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Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ επηβιέπνληα θαζεγεηή κνπ θ. Καιατηδάθε
Κσλζηαληίλν γηα ηελ επθαηξία πνπ κνπ έδσζε λα αζρνιεζψ κε ηελ παξνχζα
εξγαζία.
Βπραξηζηψ ζεξκά ηνλ θ. Σζηθαιάθε Ώληψλην γηα ηελ πνιχηηκε βνήζεηα πνπ κνπ
πξνζέθεξε θαη ην ρξφλν πνπ δηάζεζε θαηά ηελ δηάξθεηα εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο.
Βπίζεο επραξηζηψ ζεξκά ηνλ θ. Θαιαζζηλάθε θαη ηελ θ. Γηγαληίδνπ απφ ην
ΑΒΑΑΔΒ/ ΑΑΝ/ Τπεξεζίεο Κξήηεο Ρφδνπ γηα ηελ παξνρή ησλ ζηνηρείσλ πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ εθπφλεζε απηήο ηεο εξγαζίαο.

Πεξίιεςε
Οη κνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ απνηεινχλ ηηο πην δηαδεδνκέλεο πξνζζήθεο ζπκβαηηθήο
παξαγσγήο ζηα πζηήκαηα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο (ΔΒ) ιφγσ ηεο γξήγνξεο απφθξηζεο ηνπο, ηεο
ζρεηηθά γξήγνξεο εθθίλεζήο ηνπο, ηεο πςειήο ππθλφηεηαο ηζρχνο θαη θπξίσο ιφγσ ηεο πνιχ θαιήο
απφδνζεο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ θαη αγγίδεη ην 60% πεξίπνπ.
Ή εξγαζία απηή εζηηάδεη ζηε κεγαιχηεξε κνλάδα ηνπ ΔΒ Κξήηεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
ηνπ ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ησλ Υαλίσλ ρξεζηκνπνηψληαο πξαγκαηηθά
δεδνκέλα. Καη’ αξρήλ ζπζρεηίδεη ηελ παξαγσγή ησλ αεξνζηξνβίισλ πνπ ηελ απνηεινχλ κε ηε
ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο κνλάδαο. ηε ζπλέρεηα γηα ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ θαη ηελ
θαηαλάισζε θαπζίκνπ πνπ ζπιιέμακε απφ ην παξνρφκεηξν πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ ηεο κνλάδαο
βξίζθνπκε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ θαη φρη βαζηδφκελνη ζε
απνινγηζηηθά ζηνηρεία φπσο κπνξνχζε λα γίλεη κέρξη ζήκεξα.
ηελ ζπλέρεηα πινπνηήζακε έλα αιγφξηζκν αλαθαηαλνκήο ελφο κέξνπο ηνπ θνξηίνπ ησλ ζεξκηθψλ
κνλάδσλ γηα λα ειέγμνπκε ηηο επηπηψζεηο ηεο θαηλνχξγηαο εμίζσζεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζην .Δ.Β. ηεο Κξήηεο. Βθαξκφδνληαο ηνλ αιγφξηζκν ζηηο ηηκέο ηεο
πξαγκαηηθήο θαηαλνκήο είδακε φηη έρνπκε αξθεηέο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ, ζηελ
θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ζην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπ .Δ.Β. Κξήηεο πνπ νθείινληαη θαη ζηνλ
αιγφξηζκν αιιά θαη ζηελ θαηλνχξηα εμίζσζε θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ. Δ εμνηθνλφκεζε
πνπ κπνξεί λα επηηεπρζεί κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη 13 εθ. € εμαηηίαο ηεο βειηηζηνπνηεκέλεο
ιεηηνπξγίαο.
Σέινο ε αθξηβέζηεξε γλψζε ηεο εμίζσζεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ κε κεηξνχκελα κεγέζε θαη φρη
απνινγηζηηθά κπνξεί λα επηθέξεη νηθνλνκηθή βειηίσζε πνπ αγγίδεη ηα 437 ρηι. € ιφγσ ηεο
απνηειεζκαηηθφηεξεο νηθνλνκηθήο θαηαλνκήο ζηηο κνλάδεο παξαγσγήο.

Abstract
Combined Cycle Units are the most popular additions in Power Systems because of their quick
response, relatively fast start-up, high power density and mostly because they can have really
improved efficiency that can be up to 60%.
In this thesis focus on the largest conventional in the Cretan Power System, the Combined Cycle
Unit in Chania power plant, using actual data is given. First of all, a correlation between the
production of gas turbines and the whole Combined Cycle Unit production is made. Then actual
real-time data from the fuel flow meter correlated with actual power production has been made in
order to calculate a more precise fuel consumption curve for this unit rather using monthly statistic
data to do so.
Then an algorithm for optimal redistribution of part of the thermal production on the island of
Crete was built in order to calculate the potential benefits for the island of Crete of a more efficient
Economic Dispatch than the current one. Using actual one years’ data significant change in the
production of the units, the fuel consumption and the running cost has been noted. The updated
equation for the Combined Cycle unit and this optimal redistribution of part of the thermal
production leads to savings up to 13 million € compared to actual thermal production.
Finally, the improved knowledge of fuel consumption curve with actual data and not statistic ones
can save up to 437 thousand € due to more effective dispatch of power production among the
thermal units.
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1 -Δηζαγσγή
1.1 - ύζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο Οξηζκόο
χζηεκα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο (.Δ.Β) είλαη ην ζχλνιν ησλ εγθαηαζηάζεσλ (γελλήηξηεο,
κεηαζρεκαηηζηέο, γξακκέο κεηαθνξάο, δηαθφπηεο δηαηάμεηο αληηζηάζκηζεο) θαη κέζσλ , πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα ηξνθνδνηεζεί κε ειεθηξηθή ελέξγεηα έλα ζχλνιν θαηαλαισηψλ.
Πξννξηζκφο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κηα
εμππεξεηνχκελε πεξηνρή θαηαλαιψζεσο. Με πην απιά ιφγηα ν θχξηνο ζθνπφο ελφο
ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ε κεηαθνξά
ηεο ζηνπο ηειηθνχο θαηαλαισηέο. ην εμσηεξηθφ αλαθέξνληαη ζην χζηεκα Διεθηξηθήο
Βλέξγεηαο ή ειεθηξηθφ δίθηπν κε ηνλ φξν grid.
Σν 99% ησλ πζηεκάησλ Παξαγσγήο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο παξάγνπλ ελαιιαζζφκελν
ξεχκα AC θαη έρνπλ ηελ ηδηαηηεξφηεηα φηη απφ ηελ ζηηγκή πνπ ηελ παξάγνπλ κέρξη ηελ
ζηηγκή πνπ ζα θαηαλαισζεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα βξίζθεηαη ζε κηα ζπλερή ξνή θαη θαζψο
δελ κπνξεί λα απνζεθεπηεί πξέπεη λα θαηαλαιψλεηαη ηελ ψξα πνπ παξάγεηαη. Δ παξαγσγή
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γίλεηαη ζηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ
γελλήηξηεο δηάθνξσλ ηχπσλ, θαη ε κεηαθνξά ηεο γίλεηαη ζε πξψην ζηάδην απφ ηηο γξακκέο
πςειήο ηάζεο (έσο 400kV) , έπεηηα απφ ηηο γξακκέο κέζεο ηάζεο γηα λα θηάζνπλ ζηνλ
ηειηθφ θαηαλαισηή απφ ηηο γξακκέο ρακειήο ηάζεο. ια ηα ζπζηήκαηα παξφιν πνπ
βξίζθνληαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηνρέο έρνπλ θάπνηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά φπσο:
-ηαζεξή ζπρλφηεηα
- ηαζεξή ηάζε
- Τςειή αμηνπηζηία ηξνθνδνηήζεσο
- Πξέπεη λα παξέρνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα νπνπδήπνηε ππάξρεη δήηεζε.
- Δ δήηεζε πξαγκαηηθήο θαη άεξγνπ ηζρχνο κεηαβάιιεηαη κε ηνλ ρξφλν, θαη ην ζχζηεκα
πξέπεη λα ηθαλνπνηεί απηή ηε ζπλερψο κεηαβαιιφκελε δήηεζε.
- Δ παξερφκελε ελέξγεηα πξέπεη λα ηθαλνπνηεί νξηζκέλνπο φξνπο πνηφηεηαο. Σξεηο βαζηθνί
παξάγνληεο ζπληζηνχλ ηελ πνηφηεηα απηή:
- Δ ελέξγεηα πξέπεη λα παξέρεηαη κε ηα ειάρηζηα νηθνλνκηθά θαη νηθνινγηθά θφζηε.
- Πξέπεη λα ζρεδηαζηεί θαη λα ιεηηνπξγεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη θηιηθφ πξνο ην
πεξηβάιινλ, αζθαιέο, αμηφπηζην θαη λα παξέρεη ειεθηξηθή ελέξγεηα θαιήο πνηφηεηαο ζηε
ρακειφηεξε θαηά ην δπλαηφ ηηκή.
Μηα ηππηθή κνξθή ελφο πζηήκαηνο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 1-1 ελψ
ε Βηθφλα 1-2 καο δείρλεη πσο θηάλεη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηνλ αληίζηνηρν πξννξηζκφ ηεο.

Βηθφλα 1-1: ΐαζηθή δνκή πζηήκαηνο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο

Βηθφλα 1-2: Πψο θηάλεη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηνλ πξννξηζκφ ηεοi

1.2 - Γνκή θαη Λεηηνπξγία πζηεκάησλ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαοii
Έλα ζχζηεκα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο δηαθξίλεηαη ζηα εμήο εηδηθφηεξα ζπζηήκαηα, δειαδή
ην «χζηεκα Παξαγσγήο», ην «χζηεκα Μεηαθνξάο» θαη ην «χζηεκα Αηαλνκήο». Σν
χζηεκα Παξαγσγήο πεξηιακβάλεη ηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο, φπνπ παξάγεηαη ην
ειεθηξηθφ ξεχκα, καδί κε ηνπο ππνζηαζκνχο αλπςψζεσο ηεο ηάζεσο ηνπ δηθηχνπ, θαη ηνπο
ππνζηαζκνχο ππνβηβαζκνχ ηεο ηάζεσο ζε κέζε ηάζε πξνο ηξνθνδφηεζε ησλ δηθηχσλ
δηαλνκήο. Μηα ηππηθή κνξθή ελφο ζηαζκνχ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαίλεηαη ζηελ
Βηθφλα 1-3.

Βηθφλα 1-3: ηαζκφο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

Οη γελλήηξηεο ησλ ζηαζκψλ παξάγνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηάζε 15 kV ή 20 kV.
Δ ηάζε ησλ 15 kV ή 20 kV είλαη ρακειή ψζηε λα κελ ελδείθλπηαη λα κεηαθεξζεί ε
ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε κεγάιεο απνζηάζεηο, ιφγσ κεγάισλ απσιεηψλ. Έηζη ε ηάζε
αλπςψλεηαη ζηα 150 kV ή 400 kV θαη κεηά κε ηε γξακκή κεηαθνξάο κεηαθέξεηαη θνληά
ζηνπο θαηαλαισηέο. Βιάρηζηνη θαηαλαισηέο ηξνθνδνηνχληαη κε ηάζε 150 kV (π.ρ. Πειάηεο
Τςειήο Σάζεο). Δ ειεθηξηθή ελέξγεηα δηαλέκεηαη κε Μ.Σ. ζηνπο κεγάινπο θαηαλαισηέο
(βηνκεραλίεο θ.ιπ.) ελψ ζηνπο κηθξνχο (ζπίηηα, θαηαζηήκαηα, βηνηερλίεο) κε Υ.Σ. Έηζη
ππάξρεη αλάγθε θαη άιισλ κεηαζρεκαηηζηψλ απφ Τ.Σ. ή Τ.Τ.Σ. ζε Μ.Σ. θαη κεηά απφ Μ.Σ.
ζε Υ.Σ. Βθηφο απφ ηα πξνεγνχκελα πξέπεη λα γίλεη θαη ε δηαζχλδεζε ησλ ζηαζκψλ ηνπ
ζπζηήκαηνο κηαο θαη απφ θάπνπ πξέπεη λα μεθηλνχλ νη γξακκέο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο.
ιεο νη παξαπάλσ απαηηήζεηο θαιχπηνληαη απφ ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ππνζηαζκψλ (Τ/).
Με ην χζηεκα Μεηαθνξάο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα κεηαθέξεηαη απφ ηνπο ζηαζκνχο
παξαγσγήο πξνο ηηο πεξηνρέο θαηαλαιψζεσο. Πεξηιακβάλεη ηα δίθηπα ησλ γξακκψλ
κεηαθνξάο πςειήο ή ππεξχςειεο ηάζεο ηα νπνία γίλνληαη αληηιεπηά θαη ζηελ
θαζεκεξηλφηεηα απφ ηνπο ηεξάζηηνπο ππιψλεο πνπ βιέπνπκε δίπια απφ ηηο εζληθέο ή ζε
θάπνηα άιια ζεκεία θαη έρεη ηελ κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 1-4.
Σν ζχζηεκα κεηαθνξάο πεξηιακβάλεη ηα δίθηπα ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο πςειήο (Y.T.
150kV) ή ππεξχςειεο ( Y.Y.T. 400kV) ηάζεο, ηνπο Τ/ δεχμεο θαη ηνπο Τ/ ππνβηβαζκνχ
ζε κέζε ηάζε (Μ.Σ. 15/20kV). πλεπψο, κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο
πξαγκαηνπνηείηαη ε δηάρπζε ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνπο ζηαζκνχο
παξαγσγήο ζην θνξηίν.

