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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία γίνεται µία προκαταρκτική συγκριτική αξιολόγηση του λιγνίτη και
φυσικού αερίου ως προς την δυνατότητά τους να συµβάλουν στην στήριξη της
ηλεκτροπαραγωγής. ∆ιαπιστώνεται ότι παρά τους νέους αυστηρούς περιβαλλοντικούς
περιορισµούς και την φορολόγηση των αερίων του θερµοκηπίου, ο λιγνίτης εξακολουθεί να
αποτελεί την φθηνότερη επιλογή της χώρας µας για την κάλυψη φορτίων βάσης από νέες
µονάδες ηλεκτροπαραγωγής. Παράλληλα οι θερµοηλεκτρικές µονάδες συνδυασµένου
κύκλου µε καύσιµο το φυσικό αέριο, αποτελούν την βέλτιστη λύση για την κάλυψη του
ηµερήσιου φορτίου µε ετήσιο συντελεστή φορτίου 50 έως και 60%.
Σε περίπτωση όµως όπου το τίµηµα εκποµπής CO2 φθάσει τα 10€/t οι λιγνιτικές µονάδες
παραµένουν ανταγωνιστικές ως µονάδες βάσης υπό τον όρο ότι η τιµή προµηθείας του
φυσικού αερίου είναι >20 $/Gcal ανωτέρας θερµογόνου δυνάµεως. Σε κάθε περίπτωση όµως
τα επόµενα 3000 MW νέων λιγνιτικών ή ανθρακικών µονάδων τα οποία θα έλθουν να
υποκαταστήσουν υφιστάµενες παλαιότερες λιγνιτικές ή πετρελαϊκές µονάδες συνολικής
ισχύος 2000 MW, θα παρέχουν ασφαλώς χαµηλότερη κιλοβατώρα ως µονάδες βάσης έναντι
των µονάδων συνδυασµένου κύκλου. Τούτο διότι η αύξηση της ισχύος θα συνοδεύεται µε
δραστική αύξηση του µέσου θερµικού βαθµού απόδοσης (από 32% σε 41%) µε αποτέλεσµα
οι υφιστάµενες εκποµπές CO2 να διατηρούνται σταθερές.
Λόγω των γενικότερων ανταγωνιστικών πλεονεκτηµάτων του λιγνίτη (σταθερότητα τιµών,
ασφάλεια τροφοδοσίας, εγχώρια παραγωγή, κλπ) έναντι του φυσικού αερίου, θα πρέπει να
επανεξεταστεί η πολιτική αποκλεισµού των λιγνιτικών µονάδων βάσεως από τον
µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό. Σήµερα θα πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίες
χωροθέτησης και αδειοδότησης νέων λιγνιτικών µονάδων ηλεκτροπαραγωγής και των
αντίστοιχων ορυχείων, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου υπάρχουν εγνωσµένα αποθέµατα µε
ικανοποιητικές προδιαγραφές καυσίµου (∆ράµα, Ελασσώνα, κλπ). Παράλληλα θα πρέπει να
αδειοδοτηθούν νέες ανθρακικές µονάδες στο Αλιβέρι και ενδεχοµένως και σε άλλες περιοχές
της χώρας.
Σηµαντικά περιθώρια αναβάθµισης υπάρχουν και για τις υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες οι
οποίες δεν πρόκειται να αντικατασταθούν εντός της εποµένης 15-ετίας. Λόγω της σταδιακής
πτώσης της ποιότητας του λιγνίτη και συνακόλουθα της ισχύος και του βαθµού απόδοσης
των µονάδων αυτών, κρίνεται σήµερα απαραίτητη η σταδιακή εισαγωγή νέων καυσίµων στο
µίγµα συµπεριλαµβανοµένου του άνθρακα και του φυσικού αερίου. Το ποσοστό και ο
τρόπος εισαγωγής θα εξαρτηθεί τόσο από περιβαλλοντικά κριτήρια (περιορισµό των
1

Τεχνοµετρική επε, Σύµβουλοι Μηχανικοί, Περικλέους 25Α, 155 61 Χολαργός, τηλ. 210-6545920, apef@tee.gr

-------------------------------------------------------------------------------------Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, ΤΕΕ, Αθήνα, 9-10 Ιουνίου, 2005

1

εκποµπών σκόνης κάτω των 50 mg/Nm3 ) όσο και από κριτήρια συνολικής βελτίωσης του
βαθµού απόδοσης (κατά 2 έως 3 εκατοστιαίες µονάδες).
ΤΑ ΝΕΑ ∆ΙΕΘΝΗ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ.
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1.1 Γενικά
Ο τοµέας της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ενωση αλλά και διεθνώς
ευρίσκεται σήµερα αντιµέτωπος µε νέα πρωτόγνωρα δεδοµένα όπως :
•

Νέα αυστηρότερα όρια εκποµπών ρύπων όπως ΝΟx, SO2, CO και σωµατιδίων (PM,
PM10, PM2,5), τόσο για τις νέες όσο και για τις υφιστάµενες µονάδες

•

Εισαγωγή του φόρου του θερµοκηπίου (φόρος άνθρακα) σε όλες τις µεγάλες
εγκαταστάσεις καύσεως

•

Νέες υψηλές τιµές στα εισαγόµενα καύσιµα διεθνώς

•

Σταδιακή κατάργηση των εθνικών µονοπωλίων και δηµιουργία συνθηκών ανταγωνισµού
τόσο στην παραγωγή όσο και στην µεταφορά/διανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας

Τα δεδοµένα αυτά ανατρέπουν όλο το σκηνικό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
επηρεάζουν δραστικά όλες τις αποφάσεις. Για τον λόγο αυτό ακολουθεί µία συνοπτική
ανάλυση των βασικών παραµέτρων οι οποίες υπεισέρχονται :
•

στην αξιολόγηση και επιλογή τεχνολογίας και καυσίµου ηλεκτροπαραγωγής για τις
νέες µονάδες παραγωγής

•

στα κριτήρια ανακαίνισης ή αντικατάστασης των παλαιότερων µονάδων

1.2 Τα όρια εκποµπών ρύπων
Τα όρια εκποµπών ρυθµίζονται από τις οδηγίες 2001/80/ΕΚ για τις µεγάλες εγκαταστάσεις
καύσεως και 96/61/ΕΚ για την Ολοκληρωµένη πρόληψη και έλεγχο της ρύπανσης. Βάσει της
πρώτης ρυθµίζονται ευθέως τα όρια εκποµπών. Π.χ. για τις υφιστάµενες µονάδες τα όρια
εκποµπής σωµατιδίων ορίζονται σε 100 mg/Nm3 έναντι των 150 ή 100 mg/m3 που ισχύει
σήµερα στην χώρα µας (Π.∆.1180/1981). Όµως η οδηγία 2001/81/ΕΚ στα «εκτιµώντας τα
ακόλουθα» (εδάφιον 8) αναφέρει « Η τήρηση των οριακών τιµών εκποµπών που καθορίζονται
στην παρούσα οδηγία θα πρέπει να θεωρείται ως αναγκαία αλλά όχι ικανή συνθήκη για την
συµµόρφωση ως προς τις απαιτήσεις της οδηγίας 96/61/ΕΚ που σχετίζονται µε την χρήση των
βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών. Η συµµόρφωση αυτή ενδέχεται να απαιτεί αυστηρότερες
οριακές τιµές εκποµπών, οριακές τιµές για τις εκποµπές άλλων ουσιών και για άλλα στοιχεία
του περιβάλλοντος και άλλους κατάλληλους όρους».
Σύµφωνα µε τον νέο εγχειρίδιο αναφοράς των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Β∆Τ) της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής [1] οι εκποµπές σκόνης από υφιστάµενους θερµοηλεκτρικούς
σταθµούς µε στερεά καύσιµα ισχύος από 100 έως 300 MW θα πρέπει να κυµαίνονται µεταξύ
5 – 25 mg/Nm3. Το όριο αυτό είναι κατά πολύ χαµηλότερο από το ανωτέρω όριο των 100
mg/Nm3 της 2001/80/ΕΚ. Αντίστοιχα όρια τίθενται για τον βαθµό απόδοσης και τις
εκποµπές SO2 και ΝΟx. Π.χ. για υφιστάµενες λιγνιτικές µονάδες ισχύος 100 έως 300 MW τα
όρια SO2 και ΝΟx ορίζονται σε 250 και 200 mg/Nm3 αντίστοιχα.
Τα αυστηρά περιβαλλοντικά όρια επιταχύνουν τόσο την διείσδυση των νέων καθαρών
τεχνολογιών άνθρακα στην ηλεκτροπαραγωγή. Σήµερα δεν είναι δυνατόν να κατασκευαστεί
στην χώρα µας νέα ανθρακική ή λιγνιτική µονάδα ηλεκτροπαραγωγής χωρίς να διαθέτει
τεχνολογίες αποκονίωσης (ηλεκτροστατικών φίλτρων- ESP ή σακόφιλτρων), αποθείωσης
(FGD - Flue Gas Desulphurisation) και απονίτρωσης (DeNOx). Σηµαντικές επενδύσεις
-------------------------------------------------------------------------------------Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, ΤΕΕ, Αθήνα, 9-10 Ιουνίου, 2005

