Take-off for sustainable supply of woody biomass from
agrarian pruning and plantation removal

Εφοδιαστική αλυσίδα και ενεργειακή αξιοποίηση
κλαδεμάτων αμπελιών στο Αμύνταιο: προτάσεις
από το έργο uP_running
Call H2020-LCE-2015-3
Coordination and support action

Πέμπτη, 18 Απριλίου 2019
Αίθουσα συνεδριάσεων ΔΣ πρώην Δήμου Αετού
Μανώλης Καραμπίνης (ΕΚΕΤΑ)
Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο Ορίζοντας 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την έρευνα και την καινοτομία (Αριθμός Συμβολαίου
691748).
Το παρόν έγγραφο αντανακλά αποκλειστικά τις απόψεις των συγγραφέων. Η διαχειριστική αρχή (ΙΝΕΑ) δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των
πληροφοριών που περιέχει.

Περιεχόμενα παρουσίασης
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Περιεχόμενα
1. Ορισμένα έργα βιομάζας / βιοενέργειας του ΕΚΕΤΑ/ΙΔΕΠ
2. Το έργο uP_running για την προώθηση της ενεργειακής αξιοποίησης αγροτικών
κλαδεμάτων
3. Μέθοδοι συλλογής αγροτικών κλαδεμάτων & ποιότητα βιομάζας
4. Περιπτώσεις ενεργειακής αξιοποίησης κλαδεμάτων αμπελιών
5. Συμπεράσματα & Προτάσεις
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1. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης

ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ
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Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης /
Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων
Πτολεμαΐδα

Θεσσαλονίκη

Αθήνα

• Έτος ίδρυσης: 2012, μετά από ενοποίηση δυο ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ:

Ινστιτούτο Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ,
έτος ίδρυσης 1987)

Ινστιτούτο Τεχνικής Χημικών Διεργασιών (ΙΤΧΗΔ, έτος ίδρυσης
1985)
• Διευθυντής: Δρ. Σπύρος Βουτετάκης
• Προσωπικό: ~ 250 άτομα
• Κύκλος εργασιών: ~ 10 εκ. € / έτος (κυρίως από Ευρωπαϊκά,
ανταγωνιστικά προγράμματα)
• Γραφεία: Θεσσαλονίκη, Πτολεμαΐδα, Αθήνα
• Περιοχές ερευνητικού και τεχνολογικού ενδιαφέροντος (ενδεικτικά):
στερεά / υγρά / αέρια βιοκαύσιμα, τεχνολογίες ενεργειακές
αξιοποίησης, εφοδιαστικές αλυσίδες, τεχνολογίες αντιρρύπανσης, βιοοικονομία (μεταξύ άλλων)…

Έργα βιομάζας & βιοενέργειας

• Συνολικός Π/Υ ΕΚΕΤΑ: 1,75 εκ. €
• Συνολικός Π/Υ φορέων από
Ελλάδα: 2,79 εκ. €
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2. Το Ευρωπαϊκό έργο
uP_running

Γενικό Πλαίσιο
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Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις
Συνολικό δυναμικό
κλαδεμάτων

Συνολικό δυναμικό (κλαδέματα +
εκριζώσεις)

13 Mt (επί ξηρού)

> 20 Mt (dry matter)

(ισοδύναμο με 26 Mt ως έχει)

(ισοδύναμο με 40 Mt ως έχει)

Γενικό Πλαίσιο
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Υφιστάμενες και εναλλακτικές πρακτικές
Συνήθης διαχείριση
Εναλλακτικές τελικές
χρήσεις

Καταστροφέας ή θρυμματιστής και
πιθανή ενσωμάτωση στο έδαφος

Καυσόξυλα

Ανοικτή καύση

Παραδοσιακές χρήσεις (π.χ. μαγειρική)

Compost / εδαφοβελτιωτικά

Παραγωγή
ενέργειας

Το έργο uP_running
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 Συνεργασία ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ φορέων & φορέων από το χώρο της ΒΙΟΜΑΖΑΣ
 11 ΕΤΑΙΡΟΙ
 7 ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ

