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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Οι ανανεώσιμες πήγες ενεργείας έχουν εδώ και αρκετά χρόνια διεισδύσει στην καθημερινότητα μας με
αρκετές εφαρμογές να έχουν αναπτυχτεί προς εκμετάλλευση τους. Μερικές από τις μορφές των
ανανεώσιμων πηγών ενεργείας είναι περισσότερο διαδεδομένες λογω της ευκολίας στην εκμετάλλευση
τους και τη μετατροπή τους σε μορφές ενεργείας που ήδη χρησιμοποιούνται στην καθημερινότητα της σε
οικιακό όσο και σε επαγγελματικό περφάλλον.
Παράλληλα πολλές μορφές παρόλο που φαινομενικά δεν είναι τόσο αποδοτικές μπορούν επάςια να
προσφέρουν οικονομία και λύση στο περιβαλλοναικό πρόβλημα των τελευταίων δεκαετιών που έχει
δημιουργηθεί και ολοένα φαντάζει απειλητικό για τις γενιές που έρχονται.
Μια από αυτές τις ανανεώσιμες πήγες ενεργείας είναι και η γεωθερμική η όποια και θα αποτελχσει το
κύριο θέμα της πτυχιακής εργασίας .
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η χρήση της γεωθερμικής ενεργείας και η εκμετάλλευση της όχι με τη
μορςτή των θέρμων υπόγειων νερών αλλά με το φαινόμενο της διατήρησης σταθερής θερμοκρασίας της
γης ακόμη και σε μικρά βάθη. Έτσι μιλάμε για την αβαθή γεωθερμία και την εκμετάλλευση της τόσο σε
οικιακές όσο και σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Εμείς θα ασχοληθούμε με τις δεύτερες και με ένα
ιδιαίτερο κομμάτι αυτών τιου ας>όρα τους χωρούν και τις εγκαταστάσεις χώρων υγείας.
Έτσι λοιπόν μετά από μια εξονυχιστική αναγνώριση όλων των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας αλλά και
ορισμένων νέων και τους τρόπους εκμετάλλευσης και εφαρμογής τους θα καταλήξουμε στην μελέτη
υπόθεσης ειραρμογής της γεωθερμικής ενεργείας με τη μορφή της αβαθούς γεωθερμίας σε μέτριες
μονάδες υγείας και ειδικότερα στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης . Το τελευταία είναι ένα
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα ενός νέου περιφερικού , νομαρχιακού νοσοκομείου με τον οοιαιτούμενο
περιβάλλοντα χώρο και ικανό να δεχτεί μια τέτοια εγκατάσταση που θα λειτούργει επικουρικά με την ήδη
υπάρχρυσα εγκατάσταση κλιματισμού.
Σαν τελικό συμπέρασμα καλούμαστε να απαντήσουμε στο κατάποση οικονομία προσιρέρει η χρήση της
γεωθερμικής ενεργείας για τον κλιματισμό μεγάλων κτηριακών δόμων . Όπως θα απ οδεδειχ^ , περά του
σχετικά υψηλότερου κόστους εγκατάστασης το όποιο μπορεί άνετα να αποσβηστεί σε σχετικά σύντομο
χρονικό διάστημα, η γεωθερμική ενεργεία είναι άκρως οικονομική στη λατουργιά της.

ΕΥΧΑ ΡΙΣΤΙΕΣ
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχρφίστήσω από τα βάθη της καρδίας μου τον καθηγητή μου κ.Ποτό/αα
Κωνσταντίνο για την ανάθεση αυτής της τόσο ενδιαφέρουσας πτυχιακής εργασίας και την εμπιστοσύνη
που μου έδειξε για την εκτέλεση της καθώς και για την άψογη συνεργασία μαζί του.
Επίσης τους γονείς μου που για την ηθική και οικονομική υποστήριξη σε όλα τα χρόνια των σπουδών
μου. Τέλος του φίλους μου Σκότη Κωνσταντίνο και Σκότη Εύα για τη αμέριστη βοήθεια για την
εκπόνηση της εργασίας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ε.1.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Ο άνθρωπος σιινδέθηκε με την έννοια ενέργεια από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του πάνω στη
Γη. Αρχικά όπως και οι άλλοι ζατντανοί οργανισμοί μέσω της τροφής ο πρωτόγονος άνθρωπος
συσσώρευε σπς κατάλληλες αποθήκες του σώματός του ενέργεια, την οποία χριησιμοποιούσε για να
κινηθεί, να κυνηγήσει, να αντιμετωτιίσει τους εχθρούς του.

Πολύ αργότερα άρχισε να χρησιμοποιεί την ενέργεια άλλων ζωντανών οργανισμών (μυϊκή δύναμη
των ζώων) αυξάνοντας σημανπκά τις δυνατότητές του και ενισχύοντας τη θέση του στο όχι και
τόσο φιλικό περιβάλλον στο οποίο έπρεπε να επιβιώσει.

Η εκμετάλλευση της ενέργειας που υπήρχε άφθονη και σε διάφορες μορ<ρές στο φυσικό
περιβάλλον (ενέργεια καυσίμων, αιολική, υδραυλική ενέργεια) ήταν το όχημα που μαζί με την
ανάπτυξη των ιδιαίτερων ψυχοπνευματικών του ικανοτήτων του, του έδωσαν τη δυνατότητα να
ακολουθήσει την μεγαλειώδη εξελικτική του πορεία ςχτάνοντας στο σημερινό τεχνολογικό θαύμα.
Τα ίδια αυτά στοιχεία θα καθορίσουν την πορεία και την τεχνολογική εξέλιξή του και στο μέλλον,
μόνο που οι πρώτες ανησιιχίες τόσο για τις επιπτώσεις στον ίδιο και στο περιβάλλον, όσο και για
την τελική κατάληξη αυτής της πορείας, πολλαπλασιάζονται και ενισχύονται με ανάλογους
ρυθμούς.

Οι κυριότεροι σταθμοί της πορείας του ανθρώπου στην προσπάθειά του να εκμεταλλευτεί τις
διάιρορες πηγές ενέργειας μπορούν να διακριθούν στις παρακάτω περιόδους :
1. Στο τέλος της λίθινης εποχής αρχίζει η χρησιμοποίηση της μυϊκής δύναμης των ζώων στις
μεταφορές και την καλλιέργεια της γης.
2. Το 3000 πχ αρχίζει η λειτουργία του μεταλλείου ασημιού στο θορικό Λαυρίου.
3. Το 2500 πχ κατασκευάζονται στην Αρκαδία μεταλλευτικοί κλίβανος αρχίζει η επεξεργασία
μετάλλων.
4. Το 1500 πχ κατασκευάζονται στη Θήρα Ιστιοφόρα πλοία
5. Το 1400 πχ κατασκευάζονται αρδευτικά έργα στην Κωτπιϊδα
6. Το 580 πχ κατασκευάζεται η πρώτη πρέσα λαδιού
7. Το 350 πχ κατασκευάζονται οι πρώτοι ανεμόμυλοι και λίγο αργότερα οι πρώτοι υδραυλικοί
τροχοί
8. Γύρω στο 100 πχ Ο Ήρων ο Αλεξανδρεύς κατασκευάζει την πρώτη θερμική μηχανή.
9. Στα μέσα του 18”“ αιώνα κατασκευάζεται η πρώτη ατμομηχανή που σηματοδοτεί την
έναρξη της βιομηχανικής επανάστασης και με ταχύτατους ρυθμούς περνώντας από διάφορα
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στάδια (εξηλεκτρισμός, ανάχτυξη των συγκοινωνιών, χρήση της χυρηνικής ενέργειας,
κατάκτηση του διαστήματος) φτάσαμε στη σημερινή εποχή, την εποχή της πληροφορικής,
της

ψηφιακής

τεχνολογίας,

της

παγκοσμιοποίησης και βέβαια

του

ενεργειακού

προβλήματος, που εμφανίζεται οξύκρο από ποτέ.

Ε1.2 ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Όπως είπαμε το ενεργειακό τιρόβλημα στις μέρες μας εμφανίζεται οξύτερο από ποτέ. Μπορούμε να
πούμε ότι η ουσία του ενεργειακού προβλήματος βρίσκεται στην συσγέτιση των ενεργειακών
αποθειιάτων τιου διαοκάχ: ιιειώνονται ιιε

tic

απαιτήσεις για κατανά)χοση ενέοτειαε που διαρκώς

αυ^άνονταε

Είναι αρκετά εύκολο να κατανοήσουμε τι σημαίνει αύξηση της ενέργειας που κατανα).χάνεται αν
αναλογιστούμε το πλήθος των ηλεκτρικών συσκευών που έχουμε σήμερα στο σπίτι μας σε σχέση
με τις συσκευές που είχαμε, ας πούμε, τφιν 50 χρόνια, ή τον αριθμό των αυτοκινήτων που
κυκλοφορούν τώρα στους δρόμους σε σχέση με τότε. Στο ίδιο συμπέρασμα θα καταλήξουμε αν
τωρατηρήσουμε τις ενεργοβόρες εγκαταστάσεις ενός σύγχρονου κτιρίου (πχ νοσοκομείου με
κεντρική εγκατάσταση κλιματισμού, δίκτυο υπολογιστών, ιατρικό εξοπλισμό) και τις συγκρίνουμε
με ένα ανάλογο κτίριο που κατασκευάστηκε πριν μερικές δεκαετίες.

Υπολογίζεται ότι ο πρωτόγονος άνθρωπος χρησιμοποιούσε για τις ανάγκες του ενέργεια ίση με 63
MJ την ημέρα που έπαιρνε μέσω της τροφής του. Ο σημερινός άνθρωπος χρησιμοτιοιεί περίπου
1000 MJ δηλαδή 150 φορές περισσότερη.
Το ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη έ ^ ι δυο όψεις οι οποίες είναι εξίσου σημαντικές και
προσδίδουν μερική λύση στο μεγάλο αυτό ζήτημα των ήμερων μας
Έτσι λοιπόν από τη μια πλευρά είναι η εξοικονόμηση της ενέργειας η οποία είναι συνιστάμενη της
εξοικονόμησης ενέργειας από τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς αλλά και των πολιτών και των
νοικοκυριών τους
Βασική ώθηση προς αυτή τη κατεύθυνση αποτελεί η οικογένεια και το σχολείο ενώ η αξιοποίηση
της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και μια σειρά άλλα μέτρα που έχουν προτείνει έγκυρες μελέτες
για την εξοικονόμηση της ενέργειας στα δίκτυα μεταιροράς της ηλεκτρικής ενέργειας, στις απώλειες
ενέργειας στις μονάδες παραγωγής αποτελούν κυρίους παράγοντες προς την επίτευξη αυτού του
στόχου
Σε ατομικό επίπεδο ο κάθε πολίτης παίρνοντας απλά μέτρα, όπως τους λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας, την φειδωλή χρήση των φωταγωγήσεων των σπιτιών μας και τον περιορισμό κάθε

ενεργοβόρας δραστηριότητας με ελάχιστο όφελος μχορεί να συμβά>χι τα μέγιστα προς αυτή τη
κατεύθυνση
Από την πλευρά της πολιτείας χρειάζονται συγκεκριμένες πολιτικές που θα ενισχύσουν την
εξοικονόμηση της ενέργειας, όπιος κίνητρα για τις επενδύσεις που θα χρειαστούν να γίνουν σε
μεγάλα ενεργοβόρα κτιριακά συγκροτήματα, ως και μέτρα θεσμικού χαρακτήρα για τις νέες
οικοδομές.
Η άλλη πλευρά προσωποττοιείται

στην

αποφασιστική εισαγωγή των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό μίγμα της χώρας, ώστε προοππκά να αποτε>χσουν τον βασικό
τταράγοντα της ηλεκτροτιαραγωγής. Στην μεταβατική φάση από την απεξάρτηση από τα στερεά
καύσιμα προς τις ΑΠΕ, θα χρειαστεί να αξιοποιηθεί το ςηκπκό αέριο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι
μονάδες φυσικού αερίου είναι η απάντηση στον λιθάνθρακα, επειδή είναι κατά ένα ποσοστό
λιγότερο ρυπογόνος από τον λιθάνθρακα.

Παράλληλα οι Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έχουν παρεξηγηθεί με αποτέλεσμα να φαντάζουν
πανάκεια για τη λύση του ενεργειακού προβλήματος του πλανήτη χωρίς να δίνεται η απαιτουμένη
σημασία στην ορθολογική χρήση και εγκατάσταση τους παρά ετηκρατεί μια άναρχη χωροθέτηση με
ελλείπει σχεδίασμά και αντιαισθητική εικόνα.

Πρώτα από όλα όμως πρέπει να δούμε ποιές μοριρές ενέργειας και ποιά στοι^ριά αυτές
εκμεταλλεύονται ώστε να είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε το ποσοστό που αυτές μπορούν να
συμβάλουν στην άμβλυνση του ενεργειακού τφοβλήματος του πλανήτη.

Έτσι λοιπόν διακρίνουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) στις κατώι κατηγορίες:
1. Ηλιακή ενεργεία
2. Αιολική ενεργεία
3. Υδροηλεκτρική ενεργεία
4. Γεωθερμική ενεργεία
5. Βιομάζα - θερμική ενεργεία
6. Ενεργεία από παλίρροιες
7. Ενεργεία από κύματα
8. Ενεργεία από ωκεανούς

Σε αυτό το σημείο όμως θα πρέπει να επισημάνουμε τη σύγχυση μεταξύ των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και των ηπίων μορφών ενέργειας όπως αυτές πολλές ςιόρες αναιρέρονται.
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Έτσι λΌιπόν ως ήπιες μορφές ενέργειας είναι αυτές που το ποσό των υπολειμμάτων για την
εκμετάλλευση της περικλειόμενης ενέργειας δεν είναι βλαβερό προς το περιβάλλϋον ή δεν είναι τόσο
βλαβερό όσο τα ρυπογόνα απόβλητα - καυσαέρια που ελευθερώνονται με τις σιητ|θεις μορφές
ενέργειας που χρησιμοποιούνται ευρέως στις μέρες μας.
Από την άλλη ως ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αναφέρονται οι ανεξάντλητες μορφές ενέργειας οι
οποίες υπάρχουν στη ιρύση και παραμένουν ανεκμετάλλευτες στο μεγαλύτερο ποσοστό τους ενώ τα
υπολείμματα από την μετατροπή τους σε χρήσιμη μορφή ενέργειας είναι ελάχιστα και α

Ε1.3 ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
Ατιό τα στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω ότι συνθέτουν το περιβαλλοντικό πρόβλημα ασφαλώς
το σημαντικότερο είναι το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Το ιραινόμενο αυτό συνίσταται στο
εγκλωβισμό της θερμικής ενέργειας στην γήινη ατμόσφαιρα με αποτέλεσμα την αύξηση της
συνολικής θερμοκρασίας του πλανήτη με ανυπολόγιστες συνέπειες για τους ζωντανούς
οργανισμούς. Οι συνέπειες αυτές μπορεί να είναι άμεσες (εμφάνιση ακραίων θερμοκρασιών,
ερημοποίηση «πράσινων» περιοχών) ή μελλοντικές (συνολική αλλαγή του κλίματος, λιώσιμο των
πάγων, άνοδος του εττιπέδου της θάλασσας, καταποντισμός παράκτιων περιοχών)

Τα βασικά χαρακτηριστικά του (ραινομένου του θερμοκηπίου είναι ότι:
1. Έχει οικουμενικό χαρακτήρα, δηλαδή, παρά το ότι δημιουργείται από ρύπους που
παράγονται κυρίως σε συγκεκριμένες περιοχές (αστικά κέντρα, βιομηχανικές ζώνες), οι
επυττώσεις του διαχέονται σε κάθε γωνιά του πλανήτη, (πχ λιώσιμο των πάγων στους
πόλους).
2. Τα αποτελέσματά του εμφανίζονται με χρονική υστέρηση, επομένως σε κάποιο βαθμό
είναι δύσκολο να γίνει πρόβλεψη για το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος.
3. Η ανάπτυξη του φαινομένου είναι ανάλογη της βιομηχα\·ικής ανάπτυξης και της
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αύξησης του βιοτικού επιπέδου, και για το λόγο αυτό συνεχής τις τελευταίες δεκαετίες.
Με τα σημερινά δεδομένα η ανάσχεση του (ραινομένου μπορεί να πραγματοποιηθεί
τιερισσότερο με τη χρήση αντιρρίΛίαντικών τεχνολογιών (φίλτρα, καλύτερης ποιότητας
κινητήρες), παρά με την αναδιάρθρ<οση του συνδυασμού των χρησιμοποιούμενοον πηγών
ενέργειας.

Το αέριο ττου ευθύνεται κυρίως για τη δημιουργία του (ραινομένου του θερμοκηπίου είναι το
διοξείδιο του (ίνθρακα CO 2.

Είναι λουιόν (ρανερή η ανάγκη να στραιρούμε σε νέες μορφές ενέργειας οι οποίες θα έχουν τον
ανεξάντλητο χαρακτήρα ενώ παράλληλα θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον .Επίσης θα απαιτούν
μια όμοια δαπανηρή εγκατάσταση με τις συνήθεις χρησιμοποιούμενες ενεργειακές εγκαταστάσεις
ενώ στόχος είναι η ολοένα μείωση του κόστους αυτού

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: ΑΝΑΝΕΩΣΙ ΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙ ΑΣ
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.1.1

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο ήλιος, είναι μια πηγή απεριόριστης ενέργειας, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας δεν
χρησιμοποιείται αλλά εντούτοις μας προσφέρει ισχύ εκατομμυρίων Watts , μας κρατά θερμούς, και
αναπτύσσει όλα τα τρόφιμά. Γενικά, η ηλιακή ενέργεια είναι μία ασφαλής και μη ρυπογόνος μορφή
ενέργειας, η οποία εξελίσσεται συνεχώς.
Κάθε ημέρα ο ήλιος φωτίζει τη γη αρκετές χιλιάδες στιγμές τόσες ώστε είναι αρκετές για να
καλύψουμε τις απαιτήσεις της ενέργειας που χρησιμοποιούμε. Ακόμη και το μικρό ποσό της
ηλιακής ακτινοβολίας τιου χτυπά τη στέγη μας είναι πολύ περισσότερη ενέργεια απ’ ότι όλη η
ενέργεια που μπαίνει στο οίκημα μέσω των ηλεκτρικών καλωδίων. Σε ένα ομοιόμορφο στρέμμα του
εδάφοιχ; η άμεση ακτινοβολία του ηλίου, μπορεί να παράγει ισχύ περίπου τέσσερις χιλιάδων ίππων,
αντίστοιχο με μια μεγάλη ατμομηχανή σιδηροδρόμου. Σε λιγότερο από τρεις ημέρες η ηλαακή
ενέργεια που φθάνει στη γη είναι περισσότερη απ' ότι το κατ' εκτίμηση σύνολο των απολιθωμένων
καυσίμων στη γη!
Το λογικό ερώτημα που προκύτττει σε αυτό το σημείο είναι, γιατί δεν χρησιμοποιούμε αυτό το
πλεονέκτημα της μορφής ηλιακής ενέργειας; Η απάντηση, ςχυσικά, είναι ότι την χρησιμοποιούμε,
αλλά είμαστε ακόμα στην αρχή. Ένα ηλιακό σύστημα μπορεί να τροφοδοτήσει άμεσα ένα
ραδιόφωνο εκμεταλλευόμενο την ακτινοβολία του ηλίου, αλλά ένα βενζινοκίνητο αυτοκίνητο που
χρησιμοποιεί επίσης την αποθηκευμένη ηλιακή ενέργεια, η οποία έχει εγκλωβιστεί στη γη πολλά
χρόνια πριν, απαιτείται άντληση για να βγει στην επιφάνεια της με αντλίες πετρελαίου άκπε να
χρησιμοποιηθεί στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας . Το πλεονέκτημα της ηλιακής ενέργειας
μετατρεπόμενης άμεσα σε ηλεκτρική είναι ότι είναι μία μορφή ενέργειας μη ρυπαντική.
Ο Ρώσος φιλόσοιρος, Kuzma Prutkov, αποφάνθηκε ότι το φεγγάρι είναι πο) χρήσιμο από τον ήλιο,
δεδομένου ότι λάμπει τη νύχτα όταν απαιτείται το φως, ενώ ο ήλιος έχει μικρή χρησιμότητα κατά
την διάρκεια της ημέρας! Σε μια τέτοια τεχνολογία επίσης, απομακρυνόμαστε από την δυνατότητα
και τη χρησιμότητα του ήλιου. Φαίνεται ότι η καρποφόρος εφαρμογή της ηλιακής ενέργειας
προορίζεται να περιμένει μέχρι να φτάσει το ενεργειακό απόθεμα στο κατώτατο σημείο καθώς
μειώνεται συνεχώς.
Τώρα είναι η στιγμή να γίνουν οι ρεαλιστικοί στόχοι και οι στρατηγικές για την εκμετάλλευση της
δύναμης του ήλιου. Η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας δεν είναι νέα στην πραγμαηκότητα, οι
ημερομηνίες ανάτττυξης ηλιακής ενέργειας χρονολογούνται πίσω περισσότερο από 100 έτη, στη
μέση της βιομηχανικής επανάστασης. Διάφορες πρωτοποριακές εγκαταστάσεις ηλκχκής ενέργειας
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και παραγαχγής ηλεκτρικής ενέργειας κατασκει>άστηκαν για να αναπαράγουν τον ατμό από τη
θερμότητα του ήλιου, ο οποίος χρησιμοποιήθηκε στην «οδήγηση» μηχανών.
Συγχρόνως, ο Henri Becquerel ανακάλυψε τη φοοτοβολταϊκή επίδραση δηλαδή την άμεση
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η φωτοβολταϊκή επίδραση ποη^μεινε μια άγνωστη πτυχή για
πολλά χρόνια, δεδομένου ότι ήταν πολύ ανεπαρκής όσον αφορά την μετατροπή του φωτός του
ήλιου σε ηλεκτρική ενέργεια.
Οι πρόωρες φωτοβολταϊκές εφαρμογές συνδέθηκαν περισσότερο προς την αντΛηψη και τη
μέτρηση του φωτός (όπως το φωτόμετρο μιας φοπογραφικής μηχανής) παρά προς την παραγωγή
ισχύος. Με την εμφάνιση της κρυσταλλολυχνίας και της συνοδευτικής τεχνολογίας ημιαγωγών, η
αποδοτικότητα της ςκυτοβολταϊκής ισχύος αυξήθηκε εντυπωσιακά. Η ιρωτοβολταϊκή ισχύς έγινε
πρακτικότερη. Κατά τη διάρκεια των ετών, πολλές επιχειρήσεις, έχουν εργαστεί για να αυξήσουν
την αποδοτικότητα της φωτοβολταΐκής ισχύος.
Σήμερα, τα συνήθως διαθέσιμα φωτοβολταϊκή πάνελ είναι 12% αποδοτικά, τα οποία είναι
τέσσερις φορές μεγαλύτερα από ότι μερικά έτη πριν. Σήμερα, η ηλιακή ισχύς χρησιμοποιείται με
δύο αρχικές μορφές: ηλιακός θερμοσίςκονας, όπου η θερμότητα του ήλιου χρησιμοποιείται στην
θέρμανση του νερού και μία άλλη μορφή όπου η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται άμεσα ατιό τον
ήλιο χωρίς κινούμενα μέρη και η οποία λειτουργώντας με ρευστό οδηγεί τους στροβίλους ή άλλα
μηχανήματα που θα απαιτήσουν ηλεκτρική ενέργεια από τα ςκοτοβολταϊκά ,

Ως ηλιακή ενέργεια ορίζεται η ενέργεια τιου (ρθάνει από τον ήλιο στη Γή. Η ενέργεια αυτή
εκπέμπεται από τον ήλιο λόγω της υψηλής θερμοκρασίας του, και μεταδίδεται μέσα από το
διάστημα με ακτινοβολία. Η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας του ιρθάνει στη γη είναι κατά μέσο
όρο 173 X 1θ'^ W και είναι κατά τάξεις μεγαλύτερη της μέσης ισχύος που απαιτεί η ανθρωπότητα
(7 X 1θ'^ W ) Πέραν αυτού όμως, η ηλιακή ενέργεια απετέλεσε και αποτελεί τη βασική ενεργειακή
πηγή στη γη καθώς σε αυτήν οφείλεται ο σχηματισμός ή διαθεσιμότητα της πλειονότητας των
ενεργειακών πόρων, εξαντλήσιμων και μη, με εξαιρέσεις την πυρηνική ενέργεια, τη γεωθερμική
(οφείλεται στη θερμοκρασία της γης) και την παλιρροιακή (οφείλεται στην έλξη γης-σελήνης).
Η γη βρίσκεται σε απόσταση 150 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από τον ήλιο, και με δεδομένο ότι ο
ήλιος έχει 125 φορές τη διάμετρο της γης, προκύπτει ότι η τελευταία δέχεται μόλις το 1/ 1θ’ της
ακτινοβολίας που εκπέμπει ο ήλιος. Η ηλικία ταυ ήλιου,

εκτιμάται μεγαλύτερη από πέντε

δισεκατομμύρια έτη, ενώ υπολογίζεται ότι ο ήλιος θα συνεχίσει να εκπέμπει ακτινοβολία με τον
ίδιο ρυθμό για άλλα τόσα έτη τουλάχιστον. Επομένως η ηλιακή ενέργεια είναι μία ανανεώσιμη
πηγή ενέργειας

1.1.2 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΗΑΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Οι τιυρηνχκές αντιδράσεις που συμβαίνουν στον ενεργό πυρήνα του Ήλιου οδηγούν σε εσωτερικές
θερμοκρασίες της τάξης των 10’ Κ και μια εσωτερική ροή ακτινοβολίας, που απορροφάται από τα
εξώτερα παθητικά στρώματα με αποτέλεσμα να θερμαίνονται έως τους 5800 Κ περίπου.
Καθίστανται έτσι μια πηγή ακτινοβολίας με σχετικά συνεχές ιράσμα, που προσομοιάζει προς αυτό
μέλανος σώματος αντίστοιχης θερμοκρασίας. Η ένταση της ακτινοβολίας που φθάνει από τον
ήλιο στα ακρότατα όρια της ατμόσφαιρας της γης έχει μέση τιμή 1395 W /m^ (με μικρές
διακυμάνσεις) και ορίζεται ως ηλιακή σταθερά
Η ακτινοβολία του ήλιου που καταλήγει στην επιφάνεια της γης μπορεί να φθάσει την τιμή 1
k w W , όταν ο ήλιος είναι στο ζενίθ, και καλύπτει το φάσμα μεταξύ 0,3 και 2,5 μιη με αιχμή (peak)
στα 0,5 μιη. Η ακτινοβολία αυτή χαρακτηρίζεται ως μικρού μήκους κύματος και συμπεριλαμβάνει
το ορατό φο>ς (0,4 - 0,7 μπι), συγκεκριμένα δε κατανέμεται ως εξής

- υπεριώδης ακτινοβολία (λ<0,4 μιη)

9%

- ορατό φως (0,4 μιη<λ<0,7 μπι)

45 %

- υπέρυθρη ακτινφλία (λ>0,7 μιη)

46%

Για κατοικημένες περιοχές, η λαμβανόμενη θερμότητα λόγω ακτινοβολίας τωικίλλει από 3 έως 30
MJ/m^-day ανάλογα με την τοποθεσία, την τιερίοδο του έτους

και τις εττικρατούσες καιρικές

συνθήκες. Αντίστοιχα, η ροή θερμότητας από τη γη προς το διάστημα (με ακτινοβολία) είναι πάλι
της τάξης του 1 kW/m^, αλλά συμβαίνει σε μήκη κύματος μεταξύ 5 και 25 μιη, ώστε
χαρακτηρίζεται ως ακτινοβολία μεγάλου μήκους κύματος με αιχμή στα 10 μπι.

1.1.3

ΗΑ1ΑΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

Η γη περιστρέφεται περί τον εαυτόν της με γωνιακή ταχύτητα 2π rad/24 h (ή 15°/h), με
αποτέλεσμα και την αντίστοιχη φαινόμενη κίνηση του ήλιου. Κάθε -μέρα περνά μια φορά ο ήλιος
από το εττίπεδο του μεσημβρινού του τόττου. Η ηλιακή αυτή ώρα ορίζεται ως μεσημβρία και κατά
κανόνα δεν συμττίπτει με την 12:00 ώρα του τόπου για δύο λόγους:
α) εφαρμόζεται κοινή ώρα ανά κράτος σε περιοχή επομένως με σημανηκό εύρος γεωγραφικών
μηκών, οπότε μόνον σε έναν μεσημβρινό συμπίπτει η

ειραρμοζόμενη ώρα με την πραγματική

β) λόγω της θερινής ώρας (η ειραρμοζόμενη ώρα είναι μία ώρα πίσω από την πραγμαηκή), όταν

αιπή εφαρμόζεται.
Ορίζεται ως ωριαία γωνία του ήλιου ω, σε έναν τόπο, η γωνία που (ρανερώνει την
απόκλιση του ήλιου από τη θέση στο ζενίθ στον τόπο αυτό. Σύμφωνα με τα παραπάνω, η ωριαία
γωνία ω θα δίνεται (σε μοίρες) με βάση την ηλιακή ώρα (σε ώ ρες) από τη σχέση;

ω = 15 X ( t,■ηλιακή

12)

Η γη κάνει μια τιλήρη περιστροφή περί τον ήλιο εντός ενός έτους, κινούμενη σε επίπεδο με
κέντρο τον ήλιο. Ταυτόχρονα περιστρέφεται περί τον άξονά της, με περίοδο μια ημέρα. Ο άξονας
της γης διατηρεί σταθερή διεύθυνση κατά την κίνηση της γης περί τον ήλιο, δίχως όμως να είναι
κάθετος στο επίπεδο όπου κινείται η γη αλλά έχοντας μια κλίση δο =23,5° (Σχήμα 1). Η κ)άση
αυτή του άξονα της γης έχει αποτελέσματα;
•

τη μεταβλητότητα της γωνίας με την οποία φθάνει η ηλιακή ακτινοβολία σε έναν τόπο στη

•

την επακόλουθη διακύμανση της ηλιακής ακτινοβολίας στη διάρκεια του έτους (μεγαλύτερη

•

την ακολουθία των εποχών και τη διακύμανση των ωρών ηλιοφάνειας

διάρκεια του έτους (άλλοτε κάθετα και άλλοτε με κλίση)

ακτινοβολία όταν φθάνει με μικρότερη κλίση ως προς την κατά κορυιρή στον τόπο)

τη μεταβλητότητα της θέσης του ήλιου κατά το ηλιακό μεσημέρι (ψηλότερα το καλοκαίρι,
χαμηλότερα το χειμώνα κ.λπ.).

Έτσι οι τόποι στο βόρειο ημισφαίριο έχουν χειμώνα και χαμηλές θερμοκρασίες το Δεκέμβριο, όταν
την ίδια περίοδο η ηλιακή ακτινοβολία φθάνει κάθετα στο νότιο ημισ<ραίριο με αποτέλεσμα να

υτιάρχει καλοκαιρία εκεί. Επίσης, την 21/3 και 21/9 συμβαίνει ισημερία, ενώ την 21/12 και 21/6
έχουμε στο βόρειο ημισφαίριο τη μικρότερη και μεγαλύτερη μέρα, αντίστοιχα.
Για τον ίδιο λόγο (κλίση του άξονα της γης προς το επίπεδο περιστροφής περί τον ήλιο) ο ήλιος δεν
ανατέλλει πάντα από την Ανατολή ούτε δύει ακριβώς προς τη Δύση. Η παραπάνω κατεύθυνση
κίνησης συμβαίνει μόνο τις δύο μέρες του χρόνου που υπάρχει ισημερία, ενώ στο μεσοδιάστημα ο
ήλιος κινείται νοτιότερα τη χειμερινή περίοδο (ώστε ανατέλλει από ΝΑ κατεύθυνση και δύει προς
ΝΔ κατεύθυνση), και κινείται βορειότερα την καλοκαιρινή περίοδο (από 21/3 έως 21/6)
ανατέλλοντας από ΒΑ και δύοντας ΒΔ, όπως φαίνεται και στο τιαραπανω σχήμα
Αναλυτικότερα η γωνία μεταξύ της διεύθυνσης προς τον ήλιο και του επιπέδου του ισημερινού
καλείται απόκλιση δ. Η απόκλιση αυτή κυμαίνεται μεταξύ των τιμών +δο , - δο (περνώντας από την
τιμή 0 οπότε συμβαίνει ισημερία) και δίδεται από τη σχέση:

δ=δο X ημ{360 χ (284 + η) /365}

όπου η είναι η ημέρα του έτους (η=1 για την 1η Ιανουαρίου).

1.4

ΣΥΝΙΣΤΩΣΕΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ

Η ακτινοβολία Gox που καταλήγει σε μια επιφάνεια κάθετη στην ηλιακή ακτιν-οβολία έρ^ρται
άμεσα από τον ήλιο Ga ή καταλήγει σε αυτήν από διάχυση της ηλιακής ακτινοβολίας G« σε σύννεφα
ή σκόνη της ατμόσιραιρας. Ακόμα και σε ημέρα με πλήρη ηλιοφάνεια υπάρχει διάχυση της
ακτινοβολίας, και το πηλίκο της άμεση προς την ολική ακτινοβολία κυμαίνεται από 0,9 για καθαρή
ημέρα, έως 0,0 για τελείως νεφελώδη ημέρα.
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Η ετήσια λαμβανόμενη ακτινοβολία είναι το άθροισμα των δύο αυτών όρων για όλο το έτος, και
συγκεκριμένα τιροκύτττει από το ολοκλήρωμα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας με to χρόνο:

"ολ = / (

‘

όπου η γωνία θ είναι η γωνία πρόσπτωσης, δηλαδή αυτή που σχηματίζεται από τη διεύθυνση της
ηλιακής ακννοβολίας και από την κάθετη στην επιφάνεια συλ^υγής της ακπνοβο/ΰας (αν ο ήλιος
προσπίπτει κάθετα στην επιφάνεια, τότε θ=0 και συν(θ) = 1).

Συχνά εγείρεται το πρόβλημα ποια πρέτιει να είναι η τοποθέτηση-προσανατολισμός ενός η)^ακού
συλλέκτη ώστε να επιτυγχάνεται η μέγιστη απόληψη της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο συλλέκτης
τοποθετείται ώστε να κοιτά τον ισημερινό (με νότιο τιροσανατολισμό δηλαδή, για την Ελλάδα και
γενικά το βόρειο ημισφαίριο), και για μεγιστοποίηση της ετήσια λαμβανόμενης ακτι^>βολίας
τοποθετείται με κλίση β (η γωνία που σχηματίζει ο συλλέκτης με το οριζόντιο επίπεδο) ίση προς το
γεωγραφικό τύΑτος L της θέσης. Είναι πιθανόν όμως να ενδιαφέρει η μεγιστοποίηση της απόδοσης
του συλλέκτη το χειμώνα μόνο ή το καλοκαίρι. Γενικότερα, η βέλτιστη κλίση του συλλέκτη μπορεί
να δίνεται από τις εξής σχέσεις:

β = 0,86 X ( L + 1 )

εάν ενδιαφέρει η μεγιστοποίηση της ετήιπα
απολαμβανόμενης ακτινοβολίας

β = 0,82 X L + 25

εάν ενδιαφέρει η μεγιστοποίησιι της απολαμβα
νόμενης ακτινοβολίας το χειμώνα

β = L - 17

εάν ενδιαφέρει η μεγιστοποίησί] της απολαμβαvό^ιεvης ακτινοβολίας το καλοκαίρι

1.1.5

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ανάλογα με τη μετατροττή της ηλιακής ενέργειας για τελική χρήση της, τα συστήματα αξιοιιοίησής
της διακρίνονται στα (α) τιαθητικά ηλιακά συστήματα, στα οχοία συμβαίνει άμεση απολαβή της
ηλιακής ακτινοβολίας, δίχως προηγούμενης μετατροπής της, στα (β) ενεργητικά η?Jακά συστήματα,
όπου συλλέγεται η ηλιακή ακτινοβολία με μετατροπή της σε θερμότητα, και ακολούθως
αξιοποιείται η τελευταία (θερμική μετατροπή) και στα (γ) φωτοβολταϊκά συστήματα, στα οποία η
προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπεται σε ηλεκτρισμό για περαιτέρω χρήση της.

Σχεδ. Ι.Ι:Ταξινόμηβη ηλιακών ενεργειακών βυστημάτων

Τα παθητικά ηλιακά σικηήματα ενσωματώνονται κυρίως στις κατασκευές κτιρίων για
εξυπηρέτηση των θερμικών φορτίων του χειμώνα και συνιστούν εξελιγμένες και οικονομικές
τεχνολογίες. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα μπορούν να χρησιμοτιοιούνται τόσο σε οικιακές όσο
και σε βιομηχανικές εφαρμογές. Έτσι, η θέρμανση νερού χρήσης αποτελεί μια οικονομική και ήδη
διαδεδομένη τεχνολογία, ενώ αντίθετα η ηλιακή θέρμανση οικιών δεν παρουσιάζει για την ώρα
οικονομικό ενδιαφέρον.
Στο βιομηχανικό τομέα διακρίνονται εφαρμογές θέρμανσης με χαμηλή ή εξαιρετικά

υψηλή

θερμοκρασία (ηλιακοί φούρνοι με τη χρήση συγκεντρωτικών κατόπτρων), αιραλάτωσης (με τη
χρήση ηλιακών αποστακτήρων ή συνήθων μεθόδων απόσταξης σε συνδυασμό

Εικ.Ι: Φωτοβολταΐική εγκατάσταση με χρήση φωτοβολταϊκών κατόπτριον για συγκέντρωση της ηλιακής

ακτινοβολίας με την καμάλληλη εχ<τη>ξη *οϋ» υψηλών θερμοκρασιών

με ηλιακούς συλλέκτες ή ηλιακές λίμνες) ή ηλεκτροτιαραγωγής με τη χρήση συγκεντροτηκών
κατόπτρων. Από τις παραπάνω, έχουν οικονομικό ενδιαφέρον οι εφαρμογές θέρμανσης, σε χαμηλή
θερμοκρασία κυρίως. Περιορισμένο οικονομικό ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παραγωγή
ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά

συστήματα, εκτός αν απαιτείται για περιοχές όπου δεν είναι

οικονομικά δυνατόν να επεκταθεί το δίκτυο (π.χ. φωτισμός φάριον, κίνηση αντ^αών για άρδευση συστήματα πυρανίχνευσης σε δάση, ηλεκτροδότηση καταφυγίων, δορυφόρων κ ό κ Στον παρακάτω
πίνακα (πίνακας 1) συνοψίζονται οι διαθέσιμες τεχνοίχιγίες αξιοποίησης της η)αακής ενέργειας και
η τεχνικοοικονομική κατάστασή τους, που αφορά στην ωριμότητα της τεχνολογίας και στην
οικονομικότητά της.

Εικ 1.4 :Οικιακή ψιυτοβολταΐκή εγκατάσταση

Στις ήδη ανεπτυγμένες και οικονομικά εφαρμόσιμες τεχνολογίες (τουλάχιστον για τα κλιματικά
δεδομένα της χώρας μας) διακρίνουμε επομένως την εποχιακή θέρμανση κολυμβητηρίων (οι
ανάγκες συμπίπτουν με περιόδους υψτ|λής ακτινοβολίας), την παραγωγή οικιακού θερμού νερού
χρήσης για όλο το έτος (ειρόσον είναι αποδεκτή αποπληρωμή της τάξης δεκαετίας), τη χρήση
σχετικά φθηνών συλλεκτών για ξήρανση αγροτικής σοδειάς, τη μικρής κληιακας εφαρμογή
φωτοβολταϊκών συστημάτων σε απομακρυσμένες περιο^^ και τα ^ θ η τικ ά ηλιακά συστήματα για
εφαρμογή σε νεοαναγειρόμενες κυρίως κατοικίες

1.1.6

Ο ΗΛΙΑΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Οι ηλιακοί συλλέκτες χρησιμοποιούνται για να λαμβάνουν το
κατά το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος από την προσπίπτουσα σε
αυτούς ηλιακή ακτινοβολία. Συμπεριλαμβάνουν :

α) μια απορροφητική επιφάνεια (η πλάκα του συλλέκτη) που είναι
μεταλλική ειδικά επεξεργασμένη ή βαμμένη με ειδική βαφή
β) τους σωλήνες ή τους αεραγωγούς που είναι σε επαφή
με την απορροφηηκή πλάκα και μέσα στους οποίους κυκλοφορεί
ρευστό που απάγει τη θερμότητα από την πλάκα)

Εικ. 1.5: Οικιακός Ηλιακός Συλλέκτης
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(γ) τη μόνακιη στην τιίσω και στις τιλάγιες τάευρές του συλλέκτη
(δ) τη διάφανη επικάλυψη προς την πλευρά που είναι εκτιθέμενη στον ήλιο, και που αποτελείται
από μία ή δύο γυάλινες ή πλαστικές επαράνειες για την παγίδευση της ηλιακής ακτινοβολίας
(φαινόμενα θερμοκητηου) και
(ε) το περίβλημα που ενοποιεί την κατασκευή και προστατεύει το συλλέκτη. Στο συλλέκτη ισχι^ι
η σχέση;

Ρο

T|coX X Oqxop π Λαιορ X G “ { (Τ(πκ)ρ - Χ*ερ) /

όπου Ρο (W) είναι η απολαμβανόμενη θερμότητα ατιό τον απορροφητήρα του συλλέκτη ,Τκαλ είναι
η διαπερατότητα του καλύμματος, α^^ρ είναι η απορροφητικότητα της απορροφητικής επκράνειας,
Α<Βΐορ η επιφάνεια του απορροφητήρα (δηλ. του συλλέκτη) (m^), G είναι η ακτινοβολία που
προσπίπτει κάθετα στο συλλέκτη(^/ιη^ ), Το*ορ είναι η θερμοκρασία της ατιορροφητικής επκράνειας
( °C), Τ«ρ η θερμοκρασία του περιβάλλοντος (°C) και
θερμότητας από τον απορροφητήρα στο περιβάλλον.

είναι η θερμική αντίσταση (”C/W) στη

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΦ>\ΡΜ ΟΠΙ
1.

Τιχικχή & tjuumifaxai

Μΐηώοκιιηι

Ενστήματα ΙΙλχαχ«άν Χ,υΙΧίΐηύτψ
Ι£ι^«ι«μυγίς

· ίποχιαχή Οέ^ιμανιη) xoXnfi^tTTiwuav
• Οέ«μανυη n^xw Mouxif^
■θέρμανση ΡωμηχιτΛχών &ΐ4Ύ<«Χύν Χ θ
- Οέμμιχναη χύ(>·ιν ο ι x i(» «

- «Τόζη X«t«v « «’Η»
- ξή(ΚΓνοη ίκΛίΜΪς
2.
3.

- αμιΧώτωιη\
Πα^τρηκά ηλιαχά ονστήματα για xti'ota
('.φοομογίς
- Οιοΐκινοη χ<ά(Μ>ν χ α χλιμηηημος xtifiaiv
Ηλιακά Ηιρμικά LM m jμ·τα Lwyxrrtpiini*··» Kajoirtftn
■ Οίοιιανοη στ |Εη|ΐτ|)(ΐΓΜΧτς Νΐ(ΐτγηηις
1·λ(«ομ<Ύΐς
αυτόνηΐΗΐ ΟΜίτήμιιτιι ΐ|λιχΐ(»χα()αγ«βγ>ί;
ηλτχτ(ΐαχιι^κιγ»γιί ot σΟνίεαη «το N xn u

- «9«λΰτ·οοΐ|

φΜΐα(Ιαλται>
Ετο^μογίς

• ηπ(Ηΐγωγή υ6(κ>γ«>νου μι ηλεχτιχίλικιη
- ««(κη^ιιγή χιηκιίμων xiu ](T}XXaiv
L u m y ia ta ΗλιχτμοχοφιηΓ·γιγ;
- ({«ηιι^ιός χια χ^χχι&ΚΗκητιχικ ν<οη* ο ι «χόμαχοτς θ ία η ;
- rxtxiKvimtu, ο ι <ιπομ»Χ(κς Htorv;
- η>ίχιοοίιοτηοη >ιπ μιμονίμιντς χ ια ο υ ύ ς / χητα«ι<7ΐα
- «ντληοη νιροΰ xca ιίρίιηΌη or αχ(ίΐΗΐχ(ΐις (ϋοπς
- ιηαιγκτς ηληπ(χ^κνττ|θΐ|ς οτον τπ^ιιη ιηκοχηκτης / h u x m m
- cmovoim ηλητηιοίινη|θη τ(ΐπ πμόίις χι
- ηλΓκτυοπ«(κιγ»·ιγή μ ι ouWiraq στο Νχττ»
- ηλιχτρολντιχή χα^κτγιηγή τ<Α(ΐηγόνου

• ττχνολογίις uvrimrflirvig χτα ουωνομιχά τγτ^αοξι'μτντς
αντχττΎΐιτντ; ττχνολογίτς, αλλά υιχοτυμοιίς (uivo μι. ταιλ>ο)(η|
τεχνολογίις «χύμο οτο οτιίΐτυ t^ u v u ; κιχ ιινΰχτυέη;
μιλλιτντιχίς αλλά Νχως. icxtifiu, Κ(>αχηχή ειτοι^μογή

Εικ. 1.6 :Σχηματικι^ παρουσίαση επιπέδου ηλιακού συλλέκτη (α) απορροφητική επιφάνεια, (β) σωλήνες
κυκλοφορίας ρευστού (γ) μόνιαση, (δ) διαφανή κάλυψη, (ε)περίβλημα

Η θερμική αντίσταση είναι αντιστρόφιος ανάλογη της επιφάνειας του απορροφητηρα, ώστε:

όπου Γ__ 1 είναι τώρα η ανά μονάδα επιφανείας θερμική αντίσταση (°C-m^ IW) στη ροή θερμότητας
από τον απορροφητήρα στο περιβάλλχιν.

Όταν ο συλλέκτης διαρρέεται από ρευστό παροχής m και ειδικής θερμότητας Cp τούτο λαμβάνει
θερμότητα Ρω, αυξάνοντας τη θερμοκρασία του από Τ| σε Ta . Σε ένα καλά σχεδιασμένο συλλέκτη
η Ρ ω, προσεγγίζει την Ρο και η Τ αχορ δεν απέχει σημαντικά από τη μέση θερμοκρασία του ρευστού.
Ισχύοιχν επομένως οι σχέσεις:

=

- Τ ,)

Λ,™,.. X G -

X

ώστε
= ",α,κ.

X { ( Τ „ ,^ , - Τ „^ ,)

)

Η απόδοση του συλλέκτη δίνεται ατιό τη σχέση:

"m .x = (n,a,„c.

^

>W

)

^

~

) / G >

Η τελευταία είναι γραμμική σχέση της απόδοσης ως προς { (Τα„ρ - Τ„ρ) G} ώστε κατότπν
μετρήσεων και στατιστικής επεξεργασίας μπορούν εύκολα να βρεθούν οι βασικές παράμετροι του
συλλέκτη.

Σημειώνεται

ότι

η

θερμοκρασία

της

απορροφητικής

επκράνειας

αποδίδεται

προσεγγιστικά από τη μέση θερμοκρασία του ρευστού στο συλλέκτη.

Διακρίνονται οι εξής τύποι συλλεκτών:
(α) συλλέκτες με ένα τζάμι
(β) συλλέκτες με δύο τζάμια (για λιγότερες θερμικές απώλειες)
(γ) σωλήνες κενού (για ακόμα μικρότερες θερμικές απώλειες και για επίτευξη υψηλών
θερμοκρασιών, έως 150°C) και
(δ) πλαστικοί συλλέκτες δίχως τζάμι (οικονομικοί συλλέκτες για θέρμανση σε χαμηλή
θερμοκρασία).
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1.1.7

Η ΗΛΙΑΚΗ ΛΙΜΝΗ

Η ηλιακή λίμνη rival ένας οικονομικός ηλιακός συλλέκτης (περίπου δεκαπ>Λσιο κόστος) που
χρησιμοτιοιεί το νερό σαν το κάλυμμα. Συμπεριλαμβάνει πολλά στρώματα αλατούχου ύδατος, όπου
βαθύτερα - στα 1,5 m συνήθως - βρίσκεται αυτό με τη μεγαλύτερη αλατότητα . Η η)αακή
ακτινοβολία απορροφάται ατιό τον πυθμένα της λίμνης (αφού το αβαθές στρώμα νερού είναι σε
μεγάλο βαθμό πέρατα) που με τη σειρά του θερμαίνει το κατώτερο στρώμα του αλατούχου ύδατος
με τη μεγαλύτερη περιεκτικότητα. Σε μια συνήθη ομογενή λίμνη το θερμανθέν νερό στον πυθμένα
θα γινόταν ελαφρότερο από τα υπερκείμενα στρώματα, θα ανερχόταν στην επκράνεια ώστε θα
εγκαθίσταντο ρεύματα ιρυσικής κυκλοφορίας ττου θα οδηγούσαν σε ενιαία θερμοκρασία με το
βάθος. Η ηλιακή θέρμανση θα χανόταν στο περιβάλλον λόγω της υψηλής θερμοκρασίας που θα
αποκτούσαν τα ανώτερα στρώματα της λίμνης. Όμως, στην ηλιακή λίμνη στο κατώτερο στρώμα
δίνεται τόση αλατότητα ώστε παρά τη θέρμανσή του να τιαραμένει βαρύτερο ατιό τα υττερκείμενα
και τελικά να αναστέλλεται η ελεύθερη επαιρή - μεταφορά. Επιτυγχάνονται έτσι ψηλές
θερμοκρασίες στο κατώτερο στρώμα ύδατος (έως 90°C) και αποθήκευση σε αυτό της ηλιακής
ενέργειας, δίχως ταυτόχρονη αύξηση των θερμικών απωλειών από την επιφάνεια της λίμνης

Εικ. 1.7 ; Η ηλιακή λίμνη κι 1η κατανομή της αλατότητας S , θερμοκρασίας Τ , » !ΐ ΐΓοκνάτητας ρ, σε αντήν (
σχέση με το βάθος

1.1.8

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Η ηλιακή παθητική σχεδίαση κτιρίων έχει στόχο την κατάλληλη διάταξη της μάζα; (Μ), της
εκτεθειμένης στον ήλιο ετηφάνειας (Α) και της θερμικής αντίστασης (R) του κτιρίου ώστε αυτό να
επιτυγχάνει το βέλτιστο ηλιακό όφελος. Πρώτο βήμα της αποτελεί η μόνωση του κτιρίου (αύξηση
του R), συμπεριλαμβανομένης της αποφυγής αερισμών και του ελεγχόμενου εξαερισμού με
ανάκτηση θερμότητας. Σε νέα κτίρια, η κατάλληλη τοποθέτηση και προσανατολισμός των
παραθύρων μπορεί να μεγιστοποιεί την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία (γινόμενο GxA). Οι
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ετπχράνειες σης οποίες προσπίπτει η ηλιακή ακτινοβολία μέσα στο σπίτι θα πρέπει να έχουν σκούρο
χρώμα με α>0,9, ενώ τέλος το σπίτι θα πρέπει να έχει ογκοόδεις εσωτερικούς τοίχουςίμεγάλο Μ)
ώστε να ττεριορίζονται οι ημερήσιες διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του. Χαρακτηριστικές τεχνυτές
παθητικών ηλιακών συστημάτων είναι τα μεγάλα παράθυρα με προσανατολισμό προς τον νότο , η
προσκόλληση υαλόφρακτων χώρων (ως θερμοκήττια) για τταγίδευση της ηλιακής ακτινοβολίας, ο
τοίχος Trombe (τοίχος πάχους 30 cm με εξωτερικό γυάλινο κάλυμμα και με θυρίδες εξαερισμού
στο άνω και κάτω άκρο του) κ.ο.κ

1.1.9

Η ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ

Ημιαγωγοί, όπως το πυρίτιο ή το γερμάνιο, είναι ύλη που κατατάσσεται μεταξύ των αγωγών και
των μονωτών, και υπό προϋποθέσεις μπορούν να άγουν το ηλεκτρικό ρεύμα. Όταν προσπέσει φως
σε ημιαγωγό, μπορεί να εκτοπίσει ένα ηλεκτρόνιο από τη θέση του σχηματίζοντας έτσι ένα
ουδέτερο ηλεκτρικά ζεύγος οπής-ηλεχτρονίου, όπου με τον όρο οπή τιροσδιορίζουμε τη θέση που
εγκατάλειψε το ηλεκτρόνιο

too

μετακινήθηκε. Αν δεν έχουν ληφθεί άλλα μέτρα, το ζεύγος

αποξενώνεται σε εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου, με την επιστροφή του ηλεκτρονίου στη θέση
του. Το βάθος στο οποίο θα διεισδύσει η ακτινοβολία στην ύλη για το παραπάνω ςχιινόμενο
εξαρτάται από το μήκος κύματος και αυξάνεται όσο μικρότερο είναι αυτό (υψηλότερη
διεισδυτικότητα για τις μεγαλύτερες συχνότητες).
Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο ιρωταβολταικο κύτταρο θερμαίνει γενικά το υλικό και
ενισχύει την κίνηση των ατόμων του. Εάν η ενέργεια του κάθε φωτονίου είναι αρκετή, κάποιο
ηλεκτρόνιο που την απορροφά μπορεί να μεταπηδήσει από τη ζώνη σθένους στη ζώνη
αγωγιμότητας, από όπου τα ηλεκτρόνια μπορούν να κινηθούν ως ιρορείς ρεύματος. Για το πυρίτιο
το όριο αυτό είναι 1,1 eV που αντιστοιχεί σε μήκος κύματος 1.100 nm.

Οι ημιαγωγοί χρησιμοποιούνται σε μορφή κατά την οποία έχουν προστεθεί σε αυτούς ελεγχόμενες
ποσότητες συγκεκριμένων άλλων ιόντων, προσδίδοντάς τους έτσι νέες ιδιότητες. Για παράδειγμα,
το πυρίτιο Si είναι τετρασθενές και ανήκει στην ΙΥομάδα του περιοδικού συστήματος. Εάν σε αυτό
προστεθούν ιόντα μικρότερου σθένους (π.χ βόριο, της III ομάδας) τότε σχηματίζουν αυτά στο
πλέγμα του Si θέσεις δέκτες ηλεκτρονίων που παγιδεύουν τα ελεύθερα ηλεκτρόνια, ώστε
προκύπτουν θετικά ιρορτισμένες καταστάσεις που καλούνται οπές και μπορούν να κινούνται μέσα
στην ύλη ως ελεύθεροι φορείς φορτίων. Ο σχηματιζόμενος ημιαγιογός καλείται Ρ τύπου (positive)
επειδή έχει ως κύριους φορείς φορτίων τις οπές.

Εικ. 1.9: Συνδεσμολογία φοιτοβολταΐκών ηάνελς

Αντίθετα, εάν στο Si προστεθούν άτομα με μεγαλύτερο σθένος (π.χ. ςκοσφόρος, της V ομάδας),
αυτά δρουν ως δότες ηλεκτρονίων παράγοντας ημιαγωγούς τύπου

η (negative) που έχουν

ηλεκτρόνια ως τους κύριους ιρορείς ηλεκτρικών φορτίων.
Όταν συνδέσουμε δύο διαιρορετικού τύπου ημιαγωγούς, Ρ και Ν αντίστοιχα στη θέση επαφής
έχουμε μετακίνηση ηλεκτρονίων από τον Ν προς τον Ρ για κατάληψη των οπών με αποτέλεσμα το
σχηματισμό δύο αντίθετα φορτισμένων περιοχών, μιας θετικής στο όριο επαφής του Ν και μιας
αρνητικής στο όριο επαφής του Ρ. Σχηματίζεται έτσι ένα δυναμικό που εμποδίζει την περαιτέρω
συνένωση οπών και ηλεκτρονίων μέσω του υλικού, ώστε η κίνηση ηλεκτρονίων από τον Ν στον Ρ
θα μπορούσε πλέον να υλοποιηθεί μόνον εξωτερικά.

Όταν τφοστιέσει ακτινοβολία σε ένα ζεύγος Ν-Ρ που να μπορεί να «ρθάνει έως την επα«ρή τους,
σχηματίζει εκεί ζεύγη ηλεκτρονίου-οπής τα οποία λόγω του εγκατεστημένου ηλεκτρικού πεδίου
δεν μπορούν να συνενιοθούν ώστε πλέον το σύστημα μπορεί να χρησιμοτιοιηθεί ως ττηγή ενέργειας.
Με σύνδεση (ρορτίου τα ηλεκτρόνια κινούνται από τον Ν στον Ρ με ταυτόχρονη παραγιυγή
ηλεκτρικού ρεύματος.
Οι συσκευές που συνδέουν δύο διαιρορετικού τύπου ημιαγωγούς λέγονται ςκοτοβολταϊκά κύτταρα
(ή στοιχεία) ή ηλιακά κύτταρα. Πρόκειται για ττηγές ρεύματος, το οποίο ρεύμα προκαλείται από
την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας, και επομένιος ο όρος αυτός είναι τιλέον κατάλληλος
(πηγή ρεύματος) παρά του όρου πηγή τάσης που χρησιμοποιείται για τα ηλεκτροχημικά στοιχεία.
Η πλειονότητα των φωτοβολταίκών στοιχείων είναι ημιαγωγοί πυριτίου, που πρωτοπαίχθηκαν το
1954 και αναπτύχθηκαν γρήγορα για την ηλεκτροδότηση δορυφόρων
Με το κύκλωμα του τταραπάνω σχεδίου μπορούν να υπολογισθούν τα χαρακτηριστικά ρεύματος τάσης του φωτοβολταίκού στοιχείου. Με την εςκιρμογή μεταβλητής αντίστασης, αλλά και
φωτισμού, προκύτττουν οι καμπύλες του τταρακάτω σχήματος. Από τις καμπύλες προκύπτουν τα
εξής συμπεράσματα:
•

Το ρεύμα είναι περίπου σταθερό μέχρι την τιμή της μέγιστης ισχύος (γι' αυτό
χαρακτηρίζονται ως πηγές ρεύματος, παρά τάσης).

•

Το ρεύμα βραχυκύκλωσης έχει τιμή παραπλήσια του ρεύματος λειτουργίας, ώστε δεν
υπάρχει κίνδυνος καταστροφής του στοιχείου στην περίπτωση βραχυκυκλώματος, και
μπορεί να λειτουργεί δίχως επίβλεψη

•

Η μέγιστη τάση ανοικτού κυκλώματος είναι λίγο μεγαλύτερη από την τάση λειτουργίας
(μέγιστης ισχύος).

•

Η μέγιστη ισχύς παρέχεται στα περίπου 0,45 Volt για μέγιστη ηλιακή ακηνοβόλα (1.000
W/m^). Από τα στοιχεία του ίδιου σχήματος μπορεί να διατηστωθεί πως και σε χαμηλότερη
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ακτινοβόλχι (π.χ. 500 W/m"^) η μέγιστη ισχύς παρέχεται στην ίδια περίπου (λίγο μικρότερη)
τάση.
•

Το ρεύμα λειτουργίας είναι σνάλχϊγο της έντασης της προσπίπτουσας ακπνοβόλας.

Η ισχύς που παράγεται από ένα ςκοτοβολταίκό κύτταρο είναι περίπου 16 % της ισχύος της
προσπίπτουσας ηλιακής ακπνοβολίας (η θεωρητική μέγιστη απόδοση είναι 24 %)

Εικ .1.11 : Κύκλωμα υπολογισμού χαρακτηριστικών φωτοβολταϊκού κυττάρου
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Σχεδ. 1.2:Συμπεpιq>opά φωτοβολταΐκού κυττάρου για διάφορα φορτία και για δυο επίπεδα
προσπίπτουσας ακτινοβολίας 500 και 1000 W/m’

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Ο άνεμος είναι ρεύμα αέρα τιου τφοκαλείται από τις διαφορές θερμοκρασιών του αέρα της
ατμόσφαιρας. Για παράδειγμα, κατά την ημέρα ο ήλιος μπορεί να θερμαίνει το έδαιρος που με τη
σειρά του θερμαίνει τον αέρα που βρίσκεται σε επαςτή με αυτό. Ο θερμός αέρας που δημιουργείται
έτσι διαστέλλετας γίνεται ελαφρύτερος επομένως και κινείται προς τα πάνω (ανοδικό ρεύμα). Η
χαμηλή πίεση κάτω από τον ανερχόμενο αέρα προκαλεί την κίνηση ν(η>χρού αέρα προς το σημείο
αυτό και από κάθε κατεύθυνση. Η κινητική ενέργεια των ανέμων ορίζεται ως Αιολική Ενέργεια.
Παγκόσμια υπάρχουν σημαντικότατες διαφορές θερμοκρασιών καθώς οι τροπικές περιοχές
μπορούν να έχουν θερμοκρασίες πάνω από 38°C όταν στις πολικές περιοχές οι θερμοκρασίες
μπορούν να είναι πολύ κάτω του 0 °C. Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στη διαφορετική
γωνία υτιό την οποία προσπίπτουν οι ακτίνες του ήλιου καθώς π.χ. η ακτινοβολία που προσπίπτει
υπό μικρότερη γωνία στους πόλους ανακλάται κυρίως προς το διάστημα. Σαν αποτέλεσμα, ζεστός
ελαφρύς αέρας από τις τροπικές περιοχές ανυψώνεται και κινείται προς του πόλους, ενώ
ταυτόχρονα βαρύτερος αέρας από τους πόλους κινείται, κάτω από το ζεστό αέρα, προς τον
ισημερινό (πλανητικός άνεμος).
Οι κινήσεις αυτές των αερίων μαζών δεν είναι ακριβώς κάθετες προς τον ισημερινό λόγω της
κίνησης της γης, ώστε τελικά ο αέρας που κινείται προς τον ισημερινό κλίνει δυτικά, ενώ ο αέρας
που κινείται προς τους πόλους κλίνει ανατολικά. Στην πράξη, στα δύο ημισιραίρια του πλανήτη
διακρίνονται από τρεις περιοχές σχηματισμού ανέμων που ορίζονται ως κελύφη. Στον ισημερινό
είναι το τροπικό κέλυφος που εκτείνεται 300 βόρεια και 300 νότια. Η πίεση του αέρα εδώ είναι
πάντα χαμηλή. Ο αέρας στην επιφάνεια της γης ανυψώνεται και είναι πάντα ζεστός και υγρός ενώ
οι άνεμοι είναι συνήθως μικρής έντασης. Βόρεια και νότια του τροπικού κελύφους υπάρχουν ζώνες
δυτικών ανέμων, ενώ πέραν αυτών συναντάται το πολικό μέτωπο όπου καταλήγουν οι πολικοί
ανατολικοί άνεμοι.
Πέραν των πλανητικών ανέμων, σχηματίζονται άνεμοι λόγω τοπικών διαιρόρων. θερμοκρασίας ή
λόγω της τοπογραφίας (τοπικοί άνεμοι). Στην κατηγορία αυτή ανήκει η ψυχρή αύρα από τη
θάλασσα κατά την ημέρα, ή από τη στεριά προς τη θάλασσα κατά τη νύκτα, επειδή ακριβώς η
στεριά ζεσταίνεται περισσότερο κατά την ημέρα από τον ήλιο (η θάλασσα έχει μεγάλη
θερμοχωρητικότητα ώστε δεν μεταβάλλεται σημανηκά η θερμοκρασία της) και αντίστοιχα ετιειδή
η θάλασσα ψύχεται αργότερα και άρα διατηρεί τη θερμοκρασία της κατά τη νύκτα. Επίσης, σε
μορφολογία με βουνά και κοιλάδες και λόγω της ανομοιόμορφης θέρμανσης των κλιτύων και του
πυθμένα της κοιλάδας, συναντώνται στις κλιτείς θερμοί ανερχόμενοι άνεμοι κατά την ημέρα και
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ψΐίχροί κατερχόμενοι κατά τη νύκτα.Σε τιαραθαλάσσιες θέσεις η ταχύτητα του ανέμου μπορεί να
είναι κατά 0,5 m/s μεγαλύτερη από γειτονικές ηπειρωτικές θέσεις.
Τα περάσματα σε ορεινές περιοχές είναι συχνά θέσεις υψηλού δυναμικού αιολικής ενέργειας,
ειδικότερα εάν το άνοιγμά τους είναι κατά την κατεύθυνση του επικρατσύντος ανέμου. Στην
κορυφή λοφοσειρών που εκτείνονται κάθετα προς τον επικροτούντο άνεμο, παρατηρείται
αυξημένη ταχύτητα ανέμου (π.χ. έως και διπλάσια) λόγω της πύκνωσης των ροϊκών γραμμών που
επιβάλλει η στένωση της διαθέσιμης επκράνειας ροής από την έξαρση της λοφοσειράς. Για την
εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας χρησιμοποιούνται ειδικές διατάξεις που εκθέτουν έναν
δρομέα (πτερωτή τύπου έλικας, με ένα ή περισσότερα πτερύγια) στο ρεύμα του ανέμου,
λαμβάνοντας έτσι μέρος της κινητικής ενέργειάς του, με αποτέλεσμα την περιστροφική κίνηση του
δρομέα. Οι διατάξεις αυτές λέγονται ατμιοκινητήρες ή ειδικότερα ανεμογεννήτριες Α/Γ όταν ο
άξονας τους κινεί ηλεκτρογεννήτρια παραγωγής ρεύματος.
Με τη χρήση ατμοκινητήρων (π.χ. ανεμογεννήτριες, ανεμόμυλοι) η αιολική ενέργεια μετατρέπεται
σε περιστροφική κίνηση του δρομέα του αεροκινητήρα και του άξονά του.

Εικ 1.12 : Εγκατάσταση ανεμογεννητριών

Η περιστροφική κίνηση μπορεί να αξιοποιείται άμεσα Π.χ. για την άντληση νερού από πηγάδι, την
άλεση σιτηρών κλπ. ή να μετατρέπεται με γεννήτρια σε ηλεκτρική ενέργεια. Η αιολική ενέργεια
χρησιμοποιείται συνηθέστερα:

(α) Για παραγωγή ηλεκτρισμού σε περιοχές συνδεδεμένες στο δίκτυο είτε (ί) για την κάλυψη ιδίων
αναγκών (αυτοπαραγωγή ρεύματος) ή (ϋ) για την πώληση του ρεύματος στην εταιρεία
εκμετάλλευσης του δικτύου (ανεξάρτητη παραγωγή).
(β) Για παραγωγή ηλεκτρισμού σε περιοχές που δεν είναι συνδεδεμένες στο δίκτυο, για λειτουργία
είτε (ί) μόνες τους, με συσσωρευτές (stand-alone) ή (ϋ) σε συνδυασμό με σταθμό
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ηλειαροτιαραγωγής με ντίζελ (dieselwindgeneralor autonomous system).
(γ) Fm την τιαραγωγή ύδατος (αφαλάτοκιη) είτε (ί) με τη μέθοδο της αντίστροφης όσμοχτης
(reverse osmosis), οπότε η παραγόμενη ηλεκτρική ενεργευι καταναλώνεται για την κίνηση των
αντλιών προώθησης του προς αιραλάτοκτη ύδατος μέσω των ημιπερατών μεμβρανών ή (ϋ) με
τη μέθοδο συμπίεσης ατμών, οπότε η περιστροφική κίνηση του δρομέα μπορεί να
χρησιμοποιείται άμεσα για την κίνηση του συμπιεστή ατμών.
(δ) Για θέρμανση, Π.χ. σε θερμοκήπια, με δαζδοχική μετατροπή της σε ηλεκτραιμό και ακολούθως
σε θερμότητα με τη χρήση ηλεκτρικής αντίστασης ή με την κίνηση αντλαόν θερμότητας.
(ε) Σε παραδοσιακές χρήσεις, όπως προαναφέρθηκαν (άλεση, άντληση, άρδευση).

Εικ.1.13 Απεικόνιση αιολικού πάρκου

1.2.2

1.2.2.1

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ ΠΕΡΙ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΠΟΑΗΤΙΜΗ

ΙΣΧΥΣ

ΑΝΕΜΟΥ

Η ισχύς που μεταφέρη ρεύμα αέρα ταχύτητας w (m/s) και πυκνότητας Ρ (kg!m^) I που προσπίπτει
κάθετα σε επιφάνεια A (tn^) (π.χ. η επυράνεια που σαρώνει ο δρομέας αεροκινητήρα ) είναι (σε W ):

ρ = >/: ρ w3 A
όπως ττροκύπτει από την κινητική ενέργεια του ρεύματος (1/2 W^). Η ^κνότητα του αέρα είναι μια
συνάρτηση της πίεσής του και της θερμοκρασίας του
/2 8 8 Β \

®

( 760 Τ

j

όπου Ρο = 1,226 kg/m^ (η πυκνότητα του αέρα σε συνήθεις συνθήκες, δηλαδή θερμοκρασία 288 Κ,
πίεση 760 mmHg), Β η βαρομετρική πίεση σε mmHg και Τ η απόλυτη θερμοκρασία, όπου και οι
δύο αυτές παράμετροι μεταβάλλονται με το υψόμετρο. Για το επίπεδο της θάλασσας μπορεί να
θεωρείται μια τυτηκή τιμή ρ=1,2 kg/m^.
Η παραπάνω ενέργεια δεν είναι εξ ολοκλήρου αξιοποιήσιμη από μια ανεμογεννήτρια, ας>ού το
ρεύμα του αέρα θα πρέπει και να απομακρύνεται από το δρομέα της με κάποια, έστω και μικρότερη
ταχύτητα. Επομένως η αξιοποιήσιμη ισχύς θα ε ίνα ι:

Ρ = Υζ Cp ρ νν^ A
όπου ως Cp ορίζεται ο συντελεστής ισχύος του ανεμοκινητήρα. Εξαρτάται από τον τύπο του (π.χ.
οριζοντίου ή κατακόρυιρου άξονα, δίπτερος, πολύτττερος κλπ.) και από το ρυθμό περιστροφής
σύμφωνα με κριτήριο (του Betz), δεν ξεπερνά το 59 %

Για την απόδειξη του περιορισμού αυτού θεωρούμε το παρακάτω σχήμα , όπου ο δρομέας της
ανεμογεννήτριας σαρώνει την επιφάνεια Αι, το ρεύμα αέρα που περνά την ανεμογεννήτρια είναι
αδιατάραχτο αριστερά ρέοντας μέσα από μια μικρότερη επκράνεια Αο με την ταχύτητα Wq
(επομένως η ταχύτητα του αέρα στην Α/Γ θα είναι μικρότερη, vvi < Wo' όπως προκύτττει από την
εξίσωση της συνέχειας και θεωρώντας τον αέρα ασυμπίεστο), ενώ μακρύτερα της Α/Γ οι ροϊκές
γραμμές έχουν ανοίξει ακόμα περισσότερο (επιφάνεια Α2) και η ταχύτητα εμςκινίζει την ελάχιστη
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τιμή της W2 . θεωρώντας ότι η ροή μάζας του αέρα είναι m, τότε υτιολογίζεται η (όση που ασκείται
στην Α/Γ, και η οτιοία συμπίπτει με το ρυθμό μείωσης της ορμής

Εικ. 1.14 Διέλ£ΐ>ση Ροϊκων Γραμμών συμψώνα με το μοντέλο Betz

F = m Wo - m W2
Η δύναμη αυτή ασκείται από ένα ρεύμα αέρα ταχύτητας W1 και επομένως η ισχύς που
απορροιράται από την Α/Γ θα είναι:
Ρ = F wi = m (Wo - W2) W|
Η ίδια ισχύς όμως μπορεί να υπολογιστεί ως η απώλεια κινητικής ενέργειας από το ρεύμα:
Ρ = 1/2 m (wo^ - W2^) = 1/2 m (Wq + W2 ) (wo - W2)
Εξισώνοντας τις δύο τελευταίες σχέσεις για την ισχύ Ρ προκύπτει:
W| = 1/2 m (Wo + W2 )
Θέτοντας α το συντελεστή αξονικής επαγωγής ή τον παράγοντα μεί(οσης της ταχύτητας του ανέμου
στην Α/Γ:
(wo - wi y Wo
βρίσκουμε:
wi =

W o ( l- a )

και

2=

W

W o ( l- 2 a )

Συνήθως χρησιμοποιούνται δύο εναλλακτικές κατανομές για την απόδοση της εξέλιξης της
ταχύτητας του ανέμου, οι κατανομές Weibull και Rayleigh.

Η κατανομή Weibull
Η κατανομή πυκνότητας πιθανότητας ταχύτητας ανέμου fW(w) κατά Weibull έχει τη μορψή:

fw(w) = ( k/c ) X ( W/ C)

X exp { - (w/c) ^ }

ότιου k, c είναι τιαράμετροι της κατανομής.
Με ολοκλήρωση αποδεικνύεται εύκολα ότι για την κατανομή Weibull είναι;

^w(Wo) = Ρ (w > w ^) = £ f(w) dw = exp { - (w ^'c)

}

Λογαριθμίζοντας προκύτττει:

L n ( 0 ^ .( w ^ ) = -

(w ^ c )

και αλλάζοντας πρόσημα και ξαναλογαριθμίζοντας προκύπτει τελικά:

Ln( -Ln(<I)^(w^) ) = k X L n (w J -f- ( - k X Ln(c))

όπου η τελευταία είναι γραμμική συνάρτηση (y=ax+b), του Ln(Wo) με κλίση k και σταθερό όρο (-k
X Ln(c).

Η κατανομή Rayleigh
Η κατανομή Rayleigh ίκ(νν) προκύτττει από την κατανομή Weibull ειραρμόζοντας για k την τιμή
k=2
fj^(\v) = ( 2 X w / (“ ) X exp { - (w/c) - }
H κατανομή Rayleigh χρησιμοτωιείται συχνά ως απλούστερη της Weibull διότι απαιτεί ουσιαστικά
μόνο μια παράμετρο που μπορεί να υπολογίζεται από τη μέση ταχύτητα στην περιοχή. Πράγματι
για την κατανομή κατά Rayleigh αποδεικνύεται ότι;
C = 2 X < \ν > /
όπου με <w> συμβολίζεται η μέση τιμή της ταχύτητας. Ειδικότερα για την κατανομή Rayleigh
ισχύουν :
<^^.3>ΐ/3 = 1 243 X < \ν>
< ρ > = 0,5 ρ 1,243 <\ν> 3 A = 0,95 ρ < w > ^ A

1.2J ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

1.2.3.1

ΓΕΝΙΚΑ

Σύμφίονα με τον τφοσανατολισμό του άξονα περιστροφής, οι ανεμογεννήτριες (Α/Γ) διακρίνονται
σε (α) οριζοντίου άξονα (οι συνηθέστερα απαντώμενες) και (β) κατακόρυφου άξονα.
Επίσης, σύμςκονα με τον αριθμό των πτερυγίων του δρομέα τους, οι οριζοντίου άξονα
διακρίνονται σε μονόπτερες, δίπτερες, τρίπτερες, ...πσλΰπτερες.
Σύμφωνα τέλος, με το αν ο άνεμος συναντά πρώτα το θάλαμο με τη γεννήτρια ή το δρομέα, οι
οριζοντίου άξονα πάλι διακρίνονται σε ανάντι και κατάντι της ροής αντίστοιχα.

Εικ 1.15 Απεικόνιση ανεμογεννήτριας

Μία τυπική ανεμογεννήτρια οριζοντίου άξονα συμπεριλαμβάνει τον τυύργο στην κορυφή του
οποίου εδράζεται ο θάλαμος με τους μηχανισμούς και με το δρομέα. Ο δρομέας περιστρέφεται
σαρώνοντας επκράνεια κάθετα στη ροή του ανέμου για την απόληψη της ενέργειάς του. Ο άξονας
του δρομέα μεταφέρει την κίνηση στον θάλαμο των μηχανισμών, όπου μεταφέρεται η κίνηση μέσα
από ένα κιβώτιο πολλαπλασιασμού των στροφών στη γεννήτρια ρεύματος.
Η απόδοση της ανεμογεννήτριας αυξάνεται με την αύξηση της ταχύτητας του ανέμου μέχρι μιας
μέγιστης τιμής. Κάθε ανεμογεννήτρια χαρακτηρίζεται από τα εξής μεγέθη:
•

την ονομαστική ισχύ της (Prated σε kW συνήθως)

•

την ταχύτητα έναρξης λειτουργίας της (Wcut-in· είναι η ταχύτητα ανέμου από

•

την οποία και μετά η ανεμογεννήτρια παράγει ηλεκτρική ισχύ)

•

την ονομαστική ταχύτητα (Wrated' είναι η ταχύτητα του ανέμου από την οποία και μετά η
ανεμογεννήτρια αρχίζει να αποδίδει την ονομαστική της ισχύ) και

•

την ταχύτητα διακοπής (Wcut-out· ταχύτητα ανέμου πέραν από την οποία δεν αποδίδει ισχύ η
ανεμογεννήτρια για λόγους προστασίας της).

Τα παραπάνω απεικονίζονται με την καμπύλη ισχύος κάθε ανεμογεννήτριας, που είναι ακριβώς

28

διάγραμμα της ατιοδιδόμενης ισχύος από την ανεμογεννήτρια (π.χ. σε kW) σε συνάρτηστ] με την
ταχύτητα του εκάστοτε ττνέοντα ανέμου (π.χ. σε m/s).

1.2J.2 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Βασικά στοιχεία
Τα τΜρακάτω αναφέρονται ειδικότερα σε ανεμογεννήτριες οριζόντιου άξονα, που είναι οι
συνηθέστερες. Οι ανεμογεννήτριες διακρίνονται σε μικρές, μεσαίες και μεγάλες, ανάλογα με την
ισχύ που αποδίδουν. Στον παρακατω πίνακα δίδονται βασικά στοιχεία χαρακτηριστικών Α/Γ των
κατηγοριών αυτών, ότιως είναι η ισχύς, η διάμετρος και η περίοδος. Έχει θεωρηθεί ταχύτητα
ανέμου (στην ονομαστική ισχύ) 12 m/s, συντελεστής ισχύος Cp =30%, πυκνότητα αέρα ρ= 1,2
kg/m^ και ττηλίκο ταχύτητας ακροτττέρυγου λ= 6

Πιν 1.2 Ενδεικτικά στοιχειά κατηγοριών ανεμογεννητριών

Εικ 1.16 Απεικόνιση δομής ανεμογεννήτριας

Δρομάις
Ο Δρομέας μπορεί να είναι μονόπτερος, δίπτερος, τρίπτερος (το συνηθέστερο) ή πολύπτερος. Η
τελευταία περίπτακτη εφαρμόζεται ιαιρίως σε ανεμοκινητήρες που χρησιμοποιούνται για άντληση
από γεωτρήσεις όπου χρειάζεται μεγάλη ροπή με ήπιους ανέμους (μικρή ταχύτητα περιστροφής).
Το πηλίκο της συνολικής εττιφάνειας των τττερυγίων προς την εττιφάνεια που σαρώνει κατά την
περιστροφική του κίνηση ο δρομέας ορίζεται (ος στερεότητα (solidity):

S

=

η

X

/ (ττ d ~ / 4 )

όπου S η στερεότητα (αδιάστατο μέγεθος, μικρότερο της μονάδας), η ο αριθμός των πτερυγίων,
Ατττ η εττιφάνεια κάθε τττερυγίου (m2) και d η διάμετρος του δρομέα (m). Στην ακραία περίπτωση
όπου η στερεότητα προσεγγίζει τη μονάδα (περίπτοκτη περιστρεφόμενου δίσκου), τότε ασκείmι η
μέγιστη ώση στην ανεμογεννήτρια.

Εικ. 1.17 Απεικόνιση ανεμογεννήτριας

Στα αιολικά πάρκα οι Α/Γ στρέιρονται με ταχύτητα ακροπτερυγίου στην περιοχή 50-70 m/s. Σε
αυτήν την ταχύτητα οι τρίπτερες δίνουν την καλύτερη απόδοση, αν και οι δίπτερες έχουν μόλις 2%
λιγότερη απόδοση και οι μονόπτερες άλλο 6% λιγότερο. Άλλωστε στην περίπτοκτη του μικρότερου
αριθμού πτερυγίων θα απαιτηθεί μεγαλύτερος ρυθμός περιστροφής, μεγαλύτερη ταχύτητα
ακροπτερυγίου και επομένως περισσότερος θόρυβος και φθορά. Επίσης, οι τρίπτερες έχουν
καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα ενώ και η καταπόνηση είναι σταθερότερη ώστε υπάρχουν και
άλλοι λόγοι (κυρίως αξιοπαστίας) που συγκλίνουν προς την εςκχρμογή τους.
Γενικά, δρομέας με μικρή στερεότητα επιτυγχάνει υψηλότερες ταχύτητες περιστροφής ενώ για
μεγαλύτερη ροπή από χαμηλές ταχύτητες επιλέγεται δρομέας με μεγάλη στερεότητα. Ο δρομέας
μπορεί να βρίσκεται ανάντι ή κατάντι του πύργου (στιανιότερα), και στη δεύτερη περίπτωση θα
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πρέτιει η διάταξη των τττερυγίων να εμφανίζει κωνακότητα για να αυξηθεί η απόστασή τους από τον
πύργο. Ο δρομέα προσανατολίζεται αυτόματα κάθετα στο ρεύμα του αέρα, αλλά το πρόβλημα
στην περίπτωση αυτή είναι η ετήδραση του πύργου στο πεδίο του ανέμου μπροστά από το δρομέα.

Πτερύγια
Τα πτερύγια κατασκευάζονται σιηήθως από τιλαστικό (τιολυεστερική ρητίνη) ενισχυμένο με
υαλονήματα (GRP), αν και έχουν επίσης εφαρμοσθεί ξύλο, CFRP (πλαστικό ενισχυμένο με
ανθρακονήματα), χάλυβας και αλουμίνιο. Στο πτερύγιο μπορεί να ενσωματώνεται η αντικεραυνική
προστασία. Το πτερύγιο μπορεί να επικαλύτττεται με ένα λείο στρώμα γέλης για προστασία σε
υπεριώδη ακτινοβολία. Τα τιτερύγια μπορούν να έχουν σταθερό βήμα, οπότε η πέδηση σε υψηλές
ταχύτητες γίνεται αεροδυναμικά ή μεταβλητό βήμα ή τέλος μπορεί να πκριστρέιρεται το
ακροτττέρυγο (flap). Στις τελευταίες τιεριπτώσεις το τττερύγιο ή το ακροπτέρυγο μπορεί να στρέφει
κατά+6 έως -90 μοίρες έξω από το ετππεδο του δρομέα, και ελέγ^^αι από σύστημα σύνδεσης με
υδραυλικό ενεργοποιητή (σερβομηχανισμός) που βρίσκεται στο θάλαμο.

Πλήμνη
Η τιλήμνη κατασκευάζεται συνήθως από χυτό όλκιμο σίδηρο και τφοσαρμόζει κατευθείαν στον
άξονα του δρομέα. Τα μέτωπα επαφής των πτερυγίων κατασκευάζονται με κοιλώματα και οπές για
τις βίδες, που μπορεί να είναι σε μορφή σχισμών ώστε να επιτρέπουν τη βελτιστοποίτιση της γωνίας
βήματος κατά τη συναρμολόγηση και κατά τις μετέπειτα εργασίες συντήρησης και επισκευής. Στις
μεγάλες Α/Γ προβλέπεται η δυνατότητα πρόσβασης στο εσωτερικό της πλήμνης, για την εξέταση
και συντήρηση της διασύνδεσης των ακροτττερυγίων και των κοχλίων στήριξης των πτερυγίων.

Σύστημα μετάδοσης της ισχύος
Λόγω της χαμηλής ταχύτητας περιστροφής του δρομέα (μεταξύ 20 έως 50 στροφές ανά λεπτό), σε
σχέση με τις συνήθεις ταχύτητες περιστροφής στις γεννήτριες (μεταξύ 1000 και 1500 rpm),
συνήθως εφαρμόζεται πολλαπλασιασμός των στροφών με κατάλληλο κιβώτιο. Το στέγαστρο του
κιβωτίου ταχυτήτων σχεδιάζεται ώστε να μεταδίδει όλες τις στατικές και δυναμικές φορτίσεις
κατευθείαν στην κατασκευή του πύργου. Μπορεί να έχει περισσότερα από ένα στάδια
πολλαπλασιασμού των στροφών, με αντίστοιχα περισσότερους από δύο παράλληλους άξονες. Ο
χαμηλόστροφος άξονας εφαρμόζει άμεσα στο δρομέα, ενώ ο υψηλόστροφος άξονας εφαρμόζει στη
γεννήτρια μέσω ελαστικού συνδέσμου. Σπάνια ειραρμόζεται και συμπλέκτης.

Έδρανα
Τα έδρανα στον κύριο άξονα μέσα στο κιβώηο ταχυτήτων είναι συνήθως κυλίσεως, με
σφαιροειδείς ή κυλινδρικούς ολισθητήρες. Στους άλλους άξονες προτιμώνται τα διπλά κωνικά

έδρανα κυλίσείος και κυλινδρικοί τριβείς. Αυτά τα έδρανα εγγυώνται ό π η παράλληλη διάταξη τοον
αξόνων και οι υπάρχουσες αξονικές ανοχές διατηρούνται κατά τη λειτουργία. Έτσι αποφεύγονται
για παράδειγμα οι ένσφαιροι τριβείς, καθώς αυτοί δεν επιτυγχάνουν πάντα να κρατήσουν
παράλληλους τους άξονες κατά τις αξονικές κινήσεις. Για την κάλυψη των εδράνων εφαρμόζονται
ειδικές φλάντζες τύπου λαβυρίνθου, οι οποίες δεν απαιτούν συντήρηση και εμποδίζουν τη διαρροή
του ελαίου λίπανσης των γραναζιών, ενώ εφαρμόζεται ταυτόχρονα και εξωτερικό δακτυλίδι
σφραγίσματος των χειλιών, που εμποδίζει τη διείσδυση σκόνης και ακαθαρσιών.

Λίπανση
Εφαρμόζεται βεβιασμένη λίπανση, με την έγχυση συνήθως συνθετικού ελαίου, που αντλείται,
μέσω μηχανικά κινούμενης αντλίας πιέσεως ελαίου. Το κάθε έδρανο ττρέπει να υφίσταται
βεβιασμένη λίπανση με εγκάρσια ροή από ιδαίτερο ακροιρύσιο. Πριν το έλαιο σταλεί βεβιασμένα
δια των σωλήνων ελαίου, περνά μέσα από ένα φίλτρο και μια βαλβίδα περιορισμού ττ|ς πίεσης,
εξασιραλίζοντας έτσι την ττρόσδοση στα έδρανα καθαρού ελαίου και στη σωστή πίεση. Το
σύστημα λίπανσης καθαρίζει και ψύχει τα έδρανα α^τελεσματικά και συνεχώς, κάτω από όλες τις
συνθήκες λειτουργίας. Επίσης, το έλαιο μπορεί να ψεκάζεται και πάνω στους υψηλόστροφους
άξονες, ενώ συμβαίνει ταυτόχρονα λίπανση με εμβύθιση (π.χ. χαμηλόστροφο γρανάζι) στη
δεξαμενή ελαίου. Η αντλία πιέσεως ελαίου ξεκινά ταιηόχρονα με την περιστροφή του δρομέα. Η
πίεση ελαίου εξακολουθεί έτος και λίγο μετά από το πλήρες σταμάτημα του δρομέα. Κατά τη
λειτουργία, η πίεση και η θερμοκρασία του ελαίου παρακολουθούνται συνεχώς. Εάν οι αισθητήρες
ανιχνεύσουν οποιαδήποτε ανωμαλία, η ανεμογεννήτρια σταματά αυτόματα. Η θερμοκρασία του
ελαίου θα πρέπει να διατηρείται κάτω από τους50°€ για θερμοκρασία περιβάλλοντος των 25°C,
ακόμα και μετά από πολλές ώρες λειτουργίας στο μέγιστο ςκιρτίο. Τακτικά (συνήθως ετήσια)
αντικαθίσταται το φίλτρο και συλλέγεται ένα δείγμα του ελαίου. Εργαστηριακές μετρήσεις
προσδιορίζουν εάν το συνθετικό έλαιο ατιαιτεί ή όχι αντικατάσταση. Το εκτιμώμενο διάστημα
μεταξύ δύο διαδοχικών αλλαγών ελαίου μπορεί να είναι από 5 έως 10 έτη.

