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Αθήνα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με εξαίρεση το κραμβέλαιο, το οποίο και είναι η κύρια πρώτη ύλη για την παραγωγή βιοντή
ζελ

(FAME),

το ηλιέλαιο, το καλαμποκέλαιο, το βαμβακέλαιο, το ελαιόλαδο που συναντούνται

κυρίως στην Νότια Ευρώπη, και κατό επέκταση στην Ελλόδα, σε συνδυασμό με μερικό απόβλη

τα όπως είναι τα προτηγανισμένα έλαια εμφανίζονται να αποτελούν ••ελκυστικές•• πρώτες ύλες
για την παραγωγή βιοντήζελ. Σε αυτή την εργασία γίνεται μια προσπόθεια να καταγραφεί το δυ
ναμικό και η ποιότητα των πρώτων υλών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πηγή παραγω
γής στην Ελλόδα .

ASSESSMENT OF POTENTIAL FEEDSTOCKS FOR ΤΗΕ
PRODUCTION OF BIODIESEL IN GREECE
S. Kalligeros\ F. Zannikos 2, S. Stournas 2, G. Karabalakis2, Ε. Lois 2,
G. Anastopoulos 2, D. Karonis 2
' ELINO/L S.A
Research & Deνeloρment Deρartment, 3/eroυ Lοχου, Maroυsί 15124, Athens, Greece
Tel: +30 (10) 6187558- Fax: +30 (10) 6187559- e-maίl: kalίgeros@elin. gr
' Natίonal Technical Unίversity of Athens, School of Chemίcal Engίneerίng,
9/roon Polytechnίoυ Street, Athens 157 80
Τηλ : +30 (10) 7723189- Fax: +30 (10) 7723163- e-maίl: fzanntυa@mail.ntua. gr

ABSTRACT
With the exception of rape seed oil which is the ρrincipal raw material for biodiesel Fatty Acid
Methyl Esters, (FAME) ρrodυction , sυnflower oil, com oil and oliνe oil, which are abυndant in
Southem Ευrορe, along with some wastes, s υch as used frying oils, aρρear to be attractiνe
candidates for biodiesel ρrodυction. ln this ρaρer the quality and the quantity of the potential
feedstock which are abundant in Greece, are described.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ανάγκη για ευθεία αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προβλημάτων και οι αυστηρές προδια
γραφές των μοντέρνων πετρελαιοκινητήρων απαιτούν την βελτίωση της ποιότητας του πετρελαίου.
Η ανάmυξη των προϊόντων βιομάζας ως υποκατάστατα του πετρελαίου κίνησης είναι μια ελκυστική
προοπτική καθώς θα βοηθούσε την βελτίωση της ποιότητας του πετρελαίου.
Η εμπορική υποκατάσταση του πετρελαίου κίνησης με μεθυλεστέρες του κραμβέλαιου είναι ή
δη γεγονός σε πολλές χώρες της Κεντρικής Ευρώπης

[1 ].

Παρόλα αυτά όμως η χρήση του βιοντή

ζελ δεν έχει αναmυχθεί στην Ελλάδα κυρίως γιατί δεν ευδοκιμεί και δεν καλλιεργείται η ελαιο
κράμβη . Μερικοί άλλοι τύποι φυτικών ελαίων όπως το ηλιέλαιο, το βαμβακέλαιο, το καλαμποκέλαιο

και το ελαιόλαδο που συναντούνται στην Ελλάδα φαίνεται να αποτελούν ελκυστικές πρώτες ύλες
για την παραγωγή βιοντήζελ στην Ελλάδα.

[2].

Πρέπε ι να τονιστεί εδώ ότι η ποιότητα της πρώτης ύ

λης είναι μεγίστης σημασίας για την «επίδο ση» του εκάστοτε φυτικού ελαίο υ.

