Προµε
λ
έ
τ
ησκ
οπι
µότ
ητ
αςαξ
ι
οποί
ησηςτ
ηςδι
αθέ
σι
µης
βι
οµάζ
αςγ
ι
ατ
ηθέ
ρµαν
σηδηµοτ
ι
κ
ώνκ
τ
ι
ρί
ωντ
ου
∆ήµουΠρε
σπών
Tec
hni
c
alr
epor
t
Ac
t
i
onΑ4

LI
FEPr
es
paWat
er
bi
r
ds
LI
FE/
NAT/
GR/
000936
Dec
ember2017

Rec
ommendedc
i
t
at
i
on:
Μακ
ρογ
ι
αν
ν
άκ
ης
,
Γ
.
,
Γ
ι
αν
ν
ακ
ί
δης
,
Γ
.
,
2017.
Προ
µ
ε
λ
έ
τ
ησκ
ο
πι
µ
ό
τ
ητ
αςαξ
ι
ο
πο
ί
ησηςτ
ηςδι
αθέ
σι
µ
ηςβ
ι
ο
µ
άζ
αςγ
ι
ατ
η
θέ
ρµ
αν
σηδηµ
ο
τ
ι
κ
ώνκ
τ
ι
ρί
ωντ
ο
υ∆ήµ
ο
υΠρε
σπών
.
Αν
αφοράστ
ο
πλ
αί
σι
οτ
ουπρογ
ράµµατ
ος«LI
FEPr
es
paWat
er
bi
r
ds
»(
LI
FE15
NAT/
GR/
000936)
.
Ετ
αι
ρί
αΠροστ
ασί
αςΠρε
σπών
.

Thepr
o
j
e
c
ti
s60% c
o
ﬁnanc
e
db
yt
heDi
r
e
c
t
o
r
at
e-Ge
ne
r
alf
o
rEnv
i
r
o
nme
nto
ft
heEu
r
o
pe
anCo
mi
s
s
i
o
n.

Προμελέτη σκοπιμότητας αξιοποίησης της διαθέσιμης
βιομάζας για τη θέρμανση δημοτικών κτιρίων του Δήμου
Πρεσπών.

Ομάδα Μελέτης:

Γ. Μαρκογιαννάκης,
Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc.
Γ. Γιαννακίδης,
Μηχανολόγος Μηχανικός, PhD

Δεκέμβριος 2017

1

Περιεχόμενα
Περιεχόμενα .............................................................................................................................. 2
Πίνακες....................................................................................................................................... 4
Εικόνες ....................................................................................................................................... 4
Συντομογραφίες ........................................................................................................................ 5
1.

Executive Summary............................................................................................................ 6

2.

Εισαγωγή............................................................................................................................ 8

3.

Εκτίμηση Δυναμικού Βιομάζας........................................................................................ 10
3.1

Βιομάζα και ενεργειακές χρήσεις ............................................................................. 10

3.2

Διαθέσιμη βιομάζα στο Δήμο Πρεσπών ................................................................... 10

3.3

Διαχείριση καλαμιώνων ............................................................................................ 10

3.4

Υπολείμματα καλλιέργειας φασολιών...................................................................... 13

3.5

Παραπροϊόντα καλλιέργειας φασολιών (καλάμια στήριξης). ................................. 14

4.

Περιγραφή Θερμικών Φορτίων Κτιρίων ......................................................................... 16

5.

Τεχνολογίες ενεργειακής χρήσης βιομάζας .................................................................... 25
5.1

Θρυμματισμός........................................................................................................... 25

5.2

Δεματοποίηση ........................................................................................................... 27

5.3

Καύση Βιομάζας ........................................................................................................ 28

5.4

Πελλετοποίηση/Μπρικετοποίηση ............................................................................ 28

5.5

Ανεξάρτητοι Καυστήρες-Λέβητες ............................................................................. 31

5.6

Τηλεθέρμανση........................................................................................................... 32

5.7

Παραγωγή Βιοαερίου ............................................................................................... 34

5.8 Σύστημα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με την τεχνολογία Organic
Rankine Cycle (ORC) με καύσιμο βιομάζα ........................................................................... 36
6.

7.

Ανάλυση προτεινόμενων αυτόνομων συστημάτων και τηλεθέρμανσης ....................... 38
6.1

Ανεξάρτητοι Καυστήρες-Λέβητες Βιομάζας ............................................................. 38

6.2

Τηλεθέρμανση........................................................................................................... 40

6.2.1

Τηλεθέρμανση 5 κτιρίων ....................................................................................... 41

6.2.2

Τηλεθέρμανση 3 κτιρίων ....................................................................................... 43

6.2.3

Τηλεθέρμανση 2 κτιρίων ....................................................................................... 45

Οικονομική ανάλυση αυτόνομων συστημάτων και συστήματος τηλεθέρμανσης ........ 48
7.1

Αυτόνομα συστήματα θέρμανσης ............................................................................ 48
2

6.1.1.

Δημαρχείο .......................................................................................................... 48

6.1.2.

Κτίριο πολλαπλών χρήσεων .............................................................................. 52

6.1.3.

Παιδικός σταθμός .............................................................................................. 54

6.1.4.

Γυμνάσιο ............................................................................................................ 56

6.1.5.

Βιβλιοθήκη ......................................................................................................... 57

6.1.6.

Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο........................................................................... 58

6.1.7.

Συνολική ανάλυση αυτόνομων συστημάτων. ................................................... 60

7.2

Εγκατάσταση τηλεθέρμανσης................................................................................... 64

Τηλεθέρμανση για τρία κτίρια......................................................................................... 67
Τηλεθέρμανση για δύο κτίρια ......................................................................................... 70
7.3

Εγκατάσταση τηλεθέρμανσης 5 κτιρίων με επιδότηση κεφαλαίου ........................ 73

8.

Συμπεράσματα - Προτάσεις ............................................................................................ 74

9.

Βιβλιογραφία ................................................................................................................... 77

3

Πίνακες
Πίνακας 2-1 Υπολείμματα ξηρής βιομάζας από την καλλιέργεια φασολιών ......................... 14
Πίνακας 2-2: Εκτιμώμενη διαθέσιμη ποσότητα καλαμιών στήριξης ανά έτος ...................... 15
Πίνακας 3-1: Υπολογισμένα φορτία θέρμανσης και πραγματικές καταναλώσεις ................. 24
Πίνακας 5-1: Απαιτούμενες ποσότητες βιομάζας ................................................................... 38
Πίνακας 5-2: Κόστη λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης ..................................................... 39

Εικόνες
Εικόνα 1-1 Περιοχή Πρεσπών και Δήμος Πρεσπών .................................................................. 8
Εικόνα 2-1: Καλαμιώνες Phragmites australis ........................................................................ 11
Εικόνα 2-2: Υπολείμματα φασολιάς ........................................................................................ 13
Εικόνα 2-3: Χρήση καλαμιών στην καλλιέργεια φασολιών .................................................... 14
Εικόνα 3-1: Δημαρχείο Πρεσπών............................................................................................. 16
Εικόνα 3-2: Λεβητοστάσιο Δημαρχείου .................................................................................. 17
Εικόνα 3-3: Θερμοδοχείο Δημαρχείου .................................................................................... 17
Εικόνα 3-4: Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων................................................................................. 18
Εικόνα 3-5: Λεβητοστάσιο Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων ...................................................... 18
Εικόνα 3-6: Παιδικός Σταθμός ................................................................................................. 19
Εικόνα 3-7: Λεβητοστάσιο Παιδικού Σταθμού ........................................................................ 19
Εικόνα 3-8: Θερμοδοχείο Παιδικού Σταθμού ......................................................................... 19
Εικόνα 3-9: Γυμνάσιο Λαιμού .................................................................................................. 20
Εικόνα 3-10: Λεβητοστάσιο Γυμνασίου Λαιμού ..................................................................... 21
Εικόνα 3-11: Βιβλιοθήκη Λαιμού............................................................................................. 21
Εικόνα 3-12: Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο ........................................................................... 22
Εικόνα 3-13: Πατουλίδειο Λέβητες ......................................................................................... 23
Εικόνα 3-14: Πατουλίδειο Σύστημα Διανομής Θερμότητας ................................................... 23
Εικόνα 4-1: Δημιουργία πελλέτας ........................................................................................... 30
Εικόνα 4-2: Ενδεικτική διάταξη λέβητα wood-chips 100kW................................................... 31
Εικόνα 4-3: Σχηματική απεικόνιση τηλεθέρμανσης ................................................................ 32
Εικόνα 4-4: Κεντρική εγκατάσταση λέβητα βιομάζας. ............................................................ 33
Εικόνα 4-5: Εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου ................................................................... 34
Εικόνα 4-6: Παραγωγή και χρήση βιοαερίου .......................................................................... 35
Εικόνα 4-7: Σχηματικό διάγραμμα μονάδας ΣΗΘ τεχνολογίας ORC με καύσιμο βιομάζα ..... 37
Εικόνα 5-1: Θέσεις κτιρίων εντός του οικισμού ...................................................................... 40

4

Συντομογραφίες
Α.Θ.Δ.

Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη

Α.Τ.Θ.

Αέρια του Θερμοκηπίου

Ε.Π.Π.

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Κ.Θ.Δ.

Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου
Προσανατολισμού και Εγγυήσεων
ΣΗΘ

Κοινοτικών

Ενισχύσεων

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

5

1. Executive Summary
Within the framework of the project «Prespa Waterbirds - Bird conservation in Lesser Prespa
Lake: benefiting local communities and building a climate change resilient ecosystem», which
is co-financed by the European Union under LIFE 15 NAT/GR/000936, a prefeasibility study
for the exploitation of available biomass for heating purposes was performed. The study
focussed on covering the heating needs of the Municipal buildings, namely the Town Hall, the
Multiple uses municipal building, the Kindergarten, the High School and the Library of Lemos
as well as Patoulidio Sports Centre.
A preliminary estimation of the biomass potential showed that the annual available quantity
of Phragmites australis can reach 200-300 tons of dry biomass and therefore 100-150 tons of
dry biomass can be available during the winter period. A conservative estimate of the
available quantity of residues from the cultivation of beans reaches a level of 320 tons of dry
biomass per year. Furthermore, as a by-product of the cultivation of beans, at least 284 tons
of Arundo dorax canes which are used for supporting the bean plants, are available annually.
This quantity of biomass is more than adequate to cover the heating needs of the municipal
buildings of Prespes Municipality. The alternative scenarios that were examined in the
present study include the following:
(i)

(ii)

installation of independent biomass fired boilers in each of the five buildings which
has an estimated total investment cost of 83000Euros and a simple payback period
of almost 3 years, which is rather promising;
installation of a district heating mini-network which could cover the five buildings
in Lemos. Two alternative sub-scenarios were analysed in this case one covering
the heating needs of three buildings and one covering the heating needs of two
buildings by the district heating network. The financial analysis of the district
heating network in the case of five buildings within Lemos has a discounted
payback of almost 19 years while in the case of 50% funding the payback period
reduces to ten years. The district heating for three buildings has a discounted
payback of 18 years and the district heating for two buildings has a discounted
payback of 17.9 years.

One of the main issues in using reeds in independent boilers is the possibility to feed the
boilers automatically. In this case the production and use of pellets might be a viable
alternative which should be further exploited. The installation of a pellet producing unit could
be an option for the exploitation of the total quantity of available biomass in the municipality.
The production of pellets could become a commercial activity of the Municipality which could
contribute to the municipal budget. Although the financial analysis of the district heating
system is not very encouraging the possibility of covering the heating needs of more buildings
through the expansion of the network and the use of available funding sources should be
analysed in detail and could improve the economics of the investment considerably. The
6

installation of a cogeneration of heat and power plant should be further exploited in the case
of an expanded heating network.
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2. Εισαγωγή
Το έργο LIFE με τίτλο «Δράσεις για την προστασία των υδρόβιων πουλιών στη Λίμνη Μικρή
Πρέσπα: συμβάλλοντας στην προσαρμογή του οικοσυστήματος στην κλιματική αλλαγή και
δημιουργώντας οφέλη για την τοπική κοινωνία», που χρηματοδοτείται μερικώς από την
Ευρωπαϊκή Ένωση με κωδικό προγράμματος “LIFE 15 NAT/GR/000936”, αποσκοπεί στη
διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότητας στη Λίμνη Μικρή Πρέσπα. Η προσέγγιση των
σημαντικών ζητημάτων που επηρεάζουν συνολικά τη λειτουργία του οικοσυστήματος από
το έργο είναι σφαιρική και παράλληλα επιδιώκεται να προκύψουν οφέλη για την τοπική
κοινωνία.

Δήμος Πρεσπών
Εικόνα 2-1 Περιοχή Πρεσπών και Δήμος Πρεσπών

Στα πλαίσια αυτής της σφαιρικής προσέγγισης και της προβλεπόμενης από το έργο δράσης
αξιοποίησης της διαθέσιμης βιομάζας, εκπονήθηκε και η παρούσα Προμελέτη Σκοπιμότητας
για την αξιοποίηση της βιομάζας σε θερμικές χρήσεις. Η προμελέτη εστιάζεται στα Δημοτικά
Κτίρια του Δήμου Πρεσπών και συγκεκριμένα στο Δημαρχείο Δήμου Πρεσπών, το Κτίριο
Πολλαπλών Χρήσεων, τον Παιδικό Σταθμό Λαιμού, το Γυμνάσιο Λαιμού και τη Βιβλιοθήκη
Λαιμού. Τα κτίρια και οι καταγεγραμμένες θερμικές τους ανάγκες παρουσιάζονται στο
Κεφάλαιο 4. Ο Δήμος Πρεσπών αποτελείται από δεκατρία Δημοτικά Διαμερίσματα (Δ.Δ), και
η έδρα του Δήμου βρίσκεται στο Δ.Δ. Λαιμού. Ο Δήμος έχει αμιγώς ορεινό χαρακτήρα, όλα
τα Δ.Δ. είναι αγροτικές περιοχές και πρόκειται για μια από τις πιο αραιοκατοικημένες
περιοχές της χώρας με μέση πυκνότητα πληθυσμού 4,5 κατοίκους / km2 συγκριτικά με 28,5
κατοίκους / km2 για το Νομό Φλώρινας και 32 κατοίκους / km2 για την Περιφέρεια Δυτικής
Μακεδονίας.
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Η βιομάζα που είναι διαθέσιμη στα όρια του Δήμου Πρεσπών και θα μπορούσε να
αξιοποιηθεί για θερμικές χρήσεις (Κεφάλαιο 3) αποτελείται από:
α) Παραπροϊόντα διαχείρισης των καλαμιώνων της λίμνης: Στα πλαίσια του έργου
επεκτείνεται η διαχείριση στο σύνολο του καλαμιώνα αντιμετωπίζοντας σημαντικά
ζητήματα, όπως η αναγκαιότητα αύξησης των ελευθέρων από βλάστηση επιφανειών νερού
και η διαχείριση σε μεγαλύτερα βάθη της λίμνης. Η δράση αυτή έχει σαν αποτέλεσμα την
συλλογή σημαντικών ποσοτήτων καλαμιού (Phragmites australis) που μπορούν να
αξιοποιηθούν ενεργειακά.
β) Υπολείμματα της αγροτικής παραγωγής όπως φασολιές (Phaseolus vulgaris) και καλάμια
στήριξης (Αrundo donax): Η περιοχή φημίζεται για την καλλιέργεια φασολιών (εκτίμηση για
10-12.000 στρέμματα καλλιέργειας φασολιών), η οποία έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές
ποσότητες φυτικών υπολειμμάτων αλλά και χρησιμοποιημένων, και ακατάλληλων προς
περαιτέρω χρήση, καλαμιών στήριξης. Οι ποσότητες αυτές θα μπορούσαν να
χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά με τα παραπροϊόντα διαχείρισης των καλαμιώνων και
να αξιοποιηθούν ενεργειακά.
Οι εναλλακτικές διαθέσιμες τεχνολογίες που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη
θέρμανση των δημοτικών κτιρίων παρουσιάζονται στο Κεφάλαιο 5. Για κάθε τεχνολογία
δίνεται μια βασική περιγραφή, τα τεχνικά στοιχεία και η απόδοσή της καθώς και οι πιθανές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση της. Τα στοιχεία του δυναμικού της βιομάζας,
των διαθέσιμων τεχνολογιών και των θερμικών απαιτήσεων των κτιρίων χρησιμοποιούνται
σαν δεδομένα εισόδου στην τεχνική ανάλυση που παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6 και στην
οικονομική ανάλυση του Κεφαλαίου 7, για να επιλεχθεί η βέλτιστη τεχνικοοικονομικά λύση.

9

3. Εκτίμηση Δυναμικού Βιομάζας
3.1

Βιομάζα και ενεργειακές χρήσεις

Η βιομάζα ορίζεται ως ύλη που έχει οργανική προέλευση και συμπεριλαμβάνει κάθε υλικό
που προέρχεται άμεσα ή έμμεσα από τα φυτά. Περιλαμβάνει επίσης και οποιοδήποτε υλικό
προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς. Η Οδηγία 2001/77/ΕΚ ορίζει ως βιομάζα το
βιοαποδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται
από τη γεωργία (συμπεριλαμβανομένων των φυτικών και των ζωικών ουσιών), τη δασοκομία
και τις συναφείς βιομηχανίες, καθώς και το βιοαποδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και
αστικών αποβλήτων.
Η βιομάζα μπορεί να παρέχει ωφέλιμη ενέργεια σε διαφορετικές μορφές (θερμική,
ηλεκτρική) με χρήση διαφορετικών τεχνολογιών, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μικρή και σε
μεγάλη κλίμακα, και σε τοπικό ή εθνικό επίπεδο. Μπορεί ακόμη να αξιοποιηθεί και για την
παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων (βιοαιθανόλη, βιοντήζελ κ.λπ.) που τελικά χρησιμοποιούνται
στις μεταφορές.
H βιομάζα διαχωρίζεται σε δύο τύπους:
(α) σε υπολειμματικές μορφές που περιλαμβάνουν αγροτικά και δασικά υπολείμματα
(άχυρα, κλαδέματα, καθαρισμοί δασών), τα υπολείμματα γεωργικών/δασικών βιομηχανιών
(πυρήνας, πριονίδια), τα κτηνοτροφικά απόβλητα (πχ κοπριά), τα αστικά απόβλητα, και το
οργανικό κλάσμα των αστικών απορριμμάτων.
(β) σε βιομάζα που παράγεται από ενεργειακές καλλιέργειες που περιλαμβάνουν
παραδοσιακές καλλιέργειες που προορίζονται για την παραγωγή βιοκαυσίμων/ενέργειας
(π.χ. τεύτλα για βιοαιθανόλη, ηλίανθος για βιοντήζελ, ευκάλυπτος), ή ενεργειακά φυτά (π.χ.
ελαιοκράμβη, γλυκό σόργο).

3.2

Διαθέσιμη βιομάζα στο Δήμο Πρεσπών

Στην παρούσα ανάλυση θα επικεντρωθούμε σε τρεις μορφές υπολειμματικής βιομάζας στα
όρια του Δήμου Πρεσπών:
α) προϊόντα από τη διαχείριση των καλαμιώνων.
β) Υπολείμματα από την καλλιέργεια των φασολιών.
γ) Υπολείμματα από τα καλάμια στήριξης που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια των
φασολιών.