Σύστημα πέδησης
Εφαρμόζεται για προστασία της Α/Γ στις υψηλές ταχύτητες, για έλεγχο ή και για εργασίες
συντήρησης. Το σύστημα πέδησης μπορεί να συμπεριλαμβάνει αεροδυναμικό και μηχανικό
σύστημα ασιραλείας, που συνίστανται από μερικό έλεγχο του ανοίγματος (πτερύγιο, μεταπτερύγιο)
και ένα μηχανικό φρένο με δύο επίπεδα ροπών ρυθμιζόμενα από το σύστημα ελέγχου. Η αεροπέδη
διατηρείται σε θέση λειτουργίας από ενεργή υδραυλική πίεση. Εάν παρατηρηθεί εντολή στάσης
της ανεμογεννήτριας, ή εάν ανακύψει απώλεια ηλεκτρικής ισχύος από το δίκτυο, το υδραυλικό
σύστημα αποσυμπιέζει γρήγορα, ενεργοποιώντας έτσι την αεροπέδη και τα μηχανικά φρένα.
Συγκεκριμένα, ανοίγουν όλες οι μαγνητικές βιχλβίδες στην μονάδα της υδραυλικής αντλίας και
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ενεργοτιοιούνται τα ακροτττερύγια ότκος επίσης και το μηχανικό φρένο. Όταν επανεγκαθίσταται η
παροχή ισχύος από το δίκτυο, ο ελεγκτής της ανεμογεννήτριας επαναθέτει αυτόματα και τα δύο
φρένα και ξαναξεκινά την ανεμογεννήτρια.

Αεροπέδη
Τα πτερύγια είναι εξοπλισμένα με ένα κινητό πτερύγιο το οποίο, στην ενεργοποιημένη θέση,
στρέφεται 90 μοίρες σε σχέση προς το επίπεδο του δρομέα, δρώντας έτσι ιος μια αποτελεσματική
αεροπέδη. Κατά τη συνήθη λειτουργία, το κινητό πτερύγιο διατηρείται σε θέση λειτουργίας με
θετική υδραυλική πίεση που εςκχρμόζεται μέσω ενός συστήματος διασύνδεσης. Το σύστημα
διασύνδεσης ελέγχεται αττό υδραυλικό ενεργοποιητή πίσω από το κιβώτιο ταχυτήτων. Όταν
απελευθερώνεται η υδραυλική πίεση, τα κινητά πτερύγια στρέφονται ταυτόχρονα στη θέση
πέδησης, με υδραυλική πίεση από ένα υδραυλικό συσσωρευτή, θέτωντας και πάλι σε ειραρμογή
το υδραυλικό σύστημα, τα κινητά τττερύγια στρέιρονται πίσω στη θέση λειτουργίας ενώ
απελευθερώνονται και τα μηχανικά φρένα.

Μηχανικά φρένα
Τα μηχανικά φρένα είναι συνήθιος ασφραλείας-αστοχίας (fail safe), δύο σταδίων, τριών δίσκων,
με σύστημα ελατηρίου που ενεργοποιεί τη δύναμη πέδησης. Το πρώτο στάδιο τιροσφέρει τη μέση
ροτιή για στάσεις συντήρησης και το δεύτερο στάδιο προσφέρει υψηλή ροπή για στάσεις
επείγουσας ανάγκης. Τα δισκόφρενα εφαρμόζονται στον υψηλόστροφο άξονα, για ακραία φορτία
πέδησης. Αν και θα ήταν προτιμότερο να εφαρμόζονταν στον αργόστροφο άξονα (του δρομέα)
άκττε να εξασφαλίζεται η λειτουργία τους και σε περίπτιοση βλάβης του πολλαπλασιαστή των
στροφών, οι ροπές θα ήταν τιολύ μεγάλες, ώστε αντ' αυτού επιλέγεται ως οικονομικότερη η
εφαρμογή στον υψηλόστροφο άξονα. Τα φρένα διατηρούνται στην ανοικτή θέση (λειτουργίας) με
ενεργή υδραυλική πίεση. Τα τακάκια των φρένων είναι συνήθιος αυτορυθμιζόμενα, διατηρώντας
δηλαδή σταθερή απόσταση μεταξύ αυτών και του δίσκου. Ένας αισθητήρας φθοράς, στον πίνακα
ελέγχου της ανεμογεννήτριας, μπορεί να υποδεικνύει την ανάγκη για την αντικατάστασή τους.

Γ εννήτρια
Μπορούν να χρησιμοποιούνται σύγχρονες ή ασύγχρονες (επαγωγικές) γεννήτριες. Οι σύγχρονες
γεννήτριες είναι λίγο πιο αποδοτικές από τις επαγωγικές και έχουν το πλεονέκτημα της
δυνατότητας ελέγχου της αέργου ισχύος τους.
Η θερμοκρασία της γεννήτριας ελέγχεται με αισθητήρες (στις περιελίξεις) που παρέχουν άμεση
ανάγνωση της θερμοκρασίας στην οθόνη του ελεγκτή και βεβαίως ένα σήμα για αυτόματο
κλείσιμο της ανεμογεννήτριας, όταν ξεπερνιέται κάποιο συγκεριμένο όριο θερμοκρασίας, που
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μπορεί να έχει προκαθορισθεί από το χρήστη.
Η γεννήτρια ψύχεται με θερμοστατικά ελεγχόμενο ανεμιστήρα ο οποίος προμηθεύει αέρα
περιβάλλοντος στο στέγαστρό της, όποτε απαιτείταε Ο αέρας ψύξης διοχετεύεται στον ανεμιστήρα
της γεννήτριας μέσω αεραγωγών στο εμπρόσθιο τμήμα του θαλάμου. Τόσο στην είσοδο αέρα στο
εμπρόσθιο τμήμα όσο και στην έξοδό του στο οπίσθιο τμήμα του θαλάμου, υπάρχουν συνήθως
ανακλαστήρες για την απορρόψηση του θορύβου. Το σύστημα προσαγωγής / απαγοογής εμποδίζει
τον αέρα ψύξης να ανακυκλοφορεί και επιπλέον μειώνει τη δια του αέρα μετάδοση του θορύβου
που παράγεται από τη μηχανή

Εικ. 1.18 Συοτοιχία ανεμογεννητριών

Σύστημα προσανεμισμού
Όταν ο δρομέας είναι κατάνπ του θαλάμου, τότε ο θάλαμος προσανατολίζεται αυθόρμητα κατά τη
διεύθυνση του ανέμου. Οταν όμως ο δρομέας είναι ανάνη του θαλάμου τότε απαιτείται σύστημα
προσανεμισμού. Το σύστημα προσανεμισμού λειτουργεί ηλεκτρικά, και οδηγείται ατιό τον ελεγκτή
της ανεμογεννήτριας με βάση πληροφορίες που καταιρθάνουν από τον ανεμοδείκτη που είναι
εγκατεστημένος στην κορυφή του θαλάμου. Το σύστημα προσανεμισμού συνίσταται από το
κατάστρωμα προσανεμισμού που είναι κατασκευασμένο από όλκιμο σίδηρο, έναν δακτύλιο
περιστροφής με γρανάζι στο εσωτερικό του, μία ή δύο ηλεκτρικές μονάδες οδήγησης του
συστήματος προσανεμισμού και ένα ρυθμιζόμενο σύστημα τριβής για να αποσβένει τις περιττές
κινήσεις προσανεμισμού. Το πλήρες σύστημα εφαρμόζει σε ένα κυλινδρικό κολάρο στην κορυφή
του πύργου. Αν και φαίνεται απλό, το σύστημα προσανεμισμού αποδείχθηκε από τα δυσκολότερα
τμήματα που πρέπει να σχεδιασθούν σε μια ανεμογεννήτρια, καθώς δεν μπορούν να προβλειρθούν
με ακρίβεια τα φορτία του, ειδικότερα σε συνθήκες τυρβώδους ανέμου.
Το κατάστρωμα προσανεμισμού λειτουργεί ως ενδιάμεσος μεταξύ του κιβωτίου πολλαπλασιασμού
των στροφών και της κορυφής του πύργου. Η άνω πλευρά του καταστρώματος ιρέρει το κιβώτιο
πολλαπλασιασμού των στροφών και τις δυο μονάδες γραναζιών οδήγησης του συστήματος
προσανεμισμού. Ο δακτύλιος περιστροφής έχει δόντια γραναζιού στο εσωτερικό του και φέρει
περιφερειακή σφράγιση για να προστατεύει το μηχανισμό οδήγησης από σκόνη και ρύπανση. Το
σύστημα προσανεμισμού κατευθύνεται από έναν ή δύο πλανητικούς οδηγούς με ηλεκτρικούς
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ιανητήρες. Οχ οδηγοί τιροσανεμχσμού έχουν υποστηρικτικά έδρανα κυλίσεως τοποθετημένα δίπλα
στους οδοντωτούς τροχούς, στην κάτω πλευρά του καταστρώματος προσανεμισμού, για να
εμποδίζουν λύγισμά των αξόνων των οδοντωτών τροχών κατά τη λειτουργία. Με τον τρόπο αυτό
αποφεύγεται ατκηελεσματικά η θραύση των αξόνων των οδοντωτών τροχών και η επιβολή μεγάλων
ιρορτίων στα έδρανα (οι δύο οδηγοί του προσανεμισμού τοποθετούνται σε ενάντιες θέσεις, ώστε η
φθορά να κατανέμεται και στις δύο πλευρές τιον οδώντων του εσωτερικού γραναζιού του
δακτυλίου, επεκτείνοντας έτσι τον ενεργό χρόνο ζωής του).
Η κίνηση του συστήματος προσανεμισμού αποσβέννυται από τακάκια. Τα τακάκια περιορίζουν τις
κινήσεις προσανεμισμού για να αποφευχθούν τα ιρορτία αιχμής που θα προκαλούνταν από
σοβαρούς θυελώδεις ανέμους και οι οποίοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταστροφή του
γραναζιού προσανεμισμού αττό κόπωση. Τα τακάκια επιφέρουν δυνάμεις τριβής και στις δύο
πλευρές του δακτυλίου περιστροφής, και υφίστανται ρυθμιζόμενη ττροφόρτιση με ελατήρια. Τέλος,
υπάρχει αισθητήρας συστροφής καλωδίου, για να δίνει ακριβή μέτρηση της τιεριστροιρής του
θαλάμου. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ο αισθητήρας ανιχνεύσει τρεις πλήρεις στροφές των
360 μοιρών προς μια κατεύθυνση, ο ελεγκτής σταματά αυτόματα το δρομέα, απο-συστρέφει το
καλώδιο και ξεκινά ττάλι την ανεμογεννήτρια.

Πύργος
Μπορεί να εφαρμόζεται είτε πύργος δικτυώματος ή πύργος σωληνωτού τύπου, ανάλογα με τις
απαιτήσεις της εγκατάστασης και με τα εφαρμοζόμενα οικονομικά κριτήρια. Ο κάθε πύργος έχει τα
πλεονεκτήματά του. Ο τύπου δικτυώματος είναι πλέον οικονομικός, ενώ ο σωληνωτός προσφέρει
προστασία στους εργαζόμενους κατά τη συντήρηση και επισκευή της ανεμογεννήτριας σε κακές
καιρικές συνθήκες. Ο πύργος θα πρέπει να στηρίζεται σε ισχυρή έδραση, και να σχεδιάζεται ώστε
οι ιδιοσυχνότητές του να μη συμπίπτουν με αυτές που επάγονται από το δρομέα. Ως δύσκαμπτος
ορίζεται ένας πύργος που η ιδιοσυχνότητα του είναι πάνω από του πτερυγίου.

Πύργος τύπου δικτυώματος.
Ο πύργος τύπου δικτυώματος είναι συμβατικής τριγωνικής στήριξης και κατασκευάζεται από
χάλυβα κατασκευών. Τα στοιχεία του ττύργου είναι συνήθως γαλβανισμένα εν θερμώ για
προστασία κατά της διάβρωσης. Κλίμακα οδηγεί σε πλατφόρμα που βρίσκεται ακριβώς κάτω από
την κορυφή του πύργου, για συντήρηση και επισκευή του δακτύλιου περιστροφής και για εύκολη
πρόσβαση στο στέγαστρο του θαλάμου.

Πύργος σωληνωτού τύπου
Ο πύργος σωληνωτού τύπου μπορεί να κατασκευάζεται από τσιμέντο ή από χαλυβδόφυλλα σε ένα
ή περισσότερα τμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση εφαρμόζονται συγκολλήσεις σε αυτόματα
ελεγχόμενες μηχανές συγκόλλησης, ενώ οι επιφάνειες υπόκεινται αμμοβολή και πολι>-στρωματική
επικάλυψη για προστασία κατά της διάβροκτης. Η πρόσβαση στην ανεμογεννήτρια γίνεται μέσω
χαλύβδινης θύρας που κλειδώνει και βρίσκεται στη βάση του πύργου κα μιας εσωτερικής κλίμακας
που οδηγεί στο στέγαστρο του θαλάμου.

θάλομος
Ο θάλαμος λειτουργεί μόνον ως στέγαστρο, για να τφοστατεύει δηλαδή το ολοκληρωμένο
σύστημα οδήγησης, τη γεννήτρια κλπ. από το εξωτερικό περιβάλλον, και δεν συνιστά μια
κατασκευή στην οποία προσαρτάται άλλος εξοπλισμός. Επιτρέπει επαρκή χώρο πεφαμονής και
εργασίας για συντήρηση και ετησκευές. Το στέγαστρο θα πρέτιει να ςκοτίζεται καλά με φεγγίτες
και να αερίζεται, ετιιτρέτιοντας να εκτιονούνται με ασιράλεια όλες οι εργασίες συντήρησης και
επισκευών, προσφέροντας πρόσβαση στα πτερύγια και στην πλήμνη. Κατασκευάζεται σιΛήθίος
από GRP (με εξωτερική κάλυψη στρώματος γέλης, όπως τα πτερύγια). Διαθέτει (μπροστά και
συνήθως κάτω) είσοδο αέρα για ψύξη τωυ οδηγείτας μέσω αεραγωγών με σιγαστήρες, από ένα
θερμοστατικά ενεργοτιοιούμενο ηλεκτρικό ανεμιστήρα στη γεννήτρια. Εξέρχεται ατιό το πίσω
τμήμα του θαλάμου, πάλι μέσω αεραγωγών με ηχητικούς ανακλαστήρες. Στην κορι>φή του
θαλάμου είναι εγκατεστημένα ανεμόμετρο, ανεμοδείκτης και αλεξικέραυνο που είναι απαραίτητο
καθίΰς οι Α/Γ αποτελούν τις υψηλότερες διατάξεις σε μεγάλη έκταση γύρω τους.

Σύστημα ελέγχου της ανεμογεννήτριας
Το σύστημα ελέγχου βασίζεται σε πολλούς διασκορπισμένους μικροελεγκτές. Οι πολλαπλοί
μικροελεγκτές χρησιμοποιούνται για καθολική παρακολούθηση και έλεγχο του συστήματος,
συμπεριλαμβανομένων των ρυθμίσεων ισχύος και βήματος, την εφαρμογή πέδησης στον κύριο
άξονα και το σύστημα προσανεμισμού, την εφαρμογή στους κινητήρες του συστήματος
προσανεμισμού και των αντλιών και τέλος στον έλεγχο των συνδέσεων της γεννήτριας. Μπορεί να
λειτουργεί σε ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες, όπως σε θερμοκρασίες μεταξύ -25 και + 70°C, και
υγρασία από Ο έως 100 % σε συμπυκνούμενη ατμόσφαιρα.
Η κύρια μονάδα επεξεργασίας επικοινωνεί με περισσότερους μικροελεγκτές, οι οτιοίοι είναι
κατανεμημένοι στα διάφορα υποσυστήματα της ανεμογεννήτριας. Το σύστημα ελέγχου συλλέγει
και καταγράφει διάφορες στατιστικές πληροφορίες σχετικές με την απόδοση της ανεμογεννήτριας,
καταγραφή αστοχιών κλπ., για αναλύσεις απόδοσης και διαγνώσεις σφαλμάτων. Συνήθως
προσφέρει δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων (μέσω interface) από το χεφιστή, και άμεσης
ετηκοινωνίας με τον κυρίως μικροεπεξεργαστή. Μπορεί να υτιάρχει πρόβλεψη και για (ρορητό
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ασύρματο σύστημα ετηκοινοονίας, και άλλη έξοδος ε^κοινωνίας για από μακράν εποπτικό έλεγχο
και απόκτηση δεδομένων (Supervisory Control And Data Aquisition = σύστημα SCADA). To
σύστημα ελέγχου ενεργοποιεί έναν εκκινητή χαμηλής τάσεως (softstarter) ο οποίος φέρει βαθμιαία
την ασύγχρονη γεννήτρια σε γραμμή με το δίκτυο. Αυτός ο εκκινητής χρησιμοποιεί ανορθωτές
υψηλής ισχύος στερεός καταστάσεως SCR (Silicon Controlled Rectifiers) οι οποίοι εξασφαλίζουν
υψηλή απόδοση, και χαμηλή ροπή για την κύρια σύνδεση της γεννήτριας.
Το υποσύστημα για τη ρύθμιση του μεταβαλλόμενου βήματος και της ισχύος επικοινωνεί με τον
κυρίως ελεγκτή μέσω μιας σειριακής θύρας υψηλής ταχύτητας, φροντίζοντας για αναλογική θέση
πραγμαπκού χρόνου και για τη ρύθμιση της ισχύος εξόδου της ανεμογεννήτριας. Τέλος, ο ελεγκτής
έχει διάφορους τύπους λειτουργίας, ότιως Αυτόματος, Αναμονής, Διακοττής, Διακοπής Επείγουσας
Ανάγκης, τιου μπορούν να ττροσδιορίζονται από το χειριστή, τον ίδιο τον ελεγκτή, ή μέσα από τη
σύνδεση SCADA

ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ
Γενικά στοιχεία
Η μέση απόδοση ανεμογεννήτριας <Ρ> προκύτττει από την κατανομή της ταχύτητας του ανέμου
στην εξεταζόμενη περιοχή f(w) και από την καμπύλη ισχύος της Α/Γ P(w) και είναι:
/-W cut-out

<Ρ>

P(w) f(w) dw

= ■Γ>\\\

Η ολοκλήρωση εφαρμόζεται από w „ιΐ-4η έως w cut-out και το ολοκλήρωμα υπολογίζεται αριθμητικά
ή γραφικά. Σε περίπτωση που ισχύει η κατανομή Rayleigh η <Ρ> υπολογίζεται προσεγγιστικά από
την τιμή <Ρ> = Ρ ( 1,24 <w >).
Η μέση ισχύς της ανεμογεννήτριας μπορεί να υπολογισθεί από την κατανομή της ταχύτητας του
ανέμου με το ολοκλήρωμα:
j-WcUt-OUl

<P>

Vi

C Q

f(\v) dw

'Wcut-ii

όπου όμως θα πρέττει να είναι γνωστό το Cp για τις διάςιορες τιμές του λ, και ο τρόπος λειτουργίας
της ανεμογεννήτριας.
Το πηλίκο <Ρ> I Prated ορίζεται ως συντελεστήε διαθεσιαότητας τηε Α/Γ και κυμαίνεται συνήθως
μεταξύ 0,3 και 0,4.
Τέλος η ετήσια απόδοση σε ηλεκτρική ενέργεια είναι:

Ε = < Ρ > X 365 X 24
που υπολογίζεται σε kWh, όταν η μέση ισχύς <Ρ> εισάγεται σε kW
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Στοιχεία ρύθμισης της Ανεμογεννήτριας

Η ατιόδοση της ανεμογεννήτρκχς, τιέρα από τα κατασκευαστικά της χαρακτηρατπκά και τα
ανεμολογικά στοιχεία της περιοχής, εξαρτάται και από τον τρόπο πού λειτουργεί και
προσαρμόζεται στις μεταβολές του ανέμου και στο (ρορτίο. Συγκεκριμένα διακρίνουμε δύο τρόπους
λειτουργίας;
(α) Σταθερού λόγου ταχύτητας ακροπτερυγίου (σταθερό λ) και
(β) Σταθερού ρυθμού περιστροφής (σταθερή γιονιακή ταχύτητα ω)

Α. Αειτουργία σταθερού λόγου ταχύτητας ακροτττερυγίου Η απορροφούμενη ισχύς του ανέμου
εξαρτάται από το συντελεστή ισχύος Cp που έχει μια μέγιστη τιμή για κάποιο συγκεκριμένο λόγο λ
ταχύτητας ακροπτερυγίου . Ειρόσον επομένιος η ανεμογεννήτρια λειτουργεί με σταθερό λ, τότε το
Cp θα διατηρεί σταθερά τη μέγιστη τιμή του, και θα είναι αντίστοιχα μέγιστη η απορροφούμενη
ενέργεια.
<Ρ> =

/ Ρ

- £

f (w ) d w j

d

P (’«'ra

out)

όπου έχουμε θεωρήσει ότι άνω της ονομαστικής ταχύτητας Wraed και έως της ταχύτητας διακοπής
Wcut^at η ανεμογεννήτρια αποδίδει σταθερά την ονομαστική της ισχύ Prated

Η μέση ισχύς μπορεί να υπολογιστεί και από τη μέση ταχύτητα της περιοχής <w>, με την υπόθεση
ότι η ταχύτητα ακολουθεί την κατανομή Rayleigh, και ότι η τηθανότητα εμιράνισης ταχύτητας
ανέμου μεγαλύτερης της ταχύτητας αποκοπής είναι μικρή

<Ρ> :

Q Cp

6 < \ν > ^

Η λειτουργία αυτή επιλέγεται για τη μέγιστη παραγωγή ενέργειας, εμιρανίζει όμως το μειονέκτημα
της μεταβαλλόμενης ταχύτητας περιστροφής, ώστε απαιτείται διόρθωση συχνότητας του
παραγόμενου ρεύματος για σύνδεση της Α/Γ στο δίκτυο
Στην περίπτωση αυτή για παράδειγμα μπορεί ο δρομέας να κινεί μέσω ενός κιβωτίου ταχυτήτων μια
σύγχρονη γεννήτρια .Στη βάση του πύργου ένα ανορθωτής μετατρέπει το εναλλασσόμενο σε
συνεχές ρεύμα. Η μπάρα του συνεχούς είναι πολύ κοντή καθώς δίπλα βρίσκεται ρυθμιστής
συχνότητας (inverter) που μετατρέπει το συνεχές σε εναλλασσόμενο π.χ. των 50 κύκλων για
σύνδεση στο δίκτυο μέσω μετασχηματιστή.

Kijicmo ταχιοήταη-

Ανορθίϋτή;

Inverter

Εικ. 1.19 Συνδεσμολογία ανεμογεννήτραις μεταβαλλόμενης ταχύτητας στο δίκτυο

Σταθερής ταχύτητας περιστροφής
Στην περίπτοκτη αυτή η Α/Γ περιστρέφεται με σταθερό ρυθμό που επιτρέπει την παραγωγή
ρεύματος αντίστοιχα με σταθερή συχνότητα. Χρησιμοποιείται τριφασική ασύγχρονη (επαγωγική)
γεννήτρια η οποία συνήθως παράγει 690 V και στη βάση του πύργου ανυψώνονται στα 10 kV για
σύνδεση στο δίκτυο

Εικ. 1.20 Συνδεσμολογία ανεμογεννήτριας σταθερής ταχύτητας περιστροφής στο δίκτυο

Λόγω της χρήσης επαγωγικής γεννήτριας, απορροφά πολύ ρεύμα κατά την εκκίνηση, καθώς θα
πρέπει να μαγνητισθούν οι σίδηροί πυρήνες και να εγκατασταθούν οι ονομαστικές συνθήκες.
Πρόκειται για πρόβλημα αντίστοιχο προς την εκκίνηση επαγωγικών κινητήρων (Direct Οπ Line,
DOL). Για το λόγο αυτό ειραρμόζεται κατάλληλη διάταξη σταδιακής εκκίνησης (soft start), που
απαρτίζεται από ζεύγη θυρίστορ αντίθετου προσανατολισμού για κάθε φάση, ώστε ελέγχεται έτσι η
τάση που εφαρμόζεται στο στάτορα και κατ' επέκταση το ρεύμα. Υπάρχει και παράκαμψη των
θυρίστορ (by pass) που κλείνει όταν εγκατασταθούν οι ονομαστικές συνθήκες

Εικ. 1.21 Εκκινητης (soft starter) για επαγιογική γεννήτρια ανεμογεννήτριας (διάταξη για τη μια φάση)

Επίσης λόγω πάλι της χρήσης της επαγωγικής γεννήτριας απαιτείται διόρθακτη του συντελεστή
ισχύος με παράλληλη διάταξη πυκνωτών. Τόσο το σύστημα εκκίνησης όσο και οι πυκνωτές
εγκαθίστανται συνήθίος στη βάση του ττύργου σε ειδικό χώρο μαζί με τον εξοπλισμό
ασφαλειοδιακοπτών και ελεγκτών.
Μια επαγιογική γεννήτρια λειτουργεί σε πρακτικά σταθερή ταχύτητα που σχετίζεται με τη
συχνότητα του δικτύου, και επομένως και ο δρομέας θα πρέπει να περιστρέφεται με σταθερή
ταχύτητα, ττου σημαίνει ότι δεν θα λειτουργεί στη μέγιστη απόδοσή του (Cp)

9.4.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αιολική ενέργεια χρησιμοποιείτο σε μεγάλη έκταση στο παρελθόν, κυρίως για άρδευση.
Συγκεκριμένα, πάνω από την αρδευτική γεώτρηση εγκαθίστατο ανεμοκινητήρας (με πτερωτή
συνήθως πολλών πτερυγίων για μεγαλύτερη ροπή), ο οποίος μετέδιδε την περιστροφική κίνηση
του οριζόντιου άξονα της πτερωτής του σε περιστροφική κίνηση κατακόρυφου άξονα που έφθανε
ως τη γεώτρηση κινώντας αντίστοιχα αντλία. Η επέκταση των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας όμως
και στις αγροτικές περιοχές εκτόπισε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτές τις εφαρμογές με ττιν
εγκατάσταση ηλεκτρικών αντλιών. Με την πρώτη ενεργειακή κρίση όμως (1973), ανανεώθηκε
διεθνώς το ενδιαφέρον της βιομηχανίας και των πανεπιστημιακών ερευνητικών ομάδων για την
αιολική ενέργεια. Τότε άρχισαν να εμφανίζονται τα πρώτα εμπορικά μοντέλα. Δανικής και
Αμερικανικής κυρίως κατασκευής, με μέση ισχύ ανά Α/Γ που δεν υπερέβαινε τα 50 KW και ύψος
πυλώνα που έφθανε τα 15m. Σήμερα η βιομηχανία ανεμογεννητριών έχει εξελιχθεί εξαιρετικά, με
μέση ισχύ ανά μονάδα τα 1.000 KW και με διάμετρο πτερωτής 50m.
Αξίζει να σημειωθεί όη το 2002 εγκαταστάθηκαν 6.868 MW νέας αιολικής ισχύος παγκοσμίως
που αντιστοιχεί σε επενδύσεις € 6.8 δισεκ. φθάνοντας τη διεθνή εγκατεστημένη αιολική ισχύ στα
31.000 MW. Στον πίνακα 9.4 δίνεται η κατανομή της εγκατεστημένης ισχύος ανά κράτος. Ήδη η
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αιολική ενέργεια καλύπτει το 2% της Ευροαπαϊκής παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο
την κάλυψη του 10% μέσα στα ετιόμενα 10 χρόνια και το 12% τατν ηλεκτρικών αναγκών του
πλανήτη μέχρι το 2020.
Στη χώρα μας, οι προσττάθειες για την εκμετάλλευση της αιολικής ενέργειας για παραγατγή
ηλεκτρισμού ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 80 από τη ΔΕΗ
και στα μέσα της δεκαετίας του 1990 εδόθη μεγάλη ώθηση με τη διευκόλυνση επενδύσείβν από
ιδιώτες (Ν 2244/94). Σήμερα η συνολική εγκατεστημένη ισχύς φθάνει τα 331 MW, στα οποία έχει
ττροστεθεί και η ισχύς των τεσσάρων νέων αιολικών πάρκων (συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
55 MW) στη Θράκη, που τέθηκαν σε λειτουργία το 2003.
Στο παρακάτω σχήμα

φαίνεται η εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος στη χώρα μας, και

διαπιστώνεται η εκτίναξη που ξεκίνησε το έτος 1999 με κορύφωση το 2002 και καμπή αμέσως
μετά. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας (ΕΠΕ) είχε πολύ μεγάλη
συμβολή σε αυτήν την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος, με τη χρηματοδότηση για τη
δημιουργία 17 αιολικών πάρκων, με επενδύσεις ύψους 44,7 δισ. δρχ. Η συνολική παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από τη λειτουργία των 17 αιολικών πάρκων ανέρχεται σε 360 GWh ανά
έτος. Η χώρα μας έχει δυνατότητα για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικών μονάδοον
συνολικής ισχύος 3.000 MW τόσο στην ενδοχώρα, για άμεση ενίσχυση του διασυνδεδεμένου
δικτύου, όσο και στο νησιωτικό σύμπλεγμα, με δυνατότητα να καλυιρθεί το 25-35% των αναγκών
της σε ηλεκτρική ενέργεια.
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• To 2003 ήγΐ φθάσει ήδη τα 335 NW

ΠIV. 1.3 Εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος αιολικών πάρκων στην Ελλάδα

1.2.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Προβλήματα θορύβου που προκαλουν οι ανεμογεννήτρι^ς :

Πρόκειται για το μόνο ουσιασηκό πρόβλημα, αλλά συγχρόνως και το ευκολότερο να ελεγχθεί και
να προληφθεί. Στις ανεμογεννήτριες ο εκπεμπόμενος θόρυβος μπορεί να υπαχθεί σε δύο
κατηγορίες, ανάλογα με την προέλευση του: δηλαδή μηχανικός και αεροδυναμικός.
•

Ο πρώτος προέρχεται από τα περιστρεφόμενα μηχανικά τμήματα (κιβώτιο ταχυτήτων,
ηλεκτρογεννήτρια, έδρανα κλπ.)

•

Ο δεύτερος προέρχεται από την περιστροφή των πτερυγίων.

Οι σύγχρονες ανεμογεννήτριες είναι μηχανές πολύ ήσυχες συγκριτικά με την ισχύ τους και με
συνεχείς βελτιώσεις από τους κατασκευαστές γίνονται όλο και πιο αθόρυβες. Η αντιμετώπιση του
θορύβου γίνεται είτε στην πηγή είτε στη διαδρομή του. Οι μηχανικοί θόρυβοι έχουν
ελαχιστοποιηθεί με εξαρχής σχεδίαση (γρανάζια πλάγιας οδόντωσης), ή με εσωτερική ηχομονωτική
επένδυση στο κέλυιρος της κατασκευής. Επίσης ο μηχανικός θόρυβος αντιμετωπίζεται στη
διαδρομή του με ηχομονωτικά πετάσματα και αντικραδασμικά πέλματα στήριξης. Αντίστοιχα ο
αεροδυναμικός θόρυβος αντιμετωπίζεται με προσεκτική σχεδίαση των πτερυγίων από τους
κατασκευαστές, που δίνουν άμεση προτεραιότητα στην ελάττωση του .

Το επίπεδο του ανηλητιτού θορύβου από μία ανεμογεννήτρια σύγχρονων προδιαγραφών

σε

απόσταση 200 μέτρων, είναι μικρότερο από αυτό που αντιστοι;^ στο επίπεδο θορύβου
περιβάλλοντος μιας μικρής επαρχιακής πόλης και βεβαίως δεν αποτελεί πηγή ενόχλησης. Με
δεδομένη δε τη νομοθετημένη απαίτηση να εγκαθίστανται οι ανεμογεννήτριες σε ελάχιστη
απόσταση 500 μέτρων από τους οικισμούς, το επίπεδο είναι ακόμη χαμηλότερο και αντιστοιχεί
πλέον σε αυτό ενός ήσυχου καθιστικού δωματίου. Ο θόρυβος είναι ιδιαίτερα αισθητός στις χαμηλές
ταχύτητες ανέμου α(ρού στις υψηλές, ο θόρυβος του ανέμου επικρατεί. Οι σύγχρονες
ανεμογεννήτριες ακολουθούν αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά το θόρυβο: Σε απόσταση 40
μέτρων από μία ανεμογεννήτρια η στάθμη θορύβου είναι 50- 60 dB(A). Σε απόσταση 200 μέτρων,
μειώνεται στα 44 dB(A). Συγκριτικά, ο θόρυβος στο εσωτερικό αυτοκινήτου είναι περίπου 80
dB(A), στο εσωτερικό οικίας 50 dB(A) και σε υπνοδωμάτιο 30 όΒ(Α).Επιπλέον, στις ταχύτητες
ανέμου που λειτουργούν οι ανεμογεννήτριες ο φυσικός θόρυβος (θόρυβος ανέμου σε δένδρα και
θάμνους) υπερκαλύπτει οποιονδήποτε θόρυβο που προέρχεται από τις ίδιες.
Ααμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω και σε συνδυασμό με τη θέση των «οικοπέδων» που συνήθως
εγκαθίστανται τα αιολικά πάρκα στην Ελλάδα για να έχουν καλύτερη απόδοση, μπορούμε να πούμε
με σιγουριά ότι τα αιολικά πάρκα δεν προκαλούν:
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•

αύξηση της υτιάρχοτκτας στάθμης θορύβου εκτός tcov ορίων τους και ακόμη περισσότερο
σε κατοικημένες περιοχή

•

έκθεση ανθρώπων σε υψηλή στάθμη θορύβου.

Ο πιο εύκολος και ατιοτελεσματικός τρόπος, για να πεισθεί κανείς για το ζήτημα του θορύβου είναι
μια επίσκεψη σε ένα αιολικό πάρκο μια μέρα που οι ανεμογεννήτριες βρίσκονται σε κανονική
λειτουργία.

Προβλήματα ηλεκτρομαγνητικών παρεμβολών που δημΜ>υργούν οι ανεμογεννήτριες :

Η ανησυχία αυτή συνήθως αναιρέρεται αφενός σε προβλήματα που προκαλούν οι ανεμογεννήτριες
λόγω της θέσης τους σε σχέση με ήδη υπάρχοντες σταθμούς τηλεόρασης

ή ραδώφοονου και

αφετέρου σε ητθανές ηλεκτρομαγνητικές εκπομπές από τις ίδιες.

Είναι γεγονός ότι , η διάδοση των εκπομπών στις συχνότητες της τηλεόρασης ή και του
ραδιοφιόνου

(κυρίως

παρεμβάλλονται

στις

συχνότητες

εκπομπών

FM)

επηρεάζεται

από

εμτωδια

που

μεταξύ πομπού και δέκτη. Το κυριότερο πρόβλημα από τις ανεμογεννήτριες

προέρχεται από τα κινούμενα πτερύγια που μπορούν να προκαλέσουν αυξομείωση σήματος λόγω
αντανακλάσεων. Αυτό ήταν πολύ εντονότερο στην πρώτη γενιά ανεμογεννητριών που έφερε
μεταλλικά πτερύγια. Τα πτερύγια των συγχρόνων ανεμογεννητριών κατασκευάζονται αποκλειστικά
από συνθετικά υλικά, τα οποία έχουν ελάχιστη επίπτωση στη μετάδοση της ηλεκτρομαγνητικής
ακηνοβολίας.

Η Ελληνική νομοθεσία προβλέπει την προώθηση αδειοδότησης ενός αιολικού πάρκου μόνον
ειρόσον τηρούνται κάποιες ελάχιστες αποστάσεις από τηλεπικοινωνιακούς ή ραδιοτηλεοπτικούς
σταθμούς. Οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα παρεμβολών μπορούν να προληφθούν με σωστό
σχεδιασμό και χωροθέτηση ή να διορθωθούν με μικρό σχετικά κόστος από τον κατασκευαστή του
πάρκου με μια σειρά απλών τεχνικών μέτρων, όπως π.χ. η εγκατάσταση επιπλέον αναμεταδοτών. Σε
σχέση με την συμβατότητα και τις παρεμβολές στις τηλεπικοινωνίες, αξίζει να αναιρέρουμε, ότι σε
άλλες ευρωπαϊκές χώρες οι πύργοι των ανεμογεννητριών όχι μόνον δεν δημιουργούν εμπόδια,
αλλά χρησιμοποιούνται ήδη για την εγκατάσταση κεραιών προς διευκόλυνση υττηρεσιών
επικοινωνιών, όπως η κινητή τηλειρωνία!

Όσον αφορά τις εκπεμπόμενες ακτινοβολίες, όπως (ραίνεται και από την περιγραφή των τμημάτων
της ανεμογεννήτριας, τα μόνα υποσυστήματα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι «εκπέμπουν»

ηλεκτρομαγνη-ηκή

ακτινοβολία

χαμηλού

ετηπέδου,

είναι

η

η).εκτρογεννήτρνα

και

ο

μετασχηματιστής μέσης τάσης. Το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο της ηλεκτρογεννήτριας είναι εξαιρετικά
ασθενές και περιορίζεται σε μια πολύ μικρή απόσταση γύρω από το κέλυφος της που είναι
τοποθετημένο τουλάχιστον 40-50 μέτρα πάνω από το έδαιρος. Για το λόγο αυτό & ν υφίσταται
πραγματικό θέμα έκθεσης στην ηλεκτρομαγνητική

ακτινοβολία ούτε καν στη βάση της

ανεμογεννήτριας. Ο μετασχηματιστής, πάλι, περιβάλλεται πάντα από περίφραξη ασφαλείας ή είναι
κλεισμένος σε μεταλλικό υπόστεγο. Η περίφραξη είναι τοποθετημένη σε τέτοια απόσταση που το
επίπεδο της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας είναι αμελητέο. Μπορούμε λοιπόν να ισχυριστούμε
με βεβαιότητα, ότι αυτά που ακούγονται για εκπομπή ραδιενέργειας η ακτινοβολιών άλλου τύπου
από τις ανεμογεννήτριες δεν ευσταθούν.

Αισθητικά

προβλήματα

και

προσβολή

του

φυσικού

τοπίου

που

δημιιουργούν

ανεμογεννήτριες:

Αυτό είναι ένα θέμα στο οποίο έχει δοθεί μεγάλη δημοσιότητα. Η οπτική όγληση είναι κάτι
υποκειμενικό και δύσκολα μπορούν να τεθούν κοινά αποδεκτοί κανόνες. Από έρευνες σε χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης

προκύτττει ότι κάποιος που είναι ευνοϊκά διατεθειμένος απέναντι στην

ανάπτυξη της αιολικής ενέργειας, αποδέχεται τις ανεμογεννήτριες και οπτικά πολύ πιο εύκολα από
κάποιον που είναι αρνητικός εξαρχής. Από τις ίδιες μελέτες, προκύπτει ότι τα αιολικά πάρκα είναι
πιο αποδεκτά από αισθητικής άποψης σε ανθρώπους που είναι ενημερωμένοι για τα οφέλη που
προέρχονται από την χρήση τους. Αν κάνουμε μια απλή σύγκριση μεταξύ ενός θερμικού σταθμού
παραγωγής (π.χ. λιγνιτικού), και ενός αιολικού πάρκου είναι φανερό ότι η οπτική όχληση που
προκύπτει από το πρώτο είναι εμφανώς και αντικειμενικά πολύ μεγαλύτερη. Δεδομένου βεβαίως ότι
οι ανεμογεννήτριες είναι κατ' ανάγκη ορατές από απόσταση, είναι σημαντικό να λαμβάνονται
υπόψη οι ιδιαιτερότητες κάθε τόπου εγκατάστασης και να γίνεται προσπάθεια ενσωμάτακτης τους
στο τοπίο.

Επίδραση που έχουν οι ανεμογεννήτριες στις γεωργικές και κτηνοτροφικές δραστηριότητες :

Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι τα αιολικά πάρκα επιβαρύνουν τη γεωργία ή την κτηνοτροφία.
Δεδομένου ότι περίπου το 99% της γης που φιλοξενεί ένα αιολικό πάρκο είναι διαθέσιμο για άλλες
χρήσεις, μπορούμε να κατανοήσουμε ότι οι αγροτικές δραστηριότητες μπορούν να συνεχίζονται και
μετά την εγκατάσταση του. Η εκπομπή καυσαερίιον, τα ραδιενεργά κατάλοιπα, το ξίνισμα του
γάλατος των αγελάδων, η μελαγχολία των προβάτων, η ανορεξία των κατοικιών, οι
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ηλεκτρομαγνητικές τιαρεμβολές και άλλα τωυ έχοΐΛ^ ακοιχττεί κατά καιρούς, ανήκουν στη σφαίρα
της φαντασίας.Οι συνήθεις θέσεις αιολικών πάρκων είναι σε ορεινές περιοχές με θαμνώδη
βλάστηση ακριβώς λόγω των υψηλών ταχυτήτων του ανέμου που ευνοούν την εγκατάσταση του. Σε
αυτές τις περιοχές, η χρήση γης είναι κυρίως για βοσκή αιγοπροβάτων οι οποία μπορεί να
συνεχισθεί χωρίς κανένα πρόβλημα και μετά την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου.
Χαρακτηριστικά, σε μερικά αιολικά πάρκα έχει παρατηρηθεί ότι οι σνεμογεννήτριες

γίνονται

πόλος έλξης αιγοπροβάτων που επιοφελούνται από τη δροσιά της σκιάς που προσφέρουν οι πύργοι
τους !

Εικ.]

Λιγοπρόβ(ΤΓα ιιλάι βε ανε^ιογεννήτρια

Επιπτώσεις στον πληθυσμό των πουλιών που έχουν οι σνεμογεννήτριες :
Οι σνεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς και θανατώσεις πουλιών που
προσκρούουν πάνω

τους.

Τα περισσότερα

ατυχήματα συμβαίνουν με αρπακτικά που

προσελκύονται για εξεύρεση τροφής από τη χέρσα περιοχή γύρω από τον πύργο των αιολικών
μηχανών και όταν κυνηγούν προσηλώνονται στο θήραμα. Οι συμπαγείς πύργοι είναι προτιμότεροι
από τα χωροδικτυώματα που χρησιμοποιούνταν παλιότερα, στο οποίο τα πουλιά συνηθίζουν να
κάθονται. Επίσης, οι μεγάλες σνεμογεννήτριες των οποίων τα πτερύγια περιστρέίρονται αργά
γίνονται ευκολότερα αντιληπτές από τα πουλιά. Τα ενδημικά είδη «συνηθίζουν» την παρουσία των
μηχανών και τις αποφεύγουν σε αντίθεση με τα αποδημητικά. ΓΤαυτό είναι καλύτερα να μην
κατασκευάζονται αιολικά

πάρκα

σε

δρόμους

μετανάστευσης των

αποδημητικών όπου

μετακινούνται μεγάλοι πληθυσμοί τη νύκτα. Μετά την εγκατάσταση ενός αιολικού πάρκου θα
πρέπει να γίνεται παρακολούθηση των ατυχημάτων πρόσκρουσης και να λαμβάνονται
συμπληρωματικά μέτρα αν κριθεί απαραίτητο. Πάντως, η συχνότητα ατυχημάτων πουλιών με
αυτοκίνητα στους δρόμους είναι πολύ μεγαλύτερη αυτής των ατυχημάτων σε αιολικά πάρκα. Οι
υπόλοιπες μορφές πανίδας δεν επηρεάζονται από τις σνεμογεννήτριες

Τα πουλιά καθώς πετούν μερικές φορές συγκρούονται με κτίρια και άλλες σταθερές κατασκευές.
Οι ανεμογεννήτριες όμως δεν προκαλούν ιδιαίτερο πρόβλημα όπως έχει φανεί ατιό μελέτες που
έχουν

γίνει σε ευρωτιαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, η Δανία και η Αγγλία.

Συγκεκριμένα, υπολογίσθηκε ότι στον συνολικό αριθμό πουλιών mm σκοτώνονται ετησίως, μόνον
20 θάνατοι οφείλονται σε ανεμογεννήτριες (για εγκατεστημένη ισχύ 1000MW), ενώ αντίστοιχα
1.500 θάνατοι οφείλονται στους κυνηγούς και 2.000 σε πρόσκρουση με οχήματα και τις γραμμές
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (καθότι είναι σχεδόν «αόρατες» για τα πουλιά). Ασφαλώς βέβαια,
το θέμα της προστασίας του πληθυσμού των πουλιών σε ευαίσθητες οικολογικά και
προστατευόμενες περιοχές πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη ς>άση σχεδιασμού και
χωροθέτησης του αιολικού πάρκου.

Συνοψίζοντας, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε, ότι οι οποιεσδήποτε επιπτώσεις από τις
ανεμογεννήτριες, αφενός είναι άμεσα «ορατές» και αιρετέρου είναι δυνατόν να ελαχιστοποιηθούν
με σωστή αντιμετώπιση και προσχεδιασμό. Αντίθετα, οι επιπτώσεις της θερμικής ή πυρηνικής
παρ α γοογή ς

ενέργειας αργούν να φανούν, είναι μακροπρόθεσμες και όση προσπάθεια και κόστος

να δαπανηθούν είναι αδύνατον να ελαχιστοποιηθούν. Εν τέλει θα πρέπει να αποφασίσουμε ότι
εφόσον πρέπει να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια, είναι σίγουρα προτιμότερο να την παράγουμε με
τρόπο που να έχει την μικρότερη δυνατή επιβάρυνση για το περιβάλλον. Από τεχνολογική και
οικονομική πλευρά, η πιο ώριμη μοριρή ανανεάκημης και «καθαρής» ενέργειας είναι σήμερα η
αιολική. Αυτή μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην αποτροπή των κλιματικών αλλαγών
προσφέροντας συγχρόνως ποικίλα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά οιρέλη
Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της ηλεκτροπαραγωγής:
Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν, δεν εκλύονται αέρια θερμοκηπίου και
άλλοι ρύποι, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε σύγκριση με τα εργοστάσια
ηλεκτροπαργωγής από συμβατικά καύσιμα, η τεχνολογία των ανεμογεννητριών έ ; ^ προχωρήσα
τόσο ώστε να εγγυάται την απρόσκοπτη και αξιόπιστη λειτουργία τους, ενώ δεν πρέπει να
παραγνωρίζονται και τα οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής
βιομηχανίας.
Ας ελπίσουμε ότι όπως γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι και στη χώρα μας η αιολική ενέργεια
παρά τις όποιες δυσχέρειες θα βρει τη θέση της στο «ενεργειακό μείγμα» ώστε να έχουμε ένα
καλύτερο περιβάλλον και να εκπληρωθούν και οι δεσμεύσεις της Ελλάδας σχετικά με το
Πρωτόκολλο του Κιότο.

1.2.6 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Οι αιολικές μηχανές λόγω του μεγάλου τους μεγέθους κατασκευάζονται σε τμήματα, μεταφέρονται
στο χώρο εγκατάστασης και συναρμολογούνται επιτότιου. Από το εργοστάσιο φεύγουν τα
παρακάτω τμήματα: Η άτρακτος που είναι πλήρως συναρμολογημένη, ο πύργος «κομμένος» σε δύο
ή και τρία κομμάτια και τα πτερύγια, τα οποία δεν είναι δυνατόν να διαιρεθούν σε μικρότερα
τμήματα για λόγους ασφάλειας. Έτσι, το μεγαλύτερο σε μήκος τμήμα της μη^ρινής είναι το
πτερύγιο. Τα μέρη της ανεμογεννήτριας μεταφέρονται με ειδικά (ρορτηγά που διαθέτουν πίσω ρόδες
που στρίβουν με τηλεχειρισμό, ώστε να γίνονται οι απαραίτητοι ελιγμοί στις κλειστές στροιρές. Για
την εγκατάσταση των αιολικών μηχανών ισχύος 1MW είναι απαραίτητη η χρήση δύο γερανών:
ενός δύο τόνων για την ανύψωση των τμημάτων και ενός βοηθητικού για καθοδήγηση.

Εικ. U 3 Εργασ<£ς εγκατάστασης αιολικού πάρκου

Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας ενός αιολικού πάρκου διαρκεί δύο με τρεις ημέρες. Αρχικά
ανυψώνεται ο πύργος και τοποθετείται πάνω στα θεμέλια, τμηματικά. Μετά ανυψώνεται η
άτρακτος και τοποθετείται στην κορυφή του πύργου. Ταυτόχρονα, κοντά στη βάση του πύργου
συναρμολογείται ο ρότορας. Μετά τη συναρμολόγηση, ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην
άτρακτο. Τέλος γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές συνδέσεις της γεννήτριας, του μετασχηματιστή
και των άλλων ηλεκτρονικών συστημάτων έλεγχου. Η εγκατάσταση ολοκληρώνεται με την δοκιμή
λειτουργίας της μηχανής σε πραγματικές συνθήκες.

Ι.2.6.1 ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

Οι παρακάτω επεμβάσεις είναι απαραίτητες;

ΟΔΟΠΟΙΙΑ
Οι δρόμοι πρόσβασης στο χώρο εγκατάστασης πρέπει να επιτρέποΐΑ' τη διέλευση των φορτηγών
που μεταφέρουν τα τμήματα των ανεμογεννητριών. Συνήθως, στις ορεινές περιοχές η οδοποιία
περιορίζει και το μέγεθος των μηχανών που δεν μπορεί να υπερβεί το 1MW. Επίσης
κατασκευάζεται εσωτερική οδοποιία από ανεμογεννήτρια σε ανεμογεννήτρια με τυπικό πλάτος 4 με
5 μέτρα.

«ΠΛΑΤΕΙΕΣ»
Στη βάση κάθε ανεμογεννήτριας είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια «πλατεία» (περί το ένα
στρέμμα) για τη συναρμολόγηση του ρότορα και την ανέγερση της μηχανής. Ο χώρος της πλατείας
αποψιλώνεται και συμπυκνώνεται ώστε να είναι ασφαλής η χρήση των γερανών κχιι των άλλων
μηχανημάτων. Μετά την εγκατάσταση, το μεγαλύτερο μέρος της πλατείας μπορεί να
αποκατασταθεί με επανατοποθέτηση της φυτικής γης που απομακρύνθηκε, φυτεύσεις κλπ.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ
Για τη σύνδεση των μηχανών με το κέντρο ελέγχου/ υποσταθμό ανύψωσης τάσης κατασκευάζεται
εσωτερικό δίκτυο μέσης τάσης (20.000 V). Το δίκτυο αυτό είναι υπόγειο και οδεύει κατά μήκος της
εσωτερικής οδοποιίας. Για τη μεταφορά της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας κατασκευάζεται
εξωτερικό δίκτυο συνήθως υψηλής τάσης (140 KV) από τον υποσταθμό μέχρι τη γραμμή υψηλής
τάσης της ΔΕΗ. Το δίκτυο αυτό είναι εναέριο.
Άλλες επεμβάσεις δεν είναι απαραίτητες. Οι προηγούμενες χρήσεις της γης στο χώρο του αιολικού
πάρκου (γεωργία- κτηνοτροφία) είναι δυνατόν να συνεχιστούν και μετά την εγκατάσταση.

1.2.7 ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Το νομικό πλαίσιο

είναι ο πλέον καθοριστικός παράγοντας για την ανάπτυξη της αιολικής

ενέργειας. Ίσως κάποιος να πίστευε πως το αιολικό δυναμικό ήταν πιο σημανηκό, αλλά τα
παραδείγματα χωρών, Γερμανία, όπου με σαφώς χαμηλότερο αιολικό δυναμικό από το δικό μας,
αλλά με λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο, η χώρα είναι πρώτη στον κόσμο, αποδεικνύουν ότι το
θεσμικό πλαίσιο είναι το A της ανάπτυξης, όπως και να το δει κανείς. Η χώρα μας είναι το αντίθετο
παράδειγμα : εκπληκτικό αιολικό δυναμικό και ανεπαρκές, γραςιειοκρατικό, χρονοβόρο θεσμικό
πλαίσιο κράτησαν την ανάπτυξη της .

Παρακάτω τιαρατίθενται οχ νόμοι τιου διέτιουν την εφαρμογή και την ανάπτυξη της αιολικής
ενέργειας οι οποίοι είναι ένα πολύ καλό αντικείμενο για μελέτη και κρίση.

Ο νέος N0110C
ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ 3468 06 ΦΕΚ 129 27.06.2006
ΚΥΑ 104247/ΕΥΠΕΛ'ΠΕΧηΔΕ και Ι04248/ΕΥΠΕ7ΥΠΕΧηΔΕ ΦΕΚ 663Β 26.5.2006
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Ν 3468-2006 ΑΠΕ

Ιστορικό του νέου Νόιιου
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΕ ΕΚΔΟΣΗ Β1 26 4 2005
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΤΑΕΝ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ 01 07 2005
ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΑΠΕ 1ΑΝ 2006
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΛΕΤΑΕΝ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΜΑίΟΣ 2006
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m

Οι προττ/ούιιενοι Νόιιοι
ΝΟΜΟΣ 2244 94

ΦΕΚ 168 07.10.1994

ΝΟΜΟΣ 2773 99

ΦΕΚ 286 22.12.1999

ΝΟΜΟΣ 2941 01 ΦΕΚ 201 12.09.2001

Πο. Διατάγοατα. Υπ. Αποφάσεκ στην Ανάπτυ&ι των ΑΠΕ
ΥΑ 2708 761 1987
ΥΑ 8295 385 1995
ΥΑ 12230 1560 1999
ΥΑ 1726 2003
ΡΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ 129
ΡΑΕ ΟΔΗΓΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 136
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΕ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΑΠΕ
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ

Δελτίο Τύπου νια ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΡΟΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΠΡ 2006

ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Πρόκειται για τη μηχανική ενέργεια του ύδατος που μπορεί κυρίως και συνήθως να δεσμευθεί σε
υδατοπτώσεις, ενώ μικρότερο ενδιαιρέρον παρουσιάζουν οι περιπτδκτεις των παλιρροιών (λόγω της
σπανιότερης, γεοιγραφικά, εμιράνισής τους) και της ενέργειας των κυμάτων (δεν είναι ακόμα
οικονομικά ελκυστικές οι τεχνολογίες αξιοποίησής τους).
Περίπου το ένα τέταρτο της ηλιακής ενέργειας που προστιίπτει στη γη καταναλώνεται για την
εξάτμιση ύδατος. Έτσι, οι υδρατμοί στην ατμόσφαιρα αντιπροσωπεύουν μια τεράστια ενεργειακή
αποθήκευση που ανανεώνεται συνεχώς. Όμως, το μεγαλύτερο μέρος της ανακυκλώνεται στην
ατμόσφαιρα, όταν οι υδρατμοί συμπυκνώνονται για να σχηματίσουν βροχή ή χιόνι, και μόνο ένα
μικρό τμήμα της (μικρότερο από 0,1 %) είναι δυναμικά διαθέσιμο κατά την περίπτωση που η βροχή
πέφτει στην ξηρά.
Η υδροηλεκτρική τεχνολογία είναι μια από τις κύριες ενεργειακές τεχνολογίες καθώς καλύπτει περί
το 20 % των παγκοσμίων αναγκών σε ηλεκτρισμό, ενώ στις αναπτυσσόμενες χώρες φθάνει το 40
%. Η δυναμικότητα των μεγάλων υδροηλεκτρικών σχημάτων μπορεί να είναι πολλαπλάσια αυτής
των συμβατικών σταθμών. Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι ιδιαίτερα αποδοτικοί, αξιόπιστοι και
με μεγάλο χρόνο ζωής. Είναι ρυθμιζόμενοι και εισάγουν ένα στοιχείο αποθήκευσης στο σύστημα
παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας. Στη χώρα μας έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό τα
υδροηλεκτρικά έργα, τουλάχιστον για τις περιοχές που εμφανίζουν υψηλό δυναμικό. Έτσι η Δ.Ε.Η.
έχει εγκαταστήσει υδροηλεκτρικές μονάδες συνολικής ισχύος 3.052,4 MW, ώστε πλέον σημαντικό
ενδιαφέρον και δυναμική εμςχχνίζουν τα μικρά υδροηλεκτρικά έργα

1.3.2

ΒΑΣΙΚΗ ΑΡΧΗ

Έστω υδατόπτωση παροχής Q (m^/s). Αν η πυκνότητα του νερού είναι Ρ (kglm3), τότε η
κατερχόμενη μάζα έχει ρυθμό ροής ρ χ Q και ο ρυθμός απώλειας της δυναμικής ενέργειας Ρο του
ρευστού που κατέρχεται είναι (σε W) :

Po = p x Q x g x f f

όπου g (m/s^) είναι η επιτάχυνση της βαρύτητας και Η (tn) η κατακόρυφη συνιστώσα της διαδρομής
του ύδατος. Ο στόχος είναι ακριβώς η χρήση αυτής της ισχύος για περιστροφική κίνηση άξονα.

51

Σε αντιδιαστολή με άλλες ττηγές ενέργειας, δεν υπάρχουν θερμοδυναμικοί ή άλλοι περιορισμοί
στην αξιοποιήσιμη ισχύ, που μπορεί να υπολείπεται από την υπολογιζόμενη με την παραπάνοι
σχέση μόνο λόγω της ενέργειας που απαιτείται για την απομάκρυνση του ύδατος από τον
υδροστρόβιλο.
Εμφανίζονται όμως απώλειες ισχύος κατά τη ροή των ρευστών προς το στρόβιλο λόγω τριβών Η,ρ
που συνήθως δεν ξεπερνούν το 30% του μανομετρικού Η.
Το αποτέλεσμα είναι η αντίστοιχη μείωση του τελικά διαθέσιμου μανομετρικού Hs (m) .·

Hi = Η

Ηιρκα/ της ισχύος Ρ = p x Q x g X Ηδ

Από την σχέση Po = P x Q x g x H προκύπτει ότι με σταθερό το Η και με σταθερό και το Q
(διατηρώντας πλήρη τον αγωγό τροφοδοσίας του ύδατος προς τον στρόβιλο) η λαμβανόμενη ισχύς
είναι σταθερή και ίση προς την ονομαστική, και τούτο είναι ένα σημανπκό πλεονέκτημα των
υδροηλεκτρικών συστημάτων για τα οποία τελικά δεν απαιτείται εξοπλισμός μεγαλύτερης ισχύος
από της συνήθως χρησιμοποιούμενης (όπως συμβαίνει με άλλες ανανεώσιμες ττηγές).
Για να έχει ενδιαφέρον μια υδατόπτωση θα πρέπει να έχει σημαντικά Q και Η. Συγκεκριμένα θα
πρέπει η περιοχή να έχει βροχόπτωση μεγαλύτερη από 40 cm/y, να κατανέμεται η βροχόπτωση
αυτή ομαλά στη διάρκεια του χρόνου, να υπάρχει κατάλληλη συγκράτησή της και μια περιοχή
αποθήκευσης του ύδατος. Όπου προσφέρονται οι παραπάνω συγκυρίες, η υδροηλεκτρική ενέργεια
εμφανίζεται ως η πιο ανταγωνιστική

1.3J ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
1.3.3.1

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ένα πλήρες υδροηλεκτρικό σύστημα συμπεριλαμβάνει την πηγή ύδατος, τη σωλήνωση όδευσης
του ύδατος από την πηγή στον υδροστρόβιλο, το σύστημα ελέγχρυ ρύθμισης της ροής, τον
υδροστρόβιλο, τη γεννήτρια ρεύματος, το ρυθμιστή της γεννήτριας και τέλος τις καλωδιώσεις για
τη μεταφορά /διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας.
Το υδατόφραγμα εξασφαλίζει σταθερή προμήθεια ύδατος προς το σύστημα δίχως διακυμάνσεις
και επιτρέπει την αποθήκευση ενέργειας στον ταμιευτήρα. Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί και
για άλλους σκοπούς όπως ως οδός ή για την προμήθεια ύδατος.
Λόγω των σταθερών συνθηκών λειτουργίας, οι υδροστρόβιλοι έχουν σημαντικό χρόνο ζωής που
μπορεί να ξεπερνά τα 50 έτη. Το κόστος τους αυξάνει με την παροχή Q.

Σύμφ<ονα με τη σχέση
Po = P x Q x g x H ,
συμπεραίνεται ότι για την ίδια ισχύ, οικονομικότερη φαίνεται η υδατότπωση με το μεγαλύτερο Η.
Επιτυγχάνουν απόδοση μετατροπής της τάξης του 90% και η διαστασιολόγησή τους γίνεται για τα
δεδομένα της ξηράς εποχής (ελάχιστη παροχή), ώστε λατουργούν σε πλήρες φορτίο καθόλη τη
διάρκεια του έτους.
Σημαντικό κόστος του εξοπλισμού αποτελεί η σωλήνωση όδευσης των υδάτων προς το
στρόβιλο. Κατασκευάζεται με μεγάλη διάμετρο για περιορισμό των απωλειών τριβών στο ένα
δέκατο του ύψους της υδατόπτωσης (οι τριβές είναι ανηστρόφοις ανάλογες προς την πέμπτη
δύναμη της διαμέτρου). Για μικρές εγκαταστάσεις επιλέγεται ως υλικό για τη σωλήνοοση το PVC
που είναι οικονομικό και προκαλεί μικρή πτώση πίεσης λόγω τριβών, ενώ για μεγάλες
εγκαταστάσεις μπορεί να επιλέγεται ο χάλυβας, το τσιμέντο ή ο χυτοσίδηρος. Μεγάλο μήκος
σωλήνωσης έχει ως αποτέλεσμα υψηλό κόστος και μεγάλες απώλειες ισχύος λόγω τριβών. Επο
μένως για το ίδιο κατακόρυφο Η, οικονομικότερη είναι η θέση με τη μεγαλύτερη κλίση, όπου
αντίστοιχα το μήκος της απαιτούμενης σωλήνοκτης θα είναι μικρότερο. Στην κορυφή της
σωλήνωσης

τοποθετείται

φίλτρο

με

τη

μορφή

δικτυώματος

για

απομάκρυνση

συμπαρασυρόμενων τεμαχιδίων (π.χ. φύλλα) που θα μπορούσαν να αποφράξουν τη σωλήνωση.
Το κόστος του συστήματος ποικίλλει σύμφωνα με το σχήμα (μεγάλης ή μικρής υδατόπτωσης) και
τη δυναμικότητά του. Το κόστος ανά kW μειώνεται με την αύξηση του ύψους της υδατόπτωσης και
με τη δυναμικότητα της μονάδας. Όσον αφορά στην ανάλυση του κόστους, τα έργα τωλιτικού
μηχανικού συνιστούν κατά μέσο όρο το 60 % του προϋπολογισμού ενώ το υπόλοιπο 40 %
αντιστοιχεί στο μηχανολογικό εξοπλισμό

1.3.3.2

ΤΥΠΟΙ ΥΔΡΟΣΤΡΟΒΙΛΩΝ ΚΑΙ ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ

Τα μεγάλα συστήματα (MW) χρησιμοποιούν συνήθως ειδικής κατασκευής γεννήτρια που κινείται
με τον ίδιο άξονα του στροβίλου. Πράγματι, συνήθως δεν ειραρμόζεται κιβώτιο πολλαπλασιασμού
των στροφών, και έτσι η ταχύτητα περιστροφής του στροβίλου ρυθμίζεται ώστε να είναι σε
συμφωνία με την ηλεκτρική γεννήτρια. Όμως, οι ταχύτητες στους στροβίλους δεν είναι ποτέ τόσο
υψηλές όσο υπαγορεύουν οι γεννήτριες και με επιπλέον δεδομένο ότι η παραγόμενη τάση είναι
ανάλογη της συχνότητας δικαιολογείται γιατί η αρχική ηλεκτροπαραγωγή είναι σε τάση
χαμηλότερη των 400ν AC. Αντίθετα στα μικρά συστήματα (10 kW) χρησιμοποιούνται
τυποποιημένες γεννήτριες που απαιτούν υψηλούς ρυθμούς περιστροφής, ώστε απαιτείται αύξηση
των στροφών με κατάλληλο πολλαπλασιασμό που οδηγεί σε πρόσθετες απώλειες ισχύος της τάξης
του 10-20 %.
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Όσον αφορά στους στροβίλους διακρίνουμε δύο τύττους, της ώσεως και της αναδράσεως. Στην
πρώτη κατηγορία κατατάσσεται ο στρόβιλος Pelton, ενώ στη δεύτερη κατηγορία οι τύποι Francis
και Kaplan, που αναπτύσσονται παρακάτω.

Εικ. 1.25 Τομή ατροβίλου Pelton

Εικ. 1.26 Η ιττερωτή στροβίλου Francis

Στρόβιλοι (οθήβειος
Στους στροβίλους αυτούς το υδατόρευμα προσττίπτει με μορφή μέσω ακραφυσίου (εγχοτήρα) στο
δρομέα του στροβίλου που περιβάλλεται με διατάξεις μοριρής διπλοό-κυπέλλου περιφερειακά. Το
ρεύμα προσκρούει στην επαφή των δύο κυπέλλων και μοιράζεται αντίστοιχα σε δύο ρεύματα τα
οποία ακολουθούν τη μορφή των κυπέλλων αποκτώντας τελικά ανάστροφη σχεδόν πορεία, και
ασκώντας αντίστοιχα δύναμη στα κύπελλα του δρομέα για την περιστροφή του. Συγκεκριμένα, ας
θεωρήσουμε ότι η ταχύτητα στο τζετ είναι ατ ενώ η γραμμική ταχύτητα περιστροφής των κυπέλλων
του στροβίλου είναι uo' και ότι το ρεύμα χωρίζεται στα δύο με αντίστοιχες ταχύτητες ul και υ2.
Τότε η αρχή της διατήρηση της ορμής παίρνει τη μορφή

2

Uj. — ΐί^ = Vz (u^ +U )

και θεωρώντας ότι τα δύο ρεύματα αποκτούν την ίδια ταχύτητα προκύπτει;

Η αλλαγή στην ορμή θα συμπίπτει με τη δύναμη F που εφραρμόζεται κατά τον άξονα αυτό (του
τζετ) στον δρομέα του στροβίλου, και θα είναι;

F=QQ(iir
Με δεδομένο ότι ο δρομέας κινείται με γραμμική ταχύτητα στην περιφέρεια uo προκύπτει η
εφραρμοζόμενη ισχύς Ρ από τη δύναμη F ;
Ρ = F u ^ = 2oQ (u ^ - u j

Αν θέσουμε Uo=au, εύκολα συμπεραίνουμε ότι το παραπάνω μέγεθος μεγιστοποιείται για α=1/2,
δηλαδή

U o= l/2

u, οπότε στην περίπτωση αυτή είναι τελικά;

Ρ = ¥2 q Q u^~
Παοατήοηση Το συμττέρασμα ότι η βέλτιστη ταχύτητα για τα πτερύγια είναι η μισή του
υδατορεύματος μπορεί να γίνει κατανοητό και <ος εξής .Έστω ότι το υδατόρευμα κινείται με
ταχύτητα u και το κύπελλο με u/2. Τότε παρατηρώντας το υδατόρευμα από το κύπελλο, η σχετική του
ταχύτητα θα είναι u/2, και στην ιδανική περίπκοση θα ανακλάται τέλεια απομακρυνόμενο από το
κύπελλο με την ίδια ταχύτητα u/2. Επομένως, και συνεκτιμώντας την ταχύτητα του κυπέλλου, η ταχύ
τητα του ανακλόμενου ρεύματος θα είναι (-u/2) σχετική ταχύτητα ως προς το κύπελλο, όπως
εξηγήθηκε και (u/2), που είναι η κίνηση του κυπέλλου, δηλαδή(-ιι/2) +(u/2) - 0 . Επομένως το
υδατόρευμα θα ακινητεί στο στρόβιλο και άρα θα έχει προσδώσει έτσι στο δρομέα όλη την κινητική
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του ενέργεια.
Εφαραρμόζοντας το θεώρημα Bernoulli στην αρχή του σωλήνα μεταφοράς και στη θέση του τζετ
προκύπτει l/2ur^ ~ gH. και αγνοώντας τις τριβές στη σω^τρ/ωση, υπολογίζουμε την ταχύτητα του
τζετ
Ur = ( 2 g H ^ )

EtK.

'Δ

\jn

Ροη τζετ χρος διχλό κύπελλο τροχού Pehon

Θεωρώντας ότι υπάρχουν Πχ ακροφύσια, το καθένα με επαράνεια Α,, και ότι ο στρόβιλος έχει
μηχανική απόδοση Πμ προκύπτει

Ρμ

=%

Q Q «τ' =

% ”τ^ τ Q (-S

Από τη σχέση αυτή συμπεραίνεται ότι για αύξηση της ισχύος απαιτείται αύξηση της συνολικής
επιφάνειας των τζετ Πχ , Αχ .Καθώς η αύξηση της Αχ θα σήμαινε και αντίστοιχη αύξηση και του
μεγέθους του στροβίλου, είναι πλέον συμφέρουσα η αύξηση του αριθμού των τζετ Πχ που πρακτικά
όμως δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 4, καθώς πέραν αυτής της τιμής η διάταξη γίνεται σύνθετη
και επιπλέον συμβαίνει αλληλοεπίδραση μεταξύ των ρευμάτων τιου επιδρά αρνητικά στην
απόδοση. Στην περίπτωση των τεσσάρων εγχυτηρίων , αυτοί τοποθετούνται στην περκρέρεια του
στροβίλου, ανά 90°
Από την προηγούμενη σχέση της ισχύος, θεωρώντας την ύπαρξη ενός τζετ και εισάγοντας τις τιμές
για ρ και g, προκύπτει εκτίμηση της διαθέσιμης ισχύος υδατόπτιοσης (σε kW), ανά μονάδα
επιφανείας υδατορεύματος
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Ρ ^45Α ^Η ^^Εάν ο στρόβιλος ^ριστρέφεται με γωνιαιτή ταχύτητα ω (=Ue/R, όπου R είναι η ακτίνα ι
στροβίλου), τότε η ισχύς Ρ υπολο)’ίζεται από την εφαρμοζόμενη δύναμη με τη σχέση

και από τη σχέση αυτή συμπεραίνεται ό π όσο μεγαλύτερος είναι ο ρυθμός περιστροφής τόσο
μικρότερο είναι το μέγεθος του στροβίλου.
Αυτός ο τύπος στροβίλου (ίΰθήσεως), ορίζεται ως τροχός Pelton, και προτιμάται για μεγάλες
υδατοπτώσεις, άνω των 250 m. Πρόκειται επομένως για τροχό με σειρά από διπλά κύπελλα
τοποθετημένα στην περιφέρειά του, στην επαιρή των οποίων προσπίπτει με ορμή (με τη χρήση
κατάλληλου εγχυτήρα) και μοιράζεται υδατόρευμα με αποτέλεσμα την περιστροιρή του τροχού.
Από το παραπάνω σχήμα όπου δίνεται η εξέλιξη της απόδοσης του στροβίλου αυτού (ως προς την
ονομαστική) σε σχέση με την τιαροχή, για σταθερό μανομετρικό, διαπιστώνεται ότι ο στρόβιλος
προσφέρεται για σημαντικό εύρος παροχών

Όπως εξηγήθηκε, λόγω υδραυλικής πολυπλοκότητας και επίδρασης στην απόδοση, ο τροχός
Pelton δεν μπορεί να έχει περισσότερα από τέσσερα τζετ. Επομένως για να χειρισθεί μεγάλες
παροχές θα πρέπει να έχει και αντίστοιχα μεγάλο μέγεθος, που μπορεί να μην είναι οικονομικό στην
περίπτωση που η υδατόπτωση δεν είναι πολύ μεγάλη. Στην περίπτωση αυτή προσιρέρεται μια
παραλλαγή του τύπου αυτού, ο στρόβιλος Turgo, στον οποίο τα διπλά κύπελλα έχουν
αντικατασταθεί από μονά και αβαθή, ώστε το υδατόρευμα προσπίπτει από τη μία πλευρά (σε
πολλές θέσεις στην περιφέρεια πλέον, και για το λόγο αυτό και μπορεί να χειρισθεί μεγαλύτερες
παροχές από τροχό Pelton αντίστοιχου μεγέθους), και απομακρύνεται από την άλλη

π IV. 1.4 :Εξέλιξη της απόδοσης η ως προς τη μεγίστη η .„ σε σχέση με τη παροχή Q για σταθερό μανομετρικο σε
στρόβιλο PeltoD

Στρόβιλοι αναδράσεως
Όπο)ς δείξαμε για τους στροβίλους ωθήσεως, για αύξηση της ισχύος απαιτείται αύξηση της
συνολικής επιφάνειας των τζετ Πχ , Αχ που πρακτικά σημαίνει αύξηση του αριθμού των τζετ Πχ
Καθώς στους στοβίλους ωθήσειος τα τζετ δεν μπορούν να ξεπεράσουν τα 4, μπορεί να ειραρμοστεί
εναλλακτική διάταξη με διαχυτήρες που θα μοιράζουν τη ροή σε όλη την περιφέρεια του δρομέα
δίχως όμως να έχει τη μορφή τζετ. Στην περίπτωση αυτή:
(α) όλος ο δρομέας είναι βυθισμένος στο νερό και
(β) καθώς υπάρχει εισροή από όλη την περιφέρεια (στρόβιλος ακηνικής ροής) η εκροή
συμβαίνει από τον άξονα του στροβίλου (αντίθετη λειτουργία από των φυγόκεντρων αντλιών,
όπου η αναρρόφηση είναι αξονική και η έξοδος περκρερειακή).
Ένας τέτοιος στρόβιλος ορίζεται ως τύπου Francis, και τα παραπάνω αποτελούν ακριβώς τις
θεμελιώδεις διαφορές του από το στρόβιλο Pclton. Προσιρέρεται για μικρές υδατοπτώσεις, και ας
σημειωθεί ότι είναι ο πιο συχνά συναντώμενος σε υδροηλεκτρικούς σταθμούς όπου η υδατόπτωση
είναι από 2 έως 200 m. Στο παρακατω σχήμα δίνεται η εξέλιξη της απόδοσης του στροβίλου Francis
(ως προς την ονομαστική) σε σχέση με την παροχή, για σταθερό μανομετρικό. Αλλος στρόβιλος
αναδράσεως είναι ο Kaplan (τύπου έλικας) όπου και αυτός είναι αξονικής ροής και συνιστάται για
μεγάλες ογκομετρικές παροχές και όπου το ύψος της υδατόπτωσης είναι μόνο μερικά μέτρα.

Πιν. 1.5 :Εξέλιξη της απόδοσης η ο>ς προς τη μίγιστη

βε σχέση με τη παροχή Q για σταθερό μανομετρικο σε

στρόβιλο Francis

Επιλογή μεταξύ των στροβίλων
Ο κάθε στρόβιλος έχει ικανοτωιητνκή ατϊόδοση για κάποιες συνθήκες, ενώ για άλλες προσφέρεται
άλλος τύπος ως καταλληλότερος. Έτσι ο Francis αποδίδα καλύτερα όταν η ταχύτητα των
πτερυγίων είναι παραπλήσια με αυτή του ύδατος. Όταν η υδατόπτωση έχα υψηλό μανομετρικό,
τότε είναι αντίστοιχα αυξημένη και η ταχύτητα του ρευστού, ώστε στην περίπτωση εψαρμογής
Francis θα έπρεπε να ήταν ψηλή η ταχύτητα περιστροφής. Για τις συνθήκες αυτές επιλέγεται ο
τροχός Pclton, όπου η ταχύτητα των πτερυγίων είναι η μισή αυτής του ύδατος. Επίσης, στην
περίπτωση χαμηλού μανομετρικού, θα έπρεπε στον Francis να αυξηθεί η επιφάνεια εισόδου και να
αυξηθεί η συστροφή των πτερυγίων του δρομέα. Η μετατροπή αυτή οδηγεί τελικά στο στρόβιλο
τύπου έλικας (όπου η ακτίνα του ρεύματος τροφοδοσίας συμπίπτει με αυτή του στροβίλου), και
αντίστοιχα στην εφαρμογή του στρόβιλου Kaplan.
Αμέσως παρακάτω ορίζεται ένα χαρακτηριστικό μέγεθος που επιτρέπει την επιλογή του
καταλληλότερου στροβίλου. Καθώς η δυναμική ενέργεια μετατρέπεται σε κινητική στην είσοδο του
στροβίλου, δείξαμε ότι το υδατόρευμα θα έχει ταχύτητα;

u, = ( 2 g H j'’
Η διαθέσιμη ισχύς θα είναι αντίστοιχα:
Ρμ = ^μ ^ τ

^ ^<5 = ''μ " τ ^ τ Q S ^ d =

“τ^ V

όπου Vt η ογκομετρική παροχή του ρεύματος, ενώ ειραρμόσαμε και τη σχέση
θεωρώντας υδατόρευμα κυκλικι'ις γεωμετρίας.

= πτ,

Τα τιτερύγχα του στροβίλου κινούνται αντίστοιχα με ταχύτητα υσ που σχετίζεται με την ακτίνα του
R και τη γωνιακή του ταχύτητα ω ως εξής:

Με βάση την τελευταία σχέση της ισχύος, κατάλληλη εισαγωγή των R και υσ στη σχέση αυτή και
αναδιάταξη των όρων της, προκύπτει τελικά

rJR

=0 , 3

3

5

uj S

όπου το S ορίζεται ως aoi6u0c σγύαατοο του στροβίλου και είναι:

S = Ι ω

e ~ ‘'· ( ί Η ^ - ^ '- Ί

I.3 J J ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΜ ΑΠΟΔΟΣΗ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚηΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Διακρίνουμε δύο συστήματα, τα ελεύθερα συστήματα δίχοις αποθήκευση (run-off river scheme)
και τα μεγαλύτερα συστήματα όπου εφαρμόζεται αποθήκευση με φράγμα.
Γενικά απαιτείται η ύπαρξη δεδομένων ροής της υδατόπτωσης, καθώς είναι μεταβλητή στη
διάρκεια του χρόνου, είναι δε τόσο πιο αξιόπιστα τα στοιχεία αυτά όσο καλύπτουν περισσότερα
έτη. Τα δεδομένα αυτά ακολούθως απεικονίζονται σε κατάλλη καμπύλη δαίρκειας ροής (Flow
Duration Curve, FDC), με άξονα τετμημένων τα ποσοστά του χρόνου τ (0<τ<1), για τα οποία η ροή
ξεπερνούσε διάφορες τιμές, και άξονα τεταγμένων τις ημές ροής (m3/s). Το ζητούμενο είναι η
προδιαγραφή επιλογής του στροβίλου με βάση τη μεταβλητότητα της ροής Q, και δίχως την
εφαρμογή αποθήκευσης.
Από τη συνολική εκάστοτε ροή, ένα σταθερό τμήμα δεν αξιοποιείται αλλά παρακάμπτει το
στρόβιλο ώστε να διασώζεται σε αυτό ο ιχθυοπληθυσμός του υδατορεύματος. Αν εγκατασταθεί
στρόβιλος που να ανταποκρίνεται στη μέγιστη ροή (μετά την αιραίρεση της παράκαμψης), θα είναι
μεγάλος και κατά συνέπεια δαπανηρός, ενώ θα αξιοποιείται κατά μικρό μόνο διάστημα του έτους.
Εκτός αυτού, δεν θα λειτουργεί ένα μεγάλο διάστημα του έτους αιρού η πλειοψηφία των
στροβίλων λειτουργούν αποδοτικά για παροχές τουλάχιστον ίσες προς το 30 % της ονομαστικής
τους. Σαν μια κατ'αρχήν προσέγγιση στη λύση του προβλήματος, ενδεικνυόμενη ονομαστική
παροχή του στροβίλου Qi μπορεί να είναι αυτή η οποία ξεπερναέται στα 25 % του έτους.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η ετήσια απόδοση ενέργειας εκτιμάται, σαν πρώτη προσέγγιση,
μετρώντας την επιφάνεια κάτω από την FDC μειωμένη κατά το τμήμα που περιορίζεται οριζόντια
και άνω από τη γραμμή που αντιστοιχεί στην ονομαστική ροή Q 1 επίσης οριζόντια αλλά κάτω από
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τη γραμμή τιου αντιστοιχεί στην εφεδρεία, και τέλος δεξιά από την κατακόρηκρη που αντιστοιχεί σε
ροές που υπολείπονται της 0,3 χ Qi ώστε δεν λειτουργεί ο στρόβιλος. Το αποτέλεσμα της
ολοκλήρωσης αυτής είναι η μέση ετήσια παροχή <Q> :

<Q> = I

Qj, Q } άτ

με τα όρια ολοκλήροκιης να είναι από 0 έως to όπου to είναι το ποσοστό του χρόνου για το οποίο η
ροή υπολείπεται της 0,3 χ Qi Τότε η μέση ετήσια ισχύς είναι(σε kW):

<Ρ> = n x p x g x / / <Q> / /ΟΟΟ

όπου η είναι η απόδοση της μετατροπής της υδατόπτωσης σε ηλεκτρισμό. Η ετήσια παραγόμενη
ενέργεια θα είναι (σε kW h):

Ε = < Ρ > χ3 6 5 χ2 4

1.3.4

Η ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

Το μέχρι σήμερα αναξιοποίητο υδροηλεκτρικό δυναμικό της ηπειρωτικής κυρίως Ελλάδος, θα
μπορούσε να καλύψει σημαντικό ποσοστό της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Σε αρκετές
περιοχές της Ηπείρου μπορούν να κατασκευαστούν από ιδιώτες μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Μια από τις αναξιοποίητες πλουτοπαραγωγικές πηγές της Ηπείρου αποτελεί το τεράστιο υδάτινο
δυναμικό το οποίο σύμφωνα με συντηρητικές εκτιμήσεις (ραίνεται να πλησιάζει το 30% του
συνολικού “φρέσκου” νερού της Ελλάδας. Όλοι οι ποταμοί της Ηπείρου έχουν τις πηγές τους (ττην
οροσειρά της Πίνδου. Η οροσειρά της Πίνδου έχει σημαντικές βροχοπτώσεις και εδαιρολογία τέτοια
ώστε να μπορούμε να εκμεταλλευτούμε το υδάτινο δυναμικό από μεγιίλες υψομετρικές διαιρορές
ενώ από την (ίλλη πλευρά το έδαιρος της οροσειράς είναι τέτοιο που ευνοεί τη δημιουργία τεχνητών
λιμνών και δεξαμενών ύδατος.
Πρέττει να σημειωθεί εδώ, ότι ενώ η ηλεκτρική ενέργεια παράγεται τη στιγμή που απαιτείται από
τους καταναλωτές το νερό το οποίο αποταμιεύεται σε ταμιευτήρες για μελλονηκή χρήση για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για άρδευση κατά τη διάρκεια ξηρών
περιόδων, σαν απόθεμα νερού, εμπλουτισμό λιμνών, αθλητικά γεγονότα, τουρισμό κ.λ.π.

Παράλληλα το κύριο κριτήριο για την κατασκευή ή όχι ενός υδροηλεκτρικού εργοστασίου δεν
είναι μόνο η δυνατότητα τιαραγιογής φτηνής και καθαρής για το περιβάλλον ενέργειας αλλά η
σωστότερη, οικολογική επέμβαση στη φύση για διατήρηση της φύσης της περιοχής και τη σωστή
Περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας.
Οι μέχρι τώρα έρευνες έδειξαν ότι στην Ήπειρο μπορούν να δημιουργηθούν μέχρι 18 μεγάλα
υδροηλεκτρικά εργοστάσια καθώς επίσης μέχρι και 50 περίπου μικρά, που μπορούν να ταφάγουν
5,000

GWh περίπου ετησίως. Η παραγωγή αυτή ενέργειας αντιστοιχεί στο 25% του αξιοποιήσιμου

υδάτινου δυναμικού της χώρας και στο 15% της καταναλισκόμενης ισχύος στην Ελλάδα ανά έτος

Η πρόσφατη νομοθεσία που αιρορά την δυνατότητα του ιδιωτικού τομέα να παράγει ηλεκτρική
ενέργεια, αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το ενδιαιρέρον επενδυτών στον τομέα των Α.Π.Ε.
Πολλές Κοινότητες αλλά και ιδιώτες έχουν εκφράσει το ενδιαφέρον τους για την κατασκευή και
εκμετάλλευση μικρών υδροηλεκτρικών εργοστασίων. Επιπρόσθετα, συνήθως τέτοιες επενδύσεις
επιχορηγούνται και συγχρηματοδοτούνται από το Ελληνικό Κράτος και την Ευρωπαϊκή Ένωση.Ο
αναπτυξιακός νόμος 2601 του 1998 επιχορηγεί με 40% του συνολικού κόστους του έργου.

