
      
 

              

 

Проект AgroBioHeat отримав фінансування від дослідницько та інноваційної програми Європейського союзу 
Горизонт 2020 в рамках грантової угоди № 818369. 
 

Цей документ відображає лише думку автора, INEA не несе відповідальності за будь-яке використання інформації, 
що міститься в ньому. 

 

Семінар та екскурсія на біоенергетичні об’єкти в Іспанії: 
Використання виноградних обрізок для виробництва 

теплової енергії  
27 лютого 2020 р., Вілафранка-дель-Пенедес (Vilafranca del Penedès), Іспанія 

Проект AgroBioHeat запрошує на семінар «Використання виноградних обрізок для 
виробництва теплової енергії» та екскурсію на біоенергетичні об’єкти в Іспанію. 

В Європі виноградники займають площу понад 3 млн га. Кожен рік значні обсяги виноградних обрізок 
утворюються в результаті застосування агрономічних практик, але переважна більшість цієї кількості 
належним чином не утилізується та спалюється на місці. Однак даний ресурс біомаси можливо з 
користю утилізувати для виробництва теплової енергії. Приєднавшись до семінару та екскурсії, учасники 
матимуть можливість отримати інформацію з перших рук про те, як у виноробному регіоні Пенедес 
(Penedés) зацікавлені сторони зуміли впровадити стале виробництво теплової енергії для 
муніципалітету та підприємств. 

Програма заходу 

09:00  
Реєстрація та вітальна кава (Місце зустрічі: l’Enològica building Auditorium, C/ Amàlia Soler, 
d', 029; Вілафранка-дель-Пенедес, Іспанія) 

09:30 Вітальне слово від представників муніципалітету Вілафранка-дель-Пенедес 

09:40 

Семінар – Використання виноградних обрізок для виробництва теплової енергії  
1. Ознайомлення із проектом AgroBioHeat та європейським досвідом використання 

виноградних обрізок для виробництва теплової енергії / Маноліс Карампініс, 
Координатор проекту, Центр досліджень і технологій Hellas. 

2. Успішний приклад  Вілафранка-дель-Пенедес: Vinyeards4Heat / Лауро Карбо Санс, 
Інженер з екології муніципалітету Вілафранка-дель-Пенедес. 

10:20 Екскурсія – Візит до котельні на біомасі Ла Гірада муніципалітету Вілафранка-дель-Пенедес. 

11:00 Екскурсія – Демонстрація механізованого збирання виноградних обрізок. 

12:00 
Екскурсія – Візит до виноробні Бодегас Торрес, що використовує котел на біомасі 
потужністю 1МВт; обід та спілкування 

15:30 Трансфер автобусом до аеропорту Барселона / центру міста 

17:00 Очікуваний час прибуття у Барселону. 
 

Семінар та екскурсія на біоенергетичні об’єкти організовані Іспанською біоенергетичною асоціацією 
AVEBIOM та Центром досліджень і технологій Hellas у рамках проекту AgroBioHeat. Ми вдячні за 
підтримку муніципалітету Вілафранка-дель-Пенедес, підприємству Фаміліа Торрес та Біомасовому 
кластеру Каталонії. 

Участь у семінарі та екскурсії на біоенергетичні об’єкти безкоштовна, однак, з огляду на обмежену 
кількість учасників, просимо зацікавлених осіб зареєструватися за посиланням:  

https://form.jotform.com/200161897014955   

http://www.vilafranca.cat/
https://www.torres.es/es/inicio
http://www.clusterbiomassa.cat/?lang=es
http://www.clusterbiomassa.cat/?lang=es
https://form.jotform.com/200161897014955