3.3

Διαχείριση καλαμιώνων

Το πρόγραμμα διαχείρισης των παράκτιων καλαμιώνων της Λίμνης Μικρής Πρέσπας έχει ως
κύριο στόχο τη διατήρηση της βιοποικιλότητας του τοπικού οικοσυστήματος. Στα πλαίσια
αυτού του στόχου η διαχείριση των καλαμιώνων αυξάνει και βελτιώνει τον χώρο
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τροφοληψίας των υδρόβιων πτηνών, αυξάνει τη διαθεσιμότητα τροφής για τα υδρόβια
πουλιά μέσω της δημιουργίας νέων και της βελτίωσης των υπαρχόντων ενδιαιτημάτων
αναπαραγωγής των ψαριών και ελαχιστοποιεί την αρνητική επίδραση των ανεξέλεγκτων
πυρκαγιών του καλαμιώνα. Προβλέπεται να εφαρμοστεί διαχείριση καλαμιώνων μέχρι 500
στρέμματα ετησίως και συνολικά 2000 στρεμμάτων μέχρι το τέλος του προγράμματος
(2021). Τα κυρίαρχα είδη φυτών στους καλαμιώνες της Λίμνης Μικρής Πρέσπας είναι το
καλάμι (Phragmites australis) και το λεπτόφυλλο ψαθί (Typha angustifolia).

Εικόνα 3-1: Καλαμιώνες Phragmites australis
Το καλάμι που θα συλλέγεται από τις παραλίμνιες περιοχές μπορεί να καεί κατευθείαν για
την παραγωγή θερμότητας. Εάν όμως θρυμματιστεί πριν από την καύση διευκολύνεται
ακόμη περισσότερο η τροφοδοσία του καυσίμου στο χώρο καύσης αλλά και ο βαθμός
απόδοσης της καύσης μεγαλώνει. Μετατρέποντας το καλάμι, μετά από μηχανική/θερμική
επεξεργασία σε βιοκαύσιμα με μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα, όπως για παράδειγμα
πελλέτες ή μπρικέτες, αυξάνεται ακόμη περισσότερο η απόδοση της καύσης.
Οι κύριοι παράγοντες που καθορίζουν τη δυνατότητα και την αποδοτικότητα της χρήσης του
καλαμιού ως καύσιμου είναι η υγρασία, η θερμογόνος δύναμη, η πυκνότητά του, η
περιεκτικότητά του σε τέφρα και οι ιδιότητες της τέφρας του.
Η υγρασία του καλαμιού μεταβάλλεται ανάλογα με την εποχή του χρόνου (από 15 έως 60%).
Μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου η υγρασία του καλαμιού είναι η καταλληλότερη για καύση
καθώς κυμαίνεται μεταξύ 18-20% (Παπαμιχαήλ 2016).
Η ανώτερη θερμογόνος δύναμη του καλαμιού σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές είναι
18-19 MJ/kg, ενώ η κατώτερη θερμογόνος δύναμη (με υγρασία 15-20%) είναι 14-15 MJ/kg.
Επομένως η θερμογόνος δύναμη του καλαμιού είναι υψηλότερη όταν συγκομίζεται την
περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου καθώς τότε έχει και την χαμηλότερη υγρασία. Μετρήσεις της
θερμογόνου δύναμης μπρικετών νεροκάλαμου από τις Πρέσπες που έγιναν από το ΚΑΠΕ
(ΚΑΠΕ 2013) έδειξαν Α.Θ.Δ. 18,96MJ/kg και Κ.Θ.Δ. 17MJ/kg.
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Το ψιλοτεμαχισμένο καλάμι έχει πολύ χαμηλή χύδην πυκνότητα συγκριτικά με το θρύμμα
ξύλου. Λόγω της χαμηλής χύδην πυκνότητάς του έχει και χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα. Για
το λόγο αυτό καλό θα είναι να δεματοποιείται όταν πρόκειται να μεταφερθεί σε μεγάλες
αποστάσεις. Επομένως το θρυμματισμένο καλάμι προκρίνεται για απευθείας καύση σε
τοπικό επίπεδο και για μεταφορά σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες από 50 χιλιόμετρα (Ιital et
al. 2012).
Σχετικά με τις άλλες ιδιότητές του καλαμιού που καθορίζουν την ποιότητα της καύσης του
(Παπαμιχαήλ 2016):







Έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο (S), κάτω από 0,1% ενώ τα πρότυπα για την κλάση
Α στις μη ξυλώδεις πελλέτες και μπρικέτες απαιτούν περιεκτικότητα κάτω από 0,2%.
Η περιεκτικότητα σε χλώριο (Cl) είναι κάπως μεγαλύτερη και κυμαίνεται μεταξύ
0,11% - 0,15% ενώ τα πρότυπα για τις μη ξυλώδεις πελλέτες και μπρικέτες απαιτούν
περιεκτικότητα κάτω από 0,1% για την κλάση Α. Η περιεκτικότητα σε Cl είναι
σημαντικά μεγαλύτερη και φτάνει στα 0,4% όταν συγκεντρώνεται το καλοκαίρι.
Η περιεκτικότητα σε τέφρα είναι υψηλή συγκριτικά με αυτή του ξύλου. Η
περιεκτικότητα σε τέφρα αλλά και η χημική της σύσταση διαφέρουν ανάλογα με την
εποχή. Έτσι, η περιεκτικότητα σε τέφρα είναι χαμηλότερη το χειμώνα 2-4% και
ψηλότερη το καλοκαίρι 4-6%.
Το σημείο τήξης της τέφρας επηρεάζεται από τη σύσταση και έτσι η τέφρα από
καλάμι που συγκεντρώθηκε το καλοκαίρι τήκεται σε θερμοκρασίες <1000οC, ενώ η
τέφρα από καλάμι που συγκεντρώθηκε το χειμώνα δεν τήκεται στους
1350οC.

Συμπερασματικά λοιπόν το καλάμι που πρόκειται να αξιοποιηθεί ενεργειακά με καύση
πρέπει να συγκεντρώνεται το χειμώνα έτσι ώστε να έχει χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία,
μικρότερη περιεκτικότητα σε τέφρα και άλλες ανόργανες ενώσεις (Παπαμιχαήλ 2016). Όλα
αυτά οδηγούν σε μειωμένα προβλήματα διάβρωσης στις εγκαταστάσεις καύσης και
αυξημένο το σημείο τήξης της τέφρας. Όταν συγκριθεί με το ξύλο, το καλάμι έχει
υποδεέστερες ιδιότητες ως καύσιμο είναι όμως παρόμοιο με τους υπόλοιπους τύπους
βιομάζας που προέρχονται από γεωργικά υπολείμματα και από ενεργειακές καλλιέργειες.
Μάλιστα η τέφρα του καλαμιού κατά την τήξη της, έχει ιδιαίτερα καλές ιδιότητες που είναι
παρόμοιες με αυτές των κλαδοδεμάτων της ελιάς (Παπαμιχαήλ 2016).
Με βάση τη βιβλιογραφία η ετήσια χειμερινή συγκομιδή καλαμιώνων κυμαίνεται από 5 έως
10 τόνους ανά εκτάριο. Στην περιοχή προβλέπεται να εφαρμοστεί διαχείριση καλαμιώνων
μέχρι 50 εκτάρια ετησίως. Επομένως, οι συνολικά διαθέσιμες ποσότητες καλαμιών θα
κυμαίνονται από 250 έως 500 τόνους.
Σύμφωνα με την προκαταρκτική ανάλυση της μελέτης διαχείρισης των καλαμιώνων, η
μέγιστη εκτιμώμενη ετήσια διαθέσιμη ποσότητα καλαμιού (Phragmites australis) για το
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Δήμο Πρεσπών ανέρχεται σε 200 με 300 τόνους ξηρής βιομάζας ανά έτος1. Από αυτή την
ποσότητα αναμένεται ότι τουλάχιστον η μισή θα συλλέγεται κατά τη χειμερινή περίοδο.
Επομένως, η εκτιμώμενη διαθέσιμη ποσότητα καλαμιού τη χειμερινή περίοδο θα είναι
περίπου 100 με 150 τόνους ξηρής βιομάζας ανά έτος.

3.4

Υπολείμματα καλλιέργειας φασολιών

Τα φασόλια αποτελούν σχεδόν μονοκαλλιέργεια για την περιοχή του Δήμου Πρεσπών (83%
των αρδευόμενων εκτάσεων [Μίχος 2012]), όπως φαίνεται και από τον παρακάτω πίνακα:
Έτος
2008
2010

Στρέμματα Πηγή
12000 Επικοινωνία με την Ε.Π.Π.
9843 Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.
https://it.opekepe.gr/aggregate/aggregate/index?Cultivation_page=16

Επομένως μια συντηρητική εκτίμηση για τους υπολογισμούς, θα μπορούσε να είναι 10000
στρέμματα καλλιέργειας φασολιών στα όρια του Δήμου. Ο Πίνακας 3-1 παρουσιάζει τους
βασικούς υπολογισμούς για τη διαθέσιμη ποσότητα βιομάζας από τα υπολείμματα αυτής
της καλλιέργειας.

Εικόνα 3-2: Υπολείμματα φασολιάς

Για να εκτιμηθεί το δυναμικό βιομάζας, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από δημοσιεύσεις της
California Energy Commission (CEC 2013) για την ποσότητα υπολειμμάτων ξηρής βιομάζας
ανά στρέμμα καλλιέργειας και για τη διαθεσιμότητα των υπολειμμάτων (που εκφράζει τις
απώλειες κατά τη συγκομιδή και διαχείριση των υπολειμμάτων). Θεωρώντας μια έκταση της
τάξης των 10000 στρεμμάτων που καλλιεργείται με φασόλια, η αναμενόμενη ποσότητα
ξηρής βιομάζας που είναι διαθέσιμη με τη μορφή υπολειμμάτων είναι 1065 τόνοι ανά έτος
(Πίνακας 3-1). Η Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη των υπολειμμάτων φασολιάς θεωρείται ότι
είναι 17,46MJ/kg (4173kcal/kg) σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές (CEC 2013) ενώ

1

Προσωπική επικοινωνία με τον κ. Δημαλέξη (μελετητή του “Guidelines for wetland vegetation management”
LIFE 15 NAT/GR/000936, action A2).
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σύμφωνα με μετρήσεις του ΚΑΠΕ (ΚΑΠΕ 2013), η Α.Θ.Δ. υπολογίστηκε σε 4312 kcal/kg
(18.04MJ/kg) και η Κ.Θ.Δ. σε 4066kcal/kg (17.01MJ/kg).

Για διάφορους λόγους που σχετίζονται με την αγροτική πρακτική θεωρούμε ότι από τους
1065 τόνους βιομάζας που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα μόνο το 30% από αυτή είναι
πραγματικά διαθέσιμο. Επομένως, η ελάχιστη εκτιμώμενη διαθέσιμη βιομάζα είναι της
τάξεως των 320 τόνων κατά μέσο όρο σε ετήσια βάση.
Πίνακας 3-1 Υπολείμματα ξηρής βιομάζας από την καλλιέργεια φασολιών
Έτος

Στρέμματα

2008
2010
Συντηρητική
Εκτίμηση

12000
9843

Υπολείμματα Ξηρής
Βιομάζας τόνοι/στρέμμα
0.213
0.213

10000

0.213

3.5

0.5
0.5

Υπολείμματα Ξηρής
Βιομάζας τόνοι
1278
1048

0.5

1065

Διαθεσιμότητα

Παραπροϊόντα καλλιέργειας φασολιών (καλάμια στήριξης).

Τα καλάμια στήριξης (καλάμια Arundo donax) που χρησιμοποιούνται για την στήριξη των
φυτών στην καλλιέργεια των φασολιών μπορεί να αποτελέσουν μια σημαντική πηγή
βιομάζας. Οι ακόλουθες εκτιμήσεις στηρίχθηκαν κυρίως σε δεδομένα της Εταιρείας
Προστασίας Πρεσπών (Ε.Π.Π). Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέχθηκαν από την Ε.Π.Π. κατά
μέσο όρο υπάρχουν 1700 ρίζες φασολιάς ανά στρέμμα. Επομένως, για τα 10000 στρέμματα
κάθε χρόνο χρησιμοποιούνται 17.000.000 καλάμια στήριξης που το καθένα κατά μέσο όρο
ζυγίζει 200g (ξερό καλάμι).

Εικόνα 3-3: Χρήση καλαμιών στην καλλιέργεια φασολιών
Για να εκτιμηθεί η διαθέσιμη ποσότητα χρησιμοποιήθηκαν δύο εναλλακτικά σενάρια:



Σενάριο i: ένα συντηρητικό σενάριο με αλλαγή καλαμιών κάθε τέσσερα χρόνια και
Σενάριο ii: ένα πιο αισιόδοξο σενάριο με αλλαγή καλαμιών κάθε τρία χρόνια.
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Με βάση αυτούς τους υπολογισμούς προκύπτουν οι διαθέσιμες ποσότητες Arundo donax
ανά έτος που παρουσιάζονται στον Πίνακας 3-2.
Πίνακας 3-2: Εκτιμώμενη διαθέσιμη ποσότητα καλαμιών στήριξης ανά έτος

Σενάριο i
Σενάριο ii

Αριθμός Διαθέσιμων καλαμιών
στήριξης (arundo donax) ανά έτος
4252500
5670000

Βιομάζα (t)
851
1134

Για διάφορους λόγους αγροτικής πρακτικής θεωρούμε ότι η διαθέσιμη βιομάζα θα είναι το
30% του σεναρίου (i), επομένως η ελάχιστα εκτιμώμενη διαθέσιμη βιομάζα θα είναι περίπου
284 τόνοι κατά μέσο όρο ετησίως.
Σύμφωνα με βιβλιογραφικές αναφορές, η Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη του Arundo donax
κυμαίνεται μεταξύ 3754kcal/kg (15,71MJ/kg) και 4729kcal/kg (19,78MJ/kg) (Nichol 2012,
Dahl 2004).
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4. Περιγραφή Θερμικών Φορτίων Κτιρίων
Τα κτίρια τα οποία προβλέπεται να θερμανθούν σε πρώτο στάδιο είναι τα Δημοτικά Κτίρια
του Δήμου Πρεσπών και συγκεκριμένα το Δημαρχείο Δήμου Πρεσπών, το κτίριο πολλαπλών
χρήσεων, ο Παιδικός Σταθμός Λαιμού, το Γυμνάσιο Λαιμού και η Βιβλιοθήκη Λαιμού.
Παρακάτω παρατίθενται τα βασικά χαρακτηριστικά των κτιρίων, των συστημάτων και οι
καταναλώσεις για την θέρμανσή τους.
Δημαρχείο Δήμου Πρεσπών
Το Δημαρχείο είναι διώροφο κτίριο με συνολικό εμβαδό 286,39 m2 κατασκευής του 2004.

Εικόνα 4-1: Δημαρχείο Δήμου Πρεσπών
Το κτίριο χρησιμοποιείται ως κτίριο γραφείων. Το κτίριο λειτουργεί πέντε ημέρες την
εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) και οι ώρες λειτουργίας του είναι 7:00 με 15:00.
Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων είναι 15 και ο μέσος ημερήσιος αριθμός επισκεπτών είναι
25.
Το σύστημα παραγωγής θερμού νερού για τη θέρμανση των χώρων είναι τύπου λέβητακαυστήρα πετρελαίου ισχύος 60.000 kcal/h (~70 kW) και το σύστημα απόδοσης θερμότητας
αποτελείται από θερμαντικά σώματα ενώ παράλληλα στο κτίριο υπάρχει εγκατεστημένο
δοχείο ζεστού νερού χρήσης 500 λίτρων.
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Εικόνα 4-2: Λεβητοστάσιο Δημαρχείου

Εικόνα 4-3: Θερμοδοχείο Δημαρχείου
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για
το 2015 ήταν 6.493 λίτρα και το αντίστοιχο κόστος ήταν 6.215 € ενώ για το 2016 οι
αντίστοιχες τιμές ήταν 6.400 λίτρα και 5.095 €.
Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων
Το κτίριο πολλαπλών χρήσεων είναι μονώροφο με συνολικό εμβαδό 244,28 m2 και
κατασκευάστηκε πριν από το 1956.
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Εικόνα 4-4: Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων
Το κτίριο χρησιμοποιείται ως Αίθουσα Πολλαπλών χρήσεων για δημοτικά συμβούλια,
συνελεύσεις, εκδηλώσεις κτλ του Δήμου Πρεσπών. Λειτουργεί αποσπασματικά κατά μέσο 2
φορές το μήνα για 6 ώρες. Το σύστημα παραγωγής θερμού νερού για τη θέρμανση των
χώρων είναι τύπου λέβητα-καυστήρα πετρελαίου τάξεως ισχύος 55.000 kcal/h (~ 62.5 kW)
και το σύστημα απόδοσης θερμότητας αποτελείται από θερμαντικά σώματα.

Εικόνα 4-5: Λεβητοστάσιο Κτιρίου Πολλαπλών Χρήσεων
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για
το 2015 ήταν της τάξεως των 1.100 λίτρων και το αντίστοιχο κόστος ήταν 1.013 €.
Παιδικός Σταθμός Λαιμού
Ο παιδικός σταθμός είναι μονώροφο κτίριο με συνολικό εμβαδό 120 m2 το οποίο
κατασκευάστηκε πριν από το 1956.
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Εικόνα 4-6: Παιδικός Σταθμός

Εικόνα 4-7: Λεβητοστάσιο Παιδικού
Σταθμού

Εικόνα 4-8: Θερμοδοχείο Παιδικού
Σταθμού

Το κτίριο χρησιμοποιείται ως παιδικός σταθμός. Το κτίριο λειτουργεί πέντε ημέρες την
εβδομάδα (Δευτέρα έως Παρασκευή) και οι ώρες λειτουργίας του είναι 8:00 με 14:00. Ο
συνολικός αριθμός εργαζομένων είναι 1 και φιλοξενεί 15 παιδιά το χειμώνα και 4 το
καλοκαίρι. Το σύστημα παραγωγής θερμού νερού για τη θέρμανση των χώρων είναι τύπου
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λέβητα-καυστήρα πετρελαίου ισχύος 45.000 kcal/h (~53 kW) και το σύστημα απόδοσης
θερμότητας αποτελείται από θερμαντικά σώματα ενώ παράλληλα στο κτίριο υπάρχει
εγκατεστημένο δοχείο ζεστού νερού χρήσης 130 λίτρων. Στο λεβητοστάσιο του παιδικού
σταθμού υπάρχει εγκατεστημένος λέβητας πελλέτας ο οποίος όμως δεν χρησιμοποιείται.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για
το 2015 ήταν 1.836 λίτρα και το αντίστοιχο κόστος ήταν 1.734 € ενώ για το 2016 οι
αντίστοιχες τιμές ήταν 1.820 λίτρα και 1.802 €.

Γυμνάσιο Λαιμού
Το κτίριο του Γυμνασίου Λαιμού είναι διώροφο με συνολικό εμβαδό 710 m2
συμπεριλαμβανομένων 2 λυόμενων αιθουσών και κατασκευάστηκε το 1977.

Εικόνα 4-9: Γυμνάσιο Λαιμού
Το κτίριο χρησιμοποιείται ως Γυμνάσιο. Το κτίριο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα
(Δευτέρα έως Παρασκευή) και οι ώρες λειτουργίας του είναι 8:00 με 14:00.
Ο συνολικός αριθμός εργαζομένων είναι 12 και φιλοξενεί 38 παιδιά.
Το σύστημα παραγωγής θερμού νερού για τη θέρμανση των χώρων είναι τύπου λέβητακαυστήρα πετρελαίου ισχύος 120.000 kcal/h (~140 kW) και το σύστημα απόδοσης
θερμότητας αποτελείται από θερμαντικά σώματα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για
το 2016 ήταν της τάξεως των 8.913 λίτρων και το αντίστοιχο κόστος ήταν 8.420 €.
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Εικόνα 4-10: Λεβητοστάσιο Γυμνασίου Λαιμού

Βιβλιοθήκη Λαιμού
Το κτίριο της Βιβλιοθήκης Λαιμού είναι διώροφο με συνολικό εμβαδό 273 m2 και
κατασκευάστηκε το 1978.

