Την τελευταία τριετία τα λιγνιτωρυχεία της ∆ΕΗ είχαν µέσο ετήσιο ρυθµό παραγωγής περίπου 70
εκ. τον. και αντίστοιχες συνολικές εκσκαφές 295 εκ. κυβικά µέτρα.
Με την παραγωγή αυτή η Ελλάδα κατατάσσεται 2η λιγνιτοπαραγωγός χώρα στην Ευρωπαϊκή
Ένωση (Σχήµα 7) και 5η σ’ όλο τον κόσµο.
Η σταθερή αυξητική τιµή που παρουσιάζει η παραγωγή λιγνίτη από τα Ορυχεία της ∆ΕΗ φαίνεται
στο διάγραµµα του Σχήµατος 8.
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Σχήµα 7. Παραγωγή λιγνίτη και λιθάνθρακα και εισαγωγές λιθάνθρακα στον ευρωπαϊκό
χώρο το έτος 2002 και σε παρένθεση τα αντίστοιχα διαθέσιµα µεγέθη του έτους 2003 και
αντίστοιχη κατάταξη των χωρών
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Σχήµα 8. ∆ιαχρονική εξέλιξη της λιγνιτοπαραγωγής

1. Μέθοδος εκµετάλλευσης των λιγνιτικών κοιτασµάτων της Ελλάδας
Τα κοιτασµατολογικά χαρακτηριστικά των πολυστρωµατικών κοιτασµάτων Πτολεµαίδας και
Μεγαλόπολης σε συνδυασµό µε τους αναγκαίους υψηλούς ρυθµούς παραγωγής, επέβαλαν από την
έναρξη της λιγνιτικής δραστηριότητας την επιλογή της επιφανειακής εκµετάλλευσης των
κοιτασµάτων µε την εφαρµογή της συνεχούς εκσκαφής, µεταφοράς και απόθεσης µε σύστηµα ορθών
βαθµίδων. Η εφαρµογή της µεθόδου αυτής καθορίζεται α) από τη µορφή του κοιτάσµατος, το οποίο
αποτελείται από εναλλασσόµενες στρώσεις λιγνίτη και αγόνων ποικίλου πάχους και συνεπώς απαιτεί
εκλεκτική εξόρυξη του λιγνίτη αλλά και β) από την απαίτηση για υψηλή παραγωγή.
Η µέθοδος αυτή συνδυάζει τη χρησιµοποίηση ηλεκτροκίνητων µηχανηµάτων µεγάλης δυναµικότητας
συνεχούς λειτουργίας, εκσκαφής (καδοφόροι εκσκαφείς), µεταφοράς (ταινιόδροµοι) και απόθεσης
(αποθέτες).
Το πεδίο εφαρµογής της µεθόδου είναι οι επιφανειακές εκµεταλλεύσεις πολυστρωµατικών
κοιτασµάτων µεγάλης οριζόντιας εξάπλωσης και µεγάλου πάχους που καλύπτονται από γεωλογικά
νεώτερους και µεγάλου πάχους υπερκείµενους σχηµατισµούς, ενώ παράλληλα οι σχηµατισµοί αυτοί
είναι χαλαρά συνδεδεµένοι, έτσι ώστε να είναι δυνατή η εξόρυξή τους µε καδοφόρους εκσκαφείς
συνεχούς λειτουργίας και η µεταφορά τους µε ταινιοδρόµους. Στις περιπτώσεις αυτές τα άγονα
µεταφέρονται περιφερειακά, παράλληλα δηλαδή, προς την τάφρο εκµετάλλευσης και αποτίθενται
στον κενό εξοφληµένο χώρο του ορυχείου.
Η απόθεση των αγόνων διενεργείται µέσω των αποθετών, µε κατάλληλο σχεδιασµό έτσι ώστε να
εναρµονίζεται µε το γενικότερο τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής. Αρχικά, κατά την εξωτερική
απόθεση αγόνων, επιλέγονται κενοί χώροι άλλων εξοφληµένων ορυχείων ή άλλες κατάλληλες
περιοχές ενώ στη συνέχεια, όταν δηµιουργείται κενός χώρος εντός του ορυχείου, η απόθεση
διενεργείται εσωτερικά, έτσι ώστε η απόσταση µεταξύ εκσκαφής και απόθεσης να είναι η ελάχιστη
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δυνατή. Η εσωτερική απόθεση αγόνων ακολουθεί τις εκσκαφές του ορυχείου για λόγους ευστάθειας
των πρανών αλλά και για λόγους κατάλληλης περιβαλλοντικής αποκατάστασης παράλληλα µε την
εξέλιξη της εκµετάλλευσης.
Τa κύρια βασικά χαρακτηριστικά της µεθόδου είναι:
•

Η εκλεκτική Απόληψη του αποθέµατος.

•

Η συνεχής ροή του εξορυγµένου υλικού.

Στο Σχήµα 9 δίνεται σε τοµή ο τρόπος εφαρµογής της µεθόδου.

