων, οι Noon και Daly (1996) εκτιμούν τα κόστη για τον εφοδιασμό 

ξυλοκαυσίμου σε 12 εγκαταστάσεις ενέργειας από λιθάνθρακα και οι Singh et al. (2008) 

κάνουν μια προσπάθεια να εκτιμήσουν τα χωρικά αποθέματα βιομάζας και ένα 

μαθηματικό μοντέλο για τη συλλογή βιομάζας σε μια Ινδική πολιτεία. Ορισμένες μελέτες 

εξετάζουν τα αποθέματα κοπριάς για τη παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιώντας GIS 

(Batzias et al., 2005, Dagnall et al., 2000, Ma et al., 2005), καθώς άλλοι συγγραφείς 

συγκεντρώνουν πληροφορίες μέσω βιβλιογραφικής μελέτης ή χρησιμοποιώντας άλλες 

πηγές δεδομένων (Skoulou και Zabaniotou, 2007). Οι Kumar et al. (2002) θέτουν και 

προτείνουν μεθόδους για την εκτίμηση χρηματικής αξίας αγροτικών υπολειμμάτων που 

χρησιμοποιούνται για βιοκαύσιμα, ορίζοντας το ελάχιστο ποσό που ένας αγρότης πρέπει 

να πληρώσει καθώς και το πάνω όριο στο οποίο ο τελικός καταναλωτής ενέργειας θα 
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μπορούσε να πληρώσει για γεωργικά υπολείμματα. Οι Ramachandra et al. (2004), 

προτείνουν ένα DSS για την εκτίμηση τοπικής βιομάζας εκτιμώντας  τις διαθέσιμες πηγές 

και την προσδιορισμένη ζήτηση.  

 Ο σχεδιασμός δικτύων εφοδιασμού βιομάζας εμπεριέχει κρίσιμες αποφάσεις που 

επηρεάζουν τη ροή βιομάζας και τα συνδεδεμένα κόστη, όπως η οικοδόμηση δικτύου 

(Cundiff et al., 1997, De Mol et al., 1997, Gronalt και Rauch, 2007, Tatsiopoulos και Tolis, 

2003), ο συντονισμός εφοδιαστικών αλυσίδων (McCormick και Kåberger, 2007) ή τη 

τοποθεσία των κόμβων των εφοδιαστικών αλυσίδων και τις πηγές αποθεμάτων σε εταιρίες 

logistics τρίτων μερών, παίρνοντας υπόψη παραμέτρους κλειδιά όπως τα όρια 

δυναμικότητας των κόμβων ή την βέλτιστη δυναμικότητα των εγκαταστάσεων 

μετατροπής.  Ειδικότερα οι McCormick και Kåberger, (2007) προτείνουν στρατηγικές 

συμπεριλαμβάνοντας μέτρα πολιτικής για να επιφέρουν μεταβολή στα οικονομικά της 

βιοενέργειας, πιλοτικά προγράμματα που υποκινούν τις διαδικασίες εκμάθησης και 

καθοδήγησης για την οικοδόμηση δικτύων και το συντονισμό εφοδιαστικών αλυσίδων. Οι 

Tatsiopoulos και Tolis (2003), παρουσιάζουν μια σύγκριση μεθόδων εφοδιαστικών 

αλυσίδων στοιβάδων βαμβακιού και αναφέρουν συγκεκριμένες προσεγγίσεις ορισμών 

βέλτιστης παραγωγής ηλεκτρισμού και τον βέλτιστο αριθμό και δυναμικότητες 

εγκατεστημένων μονάδων θερμότητας και ισχύος (CHP). Οι Gronalt και Rauch (2007) 

περιγράφουν μια πρωτότυπη προσέγγιση διαμόρφωσης ενός δικτύου εφοδιασμού βιομάζας 

ξύλου σε συγκεκριμένη περιοχή, εξασφαλίζοντας τη δική τους μέθοδο εκτίμησης για το 

σχεδιασμό δικτύων τοπικών δικτύων εφοδιασμού δασικής βάσης καυσίμων. 

 Όσον αφορά τη τοποθεσία εγκαταστάσεων συμπαραγωγής, οι ερευνητές επίσης 

τείνουν να χρησιμοποιούν ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων GIS. Οι Panichelli και 

Gnansounou (2008), παρουσιάζουν μια μεθοδολογία αποτελεσματικής αντιμετώπισης 

ανταγωνισμού των πηγών ποικίλων ενεργειακών εγκαταστάσεων μέσω μοντέλων 

προσδιορισμού τοποθεσιών ποσοτήτων βιομάζας ελάχιστου κόστους. Οι Graham et al. 

(1997) εξετάζουν την επίδραση απαίτησης τοποθεσιών και εγκαταστάσεων πάνω στο 

περιθώριο κόστους παραδοτέων ροκανιδιών από ενεργειακές σοδειές. Οι Shi et al. (2008), 

εκτιμούν το πραγματοποιήσιμο ανέγερσης νέων εργοστασίων ενέργειας από βιομάζα και 

βελτιστοποίησης των θέσεων εργοστασίων στο Guangdong (Κίνα) και οι Zhan et al. 

(2005) ερευνούν την οικονομική εφικτότητα τοποθέτησης εγκατάστασης μετατροπής 

χόρτου σε αιθανόλη στην Αλαμπάμα. Ένα εργαλείο αναπτύχθηκε από τους Papadopoulos 

και Katsigiannis (2002), θεωρώντας οικονομικά κριτήρια για την αποτίμηση  της 
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διατηρησιμότητας της εγκατάστασης. Οι Tempo et al. (2003), χρησιμοποιούν ένα 

ολοκληρωμένο μοντέλο μικτού ακεραίου προγραμματισμού για να καθορίσει μεταξύ 

άλλων μεταβλητών τη πιο οικονομική πηγή βιομάζας και τη βέλτιστη τοποθεσία βιο-

διυλιστηρίου που μεγιστοποιεί τη καθαρή παρούσα κερδοφορία ενός συστήματος 

βιομάζας σε αιθανόλη. Τέλος μια μεθοδολογία για τη βελτιστοποίηση της εγκατάστασης 

νέων συστημάτων ενέργειας βιομάζας σε τοπικό επίπεδο παρουσιάζονται από τους 

Dornburg και Faaij (2001), καθορίζοντας είδος, κλίμακα και τοποθεσία εγκαταστάσεων 

που εξαρτώνται από τις ειδικές συνθήκες της τοποθεσίας. Ο Nagel (2000a), καθόρισε μια 

οικονομική δομή εφοδιασμού ενέργειας, που καλύπτει τις υπάρχουσες απαιτήσεις 

θέρμανσης με περιφερειακό δίκτυο θέρμανσης.  Το πρόβλημα σχηματίστηκε για τον 

καθορισμό αν θα κατασκευαστεί ή όχι ένα περιφερειακό δίκτυο θέρμανσης, ένα 

εργοστάσιο θέρμανσης ή ένα εργοστάσιο συμπαραγωγής. 

 Επιπλέον η έρευνα της βέλτιστης δυναμικότητας των εργοστασίων μετατροπής έχει 

προκαλέσει πολλούς συγγραφείς. Ένα αναλυτικό πλαίσιο άντλησης πρώτης ύλης 

εφοδιασμού βιομάζας που εμπλέκει το καθορισμό του βέλτιστου μεγέθους εργοστασίου 

ισχύος και την παραγωγή καμπύλων εφοδιασμού παρουσιάζεται από τον Gan (2007). O 

Jenkins (1997), περιγράφει το βέλτιστο μέγεθος μιας εγκατάστασης που χρησιμοποιεί 

βιομάζα. Το ίδιο κάνουν οι Nguyen και Prince (1996). Το κόστος ισχύος και το βέλτιστο 

μέγεθος εργοστασίου για εργοστάσια ισχύος που χρησιμοποιούν τρία καύσιμα βιομάζας 

στον δυτικό Καναδά καθορίζονται από τους Kumar et al. (2003), περιλαμβάνοντας 

γεωργικά υπολείμματα και λαμβάνοντας υπόψη τα κόστη φορτώσεως. Οι Bakos et al. 

(2008), αναπτύσσουν ένα μοντέλο σχεδιασμού ενέργειας που καθορίζει τον αριθμό 

ενεργειακών εργοστασίων  βιομάζας σε μια δεδομένη περιοχή που βασίζεται στη 

διαθέσιμη βιομάζα από αγροτικά υπολείμματα στο νησί της Κρήτης. Οι Celma et al. 

(2007) μελετούν τις δυνατότητες μετατροπής από απορρίμματα σε ενέργεια από την 

βιομηχανική ελιά και τα κρασοστάφυλα στην Εξτρεμάδουρα  (Ισπανίας) καθώς ειδικά 

κόστη αναλύονται λαμβάνοντας υπόψη τη χρήση προϊόντων σε ένα φυγοκεντρικό 

εργοστάσιο ισχύος. Οι Freppaz et al. (2004) παρουσιάζουν ένα πρόβλημα στρατηγικού 

σχεδιασμού π.χ. ένα μοντέλο στατικής απόφασης στο οποίο τοποθετείται η θέση της 

εγκατάστασης και σχηματοποιούνται λεπτομερειακά και επιλύονται οι μεταβλητές για να 

βελτιστοποιηθούν η δυναμικότητα της εγκατάστασης και η ποσότητα της ύλης που 

συγκεντρώνεται σε συγκεκριμένη τοποθεσία. 



  39

 Η επιλογή, η προμήθεια και ο σχεδιασμός της συλλογής, των μεθόδων της 

αποθήκευσης της προ-επεξεργασίας ή της μεταφοράς επίσης συνιστούν μακράς πνοής 

αποφάσεις που η ερευνητική κοινότητα έχει μελετήσει για ειδικές πρώτες ύλες βιομάζας 

όπως το switchgrass (Cundiff και Marsh, 1996), τα δασικά καύσιμα (Eriksson και 

Björheden, 1989), τα υπολείμματα εκκοκκιστηρίων βαμβακιού (Fischer και Gaderer, 2000, 

Gemtos και Tsiricoglou, 1992), τη χορτώδη βιομάζα γενικά (Cundiff και Grisso, 2008), τα 

υπολείμματα υλοτομίας (Nurmi, 1999) και τα υπολείμματα των φυτειών καλαμποκιού 

(Shinners et al., 2007). 

 Οι McGowin και Wiltsee (1996), αναλύουν αρκετές μεθόδους επεξεργασίας 

βιομάζας. Επιπλέον οι Huisman et al. (2000), παρέχουν την ευκαιρία μιας γενικής 

σύγκρισης συστημάτων αποθήκευσης δεμάτων για βιομάζα καθώς και οι Rentizelas et al. 

(2009b) ανασκοπούν τη σχετική έρευνα αποθήκευσης βιομάζας και αναλύουν τις τρεις πιο 

συχνά χρησιμοποιούμενες μεθόδους αποθήκευσης βιομάζας, εφαρμόζοντας τες σε μια 

μελέτη περίπτωσης και παρουσιάζοντας χειροπιαστά συγκριτικά αποτελέσματα. Επιπλέον 

οι συγγραφείς παρουσιάζουν το θέμα συνδυασμένων πολλαπλών εφοδιαστικών αλυσίδων 

βιομάζας, σκοπεύοντας στο περιορισμό των απαιτήσεων αποθηκευτικού χώρου. 

 Μια άλλη κρίσιμη απόφαση που δε μελετήθηκε αρκετά είναι η πιο αποτελεσματική 

χρονική στιγμή της προ-επεξεργασίας της ύλης, δηλαδή πότε θα συμβεί πριν ή μετά την 

μεταφορά της (π.χ. παραγωγή ροκανιδιών, σβώλων και άλλων μορφών που διευκολύνουν 

τη μεταφορά και την αποθήκευση βιομάζας). 

     Ένας αριθμός ερευνητών προσπάθησε να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τη δομή 

συστημάτων εφοδιασμού βιομάζας  χρησιμοποιώντας διαδραστικά μηχανογραφικά 

συστήματα αποσκοπώντας να αποτελέσουν συστήματα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) 

(Ayoub et al., 2007, Freppaz et al., 2004, Ramachandra et al., 2004). Οι Mitchell et al., 

(1995), ανασκοπούν έναν μεγάλο αριθμό μοντέλων και συστημάτων στήριξης αποφάσεων. 

Αυτά οργανώθηκαν και σχεδιάστηκαν για την υποστήριξη τεχνικών και οικονομικών 

σκοπιμοτήτων, ενώ κάποια άλλα επιβλήθηκαν για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων ενώ λίγα χειρίζονται τον κοινωνικό αντίκτυπο της χρήσης βιομάζας. Οι 

Rentizelas et al. (2009a), παρουσιάζουν ένα σύστημα υποστήριξης αποφάσεων (DSS) για 

εφαρμογές ενεργειακής μετατροπής πολυ-βιομάζας. Το υπό συζήτηση σύστημα αποβλέπει 

στην υποστήριξη επενδυτών εξετάζοντας μια επένδυση στην εκμετάλλευση τοπικών 

αποθεμάτων πολύ-βιομάζας σε παραγωγή τριών εφαρμογών (ηλεκτρισμός, θέρμανση και 

ψύξη) σε μία δεδομένη περιοχή. 
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 Η επιλογή της διαδικασίας μετατροπής εξαρτάται κυρίως από το τύπο και τη 

ποσότητα της πρώτης ύλης βιομάζας καθώς και το φάσμα προϊόντων απορριμμάτων 

βιομάζας που χρησιμοποιούνται σε περιοχές ενέργειας βιομάζας από αγροτικά 

υπολείμματα όπως η κοπριά. Τα ακατέργαστα προϊόντα διαφέρουν κυρίως στην 

καταλληλότητά τους για διαφορετικές διαδικασίες παραγωγής, αλλά επίσης και στην 

διαθεσιμότητά τους στη περιοχή και στα κόστη μετατροπής σύμφωνα με τα φυσικά τους 

χαρακτηριστικά. Η επιλογή τεχνολογίας μέσα σε όλες τις βαθμίδες της εφοδιαστικής 

αλυσίδας εξαρτάται από την διαθεσιμότητα πρώτης ύλης και την επιθυμητή μορφή πρώτης 

ύλης που θα παραχθεί καθώς τεκμηριώνεται από εκτεταμένη βιβλιογραφία στις 

τεχνολογίες μετατροπής ενέργειας που παρουσιάζονται στην ενότητα 9. 

 Τελικά η διατηρησιμότητα των λειτουργιών logistics  είναι ένα κρίσιμο θέμα που 

πρέπει να ληφθεί υπόψη όταν σχεδιάζονται ή εκτελούνται δίκτυα εφοδιαστικών αλυσίδων 

για ενεργειακή παραγωγή. Επομένως είναι απαραίτητη μια εκτενής ανάλυση κόστους 

αποτελέσματος που συμπεριλαμβάνει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των υιοθετημένων 

τεχνολογιών και τα μεταφορικά μέσα. Στο τέλος ο  Forsberg (2000), παρουσιάζει ένα 

σύστημα διανομής βιομάζας ερευνώντας τα απορρέοντα περιβαλλοντικά προφίλ 

φόρτωσης αρκετών ενεργειακών αλυσίδων βιομάζας.  Οι Hamelinck et al. (2005), 

αναλύουν ένα γενικευμένο διεθνές σενάριο logistic που υποθέτει πέντε πιθανά σημεία 

μεταφοράς. Σε μια πρότυπη συναρτησιακή προσέγγιση υπολογίζονται τα κόστη, η 

ενεργειακή χρήση και οι εκκλήσεις CO2 κάθε βήματος σε επιλεγμένες αλυσίδες. Οι Eghali 

et al. (2007), αναπτύσσουν ένα πλαίσιο διατήρησης για την εκτίμηση συστημάτων 

βιοενέργειας ώστε να εξασφαλίσουν πρακτικές συμβουλές για όσους αποφασίζουν την 

πολιτική, το σχεδιασμό και τη βιομηχανία βιοενέργειας, χρησιμοποιώντας ανάλυση 

αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων. Αρκετές άλλες μελέτες έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί 

υπογραμμίζοντας το κρίσιμο θέμα του σχεδιασμού και της εκτίμησης διατηρήσιμων 

εφοδιαστικών αλυσίδων στις οποίες ισορροπούν η κερδοφορία και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις (Linton et al., 2007, Neto et al., 2008, Neto et al., 2009). 

 Καθώς ο σχεδιασμός και η διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας 

αποτελούν ένα νέο ερευνητικό πεδίο και η γνώση πάνω σε αυτό είναι σχετικά 

περιορισμένη, η στρατηγική φύση του προβλήματος θα έπρεπε να αποτελεί ερευνητική 

προτεραιότητα. Όσον αφορά στη μεθοδολογία προσέγγισης των στρατηγικών αποφάσεων 

σε διανεμημένα συστήματα παραγωγής και μετατροπής βιομάζας σε ενέργεια, 

παρατηρείται ότι παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με τα μεθοδολογικά εργαλεία δύο 
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συναφών ερευνητικών πεδίων: των αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων και της 

διαχείρισης αποβλήτων. Η δομή των εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας χαρακτηρίζεται 

από πολλά σημεία προέλευσης (παραγωγοί βιομάζας) και λίγα σημεία προορισμού 

(τελικοί σταθμοί ενεργειακής μετατροπής και παραγωγής ενέργειας). Αντίστοιχα, η δομή 

των αντίστροφων εφοδιαστικών αλυσίδων, περιλαμβάνει πολλά σημεία συλλογής των 

χρησιμοποιημένων προϊόντων και λίγες μονάδες ανακύκλωσης. Επιπλέον, η διαχείριση 

της βιομάζας παρουσιάζει κοινά στοιχεία με τη διαχείριση αποβλήτων, τα οποία 

συλλέγονται από πολλές διαφορετικές τοποθεσίες και καταλήγουν σε λίγα σημεία 

προορισμού (ΧΥΤΑ κλπ.).  

Σταθεροποίηση του εξωτερικού περιβάλλοντος: Η αξιοποίηση της βιομάζας για την 

παραγωγή ενέργειας έχει οδηγήσει στην εισαγωγή διαφόρων ρυθμιστικών κανόνων και 

μέτρων υποστήριξης και παρακίνησης, όπως κυβερνητικά προγράμματα, Έρευνας και 

Ανάπτυξης, φορολογικές περικοπές και απαλλαγές, επιδοτήσεις για επενδύσεις, 

υποχρεωτική ένταξη των βιοκαυσίμων στις περιβαλλοντικές πολιτικές και άλλα. Ωστόσο, 

αυτά τα μέτρα είναι ως επί το πλείστον μυωπικά εκ φύσεως και τείνουν να μεταβάλλονται 

αρκετά συχνά. Επομένως, η έλλειψη ενός σταθερού περιβάλλοντος πολιτικής αποθαρρύνει 

ιδιαίτερα τις μακροπρόθεσμες σοβαρές επενδύσεις στον τομέα αυτό. Επιπρόσθετα, λόγω 

του καινοτομικού χαρακτήρα και της μεταβατικής κατάστασης της αγοράς βιομάζας, 

χρειάζεται να αντιμετωπιστούν προβλήματα που συνήθως συναντιούνται σε 

αναπτυσσόμενες αγορές, όπως η έλλειψη ενεργού ανταγωνισμού, έλλειψη διαφάνειας 

αγοράς κλπ.  

Διασφάλιση μακροχρόνιας προμήθειας και ζήτησης: Οι ποσότητες προμήθειας βιομάζας 

αποδεικνύεται ότι είναι επαρκείς σε παγκόσμιο επίπεδο. Ένα κρίσιμο ζήτημα αποτελεί το 

πώς η επένδυση που απαιτείται να γίνει για να συγκομιστεί, να προ-επεξεργαστεί ή να 

συμπυκνωθεί (για να μειωθούν τα μεταφορικά κόστη), να αποθηκευτεί και να μεταφερθεί 

η βιομάζα μπορεί να διασφαλίσει την επιστροφή των χρημάτων στον τοπικό επενδυτή. Ο 

μόνος τρόπος για να αντιμετωπισθούν τέτοια ρίσκα είναι να αναπτυχθούν ολοκληρωμένες 

εφοδιαστικές αλυσίδες που διαχέουν ισομερώς το συνολικό κέρδος μεταξύ των εταίρων 

της εφοδιαστικής αλυσίδας, μέσα από συμφωνίες συμβολαίων μακροχρόνιας συνεργασίας  

(Tayur et al., 1999).  

Σχεδίαση δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας: Ο καθορισμός των επιπέδων εφοδιαστικής 

αλυσίδας και των μέσων μεταφοράς αποτελούν τις κρίσιμες αποφάσεις εξαιτίας του 

πλήθους των εναλλακτικών εφικτών επιλογών.  
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3.2. Τακτικές και λειτουργικές αποφάσεις 

 Οι αποφάσεις σε τακτικό και λειτουργικό επίπεδο είναι όμοιες με εκείνες στη 

διοίκηση παραδοσιακών εφοδιαστικών αλυσίδων. Αυτός είναι ο λόγος που οι 

συνδεδεμένες αποφάσεις παρουσιάζονται με περιληπτικό τρόπο. Το τακτικό επίπεδο 

περιλαμβάνει αποφάσεις μεσαίου επιπέδου όπως τον συνολικό σχεδιασμό, τον συντονισμό 

εφοδιαστικής αλυσίδας, τη διαχείριση αποθεμάτων ή τη διαχείριση μεταφορικών μέσων. 

Το λειτουργικό επίπεδο περιλαμβάνει τις από μέρα σε μέρα αποφάσεις όπως τον έλεγχο 

αποθεμάτων, τις λειτουργίες προ-επεξεργασίας δεύτερου σταδίου στην εγκατάσταση. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για μερικές αποφάσεις η ταξινόμηση μπορεί να γίνει ασαφής 

καθώς αυτές μπορούν να χαρακτηριστούν είτε τακτικές, είτε λειτουργικές. 

 Μοντέλα υπολογιστικής προσομοίωσης αβεβαιότητας παρουσιάζονται στην 

εκμετάλλευση δασικής βιομάζας (Galis, 1996), υπολειμμάτων βαμβακιού (Gemtos και  

Tsiricoglou, 1999) και βιομάζας χόρτου (Huisman et al., 1997). Οι De Mol et al. (1997) 

ανέπτυξαν ένα μοντέλο προσομοίωσης βελτιστοποίησης για τον υπολογισμό της 

κατανάλωσης ενέργειας και κόστους για τη μεταφορά βιομάζας από τη πηγή στην 

εγκατάσταση μετατροπής. Οι Cundiff et al. (1997) σχεδιάζουν ένα σύστημα παράδοσης 

βιομάζας που θεωρεί θέματα που σχετίζονται με τα συστήματα και συνδέονται με τη 

συγκομιδή, την αποθήκευση και τη μεταφορά βιομάζας χόρτων από την αποθήκευση στο 

χωράφι ως τη κεντρική εγκατάσταση. Ένα δυναμικό μοντέλο προσομοίωσης για 

δεματοποίηση και μεταφορά άχυρου αναλύεται από τον Nilsson σε ένα υποθετικό 

σύστημα που μετατρέπει άχυρο σε ενέργεια σε περιφερειακά εργοστάσια στη Σουηδία 

(Nilsson, 1999a, Nilsson, 1999b). Οι Dornburg και Faaij (2001), μελετούν ένα μαθηματικό 

μοντέλο που αναλύει και επεξεργάζεται παρελθοντικά δεδομένα περιπτώσεων διανομής 

βιομάζας χρησιμοποιώντας μοντέλα γραμμικής ή εκθετικής απόκλισης ώστε να προβλέψει 

και να λύσει όμοια προβλήματα διανομής βιομάζας. Οι Hansen et al. (2002) αναπτύσσουν 

ένα μοντέλο προσομοίωσης φυτειών ζαχαροκάλαμου και παράδοσης σε μύλους στην 

Νότια Αφρική καθώς επίσης και οι  Tatsiopoulos και Tolis (2003) προσομοιώνουν μια 

εφοδιαστική βιομάζας βαμβακιού για να βρουν τον προγραμματισμό παραδόσεων 

βιομάζας. Επιπρόσθετα οι Sokhansanj et al. (2006) αναπτύσσουν ένα πλαίσιο 

ολοκληρωμένης δυναμικής ανάλυσης εφοδιασμού βιομάζας και μοντέλο logistics για να 

προσομοιώσουν τις λειτουργίες συλλογής,  αποθήκευσης, μεταφοράς για εφοδιασμό 

αγροτικής βιομάζας σε ένα βιοδιυλιστήριο και οι Kumar et al. (2007) χρησιμοποιούν αυτό 
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το μοντέλο για να εκτιμήσουν το σύστημα παράδοσης switchgrass. Οι Ravula et al. 

(2008b) προσομοιώνουν το σύστημα μεταφοράς εκκοκκιστηρίου βαμβακιού  

χρησιμοποιώντας ένα μοντέλο προσομοίωσης ξεχωριστών γεγονότων, για να καθορίσουν 

τις λειτουργικές παραμέτρους κάτω από διάφορες διοικητικές πρακτικές καθώς 

εξασφαλίζουν μια σύγκριση ανάμεσα σε δυο στρατηγικές προγραμματισμού φορτηγών σε 

ένα σύστημα logistics βιομάζας (2008a). 

 Υπάρχει όμως περιορισμένη βιβλιογραφία όσον αφορά τη διοίκηση και τον έλεγχο 

αποθεμάτων που προσπαθεί να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά αυτόν τον τομέα (Gallis, 

1996, Tempo et al., 2003). Οι μεταβλητές κλειδιά των συστημάτων logistics βιομάζας 

υπογραμμίζονται σε τρεις άλλες μελέτες, ερευνώντας στρατηγικά τις αλληλεξαρτήσεις 

μεταξύ τους και την επίδρασή τους στην αποδοτικότητα και το κόστος της εφοδιαστικής 

αλυσίδας. (Caputo et al., 2005, Hamelinck et al., 2003, Hamelinck et al., 2005). 

Επιπρόσθετα οι Allen et al. (1998) υπογραμμίζουν τη σημασία και το κόστος χρήσης 

καυσίμων βιομάζας σε ευρεία κλίμακα για τη παραγωγή ενέργειας σε σταθμούς ισχύος, 

αναγνωρίζοντας τη σημασία του σχεδιασμού και της διαχείρισης logistics. 

 Η λήψη αποφάσεων σε τακτικό και λειτουργικό επίπεδο είναι αρκετά πιο απλή απ’ 

ότι στο στρατηγικό. Ειδικότερα, η λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση στόλου ή τη 

διαχείριση των αποθεμάτων είναι ανάλογη με αυτήν που πραγματοποιείται στις 

παραδοσιακές εφοδιαστικές αλυσίδες. Ωστόσο, υπάρχουν κρίσιμες αποφάσεις που 

αφορούν συγκεκριμένα τις εφοδιαστικές αλυσίδες βιομάζας και περιλαμβάνουν:  

Τεχνολογία προ-επεξεργασίας: Η έλλειψη τεχνικά ώριμων τεχνολογιών προ-επεξεργασίας 

για τη συμπύκνωση της βιομάζας επηρεάζει τα μεταφορικά κόστη και κατά συνέπεια και 

το βέλτιστο δίκτυο εφοδιαστικής αλυσίδας.  

Όρια δυναμικότητας των κόμβων ή διαδρομών μεταφοράς. Η ογκώδης φύση της 

βιομάζας σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση για ορισμένα δίκτυα συνεπάγεται ότι η 

παρούσα δυναμικότητα (που περιλαμβάνει αποθήκευση, εξοπλισμό χειρισμού κλπ.) 

συγκεκριμένων κόμβων διαμεταφοράς (π.χ. λιμάνια) χρησιμοποιείται στο μέγιστο βαθμό. 

Μία επιπλέον απαραίτητη επεξεργασία για μείωση του όγκου του προϊόντος θα απαιτούσε 

σημαντικές αυξήσεις στην αρχική επένδυση.  

Η καταγραφή των αποφάσεων που πρέπει να λαμβάνονται σε στρατηγικό, τακτικό 

και λειτουργικό επίπεδο, αποτελεί το πρώτο σημαντικό βήμα για την κατάστρωση ενός 

μεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό και τη λειτουργία 

εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας. Δυστυχώς, τα υπάρχοντα μοντέλα εμπεριέχουν μόνο 
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ένα υποσύνολο των αποφάσεων που είναι απαραίτητες για μία ολιστική διαχείριση του 

προβλήματος και αποτυγχάνουν να αποτυπώσουν τα πραγματικό περιβάλλον, εξαιτίας των 

περιοριστικών καθοριστικών υποθέσεών που τα χαρακτηρίζουν. Επιπλέον, το πρόβλημα 

γίνεται ακόμη πιο σύνθετο αν ληφθούν υπόψη οι πολλαπλές μεταβλητές, παράμετροι και 

περιορισμοί που στοιχειοθετούν τη διαμόρφωση ενός αναλυτικού και πρακτικού μοντέλου 

υποστήριξης λήψης αποφάσεων. 

4. Η εφοδιαστική αλυσίδα της βιομάζας 

 Η ολοκληρωμένη διαχείριση της βιομάζας προϋποθέτει βέλτιστα σχεδιασμένα 

συστήματα παραγωγής - συλλογής - διάθεσης της βιομάζας που εγγυώνται την 

ικανοποίηση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της, όπως αυτά απαιτούνται από τις 

τεχνολογίες μετατροπής της και τα τελικά προϊόντα. Παράλληλα, είναι απαραίτητα και τα 

οργανωμένα συστήματα συλλογής και διάθεσης, προσαρμοσμένα στα αγροτικά και δασικά 

υπολείμματα που θα συντελέσουν στην οικονομική αξιοποίηση της διαθέσιμης βιομάζας. 

 Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να εκπονηθούν μελέτες βελτιστοποίησης των 

τεχνικών οργάνωσης των εφοδιαστικών αλυσίδων (supply chains) και διαμόρφωσής τους 

σύμφωνα με τη διαθέσιμη έκταση, το μέγεθος των μονάδων μεταποίησης αλλά και το 

ιδιαίτερο είδος τυποποίησής τους (π.χ. δέματα, pellets κτλ). 

 Παράλληλα, θα πρέπει να τροποποιηθούν οι υπάρχουσες τεχνικές συγκομιδής για 

τις τεράστιες ποσότητες υπολειμμάτων και ενεργειακών καλλιεργειών με έναν αειφόρο και 

οικονομικό τρόπο. Τέλος, θα πρέπει να μελετηθούν τα συστήματα αποθήκευσης για να 

μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες πολλαπλών τύπων υγρής ή ξηρής βιομάζας, όπως 

και η διαχείριση της περιόδου συγκομιδής, το σχήμα των προϊόντων συγκομιδής (στελέχη, 

μπάλες κτλ), καθώς και τις περιβαλλοντικές συνθήκες. 

 Στα επόμενα κεφάλαια αναζητούνται μέσα από παραδείγματα της βιβλιογραφίας 

τα χαρακτηριστικά και τη διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων εξειδικεύοντας στην:  

 Συλλογή βιομάζας 

 Προ-επεξεργασία 

 Μεταφορά 

 Αποθήκευση 

 Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα 

 Ιεραρχία της διεργασίας απόφασης 
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5. Συλλογή βιομάζας 

5.1. Επιλογή περιοχών για τη συλλογή βιομάζας 

 Για την επιλογή των περιοχών συλλογής βιομάζας σε σχέση με τις διαδρομές 

μεταφοράς και τις εγκαταστάσεις μετατροπής είναι απαραίτητο ένα Σύστημα 

Γεωγραφικών Πληροφοριών (GIS) σαν (Noon και Daly, 1996) ένα εργαλείο που βασίζεται 

σε υπολογιστή για τη διαχείριση χωρικών στοιχείων από τον «πραγματικό» κόσμο που να 

βοηθά να απαντηθούν ερωτήσεις σχετικές με χάρτες. Στο παρόν πλαίσιο, τα χωρικά 

στοιχεία (σύνολα δεδομένων) κυρίως λαμβάνουν τη μορφή είτε απορριμμάτων είτε 

ποσοτήτων ενεργειακών καλλιεργειών είτε κτηνοτροφικών λυμάτων κ.ά.  που προκύπτουν 

και βρίσκονται σε πληθυσμιακά κέντρα, αγροτικές εκτάσεις, αγροκτήματα, κτηνοτροφικές 

μονάδες κλπ. και περιλαμβάνουν επίσης χαρακτηριστικά όπως οι υποσταθμοί και οι 

δρόμοι μεταφοράς του ηλεκτρισμού. 

 Αυτά τα εργαλεία είναι ιδιαίτερα χρήσιμα (Dagnall et al., 2000) για τη βιομάζα, 

όπου η γεωγραφική τοποθεσία επηρεάζει έντονα και το μέγεθος του πόρου (π.χ. από την 

άποψη των αγροτικών υπολειμμάτων κοπριάς όπου αυτή προκύπτει) και τη δυνατότητα να 

προσεγγιστούν και να χρησιμοποιηθούν. Διάφοροι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη 

όπως η  θέση του βασικού πόρου (αυτή είναι σταθερή στην περίπτωση της πρώτης ύλης 

των αγροτικών υπολειμμάτων), οι φυσικοί και πρακτικοί περιορισμοί της δυνατότητας να 

τον εκμεταλλευτούμε, οι περιβαλλοντικοί και ρυθμιστικοί περιορισμοί στην ανάπτυξή του, 

και οι οικονομικές εκτιμήσεις. 

 Όπως με πολλούς ανανεώσιμους πόρους δεν υπάρχει κανένας έλεγχος της 

γεωγραφικής θέσης της πρώτης ύλης. Είναι επομένως απαραίτητο να καθοριστεί εάν 

μπορούν να γίνουν εκμεταλλεύσιμοι οικονομικά, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις 

κάτω από τις οποίες βρίσκονται. Τα στοιχεία που προσδιορίζονται γεωγραφικά 

απαιτούνται ώστε να παράγονται οι πληροφορίες για τη γεωγραφική θέση της πρώτης 

ύλης και της ευκολίας να συλλεχθεί (Dagnall et al., 2000). Παρακάτω περιλαμβάνονται 

στοιχεία που προέκυψαν μέσα από επίγειες έρευνες. 

 Η μεθοδολογία που παρουσιάζεται παρακάτω ως ανάλογο παράδειγμα είναι 

βασισμένη στη χρησιμοποίηση των γεωργικών στοιχείων απογραφής ζωικού κεφαλαίου 

για να δώσει τη παραγόμενη κοπριά στο Υπουργείο Γεωργίας, σε μία περιοχή της 

Μεγάλης Βρετανίας ώστε να αξιοποιηθεί μέσα σε ένα ευρύτερο χωρικό πλαίσιο της 
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εφοδιαστικής αλυσίδας Ενώ όλες οι αγροτικές περιοχές είναι γνωστές από τις απογραφές, 

τα στοιχεία που παρουσιάζονται εδώ (Dagnall et al., 2000)  σε επίπεδο «κοινοτήτων» δεν 

αναφέρονται συγκεκριμένα ώστε να αποτελέσουν γενικευμένο παράδειγμα μεθοδολογίας. 

Η Αγγλία και η Ουαλία διαιρούνται σε περίπου 11.000 κοινότητες, με τις αποστάσεις 

μεταξύ των συνόρων να είναι περίπου 2-4 χλμ. Η απόσταση μεταφορών που η πρώτη ύλη 

μπορεί να μετακινηθεί οικονομικά εξαρτάται από την ενεργειακή πυκνότητά της, 

δεδομένου ότι όσο υψηλότερη η ενεργειακή πυκνότητα, τόσο ευκολότερα η πρώτη ύλη 

μπορεί να μεταφερθεί. Από τη δανική (Tafdrup, 1994) και τη βρετανική εμπειρία με τη 

μεταφορά της κοπριάς σε ενεργειακές εγκαταστάσεις βιομάζας, έχει χρησιμοποιηθεί ο 

παρακάτω τρόπος: η πολύ ξηρή πρώτη ύλη (70%) μπορεί να μεταφερθεί μέσα σε μια 

ακτίνα 40 km της περιοχής: η χαμηλής ξηρότητας πρώτη ύλη (<10%) είναι τυπικά μορφής 

πηλού, που μεταφέρεται μέσα σε μια ακτίνα 10 km της περιοχής. 

 Δεδομένου ότι οι αποστάσεις μεταφορών στις ενεργειακές εγκαταστάσεις βιομάζας  

βρίσκονται σε περιοχή 10-40 km τα στοιχεία στην ανωτέρω ανάλυση για τα όρια 

κοινοτήτων είναι σημαντικά στην εκτίμηση των πόρων και τη θέση περιοχών-

εγκαταστάσεων. Αυτή η προσέγγιση, εντούτοις, υπόκειται στους ακόλουθους 

περιορισμούς: μόνο το στεγασμένο ζωικό κεφάλαιο είναι κατάλληλο για αυτήν την 

άσκηση δεδομένου ότι παράγουν κοπριά που είναι εύκολα συλλέξιμη, είναι δυνατό να 

αγνοηθούν φάρμες εάν οι νέες εγκαταστάσεις αρχίσουν να λειτουργούν μεταξύ 

επακόλουθων απογραφών, απογραφές που δεν αναφέρονται σε τοποθεσίες κτηνοτροφικών 

εγκαταστάσεων μπορούν να οδηγήσουν σε ανακριβείς τιμές για τις κοινότητες. 

 Για τα βόρεια κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι διαθέσιμες γεωργικές 

στατιστικές σε παρόμοιο επίπεδο λεπτομέρειας όπως εκείνες που λαμβάνονται για το 

Ηνωμένο Βασίλειο. Τέτοιες πληροφορίες είναι επίσης διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Για πολλά 

νότια κράτη μέλη όπως η Ελλάδα, εντούτοις, αυτά τα στοιχεία είναι μη διαθέσιμα στο ίδιο 

επίπεδο λεπτομέρειας. 

 Τα πρότυπα που έχουν αναπτυχθεί (Dagnall et al., 2000)  στοχεύουν να κάνουν 

προβλέψεις για τη βέλτιστη θέση των πιθανών ενεργειακών σχεδίων εγκαταστάσεων 

βιομάζας. Οι κατάλληλες περιοχές είναι εκείνες κοντά στα αγροτεμάχια που παράγουν 

ικανοποιητικές αποδόσεις, που διευκολύνονται από «επαρκή» οδικά δίκτυα για να 

μεταφέρουν τα ζωικά υπολείμματα σε μια «αποδεκτή» απόσταση ενός σημείου σύνδεσης 

πλέγματος. Τα διάφορα στάδια σε αυτήν την διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων των 

εφαρμοσμένων περιορισμών συζητούνται πληρέστερα παρακάτω: 
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 Στην περίπτωση της άμεσης καύσης κοπριάς, το μόνο απόθεμα πρώτης ύλης είναι 

τα υπολείμματα πουλερικών. Τα προϊόντα ορνιθοτροφείων είναι περίπου 0.036 kg/πουλί 

και ημέρα με ξηρότητα 70% (Baldwin, 1991)  από αυτό, περίπου 70% ξηρού βάρους είναι 

κοπριά και το υπόλοιπο είναι απορρίμματα. Κατά τρόπο ενδιαφέροντα, η ενεργειακή 

παραγωγή είναι περίπου 1 We ανά πουλί. 

 Κατά την εξέταση της κεντρικής αναερόβιας χώνευσης (Centralized Anaerobic 

Digestion), εντούτοις, τα ζητήματα μεταφορών και πρώτης ύλης είναι περίπλοκα 

δεδομένου ότι περιλαμβάνονται διάφοροι τύποι πρώτης ύλης, που έχουν διαφορετική 

ξηρότητα. Η περιεκτικότητα ξηρότητας περιλαμβάνει πρώτιστα το οργανικό υλικό, 

καλούμενο ως «πτητικό στερεό», συν τα ανόργανα σκουπίδια. Καθώς η ποιότητα 

παραγωγής βιοαερίου μπορεί να υποτεθεί ότι είναι ανάλογη με την περιεκτικότητα σε 

ξηρή ύλη, τα στοιχεία παράγονται με βάση τόνους ξηρών στερεών (tDS) προκειμένου να 

τοποθετηθούν σε συγκρίσιμη βάση διαφορετικές πρώτες ύλες αγροτικού ή ζωικού 

κεφαλαίου. Τα άχυρα  επίσης επηρεάζουν τους  τόνους ξηρών στερεών που παράγονται 

και μπορούν να αφομοιωθούν αλλά όχι στον ίδιο βαθμό με τις κοπριές ζωικού κεφαλαίου. 

 Υπολογίστηκαν συντελεστές για να μετατρέψουν τους αριθμούς ζωικού κεφαλαίου 

σε αριθμούς ξηρής ύλης υπολειμμάτων για κάθε κατηγορία ζωικού κεφαλαίου, και 

ίσχυσαν για τα στοιχεία απογραφής ζωικού κεφαλαίου που παρήχθησαν από το υπουργείο 

γεωργίας του Ηνωμένου Βασιλείου (Parkin, 1994). Αυτοί βασίστηκαν στην 

περιεκτικότητα σε ξηρά ύλη και την ποσότητα των παραχθέντων περιττωμάτων, 

λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο στέγασης, την περίοδο στέγασης (συμπεριλαμβανομένων 

των περιφερειακών παραλλαγών) και τη χρήση αχυροστρωμάτων. Αυτές οι αναλύσεις 

τέθηκαν σε εφαρμογή για κάθε κατηγορία ζωικού κεφαλαίου σε επίπεδο κοινότητας και 

αθροίστηκαν έπειτα σε τέσσερις κύριους σχηματισμούς ομάδων ζωικού κεφαλαίου που 

απαριθμήθηκαν στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 6. Περιεχόμενο Ξηρής ύλης σε κάθε ομάδα ζωικού κεφαλαίου 
aParkin, 1994 
bΚάποιο ζωικό κεφάλαιο μέσα στην ομάδα  στεγάζονται μόνο το 50% του χρόνου 
cΗ τιμή στη παρένθεση πετυχαίνεται ακολουθώντας μερική ξήρανση 

 
Κύρια ζωική ομάδα Περιεχόμενο Ξηρής ύλης (%)  Απόσταση μεταφοράς (km) 
Βοοειδή και πρόβεια 8-10 10 
Χοιρινά 10 10 
Πουλερικά (μόνο περιττώματα) 30 (70)c 40 
Πτηνοτροφεία  (απορρίμματα και περιττώματα) 70 40 



  48

  

Ο πίνακας αυτός επιδεικνύει πώς οι συλλεγμένες κοπριές των χοίρων 

χαρτογραφήθηκαν σε επίπεδο κοινοτήτων. Θα υπάρξουν περίοδοι κατά τη διάρκεια του 

έτους όταν ορισμένες πρώτες ύλες κοπριάς δεν είναι διαθέσιμες  παραδείγματος χάριν, 

μερικές ομάδες βοοειδών στο Ηνωμένο Βασίλειο στεγάζονται για μόνο 6 μήνες του έτους, 

ενώ στη Δανία η στέγαση γίνεται για 9 μήνες. Οι εγκαταστάσεις κεντρικής αναερόβιας 

χώνευσης που στηρίζονται σε εποχιακές πρώτες ύλες, όπως η κοπριά βοοειδών, πρέπει 

είτε να αντισταθμιστούν με άλλες πρώτες ύλες είτε να δεχτούν μια μειωμένη παραγωγή 

για ορισμένες περιόδους. 

 Χρησιμοποιώντας μια διαδικασία που αποκαλείται «πιθανή χαρτογράφηση», 

σχεδιάζεται ο πόρος που θα μπορούσε να είναι ενδεχομένως διαθέσιμος για ένα 

ενεργειακό σχεδιασμό από βιομάζα και είναι διαθέσιμος μέσα σε μια σταθερή ακτίνα 

μεταφοράς οποιουδήποτε σημείου. Αυτό μπορεί να προσδιορίσει τις πιθανές «δυναμικές 

ζώνες» (Εικόνα 6). Οι ακτίνες μεταφορών που χρησιμοποιούνται για κάθε κύρια 

ομαδοποίηση ζωικού κεφαλαίου συνοψίζονται στον προηγούμενο πίνακα 5. 

 Από τους πιθανούς χάρτες που υπολογίζονται όπως ανωτέρω (Εικόνα 6), 

επιλέχθηκαν οι θέσεις που ήταν κοντά στα υπάρχοντα σημεία κόμβων ηλεκτρικής 

ενέργειας και τα οδικά δίκτυα σύνδεσης του πλέγματος (εικόνα 7). Οι κανόνες που 

αναπτύχθηκαν (Dagnall et al., 2000)  ήταν οι ακόλουθοι: τα αγροτικά ρευστά  

υπολείμματα θα μπορούσαν πιθανώς μεταφέρονται σε βυτιοφόρα 20 m3, και το στεγνό 

υλικό σε 20τονα καλυμμένα φορτηγά, επομένως μόνο δρόμοι κατάλληλοι για τέτοια 

οχήματα περιλήφθηκαν στην ανάλυση: μόνο περιοχές μέσα σε 5 km από έναν σταθμό 

πλέγματος και μέσα σε 1 km από έναν αυτοκινητόδρομο ή έναν κύριο δρόμο θα ήταν 

αποδεκτές σαν ενδεχόμενες τοποθεσίες σταθμών ρεύματος. Εκεί εφαρμόστηκαν φυσικοί 

(π.χ., πόλεις, κωμοπόλεις, χωριά, λίμνες, κ.λπ.) και νομοθετικοί περιορισμοί (π.χ. οι 

περιοχές πρόσθετου επιστημονικού ενδιαφέροντος), υποθέτοντας ότι αυτές είναι 

ακατάλληλες θέσεις για κατασκευή ενεργειακών εγκαταστάσεων βιομάζας. 
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Εικόνα 7. Χάρτης κοπριάς παραγόμενης ανά κοινότητα  

(Dagnall et al., 2000) 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 8. Χάρτης εντοπισμού συλλέξιμων ποσοτήτων 
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Εικόνα 9. Πολυεπίπεδη Ανάλυση 

 

 

 

Εικόνα 10. Διάγραμμα ροής σύντομης περιγραφής σταδίων ανάλυσης  
 

Η εικόνα 8 συνοψίζει τη μέθοδο ανάλυσης επικαλύψεων, σε διαγραμματική 

μορφή, για την τοποθέτηση των εγκαταστάσεων κεντρικής αναερόβιας χώνευσης.  Η 

εικόνα 9 παρουσιάζει το διάγραμμα ροής που περιγράφει τον αλγόριθμο επιλογής 

περιοχής σε λεπτομέρεια. Αποτελέσματα αυτής της ανάλυσης για την πιθανή θέση των 

εγκαταστάσεων κεντρικής αναερόβιας χώνευσης στην East Anglia παρουσιάζονται στην 

εικόνα 10. Αυτή βασίζεται στη κοπριά χοίρων και πουλερικών. Δίνει έμφαση στις περιοχές 

όπου τα σχέδια θα μπορούσαν θεωρητικά να εγκατασταθούν. Αυτές οι πιθανές θέσεις 

εγκαταστάσεων ακολουθούν ουσιαστικά τα οδικά δίκτυα και εμφανίζονται σαν  

«σπασμένες χορδές» στον χάρτη. Το μέγεθος του σχεδίου στο σημείο που επιλέγεται 

μπορεί να υπολογιστεί από το συλλέξιμο πόρο που υπολογίζεται για εκείνο το σημείο. Δεν 

εννοείται ότι άλλες περιοχές δεν είναι πιθανές, αλλά μάλλον ότι χρησιμοποιώντας αυτά τα 

κριτήρια επιλογής δίνεται έμφαση στις πλέον πιθανές θέσεις για να αρχίσει η έρευνα. Ο 

χάρτης παρουσιάζει (Dagnall et al., 2000)  επίσης τη σχεδιασμένη θέση εγκαταστάσεων 
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κεντρικής αναερόβιας χώνευσης, που υποστηρίζονται από τη Αρχή μη ορυκτών 

καυσίμων (NFFO) της κυβέρνησης του Ηνωμένου Βασιλείου. 

 Με βάση τις παραπάνω πρώτες ύλες, η τεχνική δυνατότητα για την  East Anglia 

έχει υπολογιστεί σε 17.2 MWe. Η τεχνική δυνατότητα υπολογίζεται υποθέτοντας ότι όλοι 

οι διαθέσιμοι πόροι είναι δυνατόν να συλλεχθούν οικονομικά και να μετατραπούν σε 

ενέργεια, και περιορίζεται μόνο από τη αποδοτικότητα μετατροπής της υπάρχουσας 

τεχνολογίας.  

 Η εικόνα 11 παρουσιάζει περιοχές στη East Anglia όπου σταθμοί παραγωγής 

ηλεκτρικού ρεύματος απορριμμάτων πουλερικών μπορούν να εγκατασταθούν  όπως 

περιγράφεται μέσα στην προηγούμενη ενότητα, ακολουθώντας ουσιαστικά τα δίκτυα 

δρόμων και εμφανίζονται σαν «σπασμένες χορδές» στο χάρτη. Αυτή η περιοχή αποδίδει 

350.000 t περίπου χρησιμοποιημένων απορριμμάτων (ως λαμβανόμενη βάση), περίπου 

30% των του συνόλου της Βρετανίας κάθε έτος.  Αυτό εξισώνεται περίπου με 32 MWe. 

Τα ορνιθοτροφεία παράγουν περίπου το 50% και τα υπόλοιπα πτηνοτροφεία με πάπιες, 

χήνες και γαλοπούλες, παρουσιάζουν επίσης παρόμοια χωρική διανομή και παράγουν το 

υπόλοιπο. Ο χάρτης παρουσιάζει (Dagnall et al., 2000)  επίσης τη θέση των 

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρισμού δύο προγραμμάτων απορριμμάτων. Το 

Fibropower ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος απορριμμάτων πουλερικών 

12.6 MWe, βρίσκεται σε ένα μη χρησιμοποιούμενο αεροδρόμιο, κοντά στη σύνδεση δύο 

βασικών δρόμων. Οι απαιτήσεις καυσίμων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος 

είναι περίπου 40% των συνολικών πόρων για τη East Anglia που είναι διαθέσιμοι μέσα σε 

μια  ακτίνα 40 χλμ. μεταφοράς της περιοχής. Παρουσιάζεται επίσης η περιοχή του 

Fibrowatt, που εκτιμάται σε 38.5 MWe. Αυτό έχει ανατεθεί πρόσφατα και βρίσκεται στο 

δάσος Thetford, και τροφοδοτείται με καύσιμα με ένα μίγμα δασικών υπολειμμάτων και 

απορριμμάτων πουλερικών. 
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Εικόνα 11. Θέσεις εργοστασίων κοπριάς χοίρων μαζί με υποστηριζόμενες περιοχές 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εικόνα 12. Θέσεις εργοστασίων υπολειμμάτων πουλερικών  με υπάρχοντα σχήματα 
 

 

 

 

 



  53

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Εικόνα 13. Θέσεις εργοστασίων, θεωρητικές και σχεδιαζόμενες  τοποθεσίες  
 

 Η κεντρική αναερόβια χώνευση και η καύση των κοπριάς αγροτικού ζωικού 

κεφαλαίου, ως παροχή ανανεώσιμης ενέργειας, μπορεί επίσης να παράγει πιο 

περιβαλλοντικά αποδεκτά υπολείμματα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική 

λύση σε ανόργανα λιπάσματα. Το ενδιαφέρον για τέτοια σχέδια αναμένεται να αυξηθεί 

περαιτέρω στα επόμενα χρόνια, αλλά το μέλλον τους θα εξαρτάται βασικά από την 

ανησυχία για ευρύτερα περιβαλλοντικά ζητήματα. 

 Με βάση τη ενεργειακή παραγωγή και τις οικονομικές εκτιμήσεις, θα ήταν προσιτή 

οποιαδήποτε στρατηγική για τη χρησιμοποίηση κοπριάς αγροτικού ζωικού κεφαλαίου και 

απορρίμματα επεξεργασίας τροφίμων που θα στόχευε να χρησιμοποιήσει την οδό της 

καύσης εάν το περιεχόμενο τους ήταν επαρκώς χαμηλής υγρασίας. Αυτό θα συνέβαινε 

γιατί το κύριο κόστος ανά MWe εγκατεστημένης ικανότητας για μια εγκατάσταση καύσης 

είναι πολύ λιγότερη από αυτό της κεντρικής αναερόβιας χώνευσης. Ωστόσο, αυτή η 

προσέγγιση ισχύει μόνο στην περίπτωση των χρησιμοποιημένων απορριμμάτων 

πουλερικών στο Ηνωμένο Βασίλειο. 

 Η ανάλυση της περίπτωσης που προηγήθηκε ανέδειξε μια σειρά κρίσιμων 

ζητημάτων που σχετίζονται με την επιλογή περιοχών συλλογής βιομάζας σε ένα ευρύτερο 

πλαίσιο. Αυτά είναι: 

 Αναζητούνται χωρικά δεδομένα παραγωγής 

 Ομαδοποιούνται γεωγραφικά και τοποθετούνται σε χάρτη 

 Καταγράφεται ανάλογα με τη ποιότητα (π.χ. ξηρότητα) η απόσταση επιτρεπτής 

μεταφοράς 
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 Καταγράφονται τα δίκτυα μεταφορών με τα επιτρεπόμενα μέσα 

 Καταγράφονται οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί 

 Καταγράφονται οι ρυθμιστικοί (πολιτικοί) παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή 

περιοχών θέσης εγκαταστάσεων  

 Ορίζεται η περιοδικότητα της παραγωγής και η αναζήτηση ενδεχόμενων 

αλληλεπικαλυπτόμενων συγκομιδών δύο ή περισσοτέρων πρώτων υλών βιομάζας. 

 Τα αποτελέσματα καταγράφονται και αποκλείονται όσες περιοχές δεν 

ανταποκρίνονται στους επιμέρους περιορισμούς 

 Επιδιώκεται η σύνθεση και ο προσδιορισμός των ενεργειακών εγκαταστάσεων  

5.2. ∆ιαχείριση εφοδιασμού και συμβατικές δεσμεύσεις μακράς 

πνοής  μεταξύ παραγωγής βιομάζας και ενέργειας 

 Η ανάπτυξη αγοράς για  βιώσιμες πρώτες ύλες απαιτεί (van Dam et al., 2005) την 

ολοκλήρωση πολυάριθμων συνδέσεων μέσα σε σύνθετες αλυσίδες παραγωγής. Οι αγορές 

τροφίμων είναι καλά καθορισμένες και οι αλυσίδες παραγωγής είναι ήδη καθιερωμένες. 

Αξιοποίηση των υποπροϊόντων, των υπολειμμάτων και του πλήθους των απορριμμάτων, 

ωστόσο, απαιτούν περισσότερη προσοχή. Σύμφωνα με τις αρχές της χρησιμοποίησης 

ολόκληρης της σοδειάς και της ολοκληρωμένης μετατροπής μιας φυτείας, τα υπολείμματα 

που προέρχονται από τη παραγωγή και επεξεργασία  τροφίμων μπορούν να αξιοποιηθούν 

μέσα από διαφορετικά σενάρια με καύσιμα ή με bio-cascading ή με βιο-διύλιση σε πρώτες 

ύλες για τις χημικές βιομηχανίες. Πρόσφατα έχει γίνει πολλή έρευνα πάνω στη μέθοδο 

bio-cascading για ολοκληρωμένη χρησιμοποίηση της σοδειάς (Rexen και Bagger, 2002  

Bagger et al., 1999). Η βάση της μεθόδου είναι να αντιμετωπισθούν οποιεσδήποτε ενιαίες 

εγκαταστάσεις ως πηγή για πολλές χρήσιμες ουσίες, και να εξαχθούν οι ευφυέστερες και 

ποικίλες εφαρμογές των εν λόγω ουσιών. Σ’ αυτή τη μέθοδο οι κάθε εγκαταστάσεις 

δημιουργούν πρώτη ύλη για πολλές διαδικασίες παραγωγής που ακολουθούν διαδοχικά 

και οδηγούν σε διάφορα πρακτικά και πολύτιμα προϊόντα. Σε αυτό το σενάριο δεν 

αναπτύσσεται μια σοδειά για ένα προϊόν, αλλά με τη βοήθεια διάφορων διαδοχικών 

βημάτων από την άμεση εξαγωγή (χωρισμός και απομόνωση που ακολουθούνται με 

μετατροπή και παραγωγή), την έμμεση εξαγωγή ή την μετατροπή (π.χ. μέσω των 

θερμικών, θερμοχημικών διαδικασιών και των διαδικασιών ζύμωσης) και τη μετατροπή 
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υπολειμμάτων (π.χ. αποτέφρωση) μπορούν να παραχθούν διάφορα προϊόντα με 

διαφορετική οικονομική αξία (Struik et al., 2001). 

 Οι μη φαγώσιμες αλυσίδες παραγωγής μπορούν κατά προσέγγιση να ταξινομηθούν 

με βάση την αυξανόμενη προστιθέμενη αξία σε αλυσίδες ενέργειας, χύμα χημικών, 

κατασκευαστικών και δομικών υλικών, τελικών προϊόντων χημικών ουσιών, 

κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων μέχρι τις αλυσίδες των φαρμακευτικών προϊόντων. Οι 

ανανεώσιμες προμήθειες πρώτης ύλης πρέπει να ταιριάξουν με τη ζήτηση στην αγορά 

σύμφωνα με το τύπο του προϊόντος, τη τιμολόγηση, τη ποιότητα και τη ποσότητα.  

 Απαιτείται (van Dam et al., 2005) κάθετη ολοκλήρωση της εφοδιαστικής αλυσίδας 

βιομάζας, δηλ. ο βέλτιστος σχεδιασμός της αλυσίδας αξίας των συνδυασμένων αγορών για 

τα τρόφιμα, την ενέργεια και τα μη τρόφιμα, επειδή η χρήση των προϊόντων βιομάζας 

περιλαμβάνει πάντα αρκετές λίγο ή πολύ ανεξάρτητες αλυσίδες. Η βιώσιμη εκμετάλλευση 

της βιομάζας μπορεί μόνο να πραγματοποιηθεί όταν όλες οι ροές προϊόντων και 

υπολειμμάτων διατίθεται σε χρήσεις που εγγυώνται τη μέγιστη αξία.  

 Η πράσινη ενεργειακή αλυσίδα είναι η κινητήρια δύναμη για την ανάπτυξη 

προϊόντων προστιθέμενης αξίας. Στην αλυσίδα αυτή η μετατροπή βιομάζας σε ενέργεια δε 

πρέπει να περιλαμβάνει μόνο τη σχετικά ανεπαρκή θερμική μετατροπή σε ηλεκτρική 

ενέργεια (καύση), αλλά και τη παραγωγή (υγρών) καυσίμων μεταφορών (π.χ. αιθανόλη, 

μεθάνιο, βιοντήζελ, υδρογόνο). Οι πόροι της βιομάζας μπορούν να είναι πολύ 

διαφορετικής σύνθεσης και να είναι διαθέσιμοι σε μεταβαλλόμενες ποσότητες. Μπορεί να 

προέλθει από τα δημοτικά στερεά απορρίμματα, τη συμβατική και τη μικρού 

παραγωγικού κύκλου δασοπονία (SRF), τα γεωργικά υπολείμματα ή τις σοδειές 

βιοενέργειας, και τις σοδειές ελαίων. Η βιομάζα δεν αντιπροσωπεύει ποτέ ένα καθαρό 

χημικό συστατικό και το σύνθετο προϊόν αποτελείται από διάφορες ποσότητες νερού, 

υδατανθράκων, λιγνίνης, πρωτεΐνες, και πολλών άλλων οργανικών συστατικών. Συχνά 

είναι επίσης μολυσμένη και με άλλα υλικά. Επομένως, απαιτείται καθαρισμός και εξαγωγή 

ώστε να ενισχυθεί η αξία του προϊόντος. Η συγκομιδή, η συλλογή και ο χειρισμός της 

βιομάζας πρέπει να προσαρμοστεί στις εγγενείς ιδιότητες και τη διαδικασία μετατροπής. 

Οι προϋποθέσεις για την τεχνολογία κατάλληλης μετατροπής της βιομάζας απαιτεί (van 

Dam et al., 2005)  μια αλλαγή του συστήματος, και μια αλλαγή των υπολειμμάτων και των 

απορριμμάτων σε προϊόντα αξίας. Η τεχνολογία δεν πρέπει να είναι σχολαστική, αλλά 

στιβαρή και ευέλικτη αντίστοιχη στη πρώτη ύλη τροφοδοσίας και αξιόπιστη στην 

παραγωγή προϊόντων. Επιπλέον, μπορεί να χρειαστεί να είναι διαθέσιμη στις εποχιακές 
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αιχμές. Απαιτούνται επίσης συστήματα υποστήριξης αποφάσεων για να βελτιώσουν τη 

ροή πρώτης ύλης και παραγόμενου προϊόντος στην ισορροπία προσφοράς και ζήτησης. 

 Παραδοσιακά έχει επιλεχθεί (van Dam et al., 2005) και καλλιεργηθεί μια σοδειά 

για την ανάπτυξη ενός προϊόντος αξίας: το σιτάρι για τα σιτηρά, το λινάρι για την ίνα, η 

πατάτα για το βολβό της, κ.λπ. Λαμβάνοντας υπόψη την αλλαγή σε μια βασισμένη στη 

βιομάζα οικονομία, αυτή η προσέγγιση δεν οδηγεί σε συνεχή οικονομικής ανάπτυξη και 

επομένως πρέπει να ληφθούν νέες διαδρομές. Η χρήση ολοκληρωμένης σοδειάς από 

σύνθετα συστήματα bio-cascading ή βιο-διύλισης έχει εξεταστεί την τελευταία δεκαετία 

και έχουν ερευνηθεί διάφορες επιλογές να επεκταθεί η αγροτοβιομηχανική δυνατότητα σε 

ενδεχόμενες προμήθειες πρώτης ύλης. Τα ολοκληρωμένα συστήματα μετατροπής ή οι 

εγκαταστάσεις βιο-διύλισης απαιτούν καινοτόμες διαδικασίες, οι οποίες θα είναι 

παρόμοιες για τις αλυσίδες διαφορετικών πηγών βιομάζας (χλόη, φύλλα και φλούδες 

πατάτας, πολτός σακχαρότευτλων, κ.λπ.). Θα απαιτηθούν προσαρμογές ξεκινώντας από το 

αρχικό επίπεδο παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου τροποποιημένου χειρισμού 

συγκομιδών και της προεπεξεργασίας στον αγρό. Αυτές οι καινοτομίες περιλαμβάνουν την 

τεχνολογία εξαγωγής, τη ζύμωση ή/και τη χημική μετατροπή, την απομάκρυνση νερού, 

την αφαλάτωση, κ.λπ. Επίσης απαιτούν λεπτομερή προσοχή τα logistics των προμηθειών 

πρώτης ύλης, τη διαχείριση πτυχών όπως η εποχιακή παραλλαγή σε ποσότητες και σε 

ιδιότητες, τα αποτελέσματα της αποθήκευσης στο προϊόν και τα φτηνότερα μεταφορικά 

μέσα. Η συνεχής σύνδεση στις πωλήσεις της αγοράς απαιτεί στιβαρές και ευέλικτες 

τεχνολογίες μετατροπής, δυνατότητες ενδιάμεσων αποθηκών, αλλά και αυστηρό ποιοτικό 

έλεγχο και εναλλακτικές εξόδους για τα απορρίμματα. 

 Υπάρχουν (van Dam et al., 2005) διάφορες διαδρομές και προσεγγίσεις 

μετατροπής βιομάζας, που ταιριάζουν στην τρέχουσα πρακτική των πετροχημικών 

βιομηχανιών που μετατρέπουν το αργό πετρέλαιο με διάφορα βήματα σε μικρές χημικές 

δομικές μονάδες, από τις οποίες παράγεται ένα ευρύ φάσμα χημικών ουσιών. 

 Το σύστημα bio-cascading με διαφορετικά στοιχεία αξίας απαιτεί μια μικρότερη, 

περιφερειακή προσανατολισμένη παραγωγική αλυσίδα. Η συνοδευτική τεχνολογία 

εντούτοις είναι ακόμα στην ανάπτυξη. Προς το παρόν, ανταμείβει μόνο την παραγωγή 

εξαιρετικά ακριβών λεπτών χημικών ουσιών και οργανώνει μια αλυσίδα αγροτικής 

παραγωγής συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής, της καλλιέργειας και της επεξεργασίας 

για μια ενιαία συγκομιδή και αναπτύσσει μία σοδειά η οποία καλλιεργείται κατ’ αρχάς για 

ένα συγκεκριμένο μόνο χημικό είδος.  
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 Έγινε εκτενής έρευνα της βιβλιογραφίας (Koopmans et al., 2005) για να 

συλλεχθούν όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες για την ενεργειακή χρήση. 

Υπάρχουν όμως διαφορές δεδομένων από χώρα σε χώρα. Οι λόγοι για αυτές τις διαφορές 

είναι πολλαπλοί (Koopmans et al., 2005): χρησιμοποίηση διαφορετικών πηγών των χωρών 

για πληροφορίες, αβεβαιότητες για τους χρησιμοποιούμενους ορισμούς, παραλλαγές στους 

παράγοντες μετατροπής (όγκος προς ενέργεια, όγκος προς βάρος, κ.λπ.), έλλειψη τακτικών 

ερευνών στον εφοδιασμό και την κατανάλωση ενέργειας βιομάζας και διαφορές στο τρόπο 

που παρουσιάζονται τα δεδομένα ενέργειας βιομάζας. Επιπλέον, πολλοί διεθνείς 

οργανισμοί μοιράζονται στοιχεία και πληροφορίες (χωρίς έλεγχο ή επαλήθευση με άλλες 

πηγές πληροφορίας), που καλύπτουν μόνο έναν τύπο βιομάζας ή/και καλύπτουν έναν 

περιορισμένο αριθμό των χωρών. Θεωρώντας ότι αυτοί οι άλλοι τύποι ενεργειών βιομάζας 

είναι σημαντικοί στην περιοχή και η αντικατάσταση αυτή διαμορφώνει (από τον ένα τύπο 

βιομάζας στον άλλο και αντίστροφα, κ.λπ.) μια σημαντική πληροφορία, έγινε προσπάθεια 

για την πολιτική εκτίμηση να συνδυαστούν όλες οι διαφορετικές πηγές. 

 Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται από ποικίλες πηγές έδειξαν ότι οι άλλες πηγές 

παίζουν κύριο ρόλο στην εικόνα εφοδιασμού. Για παράδειγμα η εικόνα εφοδιασμού της 

καύσιμης ξυλείας από άλλες πηγές στην πραγματικότητα σε πολλές περιπτώσεις είναι 

σημαντικότερες από τα δάση ως πηγή ενέργειας βιομάζας. Ένα σημαντικό συμπέρασμα 

που μπορεί να βγει είναι ότι σε οποιαδήποτε αξιολόγηση των πόρων καύσιμης ξυλείας, 

πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη και οι πόροι δέντρων που αναπτύσσονται στη αγροτική 

γη και άλλα εδάφη μη-δασικά (μερικές φορές επίσης αποκαλούμενες ως δέντρα έξω από 

τα δάση (Trees Outside the Forests ή TOF) καθώς επίσης και άλλες πηγές καύσιμης 

ξυλείας όπως εκείνες από τις εμπορικές σοδειές (φοίνικες, κοκοφοίνικες, κ.λπ.), 

ανακτημένη ξυλεία και απόβλητα επεξεργασίας ξύλου.  

 Εκτός από το ξύλο, άλλα είδη βιομάζας όπως από τα γεωργικά υπολείμματα από 

φλοιό ρυζιού, άχυρο, ζαχαροκάλαμο, στελέχη καλαμποκιού, μεταξύ πολλών άλλων 

παίζουν επίσης έναν σημαντικό ρόλο στην εικόνα ενεργειακού εφοδιασμού βιομάζας. 

Δυστυχώς, λίγα πράγματα είναι γνωστά όσον αφορά τη γενική σημασία αυτών των τύπων 

βιομάζας εκτός από την εκτίμηση των συνολικών ποσών της χρησιμοποιημένης ως πηγή 

ενέργειας. Μέρος των υπολειμμάτων χρησιμοποιούνται ως πηγή ενέργειας για το 

μαγείρεμα και τη θέρμανση ενώ ένας άλλο μέρος- εκεί που είναι διαθέσιμο σε μεγάλες 

ποσότητες -χρησιμοποιείται γενικά από τις αγροτικές βιομηχανίες (ζάχαρης, ρυζιού, 

ελαίου φοινίκων) για την παραγωγή της ηλεκτρισμού ή/και της θερμότητας. 
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 Δύο μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καθορίσουν πως παράγονται τα 

υπολείμματα πολλών ειδών βιομάζας (Koopmans et al., 2005): Πρώτα είναι το υπόλειμμα 

σε αναλογία περιοχής (Residue to Area Ratio-RAR) ή το ποσό υπολειμμάτων που 

παράγονται από τις φυτείες που αναπτύσσονται σε μια καθορισμένη περιοχή. Η άλλη 

μέθοδος είναι τα υπολείμματα στην αναλογία προϊόντων (Residue to Product Ratio-RPR), 

η οποία είναι το ποσό υπολειμμάτων που παράγονται από μια καθορισμένη ποσότητα 

φυτειών. Η τελευταία χρησιμοποιείται συχνότερα αφού υπάρχει η πρακτική διπλών ή 

τριπλών κύκλων καλλιεργειών (2 ή 3 κύκλοι φυτειών μέσα σε 1 έτος). Επομένως θα 

υπήρχε πολλαπλάσια καλλιέργεια εάν χρησιμοποιηθεί η μέθοδος RAR. 

 Για τις εμπορικές φυτείες όπως οι φοινικιές, οι καρύδες, το καουτσούκ, ο καφές, το 

τσάι, το κακάο, και άλλα, χρησιμοποιούνται και οι δύο μέθοδοι, η RPR χρησιμοποιείται 

για η ίδια τη φυτεία ενώ η RAR εφαρμόζεται για το ποσό των υπολειμμάτων ξυλείας που 

λαμβάνεται όπως εκείνα υπό μορφή φύλλων φοινικιάς, η κοπή των θάμνων τσαγιού και το 

ξύλο που λαμβάνεται από την επαναφύτευση για εκείνα τα δέντρα που έχουν φθάσει στο 

τέλος του κύκλου της παραγωγικής ζωής τους. 

 Οποιαδήποτε ποσότητα βιομάζας έχει χρησιμοποιηθεί σαν πηγή ενέργειας, πρέπει 

να έχει κάπως και κάπου παραχθεί. Δυστυχώς αυτό συχνά είναι η αρχή δημιουργίας 

δεδομένων ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας. Η κατάσταση είναι διαφορετική 

για τα ορυκτά καύσιμα όπως το πετρέλαιο, το αέριο, ο άνθρακας ή την ηλεκτρική ενέργεια 

δεδομένου ότι είναι διαθέσιμα τα πραγματικά στοιχεία εφοδιασμού. Οι προμήθειες που 

απαιτούνται για το μέλλον ρυθμίζονται από τα τρέχοντα στοιχεία κατανάλωσης έτσι ώστε 

οι προβλέψεις ζήτησης να επιτρέπουν έναν ακριβέστερο προγραμματισμό. 

 Σε αντίθεση, ο ακριβής καθορισμός των προβλέψεων απαίτησης καύσιμης ξυλείας 

παραμένει μια ακαδημαϊκή άσκηση δεδομένου ότι καμία αξιόπιστη και ενημερωμένη 

πληροφορία για τις παρούσες και μελλοντικές προμήθειες βιομάζας δεν είναι διαθέσιμη. 

Εκτός αυτού, η εικόνα απαίτησης όσον αφορά την ενεργειακή χρήση βιομάζας είναι θολή 

και αυτό κάνει την αναζήτηση οποιασδήποτε ζήτησης και προσφοράς μια περίπτωση 

πρόβλεψης παρά εκτίμησης. Μια λύση για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση δεν είναι 

εύκολη. 

 Συγχρόνως, οι κρίσιμες υποθέσεις που πρέπει να γίνουν είναι μεταξύ άλλων οι 

αλλαγές χρήσης γης, οι παράγοντες που αφορούν τις δυνατότητες πρόσβασης και 

διαθεσιμότητας του ξύλου από τα δάση, οι αλλαγές στις χρήσεις αγροτικών χωραφιών, η 

απόδοση ενεργειακών απορριμμάτων, η απόδοση από τα δάση και τα μη-δασικά εδάφη.  
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 Συγκρίνοντας αυτά τα αποτελέσματα, για κάθε μια χώρα, είναι σαφές ότι η λήψη 

των αξιόπιστων πληροφοριών για το μόνιμο απόθεμα (και το ποσό βιομάζας) είναι κάτι 

που δεν πρέπει να υποτιμηθεί και πρέπει να λάβει υπόψη οποιαδήποτε αξιολόγηση των 

πόρων για την εξισορρόπηση της ζήτησης και της προσφοράς όπως παρουσιάστηκε στο 

παράδειγμα της καύσιμης ξυλείας. Επιπρόσθετα σε προβλήματα σχετικά με τα μόνιμα 

αποθέματα συνολικού ποσού βιομάζας, πρέπει να εξεταστεί το ζήτημα της δυνατότητας 

πρόσβασης. Τέσσερις παράγοντες πρέπει να εξεταστούν: οικονομική και χρηματική 

δυνατότητα πρόσβασης, περιβαλλοντική δυνατότητα πρόσβασης, φυσική δυνατότητα 

πρόσβασης  και νομική δυνατότητα πρόσβασης. 

 Η απόσταση που ένας χρήστης π.χ. καύσιμης ξυλείας θα διανύσει για να συλλέξει 

το ξύλο για χρήση ως καύσιμο είτε άμεσα είτε μετατρέποντας το σε ξυλάνθρακα, θα 

εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο αυτός εκτιμά το χρόνο του και 

συνεπώς πόσο μακριά αυτός είναι έτοιμος να ταξιδέψει για να συλλέξει το ξύλο. 

Εξαρτάται επίσης πολύ ανάμεσα σε άλλες εκτιμήσεις και από τις ευκαιρίες που αυτός 

μπορεί να έχει για την πληρωμένη εργασία του και το κόστος ή/και τη διαθεσιμότητα των 

εναλλακτικών πηγών της ενέργειας. 

 Οι άνθρωποι που συμμετέχουν στο εμπόριο ενός είδους βιομάζας θα εξετάσουν 

επίσης την ελαστικότητα απαίτησης σε σχέση με την τιμή αυτής της βιομάζας και άλλης 

σχετικά παρόμοιας κατά την εξέταση της ακτίνας της περιοχής συλλογής της. Εξαρτάται 

πολύ από την τοπική υποδομή όπως τη κατάσταση των δρόμων και σιδηροδρόμων, τον 

ανταγωνισμό στον τομέα των μεταφορών κ.ο.κ. Η τιμή της βιομάζας επηρεάζεται επίσης 

από τον τύπο της τελικής χρήσης εάν είναι για οικιακό μαγείρεμα μόνο ή για 

βιομηχανικούς λόγους όπου απαιτούνται μεγάλες ποσότητες. 

 Ένας άλλος παράγοντας, που επηρεάζει την οικονομική δυνατότητα πρόσβασης 

των προμηθειών βιομάζας, είναι το κόστος, η διαθεσιμότητα και η αξιοπιστία του 

εφοδιασμού ανταγωνιστικών καυσίμων όπως την κηροζίνη και το υγρό αέριο προπανίου 

(LPG). Όπου το κόστος για ένα είδος βιομάζας  προσεγγίζει τα ανταγωνιστικά καύσιμα η 

αγορά βιομάζας μπορεί να είναι περιορισμένη. 

 Πρέπει να ληφθούν επίσης υπόψη τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι παράγοντες 

που μπορούν να περιορίσουν τη δυνατότητα πρόσβασης στα δάση και σε άλλους πόρους 

δέντρων για την παραγωγή καύσιμης ξυλείας είναι οι επιφάνειες απορροής ύδατος, η 

προστασία του εδάφους, η χλωρίδα και η βιοποικιλότητα, οι προστατευόμενες ζώνες όπως 

τα καταφύγια της άγριας ζωής και τα εθνικά πάρκα. Παραδείγματος χάριν, (Koopmans et 
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al., 2005) από τα φυσικά δάση των 94.000 km2 στο Βιετνάμ τα 31.000 km2 θεωρούνται 

ως δάση παραγωγής και τα υπόλοιπα ως προστατευόμενα και δάση ειδικής χρήσης. Μόνο 

ο πρώτος τύπος (δασικός χώρος παραγωγής) εκτός από τις δασικές φυτείες είναι σε γενικές 

γραμμές διαθέσιμος για την παραγωγή καύσιμης ξυλείας αν και στην πράξη, οι άνθρωποι 

παίρνουν καύσιμη ξυλεία και από τα προστατευόμενα και τα δάση ειδικής χρήσης. 

 Οι κορυφογραμμές υψηλών βουνών, οι απότομες κλίσεις, οι μεγάλοι σε πλάτος και 

βάθος ποταμοί, μια έλλειψη υποδομής, κ.λπ. είναι όλοι οι παράγοντες που περιορίζουν τη 

φυσική δυνατότητα πρόσβασης των ανθρώπων στη βιομάζα όπως η καύσιμη ξυλεία. Οι 

περιοχές που θα ήταν σε θέση να παρέχουν ένα μεγάλο ποσό καύσιμης ξυλείας αλλά έχουν 

χαμηλές πυκνότητες πληθυσμών σχετίζονται με φυσικούς καθώς επίσης και οικονομικούς 

περιορισμούς. Ένα παράδειγμα είναι το νησί Kalimantan στην Ινδονησία. Μεγάλες 

ποσότητες αποβλήτων πριονιστηρίου είναι διαθέσιμα αλλά αυτά αποτεφρώνονται συχνά 

λόγω έλλειψης τοπικής απαίτησης. Εντούτοις, άλλες περιοχές στην Ινδονησία όπως τα 

νησιά της Ιάβας και του Μπαλί αντιμετωπίζουν ελλείψεις αλλά η μεταφορά της καθιστά 

τα υπολείμματα ξυλείας πάρα πολύ ακριβά για χρήση. 

 Επιπλέον υπάρχουν και νομικοί περιορισμοί στη δυνατότητα πρόσβασης στο 

δάσος, στους πόρους δέντρων καθώς επίσης και σε άλλη βιομάζα όπως τα αγροτικά 

υπολείμματα. Αυτοί οι νομικοί περιορισμοί μπορεί να είναι υπό μορφή νόμων (πρόσβαση 

στις προστατευόμενες ζώνες, τα εθνικά πάρκα, κ.λπ.) αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουν 

τις ρίζες τους στα τελωνεία. Η πρόσβαση σε ένα χώρο παραγωγής καύσιμης ξυλείας ενός 

χωριού μπορεί να είναι ανοικτή στους χωρικούς αλλά όχι στους ξένους ακόμα κι αν αυτό 

δεν είχε καθοριστεί με νόμο. Εντούτοις, αυτά τα συνήθη δικαιώματα μπορούν να 

αλλάξουν με την πάροδο του χρόνου. Οι ακτήμονες συχνά έχουν την άδεια να συλλέξουν 

προμήθειες ξύλου ή βιομάζας από το έδαφος που ανήκει σε πιο εύπορους ανθρώπους. 

 Ωστόσο, όταν αυξάνονται οι τιμές αυτής της καύσιμης ξυλείας-βιομάζας, αυτά τα 

συνήθη δικαιώματα μπορούν να αποσυρθούν και κατά συνέπεια είναι πολύ πιθανό 

άνθρωποι με λίγη ή καθόλου γη να αντιμετωπίζουν αυστηρές ελλείψεις ακόμα κι αν 

τοπικά φαίνεται να υπάρχει πλεόνασμα. 

 Τα αποτελέσματα και οι υποθέσεις που γίνονται, (Koopmans et al., 2005)  

παρέχουν μια ένδειξη ως προς τις πληροφορίες που απαιτούνται και χρειάζεται να 

συλλεχθούν προκειμένου να προκύψουν πιθανές λογικές προβλέψεις ζήτησης και 

προσφοράς. Προς το παρόν, τα παραπάνω βοηθούν να προσδιορίσουν τα ευρύτερα 

ζητήματα πολιτικής. Εντούτοις, πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τα περιφερειακά και ακόμα 
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και εθνικά συνολικά στοιχεία περιέχουν ιδιαιτερότητες που σημαίνει ότι κρύβουν πάρα 

πολλές τοπικές παραλλαγές. Τελικά, οποιαδήποτε ισορροπία προσφοράς και ζήτησης 

πρέπει να βασίζεται σε μελέτη περιοχής που να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη. 

5.3. Επιλογή ή Σχεδιασμός εξοπλισμού και μεθόδου συλλογής 

 Η καύση του πετρελαίου απελευθερώνει ορυκτό άνθρακα στην ατμόσφαιρα και 

υπάρχουν μελέτες που προτείνουν ότι αυτές οι αυξανόμενες εκπομπές προκαλούν την 

παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου. Λόγω της 

ανησυχίας για τη παγκόσμια θέρμανση, υπάρχει ένα επιταχυνόμενο ενδιαφέρον για την 

παραγωγή υγρών καυσίμων από τους ανανεώσιμους πόρους. Για την επιλογή ή τον 

σχεδιασμό εξοπλισμού και μεθόδου συλλογής προσφέρονται στη βιβλιογραφία μια σειρά 

από παραδείγματα που εστιάζουν σε διαφορετικά είδη συγκομιδής. Ως παραδείγματα 

παρουσιάζονται παρακάτω ο σχεδιασμός ή η επιλογή εξοπλισμού για τη συγκομιδή 

ποωδών φυτών όπως του switchgrass, των στελεχών βαμβακιού και των υπολειμμάτων 

καλαμποκιού για την χρήση τους στη παραγωγή ενέργειας.  Μέσα από τα παρακάτω 

παραδείγματα διακρίνονται οι προβληματισμοί που ανακύπτουν πάνω στον εξοπλισμό και 

τη μέθοδο συλλογής. 

