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Η αγορά των λιπαντικών 

Παγκοσμίως: 40 εκ. τόνοι (χωρίς τα ναυτιλιακά λιπαντικά). 

Ευρώπη: 19% της παγκόσμιας αγοράς. 

Ελλάδα: 40 χιλ. τόνοι/έτος. 

Κλιματική αλλαγή: Μετάβαση σε οικονομία low carbon: 
• Υψηλότερο VI για οικονομία καυσίμων. 

• Χαμηλότερη πτητικότητα για μειωμένες απώλειες λιπαντικού. 

• Χαμηλή περιεκτικότητα S. 

• Βελτιωμένη αντοχή στην οξείδωση. 

• Υψηλότερα ποσοστά κορεσμένων για βέλτιστη απόδοση των 
προσθέτων. 

 



Ο κύκλος ζωής των λιπαντικών 



Τι είναι το απόβλητο λιπαντικό; 

• Είναι επικίνδυνο απόβλητο που παράγεται σε μεγάλες 
ποσότητες και κοντά στο ευρύ κοινό. 

• Περιέχει πολύ-αρωματικές ενώσεις, βαρέα μέταλλα, 
χλώριο, θείο κλπ. 

• Η ανεξέλεγκτη διάθεση και η λάθος διαχείριση του, 
προκαλεί κινδύνους για τον άνθρωπο και το 
περιβάλλον. 



Ανάλυση κύκλου ζωής του λιπαντικού 

Πηγή: «Updating the study Ecological and energetic assessment of re-refining waste oils to base oils Substitution of primarily 
produced base oils including semi-synthetic and synthetic compounds», IFEU, Ιούλιος 2017, https://www.geir-rerefining.org/  
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Η παραγωγή των λιπαντικών 

Αργό πετρέλαιο 

Άντληση 

Μεταφορά 

Ατμοσφαιρική απόσταξη 

Απόσταξη υπό κενό 

Αποκήρωση 

Εκχύλιση 

Καταλυτική υδρογόνωση 

Βασικό λιπαντικό 

Καταλυτική διάσπαση 

Καταλυτική αποκήρωση 

Ισομερίωση 

Απόβλητο λιπαντικό 

Συλλογή, μεταφορά 

Απόσταξη υπό κενό 

Καταλυτική υδρογόνωση 

Βασικό λιπαντικό 

Εκχύλιση 



Μύθος: Φτωχή ποιότητα 
επαναδιϋλισμένων λιπαντικών. 

Οι απαιτήσεις της αγοράς οδηγούν σε παραγωγή πρωτογεννών λιπαντικών 
υψηλότερης ποιότητας (Group II και III). 

Τα επαναδιϋλισμένα λιπαντικά κληρονομούν την υψηλή ποιότητα από τα 
πρωτογεννή. 

Οι σύγχρονες τεχνολογίες επαναδιΰλισης εξασφαλίζουν περαιτέρω βελτίωση 
των φ/χ χαρακτηριστικών. 

Group I 

Parameter “Virgin” base oil Re-refined base oil 

Viscosity index Max 97 Min 105 

Sulfur, ppm Min 2.000 Max 1.100 

Aromatics, % Max 3,0 Max 1,0 

Saturates, % Max 75 Min 80,0 



Η λογική και βιώσιμη πρακτική 
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Το παράδειγμα της Ελλάδας 

Αγορά λιπαντικών 
(εκτός ναυτιλίας και 

εξαγωγών),  

40 kt 

Συλλογή (55% της 
κατανάλωσης),  

22 kt 

Επαναδιΰλιση 
(100% της 
συλλογής),  

22 kt 

Επαναδιϋλισμένα 
Βασικά λιπαντικά 

(73% της 
επαναδιΰλισης),  

16 kt 

Πρωτογεννή 
λιπαντικά,  

24 kt 



Συμπεράσματα 

Με την επαναδιΰλιση των Αποβλήτων Λιπαντικών Ελαίων 

 

Λύση για περιβαλλοντικά ζητήματα: 

Εξοικονόμηση φυσικών πόρων (πρώτες ύλες και ενέργεια). 

Μείωση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Υψηλής ποιότητας προϊόντα, προς μία low carbon οικονομία. 

Προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος. 

 

Οικονομικές ευκαιρίες: 

Αξιοποίηση πολύτιμης πρώτης ύλης, ξανά και ξανά. 

Ευέλικτες μικρές επενδύσεις, οικονομικά βιώσιμες. 

Μικρές μονάδες αξιοποίησης, προσαρμοσμένες. 

Διασφάλιση εμπορικού ισοζυγίου και θέσεων εργασίας. 



Σας ευχαριστώ 