Βηθφλα 1-4: Ππιψλαο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο
Δ κεηαθνξά ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο γίλεηαη κε πςειή ηάζε, δηφηη ζπλεπάγεηαη
κηθξφηεξεο ειεθηξηθέο απψιεηεο θαη ζπλεπψο νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία.
Υξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξεο βαζκίδεο ηάζεσο κεηαθνξάο, αλαιφγσο ηεο απνζηάζεσο θαη
ηνπ κεγέζνπο ηεο ηζρχνο πνπ πξέπεη λα κεηαθεξζεί. Οη εθαξκνδφκελεο δηεζλψο ηάζεηο
κεηαθνξάο έρνπλ ηηκέο 66 kV, 110 kV, 132 kV, 138 kV, 150 kV ,220kV,275 kV , 345 kV ,
400 kV , 500 kV, 750 kV , 1100 kV , 1500 kV θαη 2000 kV, απφ ηηο νπνίεο νη ηξεηο
ηειεπηαίεο βξίζθνληαη ππφ κειέηε θαη αθνξνχλ ζην κέιινλ. Ώπφ ηηο ελ ιεηηνπξγία ηάζεηο
κεηαθνξάο νη απφ 66 έσο 220 kV απνηεινχλ ηε βαζκίδα ησλ πςειψλ ηάζεσλ ( ΤΣ ), απφ

275 έσο θαη 500 kV ηε βαζκίδα ησλ ππεξχςεισλ ηάζεσλ (ΤΤΣ) θαη νη άλσ ησλ 500 kV ηε
βαζκίδα ησλ εμαηξεηηθά πςειψλ ηάζεσλ(ΒΤΣ). Πξέπεη λα ζεκεησζεί φηη έρνπκε θπξίσο
κεηαθνξά ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ελαιιαζζφκελν ξεχκα ελψ ε κεηαθνξά κε ζπλερέο
είλαη πεξηνξηζκέλε.
Σν χζηεκα Αηαλνκήο πεξηιακβάλεη ηα δίθηπα δηαλνκήο κέζεο θαη ρακειήο ηάζεο, ζηα
νπνία δίθηπα ππάγνληαη θαη νη ππνζηαζκνί δηαλνκήο κέζσ ησλ νπνίσλ ε κέζε ηάζε
ππνβηβάδεηαη ζε ρακειή ηάζε. Με ηα δίθηπα δηαλνκήο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα δηαλέκεηαη
ζηηο κηθξφηεξεο πεξηνρέο θνξηίνπ, θαη παξέρεηαη ζηνπο θαηαλαισηέο κέζεο θαη ρακειήο
ηάζεο. Σν ζεκείν φπνπ ε κέζε ηάζε γίλεηαη ρακειή μερσξίδεη απφ ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο
πνπ ππάξρνπλ ζηνπο ππιψλεο πνπ έρνπλ ηελ κνξθή φπσο ζηελ Βηθφλα 1-5.
Σν ζχζηεκα δηαλνκήο πεξηιακβάλεη ην ινηπφ δίθηπν ηξνθνδνζίαο ηεο κέζεο (15/20kV)
θαη ρακειήο ηάζεο (Υ.Σ.380V) πξνο ηνπ ηειηθνχο θαηαλαισηέο.

Βηθφλα 1-5: Ππιψλαο κε κεηαζρεκαηηζηή γηα κεηαηξνπή ζε ρακειή ηάζε
Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ζηελ Βηθφλα 1-6 δίλεηαη ε ζρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε ηεο δνκήο
ελφο πζηήκαηνο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο πνπ δείρλεη θαη ηελ δηαζχλδεζε απφ ηελ παξαγσγή
κέρξη θαη ηελ θαηαλάισζε.

Βηθφλα 1-6: Ανκή πζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηελ παξαγσγή ζηελ θαηαλάισζε

1.2.1 Γηαζπλδεδεκέλα θαη κε πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Δ κεγάιε πνηθηιία ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο έρεη σο άκεζν απνηέιεζκα ηελ
δεκηνπξγία γεσγξαθηθά απνκνλσκέλσλ πεξηνρψλ, νη νπνίεο ζα κπνξνχζαλ λα ζεσξεζνχλ
σο αλεμάξηεηα «θνκκάηηα» κέζα ζε έλα γεληθφηεξν γεσγξαθηθφ πιαίζην. Σέηνηα εδάθε
είλαη θπξίσο ηα λεζηά, κηθξνχ, κεζαίνπ ή κεγάινπ κεγέζνπο, αιιά θαη αξθεηέο
απνκαθξπζκέλεο θαη δπζπξφζηηεο πεξηνρέο. Δ αλάγθε ηεο ελεξγεηαθήο θάιπςεο ηέηνησλ
πεξηνρψλ απνηειεί έλα μερσξηζηφ πεδίν έξεπλαο θαη εθαξκνγήο γηα ηελ επηζηήκε ησλ
πζηεκάησλ Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο. Δ παξαγσγή, ε κεηαθνξά αιιά θαη ν έιεγρνο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ ζπζηεκάησλ παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθέο δηαθνξνπνηήζεηο απφ ηα
αληίζηνηρα, ηα νπνία αλαπηχρζεθαλ ζε πνιχ κεγαιχηεξεο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο.
Ο ζεκαληηθφηεξνο δηαρσξηζκφο ζχκθσλα κε ηε δνκή ιεηηνπξγίαο ηνπο, είλαη:



Ώπηφλνκα πζηήκαηα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο.
Αηαζπλδεδεκέλα πζηήκαηα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο.

Μεηαμχ θαη ησλ δχν θαηεγνξηψλ πζηεκάησλ Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο πξέπεη λα
ηθαλνπνηνχληαη πάληα δχν ζεκαληηθνί ιεηηνπξγηθνί παξάκεηξνη, φπσο ε ηθαλνπνίεζε ηνπ
ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ θαη ε δηαηήξεζε ηεο ζπρλφηεηαο πνπ είλαη βαζηθέο παξάκεηξνη γηα
ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ηνπο.
Οη ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηαηάζζνληαη ζε δπν θαηεγνξίεο
αλάινγα ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο:
-ηαζκνί βάζεο

-ηαζκνί αηρκήο
Οη ζηαζκνί βάζεο ιεηηνπξγνχλ ζπλήζσο γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα (ιεηηνπξγία
επί 24σξνπ βάζεσο) θαη θαιχπηνπλ ηηο βαζηθέο αλάγθεο ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ελψ νη ζηαζκνί αηρκήο ιεηηνπξγνχλ ζε ψξεο κεγάιεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, ψξεο αηρκήο, φπσο ηνλίδεη θαη ην φλνκά ηνπο.
Βδψ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κφλν ηα Αηαζπλδεδεκέλα Αίθηπα θαη ηα πνιχ κεγάια
Ώπηφλνκα κπνξνχλ λα έρνπλ κνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ θαζψο είλαη απφ ηηο κνλάδεο
βάζεο πνπ έρνπλ πνιχ κεγάιε παξαγσγή άξα πξέπεη λα ην .Δ.Β. ζην νπνίν βξίζθνληαη λα
έρεη κεγάιε δήηεζε.

1.2.1.1

Απηόλνκα πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

Ώπηφλνκα πζηήκαηα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ραξαθηεξίδνληαη ηα ζπζηήκαηα εθείλα, ηα
νπνία βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα ζε λεζηά ή γεληθφηεξα ζε απνκνλσκέλεο γεσγξαθηθέο
πεξηνρέο, νη νπνίεο δελ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα δηαζχλδεζεο κε έλα επξχηεξν ζχλνιν
ζπζηεκάησλ, φπσο είλαη κέρξη ζήκεξα ε Κχπξνο θαη ε Κξήηε. Δ απνκφλσζε ελφο δηθηχνπ
απφ έλα ηέηνην πιαίζην «ζπλεξγαζίαο», φπνπ ζπλππάξρνπλ θαη αιιεινυπνζηεξίδνληαη
πνιιά δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρεη σο απνηέιεζκα ηελ δεκηνπξγία
κίαο νπζηαζηηθά αλεμάξηεηεο θαη απηφλνκεο ελεξγεηαθήο «λεζίδαο».
ηα απηφλνκα ζπζηήκαηα ε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζα πξέπεη λα θαιχπηεη
θάζε ζηηγκή ηελ νινέλα απμαλφκελε δήηεζε. Ώπηφ ην γεγνλφο φκσο, ζπλεπάγεηαη ηεο
παξνπζίαο νξηζκέλσλ ελεξγεηαθψλ πξνβιεκάησλ, πνπ αληηκεησπίδνληαη ζε έλα απηφλνκν
.Δ.Β. φπσο ηεο Κχπξνπ, ηεο Κξήηεο αιιά θαη ζε πνιιά άιια κηθξφηεξα απηφλνκα
λεζησηηθά ζπζηήκαηα ηεο Βιιάδαο.
Σα θπξηφηεξα απφ απηά είλαη:
-Δ κεγάιε ελεξγεηαθή εμάξηεζε απφ ην πεηξέιαην (diesel, καδνχη), ζε ζρέζε κε ηελ
επεηξσηηθή Βιιάδα γηα ηνλ ιφγσ φηη δελ ππάξρνπλ ηνπηθά θνηηάζκαηα νξπθηψλ θαπζίκσλ
πνπ είλαη νηθνλνκηθφηεξα (πςειφ θφζηνο κεηαθνξάο θαη νινέλα απμαλφκελε ηηκή
πεηξειαίνπ).
-Οη πςεινί ξπζκνί αχμεζεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο πνπ νθείινληαη ζηελ αικαηψδε
αλάπηπμε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηνπ ηνπξηζκνχ
-Σν πςειφ θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ιφγν ηεο ππεξιεηηνπξγίαο νξηζκέλσλ
ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο κε πςειφ θφζηνο ιεηηνπξγηάο ηδηαίηεξα θαηά ηηο
πεξηφδνπο αηρκήο (θαινθαηξηλνί κήλεο).
-Δ πνιιαπιαζηαδφκελε αχμεζε ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο ζε
αληίζεζε κε ηνπο ρεηκεξηλνχο (κέξε ζηα νπνία θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο, ν πιεζπζκφο
πνιιαπιαζηάδεηαη, έρνπλ αξθεηά ρακειφ ζπληειεζηή θνξηίνπ, ην νπνίν είλαη αξλεηηθφ,
ηδηαίηεξα γηα ηα απηφλνκα ΔΒ).
Δ βαζηθή δηαθνξά σο πξνο ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγίαο ησλ ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ, είλαη ν
ηχπνο ηεο θαχζηκεο χιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Βπεηδή είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλα απφ ηνπο
θπξίνπο αγσγνχο θπζηθνχ αεξίνπ θαη πεηξειαίνπ, ζε φζεο ρψξεο ππάξρνπλ, πξέπεη λα

αλεθνδηάδνληαη, θπξίσο απφ πινία tanker, κε ην είδνο πεηξειαίνπ πνπ ρξεηάδνληαη ην νπνίν
απμάλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο ηνπ πεηξειαίνπ νπφηε θαη ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Βπίζεο πνιιέο απφ ηηο κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, θπξίσο ζηηο πην
απνκαθξπζκέλεο φπσο ζηελ Βιιάδα ζηα αθξηηηθά λεζηά, είλαη παιαηφηεξεο θαη δελ
δέρνληαη ηελ απαξαίηεηε ζπληήξεζε πνπ ρξεηάδνληαη θαζψο είλαη επίζεο πνιχ αθξηβή ε
κεηαθίλεζε αληαιιαθηηθψλ θαη πξνζσπηθνχ ζε κεξηθέο πεξηνρέο.
Βθηφο απφ ηηο δηαθνξέο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηηο κνλάδεο θαη ζηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ππάξρνπλ θαη ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην κέγεζνο πνπ έρνπλ ηα
Ώπηφλνκα πζηήκαηα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο. Οπζηαζηηθά πιένλ θαη κε ηηο θαηλνχξγηεο
εθεπξέζεηο ζηνλ ηνκέα απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φπσο επίζεο θαη κε ηελ
δηείζδπζε ησλ Ώλαλεψζηκσλ Πεγψλ Βλέξγεηαο πνπ πιένλ έρνπλ θαη ην αληίζηνηρν κηθξφ
κέγεζνο, ην κέγεζνο ησλ ζπζηεκάησλ έρεη εχξνο απφ έλα ζπίηη κέρξη έλα κεγάιν λεζί.
Παξάδεηγκα ελφο απηφλνκνπ ζπζηήκαηνο ζε ζπίηη δίλεηαη ζηελ Βηθφλα 1-7 φπνπ ην ζπίηη
απηφ κπνξεί λα θαιχςεη ηηο ελεξγεηαθέο ηνπ απαηηήζεηο κφλν κε ηα ζηνηρεία πνπ έρεη θαη
κπνξεί λα δψζεη θαη ην πιεφλαζκά ηνπ ζην δίθηπν.