 Για την περιγραφή των επιλογών που ανακύπτουν επιλέγονται και παρουσιάζονται 

στοιχεία από τρεις διαφορετικές μεθόδους συλλογής βιομάζας από διαφορετικά μεταξύ 

τους φυτά, δίνοντας όλα τα επιμέρους στοιχεία ώστε να φανεί το βάθος της έρευνας που 

επιβάλλεται να πραγματοποιηθεί κατά περίπτωση. 

Η πρώτη επιλογή είναι η υδρόλυση ποωδών φυτών για να δημιουργηθούν απλά 

σάκχαρα, τα οποία μπορούν έπειτα να ζυμωθούν για να δημιουργήσουν αιθανόλη. Το 

switchgrass, ένα πολυετές φυτό που αναπτύσσεται την καλοκαιρινή περίοδο ερευνάται ως 

ένα πιθανό βιοκαύσιμο (Wright et al., 1992). Ένα από τα πλεονεκτήματα του switchgrass 

είναι ότι μπορεί να συγκεντρωθεί και να αντιμετωπιστεί με το συμβατικό εξοπλισμό κοπής 

χόρτου. Ο στόχος αυτής της μελέτης που παρουσιάζεται εδώ (Cundiff και Marsh, 1996) 

ήταν να συγκριθούν το κόστος συγκέντρωσης και αποθήκευσης με μεγάλα στρογγυλά 

δέματα απέναντι σε μεγάλα τετράγωνα δέματα. 

 Η συγκομιδή χόρτου είναι μια εμπορική δραστηριότητα. Χρησιμοποιείται ένα ευρύ 

φάσμα εξοπλισμού, συγκεντρώνονται διαφορετικά είδη, οι καιρικές συνθήκες ποικίλλουν, 

κάποια χωράφια είναι επίπεδα ενώ άλλα είναι ακανόνιστα με μορφή εδάφους κυματιστή 

και οι χειριστές έχουν διαφορετικά επίπεδα ικανότητας. Το κόστος κοπής, 
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τσουγκρανίσματος, δεματιάσματος και έλξης σε μια θέση αποθήκευσης στη φάρμα 

ποικίλλουν ευρέως. Μια έρευνα για το κόστος από τη πολιτεία της Georgia (Georgia, 

1991) δίνει μια τιμή σε τιμές 1996 από $12.00 έως $22.50 ανά δέμα με έναν μέσο όρο 

$16,65/σύρσιμο (το μέγεθος του μεγάλου στρογγυλού δέματος δεν δόθηκε). Η έκθεση 

Doane (Doane, 1992) δίνει σε τιμές 1996 ένα μέσο κόστος $12.00 ανά δέμα για τις νότιες 

Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτά τα αποτελέσματα ερευνών αφορούν τη συγκομιδή του 

τριφυλλιού ή/και χλόης με παραγωγές που κυμαίνονται από 2 έως 6 τόνους /εκτάριο. Ένας 

γενικός μέσος όρος για όλα τα διαθέσιμα στοιχεία ερευνών αυτών των συντακτών ήταν τα 

$12,50/ δέμα και αυτό είναι το κόστος συγκομιδών που χρησιμοποιείται για τα τυλιγμένα 

δέματα. Με το κόστος αφαίρεσης τυλίγματος $0,50/ δέμα το σύνολο γίνεται $13/ δέμα. Οι 

τιμές αφορούν στοιχεία από τη μελέτη των Cundiff και Marsh. (1996) 

 Η μεγαλύτερη εμπορικά διαθέσιμη στρογγυλή πρέσα παράγει δέμα με διάμετρο 1.8 

μ και πλάτος 1,5 μ (που αναφέρεται ως δέμα 1.8X1,5). H μέγιστη πυκνότητα ενός 

στρογγυλού δέματος των switchgrass, που καθορίστηκε με το ζύγισμα 18 δεμάτων σε μια 

ώριμη κατάσταση της ποικιλίας Cave n Rock ήταν 139 kg/m3. Τα δέματα διαμορφώθηκαν 

με απλωμένο το συσκευασμένο χόρτο με μια πυκνότητα υλικού που κυμάνθηκε από 3.2 

έως 4 kg/m. Η περιεκτικότητα υγρασίας κατά τη συγκομιδή ήταν 13%. Επομένως η 

πυκνότητα ξηρού υλικού ήταν 121 ξηρά kg/m3. 

 Οι παραγωγοί πληρώνονται για τη βιομάζα που παραδίδουν, και όχι για τη βιομάζα 

που καλλιεργούν. Για να καθοριστεί το κόστος ανά παραδοθέντα τόνο, απαιτείται μια 

εκτίμηση των απωλειών αποθήκευσης και χειρισμού. Οι Johnson et al., (1991) ανέφεραν 

μια συνολική απώλεια χειρισμού και αποθήκευσης 13% για τα διπλά τυλιγμένα δέματα 

switchgrass που αποθηκεύτηκαν έξι μήνες στην επιφάνεια του εδάφους στην πολιτεία της 

Ιντιάνα. Οι Wiselogel et al., (1994) βρήκαν μια απώλεια ξηρής ύλης 13% για τα δέματα 

που αποθηκεύτηκαν στο Τέξας. Τα αποτελέσματα για την αποθήκευση άλλων χορταριών, 

παραδείγματος χάριν, των bermudagrass στην Οκλαχόμα, παρουσιάζουν απώλειες ξηρής 

ύλης μέχρι 14% για οκτώ μηνών αποθήκευση στο έδαφος χωρίς κάλυψη (Huhnke, 1990). 

Χωρίς περαιτέρω αναθεώρηση της βιβλιογραφίας αποθήκευσης των στρογγυλών δεμάτων, 

επιλέχτηκε το 13% για αυτό το παράδειγμα. Η αναμενόμενη παραδοθείσα βιομάζα ανά 

δέμα 1.8μΧ1.5μ είναι 3,817m3/δέμα Χ 0,121 ξηρών τόνους /m3 X(1-0,13)= 0,402 ξηρών 

τόνους παραδοτέων/δέμα 

 Ο όρος ξηρός τόνος παραδοτέος αναφέρεται στην καθαρή βιομάζα, δηλαδή την 

αρχική μείον τις απώλειες αποθήκευσης, που παραδίδονται στις κεντρικές εγκαταστάσεις. 
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Σε αυτήν την ανάλυση (Cundiff και Marsh, 1996), όλο το κόστος παρουσιάζεται στη βάση 

ξηρών παραδοτέων τόνων. Το κόστος συλλογής ανά παραδοτέο τόνο είναι: $12.50/ δέμα / 

0,402 ξηρών τόνων παραδοτέων/δέμα = $ 31,l0/ ξηρών τόνων παραδοτέων. 

Το κόστος συγκομιδής και αποθήκευσης είναι σχετικά ζητήματα. Εάν τα δέματα 

είναι τυλιγμένα με δίκτυ, με κόστος $l,00/δέμα και $0,50/δέμα για στριφτό σπάγκο και 

είναι αποθηκευμένα στο έδαφος, οι απώλειες χειρισμού/αποθήκευσης του συνόλου 

μειώνονται σε 9% (Johnson et al., 1991) και το κόστος συλλογής ανά παραδοθέντα ξηρό 

τόνο είναι σε τιμές 1996 $(12.50 + 0.50)/δέμα/0,402 ξηρών τόνων παραδοτέων/δέμα =$ 

30,95/ ξηρών τόνων παραδοτέων 

 Ο Cundiff (1994) σύγκρινε το κόστος συλλογής (συνθήκες κοπής, 

τσουγκρανίσματος, δεματιάσματος και έλξης σε μια θέση αποθήκευσης στη φάρμα) για 

τρία διαφορετικά μεγάλα στρογγυλά δέματα μεγέθους, που προσδιορίζονται ως 1.8 X 15, 

1.8 X 1.2 και 1.5 X 1.2. Το δέμα 1.8 X 1.5 ήταν 1.8 μ στη διάμετρο και 1.5 μ πλάτος 

κ.ο.κ.. Το συνολικό κόστος συλλογής ήταν σχεδόν ίσο για τα συστήματα 1.8 X 1.5 και 1.8 

X 1.2 και 19% υψηλότερο για τα 1.5 X 1.2. Η ερώτηση που τίθεται είναι, πώς το κόστος 

παράδοσης με το μεγάλο τετραγωνικό δέμα συγκρίνεται με το κόστος παράδοσης 

χρησιμοποιώντας το στρογγυλό δέμα χαμηλού κόστους (1.8 X 1.5). 

 Η τετραγωνική πρέσα που επιλέγεται για αυτήν την μελέτη παράγει ένα δέμα με 

περίπου την ίδια μάζα με το στρογγυλό δέμα 1,8 X 1,5. Το δέμα έχει 25% υψηλότερη 

πυκνότητα, κατά συνέπεια τα κόστη χειρισμού και το τράβηγμα στο δρόμο θα είναι 

λιγότερα. Η περιεκτικότητα σε υγρασία στο δέμα, ωστόσο, θα είναι περισσότερο κρίσιμη 

για το υψηλότερης πυκνότητας τετραγωνικό δέμα. Το χόρτο πρέπει να είναι ξηρό κάτω 

από 15% για να εξασφαλιστεί η ασφαλής αποθήκευση, ιδιαίτερα εάν τα δέματα 

συσσωρεύονται αμέσως μετά τη συγκομιδή. Η επίπεδη επιφάνεια του τετραγωνικού 

δέματος απορροφά τις βροχοπτώσεις, εντούτοις, μια ψιλή βροχή (κάτω από 5 εκατοστά) 

πιθανώς δεν θα προκαλούσε τα προβλήματα εάν τα δέματα έχουν το χρόνο να 

ξαναξηραθούν πριν από την αποθήκευση. 

 Η διαχείριση της περιεκτικότητας σε υγρασία θα είναι ένα κρίσιμο θέμα με τα 

τετραγωνικά δέματα. Κάθε έτος στη Βιρτζίνια και σε όλες τις νοτιοανατολικές Ηνωμένες 

Πολιτείες, οι κατασκευές αποθήκευσης χόρτου παίρνουν φωτιά λόγω αυτανάφλεξης 

(Cundiff και Marsh, 1996) στα δέματα αποθήκευσης. 

 Η τιμή αγοράς για την τετραγωνική πρέσα είναι σχεδόν τρεις φορές αυτής της 

στρογγυλής πρέσας, βασισμένη σε τιμές καταλόγων κατασκευαστή, αλλά η ικανότητά της 
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είναι 1.8 φορές υψηλότερη. Η ικανότητα της είναι μια μέση ροή που η πρέσα μπορεί να 

πάρει σε συνεχή βάση, κινούμενη κατά μήκος του απλωμένου στρώματος χόρτου. Δεν 

είναι όμως σωστό να συγκριθούν οι ικανότητες άμεσα. Η τετραγωνική πρέσα δένει και 

εκτινάσσει ένα δέμα χωρίς παύση, ενώ η στρογγυλή πρέσα σταματά για να περικαλύψει, 

εκτινάσσει, μειώνοντας κατά συνέπεια το ρυθμό απόδοσης τόνου ανά ώρα. Η πραγματική 

ικανότητα καθορίζεται με τη διαίρεση της παραγωγής (τόνοι ανά εκτάριο) μέχρι τον 

πραγματικό χρόνο λειτουργίας που απαιτείται για να συλλεχθεί μια περιοχή (ώρες ανά 

εκτάριο) και εκφράζεται ως τόνους/ώρα. 

 Ο κατασκευαστής αναφέρει (Cundiff και Marsh, 1996) ότι η σχεδιασμένη ζωή της 

τετραγωνικής πρέσας φτάνει τα 80.000 δέματα και αυτό πρέπει να μετατραπεί σε ώρες 

λειτουργίας. Σε ένα ρυθμό απόδοσης 32.6 τόνοι/ώρα η τετραγωνική πρέσα παράγει ένα 

δέμα ανά λεπτό, έτσι 80.000 δέματα αντιστοιχούν σε 1.333 ώρες λειτουργίας. Σε μια 

κατάσταση παραγωγής, η τετραγωνική πρέσα λειτουργεί στην πλήρη σχεδιασμένη 

ικανότητά της για κάποιο μέρος των συνολικών ωρών λειτουργίας. Εάν η ικανότητα της 

πρέσας υπολογιστεί σε μέσο όρο 60% της σχεδιασμένης ικανότητας της κατά τη διάρκεια 

της ζωής της, τότε τα 80.000 δέματα αντιπροσωπεύουν 1333/0.6 = 2.221 ώρες 

λειτουργίας. Η σχεδιασμένη ζωή για την τετραγωνική πρέσα λήφθηκε ως 2200 ώρες, όπως 

και για τη στρογγυλή πρέσα. 

 Η απαίτηση ισχύος για τη στρογγυλή πρέσα είναι 49 KW ή 2.7 kWh/τόνο. Για την 

τετραγωνική πρέσα, είναι 2.5 KWh/τόνο, ή 7% λιγότερο. Η τετραγωνική πρέσα 

χρησιμοποιεί λιγότερη ενέργεια για να συμπιέσει το χόρτο σε ένα πυκνότερο δέμα. 

 Το κόστος συλλογής ανά ξηρό τόνο (Cundiff και Marsh, 1996) συνεχίζει να 

μειώνεται για το τετραγωνικό σύστημα δεμάτων όσο η παραγωγή αυξάνεται. Για το 

στρογγυλό σύστημα δεμάτων, δύο παράγοντες συνδυάζονται για να αυξήσουν το κόστος 

συλλογής σε υψηλότερες παραγωγές. Όπως προηγουμένως συζητήθηκε, το κόστος 

συσκευασίας ήταν υψηλότερο και το κόστος μεταφοράς ήταν επίσης υψηλότερο. 

Δεδομένου ότι η μάζα δεμάτων μειώνει τη μεταφερόμενη μάζα ανά φορτίο και το κόστος 

τραβήγματος ανά Mg αυξήθηκε. Το κόστος τραβήγματος ήταν $4,20/ ξηρό τόνο κατά το 

συλλογή της παραγωγής, τα $4,20/ ξηρό τόνο για τους 9 ξηρούς τόνους/ώρα απόδοση και 

τα $6,40/ξηρό τόνο για τους 18. Επειδή η μάζα δεμάτων δεν άλλαξε, το κόστος 

τραβήγματος για το τετραγωνικό σύστημα δεμάτων παρέμεινε σταθερό στα $2,40/ξηρό 

τόνο σε τιμές 1996 ως παραγωγή αυξανόμενη με αυξανόμενη απόδοση. 



  65

 Το κόστος συλλογής ανά ξηρό τόνο για το τετραγωνικό δέμα μειώθηκε 8% όταν 

διπλασιάστηκε η παραγωγή από 4.5 σε 9 ξηρούς τόνους/εκτάριο, αλλά μειώθηκε μόνο 

2.5% όταν διπλασιάστηκε η παραγωγή από 9 έως 18 ξηρούς τόνους ανά εκτάριο (Cundiff 

και Marsh, 1996). Η προσομοίωση δεν προέβλεψε οποιαδήποτε σημαντική μείωση 

κόστους συγκομιδής όταν η παραγωγή αυξάνεται επάνω από 9 ξηρούς τόνους/εκτάριο. Για 

τον το σύστημα κυκλικών δεμάτων, η προσομοίωση προέβλεψε ότι το κόστος συλλογής 

ανά ξηρό τόνο θα αυξήσει 20% διπλασιάζοντας τη παραγωγή από 9 σε 18 ξηρούς 

τόνους/εκτάριο. 

 Εξετάζοντας μόνο το κόστος συγκομιδών, φαίνεται ότι το τετραγωνικό δέμα είναι 

η καλύτερη επιλογή (Cundiff και Marsh, 1996). Εντούτοις, η απαίτηση για την καλυμμένη 

αποθήκευση για τα τετραγωνικά δέματα αλλάζει τη σύγκριση. Η συνολική συγκομιδή συν 

το κόστος αποθήκευσης, που υπολογίζεται ανά-ξηρό τόνο παραδοτέο  για 9 

τόνους/εκτάριο απόδοση είναι: 

Συλλογή+ Αποθήκευση= Συνολικό Κόστος 

Στρογγυλό δέμαα 16.71+3.20=19.91 

Τετραγωνικό Δέμαβ 12.64 + 14,16=26.80 
ααπώλειες αποθήκευσης και χειρισμών 5% 
βαπώλειες αποθήκευσης και χειρισμών 3%. 
 Το συνολικό κόστος συγκομιδής και το κόστος αποθήκευσης είναι 35% υψηλότερο 

για το τετραγωνικό δέμα. 

 Για μια παραγωγή 18 ξηρών τόνων/ εκτάριο, η σύγκριση είναι $24,97/ ξηρό τόνο 

παραδοτέο για τα στρογγυλά δέματα και τα $26.48 για τα τετράγωνα. Οι απώλειες 

αποθήκευσης/χειρισμού για το στρογγυλό σύστημα δεμάτων θα έπρεπε να αυξηθούν από 5 

σε 10% για το συνολικό κόστος συλλογής και αποθήκευσης για να είναι περίπου ίσο το 

κόστος και για τα δύο συστήματα. Οι πειραματικές δοκιμές (Wiselogel et Al., 1994) έχουν 

δείξει ότι οι απώλειες μπορούν να είναι μέχρι και 13%. 

Το προσομοιωθέν κόστος συλλογής δεν περιλαμβάνει τα γενικά έξοδα. Υπάρχει ένα 

κόστος που συνδέεται με την κίνηση του εξοπλισμού από χωράφι σε χωράφι και την 

παροχή ενός φορτηγού υπηρεσιών για να υποστηρίζει τη λειτουργία. Επιπλέον, υπάρχει 

ένα κόστος που συνδέεται με την παροχή των επίβλεψης, τήρησης αρχείων και 

προσωπικού. Υποθετικά, τα ποσά κόστους συλλογής περιλαμβάνουν και τα γενικά έξοδα. 

Ένα συνηθισμένο κόστος συγκομιδής για τυλιγμένα με πλέγμα δέματα (πρόσθετο κόστος 

$12,50/δέμα+0.50/δέμα για δίκτυ) που αποθηκεύονται στο χαλίκι (απώλεια 5%) είναι 

$28,86/ξηρό τόνο παραδοτέο, που συγκρίνεται με το προβλεφθέν από την προσομοίωση 
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που είναι $16.71. Αυτή η σύγκριση προτείνει ένα παραπάνω κόστος $12.15/ ξηρό τόνο 

παραδοτέο, το οποίο είναι 42% ως ποσοστό. Μια συνήθης λειτουργία συλλογής βιομάζας 

ως μιας πλήρους απασχόλησης επιχείρηση μπορεί να έχει τα χαμηλότερα γενικά έξοδα. 

 Είναι λογικό να αναμένεται ότι το επιπλέον κόστος για μια τετραγωνική συλλογή 

δεμάτων θα είναι περίπου ίσο με το επιπλέον κόστος για ένα σύστημα στρογγυλών 

δεμάτων. Εάν αυτό συμβαίνει, η διαφορά στο κόστος συγκομιδής συν την αποθήκευση 

μεταξύ του κυκλικού και του τετράγωνου δέματος για μια παραγωγή απόδοσης 9 ξηρούς 

τόνους/εκτάριο είναι η προβλεφθείσα προσομοίωση $26.80 - $19.91=$6.89/ξηρό τόνο 

παραδοτέο. Σαν γενική δήλωση, το στρογγυλό δέμα παρέχει μια ευκαιρία να παραδοθεί η 

ποώδης βιομάζα με κόστος $6-7/ξηρό τόνο παραδοτέο λιγότερο από το τετραγωνικό δέμα. 

Ωστόσο  όσο οι αποδόσεις αυξάνουν πάνω από 9 τόνους/εκτάριο και οι απώλειες 

αποθήκευσης από τα στρογγυλά δέματα που αποθηκεύονται έξω αυξάνουν επάνω από 5%, 

η διαφορά στο κόστος μειώνονται (Cundiff και Marsh, 1996). 

 Η δεύτερη επιλογή φαίνεται στο επόμενο παράδειγμα. Εδώ ερευνήθηκε (Gemtos 

και Tsirikoglou, 1999) η δυνατότητα συλλογής στελεχών βαμβακιού στην Ελλάδα και η 

ενεργειακή τους παραγωγή. Μελετήθηκε η παραγωγή και οι ιδιότητες των στελεχών 

βαμβακιού και προτάθηκε (Gemtos και Tsirikoglou, 1999) ως εφικτή λύση ένα σύστημα 

για τη συλλογή του μέρους πάνω απ’ τη γη με στόχο να αποφευχθούν οι υγρές συνθήκες 

στο τοπικό κλίμα. Εφαρμόστηκε μια μέθοδος με επιτυχία για τη συλλογή και τη 

συσκευασία του υπολείμματος, χρησιμοποιώντας το συμβατικό αλλά ιδιαίτερα συμφέρον 

εξοπλισμό, που προσφέρει μειωμένο κόστος επένδυσης και τη χρήση των υπαρχόντων 

μηχανημάτων. Μετρήθηκε η ενέργεια που απαιτήθηκε για να συλλεχθούν οι στελέχη 

βαμβακιού με ένα γεωργικό τρακτέρ. Το τρακτέρ ήταν σε θέση να μετρήσει ως προς τις 

αναπτυσσόμενες δυνάμεις μεταξύ του τρακτέρ και της εφαρμογής, των δυνάμεων που 

απορροφήθηκαν μέσω δυναμολήπτη κιβωτίου μετάδοσης (power take off), καθώς επίσης 

και της κατανάλωσης καυσίμων και της ανάπτυξης ταχύτητας. Η ενέργεια που 

καταναλώθηκε για τη λειτουργία υπολογίστηκε και έδωσε ένα θετικό ισοζύγιο όταν 

συγκρίθηκε με την ενέργεια της βιομάζας που συλλέχθηκε. Η εργασία απέδειξε (Gemtos 

και Tsirikoglou, 1999)  τη δυνατότητα συλλογής στελεχών βαμβακιού χρησιμοποιώντας 

τα συμβατικά μηχανήματα που δίνουν τη δυνατότητα να συλλεχθεί το ενεργειακό υλικό με 

ένα συνολικό ενεργειακό περιεχόμενο 500.000 τόνων ισοδύναμου πετρελαίου σε εθνικό 

επίπεδο. 
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 Εξαιτίας του μεγέθους των στελεχών βαμβακιού, του περιεχομένου τους σε νερό, 

της απόδοσή τους και του χώματος που συσσωρεύεται στις ρίζες τους κατά τη διάρκεια 

του ξεριζώματος είναι σαφές (Gemtos και Tsirikoglou, 1999) ότι τα στελέχη βαμβακιού 

ήταν αρκετά διαφορετικά κατά τη διάρκεια των δύο ετών που μελετήθηκαν. Είναι επίσης 

σαφές ότι μεγάλες ποσότητες από το χώμα συσσωρεύονται στις ρίζες όταν τραβιέται με το 

χέρι. Εάν συλλεχθεί αμέσως η κίνηση αφαιρεί ένα μέρος του χώματος που προκαλείται 

από τον εξοπλισμό συγκομιδής. Ακόμα κι αν το μεγαλύτερο μέρος του χώματος 

αφαιρείται ένα μη αμελητέο ποσό θα παραμείνει και θα συλλεχθεί με τα φυτά, που θα 

προκαλούσε τελικά προβλήματα στις εγκαταστάσεις ενεργειακής μετατροπής. Αυτό το 

ενδεχόμενο υποδεικνύεται από την έρευνα, δηλαδή τα στελέχη πρέπει να παραμένουν στο 

χωράφι για μεγάλες περιόδους με στόχο στελέχη και χώμα να ξεραθούν από την υγρασία, 

και έπειτα να αφαιρεθεί το χώμα εύκολα. Η συνολική παραγωγή υπολόγισε (Gemtos και 

Tsirikoglou, 1999) κατά μέσο όρο 3.144 kg/εκτάριο, εκ των οποίων τα 2.547 kg/εκτάριο 

ήταν το μέρος πάνω από τη γη. Το μέσο νερό στο τέλος της περιόδου συγκομιδής ήταν 

41.5% για το εναέριο μέρος και 54.8% για τη ρίζα. Οι αναφερόμενες αποδόσεις ξηρής 

ύλης των στελεχών βαμβακιού ποικίλουν από 2.3 έως 5.7 τόνους/εκτάριο με μέσο 

περιεχόμενο νερού από 23.3 -41.4% (Coates, 1996). 

 Οι Sumner et al. (1986), ανέφεραν παραγωγές που κυμάνθηκαν από 3 έως 7 

τόνους/εκτάριο (συμπεριλαμβανομένων των ριζών) με το περιεχόμενο νερού να 

κυμαίνεται από 23.2% ως 62.3% για τα στελέχη και από 53% ως 64.4% για τις ρίζες στην 

περίοδο μεταξύ των μέσων Νοεμβρίου μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου. 

 Τα ελληνικά αποτελέσματα είναι παρόμοια με τα αποτελέσματα των Sumner et al.. 

(1986), δείχνοντας ότι ένα μη αμελητέο ποσό ενέργειας θα μπορούσε να παραχθεί από τα 

στελέχη βαμβακιού, τα οποία μπορούν να δώσουν περίπου 1.250 kg ισοδύναμης 

ποσότητας diesel ανά το εκτάριο ή συνολικά 500.000 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου για 

τη χώρα. Η συνολική ελληνική κατανάλωση ενέργειας το 1991 ήταν 22.214.000 τόνοι 

ισοδύναμου  πετρελαίου (στοιχεία της ΕΣΥΕ του 1994). 

 Όταν συλλέγονται το υπόλειμμα βαμβακιού με το ξερίζωμα των φυτών, ένα 

μεγάλο ποσό χώματος θα συλλεχθεί μαζί τους εκτός αν διατεθεί μια μάλλον μεγάλη 

περίοδος ξήρανσης. Παρουσιάζεται εδώ ένα πρόβλημα με τους έλληνες αγρότες που δεν 

μπορούν να καθυστερήσουν το όργωμα του εδάφους για την επόμενη συγκομιδή εωσότου 

το χώμα που συσσωρεύεται στις ρίζες να είναι αρκετά ξηρό ώστε να αφαιρεθεί εύκολα 

(Gemtos και Tsirikoglou, 1999). Αν και κατά τη διάρκεια της συλλογής των στελεχών λίγο 
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από το χώμα θα αφαιρεθεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, ένα μη αμελητέο ποσό θα 

παραμείνει συσσωρευμένο. Αυτό το ποσό χώματος θα προκαλέσει τελικά προβλήματα 

στην εργασία οποιουδήποτε καυστήρα και οποιουδήποτε συστήματος για την μετατροπή 

βιομάζας. 

 Κατά τη διάρκεια των δοκιμών στο χωράφι το πείραμα τελειώνει σε μια ημέρα. 

Δεκαπέντε δέματα διαμορφώθηκαν ζυγίζοντας 4.923 kg του φρέσκου υλικού (2880 kg 

ξηρής ύλης) με μια περιεκτικότητα σε νερό 41.5%. Κατά τη διάρκεια της εργασίας η 

απόδοση του εξοπλισμού ελέγχθηκε καθώς επίσης και η κατανάλωση ισχύος τους. Η 

δύναμη του τραβήγματος υπολογίστηκε από τη μέση οριζόντια δύναμη που αναπτύχθηκε 

μεταξύ του τρακτέρ και του εξοπλισμού και η μέση γραμμική ταχύτητα του τρακτέρ κατά 

τη διάρκεια του τρεξίματος μετρήθηκε από ραντάρ. Η ισχύς υπολογίστηκε από 

δυναμολήπτη κιβωτίου μετάδοσης από τη ροπή και την περιστρεφόμενη συχνότητα του 

άξονα του δυναμολήπτη κιβωτίου μετάδοσης του τρακτέρ. Η κατανάλωση καυσίμων ήταν 

ο μέσος όρος για κάθε μια διαδρομή. Η ειδική κατανάλωση καυσίμων υπολογίστηκε από 

την κατανάλωση καυσίμων και τη συνολική ωφέλιμη ισχύ που παράχθηκε από το τρακτέρ. 

Είναι σαφές ότι ένα μικρότερο τρακτέρ θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί για μέρος της 

εργασίας. Αυτή η υποαπασχολούμενη δύναμη έχει προκαλέσει μια μεγαλύτερη 

κατανάλωση καυσίμων. Αυτό δείχνει τη δυσκολία της επίτευξης των βέλτιστων 

αποτελεσμάτων κατά τη διάρκεια της εργασίας στο χωράφι επειδή σπάνια υπάρχει μια 

απόλυτη προσαρμογή μεταξύ των απαιτήσεων ισχύος του εξοπλισμού και της δύναμης του 

τρακτέρ. Οι συντελεστές απόδοσης χωραφιού είναι γενικά μικροί. Για τη θεριστική 

μηχανή, τη μηχανή τσουγκρανίσματος ο Coates (1996), βρήκε τους συντελεστές απόδοσης 

για τον εξοπλισμό που χρησιμοποιήθηκε. Ο Hunt (1977), έδωσε συντελεστές απόδοσης 

για τη θεριστική μηχανή σε 75-89% για τη μηχανή τσουγκρανίσματος 62-89%, για την 

αλωνιστική μηχανή 50-76% και για τη δεματιστική πρέσα 65-85%. Οι τιμές της παρούσας 

εργασίας είναι στο χαμηλότερο όριο της σειράς της βιβλιογραφίας που είναι λογικές 

λαμβάνοντας υπόψη τα μικρά χωράφια συλλογής. Σε μεγαλύτερα χωράφια, η εμπειρία των 

χειριστών που αποκτιέται κατά τη διάρκεια της εργασίας θα αύξανε την αποδοτικότητα. Η 

αποδοτικότητα της κυκλικής δεματιστικής πρέσας που δίνεται από τον Coates (1996), 

είναι μάλλον υψηλή για συμβατικές μηχανές. 

 Επιπλέον, δεν εκτιμήθηκε η κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια 

προσυμπίεσης της πρέσας από το υδραυλικό σύστημα, κατά την ένωση με το τρακτέρ και 

κατά τη διάρκεια της φόρτωσης και της εκφόρτωσης των δεμάτων. Η συνολική άμεση 



  69

ενέργεια που καταναλώνεται στο χωράφι ήταν 1.407 MJ. Με αυτά τα νούμερα, η έμμεση 

ενέργεια που καταναλώνονται για τα μηχανήματα καθώς επίσης και η ενέργεια για τα 

λιπαντικά, τις επισκευές, τη συντήρηση κ.λπ. πρέπει να προστεθούν για να υπάρχει το 

ακριβές ενεργειακό ισοζύγιο. Μια ανάλυση της έμμεσης ενέργειας που καταναλώθηκε για 

τα χρησιμοποιούμενα μηχανήματα δόθηκε από τους Γέμτο και Τσιρίκογλου, (1992a). Σε 

αυτήν την εργασία η ενέργεια για την κατασκευή, τη συντήρηση κ.λπ., των 

χρησιμοποιούμενων μηχανημάτων κυμάνθηκε από 521 έως 695 MJ για τα 1,4 εκτάρια που 

δίνουν μια συνολική καταναλισκόμενη ενέργεια 1929-2103 MJ. Το ενεργειακό 

περιεχόμενο των συγκεντρωμένων στελεχών ήταν 15 δέματα των 192 kg ξηράς ύλης/δέμα 

και η αξία θέρμανσης 18 MJ/kg, παράγει 51.840 MJ, δίνοντας μια καθαρή ενέργεια 

περίπου 49.800 MJ ή 35.571 MJ/εκτάριο. 

 Το υλικό που συλλέχθηκε από την πρέσα ήταν ξηρή ύλη 2.880 κιλών (15 δέματα 

των 192 κιλών το καθένα). Με τη θεωρητική παραγωγή 3.565,8 κιλών η απόδοση της 

συλλογής είναι 80.8% που είναι αρκετά ικανοποιητική. Προκειμένου να ερευνηθούν τα 

προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης, τα δέματα 

αποθηκεύτηκαν έξω ή μέσα σε μια σιταποθήκη. Και στις δύο περιπτώσεις, τα δέματα ήταν 

ξηρά σε μια περιεκτικότητα σε νερό λιγότερο από 20% w.b. σε 20 ημέρες της υπαίθριας 

αποθήκευσης χωρίς οποιαδήποτε θέρμανση του υλικού. Τα στελέχη βαμβακιού 

καλύπτονται στη βάση από ένα στρώμα φελλού που αποτρέπει την απώλεια υγρασίας. Ένα 

ξερίζωμα των φυτών χωρίς τη διαταραχή αυτού του στρώματος θα μπορούσε να μειώσει 

την ταχύτητα απώλειας υγρασίας. Στην περίπτωσή μας, η κοπή των στελεχών και η κάμψη 

τους κατά τη διάρκεια της δεματοποίησης θα προκαλούσαν ζημία σε εκείνο το στρώμα και 

θα αύξανε έτσι την απώλεια υγρασίας. Τα λεπτομερή αποτελέσματα των πειραμάτων της 

αποθήκευσης δόθηκαν από τους Gemtos και Tsiricoglou (1992b). 

 Από την παρούσα εργασία μπορούν να εξαχθούν υπό τις ελληνικές συνθήκες τα 

παρακάτω (Gemtos και Tsiricoglou, 1999).: 

 το ξερίζωμα των στελεχών βαμβακιού δεν είναι μια πραγματοποιήσιμη μέθοδος λόγω 

του χώματος που συσσωρεύεται στις ρίζες και λόγω της περιορισμένης διαθέσιμης 

περιόδου για τα φυτά να αφήνονται στα χωράφια για ξήρανση. 

 η κοπή των στελεχών είναι εφικτή με τις υπάρχουσες θεριστικές μηχανές με 

εναλλασσόμενα μαχαίρια  
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 ολόκληρη η εργασία της συλλογής, της συσκευασίας και της μεταφοράς του 

υπολείμματος μπορεί να γίνει από τον υπάρχοντα συμβατικό εξοπλισμό 

δεματοποίησης που δίνει ένα μεγάλο πλεονέκτημα στη μέθοδο 

 τα καλύτερα αποτελέσματα δόθηκαν με την χρήση μιας μεγάλης στρογγυλής πρέσας 

 η λειτουργία συγκομιδής είναι ενεργειακά αποδοτική δίνοντας μια καθαρή ενέργεια 

35.571 MJ/εκτάριο 

 τα δέματα μπορούν να αποθηκευτούν ασφαλώς μέσα ή έξω από αποθήκες χωρίς 

προβλήματα θέρμανσης για το υλικό και, εξίσου σημαντικά, με τη φυσική ξήρανση 

κατά τη διάρκεια της αρχικής περιόδου αποθήκευσης. 

 Το τρίτο παράδειγμα παρουσιάζει τη συλλογή υπολειμμάτων του καλαμποκιού 

δηλαδή του τμήματος του φυτού χωρίς τον καρπό και αποτελείται από τα μέρη των 

στελεχών, των φύλλων, των κοτσανιών και των φλοιών. Το υπόλειμμα καλαμποκιού έχει 

τη μέγιστη δυνατότητα (Shinners et al., 2007) ως πρώτη ύλη βιομάζας στη Βόρεια 

Αμερική, με πιθανές ετήσιες παραγωγές 130 εκατ. τόνων παράγοντας 38.4 εκατ. τόνους 

βιοαιθανόλης (Kim και Dale, 2003). Έναντι άλλων προϊόντων βιομάζας όπως τα 

switchgrass, τις υβριδικές λεύκες και το άχυρο από μικρόκοκκο σιτάρι, το υπόλειμμα 

καλαμποκιού έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα δεδομένου ότι ο καρπός είναι ένα μεγάλης 

αξίας προϊόν, και η απόδοση σε υπολείμματα καλαμποκιού πολύ μεγάλη. Μεταξύ πολλών 

πιθανών χρήσεων, το υπόλειμμα καλαμποκιού έχει προταθεί σαν πρώτη ύλη για την 

ενζυματική υδρόλυση της κυτταρίνης σε ζυμώσιμα ζάχαρα για να παράγουν καύσιμο 

αιθανόλης, για την άμεση καύση ή την αεριοποίηση για να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια, 

και την επεξεργασία συγκεκριμένων μερών σε μια συμπληρωματική πηγή ινών για τον 

πολτό χαρτιού. 

 Το υπόλειμμα καλαμποκιού συλλέγεται ως συμπληρωματική τροφή για το βόειο 

κρέας και μη θηλάζοντα γαλακτοκομικά ζώα για δεκαετίες (Shinners et al., 2007). Τυπικά 

συλλέγεται ως ξηρό προϊόν (υγρασία περίπου 20-25%) που συσκευάζεται σε πυκνά 

στρογγυλά δέματα ή σε χαλαρούς σωρούς, και αποθηκεύονται υπαίθρια τα δύο. Η 

συγκομιδή ως ξηρό προϊόν περιλαμβάνει χαρακτηριστικά τη χρησιμοποίηση του 

διαθέσιμου εξοπλισμού συγκομιδής. Το υπόλειμμα συλλέγεται αρχικά με μια συλλεκτική 

μηχανή, κατόπιν ξηραίνονται στο χωράφι, μαζεύονται με μια τσουγκρανιστική μηχανή, 

και συσκευάζονται τελικά με μια μεγάλη στρογγυλή πρέσα. 

 Ο τεμαχισμός και το θέρισμα μπορούν να συνδυαστούν, αλλά αυτό μπορεί να 

επιβραδύνει την ξήρανση κατά τη διάρκεια μιας ήδη δύσκολης περιόδου ξήρανσης, έτσι οι 
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περισσότεροι παραγωγοί τεμαχίζουν και βάζουν τα υπολείμματα όσο το δυνατόν πιο 

απλωμένα για να διευκολύνουν την ξήρανση. Ο χρόνος μετά από τη συγκομιδή για το 

υπόλειμμα καλαμποκιού για να φθάσει την υγρασία συσκευασίας έχει αναφερθεί ότι 

παίρνει από αρκετές ημέρες ως εβδομάδες λόγω των χαμηλών περιβαλλοντικών 

θερμοκρασιών και της συχνότητας της βροχής κατά τη διάρκεια της εποχής συγκομιδής 

(Glassner et al., 1998). Οι Richey et al. (1982) ανέφεραν ότι λιγότερο από τα δύο τρίτα του 

διαθέσιμου υπολείμματος συλλέχθηκαν από τη συλλεκτική μηχανή και απ’ αυτό μόνο το 

50% συλλέχθηκε με μεγάλη στρογγυλή πρέσα, που παράγει μια αποδοτικότητα 

συγκομιδής περίπου 30%. Επίσης ανέφεραν ότι οι απώλειες ξηρής ύλης στα στρογγυλά 

δέματα που αποθηκεύτηκαν υπαίθρια κυμάνθηκαν από 10 ως 23% ανάλογα με την αρχική 

υγρασία του υπολείμματος. 

Από την έρευνα προέκυψε (Shinners et al., 2007): 

 Η ξήρανση υπολείμματος καλαμποκιού προκλήθηκε από τις χαμηλές 

περιβαλλοντικές θερμοκρασίες και σε συχνή πτώση έτσι ώστε μόνο στη μια από τις 

τέσσερις δοκιμές συσκευάστηκε το υπόλειμμα με υγρασία (περίπου 20%) μέσα σε 4 

ημέρες της συγκομιδής. 

 Η αποδοτικότητα της συγκομιδής, δηλ. η αναλογία της μάζας υπολείμματος που 

συλλέχθηκε πραγματικά προς τη διαθέσιμη μάζα στο χωράφι, υπολόγισε κατά μέσο 

όρο 55, 50 και 37%, αντίστοιχα, για τον τεμαχισμό, την υγρή συσκευασία και τη 

ξηρή συσκευασία. 

 Η ικανότητα συγκομιδής ήταν 26.2, 16.0 και 9.8 τόνους ξηρής ύλης ανά ώρα με 

τεμαχισμό υπολείμματος χρησιμοποιώντας θεριστική μηχανή χόρτου, μια μεγάλη 

τετραγωνική πρέσα και μια μεγάλη στρογγυλή πρέσα, αντίστοιχα. Σε όλες τις 

περιπτώσεις, η ικανότητα περιορίστηκε από τη δυσκολία στη συλλογή τεμαχισμένου 

υπολείμματος στο μάζεμα. 

 Στα τεμαχισμένα υπολείμματα η πυκνότητα ήταν 71 κιλά ξηρής ύλης/κυβικό μέτρο 

στο φορτηγό και 140 κιλά ξηρής ύλης/κυβικό μέτρο στο σιλό. Το πραγματικό 

μέγεθος τεμαχίου ήταν αρκετά πιο μακρύ από το θεωρητική μήκος κοπής.  

 Μετά από 9 μήνες αποθήκευσης, η μέση απώλεια ξηρής ύλης ήταν 5.4% για 

τεμαχισμένα / συσκευασμένα υπολείμματα σε σάκους (υγρασία 49%) και 2.4% για 

τεμαχισμένα / δεματιασμένα υπολείμματα (υγρασία 38%). Το pH του υπολείμματος 

καλαμποκιού ήταν 4.3 για τεμαχισμένα/τοποθετημένα σε σάκο υπολείμματα και 4.9 
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για συσκευασμένα δεματιασμένα υπολείμματα, με χαμηλά επίπεδα προϊόντων 

ζύμωσης και στις δύο περιπτώσεις. 

 Μετά από 8 μήνες, η μέση απώλεια ξηρής ύλης κατά την αποθήκευση ήταν 3.3% για 

τα ξηρά δέματα υπολειμμάτων που αποθηκεύτηκαν στο εσωτερικό και 18.1% για τα 

δέματα που αποθηκεύτηκαν υπαίθρια. Η μέση απώλεια ξηρής ύλης για τα δέματα που 

αποθηκεύτηκαν υπαίθρια ήταν 10.0%, 13.9% και 30.4% για τα δέματα που 

τυλίχτηκαν με περικάλυμμα δικτυού, πλαστικό σπάγκο και σπάγκος sisal, αντίστοιχα. 

Στην αφαίρεση, η συνολική υγρασία δεμάτων ήταν σημαντικά χαμηλότερη για τα 

δέματα δικτυού έναντι του σπάγκου (38.9% εναντίον 48.8%). Ανεξάρτητα του τύπου 

καλυμμάτων, η υγρασία του φλοιού, του πυρήνα και της βάση υπολογίστηκαν κατά 

μέσο όρο σε 49.7%, 21.5% και 46.9%, αντίστοιχα, με συνολική μέση υγρασία 42.9%. 

 Η συγκομιδή του υγρού υπολείμματος αμέσως μετά από τη συγκομιδή του καρπού 

ήταν πιο έγκαιρη και οδήγησε στο μεγαλύτερο ποσοστό συγκομιδής και απόδοσης 

έναντι της συγκομιδής ξηρού υπολείμματος. Η αποθήκευση του υγρού υπολείμματος 

σε σιλό οδήγησε σε χαμηλότερες απώλειες και πιο ομοιόμορφη υγρασία προϊόντων 

έναντι των ξηρών δεμάτων υπολείμματος που αποθηκεύτηκαν υπαίθρια. 

Από τα τρία παραδείγματα που προηγήθηκαν γίνεται σαφής η σημασία της 

επιλογής, του σχεδιασμού και της αναγκαιότητας ιδιαίτερης μεθόδου ανά υλικού πρώτης 

ύλης που θα περιλαμβάνουν τον εξοπλισμό συλλογής, των συνθηκών αποθήκευσης και 

των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών χειρισμού. Οι μέθοδοι πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 

κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στον κάθε τόπο παραγωγής της πρώτης ύλης 

βιομάζας ώστε να επιτυγχάνεται η καθαρότητα και η ξηρότητα που είναι αναγκαία για την 

κάθε πρώτη ύλη ώστε να είναι αποδοτική η εκμετάλλευσή της. 

5.4. ∆ιατηρησιμότητα λειτουργιών συλλογής βιομάζας 

 Οι διαφορές στην μέθοδο και ενδεχομένως οι ανησυχίες ανταγωνισμού αποτελούν 

μέρος των εξελίξεων της βιοενέργειας στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης. Γενικά 

αναγνωρίζονται τρία σύνολα κριτηρίων (π.χ. Mitchell et al., 2004), στην αποδοχή 

διατήρησης της κάθε λειτουργίας:  η οικονομική βιωσιμότητα στην αγορά και το 

φορολογικό πλαίσιο μέσα σε εφοδιαστικές αλυσίδες που λειτουργούν, η περιβαλλοντική 

απόδοση που περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται στις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα πάνω σε ένα πλήρη κύκλο ανάπτυξης και χρήσης των καυσίμων και η 
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αναγνωρίσιμη κοινωνική αποδοχή, των ωφελειών χρήσης της βιομάζας ξεπερνώντας 

οποιεσδήποτε αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις. 

 Τα θέματα κλειδιά (Elghali et al., 2007) για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου τομέα 

βιοενέργειας περιλαμβάνουν: 

 περιβαλλοντικές επιπτώσεις (που δεν περιορίζονται μόνο στις εκπομπές αερίων του 

θερμοκηπίου) 

 η δυνατότητα για τη βιομάζα να μειώσει τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε 

διαφορετικούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των καυσίμων θερμότητας, ηλεκτρικής 

ενέργειας και μεταφορών 

 η ασφάλεια και η σταθερότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων βιοενέργειας, 

χρησιμοποιώντας εσωτερικά και εισαγόμενα καύσιμα 

 η δυνατότητα της καινοτομίας να οδηγήσει σε ανταγωνιστικότερες και ασφαλείς 

αλυσίδες βιοενέργειας 

 οι δρόμοι της εισαγωγής βιοενέργειας σε διαφορετικές κλίμακες μέσα σε 

διαφορετικούς τομείς  

 οι κοινωνικές επιδράσεις και η δημόσια αποδοχή των συστημάτων βιοενέργειας 

 τα πολιτικά μέτρα για να προωθηθεί η βιοενέργεια, συμπεριλαμβανομένων των 

πολιτικών στους τομείς της γεωργίας και των απορριμμάτων. 

 Εδώ (Elghali et al., 2007) καθορίζεται η βάση μιας προσέγγισης στην αξιολόγηση 

της διατηρησιμότητας των συστημάτων βιοενέργειας. Η γενική εμπειρία, όχι μόνο στο 

τομέα της βιομάζας, δείχνει ότι η αξιολόγηση της διατηρησιμότητας δεν μπορεί να 

αντιμετωπιστεί απλώς ως εξειδικευμένη ανάλυση: για να επιτευχθεί η αξιοπιστία, είναι 

ουσιαστικό να περιληφθεί μια εκτεταμένη κοινότητα ειδικών με διάφορες απόψεις 

(Mitchell et al., 2004). Απαιτείται μια προσέγγιση που να διαχειρίζεται την αβεβαιότητα 

σε όλους τους τύπους (Funtowicz και Ravetz, 1990) και αυτό να το κάνει με διαφάνεια, 

δικαιοσύνη και ικανότητα (Susskind et al., 2001  Renn et al., 1995). Το πλαίσιο 

σχεδιάζεται για να καλύψει αυτές τις απαιτήσεις, που ενσωματώνουν τις ανησυχίες των 

εταίρων στη λήψη αποφάσεων, ώστε να καθοδηγήσει τον ιδιωτικό τομέα, τις τοπικές 

αποφάσεις προγραμματισμού και τις κυβερνητικές πολιτικές. Προορίζεται να ενημερώσει 

τις καλύτερες καθοδηγητικές πρακτικές, τα σχέδια διασφάλισης, τις πολιτικές και τους 

κανονισμούς, την οικονομική και κοινωνική διαχείριση κινδύνου και την επικοινωνία. 

 Η έρευνα που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί μέρος του διεπιστημονικού 

προγράμματος TSEC-Biosys (Elghali et al., 2007) για να πραγματοποιηθεί  ανάλυση 
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ολοκληρωμένων συστημάτων για τη βιοενέργεια σε ένα χρονικό πλαίσιο από το 2010 ως 

το 2050, συμπεριλαμβανομένου (ι) του πιθανού ρόλου της βιοενέργειας στην ικανοποίηση 

της Βρετανικής ζήτησης για θερμότητα, ενέργεια και ενέργεια μεταφορών  (β) της πιθανής 

συμβολής της βιοενέργειας στους ενεργειακούς και περιβαλλοντικούς στόχους  της 

Βρετανικής κυβέρνησης  (γ) τις οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις 

της ανάπτυξης μεγάλης κλίμακας της βιοενέργειας στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι 

συγκεκριμένοι δρόμοι που εξετάζονται είναι (α) Οι εγκαταστάσεις παραγωγής θερμότητας 

και παραγωγής ενέργειας μικρής έως μεσαίας κλίμακας, χρησιμοποιώντας τοπικά 

παραγόμενη βιομάζα από ενεργειακές φυτείες ή μια σειρά γεωργικών και δασικών 

υπολειμμάτων  (β) Οι  μεγάλης κλίμακας εγκαταστάσεις ηλεκτρικής παραγωγής, που 

τροφοδοτούνται είτε με καύσιμα από βιομάζα είτε από συνδυασμένη βιομάζα και ορυκτά 

καύσιμα  (γ) στον τομέα των μεταφορών, την ανάμειξη αρχικά του biodiesel και της 

βιοαιθανόλης με συμβατικά καύσιμα και  στο μέλλον πιθανών νέων καυσίμων όπως το 

συνθετικό diesel ή το υδρογόνο. 

 Ο αρχικός στόχος της προσέγγισης στην αξιολόγηση της τεχνολογίας εδώ είναι να 

αναπτυχθούν οι τρόποι να παρασχεθούν οι προσιτές και πρακτικά χρήσιμες πληροφορίες 

για τις επιλεγμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και τα σενάρια ώστε να υποστηριχθούν οι 

βραχυπρόθεσμες αποφάσεις προγραμματισμού και οι μακροπρόθεσμη χάραξη πολιτικής. 

Ειδικά για οποιαδήποτε τεχνολογική εφοδιαστική αλυσίδα (Elghali et al., 2007) που 

περιλαμβάνεται στα σενάρια, θα είναι απαραίτητο να: 

 Καθοριστεί η συμβολή της τεχνολογίας και της σχετικής εφοδιαστικής αλυσίδας 

στους πολιτικούς στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης σε διαφορετικές κλίμακες μέσα 

στο χρόνο (τοπικός, περιφερειακός και εθνικός). 

 Προσδιοριστούν οποιεσδήποτε ανταλλαγές μεταξύ των ανταγωνιστικών στόχων 

 Παραχθούν με διορατικότητα οι πρακτικοί οδηγοί και οι περιορισμοί για τους 

διάφορους συμμετέχοντες στις εφοδιαστικές αλυσίδες. 

 Προσδιοριστούν οποιαδήποτε χάσματα στη γνώση και τα ζητήματα που θα πρέπει να 

εξεταστούν σε μελλοντικές μελέτες. 

 Η προσέγγιση έχει ως σκοπό να αναπτύξει τα σύνολα ιδιοτήτων που θα 

αντιπροσωπεύσουν την διατηρησιμότητα των συστημάτων βιοενέργειας σε διαφορετικές 

κλίμακες και θα συλλάβουν τις ανησυχίες όλων των σχετικών εταίρων. Όσον αφορά άλλες 

αποφάσεις δημόσιου τομέα, οι εταίροι που θα εμπλακούν είναι πάρα πολλοί (Wrisberg και 
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Udo de Haes, 2002) και η διαδικασία πρέπει ιδανικά να είναι διαφανής και δίκαιη απέναντι 

όλων των εταίρων: 

 Των παραγωγών και των προμηθευτών πρώτης ύλης βιομάζας. 

  Των σχεδιαστών ανάπτυξης προγραμμάτων θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας και 

βιολογικών καυσίμων, των προμηθευτών καυσίμων μεταφοράς και των 

διευκολύνσεων, και των τελικών χρηστών. 

 Της οικονομικής κοινότητας. 

 Των παρόχων τεχνολογίας (π.χ. εργοστάσιο επεξεργασίας). 

 Των φορέων χάραξης πολιτικής, των ρυθμιστών και των αρμοδίων για το σχεδιασμό 

 Των μελών των κοινοτήτων που επηρεάζονται άμεσα. 

 Ο σχεδιασμός που εισάγεται εδώ στρέφεται στις διαδικασίες αξιολόγησης και 

απόφασης. Αυτό που είναι ενδιαφέρον δεν είναι εάν η διαδικασία οδηγεί σε μια απόφαση 

που ικανοποιεί τις επιθυμίες οποιασδήποτε ομάδας εταίρων, επειδή οι διαφορετικές 

ομάδες έχουν διαφορετικές ανησυχίες και στόχους, το ενδιαφέρον βρίσκεται στο αν η 

διαδικασία είναι σε θέση να ενσωματώσει και να συμφιλιώσει τους διαφορετικούς 

στόχους. 

 
                                                    
         
     Εκφορά αξίας      
       
                                                             

Αναγνώριση 
Προβλήματος                Τεχνολογικές 
                 Δυνατότητες                           
             Οικονομική                                
Ορισμός και             Αξιολόγηση                                 
Πλαίσιο     Επιστημονική                                                       
     Αξιολόγηση 
       
          .      Ανάλυση      .                         ΤΑΣΗ . 
              Εφαρμογής                                 ΚΑΙ  
Σχηματοποίηση                                        Αξιολόγηση                                                                              ΣΥΝΘΕΣΗ 
Στόχων             Κινδύνου    _    

 
 
 
 
       Αναθεώρηση      Διαδικασία Απόφασης 
            

Σχήμα 14. Η διαδικασία της αξιολόγησης της τεχνολογίας συστημάτων βιοενέργειας που 
υιοθετήθηκε από την RCEP 

(1998, Elghali et al., 2007) 
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 Τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της τεχνολογίας απαραιτήτως 

προέρχονται από τις διαφορετικές περιοχές γνώσης για διαφορετικές γεωγραφικές και 

χρονικές περιοχές, το οποίο υπονοεί ότι είναι κατάλληλη μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 

αξιολόγησης (Giampietro et al., 2006). Η γενική μέθοδος πρέπει να ενσωματώνει την 

προσέγγιση μελέτης λήψης αποφάσεων όπως συστήνεται από την RCEP (Βασιλική 

Επιτροπή Περιβαλλοντικής Ρύπανσης του Ηνωμένου Βασιλείου) (RCEP, 1998). Η 

αξιολόγηση της τεχνολογίας προσαρμόζεται στη γενική διαδικασία, με τα διαφορετικά 

στοιχεία αλληλεπίδρασης της αξιολόγησης που ενσωματώνονται στην τελική απόφαση. Το 

εναλλακτικό παράδειγμα οδηγεί σε μια επαναλαμβανόμενη προσέγγιση στη λήψη 

αποφάσεων, με την ανάλυση αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων (MCDA) που είναι 

παράδειγμα μιας τέτοιας προσέγγισης, ενώ το παραδοσιακό παράδειγμα προτείνει μια 

γραμμική προσέγγιση που εξηγείται από την ανάλυση κόστους οφέλους (CBA). Η 

ανάλυση απόφασης πολλαπλών κριτηρίων (MCDA) και η δομή της απόφασης (DETR, 

2000) χρησιμοποιείται για να ενσωματώσει διαφορετικές εισαγωγές, στοιχεία και 

ανάλυση, χρησιμοποιώντας την προσέγγιση σύσκεψης αποφάσεων. Η προσέγγιση MCDA 

είναι για να χρησιμοποιηθεί κατά προτίμηση έναντι των οικονομικών προσεγγίσεων όπως 

η ανάλυση κόστους οφέλους (CBA), επειδή η CBA μπορεί να είναι επιζήμια για τη 

διαφάνεια και την αποδοχή (δείτε π.χ. Mitchell et al., 2004 και κατωτέρω). 

Αναγνωρίζοντας την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ολόκληρη η πορεία του προϊόντος ή ο κύκλος ζωής υπηρεσιών (RCEP, 1998, 

2004), πρέπει να υιοθετηθεί μια προσέγγιση κύκλου ζωής για να καλύψει όλα τα στάδια 

του κύκλου των καυσίμων από τη παραγωγή/συγκομιδή της πρώτης ύλης, μέσω της προ-

επεξεργασίας (μέθοδος της μηχανικής αύξησης της πυκνότητάς της, ξήρανση, κ.λπ.), 

αποθήκευση, μεταφορά και μετατροπή σε έναν ενεργειακό μεταφορέα. 

 Μέρος του στόχου της TSEC-BioSys είναι να αναπτυχθεί μια καλύτερη κατανόηση 

της ενεργειακής αγοράς ειδικότερα της Βρεταννικής όπου η βιοενέργεια θα μπορούσε να 

έχει υλική συμβολή, και στην οποία η αλυσίδες βιοενέργειας θα μπορούσαν να 

εφοδιάσουν αυτές τις αγορές με βιώσιμο τρόπο. Τα σενάρια για τη χρήση της βιοενέργειας 

επομένως αναπτύσσονται, και αξιολογούνται χρησιμοποιώντας τη διαδικασία που 

περιγράφηκε ανωτέρω. Δύο διαφορετικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για να 

αναπτυχθούν αυτά τα σενάρια: 

(α) αξιολόγηση της πιθανής απαίτησης για τη βιοενέργεια μέσω μιας ανάλυσης της αγοράς 

για τρεις τομείς (παραγωγής θερμότητας, ηλεκτρικής ενέργειας και μεταφοράς), και 
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προσδιορισμός των επιλογών εφοδιασμού βιοενέργειας που θα μπορούσαν να παρέχουν 

αυτή την απαίτηση  

(β) χρήση  μοντέλου ευρέως χρησιμοποιημένου, δυναμικού, προσανατολισμένου στη 

διαδικασία, βελτιστοποιημένου με ελάχιστο κόστος για να παραχθούν τα γενικά 

ενεργειακά σενάρια συμπεριλαμβανομένης της βιοενέργειας στο πλαίσιο της Βρετανίας. 

 Η σύγκριση μεταξύ αυτών των δύο προσεγγίσεων θα δώσει το γενικό τόνο για τη 

μελλοντική ανάπτυξη των ενεργειακών σεναρίων. Μπορεί να αναπτυχθεί επίσης ένας 

αναδρομικός υπολογισμός (backcasting) μαζί με την κλαδική ανάλυση της αγοράς για την 

ανάπτυξη τεχνολογίας και τον επιθυμητό ρυθμό υιοθέτησης της τεχνολογίας βιοενέργειας 

με την πάροδο του χρόνου. 

 Ένας αριθμός διαφορετικών προσεγγίσεων πολλαπλών κριτηρίων έχουν 

χρησιμοποιηθεί επιτυχώς στην αξιολόγηση των ενεργειακών τεχνολογιών, όπως εκείνοι 

που βασίζονται σε προσέγγιση σχέσεων υπεροχής (outranking) (Basson, 2004  Rozakis et 

al., 2001  Roy, 1996) και των δέντρων αξίας (θεωρία πολλαπλών χαρακτηριστικών 

χρησιμότητας) (Keeney et al., 1987). Εντούτοις, οι τρέχουσες προσεγγίσεις στη 

μεθοδολογική ανάπτυξη υπογραμμίζουν τη σημασία να γίνουν κατηγορηματικές κρίσεις 

αξίας, εξετάζοντας επαρκώς την αβεβαιότητα (και την άγνοια) σε όλα τα στάδια και 

χρησιμοποιώντας μια εκτεταμένη κοινότητα ειδικών για να παρέχουν πολλαπλές 

προοπτικές σε ζητήματα αξιολόγησης (Giampietro et al., 2006  Munda, 2004  Mendoza 

και Martins, 2006, Stirling, 2006). Η αντιπαράθεση βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη για τη 

δυνατότητα εφαρμογής εναλλακτικών προσεγγίσεων ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων. Η 

χρησιμοποίηση του όρου MCDA για να περιγράψει τη προσέγγιση που υιοθετήθηκε, έχει 

βάση τη θέση ότι όλα τα  βήματα δεν είναι απαραίτητο θα περιληφθούν απαραίτητα στη 

μεθοδολογία.. Ένα ζήτημα που πρέπει να διευκρινιστεί είναι ότι οι διαφορετικοί εταίροι 

που σχετίζονται με τους στόχους που αναλαμβάνουν έχουν κυρίως στόχους διατήρησης 

της βιοενέργειας ή την υποστήριξη απλά αποφάσεων πολιτικής που προσδιορίζει την 

βέλτιστη λύση που θα εφαρμοστεί. Η υποστήριξη αποφάσεων αναπαριστά το σχεδιασμό 

του κοινωνικο-τεχνικού συστήματος για τη καθοδήγηση της MCDA και αποτελείται από 

μια επιτακτική, διμερή σύνοδο επίλυσης προβλήματος που παρακολουθείται από μια 

ομάδα ανθρώπων που ενδιαφέρεται για το σύνθετο ζήτημα που αντιμετωπίζει ένας 

οργανισμός (Phillips, 1989). Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας βελτίωσης και δοκιμής της 

ευαισθησίας των υποθέσεων, η διαδικασία προκαλεί μια κοινή κατανόηση των 

διαστάσεων του προβλήματος και, υπό ιδανικές συνθήκες, της συμφωνίας για την πρόοδο. 
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Επομένως, η διαδικασία που εφαρμόζεται είναι τουλάχιστον τόσο σημαντική όσο τα 

επιτευχθέντα αποτελέσματα. Οι αποφάσεις έχουν βρει πρακτικές εφαρμογές σε πολλά 

πλαίσια, που κυμαίνονται από την επίλυση προβλημάτων για εγκαταστάσεις πυρηνικών 

αποβλήτων στη διατύπωση στρατηγικής διακυβέρνησης. 

 Το πειραματικό συστατικό αυτής της έρευνας θα περιλάβει τις αποφάσεις και τις 

προοπτικές σε ποικίλους οργανισμούς, θα διερευνήσει τη δυνατότητα για τη συναίνεση 

εάν οι εταίροι περιλαμβάνονται στον καθορισμό των κριτηρίων απόδοσης παρά την 

αποδοχή των κριτηρίων που επιβάλλονται από κάποιο ειδικό εργαλείο αξιολόγησης. 

Ιδανικά, οι εταίροι που δεν είναι ανάγκη γι’ αυτούς να είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικοί 

θα αντιπροσωπεύσουν μεγάλη περιοχή απόψεων και θα αντιμετωπίζουν τις αποφάσεις 

πραγματικής πολιτικής. 

Παρακάτω παρουσιάζονται τα βήματα ανάλυσης πολλαπλών κριτηρίων (MCDA) (Elghali 

et al., 2007): 

1. Καθιέρωση πλαισίου απόφασης 

1.1. Καθιέρωση στόχων MCDA, και προσδιορισμός ιθυνόντων και άλλων αποφασιστικών 

παιχτών 

1.2. Σχεδιασμός κοινωνικο-τεχνικού συστήματος για την MCDA 

1.3. Εξέταση πλαισίου αξιολόγησης 

2. Προσδιορισμός αξιολογημένων επιλογών  

3. Προσδιορισμός στόχων και κριτηρίων 

3.1. Προσδιορισμός κριτηρίων αξιολόγησης των συνεπειών κάθε επιλογής  

3.2. Οργάνωση κριτηρίων μέσω συγκέντρωσης τους στο πλαίσιο υψηλών και χαμηλών 

στόχων σε μια ιεραρχία 

4. Αξιολόγηση αναμενόμενης απόδοσης κάθε επιλογής ενάντια στα κριτήρια. Αξιολόγηση 

της αξίας που συνδέεται με τις συνέπειες κάθε επιλογής για κάθε κριτήριο 

4.1. Περιγραφή των συνεπειών των επιλογών 

4.2. Σημείωση των επιλογών στα κριτήρια 

4.3. Έλεγχος συνέπειας των αποτελεσμάτων σε κάθε κριτήριο 

5. Ανοιγμένα βάρη με ορισμό βαρών για κάθε ένα από τα κριτήρια για την απεικόνιση 

ανάλογης σημασίας τους στην απόφαση 

6. Συνδυασμός βαρών αποτελεσμάτων για κάθε επιλογή και προσδιορισμός μιας γενικής 

αξίας 

6.1. Υπολογισμός γενικών σταθμισμένων αποτελεσμάτων σε κάθε επίπεδο στην ιεραρχία  
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6.2. Υπολογισμός γενικών σταθμισμένων αποτελεσμάτων 

7. Εκτίμηση αποτελεσμάτων 

8. Ανάλυση ευαισθησίας 

8.1. Ανάλυση ευαισθησίας: Προτιμήσεις ή βάρη που έχουν επιπτώσεις στη γενική διαταγή 

των επιλογών; 

8.2. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιλεγμένων επιλογών, και σύγκριση ζευγών 

επιλογών 

8.3. Δημιουργία πιθανών νέων επιλογών που να είναι καλύτερες από εκείνες που αρχικά 

εξετάστηκαν 

8.4. Επανάληψη των παραπάνω βημάτων έως ότου ληφθεί το απαιτούμενο πρότυπο 

 

 Στην εξέταση της κατάλληλης προσέγγισης για αυτήν την μελέτη (Elghali et al., 

2007), έχει προκριθεί μια μεθοδολογία με χαρακτηριστικά γνωρίσματα παρόμοια με το 

εναλλακτικό παράδειγμα της επιχειρησιακής έρευνας που περιγράφεται από τους 

Rosenhead και Mingers (2001). Τα χαρακτηριστικά αυτού του παραδείγματος, 

αντιπαραβάλλονται με το παραδοσιακό παράδειγμα στην επιχειρησιακή έρευνα και έχει 

αναπτυχθεί από την αναγνώριση πως απαιτείται μια διαφορετική προσέγγιση σε πλαίσιο 

που να περιλαμβάνει την πολυπλοκότητα, την αβεβαιότητα, τη σύγκρουση και την ανάγκη 

για την κοινωνική δέσμευση. Αυτά τα επιπλέον χαρακτηριστικά εύλογα περιγράφουν 

πολλές περιπτώσεις όπου στόχος είναι η αξιολόγηση της διατηρησιμότητας στα πλαίσια 

της αξιολόγησης των συστημάτων βιοενέργειας που περιγράφονται σε αυτήν την έρευνα. 

 Το εναλλακτικό παράδειγμα οδηγεί σε μια επαναλαμβανόμενη προσέγγιση στη 

λήψη αποφάσεων, με MCDA ενώ το παραδοσιακό παράδειγμα προτείνει μια γραμμική 

προσέγγιση που εξηγείται από την ανάλυση κόστους οφέλους (CBA). Μια βασική 

πρόκληση είναι να διατηρήσει την αυστηρότητα και την στιβαρότητα της γενικής 

προσέγγισης MCDA, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι το κοινωνικο-τεχνικό 

σύστημα για την ανάλυση παραμένει κατανοητό για τους εταίρους που συμμετέχουν. 

 Για να επεξηγήσει τη διαδικασία απόφασης, ως παράδειγμα μπορεί να 

παρουσιαστεί μια γενική εφοδιαστική αλυσίδα για μια ενεργειακή συγκομιδή όπως οι 

συστάδες ιτιάς μικρού κύκλου ανάπτυξης. Εάν αυτή η συγκομιδή εμφανίζεται σαν 

σημαντική ευκαιρία σε ένα σενάριο βιοενέργειας, το πρόγραμμα θα επιδίωκε να 

προσδιορίσει τα οικονομικά οφέλη και τα μειονεκτήματα σε όσους εμπλέκονται στον 

εφοδιασμό βιομάζας ιτιών με την πάροδο του χρόνου, σε παραβολή με τις περιβαλλοντικές 
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και κοινωνικές επιδράσεις. Σε κάθε σημείο στην εφοδιαστική αλυσίδα, υπάρχουν διάφορες 

βασικές ομάδες εταίρων και εμπειρογνωμόνων που απαιτείται η εισαγωγή τους και 

αναφέρονται ως ομάδες επαφής. Απαιτείται σε όλη τη διαδικασία η εισαγωγή ειδικών, για 

να παρέχει και τις προοπτικές στα κριτήρια ώστε να περιληφθούν στο πλαίσιο 

αξιολόγησης και τις ειδικές γνώσεις και τα στοιχεία για τη διαδικασία (Mitchell et al., 

2004). Η εισαγωγή ειδικών θα οδηγήσει σε δείκτες που παρέχουν μέτρα απόδοσης της 

εφοδιαστικής αλυσίδας και το σενάριο για τα κριτήρια που απαριθμούνται στην 

προηγούμενη παράγραφο που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας απόφασης. 

Αυτή η λεπτομερής εξέταση των προοπτικών κάθε ομάδας επαφής στην εφοδιαστική 

αλυσίδα με την εισαγωγή ειδικών θα οδηγήσει σε έναν περιεκτικό κατάλογο δεικτών και 

κριτηρίων διατηρησιμότητας που χρησιμοποιούνται για να αξιολογήσουν κάθε 

εφοδιαστική αλυσίδα και σενάριο της παροχής βιοενέργειας καθώς αλλάζει με την πάροδο 

του χρόνου. 

 Αυτό είναι φυσικά διαφορετικό από την εκδήλωση δημόσιων τοποθετήσεων πάνω 

στις τεχνολογίες βιοενέργειας, το οποίο αποτελεί το αντικείμενο ενός χωριστού 

ερευνητικού προγράμματος στο ερευνητικό πρόγραμμα TSEC της Βρετανίας (TSEC, 

2005). Εντούτοις, θα απαιτηθούν οι ιδέες που παρέχονται και από τις δύο μελέτες για τους 

φορείς χάραξης πολιτικής για να διαμορφώσουν μια πλήρη εικόνα των ζητημάτων και θα 

είναι χρήσιμα στις επόμενες διαδικασίες πολιτικής απόφασης. 

 Για τους λόγους που εισάγονται ανωτέρω, πρέπει να εξεταστούν στην αξιολόγηση 

των επιπτώσεων και τα οφέλη ενός συστήματος που παραγάγει βιομάζα και να 

χρησιμοποιηθεί η πηγή ενέργειας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής: καλλιέργεια, συγκομιδή, 

μεταφορά και χρήση της πρώτης ύλης της βιομάζας, διάθεση των υπολειμμάτων όπως η 

τέφρα, παραγωγή και χρήση οποιωνδήποτε βοηθητικών υλών όπως τα αγροτοχημικά, τα 

καύσιμα και ο εξοπλισμός.  

Πρέπει επομένως να επιτευχθεί και να υιοθετηθεί μια γενική προσέγγιση 

συστημάτων ώστε να παρέχει τα στοιχεία και, χρησιμοποιώντας την αξιολόγηση του 

κύκλου ζωής (LCA) να μπορούν να αναπτυχθούν περιβαλλοντικά κριτήρια στο πλαίσιο 

της MCDA. Η αξιολόγηση κύκλου ζωής συντάσσει τα στοιχεία όσον αφορά τις εκπομπές 

και τις αρχικές εισαγωγές πόρων που συνδεδεμένα με ολόκληρο το σύστημα, και εκφράζει 

τις συνεισφορές σε ένα αναγνωρισμένο σύνολο περιβαλλοντικών επιπτώσεων μέσω μιας 

αναλυτικής διαδικασίας γνωστής ως αξιολόγηση των επιπτώσεων του κύκλου της ζωής. 
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 Είναι χρήσιμο να υποδιαιρεθεί ολόκληρο το σύστημα βιοενέργειας στα τμήματα 

πρώτου πλάνου και υποβάθρου ώστε να διατηρηθεί σε μια εύχρηστη κλίμακα ανάλυσης 

συστημάτων κύκλου ζωής και να βοηθήσει στην ερμηνεία των αποτελεσμάτων (Clift et 

al., 2000): 

 Πρώτο πλάνο: Το σύνολο των διαδικασιών στις οποίες η επιλογή ή ο τρόπος 

λειτουργίας επηρεάζεται άμεσα από τις αποφάσεις της μελέτης. 

 Υπόβαθρο: Όλες οι άλλες διαδικασίες που αλληλεπιδρούν με το πρώτο πλάνο, 

συνήθως με την παροχή ή τη λήψη του υλικού ή της ενέργειας. Ένας ικανοποιητικός 

(αλλά μη απαραίτητος) τρόπος να οριστεί πότε μια διαδικασία ή μια ομάδα 

διαδικασιών είναι στο υπόβαθρο είναι να διαπιστωθεί αν πραγματοποιείται 

ανταλλαγή με το πρώτο πλάνο μέσω μιας ομοιογενούς αγοράς. 

 Σε αυτό το πλαίσιο, το σύστημα υποβάθρου περιλαμβάνει την παραγωγή από 

βοηθητικές εισαγωγές και τον εξοπλισμό και κυρίως τα εναλλακτικά ενεργειακά 

συστήματα που θα αντικαθιστούσε η παραγωγή βιοενέργειας. Μετά από τη χρήση αυτής 

της προσέγγισης στην εφαρμογή ανάλυσης κύκλου ζωής στη διαχείριση απορριμμάτων, η 

διάκριση πρώτου πλάνου /υποβάθρου οδηγεί στη διάκριση μεταξύ τριών συνόλων 

περιβαλλοντικών φορτίων και επιπτώσεων (Clift et al., 2000): 

 άμεσες επιπτώσεις που προκύπτουν από το σύστημα πρώτου πλάνου, συν τις 

 έμμεσες επιδράσεις που προκύπτουν από τις δραστηριότητες του συστήματος 

υποβάθρου παρέχοντας τα βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στο πρώτο πλάνο, μείον 

 επιπτώσεις που πρέπει να αποφευχθούν και συνδέονται με τις υπόλοιπες 

δραστηριότητες στη περίπτωση παραγωγής ενέργειας και τις αντικαταστεί η 

βιοενέργεια. 

 Ενώ μπορεί να είναι δυνατό να εντοπιστούν οι άμεσες επιδράσεις, η θέση των 

έμμεσων επιπτώσεων και των επιπτώσεων που πρέπει να αποφευχθούν δεν μπορούν να 

προσδιοριστούν. Οι έμμεσες επιπτώσεις και οι επιπτώσεις που θα αποφευχθούν πρέπει 

επομένως να αξιολογηθούν χρησιμοποιώντας τη γενικευμένη προσέγγιση αξιολόγησης 

των επιπτώσεων του κύκλου της ζωής (Baumann και Tillman, 2004). 

 Μέρος της διάκρισης μεταξύ του πρώτου πλάνου και του υποβάθρου βρίσκεται με 

τον τρόπο που συλλέγονται τα δεδομένα. Το πρώτο πλάνο πρέπει να περιγραφεί από 

αρχικά στοιχεία βασισμένα σε πραγματικές διαδικασίες.  Αν τέτοια στοιχεία δεν είναι 

διαθέσιμα, για παράδειγμα επειδή μια δυνατότητα είναι ακόμα σε στάδιο 

προγραμματισμού, προσαρμόζονται στοιχεία μελέτης ή στοιχεία από παρόμοιες 
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εγκαταστάσεις. Μερικά από αυτά τα στοιχεία θα προέλθουν από επιστημονικές μελέτες, ή 

από άλλα τρέχοντα ερευνητικά προγράμματα (CCaLC, 2006,  Supergen, 2006) και από 

δημοσιευμένες μελέτες (π.χ. Elsayed et al., 2003). Εντούτοις, oι δραστηριότητες 

υποβάθρου μπορούν να περιγραφούν από μέσα γενικά κλαδικά δεδομένα, παραδείγματος 

χάριν που λαμβάνονται από μια αξιόπιστη κλαδική βάση δεδομένων από λεπτομερή 

δεδομένα κύκλου ζωής. Κατά συνέπεια η διάκριση μεταξύ του πρώτου πλάνου και του 

υποβάθρου επιτρέπει να είναι καθορισμένη και οριοθετημένη η χρονοβόρα συλλογή των 

πρωτογενών λεπτομερών  στοιχείων ενώ ο σχεδιασμός οριοθέτησης των δύο συστημάτων 

μπορεί να βελτιώσει τη διαφάνεια των αποτελεσμάτων (Clift et al., 2000). 

 Η διανομή πρώτου πλάνου/υποβάθρου έχει το επιπλέον πλεονέκτημα ότι εκφράζει 

τη διάκριση μεταξύ συστήματος βιοενέργειας και του οικονομικού πλαισίου στο οποίο 

βρίσκεται. Αυτό επιτρέπει τη συστηματική έρευνα για το πώς οι επιδράσεις και τα οφέλη 

της τεχνολογίας βιοενέργειας εξαρτώνται από η οικονομία στην οποία ενσωματώνεται. 

Επομένως, η εικόνα 14 παρουσιάζει την απεικόνιση δύο συνδεδεμένων εφαρμογών 

τεχνολογίας βιοενέργειας ως διαδικασίες πρώτου πλάνου, τα απορρίμματα των οποίων 

ρυθμίζονται επίσης στο πρώτο πλάνο, και εισάγουν και εξάγουν προς το σύστημα 

υποβάθρου.  

   
                                       ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΥ ΠΛΑΝΟΥ                                      ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ  
                                      
                                                                         Μη λειτουργικές ροές 
 
 
 
            Σύστημα Υποβάθρου 
                                                                              Τεχνολογίας 2 
                                                                     (π.χ. παραγωγή βιομάζας) 
                                                                                              Λειτουργική 
                                                                                              Έξοδος 1 
 
 
 
 
                                                                     Π.χ. βιομάζα σε ηλεκτρισμό                                                                    Σύστημα Υποβάθρου 
            Τεχνολογίας 2 
 
                                                                                             
                                                                                             Λειτ. Έξοδος 2 
                                                                                                     
 
 
 

Εικόνα 15. Συστήματα πρώτου πλάνου και υποβάθρου σε μοντέλα βιοενέργειας της TSEC-
biosys 

(Elghali et al., 2007) 
 Ερευνώντας τη σχέση μεταξύ επιπέδων καθαρών εξαγωγών και λειτουργικών 

αποτελεσμάτων θα φανεί πώς οι επιδράσεις και τα οφέλη της εφαρμογής της τεχνολογίας 
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βιοενέργειας στο πρώτο πλάνο εξαρτώνται από το οικονομικό πλαίσιο. Ο καθορισμός του 

συστήματος υποβάθρου πρέπει να γίνει με σαφήνεια και είναι ιδιαίτερα σημαντικός στον 

καθορισμό των επιδράσεων αποφυγής, που εξαρτώνται από τη τεχνολογία αιχμής και 

αντικαταστείται από το σύστημα βιοενέργειας (Weidema, 2000). Μια σημαντική διάκριση 

γίνεται μεταξύ των ιδιοτήτων αξιολόγησης του κύκλου ζωής που περιγράφουν το τρέχον 

σύστημα, και των επακόλουθων αξιολογήσεων του κύκλου ζωής που ερευνούν πιθανά 

μελλοντικά σενάρια. Χρησιμοποιούνται οι ιδιότητες αξιολόγησης του κύκλου ζωής για την 

αντίστοιχη αξιολόγηση των βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων εκμετάλλευσης βιοενέργειας 

μέσα στο υπάρχον ενεργειακό σύστημα, και τις επακόλουθες  αξιολογήσεις του κύκλου 

ζωής για να ερευνήσει πιθανά μελλοντικά σενάρια συστημάτων βιοενέργειας στα πλαίσια 

των διαφορετικών πιθανών μελλοντικών ενεργειακών οικονομιών. Θα είναι επίσης 

σημαντικό να εξεταστεί η βιοενέργεια στα πλαίσια του ανταγωνισμού για τη χρήση γης 

(π.χ. Wirsenius, 2003). 

 Η εμπειρία έχει δείξει ότι εισάγοντας την αξιολόγηση του κύκλου ζωής τα 

αποτελέσματα σε αυτό το είδος δεν είναι κατ’ ανάγκη ένα θέμα ενσωμάτωσης τους άμεσα 

στο πλαίσιο ανάλυσης απόφασης πολλαπλών κριτηρίων (Elghali et al., 2007) είναι επίσης 

απαραίτητο να εξεταστούν οποιεσδήποτε ανησυχίες έξω από το πεδίο μιας συμβατικής 

αξιολόγησης κύκλου ζωής που προκύπτουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής 

αυτής της απόφασης και εκφράζονται με ειδικά κριτήρια που περιλαμβάνονται στην 

αξιολόγηση. Αυτό θα είναι μια ενδιαφέρουσα πτυχή της δουλειάς και πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι τα επιτευχθέντα αποτελέσματα είναι σχετικά με τις ασκούμενες πολιτικές, 

δεδομένου ότι εξ ορισμού άμεσα εξετάζουν τις ανησυχίες των ομάδων επαφής. 

 Ο υπολογισμός της αβεβαιότητας στοιχείων είναι θεμελιώδης στον καθορισμό των 

απαιτήσεων στοιχείων οποιασδήποτε μελέτης. Η μέθοδος που υιοθετείται από την ΤSEC-

Biosys είναι η προσπάθεια να θεωρηθεί η αβεβαιότητα συστηματικά ως τμήμα της 

συλλογής δεδομένων. Επομένως καθιερώνεται μια βάση δεδομένων στην οποία οι βασικές 

πληροφορίες για την αβεβαιότητα θα συλλεχθούν και θα αντιπαραβληθούν με διαφάνεια 

και με τη συμφωνία και τη συνεργασία όλων των συνεργατών της ΤSEC-Biosys. Ένα 

μέρος του ερευνητικού τμήματος της ΤSEC-Biosys έπειτα θα εξετάσει πώς θα 

ενσωματώσει τις πληροφορίες για την αβεβαιότητα στις διαδικασίες απόφασης. Η 

διαφάνεια, μαζί με την αμεροληψία και την ικανότητα, θα είναι ένα θεμελιώδες κριτήριο 

από το οποίο οι εταίροι θα κρίνουν την ευρωστία της διαδικασίας. 
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 Ίσως, η περιεκτικότερη μέθοδος που υιοθετείται ως προς τη συστηματική συλλογή 

δεδομένων αβεβαιότητας είναι αυτή που πρωτοπαρουσιάστηκε ως προσέγγιση NUSAP  

(Funtowicz και Ravetz, 1990,  Janssen et al., 2004). Η προσέγγιση NUSAP αρχίζει από 

την παρατήρηση ότι η πηγή και ο τύπος αβεβαιότητας επιδρούν ιδιαίτερα στο καθορισμό 

ευκολίας ή δυσκολίας, μείωσης ή εξάλειψης της αβεβαιότητας, και πρότεινε σαν βάση για 

την ταξινόμηση των αβεβαιοτήτων. Η προσέγγιση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την 

ταξινόμηση και των ποιοτικών και της ποσοτικών αβεβαιοτήτων και όταν χρειάζεται, για 

τις κατάλληλες συγκρίσεις μεταξύ τους. 

