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ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ

ΣΕ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΕΜΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ

περίληψη

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διερευνήσει τη δυνατότητα γεωθερμικής

ηλεκτροπαραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά, δηλαδή στα νησιά που

δεν είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ηπειρωτικής Ελλάδας. Στην

κατηγορία αυτή εντάσσονται τα περισσότερα νησιά του Αιγαίου.

Μεθοδολογικά η διερεύνηση του θέματος βασίζεται πρώτον στην υφιστάμενη

σύγχρονη ελληνική και διεθνή βιβλιογραφία και δεύτερον στην υπολογιστική μελέτη,

που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας με χρήση του λογισμικού

Engineering Equatίon So/ver (EES).
Στο βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας καταδεικνύονται αρχικά οι παθογένειες του

υπάρχοντος συστήματος ηλεκτροδότησης των μη διασυνδεδεμένων νησιών, που

στηρίζεται σε θερμικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Η γεωθερμική

ηλεκτροπαραγωγή παρουσιάζεται ως εφαρμόσιμη προοπτική καθώς είναι τεχνολογικά

ώριμη και το γεωθερμικό δυναμικό των μη διασυνδεδεμένων ελληνικών νησιών είναι

ιδιαίτερα σημαντικό. Στο βιβλιογραφικό μέρος της εργασίας περιλαμβάνεται η

παρουσίαση των τύπων συστημάτων γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής και η

υφιστάμενη σήμερα κατάσταση της παγκόσμιας γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής. Στη

συνέχεια, εξετάζεται γενικά ο ελληνικός ενεργειακός τομέας και ειδικότερα ο τομέας

ηλεκτρισμού των μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση

στη διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Ακολουθεί η παρουσίαση:

του υπάρχοντος ελληνικού νομικού πλαισίου σχετικά με την γεωθερμική εκμετάλλευση,

του γεωθερμικού δυναμικού των μη διασυνδεδεμένων νησιών, της τρέχουσας

κατάστασης της έρευνας για πιθανά γεωθερμικά πεδία και των άμεσων εφαρμογών

αξιοποίησης της γεωθερμίας στην Ελλάδα σήμερα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις

περιβαλλοντικές επιδράσεις της γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής που σχετίζονται

κυρίως με την οπτική και αέρια ρύπανση και τα υψηλά επίπεδα θορύβου. Ακόμα

εξετάζεται η κοινή γνώμη των κατοίκων των τοπικών κοινωνιών σχετικά με την

εκμετάλλευση του γεωθερμικού δυναμικού.

Στο υπολογιστικό μέρος πραγματοποιείται πρόταση για εγκατάσταση συστήματος

ισχύος 1200 kW γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής τύπου δυαδικού κύκλου ισχύος

(binary cycle), το οποίο, όπως προκύπτει και από το βιβλιογραφικό μέρος της

εργασίας, συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που το καθιστούν κατάλληλο για εγκατάσταση

σε νησί του Αιγαίου. Το κυριότερο ευνοϊκό χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου τύπου
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συστήματος είναι η δυνατότητα αξιοποίησης πεδίων με θερμοκρασία γεωθερμικού

ρευστού μικρότερη των 150°C, καθώς τέτοιας θερμοκρασίας πεδία παρουσιάζουν

ευρεία γεωγραφική κατανομή στο χώρο του Αιγαίου και εντοπίζονται στα εξής μη

διασυνδεδεμένα νησιά: Λέσβος, Χίος, Νίσυρος και Μήλος. Στο ίδιο πλαίσιο

πραγματοποιήθηκε ενεργειακή, εξεργειακή και θερμοοικονομική υπολογιστική μελέτη

για το προτεινόμενο προς υλοποίηση σύστημα. Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης

είναι ότι το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής kWh είναι στο μοντελοποιούμενο

σύστημα 2,408 $cents/kWh, τιμή η οποία βρίσκεται σε αντιστοιχία με τα δεδομένα για

τη λειτουργία εγκαταστάσεων αυτού του τύπου σε παγκόσμιο επίπεδο. Το κόστος της

παραγόμενης kWh σήμερα στα μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι περίπου 15
�cents/kWh.
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GEOTHERMAL ELECTRICITY PRODUCTlON ΙΝ NONCONNECTEDGREEK ISLANDS

Abstract
The purpose of this paper is to explore the possibility of geothermal power generation
in the nonconnected Greek islands, namely the islands not connected to the electricity
network of the mainland. This category includes most of the islands of the Aegean.
The methodological investigation of the matter is based firstly on the existing modern
Greek and international bibliography and secondly on the computational study,
conducted as par1 of this study using the software Engineering Equation Solver (EES).
The bibliographical par1 of the paper demonstrates the pathologies of the existing
power system of the nonconnected islands, which is based on oilburning plants.
Geothermal power generation is presented as a workable perspective as it is
technologically mature and the geothermal potential of nonconnected Greek islands
is significani. The bibliographical par1 includes the presentation of the types of
geothermal power generation plants and the existing current situation of the global
geothermal power generation. Then, the situation of the Greek energy sector and in
par1icular the electricity sector of the nonconnected islands of the Aegean is analyzed.
Special emphasis is placed on the penetration of Renewable Energy Sources (RES).
Then, follows the presentation of: the existing Greek legal framework on the
geothermal exploitation, the geothermal potential of the Greek nonconnected islands,
the current state of the research on potential geothermal fields and the applications of
direct utilization of geothermal energy in Greece today. Par1icular emphasis is given to
the environmental effects of geothermal power generation mainly related to the visual
and air pollution and high noise levels. Finally, the opinion of the residents of the local
communities on the exploitation of the geothermal potential is presented.
In the computational par1, the installation of a 1200 kW binary cycle geothermal power
generating plant is proposed, which, as is apparent from the bibliographical par1 of the
paper, brings together features that make it suitable for installation on an Aegean
island. The main favorable characteristic of this type of system is the ability of exploiting
fields with geothermal fluid temperature lower than 150 ο C. Such fields have broad
geographical distribution in the Aegean region and are found at the following non›
connected islands: Lesvos, Chios, Milos and Nisyros. The computational par1 of the
paper includes energy, exergy and thermoeconomic analysis for the proposed system.
The main conclusion of the analysis is that the cost of electricity produced from the
proposed system is 2,408 $ cents / kWh, which is in correspondence with the data for
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the operation of facilities of this type worldwide. The cost of kWh produced today in the
nonconnected islands is about 15 �cents / kWh.
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1. Εισαγωγή

Στην παρούσα εργασία διερευνάται το ζήτημα της γΕωθερμικής ηλΕκτροπαραγωγής

στα μη διασυνδΕδεμένα Ελληνικά νησιά, δηλαδή στα νησιά που δεν συνδέονται μΕ το

κύριο δίκτυο ηλεκτροδότησης της ηΠΕιρωτικής Ελλάδας. Σε αυτή την κατηγορία

εντάσσεται μεγάλος αριθμός νησιών του Αιγαίου πελάγους. Οι ανάγκες

ηλεκτροδότησης των νησιών αυτών καλύπτονται σΕ μεγάλο βαθμό από θερμικές

μονάδες ηλΕκτροπαραγωγής. Η συνολική Εγκατεστημένη ηλΕκτρική ισχύς σΕ μη

διασυνδεδεμένα νησιά ανέρχεται στα 1617 MW, η οποία αντιστοιχεί στο 11,9% της

συνολικής ηλεκτρικής ισχύος σε εθνικό ΕπίΠΕδο. Ποσοστό περίπου 15% της

ηλΕκτροπαραγωγής στα νησιά αυτά προέρχεται από Ανανεώσιμες Πηγές ΕνέργΕιας

(ΑΠΕ) και ειδικότερα από εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών σταθμών και αιολικών

πάρκων. Η παραγωγή ηλεκτρικού ΡΕύματος στους θερμικούς σταθμούς με χρήση

πετΡΕλαϊκών κλασμάτων Είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα σΕ σύγκριση με την λιγνιτική

ηλΕκτροπαραγωγή, μέσω της οποίας καλύmεται το μΕγαλύτερο μέρος της ζήτησης

στην ηΠΕιρωτική χώρα. Εξαιτίας της Ενιαίας τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος σΕ

όλΕς τις περιοχές της χώρας, το αυξημένο κόστος παραγωγής δεν γίνεται άμεσα

αισθητό από τους κατοίκους των μη διασυνδΕδεμένων νησιών, οδηγεί ωστόσο σε

αύξηση της τιμής διάθΕσης του ρεύματος σΕ εθνικό Επίπεδο. Στην περιοχή του Αιγαίου

υπάρχουν διαθέσιμα σημαντικά ΠΕδία γεωθερμικής Ενέργειας, η αξιοποίηση των

οποίων για ηλΕκτροπαραγωγή θα μπορούσε να διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην

ηλΕκτροδότηση των νησιών του Αιγαίου.

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η Εξέταση του σύνθετου ζητήματος της

γεωθερμικής παραγωγής στα μη διασυνδεδεμένα Ελληνικά νησιά. Η εργασία

διαρθρώνΕΤαι σε δυο μέρη.

Το πρώτο μέρος αποτελεί σύνθεση βιβλιογραφικών δΕδομένων τα οποία

αναζητήθηκαν σΕ διεθνή Επιστημονικά περιοδικά, σΕ βιβλία σχετικού περΙΕχομένου και

σε δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τα ΚΕφάλαια 2 έως 8.
Τα θέματα που αναλύονται Είναι:

� Η σημερινή κατάσταση της γεωθερμικής ηλΕκτροπαραγωγής σΕ παγκόσμιο

επίπεδο

� Η σημερινή κατάσταση του Ενεργειακού τομέα στην Ελλάδα με ιδιαίτερη

αναφορά στην δΙΕίσδυση των ΑΠΕ.



� Τα χαρακτηριστικά του τομέα ηλεκτροδότησης του Αιγαίου και ειδικά των μη

διασυνδεδεμένων νησιών.

� Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αναφορικά με την γεωθερμική εκμετάλλευση στην

Ελλάδα.

� Το υπάρχον γεωθερμικό δυναμικό των μη διασυνδεδεμένων νησιών του

Αιγαίου.

� Οι πλέον διαδεδομένοι τύποι συστημάτων γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής.

� Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της γεωθερμικής αξιοποίησης για

ηλεκτροπαραγωγή και οι τρόποι αντιμετώπισής τους.

� Η στάση των τοπικών κοινωνιών για την εκμετάλλευση των γεωθερμικών

πεδίων.

� Οι εφαρμογές άμεσης αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού στην Ελλάδα

σήμερα.

Το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει το κεφάλαιο 9 και αποτελεί την παρουσίαση της

ενεργειακής και θερμοοlκονομικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε για σύστημα

δυαδικού κύκλου ισχύος εγκαταστημένο σε νησί του Αιγαίου. Το αξιοποιούμενο από

το προτεινόμενο σύστημα πεδίο έχει θερμοκρασία γεωθερμικού ρευστού μικρότερη

των 120 ο C. Η μελέτη έγινε με χρήση του λογισμικού Engineering Equation Solver
(EES) . Η ανάλυση περιλαμβάνει προσδιορισμό των θερμοδυναμικών ιδιοτήτων των

χρησιμοποιούμενων ρευστών σε κάθε θέση του συστήματος. Αντικείμενο της

οικονομικής μελέτης αποτελεί ο προσδιορισμός των στοιχείων κόστους της

προτεινόμενης εγκατάστασης και η εξακρίβωση της οικονομικής βιωσιμότητας της.

Στο κεφάλαιο 1Ο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την

εξέταση των θεμάτων που διερευνήθηκαν στην βιβλιογραφική και υπολογιστική

μελέτη. Επίσης επιχειρείται η διατύπωση προτάσεων για την αξιοποίηση του

γεωθερμικού δυναμικού των μη διασυνδεδεμένων νησιών του Αιγαίου για

ηλεκτροπαραγωγικούς σκοπούς.
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2. Τύποι συστημάτων γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται οι πιο διαδεδομένοι τύποι συστημάτων

μετατροπής ενέργειας. Στα συστήματα αυτά τα γεωθερμικά ρευστά αντλούνται από τις

γεωτρήσεις παραγωγής, και αφού χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή ηλεκτρισμού

απορρίπτονται με τον πλέον αποτελεσματικό και περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο.

2.1 Σύστημα μονής εκτόνωσης διΦασικού ρευστού

Όταν από γεωθερμικές γεωτρήσεις παράγεται μίγμα υγρού-ατμού, η χρήση μιας

μονάδας τύπου μονής εκτόνωσης διφασικού ρευστού (single flash steam) αποτελεί

ένα σχετικά απλό τρόπο για τη μετατροπή της γεωθερμικής ενέργειας σε ηλεκτρική.

Αρχικά το μίγμα διαχωρίζεται σε υγρή και αέρια φάση με την ελάχιστη δυνατή πτώση

πίεσης. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται σε ένα κυλινδρικό δοχείο πίεσης (κυκλώνα),

όπου οι δύο φάσεις διαχωρίζονται εξαιτίας της μεγάλης διαφοράς πυκνότητας. Η

χρήση του χαρακτηρισμού «μονής εκτόνωσης» υποδηλώνει ότι το γεωθερμικό ρευστό

υφίσταται μετάβαση από την κατάσταση συμπιεσμένου υγρού σε κατάσταση μίγματος

υγρού-ατμού, εξαιτίας της μείωσης της πίεσης του κάτω από την πίεση κορεσμού που

αντιστοιχεί στη θερμοκρασία του ρευστού. Η διεργασία εκτόνωσης μπορεί να

συμβαίνει στον γεωθερμικό ταμιευτήρα, εντός της γεώτρησης παραγωγής ή κατά την

είσοδο του ρευστού στον κυκλωνικό διαχωριστή.

Στην περιγραφή του κυκλώματος που ακολουθεί, γίνεται η υπόθεση ότι το ρευστό

βρίσκεται σε κατάσταση συμπιεσμένου ρευστού στον ταμιευτήρα, μετατρέπεται σε

κάποιο σημείο της διεργασίας σε διφασικό μίγμα, οι δύο φάσεις διαχωρίζονται και ο

ατμός εκτονώνεται στο στρόβιλο, με αποτέλεσμα την παραγωγή ηλεκτρισμού στη

γεννήτρια.

Το Σχήμα 1 αποτελεί απλουστευμένη αναπαράσταση της λειτουργίας ενός

συστήματος μονής εκτόνωσης, στην οποία παρουσιάζονται και τα κυριότερα

εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται (ΟίΡίρρο, 2007). Σε κάθε γεώτρηση

παραγωγής,ΡW, υπάρχει ο απαιτούμενος εξοπλισμός για τον έλεγχο και τη ρύθμιση

της ροής του γεωθερμικού ρευστού από τη γεώτρηση στη μονάδα παραγωγής

ενέργειας. Στον εξοπλισμό αυτό περιλαμβάνονται: βαλβίδες, WV, σιγαστήρας, S,
σωληνώσεις και όργανα μέτρησης.
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Σχήμα 1 σχηματική αναπαράσταση διεργασίας singleflash steam (DiPippo, 2007)

Ο όρος CS αναφέρεται στον κυκλωνικό διαχωριστή των δύο φάσεων. Είναι σημαντικό

ο οι δύο φάσεις να διαχωριστούν με αποτελεσματικό τρόπο πριν την είσοδο του ατμού

στο στρόβιλο, σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος διάβρωσης των μηχανικών

μερών του στροβίλου. Στην περίmωση που οι διαχωριστές βρίσκονται μακριά από τη

μονάδα παραγωγής ισχύος, κατά μήκος των σωληνώσεων μεταφοράς του ατμού

υπάρχουν παγίδες υγρασίας για τη δέσμευση σταγονιδίων συμπυκνώματος που

ενδέχεται να σχηματιστούν εντός των σωληνώσεων. Επιπλέον, ακριβώς στην είσοδο

της μονάδας ισχύος είναι τοποθετημένος αφυγραντήρας, MR.
Οι στρόβιλοι που χρησιμοποιούνται σε γεωθερμικές εφαρμογές πρέπει να είναι

κατασκευασμένοι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση, εξαιτίας της παρουσίας αερίων

όπως το υδρόθειο που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη σε μη εξειδικευμένα κράματα

χάλυβα. Γενικά ,γίνεται χρήση χάλυβα με 12% χρώμιο και σε ορισμένα σημεία κατά τη

ροή του ατμού κραμάτων πλούσια σε κοβάλτιο. Τυπικές συνθήκες εισόδου του ατμού

σε στροβίλους γεωθερμικών εφαρμογών είναι πιέσεις 51 Ο bar σε συνθήκες κορεσμού.

Ως αποτέλεσμα, σημαντικές ποσότητες συμπυκνώματος εμφανίζονται κατά τη

διαδρομή ροής του ατμού εντός του στροβίλου. Ισεντροπικοί βαθμοί απόδοσης 80%
έχουν επιτευχθεί σε στροβίλους γεωθερμικών εφαρμογών.

Ο ατμός αφού εξέλθει από το στρόβιλο συμπυκνώνεται σε εναλλάκτη- συμπυκνωτή

τύπου αυλών-κελύφους,C, όπου ο γεωθερμικός ατμός ρέει εκτός των αυλών και το

νερό ψύξης εντός αυτών. Το νερό ψύξης εξασφαλίζεται από πύργο ψύξης.

Στον πύργο ψύξης το νερό ψύχεται μέσω μερικής εξάτμισης υπό την παρουσία

κινούμενου ρεύματος αέρα( αντικείμενα CT και CWT στο Σχήμα 1). Στο κύκλωμα νερού

ψύξης ανακυκλοφορεί τμήμα του συμπυκνωμένου γεωθερμικού ατμού. Συνεπώς, οι

γεωθερμικές εγκαταστάσεις τύπου fiash steam μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς να

χρειάζονται μεγάλη παροχή νερού ψύξης, το οποίο αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα

σε άνυδρες περιοχές.

4



Στο Σχήμα 2 παρουσιάζεται το διάγραμμα θερμοκρασίας  εντροπίας για το

γεωθερμικό ρευστό. Η διεργασία 12 αντιστοιχεί στην εκτόνωση του διφασικού

μίγματος, οι διεργασίες 23 και 24 στη διεργασία διαχωρισμού των δύο φάσεων (3›
υγρή, 4 αέρια), η διεργασία 45 αντιστοιχεί στην εκτόνωση στο στρόβιλο, η διεργασία

56 στον συμπυκνωτή και η κατάσταση 7 αντιστοιχεί στο νερό ψύξης( γεωθερμικό

συμπύκνωμα) πριν την είσοδο στον πύργο ψύξης.

Τ·

cuιnpreaed

IlιμΜ4

Hqaid + ν~PMmlJ(Nrts

Σχήμα 2 διάγραμμα Τ-5 διεργασίας single flash(DiPippo, 2007)

2.2 Σύστημα διπλής εκτόνωσης διΦασικού ρευστού

Το σύστημα διπλής εκτόνωσης (Doubleflash steam Power Plants) αποτελεί βελτίωση

του συστήματος μονής εκτόνωσης καθώς μπορεί να παράγει 1525% περισσότερη

ισχύ για την ίδια κατάσταση του γεωθερμικού ρευστού. Το σύστημα αυτό είναι πιο

περίπλοκο, ακριβότερο και έχει μεγαλύτερες ανάγκες συντήρησης.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη παραγωγή ισχύος δικαιολογεί την εγκατάσταση τέτοιων

συστημάτων. Από πολλές πλευρές τα συστήματα τύπου double flash είναι όμοια με

τα single flash. Το βασικό νέο χαρακτηριστικό είναι η ύπαρξη δεύτερης διεργασίας

εκτόνωσης, στην οποία υποβάλλεται η διαχωρισμένη υγρή φάση του γεωθερμικού

ρευστού αφού εξέρθει από τον πρωτεύοντα διαχωριστή, με σκοπό την παραγωγή

περισσότερου ατμού, σε χαμηλότερη πίεση από τον πρωτεύοντα ατμό. Το Σχήμα 3
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αποτελεί απλουστευμένη σχηματική αναπαράσταση μιας διεργασίας double flashsteam.

SP rMR
F

fWΙΓ
Σχήμα 3 σχηματική αναπαράσταση διεργασιας doubleflash steam( ΟίΡίρρο, 2007)
Ο σχεδιασμός διαφέρει από τον αντίστοιχο του συστήματος single flash ως προς την

προσθήκη του της συσκευής, F, όπου πραγματοποιείται η δεύτερη εκτόνωση και της

γραμμής ατμού χαμηλής πίεσης ως το στρόβιλο. Ο στρόβιλος στο σχήμα 3 είναι

διάταξη δύο εισόδων, στην οποία ο ατμός εισάγεται στη διαδρομή του ατμού σε

κατάλληλο σημείο, ώστε η συγχώνευση με τον υψηλής πίεσης ατμό να γίνεται ομαλά.

Άλλοι σχεδιασμοί είναι επίσης εφικτοί. Θα μπορούσαν για παράδειγμα να

χρησιμοποιηθούν δύο στρόβιλοι, ο ένας για τον ατμό υψηλής πίεσης και ο άλλος για

τον ατμό χαμηλής πίεσης. Στο Σχήμα 4 παρουσιάζεται το διάγραμμα θερμοκρασίας ›
εντροπίας για το γεωθερμικό ρευστό.

Τ
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Σχήμα 4 διάγραμμα Τ-5 διεργασιας double flash (ΟίΡίρρο, 2007)
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2.3 Σύστημα απευθείας χρήσης ξηρού ατμού

Οι μονάδες απευθείας χρήσης ξηρού ατμού (Direct Dry steam Power PIants) είναι

απλούστερες και λιγότερο ακριβές από εκείνες του τύπου flashsteam. Μεγάλης

έκτασης γεωθερμικοί ταμιευτήρες ξηρού ατμού έχουν ανακαλυφθεί μόνο σε δύο

περιοχές παγκοσμίως στο Larderello στην lταλία, και στην τοποθεσία The Geysers
στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, ενώ μικρότερης έκτασης γεωθερμικοί ταμιευτήρες αυτού

του τύπου υπάρχουν στην Ιαπωνία , την lνδονησία, τη Νέα Ζηλανδία και τις ΗΠΑ. Από

αυτού του τύπου τους ταμιευτήρες παράγεται ξηρός ή υπέρθερμος ατμός.

Η σύνδεση των γεωτρήσεων με τη μονάδα ισχύος είναι απλούστερη από την

αντίστοιχη σύνδεση σε εγκατάσταση singIeflash. Στη γεώτρηση εκτός των βαλβίδων

υπάρχει και μια συσκευή καθαρισμού ατμού ( steam purifier), η οποία είναι ένας

φυγοκεντρικός διαχωριστής, με σκοπό την απομάκρυνση σωματιδίων ύλης από τον

ατμό. Κατά μήκος των σωληνώσεων βρίσκονται τοποθετημένες παγίδες υγρασίας για

την απομάκρυνση των σχηματιζόμενων συμπυκνωμάτων.

τ c,.itical point ".

compressedIiquid

Iiquid + vapo,.mixtures

superheated
νapor

s

Σχήμα 4 -διάγραμμα Τ-5 διεργασίας dry steam(DiPippo, 2007)
Από τη στιγμή που ατμός φτάσει στη μονάδα ισχύος, μία εγκατάσταση τύπου ξηρού

ατμού είναι πανομοιότυπη με μια μονάδα single f1ash. Στο Σχήμα 6 παρουσιάζεται

σχηματικά το διάγραμμα ροής μιας μονάδας ξηρού ατμού. Μοναδική διαφορά αυτού

του διαγράμματος με το αντίστοιχο της εγκατάστασης single flash (Σχήμα 1) είναι η

ύπαρξη της συσκευής δέσμευσης σωματιδίων( particulate remover), PR, στη θέση του

κυκλωνικού διαχωριστή φάσεων, CS.
Στο Σχήμα 5 παρουσιάζονται οι διεργασίες τις οποίες υφίσταται ο ατμός. Δεδομένου

ότι οι γεωτρήσεις παράγουν κορεσμένο ατμό( ή ελάχιστα υπέρθερμο), το σημείο

έναρξης (κατάσταση 1) είναι τοποθετημένο στην καμπύλη κορεσμού αέριας φάσης.

Στην περίmωση που ο ατμός είναι υπέρθερμος, το σημείο 1 μετατοπίζεται προς τα

δεξιά. Η διεργασία 12 αντιστοιχεί στην εκτόνωση του ατμού στο στρόβιλο. Η διεργασία
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23 αντιστοιχεί στον συμπυκνωτή, κατά την οποία θερμότητα απορρίπτεται στο

περιβάλλον με χρήση του νερού ψύξης.

’sp
PR

CP ..........-...ι............
CWP

Σχήμα 5 σχηματική αναπαράσταση διεργασίας dry team(DiPippo, 2007)
2.4 Σύστημα δυαδικού κύκλου ισχύος

Σε εγκαταστάσεις δυαδικού κύκλου (Binary Cycle Power Plants) το εργαζόμενο μέσο

βρίσκεται εντός κλειστού κυκλώματος (closed cycle). Το εργαζόμενο μέσο που

επιλέγεται με κριτήριο τις θερμοδυναμικές του ιδιότητες, λαμβάνει θερμότητα από το

γεωθερμικό ρευστό, εξατμίζεται, συμπυκνώνεται και επιστρέφει ξανά στον εξατμιστήρα

με χρήση μίας αντλίας τροφοδοσίας (feed pump).
Η χρήση εγκαταστάσεων δυαδικού κύκλου καθιστά δυνατή την αποτελεσματική

εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων χαμηλής θερμοκρασίας. Όταν το γεωθερμικό

ρευστό έχει θερμοκρασία μικρότερη των 150°C, είναι δύσκολο να αξιοποιηθεί με

συστήματα τύπου flash steam, που να είναι αποδοτικό και οικονομικά βιώσιμο.

Επίσης, το γεωθερμικό ρευστό είναι αρκετά απίθανο να ρέει από τις γεωτρήσεις με

φυσικό τρόπο( χωρίς εξωτερική παρέμβαση). Σε αυτές τις περιπτώσεις το γεωθερμικό

ρευστό παράγεται σε μορφή συμπιεσμένου υγρού με χρήση αντλιών εντός των

γεωτρήσεων( downwell pumps). Όταν γεωθερμικά ρευστά παράγονται με αυτό τον

τρόπο δεν ενδείκνυται από θερμοδυναμικής άποψης να γίνεται εκτόνωση στο ρευστό,

ώστε να αξιοποιηθεί σε διατάξεις flash steam. Αντιθέτως, είναι απλούστερο να περάσει

από δίκτυο εναλλακτών θερμότητας και να γίνει στη συνέχεια επανεισαγωγή του στον

ταμιευτήρα, παραμένοντας στην υγρή φάση.

Στο Σχήμα 7 παρουσιάζεται σχηματικά σε απλουστευμένη μορφή το διάγραμμα ροής

μιας μονάδας δυαδικού κύκλου ισχύος. Οι γεωτρήσεις παραγωγής,ΡW,

περιλαμβάνουν τις αντλίες,Ρ. Συλλέκτες άμμου (sand removers),SR, είναι πιθανό να

χρειάζονται για την προστασία των σωληνώσεων και των εναλλακτών θερμότητας.

