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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή αφορά στην παρουσίαση και ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκύπτουν από τη χρήση διαφορετικών µορφών ενέργειας (φυσικό αέριο, πετρέλαιο και
ηλεκτρισµός) για την κάλυψη των οικιακών ενεργειακών απαιτήσεων µε τη βοήθεια της µεθόδου
Ανάλυσης Κύκλου Ζωής. Για τους σκοπούς της µελέτης έχει κατασκευαστεί το µοντέλο µιας
τυπικής πολυκατοικίας στη Θεσσαλονίκη στο οποίο προσοµοιώνονται σε διάφορα σενάρια οι
ενεργειακές απαιτήσεις που εξετάζονται. Τα αποτελέσµατα αφορούν εκποµπές ανά kg/kWh/m3
καυσίµου/ηλεκτρισµού και σύγκριση των εξεταζόµενων µορφών ενέργειας όσον αφορά στη
συνεισφορά τους σε διάφορα φαινόµενα περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

ENVIRONMENTAL IMPACTS OF THE DOMESTIC USE OF
DIFFERENT ENERGY FORMS
Theodosiou G., Koroneos C., Moussiopoulos N.
Laboratory of Heat Transfer and Environmental Engineering, Department of Mechanical
Engineering, Aristotle University of Thessaloniki (AUTH), BOX 483, 54124, Thessaloniki Greece
ABSTRACT
This study focuses on the analysis and presentation of the environmental impacts that result from
the use of different energy forms (natural gas, heating oil and electricity) separately or in
conjunction, in order to cover the domestic energy requirements through the use of the Life Cycle
Analysis methodology. For the study’s purposes, a model of a typical apartment building in
Thessaloniki has been created that simulates combinations of these operations sorted in five
scenarios. The results concern emissions per kg/kWh/m3 of fuel/electricity and a comparison of the
energy forms under study regarding their contribution to different environmental impacts.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στις περισσότερες περιοχές του κόσµου, τόσο η θέρµανση χώρου όσο και νερού, αποτελούν
βασικές ανάγκες, ιδιαίτερα κατά τους ψυχρούς χειµώνες. Από την άλλη, οι βαριές κλιµατικές
συνθήκες συνεπάγονται και µεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση λόγω της απαιτούµενης
θέρµανσης χώρου και νερού, επειδή αυτές οι δύο µορφές ενεργειακής χρήσης απαιτούν το
υψηλότερο ποσοστό από τους πόρους που καταναλώνονται σε µια πολυκατοικία. Κατά συνέπεια, η
επιλογή των κατάλληλων καυσίµων και του κατάλληλου ενεργειακού συστήµατος πρέπει να γίνει
προσεκτικά, λαµβάνοντας υπόψη όχι µόνο το οικονοµικό µέρος αλλά και τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της κάθε µιας από τις εναλλακτικές λύσεις. Αυτό σηµαίνει ότι η βέλτιστη λύση µπορεί
να µην είναι αυτή µε το χαµηλότερο οικονοµικό κόστος (για την εγκατάσταση του συστήµατος, τη
συντήρηση και την κατανάλωση καυσίµων) ή αυτή µε τις λιγότερο ρυπογόνες εκποµπές, αλλά µια
λύση κάπου στη «µέση», που να ελαχιστοποιεί και τους δύο παράγοντες στο βέλτιστο δυνατό
βαθµό. Ο σκοπός αυτής της µελέτης [1] είναι, µέσω της εφαρµογής της µεθοδολογίας Ανάλυσης
Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), να αποτιµήσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις των διάφορων τύπων
καυσίµων που µπορούν να χρησιµοποιηθούν προκειµένου να καλυφθούν οι ενεργειακές απαιτήσεις
της πολυκατοικίας.
2