Εικόνα 4-11: Βιβλιοθήκη Λαιμού
Το κτίριο λειτουργεί δύο ημέρες την εβδομάδα και οι ώρες λειτουργίας του είναι 18:00 με
23:00. Το σύστημα για τη θέρμανση των χώρων είναι τύπου ξυλόσομπας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν η συνολική ετήσια κατανάλωση ξυλείας για το
2015 ήταν της τάξεως των 3 τόνων και το αντίστοιχο κόστος ήταν 240 € ενώ για το 2016 οι
αντίστοιχες τιμές ήταν 4 τόνοι και 360 € και για το 2017 οι τιμές ήταν 4,5 τόνοι και 400 €.
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Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο
Το Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο είναι ένα κλειστό γήπεδο συνολικής επιφάνειας 1040 m2
με ύψος 8 μέτρα περίπου. Το κτίριο κατασκευάστηκε το 1994. Το Αθλητικό Κέντρο λειτουργεί
4 φορές την εβδομάδα από 30 παιδιά για 5 ώρες περίπου.

Εικόνα 4-12: Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο

Το σύστημα θέρμανσης που διαθέτει το κτίριο αποτελείται από 2 λέβητες. Ο πρώτος λέβητας
είναι πετρελαίου ισχύος 243 kW (210000 kcal/h) ο οποίος εγκαταστάθηκε στο κτίριο το 1994.
Ο δεύτερος λέβητας είναι λέβητας πέλλετ ισχύος 350 kW (300000 kcal/h) ο οποίος
εγκαταστάθηκε στο κτίριο το 2011 με σκοπό την υποκατάσταση του λέβητα πετρελαίου.
Δυστυχώς, λόγω της χειροκίνητης τροφοδοσίας του λέβητα με πέλλετ υπάρχουν
προβλήματα με αποτέλεσμα να μην χρησιμοποιείται παρά μόνο περιστασιακά. Το σύστημα
απόδοσης θερμότητας αποτελείται από θερμαντικά σώματα αέρα.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που μας δόθηκαν η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου για
το 2016 ήταν της τάξεως των 3.000 λίτρων και το αντίστοιχο κόστος ήταν 3.000 €. Όπως
πληροφορηθήκαμε, η ποσότητα αυτή του πετρελαίου δεν είναι αρκετή για την επαρκή
θέρμανση του χώρου και ουσιαστικά διατηρεί τη θερμοκρασία μεταξύ 5 oC και 10oC. Για να
επιτευχθούν θερμοκρασίες περί τους 15oC και 18oC θα πρέπει η κατανάλωση πετρελαίου να
ανέλθει στα 10.000 λίτρα περίπου ετησίως.

22

Λέβητας πέλλετ
Λέβητας πετρελαίου
Εικόνα 4-13: Λέβητες στο Πατουλίδειο

Εικόνα 4-14: Πατουλίδειο: Σύστημα Διανομής Θερμότητας

Μελέτη Φορτίων Τηλεθέρμανσης
Σύμφωνα με μία μελέτη τηλεθέρμανσης για τα παραπάνω κτίρια η οποία πραγματοποιήθηκε
από μηχανικό του Δήμου Πρεσπών (Ανώνυμος 2014) εκτός του Πατουλίδειου Αθλητικού
Κέντρου το οποίο βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση από το χωριό Λαιμός (περίπου 3
χιλιόμετρα), τα φορτία τα οποία προέκυψαν φαίνονται στον παρακάτω Πίνακας 4-1. Στον
ίδιο πίνακα συνοψίζονται και τα θερμικά φορτία των κτιρίων με βάση τα εγκατεστημένα
συστήματα τα οποία περιγράφηκαν παραπάνω καθώς επίσης οι μέσες καταναλώσεις
ενέργειας και τα αντίστοιχα κόστη.
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Πίνακας 4-1: Υπολογισμένα φορτία θέρμανσης (Ανώνυμος 2014) και πραγματικές
καταναλώσεις

Κτίριο

Επιφάνεια
(m2)

Λέβητας
(kW)

Φορτί
ο από
μελέτη
(kW)

Κατανάλωση
καυσίμων
(λίτρα ή κιλά
/έτος)

Κατανάλωση
(kWh/έτος)

Κόστος
(€/έτος)

Είδος
καυσίμου

Δημαρχείο

286.39

70

192

6500

77350

5650

Πετρέλαιο

Κτίριο
Πολλαπλών
Χρήσεων

244.28

62.5

62.5

1100

13090

1000

Πετρέλαιο

120

53

40

1830

21777

1750

Πετρέλαιο

710

140

300

9000

107100

8500

Βιβλιοθήκη

273

70

70

4000

16800

400

Σύνολο

1633.67

395.5

664.5

20000

236117

17300

Πετρέλαιο
Ξύλο σε
ξυλόσομπα
Ισοδύναμα
πετρελαίου

Παιδικός
Σταθμός
Γυμνάσιο

Από τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι τα εγκατεστημένα συστήματα θέρμανσης
έχουν ισχύ παρόμοια με αυτή που προκύπτει από την παραπάνω αναφερόμενη μελέτη
(Ανώνυμος 2014) εκτός των περιπτώσεων του Δημαρχείου και του Γυμνασίου όπου από τη
μελέτη προκύπτουν σημαντικά μεγαλύτερες ισχείς.
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης θα ληφθεί υπόψη η ισχύς των εγκατεστημένων
συστημάτων ενώ στην περίπτωση τη βιβλιοθήκης θα ληφθεί υπόψη η ισχύς που προκύπτει
από τη μελέτη τηλεθέρμανσης. Για την περίπτωση της τηλεθέρμανσης η ισχύς αυτή θα
προσαυξηθεί κατά 25% για την αντιμετώπιση πιθανών αυξημένων φορτίων και απώλειες
δικτύων. Επομένως η συνολική θερμική ισχύς και για τα 5 κτίρια, με βάση τα παραπάνω,
εκτιμάται σε 500 kW. Για λόγους ασφάλειας καθώς και για την αντιμετώπιση των μερικών
φορτίων θα γίνει επιλογή δύο λεβήτων ισχύος 250 kW ο καθένας. Από τον παραπάνω πίνακα
προκύπτουν επίσης η συνολική κατανάλωση ενέργειας των κτιρίων η οποία ανέρχεται
περίπου στις 240 MWh/έτος ή περίπου 20000 λίτρα πετρελαίου/έτος καθώς και το
αντίστοιχο κόστος το οποίο ανέρχεται περίπου στα 17300 €/έτος.
Με βάση τις βιβλιογραφικές αναφορές και τις αναλύσεις που παρατίθενται στα
προηγούμενα κεφάλαια η Κ.Θ.Δ της διαθέσιμης βιομάζας της περιοχής (καλάμια και
υπολείμματα φασολιών) κυμαίνεται μεταξύ 14 MJ/kg έως 18 MJ/kg ή 3,89 kWh/kg έως 4,72
kWh/kg. Με βάση τις καταγεγραμμένες καταναλώσεις των κτιρίων η απαιτούμενη ποσότητα
βιομάζας για την κάλυψη αυτών των αναγκών είναι της τάξεως των 50 ως 60 τόνων/έτος.
Επομένως, οι διαθέσιμες ποσότητες βιομάζας της χειμερινής συγκομιδής των καλαμιώνων
της λίμνης (περίπου 100 έως 150 τόνοι/έτος) υπερκαλύπτουν τις ανάγκες για τη θέρμανση
των κτιρίων.
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5. Τεχνολογίες ενεργειακής χρήσης βιομάζας
Η ενεργειακή χρήση της υπολειμματικής βιομάζας στο Δήμο Πρεσπών μπορεί να επιτευχθεί
με καύση και με παραγωγή βιοαερίου. Η καύση μπορεί να γίνει είτε κατευθείαν είτε μετά
από πολτοποίηση. Οι τεχνολογίες καύσης που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι: α)
λέβητες σε κάθε κτίριο με ανεξάρτητο σύστημα θέρμανσης, β) ανεξάρτητες σόμπες σε κάθε
κτίριο ή γ) μια κεντρική εγκατάσταση λέβητα/καυστήρα και ένα μικρο-δίκτυο
τηλεθέρμανσης που θα καλύπτει τις θερμικές ανάγκες των κτιρίων. Μια βασική περιγραφή
των χαρακτηριστικών τής κάθε εναλλακτικής τεχνολογίας παρουσιάζεται στα επόμενα
κεφάλαια. Ανεξάρτητα από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιηθεί τελικά για την αξιοποίηση των
καλαμιών που προέρχονται από τη διαχείριση των καλαμιώνων, η πρώτη επεξεργασία που
πρέπει να γίνει είναι ο θρυμματισμός (λεπτοτεμαχισμός) των καλαμιών.
Εναλλακτικά, τα καλάμια, αφού κοπούν, μπορούν να δεματοποιηθούν σε δέματα διαμέτρου
ενός μέτρου και μήκους τριών μέτρων περίπου.
Το ποια από τις δύο κατεργασίες θα επιλεγεί θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή
του εξοπλισμού κοπής και περισυλλογής των καλαμιών σε συνάρτηση με το κόστος
προμήθειας του εξοπλισμού αυτού, του λειτουργικού κόστους (καύσιμα, εργατικά, κλπ)
καθώς και της τελικής μορφής της βιομάζας που θα συλλέγεται στην περιοχή.
Οι σημαντικότερες διαφορές μεταξύ των δύο μεθόδων επεξεργασίας των συγκμιζόμενων
φυτών καλαμιών είναι ότι το λειτουργικό κόστος της δεματοποίησης είναι χαμηλότερο από
αυτό του θρυμματισμού ενώ η θρυμματισμένη βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πιο
εύκολα από διαφορετικά συστήματα καύσης (τζάκια, σόμπες, λέβητες) με την μορφή
μπρικέτας ή πέλλετ, ενώ τα θρύμματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε
μεγάλους λέβητες.

5.1

Θρυμματισμός

Ο θρυμματισμός σε τεμάχια μήκους 2-6cm, παράγει ένα προϊόν χύδην, μειώνει σημαντικά
τον συνολικό όγκο της βιομάζας και διευκολύνει σημαντικά την μεταφορά και αποθήκευσή
της. Εάν η πρώτη ύλη χρησιμοποιηθεί κατευθείαν για καύση, ο θρυμματισμός βελτιώνει την
απόδοση καθώς ο συντελεστής απόδοσης του λέβητα, αυξάνεται αναλογικά με την ενεργή
επιφάνεια του στερεού καυσίμου. Ακόμη και εάν τελικά δεν γίνει κάποια άλλη αξιοποίηση
του καλαμιού ο θρυμματισμός προτείνεται καθώς μειώνει δραστικά (κατά 70% - 80%) τον
όγκο τους, και επομένως και τα όλα τα συναρτώμενα κόστη, αλλά επίσης επιταχύνει την
φυσική αποδόμηση του καλαμιού.
Στις επόμενες παραγράφους επιχειρείται μια εκτίμηση των ποσοτήτων οργανικών υλών, που
θα πρέπει να τεμαχιστούν κατά την καλοκαιρινή και κατά την χειμερινή περίοδο (Ενδιαίτημα
2005).
1) Καλοκαίρι (συνολικά για 2 μήνες)
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Συνολικό Βάρος συγκομιδής:
Ws = 100 t
Όγκος λεπτοτεμαχισμένου υλικού:
Vs = Ws*1,9 m3/t = 190 m3
Υποθέτοντας ότι οι θρυμματιστές (chippers) λειτουργούν για 40 ημέρες στη διάρκεια των
δύο μηνών της συγκομιδής για την καλοκαιρινή περίοδο και για έξι ώρες την ημέρα τότε η
απαιτούμενη ικανότητα των θρυμματιστών είναι:
𝑉

𝑃𝑠 = 40 𝑑 6𝑠 ℎ/𝑑 = 0.79 m3/h
2) Χειμώνας (συνολικά για 2 μήνες)
Συνολικό βάρος συγκομιδής:
Ww=100 t
Όγκος λεπτοτεμαχισμένου υλικού:
Vw=Ww * 1,7 m3/t= 170 m3
Υποθέτοντας ότι οι θρυμματιστές λειτουργούν για 20 ημέρες στη διάρκεια της χειμερινής
περιόδου και για έξι ώρες κάθε ημέρα τότε η απαιτούμενη ικανότητα των θρυμματιστών
είναι:
𝑉

𝑃𝑤 = 20 𝑑 6𝑤 ℎ/𝑑 = 1.42 m3/h
Σύμφωνα με αυτούς τους υπολογισμούς οι απαιτήσεις για τους θρυμματιστές λαμβάνοντας
υπόψη μόνο την παραγωγή των καλαμώνων είναι πολύ μικρές. Επομένως για να καλυφθεί
και η θρυμματοποίηση των υπολειμμάτων της καλλιέργειας φασολιάς (καλάμια στήριξης και
υπολείμματα φυτών), μπορεί να επιλεγούν δύο θρυμματιστές με ικανότητα θρυμματισμού
3m3/h ο καθένας έτσι ώστε να καλύπτονται οι συνολικές ανάγκες (εκτιμώμενο κόστος 50007000€ ο καθένας). Κατά την περίοδο της συγκομιδής οι θρυμματιστές θα μπορούν να
λειτουργούν ταυτόχρονα με δύο συνεργεία κοπής σε διαφορετικούς χώρους, ενώ σε
περίπτωση συντήρησης/βλάβης θα λειτουργεί τουλάχιστον ο ένας. Οι θρυμματιστές θα
πρέπει να είναι προσαρμοσμένοι σε τραίηλερ για την μετακίνησή τους κοντά στον τόπο
συγκομιδής, και να έχουν δικό τους κινητήρα, κατά προτίμηση diesel, ώστε να λειτουργούν
αυτόνομα.
Τα στελέχη που πρόκειται να θρυμματιστούν τροφοδοτούνται στην χοάνη του θρυμματιστή
και το προϊόν (θρύμματα) εκτοξεύεται ελεγχόμενα από την ρυθμιζόμενη έξοδο. Το
λεπτοτεμαχισμένο υλικό μπορεί να αποτίθεται προσωρινά σε σωρούς είτε να φορτώνεται
απευθείας από την έξοδο του θρυμματιστή σε κατάλληλο μεταφορικό μέσο και να οδηγείται
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κατευθείαν στα σημεία αποθήκευσης στα οποία θα παραμένουν για κατάλληλο χρονικό
διάστημα μέχρι να στεγνώσουν. Ο χρόνος παραμονής εξαρτάται από την περίοδο
συγκομιδής. Το χειμώνα χρειάζονται λίγες ημέρες ενώ το καλοκαίρι χρειάζεται περισσότερος
χρόνος που εξαρτάτεαι από την υγρασία των καλαμιών.

5.2

Δεματοποίηση

Τα μηχανήματα για παραγωγή ξηρού καλαμιού σε δέματα περιλαμβάνουν μια σειρά
εργασιών όπως κοπή των στελεχών, συγκέντρωση των στελεχών, δεματοποίηση, φόρτωση
των δεμάτων σε οχήματα μεταφοράς και μεταφορά. Η κοπή των στελεχών γίνεται είτε με
παλινδρομικά κοπτικά είτε με περιστροφικά. Η συσκευασία – δεματοποίηση του καλαμιού
γίνεται με δετικές για μεγάλα κυλινδρικά δέματα βάρους από 200 – 1000 κιλά. Τα δέματα
συσκευάζονται με σχοινί ή λεπτό δίκτυ.
Τα μεγάλα κυλινδρικά δέματα έχουν σημαντικά πλεονεκτήματα όπως την τροφοδοσία του
υλικού από ένα μεγάλο άνοιγμα που επιτρέπει τροφοδοσία τόσο ξυλώδους υλικού όσο και
υγρού χωρίς προβλήματα.
Έχουν επίσης σημαντικό πλεονέκτημα τη δυνατότητα αποθήκευσης στο ύπαιθρο σε ξηρά
υποστρώματα χωρίς κάλυψη καθώς το νερό της βροχής δεν εισέρχεται στα δέματα. Ως κύριο
μειονέκτημα πρέπει να θεωρηθεί η κακή εκμετάλλευση του όγκου μεταφοράς και
αποθήκευσης καθώς και η μικρή σχετικά απόδοση καθώς τα μηχανήματα δεν είναι συνεχούς
λειτουργίας.
Το κόστος συγκομιδής της βιομάζας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ποσότητες που
συλλέγονται και τη δυναμικότητα του εξοπλισμού που θα επιλεγεί.
Καθότι δεν υπάρχει ανάλογη εμπειρία στη Ελλάδα στη συλλογή καλαμιών στον παρακάτω
πίνακα παρατίθενται ενδεικτικές τιμές κόστους παρεμφερών γεωργικών προϊόντων σε €/kg2
θεωρώντας ότι η περίπτωση των κλαδιών δένδρων είναι πιθανώς η πλησιέστερη των
καλαμιών.
Πηγή βιομάζας
Άχυρο σιτηρών
Άχυρο καλαμποκιού
Κλαδιά δένδρων

Υψηλή τιμή
0,10
0,055
0,07

Χαμηλή τιμή
0,05
0,03
0,04

Ενδιάμεση τιμή
0,07
0,04
0,05

2

Πηγή: ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΟ Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ ΜΕ ΚΑΥΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ,
Μελέτη που συντάχθηκε από το Εργαστήριο Γεωργικής Μηχανολογίας, του Τμήματος Γεωπονίας, Φυτικής και Αγροτικού Περιβάλλοντος
Παραγωγής από ομάδα με επικεφαλής τον Καθ. Θ.Α. Γέμτο και μέλη τους Σπ. Φουντά, Αρ. Ταγαράκη και Ν. Γιαννόπουλο σε συνεργασία με
την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λάρισας.
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5.3

Καύση Βιομάζας

Η καύση καλαμιού σε ειδικά διαμορφωμένους καυστήρες/λέβητες είναι η πιο διαδεδομένη
ενεργειακή του χρήση. Ένα από τα κύρια προβλήματα σε αυτή τη χρήση είναι η μεταφορά,
αποθήκευση και η τροφοδοσία των λεβήτων. Ο θρυμματισμός στο σημείο συγκομιδής είναι
το πρώτο βήμα που διευκολύνει τη μεταφορά, αποθήκευση και χρήση της βιομάζας. Σε ένα
δεύτερο επίπεδο, η πελλετοποίηση ή η μπρικετοποίηση είναι μια λύση που βελτιώνει τα
ενεργειακά χαρακτηριστικά του καυσίμου και παράλληλα κάνει την μεταφορά, αποθήκευση
αλλά και την τροφοδοσία του λέβητα με καύσιμο πολύ ευκολότερη. Μακροπρόθεσμα, σε
περίπτωση που η διαθέσιμη ποσότητα βιομάζας είναι πολύ περισσότερη από τις τοπικές
ανάγκες, οι πελλέτες μπορούν να πωληθούν.