Συνήθως η διεργασία θέρμανσης-βρασμού πραγματοποιείται σε δύο στάδια. Στον
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προθερμαντήρα( preheater),PH, το εργαζόμενο μέσο φτάνει στο σημείο βρασμού και

εν συνεχεία εισέρχεται στον εξατμιστήρα( evaporator), Ε, από όπου εξέρχεται ως

κορεσμένο αέριο. Σε όλες τις θέσεις το γεωθερμικό ρευστό διατηρείται σε πίεση

υψηλότερη από την πίεση κορεσμού (σημείο βρασμού) στη θερμοκρασία του ρευστού.

Οι θερμοδυναμικές διεργασίες που υφίσταται το εργαζόμενο ρευστό παρουσιάζονται

σε διάγραμμα πίεσης-ενθαλπίας(Ρ-h),στο Σχήμα 8. cr

l ΓrN

Μ

Σχήμα 6 σχηματική αναπαράσταση διεργασίας binary cycle(DiPippo, 2007)

SUΡ.·nΙι1ed

Υ8Ρ·ΟΤ

al1jctI poin’
ωΟ_ΚΙΗ'θ Γι,υtORTUR no" LtHt:

4 μι. Ωι 1ιι4$........::..,.............. 1tonsta.ntent10py

3 ..... ....,........ .........
ι.- h

Ρ

Σχήμα 7 διάγραμμα Ph διεργασίας binary cycle ( ΟίΡίρρο, 2007)
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3. Η Γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή στον κόσμο σήμερα

Κατά το έτος 2014,21 νέα εργοστάσια γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγήςπροστέθηκαν

στο υπάρχον δίκτυο ανά τον κόσμο αυξάνοντας την εγκατεστημένη παγκόσμια ισχύ

κατά 610 MW. Αυτή σύμφωνα με στοιχεία της GEA( Geothermal Energy Association)
είναι η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1997. Φέτος είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά

που ο ρυθμός ανάπτυξης της γεωθερμικής ενέργεια παγκοσμίως διατηρήθηκε στο 5%.
Τον Ιανουάριο του 2015 η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς σε σύνολο 24 χωρών ήταν

περίπου 12.8 GW ενώ κατά το 2014 παράχθηκαν 74 TWh . Επίσης τη φετινή χρονιά

βρίσκονται υπό ανάπτυξη σε 80 χώρες μονάδες ισχύος 11.512.3 GW. Σύμφωνα με

τα σημερινά δεδομένα η παγκόσμια εγκατεστημένη ισχύς αναμένεται ως το έτος 2020
να ανέρχεται στα 14.5 GW ως 17.6 GW. Γενικά αν όλες οι χώρες ακολουθήσουν τα

υπάρχοντα σχέδια ανάπτυξης της γεωθερμικής ενέργειας , η παγκόσμια

εγκατεστημένη ισχύς θα μπορούσε να φτάσει τα 2730 GW, ως τις αρχές της δεκαετίας

του 2030.
Τεχνολογίες εκτόνωσης διφασικού ρευστού (flash steam), συμπεριλαμβανομένων

των double and triple f1ash αποτελούν το 58% της παγκόσμιας παραγωγής. Το 26%
της παγκόσμιας παραγωγής καλύπτεται από εγκαταστάσεις τύπου ξηρού ατμού (dry
steam) και το 15% από δυαδικούς κύκλους ισχύος (binary cycIes). Το υπολειπόμενο

1 % παράγεται από εγκαταστάσεις αναπτυσσόμενου και πειραματικού τύπου.

Ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών σχημάτισε φέτος την a GlobaI Geothermal Alliance,
με τη συμμετοχή 23 χωρών. Η συμμαχία αυτή έχει ως στόχο τη μείωση του ρίσκου των

επενδύσεων, σχετιζόμενο με τις γεωτρήσεις έρευνας καθώς και τη μείωση του σχετικού

κόστος που ως σήμερα αποτελεί το κύριο εμπόδιο στην ανάπτυξη της γεωθερμία. Η

παγκόσμια τράπεζα εκτιμά ότι 40 χώρες θα μπορούσαν να καλύψουν μεγάλο μέρος

των απαιτήσεων τους σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω της γεωθερμικής

ηλεκτροπαραγωγής. Σύμφωνα με σημερινές εκτιμήσεις και με βάση τα σημερινά

διαθέσιμα τεχνολογικά μέσα μόλις το 6.5 % του επιβεβαιωμένου παγκόσμιου

γεωθερμικού δυναμικού αξιοποιείται σήμερα. Από το 2005 160 γεωθερμικοί σταθμοί

συνολικής ισχύος 4 GW έχουν κατασκευαστεί. (GeothermaI Energy Association,
February 2015)
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4. Ελληνικός τομέας ενέΡΥειας- η συμμετοχή των ΑΠΕ

Η ελληνική αγορά ηλεκτρικού ρεύματος κυριαρχείται από τη Δημόσια Επιχείρηση

Ηλεκτρισμού( ΔΕΗ), η οποία κατέχει το 89% της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος

ακόμα και μετά την αναθεώρηση του νόμου για την ενέργεια το 1999 που επιτρέπει σε

ιδιωτικές εταιρίες να δραστηριοποιηθούν στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με τον

αναθεωρημένο νόμο η ΔΕΗ παραμένει αποκλειστικός κάτοχος της ηλεκτρικής

ενέργειας στην Ελλάδα και είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση και την τεχνική και

λειτουργική επάρκεια του δικτύου. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι η

ανεξάρτητη αρχή υπεύθυνη για θέματα επάρκειας ενέργειας, ρύθμιση της αγοράς και

ελέγχου του μονοπωλίου της ΔΕΗ. Η ΡΑΕ ρυθμίζει την παραγωγή ενέργειας τόσο από

δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς σταθμούς παραγωγής καθώς επίσης και την τιμή

του ηλεκτρικού ρεύματος σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και

Ενέργειας.

4.1 Αξωποωύμενες πηγές ενέργειας

Συνολική κατανάλωση ενέργειας

Παρά τη μείωση από το έτος 2008 και έπειτα στην κατανάλωση πετρελαίου εξαιτίας

της οικονομικής ύφεσης, το εισαγόμενο πετρέλαιο συνεχίζει να κυριαρχεί στην

ενεργειακή ισορροπία της Ελλάδας, αντιστοιχώντας στο 56% της συνολικής

κατανάλωσης ενέργειας. Ο λιγνίτης κυριαρχεί στην εγχώρια παραγωγή ενέργειας, με

μερίδιο 80% και χρησιμοποιείται κυρίως για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντιστοιχούν (κατά το έτος 2011) μόλις στο 9.2% της

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας( ο αντίστοιχος μέσος όρος των κρατών της ΕΕ ήταν

12.5% ). Η υδροηλεκτρική παραγωγή αποτελεί τη σημαντικότερη συνεισφορά στα

παραπάνω στοιχεία. Η παροχή των ΑΠΕ παρουσιάζει ετήσιες διακυμάνσεις, εξαιτίας

κυρίως των καιρικών συνθηκών που επηρεάζου τη λειτουργία των υδροηλεκτρικών

σταθμών. Η εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών πάρκων είναι 1520 MWe και η

αντίστοιχη των αιολικών πάρκων 1752 MWe, κατά το έτος 2012. Η γεωθερμική

ενέργεια αποτελεί μόλις το 1.3 % της συνολικής παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Ο κλάδος των μεταφορών είναι ο πλέον ενεργοβόρος με μερίδιο 43% επί της

συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Ο κλάδος των υπηρεσιών και οι οικιακοί

καταναλωτές αποτελούν το 34%.
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Ηλεκτρική ενέργεια

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΙΕΑ (International Energy Agency) που παρουσιάζονται

στον πίνακα 1 ,κατά το έτος 2014 το 73.2 % της ηλεκτρικής ενέργειας που παράχθηκε

στην Ελλάδα προήλθε από ορυκτά καύσιμα, το 10.6% από υδροηλεκτρικά μονάδες και

το 16.3 % από άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Πινακας Ι-ηλεκτροπαραγωγή στην Ελλαδα (International Energy Agency)
Ετήσια παραγωγή το έτος 2014( GWh)

Ορυκτά καύσιμα 31676 73,2%
Πυρηνική ενέργεια Ο 0.0%
Υδροηλεκτρική ενέργεια 4571 10.6%
Γεωθερμία/αιολlκήΙηλιακήΙάλλο 7038 16,3%
Συνολική εγχώρια παραγωγή 43283 100%

Τα αντίστοιχα στοιχεία για τις Ευρωπαϊκές χώρες που ανήκουν στον OECD (The
organization for Economic Cooperation and development), καθώς και για το σύνολο

των χωρών του οργανισμού παρατίθενται στους πίνακες 2 και 3.

Πίνακας 2-ηλεκτροπαραγωγή σε Ευρωπα'ίκές χώρες του OECD (International Energy Agency)
Ετήσια παραγωγή το έτος 2014( TWh)

Ορυκτά καύσιμα 1565 46.7%
Πυρηνική ενέργεια 831 24.8%

Υδροηλεκτρική ενέργεια 589 17.6%
Γεωθερμία/αιολική/ηλιακή/άλ/ο 363 10.9%

Συνολική παραγωγή 3348 100%

Πίνακας 3-ηλεκτροπαραΥωγή στο σύνολο των χωρών του OECD (International Energy Agency)
Ετήσια παραγωγή το έτος 2014( TWh)

Ορυκτά καύσιμα 6246 61%
Πυρηνική ενέργεια 1888 18.4%
Υδροηλεκτρική ενέργεια 1437 14%
Γεωθερμία/αιολική/ηλιακή/άλ/ο 671 6.6%
Συνολική παραγωγή 10242 100%

Οι χώρες που ανήκουν στον OECD( The organization for Economic Cooperation and
development) είναι οι : Αυστραλία, Αυστρία, Καναδάς, Χιλή, δημοκρατία της Τσεχίας,
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Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία,

Ιταλία, Λουξεμβούργο, Ιαπωνία, Κορέα, Μεξικό, Ολλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία,

Πολωνία, Πορτογαλία, Ισπανία, Σουηδία, δημοκρατία της Σλοβενίας, Ελβετία, Τουρκία,

Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες.

4.2 Ιστορική ανασκόπηση της ανάπτυξης της ελληνικής ενέργειας

Η παροχή ηλεκτρισμού ξεκίνησε στην Ελλάδα το 1889 με σκοπό το φωτισμό των

βασιλικών ανακτόρων στην Αθήνα. Σταδιακά το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος

εξαπλώθηκε σε πολλές πόλεις της χώρας. Το έτος 1950, 400 επιχειρήσεις

δραστηριοποιούνταν στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, κάνοντας

χρήση εισαγόμενου κάρβουνου και πετρελαίου. Ως αποτέλεσμα της

κατακερματισμένης παραγωγής ενέργειας οι διακοπές ρεύματος αποτελούσαν συχνό

φαινόμενο και το ηλεκτρικό ρεύμα θεωρούνταν αγαθό πολυτελείας. Οι βιομηχανικές

και αγροτικές ανάγκες επέβαλλαν την οργάνωση της ηλεκτροδότησης της χώρας σε

εθνικό επίπεδο. Το 1950 ιδρύθηκε η ΔΕΗ με σκοπό την εφαρμογή της εθνικής

ενεργειακής πολιτικής η οποία προέβλεπε την παραγωγή και διαθεσιμότητα

ηλεκτρικού ρεύματος για κάθε πολίτη, μέσω της εκμετάλλευσης των εγχώριων πρώτων

υλών. Κάνοντας χρήση δημοσίων πόρων η ΔΕΗ ενσωμάτωσε τα διάφορα υπάρχοντα

δίκτυα στο εθνικό σύστημα ενέργειας και ανέπτυξε τις δραστηριότητες εκμετάλλευσης

των εγχώριων κοιτασμάτων λιγνίτη και του υδροηλεκτρικού δυναμικού της χώρας. Δεν

κατέστεl δυνατό για τα νησιά του αιγαίου να συνδεθούν στο κυρίως εθνικό δίκτυο

ηλεκτροδότησης εξαιτίας το πολύ υψηλού σχετικού κόστους και συνεπώς

ηλεκτροδοτούνται από τοπικούς σταθμούς που κάνουν χρήση ορυκτών καυσίμων. Η

εδραίωση της ΔΕΗ ως ενιαίου οργανισμού επέτρεψε την εξισορρόπηση του κόστους

παραγωγής του ηλεκτρικού ρεύματος ανάμεσα στις περιοχές υψηλού και χαμηλού

κόστους, την εξίσωση των τιμολογίων διάθεσης του ηλεκτρικού ρεύματος σε όλες τις

περιοχές της χώρας και τη διαχείριση των φορτίων σε εθνικό επίπεδο.

Μετά το 1990, η οικονομική ανάπτυξη και η περεταίρω εξάπλωση των σύγχρονων

ηλεκτρικών συσκευών οδήγησε σε ραγδαία αύξηση της ζήτησης. Κατά την περίοδο

19902006 η ζήτηση για οικιακή κατανάλωση αυξήθηκε κατά 93,4% και η ζήτηση στον

τριτογενή τομέα σημείωση αύξηση 216%. Σήμερα εξαιτίας του κορεσμού της αγοράς

σε ηλεκτρικές συσκευές σε συνδυασμό με την οικονομική κρίση, η ζήτηση παρουσιάζει

μείωση.

4.3 Τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος

Η τιμολόγηση του ηλεκτρικού ρεύματος είναι ενιαία σε όλες τις περιοχές της χώρας.

Το Οικιακό Τιμολόγιο χωρίς Χρονοχρέωση (Γ1) είναι ένα τιμολόγιο στο οποίο

εφαρμόζεται μια ενιαία τιμή χρέωσης για την κατανάλωση που πραγματοποιείται καθ'

όλη τη διάρκεια του 24ώρου, το ύψος της οποίας διαφοροποιείται ανάλογα με το
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συνολικό ύψος της 4μηνιαίας κατανάλωσης. Σε αυτό το τιμολόγιο η χρέωση της

ενέργειας είναι 9,46 �cents/kWh για κατανάλωσηως 2000 kWh και 10,252 �cents/kWh
για κατανάλωση μεγαλύτερη από 2000 kWh. Η ΔΕΗ προσφέρει επίσης συμβόλαια για

βιομηχανική χρήση καθώς επίσης και μειωμένες τιμές σε ειδικά τιμολόγια(

πολυτέκνων, κοινωνικό, νυχτερινό). (ΔΕΗ,2015)

4.4 Εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα

Οι έρευνες για την αναζήτηση γεωθερμικής ενέργειας στην Ελλάδα άρχισαν το 1970
και μέχρι το 1980 αφορούσαν μόνο στις περιοχές που είχαν καταρχήν ενδιαφέρον για

υψηλή ενθαλπία. Δόθηκε προτεραιότητα σε περιοχές οι οποίες δεν είχαν συνδεθεί με

το χερσαίο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ. Εντοπίσθηκαν δύο

γεωθερμικά πεδία υψηλής ενθαλπίας (Μήλος, Νίσυρος) με πολύ καλά χαρακτηριστικά,

αλλά η αξιοποίησή τους δεν προχώρησε. Επίσης εντοπίσθηκαν και άλλα πιθανά πεδία

υψηλής ενθαλπίας, για τα οποία, όμως, συστηματική έρευνα δεν έχει γίνει μέχρι

σήμερα.

Μετά το 1980 άρχισε ουσιαστικά η έρευνα για τον εντοπισμό αξιοποιήσιμων

γεωθερμικών ρευστών χαμηλής ενθαλπίας (θερμοκρασίας 2590 °C). Δόθηκε
προτεραιότητα στις περιοχές με δυσμενέστερο κλίμα (Βόρεια Ελλάδα) και συγχρόνως

με συμφέρουσες οικονομικά συνθήκες παραγωγής και εκμετάλλευσης. Εντοπίσθηκαν

και μελετήθηκαν πολλά γεωθερμικά πεδία με πολύ ευνοϊκές συνθήκες (βάθος 100500
m, θερμοκρασίες ρευστών 35°95°C,καλή γενικά χημική σύσταση, κλπ.).

Στην Ελλάδα σήμερα δεν υπάρχει γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή,παρ' όλο που κατά

τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980 μια πιλοτική μονάδα 2 MW βρίσκονταν σε

λειτουργία στη Μήλο. Η εγκατεστημένη ισχύς γεωθερμικών εφαρμογών άμεσης

χρήσης στην Ελλάδα στο τέλος του έτους 2012 ήταν 180 MWt.
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5. Τομέας ηλεκτρισμού Αιγαίου: μη διασυνδεδεμένα νησιά

Οι ανάγκες ηλεκτροδότησης των ελληνικών νησιών καλύπτονται σε μεγάλο βαθμό από

σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής πετρελαίου, εξαιτίας της έλλειψης σύνδεσης των

νησιών με το δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας. Σήμερα, το 87,4 %της εγκατεστημένης

ισχύος και το 90,7% της κατανάλωσηςστα μη διασυνδεδεμένανησιά καλύπτεται από

θερμικές μονάδες. Στους περισσότερουςνησιωτικούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής

γίνεται χρήση πετρελαίουdiesel, ελαφρών και βαρέων πετρελαϊκών κλασμάτων μέσω

αεροστροβίλων, μηχανών εσωτερικής καύσης, στροβίλων ατμού και σε ορισμένες

περιmώσεις συνδυασμένων κύκλων( Υπουργείο Ανάπτυξης, 2009). Το κόστος

παραγωγής παρουσιάζει μεγάλες διακυμάνσεις καθώς εξαρτάται από την παλαιότητα

της εγκατάστασης και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται στον εκάστοτε σταθμό και

συχνά αγγίζει τα 22 �cents/kWh. Η παραγωγή από ιδιώτες για προσωπικήχρήση δεν

είναι συμφέρουσαστα νησιά του Αιγαίου, καθώς το εθνικό ενιαίο σύστηματιμολόγησης

του ηλεκτρικού ρεύματος παρέχει φτηνό ηλεκτρικό ρεύμα στα νησιά.

Η Ρόδος και η Κρήτη είναι τα νησιά με την μεγαλύτερη κατανάλωση και αποτελούν

σημαντικά οικονομικά κέντρα της περιοχής του Αιγαίου. Τα ελληνικά μη

διασυνδεδεμένανησιά του Αιγαίου έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ 1617 MW, η
οποία αντιστοιχεί στο 11,9 % της συνολικής ισχύος σε εθνικό επίπεδο. Η γεωγραφική

κατανομή της εγκατεστημένης ισχύος παρουσιάζεται στον πίνακα 4. Η παραγωγή αυτή

αντιστοιχεί στο 9,2% της παραγωγήςσε εθνικό επίπεδο Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται
στοιχεία σχετικά με την παραγόμενη ενέργεια ανάλογα με το αν προέρχεται από

θερμικούς σταθμούς ή από ΑΠΕ. Η παραγωγή από ΑΠΕ κυμαίνεται περίπου στο 15%
της συνολικής.

5.1 Η κατανομή του Φορτίου ενός ελληνικού νησιού

Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πληθυσμός και η οικονομική δραστηριότητα ποικίλουν

ανάμεσα στα νησιά του Αιγαίου, η μέγιστη ζήτηση μπορεί να προσεγγιστείστα 0.7 kW/
άτομο κατά του καλοκαιρινούςμήνες και στα 0.5 kW/άτομο για τους χειμερινούς μήνες.

Το ελάχιστο φορτίο (base load) αντιστοιχεί σε 0.35 kW/ άτομο κατά του καλοκαιρινούς

μήνες και στα 0.225 kW/άτομο για τους χειμερινούς μήνες. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο

συντελεστήςφορτίου (Ioad factor), δηλαδή ο λόγος του μέσου φορτίου προς το μέγιστο

φορτίο, είναι μικρότερος στο δίκτυο των νησιών από ότι στην ηπειρωτική χώρα,

καταδεικνύοντας ότι οι οικονομίες των νησιών αντιμετωπίζουν πολύ σημαντικότερο

πρόβλημα σχετικά με το μέγιστο φορτίο, ως συνέπεια της αυξημένης ζήτησης κατά

τους καλοκαιρινούς μήνες.
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Πίνακας 4 ηλεκτροπαραγωγή στα μη διασυνδεδεμένα ελληνικά νησιά (ΔΕΗ, 2012)
Νησί Εγκατ. Μέγιστη Ενέργεια Ενέργεια Ποσοστό

Ισχύς ετήσια θερμικών μονάδων %συμμετοχής

θερμικών αιχμή μονάδων ΑΠΕ ΑΠΕ στην

μονάδων ζήτησης ( MWh) ( MWh) ηλεκτροπαραγωγή

(MW) ( MW)
Κρήτη 817,02 631,80 181.278,74 41.559,24 18,6
Ρόδος 223,34 202,40 44.118,80 5.461,95 11,0
Λέσβος 98,72 71,79 23.868,68 4.059,18 14,5
Κως-Λέρος 112,33 103,00 14.538,07 2.488,74 11,1
Κάλυμνος 17,92 16,90 6.171,54 88,15
Λήμνος 24,70 12,86 4.963,82 103,53 2,0
Μήλος 24,57 71,10 3.300,86 504,91 13,3
Πάρος- 75,84 52,10 10.869,08 3.134,75 22,4
Νάξος-Ίος-

Σχοινούσα

Χίος-Ψαρά 77,78 26,20 18.582,38 1.344,75 6,7
Σύρος 47,40 37,50 8.410,19 481,07 5,4
Σάμος 52,59 11,40 10.883,38 1.973,49 15,3
Κάρπαθος 16,35 37,80 2.409,62 339,37 12,3
Μύκονος 65,27 6.145,65 347,78 5,4
Λοιπά νησιά 122,33 17.041,42 437,14 2,5
Σύνολο 1.776,07 352.582,82 62.324,03 15

5.2 Συνέπ.ειες του ενιαίου συσιήματος τιμολόγησης

Το γεωγραφικά ενιαίο σύστημα τιμολόγησης έχει καθιερωθεί από τη Ρυθμιστική Αρχή

Ενέργειας και υποστηρίζει σημαντικά την οικονομική δραστηριότητα των νησιών του

Αιγαίου. Η ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά είναι ιδιαίτερα κοστοβόρα εξαιτίας του

μεγάλου μέγιστου φορτίου (χαμηλός συντελεστής φορτίου) και του κόστους των

καυσίμων diesel. Ως συνέπεια των παραπάνω το μέσο κόστος παραγωγής είναι 15.2
�cents/kWh, το οποίο είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος στην

ενδοχώρα( Υπουργείο Ανάπτυξης, 2009). Η διαφορά αυτή δεν γίνεται ωστόσο αισθητή

από τους καταναλωτές εξαιτίας του ενιαίου συστήματος τιμολόγησης.

Βασική αρνητική συνέπεια του ενιαίου συστήματος τιμολόγησης αποτελεί ο

περιορισμός του κινήτρου για οικονομικά συμφέρουσα ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά

του Αιγαίου και αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραγωγής. Συνεπώς, τα επιπλέον

κόστη πρέπει να καλύπτονται από τη ΔΕΗ, αυξάνοντας έτσι την τιμή του ηλεκτρικού

ρεύματος σε εθνικό επίπεδο. Γίνεται λοιπόν σαφής η σημασία του κατάλληλου

ενεργειακού σχεδιασμού στα μη διασυνδεδεμένα νησιά του αιγαίου, μέσω του οποίου
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μπορεί να επιτευχθεί μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε εθνικό επίπεδο και

ταυτοχρόνως η οικονομική επιβίωση και ευημερία των κοινοτήτων των νησιών του

αιγαίου.

5.3 Υποδομή του δικτύου και περαιτέρω επέκταση

Εξαιτίας της απομόνωσης του δικτύου των νησιών του αιγαίου, τα τοπικά δίκτυα

στερούνται οποιασδήποτε δυνατότητας εξωτερικής ρύθμισης (buffer) και συνεπώς

πρέπει να είναι σε θέση να εξασφαλίσουν σε κάθε περίσταση επαρκή παροχή

ισχύος.'Ενα τέτοιο απομονωμένο δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει μέγιστη διείσδυση σε

ποσοστό 2530% πηγών ενέργειας που παρουσιάζουν μεγάλες διακυμάνσεις, όπως

η αιολική και η ηλιακή( Υπουργείο Ανάπτυξης), καθώς η έλλειψη σύνδεσης μεταξύ των

επιμέρους δικτύων δεν επιτρέπει τη διάθεση της περίσσειας του παραγόμενου

ηλεκτρικού ρεύματος σε γειτονικά νησιά ή στην ενδοχώρα.

Η ανάγκη εκμετάλλευσης του δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας των

νησιών του αιγαίου οδήγησε στην ανάπτυξη ενός μεγαλόπνοου σχεδίου για τη

σύνδεση των περισσοτέρων νησιών του αιγαίου με το ηπειρωτικό δίκτυο. Σκοπός

αυτού του σχεδίου είναι η παύση της λειτουργίας των κοστοβόρων σταθμών

παραγωγής πετρελαίου και η μείωση της εξάρτησης από τα εισαγόμενα ορυκτά

καύσιμα.

Η εγκατάσταση περισσοτέρων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής από ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας προϋποθέτει την ενίσχυση της δυναμικότητας των τοπικών δικτύων. Τα

τελευταία χρόνια η δυναμικότητα των τοπικών δικτύων ηλεκτροδότησης φαίνεται να μη

μπορεί να συμβαδίσει με τις αυξημένες ανάγκες ηλεκτροδότησης, με αποτέλεσμα τη

δημιουργία φαινομένων τύπου bottleneck και την αδυναμία πλήρους εκμετάλλευσης

των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το σχέδιο επέκτασης του δικτύου και εγκατάστασης γραμμών ηλεκτροδότησης

αντιμετώπισε αντιδράσεις από κοινότητες κατοίκων σε συγκεκριμένες περιοχές, οι

οποίοι έθεσαν το θέμα στο Συμβούλιο Επικρατείας με αποτέλεσμα την καθυστέρηση

της υλοποίησης του σχεδίου. Το εναλλακτικό σχέδιο επέκτασης του δικτύου,

περιλαμβάνει η εγκατάλειψη του αρχικού σχεδιασμού για μετατροπή ορισμένων

νησιών σε κέντρα διανομής υψηλής τάσης και αντ' αυτού τη σύνδεση των νησιών του

αιγαίου μέσω υποθαλάσσιων καλωδίων. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει εκτιμήσει

το κόστος διασύνδεσης όλων των νησιών του Αιγαίου σε 1.5 δισεκατομμύρια ευρώ,

μια δαπάνη που θα μπορούσε να καλυφθεί μερικώς από κονδύλια της ΕΕ. Σύμφωνα

με την προκαταρκτική ανάλυση κόστους η διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου

αποτελεί συμφέρουσα εναλλακτική στην υπάρχουσα κατάσταση με τους πετρελαϊκούς

σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής. Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενέκρινε την υλοποίηση του

έργου αυτού το 2007. Η διαδικασία υλοποίησης αναμένεται να διαρκέσει 1520 χρόνια.