Σχήµα 9. Εκµετάλλευση κοιτασµάτων µεγάλης οριζόντιας εξάπλωσης µε συστήµατα ορθών
βαθµίδων -τοµή
Ο κύριος (πάγιος) εξοπλισµός που χρησιµοποιείται για την εκµετάλλευση του κοιτάσµατος είναι
ηλεκτροκίνητος, µε συνέπεια τις ελάχιστες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη λειτουργία του
εξοπλισµού.
Παράλληλα µε τη λειτουργία του βασικού εξοπλισµού (εκσκαφείς, ταινιόδροµοι και αποθέτες),
χρησιµοποιείται και άλλου είδους εξοπλισµός (βοηθητικός) που περιλαµβάνει µηχανικά πτύα,
φορτωτές, αυτοκίνητα, αποξεστήρες , όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, πάντοτε όµως υποβοηθητικά.
Στο Σχήµα 10 παρουσιάζεται η εφαρµογή της µεθόδου σε κάτοψη. Οι εκτάσεις γης που δεσµεύονται
για την ανάπτυξη του ορυχείου ελευθερώνονται σταδιακά µε την πρόοδο της εκµετάλλευσης. Η
διαδικασία αποκατάστασης και αναδιαµόρφωσης του αναγλύφου των εσωτερικών και των
εξωτερικών αποθέσεων, καθώς και των κενών που αναπόφευκτα αποµένουν, αποτελεί αναπόσπαστο
τµήµα των λιγνιτικών εκµεταλλεύσεων. Οι νέες εκτάσεις που προκύπτουν αποδίδονται, είτε για
γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, είτε αποτελούν τον βασικό χώρο για την ανάπτυξη
δασών και λιµνών σε µεγάλη κλίµακα.
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ΦΥΣΙΚΟ Ε∆ΑΦΟΣ
ΥΠΕΡΚΕΙΜΕΝΑ
ΛΙΓΝΙΤΗΣ
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ
ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ

Σχήµα 10. Εκµετάλλευση κοιτασµάτων µεγάλης οριζόντιας εξάπλωσης µε συστήµατα πολλών
βαθµίδων -µέθοδος συνεχούς εξόρυξης- µεταφοράς-απόθεσης -κάτοψη
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Επίσης για την αντιµετώπιση ειδικών τµηµάτων των υπό εκµετάλλευση κοιτασµάτων και κυρίως για
τη διακίνηση των σκληρών σχηµατισµών, που απαντούν στα υπερκείµενα µερικών κοιτασµάτων και
που καθιστούν την εκµετάλλευσή τους δυσχερή και αδύνατη µε τη µέθοδο της συνεχούς λειτουργίας,
χρησιµοποιούνται µέθοδοι ασυνεχούς λειτουργίας, µε κύριο παράδειγµα εφαρµογής τη διακίνηση
σκληρών σχηµατισµών στο Ορυχείο Νοτίου Πεδίου. Στις µεθόδους αυτές χρησιµοποιείται συµβατικός
εµπλουτισµός (SHOVELS, φορτωτές, φορτηγά αυτοκίνητα, DUMPERS κ.λ.π.).

2. Η εκµεταλλευσιµότητα των λιγνιτικών κοιτασµάτων
Παρακάτω αναπτύσσονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την εκµεταλλευσιµότητα των λιγνιτικών
κοιτασµάτων, οι οποίοι διακρίνονται σε τεχνικούς, οικονοµικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς.

2.1 Τεχνικοί παράγοντες
Τα χαρακτηριστικά του λιγνιτικού κοιτάσµατος από τα οποία εξαρτάται ο σχεδιασµός της
εκµετάλλευσης και κατά συνέπεια η οικονοµική απόδοση της επένδυσης είναι τα εξής:

3.1.1 Το ύψος του αποθέµατος και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του κοιτάσµατος.
Από το ύψος του αποθέµατος (Α) εξαρτάται η διάρκεια ζωής (N) της επένδυσης. Επίσης, από το ύψος
του αποθέµατος θα εξαρτηθεί και το µέγεθος του ατµοηλεκτρικού σταθµού, εφόσον τροφοδοτείται
αποκλειστικά από το ορυχείο, µε την έννοια του αριθµού των τυποποιηµένων, από πλευράς ισχύος,
µονάδων.
Το απόθεµα βέβαια του κοιτάσµατος σχετίζεται µε την αντίστοιχη ποιότητά του (συσχέτιση
ποιότητας-αποθέµατος), εξαρτάται εποµένως από τις προδιαγραφές του ΑΗΣ αλλά και από το είδος
του εξοπλισµού που θα χρησιµοποιηθεί, από την άποψη της εκλεκτικής απόληψης. Η επιλογή του
εξοπλισµού σχετίζεται άµεσα µε τη µέθοδο εκµετάλλευσης.
Στα βασικά ποιοτικά χαρακτηριστικά του λιγνίτη τροφοδοσίας των σταθµών περιλαµβάνονται Η
φυσική υγρασία (%), h τέφρα επί ξηρού (%), h κατώτερη θερµογόνος ικανότητα (kcal/kg) καθώς και
η περιεκτικότητα σε διάφορες επιβαρυντικές για το περιβάλλον ουσίες.
Ιδιαίτερη σηµασία παρουσιάζουν οι διακυµάνσεις των παραµέτρων της ποιότητας εντός του
κοιτάσµατος, δηλαδή η χωρική κατανοµή, αλλά και η χρονική κατανοµή αν ληφθεί υπόψη η
διαχρονική εξέλιξη της εκµετάλλευσης του ορυχείου, ανάλογα µε τον στρατηγικό τρόπο ανάπτυξης
που θα επιλεγεί κατά την εκπόνηση της µεταλλευτικής µελέτης. Έτσι, ανάλογα µε την ποιότητα του
λιγνίτη, θα απαιτείται και διαφορετική ποσότητα καυσίµου για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας
ηλεκτρικής ενέργειας.
Ο στρατηγικός σχεδιασµός της εκµετάλλευσης βασίζεται σε µεγάλο βαθµό στη χωρική κατανοµή
των αποθεµάτων και στη µεταβλητότητα που παρουσιάζουν τα ποιοτικά τους χαρακτηριστικά. Οι
έντονες µεταβολές της ποιότητας των απολήψιµων αποθεµάτων επηρεάζουν σε µεγάλο βαθµό τον
καθορισµό της θέσης διάνοιξης του ορυχείου, το µοντέλο ανάπτυξης της εκµετάλλευσης και φυσικά
τον διαχρονικό σχεδιασµό παραγωγής.