2

ελέγχου των εν λόγω εκποµπών γίνονται επίσης και στις υφιστάµενες µονάδες. Λόγω αυτών
των αναγκαστικών επενδύσεων, αυξάνει σηµαντικά το τίµηµα της παραγόµενης
κιλοβατώρας από στερεά καύσιµα και τούτο παρά την σηµαντική αύξηση του βαθµού
απόδοσης των νέων ανθρακικών και λιγνιτικών σταθµών.
Τέλος µονάδες οι οποίες δεν συµµορφώνονται έγκαιρα µε τις ανωτέρω απαιτήσεις,
αναµένεται να οδηγηθούν σταδιακά προς περιορισµένη λειτουργία όπως προβλέπεται από
την οδηγία 2001/80/ΕΚ από το 2008 και µετά.
1.3 Οι εκποµπές CO2 και λοιπών αερίων του θερµοκηπίου
Η υπογραφή του πρωτοκόλλου του Κιότο και ο περιορισµός των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) από όλα τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, θέτει νέα δεδοµένα στον
ενεργειακό σχεδιασµό. Η χώρα µας από το 2002, µε 135 τόνους εκποµπές διοξειδίου του
άνθρακα, έχει ήδη καλύψει το όριο εκποµπών που της αναλογεί για το διάστηµα 2008-2012
[4.5]. Η παραγωγή ηλεκτρική ενέργειας είναι υπεύθυνη για το 42% των συνολικών
εκποµπών. Η ζήτηση της ηλεκτρικής ενέργειας συνεχίζεται αµείωτη ενώ οι τιµές του
πετρελαίου έχουν εκτοξευτεί σε νέα ιστορικά ύψη.
Η αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθώς και η συνεχείς αύξηση του στόλου των
οχηµάτων στην χώρα συµβάλει στην συνεχή αύξηση των εκποµπών CO2. Πως θα η χώρα
µας θα καταφέρει να «πιάσει» τους στόχους πους της αναλογούν;. Σε τι ύψος θα ανέλθει ο
περίφηµος φόρος διοξειδίου του άνθρακα; Σήµερα κυµαίνεται από 10 έως 20 € ανά τόνο
διοξειδίου του άνθρακα ενώ πολλοί αναφέρουν τιµές και 40 €/τόνο εντός της εποµένης
δεκαετίας. Εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι κάθε καταναλισκόµενη kWh αντιστοιχεί σε εκποµπή
περίπου ενός κιλού CO2 τότε όλοι καταλαβαίνουν ότι η αυξηµένη ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας θα επιβαρύνεται τουλάχιστον κατά 1 έως 2 λεπτά ανά kWh
Το τίµηµα αποφυγής της παραγωγής ενός τόνου CO2 δίδεται στο Σχήµα 1. Παρατηρείται ότι
ο φθηνότερος τρόπος περιορισµού της εκποµπής CO2 είναι η αναβάθµιση των υφιστάµενων
σταθµών ή κατασκευή νέων σταθµών στερεών καυσίµων. Επενδύσεις σε βελτίωση του
βαθµού απόδοσης έχουν την καλύτερη οικονοµική απόδοση. Ακολουθούν οι επενδύσεις
αντικατάστασης παλαιότερων ανθρακικών ή λιγνιτικών σταθµών µε νέους. Τέλος τονίζεται
ότι οι νέες τεχνολογίες δέσµευσης των εκποµπών CO2 έχουν ένα τίµηµα που κυµαίνεται από
25 έως και 40 €/t. Το τίµηµα αυτό αναµένεται να µειώνεται προοδευτικά εντός των εποµένων
ετών.
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Σχήµα 1: Τίµηµα αποφυγής εκποµπής CO2 (€/t) (πηγή VGB [2])

ΥδροΛιγνιτΑνθρακική. ηλεκτρ.

Αιολικά

Βιοµάζα

Φ/Β

1.4 Η χρήση του φυσικού αερίου και οι τιµές των καυσίµων
Τιµές φυσικού αερίου
Το γεγονός αυτό συµβάλλει µε την σειρά του την ολοένα και διευρυνόµενη χρήση του
φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή. Η νέα τεχνολογία συνδυασµένου κύκλου
(αεριοστροβίλου και ατµοστροβίλου) επιτρέπει σήµερα την εκµετάλλευση του φ.α. µε
καθαρό βαθµό απόδοσης (β.α.) πάνω από 56%. Από την άλλη πλευρά, οι τιµές των
εισαγόµενων καυσίµων εµφανίζουν τα τελευταία δύο χρόνια έντονες αυξητικές τάσεις. Η
τιµή του αργού πετρελαίου υπερδιπλασιάστηκε και σταθεροποιήθηκε γύρω στα 50$ το
βαρέλι καθ’ όλο το 2004 και το 2005. Οι παλαιές εποχές των χαµηλών τιµών πετρελαίου (10
µε 15 $/βαρέλι) φαίνεται ότι έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί. Οι αναδυόµενες οικονοµίες της
Ασίας και ιδιαίτερα στης Κίνας, προκαλούν αυξητικές τάσεις τιµών όχι µόνο στην ενέργεια
αλλά και στις τιµές των µετάλλων και των βιοµηχανικών πρώτων υλών. Η άνοδος των
διεθνών τιµών πετρελαίου συµπαρασύρει προς τα επάνω τις τιµές του φυσικού αερίου και
κατά δεύτερο λόγω της τιµές του άνθρακα.
Οι τιµές προµήθειας φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή αποτελούν ακόµα αντικείµενο
διαπραγµάτευσης. Περιλαµβάνουν δύο συνιστώσες : την αξία του καυσίµου και το τέλος
µεταφοράς. Αρχικά το τέλος αυτό είχε προσδιοριστεί από την ∆ΕΠΑ στα 6,7 $/Gcal
(ανωτέρας θερµογόνου δυνάµεως). Σήµερα η τιµή αυτή αναµένεται να πέσει στα 4,5 έως 5,5
$/Gcal όταν αναπτυχθεί η ζήτηση του φυσικού αερίου.
Η αξία προµηθείας του φυσικού αερίου στα σύνορα κυµαίνεται περίπου ως εξής :
Τιµή αργού πετρελαίου ($/βαρέλι)

Τιµή προµηθείας φ.α. ($/Gcal)