Η διασύνδεση των νησιών του Αιγαίου θα επιφέρει σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη
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και θα καταστήσει πιο αξιόπιστο το σύστημα ηλεκτροδότησης των νησιωτικών

κοινοτήτων.

5.4 Παραγωγή ενέργΕιας από ΑΠΕ σία νησιά του Αιγαίου

Στον πίνακα 5 παρουσιάζεται η γεωγραφική κατανομή της εγκατεστημένης ηλεκτρικής

ισχύος από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Στο σύνολο των μη διασυνδεδεμένων

νησιών βρίσκονται εγκατεστημένα 85 αιολικά πάρκα (64% των οποίων βρίσκονται στις

νήσους Κρήτη και Ρόδο) και 1132 φωτοβολταϊκοί σταθμοί (78% των οποίων

βρίσκονται στις νήσους Κρήτη και Ρόδο).

Πινακας 5 γεωγραΦική κατανομή της εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος από ΑΠΕ στα μη

διασυνδεδεμένα νησιά (ΔΕΗ, 2012)

Εγκατεστημένη lσχύς(ΜW)

Νησί Αιολικά πάρκα Φωτοβολταϊκά Σύνολο ΑΠΕ

Κρήτη 173.94 60.12 234.36**
Ρόδος 31.30 6.80 38.10
Κάρπαθος 1.23 0.56 1.79
Μήλος 2.65 0.32 2.97
Κως 11.20 2.31 13.51
Λέρος 4.00 0.40 4.40
Κάλυμνος 0.00 0.79 0.79
Λέσβος 14.55 4.58 19.13
Λήμνος 1.14 1.00 2.14
Σάμος 7.98 2.51 10.49
Χίος 7.15 2.85 10.00
Σύρος 2.84 0.57 3.41
Νάξος 8.76 1.15 9.91
Μύκονος 1.20 0.02 1.22
Υπόλοιπα* 9.08 1.99 11.07
Σύνολο ΜΔΝ 277.02 85.97 363.29
* Σύμη, Παρος, Πατμος, Ικαρια, Κυθνος, Σιφνος, Ψαρα, Ίος, Σχοινούσα, Κάσος, Αμοργός,

Θήρα, Αστυπάλαια

**περιλαμβάνεται και ένας ΜΥΗΣ 0.3 MW
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6. Η γεωθερμική ενέργεια στην Ελλάδα

6.1 Γεωθερμική ενέργεια και ελληνική Πολιτεία

Σήμερα, ο νόμος 3175/2003 «Αξιοποίησητου γεωθερμικούδυναμικού, τηλεθέρμανση

και άλλες διατάξεις» αποτελεί το ισχύον νομικό πλαίσιο για κάθε δραστηριότητα

εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων στην Ελλάδα. Η περιγραφή των ελληνικών

γεωθερμικώνπεδίων πραγματοποιείταιμε βάση τους ορισμούςτων σχετικών εwοιών,

όπως αυτοί δίνονται στο Άρθρο 2 του νόμου 3175/2003:
«Ορισμοί

1. Για την εφαρμογή του νόμου:

(α) Γεωθερμικό δυναμικό είναι το σύνολο των γηγενών φυσικών ατμών, των θερμών

νερών, επιφανειακών ή υπογείων, και της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών,

που υπερβαίνουν τους είκοσι πέντε βαθμούς Κελσίου (25°C).
(β) Γεωθερμικό πεδίο είναι ο ενιαίος μεταλλευτικός χώρος μέσα στον οποίο

εντοπίζεται αυτοτελές γεωθερμικό δυναμικό.

(γ) Προϊόν του γεωθερμικού πεδίου θεωρείται το αξιοποιήσιμο θερμοενεργειακό του

περιεχόμενο.

(δ) Παραπροϊόντα θεωρούνται άλλα προϊόντα που συμπαράγονται εκτός από το

θερμοενεργειακό περιεχόμενο του γεωθερμικού πεδίου.

(ε) Υποπροϊόν θεωρείται το γεωθερμικό ρευστό που απομένει, ύστερα από την

απόληψη των κατά τα ανωτέρω προϊόντων και παραπροϊόντων.

(στ) Τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται στις εξής κατηγορίες αα. χαμηλής

θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από 25°C  90°C, ββ.
υψηλής θερμοκρασίαςόταν η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους 90°C.
(ζ) Βεβαιωμένο γεωθερμικό πεδίο είναι το πεδίο του οποίου τα χαρακτηριστικά είναι

πιστοποιημέναμε υψηλό βαθμό αξιοπιστίας με ερευνητικέςεργασίες. Με απόφαση του

Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και ο βαθμός αξιοπιστίας των

εκτιμήσεων προκειμένου ένα γεωθερμικό πεδίο να χαρακτηρισθεί βεβαιωμένο.

(η) Πιθανό γεωθερμικό πεδίο είναι το πεδίο, του οποίου τα χαρακτηριστικά εκτιμώνται

από προκαταρκτικά ερευνητικά έργα. Με την υπουργική απόφαση της προηγούμενης

περιmώσεως καθορίζονται τα χαρακτηριστικά και ο βαθμός αξιοπιστίας των

εκτιμήσεων προκειμένου ένα γεωθερμικό πεδίο να χαρακτηρισθεί πιθανό.
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(θ) Διαχείριση του γεωθερμικού πεδίου είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων που

αποσκοπούν στην παραγωγική εξόρυξη του γεωθερμικού ρευστού, την ορθολογική

αξιοποίηση προϊόντος και παραπροϊόντων, τη διανομή και ελεύθερη διάθεσή τους σε

τρίτους για κάθε είδους εφαρμογές και την περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση των

υποπροϊόντων. Η διαχείριση μπορεί να αφορά και σε τμήμα του γεωθερμικού πεδίου

χαμηλής θερμοκρασίας.

2. Ο χαρακτηρισμός κάθε γεωθερμικού πεδίου και η υπαγωγή του σε κατηγορία γίνεται

με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης μετά από γνώμη του ΙΓΜΕ»

Αναφορικά, με τον περιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εκμετάλλευσης

γεωθερμικών πεδίων και πέρα από τη διαθέσιμη τεχνολογία που έχει αναπτυχθεί

διεθνώς, η Ελληνική Πολιτεία, στα τέλη του 2005, θέσπισε τον Κανονισμό

Γεωθερμικών Εργασιών [Υπουργική Απόφαση Δ9Β/Φ166/0ικ200761ΓΔΦΠ5258/329

(ΦΕΚ Β' 1530/7112005)], μέσω του οποίου δίνονται σαφείς οδηγίες για τον τρόπο

που πρέπει να διενεργούνται οι γεωθερμικές εργασίες, αλλά και όλα τα μέτρα που

πρέπει να λαμβάνονται, ώστε να αποφεύγονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις τόσο

ως προς το φυσικό περιβάλλον όσο και ως προς την υγεία των πολιτών. Τα κυριότερα

σημεία αυτού του κανονισμού είναι:

Διάθεση υποπροϊόντων γεωθερμικού δυναμικού

1. Τα υποπροϊόντα του γεωθερμικού δυναμικού στην περίπτωση των γεωθερμικών

ρευστών χαμηλής θερμοκρασίας θα πρέπει, είτε να εγχέονται σε υπόγειο φυσικό

αποδέκτη, είτε να επανεισάγονται στο γεωθερμικό ταμιευτήρα από τον οποίο

αντλήθηκαν. Σε ειδικές περιπτώσεις (απουσία ρύπων στα γεωθερμικά ρευστά, χημική

σύσταση ίδια ή καλύτερη από αυτή που απαιτείται για να χαρακτηριστούν ως

κατάλληλα για άρδευση) μπορεί να επιτραπεί η διάθεση του υποπροϊόντος σε

επιφανειακούς αποδέκτες υγρών αποβλήτων ή και στη θάλασσα, μόνο εφόσον το

προβλέπει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και μετά από άδεια διάθεσης

υγρών αποβλήτων της αρμόδιας αρχής.

2. Στην περίπτωση των γεωθερμικών ρευστών υψηλής θερμοκρασίας, τα

υποπροϊόντα του γεωθερμικού δυναμικού θα πρέπει να επανεισάγονται υποχρεωτικά

στο γεωθερμικό ταμιευτήρα από τον οποίο αντλήθηκαν.

Εξοπλισμός και υλικά

1. Για την αντιμετώπιση των διαβρωτικών φαινομένων είναι απαραίτητος ο

προσδιορισμός του ρΗ και της χημικής σύστασης των ρευστών. Με την προσθήκη

κατάλληλων χημικών ουσιών και την κατάλληλη έτσι διαμόρφωση του ρΗ του ρευστού

αναστέλλεται η διαβρωτική δράση και προστατεύεται η εγκατάσταση.
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2. Πρέπει να γίνεται επιλογή κατάλληλων υλικών κατασκευής, και να λαμβάνονται

μέτρα προστασίας όπως, επικάλυψη των μεταλλικών επιφανειών με ανθεκτικά στη

διάβρωση στρώματα, προσθήκη αναστολέων διάβρωσης και ορθός σχεδιασμός της

μονάδας.

3. Τα δίκτυα μεταφοράς θερμικής ενέργειας πρέπει να κατασκευάζονται με τέτοιο

τρόπο, έτσι ώστε να περιορίζονται στο ελάχιστο οι θερμικές απώλειες στο περιβάλλον.

Οι κρατικοί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται με γεωθερμικές δραστηριότητες (έρευνα και

εκμετάλλευση) είναι το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ), η

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανίας και

Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) και η Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου (ΔΕΠ), και το Κέντρο

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα τελευταία χρόνια έντονο ενδιαφέρον για την έρευνα και εκμετάλλευση γεωθερμικών

πεδίων δείχνουν, πέρα από ιδιωτικές επιχειρήσεις, η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι

Συνετα ι ρισμ οί.

Εθνικό σχέδιο δράσης για την επίτευξη της συμβολής των ΑΠΕ στην τελική

κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20% ως το 2020
Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, το οποίο απορρέει

από την οδηγία 2009/28/ΕΚ εκπονήθηκε στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής

Ενεργειακής Πολιτικής σε σχέση με την διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών

Ενέργειας, την Εξοικονόμηση Ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων

ρύπων του θερμοκηπίου. Περιλαμβάνει εκτιμήσεις για την εξέλιξη του ενεργειακού

τομέα και τη διείσδυση των τεχνολογιών των ΑΠΕ έως το 2020. Οι εκτιμήσεις αυτές

εξειδικεύονται στη συμμετοχή των ΑΠΕ στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

θερμότητας και ψύξης κυρίως για τον οικιακό τομέα, αλλά και στη χρήση βιοκαυσίμων

στις μεταφορές. Αναφέρονται επίσης μέτρα για την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας

και την αύξηση της αξιοποίησης των ΑΠΕ, καθώς και στοιχεία για τις βασικές

διοικητικές δομές που θα επιταχύνουν τη διείσδυση αυτή. Ειδικότερα για το σύνολο

των Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέχρι το 2020, προβλέπεται:
α) 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σχέση με τα επίπεδα

του 1990 σύμφωνα με την Οδηγία 2009/29/ΕΚ

β) 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ακαθάριστη τελική

κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με την Οδηγία 2009/28/ΕΚ

γ) 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας. Ειδικά για την Ελλάδα, ο στόχος για τις

εκπομπές αερίων ρύπων του θερμοκηπίου είναι μείωση κατά 4% στους τομείς εκτός

εμπορίας σε σχέση με τα επίπεδα του 2005, και 18% διείσδυση των ΑΠΕ στην

ακαθάριστη τελική κατανάλωση
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Η Ελληνική κυβέρνηση στο πλαίσιο υιοθέτησης συγκεκριμένων αναπτυξιακών και

περιβαλλοντικών πολιτικών, με το Νόμο 3851/2010 προχώρησε στην αύξηση του

εθνικού στόχου συμμετοχής των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας στο 20%, ο
οποίος και εξειδικεύεται σε 40 % συμμετοχή των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή, 20 %
σε ανάγκες θέρμανσης-ψύξης και 1Ο % στις μεταφορές.

Επιπρόσθετα, σε σχέση με την εξοικονόμηση ενέργειας η Ελλάδα έχει ήδη καταρτίσει

το 1ο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Αποδοτικότητας όπου προβλέπεται 9%
εξοικονόμηση ενέργειας στην τελική κατανάλωση μέχρι το έτος 2016 σύμφωνα και με

την Οδηγία 2006/32/ΕΚ, ενώ πρόσφατα και με τον Νόμο 3855/201 Ο, ο οποίος

προστίθεται και στον πρόσφατο κανονισμό που αφορά την ενεργειακή συμπεριφορά

των κτιρίων- ΚΕΝΑΚ, προχωρά στην ανάπτυξη μηχανισμών της αγοράς και

εφαρμογής συγκεκριμένων μέτρων και πολιτικών που αποσκοπούν στην επίτευξη του

συγκεκριμένου εθνικού στόχου για εξοικονόμηση ενέργειας.

Συγκεκριμένα για την ηλεκτροπαραγωγή, οι εθνικοί στόχοι για το 2020 αναμένεται να

ικανοποιηθούν για τη μεν ηλεκτροπαραγωγή με την ανάπτυξη περίπου 13300 MW από

ΑΠΕ , όπου συμμετέχουν το σύνολο των τεχνολογιών με προεξέχουσες τα αιολικά

πάρκα με 7500 MW, υδροηλεκτρικά με 3000 MW και τα ηλιακά με περίπου 2500 MW,
ενώ για τη θέρμανση και ψύξη με την ανάπτυξη των αντλιών θερμότητας, των θερμικών

ηλιακών συστημάτων, αλλά και των εφαρμογών βιομάζας.

6.2 ΓεωλΟΥικά χαρακτηριστικά και Υεωθερμικό δυναμικό των νησιών του ΑΙΥαίου

Το Αιγαίο αποτελεί μία περιοχή με συγκλίνουσες λιθοσφαιρικές πλάκες την Αφρικανική

και την Ευρασιατική με συνέπεια την εμφάνιση ενός ενεργού ηφαιστειακού τόξου

γνωστό ως «ηφαιστειακό τόξο του Ν. Αιγαίου», αλλά και μία περιοχή με εφελκυστική

τεκτονική με δημιουργία ιζηματογενών λεκανών. Η ηφαιστειακή δράση του Β. Αιγαίου

(ολιγοκαινική-μειοκαινική) και η ηφαιστειότητα του Ν. Αιγαίου (πλειοτεταρτογενής)

διατηρούν θερμικά ενεργό την περιοχή με αυξημένη θερμική ροή σε σχέση με τη μέση

γήινη. Το ηφαιστειακό τόξο του Ν. Αιγαίου καλύπτεται από δύο ηφαιστειακές γραμμές

(εύρους 3040 Km και μήκους 500 Km), τη γραμμή των ηφαιστείων Κραμμυωνίας,

Αίγινας, Μεθάνων, Μήλου, Θήρας, Νισύρου και βορειότερα από τη γραμμή των

ηφαιστείων Μικροθηβών, Αχίλλειου, Λιχάδων, Αντιπάρου, ν. Κω. Οι περιοχές που

βρίσκονται νότια του τόξου αυτού, είναι ζώνες υψηλής θερμικής ροής, που έχει ως

συνέπεια τη δημιουργία γεωθερμικών πεδίων υψηλής ενθαλπίας.

Η Μήλος ανήκει στην πελαγονlκή ζώνη, όπως και ολόκληρο το σύμπλεγμα των

Κυκλόδων. Βρίσκεται στο λεγόμενο «ηφαιστειακό τόξο του Ν. Αιγαίου», σε σημείο

όπου οι λlθοσφαιρικές πλάκες Ευρώπης και Αφρικής συγκλίνουν απελευθερώνοντας

μεγάλα ποσά θερμότητας στο φλοιό της γης. Τα μη υδροπερατά πετρώματά του

(μπεντονίτης, καολίνης, Κ.α.) εγκλωβίζουν τα γεωθερμικά ρευστά και έτσι εμποδίζουν

την απώλεια θερμότητας από τον γεωθερμικό ταμιευτήρα.
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Η Νίσυρος ανήκει γεωλογικά στην υποπελαγονική ζώνη. Πρόκειται για ένα ηφαιστειακό

νησί, το οποίο ανήκει στο λεγόμενο «ηφαιστειακό τόξο του νοτίου Αιγαίου», σε σημείο

όπου οι λιθοσφαιρικές πλάκες Ευρώπης και Αφρικής συγκλίνουν απελευθερώνοντας

μεγάλα ποσά θερμότητας στο φλοιό της γης. Το νησί αποτελείται αποκλειστικά από

ηφαιστειακά προϊόντα αποθεμένα πάνω σε ένα υπόβαθρο Μεσοζωικών ασβεστολίθων

και Νεογενών ιζημάτων.

Την τρέχουσα περίοδο κανένα από τα προαναφερθέντα πεδία δεν αξιοποιείται για

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η ΔΕΗ κατέχει τα δικαιώματα ανάπτυξης των πεδίων

υψηλής ενθαλπίας στις νήσους Μήλο, Νίσυρο και Λέσβο αλλά δεν έχει προχωρήσει σε

περεταίρω ενέργειες. Η καθυστέρηση αυτή οφείλεται εν μέρει στις αντιδράσεις των

τοπικών κοινωνιών καθώς και στην ολική έλλειψη νομικού πλαισίου ως και το έτος

2003. Σήμερα, ο νόμος 3175/2003 «Αξιοποίηση του γεωθερμικού δυναμικού,

τηλεθέρμανση και άλλες διατάξεις» αποτελεί το ισχύον νομικό πλαίσιο για κάθε

δραστηριότητα εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον

3175/2003 τα γεωθερμικά πεδία διακρίνονται σε δύο κατηγορίες

� χαμηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος κυμαίνεται από

25°C 90°C
� υψηλής θερμοκρασίας όταν η θερμοκρασία του προϊόντος υπερβαίνει τους

90°C
Το αποδεδειγμένο δυναμικό των καλά μελετημένων πεδίων υψηλής ενθαλπίας στις

νήσους Νίσυρο και Μήλο υπολογίζεται ότι ξεπερνά τα 250 MWe. Περιοχές με πεδία

μεσαίας ενθαλπίας με θερμοκρασίες ως 120 ο C , κατάλληλα για ηλεκτροπαραγωγή

μέσω διατάξεων δυαδικού κύκλου έχουν εντοπιστεί στις νήσους Λέσβο, Χίο,

Σαντορίνη, Νίσυρο, Μήλο και Σαμοθράκη

Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε) εξέδωσε το 2007
έκθεση με τίτλο « Τα γεωθερμικά πεδία της χώρας-χαρακτηρισμός σύμφωνα με ν.

3175/2003»
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Εικόνα 1 τα γεωθερμικά πεδία της χώρας (Filippos Rodger Tsakiris,2010)
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Στην παρουσίαση των πεδίων χρησιμοποιείται ορολογία όπως ορίζεται στο άρθρο 2
του νόμου 3175/2003.
Ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των γεωθερμικών πεδίων και των

χαρακτηριστικών τους στις περιφέρειες βορείου και νοτίου Αιγαίου σύμφωνα με τα

στοιχεία της έκθεσης του ΙΓΜΕ.

6.2.1 ΠεριΦέρεια Βορείου Αιγαίου

Γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Άργενου νήσου Λέσβου

Περιγραφή πεδίου

Στο βόρειο τμήμα της νήσου Λέσβου βρίσκεται η περιοχή της Άργενου στην οποία

υπάρχουν θερμές εκδηλώσεις υπό μορφή πηγών, θερμοκρασίας 86 ο C. Από την

ερεuνηΤΙKή- γεωτρηTlκή δραστηριότητα εντοπίστηκε σε μικρό βάθος αρκετά μεγάλη
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ποσότητα γεωθερμικών ρευστών και περιχαράχθηκε περιοχή πιθανού και βέβαιου

γεωθερμικού πεδίου.

Το βεβαιωμένο πεδίο παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:

� Έκταση βεβαιωμένου πεδίου 1 km2
� Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 90 ο C
� Βάθος ταμιευτήρα: έως 150 m
� Παροχή 300 m3/h

Το πιθανό πεδίο αναπτύσσεται σε έκταση 3 km 2

Χημική ανάλυση (για το βεβαιωμένο πεδίο) :

Πίνακας 6-χημική ανάλυση υγρής Φάσης του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας ΑΡΥένου

νήσου Λέσβου

Χημική ανάλυση δειγμάτων νερού γεωτρήσεων( mgll)
Δείγμα ΓΑ-3

Αγ/τητα μS/cm 18800
ΡΗ 6,8
T.D.S 11601,6
Ca 770
Mg 98,5
Na 3335
Κ 234,6
C03
HC03 109,8
C\ 6638,5
S04 415,2
Si02 88
ΑΙ 0,6
Β 4,25
Fe 0,8
F 3

Πίνακας 7 χημική ανάλυση αέριας Φάσης του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας Αργένου

νήσου Λέσβου

Χημική Ανάλυση αέριας Φάσης (% Κ.Ο)

Η 2 CH4 CO2 H2S Ν2 ΝΗ 3 02(+Ar)
0,0028 3,28 11,47 72,63 12,61
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Γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Στύψης νήσου Λέσβου

Περιγραφή του πεδίου

Η περιοχή της Στύψης είναι μία από τις γεωθερμικά ενδιαφέρουσες περιοχές της

Λέσβου και βρίσκεται στο βόρειο μέρος του νησιού. Από υδρογεωτρήσεις που έχουν

γίνει στην περιοχή και από ερευνητικές γεωτρήσεις θερμοβαθμίδας που έκανε το ΙΓΜΕ,

προέκυψαν σημαντικά στοιχεία που προσδιορίζουν την ύπαρξη γεωθερμικού

ενδιαφέροντος στην περιοχή.

Από την αξιολόγηση των στοιχείων προσδιορίστηκε πιθανό γεωθερμικό πεδίο με τα

παρακάτω χαρακτηριστικά:

� Έκταση 20 km2
� Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 900 C
� Βάθος ταμιευτήρα 150220 m

Χημική ανάλυση:

Πίνακας 8 χημική ανάλυση υγρής Φάσης του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας Στύψης νήσου

Λέσβου

Χημική ανάλυση δειγμάτων νερού γεωτρήσεων( mg/I)
Δείγμα ΣΤ-4

Αγ/τητα μS/cm 1225
ΡΗ 7,9
T.O.S 773,3
Ca 35,3
Mg 16,5
Na 189,4
Κ 125
C03
HC03 186,7
CI 223,4
S04 109,5
Si02 46
ΑΙ 0,3
Β <0,02Fe 0,8F 0,4
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Πίνακας 9 χημική ανάλυση αέριας Φάσης του Υεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας Στύψης

νήσου Λέσβου

Χημική Ανάλυση αέριας φάσης (% Κ.Ο)

Η2 CH4 CO2 H2S Ν2 ΝΗ 3 02 (+Ar)
17.8 0,01 0,06 <0,002
Γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Πολιχνίτου νήσου Λέσβου

Περιγραφή του πεδίου

Στην περιοχή εκτελέστηκαν πλήθος ερευνητικών και παραγωγικών γεωτρήσεων από

το ΙΓΜΕ από τις οποίες εντοπίστηκε βέβαιο γεωθερμικό πεδίο με θερμοκρασίες που

κυμαίνονται από 3090 ο C
Χαρακτηριστικά:

� Έκταση βεβαιωμένου πεδίου 1Ο km 2
� Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 6595 ο C
� Βάθος ταμιευτήρα: έως 50200 m
� Παροχή 300 m3/h

Χημική ανάλυση:

Πίνακας 10 χημική ανάλυση υΥρής Φάσης του Υεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας Πολυχνίτου

νήσου Λέσβου

Χημική ανάλυση δειγμάτων νερού γεωτρήσεων(mg/I)
Δείγμα Πολύχνιτος

Αγ/τητα μS/cm 17200
ΡΗ 6,65
T.D.S
Ca 561,12
Mg 145,8
Na 3726
Κ 246
C03
HC03 280
CI 6730
S04 288
Si02 77
ΑΙ

Β 5,1
Fe
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F 0,7

Πίνακας 11 -χημική ανάλυση αέριας Φάσης του Υεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας Πολυχνίτου

νήσου Λέσβου

Χημική Ανάλυση αέριας φάσης (% κ.ο)

Η2 CH4 CO2 Ηβ Ν2 ΝΗ3 02 (+Ar)
Πολύχνιτος 0,00033 3,17 66,60 27,08 3,15
γεωτρ.

Πολύχνιτος 0,00031 1,47 70,75 26,43 0,92
γεωτρ.

Λισβόρι 0,00030 0,026 1,95 96,44 1,58
πηγές

Γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας Νενήτων νήσου Χίου

Περιγραφή πεδίου

Στο νότιο μέρος του νησιού( περιοχή Νενήτων) εκτελέστηκαν 8 ερευνητικές γεωτρήσεις

μικρής διαμέτρου μέσω των οποίων εντοπίστηκε η περιοχή γεωθερμικού

ενδιαφέροντος με θερμοκρασίες από 36 μέχρι 820 C, εκτάσεως 24 km 2 Από τα

αποτελέσματα των ερευνητικών εργασιών και την εκτέλεση μιας γεώτρησης μεγάλης

διαμέτρου διαπιστώθηκε περιοχή βεβαιωμένου γεωθερμικού δυναμικού εκτάσεως 5
km2
Χαρακτηριστικά του βεβαιωμένου πεδίου:

� Έκταση βεβαιωμένου πεδίου 5 km2
� Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 7882 ο C
� Βάθος ταμιευτήρα: έως 300500m
� Παροχή: από τη γεώτρηση μεγάλης διαμέτρου μπορούν να αντληθούν 60 m3/h

Παράλληλα προσδιορίστηκε περιοχή με πιθανό γεωθερμικό πεδίο που καταλαμβάνει

έκταση 13 km2

Χημική ανάλυση (για το βεβαιωμένο πεδίο):

Πίνακας 12 χημική ανάλυση υΥρής Φάσης του Υεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας Νενήτων

νήσου Χίου

Χημική ανάλυση δειγμάτων νερού γεωτρήσεων(mg/I)
Δείγμα Γεώτρηση (Χ.Ν./Π)

Αγ/τητα μS/cm 91000
ΡΗ 7,2
1.O.S 74590
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Ca 2822
Mg 736
Na 23450
Κ 1760
C03 Ο

HC03 506.5
CI 43682
S04 1350
Si02 54
ΑΙ 1.6
Β

Fe 3,5
F 0,7

Πινακας 13 χημική ανάλυση αέριας Φάσης του γεωθερμικού πεδιου χαμηλής ενθαλπιας Νενήτων

νήσου Χιου

Χημική ανάλυση αέριας Φάσης(% κ.ο)

Η2 CH4 C02 H2S Ν2 ΝΗ3 02(+Ar)
24,7 0,0023 0,8 60,2

6.2.2 ΠεριΦέρεια Νοτίου Αιγαίου

Γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας νήσου Σαντορίνης

Περιγραφή πεδίου

Στα διοικητικά όρια του Νομού Κυκλάδων και στο ενεργό ηφαιστειακό τόξο του νοτίου

Αιγαίου, εντοπίζεται το γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας στη νήσο Σαντορίνη.