 Η μέθοδος που αναπτύσσεται είναι ένα ειδικό εργαλείο, και είναι απίθανο να 

εφαρμοστεί σε αυτό το πρόγραμμα πλήρως. Προορίζεται επιπλέον να εξετάσει τις 

αναλυτικές προσεγγίσεις αξιολόγησης της πληροφορίας (Raiffa, 1968) για τη διερεύνηση 

της προσαρμογής τους στη μεθοδολογία που περιγράφηκε εδώ. 

 Η TSEC-Biosys είναι ένα σημαντικό ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιώντας ένα 

ολοκληρωμένο σύστημα ανάλυσης πιθανής ανάπτυξης ενός τομέα της βιοενέργειας στη 

Βρετανία, σε ένα χρονικό πλαίσιο από το 2010 έως το 2050. Εδώ παρουσιάστηκε ένα 

μέρος του γενικού ερευνητικού προγράμματος ώστε να περιγραφεί ένα πλαίσιο 

πολλαπλών κριτηρίων και μια προσέγγιση αποφάσεων για την αξιολόγηση της 

διατηρησιμότητας πιθανών βραχυπρόθεσμων προγραμμάτων και  μακροπρόθεσμων 

σεναρίων. Το αποτέλεσμα είναι ένα πλαίσιο πιθανών μελλοντικών τεχνολογικών τροχιών 

συσχετισμένων με το πώς γίνονται αποδεκτές από τη συμμετοχή διαφορετικών 

εμπλεκόμενων εταίρων, μέσα στα πλαίσια χρησιμοποίησης του μοντέλου την καλύτερης 

πρακτικής, της ποιότητας των στοιχείων και της αξιολόγησης της αβεβαιότητας. Το 

πλαίσιο θα αναπτυχθεί μέσω της δέσμευσης μιας ευρείας κοινότητας διαφορετικών 

ομάδων εμπλεκομένων εταίρων αναγνωρίζοντας ότι απαιτείται αυτό το είδος διαδικασίας 

για να εξασφαλιστεί η πλήρης εκτίμηση των οικονομικών, των κοινωνικών και 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που διαπνέει τη πολιτική της βιοενέργειας, τα σχέδια και τα 

προγράμματα σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Η επόμενη πρακτική χρήση του 

πλαισίου θα επιτρέψει την καθοδήγηση σχετικά με την ανάπτυξη των τεχνολογιών και τις 

εφοδιαστικές αλυσίδες που αναγνωρίζει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

και την αποδοχή καθώς επίσης και τα κοινωνικοοικονομικά εμπόδια στην ανάπτυξη (π.χ. η 

χρήση των τεχνολογιών θέρμανσης βιομάζας σε κτήρια (Clift et al.., 2006). 

 Η ανάλυση που προηγήθηκε έδωσε σε θεωρητικό επίπεδο ένα αυστηρό πλαίσιο 

ανάπτυξης μεθοδολογίας που διευκολύνει την ανάπτυξη και διατήρηση εφοδιαστικών 
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αλυσίδων συλλογής βιομάζας. Το ίδιο πλαίσιο διατηρεί και αναπτύσσει και τα υπόλοιπα 

στάδια της εφοδιαστικής αλυσίδας ώστε να γίνει βιώσιμη. 

6. Προ-επεξεργασία 

6.1. Επιλογή ή σχεδιασμός εξοπλισμού προ-επεξεργασίας 

βιομάζας 

 Κατ’ αναλογία με το στάδιο συλλογής απαιτείται ιδιαίτερος σχεδιασμός 

εξοπλισμού και επιλογή και για το στάδιο της προεπεξεργασίας της πρώτης ύλης. Τα 

χαρακτηριστικά αυτά συνδυάζονται με την ιδιαιτερότητα της κάθε χωριστής πρώτης ύλης 

και της τεχνολογίας που εμπλέκεται σ’ αυτό. Παρατίθεται παρακάτω ένα παραδείγματα 

μεθοδολογίας επιλογής και σχεδιασμού που παρατίθεται στη βιβλιογραφία. 

  Το παράδειγμα αναφέρεται στις ΗΠΑ. Οποιαδήποτε προτεινόμενη επιχείρηση 

βιομάζας (Cundiff και Grisso, 2008) από ποώδη φυτά στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ 

συγκρίνεται άμεσα με την βιομηχανία βιομάζας ξύλου. Παραδείγματος χάριν, ένα 

εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρισμού 80MW που βρίσκεται το Hurt της Βιρτζίνια, καίει 

υπολείμματα ξύλου (πριονίδι, πελεκημένα υπολείμματα μύλων, ροκανίδια ολόκληρων 

δέντρων). Όλο το υλικό φθάνει σε φορτηγά, τα οποία ξεφορτώνονται με δύο ανατροπές. Ο 

οδηγός ισοζυγίζει σηκώνει την ανατροπή, και κατανέμει. Ο χαρακτηριστικός χρόνος στο 

έργο είναι περίπου 10 λεπτά, εν τούτοις μερικές φορές υπάρχει σειρά αναμονής των 

φορτηγών. Κατά τη διάρκεια μιας χαρακτηριστικής ημέρας, η εγκατάσταση παραλαμβάνει 

150 φορτία αμαξιού, ή 3.300 τόνους βιομάζας ξύλου, βασισμένα στα αρχεία της 

επιχείρησης. 

 Στις εγκαταστάσεις μικρών προϊόντων ξύλου, τα υπολείμματα μύλων συλλέγονται 

με τη στάθμευση ενός ρυμουλκούμενου στο μύλο, το οποίο γεμίζει καθώς παράγονται τα 

υπολείμματα. Ο ανάδοχος μεταφοράς παραδίδει έπειτα αυτά τα υπολείμματα με ένα 

εβδομαδιαίο πρόγραμμα στο εργοστάσιο ηλεκτρισμού. Οι ανάδοχοι τεμαχισμού 

εργάζονται τυπικά στη κοπή ολόκληρου δέντρου στο μέρος που εργάζονται. Τα 

μεγαλύτερα κομμάτια, εικάζουν έναν συνεχή ανεφοδιασμό ξύλου τροφοδοσία και 

μπορούν να γεμίσουν ένα ρυμουλκούμενο σε 40 λεπτά. Οι υλοτόμοι με τη σωστή επιλογή 

μεγέθους τεμαχίου τρέχουν τα φορτηγά συνεχώς, και σε ιδανικές συνθήκες, μπορούν  κατά 
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μέσο όρο σε μία ώρα να φορτώσουν και να ξεφορτώσουν σε 10 λεπτά το εργοστάσιο 

ηλεκτρισμού. 

 Μπορεί να είναι πρακτικό να εξεταστεί η μεταφορά τεμαχισμένης ποώδους 

βιομάζας, ένα σύστημα που μιμείται τον τεμαχισμό της ξύλινης βιομάζας σε ροκανίδια. 

Στην εργασία (Cundiff J.S. et al., 2005) κόπηκαν ολόκληρες εγκαταστάσεις ώριμου 

switchgrass και τις μάζεψαν σε δέσμες των 5 εκατοστών. Αυτές οι δέσμες κόπηκαν σε 

τμήματα 2.5 εκατ. και το τεμαχισμένο υλικό φορτώθηκε σε έναν κύβο 0.027 m3 για μια 

μέτρηση του φαινόμενου ειδικού βάρους. Η πυκνότητα τεμαχισμένου switchgrass (μήκους 

2.5cm) ήταν 275 kg/m3 με περιεκτικότητα σε υγρασία 25% ως προς το βάρος και 

συγκρίνεται με τα 270 kg/m3 για τα τεμαχισμένο ξύλο ολόκληρων δέντρων με 

περιεκτικότητα σε υγρασία 45% ως προς το βάρος. Η σύγκριση πυκνότητας ξερής ουσίας 

είναι 207 kg/m3 στο switchgrass και 150 kg/m3 σε τεμαχισμένο ξύλο. Ένα φορτίο 

φορτηγού switchgrass θα είναι 16.8 τόνοι ξηρού υλικού που συγκρίνεται με τους 12.2 

τόνους τεμαχισμένου ξύλου. Το κόστος μεταφοράς ελαχιστοποιείται με τη μεγιστοποίηση 

της ξηρής ύλης ανά φορτίο. Τα δύο μεγάλα ζητήματα στο τεμαχισμένο switchgrass είναι η 

μεταφορά και η αποθήκευση στο χωράφι. Εάν η αποθήκευση αντιμετωπίζεται όπως στην 

ξύλινη βιομάζα,  τα switchgrass θα αφεθούν στο χωράφι έως ότου να συλλεχθούν. Δεν 

εξετάζονται οποιαδήποτε ζητήματα αφορούν τη μετακίνηση από το χωράφι σε 

καθυστερημένη συγκομιδή κατά τη διάρκεια του χειμώνα όταν η εδαφολογική υγρασία 

είναι υψηλή. Το θέμα κλειδί είναι η μεταφορά απ’ το χωράφι τεμαχισμένου υλικού. 

Απαιτείται ιδιαίτερος εξοπλισμός (χειριστές στα τρακτέρ που ρυμουλκούν τα βαγόνια 

μεταφοράς υψηλής ανατροπής) για να εξασφαλίσει ότι ένα όχημα είναι σε θέση πάντα να 

πιάσει το τεμαχισμένο υλικό έτσι ώστε ο υλοτόμος να μπορεί να συνεχίσει. Οι υλοτόμοι 

switchgrass, αντίθετα συνδυάζουν να μην έχουν αποθήκευση κατά τη κοπή επί 

ρυμουλκούμενου,  κατά συνέπεια οποιαδήποτε καθυστέρηση στην ανακύκλωση των 

βαγονιών σταματά τη κοπή switchgrass. Αυτό σημαίνει ότι τα βαγόνια πρέπει πάντα να 

έχουν ένα φορτηγό για να κάνει απόθεση σε ένα χαλικοστρωμένο σημείο έξω από ένα 

δημόσιο δρόμο, που αναφέρεται εδώ ως δορυφορική θέση αποθήκευσης. Τα φορτηγά 

πρέπει να σχεδιαστούν για να ταξιδεύουν στις εγκαταστάσεις μετατροπής, να 

ξεφορτώνουν, και να επιστρέφουν, έτσι τα βαγόνια δεν σταματούν, και έτσι ο υλοτόμος 

switchgrass δεν σταματά. Ο σχεδιασμός όλου αυτού του εξοπλισμού είναι προβληματικός. 

Η επιλογή το τεμαχισμένο υλικό να αποτίθεται στο έδαφος σε δορυφορικές θέσεις 
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αποθήκευσης και η επαναφόρτωσή του αργότερα με φορτηγά προσθέτουν επιπλέον 

κόστος. 

 Η στρογγυλή δεματοποίηση παρέχει το μέγιστο αριθμό ημερών συγκομιδής το 

χρόνο στις νοτιοανατολικές ΗΠΑ. Αυτό το όφελος είναι κυρίαρχο σε μια ανάλυση 

συστημάτων logistics βιομάζας ποώδους βλάστησης. Λόγω των δεδομένων 

βροχοπτώσεων, είναι μερικές φορές δύσκολο να κρατήσεις στο χωράφι ξηρό υλικό 

βιομάζας ποώδους βλάστησης με περιεκτικότητα σε υγρασία κάτω από το 20% ως προς το 

βάρος. Αυτή η πρόκληση είναι η μεγαλύτερη για τα υψηλής απόδοσης είδη, όπως τα 

switchgrass, που προωθούνται για την παραγωγή βιοενέργειας. Τα στρογγυλά δέματα, που 

συσκευάζονται σε περιεχόμενο υψηλότερης υγρασίας, θα αποθηκευτούν (Cundiff και 

Grisso, 2008) ικανοποιητικότερα στην ενός σταδίου αποθήκευση στο περιβάλλον. Οι 

σωροί των μεγάλων τετραγωνικών δεμάτων, που συσκευάζονται επίσης υγρά, μπορεί 

αυθόρμητα να καούν. 

 Η δυνατότητα να αποσυνδεθεί η δεματοποίηση και η μεταφορά μέσα στο χωράφι 

είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στο σχεδιασμό των διαδικασιών συγκομιδών. Σε μια 

εμπορική επιχείρηση ξηρού χόρτου, η δεματοποίηση γίνεται όλες τις ημέρες που 

επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και η μεταφορά στο χωράφι είναι μια συνεχής 

δραστηριότητα. Δεν είναι διαθέσιμος κανένας εξοπλισμός που να επιτρέπει σε έναν 

χειριστή να μεταφέρει τα δέματα από το χωράφι σε μια δορυφορική θέση αποθήκευσης 

στο ίδιο ποσοστό που ένα χειριστής μπορεί να συσκευάσει. Η παραγωγικότητα της 

εργασίας να δεματοποιεί είναι πολύ υψηλότερη από την παραγωγικότητα της εργασίας για 

τη μεταφορά από το χωράφι, η μεταφορά κατά συνέπεια πρέπει να γίνει με περισσότερο 

προσωπικό, ή για περισσότερες ώρες, για τη ποώδη βιομάζα σε σχέση με το ποσοστό που 

συσκευάζεται. 

 Ένα παράδειγμα θα επεξηγήσει τη διαφορά στην παραγωγικότητα της εργασίας 

μεταξύ συσκευασίας στρογγυλών δεμάτων και της μεταφοράς στο χωράφι. Το 1981, η 

εταιρία New Holland έκανε ένα αυτοπροωθούμενο βαγόνι εμπορευμάτων (φορτηγό 

αγρών) για τη μεταφορά 1.8 μέτρων διαμέτρου με 1.2 μέτρα πλάτος στρογγυλά δέματα. Η 

μηχανή σχεδιάστηκε για να μεταφέρει οκτώ δέματα ανά φορτίο. Φόρτωνε με την ανύψωση 

των μεμονωμένων δεμάτων επάνω στη πλατφόρμα, και ξεφόρτωνε με την κλίση της 

πλατφόρμας και το άδειασμα των οκτώ δεμάτων στο έδαφος. Στις δοκιμές απόδοσης όπου 

η απόσταση από τον χωράφι στη θέση αποθήκευσης ήταν 3 χλμ, το βαγόνι δεμάτων 

μπόρεσε να μεταφέρει 29 δέματα/ώρα. Με 470 ξηρών kg/δέμα, η ποσότητα μεταφοράς 
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ήταν 13.6 ξηροί τόνοι/ώρα. Ένας χειριστής εκτέλεσε ολόκληρη την εργασία, κατά 

συνέπεια η παραγωγικότητα της εργασίας είναι 13.6 ξηροί τόνοι/ώρα. Η παραγωγικότητα 

της εργασίας (Cundiff J.S. et al., 2005) για να συσκευάσει 1.5 m διαμέτρου δέματα των 

switchgrass ήταν 18 ξηρούς τόνους/ώρα, ή 32% περισσότερο από τη μεταφορά στο 

χωράφι. 

 Μόλις αναγνωριστούν τα πλεονεκτήματα συγκομιδών στρογγυλών δεμάτων, 

προκύπτει η ανάγκη για ένα σύστημα για να μεταφέρει αυτά τα δέματα. Μπορεί ένα 

ανταγωνιστικό ως προς το κόστος σύστημα να σχεδιαστεί για να μεταφέρει τα δέματα από 

τις δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης σε ένα εργοστάσιο επεξεργασίας; Αυτή η ερώτηση 

αποτελεί το σημείο προβληματισμού παρακάτω. 

 Εξετάστηκαν δύο σκεπτικά για τη φόρτωση, τη μεταφορά, και την εκφόρτωση των 

εμπορευματοκιβωτίων που περιέχουν 32 δέματα, 1.5 μ στρογγυλά δέματα. Αυτά τα 

εμπορευματοκιβώτια φορτώθηκαν σε μια δορυφορική θέση αποθήκευσης, μεταφέρθηκαν 

σε μια εγκατάσταση υποδοχής στο εργοστάσιο επεξεργασίας, και ξεφορτώθηκαν. Η 

ανάλυση εξετάζει δύο επιλογές. Η επιλογή 1 χρησιμοποιεί ένα περονοφόρο (κλαρκ) για να 

τοποθετήσει ένα φορτωμένο εμπορευματοκιβώτιο επάνω σε ένα τυποποιημένο σασί 

μεταφορών στη δορυφορική θέση αποθήκευσης. Παρόμοιο κλαρκ ξεφορτώνει τα 

εμπορευματοκιβώτια στη εγκατάσταση υποδοχής. Η επιλογή 2 χρησιμοποιεί ένα 

ρυμουλκό Swinglift που φορτώνει και ξεφορτώνει τα εμπορευματοκιβώτια επάνω στο 

ρυμουλκό χρησιμοποιώντας υδραυλικό σύστημα στο φορτηγό. 

 Το κόστος για την επιλογή 1 υπολογίστηκε $7.80 ανά τόνο ξηρού υλικού, 

συγκρινόμενο με τα $8.37 ανά τόνο ξηρού υλικού που υπολογίστηκε για την επιλογή 2. Το 

κόστος για την επιλογή 1 είναι χαμηλότερο ακόμα κι αν το κλαρκ που χρησιμοποιείται στη 

δορυφορική θέση αποθήκευσης στην επιλογή 1 χρησιμοποιείται μόνο κατά 27% της 

καθημερινής του ικανότητας, κατά συνέπεια το λειτουργικό κόστος για τη φόρτωση είναι 

υψηλότερο από ότι θα ήταν εάν ο σχεδιασμός μπορούσε να γίνει έτσι ώστε να μπορούν να 

φορτωθούν περισσότερα εμπορευματοκιβώτια κάθε εργάσιμη ημέρα. Το κλαρκ ξοδεύει το 

περισσότερο χρόνο ώστε να περιμένει το εμπορευματοκιβώτιο που συσκευάζεται με τα 

δέματα. Ο περιοριστικός παράγοντας είναι τα 30 λεπτά που απαιτούνται για να 

συσκευάσουν 32 δέματα σε ένα εμπορευματοκιβώτιο. Αυτό σημαίνει ότι με τις κανονικές 

καθυστερήσεις, μόνο 16 εμπορευματοκιβώτια μπορούν να μεταφερθούν σε μια εργάσιμη 

ημέρα 10 ωρών. Απαιτείται λοιπόν (Cundiff και Grisso, 2008) επιπλέον έρευνα για να 
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αναπτυχθεί η τεχνολογία που θα μειώσει το χρόνο συσκευασίας σε ένα 

εμπορευματοκιβώτιο. 

 Το παράδειγμα αυτό οριοθετεί τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η έρευνα 

για την επιλογή εξοπλισμού χειρισμού και προ-επεξεργασίας στο χωράφι και γενικότερα 

πριν από τη φάση επεξεργασία μετατροπής της πρώτης ύλης βιομάζας σε ενέργεια ή 

βιοκαύσιμο. 

6.2.  ∆ιατηρησιμότητα των λειτουργιών 

 Η αλληλεπίδραση μεταξύ της ικανότητας διατήρησης και της εφοδιαστικής 

αλυσίδας είναι το κρίσιμο επόμενο βήμα από τις πρόσφατες εξετάσεις λειτουργιών και 

περιβάλλοντος (Corbett και Kleindorfer, 2003) και των λειτουργιών και της ικανότητας 

διατήρησης (Kleindorfer et al., 2005). Ενώ έχουν υπάρξει σημαντικές μελέτες σε σχέση με 

τις περιβαλλοντικές λειτουργίες, τις πολιτικές, τη στρατηγική, τη χρηματοδότηση, το 

σχεδιασμό προϊόντων, τις σχέσεις προμηθευτών και τη μετα-καταναλωτική διαχείριση 

προϊόντος, είναι κρίσιμο για προχωρήσει η πρόοδος συστημικών ζητημάτων που υπάρχουν 

στη διασύνδεση της διατηρησιμότητας, της περιβαλλοντικής διαχείρισης και των 

εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 Εδώ (Linton et al., 2007)  η μελέτη εστιάζει στην διατηρησιμότητα και στις 

εφοδιαστικές αλυσίδες. Κατ' αρχάς εξετάζονται, η σχέση μεταξύ αυτών των δύο εννοιών 

και την περιβαλλοντική διαχείριση των λειτουργιών. Δεύτερον, προωθούνται και 

εξετάζονται νέα ερωτήματα και ερευνητικές κατευθύνσεις για τη προοπτική μιας βιώσιμης 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Ενώ πολλοί από τους τομείς της έρευνας που προκύπτουν 

αφορούν άμεσα τη διαχείριση λειτουργιών, υπάρχει ένας μεγάλος αριθμός ανοικτών 

ζητημάτων που είναι διεπιστημονικής φύσης. Αυτή η διεπιστημονική φύση είναι εμφανής 

από την ποικιλία των τομέων μέσα στους οποίους οι ερευνητές και οι επαγγελματίες 

εξετάζουν προκλήσεις και επιπτώσεις της ικανότητας διατήρησης. Τέλος, εδώ 

τοποθετείται το ειδικό ζήτημα μέσα στην αυξανόμενη μελέτη των βιώσιμων εφοδιαστικών 

αλυσίδων. 

 Η διατηρησιμότητα συζητείται όλο και περισσότερο από τους φορείς χάραξης 

πολιτικής (President’s Council on Sustainable Development, 1996), από το λαϊκό τύπο και 

τα περιοδικά σε διάφορους τεχνικούς τομείς.  

 Οι πρώτες σκέψεις διατηρησιμότητας μπορούν να επισημανθούν σε πρακτικές 

πολλών αρχαίων πολιτισμών. Στα νεότερα χρόνια έχει στραφεί η προσοχή προς την 
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διατηρησιμότητα και το περιβάλλον μέσα από εργασίες οικονομολόγων και φιλοσόφων 

(Harding, 1968  Parsons, 1997). Ταυτόχρονα, η έννοια της διατηρησιμότητας εισήχθηκε 

στη λαϊκή κουλτούρα, σε βιβλία όπως το Lorax (Geisel, 1971)  και ταινίες όπως το Soylent 

Green. Στη δεκαετία του '90 αυτό μεταπήδησε σε θέματα όπως η εκτίμηση της 

διατηρησιμότητας μέσα από τη βιβλιογραφία του management και έχει αυξηθεί γρήγορα 

ως ερευνητικό πεδίο από τότε. 

 Η μετάβαση από ένα σύνολο τεχνικών εννοιών στη πολιτική και την 

επιχειρηματικότητα συνδέεται συνήθως με το βιβλίο «Το κοινό μας μέλλον», επίσης 

γνωστό ως έκθεση Brundtland (WCED, 1987). Η διατηρησιμότητα ορίζεται γενικά ως η 

χρησιμοποίηση πόρων για την ικανοποίηση των αναγκών του παρόντος χωρίς να γίνονται 

υποχωρήσεις πάνω στη δυνατότητα να ικανοποιηθούν οι ανάγκες των μελλοντικών γενιών 

(WCED, 1987  Daly και Cobb, 1994). Όπως ήταν αναμενόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις 

ασάφειες που περιβάλλουν αυτόν τον ορισμό, προέκυψαν εκατοντάδες διαφορετικές 

ερμηνείες για να καταστήσουν λειτουργική την διατηρησιμότητα. Κατά συνέπεια, ο 

ορισμός που καλύπτει το σύνολο της διατηρησιμότητας έθεσε περισσότερες ερωτήσεις 

από απαντήσεις. Αυτές οι ερωτήσεις περιλαμβάνουν: 

 Ποιους πόρους οι μελλοντικές γενιές θα χρειάζονται; 

 Σε ποια επίπεδα μπορούν να απελευθερωθούν ρύποι χωρίς την δημιουργία αρνητικού 

αποτελέσματος στις μελλοντικές γενιές; 

 Μέχρι ποιο σημείο οι μειώσιμες πηγές πόρων θα προσδιοριστούν στο μέλλον; 

 Σε ποιο επίπεδο οι ανανεώσιμοι πόροι μπορούν να χρησιμοποιηθούν εξασφαλίζοντας 

ότι οι πόροι αυτοί παραμένουν ανανεώσιμοι; 

 Μέχρι ποιο σημείο μπορεί η τεχνολογία να εξετάσει τη βιώσιμη χρήση των πόρων με 

συνεχή αύξηση του υλικού πλούτου; 

 Μέχρι ποιο σημείο μπορούν οι δυνάμεις της αγοράς να οδηγήσουν την 

διατηρησιμότητα; 

 Ο τρόπος ζωής πρέπει να αλλάξει και εάν ναι πώς; 

 Ποιο είδος πολιτικών απαιτείται για να επιτευχθεί η διατηρησιμότητα; 

 Ενώ άρχισε η συζήτηση σχετικά με τις επιπτώσεις της διατηρησιμότητας και τους 

τύπους του τρόπου ή της φιλοσοφίας ζωής που μπορεί να απαιτηθούν για να επιτευχθεί η 

διατηρησιμότητα (Hart, 1997,  Myers, 1997,  Vincent και Panayotou, 1997, Kemp,  1994), 

αυτή είναι ακόμα στα πρώτα στάδια της. Κάποιος μπορεί να υποστηρίξει ότι είναι πρόωρο 

ή ακριβώς μια ακαδημαϊκή περιέργεια η εξέταση της διατηρησιμότητας σε επίπεδο 
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λειτουργιών. Στο παρελθόν έχουν υπάρξει πολλά παραδείγματα απειλών και ανησυχιών 

για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία που ήταν είτε υπερβολικά προβεβλημένες είτε 

υποτιμημένες μετά από πρόσθετα στοιχεία και τις ιδέες που υπήρξαν (Wildavsky, 1995). 

Ωστόσο, μετά την αύξηση των περιβαλλοντικών ανησυχιών για τη διαδικασία ρύπανσης 

από παραγόμενα προϊόντα και διαδικασίες περιελήφθησαν γρήγορες και ουσιαστικές 

αλλαγές. Παραδείγματος χάριν, έχει υιοθετηθεί παγκοσμίως νομοθεσία που καταργεί 

σταδιακά τις χημικές ουσίες που ενδέχεται να μειώνουν το Όζον κατά τη διάρκεια ενός 

σχετικά σύντομου χρονικού διαστήματος (Cook, 1996  UNEP, 1994). Πιο πρόσφατα 

παρατηρείται μια σταθερή αύξηση της αναγνώρισης ως κοινωνικού ζητήματος από 

δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας λόγω του 

φαινομένου του θερμοκηπίου (Ball, 2004  Corey, 2004, 2005  Bodansky et al., 2004). Η 

διατηρησιμότητα, ως έννοια, έχει αρχίζει να ακολουθεί μια παρόμοια τροχιά, με άλλες 

νεότερες πρωτοβουλίες που προτείνονται ή υιοθετούνται από δημόσιους και ιδιωτικούς 

τομείς. 

 Πρόσφατα, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει γίνει ιδιαίτερος υποστηρικτής της 

διατηρησιμότητας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βλέπει αυτήν την ιδέα τόσο κρίσιμη για το 

μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε η τρέχουσα και μελλοντική νομοθεσία πρέπει να 

ενσωματώσει την διατηρησιμότητα στις εντολές εφαρμογής (American Chamber of 

Commerce of Europe, 2004). Μια πρόσφατη έκβαση είναι οι ευρωπαϊκές οδηγίες για τα 

απόβλητα και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό (EU, 2003a, b, Perchards, 2005). Εάν είναι μια 

ένδειξη η προηγούμενη επιρροή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της διαχείρισης της 

ποιότητας και της ευρείας υιοθέτησης της πιστοποίησης του ISO 9001, η έμφαση της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην διατηρησιμότητα είναι πιθανό να είναι ένας ισχυρός 

προάγγελος των ενεργειών από άλλους. Πολλές άλλες χώρες και δικαιοδοσίες εισάγουν 

νομοθεσία που αντιμετωπίζουν παρόμοια ζητήματα (Maine, 2005, State of California, 

2003, State of Minnesota, 2003, DEP, 2002,  Shih, 2001, DEP, 1998  Micklitz, 1992). 

 Σαφώς υπάρχει ικανοποιητική δραστηριότητα και τρέχουσα ανάπτυξη στον τομέα 

της διατηρησιμότητας και αξίζει για τους ερευνητές λειτουργιών διοίκησης και τους 

επαγγελματίες να εξετάσουν τις επιπτώσεις και τις επιδράσεις της διατηρησιμότητας σε 

παραδοσιακές υποθέσεις και πρακτικές στον τομέα διαχείρισης λειτουργιών. Ενώ μερικές 

από τις σχετικές ερωτήσεις έχουν εξεταστεί από την εργασία, θέματα όπως ο πιο πράσινος 

σχεδιασμός προϊόντων (Lennox et al., 2000,  Dambach και Allenby, 1995,  Sarkis, 1995), 

η καθαρότερη τεχνολογική διαδικασία (Clelland et al., 2000,  Hasek, 1997,  Porter και van 
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der Linde, 1995,  Huisingh και Martin, 1986), η παράταση ζωής των προϊόντων (Linton 

και Jayaraman, 2005), και τα περιβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης (Sroufe, 2004, 

Melnyk et al., 2003, Kitazawa και Sarkis, 2000), δεν εξετάζονται από την ενοποιημένη 

προοπτική της διατηρησιμότητας. Επίσης άξια λόγου είναι η έρευνα στη βιομηχανική 

οικολογία, ένας τομέας που εξετάζει τις βιομηχανικές διαδικασίες από την προοπτική ενός 

βιολογικού οικοσυστήματος (Allenby, 2000  Esty και Porter, 1998, Ayres, 1989). Η 

βιομηχανική οικολογία προσφέρει χρήσιμες ιδέες στους ερευνητές στην παραγωγική 

χρήση χρήσης των υποπροϊόντων (απόβλητα) που παράγονται κατά μήκος μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας. Αναφορές στη βιομηχανική οικολογία περιλαμβάνουν οι: Frosch 

(1994), Frosch και Gallopoulos (1989). Αφού προσφέρθηκε μιας επισκόπηση της 

διατηρησιμότητας, της αυξανόμενης σημασίας της διατηρησιμότητας στην πολιτική, και 

των περιορισμών της τρέχουσας έρευνας σε πολλές τοποθετήσεις διατηρησιμότητας, 

παρακάτω παρουσιάζεται περιληπτικά η αλληλεπίδραση μεταξύ της διατηρησιμότητας και 

των εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών, η εστίαση στη βελτιστοποίηση 

των λειτουργιών έχει κινηθεί από μια συγκεκριμένη εγκατάσταση ή οργανισμό προς την 

ολοκληρωμένη εφοδιαστική αλυσίδα. Με τη βελτιστοποίηση κατά μήκος ολόκληρης της 

σειράς βημάτων που περιλαμβάνονται στην παραγωγή ενός προϊόντος είτε είναι αγαθό ή 

υπηρεσία, μπορεί να παραχθεί η μέγιστη αξία με το χαμηλότερο δυνατό κόστος (Handfield 

και Nichols, 1999). Σε πολλές περιπτώσεις, αυτή η προσέγγιση απαιτεί οι οργανισμοί να 

λειτουργούν χαμηλότερα από το βέλτιστο όσον αφορά το κόστος για να δημιουργηθεί η 

μέγιστη πιθανή αξία κατά μήκος ολόκληρης της εφοδιαστικής αλυσίδας (Leenders και 

Blenkhorn, 1988). 

 Η εστίαση στις εφοδιαστικές αλυσίδες αποτελεί ένα βήμα προς την ευρύτερη 

υιοθέτηση και την ανάπτυξη της διατηρησιμότητας, δεδομένου ότι η εφοδιαστική αλυσίδα 

εξετάζει το προϊόν από την αρχική επεξεργασία πρώτων υλών στην παράδοση στον 

πελάτη. Εντούτοις, η διατηρησιμότητα πρέπει επίσης να ενσωματώσει ζητήματα και ροές 

που επεκτείνονται πέρα από τον πυρήνα της διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων δηλαδή 

στο σχεδιασμό προϊόντων, σε κατασκευή υποπροϊόντων, σε υποπροϊόντα που παράγονται 

κατά τη διάρκεια της χρήσης προϊόντων, στη παράταση ζωής των προϊόντων, σε προϊόντα 

του τέλους ζωής, και διαδικασίες ανάκτησης στο τέλος της ζωή του. 

 Τεχνικές όπως η αξιολόγηση του κύκλου ζωής (Rebitzer et al., 2004  Pennington et 

al., 2004) χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν στον σχεδιασμό προϊόντος για να 



  93

ελαχιστοποιήσουν την περιβαλλοντική επίδρασή του κατά τη διάρκεια της 

χρησιμοποιήσιμης ζωής του και κατόπιν (Karna και Heiskanen, 1998). Αυτός ο τομέας 

διασυνδέει την εφαρμοσμένη μηχανική και το σχεδιασμό προϊόντων και εξετάζει τη 

μείωση των πόρων καθώς επίσης και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

 Η εκτίμηση της εκτεταμένης εφοδιαστικής αλυσίδας περιλαμβάνει τη μείωση και 

την αποβολή των υποπροϊόντων μέσω καθαρότερων τεχνολογικών διαδικασιών (Kemp, 

1994, Johansson, 1992) ποιότητας και λιτές τεχνικές παραγωγής (Zink, 2005,  Zhu και 

Sarkis, 2004, King και Lennox, 2001). Από τη βιβλιογραφία βιομηχανικής οικολογίας και 

την αυξανόμενη έρευνα από τους κατασκευαστές διαπιστώνεται ότι είναι η χρήση των 

υποπροϊόντων της κατασκευής όπως η χρήση της θερμότητας των απορριμμάτων για τις 

συνθήκες του χώρου ή η χρήση των απορριμμάτων τροφίμων για την παραγωγή των νέων 

τροφίμων (Frosch και Gallopoulos, 1989). Αυτό είναι μια λειτουργία και του σχεδιασμού 

διαδικασίας και της δραστηριότητας συνεχούς βελτίωσης. 

 Η διαχείριση της διατηρησιμότητας προϊόντων δεν είναι μόνο μια λειτουργία του 

σχεδιασμού, αλλά και διαχείρισης προϊόντος. Η πιθανότητα για μεγάλες ευκαιρίες και 

κέρδος έχουν αναγνωριστεί από πολλούς που έχουν ζητήσει εκτεταμένη συμμετοχή και 

ευθύνη των παραγωγών. Αυτή η συμμετοχή έχει εμφανιστεί στις κλήσεις για την παροχή 

προϊόντος ως υπηρεσία (Michaelis και Coates, 1994) ή για τους κατασκευαστές που 

παρέχουν μια σειρά υπηρεσιών για να υποστηρίξουν και να συμπληρώσουν την πώληση 

του αρχικού προϊόντος (Wise και Baumgartner, 1999). 

 Υπάρχουν ποικίλες τεχνικές που χρησιμοποιούνται για να επεκτείνουν τη ζωή των 

προϊόντων (Linton και Jayaraman, 2005). Μέσω της επέκτασης της ζωής προϊόντων, 

αποφεύγεται η μείωση των πόρων μέσω της παραγωγής νέων προϊόντων. Αυτή η 

προσέγγιση είναι ενάντια στο σχεδιασμό για τη τυπική διαδικασία  παλαίωσης προϊόντος 

στη καταναλωτική κοινωνία. Ωστόσο, αυξάνει την δημιουργημένη  αξία από ένα 

μεμονωμένο προϊόν. Η πρόκληση για τον προμηθευτή του προϊόντος είναι να αναπτύξει 

προσφορές που του επιτρέπουν να αποκτήσει περισσότερη αξία προϊόντος. Τέτοιες 

προσεγγίσεις συζητούνται σχετικά με τα υποπροϊόντα που παράγονται κατά τη διάρκεια 

της χρήσης προϊόντων. Ενώ μερικοί κατασκευαστές έχουν κεφαλαιοποιήσει τις ευκαιρίες 

που δημιουργούνται από τη παράταση της ζωής των προϊόντων (περιλαμβάνονται 

παραδείγματα: Woellert, 2006, Guide et al., 2003, Linton και Johnston, 2000), η αποτυχία 

των κατασκευαστών εξοπλισμού να κεφαλαιοποιήσουν τις ευκαιρίες έχουν οδηγήσει σε 
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ιδιαίτερα έντονες κερδοφόρες επιχειρήσεις σε τέτοιες περιοχές όπως η επανακατασκευή 

(Arndt, 2005, Lund, 1982, 1984).  

 Η διάθεση του προϊόντος στο τέλος της ζωής του στηρίζεται κατά μεγάλο μέρος 

στις ενέργειες που λαμβάνονται σε πιο αρχικά στάδια. Ο αρχικός σχεδιασμός προϊόντων 

έχει μεγάλη επιρροή στο βαθμό στον οποίο ένα προϊόν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί, να 

ανακυκλωθεί, να αποτεφρωθεί ή να πεταχτεί. Παραδείγματος χάριν, το υψηλό περιεχόμενο 

σε μόλυβδο στο καθοδικό σωλήνα ακτίνων και τα προϊόντα ηλεκτρονικής οδηγεί σε 

περιπλοκές για τη διάθεση του λόγω της τοξικότητας του μολύβδου. Στην περίπτωση της 

ηλεκτρονικής, η σταδιακή κατάργηση της χρήσης μολύβδου σε ύλες συγκολλήσεως (δείτε 

παραδείγματος χάριν Liew et al., το 2006) περιέπλεξε τις αποφάσεις διάθεσης. Ενώ στην 

περίπτωση των καθοδικών σωλήνων ακτίνων, μερικές υπηρεσίες έχουν εισαγάγει τους 

πρόσθετους κανονισμούς ώστε να εκτραπούν αυτά τα προϊόντα από τα δημοτικά υλικά 

οδόστρωσης με την πρόθεση της χώνευσης του μολύβδου από νέα προϊόντα (Linton και 

Yeomans, 2004). Οι πολιτικές που έχουν αναπτυχθεί με την πρόθεση της παραγωγής με 

πιο περιβαλλοντικά ευνοϊκούς τρόπους διάθεσης στο τέλος της ζωής των προϊόντων έχουν 

οδηγήσει μέχρι τώρα σε περισσότερη αποθήκευση του προϊόντος και σε λιγότερη 

ανακατανομή των μερών και των υλικών σε νέα προϊόντα από ότι προοριζόταν (Shih, 

2001  Micklitz, 1992). Οι επιθυμητές εκβάσεις όχι μόνο απαιτούν αλλαγές στη διαδικασία 

που συνδέεται με την εκπόνηση των πολιτικών για το περιβάλλον, των κανονισμών, των 

κινήτρων και των αντικινήτρων  αλλά και σε σχετικές λειτουργικές πτυχές: πρόβλεψη, 

logistics, διεργασίες και άλλες σχετικές με τις διεργασίες λειτουργίες. Μέχρι σήμερα η 

ουσιαστική έρευνα έχει εστιάσει στη σύλληψη της παραμένουσας αξίας στα προϊόντα στο 

τέλος της ζωής τους (Guide και van Wassenhove, 2003,  Guide et al., 2000,  Guide, 2000  

Gungor και Gupta, 1999,  Fleischmann et al., 1997). 

 Η αποκατάσταση των χρησιμοποιημένων προϊόντων έχει γρήγορα γίνει ένας 

τομέας αυξανόμενης σπουδαιότητας. Διάφορα papers έχουν δημοσιευθεί πάνω στις 

εκτιμήσεις σχεδιασμού για τα δίκτυα αποκατάστασης προϊόντων (Thierry et al. 1995,  

Bloemhof- Ruwaard et al., 1999,  Fleischmann et al., 2000, Jayaraman et al., 2003,  Dekker 

et al.,, 2004,  Flapper et al., 2005). Αυτά τα papers περιλαμβάνουν τους τύπους προϊόντων 

όπως το carpeting (Louwers et al., 1999), τα αντιγραφικά (Krikke et al., 1999), τα 

υποπροϊόντα χάλυβα (Spengler et al., 1997), την επαναχρησιμοποιήσιμη συσκευασία 

(Kroon και Vrijens, 1995) και την άμμο (Barros et al., 1998). 
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 Διάφορες μελέτες έχουν διαπιστώσει μια αυξανόμενη έμφαση ότι η 

διατηρησιμότητα στη εφοδιαστική αλυσίδα συσχετίζεται με το χαμηλότερο κόστος και μια 

ουδέτερη ή θετική επίδραση στην αξία (π.χ., Rao και Holt, 2005, Florida, 1996). 

Εντούτοις, άλλοι έχουν ζητήσει την ανταλλαγή μεταξύ αυτού που είναι οικονομικά λογικό 

για τα μέλη εφοδιαστικών αλυσίδων και αυτού που είναι πολύ σημαντικό για το ολόκληρο 

σύστημα ή τον πληθυσμό (Walley και Whitehead, 1994). 

 Η επέκταση της εφοδιαστικής αλυσίδας για να περιλάβει ζητήματα όπως, η 

επανακατασκευή, η ανακύκλωση και η ανανέωση προσθέτουν ένα πρόσθετο επίπεδο 

πολυπλοκότητας στο υπάρχον σχεδιασμό εφοδιαστικών αλυσίδων εκτός από ένα νέο 

σύνολο πιθανών στρατηγικών και λειτουργικών ζητημάτων, που μπορούν στη συνέχεια να 

αυξήσουν τα κόστη, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Δύο βασικά προβλήματα δίνουν 

αφορμή για αυτά τα ζητήματα: (α) η αβεβαιότητα που συνδέονται με τη διαδικασία 

ανάκτησης σε σχέση με την ποιότητα, την ποσότητα, και το συγχρονισμό των 

επιστρεφόμενων προϊόντων, των εμπορευματοκιβωτίων, των παλετών και της 

συσκευασίας και (β) η συλλογή και η μεταφορά αυτών των προϊόντων, 

εμπορευματοκιβωτίων, παλετών και της συσκευασίας. Τα αυξανόμενα κόστη μπορούν να 

αντανακλούν στη μεταφορά των εξωτερικών κόστους από στην κοινωνία, στους εταίρους 

εφοδιαστικών αλυσίδων. Εάν αντιμετωπίζεται ευρύτερα, η διατηρησιμότητα ανοίγει ένα 

μεγαλύτερο σύνολο ευκαιριών για τη βελτίωση που μπορεί να απαιτήσει η 

βραχυπρόθεσμη επένδυση (Corbett και Klassen, 2006). 

 Η παρατήρηση του γεγονότος ότι η διατηρησιμότητα είναι διεπιστημονική είναι 

μόνο η αρχή. Η διατηρησιμότητα έχει βαθιές ρίζες και στις Φυσικές και τις Κοινωνικές 

Επιστήμες. Η κατανόηση της επίδρασης και της αλληλεπίδρασης των διαφορετικών 

δραστηριοτήτων με το φυσικό περιβάλλον και η επίπτωσή της στην τρέχουσα και στη 

μελλοντική ποιότητα ζωής είναι βασισμένη σε προόδους ποικίλων τομέων των Φυσικών 

Επιστημών. Επιπλέον, οι Κοινωνικές Επιστήμες είναι κρίσιμες για την ερμηνεία και τη 

στάση μας απέναντι στην διατηρησιμότητα, συμπεριλαμβανομένων και των πολιτιστικών 

κανόνων, των συμπεριφορών ατόμων και ομάδων, του ρόλου της κυβέρνησης και της 

κοινότητας, της σχέσης με την επιστήμη, και της σχέσης με το φυσικό περιβάλλον. Κατά 

συνέπεια, η ανθρωπολογία, η πολιτική επιστήμη, η ψυχολογία και η κοινωνιολογία 

αλληλεπιδρούν με τις φυσικές επιστήμες και ερμηνεύονται και ρυθμίζονται μέσω της 

ανάπτυξης της πολιτικής. 
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 Αλλαγές στην πολιτική, όπως αυτή για τον ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

στην Ευρώπη (EU, 2003a), ώθησαν και τους κατασκευαστές και τους ερευνητές να 

αναζητήσουν επιλογές να βελτιωθεί η διατηρησιμότητα των διαδικασιών σε ολόκληρη τη 

εφοδιαστική αλυσίδα. Εντούτοις, η αλλαγή μπορεί επίσης να στραφεί σε αντίθετη 

κατεύθυνση. Η έρευνα και η πρακτική στη διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων μπορούν να 

έχουν επιπτώσεις στην πολιτική, την επιστήμη ή τις Κοινωνικές Επιστήμες με την 

παρουσίαση εναλλακτικών σεναρίων για την ανάπτυξη βιώσιμων εφοδιαστικών αλυσίδων. 

Η διατηρησιμότητα επιτείνει την έννοια της διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων ώστε να 

εξετάσει τη βελτιστοποίηση των διαδικασιών από μια ευρύτερη οπτική (ολόκληρο το 

παραγωγικό σύστημα και η επιμέλεια της παραγωγής σε αντιδιαστολή με την απλή 

παραγωγή ενός συγκεκριμένου προϊόντος. Οι Matos και Hall (2007) στην εργασία τους για 

την ενσωμάτωση της διατηρησιμότητας στη εφοδιαστική αλυσίδα, εξετάζουν την έννοια 

της βελτιστοποίησης δεδομένου ότι ερευνούν πώς η πολυπλοκότητα συνδέεται με τον 

ορισμό, το συντονισμό και την αλληλεπίδραση όταν οι εταίροι αυξάνουν ουσιαστικά. 

 Επιπλέον η διατηρησιμότητα εισάγει λιγότερο ποσοτικά προσδιορίσιμες εκτιμήσεις 

σχετικά με το φυσικό περιβάλλον και με κοινωνικά ζητήματα (ποια είναι η τριπλή 

κατώτατη γραμμή στη επιχειρησιακή ηθική και τη λογιστική, Elkington, 1998). 

Παραδείγματος χάριν οι Quak και de Koster (2007) στην εργασία τους που ερευνούν την 

ευαισθησία των πωλητών στις πολιτικές διατηρησιμότητας έχουν εκτιμήσει την 

αλληλεπίδραση μεταξύ της οικονομικής θεώρησης με κοινωνικά και περιβαλλοντολογικά 

θέματα στα logistics, όπως η ηχορύπανση, η συμφόρηση, και οι εκπομπές διοξειδίου του 

άνθρακα.  

 Όπως εξετάζεται από ερευνητές όπως οι Webster και Mitra (2007) στη μελέτη 

ανταγωνιστικής στρατηγικής τους στην επανακατασκευή και το αντίκτυπο των νόμων 

ανάκλησης, η προηγουμένως αναφερθείσα τάση για τις έννοιες της ολοκλήρωσης της 

διατηρησιμότητας στη νομοθεσία αλλάζουν το περιβάλλον που οι εταιρίες δρουν και τη 

φύση του ανταγωνισμού. Αυτές οι αλλαγές απαιτούν η διοίκηση όχι μόνο να 

αντιμετωπίσει νέα ζητήματα, όπως η αντίστροφη εφοδιαστική αλυσίδα, αλλά για να 

αλλάξουν στενά τις υπάρχουσες πρακτικές και να δημιουργήσουν τη νέα παραγωγή και τα 

συστήματα διαχείρισης. Οι Kocabasoglu et al., (2007), εξετάζουν μερικά από αυτά τα 

ζητήματα στην έρευνά τους συνδέοντας προς τα εμπρός και τις αντίστροφες επενδύσεις 

εφοδιαστικών αλυσίδων που καταλήγουν στο ρόλο της επιχειρησιακής αβεβαιότητας. 

Επεξηγώντας τα πλατιά αποτελέσματα που η ολοκλήρωση των εκτιμήσεων 
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διατηρησιμότητας έχει στη εφοδιαστική αλυσίδα στην πολιτική, το ανταγωνιστικό 

περιβάλλον και τη στρατηγική, είναι επίσης κρίσιμο ότι πρέπει να εξεταστούν πολλά 

κρίσιμα τακτικά και λειτουργικά ζητήματα. Παραδείγματος χάριν οι Ackali et al., (2007) 

εξετάζουν μια αποκεντρωμένη συλλογή και επεξεργασία προϊόντων που βρίσκονται στο 

τέλος της ζωής τους και οι Mazhar et al., (2007), εξετάζουν πώς θα λάβουν την καλύτερη 

χρήση τα χρησιμοποιημένα προϊόντα μέσω της εκτίμησης της παραμένουσας ζωής των 

χρησιμοποιημένων συστατικών στα καταναλωτικά προϊόντα: ανάλυση δεδομένων κύκλου 

ζωής από τον Weibull και τα τεχνητά νευραλγικά δίκτυα. Είναι επίσης εμφανές επάνω 

στην αντανάκλαση σε αυτό και άλλης έρευνας ότι λόγω της κλειστής φύσης του 

συστήματος της διατηρησιμότητας, οι ευκαιρίες να τροποποιηθούν οι διαδικασίες ή οι 

αλλαγές στην τακτική μπορούν να έχουν ουσιαστικά αποτελέσματα στην πολιτική, τη 

σταθερή στρατηγική και το ανταγωνιστικό περιβάλλον. 

 Ενώ η διατηρησιμότητα παρέχει ένα επιστέγασμα για ένα μεγάλο μέρος της 

προηγούμενης και τρέχουσας περιβαλλοντικής έρευνας σε λειτουργίες, η διατηρησιμότητα 

κινείται πέρα από την τρέχουσα κοινή πρακτική. Οι εφοδιαστικές αλυσίδες πρέπει να 

επεκταθούν ρητά για να περιλάβουν τα υποπροϊόντα της εφοδιαστικής αλυσίδας, για να 

εξετάσουν ολόκληρο το κύκλο ζωής του προϊόντος, για να βελτιστοποιήσουν το προϊόν όχι 

μόνο από μια σκοπιά τρέχοντος κόστους αλλά και μια σκοπιά συνολικού κόστους. Το 

συνολικό κόστος πρέπει να περιλάβει τα αποτελέσματα της μείωσης των πόρων και την 

παραγωγή υποπροϊόντων που ούτε συλλαμβάνονται ούτε χρησιμοποιούνται (ρύποι και 

απόβλητα). Είναι κρίσιμη η έρευνα στις λειτουργικές επιπτώσεις των διάφορων πολιτικών 

και τον τρόπο που η επιχείρηση μπορεί να ενσωματώσει την διατηρησιμότητα, δεδομένου 

ότι οι σύγχρονες νομικές τάσεις θα εξαναγκάσουν να συμβούν πολλές από αυτές τις 

αλλαγές ακόμα κι αν η ακαδημαϊκή και η πρακτική έρευνα δεν είναι έτοιμες. Τέτοια 

έρευνα απαιτεί όχι μόνο πολλές ερωτήσεις να απαντιούνται, αλλά απαιτεί και μια ευρεία 

ποικιλία προσεγγίσεων συμπεριλαμβανομένου: της ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών 

(Matos και Hall, 2007), της στατιστικής δοκιμής των υποθέσεων (Kocabasoglu et al.., 

2007), του μοντέλου πολλαπλών περιπτώσεων (Quak και de Koster, 2007), την ανάπτυξη 

μοντέλου (Webster και Mitra, 2007,  Ackali et al., 2007) και την εκμάθηση μηχανών 

(Mazhar et al., 2007). 
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6.3. Timing κύκλου λειτουργίας εφοδιαστικής αλυσίδας 

Αν οι συλλεχθείσες ποσότητες βιομάζας αντιμετωπιστούν με ένα ολοκληρωμένο 

και αυστηρά οργανωμένο και διοικούμενο σύστημα παραγωγής-προεπεξεργασίας-

μετατροπής συνήθως δεν υπάρχουν ιδιαίτερες απαιτήσεις συγχρονισμού. Αντίθετα αν τα 

υπολείμματα ή οι ενεργειακές πρώτες ύλες είναι ευρέως διανεμημένες σε ιδιοκτήτες, θα 

πρέπει να ακολουθείται το στάδιο της προ-επεξεργασίας σε δορυφορικές εγκαταστάσεις 

και η μεταφορά της προεπεξεργασμένης πρώτης ύλης σε μια κεντρική θέση με τρόπο ώστε 

η εφοδιαστική αλυσίδα να διαθέτει συγχρονισμό δηλαδή να μην υποαπασχολείται ή 

υπεραπασχολείται, να μη μειώνονται επικίνδυνα τα αποθέματα και να μην παρατηρούνται 

ελλείψεις.. Η μέθοδος ποικίλει ανάλογα με τον τύπο του υπολείμματος ή της ενεργειακής 

σοδειάς, της έκτασης, της διαθεσιμότητας μηχανημάτων, της θέσης, της εδαφολογικής 

πρόσβασης κ.λπ. Εάν η βιομάζα προέρχεται από δασικά υπολείμματα σε ορεινά εδάφη, 

υπολείμματα άχυρου, συγκομιδές δημητριακών που αναπτύσσονται σε καλλιεργήσιμο 

έδαφος, ή μη φαγώσιμα μέρη φυτικών καλλιεργειών πρέπει να ακολουθείται η κατάλληλη 

και σωστά οργανωμένη εφοδιαστική αλυσίδα, να ακολουθούνται οι εξελίξεις στη 

τεχνολογία μετατροπής που είναι διαθέσιμη τώρα ή στον κοντινό μέλλον, να 

ακολουθούνται διεργασίες που θα παράγουν περιβαλλοντικά αποδεκτά προϊόντα 

βιοενέργειας και βέβαια στην αλυσίδα αυτή να συμμετάσχουν αποδοτικά μεταφορικά 

μέσα ώστε ολόκληρη η αλυσίδα να λειτουργεί με τον αναγκαίο συγχρονισμό. 

Το timing της εφοδιαστικής αλυσίδας απαιτεί τη διατηρησιμότητα και την 

ανατροφοδοσία αποθεμάτων πρώτων υλών, την συνέχεια απασχόλησης των εταίρων στον 

κλάδο μεταφορών, στις δορυφορικές εγκαταστάσεις προ-επεξεργασίας, την 

ελαχιστοποίηση της χρήσης μηχανολογικού εξοπλισμού, την συνέχεια τροφοδοσίας του 

κεντρικού εργοστασίου μετατροπής βιομάζας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες 

ξηρότητας πρώτης ύλης και του αναγκαίου χρόνου παραμονής σε αποθήκες ή το χωράφι. 

Η προσεκτική ανάπτυξη ενός συστήματος για να ελαχιστοποιήσει τη χρήση 

μηχανημάτων, την ανθρώπινη προσπάθεια και τις ενεργειακές εισαγωγές μπορεί να 

ασκήσει ιδιαίτερη επίδραση στο κόστος της βιομάζας όπως παραδίδεται στην πύλη 

εργοστασίων επεξεργασίας. Τα παραπάνω δεδομένα διαμορφώνονται εντελώς διαφορετικά 

σε περιπτώσεις συγκομιδής, προ-επεξεργασίας, χειρισμού και συστημάτων μεταφοράς για  

περιστάσεις σε δάσος με εγκαταστάσεις βιοενέργειας και ξηρότητα πρώτης ύλης 50% και 
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ακτίνα 80km και σε περιπτώσεις επίπεδων ενεργειακών φυτειών με 30 km ακτίνα 

μεταφοράς, κοπής, προ-επεξεργασίας και αποθήκευσης.  

Πριν φυτευτεί μια ενεργειακή σοδειά η πρώτη ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί 

είναι πώς θα συλλεχθεί η σοδειά. Για μερικές συγκομιδές όπως η φυτική χλόη, τα 

υπάρχοντα γεωργικά μηχανήματα όπως οι θεριστικές μηχανές και οι πρέσες σανού 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη λειτουργία συγκομιδής. Άλλες συγκομιδές όπως τα 

δάση μικρού κύκλου ανάπτυξης θα χρειαστούν ειδικά σχεδιαζόμενες θεριστικές μηχανές 

που τείνουν να είναι ιδιαίτερα ακριβές. Η έρευνα και η μελέτη πρέπει να επιλύει σε μικρή 

κλίμακα, ζητήματα όπως: 

  Την απόκτηση πρόσβασης σε υγρό καιρό για τα βαριά μηχανήματα και τα 

ρυμουλκούμενα οχήματα και τη διαμόρφωση του χρονικού κύκλου διαχείρισης και 

προεπεξεργασίας ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες. 

 Τις διαθέσιμες περιοχές για τη συσσώρευση βιομάζας σε προσωρινή αποθήκευση και 

τους χρόνους συσσώρευσης για την  ξήρανση της πρώτης ύλης. 

 Το σχεδιασμός μιας φυτείας δέντρων που να επιτρέπει σε μια θεριστική μηχανή να 

αποκτήσει πρόσβαση και να ελίσσεται και οι χρόνοι μετακίνησης στην ενεργειακή 

καλλιέργεια. 

 Την εξυπηρέτηση από τη θεριστική μηχανή και από τα ρυμουλκά για τη συλλογή 

βιομάζας και το πόσο συμβαδίσει με το ποσοστό υλικού που συλλέγεται. 

 Την αξιολόγηση της εγγύτητας στην άκρη του δρόμου για την πρόσβαση με τα 

οχήματα μεταφορών  αλλά και των χρόνων μεταφοράς και απασχόλησης των 

μεταφορικών μέσων. 

 Το σχεδιασμό του γενικού συστήματος με τις ικανότητες των διαθέσιμων μηχανών 

προκειμένου να μεταβιβαστεί η βιομάζα από τις θεριστικές μηχανές, τα ρυμουλκά, 

τους προσωρινούς χώρους αποθήκευσης και τα φορτηγά χωρίς δαπανηρές 

καθυστερήσεις. 

Τα παραπάνω αποτελούν ιδιαίτερες κάθε φορά παραμέτρους που προσδίδουν 

μοναδικότητα στο κάθε εξεταζόμενο σύστημα. Μέσα στα όρια κάθε μοναδικού 

συστήματος ο χρονικός κύκλος του κάθε χωριστού σταδίου της εφοδιαστικής αλυσίδας 

απαιτεί προσεκτικό προγραμματισμό σε ένα πρώτο στάδιο ανάπτυξης του προγράμματος 

διαχείρισης ώστε να μη δημιουργούνται νεκροί χρόνοι ακινησίας, διακοπής λειτουργίας 

και έλλειψη πρώτων υλών. 
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7. Μεταφορά 

7.1. ∆ιαχείριση στόλου 

 Παρακάτω παρατίθεται μια μεθοδολογία διαχείρισης στόλου μέσω ενός 

συστήματος γραμμικού προγραμματισμού για τον καθορισμό επιλογής υλικών και 

βελτιστοποίησης κόστους σε ένα σύστημα εφοδιαστικής αλυσίδας στη Σουηδία. Η 

συλλογή πρώτων υλών ώστε να γίνει επεξεργασία (Eriksson και Björheden, 1989)  σε 

καύσιμα ροκανίδια  και να παραδοθούν σε εγκαταστάσεις θέρμανσης αποτελεί ένα τέτοιο 

παράδειγμα. Το κέντρο αυτής της παραγωγής είναι ένας τερματικός σταθμός καυσίμων 

που βρίσκεται 20 χλμ έξω από μια Σουηδική πόλη που είναι περιφερειακή πρωτεύουσα 

μιας διοικητικής περιφέρειας. Η πόλη αυτή καταναλώνει τα περισσότερα από τα ροκανίδια 

καυσίμων. Δεδομένου ότι οι παραδόσεις, βραχυπρόθεσμα, ρυθμίζονται με συμβάσεις, το 

διαχειριστικό πρόβλημα είναι να ελαχιστοποιηθούν τα μεταβλητά κόστη της παραγωγής. 

 Διαφορετικές πρώτες ύλες είναι διαθέσιμες σε διάφορες περιοχές υλοτομίας και 

θέσεις επεξεργασίας. Η επεξεργασία των πρώτων υλών μπορεί να εκτελεσθεί στον 

τερματικό σταθμό χρησιμοποιώντας το σταθερό εξοπλισμό ή από αναδόχους 

χρησιμοποιώντας διαφορετικούς τύπους κινητών αλεστηρίων (Eriksson και Björheden, 

1989)  που μπορούν να λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε θέση μεταξύ της πηγής και του 

καταναλωτή. Τέσσερις διαφορετικές πρώτες ύλες μπορούν να αγοραστούν: to chipwood 

(πολτός ξύλου χαμηλής ποιότητας), υπολείμματα υλοτομίας (κορυφές και κλαδιά 

υλοτομήσιμων δέντρων), τμήματα δέντρων (κούτσουρα σε μήκος μεταφοράς), και 

υπολείμματα πριονιστηρίων (απορρίμματα, σκόνη πριονιών και φλοιός). Το αρχικό 

ενεργειακό περιεχόμενο ανά μονάδα όγκου διαφέρει μεταξύ αυτών των πρώτων υλών 

όπως και το κόστος της αγοράς, του χειρισμού και της μεταφοράς τους. Συνολικά, οι 

προαπαιτούμενοι όροι που σκιαγραφούνται ανωτέρω σημαίνουν ότι το κόστος παραγωγής 

ανά ενεργειακή μονάδα μπορεί να ποικίλει (Eriksson και Björheden, 1989) μέσα σε ένα 

ευρύ φάσμα ανάλογα με το υλικό προέλευσης και του μετέπειτα χειρισμού και της 

επεξεργασίας του. 

 Ύστερα από γραμμικό προγραμματισμό διαπιστώθηκε (Eriksson και Björheden, 

1989)  ότι. η βελτιστοποίηση της παραγωγής δασικών καυσίμων σημαίνει ουσιαστικά 

κόστη μεταφορών. Η χρήση των κινητών αλεστηρίων, που προτείνεται από το πρότυπο, 

προκαλεί μια μικρή αύξηση στο κόστος επεξεργασίας έναντι της επεξεργασίας στον 
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τερματικό σταθμό. Συγχρόνως, εν τούτοις, εμφανίζεται ως πιθανή μια σημαντική μείωση 

κόστους, δεδομένου ότι τα λειτουργικά κόστη μεταφοράς ροκανιδιών είναι χαμηλότερα 

και η άμεση μεταφορά από την πηγή στον καταναλωτή αποβάλλει τη δαπανηρή 

μεταφόρτωση των φορτηγών στον τερματικό σταθμό. Πριν από τη μελέτη, 89% της 

πραγματικής επεξεργασίας καυσίμων έγινε στον τερματικό σταθμό ενώ μόνο 11% του 

συνολικού όγκου καυσίμων παρήχθη με τον κινητό εξοπλισμό. Το πρότυπο, αντίθετα προς 

την πρακτική, έδειξε ότι οι βέλτιστες ροές είναι εκείνες με τα κινητά αλεστήρια και η 

άμεση μεταφορά στις εγκαταστάσεις θέρμανσης. Όπως αποδείχθηκε, η προτεινόμενη 

έκταση της κινητής άλεσης είναι 46% του συνολικού όγκου καυσίμων, ή 92% του 

συνολικού όγκου που υποβάλλεται σε επεξεργασία από τα αλεστήρια. Το υπόλοιπο 8% 

που προτείνεται να αλεστεί στον τερματικό σταθμό, αποτελείται από τα πρόσθετα, 

χονδροειδή ροκανίδια καυσίμων που δεν μπορούν να παραχθούν από τις κινητές μονάδες. 

 Έχει αποδειχθεί επίσης και προτάθηκε από το πρότυπο ότι απαιτούνται σημαντικές 

αλλαγές στην απόκτηση των πρώτων υλών. Η πιο σημαντική (Eriksson και Björheden, 

1989)  είναι ότι σχεδόν όλο το chipwood στο πρότυπο αντικαθίσταται από τα υπολείμματα 

υλοτομίας. Επίσης, το πρότυπο αντικαθιστά τα υπολείμματα πριονιστηρίων με μεγάλες 

ποσότητες τεμαχισμένων ξύλων. Αυτές οι αλλαγές είναι εν μέρει ένα αποτέλεσμα της 

εκτενούς χρήσης των κινητών αλεστηρίων στη λύση του γραμμικού προγραμματισμού. 

Πριν από τη μελέτη, η ικανότητα παραγωγής του τερματικού σταθμού χρησιμοποιήθηκε 

πλήρως, με εργασία και μηχανήματα που χρησιμοποιήθηκαν με υπερωρίες. Η χρήση 

κινητών αλεστηρίων παρέχει τη πλήρη ικανότητα παραγωγής έτσι ώστε η παραγωγή 

ροκανιδιών από τα υπολείμματα πριονιστηρίων να μπορεί να αυξηθεί χωρίς να προκαλέσει 

οποιεσδήποτε υπερωρίες. 

 Μετά από την απόκτηση όταν γίνεται επεξεργασία και αμέσως καύση, τα 

υπολείμματα πριονιστηρίων είναι η λιγότερη δαπανηρή πηγή ενέργειας. Το πρότυπο 

επομένως προτείνει μια αυξανόμενη χρήση αυτής της πρώτης ύλης, από 45 έως 50 % σε 

όγκο. Ωστόσο δεν αγοράζεται όλη αυτή η πρώτη ύλη, εξαιτίας των αποτελεσμάτων 

αποθήκευσης στο ενεργειακό περιεχόμενο του αποθηκευμένου υλικού. Τα υπολείμματα 

πριονιστηρίων θα χάσουν σε ενεργειακό περιεχόμενο ενώ οι άλλες τρεις πρώτες ύλες θα 

κερδίσουν με την αποθήκευση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού λόγω της ξήρανσης. 

Έτσι, κατά τη διάρκεια της άνοιξης και του καλοκαιριού, άλλες πρώτες ύλες γίνονται 

καλύτερες. Κατά την ερμηνεία των αποτελεσμάτων του προτύπου αυτά μπορούν να 

παρατηρηθούν ως κυκλικές αλλαγές στο μέγεθος της περιοχής εφοδιασμού για κάθε 
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πρώτη ύλη. Για τα αποτελέσματα στην περιοχή εφοδιασμού μπορεί να αποτελέσει δείγμα 

το chipwood. Από τον Αύγουστο μέχρι τον Νοέμβριο, δεν πρέπει να αγοραστεί chipwood. 

Κατά τη διάρκεια του Ιανουαρίου Δεκεμβρίου, Ιουνίου και Ιουλίου μπορεί να αγοραστεί 

chipwood, σε απόσταση 10 χλμ, ενώ το μέγεθος της περιοχής εφοδιασμού επεκτείνεται 

στην απόσταση μεταφορών 30-40 χλμ κατά τη διάρκεια της περιόδου από τον Φεβρουάριο 

μέχρι τον Μάρτιο. 

 Συνοψίζοντας (Eriksson και Björheden, 1989)  την πραγματική και τη 

προτεινόμενη αποθήκευση των πρώτων υλών και των καύσιμων ροκανιδιών, σημειώνεται 

ότι το πρότυπο γραμμικού προγραμματισμού προτείνει ένα μεγαλύτερο εύρος κατά τη 

διάρκεια του έτους από την περίπτωση που καταγράφεται. Οι υπερωρίες αποφεύγονται και 

οι ενεργειακές απώλειες και τα κύρια κόστη μειώνονται. Άλλες σημαντικές αλλαγές είναι 

θερινή αποθήκευση των τεμαχισμένων ξύλων, των chipwood και των υπολειμμάτων 

υλοτομίας για να εκμεταλλευτούν την εποχιακή ξηρότητα του θέρους. Τα υπολείμματα 

πριονιστηρίων και τα επεξεργασμένα καύσιμα--που χάνουν ενέργεια όταν αποθηκεύεται--

αποθηκεύονται για τις μικρότερες χρονικές περιόδους στη λύση του γραμμικού 

προγραμματισμού. Αν η αποθήκευση προσαρμόζεται πλήρως σε ένα ενεργειακά 

αποδοτικό σχεδιασμό η ανάγκη πρώτης ύλης μειώνεται. 

 

7.2. Σχεδιασμός και προγραμματισμός οχημάτων 

 Περίπου 75% του κόστους στη φόρτωση (Ravula et al., 2008b), έλξη, και 

παράδοση σε έναν εβδομαδιαίο εφοδιασμό ποώδους βιομάζας από τις θέσεις προσωρινής 

αποθήκευσης στις περιοχές παραγωγής σε εγκαταστάσεις βιοεπεξεργασίας  (μέση 

ικανότητα 50 τόνους/ώρα, 24ωρη και 7ήμερη λειτουργία) είναι το κόστος φορτηγών. Η 

πολιτική διοίκησης που ένα εργοστάσιο επεξεργασίας βιομάζας χρησιμοποιεί για το 

προγραμματισμό φορτηγών καθορίζουν το μέγιστο αριθμό φορτηγών που απαιτείται, και 

με αυτόν τον τρόπο, το συνολικό κόστος για το σύστημα logistic. Χρησιμοποιήθηκαν για 

να ορίσουν μια βάση παραγωγής που περιβάλλει τη θέση εγκαταστάσεων τρία ποσοστά 

χρήσης γης που αντιστοιχούν σε 50%, 45%, και 40% των υπαρχόντων βοσκότοπων μέσα 

σε μια ακτίνα 3.2 χλμ των επιλεγμένων δορυφορικών θέσεων αποθήκευσης. Η συνολική 

περιοχή που έγινε συγκομιδή ήταν 25.500 εκτάρια, ή περίπου 2.1% της συνολικής 

περιοχής γης σε περιοχή μελέτης 7 νομών. Η υποτιθέμενη μέση παραγωγή ήταν 8.3 

τόνοι/εκτάριο. Δύο διαφορετικές διοικητικές πολιτικές χρησιμοποιήθηκαν για να 



  103

αναπτύξουν τα προγράμματα φορτηγών, μια βασισμένη στο χρόνο ταξιδιού (πολιτική 1), 

μια άλλη βασισμένη στην ανάθεση των τομέων στα φορτηγά της περιοχής παραγωγής 

(πολιτική 2).  

 Ο μέγιστος αριθμός φορτηγών που απαιτήθηκαν για το σύστημα logistics ήταν 32, 

33 και 34 για τα ποσοστά χρήσης γης 50%, 45% και 40%, αντίστοιχα. Στην πολιτική 1, ο 

μέγιστος αριθμός φορτίων που μαζεύτηκαν στα αποθέματα του εργοστασίου ήταν 384 

φορτία στο ποσοστό χρήσης γης 50% (το μέγιστο απόθεμα αντιστοιχεί σε περίπου 3 

ημέρες της λειτουργίας των εγκαταστάσεων). Στην πολιτική 2, ο μέγιστος αριθμός 

φορτίων που μαζεύτηκαν στο απόθεμα των εγκαταστάσεων ήταν 330 φορτία αμαξιού σε 

ποσοστό χρήσης γης 50%. Υπολογίστηκε (Ravula et al., 2008b) ο συνολικός αριθμός των 

ωρών λειτουργίας φορτώματος και ξεφορτώματος και για τις δύο πολιτικές, και τα 

ποσοστά χρησιμοποίησης ήταν 83.5% και 70.8%, αντίστοιχα. Το  κόστος παράδοσης 

(φόρτωση, έλξη, και ξεφόρτωμα) ποικίλλει από $14.68 (πολιτική 1) σε $16.14 ανά τόνο 

(πολιτική 2) για βιομάζα περιεκτικότητας σε υγρασία 15% με βάση το βάρος. 

 Ένας σημαντικός παράγοντας κόστους σε ένα σύστημα logistics είναι τα φορτηγά 

που χρησιμοποιούνται για να κινήσουν τα φορτία βιομάζας από τις διανεμημένες θέσεις 

αποθήκευσης προς τις εγκαταστάσεις βιοεπεξεργασίας. Αυτό το κόστος συνδέεται με την 

ιδιοκτησία (κόστος ιδιοκτησίας φορτηγών) και την ενέργεια (κόστος καυσίμων) αυτών 

των φορτηγών. Το κόστος καυσίμων για τη μεταφορά πρώτης ύλης σε εγκαταστάσεις 

βιοεπεξεργασίας καθορίζεται από τη θέση των εγκαταστάσεων όσον αφορά ένα δεδομένο 

σύνολο δορυφορικών θέσεων αποθήκευσης και δεν μπορεί να μειωθεί χωρίς αλλαγή της 

θέσης αυτών (Ravula, 2007). Το κόστος ιδιοκτησίας φορτηγών, αφ' ενός, εξαρτάται από το 

μέγιστο αριθμό φορτηγών που χρησιμοποιούνται σε οποιαδήποτε δεδομένη ημέρα κατά τη 

διάρκεια μιας εποχής. Εξαιτίας της εξειδικευμένης φύσης των χρησιμοποιούμενων 

φορτηγών, και του γεγονότος ότι ο μέγιστος αριθμός μπορεί να χρειάζεται να 

προγραμματιστεί οποιαδήποτε στιγμή, οποιαδήποτε φορτηγά που δεν χρησιμοποιούνται 

για τη μεταφορά των φορτίων μια δεδομένη ημέρα δεν μπορούν να επανεκχωρηθούν για 

άλλους παραγωγικούς σκοπούς, και αυτά τα φορτηγά θα παραμείνουν μη απασχολημένα. 

Το κύριο κόστος για τα μη απασχολούμενα φορτηγά θα απεικονιστεί σε υψηλότερο 

κόστος βιομάζας που παραδίδεται στις εγκαταστάσεις. Αυτή η διαφοροποίηση στην 

απαίτηση φορτηγών μπορεί να ελεγχθεί με εντολές εκχώρησης σε διαφορετικές 

δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης στις οποίες είναι τοποθετημένα στις διαφορετικές 

αποστάσεις από τις εγκαταστάσεις που αδειάζουν. Επομένως, ο στόχος οποιασδήποτε 
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πολιτικής σχεδιασμού είναι να μειωθεί ο μέγιστος αριθμός φορτηγών που απαιτούνται για 

να παραδώσουν τον ίδιο αριθμό φορτίων κάθε εβδομάδα. Αυτή η μελέτη (Ravula et al., 

2008b) εξετάζει δύο διαφορετικές διοικητικές πολιτικές για την αλληλουχία αδειάσματος 

από τις δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης και υπολογίζει την επίδραση τέτοιων πολιτικών 

επάνω στο απόθεμα της εγκατάστασης και το μέγιστο αριθμό φορτηγών που απαιτούνται 

από το σύστημα. 

 Οι Mukunda et al., (2006), προσομοίωσαν τον προγραμματισμό φορτηγών που 

μεταφέρουν τα μεγάλα τετράγωνα δέματα (1 μ Χ 1.2 μ Χ 2.4 μ) από υπολείμματα 

καλαμποκιού από τη αποθήκευση στο χωράφι σε ένα εργοστάσιο κυτταρινικής αιθανόλης. 

Μοντελοποιήθηκε η φόρτωση, η μεταφορά, η ζύγιση, ο δειγματισμός, και το ξεφόρτωμα 

των μεγάλων τετραγωνικών δεμάτων πάνω από 350 ημέρες. Ο μέσος χρόνος να φορτώσει 

ένα φορτηγό (17.7 ξηρούς τόνους) ήταν ελάχιστη 20 min. Η ταχύτητα ταξιδιού υποτίθεται 

ότι ήταν 48 km/h για ένα φορτωμένο φορτηγό και 72 km/h για ένα κενό φορτηγό. Η 

μέγιστη απόσταση μεταφοράς ήταν 80 χλμ. Στην προσομοίωσή τους, οι Mukunda et al., 

(2006), προκαλώντας μια παράδοση φορτίων όποτε το απόθεμα πρώτης ύλης στις 

εγκαταστάσεις έπεσαν σε έναν ανεφοδιασμό κάτω από δέκα ημέρες. Η προσομοίωση 

μεταφοράς έγινε με 16 ώρες/ημέρα, επτά ημέρες εβδομαδιαίως κατά τη διάρκεια εποχής 

150 ημερών. Το μέγεθος των εγκαταστάσεων ήταν 378 εκατομμύριων λίτρων/ χρόνο. Οι 

Sokhansanj et al., (2006), χρησιμοποίησαν ένα μοντέλο ανάλυσης ολοκληρωμένου 

εφοδιασμού βιομάζας και logistics για να αξιολογήσουν πέντε σενάρια για τη συλλογή, 

την φύλαξη στο δρόμο (για την αποθήκευση), και τη μεταφορά βιομάζας στο 

βιοδιυλιστήριο. Το σενάριό τους προβλέπει ένα στρογγυλό σύστημα δεμάτων παρόμοιο με 

αυτό που περιγράφεται σε αυτήν την μελέτη. 

 Αυτή η μελέτη (Ravula et al., 2008b) είναι βασισμένη σε ένα παράδειγμα που 

προσομοιάζει ένα εκκοκκιστήριο. Το εκκοκκιστήριο προγραμματίζει εξειδικευμένα 

φορτηγά για να πάρει τα φορτία του βαμβακιού σπόρου από τις άκρες των χωραφιών 

παραγωγής. Τα φορτηγά μεταφοράς βαμβακιού αυτό-φορτώνουν και αυτό-ξεφορτώνουν 

τα φορτία τους. Τα φορτηγά στο σύστημά μας ωστόσο, χρειάζεται έναν φορτωτή στις 

δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης για να φορτώσει και έναν εκφορτωτή στις 

εγκαταστάσεις που ξεφορτώνουν τα δέματα. Αυτά τα πρόσθετα μηχανήματα, που 

εξυπηρετούν περισσότερα από ένα φορτηγά, εισάγουν σειρές αναμονής για τη φόρτωση 

και την εκφόρτωση, από τα φορτηγά που περιμένουν έως ότου να διατίθεται ο φορτωτής. 

Ολόκληρο το κόστος μεταφοράς σ’ ένα σύστημα logistics στο βαμβάκι πληρώνεται από το 



  105

εκκοκκιστήριο, και το εκκοκκιστήριο έχει την ευθύνη για το στόλο των φορτηγών. 

Αναμένεται ότι οι εγκαταστάσεις βιοεπεξεργασίας θα διαθέτουν και θα λειτουργούν ή θα 

μισθώνουν, τους απαραίτητους φορτωτές, φορτηγά, και εκφορτωτές. Υποθέτουμε ότι όλος 

ο προγραμματισμός γίνεται από έναν διευθυντή προμήθειας πρώτης ύλης στις 

εγκαταστάσεις, ώστε μεμονωμένα φορτηγά να μπορούν να αποσταλούν σε οποιαδήποτε 

δορυφορική θέση αποθήκευσης για να αδειάσουν τη πρώτη ύλη σε δεδομένη ημέρα. 

 Ο φορτωτής σε αυτήν την μελέτη (Ravula et al., 2008b) έχει μια λειτουργική 

ικανότητα 15 φορτίων ανά ημέρα, υποθέτοντας ότι δεν υπάρχει κανένας χρόνος αναμονής 

για ένα φορτίο. Με κάθε φορτίο που είναι 14.4 τόνους, οι εγκαταστάσεις βιοεπεξεργασίας 

σχεδιάστηκαν να λειτουργούν με 50 τόνους/ώρα και καταναλώνουν 3.5 φορτία ανά ώρα. 

Δεδομένου ότι οι εγκαταστάσεις λειτουργούν 24 ώρες/7 ημέρες, και το σύστημα 

μεταφοράς λειτουργεί μόνο 12 ώρες ανά την ημέρα και 5 ημέρες την εβδομάδα, το 

σύστημα πρέπει να μεταφέρει (50 εβδομάδες) Χ (24 ώρες) Χ (7 ημέρες)/((14.4 τόνους) Χ 

(5 ημέρες)) = 117 φορτία/ημέρα για να διατηρείται η 24ωρη/7ήμερη λειτουργία. Με οκτώ 

φορτωτές, το σύστημα μπορεί να παρέχει 8 Χ 15 = 120 φορτία/ημέρα όταν και οι οκτώ 

φορτωτές λειτουργούν. Εντούτοις, κάθε φορτωτής χάνει μια ημέρα όταν κινείται από μια 

κενή δορυφορική θέση αποθήκευσης στην επόμενη δορυφορική θέση αποθήκευσης στο 

πρόγραμμα. Αυτός ο περιορισμός, μαζί με το γεγονός ότι η μέγιστη ικανότητα από ένα 

σύστημα μεταφορών με οκτώ φορτωτές είναι πολύ κοντά στα 117 φορτία και δημιουργεί 

ένα σύστημα με λίγη ελαστικότητα, σημαίνοντας ότι μερικές εβδομάδες το σύστημα δεν 

θα είναι σε θέση να παρέχει τον απαραίτητο αριθμό φορτίων στις εγκαταστάσεις. 

Επομένως, αυτή η μελέτη (Ravula et al., 2008b) χρησιμοποιεί εννέα φορτωτές για να 

παρέχει την πρόσθετη ικανότητα. 

 Τα φορτηγά θα έπρεπε να μεταφέρουν 15 φορτία κάθε ημέρα από μια δεδομένη 

δορυφορική θέση αποθήκευσης και τα φορτία θα εξαρτώνται από το χρόνο ταξιδιού. Τα 

φορτηγά που μεταφέρουν από δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης που είναι πιο κοντά στις 

εγκαταστάσεις θα ολοκληρώσουν το κύκλος ταξιδιού τους γρηγορότερα, κατά συνέπεια 

αυτή η δορυφορική θέση αποθήκευσης θα απαιτήσει λιγότερα φορτηγά από μια 

δορυφορική θέση αποθήκευσης που είναι στο εξωτερικό όριο της περιοχής προμήθειας. 

Καθώς οι φορτωτές κινούνται από μια κενή δορυφορική θέση αποθήκευσης στην επόμενη 

δορυφορική θέση αποθήκευσης στο πρόγραμμα, ο χρόνος ταξιδιού για τα απαιτούμενα 

φορτηγά αλλάζει επίσης. Αυτό αλλάζει το συνολικό αριθμό φορτηγών για το σύστημα 

μεταφοράς κάθε ιδιαίτερη μέρα. Αυτή η διαφοροποίηση σε αριθμό φορτηγών θα 
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προκαλέσει μερικά φορτηγά να είναι ανενεργά κατά τη διάρκεια μέρους της σαιζόν. Ο 

στόχος από αυτή την ανάλυση ήταν να ελαχιστοποιηθεί ο μέγιστος αριθμός φορτηγών 

παρέχοντας στις εγκαταστάσεις βιοεπεξεργασίας την απαραίτητη ποσότητα υλικού κάθε 

εβδομάδα. Ιδανικά όλα τα φορτηγά θα χρησιμοποιηθούν στη μέγιστη ικανότητά τους 

καθημερινά. 