3.1.2 Τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κοιτάσµατος και το τοπογραφικό ανάγλυφο
της περιοχής.
Από τη γεωµετρική µορφή του κοιτάσµατος, από την οποία καθορίζεται κυρίως η µικρή ή µεγάλη
οριζόντια εξάπλωσή του, αλλά και από το πάχος των υπερκειµένων αγόνων θα εξαρτηθούν τόσο η
µέθοδος της εκµετάλλευσης, η οποία µε τη σειρά της συναρτάται µε τον εξοπλισµό της
εκµετάλλευσης (εξόρυξης, µεταφοράς και απόθεσης), όσο και το µοντέλο ανάπτυξης του ορυχείου.
Εκτός από τη διαµόρφωση του κόστους επένδυσης το οποίο στην περίπτωση των επιφανειακών
εκµεταλλεύσεων σχετίζεται κυρίως µε τον απαιτούµενο µηχανικό εξοπλισµό, το πάχος των
υπερκειµένων και των ενδιαµέσων αγόνων σε συνδυασµό µε το πάχος του κοιτάσµατος διαµορφώνει
τη σχέση εκµετάλλευσης (η οποία ορίζεται ως ο όγκος, υπερκειµένων και ενδιαµέσων, αγόνων που
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πρέπει να αποµακρυνθούν για την παραγωγή ενός τόνου λιγνίτη) η οποία επηρεάζει άµεσα το
λειτουργικό κόστος της εκµετάλλευσης και σε µεγάλο βαθµό την οικονοµικότητα του έργου.
Η τρέχουσα σχέση εκµετάλλευσης, η οποία διαµορφώνεται κατά τη διάρκεια της εκµετάλλευσης,
επηρεάζεται σαφώς από τα γεωµετρικά χαρακτηριστικά του κοιτάσµατος και των περιβαλλόντων
αγόνων (υπερκείµενα και ενδιάµεσα) και από το τοπογραφικό ανάγλυφο της περιοχής, αλλά
εξαρτάται και από το σχεδιασµό της εκµετάλλευσης του ορυχείου και ιδιαίτερα από την επιλογή της
στρατηγικής ανάπτυξής του.

3.1.3

Εδαφοτεχνικά
πετρωµάτων.

χαρακτηριστικά

κοιτάσµατος

και

περιβαλλόντων

αγόνων

Τα χαρακτηριστικά αυτά επηρεάζουν την κλίση των πρανών εκσκαφής και απόθεσης και κατά
συνέπεια επηρεάζουν τη διαµόρφωση της τρέχουσας αλλά και της γενικής σχέσης εκµετάλλευσης
όπως επίσης και τον όγκο των αγόνων που θα οδηγηθούν στις εσωτερικές και στις εξωτερικές
αποθέσεις. Επίσης, από το είδος και τα εδαφοτεχνικά χαρακτηριστικά του κοιτάσµατος και των
υπερκειµένων αγόνων θα εξαρτηθεί και το κόστος εξόρυξης. Ιδιαίτερα η παρουσία συνεκτικών
σχηµατισµών, η εξόρυξη των οποίων απαιτεί συχνά τη χρήση εκρηκτικών υλών, επιφέρει σηµαντικές
µεταβολές στον χρονικό προγραµµατισµό, στην οργανωτική και διοικητική δοµή του έργου, στις
απαιτήσεις πρόσθετου τεχνολογικού εξοπλισµού και στη δέσµευση πόρων και επιβάλει κατάλληλο
σχεδιασµό της εκµετάλλευσης. Απαιτείται, όµως, η διερεύνηση της χωρικής κατανοµής των
συνεκτικών σχηµατισµών και των χαρακτηριστικών εξορυξιµότητάς τους (θέσεις όπου εµφανίζονται,
διαστάσεις συγκεντρώσεων, ποσότητες, σκληρότητα, µεταβολή µε το βάθος), έτσι ώστε να καθοριστεί
ο εξοπλισµός που απαιτείται για την εξόρυξή τους.