Στην περιοχή πραγματοποιήθηκε γεωθερμική έρευνα που περιέλαβε και ερευνητικές

γεωτρήσεις. Εντοπίστηκε πιθανό γεωθερμικό πεδίο που παρουσιάζει τα εξής

χαρακτηριστικά:

� Έκταση πεδίου: 25 km2
� Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 3065 ο C
� Βάθος ταμιευτήρα: έως 50250m

Χημική ανάλυση: ( αναφέρεται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα γεωθερμικού νερού της

περιοχής)
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Πίνακας 14 χημική ανάλυση υγρής Φάσης του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας νήσου

Σαντορίνης

Χημική ανάλυση δειγμάτων νερού γεωτρήσεων( mg/I)
Δείγμα Ν1

Αγ/τητα μS/cm 80000
ΡΗ 6,6
T.D.S 54224
Ca 1198
Mg 1685
Na 16376
Κ 719
C03
HC03 327
CI 30212
S04 3616
Si02 80
ΑΙ

Β 6,95FeF
Γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας νήσου Μήλου

Περιγραφή πεδίου

Στη νήσο Μήλο του νομού Κυκλάδων έχει εντοπιστεί το πρώτο γεωθερμικό πεδίο

υψηλής θερμοκρασίας στη χώρα. Παράλληλα διαπιστώθηκε από τις ερευνητικές

εργασίες του ΙΓΜΕ, ότι σε ολόκληρο το νησί αναπτύσσεται ένα γεωθερμικό πεδίο

χαμηλής ενθαλπίας μέχρι του βάθους των 200 μέτρων περίπου, στο οποίο βάθος

αδιαπέραστοι λιθολογικοί σχηματισμοί το διαχωρίζουν από το υψηλής ενθαλπίας

πεδίο που εντοπίζεται σε μεγαλύτερα βάθη. Τόσο από παλαιότερες ερευνητικές

εργασίες του ΙΓΜΕ όσο και νεότερες της Μήλος Α.Ε περιχαράσσεται ένα βεβαιωμένο

γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας ενώ ολόκληρο το νησί αποτελεί ένα πιθανό

πεδίο.

Τα χαρακτηριστικά του βεβαιωμένου πεδίου είναι:

� Έκταση πεδίου: 63 km 2
� Θερμοκρασία γεωθερμικού ταμιευτήρα 6099 ο C
� Βάθος ταμιευτήρα: έως 50200m
� Παροχή: 750 m3/h

Η έκταση του πιθανού πεδίου είναι 87 km 2
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Χημική ανάλυση( του βεβαιωμένου πεδίου):

Πίνακας 15 χημική ανάλυση υγρής Φάσης του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπίας νήσου

Μήλου

Χημική ανάλυση δειγμάτων νερού γεωτρήσεων( mg/I)
Δείγμα Στόλοι

Αγ/τητα μS/cm 3630
ΡΗ 6,8
T.O.S 2260
Ca 202,4
Mg 25,05
Na 506
Κ 39,1
C03
HC03 202
CI 1037,2
S04 121
Si02 124
ΑΙ

Β 1,1Fe 0,4F 0,9

Γεωθερμικό πεδίο υψηλής ενθαλπίας νήσου Μήλου

Περιγραφή πεδίου

Στη νήσο Μήλο του νομού Κυκλάδων έχει εντοπιστεί το πρώτο γεωθερμικό πεδίο

υψηλής θερμοκρασίας στη χώρα. Ερευνήθηκε σε πρώτη φάση από το ΙΓΜΕ τη

δεκαετία του 1970 με την εκτέλεση διαφόρων μεθόδων επιφάνειας μεταξύ των οποίων

και η διάνοιξη 48 αβαθών γεωτρήσεων γεωθερμικής βαθμίδας. Στη συνέχεια η ΔΕΗ

διάνοιξε 5 βαθειές γεωτρήσεις έρευνας- παραγωγής και εκτέλεσε δοκιμές παραγωγής.

Κατά τη δεκαετία του 1980 λειτούργησε για λίγο, σε πειραματική βάση, μικρή πιλοτική

μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, ισχύος 1,8 MWe. Οι δοκιμαστικές αντλήσεις

επιβεβαίωσαν την ύπαρξη ρευστών συνολικής ισχύος 120 MWe.

Τα χαρακτηριστικά του βεβαιωμένου γεωθερμικού πεδίου είναι:
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� Έκταση πεδίου: 50 km2
� Θερμοκρασία ( στον πυθμένα των γεωτρήσεων): 280320 ο C
� Βάθος ταμιευτήρα: 10001380m
� Παραγωγή:339 ton/h ρευστού εκ των οποίων 200 ton/h κεκορεσμένου ατμού

και 139 ton/h θερμού νερού

� Πίεση: 1129 atm
Χημική ανάλυση:

Πίνακας 16 χημική ανάλυση υγρής Φάσης του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας νήσου

Μήλου

Χημική ανάλυση δειγμάτων νερού γεωτρήσεων( mg/I)
Δείγμα Μ 1

Αγ/τητα μ8/cm 135000
ΡΗ 4,3

Τ.0.8 120000
Ca 4750
Mg 14
Na 33500
Κ 8700
C03
HC03 Ο

CI 68000
804 60
8ί02 1000
ΑΙ Ο

Β 87Fe 47,3F 3

Από τις χημικές αναλύσεις των δειγμάτων (υγρής και αέριας φάσης) προκύπτει ότι τα

βασικότερα στοιχεία στο γεωθερμικό ρευστό είναι: νάτριο (Na), ασβέστιο (Ca), κάλιο

(Κ), χλώριο (CI), καθώς και πυριτικά και θειούχα άλατα σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Η

ιδιαίτερα υψηλή περιεκτικότητα σε άλατα, της τάξης των 120.000 ppm Τ08, αποτελεί

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην εκμετάλλευση του πεδίου.
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Γεωθερμικό πεδίο υψηλής ενθαλπίας νήσου Νισύρου

Περιγραφή πεδίου

Οι έρευνες του Ι ΓΜΕ άρχισαν και εδώ τη δεκαετία του 1970 λίγο μετά τις έρευνες στη

νήσο Μήλο. Ακολουθήθηκε η ίδια μεθοδολογία με την εκτέλεση μεγάλου εύρους

ερευνητικών εργασιών επιφάνειας και τη διάνοιξη εννέα αβαθών γεωτρήσεων

μέτρησης της γεωθερμικής βαθμίδας. Κατά τη δεκαετία του 1980 η ΔΕΗ βασισμένη

στα αποτελέσματα των προηγούμενων ερευνών διάνοιξε δύο βαθιές γεωτρήσεις

έρευνας-παραγωγήςβάθους ως 1820 μέτρων. Η γεωθερμική ενέργεια πιστεύεται ότι

είναι ικανή να παρέχει ενέργεια ίση με 50100 MWe σε έναν σταθμό παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειαςπου θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες της Κω, της Καλύμνου

και άλλων νησιών των Δωδεκανήσων.

Τα χαρακτηριστικάτου βεβαιωμένουπεδίου είναι:

� Έκταση πεδίου: 3,50 km 2
� Θερμοκρασία ( στον πυθμένα των γεωτρήσεων): >350 ο C
� Βάθος ταμιευτήρα: 14001900m
� Παραγωγή:75 ton/h ρευστού. Λόγος αέριας προς υγρή φάση 27: 73
� Πίεση: 12 atm

Χημική ανάλυση:

Πίνακας 17 χημική ανάλυση υγρής Φάσης του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας νήσου

Νισύρου

Χημική ανάλυση δειγμάτων νερού γεωτρήσεων( mgll)
Δείγμα Ν 2

Αγ/τητα μS/cm 135000
ΡΗ 4,9
T.D.S 117000
Ca 9670
Mg 103
Na 28470
Κ 3783
C03
HC03 Ο

CI 66390
S04 32,6
Si02 842
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ΑΙ Ο

Β 55
Fe 8,2
F 1,4

Πίνακας 18 χημική ανάλυση αέριας Φάσης του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας νήσου

Νισύρου

Χημική Ανάλυση αέριας φάσης (% Κ.Ο)

Η2 CH4 C02 H2S Ν2 ΝΗ3 02(+Ar)
Ν-2 0,1 0,45 97,7 1,65
Ν-1 1,4 0,215 93 4,55 0,91

Πέραν του πεδίου υψηλής ενθαλπίας, στην περιοχή συναντώνται και γεωθερμικά

ρευστά χαμηλής ενθαλπίας. Επιφανειακές εκδηλώσεις θερμότητας και θερμές πηγές

υπάρχουν σε πολλά σημεία του νησιού. Εντοπίστηκε ρηχός ταμιευτήρας νερού

θερμοκρασίας 2595°C, το βάθος του οποίου κυμαίνεται από 30 έως 120 m. Το

βεβαιωμένο δυναμικό του πεδίου είναι 100 m3/h. Τα ρευστά του ταμιευτήρα περιέχουν

υδρόθειο και τα συνολικά διαλυμένα στερεά ανέρχονται σε 20 g/I.

6.3 Ελλάδα- γεωθερμική έρευνα και πιθανό δυναμικό

Ένας διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός ανακοινώθηκε το 2011 για την παραχώρηση των

δικαιωμάτων έρευνας στις ακόλουθες περιοχές Δέλτα του ποταμού Έβρου, Δέλτα του

ποταμού Νέστου, Σαμοθράκη, κεντρική και νότια Χίος. Το δικαίωμα έρευνας για τις

περιοχές αυτές παραχωρήθηκε στην κοινοπραξία των εταιριών Terna Energy S.A και

ΙΤΑ Group S.A, για περίοδο πέντε ετών. Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας τους

με το Υπουργείο Ενέργειας οι παραπάνω εταιρίες, οφείλουν να επενδύσουν 95
εκατομμύρια ευρώ σε γεωθερμική έρευνα στα πρώτα δύο χρόνια τη δραστηριοποίησης

τους. Η έρευνα τους θα εστιαστεί στη ανεύρεση γεωθερμικών πεδίων μεσσίας

ενθαλπίας κατάλληλα για παραγωγή ενέργειας μέσω δυαδικών κύκλων ισχύος. Ως

σήμερα τα συμβόλαια για την παραχώρηση των δικαιωμάτων έρευνας δεν έχουν

υπογραφεί.

Ένας δεύτερος διεθνής ανοιχτός διαγωνισμός ανακοινώθηκε το φθινόπωρο του 2012
αναφορικά με την έρευνα σε τέσσερις υποσχόμενες περιοχές λεκάνη αποστράγγισης

του Σπερχειού ποταμού(κεντρική Ελλάδα), Ακροπόταμος (Καβάλα), Σουσσάκι
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(κεντρική Ελλάδα) και Ικαία. Τα δικαιώματα έρευνας παραχωρήθηκαν στην εταιρία

PPC Renewables S.A. Η ίδια η εταιρία απεύθυνε ανοιχτή πρόταση για αναζήτηση

στρατηγικού συνεταίρου για την ανάπτυξη πέντε γεωθερμικών σταθμών στα τέσσερα

αυτά γεωθερμικά πεδία.

Αναφορικά με τα πεδία χαμηλής ενθαλπίας, κατά το έτος 2012 πραγματοποιήθηκε

πρόσκληση για δεσμευτικές προτάσεις επενδύσεων για την παραχώρηση

δικαιωμάτων διαχείρισης και εκμετάλλευσης δέκα γεωθερμικών πεδίων της Ελλάδας.

Για τα ακόλουθα πεδία έχουν υπογραφεί συμβόλαια εκτιμώμενου προϋπολογισμού 70
εκατομμυρίων ευρώ για την χρονική περίοδο 20132020.

(1) Γεωθερμικό πεδίο Αριστινό-Αλεξανδρούπολης(Θράκη). Πρόκειται για ένα

σχετικά μεγάλο(περίπου 20 km2) αποδεδειγμένο γεωθερμικό πεδίο με

θερμοκρασίες ρευστού 5290°C. Η δημοτική αρχή της Αλεξανδρούπολης

κέρδισε το διαγωνισμό και αποτελεί σχέδιο της η εκμετάλλευσητου πεδίου για

τη θέρμανση δημοτικών κτιρίων και τη θέρμανση συμπλέγματοςθερμοκηπίων

συνολικής επιφάνειας5 ha.
(2) Γεωθερμικό πεδίο στο Νέο Εράσμιο(Θράκη). Πρόκειται για ένα από τα πιο

συστηματικά μελετημένα γεωθερμικά πεδία στη βόρεια Ελλάδα( καλύπτοντας

έκταση 1624 km)2,To οποίο σήμερα αξιοποιείται για τη θέρμανση εδάφους,

αποξήρανση γεωργικών προϊόντων και προστασία υδατοκαλλιεργειών έναντι

του παγετού. Τα δικαιώματα εκμετάλλευσης και ανάπτυξης παραχωρήθηκαν

στη βιομηχανική εταιρία Thrace Plastics Co. Ως πρώτο βήμα η θυγατρική αυτής,

η S.A Greenhouse Thrace S.A κατασκευάζει ένα γεωθερμικό θερμοκήπιο 5 ha
για παραγωγή ντομάτας.

(3) Γεωθερμικό πεδίο στο ΕρατειVό- Χρυσούπολης( Μακεδονία). Το πεδίο έχει

παραχωρηθεί στη δημοτική αρχή του Νέστου. Μεγάλες ποσότητες θερμού

νερού (ως και 65°C)μπορούν να αντληθούν και να χρησιμοποιηθούνγια τη

θέρμανση περισσοτέρων από 70 ha καλλιεργειών σπαραγγιού και άλλων

προστατευμένων καλλιεργειών.

(4) Γεωθερμικό πεδίο στη Νιγρίτα( Μακεδονία). Μέχρι πρόσφατα αυτό ήταν το πιο

συστηματικά εκμεταλλευόμενο χαμηλής ενθαλπίας πεδίο στην Ελλάδα, με δύο

μονάδες καλλιέργειας σπιρουλίνας και αρκετά θερμοκήπια.

Τέλος, έχει ανακοινωθεί από τις αρχές της Μακεδονίας-Θράκης και τη δυτικής

Μακεδονίας η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη και

διαχείριση αποδεδειγμένων γεωθερμικών πεδίων χαμηλής ενθαλπίας.

6.4 Ελλάδα- εΦαρμογές άμεσης αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας

Στις εφαρμογές άμεσης αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας περιλαμβάνονται:

� Θέρμανση θερμοκηπίων και υδατοκαλλιεργειών

� Θέρμανση εδάφους
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� Θέρμανση χώρων

� Αποξήρανση γεωργικών προϊόντων

� Αντλίες θερμότητας( ground source heat pumps GSHP)

Ο πίνακας 19 συνοψίζει τις εν ενεργεία κατά το έτος 2012 άμεσες γεωθερμικές

εφαρμογές θέρμανσης. Η εγκατεστημένη ισχύς είναι 180 MWt και η ετήσια χρήση

ενέργειας εκτιμάται σε 1ΟΟΟΤJ. Από το 2009 η σημαντικότερη εφαρμογή είναι οι

γεωθερμικές αντλίες θερμότητας με τις εφαρμογές θέρμανσης λουτρών και

κολυμβητικών εγκαταστάσεων να ακολουθούν .. Με την εξαίρεση των γεωθερμικών

αντλιών θερμότητας ο τομέας της άμεσης αξιοποίησης της γεωθερμικής ενέργειας

παρουσιάζει στασιμότητα την τελευταία δεκαετία

Πίνακας 19-άμεσες γεωθερμικές χρήσεις στην Ελλάδα f Μάρηος 2013 (European GeothermalCongress, 2013)

Εφαρμογή Εγκατεστημένη Ετήσια χρήση ενέργειας(1012 J)
ισχύς( MWt)

Θέρμανση χώρων 1.4 16
Θέρμανση εδάφους 27 271
και θερμοκηπίων

Αποξήρανση 0.3 3
γεωργικών

προϊόντων

Υδατοκαλλιέργεια 9.3 80
Πισίνες και ιαματικά 42 230
λουτράGSHP 100 480
Σύνολο 180 1080
Θέρμανση θερμοκηπίων και εδάφους

Οι γεωργικές γεωθερμικές εφαρμογές περιλαμβάνουν τη θέρμανση θερμοκηπίων και

εδάφους. Η χρήση γεωθερμίας για τη θέρμανση θερμοκηπίων ξεκίνησε στην Ελλάδα

στα τέλη της δεκαετίας του 1970. Τα περισσότερα θερμοκήπια βρίσκονται στη βόρεια

Ελλάδα και το 70% αυτών είναι κατασκευασμένα με γυαλί. Την τρέχουσα περίοδο

βρίσκονται σ λειτουργία 25 θερμοκήπια που χρησιμοποιούν γεωθερμική ενέργεια στη

βόρεια Ελλάδα, στη Λέσβο και τη Μήλο. Η εγκατεστημένη ισχύς εκτιμάται σε 24 MWt
και η ετήσια χρήση ενέργειας σε 246 ΤJ.
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Στα γεωθερμικά θερμοκήπια αξιοποιείται νερό σε θερμοκρασίες χαμηλές ως και 35 ο

C, ενώ στη συντριπτική πλειοψηφία των περιmώσεων το χρησιμοποιούμενο νερό έχει

θερμοκρασία μικρότερη των 60 ο C. Η θέρμανση των θερμοκηπίων πραγματοποιείται

μέσω της κυκλοφορίας θερμού νερού σε σωληνώσεις ή μέσω ανακυκλοφορίας θερμού

αέρα.

Μέσω των γεωργικών εφαρμογών θέρμανσης εδάφους επιτυγχάνεται επιμήκυνση της

περιόδου ανάπτυξης των καλλιεργούμενων ειδών. Στην Ελλάδα η συγκεκριμένη

τεχνολογία εφαρμόζεται στην καλλιέργεια σπαραγγιών. Η θέρμανση του εδάφους

επιτυγχάνεται με την ανακυκλοφορία θερμού νερού μέσω σωληνώσεων που

βρίσκονται εντός του εδάφους.

Θέρμανση χώρων

Σήμερα βρίσκονται σε λειτουργία δύο εγκαταστάσεις spa στην Τραινούπολη της

Θράκης και στη Νέα Αππολωνία κοντά στη Θεσσαλονίκη, στις οποίες αξιοποιούνται

γεωθερμικά ρευστά χαμηλής ενθαλπίας. Θέρμανση χώρου παρέχεται επίσης σε ένα

ξενοδοχείο στη Μήλο, και σε μεμονωμένα σπίτια στη Θράκη και στη Μακεδονία.

Σημειώνεται ότι το πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα στην Ελλάδα με την ονομασία

Θερμόπολις έχει ολοκληρωθεί στην τοποθεσία Πολύχνιτος της Λέσβου αλλά βρίσκεται

εκτός λειτουργίας εξαιτίας βλάβης της υποβρύχιας αντλίας. Το συγκεκριμένο σύστημα

θα παρέχει θέρμανση σε πέντε δημοτικά κτίρια. Η θερμοκρασία του γεωθερμικού

νερού είναι 88°Cκαι εξαιτίας της υψηλής αλατότητας του γεωθερμικού νερού γίνεται

χρήση εναλλάκτη θερμότητας κατασκευασμένο από τιτάνιο.

Αποξήρανση γεωργικών προϊόντων

Από το 2001 λειτουργεί στο Νέο Εράσμιο, που βρίσκεται 25 km νότια της Ξάνθης μια

μονάδα αποξήρανσης ντομάτας. Στο διάστημα λειτουργίας αυτής της μονάδας έχουν

παραχθεί περισσότεροι από 120 τόνοι λιαστής ντομάτας. Το σύστημα αυτό λειτουργεί

με γεωθερμικό νερό θερμοκρασίας 60°C για τη θέρμανση του ατμοσφαιρικού αέρα σε

θερμοκρασία 5558 ο C, μέσω σπειρωμάτων λεπτότοιχων σωληνώσεων. Η μονάδα

διαθέτει τη δυνατότητα αποξήρανσης και άλλων προϊόντων, όπως πιπεριές,

κρεμμύδια, μανιτάρια, ελιές, μήλα, κεράσια, σπαράγγια και σύκα.

Υδατοκαλλιέργεια

Η γεωθερμική ενέργεια αξιοποιείται σε υδατοκαλλιέργειες στην Ελλάδα από τα τέλη

της δεκαετίας του 1990 και περιλαμβάνουν τη θέρμανση ιχθυοκαλλιεργειών και την

καλλιέργεια σπιρουλίνας. Από το 1998 εφαρμόζεται στο Πόρτο Λάγος και στο Νέο

Εράσμιο αντιπαγωτική προστασία/ θέρμανση σε δεξαμενές υδατοκαλλlέργεlας. Στο

Πόρτο Λάγος το θερμό νερό προέρχεται από τρεις γεωτρήσεις δίπλα στις δεξαμενές,

εκ των οποίων αυτή τη στιγμή μόνο η μία βρίσκεται σε λειτουργία. Στο Νέο Εράσμιο το

νερό των 60°Cπροέρχεται από μια γεώτρηση παραγωγήςσε απόσταση 4.5 km από

την υδατοκαλλιέργεια. Η μεταφορά του επιτυγχάνεται μέσω μονωμένων πλαστικών
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σωληνώσεων. Το γεωθερμικό νερό αναμιγνύεται με θαλασσίνο νερό πριν την είσοδο

του στις δεξαμενές με μέση θερμοκρασία 30°C. Η εγκατεστημένη θερμική ισχύς και

των δύο εγκαταστάσεωνείναι περίπου 8 MWt. Η έγχυση θερμού νερού στις δεξαμενές

δεν προστατεύει απλώς τα ψάρια από τον άσχημο καιρό, ιδιαίτερα κατά τους

χειμερινούς μήνας αλλά έχει αποδειχθεί ότι αυξάνει την παραγωγή ψαριών.

Η καλλιέργεια της πράσινης- μπλε άλγης σπιρουλίνα πραγματοποιείται σε δύο

μονάδες στη Νιγρίτα( η κάθε μία από τις οποίες καλύmει έκταση 0.4 ha ) και σε μία

στο Σιδηρόκαστρο. Η ετήσια παραγωγή είναι τουλάχιστον 7000kg αποξηραμένης

σπιρουλίνας σε μορφή σκόνης ή κάψουλας. Η εγκατεστημένη ισχύς των τριών

μονάδων είναι 0,9 MWt.
Πισίνες και spa
Στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 750 θερμές πηγές και σήμερα βρίσκονται

σε λειτουργία 60 κέντρα spa και λουτρά που λειτουργούν κάνοντας χρήση θερμών

νερών, τόσο για θεραπευτικούς σκοπούς όσο και για αναψυχή. Οι κυριότερες

τοποθεσίες θερμών λουτρών είναι το Λουτράκι, τα Μέθανα, τα λουτρά Καϊφά, η

Κιλλίνη, η Αιδηψός, τα Καμένα Βούρλα, η Υπάτη, και το Σμοκοβο, ο Λαγκαδάς, η

Νιγρίτα, το Σιδηρόκαστρο, το Άγκιστρο, το Λουτράκι Πέλλας, η Νέα Απολλωνία, η

Ικαρία, η Σαμοθράκη, η Θέρμη και ο Πολύχνιτος στη Λέσβο. Υπάρχουν επίσης

περισσότερες από 25 εξωτερικές πισίνες στις οποίες γίνεται χρήση γεωθερμικού νερού

με συνολική έκταση επιφάνειας 7000 m. 2 Δεν έχει ως σήμερα διεξαχθεί συστηματική

μελέτη για τη χρήση ενέργειας στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις λουτρών στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με μια μετριοπαθή εκτίμηση η συνολική θερμική ισχύς των θέρετρων spa
είναι 42 MWt.

Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

Παρά τη σημαντική αύξηση του αριθμού των συστημάτων γεωθερμικών αντλιών

θερμότητας, η χρήση τους δεν είναι ακόμα τόσο διαδεδομένη όσο σε άλλες χώρες και

κυρίως της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Η ευρύτερη χρήση τέτοιων συστημάτων

στην Ελλάδα ξεκίνησε στα μέσα της προηγούμενης δεκαετίας, κορυφώθηκε κατά το

έτος 201 Ο και έχει επηρεαστεί από την οικονομική κρίση καθώς και από τον ισχυρό

ανταγωνισμό συστημάτων φυσικού αερίου και συστημάτων airwater air condition.
Εκτιμάται ότι στην Ελλάδα υπάρχουν περισσότερες από 1000 εγκαταστάσεις τέτοιων

συστημάτων, εκτιμώμενης συνολικής ισχύος 90 MWt, με 100 από αυτές να έχουν ισχύ

μεγαλύτερη των 100 kWt. Περίπου 61 % της καταγεγραμμένης εγκατεστημένης ισχύος

αναφέρεται σε συστήματα ανοιχτού βρόχου( open loop).
Μόνο ένα μικρό μέρος των εγκατεστημένων συστημάτων σχετίζεται εφαρμογές

επεξεργασίας τροφίμων ή γεωργικών προϊόντων, με την εξαίρεση των συστημάτων για

την καλλιέργεια σπαραγγιών πέραν της φυσιολογικής περιόδου. Ένα εκ των
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εγκατεστημένων συστημάτων χρησιμοποιείται για τη θέρμανση μιας πτηνοτροφικής

εγκατάστασης. Λειτουργούν επίσης πέντε θερμοκήπια συνολικής έκτασης 1,4ha με

χρήση γεωθερμικών αντλιών θερμότητας.

Μια ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη εφαρμογή των συστημάτων γεωθερμικών

αντλιών θερμότητας ξεκίνησε το 2006 στην περιοχή της Χρυσούπολης στη Μακεδονία.

Συστήματα γεωθερμικών αντλιών θερμότητας ανοιχτού βρόχου χρησιμοποιούνται για

τη θέρμανση εδάφους σε καλλιέργειες σπαραγγιού με σκοπό την επιμήκυνση της

καλλιεργητικής περιόδου. Η συγκεκριμένη περιοχή φημίζεται για τις καλλιέργειες

σπαραγγιών συνολικής έκτασης 1000ha. Περισσότερο από το 95% της παραγωγής

εξάγεται σε χώρες της Ευρώπης. Στις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις συνολικής ισχύος

2100 kWt , η θερμοκρασία του νερού κυμένεται από 16 ως 20°C και ο συντελεστής

απόδοσης COP φτάνει την τιμή 6. Το νερό αντλείται από ρηχές γεωτρήσεις (30 ως

100m) και αποβάλλεται με θερμοκρασία μειωμένη κατά 51 Ο °C.Λαμβάνονταςυπόψιν
το μειωμένο κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος για τους αγρότες, η χρήση αντλιών

θέρμανσης ανοιχτού βρόχου για τη θέρμανση καλυμμένων καλλιεργειώνσπαραγγιού

αποτελεί μια μέθοδο χαμηλού κόστους.
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7. Γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή: περιβαλλοντικές επιπτώσεις και

μέθοδοι αντιμετώπισης τους

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας για

ηλεκτροπαραγωγή είναι ηπιότερες από τη χρήση άλλων πηγών ενέργειας, ωστόσο δεν

μπορούν να θεωρηθούν αμελητέες. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας

ενός σταθμού γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής γίνονται αισθητές κυρίως σε τοπικό

επίπεδο. Οι επιπτώσεις αυτές είναι πιθανό να γίνουν αισθητές τόσο κατά τα στάδια

της έρευνας και της ανάπτυξης των γεωθερμικών πεδίων, όσο και κατά τη λειτουργία

ενός σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

7.1 ΠεριβαλλOVΤΙKές επιπτώσεις στο στάδιο έρευνας και ανάmυξης των

γεωθερμικών πεδίων και η αvτιμετώπιση τους

Τα στάδια έρευνας για την αναζήτηση ενός γεωθερμικού πεδίου περιλαμβάνουν τις

εξής εργασίες

1. Γεωλογικές και υδρογεωλογικές μελέτες.