 Η σημασία της αλληλουχίας στις δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης μπορεί να 

διευκρινιστεί με ένα απλό παράδειγμα. Ας υποτεθεί ότι όλοι οι φορτωτές ορίζονται σε 

δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης που είναι στην εξωτερική άκρη της περιοχής 

προμήθειας των εγκαταστάσεων. Κάθε μία από αυτές τις δορυφορικές θέσεις 

αποθήκευσης θα απαιτήσει έναν μεγαλύτερο αριθμό φορτηγών για να ενεργοποιήσουν το 

φορτωτή στην σχεδιασμένη ικανότητα σχεδίου (15 φορτία ανά εργάσιμη ημέρα) από 

δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης που είναι πιο κοντά στις εγκαταστάσεις. Καθώς η 

σαιζόν προχωρεί, οι φορτωτές θα κινηθούν πιο κοντά προς τις εγκαταστάσεις μειώνοντας 

το χρόνο του κύκλου των φορτηγών, κατά συνέπεια κάθε φορτηγό μπορεί να μεταφέρει 

περισσότερα φορτία ανά ημέρα και απαιτούνται λιγότερα φορτηγά απαιτούνται. Στην 

αρχική αφετηρία, και οι δύο φορτωτές 1 και 2 χρειάζονται πέντε φορτηγά για τη μεταφορά 

15 φορτίων ανά ημέρα από τις δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης τους. Στο πιο κοντινό 

σημείο στις εγκαταστάσεις, για κάθε φορτωτή χρειάζονται μόνο δύο φορτηγά, αφήνοντας 

τα υπόλοιπα φορτηγά εκτός απασχόλησης. Ο μειωμένος χρονικός κύκλος των φορτηγών 

όπως η σαιζόν προχωρά, αναφέρεται ως Μακρύτερος Χρόνος Ταξιδιού πρώτα (Longest 

Travel Time-LTT) ή στρατηγική LTT. (εικόνα 15) 

 Μια άλλη μέθοδος για να εξομαλύνει την απαίτηση φορτηγών είναι να 

αντιστραφούν οι μισοί από τους φορτωτές έτσι ώστε η απαίτηση φορτηγών να ανεβαίνει 

ενώ η απαίτηση φορτηγών του άλλου μισού να μειώνεται. Ο φορτωτής αριθμ. 1 ξεκινά  να 

εργάζεται προς το εργοστάσιο ενώ ο φορτωτής 2  ξεκινά από τις δορυφορικές θέσεις 

αποθήκευσης κοντύτερα στο εργοστάσιο προς το εξωτερικό όριο. Σε αυτό το σενάριο, η 

εντολή των δορυφορικών θέσεων αποθήκευσης για το φορτωτή 2 αντιστρέφεται από τον 

προηγούμενο παράδειγμα. Στην αρχή και στο τέλος της διαδρομής, το σύστημα (δύο 

φορτωτές) θα χρησιμοποιεί επτά φορτηγά, όχι 10 φορτηγά. Αυτό μειώνει τη συνολική 

απαίτηση φορτηγών κατά 30% κατά τη διάρκεια των αρχικών και τελικών μερών της 

σαιζόν. Οι φορτωτές που κινούνται προς δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης με 

αυξανόμενους χρονικούς κύκλους φορτηγών αναφέρονται ως πιο σύντομη χρονική 

διαδρομή πρώτα, ή Short Travel Time STT, φορτωτές. (εικόνα 16) 
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Ερευνώνται εδώ (Ravula et al., 2008b) δύο διαφορετικές πολιτικές για το 

προγραμματισμό της εντολής των δορυφορικών θέσεων αποθήκευσης. Η πρώτη πολιτική 

χρησιμοποίησε την αρχή που παρουσιάστηκε στην εικόνα 16. Η δεύτερη πολιτική όρισε 

τους φορτωτές σε διαφορετικούς τομείς και κάθε φορτωτής ταξίδεψε από μια δορυφορική 

θέση αποθήκευσης στην επόμενη μέσα στον τομέα τους. Το συγκεκριμένο σύνολο 

δεδομένων χρησιμοποιήθηκε θεωρώντας τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται στο νότιο 

Piedmont της Βιρτζίνια (SPV), μια περιοχή 7 νομών με μια συνολική περιοχή γης 1.2 

εκατομμύριο εκταρίων. Οι αποστάσεις ταξιδιού που χρησιμοποιούν το υπάρχον οδικό 

δίκτυο, τον αριθμό φορτίων σε κάθε δορυφορική θέση αποθήκευσης, και τους χρόνους 

ταξιδιού από μια δορυφορική θέση αποθήκευσης στις εγκαταστάσεις υπολογίστηκε 

χρησιμοποιώντας ταχύτητες ταξιδιού φορτηγών που παρατηρήθηκαν για τους μεταφορείς 

που εφοδιάζουν ένα εκκοκκιστήριο (Ravula, 2007). Κάθε πολιτική προσομοιώθηκε 

υποθέτοντας ότι η πρώτη ύλη αναπτύχθηκε σε διαφορετικά ποσοστά όλων των θέσεων 

μέσα σε μια ακτίνα 3.2 χλμ μιας μεμονωμένης δορυφορικής θέσης αποθήκευσης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Εικόνα 16. Μετακίνηση φορτωτών  προς το κέντρο  

       
                                                       Εικόνα 17. Μισοί φορτωτές προς το Κέντρο, μισοί προς τη περιφέρεια 

               

Για το σκοπό της έρευνας, αυτά τα σενάρια χρήσης γης εξετάζονται χρησιμοποιώντας τις 

παραλλαγές 50%, 45%, και 40%. Αυτή η παραλλαγή στη παραγωγική περιοχή εξετάζει 

την επίδραση μειωμένης συγκέντρωσης παραγωγής, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί 
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για να μετρήσει τα αποτελέσματα ανταγωνιστικής οικονομικής δραστηριότητας που 

στοχεύει σε προμήθεια από την ίδια περιοχή. Και οι δύο πολιτικές προσθέτουν 

δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης μακριά από τις εγκαταστάσεις όσο το ποσοστό χώρου 

παραγωγής μειώνεται, κατά συνέπεια ο μέσος όρος του κόστους μεταφοράς ανά τόνο 

αυξάνεται, επειδή αυτές οι πρόσθετες δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης απαιτούν έναν 

μεγαλύτερο στόλο φορτηγών για να παραδώσουν τον απαιτούμενο αριθμό φορτίων κάθε 

εβδομάδα. 

 Χρησιμοποιώντας μια υποτιθέμενη παραγωγή 8.3 τόνων/εκτάριο, η συνολική 

περιοχή παραγωγής που απαιτήθηκε (Ravula et al., 2008b) για μια σαιζόν 25 εβδομάδων 

ήταν περίπου 25.000 εκτάρια. Τα σενάρια χρήσης γης 50%, 45%, και 40% απαιτούν 105, 

114, και 128 δορυφορικές θέσεις αποθήκευσης, αντίστοιχα. Με βάση τη συνολική περιοχή 

γης, που υπολογίζεται αθροίζοντας την περιοχή μέσα σε μια ακτίνα 3.2 χλμ κάθε 

δορυφορικής θέσης αποθήκευσης που επιλέγεται, το ποσοστό του συνολικού εδάφους που 

χρησιμοποιήθηκε ως πρώτη ύλη υπολόγισε κατά μέσο όρο σε 7.5%, 6.8%, και 5.9% για τα 

τρία σενάρια χρήσης γης αντίστοιχα. 

 Προστέθηκαν (ESRI, 2005)  οι συντεταγμένες για κάθε δορυφορική θέση 

αποθήκευσης, και αυτά τα στοιχεία εξήχθησαν προς χρήση από (Applegate et al., 2005), 

ένα πρόγραμμα επίλυσης ταξιδιού πωλητών (TSP) για να παραχθεί η ελάχιστη απόσταση 

Χαμιλτονιακών κύκλων για ένα δεδομένο σύνολο δορυφορικών θέσεων αποθήκευσης που 

ανατέθηκε σε κάθε έναν από 9 φορτωτές. 

 Όπως διαισθητικά αναμένεται (Ravula et al., 2008b), μια αύξηση στη χρήση γης για 

την παραγωγή  πρώτης ύλης στην περιοχή που περιβάλλει μια θέση εγκαταστάσεων 

μειώνει το μέσο κόστος ανά τόνο για τη φόρτωση, μεταφορά, και εκφόρτωση 

βιομάζας. 

 Η πολιτική 1 (που προγραμματίζει το άδειασμα των δορυφορικών θέσεων 

αποθήκευσης βασισμένου στο χρόνο ταξιδιού) έδωσε ένα χαμηλότερο μέσο κόστος 

από την πολιτική 2 (που ορίζει τους φορτωτές σε έναν δεδομένο τομέα της περιοχής 

παραγωγής). Εάν ένας manager στις εγκαταστάσεις μπορεί να διευκρινίσει την 

ακολουθία εκφόρτωσης και ανάλογης αποστολής των δορυφορικών θέσεων 

αποθήκευσης με τα φορτηγά, τότε η πολιτική 1 είναι το καλύτερο διοικητικό 

πρότυπο. Εάν οι ανάδοχοι μεταφοράς με τους φορτωτές και τα φορτηγά τους 

μισθώνονται κοντά οι εγκαταστάσεις για κάθε  παράδοση ενός δεδομένου αριθμού 

φορτίων την εβδομάδα, ο διορισμός ενός αναδόχου σε κάθε τομέα (πολιτική 2) είναι 
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το πιο εύλογο διοικητικό πρότυπο. Οι συμβάσεις που βασίζονται στον τομέα θα 

πρέπει να ασφαλίσει κάθε ανάδοχο ώστε να έχει ίσες ευκαιρίες για ένα μέσο κέρδος 

ανά τόνο κατά τη διάρκεια ολόκληρου του έτους. 

 Για να επιτευχθεί πλήρη απόδοση για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας βιομάζας 50 

τόνων/ώρα, απαιτείται στόλος φορτηγών που κυμαίνεται από 32 έως 36 φορτηγά. 

 Η λειτουργία (operation) των φορτηγών (μεταφορά) ήταν περίπου 75% του 

συνολικού κόστους. 

 Ακόμη και με μια αύξηση 20% στους χρόνους ταξιδιού των φορτηγών, οι φορτωτές 

ήταν σε θέση να φορτώσουν τα ορισμένα εκ των προτέρων  15 φορτία τους ανά 

ημέρα. 

 Το κόστος μεταφορών ελαχιστοποιήθηκε όταν μεγιστοποιήθηκε ο παράγοντας 

χρησιμοποίησης φορτηγών (φορτία που μεταφέρονται ανά ημέρα). 

 Το παραπάνω παράδειγμα από τη βιβλιογραφία έδωσε ανάγλυφα την εικόνα της 

σημασίας και την ανάγκη του σχεδιασμού και της επιλογής του κατάλληλου συστήματος 

μεταφορών σε μια εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας. Η βελτιστοποίηση των μεταφορών  

καθιστά ένα σύστημα βιομάζας πολλαπλών μεταβλητών (ιδιοκτησιών, μέσων, 

αποθηκών, εργολαβιών κλπ.) αποδοτικό.   

7.3. ∆ιατηρησιμότητα σχεδιασμού μεταφορών 

 Η βιομάζα για την ενεργειακή μετατροπή θεωρείται συνήθως ως τοπικός πόρος. 

Με τα κατάλληλα συστήματα logistics, η πρόσβαση στη βιομάζα μπορεί να βελτιωθεί 

(Forsberg, 2000) σε μια μεγάλη γεωγραφική περιοχή. Εδώ αναφέρονται ως μέθοδος τα 

αποθέματα του κύκλου ζωής (LCI) για να ερευνηθεί το περιβαλλοντικό φορτίο των 

επιλεγμένων μεταφορικών αλυσίδων βιοενέργειας. Σαν μελέτη περίπτωσης, έχουν 

ερευνηθεί οι αλυσίδες που αρχίζουν στη Σουηδία και τελειώνουν στην Ολλανδία. Η 

βιομάζα προέρχεται από τμήματα δέντρων ή τα δασικά υπολείμματα, που τα τελευταία 

αναβαθμίζονται σε δέματα ή pellets. Η μελέτη συγκεντρώνεται στην παραγωγή της 

ηλεκτρικής ενέργειας, το καυτό ή κρύο νερό θεωρείται ως απώλεια. Η ηλεκτρική ενέργεια, 

στην μελέτη περίπτωσης, παράγεται από στερεά βιομάζα στη χώρα εισαγωγής. Η 

ηλεκτρική ενέργεια μπορεί επίσης να παραχθεί στη χώρα προέλευσης και να εξαχθεί μέσω 

του διεθνικού δικτύου ως μεταφορικό μέσο. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι εκπομπές 

από τις μακρινές μεταφορές, 1200 χλμ, που εκτελούνται με καράβια, είναι δευτερεύουσας 

σπουδαιότητας έναντι των εκπομπών από τοπικά συστήματα βιοενέργειας στη τοπική 
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αγορά. Στα συστήματα βιοενέργειας η χρήση των καυσίμων και της ηλεκτρικής ενέργειας 

για τις μηχανές και τους μεταφορείς απαιτεί μια εισαγωγή καθαρής ενέργειας που 

ανέρχεται συνήθως σε 7-9% της παραδοθείσας ηλεκτρικής ενέργειας από το σύστημα. Οι 

εκπομπές βασικών ουσιών όπως το NOX, το μονοξείδιο του άνθρακα, το θείο, τους 

υδρογονάνθρακες, και τα σωματίδια είναι χαμηλές σε μια προοπτική διατηρησιμότητας. 

Οι εκπομπές του CO2 από τη βιοκαύση θεωρούνται μηδέν δεδομένου ότι δεν υπάρχει 

σχεδόν καμία καθαρή συμβολή του άνθρακα στη βιόσφαιρα σε ένα ενεργειακό σύστημα 

βασισμένο στη βιομάζα. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η βιομάζα για την ενέργεια μπορεί 

να μεταφερθεί από την Σκανδιναβία στην Ολλανδία χωρίς απώλεια των περιβαλλοντικών 

ωφελειών της. 

 Η βιομάζα για την ενεργειακή μετατροπή θεωρείται ένας από τους 

σημαντικότερους ανανεώσιμους πόρους (Forsberg, 2000) στα μελλοντικά ενεργειακά 

συστήματα (European Commission, 1997).  

 Μια συχνή ανησυχία είναι ότι οι μεταφορές της βιομάζας απαιτούν μεγάλη 

ποσότητα ενέργειας και οδηγούν σε περιβαλλοντικά φορτία σε τέτοιο βαθμό ώστε τα 

πλεονεκτήματα των ανανεώσιμων πηγών εξαλείφονται. Οι πρόσφατες έρευνες δίνουν 

κάπως διαφορετική εικόνα. Σε μια μελέτη που διεξήχθη στο Εθνικό Εργαστήριο 

Ανανεώσιμης Ενέργειας βασισμένη στην μεθοδολογία αξιολόγησης κύκλου ζωής LCA, η 

παραγωγή ηλεκτρικής δύναμης από βιομάζα βρέθηκε να έχει το πιθανό ενδεχόμενο να 

συνεισφέρει σημαντικά στο ενεργειακό μίγμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, και θα το έκανε 

αυτό με ουσιαστικά λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τις τρέχουσες τεχνολογίες 

που βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα (Mann και Spath, 1997). Σε μια σουηδική μελέτη που 

διεξήχθη στο Περιφερειακό συμβούλιο της Värmland, η καθαρή ανάγκη σε ενέργεια 

βρέθηκε να είναι 2 - 3% ανά παραδοθείσα ενεργειακή μονάδα ντόπιας βιομάζας που είναι 

βασισμένη στη θέρμανση (Forsberg, 2000). Μια μελέτη που διεξήχθη από τη Σουηδική 

Διεύθυνση ηλεκτρικής ενέργειας που ανέλυσε τα δασικά καύσιμα, από δασύλλια μικρού 

παραγωγικού κύκλου, τον άνθρακα και το πετρέλαιο για ένα συνδυασμένο εργοστάσιο 

θερμότητας και ρεύματος (CHP) έδειξε ότι η ενέργεια εισαγωγής αντιστοιχεί στο 11% της 

εξαγόμενης ποσότητας ενέργειας για το πετρέλαιο, 9% για τον άνθρακα, και 6% για τα 

δασύλλια μικρού παραγωγικού κύκλου, ενώ είναι περίπου 4% για τα δασικά καύσιμα. Σε 

μια προοπτική κύκλων ζωής, τα βιοκαύσιμα παρουσιάζουν 20-30% χαμηλότερες εκπομπές 

αερίων θερμοκηπίων σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα (Forsberg, 2000). Μια γερμανική 

μελέτη έχει συγκρίνει τις περιβαλλοντικές παραμέτρους από τα γεωργικά/δασικά 
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υπολείμματα, τα υγρά καύσιμα και τους στερεούς φορείς βιοενέργειας όπως τα δάση 

μικρού παραγωγικού κύκλου. Διαπιστώθηκε θεωρώντας όλες τις παραμέτρους ότι τα 

εξετασμένα προϊόντα ξύλου  ήταν ευνοϊκά ενώ τα υγρά βιολογικά καύσιμα έτειναν να 

είναι λιγότερο προτεινόμενα αφού το γενικό ποσοστό αποδοτικότητας είναι χαμηλότερο 

(Kaltschmitt et al., 1997). 

 Τα αποθέματα κύκλου ζωής (LSI)  έχουν χρησιμοποιηθεί για να συγκρίνουν 

διάφορες επιλογές. Οι μεθοδολογίες που ορίζουν πώς μεθοδολογικά χρησιμοποιούνται τα 

αποθέματα  κύκλου ζωής βρίσκονται στα πρότυπα ISO14000 (SETAC, 1993, ISO 14040, 

1997) που ισχύουν επίσης για την αξιολόγηση των κύκλων ζωής (LCA). Τα LCI είναι ένα 

εγγενές τμήμα μιας πλήρους LCA. Τα τελικά συμπεράσματα είναι βασισμένα περισσότερο 

στις παραμέτρους των LCI παρά σε μια επίσημη αξιολόγηση του επιπτώσεων. 

 Το πλαίσιο του ISO περιλαμβάνει ορισμό του στόχου και του πεδίου, της ανάλυσης 

αποθεμάτων, της αξιολόγησης των επιπτώσεων και της ερμηνείας των αποτελεσμάτων που 

ως ένα σημείο, είναι μια υπολογιστική διαδικασία. Μια μελέτη κύκλων ζωής είναι ένα 

εργαλείο διαχείρισης που αναπτύχθηκε για να αναλύσει ένα προϊόν/μια δραστηριότητα 

από περιβαλλοντική άποψη. Ένα προϊόν έχει ορισμένες επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του 

κύκλου ζωής του από τη γέννησή του ως το θάνατό του. Η LCA εστιάζει στις συνολικές 

επιπτώσεις ενός προϊόντος μέσω κάθε βήματος της ζωής του. Στην LCA η ενεργειακή 

χρήση, η χρήση της πρώτης ύλης, οι εκπομπές και τα προϊόντα αποβλήτων ορίζονται και 

αθροίζονται. 

 Προκειμένου να γίνουν οι συγκρίσεις είναι ουσιαστικό να αποφασιστεί τι θα 

συγκριθεί. Η λειτουργική μονάδα (fu) είναι σαν ένας κοινός παρονομαστής. Είναι η 

λειτουργική μονάδα ή η δραστηριότητα, οι οποίες είναι αντικείμενο αποθέματος. Η 

λειτουργική μονάδα αντιπροσωπεύει τη λειτουργία ή το σκοπό με μια δραστηριότητα. 

 Ο στόχος μιας μελέτης LCA ή LCI ορίζεται σε σχέση με την κατάσταση 

απόφασης. Ιδανικά, αυτό πρέπει να οδηγήσει στον ορισμό κάποιων αρχών του 

καταμερισμού, των ορίων του συστήματος, των υποθέσεων του συστήματος, των 

λειτουργικών μονάδων και της ποιότητας των στοιχείων. Οι περιορισμοί συστημάτων 

γίνονται προς τη φύση, τη γεωγραφική περιοχή, το χρονικό πλαίσιο, τα αγαθά του 

κεφαλαίου, και άλλων κύκλων ζωής προϊόντων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν με τη διεργασία. 

Το επόμενο βήμα είναι να συλλεχθούν τα στοιχεία σχετικά με τη λειτουργία του 

συστήματος. Σε μια πλήρη LCA εκτελείται επίσης μια αξιολόγηση των επιπτώσεων όπου 

τα αποτελέσματα στη μελέτη αποθεμάτων ερμηνεύονται στις επιπτώσεις στην ανθρώπινη 
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υγεία, την οικολογική υγεία και τη χρήση των πόρων (SETAC, 1993). Η ερμηνεία είναι 

μια διαδικασία συνδεδεμένη με την αξία και συνεπώς «δεν υπάρχει καμία επιστημονική 

βάση για τον περιορισμό αποτελεσμάτων LCA σε ένα ενιαίο αποτέλεσμα» (ISO 14040, 

1997). 

 Επομένως η αξιολόγηση LCA είναι περισσότερος ένα εργαλείο διαχείρισης της 

υπολογιστικής φύσης και «δεν υπάρχει καμία μοναδική μέθοδος για μια μελέτη LCA» 

(ISO 14040, 1997). 

 Ο στόχος πρέπει να θεωρηθεί η δήλωση του λόγου για τη διεξαγωγή της μελέτης 

και σε ποιον θα πρέπει να δοθεί ως γνώση. Η λειτουργία και η λειτουργική μονάδα 

ορίζουν την απόδοση της παραγωγής από το σύστημα. Τα όρια του συστήματος θέτουν τα 

όρια ως προς ποιες στοιχειώδεις διαδικασίες συμπεριλαμβάνονται στη μελέτη. Οι 

υποθέσεις του συστήματος περιγράφουν πώς τα στοιχειώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα 

αντιμετωπίζονται στους υπολογισμούς. Οι αρχές κατανομής εξετάζουν την παραγωγή 

διάφορων προϊόντων που προέρχονται από το ίδιο σύστημα παραγωγής. Οι παράμετροι 

αναφέρουν ποιοι μετρήσιμοι και περιγραφικοί δείκτες επιλέγονται να περιγράψουν την 

περιβαλλοντική απόδοση. Η ποιοτική απαίτηση των πηγών στοιχείων εξαρτάται από το 

δεδομένο στόχο της μελέτης. Τα στοιχεία περιορισμένης επιρροής στο τελικό αποτέλεσμα 

πρέπει να είναι λιγότερο ακριβή, ενώ οι σοβαρές πηγές πρέπει να ορίζονται επακριβώς. 

 Ο στόχος αυτής της μελέτης είναι να ερευνηθεί και να συγκριθεί το 

περιβαλλοντικό φορτίο που προκύπτει μερικών καθορισμένων βιοενεργειακών αλυσίδων. 

Τα αποτελέσματα πρέπει να αποκαλύψουν εάν η βιοενέργεια έχει οφέλη μόνο σαν τοπικός 

πόρος ή εάν η βιοενέργεια μπορεί να μεταφερθεί υπερτοπικά δηλ. περίπου 1500 χλμ, χωρίς 

να χάσει αυτά τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα. Αυτές οι εναλλακτικές λύσεις 

ερευνώνται ως επιλογή χρήσης μελλοντικής ενέργειας ώστε οι εταίροι να 

χρησιμοποιήσουν το αποτέλεσμα για τις στρατηγικές τους αποφάσεις. 

 Ο στόχος επιτυγχάνεται (Forsberg, 2000) κάνοντας μια μελέτη αποθεμάτων 

κύκλου ζωής του προφίλ εκπομπών και του κόστους καθαρής ενέργειας από τις αλυσίδες 

μεταφοράς βιοενέργειας συμπεριλαμβανομένων των μεταφορέων της θάλασσας. Οι 

εναλλακτικές λύσεις βιοενεργειακών αλυσίδων αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο ειδικών 

τεχνικών μέτρων, τα οποία διαμορφώνουν μαζί ένα σύστημα logistics από τη βάση των 

πόρων στο τελικό προϊόν καθώς παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια που παραδίδεται στο 

κυρίως δίκτυο σε μια χώρα εισαγωγής. 
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 Ο κύκλος βιοενέργειας είναι ένας ανανεώσιμος πόρος που είναι συνολικά 

εξαρτώμενος από την ενέργεια από τον ήλιο, ο οποίος αποθηκεύεται στη βιομάζα. Η 

βιοενέργεια αντιπροσωπεύει μια σύνδεση σε έναν φυσικό κύκλο της βιοδιάσπασης και της 

παραγωγής βιομάζας. Σε αυτόν τον κύκλο, το ποσό άνθρακα είναι περίπου σταθερό υπό 

τον όρο ότι την περιεκτικότητα σε άνθρακα στο χώμα δεν αλλάζει. Επομένως, ένα 

σύστημα βιοενέργειας δεν προσθέτει στην παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας λόγω του 

φαινομένου του θερμοκηπίου εκτός από όταν χρησιμοποιούνται ορυκτά καύσιμα για τις 

διαδικασίες διαχείρισης. Συνεπώς, η βιοενέργεια θεωρείται συνήθως ουδέτερη CO2. Η 

υπόθεση είναι ότι το ποσό του CO2 από το κάψιμο ξύλου είναι σε ισορροπία με την 

ανάπτυξη της βιομάζας. Δεδομένου ότι αυτή η μελέτη περιορίζεται στα δασικά 

υπολείμματα, αυτή η θέση είναι περίπου αληθινή (Bengtsson και Wikström, 1993). Οι 

καθαρές εκπομπές του CO2 μπορούν, εντούτοις, να αυξηθούν για τους ακόλουθους 

λόγους: 

 μια απώλεια αποθέματος άνθρακα στο χώμα  

 χρήση των ορυκτών καυσίμων στη μεταφορά  

 η χρήση της βιομάζας για ενέργεια δεν πραγματοποιείται ταυτόχρονα με επανα-

ανάπτυξη. 

 Υπάρχει ένα συγκεκριμένο ποσό του θείου στη βιομάζα. Το ποσό εξαρτάται από 

την περιοχή ανάπτυξης. Κατά τη διάρκεια της καύσης το θείο εκπέμπεται με τα 

καυσαέρια. Επομένως ένα σύστημα βιοενέργειας δεν προσθέτει στη συνολική 

περιεκτικότητα σε θείο στο χώμα. Υπό ορισμένες συνθήκες, εντούτοις, αυτό σημαίνει μια 

ανακατανομή του θείου. Εάν χρησιμοποιούνται τα κατάλληλα φίλτρα θείου ένα σύστημα 

βιοενέργειας σημαίνει μια αποκατάσταση του χώματος. 

 Τα αποτελέσματα δείχνουν ουσιαστικές εκπομπές NOX από τα συστήματα, 

πρώτιστα από τη μεταφορά και την καύση. Η απόσυρση του συνδεδεμένου αζώτου στα 

καύσιμα από τα δάση στα αποτελέσματα των συστημάτων βιοενέργειας οδηγεί στο συχνά 

επιθυμητό και ουσιαστικό περιορισμό του φορτίου αζώτου σε τοπικό επίπεδο. Ο λόγος 

είναι ότι το μεγαλύτερο μέρος του συνδεδεμένου αζώτου μετατρέπεται στο αδρανές Ν2 

κατά τη διάρκεια της καύσης. Εάν η αφαίρεση του αζώτου από το δάσος λαμβάνεται 

υπόψη το σύστημα βιοενέργειας είναι ένας μεγάλος ποταμός αζώτου (Lundborg, 1997). Το 

ισοζύγιο μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω με τη σύγχρονη τεχνολογία καθαρισμού NOX. 

Εάν αυτό είναι θετικό ή αρνητικό εξαρτάται από την περιοχή. Αυτό το γεγονός θα άλλαζε 

το ισοζύγιο NOX στο σύστημα βιοενέργειας εντυπωσιακά. Στις απομακρυσμένες δασικές 
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περιοχές υπάρχει συχνά ένας έλλειμμα αζώτου (Ν) ενώ σε άλλες περιοχές υπάρχει ένα 

πλεόνασμα που προκαλεί σχηματισμό οξέων και τη δημιουργία ευτροφίας. Ο κύκλος 

αζώτου είναι σύνθετος και, σε αυτήν την μελέτη, δεν συμπεριλαμβάνεται στους 

υπολογισμούς. Παρουσιάζεται μελέτη με μια πλήρη ισορροπία αζώτου στον Forsberg, 

(1999). 

 Η αφαίρεση της βιομάζας από το δασικό έδαφος σημαίνει επίσης την αφαίρεση 

ορυκτών θρεπτικών ουσιών από το χώμα. Μια πλειοψηφία των εδαφολογικών 

επιστημόνων είναι της άποψης ότι μια ουσιαστική αφαίρεση της βιομάζας από το δασικό 

έδαφος δεν είναι οικολογικά βιώσιμη εκτός αν η ισορροπία των θρεπτικών ουσιών και των 

ιχνοστοιχείων είναι εγγυημένη. Σε ένα φυσικό σύστημα, οι θρεπτικές ουσίες και τα 

ιχνοστοιχεία προέρχονται από το μαρασμό και την αποσύνθεση της βιοδιασπώμενης ύλης 

(Olsson, 1998). Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, τα δέντρα λαμβάνουν αυτές τις 

θρεπτικές ουσίες. Είναι επομένως ένας κρίσιμος παράγοντας για ένα βιώσιμο σύστημα 

βιοενέργειας η διατήρηση μιας οικολογικής ισορροπίας. Οι θρεπτικές ουσίες μπορεί 

επίσης να είναι ένας περιοριστικός παράγοντας για τη παραγωγικότητα του δάσους. Οι 

περισσότερες από αυτές τις θρεπτικές ουσίες βρίσκονται στην τέφρα μετά από την καύση. 

Για τη διατήρηση της παραγωγικότητας σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, η τέφρα πρέπει να 

διανεμηθεί εκ νέου στο χώμα. 

 Οι καταναλωτές και η νομοθεσία έχουν ωθήσει όπως λένε οι Neto et al., (2008) τις 

επιχειρήσεις να ξανασχεδιάσουν τα δίκτυα logistics προκειμένου να μετριαστούν οι 

αρνητικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ο στόχος στο σχεδιασμό των δικτύων logistics έχει 

αλλάξει δηλαδή ο σχεδιασμός προχωρεί από την ελαχιστοποίηση μόνο του κόστους, στην 

ελαχιστοποίηση του κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρέπει επομένως να 

αναπτυχθεί ένα πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση των βιώσιμων δικτύων 

logistics, στα οποία είναι ισορροπημένες η αποδοτικότητα και οι περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις.  

 Αναθεωρώντας (Neto et al., 2008) τις κύριες δραστηριότητες που έχουν επιπτώσεις 

στην περιβαλλοντική απόδοση και την κοστολογική αποδοτικότητα στα δίκτυα logistics 

παρουσιάζονται πλεονεκτήματα στον προγραμματισμό πολλαπλών στόχων (MOP)  

βιώσιμων δικτύων, και παρά τις αναμενόμενες υπολογιστικές δυσκολίες στην προσέγγιση 

MOP του σχεδιασμού βιώσιμων δικτύων, εισάγεται μια τεχνική, βασισμένη στις 

ομοιότητες μεταξύ της ανάλυσης ανάπτυξης δεδομένων (DEA) και του MOP. Για την 
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αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων δικτύων logistics χρησιμοποιείται η 

ευρωπαϊκή βιομηχανία πολτού και χαρτιού. 

 Τα τελευταία χρόνια, οι καταναλωτές και οι κυβερνήσεις έχουν πιέσει τις 

επιχειρήσεις να μειώσουν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των προϊόντων και των 

διαδικασιών τους (Thierry et al., 1995). Τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), για 

παράδειγμα, έχουν δεσμευθεί να αναπτύξουν, να εφαρμόσουν και να επιβάλουν τη 

νομοθεσία που καθιστά τους παραγωγούς αρμόδιους για τη συλλογή, την επεξεργασία, την 

ανακύκλωση και την περιβαλλοντικά ασφαλή διάθεση όλου του ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού (WEEE/2002/96/EC, 2002). 

 Διάφορες επιχειρήσεις επίσης δραστήρια και από πριν έχουν δράσει υπέρ μιας 

περισσότερο βιώσιμης ανάπτυξης. Η κατηγορηματική προσέγγισή τους προς το 

περιβάλλον τους έχει βοηθήσει να συγκεντρώσουν τα οφέλη μιας ευνοϊκής για το 

περιβάλλον εικόνας, π.χ. να κερδίσουν ή να διατηρήσουν τους περιβαλλοντικά 

ευσυνείδητους καταναλωτές, και να συμμορφωθούν μερικές φορές με τη δυσκίνητη και 

μπερδεμένη τρέχουσα νομοθεσία, ώστε να προλάβουν τις απαραίτητες αλλαγές για να 

αντιμετωπίσουν τα μελλοντικά νομικά περιβαλλοντικά στάνταρντ. 

 Μεταξύ εκείνων, μια ομάδα των επιχειρήσεων έχει πάει παραπέρα και 

πραγματοποιούν οικονομικά κέρδη από την υιοθέτηση ευνοϊκών για το περιβάλλον 

δικτύων logistics. Η IBM, για παράδειγμα, έχει ωφεληθεί από τα προγράμματά της να 

δεχθεί προϊόντα που ολοκλήρωσαν τη χρήση τους, προωθώντας δημοπρασίες 

μεταχειρισμένων μερών μέσω διαδικτύου και αποσυναρμολογώντας τον εξοπλισμό ως 

πηγή ανταλλακτικών (Fleischmann et al., 2003). 

 Οι αμοιβαία ωφέλιμες καταστάσεις που πετυχαίνονται από τη IBM, εντούτοις, 

είναι εξαίρεση. Μόνο ένας περιορισμένος αριθμός πρωτοβουλιών με ευνοϊκές για το 

περιβάλλον παραγωγές έχουν αποδειχθεί κερδοφόρες. Η βιβλιογραφία και η πρακτική 

προτείνουν ότι η ουσιαστική βελτίωση στο περιβάλλον είναι συχνά μόνο δυνατή με 

ουσιαστικές επενδύσεις που δεν φέρνουν καμία ή μόνο αρνητικές οικονομικές επιστροφές 

(Walley και Whitehead, 1994). Κατά συνέπεια, η εστίαση σε βιώσιμα δίκτυα logistics και 

η πρακτική έχουν ταλαντευθεί στην αναζήτηση των win-win λύσεων στην αναζήτηση 

λύσεων που συμβιβάζουν επιδέξια την επιχείρηση και το περιβάλλον. 

 Σήμερα (Neto et al., 2008) υπάρχει ο στόχος της συμβολής στο σχεδιασμό 

βιώσιμων δικτύων logistics που ισορροπούν τον πλανήτη και το κέρδος. Προκειμένου να 

παρασχεθεί ένα πρώτο απλό πλαίσιο για τον βιώσιμο σχεδιασμό δικτύων, αναζητείται από 



  116

τη βιβλιογραφία, ο κύριος παράγοντας που επηρεάζει την ικανότητα υποστήριξης στα 

δίκτυα logistics. Επιπλέον, συζητείται η χρήση του προγραμματισμού πολλαπλών στόχων 

(MOP) ώστε να σχεδιαστούν βιώσιμα δίκτυα logistics που βοηθούν να αξιολογηθούν οι 

ανταλλαγές μεταξύ του λογιστικού κόστους δικτύων και της περιβαλλοντικής επίδρασής 

του, καθώς επίσης και ο υπολογισμός αποδοτικότητας των υπαρχόντων δικτύων logistics. 

Συζητούνται επίσης οι αναμενόμενες δυσκολίες χρόνου κεντρικής επεξεργασίας σχετικά 

με μια προσέγγιση MOP για το σχεδιασμό των βιώσιμων δικτύων logistics. Τέλος, 

προτείνεται η μέθοδος για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας των υπαρχόντων δικτύων 

logistics. Επεξηγείται η παραπάνω προσέγγισή στον ευρωπαϊκό τομέα πολτού και χαρτιού. 

 Σε ένα δίκτυο logistics, διάφοροι συμμετέχοντες επηρεάζουν τα επιχειρησιακά 

κόστη και τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Οι προμηθευτές, οι κατασκευαστές, 

οι καταναλωτές, οι χειριστές logistics, καθώς επίσης και οι τρίτοι που αναπτύσσουν 

δραστηριότητες στη δοκιμή, την ανανέωση, την ανακύκλωση και τη ενεργειακή παραγωγή 

για τα προϊόντα που ολοκλήρωσαν τη ζωή τους είναι ο κεντρικοί παίκτες. Αυτοί οι παίκτες 

εκτελούν την πλειοψηφία των δραστηριοτήτων που επιδρούν στην επιχείρηση και το 

περιβάλλον. 

 Γενικά, οι δραστηριότητες που εκτελούνται σε ένα δίκτυο logistics συσχετίζονται 

με την κατασκευή, τη μεταφορά των προϊόντων, τη χρήση και το προορισμό των 

προϊόντων στο τέλος της ζωής τους. Οι αποφάσεις σχετικά με αυτές τις δραστηριότητες, 

επομένως, θα καθορίσουν τις κόστη δικτύων και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Αυτές οι 

αποφάσεις είναι στρατηγικές (π.χ. θέση των εργοστασίων), τακτικές (π.χ. ο προορισμός 

προϊόντων στο τέλος της ζωής τους) καθώς επίσης και λειτουργικές (π.χ. η επιλογή των 

προμηθευτών, των τρίτων, κ.λπ.). 

 Επιπλέον, είναι σαφές ότι η επιλογή των σωστών δραστηριοτήτων στη 

διαμόρφωση των συγκεκριμένων δικτύων logistics είναι κρίσιμη. Η συνδυαστική φύση 

του σχεδιασμού πολλαπλών στόχων των βιώσιμων δικτύων logistics απαιτεί, εκτός από 

τους έξυπνους αλγορίθμους, φειδωλά εννοιολογικά πρότυπα προκειμένου να κρατηθεί ο 

χρόνος κεντρικής επεξεργασίας ικανοποιητικός, να μην υπάρχει απώλεια της 

επεξηγηματικής δύναμής του προτύπου.  

 Αντίστροφες ροές logistics (Hawks, 2006) είναι η διαδικασία του σχεδιασμού, της 

εφαρμογής και του ελέγχου της αποδοτικής, οικονομικά ροής πρώτων υλών, από 

αποθέματα επεξεργασίας, από αγαθά που ολοκλήρωσαν τη χρήση και τις σχετικές 

πληροφορίες από το σημείο της κατανάλωσης στο σημείο προέλευσης με σκοπό την εκ 
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νέου σύλληψη της αξίας ή της κατάλληλης διάθεσης. Ακριβέστερα, τα αντίστροφα 

logistics είναι η διαδικασία μετακίνησης αγαθών από τον τυπικό τελικό προορισμό τους με 

σκοπό τη σύλληψη της αξίας, ή τη κατάλληλη διάθεση. Η επανακατασκευή και η 

ανανέωση των δραστηριοτήτων μπορούν επίσης να περιληφθούν στον καθορισμό των 

αντίστροφων logistics. Στα προβλήματα με τις χαμηλές αντίστροφες ροές όπως η 

αντιστροφή logistics των φωτογραφικών μηχανών, το πρότυπο μπορεί να αποκλείσει την 

απόφαση σχετικά με τη θέση των εγκαταστάσεων κατασκευής, και να αφήσει το 

πρόβλημα θέσης κατανομής στις εγκαταστάσεις ολοκλήρωσης της χρήσης (Fleischmann, 

2000). Ο πίνακας 17 παρουσιάζει, γενικά, τις κύριες δραστηριότητες που επηρεάζουν τις 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα κόστη στα δίκτυα logistics. 

 Η βιβλιογραφία στο σχεδιασμό δικτύων logistics διαιρείται συνήθως σε δύο 

προσεγγίσεις: ελαχιστοποίηση του κόστους (ή μεγιστοποίηση των κερδών) και 

ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Γίνεται ελάχιστη ενσωμάτωση αυτών 

των δύο τυποποιήσεων (Bloemhof-Ruwaard et al. 2004). Τα μειονεκτήματα τέτοιων 

προοπτικών είναι απλά: δεν συλλαμβάνουν τις ανταλλαγές μεταξύ του κόστους δικτύων 

logistics και του αντίστοιχου περιβαλλοντικού ίχνους τους. Προτείνεται επομένως η 

βελτιστοποίηση και των δύο στόχων ταυτόχρονα, προκειμένου να καταστεί πιθανό για το 

άνθρωπο που αποφασίζει στα δίκτυα logistics ο κεντρικός έλεγχος, ώστε να αξιολογηθεί η 

οποιαδήποτε επιλογή του και παράλληλα να επιλεχτεί, μέσα από διάφορες λύσεις που 

παρέχονται από το πρότυπο, αυτή που είναι καλύτερη ώστε να συλλάβει τους στόχους από 

την άποψη του περιβάλλοντος και του κόστους. Μια άλλη σημαντική εφαρμογή είναι ο 

καθορισμός ενός ανωτέρου ορίου για δίκτυα με πολλαπλούς παράγοντες. Η σημασία των 

ορίων καθορισμού και αποδοτικότητας είναι τριπλή: 

 1. αξιολόγηση της παρούσας κατάστασης από την άποψη της αποδοτικότητας του 

συστήματος σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τα κόστη. Είναι δυνατό, για 

παράδειγμα, να υπολογιστούν οι δείκτες αποδοτικότητας για τις υπάρχουσες 

διαμορφώσεις δικτύων χρησιμοποιώντας τις τεχνικές ανάλυσης ανάπτυξης δεδομένων 

(DEA). Charnes et al. (1978). 

Τύπος Παράγοντα Μεταβλητές 

Μεταφορά Μεταφορά από το προμηθευτή στο κατασκευαστή και 
αντιστρόφως 
Μεταφορά από το προμηθευτή στον καταναλωτή και 
αντιστρόφως 
Μεταφορά από το προμηθευτή στις εγκαταστάσεις 
τέλους ζωής και αντιστρόφως 
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Μεταφορά από το κατασκευαστή στον καταναλωτή 
και αντιστρόφως 
Μεταφορά από τον καταναλωτή στις εγκαταστάσεις 
τέλους ζωής και αντιστρόφως 
Μεταφορά από το κατασκευαστή στις εγκαταστάσεις 
τέλους ζωής και αντιστρόφως 

Κατασκευή Κατασκευή στους προμηθευτές 
Κατασκευή στους κατασκευαστές 

Χρήση προϊόντος Χρήση προϊόντος από τους καταναλωτές 

Δοκιμή Δοκιμή 
Εναλλακτικές λύσεις 
επαναχρησιμοποίησης 

Επαναχρησιμοποίηση 

Ανακαίνιση 
Ανακύκλωση 

Ενεργειακή Παραγωγή 

Πίνακας 18. Κύριες Δραστηριότητες που επηρεάζουν τα κόστη και τις περιβαλλοντικές 
επιπτώσεις στα δίκτυα logistics 

  

 2. προσδιορισμός των ανταλλαγών μεταξύ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που 

προκύπτουν και του κόστους σε ένα δίκτυο logistics. 

 3. αξιολόγηση της ανάγκης πολιτικών και της αξιολόγησης της αποδοτικότητας 

των διαφορετικών νομοθεσιών. Αποδεικνύονται επίσης οι γενικοί κανόνες για 

διαφορετικές νομοθεσίες, χρησιμοποιώντας την έννοια της βελτιστοποίησης Pareto. 

 Η ιδέα να ερευνηθούν οι καλύτερες εναλλακτικές λύσεις είναι βασισμένη στη 

βελτιστοποίηση Pareto. Τα Pareto βέλτιστα όρια αποτελούνται από το σύνολο όλων των 

αποδοτικών λύσεων του δικτύου σχετικά με δύο στόχους: βελτιστοποίηση οικονομικών 

και περιβαλλοντικών στόχων, όπως η ελαχιστοποίηση κόστους και η ελαχιστοποίηση 

απορριμμάτων, αντίστοιχα. 

 Προκειμένου να διευκρινιστούν οι έννοιες που παρουσιάζονται δίνεται ένα 

παράδειγμα μέσα από την ευρωπαϊκή βιομηχανία πολτού και χαρτιού ως μελέτη 

περίπτωσης. Ο τομέας έχει σημαντικό αντίκτυπο και στο περιβάλλον και στις business για 

την ΕΕ. Για τις Σκανδιναβικές χώρες, για παράδειγμα, αντιστοιχεί σε ένα σημαντικό μέρος 

της βιομηχανικής δραστηριότητας και παράγει μια ιδιαίτερη μερίδα του ΑΕΠ. Στη 

Φινλανδία, ο δασικός τομέας αντιπροσωπεύει το 7% του ΑΕΠ και περίπου το ένα πέμπτο 

της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα (FFI-Association, 2006). Για το περιβάλλον, οι 

επιδράσεις είναι επίσης σημαντικές και εμφανίζονται σε διαφορετικά μέρη του κύκλου 

ζωής: δασική διαχείριση, παραγωγή πολτού, λεύκανση πολτού, κατανάλωση χαρτιού, 
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διαχείριση απορριμμάτων και μεταφορά (Bloemhof et al., 1996). Το μέγεθος των 

αποβλήτων χαρτιών που παράγεται είναι εντυπωσιακό: στην Ευρώπη, τα απορρίμματα 

χαρτιά ανταποκρίνονται στο 35% του όγκου των συνολικών αποβλήτων (Buwal, 1991). 

 Περιγράφεται (Neto et al., 2008) η αναδιοργάνωση του Ευρωπαϊκού δικτύου 

logistics πολτού και χαρτιού ως γραμμικό πρόβλημα πολλαπλών στόχων, με το κόστος 

δικτύου και τους στόχους περιβαλλοντικών επιπτώσεων που βελτιστοποιούνται. 

Εξετάζονται οι θέσεις των εγκαταστάσεων και διευκολύνσεων όπως καθορίζονται, οι 

οποίες μας οδηγούν σε ένα πρόβλημα κατανομής και της απόφασης στο τέλος χρήσης 

προϊόντων. Αυτή η τυποποίηση μπορεί να επεκταθεί για να περιλάβει τις αποφάσεις 

κατανομής εγκαταστάσεων και ευκολιών. Για μια λειτουργική προοπτική, εντούτοις, είναι 

λογικό να υποτεθεί ότι η θέση των εγκαταστάσεων ενεργειακής παραγωγής, ανακύκλωσης 

χαρτιού ή παραγωγής χαρτιού δεν θα αλλάξει σε μια σύντομη περίοδο χρόνου. 

 Το πρότυπο (Neto et al., 2008) διαιρεί την ΕΕ σε έξι περιοχές: Σκανδιναβία, 

Γερμανία, Γαλλία, Μεγ. Βρετανία, Ιταλία και Ιβηρική Χερσόνησο (Πορτογαλία και 

Ισπανία). Αυτές οι έξι περιοχές είναι αρμόδιες για το 80% της κατανάλωσης και της 

παραγωγής χαρτιού στην ΕΕ. Προκειμένου να αξιολογηθεί ο οικολογικός αντίκτυπος 

χρησιμοποιείται ο δείκτης περιβάλλοντος που προτάθηκε από τον Bloemhof et al. (1996). 

Οι δείκτες της αξιολόγησης του κύκλου ζωής, εξετάζουν παγκόσμια τις διαφορετικές 

εκπομπές στην εφοδιαστική αλυσίδα σχετικά με τον τομέα του πολτού και του χαρτιού, 

λόγω του φαινομένου του θερμοκηπίου, της ανθρώπινης τοξικότητας, της 

οικοτοξικότητας, της φωτοχημικής οξείδωσης, της όξυνσης, της νιτροποίησης και των 

στερεών αποβλήτων, και παρέχει έναν ενιαίο σταθμισμένο μέτρο για τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις για κάθε φάση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η οικονομική αντικειμενική 

λειτουργία είναι το άθροισμα του κόστους των ακόλουθων δραστηριοτήτων: μεταφορά, 

παραγωγή, ανακύκλωση και αποτέφρωση. Τα δεδομένα από τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις λαμβάνονται άμεσα από τους Bloemhof et al. (1996). Χρησιμοποιούνται 

επίσης τα δευτεροβάθμια δεδομένα από τις κόστη παραγωγής, ανακύκλωσης και 

αποτέφρωσης χαρτιού (FFI-Association, 2006). 

 Το δίκτυο logistics που περιγράφεται έχει πολλούς παράγοντες: παραγωγοί, 

καταναλωτές, εργασία τρίτων που εργάζονται στην ανακύκλωση, αποτέφρωση και 

ενεργειακή παραγωγή. Σε ένα υψηλότερο επίπεδο, οι κυβερνήσεις μπορούν επίσης να 

θεωρούνται ως παίκτες, για το ρόλο τους στη νομοθεσία. Διαμορφώνεται το σύστημα, 
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εντούτοις, για μια συγκεντρωμένη προοπτική ελέγχου. Αυτή η προσέγγιση επιτρέπει να 

εξερευνηθούν τα σύνορα αποδοτικότητας, και από αυτό δίνεται η δυνατότητα: 

 Να παραχθεί ένα ανώτερο όριο για ένα σύστημα από τη θεωρητική προοπτική του 

παιχνιδιού. Η διαμόρφωση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας είναι ένα παράδειγμα 

ενός διεπίπεδου παιχνιδιού: η κυβέρνηση δημιουργεί τη νομοθεσία μετρίασης των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς καταστροφή της οικονομίας, ενώ οι 

επιχειρήσεις προσαρμόζονται σε αυτή τη νομοθεσία και εργάζονται για να 

ελαχιστοποιήσουν τα σχετικά συμπληρωματικά κόστη. Για τις ευρωπαϊκές 

κυβερνήσεις, παραδείγματος χάριν, τα σύνορα αποδοτικότητας παρέχουν ιδέες για τις 

καλύτερες εναλλακτικές λύσεις για το χρησιμοποιούμενο χαρτί. Προς το παρόν, 

τέτοιες αποφάσεις είναι ιδιαίτερα προκατειλημμένες από τα οικονομικά συμφέροντα 

των μελών, όπως επίσης από την πεποίθηση ότι πρέπει να προτιμηθούν μερικές 

(υποθετικά) ευνοϊκές για το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις. Η Σκανδιναβία 

υποστηρίζει ότι η παραγωγή καθαρού παρθένου πολτού είναι και περιβαλλοντικά και 

οικονομικά προτιμητέα πέρα από την ανακύκλωση. Η Γαλλία ευνοεί την 

αποτέφρωση, ενώ η Γερμανία πηγαίνει προς την ανακύκλωση (Bloemhof et al., 

1996). Ένα παράδειγμα από τις εφαρμογές της θεωρίας παιγνίων στη νομοθεσία 

βρέθηκε από τους Amouzegar και Moshirvaziri  (1999). 

 Πρέπει επομένως να καθοριστεί το κόστος της μείωσης των περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων στον τομέα του πολτού και χαρτιού. Αυτή είναι μια βασική πληροφορία 

για τους ανθρώπους που αποφασίζουν στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Για τις 

κυβερνήσεις, αυτές οι ιδιαίτερες πληροφορίες είναι χρήσιμες ως εισαγωγή για τις 

αποφάσεις σχετικά με την επιχορήγηση ή τη φορολόγηση των δραστηριοτήτων (π.χ. 

αποτέφρωση, μεταφορά ή ανακύκλωση) του δικτύου logistics, για παράδειγμα. Σε 

περιπτώσεις όπου οι περιβαλλοντικές βελτιώσεις έρχονται σε ένα χαμηλό κόστος, 

συστήνεται η επιχορήγηση των καθαρών δικτύων logistics. Σε περιπτώσεις όπου η 

μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων έρχεται με υψηλό κόστος, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί περισσότερο η φορολογία και η επένδυση σε άλλους τομείς. 

 Επίσης πρέπει να καθοριστεί η αποδοτικότητα του τομέα σχετικά με το περιβάλλον 

και τα κόστη. Η αποδοτικότητα θα μας πει πόσο μπορεί να βελτιωθεί το σύστημα με 

πρωτοβουλίες που ενσωματώνουν και κατευθύνουν τους φορείς μέσα στο δίκτυο 

logistics. Αυτός ο επανασχεδιασμός του δικτύου logistics μπορεί να συμβεί άμεσα, 

από την αναδιοργάνωση των φορέων (σε εκείνη την περίπτωση, πρέπει να ληφθούν 
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υπόψη και οι συνεργαζόμενοι φορείς), καθώς επίσης και έμμεσα μέσω ενός ηγέτη, 

από μια θεωρητική προοπτική των παιγνίων. Για παράδειγμα, οι κυβερνήσεις 

μπορούν να πάρουν το ρόλο του ηγέτη προβάλλοντας το πραγματικό ανεπαρκές 

σύστημα στα όρια του, μέσω της νομοθεσίας. 

 Πρέπει να καθοριστούν οι βέλτιστες διαμορφώσεις για τον ευρωπαϊκό τομέα του 

πολτού και του χαρτιού. Τα αποτελέσματα παρέχουν έναν σαφή οδηγό για τις 

διαμορφώσεις της παραγωγής, των μεταφορών και του προορισμού τέλους χρήσης 

για το χαρτί. 

 Για τον τομέα του χαρτιού και πολτού υποθέτουμε ότι: 

 Η παραγωγή και η κατανάλωση χαρτιού είναι σταθερές. Αυτό υπονοεί ότι η 

απαίτηση παρθένου και ανακυκλωμένου πολτού, καθώς επίσης και η παραγωγή 

απορριμμάτων διατηρούνται στα πραγματικά επίπεδα. 

 η παραγωγή παρθένου πολτού περιορίζεται από την ικανότητα εγκαταστάσεων σε 

κάθε περιοχή. Επιπλέον, η τυποποίηση δεν επιτρέπει την αύξηση της ικανότητας. 

 Το ποσοστό του χαρτιού που παράγεται καθορίζεται: το δημοσιογραφικό χαρτί 14%, 

το ποιοτικό χαρτί εκτύπωσης 36%, το χαρτί αναφοράς 12%, το ραβδωτό 9%, το 

τετραγωνισμένο 9%,το χαρτί σπιτιού 5% και τα άλλα 15%. 

 Καθορίζονται τα ποσοστά της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας παραγωγής παρθένου 

πολτού. 

 Η αναλογία μεταξύ της πραγματικής χρήσης της ανακυκλωμένης ίνας και της 

μέγιστης αξίας της είναι ίση για κάθε χαρτί. Όσο μεγαλύτερο το μέγιστο που 

επιτρέπεται από τον ανακυκλωμένο πολτό (αυτός είναι ένας τεχνικός περιορισμός: τα 

χαρτιά που εκτυπώνονται δέχονται ένα μέγιστο πολτό ανακύκλωσης 50%), 

χρησιμοποιείται η μεγαλύτερη αναλογία σε σχέση με το γενικό ανακυκλωμένο 

πολτό. 

 Πρέπει να τηρηθούν οι όροι ροής δικτύων που περιλαμβάνουν παρθένο και 

ανακυκλωμένο πολτό, το χαρτί και τα απορρίμματα. Επιπλέον, θεωρούμε ότι δεν 

υπάρχει καμία μεταφορά του ανακυκλωμένου πολτού. 

 Οι μεταβλητές απόφασης για το πρόβλημα είναι επομένως: η μεταφορά του 

παρθένων πολτού, του χαρτιού και των άχρηστων χαρτιών μεταξύ των έξι περιοχών που 

περιγράφηκαν, η εισαγωγή και η εξαγωγή, αντίστοιχα, του πολτού και του χαρτιού 

εξωτερικά της ΕΕ, και ο προορισμός του τέλους χρήσης του χαρτιού. 
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 Καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα είναι πιο σύνθετο από αυτό που απεικονίζεται 

εδώ, αλλά όπως παρουσιάζεται στις υποθέσεις μπορεί να περιοριστεί. Ο λόγος για μια 

τέτοια απλοποίηση είναι ότι ενδιαφερόμαστε για την παρουσίαση μιας εφαρμογής της 

προτεινόμενης μεθοδολογίας και παρέχονται τα αποτελέσματα για την λήψη απόφασης 

μέσα σε έναν βιομηχανικό κλάδο. Θεωρείται ότι το μοντέλο επεξήγησης που 

διαμορφώνεται έτσι δουλεύει κατάλληλα για αυτόν τον σκοπό. 

 Αναλύονται αρχικά τα όρια απόδοσης για τον ευρωπαϊκό τομέα του πολτού και του 

χαρτιού προκειμένου να καθοριστούν οι θεωρητικές ανταλλαγές μεταξύ των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους. Επιπλέον, χρησιμοποιούνται τα όρια για 

να βρούμε ένα μέτρο της αποδοτικότητας για το πραγματικό δίκτυο logistics. 

 Η ελαχιστοποίηση του κόστους δείχνει ένα συνολικό κόστος περίπου 60% να είναι 

το κόστος για τη διαμόρφωση των ελάχιστων περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αφ' ενός, οι 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το δίκτυο logistics με το ελάχιστο κόστος να είναι 90% 

υψηλότερο από τις ελάχιστες εφικτές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Σημειώνεται ότι οι 

αντικειμενικές τιμές λειτουργίας, σε όρους ποσοστού, διαφέρουν πολύ μεταξύ των 

αποδοτικών λύσεων, παρά τον ρόλο της μεταφοράς, ο οποίος βελτιστοποιείται ταυτόχρονα 

και για τους δύο στόχους. Μια άλλη ενδιαφέρουσα παρατήρηση είναι ότι τα μέρη των 

ορίων που χαρτογραφούν τις δαπανηρές λύσεις, κυριαρχούνται από την παρθένα 

παραγωγή πολτού που συνδέεται με την αποτέφρωση. Παρά την κοινή πεποίθηση ότι η 

ανακύκλωση είναι πάντα καθαρότερη, οι λύσεις με υψηλές αναλογίες ανακύκλωσης δεν 

είναι πάντα πιο ευνοϊκές για το περιβάλλον στην ειδική περίπτωση του ευρωπαϊκού τομέα 

του πολτού και χαρτιού. Οι θετικές οριακές περιβαλλοντικές επιπτώσεις της αποτέφρωσης 

για την ενεργειακή παραγωγή αν συγκριθούν με την ενεργειακή παραγωγή ορυκτών 

καυσίμων καθώς και με τις εκπομπές άνθρακα εξαιτίας των επιπτώσεων των μεταφορών 

απορριμμάτων χαρτιών από τα κέντρα κατανάλωσης στις εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 

εξηγείται γιατί κάτι τέτοιο δεν είναι ευνοϊκό. Η ανακύκλωση είναι απ’ την άλλη πλευρά, 

παρούσα στις διαμορφώσεις χαμηλότερου κόστους. Οι υποχρεωτικές ποσοστώσεις 

ανακύκλωσης, επομένως, δεν μπορούν να φέρουν κανένα θετικό αποτέλεσμα για το 

περιβάλλον. Οι αριθμοί στο πίνακα παρουσιάζουν τρεις διαμορφώσεις απόδοσης για τον 

ευρωπαϊκό τομέα του πολτού και χαρτιού, και τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

και κόστη. Σημειώνεται ότι, αν και δεν διαφέρουν πολύ σε επίπεδο περιβαλλοντικών 

αποτελεσμάτων και κόστους, παρουσιάζουν αρκετά διαφορετικές διαμορφώσεις. Η λύση 

με το χαμηλότερο κόστος δεν έχει ούτε αποτέφρωση, ούτε τις σημαντικές ροές των 
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απορριμμάτων χαρτιών, εκτός από την αναμενόμενη ροή του νέου χαρτιού από τις 

Σκανδιναβικές χώρες προς στο υπόλοιπο της Ευρώπης. 

Η λύση με το υψηλότερο κόστος είναι ένα μίγμα μεταξύ της χρήσης παρθένου 

πολτού, της αποτέφρωσης και της ανακύκλωσης. Επίσης, υπάρχει απουσία ροής των 

απορριμμάτων χαρτιών. Μια ενδιάμεση λύση παρουσιάζει και την αποτέφρωση και την 

ανακύκλωση, αλλά απουσία ροής των απορριμμάτων. Υπάρχουν επίσης ροές χαρτιού από 

Σκανδιναβία στο υπόλοιπο της Ευρώπης και παρθένου πολτού στη Γερμανία. 

 Προκειμένου να υπολογιστεί η αποδοτικότητα δικτύων, χρησιμοποιείται το μέτρο 

των αναλογιών ανεπάρκειας (MIP) που προτείνεται από τους Cooper et al. (1999). Το 

μέτρο ανεπάρκειας δικτύου logistics είναι ίσο με 0.24, που σημαίνει ότι ένας 

σταθμισμένος μέσος όρος βελτίωσης 24% στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και τις κόστη 

στο δίκτυο logistics είναι απαραίτητος για να φθάσει την αποδοτικότητα. 

Τύποι Παράγοντα Μεταβλητές όγκος όγκος όγκος
 1.1. Μεταφορά παρθένου χαρτιού από τη Σκανδιναβία στην Ιβηρική  0.90 0.90 0.90 
 1.2. Μεταφορά παρθένου χαρτιού από τη Σκανδιναβία στην Ιταλία 1.50 1.50 1.50 

1. Μεταφορά 1.3. Μεταφορά παρθένου χαρτιού από τη Σκανδιναβία στην Γαλλία 1.80 1.80 1.80 
 1.4. Μεταφορά παρθένου χαρτιού από τη Σκανδιναβία στην Γερμανία 2.80 2.80 2.80 
 1.5. Μεταφορά παρθένου χαρτιού από τη Σκανδιναβία στην Μεγ. Βρετανία 4.95 4.95 4.95 
 1.5. Μεταφορά απορριμμάτων χαρτιού από τη Σκανδιναβία στην Γερμανία  3.65  
 1.6. Μεταφορά απορριμμάτων χαρτιού από τη Ιταλία στην Γαλλία   1.43 
 1.7. Μεταφορά απορριμμάτων χαρτιού από τη Ισπανία στην Γαλλία   0.85 
 1.7. Μεταφορά απορριμμάτων χαρτιού από την Γαλλία στην Σκανδιναβία   4.89 
 1.7. Μεταφορά απορριμμάτων χαρτιού από τη Γερμανία στην Σκανδιναβία   2.65 
 2.1. Παραγωγή παρθένου χαρτιού από τη Σκανδιναβία 20.80 20.80 0.55 
 2.2. Παραγωγή παρθένου χαρτιού από την Ιβηρική 3.30 0 0 

2. Κατασκευή 2.3. Παραγωγή παρθένου χαρτιού από την Ιταλία 0.95 0 0 
 2.4. Παραγωγή παρθένου χαρτιού από την Γαλλία 2.65 0 0 
 2.5. Παραγωγή παρθένου χαρτιού από τη Γερμανία  13.17 0 0 
 2.6. Παραγωγή παρθένου χαρτιού από τη Μεγ. Βρετανία 0.65 0 0 

 3.1. Όγκος ανακυκλωμένου χαρτιού από τη Σκανδιναβία 0.0 3.15 3.15 
 3.2. Όγκος ανακυκλωμένου χαρτιού από την Ιβηρική 0.48 3.78 3.78 
 3.3. Όγκος ανακυκλωμένου χαρτιού από την Ιταλία 4.0 4.95 4.95 
 3.4. Όγκος ανακυκλωμένου χαρτιού από την Γαλλία 3.65 6.30 6.30 
 3.5. Όγκος ανακυκλωμένου χαρτιού από τη Γερμανία  1.36 10.7 10.7 

3. Εναλλακτικές λύσεις 3.6. Όγκος ανακυκλωμένου χαρτιού από τη Μεγ. Βρετανία 3.90 4.55 4.55 
τέλους χρήσης 3.1. Όγκος αποτεφρωμένου χαρτιού από τη Σκανδιναβία 3.55 0 0 

 3.2. Όγκος αποτεφρωμένου χαρτιού από την Ιβηρική 4.25 0.85 0 
 3.3. Όγκος αποτεφρωμένου χαρτιού από την Ιταλία 4.25 1.43 0 
 3.4. Όγκος αποτεφρωμένου χαρτιού από την Γαλλία 4.49 1.71 0 
 3.5. Όγκος αποτεφρωμένου χαρτιού από τη Γερμανία  2.50 2.65 0 
 3.6. Όγκος αποτεφρωμένου χαρτιού από τη Μεγ. Βρετανία 5.62 4.89 0 

Πίνακας 19. Διαμόρφωση του δικτύου logistics για την ελάχιστη περιβαλλοντική επίδραση. 
Οι όγκοι αντιπροσωπεύονται σε 1000 t. 

 (Neto et al., 2008) 
 Επιπλέον, το πρότυπο που προτείνεται από τους Cooper et al. (1999) δίνει μια 

μοναδική πραγματική αξία ως μέτρο αποδοτικότητας και ενσωματώνει όλες τις 

ανεπάρκειες στο μοντέλο. Ο χρόνος  επεξεργασίας είναι αμελητέος και για τα δύο 

προβλήματα, την αξιολόγηση των ορίων αποδοτικότητας και τον υπολογισμό της 

αποδοτικότητας της υπάρχουσας διαμόρφωσης του δικτύου logistics. 
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 Ανακεφαλαιώνοντας τη μελέτη περίπτωσης που εξετάζεται εδώ με σκοπό τη 

αναζήτηση της διατηρησιμότητας εν γένει ενός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας χαρτιού 

και πολτού στην Ευρώπη και ειδικότερα της διατηρησιμότητας των μεταφορών σε 

Ευρωπαϊκά δίκτυα ερευνώνται τέσσερα σενάρια: στο πρώτο σενάριο δεν έχουμε 

υποχρεωτική ανακύκλωση. Στο δεύτερο σενάριο υπάρχει 20% υποχρεωτική ανακύκλωση 

για τα μέλη της ΕΕ. Εδώ  υποτίθεται ότι το Κοινοβούλιο αποφασίζει, βασισμένο σε 

πραγματικές οδηγίες για τα απορρίμματα χαρτιού, να υποχρεώσει το παραπάνω ποσοστό 

ανακυκλωμένου πολτού. Επεκτείνεται η ανάλυση για το σενάριο 50%. Αναλύεται επίσης 

το αποτέλεσμα 100% υποχρεωτικής ανακύκλωσης της νομοθεσίας στη Γερμανία.  Σε όλα 

τα παραπάνω σενάρια αναλύεται επίσης ο αντίκτυπος της νομοθεσίας στα όρια 

αποδοτικότητας. 

 Η βέλτιστη διαμόρφωση Pareto, συμπεριλαμβανομένων των σεναρίων, 

παρουσιάζεται στην εικόνα 19. Να σημειωθεί ότι οι υποχρεωτικές πολιτικές για την 

ανακύκλωση μπορούν να επιδεινώσουν τα βέλτιστα όρια Pareto. Αξίζει επίσης να τονιστεί 

ότι ευνοϊκά για το περιβάλλον σενάρια κλειδώνονται εκτός, αντί της αναμενόμενης 

επίπτωσης να κλειδωθούν εκτός τα μη φιλικά. Η θέσπιση της υποχρεωτικής νομοθεσίας 

για 20% ανακυκλωμένου πολτό δεν επιδεινώνει ιδιαίτερα τα όρια απόδοσης Pareto, αλλά 

αφήνει εκτός τις ευνοϊκές για το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις. Η επίδραση της χρήσης 

50% ανακυκλωμένου πολτού στην ΕΕ και το 100% στη Γερμανία είναι παρόμοιες: οι 

κλειδωμένες εκτός ευνοϊκές για το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις επιδεινώνουν τα όρια 

Pareto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 20. Βέλτιστα όρια Pareto για την ευρωπαϊκή βιομηχανία πολτού και χαρτιού με την 
υποχρεωτική νομοθεσία. (Neto et al., 2008) 
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 Η ανησυχία των καταναλωτών, των επιχειρήσεων και των κυβερνήσεων με το 

περιβάλλον έχουν αυξηθεί σταθερά τα τελευταία χρόνια. Η καθαρότερη διαδικασία, η 

επαναχρησιμοποίηση των προϊόντων και των συστατικών, η επανακατασκευή και η 

ανακύκλωση είναι παραδείγματα πρωτοβουλιών που μειώνουν τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις στα δίκτυα logistics. Δυστυχώς, οι win-win λύσεις για το περιβάλλον και τις 

επιχειρήσεις είναι πολύ δυσδιάκριτες στην πράξη. 

Η υιοθέτηση των καθαρότερων λύσεων γενικά οριοθετούνται από μια αύξηση στις 

κόστη. Οι επιχειρήσεις που στοχεύουν στη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των 

δικτύων logistics πρέπει στη συνέχεια να κοιτάξουν για τις καλές οικονομικές σχέσεις 

μεταξύ των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους. Το παιχνίδι, επομένως, 

συμβιβάζει επιδέξια τον πλανήτη και το κέρδος. Η ίδια λογική ισχύει για τις κυβερνήσεις: 

η αποτελεσματική νομοθεσία πρέπει να λάβει υπόψη τις συγκεκριμένες οικονομικές 

σχέσεις του εν λόγω δικτύου logistics, καθώς επίσης και την αποδοτικότητα του 

υπάρχοντος δικτύου logistics. 

 Επίσης (Neto et al., 2008) αναθεωρείται η κύρια οικογένεια δραστηριοτήτων που 

επηρεάζουν το περιβάλλον και τα κόστη στο δίκτυο logistics, δηλαδή: εναλλακτικές 

λύσεις μεταφορών, κατασκευής, χρήσης προϊόντων, δοκιμής και τέλους χρήσης. Επιπλέον, 

παρουσιάζεται ένα πλαίσιο για βελτιστοποίηση του σχεδίου των αποδοτικών δικτύων 

logistics, βασισμένο στον προγραμματισμό πολλαπλών στόχων (MOP), μέσα σε όρους 

περιβάλλοντος και κόστους. Συζητούνται επίσης οι αναμενόμενες υπολογιστικές 

προκλήσεις τέτοιας προσέγγισης για το σχεδιασμό των βιώσιμων δικτύων logistics. 

Συζητούνται επίσης εφαρμογές και περαιτέρω εξελίξεις τέτοιων οριακών σχεδιασμών. 

 Επιπλέον, η αξιολόγηση της αποδοτικότητας στα δίκτυα logistics, πρέπει να 

βασίζεται στις ιδιότητες της ανάλυσης  προγραμματισμού πολλαπλών στόχων και τις 

τεχνικές περιβάλλουσας ανάλυσης δεδομένων. Επισημαίνεται επίσης ότι ένας δείκτης 

αποδοτικότητας λέει στον άνθρωπο που διαμορφώνει τις αποφάσεις, στις επιχειρήσεις, τα 

τμήματα ή τις κυβερνήσεις, για την ανάγκη καλύτερου συντονισμού για τα δικά τους 

δίκτυα logistics, ή το καλύτερο συντονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας. 

 Χρησιμοποιώντας τον ευρωπαϊκό τομέα του πολτού και χαρτιού ως υπόβαθρο για 

την παρουσίαση των μεθοδολογιών που προτείνονται εδώ παρουσιάζονται τα όρια 

απόδοσης για αυτόν τον τομέα, καθώς επίσης και οι σχέσεις μεταξύ του περιβάλλοντος και 

του κόστους. Επιπλέον, δείχνεται η υποχρεωτική νομοθεσία που ευνοεί την ανακύκλωση, 
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δεν αφήνει εκτός τις κακές περιβαλλοντικές λύσεις που θα επιδεινώσουν την 

αποδοτικότητα του τομέα από την άποψη του περιβάλλοντος και της επιχείρησης. Επίσης 

φαίνεται ότι το πραγματικό σύστημα έχει χώρο για win-win κέρδη.  

7.4. Outsourcing λειτουργιών 

 Η βιομάζα είναι αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια και μπορεί να αναβαθμιστεί σε 

στερεά ή υγρά καύσιμα. Εξαιτίας περιβαλλοντικών και οικονομικών λόγων, η βιοενέργεια 

θεωρείται συνήθως τοπικός πόρος. Η προσφορά και η ζήτηση της βιοενέργειας είναι 

εξαπλωμένη ομοιόμορφα στον κόσμο. Μερικές χώρες έχουν περισσότερα υπολείμματα για 

βιομάζα (π.χ. από τη δασοπονία) διαθέσιμα από αυτά που θα μπορούσαν να 

χρησιμοποιηθούν από τη δική τους ενεργειακή οικονομία. Για άλλες χώρες, η βιομάζα 

είναι περιορισμένη εξαιτίας υψηλής πληθυσμιακής πυκνότητας και υψηλής βιομηχανικής 

δραστηριότητα. Η περιορισμένη μελλοντική δυνατότητα να εισαχθεί ορυκτή ενέργεια 

(Cambell, 1997) και ο αποδεκτός στόχος να μειωθούν οι εκπομπές του CO2, τίθενται από 

τις τελευταίες χώρες σε ένα δύσκολο ενεργειακό σχεδιασμό. 

 Η αυξανόμενη χρήση της βιοενέργειας στην Ευρώπη αναμένεται να δημιουργήσει 

ζήτηση στην αγορά για βιοενεργειακούς πόρους. Αυτή η απαίτηση μπορεί μόνο να 

ικανοποιηθεί μέσω μιας αύξησης στην πρόσβαση της βιομάζας από μια μεγαλύτερη 

γεωγραφική περιοχή. Σαν συνέπεια, συστήματα μεταφορών είναι ένας προϋπόθεση για την 

ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού βιοενεργειακού συστήματος. Τα μεταφορικά μέσα, 

εντούτοις, και το αυξανόμενο επίπεδο εκπομπών με μια αυξανόμενη εισαγωγή καθαρής 

ενέργειας θα μπορούσε, σε έναν  βαθμό να μειώνει τα οφέλη της βιοενέργειας. 

 Η βιοενέργεια θεωρείται παραδοσιακά ως τοπική πηγή ενέργειας. Εάν τα 

περιβαλλοντικά κέρδη μπορούν να συμβούν με μια αυξανόμενη πρόσβαση σε μια 

μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή, η βιοενέργεια μπορεί να μετακινηθεί εμπορικά σε 

μεγάλες αποστάσεις. Ένα θέμα κλειδί είναι εάν η μεγάλη απόσταση μεταφοράς της 

βιοενέργειας είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη και οικολογικά διατηρήσιμη. 

Χρησιμοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν τέσσερα επιλεγμένα συστήματα με διαφορετικές 

τεχνολογίες μεταφοράς για τη βιοενέργεια ως περιπτωσιολογικές μελέτες. Αυτά τα 

συστήματα θεωρούνται ως ρεαλιστικές επιλογές σε ένα μελλοντικό εμπορικό σύστημα 

βιοενέργειας. Τα pellets στέλνονται ήδη από τη βόρεια Αμερική στη Σκανδιναβία. Ένα 

σύστημα βασισμένο σε δέματα είναι μια επιλογή για την εισαγωγή της ανανεώσιμης 

βιομάζας στο ενεργειακό σύστημα (Faiij, 1998). Μια κινητήρια δύναμη είναι η 
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αντικατάσταση του άνθρακα για να αντιμετωπίσει τις εκπομπές του CO2. Τα συστήματα 

σε αυτήν την μελέτη είναι βασισμένα στα τμήματα δέντρων από αραίωμα δάσους και 

δέματα δασικών υπολειμμάτων μετά από σαφή κοπή. Η βιομάζα μπορεί να μεταφερθεί σε 

ένα λιμάνι για παραπέρα αποστολή σε έναν χρήστη σε μια διαφορετική χώρα. Στη χώρα 

εισαγωγής η βιομάζα μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια σε εγκαταστάσεις παραγωγής 

ενέργειας. Σαν εναλλακτική λύση στις μακρινές μεταφορές, η βιομάζα μπορεί να 

μεταφερθεί περιφερειακά από φορτηγά ή σιδηρόδρομο και να μετατραπεί σε ηλεκτρική 

ενέργεια στη χώρα προέλευσης. Μετά από την καύση ο ηλεκτρισμός εξάγεται μέσω του 

κυρίως δικτύου στη χώρα εισαγωγής. Αυτό δίνει (Forsberg, 2000) τέσσερις πιθανές 

μεγάλης απόστασης αλυσίδες χειρισμού για ένα ενεργειακό σύστημα βασισμένο στη 

βιομάζα: 

 δέματα (περίπτωση 1)  

 pellets (περίπτωση 2)  

 τμήματα δέντρων ως στερεά βιοκαύσιμα (περίπτωση 3)  ή 

 μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ενός διεθνούς δικτύου (περίπτωση 4). 

 Η κατάσταση προόδου είναι να θεωρηθεί η βιομάζα σαν μια πηγή που πρέπει να 

χρησιμοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο. Αυτή η μελέτη, επομένως, επίσης ερευνά μια 

περίπτωση όπου η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται περιφερειακά. 

 Εντός της χώρας (περίπτωση 5). 

 Στην εντός της χώρας περίπτωση, αποφεύγονται οι μεταφορές μεγάλης απόστασης, 

δηλ. μια σύγκριση μπορεί να γίνει από το περιβαλλοντικό αποτέλεσμα μεταξύ της 

χρησιμοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας σε μια διαφορετική χώρα ή χρησιμοποιώντας 

την στη χώρα προέλευσης. Στη μελέτη αυτή η λειτουργική μονάδα (fu) παράδοσης 

ηλεκτρισμού στο δίκτυο της χώρας εισαγωγής είναι το 1 MW el παραδοτέας ενέργειας. 

 Το σύστημα βιοενέργειας αποτελείται από έναν αριθμό τεχνικών στοιχείων 

(πίνακας 1). Μια βασική τεχνολογία είναι το δεμάτιασμα δασικών υπολειμμάτων. Η 

τεχνολογία δεματιάσματος αναπτύχθηκε αρχικά για την επεξεργασία απορριμμάτων. Η 

τεχνολογία έχει προσαρμοστεί στη στερεά βιομάζα όπου τα υπολείμματα δέντρων 

συμπιέζονται με μηχανική πίεση σε κυλινδρικά διαμορφωμένα δέματα. Ο λόγος της 

συσκευασίας είναι να αυξηθεί η πυκνότητα και να δημιουργηθεί μια τυποποιημένη μονάδα 

που είναι δυνατή η αποδοτική της διαχείριση, το οποίο δίνει μεγάλα πλεονεκτήματα 

logistics. Το δεμάτιασμα μειώνει επίσης την ευαισθησία για την αύξηση των μυκήτων 

(Forsberg, 2000) στη βιομάζα και ελαχιστοποιεί την επιδείνωση ποιότητας της βιομάζας. 
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Οι απώλειες πτητικών οργανικών ενώσεων κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης είναι 

περιορισμένες. 

 Η λειτουργία δεματισμού πραγματοποιείται σε ευδιάκριτη περιοχή. Και τα δέματα 

και τα τμήματα δέντρων σε ένα τυπικό σύστημα βιοενέργειας αποθηκεύονται στην άκρη 

του δρόμου. Όταν απαιτείται, η βιομάζα μαζεύεται από τα φορτηγά και μεταφέρεται στην 

παραπέρα επεξεργασία ή την αποθήκευση. 

Σε ένα σύστημα βασισμένο στη δεματοποίηση (περίπτωση 1), τα υπολείμματα 

μεταφέρονται σε ένα σωρό αποθήκευσης στην άκρη του δρόμου. Μια μηχανή 

δεματοποίησης φθάνει και συμπιέζει τα υπολείμματα στα δέματα. Τα δέματα προωθούνται 

στην άκρη του δρόμου όπου είναι καλυμμένα με χαρτί και αποθηκεύονται για έναν 

ορισμένο χρόνο. 

 Ένα φορτηγό τα μαζεύει και τα παραδίδει σε ένα λιμάνι όπου αποθηκεύονται κατά 

μήκος μιας αποβάθρας και για παραπέρα αποστολή σε έναν χρήστη, φορτώνονται στο 

αμπάρι ενός πλοίου και ως φορτίο καταστρώματος. Στη χώρα εισαγωγής, η εγκατάσταση 

υποτίθεται ότι βρίσκεται στην ακτή με τις λιμενικές εγκαταστάσεις της. Μετά από τις 

θαλάσσιες μεταφορές σε μια εγκατάσταση τα δέματα πελεκίζονται και η ηλεκτρική 

ενέργεια παράγεται και παραδίδεται. Η τέφρα αποτίθεται στη γη. Λεπτομερή στοιχεία 

αναζητείστε στον Forsberg (1999). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 21. Επεξήγηση αλυσίδων μεταφοράς ανάμεσα στο δάσος σαν φυσική πηγή και τον 
ηλεκτρισμό ως τελικό προϊόν 
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Λειτουργία Περιγραφή Κύρια Χαρακτηριστικά 

Επεξεργασία 
Δεμάτιασμα, chipping, pelletizing, κοπή 
τμημάτων δέντρων 

Η μάζα χάνει γενικά 20% 

Μεταφορά 
Τρακτέρ, φορτηγά, σιδηρόδρομος, 
πλοία 

Φορτηγά 50 km, σιδηρόδρομος 200 km, 
Καράβια 1200 km 

Αποθήκευση Δάσος, Τερματικοί σταθμοί, Πελάτης  Χωρίς απώλειες ύλης 
Διαχείριση ύλης Χύμα, μονάδες Δέματα, pellets, τμήματα δέντρων 
Ενεργειακή 
μετατροπή 

Απαέρωση, Καύση 
Αποδοτικότητα μετατροπής0.38-0.44, 
500-600 kg ξηρ.ύλης/fu 

 Πίνακας 22.  Χαρακτηριστικά λειτουργιών, μέσων , χαρακτηριστικών δασικής 
εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας 

(Forsberg, 2000) 

 Τα υπόλοιπα συστήματα, περιπτώσεις 2-5, σχεδιάζονται κατά τρόπο παρόμοιο και 

σύντομα περιγράφονται κατωτέρω. Λεπτομερή περιγραφή των συστημάτων και των 

στοιχειωδών ροών αναζητείστε στον Forsberg (1999). 

 Τα τελευταία χρόνια η χρήση των pellets έχει αυξηθεί εντυπωσιακά στη Σουηδία. 

