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Λέξεις κλειδιά
Γεωθερµία και εξέλιξή της, γεωθερµία υψηλής-µέσης-χαµηλής ενθαλπίας,
τυποποίηση στην έρευνα γεωθερµικών πεδίων, στις µετρήσεις και αποτίµηση
δυναµικού, στην ανταλλαγή πληροφοριών, στην υποδοµή-εξοπλισµόαξιοποίηση γεωθερµικών πεδίων, προβλήµατα και πλεονεκτήµατα.

1. Εισαγωγή
Ο ορισµός της Γεωθερµικής Ενέργειας, σύµφωνα µε το ASTM E-957
(Standard Terminology Relating to Geothermal Energy), είναι αρκετά ευρύς:
«η θερµική ενέργεια που περιέχεται στα πετρώµατα και στα ρευστά της γης».
Όµως µε τον όρο «γεωθερµική ενέργεια», που συνήθως χρησιµοποιούµε,
εννοούµε το τµήµα της γήινης θερµότητας που βρίσκεται αποθηκευµένο µε τη
µορφή θερµού νερού, ατµού ή θερµών πετρωµάτων σε ευνοϊκές γεωλογικές
συνθήκες, δηλαδή περιορίζεται στα πρώτα τρία περίπου χιλιόµετρα από την
επιφάνεια της γης (Φυτίκας & Ανδρίτσος, 2004). Η ενέργεια αυτή βρίσκεται
συνήθως περιορισµένη σε µία γεωθερµική περιοχή ή πεδίο µε συγκεκριµένα
επιφανειακά όρια. Ως γεωθερµική χρήση αναφέρεται η οικονοµική
εκµετάλλευση του ατµού ή των θερµών νερών, είτε αυτά ρέουν φυσικά, είτε
βγαίνουν στην επιφάνεια µέσω γεώτρησης. Οι γεωθερµικές χρήσεις ακόµη
περιλαµβάνουν την αξιοποίηση της θερµότητας των πετρωµάτων ή του
εδάφους. Οι γεωθερµικές χρήσεις ταξινοµούνται σε ηλεκτρικές (για παραγωγή
ηλεκτρικής ισχύος) και σε άµεσες.
Η πλέον εντυπωσιακή απόδειξη της θερµότητας που υπάρχει στο εσωτερικό
της γης αποτελεί η ηφαιστειακή δραστηριότητα. Άλλες γεωθερµικές ενδείξεις
είναι οι ατµοί, τα θερµά νερά και τα αέρια που σχηµατίζουν θερµοπίδακες
(γκέιζερ), θερµές πηγές και ατµίδες. Ο ρυθµός αύξησης της θερµοκρασίας µε
το βάθος από την επιφάνεια της γης είναι γνωστός µε το όνοµα γεωθερµική
βαθµίδα. Η γεωθερµική βαθµίδα κυµαίνεται από 5 µέχρι 70°C/km, µε µέση
τιµή τους 30°C/km. Περιοχές µε θεωρητικά γεωθερµικό ενδιαφέρον είναι οι
περιοχές που διαθέτουν γεωθερµική βαθµίδα µεγαλύτερη από τη µέση τιµή.
Τέτοιες περιοχές είναι πολλές στον πλανήτη µας, αλλά και στη χώρα µας, και
οι περισσότερες βρίσκονται στα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών.
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Η γεωθερµική ενέργεια είναι µια σχετικά ήπια, εναλλακτική µορφή ενέργειας, η
οποία µε τα σηµερινά τεχνολογικά δεδοµένα µπορεί να καλύψει σηµαντικό
µέρος των αναγκών µας σε ενέργεια. Οι χρήσεις και οι εφαρµογές της
γεωθερµικής ενέργειας, η οποία απαντά σε αρκετές περιοχές της γης,
ποικίλλουν σε µεγάλο βαθµό και περιλαµβάνουν την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας, τις αγροτικές διεργασίες (π.χ. ξήρανση σιτηρών), τη θέρµανση
οικιών, τη δηµιουργία ψύξης κτλ. Η περιοχή των θερµοκρασιών των θερµών
νερών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν εκτείνεται από τους 20°C (για
θέρµανση χώρων µε τη χρήση γεωθερµικών αντλιών θερµότητας) µέχρι τους
280°C (για παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος). Επιπλέον, αρκετά γεωθερµικά
ρευστά εκτός από τη θερµότητά τους περιέχουν και αξιοποιήσιµες διαλυµένες
ποσότητες στερεών ή αέριων ουσιών (κοινό αλάτι, διοξείδιο του άνθρακα,
πολύτιµα µέταλλα), τα οποία µπορούν να ανακτηθούν µε οικονοµικό τρόπο.
Ενώ το δυναµικό της γεωθερµικής ενέργειας σε όλο τον κόσµο (αλλά και στην
Ελλάδα) είναι σηµαντικό, υπάρχουν αρκετοί περιορισµοί στο να
χρησιµοποιηθεί αποτελεσµατικά αυτό το δυναµικό. Οι τύποι των περιορισµών
είναι τεχνικής φύσεως (διάβρωση, δηµιουργία επικαθίσεων), περιβαλλοντικής
φύσεως (εκποµπές τοξικών αερίων, θερµική ρύπανση) και οικονοµικής
φύσεως. Οι οικονοµικοί περιορισµοί παίζουν σπουδαίο ρόλο σε κάθε
προσπάθεια αξιοποίησης της γεωθερµικής ενέργειας. Γενικά είναι πιθανότερη η
αξιοποίηση γεωθερµικών ρευστών όταν αυτά βρίσκονται κοντά σε
βιοµηχανικές, αστικές ή αγροτικές περιοχές, ή όταν υπάρχουν ανάγκες
θέρµανσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.
Μπορεί να λεχθεί ότι η χώρα µας είναι ιδιαίτερα ευνοηµένη γεωθερµικά και τα
τελευταία 30 χρόνια έχει γίνει (κυρίως από το IΓME) συστηµατική βασική
έρευνα για τον εντοπισµό και χαρακτηρισµό των γεωθερµικών πεδίων. Η
Ελλάδα µαζί µε την Ιταλία (και την Πορτογαλία στις Αζόρες Νήσους) είναι οι
µόνες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις οποίες υπάρχουν πεδία υψηλής
ενθαλπίας, δηλαδή περιοχές στις οποίες µπορούν να παραχθούν ρευστά µε
θερµοκρασία µεγαλύτερη των 150°C, τα οποία χρησιµοποιούνται για
παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος. Επίσης η χώρα µας διαθέτει πληθώρα περιοχών,
κυρίως στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, µε θερµοκρασίες ταµιευτήρων που
ξεπερνούν τους 90°C (Fytikas, 1987, Φυτίκας & Ανδρίτσος, 2004).
2. Ταξινόµηση Γεωθερµικών Συστηµάτων
Τα γεωθερµικά συστήµατα µπορούν να ταξινοµηθούν µε διάφορα κριτήρια,
όπως είναι το είδος των γεωθερµικών πόρων, ο τύπος και η θερµοκρασία των
ρευστών, ο τύπος του πετρώµατος που φιλοξενεί τα ρευστά, το είδος της
εστίας θερµότητας, αν κυκλοφορούν ή όχι ρευστά στον ταµιευτήρα κ.ά. Σε
σχέση µε το είδος των γεωθερµικών πόρων διακρίνονται πέντε κατηγορίες
συστηµάτων (Σχήµα 1), που περιγράφονται συνοπτικά ως εξής:

