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Αντικείμενο του Μαθήματος :
Η βενηίνθ και το ντίηελ είναι ακόμθ τα κυρίαρχα ςυμβατικά καφςιμα ςτθν εφοδιαςτικι αλυςίδα των
καυςίμων αλλά ςιμερα κλίνουμε προσ πιο ϋπράςιναϋ καφςιμα. Ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ
ανκρϊπων πιςτεφει ότι τα εναλλακτικά καφςιμα κα ζχουν ζναν αυξανόμενο ρόλο ςτα αυτοκίνθτα
του αφριο. Τα εναλλακτικά καφςιμα ζχουν γενικά χαμθλότερεσ εκπομπζσ από τα οχιματα οι οποίεσ
ςυμβάλλουν ςτθν αικαλομίχλθ, τθν αζρια ρφπανςθ και τθν υπερκζρμανςθ του πλανιτθ. Τα
περιςςότερα εναλλακτικά καφςιμα δεν προζρχονται από μθ ανανεϊςιμεσ πθγζσ ςυμβατικϊν
καυςίμων και ςυμβάλλουν ςτθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ. Τα εναλλακτικά καφςιμα μποροφν να
ςυμβάλλουν ςτθν αυξθμζνθ ενεργειακι ανεξαρτθςία των εκνϊν. Τα κορυφαία εναλλακτικά
καφςιμα είναι: αικανόλθ, βιοντίηελ, υδρογόνο, φυςικό αζριο, θλεκτρικι ενζργεια, προπάνιο,
μεκανόλθ και P-series fuel (μίγμα αικανόλθσ, υγρϊν από φυςικό αζριο και μεκυλ-τετρα-υδροφουρανθσ).

Στόχοι του Μαθήματος:
Ανάπτυξθ του κατάλλθλου γνωςτικοφ υποβάκρου ςε τεχνοοικονομικά κζματα εναλλακτικϊν
καυςίμων, το οποίο κα επιτρζπει ςτουσ αποφοίτουσ του ΠΜΣ να:


Εντοπίηουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ τθσ αικανόλθσ ωσ
εναλλακτικοφ καυςίμου οχθμάτων.



Παρουςιάηουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του βιοντίηελ ωσ
εναλλακτικοφ καυςίμου.



Εντοπίηουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ του υδρογόνου ωσ
εναλλακτικοφ καυςίμου.



Αναλφουν τα πλεονεκτιματα και μειονεκτιματα τθσ χριςθσ τθσ βιομάηασ για τθν
παραγωγι ςτερεϊν, υγρϊν και αερίων καυςίμων.



Εκτιμοφν το δυναμικό τθσ βιομάηασ για τθν παραγωγι ενζργειασ ςε εκνικό και τοπικό
επίπεδο.

Αναπλ. Καθηγητήσ Δημήτριοσ Σιδηράσ, Ερευνθτισ B' Δρ Παναγιώτησ Γραμμζλησ
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Επιλζγουν τισ πλζον κατάλλθλεσ τεχνολογίεσ μετατροπισ τθσ βιομάηασ για παραγωγι
ενζργειασ.