Τα pellets παράγονται κανονικά από ξηρά υπολείμματα πριονιστηρίων, που είναι 

περιορισμένος φυσικός πόρος. Τα pellets από τα δασικά υπολείμματα (περίπτωση 2) 

απαιτούν άλλες αρχές παραγωγής, όπως το άλεσμα και η ξήρανση. 

 Στο προτεινόμενο σύστημα εδώ, τα δέματα χρησιμοποιούνται σαν  μονάδες 

διαχείρισης και παραδίδονται με το φορτηγό σε ένα μύλο για pellets. Τα δέματα 

συντρίβονται, απλώνονται στο έδαφος, ξηραίνονται και κοκκοποιούνται. Τα pellets 

αποθηκεύονται ως χύμα υλικό και φορτώνονται αργότερα επάνω σε ένα σκάφος. Το 

σκάφος μεταφέρει τα pellets στον πελάτη όπου παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. 

 Οι μεγάλες περιοχές δασών στη Σουηδία φυτεύτηκαν κατά τη διάρκεια του 1970-

80. Αυτές οι θέσεις είναι τώρα πολύ πυκνές και για να αυξήσουν την ποιότητά τους ως 

ξυλεία και τη ικανότητα παραγωγής τους για πολτό και χαρτί και πρέπει να αραιώσουν. Οι 

αραιώσεις είναι ένας πιθανός πόρος που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ενέργεια. Στη 

πρόωρη αραίωση (περίπτωση 3) τα κλαδιά και φύλλα με διάμετρο κάτω από 8 εκατ. 

συλλέγονται για βιολογικά καύσιμα. Μετά από τη συλλογή, τα κλαδιά αποθηκεύονται σε 

μια λωρίδα δρόμου και μεταβιβάζονται έπειτα στην άκρη του δρόμου. Τα τμήματα 

δέντρων μεταφέρονται από ένα φορτηγό σε ένα λιμάνι και αποθηκεύονται στην αποβάθρα. 

Τα τμήματα δέντρων φορτώνονται στο αμπάρι πλοίου και στο κατάστρωμα. Επί του τόπου 

της εγκατάστασης τα δέντρα ξεφορτώνονται και πελεκίζονται/υποβάλλονται σε 

επεξεργασία σύμφωνα με την καύση και την ηλεκτρική παραγωγή. 
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 Αντί της μετατροπής των στερεών βιοκαυσίμων σε ηλεκτρισμό σε μια χώρα 

εισαγωγής, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί (Forsberg, 2000) να παραχθεί στη Σουηδία και να 

μεταφερθεί μέσω μιας σύνδεσης υψηλής τάσης (περίπτωση 4). Σε αυτήν την περίπτωση 

αποφεύγεται η μακρά μεταφορά αλλά το κόστος μπορεί να αυξηθεί λόγω των 

αυξανόμενων απωλειών δικτύου. Τα φορτηγά παραδίδουν τα δέματα σε έναν 

σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δέματα μεταφέρονται με το τραίνο σε μια εγκατάσταση όπου 

τα δέματα πελεκίζονται και παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. Η ηλεκτρική ενέργεια 

παραδίδεται/εξάγεται μέσω του δικτύου στη χώρα εισαγωγής. 

 Σε ένα εγχώριο σύστημα (περίπτωση 5), με σχετικά σύντομες αποστάσεις, περίπου 

200 χλμ, μεταξύ προμηθευτών και χρηστών δεμάτων παραδίδονται από τα φορτηγά σε 

έναν σιδηροδρομικό σταθμό. Τα δέματα μεταφέρονται με το τραίνο σε μια εγκατάσταση 

όπου τα δέματα πελεκίζονται και παράγεται η ηλεκτρική ενέργεια. 

 Η λειτουργία των συστημάτων που παρουσιάζονται σε αυτήν την έκθεση αφορούν 

τη παράδοση ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. όλοι οι υπολογισμοί εκτελούνται σε σχέση με τη 

λειτουργική μονάδα MWhel. Αυτό σημαίνει ότι χρησιμοποιείται μόνο ένα μέρος του 

συνολικού ενεργειακού περιεχομένου. Σε αυτήν την έκθεση ο παράγοντας αποδοτικότητας 

υποτίθεται σε 44% που παρέχει το ψυκτικό νερό που χρησιμοποιείται για να προ-ξεράνει 

τα καύσιμα. Εάν χρησιμοποιηθεί επίσης θερμότητα, όπως στη περιφερειακή θέρμανση, η 

συνολική αποδοτικότητα θα ήταν περίπου 90%, το οποίο θα μείωνε τις εκπομπές ανά 

μονάδα του προϊόντος κατά περίπου 50%  δηλ. η απόδοση συστημάτων θα βελτιωνόταν 

σημαντικά. Αυτό συμβαίνει εάν υπάρχει ένα δίκτυο για θέρμανση της περιοχής, και το 

ψυκτικό νερό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση των σπιτιών. Η ηλεκτρική 

ενέργεια έχει, εντούτοις, μια υψηλότερη ενεργειακή αξία, αλλά από άποψη ενέργειας είναι 

ίση με τη θερμότητα (Groscurth et al.,  2000). 

 Τα ενεργειακά κόστη διαιρούνται σε ηλεκτρική ενέργεια και καύσιμα. Οι πρώτες 

μελέτες έχουν παρουσιάσει συνολικές κόστη καθαρής ενέργειας περίπου 2-3% για ένα 

σύστημα βιοενέργειας για την εγχώρια θέρμανση. Τέτοια συστήματα είναι συνήθως 

βασισμένα στον πελεκισμό δασικών υπολειμμάτων. Σε αυτήν την μελέτη χρησιμοποιείται 

μόνο η ηλεκτρική ενέργεια ως λειτουργική μονάδα, η απόσταση μεταφορών είναι 

μακρύτερη, και εισάγεται η διαδικασία δεματοποίησης στο σύστημα. Ακόμα κι αν η 

δεματοποίηση προσφέρει μεγάλα πλεονεκτήματα αποθήκευσης και μεταφοράς αυτό είναι 

ακόμα μια πρόσθετη σύνδεση, η οποία οδηγεί σε αυξανόμενες ενεργειακά κόστη και 

ενεργειακές εκκλήσεις . 
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 Η ενέργεια παρουσιάζεται συχνά ως ανανεώσιμη ή μη ανανεώσιμη ενέργεια. Δεν 

παρουσιάζεται κανένα αποδεκτό σύστημα  να υπογραμμίσει την «ανανεωσιμότητα» στις 

μελέτες αξιολόγησης κύκλου ζωής, εκτός από μια παρουσίαση της ενέργειας που 

διαιρείται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους πόρους. Για παράδειγμα, ένα σύστημα 

βασισμένο στον άνθρακα απαιτεί χαρακτηριστικά ενεργειακά κόστη 10% για κάθε KWh 

παραδοθείσας ενέργειας. Αυτό σημαίνει ότι η απαραίτητη εισαγωγή καθαρής ενέργειας θα 

μπορούσε να προταθεί να είναι 110% ανά λειτουργική μονάδα (fu). Η ίδια προσέγγιση για 

ένα σύστημα βιοενέργειας σημαίνει ότι απαιτούνται ενεργειακά κόστη μη-ανανεώσιμης 

ενέργειας 10%. Με έναν τέτοιο υπολογισμό, η διαφορά είναι 110% έναντι 10%, δηλ. το 

σύστημα βιοενέργειας είναι 11 φορές περισσότερο αποδοτικό από μια προοπτική σχέσεων 

μεταξύ ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

 Προκειμένου να γίνουν τα pellets, η βιομάζα πρέπει να είναι ξηρή. Αυτό θεωρείται 

ότι εκτελείται από ανανεώσιμη σκόνη ξύλου αλλά αντιπροσωπεύει παρόλα αυτά πρόσθετα 

ενεργειακά κόστη. Τα pellets είναι υψηλής ποιότητας προϊόν και έχουν καλύτερη αξία 

στην καύση μικρής και μεσαίας κλίμακας όπου δεν μπορεί να ληφθεί κανένα πλεονέκτημα 

από την περιεκτικότητα των καυσαερίων. Κατά τη διάρκεια της θαλάσσιας φόρτωσης, τα 

pellets μπορούν μόνο να αποθηκευτούν στο αμπάρι και όχι ως φορτίο επιφανείας, το οποίο 

μειώνει το μέγιστο όγκο μεταφορών. Τα ενεργειακά κόστη ανά μονάδα pellets στη 

θαλάσσια μεταφορά είναι λιγότερα απ' ό, τι για άλλες εναλλακτικές λύσεις επειδή τα 

pellets έχουν υψηλή πυκνότητα χύμα φορτίου. 

 Εάν η στερεά βιομάζα εξάγεται, το κόστος της διανεμημένης εκ νέου τέφρας θα 

είναι ιδιαίτερο και πιθανώς δεν θα πραγματοποιηθεί. Εάν η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται 

στη Σουηδία και εξάγεται στην Ολλανδία, η ισορροπία των θρεπτικών ουσιών μπορεί να 

διατηρηθεί με ένα εσωτερικό σύστημα επανακυκλοφορίας τέφρας. 

 Η μυκητιακή υποβάθμιση είναι ένα πρόβλημα σε ολόκληρο το χειρισμό της 

οργανικής βιοδιασπώμενης ουσίας. Όταν η βιομάζα πελεκίζεται το ξύλο είναι εξαιρετικά 

ευαίσθητο σε επιθέσεις από μύκητες. Ο λόγος είναι ότι η επιφάνεια ροκανιδιών (chips) 

που εκτίθεται στον περιβάλλοντα αέρα αυξάνεται όταν κόβονται τα ροκανίδια, 

διαμορφώνοντας μια τραχιά επιφάνεια που εκτίθεται στο οξυγόνο. Ακόμα κι αν ροκανίδια 

αποθηκεύονται στα κρύα περίχωρα, οι μύκητες ενεργοποιούνται και δίνουν μια άνοδο στη 

θερμοκρασία, η οποία προσθέτει σε μια περαιτέρω αύξηση των μυκήτων και την 

υποβάθμιση του υλικού. Η συνέπεια είναι σοβαροί κίνδυνοι για την υγεία και απώλεια σε 

ενεργειακό περιεχόμενο. Οι μύκητες είναι ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που βάζουν σε 
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σοβαρούς περιορισμούς στις αρχές χειρισμού. Για να αποφύγει τους μύκητες, η βιο-ύλη 

πρέπει να πελεκηθεί όσο το δυνατόν αργότερα στην αλυσίδα μεταφορών. Αυτό το γεγονός 

αποκλείει στα συστήματα βιοενέργειας την άλεση επί του τόπου συγκομιδής δεδομένου 

ότι ένα τέτοιο σύστημα είναι «καυτό», σημαίνοντας ότι μόλις πελεκηθεί η βιομάζα πρέπει 

να χρησιμοποιηθεί μέσα σε περίπου 14 ημέρες. 

 Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, της αποθήκευσης, και της διαχείρισης της 

ενέργειας το περιεχόμενο της βιομάζας δεν είναι σταθερή. Μπορεί να ποικίλει και πάνω 

και κάτω ανάλογα με τον καιρό και την εποχή του έτους. Η σχετική αξία του ενεργειακού 

περιεχομένου στους υπολογισμούς είναι η αξία στην καύση. Δεδομένου ότι ο όγκος είναι ο 

περιοριστικός παράγοντας στη μεταφορά δεν πειράζει εάν το νερό μεταφέρεται επίσης 

αφού αφαιρείται πριν από την καύση. Μόνο το μεταφερμένο καθαρό ποσό των ινών 

συμπεριλαμβάνεται στους υπολογισμούς, προκειμένου να εξουδετερωθεί η επιρροή της 

αλλαγής του περιεχομένου υγρασίας, και αντίστοιχα η μεταβολή του ενεργειακού 

περιεχομένου. Αυτό γίνεται με θεωρητική αφαίρεση του νερού από τις ίνες, δηλ. τα 

βιοκαύσιμα θεωρούνται ως ξηρή ουσία κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, και το νερό 

«προστίθεται» στις ίνες, μέχρι το πραγματικό τους επίπεδο, πριν από την καύση. 

 Σε ένα σύστημα βιοενέργειας, υπάρχει μια ροή βιομάζας. Όλες οι εκπομπές 

ποικίλλουν με τη ροή. Επιπρόσθετα για τη διατήρηση του συστήματος, υπάρχει επίσης μια 

ανάγκη για τα κύρια αγαθά όπως τους δρόμους, μηχανήματα, κτήρια, εξοπλισμός 

χειρισμού. Η χρήση των πόρων και οι εκπομπές που προκύπτουν για τη παραγωγή αυτών 

των στοιχείων ως συμβολή ανά λειτουργική μονάδα κατανέμονται σε ολόκληρη τη ζωή 

του συστήματος. Επομένως, οι συνεισφορές από αυτές τις δραστηριότητες μικραίνουν 

συνήθως σε σχέση με τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη ροή. Το κεφάλαιο ωστόσο 

δομείται κατά τη διάρκεια μιας σύντομης περιόδου, ίσως μέσα σε ένα έτος, και 

αποδομείται ενδεχομένως σε μερικές εβδομάδες. Βραχυπρόθεσμα αυτοί οι παράμετροι θα 

μπορούσαν να είναι ουσιαστικοί και να προκαλέσουν μεγάλες αρνητικές επιπτώσεις σε 

τοπικό επίπεδο. Εάν οι συνέπειες της δόμησης /αποδόμησης συμπεριλαμβάνονται, πρέπει 

να αντιμετωπιστούν χωριστά. 

 Τα εκτός δρόμου οχήματα οδικών μεταφορών συνήθως λειτουργούν με μηχανές 

diesel. Σήμερα, αυτές οι μηχανές έχουν μεγαλύτερες εκπομπές συγκριτικά με τις μηχανές 

των οχημάτων μεταφορών μεγάλης απόστασης. Ένα μεγάλο μέρος των εκπομπών από ένα 

σύστημα βιοενέργειας έχει την προέλευσή του στις δασικές λειτουργίες εκτός δρόμου. Ο 
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περισσότερο αποδοτικός σχεδιασμός συστήματος για τον περιορισμό των εκπομπών θα 

μπορούσε να βελτιώσει την απόδοση των εκτός δρόμου λειτουργιών. 

 Μια μεγάλη μερίδα του όγκου φόρτωσης των πλοίων είναι συνήθως φορτίο 

καταστρώματος. Αν τα δέματα τμημάτων δέντρων μεταφερθούν ως φορτίο 

καταστρώματος θα εκτεθούν στο νερό θάλασσας. Για να αποφευχθούν τα προβλήματα με 

τη διάβρωση και τις εκπομπές χλωρίου κατά την μεταφορά, το φορτίο καταστρώματος 

πρέπει να καλυφθεί προσεκτικά και να προστατευθεί. Εάν χρησιμοποιείται μόνο το 

αμπάρι, όπως στην περίπτωση μεταφοράς pellets, η γέφυρα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

άλλα αγαθά και να μειώσει έτσι τις γενικές κόστη και το περιβαλλοντικό φορτίο ανά 

μονάδα του προϊόντος. 

 Δεν έγινε επομένως (Forsberg, 2000) δυνατό να παρατηρηθεί καμία μεγάλη 

διαφορά στα περιβαλλοντικά φορτία μεταξύ της τοπικής χρήσης της βιοενέργειας και της 

εξαγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας από τη βιοκαύση μέσω του ηλεκτρικού δικτύου, ή της 

εξαγωγής των στερεών βιοκαυσίμων. Από περιβαλλοντικής σκοπιάς, το συμπέρασμα είναι 

ότι υπό τον όρο ότι χρησιμοποιούνται μοντέρνα μεταφορικά μέσα, η βιοενέργεια μπορεί 

να θεωρείται ως εμπορεύσιμο είδος ακόμη και σε μεγάλες αποστάσεις επομένως μπορεί να 

υποστηριχθεί το outsourcing σε επίπεδο βιομάζας ακολουθώντας τις εισαγωγές 

ενεργειακής βιομάζας από χώρα με πλεόνασμα σε άλλη  χώρα με έλλειμμα.  

8. Αποθήκευση 

8.1. Συστήματα αποθήκευσης και συντήρησης 

 Εξετάζοντας τρόπους αποθήκευσης της βιομάζας και προβλήματα που ανακύπτουν 

απ’ αυτούς αποδεικνύονται σημαντικές διαφορές που μεταβάλλουν την αποδοτικότητα 

ολόκληρων των συστημάτων εφοδιαστικών αλυσίδων. 

 Η αποθήκευση είναι απαραίτητη δεδομένου ότι οι ετήσιοι κύκλοι της ζήτησης και 

προσφοράς δεν ακολουθούν ο ένας τον άλλον. Εντούτοις, οι μικροβιολογικές και 

φυσιολογικές διαδικασίες κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης έχουν επιπτώσεις επίσης στο 

ενεργειακό περιεχόμενο του αποθηκευμένου υλικού. Αυτές οι αλλαγές ποικίλλουν 

ανάλογα με τον τύπο και τη μορφή του υλικού και, φυσικά, της περιόδου αποθήκευσης.  

 Εάν τα δέματα αποθηκεύονται σε χαλίκι, οι απώλειες αποθήκευσης μπορούν να 

μειωθούν. Το κόστος για να προετοιμάσει μια περιοχή αποθήκευσης με χαλίκι σε τιμές 
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1996 είναι $2,70/m (R. S. Means, 1993) και απαιτεί περίπου 3 m2 της περιοχής επιφάνειας 

ανά δέμα. Υποθέτοντας επιτόκιο 8% και κόστη απόσβεσης πάνω από 7 έτη, το ετήσιο 

κόστος για την αποθήκευση στο χαλίκι είναι περίπου $1,55/δέμα. 

 Οι Johnson et al., (1991) διαπίστωσαν ότι η απώλεια αποθήκευσης/χειρισμού για 

τα τυλιγμένα δέματα σε δίκτυ στο χαλίκι είναι 5%, κατά συνέπεια η καθαρή παραγωγή 

είναι 0.439 ξηρών Mg παραδοτέων/δέμα. Κόστη συλλογής και αποθήκευσης για τα 

τυλιγμένα σε δίκτυ δέματα που αποθηκεύονται σε χαλίκι είναι: $12,50/δέμα με κόστος 

συλλογής, $0.50 για το δίκτυ και ετήσιο κόστος $1,55/δέμα για τη αποθήκευση στο χαλίκι 

και συνολικά $33,14/ ξηρών τόνων παραδοτέων/δέμα (όλες είναι τιμές 1996). Με βάση 

αυτά τα στοιχεία, το δίκτυ μειώνει το κόστος παραδοτέου υλικού, αλλά η μείωση 

απώλειας που επιτυγχάνεται με το χαλίκι δεν αντισταθμίζει το πρόσθετο κόστος (Cundiff 

και Marsh, 1996). 

 Οι πρακτικές εκτιμήσεις μπορούν να υπαγορεύσουν αποθήκευση χαλικιού. Αν 

υποτεθεί ότι οι συλλογές μπορούν να σχεδιαστούν κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου 

έως Νοεμβρίου και οι θέσεις αποθήκευσης γεμίζουν. Αυτές οι θέσεις θα ξεφορτωθούν 

κατά τη διάρκεια του χειμώνα και της άνοιξης, το διάστημα Δεκεμβρίου ως τον Μάιο, 

όταν είναι συχνή και πολύ ψηλή η εδαφολογική υγρασία. Λόγω της ανάγκης για έναν 

συνεχή ανεφοδιασμό στις κεντρικές εγκαταστάσεις, ορισμένες θέσεις αποθήκευσης θα 

ξεφορτώνονται κάθε εβδομάδα. Οι απαιτήσεις υπαγορεύουν επιφάνεια χαλικιού. Για αυτόν 

τον λόγο, η βασική σύγκριση για αυτήν την ανάλυση των ζητημάτων 

συλλογής/αποθήκευσης θεωρεί ότι τα 1.8 X 1.5 στρογγυλά δέματα είναι τυλιγμένα σε 

δίκτυ και αποθηκευμένα σε χαλίκι. 

 Το κόστος για την κατασκευή μιας κτιριακής δομής αποθήκευσης χόρτου είναι 

$86/m2 (π.χ. 10μΧ4,2μ). Υποθέτοντας ότι το κτίριο έχει μια ζωή 15 ετών και το επιτόκιο 

είναι 8%, το ετήσιο κόστος είναι $10/m2. Εάν τα δέματα είναι αποθηκευμένα τέσσερα 

στρώματα υψηλά και στο κατώτατο σημείο το δέμα καταλαμβάνει 1.2 μ Χ 2.4 μ = 2.88 μ2, 

το κόστος για τη καλυμμένη επιφάνεια αποθήκευσης είναι $7.20/δέμα. Οι απώλειες ξηρής 

ύλης είναι αμελητέες για την καλυμμένη αποθήκευση. Εάν οι απώλειες χειρισμού είναι 

3%, το κόστος αποθήκευσης για τα τετραγωνικά δέματα (καθαρή παραγωγή 0.448 ξηροί 

τόνοι/δέμα) είναι $16.07/ ξηρών τόνων παραδοτέων. 

 Όπως είδαμε παραπάνω, η καλυμμένη αποθήκευση μπορεί να αλλάξει τη 

σύγκριση. Η συνολική συγκομιδή συν το κόστος αποθήκευσης, που υπολογίζεται (Cundiff 

και Marsh, 1996) ανά-ξηρό τόνο παραδοτέο  για 9 τόνους/εκτάριο απόδοση είναι: 
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Συλλογή+ Αποθήκευση= Συνολικό Κόστος 

Στρογγυλό δέμαα 16.71+3.20=19.91 

Τετραγωνικό Δέμαβ 12.64 + 14,16=26.80 
ααπώλειες αποθήκευσης και χειρισμών 5% 
βαπώλειες αποθήκευσης και χειρισμών 3%. 

 Το συνολικό κόστος συγκομιδής επομένως μπορεί να αποδειχθεί 35%  υψηλότερο 

για το τετραγωνικό δέμα. Εξαιτίας κυρίως του κόστος αποθήκευσης. 

8.2. ∆ιαχείριση και έλεγχος  αποθεμάτων 

 Εδώ (Tatsiopoulos και Tolis, 2003) περιγράφεται ένα πρότυπο, το οποίο 

προσομοιώνει τη εφοδιαστική αλυσίδα βιομάζας βαμβακιού. Η έρευνα έχει διεξαχθεί μέσα 

στο πλαίσιο ενός προγράμματος που εξέτασε τη δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από τα 

τεμαχισμένα στελέχη του φυτού του βαμβακιού αφότου κόβονται και αφότου συλλέγονται 

οι σπόροι βαμβακιού. Η αξία θέρμανσης των ξηρών στελεχών είναι υψηλή και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή συνδυασμένης θερμότητας και ηλεκτρισμού 

(συμπαραγωγή CHP). Η Θεσσαλία είναι η μεγαλύτερη περιοχή συγκομιδής βαμβακιού της 

Ελλάδας και της Ευρώπης. Η μελέτη  (Tatsiopoulos και Tolis, 2003) εστιάζει σε αυτήν την 

περιοχή όπου τα στελέχη βαμβακιού δεν χρησιμοποιούνται για ενεργειακή παραγωγή 

ακόμα. Δεν έχουν υπάρξει ακόμη οποιεσδήποτε μελέτες που να εστιάζουν στις 

προδιαγραφές αυτής της ανανεώσιμης πηγής ενέργειας και στις προδιαγραφές της 

περιοχής συγκομιδής. Αυτή η μελέτη (Tatsiopoulos και Tolis, 2003) εξετάζει τη 

δυνατότητα πραγματοποίησης και τα προβλήματα που προκύπτουν επιδιώκοντας την 

οργάνωση ενός ενσωματωμένου δικτύου logistics και τη βελτιστοποίηση της οικονομίας 

μεταφορών της. Επίσης αναλύονται οι οικονομικές πτυχές άλλων διαδικασιών δικτύων 

logistics όπως τη συλλογή και η αποθήκευση. 

 Το βαμβάκι καλύπτει περισσότερα από 1500 km2 στη Θεσσαλία, και είναι η κύρια 

περιοχή καλλιέργειας βαμβακιού της Ελλάδας. Τα τεμαχισμένα στελέχη βαμβακιού 

μπορούν (Tatsiopoulos και Tolis, 2003) να είναι μια συνδυασμένη λύση στα ακόλουθα 

προβλήματα: 

(1) έλλειψη ενέργειας και βαθμιαία επέκταση των ενεργειακών απαιτήσεων. 

(2) εκπομπές των επικίνδυνων αερίων θερμοκηπίων όπως το CO2. 
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(3) πηγές παρασίτων στα χωράφια βάμβακος,  μετά από τη συλλογή βαμβακιού σπόρου, οι 

τεμαχισμένοι στελέχη βαμβακιού μαζεύονται σε μεγάλη ποσότητα, και γίνονται βαθμιαία 

πηγές παρασίτων, έτσι οι αγρότες τους καίνε συνήθως ανεξέλεγκτα. 

(4) ανεργία των ανθρώπων στις αγροτικές περιοχές μετά από τη συγκομιδή και τη συλλογή 

βαμβακιού σπόρου. 

 Τα παραπάνω σημεία κλειδιά αποτελούν τη ρίζα ορισμού του προβλήματος. Η ιδέα 

της ανάκτησης βιοενέργειας από στελέχη βαμβακιού θα μπορούσε να είναι μια αποδοτική, 

ολιστική προσέγγιση επειδή το ευρύτερο κοινωνικό σύστημα, το περιβάλλον, και η 

πρόσφατα δημιουργημένη περιοχή των επιχειρήσεων της ανανεώσιμης ενέργειας, μπορεί 

να επηρεαστεί θετικά(Tatsiopoulos και Tolis, 2003): 

(1) τα στελέχη βαμβακιού προσφέρουν μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. Η συγκεντρωμένη 

βιομάζα της Θεσσαλίας μπορεί να παρέχει σταθερή ηλεκτρική ισχύ περισσότερη από 120 

MWel ετήσια. 

(2) το εκπεμπόμενο CO2 έχει απορροφηθεί προηγουμένως από την ατμόσφαιρα κατά τη 

διάρκεια της φωτοσύνθεσης. Δεν ελευθερώνεται το πρόσθετο CO2 (αρχή μαζικής 

διατήρησης). 

(3) οι πηγές παρασίτων θα αφαιρεθούν και τα στελέχη δεν θα καίγονται στα χωράφια στο 

εξής. 

(4) οι αγρότες θα έχουν πρόσθετο εισόδημα με τη συμμετοχή τους στις λειτουργίες 

δικτύων logistics. Μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα δικά τους οχήματα ή τα μηχανήματά 

τους προκειμένου να κόψουν, να συλλέξουν και να μεταφέρουν τη βιομάζα από τα 

χωράφια βάμβακος στις εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας. Αυτό θα πραγματοποιηθεί 

μέσα σε μια νεκρή περίοδο μετά από την αρχική γεωργική δραστηριότητά τους που είναι η 

συγκομιδή βαμβακιού. 

 Παρουσιάζεται (Tatsiopoulos και Tolis, 2003) το οργανωτικό και οικονομικό 

μοντέλο των διαδικασιών δικτύων logistics και των προβλημάτων που μπορούν να 

προκύψουν κατά τη διάρκεια των διαφορετικών σταδίων της: της συλλογής, της διανομής, 

της αποθήκευσης. Το μαθηματικό μοντέλο της διανομής βιομάζας έχει εξεταστεί σε 

διάφορες μελέτες όπως από τους Cundiff et al., (1997), τους Zuo et al., (1991) και τον 

Forsberg (2000). Από τους Cundiff et al., (1997) περιγράφεται ένα μοντέλο 

βελτιστοποίησης γραμμικού προγραμματισμού. Αυτό είναι σε θέση να υπολογίσει τις 

βέλτιστες ποσότητες παραγωγής και παράδοσης βιομάζας, από 20 δορυφορικά 

αγροκτήματα σε μία κεντρική εγκατάσταση παραγωγής ενέργειας. Από τον Forsberg 
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(2000) περιγράφεται ένα σύστημα διανομής βιομάζας. Τα πλεονεκτήματα της μείωσης 

όγκου αναλύονται ειδικά σε περιπτώσεις μεταφοράς μεγάλων αποστάσεων δασικής 

βιομάζας. Πιο λεπτομερείς οικονομικές πτυχές μπορούν να αποκτηθούν από διάφορες 

μελέτες (Dornburg et al., 2001, McGowing και Wiltsee, 1996). Οι Dornburg et al., (2001) 

παρουσιάζεται ένα μαθηματικό πρότυπο που αναλύει προηγούμενα στοιχεία περιπτώσεων 

διανομής βιομάζας. Αυτά τα στοιχεία υποβάλλονται σε επεξεργασία χρησιμοποιώντας 

γραμμικά ή εκθετικά πρότυπα απόκλισης προκειμένου να προβλεφθούν και να λυθούν 

παρόμοια προβλήματα διανομής βιομάζας. Τα ζητήματα οικονομίας έρχονται αντιμέτωπα 

με τις εγκαταστάσεις βιομάζας ξύλου που κυμαίνονται ανάμεσα στα 0.1 και 300 MWth. Οι 

McGowing και Wiltsee, 1996 αναλύουν διάφορες μεθόδους επεξεργασίας βιομάζας: 

δημιουργία pellets, δεματοποίηση, χημικές μέθοδοι μετατροπής. Αυτές οι μέθοδοι 

συγκρίνονται σε επίπεδο τεχνοοικονομικής δυνατότητα πραγματοποίησης. Ο Gallis (1996) 

παρουσιάζει μια υπολογιστική πιθανολογική προσομοίωση της εκμετάλλευσης δασικής 

βιομάζας στην Ελλάδα. Οι Huisman et al., (2000) παρουσιάζουν μια σύγκριση διάφορων 

μεθόδων αποθήκευσης εστιάζοντας κυρίως στη γεωργική βιομάζα. Αυτές οι μέθοδοι είναι: 

η συμπίεση, η δεματοποίηση, και η αποθήκευση κάτω από πλαστικούς θόλους, μεταλλικές 

οροφές, και καλύψεις πολυεστέρα και τους συνηθισμένους τύπους βιομηχανικών 

αποθηκών εμπορευμάτων. 

 Στην παρούσα μελέτη (Tatsiopoulos και Tolis, 2003), εξετάζονται προσεκτικά οι 

προαναφερθείσες μεθοδολογίες, και μερικές απ' αυτές τροποποιούνται σύμφωνα με τις 

προδιαγραφές των στελεχών βαμβακιού και σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά της περιοχής 

συγκομιδής βαμβακιού. Οι πιθανοί επενδυτές πρέπει επίσης να έχουν μια σαφή άποψη της 

οικονομικής δυνατότητας πραγματοποίησης τέτοιων εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας 

έτσι υπολογίζονται ρητά το κόστος δικτύων logistics. Ένα νέο αναλυτικό πρότυπο 

δημιουργείται χωρίς χρησιμοποίηση της πιθανολογικής επεξεργασίας μεθόδων ή χρήση 

προηγούμενων στοιχείων όπως μερικές από τις παραπάνω παραπομπές. Ένα γραμμικό 

πρότυπο βελτιστοποίησης προγραμματισμού εφαρμόζεται λαμβάνοντας δεδομένα από την 

προηγούμενα υπολογισμένη τιμή βιομάζας. Οι βέλτιστες ποσότητες βιομάζας 

υπολογίζονται, όχι μόνο για μερικές δορυφορικές πηγές βιομάζας αλλά για ολόκληρη την 

ενδεχόμενη πρώτη ύλη βιομάζας βαμβακιού της Θεσσαλίας, στην οποία περιλαμβάνεται 

σχεδόν 30.000 παραγωγοί βαμβακιού. Υπάρχουν πολλές άλλες βελτιστοποιήσεις στη 

μελέτη: first in first out (FIFO) μέθοδος απόκτησης σοδειάς διαδοχικής περιοχής, 

υπολογισμός βέλτιστης ικανότητας οχήματος, ορισμός βέλτιστης παραγωγής ηλεκτρικής 
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ενέργειας και ορισμός βέλτιστου αριθμού των εγκατεστημένων μονάδων CHP. Τα 

προαναφερθέντα σημεία κλειδί της παρούσας μελέτης (Tatsiopoulos και Tolis, 2003)  

παρεκκλίνουν από οποιαδήποτε άλλη τυποποιημένη λογιστική ανάλυση και παρέχουν 

χρήσιμες πληροφορίες. Το μειονέκτημά του είναι η δημιουργία ενός μεγάλου όγκου 

στοιχείων. Για το λόγο αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί υπολογιστικές τεχνικές για να 

χειριστούν αυτό το πρόβλημα. 

 Εξετάζονται διάφορα σενάρια και μεθοδολογίες από την άποψη της οργανωτικής 

και τεχνικής δυνατότητας, πραγματοποιείται μια σύγκριση κόστους προκειμένου να 

επιλεχτεί ο πιο ενδιαφέρων συνδυασμός μεθοδολογίας δικτύων logistics ως προς την 

αποδοτικότητά τους. Οι αναλυθείσες μέθοδοι (Tatsiopoulos και Tolis, 2003)  μεταφορών 

είναι: 

(α) Οι εταιρείες τρίτων που χρησιμοποιούνται οχήματά και μηχάνημα τους να συλλέγουν 

και να μεταφέρουν τη βιομάζα. 

(β) οι αγρότες να αναλαμβάνουν τη συλλογή και τη μεταφορά, χρησιμοποιώντας τα δικά 

τους οχήματα και τα μηχανήματά τους. 

Οι εξετασμένες μέθοδοι αποθήκευσης και επεξεργασίας καυσίμων βιομάζας είναι: 

(ι) Ξήρανση: Αποθήκευση σε κλειστές αποθήκες εμπορευμάτων και ξήρανση 

χρησιμοποιώντας τον καυτό ατμοσφαιρικό αέρα προκειμένου να μειωθεί το περιεχόμενο 

υγρασίας σε αποδεκτά επίπεδα (∼ 13%). Οι θερμικοί μετατροπείς παροχετεύουν με 

αεραγωγούς την ενέργεια καυσαερίων. Οι όγκοι βιομάζας τοποθετούνται επάνω στα 

πλέγματα μετάλλων στο πάτωμα των αποθηκών. Ο ξηρός αέρας παρέχεται μέσω αυτών 

των πλεγμάτων χρησιμοποιώντας τους ανεμιστήρες παροχής. Οι όγκοι βιομάζας είναι 

ξηρότεροι από τα χαμηλότερα στα υψηλότερα στρώματα που εξασφαλίζονται καλύτερα 

αποτελέσματα και ομοιογενές περιεχόμενο υγρασίας. Αυτή η τεχνική εφαρμόζεται 

συνήθως κατά τη διάρκεια της ξήρανσης των σπόρων βαμβακιού στην Ελλάδα και είναι 

πολύ αποδοτική. Στην περίπτωση βιομάζας η θερμότητα προέρχεται από τα καυσαέρια και 

συνεπώς, δεν υπάρχει πρόσθετο κόστος για τη θέρμανση. Τα τεμαχισμένα στελέχη 

παραμένουν σε ακατέργαστη μορφή στις κλειστές αποθήκες εμπορευμάτων χωρίς 

οποιαδήποτε μείωση όγκου. 

(ii) Δεματοποίηση: Όπως είναι προξηραμένα στις κλειστές αποθήκες εμπορευμάτων όπως 

έχει περιγραφεί προηγουμένως ο όγκος του χύμα υλικού μειώνεται στη συνέχεια 

χρησιμοποιώντας τεχνικές συμπίεσης και συσκευασίας. 
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(iii) Κοκκοποίηση (Pelletizing): Ξήρανση στις κλειστές αποθήκες εμπορευμάτων  και 

πρόσθετη επεξεργασία με το μετασχηματισμό της βιομάζας σε pellets. 

 H λεπτομερής περιγραφή των εξεταζομένων μεθόδων αποθήκευσης καθώς επίσης 

και των στοιχείων για τη συμπεριφορά της βιομάζας βαμβακιού και η σύνθεση κατά τη 

διάρκεια και μετά από αυτές τις διαδικασίες μπορεί να βρεθεί στη βιβλιογραφία 

(McGowin και Wiltsee, 1996, Huisman et al., 2000, Fischer et al., 2001, Fisher και 

Gaderer, 2000, Gemtos και Tsirikoglou, 1992b). Οι προδιαγραφές του εξοπλισμού 

συλλογής της βιομάζας βαμβακιού παρουσιάζεται από τους  Gemtos και Tsirikoglou, 

1992b, 1999. 

 Τα εξεταζόμενα σενάρια ικανότητας των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής εμπίπτουν 

στη περιοχή ενδιαφέροντος της αγοράς ενέργειας (Fischer et al., 2001, Fisher και Gaderer, 

2000) και παρατίθενται κατωτέρω. 

Σενάριο 1: Τέσσερεις εγκαταστάσεις κυρίας παραγωγής ενέργειας που παράγουν μόνο 

ηλεκτρισμό (PP). Ικανότητα: 5 MWel η κάθε μια. Αποδοτικότητα ηλεκτροπαραγωγής: 

29% η κάθε μια. Είναι στον ίδιο χώρο εντοπισμένες με τα υπάρχοντα εκκοκκιστήρια, τα 

οποία είναι κοντά στα χωράφια βιομάζας. Τύπος καυστήρα: Βάση ροής. Δυνητικοί 

χρήστες: εκκοκκιστήρια. 

Σενάριο 2: Ένα κεντρικό εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας εγκαταστάσεων. Ικανότητα 20 

MWel. Αποδοτικότητα ηλεκτρικής παραγωγής: 33%. Τύπος καυστήρα: Βάση ροής.. 

Δυνητικοί χρήστες: εκκοκκιστήρια. 

Σενάριο 3: (α) 1000 μικρές αποκεντρωμένες μονάδες PP. Εισαγωγή βιοκαυσίμων: 150 

KW σε κάθε μία. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 30 kWel  η κάθε μια. Αποδοτικότητα: 

20% η κάθε μια. 

(β) 1000 μικρές αποκεντρωμένες μονάδες CHP. Εισαγωγή βιοκαυσίμων: 200 KW σε κάθε 

μία. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 30 kWel 30. Θερμική παραγωγή: 100 KW σε κάθε 

μια. Αποδοτικότητα ηλεκτρικής ενέργειας: 15% σε κάθε μια. Συνολική (θερμότητα και 

ηλεκτρική ενέργεια) αποδοτικότητα: 65% η κάθε μια. Τύπος καυστήρα: Μικρός 

εναλλάκτης εξαεριωτής. Δυνητικοί χρήστες για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις θερμικές 

ανάγκες: Δημόσια κτίρια, ξενοδοχεία, νοσοκομεία, εργοστάσια κρασιού, φάρμες κ.λπ.  

Σενάριο 4: (α) 250 μικρές αποκεντρωμένες μονάδες PP. Βιοκαύσιμα που εισάγονται: 1 

MW στη κάθε μια. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 200 kWel η κάθε μια. 

Αποδοτικότητα: 20% η κάθε μια. 
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(β) 250 μικρές αποκεντρωμένες μονάδες CHP. Εισαγωγή βιοκαυσίμων: 1 MW η κάθε μια. 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας: 200 kWel η κάθε μια. Θερμική παραγωγή: 600 KW η 

κάθε μια. Αποδοτικότητα ηλεκτρικής ενέργειας: 20% η κάθε μια. Συνολική (θερμότητα 

και ηλεκτρική ενέργεια) αποδοτικότητα: 80% η κάθε μια. Καυστήρας: Μικρός εναλλάκτης 

εξαεριωτής. Δυνητικοί χρήστες για το ηλεκτρικό ρεύμα και τις θερμικές ανάγκες:: Όπως 

στο σενάριο 3. 

 Δύο κύριες κατηγορίες διακρίνονται: Ο πρώτος υπονοεί μια συγκεντρωτική δομή 

του συστήματος διανομής όπως στα σενάρια 1 και 2 ενώ η δεύτερη (σενάρια 3 και 4) 

υπονοεί μια αποκεντρωμένη δομή. Υπάρχουν βασικές διαφορές μεταξύ αυτών των δύο 

κατηγοριών, δηλαδή αυτές είναι οι πιθανοί επενδυτές και οι εφαρμοσμένες τεχνολογίες. 

Εντούτοις, η κρισιμότερη διαφορά είναι η εφοδιαστική αλυσίδα της πρώτης ύλης. Η 

μελέτη εστιάζει στην ανάλυση και τη σύγκριση αυτών των διαφορετικών δομών από την 

άποψη του κόστους των δικτύων logistics. 

 Η δυνατότητα πραγματοποίησης ενός τέτοιου συστήματος βιοενέργειας εξαρτάται  

μέχρι ένα σημείο από τα αποτελέσματα της μελέτης δικτύων logistics. Πριν από 

οποιαδήποτε στρατηγική απόφαση, οι δυνητικοί χρήστες καθώς επίσης και οι 

ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να αξιολογήσουν το προτεινόμενο σύστημα. Η 

διενεργηθείσα ανάλυση της παρούσας μελέτης αναζητεί συνδυασμένες λύσεις στα 

πολλαπλά προβλήματα για την εκπλήρωση ορισμένων στόχων. Οι αντικειμενικοί σκοποί 

που προκύπτουν από αυτούς τους στόχους συγκεντρώνονται παρακάτω: 

• Να εξετάσει την εκμετάλλευση της συνολικής πρώτης ύλης βιομάζας εξυπηρετώντας 

όλες τις παραπάνω περιοχές χρηστών (είτε με ηλεκτρική ενέργεια είτε με συμπαραγωγή 

θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας CHP) που προγραμματίζονται για κάθε σενάριο. 

• Να υπολογίσουν και να συγκρίνουν την απόδοση και τις κόστη των προαναφερθεισών 

σεναρίων και των μεθόδων δικτύων logistics. 

• Να βρει το βέλτιστο συνδυασμό σεναρίου θέσης και ικανότητας ως προς τη μέθοδο 

μεταφορών και αποθήκευσης από την άποψη του κόστους δικτύων logistics. 

• Να βελτιστοποιήσει τα κόστη παράδοσης βιομάζας. 

 Τα αποτελέσματα επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας την προτεινόμενη 

μεθοδολογία.  Η προτεινόμενη μεθοδολογία, αποδεικνύεται ότι είναι ένα ισχυρό εργαλείο. 

Η σύγκριση μεταξύ των διαφορετικών μεθοδολογιών δικτύων logistics αποκάλυψε ότι η 

πιο ενδιαφέρουσα και φτηνή μέθοδος για τη βιομάζα απαιτεί τους αγρότες να συμμετέχει 

στο δίκτυο logistics. Η έρευνα έχει δείξει ότι μπορούν να επιτευχθούν οικονομίες 
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κλίμακας καθώς αυξάνονται οι ικανότητες μεταφοράς των οχημάτων. Η πιο ενδιαφέρουσα 

μέθοδος αποθήκευσης απαιτεί την αποθήκευση σε κλειστές αποθήκες και ξήρανση 

(μέθοδος Ι). Αυτή η μέθοδος είναι ελαφρώς πιο αποδοτική από την άποψη του κόστους, 

από τη μέθοδο δεματοποίησης (ΙΙ). Έτσι, η μέθοδος (ΙΙ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης, 

υπό τον όρο ότι χρησιμοποιείται η (FIFO) μέθοδος απόκτησης σοδειάς διαδοχικής 

περιοχής,. Οι διαφορές τιμής της βιομάζας, μεταξύ των μελετημένων σεναρίων ικανότητας 

είναι δευτερεύουσα. Ο γραμμικός προγραμματισμός βελτιστοποίησε τα γενικά κόστη και 

βελτίωσε σημαντικά την αξία της βιομάζας. Η βελτιστοποίηση της αξίας της βιομάζας 

εξαρτάται επίσης από τη γενική πολυπλοκότητα του συστήματος. Η αξία της βιομάζας 

τείνει ασυμπτωτικά στο ελάχιστό της καθώς η ικανότητα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

αυξάνεται. Επίσης, σχετικά με τον αριθμό εγκατεστημένων μονάδων CHP, η ελάχιστη 

τιμή βιομάζας επιτυγχάνεται εάν βρίσκονται στην περιοχή 200-400. 

 Οι δυνητικοί χρήστες μπορούν να θεωρήσουν αυτά τα αποτελέσματα ώστε να 

οριστικοποιήσουν τις αποφάσεις τους για τη μελλοντική επιχειρησιακή στρατηγική τους. 

Όχι μόνο το περιθώριο κέρδους τους μπορεί να αυξηθεί, αλλά και να επιτευχθεί η 

προστασία του περιβάλλοντος. Η συνολική μεθοδολογία δείχνει να εφαρμόζεται εύκολα 

(Tatsiopoulos και Tolis, 2003)   όχι μόνο στην περίπτωση των στελεχών βαμβακιού αλλά 

και σε άλλα είδη βιομάζας.  

 Μια άλλη συναφής μελέτης είναι η μελέτη των Tembo et al., (2003) οι οποίοι 

ισχυρίζονται ότι η χρήση ποικιλίας πρώτης ύλης έχει πολλά πλεονεκτήματα. 

 Ενώ θεωρητικά αποδοτικότερα από τα συστήματα παραγωγής αιθανόλης που 

βασίζονται στο άμυλο είναι η μετατροπή της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας σε αιθανόλη. 

Απαιτούνται όμως να επιλυθούν και να απαντηθούν σημαντικά ζητήματα που σήμερα 

αποτελούν προκλήσεις. Αναπτύχθηκε από τους Tembo et al., (2003) ένα μοντέλο 

(πολλαπλών περιοχών, πολλών περιόδων μικτού ακέραιου γραμμικού προγραμματισμού 

που περιλαμβάνει εναλλακτικές πρώτες ύλες, παράδοση, και επεξεργασία. Το πρότυπο 

χρησιμοποιήθηκε για να προσδιορίσει τα βασικά στοιχεία κόστους και τις πιθανές 

δυσχέρειες και να αποκαλύψει ευκαιρίες για το περιορισμό του κόστους. Ο ερευνητικός 

στόχος ήταν να καθορίσει για συγκεκριμένες περιοχές στην Οκλαχόμα την πιο οικονομική 

πηγή λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας, το συγχρονισμό της συγκομιδής, την αποθήκευση, τη 

διαχείριση αποθεμάτων, το μέγεθος βιοδιύλισης, τη θέση του βιοδιυλιστηρίου, καθώς 

επίσης και την τιμή ισορροπίας της αιθανόλης, για μια διαδικασία αεριοποίησης-ζύμωσης. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις βάσης, η αεριοποίηση-ζύμωση της λιγνοκυτταρινούχας 
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βιομάζας σε αιθανόλη μπορεί να είναι πιο οικονομική από τη ζύμωση κόκκων 

καλαμποκιού. Εντούτοις, σχετικά με τις συμβατικές διαδικασίες ζύμωσης, η τεχνολογία 

αεριοποίησης-ζύμωσης είναι στο ξεκίνημά της. Παραμένει να δούμε εάν η τεχνολογία θα 

είναι τεχνικά εφικτή σε έναν εμπορικό επίπεδο. 

 Η παραγωγή αιθανόλης (Tembo et al., 2003) στις Ηνωμένες Πολιτείες αυξήθηκε 

από 900 εκατομμύρια γαλόνια το 1990 σε 1.6 δισεκατομμύρια γαλόνια το 2000. Το 

μεγαλύτερο μέρος αυτής της αύξησης παραγωγής μπορεί να αποδοθεί στις δημόσιες 

πολιτικές που επιχορηγούν τη χρήση της αιθανόλης ως (α) υποκατάστατα καυσίμων όταν 

συνδυάζεται με βενζίνη, και άλλες κρατικές πολιτικές που κάνανε υποχρεωτική τη χρήση 

της (β) πρόσθετων ουσιών με μόρια που περιέχουν οξυγόνο μέσα σε καύσιμα σε ορισμένες 

περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών για να βελτιωθεί η τοπική ατμόσφαιρα. 

 Ένα γαλόνι αιθανόλης περιέχει 78.000 Btu. Ένα γαλόνι της αμόλυβδης βενζίνης 

περιέχει 125.000 Btu. Από άποψη ενέργειας, 1.6 γαλόνια αιθανόλης θα απαιτούνταν για να 

αντικαταστήσουν ένα γαλόνι αμόλυβδης βενζίνης. Η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης 

όπως κυκλοφορεί στο εμπόριο στον πίνακα εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης από το 1990 

ως το 2001 ήταν $0.63 ανά γαλόνι. Από αυτό το μέτρο, εάν η αιθανόλη έπρεπε να 

ανταγωνιστεί με την αμόλυβδη βενζίνη βασισμένη στο περιεχόμενο Btu, πρέπει να 

παράγεται για $0.40 ανά γαλόνι (Tembo et al., 2003). Κατά τη διάρκεια της περιόδου από 

το 1990 ως το 2001, η μέση τιμή για τα καύσιμα αιθανόλης ήταν $1.20 ανά γαλόνι. 

Ελλείψει των ομοσπονδιακών και κρατικών πολιτικών που παρέχουν επιχορηγήσεις για τα 

μίγματα που περιέχουν αιθανόλη 10%, η αιθανόλη δεν είναι ένα οικονομικό 

υποκατάστατο της βενζίνης. 

 Σαν οξυγονωτής, η αιθανόλη ανταγωνίζεται το πρόσθετο που προέρχεται από το 

πετρέλαιο τον μεθυλ-τριβουτυλικό αιθέρα (MTBE). Ο MTBE είναι η κύρια πρόσθετη 

ουσία στις περιοχές των Ηνωμένων Πολιτειών όπου η χρήση οξυγόνωσης έγινε 

υποχρεωτική. Εντούτοις, ως αποτέλεσμα των περιβαλλοντικών ανησυχιών, η χρήση του 

MTBE μπορούν να μειωθεί ουσιαστικά. Εάν η κρατική πολιτική συνεχίζει να απαιτεί 

οξυγονωμένα καύσιμα, και εάν κανένα υποκατάστατο οξυγόνωσης δεν αναπτυχθεί, η 

ζήτηση για την αιθανόλη μπορεί να αυξηθεί. 

 Το μεγαλύτερο μέρος της αιθανόλης που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι 

από ζύμωση σπόρων καλαμποκιού. Η κριτική όπως των Pimentel et al., (1991)  

υποστήριξε ότι «η αιθανόλη που παράγεται από το καλαμπόκι σαφώς δεν είναι μια πηγή 

ανανεώσιμης ενέργειας….» Οι τεχνολογίες μετατροπής που χρησιμοποιούν ζύμωση 
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βασισμένη σε σπόρους πλησιάζουν τα εγγενή θεωρητικά τους όρια (National Research 

Council). Έχουν προταθεί δύο εναλλακτικές μέθοδοι για την αιθανόλη. Και οι δύο μέθοδοι 

είναι βασισμένες στη μικρής αξίας χρήση της λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας (LCB) σαν 

υπόλειμμα συγκομιδών και τα πολυετή χόρτα (Lynd et al.,  1991, National Research 

Council, 1999, Vollebergh, 1997, Wyman, 1994). Μια από τις εναλλακτικές τεχνολογίες 

είναι η ενζυματική ζύμωση. Η δεύτερη εναλλακτική μέθοδος για να μετατρέψει τη LCB σε 

αιθανόλη είναι η αεριοποίηση-ζύμωση. Η LCB μπορεί να εξαερωθεί σε ρευστά πλαίσια 

για να παραχθεί σύνθετο αέριο (που αποτελείται πρώτιστα από CO, CO2 και Η2). Το 

σύνθετο αέριο μπορεί να κοχλάζει σε έναν βιοαντιδραστήρα και να μετατραπεί από 

αναερόβια βακτήρια σε αιθανόλη και άλλα προϊόντα όπως το οξικό οξύ και τη βουτανόλη 

(Phillipe, Clausen, και Gaddy, 1994,  Rajagopalan, Datar, και Lewis, 2002). 

 Ένα σύστημα LCB θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει: (α) ουσιαστικά όλων των 

τύπων φυτικών ιστών  συγκομιδής (β) πρώτη ύλη παραχθείσα σε λιγότερο παραγωγικό 

έδαφος (γ)  πρώτη ύλη που παράγεται από πολυετή χόρτα  και (δ) υλικό που θα θεωρούταν 

συνήθως απορρίμματα, όπως τα απορρίμματα από επεξεργασμένα προϊόντα ξύλου και 

υπολείμματα συγκομιδών (Hall και Scrase, 1998, Hohmann και Rendleman, 1993,  

Keeney και DeLuca, 1992, Mauguiri, 1997, President's Committee of Advisors on Science 

and Technology (PCAST - Συμβουλευτική Επιτροπή Προέδρου στην επιστήμη και την 

τεχνολογία), 1999, Pimentel 1991). Θεωρητικά, ένα σύστημα LCB θα ήταν αποδοτικότερο 

από τη μετατροπή των σπόρων καλαμποκιού. Εντούτοις, οι McAloon et al. κατέληξαν στο 

συμπέρασμα ότι το κόστος της ενζυματικής ζύμωσης από υπολείμματα φυτών 

καλαμποκιού θα ήταν 1.7 φορές μεγαλύτερο από το κόστος της ζύμωσης των σπόρων 

καλαμποκιού. Αυτό σημαίνει ότι εάν η μετατροπή της LCB σε αιθανόλη είναι εφικτή, θα 

απαιτηθεί ή μια εναλλακτική πρώτη ύλη ή μια εναλλακτική τεχνολογία μετατροπής. Ενώ 

τα πιθανά οικονομικά δεδομένα της ενζυματικής ζύμωσης έχουν μελετηθεί από τους 

McAloon et al., (2000), τα οικονομικά δεδομένα της αεριοποίησης - ζύμωσης LCB δεν 

έχουν ερευνηθεί. 

 Ο στόχος της έρευνας των Tembo et al. (2003) ήταν  να καθοριστεί σε μια 

συγκεκριμένη περιοχή η πιο οικονομική πηγή βιομάζας, ο συγχρονισμός της συγκομιδής 

και η αποθήκευση, η διαχείριση αποθεμάτων, το μέγεθος του βιοδιυλιστηρίου, και θέση 

του, το κρίσιμο σημείο τιμής της αιθανόλης για τη διαδικασία αεριοποίησης-ζύμωσης. 

Αναπτύχθηκε ένα ολοκληρωμένο πρότυπο που καλύπτει εναλλακτικές πρώτες ύλες, τη 

παραγωγή πρώτης ύλης, τις απώλειες χωραφιών, τη συγκομιδή, την αποθήκευση, τις 
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απώλειες αποθήκευσης, τη μεταφορά, το μέγεθος και τη τοποθέτηση του βιοδιυλιστηρίου. 

Αυτός ο τύπος του μοντέλου μπορεί να χρησιμοποιεί για να προσδιορίσει τα κρίσιμα 

στοιχεία κόστους, τα πιθανά bottlenecks, τη αποκάλυψη ευκαιριών, περιορισμού κόστους 

και προσδιορισμού των περιορισμών του βιοδιυλιστηρίου που βασίζεται στην LCB. 

 Αυτή η μελέτη (Tembo et al., 2003) διαφέρει από τις προγενέστερες μελέτες από 

διάφορες απόψεις. Συγκεκριμένα, το μοντέλο και η μελέτη περίπτωσης (α) εξετάζει 

ποικίλες πρώτες ύλες  (β) αναγνωρίζει ότι ένα βιοδιυλιστήριο LCB θα απαιτούσε μια 

σταθερή ροή πρώτης ύλης, και σπάζει το έτος σε 12 ιδιαίτερες περιόδους (μήνες)  (γ) 

αναγνωρίζει ότι διαφορετικές πρώτες ύλες έχουν διαφορετικά πλαίσια συγκομιδών, και η 

παραγωγή ξηρής ύλης των ειδών εξαρτάται από το χρόνο (μήνας) της συγκομιδής  (δ) 

αναγνωρίζει ότι θα εμφανιστούν απώλειες αποθήκευσης, ανάλογα με τη θέση της 

αποθήκευσης και το χρόνο της αποθήκευσης και (ε) ενσωματώνει πολλά μεγέθη και θέσεις 

βιοδιυλιστηρίου για να επιτρέψει την έρευνα για το εμπόριο οικονομίας του κόστους 

μεταφοράς πρώτης ύλης και του μεγέθους του βιοδιυλιστηρίου. Για μια δεδομένη περιοχή 

ως case study, το πρότυπο σχεδιάζεται για να καθορίσει τον αριθμό, το μέγεθος, και τη 

διανομή της LCB βασισμένου στην ικανότητα επεξεργασίας που είναι απαραίτητο για να 

μεγιστοποιήσει τη καθαρή παρούσα βιομηχανική αξία, τις βέλτιστες ποσότητες 

αποθεμάτων και ροών LCB, και τα σημαντικότερα στοιχεία κόστους στο σύστημα.  

 Ένα σημαντικό πιθανό πλεονέκτημα ενός βιοδιυλιστηρίου αεριοποίησης-ζύμωσης 

LCB είναι η δυνατότητά του να εξαερώσει σε μια μοναδική εγκατάσταση ποικίλες πρώτες 

ύλες, συμπεριλαμβανομένων των γεωργικών υπολειμμάτων όπως τα υπολείμματα φυτών 

καλαμποκιού, αυτόχθονα πολυετή χόρτα, υπάρχοντα εισαχθέντα πολυετή φυτά όπως η 

καρφοειδής φεστούκα και το  bermudagrass, και τα αφιερωμένα σε ενεργειακές φυτείες 

όπως τα switchgrass. Η χρήση ποικίλων πρώτων υλών έχει πολλά πιθανά πλεονεκτήματα. 

Τα πλαίσια συγκομιδής διαφέρουν ανά είδος, επιτρέποντας τη χρήση εξειδικευμένων 

μηχανημάτων συγκομιδής και συλλογής καθ' όλη τη διάρκεια πολλών μηνών και τη 

μείωση των σταθερών κόστους ανά τόνο πρώτης ύλης. Ομοίως, ποικίλα πολυετή είδη θα 

επέτρεπαν ένα διαφοροποιημένο τοπίο και θα μείωναν τη πιθανότητα για τον κίνδυνο 

εντόμων και ασθενειών έμφυτη με τις μονοκαλλιέργειες. Το ενδεχόμενο για 

περιβαλλοντικά προβλήματα, όπως η εδαφολογική απώλεια, η απορροή φυτοφαρμάκων 

και λιπασμάτων, είναι σχετικά μικρότερη για τα πολυετή χόρτα απ' ό,τι για τους καρπούς 

του καλαμποκιού. Τα πολυετή χόρτα μπορούν να αυξηθούν σε έδαφος μη κατάλληλο για 

την παραγωγή δημητριακών. 
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 Ενώ θεωρητικά η ζύμωση αεριοποίησης της LCB είναι αποδοτικότερη από την 

ενζυματική ζύμωση του καρπού του καλαμποκιού σε αιθανόλη αυτή εμπεριέχει και 

σημαντικές προκλήσεις. Σε αντίθεση με τους καρπούς καλαμποκιού, η LCB είναι ογκώδης 

και δύσκολο να μεταφερθεί. Είναι σχετικά απλό για την επεξεργασία φυτών αιθανόλης να 

ληφθούν οι καρποί καλαμποκιού ως πρώτη ύλη. Οι managers μπορούν να θέσουν μια 

ανταγωνιστική τιμή και οι καρποί καλαμποκιού να παραδοθούν από το υπάρχον σύστημα 

μάρκετινγκ. Οι καρποί του καλαμποκιού είναι επίσης σχετικά εύκολο να αποθηκευθούν. 

Οι managers των εγκαταστάσεων καρπών καλαμποκιού για αιθανόλη μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν τις μελλοντικές αγορές για να διαχειριστούν τον κίνδυνο τιμών πρώτης 

ύλης. Αυτές οι επιλογές δεν θα ήταν διαθέσιμες στους managers ενός βιοδιυλιστηρίου 

LCB σε αιθανόλη. 

 Εάν μια εγκατάσταση αεριοποίησης ζύμωσης LCB με πρόθεση καθ' όλη τη 

διάρκεια ολόκληρου του έτους να στηριχθεί αυστηρά στα υπολείμματα φυτών 

καλαμποκιού ως πρώτη ύλη, μια ογκώδης ποσότητα υλικού πρέπει να συγκομιστεί σε ένα 

σχετικά λίγο χρονικό διάστημα. Ο χώρος αποθήκευσης πρέπει να είναι επαρκής για να 

αποθηκεύσει την σοδειά ενός έτους εάν το βιοδιυλιστήριο λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια 

του έτους. Όπως σημειώνεται από τον Schechinger, στην Αϊόβα και αλλού στη ζώνη 

Αμερικάνικου καλαμποκιού, η συγκομιδή υπολειμμάτων φυτών καλαμποκιού μπορεί να 

περιπλεχτεί από τη λάσπη και το χιόνι. Ο Schechinger, που αναμίχθηκε με τη διαχείριση 

ενός πιλοτικού έργου συλλογής υπολειμμάτων φυτών καλαμποκιού που έγινε κοντά στο 

Harlan της Αϊόβα, έχει γράψει ότι η συλλογή, η αποθήκευση, και η μεταφορά 

υπολειμμάτων φυτού καλαμποκιού συνεχούς ροής είναι ένας «λογιστικός εφιάλτης.» 

 Για μια αναλογία μετατροπής 75 γαλονιών αιθανόλης ανά τόνο βιομάζας, ένα 

βιοδιυλιστήριο με μια ικανότητα 100 εκατομμυρίων γαλονιών το χρόνο θα απαιτούσε ένα 

και ένα τρίτο (1 1/3) εκατομμυρίων τόνων της βιομάζας ετησίως. Συνολικά 224 φορτία 

αμαξιού 17 ξηρών τόνων βιομάζας θα απαιτούνταν ανά ημέρα, υποθέτοντας 350 ημέρες 

λειτουργίας το χρόνο. Πριν από την επένδυση σε ένα βιοδιυλιστήριο, θα γίνονταν οι 

πιθανές ρυθμίσεις για να βεβαιώσουν μια αξιόπιστη ροή πρώτης ύλης με συμφωνίες 

μεμονωμένων καλλιεργητών, ή με μια ομάδα καλλιεργητών μέσω μιας συνεταιριστικής 

ρύθμισης, ή μέσω μακροπρόθεσμων μισθώσεων εδάφους παρόμοιων με εκείνων που 

υπογράφονται από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση των ΗΠΑ. Εκτός από τη βεβαίωση των 

ποσοτήτων και της ποιότητας πρώτης ύλης, απαιτείται ένα σχέδιο για την παροχή μιας 

σταθερής ροής του πρώτης ύλης στο βιοδιυλιστήριο. 



  146

 Οι προγενέστερες μελέτες της αξιολόγησης της βιομηχανίας LCB σε αιθανόλη 

έχουν εξετάσει μόνο την ενζυματική τεχνολογία ζύμωσης, μόνο μία πρώτη ύλη, και δίνουν 

λίγη προσοχή στα logistics που συνδέονται με την παραγωγή πρώτης ύλης, τις απώλειες 

αγρών, τη μεταφορά, την αποθήκευση, τις απώλειες αποθήκευσης, και τη διαχείριση 

αποθεμάτων πρώτης ύλης. Παραδείγματος χάριν οι McAloon et al. (2000), υποθέτουν ότι 

μια τιμή $35 ανά τόνο θα οδηγούσε σε μια σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ροή 

υπολειμμάτων φυτών καλαμποκιού σε μια εγκατάσταση επεξεργασίας με τρόπο παρόμοιο 

με τη διαδικασία από την οποία οι καρποί καλαμποκιού οδηγούνται στις υπάρχουσες 

εγκαταστάσεις. 

 Οι English, Short και Heady (1981) και οι  Gallagher και Johnson (1999) 

υπολόγισαν τη θρεπτική αξία, το κόστος συγκομιδών, και το κόστος μεταφορών των 

υπολειμμάτων φυτών καλαμποκιού.  Οι English, Short, και Heady (1981) και οι English et 

al. (1980) υπολόγισαν αυτά τα τρία στοιχεία περίπου στα $12.50 ανά τόνο το 1975. Οι 

Gallagher και Johnson τα εκτίμησαν το 1999 στα $17-$19 ανά τόνο. Καμία μελέτη δεν 

παρείχε μια εκτίμηση του κόστους να πειστούν οι αγρότες να επιτρέψουν την αφαίρεση 

του υλικού. Σε κάθε μια από αυτές τις μελέτες, το πλαίσιο συγκομιδής υπολειμμάτων 

φυτών καλαμποκιού, η θέση αποθήκευσης, η μεταφορά, και οι απώλειες αποθήκευσης 

αγνοούνται κατά ένα μεγάλο μέρος. 

 Για τη σύγκριση οι Glassner, Hettenhaus, και Schechinger (1998) περιγράφουν ένα 

πρόγραμμα συλλογής υπολειμμάτων καλαμποκιού που οργανώθηκε κοντά στην Harlan 

της Αϊόβα. Η παραδοθείσα αξία των υπολειμμάτων καλαμποκιού κυμάνθηκε από $32 έως 

$36 ανά ξηρό τόνο. Οι Graham, English, και Noon (2000) τυποποίησαν το switchgrass σαν 

μοναδική πρώτη ύλη. Σε δύο σχετικές μελέτες, οι Nienow et al., (1999) και οι Nienow, 

McNamara, και Gillespie (2000) τυποποίησαν την ιτιά ως μοναδική πρώτη ύλη πηγής για 

την καύση μαζί με τον άνθρακα. Τέλος, οι Kaylen et al. (2000) εξετάζουν μαζί και τα 

logistics της συγκομιδής και της αποθήκευσης στην ανάλυσή τους διάφορες πιθανές 

πρώτες ύλες,. 

 Η Πολιτεία της Οκλαχόμα επιλέχτηκε ως περιοχή για την μελέτη περίπτωσης. Η 

Οκλαχόμα είναι ιδανική πολιτεία για μια μελέτη αυτού του τύπου για διάφορους λόγους. 

Κατ' αρχάς, η πολιτεία έχει ποικίλες πιθανές πρώτες ύλες LCB, συμπεριλαμβανομένων 

των υπολειμμάτων φυτών, την εγχώρια γηγενής στέπα και τους βελτιωμένους 

βοσκότοπους. Επιπλέον, οι αγροί καλαμποκιού θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να 

παράγουν τις παραγωγές πρώτης ύλης όπως τα switchgrass. Η Οκλαχόμα έχει 14.9 
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εκατομμύριο στρέμματα που είναι άγονη στέπα, 4.7 εκατομμύριο στρέμματα βελτιωμένοι 

βοσκότοποι, ένα εκατομμύριο στρέμματα στο πρόγραμμα οικολογικής διατήρησης της 

ομοσπονδιακής κυβέρνησης, και 8.5 εκατομμύρια στρέμματα καλαμποκιού. Η ετήσια 

βροχόπτωση κυμαίνεται περισσότερο από 50 ίντσες στο νοτιοανατολικό σημείο ως 

λιγότερο από 20 ίντσες στη βορειοδυτική λωρίδα. Δεύτερον, τα χώματα και το κλίμα της 

πολιτείας είναι τέτοια που η συγκομιδή της πρώτης ύλης μπορεί να διευθετηθεί σε 

πολλούς μήνες. Τρίτον, όπως καταδεικνύεται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα 

οικολογικής διατήρησης, οι ιδιοκτήτες είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε 

μακροπρόθεσμες μισθώσεις εδάφους. Τέταρτο, η ενεργειακή δραστηριότητα είναι 

σημαντική στην Οκλαχόμα. Όταν η Οκλαχόμα έγινε πολιτεία το 1907, βγήκε πρώτη στην 

Αμερικανική παραγωγή πετρελαίου. Αυτήν την περίοδο, η Οκλαχόμα βρίσκεται στη Τρίτη 

θέση στην Αμερικάνικη παραγωγή του φυσικού αερίου. Το οριζόμενο σημείο παράδοσης 

για τις μελλοντικές συμβάσεις αργού πετρελαίου της New York Mercantile Exchange 

βρίσκεται στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στο Cushing 

της Οκλαχόμα.  

 Οι εναλλακτικές εξεταζόμενες λύσεις (Tembo et al., 2003)  περιλαμβάνουν (α) 

καθορισμό μιας τιμής ισορροπίας της αιθανόλης, (β) διπλασιασμό του κόστους γης, (γ) 

διπλασιασμό του κόστους επένδυσης σε βιοδιυλιστήριο, (δ) διπλασιασμό κόστους 

μεταφορών ανά μίλι πρώτης ύλης (ε) αλλαγή της ζωής του προγράμματος σε 10 έτη, (στ) 

αλλαγή της ζωής του προγράμματος σε 20 έτη, (ζ) χρήση ένα ποσοστού έκπτωσης 5%, και 

(η) χρήση ενός ποσοστού έκπτωσης 25%. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις του 

μοντέλου βάσης, πέντε μεγάλα βιοδιυλιστήρια (100 εκατομμύριο γαλόνια το χρόνο) θα 

έπρεπε να τοποθετηθούν κατά βέλτιστο τρόπο στις κομητείες Comanche, Garfield, 

Okmulgee, Pontotoc, και Ουάσιγκτον (πίνακας 2). Ένα μέσου μεγέθους (50 εκατομμύριο 

γαλόνια το χρόνο) βιοδιυλιστήριο θα βρισκόταν στη κομητεία Woodward. Αυτή η ετήσια 

ικανότητα παραγωγής 550 εκατομμυρίων γαλονιών αιθανόλης έχει μια αναμενόμενη 

καθαρή παρούσα αξία $1.143 εκατομμυρίων κατά τη διάρκεια 15-έτους αναμενόμενης 

διάρκειας ζωής εγκαταστάσεων. Τα έξι βιοδιυλιστήρια θα επεξεργάζονταν 7.3 

εκατομμύρια τόνους βιομάζας που συλλέγονται ετησίως από 2.56 εκατομμύριο 

στρέμματα. Για το μοντέλο βάσης, η βιομάζα συλλέγεται από κάθε μία κομητεία από 

εννέα ενδεχόμενες πρώτες ύλες συμπεριλαμβανομένων του άχυρου από στάρι, του 

υπολείμματος καλαμποκιού, του γηγενούς λιβαδιού, των  ζωοτροφών, και του switchgrass. 

Ως αποτέλεσμα του περιορισμού στο ποσοστό του εδάφους που μπορεί να συλλεχθεί σε 
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κάθε νομό (l0%), η βιομάζα θα προμηθευόταν μέσα από 75 στις 77 κομητείες της 

Πολιτείας. 

 Για το μοντέλο βάσης, τα συνολικά κόστη υπολογίζονται να είναι $0.89 ανά 

γαλόνι. Το κόστος ενοικίου εδάφους υπολογίζονται να είναι $0.15 ανά γαλόνι (17% των 

$0.89), τα κόστη γης $0.05 (6%), το κόστος συγκομιδής $0.07 (8%), η αποθήκευση στους 

αγρούς $0.08 (9%), το κόστος για τη βιομάζα από τον χωράφι στο βιοδιυλιστήριο $0.16 

(18%), και το κόστος στο βιοδιυλιστήριο $0.39 (44%). Τα σημαντικότερα στοιχεία 

κόστους περιλαμβάνουν την κατασκευή βιοδιυλιστηρίου, τη λειτουργία, και τη συντήρηση 

(44%), τη μεταφορά βιομάζας από τον χωράφι στο βιοδιυλιστηρίου (18%), και τη 

μίσθωση γης (17%).Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι πρώτες ύλες θα συλλεχθούν από τον 

Ιούνιο μέχρι τον Οκτώβριο. Αυτό είναι σύμφωνο με τα πιο υψηλά επίπεδα του παράγοντα 

ρύθμισης απόδοσης (YAD = 1.00) για τις περισσότερες από τις πρώτες ύλες. Ο 

παράγοντας ρύθμισης απόδοσης παραμένει υψηλός (δηλ., YAD≥ 0.95) κατά τη διάρκεια 

του μεγαλύτερου μέρους της περιόδου συγκομιδής για τα λιβάδια, τα βελτιωμένα χόρτα, 

και το switchgrass. Τα υπολείμματα συγκομιδών, εντούτοις, μπορούν να συλλεχθούν μόνο 

κατά τη διάρκεια των μηνών που συλλέγεται η κύρια συγκομιδή. Κατά συνέπεια, το άχυρο 

σίτου και τα υπολείμματα φυτών καλαμποκιού έχουν υψηλούς παράγοντες ρύθμισης 

παραγωγής (YAD = 1.00) μόνο στις περιόδους από τον Ιούνιο ως τον Ιούλιο και από το 

Σεπτέμβριο ως τον Οκτώβριο, αντίστοιχα. Για όλους τους άλλους μήνες ο παράγοντας 

ρύθμισης απόδοσης είναι μηδέν για τα υπολείμματα συγκομιδής. Από το Νοέμβριο μέχρι 

τον Ιούνιο, όλες οι αποστολές προέρχονται από την αποθήκευση στους αγρούς. 

 Με κάθε βιοδιυλιστήριο που λειτουργεί σε πλήρη απόδοση, μια σταθερή ποσότητα 

πρώτης ύλης θα υποβληθεί σε επεξεργασία κάθε μήνα. Παραδείγματος χάριν, κάθε μεγάλο 

βιοδιυλιστήριο θα μετατρέψει περίπου 111.000 τόνους της βιομάζας το μήνα. 

Οποιοδήποτε μήνα, μπορεί να συγκομιστεί και να παραδοθεί άμεσα στις εγκαταστάσεις ή 

μπορεί να ληφθεί από τον χωράφι ή την επιτόπια αποθήκευση. Το πρότυπο χρησιμοποιεί 

τις σχέσεις ισορροπίας βιομάζας στις κομητείες παραγωγής και στις εγκαταστάσεις, και τις 

αλληλεπιδράσεις μεταξύ τους, για να καθορίσει τα βέλτιστα σχέδια αποστολής και 

αποθήκευσης. 

 Η βιομάζα στέλνεται στην βελτιστοποιημένη μορφή από τις κομητείες παραγωγής 

στα βιοδιυλιστήρια σε κάθε έναν από τους 12 μήνες του έτους. Η ποσότητα που στέλνεται 

σε οποιοδήποτε μήνα εξαρτάται, σε μεγάλο μέρος, από την ισορροπία ποσοτήτων πρώτης 

ύλης στις εγκαταστάσεις. Η συνολική επιτόπια αποθήκευση για τις έξι εγκαταστάσεις είναι 
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περίπου 144.000 τόνοι και στις έξι εγκαταστάσεις το Μάιο, και μηδέν τον Ιούνιο, τον 

Ιούλιο, και τον Αύγουστο. Υποθετικά, το πρότυπο οργανώνεται για να επιτρέψει τη 

λειτουργία με μηδέν απόθεμα. Σε κάθε έναν από τους μήνες Σεπτέμβριο μέχρι Απρίλιο, οι 

επιτόπιες εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα μεταφέρουν προς τον επόμενο μήνα μια 

ποσότητα βιομάζας ίση με την πλήρη χωρητικότητα μείον τις απώλειες αποθήκευσης. Το 

πρότυπο είναι δομημένο έτσι ώστε να εξετάζονται στην εγκατάσταση μετατροπής και οι 

απώλειες στο χωράφι και οι απώλειες αποθήκευσης. Εντούτοις, οι ακριβείς εκτιμήσεις των 

απωλειών αποθήκευσης με την πάροδο του χρόνου για όλα τα εξεταζόμενα είδη δεν είναι 

διαθέσιμες δεδομένου ότι αναπτύσσονται ακριβή στοιχεία, οι συνέπειες των απωλειών 

αποθήκευσης μπορούν να καθοριστούν ακριβέστερα. Με τις εγκαταστάσεις που 

χρησιμοποιούν την ικανότητα επεξεργασίας 100%, (5 X 111.111) + (1 X 55.556) = 

611.111 τόνοι της βιομάζας θα υποβληθούν σε επεξεργασία κάθε μήνα. Εάν η αποθήκευση 

είναι βέλτιστα μηδέν το μήνα m αλλά ήταν σε πλήρη απόδοση στο μήνα m - 1, κατόπιν 

συνολικά 611.111 - 0.999 Χ [(5 X 57.692) + (1 X 28.846)] = 294.122 τόνοι της βιομάζας 

θα πρέπει να σταλούν από τις κομητείες παραγωγής για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες 

επεξεργασίας. Εάν η αποθήκευση ήταν βέλτιστη σε πλήρη απόδοση το μήνα m - 1 και 

πρέπει να ξαναγεμίσει στο μήνα m ικανοποιώντας τις ανάγκες επεξεργασίας, κατόπιν 

συνολικά 294.122 + [(5 X 57.692) + (1 X 28.846)]  = 611.428 τόνοι της βιομάζας θα 

πρέπει να παραδοθούν στα έξι βιοδιυλιστήρια στο μήνα m. Αυτό συμβαίνει για τους μήνες 

Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, επειδή η αποθήκευση ήταν 

μηδέν στον προηγούμενο μήνα (Ιούνιος και Ιούλιος, αντίστοιχα), όλες οι ανάγκες 

επεξεργασίας (611.111 τόνοι της βιομάζας) θα την ικανοποιούσαν με την άμεση παράδοση 

από τις κομητείες παραγωγής. Τον Ιούνιο, περίπου 0.999 X 143.555 = 143.411 τόνοι θα 

λαμβάνονταν από την επιτόπια αποθήκευση Μαΐου, και οι υπόλοιποι 467.700 τόνοι θα 

στέλνονταν άμεσα από το χωράφι. Το Σεπτέμβριο, και οι δραστηριότητες αποθήκευσης 

και επεξεργασίας πρέπει να είναι σε πλήρη απόδοση, αρχίζοντας από μηδέν αποθέματα 

βιομάζας τον Αύγουστο. Αυτό απαιτεί μια άμεση παράδοση 611.111 + 317.306 = 928.417 

τόνους της βιομάζας.  

 Εξετάστηκαν από τους Tembo et al., (2003) οκτώ εναλλακτικά σενάρια. Κάθε ένα 

εφαρμόστηκε με την αλλαγή μιας από τις υποθέσεις ή τις εκτιμήσεις βάσης, με τις 

υπόλοιπες μεταβλητές σταθερές. Από τα αποτελέσματα της αναζήτησης μιας τιμής βάσης 

της αιθανόλης, η τιμή ισοσκέλισης της αιθανόλης καθορίστηκε να είναι περίπου $0.758 

ανά γαλόνι. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 1990 - 2001, η μέση τιμή για την αιθανόλη με 
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χρήση ως καυσίμου ήταν $1.20 ανά γαλόνι. Εάν οι υποθέσεις βάσης είναι σωστές, σε μια 

τιμή $1.20 ανά γαλόνι, η αεριοποίηση-ζύμωση LCB μπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρή 

από τη ζύμωση του καρπού καλαμποκιού. Εντούτοις, ένα γαλόνι της βενζίνης περιέχει 1.6 

φορές περισσότερη ενέργεια απ' ό, τι ένα γαλόνι της αιθανόλης. Ως εκ τούτου, με αυτό το 

μέτρο και τη μέθοδο μετατροπής, ελλείψει των επιχορηγήσεων, ένα γαλόνι αιθανόλης δεν 

θα ήταν ανταγωνιστικό από την άποψη της ισοδύναμης ενέργειας με τη βενζίνη όταν οι 

τιμές βενζίνης είναι λιγότερο από $1.21 ανά γαλόνι. Όπως σημειώνεται, η μέση τιμή της 

αμόλυβδης βενζίνης όπως κυκλοφορεί στο πίνακα εμπορευμάτων της Νέας Υόρκης από το 

1990 ως το 2001 ήταν $0.63 ανά γαλόνι. 

 Για το σενάριο ισοσκέλισης, 50% του συνολικού κόστους θα υφίστατο ως 

αποτέλεσμα της κατασκευής, της λειτουργίας, και της συντήρησης βιοδιυλιστηρίου 100 

εκατομμύριο γαλονιών το χρόνο που βρίσκεται στη κομητεία της Ουάσιγκτον. Συνολικά 

θα συλλεγόταν 429.000 στρέμματα για να παρέχουν τα 1.3 εκατομμύρια τόνους βιομάζας. 

Για αυτήν την κατάσταση, το πρότυπο επεξεργάζεται τη βιομάζα από πέντε από τα εννέα 

είδη. 

 Περιελήφθη από τους Tembo et al., (2003) μια λίστα των στρεμμάτων κάθε είδους 

που συγκομίζονται μέχρι το μήνα για το σενάριο ισοσκέλισης. Η βιομάζα από τα ψηλά 

εγχώρια λιβάδια θα συγκομιζόταν σε κάθε μήνα από τον Ιούλιο μέχρι το Φεβρουάριο. Το 

Switchgrass θα συγκομιζόταν επίσης από τον Ιούλιο μέχρι το Φεβρουάριο με εξαίρεση του 

Αύγουστο. Η χρήση των ειδών με τα ευρέα πλαίσια συγκομιδής θα επέτρεπε τη χρήση 

εξειδικευμένου εξοπλισμού συγκομιδής σε ένα μεγάλο μέρος του έτους. Το πρότυπο δεν 

επιλέγει τα υπολείμματα συγκομιδής, το άχυρο σίτου, και τα υπολείμματα φυτών 

καλαμποκιού. Το βιοδιυλιστήριο βρίσκεται στη κομητεία της Ουάσιγκτον στο 

βορειοανατολικό μέρος της Πολιτείας. Το μεγαλύτερο μέρος του άχυρου από σιτάρι 

παράγεται στο δυτικό μισό της Πολιτείας, και το μεγαλύτερο μέρος των υπολειμμάτων 

φυτών καλαμποκιού παράγεται στις τρεις κομητείες της λωρίδας της Πολιτείας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις υποθέσεις του προτύπου, συμπεριλαμβανομένων των στενών 

πλαισίων συγκομιδής για το άχυρο σίτου και τα υπολείμματα φυτών καλαμποκιού σχετικά 

με το ευρύ πλαίσιο συγκομιδής (Ιούλιος μέχρι το Φεβρουάριο) για τα εγχώρια χόρτα των 

λιβαδιών και τα switchgrass, το λιγότερο δαπανηρό σενάριο ήταν να εντοπιστεί το 

βιοδιυλιστήριο κοντά στα ψηλά λιβάδια χόρτου. 

