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Αντικείμενο τηc εργασ ίαc αυτήc είναι η διερεύνηση
τηc δυνατότηταc γLα εγκατάσταση μονάδων Συμπαραγω
γήc θερμL κή c καL ΗλεκτρLκήc ΕνέργεLαc στLc ΕλληνL
κέc βLομηχανtες.

ΠερLλαμβάνεL

λογtεc βLομηχανLκών εφαρμογών,

μι κά στο ι, χε ία.

τLC βασLκέc · τεχνο
τεχνLκά καL οLκονο-

Α~vαφέρε ι τουc κλάδουc των Ελλην ι-

κών βLομηχανLών που έχουν ΣυμπαραγωγLκό δυναμLκό.

ΠαρουσLάCεL τον τρόπο οLκονομLκήc αΕLολόγησηc τηc
δυνατότηταc εφαρμογή~

,

εφαρμογηc

καL

παιραγωγή c,

,

'

συγκεντρωτLκα στοLχεLα

τLc δυσκολtεc

,

καταναλωσεων

lOJ μεγάλων ΕλληνLκών βLομηχανLών.

Abstract :
The objective of this paper is the interpretation
of the possibility for the installation of Heat
and Power Cogenerating units in Greek industries.
It includes the basic industrial application technologies, technical and financial data~ It refers
to the branches of Greek industies that have co generating potential.

It presents the method of

financial evaluation of the possibility for

ap-

plied Cogeneration, the difficulties of applications and concentrated consumption data of
major Greek industries.

375

100

ΕΙΣΑΓΩΓΉ

1.

Αντικείμενο της εργασίας αυ τ ή ς είναι η διερεύνηση του
δυyαμικού Συμπαραγωγής στις Ελληνικές βιομη χανίεc .

Συμπαρα

γωγή είναι η διαδοχική χρησ ιμο ποίηση της θερμότητας για πα
ραγωγή Ηλεκτρικής ή Μηχανικής και καταναλώσιμης θερμικής
ενέργεια από μία μpν ο πηγή κατά την . ίδια . χρονική στιγμή.

Όταν ένας καταναλωτής χρε ιάζεται

ταυτόχρονα ισχύ και θερ

μότητα προσπαθούμε να ταιριάΕουμε τις ενεργειακές πηγές μ ε
τις ανάγκες του χρήστη καταναλωτή.

Το πλεονέκτημα της ΣΗΘ

είναι ο βελτιωμένος βαθμός απόδοσης του καταναλισκόμεν ο υ
καυσίμου.
ι

μαινεται

Η
ι

απο

Ι

αποδοση

32 %

μιας

Ι

ι

σε

Ι

συγχρονης

εγκαταστασης
ι

συμβατικα συστηματα

ι

μεχρι

θετότερα προωθ ημένα συνδυασμένα συστήματα.
ότι τα υπόλοιπα

57%

έως

68%

Ι

ισχυος

43 %

σε

κυ-

συν-

Αυτό σημαίνει

της θερ μότητας του καυσίμου

εκρέουν σαν απορριπτόμενη θερμότητα στο περιβάλλον.
μέρος της απορριπτόμενης θερμότητας είναι

τόσον αυτό από ακτινοβολία όσον και οι

'Ενα

μη αναστρέψιμο

απώλειες καπνοδόχου

από τον ατμοπαραγωγό.
Μεγάλο μέρος από την απορριπτόμενη θερμότητα μπορ ε ί να
χρησιμοποιηθεί σε

βιομηχανικές εφαρμογές θερμικών διεργα

σιών ή για τηλεθέρμανση,
σης μέχρι και

βελτιώνοντας τον συντελεστή απόδο~

86% .

Αυτά τα συγκροτήματα μοιάζουν να είναι

ση στο πρόβλημα εΕοικονόμησης

ενέργειας ,

μια "έευπνη"

καλύπτοντας

λύ

τις

ίδιες ενεργε ιακές ανάγκες μ ε · τον πιο οικονομικό συνδυασμό
παραγωγή ς θερμικής ενέργε ιας και Ηλεκτρισμού.
Εκτό ς από την σωστή διαχείριση μιας εγ κατάστασης δηλα
δή το νοικοκυριό π.χ.

καλλίτερες μονώσεις,

όταν δεν χρειάζονται με μ ικ ροαυτοματισμούς,

σβύσιμο φώτων

τροποποίηση των

εγ καταστάσεων και γενικά βελτίωση με μικροεπενδύσεις
είναι

εφικτό,

η Συμπαραγωγή αποτελεί

όπου

μια δεύτερη θεώρηση

του θέματος από μια άλλη σκοπιά και δίνει μακροχρόνια και
βραχυχρόνια ενεργε ιακά κέρδη από με ίωση κατανάλωση ς καυσί
μου μέσω επενδύσεων με αποδοτικότητα.

Ιδιαίτερα μεγάλη ανάπτυςη παρουσιάσθηκε σε όλες τις
βιομηχανικά αναπτυγμέν ες χώρες όπως στις ΗΠΑ,
την ΕΟ~ Όμl .Iaπ.c.nJ Lo., την . ΕΣΣΔ ;ι.ιλπ.
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τον Καναδά,

2.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Οι. τεχνολογίες;; Συμπαραγωγής; διακρίνονται. σε
κορυφής;"

Cycles).

(Topping Cycles)
Οι. όροι.

και.

"κύκλους βάσης"

"κορυφή" και.