Είναι γενικότερα γνωστό ότι το βιοντήζελ δεν είναι τοξικό, δεν έχει aρωματικές ενώσεις, έχει
μεγαλύτερη βιο-αποικοδομισημότητα από το πετρέλαιο, μολύνει λιγότερο τόσο τη θάλασσα όσο και
τη στεριά και δεν περιέχει σχεδόν καθόλου θείο [3-5]. Είναι επίσης περισσότερο ασφαλή κατά την
μεταφορά και την χρήση του, με μειωμένη τοξικότητα και δεν περιέχει καθόλου σχεδόν καρ κινογε
νή συστατικά. Είναι με λίγα λόγια το π ιο κατάλληλο για περιβαλλοντικά ευαfσθητες περιοχές (εθνι
κά πάρκα, λίμνε ς , ποτά μια) ή για περ ιοχές στις οποίες πρέπει να τη ρούνται υψηλά περιβαλλοντικά
πρότυπα

[6-8].

Το πιο δυνατό πλεονέκτημα της χρήσης των μεθυλεστέρων των φυτικών ελαίων είναι το γεγο
νός ότι ανεξάρτητα από την πρώτη ύλη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή τους, η προσθήκη
τους στο κλασσικό πετρέλαιο κίνησης βελτιώνει σημαντικά τις εκπομπές σωματιδίων τα οποία απο
τελούν το σημαντικότε ρο μειονέκτημα των πετρελαιοκινητήρων

[9].

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται η δυναμικότητα των υπαρχόντων πρώτων υλών στην Ελλη
νική επικράτεια , σε μια προσπάθε ια γενικότερης εκτίμησης για τη ς δυνατότητες που έχει η Ελλάδα
να ακολουθήσει η Ελλάδα τις άλλες χώ ρες της Ευρώπης στην παραγ ωγή βιοντήζελ. Να συμμετά

σχει επίσης στην προσπάθεια εξάπλωσης των βιοκαυσίμων συμπορευόμενη με τις επιταγές της Ευ
ρωπαϊκής Ένωσης.

2. ΔΙΑθΕΣΙΜΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ
Το βιοντήζελ παράγεται κυρfως στην Ευρώπη από την ελαιοκράμβη, ενώ η σόγ ια κατέχει ανάλο
γη θέση στις ΗΠΑ. Στη Ελλάδα, το καπνέλαιο, το βαμβακέλαιο, το ντοματέλαιο και διάφορες ποικι
λίες ελαίων οπό καρπούς της ελαιοκράμβης είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν.

2.1 BAMBAKEMIO
Το βαμβακέλαιο, αναμένεται να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά για τη παραγωγή βιοντήζελ στην Ελ

λάδα. Η καλλιέργεια του βαμβακιού είναι αυξημένη στην Ελλάδα. Η αναλογία σπόρου ανά ανθό βάμ
βακος υπολογίζετα ι ότι αγγίζει το 52%. Ο σπόρος έχει περιεκτικότητα 11% περίπου σε λάδι Εφό
σον το βαμβάκι είναι ένα από το βασικά αγροτικά προϊόντα στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της
χώρας, το βαμβακέλαιο, ως παραπροϊόν, το οπο ίο ήδη παράγεται σε πολύ μεγάλες ποσότητες

(80000 τόνους

ετησίως

), και διατίθεται σε σχετικά χαμηλό κόστος , θα επιτρέψει στο παραγόμενο
1). Ένα επιπλέον πλεονέκτημα που παρου 

βιοντήζελ να διατίθετα ι σε ανταγωνιστ ική τιμή (Σχήμα

σιάζε ι το βαμβακέλαιο είναι οι ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες συγκομιδής σπό ρ ου και εξα

γωγής ελαίου στη κεντρι κή και βόρεια Ελλάδα, ο ι οποίες προτίθενται να αξιοποιήσουν νέες χρήσεις
του ελαίου που παράγουν (Σχήμα

2).
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Σχήμα

1.

Περιοχές της Ελλάδας στις οποfες καλλιεργεfται το βαμβάκι.

Cotton Area

.

.,.

-0-1000

CJ 1001 - 5000

Ξ
Σχήμα

δ001 - 10000
10001 - 20000
20001 - 50000
50001 - 1 00000

2

Η παραγωγή βαμβακ6σπορου 6πως υπολογfζεται ει!ν ληφθεf υπ6ψη ο λ6γος μεταξύ παραγ6μενου βαμβακιού και
παραγ6μενου σπ6ρου.

cotton prod uction

.

.,.