Υδροηλεκτρικό

Εγκατεστημένη Ισχύς

Ετήσια Παραγιογή

Έτος έναρξης

Εργοστάσιο

MW

GWh

λειτουργίας

Λούρος

10

Πουρνάρι

30

360

1981

Πηγές Αώου

210

170

1991

1952

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

Ως βιομάζα ορίζονται όλοι οι τύτιοι ζώσης ύλης που μπορούν να μετατραπούν σε κάποια μορφή
ενέργειας. Νοούνται έτσι τα ξύλα, απόβλητα ξυλείας, φλούδια σιταριού, κελύφη ξηρών καρπών,
φλοιός ρυζιού, απορρίμματα, ανθρώπινα και ζωικά περιττώματα, απόβλητα ζαχαροκάλαμων και
οργανικές εκροές ρευμάτων ή λιμνών. Η ξηρή ύλη βιομάζας που ανακυκλώνεται στη βιόσφαιρα
είναι περίπου250Χ109 t/y, από την οποία είναι άνθρακας οι 100X109 t/y (μόλις το 0,5% αυτή
χρησιμοποιείται για ανθρώπινες τροφές). Η ενέργεια φωτοσύνθεσης αντίστοιχα είναι 2X1021 J/y
(=0,7X1014 W). Από τα παραπάνω η πιο σημαντική ενεργειακά μορφή είναι το ξύλο και τα
απόβλητα ξυλείας. Υπάρχουν περίπου 3,9Χ 109 εκτάρια δασικής έκτασης στον κόσμο από τα
οποία τα 1,6X109 είναι οικονομικά εκμεταλλεύσιμα. Η ενέργεια που διατίθεται με καύση της
βιομάζας ποικίλλει από περίπου 10 MJ/kg για το πράσινο ξύλο σε περίπου 40 MJAtg για τα λίπη
και έλαια, και 55 MJ/kg για το μεθάνιο. Η βιομάζα αποτελείται κυρίως από υδατάνθρακες που
κατά μέσο όρο έχουν θερμότητα καύσης 20 MJ!kg ξηρής ύλης.
Η βιομάζα μπορεί να χαρακτηρίζεται ως ανανεώσιατι και αη ρυπαίνουσα πηνύ ενέργειας. Η
αρχική ενέργεια του συστήματος βιομάζα- οξυγόνο προέρχεται από τον ήλιο, ενέργεια που
δεσμεύουν τα φυτά κατά την ανάπτυξή τους με τη διαδικασία της ςκοτοσύνθεσης, όπως μπορεί να
αποδοθεί απλουστευμένα με την εξίσωση:
CCh + 2 Η2Ο ->(φως) Οι + [CHjO] +Η2Ο
Η ηλιακή ακτινοβολία παρέχει την απαιτούμενη ενέργεια ώστε τα δύο άτομα οξυγόνου που
βρίσκονται στα ισάριθμα μόρια νερού στο αριστερό σκέλος της εξίσωσης (σημειωμένα με ό) να
σχηματίσουν το μοριακό οξυγόνο που εμφανίζει πολύ μεγάλη ενέργεια σε σχέση με τα
αντιδρώντα. Με τη φωτοσύνθεση περνά ο άνθρακας από ανόργανη μορφή σε οργανική. Για
παράδειγμα, για τη γλυκόζη η παραπάνω εξίσωση παίρνει τη μορφή:

6CO, + 12Η ,ό

^

6ό , + CgHi;,Og + 6Η,Ο

Αντίστοιχα, με την καύση της σχηματισθείσας βιομάζας - που συμβαίνει κατά την αντίθετη
έννοια των παραπάνω εξισώσεων εκλύεται ακριβώς η ίδια ποσότητα C02 που είχε απορροφηθεί
από το φυτό για την ανάπτυξή του.
Ετιίσης η βιομάζα προέρχεται από ζώσα φυτική ή ζωική ύλη η οποία αναπαράγεται, και

ετιομένως τιαρά την κατανάλωση της η ενεργειακή αυτή μορφή αναδημιουργείται. Πρόκειται
δηλαδή για ανανεώσιμη μορφή ενέργειας, εφόσον βέβαια τηρούνται κανόνες στη χρήση της και
κυρίως όσον αιρορά στα καυσόξυλα, για τα οτιοία θα πρέπει ο ρυθμός υλοτόμησης να μην
ξεπερνά το ρυθμό αναδάσωσης. Το τελευταίο δεν συμβαίνει πάντα καθώς για παράδειγμα σε
χώρες όπως το Σουδάν, η Κένυα, το Νεπάλ, χρησιμοποιούνται καυσόξυλα για το μαγείρεμα, και
ο ρυθμός κατανάλωσής τους ξεπερνά το ρυθμό ανάπτυξης των δασών. Στις περιπτώσεις αυτές η
βιομάζα των δασών είναι πλέον μια εξαντλήσιμη πηγή ενέργειας, και θα μπορέσει να καταστεί
ανανεώσιμη μόνον ειρόσον ειρααρμοστεί εντατική αναδάσωση και επιχειρηθεί περιορισμός της
κατανάλωσης με την εισαγωγή πλέον αποδοτικών μεθόδιον μαγειρέματος(οι ανοικτές εστίες
έχουν πολύ χαμηλή ενεργειακή απόδοση, της τάξης του 5%).
Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα, οπότε ο άνθρακας κατέστη η βασική ενεργειακή πηγή, τα ξύλα
αποτελούσαν την κύρια πηγή ενέργειας. Τα ξύλα χρησιμοποιούνται και πάλι, σε περιορισμένη
όμως κλίμακα και κυρίως στον οικιακό τομέα. Έτσι η χρήση της βιομάζας ίος πηγή ενέργειας
ανέρχεται σε 12% διεθνώς, ενώ σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες φθάνει το 50% της συνολικής
ενέργειας που παράγουν. Περίπου ο μισός παγκόσμιος πληθυσμός χρησιμοποιεί το ξύλο ή άλλη
βιομάζα για το μαγείρεμα. Θεωρώντας ημερήσια κατανάλωση 0,5 έως 1,0 kg ξηρής βιομάζας
κατ' άτομο, προκύπτει ισχύς 10-20 MJ/d ή κατά μέσο όρο 150 W (είναι αυξημένη η κατανάλωση,
λόγω της χαμηλής απόδοσης των ανοικτών εστιών), που για τα 2χ109 άτομα ς>θάνει τα 300 GW.
Εκτός από τις εφαρμογές του οικιακού τομέα, οι βιομηχανίες επίπλων, ξυλείας και- χάρτου
αξιοποιούν τα αντίστοιχα απόβλητα για παραγωγή ατμού, ο οποίος ακολούθως χρησιμοποιείται
για θέρμανση χώρων και σε βιομηχανικές διεργασίες.
Οι εφαρμογές βιομάζας, συμπεριλαμβανομένης της κατανάλωσης προϊόντων ξύλου και
σκουπιδιών, πραγματοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια. Το βασικότερο πρόβλημα στην εφαρμογή
τους είναι η δημιουργία ενός αποτελεσματικού συστήματος συλλογής και διανομής / προμήθειας.
Γενικά τα προϊόντα αυτά είναι μικρής πυκνότητας, δημιουργώντας έτσι σημαντικά προβλήματα
μεταφοράς για την παράδοσή τους στις επιλεγμένες θέσεις κατανάλωσης.
Για τον παραπάνω λόγο εξετάζεται εναλλακτικά η μετατροπή της βιομάζας σε άλλα
καταλληλότερα υγρά, αέρια ή στερεά καύσιμα (βιοκαύσιμα), αντί της αμέσου καύσης της. Στις
κατεργασίες αυτές μετατροπής σε βιοκαύσιμα εμπίπτουν η θερμοχημική πυρόλυση και η
αεριοποίηση. Η πυρόλυση είναι διαδικασία όχι ιδιαίτεραυ ψηλής θερμοκρασίας, όπου εφαρμόζεται
θέρμανση της βιομάζας απουσία αέρα για το σχηματισμό αερίων, υγρών και στερεών καυσίμων.
Αντίθετα, η αεριοποίηση είναι μια υψηλής θερμοκρασίας διαδικασία με την παρουσία οξειδωτικού
(π.χ. αέρα), για την παραγωγή αερίων καυσίμων.
Μια δεύτερη κατηγορία κατεργασιών μετατροπής της βιομάζας είναι οι βιοχημικές, μια των
οποίων είναι η ζύμωση, δηλαδή μικροβιακός μετασχηματισμός οργανικών υλικών που λαμβάνει
χώρα δίχως οξυγόνο και παράγει αλκοόλη και οργανικά χημικά όπως μεθάνιο, αιθανόλη, οξικό οξύ
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και ακετόνη. Η τυτηκή διαδικασία μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε ηλεκτρισμό με τη
χρήση καλλιεργειών ως συλλέκτη είναι για την ώρα αναποτελεσματική.
Αναφορικά με την οικονομικότητα χρήσης της βιομάζας, τούτη εξασφαλίζεται εφόσον
εφαρμόζεται κατεργασία ήδη συγκεντρωμένης ύλης, καθώς το κόστος συλλογής διάσπαρτης
βιομάζας είναι συνήθως μεγάλο και η διαδικασία πολύπλοκη.

1.4.2.

1.4.2.1.

ΑΜΕΣΗ ΚΑΥΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

ΚΑΥΣΗ ΣΕ ΑΕΒΗΤΕΣ

Είναι η απλούστερη και η πιο ανετιτυγμένη από όλες τις διαδικασίες αξιοποίησης της βιομάζας.
Χρησιμοποιούνται ξηρά απόβλητα και υπολείμματα από δάση, αγροκτήματα και πόλεις. Επίσης,
βιομηχανίες που παράγουν υφάσματα ή προϊόντα χαρτιού χρησιμοποιούν τα απόβλητό τους για
την παραγωγή ατμού, ηλεκτρισμού ή θερμότητας, ενώ τέλος χρησιμοποιούνται ξύλα για θέρμανση
σπιτιών σε κατάλληλες θερμάστρες. Μια σημαντική διαφορά στην καύση της βιομάζας, από του
άνθρακα, είναι ότι τα 3/4 ή ^ρισσότερο της ενέργειας της βρίσκεται στα πτητικά συστατικά της,
ενώ για τον άνθρακα το ποσοστό αυτό είναι μικρότερο από το 50 %.
Κατά την άμεση καύση εγείρεται πρόβλημα τόσο από το ότι τα καύσιμα αυτά έχουν υψηλή υγρασία
και είναι ογκώδη, όσο και από τη ρύπανση που προκαλούν λόγω των αερίων και στερεών που
εκλύονται. Για βιομηχανική εφαρμογή χρησιμοποιούνται ειδικοί καυστήρες / λέβητες με κατάλληλο
σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου ενώ επιχεφείται επίσης κατάλληλη τυποποίηση της α' ύλης
(τεμαχισμός και πύκνωση). Τα τυποποιημένα καύσιμα ορίζονται RDF (Refuse Derived Fuels) ενώ σε
περίπτωση που επιπλέον υφίστανται πύκνωση ορίζονται (ος d-RDF (densified RDF). Προσφέρονται
πέντε μέθοδοι πύκνωσης της βιομάζας:

1 . κυλινδροποίηση, κατά την οποία παράγονται μικρά τεμάχια κυλινδρικού σχήματος (pellets),
διαμέτρου 3-13 mm.

2 . κυβοποίηση, που χρησιμοποιείται κυρίως για τη μορφοποίηση του άχυρου ή χαρτιού και κατά την
οποία παράγονται κύβοι ακμής 25-50 mm.

3 . πλινθοποίηση, για παραγωγή ακόμα μεγαλύτερων τεμαχίων (μπρικέτες).
4. εξώθηση, κατά την οποία προστίθεται και πίσσα ή παραφίνη για τη συνοχή των σωματιδίων και την
ενίσχυση της θερμογόνου τους.

5 . περιστροφή / συμπίεση, όπου το υλικό (π.χ. άχυρα) συμπιέζεται μεταξύ τεσσάρων περιστρειρομένων
κυλίνδρων για παραγωγή συνεχούς κυλινδρικού υλικού διαμέτρου 13-18 cm που κόβεται ανά 10-30

Αξίζει να σημειωθεί ότι καύσιμο RDF παράγεται και στη χώρα μας, στο Εργοστάσιο Ανακύκλωσης
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στα Ανω Λιόσια, το οτιοίο μετατρέπει σχεδόν το 1/3 των απορριμμάτων της Αττικής σε
ανακυκλώσιμα υλικά. Συγκεκριμένα το Εργοστάσιο δέχεται καθημερινά 1380 τόνους απορρίμματα,
300 τόνους λάσπης (από την Ψυττάλεια) και 130 τόνους κλαδιά και χόρτα. Μετά από κατάλληλη
επεξεργασία παράγει ημερήσια 370 τόνους RDF ως σύνθεση πλαστικού και χαρτιού, αλλά κχιβόΟ
τόνους κομπόστ (εδαφοβελτιωτικό), 40 τόνους σιδηρούχα υλικά που χρησιμοποιούνται στη
χαλυβουργία και 5 τόνους αλουμινίου. Την ευθύνη λειτουργίας έχει ο ΕΣΔΚΝΑ (Ενιαίος Σύνδεσμος
Δήμων & Κοινοτήτων Νομού Αττικής) ο οποίος παρέχει το RDF στις τσιμεντοβιομηχανίες ως
εναλλακτικό καύσιμο, και ένα μέρος το χρησιμοποιεί για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα
συγκεντρωτικά στοιχεία τροφοδοσίας και προϊόντων της μονάδας αυτής δίνονται στον πίνακα

10 . 1 .

Από τον πίνακα προκύπτει ότι το τελικό βάρος υλικών προς διάθεση στον ΧΥΤΑ υποπενταπλασιάζεται.

Πιν. 1.6: Χαρακτηριστικά Εργοστασίου Ανακύκλοισης Ανω Λιοσίων

1.4.2.2.

ΑΠΟΤΕΦΡΩΣΗ

FI αποτέφρωση εφαρμόζεται κατά κανόνα στα Νοσοκομειακά απορρίμματα με στόχο την
αποστείριοση για καταστροφή όλων των παθογόνων μικροβίων. Εφαρμόζεται όμως και στα οικιακά
απορρίμματα με πλεονεκτήματα τον περιορισμό του βάρους και όγκου τους (για τελική διάθεση) αλλά
ακόμα και την ενεργειακή τους αξιοποίηση. Είναι μια πλατειά διαδεδομένη εςκιρμογή στη Ναυτιλία,
όπου όμως θα πρέπει να σημειώσουμε δύο βασικές ιδιαιτερότητες:
(ί) την έλλειψη διαθέσιμων χώρων φύλαξης των απορριμμάτων (π.χ. μέχρι διάθεσης σε κάποιο λιμάνι)
(ϋ) την εφαρμογή στη θάλασσα και όχι σε αστικούς χώρους στους οποίους υπάρχει ιδιαίτερη
ευαισθησία ενάντια σε ατμοσιραιρικές εκπομπές (αξίζει όμως να σημειωθεί ότι έχουν προταθεί
περιορισμοί και για την Ναυτιλία, για μη λειτουργία των αποτεφρωτών σε λιμένες, δέλτα ποταμών και
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στην Ανταριαική).
Πράγματι, υτιάρχουν ήδη μερικές χιλιάδες εγκατεστημένες μονάδες αποτέφρωσης σε πλοία,
επιτυγχάνοντας ελάττωση του τελικού όγκου των απορριμμάτων έως και κατά 90%. Οι κανονισμοί
που εφαρμόζονται όμως από το διεθνή Οργανισμό Ναυτιλίας (ΙΜΟ) αιρορουν μόνο το εκπεμπόμενο
CO (<200 g/m^), την κάπνα που θα πρέπει να είναι λιγότερη του αριθμού 3 της κλίμακας Bacbaiach,
και τον άνθρακα στην τέφρα που θα πρέπει να είναι λιγότερος από

10 %, περιορισμοί που

επιτυγχάνονται εύκολα από οποιοδήποτε σύγχρονο αποτεφρωτή. Αντίθετα, στη στεριά είναι πιο
αυστηροί οι περιορισμοί, όπως φαίνεται στον χήνακα

10.2 που παρατίθενται τα όρια εκπομπής που

επιβάλλει ο USEPA (U.S. Environmental Protection Agency).

Εκπομπές
Σωματίδια

Υπάρχουσες μονάδες

Νέες μονάδες

69 mg/dcsm

15 mg/dcsm

0,1 mg/dcsm
1,6 mg/dcsm

0,01 mg/dcsm
0,1 0 mg/dcsm

Αμαυρότητα
Κάδμιο
Μόλυβδος
Υδράργυρος
Διοξείδιο του Θείου

0,08 mg/dcsm
80 ppmv

30 ppmv
ή μείωση 80%

υδροχ^ρικό οξύ

250 ppmv ή μείωση 50%

30 ppmv ή μείωση
95%

Τέφρα (ιπτάμενη /
πυθμένα)

Μη ορατές εκπομπές από τα κτίρια, θέσεις
διαχείρισης ή μεταφοράς
της τέφρας

Πίν 1.7: Όρια εκπομπών αποτεφρωτών για εγκατάαταβη στη ξηρά, κατά τον Φορέα Προστασίας Περιβάλλοντος
των ΗΠΑ (USEPA)

Η θερμογόνος δύναμη απορριπτόμενων υλικών δίνεται στον πίνακα 10.3,α (για σύγκριση, η ΑΘΔ
του άνθρακα είναι 26,4 MJ/kg, του πετρελαίου 44 MJ/kg και του φυσικού αερίου 52,4 MJ/kg), ενώ
στον πίνακα 10.3.β παρατίθεται ενδεικτική άμεση ανάλυση αστικών απορριμμάτων. Ας σημειωθεί ότι
τα νοσοκομειακά απορρίμματα έχουν υψηλότερη θερμογόνο, έως 19 MJ/kg, που οιρείλεται στη
χαμηλότερη υγρασία τους σε σχέση με τα οικιακά απορρίμματα. Τέλος, τα βιομηχανικά απορρίμματα
ποικίλλουν ως προς τη σύστασή τους, και έχουν μια μέση θερμογόνο 16 MJ/kg.
Η αποτέφρωση έγκειται στην καύση σε υψηλή θερμοκρασία 850-1200oC, που διατηρείται συνεχώς
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με ·πτν καύση των απορριμμάτων ή ακόμα και με τη χρήση βοηθητικών καυστήρων πετρελαίου ή
αερίου. Ο απαιτούμενος χρόνος είναι στους 10000C δύο δευτερόλεπτα, ενώ η περιεκτικότητα σε
οξυγόνο στα καυσαέρια δεν θα πρέτιει να είναι μικρότερη από 2 %, ώστε να εξασφαλίζεται τέλεια
καύση.

ί^υσταηκο

Πιν 1.8 ΑΘΔ τυπικών απορριμμάτων

Μόνιμος άνθρακας

124

Πτητικά

344

Υ·/ρααα

254

Τέφρα

28,0

ΑΘΔ (MJ,1cg)

10,68

Πιν 1.9: Ενδεικτική ανάλυση αστικών απορριμμάτων

Οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες της αποτέφρρωσης είναι αναγκαίες για. να εξασφαλισθεί η
αποτελεσματικότητα της αποσύνθεσης/ καταστροφής και καύσης όλων των οργανικών ενώσεων. Τα
απορρίμματα διοχετεύονται κατάλληλα στον αποτεφρωτή (μπορεί να είναι συνεχούς ή διακοπτόμενης
λειτουργίας) και καταλήγουν στη σχάρα καύσης. Αέρας παρέχεται πάνω από τα απορρίμματα και
μέσα από τη σχάρα. Η σχάρα δονείται συνεχώς και κινείται για. εξασφάλιση της καύσης, ωθώντας
ταυτόχρονα τα απόβλητα στο σύστημα συλλογής της τέφρας. Με την αποτέφρωση παράγονται τελικά
αέρια και τέφρα. Τα αέρια από τον κυρίως κλίβανο περνούν στο ανώτερο τμήμα του κλιβάνου, όπου
στα τοιχώματα υπάρχουν σωληνώσεις με ύδωρ. Ο παραγόμενος ατμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί για.
ηλεκτροπαραγωγή ή για θέρμανση. Τα παραγόμενα αέρια συμπεριλαμβάνουν διοξείδιο του άνθρακα,
υδρατμούς, άζωτο και την περίσσεια οξυγόνου, οξείδια θείου, φωσφόρου, αζώτου και υδροχλωρικό
οξύ. Μπορούν επίσης να υπάρχουν οξείδια μετάλλων και ίχνη άκαυστης ύλης. Κύριο πρόβλημα από
τις αέριες εκπομπές είναι τα όξινα αέρια (διοξείδιο του θείου και υδροχλωρικό οξύ), τα οποία όμως
είναι υδατοδιαλυτά και απομακρύνονται εύκολα με ψεκασμό με νερό. Το όξινο διάλυμα που
παράγεται έτσι εξουδετερώνεται με άλκαλι, (εναλλακτικά, μπορεί το άλκαλι να έχει εκ των προτέρων
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προστεθεί στο νερό του ψεκασμού). Μαζί με τα αέρια απομακρύνονται και σωματίδια τέφρας ή
άκαυστης ύλης που έχουν συμπαρασυρθεί, και τα οποία μπορούν να συλλεγούν με κατάλληλα μέσα
όπίος ηλεκτροστατικά φίλτρα, κυκλώνες, απογυμνωτές κλπ. Η τέφρα που παράγεται μπορεί να
υποστεί επεξεργασία με στερεοποίηση / σταθεροποίηση, και να αξιοποιηθεί στην οδοποιία σε
ηχοπετάσματα κ.ά.
Τα πλεονεκτήματα της αποτέφρωσης είναι ο περιορισμός του όγκου των απορριμμάτων (κατά 90%)
και του βάρους τους (κατά 75%), ώστε διευκολύνεται η τελική διάθεσή τους (ως τέφρα και άκαυστα
γυαλιά, μέταλλα), η εξουδετέρωση των τελικών απορριμμάτων, ο περιορισμός της απαιτούμενης
έκτασης χώρων υγειονομικής ταιρής και των σχετικών τφοβλημάτων τους (οσμές, ρύπανση υπόγειων
υδροφόρων), και τέλος η αποφυγή έκλυσης CH4 που σε περίπτωση που δεν συλλέγεται και δεν
αξιοποιείται ενεργειακά (βιοαέριο) έχει σημαντική επίδραση στο ιραινόμενο του θερμοκηπίου.
Μειονεκτήματα της αποτέφρωσης είναι ότι δεν αποτελεί αυτοδύναμη λύση διαχείρισης απορριμμάτων
αφού απαιτεί χώρους υγειονομικής ταφής για τα υπολείμματα της αποτέφρωσης, αναστέλλει τυχόν
κίνητρα ανακύκλωσης και τέλος είναι μια τεχνολογία συνεχώς εξελισσόμενη, ώστε υπάρχει ο
κίνδυνος ένας αποτεφρωτής να καταστεί τεχνολογικά ξεπερασμένος πριν αποσβεστεί.
Οι εμπορικά διαθέσιμοι αποτεφρωτές μπορούν να εφαρμόζουν συνεχή τροφοδοσία, ώστε να
εξαλειφθούν οι κίνδυνοι από την χειροκίνητη εισαγιογή των απορριμμάτων στον φλογοθάλαμο του
αποτεφρωτή. Έχουν αυτόματη τροφοδοσία, που συνδυάζεται με κατατεμαχισμό της πρώτης ύλης για
ομογενοποίηση και σταθεροποίηση του ρυθμού καύσης, και εττίσης έχουν αυτόματη απομάκρυνση της
τέφρας. Συγκρατούν τα εκπεμπόμενα σωματίδια με κυκλώνα, εφαρμόζουν απότομη ψύξη στα
καυσαέρια για έλεγχο της εκπομπής διοξινών , και έχουν βοηθητικό καυστήρα για διατήρηση υψηλής
θερμοκρασίας.
Το μεγάλο πρόβλημα της μεθόδου είναι ο έλεγχος των εκπομπών των αποτεφρωτών σε τοξικές
ενώσεις, όπως είναι οι διοξίνες, τα μέταλλα, όξινα αέρια. Με κατάλληλη λειτουργία των
αποτεφρωτών μπορεί να αποφεύγεται η δημιουργία διοξινών, που είναι οι πολυχλωριωμένες
διβενζοδιοξίνες (polychlorinated dibenzodioxins PCDD) και οι πολυχλωριομένες διβενζοψουράνες
(polychlorinated dibenzofurans PCDF). Υπάρχονν δύο μηχανισμοί σχηματισμού των διοξινών;

1 . ένας ομογενής μηχανισμός κατά τον οποίο προϊόντα ατελούς καύσης μετατρέπονται σε διοξίνες σε
θερμοκρασίες 900-1000°C

2 . ένας ετερογενής μηχανισμός κατά τον οποίο προϊόντα ατελούς καύσης αντιδρούν στη θερμοκρασία
των 250 με 3500 “C επί της επιφάνειας της ιπτάμενης τέφρας. Θα πρέπει επομένως για τον περιορισμό
των διοξινών να εφαρμόζονται τα ακόλουθα μέτρα:

(ί) διατήρηση υψηλής θερμοκρασίας στον αποτεφρωτή
(ίί) τα παραγόμενα αέρια θα πρέπει να ψύχονται ταχύτατα σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 250°C
(ίίί) να διατηρείται χαμηλά η περιεκτικότητα των αερίων της καύσης σε τέφρα, κάτω από 30 ng/m3

(Ιν) η ιπτάμενη τέφρα να συγκρατείται σε ψηλή θερμοκρασία, άνω τιον 350°C.

Τα σωματίδια που εκττέμπονται μπορεί να είναι εμπλουτισμένα σε μέταλλα όπως σε μόλυβδο, κάδμιο
και αρσενικό, που εξατμίζονται στο θάλαμο καύσης και υφίστανται υγροποίηση στις ψυχρότερες
περιοχές μετά την καύση. Τα σωματίδια αυτά μπορούν να συλλέγσνται αδρανειακά σε
περιεκτικότητες μικρότερες των 30 mg/m3. Σε περίπτιοση εφαρμογής φίλτρων (π.χ. κεραμικών) για το
σκοπό αυτό, μπορεί να ειραρμόζεται χαμηλή θερμοκρασία για περιορισμό της πτώσης πίεσης αλλά
όμοις υψηλότερη των 350°C ώστε να μη σχηματισθούν διοξίνες. Στην περίπτωση αυτή ο υδράργυρος
παραμένει σε αέρια φάση, ώστε θα πρέπει να μην προϋπάρχει στα απορρίμματα (ατιοφυγή
αποτέφρίοσης λαμπτήρων φθορισμού και μπαταριών). Τέλος, η εκπομπή υδροχλωρικού οξέως μπορεί
να ελεγχθεί με την ειραρμογή στα καυσαέρια απογύμνωσης, που είναι ο ψεκασμός κατάλληλου
απορροφητικού διαλύματος στο ρεύμα των καυσαερίων.

1.4J. ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

1.4J.1. ΠΥΡΟΑΥΣΗ
Είναι η απλούστερη και παλαιότερη τεχνολογία επεξεργασίας ενός καυσίμου για την παραγωγή ενός
καλύτερου. Για την ώρα είναι και η πλέον ελκυστική τεχνολογία επεξεργασίας της βιομάζας. Η
Βιομάζα θερμαίνεται απουσία αέρα ή με τη μερική καύση μέρους αυτής, με περιορισμένη όμως
παροχή αέρα ή οξυγόνου. Τα προϊόντα εμιρανίζουν εξαιρετική ποικιλία, ενώ η απόδοση της
πυρόλυσης μπορεί να φθάνει υψηλές τιμές της τάξης του 80-90% (ορίζεται ως το πηλίκο της
θερμότητας καύσεως των προϊόντων προς τη θερμότητα καύσεως της βιομάζας που χρησιμοποιήθηκε
ως πρώτη ύλη). Στα προϊόντα συμπεριλαμβάνονται αέρια, ατμοζ υγρά έλαια και στερεά πίσσα, ενώ η
συγκεκριμένη σύνθεσή τους εξαρτάται από τη θερμοκρασία, τον τύπο της πρώτης ύλης που υφίσταται
κατεργασία και τη διαδικασία που ειραρμόζεται.

Στόχος της πυρόλυσης είναι να παραχθούν δευτερογενή καύσιμα καταλληλότερα, καθαρότερα ή πιο
εύκολα μεταφέρσιμα από την αρχική βιομάζα, αλλά και χημικά προϊόντα για άλλες χρήσεις. Πρώτη
ύλη μπορεί να είναι ξυλεία, υπολείμματα βιομάζας, αστικά απορρίμματα ή κάρβουνο. Ας σημειωθεί
ότι η παραδοσιακή παραγωγή ξυλάνθρακα είναι και αυτή μια διεργασία πυρόλυσης, κατά την οποία
όμως δεν συλλέγονται τα αέρια και οι ατμοί.
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Πριν ατιό την πυρόλικτη τα οργανικά υλικά διαχωρίζονται από τα ανόργανα (γυαλί, μέταλλα,
άκαυστα), ξηραίνονται (στους αεριοποιητές αποφεύγεται η πλήρης ξήρανση της τροφοδοσίας)
τεμαχίζονται και αποθηκεύονται για χρήση. Η πυρόλυση πραγματοποιείται σε αεροστεγή κάμινο,
όπου εφαρμόζεται, θέρμανση (απουσία οξυγόνου) σε θερμοκρασία χαμηλότερη των 600°C.

Διακρίνονται τα εξής τέσσερα στάδια θερμοκρασιών και επιμέρους διεργασιών;

100 εως 120 “C

Η τροφδοσία ξηραίνεται και η υγρασία απομακρύνεται μέσα από την
κλίνη του αντιδραστήρα.Τα εξερχόμενα αέρια είναι κυρίως Ν 2 CO και
CC>2 Αποστάζουν επίσης το οξικό οξύ και η μεθανόλη

280 έως 350°C

Λαμβάνουν χώρα εξώθερμες αντιδράσεις παράγοντας πολύπλοκα μίγματα
χημικών (κετόνες, αλδεϋδες, φαινόλες, εστέρες), C02' CO, CH4, C2H6
και Η2 /Οι αντιδράσεις αυτές μπορούν να συμβούν και σε χαμηλότερες
θερμοκρασίες, εφόσον χρησιμοποιηθούν καταλύτες (π.χ. ZnCl

άνω των 350°

Απομακρύνονται όλα τα πτητικά, παράγεται μεγαλύτερο ποσοστό Η2 μαζί
με το CO, και ο άνθρακας παραμένει ως ξυλάνθρακας μαζί με την τέφρα
ως υπόλειμμα

Στα προϊόντα πυρόλυσης διακρίνουμε:
(α) Στεοεό κάρβουνο Οι σύγχρονοι αποστακτήρες που λειτουργούν στους 600°C αποδίδουν
ξυλάνθρακα περίπου 25-35% της ξηρής βιομάζας. Ο ξυλάνθρακας που παράγεται έχει άνθρακα σε
ποσοστό 75-85% και θερμογόνο 30 MJ/kg.
(β) Υνοά Τα συμπυκνώματα των ατμών που παράγονται δεν ξεπερνούν το 30% της τροφοδοσίας, ή σε
όγκο τα 400 1 ανά τόνο ξηρής τροφοδοσίας. Διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (ί) την κολώδη
φαινολική πίσσα (κρεοζώτο ή πισσέλαιο) και (ϋ) υδατικό διάλυμα που λέγεται πυρολιγνικό οξύ και
αποτελείται από οξικό οξύ, μεθανόλη (έως 2%) και ακετόνη. Μπορούν να διαχωριστούν στα
επιμέρους συστατικά ή να χρησιμοποιηθούν μαζί ως καύσιμο με θερμογόνο περίπου 22 Μ] /kg.
(γ) Αέοια Τα παραγόμενα αέρια περιέχουν κυρίως Na Η2 και CO, και μικρά ποσά CHi και COa.
Έχουν θερμογόνο 5 έως 10 MJ/kg (ή 4 έως
Τροφοδοσίας (σε αεριοποιητές).

8 MJ/tn^ ΥΚΣ), και μπορούν να φθάνουν έίος τα 80% της

Ξυλάνθρακας

300 kg
140m"(YKZ)

Μεθυλική αλκοόλη
Οξικό οξύ
Εστέρες
Ακετόνη
Ξυλέλαιο και
ελαφρά πίσσα
Πισσέλαιο
(κρεοζώτο)
30kg

Πίν 1.10 : Προϊόντα πυρόλιχτης ξηρού ξύλου (απόδοση ανά 1000 kg ξύλου)

1.4

J.2. ΑΕΡΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Αεριοποίηση είναι μια ειδικότερη περίπτωση πυρόλυσης η οποία λαμβάνει χώρα σε ειδική
συσκευή (αεριοποιητής), και κατά την οποία το κύριο προϊόν είναι αέριο καύσιμο. Το στερεά
απορρίμματα μπορούν να μετατρέπονται έτσι σε καύσιμο με τη χρήση ατμού και αέρα ή οξυγόνου. Οι
θερμοκρασίες κυμαίνονται από μερικές εκατοντάδες έως πάνω από 10000C και οι πιέσεις από 1 έαις
30 atm. Το προκύπτον αέριο είναι μίγμα κυρίως CO, Η2 και CH4 μαζί με CO2 και Ν2.
Κατά την αεριοποίηση με αέρα ειραρμόζεται διέλευση μικρών ποσοτήτων αέρα και ατμού μέσα από
το στρώμα της βιομάζας. Το προϊόν είναι χαμηλής ενέργειας αέριο (Low Energy Gas, LEG) λόγω της
αραίωσής του με άζωτο (περιέχει ως 50 % CO2 και Ν2). Δεν είναι κατάλληλο για διανομή αλλά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε λέβητες πετρελαίου ή φυσικού αερίου ή σε Μ.Ε.Κ
Κατά την αεριοποίηση με οξυγόνο παράγεται αέριο μέσης ενέργειας που συνίσταται από CO και Η2
το οποίο ορίζεται ως αέριο συνθέσεως (synthesis gas), και τούτο διότι από αυτό μπορούν να
παραχθούν σχεδόν όλοι οι υδρογονάνθρακες. Ειδικότερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρασκευή
μεθανόλης που είναι άμεσο υποκατάστατο της βενζίνης, και για την οποία μετατροττή υπάρχει ήδη
ώριμη τεχνολογία, δίχως όμως για την ώρα να είναι οικονομική
Βιομάζα που προσφέρεται για αεριοποίηση είναι η ξυλόσκονη, τα καλαμπόκι, κουκούτσια φρούτων,
τσόφλια ξηρών καρπών, φλούδια ρυζιού και απόβλητα εκκοκκιστηρίων βάμβακος. Για την παραγωγή
πλέον καθαρού και ομοιόμορφης σύστασης αερίου μπορεί να προτιμάται ο ξυλάνθρακας ως πρώτη
ύλη, αντί π.χ. του ξύλου, καθώς από τον πρώτο έχουν ήδη απομακρυνθεί οι πίσσες.

1.4.4

ΑΛΛΕΣ ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΕΣ ΔΙΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΡΕΥΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Γενικά

Πρόκειται για θερμοχημικές διεργασίες που εφαρμόζονται είτε για την παοαγιογή καλύτερίΰν
Βιοκαυσίαιων τί για την προετοιμασία της βιομάζας για να υποστεί ευκολότερα βιογηΐ-ίικη
αετατοοπή. Για παράδειγμα, θερμοχημική μέθοδος έχει ειραρμοσθεί πειραματικά επιτυχώς για την
παραγίΰγή πετρελαίου ή αερίου από οργανικά απορρίμματα. Επίσης η βιοχημική κατεργασία των
κυτταρινούχων συστατικών του φυτού με οξύ και κατάλληλα ένζυμα οδηγεί στην μετατροπή τους σε
σάκχαρα τα οποία πλέον μπορούν εύκολα να υποστούν ζύμωση για μετατροπή σε αιθυλική αλκοόλη.
Η σπουδαιότερη χημική κατεργασία είναι η υδρογόνωση, που αναπτύσσεται αμέσαις παρακάτω μαζί
με τις λοιπές μεθόδους κατεργασίας.

1.4.4.1.

Αναγωγή με υδρογόνο

Μτιορεί να εφαρμόζεται σε διάσπαρτη, τεμαχισμένη ή χωνευμένη βιομάζα. Η βιομάζα θερμαίνεται
στους 600°C με την παρουσία υδρογόνου και υπό τήεση περίπου 50 atm. Ως τφοϊόντα της διεργασίας
αυτής παράγονται καύσιμα αέρια όπως μεθάνιο και αιθάνιο, που με την καύση τους ελευθερώνουν
τελικά περί τα 6 MJ ανά kg αρχικής ξηρής ύλης βιομάζας;.

1.4.4.2

Υδρογόνωση με CO και ατμό

Είναι μέθοδος ανάλογη προς την προηγούμενη μόνο που εφαρμόζεται σε κατάλληλο αντιδραστήρα
με θέρμανση στους 400°C και πίεση 50 atm περίπου, με την παρουσία CO και ατμού, και παράγεται
συνθετικό πετρέλαιο ( για παράδειγμα, με την εφαρμογή σε απορρίμματα, η αντίδραση
ολοκληρώνεται σε είκοσι λεταά με πλήρη μετασχηματισμό των απορριμμάτων σε καύσιμο). Με τη
χρήση καταλύτη λαμβάνουν χώρα οι εξής αντιδράσεις:

CO + H iO ->C02+H2
C„( Η2θ)„ + (η+1)Η2-> πΗ 2θ + H(CH 2 )„Η
Ώστε σύμφωνα με την δεύτερη αντίδραση συμβαίνει μετασχηματισμός ύλης υδατανθράκων σε
υδρογονάνθρακες, με έναν της τάξης του 65%.

1.4.4.3

Υδρόλυση με οξέα και ένζυμα

Εφαρμόζεται σε κυτταρινούχο ύλη τιου εμφανίζει μεγάλη αντίσταση σε υδρόλυση και επομένως
και στη ζύμωση από μικρο-οργανισμούς. Η κυτταρίνη είναι το βασικό συστατικό των φυτών (3050% σε ξηρή βάση). Κατά τη μέθοδο αυτή, θερμαίνοντας με θετικό οξύ και με τη δράση ενζύμων
(cellulases) μετατρέπεται η κυτταρίνη σε σάκχαρα που μπορούν πλέον εύκολα να υποστούν
ζύμωση.

1.4.4.4. Παρασκευή μεθανόλης
Κατά την αεριοποίηση της βιομάζας (με πυρόλυση) τιαράγεται αέριο μίγμα που συμπεριλαμβάνει
Η2 και CO. Με θέρμανση αυτών και παρουσία καταλύτη στους 300°C και στις 150 atm περίπου
παράγεται μεθανόλη σύμφωνα με την αντίδραση;
2 Η, + CO ^ CH,OH

Η μεθανόλη μπορεί να χρησιμοποιείται ως υγρό καύσιμο <

μηχανές ντίζελ με ενεργειακό

περιεχόμενο 23 MJ /kg.

1.4.5.

ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ

1.4.5.1.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΔΙΑΣΠΑΣΗ

1.4.5.1.1

Γενικά

Είναι η ελεγχόμενη διάσπαση της οργανικής ύλης χωρίς οξυγόνο, κατά την οποία
χρησιμοποιούνται συνήθως απόβλητα όπως ακαθαρσίες υπονόμων (ιλύς), κοπριά, χαρτιά .
Συμβαίνει σε κάθε βιολογική ύλη αλλά ευνοείται ιδιαίτερα σε θερμό, υγρό και με απουσία αέρα
περιβάλλον. Επιτυγχάνεται με αναερόβιους μονοκύτταρους οργανισμούς, που οξειδώνουν την
οργανική ύλη διασπώντας μόρια που περιέχουν οξυγόνο. Ένα είδος βακτηρίων διασπά τα οργανικά
στερεά σε οργανικά οξέα σε υδρογόνο και διοξείδιο του άνθρακα ενώ ένα δεύτερο είδος
βακτηρίων τρέφεται με τα προϊόντα των αποβλήτων των πρώτων βακτηρίων και παράγει ως
παραπροϊόν βιοαέριο.
Η ανάπτυξη και εγκατάσταση τεχνολογιών βιοαερίου αποτελεί μία εναλλακτική λύση με
σημαντικά πλεονεκτήματα, καθώς προσφέρει περιβαλλονηκά φιλική ενέργεια και ταυτόχρονα
επιλύει το πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Πέρα από το βιοαέριο και η
επεξεργασθείσα ιλύς είναι πλέον χρήσιμη, ως λίπασμα.
Το βιοαέριο, που αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, παράγεται από τηναναερόβια χώνευση
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κτηνοτροφικών κυρίως αποβλήτων (λύματα από χοφοστάσια, βουστάσια), βιομτβρινικών
αποβλήτων και λυμάτων καθώς και από αστικά οργανικά ατιορρίμματα. Η οικσνομικότητα μιας
μονάδας βιοαερίου βασίζεται στο γεγονός ότι η πρώτη ύλη έχει αρνητική αζία (εφόσον νομικά
επιβάλλεται η κατάλληλη επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων) ενώ τα προϊόντα της (λίπασμα
και βιοαέριο) έχουν εμπορική αξία.
Το βιοαέριο (λέγεται και συνθετικό φυσικό αέριο) περιέχει κατά μέσο όρο 62 % CH4 και 36 %
C02 ενώ έχει και μικρές ποσότητες Nj και HaS. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο σε Μ.Ε.κ.
αιρού όμως απομακρυνθούν τα όξινα αέρια που είναι διαβρωτικά. Αναφορικά με τη θερμογόνο του,
τούτη εξαρτάται από την περιεκτικότητά του σε μεθάνιο. Ενδεικτικά σημειώνεται ότι ένα κυβικό
μέτρο βιοαερίου υποκαθιστά 0,661 ντίζελ ή 0,751 πετρελαίου ή 0,85 kg κάρβουνου.
Αντίστοιχο του βιοαερίου είναι και το αέριο που σχηματίζεται στους χώρους υγειονομικής ταφής
αστικών απορριμμάτων (landfill sites). Με τη διαφορά όμως ότι το αέριο αυτό (LandFill Gas,
LEG), επειδή δεν σχηματίζεται σε υγρές και θερμές συνθήκες όπως αυτές στους αντιδραστήρες,
έχει πολλαπλάσιο χρόνο σχηματισμού(έτη αντί για εβδομάδες). Υπολογίζεται ότι 1.000.000 τόνοι
απορριμμάτων παρέχουν αρκετό βιοαέριο για την παραγωγή ενός MW ηλεκτρικού ρεύματος
ετησίως για δέκα περίπου χρόνια

I.4.S.I.2. Βασικές διεργασίες κατά την αναερόβια ζύμωση

Η γενική εξίσιοση της αναερόβιας χώνευσης έχει τη μορφή:
C ^ ,0 ^ + (X - y/4 - ζ/2)Η ,0 -* (χ/2 - ν/8 + z/4)CO, + (χ/2 + y/8 - 2jA)C¥i^

Έτσι, για παράδειγμα, για την κυτταρίνη παίρνει τη μορψή:
(CgHioOj)„ + ηΗ,Ο -* SnCO, + 3nCH^

Οι βιοχημικές διεργασίες λαμβάνουν χώρα σε τρία στάδια, της υδρόλυσης, της οξεογένεσης και
της μεθανογένεσης, που κάθε ένα εξυπηρετείται από ειδικά αναερόβια βακτήρια:
1. Αδιάλυτα βιοδιασπάσιμα υλικά, όπως η κυτταρίνη, οι πολυσακχαρίτες και τα
λίπη, διασπώνται σε διαλυτούς υδατάνθρακες και λιπαρά οξέα. Σε έναν χωνευτήρα, το στάδιο
αυτό διαρκεί περίπου μια ημέρα στη θερμοκρασία των 25°C.
2. Βακτήρια που σχηματίζουν οξέα παράγουν κυρίως οξικό και προπιονικό οξύ. Και αυτό το
στάδιο διαρκεί περίπου μια ημέρα στους 25°C.
3. Η χώνευση ολοκληρώνεται αργά, σε 14 ημέρες στους 25°C, από τα βακτήρια που σχηματίζουν
μεθάνιο, με παραγωγή αερίου μίγματος σύστασης 70% CFU,
30% CO2 και ίχνη Ha και Η aS.
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Τα βακτήρια τιου Tiapdyow μεθάνιο είναι ευαίσθητα στο ρΗ, ώστε οι συνθήκες θα πρέπει να είναι
ήπια όξινες (ρΗ μεταξύ 6,6 και 7,0) και το ρΗ να μην πέφτει ποτέ κάτω από 6,2. Το άζωτο θα
πρέπει να βρίσκεται σε περιεκτικότητα 10% της ξηρής τροφοδοσίας και ο φώσφορος σε
περιεκτικότητα 2%. Θα πρέπει να διατηρούνται στον χωνευτήρα σταθερές συνθήκες
θερμοκρασίας και κατάλληλη τροφοδοσία, ώστε να αναπτυχθεί κατάλληλος πληθυσμός
βακτηρίων που θα συντελέσει τη χώνευση.

Εικ. 1.28 : Πιλοτική μονάδα παραγωγής βιοαερίου.

Η ανάπτυξη των παραπάνω βακτηρίων ευνοείται σε τρεις περιοχές θερμοκρασιών, που είναι οι
ψυχροφΛικές με θερμοκρασίες ττερί τους 20°C, οι μεσοφιλικές με θερμοκρασίες περί τους 35°C
και οι θερμοφιλικές με θερμοκρασίες περί τους 550 °C. Γενικά, η χώνευση προχωρά γρηγορότερα
με την αύξηση της θερμοκρασίας, με διπλασιασμό της απόδοσης σε αέριο για αύξηση κατά 5®C.
Στα τροπικά κλίματα, οι χωνευτήρες στο έδαιρος διατηρούνται δίχως θέρμανση σε θερμοκρασίες
μεταξύ 20 και 30°C, οπότε λειτουργούν σε ψυχροφιλικές συνθήκες. Σε ψυχρότερα κλίματα
εφαρμόζεται θέρμανση του χωνευτήρα, συνήθως με καύση μέρους του παραγόμενου βιοαερίου,
οπότε λειτουργεί σε μεσοφιλικές συνθήκες. Σε λίγες περιπτώσεις εφαρμόζονται θερμοφιλικές
συνθήκες, και σε αυτές κύριος στόχος είναι η ταχύτερη χώνευση της τροφοδοσίας και όχι η
παραγωγή πρόσθετης ποσότητας βιοαερίου.
Η διαθέσιμη ενέργεια από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου είναι μεταξύ 60 και 90% της
θερμότητας που θα απελευθερωνόταν από την καύση της ξηράς τροφοδοσίας. Επίσης ένα 10% του
παραγόμενου βιοαερίου θα πρέττει να δαπανηθεί για τη διατήρηση των θερμοκρασιακών συνθηκών
στον αντιδραστήρα. Παρά ταύτα, η μέθοδος της αναερόβιας χώνευσης πλεονεκτεί ενεργειακά,
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καθώς η πρώτη ύλη είναι υδαρής με περιεκτικότητα σε ύδωρ περί τα 95% ώστε πρακτικά η
ενέργεια δεν θα μπορούσε να ατιοληφθεί αλλιώς, καθώς θα απαιτείτο ξήρανση της τροφοδοσίας.
Πράγματι, αν η τροφοδοσία έχει 5% στερεά, τότε με θερμογόνο 16 MJ/kg θα μπορούσε να
αποδώσει περίπου 800 MJ/m3 υγρής τροφοδοσίας, τη στιγμή κατά την οποία η ξήρανση της
τροφοδοσίας θα απαιτούσε περίπου 950 kg χ 2257 kJ/kg = 2150 MJ/m^ υγρής τροφοδοσίας.
Όλα τα ανόργανα υλικά που εγκλείονται στην τροφοδοσία, και κάποια οργανικά, όπιος η λιγνίνη,
δεν είναι χωνεύσιμα, ώστε η αναερόβια χώνευση μπορεί να ειραρμοστεί σε ένα μέρος της
τροφοδοσίας. Η μέθοδος αποδίδει 0,2 έως 0,4

βιοαερίου ανά kg ξηρός χωνεύσιμης

τροφοδοσίας, και η χώνευση διακόπτεται όταν έχει μετατραπεί περί το 60% της τροφοδοσίας,
καθώς μετά η αντίδραση εξελίσσεται αργά.

1.4.6.

Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ

Στην Ευρώττη λειτουργούν περισσότερες από 700 μονάδες βιοαερίου οι οποίες επεξεργάζονται
ζωικά απόβλητα ή εφαρμόζουν συνδυασμένη χώνευση διαφόρων αποβλήτων γεωργικής
προέλευσης. Μεγαλύτερη ανάπτυξη παρατηρείται στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη και
ειδικότερα στη Δανία και τη Γερμανία, όπου βρίσκεται το 70% των μονάδων της Ευρώπης και
εξυπηρετούν κυρίως μικρές κτηνοτροφικές μονάδες. Η έντονη ανάπτυξη μονάδων βιοαερίου στις
χώρες αυτές οφείλεται στη μεγάλη συγκέντρωση ζωικού κεφαλαίου ανά μονάδα επιφανείας, ώστε
η ανάπτυξη της κτηνοτροφίας οδήγησε στην παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων ζωικών αποβλήτων
και στη δημιουργία έντονων προβλημάτων ως προς την επεξεργασία και τη διάθεση τους στο
περιβάλλον. Αντίθετα, στη χώρα μας υπάρχουν λίγες μονάδες παραγωγής βιοαερίου, σε ΧΥΤΑ
κυρίιος και μονάδες βιολογικού καθαρισμού αστικών λυμάτων, όπως απεικονίζεται στον παρακάτω
πίνακα όπου παρουσιάζονται οι σημαντικότερες από αυτές.
Από τον πίνακα προκύπτει ότι η μεγαλύτερη μονάδα είναι του ΧΥΤΑ των Ανω Αιοσίων. Στη
μονάδα αυτή το βιοαέριο αντλείται μέσω ενός δικτύου κατακόρυφων φρεατίων και οριζόντιων
σωληνώσεων, για να καταλήξει στις 11 γεννήτριες της μονάδας. Το δίκτυο συλλέγει αέριο από
είκοσι εκατομμύρια τόνους απορριμμάτων που συγκεντρώθηκαν από το 1965 ως το 1995, οπότε
σταμάτησε να λειτουργεί ο συγκεκριμένος χώρος διάθεσης απορριμμάτων (ήδη .αναπτύσσεται νέος
ΧΥΤΑ 2, του οποίου τα στραγγίσματα θα επεξεργάζονται με τη θερμική ενέργεια του παραπάνω
σταθμού συμπαραγωγής). Το βιοαέριο τροιροδοτεί μονάδα συμπαραγωγής που έχει ηλεκτρική ισχύ
14 MW και θερμική ισχύ 16,5 MW. Η προβλεπόμενη ετήσια παραγωγή σε ηλεκτρισμό φθάνει τις
130 εκατ. kWh (πωλείται στη ΔΕΗ) και οδηγεί σε εξοικονόμηση 200.000 τόνων λιγνίτη ετήσια και
αποφυγή έκλυσης 110.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα.

Παραγωγή
βιοαερίου
Γπνημέρα

Πρώτη ύλη

Ηλεκτρική
Ισχύς MW

Α. Λιόσια, Αττικής
Ταγαράδες,
Θεσσαλονίκη

Αέριο χωματερής
Αέριο χωματερής
Ιλύς Βιολογικού
καθαρισμού
Ιλύς Βιολογικού
καθαρισμού
Ιλύς Βιολογικού
καθαρισμού

Ψυτάλλεια Αττικής
Ηράκλειο Κρήτης
Βόλος

Πίν. 1.29. Μονάδες καραγογγής puMxepioo στην Ελλάδα

1.4.7.

ΑΛΚΟΟΛΙΚΙ! ΖΥΜΩΣΙΙ

Πραγματοποιείται με ττιν αναερόβια δράση των ενζύμων (εκκρίσεις / μάγιες μικροοργανισμών
που βρίσκονται στη φύση) σε άμυλο και σάκχαρα φρούτων, δημητριακών και άλλων μορφών
βιομάζας, και κατ' αυτήν παράγεται μίγμα νερού και αιθυλικής αλκοόλης (αιθανόλη, C2HsOH) από
το οποίο η δεύτερη διαχωρίζεται και παραλαμβάνεται με απόσταξη. Μπορεί να χρησιμοποιείται
όπως είναι ως καύσιμο ή σε ανάμιξη με 2-4 μέρη βενζίνης (gasohol). Η απόδοση καλλιεργειών σε
αιθανόλη απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα.

Ζαχαροκάλαμο

Λίτρα αιθανόλης ανά

Λίτρα αιθανόλης

τόνο σοδειάς

ανά εκτάριο, ετήσια

70

3500

180

2160

Γλυκό σόργο

86

3010

Γλυκοπατάτα

125

1875

Καλαμπόκι

370

2220

Ξύλο

160

3200

Κασσάβα

ΓΠν. 1.30. Απόδοση αιθανόλης από διάφορες σοδειές

Η αιθανόλη παράγεται στη φύση από σάκχαρα με την επίδραση συγκεκριμένων μικροοργανισμών
και υπό όξινες συνθήκες (ρΗ 4 με 5). Η αλκοολική ζύμωση εφαρμόζεται και για την παραγωγή
ποτών. Η μαγιά που χρησιμοποιείται δηλητηριάζεται σε συγκεντρώσεις αιθανόλης μεγαλύτερες
από 10% ώστε για μεγαλύτερες περικηκότητες απαιτείται κλασματική απόσταξη του προϊόντος .
Σε περιεκτικότητα 95% εμιρανίζει αζεοτροπικό διάλυμα με το νέο και επομένως μεγαλύτερης
περιεκτικότητας (ως 100% καθαρή αλκοόλη) απαιτείται από απόσταξη με διαλύτες όπιος το
βενζόλιο.
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Πρώτη ύλη στην οτιοία μπορεί να εφαρμοσθεί αλκοολιιαί ζύμχοση είναι - με σειρά ευκολίας - τα
σάκχαρα (σακχαροκάλαμο, φρούτα), αμυλούχος ύλη (κόκκοι, ρίζες): κυτταρινούχος ύλη (ξύλα).
Στην πρώτη περίπτωση (σάκχαρα) απαιτείται απλός τεμαχισμός για διεξαγωγή της ζύμωσης, στη
δεύτερη περίπτωση απαιτείται υδρόλυση, ενώ στην κυτταρινούχο ύλη (τρίτη περίπτιοση) η
υδρόλυση είναι δύσκολη. Αναλυτικότερα: (α) Αλοολική ([ύιιωσπ σακγάοων Στο σακχαροκάλαμο,
για παράδειγμα, ο τεμαχισμός οδηγεί κατ' αρχήν σε δύο προϊόντα, τις μπαγάσες (υπόλειμμα
πλούσιο σε ίνες) και το χυμό. Από τις μπαγάσες απομονώνται ως παραπροϊόντα ίνες, ενώ το
υπόλοιπο τμήμα τους μπορεί να αξιοποιείται ενεργειακά σε λέβητα με άμεση καύση για παραγωγή
ηλεκτρισμού ή θερμότητας. Ο χυμός διαχωρίζεται στη ζάχαρη και τις μολάσσες. Η ζάχαρη
υφίσταται εξευγενισμό. Οι μολάσσες (υπόλειμμα πλούσιο σε σάκχαρα, περίπου 55%) υψίστανται
τέλος αλκοολική ζύμωση.

Για παράδειγμα, η κύρια αντίδραση μετατροπής της σουκ(κ5ζης σε αιθανόλη έχει απόδοση που
ιρτάνει το 80%, και αποδίδεται με την εξίσωση:

CijH^Ojj + Η,Ο

μαγια
-*

4 Ο,Η,-ΟΗ + 4 CO,

I)) A^υλoύγoc ύλτι Το άμυλο είναι η βασική ύλη των φυτών όπου αποθηκεύεται ενέργεια.
Συντίθεται από δύο μεγαλομοριακά συστατικά, την αμυλόζη και την αμυλοπηκτίνη. Αυτά τα
μεγαλομόρια είναι γραμμικά και διακλαδωμένα με μόρια γλυκόζης με δεσμούς άνθρακα , δεσμοί οι
οποίοι μπορούν να σπάσουν με ένζυμα ή με όξινη κατεργασία σε ρΗ 1,5 και πίεση 2 atm. Στη
δεύτερη περίπτακτη (χημική κατεργασία) εμφανίζεται χαμηλότερη απόδοση και μεγαλύτερο κόστος

ΐΐ περίπου το 40% της βιομάζας ώστε αποτελεί μια τεράστια
ποσότητα ανανεώσιμης ενεργειακής πηγής. Έχει πολυμερή δομή με συνδεδεμένα μόρια γλυκόζης,
σχηματίζοντας έτσι τη βασική μηχανική υποδομή των ξύλινων τμημάτων των φυτών. Οι δεσμοί
αυτοί είναι πιο ανθεκτικοί σε υδρόλυση από ότι τα άμυλα. Βρίσκεται μαζί με τη λινγίνη που
παρεμποδίζει την υδρόλυση στα σάκχαρα. Η κυτταρίνη μπορεί να υποστεί όξινη υδρόλυση, όπως
τα άμυλα, αλλά η μέθοδος είναι ενεργειοβόρα και δαπανηρή, ενώ η απλή υδρόλυση εξελίσσεται
πολύ αργάΗ αιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο ή πρόσθετο στη βενζίνη. Στην
πρώτη περίπτωση χρησιμοποιείται το αζεοτροπικό της ενυδατωμένο διάλυμα (95%) σε κατάλληλα
τροποποιημένες μηχανές. Στη δεύτερη περίπτωση χρησιμοποιείται καθαρή αιθανόλη (100%) που
προστίθεται σε ποσοστό 10-20% σε βενζίνη για χρήση σε συνήθεις μηχανές, μετά από κατάλληλη
ρύθμιση. Το μίγμα ορίζεται ως "gasohol" και είναι πια τυποποιημένο και βρίσκεται σε εμπορική
εφαρμογή σε χώρες όπως η Βραζιλία (από σακχαροκάλαμο ) και οι ΗΠΑ (από κόκκους
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καλαμποιαού). Η αιθανόλη έχει πολύ καλές αντικροτικές ιδιότητες, και η εξαιρετική συμπεριφορά
της στην καύση επιτρέτιει στις μηχανές να παράγουν 20% περισσότερη ισχύ από ότι με βενζίνη.
Από την άλλη όμως έχει 40% λιγότερη θερμογόνο (κατ' όγκον) από τη βενζίνη, ώστε τελικά έχει
πειραματικά διαπιστωθεί ότι

ένα αυτοκίνητο καταναλώνει περίπου τον ίδιο όγκο βενζίνης,

αιθανόλης ή gasohol.

1.4.8.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣ1ΜΩΝ

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι θερμογόνες δυνάμεις των βιοκαυσίμων. Τα βιοκαύσιμα
προς το παρόν χρησιμοποιούνται σπανίως, κυρίως λόγω του . ότι η παραγωγή τους είναι δαιαινηρή.
Υπολογίζεται ότι το επιπρόσθετο κόστος βιοκαυσίμων είναι της τάξεοος των 300 ευρώ ανά 1000
λίτρα συμβατικού καυσίμου που υποκαθίσταται, ώστε η τιμή του πετρελαίου θα έπρεπε να
κυμαίνεται γύρω στα 70 ευρώ/βαρέλι προκειμένου να (ρτάσουν τα βιοκαύσιμα στα επίπεδα του
συμβατικού ντίζελ και της συμβατικής βενζίνης (τρέχουσα ημή του πετρελαίου π δολάρια ΗΠΑ
το βαρέλι).
Παρ'όλα αυτά, είναι ενθαρρυντικές οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή
εναλλακτικών καυσίμων κίνησης από αγροτικά προϊόντα . Η Επιτροπή επιδιώκει ώστε από το
2005 και μετά, τουλάχιστον το 2% των υγρών

καυσίμων να προέρχεται από φυτικά έλαια,

σακχαρότευτλα, δημητριακά ακόμη και από οικιακά απορρίμματα. Το ποσοστό χρησιμοποίησης
βιοκαυσίμων όπως αυτά, προβλέπεται να αυξηθεί υποχρεωτικά στο επίπεδο του 5,75% από το έτος
2010. Ο λόγος προώθησης των βιοκαυσίμων είναι ότι τούτα οδηγούν διαιροροτιοίησης σε σταθερές
συνθήκες και συνεπώς σε ασιραλή εφοδιασμό ενέργειας, κάτι που απασχολεί την Ευρωπαϊκή
Ένωση καθώς η εξάρτηση της από τις εισαγωγές πετρελαίου θα ανέλθει από 75% που είναι
σήμερα έτος 2020, με το 71 % της τελικής ζήτησης πετρελαίου το έτος 2020 να αναλογεί στον
τομέα των μεταφορών. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι τα βιοκαύσιμα δημιουργούν νέες πηγές
εισοδήματος στη γεωργία (η επίπτωση στην απασχόληση εκτιμάται σε 16 έως 26 θέσεις εργασίας
ανά τόνο μονάδων ισοδύναμου πετρελαίου ανά έτος). Από τα μεγαλύτερα οφέλη επομένως της
παραγωγής βιοκαυσίμων είναι η δημιουργία νέας αγοράς για την απορρόφηση της αγροτικής
παραγιογής και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Αν επεκταθεί η χρήση τους, ο αγροτικός
τομέας θα αρχίσει να αξιοποιεί το αχρησιμοποίητο μέχρι τώρα δυναμικό του (εκτάσεις
αγρανάπαυσης, ανεκμετάλλευτες και εγκαταλειμενες γαίες).
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Σκότη
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"Ελαιο καρύδας

39

36

Cocohol

39

33

Αιθυ).εστέρες e>jm.ov καρύδας

Πιν U 1 ; θερμογόνες δυνάμεις βιώσιμων

Αξίζει να σημειωθεί ότι στη χώρα μας έχει ξεκινήσει πρόγραμμα χρήσης βιοντίζελ στην
αυτοκίνηση. Το βιοντίζελ (biodiesel) προέρχεται κυρίως από φυτά αγροτικής παραγωγής όπως
σόγια, ηλίανθο, καλαμπόκι, σπόρους καπνού και άλλα αγροτικά παραπροοίόντα ή και απόβλητα
όπως τηγανισμένα έλαια. Είναι γνωστό και ως FAME από το Fatty Acid Methyl Esteis

n

(μεθυλεστέρες λιτιαρών οξέων). Πέρα από τα καλά χαρακτηριστικά του ως καύσιμο διαθέτει δύο

m

πετρέλαιο διότι προάγει έτσι και την αποικοδόμηση του πετρελαίου) και η ουδέτερη επίδρασή του

HI

■I

m

:

βασικά πλεονεκτήματα που είναι η βιοαποικοδομησιμότητά του (έχει προταθεί να προστίθεται στο

στο φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η πειραματική διάθεση βιοντίζελ στη χώρα μας ξεκίνησε το
1999 από την περιοχή της Θράκης. Πράγματι τέσσερα πρατήρια της ΕΑΙΝ στην Αλεξανδρούπολη
(δύο), Κομοτηνή και Ξάνθη διέθεταν μίγμα βιοντίζελ 7% (Αυστριακής προέλευσης) με πετρέλαιο
ντίζελ. Στο πρόγραμμα συμμετείχει και το Εργαστήριο Τεχνολογίας Καυσίμων και Αυκιντικών
του Τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, το οποίο είχε ήδη διαπιστώσει με την πειραματική
χρήση του σε εννέα αυτοκίνητα ότι το βιοντίζελ εκπέμτιει λιγότερο καπνό, λιγότερο θείο (δεν
περιέχει θείο), εξασφαλίζει καλύτερη λίπανση του κινητήρα και λιγότερα κατάλοιπα καύσης.
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1.4.9.

ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι διαθέσιμες τεχνολογίες ενεργειακής αξιοποίησης της
βιομάζας και η τεχνικοοικονομική κατάστασή τους, που αφορά στην ωριμότητα της τεχνολογίας
και στην οικονομικότητά της. Στις ήδη ανεπτυγμένες και οικονομικά εφαρρμόσιμες τεχνολογίες
διακρίνουμε επομένως την άμεση καύση βιομάζας για παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρισμού, και
την παραγωγή βιοαερίου από ΧΥΤΑ, Βιολογικούς ή απόβλητα αγροτοβιομηχανιών για
βιομηχανικούς σκοπούς(π.χ. θέρμανση / ηλεκτροπαραγωγή). Η παραγωγή άλλων καυσίμων (υγρών
ή αερίων) με βιοχημικές ή χημικές διεργασίες (ζύμωση, πυρόλυση) απαιτεί επιδότηση, ενώ οι
Ενεργειακές καλλιέργειες είναι ακόμα σε στάδιο ανάπτυξης.
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TEXNO.VOm Κ.\Ι ΕΦΑΡ.ΜΟΓΗ

ΤεχΜχή &
Μχονομιχή

. Καυστηβίς νιβ άμιση καίΗχη
Εςαβμογέ:

9
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axyga
· Λαοα·/<αγή θερμότητα;
- μαρα-Λο-^ θερμότητα; ααό | ι·)λ υαο/.είμματα ξυλβα;
- .ταρα-,πΓ/ή θερμότητα; ααό ιττο/ίΐμματα συ-γχομιδή;
- .ταρα·/ωγή θερμότητα; και ηί.Γ/ίτροααρ<Γ/τογή από αστικά κε
βιομηχαιικά α-τόβέ.ητα

α.τ(>[1λητα αγροτοβιομηχανιών)
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Εηαρμογέ;

- κανση βιοαερίου α.τό ηάρμε; '^a παρα·^Μ
θερμότητα; η/χκτρισμον
- βιοσέριο ατό μΓ^ΐάοΛ’; ΧΥΤΑ και μονάίε; κατερ·|Πσία;
Αΐνάτιοι· '^α βιομηχα\ικοι>; σκο."κ>ι·;
- βιοαίριο cad α.·ιόβίτιτα α·/ροτικών βιομηχαιτώι·

3. Συστήματα Ζόμοκτης για Παραγωγή .J θανόλη; (αμυλώόη και σάκχαρα)
Εηαρμογέ; ■ταραγωγή αιθΟΛάλη; ι
4. Συοττήματα Πυρο'λυση;, .Αεριο.τοίηση; και Υγρο.τοίηση;
(ξηρή / ημίΙηρη ξυλεία, κυτταρινοΰχα βιο-υλικά)
Εηαρμογέ; - .ταραγοίγή ξυλάι-θρακα
- .ταραγοΓ/ή υγρών και αερίων καυσίμων
5. Ενεργειακίς Καλλιεργ*ιΐϊ
Εηαρμογέ; ■.ταραγιογή θερμότητα;
- .τοραγοτ/ή ηίεκτρισμού
τεχνολογίε; ανεττυ-ιμένε; και οικοιτιμικά εηαρμοζόμειτ;
ανεπτυγμένε; τεχνολογίε;, αλλά οικο%·ομικέ; μό\·ο με ε.τι6ότηση
τεχνολογίε; ακόμα στο στάίιο έρείΊΤΐ; και αιταπ'Ιη;
μελλονηκέ;, δίχω; oκό^ια πρακτική εηαρμογή
ΠIV. 1.32 : Τεχνοοικονομική κατάαταετη τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας
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1.4.9.1

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΚΑΙ EAAHNIKO ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Η βιομάζα που παράγεται κάθε χρόνο στον πλανήτη μας υπολογίζεται ότι ανέρχεται σε 172 δισεκ.
τόνους ξηρού υλικού, με ενεργειακό περιεχόμενο δεκαπλάσιο της ενέργειας που καταναλίσκεται
παγκοσμίως στο ίδιο διάστημα. Το τεράστιο αυτό ενεργειακό δυναμικό παραμένει κατά το
μεγαλύτερο μέρος του ανεκμετάλλευτο,καθώς, σύμφοονα με πρόσφατες εκημήσεις, μόνο το 1/7 της
παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας καλύπτεται από τη βιομάζα και αφορά κυρίως τις
παραδοσιακές χρήσεις της (καυσόξυλα κλπ.).
Η συμμετοχή της βιομάζας (%) στην παγκόσμια κατανάλωση ενέργεια.Στην Ελλάδα, τα κατ’ έτος
διαθέσιμα γεωργικά και δασικά υπολείμματα ισοδυναμούν ενεργειακά με 3-4 εκατ. τόνους
πετρελαίου, ενώ το δυναμικό των ενεργειακών καλλιεργειών μπορεί, με τα σημερινά δεδομένα, να
ξεπεράσει άνετα εκείνο των γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί
ενεργειακά στο 30-40% της ποσότητας του πετρελαίου που καταναλώνεται ετησίως στη χώρα μας.
Σημειώνεται ότι 1 τόνος βιομάζας ισοδυναμεί με περίπου 0,4 τόνους τιετρελαίου. Εντούτοις, με τα
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σημερινά δεδομένα, καλύπτεται μόλις το 3% περίπου των ενεργειακών αναγκών της με τη χρήση
της διαθέσιμης βιομάζας.
Η βιομάζα στη χώρα μας χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή, κατά τον παραδοσιακό τρόπο,
θερμότητας στον οικιακό τομέα (μαγειρική, θέρμανση), για τη θέρμανση θερμοκηπίων, σε
ελαιουργεία, καθώς και, με τη χρήση πιο εξελιγμένων τεχνολογιών, στη βιομηχανία (εκκοκκιστήρια
βαμβακιού, παραγωγή προϊόντων ξυλείας, ασβεστοκάμινοι κ.ά.), σε περιορισμένη, όμως, κλίμακα.
Ως πρώτη ύλη σε αυτές τις τιερυιτώσεις χρησιμοποιούνται υποπροϊόντα της βιομηχανίας ξύλου^
ελαιοπυρηνόξυλα, κουκούτσια ροδακίνων και άλλων φρούτων, τσόφλια αμυγδάλων, βιομάζα
δασικής προέλευσης, άχυρο σιτηρών, υπολείμματα εκκοκκισμού κ.ά. Παρ’ όλα αυτά, οι προοπηκές
αξιοποίησης της βιομάζας στη χώρα μας είναι εξαιρετικά ευοίωνες, καθώς υπάρχει σημανπκό
δυναμικό, μεγάλο μέρος του οποίου είναι άμεσα διαθέσιμο. Παράλληλα, η ενέργεια που μπορεί να
παραχθεί είναι, σε πολλές περιπτώσεις, οικονομικά ανταγωνιστική αυτής που παράγεται από τις
συμβατικές πηγές ενέργειας. Από πρόσφατη απογραφή, έχει εκτιμηθεί ότι το σύνολο της άμεσα
διαθέσιμης βιομάζας στην Ελλάδα συνίσταται από 7.500.000 περίπου τόνους υπολειμμάτων

m

γεωργικών καλλιεργειών

σιτηρών, αραβόσιτου, βαμβακιού, κατινού, ηλίανθου, κλαδοδεμάτων,

m

υλοτομίας (κλάδος φλοιοί κ.ά.).

m

πολλές φορές αποτελεί αιτία πολλών δυσάρεστων καταστάσεων (πυρκαγιές, δυσκολία στην

κληματίδων, ττυρηνόξυλου κ.ά.), καθώς και από 2.700.000 τόνους δασικών υπολειμμάτων

Πέραν του όη το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής της βιομάζας δυστυχώς παραμένει αναξιοποίητο,

εκτέλεση εργασιών, διάδοσιι ασθενειών κ.ά.). Από τις παραπάνω ποσότητες βιομάζας, το ποσοστό
τους εκείνο που προκύτττει σε μορφή υπολειμμάτων κατά τη δευτερογενή παραγωγή προϊόντων
(εκκοκκισμός βαμβακιού, μεταποίηση γεωργικών προϊόντων, επεξεργασία ξύλου κ.ά.) είναι άμεσα
83

διαθέσιμο, δεν απαιτεί ιδιαίτερη φροντίδα συλλογής, δεν παρουσιάζει προβλήματα μεταφοράς και
μπορεί να τροφοδοτήσει απ’ ευθείας διάφορα συστήματα παραγωγής ενέργειας. Μπορεί, δηλαδή, η
εκμετάλλευσή του να καταστεί οικονομικά συμφέρουσα.
Παράλληλα με την αξιοποίηση των διαφόρων γεωργικών και δασικών υπολειμμάτων, σημαντικές
ποσότητες βιομάζας είναι δυνατό να ληφθούν από τις ενεργειακές καλλιέργειες. Συγκριτικά με τα
γεωργικά και δασικά υπολείμματα, οι καλλιέργειες αυτές έχουν το πλεονέκτημα της υψηλότερης
παραγωγής ανά μονάδα επιφανείας,καθώς και της ευκολότερης συλλογής. Στο σημείο αυτό, αξίζει
να σημειωθεί ότι οι ενεργειακές καλλιέργειες ατιοκτούν τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη σημασία για
τις ανεπτυγμένες χώρες, που προσπαθούν, μέσω των καλλιεργειών αυτών, να περιορίσουν, πέραν
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των περιβαλλοντικών και ενεργειακών τους προβλημάτων, και το πρόβλημα των γεωργικών
πλεονασμάτων. Όπως είναι γνωστό, στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα γεωργικά
πλεονάσματα, και τα οικονομικά προβλήματα που αυτά δημιουργούν, οδηγούν αναπόφευκτα στη
μείωση της γεωργικής γης και της αγροτικής παραγωγής.
Υπολογίζεται ότι, την προσεχή δεκαετία, θα μπορούσαν να αποδοθούν στις ενεργειακές
καλλιέργειες 100-150 εκατ. στρέμματα γεωργικής γης, προκειμένου να αποφευχθούν τα

α

FI

προβλήματα των επιδοτήσεων των γεωργικών πλεονασμάτων και της απόρριψης αιιτών στις
χωματερές, με ταυτόχρονη αύξηση των ευρωπαϊκών ενεργειακών πόρων. Στη χώρα μας, για τους
ίδιους λόγους, 10 εκατομμύρια στρέμματα καλλιεργήσιμης γης έχουν ήδη περιθωριοποιηθεί ή
προβλέπεται να εγκαταλειφθούν στο άμεσο μέλλον. Εάν η έκταση αυτή αποδοθεί για την ανάπτυξη

α

ενεργειακών καλλιεργειών, τα καθαρό όφελος σε ενέργεια που μπορεί να αναμένεται υπολογίζεται
σε 5-6 ΜΤΙΠ (1Μ 1111= 106 1111, όπου ΤΙΠ σημαίνει: Τόνοι Ισοδύναμου Πετρελαίου) δηλαδή

q

στο50-60% της ετήσιας κατανάλωσης πετρελαίου στην Ελλάδα. Στον ελληνικό χώρο έχει
αποκτηθεί

q

σημαντική

εμπειρία

στον

τομέα

των

ενεργειακών

καλλιεργειών.

στοιχεία:

d

• Η τιοσότητα βιομάζας που μπορεί να παραχθεί ανά ποτιστικό στρέμμα ανέρχεται
σε 3-4 τόνους ξηρής ουσίας, ήτοι 1-1,6 ΤΓΠ.

[Q

Q

n
n

Από

την

πραγματοποίηση σχετικών πειραμάτων και πιλοτικών ειραρμογών, προέκυψαν τα εξής σημαντικά

• Η ποσότητα βιομάζας, που μπορεί να παραχθεί ανά ξηρικό στρέμμα μπορεί να
φτάσει τους 2-3 τόνους ξηρής ουσίας, ήτοι 0,7-1,2 ΤΙΠ

1.4.9.2

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΚΑΙ

ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

ΑΠΟ

ΤΗΝ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Τα κυριότερα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από τη χρησιμοποίηση της βιομάζας για παραγιογή
ενέργειας είναι τα ακόλουθα:
1. Η αποτροπή του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο
διοξείδιο του άνθρακα (C02) που παράγεται από την καύση ορυκτών καυσίμων. Η βιομάζα δεν
συνεισφέρει στην αύξηση της συγκέντρωσης του ρύπου αυτού στην ατμόσφαιρα γιατί, ενώ κατά
την καύση της παράγεται C02, κατά την

3

παραγωγή της και μέσω της φωτοσύνθεσης επαναδεσμεύονται σημαντικές ποσότητες αυτού του

3

2. Η αποφυγή της επιβάρυνσης της ατμόσφαιρας με το διοξείδιο του θείου (S02) που παράγεται

1
η

η
π

ρύπου (Σχ. 2).

κατά την καύση των ορυκτών καυσίμων και συντελεί στο φαινόμενο της “όξινης βροχής”. Η
περιεκτικότητα της βιομάζας σε θείο είναι πρακτικά αμελητέα.
3. Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης, που είναι αποτέλεσμα της εισαγωγής καυσίμων από τρίτες
χώρες, με αντίστοιχη εξοικονόμηση συναλλάγματος.
4. Η εξασιράλιση εργασίας και η συγκράτηση των αγροτικών πληθυσμών στις παραμεθόριες και τις
άλλες γεωργικές περιοχές, συμβάλλει δηλαδή η βιομάζα στην περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας

Τα μειονεκτήματα που συνδέονται με τη χρησιμοποίηση της βιομάζας και αςιορούν, ως επί το

I!

πλείστον, δυσκολίες στην εκμετάλλευσή της, είναι τα εξής:

η

ενέργειας.

Q

m

1. Ο μεγάλος όγκος της και η μεγάλη περιεκτικότητα της σε υγρασία, ανά μονάδα παραγόμενης

2. Η δυσκολία στη συλλογή, μεταποίηση, μεταφορά και αποθήκευσή της, ένανη των ορυκτών
καυσίμων.
3. Οι δαπανηρότερες εγκαταστάσεις και εξοπλισμός που απαιτούνται για την αξιοποίηση της
βιομάζας, σε σχέση με τις συμβαηκές πηγές ενέργειας.
4. Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της.

η
Εξ αιτίας των παραπάνω μειονεκτημάτων και για την πλειοψηφία των εφαρμογών της, το κόστος

η

της βιομάζας παραμένει, συγκριτικά προς το πετρέλαιο, υψηλό. Ήδη, όμως, υπάρχουν εφαρμογές

m

αυτό βαθμιαία εξαλείφεται, αφ’ ενός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου, αφ’ ετέρου και

m

Τέλος, πρέπει κάθε φορά να συνυπολογίζεται το περιβαλλοντικό όφελος, το οποίο, αν και συχνά

στις οποίες η αξιοποίηση της βιομάζας παρουσιάζει οικονομικά οφέλη. Επιπλέον, το πρόβλημα

σημαντικότερο, λόγω της βελτίωσης και ανάπτυξης των τεχνολογιών αξιοποίησης της βιομάζας.

85

δεν μπορεί να αποτιμηθεί με οικονομικά μεγέθη, εντούτοις είναι ουσιαστικής σημασίας για την

a

ποιότητα της ζωής και το μέλλον της ανθρωπότητας.

α

1.4.9.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

a

ψύξης, ηλεκτρισμού κ.λ,π.) είτε με απ’ ευθείας καύση, είτε με μετατροπή της σε αέρια, υγρά ή/και

a
a

u
n

Η βιομάζα μπορεί να αξιοτιοιηθεί για την κάλυψη ενεργειακών αναγκών (παραγωγή θερμότητας,

στερεά καύσιμα μέσω θερμοχημικών ή βιοχημικών διεργασιών (Πίν. 1).
Επειδή η αξιοποίηση της βιομάζας αντιμετωπίζει συνήθως τα μειονεκτήματα της μεγάλης
διασποράς,

του

μεγάλου όγκου

και των

δυσχερειών

συλλογής-μεταποίησης-μεταφοράς-

αποθήκευσης, επιβάλλεται η αξιοποίησή της να γίνεται όσο το δυνατόν πλησιέστερα στον τόπο
παραγωγής της. Έτσι, αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευχερέστατα σε μια πληθώρα «ραρμογών;

1.4.9.4

ΚΑΑΥΨΗ

ΤΩΝ

ΑΝΑΓΚΩΝ

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ-ΨΥΞΗΣ

Η/ΚΑΙ

ΗΑΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΑΑΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

n

Με τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, μεγάλες ποσότητες
θερμότητας απορρίπτονται στο περιβάλλον, είτε μέσω των ψυκτικών κυκλωμάτων, είτε μέσω των

m

IQ

m

καυσαερίων. Με τη συμπαραγωγή, όπως ονομάζεται η

συνδυασμένη παραγωγή θερμικής και

ηλεκτρικής ενέργειας από την ίδια ενεργειακή πηγή, το μεγαλύτερο μέρος της θερμότητας αυτής
ανακτάται και χρησιμοποιείται επακρελώς. Έτσι, αφ’ ενός επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση
ενέργειας, καθώς αυξάνεται ο βαθμός ενεργειακής μετατροπής του καυσίμου σε ωφέλιμη ενέργεια,
αφ’ ετέρου μειώνονται αντίστοιχα και οι εκπομπές ρύπων. Επίσης, ελαττώνονται οι απώλειες κατά
τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς τα συστήματα συμπαραγωγής είναι συνήθως

m
m

αποκεντρωμένα και βρίσκονται πιο κοντά στους καταναλωτές απ' ότι οι κεντρικοί σταθμοί
ηλεκτροπαραγωγής. Πράγματι, οι συμβατικοί σταθμοί παρουσιάζουν βαθμό απόδοσης 15-40%, ενώ
στα συστήματα συμπαραγωγής αυτός φθάνει μέχρι και 75-85%.Η συμπαραγωγή από βιομάζα στην
Ελλάδα παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον σε αστικό-περιφερειακό επίπεδο. Η εξάπλωση της
εφαρμογής της πρέπει να εξετασθεί με βασικό στόχο τη δημιουργία πολλών μικρών
αποκεντρωμένων σταθμών συμπαραγωγής. Αυτοί θα πρέπει να εγκατασταθούν σε περιοχές της

n

χώρας με σημαντικές ποσότητες διαθέσιμης βιομάζας, οι οποίες να βρίσκονται συγχρόνως κοντά σε
καταναλωτές θερμότητας, καθώς η μεταφορά της θερμότητας παρουσιάζει υψηλές απώλειες και
αυξημένο κόστος. Οι καταναλωτές της παραγόμενης θερμότητας των προαναφερθέντων σταθμών
συμπαραγωγής μπορεί να είναι χωριά ή πόλεις, τα οποία θα θερμαίνονται μέσω κάποιας
εγκατάστασης συστήματος τηλεθέρμανσης, θερμοκήπια, βιομηχανικές μονάδες με αυξημένες
απαιτήσεις σε θερμότητα κ.ά. Η παραγόμενη από τα συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρική ενέργεια
είναι δυνατό είτε να ιδιοκαταναλώνεται είτε να πωλείται στη ΔΕΗ, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο
86

I
N. 2244/94 (“Ι*ύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και αχό

I

συμβαηκά καύσιμα”).

I

υποκαταστάθηκαν, πολύ επιτυχώς, συμβατικά καύσιμα από βιομάζα, είναι ένα εκκοκκιστήριο στην

Ένα

παράδειγμα

βιομηχανίας

όπου

με

την

εγκατάσταση

μονάδας

συμπαραγωγής

περιοχή της Βοιωτίας. Σ’ αυτό εκκοκκίζονται ετησίως 40.000-50.000 τόνοι βαμβακιού και, από την

I

παραγωγική αυτή διαδικασία, προκύτιτουν ετησίως 4.000-5.000 τόνοι υπολειμμάτων, τα οποία στο
παρελθόν καίγονταν σε πύργους αποτέφριοσης, χωρίς ιδιαίτερο έλεγχο, δημιουργώντας έτσι

I

κινδύνους αναφλέξεως. Η απαραίτητη ξήρανση του βαμβακιού πριν τον εκκοκκισμό παλαιότερα
γινόταν με την καύση πετρελαίου και διοχέτευση των καυσαερίων στο προς ξήρανση βαμβάκι,

I

μέχρι που εγκαταστάθηκε σύστημα συμπαραγοογής θερμότητας και ηλεκτρισμού, το οποίο
αξιοτιοιεί, μέσω καύσης, τα υπολείμματα του εκκοκκισμού.

1

Η ισχύς του λέβητα βιομάζας είναι 4.000.000 kcal/h και ο παραγόμενος ατμός έχει πίεση 10 bar.
Το έργο που παράγεται, κατά την εκτόνωση του ατμού σε ένα στρόβιλο, μετατρέπεται στη

]

γεννήτρια σε ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 500 kW. Μετά την εκτόνωσή του, ο ατμός οδηγείται, μέσω
σωληνώσεων, αφ’ ενός σε εναλλάκτες θερμότητας, όπου θερμαίνεται ο αέρας σε θερμοκρασία

a

3
3
n
n

130°C, ο οποίος, εν συνεχεία, χρησιμοποιείται για την ξήρανση του βαμβακιού σε ειδικούς γι’ αυτό
το σκοπό πύργους, αφ’ ετέρου στο σπορελαιουργείο, όπου χρησιμοποιείται στις πρέσσες ατμού για
την εξαγωγή του βαμβακόλαδου. Με την εγκατάσταση του παραπάνω συστήματος, καλύπτεται το
σύνολο των αναγκών σε θερμότητα του εκκοκκιστηρίου, καθώς και μέρος των αναγκών του σε
ηλεκτρική ενέργεια. Η εξοικονόμηση συμβαηκών καυσίμων που επιτυγχάνεται ετησίως ιρθάνει
τους 630 τόνους πετρελαίου. Έτσι, η αρχική επένδυση, συνολικού ύψους 300.0(X).000 δρχ.,
αποσβέσθηκε σε μόλις 6-7 εκκοκκιστικές περιόδους. Αξίζει, τέλος, να σημειωθεί ότι ανάλογες
μονάδες, μόνο για παραγωγή θερμότητας όμως, έχουν ήδη εγκατασταθεί και λειτουργούν σε 17
εκκοκκιστήρια βαμβακιού στη χώρα μας, στα οποία αντικαταστάθηκε πλήρως η χρήση του
πετρελαίου και του μαζούτ από αυτή των υπολειμμάτων του εκκοκκισμού.

n
1.4.9.5

ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

Τηλεθέρμανση ονομάζεται η εξασφάλιση ζεστού νερού τόσο για τη θέρμανση των χώρων, όσο και

n

για την απευθείας χρήση του σε ένα σύνολο κτιρίων, έναν οικισμό,ένα χωριό ή μία πόλη, από έναν
κεντρικό σταθμό παραγωγής θερμότητας. Η παραγόμενη θερμότητα μεταφέρεται με δίκτυο αγωγών

II
m

από το σταθμό προς τα θερμαινόμενα κτίρια. Η τηλεθέρμανση παρουσιάζει μεγάλη ανάπτυξη σε
πολλές χώρες, καθώς εμφανίζει σημαντικά πλεονεκτήματα, όπως είναι η επίτευξη υψηλότερου
βαθμού απόδοσης, ο περιορισμός της ρύπανσης του περιβάλλοντος και η δυνατότητα
χρησιμοποίησης μη συμβατικών καυσίμων, οπότε προκύπτουν επιπλέον οικονομικά και

m

περιβαλλοντικά οφέλη.
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I
Στην Ελλάδα έχει ήδη εγκατασταθεί η τφώτη μχινάδα τηλεθέρμανσης με χρήση βιομάζας. Η

I

μονάδα αυτή, που βρίσκεται στην κοινότητα Νυμφασίας του Νομού Αρκαδίας, έχει ονομαστική

I

χώρων. Ως καύσιμη ύλη χρησιμοποιούνται τρίμματα ξύλου, τα οποία προέρχονται από τεμαχισμό

I

πρότυπο για την ανάπτυξη παρόμοιων εφαρμογών σε κοινότητες και δήμους της χώρας, δεδομένου

ισχύ 1.200.000 kcal/h και καλύπτει τις ανάγκες θέρμανσης 80 κατοικιών και 600 μ2 κοινοτικών

i
i

a

σε ειδικό μηχάνημα υπολειμμάτων υλοτομίας από γειτονικό δάσος ελάτων. Το έργο αυτό αποτελεί

ότι εξασφαλίζει σημαντική εξοικονόμηση συμβατικών καυσίμων, αξιοποίηση των τοπικών
ενεργειακών πόρων και συνεισφέρει στη βελτίωση του περιβάλλοντος.

1.4.9.6 ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΩΝ
Η αξιοποίηση της βιομάζας σε μονάδες παραγωγής θερμότητας για τη θέρμανση θερμοκηπίων
αποτελεί μία ενδιαφέρουσα και οικονομικά συμφέρουσα προοπτική για τους ιδιοκτήτες τους. Ήδη,
στο 10% περίπου της συνολικής έκτασης των θερμαινόμενων θερμοκηπίων της χώρας,

I

αξιοποιούνται διάφορα είδη βιομάζας.

a

έκτασης 2 στρεμμάτων, στο Νομό Σερρών, στην οποία καλλιεργούνται οπωροκηπευτικά. Σε αυτή

fl
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Ένα παράδειγμα αυτού του είδους χρήσης της βιομάζας αποτελεί μία θερμοκηπιακήμονάδα

τη μονάδα έχει εγκατασταθεί σύστημα ταιραγωγής θερμότητας, συνολικής θερμικής ισχύος 400.000
kcal/h, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο άχυρο σιτηρών. Η ετήσια εξοικονόμηση συμβατικών
καυσίμων που επιτυγχάνεται φθάνει τους 40 τόνους πετρελαίου.