2. Γεωχημικές έρευνες.

3. Γεωφυσικές έρευνες. Οι παράμετροι ενδιαφέροντος των σχηματισμών και οι μέθοδοι

προσδιορισμού είναι:

�Θερμοκρασία (θερμική έρευνα)

�Ηλεκτρική αγωγιμότητα (γεωηλεκτρική και ηλεκτρομαγνητική μέθοδος)

�Ταχύτητα διάδοσης των ελαστικών κυμάτων (σεισμική μέθοδος)

�Πυκνότητα (βαρυτομετρική μέθοδος)

�Μαγνητική επιδεκτικότητα (μαγνητική μέθοδος)

4. Όρυξη ερευνητικών γεωτρήσεων.

Οι κυριότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά το στάδιο της έρευνας είναι τα υψηλά

επίπεδα θορύβου και η οπτική ρύπανση, ως αποτέλεσμα των εργασιών όρυξη ς των

ερευνητικών γεωτρήσεων, που περιλαμβάνουν διάτρηση και διενέργεια εκρήξεων. Στις

επιπτώσεις συγκαταλέγονται οι εκπομπές αερίων και εκτόξευση ρευστών.

Παρατηρούνται επίσης επιδράσεις μετρίου βαθμού στον αέρα και στο υδάτινο

περιβάλλον που οφείλονται κυρίως στις εκρήξεις.( Noorollahi & Yousefi , 2003, Dickson
& Fanelli,2004)
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Μετά την ολοκλήρωση του σταδίου της έρευνας και αν τα αποτελέσματα κριθούν

επαρκή, ακολουθεί η έναρξη των εργασιών για την ανάπτυξη της υποδομής που

απαιτείται για την εκμετάλλευση των γεωθερμικών ρευστών.

Στο στάδιο αυτό εκτελούνται οι ακόλουθες εργασίες

1. Όρυξη των γεωτρήσεων παραγωγής  και των γεωτρήσεων επανεισαγωγής (εάν

αυτό έχει κριθεί απαραίτητο για τη διάθεση των γεωθερμικών ρευστών μετά την

εκμετάλλευσή τους).

2. Κατασκευή του δικτύου άντλησης, μεταφοράς και τελικής διάθεσης (απόρριψης)

των γεωθερμικών ρευστών.

Όπως και στο στάδιο της έρευνας γεωθερμικών πεδίων, και στο στάδιο της ανάπτυξης

οι κυριότερες επιπτώσεις είναι οι οπτική ρύπανση και ο θόρυβος που οφείλονται σε

μεγάλο βαθμό στις εργασίες όρυξης των γεωτρήσεων παραγωγής και επανεισαγωγής.

Η κατασκευή του δικτύου των σωληνώσεων μεταφοράς των ρευστών σχετίζεται επίσης

με υψηλά επίπεδα οπτικής ρύπανσης.

Γεωτρήσεις έρευνας, παραγωγής και επανεισαγωγής

Η πρώτη περιβαλλοντική επίπτωση που γίνεται αντιληπτή από τα πρώτα κιόλας

στάδια εφαρμογής ενός γεωθερμικού έργου, είναι οι γεωτρήσεις, ανεξάρτητα αν αυτές

φτάνουν σε μικρά βάθη και αποσκοπούν στη μέτρηση της γεωθερμικής βαθμίδας κατά

το στάδιο έρευνας, ή αν είναι γεωτρήσεις παραγωγής και επανεισαγωγής. Η

εγκατάσταση ενός γεωτρητικού συγκροτήματος, που περιλαμβάνει και όλο το

βοηθητικό εξοπλισμό του, απαιτεί τη διάνοιξη-επισκευή δρόμων για την πρόσβαση στο

σημείο των γεωτρήσεων. Συνεπώς, είναι σαφές ότι κατά τη διενέργεια αυτών των

εργασιών η οπτική ρύπανση ενδέχεται να είναι αισθητή, καθώς είναι πιθανό η

επιφανειακή μορφολογία της περιοχής να υποστεί μικρές αλλοιώσεις. Η τοπική

χλωρίδα και πανίδα ενδέχεται επίσης να υποστούν περιορισμένης έκτασης ζημιές.

Επίσης, κατά τη διάρκεια κατασκευής των γεωτρήσεων ή των δοκιμών παραγωγής,

υπάρχει κίνδυνος διαφυγής στην ατμόσφαιρα δυνητικά επικίνδυνων αερίων.

Σημαντικό πρόβλημα που είναι πιθανό να προκύψει αποτελεί και η διαρροή ρευστών

κατά την ανόρυξη των γεωτρήσεων, σε περίπτωση ατυχήματος ή διάρρηξης των

σωληνώσεων (παραγωγής και επανεισαγωγής) και από τις όχι καλά

στεγανοποιημένες τεχνητές λίμνες του πολφού κυκλοφορίας ή των γεωθερμικών

ρευστών. Οι εργασίες που πραγματοποιούνται οφείλουν να τηρούν τον «Κανονισμό

Γεωθερμικών Εργασιών» Υ.Α. Δ98/Φ166/0ικ20076/ΓΔΦΠ5258/329 (ΦΕΚ 8’ 1530/7›
112005)) (Dickson & Fanelli, 2004).
Η όχλησή εξαιτίας του θορύβου σε αυτό το στάδιο των εργασιών ενδέχεται να είναι

έντονη. Κατά τη διαδικασία της ανόρυξης γεωτρήσεων με αέρα( air drilling), που
ωστόσο πραγματοποιείται σπάνια και κατά τη διαδικασία καθαρισμού της γεώτρησης

μετά τη διάτρηση, τα επίπεδα του θορύβου αγγίζουν το όριο του πόνου για το
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ανθρώπινο αυτί( 120 dBa). Επίσης, κατά τις δοκιμές γεωτρήσεων όταν

πραγματοποιείται ελεύθερη εκροή από γεωτρήσεις υψηλής θερμοκρασίας το επίπεδο

θορύβου φτάνει τα 120 dBa, το οποίο μειώνεται στα 85 dBa με τη χρήση σιγαστήρα.

Εγκατάσταση δικτύου μεταφοράς

Η εγκατάσταση του δικτύου μεταφοράς των γεωθερμικών ρευστών και η κατασκευή

των εγκαταστάσεων εκμετάλλευσης, επηρεάζει επιπλέον την πανίδα, τη χλωρίδα και

την επιφανειακή μορφολογία της περιοχής. Το τοπίο της περιοχής μπορεί να αλλάξει

ελαφρώς, παρόλο που σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στο Larderello στην lταλία, το

δίκτυο των σωληνώσεων που διαπερνά την περιοχή και οι πύργοι ψύξης των

εργοστασίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας έχουν γίνει αναπόσπαστα τμήματα του

τοπίου.

Πρόκληση καθιζήσεων

Καθίζηση του εδάφους είναι πιθανό να προκληθεί όταν αφαιρεθούν σημαντικές

ποσότητες νερού ή ατμού από γεωθερμικούς ταμιευτήρες που αποτελούνται από

πορώδεις σχηματισμούς. Η καθίζηση μπορεί να είναι από λίγα εκατοστά μέχρι μερικά

μέτρα και ενδέχεται να επηρεάσει τη σταθερότητα των σωληνώσεων (pipelines), των
αγωγών και των σωληνώσεων των γεωτρήσεων. Μπορεί επίσης να προκαλέσει το

σχηματισμό λιμνών και ρωγμών στο έδαφος και, εάν οι εργασίες εκτελούνται σε

γεωθερμικό πεδίο που βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή, μπορεί επίσης να

επηρεάσει την ευστάθεια των κτιρίων σε ακραίες περιmώσεις (International Energy
Agency, 1998).
Δημιουργία μlκροσεισμικότητας

Είναι πιθανό, εξαιτίας της επανεισαγωγής των γεωθερμικών ρευστών στον

ταμιευτήρα, να προκληθούν μικροσεισμοί στην περιοχή των εργασιών, καθώς το

γεωθερμικό ρευστό κατά την επανεισαγωγή δρα ως λιπαντικό για τα υπερκείμενα

πετρώματα. Επειδή τα περισσότερα γεωθερμικά πεδία βρίσκονται σε σεισμογενείς

περιοχές, θεωρείται πιθανόν αυτοί οι μικροσεισμοί να «ανακουφίζουν» τις τοπικές

συνθήκες και έτσι να συνδράμουν στην αποφυγή μεγαλύτερου σεισμού.

Υδροθερμικές εκρήξεις

Αποτελούν σχετικά σπάνιο φαινόμενου, ωστόσο θεωρούνται πιθανός κίνδυνος σε

πεδία υψηλής ενθαλπίας. Υδροθερμικές εκρήξεις συμβαίνουν όταν η πίεση του ατμού

στα υδροφόρα στρώματα κοντά στην επιφάνεια εκτινάσσει το εδαφικό υλικό με

αποτέλεσμα τη δημιουργία κρατήρων. Οι διαστάσεις των κρατήρων μπορεί να

κυμαίνονται από 5m  500m διάμετρο και βάθος έως 500m (αν και στις περισσότερες

περιmώσεις έχουν βάθος μικρότερο των 10m) (International Energy Agency, 1998).
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Αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τα στάδια έρευνας και

ανάπτυξης των γεωθερμικών πεδίων

Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που οφείλονται στις γεωτρητικές εργασίες κατά τα

στάδια της έρευνας και ανάπτυξης γεωθερμικών πεδίων είναι προσωρινές και παύουν

να υφίστανται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αυτών. Επιπλέον κατά τα στάδια

αυτά, έτσι ώστε να μην υπάρξει επιβάρυνση και ρύπανση του εδάφους και του

υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα από τη λάσπη διάτρησης και από τα στερεοποιημένα

άλατα, απαιτούνται τεχνητές λίμνες απόλυτα στεγανοποιημένες (Οδηγία 2006/21/ΕΚ,

Οδηγία 2004/35/ΕΚ). Η επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών στον ταμιευτήρα

διασφαλίζει τον περιορισμό των φαινομένων καθίζησης, ενώ η διατήρηση της πίεσης

στον ταμιευτήρα μπορεί συνεισφέρει στην απομάκρυνση του ενδεχομένου εμφάνισης

υδροθερμικών εκρήξεων.

7.2 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις της λειτουργίας γεωθερμικού σταθμού

ηλεκτροπαραγωγης και η αντιμετώπιση τους

Στο κεφάλαιο 2 «2. Τύποι συστημάτων γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής» έχουν

παρουσιαστεί οι κυριότερες διατάξεις εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων για

παραγωγή ηλεκτρισμού, οι οποίες είναι: Ξηρού ατμού(dry steam),υγρού ατμού(sίngle

flash, double flash), δυαδικού κύκλου(bίnary CΥcle).Στους δύο πρώτους τύπους

εγκαταστάσεων εκπέμπεται ατμός και ποσότητες αερίων, ενώ στο τρίτο τύπο δεν

υπάρχουν εκπομπές αερίων καθώς οι διατάξεις αυτές είναι κλειστά συστήματα.

Ωστόσο, οι περιβαλλοντικές επιδράσεις κατά τα στάδια της έρευνας και ανάπτυξης των

πεδίων είναι σε μεγάλο βαθμό οι ίδιες σε όλους τους τύπους εκαταστάσεων. Το

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εκδώσει σειρά κατευθυντήριων οδηγιών (2004/107/ΕΚ,

2000l69/EK, 1999/301ΕΚ) σχετικά με τις οριακές τιμές διοξειδίου του θείου, διοξειδίου

του αζώτου και οξειδίων του αζώτου, μονοξειδίου του άνθρακα, αρσενικού και

υδραργύρου στον αέρα του περιβάλλοντος, όπου θεσπίζονται μέγιστα επιτρεπόμενα

και επιθυμητά όρια συγκεντρώσεων των αέριων ουσιών. Οι οδηγίες αυτές έχουν

κυρωθεί με νόμους και από το Ελληνικό Κράτος.

Στον πίνακα 20 παρουσιάζονται συνοπτικά ο βαθμός επίδρασης της λειτουργίας ενός

γεωθερμικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής.

Τα μη συμπυκνώσιμα αέρια που εμπεριέχονται στον γεωθερμικό ατμό και μπορούν να

απελευθερωθούν στην ατμόσφαιρα είναι κυρίως διοξείδιο του άνθρακα και υδρόθειο.

Επίσης, υπάρχει περίπτωση να περιέχουν αμμωνία, υδρογόνο, άζωτο, μεθάνιο και

ραδόνιο σε δευτερεύουσες ποσότητες, καθώς επίσης και mητικά σωματίδια βορίου,

αρσενικού και υδραργύρου.

Υδρόθειο (H2S): Η εκπομπή ποσοτήτων υδρόθειου στον ατμοσφαιρικό αέρα αποτελεί

ένα ιδιαίτερα σημαντικό και σύνηθες πρόβλημα στις εγκαταστάσεις γεωθερμικής
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ηλεκτροπαραγωγής. Η εκπομπή υδρόθειου επιδρά αρνητικά στο έδαφος, στην

χλωρίδα και στην πανίδα και η έντονη και χαρακτηριστική οσμή του γίνεται αισθητή

από τον άνθρωπο σε μικρές συγκεντρώσεις (μικρότερες από 0,03 ppmv). Επίσης,

επιταχύνει τη διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών και αποκλείει τη χρήση ορισμένων

μεταλλικών υλικών. Σε μεγάλες άυγκεντρώσεις αποτελεί άμεσο κίνδυνο για τη ζωή των

εργαζομένων στις εγκαταστάσεις του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής. Οι εκπομπές

υδρόθειου αποτέλεσαν έναν από τους βασικούς λόγους για την στροφή της κοινής

γνώμης των κατοίκων της Μήλου εναντίον της εγκατάστασης γεωθερμικού σταθμού

ηλεκτροπαραγωγής στο νησί. (International Energy Agency, 1998, Φυτίκας &
Ανδρίτσος, 2004)

Πίνακας 20 περιβαλλοντικές επιδράσεις της λειτουργίας γεωθερμικού σταθμού

ηλεκτροπαραγωγής(ΝοοrοlΙahί & Yousefi, 2003, Dickson & FaneIIi, 2004)

Πιθανή Βαθμός

επίδραση επίδρασης

έδαφος χλωρίδ πανίδα Έδαφος νερό αέρας θόρυβος οmική

α

Εργοστάσιο Μ Μ Μ Μ Α Μ Υ Υ

ηλεκτροπαραγωγής

Εκπομπέςαερίων

Υδρόθειο Μ Μ Μ Χ Μ Μ-Υ Α Α

Διοξείδιο του άνθρακα Μ Α Μ Χ Μ Μ-Υ Α Α

Αμμωνία χ χ χ χ χ χ Α Α

Ραδόνιο Χ Χ χ χ χ Χ Α Α

Μεθάνιο Χ χ χ χ χ χ Α Α

Αρσενικό Χ χ χ χ χ χ Α Α

Υδράργυρος Χ Χ χ χ χ Χ Α Α

Βόριο Μ Μ Μ χ χ χ Α Α

Υγρά απόβλητα

Τοξικά στοιχεία Μ Μ Μ Υ Υ Α Α Μ-Υ

Θερμοκρασία Α Μ Μ Α Υ Α Α Α

Στερεά απόβλητα Μ Μ Μ Μ Υ Α Α Μ-Υ

χρήσεις γης Υ Μ Μ Υ Α Α Α Α

Σημειωση: ο ορος χ αντιστοιχεl σε χαμηλο βαθμο επιδρασης, ο Μ σε μετριο, ο ορος

Α σε αμελητέο και ο Υ σε υψηλό

Κρίνεται συνεπώς αναγκαίος ο έλεγχος των εκπομπών υδρόθειου, ο οποίος

επιτυγχάνεται με χρήση μεθόδων αντιρρύπανσης. Οι διαθέσιμες τεχνολογίες

δέσμευσης του υδρόθειου μπορούν γενικά να χωριστούν σε δύο κατηγορίες αυτές

που απομακρύνουντο H2S από τα απαέρια (πρωτογενής καθαρισμός) και αυτές που
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απομακρύνουν το H2S που έχει διαλυθεί στο συμπύκνωμα ή στο μίγμα

συμπυκνώματος-νερού ψύξης (δευτερογενής καθαρισμός). Βασικές διεργασίες που

χρησιμοποιούνται για τη δέσμευση του υδρόθειου είναι:

α) Διεργασία Stretford: Η διεργασία Stretford είναι μία διαδικασία αποθείωσης υγρού

τύπου που χρησιμοποιείται σε διάφορες βιομηχανίες κατά την οποία το υδρόθειο

αφαιρείται από τον ατμό του αερίου και ανακτάται το θείο. Πρόκειται για διαδικασίες

αποθείωσης με άριστη απόδοση (σχεδόν 99,9%).Με τη μέθοδο αυτή μπορεί να

απομακρυνθεί το H2S από τα απαέρια του συμπυκνωτή. Για μονάδες με εναλλάκτη

έμμεσης επαφής, οι οποίες τροφοδοτούνται με σχετικά καθαρό ατμό που δεν περιέχει

ΝΗ3, η μονάδα Stretford μπορεί να επιτυγχάνει τον απαιτούμενο βαθμό

απομάκρυνσης του H2S χωρίς δευτερογενή καθαρισμό

β) Δευτερογενής καθαρισμός Ο καθαρισμός του συμπυκνώματος και νερού ψύξης

από το διαλυμένο H2S επιτυγχάνεται συνήθως με οξείδωσή του προς στοιχειακό θείο.

Η οξείδωση μπορεί να γίνει με τρισθενή ιόντα σιδήρου που εισάγονται στο κύκλωμα

με τη μορφή χηλικών συ μπλόκων. Στη συνέχει τα ιόντα σιδήρου αναγεννώνται με

ατμοσφαιρικό οξυγόνο στον πύργο ψύξης. Τα κυριότερα τεχνικά προβλήματα αυτής

της μεθόδου καθαρισμού είναι η μείωση του χρόνου ζωής της εγκατάστασης λόγω

διάβρωσης και τα προβλήματα αποφράξεων από το κολλοειδές θείο που παράγεται.

Βελτίωση της μεθόδου αυτής είναι η διεργασία καύσης/έκπλυσης. Το H2S καίγεται

προς διοξείδιο του θείου (S02), το οποίο δεσμεύεται σε πλυντρίδα (scrubber) με το

σχηματισμό θειώδους και θειϊκού οξέος. Εν συνεχεία, χρησιμοποιούνται χηλικές

ενώσεις σιδήρου για το σχηματισμό θειοθειϊκών αλάτων (S2032). Το κύριο προϊόν της

διεργασίας είναι διάλυμα θειοθειϊκών, το οποίο επανεισάγεται στον ταμιευτήρα με το

συμπύκνωμα. Κάτω από ορισμένες συνθήκες, το παραγόμενο με τη μέθοδο θειϊκό οξύ

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη μείωση του ρΗ των γεωθερμικών νερών και τον

έλεγχο της δημιουργίας επικαθίσεων.(Φυτίκας & Ανδρίτσος, 2004).
Διοξείδιο του άνθρακα (C02): οι εκπομπέςC02 από γεωθερμικές μονάδες είναι κατά

πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες εκπομπές ατμοηλεκτρικών μονάδων και

συγκρίνονταιευνοϊκά με τις εκπομπές (έμμεσες ή άμεσες) από άλλες μορφέςΑΠΕ . Οι
γεωθερμικές μονάδες νέας γενιάς εκπέμπουν λιγότερο από 0,5 kg C02 ανά MWh,
συγκρινόμενες με τα 1000 kg περίπου C02 ανά MWh που εκπέμπονται από

ατμοηλεκτρικούςσταθμούςπου χρησιμοποιούνάνθρακα. Η ποσότητα των εκπομπών

εξαρτάται από τα χαρακτηριστικάτου πεδίου και από το είδος της χρησιμοποιούμενης

διάταξης για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. (Φυτίκας& Ανδρίτσος, 2004)
Για τον περιορισμό της περιεκτικότητας των γεωθερμικών ρευστών από το διοξείδιο

του άνθρακα, μπορεί να εφαρμοστεί η υγρή λεγόμενη επανεισαγωγή των αερίων στον

ταμιευτήρα. Με τη μέθοδο αυτή, το C02 διαλύεται στο θερμό αλμόλοιπο, το οποίο εν

συνεχεία επανεισάγεταιστον ταμιευτήρα. (International Energy Agency, 1998).
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Άλλα αέρια: εκτός των προαναφερθέντων αερίων εκπομπών, από γεωθερμικές

διατάξεις ηλεκτροπαραγωγής εκπέμπονται συνήθως περιορισμένες ποσότητες

αμμωνίας και ραδόνιου. Η αμμωνία μπορεί να προκαλέσει ερεθισμούς στα μάτια και

στο αναπνευστικό σύστημα, ενώ το ραδόνιο είναι καρκινογόνο αν εισπνευσθεί.

Εκπέμπονται επίσης σε μικρές ποσότητες και χωρίς να προκαλούν προβλήματα

διάφορα μεταλλικά στοιχεία. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται το αρσενικό, το οποίο

είναι διαβρωτικό στο δέρμα και καρκινογόνο, το βόριο, το οποίο ερεθίζει το δέρμα και

τους βλεννογόνους υμένες και ο υδράργυρος η εισπνοή ή η κατάποση του οποίου

μπορεί να προκαλέσει νευρολογικές διαταραχές. Αν τα μεταλλικά στοιχεία αποτεθούν

στο έδαφος είναι πιθανόν να προκληθεί μόλυνση του υπόγειου υδροφόρου ορίζοντα.

Το βόριο είναι επίσης τοξικό στα φυτά σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις

(International Energy Agency, 1998).

7.2.2 γδάτινη και θερμική ρύπανση

Η απόρριψη του γεωθερμικού ρευστού μετά την άντληση και αξιοποίηση του αποτελεί

σημαντικό πρόβλημα προς επίλυση, καθώς τα γεωθερμικά ρευστά περιέχουν στις

περισσότερες περιπτώσεις χημικά και μεταλλικά στοιχεία, όπως αρσενικό, βόριο και

φθόριο. Επίσης, η θερμοκρασία των γεωθερμικών ρευστών, ακόμα και μετά την

εκμετάλλευση του θερμικού τους φορτίου είναι πολύ υψηλή για την απόθεση τους σε

φυσικούς αποδέκτες

Εκτός του προβλήματος της απόθεσης, υδάτινη ή θερμική ρύπανση είναι πιθανό να

προκύψει από τυχόν διαρροές των ρευστών. Διαρροές είναι πιθανότερο να συμβούν

στα αρχικά στάδια της εκμετάλλευσης του γεωθερμικού πεδίου, ως αποτέλεσμα της

αδυναμίας ελέγχου της εκροής ρευστών κατά την ανόρυξη των γεωτρήσεων. Διαρροές

είναι ακόμα πιθανό να υπάρξουν εξαιτίας της διάρρηξης σωληνώσεων παραγωγής ή

επανεισαγωγής καθώς και ως συνέπεια της μη αποτελεσματικής στεγανοποίησης των

χρησιμοποιούμενων τεχνητών λιμνών. διάτρησης ή των γεωθερμικών ρευστών

(DίΡίρρο, 2007).
Αντιμετώπιση υδάτινης και θερμικής ρύπανσης

Η επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών στον ταμιευτήρα αποτελεί την πλέον

ενδεδειγμένη μέθοδο διάθεσης τους(«Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών» Υ.Α.

Δ9Β/Φ166/0ικ20076/ΓΔΦΠ5258/329(ΦΕΚ Β' 153017112005)). Τα απορριπτόμενα

ρευστά μπορεί να είναι άλμη, συμπύκνωμα ατμού, μίγμα αυτών ή τέλος μίγμα με άλλο

διαθέσιμο νερό (για αραίωση τυχόν συστατικών. Σημαντικό πρόβλημα στη

συγκεκριμένη μέθοδο διαχείρισης των γεωθερμικών ρευστών αποτελεί ο σχηματισμός

αποθέσεων στις γεωτρήσεις επανεισαγωγής. Τα απορριπτόμενα ρευστά ρέουν στις

γεωτρήσεις επανεισαγωγή ς και επαναπροωθούνται στον γεωθερμικό ταμιευτήρα υπό

την επίδρασης της βαρύτητας και της υφιστάμενης πίεσης τους, είτε με τη χρήση

αντλιών. Επομένως οι αποθέσεις και η συνακόλουθη μείωση της διαμέτρου των
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γεωτρήσεων οδηγούν σε αύξηση της πτώσης πίεσης και τελικά στην πλήρη απόφραξη

των γεωτρήσεων. Οι αποθέσεις αυτές δημιουργούνται όταν επανεισάγεται υπέρκορη

άλμη ή όταν εισάγεται μίγμα συμπυκνώματος με άλλο νερό, που έχουν συστατικά των

οποίων η διαλυτότητα μειώνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας. Αποτέλεσμα του

σχηματισμού αποθέσεων είναι η περιορισμένη διάρκεια χρήσης μιας γεώτρησης

επανεισαγωγής. Ο χρόνος ημιζωής μίας γεώτρησης επανεισαγωγής ορίζεται ως το

χρονικό διάστημα μέσα στο οποίο η απαιτούμενη πίεση για την επανεισαγωγή

ρευστών με σταθερή παροχή έχει πια, λόγω αποθέσεων, διπλασιαστεί.

Στην περίmωση της μη επανεισαγωγής τους στον ταμιευτήρα, τα ρευστά πρέπει να

υποστούν επεξεργασία πριν από την διάθεση τους σε φυσικούς υδάτινους αποδέκτες.

Τα συστατικά εκείνα που υπολογίζεται ότι, μετά τη διάλυση, εξακολουθούν να

βρίσκονται σε συγκεντρώσεις πάνω από τα ανεκτά όρια θα πρέπει να δεσμευτούν με

χρήση κατά περίmωση κατάλληλων φυσικό-χημικών μεθόδων επεξεργασίας.

Συστατικά των οποίων οι συγκέντρωση απαιτεί έλεγχο είναι: η αμμωνία, πυριτικά και

κολλοειδή στερεά, το αρσενικό, βαρέα μέταλλα(Fe, Cr, Cd, CU, Pb, Hg), το μαγγάνιο,

το βόριο και το βάριο.

Στην περίπτωση της μη επανεισαγωγής των ρευστών στον γεωθερμικό ταμιευτήρα

είναι απαραίτητη η ψύξη τους. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με φυσική ψύξη σε τεχνητές

λίμνες.

