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«Ναυαρχίδες» περιπτώσεων αξιοποίησης 
(δεύτερη έκθεση) 

Παραδοτέο 6.4 
WP6. Παρατηρητήριο και επιτυχημένες περιπτώσεις 

 
 

uP_running 
Ξεκίνημα για ένα βιώσιμο εφοδιασμό της ξυλώδους βιομάζας από Αγρο-
τικά Κλαδέματα και Εκριζώσεις 

 
 
Αριθμός συμβολαίου: 691748 
Διάρκεια έργου: Απρίλιος 2016 έως Ιούνιος 2019 

 

Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρό-
γραμμα έρευνας και καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ο-

ρίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 
 

Το έγγραφο αυτό αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συγ-
γραφέων και η INEA δεν είναι υπεύθυνη για οποιαδήποτε 

χρήση των πληροφοριών που περιέχει 
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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ  
 «Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748).» 
 

«Το έγγραφο αυτό αντικατοπτρίζει μόνο την άποψη των συγγραφέων και η INEA δεν είναι υπεύ-
θυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχει.» 
 
Το παρόν έγγραφο έχει συνταχθεί από τους εταίρους του έργου  uP_running και αποτελεί μια α-
ναφορά σχετικά με εργασίες που έχουν πραγματοποιηθεί  στα πλαίσια της σύμβασης  ΕΕ-GA με 
αριθμό 691748.  
 
Ούτε ο συντονιστής του έργου, ούτε οποιοδήποτε υπογράφον μέλος του Συμφωνητικού των Εταί-
ρων του έργου uP_running , ούτε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό των 
προαναφερθέντων: 

a) παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση  ή απόλυτη δέσμευση , ρητή ή υπονοούμενη, 
(i). σε σχέση με τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας, μεθόδου, συσκευής, διαδικα-

σίας, ή παρόμοιου αντικειμένου που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο, συμπε-
ριλαμβανομένου της εμπορευσιμότητας και της καταλληλότητας για ένα συγκε-
κριμένο σκοπό, ή  

(ii). ότι αυτή η χρήση δεν παραβιάζει ή παρεμβαίνει ιδιόκτητα δικαιώματα, συμπερι-
λαμβανομένης της πνευματικής ιδιοκτησίας οποιουδήποτε εμπλεκόμενου, ή   

(iii). ότι αυτό το έγγραφο είναι κατάλληλο για οποιαδήποτε περίσταση του χρήστη, ή 
b) αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν ζημιές ή άλλες προβλήματα (συμπεριλαμβανομένου 

τυχόν επακόλουθων ζημιών  ακόμα και αν ο συντονιστής του έργου ή οποιοσδήποτε αντι-
πρόσωπος από τα υπογράφοντα μέλη της συμφωνίας του έργου uP_running , έχει ενημε-
ρωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών) που προκύπτουν από την επιλογή σας, ή την 
χρήση του παρόντος εγγράφου, ή οποιασδήποτε πληροφορίας, συσκευής, μεθόδου, δια-
δικασίας, ή παρόμοιου αντικειμένου που παρουσιάζεται στο παρόν έγγραφο. 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
ΑΚΛΕ Αγροτικά κλαδέματα και εκριζώσεις 
ΕΕ Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ΕΚΕΤΑ  Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 
 
CIRCE Research Centre for Energy Resources and Consumption 
SECB  Scientific Engineering Centre “Biomass” 
UFG  University of Foggia  
WP  Πακέτο Εργασίας 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το παρόν έγγραφο αποτελεί μια σύντομη περίληψη στα Ελληνικά του Παραδοτέου 6.4 «Ναυαρ-
χίδες» περιπτώσεων αξιοποίησης (δεύτερη έκθεση) του έργου uP_running. Το πρωτότυπο κεί-
μενο στην Αγγλική γλώσσα είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.up-
running.eu/wp-content/uploads/2016/10/uP_running_D6.4_Flagship_cases_report_v2_FV.pdf 
 
Συγκεκριμένα, το Παραδοτέο 6.4 αφορά τις ακόλουθες πέντε εμβληματικές περιπτώσεις αξιοποί-
ησης βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες στην Ευρώπη, οι οποίες παρουσιάζονται στον ακόλουθο 
πίνακα: 
 

Ναυαρ-
χίδα 

Χώρα 
Είδος βιομά-

ζας 
Τύπος αλυσίδας αξίας 

Κύριος λόγος για να θεωρηθεί ναυ-
αρχίδα 

EAMEB Ελλάδα 
Εκριζώσεις 

(οπωροφόρα) 