Διήμερο Συμπόσιο για την Τυποποίηση ,ΤΕΕ, 27-28 Νοεμβρίου, 2008, Αθήνα

2

Γεωθερµική
ενέργεια

Υδροθερµική
ενέργεια

Αβαθής
γεωθερµία

Προχωρηµένα
συστήµατα

Γεωπεπιεσµένη
ενέργεια

Ενέργεια
µάγµατος

Σχήµα 1. Μορφές γεωθερµικής ενέργειας κατά σειρά ενδιαφέροντος χρήσεων
σήµερα και προοπτικής στο εγγύς µέλος, από αριστερά προς τα δεξιά.

α) Τα υδροθερµικά συστήµατα ή πόροι, δηλ. τα φυσικά υπόγεια θερµά ρευστά
που βρίσκονται σε έναν ή περισσότερους ταµιευτήρες, θερµαίνονται από µία
εστία θερµότητας και συχνά εµφανίζονται στην επιφάνεια της γης µε τη
µορφή θερµών εκδηλώσεων. Τα συστήµατα αυτά συχνά ταυτίζονται µε το
σύνολο σχεδόν των γεωθερµικών πεδίων, αφού σήµερα ουσιαστικά είναι τα
µόνα συστήµατα που αξιοποιούνται.
β) Αβαθής γεωθερµία (earth energy), κατά την οποία λαµβάνονται (ή και
απορρίπτονται) ποσότητες ενέργειας από µικρά βάθη µε την ανακυκλοφορία
νερού στα πρώτα 100 m από την επιφάνεια της γης ή µε την κυκλοφορία
υπόγειων νερών ή νερών από λίµνες, ποτάµια και τη θάλασσα. Αποτελεί την
ταχύτερα αναπτυσσόµενη µορφή της γεωθερµικής ενέργειας.
γ) Τα προχωρηµένα γεωθερµικά συστήµατα (enhanced geothermal systems)
αναφέρονται στα θερµά πετρώµατα σε βάθος από 2 µέχρι 10 km, από τα
οποία µπορεί να ανακτηθεί ενέργεια χρησιµοποιώντας νερό που διοχετεύεται
από την επιφάνεια, µέσω κατάλληλων γεωτρήσεων, και ανακτάται αρκετά
θερµότερο µε τη µορφή νερού ή ατµού µέσω άλλων γεωτρήσεων (Σχήµα 2).
δ) Τα γεωπεπιεσµένα συστήµατα (geopressured systems) αποτελούνται από
ρευστά εγκλεισµένα σε µεγάλο βάθος, βρίσκονται περιορισµένα από µη
περατά πετρώµατα και η πίεσή τους υπερβαίνει την υδροστατική.
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Σχήµα 2. Σχηµατική παρουσίαση της αξιοποίησης των θερµών ξηρών πετρωµάτων µε
µία γεώτρηση τροφοδοσίας και δύο παραγωγικές γεωτρήσεις.