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΣΤΟΧΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Κατά την εφαρµογή της µεθόδου ΑΚΖ στο µοντέλο της πολυκατοικίας όσον αφορά στην κάλυψη
των συγκεκριµένων της ενεργειακών απαιτήσεων, τέθηκαν οι ακόλουθοι στόχοι και
παρουσιάζονται εκτενώς σε πίνακες και διαγράµµατα:
εκτίµηση οικονοµικού κόστους, βασισµένη στις τρέχοντες τιµές κατανάλωσης ενέργειας για
κάθε σενάριο σε σχέση µε το καύσιµο ή τον ηλεκτρισµό που καταναλώνεται,
υπολογισµός των εκποµπών καυσαερίων (ποσότητα και ποσοστό) ανά kg ή Nm3 καυσίµου που
καταναλώνεται για την καύση µε ελαφρύ πετρέλαιο θέρµανσης (EL) και φυσικό αέριο που
πραγµατοποιείται στους λέβητες της πολυκατοικίας ή των µεµονωµένων διαµερισµάτων για
διεργασίες όπως η θέρµανση χώρου, η θέρµανση νερού και η χρήση µαγειρικών συσκευών,
υπολογισµός εκποµπών καυσαερίων και σωµατιδίων και συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων ανά
kWh παραγωγής ηλεκτρισµού, σε σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, από κηροζίνη,
πετρέλαιο diesel, φυσικό αέριο και λιγνίτη,
ανάλυση και σύγκριση των διαφόρων σεναρίων ως προς το κόστος και τις εκποµπές καυσαερίων, σωµατιδίων και συγκέντρωσης ιχνοστοιχείων ανά kg, Nm3 και kWh (καυσίµου ή
ηλεκτρισµού) και συνολικά για την ηµερήσια απαιτούµενη κατανάλωση καυσίµου και
ηλεκτρικής ενέργειας στην πολυκατοικία,
διεξαγωγή µελέτης ανάλυσης κύκλου ζωής για τη λήψη αποτελεσµάτων και την εξαγωγή
συµπερασµάτων που αφορούν στο ποσοστό συνεισφοράς του κάθε σεναρίου στις διάφορες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
3

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ

Η λειτουργική µονάδα είναι µια πολυκατοικία στη Θεσσαλονίκη βάση της οποίας έγινε το
υπολογιστικό µοντέλο. Επίσης, ως λειτουργική µονάδα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και η µονάδα
επιφάνειας της κατοικίας (1 m2) υπό τις ίδιες προαναφερθέντες συνθήκες. Τα θερµικά φορτία
σχεδιασµού [2] υπολογίστηκαν σε W ανά m2 επιφάνειας κατοικίας (πίνακας 1). Οι παραδοχές στις
οποίες βασίζονται οι υπολογισµοί των θερµικών φορτίων όπως επίσης και τα χαρακτηριστικά της
πολυκατοικίας δίνονται πιο κάτω:
Η πολυκατοικία έχει 5 ορόφους και κάθε όροφος έχει 4 διαµερίσµατα. Θεωρείται µια µέση τιµή
για το εµβαδό κάθε διαµερίσµατος που είναι ίση µε 125 m2 ενώ όσον αφορά στο λόγο της
µικρής πλευράς των κατοικιών προς στη µεγάλη, αυτός ορίζεται 1:1,25. Το ποσοστό των
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ανοιγµάτων είναι 25% της ελεύθερης παράπλευρης επιφάνειας. Τα διαµερίσµατα είναι
κατασκευασµένα µε συµβατικά υλικά, δηλαδή κυρίως τούβλα και οπλισµένο σκυρόδεµα. Τα
υλικά αυτά χρησιµοποιούνται στην κατασκευή των περισσοτέρων κτιρίων στην Ελλάδα. Τα
διαµερίσµατα έχουν συµβατικό ορθογώνιο σχήµα και είναι τοποθετηµένα σε όσο το δυνατό περισσότερες από τις θέσεις που µπορούν να κατέχουν µέσα στο κτίριο. ∆ηλαδή: διαµερίσµατα
διαµπερή µε ελεύθερες τις µικρές πλευρές τους˙ διαµερίσµατα γωνιακά µε ελεύθερες µια µικρή
και µια µεγάλη πλευρά ή γωνιακά µε τρεις ελεύθερες πλευρές ή µε δύο ελεύθερες πλευρές και
τη µια να εφάπτεται σε άλλο κτίριο˙ διαµερίσµατα ισόγεια ή σε ενδιάµεσο όροφο ή ρετιρέ.
Τα θερµικά φορτία υπολογίστηκαν σύµφωνα µε το Γερµανικό Κανονισµό DIN 4701. Όσον
αφορά στις απώλειες αερισµού θεωρήθηκε ότι ο αέρας των κατοικιών ανανεώνεται µια φορά
την ώρα (για διαφορετική ανανέωση ισχύει ότι: κάθε µια ανανέωση αέρα ανά ώρα αντιστοιχεί
σε επιπλέον θερµικό φορτίο 24 [W/m2] για την περιοχή της Θεσσαλονίκης). ∆εν εξετάστηκε η
επίδραση του προσανατολισµού και της ταχύτητας του ανέµου.
Ανάλογα µε την πολυκατοικία και τους κανονισµούς της, το χρονικό διάστηµα που ανάβει η
κοινή θέρµανση ποικίλει. Συνήθως είναι µεταξύ 8 –16 ωρών είτε είναι συνεχόµενο ή µερικές
ώρες το πρωί και µερικές το απόγευµα ή βράδυ. Στο εξεταζόµενο µοντέλο θεωρείται ότι η
θέρµανση (καυστήρας φυσικού αερίου ή ελαφρού πετρελαίου θέρµανσης EL) λειτουργεί
περίπου 12 ώρες (συνεχόµενα ή µε διακοπή). Η πολυκατοικία είναι χωρίς θερµοµόνωση.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Θερµικά φορτία σχεδιασµού και επιφάνεια διαµερισµάτων της πολυκατοικίας
Αριθµός ∆ιαµερίσµατος
Θερµικό φορτίο [W/m2] / Εµβαδό [m2]