12
15
26
50

7
8,5
12,5
19
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Με τις σηµερινές τιµές του αργού πετρελαίου περί τα 50 $/βαρέλι, η τιµή του φυσικού
αερίου για ηλεκτροπαραγωγή αναµένεται να κυµανθεί περί τα 24 $/Gcal (ΑΘ∆). Στα
επόµενα δέκα µε είκοσι χρόνια η τιµή του αργού αναµένεται να κυµανθεί περί τα 35 $/βαρέλι
ενώ δεν είναι απίθανο η τιµή αυτή να διακυµανθεί σε υψηλότερα επίπεδα. Εποµένως η τιµή
προµηθείας του φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή θα πρέπει να κυµανθεί κατά µέσο όρο
άνω των 20 $/Gcal. Για λόγους σύγκρισης σηµειώνεται ότι η τιµή αυτή αντιστοιχεί σε 22,25
$/Gcal κατωτέρας θερµογόνου δυνάµεως (ΚΘ∆).
Τιµές άνθρακα ατµοπαραγωγής (steam coal)
Παρά την σταθερότητα των τιµών του, ο άνθρακας δεν έµεινε ανεπηρέαστος από τις διεθνείς
διακυµάνσεις των τιµών πετρελαίου. Όπως φαίνεται από το σχήµα 2, ο ισοδύναµος τόνος
άνθρακα (tce) έφθασε το 2005 στην Γερµανία στα 65 €/tce . Το 1 tce περιέχει 7000 Mcal
κατωτέρας θερµογόνου δυνάµεως. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί σε 7,55 $/Gcal ΚΘ∆ ή 6,50
€/MWh.
Πάντως κατά τα επόµενα χρόνια η τιµή αυτή σταθεροποιείται σε γύρω στα 55 €/tce σύµφωνα
µε τις εκτιµήσεις της RWE (Σχήµα 2). Για την Ελλάδα η τιµή αυτή αναµένεται να είναι
ελαφρώς υψηλότερη λόγω των αυξηµένων εξόδων µεταφοράς.
Τιµή εγχώριου λιγνίτη
Ο εγχώριος λιγνίτης παραµένει το φθηνότερο καύσιµο µε την σταθερότερη συµπεριφορά. Η
τιµή του διακυµαίνεται κατά ορυχείο και µε βάση την ποιότητα του εξορυσσόµενου
καυσίµου. Η τιµή του εδώ υπολογίζεται την τεχνικοοικονοµική ανάλυση του Ν.
Μπατιστάτου [6] όπου λαµβάνεται τιµή καυσίµου παραγόµενης kWh ίση µε 5,89 δρχ/kWh.
Σχήµα 2 : ∆ιακύµανση τιµών άνθρακα ατµοπαραγωγής στην Γερµανία (BAFA) και στην
Βόρεια Ευρώπη (CIF-NWE) σε €/tce όπου 1 tce ≡ 7000 Μcal ΚΘ∆. (πηγή: RWE Γερµανίας)
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Λαµβάνοντας µία σχετική προσαύξηση για τον υπολογισµό του τοπικού πόρου και του
κόστους αποκατάστασης, η µέση τιµή του εγχώριου λιγνίτη υπολογίζεται σε 5,92 €/MWh
ΚΘ∆ ή 6,88 $/Gcal ΚΘ∆
Συµπερασµατικά διαπιστώνεται ότι η τιµή του εγχώριου λιγνίτη είναι σαφώς φθηνότερη
(6,88 $/Gcal ΚΘ∆) έναντι του φυσικού αερίου (τουλάχιστον 22,25 $/Gcal ΚΘ∆) και
ελαφρώς φθηνότερη έναντι του εισαγόµενου λιθάνθρακα (~7 $/Gcal). Επιπρόσθετα ο
λιγνίτης προσφέρει ασφάλεια τροφοδοσίας, θέσεις εργασίας και σταθερή τιµή έναντι των
άλλων εισαγοµένων καυσίµων.
1.5 Το άνοιγµα των ενεργειακών αγορών
Η νέα ευρωπαϊκή νοµοθεσία επιβάλει το άνοιγµα των ενεργειακών αγορών σε πανευρωπαϊκό
επίπεδο. Το γεγονός αυτό οδηγεί σε δηµιουργία νέων εταιρειών πανευρωπαϊκής εµβέλειας
µετά από συγχωνεύσεις ή επεκτάσεις των µεγάλων εταιρειών. Οι εθνικές εταιρείες
προσπαθούν να εκµεταλλευτούν καλύτερα τα συγκριτικά τους πλεονεκτήµατα (πάγια,
τεχνογνωσία, γειτνίαση µε αναδυόµενες αγορές, πρόσβαση σε κεφάλαια) και να επεκταθούν
σε γειτονικές αγορές. Σήµερα η αναδιάρθρωση του τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής ευρίσκεται
σε πλήρη εξέλιξη σε πανευρωπαϊκή κλίµακα.
Σήµερα ως πρώτιστος κανόνας επιβίωσης προβάλει η τοποθέτηση των εθνικών εταιρειών
στις Ευρωπαϊκές αγορές και δη τις γειτονικές, αξιοποιώντας και εκµεταλλευόµενη εκάστη τα
συγκριτικά πλεονεκτήµατα (ειδική τεχνογνωσία, οργάνωση, πρόσβαση σε κεφάλαια, κλπ)
Η πλούσια εµπειρία της χώρας µας στην εκµετάλλευση των φτωχών λιγνιτών, την καθιστά
ηγέτιδα δύναµη µεταξύ των άλλων ευρωπαϊκών χωρών στην εξαγωγή τεχνογνωσίας και στην
προώθηση συνεργασίας µε τις οµόλογες εταιρείες των βαλκανικών χωρών, οι οποίες
στηρίζουν εν πολλοίς την παραγωγής τους σε αντίστοιχης ποιότητας λιγνίτες.
2

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ ΚΑΙ Η ΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥΣ

2.1 Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας
Η χώρα µας έχει πετύχει να έχει τις χαµηλότερες τιµές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη και
τούτο χάρη στην εκµετάλλευση του εγχώριου λιγνίτη από την ∆ΕΗ (Σχήµα 3). Παράλληλα η
χώρα µας έχει την φθηνότερη τιµή της ηλεκτρικής ενέργειας συγκριτικά µε τις τιµές των
ανταγωνιστικών καυσίµων πετρελαίου και φυσικού αερίου για την θέρµανση (Σχήµα 4). Το
γεγονός αυτό σε συνδυασµό µε τη µαζική εισροή µεταναστών και τη ραγδαία εξάπλωση του
κλιµατισµού κατά την τελευταία δεκαετία συνέτειναν σε αύξηση ρεκόρ της κατανάλωσης. Ο
µέσος ρυθµός αύξησης της ζήτησης κατά την τελευταία δεκαετία ανήλθε στο 4,6% (Σχήµα
5). Η αύξηση υπολογίζεται για την επόµενη 10-ετία ότι θα διατηρηθεί σε ένα ποσοστό
ετήσιας της τάξεως του 2 έως 3% σύµφωνα µε όλες τις µελέτες [7,8]. Η αύξηση αυτή
οφείλεται:
•

κατά το µεν θέρος στην συνεχιζόµενη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς των
κλιµατιστικών (ετήσια εγκατάσταση νέων κλιµατιστικών µηχανηµάτων περί τα 300
MW στον οικιακό και τα 250 MW στον εµπορικό τοµέα)

•

κατά δε το χειµώνα στις συνεχιζόµενες χαµηλές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι
του πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα συχνά να
προτιµάται η χρήση ηλεκτρικών σωµάτων ή αντλιών θερµότητας στην θέση της
λειτουργίας της κεντρικής θέρµανσης ή της τοπικής θέρµανσης µε πετρέλαιο ή
υγραέριο.
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Σχήµα 3 : Συγκριτική παράθεση τιµών ηλεκτρικής ενέργειας µετά φόρων στην Ευρώπη των 15
(Πηγή Eurostat στοιχεία 2003)
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Σχήµα 4 : Συγκριτική παράθεση λόγου τιµών ηλεκτρικής ενέργειας προς θερµική στην Ευρώπη
των 15 (Πηγή Eurostat στοιχεία 2003)
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Σχήµα 5 : Πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα µας (πηγή ∆ΕΗ)
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Αναµφισβήτητα η πτώση του ρυθµού αύξησης από το 4,5 στο 2% θα απαιτήσει σηµαντικές
προσπάθειες εξοικονόµησης ενέργειας και εισαγωγής τεχνικών «διαχείρισης της ζήτησης».
Πάντως για λόγους ενεργειακού σχεδιασµού, λαµβάνεται ένας µέσος ρυθµός ανάπτυξης της
τάξεως του 3% ετησίως.
2.2 Η καµπύλη φορτίου του διασυνδεδεµένου συστήµατος
Η καµπύλη φορτίου του διασυνδεδεµένου συστήµατος για τα έτη 2002, 2003 και 2004
δίδεται στο Σχήµα 6. Από τα στοιχεία αυτά παρατηρείται µία σχετικά σταθερή µορφή της
καµπύλης. Κατά το έτος 2004 οι λιγνιτικές µονάδες κάλυψαν περί το 62% της συνολικής
παραγωγής όπως φαίνεται µε την χαµηλότερη οριζόντια διακεκοµµένη γραµµή. Η γραµµή
αυτή αντιστοιχεί στις 6500 ώρες ετήσιας λειτουργίας την οποία δεχόµεθα εδώ ως
διαχωριστική γραµµή µεταξύ των ενδιάµεσων µονάδων και των µονάδων βάσεως.
Στο σχήµα έχει γίνει πρόβλεψη των καµπύλων φορτίου για έτη 2014 και 2019 λαµβάνοντας
ετήσιο ρυθµό αύξησης της κατανάλωσης ίσο µε 3%. Από το σχήµα παρατηρείται ότι το κατά
έτος 2014 η απαιτούµενη αύξηση της δυναµικότητας των µονάδων βάσεως είναι της τάξεως
των 900 MW ενώ για το έτος 2019 είναι της τάξεως των 1600 MW έναντι του έτους 2004.
Αντίστοιχη και σαφώς µεγαλύτερη είναι η απαίτηση αύξησης ισχύος των ενδιάµεσων
µονάδων, διότι όπως παρατηρείται στο σχήµα 6, η αύξηση του φορτίου είναι µεγαλύτερη για
τις ενδιάµεσες µονάδες και τις µονάδες αιχµής (αριστερά κατακόρυφα βέλη).
Στις απαιτήσεις εγκατάστασης νέων µονάδων παραγωγής, θα πρέπει να προστεθούν και οι
απαιτήσεις αντικατάστασης παλαιών λιγνιτικών και πετρελαϊκών σταθµών. Για το έτος 2014
οι απαιτήσεις αυτές για τις µονάδες βάσεως δύνανται να ανέλθουν από 1500 έως 2500 MW.
Το ακριβές µέγεθος µπορεί να προσδιοριστεί µόνο µετά από λεπτοµερή τεχνικοοικονοµική
αξιολόγηση. Σε κάθε περίπτωση το ελάχιστο προγραµµατιζόµενο δυναµικό για µονάδες
βάσεως έως το έτος 2014 θα πρέπει να είναι της τάξεως του 2400 MW ενώ για τις ενδιάµεσες
µονάδες της τάξεως των 1200 µε 1400 MW.
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Σχήµα 6 : Καµπύλη φορτίου διασυνδεδεµένου συστήµατος (πηγή : ιστοσελίδα ∆ΕΣΜΗΕ)
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ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΒΑΣΕΩΣ : ΛΙΓΝΙΤΗΣ Ή ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ;

