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Λίγα λόγια για το έργο Synagron

Η υπολειμματική αγροτική βιομάζα θεωρείται ως η μεγαλύτερη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας,
χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη αξιοποιηθεί. Για παράδειγμα, εκτιμάται ότι στην Ελλάδα
παράγονται περίπου 3 εκατομμύρια τόνοι ετησίως από τα κλαδέματα των ελαιόδεντρων,
από την καύση των οποίων εκλύονται περίπου 2.7 εκατομμύρια τόνων CO2 στην
ατμόσφαιρα. Εναλλακτικά, αυτά τα κλαδέματα θα μπορούσαν να παράγουν ετησίως 6.6
ΤWh θερμικής ενέργειας που καλύπτει περίπου το 4.8% των ενεργειακών αναγκών της
χώρας. Αυτοί οι υπολογισμοί δείχνουν ότι η ανεξέλεγκτη διαχείριση των αγροτικών
υπολειμμάτων αφήνει ένα δυσμενές περιβαλλοντικό αποτύπωμα, ενώ στερεί τη δυνατότητα
σημαντικής συμμετοχής στο εθνικό ενεργειακό σύστημα. Ως εκ τούτου, οι τεχνολογικές
καινοτομίες για πλήρη αξιοποίηση της ανανεώσιμης βιο-ενέργειας και οι πρακτικές
εφαρμογής τους είναι εξαιρετικά επιτακτικές.



Ο κύριος στόχος του έργου SYNAGRON
είναι να δρομολογήσει μια περιβαλλοντικά
φιλική αξιοποίηση των υπολειμμάτων του
αγροτικού τομέα στην Κίνα και την Ελλάδα
για την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης
αξίας προϊόντων ή/και ενέργειας. Αυτό θα
επιτευχθεί μέσω κατάλληλου σχεδιασμού και
ανάπτυξης
καινοτόμου
βιομηχανικής
εγκατάστασης που θα περιλαμβάνει μονάδες
πυρόλυσης (Py) και αναερόβιας χώνευσης
(AD) για μετατροπή των
αγροτικών
υπολειμμάτων σε χρήσιμα βιο-προϊόντα,
όπως βιο-κάρβουνο (biochar), βιο-έλαιο
(bio-oil), αέριο σύνθεσης (syngas), βιο-αέριο
(biogas) και στη συνέχεια βιο-υδρογόνο (H2)
ή/και ηλεκτρική ενέργεια.
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Η ταχεία πυρόλυση βιομάζας
αποτελεί μία ελκυστική διεργασία
θερμοχημικής μετατροπής της
λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας σε
υγρά, αέρια και στερεά προϊόντα.
Η απόδοση σε υγρό προϊόν,
γνωστό και ως βιο-έλαιο και η
ποιότητά του μπορεί να
μεταβάλλεται σημαντικά ανάλογα
με τον τύπο της βιομάζας, λόγω
της διαφορετικής σύστασής της.
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Ένας νέος ενεργειακός «πόλος» δίπλα στις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας αρχίζει να
αναπτύσσεται, εκείνος του «πράσινου» ή
«καθαρού» υδρογόνου. Ο βιομηχανικός
κλάδος χρησιμοποιεί σήμερα μεγάλες
ποσότητες υδρογόνου, το οποίο όμως
παράγεται κυρίως από το φυσικό αέριο(
«γκρι» υδρογόνο). Το υδρογόνο το οποίο
παράγεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
όπως η αιολική και η ηλιακή ενέργεια, είναι
το λεγόμενο «πράσινο υδρογόνο». Πιο
συγκεκριμένα, παράγεται μέσω
ηλεκτρόλυσης από την ενέργεια των
φωτοβολταϊκών που χάνεται, είτε διότι δεν
απορροφάται από το δίκτυο, είτε διότι η
ζήτηση τις ώρες που παράγεται είναι χαμηλή.

Αποτίμηση των δράσεων
Η 3η συνάντηση του έργου Synagron πραγματοποιήθηκε
μέσω τηλεδιάσκεψης.
• Συζητήθηκε η πρόοδος των εργασιών του έργου ενώ αναζητήθηκαν
και τρόποι στενότερης συνεργασίας ακόμη και μετά τη λήξη του
έργου.
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https://www.upatras.gr/el

Μονάδα επεξεργασίας αποβλήτων
και αναερόβιας χώνευσης
κατασκευασμένες από τις εταιρείες
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