Παροχή αγροτικών υπηρε-
σιών, αναβαθμισμένη βιο-
μάζα (τσιπς) για διάθεση 

στην αγορά (παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας) 

Ιδανικό παράδειγμα εκριζώσεων, κινη-
τοποίηση μεγάλου όγκου υπολειμματι-
κής βιομάζας, εξέλιξη σε περίπτωση πα-

ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

ENCE Mé-
rida 

Ισπανία 
Κλαδέματα 
και εκριζώ-

σεις 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (χρήση υπολειμματικής 
βιομάζας στο μείγμα καυσί-

μου) 

Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπό-
θεση που βασίζεται στην αγορά 

Gospodar-
stwo Sa-
downicze 

Πολωνία 
Κλαδέματα 
από μηλιές 

Αναβαθμισμένη βιομάζα 
(μπάλες από κλαδέματα) για 
διάθεση στην αγορά ( θέρ-
μανση δημόσιων κτηρίων) 

Πρωτοβουλία που κατευθύνεται από α-
γρότες χωρίς ιδιο-κατανάλωση, χρησι-
μοποιούμενα είδη δέντρων, παραδείγ-

ματα χρήσης μπαλών 

Triada-MK 
Ουκρα-

νία 

Εκριζώσεις (ε-
ναέριο μέρος 
από μηλιές) 

Αναβαθμισμένη βιομάζα 
(πελλέτες) για διάθεση στην 

αγορά 

Παράδειγμα εκριζώσεων, αναβαθμι-
σμένη παραγωγή βιοκαυσίμων (πελλέ-
τες), γρήγορη μετακίνηση από επίδειξη 
σε εμπορική λειτουργία με τη στήριξη 

του uP_running. 

AgriToppi Ιταλία 
Κλαδέματα 

 ελιάς 

Αναβαθμισμένη βιομάζα 
(πελλέτες) για διάθεση στην 

αγορά 

Χρησιμοποιούμενα είδη δένδρων, ανα-
βαθμισμένη παραγωγή βιοκαυσίμων 

(πελλέτες), γρήγορη μετακίνηση από ε-
πίδειξη σε εμπορική λειτουργία με τη 

στήριξη του uP_running 

 
Οι παραπάνω περιπτώσεις χαρακτηρίζονται από το έργο uP_running ως "ναυαρχίδες" αξιοποίη-
σης της υπολειμματικής βιομάζας. Η επιλογή των ναυαρχίδων αξιοποίησης έγινε με βάση τα ακό-
λουθα κριτήρια: 

• δυνατότητα τεκμηρίωσης (μέσω δημοσιευμένων αναφορών, συνεντεύξεων με συντελε-
στές, κτλ.) 

• καλό επίπεδο τεχνολογικής καινοτομίας  
• ικανότητα να χρησιμεύει ως παράδειγμα για αναπαραγωγή / μίμηση 
• κάλυψη όσο το δυνατόν ευρύτερου φάσματος τελικών χρήσεων και μορφών επιχειρημα-

τικών μοντέλων 
• γεωγραφική διασπορά στην Ευρώπη, καθώς και αξιοποίηση διαφορετικών ειδών μόνιμων 

καλλιεργειών (στο μέτρο του δυνατού). 

http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2016/10/uP_running_D6.4_Flagship_cases_report_v2_FV.pdf
http://www.up-running.eu/wp-content/uploads/2016/10/uP_running_D6.4_Flagship_cases_report_v2_FV.pdf


 

Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΘΡΥΜΜΑΤΑ ΞΥΛΟΥ ΑΠΟ ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ ΟΠΩΡΟΦΟΡΩΝ 

ΔΕΝΔΡΩΝ 

Όνομα: EAMEB 
Τοποθεσία: Βέροια, Ημαθία, Ελλάδα 
Ποσότητα βιομάζας που επεξεργάζεται: 8,000 t/y θρύμματα 
ξύλου από εκριζώσεις φυτειών, 1,300 – 1,700 m3/y από 
καυσόξυλα  
Κύριο προϊόν: θρύμματα ξύλου (πρωταρχικά), καυσόξυλα 
(δευτερευόντος) 
Ακτίνα εφοδιασμού: περίπου 30 km 
Συνολικό επίπεδο επένδυσης: 460,000 € σε μηχανικό εξοπλισμό 
Έτος έναρξης: 2011 
Δυναμικό μείωσης GHG: 4,625tCO2eq /y 