"βάση"

"κύκλους;

(Bottoming

περιγράφουν την λύση

της παραγωγής ενέργειας;; στη διαδοχή θερμοκρασιών και. φθί
νουσας θερμοδυναμι.κήc διαθεσιμότητας .
φής;;" η παραγωγή Η. Ε.
λέβητα παράγεται.

έρχεται. πρώτη.

ατμός Υ.Π.

στρόβιλο και. παράγει. Η .Ε.

.

Σ'

ένα ~κύκλο κορυ

Γ ι.α παράδε ι. γμα σ'

ένα

ο οποίος;; περνάει. μέσα από ένα
Η Θ .Ε.

της; παραγωγικής;; διαδικα

σίας παρέχεται. από τον ατμό εςόδου του ατμοστροβίλου.
ένα "κύκλο βάσης"
κής διαδικασίας

η παραγωγή της;; θερμότfι'tας; της παραγωγ ι.

(Π.Δ.)

έρχεται. πρώτη.

Για παράδειγμα μια

μονάδα παραγωγής χρησιμοποιεί αέρια Υ.θ.
ναι. χρήσιμα στην Π.Δ.
0

Σ'

αλλά τα αέρια εί

μόνο για θερμοκρασία μεγαλύτερη από

Ένα μέρος της απορριπτόμενης ενέργειας στην έςοδο

sso c.

μπορεί να εςοι.κονομηθεί παράγοντας; ατμό σ'

κομιδής.

ένα Λέβητα Ανα

Μετά αυτός;; ο ατμός μπορεί να εκτονωθεί σ'

ατμοστρόβι.λο και. να παραχθεί
Η συμπαραγόμενη Η.Ε.

ισ χύς;; ατράκτου ή ηλεκτρισμού.

μπορεί να αντικαταστήσεL την σχετικά

ακριβά αγορασμένη Η.Ε.

περισσότερη Η.Ε.

ένα

Αν από την Συμπαραγωγή παράγεται.

από την απαιτούμενη το πλεονάσμα μπορεί

να πωληθεί στην ΔΕΗ.
Παρακάτω δίνεται. μια σύντομη παρουσίαση των χρησ ιμοπο ι
ουμένων δύο συστημάτων Συμπαραγωγής στις

μογές και. των πρώτων εκκι.νητών.

Πρώτοι.

βιομηχανικές

εφαρ 

ε κκι.νητές ονομάσθη-

καν οι

μηχανέ~ γLα την παραγωγή

ενέργεLαc ατράκτου.

Σαν

πρώτοι.

εκκι.νητές;; χρησιμοποιούνται. κυρίως ατμοστρόβιλοι.,

αερι.οστρόβι.λοι., δηCελομηχανές , βενCι.vομηχανές και. αερι.ομη-

,

χανες.

Οι.

Ι

ενεργε ι.ακ ες

Ι

αυτες

ποιηθεί για δεκαετ ί ες .

Ι

συσκευες

Ι

μετατροπης

Άλλες όπως; στρόβιλοι.

υλικά σαν εργαCόμενα ρευστά και. θερμιονικοί

1

εχουν

με

χρησι.μο~

οργαν ικά

μετατροπείς

μόλις τώρα είνα ι. εμπορεύσιμοι. ή υπό δοκιμή.
Η ε πιλογή του πρώτου εκκι.νητή εςαρτάται. από τα σχετικά

επιθuμούμενα ποσά ηλεκτρισμού και θερμότητας της Π.Δ.

ο

ατμός ε ίν αι. η επικρατέστερη ουσία μεταφοράς;; θερμότητας στι.c
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Βιομ. Π.Δ. και ο προμηθευόμενοc ατμόc εCναι ένα ενδιαφέρον

κλειδC τηc διαχεCρισηc τηc εγκατάστασηc.
11

βιομηχανική παραγωγή

ιχνηλατεC

11

Ωc εκ τούτου

η

την cήτηση του ατμού και

όχι την cήτηση της ισχύοc. ο λόγοc

ισχύοc προc θερμότητα,

η απόδοση του χρησιμοποιούμενου καυσCμου και η αυςητική τι7
μή θερμότηταc* εCναι παράμετροι κλειδιά που χρησιμοποιούν
ται για να εκτιμήσουν τιc διαμορφώσειc Συμπαραγωγήc.

Περιληπτικά παρακάτω αυτέc οι παράμετροι μεταβάλλονται
εΕαρτώμενεc από το πρώτο κινnτήριο σύστημα.
Για μια δεδομένη δυνατότητα,

τητα εCναι

ελάχιστος σ

μια μηχανή diesel.

ο λόγοc

ισχύοc προc θερμό

ένα ατμοστρόβιλο και μέγιστοc

Για μια δεδομένη δυνατότητα,

σε

η τιμή

αποδόσεωc του καυσCμου εCναι μέγιστη σε έναν ατμοστρόβιλο
και

ελάχιστη σε μια

Η αυςητική τιμή θερμότηταc

diesel.

επιπλέον τιμή θερμότητας ανά KWH)
τηταc συγκρότημα εCναι

γιστη στην μηχανή

ελάχιστη στον ατμοστρόβιλο και

μέ

ΕCναι οι περισσότερο χρησιμοποιούμενοι

εκκινητέc λόγω της ευελιΕCαc των χρησιμοποιούμε

νων καυσCμων.