Βηθφλα 1-7: Ώπηφλνκν .Δ.Β. ζε ζπίηη
πλήζσο φκσο έλα Ώπηφλνκν .Δ.Β. είλαη πνιχ κεγαιχηεξν απφ απηφ θαη πηάλεη ζε εχξνο
έλα νιφθιεξν λεζί ή θάπνηα απνκνλσκέλε γεσγξαθηθά πεξηνρή. ηελ Βιιάδα ζπλαληάκε
πνιχ ζπρλά Ώπηφλνκα .Δ.Β. θαζψο ηα πεξηζζφηεξα λεζηά είλαη πνιχ απνκαθξπζκέλα απφ
ηελ Δπεηξσηηθή ρψξα νπφηε γηα λα ειεθηξνδνηεζνχλ ρξεηάδνληαη δηθέο ηνπο κνλάδεο.
Έλα ηέηνην παξάδεηγκα είλαη ην .Δ.Β. Ρφδνπ ην νπνίν είλαη Ώπηφλνκν χζηεκα
Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο πνπ ειεθηξνδνηεί νιφθιεξν ην λεζί ηεο Ρφδνπ, πνπ ν ζηαζκφο
παξαγσγήο ηνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 1-8.

Βηθφλα 1-8: ΏΔ Ρφδνπ

1.2.1.2

Γηαζπλδεδεκέλα πζηήκαηα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο

ηελ πεξίπησζε ησλ δηαζπλδεδεκέλσλ ζπζηεκάησλ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα
εηζαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ γεηηνληθά .Δ.Β (άιισλ Υσξψλ), ζε αληίζεζε κε ηελ
πεξίπησζε ησλ απηφλνκσλ δηθηχσλ πνπ ε δπλαηφηεηα απηή δελ ππάξρεη. Ώπηέο νη
δηαζπλδέζεηο επειήθζεζαλ απφ ηελ αλάγθε ζπλεξγαζίαο δηαθνξεηηθψλ ΔΒ κε ζηφρν ηελ
νηθνλνκηθφηεξε θαη πην αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ηνπο.
Σα δηαζπλδεδεκέλα ΔΒ παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα πεξηνξηζκνχ ησλ επηπιένλ
κνλάδσλ παξαγσγήο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ηνπ κεγίζηνπ θνξηίνπ ή ησλ
μαθληθψλ, απξνζδφθεησλ κεηαβνιψλ θνξηίνπ. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε ηηο αληαιιαγέο
ηζρχνο πνπ πξαγκαηνπνηνχλ κεηαμχ ηνπο. Βπίζεο νη δηαζπλδέζεηο επηηξέπνπλ ηελ θαιχηεξε
αμηνπνίεζε ησλ απνδνηηθφηεξσλ κνλάδσλ ησλ ΔΒ θαη απηφ κεηψλεη ην θφζηνο παξαγσγήο
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ώπηέο νη αληαιιαγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε ζεκεξηλή
απειεπζεξσκέλε αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο απνηεινχλ ην
βαζηθφηεξν εξγαιείν γηα ηελ νηθνλνκηθή θαη αμηφπηζηε ιεηηνπξγία ησλ ΔΒ. κσο γηα λα
κπνξέζνπλ λα δηαζπλδεζνχλ δχν ΔΒ δελ πξέπεη κφλν λα έρνπλ ηελ ίδηα νλνκαζηηθή
ζπρλφηεηα ιεηηνπξγίαο, αιιά λα ππάξρεη θαη ζπγρξνληζκφο κεηαμχ φισλ ησλ κνλάδσλ
παξαγσγήο ησλ δχν ΔΒ. πλεπψο, κφλν εμειηγκέλα ΔΒ, πνπ πιεξνχλ απζηεξέο ηερληθέο
πξνδηαγξαθέο επηηξέπεηαη λα δηαζπλδεζνχλ.
Παξαθάησ παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά πιενλεθηήκαηα ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ
ζπζηήκαηνο:
-Μεγάινη θεληξηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο πνπ εμππεξεηνχλ έλα επξχ γεσγξαθηθφ θαη
πνζνηηθφ θάζκα ειεθηξηθψλ θνξηίσλ, ζε αληίζεζε κε ηελ αλαγθαζηηθή εγθαηάζηαζε
κηθξψλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ζε θάζε έλα απφ ηα επηκέξνπο απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα, κε
άκεζν απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ αλνηγκέλνπ (€/MW) θφζηνπο εγθαηάζηαζεο γηα θάζε
ΜW.
- Τπάξρεη ε δπλαηφηεηα εγθαηάζηαζεο κεγαιχηεξσλ θαη κε κηθξφηεξν θφζηνο ιεηηνπξγίαο
ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο, ελψ παξάιιεια δίλεηαη ε δπλαηφηεηα κεηαθνξάο ηεο

παξαγφκελεο ελέξγεηαο κέζσ θεληξηθψλ θαη πην νηθνλνκηθψλ γξακκψλ κεηαθνξάο
ππεξχςειεο ηάζεο (≥400kV).
- Τπάξρεη κηθξφηεξε πνζνζηηαία αλάγθε ηεο ζηξεθφκελεο εθεδξείαο, ζε αληίζεζε πάληα
κε ηα απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα, φπνπ ε ζηξεθφκελε εθεδξεία είλαη έλαο απφ ηνπο πιένλ
βαζηθνχο παξάγνληεο ηεο νκαιήο θαη αζθαινχο ηνπο ιεηηνπξγίαο.
- Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο δήηεζεο θνξηίνπ κεηαμχ πεξηνρψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
έηνπο, ζπλεπψο απαηηείηαη κηθξφηεξν πιεφλαζκα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο γηα ηελ θάιπςε
ηνπ θνξηίνπ κηθξψλ ρξνληθψλ πεξηφδσλ αηρκήο.
- Τπάξρεη δηαθνξνπνίεζε ηεο δήηεζεο θνξηίνπ κεηαμχ πεξηνρψλ (εηεξνρξνληζκφο) θαηά
ηε δηάξθεηα ηνπ 24ψξνπ, κε απνηέιεζκα ηελ εμνκάιπλζε ηεο ζπλνιηθήο εηθνζηηεηξάσξεο
θακπχιεο θνξηίνπ.
- Τπάξρεη κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα δηαρείξηζεο θαηαζηάζεσλ εθηάθησλ αλαγθψλ θαη
αληηκεηψπηζεο ελδερφκελσλ δηαηαξαρψλ, ιφγσ δηαζχλδεζεο αιιά θαη κηθξήο πνζνζηηαίαο
επηξξνήο ησλ ζθαικάησλ ζην ζπλνιηθφ δίθηπν.
Αηαζπλδεδεκέλν χζηεκα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο είλαη θαη ην χζηεκα ηεο Δπεηξσηηθήο
Βιιάδαο θαζψο είλαη πλδεδεκέλν κε ηα πζηήκαηα ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ. Μηα ζπλνιηθή
άπνςε ηνπ πζηήκαηνο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ηεο Βιιάδαο θαη ηεο Αηαζχλδεζήο ηνπ κε ηα
γεηηνληθά πζηήκαηα δίλεηαη ζηελ Βηθφλα 1-9 φπνπ θαίλνληαη θαζαξά νη κνλάδεο βάζεο
θαη ηζρχνο θαζψο θαη νη γξακκέο κεηαθνξάο πςειήο ηάζεο.

Βηθφλα 1-9:.Δ.Β. Δπεηξσηηθήο Βιιάδαο θαη δηαζπλδέζεηο κε γεηηνληθά

1.3 - Μνλάδεο Παξαγσγήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Γηα ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γελλήηξηεο, πνπ
θαηαλαιψλνπλ θαχζηκν ή φρη, πνπ θηλνχλ έλα πελίν κέζα ζε καγλεηηθφ πεδίν κε
απνηέιεζκα λα παξάγεηαη ειεθηξηθφ ξεχκα. Ώλάινγα κε ηνλ αλ θαίλε θαχζηκν, θπξίσο
πεηξέιαην, ή φρη ρσξίδνληαη ζε Ώλαλεψζηκεο Μνλάδεο Παξαγσγήο θαη ζε πκβαηηθέο
Μνλάδεο Παξαγσγήο.

1.3.1 - Αλαλεώζηκεο Μνλάδεο Παξαγσγήο
Ολνκάδνληαη αλαλεψζηκεο γηαηί ρξεζηκνπνηνχλ ελεξγεηαθνχο πφξνπο πνπ αλαλεψλνληαη
άξα ζεσξεηηθά είλαη θαη πφξνη πνπ δελ ζα ηειεηψζνπλ πνηέ. Οη θπξηφηεξεο είλαη ηα Ώηνιηθά
πάξθα, ηα Φσηνβνιηατθά θαη ηα Τδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Ώπφ απηέο ηηο Ώλαλεψζηκεο Μνλάδεο Παξαγσγήο ζηελ Βιιάδα έρνπκε κεγάιε
παξαγσγή ηζρχνο πνπ θαιχπηεη έλα κεγάιν πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο δήηεζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζηελ ρψξα. ηνλ Πίλαθαο 1-1 θαίλεηαη ε ζπλνιηθά παξαγσγή απφ ΏΠΒ γηα ηα
έηε 2012 θαη 2013.

ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ ΗΥΤ ΑΠΔ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ
ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ
ΔΓΚΑΣΔΣΖΜΔΝΖ
ΗΥΤ (MW) 2012
ΗΥΤ (MW) 2013
Ώηνιηθά
1752,01
1808,65
ΐηνκάδα
44,75
45,81
Μεγάια Τδξνειεθηξηθά
3017,7
3018
Μηθξά Τδξνειεθηξηθά
213,23
220,14
Φσηνβνιηατθά
1237,76
2205,98
Φσηνβνιηατθά ηεγψλ
296,53
371,74
ύλνιν
6561,98
7670,32
ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

Πίλαθαο 1-1:Βγθαηεζηεκέλε ηζρχο ΏΠΒ ζηελ Βιιάδαiii

1.3.1.1

- Αηνιηθά Πάξθα

Σα αηνιηθά πάξθα, φπσο ιέεη θαη ην φλνκά ηνπο, ρξεζηκνπνηνχλ ηελ αηνιηθή ελέξγεηα,
δειαδή ηελ ελέξγεηα ησλ αλέκσλ, θαη ηελ κεηαηξέπνπλ ζε ειεθηξηθή. Βίλαη απφ ηηο πην
δηαδεδνκέλεο Ώλαλεψζηκεο Μνλάδεο Παξαγσγήο θαζψο έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα κεγάιεο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θαηαλαισηψλ, θαζψο
θαη ηελ δπλαηφηεηα λα απμνκεηψζνπλ ηελ παξαγσγήο ηνπο αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ
ζπζηήκαηνο. ηελ Βιιάδα επεηδή ππάξρεη πνιχ θαιφ αηνιηθφ δπλακηθφ, δειαδή ηζρχο ηνπ
αλέκνπ ψζηε λα παξάγεηαη απφ ηηο αλεκνγελλήηξηεο αξθεηή ειεθηξηθή ηζρχο, ππάξρνπλ
πνιιά αηνιηθά πάξθα θπξίσο ζηα λεζηά πνπ έρνπλ θαη ην θαιχηεξν αηνιηθφ δπλακηθφ ζηελ
ρψξα, ζηα νπνία ππάξρεη θαη κεγάιε δήηεζε ειεθηξηθήο ηζρχνο πνπ δελ κπνξεί λα
θαιπθζεί απφ ηηο γελλήηξηεο ηνπ λεζηνχ. Βπίζεο αηνιηθά πάξθα εθηφο απφ ηελ ζηεξηά
κπαίλνπλ πιένλ θαη ζηελ ζάιαζζα θαζψο ζε κεξηθέο πεξηνρέο ππάξρεη πςειφ αηνιηθφ
δπλακηθφ θαη ν αέξαο δελ ράλεη ηελ ηζρχ ηνπ θαζψο δελ παξεκβάιιεηαη ηίπνηα πνπ λα ηνπ
ηελ κεηψλεη, φπσο π.ρ. βνπλά θαη δάζε. Κάζε αλεκνγελλήηξηα νπζηαζηηθά είλαη κηα
γελλήηξηα κε κφλε δηαθνξά φηη ηελ θίλεζε ηνπ εκβφινπ γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο ηελ
θάλεη ν έιηθαο θαη θηλείηαη αλάινγα κε ηελ ηαρχηεηα ηνπ αλέκνπ. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία απηή θαη ηελ εμέιημή ηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνλ
παξαθάησ ζχλδεζκν.iv