Όροφος

Ισόγειο

1
82

1ος

79

5
59

2ος

120

59

57

120

59

61

110

57
102

67

75

61

67

75

106

60
16

67

19
75

60
12

15
75

75
8

110

61

18
120

89

11

14
120

4
110

7
110

57

17
104

83

10

13

4ος

3
110

6

9

3ος

4

2
110

60
20

75

112

60

ΟΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ

Η µέθοδος ΑΚΖ όπως προαναφέρθηκε, εφαρµόζεται σε ολόκληρο το σύστηµα που περιλαµβάνει
εκποµπές από τη µεταφορά, διύλιση και καύση πετρελαίου EL, εκποµπές από τη µεταφορά και
καύση φυσικού αερίου στους λέβητες της πολυκατοικίας και σε άλλες οικιακές συσκευές και
εκποµπές από την παραγωγή και χρήση ηλεκτρισµού (που προέρχεται από λιγνίτη, φυσικό αέριο,
κηροζίνη και πετρέλαιο diesel). Τα όρια, οι διάφορες λειτουργίες και οι εκποµπές παρουσιάζονται
στο σχήµα 1. Εξετάζονται πέντε εναλλακτικά σενάρια που αφορούν στη χρήση των τριών µορφών
ενεργειακής κατανάλωσης που απαιτούνται για να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες των
διαµερισµάτων και των κοινόχρηστων χώρων της πολυκατοικίας. Όσον αφορά στην κατανάλωση
ηλεκτρισµού, εξετάζονται τέσσερις διαφορετικοί τρόποι παραγωγής του: από λιγνίτη, κηροζίνη,
πετρέλαιο diesel και φυσικό αέριο. Οι λειτουργίες που απαιτούν κατανάλωση ενέργειας
συνοψίζονται σε πέντε κατηγορίες: θέρµανση χώρου, θέρµανση νερού, κουζίνα, φωτισµό και άλλες
ηλεκτρικές συσκευές. Για τις τρεις πρώτες κατηγορίες µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε φυσικό αέριο
ή πετρέλαιο θέρµανσης EL ή ακόµα και ηλεκτρισµός. Για τις άλλες δύο κατηγορίες, θεωρείται ότι
χρησιµοποιείται µόνο ηλεκτρισµός. Ο πίνακας 2 και το σχήµα 2 παρουσιάζουν τις κατηγορίες
λειτουργιών και τα σενάρια που εξετάζονται αναλυτικά.
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ΣΧΗΜΑ 1: Καθορισµός ορίων συστήµατος
ΣΤΑ∆ΙΑ Α.Κ.Ζ.
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ
ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΑΕΡΙΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΑΡΓΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

∆ΙΥΛΙΣΗ ΑΡΓΟΥ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
DIESEL OIL EL

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ EL
ΦΥΣΙΚΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΦΩΤΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΧΩΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΦΥΣΙΚΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΝΕΡΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ
ΦΥΣΙΚΟ

NO2

ΑΕΡΙΟ

ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
(ΛΙΓΝΙΤΗΣ, ΜΑΖΟΥΤ,
DIESEL OIL,Φ.Α.)

