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Στον δρόμο  
για την απανθρακοποίηση:  

 
Tα καύσιμα μετά το 2020  



Το τέλος των συμβατικών καυσίμων; 

• Η λίθινη εποχή δεν τελείωσε επειδή τελείωσαν οι πέτρες… 

• Η κλιματική αλλαγή σύντομα θα είναι μη αναστρέψιμη 

• Ζητούμενo στην κατανάλωση ενέργειας ο περιορισμός των 
κλασσικών ρύπων (SOx, NOx, HC, C)… 

• …αλλά κυρίως η μείωση του  CO2 και η αειφορία 

• Όμως, η παραγωγή ενέργειας είτε για κίνηση είτε για θέρμανση 
βασίζεται κυρίως στον ορυκτό άνθρακα 
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Οι κινητήρες έφτασαν στα όρια της 
εξέλιξής τους 

• Οι κινητήρες χτίζονται γύρω από το καύσιμο και όχι το 
αντίστροφο 

• Η τεχνολογία δεν μπορεί να μειώσει περαιτέρω τους ρύπους  

• Η κατάσταση δυσκολεύει όταν ο ρύπος είναι το CO2 

• Το ίδιο συμβαίνει και με τα NOx 
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Η λύση που προωθείται:  
Νέα καύσιμα  

• Για χρήση σε υπάρχοντες κινητήρες ή συστήματα καύσης 

• Για νέους κινητήρες και συστήματα πρόωσης ή καύσης 
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Αυτοκίνηση 

Μέχρι πρόσφατα κυριαρχούσαν δύο καύσιμα: 

• Βενζίνη για ελαφρά οχήματα 

• Ντήζελ για βαριά 

 



Πλέον πάμε σε βεντάλια καυσίμων: 
 

• Βενζίνη – Ντήζελ – Βιοντήζελ -HVO 
• Υγραέριο -Φυσικό αέριο  

 
 
 
 
 
 
 
 

• Ηλεκτρισμός 
• Αιθανόλη - Μεθανόλη 
• Υδρογόνο 20/3/2019 – ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ 



Νέας γενιάς βιοκαύσιμα 

• Hydrogenated Vegetable Oil (HVO) 

• Αιθανόλη από λιγνοκυταρίνες 

• Μεθάνιο (biogas) 

• Μπορούν να διακινηθούν από την 
υπάρχουσα εφοδιαστική αλυσίδα 
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LPG 

• Εναλλακτικό και φιλικό στο περιβάλλον καύσιμο 

• Ώριμη τεχνολογία 

• Εύκολη μετατροπή υπαρχόντων βενζινοκίνητων 

• Καθαρή καύση και οικονομία 

• Υπάρχουν ακόμη σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης 

 

 



CNG 

• Το Συμπιεσμένο έχει ήδη ξεκινήσει 

• Πιο κατάλληλο για βαριά οχήματα ή που διανύουν 
πολλά χιλιόμετρα 

• Πιο εύκολο στην μετατροπή 

• Απαιτεί τετραπλάσια μεταφορά 

• Καθαρή καύση και οικονομία 

• Συνήθως καταναλώνεται σε κινητήρες διπλού 
καυσίμου 

 

 

 



LNG 

• Το Υγροποιημένο ΦΑ έρχεται 

• Συμφέρουσα η μεταφορά του 

• Ακριβή τεχνολογία 

• Θέματα ασφάλειας; 

• Πιο κατάλληλο για βαριά 
οχήματα και πλοία 
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Φυσικό αέριο: 
Καύσιμο - γέφυρα 
για το 2050 

• Θα ετοιμαστούν οι 
υποδομές και οι τεχνολογίες 
καύσης 

• Μετά το 2030 θα 
χρησιμοποιηθούν ως έχουν 
για βιοαέριο 

• Το βιοαέριο αναμένουμε να 
παράγεται μαζικά από 
υπολείμματα 

20/3/2019 – ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΠΕ 



• Αναμένεται να πάρει μεγάλο μερίδιο στις πόλεις 

• Ο ηλεκτρισμός έχει «πληρώσει» την συνεισφορά του στην μείωση των GHG 

• Η αίσθηση της οδήγησης ηλεκτρικού αυτοκινήτου είναι επίσης πολύ ισχυρό κίνητρο 

• Η επαγωγική φόρτιση θα βοηθήσει πολύ την εξάπλωση 

• Το μερίδιο θα «αφαιρεθεί» από τις εταιρίες καυσίμων 

Ηλεκτροκίνηση 



Οκτώβριος 2016 - Συνέντευξη Τύπου 



Ναυτιλία 

• Περιορισμός του Θείου μετά το 2020 

• Μερική στροφή στο Gasoil και  στο LNG 

• Μεγάλες επενδύσεις σε scrubbers, με πολλά 
ερωτηματικά για την τεχνολογία 

• Διερεύνεση εναλλακτικών καυσίμων και 
τεχνολογιών 

• Ηλεκτροκίνηση 
• Μεθανόλη 
• Άνεμος 
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Cold Ironing 

• Προχωρούν οι 
υποδομές 



Αεροπορικά καύσιμα 

• Παραμένει κυρίαρχο το  Jet 

• Μεγάλη έρευνα σε βιοκαύσιμα 
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Η ενεργειακή κατανάλωση δεν αυξάνεται 

παρόλη την παγκόσμια ανάπτυξη 

• Η συνεχής βελτίωση της απόδοσης κινητήρων και 
καυστήρων μειώνει δραματικά την κατανάλωση 

• Συνεχής ενεργειακή βελτίωση και των κτιρίων 

• Η κλιματική αλλαγή επιφέρει άνοδο της θερμοκρασίας και 
επομένως μείωση των αναγκών σε θέρμανση 



Σοβαρές συνέπειες για τις εταιρίες 
καυσίμων  

• Θα απαιτηθούν σημαντικές επενδύσεις για την αεριοκίνηση, 
ειδικά για το LNG 

• Η ηλεκτροκίνηση θα μειώσει δραστικά την κατανάλωση στα 
μικρά οχήματα 

• Η συνεχής βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης θα μειώνει 
επίσης συνεχώς την κατανάλωση 

• Η πολυπλοκότητα θα απαιτήσει πιο εξειδικευμένο και 
ενδεχομένως πιο υψηλά αμοιβόμενο προσωπικό 

• Τα εναλλακτικά καύσιμα θα δημιουργήσουν περισσότερα 
προβλήματα –τεχνικά και logistics – που οι εταιρίες θα κληθούν 
να επιλύσουν 
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Ευχαριστώ! 