1.3.1.2

- Φ/Β

Σα Φσηνβνιηατθά Πάξθα έρνπλ πάξεη θαη απηά ην φλνκά ηνπο απφ ηελ Ώλαλεψζηκε Πεγή
Βλέξγεηαο πνπ εθκεηαιιεχνληαη γηα λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηελ ειηαθή. Δ
ιεηηνπξγία ηνπο βαζίδεηαη ζην θπζηθφ θαηλφκελν φηη φηαλ θάπνηα πιηθά έξζνπλ ζε επαθή
κε ηηο αθηίλεο ηνπ ήιηνπ ηφηε απνθηνχλ θνξηίν. Ώπηφ ην θνξηίν κε ηηο θαηάιιειεο
ζπλδέζεηο κπνξεί λα απνθηήζεη θίλεζε άξα θαη λα γίλεη ξεχκα παξάγνληαο έηζη σθέιηκε
ειεθηξηθή ηζρχ. Σν κεηνλέθηεκα πνπ έρνπλ είλαη φηη δελ κπνξνχλ λα πξνζαξκφζνπλ ηελ
παξαγσγή ηνπο θαη έηζη πξέπεη αλά πάζα ζηηγκή λα δίλνπλ φιε ηελ ηζρχ πνπ παξάγνπλ.
ηελ Βιιάδα ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα είλαη επίζεο δηαδεδνκέλα θαζψο είκαζηε κηα ρψξα
πνπ ηηο πεξηζζφηεξεο κέξεο ηνπ ρξφλνπ έρνπκε ειηνθάλεηα. Γηα ην ιφγν απηφ βιέπνπκε ζε
πνιιέο πεξηνρέο ηηο Βιιάδαο, απφ ρσξάθηα κέρξη θαη ζηέγεο ζπηηηψλ, βιέπνπκε παληνχ
Φσηνβνιηατθά Πάξθα. Βπίζεο ηα Φσηνβνιηατθά Πάξθα δίλνπλ αθφκα κηα ιχζε ζηα λεζηά
ηεο ρψξαο καο, πνπ είλαη απνθνκκέλα απφ ηηο κεγάιεο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ηεο Δπεηξσηηθήο Υψξαο, γηα λα ιχζνπλ ηα φπνηα ελεξγεηαθά πξνβιήκαηα έρνπλ.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία απηή θαη ηελ εμέιημή ηεο κπνξνχλ λα
βξεζνχλ ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν.v

1.3.1.3

- Τδξνειεθηξηθά

Σα Τδξνειεθηξηθά Βξγνζηάζηα είλαη ζπλήζσο θηηαγκέλα θνληά ζε πνηάκηα, ιίκλεο θαη
θξάγκαηα θαζψο ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ηζρχ πνπ έρεη ην λεξφ φηαλ πέθηεη απφ έλα ςειφ
ζεκείν ζε έλα ρακειφ. ην εζσηεξηθφ ηνπο πεξηέρνπλ θαη απηά κία ή θαη πεξηζζφηεξεο
γελλήηξηεο ησλ νπνίσλ ην έκβνιν είλαη ζπλδεδεκέλν κε κηα ζηξφθηγγα, φπσο απηέο πνπ
είραλ παιηά νη κχινη, ε νπνία γπξλάεη αλάινγα κε ηελ δχλακε πνπ πέθηεη ην λεξφ. ηελ
Βηθφλα 1-10 θαίλνληαη ηα δνκηθά ζηνηρεία ελφο Τδξνειεθηξηθνχ εξγνζηαζίνπ.

Βηθφλα 1-10:Ανκή Τδξνειεθηξηθνχ Βξγνζηαζίνπ
Σα Τδξνειεθηξηθά Βξγνζηάζηα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ηεο ηάμεσο ησλ GW γηα απηφ ηνλ ιφγν ρξεζηκνπνηνχληαη ζε αξθεηέο ρψξεο. Βίλαη απφ ηηο
πην θηιηθέο ζην πεξηβάιινλ Ώλαλεψζηκεο Μνλάδεο Παξαγσγήο θαζψο δελ παξεκβάιινπλ
ζρεδφλ θαζφινπ νχηε ζην πεξηβάιινλ νχηε ζηελ θπζηθή ξνή ηνπ λεξνχ. Σν θχξην
κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη κπνξεί ε ξνή ηνπ λεξνχ λα κελ είλαη αξθεηέο θνξέο επαξθήο γηα
λα παξαρζεί ειεθηξηθή ελέξγεηα νπφηε ν ζηαζκφο δελ ζπκβάιεη ζηελ αλαθνχθηζε ηνπ
θνξηίνπ. Ώπηφ ην πξφβιεκα έρεη ιπζεί κε ηελ κέζνδν ηεο απνζήθεπζεο. Αειαδή θηηάρλεηαη
κία ηερλεηή ιίκλε δίπια απφ ην εξγνζηάζην φπνπ κε αληιίεο, νη νπνίεο δνπιεχνπλ φπσο ε
γελλήηξηα ηνπ εξγνζηαζίνπ, καδεχεηαη λεξφ ζηελ ιίκλε ψζηε λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε
πεξίπησζε πνπ ε ξνή δελ είλαη επαξθήο. ηελ Βιιάδα δελ ππάξρνπλ πνιιά πδξνειεθηξηθά
αιιά απηά πνπ ππάξρνπλ, φπσο ζηα Κξεκαζηά ζην Ώγξίλην, έρνπλ πνιχ κεγάιε παξαγσγή
θαη ζπκβάινπλ θαζνξηζηηθά ζηελ ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα
ηελ ηερλνινγία απηή θαη ηελ εμέιημή ηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν. vi

1.3.1.4

- Λνηπέο ΑΠΔ

Βθηφο απφ ηεο Ώλαλεψζηκεο Μνλάδεο Παξαγσγήο πνπ αλαθέξακε πην πξηλ, θαη πνπ είλαη
νη πην βαζηθέο, ππάξρνπλ θαη άιιεο αξθεηέο άιιεο. Οη ακέζσο επφκελε πην δηαδεδνκέλε
Ώλαλεψζηκε Μνλάδα Παξαγσγήο είλαη ε Μνλάδα Καχζεο ΐηνκάδαο. Οπζηαζηηθά

πξφθεηηαη γηα έλα εξγνζηάζην ην νπνίν έρεη ζπκβαηηθέο γελλήηξηεο, φπσο θαη ηα
αηκνειεθηξηθά, κε ηελ δηαθνξά φηη αληί λα ρξεζηκνπνηεί σο θαχζηκν ην πεηξέιαην
ρξεζηκνπνηεί βηνθαχζηκα. Σα βηνθαχζηκα είλαη θαχζηκα θηιηθά πξνο ην πεξηβάιινλ ηα
νπνία ζπλήζσο είλαη ή θάπνην θπηφ, φπσο νη αγθηλάξεο πνπ ρξεζηκεχνπλ γηα λα
ζπκπιεξψζνπλ ην πεηξέιαην, ή ζθνππίδηα ηα νπνία έρνπλ επεμεξγαζηεί θαηάιιεια.
Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία απηή θαη ηελ εμέιημή ηεο κπνξνχλ λα
βξεζνχλ ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν.vii
Βθηφο απφ Μνλάδεο ΐηνκάδαο ππάξρνπλ θαη Μνλάδεο πνπ εθκεηαιιεχνληαη ηελ ηζρχ ησλ
θπκάησλ, φπσο ν ηαζκφο Παξαγσγήο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο Wavelets ζηελ Ννξβεγία, κε
παξφκνην ηξφπν κε απηφλ πνπ δνπιεχνπλ ηα Τδξνειεθηξηθά Βξγνζηάζηα. Πεξηζζφηεξεο
πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία απηή θαη ηελ εμέιημή ηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνλ
παξαθάησ ζχλδεζκνviii.
Βπίζεο γηα πνιχ κεγάιε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, φκσο δελ είλαη ηφζν
δηαδεδνκέλα, ρξεζηκνπνηνχληαη ηα Διηνζεξκηθά Βξγνζηάζηα ηα νπνία κεηαηξέπνπλ ηελ
ειηαθή ζεξκφηεηα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα ρξεζηκνπνηψληαο παξφκνηα ηερλνινγία κε απηή
ησλ θσηνβνιηατθψλ κε ηελ δηαθνξά φηη ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά πνπ κεηαηξέπνπλ ηελ
ζεξκφηεηα ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνιχ παξφκνηα κε ηα πάλει πνπ ππάξρνπλ ζηνπο
ειηαθνχο ζεξκνζίθσλεο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία απηή θαη ηελ
εμέιημή ηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν ix θαζψο θαη ζην θεθάιαην
1.3.3.2.1.
Σέινο έλαο απφ ηνπο δηαδεδνκέλνπο ηξφπνπο επίζεο είλαη θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ Γεσζεξκία. Οπζηαζηηθά ζε πεξηνρέο πνπ είλαη εθαηζηεηνγελήο λα γίλεη
εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκφηεηαο ηνπ εδάθνπο ψζηε έηζη λα βξάδεη ν ζάιακνο πνπ πεξηέρεη ην
αέξην ην νπνίν εθηνλψλεηαη θαη ζέηεη ζε ιεηηνπξγία έλα αηκνζηξφβηιν. Ώπηφο ν ηξφπνο
ρξεζηκνπνηείηαη θαηά θφξνλ ζηελ Εζιαλδία φπνπ ππάξρνπλ πεξηνρέο φπνπ ην κάγκα είλαη
πην θνληά ζηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο. Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ ηερλνινγία
απηή θαη ηελ εμέιημή ηεο κπνξνχλ λα βξεζνχλ ζηνλ παξαθάησ ζχλδεζκν. x

1.3.2 - πκβαηηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο
Χο πκβαηηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήο αλαθεξφκαζηε ζηηο Μνλάδεο πνπ παξάγνπλ
ειεθηξηθή ελέξγεηα έρνληαο γελλήηξηεο νη νπνίεο θαίλε θάπνην κε αλαλεψζηκν θαχζηκν γηα
λα ιεηηνπξγήζνπλ, θπξίσο νξπθηφ. Τπάξρνπλ πνιιέο θαηεγνξίεο ηέηνησλ κνλάδσλ, πνπ
ζπλήζσο ρσξίδνληαη ζε απηέο ηηο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηνλ θχθιν θαχζεο πνπ θάλνπλ
θαζψο θαη ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ. Οη γελλήηξηεο νπζηαζηηθά ρξεζηκνπνηνχλ κηα
ηερληθή γηα λα κεηαηξέςνπλ ηελ ρεκηθή ελέξγεηα πνπ πεξηέρεηαη ζην θαχζηκν ζε ειεθηξηθή.

1.3.2.1

- Μνλάδεο diesel

Οη κνλάδεο Diesel είλαη νπζηαζηηθά γελλήηξηεο νη νπνίεο παίξλνπλ θίλεζε απφ έλα
θηλεηήξα, πνπ δελ δηαθέξεη θαη πνιχ απφ απηφλ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηελ απηνθίλεζε, ν
νπνίνο θαίεη θαχζηκν diesel ή καδνχη γηα λα ιεηηνπξγήζεη.
Δ ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο diesel έρεη σο εμήο: Ο θηλεηήξαο πνπ είλαη ζηελ αξρή ηεο
κνλάδαο θαίεη ην θαχζηκν πνπ έρεη γηα λα θηλεζνχλ ηα έκβνια, ή πηζηφληα, ηνπ θηλεηήξα ηα
νπνία δίλνπλ θίλεζε ζηνλ άμνλα ηεο ζπλδεδεκέλεο γελλήηξηαο.

Γηα ηελ παξαγσγή πεξηζζφηεξεο ελέξγεηαο πξέπεη λα απμεζνχλ νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα
diesel, πνπ γίλεηαη κε ηελ θαηάιιειε ξχζκηζή ηνπ, απμάλνληαο φκσο έηζη ηελ θαηαλάισζε
θαπζίκνπ. ηελ Βηθφλα 1-11 θαίλνληαη ηα βαζηθά ζηνηρεία κηαο Μνλάδαο Diesel γηα ηελ
θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.

Βηθφλα 1-11 : Μνλάδα Dieselxi
Σα κεγαιχηεξα πιενλεθηήκαηα ησλ κνλάδσλ απηψλ είλαη φηη θαζψο δελ έρνπλ ιέβεηα,
φπσο νη κνλάδεο παξαθάησ, δελ έρνπλ κεγάιεο απψιεηεο ελέξγεηαο θαη ε απφδνζή ηνπο
εμαξηάηαη απφ ηελ θαηάζηαζε πνπ βξίζθνληαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Βπίζεο
πιένλ πξνηηκνχληαη ζηελ Παξαγσγή Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο θαζψο κπνξνχλ εχθνια λα
εθθηλήζνπλ παξάγνληαο ηζρχ θαζψο θαη κπνξνχλ πνιχ εχθνια λα κεηαβάιινπλ ηελ
παξαγσγή ηνπο πξάγκα πνπ ηηο θαζηζηά αλαγθαίεο φηαλ ππάξρνπλ κεγάιεο αιιαγέο ζηελ
δήηεζε. Βπηπιένλ έρνπλ ζρεηηθά κηθξφηεξν θφζηνο θαζψο ην θαχζηκν πνπ θαίλε, δειαδή
diesel ή καδνχη, είλαη ζρεηηθά θζελφ θαη έρνπλ πνιχ θαιή θαηαλάισζε ζε ζρέζε κε ηελ
ελέξγεηα πνπ παξάγνπλ.
Οη κνλάδεο diesel έρνπλ φκσο θαη πνιιά κεηνλεθηήκαηα φπσο γηα παξάδεηγκα φηη θάλνπλ
πνιχ ζφξπβν φηαλ ιεηηνπξγνχλ, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα ιεηηνπξγνχλ ζε
πεξηνρέο κε ερνκφλσζε. Βπίζεο ε θαηαζθεπή ηνπο είλαη πνιχ δχζθνιε θαζψο ρξεηάδεηαη
πνιχ ζπγθεθξηκέλεο ξπζκίζεηο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά. Με βάζε απηέο ηηο ξπζκίζεηο
είλαη πνιχ δχζθνιν λα κεηαβάιιεηο ην ηερληθφ ηνπο κέγηζην θαη ειάρηζην νπφηε αθνχ
ξπζκηζηνχλ δνπιεχνπλ ζε απηά ηα φξηα κέρξη λα ραιάζνπλ. ιε απηή ε εμεηδίθεπζε
απμάλεη ην θφζηνο παξαγσγήο ηνπο πνιχ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη πξέπεη λα αγνξάδνληαη
αλ είλαη απνιχησο απαξαίηεην.