SO2
CO

ΑΕΡΙΟ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ EL

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

CO2

ΑΕΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΑΛΛΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ
ΣΥΣΚΕΥΕΣ

CH4

ΣΤΕΡΕΑ
ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΑΕΡΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟ ΝΕΡΟ
ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Εξεταζόµενα σενάρια
∆ΙΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΕΝΑΡΙΟ 1
ΣΕΝΑΡΙΟ 2
ΣΕΝΑΡΙΟ 3
ΣΕΝΑΡΙΟ 4
Πετρέλαιο ΕL
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο ΕL
Θέρµανση χώρου
Πετρέλαιο ΕL
Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Πετρέλαιο ΕL
Θέρµανση νερού
Ηλεκτρισµός 1)
Ηλεκτρισµός 1) Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο
Κουζίνα
Ηλεκτρισµός 1)
Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1)
Φωτισµός
Λοιπές ηλεκτρικές
Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1) Ηλεκτρισµός 1)
Ηλεκτρισµός 1)
συσκευές
Σηµείωση: 1) Εξετάζεται η παραγωγή ηλεκτρισµού από µαζούτ, diesel oil φυσικό αέριο και λιγνίτη.

5

ΣΕΝΑΡΙΟ 5
Ηλεκτρισµός 1)
Ηλεκτρισµός 1)
Ηλεκτρισµός 1)
Ηλεκτρισµός 1)
Ηλεκτρισµός 1)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσµατα που παρουσιάζονται στις ακόλουθες παραγράφους αφορούν στις
περιβαλλοντικές εκποµπές που οφείλονται στις λειτουργίες της πολυκατοικίας που παρουσιάζονται
στον πίνακα 2 [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12].
5.1

Ηµερήσια συνολική κατανάλωση και οικονοµικό κόστος για κάθε σενάριο –
σηµαντικότερες εκποµπές
Με βάση την συνολική ηµερήσια κατανάλωση φυσικού αερίου, πετρελαίου θέρµανσης EL και
ηλεκτρισµού όπως αυτή υπολογίστηκε από την ανάλυση των σεναρίων, υπολογίστηκε το συνολικό
ηµερήσιο οικονοµικό κόστος για κάθε σενάριο και παρουσιάζεται στο σχήµα 3 [13]. Τα σενάρια 3
και 4 αντιστοιχούν στις λύσεις µε το ελάχιστο οικονοµικό κόστος. Το 5ο σενάριο είναι σχεδόν 2,5
φορές πιο δαπανηρό λόγω της µεγάλης κατανάλωσης ηλεκτρισµού.
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ΣΧΗΜΑ 2: Εξεταζόµενες διεργασίες – καύσιµα
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΕΞΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΕΞΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΧΩΡΟΥ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΝΕΡΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑ
ΦΩΤΙΣΜΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ:
-- ΛΙΓΝΙΤΗ
-- ΜΑΖΟΥΤ
-- DIESEL OIL
-- ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΣΩΜΑΤΙ∆ΙΩΝ
ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΙΧΝΟΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