Περιεχόμενα του Μαθήματος:
Βιομάηα, Βιοκαφςιμα και Απόβλθτα. Αικανόλθ, ζνα ανανεϊςιμο εναλλακτικό καφςιμο. Παραγωγι
αικανόλθσ μζςω ηφμωςθσ και απόςταξθσ αγροτικϊν προϊόντων. Μίγμα αικανόλθσ-βενηίνθσ. Η
επιδότθςθ τθσ αικανόλθσ και θ επίδραςθ τθσ ςτισ τιμζσ και τθν διακεςιμότθτα των τροφίμων.
Συςτιματα Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ και Διαχείριςθσ Βιομάηασ. Βιοντίηελ, ζνα ανανεϊςιμο εναλλακτικό
καφςιμο παραγόμενο από φυτικά λάδια, ηωικά λίπθ και τθν ανακφκλωςθ λαδιϊν από τθγάνιςμα.
Τροποποιθμζνοι κινθτιρεσ οχθμάτων για τθν καφςθ κακαροφ βιοντίηελ. Μίγμα βιοντίηελ-ντίηελ για μθ
τροποποιθμζνουσ κινθτιρεσ αυτοκινιτων. Βιοντίηελ, ζνα αςφαλζσ, βιοαποικοδομιςιμο καφςιμο με
μειωμζνουσ αζριουσ ρφπουσ από τισ εκπομπζσ καυςαερίων. Παραγωγι και δίκτυο διανομισ βιοντίηελ.
Η παραγωγι βιοντίηελ ςτθν Ελλάδα. Τεχνολογίεσ Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ Βιομάηασ & Αποβλιτων.
Μίγμα υδρογόνου-φυςικοφ αερίου ωσ εναλλακτικό καφςιμο για οριςμζνουσ τφπουσ μθχανϊν
εςωτερικισ καφςθσ. Εκπομπζσ, κόςτοσ και δίκτυο διανομισ. Νομοκετικό πλαίςιο και Περιπτϊςεισ
αξιοποίθςθw πζλλετ, βιοαερίου και ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ (ΣΗΘ). Υδρογόνο για
οχιματα με ςτοιχεία καυςίμου τα οποία κινοφνται με τθν θλεκτρικι ενζργεια που παράγεται από τθν
θλεκτροχθμικι ζνωςθ υδρογόνου-οξυγόνου εντόσ των ςτοιχείων καυςίμου). P-series fuel.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία:
1. Biomass and Alternate Fuel Systems: An Engineering and Economic Guide, Edited by Thomas F.
McGowan, Michael L. Brown, William S. Bulpitt & James L. Walsh Jr, Wiley-AIChE, 2011.
2. Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals, by Donald L. Klass. Academic Press, 1998.
3. Energy: Ethanol: The Production and Use of Biofuels, Biodiesel, and Ethanol, Agriculture-Based
Renewable Energy Production Inc, by Brent Yacobucci & Randy Schnepf, TheCapitol.Net, Inc.
2010.
4. Ethanol and Biodiesel: What You Need To Know, by Terry Boudreaux. Hart Energy Publishing,
2007.
5. Handbook of Cellulosic Ethanol, by Ananda S. Amarasekara. Wiley-Scrivener, 2013.
6. Production of Ethanol from Sugarcane in Brazil (Natural Resource Management and Policy, vol.
43) by Márcia Azanha Ferraz & David Zilberman. Springer, 2014.
7. The Biodiesel Handbook, 2nd Edition, by Gerhard Knothe & Jon Van Gerpen. AOCS Publishing,
2010.

Διδακτικζς και μαθησιακζς μζθοδοι:
Τα γνωςτικά αντικείμενα κάκε ενότθτασ παρουςιάηονται από τουσ διδάςκοντεσ ςτο πλαίςιο των
διαλζξεων του μακιματοσ με τθν υποςτιριξθ οπτικοφ υλικοφ (power point). Κατά τθν διάρκεια των
διαλζξεων ενκαρρφνεται θ ςυμμετοχι των φοιτθτϊν προκειμζνου να αυξάνεται το επίπεδο
κατανόθςθσ των διδαςκόμενων ενοτιτων.

Αναπλ. Καθηγητήσ Δημήτριοσ Σιδηράσ, Ερευνθτισ B' Δρ Παναγιώτησ Γραμμζλησ
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Μζθοδοι Αξιολόγησης/Βαθμολόγησης:
Η αξιολόγθςθ γίνεται με γραπτζσ εξετάςεισ. Προαιρετικι θ εκπόνθςθ ςυμπλθρωματικισ εργαςίασ
(μζχρι 4 μονάδεσ) με τθν προχπόκεςθ λιψθσ βακμοφ τουλάχιςτον 4 ςτθ γραπτι εξζταςθ.

Παράρτημα- Περιεχόμενα Εβδομαδιαίου Προγράμματος
Εβδομάδα
η
1

Περιεχόμενα Μαθήματος
Βιομάηα, Βιοκαφςιμα και Απόβλθτα.

η

Αικανόλθ, ζνα ανανεϊςιμο εναλλακτικό καφςιμο. Παραγωγι αικανόλθσ μζςω ηφμωςθσ και απόςταξθσ
αγροτικϊν προϊόντων (καλαμπόκι, κρικάρι, ςιτάρι). Μίγμα αικανόλθσ-βενηίνθσ (αρικμόσ οκτανίου και
επίπεδα εκπομπϊν). Η επιδότθςθ τθσ αικανόλθσ και θ επίδραςθ τθσ ςτισ τιμζσ και τθν διακεςιμότθτα
των τροφίμων.

