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Συμπεράσματα: 
 Μονάδες βιοαερίου θα μπορούσαν να υλοποιηθούν στην περιοχή  Ξυλοτύμπου - Ορμήδειας - Δάσους Άχνας 

 Διαφημιστική εκστρατεία για ενημέρωση των κτηνοτρόφων της περιοχής και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, 

επιδεικνύοντας τα περιβαλλοντικά οφέλη, θα άλλαζε η κοινωνική στάση, η εμπειρία και θα μπορούσε να εξασκηθεί 

κοινωνική πίεση 

 Οικονομικές επιχορηγήσεις από εθνικά κονδύλια και  από χρηματοδότηση της Ε.Ε . για προγράμματα Α.Π.Ε.  

 Η διαδικασία αδειοδότησης να απλοποιηθεί και να βελτιωθεί 

 

                                        ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ  

 

Μαθητική ομάδα : Ανδρέου Μαρίνα,  

                              Αντωνίου Χρυσοβαλάντω, 

                              Χριστοδούλου Κατερίνα 

Σχολική χρονιά : 2015-2016 

Σχολείο : Περιφερειακό Γυμνάσιο Ξυλοτύμβου 

Υπεύθυνη καθηγήτρια : Εύα Γιακουμή Χατζηθεκλή 

Βιοαέριο 
  Μια εναλλακτική πηγή ενέργειας 

Συνέντευξη από τον ιδιοκτήτη της κτηνοτροφικής μονάδας «Αντριάνα» Α/φοι Ανδρέου  

Διαδικασία παραγωγής βιοαερίου και προϊόντα 

1. Τα επιβαρημένα 

με υψηλό οργανικό 

φορτίο λύματα 

μεταφέρονται με 

ειδικούς αγωγούς 

στο χωνευτήρα 

(ανοξείδωτος 

κάδος) όπου 

γίνεται η αναερόβια 

ζύμωση  

2. Ο χωνευτήρας διατηρεί 

μια θερμοκρασία 38oC, στην 

οποία οι μικροοργανισμοί 

μετατρέπουν τα λύματα σε 

μεθάνιο και αμμωνία σε 

μόλις 15 μέρες 

4.Το μεθάνιο 

οδηγείται σε 

γεννήτριες οι 

οποίες το 

καίνε.  

Από την 

καύση 

παράγεται 

ηλεκτρισμός 

και 

θερμότητα. 

λίπασμα 

3. Το μεθάνιο 

μαζεύεται σε «ειδικό 

μπαλόνι» 

ΒΙΟΑΕΡΙΟ Αναερόβια 

χώνευση 

Πλεονεκτήματα: 
 Το βιοαέριο είναι μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που παράγεται από λύματα. 

 Η πρώτη ύλη έχει μηδενική ή αρνητική αξία ενώ τα προϊόντα της μονάδας έχουν 

εμπορική αξία. 

 Συμβάλει στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και της παγκόσμιας 

αύξησης της θερμοκρασίας. 

 Μειωμένη εξάρτηση από τα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα. 

 Οι μονάδες είναι ενεργειακά αυτάρκεις. 

 Οι κτηνοτρόφοι, εμπλέκονται και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας.  

 Μείωση των αποβλήτων μετατρέποντας τα σε πολύτιμη πρώτη ύλη για τη παραγωγή 

ενέργειας και λιπάσματος. 

 Η διεργασία της αναερόβιας χώνευσης καταναλώνει, τη μικρότερη ποσότητα νερού 

όταν συγκριθεί με την παραγωγή άλλων βιοκαυσίμων. 

 Το "χωνεμένο υπόλειμμα" είναι εξαιρετικά χρήσιμο βελτιωτικό εδάφους. 

 Η αναερόβια χώνευση μειώνει τις οσμές κατά 80% και οι μύγες περιορίζονται 

σημαντικά. 

 Υπάρχει παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος 24 ώρες το 24ωρο, ανεξαρτήτως καιρικών 

συνθηκών ή ηλιοφάνειας. 