3.1.4 Γεωλογικά χαρακτηριστικά του κοιτάσµατος.
Στα γεωλογικά χαρακτηριστικά εντάσσονται κυρίως η τεκτονική και η υδρογεωλογία της περιοχής
στην οποία θα αναπτυχθεί το ορυχείο. Η τεκτονική της περιοχής έχει επίδραση στην ευστάθεια των
πρανών της εκσκαφής αλλά και στον σχεδιασµό της λειτουργίας του ορυχείου (βαθµίδες κλπ). Τα
υδρογεωλογικά χαρακτηριστικά, εκτός από την ευστάθεια των πρανών, θα επηρεάσουν οπωσδήποτε
το λειτουργικό κόστος της εκµετάλλευσης στην περίπτωση που απαιτηθεί αντλητικό έργο.
∆εν πρέπει επίσης να παραγνωρίζεται η σηµασία της στρωµατογραφίας στις αποδόσεις του
εξοπλισµού και φυσικά στο κόστος της εκµετάλλευσης.

3.1.5 Γεωγραφική θέση του κοιτάσµατος και του αντίστοιχου ατµοηλεκτρικού σταθµού
Η θέση του λιγνιτικού κοιτάσµατος είναι δυνατό να επηρεάσει το κόστος της εκµετάλλευσης όταν
τροφοδοτεί ατµοηλεκτρικό σταθµό που βρίσκεται σε µεγάλη απόσταση από το ορυχείο λόγω του
αυξηµένου κόστους µεταφοράς του λιγνίτη. Σχετίζεται επίσης µε την οικονοµικότητα της επένδυσης
αναφορικά µε τις υφιστάµενες υποδοµές του ορυχείου ή του ατµοηλεκτρικού σταθµού στην περιοχή
όπου αναπτύσσονται και άλλα ορυχεία και ατµοηλεκτρικοί σταθµοί παραγωγής.
Σηµαντικό ρόλο όµως διαδραµατίζουν και οι ιδιαίτερες γεωγραφικές συνθήκες της περιοχής, από την
άποψη της πυκνότητας των οικισµών, και των φυσικών εµποδίων µε τις οποία βέβαια συναρτώνται
και τα µεγάλα υποστηρικτικά της εκµετάλλευσης τεχνικά έργα που απαιτούνται.
Επιπροσθέτως, ανάλογα µε την θέση του κοιτάσµατος και του αντίστοιχου σταθµού υπάρχει
µεγαλύτερη ή µικρότερη συµβολή στην εξισορρόπηση του διασυνδεδεµένου δικτύου, όσον αφορά την
κατανοµή της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση µε τις θέσεις παραγωγής και τις θέσεις κατανάλωσής
της.
Παράλληλα, στο νέο περιβάλλον απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, αναµένεται
σηµαντική αύξηση των εµπορικών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας. Με την προοπτική αυτή,
ορισµένες θέσεις ανάπτυξης ορυχείου και κατασκευής σταθµών παρουσιάζουν ιδιαίτερη γεωπολιτική
σπουδαιότητα, η οποία όµως δεν είναι πάντα δυνατόν να αποτιµηθεί άµεσα ποσοτικά.
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2.2 Οικονοµικοί παράγοντες
Οι βασικοί οικονοµικοί παράγοντες που επηρεάζουν την εκµεταλλευσιµότητα των λιγνιτικών
κοιτασµάτων είναι οι ακόλουθοι:
o Κόστος επένδυσης ορυχείου
o Κόστος επένδυσης ΑΗΣ
o Λειτουργικό κόστος ορυχείου
o Λειτουργικό κόστος ΑΗΣ
o Περιβαλλοντικό κόστος ορυχείου και ΑΗΣ
o Τιµή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας
Στο Σχήµα 11 αναλύεται διαγραµµατικά το λειτουργικό κόστος του ορυχείου στα επιµέρους
στοιχεία κόστους.
Κόστος έργων υποστήριξης
Κόστος εξόρυξης συνεκτικών
σχηµατισµών
Κόστος διακίνησης
συνεκτικών σχηµατισµών
Κόστος µεταφοράς-απόθεσης συνεκτικών
σχηµατισµών

Κόστος εξόρυξης χαλαρών αγόνων
Κόστος διακίνησης
χαλαρών αγόνων

Κόστος µεταφοράς-απόθεσης χαλαρών
αγόνων
Κόστος εξόρυξης λιγνίτη

Λειτουργικό κόστος
ορυχείου

Κόστος διακίνησης
λιγνίτη
Κόστος µεταφοράς λιγνίτη
Κόστος
αποκατάστασης
εδαφών

Κόστος αντλήσεων

Κόστος υποδοµών

Σχήµα 11. Ανάλυση του λειτουργικού κόστους ορυχείου στα επιµέρους στοιχεία κόστους.

2.3 Περιβαλλοντικοί παράγοντες
Σε µια ολοκληρωµένη προσέγγιση, οι παράµετροι των περιβαλλοντικών- κοινωνικών επιδράσεων
πρέπει να καλύπτουν όλα τα στάδια του κύκλου ζωής του έργου, από την εξόρυξη του λιγνίτη, έως
και τη βιοµηχανική κατανάλωσή του (καύση) και τελικά την απόρριψη στο περιβάλλον ποσοτήτων
από τα στερεά, υγρά η αέρια κατάλοιπα. Στο Σχήµα 12 παρουσιάζεται διαγραµµατικά η οριοθέτηση
του συστήµατος µελέτης για το ορυχείο και τον ατµοηλεκτρικό σταθµό, µε τα υποσυστήµατα της
ανάλυσης, υπό τον τύπο του γενικού διαγράµµατος ροής εργασιών.
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Η τοπική επίδραση στο περιβάλλον προκαλείται στις περιοχές εξόρυξης του ορυκτού καυσίµου, στις
διαδικασίες µεταφοράς και αποθήκευσής του καθώς και στις διαδικασίες διαχείρισης / διάθεσης των
παραπροϊόντων / υπολειµµάτων καύσης, η περιφερειακή επίδραση προκαλείται από τις αέριες
εκποµπές που προκύπτουν κατά τη καύση και τέλος, η παγκόσµια επίδραση προέρχεται από την
έκλυση των αερίων του θερµοκηπίου (κυρίως CO2).