1.4.9.7 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΜΕ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ
ΒΙΟΜΑΖΑΣ

n

Η παραγωγή υγρών καυσίμων με βιοχημική διεργασία επικεντρώνεται, κυρίως, στην παραγίογι'ι
βιοαιθανόλης (οινοπνεύματος) με ζύμωση σακχάρων, αμύλου, κυτταρινών και ημικυτταρινών που

a

προέρχονται από διάφορα είδη βιομάζας (αραβόσιτος, σόργο το σακχαρούχρ κ.ά.). Η τεχνολογία

[Q

κυτταρινών και ημικυτταρινών βρίσκεται υπό εξέλιξη. Η βιοαιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε

ζύμωσης των σακχάρων είναι σήμερα γνωστή και ανεπτυγμένη, ενώ εκείνη της ζύμωσης των

κινητήρες οχημάτων, ως έχει ή σε πρόσμιξη με βενζίνη, ως καύσιμο κίνησης.

n

Παρά το γεγονός ότι, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων (π.χ. αντικατάσταση αεροπορικής βενζίνης),
το κόστος της βιοαιθανόλης είναι υψηλότερο εκείνου της βενζίνης, η χρήση της ως καύσιμο

m

m

κίνησης αυξάνει συνεχώς ανά τον κόσμο, με προεξάρχουσες τη Βραζιλία και τις ΗΠΑ. Αυτό
συμβαίνει διόπ αφ’ ενός η βιοαιθανόλη είναι καθαρότερο καύσιμο από περιβαλλοντικής πλευράς
και αφ’ ετέρου δίνει διέξοδο στα γεωργικά προβλήματα. Για τους λόγους αυτούς η παραγωγή και
χρήση της βιοαιθανόλης παρουσιάζουν εξαιρετικά ευνοϊκές προοπτικές για το μέλλον.

m
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1.4.9.8

ΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΥΓΡΩΝ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ME

ΘΕΡΜΟΧΗΜΙΚΗ

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ
Η θερμοχημική μετατροπή της βιομάζας οδηγεί είτε στην απ’ευθείας παραγωγή ενέργειας
(καύση), είτε στην παραγωγή καικτίμου, το οποίο στη συνέχεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί
αυτόνομα. Η τεχνολογία της αστραπιαίας πυρόλυσης αποτελεί μία από τις πολλά υποσχόμενες
λύσεις για την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας. Κατ’ αυτήν, τα ογκώδη δασικά και αγροτικά
υπολείμματα, αφού ψιλοτεμαχισθούν, μετατρέπονται, με τη βοήθεια ειδικού αντιδραστήρα, σε υγρό
καύσιμο υψηλής ενεργειακής πυκνότητας, το βιοέλαιο.
Το βιοέλαιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο του πετρελαίου (έχει λίγο μικρότερη από
τη μισή θερμογόνο δύναμη του κτρελαίου) σε εφαρμογές θέρμανσης (λέβη^ς, φούρνους κ.λπ.)

a

αλλά και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (μηχανές εσωτερικής καύσης κ.ά,). Η αστραπιαία
πυρόλυση της βιομάζας αποτελεί την οικονομικότερη διεργασία ηλεκτροπαραγωγής, ιδίως στην

1

περιοχή μικρής κλίμακας ισχύος (<5MWe).

Q

Ηλεκτρικού Ρεύματος, αναπτύσσει από το 1991 μία πρότυπη πιλοτική μονάδα αστραπιαίας

a
Π
a

Το ΚΑΠΕ, σε συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένα Πανεπιστήμια και Εταιρείες Παραγωγής

πυρόλυσης, δυναμικότητας 10 kg/h. Εκημάται ότι, σύντομα, θα καταστεί δυνατή (δηλ Οικονομικά
συμφέρουσα) η μετάβαση από τις πιλοτικές σε επιδεικτικές μονάδες πυρόλυσης βιομάζας
μεγαλύτερης δυναμικότητας.
Με την αεριοποίηση παράγεται αέριο καύσιμο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε καυστήρες
αερίου για την παραγωγή ενέργειας. Οι σχετικές τεχνολογίες όμως βρίσκονται ακόμη σε ερευνητικό
στάδιο και θα απαιτηθεί σημαντική ^ραιτέρω προσπάθεια προκειμένου να μπορέσουν τα πιλοτικά
προγράμματα να φτάσουν σε σημείο να είναι οικονομικά συμφέρουσα η εφαρμογή τους σε ευρεία

«
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m
m
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κλίμακα.
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1.5

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

I
I

1.5.1ΓΕΝΙΚΑ
Η θερμοκρασία της γης αυξάνεται με το βάθος, και ο εσοοτερικός ιτυρήνας της φθάνει μια μεγίστη

i

θερμοκρασία περίπου 40000C. Προκαλείται έτσι μια ροή θερμότητας που απελευθερώνεται με

I

από τη θάλασσα). Αυτή η ροή θερμότητας λαμβάνει χώρα κυρίως με αγωγή, ενώ σε λίγες

αργό ρυθμό προς τα εξωτερικά στρώματα και τελικά στην επιφάνεια της γης (στη στεριά ή κάτω

ιιεριπτώσεις πραγματοποιείται και με ρεύματα κυκλοφορίας μάγματος ή ύδατος.

3

Γεωθερμική ενέργεια είναι ακριβώς η θερμότητα που φθάνει στην επιφάνεια της γης η οποία ήδη
εμπεριέχεται στο εσωτερικό της λόγω της υψηλής θερμοκρασίας της, αλλά και ακόμα αυτή που

a

παράγεται - πάλι από το εσωτερικό της γης - από την πυρηνική διάσιαιση στοιχείων όπως το

I

γης από ανακρυστάλλωση τηγμένης ύλης και βρίσκονται περισσότερο σε γρανίτες. Πάντως στο

ουράνιο και το θόριο και από χημικές αντιδράσεις. Τα ραδιενεργά στοιχεία φθάνουν στο φλοιό της

μεγαλύτερο ποσοστό της η γεωθερμική ενέργεια οφείλεται στην ήδη αποθηκευμένη ενέργεια

n

καθώς οι λοιπές αντιδράσεις έχουν εξαιρετικά αργό ρυθμό.
Ειδικότερα, και παρατηρώντας μια τομή στο εσωτερικό της γης διακρίνουμε τα εξής στρώματα;

n

•

Ε£ωτεοικόε ωλοιόο tnc γης πάχους περΰωυ 30 km. Ο φλοιός είναι στερεός, με μέση

πυκνότητα 2.700 kg/m^, ειδική θερμότητα 1 kJ/kg- °C και θερμική αγιογιμότητα 2 W/m-°C. Το

Π

I!
1

ττάχος του φλοιού εμφανίζει διακυμάνσεις, φθάνοντας έως και 70 km κάτω από τις ηπείρους αλλά
μόλις 6 km κάτω από τους ωκεανούς
•

Ακολουθεί ο ιιανδύαε έωε βάθους 2.900 km, που βρίσκεται σε ημίρρευστη κατάσταση, με

θερμοκρασία περί τους 1.OOOoC. Στη βάση του η θερμοκρασία τα φθάνει τους 3.700oC, όμως η
πολύ ψηλή πίεση που επικρατεί εκεί διατηρεί τα πετρώματα σε στερεά κατάσταση.
•

Ο εέωτεοικόα πυούναε εκτείνεται μέχρι βάθους 5.150 km. Αποτελείται από

a

υγρό σίδηρο και η θερμοκρασία του είναι περίπου 2.200oC.

m

ακτίνα της γης) και έχει θερμοκρασία περί τους 4.000oC. Αποτελείται από στερεό σίδηρο και

•

Τέλος ο εσωτερικός πυούναε Βρίσκεται μεταξύ των 5.150 km και 6.370 km C"

νικέλιο.

m
m
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Επομένως σε 30 km βάθος ( που είναι το πάχος του εξωτερικού φλοιού) η θερμοκρασία πλησιάζει
τους 1.000 “C. Πράγματι, ο μέσος ρυθμός αύξησης της θερμοκρασίας με το βάθος - που ορίζεται ως
γεωθερμική βαθμίδα-μετρήθηκε περίπου30 °C/km. Ο ρυθμός αυτός είναι σχετικά σταθερός με το
βάθος καθόσον συμβαίνει μετάδοση θερμότητας με αγωγή και όχι με ρεύματα φυσικής
κυκλοφορίας μάγματος ή ύδατος. Με βάση την αγωγιμότητα του φλοιού (2 W/m- °C), προκύπτει η

n

μέση γεωθερμική ροή θερμότητας στην επκράνεια της γης ίση προς 60 mW/m2.
Το παραπάνω μέγεθος φαίνεται μικρό σε σχέση με των λοιπών ανανεώσιμων (για τις οποίες είναι

IQ

περί τα 500

αλλά αποκτά ενδιαφέρον σε περιοχές όπου ειδικότερες συνθήκες επιτρέπουν την

απόληψή της με πολύ ταχύτερους ρυθμούς, Π.χ. της τάξης των 10-20 W /m* για παραγωγή 100

IQ

MW/km^. Επίσης η αποθηκευμένη ενέργεια στο φλοιό της γης υπολογίζεται σε 10^° J/km^, ώστε η
εκμετάλλευση μόλις του 0,1 % αυτής θα επέτρεπε τη λειτουργία εγκαταστάσεων ισχύος 100

m

MW/km^ για 30 έτη.
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1.5.2

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ

ni
Προϋποθέσεις σχηματισμού γεωθερμικού πεδίου

m
Η γεωθερμική ενέργεια απελευθερώνεται σε όλη την επκράνεια της γης με αργούς ρυθμούς, όπως

m

προαναφέρθηκε, εκτός από περιοχές ιδιαίτερου γεωθερμικού ενδκκρέροντος που ορίζονται ως
νεωθεοαικά πεδία όπου:
•

απελευθερώνεται με ταχύτερους ρυθμούς

•

διαπιστώνονται υψηλότερες γεωθερμικές βαθμίδες και

•

είναι απολήψιμη με ακόμα μεγαλύτερους από τους φυσικούς ρυθμούς ροής της.
91

α

Για να σχηματισθεί ένα γεωθερμικό τιεδίο θα τιρέτιει να πληρούνται οι εξής προΰτιοθέσεις

a

Π) 'Υτιαο£η συνεγούο τοοωοδοσίαε ρευστών Τα γεωθερμικά συστήματα είναι ανοικτά ώστε θα
πρέτιει να αναπληρώνονται τα θερμά ρευστά που συνεχιός εκφεύγσυν από αυτά. Γενικά τα ρευστά

a

μπορεί να είναι:

a

στην επιφάνεια της γης. Πιστεύεται ότι τουλάχιστον το 90% των γεωθερμικών ρευστών είναι

•

Μετεωρικά νερά, δηλαδή νερά της βροχής ή από την τήξη χιονιού ή πάγου

μετεωρικής προέλευσης.

q

q

•

Μαγματικά νερά, που προέρχονται από ελευθερούμενους ατμούς κατά την πήξη και

κρυστάλλίοση μαγματικής ύλης.
•

Νερά που δημιουργήθηκαν με σχηματισμούς πετρωμάτων όπίος θαλασσινό νερό

παγιδευμένο σε σχηματισμούς θαλασσίων πετρωμάτων ή νερό κρυστάλλωσης που ελευθερώνεται

η
q

από μερικά πετρώματα όταν καταστρέφεται η σταθερότητά τους με φυσικές ή χημικές αλλαγές.

Έχει μεγάλη σημασία η εκτίμηση της προέλευσης των γεωθερμικών ρευστών, καθόσον τα
θαλασσινά νερά συνήθως δεν ξανατροφοδοτούν το σύστημα, σε αντίθεση με τα μετεωρικά που

q

ανανεώνονται. Μία μέθοδος αναγνώρισης της προέλευσης των ρευστών είναι η ισοτο^κή μελέτη
τους, και συγκεκριμένα ο υτιολογισμός του πηλίκου των ισοτόπων H/D στα θερμά νερά σε

ία

m
m
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m

σύγκριση με το λόγο αυτό στα μετεωρικά της περιοχής. Για το θαλασσινό νερό είναι H/D = 6.400
ενώ για το νερό της βροχής H/D = 6.800, καθόσον τα μόρια του Η20 είναι ελαφρύτερα του HDO
και εξατμίζονται υπολογισμός του πηλίκου των ισοτόπων H/D στα θερμά νερά σε σύγκριση με το
περισσότερο. Ας σημειωθεί ότι τα ισότοπα του οξυγόνου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το
σκοπό αυτό, καθώς το πηλίκο των ισοτόπων Ο'*/ θ'* μεταβάλλεται λόγω εναλλαγής των ισοτόπων
οξυγόνου με τα πετρώματα.

Τητιιίκο ιίτρομο ((ιάτκιο)

n

1

(ϋϊΥπαο£η διόδων (συνήθοχ: ρήγματα) για την κάθοδο των ρεικιτών τροφοδοσίας σε σημαντικά

η

ανοδική πορεία λόγω του χαμηλότερου βάρους τους, ώστε εγκαθίστανται έτσι ρεύματα φυσικής

Εικ. 1J 4 Γεωλογική δομή οτην χεριογή ενός γεω θερμικού κεδίου

βάθη για την απόκτηση υψηλής θερμοκρασίας. Μετά τη θέρμανσή τους τα ρευστά ακολουθούν

κυκλοφορίας (φαινόμενο θερμοσιφωνισμού, convection)

α

η

II
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(ίϋϊΥπαο£η πεοατού και ποοώδουο πετοώαατος που θα "φιλοξενεί" για σημαντικό χρόνο τα
θερμανθέντα ρευστά μέχρι της τελικής διαφυγής τους από το σύστημα. Το πέτρωμα αυτό ορίζεται
ως ο γεωθερμικός τααιευτήοας και είναι και ο γεωτρητικός στόχος μιας γεωθερμικής
εκμετάλλευσης. Το πορώδες εξασφαλίζει τη σημαντική περιεκπκότητά του σε θερμά ρευστά ενώ η
περατότητα σημαντική αποληψιμότητα των ρευστών από λιγότερες γεωτρήσεις και με
περιορισμένα αντλητικά έξοδα.
Ειδικότερα, ως πορώδες (porosity) ορίζεται το ποσοστό κενών χώρων στο πέτρωμα, το οποίο
ακριβώς οφείλεται σε πόρους στο εσωτερικό του. Το μέγεθος των πόρων και η σχετική επικοινωνία
τους εξαρτάται από τον τύπο του πετρώματος και επιδρά στη ροή μέσα από το πέτρωμα τόσο των
γεωθερμικών ρευστών όσο και σωματιδίων που τυχόν συμπαρασύρουν. Εάν σε δοχείο με ύδωρ
βυθίσουμε δείγμα του πετρώματος όγκου Υπετρ αναμένουμε ανύψωση της στάθμης που να
αντιστοιχεί σε ισοδύναμη αύξηση του όγκου. Εάν έχουμε μικρότερη ανύψωση, η αντίστοιχα
μικρότερη αύξηση του όγκου (έστω ΔΥυδ < Υπετρ) οφείλεται στους κενούς χώρους στο εσωτερικό
του πετρώματος, που πληρώθηκαν με ύδωρ. Δηλαδή ο όγκος των κενών χώρων (πόρων) θα είναι
Υπορ = Υπετρ - ΔΥυδ, και το πορώδες φ θα ορίζεται ίσο προς:
.

Κοο

4
και εκφράζεται ως αδιάστατος θετικός αριθμός μικρότερος της μονάδας, ή και ως εκατοστιαίο

d

ποσοστό (%).

a

Η διαπερατότητα (permeability) εκφράζει τη δυνατότητα να διαπερνάται το πέτρωμα από

i

a
όπου

a

U

είναι η φαινομένη ταχύτητα ροής του ρευστού μέσω του τιετρώματος (m/s), k η

διαπερατότητα του πετρώματος (m^), μ το δυναμικό ιξώδες του ρευστού (Pa), AL η διαφορά πίεσης
στην οποία οφείλεται η ροή (Pa) και AL η απόσταση (m) μεταξύ των σημείων όπου εφαρμόζεται η

a
η

ΔΠ. Θεωρείται η φαινόμενη ταχύτητα (δηλοδή η μακροσκοπικά μετρούμενη διανυόμενη απόσταση
στη μονάδα του χρόνου), και όχι η πραγματική ταχύτητα κίνησης των ρευστών μέσα στο δίκτυο
των πόρων του πετρώματος, καθώς η πρώτη μπορεί εύκολχι να μετρηθεί.

in

Η μονάδα

για την διαπερατότητα είναι εξαιρετικά μεγάλη και αντ' αυτής χρησιμοποιείται το

IQ

miliDarcy = 10'‘^ m^).

Darcy (συμβολίζεται D); που είναι 10"'^ m^, ή συνηθέστερα το χιλιοστό αυτής της μονάδας mD (1

Ένα μέγεθος που έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον στην εκμετάλλευση ενός ταμιευτήρα είναι το

m

ενεργό πάχος του h (m), που είναι ακριβώς το τμήμα του ταμιευτήρα όπου υπάρχει δίκτυο πόρων

n

διαπερατότητα, οπότε ορίζεται ως μεταδοτικότητα Τ (transmissivity) και έχει μονάδες Dm (Darcy-

n
m

και ρωγμών για τη ροή των ρευστών. Συνήθως τούτο εκφράζεται σαν γινόμενο με τη

meter).Συvήθως τούτο εκφράζεται σαν γινόμενο με τη διαπερατότητα,οπότε ορίζετε ως
μεταδοτικότητα Τ (transmissivity) και έχει μονάδες Dm (Darcy-meter)

T=kh
(i\ ΪΥπαο£η αδιαπέοατου πετοώαατο€ (πέτοωιια κάλυμμα) πάνω από το αποταμιευτήριο πέτρωμα.
Το πέτρωμα κάλυμμα παρεμποδίζει τη διαφυγή των θερμών ρευστών προς την επιφάνεια (συντελεί
στη μακρότερη παραμονή τους στο αποταμιευτήριο πέτρωμα) και ακόμα προστατεύει τον
ταμιευτήρα από άμεση ψύξη που θα προκαλούσε η κάθοδος ψυχρότερων υπόγειων νερών προς
αυτόν. Το πέτρωμα κάλυμμα πιθανόν να ήταν στο παρελθόν περατό και να απώλεσε τη
διαπερατότητά του από επικαθήσεις που προκαλούσαν τα θερμά ρευστά που το διέρρεαν. Πράγματι
η ροή των θερμών ρευστών μέσα από τα πετρώματα έχει αποτέλεσμα την πτώση της θερμοκρασίας
και πίεσής τους, που μπορεί να οδηγεί σε επικαθήσεις λόγω:

•

α

ΧΜιέρβασης του ορίου διαλυτότητας για άλατα που, <ος συνήθως, η διαλυτότητα τους στο νερό

αυξάνεται με τη θερμοκρασία. Αυτό για παράδειγμα συμβαίνει στο διοξείδιο του πυριτίου SiCh
που είναι από τις πιο διαδεδομένες επικαθήσεις σε πεδία υψηλής θερμοκρασίας.

a

•

απελευθέρωσης αερίων. Τα γεωθερμικά ρευστά έχουν συχνά και διαλυμένα αέρια που στην

πλειοψηφία τους είναι διοξείδιο του άνθρακα CO2 Η διαλυτότητα των αερίων αυξάνει με την πίεση,

i

και αντίστροφα με την πτώση της πίεσης μειώνεται, ώστε στη δεύτερη περίπτωση

a

απελευθερώνονται αέρια. Η απομάκρυνση του COa ειδικότερα έχει ως αποτέλεσμα τη δημιουργία
ανθρακικών ιόντων μέσα από την ισορροπία;

2

1 01

a

και την καταβύθιση επομένως ανθρακικών αλάτων (κυρίως ανθρακικού ασβεστίου CaCOa)

Q

(ν)Πιθανύ ύπαο£υ αάνοατοο. Τούτο δεν είναι απαραίτητο παρά μόνο σε πεδία υψηλής

n

H C O j- ( ) = Η , ( ) ^ C O ,(g ) -r C O j- 'f l)

θερμοκρασίας, και μπορεί να βρεθεί σε μικρό σχετικά βάθος (7 έως 15 km) και με θερμοκρασίες
600-900“C. Η ύπαρξη μάγματος έχει ως αποτέλεσμα ακόμα υψηλότερες θερμοκρασίες στα ρευστά

IQ

που προσφέρονται πια και για παραγωγή ηλεκτρισμού. Οι περιπτώσεις αυτές ειδικότερα

IQ

σχηματισμός μάγματος λόγω της σχετικής κίνησής τους και της προκαλούμενης τριβής.

m
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διαπιστώνονται στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών της γης, όπου διευκολύνε«ιι η άνοδος ή ο

Συμπερασματικά, στα γεωθερμικά πεδία οι υψηλές ροές θερμότητας οφείλονται
(α) είτε στη μεγαλύτερη γειτνίαση με τη θερμή εστία (μάγμα) ή/και
(β) λόγω της επιπρόσθετης αύξησης της τοπικής ροής της γήινης θερμότητας προς την επιφάνεια
με ελεύθερη επαφή-μεταφορά (convective systems) πέραν της αγωγιμότητας(conductive systems).
Η υψηλότερη ροή θερμότητας μάλλον διευκολύνει τον εντοπισμό τους ενώ το οικονομικό
ενδιαφέρον της αξιοποίησής τους έγκειται στη σημαντική αποθηκευμένη θερμότητα (στα ρευστά
κυρίως, αλλά και στο αποταμιευτήριο ττέτρωμα) που είναι άμεσα και ποσοτικά απολήψιμη μέσα
από τη διάνοιξη και λειτουργία των γεωθερμικών γεωτρήσεων.

Διάκριση των γεωθερμικών πεδίων

Ανάλογα με τη θερμοκρασία τους τα γεωθερμικά συστήματα διακρίνονται σε :
(ί1 Yll/τlλήc ενθαλπίαα. στα οποία η θερμοκρασία ξεπερνά τους 150°C. Τα πεδία αυτά βρίσκονται
συνήθως στις περιοχές που είναι όρια λιθοσφαιρικών πλακών και τόποι των σεισμικών επίκεντρων
αντίστοιχα. Αόγω της υψηλής ενθαλπίας τους προσφέρονται για ηλεκτροπαραγωγή και
χρησιμοποιούνται κυρίως για το σκοπό αυτό.
(ϋ1 Μέσηε ενθαλπίαε. στα οποία η θερμοκρασία είναι μεταξύ 100 και 150°C.
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η
(iii) XaunXfic ενθαλπίαε στα οποία η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη από 100“C

tl

4

και (σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία που διαφοροτΓοιεί τα γεωθερμικά από τα υτιόγεια νερά)
μεγαλύτερη των 25°C.
(iv) Οιιαλήε ενθαλπίαε. αε θερμοκρασίες της τάξης των 15-30“C όπου το γεωθερμικό απόθεμα
θερμαίνεται με αγωγιμότητα (conductive system) και βρίσκεται σε περιοχή συνήθους γεωθερμικής

4

4

Q
Μ

βαθμίδας και θερμικής ροής.

Επίσης ανάλογα με την κυριαρχούσα φάση στον ταμιευτήρα τους διακρίνονται σε:
1, Γεωθεοαικά πεδία νερού, στα οποία η πίεση ελέγχεται από μια υγρή ιράση, όπως μπορεί να
διαπιστωθεί με την εξέλιξη της πίεσης με το βάθος (περίπου υδροστατική), αλλά και από τα
διαλυμένα συστατικά στα ρευστά όπως SiOj, Na, Κ, Ca, Mg, Cl, SO4, HCO3, CO3 ,που θα υπήρχαν
σε πολύ μικρές ποσότητες ή καθόλου αν η κυριαρχούσα φάση ήταν του ατμού. Στα συστήματα
αυτά το νερό της βροχής περνά στο έδαφος από επκρανειακές εκτάσεις δεκάδιον ή και χιλιάδων

η

km^ και κινείται προς τα κάτω. Σε βάθη 2-6 km το νερό θερμαίνεται από θερμά πετρώματα τα
οποία με τη σειρά τους πιθανόν θερμαίνονται από άλλα τηγμένα πετρώματα. Το νερό διαστέλλεται

IQ

IQ
m
m

και κινείται προς τα πάνω σε μια περιορισμένη στήλη 1-50 km^. Αν τα υπερκείμενα πετρώματα
έχουν υψηλή διαπερατότητα τότε ιρθάνουν στην επιφάνεια και διασκορπίζονται οος εκροές θερμών
πηγών. Σε αντίθετη περίπτωση εμποδίζονται στην ανοδική τους πορεία από αδιαπέρατα πετρώματα
και αποθηκεύονται σε περατά πετρώματα κάτω από αυτά.
Είναι δυνατόν κατά την παραγωγή από πεδία νερού το εκτονούμενο νερό να ιρθάνει ως ατμός στην
επκράνεια (θα συμβαίνει εξάτμιση μέσα στον ταμιευτήρα και επιλεκτική κίνηση του ατμού - που
έχει μεγαλύτερη κινητικότητα από το νερό - προς τη γεώτρηση). Στην περίπτωση αυτή μπορεί να
διαπιστωθεί η υγρή προέλευση από την περιεκτικότητα του συμπυκνώματος του ατμού σε

η

14

χλωριόντα που θα είναι πάνω από 50 ppm.

2.

Γεωθεοαικά πεδία αταού. στα οποία υπάρχει συνεχής ιράση ατμού που ελέγχει την πίεση στο

σύστημα (περίπου σταθερή με το βάθος). Τα πεδία αυτά παράγουν ξηρό ή υπέρθερμο ατμό.
Συνήθως συνυπάρχει νερό στον ταμιευτήρα αλλά σε μεγαλύτερα βάθη, οπότε συμβαίνει συνεχής

I

εξάτμιση του νερού με αποτέλεσμα την ταπείνωση της ελεύθερης στάθμης του.
Κατά την εξάτμιση ο ατμός κινείται προς τα ανώτερα τμήματα του ταμιευτήρα όπου ψύχεται και
ένα μέρος του συμπυκνώνεται. Από το συμπύκνωμα ένα τμήμα ακολουθεί πλέον καθοδική πορεία
και επιστρέφει στο στρώμα του νερού, ενώ ένα άλλο τμήμα συγκρατείται στους πόρους σε υγρή
κατάσταση λόγω προσρόφησης. Το φαινόμενο αυτό έχει μεγάλη επίδραση στη δυναμικότητα των
συστημάτων αυτών καθώς η αποθηκευμένη μάζα ως προσροφημένο υγρό μπορεί να είναι κατά
τάξη μεγέθους μεγαλύτερη από τη μάζα του ατμού που κινείται στους πόρους.
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3.

α

Θεοαά £ηοά πετοώοατα. στα οποία το πέτρωμα δεν έχει διαπερατότητα και επομένως δεν

υπάρχουν ρευστά. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν συγκεκριμένα οι γρανίτες, που έχουν μεγαλύτερη
πυκνότητα από τα ιζηματογενή πετρώματα και είναι πλουσιότεροι σε συγκεντρώσεις ραδιενεργών

a

στοιχείων όπως U“ *,

Th“ ^ Κ'".

a

Για να μετατραπεί ένα τέτοιο σύστημα σε πεδίο θα πρέπει

a

(α) να δημιουργηθεί διαπερατότητα και

a

αντίδραση, και ακολούθως συνεχής ανακυκλοφορία ρευστών ατιό την επκράνεια μέσο από το

(β) να τροφοδοτηθεί το σύστημα με ρευστά.
Για τους σκοπούς αυτούς εφαρμόζεται υδραυλική διέγερση ή έκρηξη με χημική ή πυρηνική

σύστημα.

a

n

Στην πρώτη περίπτωση διανοίγεται μια γεώτρηση και εισπιέζεται με μεγάλη πίεση ρευστό. Η
υψηλή πίεση έχει ως αποτέλεσμα τη ριογμάτωση των πετρωμάτων γύρω από τη γεώτρηση. Στη
δεύτερη περίπτωση προκαλείται έκρηξη στον πυθμένα της γεώτρησης με ανάλογα αποτελέσματα.

iq

Μετά το σχηματισμό των ρωγματώσεων και τη δημιουργία διατιερατότητας, διανοίγεται μια

iq

δεύτερη γεώτρηση σχετικά κοντά στην πρώτη, που τερματίζει όμως σε λίγο μικρότερο βάθος.

m

Ακολούθοος εισπιέζονται ρευστά από τη βαθύτερη γεώτρηση που βρίσκουν δίοδο μέσα από την
άλλη γεώτρηση για επιστροφή τους στην επιφάνεια, αφού διαρρεύσουν τμήμα του γρανίτη και
ανακτήσουν αντίστοιχα τμήμι της θερμότητάς του. Τα ρευστά δίνουν τις θερμίδες τους στην
επιφάνεια και επανεισάγονται στον ταμιευτήρα για να συνεχισθεί ο κύκλος απόληψης της

re

θερμότητας.

n
1.5.3. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΟΣ

la

Q

1.5.3.1

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Για να είναι ανανεώσιμο ένα γεωθερμικό σύστημα θα πρέπει να αξιοποιείται με τέτοιο ρυθμό που
να εξασφαλίζεται η διατήρηση των ρευστών και της θερμότητας στον ταμιευτήρα. Τούτο μπορεί να
συμβαίνει ως ένα βαθμό, όπως εξηγείται αμέσως παρακάτω.

Α. Λναπλύοωσυ των ρευστών
Πρόκειται για υδραυλικά ανοικτά συστήματα, ώστε η απομάκρυνση ρευστών από τον ταμιευτήρα
προκαλεί κάποια αναπλήρωσή τους. Διαπιστώνονται όμαις δύο προβλήματα:
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a

(i) η αναπλήροκιη συνήθως υτιολείπεταν του ρυθμού ατιόληψης, που σημαίνη ότι
σταδιακά μειώνεται η πίεση και η δυνατότητα παραγωγής από το σύστημα
(ϋ) η αναπλήριοση μπορεί να μην προέρχεται από βαθειά γεοοθερμικά ρευστά που ακριβώς

n

δημιούργησαν το σύστημα, αλλά από παράπλευρους ή επιφανειακούς υδροιρόρους. Στην
περίπτωση αυτή προκαλείται ψύξη του συστήματος, με πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις.

«

Συγκεκριμένα αν πρόκειται για πεδίο με ατμό, η εισροή υπόγειων ψυχρών νερών στη ζώνη του
ατμού προκαλεί ψύξη και επομένως ταπείνωση της πίεσης στην αντίστοιχη πίεση κορεσμού. Η
προκαλούμενη πτώση πίεσης προκαλεί ακόμα μεγαλύτερη εισροή ώστε η ψύξη καθίσταται ένα

a

αυτοεπιταχυνόμενο δυσμενές φαινόμενο.
Η αναπλήρωση των ρευστών μπορεί να εξασςκιλιστεί με την επιστροφή των ρευστών στον
ταμιευτήρα μετά την απόληψη των θερμίδων τους. Η διαδικασία αυτή ορίζεται ως επανεισαγωγή

IQ

(reinjection), και έχα τις ακόλουθες θετικές επιπτώσεις:

fi

συστήματος

ί) διατηρείται η ποσότητα των ρευστών στον ταμιευτήρα, και επομένως και η πίεση του

IQ

(ίί) συνήθως λαμβάνεται ένα μέρος μόνο της ενέργειας των ρευστών, ώστε τα ρευστά που
επανεισάγονται είναι ήδη θερμά, και οπωσδήποτε θερμότερα από άλλα γειτονικών υδροφόρων, που
τυχόν θα έφθαναν στον ταμιευτήρα σε άλλη περίπτωση.

fQ

(ίίί) με την επανεισαγωγή διατηρείται η πίεση του συστήματος και αποφεύγεται έτσι η διείσδυση

m

περιφερειακές θέσεις του ταμιευτήρα, για προστασία του.

ψυχρών ρευστών. Για το λόγο αυτό, είναι συχνά σκόπιμο η επανεισαγωγή να πραγματοποιείται σε

(ίν) με την επανεισαγωγή αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα διάθεσης των γεωθερμικών αποβλήτων,

iq

(ν) τα επανεισαγόμενα ρευστά είναι ρευστά του ταμιευτήρα, ώστε δεν τίθεται ζήτημα χημικής
ασυμβατότητας με πιθανή πρόκληση επικαθήσεων ή άλλων προβλημάτων.

η

Συμπερασματικά μπορεί να εξασφαλίζεται αναπλήρωση των γεωθερμικών ρευστών εφόσον
σχεδιάζεται σωστά ένα πρόγραμμα επανεισαγωγής τους. Ας σημειωθεί ότι λόγω των

iq

m

H

περιβαλλοντικών της πλεονεκτημάτων κυρίως, η επανεισαγωγή είναι μια μέθοδος που έχει πλέον
καθιερωθεί.

Β . Α ν α π λ ύ ο ω σ η tuc λ α ν β α ν ό μ ε ν ιις θ ε ρ μ ό τ η τ α ς

Μπορεί να συμβαίνει είτε με τη φυσική κυκλοφορία των θερμών ρευστών (ανατροφοδότηση του
συστήματος) είτε με την αγωγιμότητα. Και στις δύο περιπτώσεις όμως τούτη είναι συνήθως
σημαντικά μικρότερη του ρυθμού εκμετάλλευσής της. Μπορεί δε να προσεγγίζει τον τελευταίο
μόνον όταν πρόκειται για σύστημα υψηλής ενθαλπίας (ύπαρξη μάγματος σε κοντινή απόσταση)

P

και έντονης φυσικής ροής η οποία ούτως ή άλλως θα εκδηλώνεται με επκρανειακές ενδείξεις (π.χ.
ατμίδες, ιδιαίτερα θερμά εδάφη κλπ.). Για το λόγο αυτό, και σε αντίθεση με τις άλλες ανανεώσιμες

η

a

;ιτ|γές ενέργειας, στη γεωθερμική ενέργεια ατιοδίδεται και ο όρος τιαι-ανανεώσιατι.

Μ
Μ
Μ

ανανεωσιμότητά του και οι κίνδυνοι από την είσοδο ψυχρότερων υπόγειων νερών στον

Γενικά, το τιεριορισμένο ενεργειακό δυναμικό ενός γεωθερμικού αποθέματος, η ημι-

ταμιευτήρα επιβάλλουν κατάλλυλη διανείοισή του. Εκτιιχάται το συνολικό απολήψιμο ενεργειακό
απόθεμα του ταμιευτήρα και από αυτό υπολογίζεται η μεγίστη εγκατεστημένη ισχύς για π.χ. 25ετή
εκμετάλλευση του αποθέματος. Η όποια ανανεωσιμότητα του συστήματος θα επεκτείνει βεβαίως
το χρόνο εκμετάλλευσής του, αλλά συνήθως δεν λαμβάνεται υπόψη στον αρχικό σχεδίασμά των
εγκαταστάσεων.
Η παραγωγή επιχειρείται κοντά σε θέσεις τροφοδοσίας του συστήματος, όπου παρατηρούνται και

iq

οι υψηλότερες θερμοκρασίες. Αντίθετα, η επανεισαγιογή εφαρμόζεται σε οριακές θέσεις του
κοιτάσματος για την ταυτόχρονη παρεμπόδιση διείσδυσης ψυχρότερων ρευστών. Στις ακόλουθες

IQ

τταραγράφους δίνονται μόνον ελάχιστα στοιχεία που χρησιμεύουν στο σχεδίασμά βέλτιστης

η

διαχείρισης του κοιτάσματος

IQ

1.5.3.2

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ

Για την απόληψη των γεωθερμικών ρευστών διανοίγονται γεωτρήσεις. Η ροή των ρευστών μέσα

iq

iq
iq

από τις γεωτρήσεις μπορεί να είναι αυθόρμητη (αρτεσιανισμός) ή να προκαλείται με άντληση. Η
δεύτερη περίπτωση εφαρμόζεται και στις αρτεσιανές γεωτρήσεις για ενίσχυση της ροής. Οι αντλίες
μπορεί να είναι με τον κινητήρα στην επκράνεια, αν και συνηθέστερα χρησιμοποιούνται εξ
ολοκλήρου εμβυθισμένες αντλίες

η
m

Εικ. 1.35 Εγκατάσταση συστήματος βανών στην κεφαλή της διάνοιξης για έλεγχο

I
I

Λόγω Toav υψηλών θερμοκρασιών και του διαβρωτικού περιβάλλοντος οι γεωθερμικές αντλίες
εμφανίζουν ευπάθεια που απαιτεί τακτική ανύψωση στην επιφάνεια και συντήρηση / επισκευή. Για

1
I
I
a

το λόγο αυτό έχουν εναλλακτικά εφαρμοστεί στροβιλαντλίες όπου όλα τα ηλεκτρικά τους μέρη
βρίσκονται στην επιφάνεια έξω απότη γεώτρηση. Πρόκειται για υδροστρόβιλο και αντλία
προσαρμοσμένα στον ίδιο άξονα και εμβυθισμένα στη γεώτρηση. Με αντλία επιφανείας
εισπιέζονται ρευστά στη γεώτρηση μέσω σωλήνα που οδηγεί στο στρόβιλο. Ο στρόβιλος
περιστρέφεται και κινεί την αντλία που φέρνει στην επκράνεια από άλλο σωλήνα τα γεωθερμικά
ρευστά μαζί με αυτά που εισπιέσθηκαν. Ένα μέρος των ρευστών που ιρτάνουν στην επυράνεια
ξαναστέλνεται στη γεώτρηση για να επαναληφθεί η διαδικασία κ.ό.κ.
Αν και η μέθοδος είναι αξιόπιστη, όσον αφορά το αντλητικό τμήμα, έχει τα εξής μειονεκτήματα:

a

(α) το σύστημα εμφανίζει μειωμένη απόδοση (της τάξης του 60%) και

1

διαβρωτικότητάς τους

a

της, το τμήμα από το ενεργό πάχος του ταμιευτήρα που έχει διατρηθεί από τη γεώτρηση, τα

Q

υδραυλικά χαρακτηριστικά του ταμιευτήρα, τη γεωμετρία του ταμιευτήρα, την τυχούσα γειτνίαση

ia

μεταξύ ταμιευτήρα και εξόδου των ρευστών), αυξάνεται η παροχή. Συνήθως η παροχή αυξάνεται

(β) υπάρχει πιθανότητα εμπλουτισμού των ρευστών σε οξυγόνο και επιδείνοκτη της

Η απόδοση μιας γεώτρησης εξαρτάται από την πίεση στην κειραλή της γεώτρησης, τη διάμετρό

ορίων και τον τύπο τους (σταθερής πίεσης ή μη περατά)
Με την τατιείνωση της πίεσης στην κειραλή της γεώτρησης (και επομένως την αύξηση του ΔΠ

αργότερα από την αύξηση του ΔΠ (δεν υπάρχει γραμμική σχέση) καθώς με την αύξηση της

la

ταχύτητας των ρευστών αυξάνεται σημαντικά και η πτώση πίεσης κατά τη ροή τους στη γεώτρηση
αλλά και στον ταμιευτήρα. Ειρόσον η ροή είναι αυθόρμητη, τούτη μειώνεται αργά με το χρόνο.

η

Αντίστοιχα εάν εφαρμόζεται άντληση θα απαιτείται με το χρόνο περισσότερη ισχύς ώστε να δια

iq

άντλησης με το ρυθμό πτώσης της πίεσης στη γεώτρηση. Συγκεκριμένα, κατά την παραγωγή

II

παρατηρείται πτώση της πίεσης ΔΠ (σε Pa) στον ταμιευτήρα που δίνεται από τη σχέση

τηρηθεί ο ρυθμός άντλησης. Τα τιαραπάνω ιρανερώνονται από τη σχέση που συνδέει το ρυθμό

V μ

/2 ,2 4 6 k t'

m
όπου μ είναι το ιξώδες των ρευστών (Pa-s), ν ο ρυθμός παραγωγής (m^/s), k η διαπερατότητα του
ταμιευτήρα (m^), h το ενεργό πάχος του ταμιευτήρα (m), t ο χρόνος από την έναρξη της άντλησης
(sec), φ το πορώδες, σ η συμπιεστότητα των ρευστών του ταμιευτήρα (1/Pa) και r η απόσταση από
την παραγωγική γεώτρηση (m). Για τον υπολογισμό της πτώσης πίεσης στη θέση της γεώτρησης,
αρκεί να τεθεί όπου r η ακτίνα της γεώτρησης.
Η συμπιεστότητα, φανερώνει τη μεταβλητότητα της πυκνότητας Ρ του ρευστού με την πίεση Π, και

100

η
ορίζεται από τη σχέση:

α
σ = — - X

Λ

η

dg
άΠ

Η παραπάνω σχέση της εξέλιξης της μεταβολής της πίεσης με το χρόνο, φανερώνει ότι η μεταβολή
της πίεσης βρίσκεται σε γραμμική σχέση με το λογάριθμο του χρόνου. Με παρακολούθηση
επομένως της εξέλιξης της τιίεσης με το χρόνο, και προσαρμογής της καταλληλότερης ευθείας με

Μ

απεικόνιση σε ημι-λογαριθμικό χαρτί, μπορούν να υπολογισθούν δύο βασικές ομάδες παραμέτρων
του ταμιευτήρα, που είναι η μεταδοτικότητα (kh), και η α^θηκευτικότητα (q>oh). Οι ομάδες αυτές

IQ

φανερώνουν την ικανότητα του ταμιευτήρα στη μεταφορά ρευστών και στην αποθήκευση ρευστών,
αντίστοιχα

IQ
Η ίδια σχέση είναι εφαρμόσιμη και στην τιερίπτωση τιου στον ταμιευτήρα ρέει δαρασικό μίγμα.

ί1

Στην περίπτοκιη αυτή ο νόμος του Darcy παίρνει τη μορφή:

m
U = u„ —

II dx

m

όπου οι δείκτες υ, α αναφέρονται στη φάση του υγρού και του ατμού αντίστοιχο, και kox,u· k<nt^ είναι

ig

μεγέθη που ορίζονται ως σχετικές διατιερατότητες των αντίστοιχων φάσεων, και δίνονται από τις
σχέσεις

η

η
S* = (S-S^,^.) / (S^.„ - s ,.,: )

iq

όπου S είναι o κορεσμός νερού (κατ'όγκον περιεκτικότητατα της υγρής (ράσης) και
απολειπόμενος κορεσμός για τον οποίο η αντίστοιχη ιράση δεν μπορεί να κινείται

ΙΗ
Το κινηματικό ιξώδες του μίγματος ισούται πλέον με

ιι η συμπιεστότητα του μίγματος ισούται με

■

t

<ρ C > dT^ ρ,. ςτ
dlJ ρ^, ρ^

,S„,„ είναι ο

η

a
ότιου pc η μέση θερμοχωρητικόττ)τα ρεικιτού και τιετρώματος, h» η ενθαλπία ατμοτιοίησης,

Μ

dTi/dn η μεταβολή της θερμοκρασίας κορεσμού με την τπεση και ρ η ^κνότητα των ιράσεων

«

1.5.4.

ι«

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΥΠΕΡΘΕΣΗΣ

Η γραμμική μορφή της εξίσωσης της τπεσης ως προς την πχιροχή, ετητρέπει την εφαρμογή της
αρχής της υπέρθεσης, όταν αντίστοιχα μεταβάλλεται η παροχή. Έτσι, όταν η παραγωγή σταματά

ια

μετά χρόνο At, δηλαδή το V μηδενίζεται, μπορούμε για τον υπολογισμό της εξέλιξης της πίεσης να
θεωρήσουμε ότι συνεχίζει να παράγει η γεώτρηση με ρυθμό V ενώ ταυτόχρονα στην ίδια

IQ
ί1

γεώτρηση αρχίζει στο χρόνο At να ειστπέζεται όγκος V (οπότε V + (- V) = 0 ). Ετιομένως, με τη
διπλή ειραρμογή της εξίσωσης της τάεσης, υπολογίζουμε την ανάκτηση της πίεσης από τη σχέση

IQ

Κ /ί

/f + J M

J 7 7 = — f - X L n / --------- j
4 .T k h
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Ιβ

πι
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η
m

a

όττου Δΐ ήταν ο χρόνος για τον οποίο εςκιρμοζόταν παραγωγή, και t ο χρόνος ατιό το κλείσιμο της
γεώτρησης.

1.5.5

ΕΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όταν το ενεργειακό περιεχόμενο των ρευστών αποληφθεζ είναι καλό (από την ενεργειακή,
υδραυλική και περιβαλλοντική σκοπιά) τα ρευστά να επιστρέφουν στον ταμιευτήρα. Για το σκοπό
αυτό διανοίγεται ειδική γεώτρηση μέσω της οποίας τα γεωθερμικά απόβλητα επανεπιέζονται πάλι
στον ταμιευτήρα (επανεισαγιογή ή επανέγχυση). Σε πολλά σχήματα γεωθερμικής εκμετάλλευσης
εφαρμόζονται ζεύγη γεωτρήσεων, ό ^ υ το κάθε ζεύγος (doublet) αποτελείται από μια παραγωγική
και μια γεώτρηση επανεισαγωγής.Στην περίπτωση αυτή διατηρείται σε χαμηλά επίπεδα η πτώση
πίεσης στην παραγωγική γεώτρηση, αφού σύντομα εγκαθίστανται σταθερές συνθήκες.
Εφαρμόζοντας την αρχή της υπέρθεσης, για τον υπολογισμό της πίεσης στον ταμιευτήρα στη θέση
της παραγωγικής γεώτρησης, βρίσκουμε πράγματι ότι η πτώση πίεσης είναι ανεξάρτητη από το
χρόνο, αλλά και από την αποθηκευτικότητα του ταμιευτήρα, ενώ εξαρτάται βέβαια από την
απόσταση των δύο γεωτρήσεων Zd και την ακτίνα της παραγωγικής γεώτρησης Γγ
Υμ

,

■ (2 .τ λ '/ι) '

'ίΐ;

I

1
Για να αποφευχθεί τυχόν επακόλουθη ταπείνοκτη της θερμοκρασίας των λαμβανόμενων ρευστών,

I

λόγω ετηκοινωνίας των δύο γεωτρήσεων (παραγωγής και επανεισαγωγής) ειραμόζεται μια ελάχιστη
απόσταση

I

(m) μεταξύ αυτών, που για ταμιευτήρα με διαπερατότητα κυρίως σε ρίογμές και

ρήγματα και όχι σε πόρους είναι:
ίρ . X C, X f X Y )

a

\

( h X ρ^^^ X

a

Q

Είναι ρ η πυκνότητα (kg/m^), C η ειδική θερμότητα (J/kg-°C), f η παροχή (m^/h), Υ ο χρόνος ζωής
της γεώτρησης παραγωγής (έτη). Ο δείκτης ρ αναφέρεται στο ρευστό και ο δείκτης πετ στο

1

τιέτρωμα

Q

1.5.6.

Q

1.5.6.1 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΐ

1.5.6.1.1 Γενικά

II

ρευστών. Πρώτης επιλογής βέβαια είναι η ηλεκτροτταραγωγή, ως η πλέον πρόσφορη μορφή

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι δυνατές χρήσεις της γεωθερμικής ενέργειας εξαρτώνται από τη θερμοκρασία των γεωθερμικών

ενέργειας για μεταιρορά και χρήση, και εφαρμόζεται πάντα για πεδία υψηλής ενθαλπίας. Για

q

θερμοκρασίες όμως χαμηλότερες των 150°C είναι οριακά οικονομική οττότε μπορούν να
εφαρμόζονται μη ηλεκτρικές χρήσεις

a
Τα γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας χρησιμοποιούνται κυρίίος για ηλεκτροτταραγωγή.

n

Παράγουν άλμη (νερό με άλατα) και ατμό, ο ατμός διαχωρίζεται σε σχετικά υψηλή πίεση (π.χ. 510 ata) και οδηγείται σε κατάλληλο ατμοστρόβιλο. Καθώς πρόκειται για ανοικτά κυκλώματα (ο
ατμός υφίσταται μοναδική διέλευση από το σύστημα και ακολούθως απορρίπτεται) ο ατμός
υγροποιείται στην έξοδο του στροβίλου σε βαρομετρικό συμπυκνωτή επαφής. Η άλμη που έχει
υψηλή πίεση μπορεί να υφίσταται πάλι, διαχωρισμό σε ακόμα χαμηλότερη πίεση, και ο πρόσθετα
παραγόμενος ατμός να οδηγείται στο στρόβιλο (σε ενδιάμεση βαθμίδα πίεσης) για -περισσότερη
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα γεωθερμικά πεδία μέσης ενθαλπίας αξιοποιούνται επίσης σε
ηλεκτροπαραγωγή, λόγω της χαμηλότερης όμως θερμοκρασίας τους εφαρμόζεται ο δυαδικός
κύκλος Rankine όπου τα γεωθερμικά ρευστά θερμαίνουν ένα τττητικότερο ρευστό το οποίο και

103

αποτελεί το λειτουργούν ρευστό του - κλειστού πλέον - κυκλώματος ηλεκτροπαραγωγής. Τέλος, τα
γεωθερμικά πεδία χαμηλής ενθαλπίας χρησιμοποιούνται σε μη ηλεκτρικές χρήσεις όπως
θέρμανση οικισμών, θερμοκηπίων, ξήρανση, ιχθυοκαλλιέργειες, ιαματικό τουρισμό

1.5.6.1.2

Ηλεκτροπαραγωγή

Υτιάρχουν διάφορες τεχνολχτγίες ηλεκτροτιαραγωγής ανάλογα με τη θερμοκρασία καν τα
χαρακτηριστικά των ρευστών, που αναπτύσσονται αμέσως παρακάτω. Οχ βασικές ιδιομορφίες της
γεωθερμικής ηλεκτροτιαραγωγής είναι:

α
α

1

•

Πρόκειται για ανοικτή

διεργασία και όχι κλειστό κύκλο. Σε αντίθεση με τησυνήθη

ηλεκτροτιαραγωγή ότιου το συμττύκνωμα επαναθερμαίνεται για να επαναλάβεχ το κύκλο, στη
γεωθερμία χρησιμοποιείται το ρευστό για ένα τιέρασμα από το στρόβιλο και ακολούθως
απορρίπτεται
•

Οι θερμοκρασίες και πιέσεις στην είσοδο του στροβίλου είναι σαφώς χαμηλότερες από

αυτές στις κλασικές μονάδες. Επίσης, η πίεση στην έξοδο του στροβίλου είναι υψηλότερη από των

η

αντίστοιχων μονάδων κλειστού κυκλώματος, λόγω της ύπαρξης ασυμπύκνωτων αερίων που

β

μονάδων είναι γαμτιλότεοεε από τιε συνύθειε.

ΐ

γεωθερμικών ρευστών στην έξοδο του στροβίλου. Μπορεί επομένως αντί του κλασικού ψυγείου

ιβ

επαΐβής^βαρομετρικός, σε συνδυασμό με πύργο ψύξης.

!Ι

περάσουν από το στρόβιλο (ή και όσων παρακάμπτουν το στρόβιλο).

α

Α. Αιιεση εκτάνωστι στην αταόσΦαιοα (back pressure units) Πρόκειται για μονάδες δίχως

η

τον ατμό παράγουν και πολλά ασυμπύκνωτα αέρω (CO2 H2S). Καθώς τα πεδία αυτά παράγουν

καθιστά απαγορευτική τη διατήρηση υψηλού κενού. Έτσι, οι αποδόσειε των γεωθεομοτ|λεκτρικών

•

Καθώς πρόκειται για ανοικτή διεργασία δεν ενδιαφέρει τιλέον η καθαρότητα των

(εναλλάκτης θερμότητας που χρησιμοποιείται ως συμπυκνωτής) να χρησψοποιείται συιιπυκνωτήε

•

Θα πρέπει να αντιμετωπίζεται το πρόβληιια διάθεσυο των γεωθεοαικών ρευστών, ααχτύ

συμπυκνωτή, που χρησιμοποιούνται συνήθως σε πεδία ατμού και ειδικότερα σε αυτά που μαζί με

ξηρό ή υπέρθερμο ατμό, μπορεί τούτος να οδηγηθεί άμεσα σε κατάλληλο στρόβιλο. Επιπλέον
όμως, λόγω των πολλών ασυμπύκνωτων (π.χ. άνω του 20%) θα είναι δαπανηρή η απομάκρυνσή
τους σε περίπτωση συμπύκνωσης υτιό κενό. Έτσι εφαρμόζεται η απομάκρυνση του ατμού σε
ατμοφαιρική πίεση, χωρίς συμπύκνωση. Προφανώς η απόδοση των μονάδων αυτών είναι ιδιαίτερα
χαμηλή. Πολλές φορές χρησιμοποιούνται φορητές τέτοιες μονάδες ως πιλοτικές πριν από την
πλήρη ανάπτυξη και εκμετάλλευση του πεδίου

I

1
i
I

B. Μονάδες

u t συιιπυκνωτή

Σε τιερίπτακτη

τα ασυμπύκνιοτα δεν είναι σε μεγάλη

τιεριεκηκότητα, τότε μτιορεί να εφαρμόζεται μονάδα με συμτιυκνιοτή. Ο ατμός οδηγείται στο
στρόβιλο και από την έξοδο του στροβίλου στο συμπυκνωτή για διατήρηση του κενού. Ο
συμτιυκνωτής είναι επαφής, και η απομάκρυγση των αερίων γίνεται συνήθιος με τζιφάρια (ατμού).

Γ. M ov65 ec ίΐε διατωοιστή και συιιπυκνωτή

EoapuoCanai σε πεδία νερού που παράγουν

διφασικά ρευστά, νερό και ατμό. Το δκρασικό μίγμα οδηγείται σε ειδικό διαχωριστή ατμού, από

a

τον οποίο διαχωρίζεται ο ατμός από το υγρό, και ακολούθως οδηγείται στο στρόβιλο και από εκεί
στο συμπυκνωτή, όπως στην προηγούμενη περίπτωση. Υπάρχει μια βέλτιστη επιλογή πίεσης

a

Q

1
Q

διαχωρισμού. Συγκεκριμένα όσο ψηλότερη είναι αυτή η πίεση τόσο μεγαλύτερη είναι η ειδική
ενθαλπία του ατμού. Από την άλλη όμως, όσο χαμηλότερη είναι η πίεση αυτή τόσο τιερισσότερη
είναι η παροχή της γεώτρησης. Συνήθως εφαρμόζονται πιέσεις της τάξης των 5-10 bar

A. M ov06 ec it€ διπλό διαΎωρισπό και συαπυκνωτή Όπακ: εξτιγήθηκε παραπάνω η πίεση στο
διαχωριστή διατηρείται σχετικά ψηλά. Επομένιος το απομακρυνόμενο υγρό έχει ενέργεια που
μπορεί να αξιοποιηθεί με το να υποστεί μια εκτόνωση σε χαμηλότερη πίεση και δεύτερο
διαχωρισμό. Ο ατμός που παράγεται έτσι είναι χαμηλότερης πίεσης από της εισόδου του

!i

στροβίλου, και επομένως οδηγείται σε ενδιάμεση βαθμίδα στο στρόβιλο για πρόσθετη

IB

ενέργειας του που μπορεί να μετατραπεί σε χρήσιμο έργο, όταν το σύστημα φθάνει σε ισορροπία με το

IB
Π

ID

ηλεκτροπαραγωγή (υττενθυμίζεται ότι ως ε&σνεια ενόο συστήματος ορίζεται το μέγιστο τμήμα της

περιβάλλον μέσω ιδανικών αντιστρετττών διεργασιών. Το υπόλοιπο τμήμα της ενέργειας ορίζεται
αντίστοιχα ως ανέργεια).

Ε. M ovA6ec δυαδικού κύκλου (Binary cycle) Εςκιρμόζονται σε γεωθερμικά πεδία μέσης
ενθαλπίας, για τα οποία το κύκλο ύδατος/ατμού θα είχε πολύ χαμηλή απόδοση. Λόγω επομένως
των χαμηλότερων θερμοκρασιών χρησιμοποιείται ένα τττητικότερο ρευστό για το κύκλο της
ηλεκτροπαραγωγής, όπου αντί του λέβητα εφαρμόζεται εναλλάκτης θερμότητας στον οποίο τα

n

m
m

γεωθερμικά ρευστά δίνουν τις θερμίδες τους στο λειτουργούν οργανικό ρευστό

η
Turbo-alternator

α

β

I
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Εικ. 1.36: Σκαρίφημα μιας γεωθερμικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με δυαδικό κύκλα Το
γεο>θερμικό ρευιττό βημειώνεται με το κόκκινο χρώμα, το δευτερεύον ρευστό με πράσινο και το νερό ψύξης με
μπλε

η

IQ
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η
η

1.5.6.1.3

Μη ηλεκτρικές χρήσεις

Οι δυνατές μη ηλεκτρικές χρήσεις της γεωθερμικής ενέργειας εξαρτώνται από τη θερμοκρασία
τους. Από αυτές αναφέρονται ενδεικτικά (με φθίνουσα σειρά θερμοκρασιακών απαιτήσεων) η
αφαλάτωση, η παραγωγή ψύχους, η θέρμανση οικιών, η θέρμανση θερμοκηπίων, οι
ιχθυοκαλλιέργειες, η θέρμανση σε μονάδα αναερόβιας διάσπασης απορριμμάτων κ.ά., ενώ ένας
εκτενέστερος κατάλογος απεικονίζεται στον παρακάτω τιίνακα. Πρόκειται για χρήσεις που
εφαρμόσθηκαν εμπορικά ή πιλοτικά από τα πρώτα χρόνια που το ενδιαφέρον στράφηκε πάλι στη
γεωθερμική ενέργεια (μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση), και συνοψίσθηκαν από το Lindal

η
IQ

η

Στις χρήσεις αυτές μπορούν να εφαρμόζονται άμεσα τα γεωθερμικά ρευστά (άμεσες χρήσεις,
direct uses) ή να θερμαίνουν σε εναλλάκτη καθαρό νερό δευτερεύοντος κυκλώματος. Η δεύτερη
λύση προημάται συχνότερα, λόγω της κακής ποιότητας των γεωθερμικών ρευστών (διαβρωτικά με
πολλά άλατα), και για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται συνήθως εναλλάκτης πλακών από κράμα
τιτανίου.
Αυτός ο τύπος εναλλάκτη είναι ιδιαίτερα κατάλληλος για τα γεωθερμικά ρευστά, διότι:
(α) λόγω της χρήσης τιτανίου εμφανίζει αντοχή στη διάβρωση από τα γεωθερμικά ρευστά
(β) λόγω της ειραρμοζόμενης υψηλής ταχύτητας στις πλάκες δεν ευνοείται η ανάπτυξη
επικαθήσεων
(γ) αποσυναρμολογείται και καθαρίζεται εύκολα
(δ) είναι επεκτάσιμος
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(ε) έχει μεγάλο σιη^ιελεστή μετάδοσης θερμότητας
(στ) είναι συμτιαγής ώστε προσφέρεται για επεμβάσεις σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις.
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Εικ. 1.37 Γεωθερμικά πεδία υψηλής ενβαλπίας

Η ιδιομορφία των μη ηλεκτρικών χρήσεων είναι η ετιοχικότητα των φορτίων τους. Όμως η
γεωθερμική ενέργεια, σε αντίθεση με τις περισσότερες ανανεώσιμες ττηγές ενέργειας, είναι

rQ
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διαθέσιμη στην ονομαστική τιμή της συνεχώς, ώστε πρακτικά προκύπτει πρόβλημα περιορισμένης
χρήσης του γεωθερμικού εξοπλισμού. Αυτό συμβαίνει βέβαια π.χ. με κάθε σύστημα θέρμανσης,
όμως οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις είναι εντάσεως κεφαλαίου ώστε το πρόβλημα υπολειτουργίας

η

τους είναι εντονότερο. Εάν διατίθενται γεωθερμικά ρευστά παροχής m (kg/s), ειδικής θερμότητας

m

όμως στη διάρκεια του έτους λαμβάνεται κατά μέσο ένα μέρος της ισχύος αυτής, έστω <Q> (W).

n

Αυτή η μέση ισχύς ορίζεται ως το πηλίκο της ετήσια απορροιρούμενης ενέργειας Ε (σε J) προς τη

Cp (J/kg-°C) και θερμοκρασίας tg (°C), τότε θεωρώντας μια θερμοκρασία αναφοράς to (π.χ. τους
25°C) θα μπορούσαν να αποδίδουν ονομαστική ισχύ ίση προς Qn^x = m Cp (tg -to) (σε W). Συνήθως

χρονική διάρκεια του ενός έτους t (σε sec).
Το πηλίκο της μέσης ετήσιας απορροιρούμενης ισχύος προς την ονομαστική <Q>/QmK ορίζεται ως
συντελεστής φορτίου της γεωθερμικής εγκατάστασης (Load Factor):

. <Q >

<Q>

1
Με δεδομένη μια γεωθερμική εγκατάσταση, η οικονομικότητά της βελτιώνεται όσο αυξάνεται το

α

τιοσό της ενέργειας που αποδίδες και επομένως όσο αυξάνεται ο Σ.Φ. της εγκατάστασης.

u
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Α. Ανάπτυξη γοάσεων στη σειρά Τα γεωθερμικά ατιόβλητα μιας χρήσης μπορούν να είναι
κατάλληλα για άλλη εφαρμογή. Έτσι μπορούν να εφαρμοσθούν τιερισσότερες της μιας χρήσεις,
στη σειρά, όπου τα γεωθερμικά ρευστά θα τροφοδοτούν την πρώτη χρήση (υψηλότερων

II

θερμοκρασιακών απαιτήσεων), και ακολούθως την δεύτερη κ.ό.κ. Για τιαράδειγμα, μπορεί να
εςκιρμόζεται θέρμανση οικισμών (τηλεθέρμανση), τα γεωθερμικά απόβλητα να εφαρμόζονται
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ακολούθως για θέρμανση θερμοκηπίων και τέλος τα γεωθερμικά απόβλητα από τα θερμοκήτπα να
χρησιμοποιούνται για ιχθυοκαλλιέργεια.
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180 “C

Εςάτμιση σι.μπνκνωμέ\·ϋΛ· f»a/.m£rion'
Ψύξη με απορρ<χρ)0η
Κατεο'^τισία χαρτόμαξας

170»C

Παραγωγή βαρέως ύ&ιτος
Ξήρανση γης διστόμων

160 »C

Ξήρα\’ση τραριών
Ξήρα\-ση ξΐ'/^ας

150 °C

ΠαραγιιΓ|ηή α>χ>ιμίνας με μέθοδο Bayer

140 “C

Ξήρα\·ση αγροτικών προϊόντων
Κονσερβοποίηση

130 “C

Εξάτμιση σηγν παρ<τ/ω·/ή ζάχαρης
Α\·άκτηση a)xmov με εξάτμιση και κριοτά/^ΛΧτη

120»C

Παρα-/ω-|Τΐ γλυκού νερού με εξάτμιση

110·>Ο

Ξήρατση τσιμεντόϊαθων

100 »C

Ξήρα\·ση ορ'/α\τκώ\- ουσιώ\', cpi*xia)v. οσπρίων
Π/.ΰσιμο και ξήρα>·ση μα>^^ού

90 °C

Ξήρα\*ση ηκεριών

80 °C

θέρμα\·ση οικασμών
θέρμα\·ση θερμοκηπίων

70 "C

Ψύξη (κατώτερο όριο)

60 "C

Εκτροφή (ααμόοων ζώω\·

50 “C

Καλλιέργεια μαηταριώ\’
Ιαματικά λουτρά

40 "C

Θέρμανση εδάιρους
Θέρμανση οικισμών (κατώτερο όριο)

30 "C

Θέρμανση κολτμβητηρίων
Θέρμανση για ζύμωση
Θέρμανση θερμοκηπίων (κατώτερο όριο)

20 °C

Ιχθυοκαλλιέργειες
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Πιν. 1.11 :Μΐ| ηλεκτρικές χρήσεις της γεωθερμικής ενεργείας

I
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B. EoKiPwmi (Π)ΐιπληρωιιατικών γρήσεων Λόγω της εποχιχότητας τιολλών χρήσεων, είναι

a

τηθανόν κατά το διάστημα που μια χρήση δεν έχει φορτίο, να απατιέται ενέργεια από μια άλλη

I

προδιαγράφεται για μία μόνο από αυτές. Οι χρήσεις αυτές ορίζονται ως συμπληρωματικές και

a

χρήσεις θέρμανσης έχουν φορτίο το χειμώνα. Έτσι συμπληρωματικές αυτών μπορούν να είναι

n

0

χρήση. Επομένως και οι δύο χρήσεις μπορούν να εξυπηρετηθούν από τον ίδιο εξοπλισμό που

ετητρέπουν σημαντική αύξηση του Σ.Φ. του γεωθερμικού εξοπλισμού. Συνήθως οι περισσότερες

εφαρμογές ψύξης ή ξήρανσης εφόσον η τελευταία εφαρμόζεται σε άλλη από υη χειμερινή περίοδο

Γ. Χρήση

tuc

γεωθΕΡαικτί£ ενεοΎείαο για «άρτια Βάσης. Η κάλυψη ακραίων φορτίων που

συμβαίνουν λίγες μόνον ώρες η ημέρες το χρόνο έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της
δυναμικότητας του εξοπλισμού και κατά συνέπεια και τους κόστους του , δίχως αντίστοιχο
οικονομικό όφελος λογω ακριβώς της στιάνιας εμφάνισης των σπανίων αυτών συνθηκών . Για το

i]

σκοπό αυτό το γεωθερμικό σύστημα σχεδιάζεται για να καλύπτει μέρος του φορτίου (φορτίο βάσης

0

λέβητας πετρελαίου)

II

II

) ενώ τα φόρτια αιχμής αντιμετωπίζονται με τη βοήθεια ενός εφεδρικού κλασικού συστήματος(πχ

1.5.7.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Κατά την αξιοποίηση των γεωθερμικών ρευστών αντιμετωπίζονται ειδικότερα τεχνικά
προβλήματα που αφορούν στη διάβρωση του εξοπλισμού, στο σχηματισμό αποθέσεων στο

II

γεωθερμικό εξοπλισμό και τέλος στη διατήρηση του περιβάλλοντος

Π

1.5.7.1

Προβλήματα

διαβρώσεων

Λόγω των υψηλών τους θερμοκρασιών τα θερμά ρευστά έχουν διαλυμένα (από τα υπόγεια

III

Π

πετρώματα) πλήθος συστατικών και είναι ιδιαίτερα διαβρωτικά. Για την αντιμετώπιση του
προβλήματος

αυτού

επιχειρείται

κατάλληλος

σχεδιασμός

του

σχήματος

αξιοποίησης,

χρησιμοποιούνται αναστολείς διαβρώσεων, ειραρμόζεται κατάλληλη επιλογή υλικών και
προσαυξάνεται κατά το δέον το πάχος τους.

Διακρίνονται διάφορα τμήματα του εξοπλισμού και αντίστοιχα διαβρωτικά περιβάλλοντα, ως
ακολούθως
•

Σνσκευέα ητην κεωαλή του ττττναδιού. Σωληνώσεια νεοού. Σωληνώσεια αταού. Σωληνώσει

νεοού-αταού Αν δεν είναι ιδιαίτερα όξινα τα ρευστά το πρόβλημα αντιμετωπίζεται με τη χρήση
μαλακού χάλυβα. Το H2S σχηματίζει προστατευτικό στρώμα FeS που, απουσία οξυγόνου (λόγω
της υπόγειας προέλευσης και της υψηλής θερμοκρασίας των υδάτων), αναχαιτίζει την περαιτέρω
110

I

a

αντίδραση.
•

Στρόβιλθ€ Υπάρχει πρόβλημα από τα ΝΗ 3 H2S, CO2 αλλά και τυχόν χλωριόντα και τιαρουσία

οξυγόνου. Υτιάρχει ετππλέον μηχανική καταπόνηση ^ υ μ ^ ρ ε ί να οδηγήσει σε ψαθυρή θραύση.

g

Έχουν προταθεί τα εξής υλικά: Για τα τπερύγια ανοξείδιοτος χάλυβας 13% Cr σε φεριτική
κατάσταση (με περιορισμό υγρασίας <9% και ταχύτητας ακροτττερυγίου <250m/sec), και κέλυφος

g
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περιεκτικότητα των σταγονιδίων σε C1 είχε μειωθεί στα 2 ppm). Για τη δεύτερη περίτττωση

η

εκδιώξει τα διαβρωτικά αέρια, καθώς η παραμονή τους στο στρόβιλο με την ταυτόχρονη διείσδυση

από χυτοσίδηρο, ενώ θα πρέτιει να λαμβάνεται πρόνοια για ατιομάκρυνση ταιν χλωριόντων και
ατιοιρυγή της διάβρωσης λόγω διακοτιής λειτουργίας. Στην τφώτη τιερίπτοκτη τφοτείνεται μακρύς
αγωγός ατμού τροφοδοσίας του στρόβιλου ώστε τυχόν καθ’ οδόν συμπύκνιοση να συμπαρασύρει
και τα χλωριόντα(πράγματι, σε γεωθερμικό πεδίο ότιου εφαρμοζόταν διαχωριστής με ατιόδοση
99,95%, τα ελάχιστα συμπαρασυρόμενα σταγονίδια είχαν περιεκτικότητα σε C1 1500 ppm, ενώ
μετά ατιό όδευση 400 m, και απομάκριη-ση των συμπυκνωμάτων με αποστραγγιστικά, η

(διακοπή λειτουργίας) προτείνεται ο ψεκασμός θερμού αέρα με το σταμάτημα της μονάδας για να

10

οξυγόνου από την ατμόσιραιρα δημιουργεί ένα πολύ διαβρωτικό περιβάλλον.
•

IvuTWKvcowc κύκλωαα widic Το περιβάλλον είναι τιολύ διαβρωτικό λόγω της παρουσίας αέρα,

και τη πιθανής δημιουργίας H2SO4 από την οξείδωση του H2S, Ατιό υλικά μπορούν να

II

χρησιμοποιηθούν μαλακός χάλυβας με εποξειδική ρητίνη, 13% χρωμιοχάλυβας, αλουμίνιο,

II

χάλυβας μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για τους ρότορες εξαγωγής των αερίων, οι σωλήνες

fl

ωστενιτικός ανοξείδωτος χάλυβας, PVC, πολυεστέρας, fiberglass. Ο ωστενιτικός ανοξείδωτος

ενδιάμεσης ψύξης μπορούν να είναι από καθαρό αλουμίνιο, οι αντλίες νερού ψύξης από 18/8 Cr/Ni
και ο τιύργος ψύξης ατιό ανοξείδωτο χάλυβα

Π
1.5.7.2

Πρόβλημα αποθέσεων

m

Τα γεωθερμικά ρευστά έχουν τάση απόθεσης αλάτων λόγω:

n

(β) της μερικής ατμοποίησής τους όταν είναι υψηλής ενθαλπίας και της επακόλουθης αύξησης της

(α) της ψύξης που υφίστανται κατά την αξιοποίησή τους και

αλατότητάς τους.
Η τάση αυτή υπαγορεύει κατάλληλο σχεδίασμά του συστήματος αξιοποίησης και χρήση
αναστολέων αποθέσεων. Σημαντικό πρόβλημα προκαλεί το Si02 και σε μικρότερο βαθμό το CaCOa,
αλλά υπάρχουν και άλλες ενώσεις που μπορούν να προκαλέσουν πρόβλημα όπως CaSO

4 ,BaSO 4,

SrSO 4 ενώσεις του σιδήρου κ.ά.
Το Si είναι το δεύτερο σε αφθονία στοιχείο της γης. Βρίσκεται σε κρυσταλλική ή άφθονη
κατάσταση, με τις πιο συχνές μορφές το χαλαζία και τον οπάλιο, που παρουσιάζουν διαφορετική
διαλυτότητα όπως φαίνεται στο παρακατω σχήμα . Η διαλυτότητα και των δύο αυτών μορφών
111

αυξάνεται με τη θερμοκρασία, με τον οτιάλιο να είναι τπο διαλυτός. Ο σχηματισμός των

d

ιβ

κρυστάλλων του χαλαζία είναι αργός εμφανίζοντας έτσι μια μετασταθή κατάσταση, και
τιαραμένοντας στο διάλυμα σε μια τιολυμερισμένη μορφή δίχως να καταβυθίζεται Αντίθετα όταν
ξετιερασθούν τα όρια διαλυτότητας του οτιάλιου έχουμε άμεση καταβύθισή του.
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1.5.7.3

Πρόβλημα διάθεσης των γεωθερμικών αποβλήτων

Συχνά τα γεωθερμικά απόβλητα, και κυρίως αυτά που προέρχονται από ρευστά υψηλής
θερμοκρασίας, είναι δυνατόν να έχουν μεγάλη αλατότητα ή και τοξικά ιχνοστοιχεία. Ως βέλτιστη
διάθεσή τους στην περίπτιοση αυτή προτείνεται η επανεισαγωγή τους στο γεωθερμικό ταμιευτήρα,
άλλως απαιτείται η απομάκρυνση των τοξικών συστατικών (π.χ. αρσενικό, βόριο) ή η εξασφάλιση

ια

m

της απαιτούμενης αραίωσής τους στον τελικό αποδέκτη για διατήρηση των συγκεντρώσεων των
ρύπων αυτών σε επιτρετττά όρια.

1.5.8 ΤΕΧΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στον παρακάτω πίνακα συνοψίζονται οι διαθέσιμες τεχνολογίες αξιοποίησης της γεωθερμικής
ενέργειας και η τεχνικο-οικονομική κατάστασή τους που αφορά στην ωριμότητα της τεχνολογίας
και στην οικονομικότητά της
Στις ήδη ανεπτυγμένες και οικονομικά εφαρμόσιμες τεχνολογίες διακρίνουμε επομένιος τη χρήση

<

β

γεωθερμικών ρευστών υψηλής ενθαλπίας για ηλεκτροπαραγωγή (η χρήση ρευστών μέσης
ενθαλπίας παρουσιάζει οριακή οικονομικότητα) αλλά και τη χρήση γεωθερμικιάν ρευστών χαμηλής
ενθαλπίας

II

για

εφαρμογές

θέρμανσης

(κτιρίων,

θερμοκηπίων,

διεργασιών,

πολλά υποσχόμενη τεχνολογία αλλά είναι ακόμα στο στάδιο της έρευνας.
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Πιν 1.13: Τεχνικοοικονομική κατάσταση τεχνολογιών χρήσης γειοθερμικής ενεργείας
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1.5.9

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗΣ ΘΕΩΡΕΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Η γεωθερμία τις τελευταίες δεκαετίες αTOτελεί κύρια πηγή ανανεώσιμης ενέργειας και τούτο γιατί

II

τόσο η χρήση της όσο και η εγκατάσταση του εξοπλισμού για την εκμετάλλευση της είναι μια

II

καινοτομίες με σκοπό την καλύτερη εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας και την τιαροχή της

II

ενέργειας με την παράλληλη εξυπηρέτηση των αναγκών του ανθρώπου.
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σχετικά εύκολη διαδικασία. Βεβαία σε αυτή τη πορεία χωρούν βελτιώσεις και επιστημονικές

στο καταναλωτικό κοινό ώστε να ετιιτευχτεί η οικολογική συνείδηση στην κατανάλωση της

Οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις έχουν μια κοινή δομή . Απαρτίζονται;
•

Από έναν γεωεναλλάκτη

•

Μια γεωθερμική αντλία θερμότητας

•

Και μια διάταξη παροχής της θερμότητας προς χρήση

Ο γεωεναλλάκτης είναι το τμήμα αυτό της εγκατάστασης το ποιο μεταφέρει την θερμότητα από
και προς το έδαιρος.
Η λειτουργία του γεωεναλλακτη στηρίζεται στο γεγονός ότι οι θερμοκρασίες του υπεδάφους
παραμένουν σχετικά σταθερές σε αντίθεση με τις θερμοκρασίες του αέρα που μεταβάλλονται με
την αλλαγή των εποχών . Έτσι λοιπόν από βάθος δύο έως τριών μέτρων κάτω από την επκράνεια
του εδάιρους οι θερμοκρασίες παραμένουν σχετικά σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Μέσα στον γεωεναλλακτη κυκλοφορεί ένα ρευστό μέσο το ότιοιο μπορεί να είναι νερό (ανοικτά
κυκλώματα ) ή διάλυμα νερού (κλειστά κυκλώματα - διάλυμα νερού και γλυκολης ). Το ρευστό
μέσο είναι το μέσο που απορροφά και παρέχει θερμότητα από και προς τη γη μέσω του
γεωεναλλακτη. Επίσης είναι και αυτό που μεταφέρει τη θερμότητα από και προς την γεωθερμική
αντλία θερμότητας την οποία θα αναλύσουμε παρακάτω.
Ένα γεωθερμικό σύστημα λοιπόν αξιοποιεί αυτές τις σταθερές θερμοκρασίες για να δεσμεύσει την
«ελεύθερη» ενέργεια. Το χειμώνα, το ρευστό τωυ κυκλοφορεί μέσα στο κύκλωμα του
γεωεναλλάκτη απορροφά την αποθηκευμένη θερμότητα του εδάιρους και την φέρνει στη μονάδα
εσωτερικά του κτιρίου. Η μονάδα αντλεί τη θερμότητα σε μια υψηλότερη θερμοκρασία και την
διανέμει στο κτίριο. Το καλοκαίρι, το σύστημα αντιστρέφεται, απάγει τη θερμότητα από το κτίριο,
τη μεταφέρει στο κύκλωμα του γεωεναλλάκτη και την αποθέτει στην πιο δροσερή γη.

I
H ετπλογή μεταξύ των διαφόρων τύτιων γεωεναλλακτων εξαρτάται ατιό την μορφολογία της

Ig

ευρύτερης ^ριοχής και φυσικά την διαθεσιμότητα του περιβάλλοντος χώρου καθώς ετήσης και το
στάδιο της κατασκευής.
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EiK. 1.38: Εικόνες εγκαταστάοεων αβαθούς γεωθερμίας σε διαφόρους τόπους της Ελλάδας
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Οχ δυνατοί τρότιοι τοποθέτησης των γεωεναλλακτών αρχικά καθορίζονται ατιό την επιλογή του
γεωθερμικού συστήματος .Έτσι λοιπόν έχουμε τα ανοικτά και κλειστά γεωθεραικά συστήιιατα

Τα ανοιχτά γεωθερμικά συστήματα είναι αυτά που εκμεταλλεύονται τον υπόγειο ή ετπφανειακό
(θάλασσα)

υδροφόρο

ορίζοντα

μέσω

υδρογεωτρήσεων.

Αποτελούν

την

ευκολότερη

κατασκευαστική λύση αλλά κατέχουν και την πιο δαπανηρή λειτουργία από όλα τα γεωθερμικά
συστήματα

19

Π

Για την λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται η ανόρυξη τουλάχιστον δύο υδρογεωτρήσεων. Η
μία υδρογεώτρηση ονομάζεται παραγωγική και χρησιμοποιείται για άντληση ενώ η δεύτερη
λειτουργεί ως εμπλουτισμός και είναι αυτή που επιστρέφει ολόκληρη την ποσότητα του νερού στην
υπόγεια υδροιρορία από όπου προήλθε.
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Σχήμα 1
Εικ. 1.39: Σχηματική αναπαράσταση θέσης γεωεναλλακτη στα ανοιχτό γεωθερμικά συστήματα

Το νερό αντλείται από τον υδροιρόρο ορίζοντα διέρχεται από την αντλία θερμότητας όπου
απορροφά ή αποδίδει θερμότητα και κατόπιν επανεισάγεταχ στη γη. Το σύστημα αυτό έχει

I

αυξημένο κόστος κατασκευής, λόγω του εξοπλισμού που απαιτείται (υποβρύχιες αντλίες) και

I
μικρότερη οικονομία λόγω της μεγάλης ηλεκτρικής κατανάλωσης των υτιοβρύχιων αντλιών.
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Βασικό του τιλεονέκτημα είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο στο οικόπεδο. Το σύστημα αυτό
έχει αυξημένο κόστος κατασκευής, λόγω του εξοπλισμού που απαιτείται (υποβρύχιες αντλίες) και
μικρότερη οικονομία λόγω της μεγάλης ηλεκτρικής κατανάλωσης των υποβρύχιων αντλιών.
Βασικό του πλεονέκτημα είναι οι ελάχιστες απαιτήσεις σε χώρο στο οικόπεδο
Τα κλειστά γεωθερμικά συστήματα είναι αυτά που εκμεταλλεύονται την θερμοκρασία των
γεωλογικών σχηματισμών, δηλαδή του εδάιρους ή ενός επιφανειακού υδροιρόρου ορίζοντα, όπως
π.χ. μιας λίμνης.
Στα κλειστά γεωθερμικά συστήματα το κύκλωμα των υδρογεωτρήσεων αντικαθίσταται με
γεωσυλλέκτες ή αλλιώς γεωεναλλάκτες, οι οποίοι τοποθετούνται σε τάφρους σε οριζόντια, κωνική
ή κάθετη διάταξη.
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Εικ. 1.40 Σχηματική αναπαράσταση θέσης γειοεναλλβκτη στους τύπους κλειστών γεωθερμικών συστημάτων

Τα κλειστά γεωθερμικά συστήματα διακρίνονται σε
• ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
• ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ
• ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΑΙΜΝΩΝ
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EiK. 1.41: Σχηματική αναπαράσταση θέσης τύπων γεωεναλλακτη μέσα στο έδαφος
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Εικ. 1.42: Γεωεναλλάκτης τύπου U

ΑΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Τα γεωθερμικά συστήματα αβαθούς γεωθερμίας απαιτούν αρκετό περιβάλλοντα χώρο. Αποτελούν
ίσως την οικονομικότερη κατασκευαστική λύση από οποιοδήποτε άλλο γεωθερμικό σύστημα. Η
απαιτούμενη έκταση που είναι αναγκαία είναι συνάρτηση των θερμικών και ψυκτικών απαιτήσεων
του κτιρίου. Η απαραίτητη τάφρος που πρέπει να δημιουργηθεί στον περιβάλλοντα χώρο για την
ταφή του γεωεναλλάκτη ξεκινά από τα βάθος του 1,80 μέτρου και παρέχεται η δυνατότητα
επίστρωσης σε κατώτερα στρώματα. Ωστόσο, όσο βαθύτερα εγκαθίστανται ο συλλέκτης τόσο πιο
σταθερή η θερμοκρασία του εδάφους αλλά υψηλότερο το κόστος εκσκαφής Μια παράμετρος που
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πρέτιει να προβλεφτεί είναι στην εταφάνεια του εδάφους δεν θα τιρέτιει να τοποθετηθεί επίστρωση
από μπετόν η να (ρυτευτοΰν δένδρα τα οποία με τη σκιά τους να εμποδίζουν τις αχτίνες του ήλιου
να φράσουν στη γη κι έτσι να τη ζεστάνουν. Φρόνιμο λοιπόν είναι να είναι μεν διαμορφωμένος ο
χώρος αλλά χωρίς στοιχειά τα οποία είναι εναντία στην μη διατήρηση ενός θερμού υπεδάφους.

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΩΝ ΒΡΟΓΧΩΝ
Η θερμοκρασία του εδάφους μένει σχεδόν αμετάβλητη σε βάθος μεγαλύτερο από 5 m ,
προσεγγίζοντας τη μέση ετήσια θερμοκρασία της ατμόσφαιρας
Σε αυτά τα βάθη, η αποθηκευμένη ενέργεια του εδάφους προέρχεται βασικά από την ηλιακή
ακτινοβολία και μόνο ένα μικρό ποσοστό (2-3%) προέρχεται από τη θερμότητα της γης. Βέβαια, η
θερμότητα σε βάθη μεγαλύτερα από 15m προέρχεται μόνο από τη γεωθερμία

q

Το υγρό αυτό α^ρροφά θερμότητα από το έδαιρος στη διάρκεια του χειμώνα και απορρίπτει
θερμότητα σε αυτό στη διάρκεια του καλοκαιριού.

η

Τα κάθετα συστήματα αποτελούνται συνήθως από ένα ζεύγος σωληνώσεων μικρής διαμέτρου (2040 mm) από πολυαιθυλένιο υψηλής ^κνότητας (HDPE), που τοποθετείται συνήθως σε μία ή

η

q

περισσότερες κατακόρυφες γεωτρήσεις , το εσωτερικό των οποίων γεμίζεται εν συνεχεία από
στερεό υλικό.
Το ζεύγος των σωληνώσεων είναι συνδεδεμένο με θερμοκόλληση στο κάτω άκρο σχηματίζοντας
αγωγό σχήματος U. Εκτός από αυτό το σχήμα έχουν εφαρμοστεί και άλλες γεωμετρίες, με σκοπό

n

την αύξηση της επιφάνειας του υτιόγειου εναλλάκτη, όπως τα διπλά ζεύγη σωληνώσεων και η
σπειροειδής τοποθέτηση του πλαστικού αγωγού .

n
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Το βάθος των γεωτρήσεων ποικίλλει από 15 μέχρι και 200 m, ανάλογα με τις συνθήκες, το κόστος
διάτρησης και τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου. Οι πιο πάνω παράμετροι ρυθμίζουν και τον
αριθμό των γεωτρήσεων.
ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΚΩΝΙΚΩΝ ΚΑΕΙΣΤΩΝ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου, ή η τοποθέτηση του γεωεναλλάκτη στη
θεμελίωση δεν είναι εφικτή και το κάθετο γεωθερμικό σύστημα απαντά σε ακριβή κατασκευαστική
λύση, τότε η κωνική διάταξη ίσως να αποτελεί μία βέλτιστη μέση λύση. Ο στόχος της κωνικής
διάταξης είναι να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις του περιβάλλοντα χώρου
δημιουργώντας τοπικές εκσκαφές για την ταφή του κωνικού γεωεναλλάκτη. Η κωνική διάταξη είναι
ακριβότερη κατασκευαστική λύση από την οριζόντια διότι απαιτεί σκελετούς από ανοξείδωτο ή
πλαστικό για την υποστήριξη του γεωσυλλέκτη. Το πλήθος των κώνων που απαιτούνται είναι
συνάρτηση των θερμικών - ψυκτικών ιρορτίων του κλιματιζόμενου χώρου. Η κωνική διάταξη είναι
119
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αδύνατον να τοποθετηθεί στη θεμελίωση του κτιρίου, παρά μόνον στον περιβάλλοντα χώρο. Οι
απαιτήσεις του περιβάλλοντα χώρου είναι αρκετά μικρότερες ατιό αυτές του οριζόντιου συστήματος

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΛΙΜΝΩΝ
Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται στις γεωθερμικές

εγκαταστάσεις λόγω κυρίως της

ομοιότητάς τους με τα συστήματα ΓΑΘ τόσο ανοικτού όσο και κλειστού κυκλώματος. Τα
συστήματα με επιφανειακά νερά μπορεί να είναι είτε ανοικτού τύτωυ (χρήση των επιφανειακών
νερών όπως στους ττύργους ψύξης) είτε κλειστού τύ ^ υ , δηλαδή το δίκτυο των σωληνώσεων
βρίσκεται εμβατττισμένο στη λίμνη, το ποτάμι ή τη θάλασσα. Τα δεύτερα συστήματα αποτελούν τη
μοναδική βιώσιμη επιλογή σε τιερίπτοκτη που η θερμοκρασία των ετηφανειακών νερών πέιρτει κάτω
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από τους 7°C. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εκμεταλλευτούμε την θερμότητα της θάλασσας η
της λίμνης με σκοπό τη θέρμανση χώρων. Αποτελεί λύση σε περύττωση βραχώδους υπεδάφους
ότιου τόσο το κόστος διάνοιξης ορυγμάτων όσο και της διάνοιξης γεωτρήσεων είναι μεγάλο ενώ σε
πολλές περιπτώσεις το υπέδαφος είναι απαγopευτucό για τέτοιες εργασίες

Η γεωθερμική αντλία θερμότητας αποτελεί το δεύτερο δομικό στοιχειό μιας γεωθερμικής
εγκατάστασης . Είναι το τμήμα όπου η θερμοκρασία που εχει αποκτήσει το ρευστό μέσο μεταφοράς
δεσμεύεται και με την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εξυψώνεται η μειώνεται με σκοπό να
τροφοδοτηθεί ένα δεύτερο κλειστό κύκλωμα, αυτό που κυκλοιρορεί εντός του προς θέρμανση
χώρου ,με την επιθυμητή θερμότητα,
Ο ρόλος μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας είναι η μεταιρορά του ενεργειακού φορτίου, από
και προς το έδαιρος. Ο υψηλός συντελεστής απόδοσης που παρουσιάζει οφείλεται στην υψηλή, μη
κορεσμένη θερμοκρασία του εδάφους. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί τη
θερμοκρασία του υπεδάφους για την εξάτμιση του υγρού φρέον και με τη βοήθεια της ηλεκτρικής
ενέργειας συμπιέζει το αέριο πια φρέον, με στόχο την ανύψωση της πίεσης και θερμοκρασίας του.
Το αέριο φρέον αποδίδει τη θερμοκρασία του στον κλιματιζόμενο χώρο, εφόσον έρχεται σε μία
διεπιφάνεια με το νερό ή αέρα ανακυκλοφορίας θέρμανσης ή ψύξης του κτιρίου, δια μέσου ενός
εναλλάκτη θερμότητας. Ο θερμός αέρας ή το θερμό νερό μεταβιβάζονται στο κτίριο με στόχο τη
θέρμανση του, ενώ το υγρό πια φρέον εκτονώνεται για τη πτώση της πίεσης του. Η επανάληψη του
κύκλου δημιουργεί τη συνεχή θέρμανση του κηρίου. Για την ψύξη του κτιρίου ανηστρέφεται ο
κύκλος του φρέον με αποτέλεσμα το έδαφος να αποτελεί τον αποδέκτη της θερμότητας, ενώ το
κτίριο την πηγή ενέργειας, δηλαδή ως εξατμιστεί Σε αυτή την αρχή της θερμοδυναμικής βασίζεται
η χρήση των γεωθερμικών εναλλακτών (γεωεναλλάκτες), που κατά μια έννοια «μεταφέρουν», με τη
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βοήθεια της γεωθερμιιαίς αντλίας θερμότητας, τοτις 15-17° C του υπεδάφους μέσα στο κτίριο,
καταναλώνοντας έτσι την ελάχιστη δυνατή ηλεκτρική ενέργεια. Κατ' ανάλογο τρόπο, το χειμώνα,
το γεωθερμικό σύστημα καλείται να ανυψώσει τους 15-17° C του υπεδάφους για να ζεστάνει το
εσωτερικό του κτιρίου. Η διαδικασία αυτή προϋποθέτει ένα συνεχόμενο κύκλο εξάτμισης,
συμπίεσης, συμπύκνοκτης και εκτόνωσης. Το ψυκτικό υγρό που κυκλοφορεί μέσα στην αντλία
θερμότητας χρησιμοποιείται ως μέσο μεταιροράς της θερμότητας.
Είναι ένα σύστημα που μπορεί να μεταφέρει την θερμότητα από τον θερμό χώρο στον ψυχρό
χώρο. Την ίδια δουλειά κάνει το ψυγείο ενός σττιτιού ή ένα ατιλό κλιματιστικό με τον αέρα. Να
σημειωθεί ότι τα συμβατικά κλιματιστικά μηχανήματα αδυνατούν σχεδόν να ζεστάνουν το χώρο σε
θερμοκρασίες κάτω των 0 °C
Η γεωθερμική αντλία, αντί να χρησιμοποιεί τον αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος για να
αποβάλλει ή να αντλεί θερμότητα, χρησιμοποιεί τη θερμότητα που περικλείει το έδαιρος,
εκμεταλλευόμενη την σταθερή θερμοκρασία του. Η ανταλλαγή της θερμότητας γίνεται με ένα
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σύστημα σωληνώσεων, κατάλληλα τοποθετημένων στο οποίο κυκλοςιορείνερό.