3.1 Γενικά
Στο προτεινόµενο σχέδιο µακροχρόνιου ενεργειακού σχεδιασµού της ΡΑΕ [8], δεν
προβλέπεται κατασκευή λιγιντικής µονάδας από το 2005 και εντεύθεν (έως το 2030).
Αντίθετα προτείνεται η κατασκευή 4940 MW ανθρακικών µονάδων, αρχής γενοµένης
κυρίως από το 2015. Παρόµοιες προτάσεις είχαν διατυπωθεί και κατά το έτος 2002 τα
στελέχη της ΡΑΕ και είχαν συναντήσει την έντονη κριτική της επιστηµονικής κοινότητας
(για παράδειγµα δίδονται οι αναφορές [5,9,10] από το προσυνέδριο της Κοζάνης του ΠΣ∆ΜΗ).
Από τα ανωτέρω διαπιστώνεται σαφώς ότι έως το 2015 προβλέπεται η κατασκευή µόνο
θερµοηλεκτρικών µονάδων συνδυασµένου κύκλου µε καύσιµο το φυσικό αέριο. Εως το 2015
προβλέπεται η κατασκευή 5200 MW τέτοιων µονάδων οι οποίες προφανώς θα λειτουργούν
πλέον και ως µονάδες βάσεως.
Κατά την περίοδο 2004 και 2005 ο υπερδιπλασισµός της τιµής του αργού πετρελαίου
προκάλεσε µε την σειρά του µία δραµατική αύξηση των τιµών του φυσικού αερίου για
ηλεκτροπαραγωγή. Ετσι από 14 και 15 $/Gcal ΑΘ∆ σήµερα οµιλούµε για 20 και 24 $/Gcal
ΑΘ∆. Το γεγονός αυτό και µόνο επιτάσσει την επανεξέταση της πολιτικής του αποκλεισµού
του λιγνίτη και των στερεών καυσίµων γενικότερα από τον προγραµµατισµό και την
αδειοδότηση των µελλοντικών µονάδων βάσεως. Στην παρούσα µελέτη γίνεται µία πρώτη
συστηµατική προσέγγιση του τιµήµατος παραγωγής µίας kWh από σύγχρονες ανθρακικές ή
λιγνιτικές µονάδες έναντι των µονάδων συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο. Στην
ανάλυση αυτή λαµβάνεται υπ΄όψιν και ο φόρος άνθρακα, δηλαδή η πρόσθετη επιβάρυνση
των στερεών καυσίµων λόγω των αυξηµένων εκποµπών CO2. Επίσης λαµβάνονται υπ’ όψιν
όλα τα νέα δεδοµένα τα οποία παρουσιάστηκαν συνοπτικά στο Κεφαλαιο 1 της παρούσης
µελέτης.
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3.2 Σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτροπαραγωγής στερεών καυσίµων
Προσφάτως έχουν δηµοσιευτεί στην χώρα µας πολλές και συχνά εξαιρετικές εργασίες οι
οποίες καλύπτουν ικανοποιητικά το θέµα των νέων και καθαρών τεχνολογιών
ηλεκτροπαραγωγής µε στερεά καύσιµα (π.χ. αναφέρεται η εργασία του Γ. Σταµατελόπουλου
που παρουσιάστηκε στο προσυνέδριο της Κοζάνης του ΠΣ∆Μ-Η [10]). Μία πρόσφατη
εξαιρετική επισκόπηση του θέµατος δίδεται από τον P. Lako στο [11]. Επίσης η πρόσφατη
οδηγία αναφοράς της Ευρωπαϊκής Ενωσης σχετικά µε τις βέλτιστες διαθέσιµες τεχνικές στον
τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής [1] περιλαµβάνει µία εµπεριστατωµένη παρουσίαση των
σχετικών τεχνολογιών. Αντίστοιχες παρουσιάσεις έχουν γίνει από τις επίσηµες τεχνικές
ενώσεις µηχανικών όπως για παράδειγµα της VGB [2,3]. Ειδικά για τον λιγνίτη και την
βελτίωση του βαθµού απόδοσης των µονάδων παραγωγής, ειδικές εργασίες δίδονται στις
αναφορές [12,13,14].
Ολοι οι συγγραφείς και όλες οι µελέτες συµφωνούν ότι η πλέον ώριµη και ενεργειακά
αποδοτική τεχνολογία είναι σήµερα η υπερκρίσιµη µονάδα κονιορτοποιηµένου άνθρακα
(Κ.Α.) η οποία φθάνει σε καθαρό βαθµό απόδοσης από 43 έως 45% για καύσιµο άνθρακα
και από 41 έως 43% για καύσιµο λιγνίτη. Χαρακτηριστική περίπτωση είναι η πρόσφατη
µονάδα της RWE Niederaußem (BoA) 965 MW µε καύσιµο λιγνίτη και µε βαθµό απόδοσης
που φθάνει το 43%. Η τεχνολογία αυτή τιµάται γύρω στα 1200 €/kW και περιλαµβάνει όλες
τις απαραίτητες µονάδες καθαρισµού (αποκονίωσης, αποθείωσης και απονίτρωσης)
ικανοποιώντας πλήρως τις απαιτήσεις της οδηγίας IPPC.
Πέραν της τεχνολογίας αυτής, από τεχνικής απόψεως είναι ώριµες και οι τεχνολογίες
καύσεως ανακυκλοφορούσας ρευστοποιηµένης κλίνης (CFBC) ή ρευστοποιηµένης κλίνης
υπό πίεση (PFBC). Οι τεχνολογίες αυτές ευρίσκονται στο στάδιο της εµπορικής προώθησης
και καλύπτουν κυρίως εφαρµογής συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Είναι ικανές
να αντιµετωπίσουν µία πληθώρα πτωχών καυσίµων και σε αυτό κυρίως οφείλουν την
ανταγωνιστικότητά τους. Η υψηλότερος βαθµός απόδοσης της µονάδας PFBC δεν είναι
συνήθως σε θέση να αντισταθµίσει την αύξηση της πολυπλοκότητας και του ύψους της
επένδυσης έναντι της CFBC. Από πλευράς οικονοµικής αποδόσεως οι τεχνολογίες αυτές δεν
είναι σε θέση να ανταγωνιστούν τις υπερκρίσιµες µονάδες κονιορτοποιηµένου άνθρακα σε
µεγάλη κλίµακα.
Τουναντίον η νέα τεχνολογία η οποία είναι πολλά υποσχόµενη από πλευράς υψηλού βαθµού
απόδοσης και οικονοµικής παραγωγής είναι η τεχνολογία Συνδυασµένου Κύκλου µε
Ενσωµατωµένη Εξαερίωση (IGCC- Integrated Gasification Combined Cycle). H τεχνολογία
αυτή στηρίζεται στον συνδυασµένο κύκλο αεριοστρόβιλου-ατµοστρόβιλου και περιλαµβάνει
µονάδα εξαεωρίσης στερεών καυσίµων. Την αναγκαιότητα της τεχνολογίας αυτής για τον
ελληνικό χώρο πρώτος υποστήριξε ο αείµνηστος Κ. Λέφας.
Οι µονάδες IGCC επιτυγχάνουν β.α. έως και 45%, µεγαλύτερη από 99% αποµάκρυνση SO2
(έναντι 90% της µονάδας Κ.Α.) και πολύ χαµηλές εκποµπές NOx. Οι µονάδες IGCC οι οποίες
θα κατασκευαστούν το 2010 αναµένονται να έχουν υψηλότερους β.α. 50-52%. Το τίµηµα για
την µονάδα αυτή κατά την τελευταία δεκαετία ανήλθε στα 2,000 €/kW ενώ για το έτος 2010
η τιµή αυτή αναµένεται να πέσει στα 1,500 €/kW. Οι υψηλοί β.α. εξασφαλίζουν επίσης
χαµηλότερη επιβάρυνση σε φόρο CO2.
Αλλοι συγγραφείς τονίζουν την δυνατότητα βελτίωσης του β.α. των υπερκρίσιµων µονάδων
Κ.Α. µε την βοήθεια µονάδας προξήρανσης του λιγνίτη [12,13]. Τέτοια τεχνολογία έχει
αναπτυχθεί σήµερα σε πιλοτικό στάδιο στην Γερµανία µε την συντοµογραφία BoA-Plus. H
ξήρανση του λιγνίτη αποτέλεσε αντικείµενο µακρόχρονης έρευνας του αείµνηστου Ανδρέα
-------------------------------------------------------------------------------------Λιγνίτης και φυσικό αέριο στην ηλεκτροπαραγωγή της χώρας, ΤΕΕ, Αθήνα, 9-10 Ιουνίου, 2005
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Βακάλη. Με την τεχνολογία αυτή, ο καθαρός βαθµός απόδοσης µίας υπερκρίσιµης λιγνιτικής
µονάδας Κ.Α δυναται να φθάσει το 47% και επιτύχει έτσι σηµαντική µείωση της
επιβάρυνσης του φόρου CO2.
3.3 Τυπική συγκριτική αξιολόγηση συγχρόνων µονάδων που καίουν λιγνίτη ή φ.α.
Χωρίς επιβάρυνση µε φόρο CO2
Στην παρούσα παράγραφο αξιολογείται οικονοµικά µία υπερκρίσιµη νέα λιγνιτική µονάδα
Κ.Α. µε καθαρό βαθµό απόδοσης 42% και αξία εγκατάστασης 1200 €/MW. H αξία του
λιγνίτη λαµβάνεται ίση µε 5,92 €/MWh ΚΘ∆ ή 6,88 $/Gcal ΚΘ∆ (δες κεφάλαιο 1).
Η µονάδα αυτή συγκρίνεται µε µία σύγχρονη µονάδα συνδυασµένου κύκλου, καυσίµου
φυσικού αερίου καθαρό βαθµό απόδοσης 54% και αξία εγκατάστασης 650 €/MW. Η τιµή
καυσίµου λαµβάνεται εναλλακτικά ίση µε 16, 18, 20 και 24 $/Gcal ΑΘ∆.
Και στις δύο περιπτώσεις λαµβάνεται επιτόκιο αναγωγής ίσο µε 7% και διάρκεια
οικονοµικής ζωής ίση µε 25 χρόνια. Τα ετήσια έξοδα λειτουργίας και συντήρησης
λαµβάνονται µε δύο συνιστώσες : τη σταθερή και την µεταβλητή. Για το φ.α. η ετήσια
σταθερή δαπάνη λειτουργίας και συντήρησης λαµβάνεται ίση µε 2,75% της αξίας
εγκατάστασης ενώ η µεταβλητή ίση µε το 1,5% της αξίας εγκατάστασης όταν η µονάδα
λειτουργεί για 4500 ώρες ετησίως. Η δαπάνη αυτή µεταβάλλεται αναλογικά µε τις ώρες
λειτουργίας ετησίως. Τα δεδοµένα αυτά έχουν προκύψει από προσφορές κατασκευαστών σε
πρόσφατες µελέτες σκοπιµότητας µονάδων συνδυασµένου κύκλου. Τα έξοδα λειτουργίας και
συντήρησης για την λιγνιτική µονάδα λαµβάνοντα όπως και για to φ.α., µειωµένα κατά 25%.
Τα αποτελέσµατα της οικονοµικής αξιολόγησης και για τις δύο τεχνολογίες δίδονται στο
Σχήµα 7. Από το σχήµα αυτό παρατηρείται ευθέως ότι η σύγχρονη λιγνιτική µονάδα παρέχει
φθηνότερη κιλοβατώρα ως µονάδα βάσης ανεξαρτήτως τιµής προµηθείας του φ.α. Στην
περίπτωση τιµής προµηθείας φ.α. στα 20 $/Gcal ΑΘ∆, το ουδέτερο σηµείο λειτουργίας
µεταξύ των δύο µονάδων εµφανίζεται στις 4000 ώρες ετησίως. Ακόµα και την φθηνή τιµή
προµηθείας του φ.α. (16 $/Gcal ΑΘ∆) το ουδέτερο σηµείο προκύπτει στις 7000 ώρες ετήσιας
λειτουργίας.
Εποµένως βάσει των αποτελεσµάτων αυτών, διαπιστώνεται ότι η λιγντική µονάδα υπερέχει
σαφώς έναντι της µονάδας συνδυασµένου κύκλου µε φυσικό αέριο, τουλάχιστον όταν
κατασκευάζεται σε αντικατάσταση υφιστάµενης λιγνιτικής ή πετρελαϊκής µονάδας και
εποµένως δεν επιβαρύνεται µε φόρο άνθρακα λόγω της αύξησης του βαθµού απόδοσης.
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φ.α.
Με επιβάρυνση µε φόρο κατά 10 € ανά τόνο εκπεµπόµενου CO2
Η ανάλυση της προηγούµενης παραγράφου επαναλαµβάνεται εδώ µε επιβάρυνση κατά 10 €/t
για κάθε τόνο εκπεµπόµενου CO2. Για την αξιολόγηση της επιβάρυνσης αυτής, εκτιµώνται
εδώ αναλυτικά µετά από υπολογισµούς οι συντελεστές εκποµπής για την κάθε τεχνολογία
ηλεκτροπαραγωγής και τα αποτελέσµατα δίδονται στο Σχήµα 8.