Ο ατμολέβηταc μπορεC να καCει πετρέλαιο ή

αποστάγματα πετρελαίου,
ή αέρια παράγωγά τουc,
ματα.

ένα δεδομένηc δυνατό

diesel.

Ατμοστρόβιλοι.

ωc κύριοι

σε

(ή

φυσικό αέριο,
ή Εύλο,

άνθρακεc και

υγρά

ή αεριώδη καύσιμα ή απορρC

ΔιακρCνονται σε στρόβιλουc αντιθλCψεωc και στρόβι

λουc με ενδιάμεση απομάστευση.

Στουc στρόβιλουc αντιθλC

ψεωc ο ατμόc εΕέρχεται από τον στρόβιλο με πCεση μεγαλύτε
ρη από την ατμοσφαιρική

(αντίθλιψη)

και θερμοκρασCα κατάλ

ληλη για να χρησιμοποιηθεί σε διάφορουc εναλλάκτες επιφά
νειαc.
και

Η πCεση αντCθλιψηc συνήθωc λαμβάνεται

2 ata, αλλά εάν η Π.Δ. χρειάcεται Υ.θ. μπορεC να χρησι

μοποιηθεί και μεγαλύτερη αντίθλιψη από

κτούν στο ότι η Θ.Ε.

*

μετα ε ύ 1,2

Η αυΕητική

10

Μειονε

ata.

εCναι συσχετισμένη με την Η.Ε.

(επιπλέον)

τιμή θερμότητας εCναι ο λόγος

του κατ'ελάχιστον χρησιμοποιούμενου καυσCμου προc την έεο
δο τηc ωφέλιμηc

'

σωπευει

το

ισχύοc του πρώτου εχκινητή.

, .

προσθετικο

,

ποσο

να . παι:>αχθε ί μ14- α.υΕ.η.τιχ.ή

του

ιαχύc~

378

,

απ~ιτουμενου

Αυτή αντιπρο-

,

καυσιμου

για

Στις εγκαταστάσειc εκείνεc όπου απαιτείται μια μεγαλύ
τερη ευελιΕία της Π.Δ.

,

.

ενδιαμεση

'

απομαστευση

τότε χρησιμοποιούνται Στρόβιλοι με
και

,

ψυγειο.

Στην επιλογή του στροβίλου όσο υψηλότερη είναι η θερμο

κρασία και η πίεσ~ εισόδου τόσο περισσότερο~ ηλεκτρισμός
παράγεται ανά μονάδα ατμοπαραγωγής.
Ο λέβητας είναι

ένα στοιχείο-κλειδί στο σύστημα Συμπα

ραγωγής με ατμοστρόβιλο, γι' αυτό πρέπει η πCtση και η θερ

μοκρασία να επιλέγεται προσεκτικά και να έχει την δυνατότη
τα να καίει διάφορα καύσιμα.

,

Οι

σμενοι

Σ.Χ.Π.

,

(πιέσεις

να παρεχουν

200, 400 και 600 psig)

,

,

μικρα φορτια

είναι

,

σχεδια-

ηλεκτρισμου.

Οι ατμοστρόβιλοι είναι διαθέσιμοι σε μεγέθη συγκροτημά
των από 400 KW μέχρι 150 MW.

Οι μονάδες αντιθλίψεως είναι

διαθέσιμες στην αγορά γαι μεγέθη έως 50 MW.

Οι λόγοι

ισχύ

οc προc θερμότητα για ατμοστροβίλους μεταβάλλονται από

30 ·

έως 75 KWH/10 6 BTU.
Στο πλήρες φορτίο Όι ηλεκτρικές αποδόσεις μεταβάλλονταu
από περίπου 14 έως 28%,

ενώ για μερικό φορτίο περίπου στο

50% οι ηλεκτρικές αποδόσεις μεταβάλλονται από 12 έως 25%.
Το κόστος επένδυσηc και

εγκατάστασης για παρόμοιες μο

νάδες κυμαίνεται περίπου από 1000 έως 2000 $/KW, ανάλογα μe
το μέγεθος και

την προέλευση του συγκροτήματος.

Στρόβιλοι ή μηχανές κορυφής με λέβητα ανακομιδής.
ο τύπος παράγει περισσότερη Η.Ε .
τητας από ότι

Αυτόc

ανά μονάδα χρήσιμης θερμό~

ένας ατμοστρόβιλος Συμπαραγωγής.

Τα Cεστά

καυσαέρια από _ την έςοδο του αεριοστροβίλου ή μηχανής diesel
παρέχονται στην Π.Δ.

τηταc αέρα-αέρα.
Π.Δ.

είτε άμεσα είτε μέσω εναλλάκτη θερμό

Προφανώς για να ανταποκριθεί στις ανάγκες

η έΕοδος του στροβίλου είτε θα αναμιχθεί με ψυχρό αέρd

είτε θα προστεθούν αέρια καύσεως από έναν βοηθητικό λέβητα.
Οι αεριοστρόβιλοι διατίθενται σε μεγέθη που κυμαίνοντα~
απο

6 KW μέχρι 100 MW.

πολύ υψηλότερ~ς

Ο λόγος

ισχύος προς θερμότητα είναv

από ότι για ατμοστροβίλους.
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Σε τυπικέc μονάδεc εμμέσου συστήματοc μεταβάλλεται από

140 έωc 225 KWH/10 6 BTU .