ΣΧΗΜΑ 3: Συνολικό ηµερήσιο κόστος ανάλογα µε το σενάριο
ΣΥΝΟΛΙΚΟ HMΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ €
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Είναι προφανές ότι στις περιπτώσεις που η χρήση ηλεκτρισµού αποτελεί ένα µεγάλο ποσοστό της
συνολικής κατανάλωσης, το οικονοµικό κόστος είναι υψηλό. Με µια γρήγορη µατιά µπορεί
κάποιος να πει ότι παρόλο που η χρήση περισσότερου ηλεκτρισµού για την κάλυψη των
ενεργειακών αναγκών της πολυκατοικίας συνεπάγεται µεγαλύτερο οικονοµικό κόστος, οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις είναι λιγότερες απ’ ότι όταν χρησιµοποιούνται άλλα φυσικά καύσιµα.
Η αλήθεια κρύβεται πίσω από τον ορισµό της λέξης “χρήση” η οποία αναφέρεται στον ηλεκτρισµό.
Ο ηλεκτρισµός δεν πρέπει να αντιµετωπίζεται ως µια καθαρή µορφή ενέργειας, έτοιµη να
παραδοθεί και να καταναλωθεί, επειδή κατά την παραγωγή του έχουν χρησιµοποιηθεί
συγκεκριµένοι πόροι (π.χ. φυσικά καύσιµα) των οποίων η µετατροπή σε ηλεκτρική ενέργεια
συνεπάγεται και µεγάλες ποσότητες εκποµπών. Συνεπώς, για να είναι εφικτή και σωστή η
σύγκριση της χρήσης του ηλεκτρισµού µε τη χρήση άλλων φυσικών καυσίµων που προορίζονται
για τις ίδιες λειτουργίες, πρέπει να εξεταστεί ολόκληρος ο κύκλος ζωής που αφορά στον
ηλεκτρισµό και περιλαµβάνει την παραγωγή, τη µεταφορά και τη χρήση του. Το ίδιο ισχύει για και
όλα τα άλλα φυσικά καύσιµα˙ για να µπορούν να γίνουν κατάλληλες και έγκυρες συγκρίσεις
ανάµεσα στις διάφορες µορφές ενέργειας, η απαιτούµενη ανάλυση που θα αποκαλύπτει όλες τις
πτυχές τους πρέπει να εφαρµόζεται και να περιλαµβάνει ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους.
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5.2 Εκποµπές CΟ2
Το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) αποτελεί ένα φυσικό συστατικό της ατµόσφαιρας και µαζί µε τους
υδρατµούς, απορροφούν την εκπεµπόµενη από την επιφάνεια της γης µεγάλου µήκους κύµατος
ακτινοβολία (δρώντας σαν παγίδα) και συνεισφέρουν (κατά 80%) στη δηµιουργία του φαινοµένου
του θερµοκηπίου, µε αποτέλεσµα την άνοδο της θερµοκρασίας της ατµόσφαιρας σε παγκόσµια
κλίµακα. Το σχήµα 4 παρουσιάζει τις ηµερήσιες συνολικές εκποµπές CO2 που αντιστοιχούν στην
απαιτούµενη κατανάλωση καυσίµων του µοντέλου της πολυκατοικίας ανάλογα µε το καύσιµο που
χρησιµοποιείται και τον τρόπο που παράγεται ο ηλεκτρισµός.
ΣΧΗΜΑ 4: Ηµερήσιες εκποµπές CO2 ανάλογα µε το εξεταζόµενο σενάριο και τον τρόπο
παραγωγής του ηλεκτρισµού
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CΟ2
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ΗΛ/ΜΑΖΟΥΤ

ΗΛ/DIESEL

kg

ΗΛ./Φ.Α.

5.3 Εκποµπές SΟ2
Οι µεγάλες συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου (SO2) προκαλούν ερεθισµούς και βλάβες στο
αναπνευστικό σύστηµα του ανθρώπου ενώ µαζί µε οξείδια του αζώτου (NΟx) συνεισφέρουν στο
σχηµατισµό του φαινοµένου της οξίνισης. Το SO2 και SO3 ανυψώνουν το σηµείο δρόσου των
καυσαερίων σε θερµοκρασίες άνω των 120 οC και είναι ανυδρίτες του θειώδους και του θειικού
οξέως. Οι συγκεντρώσεις στις οποίες παράγονται το SO2 και SO3 εξαρτώνται αποκλειστικά από την
ποιότητα του καυσίµου. Το σχήµα 5 παρουσιάζει τις ηµερήσιες συνολικές εκποµπές SO2.
ΣΧΗΜΑ 5: Ηµερήσιες εκποµπές SO2 ανάλογα µε το εξεταζόµενο σενάριο και τον τρόπο
παραγωγής του ηλεκτρισµού
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ SΟ2
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5.4 Εκποµπές Νοx
Τα οξείδια του αζώτου (NO και ΝΟ2) εάν έρθουν σε επαφή µε την υγρασία της ατµόσφαιρας
δηµιουργείται νιτρικό οξύ (Η2ΝΟ3) που µαζί µε το θειϊκό οξύ (Η2SO4) συντελούν στη δηµιουργία
της όξινης βροχής (φαινόµενο οξίνισης), η οποία διαβρώνει προσόψεις κτιρίων, καταστρέφει τα
δάση και καθιστά όξινα τα εδάφη και τα ύδατα. Επίσης συµµετέχουν στο σχηµατισµό όζοντος (O3)
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κοντά στην επιφάνεια του εδάφους. Τα NΟx σε µεγάλης διάρκειας ψηλές συγκεντρώσεις
προκαλούν νόσους του αναπνευστικού συστήµατος. Το σχήµα 6 παρουσιάζει τις ηµερήσιες
συνολικές εκποµπές NΟx.
ΣΧΗΜΑ 6: Ηµερήσιες εκποµπές NOX ανάλογα µε το εξεταζόµενο σενάριο και τον τρόπο
παραγωγής του ηλεκτρισµού
ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΝΟΧ
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5.5