kg CO2 ανά παραγόµενη kWh

Σχήµα 8 : Συντελεστές εκποµπής CO2 για υφιστάµενες και νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής
1,6
1,4
Μέσος όρος συστήµατος

1,2
1,0

Σηµερινή κατάσταση

0,8
0,6

Νέα τεχνολογία

0,4
0,2
0,0

Λιγνιτική

Ανθρακική

Συνδ. Κύκλου

Πετρελαϊκή

Συµπαραγ.

Με ξήρανση ή
εξαερίωση
λιγνίτη

Με βάση το ανωτέρω σχήµα, η επιβάρυνση της λιγνιτικής µονάδας λαµβάνεται ίση µε 1,0 t
CO2 ανά παραγόµενη MWh έναντι 0,360 t/MWh για την µονάδα συνδυασµένου κύκλου.
Τα οικονοµικά αποτελέσµατα δίδονται στο Σχήµα 9. Από το σχήµα αυτό προκύπτει ότι οι
µονάδες φ.α. παραµένουν λιγότερο ανταγωνιστικές έναντι του λιγνίτη ως µονάδες βάσεως,
όταν η τιµή προµηθείας του φ.α. κυµαίνεται άνω των 20 $/Gcal ΑΘ∆. Το σηµείο
ουδετερότητας κυµαίνεται από 7000 ώρες για την τιµή των 20 $/Gcal έως 4000 ώρες για την
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τιµή των 24 $/Gcal. Σηµειώνεται ότι η λαµβανόµενη επιβάρυνση των 10 €/t CO2 θεωρείται
ως συντηρητική για την επόµενη 15-ετία και τούτο διότι :
Σχήµα 9 : Συγκριτική αξιολόγηση αξίας kWh λιγνίτη και φ.α. µε επιβάρυνση CO2.
Με επιβάρυνση εκποµπών CO2 κατά 10€/t
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•

Ο φόρος του άνθρακα είναι σήµερα περίπου 17 €/t CO2 και καλύπτει µόνο ένα µικρό
µέρος των εκποµπών ενός υφιστάµενου σταθµού (<2%) και τούτο διότι τα υπόλοιπα
δικαιώµατα παρέχονται δωρεάν

•

Στα επόµενα χρόνια, και µε την αύξηση της κατανάλωσης του ρεύµατος ολοένα και
µεγαλύτερο ποσοστό εκποµπών θα εξαγοράζεται, καθ’ όσον το σύνολο των δωρεάν
δικαιωµάτων δεν αυξάνει. Στην χειρότερη περίπτωση το ποσοστό αυτό αύξησης των
εκποµπών θα φθάσει το 15% εντός της επόµενης 15-ετίας έναντι του 25% της
προηγούµενης δωδεκαετίας. Τούτο θα συµβεί διότι οι ρυθµοί αύξησης των εκποµπών
CO2 αναµένεται να µειωθούν δραµατικά λόγω εισαγωγής νέων τεχνολογιών υψηλής
απόδοσης, διαχειριστικών προγραµµάτων ή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας

Π.χ. εάν µετά από 15 έτη το 15% των εκποµπών CO2 θα πρέπει να εξαγοράζεται, και εάν
υποτεθεί ότι η τιµή εξαγοράς κυµαίνεται περί τα 30 €/t, τότε η ισοδύναµε επιβάρυνση όλων
των εκποµπών θα ανέλθει στα 15% x 30= 4,5 €/t.
3.4 Συµπεράσµατα της οικονοµικής αξιολόγησης
Η παρούσα µελέτη επιβεβαίωσε τα γενικότερα συµπεράσµατα περί των τιµών παραγωγής
ενέργειας τα οποία δηµοσιεύει η VGB [3] και τα οποία παρουσιάζονται εδώ επιγραµµατικά
στο Σχήµα που ακολουθεί:
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Σχήµα 10 : Τυπικές τιµές παραγόµενης kWh στην Ευρώπη : τιµή βάσης και διακύµανση
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Συµπερασµατικά διαπιστώνεται ότι ακόµα και µετά την επιβολή του φόρου του άνθρακα σε
πλήρη ανάπτυξη, οι νέες λιγνιτικές µονάδες παραµένουν σαφώς ανταγωνιστικότερες ως
µονάδες βάσεως, έναντι των µονάδων συνδυασµένου κύκλου. Εποµένως µε βάση το
δεδοµένο αυτό απαιτείται η άµεση επανεξέταση της συµβολής των στερεών καυσίµων και
ιδιαίτερα του λιγνίτη στον µακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασµό της χώρας.
Μέχρι στιγµής ο ανταγωνισµός του λιγνίτη µε το φυσικό αέριο είναι αρνητικός χωρίς να
προκύπτει από τεκµηριωµένη οικονοµική αξιολόγηση . Η συµβολή του φ.α. στην
ηλεκτροπαραγωγή της χώρας βαίνει σηµαντικά αυξανόµενη, τόσο από πλευράς ∆ΕΗ
(ιδιαίτερα µε την σχεδιαζόµενη µετά και την πρόσφατη απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΗ στις 17
Μαΐου για την κατασκευή τριών νέων µονάδων Φ.Α. συνδυασµένου κύκλου στα πλαίσια της
αντικατάστασης παλαιών µονάδων στο Νότιο σύστηµα ισχύος 1200 MW ) όσο και από
πλευράς ιδιωτών, µε την προβλεπόµενη κατασκευή απ’ αυτούς αρκετών σταθµών φυσικού
αερίου, σε εφαρµογή της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας. Το γεγονός αυτό
θα οδηγήσει στη σηµαντική µείωση της συµµετοχής του λιγνίτη στην ηλεκτροπαραγωγή της
χώρας–από το 63% περίπου που βρίσκεται σήµερα σε κάτω από 50% µέσα στην επόµενη
δεκαετία-µε την ταυτόχρονη σηµαντική αύξηση του ποσοστού συµµετοχής του Φ.Α. από το
18% που βρίσκεται σήµερα, στο υπερδιπλάσιο ποσοστό του 36-40% (όπως προκύπτει και
από την ανάλυση των ενεργειακών ισοζυγίων της ∆ΕΗ, του ΥΠΕΧΩ∆Ε και της ΡΑΕ).
Βάσει των ενεργειακών αναλύσεων εγκύρων ευρωπαϊκών εταιρειών ενέργειας όπως της
RWE, το ποσοστό συµµετοχής του Φ.Α. δεν πρέπει να ξεπερνά το 20%-25% και τούτο όχι
µόνο για λόγους οικονοµικούς αλλά και για λόγους πολιτικής. Η σηµαντική εξάρτηση της
χώρας από µία πηγή οποιαδήποτε πηγή ενέργειας και µάλιστα εισαγόµενη, θα συµβάλλει όχι
µόνο σε σηµαντική αύξηση της µέσης τιµής της ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά θα καταστήσει
την χώρα περισσότερο ευάλωτη σε έντονες διακυµάνσεις τιµών .
Τούτων λεχθέντων σηµειώνεται και πάλι ότι η συµβολή των µονάδων συνδυασµένου κύκλου
µε καύσιµο το φυσικό αέριο είναι απολύτως οικονοµική όταν αυτές λειτουργούν ως
ενδιάµεσες µονάδες και όχι ως µονάδες βάσεως. Επίσης λόγω του ταχύτερου χρόνου
κατασκευής τους, οι µονάδες αυτές είναι σε θέση σήµερα να καλύψουν τα κενά της έλλειψης
άµεσου προγραµµατισµού για νέες λιγνιτικές µονάδες.
Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εξεταστεί η άµεση ενεργοποίηση ή χορήγηση
αδειών µεταλλευτικών ερευνών και στην συνέχεια, εφ’ όσον εξασφαλιστεί η βιωσιµότητα,
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αδειών εκµετάλλευσης νέων κοιτασµάτων λιγνίτη υψηλής ποιότητας και επαρκούς
ποσότητας. Τέτοιες περιοχές έχουν ήδη εντοπιστεί από καιρό (∆ράµα, Ελασσώνα, κλπ) και
για τον λόγο αυτό επιβάλλεται η άµεση ολοκλήρωση των διαδικασιών µεταλλευτικής
παραχώρησης, ενηµέρωσης των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και του κοινού και της
έκδοσης των απαιτούµενων αδειών (εκµετάλλευσης, παραγωγής, περιβαλλοντικών
επιπτώσεων).
Οίκοθεν νοείται ότι η εκµετάλλευση των νέων παραχωρούµενων εκτάσεων θα πρέπει να
γίνει κατά τρόπο απολύτως συµβατό και φιλικό προς το περιβάλλον και µε πλήρη σεβασµό
προς τα συµφέροντα των κατοίκων. Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να γίνει πλήρης
αξιοποίηση της Ευρωπαϊκής εµπειρίας και του τρόπου διάνοιξης νέων µετώπων, ενδεχοµένης
αποζηµίωσης κατοίκων καθώς και της αποκατάστασης των παλαιών ορυχείων[12 ,13].

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΗ.

4

Παραγωγή λιγνίτη (εκατ. τόνοι)

4.1 Κατάσταση των Ορυχείων
Όπως προκύπτει από το παράπλευρο σχήµα (πηγή : ιστοσελίδα ∆ΕΗ) η εκµετάλλευση του
λιγνίτη εξελίχθηκε µε εντατικούς
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Η κατωτέρα θερµογόνος δύναµη
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παρουσίασε αρκετές διακυµάνσεις
κατά την τελευταία δεκαετία όπως
φαίνεται στο σχήµα που ακολουθεί
(πηγή [4]) :

Σχήµα 11 : Εξέλιξη της µέσης ΚΘ∆ του λιγνίτη στην χώρα µας (στοιχεία από [4])
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Όπως προκύπτει από το πρόγραµµα λιγνιτικής παραγωγής των Ορυχείων του Λιγνιτικού
Κέντρου ∆υτ. Μακεδονίας [17] και από τις αναγκαίες καταναλώσεις λιγνίτη των ΑΗΣ, που
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είναι απαραίτητες για τη λειτουργία τους, για την περίοδο 2010-2025 εµφανίζεται
ενδεχόµενο έλλειµµα λιγνίτη για την τροφοδοσία των λειτουργουσών µονάδων, της τάξης
των 2-4 εκατ. tn ετησίως.
Ταυτόχρονα µε την εξέλιξη της ανάπτυξης ορυχείων σε δυσµενέστερες σχέσεις
εκµετάλλευσης αντιµετωπίζεται επίσης το ενδεχόµενο υποβάθµισης της ποιότητας του
λιγνίτη, σε µόνιµη ή περιοδική βάση, όπως φαίνεται στο ανωτέρω Σχήµα 11. Τα προβλήµατα
αυτά εµφανίζονται τόσο στους λιγνίτες του βορείου συστήµατος όσο και της Μεγαλόπολης.
Στην ∆υτική Μακεδονία, η ποιότητα του λιγνίτη ενώ κυµαινόταν τα τελευταία χρόνια από
1200 έως 1400 (ΚΘ∆ σε kcal/kg) προβλέπεται να κυµαίνεται από 1100 έως 1300 kcal/kg.
Ηδη τα τελευταία τέσσερα χρόνια παρατηρείται στο Ορυχείο Ν. Πεδίου-το µεγαλύτερο της
περιοχής µια πτώση της µέσης ποιότητας από περίπου 1300 kcal/kg που ήταν ως το 2000,
σε περίπου 1200 kcal/kg, µε αποτέλεσµα να αυξηθεί σηµαντικά η ετήσια κατανάλωση
λιγνίτη του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου από περίπου 21 εκ. tn που ήταν τότε, σε 22-23 εκ. tn την
τελευταία διετία.
Παράλληλα αυξάνει το περιβαλλοντικό κόστος του λιγνίτη το οποίο αργά ή γρήγορα
ενσωµατώνεται στην τιµή του λιγνίτη,
•

είτε ως Τοπικός Πόρος Ανάπτυξης (το γνωστό 0,4% επί του κύκλου εργασιών της
∆ΕΗ που έχει ήδη επιβληθεί από το 1997 και αποδίδεται στις τοπικές κοινωνίες ),

•

είτε ως δαπάνη ανταποδοτικών έργων της ∆ΕΗ στην περιοχή, (λόγω ανάπτυξης των
δραστηριοτήτων της κοντά σε οικισµούς και πόλεις, που έχουν όλο και πιο αυξηµένες
απαιτήσεις απ’ αυτή),

•

είτε ως εξωτερικά – περιβαλλοντικά έξοδα, τα οποία αφορούν την ουσιαστική
αποκατάσταση των εδαφών και επαναπόδοσής τους στην τοπική κοινωνία, την
βελτίωση και εµπλουτισµό του υδροφόρου ορίζοντα κ.λ.π..