Για πλήρες φορτίο οι αποδόσειc

Ηλεκτρισμού κυμαίνονται από 24 έως 25% και σε περιοχέc με
ρικού φορτίου 50% μεταβάλλονται από 19 έως 29%.

Οι αεριο-

στρόβιλοι δύναντα ι να λειτουργήσουν με φυσικό αέριο,

απο-

στάγματα πετρελαίου,

ακάδαρτο πετρέλαιο,

αέρια παραγόμενα

από άνδρακα ή Εύλο .

Λόγω χαμηλού βαθμού απόδοσης έχουν

υψηλό κόστοc καυσίμου.
Διατίθενται σε μεγέθη από

επένδυσης και
ται από 500

6 KW μέχρι 100 MW.

Το κόστοt.

εγ κατάστασης στουc αεριοστροβίλουc κυμαίνε

$ έως 1000 $.

Η δη~ελομηχανή χρησιμοποιείται για παραγωγή Ηλεκτρικήc
Ισχύος με
θερμικής

βαθμό απόδοσης του συγκροτήματος περίπου
ικανότητας του καυσίμου .

39% τηc

Ο βαθμός απόδοσηc μπο

ρεί να φθάσει το 80% με την χρησιμοποίηση τηc απορριπτόμε
νης θερμότητας.

Στο πλήρεc φορτίο μια τυπική δηCελομηχανή

μπορεί να έχει τα παρακάτω ποσοστά θερμότ η ταc
κτου

θερμότητα καυσαερίων

39,20%,

33,20%,

: Ισχύc ατρά

δερμότητα νερού

ψύςεως χ ιτωνίου μηχανής 13,84%, θερμότητα ψυγείου λαδιού

4,61 %, ακτινοβολία και άλλεc απώλειες 9,15%.
ος

,

προς

KWH/10
μέχρι

θερμοτητα τηc

6

Οι

BTU.

κυμαινονται

Ι

απο

Οι λόγοι
Ι

ισχύ-

350

εωc

700

διατίθενται εμπορικά από

150

KW

diesel

diesel

Ι

Αυτά τα συστήματα συμπεριλαμβανομένου του λέ

30 MW .

βητα ανακομιδής κοστίcουν περίπου

1200 έωc 1800 $/KW.

Μει~

ονεκτούν κυρίωc στο ότι χρησιμοποιούν ακριβά καύσιμα.
Οι αεριομηχανέc που καίνε φυσικό αέριο μπορούν επLσηc

να χρησιμοποιηθούν σαν μονάδες κορυφήc.

Για ελαφρέc βιο

μηχανίες διατίθενται τύποι από 200 KW μέχρι
σμού και
που

μπορούν να δόσουν μέχρι

600 KW ηλεκτρι

1700 KG/H ατμού Υ.Π. περί

10 ata.
Σύστημα Συμπαραγωγήc Συνδυασμένου Κύκλου

(Cornbined

Cycle). Οι Συνδυασμένοι κύκλοι έχουν μεγαλύτερη ελαστικότη
τα απ'ότι οι άλλοι ατμοστρόβιλοι ή αεριοστρόβιλοι

τους.

μόνοι

Τα καυσαέρια με~ά τον αεριοστρόβιλο τροφοδοτούν τον .

λέβητα απορριπτόμενηc θερμότηταc Που παράγει ατμό.
έπειτα εκτονώνε"ται σ'

ο ατμόc

ένα ατμοστρίβιλο αντίθλιψης για παρα-

\
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γωγή Χ.Π.

ατμού και Ηλεκτρισμού.

Επιπλέον καύσιμο πρέπει

να καεί στον Λέβητα Ανακομιδής για να παραχθεί ατμός Υ.Π.
Αυτό αναοέρεται ως συμπληρωματική καύση.

Ο ατμοστρόβιλος

σχεδιά,εται να παρέχ ει το φορτίο ατμού Χ.Π.
αεριοστρόβιλος ε ίναι

τηc Π.Δ.

ενώ ο

σχεδιασμένος να παρέχει το φορτίο Υ.Π.

για τον ατμοστρόβιλο.

Οι τυπικοί λόγοι

τητα κυμαίνονται από :ι,75 έως 320 KWH/10

ισχύος προς θερμό

6

ΒΤυ·.

Qι αποδόσεις;

Ηλεκτρισμού πλήρους φορτίου κυμαί νονται από 34 μέχρι
και οι αποδόσεις μερικού φορτίου στο
ςύ

25

και

40%

50% κυμα ίνονται μετα

30%.

Διευθετήσεις κύκλων βάσεως.
γούν θαλάμους καύσεως με
χουν διαθέσιμα στην

απ'

Σε βιομηχανίεc που · λειτουρ

ευθείας καύση μπορεί να υπάρ

έ!;οδο καυσαέρια σε υψηλές θερμοκρασίεςr

Η θερμοκρασία ε~όδου των καυσα ερίων είναι μια συνάρτηση των

,

,

θερμοκρασιων

θαλαμου

,

καυση ς.

,

Η περ ιοχη

, 3

απο

5 ο 0C

(

σε

μια

θερμοκρασία θαλάμου καύσεως 870°C) έως 650°C (σε μια θερμο•
κρασία θαλάμου καύσεως 1200°c) είναι εφαρμόσιμη σε εγκατα
στάσεις βάσηc.

Η απορριπτόμενη θερμότητα μπορεί να α~ιο

ποιηθεί σε λέβητες ανακομιδής που αυςάνουν τον ατμό
κινούν τον ατμοστρόβιλο
Οι κύκλοι

RANKINE

και

.