Επιχειρηματική ιδέα  

Η EAMEB είναι μια ιδιωτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στην ευρύτερη περιοχή της Ημαθίας, η οποία προσφέρει ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες εκρίζωσης οπωροφόρων δέντρων (κυρίως ροδάκινα) και παράγει δύο κύριες εμπορικές μορφές βιομάζας: τσιπς 
(πρωτογενή) και καυσόξυλα (δευτερογενή). Σε ετήσια βάση, η EAMEB παρέχει υπηρεσίες εκρίζωσης σε περίπου 200 αγρότες, 
καλύπτοντας 200 εκτάρια γης. Η EAMEB διαχειρίζεται με τον τρόπο αυτό τη βιομάζα που συλλέγει από όλες τις εκριζώσεις φυτειών 
με στόχο να μετατραπεί σε εμπορική μορφή κατάλληλη για αξιοποίηση από διάφορους τελικούς χρήστες της περιοχής. Το κύριο 
προϊόν της EAMEB είναι τα θρύμματα ξύλου, που χρησιμοποιείται ως καύσιμο για ένα σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 1 MW που 
είναι χτισμένος στην περιοχή. Η EAMEB παράγει επίσης καυσόξυλα κατάλληλα για οικιακή χρήση, κυρίως από το πάχος των ριζών 
του δέντρου 
Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας  

Το πρώτο βήμα στη διαδικασία των εκριζώσεων είναι η κοπή των δέντρων με αλυσοπρίονο. Το εναέριο κομμάτι παραμένει στο πεδίο 
για λίγες ημέρες για να στεγνώσει και στη συνέχεια επεξεργάζεται με ένα θρυμματιστή KESLA C645. Το κομμένο υλικό μεταφέρεται 
στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της εταιρείας. Από εκεί, φορτώνεται με εκσκαφέα ή περονοφόρο όχημα σε φορτηγό και 
μεταφέρεται στους τελικούς χρήστες. Για το υπόγειο τμήμα των δένδρων, η διαδικασία που ακολουθείται είναι η ακόλουθη: η ρίζα 
αφαιρείται με εκσκαφέα, φορτώνεται σε φορτηγό και μεταφέρεται σε ανοικτή αποθήκη. Το παχύ κομμάτι της ρίζας μετατρέπεται σε 
κομμάτια από καυσόξυλα, ενώ οι ρίζες θρυμματίζονται με το KESLA C645 και αναμιγνύονται με το κομμένο ξύλο από το εναέριο 
τμήμα. Τα θρύμματα ξύλου αποθηκεύονται όλα μαζί πριν από τη μεταφορά στους τελικούς καταναλωτές. 
 

 

 

 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η αλλαγή στις τοπικές αγρονομικές πρακτικές - η αύξηση της συχνότητας των εκριζώσεων - σε 
συνδυασμό με την ανάγκη των αγροτών να βρουν εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης της 
παραγόμενης βιομάζας - αποτέλεσε βασικό παράγοντα εκκίνησης για την EAMEB. 

 Η εταιρεία παρέχει στους αγρότες μια οικονομικά ανταγωνιστική (συχνά δωρεάν), αποτελεσματική και 
γρήγορη υπηρεσία καθαρισμού των αγροτεμαχίων χρησιμοποιώντας εξειδικευμένα τεχνικά μέσα και 
προσωπικό για την απομάκρυνση τόσο του εναέριου τμήματος όσο και των ριζών. 

 Η υψηλή παραγωγικότητα βιομάζας (μέσος όρος 50 τόνων / εκτάριο) και η καλή ποιότητα της 
παραγόμενης βιομάζας ήταν ένας άλλος βασικός παράγοντας επιτυχίας. 

 Οι εργασίες εκριζώσεων ποικίλλουν σε μεγάλο βαθμό ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες του πεδίου. 
Απαιτούνται σταθερές προσαρμογές. 
Η συνεργασία με τον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ως καταναλωτή βιομάζας έχει δημιουργήσει μια 

ασφαλή αγορά για τα προϊόντα της EAMEB. Δημιουργεί επίσης νέες προκλήσεις για την επέκταση του 

όγκου παραγωγής. 