Μεταλλευτική έρευνα

Όρια συστήµατος

Απαλλοτριώσεις

Εκσκαφή µε πάγιο
εξοπλισµό

Εκσκαφή µε συµβατικό
εξοπλισµό

Τοπογραφική
διαµόρφωση
Αντλήσεις
∆ιαχείριση
φυτικής γης

Μεταφορά
(φορτηγά)

Μεταφορά (Τ/∆)

Άγονα

Κόµβος (διανοµή)

Λιγνίτης

∆ιαχείριση αντλούµενων
υδάτων

Αλλαγές
χρήσεων γης

Μηχανολογικές
επισκευές-συντηρήσεις

Εκποµπές
αερίων (CxHy,
COx, SOx,
NOx)

Ηλεκτρολογικές
επισκευές-συντηρήσεις

Ανακυκλώσιµα
υλικά

Κατασκευαστικά έργα

Θόρυβος και
λοιπές οχλήσεις

Εφοδιαστική

Απορροές

Λιγνίτης
Άγονα

Απόθεση

Αποθήκευση
/οµογενοποίηση
Μεταφορά
(Τ/∆)

Αποκατάσταση

Μεταφορά
(φορτηγά)

Αξιοποίηση

Υλικά κτλ.
Τέφρα

ΑΗΣ

∆ιοίκηση

Ηλεκτρική ενέργεια

Σχήµα 12. Γενικό διάγραµµα κύκλου ζωής της εκµετάλλευσης λιγνιτικού κοιτάσµατος και
λειτουργίας ατµοηλεκτρικού σταθµού.

Οι επιδράσεις αυτές αποκτούν όλο και µεγαλύτερη σηµασία κατά τη διαδικασία αξιολόγησης
επενδυτικών σχεδίων στον ενεργειακό τοµέα δεδοµένου ότι, στη γενικότερη θεώρηση της αειφόρου
ανάπτυξης, η ικανοποίηση των περιβαλλοντικών περιορισµών αποτελεί έναν από τους κύριους
στόχους της ενεργειακής πολιτικής που ακολουθείται από όλες τις χώρες-µέλη της ∆ιεθνούς
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Οργάνωσης Ενέργειας, έτσι ώστε να διατηρηθούν, όσο βέβαια είναι αυτό δυνατόν, οι οικολογικές και
οι περιβαλλοντικές ισορροπίες στη φύση.
Οι εκτάσεις γης που δεσµεύονται για την ανάπτυξη των ορυχείων, ελευθερώνονται σταδιακά µε την
πρόοδο των εκµεταλλεύσεων. Η διαδικασία αποκατάστασης και αναδιαµόρφωσης του αναγλύφου των
εσωτερικών και των εξωτερικών αποθέσεων, καθώς και των κενών που αναπόφευκτα αποµένουν,
αποτελεί αναπόσπαστο επιµέρους έργο των λιγνιτικών εκµεταλλεύσεων. Οι νέες εκτάσεις που
προκύπτουν αξιοποιούνται, σε γεωργικές ή κτηνοτροφικές εκµεταλλεύσεις, είτε αποτελούν το βασικό
χώρο για την ανάπτυξη δασών και λιµνών σε µεγάλη κλίµακα. Συνεπώς, στις εκροές του έργου θα
πρέπει να συνυπολογισθεί και το κόστος της τελικής περιβαλλοντικής αποκατάστασης. Ο σχεδιασµός
της τελικής διαµόρφωσης και οι χρήσεις των αποκατεστηµένων περιοχών συναρτώνται µε τις
ιδιαιτερότητες του κοιτάσµατος και κατ’ επέκταση του ορυχείου, αλλά και από τη γενικότερη
γεωγραφική θέση του ορυχείου και τις τοπικές κοινωνικές και οικονοµικές συνθήκες της περιοχής. Θα
πρέπει, εποµένως, κατά το στάδιο της µελέτης εκµετάλλευσης, να καταρτισθεί το διαχρονικό ισοζύγιο
καταλαµβανόµενων και αποδιδόµενων εκτάσεων, µε τα αντίστοιχα στοιχεία εκτίµησης κόστους
πρόσκτησης και αποκατάστασης εδαφών και οικονοµικής ωφέλειας από την αξιοποίηση των
αποδιδόµενων εκτάσεων.