 Μειώσεις στο λειτουργικό κόστος των μονάδων αφού απαλλάσσονται από τους 
βιολογικούς καθαρισμούς και το κόστος μεταφοράς των λυμάτων. 

Μειονεκτήματα: 
× Το αέριο είναι επιρρεπές σε εκρήξεις, εάν το μεθάνιο που περιέχει έρθει σε επαφή με το 

οξυγόνο.  

 

× Μη εξέλιξη στην τεχνολογία αξιοποίησής του, έχει σαν αποτελέσματα να μην υπάρχει 

επενδυτικό ενδιαφέρον για μεγάλης κλίμακας βιομηχανικής παραγωγής βιοαερίου 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Το βιοαέριο είναι ένα μίγμα αερίων, η σύσταση του οποίου εξαρτάται από τις βασικές πρώτες ύλες. Τα πιο σημαντικά συστατικά του βιοαερίου είναι το 

μεθάνιο και  το διοξείδιο του άνθρακα.  Παράγεται από την αναερόβια χώνευση κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων. Το βιοαέριο έχει την δυνατότητα 

μέσω της συμπαραγωγής να παράξει θερμότητα και ηλεκτρισμό. 

Στη γεωγραφική περιοχή μας, υπάρχουν αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες, με άμεσο επακόλουθο να παράγονται πολλοί τόνοι αποβλήτων ημερησίως. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το βιοαέριο είναι ένα ανανεώσιμο καύσιμο, αποφασίσαμε να εκπονήσουμε μια διερευνητική εργασία με στόχο να μάθουμε και 

να αποκομίσουμε περισσότερα.  

Μέσα από την διερεύνηση μας καταλήξαμε σε πληθώρα πλεονεκτημάτων της παραγωγής βιοαερίου. Η πρώτη ύλη έχει μηδενική ή αρνητική αξία ενώ 

τα προϊόντα της μονάδας έχουν εμπορική αξία. Εξαγάγαμε το συμπέρασμα ότι θα ήταν συνετό σαν αυριανοί πολίτες αυτού του τόπου να εισηγηθούμε 

ότι πρέπει να γίνει μια διαφημιστική εκστρατεία και ενημέρωση σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, επιδεικνύοντας τα περιβαλλοντικά οφέλη. Τα 

κύρια εμπόδια σχετίζονται με την κοινωνική στάση και εμπειρία καθώς και τα χρηματοοικονομικά μεγέθη αλλά και τη διαδικασία αδειοδότησης. 

Πιστεύουμε ότι αν υπάρχει κοινωνική πίεση, η νομοθεσία βελτιώσει το πλαίσιο παραγωγής βιοαερίου και εξευρεθούν οι οικονομικές επιχορηγήσεις 

από τα εθνικά κονδύλια αλλά κυρίως από χρηματοδότηση της Ε.Ε. για προγράμματα ΑΠΕ, τότε μπορεί το έργο να υλοποιηθεί. 

Ερευνητικά ερωτήματα: 
1. Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της παραγωγής 

βιοαερίου σε κτηνοτροφικές μονάδες. 

2. Είναι εφικτό να εφαρμοστεί ένα ενιαίο σχέδιο 

παραγωγής βιοαερίου στην περιοχή Ξυλοτύμβου 

Ορμήδειας - Δάσους Άχνας; 
3. Ποια οφέλη θα αποκομίσουν οι κάτοικοί της περιοχή; 

Ερέθισμα 
Η αειφόρος διαχείριση των αποβλήτων, αποτελεί βασικό στόχο για πολλές ανεπτυγμένες χώρες, με άμεσο επακόλουθο να μειώνεται η ρύπανση του περιβάλλοντος και 

ταυτόχρονα να ανακτάται ενέργεια και ανακύκλωση θρεπτικών και οργανικών ουσιών. 

•Ηλεκτρισμός 

•Θερμότητα 

•Λίπασμα 
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