βάσεως χρησιμοποιούν έναν στρόβιλο κύκλου

που παράγει

ισχύ ατράκτου από ατμό ή οργανικά μέσα.

Αυτά τα συστήματα έχουν θερμικές αποδόσεις από

και είναι σε μέγεθος μεγαλύ τερα
Τα νέα συστήματα κ•Jκλου

14

έως

36%

από 500 κw.

RANKINE

με οργανικά ρευστά σαν

εργαζόμενη ουσία ε ίναι διαθέσιμα από

,
λειτουργουν

σε

απόδοσης κατά

,
θερμοκρασιες

50 KW έως 30 MW και
, 150° C εως
,
600° C με βαθμο,
απο

20 έως 30% μεγαλύτερο ~πό αυτό που αντιστοι 

χεί σε μονάδες βάσεως με ατμοστροβίλους .

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ

ΤΟΥ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΣΤΗΝ

ΕΛΛΑΔΑ

Η βιομηχανική συμπαραγωγή στην Ελλάδα ανέρχεται

σε

375 MW .

Στο πίνακα

σήμερα

1.1 φαίνονται οι βιομηχανίεc που

έχουν εγκαταστάσεις Σ.Η.Θ.

Η . διερεύνηση της δυνατότητας για εγ κ ατάσταση μονάδων
Σ.Η . θ .

συμπεριλαμβάνει τους κάτωθι κλάδους
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:

,

1.

Βι.ομηχανίες;

τροφι.μων

2.

Βι.ομηχανίες;

Εύλου

3.

Βι.ομηχανίες;

χαρτι.ου

4.

,

,

και.

ποτων

.
και.

,

χαρτομαζας;

· Χημι.κή βι.ομηχανία

5.

Δι.υλι.στήρι.α πετρελαίου

6.

Βι.ομηχανίες; υάλου

7.

Βι.ομηχαν ίες;

8.

Βι.ομηχανίες; χάλυβα

9.

Βι.ομηχανίες; κλωστοϋφαντουργίας;

10. Βι.ομηχανίες;

,

τσι.μεντου

,

βάμβακος;

εκκοκι.σεως;

11. Βι.ομηχανίες; αλουμι.νίου
Βι.ομηχανίες; τροφίμων και. ποτών.
μηχανίες;

Πέντε ομάδες; από βι.ο

επεΕεργασίας; τροφίμων εθεωρήθηκαν ότι.

δυναμι.κό Συμπαραγωγής;.

Οι.

έχουν κάποι.ο

κονσερβοποι.!ες; οπωρι.κών και. λαχα

νι.κών απαι.τούν μεγάλες; ποσότητες; ατμού Χ.Π.
κρή περLοδο λειτουργLαc καL

έτσι

όμως; έχουν μι.-

εCναι δύσκολο να αποκτή

σουμε αποδεκτές; περι.όδους; Επανάκτησης; Κεφαλαίου από
Συμπαραγωγή.

και. παράγουν

Οι.

βι.ομηχανίες; Cάχαρης; ήδη

ένα μέρος; της; απαι.τούμενης;

έχουν μονάδες; ΣΗθ

ι.σχύος;.

κρό ενδι.αφέρον έχουν οι. βι.ομηχανίες; γάλακτος;.
φέρον έχουν και. οι.

βι.ομηχανίες; ποτών.

ποι. tαc παρουσι.άcουν ενδι.αφέρον με

IRR

την

Οι.

Πολύ μι.
Μι.κρό ενδι.α

βι.ομηχανίες; Cυδο

περίπου

Έχουν ενδι.αφέρον οι.

30%.
βι.ομηχανίες;

όπου συνυπάρχουν πρι.στήρι.α και. τμήματα παραγωγής; κόντρα
Πλακέ και. Μορι.οσανίδων με καύσι.μο ύλη τα απορρίματά της;

Π.Δ. και. τη σκόνη Εύλου από τα τρι.βεία.

Πέντε από τα μεγά

λα εργοστάσι.α Ευλείας; χρησι.μοποι.ούν ατμό Υ.Π.

(8 bar).

Η

ΣΗθ με καύσι.μα απορρίματα είναι. εΕαι.ρετι.κά δελεαστι.κή όταν
συγκρίνεται.

με ήδη υπάρχουσες; εγκαταστάσει.ς; ατμοπαραγωγής;

· που χρησι.μοποι.ούν ορυκτά καύσι.μα.

Εάν καίνε απορρίματα η

τι.μή του ατμού είναι. χαμηλή έτσι. ώστε η ΣΗθ να είναι. αντι.
οι.κονομι.κή σήμερα.

Βι.ομηχανίες; Χαρτι.ού και. ΧαρτόμαCας;.

Προς; το παρόν υπάρ

χουν στην βι.ομηχανία χαρτομάCαc στην Ελλάδα

70,64 KW •

Επε~

δή η χαρτοβι.ομηχανία έχει. υψηλές; απαι.τήσει.ς; ατμού και. λει.

τουργεί σε ετήσι.α βάση παρουσι.άCει. την δυνατότητα να είναι.
αποδοτι.κή η ΣΗθ.

Το ενεργει.ακό κόστος; είναι.
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ένας; σημαντι.- .