2.4 Κοινωνικοί παράγοντες
Ένας παράγοντας, ο οποίος συνδέεται µε τις κοινωνικές επιδράσεις του έργου και µπορεί να
επηρεάσει την εξέλιξή του, είναι η αποδοχή του έργου από την τοπική κοινωνία. Η δηµιουργία
θετικού ή αρνητικού ψυχολογικού κλίµατος, στους πληθυσµούς των περιοχών όπου αναπτύσσονται
υπαίθρια µεταλλευτικά έργα, επηρεάζει και διαµορφώνει την γενική αποδοχή, ή µη αποδοχή, των
έργων από τις τοπικές κοινωνίες. Σε περίπτωση έντονων αντιδράσεων των κατοίκων, της τοπικής
αυτοδιοίκησης ή και περιβαλλοντικών οργανώσεων, τα πολλαπλά προβλήµατα είναι δυνατό να
οδηγήσουν ακόµη και στη µαταίωση του έργου.
Η αποδοχή ή όχι από την τοπική κοινωνία σχετίζεται µε τις γενικότερες δραστηριότητες των κατοίκων
και µε τις αναµενόµενες ωφέλειες, επιπτώσεις και παρενέργειες της επένδυσης στο κοινωνικό σύνολο.
Πολλές φορές η ελλιπής πληροφόρηση και η άγνοια των νέων τεχνολογιών αλλά και η συστηµατική
παραπληροφόρηση µπορεί να οδηγήσουν σε αλλαγές των ατοµικών ή και των συλλογικών (µέσω
αρµοδίων οργάνων) προτιµήσεων.

4. Αξιολόγηση των λειτουργούντων ορυχείων
4.1 Αξιολόγηση ως προς τα κριτήρια εκµεταλλευσιµότητας
Με βάση τα κριτήρια εκµεταλλευσιµότητας που περιγράφηκαν στο προηγούµενο κεφάλαιο,
τα λειτουργούντα ορυχεία παρουσιάζουν σηµαντικά πλεονεκτήµατα και ειδικότερα στις
ακόλουθες παραµέτρους:
o Ενεργειακή ανεξαρτησία
o Κόστος επένδυσης και λειτουργικό κόστος
o Επάρκεια αποθεµάτων
o Συµβολή στην τοπική ανάπτυξη
Σε σύγκριση µε άλλα καύσιµα, τα κύρια πλεονεκτήµατα
σηµασίας καύσιµο για την ∆ΕΗ Α.Ε και τη χώρα:

του Λιγνίτη ως στρατηγικής
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o
Ασφάλεια τροφοδοσίας
o
Χαµηλό κόστος εξόρυξης – Ανταγωνιστικότητα Λιγνιτικής kWh
o
Σταθερότητα τιµών έναντι των έντονων διακυµάνσεων των ανταγωνιστικών
καυσίµων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)
o
Απασχόληση – Περιφερειακή ανάπτυξη
Στο Σχήµα 13 παρουσιάζεται το κόστος καυσίµου ανά τύπο καυσίµου (€ ανά 100 kWh)
(Τιµές 2003) και στο Σχήµα 14 το κόστος kWh ανά τύπο καυσίµου (€ ανά 100 kWh) (Τιµές
2003). Από τα στοιχεία αυτά προκύπτει η υπεροχή της ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο
λιγνίτη ως προς την οικονοµικότητα της παραγωγής.
4 .1
3 .9 *

1 .9

Π ε τρ έ λ α ιο

Φ υ σ ικ ό Α έ ρ ιο

Λ ιγ ν ίτη ς

* Κόστος καυσίµου για Μονάδα Συνδυασµένου Κύκλου

Φυσικό Αέριο

3,37

5,19

Πετρέλαιο

3,63

5,44

Σχήµα13. Κόστος καυσίµου ανά τύπο καυσίµου (€ /100 kWh) (Τιµές 2003)

Λιγνίτης
(ΛΚ∆Μ+ΛΚΜ)

Λιγνίτης (ΛΚ∆Μ)

Σχήµα14. Κόστος kWh ανά τύπο καυσίµου (€ /100 kWh) (Τιµές 2003)
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4.2 Επίδραση περιβαλλοντικού κόστους
Ένα ενδεχόµενο πρόσθετο περιβαλλοντικό κόστος λόγω εκποµπών CO2 θα επηρεάσει το
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το µέγεθος της επίδρασης θα εξαρτηθεί από το
κόστος των εκποµπών, από το ποσοστό υπέρβασης των εκποµπών, αλλά και από το είδος
καυσίµου.
Στον ακόλουθο Πίνακα 2 παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη εκποµπών CO2, µε έτος βάσης
το 1990. Η διαχρονική εξέλιξη του µέσου συντελεστή εκποµπών δίνεται διαγραµµατικά στο
Σχήµα15.
Πίνακας 2. ∆ιαχρονική εξέλιξη εκποµπών CO2

Έτος

Ποσοστό αύξησης
εκποµπών CO2
Εκποµπές CO2 (kt)
µε βάση µε το έτος 1990
(%)

1990
2003
2005
2006
2007

40776
53658
54561
56533
57162

Καθαρή
Παραγωγή
(GWh)

Ποσοστό αύξησης καθαρής
Συντελεστής
παραγωγής
Εκποµπής
µε βάση µε το έτος 1990
(kg/kWh)
(%)

31284
52219
56131
60064
62060

31,59
33,81
38,64
40,19

66,92
79,42
92,00
98,38

1,30
1,03
0,97
0,94
0,92

Μέσος Συντελεστής CO2 (kg/kWh)
1,40
1,20
1,00
0,80
0,60
0,40
0,20
0,00
1990

2003

2005

2006

2007

Έτος

Σχήµα 15. ∆ιαγραµµατική εξέλιξη του µέσου συντελεστή εκποµπών (kg CO2/kWh)
διαχρονικά.
Η διαχρονική εξέλιξη των συντελεστών εκποµπών CO2 (kg/kWh) ανά είδος καυσίµου δίνεται
στον Πίνακα 3 και η αντίστοιχη διαγραµµατική απεικόνιση δίνεται στο Σχήµα 16.