Στόχος uP-running: η προώθηση της βιώσιμης ενεργειακής αξιοποίησης της
ξυλώδους βιομάζας από Αγροτικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις

Επιδεικτικές δράσεις στην Ελλάδα
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Επιδεικτικές δράσεις uP_running & AGROinLOG
Επιδεικτικές δράσεις uP_running
• Επιλογή 5 συνεταιρισμών μέσω
ανοιχτής διαδικασίας
• «Μικρή» επίδειξη συλλογής και
αξιοποίησης αγροτικών
κλαδεμάτων – Άνοιξη 2018
• Αρχικό business plan για
ανάπτυξη αλυσίδας αξίας από τα
αγροτικά κλαδέματα
Επιδεικτικές δράσεις AGROinLOG
• Συνεργασία με NUTRIA & ΑΣ Αγίου
Κωνσταντίνου Λοκρίδος
• «Μεγάλη» επίδειξη συλλογής
κλαδεμάτων ελαιόδεντρων – Άνοιξη
2018 & 2019
• Πλήρης διερεύνηση αλυσίδας αξίας
& validation προϊόντων
• Αναλυτικό business plan
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3. Συλλογή αγροτικών
κλαδεμάτων & ποιότητα βιομάζας

Συλλογή κλαδεμάτων

Σημασία συλλογής
Η συλλογή έχει άμεση επίπτωση σε:
• Τελικό κόστος (συνήθως πάνω από 50 % για τα
κλαδέματα)
• Ποιότητα  Τελική τιμή αγοράς!!!
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Τρόποι συλλογής κλαδεμάτων

Βασικοί μέθοδοι συλλογής κλαδεμάτων:
Μέθοδος 1. Μεταφορά κλαδεμάτων, δημιουργία σωρών και τεμαχισμός
Μέθοδος 2. Ταυτόχρονη συλλογή & τεμαχισμός ή δεματοποίηση
Μέθοδος 3. Προ-κλάδεμα με ενσωματωμένο τεμαχιστή
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Τρόποι συλλογής κλαδεμάτων

Μέθοδος 1. Προώθηση και Τεμαχισμός

Manually-fed shredders
•
•
•

Γρήγορη
Μικρό κόστος επένδυσης
Αλλά… υπολειμματική βιομάζα με χώμα και
πέτρες;

Transport & large shredders (in
an intermediate storage area)

Τρόποι συλλογής κλαδεμάτων
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Μέθοδος 2. Ταυτόχρονη συλλογή και τεμαχισμός ή
δεματοποίηση
ή

Balers / Δεματοποιητές

Τεμαχιστές

•
•

•
Στη λογική των καταστροφέων, αλλά με
δυνατότητα συλλογής του υλικού
•
Πολλαπλοί κατασκευαστές και μοντέλα
•

Πυκνότητα < 200 kg/m3 (στρογγυλές
μπάλες)
Οι μπάλες μπορούν να αποθηκευτούν και να
ξηρανθούν φυσικά στο χωράφι
Απαιτείται διαχείριση και θρυμματισμός των
δεματιών
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Τρόποι συλλογής κλαδεμάτων

Μέθοδος 3. Προ-κλάδεμα με ενσωματωμένο τεμαχιστή

Speedy-cut (FAVARETTO)

•
•
•
•

Prototype developed in the
project Vineyards4Heat

Υπό ανάπτυξη
Μείωση κόστους
Κατάλληλη για εντατικές καλλιέργειες με μηχανικό κλάδεμα (πχ. αμπέλια)
Αλλά τεμαχισμός ΥΓΡΟΥ υλικού (πιθανότητα αποικοδόμησης /
ζυμώσεων)
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Συλλογή κλαδεμάτων