Τα θέµατα αυτά είναι άκρως σηµαντικά προκειµένου η λιγνιτική εξόρυξη να ανακτήσει ή να
διατηρήσει την απαιτούµενη κοινωνική αποδοχή. Η αποδοχή αυτή είναι απαραίτητη
προκειµένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της λιγνιτικής δραστηριότητα και της
επέκτασής της σε άλλες περιοχές της χώρας οι οποίες διαθέτουν πλούσια κοιτάσµατα.
Το κόστος επίσης αυξάνει λόγων των αυξηµένων δαπανών που απαιτούνται από εδώ και
πέρα λόγω της ολοένα και δυσµενέστερης σχέσης εκµετάλλευσης των ορυχείων και της
ανάγκης χρησιµοποίησης σε σηµαντικό βαθµό εργολαβικού εξοπλισµού και προσωπικού.
4.2 Κατάσταση των ΑΗΣ της ∆υτικής Μακεδονίας .
Η εντατική λειτουργία και εκµετάλλευση των σταθµών της ∆ΕΗ τα τελευταία χρόνια έχει
καταπονήσει τις αντίστοιχες εγκαταστάσεις, πράγµα που απαιτεί εκτεταµένες συντηρήσεις
και κρατήσεις των µονάδων.Οι βαθµοί απόδοσης των µονάδων βρίσκονται σε µέτρια σχετικά
επίπεδα, σε σχέση µε τα διεθνή δεδοµένα. Κυµαίνονται από 28-34%, (µε ειδική κατανάλωση
καυσίµου 2500-3300 kcal/kwh) [18] έναντι 38-44% των αντιστοιχών διεθνών τιµών ενώ οι
διαθεσιµότητες των µονάδων, ιδιαίτερα των πιο παλαιών, παρά τη εντατική λειτουργία τους
τα τελευταία χρόνια, είναι και αυτές σχετικά χαµηλές και κυµαίνονται από: 65-90% (µε
µέσες τιµές 75%-85%), ανάλογα µε την µονάδα, έναντι 80-95% των διεθνών τιµών.
Το χαµηλό περιθώριο εφεδρείας που αντιµετωπίζει συχνά η χώρα και η µη δυνατότητα
άµεσης ένταξης στο σύστηµα αρκετών νέων µονάδων κατά την προσεχή διετία για την
κάλυψή του, καθιστά επιβεβληµένη την εντατική λειτουργία των µονάδων λιγνίτη της
περιοχής. Το σηµαντικό αυτό πρόβληµα σε µια περίοδο όπου η ποιότητα του λιγνίτη και η
διαθεσιµότητα των µονάδων δεν ευρίσκεται σε ονοµαστικά επίπεδα, οδηγεί σε µια ιδιαίτερα
δύσκολη κατάσταση. Τα ειδικότερα προβλήµατα των µονάδων συνοψίζονται ως εξής:
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Μειωµένη απόδοση ισχύος και µειωµένος βαθµός απόδοσης.
Η µείωση αυτή οφείλεται στην µείωση της θερµογόνου δυνάµεως του καυσίµου και
ενδεχοµένως σε λόγους εντατικής εκµετάλλευσης. Όταν µία τυπική λιγνιτική µονάδα
λειτουργεί µε ονοµαστικό λιγνίτη ΚΘ∆ = 1320 kcal/kg τότε ο συµβατικός ονοµαστικός
θερµικός βαθµός απόδοσης είναι ίσος µε 36,8% ενώ η µονάδα αποδίδει 300 MW ισχύος.
Όταν η µονάδα λειτουργεί µε πτωχό λιγνίτη 1100 kcal/kg, τότε αποδίδει µικρότερη ισχύ
(~244 MW) [14] ενώ ο βαθµός απόδοσης µειώνεται από 1,5 έως 2 εκατοστιαίες µονάδες
(34,8% έως 35,3%) και τούτο διότι αλλοιώνεται προς τα κάτω η κατανοµή
θερµοκρασίας εντός του ατµοπαραγωγού.
Από την άλλη πλευρά η οδηγία IPPC επιβάλει ως Βέλτιστη ∆ιαθέσιµη Τεχνολογία, όχι
την µείωση αλλά την αύξηση του ονοµαστικού β.α. των λιγνιτικών µονάδων κατά τρεις
εκατοστιαίες µονάδες ή λειτουργία µε καθαρό β.α. από 36% έως 40% [1]. Αυτό
ισοδυναµεί µε αύξηση του θερµικού β.α. τουλάχιστον κατά δύο εκατοστιαίες µονάδες,
ήτοι από 36,8% σε 38,8%.

β΄

Αύξηση των εκποµπών σκόνης και αιωρούµενων σωµατιδίων.
Η λειτουργία µε πτωχό λιγνίτη 1100 kcal/kg δηµιουργεί επίσης και αυξηµένα
προβλήµατα εκποµπών σωµατιδίων. Όπως αποδεικνύεται στην αναφορά [14], µε βαθµό
συγκράτησης τέφρας στους ηλεκτροστατικούς ηθµούς (φίλτρα) ίσο µε 99,85%, οι
εκποµπές σκόνης αυξάνονται από 47,9 mg/Nm3 του ονοµαστικού λιγνίτη σε στα 68,4
mg/Nm3. Η τιµή αυτή είναι σαφώς µεγαλύτερη των 50 mg/Nm3 και κατά πολύ
µεγαλύτερη του νέου ορίου των 25 mg/Nm3 το οποίο προτείνεται στο εγχειρίδιο
αναφοράς βέλτιστων διαθέσιµων τεχνικών της Ενωσης [1].

Για την αντιµετώπιση της ανωτέρω κατάστασης της απώλειας ισχύος, πολλές λιγνιτικές
µονάδες υπέστησαν ανακατασκευή των µύλων άλεσης του λιγνίτη προκειµένου να αυξηθεί η
δυνατότητα παροχής καυσίµου. Η αύξηση της παροχής πτωχού λιγνίτη στον λέβητα απαιτεί
µε την σειράς της αύξησης της παρεχόµενης ποσότητας αέρα. Όµως µε τον τρόπο η ταχύτητα
των καυσαερίων εντός του λέβητα υπερβαίνει το όριο των 10 m/s, το οποίο αποτελεί µία
ιδιαίτερα κρίσιµη παράµετρο για την προστασία του λέβητα και της καύσης. Συχνά µε
υψηλές ταχύτητες εντός του θαλάµου καύσεως αυξάνει σηµαντικά ο ρυθµός συµπαράσυρσης
των σωµατιδίων από τα καυσαέρια µε αποτέλεσµα να αυξάνουν αναλογικά οι εκποµπές
σκόνης από τα φίλτρα.
5

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ∆ΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ .

5.1 Προτάσεις για την αντιµετώπιση της κατάστασης .
Για την αντιµετώπιση αυτών των προβληµάτων απαιτείται η άµεση λήψη σοβαρών µέτρων
µετά από σοβαρό στρατηγικό σχεδιασµό και προγραµµατισµό µέτρων. Ενδεικτικά τέτοια
µέτρα θα µπορούσαν να είναι τα παρακάτω:
•

Επανασχεδιασµός και ορθολογική διαχείριση και εκµετάλλευση των αποµενόντων
λιγνιτικών αποθεµάτων, σε συνδυασµό µε την ουσιαστική αποκατάσταση των εδαφών
και επαναπόδοσή τους στις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε να διασφαλιστεί διαχρονικά η
τροφοδοσία των µονάδων της ∆ΕΗ µε καύσιµο καθορισµένης ποσότητας και ποιότητας

•

Σηµαντικές επεµβάσεις στους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς της ∆ΕΗ µε σκοπό την αύξηση
του βαθµού απόδοσής τους κατά τρεις έως τέσσερις εκατοστιαίες µονάδες , την αύξηση
της διαθεσιµότητάς τους και την µείωση των εκποµπών τους εντός των ορίων που
προβλέπονται από την οδηγία IPPC.
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Τα µέτρα βελτίωσης του β.α. δεν θα πρέπει να συντελούν στην αύξηση των εκποµπών
σωµατιδίων ή την αύξηση της ταχύτητας των καυσαερίων εντός του θαλάµου καύσεως (<10
m/s) αλλά αντίθετα να ενισχύουν θερµική την θερµοκρασιακή κατανοµή. Αυτό δύναται να
επιτευχθεί µόνο µε την χρήση νέων καυσίµων ανωτέρας θερµογόνου δυνάµεως ή λιγότερης
απαίτησης λόγου αέρα-καυσίµου. Ενδεικτικά τα προτεινόµενα µέτρα έχουν ως εξής:
Η µικτή καύση λιγνίτη-λιθάνθρακα σε ποσοστό 3-5%, όπως και στο παρελθόν µε επιτυχία
έγινε (στις αρχές της δεκαετίας του 1980 ιδιαίτερα στον ΑΗΣ Καρδιάς) και µέσω της οποίας
µπορεί να γίνει εκµετάλλευση και οριακών (κακής ποιότητας) στρωµάτων λιγνίτη. Η
εφαρµογή της λύσης αυτής απαιτεί βέβαια, όπως η εµπειρία έχει δείξει, σωστή επιλογή του
τύπου λιθάνθρακα που θα προσµιχθεί στο λιγνίτη και εξασφάλιση πλήρους οµοιογένειας του
µίγµατος λιγνίτη-λιθάνθρακα για να έχουµε τις λιγότερες δυνατόν αρνητικές συνέπειες στους
λέβητες των µονάδων [19].
Η εφαρµογή της συµπαραγωγικής προξήρανσης του λιγνίτη ( παλαιότερη πρόταση του
αείµνηστου Α. Βακάλη [15] ) σε όποιες µονάδες αυτό είναι δυνατό µε µικρής σχετικά
έκτασης επεµβάσεις για την ουσιαστική εξοικονόµηση καυσίµου (όπως ήδη εδώ και πολλά
χρόνια στον ΑΗΣ ΛΚ∆Μ εφαρµόζεται). Με τον τρόπο αυτό αυξάνει η κατωτέρα θερµογόνος
δύναµη του λιγνίτη και αποκαθιστάται η ονοµαστική λειτουργία χωρίς την πρόσµιξη άλλων
καυσίµων.
Ουσιαστικές επεµβάσεις στα σηµαντικότερα τµήµατα των µονάδων (λέβητες,
ατµοστρόβιλοι, ψυγεία, κ.λ.π.) µε την εφαρµογή διαφόρων δοκιµασµένων πρακτικών και
µέτρων που βελτιώνουν ουσιαστικά µε τη βοήθεια και της σύγχρονης τεχνολογίας τα
σηµαντικά λειτουργικά χαρακτηρίστηκα του κυκλώµατος των σταθµών και πετυχαίνουν
ταυτόχρονα σηµαντική εξοικονόµηση καυσίµου (π.χ. δες αναφορά [14])
Χρήση του φυσικού αερίου. Μεσοπρόθεσµα και εφόσον διέλθει ο αγωγός Φ. Α. από την
περιοχή µας ( µε τις προβλεπόµενες διασυνδέσεις των δικτύων Φ.Α. Τουρκίας-ΕλλάδαςΙταλίας-και ∆υτ. Βαλκανίων µε Κεντρ. Ευρώπη ) θα µπορούσαν να εξεταστούν :
•