Εικ. 1.42 ; Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας διαφόρων ισχύων

Τέλος έχουμε το τρίτο δομικό στοιχειό της γεωθερμικής μας εγκατάστασης το ότιοιο είναι η
διάταξη παροχής της θερμότητας προς χρήση. Η διάταξη αυτή μας είναι περισσότερο οικεία μια
και συναντάται σε όλες τις συμβατικές διατάξεις θέρμανσης - ψύξης και κλιματισμού. Έτσι λοιπόν
μιλάμε είτε για την ενδοδαπεδια θέρμανση , είτε για ανακυκλοφορητς αέρα (fan coils). Οι αντλίες
θερμότητας δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τα συμβατικά σώματα των καλοριφέρ καθώς
αυτά απαιτούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες νερού, αλλά μόνο συστήματα ακπνοβολίας (θέρμανση
και ψύξη δαπέδου). Κάθε μια από τις παραπάνω διατάξεις παροχής θερμότητας στο χώρο εχει τα
πλεονεκτήματα της και τα μειονεκτήματα της .
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Έτσι λοιπόν η ενδοδαπεδια θέρμανση μπορεί άριστα να συνεργαστεί στο φάσμα της θέρμανσης με
την γεωθερμική ενεργεία, παρέχοντας το αίσθημα της ζεστασιάς και θαλπωρής στους χρήστες της,
αλλά στο φάσμα της ψύξης υστερεί . Με την ενδοδαπέδια θέρμανση επιτυγχάνεται μερικός

I

δροσισμός του κτιρίου αλλά κι αυτός με την επιφύλαξη της υγροποίησης του δαπέδου. Θα πρέπει
να αποφεύγεται η χρήση της ενδοδαπέδιας σωλήνωσης για την ψύξη του χώρου, διότι προκαλεί

I

υγρασία στο σκυρόδεμα του κτιρίου.

1

Η τεχνική αυτή που χρησιμοποιείται κατά κόρον στην κλιματισμό ετιαγγελματικών κτηρίων

Τέλος έρχεται να δώσει λύση στα παραπάνω προβλήματα η χρήση των ανακυκλοφορητων αέρα.

n

αποτελεί τφαγματική λύση στη συνεργασία της με τη γεωθερμική ενεργεία. Το βασικό
μειονέκτημα της χρήσης ανακυκλοφορητων αέρα είναι η επιβεβλημένη δημιουργία ψευδοροφής
για την κάλυψη των αεραγωγών με ατωτέλεσμα το μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης. Βεβαία

η

πλέον κυκλοφορούν στην αγορά και επιδαπεδιοι ανακυκλοφορητες αέρα . Παράλληλα μειώνεται ο
ωφέλιμος όγκος του χώρου. Βεβαία στον αντίποδα βρίσκεται η βέλτιστη ^ ρ ο χ ή θέρμανσης και

B

ψύξης στο χώρο με δυνατότητα έλεγχου της θερμοκρασίας ανά χώρο.
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Εικ.1.43: Εγκαταστάσεις ενδοδαπέδια θέρμανσης

Προ; Fan Cotl« Aao Fan Coils
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Υδραυλική Διάταξη εγκ/σης
Αντλίας Θερμότητας Νερού-Νερού
για ενδοδαπέδια θέρμανση και
κλιματισμό με Fan Coils με χρήση
δοχείου αδρανείας
■

ΣΟνβεση μι τη μονάδανερού-vtpOL

Εικ. 1.44: Υδραυλική Διάταξη εγκατάστασης Γεωθερμικής αντλίας θερμότητας νερού - νερού για ενδοδαπεδια
θέρμανση νε οκυκλοφόρητες αέρα με χρήση δοχείου αδρανείας
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1.5.10

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

ΣΕ

ΟΙΚΙΑΚΕΣ

ΚΑΙ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
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Η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας τις τελευταίες δεκαετίες βρίσκει ολοένα και
^ρισσότερα πεδία εφαρμογής τόσο σε οικιακό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Έτσι περά από
εξοχικές κατοικίες τιου αρχικά είχε εφαρμογή λογω του εύρη τιεριβαλλοντα χώρου , σήμερα
παρέχονται εφαρμογές εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας ακόμη και μέσα στις πόλεις.
Ετιίσης παρά ητν πρώτη ειραρμογή εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας σε τιεριοχές ότιου

II

υπήρχαν θερμά νερά , συνήθως αναβλύζοντα, τιλέον οι συνεχείς και αυξανόμενοι ρυθμοί

n

γεωθερμικό πεδίο παραπλήσιο των πρώτων εφαρμογών.

ll

τον κλιματισμό οικιών και αστικών δομικών έργων, για την παροχή θερμότητας σε

n

εκμετάλλευσης θέλουν την εφαρμογή εγκαταστάσεων σε τιεριοχές τιου δεν διαθέτουν κανένα

Έτσι λοιπόν μπορούμε και μιλάμε για την ειραρμογή εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας για

επαγγελματικούς χώρους είτε αυτοί είναι εμπορικά κέντρα , είτε ιδρύματα είτε ακαδημαϊκά κτήρια.
Παράλληλα η γεωθερμία βρίσκει εφαρμογή σε βιομηχανίες, νοσοκομεία, και γενικότερα σε μεγάλα
δομικά έργα.

n

Τέλος η συνεισφορά της γεωθερμίας στον παραγωγικό τομέα και σε μορφές και τομείς της

n

γεωργίας και κτηνοτροφίας κάθε άλλο παρά μικρού μεγέθους μπορεί να θεωρηθεί και με τη σωστή
εφαρμογή της μπορεί και μειώνει το τιαραγωγικό κόστος στο λιγότερο δυνατό από τιλευρά τιαροχής
θερμότητας σε εγκαταστάσεις όπου η θερμοκρασία παίζει σημαντικό ρολό στην παράγωγη.

n

Στη συνεχεία λοιπόν μπορούμε να δούμε εφαρμογές εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας
.Σίγουρα δεν μπορούν όλες οι εφαρμογές να παρουσιαστούν στα πλαίσια μιας εργασίας για αυτό
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και παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά παραδείγματα όσο το δυνατόν πιο συνοπηκά και με τα
δυνατόν περισσότερα παρεχόμενα στοιχειά από τους μελετητές και κατασκευαστές των εν λογω
εγκαταστάσεων.

Παραδείγματα εγκαταστάσεων
Στις ΗΠΑ το 1962 κατασκευάστηκε η πρώτη εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με εκμετάλλευση
της γεωθερμικής ενέργειας στο γεωθερμικό πεδίο ξηρού ατμού
Καλιφόρνια

The Geysers στη Βόρεια
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EiK. 1.45; H πρώτη εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας σ
γεωθερμικό πεδίο ξηρού ατμού(Β. Καλιφόρνια)

Ετήσης μπορούμε να δούμε γεωθερμική ηλεκτρογεννήτρια σε μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στο Cerro Prieto στο Mexico
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Μονάδες ^ράγοογης ηλειαρικής ενεργείας εκμεταλλευόμενες ττιν γεωθερμική ενεργεία υτιάρχουν
επίσης στη Νέα Ζηλανδία ,στη Χαβάη, στη Ταϊλανδή, στην Ιαπωνία, στην Αυστρία και αλλού ενώ
είχε δημιουργηθεί και μια μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και στη Ελλάδα και συγκεκριμένα στα
Ζεφύρια της Μήλου το 1985 η οποία όμως σήμερα παραμένει ανενεργή

Ετππρόσθετα όσων αφόρα το βιομηχανικό τιεριβάλλον και την εκμετάλλευση τας γεωθερμικής
ενέργειας σε αυτό ,υπάρχουν βιομηχανίες που χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενεργεία για ξήρανση
τφοϊόντων ότιως το παρακάτω τιαράδειγμα που αφόρα μια βιομηχανία στο Brady της Nevada όπου
αποξεραίνει κρεμμύδια, καρότα και σέλινο με την απασχόληση 75 ατόμων και ημερησία παράγωγη
113 τόνους.
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Εικ. 1.47:Χρηση γεωθερμικής ενεργείας γιο ξήρανση προϊόντων σε βιομηχανία στο Br»dy της Nev»da
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Μια ακόμη εφαρμογή της γεωθερμικής ενέργειας είναι στην υλοποίηση θέρμων λουτρών. Σε
πολλά μέρη δημιουργούνται εγκαταστάσεις λουτρών όπου παρέχονται οι θεραπευτικές ιδιότητες
των θέρμων νερών στο κοινό
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Εικ. 1.47: Εγκαταστάσεις λουτροθεραπείας

Τέτοιες εγκαταστάσεις υπάρχουν άφθονες τόσο στην Ελλάδα όσο και σε ολόκληρη την υφήλιο που
κρατούν τη δημιουργία τους από αρχαιότατων χρονών.

Όσων αιρόρα τις οικιακές εγκαταστάσεις υπάρχουν αρκετές ανά την Ελλάδα και τον κόσμο.
Παρακάτω θα παρουσιαστούν αντιπροσιοπευτικά παραδείγματα οικιακών εγκαταστάσεων σε
διαφορές περιοχές του κόσμου όπου είναι φανερό όη η γεωθερμική ενεργεία μπορεί να εφαρμόσει
σε οτιοιοδήποτε τύπο και στυλ οικίας.

Εικ. 1.48: Οικιακή γεωθερμική εγκατάσταση με την αντίστοιχη γειαθερμική αντλία θερμότητας

Η παραπάνω οικιακή εγκατάσταση, στη Βαυαρία της Γερμανίας αφόρα κτήριο συνολικής
επιφάνειας 340m^ όπου εχει εγκατασταθεί γεωθερμικό σύστημα ανοικτού βρόγχου

το οποίο
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τιεριλαμβάνει γεωθερμική αντλία θερμότητας 14,5KW η οπονα μπορεί και λειτουργεί σε
θερμοκρασίες 10 - 35“C

Εικ. 1.49: Οικιακή γειαθερμική εγκατάβταση με την αντίστοιχη γειαθερμική αντλία θερμότητας

Μια ακόμη οικιακή εγκατάσταση, στην Αυστρία αφόρα κτήριο το ότιοιο βρίσκεται 800m πάνω
από την επιφάνεια της θάλασσας και συνολικής επκράνειας 240m^ όπου έχει εγκατασταθεί
γεωθερμικό σύστημα απευθείας εκτόνωσης 7,9KW. Επίσης για την τιαράγωγη ζεστού νερού έχει
εγκατασταθεί ακόμη ένα σύστημα ανοικτού βρόγχου η όποια περιλαμβάνει γεωθερμική αντήλια
θερμότητας 2,8KW.H κεντρική αντλία θερμότητας λειτουργεί με ψυκτικό υγρό R410A το οποίο
προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα σε θερμοκρασίες 4-35 °C

Τέλος σειρά έχουν οι εγκαταστάσεις μεγάλων οικιστικών μονάδων όπως κτήρια οργανισμών ,
εμπορικά κτήρια, ξενοδοχεία και αλλά το οποία με τη σειρά τους ολοκληρώνουν το ιράσμα
εφαρμογής της γεωθερμικής ενέργειας.

Έτσι λοιπόν η επόμενη εφαρμογή αφόρα την εγκατάσταση του Δημαρχείου της Πυλαίας στη
Θεσσαλονίκη όπου οι ανάγκες για θέρμανση και για ψύξη είναι 265KW και 280 KW αντίστοιχα. Η
συνολική επιιράνεια του κτηρίου είναι 2500m^ ενώ οι ανάγκες μπορούν και καλύπτονται με ένα
υβριδικό σύστημα γεωθερμίας με επικουρικό έναν λέβητα πετρελαίου.
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Εικ. 1.50: Γεωθερμική εγκατάσταση του Δημαρχείου Πυλαίας με την αντίστοιχη γεωθερμική αντλία θερμότητας

Η ετώμενη εγκατάσταση αφόρα κτήριο γραφείων στην Lyon της Γαλλίας των οτιοίων η συνολική
ετηφάνεια είναι 16.500m^ οι θερμικές και ψυκηκές του ανάγκες καλύτττονται ατιό δυο γεωθερμικές
αντλίες θερμότητας των 600KW. Οι αντλίες θερμότητας της συγκεκριμένης εγκατάστασης
τροφοδοτούνται με νερό γεώτρησης ατιό υδροφόρο ορίζοντα διάμεσου ενός συστήματος
γεωθερμικών γεωεναλλακτων ανοικτού βρόγχου. Έτσι το όλο στίμα τιεριλαμβάνει μια τιαραγωγική
γεώτρηση και μια γεώτρησης επαεισαγωγης. Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι νερού-νέρου
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ενώ το ψυκτικό υγρό τιου χρησιμοτωιείται είναι R134a .
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Εικ. 1.51: Γεωθερμική εγκατάσταση μεγάλης ισχύος

Μια ακόμη εγκατάσταση γραφείων είναι αυτή στο τιολυτεχνείο της Βαλένθια στην Ισπανία. Η
συνολική κλιματιζόμενη επιφάνεια είναι 250m^ και ο κλιματισμός των χώρων γίνεται με fan coils.
Η γεωθερμική αντλία θερμότητας έχει μετατραπεί για να χρησιμοποιεί προπάνιο σαν ψυκτικό μέσο
(R290) ενώ η συγκεκριμένη αντλία θερμότητας είναι μια νερού νερού αντλία με ονομαστικές τιμές
15,9KW και 19,3KW για ψύξη και για θέρμανση αντίστοιχα.
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Εικ. 1.52 (οφ): Γειοθερμική εγκοτάβταση μεγάλης ισχύος με την αντίστοιχη γειοθερμική αντλία θερμότητας

Τελευταίο τιαράδειγμα και τηο κοντά στο case study της παρούσας εργασίας είναι η χρήση της
γεωθερμικής ενέργειας για τον κλιματισμό μιας ξενοδοχειακής μονάδας
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Εικ. 1.53: Γεωθερμική εγκατάσταση μεγάλης ισχύος

Λογω της με/άλη επιφάνειας του ξενοδοχειακού συγκροτήματος (12 κτήρια) δεν μπορούν να
καλυφτούν οι ανάγκες μονό με τη γεωθερμική ενέργεια .Για αυτό το λόγο χρησιμοτωιούνται
θερμικά ηλιακά πλαίσια που συνδέονται με σωλήνες τηλεθέρμανσης. Το γεωθερμικό σύστημα
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καλύτΓχει τιλήρως της ανάγκες της ξενοδοχειακής μονάδας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ενώ
το χειμώνα το 50% των αιχμών των θερμικών αναγκών. Έτσι λοιπόν λειτουργεί επικουρικά και
ένας λέβητας πετρελαίου με ονομαστική ισχύ 180 KW.
Η γεωθερμική αντλία θερμότητας που έχει ονομαστική ισχύ 100KW συνδέεται με 10
κατακόρυιρους εναλλακτες θερμότητας περίπου 135m (σε γεωτρήσεις 100-150m Φ110-130)
κατασκευασμένοι από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ενώ στο κλειστό κύκλωμα του
γεωθερμικού συστήματος ρέει διάλυμα νερού με γλυκολη για καλύτερη εναλλαγή της θερμότητας.
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Εικ. 1.54: Γειαθερμική αντλία θερμότητας 100KW
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 :ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
2.1 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
2.1.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η ττυρηνυοί τεχνολογία άρχισε να αναπτύσσεται στη δεκαετία του’ 40, και κατά το ί
παγκόσμιο τιόλεμο η έρευνα εστίαζε στην τιαραγαχγή βομβών ατιό ουριάνιο ή πλουτώνιο. Μόνο
κατά τη δεκαετία του '50 επήλθε στροφή για χρήση της σε ειρηνικούς σκοτιούς και ειδικότερα για
ηλεκτροπαραγιογή. Σήμερα η πυρηνική ενέργεια καλύπτει το 16% των παγκοσμίων αναγκών ενώ
έχει ήδη αναπτυχθεί μια τεράστια εμπειρία από την πολυετή λειτουργία πολυάριθμων
αντιδραστήρων, που συνολικά αθροίζουν 10.500 έτη λειτουργίας.
Η ενεργειακή αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας ξεκίνησε στη δεκαετία του '50 ως
καταλληλότερη και ίσως οικονομικότερη των χρησιμοποιούμενων ορυκτών καυσίμων (ανθράκων,
τιετρελαίου και αερίου). Τα τιλεονεκτήματα που εμφάνιζε ήσαν:
•

η δυνατότητα για μηδενικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις (δεν ελευθερώνονται απόβλητα).

•

τα πολύ μεγάλα αποθέματα καυσίμου, καθώς υπάρχει πολύ ουράνιο στο φλοιό της γης και

ακόμα ατωδεδειγμένα τεχνικά μέσα για να πάρουμε στο εγγύς μέλλον 60 φορές ιιερισσότερη
ενέργεια από τα κοιτάσματα αυτά σε σχέση με την ενέργεια τιου τώρα ανακτούμε.
Από τις πρώτες προστιάθειες με την εκμετάλλευση της ενέργειας του ατόμου για ελεγχόμενους
πολιτικούς σκοπούς ήταν να αποφευχθεί άλλες χώρες να αποκτήσουν πυρηνικά όπλα (σήμερα
οκτώ χώρες έχουν δυνατότητα παραγωγής πυρηνικών όπλων). Εγκαταστάθηκαν έτσι διαδικασίες
μέσω του ΟΗΕ καθώς δεν οδηγήθηκε ουράνιο από κύκλο καυσίμου πολιηκής χρήσης για
κατασκευή όπλων. Έτσι το ουράνιο πωλείται μόνο σε χώρες που έχουν υπογράψει σχεηκή
συνθήκη για μη χρήση σε πολεμικούς σκοπούς (Nuclear Non-Proliferation Treaty), και οι οποίες
επιτρέπουν διεθνή επιθεώρηση για επιβεβαίωση ότι το πυρηνικό καύσιμο χρησιμοποιείται μόνο για
ειρηνικούς σκοτιούς.
Στις μέρες μας δε η εικόνα αντιστράφηκε καθώς μεγάλες ποσότητες ουρανίου στρατιωτικής
ιδιοκτησίας οδηγούνται πλέον στο πολιτικό πυρηνικό κύκλο

καυσίμου-για παραγωγή

ηλεκτρισμού. Πρόκειται για πολύ εμπλουτισμένο ουράνιο (higly enriched uranium, HEU) το οποίο
μπορεί να χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς σε εμπορικούς αντιδραστήρες εφόσον
προηγουμένως αραιωθεί Γενικά, το HEU αντικαθιστά κατ'έτος περί τους 10.000 τόνους
νεοεξαχθέντος ουρανίου, ενώ στις ΗΠΑ ειδικότερα το 1/10 του ηλεκτρισμού παράγεται από
Ρώσικες στρατιωτικές πυρηνικές πολεμικές κεφαλές (αποτέλεσμα της αντίστοιχης συμφωνίας των
δύο αυτών κρατών, του 1994, που ονομάστηκε "Megatons to Megawatts").
To στρατιωτικό ουράνιο για όπλα είναι εξαιρετικά εμπλουτισμένο φθάνοντας τα 97% σε U-235,
και αυτό μπορεί να αραιωθεί κατά 25:1 με εξαντλημένο ουράνιο (ή κατά 30:1 με εμπλουτισμένο

εξαντλημένο ουράνιο) για να μειωθεί η περιεκτικότητα στο 4% περίπου, που είναι κατάλληλο για
χρήση σε αντιδραστήρα.
Για το στρατιωτικό πλουτώνιο δεν έχει επέλθει ακόμα συμφωνία, αλλά είναι το τηο τηθανό να
χρησιμοποιηθεί ως τροφοδοσία πλουτωνίου για ΜΟΧ (μίγμα οξειδίων) και να καταναλωθεί σε
αντιδραστήρες ^λιτικής χρήσης.

2.1.2.

ΔΟΜΗ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Το άτομο κάθε στοιχείου αποτελείται από τον ^ρ ή να , που καταλαμβάνει το κέντρο του ατόμου,
και τα τιλανητικά ηλεκτρόνια που διαγράφουν ελλειπτικές τροχιές γύρω ατιό τον τιυρήνα. Ο
τιυρήνας αποτελείται από δύο είδη σωματιδίων, τα πρωτόνια και τα νετρόνια ή ουδετερόνια. Τα
πρωτόνια και τα νετρόνια ενός ατόμου ορίζονται ως νουκλεόνια, ο δε αριθμός νουκλεονίων ενός
ατόμου ορίζεται ως μαζικός αριθμός (Α).
Ο αριθμός των πρωτονίων ενός ατόμου ισούται με τον αριθμό των ηλεκτρονίων του, και ορίζεται
ως ατομικός αριθμός του στοιχείου (Ζ). Ισχύει δηλαδή:

A = Ζ + Ν όπου Ν ο αριθμός νετρονίων του πυρήνα του ατόμου

Άτομα με τον ίδιο ατομικό αριθμό Ζ, και διαφορετικό μαζικό αριθμό A (έχουν δηλαδή τον ίδιο
αριθμό πρωτονίων στον πυρήνα τους, αλλά διαφορετικό αριθμό νετρονίων) ορίζονται ως ισότοπα.
Ατομα με τον ίδιο μαζικό αριθμό αλλά με διαφορετικό ατομικό αριθμό ορίζονται ως ισοβαρή, ενώ
άτομα με τον ίδιο αριθμό νετρονίων και διαφορετικό ατομικό αριθμό (Ζ) ορίζονται ως ισότονα.
Τα ισότοπα διακρίνονται σημειώνοντας τον ατομικό και μαζικό τους αριθμό κάτω και άνω
αριστερά του χημικού συμβόλου τους αντίστοιχα. Έτσι τα ισότοπα του οξυγόνου είναι;
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Το ηλεκτρόνιο έχει το στοιχειώδες αρνητικό ηλεκτρικό φορτίο ( -1,6 X 10'” Cb), ενώ το
πρωτόνιο φέρει το στοιχειώδες θετικό φορτίο, ίσο και αντίθετο προς το ιρορτίο του ηλεκτρονίου. Η
μάζα του πρωτονίου είναι 1,67252 X 10·^“ g, η μάζα του νετρονίου είναι 1,67482X10'^“ g
(βαρύτερο του πρωτονίου κατά 0,2 %) ενώ του ηλεκτρονίου είναι περίπου το 1/1836 της μάζας
του πρωτονίου. Επομένως, η μάζα του ατόμου είναι ουσιαστικά συγκεντρωμένη στον πυρήνα, ο
οποίος αποτελεί ένα πολύ μικρό τμήμα του όλου ατόμου. Η τάξη μεγέθους της ακτίνας του

ττυρήνα είναι 10'^ cm ενώ του ατόμου 10 ‘* cm, ώστε υτιάρχει διαφορά τιέντε τάξεων μεγέθους. Ως
μονάδα ατομικής μάζας (amu = atomic mass unit) λαμβάνεται το

1/12 της μάζας του ’^C,

αντιστοιχεί δε προς 1,66024X10-^ g. Η μάζα του ττυρήνα είναι γενικά διάφορος του αθροίσματος
των μαζών των νουκλεονίων από τα οποία αποτελείτας το δε ισοδύναμο της διαφοράς μάζας σε
ενέργεια καλείται ενέργεια σύνδεσης του ττυρήνα

2.1.3.

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Ως πυρηνική αντίδραση ορίζεται η αλληλεπίδραση ενός πυρήνα με άλλο πυρήνα, στοιχειώδες
σωματίδιο ή ήλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, κατά την οποία προκύπτει άλλος πυρήνας ή
σωματίδιο.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον τιαρουσιάζουν οι τιυρηνικές αντιδράσεις στις οποίες τιαρατηρείται μείωση
της συνολικής μάζας μετά την αντίδραση (έλλειμμα μάζας). Το έλλειμμα μάζας μετατρέπεται σε
ισοδύναμο ποσό ενέργειας σύμφωνα με την εξίσωση του Einstein :

Ε= - (Am) X c^

Λόγω της προέλευσής της η ενέργεια αυτή γαοακτηριίίεται ωε πυρηνική, και είναι κατά τάξεις
μεγέθους μεγαλύτερη από αυτήν που απελευθερώνεται κατά την καύση. Η σχάση ενός ττυρήνα
ουρανίου ελευθερώνει τόση ενέργεια όση και η οξείδωση 5 χ 1θ’ ατόμων άνθρακα. Έτσι ένα
σιραιρίδιο πυρηνικού καυσίμου μπορεί να απελευθερώσει ενέργεια όση περίπου 600 λίτρα
πετρελαίου ή 800 kg άνθρακα ή 450 m^ φυσικού αερίου. Ενδιαφέρον εμςκινίζουν δύο μορφές
πυρηνικών αντιδράσεων:
(α) Οι αντιδοάσειε σγάσηε Κατά τις αντιδράσεις σχάσης συμβαίνει διάσπαση ενός βαρέως πυρήνα
με ταυτόχρονη απελευθέρωση ενέργειας.

Η αντίδραση

σχάσης

του

ισοτόττου U-235

χρησιμοποιείται σε εμπορική κλίμακα, και σε αυτήν κυρίως αποδίδεται η συμμετοχή της πυρηνικής
ενέργειας στο παγκόσμιο ενεργειακό φάσμα κατά 16%.
(β) Οι αντιδοάπεω σύντη£ηο. Κατά τις αντιδράσεις σύντηξης συμβαίνει συνένωση ελαφρών
ττυρήνων προς σχηματισμό νέου πυρήνα. Η αξιοποίηση των δεύτερων αυτών αντιδράσεων (κυρίως
σύντηξη πυρήνων ισοτόπων του υδρογόνου ) είναι ακόμα σε ερευνητικό στάδιο, και εφόσον η
τεχνολογία αυτή ωριμάσει μπορεί να αποτελέσει λύση του ενεργειακού προβλήματος του πλανήτη
μας.

Ε

Μ

2.1.2

ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΧΑΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ

2.Ι.2.. ΓΕΝΙΚΑ
Σχάση είναι η διάσπαση ενός βαρέως πυρήνος σε δύο ή περισσότερους πυρήνες μέσου βάρους, που
προκαλείχαι από νετρόνια, πρωτόνια, σωματίδια α κλπ. Συνήθως ο αρχικός πυρήνας διαστιάται σε
τιοικιλία θραυσμάτων. Η ενέργεια των βαρέων πυρήνων είναι πολύ μεγαλύτερη από την ενέργεια των
προϊόντων, και γι' αυτό εκλύεται κατά τη σχάση τεράστιο ποσό ενέργειας. Οι πρακτικά σπουδαιότερες
αντιδράσεις σχάσης είναι οι αλυσωτές που προκαλούνται από νετρόνια, ότιως συμβαίνει κατά τη σχάση

του^"υ.
Πέραν από το

υπάρχουν και άλλοι πυρήνες που προσφέρονται για πρακτική αξιοποίηση της

εκλυόμενης ενέργειας ατιό τη σχάση τους, όπως είναι το

και το

πυρήνες που δεν υτιάρχουν

μεν ελεύθεροι στη φύση, μπορούν όμως να παραχθούν τεχνητά σε επορκείς ποσότητες από το
το

και

αντίστοιχα.

2.Ι.2.2. ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ
Το ουράνιο είναι το βαρύτερο φυσικό στοιχείο, με σχετικό ειδικό βάρος 18,7. Ανακαλύφθηκε από τον
Γερμανό Χημικό Martin Klaproth το 1789, και ττήρε το όνομά του από τον πλανήτη Ουρανό. Το ουράνιο
είναι λίγο πιο άφθονο στη γη από τον κασσίτερο, είναι το ίδιο σύνηθες στο φλοιό της γης όσο το
βολφράμιο και το μολυβδένιο, και συναντάται 4Θ ιρορές συχνότερα από τον άργυρο. Βρίσκεται στα
περισσότερα πετρώματα σε περιεκτικότητες 2 με 4 ppm, ενώ βρίσκεται και στους ωκεανούς σε
περιεκτικότητα 1,3 ppm. Εξορύσσεται στη μορφή οξειδίου (UsOj)' Στη φύση συναντάται με τρία
ισότοπα:
•

ουράνιο-238 (U-238), που είναι το κύριο ισότοπο αφού υπάρχει σε ποσοστό 99,275 %

•

U-235 σε ποσοστό 0,720% που είναι το σχάσιμο ισότοπο και ενδιαφέρει για τηναξιοποίηση της

πυρηνική ς ενέργειας και
•

ίχνη U-234, σε ποσοστό 0,005%.

Το Ουράνιο είναι ραδιενεργό στοιχείο, με αποτέλεσμα τη φυσική μετατροπή του σε μόλυβδο, και
αποτελεί τη βασική πηγή ραδιενέργειας στο εσωτερικό της γης. Ειδικότερα το U-238 είναι ραδιενεργό
αλλά με πολύ με/άλο χρόνο ημιζωής αντίστοιχο της ηλικίας της γης. Αυτό σημαίνει όη είναι λιγότερο
ραδιενεργό από άλλα ισότοπα που βρίσκονται σε πετρώματα και άμμο. Παρά ταύτα και λόγω της
αφθονίας του, η ραδιενέργειά του αρκεί για να θερμαίνει τον μανδύα της γης, αποδίδοντας

0,1

watts/tonne.
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2.Ι.2.3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΧΑΣΗΣ ΠΥΡΗΝΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΥ
Στο τταρακάτω σχήμα αττεικονίζεται η αντίδραση σχάσης του ττυρήνα U-235. Η αντίδραση μττορεί να
οδεύσει τφος τρεις εναλλακτικές κατευθύνσεις, ^ υ ^ρ άγου ν από

2 έως τρία νετρόνια, δηλαδή

περισσότερα από το ένα που απαιτήθηκε για την αρχική σχάση. Κατά μέσο όρο από όλες τις αντιδράσεις
σχάσης του

από βραδέα νετρόνια ^ράγονται 2,5 νετρόνια ανά ττυρήνα και εκλύεται ενέργεια 200

Me ν/πυρήνα.
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Πιν. 2.1 : Αντιδράσεις πυρηνικής σχάσης ισοτόπου “ U

Τα παραγόμενα κατά τη σχάση νετρόνια μπορούν να διασπάσουν και άλλους πυρήνες οπότε τταράγονται
ακόμα ττερισσότερα νετρόνια κ.ό.κ. Η πυρηνική αυτή αντίδραση ορίζεται ως αλυσωτή αντίδραση, έχει
επιταχυνόμενο ρυθμό, και στην αρχή αυτή στηρίζεται και η ατομική βόμβα. Εάν με κατάλληλη διάταξη
παρεμποδισθεί ο πολλατιλασιασμός αυτός, και διατηρηθεί ο αριθμός των παραγόμενων νετρονίων, τότε
επιτυγχάνεται διατηρούμενη διάσπαση δίχως έκρηξη, όπως συμβαίνει στους πυρηνικούς αντιδραστήρες

2.1.3.
2.1.3.1

ΚΥΚΑΟΣ ΤΟΥ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΟΡΙΣΜΟΣ ΚΥΚΑΟΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ

Το βασικό καύσιμο για τους εμπορικούς πυρηνικούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι το
ουράνιο όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα το οποίο είναι ένα ραδιενεργό μεταλλικό στοιχείο που
συναντάται ως ορυκτό σε μορφή οξειδίου. Σε γρανίτες φθάνει σε περιεκτικότητα 4 ppm, ενώ κάποιοι
136

η
γαώνθρακες περιέχο\ιν ουράνιο τιερισσότερο και ατιό 100 ppm (γι' αυτό και κατηγορήΟηκε η τιροσθήκη
ιπτάμενης τέφρας στο τσιμέντο, ως αιτία αύξησης της ραδιενέργειας στα κτίρια). Για αποφυγή επομένως
της ^ριβαλλοντικής ετηβάρυνσης θα πρέτιει να ελέγχονται όλες οι επιμέρους διεργασίες τιου οίρορούν
στο ουράνιο, ξεκινώντας από την εξόρυξή του. Ορίζουμε αντίστοιχα ως κύκλο του πυρηνικού καυσίμου

η

το σύνολο των διεργασιών ατιό την εξόρυξη, τιαραγωγή του, αξιοτιοίησή του, και έως την τελική διάθεση
των αποβλήτων του

2.1.3.2

ΕΞΟΡΥΞΗ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΙΟΥ

Το ουράνιο λαμβάνεται με εξόρυξη από ανοικτό λατομείο, ενώ από βαθύτερα κοιτάσματα λαμβάνεται
είτε με υπόγειες στοές ή με επί τόπου διήθηση. Η επιλογή μεταξύ των μεθόδων εξαρτάται από τη φύση
του κοιτάσματος και από παράγοντες που αφορούν την ασφάλεια και την οικονομία των εργασιών.

Εικ. 2.1: Ανοικτό ορυχείο ουρανίου στην Αφρική

Α. Ανοικτά Λατομεία Τα ανοικτά λατομεία απαιτούν μεγάλα ανοίγματα στην επκράνεια, μεγαλύτερα
από τις διαστάσεις του κοιτάσματος, ώστε οι πλαγιές του λατομείου να έχουν κλίση και να αποφεύγονται
καταρεύσεις. Κατά συνέπεια είναι μεγάλες οι ποσότητες των υλικών που θα πρέπει να απομακρυνθούν
κατά τη μέθοδο της αποκάλυψης.
Β. Υπόγεια Ορυχεία (μέθοδος των στοών) Οι στοές προτιμώνται από την επκρανειακή εξόρυξη όταν το
μετάλλευμα βρίσκεται σε μεγάλο βάθος, τυπικά μεγαλύτερο των 120 m. Τα υπόγεια ορυχεία προκαλούν

tt
μικρές επιφανειακές οχλήσεις και η απομακρυνόμενη ύλη είναι ^ λ ύ λιγότερη ατιό τα ανοικτά λατομεία.

w

Θα πρέπει να ειραρμόζεται κατάλληλος αερισμός για προστασία από την έκθεση στην αέρια
ραδιενέργεια.
Γ. Επιτόπια στράγγιση Οι τεχνικές της επιτόπιας στράγγισης είναι πιο σύγχρονες και έχουν εξελιχθεί σε
τέτοιο σημείο ώστε είναι πλήρως ελεγχόμενες, ασφαλείς και περιβαλλοντικά φιλικές, ενώ συχνά
εμφανίζουν και οικονομικά πλεονεκτήματα. Για το λόγο αυτό αναπτύσσονται στο αμέσως παρακάτω ,σε
αντιδιαστολή με τις άλλες μεθόδους εξόρυξης που είναι γενικά εςκιρμόσιμες και γνωστές.

Ιχεδ. 2.1:Απεικονηβη του κύκλου ττυρηνικού καυσίμου για το
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ΑΛΕΣΗ ΤΟΥ ΟΡΥΚΤΟΥ

Το αρχικό ορυκτό μπορεί να περιέχει πολύ λίγο ουράνιο της τάξης του 0,1 %. Για τον εμπλουτισμό του

πραγματοποιείται άλεση και στράγγιση. Η άλεση εφαρμόζεται συνήθως κοντά στο ορυχείο. Το ορυκτό
τρίβεται για να μετατραπεί σε κόκκους μεγέθους ψιλής άμμου, και εμπλουτίζεται σε ουράνιο από
λιγότερο από 0,5 % σε έως 50 %. Στη συνέχεια γίνεται στράγγιση με ισχυρό οξύ ή άλκαλς ττου
διαχωρίζει το ουράνιο από άλλα υλικά του ορυκτού (πετρώματος) και οδηγεί σε ένα μίγμα με βάση
αμμωνιακό αλάτι του ουρανίου. Το υλικό αυτό που προκύπτει λέγεται "κίτρινο κέικ" επειδή έχει τη
μορφή γυαλιστερού κίτρινου παχύρρευστου μίγματος. Μετά από ξήρανση με θέρμανση, τοτιοθετείται σε
βαρέλια των 2Θ0 λίτρων, ως συμπύκνωμα (περιέχει περισσότερο ατιό 80% σε ουράνιο).
Το υπόλειμμα αττό το ορυκτό, που περιέχει την περισσότερη ραδιενέργεια, τοποθετείται σε κατάλληλες
εγκαταστάσεις κοντά στο ορυχείο. Περιέχει σε μικρές περιεκτικότητες ραδιενεργά στοιχεία μακρού
χρόνου ζωής και βαρέα μέταλλα που είναι τοξικά. Βέβαια έχει λιγότερα ραδιενεργά στοιχεία από το
αρχικό κοίτασμα και με μικρότερο χρόνο ζωής. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα ττρέπει να απομονωθεί από
το περιβάλλον.

Εικ. 2.2: “Κίτρινο κι

2.1.3.3
Το

ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΣΕ U-235
είναι μόλις το 0,7 % του φυσικού ουρανίου ενώ το υπόλοιπο είναι

Απαιτείται επομένως

εμπλουτισμός, ώστε το ποσοστό του σχάσιμου U-235 να φθάσει μεταξύ 3,5% και 5%, απομακρύνοντας
αντίστοιχα πάνω από 85% του U-238. Σε εγκαταστάσεις μετατροπής, το ουράνιο εξευγενίζεται πρώτα σε
διοξείδιο του ουρανίου και ακολούθως μετατρέπεται σε εξαφθοριούχο ουράνιο (UFe)' με τη χρήση
υδροφθορίου, και αποστέλλεται έτσι στις εγκαταστάσεις εμπλουτισμού.
Το οξείδιο μετατρέπεται στο φθοριούχο αλάτι, διότι η ένωση αυτή του ουρανίου είναι πτητική σε
σχετικά ήπιες συνθήκες (στους 53°C περνά από τη στερεά στην αέρια φάση). Η αεριοποίηση επιτρέπει

τον εμπλουτισμό σε

με διαδικασία διαχωρισμού αερίων. Εφαρμόζονται δύο μέθοδοι εμπλουτισμού,

(α) διάχυσης αερίων και (β) φυγοκέντρισης αερίων, που και οι δύο στηρίζονται στη διαφορά μάζας των
δύο ισοτόπων (κατά 1%, περίπου).
Κατά τη διάχυση ειδικότερα, εφαρμόζεται διέλουση σε πολλαπλά στάδια μέσα από πορώδεις μεμβράνες.
Ο διαχωρισμός στηρίζεται στο διαφορετικό βάρος των ισοτότιων (το UFe με το ελαφρύτερο ισότοτιο
διαπερνά σε μεγαλύτερο βαθμό τη μεμβράνη), και η αποτελεσματικότητα κάθε διαχωρισμού ισούται με
την τετραγωνική ρίζα του πηλίκου των μοριακών βαρών των διαχωριζόμενων αερίων:

=

1,0043

Προκύπτουν έτσι κρύσταλλοι υρ 6 εμπλουτισμένο ι σε ZJ3u, με αντίστοιχο ττοσοστό έως 3-4 %. Τέλος,
το UFe μετατρέπεται πάλι σε UO2 που είναι χημικά σταθερό.

2.1.3.4

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟ

Το υλικό ακολούθως υφίσταται άλεση, συμπίεση και πυράκτωση (σε θερμοκρασία μεγαλύτερη αττό
1400. C) για να πάρει τη μορφή μικρών ράβδων ή σιραιριδίων (μεγέθους περί τα 1-2 cm). Τα σςκηρίδια
συσκευάζονται σε ειδικούς μεταλλικούς σωλήνες (στοιχεία καυσίμου). Οι γεμάτοι σωλήνες κλείνονται
ερμητικά και τοποθετούνται κατά δέσμες σε μεταλλικά πλαίσια, που διατηρούν σταθερές αποστάσεις
μεταξύ των ράβδων. Η δέσμη των ράβδων λέγεται πακέτο καυσίμου και αποτελεί την καρδιά του
ττυρηνικού αντιδραστήρα.

2.1.3.5

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΣΧΥΟΣ

Κατά την εξέλιξη των πυρηνικών αντιδράσεων καταναλώνεται το πυρηνικό καύσιμο και
απελευθερώνεται θερμότητα, που απάγεται από ψυκηκό ρευστό προς περαιτέρω χρήση (π.χ.
ηλεκτροπαραγωγή). Ο πυρήνας του U-235 σχάζει απελευθερώνοντας ενέργεια, η οποία χρησιμοποιείται
τελικά για να θερμάνει νερό και να παράγει ατμό. Ένα μέρος του U-238 μετατρέπεται σε πλουτώνιο.
Με το χρόνο αυξάνεται σημαντικά η συγκέντρωση των προϊόντων της σχάσης και των βαρέων
στοιχείων που σχηματίζονται (όπως το πλουτώνιο), ώστε δεν είναι δυνατή πλέον η συνέχιση της χρήσης
της ράβδου ως καυσίμου. Έτσι, μετά από 12 έως 24 μήνες το χρησιμοποιημένο καύσιμο απομακρύνεται
από τον αντιδραστήρα. Συνήθως, κάθε ράβδος ανηκαθίσταται όταν καταναλωθεί το 70 % του καυσίμου

Το ποσό της ενέργειας που παράγεται εξαρτάται από τον τύπ» του αντιδραστήρα και τον τρόπο
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λειτουργίας του. Ατιό έναν τόνο φυσικού ουρανίου τιαράγονται συνήθως ^ρισσότερες από 45 χΙΟ^ kWh
ηλεκτρισμού, που θα παράγονταν αλλοιώς από περισσότερους από 20.000 τόνους άνθρακα ή 30x10*
αερίου

m

■I

2.1.3.6 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Το πακέτο καυσίμου όταν απομακρύνεται από τον αντιδραστήρα εκπέμπει ακτινοβολία (κυρίως από τα
προϊόντα της σχάσης) και θερμότητα. Οι χρησιμοποιηθείσες ράβδοι μεταφέρονται σε τεχνητές λίμνες
τιου έχουν εκσκαφεί για το σκοπό αυτό κοντά στον αντιδραστήρα, και βυθίζονται στο νερό για κάποιο
χρόνο, για να διασκορπισθεί η ακτινοβολία τους και η εκλυόμενη θερμότητα(υφίστανται «ψύξη»). Το
νερό παγιδεύει την ακτινοβολία και απορροφά τη θερμότητα . Στις λίμνες παραμένει το καύσιμο για
μερικούς μήνες έως και έτη. Ακολούθως και ανάλογα με τη Νομοθεσία, το χρησιμοποιηθέν καύσιμο θα
πρέπει είτε να επανακατεργαστεί ή να διατεθεί οριστικά.

2.1.3.7 ΑΝΑΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑ
Το ξοδευμένο καύσιμο περιέχει κατά 95% U-238 αλλά και τιερίπου 1% U-238 τιου δεν έχει σχάσει, 1 %
πλουτώνιο Ρυ-239 και 3% προϊόντα σχάσης που είναι πολύ ραδιενεργά, μαζί με άλλα υπερουράνια
στοιχεία που σχηματίστηκαν στον αντιδραστήρα. Το χρησιμοποιημένο καύσιμο διαχωρίζεται σε μονάδα
ανακατεργασίας στα τρία συστατικά του : ουράνιο, πλουτώνιο και απόβλητα ,συμπεριλαμβανομένων των
προϊόντων της σχάσης. Η ανακατεργασία καθιστά δυνατή την ανακύκλωση του ουρανίου και του
πλουτωνίου με φρέσκο καύσιμο, περιορίζοντας τον όγκο των αποβλήτων.

2.1.3.8 ΑΝΑΚΥΚΑΩΣΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΑΟΥΤΩΝΙΟΥ
Το ουράνιο που προκύπτει από την ανακύκλωση περιέχει U-235 σε συγκέντρωση λίγο μεγαλύτερη από
αυτήν στη φυσική μορφή του, και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν καύσιμο μετά από μετατροπή και
εμπλουτισμό. Το πλουτώνιο μπορεί να οδηγηθεί σε καύσιμο μίγματος οξειδίων (ουρανίου και
πλουτωνίου) γνωστού ως ΜΟΧ (mixed oxide). Σε αντιδραστήρες που χρησιμοποιούν το ΜΟΧ, το
πλουτώνιο υποκαθιστά το U-235 σε σύνηθες καύσιμο οξειδίου του ουρανίου.

2.1.3.9 ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Τα πυρηνικά απόβλητα, όπως είναι σε μορφή διαλυμάτων από το προηγούμενο στάδιο, αποθηκεύονται
σε δεξαμενές και ακολούθως στερεοποιούνται με εξάτμιση του ύδατος, και με οξέα μετατρέπονται σε
σταθερά οξείδια. Έπειτα τοποθετούνται σε ανοξείδωτα δοχεία με χονδρά διπλά τοιχώματα ή και σε
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π
γ\}άλινα δοχεία για μεγαλύτερη ασφάλεια. Τέλος εςκιρμόζεται υτιόγεια ταιρή π.χ. σε ορυχεία άλατος. Όλη
η τιαρατιάνω διαδικασία (παραγιογή - εμτιλουτισμός - χρήση - διάθεση) είναι ετωμένως ο κύκλος του
ττυρηνικού καυσίμου.

2.1.3.10

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

ΜΑΖΑΣ

ΣΤΟΝ

ΚΥΚΑΟ

ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ

ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Στον τιαρακάτω τιίνακα τιαρουσιάζεται το ισοζύγιο μάζας στον κύκλο ττυρηνικού καυσίμου, για
ττυρηνικό αντιδραστήρα

1000 MWe, μαζί με τις παραδοχές των υπολογισμών (οι συγκεντρώσεις

ουρανίου διατυπώνονται μερικές φόρες σε ττεριεκτικότητα UsOg, που είναι ένα μίγμα δύο οξειδίων, όπιος
υπάρχουν στη φύση).

2.1.4

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΟΑΟΓΙΑ ΕΞΟΡΥΞΗΣ (Επιτόπια Στράγγιση)

Η συμβατική εξόρυξη απομακρύνει το πέτρωμα από το έδαιρος, το τεμαχίζει και το επεξεργάζεται ώστε
να διαχωρίσει το επιθυμητό ορυκτό. Η επιτόπια στράγγιση (In

Shu Leaching, ISL), αφήνει το

μετάλλευμα στο υπέδαφος και χρησιμοποιεί υγρά που πιέζονται στο υπέδαιρος και αντλούνται μέσα από
αυτό, για να ανακτηθεί το

επιθυμητό ορυκτό με στράγγιση. Κατά συνέπεια προκαλείται μικρή

ετΓκρανειακή όχληση και δεν προκύπτουν υπολείμματα από το πέτρωμα. Για την εφαρμογή της μεθόδου
όμως, θα πρέπει το μετάλλευμα να είναι διαπερατό στα χρησιμοποιημένα υγρά και να βρίσκεται σε
τέτοια σχετική θέση και διάταξη ώστε να μην προκαλείται ρύπανση υπόγειων υδροιρόρων.
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Mtff/aala

Παραδοχή

Ισοζύγιο μάζας

II

ΕΙόρυΙη

22.400 τό\·οι ορυκτού με
ουράΛΤΟ

η

Λ>Λ0η

280 τόνα σΐ'μ·τΐ'κ''ώματο; οξειδίον
τον οΐ'ραιιου (μι 2241 U)

Το συμ-τνκνωμα είντα 805ί

Μίτατροτή

331 τό\« UFj
(με 224 ι U)

Το καθαρό U3O, -τεριέχει
-τερί,του 85?c μέτοάλχι

Εμ-τλοντισμός

35 TOW UFj
(με 24 I εμπ/Λίτισμέλον U)

Κατασ/χυή
καυσίμου

27τ0ΛΌΐυθ,
(με 241εμπ>Λντισμέ\Όυ U)

Λητουργία
οητιίραστήρα

7000 Γχατ. kWh (7TWh)
ψ.τ/.τριομού

Ο συ\τε)χστή; φορτίου του
αντιδραστήρα είντα 80%

Χρησιμοποιηκαύσιμο

27 τό\Όΐ .του .τεριέχοΐΊ' 240 kg
.τ)χιυτώΜ0, 23 ι ουράνιο
(0,85ί υ-235). 720 kg .τροϊόντα
σχάση; και υπερουράΜα
στοιχεία

Φορτίο .τυρφ'α 72 Ι U,
ετήσια αναπ/.ήρωση
καυσίμου με αττικστσσταση
του ε\·ός τρίτου
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ουρανίου.
Ο εμ.τ>χ>υτισμό; σε U-235
ιρθάνει το 452 με 0,3% στο
ιαό/χιμμα

Πιν. 2.2: Ισοζύγιο μάζας στον κύκλο του Ουρανίου

Η μέθοδος επιτότηας στράητχσης εφαρμόστηκε εμπορικά για πρώτη ιρορά το 1974, ενώ ήδη
εςκιρμόζεται σε άνω από δέκα ορυχεία στις ΗΠΑ (στο Wyoming, Nebraska και Texas) που προμηθεύουν
περίπου το 85% της παραγωγής της χώρας. Σε παγκόσμιο επίπεδο η μέθοδος της επιτόπιας στράγγισης
εφαρμόζεται για την παραγωγή του 16% του ουρανίου. Ας σημειωθεί όη η μέθοδος μπορεί να
εφαρμοσθεί και σε άλλα ορυκτά, όπως του χαλκού και του χρυσού.
Τα αποθέματα ουρανίου που είναι κατάλληλα για στράγγιση βρίσκονται σε διαπερατά αμμώδη εδάφη ή
σε ψαμμόλιθους, περιοριζόμενα από πάνω και κάτω από αδιαπέρατα στρώματα, και βρίσκονται κάτω από
το επίπεδο των υδροφόρων. Τα αποθέματα αυτά σχηματίστηκαν με την πλάγια κίνηση υπογείων υδάτων
που έφεραν ορυκτά ουρανίου μέσω του υδροφόρου. Συνέβη επομένως καταβύθιση των ορυκτών όταν
μειώθηκε η περιεκτικότητα σε οξυγόνο λόγω των εκτενών διεπιφανειών οξειδοαναγωγής. Τα ορυκτά
ουρανίου είναι κυρίως uraninite (οξείδιο) ή cofFinite (πυριτικό) και επικαλύπτουν τους κόκκους της
άμμου. Η μέθοδος της επιτόπιας στράγγισης επιχειρεί ουσιαστικά αντιστροφή της γένεσης του
μεταλλεύματος (διάλυση αντί καταβύθισης), με πολύ όμως ταχύτερο ρυθμό.
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Διαιφίνονται δύο περιοχές εφαρμογής της μεθόδου, αναλόγως του πετρώματος και των υτιογείων
υδάτων:
(0 Εάν υπάρχει μεγάλη ποσότητα ασβεστίου στο πέτρωμα (όπως σε ασβεστόλιθο ή γύψο) θα πρέπει να
εφαρμοστεί αλκαλική στράγγιση (με ανθρακικό διάλυμα). Συχνά χρησιμοποιείται συνδυασμός
διττανθρακικού νατρίου με διοξείδιο του άνθρακα.
(ϋ) Σε κάθε άλλη περίπτωση θα πρέπει να εφαρμόσει όξινη στράγγιση (με θεϊκό διάλυμα), τιου γενικά
πλεονεκτεί της αλκαλικής. Έτσι, για παράδειγμα, στο Beverley και στο' Honeymoon των ΗΠΑ
εφαρμόζεται όξινη στράγγιση με ασθενές θειικό οξύ και οξυγόνο, με ρΗ του στραγγίσματος στην
περιοχή 2,5 2,8 (όπως το κοινό ξύδι).
Το ορυχείο συνίσταται από ένα πεδίο γεωτρήσεων που αναπτύσσεται σταδιακά πάνω από το
μετάλλευμα, καθώς το ουράνιο εξαντλείται. Το πεδίο των γεωτρήσεων αναπτύσσεται σε δίκτυο με
εναλλάξ γεωτρήσεις παραγωγής και έγχυσης, με τον ίδιο ακριβώς σχεδίασμά (ώστε να μπορούν να
εναλλάσσονται) και την τυτηκή τεχνολογία των γεωτρήσεων νερού. Η απόσταση μεταξύ γεωτρήσεων
έγχυσης είναι 3Θ μέτρα, με κάθε τετράδα να έχει μια κεντρική γεώτρηση παραγωγής με εμβυθισμένη
ηλεκτρική αντλία. Γύρω από κάθε ορυκτοποιημένη ζώνη τοποθετείται μια σειρά γεωτρήσεων

u

παρατήρησης, ώστε να ανιχνεύεται οποιαδήποτε τυχόν κίνηση των εξορυσσόμενων ρευστών έξω από
την έκταση της εξόρυξης. Οι γεωτρήσεις σωληνώνονται ώστε να εξασιραλισθεί ότι τα ρευστά ρέουν
προς και από τη ζώνη του μεταλλεύματος, χωρίς να ετπδρούν σε κάποιον υπερκείμενο υδροιρόρο, ενώ
ειραρμόζεται έλεγχος πίεσης, πριν τη λειτουργία, για επιβεβαίωση.
Με το χρόνο η παραγωγή μειώνεται καθώς παγιδεύονται στα περατά ιζήματα άργιλος και λάσπη. Το
πρόβλημα μπορεί να αντιμετωπίζεται με την αύξηση της πίεσης έγχυσης ή με την εναλλαγή του ρόλου
των γεωτρήσεων, ώστε να αντιστραφεί η ροή(οι γεωτρήσεις παραγωγής γίνονται έγχυσης, και
αντίστροφα). Ο συνήθης χρόνος ζωής αυτών των διατάξεων γεωτρήσεων είναι 6-10 μήνες, και γενικά
δεν ξεπερνά τα 3 έτη. Το περισσότερο ουράνιο ανακτάται στους πρώτους 6 μήνες με υψηλή μάλιστα
απόδοση, καθώς σε επιτυχημένες εφαρμογές της μεθόδου η ανάκτηση φθάνει το 80%.
Οι εμβυθισμένες αντλίες αρχικά παράγουν υπόγειο νερό από τον υδροιρόρο του μεταλλεύματος. Με την
έγχυση του συμπλοκοποιητικού αντιδραστηρίου για το ουράνιο (οξύ) και ενός οξειδωτικού (υπεροξείδιο
του υδρογόνου ή οξυγόνο), το αποστραγγιστικό υγρό περνά μέσα από το μετάλλευμα για να οξειδώσει
και να διαλύσει επί τόπου το ορυκτό του ουρανίου.
Το διάλυμα (στράγγισμα) που λαμβάνεται πλέον από τις παραγωγικές γεωτρήσεις οδηγείται στη μονάδα
κατεργασίας, όπου το ουράνιο ανακτάται σε σύστημα ιοντοεναλλακηκής ρητίνης ή με εκχύλυση με
διαλύτη. Η επιλογή μεταξύ των δύο μεθόδων εξαρτάται από την αλατοπεριεκτικότητα του υπόγειου
νερού. Έτσι, η εκχύλυση με διαλύτη είναι προτιμότερη για υψηλές αλατοπεριεκηκότητες, ενώ η
ιοντοεναλλαγή είναι προτιμότερη για χαμηλές «3000ppm χλωριόντων. Ας σημειωθεί ότι σε αλκαλική
στράγγιση η ιοντοεναλλαγή θα μπορούσε να είναι αποτελεσμαηκή και για αλατότητες έως 3000 ppm
TDS αλλά δεν υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμες αντίστοιχες ρητίνες που να λειτουργούν σε τόσο ψηλά
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όρια χλωριόντων.
Ακολούθως το ουράνιο ατωγυμνώνεται ατιό την ιοντοεναλλακηκή ρητίνη, και καταβυθίζεται χημικά με
τη χρήση υτιεροξειδίου του υδρογόνου. Το ίζημα αφυδατώνεται και ξηραίνεται για να δώσει ως προϊόν
ενυδατωμένο υπεροξείδιο του ουρανίου (UO4.2 H2O).
Πριν από την επανεισαγωγή του διαλύματος τιου απομένει, τούτο οξυγονώνεται και αν απαιτείται
ετιανατροφοδοτείται με θειικό οξύ, ώστε να διατηρείται το ρΗ μεταξύ των τιμών 2,5 και 2,8. Το
μεγαλύτερο τμήμα του διαλύματος επιστρέφει στις γεωτρήσεις έγχυσης, με εξαίρεσή ένα μικρό ποσοστό
(περίπου 1 % ) που απομακρύνεται ώστε να διατηρείται μια βαθμίδα πίεσης προς το πεδίο των
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γεωτρήσεων και να εγκαθίσταται μια σταθερή ροή από τους περιβάλλοντες υδροφόρους, εμποδίζοντας
έτσι το μεταλλευτικό διάλυμα να απομακρυνθεί από τη ζώνη εκμετάλλευσης. Το διάλυμα τιου
απορρίπτεται μαζί με άλλα διαλύματα της επιφανειακής διεργασίας υφίσταται κατεργασία ως απόβλητο.
Περιέχει διάφορα διαλυμένα μέταλλα όπως ράδιο, αρσενικό και σίδηρο από το μετάλλευμα και τελικά
επανεισάγεται σε γεωτρήσεις σε τμήματα όπου έχει ολοκληρωθεί η εκμετάλλευση, οι οποίες έχουν
αξιολογηθεί ως κατάλληλες για το σκοπό αυτό.
Όταν ολοκληρωθεί η εξόρυξη με στράγγιση, διορθώνεται η ποιότητα του απομείναντος υπόγειου νερού.
Το μολυσμένο νερό που απολήφθηκε από τον υδροφόρο είτε υπόκειται σε εξάτμιση ή σε άλλη
κατεργασία και μετά σε επανεισαγωγή (συχνά η ποιότητα του αρχικού νερού ήταν ήδη ακατάλληλη με
μεγάλη αλατότητα και ραδιενέργεια). Με τον τερματισμό λειτουργίας, οι γεωτρήσεις σφραγίζονται,
απομακρύνονται οι επιφανειακέ ς εγκαταστάσεις, τυχόν λίμνες εξάτμισης ξαναιρυτεύονται και έτσι η γη
επιστρέφει στην προηγούμενη χρήση της.
Σε ορυχείο με επιτόπια στράγγιση εφαρμόζονται τα συνήθη μέτρα προστασίας από ακτινοβολία, παρά
το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ακτινοβολίας του μεταλλεύματος παραμένει υπόγεια και
επομένως συμβαίνει ελάχιστη αύξηση στην απελευθέρωση ραδονίου, ενώ δεν προκύπτει σκόνη
μεταλλεύματος. Οι εργαζόμενοι παρακολουθούνται για τυχόν μόλυνση από ακτινοβολία άλφα ενώ
φορούν προσωπικά δοσίμετρα που μετρούν την έκθεση σε ακτινοβολία γ. Εφαρμόζεται δε συνεχώς
παρακολούθηση του αέρα, σκόνης ή επιφανειακής μόλυνσης.

2.1.5
2.1.5.1

ΠΥΡΗΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΧΑΣΗΣ ΟΥΡΑΝΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΥΡΗΝΙΚΟΥ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΑ

Οι εγκαταστάσεις που χρησιμοποιούνται για την αξιοποίηση της πυρηνικής ενέργειας λέγονται
πυρηνικοί αντιδραστήρες. Ο πρώτος πυρηνικός αντιδραστήρας που χρησιμοποιήθηκε σε εμπορική
κλίμακα για ηλεκτροπαραγωγή ξεκίνησε τη λειτουργία του στη δεκαετία του '50. Με μόνη εξαίρεση τον
αντιδραστήρα, ένας πυρηνικός σταθμός ηλεκτροπαραγωγής λειτουργεί όπως οι συμβατικοί λιγνιτικοί
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(άνθρακα) ή φυσικού αερίου. Εψιραρμόζεται καλύτερα για ηλεκτροτιαραγωγή σε μεσαία ή μεγάλη
κλίμακα για συνεχή λειτουργία και κάλυψη ιρορτίου βάσης. Οι τιυρηνικοί σταθμοί είναι ακριβοί στο
κόστος κατασκευής αλλά σχετικά φθηνοί στη λειτουργία. Αντίθετα π.χ. οι σταθμοί αερίου είναι
φθηνότεροι στην κατασκευή, αλλά ακριβοί στη λειτουργία τους λόγω του κόστους του καυσίμου. Έτσι
οι ττυρηνικοί σταθμοί εμιρανίζονται οικονομικοί και με ετππλέον όφελος το χαμηλό κόστος μεταφοράς
του καυσίμου.
Τα στοιχεία που τιαρατίθενται τιαρακάτω αναφέρονται ειδικότερα στους αντιδραστήρες όπου
εφαρμόζεται σχάση του

καθώς αυτοί μόνο χρησιμοτιοιούνται για την ώρα σε βιομηχανική κλίμακα.

Ο πυρηνικός αντιδραστήρας αποτελείται από τρία τμήματα με το ένα να εμπεριέχεται στο άλλο. Τα

II

τμήματα αυτά κατά σειρά και από μέσα προς τα έξω είναι:

n

ελέγχου, και σε αυτό κυκλοφορεί ρευστό υτιό υψηλή τιίεση, που χρησιμεύει για τη μεταιρορά της
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1. το δοτείο πίεσης όπου γίνεται η αντίδραση. Φέρει δηλαδή το πυρηνικό καύσιμο με τις ράβδους

θερμότητας από τον αντιδραστήρα προς το στρόβιλο. Είναι χαλύβδινο με τοιχώματα τιάχους 20-25 cm.
2. το προστατευτικό πεοίβληαα που και αυτό είναι χαλύβδινο και
3. το κτήριο θωοάκισυα που κατασκευάζεται από ενισχομένο σκυρόδεμα τιάχους έως ενός μέτρου.
Η λειτουργία των πυρηνικών αντιδραστήρων στηρίζεται στην αποκατάσταση της αλυσωτής αντίδρασης
σχάσης, κατά την οποία μια γενεά νετρονίων προκαλεί σχάσεις που οδηγούν στην παραγωγή νέων
γενεών νετρονίων κ.ό.κ. Για να μπορεί να εξελίσσεται κατά βούληση το πλήθος των σχάσεων ατιό γενεά
σε γενεά, χρησιμοποιείται επιβραδυντής και ράβδοι ελέγχου. Ως επιβραδυντής μπορεί να χρησιμοποιείται
οποιοδήποτε υλικό επιβραδύνει τα νετρόνια (συνήθως νερό ή γραφίτης), ενώ οι ράβδοι ελέγχου
περιέχουν ενώσεις στοιχείων όπως βόριο και κάδμιο, τα οποία απορροφούν νετρόνια. Οι ράβδοι είναι
κινητές ώστε να μπορούν να εισαχθούν στην καρδιά του καυσίμου, όταν ατταιτείται μείωση του ρυθμού
των αντιδράσεων, και να εξαχθούν πάλι για την αύξηση του ρυθμού.
Για να είναι δυνατή η λειτουργία ενός αντιδραστήρα είναι αναγκαίο η ποσότητα του περιεχομένου
πυρηνικού καυσίμου να μην είναι μικρότερη μιας ελάχιστης τιμής που χαρακτηρίζεται ως κρίσιμη μάζα.
Για το λόγο αυτό παλαιά στοιχεία αντικαθίστανται με νέα, συνήθως κάθε τρία χρόνια, αν και δεν έχουν
εξαντληθεί (περιέχουν ακόμα περίπου 30 % από το αρχικό καύσιμο).
Η ενέργεια που εκλύεται κατά τη σχάση του 235U εμφανίζεται στο μεγαλύτερο μέρος της ως θερμότητα.
Λαμβάνεται από κατάλληλο ρευστό που βρίσκεται μέσα στον αντιδραστήρια (π.χ. νερό υπό πίεση, νερό
που βράζει, αέριο υπό πίεση, μέταλλο σε κατάσταση τήξης) και συνήθως αποδίδεται τελικά σε νερό
κλειστού κυκλώματος ατμοηλεκτρικού σταθμού για ηλεκτροπαραγωγή (ή για αξιοποίηση της
παραγόμενης κινητικής ενέργειας από την περιστροφή στο στρόβιλο, αν πρόκειται για ττυρηνοκίνηση
τιλοίου, υποβρυχίου, ττυραύλου κλπ.).
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2.1.5.2

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΕΑΑΦΡΟΥ ΥΔΑΤΟΣ

(Light WaterReactors, LWR)

η

μεταφοράς της θερμότητας το ύδωρ. Διακρίνονται σε δύο υποκατηγορίες:
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αντιδραστήρα, και ο παραγόμενος ατμός οδηγείται στο στρόβιλο για ηλεκτροτιαραγωγή. Ενδεικτικές
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To 75 % των εγκατεστημένων αντιδραστήρων είναι αυτού του τύτιου. Χρησιμοτιοιούν ως μέσο

1. Αντιδραστήρες βράζοντας ύδατος (Boiling Water Reactors, BWR) To ύδωρ ατμο^ιείται στον

συνθήκες ατμοποίησης του ύδατος στον αντιδραστήρα είναι θερμοκρασία 285°C και πίεση 6.900 kPa.

2. Αντιδραστήρες πεπιεσμένου ύδατος (Pressurised Water Reactors, PWR) To ύδωρ στον
αντιδραστήρα βρίσκεται υτιό υψηλή πίεση ώστε δεν ατμοποιείται. Μεταφέρει τη θερμότητα σε ύδωρ
δευτερεύοντος κυκλώματος, στη γεννήτρια ατμού, ότιου παράγεται ο ατμός που ακολούθως οδηγείται
στο στρόβιλο. Το ύδωρ του πρωτεύοντος επιστρέφει από τη γεννήτρια στον αντιδραστήρα .Ενδεικτικές
συνθήκες λειτουργίας στο δοχείο πίεσης είναι θερμοκρασία 315°C πίεση 15.500 kPa.
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Εικ. 2.3 :Πυρηνικός αντιδραστήρας πεπεισμένου ύδατος
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2.1.5.3,

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΒΑΡΕΩΣ ΥΔΑΤΟΣ (Canadian Deuterium, CANDU)

Χρησιμοποιούν ιος μέσο μεταφοράς θερμότητας βαρύ ύδωρ, που τιαρουσιάζει το πλεονέκτημα να
απορροφά λιγότερα νετρόνια

απότο ελαφρύ (κοινό) ύδωρ. Έτσι μπορούν να χρησιμοποιούνται στοιχεία

(ράβδοι) καυσίμου με μικρότερη περιεκτικότητα σε

από το 3 με 4 % που χρειάζονται οι

αντιδραστήρες ελαφρού ύδατος.

2.Ι.5.4. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΥΨΗΑΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΨΥΚΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ
(High Temperature Gas Reactors, HTGR)
Χρησιμοτιοιούν ως μέσο μεταφοράς αέριο ήλιο (He). Λειτουργώντας σε ψηλότερες θερμοκρασίες και
τηέσεις (π.χ. 775°C και 4.800 kPa) πετυχαίνουν καλύτερη μετάδοση θερμότητας ενώ ετππλέον το ήλιο
είναι αδρανές αέριο, ώστε υπάρχει μικρότερος κίνδυνος από την ακτινοβολία. Η θερμότητα από το ήλιο
μεταφέρεται σε νερό κλειστού κυκλώματος σε λέβητα (σε συνθήκες 535°C καιΐ6.500 kPa) για
ατμοποίηση και τροφοδοσία του στρόβιλου μονάδας ηλεκτροπαραγιογής.

2.1.5.5.

ΓΡΗΓΟΡΟΙ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ

ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

(Fast Breeder

Reactors,FBR)
Ορίζονται έτσι διότι σε αυτούς συμβαίνει αναπαραγωγή καυσίμου, ώστε ταυτόχρονα επιτυγχάνουν την
παραγωγή ηλεκτρισμού αλλά και νέου καυσίμου, περισσότερου από αυτό που καταναλώνουν. Κατά την
αναπαραγιογή καυσίμου προστίθεται ένα νετρόνιο στο

ώστε μετασχηματίζεται σε πλουτώνιο ^^’Pu,

πυρήνα δηλαδή που μπορεί να λάβει μέρος σε αλυσωτή αντίδραση. Χαρακτηρίζονται δε ως γρήγοροι
αντιδραστήρες διότι δεν έχουν επιβραδυντή.
Στους γρήγορους αναπαραγωγικούς αντιδραστήρες διακρίνονται οι αντιδραστήρες με υγρό μέταλλο
(Liquid Metal Fast Breeder Reactors, LMFBR) και oi ψυχόμενοι με αέριο (Gas- Cooled Fast Breeder
Reactors, GCFBR). 0 LMFBR, που παρουσιάζει περισσότερο ενδιαφέρον, χρησιμοποιεί υγρό νάτριο ιος
ψυκτικό (το Na τήκεται στους 98°C και βράζει στους 880°C), το οποίο πλεονεκτεί έναντι του ύδατος ή
του ηλίου διότι έχει μεγαλύτερη ειδική θερμότητα. Ο πρωτεύων βρόγχος μεταφέρει τη θερμότητα μέσω
εναλλάκτη σε δευτερεύοντα βρόγχο, πάλι νατρίου. Ο εναλλάκτης αυτός θα πρέπει να είναι μέσα στο
κτίριο θωρακίσεως, γιατί το νάτριο του πρωτεύοντος είναι ραδιενεργό. Τέλος το νάτριο του
δευτερεύοντος μεταφέρει τη θερμότητα σε κλειστό κύκλωμα ύδατος, το οποίο τελικά τροφοδοτεί το
στρόβιλο.
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2.1.6 ΠΥΡΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΣΥΝΤΗΞΗΣ
2.Ι.6.Ι. ΓΕΝΙΚΑ
Μια άλλη τυηγή τιυρηνικής ενέργειας είναι η σύντηξη, όπου αντίθετα προς τη σχάση οι ττυρήνες
συνδυάζονται. Για να πραγματοποιηθεί η σύντηξη θα πρέπει να υτιερνικηθούν οι ατιωθητικές δυνάμεις
μεταξύ των ττυρήνων και τούτο επιτυγχάνεται με την ετηβολή ^ λ ύ υψηλής θερμοκρασίας, τιου οδηγεί
αντίστοιχα σε τωλύ μεγάλη κινητική ενέργεια των ττυρήνων. Όσο τηο τιολλά πρωτόνια έχει ο ττυρήνας,
τόσο ττερισσότερο αντιστέκεται στη σύντηξη. Για το λόγο αυτό η σύντηξη επιχειρείται σε ττυρήνες με το
μικρότερο αριθμό πρωτονίων.
Και στις αντιδράσεις σύντηξης προκύπτει έλλειμμα μάζα; ώστε απελευθερώνονται αντίστοιχα ποσά
ενέργειας, είναι δε τούτα πολύ μεγαλύτερα από αυτά των αντιδράσεων σχάσης.
Βασικό καύσιμο για πυρηνικές αντιδράσεις σύντηξης είναι το δευτέριο, το γνωστό ισότοττο του
υδρογόνου με δύο νουκλεόνια στον πυρήνα του. Κατά τη σύντηξη ττυρήνων υδρογόνου συμβαίνουν οι
αντιδράσεις που φαίνονται στο παρακάτω σχήμα. Οι διαδικασίες που λαμβάνουν χώρα σε ένα πυρηνικό
αντιδραστήρα σύντηξης είναι οι εξής. Ο αντιδραστήρας είναι ένας δακτυλιοειδής υπεραγώγιμος
μαγνήτης. Στον αντιδραστήρα τροφοδοτείται δευτέριο (ττου είναι το βασικό "καύσιμο") και τρίτιο, που
παράγεται στον αντιδραστήρα. Τα ενεργειακά νετρόνια που τταράγονται από τη σύντηξη απορροιρούνται
από στρώμα λιθίου με το οποίο επικαλύπτεται εσωτερικά ο αντιδραστήρας. Στο στρώμα λιθίου
βρίσκεται εναλλάκτης που μεταφέρει τελικά τη θερμότητα σε δεξαμενή και από εκεί σε συμβατικό
ατμοηλεκτρικό κύκλο. Από τα προϊόντα της αντίδρασης διαχωρίζεται το τρίτιο που οδηγείται στον
αντιδραστήρα, ενώ το ήλιο αποτελεί το τελικό προϊόν της σύντηξης.
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Πιν. 2.3 :Αντιδρόσεις σύντηξης πυρήνων υδρογόνου
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H ενέργεια του Ήλιου οφείλεται σε αντιδράσεις σύντηξης, ενώ στις ίδιες αντιδράσεις στηρίζεται και η
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βόμβα υδρογόνου. Για να ξεκινήσουν οι τιαρατιάνω αντιδράσεις ατιαιτείται θερμοκρασία τουλάχιστον 1 χ
106 °C (η θερμοκρασία στο κέντροητου Ήλιου εκτιμάται στους 15 χ lO^C, ενώ για την υδρογονοβόμβα
η θερμοκρασία αυτή ετιιτυγχάνεται με προηγούμενη έκρηξη ατομικής βόμβας). Σε τόσο ψηλέ ς
θερμοκρασίες η ύλη βρίσκεται σε μια τέταρτη κατάσταση (πέραν της στερεάς, υγρής και αέριας) που
ορίζεται ως πλάσμα ή ιοντισμένο αέριο. Αξίζει να σημειωθεί όη το99% του Σύμπαντος βρίσκεται σε
κατάσταση πλάσματος.
Η ιδέα της σύντηξης ξεκίνησε χωριστά από δύο Φυσικούς το 1950, το Ρώσο Arzimovich και τον
Αμερικάνο Spitzer. Αυτοί κατασκεύασαν δύο ειδικές πειραματικές συσκευές που τις ονόμασαν
αντίστοιχα Tokamak και Stellator. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες όμως η σύντηξη εξετάζεται εντατικά,
προσδοκώντας να αποτελέσει λύση στο ενεργειακό πρόβλημα του πλανήτη μας. Τα πλεονεκτήματα που
παρουσιάζει είναι ότι τα απαιτούμενα καύσιμα είναι άφθονα και διαθέσιμα σχεδόν παντού, σε αντίθεση
προς το πετρέλαιο, άνθρακες, ουράνιο που έχουν περιορισμένα αποθέματα και είναι συγκεντρωμένα σε
λίγες περιοχές. Επίσης οι περιβαλλοντικές ετππτώσεις δεν είναι σημαντικές, και τα λιγοστά
παραπροϊόντα απενεργοποιούνται μέσα σε 50, το πολύ, χρόνια. Τα μεγαλύτερα προγράμματα
τιειραμάτων σύντηξης γίνονται από την Ευρωτιαίκή Ένωση, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Ιαπωνία. Το
Ευρωτιαϊκό πείραμα αντιδραστήρα σύντηξης (με τον κωδικό JET) λειτουργεί στη Μ. Βρετανία από την

υΚΕΑ, και έχει τη δυνατότητα να συγκρατεί πλάσμα 10 ιρορές θερμότερο από τον Ήλιο για 10
δευτερόλεπτα. Τα προβλήματα που θα πρέπει να λυθούν είναι τεχνικά και οικονομικά. Στα τεχνικά το
βασικό είναι ο πολύ μικρός χρόνος για τον οποίο για την ώρα επιτυγχάνεται να διατηρείται η σύντηξη,
ενώ σχετικά με το κόστος ενός εργοστασίου σύντηξης τούτο είναι ακόμα εξαιρετικά υψηλό, ώστε
ελάχιστες χώρες θα έχουν τη δυνατότητα να το υλοποιήσουν.

2.Ι.6.2. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΗΞΗΣ
Καθώς το υδρογόνο θερμαίνεται σε πολύ υψηλή θερμοκρασία, αλλάζει κατάσταση και μεταπίπτει από
αέριο σε πλάσμα, όπου τα ηλεκτρόνια διαχωρίζονται από τα θετικά φορτισμένα ιόντα. Κανονικά η
σύντηξη δεν θα ήταν δυνατή, καθώς οι θετικά φορτισμένοι πυρήνες απωθούντατ Καθώς όμως αυξάνει η
θερμοκρασία, τα ιόντα κινούνται ταχύτερα, και συγκρούονται σε ταχύτητες αρκετά υψηλές ώστε να
υπερνικάται η απώθηση. Στην περίπτωση αυτή συμβαίνει σύντηξη με ταυτόχρονη απελευθέρωση
ενέργειας. Στον ήλιο οι μεγάλες δυνάμεις βαρύτητας δημιουργούν τις κατάλληλες προϋποθέσεις που δεν
υπάρχουν στη γη. Έτσι, τα καύσιμα της σύντηξης (ισότοπα του υδρογόνου) θα πρέπει να θερμανθούν σε
εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες και να διατηρηθούν αρκετά πυκνά και περιορισμένα για τουλάχιστον 1
150
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sec. O ερευνητικός σκοτιός της ελεγχόμενης σύντηξης είναι να πετύχει την "ανάφλεξη" ώστε η διεργασία
να είναι αυτοσυντηρούμενη.
Με την τιαρούσα τεχνολογία, η τιλέον πρόσ(ρορη αντίδραση σύντηξης είναι μεταξύ των δύο βαρέων

n

ισοτόπων του υδρογόνου, του δευτέριου (D) και του τρίτιου (Τ). Κάθε περίπτωση σύντηξης μεταξύ των
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Το δευτέριο υπάρχει στο θαλασσινό νερό, σε περιεκτικότητα 30 gr/m^, ώστε είναι εξαιρετικά άφθονο σε

η

υτιάρχει στη φύση. Μπορεί να παραχβεί σε ένα συμβατικό ^ρηνικό αντιδραστήρα, ή μτιορεί να
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D-T απελευθερώνει 17,6 MeV ή 2,8x10-12 Joule (στη σχάση του U-235 απελευθερώνονται 200 MeV).

σύγκριση με άλλες μορφές ενέργειας. Το τρίτιο είναι ραδιενεργό με χρόνο ημιζωής 12 έτη, και δεν

παρασκευαστεί σε ένα σύστημα σύντηξης από το λίθιο. Το λίθιο βρίσκεται σε μεγάλες ποσότητες στο
φλοιό της γης (30 ppm) και στη θάλασσα, σε μικρότερη όμως συγκέντροοση. Αν και για την ώρα η
τιροσοχή στρέφεται στη δράση μεταξύ D-T, διατηρείται ελπίδα για αντίδραση μεταξύ D-D στο μέλλον,
αντίδραση που απαιτεί όμως υψηλότερη θερμοκρασία.
Η ιδέα σε έναν αντιδραστήρα σύντηξης είναι ότι τα νετρόνια θα απορροφηθούν από ένα στρώμα που
τιεριβάλλει τον πυρήνα και αποτελείται από λίθιο. Το λίθιο τότε μετασχηματίζετια σε τρίτιο και ήλιο. Το
στρώμα του λιθίου θα πρέπει να είναι αρκετά παχύ (περίπου 1 m) ώστε να επιβραδύνει τα νετρόνια. Έτσι
θερμαίνεται το στρώμα του λιθίου που με τη σειρά του θερμαίνει ψυκτικό που ρέει σε αυτό, το οποίο
τελικά χρησιμοποιείται για την παραγωγή ατμού για συμβατική ηλεκτροπαραγωγή. Η δυσκολία έγκειται
στη θέρμανση του καυσίμου D-T σε πολύ υψηλή θερμοκρασία και στον περιορισμό του ώστε να
απελευθερώνεται περισσότερη θερμότητα από τη σύντηξη από αυτήν που απαιτείται γαι να τη συντηρεί

2.Ι.6.3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΕΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ
Πρόκειται για πειραματικές ακόμα συσκευές. Για την ώρα μελετώνται δύο διαφορετικές προσεγγίσεις:
ενέργεια σύντηξης με μαγνητικό περιορισμό (fusion energy by magnetic confinement, MPE) και
ενέργευι σύντηξης από αδρανειακό περωρισμό (fusion by inertial confinement, ICF). H πρώτη μέθοδος
χρησιμοποιεί ισχυρό μαγνητικό πεδίο για να παγιδεύεσει το θερμό πλάσμα. Κατά τη δεύτερη
εφαρμόζεται συμπίεση σε ένα δίσκο υδρογόνου με ισχυρές δέσμες laser ή σωματιδίων.

2.1.6.3.1.

Αντιδραστήρες με Μαγνητικό Περιορισμό

Στη μέθοδο μαγνητικού περιορισμού (Magnetic confinement, MPE), εκατοντάδες κυβικών μέτρων
πλάσματος D- Τ πυκνότητας μικρότερης τους 1 mg/m^ περιορίζονται από ένα μαγνητικό πεδίο σε πίεση
μερικών ατμοσφαιρών και θερμαίνονται σε θερμοκρασία σύντηξης. Τα μαγνητικά πεδία είναι ιδανικά για
τον περιορισμό του πλάσματος γιατί τα διαχωρισμένα ιόντα και ηλεκτρόνια ακολουθούν τις μαγνητικές
γραμμές του πεδίου, αποφεύγοντας έτσι την επαφή τους με τα τοιχώματα του αντιδραστήρα (σε αντίθετη
περίπτωση θα διαχεόταν η θερμότητά τους και θα επιβραδύνονταν). Η πιο αποτελεσματική μαγνητική
διάταξη είναι η δακτυλιοειδής(ίοτοίάηΐ) στην οποία το μαγνητικό πεδίο καμπυλώνεται ώστε να
σχηματίσει ένα κλειστό βρόγχο. Για κατάλληλο περιορισμό, το δακτυλιοειδές πεδίο θα πρέπει να
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ΧΜτερτίθεται ατιό ένα πεδίο με κάθετη συνιστώσα (πολωειδές πεδίο), ώστε ως αποτέλεσμα να
δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο με μαγνητικέ ς γραμμές ελικοειδείς(σπφάλ), τις οποίες θα
ακολουθούν τα σωματίδια του πλάσματος. Υπάρχουν διάφοροι τύποι σικττημάτων δακτυλιοειδούς
περιορισμού, με τα πιο ενδιαφέροντα να είναι το tokamak, το stellarator και η συσκευή ανεστραμμένου
πεδίου σύγκλισης (reversed field pinch, RFP).

A. Αντιδραστήρας Tokamak
Στον Tokamak, το δακτυλιοειδές πεδίο δημιουργείται από μια σειρά ττηνίων ομοιόμορφα
τοποθετημένων γύρω ατιό τον αντιδραστήρα, και το πλω τικό τιεδίο δημιουργείται από ένα ισχυρό
ηλεκτρικό ρεύμα που ρέει μέσα από το πλάσμα. Επίσης, στον Tokamak (αλλά και στις συσκευές RFP),

E

το ρεύμα που ρέα μέσα από το πλάσμα χρησιμεύει για τη θέρμανσή του στη θερμοκρασία των ΙΟχΙΟό
°C. Πέραν αυτού όμως ατιαιτείται πρόσθετο σύστημα θέρμανσης, για να εττιτευχθεί η επιθυμητή
θερμοκρασία σύντηξης.
Ο Tokamak σχεδιάστηκε το 1951 από τον Σοβιετικούς Φυσικούς Andrei Sakharov και Igor Tamm, και
πήρε το όνομα από τους Ρώσικους όρους toroidalnya kamera ee magnetnaya katushka, ^ υ αντίστοιχα
σημαίνουν δακτυλιοειδούς σχήματος μαγνητικός θάλαμος. Οι αντιδραστήρες Tokamak λειτουργούν σε
στενά όρια των παραμέτρων τους, έξω από τα οποία μπορούν να συμβούν απότομες απώλειες της
ενέργειας περιορισμού με αποτέλεσμα μεγάλες θερμικές και μηχανικές καταπονήσεις στα τοιχώματα.
Παρά ταύτα όμως θεωρούνται ότι έχουν τις καλύτερες προοπηκές, ώστε συνεχίζεται η έρευνα με αυτού
του τύπου τους αντιδραστήρες τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τον αντιδραστήρα JET (Joint Europ)ean
Torus, JET) που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και στις ΗΠΑ με τον TFTR (Tokamak fusion
test reactor), στο Princeton.