 Για το πρότυπο βάσης, υποτέθηκε (Tembo et al., 2003) ότι τα εγχώρια λιβάδια θα 

μπορούσαν να μισθωθούν για $20 ανά στρέμμα το χρόνο, οι βελτιωμένοι βοσκότοποι για 
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$40 ανά στρέμμα το χρόνο, και οι περιοχές καλαμποκιού για $60 ανά στρέμμα το χρόνο. 

Αυτές οι τιμές αυξήθηκαν σε $40, $80, και $120 ανά στρέμμα το χρόνο για τα εγχώρια 

λιβάδια, τους βελτιωμένους βοσκότοπους, και τις περιοχές καλαμποκιού, αντίστοιχα. 

Σχετικά με το σενάριο βάσης, η καθαρή παρούσα αξία μεγιστοποιείται με πέντε παρά με 

έξι βιοδιυλιστήρια με μείωση των εγκαταστάσεων αυτής στη κομητεία Woodward. Η 

καθαρή παρούσα αξία άνω των 15 ετών ζωής θα μειωνόταν κατά 39% σε $695 

εκατομμύρια. Το κόστος ανά γαλόνι της αιθανόλης αναμένεται να αυξηθεί κατά 13% από 

$0.89 ανά γαλόνι σε $1.01 ανά γαλόνι. Εάν το κόστος εδάφους διπλασιαστούν, το 

ποσοστό μισθώματος γης του συνολικού κόστους ένα γαλόνι της αιθανόλης θα αυξανόταν 

από 17% σε 28%. 

 Για το πρότυπο βάσης, το κόστος επένδυσης βιοδιυλιστηρίου $59 εκατομμυρίων, 

$100 εκατομμυρίων, και $170 εκατομμυρίων υποτέθηκαν για 25.50, και 100 εκατομμύριο 

γαλόνια το χρόνο εγκαταστάσεων, αντίστοιχα. Για σενάριο διπλασιασμού κόστους 

εγκαταστάσεων, το κόστος επένδυσης θα διπλασιάστηκαν σε $118, $200, και $340 

εκατομμύρια για τις μικρές, μέσες, και μεγάλες εγκαταστάσεις μεγέθους, αντίστοιχα. 

Όπως φαίνεται, σχετικά με το πρότυπο βάσης, όταν διπλασιάζεται το κόστος 

εγκαταστάσεων, είναι βέλτιστο να χτιστούν τρία παρά επτά βιοδιυλιστήρια. Οι μεγάλες 

εγκαταστάσεις κατασκευάζονται στη βέλτιστη λύση στο Garfield, το Pontotoc, και τη 

κομητεία της Ουάσιγκτον. Η καθαρή παρούσα αξία πέρα από το χρονικό ορίζοντα 15-

ετίας μειώνεται κατά 90% σε $115 εκατομμύρια. Το κόστος παραγωγής για ένα γαλόνι 

αιθανόλης αυξάνει κατά 33% από $0.89 έως $1.18. Η επένδυση που απαιτείται για να 

κατασκευαστεί ένα βιοδιυλιστήριο είναι σαφώς μια πολύ σημαντική μεταβλητή σχετικά με 

την οικονομική επιτυχία της επιχείρησης. 

 Η εξίσωση κόστους μεταφορών που αναπτύχθηκε από τους Bhat, English, και Ojo 

(1992) χρησιμοποιήθηκε για να υπολογίσει το κόστος μεταφοράς βιομάζας από τους 

αγρούς όπου συλλέγεται για το βιοδιυλιστήριο. Το εκτιμώμενο πρόσθετο κόστος $1 ανά 

μίλι ανά φορτίο διπλασιάστηκε σε $2 για αυτό το σενάριο. Όταν γίνεται αυτή η αλλαγή, η 

πιο βέλτιστη τιμή και το μέγεθος των βιοδιυλιστηρίων αλλάζουν. Το πρότυπο βάσεων 

επέλεξε πέντε περιοχές για τη θέση των μεγάλων εγκαταστάσεων και μιας περιοχής για τη 

θέση μέσου μεγέθους εγκαταστάσεων. Όταν το οριακό κόστος μεταφοράς διπλασιάζεται, 

το πρότυπο επιλέγει βιοδιυλιστήρια σε τέσσερις περιοχές για τις μεγάλες εγκαταστάσεις, 

σε μια περιοχή για μέσου μεγέθους εγκαταστάσεις, και σε δύο περιοχές για μικρές 

εγκαταστάσεις, 25 εκατομμυρίων γαλονιών το χρόνο. Όπως αναμένεται, υπάρχει μια 
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σχέση μεταξύ της απόστασης μεταφοράς πρώτης ύλης και του μεγέθους του 

βιοδιυλιστηρίου. Οι δύο μικρές εγκαταστάσεις βρίσκονται στις κομητείες Τζάκσον και 

Woodward στη δυτική Οκλαχόμα όπου η αναμενόμενη βιομάζα ανά παραγωγή 

στρέμματος είναι χαμηλότερη, και ως εκ τούτου η παραγωγή βιομάζας είναι λιγότερο 

πυκνή. Αυτό είναι το μόνο σενάριο στο οποίο εγκαταστάσεις βρίσκονται στη κομητεία του 

Τζάκσον. 

 Ο διπλασιασμός των εξόδων αποστολής αυξάνει το κόστος παραγωγής ενός 

γαλονιού αιθανόλης κατά 12% από $0.89 έως $1.00 ανά γαλόνι. Το μεγαλύτερο τμήμα 

αυτής της αύξησης οφείλεται στην αύξηση στις κόστη μεταφορών. Εντούτοις, το κόστος 

βιοδιυλιστηρίου αυξάνονται κάπως δεδομένου ότι οι μικρότερες εγκαταστάσεις αφαιρούν 

μερικές οικονομίες κλίμακας. 

 Στο πρότυπο βάσης υποτίθεται μια ζωή του προγράμματος 15 ετών. Από την 

άποψη της παραγωγής βιομάζας και του κόστους παραγωγής, κάθε ένα από τα 15 έτη 

υποτίθεται ότι είναι ίδιο. Η αλλαγή της ζωής του προγράμματος αλλάζει (α) το ετήσιο 

κόστος αποσβέσεων βιοδιυλιστηρίου και (β) την καθαρή παρούσα αξία του 

προγράμματος. Όταν η ζωή του προγράμματος μειώνεται σε 10 από 15 έτη, η καθαρή 

παρούσα αξία πέφτει κατά 26%. Εντούτοις, όταν αυξάνεται η ζωή προγράμματος σε 20 

έτη, η καθαρή παρούσα αξία αυξάνεται κατά 13%. Εάν η ζωή του προγράμματος αλλάζει 

από 15 έως 10 έτη, το κόστος για να παραχθεί ένα γαλόνι αιθανόλης αυξάνεται από $0.89 

σε $0.95 ως αποτέλεσμα της αύξησης στο ετήσιο κόστος απόσβεσης του βιοδιυλιστηρίου. 

 Εναλλακτικά, εάν η ζωή προγράμματος αυξάνεται από 15 έως 20 έτη, το κόστος 

παραγωγής ενός γαλονιού αιθανόλης μειώνεται από $0.89 σε $0.87. 

 Χρησιμοποιήθηκε (Tembo et al., 2003) επίσης ένα ποσοστό έκπτωσης 15% στο 

πρότυπο βάσης. Κατά τρόπο παρόμοιο με τη μεταβαλλόμενη ζωή του προγράμματος, η 

αλλαγή του ποσοστού έκπτωσης αλλάζει (α) το ετήσιο κόστος απόσβεσης του 

βιοδιυλιστηρίου και (β) την καθαρή παρούσα αξία του προγράμματος. Η αλλαγή του 

ποσοστού έκπτωσης αλλάζει τη βέλτιστη θέση, το μέγεθος, και τον αριθμό 

βιοδιυλιστηρίων. Σχετικά με το πρότυπο βάσης, όταν μειώνεται το ποσοστό έκπτωσης σε 

5%, είναι βέλτιστο να χτιστεί ένα πρόσθετο μικρό βιοδιυλιστήριο στη κομητεία του Τέξας, 

ένα μεγάλο βιοδιυλιστήριο στη κομητεία Custer, να αλλάξει το μέγεθος της δυνατότητας 

στη κομητεία Comanche από μεγάλο σε μέσο, και να μην εντοπιστεί ένα βιοδιυλιστήριο 

στη κομητεία Woodward. Η μείωση του ποσοστού έκπτωσης από 15% σε 5% αυξάνει τη 

καθαρή παρούσα αξία κατά τη διάρκεια της 15-έτους ζωής του προγράμματος κατά 243% 
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και μειώνει το κόστος για να παραχθεί ένα γαλόνι της αιθανόλης κατά 12% από $0.89 έως 

$0.78 ανά γαλόνι (πίνακας 4). Με ένα ποσοστό έκπτωσης 5%, το πρότυπο περιορίζεται 

επίσης από το όριο των στρεμμάτων συγκομιδής σε 10% των συνολικών διαθέσιμων 

στρεμμάτων ανά περιοχή. Το αποτέλεσμα είναι ότι μερικά από τα βιοδιυλιστήρια 

χρησιμοποιούνται βέλτιστα στην δυναμικότητα σε λιγότερο από 100%. Η παραγωγή 

αιθανόλης στα μεγάλα βιοδιυλιστήρια σε Custer, Okmulgee, και τις κομητείες της 

Ουάσιγκτον είναι βέλτιστες κατά 97.9%, 96%, και 94.6% της πλήρης απόδοσης. Κατά 

συνέπεια, αντί να παραχθούν 575 εκατομμύρια γαλόνια αιθανόλης, τα πέντε μεγάλα, το 

ένα μέσο, και το ένα μικρό παράγουν 563 εκατομμύριο γαλόνια. 

 Η αύξηση του ποσοστού έκπτωσης από 15% σε 25% μειώνει τη καθαρή παρούσα 

αξίας κατά τη διάρκεια της 15-έτους ζωής του προγράμματος κατά 61% και αυξάνει το 

κόστος παραγωγής ενός γαλονιού αιθανόλης κατά 4.5% από $0.89 έως $0.93 ανά γαλόνι. 

Περισσότερο από το μισό (52%) από το κόστος παραγωγής ενός γαλονιού αιθανόλης 

υφίσταται με την επένδυση και τη λειτουργία βιοδιυλιστηρίου. Μια αύξηση στο ποσοστό 

έκπτωσης μειώνει επίσης το βέλτιστο αριθμό βιοδιυλιστηρίων σχετικά με το πρότυπο 

βάσης από έξι σε πέντε. 

 Πριν από την επένδυση σε μια εγκατάσταση που θα απαιτούσε αρκετές χιλιάδες 

τόνους πρώτης ύλης ανά ημέρα, θεωρείται λογικό να αναπτυχθεί ένα σχέδιο για την 

απόκτηση και τη παράδοση μιας σταθερής ροής του υλικού. Για το πρότυπο, υποτίθεται 

ότι οι ιδιοκτήτες γης θα ήταν πρόθυμοι να συμμετέχουν στις μακροπρόθεσμες μισθώσεις 

παρόμοιες με τις μισθώσεις που χρησιμοποιούνται από την Αμερικανική ομοσπονδιακή 

κυβέρνηση με το πρόγραμμα οικολογικής διατήρησης. 

 Ένα σημαντικό πλεονέκτημα της αεριοποίησης-ζύμωσης πέρα από τη συμβατική 

τεχνολογία ζύμωσης δημητριακών είναι ότι στην ποικιλία της πρώτης ύλης 

συμπεριλαμβάνονται και τα γεωργικά υπολείμματα, τα εγχώρια πολυετή χόρτα, τα 

υπάρχοντα φυτευμένα ήδη πολυετή φυτά, και τις αφιερωμένες στην ενέργεια καλλιέργειες 

καλαμποκιού και μπορούν να εξαερώνονται από την ίδια εγκατάσταση. Ο μικτός ακέραιος 

προγραμματισμός επιβεβαιώνει ότι η χρήση ποικιλίας πρώτης ύλης έχει πολλά 

πλεονεκτήματα. Τα πλαίσια συγκομιδής διαφέρουν στα είδη, επιτρέποντας τη χρήση 

εξειδικευμένων μηχανημάτων συγκομιδών και συλλογής καθ' όλη τη διάρκεια πολλών 

μηνών, και μείωση του κόστους μηχανημάτων συγκομιδής ανά τόνο. Η χρήση ποικίλων 

ειδών θα επέτρεπε ένα διαφοροποιημένο τοπίο και θα μείωνε τη δυνατότητα για τον 

κίνδυνο εντόμων και ασθενειών έμφυτο με τις μονοκαλλιέργειες. Η δυνατότητα για τα 
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περιβαλλοντικά προβλήματα όπως η εδαφολογική απώλεια καθώς επίσης και η απορροή 

φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων είναι σχετικά λιγότερη για τα πολυετή χόρτα απ' ό,τι για 

το καλαμπόκι. 

 Για τις περισσότερες μεταβλητές, η μεγαλύτερη ανταπόκριση καταγράφηκε 

(Tembo et al., 2003) όταν υποβλήθηκε το σύστημα σε μια τιμή ισοσκέλισης της 

αιθανόλης, ακολουθούμενη από το σενάριο στην οποία το κόστος εργοστασίων 

διπλασιάστηκαν. Η καθαρή παρούσα αξία, ο αριθμός εγκαταστάσεων, τα παραχθέντα 

γαλόνια της αιθανόλης, οι τόνοι της βιομάζας που συλλέχθηκαν, τα στρέμματα που 

χρησιμοποιήθηκαν, και ο αριθμός ειδών βιομάζας ποίκιλαν ανάλογα με το σενάριο. Τα 

αποτελέσματα βάσης είναι αρκετά ισχυρά όσον αφορά τις αυξήσεις στο κόστος ευκαιρίας 

του κόστους γης και μεταφοράς βιομάζας. Εντούτοις, η βιομηχανία θα βρεθεί αντιμέτωπη 

με περισσότερες προκλήσεις που συνδέονται με τις κόστη εγκατάστασης. Σαφώς, το 

κόστος για ένα βιοδιυλιστήριο είναι κρίσιμο στον καθορισμό εάν αυτός ο τύπος 

βιομηχανίας θα είναι οικονομικά ανταγωνιστικός. 

 Η τιμή ισοσκέλισης της αιθανόλης καθορίστηκε να είναι περίπου $0.758 ανά 

γαλόνι, η οποία είναι ουσιαστικά λιγότερη από τη μέση τιμή του 1990 ως του 2001 $1.20 

ανά γαλόνι. Αυτή η εύρεση προτείνει, εάν οι υποθέσεις βάσης είναι σωστές, ότι η 

αεριοποίηση-ζύμωση της LCB μπορεί να είναι λιγότερο δαπανηρή από τη ζύμωση του 

καρπών καλαμποκιού. Εάν η αιθανόλη πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως οξυγονωτής, 

μπορεί τότε να αναπτυχθεί παραγωγή από την αεριοποίηση-ζύμωση της LCB. Εντούτοις, 

δεδομένου ότι ένα γαλόνι της βενζίνης περιέχει 1.6 φορές ενέργεια (Btu) ενός γαλονιού 

αιθανόλης, ελλείψει των επιχορηγήσεων, η αιθανόλη δεν θα ήταν ανταγωνιστική όσο η 

ενέργεια από τη βενζίνη όταν οι τιμές βενζίνης είναι λιγότερο από $1.21 ανά γαλόνι, 

σχεδόν δύο φορές περισσότερο απ' ό, τι η τιμή βενζίνης του 1990 ως του 2001 που ήταν 

κατά μέσο όρο $0.63 ανά γαλόνι. 

9. Τεχνολογίες Παραγωγής Ενέργειας από Βιομάζα 

Η μετατροπή της βιομάζας απορριμμάτων και οργανικών υπολειμμάτων και 

ενεργειακών φυτειών σε ενέργεια περιλαμβάνει μια πλατιά περιοχή διαφορετικών τύπων 

και πηγών βιομάζας, δυνατότητες μετατροπής, εφαρμογές τελικής χρήσης και απαιτήσεις 

υποδομής. Πολλές από τις διαδικασίες είναι κατάλληλες είτε για την άμεση μετατροπή της 

βιομάζας ή για τη μετατροπή ενδιάμεσων τύπων βιομάζας. Οι παράγοντες που επηρεάζουν 
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την επιλογή της διαδικασίας μετατροπής περιλαμβάνουν τον τύπο και την ποσότητα της 

πρώτης ύλης και την επιθυμητή μορφή της παραγόμενης ενέργειας, π.χ. απαιτήσεις 

τελικής χρήσης, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, οι οικονομικές συνθήκες και άλλοι 

εξειδικευμένοι παράγοντες του κάθε project. 

Όσο αφορά τη ταξινόμηση της βιομάζας, η σχετική διεθνής και τοπική νομοθεσία 

απορριμμάτων μπορεί να ειδωθεί σαν σημείο αναφοράς για τον ορισμό των κατηγοριών 

υλών που θεωρούνται σαν βιομάζα. Συμπεριλαμβάνοντας τους πιο κύριους ορισμούς 

βιομάζας, αυτή είναι όλοι οι οργανισμοί που βασίζονται στο νερό, τη γη και τη βλάστηση, 

τα δέντρα συμπεριλαμβάνοντας τις ενεργειακές σοδειές όπως και τη βιομάζα 

απορριμμάτων δηλαδή τα βιοστερεά, (αστικά λύματα), τα ζωικά περιττώματα (κοπριά) και 

τα υπολείμματα, δασικά και γεωργικά υπολείμματα, ορισμένους τύπους βιομηχανικών 

σκουπιδιών, όπως και τα οργανικά μέρη των αστικών στερεών σκουπιδιών. 

Η βιομάζα μπορεί να μετατραπεί σε χρήσιμα προϊόντα ή εκμεταλλεύσιμη ενέργεια 

μέσω τριών κυρίως κατηγοριών επεξεργασίας (Εικόνα 22): (α) θερμοχημική, (β) 

βιοχημική και (γ) φυσικοχημική επεξεργασία. 

Η διαδικασίες θερμοχημικής μετατροπής μετατρέπουν τη βιομάζα σε ένα στερεό ή 

υγρό ή αέριο καύσιμο, (π.χ. απαέρωση, πυρόλυση, παραγωγή άνθρακα). Η βιοχημική 

μετατροπή βασίζεται σε βιολογικές διαδικασίες. Οι πιο σημαντικές περιπτώσεις είναι η 

παραγωγή αλκοόλ από βιομάζα που περιέχει ζάχαρη, άμυλο και/ή κυπαρίνη και παραγωγή 

βιοαερίου από οργανική ύλη αποβλήτων (π.χ. ζωική κοπριά). 
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Εικόνα 23. Σύνοψη της παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας από οργανικά υπολείμματα 
(Kaltschmitt et al., 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τέλος, οι διαδικασίες φυσικοχημικής μετατροπής εξασφαλίζουν υγρά καύσιμα 

(π.χ. βιοντήζελ) μέσω φυσικών (π.χ. συμπίεση) και χημικών (π.χ. διαεστεροποίηση) 

διεργασιών από ενεργειακές σοδειές αποκλειστικού προορισμού. Σ’ αυτό το ευρύτερο 

πλαίσιο, ο πίνακας 23 παρουσιάζει τις εναλλακτικές πρώτες ύλες βιομάζας και τον 

ενεργειακό φορέα για τη τεχνολογική μετατροπή που παρουσιάζεται. Οι φυσικοχημικές 

διαδικασίες βρίσκονται πέρα από το στόχο αυτού του paper καθώς χρησιμοποιούν 

ενεργειακές σοδειές και όχι βιομάζα απορριμμάτων και επομένως δεν παραπέμπουν στις 

σχετικές τεχνολογίες. 
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Πίνακας 24: Ταξινόμηση τεχνολογιών ενεργειακής ανάκτησης και είδος της παραγόμενης 
ενέργειας. 

(Iakovou et al., 2009) 
Τεχνολογίες Διαδικασία 

Μετατροπής 
Κύρια πρώτη ύλη 
τροφοδοσίας 

Παραγόμενη 
ενέργεια ή καύσιμο 

Παραπομπές 

Απ’ ευθείας 
Καύση 

Θερμοχημική 

 Ξύλο 
 Αγροτικά 

Υπολείμματα 
 Δημοτικά 

Στερεά 
Υπολείμματα  

 Θερμική 
ενέργεια 

 Ατμός 
 Ηλεκτρισμός 

Mitchell et al., 1995; Ma et al., 2005;  
Atimtay and Kaynak, 2008; Skoulou and 
Zabaniotou, 2007; Ravelli et al., 2008; 
Gungor, 2008; McIlveen-Wright et al., 

2007; Ballerini et al., 1994 

Απαέρωση  Producer gas  

Mitchell et al., 1995; Skoulou and 
Zabaniotou, 2007; Brown et al., 2007; 

Goyal et al., 2008; Walter and Llagostera, 
2007; Kirubakaran et al., 2009; Kobayashi

et al., 2008 

Πυρόλυση 

 Συνθετικά 
καύσιμα 
(βιοαργό)  

 Charcoal  

Mitchell et al., 1995; Chiaramonti et al., 
2007; Goyal et al., 2008; Yanik et al., 

2007; Van de Velden et al., 2008; 
Demirbas, 2000 

Υγροποίηση  Μεθανόλη 
Kobayashi et al., 2008; Kunaver et al., 

2007; Wang and Chen, 2007; Demirbas, 
2000 

Αναερόβια 
(Παραγωγή 
Βιοαερίου) 

Βιοχημική 

 Ζωική κοπριά 
 Αγροτικά 

υπολείμματα  Βιοαέριο  

Mitchell et al., 1995; Ma et al., 2005; 
Gunaseelan, 1997; Albertson et al., 2006; 
Misi and Forster, 2001; Chynoweth et al. 

2001; Murphy and Power, 2006 

Αεροβική 
Αποσύνθεση 

 Ζωική κοπριά 
 Αγροτικά 

υπολείμματα 
 Δημοτικά 

στερεά 
υπολείμματα 

 Θερμική 
ενέργεια 

Kaltschmitt et al., 2004; Murphy and 
Power, 2006 

Αεροβική 
(Παραγωγή 
Αιθανόλης) 

 Υπολείμματα 
ξύλου 

 Πολτοποιημέν
α λύματα  

 Αιθανόλη  

Ballerini et al., 1994; Reijnders, 2008; Bai 
et al., 2008; Lal, 2008 

Μηχανική 
εξαγωγή - 

Εστεροποίηση 
Φυσικο-χημική 

 Ενεργειακές 
σοδειές  Βιοντήζελ 

 

9.1. Είδη ∆ιεργασιών 

Συνεπώς είναι σημαντικό να λάβουμε παγκόσμιες εσωτερικές οπτικές πλευρές για 

τις επιπτώσεις αυτών των τεχνολογικών δυνατοτήτων στις εφοδιαστικές αλυσίδες 

βιομάζας απορριμμάτων, αυτή η κατανόηση θα επέτρεπε τον καθορισμό των βέλτιστων 

συσχετισμών για εφοδιαστικά συστήματα βιοενέργειας καθώς και για μια ουσιαστική 

προοπτική βελτίωσης. 
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9.1.1. Θερμοχημικές διεργασίες 

9.1.1.1. Καύση 

 Η απ’ ευθείας καύση της βιομάζας για παραγωγή θερμότητας είναι ο απλούστερος 

τρόπος για την ενεργειακή αξιοποίησή της. Για την επίτευξη καλύτερων βαθμών απόδοσης 

στη καύση είναι επιθυμητό η περιεκτικότητα της βιομάζας σε υγρασία να είναι χαμηλή 

συνήθως κάτω του 20%. Πολλές φορές απαιτείται τεμαχισμός της βιομάζας σε μικρά 

κομμάτια για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες συσκευές και φούρνους για 

καύση. Όταν η βιομάζα βρίσκεται υπό μορφή πολύ μικρών κόκκων είναι επιθυμητό 

πολλές φορές να μετατραπεί σε μπριγκέτες. Αυτό επιτυγχάνεται με τη μορφοποίησή της σε 

κατάλληλα μηχανήματα με υψηλή πίεση. Για την παραγωγή ατμού η βιομάζα καίγεται σε 

κατάλληλους καυστήρες και βραστήρες με ειδικούς εναλλάκτες θερμότητας. 

 Οι περισσότερες μορφές βιομάζας συνθέτονται από τρεις σύνθετες χημικές 

ενώσεις: 

- κυτταρίνες 

- ημικυτταρίνες και 

- λιγνίνες 

 Περιέχουν επίσης νερό, μικρές ποσότητες ρητινών και άλατα. 

 Η τυπική σύνθεση της βιομάζας είναι : 

50% άνθρακας 

43% οξυγόνο 

6% υδρογόνο 

 Κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος καύσης της βιομάζας πρέπει να ληφθεί 

υπόψη ότι η φωτιά απαιτεί τρεις παράγοντες για να αρχίσει και να συνεχίσει να υπάρχει 

δηλαδή καύσιμο, οξυγόνο και θερμότητα. Ο έλεγχος της φωτιάς γίνεται με τον έλεγχο των 

τριών αυτών παραγόντων. 

 Η θερμότητα που παράγεται κατά τη καύση της βιομάζας και διαδίδεται με τρεις 

τρόπους και μηχανισμούς 

α) Με αγωγιμότητα 

β) Με ακτινοβολία 

γ) Με μεταφορά 

 Η καύση του ξύλου έχει τα εξής χαρακτηριστικά : 
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1. Το ξύλο καίγεται σε δύο φάσεις 

Κατ’ αρχάς παράγονται πτητικά αέρια που καίγονται, δημιουργώντας το κάρβουνο που 

καίγεται στη συνέχεια. 

2. Οξυγόνο θα πρέπει να μεταφερθεί από το περιβάλλον στη ζώνη καύσης 

3. Το μέγεθος, η πυκνότητα και η τοποθέτηση του ξύλου στην εστία της φωτιάς 

επηρεάζουν τη ταχύτητα και τη πληρότητα της καύσης. 

 Οι απώλειες θερμότητας προς το περιβάλλον μπορούν να ελαχιστοποιηθούν κατά 

τη καύση της βιομάζας, εφόσον η εστία καύσης περικλείεται σε κάποια τοιχώματα. Έτσι 

ελαχιστοποιούνται οι απώλειες θερμότητας με μεταφορά. Ταυτόχρονα τα τοιχώματα θα 

πρέπει να απορροφούν την ακτινοβολούμενη θερμότητα, μέρος της οποίας θα πρέπει να 

ακτινοβολούν πάλι. 

 Η θερμότητα που χάνεται με τα αέρια καύσης μπορεί να ανακτηθεί σε σημαντικό 

βαθμό, εφόσον χρησιμοποιηθεί κατάλληλος εναλλάκτης θερμότητας. Σήμερα υπάρχουν 

σόμπες και τζάκια που επιτυγχάνουν βαθμούς απόδοσης από 20% έως 80%, ανάλογα με το 

βαθμό που εξοικονομούν θερμότητα. 

 Η τυπική χημική αντίδραση κατά τη καύση της βιομάζας είναι : 

 

C6n(H2O)5n + 6nO2  6nCO2 + 5nH2O 

                                            

                               (τυπική βιομάζα) 

 Οι θερμοκρασίες που επιτυγχάνεται η καύση της βιομάζας κυμαίνονται στους 

1000-1500C. 

 Η θερμότητα που παράγεται κατά την καύση της βιομάζας μεταφέρεται με τρεις 

διαφορετικούς μηχανισμούς και συγκεκριμένα : 

α) Με αγωγιμότητα 

β) Με ακτινοβολία 

γ) Με μεταφορά 

 Η θερμότητα μεταφέρεται με αγωγιμότητα όταν διέρχεται δια μέσου μιας στερεάς 

επιφάνειας από μία θερμή περιοχή σε μία ψυχρή. 

 Η εξίσωση που δίδει τη μεταφερόμενη θερμότητα είναι : 

Μεταφερόμενη θερμότητα =  Κ x Α x (Τ1-Τ2) 
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όπου  Κ = θερμική αγωγιμότητα του στερεού σώματος 
 Α = επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας 
 L = απόσταση μεταξύ θερμής και ψυχρής θερμοκρασίας 
 Τ1 = υψηλότερη θερμοκρασία 
 Τ2 = χαμηλότερη θερμοκρασία 
 Η μεταφορά της θερμότητας με ακτινοβολία οφείλεται στο γεγονός ότι όλα τα 

σώματα ακτινοβολούν θερμότητα. Η ποσότητα της ακτινοβολούμενης θερμότητας είναι 

ανάλογη της διαφοράς της τετάρτης δύναμης της απολύτου θερμοκρασίας του 

ακτινοβολούντος σώματος και του λαμβάνοντος τη θερμότητα σώματος. 

 Τέλος μεταφορά θερμότητας προκαλείται με τη ροή κάποιου ρευστού (αέρα ή 

νερού) είτε με φυσικό τρόπο είτε με βεβιασμένο. 

 Στη περίπτωση αυτή η εξίσωση μεταφοράς θερμότητας είναι : 

Μεταφερόμενη θερμότητα = a x T x (T1 - T2) 

όπου  a = συντελεστής μεταφοράς θερμότητας 
 Α = επιφάνεια εναλλαγής θερμότητας 
 Τ1 = θερμοκρασία επιφάνειας 
 Τ2 = θερμοκρασία ρευστού 

Η καύση χρησιμοποιήθηκε σε μια διευρυμένη περιοχή παραγωγής για να 

μετατρέψει τη χημική ενέργεια που είναι αποθηκευμένη στην βιομάζα σε θερμότητα. Η 

καύση βιομάζας παράγει θερμά αέρια σε θερμοκρασίες γύρω στους 800-1000οC. Είναι 

δυνατόν να καεί οποιοσδήποτε τύπος βιομάζας αλλά πρακτικά η καύση είναι εφικτή μόνο 

σε βιομάζα με περιεχόμενη υγρασία κάτω από 50%, πάνω από την οποία απαιτείται προ-

ξήρανση. Ωστόσο η βιομάζα με υψηλή υγρασία είναι καλύτερη για τις διαδικασίες 

βιολογικής μετατροπής. 

9.1.1.2. Απαέρωση 

Η απαέρωση είναι η μετατροπή της βιομάζας σε ένα καύσιμο αέριο μίγμα με 

μερική οξείδωση σε υψηλές θερμοκρασίες τυπικά στη περιοχή των 800-900οC. Η χαμηλή 

θερμιδική αξία των αερίων που παράγονται μπορούν να καούν απευθείας ή να 

χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμο για κινητήρες και αεροτουρμπίνες καθώς επίσης και 

τροφοδοσία για τη παραγωγή χημικών. 

 Η απαέρωση της βιομάζας περιλαμβάνει τη μερική καύση της (με αναλογία αέρα 

μικρότερη από την στοιχειομετρική) σε κατάλληλους αντιδραστήρες. 

 Η βασική χημική αντίδραση κατά την αεριοποίηση της βιομάζας, η οποία γίνεται 

σε περισσότερα του ενός στάδια, είναι : 
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2C + O2 + 3.79 N2  2CO + 3.79 N2 

 Το αέριο που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο και έχει την εξής 

σύνθεση : 

CO2  3% 
CxHy < 0,1% 
O2  0.9% 
CO  28,7% 
H2  3,8% 
CH4  0,2% 
N2  63% 

 Η θερμιδική του αξία είναι περίπου 1700 KCAL/M3 (λόγω της μεγάλης 

περιεκτικότητας σε Ν2) 

 Για τη βελτίωση της θερμιδικής αξίας του παραγομένου αερίου η βιομάζα μπορεί 

να είναι υγρή, οπότε γίνεται ταυτόχρονα και η αντίδραση : 

C + H2O  CO + H2 

 Στην περίπτωση αυτή αναφερόμαστε στην υγρή αεριοποίηση της βιομάζας. Οι 

θερμοκρασίες για την αεριοποίηση της βιομάζας είναι υψηλότερες από 900C και για τη 

βελτίωση της θερμιδικής αξίας του παραγόμενου αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

οξυγόνο αντί για αέρα. 

 Για την παραγωγή της μεθανόλης απαιτείται βιομάζα με υψηλή περιεκτικότητα σε 

κυτταρίνη. 

 Η τεχνολογία παραγωγής μεθανόλης είναι τελείως διαφορετική από τις βιολογικές 

διεργασίες που οδηγούν στην παραγωγή αιθανόλης. 

 Η μετατροπή γίνεται σε δύο στάδια. Στο πρώτο στάδιο η βιομάζα αεριοποιείται και 

το μίγμα των αερίων που λαμβάνεται πρέπει να είναι κατάλληλο για τη σύνθεση της 

μεθανόλης. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται η σύνθεση της μεθανόλης σύμφωνα με την 

αντίδραση : 

CO + 2 H2  CH3OH 

 Η αντίδραση γίνεται στους 300C και στις 150 atm. Η παραγωγή της μεθανόλης 

από βιομάζα για να είναι οικονομικά βιώσιμη απαιτεί εγκαταστάσεις πολύ μεγάλης 

κλίμακας, σε αντίθεση με την παραγωγή αιθανόλης και βιοαερίου που μπορούν να γίνουν 

και σε μικρή κλίμακα. 
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9.1.1.3. Πυρόλυση 

Η πυρόλυση είναι η μετατροπή της βιομάζας σε υγρά, στερεά ή αέρια κλάσματα 

θερμαίνοντας τη βιομάζα με απουσία αέρα γύρω στους 500οC. Η πυρόλυση μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να παράγει κυρίαρχα ένα υγρό κλάσμα καθιστώντας ικανή την 

μετατροπή με απόδοση μέχρι και 80% αν ακολουθηθεί η βολταϊκή πυρόλυση. Αυτό το 

κλάσμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μηχανές και τουρμπίνες και επίσης εξετάζεται και η 

χρήση τους σαν τροφοδοσία σε διυλιστήρια. 

 Κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης η βιομάζα αποσυντίθεται απουσία αέρα και τα 

παραγόμενα προϊόντα από τη θερμοχημική αυτή μετατροπή είναι α)αέρια, β) πυρολιγνικά  

υγρά και γ) βιοάνθρακας (κάρβουνο). 

 Η πυρόλυση γίνεται σε κλειστά δοχεία απουσία αέρα σε θερμοκρασίες 500-600C. 

Κατά τη διάρκεια της πυρόλυσης δεν απαιτείται παρά η προσφορά μικρών ποσοτήτων 

θερμότητας.  

 Η ποσοτική αναλογία των προϊόντων της πυρόλυσης του ξύλου είναι : 

α) βιοάνθρακας 25% 

β) αέριο 15% 

γ) πυρολιγνικά οξέα 45% 

δ) ελαιώδης πίσσα 15% 

 Ο βιοάνθρακας που προκύπτει από τη πυρόλυση της βιομάζας έχει την εξής 

σύσταση περίπου : 

Άνθρακας 83% 
Υδρογόνο 3% 
Οξυγόνο 11% 
Άζωτο 03,% 
Τέφρα 2,7% 

 Η θερμαντική αξία του βιοάνθρακα που προκύπτει από την πυρόλυση 

κλαδοδεμάτων ελιάς είναι 6644 KJ/kg.  

 Η ελαιώδης πίσσα (βιοέλαιο) που προκύπτει από την πυρόλυση της βιομάζας έχει 

την ακόλουθη σύνθεση : 

Άνθρακας 51% 
Υδρογόνο 8% 
Οξυγόνο 40% 
Άζωτο 0,9% 
Θείο 0,01% 
Τέφρα 0,09% 
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 Η θερμαντική αξία του βιοελαίου που προκύπτει από την πυρόλυση κλαδοδεμάτων 

ελιάς είναι 8263 kcal/kg. 

 Το αέριο (βιοαέριο) που προκύπτει από τη πυρόλυση της βιομάζας έχει 

ογκομετρική σύνθεση. 

 

CO 15% 
CO2 28% 
Η2 6,5% 
CH4 3,5% 
CxHy 2% 
N2 45% 

 Η θερμαντική αξία του αερίου που παράγεται κατά την πυρόλυση της βιομάζας 

κυμαίνεται στα 3200-4500 BTU/lb. 

9.1.1.4. Υγροποίηση 

Η υγροποίηση είναι η μετατροπή της βιομάζας σε ένα σταθερό ρευστό 

υδρογονανθράκων. Υπάρχουν αρκετές μέθοδοι υγροποιήσεων υπό έρευνα, όπως η 

καυστική υδρόλυση, η ενζυμική υδρόλυση, η καύση ατμού και υπερκρίσιμου νερού για τη 

παραγωγή βιοαιθανόλη και πολυλικτικό οξύ (Κοbayashi et al., 2008). 

Αυτή η επινόηση είναι μια μέθοδος για τη μετατροπή της στερεάς κυτταρινικής 

βιομάζας ή του λιγνίτη σε έλαιο. Ένας πολτός στερεού-ελαίου έρχεται σε επαφή μέσα σε 

έναν αντιδραστήρα με το μονοξείδιο του άνθρακα και τους υδρατμούς παρουσία ενός 

αλκαλιο-μεταλλικού και αλκαλικού-μεταλλικού καταλύτη γης ανθρακικού, διανθρακικού 

άλατος ή μυρμηκικού άλατος σε μια θερμοκρασία από  250° C. έως περίπου 450° C σε μια 

πίεση από περίπου 2000 psig έως 5000 psig. Τα αέρια από τον αντιδραστήρα και τους 

υδρογονάνθρακες ελαίων και καυσίμων, κατά προτίμηση ένα ανακυκλωμένου βαρύ τμήμα 

του καυσίμου προϊόντος που περιέχει τον αναλισκόμενο καταλύτη, καίγεται σε μια πίεση 

επάνω από την πίεση των αντιδραστηρίων με το οξυγόνο με παραγόμενο ένα αέριο ατμού 

μονοξείδιου άνθρακα -νερού που έχει μια θερμοκρασία από 1100° C. μέχρι 1600° C. Το εν 

λόγω αέριο εισάγεται κάτω από την επιφάνεια του πολτού καυσίμου στον αντιδραστήρα 

για να παράγει θερμότητα, μονοξείδιο του άνθρακα, και υδρατμό και, κατά προτίμηση, τον 

αναπαραγμένο καταλύτη στον εν λόγω αντιδραστήρα. 
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9.1.1.5. Ανθρακοποίηση 

Το κάρβουνο χρησιμοποιείται ευρύτατα στις αναπτυσσόμενες χώρες και σαν 

καύσιμο παράγεται με την ανθρακοποίηση της βιομάζας. Η ανθρακοποίηση είναι μία 

διεργασία όπου το ξύλο θερμαίνεται παρουσία αέρα σε αναλογία μικρότερη από τη 

στοιχειομετρική, και σαν προϊόν παράγεται το κάρβουνο καθώς και υγρά και αέρια 

παραπροϊόντα. 

 Η διεργασία της ανθρακοποίησης γίνεται σε 4 στάδια. 

 Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει τη ξήρανση του ξύλου που πρόκειται να 

ανθρακοποιηθεί και καταναλώνει ενέργεια. Η θερμοκρασία είναι περίπου 200C.  

 Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει τη φάση της προανθρακοποίησης και γίνεται σε 

θερμοκρασίες 170-300C, ενώ παράγονται υγρά και αέρια προϊόντα. Το στάδιο αυτό 

απαιτεί επίσης τη κατανάλωση ενέργειας. 

 Το τρίτο στάδιο που παράγει ενέργεια γίνεται σε θερμοκρασίες 250-300C. Στο 

στάδιο αυτό εκλύονται υγρά και αέρια παραπροϊόντα, ενώ το ξύλο ανθρακοποιείται 

πλήρως. 

 Στο τέταρτο στάδιο σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες των 300C απομακρύνονται 

όλες οι πτητικές ουσίες από το κάρβουνο και το προϊόν είναι τώρα έτοιμο. Η βασική 

χημική αντίδραση κατά την ανθρακοποίηση της βιομάζας είναι : 

(τυπική βιομάζα) C6n(H2O)5n  6nC + 5nH2O 

ενώ ταυτόχρονα γίνονται και παράλληλες αντιδράσεις. 

 Μετά το πέρας της ανθρακοποίησης το κάρβουνο ψύχεται σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος. 

 Οι ιδιότητες του κάρβουνου εξαρτώνται από : 

α) Την υγρασία της βιομάζας 

β) Τον τύπο του ξύλου και τη χημική του σύσταση 

γ) Τη θερμοκρασία της ανθρακοποίησης 

 Η σύσταση κάρβουνου ικανοποιητικής ποιότητας είναι : 

Άνθρακας περισσότερο από 70% 

Πτητικές ουσίες 25% 

Στάκτη 5% 

 Η πυκνότητά του κυμαίνεται περίπου 250-300 kg/m3, ενώ η θερμιδική του αξία 

είναι 25 ΜJ/kg σε σύγκριση με τα 15 MJ/kg του ξύλου. 
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 Ο τελικός όγκος του παραγόμενου κάρβουνου είναι περίπου το μισό του αρχικού 

όγκου του ανθρακοποιημένου ξύλου. 

 Υπάρχουν διάφορα συστήματα για την ανθρακοποίηση της βιομάζας, τα οποία 

είναι συνήθως απλής κατασκευής. Η διάρκεια της διαδικασίας ανθρακοποίησης είναι 

συνήθως 2-20 ημέρες, ενώ η απόδοση κυμαίνεται σε 15-25%. 

9.1.2. Βιοχημικές διεργασίες 

9.1.2.1. Ζύμωση 

Η ζύμωση χρησιμοποιείται εμπορικά σε ευρεία κλίμακα για τη παραγωγή 

αιθανόλης από ζάχαρη (π.χ. ζαχαροκάλαμο, ζαχαρότευτλα) και αμυλοφυτείες (π.χ. 

καλαμπόκι, σιτάρι). Η βιομάζα θάβεται και οι φυτείες μετατρέπονται από ένζυμα σε 

ζάχαρη με μαγιά και μετά μετατρέπει τα σάκχαρα σε αιθανόλη. Η μετατροπή της 

λινοκυπαρινικής βιομάζας (όπως τα ξύλα και το switchgrass) είναι πιο σύνθετη λόγω της 

ύπαρξης μακρύτερων αλυσίδων μορίων πολυσακχαριτών και απαιτεί όξινη και ενζυματική 

υδρόλυση πριν τα τελικά σάκχαρα μπορούν να υποστούν ζύμωση και να μετατραπούν σε 

αιθανόλη. 

 Αιθανόλη μπορεί να παραχθεί από διάφορους τύπους βιομάζας με χημικές και 

βιολογικές διεργασίες και η παραγόμενη αιθανόλη αποτελεί άριστο καύσιμο. Τρεις τύποι 

βιομάζας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό : 

α) Σακχαρούχες ύλες 

β) Αμυλούχες ύλες 

γ) Κυτταρινούχες ύλες. 

 Οι σακχαρούχες ύλες είναι οι πιο ελκυστικές για την παραγωγή αιθανόλης, καθώς 

περιέχουν σάκχαρα ζυμώσιμα σε αλκοόλη. 

 Η μετατροπή της σουκρόζης σε αλκοόλη γίνεται σύμφωνα με τη σχέση :                            

  Ζύμες                C12H22O11 + H2O                           C2H5OH + 4CO2 

 Η αναερόβια ζύμωση γίνεται κυρίως από τη ζύμη Saccharomyces cerevisiae. 

 Η ζύμωση σταματά σε κάποιο σημείο καθώς συγκεντρώσεις αλκοόλης στο 

ζυμούμενο διάλυμα πάνω από 10-12% καθιστούν απαγορευτικό τον μεταβολισμό των 

ζυμών και συνεπώς υψηλότερες συγκεντρώσεις αλκοόλης μέχρι 95% επιτυγχάνονται με 

απόσταξη. Στη συγκέντρωση 95% αιθανόλη και 5% νερό σχηματίζεται αζεοτροπικό μίγμα 

και συνεπώς με απόσταξη δεν μπορούν να επιτευχθούν υψηλότερες συγκεντρώσεις 
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Σακχαρούχες
ενώσεις

Άμυλο ΥΔΡΟΛΥΣΗ
(εύκολη) Σακχαρούχο ΖΥΜΩΣΗ         ζύμες

διάλυμα
Κυτταρίνη ΥΔΡΟΛΥΣΗ

(δύσκολη) ΑΠΟΣΤΑΞΗ          απόβλητα

Αιθανόλη

αιθανόλης. Διάφορες γεωργικές πρώτες ύλες με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα 

μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη παραγωγή αιθανόλης. 

 Ενδεικτικά αναφέρονται τα τεύτλα, το σακχαροκάλαμο, το γλυκό σόργο κ.ά. 

Παραπροϊόντα ή απόβλητα επίσης της βιομηχανίας τροφίμων  πλούσια σε σάκχαρα όπως 

οι μολάσες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη παραγωγή αιθανόλης. 

 Σήμερα το σακχαροκάλαμο αποτελεί την κύρια πρώτη ύλη που παράγονται 

μεγάλες ποσότητες αιθανόλης παγκοσμίως. Έτσι στη Βραζιλία από δεκαετίες 

χρησιμοποιείται το γεωργικό αυτό προϊόν για τη παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων 

αιθανόλης και αυτή για τη κίνηση εκατομμυρίων αυτοκινήτων. 

 Αμυλούχες πρώτες ύλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή αιθανόλης 

αφού πρώτα υδρολυθεί το άμυλο σε σάκχαρα και στη συνέχεια ζυμωθούν τα σάκχαρα. Η 

υδρόλυση του αμύλου μπορεί να είναι είτε ενζυματική παρουσία κατάλληλων 

μικροοργανισμών είτε όξινη σε pH 1,5 και στις 2 atm. 

 Κυτταρινούχες πρώτες ύλες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή 

αιθανόλης αφού πρώτα υδρολυθεί η κυτταρίνη σε σάκχαρα. Η υδρόλυση μπορεί να είναι 

όξινη ή ενζυματική όπως στην περίπτωση του αμύλου, είναι όμως πιο δύσκολη και πιο 

δαπανηρή. 

 Στο σχήμα 25 παρουσιάζεται η παραγωγή αιθανόλης από γεωργικές και δασικές 

πρώτες ύλες, ενώ στον πίνακα 26 φαίνονται οι αποδόσεις σε αιθανόλη διαφόρων φυτών. 

 Κατά τη ζύμωση των σακχάρων το pH πρέπει να είναι περίπου 4-5 και η 

θερμοκρασία 30-32C. Η αλκοολική ζύμωση μπορεί να είναι διαλείποντος έργου, 

ημισυνεχής ή συνεχής. 

Σχήμα 25. Παραγωγή αιθανόλης από αγροτικά προϊόντα και παραπροϊόντα 
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Πίνακας 26. Απόδοση σε αιθανόλη ορισμένων ειδικών φυτών 

 
α) Φυτά πλούσια σε υδατάνθρακες 

 
 
β)Λιγνο-κυτταρινούχα προϊόντα 

 

 
 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο αριθμός οκτανίων της καθαρής αιθανόλης όταν 

χρησιμοποιείται σαν καύσιμο οχημάτων είναι 106 σε σύγκριση με 90-92 της απλής 

βενζίνης και 97-99 της σούπερ. Η παραγωγή αιθανόλης από σακχαρούχες γεωργικές 

πρώτες ύλες συνεπάγεται τη δέσμευση σημαντικών εκτάσεων γης που διαφορετικά θα 

μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή τροφίμων. 

 Σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης παρουσιάζουν τα απόβλητα της ζύμωσης και της 

απόσταξης. Έχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο και είναι δύσκολα επεξεργάσιμα. Στη 

Βραζιλία έχουν σήμερα υιοθετηθεί δύο πρακτικές για την επεξεργασία των αποβλήτων της 

επεξεργασίας του σακχαροκάλαμου για παραγωγή αιθανόλης. 

   αιθανόλη 
πρώτη ύλη τόνοι / υδατάνθρακες _______________________ 
  % λ./τόννο 100λ./ 
Τεύτλα 40-50 16 90-100 38-48 
Ζαχαροκάλαμο 50-100 13 60-80 35-70 
Καλαμπόκι 4-8 60 360-400 15-30 
Σιτάρι 2-5 62 370-420 8-20 
Βρώμη 2-4 52 310-350 7-13 
Σόργο 2-5 70 330-370 7-18 
Πατάτες 20-30 18 100-120 22-23 
Γλυκοπατάτα 10-20 25-27 140-170 16-31 
Ταπιόκα 12-15 25-30 175-190 22-23 
Καλοκάσι 30-60 16-18 80-100 27-54 

  αιθανόλη 
πρώτη ύλη ξηρό βάρος _____________________________ 

(υδρολυτικός καταλύτης) τόνου/ λίτρα/τόννο 100 λίτρα/ 
Μαλακό ξύλο  
(αραιά οξέα) 
(πυκνά οξέα) 

 
9-15 
9-15 

 
190-220 
230-270 

 
18-31 
22-38 

Ξηρό ξύλο 
(αραιά οξέα) 
(πυκνά οξέα) 

 
9-15 
9-15 

 
160-180 
190-220 

 
15-25 
18-30 

Άχυρο 
(αραιά οξέα) 
(πυκνά οξέα) 

 
1,5-3,5 
1,5-3,5 

 
140-160 
160-180 

 
2-5 
3-6 
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 Η πρώτη εξάτμιση αφορά τη συλλογή τους σε δεξαμενές και την εξάτμιση του 

νερού. Η δεύτερη αφορά τη διασπορά τους υπό μορφή σπρέι σε καλλιέργειες 

σακχαροκάλαμου. 

 Ανάμιξη της αιθανόλης με βενζίνη σε ποσοστό μέχρι 20% δεν συνεπάγεται 

αλλαγές στο κινητήρα του αυτοκινήτου. Εφόσον αναμιχθεί η αιθανόλη σε μεγαλύτερο 

ποσοστό ή χρησιμοποιηθεί καθαρή αιθανόλη, απαιτούνται όμως μικρές αλλαγές στο 

κινητήρα του αυτοκινήτου. Η χρήση της αιθανόλης σαν καύσιμο στα οχήματα μειώνει τις 

αέριες εκπομπές υδρογονανθράκων και οξειδίων του Αζώτου. 

9.1.2.2. Αναερόβια χώνευση 

 Η αναερόβια χώνευση είναι η μετατροπή οργανικής ύλης απευθείας σε βιομάζα, 

ένα μίγμα κυρίως μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα με ενεργειακό περιεχόμενο γύρω 

στο 20-40% με χαμηλή θερμική αξία πρώτης ύλης. Είναι μια εμπορικά αποδεδειγμένη 

τεχνολογία και χρησιμοποιείται ευρέως για επεξεργασία οργανικών απορριμμάτων με 

υψηλή (πάνω από 80-90%) υγρασία. 

 Το βιοαέριο παράγεται με τη διεργασία της αναερόβιας χώνευση της βιομάζας. Η 

αναερόβια χώνευση της βιομάζας περιλαμβάνει τη μικροβιακή αποδόμηση σύνθετων 

οργανικών μορίων προς απλούστερα μόρια και γίνεται σε τρεις φάσεις : 

α) Τη φάση της υδρόλυσης 

β) Την όξινη φάση 

γ) Τη φάση της μεθανοποίησης 

 Στη φάση της υδρόλυσης σύνθετα οργανικά μόρια διασπώνται σε απλούστερα 

μόρια. Στην όξινη φάση υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και λίπη διασπώνται από 

μικροοργανισμούς σε οξέα, CO2, H2, NH3 κ.ά. Στη τελική φάση H2, CO2, αλκοόλες, 

οργανικά οξέα παράγουν με τη βοήθεια ενζύμων μεθάνιο. 

 Κατά τη διεργασία της αναερόβιας χώνευσης και οι τρεις φάσεις συμβαίνουν 

ταυτόχρονα και εάν κάποια φάση επικρατήσει, τότε η παραγωγή μεθανίου διαταράσσεται 

σοβαρά. 

 Η χημική εξίσωση για την αναερόβια χώνευση της κυτταρίνης γράφεται : 

(C6H1005)n + nH2O  3nCO2 + 3nCH4 

 Τα μεθανογενή βακτήρια είναι ευαίσθητα στο pH που θα πρέπει να κυμαίνεται 

μεταξύ 6,6 και 7,0 και πάντως όχι κάτω του 6,2. 
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Συλλογή Μεταφορά Ζύμωση
αποβλήτων αποβλήτων αποβλήτων

Αποθήκευση Αποθήκευση
αερίων υγρών

Χρήση Χρήση
αερίων υγρών

 Η σύνθεση του βιοαερίου είναι περίπου 60% CH4, 35% CO2 και 5% άλλα αέρια 

όπως Η2, Ν2, ΝΗ3, Η2S, CO, O2, H2O, πτητικές αμίνες κ.ά. 

 Η παρουσία του H2S στο βιοαέριο του προσδίδει διαβρωτική δράση και συνεπώς 

πολλές φορές απαιτείται η απομάκρυνσή του πριν από τη χρήση του. 

 Η θερμιδική αξία του βιοαερίου είναι περίπου 5000 KCAL/NM3. 

 Η αναερόβια χώνευση της βιομάζας μπορεί να γίνει σε τρεις θερμοκρασιακές 

ζώνες : 

α) Τη ψυχρόφιλη ζώνη περίπου 20C 

β) Τη μεσόφιλη ζώνη περίπου 35C 

γ) Τη θερμόφιλη ζώνη περίπου 55C 

 Όταν η χώνευση γίνεται στη ψυχρόφιλη ζώνη, ο χρόνος της χώνευσης είναι 

τουλάχιστον 14 ημέρες. Σε υψηλότερες θερμοκρασίες η χώνευση γίνεται ταχύτερα και η 

απόδοση αυξάνεται.  

 Πολλές φορές σε κρύα κλίματα μέρος του παραγόμενου βιοαερίου χρησιμοποιείται 

για τη θέρμανση του βιοαντιδραστήρα και τη διατήρηση της επιθυμητής θερμοκρασίας 

εντός αυτού. Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης της βιομάζας ευνοείται από υγρό, 

θερμό και σκοτεινό περιβάλλον. 

 Στο σχήμα 27 φαίνεται η διαδικασία κατά την παραγωγή βιοαερίου από 

κτηνοτροφικά απόβλητα. 

Σχήμα 27. Σχηματικό διάγραμμα παραγωγής βιοαερίου από κτηνοτροφικά απόβλητα 

 

  

 

 

 

 

 

 Οι βιοαντιδραστήρες χώνευσης της βιομάζας μπορεί να είναι συνεχούς ή 

διαλείποντος έργου. Για τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας είναι απαραίτητη η 

μόνωση και πιθανώς η θέρμανση του βιοαντιδραστήρα. Το βιοαέριο που παράγεται μπορεί 
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να αποθηκευθεί. Εφόσον αποθηκευθεί υπό συνήθη πίεση, απαιτούνται μεγάλοι 

αποθηκευτικοί χώροι αλλά εάν συμπιεσθεί και υγροποιηθεί, απαιτούνται υψηλές πιέσεις. 

Έτσι, για οικονομικούς λόγους προτιμάται η άμεση καύση του είτε για παραγωγή 

θερμότητας είτε για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα υγρά απόβλητα που απομένουν 

έχουν χαμηλότερο ρυπαντικό φορτίο από τα αρχικά απόβλητα και είναι σχετικά 

σταθεροποιημένα. Έχει μειωθεί η δυσοσμία τους, περιέχουν όμως παθογόνους 

μικροοργανισμούς. Ενδείκνυται η διάθεσή τους με προσοχή στους αγρούς για λίπανση 

λόγω της υψηλής λιπασματικής τους αξίας. Συνήθως όμως απαιτούνται αποθηκευτικοί 

χώρου που η κατασκευή τους κοστίζει αρκετά. 

 Στον πίνακα 28 φαίνεται ενδεικτικά η παραγωγή βιοαερίου από διάφορα 

κτηνοτροφικά απόβλητα. 

Πίνακας 28. Παραγωγή Βιοαερίου Από Κτηνοτροφικά Απόβλητα 

Πηγή Οργανική ουσία 
(χλγ/ημέρα) 

Παραγόμενο βιοαέριο 
(ΝΜ3 ανά χλγ. οργανικών 
ουσιών σε χρόνο ζύμωσης 

20 ημέρες) 
Βοοειδή 250-400 χλγ. 
Χοίροι 30-80 χλγ. 
Κότες 2-2,5 χλγ. 
Άλογα 

3,5 
0,2-0,5 

0,02 
3,5 

0,16 
0,28 
0,28 
0,28 

 Στον επόμενο πίνακα 29 φαίνεται η παραγωγή βιοαερίου από διάφορα είδη 

βιομάζας. 

Πίνακας 29. Παραγωγή Βιοαερίου Από Διάφορα Είδη Βιομάζας 

Πρώτη ύλη Απόδοση ζύμωσης 
(m3/kg στερεών ουσιών)

(%) Περίοδος 
χώνευσης 
(ημέρες) 

Άχυρο 
Κορυφές πατάτας 
     »       καλαμποκιού 
Φύλλα τεύτλων 
Χόρτο 
Ιλύς εγκαταστάσεων 
επεξεργ. αστικών λυμάτων 
Απορρίμματα 
Απόβλητα σφαγείων 

0,35 
0,53 
0,49 
0,46 
0,50 

 
0,43 
0,61 
0,45 

78 
75 
83 
85 
84 
 

78 
62 
70 

24 
6 
10 
4 
8 
 

16 
12 
20 

Εργαστηριακές αποδόσεις σε θερμοκρασία 30 

 Στον πίνακα 30 φαίνονται οι ημερήσιες ποσότητες απορριμμάτων διαφόρων ζώων. 
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Πίνακας 30.Ημερήσιες Ποσότητες Απορριμμάτων Ζώων 

Αγελάδες γαλακτοκομικής παραγωγής 600 kg  40 - 45 lt 6-7% του βάρους ζώου 
(Β.Ζ.) 

Βόδια κρεατοπαραγωγής 70-200 kg 7 - 14 lt 7 - 10% του Β.Ζ. 
Μικρός ταύρος 250-400 kg 15 - 25 lt 6 - 7% του Β.Ζ. 
Προβατοειδή 50-80 kg 3 - 6 lt 5 - 7% του Β.Ζ. 
Ωοτόκα 2-2,5 kg 150 - 200 lt 7 - 10% του Β.Ζ. 
Κουνέλια 0,7-2 kg 100 - 250 lt 10 - 12% του Β.Ζ. 
Χοίροι βοσκής 30-100 kg  
ξηράς διατροφής 

 
4 - 14 lt 

 
6 -8% του Β.Ζ. 

 

9.1.2.3. Αεροβική αποσύνθεση 

 Η αεροβική αποσύνθεση  βιομάζας μπορεί να παράγει ενέργεια σε θερμική μορφή 

αν η εγκατάσταση που θα σχεδιαστεί αφιερωθεί στη παραγωγή ενέργειας, αυτή η μέθοδος 

δεν έχει ακόμη χρησιμοποιηθεί σε ευρεία κλίμακα (Murphy & Power, 2006). 

 Η αεροβική επεξεργασία βασίζεται σε αερόβιους μικροοργανισμούς (βακτηρίδια 

και συναφή που χρειάζονται οξυγόνο) για το «χώνεμα» των οργανικών σκουπιδιών και τη 

δημιουργία μιας κομπόστας που μπορεί να επιστρέψει στη γη. Χρειάζεται τροφοδοσία με 

νερό (υδρόλυση), χωνεύονται τα οργανικά σκουπίδια και ότι εκλύεται διοξείδιο του 

άνθρακα και θερμότητα. Η πιο σύγχρονη εκδοχή αυτής της μεθόδου είναι η βιολογική 

ξήρανση, που λαμβάνει χώρα εντός πλήρως κλειστών, αεριζόμενων βιοαντιδραστήρων. 

9.1.3. Φυσικοχημικές διεργασίες 

 Η μόνη κύρια ώριμη στην αγορά διεργασία είναι η παραγωγή φυτικού λαδιού από 

λάδι καρπών (και όχι από βιομάζα απορριμμάτων) που ακολουθείται συχνά από 

διαεστεροποίηση του φυτικού λαδιού σε ένα λιπαρό οξικό μεθυλικό εστέρα (όπως του 

βιοντήζελ) σαν υποκατάστατο του ντήζελ (Murphy & Power, 2006). 

 Υπάρχουν διάφορα δένδρα, οι καρποί των οποίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για παραγωγή ελαίων. Οι περισσότερες γεωργικές φυτείες έχουν παραγωγικότητα 30-80 

χλγ. ελαίου / εκτάριο. Υπάρχουν όμως δένδρα όπως ο φοίνικας στην Αφρική που έχουν 

αποδόσεις 300 περίπου χλγ. ελαίου / εκτάριο. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται για τη 

λήψη ελαίου από τους καρπούς είναι η ίδια είτε το λάδι χρησιμοποιείται για βρώσιμο είτε 

για καύσιμο. 
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Μεθανόλη

σπόροι ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΣΤΕΡΟΠΟΙΗΣΗ γλυκερίνη
πλούσιοι ΕΛΑΙΟΥ σπορέλαιο
σε έλαια

Μεθυλεστέρας (καύσιμο) 

 Για τη λήψη των ελαίων από τους καρπούς χρησιμοποιούνται δύο είδη 

τεχνολογιών. Η πρώτη αφορά τη μηχανική συμπίεση των καρπών για τη λήψη των ελαίων, 

η οποία μπορεί να γίνει σε δύο στάδια για την επίτευξη καλύτερων αποδόσεων. Πάντως 

μικρές ποσότητες λαδιού παραμένουν στο υπόλειμμα που είναι δυνατόν να ληφθούν με 

εκχύλιση. Οι μονάδες παραγωγής λαδιού με συμπίεση μπορεί να είναι σχετικά μικρής 

δυναμικότητας και είναι απλής τεχνολογίας. 

 Η δεύτερη αφορά την εκχύλιση του ελαίου από τους καρπούς με κάποιο διαλύτη 

συνήθως εξάνιο. Προηγουμένως έχει αφαιρεθεί η υγρασία από τους καρπούς και το 

υπόλειμμα που παραμένει περιέχει πολύ μικρές ποσότητες ελαίων. Η εφαρμογή της 

τεχνολογίας αυτής απαιτεί μονάδες με μεγαλύτερη δυναμικότητα από αυτές που το έλαιο 

λαμβάνεται με συμπίεση, ενώ η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία είναι πιο πολύπλοκη. 

 Τα φυτικά έλαια μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν καύσιμα σε οχήματα που 

χρησιμοποιούν πετρέλαιο ντήζελ όπως η αιθανόλη μπορεί να υποκαταστήσει τη βενζίνη. 

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί καθαρό λάδι ή μίγμα ελαίου - ντήζελ. 

 Εφόσον τα γλυκερίδια μετατραπούν σε εστέρες η συμπεριφορά τους σαν καύσιμο 

είναι καλύτερη. Η εστεροποίηση γίνεται με την αντίδραση των τριγλυκερίδιων με 

μεθανόλη ή αιθανόλη σύμφωνα με την πιο κάτω αντίδραση. Η αντίδραση γίνεται σε ήπιες 

συνθήκες θερμοκρασιών 30-60C παρουσία αλκαλικών ή όξινων καταλυτών. 

CH2OCOR1                                        CH2OH          R1COOCH3 
I                                                             I 
CHOCOR2 + 3CH3OH  (οξύ ή βάση) CHOH  + R2COOCH3 
I                                                             I 
CH2OCOR3                                         CH2OH         R3COOCH3 
 

 Στο σχήμα 31 φαίνεται το διάγραμμα ροής για τη παραγωγή καυσίμων βιολογικών 

ελαίων από γεωργικές πρώτες ύλες. 

Σχήμα 31. Παραγωγή Βιοελαίων και των Εστέρων τους από γεωργικές πρώτες ύλες 

 

9.2. ∆ιαχείριση Ζήτησης 

 Η ανάπτυξη πρέπει, σε γενικές γραμμές, να ξεκινήσει από την ζήτηση της αγοράς 

και την έρευνα για εφοδιασμό πρώτης ύλης, της τεχνολογίας μετατροπής (χημικής, 

φυσικής και/ή βιοτεχνολογικής). Στη συνέχεια έρχονται στο πλάνο, η οργάνωση βιώσιμης 

αγροτικής παραγωγικής αλυσίδας και ο προγραμματισμός της χρήσης γης. 
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 Η βιομάζα θα διαδραματίσει έναν βασικό ρόλο στην ανάπτυξη μιας βιώσιμης 

οικονομίας. Οι στρατηγικές και το μακροπρόθεσμοι στόχοι έρευνας και ανάπτυξης 

απαιτούν επανεξέταση. Οι ακρογωνιαίοι λίθοι για να χτιστεί μια βασισμένη στη βιομάζα 

οικονομία που θα είναι η βάση στήριξης μιας βιώσιμης οικονομίας, πρέπει να 

διαμορφώνεται από τη σύνδεση των συνδεμένων αλυσίδων παραγωγής και των αγορών 

(van Dam et al., 2005). Η παραδοσιακή συνδυασμένη διαδρομή απαιτεί την ολοκλήρωση 

μιας αλυσίδας παραγωγής που κινείται μέσα από ένα τράβηγμα αγοράς. Μαζική παραγωγή 

εκατομμυρίων στρεμμάτων είναι εφικτή στη δυτική Ευρώπη στο φτηνό έδαφος των 

μεγάλων αγροτικών περιοχών, καλλιεργώντας μόνο μερικές αποδοτικές σοδειές. 

 Ακόμα κι αν η προηγούμενη παράγραφος έχει παρουσιάσει ότι οι προσπάθειες να 

ληφθούν οι αξιόπιστες πληροφορίες ζήτησης ενέργειας βιομάζας έχουν αβεβαιότητες, 

αυτά τα προβλήματα μπορούν να θεωρηθούν ως ασήμαντα σε σύγκριση με το να υπάρξει 

επαρκής γνώση στα δεδομένα ενεργειακού εφοδιασμού από βιομάζα. Σύμφωνα με την 

επικρατούσα πεποίθηση (Koopmans et al., 2005) προς το τέλος της δεκαετίας του '70 και 

στις αρχές δεκαετίας του '80, όλη η καύσιμη ξυλεία προέρχονταν από τα δάση. 

Οποιοδήποτε χάσμα μεταξύ της ζήτησης καύσιμης ξυλείας και αυτού που τα δάση 

μπορούσαν να παρέχουν σε βιώσιμη βάση θα οδηγούσε στην αποψίλωση και τελικά στην 

εξαφάνιση όλων των δασών. Κατά συνέπεια, αναλήφθηκαν διάφορες δράσεις όπως η 

αντικατάσταση καυσίμων, εισάγοντας τις βελτιωμένες σόμπες και άλλες προσπάθειες 

μετατροπής ξύλου στη βάση της δημιουργίας δασικού πόρου μέσω της φύτευσης δέντρων. 

 Τα υψηλά κόστη επένδυσης και οι κίνδυνοι για τις βιομηχανίες να αλλάξουν την 

υπάρχουσα μεγάλης κλίμακας παραγωγή σε χρησιμοποίηση  εναλλακτικών πόρων, απαιτεί 

συζήτηση και κερδοφόρες προοπτικές. Παραδείγματος χάριν, η χρήση του πολτού 

κάνναβης στις βιομηχανίες χαρτιού θα απαιτούσε επενδύσεις αρκετών εκατομμυρίων, το 

οποίο φαίνεται μη ρεαλιστικό όταν ζητούνται  2.500 $ ανά εκτάριο  για τη αγροτική 

παραγωγή. Λόγω των δραστικά μεταβαλλόμενων ιδιοτήτων του χαρτιού έγινε από την 

καννάβι ίνα κάνναβης, και μειώθηκε η αποδοτικότητα επεξεργασίας και η αγορά για 

ακριβό πολτό κάνναβης περιορίστηκε (de Groot et al., 1999). Μόνο οι μικρές 

συγκεκριμένες αγορές μπορούν να έχουν εμπορικές προοπτικές για τον πολτό κάνναβης 

δεδομένου του αυστηρού ανταγωνισμού της μεγάλης κλίμακας παραγωγής του πολτού 

χαρτιού από ξύλο και ανακυκλωμένο χαρτί. Επομένως, είναι δύσκολο να επιτευχθούν 

εναλλακτικές εφοδιαστικές αλυσίδες για βιομηχανικές σοδειές και νέα αγροτικά προϊόντα 

που εφοδιάζουν μια υπάρχουσα μαζική αγορά σε βραχυπρόθεσμες και πραγματικές 
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οικονομικές καταστάσεις. Ωστόσο η υπάρχουσα αλυσίδα παραγωγής, για παράδειγμα, του 

λιναριού και της αναδυόμενης παραγωγής των σύνθετων ινών απαιτεί επανεξέταση. 

 Η αγροτική παραγωγή πρώτης ύλης είναι βασισμένη σε μια αυξανόμενη ζήτηση 

στην αγορά και μια αυξανόμενη συνειδητοποίηση των καταναλωτών και φαίνεται να 

εισάγει μια νέα φάση, κάτω από την ομπρέλα μια βιώσιμης επιχείρησης αγροτικής 

βιομηχανικής ανάπτυξης. 

 Το μέγεθος των ενδεχόμενων ελλείψεων οδήγησε στην ανάγκη να προσδιοριστούν 

τα θερμά σημεία (περιοχές με το μεγαλύτερο χάσμα μεταξύ της ζήτησης και προσφοράς) 

και, ως προετοιμασία για τη διάσκεψη των Η.Ε του 1981 σχετικά με τις νέες και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Ναϊρόμπι), ο οργανισμός τροφίμων και γεωργίας (FAO) 

έκανε προσπάθειες να αναπτυχθούν οι ισορροπίες καύσιμης ξυλείας για όλες τις χώρες. 

Υπολογίστηκε (Koopmans et al., 2005) ότι το 1980: 

 στο σύνολο περίπου 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι εξαρτήθηκαν από η καύσιμη ξυλεία 

και άλλα καύσιμα βιομάζας 

 περισσότερο από μισούς από αυτούς θα ήταν αδύνατο να καλύψουν τις ελάχιστες σε 

ενέργεια ανάγκες τους χωρίς την υπερβολική κοπή  δέντρων και 

 περίπου 100 εκατομμύρια απ’ αυτούς ζούσαν σε καταστάσεις μεγάλης ενεργειακής 

έλλειψης.  

 Η μελέτη έδειξε ότι η προβολή των τάσεων αυτών στον πληθυσμό, η αποψίλωση 

και η εργασία των φυτειών παράγει μια εικόνα γιγάντωσης του προβλήματος μέχρι το έτος 

2000. Περίπου 2.7 δισεκατομμύρια άνθρωποι που εξαρτώνται από τα παραδοσιακά 

καύσιμα, από αυτά τα 2.4 δισεκατομμύρια θα είναι σε καταστάσεις οξείας ή απλής 

έλλειψης. Το κατ' εκτίμηση ετήσιο έλλειμμα στις προμήθειες καύσιμης ξυλείας θα 

μπορούσε να ανέλθει σε 1 δισεκατομμύριο κυβικά μέτρα το 2000 και η μελέτη 

προειδοποίησε ότι μέχρι το έτος 2000 στις απέραντες ζώνες της δυτικής και ανατολικής 

Αφρικής και στην Ινδία, η καύσιμη ξυλεία δεν θα μπορούσαν πια να παίξουν παρά μόνο 

έναν οριακό ρόλο δεδομένου ότι τα δάση θα είχαν εξαφανιστεί. 

 Παρά τις προβλέψεις αυτές, (Koopmans et al., 2005) το μέλλον προέκυψε κάπως 

διαφορετικό. Από τα τέλη της δεκαετίας του '80 έγινε ήδη σαφές ότι οι ογκώδεις 

προσπάθειες φύτευσης δέντρων, που επικυρώθηκαν από τη διάσκεψη στο Ναϊρόμπι, δεν 

είχαν τα προοριζόμενα αποτελέσματα. Ακόμα κι αν η φύτευση δέντρων οδήγησε σε μια 

αύξηση στα δέντρα, αύξησε σχετικά λίγο (Koopmans et al., 2005)  τις προμήθειες 

καύσιμης ξυλείας στους αγροτικούς χρήστες. Η πλειοψηφία αυτών των προσπαθειών, 
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συνήθως κάτω από τη καθοδήγηση, εάν όχι τη διαχείριση, των δασικών υπηρεσιών, 

συνδέθηκαν περισσότερο με εμπορικά παρά με βιοποριστικά προϊόντα ενώ η χρήση 

εδάφους της κοινότητας για τη φύτευση δέντρων στέρησε συχνά τους βιοπαλαιστές από το 

ξύλο και άλλες προμήθειες βιομάζας που αυτά τα εδάφη είχαν παράσχει νωρίτερα. Όπου 

οι προσπάθειες συνδέθηκαν με το φύτεμα δέντρων απλώς για την παραγωγή καύσιμης 

ξυλείας, αντιμετωπίστηκαν προβλήματα καθώς ήταν δύσκολο να πουληθεί. Το ξύλο 

έπρεπε να ανταγωνιστεί με άλλες ελεύθερες προμήθειες καύσιμης ξυλείας ή με άλλους 

τύπους καυσίμων που ήταν συχνά επιδοτούμενοι προκειμένου να απομακρυνθούν οι 

άνθρωποι από τη καύσιμη ξυλεία. 

 Επίσης ένας σίγουρος τρόπος να υπερεκτιμηθεί η μελλοντική ζήτηση θα ήταν να 

προβάλλονταν η κατανάλωση σύμφωνα με τη πληθυσμιακή αύξηση, αγνοώντας τις 

ρυθμίσεις που οι άνθρωποι θα έκαναν ως προς τη χρήση καυσίμων βιομάζας σε περίπτωση 

που το χάσμα μεταξύ της ζήτησης και της προσφοράς αυξανόταν πραγματικά όπως 

προβλήθηκε. 

 Συγχρόνως υπήρξαν διαθέσιμα στοιχεία ότι οι ελλείψεις δεν διεύρυναν ούτε 

προέκυψαν μέχρι το σημείο που προβλέφθηκε στις αρχές του ’80. Πολλοί υποστήριξαν ότι 

η προσέγγιση του χάσματος ήταν υπεύθυνη για την υποτίμηση συνολικά της πραγματικής 

κατάστασης επειδή οι αρχικές εκτιμήσεις πήραν μόνο τα δάση στον απολογισμό. Στην 

πραγματικότητα ένα μεγάλο ποσό καύσιμης ξυλείας λαμβάνεται από άλλες περιοχές όπως 

η αγροτική γη, το έδαφος των κοινοτήτων, τα αγροτόσπιτα, τα δέντρα που αναπτύσσονται 

κατά μήκος των δρόμων, των σιδηροδρόμων, τα κανάλια όπως επίσης τα ξύλινα 

υπολείμματα επεξεργασίας (υπολείμματα πριονιστηρίων, πριονίδι, ξύλινα ξέσματα, κ.λπ.) 

και ξύλο που ανακτάται από τις διάφορες περιοχές (ξύλο από την κατεδάφιση κτηρίων, 

κατασκευαστικά προγράμματα, απορρίμματα ξύλου από συσκευασίες, παρασυρμένα ξύλα, 

κ.ο.κ). Εκτός αυτού, η ξυλεία που λαμβάνεται από τα δάση συχνά αποτελείται 

περισσότερο από νεκρά δέντρα, ανακυκλωμένα κλαδιά, μικρά κλαδιά, κ.λπ. παρά από την 

άμεση κοπή δέντρων, έτσι το δασικό απόθεμα και η παραγωγή δεν επηρεάστηκαν άμεσα.  

Επιπρόσθετα επηρεάζεται η κατάσταση από την αντικατάσταση της καύσιμης ξυλείας από 

άλλους τύπους βιομάζας καθώς επίσης και τα εμπορικά καύσιμα. 

 Το εμπόριο της βιομάζας και της βιοενέργειας  μπορεί να παρέχει μια σταθερή και 

αξιόπιστη κατάσταση (Junginger et al., 2006)  για τη βιώσιμη παραγωγή των καυσίμων 

βιομάζας. Το εμπόριο αυτό γίνεται μια πηγή πρόσθετου εισοδήματος και αυξανόμενης 

απασχόλησης (π.χ. για τις αγροτικές κοινότητες) και μπορεί να συμβάλει στη βιώσιμη 
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διαχείριση των φυσικών πόρων. Για τους εισαγωγείς το εμπόριο αυτό μπορεί να βοηθήσει 

για να εκπληρώσει τους στόχους μείωσης εκπομπής αερίων του θερμοκηπίου κατά τρόπο 

οικονομικώς αποδοτικό, να διαφοροποιήσει το μίγμα καυσίμων και να οδηγήσει σε μια πιο 

βιώσιμη ενεργειακή παραγωγή. Έχει παρατηρηθεί στο διεθνές εμπόριο της βιομάζας και 

της βιοενέργειας ποσοστό αύξησης 10-20% το χρόνο (και ανωτέρω) που υποκινείται από 

τις πολιτικές ανανεώσιμης ενέργειας σε διάφορες χώρες, τις αυξανόμενες τιμές του 

πετρελαίου και μια επιθυμία για διαφοροποίηση του εφοδιασμού, στις περισσότερες χώρες 

μέλη στόχου Task 40 που συμμετέχουν 40 χώρες.  

 Εντούτοις, ένα πλήθος διαφορετικών εμποδίων υπάρχει αυτήν την περίοδο, 

παρακωλύοντας την ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου βιοενέργειας. Αυτοί περιλαμβάνουν 

τους οικονομικούς, τεχνικούς, λογιστικούς, οικολογικούς, κοινωνικούς, γνωστικούς, 

νομικούς, και εμπορικούς περιορισμούς, την έλλειψη σαφών διεθνών λογιστικών κανόνων 

και στατιστικών, και τα ζητήματα σχετικά με τη διαθεσιμότητα εδάφους, της αποδάσωσης, 

τις ενεργειακές ισορροπίες, τις πιθανές συγκρούσεις με τη παραγωγή προϊόντων για τοπική 

χρήση εναντίον του διεθνούς εμπορίου. 

 Για να εξεταστούν αυτά τα εμπόδια, έχουν προσδιοριστεί διάφορα ζητήματα για 

περαιτέρω εκτίμηση: 

 Για να εξασφαλίσει η διατηρησιμότητα βιομάζας, συστήνεται για τους διάφορους 

συμμετέχοντες στις διαδρομές της βιοενέργειας στις χώρες εισαγωγής και εξαγωγής να 

επιδιώξουν συμφωνίες για βραχυπρόθεσμα (ελάχιστα) κριτήρια ικανότητας υποστήριξης, 

και να υποστηριχθεί μια μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των διεθνών προτύπων για την 

αποδοχή σημαντικών γενικών ζητημάτων. Μερικές χώρες μέλη από το στόχο task 40 

υποστηρίζουν ένα διεθνές σύστημα πιστοποίησης για τη βιομάζα που ενσωματώνεται 

στους εθνικούς κανονισμούς, ενώ άλλες βλέπουν κατά προτίμηση μια εθελοντική 

προσέγγιση. 

 Για τη διαφάνεια αγοράς, ο στόχος task 40 συστήνει στη Διεθνή Υπηρεσία 

Ενέργειας (ΙΕΑ), τη Διάσκεψη για το Εμπόριο και την Ανάπτυξη των Ηνωμένων Εθνών 

(UNCTAD), τον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου WTO και την εθνική οργάνωση εμπορίου 

να περιλάβει τους νέους τύπους βιομάζας στις στατιστικές τους, και να περιλάβει την 

τελική εφαρμογή (π.χ. ενέργεια, χημική πρώτη ύλη, νομή καλλιέργειας κ.λπ.) όπου είναι 

δυνατόν. Επιπλέον, συνιστάται τα διάφορα πρότυπα που εφαρμόζονται σήμερα να 

αναπτύσσονται στα διεθνώς αποδεκτά ποιοτικά πρότυπα για τα συγκεκριμένα εμπορικά 

είδη βιομάζας (π.χ. πρότυπα βιολογικών καυσίμων CEN). 
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 Για να υποκινήσει το διεθνές εμπόριο, ο στόχος task 40 προσδιορίζει τα εμπόδια 

εισαγωγών για ορισμένα είδη βιομάζας και τύπους βιολογικών καυσίμων που είναι 

σημαντικά για την ομαλή περαιτέρω ανάπτυξη του διεθνούς εμπορίου βιοενέργειας. 

Μερικά μέλη του στόχου υπογραμμίζουν ότι βραχυπρόθεσμα, στις τοπικές βιομηχανίες 

πρέπει επίσης να δοθεί η ευκαιρία να αναπτύξουν καινοτόμες και βελτιωμένες διαδικασίες 

για τη βιομάζα και την παραγωγή βιολογικών καυσίμων. Άλλα μέλη του στόχου τονίζουν 

ότι μια τέτοια διαδικασία πρέπει να συνδεθεί με μια ημερήσια διάταξη σταδιακής 

κατάργησης των καθορισμένων ποσοστώσεων. 

Για να δημιουργηθεί μια (Junginger et al., 2006)  σταθερή ζήτηση: 

• Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο, πρέπει να σχεδιαστούν στην αγορά πολιτικές υποστήριξης 

σε διάφορες χώρες, κ.λπ. που να έχουν ως σκοπό να προωθήσουν και να υποκινήσουν το 

διεθνές εμπόριο όταν και όπου το εμπόριο θα ήταν λογική επιλογή. Κάποιο μέλος του 

στόχου υποστηρίζει μια εναρμόνιση π.χ. των πολιτικών της ΕΕ αλλά αναγνωρίζει ότι αυτό 

είναι δύσκολο να επιτευχθεί στην πράξη και θα απαιτούσε μια βαθμιαία διαδικασία στα 

διαφορετικά εθνικά συστήματα υποστήριξης. 

• Τα πολιτικά κίνητρα θα μπορούσαν επίσης να περιλάβουν τις απαιτήσεις για τις 

ισορροπίες ενέργειας ή/και του CO2. 