ο-

1000
1001 - 5000
5001 -10000
10001 - 20000
20001 - 50000
50001 - 1 00000
CJ 100001 -150000

2.2 ΗΛΙΕΛΑΙΟ
Το ηλιέλαιο αποτελεί την δεύτερη κυριότερη πρώτη ύλη για τη παραγωγή βιοντήζελ, σε χώρες

όπως η Γαλλία και η Ιταλία, το οποίο αναμειγνύεται σε ποσοστό έως και 30% με κραμβέλαιο Στην
Ελλόδα, η παραγωγή ηλιελαίου επικεντρώνεται στην περιοχή του Έβρου, στη νοτιοανατολική Θρό
κη. Η μέση παραγωγικότητα ηλιελαίου (Σχήμα 3) στην Ελλόδα όγγιξε τους
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Μετά το σημείο αυτό άρχισε να μειώνεται σταδιακά. Η ύφεση αυτή στη παραγω

γικότητα προκλήθηκε ύστερα από την απόφαση των καλλιεργητών να απαγορεύσουν την καλλιέρ
γεια ηλίανθου σε λιγότερο γόνιμα εδάφη. Το γεγονός αυτό οφε!λεται στη mώση της τιμής του η
λίανθου κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, ύστερα από μια σταθερή αύξηση που πραγμα
τώθηκε κατά τα προηγούμενα τριάντα χρόνια.
Σχήμα

3.

Η παραγωγή ηλιελαfαυ στην Ελλdδα

Oil from sunflower (tones)
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2.3 ΧΡΗΙΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΜΑΓΕΙΡΙΚΑ ΕΛΑΙΑ
Τα χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια χρησιμοποιούνται εκτεταμένα ως πρώτη ύλη παραγωγής
βιοντήζελ στην Γερμανία και την Αυστρία, όπου ένα επαρκές και αποτελεσματικό σύστημα περισυλ
λογής έχει εδραιωθεί. Στην Ελλάδα, μια πρόχειρη μελέτη κατέδειξε ότι ποσότητες της τάξεως των

1000 τόνων ετησίως,

μπορούν σχετικά εύκολα να συγκεντρωθούν κυρίως από τις μεγάλες αλυσί

δες εστιατορίων. Στη περίmωση αυτή το απαιτούμενο σύστημα περισυλλογής είναι σχετικά εύκολο
να εδραιωθεί και τα έλαια έχουν μια σταθερή σύνθεση . Σε περίmωση που χρησιμοποιηθούν ως πη
γές περισυλλογής των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, ξενοδοχεία, νοσοκομεία ακόμα και

νοικοκυριά , οι ενδεχόμενες ποσότητες θα αυξηθούν σημαντικά με αποτέλεσμα ένα επαρκέστερο
σύστημα περισυλλογής και αυξημένη ποικιλότητα στην ποιότητα των ελαίων .

2.4 BRASSICA CARINATA
Εκτός από τις παραδοσιακές καλλιέργειες βάμβακος και ηλίανθου, και άλλες καλλιέργειες έ
χουν δοκιμαστεί στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, με σκοπό αφενός να εξεταστεί κατά πόσον

μπορούν να ευδοκιμήσουν και αφετέρου να αξιολογηθεί η ολική απόδοση του καρπού τους. Συγκε
κριμένα κατά τα τελευταία

3 χρόνια, διεξάγονται πειράματα πάνω στους δύο αυτούς τομείς. Τα πει

ραματικά αποτελέσματα είναι μέχρι στιγμής ελπιδοφόρα μιας και οι δύο ποικιλίες παρουσιάζουν πο
λύ καλή προσαρμοστικότητα και υψηλές αποδόσεις (Σχήμα
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4.

Η οποδοτικόrητο διαφόρων καλλιεργειών ελοιοκρομβής
BRK
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3. ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ
Όποιος και να είναι ο καρπός από τον οποίο θα προέρθει το βιοντήζελ αυτό θα πρ'πει να καλύ
mει κόποιες προδιαγραφές τις οποίες και έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, υιθετόντας το πρότυπο
ρrΕΝ14214 (Πίνακας

1).
ΠΙΝΑΚΑΣ

1.

