
Παξαγωγή ελέξγεηαο από αλαεξόβηα 

ρώλεπζε νξγαληθώλ απνβιήηωλ θαη 

αμηνπνίεζε ηνπ ρωλεκέλνπ 

ππνιείκκαηνο ωο εδαθνβειηηωηηθό 

Τν παξάδεηγκα ηεο Βηναέξην Λαγθαδά Α.Δ.



Πεξηβαιινληηθό Εήηεκα

Πιεζπζκόο Βννεηδώλ Ν. Θεζζαινλίθεο: 58.500 δώα

35% ηεο θηελνηξνθίαο βννεηδώλ ηνπ Ν. Θεζζαινλίθεο 

ζηελ επαξρία Λαγθαδά

Δηήζηα “παξαγσγή” πγξήο θνπξηάο αγειάδαο 

γαιαθηνπαξαγσγήο: 23 ηόλνη 

Δηήζηα “παξαγσγή” CO₂ αγειάδαο γαιαθηνπαξαγσγήο: 

πεξ. 500 kgr

Πξαθηηθέο δηαρείξηζεο θνπξηάο από ηνπο θηελνηξόθνπο: 

Σπιινγή θαη απνζήθεπζε ζηηο θηελνηξνθηθέο κνλάδεο 

Απόζεζε ή άξδεπζε ζηνπο αγξνύο



Πεξηβαιινληηθό Εήηεκα

Παξόκνηα πξνβιήκαηα δεκηνπξγνύληαη θαη από:

- Κνπξηέο πηελνηξνθείσλ

- Κνπξηέο ρνηξνηξνθείσλ

Άιια νξγαληθά απόβιεηα πνπ κπνξνύλ λα θαηαιήμνπλ

παξαλόκσο ζε θπζηθνύο απνδέθηεο:

- Τπξόγαια

- Καηζίγαξνο (πγξό απόβιεην ηξηθαζηθνύ ειαηνηξηβείνπ)



Καιή Πξαθηηθή

Σπιινγή κεγάινπ κέξνπο ησλ ηνπηθά δηαζέζηκσλ

θηελνηξνθηθώλ θαη νξγαληθώλ απνβιήησλ από ηελ

Βηναέξην Λαγθαδά Α.Δ. θαη κεηαθνξά ζηελ κνλάδα

βηναεξίνπ ηεο εηαηξείαο ζην Κνιρηθό Λαγθαδά.

Τν κίγκα ησλ πξώησλ πιώλ ηεο κνλάδαο βηναεξίνπ

απνηειείηαη από ηα παξαθάησ:

• Υγξή θαη ζηεγλή θνπξηά βννεηδώλ

• Υγξή θαη ζηεγλή θνπξηά πηελώλ

• Υγξή θνπξηά ρνίξσλ

• Τπξόγαια

• Υγξό απόβιεην ειαηνηξηβείνπ

• Φινύδεο θαη πνύιπεο θξνύησλ

• Φξνύηα θαη ιαραληθά

• Δλζίξσκα ελεξγεηαθώλ θπηώλ

• Απόβιεηα εθθνθθηζηεξίνπ

• Σηέκθπια

• Ομνπνηεκέλνο νίλνο

• Μαγηά κπύξαο

• Υπνιείκκαηα απόζηαμεο αξσκαηηθώλ θπηώλ

• Υπνπξντόληα παξαγσγήο βηνθαπζίκσλ



Μνλάδα Βηναεξίνπ

Μνλάδα κεζόθηιεο αλαεξόβηαο ρώλεπζεο δύν ζηαδίσλ

ηύπνπ CSTR

Σπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα δεμακελώλ ρώλεπζεο: 8.000 m³

Θεξκνθξαζία δεμακελώλ ρώλεπζεο: 43°C

Πνζνζηό ζηεξεώλ ζηνλ πξση. ρσλεπηή: πεξ. 6 %

pH=7,9

Σπλνιηθόο πδξαπιηθόο ρξόλνο παξακνλήο: πεξ. 35 εκέξεο



Υπνδνκέο Μνλάδαο Βηναεξίνπ

• Κπθιηθέο δεμακελέο από Ω/Σ

- Υπόγεηα πξνδεμακελή: d=10m, h=4m (V=300 m³)

- Πξσηνγ. ρσλεπηήο: d=30m, h=6m (V=4.000 m³)

- Γεπη. ρσλεπηήο: d=30m, h=6m (V=4.000 m³)

- 2 Γεμ. απνζήθεπζεο ρσλεκέλνπ ππνι.: d=36m, h=8m (Vζπλ.=16.000 m³)