Πίνακας 3. Συντελεστές Εκποµπών CO2 (kg/kWh) ανά είδος καυσίµου
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Συντελεστής εκποµπής
CO2 (kg/kWh)

1990
2003
2005
2006
2007

Συντελεστής Εκποµπών CO2 (kg/kWh) ανά είδος καυσίµου
Λιγνίτης Βορρά
Λιγνίτης Νότου
Σύνολο λιγνιτών
Φυσικό Αέριο
1,55
1,40
0,45
1,30
1,48
1,33
0,47
1,31
1,49
1,34
0,43
1,31
1,49
1,33
0,43

2,00

Πετρέλαιο
0,83
0,79
0,75
0,75
0,75

1990
2003
2005

1,50

2006
2007

1,00
0,50
0,00
Σύνολο λιγνιτών

Φυσικό Αέριο

Πετρέλαιο

Καύσιµο

Σχήµα 16. ∆ιαγραµµατική απεικόνιση της διαχρονικής εξέλιξης των συντελεστών εκποµπών
CO2 (kg/kWh) ανά είδος καυσίµου
∆εδοµένου ότι περί το έτος 2010 ορισµένες λιγνιτικές µονάδες προσεγγίζουν το τέλος της
οικονοµικής διάρκειας ζωής, τίθεται το θέµα της αναπλήρωσή τους µε αντίστοιχες µονάδες
µεγάλου βαθµού απόδοσης. Με βάση το γεγονός ότι η κατασκευής µιας µονάδας απαιτεί
περίπου µια πενταετία, το θέµα της διερεύνησης της οικονοµικότητας καθώς και της
περιβαλλοντικής επίδοσης των µονάδων είναι ιδιαίτερα σηµαντικό. Στο Σχήµα 17
παρουσιάζεται η διαχρονική εξέλιξη του βαθµού απόδοσης των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής
µε καύσιµο λιγνίτη.
Για την περίπτωση µιας µονάδας 1000 MW, η οποία θα αντικαταστήσει παλαιές µονάδες
συνολικά ίδιας ισχύος και µικρότερου βαθµού απόδοσης (~ 33%) και για καύσιµο λιγνίτη
κατώτερης θερµογόνου ικανότητας 1400 kcal/kg, φυσική υγρασία 55% και περιεκτικότητα σε
καύσιµο άνθρακα επί ξηρού δείγµατος 35 %, τα αντίστοιχα µεγέθη εκποµπών CO2 για
βαθµούς απόδοσης της νέας µονάδας 45% και 50%, καθώς και για τις µονάδες πετρελαίου
και φυσικού αερίου δίνονται στον Πίνακα 4.
Παρατηρείται δηλαδή µείωση των εκποµπών CO2 κατά 41% στις νέες λιγνιτικές µονάδες
βαθµού απόδοσης 45% και κατά 47% στις νέες µονάδες βαθµού απόδοσης 50%, σε σύγκριση
µε τις παλαιές µονάδες.
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Βαθµός απόδοσης %
2002
Niederaußem:
BoA
1,000 MW
η > 43%

50

40

1957
Frimmersdorf:
150 MW
η = 30.8%

30

≈

1966
Frimmersdorf:
300 MW
η = 31.4%

20
1957

1975
Neurath:
600 MW
η = 36.6%

1970
Niederaußem:
300 MW
η = 35.8%

1972

1987

2002

Σχήµα17. ∆ιαχρονική εξέλιξη του βαθµού απόδοσης µονάδων ηλεκτροπαραγωγής µε
καύσιµο λιγνίτη

Πίνακας 4. Σύγκριση εκποµπών παλαιών και νέων µονάδων λιγνίτη και µονάδων πετρελαίου
και φυσικού αερίου.
Εκποµπές CO2
(kg/kWh)
Παλαιές µονάδες
(n~33%)
Νέα µονάδα n=45%
Νέα µονάδα n=50%
Πετρέλαιο
Φυσικό Αέριο

1,33
0,79
0,71
0,75
0,43

Με τις τρέχουσες τιµές επιβάρυνσης των εκποµπών CO2 20 € / t και σύµφωνα µε τους
παραπάνω υπολογισµούς, η επιβάρυνση αυτή για τις παλαιές µονάδες αντιστοιχεί σε 0,027
€/kWh, για τις νέες µονάδες βαθµού απόδοσης 45% σε 0,016 €/kWh και για τις νέες µονάδες
βαθµού απόδοσης 50% σε 0,014 €/kWh. Επίσης, τότε η επιβάρυνση εκποµπών CO2 των
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σταθµών µε καύσιµο φυσικό αέριο θα είναι 0,009 €/kWh δηλαδή κατά 35% µικρότερη από
την επιβάρυνση για τις νέες µονάδες µε καύσιµο λιγνίτη βαθµού απόδοσης 50%. Τα
συγκριτικά δεδοµένα επιβάρυνσης για τα διάφορα καύσιµα παρουσιάζονται στον Πίνακα 5.
Πίνακας 5. Σύγκριση επιβάρυνσης εκποµπών CO2 παλαιών και νέων µονάδων λιγνίτη και
µονάδων πετρελαίου και φυσικού αερίου, για 20 € / t CO2
Επιβάρυνση εκποµπών CO2
(€/kWh) για 20 € / t CO2
Παλαιές µονάδες
(n~33%)
Νέα µονάδα n=45%
Νέα µονάδα n=50%
Πετρέλαιο
Φυσικό Αέριο