B. SteUarator
Στον Stellarator oi ελικοειδείς γραμμές παράγονται από μια σειρά πηνίων που μπορούν να είναι από
μόνες τους ελικοειδούς μορφής και δεν επάγεται ρεύμα στο πλάσμα. Αντίθετα από τον Tokamak, στον
Stellarator τα θερμαντικά συστήματα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις θέρμανσης. Επειδή οι
αντιδραστήρες Stellarator δεν έχουν δακτυλιοειδή ρεύματα, δεν υπάρχουν διασπάσεις και μπορούν να
λειτουργούν συνέχεια. Παρά τη σταθερότητά τους, έχουν το μειονέκτημα ότι δεν περιορίζουν τόσο καλά
το πλάσμα.
Η έρευνα προχωρά με διάιρορους τύπους stellarator, με το μεγαλύτερο ανττδρατήρα να βρίσκεται στην
Ιαπωνία (λειτουργεί από το 1998). Επίσης στη Γερμανία, το Garching εργάζονται σε πλάσμα που
θερμαίνεται με ηλεκτρομαγνητικά κύματα, και οι έρευνές τους πρόκειται να συνεχιστούν στον
αντιδραστήρα W7-X itellerator), που θα εγκατασταθεί στο Greifswald, ενώ άλλος ένας stellarator, ο TJII, είναι ήδη υπό κατασκευή στην Ισπανία.
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Γ. Συσκευές RFP
Οι συσκευές RPP τέλος, έχουν τα ίδια δακτυλιοειδή και πλω τικά τιεδία ότιως οι Tokamak, αλλά το
ρεύμα μέσω του τιλάσματος είναι τωλύ ισχυρότερο και αντιστρέφεται η κατεύθυνση του δακτυλιοειδούς
τιεδίου μέσα στο τιλάσμα. Οτιως και τον tokamak, και στις συσκευές RPP το ρεύμα τιου ρέει μέσα από το
πλάσμα χρησιμεύει για τη θέρμανσή του στη θερμοκρασία των 10x10* °C, και πέραν αυτού παιτείται
πρόσθετο σύστημα θέρμανσης για να επιτευχθεί η επιθυμητή θερμοκραία σύντηξης.
Οι συσκευές RFP διαφέρουν ουσιαστικά από τους tokamak στη χωρική κατανομή του δακτυλιοειδούς
μαγνητικού πεδίου, τωυ αλλάζει πρόσημο στο όριο του πλάματος. Στην Padua υπάρχει αντίστοιχος
αντιδραστήρας με τον κωδικό RFX, όπου, εξετάζονται τα φυσικά προβλήματα που εγείρονται με την
αυτόματη αναδιάταξη του μαγνητικού πεδίου, που συνιστά βασικό χαρακτηριστικό αυτού του αντιδρα
στήρα.

2.Ι.6.3.2. Αντιδραστήρες αδρανειακού περιορισμού
Ο Αδρανειακός Περιορισμός (Inertial confinement, ICF) αποτελεί νέα κατεύθυνση έρευνας. Κατά τη
μέθοδο αυτή δέσμες λέιζερ ή ιόντων εστιάζουν επακριβώς τις επιφάνειες των στόχων ττου είναι σιραίρες
τιαγωμένου D-T διαμέτρου μερικών χιλιοστών. Έτσι εξατμίζεται ή ιονίζεται το εξωτερικό στρώμα του
υλικού για να σχηματίσει μια κορώνα πλάσματος που διαστέλλεται δημιουργώντας ένα μέτοοπο κίνησης
που κινείται προς το εσωτερικό του ή έκρηξη που θερμαίνει τα εσωτερικά στρώματα του υλικού. Ο
πυρήνας του κεντρικού θερμού σημείου του καυσίμου θα πρέπει να συμπιεσθεί σε πυκνότητα χίλιες
φορές αυτής της υγρής του φάσης, και η ανάφλεξη λαμβάνει χώρα όταν η θερμοκρασία του πυρήνα
φθάσει τους 100X106 :. Ακολούθως διαχέεται ταχύτατα η θερμοττυρηνική αντίδραση μέσα από το
συμπιεσμένο καύσιμο, παράγοντας πολλαπλάσια ενέργεια από αυτήν που απαιτήθηκε στην αρχή για να
βομβαρδισθεί το καύσιμο. Ο χρόνος που απαιτείται για να πραγματοποιηθούν αυτές οι αντιδράσεις
περιορίζεται από την αδράνεια του καυσίμου (εξ ου και η ονομασία της μεθόδου), αλλά είναι μικρότερος
από ένα εκατομμυριοστό του δευτερολέπτου. Ο σκοπός είναι τέλος να επιτευχθούν επαναλαμβανόμενες
μικρο-εκρήξεις.
Έρευνα στη μέθοδο προχωρά τόσο στην Ιαπωνία (Osaka) όσο και στις ΗΠΑ στον αντιδραστήρα NOVA
(στο Lawrence Livermore Laboratory), που αποτελεί τη μεγαλύτερη εγκατάσταση πυρηνικής σύντηξης
με laser.
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2.1.7.
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2.Ι.7.Ι. ΠΑΡΟΥΣΑ ΧΡΗΣΗ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

II
Η 3τυρηνική ενέργεια προμηθεύει πάνω από τα 16% των παγκόσμιων αναγκών ηλεκτρισμού. Σήμερα 31
χώρες χρησιμοποιούν την πυρηνική ενέργεια για να καλύψουν τα 3/4 των ηλεκτρικών τους αναγκών.
Αθροιστικά, έχουν συσσωρευθεί από το 1950 περίπου 10.500 έτη λειτουργικής εμπειρίας από τους 440
ττυρηνικούς αντιδραστήρες που είναι εγκατεστημένοι εγκόσμια, δίχως να συνυπολογίζονται οι
αντίστοιχης δυναμικότητας ττυρηνικές μονάδες που κινούν πολεμικά τιλοία. Στον ^ρακάτω πίνακα
δίνεται η χρήση πυρηνικής ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή διεθνώς, ενώ επιπλέον σημειώνεται ο
αριθμός των αντιδραστήρων που έχουν προγραμματισθεί (δηλαδή έχουν εγκριθεί τα κονδύλια) ή είναι
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υπό κατασκευή (ήδη έχει ξεκινήσει η χύτευση τσιμέντου). Γuz συσχέτιση του απαιτούμενου ουρανίου
προς το οξείδιο εφαρμόζεται η σχέση:

65,434tU = 77,166tU30g

Από τον πίνακα διαπιστώνεται ότι 15 χώρες εξαρτώνται από την πυρηνική ενέργεια για τουλάχιστον το
I ]

1/4 της ηλεκτροπαραγωγής τους. Η Γαλλία και η Λιθουανία παίρνουν περίπου τα 3/4 της ισχύος τους
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χώρες, με δυναμικότητα περίπου 355 GWe, καταναλώνοντας ετήσια 77.000 συμπυκνωμένου

από την πυρηνική ενέργεια. Λειτουργούν επομένως παγκόσμια περί τους 440 αντιδραστήρες σε 31

οξειδίουτου ουρανίου από τα ορυχεία. Άλλοι περίπου 30 αντιδραστήρες είναι υπό κατασκευή (που
ισοδυναμούν με το 7% της εγκατεστημένης ισχύος) ενώ άλλοι τόσοι είναι προγραμματισμένοι (με ισχύ
το 9% της εγκατεστημένης).Επίσης 56 χώρες λειτουργούν ένα συνολικό αριθμό από 284 ερευνητικούς
πυρηνικούς αντιδραστήρες. Οι αντιδραστήρες αυτοί εξυπηρετούν ερευνητικούς και εκπαιδευτικούς
σκοπούς, αλλά και την παραγωγή ιατρικών και βιομηχανικών ισοτόπων.
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Πιν. 2.4 : Παγκόσμια χρήση της ιτυρηνικής ενεργείας για ηλεκτροπαραγιαγή

Η χρήση τηιρηνικών αντιδραστήρων σε τιρόωση τιλοίων τιεριορίζεται στα μεγάλα Ναυτικά Σώματα, όπου
έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τέσσερις δεκαετίες παρέχοντας ισχύ σε υποβρύχια και μεγάλα πλοία
επιφανείας. Μπορούν έτσι να ταξιδεύουν χωρίς τακτικές ανάγκες ανεφοδιασμού καυσίμων. Πάνω από
150 πλοία κινούνται με περισσότερους από 200 πυρηνικούς αντιδραστήρες. Το Π.Ν. των ΗΠΑ έ^ρι
συγκεντρώσει εμπειρία για περισσότερα από 5.400 αντιδραστήρες-έτη δίχως ατύχημα. Όμως, τόσο οι
ΗΠΑ όσο και η Ρωσία αποσύρουν πλέον πολλά από τα πυρηνικά τους υποβρύχια. Η Ρωσία διαθέτει
επίσης ένα στόλο οκτώ μεγλων πυρηνοκίνητων παγοθραυστικών, που χρησιμοποιούνται για πολιτικούς
σκοπούς.
Η θερμότητα που παράγεται από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες μπορεί να χρησιμοποιηθεί και άμεσα,
155
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αντί της τΕαραγωγής η>χκτρισμού. Για τιαράδαγμα στη Ρ{οσία χρησιμ(Μΐοιείται για να θερμαίνα κτίρια,
και αλλού γιπ βιομηχανική θέρμανση με εφαρμογή όπως στην αιραλάτωση. Εηάσης οι αντιδραστήρες
υψηλής θερμοκρασίας μπορούν να χρησιμοποιηθούν για θερμοχημική παραγωγή υδρογόνου.
Λναιρορικά με την εξέλιξη της εγκατεστημένης ισχύος, αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι τούτη αυξάνεται
αργά ενώ ταυτόχρονο οι αντιδραστήρες λνειτουργούν πιο αποδοτικά. Έτσι από το 1970 ως το 1990
υπήρξε μια μείωση κατά 25% στην κατανάλωση πυρηνικού καυσίμου ανά kWh στην Ευρώπη.
Συγκεκριμένα, η καύση του καυσίμου μετράται σε MW-days ανά τόνο U, και πολλές εταιρείες αυξάνουν
τον αρχικό εμπλουτισμό του καυσψου τους (π.χ. από 3,3 σε πάνω από 4,0% U-235) και το
χρησιμοποιούν περισσότερο για να αυξήσουν σε αυτό μόνο 0,5% U-235. Λυτό μπορεί να σημαίνει ότι η
διαθέσιμη ενέργεια αυξάνεται από 33.000 MWD/t σε 45.000 MWD/t. Το καθαρό αποτέλεσμα είναι μια
σημαντική μείωση του ποσού ουρανίου που ατταιτείται από το ορυχρίο για κάθε τταραγόμενη kWh.
Έτσι, αν και στις μέρες μας χτίζονται λιγότεροι πυρηνικοί σταθμοί από αυτούς στις δεκαετίες του '70
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και '80, αυτοί που λειτουργούν τώρα παράγουν περισσότερο ηλεκτρισμό. Το 2001 η παραγωγή ήταν
2544 δις kWh, παρουσιάζοντας αύξηση κατά4% (97 δις kWh) έναντι του 2000. Η αύξτιση τα τελευταία 7
έτη (414 δις kWh), που αντιστοί)^ στην παραγωγή 60 μεγάλνων πυρηνικών σταθμών, οφειλϋόταν κατά
ένα μικρό μέρος στην εγκατάσταση δύο αντιδραστήρων (3,5% της εγκατεστημένης δυναμικότητας) ενώ
το μεγαλύτερο μέρος της βε?.,τίωσης ο<ρειλΛταν σε καλ.ύτερη απόδοση των υφιστάμενων μονάδων.
Τα 2/3 των πυρηνικών αντιδραστήρων παγκόσμια (πλην Ρωσίας και Ουκρανίας) επιτυγχάνουν
συντελεστή φορτίου άνω του 75%. Οι Φινλ^ινδικές μονάδες φθάνουν τον υψηλότερο συντελεστή
(περίπου 92%) ενώ οι αντιδραστήρες στο Βέλγιο, Τσεχία, Γερμανία, Ουγγαρία, Ιαπωνία, Ν. Κορέα,
Ισττανία και ΗΠΛ επιτυγχάνουν συντελχστή φορτίου τουλάχιστον 80%. Οι αντιδραστήρες στη Γαλλία
επιτυγχάνουν λίγο μικρότερο συντελεστή 71,2% αλλά τούτο οφείλεται στο ότι λειτουργούν
ακολουθώντας το φορτώ και όχι αποκλειστικά για (ρορτία βάσης.

2.1.8.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΟΥΡΑΝΙΟΥ

Στα έτη που ακολούθησαν την ανακάλυψη της πυρηνυτής σχάσης, η παραγωγή ουρανίου κατευΟυνότσν
κυρίως σε εξοπλιστικά προγράμματα. Όταν όμως νωρίς στα 1960 αναγνωρίσθηκε η χρησιμότητά του για
ηλεκτροπαραγωγή, οι γνωστές πηγές ουρανίου ήταν ελάχιστες, ώστε θεωρήθηκε ότι το ουράνιο είναι ένα
σπάνιο αγαθό. Μετά την πρώτη πετρελαϊκή κρίση του 1973 υπήρξε μεγάλη αύξηση παραγγελιών για
πυρηνικούς αντιδραστήρες. Λκο?>ούθησε αποθήκευση ουρανίου σε ικανή ποσότητα που να
εξασφαλίζεται η λειτουργία των αντιδραστήρων στο χρόνο ζωής τους. Οι τιμές του ουρανίου αυξήθηκαν
απότομα καθώς οι εταιρείες παροχής ηλεκτρισμού ανταγωνίζονταν για να αποκτήσουν τ ^ επιθυμητές
ποσότητες. Η αυξημένη ζήτηση και οι υψηλές τιμές προκάλεσαν παραπέρα έρευνα για ουράνιο, ώστε
ανακαλύφθηκαν νέα αποθέματα στην Αυστραλία, Β. Αμερική και Αφρική. Λναπτύχ^κε έτσι μια σειρά
ορυχείων, που χρηματοδοτήθηκαν κυρίως με μακρόχρονα συμβόλαια από τις εταιρείες παροχής
ρεύματος για να προμηθεύονται το ουράνιο.
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Όμως η ανάτιτυξη της ττυρηνικής ενέργειας δεν ακο?ϋθύβησε τους ρυθμούς ττου 7φοβ>νέ7ΐοντσν. Στα τέλη
του 1980 είχαν συγκεντρωθεί μεγάλες ποσότητες ουρανίου σε έναν αριθμό χωρών. Δημιουργήθηκε έτσι
μια δευτερογενής αγορά ουρανίου 'spot', και τε>νΐκά έπεσαν οι τιμές στο 1/8 (τιμές σταθερού δοΌχφίου)
της υψηλής τιμής του 1970. Σαν αποτέλεσμα έκλεισαν ορισμένα ορυχεία ουρανίου, ειδικά στις ΗΠΛ, ή
περιόρισαν την παραγιογή τους και τις δραστηριότητες έρευνας. Λν και συνεχίζουν οι εξορύξεις
ουρανίου, ένα μεγάλο ποσοστό του καυσίμου των αντιδραστήρων δεν προήλθε από νεοεξαχθέν ουράνιο
αλλά από αποθέματα. Λπό το 1985 η παραγωγή ουρανίου στη Δύση είναι λιγότερη από τις απαιτήσεις
των αντιδραστήρων, ενώ από το 2000 έπεσε στο μισό της ετήσιας χρήσης.
Η παγκόσμια παραγωγή Ουρανίου από ορυχεία έιρθανε το 2001 τους 35.800 t ,ε μεγαλύτερο παραγωγό
τον Καναδά (12.250 tU, 35% της παγκόσμιας παραγοογής) και μετά την Αυστραλία (7.720 tU, 22% της
παγκόσμιας παραγωγής). Η παραγωγή από το 2001 αναλύεται ως εξής

ανοικτά ορυ^ρία.............................................................................29%
υπόγεια ο ρ υ χ ^ .............................................................................40%
επιτόπια διήθηση (ίη situ leach, ISL)............................................ 16%
παραπροϊόν...................................................................................15 %

To νεοεξορυχθέν ουράνιο όμως, δεν αποτελεί τη μοναδική πηγή προέλευσης ουρανίου στην αγορά.
Αρκετές χώρες επιχειρούν ήδη επανακατεργασία χρησιμοποιημένου ουρανίου, για να εξάγουν πλουτώνιο
ή ουράνιο ως νέο καύσιμο. Τούτο εκτοττίζει από την αγορά περί τους 2.000 τόνους από ουράνιο
ορυχείου, ενώ οι δυνατότητες ανακύκλωσης είναι ακόμα μεγαλύτερες. Για παράδαγμα, στη Γαλλία και
το Ηνωμένο Βασίλειο λειτουργούν μεγάλες μονάδες επανακατεργασίας, με δυναμικότητα περισσότερη
από 4.000 t χρησιμοποιημένου υλικού ετήσια. Το προϊόν ξανατροψοδοτείται στην αγορά μαζί με
στοιχεία καυσίμου με φρέσκο οξείδιο (mixed oxide, ΜΟΧ). Κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται έτσι περίπου
200 t ΜΟΧ που ισοδυναμούν με 2.000 t UaOg ό ορυχεία, ώστε περιορίζεται αντίστοιχα η οπαιτούμενη
εξόρυξη. Επίσης, διατίθεται τώρα στην αγορά μέρος της πρώτης παραγωγής για πολεμικούς σκοπούς,
ώστε επιπλέον έχουμε πρώην στρατιωτικής ιδιοκτησίας ουράνιο. Γενικά, δευτερογενείς πηγές πυρηνικών
καυσίμων μπορεί να είναι:
e

ανακυκλωμένο ουράνιο και πλουτώνιο από χρησιμοποιημένο καύσιμο (σαν ΜΟΧ)

•

εξαντλημένο ουράνιο, κατόπιν επανεμπλουτισμού

•

πρώην στρατιωτικό ουράνιο (ποιότητας βομβών, >90% U-235, αντί περίπου 3,5%)

•

Αποθέματα Ρώσικη ς ιδιοκτησίας

e

πρώην στρατιωτικό πλουτώνιο (ποιότητας βομβών, >90% Pu-239)
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Πιν. 2.5 :Πσγκόομιο παράγοιγη οορονίου από opoicCa (τόνοι U)
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2.1.9 ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Τα παγκόσμια αποθέματα ουρανίου με κόστος εξόρυξης έως 80 $ ΗΠΛ/kg φθάνουν τα 2 εκατομμύρια
τόνους, και κατανέμονται σε αρκετές χώρες, όπως «ραίνεται στον παρακάτω πίνακα . Οι δέκα χώρες που
αναγράιρονται στον πίνακα συγκεντρώνουν το 96% των παγκόσμuflv αποθεμάτων. Με αυτά τα αποθέματα
οι εγκατεστημένοι αντιδραστήρες μπορούν να ?χιτουργούν για δεκαετίες (οι απαιτήσεις των
αντιδραστήρων είναι περίπου σταθερές στους 60.000 τόνους /έτος).
Εάν λη<ρθούν υπόψη αποθέματα με κόστος εξόρυξης έως 130 $ ΗΠΛ/kg τα διαθέσιμα αποθέματα
εκτιμάται ότι αυξάνονται κατά άλλα 3 εκατομ. τόνους, ενώ τέλος τα πιθανά αποθέματα αριθμούν στο
σύνολο περί τους 15 με 20 εκατομμύρια τόνους (το ουράνιο δεν είναι ένα σπάνιο στοιχείο, καθώς
αποτελεί τα 2 ppm του φλοιού της γης).
Οι χαμη>ιίς τιμές βέβαια λειτουργούν αρνητικά στην παραπέρα έρευνα αποθεμάτων. Λς σημειωθούν
όμως επιπλέον οι μεγάλες δυνατότητες ανακύκλωσης του καυσίμου που δεν ειραρμόζονται για την ώρα

π

καθώς εμιρανίζουν μικρό οικονομικό π/χονέκτημο, και η αναμενόμενη ανάπτυξη στους αναγεννητικούς

PI
PI
Pi

επάρκεια των πυρηνικών καυσίμων για εκατοντάδες έτη.

s

αντιδραστήρες που δεν έχουν αποδείξει ακόμα την οικονομικότητά τους. Είναι έτσι πρόδηλη μια

Χ ώ ρα

Α .τ ο θ έμ α τ α Ο ι·ρα\·ίου σ ε τ ό ν ο υ ς

.A w T Q o /ia

4 6 0 .0 0 0

Κ α να δά :

4 2 6 .0 0 0

Κ α ζα κ σ τ ά ν

2 5 4 .0 0 0

Ν ό τια AcfoixTi

186 .0 0 0

Β ρ α ζι/ i a

1 1 2.000

Ναμίμ-τια

11 0 .0 0 0

Ο υ ζια ε κ ισ τ ά ν

1 0 9.000

Η .Π .Α .

102.000

Ν ιγη ρία

9 4 .0 0 0

Ρ ω σ ία

7 5 .0 0 0

Πιν. 2.6:Κατανομη παγκόσμιων αποθεμάτων ουρανίου (με κόστος εξόρυξης έως 80 SHHA/kg)
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Εικ 2.4 : Ο πειραματικός αντιδραστήρας πυρηνικής σύντηξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης JET(Joint European Torus)

2.2

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

2.2.1.

ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Το φυσικό αέριο ή γηγενές αέριο ή γαιαέριο βρίσκεται σε υτιόγειες συσσωρεύσεις ^ρόμοιες του
πετρελαίου. Συγκεκριμένα διακρίνονται οι εξής τύποι συσσώρευσης:
• ύπαρξη μόνον φυσικού αερίου, σε αέρια κατάσταση, που >,έγεται μη συνδυασμένο

II
II
ι«

• ύπαρξη αποθεμάτων μαζί με ελαφρούς υγρούς υδρογονάνθρακες, οπότε ορίζεται ως
συμπυκνωμένο απόθεμα και
• αποθέματα στα οποία το αέριο βρίσκεται υπό πίεση διαλυμένο στο ιρυσικό πετρέλαιο. Στις
περιπτώσεις αυτές ειδικά η παραγωγή φυσικού αερίου εξαρτάται από την παραγωγή πετρελαίου και
το απόθεμα ορίζεται ως συνδυασμένο.
Συνιστά μια από τις καλύτερες ενεργειακές πηγές δεδομένου ότι η θερμογόνος του είναι εξαιρετικά
μεγάλη 8.500-9.500 kcal/m^, διπλάσια δηλαδή του συνθετικού αερίου που παράγεται από τους

II

γαιάνθρακες. Λόγω δε της μεγά?.ης καθαρότητάς του, της ευκολίας καύσης με απ>Λ ελεγχόμενους
τρόπους και της εύκολης μεταφοράς του με αγωγούς, αποτελεί ιδανική ενεργειακή πηγή χαμηλής

II

ρύπανσης της ατμόσφαιρας.

II

συμπεριλαμβάνει Ν2 ,C02 και σε μερικές περιπτώσεις και μικρές ποσότητες H2S. Μπορεί επίσης να

η

υγρούς υδρογονάνθρακες (με περισσότερα από τέσσερα άτομα άνθρακα) αποκαίνείται ως υγρό αέριο. Οι

Λποτελείται συνήθως κατά 95 % από μεθάνιο και κατάιτερους υδρογονάνθρακες, ενώ το υπόλοιπο 5 %

περιέχει και αέριο He το οποίο ακριβώς λαμβάνεται βιομηχανικά από τα φυσικά αέρια. Όταν περιέχει και
τελευταίοι μπορούν να είναι σε περιεκηκότητες 0,1 -2,0 % κ.ό., και μπορούν να απομακρυνθούν οπότε το
απομένον καλείται ξηρό αέριο. Αέριοι και υγροί υδρογονάνθρακες που μπορούν να υπάρχουν στο
φυσικό αέριο δίνονται στον παρακάτω πίνακα
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Πιν 2.7 : Σημεία ζέαεως και φυσική κατάσταση ελαφρύτερων υδρογονανθράκων

Η μεταιρορά του σε μεγάλες ατιοστάσεις μπορεί να επιτυγχάνεται με σωληνογραμμές. Τα σημαντικότερα
δίκτυα μεταφοράς είναι των Η.Π.Λ. (συνολικό μήκος περίπου 900.000 μιλίων), ο υποβρύχιος αγωγός
μεταιροράς φυσικού αερίου από την Αλγερία προς τη Γαλλία και ο αγωγός μεταιροράς από τη Σιβηρία
προς τις χώρες της Ευρώπης. Για αποφυγή διαβρώσεων στις σωληνογραμμές και ακόμα την αποςηιγή
σχηματισμού υδριτών (κρυσταλλικές ενώσεις ύδατος και συστατικών του αερίου, π.χ. CH4 .7 H2O,
C2H6.8 H2O, CO2.7 H2O

Κ.0.Κ.)

απομακρύνεται η υγρασία, και ακόμα το αέριο υποβά?Λεται σε ψύξη με

εκτόνωση οπότε αποχωρίζονται οι υδρίτες. Τέλος, προς παρεμπόδιση σχηματισμού υδριτών στο τμήμα
από τη γεώτρηση στο διαχωριστή χαμηλής πίεσης, εγχΰεται ποσότητα γλυκόλης στη σωληνογραμμή, που
ανακτάται σε διαχωριστήρα και επαναχρησιμοποιείται.
Εάν δεν υπάρχει σωληνογραμμή μεταςχιράς (που αποτε?χί την οικονομικότερη λύση) εςκιρμόζεται
μεταφορά του σε υγρή κατάσταση (οπότε καταλαμβάνει το Ι/'όΟΟ του όγκου του αερίου) με πλοία που
φέρουν δεξαμενές ειδικής κατασκευής, ατμοσφαιρική πίεση ρευστοποιείται σε θερμοκρασία -160°C και
στη μορφή αυτή ονομάζεται LNG (Liquefied Natural Gas). Όμως, για χρήση σε κίνηση σχημάτων
βρίσκεται σε δεξαμενές/δοχεία υπό πίεση Π.χ. 200 atm, οπότε αποκα>χίται CNG (Conprcssed Natural
Gas).
Σε περίπτωση υγροποίησης του ιρυσικού αερίου, θα πρέπει τούτο να υποστεί πρώτα κάθαρση για την
απομάκρυνση υγρασίας, υδροθείου και CO2 Το Η2Ο και το CO2 σχηματίζουν δυσθερμαγωγό και
αποφρακτικό πάγο κατά την ψύξη του γαι-αερίου στην εγκατάσταση υγροποίησης. Το ίδιο ισχύει και για
το H2S που εχρι σημείο ζέσεως -85,5“€, επιπρόσθετα όμως είναι δηλητήριο και διαβρωηκό και κατά την
καύση του δίνει SO2 που είναι ατμοσφαιρικός ρυπαντής. Τα H2S και CO2

απομακρύνονται με
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ατιορρόφηση ατώ αμίνη, η δε υγρασία ατιό αφυγραντικες ύλες ότκος είναι το silica gel, ενεργοτιοιηθεισα
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αλουμίνα κλπ. Με την κάθαρση επιτυγχάνονται τα εξής μέγιστα όρια: HiS 4 ppm κ.ό., CCh 50 ppm,
αλ>Λ και RHS (μερκαπτάνες με σημείο ζέσεως -121°C) 100 ppm, COS 4 ppm (υδρολυόμενο δίνει HaS),
Η αποθήκευση του (ρυσικού αερίου μπορεί να επιχειρείται:
(α) σε αέρια κατάσταση σε μεγάλες ςηκηκές κοιίαϊτητες ή εξαντλημένα ανθρακωρυχεία, ή
(β) σε υγρή κατάσταση σε καλά μονωμένες δεξαμενές (με εσωτερική επένδυση από αλουμίνιο ή χάλυβα)
ή εντός του εδάφους.
Η στεγανοποίηση επιτυγχάνεται με προηγούμενη διαβροχή των πετρωμάτων με ύδωρ και κυκλοφορία
περιμετρικά υγρού προπανίου, εντός σωλήνων, για πήξη του ύδατος

II
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2.2.2 ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Στον παρακάτω πίνακα αποδίδεται η γεωγραφική κατανομή των παγκοσμίων αποθεμάτων φυσικού
αερίου, σε τρις m^ (στοιχεία 1997). Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι διατυπώνονται προβλέψεις για επάρκειά
του για τα επόμενα 80 έως 100 έτη.

Εικ.

2.5 :Διατάξε»ς φύλαξης φυβικού αερίου υπό πίεση (CNG)

m

II

2.2.3.

π
η

Α. Γ ενικά-Π ερί

Η
Η
II
II

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
tiic

ΑΕΠΑ

Το φικηκό αέριο εισήχθη πρόσφατα στην Ε>.?αίδα (μέσα δεκαετίας του ’90). Πρωταρχικό ρό?Λ στη
διακίνηση και προώ&ηση του ιρυσικού αερίου διαδραματίζει η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΛ). Η
ΔΕΠΛ ιδρύθηκε το Σεπτέμβριο του 1988 ως 100% θυγατρική της τότε Δημόσιας Επιχείρησης
Πετρελαίου Λ.Ε. και σήμερα "Ελληνικά Πετρέλαια Λ.Ε." που κατέχει πλέον το 35% των μετοχών της.
Το υπόλνοιπο 65% έχπ περιέ>.θπ στο Ελλνηνικό Δημόσιο. Η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου είναι υπεύθυνη
για την; Εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση ςηκηκού αερίου Κατασκευή και εκμετάλλευση του Εθνικού
Συστήματος Μεταςιοράς φυσικού αερίου · Πώλ.ηση ςηκιικού αερίου σε μεγάλ,ους καταναλωτές, με
ετήσια κατανάλωση άνω των 106 m3. - Πώληση (ρυσικού αερίου σε Εταιρίες Παροχής Αερίου, στις
οτιοίες συμμετέχρυν ιδιώτες επενδυτές, κατά 49 % · Διανομή φυσικού αερίου σε περιοχές όπου δεν
έχουν συσταθεί Εταφίες Παροχής Αερίου.
Η Δημόσια Επιχείριση Αερίου, έχει ιδρύσει τρείς θυγατρικές εταιρίες γιο την προμήθεια του αερίου σε
καταναλωτές σε ισάριθμους Νομούς ή ευρύτερες περιοχές:

e την ΕΠΑ Αττικής, η οποία έχει συσταθεί με τη συμμετοχή της Cincrgj' - Shell κατά 49%.
•

την ΕΠΑ Θεσσαλίας, η οποία έχει συσταθεί με τη συμμετοχή της Italgas κατά 49% .

•

την ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, η οποία έχει συσταθεί με τη συμμετοχή της Italgas κατά 49%

Αναφορικά με το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΔΕΠΑ, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία για τη μετοχική
αναδιάρθρωσή της. Στρατηγικός επενδυτής θα εξαγοράσει το 35% των μετοχών της, τα Ελληνικά
Πετρέλαια θα διατηρήσουν το 35%, το οποίο ήδη κατέχουν, ενώ τέλος η ΔΕΗ θα κάνει χρήση του
δικαιώματος προαίρεσης (ορΙίοη) για το υπόλοιπο 30% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Β. Προμήθεια και σύσταση φυσικού αερίου στην Ελλάδα
Προμηθευτές της ΔΕΠΑ σε φυσικό αέριο είναι η ρωσική εταιρία Gazexport (θυγατρική της Gazprom)
και η αλγερινή Sonatrach, με συμβόλαια διαρκείας μέχρι το2016 και 2020 αντίστοιχα που υπεγράφησαν
το 1988. Η σύμβαση με τη Gazexport εξασφαλίζει την προμήθεια 2,8X109m3 φυσικού αερίου, ετησίως.
Η εισαγωγή του ρωσικού φυσικού αερίου στην Ελλάδα άρχισε το Σεπτέμβριο του 1996. Το αλγερινό
αέριο μεταφέρεται υγροποιημένο με ειδικό δεξαμενόπλοιο σης εγκαταστάσεις της νήσου Ρεβυθούσας,
στον κόλπο των Μεγάρων. Η σύμβαση με τη Sonatrach προβλέπει προμήθεια ποσότητας από 0,51 έως
0,68X109m3 αερίου ετησίως, και η εισαγωγή του αλγερινού φυσικού αερίου άρχισε το Φεβρουάριο του
2000 Η σύσταση του φυσικού αερίου εξαρτάται από την προέλευση και τουλάχιστον για αυτό που
προμηθεύεται ήδη η ΔΕΠΑ (από Ρωσία και Α).γερίο) φαίνεται στον παρακάτω πίνακα
164
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Λτζό το 1997 η ΔΕΠΛ άρχισε να εξετάζει και εναλλαιττικές τιηγές προμήθειας αερίου. Έτσι, το
φθινόπωρο του 1998 υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με την ιταλική ΕΝΙ για την από κοινού μελέτη
διασύνδεσης των δικτύων φυσικού αερίου Ελ>,άδος- Ιταλίας μέσω υποθαλάσσιου αγωγού. Στο ίδιο
πλαίσιο υτκτγράφει το Φεβρουάριο του 2002 μνημόνιο συνεργασίας με την ιρανική NIOC για τη
μεταφορά ιρυσικού αερίου από το Ιράν μέσω Τουρκίας και το Μάρτιο του 2002 μνημόνιο συνεργασίας
με την τουρκική BOTAS για την προώθηση της διασύνδεσης διαιρόρων πηγών ιρυσικού αερίου της
ίο^ριοχής της Κασπίας και άλλων διεθνών πηγών με την περιοχή της Ευρώπης και των Βαλκανίων μέσω
Τουρκίας και Ελλάδος

II

ΠερίΓ/.ηκότητα (‘ί κ.ο.)
Προέ/.ευση ιρ,χηκού αερίου

II
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ΠΕΝτάΜΟ και βαρύτερα

Διοξείδιο του άνθρακα
Ανώτερη Θερμο·/όνος Δύ-νοιμη

από 8.600 εώς
9.200 kcaL^Xm^

α-τό 9.640 εώ;
10.650 kcalNm^

Πιν. 2.8 : ΣύίΓΓαση φυσικού αερίου που προμηθεύεται η ΔΕΠΑ

Δίκτυο μεταφοράς φυσικού αερίου
Το σύστημα παραλαβής και ^ιεταφopάς του φυσικού αερίου σε κεντρικές θέσεις (προς ακόλουθη
διανομή στους καταναλωτές) αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα;
e

Συνοριακός Σταθιιόι: Εισόδου Αερίου από Ρωσία. Πρόκειται για το Μετρητικό Σταθμό Συνόρων

Σιδηροκάστρου (ΜΣΣ) που βρίσκεται σε απόσταση 12 km από τα σύνορα Ελλάδας - Βουλγαρίας, στο
Δήμο Σιδηροκάστρου, δίπ?>α στο συνοικισμό Στρυμονοχώρι. Στο σταθμό εφαρμόζεται μέτρηση της
ποσότητας και προσδιορισμός της ποιότητας του εισαγόμενου Φυσικού Αερίου. Το Φ.Α. παραδίδεται
στη ΔΕΠΑ από τη Ρωσική εταιρία GAZEXPORT Ltd. Για τον προσδιορισμό της ποιότητας του Φ.Α.
υπάρχουν εγκατεστημένοι Χρωματογράφοι και Αναλυτές έτσι ώστε να ελέγχεται συνεχώς, η σύσταση, η
πυκνότητα, η περιεκτικότητα σε θειούχα, το σημείο δρόσου νερού (W.D.P) και υδρογοναθράκων
(HD.P). Με βάση τις μετρήσεις αυτές υπολογίζονται παράγωγα μεγέθη (θερμογόνος δύναμη.

ττυκνότητα, συντελεστής συμτηεστότητας κτλ.). Ετππρόσθετα, ο ΜΣΣ εφαρμόζα απ>^ ςηχηκες
διεργασίες στο ςηκηκό αέριο;
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(ί) α^μάκρυνση στερεών και υγρών με Φιλ^τρα στην είσοδο του Σταθμού
(ίΐ) θέρμανση με εναλλάκτες θερμότητας με ζεστό νερό (ότιοτε είναι ατιαραίτητο)
(ίίί) ρύθμιση της παροχής προς το Ε?>ληνικό δίκτυο με βάση τον προγραμματισμό του Κέντρου
Διανομής.

•

Σταθuόc υποδογήε υγοοποιυαένου νιηκηκού αεοίου από Αλνεοία Πρόκειται για τις εγκαταστάσεις

υγροποιημένου (ρυσικού αερίου (Υ.Φ.Λ.) στη νήσο Ρεβυθούσα, στον κόλπο τισν Μεγάρων Λτηκής. Η
μονάδα έχει σκοπό την κάλυψη των αιχμών ζήτησης φυσικού αερίου και την αύξηση της αξιοτηστίας του
συστήματος. Περιλαμβάνει δύο δεξαμενές υγροποιημένου ςχυσικηύ αερίου, συνολικής χωρητικότητας
130.000

εκ. κ.μ., εγκαταστάσεις ελλ^ιμενισμού δεξαμενόπλοιων, κρυογενικές εγκαταστάσεις και

αεροποιητές για την επαναεριοποίηση του υγροποιημένου αερίου. Για την τροςχ)δοσία του Συστήματος
Μεταφοράς, έχει κατασκευαστεί δίδυμος αγωγός που συνδέει τη Ρεβυθούσα με την ακτή της Λγ.
Τριάδας. Για τη μεταφορά του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, έχει ναυλωθεί δεξαμενόπλοιο
χωρητικότητας 29.500 m3 Υ.Φ.Λ. Επίσης η ΔΕΠΛ βρίσκεται στη ιράση εκτέλχσης μελότης
σκοπιμότητας για την επέκταση του Σταθμού, τόσο από πλευράς δυναμικότητας αποθηκευμένων
ποσοτήτων (3η δεξαμενή) όσο και από πλνευράς αύξησης της στιγμιαίας παροχής φυσικού αερίου προς το
Εθνικό Δίκτυο Μεταφοράς (για αύξηση της παροχετευτικής δυναμικότητας του Τερματικού Σταθμού
από 250 m3/h σεΙ.ΟΟΟ m^/h ΥΦΛ). Διερευνάται επίσης και η δυνατότητα εγκατάστασης και
ενσωμάτιοσης στον Τερματικό Σταθμό Μονάδας Ηλεκτροπαραγωγής δυναμικότητας 400 MW.

,

Kr\TptK0c αγηγνήε αετααιοοοάε αεοίου υιισιλνήε πίεσηζ (70 Εε^,από τα ελληνοβουλγαρικά σύνορα

μέχρι την Αττική, συνολικού μήκους 512 km.
e

Κλάδοι ιιεταφηρ^'· υιιπτλήε πίεσυε προε την ανατολική Μακεδονία και Θράκη,τη Θεσσαλονίκη, το

Βόλο και την Αττική, συνολικού μήκους 440 km.
,

.
,

Μ Γ τρη τικοί

και Ρυθιιιστικοί σταθιιοί για τη μέτρηση της παροχής αερίου και τη ρύθμιση της πίεσης

τηλΓΥΓ·ΐοιπαού.

Κέντρα λοιτο^ρτ'"'^

ελέγχου λειτουργίας και τηλεπικοινωνιών

συντύουσης. στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη θεσσαλ^ία και στην Ξάνθη.

Ας σημειωθεί ότι βρίσκεται ήδη σε φάση τεχνικών μελετών και η επέκταση του συστήματος μεταφοράς
από την Κομοτηνή μέχρι τα Ελληνοτουρκικά Σύνορα (θέση Κήποι).
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A. Α(κτυο diovounc otoikto acpioO
H διανομή του αερίου στους καταναλωτές στις τρεις περιοχές Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας
πραγματοποιείται από τις αντίσ τοι^ Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) οι οποίες είναι Κοινοπραξίες με
συμμετοχή κατά 51 % θυγατρικαιν Εταιρείϋΐν της ΔΕΠΑ (στις οποίες η ΔΕΠΑ έχει παραχωρήσει τη
χρήση των δικτύων μέσης και χαμηλής πίεσης που αφορούν τις αντίστοιχίες περιοχιές) και κατά 49 %
ιδιωτικών Εταιρειών.
Συγκεκριμένα, το 1995 η ΔΕΠΑ ίδρυσε τρείς θυγατρικές εταιρίες, τις Εταιρίες Διανομής Αερίου (ΕΔΑ)
Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, των οποίων σήμερα κατέχει το σύνολο των μετοχών τους. Οι
τρεις ΕΔΑ διεξήγαγαν διεθνείς Διαγωνισμούς για την εξεύρεση ιδιωτών επενδυτών, προκειμένου από
κοινού να συστήσουν τις αντίστοιχες Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), οι οποίες ως αντικείμενο δρα
στηριότητας έχουν την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και εκμετάλλευση του Συστήματος Διανομής
Φυσικού Αερίου που εντάσσεται στις περιοχές τους.
Οι Διαγωνισμοί ανέδειξαν σαν πλειοδότες επενδυτές τις εταιρίες CINERGY SHELL για την περιοχή
της Αττικής και την εταιρία 1TALGAS για τις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της Θεσσαλίας. Έτσι,
συστάθηκαν οι ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλονίκης, ΕΠΑ Θεσσαλνίας, με συμμετοχή των αντίστοιχων
ΕΔΑ κατά 51 % και των CINERGY - SHELL και ITALGAS αντίστοιχα κατά 49%
Επίσης η ΔΕΠΑ, επεκτείνει τα δίκτυά της στις περιοχές της Ανατολ,ικής Στερεάς Ελνλόδας και Ευβοίας,
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης καθώς και στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Βρίσκεται δε
ήδη στη διαδικασία ίδρυσης νέων θυ^-ατρικών εταιριών (εταιρίες Παροχής Αερίου), οι οποίες θα
δραστηριοποιούνται σης παραπάνω περιοχές, ώστε να παραχωρήσει τη χρήση των νέων δικτύων σε
αυτές τις νέες ΕΠΑ.
Το σύστημα διανομής αποτελείται από τα εξής βασικά τμήματα:
e Δίκτυα θέσης πίεσnc Π903Τ~) σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Αάρισα, Βόλο, Οτνόφυτα, Πλοτύ Ημαθίας,
Σέρρες, Ξάνθη, Καβάλα, ΒΙΠΕ Κομοτηνής
•

Λίκτυα νααυλ.ής ττίεσπε ('4bar) σε Αττική, θεσσαλνΟνίκη, Αάρισα, Βόλο, Κομοτηνή

Ε. Αυνατότιιτεε <π5νδε«ττιε στο δίκτυο
Καθώς η αγορά του φυσικού αερίου βρίσκεται σε εξέλνιξη και αναμένεται να εμςκχνίσει σημανπκή
δυναμική τα ερχόμενα έτη, κρίνεται σκόπιμο να παρατεθούν κάτοια στοιχεία αναφορικά με τη σύνδεση
και τροφοδοσία των καταναλ,ωτών. Έτσι, για να συνδεθεί ένα ακίνητο με το δίκτυο διανομής του
φυσικού αερίου θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος για τη χρήση του ακινήτου να καταθέσα πρώτα αίτημά του
στην εταιρία διανομής με αποτύπωση της θέσης του ακινήτου και καταγραφή των επιμέρους συσκευών
και των ισχύων. Ακολουθεί προεξέταση σε 3 στάδια, για;
(α) έλεγχρ για τη δυνατότητα άμεσης σύνδεσης του ακινήτου στα ενεργά δίκτυα διανομής
(β) έλεγχο των σχεδίων της οικοδομής όπως περιλαμβάνονται στην οι δομική άδεια και
(γ) επί τόπου έλεγχο και αποτύπωση της όδευσης του παροχετευτικού δικτύου και της θέσης του
μετρητή.
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To τιαροχετευτικό 5iicnx) και o μετρητής (tktu σφραγίζεται) τοτιοθετούνται αττό εταιρία διανομής. Η
τοτιοθέτηση τόσο του δικτύου όσο και του μετρητή γίνεται με βάση τους ισχόοντες κανονισμούς της
Εταιρίας Διανομής και το σχεδιασμό έχρι ατιό κοινού συμφωνηθεί με τον καταναλωτή. Το σύνο?νθ της
παροχρτευτευτικης εγκατάστασης ελέγχεται και συντηρείται από την Εταιρία Διανομής.
Η εσωτερική εγκατάσταση του ςτυσικού αερίου αποτελείται από ;
• Το εσωτερικό δίκτυο Περιλααβάνει όλες τις σωληνώσεις, από την έξοδο μετρητή μέχρι και
την τε>νευτσία συσκευή κατανά?Λ)σης. Με την ολοκ>ν.ήρωση της κατασκευής του, πρέπη να
ελέγχεται ώστε να μην παρουσιάζει διαρροή ( (πτώση πίεσης μηδέν).
• Tic συσκευέε .Οι συσκευές φυσικού αερίου (που πρέπει να φέρουν την ειδική σήμανση CE)
πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους της κατοικίας συνολικού όγκου μεγαλύτερου από 6

ισιι

σωστά αεριζόμενους με άμεσο ή έμμεσο αερισμό (ο υπο?>χηασμός της ετπφάνειας αερισμού
πρέπει να περιλαμβάνεται στη μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης).
• Tic διατάέειε αεοισαού και καυσαερίων Ολεε οι συσκευές αερίου, εκτός από μαγειρικές,
πρέπει να συνδέονται με καπναγωγό υπολογισμένο στην μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης
(διατομή, όδευση και μήκος), ώστε τα καπναέρια να απάγονται με φυσικό ελκυσμό στο
εξωτερικό περιβάλλον.

II

Η εσωτερική εγκατάσταση κατασκευάζεται, ί,ειτουργεί και συντηρείται με ευθύνη του καταναλωτή.

n

του Τεχνικού Επιμε>,ητηρίου Ε>Λάδος (ΤΟΤΕΕ 2471/86). Η κατασκευή και η συντήρηση του

Η μελέτη της εσωτερικής εγκατάστασης πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την τεχνική οδηγία 2471/86

II

εσωτερικού δικτύου, να γίνεται από αδειούχρυς υδραυλικούς 3ης ειδικότητας.

Λ

κατανάλωση ε.μ.κ.):

Ifl
tf
n
fl

Για την τιμο>Λγηση διακρίνονται οι εξής χpήσε^, για τις οποίες ορίζεται αντίστοιχα ελάχιστη μηνιαία

e οικιακή γούσπ: είναι η χρήση του για μαγείρεμα και ζεστό νερό στις κατοικίες (π.χ. από ΕΔΛ
Αττικής, είναι ε.μ.κ. 10 m^/πΜ, ενδακτική τιμή :;0,38 €
e I-^roγyΓλ■μιατική γοήστι: είναι η χρήση του για τις διάφορες επαγγελματικές ή βιοτεχνικές ερτ^σίες
(ε.μ.κ. 30 mVmo, ενδειιαική τιμή :0,30 €/m^)
e γρήση OrmiovOTic : είναι η χρήση του για θέρμανση (ε.μ.κ. 60 m^/mo, ενδακτική τιμή :0,26 €/m^)
ανεξάρτητα με τον τρόπο, το μέγεθος ή το χώρο (οικιακός, επαγγελματικός, βιομηχανικός)
• Ο.ομηγανική γοήστι: είναι η χρήση του για τις καθαρά βιομηχανικές θερμικές διεργασίες (στα
συμβόλαια για βιομηχανικές συνδέσεις γίνεται αναλυτική καταγραφή και προσδιορίζονται με
σαφήνεια οι παράμετροι κατανά?.ωσης (ποσότητες, ισχύς, ετήσιο προφίλ κλπ) από ·ης οποίες

II

προκύπτει με συγκεκριμένη μαθηματική σχέση η εκάστοτε τιμή πώλησης του αερίου).

d
d
d

στη βιομηχανία ή σε μονάδες του τριτογενούς τομέα (και εδώ εφαρμόζεται ειδική τιμολόγηση που

• νημπαρανωγή : είναι η χρήση του για παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας συγχρόνως
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II
προσδιορίζεται βάση παραμέτρων λειτουργίας).

II
Η

επιτρεπόταν άλλ,η μορφή ενέργειας πέραν από το αέριο πόλης για εμπορικές εγκαταστάσεις στην περιοχή

η

υποχρεωτική η εσωτερική εγκατάσταση αγωγών αερίου στις νέες οικοδομές για πλ,ήρη χρήση του ΦΛ
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Σχετικά με το θεσαιχό πλαίσιο Ύοΰσηε του ςτυσικού αερίου, αναφέρεται ότι με ΥΛ του 1985 δεν

Πλάικας, ενώ πρόσφατα με νέα ΚΥΛ επιβλήθηκε αντίστοιχα το ΦΛ. Επίσης, από το 1987 είναι

(μαγείρεμα, θέρμανση χώρων, νερού χρήσης, επαγγελματική χρήση) σε 78 Δήμους και Κοινότητες της
ευρύτερης περιοχής Αθήνας. Τέλας σημειώνεται ότι προβλ,έπεται απελευθέρωση της αγοράς του «ρυσικού
αερίου το 2006 σε εφαρμογή απόφασης της Ε.Ε. τιου οπωσδήτιοτε θα ετιηρεάσει τη Βιομηχανία του Φ.Λ.
και θα οδηγήσπ στην ανάγκη σημαντικών μετασχηματισμών στη δομή της. θ α παρέχεται έτσι η δυνατό
τητα σε τρίτους να εισάγουν και να εμπορεύονται το Φ.Λ. στη χώρα με τους ίδιους όρους όπαχ; και ο
Επιχρρησιακός Τομέας Εμπορίας της ΔΕΠΛ.

Ζ. Παρούσα κατανάλωσυε αιυσικού αερίου στην Ελλάδα
Στον παρακάτω πίνακα παρατίθεται η εξέλνιξη της κστανάλ,ωσης φυσικού αερίου στην Ε^,άδσ από το
1996 έως το 2002, κατανεμημένη σε ηλεκτροπαραγωγή (ΔΕΗ), ειδικότερες βιομηχανικές εφαρμογές
(χημική, θερμική, συμπαραγωγή). Εταιρείες παροχής αερίου (ΕΠΛ) και μεγάλους εμπορικούς
καταναλωτές (όπως αστικά λεωιρορεία, αεροδρόμιο κλπ.).
Η ΔΕΗ αποτε>χί το μεγαλ,ύτερο πε>Λτη της ΔΕΠΛ με ετήσια απορρόφηση 1,5 δισ. κ.μ ςηχηκού αερίου
για τις ανάγκες λειτουργίας των θερμοηλεκτρικών Σταθμών της στον Λγ. Γεώργιο Κερατσινίου και στο
Λαύριο, καθώς και της νέας μονάδας συνδυασμένου κύκ>νθυ στην Κομοτηνή. Λξίζα εδώ να σημειωθεί
ότι στα πλαίσια της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας σε εφαρμογή της
Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχρυν χορηγηθεί άδειες για Σταθμούς Παραγωγής Ηλ,εκτρικής
Ενέργειας αποκλειστικά με χρήση Φ.Λ. συνολικής ισχύος 3.000 MW, ώστε η υλοποίηση των επενδύσεων
αυτών αναμένεται να επιφέρει σημαντική αύξηση στην κατανάλωση φυσικού αερίου το 2010 (κατά
περίπου 2χ 1θ’ m^)

Η Λ Ε Κ ΤΡΟ Π Α ΡΑ ΓΩ ΓΗ
Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ - χημική χρήση
ΒΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ - θερμκή χρήση

II
II
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Β ΙΟ Μ Η Χ Α Ν ΙΑ - σΐ'μπαραγω'ιτί
Ε Τ Α ΙΡ ΙΕ Σ Π Α ΡΟ Χ Η Σ Α ΕΡΙΟ Υ
Μ ΕΓΑ Λ Ο Ι Ε Μ Π Ο ΡΙΚ Ο Ι

li

ΚΑΤΑΝ.Α^\ΩΤΕΣ

1.906

ΣΥΝΟΛΟ (σε εκ. Nm^)

1.881

m
Πιν. 2.9: Εξέλιξη της κατανάλοκτης φυβικού αερίου στην Ελλάδα

n

Μεγά>Λΐ εμπορικοί κατανα>νωτές είναι το Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέ?νθς και η ΕΘΕΛ. Το Σύστημα

II

Τροφοοσίας με Φυσικό Λέριο του Αεροδρομίου των Σπάτων αποτελείται από χαλύβδινο αγωγό μήκους

M

του Αεροδρομίου. Η προβλεπόμενη ετήσια κατανάλωση σε Φυσικό Λέριο είναι της τάξης των 8,5X106

7 km, διαμέτρου 8 ιντσών και το σταθμό μέτρησης από τον οποίο τροιροδοτείται το εσωτερικό δίκτυο

Nm3. Ο Σταθμός Ανεφοδιασμού Λεωφορείων με Φ,Λ. βρίσκεται δίπ>Λ στο αμαξοστάσιο του ΟΛΣΛ

C

στα Ανω Λιόσια. Ο Σταθμός αυτός μπορεί να εξυπηρετεί τις ανάγκες 300 λεωφορείων ημερησίως.
Διαθέτει πέντε θέσεις ανεφοδιασμού και η δυναμικότητά του είναι 5000 Nm^/h Φ.Λ. (ο μεγαλύτερος
στην Ευρώπη). Από τις αρχές του 2001 πραγματοποιούνται δρομολόγια στην Αττική λεωφορείων που

κινούνται με καύσιμη ύλη το Φυσικό Λέριο, ενώ η κατανάί,ωση φυσικού αερίου του Σταθμού
Ανεφοδιασμού για το έτος 2002 ξεπέρασε τα 11x10* N ml
Η οικιακή κατανάλωση προβλέπεται να αναπτυχθεί σταδιακά με έτος πλατώ μετά δεκαετία από την
πρώτη εισαγωγή του Φ.Λ., λόγω της σταδιακής σύνδεσης καταναλωτών αλλά και παράλληλης
ανάπτυξης των δικτύων. Πράγίΐατι, για παράδειγμα, στην ΕΠΛ Αττικής περιήλθε το δίκτυο της Αττικής,
με 550 km και πελατολόγιο περίπου 9.000 καταναλωτών. Τα επενδυτικά προγράμματα για το φυσικό
αέριο που έχουν εκπονηθεί

τις εταιρίες Cinergy/Shell, στις οποίες ανατίθεται και η διαχείριση

(management) ΕΠΛ Αττικής, προβλέπουν μεταξύ άλλων και την ανάπτυξη, κατά τα 7 πρώτα έτη, 2000
km δικτύων χαμηλής πίεσης. Σε π>νήρη ανάπτυξη, προβ>Λπεται περίπου 810.000 νοικοκυριά στην
περιοχή της Αττικής να κάνουν χρήση φυσικού αερίου. Θα πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι το 2003 η
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^τάσταση ήταν ατιοθαρρυντική >Λγω σημαντικών καθυστερήσεων στην τφοώθηση στις κατοικίες και
τους εμπορικούς και τους μικρούς βιομηχανικούς καταναλωτές. Ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων στις
κατηγορίες αυτές είναι αργός, ώστε για το 2005 τα σενάρια πώλησης των τριών εταιρειών διανομής
(ΕΠΛ Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας) προβλέπουν απόκλιση 56% από το στόχο που είναι
1.120x10* Nm \ δηλαδή κατανάλωση μόλις 496x10* N m \ Στο τέλος του 2002 η ΕΠΛ Αττικής συνέχιζε
να έχει μόλις 9000 πελάτες με συνολική κατανάλωση 48x10* Nm^, η ΕΠΛ Θεσσαλονίκης 1.137 πελάτες
με κατανάλωση 46,4 χ 10* Nm^ και η ΕΠΛ θεσσα>νίας 700 πελάτες με κατανά?>ωση 28 χ 10* Nm^.
Σύμςκονα με ανάλυση της κατάστασης από την ΡΛΕ (Ρυθμιστική Λρχή Ενέργειας) ευθύνες για την
καθυστέρηση αποδίδονταν και στις ΕΠΛ, που λειτουργούν σε καθεστώς πλήρους προστασίας χωρίς να
το εκμεταλλεύονται στην αβεβαιότητα ως προς τον έλεγχο τήρησης της νομοθεσίας για υποχρεωτική
χρήση του αερίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες καταvα>wωτώv, στην έ>.2νειψη πρωτοβουλίας από

η

If
If
If
If

πλευράς δημόσιας διοίκησης και τοπικής αυτοδιοίκησης για στήριξη του αερίου με νομοθετικές και
κανονιστικές πράξεις, στην ύπαρξη οικονομικών αντικινήτρων ότκος είναι η κατάργηση της
φοροαπαλλαγής στις αγορές συσκευών ςηχηκού αερίου (το μέτρο ίσχυε όσο δεν υπήρ)ρ φυσικό αέριο
στην αγορά, και καταργήθηκε από το 2002), και τέλος στην έλίνειψη ενημέρωσης του κοινού.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
3.1

H ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΜΑΤΩΝ

3.1.1

II

ΓΕΝΙΚΑ

Τα κύματα τφοκαλούνται από τους ανέμους και ουσιαστικά αποθηκεύουν μέρος της ενέργειας αυτών και
το μεταφέρουν σε μεγά>χς αποστάσεις. Η ενέργεια τιαν κυμάτων είναι ανά>Λγη του τετραγώνου του

II

ύψους του κύματος και ανάλογη της περιόδου. Έτσι για παράδειγμα κύματα μεγάλης περιόδου (π.χ. 10 s)
και ύψους 2 m μπορούν να αξιοποιηθούν για παράγωγή ισχύος της τάξης των 50 με 70 kW ανά τρέχον

II
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μέτρο μετώπου κύματος
Η αξιοποίηση της ενέργειας των κυμάτων διερευνήθηκε πολλά χρόνια πριν και έχουν ήδη αναπτυχθεί
TOλλές διατάξεις που μπορούν να χρησιμο^ιηθούν για το σκοπό αυτό. Παρ’ όλα αυτά δεν έχει
προχωρήσπ πρακτικά σε εμπορική κλίμακα, λόγω των εξής δυσκολιών:
(α) Οι μοριρές των κυμάτων είναι ακανόνιστες, με μεταβαλλόμενο ύψος, ιράση και διεύθυνση, ώστε είναι
δύσκολο να ιηριδιασθεί συσκευή με αποδοτική παραγωγή ισχύος σε όλες αυτές τις συνθήκες.

η

η
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(β) Υπάρ^ρι πάντα ενδεχόμενο ακραίων συνθηκών. Έτσι η ακραία τιμή 50 ετών είναι συνήθως 10πλάσια του μέσου ύψους κύματος, και επομένως οι συσκευές θα πρέπει να σχεδιάζονται ώστε να
αντέχουν 100 φορές μεγαλύτερες εντάσεις ισχύος από τις ονομαστικές.
(γ) Μεγά>χς ισχύεις διατίθενται σε ανοικτές και βαθιές θάλασσες, όπου ακριβώς είναι δύσκολο να
προσδεθεί ο εξοπλισμός.
(δ) Η συχνότητα των κυμάτων είναι πολύ μικρή (συχνότητα της τάξης του 0,1 ΗΖ) ώστε είναι εξαιρετικά
δύσκολο να συνδυασθεί με γεννήτριες που απαιτούν 500 φορές μεγαλύτερη συχνότητα.

Εικ 3.1:Χαραΐίτηριτικα κύματος

Κατά τον κυμάτισμά συμβαίνη κυκλική κίνηση των στοιχειωδών τμημάτων του ύδατος, με ακτίνα τιου
μειώνεται με το βάθος, όπως απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα 8.6:
Ζ * α ημ(οίί) ~ 1/2 Η ημ(ωί)

όπου ζ η απόσταση από τη θέση ηρεμίας, α η μεγίστη κατακόρυφη μετατόπιση, ω η γωνιακή ταχύτητα
περιστροφής και t ο χρόνος. Το α μειώνεται εκθετικά με το βάθος Ζζ σύμφωνα με τη σχέση:

I
I
I
I
I
1
I
i
i
i
If

EiK. 3.2: Υδροηλεκτρικός σταθμός

OTOU Oo είναι η μεγίστη μετατόπιση στη θέση ηρεμίας ζ=0 (ισχύει Η=2α„), και αζ σε βάθος ζ (ζ<0). Λπό
τη σχέση μεταβολής του αζ διαπιστώνουμε ότι για βάθος λ/4 το ιύΛτος της ταλάντωσης καθίσταται τα
20% της επιφανειακής, στα λ/2 μόλις το 4% της επιφανειακής ενώ σε βάθος λ το 0,2% αυτής. Λρα

If

πρακτικά συμβαίνει κίνηση των υδάτων έως βάθους περίπου )J2, και αντίστοιχα για να μπορεί να συμβεί

If

αντίθετη περίπτωση, οι κυκ?ακές κινήσεις των σωματιδίων του ύδατος μεταπίπτουν σε ε)^Λΐπτικές και

14

πλήρης ανάπτυξη του κυματισμού το βάθος της θάλασσας D θα πρέπει να είναι μεγαλύτερο του λ/2. Σε

σαν αποτέλεσμα συμβαίνει τελικά διάχυση της ενέργειας του κύματος λόγω τριβής με τον πυθμένα

( Ρ < 1 /2 λ

Εικ. 3.3:Εξελιξη κίνησης με

η

βάθος , σε βαθιά (αριστερά) και αβαθή θάλασσα(δεξιά)

I

Τα κύματα σε βαθιά θά>>ασσα συγκεντρώνουν τα εξής χαρακτηριστικά:
•

Στην επιφάνεια έχουν μορφή ημιτονοειδή, με ακανόνιστο όμως μήκος, φάση και κατεύθυνση

•

Λν και το επιφανειακά σχηματιζόμενο κύμα (ραίνεται να έχει κατεύθυνση κίνησης, στην πράξη
δεν συμβαίνει καμία μόνιμη μετακίνηση των σωματιδίων του ύδατος τφος την κατεύθυνση αυτή,
καθώς τούτα διαγράιρουν κυκ>Λκές κινήσεις.

•

Δεν υπάρχει απόλυτη κίνηση κατά την κατακόρυιρη ώστε το νερό της επκράνειας του κύματος
παραμένω στην επιφάνεια.

•

Το πλάτος α της κυκλικής ταλάντωσης των σωματιδΰον του ύδατος είναι μέγιστο στην επκράνεια
Οο και μειώνεται εκθετικά με το βάθος, περιοριξόμενο σε λιγότερο από το 5% της επιφανειακής
τιμής του σε βάθος ίσο με το μισό του μήκους κύματος. Το πλάτος αυτό δεν έχει σχέση με το
μήκος του κύματος

•

την περίοδό του Τ ή την ταχύτητά του c.

Συνήθως το πλάτος δεν ξεπερνά το ένα δέκατο του μήκους του κύματος. Το πηλίκο του μεγίστου
πλάτους τα>νάντωση ς προς το μήκος ορίζεται κί,ίση του κύματος, και όταν αυτή ξεπερνά το 1;7,
συμβαίνει σπάσιμο του κύματος με εμιριίνιση αφρού, και διάχυση κατ 'αυτόν τον τρόπο του
ενεργειακού περιεχομένου του

Στις σχέσεις που σημειώνονται παρακάτω, όπου δεν υπάρχει δείκτης για το πλάτος α θα εννοείται η θέση
μηδέν (Οο). Η εξίσωση του ημιτονοειδούς κύματος στην επκριίνεια δίνεται από τη σχέση:
Λ= α ημ(L·-ωt)

όπου h είναι η κατακόρυιρη μετατόπιση από τη θέση ισορροπίας, και χ η οριζόντιος απόσταση από
σημείο αναφοράς. Το μήκος του κύματος λ, η γωνιακή του ταχύτητα ω, η περίοδός του Τ και η ταχύτητα
διάδοσής του c σχετίζονται μεταξύ τους τις σχέσεις:

in
in
PI

in

EiK. 3.4: Επιφανειακό σχηματιζόμενο κύμα

Τα κινούμενα σωματίδια των υδάτων έχουν κινητική και δυναμική ενέργεια. Λποδεικνύεται ότι η
κινητική ενέργεια Ε* και η δυναμική ενέργεια Εδ όλης της μάζας των υδάτων έως τον ττυθμένα, ανά
μονάδα πλάτους (μετώπου) κύματος και ανά μονάδα μήκους κύματος (κατά τον άξονα διάδοσής του)
ταυτίζονται και είναι ίσες με;

9 erg

όπου α το μέγιστο π)νάτος τα>αίντωσης (στην επιφάνεια) και η πυκνότητα της θά?.Λσσας Ρ μπορεί να
λαμβάνεται ίση με 1.025

Επομένως, η ολική ενέργεια ανά μήκος κύματος θα είναι

t
5 -----------------------------

Η ισχύς που μεταφέρει το κύμα, ανά μονάδα μετώπου (W/m) δίδεται από τη σχέση;

D

Μ

II
ώστε η ισχός είναι ανάλογη του τετραγώνου του τΰνάτους του κύματος, και ανάλογη της τιεριόδου (ή της
τετραγωνικής ρίζας του μήκους του κύματος

3.1.3.

II
II
II
II
11
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II

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΚΥΜΑΤΩΝ

Στην πράξη τα κύματα δεν έχουν ημιτονοειδή μορφή αλλά ακανόνιστη, μεταβαλλόμενης περιόδου,
πλάτους και κατεύθυνσης. Από την καταγραιρή της εξέλιξης το\. κύματος (ύψος h με το χρόνο σε
συγκεκριμένη θέση, μπορούν να υπολογιστούν πολλά χρήσιμα στατιστικά στοΐ3ρήα όπως:
.

Ο αριθμός των κορυφών Ν» κατά το χρόνο καταγραφής

•

Το κατά ένα τρίτο σημαντικό ύψος κύματος Ηι^. Συγκεκριμένα, υπολογίζονται όλα τα ύψη που
καταγράίρηκαν (κατακόρυφη απόσταση κάθε κορυφής ατιό το αμέσως επόμενο ελάχιστο), και
βρίσκεται η μέση τιμή μόνον του 1/3 των μεγαλύτερων αυτών τιμών

•

Το πραγματικά σημαντικό ύψος κύματος Ηα, που ορίζεται ως τετραπλάσιο της τετραγωνικής ρίζας
της μέσης τιμής των τετραγώνων των μετατοπίσεων του ύδατος από τη μέση στάθμη ισορροπίας
του (για ακριβή υπολυογισμό απαιτείται η συχνότητα των μετρήσεων να είναι τουλάχιστον
διπλάσια της μεγαλύτερης συχνότητας κύματος που παρατηρείται)

.

Το πιο πιθανό μέγιστο ύψος κύματος Ημ. Για περίοδο 50 ετών τούτο είναι συνήθως 50 φορές
μεγαλύτερο από το σημαντικό ύψος κύματος Η,

•

Η περίοδος προς τα άνω μηδενισμού Τ„μ που φανερώνει ανά πόσο χρόχ'ο ο κυματισμός,
κινούμενος προς τα πάνω, περνά από τη θέση ισορροπίας

.

Η μέση περίοδος κορυφών Τκ που υπολ>ογίζεται από το χρόνο καταγραιρής t* διαιρεμένο δια του
αριθμού των κορυφών Ν»

r

Η παράμετρος φασματικού πλάτους ε που φανερώνει τη μεταβλ.ητότητα του προτύπου του
κύματος και υπολογίζεται από τη σχέση ε^=1-(Τμ / Τ„μ)^ Για κυματισμό μοναδικής συχνότητας
είναι Τκ=Ταμ και ε=0
Λόγω της μεταβλητής συχνότητας του κυματισμού μπορεί να αναλυθεί ο κυματισμός σε διάφορες
συχνότητες και να χαραχθεί διάγραμμα κατανομής της πυκνότητας ισχύος ανά συχνότητα.
Ορίζεται έτσι η ενεργειακή περίοδος Τ^ που αντιστοιχεί ακριβώς στη συχνότητα όπου εμφανίζει
μέγιστο η παραπάνω κατανομή. Συχνά είναι Τε=1,12 χ Ταμ

Η ισχύς του κυματισμού (σε m/W) προκύπτει από τη σχέση αντίστοιχη της εφαρμοζόμενης για τον
ημιτονοειδή κυμάτισμά

II

3.1.4

II

3.1.4.1.

II

n

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Σταθερές (τυσχευές

Η διάτα£τι σύ?J.η\^mc του κυαατισιιου είναι η απλούστερη διάταξη και αποτελείται ατιό δεξαμενή σε
ψηλότερη στάθμη από τη μέση της θάλασσας όπου καταλήγουν ύδατα του κυματατμού κατά την
πρόστιτιοσή τους με ορμή σε κατά>ν)νη>.α διαμορφωμένο κανάλι. Τα ύδατα επιστρέψουν από τη δεξαμενή
προς τη θάλασσα αφού περάσουν από κατάλληλο υδροστρόβιλο (π.χ. Kaplan). Πρόκειται επομένως για
κλασική τεχνολογία που είραρμόζεται στα υδροη>.εκτρικά συστήματα, με μόνη διαςκιροποίηση το
σύστημα σύλληψης του κυματισμού.
Αντίθετα η συσκευή παλ'λ'όμενηε στήληε ύδατoc έτει σχεδιασμό σύμςκονο με τα ιδιαίτερα
χαρακτηριστικά των κυμάτων. Κατά την πρόσπτωση του κύματος ανέρχεται η στάθμη του ύδατος στη
συσκευή. Προκαλχίται έτσι ανοδική κίνηση της υπερκείμενης στήλης αέρα, η οποία με τη σειρά της κινεί
πτερωτή συνδεδεμένη με γεννήτρια. Κατά την απομάκρυνση των υδάτων του κυματισμού ταπεινώνεται η
στάθμη στη συσκευή και επομένως προκαλείται καθοδική κίνηση του αέρα, που πάλι κινεί την πτερωτή.
Με κατάλληλα διατεταγμένες ανεπίστροφες βαλβίδες, επιτυγχάνεται η περιστροφική κίνηση της
πτερωτής να είναι πάντα προς την ίδια ιράρα.

3.1.4.2.

Επιπλέουσες συσκευές

Η πιο ενδιαφέρουσα φαίνεται να είναι η διάταξη που ειρηύρε ο Stephan Salter, και η οποία λόγω μορφής
και κίνησης ονομάσθηκε "πάπια" του Salter, Η συσκευή έχει κατάλληλο σχήμα (βλ. σχ. 8.8) για μέγιστη
απόληψη της ισχύος. Χ)ταν το κύμα προσπίπτει στη συσκευή, τίθεται το ράμιρος της πάπιας σε
ταλάντωση. Το πίσω μέρος είναι κυκλικό ώστε όταν ταλαντώνεται περί τον άξονα (σημείο Ο) να μην
προάγεται κανένας κυματισμός πίσω από την "πάπια", και έτσι να επιτυγχάνεται υψηλή απόδοση.
Πράγματι εκπμάται ότι η απόδοση ξεπερνά το 80% και διατηρείται υψηλή (άνω του 60%) για περιόδους
Ταμ από 2 έως 10 sec. Υπήρξε πολύ συζήτηση για την οικονομικότητα της συσκευής αυτής καθώς οι
ερευνητές (Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου) υποστήριζαν κόστος ρεύματος συγκρίσιμο με το
παραγόμενο από πυρηνική ενέργεια, ενώ άλίνΟί υπολόγιζαν δεκαπλάσιο εφαρμόζοντας υψηλ,ό συντελ,εστή
ασφάλειας για τα υποβρύχια καλώδια και υποβαθμίζοντας τις οικονομίες από μαζική παραγωγή του
εξοπλισμού, διαφωνία που τελικά επέδρασε αρνητικά στη συνέχιση των ερευνών

II

«

Διενθι-λ'ση τον κί'ματο;

II
II
II
II
Εικ. 3.S ; Μορφή της "Βάπιας" το» Salter ια την καράγοιγη ισχύος

απά

τα κύματα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 :ΕΝΑΑΑΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜ ΙΚΕΣ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
4.1
4.1.1

ϋ
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ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΓΕΝΙΚΑ

Στις περισσότερες γεωθερμικές εφαρμογές ατιαιτείχαι η μεταφορά της θερμότητας των γεωθερμικών
ρευστών σε ένα ρευστό λειτουργίας (κυρίως γλυκό νερό) μέσω ενός εναλλάκτη θερμότητας. Βεβαίως, το
ρευστό λειτουργίας μπορεί να είναι ο αέρας, όπως στα αερόθερμα που συζητιούνται παρακάτω. Σε κάθε
σύστημα εναλλαγής θερμότητας επιλέγονται ο τύπος του εναλλάκτη, οι συνθήκες λετουργίας του
(θερμοκρασίες εισόδου-εξόδου, πτώση πίεσης), η επιφάνειά του, το υλιικό κατασκευής και ο ι μέθοδοι για
τον έλεγχο της διάβρωσης και των επικαθίσεων. Οι εναλλάκτες θερμότητας αποτελούν το σπουδαιότερο
τμήμα μιας μονάδας χαμηλ.ής ενθαλπίας μετά τη γεώτρηση.
Οι κυριότεροι τύποι εναλλακτών που χρησιμοποιούνται στα γεωθερμιιώ συστήματα είναι: ο
εναλλάκτης πλεικών, ο εναλλνάκτης αυλών και κελ,ύφους, ο εναλλνάκτης ρευστοστερεάς κλνίνης και ο
υπόγειος εναλλάκτης.

4.1.2

ΕΝΑΛΑΑΚΤΗΣ ΠΛΑΚΩΝ

Ο εναλλάκτης πλακών (plate heat exchanger) αποτελείται ουσιαστικά από μια σειρά μεταλλικών ;Λακών,
οι οποίες συγκρατούνται μεταξύ τους είτε με μπουλόνια και τη μεσολάβηση φλαιντζών (φλνονζωτοί,
gasketed) είτε με συγκόλληση (συγκολλημένοι, brazed). Στο παρακατω σχήμα απεικονίζεται σχηματικά
ένας φλαντζωτός εναλλώκτης πλακών, καθώς και η ροή του ψυχρού και του θερμού ρεύματος σε
αντιρροή στις δύο πλευρές κάθε πλάκας. Οι φλάντζες τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
επιτρέπεται η ανάμιξη των δύο ρευστών σε περίπτωση αστοχίας της σύνδεσης.

Ι«
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II
II
II

Οι τιερισσότεροι ενα)^νάκτες τι)>χικών είναι συσκευές τιου >,ειτουργούν σε χαμη>Λτερες θερμοκρασίες
(μικρότερες από 150°C) και πιέσεις (μικρότερες συνήθιος από 10 bar) από ότι οι εναλλάκτες αυλών και
κελύφους. Λπό την άλλη μεριά, λόγω του έντονου τυρβώδους πεδίου που ανατιτύσσεται μέσα στους
εναλλάκτες πλακών και της μεγάλης επιφάνειάς τους, οι εναλλάκτες αυτοί επιτυγχάνουν καλύτερη δια
φορά θερμοκρασιών ανάμεσα στα δύο ρεύματα (θερμοκρασία προσέγγισης μέχρι και 2°C) και
υψηλότερο συντελεστή μεταφοράς θερμότητας, με αποτέλεσμα να καταλαμβάνουν πολύ μικρότερο όγκο
(π.χ. 1,5χ1χ1 m για παροχή 150m3/h), αν και παρουσιάζουν αυξημένη πτώση πίεσης. Άλλα συγκριτικά
πλεονεκτήματά τους είναι η δυνατότητα επέκτασης, με την προσθήκη επιπλέον πλακών, και η
δυνατότητα να ανοιχτούν εύκο?αι και να καθαριστούν ή να γίνει αντικατάσταση φθαρμένων πλακών ή

II

φλαντζών.

Η

και του υλικού των φλαντζών. Η δυνατότητα χρήσης διαιρόρων υλικών για τις πλάκες με μεγάλη αντοχή

t

Η επιλογή των υλικών σε έναν ενα?λάκτη π>ακών επικεντρώνεται στην επιλ-ογή του υλικού των πλακών

στη διάβρωση, αποτε>χί σημαντικό προσόν των εναλνλακτών πλακών. Τα υλικά πλακών που έχουν
χρησιμοποιηθεί είναι: ανοξείδωτοι χάλυβες 304,316 και 317, τιτάνιο, ταντάλιο, Incoloy, Hastelloy,
Monel Κ.ά. Οι περισσότεροι κατασκευαστές χρησιμοποιούν ως βασικό υλικό τους ανοξείδωτους
χάλυβες 304 και 316. Το τιτάνιο χρησιμοποιείται με άριστα αποτελέσματα σε ρευστά υψηλής
αλατότητας ή όταν θερμαίνονται νερά από πισίνες που περιέχουν ε>εύθερο χί,ώριο, με κόστος όμως
διπλάσιο ή τριπλάσιο από τον ανοξείδωτο χάλυβα. Σε αρκετά ελληνικά πεδία έχουν χρησιμοποιηθεί
ενα)λάκτες π?Λκών από τιτάνιο, όπως στο πεδίο της Ν. Κεσσάνης, το μηχανοστάσιο του οποίου
παρουσιάζεται στη παρακατω φωτογραφία .

Εικ. 4.2: Φωτογραφία του κεντρικού μηχανοοτασίου του πεδίου Ν.Κεσσανης Ξάνθης.
Διακρίνονται οι εναλλάκτες θερμότητας .

Πολλά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί και για τις φλάντζες: στυρένιο-βουταδιένιο (Buna S),
ακρυλονιτραιο-βουταδιένιο (Buna Ν), νεοπρένιο. Viton Κ.ά. Το Buna Ν είναι το συνηθέστερο υλικό,
ενώ το Viton το ανθεκτικότερο και με το μεγαλύτερο κόστος.

Οχ συγκολλημένοι εναλλάκτες πΪΛκών εξα^νείφοχχν ττ(ν παρουσία τχον φ?νθντζών καχ των μπουλσνχών,
έχουν απλουστερο σχρδχασμό καχ μχκρόχερο κόστος. Λπό ττ|ν άλλη μεριά, δεν ^uIopow να επεκταθσόν
καχ δε μπορούν να ανοχχτούν γχα καθαρχσμό. Επίσης, επεχδή το συγκολλνητχκό υλχκό είναχ συνήθως
χαλκός, δεν μπορούν να χρησχμοποχηθούν σε περιπτώσεις που τα γεωθερμικά ρευστά περιέχουν αμμωνία
ηυδρόθεχο, σε συγκέντρωση μεγαλ^ύτερη από 1-2 ppm

4.1.2.1

Επιλογή επιφάνειας εναλλάχτη πλακών

Οχ εναλλάκτες θερμότητας επχλ,έγονταχ έτσι ώστε να είναι δυνατή η μετάδοση συγκεκριμένης ποσότητας

14
14

θερμότητας. Η γενική σχέση, βάσει της οποίας γίνεται ο υπολογισμός της επιφάνειας του εναλλάκτη,

q = UxAxATjnXCf
όπου q είναι το ποσό θερμότητας (σε W) που εναλλάσσεται μεταξύ των δύο ρευμάτων (το θερμικό
καθήκον), υ ο ολικός συντελεστής μεταφοράς θερμότητας (W/m^K), Λ η επιφάνεια εναλλαγής (m^), Δ Tu
η μέση λογαριθμική διαιρορά θερμοκρασιών (Κ) καχ Cr ο συντελεστής διόρθωσης, ο οποίος εισάγεται
επεχδή τα δύο ρεύματα στον ενα?λ.άκτη δεν είναι απόλυτα κατ' αντιρροή. Η μέση λογαριθμική διαςχιρά
θερμοκρασιών υπολογίζεται από τη σχέση

ΔΤ,„ =
Όπου Τ, και Το είναι οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του γεωθερμικού νερού καχ t, καχ to οχ
αντίστοιχες θερμοκρασίες του νερού λειτουργίας
Ο ολικός συντελχστής μεταφοράς θεp^tότητας εξαρτάταχ από πολλούς παράγοντες, όπως η ταχύτητα των
ρευμάτων μέσα στον εναλλάκτη και η παρουσία επικαθίσεων. Η αύξηση της ταχύτητας των ρευμάτων
αυξάνη το συντελχστή, αυξάνπ όμως και την πτώση πίεσης στον εναλλάκτη. Για σχετικά καθαρά
γεωθερμικά νερά ο συντελεστής U κυμαίνεται από 4500 μέχρι 7000 W/m^K, με μέση τιμή τα 5500
W/m^K.

4.1.3

ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΑΥΛΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Ο εναλλάκτης αυλών και κελύφους (shel!-and-tube heat exchanger) είναι ο πλνέον συνηθισμένος τύπος
εναλλάκτη στη χημική βιομηχανία. Δεν είναι ιδιαίτερα διαδιδομένος στις γεωθερμικές εφαρμογές
χαμηλής ενθαλπίας, αν και συχνά χρησιμοποιείται ως συμπυκνωτής στις μονάδες παραγωγΙ 1ς ηλχκτρικής
ενέργειας. Ο εναλλάκτης αυτός αποτελείται ουσιαστικά από σειρά παράλληλων αγωγών (αυλών), στους
οποίους κυκλοφορεί το ένα ρευστό (το γεωθερμικό συνήθως) σε μονή ή διπλνή διαδρομή. Οι αυλοί

TOpiKXcumai από ένα μεταλίακό κέ>>υφος, στο οτιοίο κυκ>νθφορά το ό>^νθ ρευστό όπω ς (ραίνεται στο
παρακάτο) σχήμα. Πλεονέιαημα του εναλλόικτη αυτού είναι ότι υπάρχει σε μεγάλη επιλογή και ότι μπορεί
να λειτουργήσα σε υψη>wές θερμοκρασίες και πιέσεις

Είσοδος
κελύφους

i
i
i

Έξοδος
ουλών

Εικ. 4.3; Σχηματική απεικόνκπ{ εναλλαχτεί αολιίιν και κελύφους

fl

If

Ο εναλλάκτης ρευστοστερεάς κλίνης (flllidized-bed heat excllanger) έχει χρησιμοποιηθεί σε πιλοτικό

m

εναλλάκτης αυτός είναι ένας κατακόρυιρος εναλ?Λκτης αυλών και κελύφους, στον οποίο σωματίδια (π.χ.

4.1.4

ΕΝΑΛ.\ΑΚΤΗΣ ΡΕΥΣΤΟΣΤΕΡΕΑΣ ΚΛΙΝΗΣ

στάδιο στην Ισλανδία και αλλού, επειδή αποτρέπει τη δημιουργία επικαθίσεων. Ουσιαστικά, ο

μικρά σφαιρίδια από ανοξείδωτο χάλυβα) σχηματίζουν μία ρευστοστερεά κλίνη μέσα στους αυλούς (ή
μέσα στο κέλυιρος), από τους οποίους διέρχεται το γεωθερμικό νερό. Τα σωματίδια ανακυκίνοιρορούν
στον εναλλάκτη και αφαιρούν τ ^ επικαθίσεις με την πρόσκρουσή τους στα τοιχώματα

4.1.5

ΥΠΟΓΕΙΟΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ

Ο υπόγειος εναλλάκτης (downhole heat exchanger) τοποθετείται κατευθείαν μέσα στην οπή της

II

γεώτρησης, χωρίς να χρειασθεί άντληση των ρευστών στην επιφάνεια και επιλογή της μεθόδου διάθεσής

i
τους. Μειονέκτημα της μεθόδου είναι η τιεριορισμένη τιοσότητα ενέργειας που μπορεί να ανακτηθεί Η

■

ποσότητα αυτή εξαρτάται βασικά από την υδροπερατότητα των γεωλογικών σχηματισμών και το
συνολικό πάχος τους στην τομή της γεώτρησης. Στα π>χονεκτήματα συμπεριίαιμβσνσνται το μικρό
κόστος συντήρησης και λειτουργίας της μονάδας και το περιβαλλοντικό όφελος.
Οι υπόγειοι εναλλάκτες χρησιμοποιούνται για τη θέρμανση μικρών οικισμών ή μεμονωμένων κατοικιών,
θερμοκηπίων κτλ. Εφαρμογές των εναλλακτών αυτών υπάρχουν στις Η.Π.Λ. (μόνο στο Klamath Falls
υπάρχουν 500 συστήματα), τη Νέα Ζη>νθνδία, την Τουρκία, τη Ρωσική Δημοκρατία Κ.α. Δοκιμαστικές
εφαρμογές και μετρήσεις έγιναν με επιτυχία και στη χώρα μας, στο Σουσάκι Κορινθίας και τον Πολιχνίτο
Λέσβου. Πρακτικά συστήματα υπόγειων εναλλακτών λειτουργούν με ετητυχία σε 2-3 μεμονωμένα στιίτια
της Μήλου.'
Ενα κοινό σχήμα υπόγειου εναλλάκτη συνίσταται από ένα σύστημα σωλήνων (μεταλλικών ή π>ναστικών)
με Φ25-50 mm που εισάγονται στη γεώτρηση σε σχήμα U. Μέσα σε αυτούς τους αγωγούς κυκλοιρορεί σε
κλειστό κύκ>οΰμα γλυκό νερό με κυκλοιρορητή ή με ςιυσική συναγωγή. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί
το νερό του δικτύου πόλης σε μονή διαδρομή μέσα στον υτωγειο εναλλάκτη για παραγωγή ζεστού νερού

Μ
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li
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χρήσης.
Η εναλλαγή θερμότητας γίνεται κατά μήκος ολόκληρης της επκράνειας επαφής του υπόγειου εναλλάκτη
με το νερό της γεώτρησης, το οποίο κρυώνοντας γίνεται βαρύτερο και μετακινείται προς τα κάτω, ενώ
μέσα στο σχηματισμό του ταμιευτήρα αυτό θερμαίνεται και ανέρχεται (ςηκτική συναγαιγή). Επειδή η
κίνηση του νερού της γεώτρησης είναι περιορισμένη με τη ιρυσική συναγωγή, έχουν επινοηθεί διάιρορα
συστήματα ενίσχυσης του πεδίου συναγωγής, όπως για παράδειγμα η τοποθέτηση διάτρητου σωλήνα
μέσα στη γεώτρηση.
Το υλικό των μεταλλικών σωλήνων επιλέγεται με βάση την αντοχή του στη διάβρωση. Προσοχή πρέπει
να δοθεί στη γαλβανική διάβρωση μεταξύ του υπόγειου εναλλνάκτη και του τοιχώματος της γεώτρησης,
καθώς και στη διάβρωση στην επιφάνεια νερού/αέρα, η οποία επκράνεια παρουσιάζει συνήθως εποχιακή
μεταβολή. Η παρουσία ηλεκτρικών ρευμάτων διασποράς (stray ciwtents) μπορεί να προκαλέσει έντονη
τοπική διάβρωση και γι' αυτό επιβάλλεται η χρήση πλαστικών συνδετικών τμημάτων στο ανώτερο τμήμα
της γεώτρησης, όπου και η επιφάνεια της στάθμης του νερού, α επιψευδαργυρωμένοι σωλήνες για τους
υπόγειους εναλλάκτες δε συνιστώνται, αφού χάνουν την αντιδιαβρωτική τους ιδιότητα σε θερμοκρασίες
μεγαλύτερες από 55°C. Καλνά θερμικά αποτελέσματα επιτυγχάνονται και με μη μεταλλικούς σαλήνες
(π.χ. από fiberglass, από πολυβουτυλένιο ή από άλλα πολυμερικά υλικά). Οι σωλήνες στην επιφάνεια
πρέπα να είναι θερμικά μονωμένοι σε όλο το μήκος τους.
Η διάρκεια ζωής των υπόγειων εναλλακτών εξαρτάται βασικά από το είδος του υλικού των σωλήνων και
τη διαβρωτικότητα των γεωθερμικών νερών. Η μέση διάρκειά τους στο Khmath Falls των Η.Π.Λ. είναι
15 χρόνια αν και σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτούνταν αντικατάσταση των σωληνώσεων κάθε 3-5
χρόνια (Rafferty, 1998).Ύστερα από την αρχική απόληψη θερμότητας από τη γεώτρηση ενός συστήματος

II

υπόγειου εναλλάκιη, ένα τμήμα του «κρύου» νερού συναγωγής απομακρύνεται, με την ταυτόχρονη

είσοδο ποσότητας «νέου» θερμού νερού. Ο >>όγος του νερού στιναγωγής που ατιομακρύνεται ως προς το
«νέο» νερό που εισέρχεται καλείται βαθμός ανάμιξης (mixing ratio):

όπου m. η ροή μάζας του νέου νερού και ml η ολική ροή μάζας του νερού συναγωγής. Σημειώνεται ότι
όσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός ανάμιξης, τόσο μικρότερη είναι η ποσότητα του νέου νερού στο πεδίο
συναγωγής. Οι καλύτερες συνθήκες απόληψης της θερμότητας συμβαίνουν προιρανώς για Rm=0.