- Γεμ. απάληιεζεο ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο: d=6m, h=4m (V=200 m³)

• Μεηαιιηθέο δεμακελέο παζηεξίσζεο πξώησλ πιώλ

• Γηάηαμε επεμεξγαζίαο βηναεξίνπ

• Ππξζόο έθηαθηεο αλάγθεο

• Μνλάδα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο

• Οηθίζθνο κεηαζρεκαηηζηή

• 3 πίζηεο απνζήθεπζεο ελζηξώκαηνο (Σπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα: 5.000 ηόλνη)

• Δπηθάλεηα απνζήθεπζεο ζηεγλήο βηνκάδαο

• Γεθπξνπιάζηηγγα

• Αληιηνζηάζην κεηαμύ ησλ δεμακελώλ ρώλεπζεο

• Κηίξην απνζήθεο

• Υπόγεηα δεμακελή ππξόζβεζεο & λεξνύ ρξήζεο κε νηθίζθν

ππξνζβεζηηθνύ ζπγθξνηήκαηνο

• Σθάθε απνιύκαλζεο ηξνρώλ νρεκάησλ

• Πύιε ςεθαζκνύ νρεκάησλ

• Γεώηξεζε



Γηαδηθαζία Παξαγωγήο Βηναεξίνπ

• Μεηαθνξά πξώησλ πιώλ ζηελ κνλάδα:

- κε βπηηνθόξα νρήκαηα γηα πγξέο πξώηεο ύιεο

- κε θνξηεγά νρήκαηα γηα ζηεγλέο πξώηεο ύιεο

• Απνζήθεπζε

- ζε δεμακελή (πξνδεμακελή) γηα πγξέο πξώηεο ύιεο

- ζε αλνηρηέο επηθάλεηεο απνζήθεπζεο γηα ζηεγλέο πξώηεο ύιεο (πίζηα ελζίξσζεο ή επηθάλεηα απνζήθεπζεο βηνκάδαο)

• Απηνκαηνπνηεκέλε εηζαγσγή ησλ πξώησλ πιώλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία ζε σξηαία βάζε 

- από πξνδεμακελή γηα πγξέο πξώηεο ύιεο θαη γηα ζηεγλέο πξώηεο ύιεο πνπ αλακηγλύνληαη ζηε δεμακελή απηή

- από ηξνθνδόηε ζηεξεώλ πξώησλ πιώλ γηα ηηο θπηηθέο πξώηεο ύιεο

• Παξακνλή πεξίπνπ 35 εκεξώλ ζηηο ζεξκαηλόκελεο θαη ελαιιάμ αλαδεπόκελεο δεμακελέο ρώλεπζεο γηα παξαγσγή ηνπ 

βηναεξίνπ 

• Άληιεζε ηνπ ππνιείκκαηνο ζηηο δύν δεμακελέο απνζήθεπζεο κεηά ην πέξαο ηεο παξαγσγήο βηναεξίνπ



Βηναέξην

Παξαγσγή βηναεξίνπ: πεξ. 500 m³/h

Πεξηεθηηθόηεηα ζε κεζάλην: πεξ. 60 %

Δπεμεξγαζία βηναεξίνπ πξηλ ηελ θαύζε:

- Αθύγξαλζε

- Απνζείσζε



Παξαγωγή ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο 

Καύζε βηναεξίνπ ζε θηλεηήξα εζσηεξηθήο θαύζεο V20 –

48.000 cm³ θαη θίλεζε γελλήηξηαο γηα ηελ παξαγσγή ηεο

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

Ιζρύο κνλάδνο ζπκπαξαγσγήο : 998 kWel & 1.065 kWtherm

Ηιεθηξηθή απόδνζε: πεξ. 41 %

Μεηαζρεκαηηζκόο παξαγόκελνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο από

400 V ζε 20 kV

Δηζαγσγή ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο ζην δίθηπν ηεο ΓΔΗ

Δηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: πεξ. 8.500.000 kWh

Αμηνπνίεζε ηεο παξαγόκελεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο

αλάγθεο ηεο κνλάδνο

Μνλάδα Σπκπαξαγσγήο Ηιεθηξηθήο θαη 

Θεξκηθήο Δλέξγεηαο Ιζρύνο 1 MW



Φωλεκέλν ππόιεηκκα 

Μνξθέο:

- Φσλεκέλν ππόιεηκκα ρσξίο επεμεξγαζία

Πεξηεθηηθόηεηα ζε ζηεξεά: πεξ. 4,5%

Πεξηεθηηθόηεηα ζε νξγαληθή νπζία: πεξ. 4,4%

Θξεπηηθά ζπζηαηηθά:

Ακκσληαθό Άδσην: 2,4 κνλάδεο

Φώζθνξνο: 1,6 κνλάδεο

Κάιην: 3,4 κνλάδεο

pH: 7,8

- Φσλεκέλν ππόιεηκκα κεηά από

επεμεξγαζία ζε δηαρσξηζηή ζηεξεώλ:

• Υγξό θιάζκα ζηεξεά < 2%

• Σηεξεό θιάζκα ζηεξεά πεξ. 30%



Τξόπνη αμηνπνίεζεο ρωλεκέλνπ 

ππνιείκκαηνο

• Δπηθαλεηαθή άξδεπζε ηνπ κε επεμεξγαζκέλνπ ή ηνπ

πγξνύ θιάζκαηνο ηνπ ππνιείκκαηνο κε βπηηνθόξα

νρήκαηα ζηνπο αγξνύο

• Γηαζπνξά ηνπ ζηεξενύ θιάζκαηνο ζηνπο αγξνύο κε ηε

βνήζεηα αγξνηηθώλ κεραλεκάησλ

• Σπζθεπαζία ηνπ ζηεξενύ θιάζκαηνο ρσξίο θακκία

επεμεξγαζία ζε κεγαζάθνπο γηα ρνλδξηθή πώιεζε ή

ρύδελ πώιεζε ζε θνξηεγά

• Κνκπνζηνπνίεζε ηνπ ζηεξενύ θιάζκαηνο θαη πεξαηηέξσ

επεμεξγαζία πξηλ ηελ πώιεζε

- εκπινπηηζκόο κε ζξεπηηθά ζπζηαηηθά

- μήξαλζε

- ζαθνπνίεζε

- πειεηνπνίεζε



Πεξηβαιινληηθό όθεινο

• Φξήζε ηνπ ρσλεκέλνπ ππνιείκκαηνο σο εδαθνβειηησηηθό ζηνπο αγξνύο:

- εκπινπηίδεη ηνπο θησρνύο ζε νξγαληθή νπζία αγξνύο

- εμνπδεηεξώλεη ηελ νμύηεηα ησλ εδαθώλ εμαηηίαο ηεο αιθαιηθόηεηαο ηνπ

- εμνηθνλνκεί ή απαιιάζεη από ηε ρξήζε ρεκηθνύ ιηπάζκαηνο

• Αδξαλνπνίεζε κεγάιεο πνζόηεηαο ηνπηθά δηαζέζηκσλ νξγαληθώλ

απνβιήησλ

• Παξαγσγή πξάζηλεο ελέξγεηαο

Σε αριθμούς

Τν 2017 ε Βηναέξην Λαγθαδά Α.Δ. επεμεξγάζηεθε:

70.000 t πγξή θνπξηά αγειάδσλ

5.000 t θνπξηά πηελνηξνθείσλ

1.000 t θνπξηά ρνίξσλ

6.000 t ηπξόγαια

2.000 t απόβιεηα ειαηνηξηβείσλ

Πνζνζηό ρξήζεο νξγαληθώλ απνβιήησλ σο πξώηεο ύιεο > 90%

Το 2017 η Βιοαζριο Λαγκαδά Α.Ε. παρήγαγε 
8,5 ΜWh πράςινο ρεφμα
με αντίςτηχη εξοικονόμηςη εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 494.700 kgr



Κπθιηθή Οηθνλνκία ζηε Βηναέξην Λαγθαδά Α.Δ.

Μονάδα 
Βιοαερίου

Παραγωγή 
Ενζργειασ

Πώληςη 
Ενζργειασ

Παραγωγή 
Εδαφοβελτιωτικοφ

Οργανικά 
Απόβλητα

Κτηνοτροφικζσ 
Μονάδεσ

Πώληςη 
Εδαφοβελτιωτικοφ

Καλλιζργειεσ
Ενεργειακών 

Φυτών

Καλλιζργειεσ
Ζωοτροφών

Κοπριά

Γάλα

Πώληςη 
Γάλακτοσ



ΧΕΔΙΑΜΟ, ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ
ΜΟΝΑΔΑ ΒΙΟΑΕΡΙΟΤ  

φμβουλοι Οργάνωςησ Προγραμματιςμοφ & Ανάπτυξησ



Τδηάθαο Σππξηδσλ

Κηλ.: 6977281288

stzi@ergoplanning.gr

Δπραξηζηώ πνιύ γηα 

ηελ πξνζνρή ζαο