 

ΚΥΡΙΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα εταιρείας: 

http://eameb.gr/    
 

Αναλυτική έκθεση ναυαρχίδας: 
http://www.up-

running.eu/project-materials/ 
 

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

 

http://eameb.gr/
http://www.up-running.eu/project-materials/
http://www.up-running.eu/project-materials/
http://www.up-running-observatory.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/


 

Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ 

ΚΑΙ ΕΚΡΙΖΩΣΕΙΣ Όνομα: ENCE Merida 

Τοποθεσία:  Mérida, Ισπανία 

Είδος βιομάζας που επεξεργάζεται: Κλαδέματα και 
εκριζώσεις 
Ποσότητα που επεξεργάζεται: 168,000 t/y (45% 
δασικά, 55% αγρο-βοιομάζα). 
Κύριο προϊόν: Ηλεκτρισμός 
Ακτίνα εφοδιασμού: περίπου  60 km. 

Συνολικό επίπεδο επένδυσης: 80.9 M€ 
Έτος έναρξης: 2013 
Δυναμικό μείωσης GHG: 23,591 tCO2eq /y 

 
 

Επιχειρηματική ιδέα  
Το ENCE Mérida είναι εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής με βιομάζα, που βρίσκεται στην Extremadura της Ισπανίας. Είναι ο μεγαλύτερος ιδιωτικός 

διαχειριστής δασών στην Ισπανία και ένας από τους 7 σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής από βιομάζα που αποτελούν το μεγαλύτερο μέρος της 

εγκατεστημένης δυναμικότητας της ENCE για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το εργοστάσιο έχει εγκατεστημένη ισχύ 20 MW ηλεκτρικής ενέργειας, που 

επιτρέπει την ετήσια παραγωγή 160.000 MWh, αρκετή για να καλύψει τις ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας περίπου 70.000 ατόμων. Η εταιρεία έχει μεγάλη 

εμπειρία στον τομέα της προμήθειας βιομάζας από τη δασοκομία και τη διαχείριση της αγρο-δασοκομίας, χάρη στη 60ετή εμπειρία της στην παραγωγή 

κυτταρίνης. Συνολικά, η ENCE διαθέτει 280 MW εγκατεστημένης ισχύος με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκ των οποίων τα 170 MW προέρχονται από 

βιομάζα σε 7 μονάδες που κυμαίνονται από 16 έως 50 MW ηλεκτρικής ενέργειας. Ο σταθμός ηλεκτροπαραγωγής της Mérida αποτελεί παράδειγμα 

αυτής της πολιτικής και καταναλώνει σήμερα 49.000 τόνους υπολειμματικής βιομάζας (κλαδέματα και εκριζώσεις) από διάφορα είδη μόνιμων 

καλλιεργειών: αμπελώνες, ελαιώνες και οπωροφόρα δέντρα. Επί του παρόντος, η ENCE συλλέγει τα κλαδέματα και τις εκριζώσεις περίπου 5.000 

εκταρίων, που αντιστοιχεί μόνο στο 2,7% της συνολικής έκτασης που καλλιεργείται με μόνιμες καλλιέργειες. Στα επερχόμενα μελλοντικά σχέδια της 

ENCE θα αναπτυχθούν υβριδικά συστήματα θερμοσυλλογής / βιομάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ENCE έχει τοποθετήσει ένα ισχυρό 

στοίχημα σε αυτή τη γραμμή, αγοράζοντας το εργοστάσιο των 50 MW στο Puertollano από την IBERDROLA. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας  
Το μοντέλο εφοδιασμού για τους διάφορους τύπους αγρο-βιομάζας στο εργοστάσιο της Mérida περιλαμβάνει τρεις βασικούς παράγοντες: αγρότες, 

εταιρείες γεωργικών υπηρεσιών και το εργοστάσιο της ENCE. Η στρατηγική της ENCE είναι να πάει κατευθείαν στην προέλευση, δηλαδή στον ιδιοκτήτη 

της βιομάζας όπου απομακρύνει την βιομάζα και στη συνέχεια προσλαμβάνει μια εταιρεία γεωργικών υπηρεσιών ή / και μια εταιρεία μεταφορών. 

Υπάρχουν δύο κύριες εναλλακτικές λύσεις για τη συλλογή ξυλώδους γεωργικής βιομάζας. 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Επί του παρόντος, η εγκατάσταση λειτουργεί με ένα συνδυασμό διαφορετικών βιομάζας, καταναλώνοντας κατά μέσο 
όρο περίπου 18 τόνους βιομάζας για παραγωγή 20 MW ηλεκτρικής ενέργειας. 

 Γρήγορος αναπροσανατολισμός της ENCE για να συμπεριλάβει όλους τους τύπους αγρο-βιομάζας που μέχρι τώρα 
ήταν σε μεγάλο βαθμό ανεπαρκώς αξιοποιημένοι. 