κόc παράγονταc του ολLκού κόστουc παραγωγήc, έτσL ώστε η
βLομηχανία χάρτου να παρουσLάCεL μεγάλη δLάθεση να βελτLώ
σεL την κατανάλωση ενέργεLαc.

Δύο απ' αυτέc μπορεί να δώ

σουν ρυδμούc επLστροφήc καλύτερουc από το 25% αλλά προc το
παρόν έχουν ΟLκονομLκά προβλήματα.

OL υπεύθυνοL είναL αL

σLόδοΕοL γLα το μέλλοντη c ΣΗθ στLc βLομηχανίεc χάρτου.
ΧημLκές βLομηχανί εc.

,

μενη

,
ποLκLλη

καL

από προtόντα

στην

Η χημLκή βLομηχανία ε ίvαL

,
Ελλαδα

'

'

καλυπτεL

εκτετα- .

,

μLα μεγαλη

γκαμα

(από υδρογονάνθρακεc έωc φαρμακευτLκά).

Αυτή

τη στLγμή στη ΧημLκή

καL

.

βLομηχανία παράγονταL

με ΣΗθ

42,3 MW

καL ανήκουν στα ΛLπάσματα.
ΔLυλLστήρLα πετρελαίου.

Η εγκατεστημένη

Lσχύς

Συμπα

ραγωγήc που λεLτουργεί σήμερα στα Ελληνι.χάδLυλLστήρLα ανέρ
χεταL σε 30,2 MW ενώ ευρίσκεταL υπό εγκατάσταση μονάδα 48

MW .

Το ένα δLυλLστήρLο της ΒόρεLαc Ελλάδος έχεL αερLο

στρόβLλο ενώ το άλλο προτίθεταL να εγκαταστήσεL αερLοστρό,
,
,
('
,
)
,
βLλο συνδυασμενου

κυκλου

που να καLεL

οταν

υπαρχουν

αερL~

καύσLμα, δLαφορετLκά μαζούτ ή φυσLκό αέρLο όταν ολοκληρωθet
το έργο σύνδεσηc με τον ΣοβLετLκό αγωγό.
χεL περLβαλλοντLκό πρόβλημα.
δLατίθεταL το μαCούτ.
τουργήσουν εΕ

ΈτσL δεν θα υπάρτ

ΕΕ άλλου είναL συμφερότερο ν~

OL αερLοστρόβLλΟL μπορούν να

ίσου καλά καL με αργό πετρέλαLο αλλά υπάρχεL

πάντα ο κίνδυνος της ρύπανσηc του περLβάλλοντοc.

στέρηση ολοκλήρωσηc του έργου αν καL
ταL στο ότL η

Η καθυ

είναL συμφέρον οφείλε•

ετ αLρεία προc το παρόν έχεL άλλεc επενδυτLκέ~

προτεραLότητες.
στην Καβάλα έχεL

MW.

λεL

Το άλλο μεγάλο δLυλLστήρLο
ατμοστρόβLλο

πετρελαίου

5,5 MW καL αερLοστρόβLλο 20

ΠερLσσεύουν όμωc πολλά αέρLα καύσLμα καL τροφοδοτεί

το εργοστάσLο ΦωσφορLκών ΛLπασμάτων πο.υ βρίσκεταL σε μLκρή
απόσταση.

Προσπάθησε να αΕLοποLήσεL μέρος τηc θερμότηταc

των καυσαερίων του αερLοστροβίλου γLα αφαλάτωση,

αλλά λόγω

τηc υψηλής περLεκτLκότητας θείου που έχεL το πετρέλαLο του

Πρίνου,

είχε πολλά προβλήματα καL

ΒLομηχανία Υάλου.

ετέθ η εκτός λεLτουργίαc.

OL ευκαLρίες γLα ΣΗθ στLc βLομηχα

νίεc υάλου ε ίναL γLα κύκλους χ.η.

τητα από τους φούρνους υάλου.

ανακτώνταc χαμένη θερμό

Το μεγαλύτερο_δυναμLκό συγ

κεντρώνεταL στην παραγωγή μnουκαλLών όπου καL υπάρχουν θερ-
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μικά απόβλητα.

Στο παρελθόν οι εταιρε ίες υάλου ήταν απρό

θυμες να εγκρίνουν επενδύσεις σε εςοπλ ισμό ανάκτησης θερμό~
τητας επειδή υπάρχουν μερικά άλυτα προβλήματα με ουσίες και
καυ.σαέρια που θα κατέστρεφαν του ς εναλλάκτες θερμότητας.
Ακόμη και αν δεν υπήρχαν προβλήματα με τους εναλλάκτες θερ
μότητας το δυναμικό Συμπαραγωγής στη

,

βιομηχανία υάλου

είναι

περιορισμενο.

Βιομηχανίες Τσιμέντου.

Οι ευκαιρείς ΣΗΘ υπάρχουν για

κύκλους βάσεως ανακτώντας θερμότητα από τα καυσαέρια. Δεν
υπάρχει

καμία εγκατάσταση ΣΗΘ στην

βιομηχανία τσιμέντου

σήμερα στην Ελλάδα. Λίγες εγ καταστάσει ς υπάρ χουν όμως και
στον διεθνή χώρο.

πάντως σχεδιαCόμενες εγκαταστάσεις σή

μερα στον διεθνή χώρο δείχνουν ότι
επιτυχίας.