ε) Τα µαγµατικά συστήµατα (magma systems) αναφέρονται στην απόληψη
θερµότητας µε κατάλληλες γεωτρήσεις σε µαγµατικές διεισδύσεις, που
βρίσκονται σε µικρό σχετικά βάθος.
Τα κύρια τυπικά τµήµατα ενός υδροθερµικού συστήµατος είναι η εστία
θερµότητας, ο ταµιευτήρας, το αδιαπέρατο κάλυµµα και η περιοχή
επαναφόρτισης. Ο ταµιευτήρας είναι το σηµαντικότερο τµήµα ενός
γεωθερµικού συστήµατος από την άποψη της ενεργειακής αξιοποίησης των
περιεχόµενων ρευστών.
Μία πρώτη ταξινόµηση-τυποποίηση των υδροθερµικών συστηµάτων γίνεται
συνήθως ανάµεσα στα συστήµατα στα οποία το κυρίαρχο ρευστό είναι ο
ατµός (συστήµατα ατµού, π.χ. στο Larderello, Ιταλία), και τα οποία
χρησιµοποιούνται αποκλειστικά για ηλεκτροπαραγωγή, και στα συστήµατα στα
οποία κυρίαρχο ρευστό είναι το θερµό νερό (συστήµατα θερµού νερού).
Το συνηθέστερο κριτήριο για την ταξινόµηση των υδροθερµικών συστηµάτων
νερού βασίζεται στην ενθαλπία των γεωθερµικών ρευστών, τα οποία είναι και
οι φορείς της θερµότητας στην επιφάνεια της γης από τα θερµά βαθιά
πετρώµατα. Η ενθαλπία των ρευστών, ∆Η, η οποία µπορεί να θεωρηθεί
ανάλογη της θερµοκρασίας τους, χρησιµοποιείται για να εκφράσει το θερµικό
περιεχόµενό τους. Οι γεωθερµικοί πόροι ταξινοµούνται συνήθως για λόγους
ευκολίας (αν και µε κάπως αυθαίρετο τρόπο) σε ρευστά χαµηλής, µέσης και
υψηλής ενθαλπίας ή θερµοκρασίας. Υψηλής ενθαλπίας ορίζονται τα ρευστά µε
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θερµοκρασία µεγαλύτερη από 150ºC, µέσης ενθαλπίας τα ρευστά µε
θερµοκρασία από 90ºC µέχρι 150ºC, και χαµηλής ενθαλπίας τα νερά µε
θερµοκρασία µικρότερη από 90ºC (Nicholson, 1993, Dickson & Fanelli, 1995).
3. Στάδια Γεωθερµικής Έρευνας
Η αναζήτηση των γεωθερµικών περιοχών µε ρευστά που να σχηµατίζουν ένα
εκµεταλλεύσιµο κοίτασµα, γίνεται µε κατάλληλη γεωθερµική έρευνα, η οποία
πραγµατοποιείται κυρίως στην επιφάνεια µε τις µικρότερες κατά το δυνατόν
δαπάνες. Αν η επιφανειακή έρευνα δείξει θετικά αποτελέσµατα ακολουθεί
ανόρυξη ερευνητικών και κατόπιν παραγωγικών γεωτρήσεων, οι οποίες στις
περισσότερες περιπτώσεις είναι ιδιαίτερα δαπανηρές. Η γεωθερµική έρευνα
διακρίνεται σε τέσσερα κύρια τυποποιηµένα (ή τυπικά) στάδια :
1) Γενική επισκόπηση µεγάλης κλίµακας. Χρήση όσο το δυνατόν
περισσότερων
στοιχείων
(γεωλογικοί
και
τεκτονικοί
χάρτες,
αεροφωτογραφίες, βιβλιογραφική ανασκόπηση, αναγνωριστικές επισκέψεις,
θερµοµετρήσεις, δειγµατοληψίες-αναλύσεις νερών κτλ.) για την στην επιλογή
και υπόδειξη των περιοχών µε τις ευνοϊκότερες συνθήκες.
2) Λεπτοµερής και συστηµατική έρευνα των πιθανότερων γεωθερµικών
περιοχών. Ερευνώνται µε λεπτοµέρεια εκείνοι οι παράγοντες (γεωλογικοί,
τεκτονικοί, ηφαιστειολογικοί, στρωµατογραφικοί, λιθολογικοί, υδρογεωλογικοί,
γεωχηµικοί, γεωφυσικοί, θερµοδυναµικοί κτλ.) που µπορούν να
χαρακτηρίσουν µια γεωθερµική περιοχή. Τελικός στόχος του σταδίου αυτού
είναι ο προσδιορισµός του γεωθερµικού µοντέλου κάθε γεωθερµικού
κοιτάσµατος και η γνώση της θέσης και κατάστασης στην οποία βρίσκονται τα
γεωθερµικά ρευστά ή θερµά πετρώµατα. Συγχρόνως προτείνεται η σειρά, το
βάθος και τα χαρακτηριστικά των ερευνητικών-παραγωγικών γεωτρήσεων.
3) Εντοπισµός-περιχάραξη των γεωθερµικών πεδίων και µελέτη των
χαρακτηριστικών. Το στάδιο αυτό καταλήγει στον προσδιορισµό των
πιθανότερων γεωθερµικών περιοχών και των θέσεων στις οποίες προτείνεται η
εκτέλεση των πρώτων βαθιών γεωτρήσεων έρευνας και παραγωγής. Στη