5.4

Πελλετοποίηση/Μπρικετοποίηση

Τα συσσωματώματα ή πέλλετς ή πελλέτες είναι η πιο σύγχρονη μορφή καυσίμου στερεάς
βιομάζας και παράγονται με συμπίεση πριονιδιού ή θρυμματισμένης βιομάζας,
χρησιμοποιώντας εξοπλισμό παρόμοιο με αυτόν που χρησιμοποιείται για την παραγωγή
ζωοτροφών χωρίς την προσθήκη χημικών ή/και συγκολλητικών ουσιών. Οι πελλέτες είναι
κυλινδρικές με μικρή διατομή, και (το πιο σημαντικό) έχουν σταθερές ιδιότητες (υγρασία,
ποσότητα στάχτης, θερμογόνο δύναμη κλπ). Πελλέτες μπορούν να παραχθούν και από
γεωργικά υπολείμματα όπως κλαδέματα δένδρων, υπολείμματα γεωργικών καλλιεργειών ή
ενεργειακές καλλιέργειες (αγροπελλέτες). Σε κάποιες περιπτώσεις για την παρασκευή
πελλετών χρησιμοποιούνται και συγκολλητικά πρόσθετα που προτιμάται να είναι από
βιομάζα όπως για παράδειγμα άμυλο πατάτας ή λιγνίνη. Το σχήμα των πελλετών είναι
σημαντικό πλεονέκτημα για την μεταφορά, αποθήκευση και την τροφοδοσία των
καυστήρων. Οι σταθερές τους ιδιότητες, η χαμηλή υγρασία και η υψηλή θερμογόνος
δύναμη, είναι επίσης σημαντικά στοιχεία καθώς οι κατασκευαστές εξοπλισμού να μπορούν
να σχεδιάσουν ειδικούς καυστήρες που καίνε πελλέτες με μεγάλο βαθμό απόδοσης και
χαμηλές εκπομπές αερίων ρύπων. Υπάρχουν πελέτες υψηλών προδιαγραφών (πολύ χαμηλή
υγρασία και τέφρα) που χρησιμοποιούνται αποκλειστικά σε οικιακούς λέβητες, και πελέτες
λιγότερο απαιτητικών προδιαγραφών που χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερους καυστήρες
στη βιομηχανία ή σε εγκαταστάσεις συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
H δημιουργία πελλετών από καλάμι που συγκομίζεται το χειμώνα διευκολύνει την
αποθήκευση και μεταφορά του καυσίμου όμως, η διαδικασία πελλετοποίησης αυξάνει το
συνολικό κόστος του καυσίμου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος της πελλέτας που
παράγεται από άχυρο στη Δανία εκτιμάται σε 0,5 €/GJ καυσίμου (EUbionet 2).
Σε δημοσίευση αναφέρεται ότι η μέγιστη τιμή που μπορεί να επιτευχθεί για το καλάμι ως
πηγή ενέργειας σε μορφή χύδην (σε μονάδα τηλεθέρμανσης) στην Εσθονία είναι 12-20
€/MWh, ανάλογα με την ποιότητα του πρώτων υλών και τη διαθεσιμότητα εναλλακτικών
λύσεων (Komulainen κ.ά., 2008).
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Επίσης, στο παρακάτω γράφημα παρουσιάζεται το κόστος διαφόρων καυσίμων βιομάζας
καθώς επίσης το κόστος πετρελαίου και φυσικού αερίου σύμφωνα με τα αποτελέσματα του
Ευρωπαϊκού έργου MixBioPells - Market Implementation of Extraordinary Biomass Pellets.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου MixBioPells το συνολικό κόστος παραγωγής πέλλετ
καλαμιώνων ανέρχεται περίπου στα 30 €/τόνο έως 40 €/τόνο όπου το 75% περίπου αφορά
το κόστος συγκομιδής, ξήρανσης και μεταφοράς (22,5 €/τόνο έως 30 €/τόνο) ενώ το
υπόλοιπο 25% αφορά το κόστος πελλετοποίησης (7,5 €/τόνο έως 10 €/τόνο).

Γράφημα 4.1: Κόστος καυσίμων σε διάφορες χώρες της Ε.Ε. 3

Η παραγωγή πελλετών μπορεί να γίνει ακόμα και σε μικρές μονάδες παραγωγής. Κατά την
πελλετοποίηση, η πιο ενεργοβόρα διαδικασία είναι η ξήρανση του υλικού. Η ποιότητα της
πελλέτας είναι καθοριστική για την εξασφάλιση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων χωρίς
προβλήματα. Κατά την πελλετοποίηση, οι πρώτες ύλες αρχικά κοσκινίζονται ώστε να
απομακρυνθούν τα ξένα υλικά. Είναι σημαντικό να απομακρύνονται οι σπάγκοι που κρατούν
δεμένες τις μπάλες, μεγάλες πέτρες, μέταλλα και κάθε άλλου είδους ακαθαρσία που μπορεί
να περιέχουν τα δεμάτια, καθώς αυτά μπορεί να καταστρέψουν τoν εξοπλισμό
πελλετοποίησης. Στη συνέχεια οι πρώτες ύλες προ-τεμαχίζονται, ξηραίνονται (εάν αυτό είναι
αναγκαίο) σε ένα περιστροφικό ξηραντήριο μέχρι η υγρασία τους να πέσει στο 10% -12% και
κονιορτοποιούνται. Για το καλάμι, που συγκομίζεται το χειμώνα είναι πολύ πιθανό να μην
απαιτηθεί ξήρανση καθώς η υγρασία του (ειδικά εάν έχει αφεθεί σε φυσικό αερισμό) είναι
κάτω από 15% κατά τη χειμερινή συγκομιδή. Η σκόνη που παράγεται με αυτόν τον τρόπο

3

IEE/09/758/SI2.558286 – MixBioPells WP 2 / D 2.5. Cost analysis Report (https://www.dbfz.de/index.php?id=872&L=0)
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εισάγεται στην πελλετομηχανή όπου θερμαίνεται και συμπιέζεται για να γίνει πελλέτα
(Εικόνα 5-1). Στη διαδικασία παραγωγής πελλέτας από καλάμι συνήθως δεν απαιτείται να
χρησιμοποιηθούν συγκολλητικά πρόσθετα καθώς η λιγνίνη μαλακώνει λόγω θερμοκρασίας
και πίεσης και αποτελεί το βασικό συνδετικό παράγοντα. Στη συνέχεια οι πελέτες ψύχονται,
κοσκινίζονται για την απομάκρυνση του λεπτόκοκκου υλικού και συσκευάζονται. Η
πελλετοποίηση της ποώδους βιομάζας είναι μια δοκιμασμένη τεχνολογία καθώς
χρησιμοποιείται μέχρι τώρα κυρίως στην παρασκευή ζωοτροφών, αλλά είναι επίσης
διαδεδομένη και στην παραγωγή πελλετών άχυρου για ενεργειακές χρήσεις.

Εικόνα 5-1: Δημιουργία πελλέτας4
Οι πελέτες μπορούν στη συνέχεια και χρησιμοποιηθούν για καύση είτε σε ανεξάρτητους
λέβητες σε κάθε κτίριο, είτε σε μια κεντρική εγκατάσταση που θα θερμαίνει τα κτίρια με ένα
μικρο-δίκτυο τηλεθέρμανσης.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφερθεί ότι το ενδεικτικό κόστος μίας μονάδας παραγωγής
πέλλετ δυναμικότητας 0,45-0,50 τόνους ανά ώρα ή περίπου 1.000 τόνους/έτος ανέρχεται σε
350.000-500.000€ και το ετήσιο λειτουργικό κόστος της μονάδας (εργατικά, μεταφορικά,
ενέργεια, κλπ.) ανέρχεται στις 100.000€ περίπου.
Τα έσοδα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τιμή πώλησης των πέλλετ και η περίοδος
αποπληρωμής της επένδυσης εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό επίσης από το κόστος δανεισμού
και τις επιδοτήσεις που μπορούν να ληφθούν.
Η μονάδα παραγωγής πέλλετ μπορεί να εγκατασταθεί σε κεντρικό σημείο της περιοχής των
Πρεσπών με κριτήριο την ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς και διανομής του πέλλετ.
Οι μπρικέτες δεν διαφέρουν ιδιαίτερα από τις πελλέτες. Η βασική τους διαφορά είναι στις
διαστάσεις των μπρικετών οι οποίες είναι συνήθως μεγαλύτερες από αυτές των πέλλετ και
χρησιμοποιούνται συνήθως σε μεγάλες εγκαταστάσεις, όχι όμως αποκλειστικά μόνο σε
αυτές.
Η διαδικασία παραγωγής μπρικετών είναι παρόμοια με αυτή των πέλλετ. Το κόστος του
απαραίτητου εξοπλισμού δεν διαφέρει σημαντικά από αυτό για την παραγωγή πέλλετ.

4

http://www.biodela.com/strawpellets.php
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Μπορεί όμως να θεωρηθεί ότι τα κοστολόγια παγίων (εξοπλισμού) και λειτουργίας μίας
μονάδας παραγωγής μπρικετών είναι ελαφρά μικρότερη από αυτή των πέλλετ.
Η τελική επιλογή των διαδικασιών διαχείρισης της διαθέσιμης βιομάζας στις Πρέσπες πρέπει
να εξεταστεί σε μία συγκριτική μελέτη (οικονομοτεχνική ανάλυση) με λεπτομέρεια για να
λυφθεί η πλέον συμφέρουσα απόφαση.

5.5

Ανεξάρτητοι Καυστήρες-Λέβητες

Οι μεμονωμένοι λέβητες βιομάζας για χρήση σε κτίρια, μπορούν να λειτουργήσουν είτε με
θρύμματα βιομάζας είτε με πελλέτες. Καθώς όμως η ποιότητα των θρυμμάτων μπορεί να
μεταβάλλεται σημαντικά, μπορεί να προκληθούν προβλήματα στην αποδοτική λειτουργία
του λέβητα. Για τους λόγους αυτούς, σε μικρές και μεσαίες εγκαταστάσεις κτιρίων, είναι
προτιμότερη η χρήση λεβήτων πελλέτας ή μπρικέτας, καθώς τα σταθερά ποιοτικά
χαρακτηριστικά του καυσίμου, εξασφαλίζουν την καθαρή καύση με υψηλή απόδοση, και την
παραγωγή μικρής ποσότητα στάχτης.

Εικόνα 5-2:
Ενδεικτική
διάταξη λέβητα
wood-chips
100kW5

Τα κτίρια στο Δήμο Λαιμού που εξετάζονται έχουν φορτία από 50-150kW, και σε αυτό το
εύρος ισχύος υπάρχουν λέβητες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν θρύμματα και πελλέτες
εναλλακτικά. Το σημαντικό σε αυτή την περίπτωση είναι ο σχεδιασμός του αποθηκευτικού
χώρου καυσίμου και του μηχανισμού παράδοσης και τροφοδοσίας καυσίμου έτσι ώστε να
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. Η δημιουργία αποθηκευτικού χώρου για το
καύσιμο σε κάθε κτίριο πρέπει να εξετασθεί με λεπτομέρεια (διαθέσιμος χώρος,
προσβασιμότητα για παράδοση καυσίμου κλπ).

5

Treco GreenHeat 2016
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5.6

Τηλεθέρμανση

Η βασική αρχή της τηλεθέρμανσης είναι η κάλυψη των θερμικών ενεργειακών αναγκών
(θέρμανση χώρου ή/και ζεστό νερό χρήσης) με μια κεντρική εγκατάσταση παραγωγής
θερμότητας και ένα σύστημα αγωγών για τη διανομή της θερμικής ενέργειας σε
περισσότερα του ενός κτίρια. Ένα σύστημα τηλεθέρμανσης μπορεί να εξυπηρετεί κτίρια
κατοικίας αλλά και κτίρια γραφείων/εμπορικά κτίρια. Το βασικό κριτήριο για την επιλογή
ενός συστήματος τηλεθέρμανσης είναι ο σχεδιασμός έτσι ώστε να είναι πιο αποδοτική από
την ατομική παραγωγή θερμότητας σε κάθε κτίριο. Τα βασικά μέρη λοιπόν ενός συστήματος
τηλεθέρμανσης είναι:




Κέντρο παραγωγής θερμότητας;
Σύστημα μεταφοράς και διανομής
Εγκαταστάσεις καταναλωτών.

Εικόνα 5-3: Σχηματική απεικόνιση τηλεθέρμανσης
Κέντρο παραγωγής θερμότητας: Οι δύο εναλλακτικές λύσεις που θα αναλυθούν στα
επόμενα κεφάλαια για τη κεντρική μονάδα στην εγκατάσταση παραγωγής θερμότητας με
χρήση της διαθέσιμης βιομάζας είναι α) ένας ή περισσότεροι κεντρικοί λέβητες βιομάζας ή
β) μια μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας. Η χρήση συμπαραγωγής έχει
ως αποτέλεσμα την εκμετάλλευση του καυσίμου με πολύ υψηλή απόδοση (συνολικός
βαθμός απόδοσης της τάξης του 80 – 90%) εξοικονομώντας έτσι πρωτογενή ενέργεια 30 –
45% σε σύγκριση με το συμβατικό τρόπο για την παραγωγή της ίδιας ποσότητας θερμότητας
και ηλεκτρισμού. Το κόστος όμως των μονάδων συμπαραγωγής είναι αρκετά υψηλό και γι’
αυτό είναι βιώσιμες μόνο στην περίπτωση που είναι σωστά διαστασιολογημένες για να
καλύπτουν συνεχές θερμικό φορτίο στη διάρκεια του έτους (η παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια διοχετεύεται στο δίκτυο). Γενικότερα η κεντρική παραγωγή θερμότητας είναι πιο
αποδοτική από την παραγωγή θερμότητας σε μικρότερες ανεξάρτητες μονάδες λεβήτων.
Στο κέντρο παραγωγής θερμότητας εκτός από το χώρο του λέβητα-καυστήρα ή της μηχανής
συμπαραγωγής, απαιτούνται εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμου, μηχανισμός
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τροφοδοσίας καυσίμου, μηχανισμοί απομάκρυνσης της τέφρας και βέβαια η καπνοδόχος
της εγκατάστασης (Εικόνα 5-4). Είναι προφανές ότι η αυτοματοποιημένη τροφοδοσία
καυσίμου απαιτεί είτε θρυμματισμένο καύσιμο είτε πελλέτα. Καθώς η εγκατάσταση
προβλέπεται να γίνει εντός ή πολύ κοντά στον οικισμό είναι απαραίτητη η μελέτη και η
εγκατάσταση ειδικών φίλτρων έτσι ώστε να τηρούνται οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί για
τα καυσαέρια της εγκατάστασης.

Εικόνα 5-4:
Κεντρική
εγκατάσταση
λέβητα βιομάζας6.

Σύστημα μεταφοράς και διανομής: Η θερμότητα που παράγεται στο κέντρο παραγωγής
μεταφέρεται μέσα από ένα δισωλήνιο σύστημα στους καταναλωτές της θερμικής ενέργειας.
Μια αρχική εκτίμηση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών του μικρο-δικτύου
τηλεθέρμανσης παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 6. Μια λεπτομερής μελέτη θα απαιτηθεί σε
επόμενη φάση για τον ακριβή σχεδιασμό του μικρο-δικτύου και την ελαχιστοποίηση των
απωλειών θερμότητας στο δίκτυο.
Εγκαταστάσεις καταναλωτών: Όπως φαίνεται και στην Εικόνα 5-3, κάθε κτίριο θα πρέπει να
συνδεθεί στο δίκτυο μεταφοράς/διανομής με την εγκατάσταση ενός εναλλάκτη έτσι ώστε να
6

Treco GreenHeat 2016.
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μεταφέρεται η θερμότητα στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου. Σε περίπτωση που
στο κτίριο δεν υπάρχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, θα πρέπει να γίνει η εγκατάσταση.

5.7

Παραγωγή Βιοαερίου

Μια άλλη διαδικασία ενεργειακής χρήσης του καλαμιού Phragmites australis είναι η
παραγωγή βιοαερίου. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η χρήση πράσινου καλαμιού που
συγκομίζεται την περίοδο Μάιο-Οκτώβριο και έχει υψηλή περιεκτικότητα θρεπτικών
συστατικών. Το καλάμι που συγκομίζεται την άνοιξη ή το φθινόπωρο έχει χαμηλότερο
δυναμικό παραγωγής βιοαερίου κυρίως λόγω και της μεγαλύτερης περιεκτικότητάς του σε
λιγνίνη. Το καλάμι που συγκομίζεται το χειμώνα δεν είναι κατάλληλο για την παραγωγή
βιοαερίου καθώς έχει υψηλό λόγο άνθρακα/άζωτο και χαμηλή περιεκτικότητα σε υγρασία
και θρεπτικά συστατικά που είναι απαραίτητα για τη διεργασία της χώνευσης από βακτήρια.
Η συγκομιδή καλαμιού το καλοκαίρι είναι σχετικά δύσκολη λόγω της πιθανής επίδρασης στο
οικοσύστημα.

Εικόνα 5-5: Εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου
Η διαδικασία παραγωγής βιοαερίου από καλάμι στηρίζεται στην αναερόβια χώνευση
θρυμματισμένου καλαμιού από βακτήρια κατά την οποία παράγεται μεθάνιο. Ένα κιλό
βιομάζας (πράσινο καλάμι) παράγει 0,4 – 0,5 m³ βιοαερίου με μέγιστη περιεκτικότητα σε
μεθάνιο 55-60% (Köbbing et al. 2013). Η θερμογόνος δύναμη του παραγόμενου βιοαερίου
είναι περίπου 21,6MJ/m3 (Köbbing et al. 2013). Παραπροϊόν της διεργασίας χώνευσης είναι
το χωνεμένο υλικό, το στερεό υπόλειμμα του αρχικού υλικού στους χωνευτήρες που τα
βακτήρια δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν. Το χωνεμένο υλικό (βιο-ιλύς) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί κυρίως σαν λίπασμα (Εικόνα 5-66).
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Εικόνα 5-6: Παραγωγή και χρήση βιοαερίου7
Η διαδικασία παραγωγής βιοαερίου από το καλάμι θα μπορούσε να εξετασθεί σε βάθος στη
περίπτωση που το καλάμι που συγκομίζεται το καλοκαίρι χρησιμοποιείται μαζί με άλλα
απόβλητα (π.χ. ζωικά) σε μια κοινή εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου (Εικόνα 5-66). Το
βιοαέριο μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε μια εγκατάσταση Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού-Θερμότητας (ΣΗΘ). Ο ηλεκτρισμός μπορεί να πωληθεί στο σύστημα ενώ μέρος
της θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε ένα δίκτυο τηλεθέρμανσης για τη θέρμανση
κατοικιών και το υπόλοιπο για θέρμανση των χωνευτήρων.
Το κόστος μιας τέτοιας εγκατάστασης είναι σημαντικό και η εξασφαλισμένη παροχή πρώτης
ύλης με κατάλληλα χαρακτηριστικά είναι καθοριστική για την ομαλή λειτουργία της
εγκατάστασης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το κόστος μίας μονάδας συμπαραγωγής
βιοαερίου (μη συμπεριλαμβανομένου του κόστους του δικτύου τηλεθέρμανσης) ηλεκτρικής
ισχύος 1 MWel ανέρχεται σε περίπου 4 εκατομμύρια Ευρώ ή περίπου 4000€/kW ενώ το
κόστος μικρότερων συστημάτων (από 50 kWel) είναι αρκετά υψηλότερο. Για τη λειτουργία
μίας τέτοιας μονάδας (50 kWel) απαιτούνται περίπου 180.000 m3 βιοαερίου ή περίπου 360
τόνοι πράσινο καλάμι. Η ποσότητα αυτή δεν είναι διαθέσιμη στην υπό εξέταση περιοχή. Για
το λόγο αυτό θα πρέπει να εξεταστούν άλλες διαθέσιμες πηγές (π.χ. κτηνοτροφικές μονάδες
στην ευρύτερη περιοχή) για την πιθανή εγκατάσταση μίας τέτοιας μονάδας.
Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των αποβλήτων που χρησιμοποιούνται σαν πρώτη ύλη,
καθορίζουν την απόδοση της αναερόβιας ζύμωσης, την ποιότητα του παραγόμενου
βιοαερίου και επομένως την ενεργειακή απόδοση της εγκατάστασης και τα χαρακτηριστικά
της βιο-ιλύος και επομένως την καταλληλότητά της για χρήση σαν εδαφοβελτιωτικό. Για τους
λόγους αυτούς απαιτείται μια συνολική μελέτη (δεν αποτελεί μέρος της παρούσας μελέτης)
που θα συμπεριλαμβάνει την εκτίμηση του δυναμικού ζωϊκών αποβλήτων που θα
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε μια εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου μαζί με τα
υπολείμματα της διαχείρισης των καλαμιώνων και της καλλιέργειας φασολιών.