Όπισθιοι τεμαχιστές κλαδεμάτων: παράδειγμα
Μεγασάκκοι

•
•
•

•
•
•

Κατασκευαστής: Φωτόπουλος (Καβάσιλα Ημαθίας)
Δοκιμή στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας
1 ώρα και 12 λεπτά για τη συλλογή της βιομάζας (χωρίς χρόνους αναμονής και αλλαγών των
μεγασάκκων, κτλ.)
Συλλογή 440 kg / στρ. κλαδεμάτων (~ 20% υγρασία)
Κατανάλωση 6 λίτρων πετρελαίου για τη λειτουργία του ελκυστήρα + μηχανήματος
+ 13 €/t στο κόστος των κλαδεμάτων λόγω χρήσης μεγασάκκων (χωρίς
επαναχρησιμοποίηση)
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Κατανομή μεγέθους

Τεμαχισμός vs. Θρυμματισμός
Μέγεθος και σχήμα των σωματιδίων

Woodchips
(καθαρό κόψιμο με λεπίδες)

Χοντρός τεμαχισμός Λεπτός τεμαχισμός
(σπάσιμο με σφυριά)

(λεπτό κόψιμο)

• Τεμαχισμός:
o

Στιβαρά μηχανήματα, αλλά πιθανώς το υλικό να χρειάζεται πρόσθετη
επεξεργασία (διαλογή, κ.λπ.)

• Θρυμματισμός:
o

Ακριβότερα μηχανήματα, αλλά το υλικό έχει μεγαλύτερη συμβατότητα με τα
συμβατικά συστήματα τροφοδοσίας

Ορισμένα σημεία προσοχής

Κοσκίνισμα για την απομάκρυνση μεγάλων
κομματιών;  + 5 - 10 €/t

Συλλογή χώματος και
πετρών;  τέφρα > 10 % !

19

Βασικές ποιοτικές παράμετροι

Ποιότητα της βιομάζας  Τιμή
Η επιθυμητή ποιότητα στοχεύει στην ικανοποίηση των αναγκών
του τελικού καταναλωτή. Τρεις βασικοί παράγοντες:
 Υγρασία

 Θερμογόνος ικανότητα

 Μέγεθος

Σωματιδίων  Τροφοδοσία

τέφρας & επιμολύνσεων  Τροφοδοσία,
συχνότητα καθαρισμού, εκπομπές σωματιδίων

 Περιεκτικότητα

Άλλα χαρακτηριστικά καυσίμων που πρέπει να λαμβάνονται
υπόψη για την καλή λειτουργία και την αποφυγή εκπομπών: π.χ.
περιεκτικότητα σε N  εκπομπές ΝOx!
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Οικονομική βιωσιμότητα

Ενδεικτικό κόστος συλλογής κλαδεμάτων
Κλαδέματα
• Συλλογή 1.5 t/h
• Με κόστος 45 €/h

Δεν λαμβάνονται υπόψη
• Επένδυση μηχανημάτων
• Συντήρηση
• Μεταφορά σε μεγάλες
αποστάσεις
• Κόστος αποθήκευσης

30 €/t
Πώς μπορεί να γίνει εφικτό;

+

• Αποφυγή περιττών εργασιών
• Εάν ο αγρότης εξοικονομεί
χρόνο, μπορεί να φέρει
κάποια εργασία / βοήθεια;

> 45€/t

Ακόμα μεγαλύτερο κόστος αν απαιτείται
χειρωνακτική εργασία για τη συλλογή!

• Όφελος προς τη κοινότητα;
• Εύρεση τελικού καταναλωτή!
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4. Περιπτώσεις ενεργειακής
αξιοποίησης κλαδεμάτων
αμπελιών

Αλυσίδες αξίας
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Πραγματικές αλυσίδες αξίας
• Πάνω από 20 υπάρχουσες αλυσίδες αξίας στην Ευρώπη έχουν καταγραφεί στα
πλαίσια των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων uP_running και EuroPruning.

http://www.up-running-observatory.eu/

Vineyards4heat



Vilafranca del Penedés (Ισπανία)



Σύμπραξη δημοσίου – ιδιωτικού τομέα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού
έργου LIFE