συνέχεια καταρτίζεται το λεπτοµερές πρόγραµµα γεωτρήσεων. Οι γεωθερµικές
γεωτρήσεις διακρίνονται, αναφορικά µε το σκοπό της ανόρυξής τους, σε
ερευνητικές, παραγωγικές ή επανεισαγωγής, και σε σχέση µε την ενθαλπία
των ρευστών, σε χαµηλής, µέσης ή υψηλής ενθαλπίας.
4) Ανάπτυξη και διαχείριση των γεωθερµικών πεδίων. Αναφέρεται στα
σπουδαιότερα προβλήµατα διαχείρισης και λειτουργίας ενός γεωθερµικού
πεδίου.
Τα παραπάνω τυποποιηµένα (ή τυπικά) στάδια ισχύουν σε όλες τις
περιπτώσεις της γεωθερµικής έρευνας, αν και οι επί µέρους γεωλογικές
συνθήκες καθορίζουν την ξεχωριστή διάρθρωση και ανάπτυξη του κάθε
σταδίου. Μπορεί να αλλάζει η λεπτοµερής διάρθρωση και η ανάπτυξη των επί
µέρους σταδίων, γενικά όµως οι εργασίες ακολουθούν την προαναφερθείσα
τυπική σειρά. Σε κάθε φάση απαιτείται υποχρεωτικά η συνεργασία και ο
συντονισµός των διαφόρων επιστηµόνων και τεχνικών που εµπλέκονται στην
όλη έρευνα.
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4. Μετρήσεις και αποτίµηση δυναµικού
Πρωταρχικός σκοπός ενός προγράµµατος έρευνας και αποτίµησης σε µία
γεωθερµική περιοχή είναι να προσδιορίσει ταχύτατα, αξιόπιστα και µε το
λιγότερο δυνατό κόστος τα χαρακτηριστικά των γεωθερµικών ρευστών και
την ικανότητα του πεδίου για την παραγωγή αξιοποιήσιµων ποσοτήτων
ρευστών. Η γεωχηµεία παίζει σηµαντικό ρόλο στην γεωθερµική έρευνα και
αναζήτηση, αφού µπορεί να απαντήσει σε µεγάλο αριθµό ερωτηµάτων µε τη
µελέτη του χηµισµού των γεωθερµικών ρευστών και των πετρωµάτων του
ταµιευτήρα. Η γεωθερµική έρευνα περιλαµβάνει τη συλλογή δειγµάτων και
την ανάλυση των γεωθερµικών ρευστών από φυσικές εκδηλώσεις και από
γεωτρήσεις της περιοχής που ερευνάται. Τα γεωχηµικά δεδοµένα που
συγκεντρώνονται βοηθούν στον εντοπισµό του γεωθερµικού συστήµατος,
στην εκτίµηση της θερµοκρασίας του ταµιευτήρα, στον προσδιορισµό του
χηµικού χαρακτήρα των ρευστών και του µηχανισµού τροφοδοσίας του
πεδίου, στην εκτίµηση του πιθανού αξιοποιήσιµου δυναµικού κ.α. Οι
γεωχηµικές µέθοδοι που εφαρµόζονται στα διάφορα στάδια της έρευνας είναι
απολύτως απαραίτητες, προτού χρησιµοποιηθούν περισσότερο δαπανηρές
µέθοδοι, όπως οι γεωφυσικές και ή ανόρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων.
Αν και δεν υπάρχει κάποια γενικά αποδεκτή ταξινόµηση των γεωθερµικών
νερών, συχνά τα γεωθερµικά νερά διαχωρίζονται σε σχέση µε το κυρίαρχο
ανιόν, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1 (Henley et al, 1984). Στα
γεωθερµικά συστήµατα νερού ο συνηθέστερος τύπος που συναντάται σε
κάποιο βάθος είναι τα χλωριούχα νερά, µε συγκεντρώσεις που φτάνουν τα
10000 mg/L (Ellis & Mahon, 1977). Σπανιότερα, η συγκέντρωση των
χλωριόντων µπορεί να υπερβεί και τα 120000 mg/L.
Οι δύο κυριότερες φυσικοχηµικές παράµετροι που χρησιµοποιούνται για το
χαρακτηρισµό ενός γεωθερµικού νερού είναι η περιεκτικότητά του σε άλατα
(Total dissolved solids-TDS) και το pH. Συνήθως, τα γεωθερµικά ρευστά
χαµηλής θερµοκρασίας έχουν µικρότερο TDS από ό,τι τα ρευστά σε υψηλή
θερµοκρασία, αν και υπάρχουν εξαιρέσεις αυτού του κανόνα. Οι τιµές του
TDS των γεωθερµικών ρευστών κυµαίνονται από λίγες δεκάδες µέχρι και
εκατοντάδες χιλιάδες mg/L. Το µέγεθος της αλατότητας ενός νερού
προσεγγίζεται στο ύπαιθρο µε τη µέτρηση της ηλεκτρικής αγωγιµότητας του
νερού.
Πίνακας 1. Σύνοψη των διαφόρων τύπων νερού στα γεωθερµικά συστήµατα.
Τύπος νερού
Υπόγεια
Πλούσια σε χλωριόντα
Πλούσια σε χλωριόντα-ανθρακικά