7.2.3 Απόθεση στερεών αποβλήτων

Σε γεωθερμικές εγκαταστάσεις στερεά απόβλητα μπορεί να δημιουργηθούν από τις

εξής πηγές α) λάσπη γεωτρήσεων και θρύμματα των διατρυόμενων σχηματισμών

κατά τη διάρκεια της διάτρησης, β) απόβλητα από τις τεχνολογίες δέσμευσης του

υδρόθειου (πχ στοιχειακό θείο) και γ) στερεά άλατα από την απομάκρυνση των

διαλυμένων αλάτων στο γεωθερμικό νερό (π.χ. πυριτικά άλατα) ή από τον καθαρισμό

των σωληνώσεων από τις επικαθίσεις (ανθρακικό ασβέστιο, θειούχες ενώσεις βαρέων

μετάλλων, πυριτικές ενώσεις). Οι ποσότητες στερεών αποβλήτων δεν είναι ιδιαίτερα

μεγάλες, ειδικά όταν συγκρίνονται με απόβλητα από μονάδες που λειτουργούν με

συμβατικά καύσιμα και τα περισσότερα από αυτά δεν μπορούν να χαρακτηριστούν ως

τοξικά (Φυτίκας & Ανδρίτσος, 2004, Dickson & Fanelli, 2004).
Διαχείριση των στερεών αποβλήτων

Οι γεωθερμικοί σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής παράγουν κατά μέσο όρο 45 kg στερεών

αποβλήτων ανά MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα βαρέα μέταλλα που

υπάρχουν στα στερεά απόβλητα είναι δυνατόν να απομακρυνθούν μέσω της

αφυδάτωσης και στη συνέχεια της απόπλυσης των στερεών αποβλήτων. Το νερό που

χρησιμοποιείται για την απόπλυση των βαρέων μετάλλων, επανεισάγεται στον

ταμιευτήρα και τα εναπομείναντα στερεά, κυρίως πυριτικό οξύ, διατίθενται στην

τσιμεντοβιομηχανία ως υλικό πλήρωσης στο τσιμέντο που χρησιμοποιείται για την
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κατασκευή δρόμων και αντιπλημμυρικών έργων. Επίσης, ο ψευδάργυρος

διαχωρίζεται και πωλείται σε υψηλή τιμή. Τα άλατα που περιέχονται στα γεωθερμικά

ρευστά κρυσταλλώνονται, απομακρύνονται και ανακυκλώνονται. Όταν υδροθερμικός

ατμός συμπυκνώνεται, προκαλώντας την καθίζηση των διαλυμένων στερεών,

παράγεται λάσπη με υψηλή περιεκτικότητα σε πυριτικά συστατικά, χλωρικά, αρσενικό,

υδράργυρο, νικέλιο και άλλα τοξικά βαρέα μέταλλα. Η ενδεδειγμένη διαδικασία

απόθεσης της λάσπης αυτής περιλαμβάνει την ξήρανση της και στη συνέχεια

μεταφορά σε χώρους με ειδική άδεια απόθεσης τοξικών αποβλήτων.

7.2.4 Χρήση γης, οmική ρύπανση και θόρυβος

Η εγκατάσταση των γεωθερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής πραγματοποιείται

στην τοποθεσία όπου εντοπίζεται το γεωθερμικό επίπεδο ενδιαφέροντος. Η συνολική

έκταση που απαιτείται για την αξιοποίηση ενός γεωθερμικού πεδίου, που περιλαμβάνει

την εγκατάσταση της μονάδας, το χώρο των γεωτρήσεων, τις σωληνώσεις μεταφοράς

και τους δρόμους πρόσβασης είναι γενικά μικρότερη από την έκταση της γης που

απαιτούν άλλες μορφές ενέργειας, ιδιαίτερα αν συνυπολογίσει κανείς τις εκτάσεις που

απαιτούνται για την εξόρυξη και την αποθήκευση των καυσίμων ή τη δημιουργία

φραγμάτων και τεχνητών λιμνών. Το ίδιο ισχύει και για την οπτική ρύπανση από τις

γεωθερμικές μονάδες. Το κυριότερο ορατό τμήμα μίας μονάδας είναι ο πύργος ψύξης.

Κατά μέσο όρο, μία γεωθερμική μονάδα καταλαμβάνει έκταση περίπου 400 m2
(πίνακας 21) για την παραγωγή ενέργειας 1 GWh για 30 χρόνια.

Πίνακας 21 α11αιτήσεις σε έκταση γης για τεχνολογίες 11αραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε m2/GWh
για 30 χρόνια (Φυτίκας& Ανδρίτσος, 2004)
Μορφή ενέργειας Απαιτούμενη έκταση γης σε m2/GWh
Άνθρακας* 3640
Βιοαέριο 3600
Ηλιακά -θερμικά 3560
φωτοβολταικά 3237
Αιολική 1335
Γεωθερμία 404

*περιλαμβάνει και την εξόρυξη των καυσίμων

Αντιμετώπιση θεμάτων που σχετίζονται με τη χρήση γης και τα επίπεδα θορύβου

Η χρήση γης για την ανάπτυξη της γεωθερμίας μπορεί να ελαχιστοποιηθεί με τον

περιορισμό της περιοχής των γεωτρήσεων (χρήση κατευθυνόμενων τεχνικών

διάτρησης) και με την αύξηση της δυναμικότητας των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής

(International Energy Agency, 1998).
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Κατά τη λειτουργία μιας γεωθερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, τα επίπεδα

θορύβου είναι αρκετά υψηλά. Οι σημαντικότερες πηγές θορύβου είναι οι ανεμιστήρες

του πύργου ψύξης, ο εκτοξευτής ατμού και ο βόμβος από τη λειτουργία των

ατμοστροβίλων. Ο έλεγχος των επιπέδων θορύβου επιτυγχάνεται με χρήση

σιγαστήρων.

8. Κοινή γνώμη και αξιοποίηση γεωθερμικών πεδίων

8.1 Γεωθερμική ενέργεια και τοπικές κοινωνίες

Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγήςαντιμετωπίζονται διαχρονικά με καχυποψία από

το κοινό. Περιβαλλοντικές οργανώσεις, τοπικές κοινότητες και αρχές έχουν εναντιωθεί

σε πολλές περιπτώσεις στην ανάπτυξη και υλοποίηση ενεργειακών προγραμμάτων.

Βασική θέση των περιβαλλοντικών οργανώσεων αποτελεί η υποστήριξη των

τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, έναντι συμβατικών μεθόδων, δεδομένου

ότι είναι ανεξάντλητες και περιβαλλοντικά φιλικές. Ωστόσο, σε πολλές περιπτώσεις η

υλοποίηση προγραμμάτων ανάπτυξης ΑΠΕ δεν έχει πραγματοποιηθεί με το βέλτιστο

δυνατό τρόπο, με αποτέλεσμα την εμφάνιση κοινωνικών αντιδράσεων. Είναι

σημαντικό να σημειωθεί ότι η άποψη του κοινού μπορεί να μοιραστεί ανάμεσα στις

αντιπροσωπευτικές εθνικές απόψεις, όπου, συνήθως, τα θέματα λαμβάνονται υπόψη

με ένα περισσότερο γενικό και απόμακρο τρόπο, και στις τοπικές απόψεις, οι οποίες

στηρίζονται στην πιθανή ή στην πραγματική εμπειρία από συγκεκριμένα έργα

ανάπτυξης.

Η πρακτική εμπειρία δείχνει ότι το κοινό και ιδιαίτερα το τοπικό θεωρεί τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις θέμα μείζονος σημασίας Η κοινωνική αποδοχή των

ανανεώσιμων μορφών ενέργειας συχνά χαρακτηρίζεται από το σύνδρομο ΝΙΜΒΥ (Not
In ΜΥ Backyard). Το φαινόμενο χαρακτηρίζει την κοινωνική αντίδραση σε

ανεπιθύμητες δράσεις (έργα) που συχνά χαρακτηρίζονται και ως «τοπικά

ανεπιθύμητες χρήσεις γης» (Locally Unwanted Land Uses  LULUs). Οι αντιδράσεις

τύπου LυLυ συχνά συνδέονται με σχεδιασμούς έργων που χαρακτηρίζονται ότι έχουν

αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, όπως για

παράδειγμα βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας,

μεγάλης κλίμακας αγροτικές καλλιέργειες ή μονάδες διαχείρισης αποβλήτων.

Αντιδράσεις τύπου ΝΙΜΒΥ διεγείρονται από έργα όπως κέντρα αποτοξίνωσης,

ψυχιατρικά νοσοκομεία, φυλακές, οίκους ανοχής ή άσυλα αστέγων που απευθύνονται

(εξυπηρετούν) μικρό σχετικά μέρος του πληθυσμού. Οι αντιτιθέμενοι σε τέτοιου είδους

έργα συνήθως προβάλλουν το επιχείρημα ότι ένα τέτοιο εγχείρημα δεν είναι αναγκαίο,

δεν αρμόζει στα χαρακτηριστικά της περιοχής, ο τρόπος λειτουργίας είναι ανεπαρκής,

ή τέλος ότι τα αποτελέσματά του θα είναι επιζήμια Κύριο αντικείμενο ανησυχίας

αποτελούν οι κίνδυνοι για την υγεία των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας που ενδέχεται
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να ενέχει η νέα εγκατάσταση στην περιοχή. Επιπλέον, σε πολλές περιπτώσεις

αντιδράσεων τύπου LULU, καταγράφονται φόβοι όπως:

1. πτώση των τιμών στις ιδιοκτησίες

2. αδυναμία της τοπικής κοινότητας να αντισταθεί σε άλλες μελλοντικές ανεπιθύμητες

χρήσεις γης όταν δεν θα μπορεί να αποσοβήσει την προτεινόμενη

3. επιβάρυνση στην ποιότητα ζωής λόγω θορύβου, αυξημένου κυκλοφοριακού ή

δυσοσμίας

4. αισθητική επιβάρυνση του τοπίου του χώρου της τοπικής κοινωνίας

5. πρόσθετες απαιτήσεις από τον προϋπολογισμό της κοινότητας (οικονομική

επιβάρυνση) ή επιβάρυνση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πολιτών της.

Η έλλειψη εμπιστοσύνης των τοπικών κοινωνιών προς τους υπεύθυνους για την

ανάπτυξη του εκάστοτε έργου φορείς είναι βασικός παράγοντας έντασης των

φαινομένων ΝΙΜΒΥ. Σε πολλές περιπτώσεις ανάπτυξης έργων εκμετάλλευσης ΑΠΕ η

κοινωνία είναι θετικά προσανατολισμένη ως προς το ενδεχόμενο υλοποίησης ενός

τέτοιου, αλλά εκφράζει έντονες αμφιβολίες ως προς τους πολιτειακούς φορείς και τις

ανάδοχες εταιρίες που εμπλέκονται.

8.1.1 Η στάση των κατοίκων της Μήλου

Μετά τον εντοπισμό του ιδιαίτερα υψηλού γεωθερμικού δυναμικού της Μήλου, η

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, ξεκίνησε την κατασκευή σταθμού

ηλεκτροπαραγωγής, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για το νησί και το

ευρύ νησιωτικό σύμπλεγμα. Ωστόσο, η κύρια γεώτρηση ορύχθηκε στην περιοχή της

Ζεφυρίας, πολύ κοντά στη μεγαλύτερη πόλη του νησιού, τον Αδάμαντα, όπου είχε

μόλις ξεκινήσει η τουριστική ανάπτυξη. Επιπλέον, η αρνητική εμπειρία του κοινού από

τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις (το μεγαλύτερο τμήμα του νησιού είχε ήδη υποστεί

επιδράσεις από την τοπική μεταλλευτική δραστηριότητα), είχε σαν αποτέλεσμα τη

σφοδρή αντίδραση των κατοίκων ως προς το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής. Αιτίες της

αρνητική τοποθέτησης του κοινού ήταν η ιδιαίτερα επιβαρημένη ατμόσφαιρα,

οφειλόμενη στην ανεξέλεγκτη διαρροή υδρόθειου και άλλων επικίνδυνων αερίων από

τη γεώτρηση, τη ρύπανση των επιφανειακών νερών (βρόχινο νερό και νερό

υδατοδεξαμενών) με αρσενικό και θειϊκά ιόντα και την απόθεση μεγάλων ποσοτήτων

υγρών και στερεών αποβλήτων στον όρμο της Αγίας Κυριακής. Αποτέλεσμα των

ανωτέρω επιmώσεων, ήταν η δημιουργία έντονων διαμαρτυριών, με συγκεντρώσεις

και απεργίες, οι οποίες διήρκεσαν 2 περίπου χρόνια (1987 1989) και οδήγησαν στην

επιβολή παύσης λειτουργίας του πιλοτικού σταθμού. Μέχρι και σήμερα, 20 περίπου

χρόνια μετά, οι αρνητικές αντιδράσεις των κατοίκων δεν έχουν επιλυθεί. Ψήφισμα του

Δημοτικού Συμβουλίου που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2011 εξέφρασε την κάθετη

αντίθεση της δημοτικής Αρχής και της τοπικής κοινωνίας στην εκμετάλλευση του

γεωθερμικού δυναμικού στο νησιωτικό σύμπλεγμα «Μήλος-Κίμωλος-Πολύαιγος» από
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τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ.Το ψήφισμα κάνει ειδική αναφορά στο αποτυχημένο και

καταστροφικό εγχείρημα της δεκαετίας του 1980 και δηλώνει ότι η Μήλιοι διατηρούν το

"αναφαίρετο δικαίωμα να αποφασίζουν για τον τόπο τους και την υγεία των παιδιών

τους".

8.1.2 Η στάση των κατοίκων της Νισύρου

Η Νίσυρος διαθέτει επίσης υψηλό γεωθερμικό δυναμικό. Και σ' αυτή την περίπτωση,

η ΔΕΗ πρότεινε την κατασκευή σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με σκοπό

να επιλύσει τα προβλήματα ομαλής ηλεκτροδότησης τόσο στην Κω (γειτονικό νησί),

με έντονα αναπτυσσόμενο τουρισμό, αλλά και της ίδιας της Νισύρου. Το 1983
ορύχθηκαν δύο γεωτρήσεις στην περιοχής της καλδέρας του ηφαιστείου, όπου

αποτελεί τον κύριο πόλο έλξης για τους τουρίστες του νησιού. Όπως στη Μήλο, έτσι

και στη Νίσυρο, οι κάτοικοι αντέδρασαν στο σχέδιο κατασκευής του σταθμού

ηλεκτροπαραγωγής. Στόχος όλων των αντιρρήσεων και της αρνητικής τοποθέτησης

μεγάλης μερίδας των Νισυρίων ήταν η προστασία του περιβάλλοντος από ρύπους

επιβλαβείς για την υγεία των κατοίκων σε συνδυασμό με την πιθανότητα πρόκλησης

σεισμικής ή και ηφαιστειακής δραστηριότητας από τη διατάραξη της ισορροπίας του

ηφαιστείου. Η εμπειρία από τις δοκιμαστικές γεωτρήσεις στο νησί και ο απόηχος των

περιβαλλοντικών προβλημάτων από την προσπάθεια εκμετάλλευσης του

γεωθερμικού πεδίου της Μήλου, οδήγησε τους κατοίκους της Νισύρου να εκφράσουν

την αντίθεσή τους σε κάθε σκέψη εκμεταλλεύσεως του δυναμικού αυτού, με

δημοψήφισμα που διενεργήθηκε το Μάιο του 1997 και είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Η

αντίδραση των τοπικών φορέων και των κατοίκων του νησιού ήταν σφοδρότατη, όταν

το 2011 εκδόθηκε Υπουργική απόφαση από τον τότε υφυπουργό Περιβάλλοντος,

Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάwη Μανιάτη, σύμφωνα με την οποία

προβλεπόταν εγκατάσταση γεωθερμικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο νησί από

την ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα να προσφύγει

με ένδικα μέσα κατά της συγκεκριμένης Υπουργικής Απόφασης και του όλου

σχεδιασμού για την εκμετάλλευση του γεωθερμικού πεδίου υψηλής ενθαλπίας στη

Νίσυρο, ενώ για τον σκοπό αυτό συγκροτήθηκε Επιτροπή, στην οποία ανατέθηκε ο

συντονισμός όλων των απαραίτητων ενεργειών, για την ματαίωση των κυβερνητικών

σχεδίων. Η αντίδραση των κατοίκων αποτέλεσε παράγοντα που συνέβαλε στην ως

σήμερα μη διεκπεραίωση του έργου.

8.2 Κοινωνική έρευνα στις νήσους Μήλο και Νίσυρο.

Στα πλαίσια της διδακτορικής διατριβής «Γεωθερμία-βιώσιμη ανάπτυξη και τοπικές

κοινωνίες» της Ολυμπίας Πολύζου πραγματοποιήθηκε καταγραφή των απόψεων των

κατοίκων της Μήλου και της Νισύρου με τη χρήση των μεθόδων κοινωνικής έρευνας.

Η έρευνα διεξήχθη από 17/5/2004 έως 28/5/2004 στη Μήλο και από 21/9/2004 έως
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24/9/2004 στη Νίσυρο, με την τεχνική του τηλεφωνικού ερωτηματολογίου. Στόχος της

κοινωνικής έρευνας ήταν η καταγραφή και η ανάλυση των απόψεων των κατοίκων των

δύο νησιών σχετικά με τα θέματα της ανάπτυξης της γεωθερμίας της περιοχής,

προκειμένου να εντοπισθούν και να αξιολογηθούν τα κυρίαρχα προβλήματα που

προκαλούν τις αντιδράσεις. Η κοινωνική έρευνα αποτελεί αναγνωρισμένο

μεθοδολογικό εργαλείο για την τεκμηρίωση κοινωνιολογικών επιχειρημάτων.

Μήλος

χαρακτηριστικά της έρευνας

Η Μήλος βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο των Κυκλάδων, απέχει 86 ναυτικά μίλια από

το λιμάνι του Πειραιά και η έκτασή της είναι περίπου 151 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Ο

πληθυσμός της ανέρχεται σε 4.771 κατοίκους και είναι συγκεντρωμένος στο 40% της

εκτάσεως της βορειοανατολικήςπλευράς του νησιού. Πρωτεύουσα της είναι η Πλάκα

και μεγαλύτερο λιμάνι ο Αδάμαντας.

Το δείγμα της κοινωνικής έρευνας είναι αντιπροσωπευτικότου πληθυσμού του νησιού,

αναφορικά με την ηλικία, το φύλο τον τομέα επαγγελματικής απασχόλησης και του

μορφωτικού επιπέδου. Αναφορικά με τον τομέα επαγγελματικής απασχόλησης, το

δείγμα των ερωτηθέντων διαχωρίζεται ανάλογα με το αν οι ερωτηθέντες

δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού ή όχι (πίνακας 22). Το δείγμα

αποτελείται από 250 άτομα.

Πίνακας 22 κατανομή του δείΥματος ανάλΟΥα με την ενασχόληση των ερωτηθέντων με τον τουρισμό

Ενασχόληση με τον τουρισμό Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό %
ερωτηθέντων

Ναι 71 28,40
Όχι 1179 71,60
Σύνολο 250 100

Νίσυρος

χαρακτηριστικά της έρευνας

Η Νίσυρος, ένα από τα Δωδεκάνησα, βρίσκεται στο νότιο-ανατολικό Αιγαίο (Γ.Π.360

33’ βόρεια, Γ.Μ. 270 1Ο' ανατολικά). Έχει έκταση 42 τετραγωνικά χιλιόμετρα, υψόμετρο

698 μέτρα και πληθυσμό 948 κατοίκους. Πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μανδράκι,

όπου βρίσκεται και το λιμάνι. Η Νίσυρος ανήκει στην ομάδα των Νοτίων Σποράδων,

και βρίσκεται δυτικά της Ρόδου, ανάμεσα στην Κω, Τήλο και Αστυπάλαια.
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Το δείγμα που ελήφθη ήταν αντιπροσωπευτικό των χαρακτηριστικών του πληθυσμού

της περιοχής αναφορικά με την ηλικία, το φύλο τον τομέα επαγγελματικής

απασχόλησης και του μορφωτικού επιπέδου. Αναφορικά με τον τομέα επαγγελματικής

απασχόλησης, το δείγμα των ερωτηθέντων διαχωρίζεται· ανάλογα με το αν οι

ερωτηθέντες δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού ή όχι (πίνακας 23). Το
δείγμα αποτελείται από 90 άτομα.

Πίνακας 23 Κατανομή του δείγματος ανάλογα με την ενασχόληση TWV ερωτηθέντωνμε τον τουρισμό

Ενασχόληση με τον τουρισμό Αριθμός ερωτηθέντων Ποσοστό %
ερωτηθέντων

Ναι 31 34,44
Όχι 59 65,56
Σύνολο 90 100

8.2.1 Συμπεράσματα της κοινωνικής έρευνας ανά ενότητα ερωτήσεων

Από την έρευνα κοινής γνώμης που πραγματοποιήθηκε στις νήσους Μήλο και Νίσυρο,

προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα, που αφορούν στην εκτίμηση του κοινού για τα

θέματα που σχετίζονται με την ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας στις δύο περιοχές.

Οι θεματικές ενότητες του ερωτηματολογίου είναι οι εξής Η γνώση περί γεωθερμίας

και ο τρόπος ενημέρωσης, Γεωθερμία και περιβάλλον, Επίδραση της γεωθερμίας και

η βαρύτητα της στις υφιστάμενες οικονομικές δραστηριότητες, Ανταπόκριση του κοινού

σε νέες δραστηριότητες, Στάση του κοινού ως προς το ενδεχόμενο αξιοποίησης του

γεωθερμικού δυναμικού Τα βασικά συμπεράσματα της κοινωνικής έρευνας

παρουσιάζονται ανά θεματική ενότητα:

� Η γνώση περί γεωθερμίας και ο τρόπος ενημέρωσης

Ο πληθυσμός της Μήλου και της Νισύρου, σε πολύ μεγάλο ποσοστό (86,8% και 95%
αντίστοιχα), γνωρίζει σωστά το αντικείμενο της γεωθερμίας, ανεξαρτήτως ηλικίας,

μορφωτικού επιπέδου και τομέα απασχόλησης.

Κύρια πηγή πληροφόρησης και γνώσης αποτελεί η προσωπική εμπειρία και τα

βιωματικά δεδομένα του κοινού (Μ=79%, Ν=72%). Ιδιαίτερα μικρός είναι ο ρόλος του

Σχολείου ο οποίος εντοπίζεται στις νεαρές ηλικίες, ενώ η επίδραση του έντυπου και

ηλεκτρονικού τύπου είναι ασήμαντη και τούτο συναρτάται άμεσα με την ανυπαρξία

πολιτικής αλλά και ενδιαφέροντος για παρεμβατικές δράσεις από πλευράς της

Πολιτείας στον τομέα της ενημέρωσης.

� Γεωθερμία και περιβάλλον

Η συντριπτική πλειοψηφία του κοινού της Μήλου (ποσοστό 82,5%) θεωρεί τη

γεωθερμία ως μία ρυπογόνο δραστηριότητα, ανεξαρτήτως ηλικίας. Η επικέντρωση στο

διαχωρισμό ενασχόλησης ή όχι με τον τουρισμό δεν πιστοποιεί κάποια εντονότερη

περιβαλλοντική ευαισθησία και επομένως, δεν τεκμηριώνει την άποψη που
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προβάλλεται σχετικά με προκαταλήψεις και αγκυλώσεις λόγω της τουριστικής

ανάπτυξης του νησιού. Στη Νίσυρο, η κατάσταση είναι λίγο διαφοροποιημένη. Οι

ερωτώμενοι πιστεύουν ότι η εκμετάλλευση της γεωθερμίας έχει επιmώσεις στο

περιβάλλον σε μικρότερο, όμως, βαθμό (ποσοστό 68,2%), με τις νεαρές ηλικίες «30
ετών) να είναι απόλυτα θετικά τοποθετημένες. Σε σχέση με την ενασχόληση ή όχι με

τον τουρισμό παρατηρείται εντονότερη συγκριτικά περιβαλλοντική ευαισθησία από

τους ασχολούμενουςμε τον τουρισμό.

Σημαντικότερες πηγές επιβάρυνσης θεωρούνται η αέρια ρύπανση και η ρύπανση

εδάφους/νερών και στις δύο περιοχές. Η κατάταξη, αναδεικνύει κρίσιμη την αέρια

ρύπανση (Μ=81%, Ν=98%), αποτέλεσμα βιωματικών εμπειριών.

� Επίδραση της γεωθερμίας και η βαρύτητα της, στις υφιστάμενες οικονομικές

δραστηριότητες

Οι οικονομικές δραστηριότητες που φαίνεται να βάλλονται περισσότερο, είναι αυτές

που σχετίζονται με τις καλλιέργειες και την αλιεία. Σοβαρή αντίφαση του κοινού, εάν

ληφθούν υπόψη οι απαντήσεις που δόθηκαν σε σχέση με τους παράγοντες που

επηρεάζουν το περιβάλλον. Ο τουρισμός φαίνεται να επηρεάζεται λιγότερο, παρά το

γεγονός ότι η αέρια ρύπανση εκτιμάται ως το σημαντικότερο πρόβλημα στο

περιβάλλον.

Στη Μήλο, οι περισσότεροι από τους ερωτηθέντες θεωρούν ότι η ανάπτυξη

γεωθερμικών δραστηριοτήτων στο νησί θα επηρέαζε αρνητικά τις καλλιέργειες και την

αλιεία, με ποσοστό 54,4% και 43,8% αντίστοιχα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση

για τις επιπτώσεις στον τουρισμό, όπου οι απόψεις των ερωτηθέντων είναι σχεδόν

ισοκατανεμημένες.

Στη Νίσυρο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η ανάπτυξη γεωθερμικών

δραστηριοτήτων στο νησί θα επηρέαζε αρνητικά τις καλλιέργειες και την αλιεία, με

ποσοστό 56,5%. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εκτίμηση για τις επιπτώσεις στον

τουρισμό, όπου οι απόψεις των ερωτηθέντων είναι σχεδόν ισοκατανεμημένες, έχοντας

μικρό προβάδισμα η θετική άποψη.

� Ανταπόκριση του κοινού σε νέες δραστηριότητες

Από όλες τις χρήσεις που μπορούν να προέλθουν από την εκμετάλλευση της

γεωθερμικής ενέργειας, το κοινό επιλέγει εκείνες που πρακτικά αντανακλούν ανάγκες

της καθημερινότητας (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και αφαλάτωση). Στη Νίσυρο

μάλιστα, αποτελούν μοναδικές επιλογές. Στην περίπτωση της Μήλου, στις

μεγαλύτερες ηλικίες (50 ετών και άνω) κυριαρχεί η εκτίμηση ότι το πόσιμο νερό

αποτελεί τη σημαντικότερη ανάγκη η οποία μπορεί και πρέπει να ικανοποιηθεί.

Αντίθετα, οι νεαρές ηλικίες (κυρίως 1419 ετών) φαίνεται να έχουν μία πιο ισόρροπη

τοποθέτηση απέναντι σε όλες τις χρήσεις, γεγονός που μπορεί να σχετίζεται με την

καλύτερη ενημέρωσή τους για το θέμα της γεωθερμίας. Στην περίπτωση της Νισύρου,

54



στις μέσες και μεγαλύτερες ηλικίες (30 ετών και άνω) σημαντικότερη ανάγκη αποτελεί

η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ οι νεαρές ηλικίες (κυρίως 1419 ετών) θεωρούν

ότι το πόσιμο νερό αποτελεί βασικότερη ανάγκη για τον τόπο τους.