Γενικές Εφαρμόσιμες προδιαγραφές και Μέθοδοι ελέγχου

Ιδιότητα

Ό~ιο

Μονάδα Μ έτρηση ς
Ελάχιστο

Περιεκτικότητα
σε Εστέρες

Π υκνότητα στους

% (rτVm)

96,5•

kψm'

860

Μέθοδος Ελέγχου•
Μ έγιστο

prEN 14103'
900

Ιξώδες στους40 • C'
Σnμε(ο Ανάφλεξης
Περιεκηκότnτα σε θεΙο"
Ανθρακούχο Υπόλειμμα
(στο

ΕΝ

ISO 3675
ISO 12185
ΕΝ ISO 3104
ISO/CD 3679'

ΕΝ

15' C'
mm'/sec

·c

3,5
>1 01

50

mgfkg
% (rτVm)

-

10
0,3

-

ΕΝ

ISO10370

10%του

υπολε!μματος
απόσταξης) ι
Αριθμός Κετανίου
Περιεκτικότητα

ΕΝ

51 ,0
% (rτVm)

-

0,02

mψkg

-

500

mg/kg

-

24

ISO 5165
ISO 3987

σε θειϊκή τtφρα

Περιεκτικότητα

ΕΝ

ISO 12937

σε Νερό

Ολική Μόλυνση'
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Βαθμίδα

κατηγορία

AIR

ΡΟLLυΥΙΟΝ ι

ΕΝ

1

NOISE MANAGEMENY

ISO 2160

(3h στους SO ' C)
θερμική σταθερότητα'
Οξειδωτική Σταθερότητα,

στους

ώρες

6

110' C
mgKOH/gr

Α~ιθμός Οξέος

Αριθμός Ι ωδίου
Μεθυλεστέρας

%(m/m)

-

prfn 14112i

0,5
120

prEn 14104
prEn1411 1
ρrfn 14103

12

του Λινολενικού οξέος
Μεθυλεστέρες των

%(m/m)

1

%(m/m)

0,2

prEn 14110"

0,8

prEn 14105•

%(m/m)

0,2

ρrfn

%(m/m)

0,2

prfn 14105•

Ελεύθερη Γλυκερίνη

%(m/m)

0,02

Ολική Γλυκερίνη

%(m/m)
m\Vkg

0,25
5

m\Vkg

10

prfn 14105•
prEn 14106
ρrEn 14105•
prfn 14108
prEn 14109
prEn 14107"

Πολυακόρεσων Οξέων

( > = 4 διπλούς

δεσμούς)

Περιεκτικότητα
σε Μεθανόλη

Περιεκτικότητα
σε Μονογλυκερ ίδια
Περιεκτικότητα

14105•

σε Διvλυκερίδια
Περιεκτικότητα
σε Τριγλυκερίδια

Αλκαλικά Μέταλλα
(Να+Κ)
Περιεκτικότητα
σε Φώσφορος

• "Ο λες

οι μέθοδοι ελέγχου που εμφανfζονται σε αυτό το ευρωπαϊκό πρότυπο συμπεριλαμβόνσυν και τις ακρίβειες σύμ·
φωνα με τσ πρότυπο ΕΝ ISO 4259. Σε περίmωση διαφωνίας , οι διαδικασίες που περιγράφονται στο πρότυπο ΕΝ ΙSΟ
4259 πρέπει να χρησιμοποιηθούν ώστε να λυθεί η διαφωνία, και η επεξήγηση των αποτελεσμάτων να βασίζεται ατην Ο·
κρίβεια της μεθόδου που χρησιμοποιήθηκε. Παρόλα αυτό οι μέθοδοι που είναι τώρα διαθέσιμες για την ολική μόλυνση,

περιεκτικότητα σε εστέρες, περιεκτικότητα σε τριγλυκερίδια, ελεύθερη γλυκερίνη και αλκαλικό μέταλλα

(Na

+Κ) δεν

συμμορφώνονται με τον κανόνα 2R του προτύπου ΕΝ ISO 4259 για τα όρια του πίνακα 1
• Σε περίmωση διαφωνίας για την πυκνότητα, το πρότυπο ΕΝ ISO 3675 πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό

στους 15' C (διαθέσιμοι πίνακες μετατροπής δεν έχουν εφαρμογή για το ΜΛΟ) . Σε περίmωση διαφωνίας για την ελεύ
θερη γλυκερίνη, η μέθοδος που α χρησιμοποιηθεί είναι η

«prfN 14105 ...