Περιοχή pH

Κύρια ιόντα

6 – 7,5

λίγα HCO3

4 -9

Cl, λίγα HCO3

7 – 8,5

Cl, HCO3

-

-

2-

Πλούσια σε θειικά ιόντα

1–3

SΟ4 , λίγα Cl

Πλούσια σε θειικά-χλωριόντα

1–5

Cl, SΟ42-

Πλούσια σε όξινα ανθρακικά

5–7

HCO3-

6,5 – 7,5

Cl, λίγα HCO3-

Αραιά χλωριούχα
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Οι ιδιότητες των θερµών ρευστών που εκρέουν από φυσικές πηγές ή από
γεωτρήσεις ενός γεωθερµικού πεδίου αντιστοιχούν σε µεγάλο βαθµό στα
χαρακτηριστικά του υδροθερµικού συστήµατος. Τα φυσικοχηµικά και
ισοτοπικά δεδοµένα των γεωθερµικών ρευστών µπορούν να µας βοηθήσουν
για: (1) την εκτίµηση της προέλευσης των ρευστών και του βαθµού ανάµιξής
τους µε άλλα νερά, (2) την εκτίµηση της θερµοκρασίας του ταµιευτήρα
(χηµική γεωθερµοµετρία), και (3) τον προσδιορισµό των φυσικοχηµικών
ιδιοτήτων των ρευστών. Η αξιοπιστία και η χρησιµότητα των αναλύσεων των
γεωθερµικών ρευστών εξαρτώνται σχεδόν αποκλειστικά από τις µεθόδους που
χρησιµοποιούνται για τη συλλογή των δειγµάτων και από την προσοχή µε την
οποία γίνεται αυτή η συλλογή. Υπάρχει πληθώρα µεθόδων για τη συλλογή
δειγµάτων των ρευστών που εξέρχονται, είτε από διάφορες θερµές εκροές
(θερµές πηγές, ατµίδες), είτε από γεωθερµικές γεωτρήσεις.
Σε γενικές γραµµές οι αναλυτικές τεχνικές για τα γεωθερµικά ρευστά είναι
όµοιες µε τις τεχνικές ανάλυσης δειγµάτων νερών και αέριων µιγµάτων.
∆είγµατα υγρού µπορούν να χαρακτηρισθούν ως προς τη σύστασή τους,
χρησιµοποιώντας τυποποιηµένες µεθόδους ελέγχου όπως φασµατοφωτοµετρία Aτοµικής Aπορρόφησης (AA), ιοντική χρωµατογραφία (ΙC),
φασµατοσκοπία Eπαγωγικού Συζευγµένου Πλάσµατος (ICP), εκλεκτικά
ηλεκτρόδια, διάφορες χρωµατοµετρικές, σταθµικές και υγρές µεθόδους κτλ.
(Owen & Michels, 1984).
Η αέρια χρωµατογραφία είναι η πλέον κατάλληλη µέθοδος για την ανάλυση
των γεωθερµικών αερίων. Η µέθοδος είναι αρκετά διαδεδοµένη, σχετικά
φθηνή, έχει µεγάλη αξιοπιστία, απαιτεί µικρό δείγµα (κλάσµα του mL) και
µπορεί να ανιχνεύσει σχεδόν όλα τα γεωθερµικά συστατικά. Κατά τη συλλογή
των δειγµάτων, δύο προβλήµατα πρέπει να προσεχθούν:
- Η «ρύπανση» των δειγµάτων µε αέρα, είτε στη φάση της δειγµατοληψίας,
είτε στην διάρκεια της εισαγωγής δείγµατος στο χρωµατογράφο.
- Η αποφυγή αντίδρασης µεταξύ των αέριων συστατικών και των τοιχωµάτων
των οβίδων συλλογής, ιδιαίτερα όταν αυτές είναι µεταλλικές.
Οι χηµικές αναλύσεις των γεωθερµικών ρευστών µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για να γίνει µία προσεγγιστική εκτίµηση της θερµοκρασίας του
υπόγειου ταµιευτήρα. Η πληροφορία αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον
κατά τη διάρκεια της έρευνας, ειδικά όταν δεν είναι διαθέσιµες πληροφορία
από µετρήσεις σε βαθιές γεωτρήσεις.
5. Υποδοµή, εξοπλισµός γεωθερµικών εγκαταστάσεων
Ένα τυπικό γεωθερµικό σύστηµα χαµηλής θερµοκρασίας, ανεξάρτητα από το
είδος της εφαρµογής, αποτελείται συνήθως από τέσσερα τυπικά
υποσυστήµατα:
(1) Το σύστηµα παραγωγής, που περιλαµβάνει τη παραγωγική γεώτρηση, την
αντλία παραγωγής και τις συσκευές στην κεφαλή της γεώτρησης. Το πλέον
συνηθισµένο σχήµα αξιοποίησης είναι το σύστηµα των διπλών γεωτρήσεων
(«δίπολο»), στο οποίο το σύνολο του γεωθερµικού ρευστού επανεισάγεται
στον ταµιευτήρα.
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(2) Το σύστηµα µεταφοράς των γεωθερµικών ρευστών από την κεφαλή της
γεώτρησης µέχρι το σύστηµα εφαρµογής, µαζί µε το σύστηµα διανοµής της
γεωθερµικής ενέργειας. Για εφαρµογές µε θερµοκρασία νερού µικρότερη από
70ºC κυριαρχούν οι πλαστικοί σωλήνες.
(3) Το σύστηµα εφαρµογής (σύστηµα εναλλαγής της θερµότητας). Οι
εναλλάκτες πλακών είναι οι κατ’ εξοχήν εναλλάκτες που χρησιµοποιούνται στα
γεωθερµικά συστήµατα θέρµανσης όταν η χηµεία των νερών δεν επιτρέπει
την απ’ ευθείας εφαρµογή. Η θέρµανση των χώρων στα κτίρια επιτελείται µε
τη διέλευση του θερµού νερού µέσω των µετατροπέων θερµότητας αέραυγρού (converters), κάτι που γίνεται και µε τα συµβατικά συστήµατα
θέρµανσης. Τρεις τύποι τέτοιων µετατροπέων χρησιµοποιούνται κυρίως: (α)
Αυτοί που λειτουργούν µε εξαναγκασµένη ροή, (β) αυτοί που λειτουργούν µε
φυσική συναγωγή και (γ) αυτοί που λειτουργούν µε ακτινοβολία (σωλήνες
τοποθετηµένοι στο πάτωµα, σε τοίχους ή στην οροφή).
(4) Το σύστηµα διάθεσης των ρευστών.
Μερικές φορές προστίθεται ένα πέµπτο σύστηµα, το σύστηµα αντιµετώπισης
των αυξηµένων αναγκών κατά τις ώρες αιχµής.
Για την παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος είναι προφανές ότι τα παραπάνω
υποσυστήµατα τροποποιούνται για να αντεπεξέλθουν στις υψηλές