7

http://www.iesbiogas.it/en/biogas-plant-operation/356
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5.8

Σύστημα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με την
τεχνολογία Organic Rankine Cycle (ORC) με καύσιμο βιομάζα

Στην παρούσα ενότητα θα εξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με την τεχνολογία Organic Rankine Cycle (ORC)
με καύσιμο βιομάζα.
Για την μετατροπή της θερμικής ενέργειας από βιομάζα σε ηλεκτροπαραγωγή, προτείνεται
η χρήση μονάδων που βασίζονται στον Οργανικό Κύκλο του Rankine με χρήση διαθερμικού
ελαίου. Η τούρμπο‐γεννήτρια χρησιμοποιεί την θερμοκρασία από το διαθερμικό λάδι για να
προθερμάνει και ατμοποιήσει ένα ειδικό οργανικό υγρό μέσα στον εξατμιστή. Το ειδικό
οργανικό υγρό κινεί την τουρμπίνα η οποία είναι απευθείας συνδεδεμένη με ένα
ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Ο οργανικός αυτός ατμός περνάει μέσα από εναλλάκτη όπου
θερμαίνει το οργανικό υγρό.
Ως βασικό πλεονέκτημα της συγκεκριμένης τεχνολογίας του οργανικού υγρού σε σχέση με
μία κλασική ανεμογεννήτρια, το οργανικό υγρό μπορεί να έχει πολύ μεγάλη ροή και να
κινήσει τουρμπίνα μεγαλύτερης διαμέτρου από τον ατμό, χωρίς φθορές στα πτερύγια και
στα μεταλλικά κομμάτια της τουρμπίνας.
Επίσης, με μία μονάδα ORC, επιτυγχάνεται:


Σχέση Ηλεκτρικής προς Θερμική ισχύ 1 προς 4



Διαθεσιμότητα πάνω από 98%.



Εύκολη αυξομείωση εύρους λειτουργίας της μηχανής από 10 έως 100%.



Υψηλό βαθμό απόδοσης ακόμα και σε μερικό φορτίο.

Στην περίπτωση αυτή λαμβάνεται υπόψη ότι ο παραγόμενος ηλεκτρισμός θα διατίθεται στο
δίκτυο με τιμή πώλησης του παραγόμενου ηλεκτρισμού από μονάδες βιομάζας ισχύος
μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 5 MW. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή
πώλησης ανέρχεται στα 170 Ευρώ ανά MWh.
Όσον αφορά τα οικονομικά δεδομένα για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης το ανοιγμένο
κόστος επένδυσης (ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, αποθήκες, συστήματα μεταφοράς
και διαχείρισης καυσίμου, κλπ) της μονάδας ΣΗΘ και των λεβήτων βιομάζας ανέρχεται σε
περίπου 4,75 εκατομμύρια Ευρώ/MW. Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας (εκτός του
καυσίμου) με βάση τη βιβλιογραφία και τους κατασκευαστές ανέρχεται σε περίπου 4%
ετησίως επί της πάγιας επένδυσης.
Η μικρότερη μονάδα ΣΗΘ αυτού του τύπου τεχνολογίας είναι 500 kWel. Η συνολική ισχύς του
συστήματος είναι 3 MW. Το συνολικό κόστος μίας τέτοιας μονάδας ανέρχεται σε περίπου
2,75 εκατομμύρια Ευρώ. Για τη λειτουργία μίας τέτοιας μονάδας θεωρώντας χρόνο
λειτουργίας 7920 ώρες/έτος απαιτούνται 23760 MWh/έτος σε καύσιμο (βιομάζα), δηλαδή
απαιτούνται περίπου 5,5 χιλιάδες τόνοι βιομάζας ετησίως. Οι διαθέσιμες ποσότητες
βιομάζας (καλαμιώνες, καλάμια στήριξης και υπολείμματα φασολοπαραγωγής) στην
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περιοχή ανέρχονται σε περίπου χίλιους τόνους ανά έτος. Επομένως, για τη λειτουργία μίας
τέτοιας μονάδας απαιτείται να βρεθούν άλλοι 4,5 χιλιάδες τόνοι βιομάζας από άλλες πηγές.
Στο σημείο αυτό αξίζει να σημειωθεί ότι η ωφέλιμη θερμότητα του συστήματος ανέρχεται
σε περίπου 18000 MWh/έτος, ενέργεια η οποία ξεπερνά κατά πολύ τις ανάγκες θέρμανσης
των υπό εξέταση κτιρίων (240 MWh/έτος), ακόμα και αυτές ολόκληρου του οικισμού. Με
βάση την παραπάνω ανάλυση, για την υλοποίηση μίας τέτοιας επένδυσης θα πρέπει να γίνει
μία μελέτη σε ευρύτερη κλίμακα όπου θα πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες
αξιοποίησης της ωφέλιμης θερμότητας του συστήματος σε ευρύτερη κλίμακα. Η διαθέσιμη
θερμότητα θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, πέραν της θέρμανσης κτιρίων, σε
θερμοκηπιακές μονάδες, σε βιομηχανίες, κλπ.

Εικόνα 5-7: Σχηματικό διάγραμμα μονάδας ΣΗΘ τεχνολογίας ORC με καύσιμο βιομάζα8

8

Organic Rankine Cycle turbogenerators for combined heat and power production from biomass, Dr. Ing, Bini Roberto, Dr.
Ing. Manciano Enrico, Turboden Srl - Viale Stazione, 23 - 25122 Brescia - I
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6. Ανάλυση προτεινόμενων
τηλεθέρμανσης

αυτόνομων

συστημάτων

και

Με βάση την περιγραφή και την ανάλυση του διαθέσιμου δυναμικού βιομάζας στην υπό
εξέταση περιοχή καθώς και τη δυνατότητα χρήσης αυτής είτε ως θρύμματος είτε ως πέλλετ
στο κεφάλαιο αυτό θα εξεταστούν δύο περιπτώσεις εγκατάστασης συστημάτων για τη
θέρμανση των κτιρίων με συστήματα βιομάζας. Η πρώτη περίπτωση αφορά στην
εγκατάσταση αυτόνομων καυστήρων-λεβήτων στο κάθε κτίριο, ενώ η δεύτερη περίπτωση
αφορά στην εγκατάσταση κεντρικού συστήματος με διανομή της θερμότητας μέσω δικτύου
τηλεθέρμανσης.

6.1

Ανεξάρτητοι Καυστήρες-Λέβητες Βιομάζας

Με βάση τα στοιχεία του Κεφαλαίου 3 η εγκατεστημένη ισχύς καθώς και ενεργειακές
ανάγκες και οι ποσότητες βιομάζας (θεωρώντας μία μέση Κ.Θ.Δ 4.3 kWh/kg) οι οποίες
απαιτούνται για τη θέρμανση των 6 κτιρίων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 6-1: Απαιτούμενες ποσότητες βιομάζας

*

Κτίριο

Λέβητας
(kW)

Κατανάλωση
καυσίμων
(λίτρα ή κιλά
/έτος)

Κατανάλωση
(kWh/έτος)

Κόστος
(€/έτος)

Είδος
καυσίμου

Απαιτούμενε
ς ποσότητες
Βιομάζας
(τόνοι/έτος)

Δημαρχείο

70

6500

77350

5650

Πετρέλαιο

18

Κτίριο
Πολλαπλών
Χρήσεων

62.5

1100

13090

1000

Πετρέλαιο

3

Παιδικός
Σταθμός
Γυμνάσιο

53

1830

21777

1750

Πετρέλαιο

5

140

9000

107100

8500

25

Βιβλιοθήκη

70

4000

16800

400

Πετρέλαιο
Ξύλο σε
ξυλόσομπα

Πατουλίδει
ο

350

10000*

119000

10000

Πετρέλαιο

28

Σύνολο

745.5

32430

355117

27300

Ισοδύναμα
πετρελαίου

83

4

Εκτιμώμενη κατανάλωση για αποδεκτές συνθήκες θερμικής άνεσης

Τα υπό εξέταση κτίρια διαθέτουν λεβητοστάσια στα οποία είναι εγκατεστημένα ήδη
συστήματα λέβητα-καυστήρα πετρελαίου με μόνη εξαίρεση τη βιβλιοθήκη στην οποία
χρησιμοποιείται ξυλόσομπα.
Το κόστος αγοράς των λεβήτων βιομάζας με δυνατότητα καύσης καυσίμων πέλλετ, ξύλου,
κλπ είναι της τάξεως των 4 χιλιάδων Ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για ισχείς 50
έως 70 kW για τις περιπτώσεις όλων των κτιρίων εκτός του γυμνασίου και 7 χιλιάδες Ευρώ
(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για ισχύ 175 kW στην περίπτωση του γυμνασίου.
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Στην περίπτωση του Παιδικού Σταθμού υπάρχει εγκατεστημένος λέβητας βιομάζας ισχύος
50 kW ο οποίος θα πρέπει να εξεταστεί αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Στην περίπτωση της βιβλιοθήκης πέραν του λέβητα βιομάζας θα πρέπει να γίνει
ολοκληρωμένη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου για την εγκατάσταση συστήματος με
θερμαντικά σώματα διότι αυτή τη στιγμή η θέρμανση γίνεται με ξυλόσομπα. Εκτιμάται ότι
για την εσωτερική εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος (θερμαντικά σώματα, δίκτυο
σωληνώσεων, εργασία, κλπ) το κόστος ανέρχεται σε περίπου 5 χιλιάδες Ευρώ.
Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων κοστολογίων θα πρέπει να συνυπολογιστεί ένα
επιπλέον κόστος της τάξεως των 3 χιλιάδων Ευρώ για τον λοιπό εξοπλισμό του κάθε
λεβητοστασίου (κυκλοφορητές, δοχεία διαστολής, αυτοματισμοί, σωληνώσεις, εργασία,
κλπ). Υπό συνθήκες, το κόστος αυτό θα μπορούσε να μειωθεί εφόσον τμήματα, ή το σύνολο
του υφιστάμενου εξοπλισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί.
Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης θα ληφθεί υπόψη η περίπτωση εγκατάστασης νέου
εξοπλισμού για την επίτευξη της βέλτιστης απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας μέσω κι
της χρήσης συστημάτων αντιστάθμισης για την επίτευξη μέγιστης απόδοσης σε συνθήκες
μερικού φορτίου. Τέλος, το κόστος συντήρησης του λεβητοστασίου είναι της τάξεως των 100
έως 200 Ευρώ ετησίως για όλα τα κτίρια εκτός του γυμνασίου όπου το αντίστοιχο κόστος
εκτιμάται ότι ανέρχεται σε περίπου 400 έως 500 Ευρώ. Επίσης, θα πρέπει να συνυπολογιστεί
ένα επιπλέον κόστος για την τροφοδοσία με βιομάζα των λεβήτων και την απομάκρυνση της
τέφρας. Εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί η ενασχόληση ενός εργάτη για περίπου 1 ημέρα την
εβδομάδα, κατά μέσο όρο, κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης. Συνολικά εκτιμάται
ότι θα απασχοληθεί ένας εργάτης για περίπου ένα μήνα το έτος. Το εκτιμώμενο κόστος
ανέρχεται σε περίπου 2000 € το έτος. Το ποσό αυτό επιμερίζεται στον παρακάτω πίνακα
αναλογικά με βάση την κατανάλωση καυσίμου ανά κτίριο. Στον παρακάτω πίνακα
συνοψίζονται τα κοστολόγια για το κάθε κτίριο ξεχωριστά καθώς και το κόστος καυσίμου
θεωρώντας ένα μέσο κόστος βιομάζας της τάξεως των 30 ευρώ ανά τόνο.
Πίνακας 6-2: Κόστη λειτουργίας συστημάτων θέρμανσης

Κτίριο

Λέβητας
(kW)

Συνολικό
Κόστος
Εγκατάστασης

Κατανάλωση
Βιομάζας
(τόνοι/έτος)

Λειτουργικό Κόστος
Βιομάζας
(Καυσίμου,
Συντήρησης και
Λειτουργίας)
(€/έτος)

Δημαρχείο

70

7000

18

1174

Κτίριο
Πολλαπλών
Χρήσεων

62,5

7000

3

Παιδικός
Σταθμός
Γυμνάσιο
Βιβλιοθήκη

Λειτουργικό Κόστος
Πετρελαίου
(Καυσίμου και
Συντήρησης)
(€/έτος)
5850
1200

362
53

7000

5

140
70

10000
12000

25
4

470
1852
416

1950
9000
500*
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Πατουλίδειο
Σύνολο
*

350
7455

40000

28

2175

10500

83000

83

6450

28500

Στη βιβλιοθήκη χρησιμοποιείται ξύλο στην παρούσα φάση

Από τον παραπάνω πίνακα γίνεται αντιληπτό ότι η εγκατάσταση των συστημάτων βιομάζας
είναι συμφέρουσα και η συνολική απλή περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης ανέρχεται
σε περίπου 3,75 έτη.
Ακόμα και στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί ξύλο με κόστος αγοράς 100 €/τόνο η
συνολική απλή περίοδος αποπληρωμής της επένδυσης δεν ξεπερνά τα 4,5 έτη.

6.2

Τηλεθέρμανση

Η δεύτερη περίπτωση που εξετάζεται στην παρούσα μελέτη είναι η εγκατάσταση κεντρικού
λεβητοστασίου βιομάζας για την παραγωγή θερμού νερού και διανομή του στα υπό εξέταση
κτίρια (εκτός του Πατουλίδειου λόγω μεγάλης απόστασης) με μικρο-δίκτυο τηλεθέρμανσης.
Επίσης, εξετάζονται δύο υποπεριπτώσεις μικρο-δικτύου τηλεθέρμανσης:
1. Εγκατάσταση η οποία αφορά 3 κτίρια: Δημαρχείο, Παιδικός Σταθμός και κτίριο
πολλαπλών χρήσεων και
2. Εγκατάσταση η οποία αφορά 2 κτίρια: Δημαρχείο και Παιδικός Σταθμός
Στην παρακάτω εικόνα παρουσιάζονται τα υπό εξέταση κτίρια και οι θέσεις τους εντός του
οικισμού καθώς και δύο επιπλέον κτίρια τα οποία μπορεί να συνδεθούν μελλοντικά στο
δίκτυο τηλεθέρμανσης.

Εικόνα 6-1: Θέσεις κτιρίων εντός του οικισμού
Μία σημαντική παράμετρος για την εφαρμογή της λύσης αυτής είναι αν είναι επιτρεπτή
νομοθετικά η εγκατάσταση μίας τέτοιας μονάδας εντός των ορίων του οικισμού. Με βάση
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με την Υ.Α. αριθ. οικ. 3137/191/Φ.15 «Αντιστοίχιση των κατηγοριών των βιομηχανικών και
βιοτεχνικών δραστηριοτήτων και των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
τους βαθμούς όχλησης που αναφέρονται στα πολεοδομικά διατάγματα», η οποία
δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με Αρ. Φύλλου 1048/4.4.2012 προκύπτει ότι
η υπό μελέτη μονάδα παραγωγής θερμότητας με βιομάζα είναι χαμηλής όχλησης και
επομένως είναι επιτρεπτή η εγκατάστασή της εντός των ορίων του οικισμού.
Όπως πληροφορηθήκαμε, δίπλα από το Δημαρχείο υπάρχει διαθέσιμος χώρος ο οποίος
μπορεί να διατεθεί για την εγκατάσταση του λεβητοστασίου, καθώς και αποθήκης στην
οποία θα αποθηκεύεται η βιομάζα (θρυμματισμένα καλάμια) η οποία θα συλλέγεται κατά
τη χειμερινή περίοδο.

6.2.1 Τηλεθέρμανση 5 κτιρίων
Τα βασικά μέρη του συστήματος τηλεθέρμανσης αποτελούνται από:




Κέντρο παραγωγής θερμότητας
Σύστημα μεταφοράς και διανομής
Εγκαταστάσεις καταναλωτών

Κέντρο παραγωγής θερμότητας (Λεβητοστάσιο)
Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές. Οι
διαστάσεις του θα είναι τουλάχιστον:
6.00 m x 4.00 m x 2.80 m

Ακόμα, για την επάρκεια λήψης αέρα, απαιτείται για το λεβητοστάσιο παράθυρο ή άνοιγμα
κατάλληλων διαστάσεων. Το λεβητοστάσιο θα διαθέτει επίσης βάση από οπλισμένο
σκυρόδεμα και αποχέτευση.
Το λεβητοστάσιο προτείνεται να είναι μεταλλικής κατασκευής λόγω χαμηλού κόστους
(περίπου 200€/m2) και μικρού χρόνου κατασκευής. Επομένως το κόστος κατασκευής του
χώρου του λεβητοστασίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 5000 Ευρώ περίπου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ
Στο κέντρο παραγωγής θερμότητας (λεβητοστάσιο) προβλέπεται να εγκατασταθούν δύο
λέβητες βιομάζας ισχύος 250 kW (215000 kcal/h) έκαστος.
Το κόστος του κάθε λέβητα, οποίος θα καλύπτει της παραπάνω προδιαγραφές ανέρχεται σε
περίπου 27500 Ευρώ. Επομένως, το συνολικό κόστος των λεβήτων ανέρχεται στα 55000
Ευρώ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
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Στο λεβητοστάσιο για την αναγκαστική κυκλοφορία του ζεστού νερού τοποθετείται στον
κεντρικό σωλήνα προσαγωγής νερού κυκλοφορητής.
Το κόστος του κυκλοφορητή ανέρχεται στα 3250 Ευρώ.
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Το δίκτυο θέρμανσης ασφαλίζεται με κλειστό δοχείο διαστολής, τοποθετούμενο στην
επιστροφή του ζεστού νερού.
Το κόστος του δοχείο διαστολής ανέρχεται στα 1600 Ευρώ.
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
Η καπνοδόχος του λέβητα θα γίνει με προκατασκευασμένα κομμάτια ανοξείδωτου χάλυβα
διπλού τοιχώματος πάχους 1 mm με ενδιάμεση μόνωση ορυκτών ινών πάχους 30 mm. Η
καπνοδόχος θα προεκταθεί κατά 1 m πάνω από την οροφή του λεβητοστασίου.
Το κόστος της καπνοδόχου μαζί με τα παρελκόμενα ανέρχεται στα 1200 Ευρώ.
ΣΩΛΗΝΕΣ
Τα μήκη και οι διάμετροι των σωληνώσεων του δικτύου τηλεθέρμανσης παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα.
Διάμετρος σωλήνα
DN 150
DN 100
DN 50
DN 40

Μήκος σωλήνα (m)
15
740
560
320

Το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των σωληνώσεων δικτύου ανέρχεται σε 175 χιλιάδες
Ευρώ περίπου.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Κάθε κτίριο θα πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο μεταφοράς/διανομής με την εγκατάσταση
ενός εναλλάκτη έτσι ώστε να μεταφέρεται η θερμότητα στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης
του κτιρίου. Σε περίπτωση που στο κτίριο δεν υπάρχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, θα
πρέπει να γίνει η εγκατάσταση. Το εκτιμώμενο κόστος σύνδεσης του κάθε καταναλωτή
εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 3000€ (μικρότερα κτίρια) με 5000€ (Δημαρχείο και
Γυμνάσιο). Το συνολικό κόστος σύνδεσης των 5 κτιρίων εκτιμάται στα 19000€ - 20000€.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Το κόστος του αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας των λεβήτων από τον χώρο
αποθήκευσης των λεβήτων εκτιμάται στις 20000€.
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Με βάση την παραπάνω ανάλυση το συνολικό κόστος για την κατασκευή του δικτύου
τηλεθέρμανσης που θα εξυπηρετεί τα 5 κτίρια παρουσιάζεται στον παρακάτω ανέρχεται σε
280 με 300 χιλιάδες Ευρώ περίπου (συμπεριλαμβανομένων διαφόρων απρόβλεπτων
εξόδων).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Τα βασικά λειτουργικά κόστη του συστήματος τηλεθέρμανσης αφορούν στο κόστος
βιομάζας, στο κόστος ηλεκτρισμού για την λειτουργία όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
(αντλίες, ταινιομεταφορείς κλπ.) και το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού.
Οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες των 5 κτιρίων είναι της τάξεως των 236 MWh/έτος. Για
την κάλυψη αυτών των αναγκών υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου 50 τόνοι
θρυμματισμένων καλαμιών. Επομένως, το εκτιμώμενο κόστος βιομάζας ανέρχεται σε 1500€
- 3000€ ανά έτος περίπου ανάλογα με τη μορφή της βιομάζας (θρύμμα, πέλλετ, κλπ.).
Τα λοιπά κόστη λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού υπολογίζονται σε περίπου 1%
με 2% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης, δηλαδή σε περίπου 6000€ ανά έτος.
Επομένως το συνολικό κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης ανέρχεται περίπου 7500€ 9000€ ανά έτος.