1.3.2.2

Μνλάδεο Αηκνειεθηξηθέοxii

Μηα αηκνειεθηξηθή κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ
εμάγεη ζεξκηθή ελέξγεηα απφ πεπηεζκέλν αηκφ θαη ην ρξεζηκνπνηεί γηα λα θάλεη κεραληθφ
έξγν ζε έλα πεξηζηξεθφκελν άμνλα εμφδνπ, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ παξάγεη
πεξηζηξνθηθή θίλεζε θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ νδήγεζε κηαο ειεθηξηθήο γελλήηξηαο.
Οπζηαζηηθά βαζίδεηαη ζηνλ θχθιν Carnot θαη ρξεζηκνπνηείηαη κία δεμακελή κε λεξφ ην

νπνίν δεζηαίλεηαη κε ηελ θαχζε ηνπ θαπζίκνπ θαη ν αηκφο πνπ παξάγεηαη έρεη ηελ δχλακε
λα θηλήζεη ηνλ άμνλα εμφδνπ πνπ αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Ο αηκφο απηφο γηα λα θηλήζεη
ηνλ άμνλα εμφδνπ πξέπεη λα έρεη κηα ζπγθεθξηκέλε ζεξκνθξαζία γχξσ ζηνπο 500 νC θαη
πίεζε ηεο ηάμεσο πεξίπνπ ησλ 100 bar.
ηελ Βηθφλα 1-12 θαίλεηαη ζε δηάγξακκα ηα κέξε πνπ απνηεινχλ κηα αηκνειεθηξηθή
κνλάδα θαη ε δηαζχλδεζή ηνπο γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε.

Βηθφλα 1-12: Ώηκνειεθηξηθή Μνλάδα
Βπεηδή ε παξαγσγή ηνπ αηκνχ ζε ηέηνηεο κνλάδεο είλαη πνιχ ζεκαληηθή γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο παξαζέηνπκε ζηελ Βηθφλα 1-13 ηνλ ηξφπν δεκηνπξγίαο ηνπ. Σν
λεξφ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξαρζεί ν αηκφο πξνζεξκαίλεηαη κέρξη λα θηάζεη ηελ
απαηηνχκελε ζεξκνθξαζία θαη πίεζε πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα ιεηηνπξγήζεη ν αηκνζηξφβηινο,
ελψ αλ γίλεη απηφ ζε θάπνην ελδηάκεζν ζηάδην ηφηε ν αηκφο δηνρεηεχεηαη ζηνλ ζηξφβηιν
απεπζείαο. Δ ζρέζε πνπ δηέπεη δχν επίπεδα πξνζέξκαλζεο κεηαμχ ηνπο είλαη:
hw+h1a1=(1+a1)hw1 φπνπ h ε ζεξκνθξαζία θαη a ε πίεζε.

Βηθφλα 1-13:Αεκηνπξγία αηκνχ θαη πξνζέξκαλζεxiii
Οη αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο ρξεζηκνπνηνχλ ζρεδφλ φια ηα γλσζηά ήδε θαπζίκνπ, απφ
πεηξέιαην θαη θπζηθφ αέξην κέρξη ππξεληθά, αλάινγα κε ηνλ βαζκφ απφδνζεο θαχζεο πνπ
ζέινπλ λα πεηχρνπλ. πλήζσο νη ζηαζκνί πνπ πεξηέρνπλ κεγάιεο αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο
είλαη θηηαγκέλνη πνιχ θνληά ζε κέξε ηα νπνία πεξηέρνπλ θάπνην νξπθηφ θαχζηκν ψζηε λα
είλαη εχθνιε ε ηξνθνδφηεζε ηνπ ζηαζκνχ κε θαχζηκα. Υαξαθηεξηζηηθφ παξάδεηγκα είλαη ν
Ώηκνειεθηξηθφο ηαζκφο (ΏΔ) ΠηνιεκαΎδαο ζηελ ΐφξεηα Βιιάδα, πνπ είλαη θαη ν
κεγαιχηεξνο ζηαζκφο ηεο ρψξαο, φπσο θαίλεηαη Βηθφλα 1-14.

Βηθφλα 1-14: Ώηκνειεθηξηθφο ηαζκφο ΠηνιεκαΎδαο
Οη Ώηκνειεθηξηθέο Μνλάδεο απνηεινχλ ηηο κνλάδεο βάζεο ζρεδφλ φισλ ησλ πζηεκάησλ
Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ζηνλ θφζκν (πεξίπνπ ην 80%). Ώπηφ ζπκβαίλεη γηαηί έρνπλ ζπλήζσο
ηελ δπλαηφηεηα κεγάιεο παξαγσγήο θαη επεηδή αλ εληαρζνχλ ζηελ παξαγσγή είλαη πνιχ
δχζθνιν λα ζβήζνπλ. ηελ Βιιάδα ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηεξίδεηαη ζε
κεγάιν βαζκφ απφ ηηο Ώηκνειεθηξηθέο Μνλάδεο θαζψο είλαη κνλάδεο βάζεο ζρεδφλ ζε
θάζε ηαζκφ Παξαγσγήο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο θαζψο ε ρψξα έρεη αξθεηέο πεξηνρέο πνπ
έρνπλ νξπθηά θαχζηκα φπσο ν ιηγλίηεο.
Ώπφ ηα θπξηφηεξα πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη φηη αμηνπνηνχλ ζπλήζσο πνιχ θζελά θαχζηκα
ηα νπνία, φπσο είπακε θαη πην πξηλ, ππάξρνπλ ζε κεγάιν βαζκφ ζηελ Βιιάδα θαη είλαη πνιχ

εχθνιε ε ηξνθνδφηεζε ηνπο κε απηά θαζψο νη ζηαζκνί θηηάρλνληαη θνληά ζηα ζεκεία
εμφξπμεο. Βπίζεο είλαη πνιχ αμηφπηζηεο κνλάδεο θαζψο παξνπζηάδνπλ βιάβε πνιχ ζπάληα
θαη ε παξαγσγή ηνπο είλαη ζηαζεξή θαη ζε κεγάιεο πνζφηεηεο.
κσο έρνπλ θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα. Σν θπξηφηεξν είλαη φηη έρνπλ αξγέο κεηαβνιέο
ζηελ παξαγσγή ηνπο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα κε απνηέιεζκα λα κελ είλαη
απνηειεζκαηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε θαηλνκέλσλ απφηνκεο αιιαγήο ηεο δήηεζεο ηνπ
θνξηίνπ. Βπίζεο έρνπλ πνιχ αθξηβφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν κπνξεί, ζε κεξηθέο
ρψξεο, λα είλαη κεγάιε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε. Δ ζπληήξεζή ηνπο έρεη θαη απηή
πξνβιήκαηα θαζψο εθηφο ηνπ φηη είλαη πνιχ αθξηβή ζέιεη θαη πάξα πνιχ ρξφλν, κπνξεί θαη
βδνκάδεο, κε απνηέιεζκα νη κνλάδεο απηέο λα κελ είλαη δηαζέζηκεο γηα άκεζε παξαγσγή
γηαηί ζπλήζσο είλαη νη κνλάδεο πνπ θαιχπηνπλ ην θνξηίν βάζεο.
Οη αηκνζηξφβηινη επεηδή ρξεζηκνπνηνχληαη πνιχ ζηελ παξαγσγή έρνπλ θαη δηαθνξεηηθά
είδε κνλάδσλ αλάινγα κε ην ηη ζέινπκε λα ηνπο αμηνπνηήζνπκε. Τπάξρνπλ ηξία βαζηθά
είδε αηκνζηξνβίισλ νη αηκνζηξφβηινη αληηζιίςεσο, νη αηκνζηξφβηινη αληηζιίςεσο κε
αηκνιεςία θαη νη αηκνζηξφβηινη κε ςπγείν θαη αηκνιεςία. Οη αηκνζηξφβηινη αληηζιίςεσο
παξάγνπλ θπξίσο ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη δελ έρνπλ ζχζηεκα ςχμεο νχηε δπλαηφηεηα λα
πάξεηο ηνπο αηκνχο πνπ παξάγεη γηα λα ηνπο ρξεζηκνπνηήζεηο ζε θάπνηα άιιε ιεηηνπξγία,
θπξίσο ζέξκαλζε. Οη αηκνζηξφβηινη αληηζιίςεσο κε αηκνιεςία έρνπλ αθξηβψο ηελ
δπλαηφηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ησλ θαπζαεξίσλ ηνπο πνπ δελ έρεη ε πξνεγνχκελε θαηεγνξία
ελψ νη αηκνζηξφβηινη πνπ έρνπλ θαη ςπγείν κπνξνχλ λα δψζνπλ θαπζαέξηα ζηελ
θαηάιιειε ζεξκνθξαζία. Οη ηξεηο απηνί ηχπνη αηκνζηξνβίισλ θαίλνληαη θαιχηεξα ζηελ
Βηθφλα 1-15.

Βηθφλα 1-15:Βίδε αηκνζηξνβίισλ

1.3.2.3

Αεξνζηξνβηιηθέο Μνλάδεο Παξαγσγήοxiv

Οη αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιεηηνπξγνχλ πεξίπνπ κε
ηνλ ίδην ηξφπν κε ηηο αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο κε ηελ δηαθνξά φηη αληί γηα λεξφ πνπ
ρξεζηκνπνηνχλ αέξα, ή θάπνην άιιν αέξην, πνπ εθηνλψλεηαη ζηνλ ζηξφβηιν ηεο γελλήηξηαο
θαη έηζη παξάγεηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Πην ζπγθεθξηκέλα αέξαο, ή θάπνην επγελέο αέξην,
κπαίλεη ζε έλα ζπκπηεζηή αέξα φπνπ απμάλεηαη πνιχ ε πίεζή ηνπ. Μεηά ζην αέξην απηφ
ςεθάδεηαη θαχζηκν ην νπνίν αλαθιέγεηαη κε απνηέιεζκα λα εθηνλσζεί απηή ε πίεζε ζε έλα

αγσγφ πνπ είλαη απεπζείαο ζπλδεδεκέλνο ζε κηα γελλήηξηα. Σν εθηνλσκέλν αέξην πνπ
έξρεηαη απφ ηνλ αγσγφ απηφ έρεη κεγάιε ψζεζε, ιφγσ ηεο εθηφλσζεο, νπφηε θαη αξθεηή
ελέξγεηα γηα λα θηλήζεη ηνλ ζηξφβηιν ηεο γελλήηξηαο θαη κε ηνλ ηξφπν απηφ λα παξαρζεί
ειεθηξηθή ελέξγεηα. ηελ Βηθφλα 1-16 θαίλνληαη ηα ζηνηρεία πνπ απνηεινχλ κηα
αεξνζηξνβηιηθή κνλάδα θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα πνπ έρνπλ.