Παραγωγή θερμότητας από τα κλαδέματα αμπελώνων


Οινοποιείο



Δημοτική τηλεθέρμανση



Κατανάλωση βιομάζας: 225 τόνους/έτος στο πλαίσιο του
προγράμματος (από περίπου 50 παραγωγούς), δυνητικά πάνω
από 30.000 τόνους/έτος



Έναρξη: 2015



Συνολική επένδυση: 600.000 €



Ακτίνα προμήθειας: 15 km



Δημιουργία θέσεων εργασίας: 4 μόνιμες θέσεις εργασίας στην
εφοδιαστική αλυσίδα



Αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: 125 τόνους CO2 (για
το έτος 2016)
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ITC Shabo
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Οδησσός (Ουκρανία)
Χρήση κλαδεμάτων αμπελιών για παραγωγή θερμότητας σε οινοποιείο /
αποστακτήριο
Έναρξη δραστηριότητας: 2015
Κατανάλωση 1.000 – 1.500 τόνοι/έτος κλαδεμάτων
Ακτίνα προμήθειας: 10 km
Συνολική επένδυση: - (χωρίς κρατική επιδότηση)
5 μόνιμες εργασίες για λειτουργία του λέβητα
7 θέσεις μερικής απασχόλησης για την εφοδιαστική αλυσίδα και 2 θέσεις μερικής
απασχόλησης στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης
Αποφυγή εκπομπών αερίων θερμοκηπίου: ~ 1.500 τόνους CO2eq το χρόνο
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Επιδεικτική δράση uP_running

•
•
•
•
•

Ιδιότητα

Τιμή

Υγρασία (% κ.β. ως έχει)

36,2

Τέφρα (% κ.β. επί ξηρού)

4,7

Φαινόμενη πυκνότητα (kg/m3)

327

Κοκκομετρία

P16S

Κλαδέματα διαμόρφωσης αμπελιών
(ξινόμαυρο, 6 ετών)
Δωρεάν διάθεση δημοτικού θρυμματιστή
από Δήμο Νάουσας (Husmann H 5)
Ομοιόμορφο υλικό εύκολο στην
τροφοδοσία!
Τελικός χρήστης: Θερμοκήπια Ανδρέου
Σε 1-2 ημέρες (χωρίς την προεργασία)
ολοκληρωμένη επίδειξη αλυσίδας αξίας!

Yealands Estate












Marlborough (Νέα Ζηλανδία)
Χρήση κλαδεμάτων αμπελιών
για παραγωγή θερμότητας στο
οινοποιείο
Αντικατάσταση LPG από
δεμάτια κλαδεμάτων αμπελιών
Δυο καυστήρες, συνολικής
δυναμικότητας 500 kW
Δεματοποίηση του 10 % των
κλαδεμάτων, ξήρανση για έξι
μήνες
Αποφυγή 180 τόνους CO2 το
χρόνο
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5. Συμπεράσματα και προτάσεις

Τελικά συμπεράσματα

Το κλειδί της επιτυχίας

Πολιτικές, κανονισμοί,
κίνητρα

Ευνοϊκή κοινωνική αντίληψη

Για να πετύχει οποιαδήποτε αξιακή αλυσίδα απαιτείται
κάθε εμπλεκόμενος να έχει ΟΦΕΛΟΣ.

Άμεσα

Οφέλη
Έμμεσα

Έσοδα
Εξοικονόμηση χρημάτων
Εξοικονόμηση χρόνου
Αποφυγή ασθενειών Εικόνα αειφόρου επιχείρησης
Αποφυφή πυρκαγιών Διαφοροποίηση επιχείρησης
Μείωση CO2
Απεξάρτηση από πετρέλαιο
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Τελικά συμπεράσματα
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Συνοψίζοντας…
• Μεγάλο δυναμικό βιομάζας από κλαδέματα που κατά κανόνα δεν υφίσταται ορθή
διαχείριση και δεν αξιοποιείται
• Η έναρξη μιας νέας αλυσίδας αξίας βασισμένη στα αγροτικά κλαδέματα απαιτεί την
ενεργό συμμετοχή πολλών τοπικών φορέων και πρωταρχικά των αγροτών (αλλαγή
αγρονομικών πρακτικών)
• Η επιλογή του μοντέλου και των μέσων συλλογής, διαχείρισης & αξιοποίησης
πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις τοπικές συνθήκες και ιδιαιτερότητες καθώς και τις
απαιτήσεις των τελικών καταναλωτών και την εφαρμογή κατάλληλων μέτρων για
περιορισμό των εκπομπών
• Τα περιθώριο κέρδος είναι μικρό. Τα έμμεσα οφέλη μπορούν να διαδραματίσουν
σημαντικό ρόλο
• Η ενεργειακή αξιοποίηση αγροτικών κλαδεμάτων είναι εφικτή. Υπάρχουν
πραγματικά παραδείγματα στην Ευρώπη.