η

Συςτιματα Εφοδιαςτικισ Αλυςίδασ και Διαχείριςθσ Βιομάηασ.

η

Βιοντίηελ, ζνα ανανεϊςιμο εναλλακτικό καφςιμο παραγόμενο από φυτικά λάδια, ηωικά λίπθ και τθν
ανακφκλωςθ λαδιϊν από τθγάνιςμα. Τροποποιθμζνοι κινθτιρεσ οχθμάτων για τθν καφςθ κακαροφ
βιοντίηελ. Μίγμα βιοντίηελ-ντίηελ για μθ τροποποιθμζνουσ κινθτιρεσ αυτοκινιτων. Βιοντίηελ, ζνα
αςφαλζσ, βιοαποικοδομιςιμο καφςιμο με μειωμζνουσ αζριουσ ρφπουσ από τισ εκπομπζσ καυςαερίων
(ςωματίδια, μονοξείδιο του άνκρακα και υδρογονάνκρακεσ). Παραγωγι και δίκτυο διανομισ βιοντίηελ.
Η παραγωγι βιοντίηελ ςτθν Ελλάδα.
Τεχνολογίεσ Ενεργειακισ Αξιοποίθςθσ Βιομάηασ & Αποβλιτων.

2

3
4

η

5

η

Μίγμα υδρογόνου-φυςικοφ αερίου ωσ εναλλακτικό καφςιμο για οριςμζνουσ τφπουσ μθχανϊν
εςωτερικισ καφςθσ. Εκπομπζσ, κόςτοσ και δίκτυο διανομισ.

η

Νομοκετικό πλαίςιο και Περιπτϊςεισ αξιοποίθςθw πζλλετ, βιοαερίου και ςυμπαραγωγι θλεκτριςμοφ
και κερμότθτασ (ΣΗΘ).

η

Υδρογόνο για οχιματα με ςτοιχεία καυςίμου (fuel cells) τα οποία κινοφνται με τθν θλεκτρικι ενζργεια
που παράγεται από τθν θλεκτροχθμικι ζνωςθ υδρογόνου-οξυγόνου εντόσ των ςτοιχείων καυςίμου).

η

P-series fuel (μίγμα αικανόλθσ, υγρϊν από φυςικό αζριο και μεκυλ-τετρα-υδρο-φουρανθσ).

6
7
8
9

η

10

Εκπαιδευτικι επίςκεψθ ι επαναλθπτικό μάκθμα / αςκιςεισ.
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Course Description
Course - Course ID :
Level ‐ Type of course:
Year of Study ‐ Semester :
Specialization:
Number of credits allocated: ECTS:
Prerequisits:
Language of Instruction:
Name of lecturer:

Επικοινωνία :
Office Hours:

Alternative Fuels
Postgraduate – Lectures and Laboratory
nd
rd
2 –3
Energy and Environmental Management
6 (ECTS)
Greek
Associate Professor Dimitrios Sidiras, Researcher B’ Dr
Panagiotis Grammelis (Institute for Solid Fuels Technology
and Applications - CERTH/ISFTA)
Tel. 210-4142360, 211-1069504, email: sidiras@unipi.gr,
grammelis@certh.gr
Monday-Friday 8.00-18.00

Course Description:
Gasoline and diesel are still fossil fuel kings of the fuel supply chain but alternative fuels are now
swinging the scale more toward green. A growing number of people believe alternative fuels will have
an expanded role in the cars and trucks of tomorrow. Alternative fuels generally have lower vehicle
emissions that contribute to smog, air pollution and global warming. Most alternative fuels don’t come
from finite fossil-fuel resources and are sustainable. Alternative fuels can help nations become more
energy independent. The top alternative fuels are: ethanol, biodiesel, hydrogen, natural gas, electricity,
propane, methanol and P-series fuel (ethanol, natural gas liquids and methyltetrahydrofuran blend).

Objectives of the course:
The development of proper knowledge background in techno-economic issues of alternative fuels, so
that the postgraduate student, having followed this course, will hopefully be able to:
•

Present the advantages and disadvantages of ethanol use as alternative fuel.

•

Find out the advantages and disadvantages of biodiesel use as alternative fuel.

•

Define advantages and disadvantages of hydrogen use as alternative fuel.

•

Describe the advantages and disadvantages of biomass use for solid, liquid and gas fuels
production.

•

Estimate the biomass potential for energy production in national and local level.