1
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Οι βαθμοί ανάμιξης ποικίλλουν σημαντικά, ακόμη και στον ίδιο ταμιευτήρα, και εξαρτώνται βασικά από
την υδροπερατότητά του. Ο βαθμός ανάμιξης κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 0,94, αλ^νά προς το παρόν δεν
υπάρχει ικανοποιητική συσχέτισή του με την περατότητα των πετρωμάτων. Πολύ προσεγγιστικά, ο
βαθμός ανάμιξης είναι 0,5 σε >νόβες, 0,8 σε αδρομερείς χάλικες και 0,9 σε αργιλνούχρ άμμο.
Η θεωρητική μεγίστη τιμή του ρυθμού απόληψης της θερμότητας σε σταθερές συνθήκες, q, από ένα

4

υπόγειο εναλΛάκτη μπορεί να εκτιμηθεί εάν γνωρίζουμε την υδραυλική περατότητα, k, και την υδραυλική

■

q=k X Λ X d X C X (To-Tj) χ Δ1ι/Δ1
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0
0
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0
0

βαθμίδα, Δή/ΔΙ

όπου Λ είναι η διατομή της γεώτρησης στον υδροφόρο ή η διατομή της διάτρητης σωλήνωσης, d η
πυκνότητα του νερού, c η ειδική θερμότητά του. Το η θερμοκρασία του υδροφόρου και Τ, η θερμοκρασία
του νερού που επιστρέφει στον υδροφόρο. Για να υπολογιστεί η πραγματική χρήσιμη θερμότητα από το
σύστημα, το q θα πρέπει να πολλ^απλασιαστεί με το (1- Rm), ή περίπου με το 0,5. Στην παραπάνω
εξίσωση, ο πλέον σημαντικός παράγοντας είναι η υδραυλική περατότητα, η οποία μπορεί να
μεταβάλλεται ακόμη και κατά μία τάξη μεγέθους μέσα στον ίδιο υδροφόρο.
Υ π ά ρ χ ο υ ν και ά λ λο ι τύ π ο ι σ υ σ τη μ ά τω ν υ π ό γε ιο υ ενα λλ ά κτη :
•

Π ο λ λα π λο ί κ ο ντο ί σω λ ή ν ες σχή^ιατoς U μ ε κ ε ντρ ικ ό δ ια ν ο μ έ α κ α ι σ υ λ λ ε κ τή ρ α το π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι

μ έσ α στη γεώ τρ η σ η στη θέση το υ α νώ τερ ο υ τμ ή μ α το ς τη ς κ υ ρ ιό τ ερ η ς υ δ ρ ο φ ο ρ ία ς.
•

Π λ ασ τικ οί σ ω λ ήνες πο υ πα ίρ νο υ ν

το σ χ ή μ α

π ερ ιτυλ τγμ ένη ς σ ε ρ π α ν τίν α ς τ ο π ο θ ε τ ο ύ ν τ α ι γ ύ ρ ω α π ό

το ν ά ξ ονα συγκρ ά τη σ ή ς το υ ς μ έσ α σ το ν τα μ ιευ τή ρ α , μ ε σ τό χ ο ν α α υ ξ η θ ε ί η ε π ιφ ά ν εια ε ν α λ λ α γ ή ς
θερ μ ότη τα ς.
•

Σ υνδ υ α σ μ ό ς α ντλ ιώ ν θε ρ μ ό τη τα ς κα ι υ π ό γε ιο υ ενα λλ ά κ τη σ τη ν ίδια γ ε ώ τρ η σ η .

•

Σ υνδ υ α σ μ ό ς υ πό γειο υ ενα λλά κτη κ α ι μ ερ ική ς άντλνησης ν ε ρ ώ ν α π ό τ η ν ίδια γε ώ τρ η σ η
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4.1.6

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΩΝ

Σε γενικές γραμμές, οι τελικές συσκευές τιου χρησιμοποιούνται στα γεωθερμικά συστήματα θέρμανσης

II

χώρων είναι ακριβώς ίδιες με τις συσκευές που χρησιμοποιούνται με άλλα συστήματα θέρμανσης, όπως

i

συσκευές >χιτουργούν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες, εξαιτίας της μικρότερης θερμοκρασίας των

II

ιρυσικό αέριο και πετρέλαιο. Συχνά όμως, στα κτήρια που θερμαίνονται με γεωθερμικά νερά οι τελικές

διαθέσιμων γεωθερμικών νερών (π.χ. μικρότερη από 60°C) ή επειδή απαιτείται η χρήση εναλλάκτη
θερμότητας. Η θέρμανση των χώρων στα κτήρια επιτε?νείται με τη διέλευση του γεωθερμικού νερού (ή
του νερού λειτουργίας που θερμάνθηκε από γεωθερμικό ρευστό) μέσω των εναλλακτών θερμότητας

n

αέρα-υγρού (converters), κάτι που γίνεται και με τα συμβατικά θερμαντικά σώματα.
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li
M

σχηματικά στο παρακάτω σχήμα είναι:

li
li

Χρησιμοποιούνται διάφοροι τύποι τέτοιων εναλλακτών, οι κυριότεροι των οποίων, όπως απεικονίζεται

(α) οι εναλλάκτες που λειτουργούν με ροή αέρα (εξαναγκασμένη συναγωγή)
(β) οι εναλλάκτες που λχιτουργούν με ιρυσική συναγωγή, και
(γ) οι εναλλάκτες που λειτουργούν με ακτινοβολία (σωλήνες τοποθετημένοι στο πάτωμα, σε τοίχους ή
στην οροφή).
Οι εναλλάκτες που λειτουργούν με εξαναγκασμένη ροή αέρα (κοινώς αερόθερμα - fen coils)
αποτελούνται ουσιαστικά από σειρές χάλνκινων αγωγών μικρής διαμέτρου, συνδεδεμένων μεταξύ τους με
αγωγούς σχήματος U, μέσα από τους οποίους διέρχεται το γεωθερμικό νερό ή το νερό λειτουργίας. Στους
χάλκινους αγωγούς
Βρίσκονται σε προσκολλημένα ιρύλλα (πτερύγια ) αλουμινίου ,σε απόσταση 3mm το ένα από το άλλο. Ο
αέρας που πρόκπται να θερμανθεί με τη διέλευσή του ανάμεσα από τα φύλ^Λ αλουμινίου, μπορεί να
προωθεί είτε από μία κεντρική μονάδα και σύστημα αγωγών διανομής του αέρα (στα μεγάλα κτήρια),
είτε από μεμονωμένο ανεμιστήρα είτε από συμπιεστή. Μία μέση ταχύτητα του αέρα μέσα στο αερόθερμο
είναι 2 m/s. Τα αερόθερμα ενδείκνυνται για θερμοκρασίες νερών από 35°C μέχρι 60°C.
Τα κοινά θερμαντικά σώματα απαιτούν θερμοκρασία του νερού τουλνάχιστον 65 “C και, ως εκ τούτου,
δεν προσφέρονται για γεωθερμική θέρμανση. Αντίθετα, μπορεί να χρησιμοποιηθούν αγωγοί με πτερύγια,
οι οποίοι καταλαμβάνουν μεγαλύτερο χώρο και απαιτούν υψηλότερες θερμοκρασίες νερού από ό,τι τα
αερόθερμα. Έχουν όμως το πλεονέκτημα να μην απαιτούν κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος .
Η ενδοδαπέδια θέρμανση με ακτινοβολία είναι κατάλληλη για αρκετά χαμηλές θερμοκρασίες, ιδιαίτερα
για βιομηχανικά πατώματα, τα οποία δεν έχουν ιδιαίτερη κάλυψη. Στην τελευταία περίπτωση και για ό χ
ιδιαίτερα υψηλές απαιτήσεις θέρμανσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν νερά ακόμη και 35°C.
Στ^ περισσότερες εφαρμογές θέρμανσης χώρων με γεωθερμία απαιτείται εγκατάσταση που θα

n

ικανοποιεί τις αυξημένες ανάγκες αιχμής για κάποιο χρονικό διάστημα (π.χ. δεξαμενή αποθήκευσης

θερμού νερού ή αύξηση της θερμοκρασίας του νερού >χιτουργίας με χρήση συμβατικών καυσίματν) και
σύστημα ελέγχου
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(6) Ενΰοδαπέΰια θέρμανση

Etk- 4.4 Εναλλακτες αέρα-υγροο (α) με εξαναγκασμένη ροη,(β) και (γ) με φοσική συναγωγή και (δ) με ακτινοβολία

Στη θέρμανση χώρων με γεωθερμία τιεριλαμβάνεται και η θέρμανση θερμού νερού, τπσίνων ή
κολυμβητηρίων, άμεσα ή έμμεσα με γεωθερμικό νερό. Η θέρμανση του θερμού νερού είναι
προτιμότερο να γίνεται σε ένα δεύτερο εναλλάκτη, που θα εκμεταλλεύεται την έξοδο του γεωθερμικού
νερού από τον εναλλάκτη θέρμανσης χώρων.

4..2 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

4.2.1

ΓΕΝΙΚΑ

Γενικά, η αντλία θερμότητας (heat pump) είναι μία συσκευή που έχει την ικανότητα να μεταιρέρει
θερμότητα από ένα μέσο με χαμηλή θερμοκρασία σε ένα άλλο μέσο με υψηλότερη θερμοκρασία. Λυτό
πραγματοποα;ίται με απορρόφηση θερμότητας χρησιμοποιώντας ένα δίκτυο σωληνώσεων , όπου
κυκλοφορεί νερό ή μίγμα νερού με κάποιο άλλο συστατικό ,από μια ηηγή χαμηλής σχετικά θερμοκρασίας
(όπως είναι το υπόγειο ή το επιφανειακό νερό, ο εξωτερικός αέρας κτλ.) και τη μεταφορά- ανταλλαγή της
θερμότητας αυτής σε ένα θεp^ιότεpo μέσο, όπως είναι το νερό ή ο αέρας, το οποίο και χρησιμοπουπται για

Ρ

παράδειγμα για τη θέρμανση μιας οικίας ή ενός νοσοκομείου.
187

Τα βασικά εξαρτήματα μίας αντλίας θερμότητας περιλαμβάνουν το συμπιεστή, το συμπυκνωτή, τον
εξατμιστή, τη βαλβίδα εκτόνωσης και βέβαια την πηγή ενέργειας.

F.IK. 4.5: Εβ6>τερική δομή γεωθερμικής αντ).ίος θερμότητας

Στις περισσότερες περιπτώσεις η αντλία θερμότητας είναι σχεδιασμένη έτσι ώστε να σν’τιστρέφει την
ψυκτική και θερμαντική λειτουργία, επιτρέποντας τη χρήση της ίδιας συσκευής τόσο για ψύξη όσο και
για θέρμανση. Στην αντλία θερμότητας, θερμότητα από το «ψυχρό» μέσο μεταφέρεται σε χαμη>νή
θερμοκρασία. Το μηχανικό έργο, W„e(, προσιρέρεται για τη μεταφορά της θερμότητας σε υψηλότερη
θερμοκρασία Τη Ισχύη λοιπόν η σχέση

Q ii - Q i. +
Η σωστή λειτουργία της αντλίας θερμότητας (στην περίπτωση που μας ενδιαφέρει η θερμική ικανότητα
της συσκευής) εκφράζεται από το συντελεστή απόδοσης ή επιτευξιμότητας (COP, coefficient of
^

1 ^

I®

performance), ο οποώς ορίζεται από την ακόλουθη σχέση

Β'πιΟυμητή έξοδος

(-)ί:ρμό (ΐΗθΓέ>χαμα

Λπαιιούμειη είσοδος

Έ ργο εισόδου

Στις αντλίες θερμότητας ο συντελεστής COP κυμαίνεται από 1,5 μέχρι και περισσότερο από 6 και.

προςκτνώς, όσο μεγαλύτερη είναι η τνμή του, τόσο ττερχσσότερο οικονομική γίνεται η χρήση της αντλίας.
Η τηο συνηθισμένη τιηγή ενέργειας για τις αντλίες θερμότητας είναι ο ατμοσςκιιρικος αέρας (συστήματα
αέρα-αέρα, τα κοινά κλιματιστικά), με σοβαρό μειονέκτημα όμως ότι δεν μπορούν να λειτουργήσουν
αποδοτικά σε θερμοκρασίες μικρότερες των 5°C.

Σίυιπκσπΐς

Εικ 4.6 ιΣχηματική επεξήγηση αρχής λειτουργιάς γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

Τα τελευταία 30 χρόνια βρίσκουν όλο και περισσότερες εφαρμογές οι αντλίες θερμότητας που
χρησιμοποιούν για πηγή θερμότητας το έδαιρος και το νερό (υπόγειο ή επιφανειακό) και ονομάζονται
γεωθερμικές αντλίες θερμότητας (ΓΛΘ · (Geothermal Heat Pump ή για συντομία GHP)). Όπως έχουμε
αναφέρει , η μορφή της ενέργειας αυτής καλείται αβαθής γεωθερμία. Οι ΓΛΘ δεν παρουσιάζουν
προβλήματα, ακόμη και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, όπως συμβαίνα με τις αντλίες
θερμότητας αέρα-αέρα. Τα υπόγεια νερά και το έδαιρος, οος πηγές θερμότητας, υπερτερούν σημαντικά σε
σχέση με τον αέρα, επειδή έχουν καθόλη σχεδόν τη διάρκεια του έτους σταθερή θερμοκρασία.
Μειονέκτημα των νερών είναι ότι η διαθεσιμότητά τους είναι συνήθως περιορισμένη.
Οι αντλίες θερμότητας γνωρίζουν πραγματική άνθηση τα τελευταία χρόνια, σημειώνοντας ετήσια
αύξηση σχεδόν μεγαλύτερη του 10%. Η μεγαλύτερη ανάπτυξη των ΓΛΘ σημειώθηκε σπς Η.Π,Λ. και τη
Δυτική Ευρώπη (Γερμανία, Ελβετία, Σουηδία), στην οποία έχουν ήδη εγκατασταθεί περισσότερες από
360.000

μονάδες με συνολική εγκατεστημένη θερμική ισχύ 3280 MW (Ληοηγηοιΐ3, 2003, Banner et al,

2003). Στις Η.π,Λ. υπάρχουν σήμερα εγκατεστημένες περίπου 500.000 μονάδες ΓΛΘ, με μέση
δυναμικότητα 12 kW (Lund, 2003). Λπό αυτές τις μονάδες, ποσοστό 46% είναι κατακόρυφα κλειστά
συστήματα, ποσοστό 38% οριζόντια κλειστά συστήματα ι, αι I 6% ανοικτά συστή^ιατα. Στη χώρα μας, η
χρήση τους δεν είναι διαδεδομένη παρα μόνο περιορισμένες προσπάθειες έχρυν γίνη για τη θέρμανση
κτιριακών χώρων (Banner et al, 2003).
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Τα κύρια σχήματα με τα OTioia >χιτουργούν οι ΓΛ θ είναι:
^

·

IIH

θερμότερα (20-35°C),

οι αντλίες που λειτουργούν με υτιόγεια νερά (open bop), σχετικά ψυχρά (K)-15°C), ή και κ

•

οι αντλίες που λειτουργούν με επκρανειακά νερά (surfece water)- αβαθής γεωθερμία και

|||

·

οι αντλίες που είναι συνδεδεμένες με το υπέδαιρος (ground coupled).

II

i
i
i
i
i
«

EiK 4.7 :Τρόποι βύνδεβης γεαιθερμικών αντλιών θερμότητας με τη γη

Η επιλογή του ψυκηκού μέσου στις ΓΛΘ εξαρτάται από τη θερμοκρασιακή περιοχή λειτουργίας της
συσκευής. Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά του ψυκτικού μέσου είναι; να μην είναι τοξικό, διαβρωτικό ή
εύφλεκτο υγρό, να είναι σταθερό στις θερμοκρασίες ειραρμογής και να διατίθεται σε χμμηλό κόστος. Τα
χαρακτηριστικά αυτά τα πληρούσαν ιδανικά οι χλωροιρθοράνθρακες, των οποίων όμως η χρήση έχει
απαγορευτεί με το Πρωτόκο><λο του Μόντρεαλ. Ψυκτικά που χρησιμο^ιούνται σήμερα είναι το R17a,
R134a, R407c, R410 κ.ά

Εικ. 4.8 '.Εβιατερική γεβιβερμική αντλία θερμότητας αε κατοικία

4.2.2 ΓΑΘ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΔΑΦΟΣ

Τα συστήματα αυτά συχνά καλούνται ΓΛΘ κλειστού κυκλώματος και ατιοτείΛύνται συσιασηκά από
σύστημα κύκλου συμπίεσης ατμών, το οποίο είναι συνδεδεμένο με υπεδάφιο εναλλνάκτη (εδάφους-νερού)
που βρίσκεται θαμμένος στο έδαιρος. Η θερμοκρασία του εδάφους μένει σχεδόν αμετάβλητη σε βάθος
μεγαλύτερο από 5 m , τφοσεγγ^αντας τη μέση ετήσια θερμοκρασία της ατμόσιραιρας, ενώ ακόαυ και σε
Βήθοε 2 tn υ θεοαοκοασία του εδάοουε αποκρίνεται στη θεοαοκοασία του πεοιβάλλοντοε τωοίε αεγάλεε
διακυιιάνσεκ. με καθυστέρηση ορισμένης χρονικής περιόδου. Σε αυτά τα βάθη, η αποθηκευμένη ενέργεια
του εδάφους προέρχεται βασικά από την ηλιακή ακτινοβολία και μόνο ένα μικρό ποσοστό (2-3%)
προέρχεται από τη θερμότητα της γης. Βέβαια, η θερμότητα σε βάθη μεγαλύτερα από 15m προέρ^ρτται
μόνο από τη γεωθερμία.
Το πλέον χρησιμοποιούμενο σύστημα είναι μία αντλία θερμότητας νερού-αέρα, στον εξατμιστή της
οποίας κυκλοφορεί σε κλειστό κύκλωμα (συχνά υπό πίεση) νερό ή νερό με αντιφυκτικό διάλυμα . Βέβαια,
για τη λειτουργία της αντλίας για παραγωγή ψύξης το καλοκαίρι, το υγρό του κλειστού κυκλώματος
διέρχεται μέσα από το συμπυκνωτή. Το υγρό αυτό απορροιρά θερμότητα από το έδαιρος στη διάρκεια του

3ρπμώνα και απορρίπτη θερμότητα σε αυτό στη διάρκεια του καλοκαιριού.

Εικ. 4.9 Γεαιθερμική αντλία θερμότητας κλειστού κυκλώματος

Ως αντιψυκπκά χρησιμοποιούνται οι γλυκόλες (αιθυλένιο- και προτιυλένιο-γλυκόλη), το χλωριούχρ
ασβέστιο, το οξικό κάλιο κ.ά. Τα συστήματα ΓΛΘ κλειστού κυκλώματος διαχωρίζονται περαιτέρω σε κά
θετα και οριζόντια, ανάλογα με τη γεωμετρία του υπόγειου εναλλάκτη. Τα κάθετα συστήίΐατα
αποτελούνται συνήθως από ένα ζεύγος σωληνώσεων μικρής διαμέτρου (20-40 mm) από πολυαιθυλένιο

υνιτηί^ής πυκνότητας (HOPE), που τοποθετείται συνήθαις σε μία ή περισσότερες κατακόρυφες γεωτρήσεις
, το εσωτερικό των οποίων γεμίζεται εν συνεχεία από στερεό υλικό.

Εικ. 4.10: Γεωθερμικές εγκαταστάσεις κλειστού κυκλώματος

Το ζεύγος των σωληνώσεων είναι συνδεδεμένο με θερμοκόλληση στο κάτω άκρο σχηματίζοντας αγωγό
σχήματος U. Εκτός από αυτό το σχήμα έχουν εφαρμοστεί και άλλες γεωμετρίες, με σκοπό την αύξηση της
επυράνειας του υπόγειου εναλλάκτη, όπως τα διπλά ζεύγη σωληνώσεων και η σπειροειδής τοποθέτηση
του πλαστικού αγωγού.
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Εικ.4.11: Διάφοροι τύποι εγκατάστασης των σωληνώσεων (μέσα στη γεώτρηση) στα κατακύροφα συστήματα

Το βάθος των γεωτρήσεων ποικίλλει από 15 μέχρι και 200 m, ανάλογα με τις συνθήκες, το κόστος
διάτρησης και τις ενεργειακές ανάγκες του κτηρίου, Οι πιο πάνω παράμετροι ρυθμίζουν και τον αριθμό
των γεωτρήσεων. Η οριζόντια απόσταση μεταξύ των γεωτρήσεων είναι μικρή (2-3 m), επειδή η επίδραση
της μιας γεώτρησης στην άλλη είναι ελάχιστη. Έτσι, μπορούμε να έχρυμε μεγάλη πύκνωση των γεωτρή192

σεων κσχ, ετιομένως, εξασφάλιση σημαντικών τιοσοτήτιον θερμότητας σε μικρό χώρο. Η παροχή
θερμότητας σω ν υτιόγειο εναλλάκτη προέρχεται από διάιρορες πηγές, από τη γεωθερμική ροή
θερμότητας, από αγωγή σε οριζόντιο ετππεδο και από την ανοδική πορεία του υπόγειου νερού, αν υπάρχρ.
Στα οριζόντια συστήματα ,οι σωληνώσεις ΡΕ τοποθετούνται οριζόντια στο έδαφος σε ορισμένο βάθος με
διάιρορες γεωμετρίες, όπως φαίνεται παρακάτω. Το δίκτυο τιον αγωγών τοποθετείται σε βάθος 1-2 m, ή
και βαθύτερα

Εικ. 4.12: Αρχή του συστήματος γεο»βερμικής Ατλας θερμότητας με χρήση οριζοντίου συστήματος αγεβγών

αν το επιτρέπει το κόστος των εκσκαφών. Η εκσκαιρή μστορεί να γίνει με τη μορφή ορυγμάτων, συνήθως
πλάτους 20-60 cm, ή με τη μοριρή της ολικής απομάκρυνσης του εδάφους. Μετά την τοποθέτηση του
δικτύου των σωληνώσεων, ο χώρος καλύπτεται με το χώμα της εκσκαφής. Κύριο πλεονέκτημα των
οριζόντιων συστημάτων, σε σύγκριση με τα κάθετα, είναι το μικρότερο κόστος εγκατάστασης. ΣοΒαρόε

5 !^ ιρρ ισμός είναι η ανάγκη ύπαοξπΕ ικανού χώρου για την τοποθέτηση των υπεδαωών σωληνώσεων.
γεγονός που περιορίζει τη χρήση αυτών των συστημάτων σε εξοχικές κατοικίες. Οι κατακόρυς>ες
γεωτρήσεις πάντως καταλαμβάνουν λιγότερο χώρο (έτσι μπορούν να εγκατασταθούν σε περιοχές με
πολλά κτήρια) και είναι περισσότερο αποδοτικοί, γιατί η θερμοκρασία του υπεδάφους είναι περισσότερο
σταθερή σε μεγαλύτερα βάθη.

HI
(γ) Σπειροειδής
Εικ. 4.13; Αιάφοροι τύνοι εγκατάστασης των σωληνώσεων (α) σ
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(δ) Τύπου πλέγματος
κατακάρνφα σιχΐτήματα και

(β) στα οριζόντια συστήματα

Οι σημαντικότεροι παράγοντες που επηρεάζουν την αποδοτικότητα μιας εγκατάστασης ΓΛΘ κλειστού
κυκλώματος είναι;
(α) το κλίμα,
(β) οι θερμικές ιδιότητες του υπεδάφους,
(γ) το κόστος της η>χκτρικής ενέργειας,
(δ) το κόστος ανόρυξης της γεώτρησης ή της εκσκπιρής των ορυγμάτων και
(δ) οι τυχόν επιδοτήσεις και κίνητρα για την εγκατάσταση μονάδων εξοικονόμησης ενέργειας.

at
m
1^1

EiK. 4.14: Τρόπος εγκατάστασης και συνδεσμολογησης γεωθερμικής αντλίας θερμότητας κατά την αβαθή γεωθερμία

||^

Η αξιοσημείωτη ανάπτυξη του αριθμού των ΓΛΘ στον κόσμο και οι τεχνολογικές βελτώσεις που έχουν

γίνπ τα τελευταία 20-30 χρόνοι, είχαν ως αποτΰχσμα τη σημαντική μείωση του κόστους εγκατάστασης.
Για μεγάλα κπριακά συγκροτήματα με μεγαλύτερες ανάγκες ψύξης χρησιμοποιείται μια ποικιλία αυτού
του σχήματος, το λεγόμενο ϋβριδτκό σύστημα. Περιλαμβάνα πύργο ψύξης και έτσι το όλο σύστημα
(ηρ:διάζεται για να καλύψει μόνο τις ανάγκες θέρμανσης. Όταν το σύστημα λειτουργεί ως κλιματισηκό, η
θερμότητα απορρίπτεται και μέσω υπεδάςηου κυκλώματος και μέσω του πύργου ψύξης.
Το κυριότερο πλεονέκτημα του υβριδικού σχεδιασμού είναι το μικρότερο κόστος εγκατάστασης,
αποτέλεσμα του μικρότερου μήκους του κυκ>νώματος. Μειονέκτημα βέβαια είναι το ελαφρά αυξημένο
λειτουργικό κόστος λόγω της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για τις αντλίες και τους ανεμιστήρες
του πύργου ψύξης και το κόστος της επεξεργασίας του νερού

4.2 J ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑιΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ ΥΠΟΓΕΙΑ ΝΕΡΑ

Στα συστήματα αυτά (που κα>αύνται και συστήματα ανοικτού κυκλώματος), η συλλογή και η απόρριψη
της θερμότητας επιτυγχάνεται με τη διέλευση υττόγειου νερού μέσω ενός εναλλάκτη, όπως παρουσιάζεται
στο παρακάτω σχήμα. Το υπόγειο νερό μπορεί να προέρχρται από γεωτρήσεις, από πηγάδια ή και από
εγκαταλειμμένα ορυχεία. Ιδιαίτερο ενδιαιρέρον παρουσιάζει η χρήση γεωθερμικού νερού χαμηλής θερμο
κρασίας (<35°C), το οποίο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε άμεσες χρήσεις, παρά μόνο σε θέρμανση
εδάφους και σε υδατοκαλλιέργειες.

a
Εικ. 4.15; Σκαρίφημα κατακόρυφης γειοθερμικής εγκατάστασης με ενδοδαπέδια θέρμανση

Οι αντλίες θερμότητας νερού-νερού μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συστήματα θέρμανσης, όταν στη

C

μονάδα του εξατμιστή εισέρχρται νερό προερχόμενο από γεωθερμική γεώτρηση. Λόγω του υψηλότερου
κόστους εγκατάστασης μίας ΓΛΘ σε σχέση με το ανταγωνιστικά συστήματα, δε συνιστάται η κάλυψη του
195

συνολικού θερμικού φορτίου κάτιοιας εςκχρμογής με αντλίες θερμότητας, αλλά μόνο μέρους τα»ν αναγκών
(συνήθως 60-70% της μέγιστης τιμής).
Έτσι, το σύστημα θέρμανσης χώρων Οα τφέταη να αποτε),είται ατιό δύο ανεξάρτητα μεταξύ τους
υποσυστήματα; το υ^σύστημα με την αντλία θερμότητας και το υποσύστημα με μονάδα παραγωγής
θερμικής ενέργειας με τη χρήση >χβητα πετρελαίου, φυσικού αερίου, υγραερίου ή βιομάζας. Τα δύο
συστήματα έχουν κοινό σύστημα μεταφοράς και διανομής θερμότητας στο εσωτερικό των κτηρίων ή των
θερμοκηπίων.
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Εικ. 4.16: Σχηματικό διάγραμμα γεοβερμικής αντλίας θερμότητας νερού - νερού για θέρμανση
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Για τον υπολογισμό της απαιτούμενης παροχής του νερού (σε kg/s) ισχύει

c.„ χ Λ ί

όπου Qh είναι οι θερμικές απώλειες του κτηρίου ή του θερμοκηπίου (σε W), Ρ η ισχύς που απορροφά ο
συμπιεστής (σε W), Δί η θερμοκρασιακή πτώση του νερού της πηγής (σε Κ) και c« η ειδική θερμότητα
του νερού (4200 J/kgK). Βέβαια, η βέλτιστη παροχή εξαρτάται και από το σχεδίασμά του εναλλάκτη και
την πτώση πίεσης μέσα σε αυτόν, η οποία δε θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλή.
Το γεωθερμικό ρευστό χαμηλής ενθαλπίας οδηγείται με τη βοήθεια υποβρύχιας ως επί το πλείστον
αντλίας στον εξατμιστή των αντλιών θερμότητας. Ο εξατμιστής των αντλιών θερμότητας είναι στην ουσία
ένας εναλλάκτης νερού-ψυκηκού μέσου, στον οποίο το ψυκτικό μέσο απορροφά θερμότητα και
εξατμίζεται. Το γεωθερμικό νερό εξέρχεται με μικρότερη θερμοκρασία και είτε διατίθεται σε
1%

:

επκρσνπακούς υδάτινους ατιοδέκτες είτε οδηγείται με γεώτρηση επσνεισαγωγής στον ταμιευτήρα.
Μέσω του συμπιεστή της αντλίας θερμότητας, οι ατμοί του ψυκτικού μέσου οδηγούνται στη μονάδα του
συμπυκνωτή, όπου συμπυκνώνονται από το «ψυχρότερο»μέσο θέρμανσης του χώρου. Στην ενέργεια η
οποία παραλαμβάνεται από το γεωθερμικό νερό προστίθεται και το έργο του συμπιεστή του ψυκτικού
μέσου και αποδίδεται από τη μονάδα συμπύκνωσης (δευτερεύον κύκλωμα) στο νερό, το οποίο οδηγείται
τελικά στο βρόχο θέρμανσης του θερμοκητιίου ή της οικίας. Λυτή η διεργασία έχα τελικά ως αποτέλεσμα
το νερό στην έξοδο της αντλίας θερμότητας (στο συμπυκνωτή) να έ;ρπ σημαντικά μεγαλύτερη τιμή από
την τιμή στην είσοδό της (στον εξατμιστή).
Για άλλες χρήσεις η θερμότητα μπορεί να αποδίδεται σε ρεύμα αέρος.Το υποσύστημα, εκτός από τις
αντλίες θερμότητας, περιλαμβάνει τις σωληνώσεις μεταιροράς του θερμού νερού, τις σωληνώσεις
διανομής της θερμότητας, την αντλία κυκλοφορίας του γεωθερμικού ρευστού και τις αντλίες
ανακυκλοφορίας του θερμού νερού στο υπό θέρμανση θερμοκήιπο ή άλλο χώρο, το σύστημα ελέγχου της
ροής κ.ά
Το κόστος που σχετίζεται με τις γεωτρήσεις του νερού είναι κατά κάποιο τρότιο παρόμοιο με το κόστος
για τις γεωτρήσεις στα συστήματα που είναι συνδεδεμένα με το υπέδας>ος. Το κόστος είναι συνήθως
ανάλογο με το βάθος της γεώτρησης. Βέβαια, εκείνο που καθόριζα την ικανότητα της γεώτρησης να
εξυπηρετεί τις ανάγκες σε θέρμανση και κλιματισμό είναι η παροχή και η θερμοκρασία του νερού και όχι
το μήκος. Σε γενικές γραμμές, επειδή με μία μόνο γεώτρηση μπορούν να υποστηριχθούν αρκετά μεγάλες
επκράνειες, φαίνεται ότι για μικρές και απομονωμένες κατοικίες τα συστήματα αυτά έχουν
πλεονεκτήματα
Για την άντληση των γεωθερμικών νερών χρησιμοποιούνται κυρίως υποβρύχιες αντλίες, με κινητήρες
3600 rpm. Η υψηλή ταχύτητα των αντλιών αυτών τις κάνει περισσότερο ευάλωτες στη μηχανική
διάβρωση σε σχέση με τις στροβιλαντλίες με άξονα, σε περίπτωση που στο αντλούμενο νερό υπάργτπ
άμμος. Σε συνθήκες άντλησης μικρών ποσοτήτων νερού, η απόδοση των υποβρύχιων αντλιών είναι
χομηλή(30-40%), σε αντίθεση με τις αντλίες με άξονα, που διατηρούν σχετικά υψηλές αποδόσεις και σε
χαμηλές παροχές νερού.
Οι εναλλάκτες νερού-ψυκηκού μέσου είναι τις περισσότερες φορές τύπου πλακών και κατασκευάζονται
από ανοξείδωτο χάλυβα 304 (όταν η συγκέντρωση των χ)ωριόντων είναι μικρότερη από 150 ppm) ή από
316 (για μέγιστη συγκέντρωση χλωριόντων μέχρι 350 ppm). Για νερά με υψηλότερες συγκεντρώσεις
χ)ιωριόντων απαιτούνται τιλάκες από τιτάνιο. Ο σ}ρ;διασμός του εναλλάκτη γίνεται με βάση την πτώση
πίεσης (που επηρεάζει το κόστος άντλησης - λητουργικό κόστος) και του συνολικού συντελεστή
μεταφοράς θερμότητας (τιου εmιpεάζει την επιφάνεια του εναλλάκτη - πάγιο κόστος). Οι τυπικές
παροχές των ρευστών μέσα στον εναλλάκτη είναι 0,045-0,055 1/sec για την πλευρά του ψυκτικού και
0,020-0,050 1/sec για την πλευρά του γεωθερμικού νερού.
Οι σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες του γεωθερμικού νερού επιτρέπουν για τη μεταφορά τους τη χρήση
σωληνώσεων από ΡΕ, ΡΡ, ακόμη και από PVC. Τέλος κάποια προσοχή απαιτείται στο ιηριδιασμό της
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γεώτρησης επονησσγωγής, ότατυ απαιτείται μεγαλύτερη ετπφσνεια <ρί>.τρων (περίπου διπ>νάσια) σε σχέση
με την παραγωγική γεώτρηση (Rafferty, 1998).
Οι ΓΛθ ανοικτού κυκ>^ώματος παρουσιάζουν τα εξής σημαντικά πίχονεκτήματα, σε <ηρση με τις
κοινές κλιματιστικές μονάδες αέρα-αέρα:
(α) Κατανα)νώνουν μικρότερη ηλεκτρική ενέργεια.
(β) Λξιοποιούν τη γήινη θερμότητα σε οηρτηκά μικρά βάθη, από συστήματα που είναι περισσότερο
αξιόπιστα και σταθερά σε σχέση με τον ατμοσςκηρικό αέρα.
(γ) Δεν απαιτούν επιπλέον θερμότητα σε περίπτακτη πολύ χαμηλής εξωτερικής θεμοκρασίας.
(δ) Χρησιμοποιούν μικρότερες ποσότητες ψυκτικού μέσου.
(ε) Έχουν απλούστερο σχεδίασμά και )^μηλότερο κόστος συντήρησης.
Το κυριότερο μειονέκτημα αυτών των συστημάτων είναι το μεγαλύτερο κόστος εγκατάστασης. Το
κόστος μίας ΓΛΘ σχετίζεται ασιραλώς με το απαιτούμενο θερμικό ιρορτίο, την ποιότητα και τη
θερμοκρασία του γεωθερμικού νερού, την πτώση πίεσης στον ενα>Λάκτη και τη θερμοκρασία του νερού
(ή του αέρα) που εξέρ^ρτται από το συμπυκνωτή. Γενικά, όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία του
εξερχόμενου νερού, τόσο μικρότερο είναι το COP που επιτυγχάνεται, με συνέπεια το μεγαλύτερο κόστος
της μονάδας. Ένα άλλο μειονέκτημα που αντιμετωπίζη αυτή η τεχνολογία είναι ότι είναι «νέα»
τεχνολογία (σε αντίθεση με. τις αντλίες θερμότητας αέρα*αέρα) και ότι πρέπει να συνδυαστεί με την
ανόρυξη μίας η περισσότερων γεωτρήσεων.

^

4.2.4 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΜΕ

H

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ
Τα συστήματα αυτά περιλαμβάνονται στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας λόγω κυρίως της ομοιότητάς
τους με τα συστήματα ΓΛΘ ανοικτού κυκλώματος. Τα συστήματα με επιφανειακά νερά μπορεί να είναι
είτε ανοικτού τύπου (χρήση των επιφανπακών νερών όπως στους πύργους ψύξης) είτε κλειστού τύπου,
δηλαδή το δίκτυο των σωληνώσεων βρίσκεται εμβαπτισμένο στη λίμνη, το ποτάμι ή τη θάλασσα. Τα
δεύτερα συστήματα αποτελούν τη μοναδική βιώσηιη επιλογή σε περίπτωση που η θερμοκρασία των
επιφανειακών νερών τιέφτει κάτω ατιό τους 7°C

4.2.5.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ

ΑΝΤΛΙΩΝ

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

ΣΕ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΙΑΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα ^ρατιάνω δεδομένα, διαπιστώνεται ότι είναι δυνατή η αξιοποίηση ενός
τεράστιου ενεργειακού αποθέματος, που μένει αναξιοποίητο και δια^ρεται στο περιβάλλον μέσω της ροής
θερμότητας. Στις πεδινές κυρίως ζώνες με έντονη οικονομική δραστηριότητα και οικιστική ανάπτυξη,
σύγχρονη γεωργία και κτηνοτροφία σταβλισμένων ζώων, πτηνοτροφεία αλλά και θερμοκηπιακές
δραστηριότητες, αικοέο Βιοτετνικέο αονάδεε και δηιιόσια κτίοια είναι εύκολη η εξοικονόμηση ενέργειας
μέσω αυτού του συστήματος. Μάλιστα σε πολλές περιπτώσεις (αγροτικο-κτηνοτροφικές δραστηριότητες)
είναι ευνοϊκή και η τιμολογιακή πολιτική της Δ.Ε.Η. για την καταναλισκόμενη η?χκτρική ενέργεια,
υποβοηθώντας έτσι στην ανάπτυξη αυτού του συστήματος.
Πολλοί από τους επαγγελματίες των προσναφερθέντων κλάδων διαθέτουν ιδιόκτητες υδρογεωτρήσεις, οι
οποίες παρουσιάζουν κατάλληλα στρωματογραφικά και θερμοκρασιακά χαρακτηριστικά. Ο κλιματισμός
ενός σχολείου, ο κλιματισμός ενός πτηνοτροφείου ή η θέρμανση ενός μικρού (2 - 3 στρεμμάτων)
θερμοκηπίου είναι εύκολη υπόθεση με τη συγκεκριμένη μέθοδο. Πολύ χρμηλές θερμοκρασίες της τάξης
■κον 5 έθ)ς 10 “C, που προκαλούν ζημιές στο ζωικό κες>ά>«αιο, μπορούν να αντιμετωπισθούν. Σημαντική
μπορεί να είναι η ενεργειακή συνδρομή των αντλιών θερμότητας στις Βιομηχανικές Περιο^^ (ΒΙ.ΠΕ.),
όπου και γεωτρήσεις υπάρχουν και έτοιμη, διαθέσιμη υποδομή υφίσταται.
Η ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η εξοικονόμηση ενέργειας και η ποιότητα ζωής
αναβαθμίζονται όταν καταβάλλεται προσπάθεια αξιοποίησης των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Λυτά επιτυγχάνονται όταν η Πολιτεία θέτει τέτοιους στόχους, κάνει εύστο}ρ:ς παρεμβάσεις,
περιορίζει την γραφειοκρατία, πριμοδοτεί και επιβάλλχι τέτοιες δράσεις, αττοθαρρύνοντας παρά?λ,ηλα την
χρήση συμβατικών καυσίμων είτε αυτό λέγεται πετρέλαιο είτε φυσικό αέριο, για το οποίο επιδεικν-ύεται
τελευταία υπερβολική ευαισθησία για την αύξηση της κατανά)νωσής του.
Το Υπουργείο Ανάπτυξης με την Υπουργική Απόφαση Υπ. Λριθμ. Δ9Β, Δ/Φ.166/01Κ. 18508/5552/207
δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 1595/25-10«2004 με τίτλο «Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση
ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή ψύξης χώρων μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των
γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υτιόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται
γεωθερμικό δυναμικό» προσδιορίζει τους όρους, τις προϋτωθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τις
διαδικασίες έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και γενικά το καθεστώς αξιοποίησης της γήινης
θερμότητας με την χρήση αντλιών θερμότητας, κατάλληλες για θέρμανση

ψύξη. Παρά το πλήθος (11)

των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έκδοση της σχετικής άδειας από τις Διευθύνσεις Βιομηχανίας
και Ορυκτού Πλούτου των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, σε σχέση με το Νόμο 3175/2003 για την
αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας, η όλη διαδικασία είναι πιο απλή και αποτελεσματική.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 Η ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ
5.1

ΕΙΔΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΩΝ

5.1.1 ΓΕΝΙΚΑ
Σημερινό καθεβτώς χρήσης της γεωθερμίας
Μετά το 2“ Παγκόσμιο Πόλεμο, η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας έγινε ελνκυστική σε πολλές
χώρες, επειδή ήταν ανταγωνιστυαί ως προς άλλες μορφές ενέργειας. Επιπλέον, η ενέργεια αυτή δε
χρειαζόταν να εισαχθεί από άλλες χώρες, όπως συμβαίνει με τα ορυκτά καύσιμα ενώ σε πολλές
περιπτώσεις αποτελούσε τον μοναδικό διαθέσιμο εγχώριο ενεργειακό πόρο. Στον Πίνακα 5.1
οναφέρονται οι χώρες που χρησιμοποιούν τη γεωθερμική ενέργεια για παραγωγή ηλεκτρισμού, καθώς και
η εγκατεστημένη γεωθερμική ηλεκτρική ισχύς; 1995 (6.833 MWe), 2000 (7.974 MWe) και η αύξηση
μεταξύ των ετών 1995-2000 (Huttrcr, 2001). Στον ίδιο Πίνακα (ραίνεται επίσης η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς στις αρχές του 2003 (9.028 MWe). Η εγκατεστημένη γεωθερμική ηλεκτρική ισχύς
στις ανατττυσσόμενες χώρες το 1995 και το 2000 αντιπροσωπεύη αντίστοιχα το 38% και το 47% της
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος παγκοσμίως.

Country

1995

2000

1995-2000

(MWe)

(MWe)

(increase in increase

%

(1995-2000)

1.35

28.18
162.5

Argentina

0.67
0.15

0.15

Austria
Cliina

28.78

29.17

0.39

Costa Rka

55

142.5

87.5

159

El Salvador

105

161

56

53.3

7

7

France

4.2

0.15

Iceland

i

1.25

161
7

4.2

15

Germany
Guatemala

(MWe)

MWe)

Australia

Ethiopia

2003

0.23
50

33.4

33.4

170

120

240

200
807

29

Indonesia

309.75

589.5

279.75

90.3

Italy

631.7

785

153.3

24.3

790.5

Japan

413.7

546.9

133.2

32.2

560.9

Kenya

45

45

Mexico

753

755

2

0.3

953

New

286

437

151

52.8

421.3

70

70

121

Zealand
Nicaragua

F

77.5
6

Papua New
Guinea
Philippines

1227

1909

682

55.8

Portugal

5

16

11

220

16

Russia

11

23

12

109

73

Thailand

0.3

0.3

Turkey

20.4

20.4

USA

2816.7

2228

-

Total

6833.35

7972.5

1728.54

1931

0.3
20.4

Π(ν 5.1. Γγκοτεβτημίνη θερμική ισχύς σε κογκόσμιο κλίμακα,

2020

16.7

αη6

και στις αρχές του 2003.

8402.21

το 1995 έβ>ς το 2000 (Huttrer, 2001)

Η χρησιμοτιοίηση της γεωθερμικής ενέργειας στις αναπτυσσόμενες χώρες παρουσιάζπ ενδιαφέρουσες
τάσεις με το χρόνο. Μεταξύ των ετών 1975 και 1979 η εγκατεστημένη γεωθερμική ηλεκτρική ισχύς
σ’αυτές τις χώρες αυξήθηκε από 75 σε 462 MWe. Στο τέλος της επόμενης πενταετίας (1984) έφτασε στα
1.495 ΜWc, παρουσιάζοντας ένα ρυθμό αύξησης κατά τη διάρκεια των δύο αυτών περιόδων 500% και
223% αντίστοιχα (Dickson and Fanelli, 1988). Στα επόμενα 16 χρόνια, από το 1984 έως το 2000, υπήρξε
μια περαιτέρω αύξηση της τάξης του 150%.
Η γεωθερμική ενέργεια συμμετέχει σημαντικά στο ενεργειακό ισοζύγιο αρκετών περιοχών. Για
παράδειγμα, το 2001 η ηλεκτρική ενέργεια που παράχθηκε από γεωθερμικούς πόρους αντοτροσώπευε το
27% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας στις Φιλ,ιππίνες, το 12,4 % στην Κένυα, το 11,4% στην Κόστα
Ρίκα και το 4,3% στο Ελ Σαλβαδόρ.
Όσον αφορά τις μη-η)χκτρικές ή άμεσες εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας, ο Πίνακας 5.2 δίνει την
εγκατεστημένη ισχύ (15.145 MWi) και την ενεργειακή τιαραγωγή και χρήση (190.699 TJ) σε παγκόσμια
κλίμακα για το έτος 2000. Κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, άμεσες χρήσεις (direct uses) της
γεωθερμίας καταγράφηκσν σε 58 χώρες, σε σύγκριση με τις 28 το 1995 και τις 24 το 1985. Ο αριθμός των
χωρών αυτών είναι πολύ ^θανόν να έχει αυξηθεί από το 2000, όπως φυσικά και το ύψος της
εγκατεστημένης ισχύος και της ενεργειακής χρήσης.
Η πιο συνηθισμένη μη-ηλεκτρική χρήση της γεωθερμίας παγκόσμια είναι οι αντλίες θερμότητας (heat*
pumps) (34,80%) και ακολουθούν η λουτροθεραπεία (26,2%), η θέρμανση χώρων (21,62%), η θέρμανση
θερμοκηπίων (8,22%), οι υδατοκαλλιέργειες (3.93%) και οι βιομηχανικές χρήσεις (3,13%) (Lund aixi
Freeston, 2001).

Country

Energy

(JStyi)

Country

Power

Energy

(MWJ

(MWJ

^ifyr)

Algeria

Power

100

1586

Israel

63.3

1713

Argentina

25.7

449

Italy

3258

3774

Armenia

1

15

Japan

1167

26933

Australia

34.4

351

Jordan

153.3

1540

Austria

235.3

1609

Kenya

1.3

10

Belgium

3.9

107

Korea

35.8

753

Lithuania

21

599

107.2

1637

Canada

377.6

1023

C^bbean Islands

0.1

i hilc

0.4

China
Colombia

Bulgaria

FYROM

81 2

Mexico

164.2

3919

7

Nepal

1.1

22

510

2282

37 908

NelherlatKis

108

57

13.3

266

New Zealand

307.9

7081

Croatia

113.9

555

Norway

6

32

Czech Republic

12.5

128

Peru

2.4

49

Denmark

7.4

75

Philippines

1

25

E©T«

1
80.5

15

Poland

68.5

275

Finland

484

Portugal

5.5

35

France

326

4895

Romania

152.4

2871

Georgia

250

6307

Russia

308.2

6144

Cicrmany

397

1.568

Serbia

80

2375

Greece

57.1

385

Slovak Republic

132.3

2118

117

Guatemala

4.2

Slovenia

42

Honduras

0.7

17

Sweden

377

4128

Hungary

472.7

4086

Switzerland

547.3

2386

705

Iceland

1469

20170

Thailand

0.7

15

India

80

2517

Tunisia

23.1

201

Indonesia

2.3

43

Turkey

820

15756

Venezuela

0.7

14

United Kingdom

2.9

21

Yemen

1

15

USA

3766

20302

niv. S.2: Μη-ηλεκτρικές χρήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας ονά τον κόσμο (2000): εγκατεστημένη ισχύς (σε m V J η
ενεργαακή χρήση (σε TJ/έτος) (Lund and Freeston, 2001).

Η γεωθερμική ενέργεια ολοένα και τιερισσότερο συμμετέχει στο ισοζύγιο των ανανεώσιμων ττηγών
ενέργειας και μετά την αλματώδη ανάπτυξη της ηλιακής και αιολικής ενέργειας και την ολοένα
αυξανόμενη χρήση της υδροηλεκτρικής ενέργειας κατέχει μια αξιοσημείωτη θέση στην χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η γεωθερμία λόγω της χαμηλής κατανά)νωσης ενέργειας και της ανύπαρκτης συντήρησης του
εξοπλισμού που εγκαθίσταται και χρησιμοποιείται ,μπορεί μέσω των γεωθερμικών συστημάτων
κλιματισμού να προσς»έρα εξοικονόμηση μέχρι και 55% από την ετήσια δαπάνη χρημάτων σε σύγκριση
με ένα συμβατό σύστημα θέρμανσης.
Τα γεωθερμικά συστήματα παράγουν θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό κστανά?αοσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του έτους ανεξάρτητα από τις περιβαλλοντικές συνθήκες. Επιπρόσθετα καταργούν το συμβατό
τρόπο θέρμανσης ή ψύξης και παρέχουν κ?νΐματισμό μέσω μιας αυτόνομης, αυτοτελούς, αθόρυβης και
ευέλικτης εγκατάστασης.
Ο εξοπλισμός που χρειάζεται ένα γεωθερμικό σύστημα είναι πλέον οικονομικά προσιτός και πολλές
εταιρείες στο χώρο αντυιροσωτιεύουν μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους και προσφέρουν υττηρεσίες
εγκατάστασης και συντήρησης.
Τα γεωθερμικά συστήματα προσαρμόζονται με μεγάλη επιτυχία σε ενδοδαπέδιες θερμάνσεις. Η
θέρμανση του χώρου επιτυγχάνεται με την θέρμανση των δομικών στοιχείων της εγκατάστασης με
αποτέλεσμα την αίσθηση της άνεσης και της θαλπωρής του χώρου. Σ’ αυτή την περίπτοκιη όμως η ψύξη
του χώρου δεν είναι εφικτή παρά μόνο η αίσθηση δροσισμού που θα δημιουργηθεί δια μέσου της
ενδοδαπέδιας σωλήνωσης. Παράλληλα ένα θεμιτό αποτέλεσμα παρέ}ρη η εξαναγκασμένη κυκλοιρορία
αέρα μέσω fan coils. Τα fen coils διατίθενται σε δύο τύπους δαπέδου και κρυφού τύπου εντός
ψευδοροφής.

Παρέχουν

αυτονομία

θέρμανσης,

ανακυκλοφορίας του αέρα στον χώρο και on

ανακλιματιζόμενο

χώρο,

επιλογή

ταχύτητας

off λειτουργία.

Φαίνεται λοιπόν πως στον αντίποδα της ενδοδαπέδιας θέρμανσης βρίσκονται τα fen coils τα οποία όμως
χρησιμοποιούνται περισσότερο σε επαγγελματικές και βιομηχανικές λύσεις ψύξης και θέρμανσης.
Οι τρόποι με τους οτιοίους η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να ειραρμοστεί και να χρησιμοποιηθεί σε
διάφορες χρήσεις που ο άνθρωπος θέλει ποικίλουν ανάλογα με την εγκατάσταση, την χρήση και το
κόστος εγκατάστασης.
Ως προς αυτό λοιπόν μπορούμε και διακρίνουμε τρία είδη γεωθερμικών εκμεταλλεύσεων ως προς τον
τρόπο εγκατάστασης και δομής του γεωθερμικού συστήματος.

:

5.1.2

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

\ν ;;ι;τ ά Ύ«ι>0«>αικά στχΓτήΐΜίτα

Τα ανοιχτά γεωθερμικά σοστήματα είναι αυτά τιου εκμεταλλεύονται τον υπόγειο ή επιςκτνειακό
(θάλασσα) υδροφόρο ορίζοντα μέσω υδρογεωτρήσεων. Αποτελούν την ευκολΑτερη κατασκευαστική
λύση αλλά κατέχουν και την πιο δαπανηρή >>ειτουργία από όλα τα γεωθερμικά συστήματα.
Το αυξημένο κόστος λειτουργία οφείλεται στην υψηλή κατανάλωση του υττοβρυχίου συγκροτήματος που
εγκαθίσταται στην γεώτρηση άντλησης. Το υποβρύχιο συγκρότημα αποτελείται από ένα κινητήρα και μία
αντλία οι οποίοι σε συνεργασία στέλνουν το νερό της υδρογεώτρησης άνωθεν κατά το μανομετρικό ύψος.
Η εξοικονόμηση που παρουσιάσουν τα ανοιχτά γεωθερμικά συστήματα αγγίζει το 55% έναντι των
κλασικών συστημάτων ψύξης και θέρμανσης.
Τα ανοιχτά γεωθερμικά συστήματα ειραρμόζονται σε περιοχές που παρουσιάζουν συνεχή υψηλή υπόγεια
ή επιφανειακή υδροφορία. Τέτοιες περιοχές συνήθως είναι πεδινές ή ενδεχόμενα λεκανοπέδια ή λεκάνες
απορροής υδάταιν.
Για την λειτουργία της εγκατάστασης απαιτείται η ανόρυξη τουλάχιστον δύο υδρογεωτρήσεων. Η μία
υδρογεώτρηση ονομάζεται παραγωγική και χρησιμοποιείται για άντληση ενώ η δεύτερη λειτουργεί ως
εμπλουτισμός και είναι αυτή που επιστρέιρα ολόκληρη την ποσότητα του νερού στην υπόγεια υδρος>ορία
από όπου προήλθε.
Παράλληλα τα ανοιχτά γεωθερμικά συστήματα αποτελούνται εκτός από το κύκλωμα των
υδρογεωτρήσεων, από την γεωθερμική αντλία θερμότητας και από το δίκτυο διανομής της θέρμανσης ή
της ψύξης, το οποίο μπορεί να είναι ενδοδαπέδια θέρμανση ή μονάδες εξαναγκασμένης ανακυκλοιρορίας
αέρα (fen coil units).
Η γεωθερμική αντλία θερμότητας για τα ανοιχτά γεωθερμικά συστήματα δεν διαφέρει κατά πολύ από τα
υπόλοιπα είδη γεωθερμικών συστημάτων.

Κλειστά νεωθεοαικά συστήαατα
Τα κλειστά γεωθερμικά συστήματα είναι αυτά που εκμεταλλεύονται την θερμοκρασία των γεωλογικών
σχηματισμών, δηλαδή του εδάφους ή ενός επιφανειακού υδροφόρου ορίζοντα, όπως π.χ. μιας λίμνης.
Στα κλειστά γεωθερμικά συστήματα το κύκλωμα των υδρογεωτρήσειον αντικαθίσταται με γεωσυλλέκτες
ή αλλιώς γεωεναλλάκτες, οι οποίοι τοποθετούνται σε τάφρους σε οριζόντια, κωνική ή κάθετη διάταξη.
Σκοπός του γεωεναλλάκτη είναι να μεταφέρει την θερμότητα από και προς το έδαφος.
Σ’ αυτό το σημείο όμως σκόπιμο είναι να δούμε πως λειτουργεί ένα σύστημα ψύξης και θέρμανσης με
γεωεναλλάκτη. Οι εσωτερικές θερμοκρασίες λοιπόν του αέρα μεταβάλλονται με την αλλαγή των εποχών
σε αντίθεση με τις θερμοκρασίες του υπεδάφους οι οποίες παραμένουν σχετικά σταθερές. Σε βάθος δύο

έως τρηών μέτρων κάτω από την CTtupavcxa του εδάφους οχ θερμοκρασίες τχαραμένουν σ^ρτχκά σταθερές
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Ένα γεωθερμικό σύστημα, το οτιοίο αποτελείταχ ατιό μία μονάδα εντός
του κτιρίου και ένα θαμμένο γεωενα>^νάκτη, αξχοτιοχεχ αχπές τις σταθερές θερμοκρασίες για να δεσμεύσει
την «ελεύθερη» ενέργεια. Το χειμώνα, το ρευστό που κυκλοφορεί μέσα στο κύκλωμα του γεωεναλλάκτη
απορροιρά την αποθηκευμένη θερμότητα του εδάφους και την φέρνα στη μονάδα εσωτερικά του κτιρίου.
Η μονάδα αντλεί τη θερμότητα σε μια υψηλότερη θερμοκρασία και την διανέμει στο κτίριο. Το
καλοκαίρι, το σύστημα αντιστρέφεται, απάγεχ τη θερμότητα από το κτίριο, τη μεταφέρει στο κύκλωμα
του γεωεναλλάκτη και την αποθέτεχ στην πιο δροσερή γη.
Η επιλογή μεταξύ των διαφόρων τύπων που διέπουν τα κ)χιστά γεωθερμικά συστήματα εξαρτάταχ από
την μορφολογία της ευρύτερης περιοχής και ιρυσικά την διαθεσιμότητα του περιβάλλοντος χώρου καθώς
επίσης και το στάδιο της κατασκευής.
Ένα τυπικό κλειστό γεωθερμικό σύστημα αποτελείταχ από τον γεωεναλλάκτη (οριζόντια, κωνική ή
κάθετη διάταξη), την γεωθερμική αντλία θερμότητας και το δίκτυο διανομής του ενεργειακού φορτίου
στον κλιματιζόμενο χώρο δηλαδή, την ενδοδαπέδια θέρμανση ή τις μονάδες εξαναγκασμένης
ανακυκλοιρορίας αέρα (fen coil units).

1.

Οριζόντια Κλειστά Γεωθεοαικά Συστήαατα

Η εγκατάσταση του συστήματος γίνεται είτε στον περιβάλλνοντα χώρο είτε μετά την θεμελίωση του
κηρίου. Το ζήτημα τοποθέτησης του γεωεναλλάκτη στη θεμελίωση typ. να κάνει με τον συντελεστή
απόδοσης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας που φαίνεται να μην παρουσιάζει σταθερότητα καθόλη
τη διάρκεια του έτους. Λυτό όμως δεν σημαίνει ότι το σύστημα δεν θα λειτουργεί. Σημαίνει όμως ότι
όταν τοποθετηθούν γεωεναλλωικτες στη θεμελνίωση του κτιρίου, η εξοικονόμηση θα είναι λίγο μικρότερη
από αυτή που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε εάν τοποθετούσαμε οποιοδήποτε γεωεναλλάκτη στον
περιβάλλοντα χώρο.
Τα οριζόντια γεωθερμικά συστήματα απαιτούν αρκετό περιβάλλοντα χώρο. Αποτελούν ίσως την
οικονομικότερη κατασκευαστική λνύση από οποιοδήττοτε άλλο γεωθερμικό σύστημα. Η απαχτούμενη
έκταση που είναι αναγκαία είναι συνάρτηση των θερμικών και ψυκτικών απαιτήσεων του κτιρίου. Η
απαραίτητη τάφρος που πρέπει να δημιουργηθεί στον περιβάλλοντα χώρο για την ταιρή του
γεωεναλλόκτη ξεκινά από τα βάθος του 1,80 μέτρου και παρέχεται η δυνατότητα επίστρωσης σε
κατώτερα στρώματα. Ωστόσο, όσο βαθύτερα εγκαθίστανται ο συλλέκτης τόσο ττιο σταθερή η
θερμοκρασία του εδάφους αλλά υψηλότερο το κόστος εκσκαιρής Μια παράμετρος που πρέπει να
προβλεφτεί είναι στην επιφάνεια του εδάιρους δεν θα πρέπη να τοποθετηθεί επίστρωση από μπετόν η να
φυτεφθούν δένδρα τα οποία με τη σκιά τους να εμποδίζουν τις ακτίνες του Ήλιου να φθαρούν στη Γη κι

έτσι VO τη ζεστάνουν. Φρόνιμο λοιπόν είναι να είναι μεν διαμορφωμένος ο χώρος αλλά χωρίς στοιχειά
τα οτιοία είναι εναντία στην μη διατήρηση ενός θερμού υπεδάφους.

ΛΒΑΘΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

Τα συστήματα εκμετάλλευσης της αβαθούς γεωθερμίας βασίζονται στο γεγονός ότι η θερμοκρασία των
επκρανειακών στρωμάτων του φ>Λΐού της Γης, παραμένω σχεδόν σταθερή καθ όλη τη διάρκεια του
έτους, ανεξάρτητα από τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στην επιφάνεια. Λυτή η σχεδόν
σταθερή θερμοκρασία είναι αποτέ?χσμα της συνεχούς ακτινοβολίας του ηλίου (ηλιακή ενέργεια) και της
θερμομόνωσης που παρουσιάζω το εκάστοτε πέτρωμα. Η φιλοσοφία λωτουργίας οποιουδήποτε
γεωθερμικού συστήματος είναι η μεταιρορά ενεργειακιόν φορτίων, από το έδαφος στον κλιματιζόμενο
χώρο και αντίστροιρα. Πιο συγκεκριμένα, κατά τη χειμερινή περίοδο, μεταιρέρεται θερμότητα από το
έδαιρος στο εσωτερικό του κλιματιζόμενου χώρου ενώ το αντίστροιρο συμβαίνω την περίοδο του
καλοκαιριού. Για τη μεταιρορά των ενεργειακών ιρορτίων υπεύθυνη είναι η Γεωθερμική Αντλία
θερμότητας (Geothermal Heat Pump ή για συντομία GHP)

Λ :

τήα Γεωθεοαικήε Λντλίαε θεοαότηταε (ΓΛΘ)

Η λωτουργία ενός γεωθερμικού συστήματος στηρίζεται στην ανταλλαγή θερμότητας μεταξύ εδάιρους και
κλιματιζόμενου χώρου. Το χεηιώνα δηλαδή, απορροιρά από το έδαιρος, ένα υψηλό για την εποχή θερμικό
φορτίο και το αποδίδω στην εγκατάσταση, ενώ το κα>νθκαίρι μεταφέρω το υψηλό, σε σχέση με τη Γη,
θερμικό ιρορτίο από τον κλιματιζόμενο χώρο προς το έδαιρος, που δύναται να το απορροφήσει,
επιφέροντας την ψύξη του χώρου
Ο ρόλος μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας είναι η μεταιρορά του ενεργειακού ιρορτίου, από και προς
το έδαφος. Ο υψηλός συντε>χστής απόδοσης που παρουσιάζω οιρείλεται στην υψηλή, μη κορεσμένη
θερμοκρασία του εδάφους. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας χρησιμοποιεί τη θερμοκρασία του
υπεδάφους για την εξάτμιση του υγρού φρέον και με τη βοήθεια της η>νεκτρικής ενέργειας συμπιέζω το
αέριο πια φρέον, με στόχο την ανύψιοση της πίεσης και θερμοκρασίας του. Το αέριο φρέον αποδίδει τη
θερμοκρασία του στον κλιματιζόμενο χώρο, ειρόσον έρχεται σε μία διεπιφάνεια με το νερό ή αέρα
ανακυκλοφορίας θέρμανσης ή ψύξης του κτιρίου, δια μέσου ενός εναλλάκτη θερμότητας. Ο θερμός αέρας
ή το θερμό νερό μεταβιβάζονται στο κτίριο με στόχο τη θέρμανση του, ενώ το υγρό πια φρέον
εκτονώνεται για τη πτώση της πίεσης του. Η επανάληψη του κύκλου δημιουργεί τη συνεχή θέρμανση του
κτιρίου. Για την ψύξη του κτιρίου αντιστρέφεται ο κύκλος του φρέον με ατιοτέ?χσμα το έδαιρος να
αποτελεί τον αποδέκτη της θερμότητας, ενώ το κτίριο την πηγή ενέργειας, δηλαδή α>ς εξατμιστής. Σε
αυτή την αρχή της θερμοδυναμικής βασίζεται η χρήση των γεωθερμικών εναλλακτών (γεωεναλλάκτες),
που κατά μια έννοια «μεταφέρουν», με τη βοήθευχ της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, τους 15-17° C
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του υτιεδάφους μέσα στο ιαίριο, κστσνα>νώνοντας έτσι την ε?νάχιστη δυνατή η>χκτρική ενέργεια. Κατ'
ανάλογο τρόπο, το χειμώνα, το γεωθερμικό σύστημα καλχίται να ανυψώσει τους 15-17° C του υπεδάςκτυς
για να ζεστάνπ το εσωτερικό του κτιρίου. Η διαδικασία αυτή ττροϋποθέτπ ένα συνεχόμενο κύκλο
εξάτμισης, συμττίεσης, συμπύκνωσης και εκτόνωσης. Το ψυκτικό υγρό που κυκλοιρορεί μέσα στην αντλία
θερμότητας χρησιμοποιείται ως μέσο μεταφοράς της θερμότητας.
Είναι ένα σύστημα που μπορεί να μεταφέρει την θερμότητα από τον θερμό χώρο στον ψυχρό χώρο.
Την ίδια δουλειά κάνει το ψυγείο ενός σττιτιού ή ένα αττλ,ό κ>νΐματιστικό με τον αέρα. Να σημειωθεί ότι
τα συμβατικά κλιματιστικά μηχανήματα αδυνατούν σχεδόν να ζεστάνουν το χώρο σε θερμοκρασίες
κάτω των 0 °C
Η γεωθερμική αντλία, αντί να χρησιμοποιεί τον αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος για να
αποβάλλει ή να αντλεί θερμότητα, χρησιμοποιεί τη θερμότητα που περικλείει το έδαφος,
εκμεταλλευόμενη την σταθερή θερμοκρασία του. Η ανταλλαγή της θερμότητας γίνεται με ένα
σύστημα σωληνώσεων, κατάλΛηλαι τοποθετημένιον στο οποίο κυκλοφορεί νερό.
Οι ΓΑθ νερού-νερού χρησιμοποιούνται κυρίως για θέρμανση και ψύξη κτιρίου, όπως επίσης και για
παροχή ζεστού νερού χρήσης. Εγκαθίστανται στα περισσότερα συστήματα ΓΛΘ παρόλο που ορισμένοι
κατασκευαστές διαθέτουν επίσης ΓΛθ νερού-αέρα.
Σλ αντίθεση με την κατάσταση πριν 10 χρόνια, σήμερα ΓΛΘ νερού-νερού υψηλή απόδοσης είναι
διαθέσιμες στην αγορά.
Συνήθως χρησιμοποιούνται σπειροειδής (scroll) συμπιεστές με ρύθμιση on-off και σαν ψυκτικά υγρ» τα
R407C ή R134a με την τάση να αντικατασταθούν από το R410A, το οποίο έχει καλύτερες ιδιότητες
μετάδοσης

θερμότητας

και καλ^ύτερη απόδοση

σε

αναστρέψιμα

συστήματα

γα

λατουργία

θέρμανσης/ψύξης. Μελλοντική τάση είναι η εισαγωγή συμπιεστών μεταβλητής ισχύος.
Ο συντελεστής ενεργειακής απόδοσης (COP) τιον ΓΛΘ ορίζεται ο λόγος της αποδιδόμενης ενέργειας
προς την ηλεκτρική κατανάλωση. Ο εποχιακός συντελεστής απόδοσης (SPF) είναι το ολοκλήρωμα του
COP κατά την περίοδο θέρμανσης ή / και ψύξης. Τυπικές τιμές των COP και SPF για συνδυασμό της
ΓΛΘ με ΓΕΘ και ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης είναι μεταξύ 3,5 και 5,0. Στην περίπτωση που η ΓΛ θ
συνδέεται με σύστημα ανοιχτού βρόχου δηλαδή με υδρογεώτρηση, οι τυπικές τιμές ταχν COP και SPF
είναι μεταξύ 4,0 και 6,5.
Αντίθετα με τις αντλίες θερμότητας αέρα-αέρα, οι τιμές των COP και SPF των ΓΛΘ πλησιάζουν μεταξύ
τους δεδομένων των σταθερών παραμέτρων λειτουργίας του συστήματος ΓΛΘ. Γενικά, όσο μικρότερη
είναι η θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ ΓΛΘ και νερού για θέρμανση και ψύξη των κτιρίων, τόσο
υψηλότερο είναι το COP.

Εικ. 5.1:£χηματικό διάγραμμα μιας αντλίας θερμότητας αου χρησιμοποιείται για Οέ{ηιανση (ευγενική χορηγία του GeoHeat Center, Klamath Falls, Όρεγκον, ΗΠΛ)

2.

Κωνικά Κλειστά Γεωθερμικά Συστήματα

Στις ^ριπτώσης όπου δεν υπάρχει διαθεσιμότητα χώρου, ή η τοποθέτηση του γεαιεναλλάχτη στη
θεμελίίοση δεν είναι εφικτή και το κάθετο γεωθερμικό σύστημα απαντά σε ακριβή κατασκευασακή λύση,
τότε η κωνική διάταξη ίσως να ατιοτείαπ μία βεί^τιστη μέση λύση. Ο στόχος της κωνικής διάταξης είναι
να περιορίσει όσο το δυνατόν περισσότερο τις απαιτήσεις του περιβάλλοντα χώρου δημιουργώντας
τοπικές εκσκαιρές για την ταφή του κωνικού γεωεναλ>νάκτη. Η κωνική διάταξη είναι ακριβότερη
κατασκευαστική λύση από την οριζόντια διότι απαιτεί σκελετούς από ανοξείδωτο ή πλαστικό για την
υποστήριξη του γεωσυλλέκτη. Το πλήθος των κώνων που απαιτούνται είναι συνάρτηση των θερμικών ψυκηκών φορτίων του κλιματιζόμενου χώρου. Η κωνική διάταξη είναι αδύνατον να τοποθετηθεί στη
θεμελίωση του κτιρίου, παρά μόνον στον περιβάλλοντα χώρο. Οι απαιτήσεις του περιβάλ>νθντα χώρου
είναι αρκετά μικρότερες ατώ αυτές του οριζόντιου συστήματος.

3.

Κάθετα Κ?χκττά Γεωθεοαικά Συστήαατα

Στις ΤΕπριπτώσεις ότωυ τα ανοικτά,

Komicd

και οριζόντια συστήματα δον είναι εφικτά, τότε το κάθετο

κλειστό γεωθερμικό σύστημα είναι η βέίντιστη λύση. Λττοτεϊχί το ακριβότερο σύστημα στην κατασκευή
του αττό όλα τα άλλα, λόγω του υψηλού κόστους ανόρυξης των οττών, για την ταφή του γεωεναλλάκτη.
Η πρωταρχική κατασκευή γινόταν με την τοποθέτηση διπλού γεωεναλλάκτη στο έδαφος, ενώ τώ{χι πια
τοποθετούνται τετραπλοί συλλέκτες, με σκοπό τη μείωση του κόστους κατασκευής. Ωστόσο η
τοποθέτηση τετραπ>.ών συλλεκτών πρέπα να εφαρμόζεται με προσοχή, λόγω του ρωγμών που είναι
πιθανό να δημιουργηθούν, ως αποτέλεσμα των διαφορετικών συστολών /διαστολών, που υπόκεινιαι σε
θερμικό στρες σε πολύ μικρό χώρο. Το πλήθος των κάθετων γεωεναλ>Λκτών που απαιτούνται εξαρτάται
από τα θερμικά - ψυκτικά ιρορτία της εγκατάστασης. Τα κάθετα γεωθερμικά συστήματα απαιτούν
ελάχιστο χώρο, παρουσιάζουν σταθερούς συντελεστές απόδοσης (λόγω βάθους και ελαχιστοποίησης της
διακύμανσης

της

θερμοκρασίας

του

εδάιρους)

και

απαιτούν

μικρότερους

ανακυκλοιρορίος.

Εικ. S

Αρχή κοτακόρυφου συοτήματος γεωθερμίες αντλίας βερμότητας

κυκλοφορητές

m

Στις TCpurtckjcu; όπου το φρέον εισάγεται απευθείας από τη γεωθερμική αντλία θερμότητας στο όδαφος,
χωρίς τη δημιουργία του 1ου βρόγχου ανακυκ?ο)φορίας νερού στον γεωενα>ν>Λκτη, τότε το σύστημα αυτό
ονομάζεται σύστημα άμεσης εκτόνωσης [Direct Expansion System], Παρόλο που τα συστήματα άμεσης
εκτόνωσης παρουσιάζουν υψηλούς συντε)νεστές απόδοσης δεν είναι αρκετά διαδεδομένο. Σε αντίθεση με
οποιοδήποτε άλλο οριζόντιο γεωθερμικό σύστημα, απαιτεί μικρότερο χώρο λόγω της καλύτερης
μετας)οράς της θερμότητας. Η μετας>ορά γίνεται απευθείας από το ψυκτικό στο έδαφος και αντίστροιρα.
Τα συστήματα άμεσης εκτόνωσης δεν απαιτούν αντί-χαγετική προστασία.

5.ΥΒοιδικά Γεωθεοαικά Συστήιιατα.

Τα υβριδικά γεωθερμικά συστήματα παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον όταν πρόκειται για μεγάλες
κτιριακές εγκαταστάσεις και αστικές περιοχές. Τα υβριδικά γεωθερμικά συστήματα εφαρμόζονται σε
ασηκές περιοχές όπου η δημιουργία υδρογεωτρήσεων ή η τοποθέτηση του γεωεναλλάκτη είναι σχεδόν
ανέφικτη. Τα υβριδικά συστήματα χρησιμοποιούν γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού - αέρα και όχι
νερού-νερού.
Ένα υβριδικό γεωθερμικό σύστημα αποτε>χίται από τις γεωθερμικές αντλίες νερού-οέρα, έναν πύργο
ψύξης και ένα σύστημα καυστήρα - λέβητα. Παρόλο που δεν επιτυγχάνεται η απελευθέρίοση από το
πετρέλαιο θέρμανσης η εξοικονόμηση χρημάτων που παρουσιάζουν αγγίζει το 45%. Είναι σημαντικό να
αναφέρουμε ότι σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν κανάλια διανομής του αέρα και η εισαγωγή νωπού /
φρέσκου αέρα στο σύστημα είναι αναγκαστική, διότι οι γεωθερμικές αντίν,ίες θερμότητας νερού-αέρα,
λειτουργούν μονάχα όταν εισέλθει και νωπός αέρας στο σύστημα.
Η φιλοσοφία λειτουργίας ενός υβριδικού γεωθερμικού συστή^ιατoς δεν απέχει από τον κλασικό τρόπο
ενός ανοικτού ή κλειστού γεωθερμικού συστήματος. Στηρίζεται στη διοχέτευση νερού σε σταθερή
θερμοκρασία στις γεωθερμικές μονάδες νερού-αέρος, με τη διαφορά όμως ότι αυτή επιτυγχάνεται
τεχνητά, άλλοτε από το σύστημα καυστήρα-λέβητα κι άλλοτε από τον πύργο ψύξης. Το υβριδικό
γεωθερμικό σύστημα στηρίζεται σε τεχνητή δημιουργία σταθερής θερμοκρασίας, ενώ το κλασικό
γεωθερμικό στηρίζεται στη σταθερή θερμοκρασία του εδάιρους.
Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε υβριδικά συστήματα, από
κοινού με ηλιοθερμικά.

5.1.3

ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ετπλογή της γεωθφμίας παρουσίαζα αρκετά προτερήματα, με επίκεντρο του ενδιαφέροντος το
σημαντικά μειωμένο κόστος λατουργιας και την περιβαλλονηκή ευαισθησία του καθενός. Λόγω της
χρμηλής κατανάλωσης που παρουσιάζα ο γεωθερμικός κλιματισμός, εξοικονομεί χρήματα περισσότερο
από 55%-70% σε σύγκριση με τη θέρμανση που βασίζεται στο πετρέλαιο / αέριο. Η συντήρηση του
εξοπλισμού είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Η ευε?νΐξίσ, άνεση και αυτονομία που παρουσιάζουν αποτελεί ένα
ακόμα προτέρημα των συστημάτων. Με τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας είναι δυνατή η παραγωγή
ζεστού νερού κατανάλωσης, η αυτονομία ανά χώρο και ο συνδυασμός με οποιοδήποτε σύστημα
θέρμανσης ή ψύξης.

1. Ενδοδαπέδια θέρμανση.
Ένα γεωθερμικό σύστημα σε συνδυασμό με ενδοδαπέδια θέρμανση τταρουσιάζει τον υψηλότερο
συντε>χστή απόδοσης και το χαμη)νότερο ?χιτουργυτό κόστος. Λυτό οςιείλετσι στις χμμηϊνές
θερμοκρασίες που απαιτούνται για την ενδοδαπέδια θέρμανση. Η ενδοδαπέδια θέρμανση θερμαίνει
δομικά στοιχεία του χώρου με αποτέ?α;σμα να παρουσιάζα αδράνεια σε γρήγορες κ?νΐματικές εναλλαγές.
Για αυτό το λόγο και προτιμάται σε ορεινά κλίματα όπου οι κλιματικές εναλλαγές είναι αργές και η
θέρμανση απαιτείται συνεχώς. Βέβαια, αν πρωταρχικός στόχρς είναι η ψύξη του κτιρίου, τότε η
ενδοδαπέδια θέρμανση δεν αποτελεί την καλύτερη λύση. Με την ενδοδαπέδια θέρμανση αητυγχάνεται
μερικός δροσισμός του κτιρίου αλ?Λ κι αυτός με την επιφύλαξη της υγροποίησης του δαπέδου, θ α
πρέπει να αποφεύγεται η χρήση της ενδοδαπέδιας σωλήνιοσης για την ψύξη του χώρου, διότι προκαλεί
υγρασία στο σκυρόδεμα του κτιρίου.

2. θέρμανση - Ψύξη με Fan Coil.
Ένα σύστημα με εξαναγκασμένη ανακυκλοιρορία αέρα, φροντίζει για τον κλιματισμό του κτιρίου. Το
σύστημα διανομής του ενεργειακού φορτίου με Fan Coil Units αποτελεί τον πληρέστερο τρόπο για την
ψύξη ή θέρμανση του κτιρίου. Σε αυτήν την περίπτωση τοποθετούνται fen coils δαπέδου ή οροφής, τα
οττοία μπορεί να είναι είτε εμφανή είτε κρυφού τύπου. Σε ένα κεντρικό σύστημα με fen coils, παρέχεται η
δυνατότητα αυτονομίας ανά κλιματιζόμενο χώρο. Για κάθε μονάδα ανακυκλοφορίας αέρα ελέγχεται η
ταχύτητα προσαγωγής του αέρα, η On/Off λειτουργία και η θερμοκρασία του εκάστοτε χώρου. Η
γεωθερμική αντλία θερμότητας που χρησιμοποιείται για τον κλιματισμό του χώρου παρουσιάζει
χαμηλότερο συντελεστή απόδοσης από αυτές της ενδοδαπέδιας θέρμανσης, αλλά αρκετά υψηλότερο από
αυτές που χρησιμοποιούνται σε συστήματα κλασικής θέρμανσης με σώματα καλοριφέρ. .Οταν η ψύξη
του χώρου είναι πρωταρχικός στόχρς, τότε η εγκατάσταση των fan coOs είναι αναπόφευκτη. Σε γενικές

γραμμές, η εξοικονόμηση χρημάτων, που προκύτττει από το σύστημα θέρμανσης με fen coil, ανέρ^ρται σε
55%, σε (η^ση με ένα κλασικό σύστημα καυστήρα - λέβητα. Σε ότι ας>ορά την ψύξη, η εξοικονόμηση
χρημάτων αναμένεται να ξεπεράσει το 34% σε σχέση με ένα κλασικό σύστημα κεντρικού κλιματισμού
αέρος - νερού.

3.

Ζεστό νερό κατανάλωσης - θέρμανση πισίνας

Η γεωθερμία μπορεί να παράγει ζεστό νερό κατανάλωσης για χρήση και θέρμανση πισίνας. Η επιτυχία
του συστήματος βασίζεται είτε σε αυτόνομες μονάδες ή σε συστήματα desuperheaters. Τα γεωθερμικά
συστήματα μπορούν να συνδυαστούν με ηλιακό θερμοσίφωνα και ηλεκτρικές αντιστάσεις. Η χρήση του
ηλιακού θερμοσίφωνα στην παραγωγή του ζεστού νερού κατανά>Λ)σης στοχεύει στην εξοικονόμηση
ενέργειας. Η δε εγκατάσταση των ηλεκτρικών αντιστάσεων, στοχρύει στην back-iq) λατουργία του
συστήματος σε περίπτωση βλάβης, είτε του ηλιακού θερμοσίφωνα είτε της γεωθερμικής ανι}..ίας
θερμότητας. Η θέρμανση της πισίνας με γεωθερμία αποτελεί μια δαπανηρή αρχική
επένδυση, διότι απαιτεί μία αυτόνομη εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας, που διαχωρίζεται
από τον κεντρικό κλιματισμό. Ωστόσο, η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται ξεπερνά το 60% από την
κλασική μέθοδο θέρμανσης με καυστήρα πετρελαίου.

Λβαθήε γεωθεοαία και ιααατικόε τουρισαός

Στις περιπτώσεις όπου γίνεται χρήση ιαματικών νερών σε τουριστικές εγκαταστάσεις και η θερμοκρασία
ή καταλληλότητα της χημυ<ής σύστασης του, δεν το επιτρέπει για επιπλέον θέρμανση του κηρίου ή
παραγωγή ζεστού νερού κατανάλωσης, τότε η αβαθής γεωθερμία αποτελχί μία βέλτιστη ενεργειακή
λύση. Είναι πλέον γνωστό όη οι μονάδες γεωθερμίας παρέχουν τη δυνατότητα παραγωγής θερμού ψυχρού νερού για τον κλιματισμό και ζεστού νερού κατανάλωσης, καταργώντας το σύστημα καυστήραλέβητα και τον πύργο ψύξης. Σε συνδυασμό με τα ιαμαηκά νερά όμως, μπορούν να επιτύχουν
συντελεστές υψηλότερους των 6.2 με αποτέ>χσμα να δημιουργούν τεράστια μεγέθη εξοικονόμησης. Για
την επιτυχία του συστήματος απαιτείται ένα πρωτεύον δίκτυο και η αναγκαία ποσότητα των ιαματικών
νερών. Η συγκεκριμένη εφαρμογή έγμ προσελκύσει αρκετό ενδιαφέρον σε ιδιοκτήτες μονάδων που
χρησιμοποιούν τα ιαμαηκά νερά, με στόχο τη μερική τροποποίηση των μονάδων για την εφαρμογή του
συστήματος.
^

\ 1':

V -ωθεοαία και συστήαατα εέοικονόαησηι: της ενέργειας

^

Τα αβαθή γεωθερμικά συστήματα συνδυάζονται με συστήματα εξοικονόμησης της ενέργειας όπως λ,χ.

^

έναν ηλιακό θερμοσίφωνα, φωτοβολταΐκά κ.α. Ο συνηθέστερος τρόπος να εξοικονομήσουμε ενέργεια σε

q
(Πϊνδυασμό με ένα γεωθερμικό σύστημα είναι η χρήση ενός ηλιακού θερμοσίφωνα, τόσο για την
^

ταιραγωγη του ζεστού νερού κατανάλωσης όσο και για την ανύψωση της θερμοκρασίας του νερού που

■

ανακυκλοφορεί στον γεωσυλ>^έκτη. Με αυτή τη μέθοδο, η περίσσεια ενέργεια που μπορεί να παραχθεί
από ένα ηλιακό πλαίσιο διο;ρττεύεται αρχικά στο boiler για την παραγωγή του ζεστού νερού

Μ

κατανά)αοσης και μετέπητα στο πρωτεύον δικτύου ανακυκίακρορίας του γεωσυλλέκτη. Λυτό ωστόσο,
συνδυάζεται και με τη θέρμανση του δο;ρήου αδρανείας ανακυκλοφορίας του ζεστού νερού στην

^

ενδοδαπέδια ή στα fan coils.

.. εωθεοαίακαιθεοαοκήπια

Η συνηθέστερη ειραρμογή ενός γεωθερμικού συστήματος στη γεωργία είναι η θέρμανση και η ψύξη των
θερμοκηπίων. Λόγω των υψηλών θερμικών/ψυκτικών απαιτήσεων και την παρουσία των υφιστάμενων
υδρογεωτρήσεων, οι γεωθερμικές εφαρμογές στα θερμοκήπια περιορίζονται στα ανοικτά τύπου
κυκλώματα. Τα κλειστού τύπου κυκλώματα αποτελούν μία ελκυστική λύση όταν το θερμοκήπιο
βρίσκεται υπό κατασκευή.
Η θέρμανση ή ψύξη του θερμοκηπίου πραγματοποιείται από γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νεροόνερού ή νερού - αέρος. Στην τελευταία περίπτωση επιτυγχάνεται τόσο η θέρμανση όσο και η ψύξη του
θερμοκηπίου με κανάλια αέρα. Η εξαναγκασμένη ανακυκλοφορία του αέρα σε συνδυασμό με την
εισαγωγή του νωπού αέρα στην εγκατάσταση αποτελεί μία ε>νκυστική πρόταση εφαρμογής διότι δεν
απαιτεί επιπλέον εξοπλισμό. Περαιτέρω, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας νερού-αέρος παρέχουν τη
δυνατότητα διαφορετικού κλιματισμού ανά τμήμα του θερμοκηπίου. Λυτό σημαίνω ότι έχουν τη
δυνατότητα τόσο να θερμαίνουν έναν χώρο όσο και να ψύχουν έναν άλλο ταυτόχρονα.
Στην περίπτωση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας νερού - νερού, απαιτείται είτε σωλήνωση στο
εσωτερικό του θερμοκηπίου είτε μονάδες εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας αέρα. Στην τελευταία
περίπτωση επιτυγχάνεται η θέρμανση και ψύξη του χώρου αλλά με βεβιασμένη ανακυκλοφορία αέρα.
Εναλλακτικά, θα επιτευχθεί μονάχα η θέρμανση και ο δροσισμός του θερμοκηπίου πού ίσως με την
σκίαση και τις κουρτίνες που χρησιμοποιούνται να είναι ικανοποιητικά. Η μέθοδος μεταφοράς του
ενεργειακού φορτίου στο εσωτερικό του θερμοκηπίου θα είναι ετπλογή του εκάστοτε ιδιοκτήτη.

Μ

\ |<»θήΓ νεωθεοαία και παοαγωτικές διεργασίες.

Η χρήση των αβαθή γεωθερμικών συστημάτων στις παραγωγικές διεργασίες είναι εφικτή όπου

^

απαιτείται μέση θερμοκρασία θερμού νερού ή αέρα. Συνδυάζεται με συστήματα εξοικονόμησης της

®

ενέργειας και ανάκτησης της θερμότητας. Κλασσικό παράδειγμα αποτελεί μία διεργασία που είναι

^

εξώθερμης αντίδρασής ή μία εκροή χαμηλής θερμοκρασίας νερού, όπου η ανάκτηση της σε έναν

^

εναλλάκτη θερμότητας δεν είναι εφικτή για την εξοικονόμηση της ενέργειας. Το βασικό πλεονέκτημα

ΤΓου βρέχουν οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας στην τταραγαητική διεργασία είναι ότι δύναται να
καταναλώσουν 1KW ηλεκτρικής ενέργειας για την τιαραγωγή τουλάχιστον 4KW-6KW θερμικών ή
ψυκτικών (ρορτίων.

-Έωθερμία και αντί-τιαΎετικτι προστασία.

