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ΠΡΌΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 

 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ Χρήση Βιομάζας στην Παραγωγή Ενέργειας  

  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: 

Το μάθημα «Χρήση Βιομάζας στην Παραγωγή Ενέργειας» στοχεύει να 

εισαγάγει τους φοιτητές στις φυσικές αρχές και τις τεχνολογίες που έχουν 

αναπτυχθεί για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας, τις διεργασίες για 

την παραγωγή των διαφόρων μορφών βιομάζας (όπως pellets, βιοκαύσιμα, 

κλπ), την ενεργειακή αξιοποίησή της, καθώς και τις οικονομικές ή/και 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από τη χρήση της. Επιπλέον, 

οι φοιτητές θα διδαχθούν θέματα αναφορικά με τη ενεργειακή αξιοποίηση 

αποβλήτων και απορριμμάτων (υπολειμματικής βιομάζας), ζητήματα που 

άπτονται άμεσα της κυκλικής οικονομίας και αειφορίας. 

 

  

ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, ο φοιτητής θα γνωρίζει: 

 Τα είδη και τις πηγές βιομάζας με ιδιαίτερη έμφαση στα δασικά, 

αγροτικά και αστικά απορρίμματα (υπολειμματική βιομάζα) 

 Τους κύριους τρόπους ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας 

στους οποίους περιλαμβάνονται τα εξής (α) Παραγωγή και χρήση 

pellets, (β) Θερμο-χημικές καταλυτικές ή μη διεργασίες για την 

συμπαραγωγή θερμότητας-ηλεκτρικής ενέργειας και την παραγωγή 

βιο-καυσίμων, (γ) Βιολογικές διεργασίες για παραγωγή βιο-αερίου 

ή/και βιο-μεθανίου, (δ) Χημικές καταλυτικές ή μη διεργασίες για 

την παραγωγή χρήσιμων οργανικών χημικών προϊόντων 

 Τις διαφορετικές γενιές βιο-καυσίμων (1η, 2η και 3η), όπως και τις 

πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους και τις 

διαδικασίες παραγωγής τους με ιδιαίτερη έμφαση στη βιοαιθανόλη, 

το βιοαέριο, το βιοντίζελ, το ανανεώσιμο ντίζελ και το υδρογόνο. 

 Τις δυνατότητες αξιοποίησης της γλυκερόλης, ως παραπροϊόντος 

της διεργασίας παραγωγής του βιοντίζελ, μέσω της μετατροπής της 

σε χημικά προϊόντα και σε παραγωγή ενέργειας 

 Την παραγωγή και χρήση βιοκαυσίμων σε εθνικό, ευρωπαικό και 

διεθνές επίπεδο (επίδραση στην ενεργειακή ισορροπία, αντίκτυπος 

στην οικονομία, χρήση γης – ώθηση στη γεωργία, επιδράσεις στο 

περιβάλλον) 
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ΤΡΟΠΟΣ 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: 

Παραδόσεις στον πίνακα και παρουσιάσεις powerpoint με Η/Υ, Επίδειξη 

εργαστηριακών ασκήσεων/πειραματικών διατάξεων, Ανάπτυξη θεμάτων 

από τους φοιτητές με παρουσίαση εργασιών μέσω powerpoint, Χρήση 

οπτικοακουστικού υλικού (ντοκιμαντέρ, βίντεο), Συζήτηση/σχολιασμός 

μελετών περίπτωσης, Υποστήριξη Μαθησιακής  διαδικασίας μέσω της 

ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class 

  

ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΎΛΗ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ) 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1:  

 

 

 

ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΟΡΙΣΜΟΙ, ΜΟΡΦΕΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ) 

Ορισμοί – Στόχοι του μαθήματος, Ιστορική αναδρομή, Αειφορία και 

αειφορική ενέργεια, Ενεργειακές πηγές – Μορφές ενέργειας, Ορυκτά 

καύσιμα, Το ενεργειακό πρόβλημα και η αντιμετώπισή του, 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), Κατανάλωση ενέργειας σε 