6.2.2 Τηλεθέρμανση 3 κτιρίων
Τα βασικά μέρη του συστήματος τηλεθέρμανσης αποτελούνται από:




Κέντρο παραγωγής θερμότητας
Σύστημα μεταφοράς και διανομής
Εγκαταστάσεις καταναλωτών

Κέντρο παραγωγής θερμότητας (Λεβητοστάσιο)
Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές. Οι
διαστάσεις του θα είναι τουλάχιστον:
6.00 m x 4.00 m x 2.80 m

Ακόμα, για την επάρκεια λήψης αέρα, απαιτείται για το λεβητοστάσιο παράθυρο ή άνοιγμα
κατάλληλων διαστάσεων. Το λεβητοστάσιο θα διαθέτει επίσης βάση από οπλισμένο
σκυρόδεμα και αποχέτευση.
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Το λεβητοστάσιο προτείνεται να είναι μεταλλικής κατασκευής λόγω χαμηλού κόστους
(περίπου 200€/m2) και μικρού χρόνου κατασκευής. Επομένως το κόστος κατασκευής του
χώρου του λεβητοστασίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 5000 Ευρώ περίπου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ
Στο κέντρο παραγωγής θερμότητας (λεβητοστάσιο) προβλέπεται να εγκατασταθεί ένας
λέβητας βιομάζας ισχύος 200 kW (172000 kcal/h).
Το κόστος του κάθε λέβητα, οποίος θα καλύπτει της παραπάνω προδιαγραφές ανέρχεται σε
περίπου 25000 Ευρώ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Στο λεβητοστάσιο για την αναγκαστική κυκλοφορία του ζεστού νερού τοποθετείται στον
κεντρικό σωλήνα προσαγωγής νερού κυκλοφορητής.
Το κόστος του κυκλοφορητή ανέρχεται στα 1750 Ευρώ.
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Το δίκτυο θέρμανσης ασφαλίζεται με κλειστό δοχείο διαστολής, τοποθετούμενο στην
επιστροφή του ζεστού νερού.
Το κόστος του δοχείο διαστολής ανέρχεται στα 800 Ευρώ.
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
Η καπνοδόχος του λέβητα θα γίνει με προκατασκευασμένα κομμάτια ανοξείδωτου χάλυβα
διπλού τοιχώματος πάχους 1 mm με ενδιάμεση μόνωση ορυκτών ινών πάχους 30 mm. Η
καπνοδόχος θα προεκταθεί κατά 1 m πάνω από την οροφή του λεβητοστασίου.
Το κόστος της καπνοδόχου μαζί με τα παρελκόμενα ανέρχεται στα 800 Ευρώ.
ΣΩΛΗΝΕΣ
Τα μήκη και οι διάμετροι των σωληνώσεων του δικτύου τηλεθέρμανσης παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα.
Διάμετρος σωλήνα
DN 100
DN 50
DN 40

Μήκος σωλήνα (m)
10
80
240

Το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των σωληνώσεων δικτύου ανέρχεται σε 25 χιλιάδες Ευρώ
περίπου.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
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Κάθε κτίριο θα πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο μεταφοράς/διανομής με την εγκατάσταση
ενός εναλλάκτη έτσι ώστε να μεταφέρεται η θερμότητα στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης
του κτιρίου. Σε περίπτωση που στο κτίριο δεν υπάρχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, θα
πρέπει να γίνει η εγκατάσταση. Το εκτιμώμενο κόστος σύνδεσης του κάθε καταναλωτή
εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 3000€ (μικρότερα κτίρια) με 5000€ (Δημαρχείο και
Γυμνάσιο). Το συνολικό κόστος σύνδεσης των 5 κτιρίων εκτιμάται στα 11 χιλιάδες Ευρώ.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Το κόστος του αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας των λεβήτων από τον χώρο
αποθήκευσης των λεβήτων εκτιμάται στις 10 χιλιάδες Ευρώ.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Με βάση την παραπάνω ανάλυση το συνολικό κόστος για την κατασκευή του δικτύου
τηλεθέρμανσης που θα εξυπηρετεί τα 5 κτίρια παρουσιάζεται στον παρακάτω ανέρχεται σε
80 με 90 χιλιάδες Ευρώ περίπου (συμπεριλαμβανομένων διαφόρων απρόβλεπτων εξόδων).
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Τα βασικά λειτουργικά κόστη του συστήματος τηλεθέρμανσης αφορούν στο κόστος
βιομάζας, στο κόστος ηλεκτρισμού για την λειτουργία όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
(αντλίες, ταινιομεταφορείς κλπ.) και το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού.
Οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες των 3 κτιρίων είναι της τάξεως των 112 MWh/έτος. Για
την κάλυψη αυτών των αναγκών υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου 26 τόνοι
θρυμματισμένων καλαμιών. Επομένως, το εκτιμώμενο κόστος βιομάζας ανέρχεται σε 800€ 1600€ ανά έτος περίπου ανάλογα με τη μορφή της βιομάζας (θρύμμα, πέλλετ, κλπ.).
Τα λοιπά κόστη λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού υπολογίζονται σε περίπου 2%
επί του συνολικού κόστους της επένδυσης, δηλαδή σε περίπου 2000€ ανά έτος.
Επομένως το συνολικό κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης ανέρχεται περίπου 3000€ 4000€ ανά έτος.

6.2.3 Τηλεθέρμανση 2 κτιρίων
Τα βασικά μέρη του συστήματος τηλεθέρμανσης αποτελούνται από:




Κέντρο παραγωγής θερμότητας
Σύστημα μεταφοράς και διανομής
Εγκαταστάσεις καταναλωτών

Κέντρο παραγωγής θερμότητας (Λεβητοστάσιο)
Οι διαστάσεις του λεβητοστασίου θα πρέπει να είναι σύμφωνες με τις προδιαγραφές. Οι
διαστάσεις του θα είναι τουλάχιστον:
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6.00 m x 4.00 m x 2.80 m

Ακόμα, για την επάρκεια λήψης αέρα, απαιτείται για το λεβητοστάσιο παράθυρο ή άνοιγμα
κατάλληλων διαστάσεων. Το λεβητοστάσιο θα διαθέτει επίσης βάση από οπλισμένο
σκυρόδεμα και αποχέτευση.
Το λεβητοστάσιο προτείνεται να είναι μεταλλικής κατασκευής λόγω χαμηλού κόστους
(περίπου 200€/m2) και μικρού χρόνου κατασκευής. Επομένως το κόστος κατασκευής του
χώρου του λεβητοστασίου εκτιμάται ότι ανέρχεται στα 5000 Ευρώ περίπου.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΛΕΒΗΤΩΝ
Στο κέντρο παραγωγής θερμότητας (λεβητοστάσιο) προβλέπεται να εγκατασταθούν λέβητας
βιομάζας ισχύος 125 kW (108000 kcal/h).
Το κόστος του κάθε λέβητα, οποίος θα καλύπτει της παραπάνω προδιαγραφές ανέρχεται σε
περίπου 27500 Ευρώ. Επομένως, το συνολικό κόστος των λεβήτων ανέρχεται στα 15 χιλιάδες
Ευρώ.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΗΤΗΣ
Στο λεβητοστάσιο για την αναγκαστική κυκλοφορία του ζεστού νερού τοποθετείται στον
κεντρικό σωλήνα προσαγωγής νερού κυκλοφορητής.
Το κόστος του κυκλοφορητή ανέρχεται στα 1000 Ευρώ.
ΔΟΧΕΙΟ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ
Το δίκτυο θέρμανσης ασφαλίζεται με κλειστό δοχείο διαστολής, τοποθετούμενο στην
επιστροφή του ζεστού νερού.
Το κόστος του δοχείο διαστολής ανέρχεται στα 500 Ευρώ.
ΚΑΠΝΟΔΟΧΟΣ
Η καπνοδόχος του λέβητα θα γίνει με προκατασκευασμένα κομμάτια ανοξείδωτου χάλυβα
διπλού τοιχώματος πάχους 1 mm με ενδιάμεση μόνωση ορυκτών ινών πάχους 30 mm. Η
καπνοδόχος θα προεκταθεί κατά 1 m πάνω από την οροφή του λεβητοστασίου.
Το κόστος της καπνοδόχου μαζί με τα παρελκόμενα ανέρχεται στα 500 Ευρώ.
ΣΩΛΗΝΕΣ
Τα μήκη και οι διάμετροι των σωληνώσεων του δικτύου τηλεθέρμανσης παρουσιάζονται
στον παρακάτω πίνακα.
Διάμετρος σωλήνα
DN 100

Μήκος σωλήνα (m)
4
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DN 50
DN 40

80
120

Το κόστος αγοράς και τοποθέτησης των σωληνώσεων δικτύου ανέρχεται σε 15 χιλιάδες Ευρώ
περίπου.
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Κάθε κτίριο θα πρέπει να συνδεθεί στο δίκτυο μεταφοράς/διανομής με την εγκατάσταση
ενός εναλλάκτη έτσι ώστε να μεταφέρεται η θερμότητα στο σύστημα κεντρικής θέρμανσης
του κτιρίου. Σε περίπτωση που στο κτίριο δεν υπάρχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης, θα
πρέπει να γίνει η εγκατάσταση. Το εκτιμώμενο κόστος σύνδεσης του κάθε καταναλωτή
εκτιμάται ότι είναι της τάξεως των 3000€ (μικρότερα κτίρια) με 5000€ (Δημαρχείο και
Γυμνάσιο). Το συνολικό κόστος σύνδεσης των 5 κτιρίων εκτιμάται στα 8 χιλιάδες Ευρώ
περίπου.
ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ
Το κόστος του αυτόματου συστήματος τροφοδοσίας των λεβήτων από τον χώρο
αποθήκευσης των λεβήτων εκτιμάται στις 10 χιλιάδες Ευρώ περίπου.
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Με βάση την παραπάνω ανάλυση το συνολικό κόστος για την κατασκευή του δικτύου
τηλεθέρμανσης που θα εξυπηρετεί τα 5 κτίρια παρουσιάζεται στον παρακάτω ανέρχεται σε
55 με 60 χιλιάδες Ευρώ περίπου (συμπεριλαμβανομένων διαφόρων απρόβλεπτων εξόδων).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
Τα βασικά λειτουργικά κόστη του συστήματος τηλεθέρμανσης αφορούν στο κόστος
βιομάζας, στο κόστος ηλεκτρισμού για την λειτουργία όλου του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
(αντλίες, ταινιομεταφορείς κλπ.) και το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού.
Οι συνολικές ενεργειακές ανάγκες των 5 κτιρίων είναι της τάξεως των 100 MWh/έτος. Για
την κάλυψη αυτών των αναγκών υπολογίζεται ότι απαιτούνται περίπου 23 τόνοι
θρυμματισμένων καλαμιών. Επομένως, το εκτιμώμενο κόστος βιομάζας ανέρχεται σε 700€ 1500€ ανά έτος περίπου ανάλογα με τη μορφή της βιομάζας (θρύμμα, πέλλετ, κλπ.).
Τα λοιπά κόστη λειτουργίας και συντήρησης του εξοπλισμού υπολογίζονται σε περίπου 2%
με 3% επί του συνολικού κόστους της επένδυσης, δηλαδή σε περίπου 2000€ ανά έτος.
Επομένως το συνολικό κόστος λειτουργίας της τηλεθέρμανσης ανέρχεται περίπου 3000€ 4000€ ανά έτος.
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7. Οικονομική ανάλυση αυτόνομων συστημάτων και συστήματος
τηλεθέρμανσης
Οι δύο εναλλακτικές τεχνικές λύσεις που περιγράφηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο
αναλύονται οικονομικά στη συνέχεια του παρόντος κεφαλαίου.

7.1

Αυτόνομα συστήματα θέρμανσης

Για κάθε ένα από τα κτίρια που αναλύονται παρουσιάζεται μια προ-μελέτη σκοπιμότητας
που πραγματοποιήθηκε και τη χρήση του λογισμικού RETSCREEN9 που έχει αναπτυχθεί από
το Natural Resources Canada (Υπουργείο Φυσικών Πόρων του Καναδά). Στο τελευταίο μέρος
της ενότητας παρουσιάζεται η ανάλυση για τη συνολική επένδυση και στα έξι κτίρια του
Δήμου.
6.1.1. Δημαρχείο
Για το κτίριο του Δημαρχείου η ανάλυση φαίνεται στους επόμενους πίνακες και
διαγράμματα. Τα στοιχεία της υπάρχουσας κατάστασης (λέβητα πετρελαίου) είναι:

Η προτεινόμενη κατάσταση (λέβητας βιομάζας) έχει τα εξής χαρακτηριστικά (θεωρήθηκε
κόστος καυσίμου 30Ευρώ/τόνο):

9

http://www.nrcan.gc.ca/energy/software-tools/7465
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Τα βασικά στοιχεία κόστους που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι:

Η μείωση εκπομπών CO2 λόγω της αντικατάστασης του λέβητα πετρελαίου από λέβητα
βιομάζας είναι της τάξης των 400kg ανά έτος.

Κατά την οικονομική ανάλυση για όλη τη διάρκεια του χρόνου ζωής της επένδυσης
θεωρούμε αύξηση του κόστους των συμβατικών καυσίμων κατά 2% ανά έτος, επιτόκιο
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αναγωγής 8% και διάρκεια ζωής του έργου 15 έτη. Η πληθωρισμός διατηρείται χαμηλός στο
0,5% για όλη τη διάρκεια της επένδυσης και δεν θεωρούμε ότι υπάρχει δανεισμός για την
επένδυση.

Οι βασικοί οικονομικοί δείκτες της επένδυσης είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικοί, καθώς ο
χρόνος αποπληρωμής είναι 1,2 έτη:

Οι ετήσιες χρηματορροές φαίνονται στο σχήμα που ακολουθεί.
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Η ανάλυση ευαισθησίας του χρόνου αποπληρωμής ως προς τις μεταβολές του κόστους
αρχικής επένδυσης, του κόστους των συμβατικών καυσίμων, του κόστους βιομάζας και του
κόστους λειτουργίας και συντήρησης κατά ±50%, παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα.
Φαίνεται ότι στην χειρότερη περίπτωση που το κόστος επένδυσης αυξάνεται κατά 50% και
το κόστος συμβατικού καυσίμου μειώνεται κατά 50% ο χρόνος αποπληρωμής φτάνει τα 3,8
έτη. Σχεδόν σε όλες τις άλλες περιπτώσεις ο χρόνος αποπληρωμής είναι κάτω από τρία έτη.

Η ανάλυση ρίσκου (βασισμένη σε μεθοδολογία Monte Carlo Simulation), για τις μεταβολές
των τεσσάρων βασικών παραμέτρων δείχνει ότι η παράμετρος με τη μεγαλύτερη επίδραση
στο χρόνο αποπληρωμής είναι το κόστος των συμβατικών καυσίμων και έπεται το αρχικό
κόστος επένδυσης.
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Η κατανομή του χρόνου αποπληρωμής έχει μια μέση τιμή 1,2 έτη που εμφανίζεται με
συχνότητα 18% στο εύρος της ανάλυσης, όπως φαίνεται στο επόμενο σχήμα.

6.1.2. Κτίριο πολλαπλών χρήσεων
Για το κτίριο πολλαπλών χρήσεων του Δήμου η ανάλυση φαίνεται στους επόμενους πίνακες
και διαγράμματα.
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6.1.3. Παιδικός σταθμός
Για το κτίριο του Παιδικού Σταθμού η οικονομική ανάλυση της αντικατάστασης του λέβητα
πετρελαίου με καινούργιο λέβητα βιομάζας παρουσιάζει ένα χρόνο αποπληρωμής 4,4 έτη
που θεωρείται ικανοποιητικός.
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Η ανάλυση ευαισθησίας που φαίνεται στον επόμενο πίνακα δείχνει πως αύξηση του αρχικού
κόστους επένδυσης οδηγεί σε χρόνους αποπληρωμής πάνω από πέντε έτη, κάτι που μπορεί
να ισοσκελισθεί μόνο με αντίστοιχη μείωση του κόστους συμβατικών καυσίμων πάνω από
25%.

Η μέση τιμή του χρόνου αποπληρωμής είναι 4,6 έτη με συχνότητα πάνω από 18% κατά την
ανάλυση ρίσκου, όπως φαίνεται από το επόμενο σχήμα.
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6.1.4. Γυμνάσιο
Για το κτίριο του Γυμνασίου η οικονομική ανάλυση της αντικατάστασης του λέβητα
πετρελαίου με καινούργιο λέβητα βιομάζας παρουσιάζει ένα χρόνο αποπληρωμής 1,2 έτη
που θεωρείται ελκυστικός.

Η ανάλυση ευαισθησίας που φαίνεται στον επόμενο πίνακα δείχνει πως αύξηση του αρχικού
κόστους επένδυσης σε συνδυασμό με μείωση του κόστους συμβατικού καυσίμου οδηγεί σε
χρόνους αποπληρωμής πάνω από τρία έτη, ενώ για όλες τις άλλες μεταβολές ο χρόνος
αποπληρωμής είναι κάτω από δύο έτη.
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Η μέση τιμή του χρόνου αποπληρωμής είναι 1,3 έτη με συχνότητα πάνω από 18% κατά την
ανάλυση ρίσκου, όπως φαίνεται από το επόμενο σχήμα.

6.1.5. Βιβλιοθήκη
Για το κτίριο της Βιβλιοθήκης η οικονομική ανάλυση δεν είναι ευνοϊκή καθώς το κτίριο δεν
έχει σύστημα κεντρικής θέρμανσης και στην υπάρχουσα κατάσταση θερμαίνεται απλά από
ξυλόσομπες. Έτσι η επένδυση επιβαρύνεται και με το κόστος του εσωτερικού συστήματος
διανομής με αποτέλεσμα η αρχική επένδυση να είναι 15000Ευρώ.
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Έτσι ο χρόνος αποπληρωμής είναι μεγαλύτερος από τον χρόνο ζωής της επένδυσης (15 έτη).
Επομένως η επέμβαση στο σύστημα του κτιρίου της βιβλιοθήκης έχει νόημα μόνο όταν
συμπεριληφθεί στο συνολικό πρόγραμμα μαζί με όλα τα υπόλοιπα κτίρια του Δήμου.
6.1.6. Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο.
Στο Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο η οικονομική ανάλυση της αντικατάστασης του λέβητα
πετρελαίου με καινούργιο λέβητα βιομάζας παρουσιάζει ένα χρόνο αποπληρωμής 4,3 έτη
που είναι ικανοποιητικός αν και το συνολικό κόστος επένδυσης είναι στο επίπεδο των
€40000.
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Η ανάλυση ευαισθησίας που φαίνεται στον επόμενο πίνακα δείχνει πως αύξηση του αρχικού
κόστους επένδυσης σε συνδυασμό με μείωση του κόστους συμβατικού καυσίμου οδηγεί σε
χρόνους αποπληρωμής πάνω από πέντε έτη, ενώ για όλες τις άλλες μεταβολές ο χρόνος
αποπληρωμής είναι κάτω από 4,5 έτη.
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Η μέση τιμή του χρόνου αποπληρωμής είναι 4,3 έτη με συχνότητα πάνω από 18% κατά την
ανάλυση ρίσκου, όπως φαίνεται από το επόμενο σχήμα.