Το γεωθερμικά συστήματα συνδυάζονται με ενδοδατιέδιες σωληνώσεις για το λιώσιμο των πάγων από
τις ράμπες, τα πεζοδρόμια και του δρόμους. Το σύστημα επιλέγέται σε τοποθεσίες όπου οι θερμοκρασίες
περιβάλλοντος είναι χαμηλές και η ρήψη χιονιού δυσχεραίνει την πρόσβαση στην εγκατάσταση. Το
σύστημα λειτουργεί αυτόνομα από τον υπόλοιπο κλιματισμό του χώρου και δεν επιβαρύνει με επιπλέον
δαπάνη τη συνολική λειτουργία της εγκατάστασης. Η αντί-παγετική προστασία μπορεί να συνδυαστεί σε
I σκάλες, ράμπες, πεζοδρόμια, κεντρικές εισόδους κατοικιών κ.ο.κ.

■Βαθήε νεωθεοαία και θα>αισσινό νεοό.

Η χρήση της θαλάσσιας υδροιρορίας για τον κλιματισμό κτηριακών εγκαταστάσεων αποτελεί έναν από
τους οικονομικότερους τρόπους κ>^ιματισμού. Η εφαρμογή της γεωθερμίας στη μέθοδο κλιματισμού
καταργεί το σύστημα θέρμανσης με καυστήρα-λέβητα και οπηιοδήποτε κεντρικό σύστημα ψύξης. Για
την αποφυγή των επικαθίσεων και διάβρωσης λόγω της υφα>^μυρότητας του νερού χρησιμοποιούνται
είτε γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με εναλλάκτη Νικελίου/Τιτανίου είτε σύστημα με κλειστό
κύκλωμα ανακυκλοφορίας 1ου βρόγχου. Στην πρώτη περίπτωση ο συντελεστής απόδοσης του
γεωθερμικού συστήματος είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας του υδροφόρου ορίζοντα. Στην τελευταία
περίπτωση υπάρχει δυνατότητα βελτιστοποίησης του συστήματος με τη χρήση δοχείων αδρανείας στο
πρωτεύον κύκλωμα. Τα σενάρια εξοικονόμησης επέρχονται από τη μη συνεχή λειτουργία του

(

υποβρυχίου συγκροτήματος, τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του νερού ανακυκλοφορίας με στόχο την
αύξηση του συντελεστή απόδοσης στις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, την ελαχιστοποιημένη

του εξοπλισμού λόγω της ανύπαρκτης υφαλμυρότητας και τέλος τη μερική ισοστάθμιση των
I συντήρηση
ενεργειακών ισοζυγίων μεταξύ παραγωγής ζεστού νερού κατανάλωσης και ψύξης του κτιρίου.
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5.1.4 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Noun0iruic6 τιλαίσνο / Λδποδότηση
Το ΦΕΚ που διέππ τα γεωθερμικά συστήματα κ>>,ιματισμοΰ επιτρέπει την ανόρυξη γεωτρήσεων για
ανοικτά και κλειστά γεωθερμικά συστήματα. Η εκμετάλλευση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα για
θέρμανση - ψύξη αποτελεί μία νέα κατηγορία υδρογεωτρήσεων και η χορήγηση άδειας εγκατάστασης
του υδροφόρου ορίζοντα δεν υπόκειται στην υφιστάμενη νομοθεσία περί υδρευτικών ή αρδευτικών
γεωτρήσεων. Με άλ?.α λόγια, επιτρέπει την ανόρυξη των απαραίτητων υδρογεωτρήσεων για την
αξιοποίηση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα με την προίίπόθεση ότι το σύστημα επανεισάγη
ολόκληρη την ποσότητα του νερού που αντλήθηκε από τον υδροφόρο ορίζοντα χωρίς να μεταβάί,ει
τη (ρυσικοχημική σύσταση του. Αξίζει να αναφερθεί ότι η νομοθεσία είναι υπό εξέταση με σκοπό την
τροποποίηση της.

οτικό Πλαίσιο Στύοιέυε / Επιγοοττπίσειε

Τα γεωθερμικά συστήματα κλιματισμού επιχορηγούνται από το Το 4ο ΚΠΣ και την τουριστική
ανάπτυξη ή τον εκσυγχρονισμό. Στις συνολικές δαπάνες συμπεριλαμβάνονται η ανόρυξη των
υδρογετρήσεων, ο γεωσυλλέκτης, τα δίκτυα διανομής του νερού, οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας,
ο ηλεκτρολογικός πίνακας, οι μελέτες και η επίβλεψη του έργου καθώς επίσης και οι μονάδες
εξαναγκασμένης ανακυκλοφορίας αέρα ή ενδοδαπέδια θέρμανση. Την επιχορήγηση έχουν το
δικαίωμα να την λάβουν νομικά πρόσωπα και μόνον, κι εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της
επιχορήγησης. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι συνάρτηση του κεντρικού άξονα στον οποίο υπάγεται
η επιχορήγηση. Στο τομέα του εκσυγχρονισμού το τιοσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται βάσει της
γεωγραφικής τοποθεσίας που υπάγεται το έργο, ενώ στο τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
είναι σταθερή σε ολόκληρη την Ελληνική ετηκράτεια.

5.1.5 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΒΛΘΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ

nr.niikt>lovTiK0c Επιπτώσεις
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκάστοτε γεωθερμικής εγκατάστασης ενδέχεται να προέλθουν
τόσο από την κατασκευή και τις τυχόν κακοτεχνίες του έργου, όσο και από την κακή συντήρηση και
τη λητουργία αυτού. Όμως, η κατασκευή και η συντήρηση του έργου αποτελεί μια επίπτωση
περιορισμένου χρονικού διαστήματος και είναι μερικών ημερών μονάχρ. Κατά τη διάρκεια
κατασκευής του έργου, το γεωτρύπανο δημιουργεί θόρυβο, αέριους ρύπους και δονήσεις κατά τη
216

\η

διάτρηση, οι

otoiov

είναι μικρής διάρκειας και σονήθαις βρίσκονται εντός των επιτρεπτών ορίων.

Κατά τη διάτρηση συνηθίζεται η χρήση ενός μίγματος νερού/ σαπουνιού που δημιουργεί αιρρό, ο
οποίος διοχετεύεται από το σημείο της γεώτρησης σε καθορισμένο χώρο εντός της ιδιοκτησίας, ότιου
και διαλύεται σε μικρό χρονικό διάστημα από μόνος του, χωρίς να υπάρχουν οποιοσδήποτε μορςχής
κατάλοιπα.

I ΐΓ.ρίβα>Αοντικέε επιπτώσειε από nc νεωθεοαικέε αντλίεε

Η σημαντικότερη αρνητική επίπτωση ενός γεωθερμικού συστήματος είναι η διαφυγή του
αναψυκτικού. Το αναψυκακό υγρό είναι απαραίτητο στα κλειστά κυκλώματα, για την αποφυγή
δημιουργίας πάγου, στα υπόγεια δίκτυα του γεωσυλλέκτη. Γνωστά χημικά που χρησιμοποιούνται
ως αναψυκτικά είναι η μεθανόλη, η αιθανόλη κ.α. Ο τρόπος διαιρυγής των αναψυκτικών είναι
αποτέλεσμα κακοτεχνίας ή διάβρωσης.

Πεοιβαλλονακέε επιπτώσειε από τα κλειστά κυκλώαατα.

Τα κάθετα κλειστά γεωθερμικά συστήματα αποτείνουν απειλή για την ισορροπία του περιβάλλοντος,
μονάχα στην περίπτωση, που η "τσιμέντωση" της γεώτρησης έχα δημιουργήση ρωγμές και ο
υπόγειος υδροφόρος ορίζοντας νχμ μολυνθεί είτε από τη διείσδυση ενός επιφανειακού υδροφόρου,
είτε από τυχόν διαφυγή αναψυκακού υγρού από ας σωληνώσεις του γεωσυλλέκτη. Η βλάβη είναι
αποτέλεσμα της διαφορεακής θερμικής αγωγιμότητας μεταξύ του αναψυκακού και του τσιμέντου ή
"μπετονίτη" που έ3ρ:ι χρησιμοποιηθεί. Το τσιμέντο που περικλεία τη σωλήνωση του γεωσυλλέκτη
δρα ως θερμομονωακό, χωρίς όμως να αντέχρι τη διαφορά της αγωγιμότητας με αποτέλεσμα να
δημιουργεί ρωγμές από μέσα προς τα έξω. Γι' αυτό το λόγο σε αρκετές περιπτώσεις
χρησιμοποιούνται θερμικά εμπλουτισμένα μείγματα για την τσιμέντωση των κάθετων οπών. Τέλος,
σε αρκετές περιπτώσεις για την γρηγορότερη και αποτελεσμαακότερη προαγωγή της θερμότητας
χρησιμοποιούνται αποστάτες για να κρατούν σε απόσταση τους δύο σωλήνες του γεωσυλλέκτη και
να μειώνουν την ποσότητα του γεμίσματος. Σε αυτή την περίπτωση, το ποσοστό δημιουργίας
ρωγμών είναι ακόμη μεγαλύτερο διότι ο αποστάτης κατέ^ρπ έναν συντελεστή αγωγιμότητας που κι
αυτός με τη σειρά του είναι διαφορετικός από τους άλλους.

ncpiBoXXovnictc επυπώσεκ από τα ανοικτά κυκλώαατα.

Σε ένα ανοααό γεωθερμικό σύστημα κατά τη διάρκεια της θέρμανσης, η αντλία θερμότητας θα κάνει
χρήση των υτιόγειων ρευμάτων τιου θα αντλούνται μέσω της ^ραγωγυτής γεώτρησης, θα θερμαίνουν
το πτητικό υγρό της ΓΛΘ στον εναλλάκτη θερμότητας και θα επιστρέψουν στον ταμιευτήρα από
όπου προήλθαν μέσω της γεώτρησης επανεισαγωγής, χωρίς να έχουν έρθα σε επας>ή τα δύο υγρά
μεταξύ τους. Το τελευταίο επιτυγχάνεται αρκετά εύκολα είρόσον χρησιμοποιούνται κατάλληλοι
εναλλάκτες θερμότητας που απαγορεύουν την επικοινωνία των δύο υγρών ακόμα και στην περίπτωση
της διάβρωσης. Ο μελετητής θα πρέπει να σχεδιάσει ένα σύστημα με όσον το δυνατόν μικρότερη τη
μεταβολή της διαφοράς της θερμοκρασίας του αντλούμενου νερού, για να μην μεταβάλει τη
θερμοκρασία του υδροφόρου από όπου προήλθε. Τέλος, η διαδικασία εμπλουτισμού της γεώτρησης
επανεισαγωγής αποτελεί, ίσως, το πιο δύσκολο κατασκευαστικό τμήμα της συνολικής ειραρμογής και
προϋποθέτει τη μη ύπαρξη αλλαγής στη (ρυσικοχημική σύσταση του υγρού, δηλαδή τη μη ανάμειξη ή
χρήση του νερού σε οποιαδήποτε άλλη διεργασία.Σε ότι αςκιρά στην ανάπτυξη των σχετικών αγορών,
οι ρυθμοί ανάπτυξης στην ΕΕ δείχνουν πως θα ξεπεραστούν οι στόχοι που είχαν τεθεί στη Λευκή
Βίβλο για τις ΛΠΕ για το 2010. Και να σκεφτεί κανείς πως η ΕΕ έρχτται μόλις τρίτη στην κούρσα
μετά τις ΗΠΛ και τις ασιατικές χώρες. Η άλλη τΛευρά του νομίσματος βέβαια είναι πως σ' αυτή την
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κούρσα δεν συμμετέχει δυστυχώς η Ελλάδα, τουλάχιστον ως προς

to

κομμάτι εκείνο που αιρορά την

γεωθερμική παραγωγή ηλεκτρισμού.
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αντλία

καταναλώνει
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αποδίδει,συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην εξοικονόμηση ενέργειας.
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5.2
5.2.1

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΑ

Οχ γείοθερμνκές εγκαταστάσεις ατιοτελοχ^ν πεδίο μελετών καχ πωλήσεων αρκετών εταιριών οι οποίες
προμηθεύουν εξοπλισμό για την εγκατάσταση και λειτουργία μιας γεωθερμικής εγκατάστασης.
Βεβαία ανάλογα τη δομή που θα έχπ η γεωθερμική εγκατάσταση , ο εξοπλισμός που θα την αποτελεί
ποικίλει τόσο σε είδος όσο και σε κόστος.
Βασικά δομικά στοΐ3ρπά μια γεωθερμικής εγκατάστασης όπως έχουν σναφερθεί σε πολλνά σημεία
αυτής της εργασίας είναι οχ γεωεναλλακτες.
Τους

γεωεναλλακτες

ή αλλιώς εναλνλακτες θερμότητας κατά τις γεωθερμικός εγκαταστάσεις

αποτελούν σωληνώσεις από πολυαιθυλένιο. Η διαστασιολογηση ποικίλοι ανάλογα με την
εγκατάσταση και τη δομή .Σε γενικές γραμμές και σύμφωνά με όσα έχει δείξα η πράξη και το
αποτέλεσμα αυτής , σε εγκαταστάσεις με

κατακόρυφους βρόγχους χρησιμοποιούνται σωλήνες

πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 με διάμετρο Φ40.

Σωλήνας HDPE
Υψηλής Πυκνότητας Π ολυαιθυλένιά

Εικ. 5.3 :Απεικ6νκπι οοΛήνα πολυαιθυλενίΐΗ) διαφόρων διαμέτρων

Οι σωληνώσεις αυτές τοποθετούνται ανά τετράδες μέσα σε κάθε γεώτρηση όπου στο κάτω άκρο τους
ανά δυο συνδέονται με ένα σύνδεσμο τύπου U.
Έτσι το νερό ή το διάλυμα νερού του κλειστού κυκλώματος μπορεί καχ ρέει μέσα από τις
σωληνώσεις και τα το μήκος του γεωεναλλάκτη μπορεί καχ εναλλάσσει τη θερμότητα του με αυτή της

γης-

ΚαΚΤΥΤΣΚ*ΣΛΜΟίΕΙS004ATCP£U
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Εικ. 5.4:Δομή και θέση κατακόρυφων γεοϊεναλλακτών

Σλ εγκαταστάσεις όμως με οριζόντιους βρόγχους οι διαστάσεις αλλάζουν παρόλο που το υλικό
κατασκευής πηραμένει το ίδιο. Έτσι συναντάμε σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡΕ 100 με διάμετρο Φ25.
Είναι προφανές πως στις εγκαταστάσεις με οριζόντιους βρόγχους το μήκος των σωληνώσεων θα
είναι πολύ μεγαλύτερο από το αντίστοιχρ των κατακόρυφων βρόγχος και αυτό γιατί στους
κατακόρυιρους βρόγχους μπορεί να εναλλάσσεσαι μεγαλύτερο πόσο θερμότητας σε μικρότερο μήκος
σωλήνωσης.

Οριζόντιοι Βρόγχοι

«
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Εικ. 5.5: Δομή και θήβη οριζοντίων yo<BCvaUoKT6v

Ι«
Στονς οριζοντίους βρόγχρυς η τοτιοθέτηση τοον βρόγχαιν πουαλχι με την εγκατάσταση. Έτσι
συναντούμε διπλούς σωλήνες σε κατακόρυφη η οριζόντια διάταξη , αλλά και τετραπλούς ή ακόμη και
εξαπλούς σωλήνες σε κάθε τάφρο. Επίσης είναι δυνατόν να συναντήσουμε ακόμη και κουλούρες
ανοιγμένες αντί για συστοιχία σωληνώσεων με σκοπό πάντα την καλύτερη ανταλλαγή θερμότητας με
τη γη. Τέλος παρόλο που οι συσκηχίες σωληνώσεων 2 ή 4ή 6 τοποθετούνται σε απόσταση μεταξύ
τους μπορεί να συναντήσουμε και δέσμη σωληνώσεων και ιδίως αυτό συμβαίνει σε μεγάλες
εγκαταστάσεις

Π ε ρ ίβ λ η μ α
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Εικ. 5.6 : Συστοιχία οιοληνώσεων που θα χρησιμοποιηθεί ως γεωενολλάκτες

Ένα επόμενο τμήμα του εξοπλισμού είναι η αντλία θερμότητας ή ορθότερα η γεωθερμική αντλία
θερμότητας .Στην γεωθερμική αντλία θερμότητας εισύρχρται νερό σταθερής θερμοκρασίας από το
δίκτυο του γεωθερμικού εναλλάκτη.
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Εσω τερικό Α.Θ.
Λ Υπάρχουν λιγόηρο εξαρπίματα
σι μια γΕωθερμική αντλία
θερμότητας σε σχέση με τις
περισσότερες συμβατικές
αντλίες θερμότητας

ΗΜκτριεός πίνακας
Ζυμπκστής
Tttp<ioOn βάνα αντιστροφής φακτ. κύκλου
Εικ. 5.7: Δομή γεεόθερμης αντλίας θερμότητας

Το νερό αυτό είναι και το μέσο του

0 to io

θέλουμε να αυξήσουμε τη θερμοκρασία του (θέρμανση )

να τη μειώσουμε (ψύξη) μέσα στην γεωθερμική ανία θερμότητας. Η γεωθερμική αντλία θερμότητας
χρησιμοποιεί ηλεκτρικό ρεύμα για να ανυψώσει η να μειώσει την θερμοκρασία του μέσου μεταςκιράς
θερμότητας και να το διατηρήσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.

Μ
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Εικ. 5.8: Απεικόνιση εγκατάστασης γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

Μ

To γεγονός της ανύψακιης ή μείωσης της θερμοκρασίας του μέσου μεταφοράς θερμότητας από ένα
σημείο αναφοράς και τώνω ή κάτω είναι και η αίτια της πραγμάτωσης της οικονομίας στην
εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας.
Οι τύποι των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ποικίλουν ανάλογα με τη χρήση και τη δομή της
κάθε εγκατάστασης. Πολλές εταιρίες υπάρχουν και διαθέτουν προϊόντα τα οποία με τα
χρφακτηριστικά τους συμβάλουν βελτιστοποίηση της γεωθερμικής εγκατάστασης .
Οι γεωθερμικές αντλίες θερμότητας διακρίνονται σε νερού-νερού , σε νερού

αέρα . Ο ορός νερού-

νερού σημαίνει ότι εισέρχεται νερό ή διάλυμα νερού σταθερής θερμοκρασίας και εξέρχρται νερό ή
διάλυμα νερού μεταβαλλνόμενης

θερμοκρασίας με προορισμό την εσωτερική εγκατάσταση

κλιματισμού του χώρου. Ο όρος νερού αέρα σημαίνα ότι εισέρχεται νερό ή διάλυμα νερού σταθερής
θερμοκρασίας και εξέρχεται αέρας μεταβαλλόμενης θερμοκρασίας με προορισμό τους αεραγωγούς
της εσωτερικής εγκατάστασης κλιματισμού του χώρου
Οι πράηες χρησιμοποιούνται εάν η παρεχομένη θερμότητα διοχετεύει σε ενδοδαπέδια θέρμανση ενώ
οι δεύτερες χρησμιοποιούνται σε εγκαταστάσεις όπου οι τελικοί παροχή της θερμότητας στο χώρο
είναι ακυκλοφόρητες αέρα (fan coils) .
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Εικ. 5.9: Απεικόνιση θέσης εγκατάστασης γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

Εικ. 5. 10:Πραγματική εγκατάσταση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας
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Τέλος και σαν τελικός ατιοδέκτης της εγκατάστασης και ουσιαστικά το σημείο το όποιο παρέχεται η
γεωθερμική ενεργεία προς κατανάλωση είναι οι ανακυκλος>ορητες αέρα ( fen coik) ή η ενδοδαπέδια
θέρμανση.

5.2.2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Η ενδοδαπέδια θέρμανση λειτουργεί στην Ευρώπη τα τελευταία 50 έτη ενώ στην Ελλνάδα οι πρώτες
εγκαταστάσεις έχουν κλείσει μία 25ετία. Στην πραγματικότητα, η ενδοδαπέδια θέρμανση αποτελεί
ένα διαφορετικό είδος ατιόδοσης θερμότητας στον χώρο ατιό αυτό που μπορεί να χρησιμοποιείτε ήδη.

Εικ. 5.11:Εγκαταβταση ενδοδαπέδιος θέρμανσης

Η χρήση του δαπέδου σαν θερμαντικό σώμα είναι το χαρακτηριστικό που προσδίδει στην θέρμανση
δαπέδου την πλειοψηφία των πλεονεκτημάτων που εμφανίζει.
•

Ανετη και ομοιόμορφη κατανομή της θερμότητας στο χώρο (μοναδική επιλογή για χώρους
μεγάλου ύψους)

•

Χαμηλό λειτουργικό κόστος

Εξαιτίας της ομοιόμοριρης κατανομής της θερμότητας, των μηδενικών απωλειών του δαπέδου και της
σωστής διαστρωμάτωσης της θερμοκρασίας κατά ύψος, έχουμε τη δυνατότητα να πετύχουμε
συνθήκες άνεσης με την θερμοκρασία χώρου χαμηλότερη τουλά3ρστσν κατά 2°C.
Σε συνδυασμό με την χαμηλότερη θερμοκρασία προσαγωγής επιτυγχάνουμε λιγότερες ώρες
λειτουργίας του λέβητα, επομένως και χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.
Η οριζόντια και έμμεση θέρμανση του χώρου, λόγω ακτινοβολίας θερμότητας, typ. σαν συνέπεια την
επίτευξη της ιδανικής κατανομής της θερμοκρασίας για το ανθρώπινο σώμα (ζεστά πόδια-κρύο
κειράλι)
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EtK. 5.Ι2:Λρχη λΐΐτουργιάς ενδοβαπέδιας θέρμανσης

Λυτό ετητυγχάνεταχ με τη ροή ζεστού νερού σε χαμηλή θερμοκρασία κάτω από το τελικό δάπεδο.
Έτσι, η θερμοκρασία στο δάπεδο είναι 25-28°C, ενώ σε ύψος 1.6m, η θερμοκρασία είναι 20°C.
Κατ' αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται ιδανική κατανομή θερμοκρασίας για το ανθρώπινο σώμα

Οροψπ 30°C

Ι

Λάκδο i7»C

Εικ. 5.13:Ροη αέρα κατ την ενδοδακέθιο θέρμανση

Ετσι σε ύψος 1.6m από το δάπεδο που βρίσκεται το κεφάλι, η θερμοκρασία είναι 24°C, ενώ στο
δάπεδο η θερμοκρασία είναι περίπου 17°C.

Ετβο^ιηδια Ocppcrvoq
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Εικ. 5.Ι4:Γραφίκη ποράβταση θερμότητας οε σχέση με το ύψος στην ενβοδαχέδια θέρμανση

Στο παραπάι'ω διάγραμμα κατανομής της θερμοκρασίας στον χώρο, γίνεται άμεση σύγκριση των
διαφόρων συστημάτων απόδοσης θερμότητας και της θεωρητικά ιδανικής πρόσληψης θερμότητας
από τον ανθρώπινο οργανισμό

5.2.3

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΩΝ ΑΕΡΑ (ΕΑΝ COILS)

Το πρωτοποριακό <π)στημσ

Δύο διαφορετικές πορείες για τη ροή του αέρα και δύο εναλλάκτες θερμότητας επιτρέπουν τη
μεταφορά από τη λειτουργία στατικής θέρμανση στον κλιματισμό μέσω ανεμιστήρα.

^1

Στη λειτουργία θέρμανσης, πέντε (5) επίπεδα θερμικής ισχύος, διαφορετικές λατουργίες θέρμανσης.

Θέρμανση
^

1® επίπεδο, λειτουργία στατικού κονβέκτορα, ανεμιστήρες εκτός λειτουργίας, εκτροπέας (κλαπέτο)
ανοικτός.

ύ

________________

ο θερμοστάτης ελάγχρι τη θερμοκρασία του χώρου εττενεργώντας στη βα?νβίδα του νερού (επιλογή) η
οποία σταματά την κυκλοςχιρία του νερού.
Η θερμική ισχύς μπορεί να ρυθμιστεί αλλάζοντας τη θέση του πτερυγίου τροιροδοσίας αέρα.
Η λειτουργία της θέρμανσης σταματά μόλις κλείσα το πτερύγιο.

Εικ. 5.15: Σχηματική απεικόνιση 1" επίπεδου θέρμανσης κατά τα λειτουργιά των ανακυκλοιρορητων αέρα

Θέρμανση
2° εη:ίπεδο, λατουργία κονβέκτορα, ανεμιστήρες σε λατουργία ε υπερελάχιστη ταχύτητα, εκτροπέας
I

(κλαπέτο) ανοικτός.
Ο θερμοστάτης ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου επενεργώντας στους ανεμιστήρες και στη βαλβίδα

I

του νερού (επιλογή) η οποία σταματά την κυκλοιρορία του νερού.

Ι!

ελέγχου στην θέση OFF.

Η λειτουργία της θέρμανσης σταματά μόλις κλείσει το πτερύγιο ή μετακινώντας τον επιλογέα

Εικ. S.I6; Σχηματική ακεικόνιση 2” εκίχεδον θέρμανσης

κατά

τα λχιτουργιά των ανακυκλοφορητων αέρα

θ έρμ α νσ η

3“ / 4° / 5“ ετϊίπεδο, λειτουργία κονβέκτορα, ανεμιστήρες σε λειτουργία με μικρή / μεσαία / μεγίστη
ταχύτητα, εκτροτιέας κλειστός.
Ο θερμοστάτης ελεγ^ι τη θερμοκρασία του χώρου ετιενεργώντας στους ανεμιστήρες και στη βαλβίδα
του νερού (επιλογή) η οποία σταματά την κυκλοιρορία του νερού.
Η λητουργία της θέρμανσης σταματά μόλις κλείσει το πτερύγιο ή μετακινώντας τον επιλογέα
ελέγχου στη θέση OFF.

(ιΐσοδος νιρού)

ικ. 5.17: Σχηματική απεικόνιση 2*“ και 3" επίπεδου θέρμανσης κατά τα λειτουργιά των ανακυκλοφορητων αέρα

Στη λειτουργία ψύξης εχρυμε τέσσερα (4) επίπεδα ισχύος ψύξης.
Λειτουργία ψύξης

1“ επίπεδο, λειτουργία fen coil, ανεμιστήρες με ελάχιστη ταχύτητα, εκτροπεας κλειστός.
Ο θερμοστάτης, ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου επενεργώντας στους ανεμιστήρες και στη
βαλβίδα του νερού (επιλογή) η οποία σταματά την κυκλοιρορία του νερού.
Η λειτουργία της θέρμανσης σταματά μόλις κλείσει το πτερύγιο ή μετακινώντας τον επιλογέα
ελέγχου στη θέση OFF.

Εικ. 5.Ι8:Σχηματικη απεικόνιση Γ ” επίπεδο» ψύξης κατά τα λειτουργιά των ανακυκλοψορητων αέρα

Λειτουργία ψύξης
2“, 3“, 4“ επίπεδο, λατουργία fen coil, ανεμιστήρες σε λητουργία με μικρή / μεσαία / μεγίστη
ταχύτητα, εκτροπέας κλειστός.
Ο θερμοστάτης, ελέγχει τη θερμοκρασία του χώρου επενεργώντας στους ανεμιστήρες και στη
βαλβίδα του νερού (επιλογή) η οποία σταματά την κυκλοφορία του νερού.
Η λειτουργία της θέρμανσης σταματά μόλις κλείσει το πτερύγιο ή μετακινώντας τον επιλογέα
ελέγχου στη θέση OFF.

<((ο6ος vtpou I

Εικ. 5.19:Σχημοτικη ακεικόνιση 2°”

· β»,

και 4*” επίπεδου ψύξης κατά τα λειτουργιά των ανακνκλοψορητων ι

Εναλλάκτες θεραόττιτας

Ο ενολλάκτης θερμότητας του κονβέκτορο είναι καταεικευασμένος από χάλκινους σωλήνες και
πτερύγια αλουμινίου, στερεωμένα στους σωλήνες με μη^ρινική διαστολή. Είναι εξοβελισμένος με
μπρούτζινους συλλέκτες και βαλβίδες εξαερισμού. Είναι τεσσάρων (4) σειρών.
Ο ενολλάκτης έχει σχεδιαστεί με μεγάλο χώρο πτερυγίων για να μεγιστοποιήσει το μεταςιερόμενο
ποσό θερμότητας.
Ο ενολλάκτης με υδραυλικές συνδέσεις στη δεξιά πλευρά, μπορεί να στραφεί κατά 180° (δηλαδή
γίνεται δεξιός ή αριστερός όσον αφορά τις υδραυλικές συνδέσεις).
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EiK. 5.20:Απεικονηση ενολλάκτη θερμότητας

Μ

Εναλλάκτης fan coil: ατω χάλκινους σωλήνες και υψηλής απόδοσης πτερύγια α>νθυμινίου, με
υδροφιλική επεξεργασία, στερεωμένος στους σωλήνες με μηχανικές διαστολές. Είναι εξοπλισμένος
με μπρούντζινους συλλέκτες και βαλβίδες εξαερισμού.
Ο εναλλάκτης με υδραυλικές συνδέσεις στη δεξιά τΛευρά, μττορεί να στραφεί κατά 180° (δεξιός,
αριστερός).

Εικ. 5.21:Αηεικονηοη εναλλάκτη θερμότητας

Οι δύο εναλλάκτες είναι συνδεδεμένοι μεταξύ τους σε σειρά.
Η είσοδος του νερού βρίσκεται στο κάτω μέρος του εναλλάκτη του fen coil. Η έξοδος του νερού
βρίσκεται στο επάνω μέρος του κονβέκτορα.

Emc. 5.22:Αίτεικονη«Π| Εΐσ6Α<ον εξόδ<ον ενολλάκτη θερ|ΐότητας

5.3

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι εργασίες εφαρμογής μιας γεωθερμικής εγκατάστασης δεν ατιέχουν τιολύ από τις εργασίες
εςκιρμογής μιας υδραυλικής εγκατάστασης με την ιδιαιτερότητα της κατασκευής και εγκατάστασης
του δικτυού σωληνώσεων του γεωεναλλάκτη και της εγκατάστασης της γεωθερμικής αντλίας
θερμότητας.
Στην περίπτωση της εξαρχής κατασκευής και εγκατάστασης του γεωθερμικού συστήματος
θέρμανσης και ψύξης με την κατασκευή του κτίσματος οι εργασίες είραρμογής είναι σχετικά
ευκολότερα εφαρμόσιμες.
Αρχικά λοιπόν και στην περίπτωση της άβαθους γεωργικής εγκατάστασης γίνεται διάνοιξη είτε
τάφρων είτε εκσκαφή ολόκληρης της επιφάνειας που περικλείεται από το δίκτυο των σωληνώσεων
του γεωεναλλάκτη . Η πρώτη περίπτωση είναι σαφώς οικονομικότερη ιδίως σε περιπτώσεις όπου η
εφαρμογή της γεωθερμικής εγκατάστασης γίνεται σε ήδη υπάρχουσα εγκατάσταση θέρμανσης η
ψύξης και με τα έργα υποδομής ήδη κατασκευασμένα..

Εικ 5^3;Απεικονησιι εργασιών διάνοιξης τάφρων για τη τοποθέτηση του γεωεναλλάκτη

Η δεύτερη εφαρμόζεται σε τιεριπτώσεις αρχικής εγκατάστασης είτε σε περΰττωσης πλήρους
ανακαίνισης κτιριακών εγκαταστάσεισν και δομικών έργων υτιοδομής τιεριβάλλοντα χώρου.

Εικ. 5.24:Απεικονηση εργασιών τοποθέτησης του γεωεναλλάκτη
στην αβοθή γεωθερμία

Εικ. 5.25:Απεικονηση εργασιών τοποθέτησης το» γεωεναλλάκτη στην αβαθή γεωθερμία

Στον αντίποδα βρίσκεται η εγκατάσταση κατακόρυςχον βρόγχων όπου η μονή εργασία για την
τοποθέτηση του γεωεναλλάκτη είναι η διάνοιξη γεωτρήσεων . Λυτό αποτελεί και τον παράγοντα
ευκολότερης εγκατάστασης και οικονομίας στην περίπτωση των κατακόρυφων βρόγχριν σε αντίθεση
με τους οριζόντιους βρόγχους.

Εικ. 5.26:Απϊΐκονη®η εργασιών τοποθέτησης του γεωενολλάκτη στην κατακόρυφη γεωθερμία

Εικ. 5^7:Απεικονηση σε σκαρίφημα και στην πραγματικότητα τοποθέτησης του γεωεναλλ&κτη στις δυο κυρίους
τόπους γεωθερμικών εγκαταστάσεων κλειστού κυκλώματος

Επειτα σειρά έχει η εγκατάσταση της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας . Η εγκατάσταση αυτής
γίνεται συνήθως σε υπόγειους η ημιυπόγειους χώρους των κτιριακών εγκαταστάσεοον ομοίως με
αυτούς των μηχανοστασίων συμβατικών εγκαταστάσεων θέρμανσης. Βεβαία ο χώρος που ατιαιτείται
είναι πολύ μικρότερος μιας και οι αντλίες θερμότητας μιας γεωθερμικής εγκατάστασης μπορεί να μην
είναι μικρότερης σε όγκο από έναν καυστήρα πετρελαίου α?Λά δεν απαιτείται χώρος για την
εγκατάσταση δεξαμενής πετρελαίου. Αποτέλεσμα αυτού είναι η οικονομία χώρου η οποία στις μέρες
μας ςκιντάζει επιβεβλημένη ανάγκη . Σε περίπτωση που οι κτιριακές εγκαταστάσεις δεν διαθέτουν
υπόγειους η ημιυπόγειους χώρους, τότε η εγκατάσταση μια γεωθερμικής αντλίας θερμότητας μπορεί
να γίνει ακόμη και πλησίον κατοικήσιμων χωρίων μιας και τα επίπεδα θορύβου μιας αντλίας
θερμότητας που χρησιμοποιείται σε γεωθερμικές εγκαταστάσεις είναι πολύ χαμηλά.

Εικ. 5.28:Απεικονηση διάνοιξης γεώτρηβης σε κατακόρυφη γεωθερμική εγκατάσταση κλειστού κυκλώματος

Τελευταία εργασία είναι η συνδεσμολογία της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας με το δίκτυο των
σωληνώσεων και η σύνδεση της πρώτης με το δίκτυο του πρόχεα θερμότητας στο χώρο είτε αυτός
είναι η ενδοδαπέδια θέρμανση είτε τα σώματα είτε οι ανακυκλοφορητες αέρα (fiin coils) .

Euc 5J9:A]iciKovi|<n) συνδεαμολογησης γεαιθερμικών αντλιών θερμότητας στην r/κατάσταση

Η αντλία βερμότητας σονδεσμο>νθγπται έτσι ώστε να δέχεται νερό ή διάλυμα νερού

σταθερής

θερμοκρασίας από τον γεωεναλλάκτη και να παρέχει νερό ή διάλυμα νερού στον πρόχεα θερμότητας
. Επιπλέον στο χώρο της αντλίας θερμότητας τοποθετείται ένα boiler για την παροχή ζεστού νερού
προς χρήση στην εγκατάσταση.

Εικ. 5.30:Σκαριφημα συνολιιεής γεωΟερμιιεής εγκατάστασης πολυώροφης κτηριακής δομής

Έτσι ολοκληρώνεται pux γεωθερμική εγκατάσταση όπου η γεωθερμική ενεργεία εκμεταλλεύεται
πλήρως με απώτερο σκοπό την οικονομία αι την οικολογία στην διαβίωση του ανθρώπου

5.4
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΟΣΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΡΛΛΡΙΓΜΛ

Σε οικοδομή τριών ορόςχον με υτιόγειο και σοφίτα, στη Κηφισιά Αττικής, μονωμένη σύμφωνα με τον
ελληνικό κανονισμό θερμομόνωσης συνολικής επαράνειας εξυττηρέτησης 501τμ, υπολογίστηκε ότι to
κόστος ενός συμβατικού συστήματος θέρμανσης - Ψύξης (καλοριφέρ & κλιματιστικά) ανέρχεται σε
46.080 ευρώ, ενώ το κόστος ενός συστήματος με Γεωθερμική Αντλία θερμότητας με κάθετο
Γεωθερμικό Εναλλάκτη Ανοιχτού Κυκλώματος και σύστημα θέρμανσης Δαπέδου · Ψύξης Οροφής
σε 60.520 ευρώ.

Το κέρδος στο κόστος λειτουργίας με την Γεωθερμική Αντλία θερμότητας υπολογίστηκε στα 3.783
ευρώ/χρόνο, με τιμή πετρελαίου 0,60 ευρώ/λίτρο και τα τιμολόγια της ΔΕΗ (2007). Έτσι το επιπλέον
κόστος της επένδυσης αποσβένεται σε 3,8 έτη.

Μετά το πέρας της τετραετίας που γίνεται πλέον η απόσβεση, το Γεωθερμικό Σύστημα Κλιματισμού
τον πέμπτο χρόνο λειτουργίας σας αποδίδω οικονομικά επιτόκιο της τάξης του 10%, ενώ κατά τον
δέκατο χρόνο επιτόκιο της τάξης του 23%.

Σχεδ. 5.Ι:Γραφικη ηαράβταβη απόββεοης κόιττους εγκατάστασης μεταξύ δυο εγκαταστάσεων κλιματισμού
(συμβατικής - γεωθερμικής)

2ο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Η περίπτωση αυτή αφορά τη θέρμανση και τη ψύξη ενός εμπορικού κτιρίου συνολικής επκράνειας
3000m^. Για τη θέρμανση του κτηρίου ατκχιτείται ισχύς 250KW ενώ για την ψύξη του κατά τους
θερινούς μήνες 220KW. Παράλληλα απαιτείται ισχύς για την παροχή ζεστού νερού στην
εγκατάσταση προς χρήση η οποία και ανέρχεται στα 30KW. Όπως παρουσιάζεται μια τέτοια
εγκατάσταση κοστολογείται μαζί με τους παροχεις θερμότητας στο χώρο στο ποσο των 200.0006

Γινκά σιοιχιία σπόίοσης/ «δστους Γ.Α.Θ.
Λίΐιοιίί'νΊα

Κόστος

Ισχ'τς

mUKx;
βίρρανση:
Ψύξη

licit Ηωύ

25CkW^
220 kW^
3CkWf

ηημ|3ΙΙ

480X00
200X00 ; S a e ^ tl. i i200.00C€
20X00

tiwTlcuic- Ξγκο·4στοσηστοΐΓτύτιιο«ττρίαυ,
EvalVric iCdBQuc Εντός30 vtwp00ti^«lnooii 720ττι^.Οχύ^
τη3νωστ6τςναρτρΐ)σιΚμηόη«ηαακωίιΙνθ8ιβαισρκνΐ9
οηοκΛτττοι»ολΑι) »ρπση Γτ.χ. Κψτος χώρος σιΰβ|*υοττς «λττΤ.

Εικ. 5.31:Ποροθεση στοιχείων οικονομοτεχνικής μελέτης γεωθερμικής εγκατάστασης
και αντίστοιχο σκαρίφημα της εγκατάστασης
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
ΕΚΜΕΤΕΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΨΥΞΗ

ΜΕΤΡΙΩΝ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕ

ΧΡΗΣΗ

ΑΒΑΘΟΥΣ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
6.1

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η τιαρούσα εργασία σκοτιό έχε; να μας κάνα οικείους με τη χρησιμοποίηση της γεωθερμικής
ενέργειας σε κτηριακές εγκαταστάσεις μεγάλου εύρους. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθεί ως
παράδειγμα μελέτης της εγκατάστασης το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξάνθης.
Η εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης μεγάλων
κτηριακών δομών ναι μεν στηρίζεται στις ίδιες αρχές λαχουργίας αλλά η διαχείριση του μεγάλου
όγκου ενέργειας τις κάνα περισσότερο περίπ>νθκες με αποτέλεσμα να είναι σκόπιμο και φρόνιμο η
συνεργασία πολλών εκμεταλλεύσιμων μορφών ενέργειας με σκοπό τον κλιματισμό τέτοιων μονάδων.
Παράλληλα η φύση της κτηριακής δομής που επιλέχτηκε προστάζει μια επιπλέον προσεκπκότερη
μελέτη κλιματισμού των χώρων. Δεδομένου ότι οι χρήστες της κτηριακής δομής αυτής είναι ασθενείς,
συγγενείς τους αλλά και προσωπικό το οποίο τους φροντίζει και λειτουργεί κάτω από συνθήκες
πίεσης και έντονης πνευματικής εργασίας, ο χώρος, το περιβάλλον και οι συνθήκες που επικρατούν
σε αυτό επιβάλλεται να συντείνουν προς την διευκόλυνση του έργου και παρά)νληλα τη σωστή
διαβίωση των ασθενών με στόχο την ταχύτερη ανάρρωση τους.
Έτσι λοιπόν οι θάλαμοι νοσηλείας δε μπορούν να μείνουν δίχως κλιματισμό για ελάχιστη χρονική
στιγμή ενώ παράλληλα η θερμοκρασία τους θα πρέπει να είναι ρυθμιζόμενη ανάλογα με τους
ασθενείς οι οποίοι διαβιώνουν στο θάλαμο αυτό. Επίσης χώροι οι οποίοι επιβάλλεται να έχουν έντονο
εξαερισμό (χειρουργεία .εργαστήρια )θα πρέπει να κλιματίζονται με αυξημένη παροχή ώστε να είναι
δυνατή η σταθερότητα τις θερμοκρασίας στους χώρους αυτούς. Τέλος σε ένα νοσοκομειακό
συγκρότημα υπάρχουν πλήθος βοηθητικών χώρων οι οποίοι και αυτοί απαιτούν κλιματισμό μιας και
σε αυτούς αποθηκεύονται και διαχειρίζονται ευπαθή προϊόντα, φάρ^ιακα, τρόφιμα

και

νοσοκομειακός εξοπλισμός των οποίων η ποιότητα εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία διατήρησης
τους.
Θα έλεγε κανείς πως η κτηριακή δομή ενός νοσοκομείου μοιάζει πάρα πολύ με αυτή ενός
ξενοδοχείου και δε θα εί;ρ: άδικο . Η ιδιαιτερότητα όμως της των χρηστών της κτηριακής αυτής δομής
το κάνει αντικείμενο ιδιαίτερης μελέτης μιας και οι παράγοντες του περιβάλλοντος αποτελούν
σημαντικές συνιστώσες παροχής σωστών, αποτελεσματικών και το δυνατόν ταχύτερων υγειονομικών
υπηρεσιών

6.2

H KTHPIAKH ΔΟΜΗ

To Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξανθής τον Μάιο του 1996 μεταφέρθηκε στις νέες
εγκαταστάσεις στην περιοχή Νεάπολη της Ξάνθης, στις νοτιοδυτικές παρυφές της πόλης. Το
κτηριακό συγκρότημα απέχει οδικά 3 χιλιόμετρα περίπου ατιό το κέντρο και 700 μέτρα από την
Εθνική Οδό προς Καβάλα. Το Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Ξάνθης λπτουργεί σε νέο σύγχρονο
κτιριακό συγκρότημα συνολικού εμβαδσύ 28.800 ιη^και εντός οικοπέδου έκτασης 100.545 m^.

Εικ. 6.1 : Όψη Γενικού ΝοοοκομεΙου Ξανθής

Εικ. 6.2 : Κάτοψη οικάπεάον Γενικού Νοοοκομείοιι Ξανθής

Το κτιριακό συγκρότημα ατιοτελείται από 11 κτίρια και στη δυτική γωνία του οικοπέδου υπάρχει
ελικοδρόμιο για την επείγουσα }ΐεταφορά ασθενών.

Η αρχιτεκτονική του νοσοκομείου είναι τέτοια ώστε να μην εκτρέπει την δημιουργία ττολλών
ορόφων με ατιοτέλεσμα να καλύτιτεται μεγάλη έκταση του οικοτιέδου για τις ανάγκες λειτουργίας του
νοσοκομείου.
Λυτή η δομή δυσχεραίνα εν μέρη την ειραρμογή της αβαθούς γεωθερμίας αλλά τκιρόλα αυτά ο
τιεριβάλλοντας χώρος της έκτασης του νοσοκομείου ατιοτελεί ικανή έκταση για την τοποθέτηση του
οριζόντιου γεωεναλλάκτη με σκοπό την παροχή γεωθερμικής ενέργειας τον κλιματισμό της
νοσοκομειακής μονάδας.
Τέλος ο περιβάλλοντας χώρος δεν έ}ρι πολλά έργα υποδομής από οπλισμένο σκυρόδεμα ( μπετόν)
πράγμα που διευκολύνει την εφαρμογή της αβαθούς γεωθερμίας ενώ επιπρόσθετα το γεγονός αυτό
δεν επιβαρύνει οικονομικά μια ενδεχόμενη γεωθερμική εγκατάσταση που ως εργασίες εγκατάστασης
επιβάλλει την εκσκαιρή τάφρων για την τοποθέτηση του γεωεναλλάκτη και το κλείσιμο τους .
Παράλληλα προβάλλεται απαγορευτική η ετικρανειακή επίστρωση της τάφρου με άσιραλτο η μπετόν ή
τη δημιουργία δομικών έργων υπερκείμενων του γεωεναλλάκτη και προς αυτή τη κατεύθυνση η
περιβαλλοντική δομή του νοσοκομειακού συγκροτήματος συντείνπ στην ειραρμογή της αβαθούς
γεωθερμίας στο κτηριακό συγκρότημα.

6.3 Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΨΥΞΗΣ ΤΟΥ
Γ.Ν.ΞΑΝΘΗΣ
Το Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης είναι ένας χώρος παροχής υγειονομικών υπηρεσιών η λειτουργία του
οποίου είναι αδιάλειπτη και αδιάκοπτη. Λυτό σημαίνει ότι οι ανάγκες του για ενέργεια είναι συνεχής.
Πέρα από την ενέργεια για τη λειτουργία του νοσοκομειακού εξοπλισμού ο οποίος πέρα από τα
μηχανήματα απαρτίζεται και από τις εγκαταστάσεις φωτισμού , αερισμού γραμματειακής
υποστήριξης .Ένα επιπρόσθετο ποσό ενέργειας απαιτείται τόσο για τη θέρμανση όσο και για τη ψύξη
των χώρων του νοσοκομείου που με μια λέξη ονομάζουμε κλιματισμό.
Στη συγκεκριμένη κτηριακή εγκατάσταση η θέρμανση επιτυγχάνεται μέσω 3 λεβήτων πετρελαίου ο
καθένας από τους οποίους είναι θερμιδικής παροχής 16Mkcal. Μετά από τη μετατροπή των μονάδων
(lkcai=l,163 Wh) έχουμε το συνολικό ποσό ισχύος γιο θέρμανση να ισούται με 1189Κ>λΈ.Εμείς στην
παρούσα εργασία θα υπολογίζουμε το στρογνυλοποιημένο ποσό των 1200KWh που θα απαιτείται για
τη θέρμανση του νοσοκομείου. Το συνολικό αυτό ποσό ισχύος μπορεί να αποδοθεί από τους 3
λέβητες πετρελαίου σε καταστάσεις και περιπτώσεις μέγιστης ζήτησης μέσω συστήματος αεραγωγών.
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Παράλληλα το NoooKoprio διαθέτει εγκαταστάσεις ψύξης για την μείωση της θερμοκρασίας των
χώρων όταν αυτό απαιτείται. Ο εγκατεστημένος εξοπλισμός του Νοσοκομείου που προσφέρει την
απαραίτητη ψύξη όταν αυτό απαιτηθεί αποτελείται από 4 chillers. Κάθε chiller απαρτίζεται από 6
κειραλές οι οποίες και εναλλάσσονται κατά τη λειτουργία του. Επιπλέον το κάθε chiller αποτελείται
από 4 ψυκηκούς πύργους όπου κάθε ψυκτικός πύργος έχει ικανότητα ψύξης 250ι1(ψυκτικών τόνων).
Η ψύξη των χώρων επιτυγ^ρίνεται μέσω του συστήματος αεραγωγών του νοσοκομείου το οποίο και
τροφοδοτείται από 34 κλιματιστικές μονάδες.

Μετά από τη

μετατροπή των

μονάδων

(lrt=12000BTU,lBTU=0,252Kcal,lkcal=l,163Wh) έχουμε το συνολικό ποσό ισχύος για ψύξη το
οποίο ισούται με 7%Κ\ν.Εμείς στην παρούσα εργασία θα υτιολογίζουμε το στρογγυλοποιημένο ποσό
των 800KW που θα απαιτείται για τη ψύξη του νοσοκομείου

6.4

ΘΕΡΜΙΚΑ ΦΟΡΤΙΑ

Τα θερμικά ιρορτία του νοσοκομείου είναι αρκετά αυξημένα τόσο από μια απλή οικιακή
εγκατάσταση όσο ακόμα και από μια εγκατάσταση ενός ξενοδοχείου μιας και οι ανάγκες της
συγκεκριμένης κτηριακής δομής διακρίνονται από μια ιδιαιτερότητα η οποία πηγάζει από την
αναγκαιότητα της παροχής σωστών υγειονομικών παροχών στους ασθενείς.
Με βάση τις εγκαταστάσεις του νοσοκομείου όπως αυτές αναπτύχ^καν παραπάνω και ως πηγή
πληροφόρησης είναι η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου μπορούμε να παραθέσουμε τον
παρακάτω συγκεντρωτικό πίνακα θερμικών ιρορτίων με βάση τον οποίο θα προχωρήσουμε στην
ενεργειακή βελτιστοποίηση της παροχής ενέργειας για τον κληιατισμό του νοσοκομείου
χρησιμοποιώντας την γεωθερμική ενέργεια και την μορφή της αβαθούς γεωθερμίας για ψύξη και για
θέρμανση των χώρων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
1200KW

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
800KW

ΠIV. 6. J:1υνολικος πινάκας απαιτουμίνης ισχύος για θέρμανση και ψύξη

6.5

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η εγκατάσταση κλιματισμού ενός νοσοκομείου πρέηει να

σαν γνώμονα την αξιοτηστία και τη

φερεγγυότητα .Προς τούτο λοιπόν δε μπορεί να είναι εξολοκλήρου βασισμένη στην γεωθερμική
ενέργεια μιας και αστάθμητοι παράγοντες μπορούν να προκαλέσουν πολλά και ανεπιθύμητα
αποτελέσματα στη διαβίωση των ασθενών μέσα στο νοσοκομειακό χώρο. Παράλληλα με δεδομένο
ότι υπάρ^ρι ήδη μια εγκατάσταση κλιματισμού στο νοσοκομειακό χώρο που μπορεί να λειτουργεί και
να καλύπτα τις ανάγκες της κτηριακής δομής και των χρηστών της .μπορεί να μελετηθεί η
βελτιστοποίηση της με γνώμονα την οικονομία και την ελάχιστη περιβαλλοντική επίπτωση.
Έτσι λοιπόν ο βασικός ιηρ:διασμός της εγκατάστασης θα ακραγγίζα έναν υβριδικό σχεδίασμά
αποτελούμενο τόσο από το ήδη υπάρχων σύστημα κλιματισμού όσο και από το επικουρικό σύστημα
κλιματισμού βασισμένο στην γεωθερμική ενέργεια. Ένα μέρος λοιπόν των αναγκών του νοσοκομείου
σε θέρμανση και ψύξη θα παρέχεται από τους λέβητες πετρελαίου και τις κλιματιστικές μονάδες και
ένα μέρος από τη γεωθερμική εγκατάσταση.
Ουσιαστικά η γεωθερμική εγκατάσταση θα παρέχπ σταθερά ένα ποσό ενέργειας στην κτηριακή δομή
ενώ οι εξάρσεις ζήτησης ενέργειας θα καλύπτονται από το ήδη υπάρχων συμβατικό σύστημα
κλιματισμού.
Στόχος αυτής της εγκατάστασης είναι να παρέχεται διαρκής ενέργεια από το γεωθερμικό σύστημα
είτε για θέρμανση είτε για ψύξη με τους ανάλογους γεωεναλλάκτες και την γεωθερμική αντλία
θερμότητας , και όταν η κτηριακή δομή απαιτεί επιπλέον ενέργεια εξαρτώμενη συνήθως από τις
κλιματικές συνθήκες τότε είτε οι λέβητες πετρελαίου είτε οι κλιματιστικές μονάδες θα λητουργούν
επικουρικά ώστε να εκπληρωθεί η ζήτηση ενέργειας στο χώρο.
Η εγκατάσταση λοιπόν του γεωθερμικού συστήματος έ ^ ως στόχο να καλύπτει το 60% του
μεγίστου ποσού ενέργειας των κλιματιστικών αναγκών του νοσοκομείου μιας και το 60% αποτελεί το
ποσό ενέργειας εκείνο το οποίο καθ' όλη διάρκεια του χρόνου δαπανάται είτε για θέρμανση είτε για
ψύξη των χώρων του νοσοκομείου. Το ποσό ενέργειας πλέον του 60% του μέγιστου ποσού ενέργειας
θα προσφέρεται από το ήδη υπάρχων συμβατικό σύστημα κλιματισμού όταν αυτό απαιτηθεί.
Με αυτό τον τρόπο θα διασφαλίζεται οικονομία εξαιρετικά μεγάλου βαθμού ενώ παράλληλα το
συμβατικό σύστημα κλιματισμού του νοσοκομείου δε θα επιβαρύνεται και δε θα καταπονείται και ως
εκ τούτου

η απαιτoύ^ιεvη συντήρηση του θα περιορίζεται στο ελάχιστο. Με δεδομένο ότι η

συντήρηση ενός συμβατικού συστήματος κλιματισμού είναι

δαπανηρή ενώ στον αντίποδα η

συντήρηση ενός γεωθερμικού συστήματος είναι ελάχιστη θα παρέ^^αι σε όλη την εγκατάσταση μια

■
επιπλ£ον οικονομία η

η

otoiq

θα άτττεται του τομέα συντήρησης και όχι του τομέα λειτουργίας της

εγκατάστασης.
Ετιανερχόμενοι στο τιοσό θερμότητας τιου σκοπό έχουμε να επιττηρυμε να παρέχεται από το
γεωθερμικό σύστημα μπορούμε να παραθέσουμε τον ακόλουθο πίνακα με βάση τον οτιοίο θα γίνει η
μελέτη του γεωθερμικού συστήματος .

ΑΠΑΠΌΥΜΕΝΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
I
ΙΣΧΥΣ ΠΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
j (60% της μεγίστης απαιτουμένης
_____________ ενεργεΙας)____________
720KW

1

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
(60% της μεγίστης απαιτουμένης
____________ ενεργείας_____________
480KW

Πιν. 6.2:Ει>νολικος ιηνάκας σιταιτουμίνης ιβχίκ)ς για θίρραναη και ψύξη σκή την γκιοβείηιική ίγκατώατοβη

6.7 ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
6.7.1 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ
6.7.1.1 ΤΥΠΟΣ /ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
Ο τύπος του υπεδάιρους της περιοχής εγκατάστασης όπως έχει ήδη αναφερθεί παίζα σημαντικό ρόλο
στην επιλογή του τύπου της εγκατάστασης καθώς και στην διαστασιολόγηση αυτής . Μέσα από
διάφορες πηγές πληροφοριών καταλήξαμε ότι ο τύπος του υπεδάφους είναι αργιλώδες. Βέβαια σε μια
πραγματική και εμπεριστατωμένη μελέτη ,ειδικά συνεργεία και επιστήμονες μπορούν μέσω
αναλύσεων με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις να καταλήξουν στον ακριβή τύπο του υπεδάφους.

6.7.1.2 ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ
Η θερμοκρασία του υπεδάφους της περιοχής εγκατάστασης όπως έχει ήδη αναφερθεί παίζει
σημαντικό ρολό στον υπολογισμό της γεωθερμικής εγκατάστασης. Παρόλο που θεωρητικά η
θερμοκρασία αυτή διατηρείται σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου με πολύ μικρές αποκλίσεις.
Μέσα από διάφορες πηγές πληροφοριών καταλήξαμε ως θερμοκρασία εδάφους να λάβουμε τους 16
°C . Βέβαια σε μια πραγματική και εμπεριστατωμένη μελέτη .ειδικά συνεργεία και επιστήμονες
μπορούν μέσω αναλύσεων με δειγματοληπτικές γεωτρήσεις και λήψη ιστορικού από διάφορες
παρεμφερείς εγκαταστάσε^ και γεωλογικές αναλύσεις να καταλήξουν στον ακριβή παραδοχή της
θερμοκρασίας εγκατάστασης. Πάντως και η συγκεκριμένη παραδοχή δεν μπορεί να θέσει την

■
«
I

εγκατάσταση εκτός ορίων .Ετσι είναι ικανή η λήψη αυτής της θερμοκρασίας ως θερμοκρασίας
υτιολογισμού.

6.7.1

J ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΙΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Σύμςκονα με την ααρατιάνω ανάλυση όγινε σαφές γιατί έχουμε θέσει τα 720KW ως την ενέργεια που
θέλουμε να μας παρέχει η γεωθερμική εγκατάσταση για την κάλυψη ενός πάγιου μέρους των
αναγκών για θέρμανση της κτηριακής δομής.

6.7.1.4ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΥΞΗ
Όμοια με βάση την παραπάνω ανάλυση έγινε σαφές γιατί έχουμε θέσει τα 480KW ως την ενέργεια
που θέλουμε να μας παρέ^ρη η γεωθερμική εγκατάσταση για την κάλυψη ενός πάγιου μέρους των
αναγκών για ψύξη της κτηριακής δομής

Μετά από επιστάμενη έρευνα όσων αφορά την διαστασιολόγηση μιας γεωθερμικής εγκατάστασης
τόσο σε ελληνική όσο και ξένη βιβλιογραφία

και την παράλληλη επαιρή με κατασκευαστές

γεωθερμικών εγκαταστάσεων αποδείχιηκε πως η διαστασιολόγηση των γεωθερμικών εγκαταστάσεων
στηρίζεται κατά ένα μεγάλο μέρος στην εμπειρία παρά στον υπολογισμό με βάση κάποιο
συγκεκριμένο τυπολόγιο.
Βέβαια με δεδομένη την ανάπτυξη των υπολογιστικών συστημάτων υπάρχουν στην διάθεση του
μελετητή μερικά πακέτα λογισμικού τα οποία είναι σε θέση να πραγματοποιήσουν υπολογισμούς και
εκπόνηση μελετών γεωθερμικών συστημάτων χωρίς όμως να παρουσιάζουν τις σχέσεις που
χρησιμοποιούν για να υπολογίσουν τα επιμέρους στοιχεία μιας γεωθερμικής εγκατάστασης.
Επιπρόσθετα λόγω του μεγάλου κόστους τους είναι αδύνατη η χρησιμοποίηση τους για τους σκοπούς
της παρούσας εργασίας. Παράλληλα όμως έχει αποδηχιεί πως με τη χρήση ελάχιστου τυπολογίου και
αρκετών εμπειρικών παραδοχών , οι γεωθερμικές εγκαταστάσεις που πραγματοποιούνται είναι
καθόλα λειτουργήσιμες και άκρως αποδοτικές με παράλληλη επίτευξη του ποσού ενέργειας για το
OTOio έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί.
Με αυτό τον γνώμονα λοιπόν θα προχωρήσουμε στη διαστασιολόγηση της μελέτης εγκατάστασης
γεωθερμικού συστήματος κλιματισμού για τον κλιματισμό του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης.

Το ποσό θερμότητας για θέρμανση που θέλoυ^ιε να μας παρέχρι η γεωθερμική εγκατάσταση είναι
720KW.TO ποσό αυτό θερμότητας είναι αδύνατον να αποδοθεί από μια και μόνο γεωθερμική αντλία

Θερμότητας ενώ παράλληλα θα ήταν και λάθος πρακτική με δεδομένο πως σε μια ενδεχόμενη βλάβη
της , η κτηριακή δομή θα στερούνταν εξολοκλήρου το ποσό θερμότητας που θα μπορούσε να παρέχει
η συγκεκριμένη γεωθερμική αντλία θερμότητας. Έτσι θα δημιουργούνταν σοβαρά προβλήματα τα
οποία σε μια τέτοια εγκατάσταση θέλουμε να ελαχιστοποιήσουμε.
Παράλληλα ο όγκος μιας τέτοιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας θα ήταν απαγορευτικός για μια
νοσοκομειακή εγκατάσταση. Ενώ επιπρόσθετα η κατασκευή μιας τέτοιας γειοθερμικής αντλίας
Θερμότητας μπορεί να γίνει μόνο κατά παραγγελία από ελνάχιστους κατασκευαστές γεωθερμικών
αντλιών θερμότητας με αποτέλεσμα να αυξάνεται υπερβολικά το κόστος εγκατάστασης .Παράλληλα
μια τόσο μεγάλη γεωθερμική αντλία θερμότητας θα έ^ρπ έναν μικρό βαθμό απόδοσης (COP) με
αποτέλεσμα να μειώνουμε δίχως λόγο την αποδοτικότητα της γεωθερμικής μας εγκατάστασης .
Κιπαλήγουμε λοιπόν στη χρησιμοποίηση πολλών μικρότερων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας οι
οποίες και παράγονται από αρκετούς - λίγους βέβαια στον αριθμό λόγω της διάδοσης χρήσης της
γεωθερμικής ενέργειας - κατασκευαστές γεωθερμικών αντλιών με εμφανή τη δυνατότητα επιλογής
μεταξύ αυτών των καταλληλότερων για την εγκατάσταση μας γεωθερμικών αντλιών.

6.7.2

ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΩΘΕΡΜΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Στη παρούσα εγκατάσταση θα επιλέξουμε τη χρησιμοποίηση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας
νερού-αερα.Ο λόγος είναι ότι θέλουμε η γεωθερμική αντλία θερμότητας να παραλναμβάνει ενέργεια
από ένα κλειστό κύκλωμα νερού γλυκόλης - εξου και το συνθετικό νερού- και να το παραδώσα σε
ένα δίκτυο αεραγωγών εξου και το συνθετικό αέρα- όπου μέσω ανακυκλοιρορητών αέρα (fen coils)
θα γίνεται ο κλιματισμός των χώρων.
Μετά από έρευνα με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά και τα οικονομοτεχνικά στοιχειά καταλήξαμε
στην επιλογή δυο διαιρορετικών τύπων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας που αποδίδει ο πρώτος
76KW στη θέρμανση και 56KW στην ψύξη τροφοδοτούμενη με ισχύ 17,6KW. Λπό τα στοιχειά αυτά
μπορεί να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας ο οποίος έχει τιμή
(COP)4,38. Ενώ ο δεύτερος 101,7KW στη θέρμανση και 67,8KW στην ψύξη τροφοδοτούμενη με
ισχύ 33.9KW. Λπό τα στοιχειά αυτά μπορεί να υπολογιστεί ο βαθμός απόδοσης της γεωθερμικής
αντλίας θερμότητας ο οποίος εχει τιμή (COP)3
Λπ ότι φαίνεται από τα παραπάνω στοιχεία η πρώτη γεωθερμική αντλία θερμότητας αποδίδει
περισσότερη ισχύ και κατά συνέπεια ενέργεια από την πρώτη λόγω του υψηλότερου βαθμού
απόδοσης που έχει . Συμπερλάμβαμε όμως και την δεύτερη στην εγκατάσταση μας για
εκπαιδευτικούς σκοπούς ώστε να αποδείξουμε τη βατιστη επιλογή στην εγκατάσταση μας.
Παρακάτω παρατίθενται τα τεχνικά στοιχειά των αντιστοίχριν κατασκευαστών όπως αυτά
παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα τους

LL! I \Ο Γ Η 1 ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
iviooei: MDS200D
Sample Available Or Not: No
Product Approvals. CE, GMC, CCC
Capable UL. ISO
Brand Name: Meeting
Region: Baiyun District, Guangzhou City

Key Specification
a Model:MDS200W
Π RATED INPUT POWDER(KW)17.6Kw
D MAKING HEATING CAPABILITY (KW):76Kw
Q RATED COOLING CAPABILITY(I/H):56KW
Π RATED VOLTAGE(V);380V
O RATED FREQUENCY{HZ):50Hz
Π RATED CURRENT(A):36A
D OUTLET WATER RATED TEMP 0 :55
n OUTLET WATER MAX TEMP ():60
O Cold water TEMP 0:3-5
O Water flow rate:20000UH
0 Load of size PIPE SIZE(DN(mm);DN40
D Heat source of Size PIPE SIZE(DN(mm):DN40
a DIMENSIOMS (mm): 1450*750*650 mm
0 WEIGHT(KG):330Kg
a Defend grade: IPX4
D Defend electric shock grade: 1 grade
a NOISE(Db):30Db
0 Refrigeration:R417A/R407C/R410A
□ Compressor:copeland

EiK. 6 J Γεωθερμυτή αντλία θερμόπ|τας
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Πιν. 6.3:Πινακος αποβόβεων γεωθερμικής αντλίας θερμότητας

Βέβαια όπως αναφέραμε και παραπάνω δεν πρόκαται να χρησιμοποιήσουμε μόνο μια γεωθερμική
αντλία θερμότητας για την κάλυψη των αναγκών μας σε θέρμανση και ψύξη από τη γεωθερμική
εγκατάσταση μας (720KW θέρμανση και 480KW ψύξη).
Έτσι λοιπόν θα υπολογίσουμε πόσες γεωθερμικές αντλίες θερμότητας απαιτούνται για την κάλυψη
αυτών των αναγκών.

i

Καταλήγουμε λοιπόν πως θα χρησιμοτιοιήσουμε :

6‘ 76KW +3 *101,7KW =761KW θέρμανση
6* 56KW+ 3*67,8KW =539,4KW ΐ|τύξη
6 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας των 76KW-56KW(H-C) και
3 γεωθερμικές αντλίες θερμότητας των 101,7KW-67,8(H-C)

!
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ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

Πι». 6.4;Πινακας ιτορίχομίνιις ιβχύοςγια θέρμαναΐ) και

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑΨ ΥΕΗ
αχό τ ^ γειαθερμικές αντλίες θερμόπ|τας

6.7J E n U O rH ΓΕΩΕΝΑΛΛΑΚΤΗ

Όπως έχει αναιρερθεί σε σχετικό κεφάλαιο σχετικό με τον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται στις
γεωθερμικές εγκαταστάσεις , οι σωληνώσεις που θα χρησιμοποιηθούν ως γεωεναλλάκτες θα πρέπει
να είναι σωλήνες πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας (HOPE-ΡΕ100)ή σωλήνες πολύβουτηλενιου.
Συνήθως η διάμετρος των σωληνώσεων είναι 25mm για την αβαθή γεωθερμία όμως στην τιαρούσα
εγκατάσταση λόγω των μεγάλων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας που θα χρησιμοποιηθούν και
λόγω της μεγάλης παροχής

ροής διαλύματος νερού διάμεσου του γεωεναλλόκτη (200001t/h) θα

χρησιμοποιήσουμε σωληνώσεις TOλυαιθυλεvίoυ διαμέτρου 40mm, όμοιες δηλαδή με αυτές που
χρησιμοποιούνται εγκαταστάσεις κατακόρυιρης γεωθερμίας .Έξαλλου αυτές είναι και οι διαστάσεις
του γεωεναλλάκτη

που καθορίζει ο κατασκευαστής για τη χρησιμοποίηση της παρούσας

γεωθερμικής αντλίας θερμότητας,
Σύμφωνα με υπολογισμούς που περισσότερο στηρίζονται σε εμπειρικά στοιχειά , πρέπει να
υπολογίσουμε ότι κάθε μέτρο γεωεναλλάκτη αποδίδει 20W. Οπότε το συνολικό μήκος σωληνώσεων
που θα χρησιμοποιηθούν ως γεωεναλλάκτες ανέρχεται στον αριθμό των 760KW/20W=38000m =
38km.
Επιπρόσθετα το μεγάλο αυτό μήκος σωληνώσεων θα πρέπει να τοποθετηθεί σε βάθος 2-3m μέσα στο
έδαφος. Όποτε πρέπει να δημιουργηθούν τάφροι ώστε να θαφτούν οι σωληνώσεις και να
λειτουργήσουν ως γεωεναλλάκτες. Τόσο για καλύτερη συνδεσμολογία όσο και για καλύτερο έλεγχο
249

της εγκατάστασης μας κάθε 2 γεωθερμικές αντλίες των 76KW και μια των 101,7KW θα αποτελούν
ένα κύκλωμα. Ετσι στην εγκατάσταση μας θα έχουμε 3 όμοια κλειστά κυκλώματα νερού-γλυκολης
για καλύτερη ανταλλαγή θερμότητας με τη γη και για αντιπαγωτικη προστασία στα μη
επιχωματωμένα σημεία .
Τέλος η τοποθέτηση του γεωεναλλάκτη δε θα γίνει με τον τελευταίο τοποθετημένο σε ευθείες κατά
μήκος της περιμέτρου του οικοπέδου των 100.545

στο οποίο βρίσκεται το νοσοκομείο μιας και

τοποθετώντας τον σε ευθύγραμμα τμήματα στην μονάδα του μήκους μπορεί να τοποθετηθεί λιγότερο
μήκος εναλλάκτη. Σε αυτό το σημείο πρέπει να τονίσουμε πως στις γεωθερμικές εγκαταστάσεις
αβαθούς γεωθερμίας το εμβαδό του υπαίθρου χώρου θα πρέπει να είναι τουλάχιστον διπλάσιο από
αυτό της κτηριακής δομής για την όποια προορίζεται η εγκατάσταση. Στην περίπτωση μας αυτό
συμβαίνπ όποτε και ακολουθούμε μια ορθή διαδικασία.
Η τοποθέτηση του θα γίνα σε σπείρες. Με τον τρόπο αυτό περισσότερο μήκος εναλλάκτη θα
τοποθετηθεί στη μονάδα του μήκους και συγκεκριμένο περίπου κατά 3,14 <ρορές περισσότερο , Έτσι
στην ήδη ανοιγμένη τάφρο από ένα σκαπτικό μηχάνημα θα «στρωθεΰ> σε σπείρες ο γεωεναλλακτης
και θα καλυιρτεί με στρώμα χώματος .Για καλύτερη θερμοαγωγιμοτητα μπορεί πλησίον του
γεωεναλλάκτη να τοποθετηθεί στρώμα άμμου και έπειτα το χώμα το όποιο αφαφέθηκε από την
τάφρο. Παρακάτω φαίνονται οι περιοχές τοποθέτησης τμημάτων του γεωεναλλάκτη και είναι (ρανερό
πως αποφεύγονται περιοχές με μποτό η έργα υποδομής στην επιφάνεια της γης.

i
Εικ 6 5 - Κάτοψη οικόπεδου Γενικού Νοσοκομείου Ξανθής με σημασμενενες
τοποθέτησης του γεωεναηάκτη

τις

θέσεις των τάφρων για την

Εικ 6.6 : Εργασίες τοποθετήσεις γειαεναλλάκτη κατά σπείρες

6.7.4 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ
Η εξοικονόμηση ισχύος στην παρούσα εγκατάσταση σημαίνα και εξοικονόμηση ενεργείας κατά τη
διάρκεια λειτουργιάς της εγκατάστασης . Λυτός είναι ο κύριος σκοπός της χρήσης των ανανεώσιμων
πηγών ενεργείας. Το ίδιο συμβαίνα και στη περίπτωση μας με τη χρήση γεωθερμικής ενεργείας με τη
μορφή αβαθούς γεωθερμίας.
Στον παρακάτω πινάκα παρατίθενται το ποσοστό της εγκατεστημένης ισχύος που κατά τη κρίση μας
απαιτείται κάθε μηνά για την εξυπηρέτηση των αναγκών κλιματισμού της κτηριακής δομής .

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(KW)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ
ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΑΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

* ΙΕΠΤΕΜΒΡΙόΓ'
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
Πιν. 6.5 :Ποσοστιαία χρήση θέρμανση και ψύξης με αντίστοιχη παροχή ισχύος οπό τον συμβατικό κλιματισμό με
εγκατεστημένο επικουρικό γεωθερμικό κλιματισμό

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ | ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ | ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ

ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ

Πιν. 6.6:Πινακας αχαηουμένιις γνα θέρμανση και ψύξη και αντίστοιιη χαρεχομένη ισχύς από τις γεισθερμικές αντλίες
θερμότητας

Λπό τον παραπά\’ω πινάκα ^ρατηρούμε τιως κατά ατούς μήνες Ιανουάριο .Φεβρουάριο, Μάρτιο
Ιούλιο Αύγουστο Νοέμβριο και Δεκέμβριο θα χρησιμοποιείται η συμβατική εγκατάσταση θέρμανσης
. Η χρήση της θα είναι περίπου στο 5 - 40% της συνολικής δυνατής παροχής ισχύος . Λυτό σημαίνει
πα>ς θα πραγματοποιείται λιγότερη καταπόνηση του ενεργοβόρου μηχανολογικού εξοπλισμού της
συμβατικής εγκατάστασης . Αποτέλεσμα αυτού είναι μια επιπλέον οικονομία κατά την συντήρηση
του. Παράλληλα με δεδομένο ότι θα υπάρχιη εξοικονόμηση ενεργείας με τη χρήση της γεωθερμικής
ενεργείας , η εγκατάσταση μας θα τιροσφέρπ υψηλής ποιότητας κ>νΐματισμό στην κτηριακή δομή με
το δυνατόν λιγότερο κίστος λειτουργιάς και συντήρησης

6.7.5 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΤΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΠΟΙΟΙΤΟ ΧΡΗΣΗΣ ΘΕΡΚΑΝΣω
ΕΚ ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΙ
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΙ

1

_______ i5y__________

ΠΟΣΟΣΤΟ ΧΡΗΣΗΣ ΨΥ=ηΣ ΕΚ
ΤΗΣ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΙΣΧΥΟΣ

________ t?y__________

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(KW)

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
(KW)

ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΙΕΤΠΕΡΤΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΜΕ ΒΑΘΜΟ ΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,92
(KWh)

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΜΑ ΛΙΤΡΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΣΗ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
_________ IkJJ_________

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΟΒΡΙΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ
ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ
(KWh)

ΚΟΪΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΧΟΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΓΕΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

ΚΟΣΤΟΣ νΥΞΗΣ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΙΧΩΣ ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΓΕΟΘΕΡΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ Β1Β
(€1
7976,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

Πιν. 6.7: Πιν&κας οπολοτισμών μελίτης λειτουργίας εγκατάστασης συμβατικού κλιματισμού

6.7.6 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΓΚΤΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ Γ.Ν. ΞΑΝΘΗΣ

ΜΕΡΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΚΑΤΑΝΑΛΙΕΚΟΜΕ
Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΓΙΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΨΥΞΗ
ΜΕ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
(KWh)
124.931,51
♦ΕβΡΟΥΑΡΙΟΣ

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΕΓΚΛΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
(KWh)

ΜΕΡΙΚΗ ΜΗΝΙΑΙΑ
ΘΕΡΜΙΔΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΙΣΤΠΕΡΤΕΑΑΙΟΥ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΕ ΚΑΥΣΤΗΡΑ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΜΕ ΒΑΘΟΑΠΟΔΟΣΗΣ 0,92
(KWh)
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΗ ΑΠΟ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟ
_________(KWh)_________
_________________315800 ’
_________________316800 ~

ΑΠΑΐτΟΥΕΝΑ ΛΙΤΡΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΠΑ
ΘΕΡΜΑΣΗ ΜΕ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(LT)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΜΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΕΓΚΛΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
(KW)

I^ P T iot:_
I ^PIAIOt

ΓΜΑΚ)!

Γ αϋγουςτος
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
ΤΡΕΧΟΥΣΑ
ΤΙΜΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΤΗ
ΙΣΧΥΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ! ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΨΥΞΗ
ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΨΥΞΗ .
(KW)
(KW)
I

ΜΕΡΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΞΗΣ ΜΕ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΝ Ε
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ Β1Β

ΜΕΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕ
ΤΗΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

______ 1«1_______
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

____________12.457,53
____________12.457,53

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

ΠIV. 6.8 (Πίνακας ηπολοτιομών μεΙ^της λειτσυργιάς γεωθερμικής εγκατάστασης κλιματισμού με επικουρικό συμβατικό κλιματισμό

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ
ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜ ΑΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
(<)

6.8

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

6.8.1 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΙΙ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
Σύμφωνα με τους τιαραπάνω υπολογκιμούς και τους τπνάκες στους οτιοίους αυτοί ^ρουσιάζονται
γίνεται ιρανερο ττως το κόστος λειτουργίας της εγκατάστασης κλιματισμού με κυρία εγκατάσταση
μια γεωθερμική εγκατάσταση κλιματισμού και ε^κουρική εγκατάσταση μια συμβατική
εγκατάσταση κλιματισμού είναι μικρότερο από αυτό του κόστους λειτουργίας μιας συμβατικής
εγκατάστασης κλιματισμού ίδιας ισχύος ότιου χρησιμοτιοιείται πετρέλαιο σαν πηγή θερμότητας για
τη θέρμανση των χώρων και ηλεκτρικό ρεύμα μέσω κλιματιστικών μονάδων για τη ψύξη των
χώρων.
Στους παραπάνω υπολογισμούς έχουν γίνα κάποιες παραδοχές που μπορεί ενδεχομένως να
προσάπτουν κάποιο σιράλμα στους υπολογισμούς αλλά παρόλα το αποτέλεσμα δεν αλλοιώνεται σε
σημαντικό βαθμό. Λυτές είναι:
α)Η τιμή του ττετρελαίου έχει τεθεί σταθερή καθόλα τη διάρκεια του χρόνου και ανεξάρτητη της
ποσότητας παραγγελίας, ενώ η τιμή της είναι ενδεικπκή τιμή προηγούμενης χρονιάς
β)Το τιμολόγιο της ΔΕΗ βάσει του οποίου θα γίνονται οι χρεώσεις της ηλεκτρικής ενεργείας που
κοταναλίσκεται είναι το Β1Β. Οι τιμές των χρεώσεων μπορεί να μεταβληθούν αν επιλεγεί άλλο
τιμολόγιο .
Επίσης παραπάνω υπολογίζεται το κόστος μόνο του κλιματισμού , στην πραγματικότητα στο
νοσοκομείο θα γίνα χρέωση της συνολικά καταναλισκομένης ενεργείας δηλαδή χρήσης φωτισμού,
μηχανημάτων και γενικότερα ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όποτε και λόγω μεγάλης
κατανάλωσης και μεγάλης εγκατεστημένης ισχύος να μεταβληθεί η επιμέρους χρέωση για το
κλιματισμό
γ/Εχει επιλεχθεί ο κλιματισμός να λατουργεί καθόλη τη διάρκεια της ημέρας κατά ένα ποσοστό της
μεγίστης παρεχρμένης ενέργειας. Στην πραγματικότητα το ποσό ενέργειας θα είναι ^ιεταβαλλόμεvo
κατά τη διάρκεια της ημέρας ανάλογα με τη ζήτηση και ανάλογα με τις καθημερινές κλιματολογικές
συνθήκες
Όποιες όμως παραδοχές και να γίνουν δε παύει η γεωθερμική ενεργεία να συντελεί στην
εξοικονόμηση ενέργειας και κατ επέκταση και χρημάτων-, για την ακρίβεια και σύμφωνα με τους
παραπάνω

υπολογισμούς το κόστος λειτουργίας

της εγκατάστασης κλιματισμού με κυρία

εγκατάσταση μια γεωθερμική εγκατάσταση κλιματισμού και επικουρική εγκατάσταση μια
συμβατική εγκατάσταση κλιματισμού είναι κατά :
Λ = ( 185291,24/375.672,73)* 100=49,32%

μικρότερο από το κόστους λειτουργιάς μιας συμβατικής εγκατάστασης κλιματισμού ίδιας ισχύος

6.8.2 ΚΟΣΤΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ
Για τη λχητουργια μιας γεωθερμικής εγκατάστασης αβαθούς γεωθερμίας όττως αυτή μελετάτε στην
πεφούσα ενότητα και την εξαγωγή ορθών αποτελεσμάτων και πλήρως εμπεριστατωμένων είναι
απαραίτητος ο υπολογισμός περά από το κόστος λπτουργιάς του κόστους εγκατάστασης μιας
τέτοιας δομής κλιματισμού. Έτσι λοιπόν είναι φρόνιμο να ερευνήσουμε και να αναφερθούμε στους
παρακάτω τομείς οι όποιο και συνάδουν την εγκατάσταση ενός γεωθερμικού συστήματος :
•

Κόστος εργατικά και χωματουργικών εργασιών

•

Κόστος αγοράς γεωεναλλοκτη και τοποθέτηση του

•

Κόστος αγοράς γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και τοποθέτηση τους

•

Κόστος αγοράς αυτοματισμών

•

Κόστος συνδεσμολογίας συστήματος γεωεναλλακτη - γεωθερμικών αντλιών θερμότητας

•

Κόστος εργασιών βαθμονόμησης και έλεγχου εγκατάστασης

•

Κόστος απροβλέπτων εξόδων

συστήματος

Με βάση την ερευνά αγοράς μας τόσο για να καταλήξουμε στην βέλτιστη επιλογή του κατάλληλου
εξοπλισμού για την εγκατάσταση μας κάναμε παράλληλέ και έλεγχο των τιμών με σκοπό να
κάνουμε την κοστολόγηση της γεωθερμικής εγκατάστασης
Καταλήξαμε λοιπόν πως μια γεωθερμική εγκατάσταση για παροχή 760KW για θέρμανση και
540KW θα έχει την ακόλουθη κοστολόγηση:

Χωματουργικές εργασίες με παριάλληλη αγοριά και τoTOθέτηση του γεωεναλνλακτη
5000C/100KW
Ενδακηκό κόστος σωλήνα πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας Φ40
l,5€/m
Γεωθερμική αντλία θερμότητας νερού νερού OCHSNER 101KW-67,8KW(H-C)
25000€/τεμ
Γ ε ω θ ε ρ μ ικ ή α ν τλ ία θ ε ρ μ ό τη τα ς νε ρ ο ύ - ν ε ρ ο ύ Meeting MDS200D 76KW -56KW(H-C)

17000€/τεμ
Συστήματα αυτοματισμού και συνδεσμολογίας του γεωθερμικού συστήριατος
10000C

Κ Ο Σ Τ Ο Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Γ Ε Ω Θ Ε Ρ Μ ΙΚ Η Σ Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Α Β Α Θ Ο Υ Σ
Γ Ε Ω Θ Ε Ρ Μ I Α Σ Ο συνολικός προότιολχηησμός της εγκατάστασης θα είναι ο ακόλουθος :

ΤΙΜΗ

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΜΑΤΟΥΡΠΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ +
ΓΕΟΕΝΑΛΑΚΤΗΣ
r.A.eO C H S N E R 101KW-67,8KW(H-C)
ΓΑ .Θ Meeting MDS200D 76KW 56KWiH-C)
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ

3τεμαχια

17000€^εμ

δτεμαχια

17000€/τεμ

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΕΞΟΔΑ

15% ΤΟΥ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

5000E/100KW

ΠIV. 6.9 ιΣυγκεντρωτικός πινάκας κόστους r /κατάστασης της επικουρικής γειοβερρικής εγκατάστασης

6 .8 .3
Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ Ο Τ Ε Χ Ν ΙΚ Η Α Ν Α Α Υ ΣΗ Β ΙΟ Σ ΙΜ Ο Τ Η Τ Α Σ Γ Ε Ω Θ Ε Ρ Μ ΙΚ Η Σ
Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Α Β Α Θ Ο Υ Σ Γ Ε Ω Θ Ε Ρ Μ ΙΑ Σ Μ Ε Ε Π ΙΚ Ο Υ Ρ ΙΚ Η
Ε Γ Κ Α Τ Α Σ Τ Α Σ Η Σ Υ Μ Β Α Τ ΙΚ Ο Υ Κ Α ΙΜ Α Τ ΙΣ Μ Ο Υ

Με βάση τον παραπάνω πινάκα προϋπολογισμού και την οικονυμοτεχνική μελέτη λειτουργίας των
εγκαταστάσεων κλιματισμού τόσο με γεωθερμική ενεργεία και

επικουρικό συμβατικό κλιματισμό

όσο και χωρίς τη χρήση γεωθερμικής ενεργείας , γίνεται σαφές ποσό μεγάλη εξοικονόμησης
ενεργείας και χρημάτων μπορεί να γίνει για τον κλιματισμό της κτηριακής δομής του Γενικού
Ν οσοκομείου Ξ ά ν θ η ς.
Λν παραθέσουμε όλα τα τελικά στοι;ρηά των υπο?Λγισμών θα έχουμε τον παρακάτω πινάκα
1

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟ ΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
ΕΝΔ ΕΙΚΤΙΚΟ ΚΟ ΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Ι _ Π Ο ΣΟ ΣΤΙΑΙΑ ΔΙΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ MF ΤΗ NFA FKATATATH ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
1 FN AFIK TIKO ΚΟ ΣΤΟ Σ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΜΕ
1
ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΓΕΟΟΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

375.672,73
185291,24
4 9,32%
247500

Πιν.6.Ι0 ιΓυγκεντρωτικός πινάκας συγκριτικών στοιχείων των δυο εγκαταστάσεων

Είναι φανερό πως το κόστος λειτουργιάς της παρούσας εγκατάστασης κλιματισμού είναι

το

διπλάσιο από αυτό της νέας εγκατάστασης κλιματισμού tio τη χρηση της γεωθερμικής ενέργειας σε
μια εγκατάσταση αβαθούς γεωθερμίας να την ιδία παροχή ισ χύος.
Επίσης είναι φανερό πως μέσα σε δυο χρόνια λειτουργιάς της εγκατάστασης κλιματισμού με τη
χρήση της γεωθερμικής ενεργείας σε μια εγκατάσταση αβαθούς γεωθερμίας θα μπορέσει να γίνει
απόσβεση του κόστους εγκατάστασης με αποτέλεσμα

μετέπειτα από τα δυο αυτά χρόνια να

παρέχεται οικονομία σε ενεργεία και χρήματα της τάξης των 1900006 Λν συνυπολογίσουμε το
κέρδος από την μη πpαγ^«xτoπoίηση της δαπανηρής συντήρησης ενός συστήματος συμβατικού
κλιματισμού τότε μπορούμε εύκολα να αντιληφτούμε το μέγεθος της οικονομίας που μπορεί να
πραγματοποιηθεί.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Η παρούσα εργασία μας έδωσε την ευκαφία να ασχοληθούμε εκτεταμένα με όλες τις μοριρές
ανανεώ σιμων πηγών ενεργείας. Ιδιαίτερη ήταν η ενασχόληση μας με τη γεωθερμική ενεργεία η
όποια βρίσκει περιορισμένη χρήση και εςχιρμογή σε ιη^ση με τις υπόλοιπες. Μέσα από τη μελέτη
υπόθεσης μας μπορέσαμε να διεισδύσουμε στα άδυτα της εφαρμογής της γεωθερμικής ενεργείας
ακόμη και για μεγάλης ισχύος εγκαταστάσεις κλιματισμού με τη χρήση της αβαθούς γεωθερμίας .
Π ραγματικά , όπως και οποδείχτηκε άλλωστε , μείναμε άναυδοι από το μέγεθος της οικονομίας που
μπορεί να

επιτευχιεί και με συνυπολογισμό την αποιρυγή εκτεταμένων ιπιριβαλλοντικών

επιπτώσεων αξίζει να γίνουμε απόστολοι της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στην
καθημερινότητα της ανθρωπότητας.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΠΗΓΕΣ
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ΕΝΔ0ΔΑ Π ΕΔ1Α Σ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
«ΠΡΩΤΟΒΟΥΑΙΑ Π Α ΕΞΑΓΩΓΗ ΤΕΧΝΟΑΟΠΩΝ ΑΠΕ»
Ελληνογερμανικό ΕΒΕ, 09-11 Μαΐόυ 2007, θεσσαλονίκη-Μ.Φυτικας
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