Βηθφλα 1-16: Λεηηνπξγηθφ Αηάγξακκα Ώεξνζηξνβηιηθήο Μνλάδαο
Οη αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο είλαη επξέσο δηαδεδνκέλεο θαζψο ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ
κνλάδεο αηρκήο ζε ζρεδφλ φια ηα πζηήκαηα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ζε φιν ηνλ θφζκν,
δειαδή γηα λα ζπκπιεξψζνπλ ην θνξηίν ζηελ κέγηζηε δήηεζε πνπ κπνξεί λα πξνθχςεη ζην
ζχζηεκα. ηελ Βιιάδα αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο ππάξρνπλ ζε θάζε ζηαζκφ παξαγσγήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο φπσο είπακε θαη πξηλ κπνξνχλ λα αληαπεμέιζνπλ πνιχ θαιά
ζε θνξηίν αηρκήο, απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο ηεο Δπεηξσηηθήο ρψξαο κέρξη θαη ζε ζηαζκνχο
ζε κεξηθά λεζηά.
Ο ιφγνο πνπ είλαη ηφζν δηαδεδνκέλεο κνλάδεο είλαη φηη έρνπλ ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο
εγθαηάζηαζεο θαη ζέινπλ, ζε ζρέζε κε άιιεο κνλάδεο παξαγσγήο ελέξγεηαο, κηθξφηεξν
ρψξν γηα λα εγθαηαζηαζνχλ πνπ έηζη δίλνπλ ηελ δπλαηφηεηα γηα εγθαηάζηαζε
πεξηζζφηεξσλ κνλάδσλ ζε έλα ζηαζκφ. Βπίζεο είλαη κνλάδεο αηρκήο ζε ζηαζκνχο θαζψο
έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο πνιχ γξήγνξα κε απνηέιεζκα λα
είλαη πνιχ απνηειεζκαηηθέο ζηελ αληηκεηψπηζε απφηνκσλ αιιαγψλ ηεο δήηεζεο. Βπίζεο
δελ ρξεηάδεηαη λα είλαη ζπλέρεηα ζε ιεηηνπξγία φπσο νη αηκνειεθηξηθέο κνλάδεο θαζψο
κπνξνχλ ζε πεξίπνπ 10-15 ιεπηά λα θηάζνπλ ζε παξαγσγή θνληά ζην ηερληθφ ηνπο κέγηζην.
κσο έρνπλ θαη πνιιά κεηνλεθηήκαηα φπσο φηη έρνπλ ζρεηηθά ρακειή απφδνζε θαπζίκνπ,
δειαδή ηεο ζεξκνγφλνπ ηθαλφηεηαο ηνπ θαπζίκνπ πνπ γίλεηαη ελ ηέιεη ειεθηξηθή ελέξγεηα,
πεξίπνπ 20-30% πνπ είλαη αξθεηά ρακειφηεξν απφ ηηο κνλάδεο άιινπ ηχπνπ. Ώπηφ ην
πνζνζηφ ηεο απφδνζήο ηνπο κεηψλεηαη φζν ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απμάλεηαη
πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ρξεηάδνληαη. Βπίζεο γηα λα ιεηηνπξγήζεη ε έθρπζε θαπζίκνπ
πνπ είπακε πην πξηλ πξέπεη ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη λα είλαη "εμεπγεληζκέλν" φπσο
π.ρ. ειαθξχ πεηξέιαην, θεξνδίλε ή θπζηθφ αέξην. Βπεηδή ηα θαχζηκα πνπ ρξεηάδνληαη
ζέινπλ κηα επηπιένλ επεμεξγαζία είλαη θαη πην αθξηβά πξάγκα πνπ θαζηζηά ηηο
αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο αληηνηθνλνκηθέο ζπγθξηλφκελεο κε ηνπο αηκνειεθηξηθνχο
ζηαζκνχο.

1.3.3 Οη κνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κύθινπxv
Άιιε κηα δηαδεδνκέλε κνλάδα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη νη κνλάδεο
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ. Μηα κνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ απνηειείηαη απφ δχν
Ώεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο θαη κία Ώηκνειεθηξηθή κνλάδα. Ο ζπλδπαζκφο ησλ κνλάδσλ
απηψλ ζηνρεχεη ζην λα εθκεηαιιεπηεί ηα πιενλεθηήκαηα απφ ηα δχν είδε κνλάδσλ θαη
επηπιένλ λα βειηηψζεη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ έρνπλ. Βπίζεο κηα κνλάδα πλδπαζκέλνπ
Κχθινπ κπνξεί λα ζπλδπαζηεί κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο θαζψο θαη ζε θάπνην
ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ-ζεξκφηεηαο.

1.3.3.1

Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο

Μηα κνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ιεηηνπξγεί σο εμήο. Οη δχν αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο
ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάςακε απφ πάλσ κε ηελ δηαθνξά φηη ηα αέξηα ησλ
κνλάδσλ, κεηά ηελ εθηφλσζή ηνπο, δελ νδεγνχληαη ζε γελλήηξηα αιιά ζε ιέβεηεο
αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο, φπνπ παξάγεηαη αηκφο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηελ αηκνειεθηξηθή
κνλάδα γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη αεξνζηξφβηινη είλαη
ζπλδεδεκέλνη ζε γελλήηξηεο θαη παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, φπσο θαη πξηλ, απιψο ηα
θαπζαέξηά ηνπο νδεγνχληαη ζε ιέβεηα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο, φπνπ απμάλεηαη ε
ζεξκνθξαζία λα θηάζεη πεξίπνπ ηνπο 500 νC θαη ε πίεζή ηνπο λα θηάζεη πεξίπνπ ηα 90-100
bar θαη κεηά νδεγνχληαη ζηνλ ζάιακν θαχζεο ηνπ αηκνζηξφβηινπ, ν νπνίνο είλαη θαη απηφο
ζπλδεδεκέλνο κε γελλήηξηα, φπνπ παξάγεηαη πάιη ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ώλάινγα κε ην είδνο
ηνπ αηκνζηξνβίινπ κπνξεί ηα θαπζαέξηα κεηά ηελ έμνδφ ηνπο απφ ηνλ αηκνζηξφβηιν λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ π.ρ. γηα παξαγσγή ζεξκφηεηαο.
ηελ Βηθφλα 1-17 θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε δηάηαμε κηαο κνλάδαο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ γηα
ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο.

Βηθφλα 1-17: Μνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ

1.3.3.2

Πιενλεθηήκαηα - Μεηνλεθηήκαηα

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ είλαη γηαηί κε απηή
ηελ κέζνδν ν ζπλνιηθφο βαζκφο απφδνζεο ηεο κνλάδαο θηάλεη πεξίπνπ ζην 60%, σο πξνο
ηελ ζεξκνγφλν παξαγσγή ηνπ θαπζίκνπ, πνπ είλαη πνιχ βειηησκέλνο ζε ζρέζε κε ην 40%
ησλ κεγαιχηεξσλ αηκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ, θαη ρσξίο ηελ απαίηεζε ε κνλάδα
ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ αλ έρεη ηηο ίδηεο δηαζηάζεηο, κε θφζηνο θαηαζθεπήο πεξίπνπ ην 35%
ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο ησλ αληίζηνηρσλ αηκνειεθηξηθψλ ζηαζκψλ. Γηα ην ιφγν απηφ
ρξεζηκνπνηνχληαη ζαλ κνλάδεο βάζεο, ζε φζα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ
εγθαηαζηεκέλεο ηέηνηεο κνλάδεο, ελψ επίζεο ε αλάιεςε θνξηίνπ ηνπο γίλεηαη πην γξήγνξα
απφ ηηο άιιεο αηκνζηξνβηιηθέο κνλάδεο βάζεο.
πσο φκσο είλαη θπζηθφ κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηξηψλ εηδψλ κνλάδσλ ζε κηα κνλάδα
ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ζα ππάξρνπλ θαη αξθεηά κεηνλεθηήκαηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ
θπξίσο απφ ηελ θχζε ησλ κνλάδσλ πνπ ζπλδπάδνληαη. Καζψο νη αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο
είλαη απηέο πνπ δέρνληαη θαχζηκν ρξεηάδνληαη, φπσο είπακε θαη πξηλ θάπνην πην ειαθξχ
θαχζηκν φπσο πεηξέιαην diesel ή θπζηθφ αέξην ηα νπνία είλαη θαη πην αθξηβά απφ ηα πην
ζπκβαηηθά θαχζηκα. Βπίζεο παξφιν πνπ ε αλάιεςε θνξηίνπ ηνπο είλαη πην γξήγνξε απφ
απηή ησλ αηκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ είλαη παξφια απηά πην αξγή απφ φιεο ηηο άιιεο
κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.

1.3.3.2.1

πλδπαζκέλνο θύθινο κε ειηνζεξκηθό εξγνζηάζηνxvi

πσο αλαθέξζεθε θαη πην πξηλ (1.3.1.4) έλα ειηνζεξκηθφ εξγνζηάζην, ρξεζηκνπνηψληαο
έλα ζχζηεκα παξαβνιηθψλ θαηφπηξσλ, κεηαηξέπεη ηελ ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ ζε ειεθηξηθή
ελέξγεηα. Δ ιεηηνπξγία ηνπ είλαη παξφκηα κε απηή ησλ αηκνειεθηξηθψλ κνλάδσλ θαζψο ε
ειηαθή ζεξκφηεηα δεζηαίλεη έλα ιέβεηα ν νπνίνο δεκηνπξγεί αηκφ γηα λα θηλήζεη ηνλ
ζηξφβηιν ηεο γελλήηξηαο. ηελ Βηθφλα 1-18 θαίλεηαη ζρεκαηηθά ε ιεηηνπξγία κηαο
ειηνζεξκηθήο κνλάδαο κε παξαβνιηθά θάηνπηξα.

Βηθφλα 1-18: Διηνζεξκηθή κνλάδα
Ώπφ ηελ ιεηηνπξγία ησλ ειηνζεξκηθψλ θαηαιαβαίλνπκε φηη νη κνλάδεο ζπλδπαζκέλνπ
θχθινπ θαη ηα ειηνζεξκηθά εξγνζηάζηα κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ. Σν θνηλφ ηνπο ζεκείν
είλαη ν ιέβεηαο απφ ηνλ νπνίν πξνέξρεηαη ν αηκφο πνπ θηλεί ηελ γελλήηξηα. Οπφηε
ζπλδένληαο έλα κεγαιχηεξν ιέβεηα, πνπ ζα ήηαλ ζπλδεδεκέλνο θαη κε ηελ ειηνζεξκηθή
δηάηαμε αιιά θαη κε ηνπο δχν αεξνζηξφβηινπο πνπ απνηεινχλ ην πξψην ζθέινο κηαο
κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ, ζα είρακε ηελ δηάηαμε πνπ ζέινπκε. Καη νη δχν δηαηάμεηο
ζα ηξνθνδνηνχλ κε ζεξκφηεηα ηνλ ιέβεηα ηεο αηκνειεθηξηθήο κνλάδαο ψζηε λα παξάγεηαη
ν απαξαίηεηνο αηκφο πνπ ζα θηλεί ηελ γελλήηξηα. Γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ ιέβεηα απηνχ ζα
ρξεζηκνπνηείηαη ε ζεξκφηεηα ηνπ ειηνζεξκηθνχ ή ε ζεξκφηεηα ησλ αεξνζηξνβίισλ ή θαη ηα
δχν καδί, αλ ε ζεξκφηεηα ηνπ ήιηνπ δελ επαξθεί ή ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε παξαγσγή. Με
απηφ ηνλ ηξφπν ζα είρακε κία κνλάδα Διηνζεξκηθνχ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ή φπσο ιέγεηαη
ζην εμσηεξηθφ Integrated Solar Combined Cycle unit(ISCC).
ηελ Βηθφλα 1-19 θαίλεηαη ε δηάηαμε ησλ δχν κνλάδσλ γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε.

Βηθφλα 1-19: πλδπαζκφο παξαβνιηθψλ θαηφπηξσλ κε αεξηνζηξφβηιν ζε ζπλδπαζκέλν
θχθιν
Με ηνλ ηξφπν απηφ απμάλεηαη ε παξαγσγή ηνπ εξγνζηαζίνπ, πνπ πεξηέρεη ηηο κνλάδεο,
θαηά 15%-20%, αιιά εμαξηάηαη θαη απφ ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνπο
αεξνζηξνβίινπο. Σν θχξην ηνπ πιενλέθηεκα είλαη φηη κπνξεί λα έρεη πάξα πνιχ κεγάιε
παξαγσγή θαη αξθεηά νηθνλνκηθή θαζψο κπνξεί ην ειηνζεξκηθφ θνκκάηη λα παξάγεη ηελ
απαξαίηεηε ζεξκφηεηα εμ' νινθιήξνπ γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ ιέβεηα θαη έηζη λα κελ
θαηαλαιψλεηαη θαζφινπ θαχζηκν.
Δ θαηαζθεπή ελφο ηέηνηνπ εξγνζηαζίνπ φκσο είλαη εμαηξεηηθά δαπαλεξή. Γηα παξάδεηγκα
ν ζηαζκφο ηνπ Hassi R’mel ζηελ Ώιγεξία θφζηηζε πεξίπνπ 300 εθαηνκκχξηα euro. Βπίζεο ε
ηδαληθή ηνπ ιεηηνπξγία, δειαδή ν ιέβεηαο ηνπ αηκνζηξφβηινπ λα ηξνθνδνηείηαη
απνθιεηζηηθά απφ ηα ειηνζεξκηθά θάηνπηξα, γίλεηαη ζπλήζσο ην θαινθαίξη θαη ηελ
δηάξθεηα ηεο κέξαο νπφηε ηνλ ππφινηπν ρξφλν ζα πξέπεη λα δνπιεχνπλ θαη νη
αεξνζηξφβηινη πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη απμάλεηαη ην θφζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.
Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ζα πνχκε δχν ιφγηα παξαπάλσ γηα ηνλ ειηνζεξκηθφ ζηαζκφ
ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ (ISCC) Hassi R’melxvii, ψζηε λα γίλεη αληηιεπηφ ην κέγεζνο ηέηνησλ
ζηαζκψλ αιιά θαη ε ζπκκεηνρή ησλ παξαβνιηθψλ θαηφπηξσλ ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα ν ζηαζκφο έρεη εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 150 MW θαη παξάγεη
1250 GWh ην ρξφλν. Ώπφ ηα 150 MW ηα 25 παξάγνληαη απφ ην ειηνζεξκηθφ θνκκάηη ηνπ
ζηαζκνχ, δειαδή κφλν ην 16% ηεο ηθαλφηεηαο ηνπ ζηαζκνχ παξάγεηαη απφ ηα παξαβνιηθά
θάηνπηξα, θαη απηφ αλ βξίζθεηαη ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο σο πξνο ηα θαηξηθά θαηλφκελα. Ώπφ
ηα λνχκεξα απηά θαη κφλν θαηαιαβαίλνπκε, απηφ πνπ ζε άιιεο ρψξεο έρεη μεπεξαζηεί, είλαη
φηη αλ ζέινπκε κεγάιεο πνζφηεηεο παξαγσγήο πξέπεη λα ππάξρνπλ θαη ζεξκηθέο κνλάδεο
θαη νπζηαζηηθά ην ειηνζεξκηθφ θνκκάηη λα είλαη βνεζεηηθφ σο πξνο κηα βέιηηζηε εθθίλεζε
ηνπ ιέβεηα ηνπ αηκνζηξφβηινπ ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ.xviii