θερµοκρασίες και πιέσεις των γεωθερµικών ρευστών. Ο τύπος (κύκλος) της
µονάδας ο οποίος χρησιµοποιείται για τη µετατροπή της γεωθερµικής
ενεργείας σε ηλεκτρική καθορίζεται συνήθως από το είδος του πεδίου (ξηρός
ατµός, διφασικό ρευστό), από τη θερµοκρασία και την πίεση των ρευστών
(δηλαδή από την ενθαλπία τους), από τη σύσταση των γεωθερµικών ρευστών
(π.χ. ποσοστό µη-συµπυκνώσιµων αερίων, παρουσία αλάτων), από τη
δυναµικότητα της µονάδας και από την τάση των ρευστών για δηµιουργία
επικαθίσεων και διάβρωσης των µεταλλικών επιφανειών.
Οι κυριότεροι τύποι µονάδων που χρησιµοποιούνται σήµερα είναι ο κύκλος
ατµού, ο κύκλος εκτόνωσης διφασικού ρευστού (µονή, διπλή ή και πολλαπλή
εκτόνωη) και ο δυαδικός κύκλος (οργανικός κύκλος και κύκλος Kalina).
6. Αξιοποίηση γεωθερµικών πόρων
Τα φυσικά θερµά ρευστά χρησιµοποιήθηκαν από πολύ παλιά, κυρίως για τις
θεραπευτικές τους ιδιότητες, σπάνια όµως για τις ενεργειακές δυνατότητές
τους. Στη σύγχρονη εποχή η πρώτη βιοµηχανική αξιοποίηση της γεωθερµίας
πραγµατοποιήθηκε στο Larderello της Ιταλίας, όπου από τις αρχές του 19ου
αιώνα χρησιµοποιήθηκε υπέρθερµος ατµός για την παραγωγή βορικού οξέος
(µε εξάτµιση των νερών που περιείχαν σηµαντικές ποσότητες του οξέος) και
για τη θέρµανση κτιρίων, ενώ ένα αιώνα µετά ξεκίνησε στο ίδιο µέρος η
γεωθερµική ηλεκτροπαραγωγή. Η πρώτη συστηµατική αξιοποίηση της
γεωθερµίας για θέρµανση χώρων ξεκίνησε στην Ισλανδία. Σήµερα το
µεγαλύτερο µέρος του πληθυσµού της Ισλανδίας (και ολόκληρη η πόλη του
Reykjavik) θερµαίνονται µε γεωθερµικά νερά.
Οι κυριότερες χρήσεις της γεωθερµικής ενέργειας παρουσιάζονται
επιγραµµατικά στο Σχήµα 3, στο τροποποιηµένο διάγραµµα Lindal (1973). Στο
διάγραµµα αυτό καταγράφονται παραδείγµατα χρήσεων, δοκιµασµένων και
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πιθανών, ως συνάρτηση της θερµοκρασίας των ρευστών. Οι περισσότερο
καθιερωµένες εφαρµογές είναι η θέρµανση χώρων, οι ιχθυοκαλλιέργειες, η
ξήρανση αγροτικών προϊόντων και η παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος. Στο επάνω
µέρος του διαγράµµατος Lindal ο κορεσµένος ατµός χρησιµοποιείται
αποκλειστικά στην παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, ενώ οι άµεσες χρήσεις
καλύπτουν όλη την κλίµακα θερµοκρασιών. Θα πρέπει να τονιστεί ότι
διάγραµµα Lindal δεν περιορίζει το είδος των δυνατών χρήσεων, ούτε πρέπει
να ληφθούν αυστηρά υπόψη τα όρια των θερµοκρασιών που θέτει.
Κατά το 2005, 72 χώρες έχουν αναπτύξει γεωθερµικές εφαρµογές χαµηλήςµέσης θερµοκρασίας, κάτι που δηλώνει σηµαντική πρόοδο σε σχέση µε το
1995, όταν είχαν αναφερθεί εφαρµογές µόνο σε 28 χώρες. Η εγκατεστηµένη
θερµική ισχύς γεωθερµικών µονάδων µέσης και χαµηλής θερµοκρασίας ανήλθε
το 2007 στα 28268 MWt, παρουσιάζοντας αύξηση 75% σε σχέση µε το 2000,
µε µέση ετήσια αύξηση 12%. Αντίστοιχα, η χρήση ενέργειας αυξήθηκε κατά
43% σε σχέση µε το 2000 και ανήλθε στα 273.372 TJ (75.940 GWh/έτος).
Παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος µε γεωθερµική ενέργεια γίνεται σήµερα σε 24
χώρες. Το 2007 η εγκατεστηµένη ισχύς των µονάδων παραγωγής ενέργειας
στον κόσµο ανήλθε στα 9735 MWe, σηµειώνοντας αύξηση περισσότερων από
800 MWe σε σχέση µε το 2005.
7. Προβλήµατα και πλεονεκτήµατα
Γενικά, η αξιοποίηση της γεωθερµικής ενέργειας συναντά ορισµένα βασικά
προβλήµατα, τα οποία θα πρέπει να λυθούν ικανοποιητικά για την οικονοµική
εκµετάλλευση της εναλλακτικής αυτής µορφής ενέργειας. Οι τύποι αυτοί των
προβληµάτων είναι ο σχηµατισµός επικαθίσεων (ή όπως συχνά λέγεται οι
καθαλατώσεις ή αποθέσεις) σε κάθε σχεδόν επιφάνεια που έρχεται σε επαφή
µε το γεωθερµικό ρευστό, η διάβρωση των µεταλλικών επιφανειών, καθώς και
ορισµένες περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (διάθεση των ρευστών µετά τη
χρήση τους, εκποµπές τοξικών αερίων, ιδίως του υδροθείου).
Όλα αυτά τα προβλήµατα σχετίζονται άµεσα µε την ιδιάζουσα χηµική
σύσταση των περισσότερων γεωθερµικών ρευστών. Τα γεωθερµικά ρευστά
λόγω της υψηλής θερµοκρασίας και της παραµονής τους σε επαφή µε
διάφορα πετρώµατα περιέχουν κατά κανόνα σηµαντικές διαλυµένων αλάτων
και αερίων. Η αλλαγή των θερµοδυναµικών χαρακτηριστικών των ρευστών
στο στάδιο της εκµετάλλευσης µπορεί να δηµιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές
τόσο για τη χηµική προσβολή των µεταλλικών επιφανειών, όσο και για την
απόθεση ορισµένων διαλυµένων ή αιωρούµενων στερεών και την
απελευθέρωση στο περιβάλλον επιβλαβών ουσιών.
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Σχήµα 3. Το τροποποιηµένο διάγραµµα Lindal.