Η μη αξιολόγηση εφαρμογών στον αγροτικό τομέα, στην αλιεία και τον τουρισμό,

οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η γνώση για τις πολλαπλές και συνδυαστικές χρήσεις της

γεωθερμικής ενέργειας και μάλιστα της χαμηλής ενθαλπίας, είναι ιδιαίτερα χαμηλή στο

σύνολο των τοπικών κοινωνιών.

� Στάση του κοινού ως προς το ενδεχόμενο αξιοποίησης του γεωθερμικού

δυναμικού

Το κοινό της Μήλου, σε αρκετά μεγάλο ποσοστό (73%), τάσσεται υπέρ της

αξιοποίησης του γεωθερμικού δυναμικού του νησιού, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με

τη θετική αυτή τοποθέτηση να αμβλύνεται στις μέσες και μεγαλύτερες ηλικίες. Ο

προβληματισμός του για το περιβάλλον δεν μειώνει την δεκτικότητα για την

ολοκληρωμένη ανάπτυξη του τόπου του.

Αντίθετα, το κοινό της Νισύρου παρουσιάζεται ιδιαίτερα διχασμένο σε ότι αφορά την

ανταπόκριση σε νέες δραστηριότητες (θετικό=51,1%, αρνητικό=48,9%), με τις γυναίκες

να είναι αρνητικές σε μεγαλύτερο ποσοστό. Οι παραγωγικές ηλικίες είναι μάλλον

αρνητικές, η ηλικιακή δε ομάδα των 2029 ετών είναι κάθετα αρνητικά τοποθετημένη.

Από τους ερωτηθέντες που τοποθετούνται αρνητικά στην υλοποίηση επενδυτικών

σχεδίων για την ανάπτυξη της γεωθερμίας και στις δύο περιοχές, το μεγαλύτερο

ποσοστό εστιάζει την άρνησή του στις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων και το

περιβάλλον.

Σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων και στα δύο νησιά πιστεύει ότι το έργο δε θα

κατασκευαστεί σωστά, άποψη που υποδηλώνει την έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι

στην Πολιτεία και τους φορείς της, τους μηχανισμούς παρακολούθησης και ελέγχου

λειτουργίας των έργων.

Σημειώνεται ότι ένα σημαντικό μέρος της τοπικής κοινωνίας της Νισύρου (13,6%)
τοποθετείται με αρνητικά απόλυτο τρόπο χωρίς αιτιολόγηση.
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9. Σχεδιασμός γεωθερμικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής Δυαδικού

Κύκλου Ισχύος (Binarγ Cycle Power Plant).

9.1 Χαρακτηριστικά του συστήματος

Στα πλαίσια της εργασίας πραγματοποιήθηκε ενεργειακή, εξεργειακή και

θερμοοικονομική ανάλυση σε γεωθερμικό σύστημα δυαδικού κύκλου ισχύος.

Χαρακτηριστικό του αξιοποιούμενου από το σύστημα αυτό πεδίου είναι η θερμοκρασία

του γεωθερμικού ρευστού στον ταμιευτήρα, που επιλέχθηκε να είναι 383 Κ(11 O°C).
Η επιλογή του συγκεκριμένου τύπου ηλεκτροπαραγωγικής εγκατάστασης κρίθηκε ως

η καλύτερη δυνατή, αφού λήφθηκαν υπόψιν μια σειρά από παράγοντες

� Όπως αναλύθηκε στην ενότητα «6.2 Γεωλογικά χαρακτηριστικά και γεωθερμικό

δυναμικό των νησιών του Αιγαίου» της παρούσας εργασίας, σε σημαντικό

αριθμό των ελληνικών μη διασυνδεδεμένων νησιών υπάρχει πληθώρα

γεωθερμικών πεδίων με θερμοκρασίες γεωθερμικού ρευστού κοντά στους 100
ΟC.Αντιθέτως γεωθερμικά πεδία με πολύ υψηλές θερμοκρασίες υπάρχουν μόνο

στις νήσους Μήλο και Νίσυρο.

� Πολυάριθμες εγκαταστάσεις συστημάτων δυαδικών κύκλων ισχύος

αποδεικνύουν τη δυνατότητα αποτελεσματικής εκμετάλλευσης πεδίων με όχι

ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες (μικρότερες των 150 °C). Σημειώνεται ότι στην

τοποθεσία Chena Hot Springs, Alaska λειτουργεί από το 2006 μονάδα ισχύος

200 kWe σε γεωθερμικό πεδίο θερμοκρασίας 74 °C, το οποίο είναι το

παγκοσμίως το χαμηλότερης θερμοκρασίας πεδίο που αξιοποιείται για

ηλεκτροπαραγωγή.

� Οι εγκαταστάσεις αυτού του τύπου, είναι σχετικά απλές και αποτελούνται από

μικρό αριθμό μερών, τα οποία είναι εμπορικά διαθέσιμα.

� Όπως αναλύθηκε στην ενότητα «2.4 Σύστημα δυαδικού κύκλου (Binary Cycle
Power Plants)>>, η εγκατάσταση οικονομικά βιώσιμων συστημάτων τύπου flash
steam σε πεδία με θερμοκρασία γεωθερμικού ρευστού μικρότερη των 150 °C
είναι δύσκολο να επιτευχθεί

� Αναφορικά με τον αριθμό των εγκατεστημένων γεωθερμικών μονάδων

ηλεκτροπαραγωγής σε παγκόσμιο επίπεδο, οι εγκαταστάσεις τύπου δυαδικού

κύκλου είναι οι πιο διαδεδομένες, επομένως πρόκειται για τεχνολογία

δοκιμασμένη και ώριμη.

� Η μέση παραγόμενη ισχύς ανά μονάδα είναι 2.3 MW. Πρόκειται επομένως σε

γενικές γραμμές για μικρής ισχύος μονάδες. Ωστόσο αναλογικά με την

περιορισμένη ζήτηση σε μικρά νησιά μια μονάδα αυτού του μεγέθους μπορεί να

συνεισφέρει σε σημαντικό βαθμό.

� Σε εγκαταστάσεις αυτού του τύπου, το εργαζόμενο ρευστό κυκλοφορεί εντός

κλειστού κυκλώματος και το γεωθερμικό ρευστό μετά την αξιοποίηση του
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επανεισάγεται εξ' ολοκλήρου στον γεωθερμικό ταμιευτήρα. Επομένως, ο

περιβάλλοντας χώρος δεν επιβαρύνεται από αέριες εκπομπές, καθώς

εκπέμπεται μόνο υδρατμός από τον πύργο ψύξης. Η βαρύνουσα σημασία του

χαρακτηριστικού αυτού γίνεται εμφανής, όταν σημειωθεί ότι σημαντικός

παράγοντας στη στροφή της κοινής γνώμης των τοπικών κοινωνιών των

ελληνικών νησιών κατά της γεωθερμικής εκμετάλλευσης ήταν η εκτεταμένη

εκπομπή υδρόθειου κατά τη λειτουργία του σταθμού στη Μήλο( για τον οποίο

έχει γίνει λόγος νωρίτερα) και η συνακόλουθη υποβάθμιση του φυσικού

περιβάλλοντος. Δεδομένου επίσης ότι η οικονομία πολλών από τα μη

διασυνδεδεμένα νησιά στηρίζεται στον τουρισμό, η απουσία εκπομπών

αποτελεί σημαντικό πλεονέκτημα

� Μεγάλες εταιρίες δραστηριοποιούνται παγκοσμίως στον τομέα της ανάπτυξης

γεωθερμικών πεδίων με χρήση δυαδικών κύκλων ισχύος, όπως η ORMA Τ
Techn%gies /nc.

� Η μέση τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής kWh σε εγκαταστάσεις αυτού του

τύπου (ισχύος <5 MWe) είναι ιδιαίτερα χαμηλή, όπως παρουσιάζεται και στους

πίνακες 24 και 25.

Πίνακας 24 τιμή παραγόμενης kWe σε εγκαταστάσεις ΑΠΕ( Dickson & Fanelli,2005)
ΑΠΕ Κόστος ($cents/kWh)
Γεωθερμική ενέργεια 210
Αιολική ενέργεια 513
Ηλιακή ενέργεια 25125
Ενέργεια από βιομάζα 515
Υδροηλεκτρική 815
Παλιρροϊκή ενέργεια 210

Πίνακας 25 τιμή παραγόμενης kWe σε εγκαταστάσεις ORC μικρής κλίμακας( Chandrasekharam &
Budschuh)

Καθαρή ισχύς [kWe] Θερμοκρασία Γεωθερμικού Πεδίου (OC)
100 120 140

100 2,786 ($cents/kWh) 2,429 2,215
200 2,572 2,242 2,044
500 2,357 2,055 1,874
1000 2,143 1,868 1,704

Η επιλογή του εργαζόμενου ρευστού σε μια εγκατάσταση δυαδικού κύκλου ORC είναι

σημαντικός παράγοντας για την απόδοση του συστήματος. Εγγενές χαρακτηριστικό

των ρευστών που χρησιμοποιούνται σε ORC είναι η χαμηλή θερμοκρασία βρασμού
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και η υψηλή πίεση του ατμού τους σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες ( σε σχέση με

το νερό).

Τα οργανικά ρευστά που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εγκαταστάσεις ORC είναι:

υδρογονάνθρακες( πεντάνιο, βουτάνιο, προπάνιο), ψυκτικά ρευστά( R134a, R218).
Η επιλογή του κατάλληλου εργαζόμενου ρευστού για την εκάστοτε εγκατάσταση

πραγματοποιείται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

� Το οργανικό ρευστό πρέπει να είναι φιλικό προς το περιβάλλον

� Πρέπει να εξασφαλίζει στον ORC υψηλή θερμική απόδοση

� Ασφαλές( μη εύφλεκτο, μη τοξικό) και μη διαβρωτικό

� Χαμηλή θερμοκρασία βρασμού

� Υψηλή θερμική αγωγιμότητα

� Χαμηλή κρίσιμη θερμοκρασία και πίεση

� Χαμηλό ειδικό όγκο, ιξώδες και επιφανειακή τάση

� Να εξασφαλίζει στο σύστημα χαμηλές ανάγκες συντήρησης

9.2 ΠεΡΙΥραΦή του συστήματος

Ο δυαδικός κύκλος ισχύος που μοντελοποιήθηκε περιλαμβάνει δύο κυκλώματα

ρευστών. Θερμότητα μεταφέρεται από το κύκλωμα του γεωθερμικού ρευστού στο

κύκλωμα του εργαζόμενου ρευστού, μέσω συστήματος εναλλακτών θερμότητας. Το

γεωθερμικό ρευστό αντλείται από γεωτρήσεις και αφού εξέλθει από το κύκλωμα των

εναλλακτών θερμότητας επιστρέφει στο γεωθερμικό πεδίο. Το εργαζόμενο ρευστό

που επιλέχθηκε είναι το npentane, το οποίο είναι οργανικό ρευστό. Ο κύκλος ισχύος

του εργαζόμενου ρευστού ονομάζεται οργανικός κύκλος Rankine ( Organic Rankine
Cycle ORC). Οι διεργασίες που αποτελούν τον ORC περιγράφονται στην συνέχεια.

Το σύστημα προς μελέτη περιλαμβάνει:

� Το κύκλωμα του γεωθερμικού ρευστού (θέσεις 12456): ξεκινά με την είσοδο

του γεωθερμικού ρευστού από τη γεώτρηση και καταλήγει, μετά από τη θερμική

εκμετάλλευση μέσω εναλλακτών, στην επιστροφή του γεωθερμικού νερού στον

φυσικό ταμιευτήρα.

� Τον κύκλο Rankine του π-πεντανίου (θέσεις ABC): το οργανικό ρευστό

παραλαμβάνει θερμότητα από το γεωθερμικό ρευστό μέσω των δύο

εναλλακτών (προθερμαντήρας και εξατμιστήρας), μεταβαίνει σε κατάσταση

υπέρθερμου ατμού και εκτονώνεται στον στρόβιλο, με αποτέλεσμα την

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, και τέλος ψύχεται στον υδρόψυκτο

συμπυκνωτή.
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Σχήμα 8 διάγραμμα ροής του υλοποιούμενου συστήματος orc

1
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Σχήμα 9 διαγράμματα Ph, Τ-5 για το υλοποιούμενο σύστημα

Ρ

5s ....5__--:~_ __ι 1

h

τ

59

2

s



Οι διεργασίες στις οποίες υποβάλλεται το εργαζόμενο ρευστό, παρουσιάζονται στο

σχήμα 10 σε διαγράμματα καμπύλης κορεσμού πίεσης- ενθαλπίας και θερμοκρασίας

εντροπίας. Η κατάσταση 3 δεν φαίνεται στο διάγραμμα ροής του σχήματος 9, καθώς
αντιστοιχεί σε σημείο της ροής του οργανικού ρευστού εντός του συμπυκνωτή και

εισάχθηκε για διευκόλυνση των υπολογισμών.

Στον υλοποιούμενο κύκλο ισχύος το n-πεντάνιο εισέρχεται στο στρόβιλο (θέση 1) σε
κατάσταση κορεσμένου ατμού και εξέρχεται ως υπέρθερμος ατμός (θέση 2). Εξέρχεται
από τον συμπυκνωτή σε κατάσταση κορεσμένου υγρού (θέση 4). Η διεργασία ανάμεσα

στις θέσεις 5 και 6 αντιστοιχεί στον προθερμαντήρα, όπου το εργαζόμενο ρευστό

θερμαίνεται ως τη θερμοκρασία κορεσμού. Κατά τη διεργασία ανάμεσα στις θέσεις 6
και 1, όπου η θερμοκρασία παραμένει σταθερή, το n-πεντάνιο μετατρέπεται σε

κορεσμένο ατμό.

Το γεωθερμικό ρευστό εισέρχεται ως συμπιεσμένο υγρό και σε όλες τις θέσεις ως και

την έξοδό του παραμένει σε αυτή την κατάσταση.

9.2.1 Μεταβλητές, παράμετροι, υποθέσεις

Οι παράμετροι και οι τιμές τους παρουσιάζονται στον πίνακα 26.
Για την υλοποίηση της μελέτης έγιναν οι ακόλουθες υποθέσεις

� Αμελητέα πτώση πίεσης στις σωληνώσεις και στους εναλλάκτες

� θερμότητας( preheater, condenser, evaporator)
� Αμελητέες θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον στις σωληνώσεις, στην

αντλία τροφοδοσίας, στο στρόβιλο και στους εναλλάκτες θερμότητας

� Το γεωθερμικό ρευστό έχει τα χαρακτηριστικά του νερού

� Ελάχιστη θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στο γεωθερμικό και το οργανικό

ρευστό 5 Κ, η οποία αντιστοιχεί στο σημείο φυσαλίδας του οργανικού ρευστού

Πίνακας 26 οι παράμετροι του υπό μελέτη συστήματος

Pa πίεση του γεωθερμικού ρευστού στην είσοδο του 3 bar
evaporator

Τ11 θερμοκρασία στην είσοδο του νερού ψύξης 298 Κ

ΡΟ ατμοσφαιρική πίεση 1 bar
ΤΟ Θερμοκρασία περιβάλλοντος 298 Κ

Ta[1] θερμοκρασία στην είσοδο του γεωθερμικού 383 Κ

ρευστού

n t ισεντροπικός βαθμός απόδοσης στροβίλου 0,85
Wnet παραγόμενη ισχύς του κύκλου 1200 kW
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ny Ισεντροπικόςβαθμός απόδοσηςαντλίας 0,75
τροφοδοσίας

Cb Θερμοχωρητικότητανερού/γεωθερμικούρευστού 4,19 kJ/kg*K

Για την υλοποίηση της μελέτης έγιναν οι ακόλουθες υποθέσεις

� Αμελητέα πτώση πίεσης στις σωληνώσεις και στους εναλλάκτες

� θερμότητας( preheater, condenser, evaporator)
� Αμελητέες θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον στις σωληνώσεις, στην

αντλία τροφοδοσίας, στο στρόβιλο και στους εναλλάκτες θερμότητας

� Το γεωθερμικό ρευστό έχει τα χαρακτηριστικά του νερού

� Ελάχιστη θερμοκρασιακή διαφορά ανάμεσα στο γεωθερμικό και το οργανικό

ρευστό 5 Κ, η οποία αντιστοιχεί στο σημείο φυσαλίδας του οργανικού ρευστού

� Το οργανικό ρευστό στην υγρή κατάσταση είναι ασυμπίεστο

Η θερμοκρασία του εργαζόμενου ρευστού είναι η ίδια στην είσοδο και την έξοδο της

αντλίας τροφοδοσίας

Οι μεταβλητές απόφασης του προβλήματος παρουσιάζονται στον πίνακα 27.
Οι τιμές των παραμέτρων του προβλήματος παραμένουν σταθερές. Οι τιμές των

μεταβλητών απόφασης μπορούν να μεταβληθούν, επηρεάζοντας σημαντικά την λύση

του προβλήματος. Στον πίνακα 27 παρουσιάζονται οι βέλτιστες τιμές τους, δηλαδή οι

τιμές που βελτιστοποιούν ( ελαχιστοποιούν το κόστος της παραγόμενης ηλεκτρικής

kWh.

Πίνακας 27 μεταβλητες απόΦασης του προβλήματος

Μεταβλητή Σημασία Βέλτιστη τιμ ή

Ρ1 πίεση στην είσοδο του στροβίλου 4 barm CW μαζική παροχή νερού ψύξης 85 kg/s
Τ3 θερμοκρασία συμπύκνωσης του 302 Κ

εργαζόμενου ρευστού

9.3 Ενεργειακή ανάλυση

9.3.1 Προσδιορισμός καταστάσεων

Βασικό σημείο της ενεργειακής ανάλυσης αποτελεί ο προσδιορισμός των τιμών της

ενθαλπίας hi και εντροπίας Si στις θέσεις του κύκλου ισχύος:
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Κατάσταση 1: κορεσμένος ατμός σε 6 bar:s1=1,316 kJ/kg Κ, h1=456,9 kJ/kg
Κατάσταση 2s: έξοδος του ισεντροπικού στροβίλου s1 =s2s, P2=Psat για Τ=Τ3,

h2s=398,1 kJ/kg
Κατάσταση 2: με χρήση της τιμής της ισεντροπικής απόδοσης στροβίλου h2 = h1  η_t

(h1  h2s) =406,9 kJ/kg
Κατάσταση 3: κορεσμένος ατμός για Τ3=302 Κ, s3=1 ,226 kJ/kg Κ, h3=370,2 kJ/kg
Κατάσταση 4: κορεσμένο υγρό για Τ3=302 Κ, v4=0.001686m3/kg, h4=6,849 kJ/kg
Κατάσταση 5s: έξοδος της ισεντροπικής αντλίας τροφοδοσίας P5s=P1, επειδή το

οργανικό ρευστό σε στην υγρή κατάσταση θεωρείται ασυμπίεστο, h5s=h4+v4(P5s›
Ρ4 )=6,855 kJ/kg
Κατάσταση 5: με χρήση της τιμής της ισεντροπικής απόδοσης της αντλίας h5 = h4 +
(h5sh4)/np =6,856 kJ/kg
Κατάσταση 6: κορεσμένο υγρό σε πίεση Ρ1 =6 bar , h6=142,2 kJ/kg
Τα αποτελέσματα της ενεργειακής ανάλυσης στις θέσεις του συστήματος όπως αυτές

παρουσιάζονται στο σχήμα 11.1 παρατίθενται στον πίνακα 28.

Πινακας 28 ωτοτελέσματα ενεργειακής ανάλυσης

hi [kJ/kg] Ρί [bar] si[kJ/kg Κ] Τί[Κ] Χί Εί

[1 ] 456,9 4 1,316 356,6 1 1560
[2] 406,9 0,7929 1,344 322,8 100 162,9
[3] 370,2 1,226 302 1 51,18
[4] 6,849 0,7929 0,02379 302 Ο 0,687
[5] 6,856 4 0,02381 302 0,00001908 319,8
[6] 142,2 4 0,4335 356,6 Ο

a 3 383 5409
b 3 361,6 3976
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c 3 356,7 3421
[11 ] 104,2 1 0,3648 298 Ο

[12] 217,1 1 0,7275 325 410
Σημειωση: στο λογισμικο EES η κατασταση με ποιοτητα Χ=100 αντιστοιχεl σε

υπέρθερμο ατμό, ενώ η κατάσταση με Χ=-1 00 σε συμπιεσμένο υγρό.

9.3.2 Γενικές εξισώσεις

Οι βασικές εξισώσεις που χρησιμοποιήθηκαν στην ενεργειακή ανάλυση είναι:

( ο συμβολισμός της κάθε μεταβλητής επεξηγείται στον πίνακα 29)
qc=H[2]H[4]
qin=H[1 ]-Η[5]

m_wf=Wnet/(WtWp) Wt=H[1]H[2]
Wp=H[5]H[4]
m_wf*(H[2]H[4] )=m_cw*Cb*dTcool
m_b=((H[1 ]-Η[4])/(Cb*(Ta[1]Tc)))*m_wf
(Ta[1]Τc)/(Τa[1]Tb)=(Η[1]-Η [5])/( Η[1 ]-Η [6])

Tb=T[6]+5
n_th=(WtWp)/qin
Οι τιμές των μεταβλητών που προέκυψαν για τις δοσμένες παραμέτρους

παρουσιάζονται στον πίνακα 29

Πίνακας 29 τιμές των μεταβλητών όπως προσδιορίστηκανστην ενεργειακή μελέτη

Μεταβλητή Τιμή Συμβολισμός

qc 400,1 [kJ/kg] αποβαλλόμενη θερμότητα στο νερό

ψύξης

qin 450 [kJ/kg] Θερμότητα που μεταφέρεται στο n
pentane

mwf 24,03 [kg/s] μαζική παροχή του npentane
Wt 49,95 [kJ/kg] Ειδικό έργο στροβίλου

Wp 0,006914 [kJ/kg] Ειδικό έργο αντλίας τροφοδοσίας
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dTcool θερμοκρασιακής διαφοράς εισόδου-26,99 [Κ] εξόδου στο νερό ψύξης

m b 158,2 [kg/s] μαζική παροχή γεωθερμικού ρευστού

Tc 356,7 [Κ] θερμοκρασίας επανεισαγωγής

γεωθερμικού ρευστού

Tb 361,6 [Κ] θερμοκρασίας γεωθ. ρευστού στην έξοδο

του evaporator
n th 0,111 θερμικός βαθμός απόδοσης του ORC

Τυπικές τιμές θερμικού βαθμού απόδοσης για διατάξεις αυτού του τύπου είναι 1013%,
επομένως η υπολογισμένη τιμή θεωρείται αποδεκτή.

9.4 EξεργεLαKή ανάλυση

Για την εξεργειακήανάλυση χρησιμοποιήθηκανσαν συνθήκεςαναφοράςοι ΤΟ=298,15
Κ (25 ο C) και ΡΟ=1 atm.
Έπειτα υπολογίστηκαν οι ενθαλπίες και εντροπίες για τις πρότυπες συνθήκες

αναφοράς για το οργανικό ρευστό και το γεωθερμικό ρευστό.

hw[0]=Enthalpy(Water;T=TO;P=1 )sw[0]=Entropy(Water;T=TO;P=1 )
hwf[0]=Enthalpy(nPentane;T=TO;P=1 )swf[0]=Entropy(nPentane;T=TO;P=1 )
Ο υπολογισμός της εξέργεlας σε κάθε θέση πραγματοποιήθηκε με χρήση των

εξισώσεων:

Ε[1 ]=m_wf*(H[1 ]hwf[O]TO*(S[1 ]swf[O])E[2]=m_wf*(H [2]hwf[0]TO*(S[2]swf[0])
Ε[4]=m_wf*(H[4]hwf[O]TO*(S[4]swf[O]))E[5]=m_wf*(H [5]hwf[0]TO*(S[5]swf[0]))E[6]=m_wf*(H[6]hwf[0]TO*(S[6]swf[0]))Ea=m_b*(Hahw[O]TO*(Sasw[O]))Ec=m_b*(Hchw[O]TO*(ScSW[O]))Eb=m_b*(Hbhw[O]TO*(Sbsw[O]))E[11]=m_cw*(H[11]hw[0]TO*(S[11]sw[0]))E[12]=m_cw*(H[12]hw[0]TO*(S[12]sw[0]))
Και ο υπολογισμός της ειδικής εξέργεlας σε κάθε θέση του συστήματος

θί[1 ]=Η[1 ]hwf[O]TO*(S[1 ]swf[O])
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θί [2]=Η [2]hwf[0]ΤΟ*(S[2]swf[0])
θί[4]=Η[4]hwf[O]TO*(S[4]swf[O])
θί[5]=H[5]hwf[0]TO*(S[5]swf[0])
θί [6]=H[6]hwf[0]ΤΟ*(S[6]swf[0])eia=Hahw[O]TO*(Sasw[O])eic=Hchw[O]TO*(Scsw[O])eib=Hbhw[O]TO*(Sbsw[O])
θί[11 ]=Η[11 ]hw[0]TO*(S[11 ]sw[O])ei[12]=H[12]hw[0]TO*(S[12]sw[0])
Ο υπολογισμόςτων εξεργειακών βαθμών απόδοσης πραγματοποιήθηκε με χρήση των

ακόλουθων εξισώσεων:

nt_ex=Wt/(θί[1]-θί[2])nex_he=(m_wf*(θί[1 ]ei[5]))/(m_b*(eiaeic)nex_ph=(m_wf*(θί[6]-θί[5]))/(m_b*(eibeic))nex_ev=(m_wf*(θί[1 ]ei[6]))/(m_b*(eiaeib))n_u=Wnet/(m_b*(Hahw[O]ΤΟ* (Sasw[O])))
Ο, τιμές των υπολογισμένων βαθμών απόδοσης παρουσιάζονται στον πίνακα 30.
Πινακας 30 τιμές των εξεΡΥειακώνβαθμών απόδοσης και της καταστροΦήςεξέΡΥειας

Μεταβλητή Τιμή Συμβολισμός

nt θΧ 0,859 εξεργειακός βαθμός απόδοσης

στροβίλου

nex he 0,7845 εξεργειακός βαθμός απόδοσης

συστήματος εναλλακτών

nex_ph 0,575 εξεργειακός βαθμός απόδοσης

preheater
nex θν 0,8656 εξεργειακός βαθμός απόδοσης

evaporator
nu 0,2219 Utilization efficiency
Edt 2597(kW) Καταστροφή εξέργειας στο

στρόβιλο

Edev 192,5(kW) Καταστροφή εξέργειας στο

στον evaporator
Edc 247(kW) Καταστροφή εξέργειας στο

στον συμπυκνωτή

Edfp 0,1642(kW) Καταστροφή εξέργειας στο

στην αντλία τροφοδοσίας

Edph 235,8(kW) Καταστροφή εξέργειας στο

στον preheater
Η καταστροφή εξέργειας κάθε συσκευή υπολογίζεται από τις εξισώσεις
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Ed_t=Wt+E[1 ]-Ε[2] (στρόβιλος)

Ed_fp=OWp+E[5]E[4] (αντλία τροφοδοσίας)

Ed_ev=(Ea+E[6])(E[1 ]+Eb) (evaporator)
Ed_ph=(Eb+E[5])(E[6]+Ec) (preheater)
Ed_ac=(E[2]+E[11 ])-(Ε[4]+Ε[12]) (condenser)
Ed_total=Ed_t+Ed_ev+Ed_ph+Ed_ac+Ed_fp

Η εξέργεια προϊόντων και καυσίμου:

Ep_t=Wt
Ef_t=E[1 ]-Ε[2]

Ερ_θν=Ε[1 ]-Ε[6]

Ef ev=EaEb
Ερ_ac=E[2]E[4]
Ef_ac=E[11 ]-Ε[12]

Ερ_fp=E[5]E[4]
Ef_fp=Wp
Ερ_ph=E[6]E[5]
Ef_ph=EbEc

Ep_total=Ep_t+Ep_ev+Ep_ph+Ep_ac+Ep_fp
Ef_totaI=Ef_t+Ef_ev+Ef_ph+Ef_ac+Ef_fp
Όπου ρ-προϊόν,f-καύσιμο. Ως καύσιμο λογίζεται το γεωθερμικό ρευστό.