Το έργο AgroBioHeat
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• Προώθηση των εφαρμογών θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στις Ευρωπαϊκές
αγροτικές περιοχές
• Διάρκεια: 1η Ιανουαρίου 2019 – 31η Δεκεμβρίου 2021
• Χρηματοδότηση: Ορίζοντας 2020 (Αριθμός Συμβολαίου No 818369)
• Π/Υ: 2,998,043.75 €
• Συντονιστής: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
• Ιστοσελίδα: http://www.agrobioheat.eu (υπό κατασκευή)

Συνέχεια των ερευνητικών & επιδεικτικών δραστηριοτήτων του ΕΚΕΤΑ στον τομέα
της ενεργειακής αξιοποίησης αγροτικής βιομάζας, με έμφαση στις εφαρμογές
θέρμανσης.

Σας προσκαλούμε να παρακολουθήσετε την

Ανοιχτή Επιδεικτική Δράση
στον Άγιο Κωνσταντίνο Φθιώτιδας
την Τρίτη 7 Μαΐου 2019, ώρα 11:00 π.μ.
Κατά τη διάρκεια της δράσης θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε
την ταυτόχρονη συλλογή και τεμαχισμό κλαδεμάτων ελαιόδεντρων με
χρήση του συστήματος COMBY TR 200 της εταιρείας FACMA καθώς και τη
γενικότερη διαχείριση των κλαδεμάτων στο πλαίσιο μιας αλυσίδας αξίας
ενεργειακής αξιοποίησης αγροτικής βιομάζας.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος AGROinLOG (Ολοκληρωμένα Κέντρα Εφοδιαστικής
Βιομάζας) από τον Γεωργικό Ελαιουργικό Πιστωτικό Συνεταιρισμό Αγίου Κωνσταντίνου – Λοκρίδας και υπό την
επιστημονική καθοδήγηση του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του
Ινστιτούτου Αγροτικής και Συνεταιριστικής Οικονομίας (ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ).

Παρακαλούμε, επιβεβαιώστε τη συμμετοχή σας μέσω email:
yse@paseges.gr ή τηλεφωνικά στο 216 9002945.

Το έργο AGROinLOG έχει λάβει χρηματοδότηση από το
Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την
Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (αριθμός συμβολαίου 727961).
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Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Εμμανουήλ Καραμπίνης
Email: karampinis (at) certh.gr
Τηλ.: +30 211 1069518

Δρ. Παναγιώτης Γραμμέλης
Επιστημονικός υπεύθυνος έργου
Email: grammelis (at) certh.gr

Βασιλική Γκαβίδου
Email: gavidou (at) certh.gr
Τηλ.: +30 211 1069514

Μιχάλης-Αλέξανδρος
Κουγιουμτζής

Email: kougioumtzis (at) certh.gr
Τηλ.: +30 211 1069534

Ιστοσελίδα έργου: http://el.up-running.eu/
Παρατηρητήριο: http://www.up-running-observatory.eu/el

Χριστίνα Σταυροπούλου
Email: stavropoulou (at) paseges.gr
Τηλ.: 216 9002945
Τίνα Παπασιδέρη
Email: papasideri (at) paseges.gr
Τηλ.: 216 9002945

Take-off for sustainable supply of woody biomass from
agrarian pruning and plantation removal

Κάθε κλαδί μετρά!