Ο σχηµατισµός επικαθίσεων σε γεωθερµικές µονάδες µπορεί να ελεγχθεί σε
κάποιο βαθµό, αν όχι ολοκληρωτικά, µε µια πληθώρα τεχνικών και µεθόδων.
Μερικές από τις πιο τυπικές πρακτικές είναι ο σωστός σχεδιασµός της µονάδας
και η επιλογή των κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας της, η ρύθµιση του pH
του ρευστού, η προσθήκη χηµικών ουσιών (αναστολέων δηµιουργίας
επικαθίσεων) και, τέλος, η αποµάκρυνση των σχηµατιζόµενων στερεών µε
χηµικά ή φυσικά µέσα, στη διάρκεια προγραµµατισµένων ή όχι διακοπών
λειτουργίας της µονάδας.
Οι διάφορες δυνατότητες ελέγχου της διάβρωσης στις γεωθερµικές µονάδες
επικεντρώνονται (α) στην επιλογή του κατάλληλου υλικού κατασκευής (π.χ.
χρήση πολυµερικών υλικών, εναλλακτών θερµότητας από τιτάνιο, Hastelloy
κτλ.), (β) στην επικάλυψη των µεταλλικών επιφανειών µε ανθεκτικά στη
διάβρωση στρώµατα, (γ) στην προσθήκη αναστολέων διάβρωσης, και (δ)
στον ορθό σχεδιασµό της µονάδας.
Η γεωθερµική ενέργεια θεωρείται «ήπια» µορφή ενέργειας, σε σύγκριση µε τις
συµβατικές µορφές ενέργειας, χωρίς βέβαια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από
την εκµετάλλευσή της να είναι συχνά αµελητέες. Η υψηλότερη περιεκτικότητα
των γεωθερµικών ρευστών υψηλής ενθαλπίας σε διαλυµένα άλατα και αέρια
σε σχέση µε τα ρευστά χαµηλής ενθαλπίας επιβάλλουν το διαχωρισµό των
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επιπτώσεων από την αξιοποίηση της γεωθερµίας. Τα προβλήµατα από τη
διάθεση των νερών που χρησιµοποιούνται για άµεσες χρήσεις είναι κατά
κανόνα ηπιότερα (και σχεδόν µηδενικά) από ότι των ρευστών που
χρησιµοποιούνται για την παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί από την αρχή ότι στην περίπτωση που
εφαρµόζεται η άµεση επανεισαγωγή των γεωθερµικών ρευστών στον
ταµιευτήρα, όπως στην περίπτωση των µονάδων µε δυαδικό κύκλο, οι
επιπτώσεις είναι ελάχιστες. Βεβαίως κατά τη φάση της έρευνας, της ανόρυξης
των γεωτρήσεων, των δοκιµών και της κατασκευής της µονάδας µπορούν να
υπάρξουν διαρροές και διάθεση γεωθερµικών νερών σε υδάτινους αποδέκτες,
καθώς και αυξηµένος θόρυβος.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση των ρευστών υψηλής
ενθαλπίας διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και ταξινοµούνται σε
συνάρτηση της αιτίας όπως τη χρήση γης, εκποµπές αερίων, τη διάθεση
υγρών αποβλήτων, θόρυβο, δηµιουργία µικροσεισµικότητας και καθιζήσεις. Η
έκταση γης που απαιτείται για την αξιοποίηση της γεωθερµίας (π.χ. για την
εγκατάσταση της µονάδας, το χώρο για τις γεωτρήσεις, τις σωληνώσεις
µεταφοράς και τους δρόµους πρόσβασης) είναι γενικά µικρότερη από την
έκταση της γης που απαιτούν άλλες µορφές ενέργειας (ατµοηλεκτρικοί
σταθµοί άνθρακα, υδροηλεκτρικοί σταθµοί κτλ.).
Το CO2 που εκπέµπεται από γεωθερµικές µονάδες ποικίλλει ανάλογα µε τα
χαρακτηριστικά του πεδίου, καθώς και την τεχνολογία παραγωγής της
ηλεκτρικής ενέργειας, αν και οι εκποµπές του είναι κατά πολύ µικρότερες από
τις αντίστοιχες εκποµπές ατµοηλεκτρικών µονάδων (Πίνακας 2) και
συγκρίνονται ευνοϊκά και µε τις εκποµπές (έµµεσες ή άµεσες) από άλλες ΑΠΕ
(Anonymous, 2002). Το H2S, λόγω της έντονης οσµής του και της σχετικής
τοξικότητάς του, είναι υπεύθυνο τις περισσότερες φορές για τη προκατάληψη
που εκδηλώνεται κατά της γεωθερµίας. Οι εκποµπές H2S ποικίλλουν από <0,5
g/kWh µέχρι και 7 g/kWh. Οι εκποµπές του H2S µπορούν να ελεγχθούν
σχετικά εύκολα και να µειωθούν σε συγκεντρώσεις 1 ppb µε µια πληθώρα
µεθόδων, όπως µε τη διεργασία Stredford, µε την καύση και επανεισαγωγή, µε
την οξειδωτική µέθοδο Dow κτλ.