• Προκειμένου να δημιουργηθούν μακροπρόθεσμα κίνητρα, οι φορείς χάραξης πολιτικής 

στις χώρες με στόχους για χρήση βιομάζας (ή με στόχους ανανεώσιμης ενέργειας γενικά) 

ενθαρρύνονται για να διατυπώσουν υγιείς μακροπρόθεσμες πολιτικές βιομάζας, 

συμπεριλαμβανομένων των νέων στόχων με έναν χρονικό ορίζοντα τουλάχιστον 10 ετών ή 

μακρύτερου, π.χ. το 2020, προκειμένου να δημιουργηθεί με σαφήνεια και ασφάλεια 

βιομηχανία με μακροπρόθεσμες επενδύσεις. 

Για να υποκινήσει (Junginger et al., 2006)  σταθερό εφοδιασμό: 

• Απαιτείται βελτιωμένη λογιστική υποδομή  προσφοράς όπως χαμηλού κόστους και 

μεγάλης ακτίνας ναυτιλία. 

• Πρέπει να τονωθεί η περαιτέρω ανάπτυξη τεχνολογίας προεπεξεργασίας  

• Τα προγράμματα από π.χ. την Παγκόσμια Τράπεζα ή τον Οργανισμό Τροφίμων και 

Γεωργίας (FAO) πρέπει να αναγνωρίσουν και να υποκινήσουν όλο και περισσότερο τη 

χρήση των υπολειμμάτων ως σημαντικών υποπροϊόντων και τις ενεργειακές συγκομιδές 

σαν πηγές βιοενέργειας. 

• Απαιτείται τέλος η υποκίνηση και η υποστήριξη στη δημιουργία υποδομής σε σχετικά με 

το εμπόριο ζητήματα βιοενέργειας. 
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9.3. Τοποθέτηση εγκαταστάσεων μετατροπής 

 Οι πολιτικοί στόχοι αύξησης της συμβολής της βιομάζας στον ενεργειακό 

εφοδιασμό στις βιομηχανικές χώρες είναι αρκετά φιλόδοξοι, αλλά οι πόροι βιομάζας είναι 

μάλλον περιορισμένοι και ακριβοί σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως είναι επιθυμητή, η 

βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων που παράγουν το μέγιστο της ενέργειας με ελάχιστο 

κόστος (Dornburg και Faaij, 2001) . Υπάρχει μια ευρεία γκάμα επιλογών μετατροπής 

βιομάζας με διαφορετικά χαρακτηριστικά απόδοσης. Επίσης, η οικονομική και ενεργειακή 

απόδοση εξαρτάται από πολλές μεταβλητές, όπως το κόστος των συστημάτων logistics, 

των επιδράσεων του μεγέθους και του βαθμού χρησιμοποίησης θερμότητας. Επομένως 

απαιτείται η ανάλυση των συστημάτων για να προσδιοριστούν τα βέλτιστα συστήματα. 

Εδώ αναλύονται διαφορετικά ενεργειακά συστήματα βιομάζας σχετικά με την ενεργειακή 

και οικονομική επίδοσή τους σε σχέση με την αρχική ενεργειακή απόδοση των ορυκτών 

καυσίμων. Τα συστήματα που μελετώνται περιέχουν την βιομάζα υπολειμμάτων ξύλου, τα 

συστήματα logistics, τη διανομή θερμότητας και την καύση ή τις μονάδες αεριοποίησης 

που παράγουν θερμότητα, ρεύμα ή συμπαραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 

CHP. Η απόδοση των συστημάτων εκφράζεται ως συνάρτηση της κλίμακας. Αυτό γίνεται 

με την εφαρμογή των γενικών συναρτήσεων για να περιγραφούν οι αποδόσεις των 

εγκαταστάσεων και τα ειδικά κόστη επένδυσης εκφράζοντας το κόστος και την χρήση της 

ενέργειας διανομής και αποθεμάτων θερμότητας ως συνάρτηση της ικανότητας των 

μονάδων μετατροπής. Η επίδραση του μεγέθους μέσα στα ενεργειακά συστήματα 

βιομάζας είναι σημαντική. Η μεγέθυνση αυξάνει τη σχετική οικονομία αρχικής ενέργειας 

των μελετώμενων συστημάτων που θεωρούνται μέσα στη κλίμακα 0-300MWth-input, ενώ το 

κόστος ανά μονάδα της οικονομίας αρχικής ενέργειας μειώνονται ή έχουν ένα βέλτιστο 

στις μέσες κλίμακες. Η σχετική οικονομία αρχικής ενέργειας βρίσκεται ανάμεσα στα 0.53 

ως 1,13 GJfossil-saved/GJbiomass. Με τα κόστη στα 4 – 20 €/GJfossil-saved των συστημάτων δεν 

είναι επικερδή υπό των Ολλανδικών συνθηκών με τις τιμές των υπολειμμάτων ξύλου στα 

3,8 €/GJ ενώ η καύση υπολειμμάτων ξύλου με μηδενικό κόστος στην εγκατάσταση 

καθιστά την εγκατάσταση επικερδή. Ευνοϊκές σε οικονομικούς και ενεργειακούς όρους 

είναι οι εγκαταστάσεις BIG/CC (Biomass-Based Integrated Gasification Combined-

Cycle) (Dornburg και Faaij, 2001).  

 Διάφορες μελέτες συγκρίνουν τα ενεργειακά συστήματα βιομάζας 

χρησιμοποιώντας τεχνολογίες μετατροπής διαφορετικά και καύσιμα, π.χ. οι McGowin και 
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Wiltsee (1996), οι Kaltschmitt et al., (1997) και οι Boman και Turnbull (1997). Αξίζει μια 

περιεκτική ανάλυση ο πιθανός ανταγωνισμός μεταξύ μικρής κλίμακας μετατροπής (με 

αντίστοιχα χαμηλά έξοδα μεταφοράς βιομάζας και ενδεχομένως ευκολότερη χρήση της 

θερμότητα τους) και μεγάλης κλίμακας μετατροπής (γενικά, με υψηλότερη απόδοση αλλά 

και υψηλότερο κόστος μεταφοράς). Έχουν πραγματοποιηθεί επίσης αναλύσεις και 

προηγούμενα που αναζητούν βέλτιστα ενεργειακά συστήματα βιομάζας σε σχέση με την 

κλίμακα, π.χ. των Larson και Marrison (1997) και των Solantausta et al., 1997. Εντούτοις, 

αυτές δεν περιλαμβάνουν σημαντικές επιλογές των ενεργειακών συστημάτων βιομάζας, 

δηλαδή τη (συνδυασμένη) παραγωγή της θερμότητας και τα συστήματα πολύ μικρής 

κλίμακας. Εκτός από αυτά, οι εξεταζόμενες τεχνολογίες μετατροπής είναι μάλλον 

περιορισμένες. 

 Αυτή η ανάλυση εστιάζει σε ποικιλία συστημάτων θερμικής μετατροπής 

συμπεριλαμβανομένης της καύσης και της αεριοποίησης στη περιοχή 0.1-300 MWth-input. 

Αυτά διαφέρουν όσον αφορά τα εφαρμόσιμα μεγέθη, τα πιθανά καύσιμα βιομάζας, τις 

ενεργειακές  αποδόσεις, τις επενδυτικές και λειτουργικές κόστη και τους μεταφορείς της 

παραχθείσας ενέργειας, δηλαδή της θερμότητας, της συνδυασμένης θερμότητας και 

ηλεκτρικής ενέργειας και της ηλεκτρικής ενέργειας μόνο. Ειδική προσοχή δίνεται στα 

αποτελέσματα του μεγέθους που επηρεάζει τις ενεργειακές αποδόσεις και τα κόστη 

επένδυσης. Άλλοι σημαντικοί παράμετροι είναι τα αποτελέσματα του μεγέθους, στα 

συστήματα logistics βιομάζας και διανομής θερμότητας, καθώς επίσης και οι όροι της 

αγοράς ενέργειας υπό μορφή τιμών θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας. Εξετάζεται 

(Dornburg και Faaij, 2001) σε αυτή τη μελέτη διαφορετικά υπολείμματα βιομάζας 

(καθαρό ξύλο και υπολείμματα ξύλου) ως υποδείγματα. 

 Εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα τεχνολογιών καύσης και αεριοποίησης που παράγουν 

θερμότητα, CHP ή ηλεκτρική ενέργεια χωριστά. Σε όλη αυτήν την μελέτη, οι κλίμακες 

των συστημάτων μετατροπής δίνονται σε θερμική ικανότητα εισαγωγής βιομάζας ώστε να 

διευκολυνθούν οι συγκρίσεις των τεχνολογιών και των συστημάτων. 

 Για την παραγωγή θερμότητας μόνο, εξετάζονται τρεις τεχνολογίες: καυστήρες 

σωρών χαμηλής εισαγωγής σε μικρές κλίμακες κάτω από τα 5 MWth-input, στις εστίες 

σχάρας με ικανότητα από 1 μέχρι την 20 MWth-input και τους αεριωτές ενισχυμένης 

παροχής ικανότητας από 0.03 μέχρι την 10 MWth-input. 

Πίνακας 32. Κατηγορίες εργοστασίων θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας 
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Συντομογραφία Τεχνολογία Είδος Κύκλος Κλίμακα (MW) 

UPB/H Underfed pile burner 
καυστήρες σωρών 
χαμηλής εισαγωγής 

Θερμική Ενέργεια - 0.03-5 

GF/H Grate firing εστία σχάρας Θερμική Ενέργεια - 1-20 

UG/H Updraft-gasification 
αεριωτές 
ενισχυμένης 
παροχής 

Θερμική Ενέργεια - 0.1-10 

FBC/ST 
Fluidized bed 
combustion 

καύση ροής 
υποβάθρου 

CHP, Ηλεκτρισμός Κύκλος ατμού 10-200 

GF/ST Grate firing 
εστία καύσης με 
κύκλους ατμού 

CHP, Ηλεκτρισμός Κύκλος ατμού 10-200 

DG/GE 
Downdraft-
gasification 

περιορισμένης 
ισχύος αεριοποίηση 

CHP, Ηλεκτρισμός Μηχανή αερίου 0.01-3 

FBG/GE 
Fluidized bed 
gasification-
atmospheric 

ατμοσφαιρική 
απαέρωση ατμού 

CHP, Ηλεκτρισμός Μηχανή αερίου 3-30 

BIG/CCa 
Fluidized bed 
gasification-
atmospheric 

ατμοσφαιρική 
απαέρωση ατμού 

CHP, Ηλεκτρισμός 
Συνδυασμένος 
κύκλος 

10-300 

BIG/CCp 
Fluidized bed 
gasification- 
pressurized 

απαέρωση 
πεπιεσμένου ατμού 

CHP, Ηλεκτρισμός 
Συνδυασμένος 
κύκλος 

20-300 

(Dornburg και Faaij, 2001) 

 Για την ηλεκτρική παραγωγή αξιολογούνται οι παραλλαγές παραγωγής CHP και 

ρεύματος μέσα σε κάθε τεχνολογία. Συμπεριλαμβάνονται έξι διαφορετικές τεχνολογίες. 

Στα μεγέθη 10 μέχρι την 200 MWth-input, αναλύονται η καύση ροής υποβάθρου και η 

εστία καύσης με κύκλους ατμού. Η περιορισμένης ισχύος αεριοποίηση μέχρι 3 MWth-

input, και η ατμοσφαιρική απαέρωση ατμού μέχρι 30 MWth-input συνδέονται με μηχανές 

αερίου Σε μεγάλης κλίμακας μέχρι 300 MWth-input παραγωγές ηλεκτρισμού χρησιμοποιείται 

απαέρωση ατμοσφαιρικής πίεσης και πεπιεσμένου ατμού με καύση εστίας. 

 Τα ενεργειακά συστήματα βιομάζας μελετώνται με καθαρό ξύλο (υπολείμματα 

δάσους) ως καύσιμα βιομάζας. Επειδή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλες τις 

εγκαταστάσεις, είναι η βάση για τη σύγκριση συστημάτων. Για να μελετηθεί η επιρροή 

των καυσίμων στα συνολικά κόστη εξετάζεται η χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων ξύλου 

(ξύλο βιομηχανικών υπολειμμάτων, ξύλο κατεδάφισης και προϊόντα ξύλου) . Η χρήση των 

απορριμμάτων ξύλου απαιτεί συχνά πρόσθετο καθαρισμό με αέριο. Αυτό οδηγεί συνήθως 

σε υψηλότερα κόστη επένδυσης και λειτουργίας που οικονομικά είναι γενικά πιο εφικτή 

σε μεγαλύτερα συστήματα. Η χρήση των απορριμμάτων ξύλου είναι επίσης πιο 

προβληματική στο καθαρισμό θερμού αερίου που υιοθετείται στη ροή απαέρωσης 

πεπιεσμένου ατμού με συνδυασμένους κύκλους. Επομένως τα απορρίμματα ξύλου 

θεωρούνται ως καύσιμα μόνο για τα μεγαλύτερα συστήματα εστίας καύσης, τη καύση με 

εστία και την ατμοσφαιρική σχάρα απαέρωσης με συνδυασμένους κύκλους. 

 Οι τιμές βιομάζας ποικίλουν αρκετά και η ανάπτυξη τιμής αγοράς δεν μπορεί να 

προβλεφθεί με βεβαιότητα προς το παρόν. Εκτιμώνται σε 0-15,8 €/GJ τα υπολείμματα 
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ξύλου στην Ευρώπη (Rösch και Kaltschmitt, 1998) ενώ οι Faaij et al. (1997) εκτιμούν το 

ξύλο από αραίωση στις Κάτω Χώρες σε 3,5-4,1 €/GJ. Εδώ χρησιμοποιείται μια τιμή στα 

3,8 € GJ−1
LHV για το καθαρό ξύλο. Σ’ αυτήν την μελέτη υποτίθενται συχνά μηδενικά κόστη 

στην πύλη εγκαταστάσεων για το ξύλο απορριμμάτων σε προγραμματισμό μικρότερης 

περιόδου. 

 Σχετικά με τα συστήματα logistics υποτίθενται σε όλες τις περιπτώσεις οι οδικές 

μεταφορές. Επιπλέον, υποτίθεται ότι πραγματοποιήθηκαν κατά μέσο όρο δύο λειτουργίες 

μεταφοράς. Η ενεργειακή καλλιέργεια, η παραγωγή και η συλλογή απορριμμάτων δεν 

εξετάζονται. Εδώ εστιάζουμε προς το παρόν τα διαθέσιμα υπολείμματα.  

 Τα συγκεκριμένα κόστη μεταφοράς εξαρτώνται από την απόσταση της μεταφοράς, 

ενώ η ενεργειακή χρήση εξαρτάται από τη χωρητικότητα των φορτίων των φορτηγών. Εδώ 

(Dornburg και Faaij, 2001) υποτίθεται ότι η παροχή καυσίμων μεταφέρεται από 

πολλαπλάσια φορτία των 28 τόνων. Αυτό μπορεί να μην περιγράφει πλήρως την 

κατάσταση για εγκαταστάσεις μικρότερες από 0,1 MWth-input, ωστόσο όμως το προκύπτον 

λάθος δεν είναι σημαντικό. 

 Σε αυτήν την μελέτη (Dornburg και Faaij, 2001) η διανομή θερμότητας 

περιορίζεται από τα δίκτυα θερμάνσεως περιφέρειας και τον εφοδιασμό της ζήτησης 

θέρμανσης χώρου κάτω από 100οC, επειδή φαίνονται λιγότερο εξαρτώμενα από τις 

συνθήκες περιοχής  και τα αποτελέσματα είναι εφαρμόσιμα γενικότερα.  

 Η απαίτηση θερμότητας καθώς επίσης και το κόστος διανομής εξαρτώνται από την 

περιοχή στην οποία διανέμεται η θερμότητα. Εδώ η μέση ζήτηση και οι 

αντιπροσωπευτικές κόστη χρησιμοποιούνται για μια κατοικήσιμη περιοχή με 

μονοκατοικίες κυρίως και μερικές πολυκατοικίες. Σύμφωνα με τους Ossebaard et al., 

(1994) η πυκνότητα απαίτησης θερμότητας τέτοιων περιοχών ανέρχεται κατά μέσον όρο 

στα 2,2 MW/km2. Αυτό είναι ισοδύναμο με μεγαλύτερες εγκαταστάσεις που εξετάζονται 

σε αυτήν την μελέτη με 300 MWth-input διανέμοντας τη θερμότητά τους μέσα σε ακτίνα 

περίπου 11 χλμ. Οι ενεργειακές απώλειες διανομής θερμότητας εξαρτάται επίσης από τη 

δυναμικότητα των εγκαταστάσεων. Οι απώλειες θερμότητας κυμαίνονται από 0.5 ως 45% 

/km για τα τωρινά δίκτυα διανομής θερμότητας στην εξεταζόμενη δυναμικότητα 

κυμαίνονται από 0.03-300 MWth-input  (Ossebaard et al., 1994) 

 Οι εγκαταστάσεις θερμότητας και παραγωγής ενέργειας εξετάζονται σε 

διαφορετικούς τρόπους δύο λειτουργίας. Η ηλεκτρική παραγωγή υπολογίζεται για έναν 

χρόνο λειτουργίας πλήρους φορτίου σε 7000 ώρες το χρόνο. Η θερμότητα χρησιμοποιείται 
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κατά τη διάρκεια 2500 ώρες το χρόνο πλήρους-φορτίου. Τα λειτουργικά κόστη 

συμπεριλαμβανομένης της συντήρησης, της ασφάλειας και του προσωπικού ποικίλλουν 

για διαφορετικές τεχνολογίες και τα ετήσια κόστη είναι από 3 - 6% των συνολικών 

δαπανών επένδυσης (Faaij et al., 1998). Στη μελέτη χρησιμοποιείται μια τιμή 4%. 

 Το ποσοστό πραγματικού επιτοκίου υποτίθεται στο 4% και η μέση διάρκεια ζωής 

τα 25 έτη. Οι αξία της θερμότητας συνήθως περιλαμβάνει και τα κόστη της διανομής 

θερμότητας. Επειδή εδώ η διανομή μετριέται χωριστά, υπολογίζεται με την ανώτερη τιμή 

θερμότητας (3,6 €/GJ). Τα εισοδήματα από τις πωλήσεις ρεύματος καθορίζονται με τις 

μέσες τιμές από τις τρέχουσες ολλανδικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (6,5 €/GJ). 

Λαμβάνεται επίσης υπόψη η αποζημίωση για την εγκατεστημένη παραγωγική ικανότητα 

ηλεκτρικής ενέργειας (95,3 €/kWe) που πληρώνεται από την Ολλανδική κυβέρνηση. Η 

τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας και η αποζημίωση στο σύνολο σε σχέση με τον υποτιθέμενο 

χρόνο λειτουργίας έχει αποτέλεσμα ένα έσοδο για την ηλεκτρικής ενέργεια στα 10,34 €/GJ 

ή 0,037 €/ kWh. 

Η σχετική αρχική ενεργειακή αποταμίευση για τα ενεργειακά συστήματα βιομάζας 

δηλ. η αρχική ενεργειακή αποταμίευση ανά μονάδα ενέργειας βιομάζας που 

χρησιμοποιείται σε όλες τις απλές τεχνολογίες θερμότητας και ηλεκτρικής παραγωγής και 

για δύο επιλεγμένες περιπτώσεις CHP παρουσιάζεται παρακάτω. Γενικά, σχετική αρχική 

ενέργεια αποταμίευσης αυξάνεται με την κλίμακα. Η μεγαλύτερη πιθανή κλίμακα ενός 

συστήματος μετατροπής παρέχει υψηλότερες επιστροφές καθαρής ενέργειας. Κατά 

συνέπεια σε όλες τις περιπτώσεις και τις κλίμακες που εξετάστηκαν όσο αυξάνει η 

κλίμακα αποδοτικότητας τόσο μεγαλύτερη η ενεργειακή χρήση των logistics καθώς επίσης 

και των απωλειών διανομής θερμότητας. 

Η υψηλότερη σχετική αρχική ενέργεια αποταμίευσης λαμβάνεται σε 

εγκαταστάσεις BIG/CC ατμοσφαιρικής πίεσης και υπερπίεσης. Η ηλεκτρική παραγωγή με 

καύση ροής σε υπόβαθρο και καύσης σε εστία επιτυγχάνουν τις χαμηλότερες σχετικές 

αρχικές ενεργειακές αποταμιεύσεις. Όσον αφορά τα μικρής κλίμακας ενεργειακά 

συστήματα βιομάζας, η ηλεκτρική παραγωγή με τις εστίες καύσης και η απαέρωση 

μπορεί σχεδόν να συναγωνιστεί τα BIG/CC συστήματα. 

Η σύγκριση της παραγωγής CHP μιας ορισμένης τεχνολογίας με την αντίστοιχη 

περίπτωση ηλεκτρικής παραγωγής, αποκαλύπτει όπως ήταν αναμενόμενο, ότι η παραγωγή 

CHP παρέχει γενικά την υψηλότερη σχετική αρχική ενέργεια αποταμίευσης από τις 

αντίστοιχες περιπτώσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Η αρχικές ενεργειακές αποταμιεύσεις των ορυκτών καυσίμων ορίζονται με τη 

χρησιμοποίηση της μέσης αποδοτικότητας για τις Ολλανδικές εγκαταστάσεις θερμότητας 

και παραγωγής ενέργειας. Σχετική αρχική ενέργεια εξοικονόμησης πάνω από 100% μπορεί 

να εξηγηθεί από το γεγονός ότι ορισμένες τεχνολογίες μετατροπής βιομάζας έχουν 

υψηλότερη απόδοση από τα Ολλανδικά ενεργειακά συστήματα αναφοράς. Μεταξύ της 

σχετικής αρχικής ενέργειας τεχνολογιών βιομάζας  η εξοικονόμηση παρουσιάζει ευρύ 

φάσμα μεταξύ του 53% και 113%. Επομένως, μπορεί να συναχθεί το συμπέρασμα ότι η 

επιλογή μιας τεχνολογίας μετατροπής έχει μια ουσιαστική επιρροή στη σχετική αρχική 

ενέργεια εξοικονόμησης των ενεργειακών συστημάτων βιομάζας και επομένως στην 

αποδοτική χρήση (των διαθέσιμων) πόρων βιομάζας σε ενεργειακούς όρους. 

Η οικονομική επίδοση της παραγωγής ηλεκτρικής παραγωγής βελτιώνεται σε 

μεγαλύτερες κλίμακες. Με τις υποθέσεις που γίνονται και μέσα στη περιοχή κλίμακας, 

μπορεί να δηλωθεί ότι η κλίμακα επηρεάζει τη μείωση του κόστους επένδυσης και αυξάνει 

τα έσοδα από τις πωλήσεις ρεύματος λόγω της αύξησης απόδοσης και επικρατεί του 

αυξανόμενου κόστους από τα κόστη logistics και διανομής θερμότητας. Αλλά, αντίθετα, 

το κόστος ανά μονάδα της αρχικής ενέργειας εξοικονόμησης της παραγωγής θερμότητας 

γενικά και της CHP-παραγωγής με την καύση ροής σε υπόβαθρο πέφτει σε ένα ελάχιστο 

και έπειτα ανεβαίνει πάλι. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το κόστος για τα 

logistics και ειδικά το κόστος διανομής θερμότητας αυξάνονται εντονότερα επάνω από μια 

ορισμένη κλίμακα από τa οφέλη που κερδίζονται από τις οικονομίες κλίμακας και τις 

υψηλότερες αποδόσεις των επιλογών μετατροπής. Αυτή η συμπεριφορά της κατοχής μιας 

βέλτιστης κλίμακας κόστους θα μπορούσε να παρατηρηθεί και για άλλες τεχνολογίες στις 

κλίμακες επάνω από τα 300MWth-input επίσης. 

 Τα χαμηλότερα κόστη ανά μονάδα αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας 

παρατηρείται στα BIG/CC συστήματα. Αυτά είναι ευνοϊκά και για τις οικονομικές και 

ενεργειακές αποδόσεις. Όσον αφορά τα μικρής κλίμακας ενεργειακά συστήματα βιομάζας, 

η ηλεκτρική παραγωγή με τα αποτελέσματα με τα συστήματα καθοδικής αερίωσης στο 

χαμηλότερο κόστος ανά μονάδα αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας. 

 Στις περισσότερες περιπτώσεις, η ηλεκτρική παραγωγή μόνο είναι περισσότερο 

πλεονεκτική ως προς τη παραγωγή CHP όσον αφορά τις κόστη ανά αρχική αποταμιευμένη 

ενέργεια. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί από το γεγονός ότι το μειωμένο εισόδημα, που 

προκαλείται από την μειωμένη ηλεκτρική αποδοτικότητα στο σύστημα CHP, ξεπερνούν το 

εισόδημα που παράγεται από τον εφοδιασμό θερμότητας. Επειδή η τιμή της θερμότητας 
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είναι μόνο 3,6 €/GJ, ο παράγοντας φορτίου της παραγωγής θερμότητας είναι 2500 ώρες το 

χρόνο και επιπλέον το κόστος της διανομής θερμότητας είναι αρκετά υψηλή με 65 

€/kWkm, τα έσοδα από τον εφοδιασμό θερμότητας είναι χαμηλά ή ακόμα και αρνητικά. 

Στις κλίμακες των 10-30MWth-input  τα κόστη ανά μονάδα αρχικής αποταμιευμένης 

ενέργειας στις εστίες ροής αερίωσης με μηχανές αερίου ή BIG/CC βρίσκονται στην ίδια 

περιοχή. 

 Εξετάζοντας τα γενικά αποτελέσματα, το κόστος ανά μονάδα αρχικής 

αποταμιευμένης ενέργειας μπορεί να ποικίλει από 4 έως 20 €/GJ. Οι αριθμοί του 

συνολικού κόστους είναι θετικοί, το οποίο σημαίνει ότι κάτω από την υπάρχουσα αγορά 

ενέργειας και υπό όλες τις υποθέσεις έγιναν, καμία από τις ερευνημένες τεχνολογίες δεν 

μπορεί να είναι ανταγωνιστική με την τρέχουσα παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας στις Κάτω Χώρες. 

 Το κόστος θερμότητας και ηλεκτρικής παραγωγής των μη-CHP συστημάτων είναι 

μεταξύ των 14-25€/GJheat και 0.06-0,15 €/kWh, ενώ εκείνες των CHP συστημάτων είναι 

ακόμα υψηλότερες. Αυτά τα κόστη είναι στη περιοχή που και άλλες μελέτες δείχνουν για 

τα ενεργειακά συστήματα βιομάζας,  όπως π.χ.,  οι McGowin και Wiltsee, (1997), οι 

Solantausta et al. (1997). 

 Τα απορρίμματα ξυλείας καύσης δεν αλλάζουν τη σχετική αρχική ενέργεια 

εξοικονόμησης εντυπωσιακά. Έναντι της καύσης καθαρής ξυλείας οι διαφορές σε σχετική 

αρχική ενέργεια εξοικονόμησης είναι λιγότερη από 1%. Αυτό συμβαίνει εξαιτίας του 

γεγονότος ότι εξετάζονται οι αλλαγές πυκνότητας διανομής βιομάζας και χαμηλότερης 

αξίας θέρμανσης, αλλά όχι οι αλλαγές της απόδοσης της ίδιας της μετατροπής. 

 Σε αντίθεση με τη σχετική αρχική αποταμιευμένη ενέργεια, η οικονομική επίδοση 

βελτιώνει ειδικότερα τη χρησιμοποίηση ξύλου απορριμμάτων. Ο λόγος για αυτό είναι ότι 

το κόστος καυσίμων καθώς επίσης και μεταφορών είναι μηδέν όσο με το κόστος απόθεσης 

τους σε χωματερή. Έναντι της χρήσης καθαρής ξυλείας, η σημαντικότερη διαφορά είναι 

ότι (1) οι τεχνολογίες καύσης είναι ανταγωνιστικές με τα ατμοσφαιρικά BIG/CC 
συστήματα και (2) τα συνολικά κόστη φθάνουν στις αρνητικές τιμές έτσι ώστε η 

ανταγωνιστική ενεργειακή παραγωγή βιομάζας είναι δυνατή σε κλίμακες περίπου της 50-

80 MWth-input. Το κόστος ανά μονάδα της αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας είναι στη 

περιοχή των 2-8 €/GJ. Τα κόστη ηλεκτρικής παραγωγής είναι 0.001-0,012 €/kWh. 

 Τα χαμηλότερα κόστη ανά μονάδα αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας 

επιτυγχάνεται από τη καύση εστίας με τους κύκλους ατμού στις μεγαλύτερες πιθανές 
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κλίμακες. Εντούτοις οι διαφορές μεταξύ των τεχνολογιών σε σύγκριση με τα καύσιμα 

καθαρής ξυλείας είναι σχετικά μικρές. Σαφώς, τα συστήματα μετατροπής με τα 

χαμηλότερα κύρια κόστη κεφαλαίου και τις χαμηλότερες ηλεκτρικές αποδόσεις είναι πιο 

πλεονεκτικά με πολύ φθηνά ή αρνητικά κόστη καυσίμων. Πρέπει να σημειωθεί, εντούτοις, 

ότι τα μηδενικά κόστη καυσίμων για ξυλεία απορριμμάτων είναι απίθανα σε μεγαλύτερα 

χρονικό διάστημα. (Dornburg και Faaij, 2001): 

• Η επίδραση της κλίμακας στα ενεργειακά συστήματα βιομάζας είναι πολύ σημαντική και 

για την ενεργειακή και οικονομική επίδοσή τους. Στην περιοχή κλίμακας που θεωρήθηκε 

(0.1-300MWth-input)  οι σχετικές ενεργειακές αποταμιεύσεις, δηλ. η αρχική ενέργεια που 

αποταμιεύεται ανά μονάδα της ενέργειας εισαγωγής  βιομάζας βελτιώνεται γενικά με την 

αυξανόμενη κλίμακα και τα συνολικά κόστη ανά μονάδα αρχικής ενέργειας που 

αποταμιεύεται συνήθως μειώνονται με την αυξανόμενη κλίμακα. Σε κάποιες περιπτώσεις 

τεχνολογίας παραγωγής θερμότητας και CHP οι καμπύλες των περιπτώσεων συνολικού 

κόστους ανά μονάδα αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας παρουσιάζουν ένα ελάχιστο σε 

μια μέση εφαρμόσιμη κλίμακα.. 

• Η σχετική αρχική αποταμιευμένη αρχική ενέργεια των συστημάτων καύσης καθαρής 

ξυλείας είναι μεταξύ του 53% και 113%. Κατά συνέπεια, ανάλογα με το σύστημα, η 

σχετική αρχική αποταμιευμένη ενέργεια μπορεί να διπλασιαστεί ή να κοπεί στο μισό. 

• Το κόστος ανά μονάδα της αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας των αντίστοιχων 

συστημάτων καύσης καθαρής ξυλείας  είναι μεταξύ 4 και 20 €/GJ. Καμία από τις 

τεχνολογίες δεν μπορεί, επομένως, να ανταγωνιστεί στην αγορά, την υποτιθέμενη τιμή 

καθαρής ξυλείας των 3,8 €/GJLHV. Αυτό θα είναι δυνατό με κόστη καυσίμων περίπου 2 

€/GJ  στη πύλη των εγκαταστάσεων. 

• Από όλα τα συστήματα παραγωγής θερμότητας η απαέρωση έχει το χαμηλότερο κόστος 

ανά μονάδα αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας (8 €/GJ) και της υψηλότερης σχετικής 

αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας (103%) επιτυγχάνεται από τα συστήματα καύσης 

σχάρας. 

• Υποθέτοντας τις προβαλλόμενες αποδόσεις των προηγμένης τεχνολογίας συστημάτων, 

τα  BIG/CC έχουν την καλύτερη σχετική αρχική αποταμιευμένη ενέργεια και κόστος ανά 

αποταμιευμένη μονάδα ενέργειας στις μεγάλες κλίμακες. Η υψηλότερη σχετική αρχική 

αποταμιευμένη ενέργεια είναι 113% των συστημάτων στη μεθοδολογία CHP και τα 

χαμηλότερα κόστη ανά μονάδα αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας είναι 4 €/GJ του 
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συστήματος που παράγει μόνο ηλεκτρικό. Αυτά είναι τα καλύτερα επίπεδα απόδοσης απ’ 

όλα τα εξεταζόμενα συστήματα. 

• Η εξέταση των τεχνολογιών CHP και καύσης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας καμία δε 

μπορεί να ανταγωνιστεί σε οικονομική ούτε σε ενεργειακή απόδοση με  όλες τις 

τεχνολογίες αερίωσης στη περιοχή κλίμακας των 10-200MWth-input. 

• Όσον αφορά τη σχετική αρχική αποταμιευμένη ενέργεια η παραγωγή θερμότητας είναι 

ευνοϊκή στα περισσότερα συστήματα παραγωγής ηλεκτρισμού και CHP στις εφαρμόσιμες 

μικρές κλίμακες 0.03-20MWth-input. Στις κλίμακες της σχετικής αρχικής αποταμιευμένης 

ενέργειας 10-20MWth-input της παραγωγής θερμότητας είναι συγκρίσιμη με τα BIG/CC. 

Σχετική με τα κόστη ανά μονάδα αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας η παραγωγή 

θερμότητας είναι ακριβότερη από τα περισσότερα άλλα συστήματα. 

• Η ξυλεία απορριμμάτων καύσης με μια υποτιθέμενη τιμή 0 €/GJ στη πύλη 

εγκαταστάσεων έχει αποτέλεσμα στα κόστη ανά μονάδα της αρχικής αποταμιευμένης 

ενέργειας μεταξύ −2 και 7€/GJ. Εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας μεγαλύτερες από τα 

50-80MWth-input μπορεί να είναι αποδοτικές για τη καύση ξυλείας απορριμμάτων.  

• Τα κόστη ανά μονάδα της αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας εξαρτώνται έντονα από (με 

φθίνουσα σειρά): τα κόστη βιομάζας, το ετήσιο κόστος (μίσθωση και διάρκεια ζωής), το 

κόστος επένδυσης, τις χαμηλότερες τιμές θέρμανσης, τις αποδόσεις των εγκαταστάσεων, 

τα έξοδα μεταφοράς, τους παράγοντες φορτίου της παραγωγής θερμότητας και 

ηλεκτρισμού, τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και το κόστος διανομής θερμότητας. 

• Η καθαρή σχετική αρχική αποταμιευμένη ενέργεια είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στον 

παράγοντα φορτίου της παραγωγής θερμότητας και τις αποδόσεις των εγκαταστάσεων. 

• Στις κλίμακες μέχρι 300MWth-input η ενεργειακή χρήση των logistics και η διανομή 

θερμότητας χάνουν την επιρροή τους σε σχετική αρχική αποταμιευμένη ενέργεια μόνο 

οριακά. Οι ενεργειακές εισαγωγές και απώλειες περιορίζονται λιγότερο από 

1% σχετικής αρχικής αποταμιευμένης ενέργειας. 

Οι επιρροές των logistics και της διανομής θερμότητας στα συνολικά κόστη αυξάνονται με 

τις κλίμακες των εγκαταστάσεων. Το μερίδιο κόστους των logistics και της διανομής 

θερμότητας (για ατμοσφαιρικά BIG/CC) είναι περίπου 35% του συνολικού κόστους στη 

κλίμακα των 300MWth-input. 
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9.4. Βέλτιστο μέγεθος εγκαταστάσεων μετατροπής 

 Εδώ (Gan, 2007) αναπτύσσεται ένα αναλυτικό πλαίσιο για την αποκομιδή πρώτης 

ύλης βιομάζας και στη συνέχεια της ηλεκτρικής ενέργειας βιομάζας και τη μετατροπή του 

CO2 που παράγεται από τη βιομάζα. Αυτή η συστηματική προσέγγιση ελαχιστοποιεί και 

το συνολικό κόστος της πρώτης ύλης και της ηλεκτρικής παραγωγής και περιλαμβάνει τον 

προσδιορισμό του βέλτιστου μεγέθους εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας και την 

δημιουργία των καμπυλών εφοδιασμού. Το αναλυτικό πλαίσιο εφαρμόζεται στην 

περίπτωση των υπολειμμάτων υλοτομίας που έχουν καταγραφεί στις ΗΠΑ. Και τα 

θεωρητικά και τα εμπειρικά αποτελέσματα δείχνουν τη σημασία της ταυτόχρονης 

θεώρησης της παραγωγής πρώτης ύλης, της ενεργειακής μετατροπής, και των 

περιβαλλοντικών ωφελειών ή τα κόστη στην ανάπτυξη προγράμματος βιοενέργειας, που 

οδηγεί σε χρήσιμες πολιτικές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την επέκταση βιοενέργειας. 

 Η διαδικασία πρέπει να είναι μοναδική και συστηματική. Αντίθετα από τις πολλές 

υπάρχουσες μελέτες που υπολογίζουν τον εφοδιασμό βιομάζας βασισμένων στις τιμές 

επιχειρήσεων/τα κόστη ή μιας εξωγενώς καθορισμένης απόστασης μεταφορών/κόστους 

(Walsh et al., 2000, 2003), αυτή η προσέγγιση μεταχειρίζεται την απόσταση μεταφορών 

βιομάζας ως ενδογενή μεταβλητή η αξία της οποίας θα καθοριστεί λαμβάνοντας υπόψη τις 

κόστη των δραστηριοτήτων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας της βιοενέργειας, 

συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας πρώτης ύλης, της μεταφοράς βιομάζας, και της 

ενεργειακής μετατροπής. Λόγω του χαμηλού φαινόμενου ειδικού βάρους και ενεργειακού 

περιεχομένου της, τα έξοδα μεταφοράς της βιομάζας είναι αρκετά υψηλότερα από αυτά 

των ορυκτών καυσίμων στη βάση της ενεργειακής μονάδας. Κατά συνέπεια, είναι πολύ 

σημαντικό να μετρηθούν το έξοδα μεταφοράς. Επιπλέον, τα έξοδα μεταφοράς, αντί να 

ρυθμίζονται ως σταθερά, πρέπει να καθοριστούν σύμφωνα με τη βέλτιστη απόσταση 

μεταφοράς που ποικίλλει ανάλογα με το έδαφος, τη χωρική συγκέντρωση της βιομάζας, τα 

τελικά προϊόντα, και την ικανότητα των εγκαταστάσεων χρησιμοποίησης, μεταξύ άλλων. 

Η προσέγγιση πρέπει να αναπτυχθεί ώστε να επιτευχθεί η κάλυψη αυτών των εκτιμήσεων. 

Είναι βασισμένη στην περίπτωση χρησιμοποίησης βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας και αποτελείται από δύο βήματα. Κατ' αρχάς, περιλαμβάνει τον καθορισμό του 

βέλτιστου μεγέθους εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας που ελαχιστοποιεί το συνολικό 

κόστος (TC) και της πρώτης ύλης παραγωγής (συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας και 

της μεταφοράς) και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Κατόπιν, είναι βασισμένη στις 
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βέλτιστες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας και ταξινομούνται και υπολογίζονται με τη 

βοήθεια των καμπύλων εφοδιασμού της πρώτης ύλης, την ηλεκτρική ενέργεια, και τον 

μετριασμό του CO2. 

 Ένα (Freppaz et al., 2004) σύστημα υποστήριξης απόφασης για τη δασική 

εκμετάλλευση βιομάζας για λόγους ενεργειακής παραγωγής είναι ένα σύστημα 

γεωγραφικής πληροφόρησης που διαθέτει ενσωματωμένο τις μαθηματικές μεθόδους 

προγραμματισμού για τη παραγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος που επιτρέπει τις 

επιδράσεις από τη διαμόρφωση του προβλήματος, τη λήψη απόφασης, και την 

αξιολόγηση. Πρέπει επομένως (Freppaz et al., 2004) να αξιολογηθεί η δυνατότητα της 

εκμετάλλευσης βιομάζας για θερμική και ηλεκτρική ενεργειακή παραγωγή σε μια 

δεδομένη περιοχή, ώστε η χρήση αυτή να γίνεται σε ένα αποδοτικό δασικό έδαφος με μια 

βιώσιμη διαχείριση των δασών. Το σύστημα υποστήριξης απόφασης επιτρέπει τον 

εντοπισμό των εγκαταστάσεων και τον υπολογισμό της βέλτιστης ταξινόμησής τους 

(ορίζοντας την συγκεκριμένη περιοχή και το είδος ενέργειας που είναι κατάλληλο για τη 

παραγωγή), που λαμβάνει υπόψη διάφορες πτυχές (οικονομικές, τεχνικές, ρυθμιστικές, και 

κοινωνικές) και αποφασίζει το προγραμματισμό τη συλλογή και τη συγκομιδή βιομάζας. 

Παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης (Freppaz et al., 2004) που εφαρμόζεται σε μια 

μικρή περιοχή Ιταλικών βουνών.  

 Η εκμετάλλευση βιομάζας διαδραματίζει έναν σημαντικό ρόλο μέσα στις 

δυνατότητες παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Υπάρχουν αναφορές στη 

βιβλιογραφία σχετικά με την πρακτική εμπειρία από την πραγματοποίηση αυτής της 

δυνατότητας (Ediger et al., 1999, Martinot, 1998, Ushiyma, 1999, Basosi et al., 1999, Pari, 

2001). Έχουν γίνει ποσοτικές αναλύσεις των στρατηγικών για την χρήση των πηγών 

ενέργειας βιομάζας και της αξιολόγησης πιθανών πόρων βιοενέργειας σε διαφορετικές 

χώρες (δασικά πλούσιες περιοχές, χώρες με γεωργικό πλεόνασμα) (Hall και Scrase, 1998) 

ή τον συνδυασμό της απαίτησης ξυλείας βιομάζας, του εφοδιασμού με τις βιομηχανίες 

ξύλου στην Ευρώπη (Kuiper και Sikkema, 1998).  Οι ίδιες εργασίες, εντούτοις, 

αποτυγχάνουν να προτείνουν μια συστηματική προσέγγιση ώστε να ορίσουν τη 

πραγματική διαθεσιμότητα  ενέργειας από βιομάζα. Αυτή τη στιγμή απαιτείται μια 

περιεκτική προσέγγιση στην εκμετάλλευση βιομάζας για τις περιοχές όπου άλλα είδη 

ενέργειας είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν ή όπου η χρήση της βιομάζας μπορεί να 

μειώσει την περιβαλλοντική ρύπανση και να ενισχύσει τη περιφερειακή ευημερία, π.χ., με 

την παροχή τοπικής απασχόλησης, ευκαιρίες ή βελτίωση της διατήρησης του 
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περιβάλλοντος. Από αυτή την άποψη, έχουν προταθεί συστήματα υποστήριξης απόφασης 

(DSS) για να βοηθήσουν στη διαχείριση βιομάζας για το ενεργειακό εφοδιασμό σε 

περιφερειακό επίπεδο. Ο Nagel (2000a, 2000b) πρότεινε πρόσφατα μια μεθοδολογία, 

δοκιμασμένη στο κρατίδιο του Βρανδεμβούργου στη Γερμανία, για να καθορίσει μια 

οικονομική δομή ενεργειακού εφοδιασμού βασισμένη στη βιομάζα. Το πρόβλημα 

διατυπώθηκε ως ακέραιος γραμμικός προγραμματισμός χρησιμοποιώντας μια δυναμική 

αξιολόγηση οικονομικής αποδοτικότητας με όρους 0 και 1 για να λύσει την ερώτηση εάν 

πρέπει να κατασκευαστεί ένα σύστημα θέρμανσης, εγκαταστάσεις θέρμανσης ή 

εγκαταστάσεις συμπαραγωγής. Αυτή η εργασία εστίασε σε πολλά χαρακτηριστικά 

γνωρίσματα, δηλαδή το είδος χρηστών που θα μπορούσε να ωφεληθεί από τη χρήση 

βιομάζας για τον ενεργειακό εφοδιασμό, τη διάσταση και η τυπολογία των εγκαταστάσεων 

θέρμανσης, και την ευαισθησία της απόφασης όσον αφορά τα κόστη των καυσίμων. Τα 

συμπεράσματα αυτών των δύο papers (Nagel, 2000a, 2000b) βεβαίωσαν ότι η 

χρησιμοποίηση της βιομάζας σε μεμονωμένες εγκαταστάσεις είναι ήδη οικονομική για 

μερικούς καταναλωτές, αν και πρέπει να γίνει προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές καυσίμων 

βιομάζας. Επιπλέον, επισήμανε ότι αφού η βιομάζα μπορεί να βοηθήσει ώστε να μειωθούν 

οι εκπομπές CO2, πρέπει να εγκριθούν μερικά οικονομικά μέτρα ή/και κίνητρα, όπως 

φόροι για το CO2, ή κρατικές επιχορηγήσεις για τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

μετατροπής βιομάζας, ή μειωμένα τιμολόγια για την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται 

από βιομάζα. 

 Ένα άλλο DSS για τις εφαρμογές βιοενέργειας, με ειδική αναφορά στη συγκομιδή 

ξυλείας για ενέργεια από συμβατική εκμετάλλευση  δάσους και τη εκμετάλλευση δασικών 

δέντρων γρήγορου κύκλου ανάπτυξης, έχει περιγραφεί πρόσφατα (Mitchell, 2000). 

Συγκεκριμένα η εργασία εξέτασε τον υπολογισμό των δαπανών παράδοσης για τη καύσιμη 

ξυλεία από συμβατικό δάσος στη Μεγ. Βρετανία. Επιπλέον έγινε μια πλήρης θεώρηση 

θεμάτων σχετικών με τα προβλήματα στα συστήματα εφοδιασμού βιοενέργειας. Η ίδια 

ερευνητική ομάδα πρότεινε ένα άλλο DSS: το σύστημα υποστήριξης απόφασης δασυλλίων 

(CDSS), ένα πρότυπο υπολογισμών με λογιστικό φύλλο (spreadsheet) που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για να διαμορφώσει τα κόστη ανάπτυξης δασυλλίων μικρού κύκλου 

ανάπτυξης υπό τους βρετανικούς όρους (Mitchell, 1995), και το σύστημα υποστήριξης 

απόφασης συγκομιδής δασυλλίων (CHDSS), το οποίο διαμορφώνει την εφοδιαστική 

αλυσίδα από τη μόνιμη συγκομιδή δασυλλίων μέσω της συγκομιδής, της αποθήκευσης και 

της μεταφοράς (Mitchell et al., 1995), Αυτά τα DSS, καθώς επίσης και άλλα πρότυπα, 
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παρουσιάζονται σε ένα εκτεταμένο λογιστικό φύλλο βασισμένο στη μορφή που 

αποκαλείται πρότυπο αξιολόγησης βιοενέργειας (BEAM) (Mitchell, 2000), το οποίο είναι 

ένα περιεκτικό μοντέλο μετατροπής βιομάζας σε ηλεκτρική ενέργεια. 

 Οι εδαφικές αξιολογήσεις, που περιλαμβάνουν γεωγραφικά (Noon και Daly, 1996, 

Graham et al., 2000)  περιβαλλοντικά (Mitchell, 2000) και κοινωνικοοικονομικά (Varela et 

al., 1999) χαρακτηριστικά της περιοχής, είναι επίσης πολύ σημαντικές πτυχές του 

προβλήματος απόφασης. Από αυτή την άποψη έχουν προταθεί πρόσφατα προσεγγίσεις 

βασισμένες στα GIS. 

 Οι Noon και Daly (1996) πρότειναν μια βασισμένη στα GIS αξιολόγηση των 

πόρων βιομάζας ένα βασισμένο σε υπολογιστή σύστημα υποστήριξης απόφασης για να 

βοηθήσουν την Tennessee Valley Authority στον υπολογισμό του κόστους για τα καύσιμα 

ξυλείας σε οποιαδήποτε από τις 12 εγκαταστάσεις καύσης άνθρακας για παραγωγή 

ενέργειας. Η πλατφόρμα GIS BRAVO επιτρέπει μια ανάλυση αποδοτικότητας του δικτύου 

μεταφορών, επιτρέποντας κατά συνέπεια τις ακριβείς εκτιμήσεις των αποστάσεων 

μεταφοράς και των σχετικών δαπανών. Σε μια επόμενη εργασία, οι Graham et al., (2000) 

επέκτειναν διάφορα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της προηγούμενης προσέγγισης, ένα από 

τα οποία ήταν η εκτίμηση του κόστους και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της παροχής 

των ποσών πρώτης ύλης ενεργειακών συγκομιδών σε ένα ολόκληρο ένα κράτος, που 

λαμβάνουν υπόψη που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν οι ενεργειακές καλλιέργειες, την 

χωρική μεταβλητότητα στην παραγωγή τους, και τις δαπάνες μεταφορών. Πιο πρόσφατα, 

αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε στο νησί της Κρήτης (Voivontas et al., 2001) ένα GIS DSS 

γεωργίας για να υπολογίσει τη δυνατότητα για την παραγωγή ενέργειας από υπολείμματα. 

Αυτό το DSS χειρίζεται όλους τους πιθανούς περιορισμούς, και οι υποψήφιες 

εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας καθορίζονται χρησιμοποιώντας μια επαναληπτική 

διαδικασία που εντοπίζει τις μονάδες βιοενέργειας και καθορίζει την καλλιεργήσιμη 

περιοχή που απαιτείται για τη συλλογή βιομάζας. 

 Παρουσιάζεται (Freppaz et al., 2004) μια προσέγγιση DSS στην περιφερειακή 

εκμετάλλευση της διαθέσιμης βιομάζας για τη μετατροπή της ενέργειας εφοδιασμού, με 

στόχο τη βοήθεια του αρμόδιου για το σχεδιασμό στη λήψη των ακόλουθων αποφάσεων: 

• καθορισμός βέλτιστου μεγέθους των εγκαταστάσεων σε επίπεδο ενεργειακής παραγωγής 

και τροφοδοσίας  (CAPk είναι η δυναμικότητα σε MW της εγκατάστασης στην k 

τοποθεσία). 
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ορισμός λόγου ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με την συνολική ενέργεια που παρήχθηκε 

(yk είναι το ποσοστό θερμικής ενέργειας που παρήχθη στο k εργοστάσιο, γk είναι η 

δυαδική μεταβλητή που είναι 1 όταν το εργοστάσιο παράγει κάποιο ποσό ηλεκτρικής 

ενέργειας, διαφορετικά είναι 0) 

• ορισμός της ποσότητας βιομάζας που πρέπει να συλλεχθεί (ui είναι η ετήσια ποσότητα 

βιομάζας σε m3/χρόνο που συλλέχθηκε στο πακέτο i, φik είναι η ποσότητα βιομάζας σε 

m3/χρόνο που στέλνεται ετήσια από το πακέτο i στη στο εργοστάσιο k, αi είναι το μέγιστο 

ποσοστό βιομάζας που μπορεί να συλλεχθεί σε περιβαλλοντικά διατηρήσιμο επίπεδο 

συνεχώς από το πακέτο i) 

• ορισμός του σημείου που θα συλλεχθεί η βιομάζα. 

Συγχρόνως, το DSS λαμβάνει υπόψη διάφορες πτυχές, που περιλαμβάνουν: 

• τη διαθέσιμη βιομάζα στην περιοχή 

• τις τεχνολογικές πτυχές σχετικά με τις εγκαταστάσεις  

• τις οικονομικό επιδράσεις, όπως το κόστος της ενεργειακής παραγωγής, ή τα πιθανά 

νομοθετικά οφέλη.  

 Ειδικά, στην προτεινόμενη εργασία (Freppaz et al., 2004), η διαθέσιμη βιομάζα 

που είναι παρούσα στην περιοχή διαιρείται σε πακέτα (parcel) διαφορετικών περιοχών 

που αντιστοιχούν στις περιοχές που χαρακτηρίζονται από έναν κυρίαρχο τύπο βιομάζας. 

Αυτή η  δομή λαμβάνει υπόψη τρεις κύριες πτυχές του προβλήματος: 

• την ανάγκη να καθοριστεί όχι μόνο η ποσότητα βιομάζας που είναι κατάλληλη για 

συλλογή, αλλά και τα πακέτα (και, συνεπώς, η θέση τους στη περιοχή) προς 

εκμετάλλευση 

• η ανάγκη να ελεγχθεί η εκμετάλλευση δασικής βιομάζας για να διατηρηθεί η βιώσιμη 

παραγωγή  

 

 

 

 

 



  192

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 33. Είδη και χαρακτηριστικά ανάλυσης με GIS 

(Voivontas et al., 2001) 
 

 

 

Χάρτης Αντικείμενο 

Χαρακτηριστικά 
Περιοχή 

Φυτεία 
Περιοχή φυτείας 
Υπόλειμμα 
Απόδοση υπολείμματος 
Χαρακτηριστικά 

 

Κεντροειδής 
Περιοχής 

Αρχικός ορισμός υποψήφιας περιοχής εργοστασίου ηλεκτρισμού 

Υποψήφια 
εργοστάσια 
ηλεκτρισμού

Δυναμικότητα 
Αποδοτικότητα 
Παράγοντας 
Δυναμικότητας 
Κόστη 
Εργοαστασίου 

Ορισμός περιοχής συλλογής βιομάζας. Επιλογή τοποθεσιών εργοστασίων 

Ορισμός 
εργοστασίων 

Περιοχές 
επιλογής 
βιομάζας 

Μέγιστη 
επιτρεπτή 
Αποστάσεις 
μεταφοράς 
 

Οδικό 
Δίκτυο 

Ηλεκτρικό 
Δίκτυο 

Κόστος  
Σύνδεσης 
Κόστος 
Επέκτασης 
 

Εφικτά 
εργοστάσια 
Ηλεκτρισμού 

Εκτίμηση κόστους παραγωγής ηλεκτρισμού 

Κόστος παραγωγής 
ηλεκτρισμού 
Εσωτερική 
απόδοση επένδυσης 
(IRR) 
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• η σημαντική εξάρτηση του κόστους συλλογής δασικής βιομάζας από τη δυνατότητα 

πρόσβασης σε κάθε πακέτο και η απόσταση από τις εγκαταστάσεις. 

 Οι βασικές πληροφορίες που απαιτούνται για την προτεινόμενη προσέγγιση εδώ 

είναι σχετικές με τη διαθεσιμότητα βιομάζας στην υπό εξέταση περιοχή, καθώς επίσης και 

στις ανάγκες των ανθρώπων που ζουν σε εκείνη την περιοχή (που περιλαμβάνει 

βιομηχανικές ενεργειακές ανάγκες). Ένα ειδικό χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της 

προσέγγισης είναι ότι λαμβάνει υπόψη στον ορισμό του σχεδίου εκμετάλλευσης βιομάζας 

στην εξεταζόμενη περιοχή όλες τις πτυχές που μπορούν να ασκήσουν επιρροή από 

οικονομική σκοπιά. Τέλος, για την μελέτη περίπτωσης που παρουσιάζεται εδώ έχει 

πραγματοποιηθεί περιβαλλοντική ανάλυση που εστιάζει στο NOX, SO2, CO2, και τις 

εκπομπές σκόνης που παράγονται από ολόκληρο το σύστημα. 

 Έχει εφαρμοστεί ένα σύστημα σύμφωνα με το πρότυπο βελτιστοποίησης που 

περιγράφεται παραπάνω που επιτρέπει στους εμπειρογνώμονες να προγραμματίσουν την 

εκμετάλλευση βιομάζας σε μια περιοχή. Για να υποστηρίξει την απόφαση, το DSS είναι 

βασισμένο σε τρεις ενότητες: 

• στο GIS ως στοιχείο διασύνδεσης για το χαρακτηρισμό του προβλήματος και για τον 

υπολογισμό των παραμέτρων που περιλαμβάνονται στη διατύπωση του προβλήματος  

• στη βάση δεδομένων όπου αποθηκεύονται τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν το πρόβλημα 

• στην ενότητα βελτιστοποίησης. 

 Για τον προσδιορισμό του προβλήματος από γεωγραφική σκοπιά, οι 

εμπειρογνώμονες μπορούν να δουν την περιοχή σε ένα στοιχείο διασύνδεσης που 

προσανατολίζεται από το GIS. Η περιοχή διαιρείται σε πακέτα, στα οποία επικρατεί ένας 

τύπος βιομάζας. 

 Σαν πρώτο βήμα, οι εμπειρογνώμονες μπορούν να προσαρμόσουν το πρόβλημά 

τους, προγραμματίζοντας και τα επιλεγμένα δάση για τη συλλογή βιομάζας και τις 

περιοχές στις οποίες θα εντοπιστούν οι εγκαταστάσεις ενεργειακής μετατροπής. Εξ 

ορισμού, το σύστημα σημειώνει όλα τα πακέτα ως επιλέξιμα. Ωστόσο, οι 

εμπειρογνώμονες έχουν την άδεια να αποκλείσουν εκείνα τα πακέτα που δεν σκοπεύουν εν 

πάση περιπτώσει να εξετάσουν για τη συγκομιδή (παραδείγματος χάριν, επειδή είναι 

απρόσιτα, ή προστατεύονται), ή για να προσθέσει άλλες περιοχές συλλογής βιομάζας, 

όπως η βιομάζα που προέρχεται από τη βιομηχανική ή τη γεωργική παραγωγή. Επιπλέον, 

οι εμπειρογνώμονες μπορούν να ορίσουν τις επιλέξιμες περιοχές όπου πρέπει να χτιστούν 

οι εγκαταστάσεις. 
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 Σαν δεύτερο βήμα, υπολογίζονται μερικά σημαντικά χαρακτηριστικά του 

συστήματος. Περισσότερο συγκεκριμένα, 

• η μέση ποσότητα βιομάζας xi που συνδέεται με κάθε πακέτο μπορεί να εισαχθεί μέσα 

στο σύστημα ή να υπολογιστεί σαν μια συνάρτηση της περιοχής του πακέτου και των 

χαρακτηριστικών γνωρισμάτων της, όπως η μέση και η τυπική απόκλιση της κλίσης και το 

κυρίαρχο είδος βιομάζας  

• τα κόστη ταξιδιού μεταξύ κάθε επιλέξιμου πακέτου και κάθε επιλέξιμου εργοστασίου 

υπολογίζονται χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες του GIS. 

Σαν τρίτο βήμα, εκτελείται η διαδικασία βελτιστοποίησης. Όταν αυτό πραγματοποιηθεί, η 

παραγωγή από το σύστημα παρουσιάζεται στο χάρτη που επιδεικνύει τα πακέτα στα οποία 

η συλλογή βιομάζας είναι η καταλληλότερη. Το σύστημα έχει εφαρμοστεί προκαταρκτικά 

στη περιοχή Savona  της Λιγυρίας (Ιταλία). 

 Το σύστημα εφαρμόστηκε στην ένωση δήμων στην ορεινή περιοχή Val Bormida 

(περιοχή Savona, Ιταλία). Αυτή η περιοχή έχει 42.000 κατοίκους, και η γενική απαίτηση 

ενέργειας (που περιλαμβάνει και βιομηχανικές δραστηριότητες) είναι 105 MWthermal και 

136 MWe/χρόνο. Η περιοχή Val Bormida (περίπου 500 km2) καλύπτεται σχεδόν εξ 

ολοκλήρου από φυσική δασική βλάστηση (συνήθως ομοιογενές δάσος σκληρού ξύλου). 

 Για να διαμορφώσει το πρόβλημα βελτιστοποίησης, η περιοχή διαιρέθηκε σε 370 

πακέτα που χαρακτηρίζονται από έναν από τέσσερις κύριους τύπους βιομάζας (οξιά, 

βαλανιδιά, κάστανο, κωνοφόρο) που βρίσκονται σε διάφορα μέρη της περιοχής. Επιπλέον, 

τα απορρίμματα βιομάζας που προέρχονται από δέκα βιομηχανικές περιοχές λήφθηκαν 

υπόψη. 

 Οι τοπικές αρχές έχουν στόχο να εγκαταστήσουν έξι εγκαταστάσεις βιομάζας σε 

ενέργεια. Ο αριθμός εγκαταστάσεων είναι εξαιτίας των ειδικών συμφερόντων των έξι 

δήμων, για τον κάθε έναν από τους οποίους είχε προσδιοριστεί μια περιοχή όπου θα 

χτιστούν θερμικές ενεργειακές εγκαταστάσεις. 

 Η απόφαση σχετικά με την τεχνολογία ενεργειακής παραγωγής (καύση βιομάζας) 

έχει επίσης ξεκαθαρίσει. Αυτές οι εγκαταστάσεις (και συνεπώς τα κόστη εγκατάστασης 

και τα κόστη ηλεκτρικής και θερμικής ενεργειακής διανομής) ήταν αξιολογημένα ώστε να 

διαρκέσουν έναν μέσο κύκλο ζωής 20 ετών. 

 Για διάφορους λόγους (περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς, πολιτικούς, κ.λπ.), ένας 

στόχος των τοπικών αρχών ήταν να εξασφαλίσουν ότι η γενική ενεργειακή ανάγκη σε 
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εκείνη την περιοχή θα καλυφθεί για ένα ελάχιστο ποσοστό 10% από την εκμετάλλευση 

βιομάζας. 

 Απ’ την άλλη, οι ιθύνοντες δεν έχουν μια σαφή ιδέα για διάφορες πτυχές του 

προβλήματος: 

• τον προσδιορισμό του βέλτιστου μεγέθους, από την άποψη της ενεργειακής παραγωγής, 

κάθε εγκατάστασης  

• τον προσδιορισμό της βέλτιστης ποσότητας θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται σε κάθε εγκατάσταση  

• τον προσδιορισμό ενός βέλτιστου σχεδίου εκμετάλλευσης των πακέτων. 

 Κατά συνέπεια, το DSS που παρουσιάζεται εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

τους βοηθήσει στις αποφάσεις τους. Στις ακόλουθες υποενότητες παρουσιάζονται, τα 

αποτελέσματα που επιτυγχάνονται από το πρόβλημα βελτιστοποίησης για διάφορες 

παραμέτρους. Σε όλα τα προβλήματα, CAPmin=0 MW, CAPmax=36 MW, και  το αi 

τέθηκε είτε στο 5% είτε στο 1% σύμφωνα με τους κανονισμούς για τον κάθε τύπο ειδικής 

βιομάζας στο πακέτο i. Παρακάτω στον πίνακα 34 παρουσιάζεται η βέλτιστη λύση για -

χ=10% (δηλ., το ελάχιστο ποσοστό που κάνει εκμεταλλεύσιμη της χρήσης ενέργειας 

βιομάζας είναι 10%).  

 

Πίνακας 34. Αποτελέσματα βελτιστοποίησης του προβλήματος Val Bormida με χ=10% 
k Τοποθεσία γκ yk CAPk

1 Altare 0 1 3.03 
2 Cairo Montenote 0 1 17.35 
3 Calizzano 0 1 2.02 
4 Calcare 0 1 7.04 
5 Mallare 1 0.25 4.89 
6 Millesimo 0 1 3.96 

 

 Ο πίνακας εκθέτει τις βέλτιστες τιμές των απόφασης μεταβλητών που λαμβάνονται 

με την επίλυση του προβλήματος βελτιστοποίησης για  χ= 10%. Η βέλτιστη αξία της 

αντικειμενικής συνάρτησης είναι σε αυτήν την περίπτωση περίπου 621.000 €/έτος. 

Αποδίδει ότι μόνο το 1.9% της συνολικής ποσότητας βιομάζας που υπάρχει στη Val 

Bormida αξιοποιείται πραγματικά, παρέχοντας μια συνολική ενεργειακή παραγωγή που 

ανέρχεται στο 14% ολόκληρης της ζήτησης ενέργειας. 

 Στη βέλτιστη λύση, η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται μόνο σε μια από τις 

εγκαταστάσεις, δηλαδή αυτή εντοπίστηκε κοντά στην πόλη Mallare. Αυτό οφείλεται στο 
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γεγονός ότι καθορίζεται μια ανάγκη χαμηλής θερμικής ενέργειας για το δήμο Mallare. 

Κατά συνέπεια, δεδομένου ότι επιβάλλεται η προτεινόμενη μορφή εγκατάστασης του 

εργοστασίου σε εκείνο τον δήμο, είναι κατάλληλο για την ηλεκτρική ενεργειακή 

παραγωγή. 

 Οι εθνικοί και ευρωπαϊκοί νόμοι που εξετάζουν τη δασική διαχείριση πλούτου 

συστήνουν ότι, σε περίπτωση που ένας δήμος επιθυμεί να διαχειριστεί μια δασώδη 

περιοχή του ακόμη και με τις ελάχιστες επεμβάσεις, πρέπει να παρουσιαστεί ένα σχέδιο 

εικοσαετούς διαχείρισης της περιοχής. Αυτά τα σχέδια συχνά σχεδιάζονται αυτοτελώς, 

χωρίς οποιοδήποτε συντονισμό μεταξύ των γειτονικών δήμων. 

 Αυτή η εργασία παρουσίασε το πρόβλημα ορίζοντας ένα βέλτιστο σχέδιο 

εκμετάλλευσης της βιομάζας για μια κοινοπραξία δήμων σε μια ιταλική ορεινή περιοχή. Η 

κύρια προτεινόμενη καινοτομία θεωρείται ο προσδιορισμός μιας περιεκτικής ποσοτικής 

προσέγγισης, βασισμένης σε ένα DSS που μπορεί να προτείνει τις ενέργειες και τις 

πολιτικές που θα ωθήσουν τη χρησιμοποίηση βιομάζας. Συγκεκριμένα, με αυτήν την 

προσέγγιση είναι δυνατό να προγραμματιστεί η εκμετάλλευση βιομάζας σε μια περιοχή, 

που ταξινομεί τις εγκαταστάσεις και που ελέγχει την απόδοση του γενικού συστήματος. 

Αυτό το εργαλείο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να προτείνει πώς να ληφθεί η 

ενέργεια από τη βιομάζα όχι μόνο εκεί όπου παράγονται πλεονάσματα ή υπολείμματα 

βιομάζας ή συλλέγονται αποκλειστικά για το σκοπό αυτό, αλλά και εκεί όπου είναι φυσικά 

διαθέσιμα. Περισσότερο συγκεκριμένα, σε αυτήν την εργασία η διαθέσιμη βιομάζα που 

είναι παρούσα στη περιοχή διαιρείται σε πακέτα (διαφορετικών περιοχών) που 

αντιστοιχούν σε περιοχές που χαρακτηρίζονται από έναν κυρίαρχο τύπο βιομάζας. Αυτή η 

δομή επιτρέπει τα πακέτα να χρησιμοποιηθούν, με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζοντας ότι 

τέτοια εκμετάλλευση είναι βιώσιμη για το οικοσύστημα, καθώς επίσης και αξιολογώντας 

σωστά τις δαπάνες συλλογής της δασικής βιομάζας. Κατά συνέπεια, είναι δυνατό να 

ληφθούν υπόψη οι ενεργειακές ανάγκες της μελετημένης περιοχής, η δέσμευση για τη 

χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων πόρων, και η αναγκαιότητα ελέγχου του δασικού 

οικοσυστήματος. 

 Ένα περαιτέρω καινοτόμο χαρακτηριστικό γνώρισμα αυτής της προσέγγισης 

βρίσκεται στην εφαρμογή των μαθηματικών τεχνολογιών βελτιστοποίησης που 

ενσωματώνονται σε ένα GIS και μια βάση δεδομένων, της οποίας οι πληροφορίες πρέπει 

να συγκεντρωθούν μέσω των πειραματικών δοκιμών και της αλληλεπίδρασης με τους 
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εμπειρογνώμονες. Η προτεινόμενη προσέγγιση είναι αρκετά γενική, δεδομένου ότι μπορεί 

να επεκταθεί σε διαφορετικές περιφερειακές καταστάσεις. 

 Τα αποτελέσματα που επιτυγχάνονται σε μια μικρή ιταλική ορεινή περιοχή 

δείχνουν ότι μόνο ένα σχετικά μικρό μέρος (16%) της ενεργειακής ανάγκης στην περιοχή 

μπορεί να ικανοποιηθεί με λογικό κόστος από την ενέργεια καύσης βιομάζας. Επιπλέον, 

αυτή η παραγωγή ικανοποιεί κυρίως τοπικές ανάγκες θερμικής ενέργειας, ενώ η ηλεκτρική 

ενέργεια παράγεται μόνο όταν η ζήτηση σε ορισμένες εγκαταστάσεις είναι χαμηλή. Είναι 

σημαντικό να σημειωθεί ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη οι περιβαλλοντικές εξωτερικές 

διαστάσεις του προβλήματος, όπως ο επαυξημένος έλεγχος της περιοχής λόγω της 

συλλογής ξυλείας. 

 Πρέπει ακόμα να εξερευνηθούν πολλά ζητήματα, όπως η επιρροή των τοπικών 

πολιτικών ενεργειακής παραγωγής που βασίζονται στις ανανεώσιμες πηγές στη σφαιρική 

μείωση της παγκόσμιας ρύπανσης, την ανάγκη για μια ακριβή αξιολόγηση των 

κυβερνητικών πολιτικών που πιθανόν θα συνεισέφεραν στις τοπικές δραστηριότητες για 

την άμεση και έμμεση προστασία του περιβάλλοντος, και την ειδικότερες ανάγκες  για 

τεχνολογίες που βελτιώνουν την απόδοση από τη ενεργειακή παραγωγή με τη μείωση του 

κόστους και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 Η εργασίες στο μέλλον συνεπάγονται την ανάπτυξη DSS που να μπορούν να 

υποστηρίζουν τον καθορισμό των σχεδίων εκμετάλλευσης βιομάζας (καθορισμός 

τοποθεσίας εγκαταστάσεων, ορισμός μεγέθους εγκαταστάσεων, οργάνωση και σχεδιασμός 

συλλογής βιομάζας, κ.λπ.) διαφορετικών για κάθε έτος. Συγκεκριμένα πρέπει να 

μελετηθούν, η ανάπτυξη και η προσαρμογή ενός ακριβούς προτύπου που να 

αντιπροσωπεύει τη δυναμική ανάπτυξη της βιομάζας και, σε αυτήν την περίπτωση, η 

εφαρμογή προσεγγίσεων δυναμικής βελτιστοποίησης πρέπει να αντικαταστήσει μια 

προσέγγιση βασισμένη μόνο στην εφαρμογή του μαθηματικού προγραμματισμού. Τέλος 

πρέπει να εξεταστούν η δυνατότητα χρήσης διαφορετικών τύπων εγκαταστάσεων 

μετατροπής, με ιδιαίτερη προσοχή στις τεχνολογίες που εφαρμόζουν μια υψηλότερη 

αποδοτικότητα όπως οι εγκαταστάσεις αερίωσης (Bridgwater, 1995). 

9.5. Συγκεντρωτικός σχεδιασμός 

 Αυτή τη στιγμή, σε πολλές χώρες τα βασικά προβλήματα σχετικά με τη χρήση της 

διαθέσιμης βιομάζας υπολειμμάτων για ενεργειακή παραγωγή είναι η συχνά περιορισμένη 

διαθεσιμότητα και τα υψηλά κόστη έναντι των ορυκτών καυσίμων. Αυτό είναι ιδιαίτερα 



  198

αληθές σε μια πυκνοκατοικημένη και βιομηχανοποιημένη χώρα όπως π.χ. η Ολλανδία. 

Επομένως, μία βέλτιστη χρησιμοποίηση των πόρων βιομάζας  σημαίνει ότι επιδιώκεται 

μια μέγιστη ενεργειακή παραγωγή με τα ελάχιστα κόστη (Dornburg και Faaij, 2001). Ο 

μεγάλος αριθμός πιθανών συνδυασμών ρευμάτων βιομάζας, επιλογών μετατροπής, 

κλίμακας, συστημάτων logistics και ενεργειακής μεταφοράς παραγωγής, κάνει δύσκολο το 

προσδιορισμό βέλτιστων συστημάτων. Εδώ παρουσιάζεται μια περιεκτική ανάλυση 

εκείνων των παραγόντων και παρέχει μια προσέγγιση για το προσδιορισμό  βέλτιστων 

συστημάτων βιοενέργειας είτε από πλευράς κόστους είτε ενέργειας. 

 Αυτή η ανάλυση συστημάτων αξιολογεί και συγκρίνει πολλές αλυσίδες 

βιοενέργειας σε μια ευρεία κλίμακα σύμφωνα με την ενεργειακή παραγωγή και τα κόστη. 

Πραγματοποιούνται εκτενείς αναλύσεις ευαισθησίας για να ερευνήσουν τις αβεβαιότητες 

και την επιρροή συνθηκών και παραμέτρων τοποθεσίας. Η ανάλυση που παρουσιάζεται 

εδώ κατά προσέγγιση μπορεί εύκολα να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές και χώρες.  

 Το κόστος διαθεσιμότητας και παραγωγής βιομάζας είναι ουσιαστικό στη 

χρησιμοποίησή της ως πρώτη ύλη για τη βιοενέργεια και άλλα προϊόντα. Έχουν γίνει 

ιδιαίτερες προσπάθειες να υπολογιστεί το συνολικό ποσό της διαθέσιμης βιομάζας και του 

μέσου κόστους παραγωγής της (Perlack et al., 2005  Gan και Smith, 2006b). Τέτοιες 

προσπάθειες είναι σημαντικές και αντιπροσωπεύουν τα αρχικά βήματα προς την 

κατανόηση της ανταγωνιστικής δυνατότητας και κόστους της βιομάζας και της 

βιοενέργειας. Ακόμα, θα ήταν σημαντικότερο εάν θα μπορούσαμε να υπολογίσουμε τις 

καμπύλες εφοδιασμού της βιομάζας και τα προϊόντα που παράγονται απ’ αυτή. Οι 

καμπύλες εφοδιασμού, είναι πρόκληση να υπολογιστούν λόγω των περιορισμένων 

στοιχείων και της έλλειψης μιας γενικής διαδικασίας εκτίμησης και μπορούν να 

βοηθήσουν καλύτερα να γίνει κατανοητό το κόστος διαθεσιμότητας και παραγωγής 

βιομάζας και βιοενέργειας και να παρέχουν τις πιο λεπτομερείς και χρήσιμες πληροφορίες 

για την καθοδήγηση της ανάπτυξης βιοενέργειας. Εδώ (Gan, 2007) γίνεται προσπάθεια να 

παρουσιαστεί η ανάπτυξη ενός αναλυτικού πλαισίου για τέτοιες καμπύλες και να 

εφαρμοστούν στην περίπτωση των καταγεγραμμένων υπολειμμάτων υλοτομίας, μια από 

τις σημαντικότερες δασικές πηγές βιομάζας στις ΗΠΑ (Gan και Smith, 2006a). 

 Η θεωρητική προσέγγιση (Gan, 2007) χρησιμοποιείται για να υπολογίσει εμπειρικά 

τις καμπύλες εφοδιασμού του πρώτης ύλης, της ηλεκτρικής ενέργειας, και της μετατροπής 

του CO2 από τα υπολείμματα υλοτομίας στις ΗΠΑ. Οι καμπύλες εφοδιασμού 

αποκαλύπτουν τα ελάχιστα κόστη που απαιτούνται για να παραχθούν διαφορετικά ποσά 
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υπολειμμάτων υλοτομίας και της συνισταμένης ηλεκτρικής ενέργειας και της μετατροπής 

του CO2. Τα εμπειρικά αποτελέσματα επίσης προτείνουν την περιφερειακή διανομή/τη 

συγκέντρωση υπολειμμάτων υλοτομίας και την ανταγωνιστικότητα κόστους κάθε μιας 

περιοχής στη χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων υλοτομίας για την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Τα υπολείμματα υλοτομίας, δεν είναι ακόμα ανταγωνιστικά ως προς το κόστος 

με τον άνθρακα για την ηλεκτρική παραγωγή, είναι μεταξύ των λιγότερων δαπανηρών 

δασικών πηγών βιομάζας στις ΗΠΑ. 

 Η γνώση αυτή (Gan, 2007) συμβάλλει και στην εμπειρική εκτίμηση του 

εφοδιασμού της βιομάζας και των τελικών προϊόντων (ηλεκτρική ενέργεια και μετατροπή 

του CO2) και την ανάπτυξη μιας αναλυτικής διαδικασίας για τις καμπύλες εφοδιασμού. Η 

διαδικασία, που αναπτύσσεται εν τούτοις σε επίπεδο ηλεκτρικής παραγωγής που 

χρησιμοποιεί τα υπολείμματα υλοτομίας, θα μπορούσε να γίνει μια γενική μέθοδος για τον 

εφοδιασμό βιομάζας σε βιοενέργεια, και ο μετριασμός του CO2 και με μερικές 

δευτερεύουσες τροποποιήσεις, θα μπορούσε επίσης να εφαρμοστεί σε διαφορετικά 

προϊόντα. Τα εμπειρικά πλεονεκτήματα εκτίμησης ενημερώνουν τη προηγούμενη δουλειά 

των Gan και Smith (2006a) επάνω στο βέλτιστο μέγεθος εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας καθώς επίσης και το κόστος παραγωγής από τη πρώτη ύλη, την ηλεκτρική 

ενέργεια, και τη μετατροπή του άνθρακα χρησιμοποιώντας την ανάλυση δεδομένων 

Δασικών Υπολειμμάτων (FIA) και τα ενεργειακά κόστη/τιμές. Αυτά τα αποτελέσματα θα 

είναι σημαντικά για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την ανάπτυξη και την επέκταση 

βιοενέργειας γενικά και τη χρησιμοποίηση των υπολειμμάτων υλοτομίας για το μετριασμό 

της παραγωγής βιοενέργειας και εκπομπής του CO2. Αυτή η προσέγγιση εξετάζει τα 

κόστη και της παραγωγής πρώτης ύλης και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Με την 

ελαχιστοποίηση του κόστους της παραδοθείσας πρώτης ύλης και της παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας, καθορίζεται το βέλτιστο μέγεθος εγκαταστάσεων παραγωγής 

ενέργειας, το οποίο στη συνέχεια χρησιμοποιείται για να υπολογίσει το συνολικό κόστος 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Οι καμπύλες εφοδιασμού της πρώτης ύλης βιομάζας και 

η ηλεκτρική ενέργεια δημιουργούνται έπειτα με τη συνάθροιση ποσοτήτων που 

παράγονται σε όλες τις μονάδες σε μια μελέτη περιοχής όπως στο σχήμα 34. Τέλος, η 

αντικατάσταση εκπομπών άνθρακα λαμβάνεται με βάση το κόστος παραγωγής 

ηλεκτρισμού και το ποσοστό εκπομπής άνθρακα από εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας 

με καύση άνθρακα σε κάθε μια χωρική μονάδα. 
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 Η προσέγγιση εφαρμόζεται στην περίπτωση των υπολειμμάτων υλοτομίας μέσα 

στις ΗΠΑ. Οι κατ' εκτίμηση καμπύλες εφοδιασμού για τα υπολείμματα υλοτομίας, 

ηλεκτρικής ενέργειας, και μετατροπής άνθρακα είναι αρκετά ελαστικές έξω από τα δύο 

άκρα των καμπύλων. Και ο εφοδιασμός των υπολειμμάτων υλοτομίας είναι ελαστικότερος 

από την ηλεκτρική ενέργεια ή τη μετατροπή του άνθρακα. Στο σύνολο, υπάρχουν 35 

εκατομμύρια τόνοι πυκνότητας βιομάζας πρώτης ύλης που μπορούν να παρασχεθούν από 

τα υπολείμματα υλοτομίας, τα οποία μπορούν να παράγουν 66 εκ. kWh ηλεκτρικής 

ενέργειας και να μετατραπούν σε 17 εκατομμύρια τόνους εκπομπής άνθρακα. Ο 

εφοδιασμός των υπολειμμάτων υλοτομίας είναι επικεντρωμένες σε μερικές περιοχές, 

ιδιαίτερα στα βορειοανατολικά και το νότο. 

 Κατά μέσον όρο, το μέσο κόστος παραδοθείσας παραγωγής των υπολειμμάτων 

υλοτομίας είναι $40/t βιομάζας πυκνότητας ($33/t βιομάζας πυκνότητας εάν εξεταστεί 

μόνο το οριακό τμηματικό κόστος), που  είναι ευνοϊκό συγκρινόμενο με το κόστος 

παραγωγής βιομάζας που λαμβάνεται από τις γρήγορου κύκλου φυτείες ξυλείας 

συγκομιδής και τις αραιώσεις επεξεργασίας καυσίμων. Το κόστος μεσαίας παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας και της μετατροπής άνθρακα είναι $51/MWh και $57/t C, 

αντίστοιχα. Το κόστος μπορεί να είναι ακόμα χαμηλότερο εάν επιβαρύνονται μόνο με τα 

πρόσθετα κόστη πέρα από τα παραδοσιακά κόστη συγκομιδής ξυλείας για τη παραγωγή 

υπολειμμάτων υλοτομίας. Αν και το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από 

τα υπολείμματα υλοτομίας είναι υψηλότερο από αυτό της ηλεκτρικής ενέργειας που 

παράγεται από τα ορυκτά καύσιμα, η αντικατάσταση του άνθρακα με τα υπολείμματα 

υλοτομίας στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αντιπροσωπεύει μια οικονομικά βιώσιμη 

επιλογή για το μετριασμό εκπομπών άνθρακα. 