 Φερεγγυότητα και πορεία της ENCE ως καταναλωτή βιομάζας, που δημιουργούν εμπιστοσύνη στις ενδιάμεσες 
εταιρείες όταν αντιμετωπίζουν νέες δραστηριότητες και επενδύσεις. 

 Πολύ υψηλό δυναμικό αγρο-βιομάζας στην περιοχή. 

 Υψηλή εμπειρία της ENCE στην εφοδιαστική αλυσίδα της δασικής βιομάζας καθώς και εκτεταμένη γνώση του τομέα 
της βιομάζας, καθώς και επαφές με βασικούς παράγοντες στην περιοχή για την κινητοποίησή της. 

 Τύπος 2 Αλυσίδας αξίας: στην περίπτωση που οι αγρότες εγκαταλείπουν το κλάδεμα 

στην περιοχή (όπως έκαναν στο παρελθόν για να πραγματοποιήσουν την ανοιχτή 

καύση), η ENCE συλλέγει δωρεάν τη βιομάζα (στέλνοντας έναν μεταφορέα ή 

χρησιμοποιώντας τα δικά της μέσα). 

  

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου & 
Αναλυτική έκθεση 

ναυαρχίδας: 
http://www.up-

running.eu/project-
materials/ 

Παρατηρητήριο:  
http://www.up-running-

observatory.eu 

 Τύπος 1 Αλυσίδας αξίας: σε εκείνες τις περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητο να εισέλθει 

στα χωράφια για να εκτελέσει μια υπηρεσία (να αφαιρέσει τη φυτεία, να συλλέξει το 

κλάδεμα κ.λπ.), ο αγρότης πληρώνει τον ENCE για την υπηρεσία και η ENCE αναθέτει 

υπεργολαβία σε μια επιχείρηση για να την κάνει. 

 

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


 Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΠΩΛΗΣΗ ΜΠΑΛΩΝ ΑΠΟ ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΜΗΛΙΩΝ 

Όνομα: Gospodarstwo Sadownicze  
Τοποθεσία: Komorów, Πολωνία 
Ποσότητα βιομάζας που επεξεργάζεται: 130 t/y από κλαδέματα 
μηλιών σε μορφή μπάλας 
Κύριο προϊόν: Χρήση μπαλών για θέρμανση δημοτικών κτηρίων 
Ακτίνα εφοδιασμού: 6 km 
Συνολικό επίπεδο επένδυσης: 33,500 € σε μηχανικό εξοπλισμό 
Έτος έναρξης: 2013 
Δυναμικό μείωσης GHG: 147 tCO2eq /y 

Επιχειρηματική ιδέα  
Η εταιρεία Gospodarstwo Sadownicze επικεντρώνεται κυρίως στην παραγωγή ποιοτικών μήλων και χυμών. Η εταιρεία διαθέτει 36 εκτάρια 

οπωρώνες μήλων στην επαρχία Mazovia - μια περιοχή της Πολωνίας με μεγάλο δυναμικό βιομάζας από κλαδέματα δέντρων.  Έχοντας ως κίνητρο 

την ανάγκη να αφαιρεθούν τα κλαδέματα από το χωράφι, αλλά και από την πεποίθηση ότι η καύση σε ανοικτό πεδίο ήταν απόβλητο, η εταιρεία 

ξεκίνησε μια πρωτοβουλία κλαδέματος. Παρά το γεγονός ότι είναι μια πρωτοβουλία που βασίζεται σε γεωργούς, το δεματοποιημένο υλικό δεν 

είναι αυτοσυντηρούμενο, αλλά πωλείται σε δημοτικά κτίρια που είχαν ήδη εγκαταστήσει λεβητοστάσια αχύρου. Οι μπάλες από τα κλαδέματα είναι 