1.3.3.3

Δγθαηαζηεκέλε ηζρύο ζηε ρώξα καο

πγθεθξηκέλα ζηελ Βιιάδα νη κνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ είλαη πνιχ δηαδεδνκέλεο
θαζψο απνηεινχλ ηηο κνλάδεο βάζεο ζε πνιιέο πεξηνρέο, επεηδή φπσο αλαθέξακε
πξνεγνπκέλσο είλαη νη πην αμηφπηζηεο απφ ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο. Πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ Δπεηξσηηθή Βιιάδα θαζψο θαη ζηελ Κξήηε ε αδεηνδνηεκέλε ηζρχο ζε
ζπλδπαζκέλν θχθιν είλαη 7483,21 MW.
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηνλ Πίλαθαο 1-2 εκθαλίδνληαη φιεο νη κνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
ζηελ Βιιάδα θαη ε νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχο.
Ννκόο
Ώξθαδίαο

Γήκνο/Κνηλόηεηα
Μεγαινχπνιεο

Ώηηηθήο
Ώηηηθήο
ΐνησηίαο
ΐνησηίαο
ΐνησηίαο

Λαπξεσηηθήο
Βιεπζίλαο
Υαηξψλεηαο
Θεβψλ
Άγηνο Θσκάο
Θήβαο
Θίζβεο

Θέζε
ΏΔ
Μεγαινχπνιεο
ΏΔ Λαπξίνπ
Υαιπβνπξγηθή
Άγηνο ΐιάζηνο
Άγηνο Νεθηάξηνο
Λεκαξηά

Ηζρύο(MW)
850
385,25
880
447
492
400

ΐνησηίαο
Υαιθφξ Ώ.Β.
421,6
ΐνησηίαο
Κακάξη
120
ΐνησηίαο
Ώγίνπ Νηθνιάνπ
ΏΣΒ ΐΒΏΒ
412
ΐνησηίαο
Θήβα
Άγηνο Νεθηάξηνο 435
Ασδεθαλήζνπ
Ρφδνο
Πιάθα ηελή
120
Έβξνπ
Σξαταλνππφιεσο
Κάησ Λνπηξά
447
Βχβνηαο
Σακπλέσλ
ΏΔ Ώιηβεξίνπ
360
Δξαθιείνπ
Γαδίνπ
Κνξαθηά
260
Θεζζαινλίθεο
Βδερσξίνπ
ΒΛΠΒ
390
Καβάιαο
Καβάια
Νέα Κάξβαιε
440
Κνξηλζίαο
Άγηνη Θεφδσξνη
MOTOR OIL
395,9
Μαγλεζίαο
Αηκελίνπ
ΐΕΠΒ ΐφινπ
400
Υαλίσλ
Ξπινθακάξα
ΏΔ Υαλίσλ
132
Πίλαθαο 1-2: Ώδεηνδνηεκέλεο Μνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ θαη νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχο
Ώπφ ηηο αδεηνδνηεκέλεο κνλάδεο πνπ πεξηέρεη ν πίλαθαο απφ πάλσ δελ είλαη φιεο
εληαγκέλεο ζε θάπνην .Δ.Β. απιψο έρεη δνζεί άδεηα απφ ην Βιιεληθφ θξάηνο ζε απηέο ηηο
εηαηξίεο λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Οη κνλάδεο πνπ είλαη εληαγκέλεο ζε .Δ.Β.
παξνπζηάδνληαη ζηνλ Πίλαθαο 1-3.
Ννκόο
Ώηηηθήο
ΐνησηίαο
ΐνησηίαο
ΐνησηίαο
ΐνησηίαο
Βχβνηαο
Θεζζαινλίθεο
Κνξηλζίαο

Γήκνο/Κνηλόηεηα
Λαπξεσηηθήο
Θεβψλ
Θίζβεο
Ώγίνπ Νηθνιάνπ
Θήβα
Σακπλέσλ
Βδερσξίνπ
Άγηνη Θεφδσξνη

Θέζε
ΏΔ Λαπξίνπ
Άγηνο Νεθηάξηνο
Υαιθφξ Ώ.Β.
ΏΣΒ ΐΒΏΒ
Άγηνο Νεθηάξηνο
ΏΔ Ώιηβεξίνπ
ΒΛΠΒ
MOTOR OIL

Ηζρύο(MW)
385,25
492
421,6
412
435
360
390
395,9

Μαγλεζίαο
Αηκελίνπ
ΐΕΠΒ ΐφινπ
400
Υαλίσλ
Ξπινθακάξα
ΏΔ Υαλίσλ
132
Πίλαθαο 1-3: Βληαγκέλεο Μνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ θαη νλνκαζηηθή ηνπο ηζρχο
Δ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο κνλάδσλ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζηελ Βιιάδα είλαη
3823,75 MW, ελψ ην πλδπαζκέλνο Κχθινο ησλ Υαλίσλ είλαη ε κηθξφηεξε κνλάδα
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζηελ Βιιάδα. χκθσλα κε ηελ ηειεπηαία αλαθνξά ηνπ ΏΑΜΔΒ
γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Βιιάδα xix νη κνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
παξήγαγαλ πεξίπνπ 440 GWh πνπ αληηζηνηρεί ζην 16,68% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο γηα ην
έηνο 2014 κέρξη ηνλ κήλα επηέκβξην.

1.3.3.4
Πξνζπάζεηεο
Κύθινπ.

κνληεινπνίεζεο

κνλάδσλ

ζπλδπαζκέλνπ

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο θαζψο θαη γηα δηεπθφιπλζε ησλ
αλζξψπσλ πνπ ειέγρνπλ ηελ ξνή ηνπ θνξηίνπ ζε έλα .Δ.Β. είλαη απαξαίηεηε ε
κνληεινπνίεζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο ελέξγεηαο.
κσο γηα λα θαηαλνήζνπκε ηελ ιεηηνπξγία ηνπ θαιχηεξα θαη γηα λα κνληεινπνηήζνπκε
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πξέπεη λα θάλνπκε κεξηθέο παξαδνρέο ιφγσ ηεο ηδηνκνξθίαο πνπ
παξνπζηάδεη σο πξνο ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
Πξψηε παξαδνρή είλαη φηη δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί φηη ε κνλάδα απηή ιεηηνπξγεί εληαία ,
δειαδή κε κία εληαία εμίζσζε. Ο ιφγνο γη’ απηφ είλαη φηη ε κνλάδα ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη αθφκε θαη εάλ ν έλαο απφ ηνπο 2 αεξηνζηξφβηινπο είλαη εθηφο
δηαζεζηκφηεηαο ιφγσ ζπληήξεζεο , νπφηε ηα θαπζαέξηα ηνπ ελφο πιένλ αεξνζηξνβίινπ
θηλνχλ ηνλ αηκνζηξφβηιν. Έηζη ν αηκνζηξφβηινο ιεηηνπξγεί κε κεησκέλε φκσο ηθαλφηεηα
ηνπιάρηζηνλ θαηά ην ήκηζπ. Έηζη απαηηείηαη λα είλαη γλσζηή ε δηαζεζηκφηεηα ή κε ηνπ
θάζε αεξνζηξφβηινπ θαζψο θαη λα κε ζεσξείηαη εληαία ε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο δηφηη γηα
παξάδεηγκα ηζρχο 60 MW κπνξεί λα απνδνζεί είηε εάλ νη 2 αεξηνζηξφβηινη θαη o
αηκνζηξφβηινο ιεηηνπξγνχλ ζηα 20MW, είηε εάλ ιεηηνπξγεί ν έλαο αεξνζηξφβηινο κε ηζρχ
30MW θαη ν αηκνζηξφβηινο ζηα 30MW. Δ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζα είλαη πξνθαλψο
δηαθνξεηηθή ζε θάζε πεξίπησζε.
Αεχηεξε παξαδνρή είλαη φηη ν αηκνζηξφβηινο δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί αλεμάξηεηε κνλάδα.
Σν γεγνλφο απηφ ζα είρε σο ζπλέπεηα αλάκεζα ζηηο εμηζψζεηο ησλ κνλάδσλ ηνπ
ζπζηήκαηνο λα ππάξρεη θάπνηα κνλάδα κε κεδεληθφ θφζηνο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ζπλερψο
ζα ιεηηνπξγνχζε πξνθαλψο ζην ηερληθφ ηεο κέγηζην. Σνχην φκσο δελ κπνξεί λα ζπκβεί
θαζψο ε παξαγσγή ηνπ αηκνζηξνβίινπ εμαξηάηαη άκεζα απφ ηελ παξαγσγή ησλ
αεξνζηξνβίισλ. Αελ είλαη ηερληθά εθηθηφ π.ρ. ν αηκνζηξφβηινο λα ιεηηνπξγεί κε ηζρχ
40MW θαη νη 2 αεξνζηξφβηινη λα ιεηηνπξγνχλ κε ηζρχ 25MW ν θαζέλαο. Ώπφ ηελ άιιε
φκσο δελ είλαη εχθνιν λα απνδνζεί ζε απηφλ θάπνηα εμίζσζε αθνχ ε παξαγσγή ηνπ δελ
είλαη αλεμάξηεηε ησλ παξαγσγψλ ησλ δχν άιισλ κνλάδσλ.
κσο παξ' φιεο ηηο δπζθνιίεο, επεηδή ρξεηάδεηαη γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο βέιηηζηεο ρξήζεο
ησλ κνλάδσλ γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ θνξηίνπ, έρνπλ γίλεη αξθεηέο πξνζπάζεηεο γηα λα
κνληεινπνηεζεί ε ιεηηνπξγία κηαο κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ πνπ θπξίσο ζηνρεχνπλ
ζην λα βξνπλ ηνπο βέιηηζηνπο ζπληειεζηέο πνπ πεξηγξάθνπλ θαιχηεξα ηελ εμίζσζε
θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηεο κνλάδαο.

Έλαο ηξφπνο γηα ηελ εχξεζε ησλ ζπληειεζηψλ ηεο εμίζσζεο είλαη κε αληηθαηάζηαζε.
Αειαδή επεηδή ε εμίζσζε ζα είλαη ηεο κνξθήο
y=Ax3+Bx2+Cx+D
,φπνπ ρ είλαη ε ηζρχο ηεο κνλάδαο ζηα MW θαη y ε θαηαλάισζε ηεο κνλάδαο ζε kg\hour,
γίλεηαη αλ έρεηο 4 δηαθνξεηηθέο ηηκέο γηα ηα y θαη x κπνξείο αληηθαζηζηψληαο ηεο λα βξεηο
ηνπο ζπληειεζηέο A,B,C,D.

1.3.3.4.1

Με βάζε ηα ζηνηρεία ηνπ θαηαζθεπαζηή

Γηα παξάδεηγκα, ζε κηα πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ηνπ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ηνπ
ζηαζκνχ ηνπ ΐαζηιηθνχ ζηελ Κχπξν, κεηξήζεθε ε ηζρχο πνπ παξάγνπλ νη αεξνζηξφβηινη
θαζψο θαη ε ζπλνιηθή ηζρχο πνπ έρεη ν ζπλδπαζκέλνο θχθινο ζηελ έμνδν ηνπ
αηκνζηξνβίινπ ζε δηάθνξα πνζνζηά θφξηηζεο φπσο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 1-4.
Πνζνζηφ Φφξηηζεο

Εζρχο(MW)

Πνζνζηά
απφδνζεο

kJ/kWh

Kg/MWh

100%

117,00

1

6580,00

153,90

80%

93,60

0,95

6926,32

162,00

60%

70,20

0,885

7435,03

173,89

40%

46,80

0,78

8435,90

197,30

20%

23,40

0,545

12073,39

282,38

Πίλαθαο 1-4: ηνηρεία γηα ππνινγηζκφ παξακέηξσλ ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ ΐαζηιηθνχ
Με βάζε απηά ηα ζηνηρεία θαη σο ζεξκνγφλνο δχλακε ηνπ θαπζίκνπ 42756 kJ/Kg βγήθε ε
θακπχιε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 1-20