έχουν υψηλή πιθανότητα

Μάλιστα εδώ υπάρχει η πιθανότητατ να καεί άνθρα

κας σε λέβητα ρευστοποιημένης κλίνη ς
και χρησιμοποιούν

(fluidized-bed)

άνθρακα σήμερα στην παραγωγική διαδικα-

σία, που τον ε ισάγουν με πολύ μικρές τιμές.
θέτουν και

πανάκριβους σταθμούς εκφόρτωσ η ς.

λων κλάδων

έδειςαν

προμηθεύονται

Μάλιστα δια
Βιομηχανίες άλ

ενδιαφέρον συνεργασίας ως προς το

να

καύσιμο μέσω τη ς τσιμεντοβιομηχανίας.

Βιομηχανίες χάλυβα.

Τα χαλυβουργεία χρησιμοπο ι ούν τε

ράστιες ποσότ ητε ς ατμού στην Π.Δ.

και παράγουν σημαντικά

ποσά ανακτήσψ.ωv · θερμικών αποβλήτων.

Στην πράξη είναι περισ

σότερο πιθανό ότι τα θερμικά απόβλητα,
ρούν

μιά

εάν ανακτηθούν,

μπο

να χρησιμοποιηθούν για να παράγουν ατμό διεργασίας

με ή χωρίς εγ κατάσταση ΣΗΘ.
Συμπαραγωγή~

ισ χύος

κή στην Ελευσίνα,
δεν λειτουργέί

80 MW

Στην Ελλάδα υπάρχει μονάδα

με ατμοστρόβιλο στην Χαλυβουργι

αλλά ε ίναι εκτός λειτουργίας σήμερα γιατ[

η υψικάμινος.

ζε ι να χρησιμοποιήσει

Άλλη

μια βιομηχανία σχεδιά

μονάδα ΣΗΘ αλλά καθ υστερεί για χρη

ματοδοτικούς λόγους .
Βιομηχανίες Κλωτοϋφαντουργίας.

Σήμερα στην Ελλάδα υπάρ

χουν δύο βιομηχανίες που διαθέτουν ΣΗΘ με ατμοστροβίλους
συνολικής
υπάρχει

ισχύος

και σε

10,75 MW

με καλά αποτελέσματα.

Ενδιαφέρον

βαφεία-φινηριστήρια λόγω των μεγάλων απαιτή

σεων σε ατμό.

Τα κλωστήρια δεν παρουσιάCουν μεγάλο ενδια-

φερον

αναγκες

,

,

γιατι

οι

,

τους

•

ματισμου.
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συγκεντρώνονται

σε

,

αναγκες

κλι-

Βιομηχανίες εκκοκίσεως βάμβακος. Δεν υπάpχει εγκατά
σταση ΣΗΘ στα εκκοκιστήρια βάμβακος στην Ελλάδα.
χανίες αυτές έχουν μικρή περίοδο λειτουργίας

μήνες)

Οι βιομη

(από 4 έως 6

και έτσι είναι δύσκολο γι' αυτές να αποκτήσουν απο

δεκτές περιόδους Επανάκτησης Κεφαλαίου από την ΣΗΘ.

Βιομηχανίες αλουμινίου.

Στην Ελλάδα υπάρχ~ι μια εγκα

τάσταση ΣΗΘ 11,3 MW στην Βοιωτία.

βιλο.

Πρόκειται για ατμοστρό

πά~τως ενδιαφέρον για μια νέα εγκατάσταση θα υπάρχεί

στο νέο

εργοστάσιο Αλουμίνας,

που πρόκειται να δημιουργηθει. :

Δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία για αΕιολόγηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Για την εκτίμηση της σκοπιμότητας σταθμού ΣΗΘ σε κάθε

βιομηχανία έχει δ~αμορφωθεί κατάλληλο πρόγραμμα Η/Υ
Στο Σχήμα

(Σχ.1)

εμφανίζονται τα ποσοστά συμμετοχής της ΗΕ

2

και του μαζούτ στους κλάδους ποτών και τροφών
ντικών βιομηχανιών

(20-21), υφα

(2 3), βιομηχανιών Εύλου (25), χάρτου

(27) και μη μεταλλικών προϊόντων 33.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1.

"DISTRICT HEATING", C.MACKENZIE-KENNEDY.

2.

"MODEL OF DISTRIC HEATING USING

Α

COGENERATION HEATING

PLANT", PROOST AND WILBARZ.
3.

Planning Cogeneration Systerns, Dilip R. Lirnaye, 1984.

4.

Alan Sirnpson, "dBASE ΙΙΙ PLUS", Αθήνα 1986.

5.

HALLARON, S.A.

Utility involvernent in cogeneration and

srnall power production since

PU~PA,

J. Power Engineerir.g

Septernber 1985, pp. 44-47.

6.

DILIP R. LIMAYE, Industrial Cogeneration applications,
The Fairrnont Press inc. Texas 1985.

7.

F. WILLIAM

ΡΑΥΝΕ,

Advanced Technologies : Irnproving

Industrial Efficiency, The

8.

ΑΝΝ

Fai~rnont

Press inc., 1984.

W. REISMAN, District Heating Handbook, Internatio-

nal District Heating and Cooling Association, Washington
1986.

9.