κόσμο, ευρωπαική ένωση και Ελλάδα 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΒΙΟΜΑΖΑ 

Ορισμός βιομάζας, Ιστορική εξέλιξη, Η βιομάζα ως αποθήκη χημικής 

ενέργειας, Η βιομάζα ως καύσιμο, Είδη και Πηγές βιομάζας - 

Ενεργειακά φυτά (π.χ., ελαιοκράμβη, ηλίανθος, καλαμπόκι, βαμβάκι, 

σόγια, γλυκόσοργο, ζαχαρότευτλο), Αγροτικά υπολείμματα (αγροτικές 

και κτηνοτροφικές μονάδες), Αστικά απορρίμματα (οργανικό κλάσμα 

ΑΣΑ), Βασικές ιδιότητες βιομάζας, Ενδιάμεση επεξεργασία, Ενεργειακή 

Αναβάθμιση, Στάδια ενεργειακής εκμετάλλευσης, Ενεργειακό κέρδος – 

κόστος 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 3: ΚΥΡΙΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Σύμπηκτα βιομάζας (pellets), Παραγωγή pellets στην Ελλάδα, 

Διαδικασία παραγωγής pellets, Χρήσεις pellets, Ευρωπαϊκά πρότυπα 

για pellets, Συστήματα θέρμανσης για τον οικιακό τομέα, 

Θερμοχημικές καταλυτικές ή μη διεργασίες για τη συν-παραγωγή 

θερμότητας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας (Ανθρακοποίηση, Πυρόλυση, 

Αεριοποίηση) 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 4: ΚΥΡΙΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Βιολογικές διεργασίες για παραγωγή βιο-καυσίμων και βιο-μεθανίου 

(Αναερόβια ζύμωση π.χ. παραγωγή Βιοαερίου, Υδρόλυση - Αναερόβια 

ζύμωση π.χ. παραγωγή αιθανόλης),  
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ΕΒΔΟΜΑΔΑ 5: ΚΥΡΙΟΙ ΤΡΟΠΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 

ΒΙΟΜΑΖΑΣ 

Χημικές καταλυτικές ή μη διεργασίες για την παραγωγή χρήσιμων 

οργανικών χημικών προϊόντων (Εκχύλιση ελαίων και εστεροποίηση 

των τριγλυκεριδίων π.χ. παραγωγή βιολογικού καυσίμου) 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 6: ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΒΙΟΑΙΘΑΝΟΛΗ 

Γενιές βιοκαυσίμων, Παραγωγή και είδη Βιοκαυσίμων, Παγκόσμια 

στοιχεία παραγωγής, Διαδικασία παραγωγής βιοκαυσίμων 

Παραγωγή βιοαιθανόλης, Πρώτες ύλες για την παραγωγή βιοαιθανόλης 

(κυτταρίνη, λιγνίνη), Υδρόλυση, Βιομηχανική παραγωγή αιθανόλης, 

Κόστος παραγωγής βιοαιθανόλης, Ιδιότητες βιοαιθανόλης ως καύσιμο 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 7: ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ - ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Παραγωγή βιοντίζελ, Καλλιέργειες για την παραγωγή βιοντίζελ, Κύριες 

καλλιέργειες παραγωγής βιοελαίων, Λοιπές καλλιέργειες παραγωγής 

βιοελαίων, Χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια, Η αντίδραση της 

μετεστεροποίησης, Κόστος παραγωγής βιοντίζελ, Ιδιότητες βιοντίζελ ως 

καύσιμο 

ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ 

Η Γλυκερόλη ως βιομηχανικό απόβλητο/παραπροιόν της διεργασίας 

παραγωγής βιοντίζελ, Καταλυτικές διεργασίες μετατροπής της σε χημικά 

προϊόντα, Καταλυτικές διεργασίες παραγωγής ενέργειας μέσω χρήσης του 

παραγόμενου υδρογόνου σε κελιά καυσίμων, Αυτό-θερμη αναμόρφωση, 

Ατμο-αναμόρφωση, Παραγωγή Υδρογόνου, Παραγωγή αερίου σύνθεσης 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 8: ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΓΕΝΝΙΑΣ 

Εισαγωγή στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς, Fischer-Tropsch βιοντίζελ, 

Μεθανόλη, MTBE (μεθυλοτριτοβουτυλαιθέρας), DME, Αλκοόλη από 

αέριο σύνθεσης, Φυσικό αέριο από αέριο σύνθεσης, Υδρογόνο από αέριο 

σύνθεσης, Αιθανόλη από κυτταρίνη, HTU ντίζελ, Ντίζελ πυρόλυσης, 

Συνθετικό φυσικό αέριο μέσω καταλυτικών διεργασιών  

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 9: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΑ 

Νομοθετικό πλαίσιο για τα βιοκαύσιμα στην ΕΕ και στην Ελλάδα, 

Πολιτική και νομοθεσία για το βιοντίζελ στην ΕΕ και στην Ελλάδα, 

Οδηγία 2003/30 (οδηγία για τα βιοκαύσιμα), Μονάδες και Εργοστάσια 

παραγωγής βιοντίζελ στην Ελλάδα 



Καθ. Μαρία Α. Γούλα  Κοζάνη, 16/12/2018 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 10: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΜΕ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 

POWERPOINT 

Ανάπτυξη θεμάτων από τους φοιτητές με παρουσίαση powerpoint, 

Συζήτηση /σχολιασμός 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 11: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 1: 

Παραγωγή αερίου σύνθεσης (syngas) μέσω της αντίδρασης της ξηρής 

αναμόρφωσης του βιοαερίου σε καταλυτικό αντιδραστήρα σταθερο-

ποιημένης κλίνης - ανάλυση προιόντων με αέρια χρωματογραφία (GC) 

  

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 12: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 2: 

Παραγωγή υδρογόνου μέσω της αντίδρασης της ατμο-αναμόρφωσης 

της γλυκερόλης σε καταλυτικό αντιδραστήρα σταθεροποιημένης κλίνης 

ανάλυση προιόντων με σύστημα συνδυασμένης αέριας χρωματογραφίας 

και φασματομετρίας μαζών (GC-MS) 

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 13: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 3: 

Παραγωγή ανανεώσιμου ντίζελ (green diesel) μέσω της αντίδρασης 

υδρογονο-αποξυγόνωσης φυτικών ελαίων ή/και χρησιμοποιημένων 

ελάιων (τηγανελαίων) σε καταλυτικό αντιδραστήρα υψηλής πίεσης και 

σταθεροποιημένης κλίνης - ανάλυση προιόντων με συνδυασμένη αέρια 

χρωματογραφία και φασματομετρία μαζών (GC-MS) 

 

  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ: Ανάπτυξη θεμάτων από τους φοιτητές με παρουσίαση powerpoint, 40% 

Επίσημη Εξέταση στο Τέλος του Εξαμήνου, 60% 

  

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ: 

Ελληνόγλωσση 

 Καρνάβος Ν., Λάππας Α., Μαρνέλλος Γ., «Βιοκαύσιμα-Αειφόρος 

Ενέργεια», 2014, Εκδόσεις Τζιόλα  

 Γιαννούλη Π., 2014, «Νέες Πηγές Ενέργειας», Εκδ. Παν/μίου 

Πατρών 

 Λιώκη-Λειβαδά Η., Ασημακοπούλου Μ., 2014, «Ήπιες και 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», Εκδόσεις Συμμετρία 

 Ανδρίτσος Ν., «Ενέργεια και Περιβάλλον», 2012, Εκδόσεις 

Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  
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Ξενόγλωσση 
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Bioenergy - Applications”, Springer 

 Hakeem K.R., Jawaid M., Rashid U., 2014, “Biomass and 

Bioenergy – Processing and Properties”, Springer 

 Khanal S.K., Surampalli R.Y., Zhang T.C., Lamsal B.P., Tyagi 
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 Κατάλληλες δημοσιεύσεις από διεθνή επιστημονικά περιοδικά με 

κριτές 

 