ένα οικονομικά ανταγωνιστικό καύσιμο με βελτιωμένα χαρακτηριστικά καυσίμου. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας  
Οι μηλιές δένονται χειροκίνητο κλάδεμα δύο φορές το χρόνο. Το κύριο κλάδεμα πραγματοποιείται κατά την περίοδο χειμώνα / άνοιξη. Το κλάδεμα 
γίνεται χειροκίνητα; μετά την κοπή, οι εργαζόμενοι ρίχνουν τα κλαδιά στη μέση της σειράς. Όλα (μεγάλα και μικρά) τα κλαδέματα από τον χειμώνα/ 
την άνοιξη συλλέγονται χρησιμοποιώντας έναν χορτοδετικό και αποθηκεύονται στο χώρο κατά μήκος των εσωτερικών αγροτικών δρόμων. Η 
ξήρανση των μπαλών πραγματοποιείται με τον  αέρα. Η Gospodarstwo Sadownicze διοργανώνει όλη την εφοδιαστική αλυσίδα, από  το κλάδεμα 
(μέχρι την παράδοση της βιομάζας στους τελικούς καταναλωτές). Η εταιρεία διαθέτει τα μηχανήματα συγκομιδής και μεταφοράς (ελκυστήρα, 
αλυσοπρίονο (Columbia R98 by WOLAGRI) και καροτσάκι μεταφοράς). 

 
 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η δεματοποίηση επιλέχθηκε ως ένας γρήγορος και εύκολος τρόπος για να καθαρίζεται ο οπωρώνας από 
τα κλαδιά. 

 Η έρευνα αγοράς επιβεβαίωσε ότι υπήρχαν τοπικοί φορείς ικανοί να χρησιμοποιούν το καύσιμο 
απευθείας σε μορφή μπαλών (π.χ. χωρίς θρυμματισμό) 

 Μαζί με τις μικρές αποστάσεις μεταφοράς, το κόστος ελαχιστοποιήθηκε. 

 Η διαθεσιμότητα των τελικών χρηστών είναι ο βασικός περιοριστικός παράγοντας για την περαιτέρω 
επέκταση της αλυσίδας. 

 Πρέπει να λαμβάνεται η κατάλληλη φροντίδα (π.χ. φοράει αναπνευστικές μάσκες) κατά το χειρισμό της 
βιομάζας, ειδικά εάν είναι ξηρή, για να προστατεύεται η υγεία των εργαζομένων. 

 Η χρήση των μπαλών ελαχιστοποιεί το κόστος κατά το χειρισμό δίνοντας δύο βασικά στοιχεία: την 
απουσία επεξεργασίας βιομάζας σε χαμηλή απόσταση και τη διαθεσιμότητα τοπικών καταναλωτών που 
μπορούν να χρησιμοποιήσουν μπάλες από κλαδέματα. 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου & 
Αναλυτική έκθεση 

ναυαρχίδας: http://www.up-
running.eu/project-materials/ 

 
Παρατηρητήριο:  

http://www.up-running-
observatory.eu 
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Το έργο uP_running έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα έρευνας και 

καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ορίζοντας 2020 (αριθμός συμβολαίου 691748). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΕΛΛΕΤΩΝ ΑΠΟ ΟΠΩΡΟΦΟΡΕΣ 
ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

Όνομα:Triada-MK LLC farm 

Τοποθεσία: Murovani Kurylovtsi (Vinnitsa, Ουκρανία) 

Ποσότητα βιομάζας που επεξεργάζεται: πελλέτες 
από εκριζώσεις οπωροφόρων δένδρων 

Στόχος κινητοποίησης: 2,550 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: παραγωγή αγρο-πελλετών 
για θέρμανση τοπικών βιομηχανιών και κτηρίων 

Ακτίνα εφοδιασμού: 25 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 1,520 tCO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης            Ημερομηνία: Δεκέμβριος 2017 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 30 t/ha (με 37 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: χειροκίνητα τροφοδοτούμενος στατικός θρυμματιστής (Hemmel-
Ukraine RM 41), σφυρό-μυλος  (Hemmel-Ukraine RM 71) και OGM-1.5 πρέσα 
πέλλετ 

 Απόδοση πρέσας πέλλετ: 1 t/h 

 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: θρυμματιστής - 14.5 kWh/t; Πρέσα πέλλετ - 
133 kWh/t 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (αγρο-πελλέτες από εκριζώσεις οπωροφόρων δένδρων) 

ΚΘΔ  
MJ/kg ΚΘΔ  

MJ/kg 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

18.5 15.3 12.6 4.8 Ø 8 mm 530 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Η περιεκτικότητα σε τέφρα του αγρο-πέλλετ  πρέπει να μειωθεί, π.χ. ελαχιστοποιώντας την επαφή με το 
έδαφος κατά τις εργασίες συγκομιδής. 

 Για την προσαρμογή της υφιστάμενης μονάδας πελλετών στα χαρακτηριστικά της υπολειμματικής 
βιομάζας, η τεχνολογία έχει ρυθμιστεί με τροποποίηση της μήτρας και των κυλίνδρων πελλετοποίησης 
και  εγκατάσταση νέου συστήματος ελέγχου παραμέτρων παραγωγής. 