DISTRICT HEATING HANDBOOK, Inernational District Heat7
in~ J\s..s.ociatiαn W~hington 1983.
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Πίναχας;
Η

α/ α

ω

C»

m

,
ΒLομηχανι.α

1. Ελλ.Βιομ. Ζάχαρης;
2. Ελλ . ΒLομ. Ζάχαρης;
3. Ελλ.Βιομ. Ζάχαρης;
4. Ελλ.Βιομ. Ζάχαρης;
5. Ελλ . ΒLομ . Ζάχαρης;
6. ΕΤΜΑ
7. Πειραtχή Πατραtχή
8. Αδηναtχή Χαρτοποι.tα**
9. Αδηναtχή ΧαρτοποLtα**
10. θεσσαλLχή ΧαρτοποLtα
11. Λαδόπουλος;**
12. Χαλυβουργιχή**
13. Motor Oil
14. Ελλ.Δι.υλ.Ασπροπύργου

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΉ

,
Κλαδος;

207
207
207
207
207
23
23
27
27
27
27
341
3211
3211

ΒLομ.Ζάχαρης;
ΒLομ.Ζάχαρης;
ΒLΟμ.Ζάχαρης;
ΒLομ.Ζάχαρης;
Βιομ.Ζάχαρης;

ΕΠΒ ΑLγαίου

1301

16.
17.
18.
19.

ΑΞΕΧΠΛ

3113
3113
3113
3424

ΧΒΒΕ

Αλουμίνιο Ελλάδος;

Κλωστοϋφαντ.
Κλωστοϋφαντ.

ΧαρτοποLtα
Χαρτοποι. tα

ΧαρτοποLtα
Χαρτοποι.tα
Χαλυβουργία
Δι.υλLστήρLο
Δι.υλLστήριο

υπό χατασχευή

**

δεν λεLτουργεί σήμερα

ΣΗΜΕΡΑ

ΣΤΗΝ ΕΛΑΑΔΑ

,
ΤοποδεσLα
ΛάρLσα
Πλατύ
Σέρρες;

Ξάνδη
Ορεστ L άδα
Αδήνα
Πάτρα
Δράμα
Αδήνα
ΛάρLσα
Πάτρα
Ελευσίνα
ΚόρLνδοc
Ασπρόπυργος;

,
ΤεχνολογLα
ατμοστρόβLλος;
ατμοστρόβιλος;
ατμοστρόβLλος;
ατμοστρόβιλος;
ατμοστρόβιλος;
ατμοστρόβι.λοc
ατμοστρόβι.λοc
ντηCελομηχανή
ντηCελομηχανή

ατμοστρόβLλος;
ατμοστρόβιλος;
ατμοστρόβLλοc
αερLοστρόβLλΟC
συνδυασμένος;
χύχλοc

Εfορ.πετρε-

λα ίου
ΛLπάσματα
Λιπάσματα
ΛLπάσματα
Παραγ.

αλουμινίου

ΣΥΝΟΛΙΚΉ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΙΣΧΥΣ

*

ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΉ

χλάδου

ΚωδLχός;

15.

ΒΦ ΛLπασμάτων

1.1

ΣΕ

MWe

Καβάλα
Δραπετσώνα
Καβάλα
θεσσαλονίχη
Βοιωτία

ατμοστρόβLλος;
ατμοστρόβιλος;

αερLΟστρόβLλΟC
ατμοστρόβιλος;
,

.

ατμοστροβιλος;

ατμοστρόβLλοc
ατμοστρόβιλος;

ηλ. Lσχός;

Συνολι.χή εγχατ.

.

(MWe)

12
12
6
16
10
9,5
1,25
34,55
27,64
5,5
3
80
23
48*
7,2
5,5
-20
11,8
20
10,5
11,3
375

ΕΙΣΟΔΟΣ

TIMQN

ΕΙΣΟΔΟΣ

TIMQN

ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

BIOMHXANIQN

ΣΤΟΙΧΕΙQΝ

ΚΑΥΣΙΜQΝ

ΗλΕΚΤΙΡΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ

ΜΟΝΑΔΑΣ

ΙΣΧΥΟΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΣΗθ

(ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ)

/__:ΛΕΓΧΟΣ ΜΕΓΕθΟΥΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗθ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΓΙΑ ΚλθΕ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ

ΚΟΣΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΗθ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΜΟΝΑΔΩΝ

ΚΟΣΤΟΥΣ

ΣΗθ

ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΕΣΟΔΩΝ λΠΟ ΤΗΝ

ΠQΛΗΣΗ

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΡΟΩΝ ΤΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΟΥ

IRR

ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ

ΣΗθ

ΑΝλΛΥΣΗ ΕΥΑΙΣθΗΣΙλΣ

ΝΑΙ
~~.....:.:.:..:.:.~.-.~

ΕΞΕΤλΣΗ ΕΠΟΜΕΝΗΣ
ΒΙΟΜΗΧλΝΙΚΗΣ

ΜΟ

ΝΑΔΑΣ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΩΝ λΠΟΤΕΛΕΣΜΛΤΩΝ

ΕΞΟΔΟΣ λΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤQΝ

Σχήμα

1 .

Δομή του προyράμματοc εχτίμησης; της; σχοπψότηταc χρήσης;
μονά~σuμπαραyωyής; ηλεχτρLχής; ι<αL 3ερμLι<ήc ενέρyε Lαc (ΣΗΕ
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ΙΗ.Ι.

OLPC

25

27

33

Σχήμα 2 . Σ ύγκριση ποσοστών συμμ ετοχή ς καυσ ί μων στ ι ς συνολικές
καταναλώσε ι ς όλων τ ων εΕεταCόμενων βιομηχανικών κλάδων .
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