Εφαρµογή της µεθόδου ΑΚΖ ανάλογα µε το καύσιµο που χρησιµοποιείται για την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του µοντέλου της πολυκατοικίας
Η µέθοδος της ΑΚΖ [14] εφαρµόστηκε για το κάθε καύσιµο που χρησιµοποιείται στο καθορισµένο
µοντέλο. Η ΑΚΖ περιέλαβε εκποµπές από τη µεταφορά, τη διύλιση και την καύση του πετρελαίου
θέρµανσης EL, εκποµπές από τη µεταφορά και την καύση του φυσικού αερίου στους λέβητες της
πολυκατοικίας και σε άλλες οικιακές συσκευές και εκποµπές από την παραγωγή και χρήση του
ηλεκτρισµού (που προέρχεται από λιγνίτη, φυσικό αέριο κηροζίνη και πετρέλαιο diesel). Συνεπώς
τα όρια του συστήµατος καθορίστηκαν όπως φαίνεται στο διάγραµµα 2. Η εκτίµηση της
περιβαλλοντικής τιµής για την κάθε επίπτωση βασίστηκε στην εξής απλή εξίσωση:
Περιβαλλοντική Τιµή = Τιµή Χαρακτηρισµού x Συντελεστής Κανονικοποίησης x Συντελεστής
Αξιολόγησης
Λόγω έλλειψης τέτοιων συντελεστών κατάλληλων για την Ελλάδα, η ταξινόµηση των δεδοµένων
του καταλόγου απογραφής σε κατηγορίες επιπτώσεων έγινε χρησιµοποιώντας τη µέθοδο
EcoIndicator 95.
Τα σχήµατα 7 (α, β, γ, δ) παρουσιάζουν τις τιµές της αξιολόγησης για τέσσερις κύριες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις ανά σενάριο και σε σχέση µε τον τρόπο παραγωγής του ηλεκτρισµού.
Οι παρατηρήσεις που µπορούν να γίνουν από την αξιολόγηση είναι οι εξής:
Οι κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για το κάθε σενάριο είναι:
Σενάρια
Κύριες περιβαλλοντικές επιπτώσεις
οξίνιση, αιθαλοµίχλη (χρήση ηλεκτρισµού που προέρχεται από κηροζίνη,
1ο και 5ο
πετρέλαιο diesel, λιγνίτη) και βαρέα µέταλλα (χρήση ηλεκτρισµού που
προέρχεται λιγνίτη)
2ο, 3ο και 4ο οξίνιση, αιθαλοµίχλη (χρήση ηλεκτρισµού που προέρχεται από κηροζίνη,
πετρέλαιο diesel, λιγνίτη), φαινόµενο θερµοκηπίου και βαρέα µέταλλα
(χρήση ηλεκτρισµού που προέρχεται λιγνίτη)
Γενικά, όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, η πιο σοβαρή είναι οι εκποµπές βαρέων
µετάλλων που προκύπτουν στο 5ο σενάριο και για χρήση ηλεκτρισµού που προέρχεται από
λιγνίτη. Ακολουθούν τα φαινόµενα της οξίνισης και της αιθαλοµίχλης (5ο σενάριο, παραγωγή
από κηροζίνη, πετρέλαιο diesel, λιγνίτη).
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ΣΧΗΜΑΤΑ 7 (α, β, γ, δ): Αξιολόγηση κύκλου ζωής
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ
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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΟΞΙΝΗΣ ΒΡΟΧΗΣ
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Τα σχήµατα-δείκτες 8 (α, β, γ, δ) παρουσιάζουν το µέγεθος και τη σηµασία της κάθε
περιβαλλοντικής επίπτωσης σε σχέση µε τον τρόπο παραγωγής του ηλεκτρισµού. Η άθροιση των
τιµών των επιπτώσεων που υπολογίστηκαν στα στάδια κανονικοποίησης και αξιολόγησης της
ΑΚΖ, αποτελούν τα δεδοµένα των διαγραµµάτων αυτών.
6