6.1.7. Συνολική ανάλυση αυτόνομων συστημάτων.
Για να αναλυθεί η οικονομικότητα της συνολικής επένδυσης στα έξι κτίρια του Δήμου,
πραγματοποιήθηκε η αθροιστική ανάλυση όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. Το συνολικό
κόστος επένδυσης ανέρχεται σε €83000 (και σχεδόν το 50% οφείλεται στην εγκατάσταση του
Πατουλίδειου Αθλητικού Κέντρου.
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Ο χρόνος αποπληρωμής της συνολικής επένδυσης στα έξι κτίρια υπολογίζεται σε σχεδόν τρία
έτη (2,8-2,9 έτη) και το αποτέλεσμα είναι αρκετά στιβαρό, όπως φαίνεται από την ανάλυση
ευαισθησίας του επόμενου πίνακα.

Ο χρόνος αποπληρωμής παραμένει κάτω από 4 έτη ακόμη και με αύξηση του αρχικού
κόστους επένδυσης κατά 25% (όταν όλες οι άλλες παράμετροι παραμένουν σταθερές).
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Η παράμετρος που έχει τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στον χρόνο αποπληρωμής είναι
η τιμή των συμβατικών καυσίμων (όσο μικρότερη η τιμή των συμβατικών καυσίμων τόσο
μεγαλύτερος ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης), όπως φαίνεται από την ανάλυση
ρίσκου στον πίνακα που ακολουθεί.

Η μέση τιμή του χρόνου αποπληρωμής είναι 2,9 έτη ενώ θεωρώντας ένα επίπεδο ρίσκου
10% (που θεωρείται γενικά αποδεκτό) η ελάχιστη τιμή στο διάστημα εμπιστοσύνης (90%)
είναι 0,2 έτη και η μέγιστη τιμή 4,1 έτη. Αυτό σημαίνει ότι στο 90% των περιπτώσεων για
όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των μεταβολών του αρχικού κόστους επένδυσης, του
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κόστους συντήρησης και λειτουργίας, του κόστους του συμβατικού καυσίμου και του
κόστους της βιομάζας, ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης είναι μεταξύ 0,2 και 4,1 έτη.

Οι συνολικές αποφευγόμενες εκπομπές από την αντικατάσταση όλων των λεβήτων με
λέβητες βιομάζας, είναι της τάξης των 85 τόνων CO2 ανά έτος (που αντιστοιχεί σε μη
κατανάλωση 198 βαρελιών αργού πετρελαίου ανά έτος).

Ειδικά για την συνολική ανάλυση όλων των παρεμβάσεων εξετάσθηκε η συμπεριφορά των
δεικτών της επένδυσης για τιμή (κόστος) της χρησιμοποιούμενης βιομάζας 100 Ευρώ/τόνο.
Όπως φαίνεται παρακάτω σε αυτή την περίπτωση ο χρόνος αποπληρωμής ανεβαίνει στα 3,3
έτη που εξακολουθεί να είναι ελκυστικός για την επένδυση.
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7.2

Εγκατάσταση τηλεθέρμανσης

Αρχικά γίνεται η οικονομική ανάλυση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης θεωρώντας τη
δημιουργία ενός μικρο-δικτύου που καλύπτει τα πέντε δημοτικά κτίρια (το Πατουλίδειο
Αθλητικό Κέντρο είναι απομακρυσμένο και δεν συμπεριλαμβάνεται στην ανάλυση). Στους
παρακάτω πίνακες τα πέντε κτίρια είναι αριθμημένα ως εξής:
Α/Α
1
2
3
4
5

Κτίριο
Δημαρχείο
Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων
Παιδικός Σταθμός
Γυμνάσιο
Βιβλιοθήκη

Οι διατομές των σωληνώσεων και τα αντίστοιχα κόστη του δικτύου φαίνονται στους
παρακάτω πίνακες:
Προτεινόμενη περίπτωση δικτύου
τηλεθέρμανσης
Κριτήρια
σχεδιασμού
αγωγών θέρμανσης
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Θερμοκρασία
παροχής
βάσει σχεδιασμού
Θερμοκρασία επιστροφής
βάσει σχεδιασμού
Διαφορική θερμοκρασία
Βασική
γραμμή
διανομής θέρμανσης
Υπερ-διαστασιολόγηση
κύριου δικτύου αγωγών
Τμήματα αγωγών
Τομέας 1
Τομέας 2
Δευτερεύουσες γραμμές
διανομής θερμότητας
Μήκος τμήματος
σωληνώσεως
Διάσταση αγωγού

°C

85

°C
°C

70
15

%

15%

Φορτίο
kW
395,5
395,5

Διάσταση
αγωγού
mm
DN 150
DN 100

Μήκος
m
15
740

Τροφοδοτείται το συγκρότημα
κτιρίων από αυτό το τμήμα αγωγού;
(Ναι/Οχι)
1
2
3
4
5
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι
Ναι

Μήκος δευτερευόντων σωληνώσεων διανομής ανά συγκρότημα
κτιρίων
m
mm

880

m

200
DN 50

320
DN 40

100
DN 50

100
DN 50

160
DN 50

Κόστος δικτύου τηλεθέρμανσης
Ολικό μήκος σωληνώσεων
1635
Μέθοδος κοστολόγησης
Λεπτομερές
Τύπος σύνδεσης σταθμού (ών) μεταφοράς ενέργειας
(ΣΜΕ)
Έμμεσα
ΣΜΕ και κόστος δευτερευόντων αγωγών
διανομής ανά συγκρότημα κτιρίων
Κόστος σταθμού (-ών)
μεταφοράς ενέργειας
Κόστος αγωγών
δευτερεύουσας γραμμής
διανομής
Κόστος συνολικής σύνδεσης
κτιριακού συγκροτήματος

€20000

€ 5000

€ 4000

€3000

€ 5000

€3000

€67200

€16000

€22400

€8000

€8000

€12800

€87200

€21000

€26400

€11000

€13000

€15800

Σύνοψη μεγέθους κύριας γραμμής διανομής
Άθροισμα μήκους κύριας γραμμής διανομής
Άθροισμα κόστους κύριας γραμμής
διανομής
Συνολικό κόστος δικτύου τηλεθέρμανσης

mm
m

Κόστος κύριας γραμμής διανομής
σωληνώσεων ανά κατηγορία διαμέτρου
των σωληνώσεων
DN 100
755
€106675
€193875

Το λεβητοστάσιο θα αποτελείται από δύο λέβητες 250kW ο καθένας και το κόστος του
καυσίμου εκτιμήθηκε σε 30Ευρώ/τόνο.
Σύστημα θέρμανσης προτεινόμενης
περίπτωσης
Τεχνολογία
Μέθοδος επιλογής καυσίμου

Σύστημα βιομάζας
Μόνο ένα καύσιμο
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Τύπος Καυσίμου
Τιμή Καυσίμου
Σύστημα βιομάζας
Ισχύς
Αποδιδόμενη θερμότητα
Εποχιακή απόδοση
Τύπος λέβητα
Απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου

€/tn
kW
MWh
%
GJ/ώρα

Βιομάζα
30
500
165
80%
Ζεστό νερό
2,2

Τα στοιχεία κόστους που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι:
Μονάδα
κόστους

Αρχικό κόστος (πιστώσεις)
Σύστημα θέρμανσης
Φορτίο βάσης - Σύστημα βιομάζας
Σταθμός(οί) Μεταφοράς Ενέργειας
Κύρια γραμμή αγωγών διανομής
θέρμανσης
Δευτερεύουσα γραμμή αγωγών
διανομής θέρμανσης
Λεβητοστάσιο, Κυκλοφορητής, Δ.
Διαστολής, Καπνοδόχος
Σύστημα τροφοδοσίας βιομάζας
Υπο-σύνολο:
Συνολικά αρχικά κόστη

Μονάδα

Ποσότητα

kW
κτίριο

500
5

-

€55000
€20000

m

755

-

€106675

m

880

-

€67200

κόστος
κόστος

1
1

€11050
€20000

€11050
€ 20000
€279925
€279925

Ετήσια κόστη (πιστώσεις)
Λειτουργία & Συντήρηση
Τμήματα & Εργασία
Κόστος Προσωπικού
Υπο-σύνολο:
Κόστος καυσίμου - προτεινόμενη
περίπτωση
Βιομάζα
Υπο-σύνολο:

Μονάδα

Ποσότητα

Μονάδα
κόστους

έργο
κόστος

1
1

€ 4000
€2000

€4000
€ 2000
€ 6000

tn
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€30

€ 1439
€ 1439

Ετήσια εξοικονόμηση
Κόστος καυσίμου - βασική
περίπτωση
Ελαφρύ πετρέλαιο (#2 πετρέλαιο)
Υπο-σύνολο:

Μονάδα

Ποσότητα

L

18430

Σύνοψη κόστους έργου και αποταμιεύσεων/εσόδων
Αρχικά κόστη
Σύστημα θέρμανσης
Ισοζύγιο συστήματος & διάφορα
Συνολικά αρχικά κόστη
Ετήσια κόστη και πληρωμές χρέους
Λειτουργία & Συντήρηση
Κόστος καυσίμου - προτεινόμενη περίπτωση
Πληρωμές χρέους - 0 έτη
Συνολικά ετήσια κόστη
Ετήσιες αποταμιεύσεις και έσοδα

Ποσό

Σχετικό
κόστος

100%
100%

Ποσό

Μονάδα
κόστους

Ποσό

€1

€ 18430
€ 18830

100%
0%
100%

€
€
€

279925
0
279925

€
€
€
€

6000
1439
0
7439
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Κόστος καυσίμου - βασική περίπτωση
Συνολικές ετήσιες αποταμιεύσεις και εισόδημα

€
€

18830
18830

Θεωρώντας μια μέση ετήσια αύξηση της τιμής του πετρελαίου ίση με 2%, επιτόκιο αναγωγής
8% και χρόνο ζωής της επένδυσης ίσο με 30 έτη οι δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας της
επένδυσης φαίνονται παρακάτω.
Οικονομική Βιωσιμότητα

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης προ φόρων μετοχές
(IRR) προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία
(IRR) μετά-φόρου - μετοχές
(IRR) μετά φόρου - περιουσιακά στοιχεία
Απλή αποπληρωμή
Αποπληρωμή Μετοχών
Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)
Ετήσιες αποταμιεύσεις κύκλου ζωής
Αναλογία Οφέλους-Κόστους (Ο-Κ)
Κόστος μείωσης εκπομπών ΑΤΘ

%

4,0%

%
%
%
έτος
έτος
€
€/έτος

4,0%
4,0%
4,0%
24,6
18,7
-108617
-9648
0,61
515

€/tCO2

Τηλεθέρμανση για τρία κτίρια
Στη συνέχεια γίνεται μια οικονομική ανάλυση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης θεωρώντας
τη δημιουργία ενός μικρο-δικτύου που καλύπτει τρία από τα πέντε δημοτικά κτίρια. Στους
παρακάτω πίνακες τα τρία κτίρια είναι αριθμημένα ως εξής:
Α/Α
1
2
3

Κτίριο
Δημαρχείο
Κτίριο Πολλαπλών Χρήσεων
Παιδικός Σταθμός

Οι διατομές των σωληνώσεων και τα αντίστοιχα κόστη του δικτύου φαίνονται στους
παρακάτω πίνακες:
Προτεινόμενη περίπτωση δικτύου
τηλεθέρμανσης
Κριτήρια
σχεδιασμού
αγωγών θέρμανσης
Θερμοκρασία
παροχής
βάσει σχεδιασμού
°C
85
Θερμοκρασία επιστροφής
βάσει σχεδιασμού
°C
70
Διαφορική θερμοκρασία
°C
15
Βασική
γραμμή
διανομής θέρμανσης
Υπερ-διαστασιολόγηση
κύριου δικτύου αγωγών
%
15%
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Τμήματα αγωγών
Τομέας 1
Δευτερεύουσες γραμμές
διανομής θερμότητας
Μήκος τμήματος
σωληνώσεως
Διάσταση αγωγού

Φορτίο
kW
185

Διάσταση
αγωγού
mm
DN 100

Μήκος
m
10

Τροφοδοτείται το
συγκρότημα κτιρίων
από αυτό το τμήμα
αγωγού; (Ναι/Οχι)
1
2
3
Ναι
Ναι
Ναι

Μήκος δευτερευόντων σωληνώσεων διανομής ανά συγκρότημα
κτιρίων
m
mm

320

m

80
DN 50

100
DN 40

140
DN 40

Κόστος δικτύου τηλεθέρμανσης
Ολικό μήκος σωληνώσεων
330
Μέθοδος κοστολόγησης
Λεπτομερές
Τύπος σύνδεσης σταθμού (ών) μεταφοράς ενέργειας
(ΣΜΕ)
Έμμεσα
ΣΜΕ και κόστος δευτερευόντων αγωγών
διανομής ανά συγκρότημα κτιρίων
Κόστος σταθμού (-ών)
μεταφοράς ενέργειας
Κόστος αγωγών
δευτερεύουσας γραμμής
διανομής
Κόστος συνολικής σύνδεσης
κτιριακού συγκροτήματος

€10000

€ 4000

€ 3000

€3000

€23200

€6400

€7000

€9800

€33200

€10400

€10000

€12800

Σύνοψη μεγέθους κύριας γραμμής διανομής
Άθροισμα μήκους κύριας γραμμής διανομής
Άθροισμα κόστους κύριας γραμμής
διανομής

mm
m

Κόστος κύριας γραμμής διανομής
σωληνώσεων ανά κατηγορία διαμέτρου
των σωληνώσεων
DN 100
10
€1400

Συνολικό κόστος δικτύου τηλεθέρμανσης

€34600

Το λεβητοστάσιο θα αποτελείται από έναν λέβητα 200kW και το κόστος του καυσίμου
εκτιμήθηκε σε 30Ευρώ/τόνο.
Σύστημα θέρμανσης προτεινόμενης
περίπτωσης
Τεχνολογία
Μέθοδος επιλογής καυσίμου
Τύπος Καυσίμου
Τιμή Καυσίμου
Σύστημα βιομάζας
Ισχύς
Αποδιδόμενη θερμότητα
Εποχιακή απόδοση
Τύπος λέβητα
Απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου

€/tn
kW
MWh
%
GJ/ώρα

Σύστημα βιομάζας
Μόνο ένα καύσιμο
Βιομάζα
30
200
76
80%
Ζεστό νερό
0,9
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Τα στοιχεία κόστους που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι:
Μονάδα
κόστους

Αρχικό κόστος (πιστώσεις)
Σύστημα θέρμανσης
Φορτίο βάσης - Σύστημα βιομάζας
Σταθμός(οί) Μεταφοράς Ενέργειας
Κύρια γραμμή αγωγών διανομής
θέρμανσης
Δευτερεύουσα γραμμή αγωγών
διανομής θέρμανσης
Λεβητοστάσιο, Κυκλοφορητής, Δ.
Διαστολής, Καπνοδόχος
Σύστημα τροφοδοσίας βιομάζας
Υπο-σύνολο:
Συνολικά αρχικά κόστη

Μονάδα

Ποσότητα

kW
κτίριο

200
5

-

€25000
€10000

m

10

-

€1400

m

320

-

€23200

κόστος
κόστος

1
1

Ετήσια κόστη (πιστώσεις)
Λειτουργία & Συντήρηση
Τμήματα & Εργασία
Κόστος Προσωπικού
Υπο-σύνολο:
Κόστος καυσίμου - προτεινόμενη
περίπτωση
Βιομάζα
Υπο-σύνολο:

Μονάδα

Ποσότητα

Μονάδα
κόστους

έργο
κόστος

1
1

€ 4000
€2000

€4000
€ 2000
€ 6000

tn

22

€30

€ 663
€ 663

Ετήσια εξοικονόμηση
Κόστος καυσίμου - βασική
περίπτωση
Ελαφρύ πετρέλαιο (#2 πετρέλαιο)
Υπο-σύνολο:

Μονάδα

Ποσότητα

L

9430

Σύνοψη κόστους έργου και αποταμιεύσεων/εσόδων
Αρχικά κόστη
Σύστημα θέρμανσης
Ισοζύγιο συστήματος & διάφορα
Συνολικά αρχικά κόστη
Ετήσια κόστη και πληρωμές χρέους
Λειτουργία & Συντήρηση
Κόστος καυσίμου - προτεινόμενη περίπτωση
Πληρωμές χρέους - 0 έτη
Συνολικά ετήσια κόστη
Ετήσιες αποταμιεύσεις και έσοδα
Κόστος καυσίμου - βασική περίπτωση
Συνολικές ετήσιες αποταμιεύσεις και εισόδημα

Ποσό

€8350
€ 10000
€77950
€77950

Σχετικό
κόστος

100%
100%

Ποσό

Μονάδα
κόστους

Ποσό

€1

€ 9430
€ 9430

100%
0%
100%

€
€
€

77950
0
77950

€
€
€
€

6000
663
0
6663

€
€

9430
9430

Θεωρώντας μια μέση ετήσια αύξηση της τιμής του πετρελαίου ίση με 2%, επιτόκιο αναγωγής
8% και χρόνο ζωής της επένδυσης ίσο με 30 έτη οι δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας της
επένδυσης φαίνονται παρακάτω.
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Οικονομική Βιωσιμότητα

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης προ φόρων μετοχές
(IRR) προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία
(IRR) μετά-φόρου - μετοχές
(IRR) μετά φόρου - περιουσιακά στοιχεία
Απλή αποπληρωμή
Αποπληρωμή Μετοχών
Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)
Ετήσιες αποταμιεύσεις κύκλου ζωής
Αναλογία Οφέλους-Κόστους (Ο-Κ)
Κόστος μείωσης εκπομπών ΑΤΘ

%

4,7%

%
%
%
έτος
έτος
€
€/έτος

4,7%
4,7%
4,7%
28,2
18,0
-26862
-2386
0,66
97

€/tCO2

Τηλεθέρμανση για δύο κτίρια
Στο τελικό βήμα γίνεται η οικονομική ανάλυση της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης
θεωρώντας τη δημιουργία ενός μικρο-δικτύου που καλύπτει μόνο δύο δημοτικά κτίρια.
Στους παρακάτω πίνακες τα δύο κτίρια είναι αριθμημένα ως εξής:
Α/Α
1
2

Κτίριο
Δημαρχείο
Παιδικός Σταθμός

Οι διατομές των σωληνώσεων και τα αντίστοιχα κόστη του δικτύου φαίνονται στους
παρακάτω πίνακες:
Προτεινόμενη περίπτωση δικτύου
τηλεθέρμανσης
Κριτήρια
σχεδιασμού
αγωγών θέρμανσης
Θερμοκρασία
παροχής
βάσει σχεδιασμού
°C
85
Θερμοκρασία επιστροφής
βάσει σχεδιασμού
°C
70
Διαφορική θερμοκρασία
°C
15
Βασική
γραμμή
διανομής θέρμανσης
Υπερ-διαστασιολόγηση
κύριου δικτύου αγωγών
%
15%

Τμήματα αγωγών
Τομέας 1
Δευτερεύουσες γραμμές
διανομής θερμότητας

Φορτίο
kW
165

Μήκος
m
4

Διάσταση
αγωγού
mm
DN 100

Τροφοδοτείται το
συγκρότημα κτιρίων από
αυτό το τμήμα αγωγού;
(Ναι/Οχι)
1
2
Ναι
Ναι