Πίνακας 2. Εκποµπές επιβλαβών αερίων από διάφορες τεχνολογίες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας (σε kg/MWh παραγόµενης ενέργειας )
Μορφή ενέργειας
CO2
NOx
SOx
Άνθρακας
1042
4,4
11,8
Πετρέλαιο
839
12,4
1,6
Φυσικό αέριο
453
1,4
0,0
Γεωθερµική ενέργεια*
95
0,3
0,1
Φωτοβολταϊκα**
135
0,3
0,4
Βιοµάζα
20
1,8
0,5
* µέση τιµή – οι µονάδες δυαδικού κύκλου έχουν µηδενικές εκποµπές
** περιλαµβάνει τις εκποµπές από τον κύκλο ζωής της τεχνολογίας

Διήμερο Συμπόσιο για την Τυποποίηση ,ΤΕΕ, 27-28 Νοεμβρίου, 2008, Αθήνα

11

Η κύρια ανησυχία από την αξιοποίηση της γεωθερµίας υψηλής ενθαλπίας
προέρχεται από τη διάθεση των γεωθερµικών νερών στους υδάτινους
αποδέκτες. Λόγω της υψηλής θερµοκρασίας και της περιεκτικότητάς του σε
διάφορα χηµικά συστατικά, το γεωθερµικό ρευστό προτού διατεθεί σε
υδάτινους αποδέκτες θα πρέπει να υποστεί κάποια επεξεργασία και να µειωθεί
η θερµοκρασία του. Τονίζεται ξανά ότι η περιβαλλοντικά περισσότερο
αποδεκτή µέθοδος διάθεσης των γεωθερµικών ρευστών είναι η επανεισαγωγή
τους στον ταµιευτήρα.
Συγκρινόµενη µε τις άλλες ΑΠΕ, η γεωθερµία δεν υστερεί σε περιβαλλοντικά
οφέλη. Αυτό βέβαια έρχεται σε προφανή αντίθεση µε την εντύπωση που
κυριαρχεί ότι ορισµένες ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια) δεν
επιβαρύνουν το περιβάλλον. Η εντύπωση αυτή µεταβάλλεται όταν κανείς
συνυπολογίσει τις επιπτώσεις οποιασδήποτε µορφής ενέργειας σε ολόκληρο
τον κύκλο ζωής µιας τεχνολογίας, αλλά και την επιβάρυνση στο περιβάλλον
από την κατασκευή και λειτουργία των µονάδων.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη της γεωθερµίας µπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
(α) Συνεχής παροχή ενέργειας, µε υψηλό συντελεστή λειτουργίας (load
factor), >90%.
(β) Μικρό λειτουργικό κόστος, αν και το κόστος παγίων είναι σηµαντικά
αυξηµένο σε σχέση και µε τις συµβατικές µορφές ενέργειας.
(γ) Μηδενικές ή µικρές εκποµπές αερίων στο περιβάλλον.
(δ) Μικρή απαίτηση γης.
(ε) Συµβολή στην επίτευξη των στόχων της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε. και του
Πρωτοκόλλου του Κιότο.
(στ) Αποτελεί τοπική µορφή ενέργειας µε συνέπεια την οικονοµική ανάπτυξη
της γεωθερµικής περιοχής.
(ζ) Συµβολή στην µείωση της ενεργειακής εξάρτησης µιας χώρας, µε τον
περιορισµό των εισαγωγών ορυκτών καυσίµων.

ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
ASTM Standards

ASTM E957-03 Standard Terminology Relating to Geothermal Energy, pp. 3
ASTM E947-83(2007) Standard Specification for Sampling Single-Phase Geothermal
Liquid or Steam for Purposes of Chemical Analysis, pp. 4
ASTM E1675-04e1 Standard Practice for Sampling Two-Phase Geothermal Fluid for
Purposes of Chemical Analysis, pp. 9
ASTM E974-00(2006) Standard Guide for Specifying Thermal Performance of
Geothermal Power Systems, pp. 4

Air Conditioning and Refrigeration Institute (ARI) Standard

Performance rating of direct geoexchange heat pumps: ARI standard 870-2005.
Fairfax, VA, Air-Conditioning and Refrigeration Institute, c2005. 15 p. (ANSI/ARI
2005-870). ∆ιαθέσιµο:
http://ari.org/Content/FindaStandard_218.aspx?Listing_PK=199
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International Organization for Standardization (ISO)

Water-source heat pumps: testing and rating for performance. Geneva, Switzerland,
ISO, 1998. 37 p. (ISO 13256)

Verein Deutscher Ingenieure-VDI

VDI (2000). Thermische Nutzung des Untergrundes – Richtlinie VDI 4640, Blatt 1 –
Grundlagen, Genehmigungen, Umweltaspekte. Beuth Verlag, Berlin
VDI (2001). Thermische Nutzung des Untergrundes – Richtlinie VDI 4640, Blatt 2 –
Erdgekoppelte Wärmepumpen. Beuth Verlag, Berlin
VDI (2001). Thermische Nutzung des Untergrundes – Richtlinie VDI 4640, Blatt 3 –
Unterirdische Thermische Energiespeicher. Beuth Verlag, Berlin
VDI (2004). Thermische Nutzung des Untergrundes – Richtlinie VDI 4640, Blatt 4 –
Direkte Nutzungen. Beuth Verlag, Berlin. (Και στα Αγγλικά, VDI 4640, «Thermal
use of the underground – Ground source heat pump systems».)
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