•

Select biomass conversion technologies for energy production.

Course contents:
Biomass, Biofuels and Waste. Ethanol, a renewable alternative fuel. Ethanol production by fermenting
and distilling crops. Ethanol - gasoline blend. Ethanol subsidies and their impact on food prices and
availability. Biomass Supply Chain Systems and Management. Biodiesel, a renewable alternative fuel
based on vegetable oils, animal fats and recycled cooked oils. Vehicle engines converted to burn pure
biodiesel. Biodiesel - petroleum diesel blend for unmodified car engines. Biodiesel, a safe, biodegradable

Associate Professor Dimitrios Sidiras, Researcher B’ Dr Panagiotis Grammelis
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fuel with reduced air pollutants associated with vehicle emissions. Biodiesel production and distribution
infrastructure. The biodiesel production in Greece. Biomass & Waste Energy Utilization Technologies.
Hydrogen - natural gas mixture as an alternative fuel for vehicles that use certain types of internal
combustion engines. Emissions, cost and fueling infrastructure. Legislative framework and Business Plan
Cases for the use of pellets, biogas and combined heat and power production (CHP). Hydrogen used in
fuel-cell vehicles. P-Series Fuels. Methanol. Natural Gas. Electricity.

Suggested Reading:
1. Biomass and Alternate Fuel Systems: An Engineering and Economic Guide, Edited by Thomas F.
McGowan, Michael L. Brown, William S. Bulpitt & James L. Walsh Jr. Wiley-AIChE, 2011.
2. Biomass for Renewable Energy, Fuels, and Chemicals, by Donald L. Klass. Academic Press, 1998.
3. Energy: Ethanol: The Production and Use of Biofuels, Biodiesel, and Ethanol, Agriculture-Based
Renewable Energy Production Inc, by Brent Yacobucci & Randy Schnepf, TheCapitol.Net, Inc.
2010.
4. Ethanol and Biodiesel: What You Need To Know, by Terry Boudreaux. Hart Energy Publishing,
2007.
5. Handbook of Cellulosic Ethanol, by Ananda S. Amarasekara. Wiley-Scrivener, 2013.
6. Production of Ethanol from Sugarcane in Brazil (Natural Resource Management and Policy, vol.
43) by Márcia Azanha Ferraz & David Zilberman. Springer, 2014.
7. The Biodiesel Handbook, 2nd Edition, by Gerhard Knothe & Jon Van Gerpen. AOCS Publishing,
2010.

Teaching methods:
Lectures of the course using Power Point. The active participation of students is encouraged.

Assessment Methods:
Written Exams. Optional supplementary work (up to 4 additional credits) may be performed under the
constrain that a grade over 4 achieved at the written exams.

Course Schedule
Week
1

Topic
Biomass, Biofuels and Waste.

2

Ethanol, a renewable alternative fuel. Ethanol production by fermenting and distilling crops (corn,
barley, wheat). Ethanol - gasoline blend (octane levels and emissions quality). Ethanol subsidies and
their impact on food prices and availability.

3

Biomass Supply Chain Systems and Management.

4

Biodiesel, a renewable alternative fuel based on vegetable oils, animal fats and recycled cooking oils.
Vehicle engines converted to burn pure biodiesel. Biodiesel - petroleum diesel blend for unmodified car

Associate Professor Dimitrios Sidiras, Researcher B’ Dr Panagiotis Grammelis
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engines. Biodiesel, a safe, biodegradable fuel with reduced air pollutants associated with vehicle
emissions (particulate matter, carbon monoxide and hydrocarbons). Biodiesel production and
distribution infrastructure. The biodiesel production in Greece.
5

Biomass & Waste Energy Utilization Technologies.

6

Hydrogen - natural gas mixture as an alternative fuel for vehicles that use certain types of internal
combustion engines. Emissions, cost and fueling infrastructure.

7

Legislative framework and cases for the use of pellets, biogas and combined heat and power production
(CHP).

8

Hydrogen used in fuel-cell vehicles (that run on electricity produced by the electrochemical reaction that
occurs when hydrogen and oxygen are combined in the fuel-cell).

9

P-Series Fuels (ethanol, natural gas liquids and methyltetrahydrofuran blend). Methanol. Natural Gas.
Electricity.

10

Field trip or repetitive lesson / exercises.

Associate Professor Dimitrios Sidiras, Researcher B’ Dr Panagiotis Grammelis
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