0,027
0,016
0,014
0,015
0,009

Εποµένως, µε βάση τα δεδοµένα του Σχήµατος 10 και την επιβάρυνση του περιβαλλοντικού
κόστους των εκποµπών CO2, το κόστος καυσίµου για τον σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µε
καύσιµο λιγνίτη, για βαθµό απόδοσης 45%, θα ανέλθει σε 0,019+0,016=0,035 €/kWh, και
για βαθµό απόδοσης 50% θα ανέλθει σε 0,019+0,014=0,033 €/kWh. Αντίστοιχα, για τον
σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο το κόστος καυσίµου θα ανέλθει σε
0,039+0,009=0,048 €/kWh.
Τα αποτελέσµατα αυτά παρουσιάζονται διαγραµµατικά στο Σχήµα 14.
Συµπερασµατικά, ακόµη και µε επιβάρυνση όλων των εκποµπών CO2, ο σταθµός
ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο λιγνίτη, εµφανίζει µικρότερο κόστος καυσίµου από το
σταθµό ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο φυσικό αέριο ακόµη και για τις παλαιές µονάδες
χαµηλού βαθµού απόδοσης.
Η περίπτωση αυτή αποτελεί ουσιαστικά το δυσµενέστερο σενάριο κόστους καυσίµου για τις
λιγνιτικές µονάδες αφού: (α) Οι τιµές του φυσικού αερίου αναµένεται να αυξηθούν στο
µέλλον (β) Ο βαθµός απόδοσης των λιγνιτικών σταθµών, µε τις διαφαινόµενες τεχνολογικές
εξελίξεις θα παρουσιάσει σηµαντική άνοδο και (γ) Οι τιµές εµπορίας ρύπων προβλέπεται να
σταθεροποιηθούν σε χαµηλότερα επίπεδα στο µέλλον.
Βέβαια, το συνολικό περιβαλλοντικό κόστος των εκποµπών CO2 του σταθµού
ηλεκτροπαραγωγής θα εξαρτηθεί από το ποσοστό κατά το οποίο οι εκποµπές θα έχουν
υπερβεί τα καθορισµένα από τη νοµοθεσία όρια.
Τα παραπάνω εξετάσθηκαν για την τυπική περίπτωση λιγνίτη κατώτερης θερµογόνου
ικανότητας 1400 kcal/kg. Αν το λιγνίτης έχει µεγαλύτερη κατώτερη θερµογόνο ικανότητα
όπως συµβαίνει σε πολλά λιγνιτικά κοιτάσµατα του ελληνικού χώρου, τότε η επιβάρυνση του
κόστους καυσίµου λόγω των εκποµπών CO2 θα είναι σαφώς µικρότερη.
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Σχήµα 14. Κόστος καυσίµου (€ ανά 100 kWh) για ηλεκτροπαραγωγή µε καύσιµο φυσικό
αέριο και λιγνίτη για διάφορους βαθµούς απόδοσης χωρίς επιβάρυνση εκποµπών CO2 (τιµές
2003) και µε επιβάρυνση 20 €/t CO2.

3. Συµπεράσµατα
Από την εξέταση των βασικών οικονοµικών µεγεθών της εκµετάλλευσης των
λιγνιτικών κοιτασµάτων και της ηλεκτροπαραγωγής για τα διάφορα ορυχεία της ∆ΕΗ
αλλά και συγκριτικά µε εναλλακτικά καύσιµα, προκύπτει η οικονοµικότητα της
ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο λιγνίτη.
Επιπροσθέτως, ο Λιγνίτης παρουσιάζει και άλλα πλεονεκτήµατα ως στρατηγικής
σηµασίας καύσιµο για την ∆ΕΗ Α.Ε και τη χώρα:
o Ασφάλεια τροφοδοσίας
o Σταθερότητα τιµών έναντι των έντονων διακυµάνσεων των ανταγωνιστικών
καυσίµων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο)
o Απασχόληση – Περιφερειακή ανάπτυξη
Ιδιαίτερα οι νέες µονάδες ηλεκτροπαραγωγής µε καύσιµο λιγνίτη, εµφανίζουν µεγάλο βαθµό
απόδοσης και συνεπώς πλεονεκτούν τόσο από οικονοµική όσο και από περιβαλλοντική
άποψη.
Ακόµη και µε επιβάρυνση όλων των εκποµπών CO2, ο σταθµός ηλεκτροπαραγωγής µε
καύσιµο λιγνίτη, εµφανίζει µικρότερο κόστος καυσίµου από το σταθµό ηλεκτροπαραγωγής
µε καύσιµο φυσικό αέριο.
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