Μήκος δευτερευόντων σωληνώσεων διανομής ανά συγκρότημα
κτιρίων
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Μήκος τμήματος
σωληνώσεως
Διάσταση αγωγού

m
mm

200

m

80
DN 50

120
DN 40

Κόστος δικτύου τηλεθέρμανσης
Ολικό μήκος σωληνώσεων
204
Μέθοδος κοστολόγησης
Λεπτομερές
Τύπος σύνδεσης σταθμού (ών) μεταφοράς ενέργειας
(ΣΜΕ)
Έμμεσα
ΣΜΕ και κόστος δευτερευόντων αγωγών
διανομής ανά συγκρότημα κτιρίων
Κόστος σταθμού (-ών)
μεταφοράς ενέργειας
Κόστος αγωγών
δευτερεύουσας γραμμής
διανομής
Κόστος συνολικής σύνδεσης
κτιριακού συγκροτήματος

€8000

€ 4000

€ 4000

€1800

€6400

€8400

€22800

€10400

€12400

Σύνοψη μεγέθους κύριας γραμμής διανομής
Άθροισμα μήκους κύριας γραμμής διανομής

mm
m

Κόστος κύριας γραμμής διανομής
σωληνώσεων ανά κατηγορία διαμέτρου
των σωληνώσεων
DN 100
4

Άθροισμα κόστους κύριας γραμμής
διανομής

€560

Συνολικό κόστος δικτύου τηλεθέρμανσης

€23360

Το λεβητοστάσιο θα αποτελείται από έναν λέβητα 125kW και το κόστος του καυσίμου
εκτιμήθηκε σε 30Ευρώ/τόνο.
Σύστημα θέρμανσης προτεινόμενης
περίπτωσης
Τεχνολογία
Μέθοδος επιλογής καυσίμου
Τύπος Καυσίμου
Τιμή Καυσίμου
Σύστημα βιομάζας
Ισχύς
Αποδιδόμενη θερμότητα
Εποχιακή απόδοση
Τύπος λέβητα
Απαιτούμενη ποσότητα καυσίμου

€/tn
kW
MWh
%
GJ/ώρα

Σύστημα βιομάζας
Μόνο ένα καύσιμο
Βιομάζα
30
125
67
80%
Ζεστό νερό
0,6

Τα στοιχεία κόστους που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση είναι:
Αρχικό κόστος (πιστώσεις)
Σύστημα θέρμανσης
Φορτίο βάσης - Σύστημα βιομάζας
Σταθμός(οί) Μεταφοράς Ενέργειας

Μονάδα

Ποσότητα

kW
κτίριο

125
5

Μονάδα
κόστους

-

Ποσό

Σχετικό
κόστος

€15000
€8000
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Κύρια γραμμή αγωγών διανομής
θέρμανσης
Δευτερεύουσα γραμμή αγωγών
διανομής θέρμανσης
Λεβητοστάσιο, Κυκλοφορητής, Δ.
Διαστολής, Καπνοδόχος
Σύστημα τροφοδοσίας βιομάζας
Υπο-σύνολο:
Συνολικά αρχικά κόστη

m

4

-

€560

m

200

-

€14800

κόστος
κόστος

1
1

€7000
€ 10000
€55360
€55360

Ετήσια κόστη (πιστώσεις)
Λειτουργία & Συντήρηση
Τμήματα & Εργασία
Κόστος Προσωπικού
Υπο-σύνολο:
Κόστος καυσίμου - προτεινόμενη
περίπτωση
Βιομάζα
Υπο-σύνολο:

Μονάδα

Ποσότητα

Μονάδα
κόστους

έργο
κόστος

1
1

€ 4000
€2000

€4000
€ 2000
€ 6000

tn

20

€30

€ 586
€ 586

Ετήσια εξοικονόμηση
Κόστος καυσίμου - βασική
περίπτωση
Ελαφρύ πετρέλαιο (#2 πετρέλαιο)
Υπο-σύνολο:

Μονάδα

Ποσότητα

L

8330

Σύνοψη κόστους έργου και αποταμιεύσεων/εσόδων
Αρχικά κόστη
Σύστημα θέρμανσης
Ισοζύγιο συστήματος & διάφορα
Συνολικά αρχικά κόστη
Ετήσια κόστη και πληρωμές χρέους
Λειτουργία & Συντήρηση
Κόστος καυσίμου - προτεινόμενη περίπτωση
Πληρωμές χρέους - 0 έτη
Συνολικά ετήσια κόστη
Ετήσιες αποταμιεύσεις και έσοδα
Κόστος καυσίμου - βασική περίπτωση
Συνολικές ετήσιες αποταμιεύσεις και εισόδημα

100%
100%

Ποσό

Μονάδα
κόστους

Ποσό

€1

€ 8330
€ 8330

100%
0%
100%

€
€
€

55360
0
55360

€
€
€
€

6000
586
0
6586

€
€

8830
8830

Θεωρώντας μια μέση ετήσια αύξηση της τιμής του πετρελαίου ίση με 2%, επιτόκιο αναγωγής
8% και χρόνο ζωής της επένδυσης ίσο με 30 έτη οι δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας της
επένδυσης φαίνονται παρακάτω.
Οικονομική Βιωσιμότητα

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης προ φόρων μετοχές
(IRR) προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία
(IRR) μετά-φόρου – μετοχές
(IRR) μετά φόρου - περιουσιακά στοιχεία

%

4,9%

%
%
%

4,9%
4,9%
4,9%
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Απλή αποπληρωμή
Αποπληρωμή Μετοχών
Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)
Ετήσιες αποταμιεύσεις κύκλου ζωής
Αναλογία Οφέλους-Κόστους (Ο-Κ)
Κόστος μείωσης εκπομπών ΑΤΘ

7.3

έτος
έτος
€
€/έτος
€/tCO2

31,7
17,9
-18527
-1646
0,67
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Εγκατάσταση τηλεθέρμανσης 5 κτιρίων με επιδότηση
κεφαλαίου

Η οικονομική βιωσιμότητα της εγκατάστασης τηλεθέρμανσης εξετάσθηκε και για την
περίπτωση που υπάρχει επιχορήγηση της εγκατάστασης κατά 50%. Σε αυτή την περίπτωση
οι δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα.
Σύνοψη κόστους έργου και αποταμιεύσεων/εσόδων - 50% Επιχορήγηση
Αρχικά κόστη
Σύστημα θέρμανσης
Ισοζύγιο συστήματος & διάφορα
Συνολικά αρχικά κόστη
Ετήσια κόστη και πληρωμές χρέους
Λειτουργία & Συντήρηση
Κόστος καυσίμου - προτεινόμενη περίπτωση
Πληρωμές χρέους - 0 έτη
Συνολικά ετήσια κόστη
Ετήσιες αποταμιεύσεις και έσοδα
Κόστος καυσίμου - βασική περίπτωση
Συνολικές ετήσιες αποταμιεύσεις και εισόδημα

100%
0%
100%

€
€
€

139963
0
139963

€
€
€
€

6000
1439
0
7439

€
€

18830
18830

Θεωρώντας μια μέση ετήσια αύξηση της τιμής του πετρελαίου ίση με 2%, επιτόκιο αναγωγής
8% και χρόνο ζωής της επένδυσης ίσο με 30 έτη οι δείκτες οικονομικής βιωσιμότητας της
επένδυσης φαίνονται παρακάτω. Η βιωσιμότητα της επένδυσης είναι εμφανώς βελτιωμένη
σε αυτή την περίπτωση.
Οικονομική Βιωσιμότητα – 50% Επιχορήγηση

Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης προ φόρων –
μετοχές
(IRR) προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία
(IRR) μετά-φόρου - μετοχές
(IRR) μετά φόρου - περιουσιακά στοιχεία
Αποπληρωμή Έντοκη
Καθαρή Παρούσα Αξία (ΚΠΑ)
Ετήσιες αποταμιεύσεις κύκλου ζωής
Αναλογία Οφέλους-Κόστους (Ο-Κ)
Κόστος μείωσης εκπομπών ΑΤΘ

%

10,0%

%
%
%
έτος
€
€/έτος

4,0%
10,0%
4,0%
10,5
31345
2784
1,22
(58)

€/tCO2
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Η ανάλυση ευαισθησίας των βασικών παραμέτρων οικονομικής βιωσιμότητας σχετικά με το
ποσοστό επιχορήγησης της αρχικής επένδυσης όταν αυτό μεταβάλλεται από 25% σε 75%
φαίνεται παρακάτω. Η έντοκη περίοδος αποπληρωμής μεταβάλλεται από 14,8 σε 5,6 έτη για
ποσοστά επιχορήγησης 25% και 75% αντίστοιχα.

Εσωτερικός
συντελεστής απόδοσης
(IRR) προ φόρων
Αποπληρωμή Έντοκη
(έτη)
Καθαρή Παρούσα Αξία
(ΚΠΑ) (Ευρώ)

25%
6,2%

Ποσοστό Επιχορήγησης
37,5%
50%
62,5%
7,8%
10%
13,2%

75%
19,2%

14,8

12,7

10,5

8,1

5,6

-38636

-3645

31345

66336

101326

8. Συμπεράσματα - Προτάσεις
Στην παρούσα μελέτη εξετάστηκαν οι δυνατότητες εκμετάλλευσης τριών μορφών
υπολειμματικής βιομάζας στα όρια του Δήμου Πρεσπών:
i.
ii.
iii.

Υπολείμματα και παραπροϊόντα από τη διαχείριση των καλαμιώνων.
Υπολείμματα από την καλλιέργεια των φασολιών.
Υπολείμματα από τα καλάμια στήριξης που χρησιμοποιούνται στην καλλιέργεια των
φασολιών.

Το διαθέσιμο δυναμικό βιομάζας ανέρχεται σε 2300 τόνους ανά έτος συνολικά. Το
ενεργειακό περιεχόμενο αυτού του δυναμικού βιομάζας αντιστοιχεί σε 800 τόνους
πετρελαίου περίπου.
Για την αξιοποίηση αυτής της ποσότητας εξετάστηκαν οι περιπτώσεις εγκατάστασης
συστημάτων θέρμανσης με καύσιμο βιομάζα σε 6 δημοτικά κτίρια του Δήμου Πρεσπών.
Πέντε από αυτά τα κτίρια βρίσκονται στο Λαιμό και ένα σε απόσταση 3 χιλιομέτρων από τον
οικισμό. Συγκεκριμένα εξετάστηκαν οι περιπτώσεις εγκατάστασης αυτόνομων συστημάτων
βιομάζας στα 6 κτίρια και η περίπτωση εγκατάστασης μικρο-δικτύου τηλεθέρμανσης για 5,
3 και 2 κτίρια αντίστοιχα τα οποία βρίσκονται εντός του οικισμού. Η οικονομοτεχνική
ανάλυση που πραγματοποιήθηκε είχε ως στόχο την διερεύνηση της τεχνικής και οικονομικής
βιωσιμότητας των εξεταζόμενων συστημάτων.
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Τα κτίρια τα οποία εξετάστηκαν στην παρούσα μελέτη διαθέτουν συστήματα λέβητακαυστήρα πετρελαίου εκτός της βιβλιοθήκης η οποία θερμαίνεται με ξυλόσομπα. Δύο από
αυτά τα κτίρια, ο παιδικός σταθμός και το Πατουλίδειο Αθλητικό Κέντρο, διαθέτουν και
λέβητες βιομάζας οι οποίοι χρησιμοποιούνται ελάχιστα.
Η συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου των 6 κτιρίων ανέρχεται σε 30000 λίτρα
περίπου. Η ποσότητα αυτή αντιστοιχεί ενεργειακά σε 83 τόνους βιομάζας περίπου και
μπορεί να καλυφθεί άνετα από τα καλάμια που μπορούν να συλλεχθούν κατά τη διάρκεια
του χειμώνα από τις λίμνες (περίπου 150 τόνοι/έτος).
Όσον αφορά τα αυτόνομα συστήματα βιομάζας έγινε ανάλυση ευαισθησίας των δεικτών
οικονομικής βιωσιμότητας ως προς το κόστος της βιομάζας για ένα εύρος τιμών από
30€/τόνο έως 100€/τόνο. Το συνολικό κόστος επένδυσης για την εγκατάσταση συστημάτων
βιομάζας στα 6 κτίρια ανέρχεται σε 83000€. Από την ανάλυση αυτή προέκυψε ότι το σύνολο
της επένδυσης μπορεί να αποσβεστεί σε λιγότερο από 3,5 έτη ακόμα και για τιμή
προμήθειας (ή κόστος παραγωγής αντίστοιχα) βιομάζας 100€/τόνο.
Παρά τα εξαιρετικά οικονομικά αποτελέσματα τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση στον
κύκλο ζωής της επένδυσης υπάρχουν ορισμένα σημαντικά διαχειριστικά προβλήματα των
συστημάτων τα οποία δημιουργούν αμφιβολίες για την βιωσιμότητα της επένδυσης. Τα
βασικότερα προβλήματα αφορούν στην τροφοδοσία των λεβήτων με βιομάζα και στην
καταλληλότητα του θρυμματισμένου καλαμιού για χρήση στους μικρότερους λέβητες. Η
αυτοματοποιημένη τροφοδοσία βιομάζας είναι δύσκολη στους μικρότερους λέβητες
ιδιαίτερα όταν η βιομάζα είναι με τη μορφή θρυμμάτων. Το πρόβλημα αυτό μπορεί να λυθεί
με την χειροκίνητη τροφοδοσία των λεβήτων με βιομάζα σε μορφή πέλλετ ή μπρικέτας.
Μία εναλλακτική των αυτόνομων συστημάτων είναι αυτή της τηλεθέρμανσης. Στη μελέτη
αυτή εξετάστηκε η δυνατότητα εγκατάστασης μικρο-δικτύου τηλεθέρμανσης με κεντρικό
σταθμό παραγωγής θερμότητας από λέβητες βιομάζας. Η τηλεθέρμανση παρουσιάζει
σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με τα αυτόνομα συστήματα. Τα κυριότερα από αυτά
είναι η βέλτιστη και αυτοματοποιημένη λειτουργία του συστήματος, συμπεριλαμβανομένης
και της αυτοματοποιημένης τροφοδοσίας της βιομάζας και το μεγαλύτερο εύρος τύπων
βιομάζας που μπορεί να χρησιμοποιηθούν καθώς και το μικρότερο κόστος.
Τα συμπεράσματα της οικονομικής ανάλυσης στον κύκλο ζωής της επένδυσης δεν είναι
ιδιαίτερα ελκυστικά, με βάση αυστηρά οικονομικά κριτήρια (εφόσον δεν υπάρχει
επιδότηση), στην περίπτωση μικρού αριθμού κτιρίων. Ακόμα και με την χαμηλότερη τιμή
κόστους θρυμματισμένων καλαμιών, δηλαδή 30€/τόνο, η περίοδος αποπληρωμής της
επένδυσης είναι 18 έτη περίπου και για τις 3 περιπτώσεις που αναλύθηκαν (5, 3 και 2 κτίρια
αντίστοιχα) ενώ η καθαρή παρούσα αξία στο τέλος του κύκλου ζωής είναι αρνητική.
Παρότι η οικονομική ανάλυση της τηλεθέρμανσης δεν είναι ενθαρρυντική και για τις 3
περιπτώσεις που εξετάστηκαν, εκτιμάται ότι η οικονομική βιωσιμότητα του εγχειρήματος
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μπορεί να βελτιωθεί σημαντικά εφόσον διερευνηθεί η δυνατότητα εφαρμογής της
τηλεθέρμανσης σε μεγαλύτερο γεωγραφικό εύρος. Βέβαια η οικονομική βιωσιμότητα του
έργου εξαρτάται και από την πιθανή επιδότηση του έργου από εθνικά ή Ευρωπαϊκά
προγράμματα. Σε αυτή την περίπτωση τα οικονομικά αποτελέσματα βελτιώνονται
σημαντικά και το έργο μπορεί να κριθεί βιώσιμο λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός της
πιθανής επεκτασιμότητάς του και σε άλλα κτίρια κοντά στα εξεταζόμενα κτίρια.
Επίσης, πέραν των οικονομικών αποτελεσμάτων της επένδυσης θα πρέπει να
συνυπολογιστούν τα παράλληλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη από την υλοποίηση
ενός έργου τηλεθέρμανσης σε μία ακριτική περιοχή όπου οι ανάγκες θέρμανσης και το
αντίστοιχο κόστος με συμβατικά καύσιμα είναι ιδιαίτερα αυξημένες. Επίσης, θα πρέπει να
ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι το δίκτυο της τηλεθέρμανσης αποτελεί έργο υποδομής με
μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν θα πρέπει να αντιμετωπιστεί ως μία τυπική επιχειρηματική
επένδυση και μπορεί να τύχει επιδότησης κεφαλαίου. Σε αυτή την περίπτωση η περίοδος
αποπληρωμής της επένδυσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά, σε λιγότερο από 10 έτη, και στο
σύνολό η επένδυση κρίνεται βιώσιμη.
Επομένως προτείνονται τα παρακάτω:






Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα επιδότησης του έργου της τάξεως του 50%
προτείνεται η περαιτέρω διερεύνηση της υλοποίησης επένδυσης για την
εγκατάσταση μικροδικτύου τηλεθέρμανσης για τα 5 κτίρια εντός του οικισμού καθώς
και η διερεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης και άλλων κτιρίων που βρίσκονται κοντά
στα 5 εξεταζόμενα όπως ξενοδοχεία κλπ.
Θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα δημιουργίας πιο εκτεταμένου δικτύου
τηλεθέρμανσης με σύνδεση περισσότερων καταναλωτών στους δύο κοντινούς
οικισμούς του Λαιμού και του Αγίου Γερμανού οι οποίοι βρίσκονται σε απόσταση
περίπου 1,5 χιλιομέτρου μεταξύ τους.
Στη συνέχεια θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας συνδυαστικά με εκτεταμένο δίκτυο
τηλεθέρμανσης και αξιοποίηση διαθέσιμης βιομάζας από άλλες πηγές της ευρύτερης
περιοχής, όπως υπολείμματα υλοτομίας, κτηνοτροφικά υπολείμματα κλπ. Σε αυτή
την περίπτωση μπορούν να μεγιστοποιηθούν τα οικονομικά οφέλη από την πώληση
του ηλεκτρισμού στο δίκτυο και τη δυνατότητα αξιοποίησης της πλεονάζουσας
θερμότητας σε άλλες παραγωγικές διαδικασίες όπως σε θερμοκηπιακές ή και
βιομηχανικές μονάδες.

Η δυνατότητα υλοποίησης επένδυσης για την παραγωγή πέλλετ ή μπρικέτας από τη
διαθέσιμη βιομάζα που υπάρχει στην περιοχή είναι μια ακόμη εναλλακτική λύση που θα
πρέπει να εξεταστεί με μεγαλύτερη λεπτομέρεια. Με βάση την περιγραφή της διαδικασίας
και του εξοπλισμού πελλετοποίησης ή μπρικετοποίησης που περιγράφεται στο κεφάλαιο 4.3
η παραγωγή πέλλετ ή μπρικέτας απαιτεί μία επένδυση της τάξεως των 300 – 500 χιλιάδων
ευρώ και το εκτιμώμενο λειτουργικό κόστος είναι τις τάξεως των 100 χιλιάδων ευρώ ετησίως,
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ενώ τα έσοδα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική πωλήσεων και διάθεσης των
προϊόντων. Σε γενικές γραμμές εφαρμόζοντας ένα συνετό επιχειρηματικό σχέδιο η επένδυση
μπορεί να είναι αποδοτική προσφέροντας πολλαπλά οφέλη στην περιοχή. Με τον τρόπο
αυτό θα μπορούσαν να ξεπεραστούν τα προβλήματα αφενός διάθεσης του συνόλου των
καλαμιών και αφετέρου της χρήσης της διαθέσιμης βιομάζας σε μικρότερους λέβητες,
σόμπες ή τζάκια, αλλά και να δημιουργηθεί μια εμπορική δραστηριότητα που μπορεί να
αποφέρει έσοδα στο Δήμο.
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