 Σε σύγκριση με την παραγωγή τσιπ από υπολειμματική βιομάζα, τα αγρο-πέλλετ είναι πιο ανταγωνιστικά 
στην τοπική αγορά. 

 Οι διεργασίες κοπής και ξήρανσης στην εγκατάσταση παραγωγής θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν 
προκειμένου να αυξηθεί η απόδοση της πρέσας πέλλετ. 

 Πολλοί τελικοί χρήστες είναι ήδη σε θέση να καταναλώσουν τα αγρο-πέλλετ. Ειδικότερα, ο δημοτικός 
λέβητας που υπάγεται στην περιφερειακή κρατική διοίκηση (Demo16) της Vinnitsa έχει ήδη υπογράψει 
μακροπρόθεσμη συμφωνία για την προμήθεια αγρο-πελλετών από το αγρόκτημα Triada-MK. 

Επιχειρηματική ιδέα  
Το αγρόκτημα Triada-MK ενδιαφέρεται να συμπεριλάβει τη διαχείριση κλαδεμάτων από τις διεργασίες εποχιακού κλαδέματος  και από τις 
εκριζώσεις ως νέα επιχειρηματική γραμμή. Περιλαμβάνει σήμερα 430 εκτάρια φυτειών οπωροφόρων δέντρων, από τα οποία πρέπει να 
εκριζωθούν 100 εκτάρια. Ο γεωργός έχει προηγούμενη μη ικανοποιημένη εμπειρία στην εγκατάσταση αλυσίδας με απευθείας πώληση τσιπ 
υπολειμματικής βιομάζας στο λέβητα βιομάζας. Προκειμένου να γίνει πιο ανταγωνιστικός, ο αγρότης θέλει να παράγει πέλλετ από τη δική 
του υπολειμματική βιομάζα, αλλά και να παρέχει υπηρεσία εκρίζωσης δέντρων για γειτονικούς αγρότες. 

Η αλυσίδα αξιών ξεκινάει με τη βοήθεια μιας εταιρείας αγροτικών υπηρεσιών, η οποία πραγματοποιεί τις εκριζώσεις. Στη συνέχεια, οι 
εργάτες κόβουν τα δέντρα και συλλέγουν το ξύλο σε σωρούς στην άκρη του χωραφιού. Ο αγρότης φορτώνει τη βιομάζα σε μια πλατφόρμα, 
και μεταφέρει το υλικό στη μονάδα πελλετοποίησης. Εκεί, το ξύλο προεπεξεργάζεται (θρυμματίζεται και αποξηραίνεται) και πελλετοποιείται. 
Τέλος, μια εξωτερική εταιρεία μεταφέρει τα πέλλετ στον τελικό καταναλωτή. Εναλλακτικά, ο γεωργός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δικές 
του εγκαταστάσεις μεταφοράς ή να πωλήσει τα πέλλετ στους τελικούς καταναλωτές μέσω διανομέων. 

Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 

 

 

«ТРІАДА-МК» 

 

 

 

ΚΥΡΙΟΙ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ 

Ιστοσελίδα έργου: 
www.up-running.eu  

Χάρτης βιομάζας από 
APPR: Observatory 

Βίντεο: YouTube channel 

http://www.up-running.eu/
http://www.up-running-observatory.eu/
https://www.youtube.com/channel/UCJzK-hvD14V7d1OgU1qSIpw
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ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΛΛΕΤΩΝ ΑΠΟ 

ΚΛΑΔΕΜΑΤΑ ΕΛΙΑΣ 
Όνομα: Agritoppi-Baselice 

Τοποθεσία: Lucera (Ιταλία) 

Είδος βιομάζας από μόνιμες καλλιέργειες: 
πελλέτες από κλαδέματα ελιάς 

Στόχος κινητοποίησης: 300 t/y 

Επιχειρηματικό μοντέλο: παραγωγή αγρο-
πελλετών για την θέρμανση τοπικών αγροτο-
βιομηχανιών 

Ακτίνα εφοδιασμού: 30 km 

Δυναμικό μείωσης GHG: 295.7 t CO2,eq/y 

Κύρια αποτελέσματα επιδεικτικής δράσης            Ημερομηνίας: Φεβρ. 2018 

 Παραγωγικότητα βιομάζας: 3,7 t/ha (28 % υγρασία) 

 Εξοπλισμός: ενσωματωμένος θρυμματιστής (Shredder Nobili TRP RT 175) 
+ εξοπλισμός πελλετοποίησης (Smartwood VBR 300) 