' Εάν το Σημείο Απόφραξης Ψυχρού Φίλτρου είναι -20' C ή χαμηλότερο, το ιξώδες που μετρείται στους ·20' C δεν πρέπει
να υπερβαίνει τα 48mm'/sec. Σε αυτή την περfmωση το πρότυπο ΕΝ ISO 3104 είναι εφαρμόσιμο χωρίς δεδομένα ακρί
βειας.

' CENΠC

307 έκδοση του NF Τ 60-703:1997
' Η συσκευή που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να εfναι εφοδιασμένη με μηχανισμό θερμικής ανίχνευσης.
~ Κατάλληλες μεθόδους ελέγχου θα προταθούν από το CENΠC 19.
ι Η μέθοδος ASTM 01160 πρέπει να χρησψοποιεfται για να προσδιοριστεί το 1Ο% υπόλειμμα της απόσταξης.
' αναμένοντας την ανάmυξη κατάλληλης μεθόδου από το CENΠC 19, το πρότυπο ΕΝ 12662 πρέπει να χρησιμοποιεfται.
Η ακρfβεια της μεθόδου αυτής για προϊόντα ΜΛΟ εfναι χαμηλή.

• Κατάλληλη μέθοδος ελέγχου και όρια θα προταθούν από την επιτροπή CENΠC 19.
' έκδοση της επιτροπής CENΠC 307 για το τροποποιημένο πρότυπο ISO 6886.
• έκδοση της επιτροπής CENΠC 307 για το πρότυπο NF Τ 60-701 (μέθοδος Α) και του προτύπου ΟΙΝ 51608 (μέθοδος Β).
• έκδοση της επιτροπής CENΠC 307 για το πρότυπο NF Τ 60-704:1997.
• θα εξεταστει η επέκταση της μεθόδου ώστε να περιλαμβάνει κατάλληλα στοιχεια όπως π.χ. Ca και Mg
• έκδοση της επιτροπής CENΠC 307 για το πρότυπο NF Τ 60-705:1997.
• Προσοχή. Για τη βελτ!ωση της απόδοσης, επιτρέπεται η χρήση προσθέτων. Κατάλληλα πρόσθετα καυσfμων χωρίς γνω
στό επιβλαβή παράπλευρα αποτελέσματα πρέπει να συνιστώνται ατην κατάλληλη αναλογία ώστε να αποφευχθεί η μεί·
ωση της οδηγισημότητας και να μην υπάρχουν αρνητικές επιmώσεις στο προσδόκιμο της ζωής των συστημάτων aντι
ρύπανσης .

.. Κατάλληλη μέθοδος θα αναmυχθει
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4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σε αυτή την εργασία γίνεται μια προσπόθεια να καταγραφεί το δυναμικό και η ποιότητα των
πρώτων υλών που θα μπορούσαν να αποτελέσουν την πηγή παραγωγής στην Ελλόδα. Το κόστος
παραγωγής βιοντήζελ είναι ακριβό εκτός και εάν η μονάδα παραγωγής βιοντήζελ δημιουργηθεί ό
σον τον δυνατόν πλησιέστερα στις ήδη υπάρχουσες βιομηχανικές μονάδες συγκομιδής σπόρου και
εξαγωγής ελαίου. Αυτό γιατ( μόνο έτσι θα μπορεί να περιοριστεί το αρχικό κόστος, το οπο(ο σε κό

θε άλλη περίmωση είναι ιδιαίτερα αυξημένο. Η Ελλόδα θα πρέπει να προχωρήσει σε αποφορολό
γηση του βιοντήζελ ακολουθώντας τις άλλες χώρες της Ευρώπης ώστε να βοηθήσει την διάθεση
του καυσίμου. Αυτό γιοτ( έχει την δυνατότητα να αξιοποιήσει το εγχώριο γεωργικό δυναμικό και να
δώσει διεξόδους τόσο στην γεωργική όσο και στην ενεργειακή της πολιτική.
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