Προένταξη αεριοστροβίλου (Α/Σ) µε καύσιµο Φ.Α. σε συνδυασµό µε το κύκλωµα
ατµοστροβίλου των µονάδων, όπως αναφέρεται στο [16] και στην πρόταση–προµελέτη
της Ο.Ε. του ΤΕΕ/Τ∆Μ το19959 και αναλύθηκε στη διεθνή ηµερίδα που έγινε στην
Κοζάνη το Νοεµ. του 1995. Ειδικότερα σχετικά µε τους ΑΗΣ της περιοχής, αυτό που
πρέπει να εξεταστεί είναι η δυνατότητα προένταξης Α/Σ στους υπάρχοντες λιγνιτικούς
σταθµούς, µε βάση είτε το σενάριο που είναι γνωστό ως “VERBUND PROZESS” ( µε
βάση τη γερµανική ορολογία ), όπου τα καυσαέρια του Α/Σ, που καίει Φ. Α., δίδουν το
ενεργειακό περιεχόµενό τους για την προθέρµανση του ρευστού στο κύριο κύκλωµα
ατµοστροβίλου µέσω ενός λέβητα αποθερµότητας), είτε το σενάριο που είναι γνωστό ως
‘’KOMBI – PROZESS’’, όπου τα καυσαέρια του Α/Σ οδηγούνται ως δευτερεύων αέρα
καύσης στον υπάρχοντα λέβητα λιγνίτη και αξιοποιείται η θερµική τους ενέργεια. Έτσι
και παράγεται πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια και αυξάνεται παράλληλα ο βαθµός
απόδοσης της όλης εγκατάστασης, εξοικονοµώντας ταυτόχρονα σηµαντικές ποσότητες
καυσίµου. Η εφαρµογή των σεναρίων αυτών µπορεί να γίνει στους σχετικά πιο νέους
σταθµούς της περιοχής Αγ. ∆ηµητρίου & Αµυνταίου (µε µέση ηλικία περίπου 20 ετών).
Όπως αναλύεται στην αναφορά [16], η πρόταξη του αεριστροβίλου οδηγεί σε συνολικό
θερµικό βαθµό απόδοσης µονάδας της τάξεως του 39,2%. Εποµένως η τεχνολογία αυτή
συνδυαζόµενη µε τεχνολογία εξαερίωσης λιγνίτη, δύναται να φέρει το συνολικό βαθµό
απόδοσης των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων πλησίον του 40%, γεγονός το οποίο θα
καταστήσει την χώρα µας ως παραγωγό και εξαγωγέα τεχνολογίας.
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•

Μικτή καύση Φ.Α. και λιγνίτη σε ποσοστό περίπου 15-20% στους υπάρχοντες λέβητες
λιγνίτη, για την αύξηση της διαθεσιµότητας των µονάδων και για µερική υποκατάσταση
λιγνίτη σε περίπτωση περιβαλλοντικών επεισοδίων, όπως η Επιστηµονική Επιτροπή
διαµόρφωσης των συµπερασµάτων της Ηµερίδας για το Φ.Α. που συγκρότησε το ΤΕΕ/
Τ∆Μ το 1996 τόνιζε στο σχετικό πόρισµά της [22].

•

Χρησιµοποίηση του Φ.Α. ως καύσιµου για την εκκίνηση και στήριξη της καύσης του
λιγνίτη µε ταυτόχρονη υποκατάσταση του ρυπογόνου πετρελαίου diesel.

Οποιαδήποτε από τις παραπάνω προτάσεις θα πρέπει αναλυτικά να εξεταστεί µε βάση
τεχνοοικονοµικές µελέτες καθώς και µε πιλοτική εφαρµογή σε µια από τις υφιστάµενες
λιγνιτικές µονάδες. Ειδικότερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην τεχνολογία προένταξης
αεριοστροβίλων, διότι αυτή δύναται στο µέλλον να συνδυαστεί µε τεχνολογίες εξαερίωσης
λιγνίτη (IGCC). Ιδιαίτερα η τεχνολογία εξαερίωσης θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο
επιδεικτικής εφαρµογής το οποίο στην περιοχή της Κοζάνης-Πτολεµαΐδας.
5.2 Σχετικά µε την κατασκευή νέας µονάδας λιγνίτη στη ∆υτ. Μακεδονία.
Μετά την πρόσφατη απόφαση του ∆.Σ. της ∆ΕΗ για την κατασκευή νέας λιγνιτικής µονάδας
400 MW στην περιοχή ( δεν έχει ακόµη προσδιοριστεί η ακριβής θέση και ο χρόνος
κατασκευής της ) θα πρέπει να επισηµανθούν µερικοί σηµαντικοί παράγοντες που πρέπει
να ληφθούν σοβαρά υπόψη για να µην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος.
•

Η θέση χωροθέτησης της νέας µονάδας να επιλεγεί αφού προηγηθούν αναλυτικές
τεχνοοικονοµικές και περιβαλλοντικές µελέτες, έτσι ώστε να υπάρχουν τα δυνατό
λιγότερα προβλήµατα στο µέλλον από τη λειτουργία της είτε από τους κατοίκους της
γύρω περιοχής, είτε από την Ευρωπαϊκή και Ελληνική Νοµοθεσία που στο µέλλον
προβλέπεται να είναι περισσότερη αυστηρή. Η καλύτερη δυνατή θέση χωροθέτησης
φαίνεται κατ’ αρχήν να είναι του ΑΗΣ Αµυνταίου, όπου και οι απαραίτητες
εγκαταστάσεις υποδοµής υπάρχουν, και είναι εξασφαλισµένο το απαραίτητο νερό
ψύξης και επιπροσθέτως θα µπορούσε να συνδυαστεί µε την παράταση της διάρκειας
ζωής των δύο µονάδων του ΑΗΣ Αµυνταίου που όπως προαναφέραµε αποσύρονται
σχετικά νωρίτερα από τις υπόλοιπες.

•

Οι προδιαγραφές της µονάδας για την ποιότητα του καυσίµου τροφοδοσίας να
σχεδιαστούν στη χαµηλότερη δυνατή ζώνη Κ.Θ.∆. του κοιτάσµατος που θα
χρησιµοποιείται, έτσι ώστε να µην έχουµε τα προβλήµατα που έχουν άλλες µονάδες
της περιοχής, που σχεδιάστηκαν για την υψηλή ζώνη Κ.Θ.∆. του κοιτάσµατος και
είχαν και συνεχίζουν να έχουν πολλά προβλήµατα από την αδυναµία επίτευξης των
συνθηκών σχεδιασµού. Ταυτόχρονα θα πρέπει να προβλεφθούν και όλες οι
απαιτούµενες εγκαταστάσεις για την καλύτερη δυνατή οµογενοποίηση του καυσίµου
στην αυλή λιγνίτη του σταθµού.

•

Η τεχνολογία που θα επιλεγεί για τη νέα µονάδα να είναι η δυνατόν πιο σύγχρονη και
κατάλληλη για το καύσιµο που θα επιλεγεί (ξυλίτης ή λιγνίτης) και µε τις πιο
σύγχρονες αντιρρυπαντικές προδιαγραφές. Η πιο κατάλληλη τεχνολογία φαίνεται να
είναι η τεχνολογία της καύσης σε υπεκρισίµους λέβητες µε συµπαραγωγική
προξήρανση, όπως η τεχνολογία που χρησιµοποιήθηκε πρόσφατα στη µονάδα Κ του
σταθµού Niederaussem στη Γερµανία, µε βαθµό απόδοσης που φτάνει το 43% και
τεχνολογία που επιτρέπει µεγάλη µείωση εκποµπών CO2 (BoA) [3,12].
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