 Απόδοση (θρυμματιστή): 1,5 t/h 

 Κατανάλωση πετρελαίου (θρυμματιστή): 12 L/h 

Χαρακτηριστικά βιομάζας (πέλλετ από κλαδέματα ελιάς) 

ΚΘΔ  
MJ/kg Υγρασία 

% Ως έχει 
Τέφρα 

% Επί ξηρού 
Κατανομή 

σωματιδίων 

Χύδην 
πυκνότητα 

kg/m3, Ως έχει Επί ξηρού Ως έχει 

19,7 18,2 6,9 3,0 D08 580 

 

Κύρια αποτελέσματα και συμπεράσματα 

 Το ενδιαφέρον των δυνητικών τελικών χρηστών είναι πολύ υψηλό λόγω της διεύρυνσης της 
προμήθειας βιομάζας, η οποία επί του παρόντος βασίζεται στο πυρηνόξυλο και τα κουκούτσια ελιάς.  

 Το Agritoppi προσφέρει μια δωρεάν υπηρεσία συλλογής κλαδεμάτων, αλλά μόνο εάν τα κλεδέματα 
είναι ήδη σειριασμένα, ώστε να προσελγύσουν την διαθεσιμότητα των γεωργών, ή έναντι αμοιβής 
περίπου 20-30 €/ha, ανάλογα με την πυκνότητα των δέντρων. 

 Η υπηρεσία είναι ήδη βιώσιμη και δεν υπάρχει ανάγκη αύξησης της συλλογής κλαδεμάτων για την 
αύξηση της παραγωγής αγρο-πελλετών. 

 Η λύση των μεγασάκων (big-bag) διευκολύνει την εύκολη εκφόρτωση στη μέση της σειράς. Ωστόσο, 
συνεπάγεται επίσης τη συλλογή του μεγασάκου από το χωράφι σε μεταγενέστερο στάδιο από ό,τι με 
τα άλλα συστήματα. Το κόστος κάθε μεμονωμένου μεγασάκου θα πρέπει να ληφθεί υπόψη στην 
περίπτωση αυτή.  

Επιχειρηματική ιδέα 

Η Baselice είναι μια οικογένεια που διαχειρίζεται μια φάρμα που προσφέρει αγρο-μηχανικές υπηρεσίες στην πεδιάδα Tavoliere 
(Επαρχία Foggia). Μέσω συμβάσεων καλλιέργειας που υπογράφουν οι αγρότες, παρέχει ένα ευρύ φάσμα εξειδικευμένων μηχανικών 
εργασίων τόσο στις ποώδεις όσο και στις μόνιμες καλλιέργειες. Μεταξύ αυτών, ξεκίνησε πρόσφατα ένα νέο είδος υπηρεσίας:  μια 
υπηρεσία τεμαχισμού κλαδεμάτων, και αφαίρεσης και συλλογής των υπολειμμάτων καλλιεργειών. Με αυτό τον τρόπο, ξεκίνησε ένας 
νέος κλάδος δραστηριοτήτων για την φάρμα, που ονομάστηκε “Agritoppi”. 

Η εταιρία Agritoppi διαχειρίζεται το μεγαλύτερο μέρος της αλυσίδας αξίας, από τον τεμαχισμό των κλαδεμάτων και τη συλλογή τους 
έως την αναβάθμισή τους σε αγρο-πέλλετ. Γενικά, κάθε αγρότης αναλαμβάνει τις εργασίες κλάδευσης των δέντρων και το 
επακόλουθο σείριασμα. Ένα πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, η ομάδα εργασίας Agritoppi απλά εκτελεί εργασίες τεμαχισμού και 
συγκομιδής, συνήθως δωρεάν (δηλαδή χωρίς πληρωμή από τον αγρότη). Αν η ομάδα εργασίας Agritoppi εκτελεί επίσης τις εργασίες 
κλάδευσης και σειριάσματος, τότε υπάρχει πληρωμή σε συνεννόηση με τον αγρότη, ανάλογα με τον αριθμό των δέντρων ανά εκτάριο. 
Στο τέλος της αλυσίδας αξίας, οι χρήστες των αγρο-πελλετών είναι νοικοκυριά (οι ίδιοι οι αγρότες) ή μικρές αγροτο-βιομηχανίες που 
διαθέτουν λέβητες ή σόμπες πολλαπλών καυσίμων.  
Διεργασίες Αλυσίδας Αξίας 
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