 Η προσέγγιση που αναπτύσσεται εδώ (Gan, 2007) μπορεί να εφαρμοστεί και με 

άλλες πηγές βιομάζας και, με δευτερεύουσες τροποποιήσεις, διαφορετικοί τύποι 

βιοενεργειών ή προϊόντων βασισμένων στη βιομάζα. Και τα θεωρητικά και τα εμπειρικά 

αποτελέσματα αποκαλύπτουν χρήσιμες επιπτώσεις από την ανάπτυξη και την επέκταση 

βιοενέργειας. Κατ' αρχάς, είναι ουσιαστικό να ενσωματώνεται στην παραγωγή πρώτης 

ύλης, η ενεργειακή διατήρηση, και τα περιβαλλοντικά κέρδη/κόστη στην εκτίμηση και 

ανάπτυξη προγραμμάτων και πολιτικών βιοενέργειας. Η αποδοτική ανάπτυξη της 

βιοενέργειας βρίσκεται στη βελτιστοποίηση ολόκληρης της αλυσίδας αξιών της. Από αυτή 

την άποψη θα ήταν αποδοτικότερο, οι πολιτικές που ενθαρρύνουν την κάθετη 

ολοκλήρωση της βιομηχανίας και την εσωτερική διευθέτηση ή την ανακούφιση 
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εξωτερικών ζητημάτων (π.χ., περιβαλλοντική εξωτερικότητα) να συνδέονται με την 

παραγωγή και την κατανάλωση βιοενέργειας. Δεύτερον, η βιομάζα με πυκνότητα διανομής 

σε σημαντικό χώρο είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει σοβαρά το κόστος παραγωγής 

της βιοενέργειας. Υψηλής χωρικής πυκνότητας βιομάζα τείνει να μειώσει τα κόστη 

παραγωγής δεδομένου ότι αυτό θα μειώσει την εργασία μεταφοράς βιομάζας. Κατά 

συνέπεια, η περιοχή που ορίζεται για τη βιομάζα/τη παραγωγή βιοενέργειας πρέπει να 

είναι σχετικά συγκεντρωμένη. Ο τεμαχισμός δασικών περιοχών υλοτομίας μπορεί να 

ασκήσει αρνητικές επιδράσεις στη δασική ανάπτυξη βιοενέργειας όπως θα αυξήσει και τα 

έξοδα μεταφοράς βιομάζας. Τρίτον, κατ' εκτίμηση ο εφοδιασμός και το χωρικό σχέδιο 

διανομής των υπολειμμάτων υλοτομίας προσφέρουν χρήσιμες πληροφορίες για τον 

καθορισμό της κλίμακας και της θέσης των εγκαταστάσεων χρησιμοποίησης 

υπολειμμάτων υλοτομίας και την οικονομική δυνατότητα πραγματοποίησης τέτοιων 

εγκαταστάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος και την ανταγωνιστικότητα της 

μετατροπής του CO2 μέσω της ηλεκτρικής παραγωγής χρησιμοποιώντας τα υπολείμματα 

υλοτομίας, τα οικονομικά κίνητρα (επιχορηγήσεις ή χρεώσεις φόρου) που παρέχονται για 

τέτοια ανάπτυξη εμφανίζεται να είναι μια οικονομικώς αποδοτική πολιτική επιλογή για τις 

εκπομπές του CO2.  

Τέλος, τα υπολείμματα υλοτομίας παράγονται από κοινού με άλλα δασικά 

προϊόντα (π.χ., ξυλεία) και υπηρεσίες (π.χ., βιοποικιλότητα, εδαφολογική 

παραγωγικότητα, κ.λπ.) και όπως παρουσιάστηκε νωρίτερα το κόστος εφοδιασμού 

υπολειμμάτων θα είναι χαμηλότερο εάν χρησιμοποιείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα 

συγκομιδής ξυλείας.  Επομένως, οι πολιτικές για την προώθηση της χρησιμοποίησης 

υπολειμμάτων υλοτομίας πρέπει να συντονιστούν με όσους ασχολούνται σχετικά με τη 

δασική διαχείριση/συντήρηση, τη συγκομιδή ξυλείας, και τη προστασία του 

περιβάλλοντος. 
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Εικόνα 35. Εφοδιασμός υπολειμμάτων υλοτομίας, ηλεκτρισμού και εκπομπών άνθρακα σε 
σχέση με το κόστος (τιμές 2007) στις ΗΠΑ.  
(α) Εφοδιασμός υπολειμμάτων υλοτομίας. (β) Εφοδιασμός ηλεκτρικής ενέργειας που 
παράγεται από υπολείμματα υλοτομίας. (c) Εκπομπές εκπομπών άνθρακα αντικατάστασης 
κάρβουνου με υπολείμματα υλοτομίας στη παραγωγή ηλεκτρισμού  
 

 Αυτή η μελέτη (Gan, 2007) μπορεί να βελτιωθεί σε διάφορες πτυχές. Κατ' αρχάς, η 

χωρική μονάδα βάσης που χρησιμοποιείται. Εν τούτοις αυτό το επίπεδο χωρικής ανάλυσης 

είναι σύμφωνο με τη στατιστική ισχύ της ανάλυσης δεδομένων Δασικών Υπολειμμάτων 

(FIA), τα πολιτειακά σύνορα αποκλείουν την ίδρυση εγκαταστάσεων βιομάζας που 

χρησιμοποιούν προμήθειες πρώτης ύλης μέσω των κρατικών συνόρων. Αν και το ζήτημα 

των συνόρων δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί συνολικά σε οποιοδήποτε επίπεδο η χωρική 

ανάλυση, μπορεί να μετριαστεί εάν χρησιμοποιείται μια αναλυτικότερη μορφή της. 

Δεύτερον, αυτή η ανάλυση είναι κυρίως βασισμένη στα κόστη παραγωγής, συγκεκριμένα 

στο κόστος παραγωγής βιομάζας και τη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Ο εφοδιασμός 

της βιομάζας θα μπορούσε να παρακολουθήσει και άλλους παράγοντες όπως η 
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περιβαλλοντική θεώρηση. Για παράδειγμα, οι υπερβολικές αφαιρέσεις υπολειμμάτων 

υλοτομίας έχουν επιπτώσεις στη μακροπρόθεσμη εδαφολογική παραγωγικότητα και τη 

βιοποικιλότητα. Εν τούτοις σε αυτήν την ανάλυση ένα λογικό ποσοστό (30%) των 

υπολειμμάτων υλοτομίας καθορίζεται εξωγενώς ως μη συλλέξιμο εξαιτίας των 

περιορισμών που επιβάλλονται από τα δεδομένα του εδάφους, τη λειτουργία 

μηχανημάτων, και τη παραγωγικότητα του χώματος. Θα ήταν ιδανικό να ενσωματωθεί 

ενδογενώς η σχέση μεταξύ του ποσού της αφαιρούμενης βιομάζας και της 

παραγωγικότητα περιοχών με την παραγωγή εφοδιαστικών καμπύλων. Η μελλοντική 

έρευνα θα μπορούσε να κατευθυνθεί στον έλεγχο αυτών των περιορισμών. 

9.6. Εναλλακτική χρήση παραγόμενης ενέργειας βιομάζας 

 9.6.1 Χρήση της βιομάζας για παραγωγή θερμότητας 

 Η παλαιότερη χρήση της βιομάζας είναι η καύση. Επιτυγχάνεται παρουσία αέρα σε 

θερμοκρασίες, που κυμαίνονται από 1000-1500C και παρέχει θερμότητα, η οποία μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί με διάφορους τρόπους. Μεγάλες ποσότητες βιομάζας 

χρησιμοποιούνται σήμερα με καύση κυρίως για παραγωγή θερμότητας, αλλά σαν 

διεργασία έχει χαμηλό βαθμό απόδοσης, συνήθως κάτω του 40%. 
 

 Τα παραδοσιακά τζάκια έχουν βαθμό απόδοσης, που κυμαίνεται μεταξύ 10-20%, 

ενώ μερικές σύγχρονες κατασκευές τζακιών επιτυγχάνουν υψηλούς βαθμούς απόδοσης της 

τάξης του 60-80%. 

9.6.2 Θέρμανση κτιρίων με βιομάζα 

 Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση κτιρίων με τζάκι, σόμπα ή 

σύστημα κεντρικής θέρμανσης. Η καύση ξύλων σε σόμπες είναι ευρύτατα διαδεδομένη 

σήμερα σε αγροτικά σπίτια, όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες βιομάζας, κυρίως από το 

κόψιμο δένδρων και κυρίως ελιάς. 

 Πολλά σπίτια χρησιμοποιούν για θέρμανση τζάκια με την καύση ξύλων. Ενώ τα 

παλαιότερα τζάκια είχαν χαμηλούς βαθμούς απόδοσης, σήμερα τα σύγχρονα τζάκια έχουν 

υψηλούς βαθμούς απόδοσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θέρμανση ολόκληρης 

της κατοικίας. 
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 Αρκετά διαδεδομένα είναι επίσης σήμερα τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης με 

χρήση ξύλων ή πυρηνόξυλου. Αυτά χρησιμοποιούνται σαν εναλλακτική λύση των 

συστημάτων θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Ο καυστήρας τους 

είναι διαφορετικός από εκείνο του πετρελαίου και αποτελείται από έναν έλικα, που 

μεταφέρει το πυρηνόξυλο από το σιλό στην εστία καύσης, ενώ ένας ανεμιστήρας 

χρησιμοποιείται για την παροχή αέρα, που υποβοηθεί την καύση. Στην περίπτωση αυτή ο 

ιδιοκτήτης αγοράζει το πυρηνόξυλο σε σακιά από ένα πυρηνελαιουργείο και κατά τακτά 

χρονικά διαστήματα γεμίζει το σιλό του καυστήρα. Επειδή το πυρηνόξυλο είναι 

διαβρωτικό, λόγω του ότι περιέχει υπολείμματα οξέων, θα πρέπει το σύστημα καύσης να 

κατασκευάζεται από ανθεκτικά υλικά. Το κόστος του καυστήρα για χρήση πυρηνόξυλου 

είναι ελαφρά μεγαλύτερο από εκείνο του πετρελαίου (μαζούτ ή ντήζελ) ή του υγραερίου. 

Όμως, το κόστος του πυρηνόξυλου σε σχέση με την ενεργειακή του αξία είναι χαμηλότερο 

από του πετρελαίου ή του υγραερίου. 

 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο γεγονός, ότι ο καυστήρας του πυρηνόξυλου 

μετά το τέλος της χρήσης του διατηρεί μία μικρή εστία φωτιάς για χρονικό διάστημα 2-3 

ημερών.  

 Εάν χρησιμοποιηθεί ξανά στο χρονικό αυτό διάστημα, η ανάφλεξη του 

πυρηνόξυλου γίνεται αμέσως, ενώ όταν χρησιμοποιηθεί μετά την παρέλευση του χρονικού 

διαστήματος των 2-3 ημερών, όταν η εστία φωτιάς θα έχει σβήσει, θα πρέπει ο χρήστης 

του καυστήρα να προκαλέσει μία ανάφλεξη (π.χ. λίγο βαμβάκι με οινόπνευμα αναμμένο). 

 Η ενεργειακή αξία του ξύλου και του πυρηνόξυλου είναι περίπου 3500 kcal/Kg, 

δηλαδή περίπου το ένα τρίτο του πετρελαίου. 

 Για τη θέρμανση μιας κατοικίας με πυρηνόξυλο με ανάγκες 15.000 kcal/ώρα και 

εφόσον ο βαθμός απόδοσης του συστήματος κεντρικής θέρμανσης είναι 70%, απαιτούνται 

περίπου 6 χλγ/ώρα πυρηνόξυλου. 

 Εφόσον στην ίδια κατοικία χρησιμοποιηθεί ντήζελ και ο βαθμός απόδοσης του 

συστήματος θέρμανσης είναι 80%, απαιτούνται περίπου 1,875 kg/ώρα ντήζελ. 

 Επομένως, είναι αρκετά συμφέρουσα η θέρμανση κτιρίων με πυρηνόξυλο αντί του 

ντήζελ, τουλάχιστον με τις σημερινές τιμές των καυσίμων αυτών. 

 Για θέρμανση επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα είδη βιομάζας, όπως 

δασικά υπολείμματα, γεωργικά υπολείμματα, υπολείμματα ξυλουργείων κ.λπ. 
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9.6.3 Παραγωγή θερμότητας σε βιοτεχνίες-βιομηχανίες 

 Στην Κρήτη αλλά και αλλού το πυρηνόξυλο χρησιμοποιείται από πολλές βιοτεχνίες 

σαν καύσιμη ύλη, όπως φούρνοι, ασβεστοκάμινοι κ.ά., κυρίως λόγω της χαμηλής τιμής 

του σε σχέση με τη θερμιδική αξία του.  

 Χρησιμοποιείται, όμως, και σαν κύρια καύσιμη ύλη στα πυρηνελαιουργεία, δηλαδή 

στις βιομηχανίες που το παράγουν. Τα καυσαέρια από την καύση του χρησιμοποιούνται 

για την ξήρανση της υγρής ελαιοπυρήνας στο ξηραντήριο, ενώ επίσης χρησιμοποιείται και 

στους λέβητες παραγωγής ατμού. 

 Ορισμένα πυρηνελαιουργεία διαθέτουν μονάδες διαχωρισμού του πυρηνόξυλου σε 

ένα κυτταρινούχο τμήμα και σε ένα άλλο τμήμα πλούσιο σε πρωτεΐνες, που 

χρησιμοποιείται στη βιομηχανία ζωοτροφών. Το κυτταρινούχο τμήμα του πυρηνόξυλου, 

μετά το διαχωρισμό του, έχει μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από το πυρηνόξυλο πριν το 

διαχωρισμό. 

 Υπάρχουν, βέβαια, και λίγες βιοτεχνίες, που χρησιμοποιούν το κυτταρινούχο 

τμήμα του πυρηνόξυλου σαν καύσιμη ύλη. 

9.6.4 Θέρμανση θερμοκηπίων 

 Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη γεωργία για θέρμανση γεωργικών και 

κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων, για ξήρανση γεωργικών προϊόντων κ.ά. Τα τελευταία 15 

χρόνια (Κίττας et al., 2002) η παραγωγή θερμότητας με καύση βιομάζας για θέρμανση 

θερμοκηπίων εξαπλώθηκε με γρήγορους ρυθμούς στη χώρα μας. Αυτό οφείλεται σε 

μεγάλο βαθμό στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους που διατέθηκαν για την 

κατασκευή θερμοκηπίων με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, με έμφαση στη 

θέρμανση από βιομάζα. 

 Μία σχετικά νέα μέθοδος θέρμανσης θερμοκηπίων με χρήση βιομάζας αποτελεί η 

θέρμανση με ελαιοπυρηνόξυλο. Το πυρηνόξυλο από κατάλληλα σιλό μεταφέρεται σε ένα 

καυστήρα/λέβητα, και το θερμό νερό που παράγεται κυκλοφορώντας σε επιδαπέδιο 

σύστημα σωληνώσεων που βρίσκεται εντός του θερμοκηπίου θερμαίνει το χώρο. Το 

πυρηνόξυλο μεταφέρεται αυτόματα στον καυστήρα, ενώ με ένα ανεμιστήρα διοχετεύεται 

αέρας στον καυστήρα για να διευκολύνει την καύση. Στην περίπτωση επιδαπέδιου 

συστήματος πλαστικών σωληνώσεων η θερμοκρασία του θερμού νερού κυμαίνεται στους 

55 οC περίπου και η θερμοκρασία του νερού επιστροφής 5-8 οC χαμηλότερα. Σημαντικό 
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καυσαέρια

ΣΙΛΟ ελαιοπυρηνόξυλο ΠΑΡΑΓΩΓΗ Θερμό ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟ
ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟΥ ΘΕΡΜΟΥ νερό

ΝΕΡΟΥ

κρύο νερό

πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών είναι ότι αυτοματοποιούνται πλήρως και μπορούν να 

επιτύχουν πλήρη έλεγχο της θερμοκρασίας εντός του θερμοκηπίου. 

 Στο σχήμα 36 παρουσιάζεται το διάγραμμα ενός τέτοιου συστήματος θέρμανσης. 

Η μέθοδος αυτή θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν τα θερμοκήπια 

βρίσκονται κοντά σε ελαιοπαραγωγικές περιοχές, που υπάρχει διαθέσιμο 

ελαιοπυρηνόξυλο. 

 
 
Σχήμα 36. Θέρμανση Θερμοκηπίων με Ελαιοπυρηνόξυλο 
 

 

 

 

 

 Τα συστήματα αυτά θέρμανσης βρίσκουν τελευταία πολλές εφαρμογές στην Κρήτη 

αλλά και αλλού για θέρμανση κτιρίων και θερμοκηπίων, καθώς παρουσιάζουν πολλά 

πλεονεκτήματα όπως : 

1. Χαμηλό κόστος καυσίμου 

2. Δυνατότητα πλήρους αυτοματισμού 

3. Ύπαρξη τοπικά της ενεργειακής πρώτης ύλης. 

Διακρίνονται τρεις ομάδες "χρηστών" βιομάζας:  

 • αυτοί που χρησιμοποιούν τη βιομάζα συνειδητά και την προτιμούν έναντι των άλλων 

καυσίμων. 

 • αυτοί που την χρησιμοποιούν αναγκαστικά μόνο όταν η τιμή της είναι συμφέρουσα. 

 • αυτοί που την θεωρούν αναχρονιστική και προβληματική, αλλά προμηθεύτηκαν τα 

συστήματα στα πλαίσια προγραμμάτων. 

Αξίζει επίσης να επισημανθούν οι εξής γενικές παρατηρήσεις:  

 - Σε πολλές περιπτώσεις προτιμώνται τοπικοί κατασκευαστές (καλύτερη τιμή, 

εξυπηρέτηση στη πληρωμή, ταχύτερη επέμβαση σε περίπτωση προβλήματος, κ.α.).  

 - Οι παραγωγοί συνηθίζουν να αντιγράφουν ήδη δοκιμασμένες λύσεις από άλλους 

παραγωγούς επαναλαμβάνοντας συνήθως τα ίδια λάθη.  



  207

 - Τα συστήματα θέρμανσης που χρηματοδοτούνται στα πλαίσια προγραμμάτων 

απαιτείται μεν να διαθέτουν κάποιο πιστοποιητικό ελέγχου από το Ινστιτούτο 

Γεωργικών Μηχανημάτων και Κατασκευών (Ι.ΓΕ.Μ.Κ.), αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι 

υποχρεούνται να ικανοποιούν κάποιες προδιαγραφές.  

Τα συστήματα θέρμανσης με βιομάζα που καταγράφηκαν απαρτίζονταν από έξη 

όχι τρία μέρη:  

 - αποθήκη βιομάζας  

 - σιλό τροφοδοσίας του καυστήρα  

 - καυστήρα  

 - σύστημα διανομής της θερμότητας  

 - εξοπλισμό ελέγχου και ασφαλείας  

 - εξοπλισμό ελέγχου εκπομπών καυσαερίων και αιθάλης  

Το σύστημα διανομής της θερμότητας δεν διαφοροποιείται ανάλογα με το αν 

πρόκειται για θέρμανση με βιομάζα ή με άλλο καύσιμο, αλλά είναι σημαντικό να 

σημειώσουμε ότι τα περισσότερα θερμοκήπια χρησιμοποιούν επιδαπέδια θέρμανση 

χαμηλής θερμοκρασίας (45 - 50 °C).  

Οι καυστήρες είναι όλοι τύπου σταθερής σχάρας, οι περισσότεροι με μονή ή διπλή 

σειρά κατακόρυφων σωλήνων νερού. Η τροφοδοσία με πρωτεύοντα αέρα γίνεται με 

διέλευση διαμέσου του καυσίμου (through burning) ενώ σε κανένα σύστημα δεν 

εντοπίσαμε τροφοδοσία με δευτερεύοντα αέρα στο θάλαμο καύσης.  

Η τροφοδοσία του καυστήρα με καύσιμο σε όλες τις περιπτώσεις πραγματοποιείται 

με κοχλία από σιλό μικρής χωρητικότητας προσαρτημένο στον καυστήρα. Για την 

παράταση της αυτονομίας του συστήματος οι παραγωγοί έχουν κατασκευάσει συστήματα 

πλήρωσης του σιλό από αποθήκη βιομάζας μεγαλύτερης χωρητικότητας. Αυτή μπορεί να 

είναι είτε ο χώρος στον οποίο εκφορτώνεται η βιομάζα κατά την παραλαβή της είτε 

ενδιάμεσο σιλό μεγαλύτερης χωρητικότητας. Η δεύτερη περίπτωση είναι η πιο 

συνηθισμένη.  

Στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την 100% υποκατάσταση με βιομάζα των 

συμβατικών καυσίμων στη θέρμανση των θερμοκηπίων της Μαγνησίας και με βάση τις 

πρώτες εντυπώσεις από την επιτόπια εξέταση των υπαρχόντων συστημάτων και τις 

συζητήσεις με τους παραγωγούς, πιστεύουμε ότι θα βοηθήσουν σημαντικά οι ακόλουθες 

ενέργειες:  
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 - Καθιέρωση προδιαγραφών για τα συστήματα θέρμανσης θερμοκηπίων με βιομάζα 

(αποθήκευση, τροφοδοσία καυσίμου, απόδοση λέβητα, «slagging», ρύπανση, σύστημα 

ελέγχου, κ.α.) έστω και σε εθελοντικό και συμβουλευτικό επίπεδο σε πρώτη φάση. 

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η Δανία και η Αυστρία, που είναι από τους πρωτοπόρους 

στη χρήση βιομάζας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα, καταβάλουν σημαντικές 

προσπάθειες για την καθιέρωση τεχνικών προδιαγραφών τόσο για τα συστήματα 

καύσης όσο και για την ποιότητα των βιοκαυσίμων, σε εθελοντικό κυρίως επίπεδο. 

Πρόσφατα μάλιστα, εξέδωσαν συμβουλευτικά εγχειρίδια για τη χρήση άχυρου και 

δασικής ξυλείας.  

 - Επιδότηση της χρησιμοποίησης της βιομάζας στα θερμοκήπια για εξασφάλιση 

ανταγωνιστικών τιμών έναντι των άλλων καυσίμων. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η 

επιδότηση της χρήσης της βιομάζας, και όχι μόνο των συστημάτων, αποτελεί μια από 

τις δράσεις του προγράμματος για την βιοενέργεια του 2000 των ΗΠΑ.  

 - Υποστήριξη και παρακολούθηση των «σκαπανέων» για την εξασφάλιση «καλού 

ονόματος» για τη βιομάζα για θέρμανση των θερμοκηπίων.  

 - Διερεύνηση λύσεων για τη χρησιμοποίηση και άλλων πηγών βιομάζας στα 

θερμοκήπια της περιοχής (π.χ. κλαδοδέματα, πριονίδια, φλοιούς ξύλων).  

Για να επαληθεύσουμε την εφικτότητα της τελευταίας πρότασης καταγράψαμε τις 

διαθέσιμες εναλλακτικές πηγές βιομάζας γεωργικής προέλευσης στις πέντε περιοχές με 

θερμοκήπια της Μαγνησίας. Η καταγραφή της βιομάζας έγινε σε μία μέση απόσταση 20 

km από κάθε «θερμοκηπιακή περιοχή» σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Borjensson 

et al., 1996, Faaij, 1997). Σε όλες τις περιοχές οι θεωρητικά διαθέσιμες ποσότητες 

υπερβαίνουν κατά πολύ τις σημερινές καταναλώσεις ενέργειας για θέρμανση των 

θερμοκηπίων. Στο Βελεστίνο και στον Αλμυρό υπερτερούν τα άχυρα σιτηρών και τα 

στελέχη βαμβακιάς ενώ στις άλλες δύο περιοχές υπερτερούν τα κλαδοδέματα. 

Υπολογίστηκε ότι η ενέργεια που περιέχεται στα κλαδοδέματα που παράγονται θεωρητικά 

στη Μαγνησία περιέχει 10 φορές την ενέργεια των συμβατικών καυσίμων που 

καταναλώνονται σήμερα στην περιοχή για θέρμανση των θερμοκηπίων. Η κατά 100% 

υποκατάσταση με βιομάζα των συμβατικών καυσίμων για θέρμανση των θερμοκηπίων της 

Μαγνησίας είναι συνεπώς θεωρητικά εφικτή.  

Στη Μαγνησία (Πίνακας 37) το 16% της ενέργειας που χρησιμοποιείται για 

θέρμανση θερμοκηπίων προέρχεται από βιομάζα. Η κατά 100% υποκατάσταση των 
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χρησιμοποιούμενων συμβατικών καυσίμων είναι θεωρητικά εφικτή. Σημαντικό ρόλο σε 

αυτό θα παίξουν:  

 - η αξιοπιστία και φιλικότητα των συστημάτων θέρμανσης (προδιαγραφές, 

επιδοτήσεις, υποστήριξη χρηστών, κ.α.)  

 - η εξασφάλιση χαμηλών συγκριτικών τιμών για τη βιομάζα (διεύρυνση των 

χρησιμοποιούμενων τύπων βιομάζας, επιδότηση χρήσης, κ.α.)  

8.6.5 Χρήση της βιομάζας για τηλεθέρμανση 

 Η βιομάζα, είτε δασική είτε άλλης μορφής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

τηλεθέρμανση.  

 Στην περίπτωση αυτή παράγεται θερμό νερό σε έναν κεντρικό καυστήρα με την 

καύση της βιομάζας και το θερμό νερό μεταφέρεται με έναν καλά μονωμένο υπόγειο 

σωλήνα στην περιοχή χρήσης του. 

Πίνακας 37. Ποσότητες βιομάζας ανά κατηγορία σε περιοχές του ν. Μαγνησίας 
Κατηγορίες Βιομάζας  Περιοχές  

Αγριά -Λεχώνια  Διμήνι –Ν. Ιωνία  Βελεστίνο  Ν. Αγχίαλος  Αλμυρός  

Κλαδοδέματα (tn)  3.421 9.982 2.874 7.426  5.069 

Ξύλο  531 285 94 156  39 

Άχυρο   2.012 6.163 1.047  8.023 

Στελέχη βαμβακιού   134 27.892 96  12.481 

Κότσαλα καλαμποκιού   32 314 20  371 

Στελέχη καλαμποκιού   75 737 47  870 

Πυρηνόξυλο  54 121 4 104  216 

Περικάρπιο αμυγδάλων   1.282 104 730  156 

Πυρήνες ροδάκινων       

  

Κάθε κτίριο, που είναι συνδεδεμένο με το δίκτυο, μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

θερμό νερό για να καλύψει τις ανάγκες θέρμανσής του. Χρησιμοποιούνται συνήθως δύο 

κεντρικοί σωλήνες, σε κλειστό δίκτυο, ένας για τη προσαγωγή του θερμού νερού και ένας 

για την απαγωγή του και την επαναφορά του στο λέβητα για αναθέρμανση. 

 Για τη μεταφορά του νερού χρησιμοποιούνται αντλίες και καλά μονωμένοι 

σωλήνες, όπου η πτώση της θερμοκρασίας του νερού είναι κάτω του 1C ανά 1 Km 

σωλήνα. 
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βιοαέριο

ΧΩΡΟΣ
Στερεά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

απορρίματα ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Στραγγίσματα για 
περαιτέρω επεξεργασία

9.6.6 Παραγωγή βιοαερίου από τους χώρους υγειονομικής ταφής 

στερεών απορριμμάτων 

 Κατά την ταφή των στερεών απορριμμάτων σε κατάλληλους χώρους λαμβάνεται 

μέριμνα κατασκευής εγκαταστάσεων συλλογής του παραγόμενου βιοαερίου. 

 Το βιοαέριο παράγεται από τη ζύμωση των οργανικών ουσιών των απορριμμάτων 

απουσία αέρα και η παραγωγή του διαρκεί αρκετά χρόνια. Για τη συλλογή του 

τοποθετούνται κατά διαστήματα σωληνώσεις, που οδηγούν το παραγόμενο βιοαέριο στους 

χώρους συγκέντρωσης και αποθήκευσής του. 

 Ανάλογα με το μέγεθος του χώρου υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων η 

ποσότητα του παραγόμενου βιοαερίου μπορεί να είναι μικρότερη ή μεγαλύτερη και μπορεί 

είτε απλώς να καεί είτε να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

 Συλλογή του βιοαερίου από χώρους υγειονομικής ταφής γίνεται σήμερα με 

κατάλληλες επεμβάσεις, ακόμα και όταν δεν έχει ληφθεί μέριμνα κατασκευής των 

κατάλληλων συστημάτων κατά τη δημιουργία του χώρου υγειονομικής ταφής. 

Σχήμα 38. Παραγωγή Βιοαερίου από χώρο Υγειονομικής Ταφής Στερεών Απορριμμάτων 

 

 

 

 

 

  

Το Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυττάλειας (ΚΕΛΨ) είναι η κύρια μονάδα 

επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, με μέση τιμή εισερχομένων 

λυμάτων 760.000 m3/d. Οι εγκαταστάσεις του κατασκευάστηκαν σε φάσεις. Οι 

εγκαταστάσεις της Α΄ Φάσης λειτουργούν από το 1994, ενώ τότε ξεκίνησε η δοκιμαστική 

λειτουργία των εγκαταστάσεων της Β΄ Φάσης που ολοκληρώθηκαν το 2009. Οι 

εγκαταστάσεις της Α΄ Φάσης περιλαμβάνουν προεπεξεργασία των λυμάτων στις 

εγκαταστάσεις του Ακροκεράμου, με απομάκρυνση των βαρέων στερεών, εσχάρωση 

εξάμμωση και απόσμηση. Τα προεπεξεργασμένα λύματα μεταφέρονται με υποθαλάσσιους 
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αγωγούς στη νήσο Ψυττάλεια όπου η επεξεργασία συνεχίζεται στις δεξαμενές 

πρωτοβάθμιας καθίζησης και η επεξεργασία της ιλύος, που περιλαμβάνει προπάχυνση, 

αναερόβια χώνευση μεταπάχυνση και αφυδάτωση. Οι εγκαταστάσεις της Β΄ Φάσης 

περιλαμβάνουν βιολογική βαθμίδα επεξεργασίας των λυμάτων με το σύστημα της 

ενεργούς ιλύος, αποτελείται από τους βιολογικούς αντιδραστήρες και τις τελικές 

καθιζήσεις, καθώς και την επεξεργασία της βιολογικής ιλύος που περιλαμβάνει μηχανική 

πάχυνση αναερόβια χώνευση, μεταπάχυνση και αφυδάτωση. Κατά τη διεργασία της 

χώνευσης της πρωτοβάθμιας ιλύος παράγονται κατά μέσο όρο περίπου 50.000 m3 

βιοαερίου την ημέρα. Το βιοαέριο αποτελείται κυρίως από μεθάνιο CH4 σε ποσοστό 61 - 

65% και διοξείδιο του άνθρακα CO2 σε ποσοστό 34 - 38%.  Επίσης το βιοαέριο 

περιέχει και υδρόθειο H2S σε συγκέντρωση 1.000–1.200 ppm. Το βιοαέριο 

χρησιμοποιείται ως καύσιμο στη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής 

ενέργειας (ΣΗΘΕ), ηλεκτρικής ισχύος 7,14 MW και 10,35 MW ωφέλιμης θερμότητας. Το 

βιοαέριο που παράγεται στους χωνευτές κατευθύνεται στα αεριοφυλάκια και αφού 

καθαριστεί στην πλυντρίδα, προκειμένου η συγκέντρωση του υδρόθειου να φθάσει σε 

επίπεδα χαμηλότερα από 1000 ppm, στη συνέχεια συμπιέζεται σε 3 συμπιεστές και 

κατόπιν υποβάλλεται σε αφύγρανση. Στη συνέχεια το συμπιεσμένο βιοαέριο καίγεται στις 

3 αεριομηχανές και μέσω των 3 γεννητριών, η χημική ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική 

ενέργεια που διοχετεύεται στο δίκτυο του ΚΕΛΨ καλύπτοντας τις ανάγκες των 

εγκαταστάσεων επεξεργασίας, καθώς επίσης και σε θερμική ενέργεια, η οποία αξιοποιείται 

με την ψύξη των λιπαντικών και του νερού των χιτωνίων των αερομηχανών και μέσω 

εναλλακτών καλύπτει τις θερμικές ανάγκες των χωνευτών. Οι τρεις εγκατεστημένες 

αεριομηχανές καταναλώνουν βιοαέριο σε πίεση 3,2 bar. Οι γεννήτριες παράγουν ρεύμα 

3300 V. H τάση αυτή μετασχηματίζεται σε 20 kV και στη συνέχεια διατίθεται στις 

εγκαταστάσεις του ΚΕΛΨ και στον ΔΕΣΜΗΕ. Στην παρούσα φάση η παραγωγή της 

μονάδας ΣΗΘΕ καλύπτει τις ανάγκες των εγκαταστάσεων Α΄ Φάσης του ΚΕΛΨ σε 

ηλεκτρική ενέργεια και θερμική ενέργεια (θέρμανση δεξαμενών αναερόβιας χώνευσης), με 

αντίστοιχη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους, ενώ παράλληλα υπάρχει οικονομικό 

όφελος μέσω της πώλησης της περίσσειας της ηλεκτρικής ενέργειας στον ΔΕΣΜΗΕ. Η 

συνολική μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανέρχεται κατά μέσο όρο σε 2.700 

ΜWh. Με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται οι ενεργειακές απαιτήσεις για 

την λειτουργία των εγκαταστάσεων Α΄ Φάσης που ανέρχονται μηνιαίως κατά μέσο όρο σε 

1.414 ΜWh και η ιδιοκατανάλωση της μονάδας ΣΗΘΕ που είναι 255 ΜWh. 
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Ιλύς από δεξαμενή
Α΄καθίζησης

∆ΕΞΑΜΕΝΗ βιοαέριο
ΧΩΝΕΥΣΗΣ

Ιλύς από δεξαμενή Η ιλύς υφίσταται περαιτέρω
Β΄καθίζησης   επεξεργασία για μείωση

        της υγρασίας της

9.6.7 Παραγωγή βιοαερίου από την ιλύ που παράγεται στις 

εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων 

 Η ιλύς που παράγεται στις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αστικών λυμάτων μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή βιοαερίου. Η διαδικασία είναι οικονομικά βιώσιμη σε 

μεγάλες εγκαταστάσεις επεξεργασίας δυναμικότητας άνω των 50.000-100.000 

ισοδυνάμων κατοίκων ή σε μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες. 

 Η παραγόμενη πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια ιλύς χωνεύεται σε μεγάλους 

αντιδραστήρες, όπου παράγεται το βιοαέριο, ενώ η χωνευθείσα ιλύς υφίσταται 

επεξεργασία σε επόμενο στάδιο για τη μείωση της υγρασίας της με φίλτρανση, 

φυγοκέντριση ή ξήρανση. 

 Το παραγόμενο βιοαέριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή θερμότητας με 

καύση, μέρος της οποίας χρησιμοποιείται για τη θέρμανση του βιοαντιδραστήρα, όπως 

επίσης και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Στην Κρήτη λειτουργούν σήμερα εγκαταστάσεις παραγωγής βιοαερίου από την ιλύ 

των εγκαταστάσεων επεξεργασίας των αστικών λυμάτων στα Χανιά και το Ηράκλειο. 

 Η προκύπτουσα χωνεμένη ιλύς είναι σταθεροποιημένη και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στη γεωργία σαν λίπασμα ή εδαφοβελτιωτικό, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις (ΚΥΑ 80568/4225/22-3-91). 

Σχήμα 39. Παραγωγή Βιοαερίου από την ιλύ Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Αστικών 
Λυμάτων 

 

 

 

 

 

Μπορεί επίσης να λειτουργήσει ένας αναερόβιος αντιδραστήρας, ο οποίος να έχει 

την ικανότητα της επεξεργασίας ικανής ποσότητας ζωικών λυμάτων σε σύντομο χρονικό 

διάστημα. Ειδικότερα πρέπει να δοθεί έμφαση α) στη μείωση του ρυπαντικού φορτίου των 

αποβλήτων ώστε μετά την επεξεργασία τους να μπορούν να διοχετευτούν άμεσα στον 

αποδέκτη- έδαφος και β) την παραγωγή βιοαερίου, ποιοτικά και ποσοτικά αποδεκτού. Ο 
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αντιδραστήρας θα πρέπει επίσης να έχει χαμηλό κόστος κατασκευής και να είναι εύκολος 

στην χρήση του.  

Η επιλογή του χώρου παραγωγής πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει 

μικρή απόσταση από το χώρο παραγωγής των λυμάτων ή των ζωικών αποβλήτων. Ο 

βιολογικός αντιδραστήρας περιλαμβάνει μια αναερόβια δεξαμενή  επεξεργασίας των 

λυμάτων με εξωτερική μόνωση , μέσα στην οποία να υπάρχει αισθητήρας θερμοκρασιών 

και αισθητήρας μέτρησης pH σε θέσεις τέτοιες ώστε να έρχονται σε επαφή με τον κύριο 

όγκο των λυμάτων. Χρησιμοποιούνται υποβρύχιες αντλίες με ένα σύστημα σε σχήμα Π ως 

αναδευτήρες των λυμάτων καθώς και σύστημα εξαγωγής τους από τη δεξαμενή. Οι 

αντλίες πρέπει να είναι συνδεδεμένες με χρονοδιακόπτη ώστε να λειτουργεί σε 

προκαθορισμένα χρονικά διαστήματα. Ο αντιδραστήρας περιλαμβάνει επίσης μια 

αντίσταση και δύο θερμοστάτες για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας στα όρια ενεργοποίησης 

των αναερόβιων μικροοργανισμών. Στο πάνω μέρος του βρίσκεται η έξοδος του βιοαερίου 

η οποία είναι συνδεδεμένη με ένα σωλήνα που οδηγεί στο σύστημα αποθήκευσης του. Η 

αποθήκευση του βιοαερίου γίνεται σε μία τηλεσκοπική δεξαμενή στο κάτω μέρος της 

οποίας έχει τοποθετηθεί νερό. Στην αναερόβια δεξαμενή υπάρχει βάνα εκκένωσης των 

λυμάτων και στη δεξαμενή αποθήκευσης του βιοαερίου υπάρχουν βάνες εκκένωσης του 

νερού στον πυθμένα και του αερίου στην οροφή.  

Μετά την εισαγωγή των λυμάτων, το σύστημα σφραγίζεται αεροστεγώς. Η 

διαδικασία της αποικοδόμησης αρχίζει με τη δράση των αερόβιων βακτηρίων με 

αποτέλεσμα το διαλυμένο οξυγόνο που υπήρχε στα λύματα να καταναλώνεται ραγδαίως. 

Η αναερόβια αποσύνθεση των οργανικών ουσιών αρχίζει από τη δημιουργία 

περιβάλλοντος απουσίας οξυγόνου.  

Η ανάδευση των λυμάτων γίνεται με ανακύκλωση των λυμάτων διαμέσου 

συστήματος υποβρύχιας αντλίας – χρονοδιακόπτη. Η δημιουργία φυσαλίδων αερίου από 

την αποσύνθεση της οργανικής ουσίας δημιουργεί αύξηση της πίεσης μέσα στη δεξαμενή, 

η οποία διευκολύνει την προώθηση του παραγόμενου αερίου δια μέσου πλαστικού σωλήνα 

προς την δεξαμενή αποθήκευσης του βιοαερίου.  

Η δεξαμενή αποθήκευσης λειτουργεί τηλεσκοπικά με τη βοήθεια της άνωσης. Το 

κάτω μέρος της δεξαμενής είναι γεμάτο με νερό και το βιοαέριο που παράγεται από την 

αναερόβια δεξαμενή διέρχεται μέσω του νερού, το οποίο ως διαλύτης δεσμεύει ορισμένη 

ποσότητα υδρόθειου και αμμωνίας. Με τη βοήθεια της άνωσης, το αέριο που είναι πιο 

ελαφρύ από τον αέρα πιέζει το επάνω μέρος της δεξαμενής, και το ανάγκαζε σε ανοδική 
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πορεία. Από την άνοδο της δεξαμενής γίνεται η μέτρηση του παραγόμενου όγκου του 

βιοαερίου. Όταν η δεξαμενή φθάσει στο ανώτερο σημείο της, γίνεται εξαγωγή του 

βιοαερίου από βάνα που υπάρχει στο επάνω μέρος της.  

Η αναερόβια επεξεργασία των λυμάτων έχει ως αποτέλεσμα τη διάσπαση των 

οργανικών ουσιών σε άλλες οργανικές ουσίες μικρότερου μοριακού βάρους, και την 

παραγωγή μεθανίου και διοξειδίου του άνθρακα. Στην χημική αυτή διαδικασία οφείλεται η 

κατά 53% μείωση του άνθρακα. Η μείωση της στερεάς ουσίας αρχίζει από την εισαγωγή 

των λυμάτων στον βιολογικό αντιδραστήρα με χαμηλό ρυθμό συνεχίζεται με υψηλό ρυθμό 

και στο τέλος ο ρυθμός αυτός μειώνεται εωσότου να μηδενιστεί. Η μείωση αυτή είναι 

αποτέλεσμα της μετατροπής της στερεάς ουσίας σε βιοαέριο. Είναι αναμενόμενο να 

υπάρξει κατά τη διάρκεια της αναερόβιας αποικοδόμησης μεγάλη μείωση των πτητικών 

στερεών. 

Τα ενεργειακά οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του συστήματος επεξεργασίας 

λυμάτων συνοψίζονται στα ακόλουθα:  

 1. Στην παραγωγή βιοαερίου   

 2. Την εκτίμηση ότι δαπανώνται μικρότερα ποσά ενέργειας σε σχέση με άλλες μεθόδους 

επεξεργασίας λυμάτων.  

 3. Στην παραγωγή αζωτούχου λιπάσματος, του οποίου η βιομηχανική παραγωγή είναι 

ιδιαίτερα ενεργοβόρα .  

Ο βιολογικός αντιδραστήρας μπορεί να λειτουργήσει σε πραγματικές συνθήκες ως 

σύστημα επεξεργασίας των λυμάτων σε μια κτηνοτροφική εκμετάλλευση ή σε άλλη 

μονάδα με εκμεταλλεύσιμη παραγωγή λυμάτων.  

9.6.8 Παραγωγή βιοαερίου από απόβλητα ελαιουργείων 

 Τα απόβλητα των ελαιουργείων έχουν υψηλό ρυπαντικό φορτίο, είναι δύσκολα 

επεξεργάσιμα με συμβατικά συστήματα αερόβιας βιολογικής επεξεργασίας, περιέχουν 

πολλές οργανικές ουσίες και είναι κατάλληλα για παραγωγή βιοαερίου με αναερόβια 

χώνευση. Σε μία πιλοτική εγκατάσταση επεξεργασίας ελαιουργικών αποβλήτων στην 

Κάνδανο Χανίων τα απόβλητα καθιζάνουν με την παραμονή τους σε μεγάλες δεξαμενές 

για ορισμένο χρονικό διάστημα. Το υπερκείμενο υγρό και το υπόλειμμα υφίστανται 

αναερόβια χώνευση σε διαφορετικούς χωνευτές με διαφορετικούς χρόνους παραμονής. Το 

παραγόμενο βιοαέριο οδηγείται σε αεριοφυλάκιο, απ’ όπου στη συγκεκριμένη 

εγκατάσταση καίγεται ελεύθερα. 
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βιοαέριο

ΧΩΡΟΣ
Στερεά ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΦΗΣ

απορρίματα ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ

Στραγγίσματα για 
περαιτέρω επεξεργασία

 Τα υγρά απόβλητα από τους χωνευτήρες μετά την επεξεργασία τους και αφού έχει 

μειωθεί σημαντικά το ρυπαντικό τους φορτίο, μπορούν να διατεθούν σε κάποιο αποδέκτη. 

Σαν σοβαρό μειονέκτημα της μεθόδου αυτής επεξεργασίας των ελαιουργικών αποβλήτων, 

θα πρέπει να θεωρηθεί το μεγάλο κόστος κατασκευής των αρχικών εγκαταστάσεων, που 

είναι δυσβάσταχτο για ένα μέσο ελαιουργείο, καθώς και η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου 

προσωπικού για τη λειτουργία του συστήματος. 

 

Σχήμα 40. Παραγωγή Βιοαερίου από υγρά Απόβλητα Ελαιουργείου 
 

 

 

 

 

9.6.9 Η παραγωγή του πυρηνόξυλου στα πυρηνελαιουργεία 

 Η ελαιοπυρήνα από το ελαιουργείο μεταφέρεται στο πυρηνελαιουργείο για την 

παραλαβή του εναπομείναντος ελαίου. Εκεί, αρχικά, ξηραίνεται σε κατάλληλα 

ξηραντήρια, όπου μειώνεται η υγρασία της σε 10% περίπου. Στη συνέχεια εκχυλίζονται τα 

έλαια με τη χρήση του εξανίου σαν διαλυτικού. 

 Ο διαχωρισμός του ελαίου από το εξάνιο γίνεται κατόπιν με απόσταξη σε 

κατάλληλες στήλες, όπου λαμβάνεται το πυρηνέλαιο και ανακτάται το εξάνιο. Η 

ελαιοπυρήνα, μετά την ξήρανση και την εκχύλιση του ελαίου, έχει υγρασία περίπου 10% 

και είναι κατάλληλη για καύσιμο. 

 Σε ορισμένα πυρηνελαιουργεία ακολουθεί ένας διαχωρισμός του πυρηνόξυλου σε 

ένα τμήμα πλούσιο σε κυτταρίνες και σε ένα πλούσιο σε πρωτεΐνες. Το τμήμα του 

πυρηνόξυλου, που είναι πλούσιο σε κυτταρίνες, έχει μεγαλύτερη θερμογόνο δύναμη από 

το απλό πυρηνόξυλο. 
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εξάνιο
κυτταρινούχο

υγρή Ξηραντήριο εκχύλιση ∆ιαχωρισμός τμήμα
ελαιοπυρήνα αποξηραμένη πυρηνόξυλου
από το ελαιοπυρήνα πυρηνόξυλο-
ελαιουργείο χρήση σαν

καύσιμη ύλη
Μίγμα Πρωτεϊνούχο

εξανίου-πυρηνελαίου τμήμα
για διαχωρισμό πυρηνόξυλου

 Το πυρηνέλαιο που παράγεται στο πυρηνελαιουργείο, για να μετατραπεί σε 

βρώσιμο, υφίσταται το ραφινάρισμα, ακολουθεί δηλαδή τις διαδικασίες της 

εξουδετέρωσης των οξέων του, του αποχρωματισμού του και της απόσμησής του. 

 Η παραγωγή του πυρηνόξυλου σήμερα στην Κρήτη υπολογίζεται σε 110.000 tn 

ετησίως περίπου. 

Σχήμα 41. Παραγωγή Πυρηνόξυλου σε Πυρηνελαιουργείο 

 

 

 

 

9.6.10 Χρησιμοποίηση της βιομάζας για συμπαραγωγή θερμότητας και 

ηλεκτρισμού 

 Η βιομάζα χρησιμοποιείται για παραγωγή Ηλεκτρικής ενέργειας. Προτιμώνται τα 

συστήματα συμπαραγωγής γιατί επιτυγχάνουν υψηλούς συνολικούς βαθμούς απόδοσης 

της τάξης του 70-80%. Η τεχνολογία που χρησιμοποιείται είναι σχετικά απλή, όπου η 

βιομάζα χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού και αυτός για παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας με ατμοστρόβιλο. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί διαφορετική τεχνολογία, 

όπου η βιομάζα αεριοποιείται και τα αέρια καύσεως παράγουν ηλεκτρική ενέργεια με ένα 

αεριοστρόβιλο. Στην Ελλάδα έχουν αναφερθεί από το 1993 (Shooter et al., 1993) 

συστήματα για τη συμπαραγωγή από βιομάζα, ενώ έχει επίσης διερευνηθεί (Βουρδούμπας, 

1998) η δυνατότητα χρησιμοποίησης του πυρηνόξυλου για συμπαραγωγή. Σε άλλες χώρες 

επίσης η βιομάζα χρησιμοποιείται για συμπαραγωγή, όπως στις ΗΠΑ όπου για 

συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού χρησιμοποιείται στη δασική βιομάζα, όπου 

γίνεται καλλιέργεια ενεργειακών φυτειών. 

 Στη Δανία χρησιμοποιείται επίσης η βιομάζα είτε μόνη της είτε σε ανάμιξη με τον 

άνθρακα για συμπαραγωγή. Χρησιμοποιούνται άχυρο, κτηνοτροφικά απόβλητα, 

βιομηχανικά απόβλητα και υπολείμματα ξύλου. 
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 Για να είναι οικονομικά βιώσιμη η συμπαραγωγή από βιομάζα θα πρέπει να 

πωλείται όση ηλεκτρική ενέργεια δεν ιδιοκαταναλώνεται και να αξιοποιείται η 

συνπαραγόμενη θερμότητα, κάτι που δεν είναι πάντα εύκολο σε χώρες με ήπιο κλίμα όπως 

η Ελλάδα. 

9.6.11 ∆ημιουργία ενεργειακών φυτειών 

 Στις ενεργειακές φυτείες περιλαμβάνονται : 

 α) Γεωργικές φυτείες που τα παραγόμενα προϊόντα περιέχουν άμυλο ή σάκχαρο, το 

οποίο μπορεί να μετατραπεί σε αιθανόλη. 

 β) Γεωργικές φυτείες που τα παραγόμενα προϊόντα περιέχουν έλαια κατάλληλα για 

την παραγωγή βιολογικού ντήζελ. 

 γ) Δασικές φυτείες που η παραγόμενη βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού είτε με καύση είτε με κάποια άλλη θερμοχημική 

διεργασία. 

 Δύο είδη ενεργειακών φυτειών που θα μπορούσαν να αναπτυχθούν στην Ελλάδα. 

 1. Δασικές φυτείες για τη παραγωγή βιομάζας. 

 2. Γεωργικές φυτείες που παράγουν προϊόντα πλούσια σε σάκχαρα π.χ. γλυκό 

σόργο, τα οποία θα χρησιμεύουν σαν πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοαιθανόλης. 

 Τα επεξεργασμένα αστικά λύματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για άρδευση 

δασικών εκτάσεων όπου η παραγόμενη βιομάζα μπορεί να συλλεχθεί και να 

χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ενέργειας. 

 Εφόσον τα επεξεργασμένα αστικά λύματα διατίθενται για άρδευση δασικών 

εκτάσεων, θα πρέπει η ποιότητα εκροής τους να ακολουθεί ορισμένες προδιαγραφές. 

Συνεπώς η ποιότητα εκροής των επεξεργασμένων λυμάτων, όσον αφορά τις φυσικές, 

χημικές και μικροβιολογικές παραμέτρους, θα πρέπει να κυμαίνεται εντός ορισμένων 

ορίων, και επειδή τα προϊόντα των δασικών φυτειών δεν υπεισέρχονται στην τροφική 

αλυσίδα, τα όρια αυτά είναι πιο ελαστικά από εκείνα που θα πρέπει να ισχύουν στην 

περίπτωση που τα επεξεργασμένα αστικά λύματα αρδεύουν γεωργικές καλλιέργειες. 

 Αστικά λύματα που έχουν υποστεί δευτεροβάθμια επεξεργασία καθαρισμού είναι 

κατάλληλα για άρδευση δασικών εκτάσεων. 

 Η παραγωγικότητα σε βιομάζα της δασικής φυτείας είναι καθοριστικής σημασίας 

για την παραγωγή ενέργειας. Για τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης βιομάζας είναι 



  218

απαραίτητο να χρησιμοποιούνται είδη γρήγορης ανάπτυξης, με χρόνο ανάπτυξης περίπου 

5-7 έτη. 

 Η παραγωγικότητα της ενεργειακής φυτείας σε βιομάζα θα πρέπει να αναμένεται 

τουλάχιστον σε 1 tn ξηρής βιομάζας ανά εκτάριο και έτος. 

 Η βιομάζα αφού συλλεχθεί μπορεί να χρησιμοποιηθεί με καύση ή άλλες διεργασίες 

για παραγωγή ενέργειας. Αν δεχθούμε τη θερμογόνο δύναμη της ξηρής βιομάζας σε 3.500 

Kcal/Kg και το βαθμό απόδοσης του συστήματος σε 75%, θα πρέπει να αναμένεται 

παραγόμενη ωφέλιμη θερμότητα κατά την καύση 2.6 εκ. Kcal/εκτάριο και έτος, που 

ισοδυναμεί με 260 Κg πετρελαίου/εκτάριο και έτος. 

 Με την καύση της βιομάζας παράγεται θερμότητα, ηλεκτρική ενέργεια και 

συμπαραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού. Για τον υπολογισμό της καθαρής ενέργειας, 

δηλαδή της ενέργειας που προκύπτει από την ωφέλιμη ενέργεια που λαμβάνεται από τη 

βιομάζα αφού αφαιρεθεί η ενέργεια που έχει δαπανηθεί α)για την άρδευση της φυτείας, 

β)για τη συλλογή της βιομάζας και γ)για τη μεταφορά της βιομάζας μέχρι το σημείο 

χρησιμοποίησής της, θα πρέπει να γίνουν αναλυτικοί υπολογισμοί. Τα ενεργειακά κόστη 

ενός τέτοιου συστήματος είναι συνήθως αρκετά μικρότερα από την ωφέλιμη ενέργεια που 

παράγεται από τη βιομάζα. 

 Στην Ελλάδα σήμερα ο κύριος όγκος των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων 

διατίθεται σε υδάτινους αποδέκτες (θάλασσα) κυρίως λόγω του ότι η Ελλάδα σαν 

παραθαλάσσια χώρα διαθέτει μεγάλο μήκος ακτών. Εφόσον τα επεξεργασμένα αστικά 

λύματα πρόκειται να διατεθούν στο έδαφος, η διάθεσή τους στη δασοπονία πλεονεκτεί 

διότι : α)για την άρδευση δασικών εκτάσεων δεν απαιτείται τόσο καλή ποιότητα εκροής 

των επεξεργασμένων λυμάτων όσο απαιτείται τόσο καλή ποιότητα γεωργικών εκτάσεων. 

β)Δεν δημιουργούνται κοινωνικές αντιθέσεις για την άρδευση δασικών εκτάσεων όπως 

πιθανώς να συμβεί στην περίπτωση διάθεσής τους σε γεωργικές εκτάσεις. 

 Εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες εκτάσεις πλησίον της εγκατάστασης επεξεργασίας 

των αστικών λυμάτων, για την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και της αποφυγής 

κατασκευής δικτύων μεταφοράς, η διάθεση των επεξεργασμένων λυμάτων στη δασοπονία 

αποτελεί μία ελκυστική εναλλακτική λύση έναντι της διάθεσής τους σε υδάτινο αποδέκτη 

ή στη γεωργία. Σε μια τέτοια περίπτωση το ιδιοκτησιακό καθεστώς των δασικών εκτάσεων 

δεν θα πρέπει να αποτελέσει εμπόδιο στην προοπτική αυτή. 
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Νερό Μύκητες

ΓΛΥΚΟ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ σακχαρούχο ΥΔΑΤΙΚΟ ΖΥΜΩΣΗ ΑΠΟΣΤΑΞΗ
ΣΟΡΓΟ τμήμα ΔΙΑΛΥΜΑ

Κυτταρινούχο τμήμα Αιθανόλη
γαι καύσιμο

Παραγωγή ενέργειας
με καύση

9.6.12 Καλλιέργεια του γλυκού σόργου και χρήση του για παραγωγή 

αιθανόλης 

 Ο γλυκός σόργος είναι ένα φυτό πλούσιο σε σάκχαρα και καλλιεργείται σε πολλά 

μέρη κυρίως για παραγωγή ζάχαρης. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή 

αιθανόλης μετά από ζύμωση των σακχάρων του. Η απόδοση σε αιθανόλη μιας 

καλλιέργειας γλυκού σόργου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως: 

α) Ο τύπος της γεωργικής καλλιέργειας 

β) Η ποικιλία του φυτού 

γ) Η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία 

δ) Το είδος της ζύμης που χρησιμοποιείται κ.ά. 

 Μια ενδεικτική τιμή της παραγόμενης αιθανόλης είναι 150 kg ανά καλλιεργούμενο 

εκτάριο γλυκού σόργου. 

 Η κυτταρινούχα μάζα του γλυκού σόργου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή 

ενέργειας με καύση ή για την παραγωγή διαφόρων κυτταρινούχων προϊόντων μετά από 

κατάλληλη επεξεργασία και συμπίεση. Στο σχήμα 41 που ακολουθεί, φαίνεται η 

δυνατότητα παραγωγής ενέργειας από το γλυκό σόργο. 

Σχήμα 42. Δυνατότητες Παραγωγής Ενέργειας από Γλυκό Σόργο 

  

 

 

 

  

 

Η παραγόμενη αιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο οχημάτων είτε 

σκέτη είτε μετά από ανάμιξη με τη βενζίνη. Το κόστος καλλιέργειας του γλυκού σόργου 

περιλαμβάνει : 

α) Το κόστος της γης 

β) Το κόστος του νερού άρδευσης 

γ) Το κόστος της εργασίας 

δ) Το κόστος του μηχανολογικού εξοπλισμού 
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ε) Λοιπές κόστη 

 Η καλλιέργεια του γλυκού σόργου και η παραγωγή αιθανόλης για καύσιμο 

αποτελεί μία εναλλακτική προοπτική για ένα τμήμα της Ελληνικής γεωργίας. 

9.6.13 Παραγωγή ασβέστη με καύσιμη ύλη γεωργικά υπολείμματα 

 Η χρήση γεωργικών υπολειμμάτων σαν καύσιμη ύλη στη παραγωγή ασβέστη έχει 

βρει διάφορες εφαρμογές. Στα Τρίκαλα μία ασβεστοκάμινος χρησιμοποιεί σαν καύσιμη 

ύλη υπολείμματα βάμβακος, φλοιούς από αμύγδαλο, πριονίδι κ.ά. Σε άλλη ασβεστοκάμινο 

στα Χανιά χρησιμοποιείται πυρηνόξυλο σαν καύσιμη ύλη. Δεδομένου ότι το κόστος του 

καυσίμου συμμετέχει σε μεγάλο ποσοστό στο κόστος του τελικού προϊόντος, δηλαδή του 

ασβέστη, τα ασβεστοκάμινα ενδιαφέρονται να υποκαταστήσουν το ακριβό υγρό καύσιμο 

με φθηνά στερεά καύσιμα και κατά προτίμηση γεωργικά παραπροϊόντα και υπολείμματα. 

10. Σχεδιασμός δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων 

 Οι αντικειμενικοί στόχοι ενός υπεύθυνου για τον εθνικό σχεδιασμό, που είναι 

αρμόδιος να προτείνει μια στρατηγική εκμετάλλευσης βιομάζας για ολόκληρη τη χώρα, 

είναι διαφορετικοί από εκείνους των περιφερειακών αρμόδιων για το σχεδιασμό και των 

εκτελεστικών αρμοδίων ποιοι εφαρμόζουν τις πολιτικές σε μια μικρή κλίμακα με 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και περιορισμούς, π.χ. διαθεσιμότητα των πόρων, τοπολογικοί 

περιορισμοί και ενεργειακές ανάγκες (Ayoub et al., 2007). Τέτοιες διαφορές πρέπει να 

ληφθούν υπόψη στο πεδίο των αρμοδιοτήτων για την ανάπτυξη των συστημάτων για τις 

αποφάσεις και τον προγραμματισμό της υποστήριξης στην εκμετάλλευση της βιομάζας ως 

πηγής βιοενέργειας. Σε ένα ευρύτερο επίπεδο σχεδιασμού όπως το εθνικό, ένα κατά 

προσέγγιση μοντέλο κόστους είναι αρκετό αφού τα κύρια ζητήματα που το καθορίζουν 

είναι: οι διαθέσιμες ύλες βιομάζας σε ολόκληρη τη χώρα,  οι διαθέσιμες τεχνολογίες 

ενεργειακής μετατροπής για τη μετατροπή των διαφορετικών υλικών βιομάζας σε 

διαφορετικά μέσα βιοενέργειας. Τα οικονομικά αποτελέσματα (όπως το κόστος από τη 

ενεργειακή παραγωγή ή τα πιθανά νομοθετικά οφέλη) και το όφελος στην εφαρμογή της 

νομοθεσίας πρόληψης εκπομπής καυσαερίων, π.χ. η φορολογία εκπομπής, το 

χαρτοφυλάκιο ανανεώσιμων πηγών, η φορολογία τυπικών και ορυκτών καυσίμων. Με 

βάση τις αποφάσεις των αρμόδιων για το σχεδιασμό σε εθνικό επίπεδο, οι περιφερειακοί 

εκτελεστικοί αρμόδιοι και οι αρμόδιοι σχεδιασμού θα αποφασίσουν για τις λεπτομερειακές 
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μονάδες επεξεργασίας για να παρθούν αυτές τις αποφάσεις ως προς το βέλτιστο 

λεπτομερειακό μέγεθος κάθε εγκατάστασης βιομάζας και ως προς την άποψη της 

ενεργειακής παραγωγής και τροφοδοσίας το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας όσον 

αφορά τη συνολική παραχθείσα ενέργεια, τη ποσότητα βιομάζας που πρέπει να συλλεχθεί 

και τη λεπτομερή θέση για τη συλλογή και την παραγωγή της βιομάζας. Συγκεκριμένα, 

παρέχονται σε περιφερειακό επίπεδο, περισσότερες αναλυτικές πληροφορίες, έτσι ώστε να 

εφαρμόζεται για ολόκληρο τον κύκλο ζωής του ένα αυστηρό πρότυπο της εξεταζόμενης 

βιομάζας και τα λογιστικά κόστη, το κόστος παραγωγής της ενεργειακής μετατροπής από 

ολόκληρο το σύστημα και το κόστος εργασίας. Για να κρατήσουν την εκμετάλλευση 

βιομάζας βιώσιμη, οι χρήστες πρέπει να καθορίσουν αν είναι εφικτή, ποιου είδους 

συλλογή βιομάζας και ποιας ποσότητας, τα σημεία συλλογής και η γεωγραφική θέση τους. 

 Σύμφωνα με τις αποφάσεις που λαμβάνονται από τους περιφερειακούς αρμόδιους 

για το σχεδιασμό και την εκτέλεση, οι αποφάσεις του εθνικού επιπέδου μπορούν να 

εφαρμοστούν, να απορριφθούν ή να τροποποιηθούν. 

 Καθώς η μελέτη των στρατηγικών αποφάσεων που πρέπει να ληφθούν στο πλαίσιο 

σχεδιασμού των εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας αποτελεί το πρώτο βασικό βήμα στην 

προσέγγιση του νέου αυτού ερευνητικού πεδίου, στην παρούσα ενότητα επιλέχθηκε να 

παρουσιαστεί η κατάστρωση ενός γενικευμένου μοντέλου βελτιστοποίησης δικτύου 

εφοδιασμού βιομάζας για την εκλογή θέσης εγκατάστασης των κόμβων της. 

 Έστω μία εφοδιαστική αλυσίδα που αποτελείται από k επίπεδα με k=1,…,L, όπου L 

είναι το τελευταίο επίπεδο της αλυσίδας και κάθε επίπεδο k αποτελείται από i κόμβους, 

όπου i=1,…,n
k 
για κάθε επίπεδο k.  

 Σημειώνεται ότι η εφοδιαστική αλυσίδα αφορά ένα συγκεκριμένο τύπο βιομάζας 

και η μεταφορά του προϊόντος μπορεί να γίνει από κάθε κόμβο ενός επιπέδου προς 

οποιονδήποτε κόμβο ενός άλλου επιπέδου, με τους εξής περιορισμούς (Ιακώβου et al., 

2007): (α) Δεν πραγματοποιείται (οριζόντια) μεταφορά από κόμβο ενός επιπέδου σε άλλο 

κόμβο του ίδιου επιπέδου και (β) η μεταφορά πραγματοποιείται από κάθε κόμβο ενός 

επιπέδου προς οποιονδήποτε κόμβο ενός επόμενου επιπέδου και όχι προηγούμενου.  

 Για παράδειγμα, το μαθηματικό πρότυπο του προβλήματος βελτιστοποίησης μιας 

εφοδιαστικής αλυσίδας (Ιακώβου et al., 2007) συγκεκριμένου τύπου βιομάζας που 

αποτελείται από: 30 σημεία συλλογής, 4 σταθμούς προ-επεξεργασίας, 2 ενδιάμεσες 

αποθήκες και 1 τελικό σταθμό, έχει: 224 πραγματικές μεταβλητές, 37 δυαδικές μεταβλητές 

και 268 περιορισμούς. 
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11. Συμπεράσματα και μελλοντικά ερευνητικά πεδία 

 Οι ενεργειακές στρατηγικές των περισσότερων αναπτυγμένων χωρών 

(περιλαμβανομένων και των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων 

Πολιτειών) έχουν θέσει συγκεκριμένους στρατηγικούς στόχους για τη χρήση ανανεώσιμων 

πηγών ενέργειας. Ωστόσο, η ανάπτυξη και αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων 

αυτών απαιτούν τη σχεδίαση και διαχείριση των εφοδιαστικών αλυσίδων που 

προσαρμόζονται στις ανάγκες και απαιτήσεις όλων των σχετικών εταίρων και την 

επίτευξη συνεργασιών αμοιβαίας κερδοφορίας (win-win collaboration). 

 Οι αποφάσεις σε ένα επίπεδο ιεραρχικών διεργασιών λήψεως αποφάσεων θα είναι 

καθαρά μυωπικές (Iakovou et al., 2009) αν παίρνονται χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι 

επιπτώσεις τους στα υπόλοιπα ιεραρχικά επίπεδα. Επομένως είναι φανερά χρήσιμο στην 

εκτίμηση διαφορετικών σεναρίων να γίνει προσπάθεια για τη βελτιστοποίηση όλου του 

συστήματος αντί για την αναζήτηση βελτιστοποίησης κάθε ιεραρχικού επιπέδου. Η 

διαχείριση εφοδιαστικών αλυσίδων και τα logistics αναδύθηκαν σαν επιστημονικός τομέας 

κρίσιμης σημασίας για την ενεργειακή χρήση της βιομάζας. Υπάρχει έλλειψη 

γενικευμένων στρατηγικών μοντέλων για το σχεδιασμό εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας, 

διαχείρισης προσφοράς και ζήτησης και συντονισμό εφοδιαστικής αλυσίδας μέσα από 

μακράς πνοής συμβατικά δεσμευτικά μοντέλα και για outsourcing αποθήκευσης, 

μεταφοράς και διαχείριση και έλεγχο αποθεμάτων. 

 Η ανασκόπηση (Iakovou et al., 2009) ενισχύει την αντίληψη ότι τα πρακτικά 

προβλήματα στο σχεδιασμό και την εκτέλεση δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας 

για τη παραγωγή ενέργειας είναι σημαντικά για τους επενδυτές, τους ειδικούς στην 

επιλογή πολιτικής και λήψης απόφασης, καθώς οι ερευνητές ενεργητικά προσπαθούν να 

διαχειριστούν μερικά από αυτά τα προβλήματα. Προβλέπεται ότι το αναπτυσσόμενο 

γενικό εννοιολογικό πλαίσιο θα καταφέρει να δημιουργήσει νέες διευθύνσεις για το 

σχεδιασμό και την εκτέλεση αποδοτικών δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας για 

ενεργειακή παραγωγή.   

 Η διαμόρφωση μιας ανταγωνιστικής βιομηχανίας ενεργειακής παραγωγής από 

βιομάζα τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο είναι αναγκαία για την επίτευξη 

του Ευρωπαϊκού στόχου αντικατάστασης του 20% των ενεργειακών αναγκών από 

ανανεώσιμες πηγές και του ενός τετάρτου των καυσίμων  μεταφορών από βιοκαύσιμα 

μέχρι το 2030. Η νέα βιομηχανία θα πρέπει να βασίζεται σε αειφόρες και καινοτόμες 
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τεχνολογίες και να δημιουργεί ευκαιρίες ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας, της 

παραγωγής βιομάζας και βιοκαυσίμων, στο εμπόριο υγρών και στερεών καυσίμων και 

στην εφοδιαστική αλυσίδα τους. 

 Η έννοια των βιοδιυλιστηρίων δίνει μια πολλά υποσχόμενη διάσταση στην εξέλιξη 

της παράλληλης παραγωγής βιοκαυσίμων, χημικών και άλλων μορφών ενέργειας. Τα 

βιοδιυλιστήρια αναμένεται να αφομοιώσουν την εμπειρία που αναπτύσσεται στην ΕΕ, 

αλλά και παγκοσμίως, και να λειτουργήσουν με ακόμη μεγαλύτερες αποδόσεις, ενώ θα 

έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης των διαφόρων ιδιοτήτων των συστατικών της 

βιομάζας και των ενδιάμεσων προϊόντων της, μέσα από διαδικασίες ολιστικής διαχείρισης 

της εφοδιαστικής αλυσίδας παραγωγής βιοενέργειας, χημικών προϊόντων και άλλων 

μορφών ενέργειας. 

 Το όραμα θα ενισχυθεί με την ανάπτυξη του νομοθετικού πλαισίου για την 

ποιότητα της παραγόμενης ενέργειας από βιομάζα, των βιοκαυσίμων των μιγμάτων τους 

με συμβατικά καύσιμα, καθώς και με την προώθηση της καινοτομίας, των επενδύσεων και 

της αποτελεσματικής συνεργασίας όλων των εμπλεκόμενων φορέων. 

 Θα πρέπει να συγκεντρωθούν όλες οι εκτιμήσεις με βάση τις υπάρχουσες μελέτες, 

όσον αφορά τα logistics και την εφοδιαστική αλυσίδα της εγχώριας παραγόμενης πρώτης 

ύλης βιομάζας για τη παραγωγή ενέργειας. Επιπλέον, θα πρέπει να συνταχθούν 

οικονομοτεχνικές μελέτες σχετικά με το ποιοι φορείς και πως θα μπορέσουν να 

επενδύσουν σε γη και καλλιέργειες, σπορελαιουργεία, εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, 

αλλά και στη διαχείριση των παραπροϊόντων. Πρέπει παράλληλα να εξεταστεί και το 

ζήτημα των πρατηρίων καυσίμων, δηλαδή το πόσα πρατήρια καυσίμων θα πρέπει να 

διαθέτουν βιοντήζελ. Στις ΗΠΑ και στη Γερμανία ποσοστό 10% των πρατηρίων διαθέτουν 

βιοντήζελ. Η Ελλάδα υπάρχουν συνολικά 7,750 πρατήρια, αριθμός υπερβολικός για τον 

πληθυσμό της, αλλά υπάρχει τάση σημαντικής μείωσης του αριθμού τους που αναμένεται 

να σταθεροποιηθεί κάτω από τα 5,000. Ωστόσο, για την Ελλάδα θα πρέπει να καθοριστεί ο 

αριθμός των πρατηρίων που προβλέπεται να διαθέτουν βιοντήζελ σε ποσοστό ανάμιξης 

7% με το ντίζελ κίνησης (προϊόν νέων προδιαγραφών EN 590) για το διάστημα 2010-2012 

(ΠΠΚ, Θεσσαλίας, 2008). 

 Τέλος, είναι σημαντικό να αξιολογηθούν και οι επιπτώσεις της παραγωγής και 

χρήσης ενέργειας και βιοκαυσίμων στο περιβάλλον με βάση τη διαμόρφωση μιας 

γενικότερης στρατηγικής για την αποτύπωση της αειφορίας της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η 

επιλογή της βέλτιστης εφοδιαστικής αλυσίδας για τις ελληνικές συνθήκες πρέπει να λάβει 
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υπόψη το πλήθος των τεχνικών, οικονομικών, περιβαλλοντικών και 

νομοθετικών/πολιτικών κριτηρίων που αφορούν όλα τα στάδια παραγωγής (καλλιέργεια, 

συλλογή, διαμόρφωση, επεξεργασία, διάθεση, χρήση). Η ανάπτυξη εξειδικευμένων 

μεθοδολογιών υποστήριξης αποφάσεων πολλαπλών κριτηρίων μπορεί να δώσει απάντηση 

σε καίρια ερωτήματα όπως: 

• ποια εφοδιαστική αλυσίδα παραγωγής δημιουργεί τις πιο θετικές προοπτικές σήμερα 

στην Ελλάδα για τους εμπλεκόμενους φορείς (πολιτεία -αγρότες-επενδυτές); 

• Ποια είναι τα πλέον κρίσιμα /ευαίσθητα κριτήρια επιλογής, των οποίων η μεταβολή 

επιφέρει αλλαγή στην τελική κατάταξη των εφοδιαστικών αλυσίδων παραγωγής ανά είδος 

παραγόμενης ενέργειας (ηλεκτρικής, θερμικής, CHP, βιοντήζελ, αιθανόλης κλπ) και 

ανάλογα που πρέπει να δοθεί έμφαση για μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα, ώστε να 

διαμορφωθεί πλαίσιο ολιστικής διαχείρισης; 

 Για το σκοπό αυτό πρέπει να γίνει καταγραφή, ποσοτικοποίηση κριτηρίων και 

«προσεγγίσεων» / «σεναρίων» που θα υποβοηθήσουν τη συγκριτική αξιολόγηση, θα 

τεκμηριώσουν σχετικές αποφάσεις και θα δώσουν απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα. 

 Στο μέλλον η διαφοροποίηση της πρωτογενούς ενέργειας δεν θα σημαίνει 

απαραίτητα ότι θα παράγονται διαφορετικά είδη ενέργειας ή καυσίμων από αυτά που 

χρησιμοποιούνται σήμερα. Γενικά η ενέργεια μπορεί να παραχθεί από διάφορες πρώτες 

ύλες μέσω διαφορετικών εφοδιαστικών αλυσίδων, διεργασιών παραγωγής και ενδιαμέσων 

προϊόντων. 

 Μπορούν να χρησιμοποιηθούν παρόμοιες διεργασίες μετατροπής για τη βιομάζα 

όπως και για τα συμβατικά ορυκτά καύσιμα. Για παράδειγμα η βιομάζα μπορεί να 

υγροποιηθεί ώστε να δώσει ένα ενδιάμεσο ακατέργαστο βιο-έλαιο, το οποίο μπορεί να 

μετατραπεί περαιτέρω σε ένα διυλιστήριο ή να αεριοποιηθεί σε syngas (αέριο σύνθεσης). 

Επιπλέον, οι FAME (μεθυλεστέρες λιπαρών οξέων), οι FAEE (αιθυλεστέρες λιπαρών 

οξέων) και άλλα παράγωγα μπορούν απευθείας να παραχθούν από ελαιούχα φυτά.  Τέλος, 

η αιθανόλη (ΠΠΚ, Θεσσαλίας, 2008) μπορεί να παραχθεί από σάκχαρα, άμυλο ή 

κυτταρίνη. Απαιτείται περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη ώστε να βελτιωθεί το ισοζύγιο του 

άνθρακα, καθώς και το ενεργειακό ισοζύγιο των υπαρχουσών τεχνολογιών μετατροπής 

βιομάζας (βιοντήζελ, βιοαιθανόλης). Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χρησιμοποιώντας 

καινοτόμες τεχνολογίες για μετατροπή βιομάζας (π.χ. νέους αποτελεσματικότερους 

καταλύτες, νέους αντιδραστήρες κ.λπ.) και διαχωρισμό προϊόντων (π.χ. νέες μεμβράνες, 

νέα προσροφητικά, ιοντικά υγρά, υπερκρίσιμη εκχύλιση κ.λπ.). 
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 Προκειμένου η χώρα μας να αυξήσει την εκμετάλλευση των ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, αλλά και να συνεισφέρει στην επίτευξη του στόχου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

για την ανάπτυξη της ενέργειας από βιομάζα στην Ευρώπη, θα πρέπει να δρομολογήσει 

συγκεκριμένες και συντονισμένες ενέργειες με επίκεντρο την ανάπτυξη της πιο 

αποδοτικής επιμέρους εφοδιαστικής αλυσίδας αυτού του τομέα αλλά όχι μόνο. 

Συγκεκριμένα, προτείνονται οι παρακάτω δράσεις έρευνας κι ανάπτυξης: 

1. Επιλογή και θέσπιση σαφών εθνικών στόχων για τη βιοενέργεια ως μέρος της 

συνολικής εθνικής πολιτικής για την ενέργεια και το περιβάλλον με ορίζοντα τουλάχιστον 

10 χρόνων, οι οποίοι θα επιτρέπουν την ανάπτυξη επενδύσεων στην εφοδιαστική αλυσίδα 

της βιομάζας για τη παραγωγή ενέργειας και την εκπόνηση στοχευμένης έρευνας, καθώς 

και την επίτευξη ευνοϊκότερων συνθηκών επέκτασης της αγοράς. 

2. Εξασφάλιση των πρώτων υλών βιομάζας μέσω ενός εθνικού πλάνου αγροτικής και 

αναπτυξιακής πολιτικής, δεδομένου ότι αυτές καθορίζουν τα τελικά ποιοτικά και 

περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά της πρώτης ύλης και συνδέονται άμεσα με την γεωργία 

που βρίσκεται σε φάση αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων. 

3. Αξιολόγηση και καθορισμός προοπτικών των ενεργειακών και συμβατικών 

καλλιεργειών μέσω ερευνητικών δραστηριοτήτων που θα διερευνούν τους πιο 

κατάλληλους τύπους βιομάζας σύμφωνα με τα εδαφοκλιματικά χαρακτηριστικά διαφόρων 

περιοχών της Ελλάδας. 

4. Θέσπιση πλαισίου ολιστικής διαχείρισης (integrated management) στον τομέα της 

βιομάζας επικεντρώνοντας σε προσπάθειες έρευνας κι ανάπτυξης στις ενεργειακές 

καλλιέργειες που ευδοκιμούν στην Ελλάδα. 

5. Αξιολόγηση και συνέργεια με διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες στον τομέα 

τεχνολογιών παραγωγής και χρήσης βιοενέργειας. Η χώρα μας πρέπει να συμβαδίζει με τις 

διεθνείς εξελίξεις στην έρευνα για τη βελτίωση της παραγωγής βιοενέργειας που να 

επιτρέπει την χρήση μεγαλύτερης ποικιλίας βιομάζας. Εξίσου σημαντική είναι και η 

αξιοποίηση του συνόλου των επιμέρους ερευνητικών αποτελεσμάτων και της 

συσσωρεμένης τεχνογνωσίας από τα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τα Ερευνητικά 

Κέντρα. 

6. Υποστήριξη της έρευνας τεχνολογιών παραγωγής μέσω της σύμπραξης βιομηχανίας - 

ερευνητικών οργανισμών, διευκολύνοντας πιλοτικές εφαρμογές και διασφαλίζοντας 

επιχειρηματικές δραστηριότητες. 
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7. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας στα πλαίσια της 

εφοδιαστικής αλυσίδας στον τομέα της ενέργειας από βιομάζα που προϋποθέτει ένα 

σταθερό και μακροχρόνιο νομοθετικό πλαίσιο, καθώς και παροχή κινήτρων για ανάπτυξη 

νέων αποτελεσματικότερων μηχανισμών και εφαρμογών. 

8. Ανάπτυξη προδιαγραφών των ποιοτικών χαρακτηριστικών της ενέργειας από βιομάζα 

βάσει των τοπικών ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας. Ο καθορισμός των προδιαγραφών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν να διαφοροποιηθούν για τις υπάρχουσες συνθήκες της 

Ελλάδας χωρίς να επηρεάζουν την τελική τους χρήση από τις διεργασίες μετατροπής θα 

επιτρέψει στη χώρα να αυξήσει την παραγωγή  ενέργειας από εγχώριες πρώτες ύλες. 

9. Καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης στην εφοδιαστική αλυσίδα 

βιοενέργειας από τεχνική και οικονομική πλευρά για την κατάστρωση ενός βιώσιμου 

μακροπρόθεσμου σχεδιασμού συλλέγοντας δεδομένα Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η έρευνα αυτή οφείλει να συμβαδίζει με τους εθνικούς στόχους και να ανανεώνεται σε 

διαρκή βάση ακολουθώντας τις παγκόσμιες εξελίξεις. Η έρευνα έχει εστιάσει σε ειδικά και 

περιπτωσιολογικά συστήματα χωρίς να εξασφαλίζει πιο γενικευμένες μεθοδολογικές 

προσεγγίσεις. Πιο ειδικά, η υπάρχουσα έρευνα (Iakovou et al., 2009) έχει εστιάσει κύρια 

σε τεχνολογικά ζητήματα του θέματος και σε προβλήματα εύρεσης τοποθεσιών συλλογής 

και ευκολιών μετατροπής καθώς οι υπάρχουσες προσπάθειες που σχετίζονται με το 

σχεδιασμό δικτύων εφοδιαστικών αλυσίδων είναι λίγες και εστιάζουν κυρίως στη 

βελτιστοποίηση της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων, εφαρμόζοντας μικρής κλίμακας 

προσομοιωτικά μοντέλα. 

10. Αξιολόγηση νέων συμβατικών πρώτων υλών, υπολειμμάτων και απορριμμάτων από 

ανεξάρτητους επιστημονικούς φορείς μέσω δεικτών αειφορίας που συμβαδίζουν με τα 

αντίστοιχα Ευρωπαϊκά πρότυπα, λαμβάνοντας υπόψη τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

παραγωγής και χρήσης τους, την ενεργειακή κατανάλωση, τις κοινωνικές επιπτώσεις κτλ, 

με σκοπό τον καθορισμό, αλλά και την υποστήριξη εκείνων που παρουσιάζουν μέγιστο 

δείκτη περιβαλλοντικού οφέλους προς το κόστος παραγωγής. 

11. Ανάπτυξη μοντέλων διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας βιομάζας, βιοενέργειας και 

βιοκαυσίμων και αποθήκευσης τους (logistics, GIS), βασισμένων σε υπάρχοντα οδικά 

συστήματα και υποδομές, και καθορισμός προοπτικών βελτιστοποίησής τους. Απαραίτητη 

είναι και η διερεύνηση των βέλτιστων συνθηκών αποθήκευσης της βιομάζας λαμβάνοντας 

υπόψη την εποχικότητα των πρώτων υλών και την προέλευσή τους. 
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 Καθώς οι εφοδιαστικές αλυσίδες βιομάζας μετακινούνται από τοπικά συστήματα 

μεταφορών σε διεθνή πολυεπίπεδα συστήματα, τα χαρακτηριστικά παραγωγής 

(εποχικότητα, εξάρτηση από καιρικές συνθήκες) σε συνδυασμό με την έντονη 

αλληλεξάρτηση μεταξύ των επιμέρους δραστηριοτήτων, αλλά και την ανωριμότητα της 

αγοράς (υψηλά αυξανόμενος ρυθμός ζήτησης, έλλειψη συμβολαίων μακροχρόνιας 

συνεργασίας) αυξάνουν τη μεταβλητότητα της προμήθειας βιομάζας. Η δημιουργία ενός 

μεθοδολογικού πλαισίου λήψης αποφάσεων για το σχεδιασμό και τη λειτουργία 

εφοδιαστικών αλυσίδων βιομάζας κρίνεται απαραίτητη για την ολοκληρωμένη διαχείριση 

των συστημάτων αυτών. 
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