9.5 Οικονομική ανόλυση

Οι γεωθερμικές μονάδες, όπως και μονάδες άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας,

έχουν υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης και χαμηλό λειτουργικό.

Η συνολική επένδυση για ένα γεωθερμικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα είδη δαπανών:
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(1) το κόστος εξερεύνησης και επιβεβαίωσης των πόρων: Αυτό το στοιχείο

περιλαμβάνει την απόκτηση, τη μίσθωση, την αδειοδότηση, την αναζήτηση και τις

γεωτρήσεις εξερεύνησης. Η γεώτρηση αυτών των πηγαδιών έχει ποσοστό επιτυχίας

που είναι τυπικά 5060%.
(2) το κόστος των γεωτρήσεων παραγωγής  ο πιο σημαντικός παράγοντας κόστους

σε όλες τις δραστηριότητες της γεωθερμίας,

(3) το κόστος των υποδομών: Αυτό το στοιχείο περιλαμβάνει τη συλλογή και την

επεξεργασία άλμης, τους διαχωριστές, τις αντλίες και τους αγωγούς.

(4) το κόστος της μονάδας παραγωγής ενέργειας Σε αυτό εμπεριέχονται τα κόστη της

τουρμπίνας, της γεννήτριας, των εναλλακτών κλπ. καθώς και τα συστήματα μείωσης

της ρύπανσης. Επιπλέον, το κόστος σχεδιασμού και κατασκευής σταθμού παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας εξαρτάται από τον τύπο (δυαδικό, ξηρού ατμού, ή υβριδικό) και

τον κύκλο ψύξης που χρησιμοποιείται.

(5) το κόστος λειτουργίας και συντήρησης

Ένας παράγοντας που συμβάλλει στην αποτίμηση της οικονομικής βιωσιμότητας είναι

τα κόστη εργασίας και υλικών, τα οποία ευθύνονται περίπου για το 40% του συνολικού

κόστους κατασκευής του έργου. Το κόστος εργασίας μπορεί να αυξηθεί κατά 10%,
όταν ένας πόρος βρίσκεται σε απομακρυσμένη περιοχή. Εκτός από τις πρώτες ύλες

και την εργασία, η επιλογή του μεγέθους των σταθμών είναι ένας βασικός παράγοντας

για τον καθορισμό του τελικού κόστους της εγκατάστασης. Για παράδειγμα,

χρησιμοποιώντας μία εγκατάσταση 50 MWe αντί των πολλαπλών 1Ο MWe μπορεί να

μειωθεί το κόστος παραγωγήςενέργειαςανά κιλοβατώρακατά περίπου 3035% για τα

δυαδικά συστήματα. Από την άλλη οι αρθρωτές μονάδες έχουν μια ικανοποιητική

οικονομική αποδοτικότητα, επειδή η αρθρωτή κατασκευή μειώνει το χρόνο και το

κόστος εγκατάστασης

Η αποτίμηση του συνολικού κόστους του υβριδικού συστήματοςσε ($) είναι το πλέον

καθοριστικό βήμα για την αξιολόγηση της βιωσιμότητας της εγκατάστασης. Η

οικονομική ανάλυση στηρίζεται στον υπολογισμό του συνολικού κόστους επένδυσης

κεφαλαίου, του κόστους των «καυσίμων» (γεωθερμικό νερό, φυσικό αέριο, οργανικό

υγρό), του κόστους των προϊόντων και το ισοσταθμισμένο κόστος λειτουργίας και

συντήρησης.

Οι εξισώσεις που αποτελούν την οικονομική. ανάλυση(μαζί με την επεξήγηση της

σημασίας τους) είναι:

Κόστος αγοράς

Ceq_t=4405*( WtγΟ,7
Ceq_fΡ=1120*(WΡ)ΛΟ,7
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Ceq_ev=580*(Α_ev)ΛΟ,8

Ceq_Ρh=580*(Α_Ρh)ΛΟ,8

Ceq_ac=580*(Α_ac)ΛΟ,8

C_PEC=Ceq_t+Ceq_fp+Ceq_ev+Ceq_ph+Ceq_ac
equipment cost PEC total purchase

Cpiping=0,1 *C_PEC
Consite=C_PEC+Cpiping

κόστος σωληνώσεων

κόστος εντός εγκατάστασης

Coffsite=11011 1Ο στρέμματα με κόστος 1000 ευρώ ανά στρέμμα και μετατροπή

σε δολλάρια

Cdirect=Consite+Coffsite άμεσο κόστος

Cindirect=0,05*Cdirect έμμεσο κόστος

Cfci=Cdirect+Cindirect FCI: fixed capital investment

"Copertime=8040 hours" ώρες λειτουργίας ανά έτος

Labour_positions = 5 θέσεις εργασίας

Averagelabourrate = 5 "$/h" κόστος εργατοώρας

Working_hou rs=2080
"Direct labour cost=52000 $/year
Annual fixed Ο and Μ cost=104000 $/year
Annual variable Ο and Μ cost=9360 $/year"

C_labour=Labour_positions*Averagelabourrate*Working_hours "$/year"
C omfixed=2*C labour 
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C_omvariable=0,09*C_omfixed

Κόστος γεωθερμικούρευστού ανά έτος, $
CGW=c_FspL*top*m_b {c_FspL "$/kg"}
{c_FspL=0,000039 "[$/kg]"}

Cgeo=CGW/CRF "$/year annuallevelized cost of geothermal water

Cgeo=528000 "$ για 400m με 400$ ανά ft" "1 m=3,3ft" "cost of the geothermal
exploration work"
Ρο_geo=CGW/CELF

Capital recovery factor
CRF=(ieff*(1 +ίeff)ΛΝ)/(((1 +ίeff)ΛΝ)-1)

ieff=((1 +(ί/ρ) )Λρ )1
ί=Ο,1

ρ=1

Ν=20

top=8040*3600 335 ημέρες λειτουργίας σε sec

Constant escalation levelization factor
CΕLF=CRF*k*(1-kΛΝ)/(1-k) "$/year"

k=(1 +rn)/(1 +ieff)
rn=0,06
C_plantfacilities=Consite+Cindirect

Start uΡ costs
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SUC=C_omfixed/12+(C_omvariable*O,875)/12+0,02*C_plantfacilities+CGW/52
"$"{+CGW/52}

Working capitaI costs (δυο μήνες του CGW ,3 του CIabour και ενδεχόμεναέξοδα
που αντιστοιχούν στο 25% του ολικού)

CWC=((Po_geo/6)+(C_labour/4))*1,25 "$"{((Po_geo/6)+}

Iicense,research,deveIopmet LRD
LRD=150*Wt
AFUDC=O, 15*CfciLRD
Cother=SUC+CWC+LRD+AFUDCIicencing,research,etc

Ctci=Cfci+Cother TCI: totaI capitaI investment

startup costs,working capitaI,

DollarsperkW=CtcilWt κόστος κεφαλαίου προς παραγωγή ενέργειας $/kW

Z_t=(CRF/top)*Ceq_t*(1 +Γπ)Λ2
Z_fp=(CRF/top)*Ceq_fp*(1 +Γπ)Λ2
Z_ev=(CRF/top)*Ceq_ev*(1 +Γπ)Λ2

Z_ac=(CRF/top)*Ceq_ac*(1 +Γπ)Λ2

Z_ph=(CRF/top)*Ceq_ph*(1 +Γπ)Λ2

ρυθμός κόστους εξοπλισμού σε $/sec

Operating and maintenance cost of geothermaI fieId
CL_om_geo=CGW*0,1
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"annual Ο and Μ cost $"
C OM=C omfixed+C omvariable  

"annual levelized Ο and Μ cost $"
CL_οm=C_ΟΜ*(1+0,Ο5)Λ2,5*CΕLF

Zom_t=CRF*CL_om*Ceq_t/(top*C_PEC)
συντήρησης $/sec"
Zom_fp=CRF*CL_om*Ceq_fp/(top*C_PEC)
Zom_ev=CRF*CL_om*Ceq_ev/(top*C_PEC)
Zom_ac=CRF*CL_om*Ceq_ac/(top*C_PEC)
Zom_ph=CRF*CL_om*Ceq_ph/(top*C_PEC)

ρυθμός κόστους λειτουργίας και

ΕΞΕΡΓΕΙΑΚΑΙΣΟΖΥΓιΑ

c[i] > $/kJ
Cp ρυθμός κόστους προιόντος $/sec
Cf ρυθμός κόστους καυσίμου $/sec

στρόβιλοs

c_wt*Wt=c[1 ]*Ε[1 ]c[2]*E[2]+Zom_t+Z_t
Cp_wt=C_wt*Wt
Cf_wt=c[1 ]*Ε[1 ]c[2]*E[2]

εναλλάκτες
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c[2]*E[2]c[4]*E[4]=c[12]*E[12]c[11 ]*Ε[11 ]+Zom_ac+Z_ac
c[4]*E[4]
Cf_ac=c[12]*E[12]c[11 ]*Ε[11]

Cp_ev=c[1 ]*Ε[1 ]c[6]*E[6]
Cf ev=ca*Eacb*Eb

Cp_ph=c[6]*E[6]c[5]*E[5]
Cf_ph=cb*Ebcc*Ec

αντλίες

c[5]*E[5]c[4]*E[4]=c_wfp*Wp+Zom_fp+Z_fp
Cp_fp=c[5]*E[5]c[4]*Ε[4]
Cf_fp=c_wfp*Wp

ca=c_geo

cb=cc
c[5]=corganiko
corganiko=1,1/ei[4] κόστος nPentane σε $/kJ
c[11]=c[12]
c[1 ]=c[2]
c[2]=c[4]
c[4]=c[5]
c[5]=c[6]
"C_d κόστος καταστροφής εξέργειας

Cd_t=c_f_t*Ed_t
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Cd ev=c f ev*Ed θV  
Cd ac=c f ac*Ed ac  
Cd_fp=c_f_fp*Ed_fp
Cd_ph=c_f_ph*Ed_ph

κόστος καυσίμου $/kJ

c f ev=ca
c_f_ac=c[11 ]
c_f_fp=c_wfp
c_f_ph=cb

κόστος προιόντος $/kJ
C_p_t=C_wt
c_p_ev=c[1 ]
c_p_ac=c[4]
c_p_fp=c[5]
c_p_ph=c[6]

C_l κόστος καταστροφήςεξέργειας

CI t=C f t*E Ι t
CI ev=c f ev*E Ι θV  
CI ac=c f ac*E Ι ac  
CΙfΡ=c_f_fΡ*Ε_L_fΡ

C1_ph=c_f_ph*E_L_ph

σχετική διαφορά κόστους Rk

73



r_ac=(c_f_ac*(Ed_ac+E_L_ac)+Z_ac+Zom_ac)/(c_f_ac*Ep_ac)
r_ev=(c_f_ev*(Ed_ev+E_L_ev)+Z_ev+Zom_ev)/(c_f_ev*Ep_ev)
r_fp=(c_f_fp*(Ed_fp+E_L_fp)+Z_fp+Zom_fp)/(c_f_fp*Ep_fp)
r_ph=(c_f_ph*(Ed_ph+E_L_ph)+Z_ph+Zom_ph)/(c_f_ph*Ep_ph)

εξεργοοικονομικόςσυντελεστής fk

f_t=(Z_t+Zom_t)/((Ζ_t+Zom_t)+c_f_t*(Ed_t+E_L_t))
f_ac= (Z_ac+Zom_ac)/((Z_ac+Zom_ac)+c_f_ac*(Ed_ac+E_L_ac))
f_ev=(Z_ev+Zom_ev)/((Z_ev+Zom_ev)+c_f_ev*(Ed_ev+E_L_ev))
f_fp=(Z_fp+Zom_fp)/((Z_fp+Zom_fp)+c_f_fp*(Ed_fp+E_L_fp))
f_ph=(Z_ph+Zom_ph)/((Z_ph+Zom_ph)+c_f_ph*(Ed_ph+E_L_ph))

Ρυθμός κόστους κάθε κατάσταση

Cdot[1]=c[1]*Ε[1]
Cdot[2]=c[2]*E[2]
Cdot[4]=c[4]*Ε[4]
Cdot[5]=c[5]*E[5]
Cdot[6]=c[6]*E[6]
Cdota=ca*Ea
Cdotb=cb*Eb
Cdotc=cc*Ec

Cdot[11]=c[11]*E[11]
Cdot[12]=c[12]*E[12]

Άθροισμα ρυθμών κόστους καταστροφήςεξέργειας και εξοπλισμού, λειτουργίας

και συντήρησης

deiktis t=Cd t+Z t+Zom t   
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deiktis ac=Cd ac+Z ac+Zom ac   
deiktis ev=Cd θν+Ζ ev+Zom θν  

Csyst=(Cd_ac+Cd_fp+Cd_ev+Cd_t+Cd_ph+Zom_total+ZTOTAL)*top
(καύσιμα, συντήρηση, λειτουργία και επένδυση)

Celectr=c_wt*3600*8040*Wt
-ετήσια έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας

Cincome=CelectrCL_omCL_om_geo
ετήσια έσοδα εργοστασίου

Cf total=Cdota

"$/year

ucpp=(ZTOTAL+Zom_total+Cf_total)*1 OO*top/(Wt*8040)
κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος

cent/kWh μοναδιαίο

Τα αποτελέσματατης οικονομικήςανάλυσηςπαρουσιάζονταιστον πίνακα 31.
Πίνακας 31-αποτελέσματα της οικονομικής ανάλυσης

Επένδυση σταθερού κεφαλαίου (fixed capital investment) Τιμή κόστους [$]
Άμεσα κόστη( direct cost)

Κόστη εντός της εγκατάστασης(onsite cost)
Κόστος αγοράς εξοπλισμού

εξατμιστήρας 359954
προθερμαντήρας 44224
συμπυκνωτής 70586
αντλία τροφοδοσίας 319,4
στρόβιλος 630108
Συνολικό κόστος εξοπλισμού (PEC) 1105000
Σωληνώσεις (10% του PEC) 110500

75



Συνολικό κόστος εντός εγκατάστασης 1215500
Κόστη εκτός της εγκατάστασης(οffsίtecost)

κόστος γης 11011
Συνολικό κόστος εκτός εγκατάστασης 11011
Συνολικό άμεσο κόστος 1237500

Έμμεσα κόστη(ίndίrect cost)
Ενδεχόμενα κόστη (5% του παραπάνω άμεσου) 61875

Συνολικό έμμεσο κόστος 61875
Επένδυση σταθερού κεφαλαίου (FCI) 1288000

Άλλες δαπάνες

Α. Κόστος εκκίνησης (SUC) 36083
Β. Κόστος ανθρώπινου δυναμικού (CWC) 24183
Γ. Κόστος αδειοδότησης, έρευνας και ανάmυξης (LRD) 180025
Δ. Επιπλέον διαθέσιμη ρευστότητα κατά τη διάρκεια της κατασκευής 13183(AFUDC)
Σύνολο άλλων δαπανών 253473
Συνολική επένδυση κεφαλαίου (TCI) 1542000

Οι τιμές σημαντικών μεταβλητών για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της

ηλεκτροπαραγωγικήςεγκατάστασης παρουσιάζονται στον πίνακα 16 και προκύπτουν

από τις ακόλουθες εξισώσεις

ucpp=(ZTOTAL+Zom_total+Cf_total)*1 OO*top/(Wt*8040)
Cincome=CelectrCL_omCL_om_geo
Csyst=(Cd_ac+Cd_fp+Cd_ev+Cd_t+Cd_ph+Zom_total+ZTOTAL)*top
(η σημασία των χρησιμοποιούμενωνμεταβλητών παρουσιάζεται μαζί με τις εξισώσεις

της οικονομικής ανάλυσης)

Πίνακας 32 τιμές σημαντικών μεταβλητών για την εκτίμηση της βιωσιμότητας της ηλεκτρο

παραγωγικήςεγκατάστασης

Μεταβλητή Τιμή Σημασία

Csyst 5,089*1012 ετήσιο κόστος συστήματος [$]
ucpp 2,408 κόστος παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας

[$cents/kWh]
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Cincome 2,829*1012 ετήσια έσοδα εγκατάστασης[$]

Σχολιασμός αποτελεσμάτων

Η τιμή της παραγόμενης ηλεκτρικής kWh από το σύστημα, όπως προκύπτει από την

ανάλυση του είναι ιδιαίτερα χαμηλή. Όπως περιγράφηκε νωρίτερα, για τη

μοντελοποίηση του συστήματος πραγματοποιήθηκαν σημαντικές υποθέσεις,

επομένως είναι σαφές ότι το σύστημα όπως παρουσιάζεται στα πλαίσια αυτής της

εργασίας είναι η απλουστευμένη μορφή του πραγματικού. Συνεπώς το κόστος στο

πραγματικό σύστημα αναμένεται να είναι υψηλότερο. Ωστόσο, είναι σημαντικό να

σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα καταγεγραμμένα στοιχεία, που παρουσιάζονται στην

ενότητα «9.1 Χαρακτηριστικά του συστήματος» της παρούσας εργασίας υπάρχουν σε

λειτουργία πραγματικές εγκαταστάσεις γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγής ORC , στις
οποίες το κόστος της παραγόμενης kWh είναι παραπλήσιο με αυτό που υπολογίστηκε.

Επομένως, το κόστος 2,408 [$cents/kWh] που υπολογίστηκε από την οικονομική

ανάλυση που πραγματοποιήθηκε θεωρείται αποδεκτό.
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10. Συμπεράσματα
Κατά το έτος 2014,21 νέα εργοστάσια γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγήςπροστέθηκαν

στο υπάρχον δίκτυο ανά τον κόσμο αυξάνοντας την εγκατεστημένη παγκόσμια ισχύ

κατά 61 Ο MW. Αυτή σύμφωνα με στοιχεία της GEA( Geothermal Energy Association)
είναι η μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από το 1997. Φέτος είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά

που ο ρυθμός ανάπτυξης της γεωθερμικής ενέργεια παγκοσμίως διατηρήθηκε στο 5%.
Επομένως, την τρέχουσα περίοδο η γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή αποτελεί

αντικείμενο έντονου ενδιαφέροντος. Την τρέχουσα περίοδο στην Ελλάδα δεν υπάρχει

γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή.

Καθίσταται επίσης σαφές ότι σε πολλά από τα μη διασυνδεδεμένα νησιά του Αιγαίου

υπάρχει σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό. Πεδία πολύ υψηλών θερμοκρασιών

υπάρχουν σε δύο νησιά, στη Μήλο και στη Νίσυρο, ενώ πεδία με θερμοκρασία κοντά

στους 100°C παρουσιάζουν μεγάλη γεωγραφική κατανομή σε σημαντικό αριθμό

νησιών.

Σήμερα, το οικονομικό κόστος της ηλεκτροπαραγωγής μέσω θερμικών σταθμών στα

μη διασυνδεδεμένα νησιά είναι σημαντικά υψηλότερο από το αντίστοιχο κόστος στην

ηπειρωτική Ελλάδα. Η διαφορά αυτή δε γίνεται αισθητή από τους κατοίκους των

νησιών εξαιτίας του ενιαίου συστήματος τιμολόγησης του ηλεκτρικού ρεύματος. Βασική

αρνητική συνέπεια του ενιαίου συστήματος τιμολόγησης αποτελεί ο περιορισμός του

κινήτρου για οικονομικά συμφέρουσα ηλεκτροπαραγωγή στα νησιά του Αιγαίου και

αναβάθμιση των εγκαταστάσεων παραγωγής. Συνεπώς, τα επιπλέον κόστη πρέπει να

καλύπτονται από τη ΔΕΗ, αυξάνοντας έτσι την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος σε εθνικό

επίπεδο.

Τα βιβλιογραφικά στοιχεία που παρατίθενται και τα αποτελέσματα της υπολογιστικής

μελέτες που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της εργασίας αυτής, οδηγούν στο

συμπέρασμα ότι γεωθερμικά πεδία με θερμοκρασίες χαμηλότερες των 150°C
μπορούν να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά για παραγωγή ηλεκτρισμού. Ο πλέον

κατάλληλος τύπος συστήματος για την εκμετάλλευση των πεδίων αυτών είναι οι

δυαδικοί κύκλοι ισχύος.

Η έλλειψη νομικού πλαισίου σχετικά με την εκμετάλλευση γεωθερμικών πεδίων

αποτέλεσε κατά τις προηγούμενεςδεκαετίες σημαντικό εμπόδιο στην αξιοποίηση του

γεωθερμικού δυναμικού των νησιών του Αιγαίου ως και το 2003, οπότε και μέσω του

Νόμου 3175/2003 τέθηκε σαφές νομικό πλαίσιο.

Η γεωθερμική ενέργεια θεωρείται φιλική προς το περιβάλλον. Ειδικότερα η

γεωθερμική ηλεκτροπαραγωγή παρουσιάζει σημαντικά περιβαλλοντικά

πλεονεκτήματα συγκρινόμενη με την λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή, μέσω της οποίας

καλύπτεται σήμερα το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών ηλεκτροδότησης της Ελλάδας.

78



Ωστόσο, μέσω των βιβλιογραφικών δεδομένων που παρουσιάστηκαν γίνεται σαφές

ότι η χρήση της συνδέεται με ορισμένες περιβαλλοντικές επιmώσεις. Οι επιπτώσεις

αυτές εμφανίζονται αρχικά κατά τα στάδια έρευνας και ανάπτυξης των γεωθερμικών

πεδίων και αφορούν κυρίως στα υψηλά επίπεδα θορύβου και την οπτική ρύπανση, ως

αποτέλεσμα των εργασιών όρυξης των ερευνητικών γεωτρήσεων, που περιλαμβάνουν

διάτρηση και διενέργεια εκρήξεων. Στις επιπτώσεις συγκαταλέγονται και οι εκπομπές

αερίων και εκτόξευση ρευστών. Κατά τα στάδια της έρευνας και ανάπτυξης οι

περιβαλλοντικές επιδράσεις είναι σε μεγάλο οι ίδιες ανεξαρτήτως του τύπου της

εγκατάστασης. Κατά τη λειτουργία ενός γεωθερμικού ηλεκτροπαραγωγικού σταθμού

οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις αφορούν επίσης στο θόρυβο και την οπτική ρύπανση.

Σε εγκαταστάσεις τύπου flash steam και dry steam είναι πιθανό ο περιβάλλοντας

χώρος να επηρεαστεί αρνητικά από τις εκπομπές αερίων και ειδικά υδρόθειου. Σε

εγκαταστάσειςbinary cycles οι μόνες αέριες εκπομπές είναι οι υδρατμοί.

Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγήςαντιμετωπίζονται διαχρονικά με καχυποψία από

το κοινό. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η άποψη του κοινού μπορεί να μοιραστεί

ανάμεσα στις αντιπροσωπευτικές εθνικές απόψεις, όπου, συνήθως, τα θέματα

λαμβάνονται υπόψη με ένα περισσότερο γενικό και απόμακρο τρόπο, και στις τοπικές

απόψεις, οι οποίες στηρίζονται στην πιθανή ή στην πραγματική εμπειρία από

συγκεκριμένα έργα ανάπτυξης. Η κοινωνική αποδοχή των ανανεώσιμων μορφών

ενέργειας συχνά χαρακτηρίζεται από το σύνδρομο ΝIΜΒγ. Η έλλειψη εμπιστοσύνης

των τοπικών κοινωνιών προς τους υπεύθυνους για την ανάπτυξη του εκάστοτε έργου

φορείς είναι βασικός παράγοντας έντασης των φαινομένων ΝIΜΒγ. Από τα

παραπάνω γίνεται σαφής η βαρύνουσα σημασία της μη σωστής και ανεπαρκούς

διαχείρισης του έργου της εγκατάστασης γεωθερμικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής

στη Μήλο τη δεκαετία του 1980. Η συντΡιmlκή πλειοψηφία του κοινού της Μήλου

(ποσοστό 82,5%) θεωρεί τη γεωθερμία ως μία ρυπογόνο δραστηριότητα, ενώ οι

ερωτώμενοι στη Νίσυρο πιστεύουν ότι η εκμετάλλευσητης γεωθερμίας έχει επιmώσεις

στο περιβάλλον σε μικρότερο, όμως, βαθμό (ποσοστό 68,2%).
Κύρια πηγή πληροφόρησης και γνώσης αποτελεί η προσωπική εμπειρία και τα

βιωματικά δεδομένα του κοινού. Σημαντικότερες πηγές επιβάρυνσης θεωρούνται η

αέρια ρύπανση και η ρύπανση εδάφους/νερών και στις δύο περlοχές. Η κατάταξη,

αναδεικνύει κρίσιμη την αέρια ρύπανση, αποτέλεσμα βιωματικών εμπειριών.

Σημαντικό μέρος των ερωτηθέντων και στα δύο νησιά πιστεύει ότι το έργο δε θα

κατασκευαστείσωστά.

Με βάση τα παραπάνω συμπεράσματα είναι βέβαιο ότι η εγκατάσταση μονάδας

γεωθερμικής ηλεκτροπαραγωγήςσε μη διασυνδεδεμένα νησιά του είναι από τεχνικής

άποψης εφικτή και βιώσιμη. Ωστόσο, βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του

εγχειρήματος είναι η αποδοχή της τοπικής κοινής γνώμης. Κρίνεται συνεπώς

απαραίτητη η μελέτη της στάσης του κοινού απέναντι στο θέμα με χρήση μεθόδων

κοινωνικής έρευνας και η ενημέρωση του σχετικά με τα οφέλη της γεωθερμικής
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εκμετάλλευσης. Έχει ήδη αναφερθεί η σημασία της εμπιστοσύνης των τοπικών

κοινωνιών προς τους φορείς ανάπτυξης και διαχείρισης ενός μεγάλης κλίμακας έργου.

Η απαραίτητη σχέση εμπιστοσύνης μπορεί να επιτευχθεί με την υλοποίηση αρχικά

μικρότερων ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων και την ανάδειξη του

«χειροπιαστού» κέρδους για την τοπική κοινωνία.
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