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το κύριο συµπέρασµα που προκύπτει από την ανάλυση που διεξήχθη είναι ότι το βέλτιστο σενάριο
τόσο από άποψη οικονοµικού κόστους όσο και από περιβαλλοντική άποψη είναι το 3ο, όπου
χρησιµοποιείται φυσικό αέριο σε όλες σχεδόν τις λειτουργίες/διεργασίες του µοντέλου της
πολυκατοικίας και για την παραγωγή του ηλεκτρισµού που καταναλώνεται. Λόγω των φυσικών του
ιδιοτήτων, το φυσικό αέριο είναι το πιο καθαρό φυσικό καύσιµο και µπορεί να συµβάλει στη
βελτίωση της ποιότητας του αέρα και των υδάτων, ειδικά όταν χρησιµοποιείται στη θέση άλλων,
πιο ρυπογόνων πηγών ενέργειας. Η καύση του φυσικού αερίου έχει ως αποτέλεσµα ουσιαστικά
αµελητέες ποσότητες ατµοσφαιρικών εκποµπών SO2 και στερεών σωµατιδίων και πολύ µικρές
ποσότητες εκποµπών CO, αντιδρώντων υδρογονανθράκων, NOx και CO2 σε σχέση µε τις εκποµπές
από την καύση άλλων φυσικών καυσίµων. Το φυσικό αέριο µπορεί να έχει άµεση συµβολή στον
περιορισµό προβληµάτων περιβαλλοντικής ρύπανσης. Για παράδειγµα, είναι δυνατό να καίγεται
φυσικό αέριο εναλλακτικά ή παράλληλα µε άλλα φυσικά καύσιµα που είναι λιγότερο φιλικά για το
περιβάλλον. Η ‘επιλεκτική αυτή χρήση’ του φυσικού αερίου µαζί µε άλλα καύσιµα µπορεί να
µειώσει σηµαντικά τη ρύπανση του αέρα που προέρχεται από διάφορα εργοστάσια και από
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρισµού. Η επιλογή αυτή απαιτεί ελάχιστο χρόνο για εγκατάσταση
και σχετικά χαµηλή επένδυση κεφαλαίου και επιτρέπει ευελιξία όσον αφορά στην εναρµόνιση µε
περιβαλλοντικά πρότυπα και νοµοθεσίες. Εκτός από την αποκλειστική χρήση του φυσικού αερίου
για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, υπάρχουν αρκετές διαθέσιµες τεχνολογίες που συνδυάζουν τη
χρήση φυσικού αερίου µε άνθρακα και άλλα φυσικά καύσιµα για να µειωθεί η ρύπανση. Η συµπαραγωγή και η παραγωγή µε καύση αερίου συνδυασµένου κύκλου, περιλαµβάνουν και οι δύο
καύση φυσικού αερίου µαζί µε άλλο καύσιµο, κάτι το οποίο συνεπάγεται τη χρήση λιγότερου καύσιµου από άλλες µεθόδους, και µείωση της απορριπτόµενης θερµότητας, αφού εκµεταλλεύεται την
ενέργεια της θερµότητας σε διάφορα σηµεία πριν αυτή απορριφθεί.
ΣΧΗΜΑΤΑ 8 (α, β, γ, δ): ∆ιαγράµµατα – δείκτες µεγέθους και σοβαρότητας συνολικών
επιπτώσεων του κύκλου ζωής ανάλογα µε το σενάριο που εξετάζεται
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(W SP)
Φ αινόµενο
ευτρ οφισ µού
(w ater)
Φ αινόµενο
ευτρ οφισ µού (air)

1,50

Φ αινόµενο όξινης
βρ οχής

1,00

Φ αινόµενο
θερ µοκηπ ίου

3,00
2,50

0,50
0,00
1ο Σενάρ ιο

2ο Σενάρ ιο

3ο Σενάρ ιο

4ο Σενάρ ιο

1,50

5ο Σενάρ ιο

ΑΞΙΟΛΟ ΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΝΑΛΟ ΓΑ Μ Ε ΤΟ
ΣΕΝΑΡΙΟ ΠΟ Υ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ - ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜ ΟΥ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

1,40
1,30
1,20
1,10
1,00

Εκποµπές βαρέων
µετάλλων

0,90
0,80

Φαινόµενο
αιθαλοµίχλης (WSP)

0,70

Φαινόµενο
ευτροφισµού
(water)
Φαινόµενο
ευτροφισµού (air)

0,60
0,50
0,40
0,30

Φαινόµενο όξινης
βροχής

0,20

Φαινόµενο
θερµοκηπίου

0,10
0,00

1ο Σενάριο

2ο Σενάριο

3ο Σενάριο

4ο Σενάριο

5ο Σενάριο
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