Βηθφλα 1-20: Χξηαία θαηαλάισζε θαπζίκνπ πλδπαζκέλνπ θχθινπ ΐαζηιηθνχ xx

1.3.3.4.2 Με ηε ρξήζε απνινγηζηηθώλ ζηνηρείσλ (Μεληαίεο
εθζέζεηο)
Μηα άιιε πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο έγηλε ςάρλνληαο απεπζείαο ηηο παξακέηξνπο ζηελ
εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ρξεζηκνπνηψληαο ηα
απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο κνλάδαο, απφ ηηο κεληαίεο εθζέζεηο ησλ κνλάδσλ, κε ηελ
ζεψξεζε φηη επεηδή κφλν νη αεξνζηξφβηινη νπζηαζηηθά θαίλε θαχζηκν ζα αζρνιεζνχκε κε
ηηο εμηζψζεηο θαηαλάισζήο ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε φηη ν
αηκνζηξφβηινο δελ ππάξρεη ζηνλ πλδπαζκέλν Κχθιν θαη λα αιιάμνπκε ηηο εμηζψζεηο
θαηαλάισζεο ησλ αεξνζηξνβίισλ ψζηε λα αθνκνηψζνπλ ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά θαη
ηνπ αηκνζηξνβίινπ. Ώθνχ θάλνπκε απηή ηελ αιιαγή ζηηο εμηζψζεηο ησλ αεξνζηξνβίισλ
ςάρλνπκε γηα ηνπο ζπληειεζηέο ησλ εμηζψζεσλ πνπ πεξηγξάθνπλ ηνλ πλδπαζκέλν θχθιν
φηαλ δνπιεχεη κφλν ν έλαο αεξνζηξφβηινο ή ν άιινο θαη φηαλ δνπιεχνπλ θαη νη δχν. Οπφηε
έρνληαο ηα δεδνκέλα πνπ ζέινπκε γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ ζε θάζε πεξίπησζε
κπνξνχκε λα βξνχκε εχθνια ηνπο ζπληειεζηέο πνπ πεξηγξάθνπλ ηελ εμίζσζε
θαηαλάισζεο θαπζίκνπ.
Γηα παξάδεηγκα ζε κηα πξνζπάζεηα κνληεινπνίεζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ησλ
Υαλίσλ είρακε ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 1-5.
πκβνιηζκφο

Un
Sn(MV Max
Min MW Max
Min
(kV)
A)
MW
MVAR
MVAR
ΏΒΡ6ΥΏΝ
11.5
65.25
42
8
26
-7.5
ΏΒΡ7ΥΏΝ
11.5
65.25
42
8
26
-7.5
ΏΣΜ1ΥΏΝ
11.5
65.25
41
19
26
-7.5
Πίλαθαο 1-5:πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζηνηρείσλ κνλάδσλ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
Ώθνκνηψλνληαο ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ αηκνζηξφβηινπ 1 ζηνπο δχν άιινπο
αεξνζηξφβηινπο πνπ ηα αλαλεσκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 1-6.
πκβνιηζκφο

Un
(kV)

Sn

Max
MW

Min MW

Max
MVAR

Min
MVAR

(MVΑ)
ΏΒΡ6ΥΏΝ,.Κ
11.5
97.85
62.5
12
39
-11.25
ΏΒΡ7ΥΏΝ .Κ
11.5
97.85
62.5
12
39
-11.25
Πίλαθαο 1-6: πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζηνηρείσλ κνλάδσλ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ αλ ν
ΏΣΜ1ΥΏΝ αθνκνησζεί απφ ηνπο αεξνζηξφβηινπο
Οπφηε έρνληαο φηη ε εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ησλ αεξνζηξνβίισλ ζα είλαη:
f gas ( x)  0.0034  x3  0.0225  x2  227  x  5120

κεηξάκε ηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ, αληηζηνηρίδνπκε πφζε παξαγσγή αληηζηνηρεί
ζε θάζε κηα κνλάδα θαη ζπγρσλεχνληαο ηα δεδνκέλα βξίζθνπκε ηελ παξαγσγή ησλ
αεξνζηξνβίισλ ζε ζρέζε κε ηνλ αηκνζηξφβηιν νπφηε θαη ηα δεδνκέλα πνπ ζα καο δψζνπλ
ηνπο ζπληειεζηέο ηεο εμίζσζεο.

ε απηφ ην παξάδεηγκα απφ ηα δεδνκέλα απηά είρακε ηηο δχν θακπχιεο πνπ
αληηζηνηρνχζαλ ζηνπο αεξνζηξνβίινπο ζηελ Βηθφλα 1-21 θαη ζηελ Βηθφλα 1-22 απφ φπνπ
βγαίλνπλ ε παξαθάησ εμίζσζε
y=0.001x3 +0.01x2 +145.54x+5120
πνπ είλαη θνηλή θαη γηα ηνπο δχν αεξνζηξνβίινπο.
Καμπύλη κόστους ΑΕΡ6ΧΑΝ+ΣΚ
5

Euro(103)/h

4.5
4
3.5
3
2.5
2
8

11

14

17 19.5 22.5 25.5 28.1 31

34

37

40

43

46

49

52

55

58

61

MW

Βηθφλα 1-21: Κακπχιε θφζηνπο ΏΒΡ6ΥΏΝ θαη ηνπ κηζνχ ΏΣΜ1ΥΏΝ
Καμπύλη κόστους ΑΕΡ7ΧΑΝ+ΣΚ
5.5

Euro(103)/h

5
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3
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Βηθφλα 1-22: Κακπχιε θφζηνπο ΏΒΡ7ΥΏΝ θαη ηνπ κηζνχ ΏΣΜ1ΥΏΝ

1.3.3.4.3

Υξήζε ηερληθώλ ηερλεηήο λνεκνζύλεο

Σέινο ππάξρνπλ θαη πξνζπάζεηεο κνληεινπνίεζεο κε λεπξσληθά δίθηπα θαη επξηζηηθνχο
αιγνξίζκνπο. Σέηνηεο ηερληθέο αλαδεηνχλ ηελ εχξεζε ελφο ίδηνπ κνηίβνπ ζηελ παξαγσγή
ησλ κνλάδσλ ψζηε λα πεξηγξάςνπλ ηελ εμίζσζε ή λα πξνβιέςνπλ ηελ παξαγσγή κηαο
κνλάδαο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ αλάινγα κε ηελ πνζφηεηα θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη
ζηνπο αεξνζηξφβηινπο. Δ πξψηε ηερληθή ζε λεπξσληθά δίθηπα απνζθνπεί ζην λα
πεξηγξάςεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κνλάδαο, φπσο θαη νη πξνεγνχκελεο κνληεινπνηήζεηο, σο
πξνο ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηεο. Αειαδή ην λεπξσληθφ δίθηπν πξνγξακκαηίδεηαη ψζηε
λα κπνξεί λα πξνβιέςεη κε βάζε ηελ αιιαγή ηεο δήηεζεο πνηα ζα είλαη ε θαηαλάισζε
θαπζίκνπ ηεο κνλάδαοxxi. Δ άιιε ηερληθή αθνξά ηελ πξφβιεςε παξαγσγήο ηεο κνλάδαο.
Αειαδή θηηάρλεηαη λεπξσληθφ δίθηπν ην νπνίν είλαη ηθαλφ λα πξνβιέςεη ηελ αιιαγή ζηελ
δήηεζε θαη νπζηαζηηθά κε απηφ ηνλ ηξφπν λα θαζνξίζεη ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ γηα

ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο. Ώπηφ επηηπγράλεηαη κε ην λα ππάξρνπλ πνιιά λεπξσληθά δίθηπα
πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζε έλα κεγαιχηεξν θαζνιηθφ ην νπνίν ειέγρεη θαη ηα κηθξφηεξα ηα
νπνία κνληεινπνηνχλ ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο. xxii

1.4 θνπόο θαη δνκή ηεο εξγαζίαο
ε απηή ηελ εξγαζία ζα κειεηήζνπκε ζε βάζνο ηελ ζπκπεξηθνξά ηεο κνλάδαο ηνπ
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ πνπ βξίζθεηαη ζηνλ αηκνειεθηξηθφ ζηαζκφ ησλ Υαλίσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα ζα βξνχκε ηελ ζπζρέηηζε πνπ έρεη ε παξαγσγή ηνπ θάζε αεξνζηξνβίινπ
θαζψο θαη ησλ δχν καδί κε ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ.
Έρνληαο ηελ ζπζρέηηζε απηή θαζψο θαη ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηεο κνλάδαο
βξίζθνπκε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο
πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο θαηαλάισζεο πνπ έρνπκε πάξεη απφ ην παξνρφκεηξν ηεο κνλάδαο
θαη φρη απφ ηα απνινγηζηηθά ζηνηρεία ηεο κνλάδαο. Οη κεηξήζεηο πνπ παίξλνπκε απφ ηα
παξνρφκεηξα είλαη πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ κεηξεκέλεο ζε lt/sec. Μεηά δεκηνπξγνχκε έλα
αιγφξηζκν κεξηθήο αλαθαηαλνκήο θνξηίνπ γηα λα βξνχκε ηη νηθνλνκηθέο επηδξάζεηο πνπ
έρεη ε θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζηνπ πλδπαζκέλνπ ζην χζηεκα
Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ηεο Κξήηεο θαζψο θαη ηη αμία έρεη λα γλσξίδνπκε ηελ πξαγκαηηθή
εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ.

1.4.1 Γνκή ηεο Δξγαζίαο
ηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα [θεθάιαην 0] αλαθέξακε φιε ηελ ζεσξία πνπ ρξεηάδεηαη λα
γλσξίδεη θαλείο γηα ηα πζηήκαηα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο, ηηο κνλάδεο θαη ηα ζηνηρεηά πνπ
ηα απνηεινχλ. ηελ ζπλέρεηα ζην θεθάιαην 2 αλαθέξνπκε φια ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
πζηήκαηνο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ηεο Κξήηεο, ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ πνπ ην
απνηεινχλ γηα λα γίλεη θαηαλνεηφ πνηα είλαη φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα λα
εθαξκφζνπκε ηνλ αιγφξηζκν αλαθαηαλνκήο. Ρίρλνπκε ην βάξνο καο θαη πξνζζέηνπκε
πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο κνλάδεο ηνπ ζηαζκνχ Υαλίσλ γηαηί είλαη νη πην ζεκαληηθέο γηα
απηή ηελ εξγαζία.
ηελ ζπλέρεηα αλαθέξνπκε φια ηα ζηνηρεία πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα ηνλ πλδπαζκέλν
Κχθιν θαζψο θαη ηελ κειέηε γηα ηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο ησλ αεξνζηξνβίισλ θαη ηελ
αηκνκνλάδαο κε ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο κνλάδαο θαη κε βάζε απηή ηελ ζπζρέηηζε
βγάιακε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πνπ βαζίδεηαη ζηηο πξαγκαηηθέο
κεηξήζεηο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ πλδπαζκέλνπ. Έπεηηα ζην θεθάιαην 3 ζα
εμεγήζνπκε πσο ιεηηνπξγεί ν αιγφξηζκνο θαηαλνκήο θαη πσο ηνλ πινπνηήζακε ζηνλ
ππνινγηζηή ζε πξφγξακκα πνπ γξάθηεθε ζε γιψζζα matlab.
ηελ ζπλέρεηα ζην θεθάιαην 4 ζα δνχκε ηη επηπηψζεηο έρεη ν αιγφξηζκνο αλαθαηαλνκήο
θαζψο θαη ε θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζηελ ιεηηνπξγία
ηνπ πζηήκαηνο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ηεο Κξήηεο. Σηο επηπηψζεηο απηέο ζα ηηο ειέγμνπκε
ζην πσο κεηαβάιιεηαη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ αλά είδνο θαη ηχπν, ε παξαγσγή ησλ
εξγνζηαζίσλ, ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαζψο θαη ην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ηεο Κξήηεο.
Σέινο ζην θεθάιαην 5 ζα παξαζέζνπκε ηα απνηειέζκαηα πνπ είρακε απφ ην θεθάιαην 4
θαζψο θαη ηα ζπκπεξάζκαηα πνπ είρακε απφ απηή ηελ κειέηε θαη ηηο πξνηάζεηο πνπ
θάλνπκε γηα ηελ βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ .Δ.Β. Κξήηεο.

2

Σν ύζηεκα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Κξήηεο

2.1 Γεληθή πεξηγξαθή ηεο Κξήηεο
Δ Κξήηε είλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ηεο Βιιάδαο θαη ην 5ν κεγαιχηεξν ζηε
Μεζφγεην. Πξσηεχνπζα θαζψο θαη κεγαιχηεξε πφιε ηεο είλαη ην Δξάθιεην. Δ Κξήηε
εδξάδεη πεξίπνπ 160 ρικ. λφηηα ηεο ειιεληθήο επεηξσηηθήο ρψξαο εθηεηλφκελε θαηά
δηεχζπλζε Ώλαηνιή - Αχζε, λφηηα ηνπ Ώηγαίνπ πειάγνπο, ηνπ νπνίνπ θαη απνηειεί ην λφηην
θπζηθφ φξην θαη βφξεηα ηνπ Ληβπθνχ. Ώπνηειεί ηκήκα ηεο πεξηθεξεηαθήο δηνίθεζεο ηεο
Βιιάδαο θαη ρσξίδεηαη ζε ηέζζεξηο πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο: Δξαθιείνπ, Υαλίσλ, Λαζηζίνπ
θαη Ρεζχκλνπ.
Δ Κξήηε γεσγξαθηθά είλαη ην κεγαιχηεξν λεζί ζηελ Βιιάδα θαη ην δεχηεξν
κεγαιχηεξν (κεηά ηελ Κχπξν) ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. ΐξίζθεηαη ζην λφηην άθξν ηνπ
Ώηγαίνπ πειάγνπο θαη θαιχπηεη κηα πεξηνρή 8.336 km². Ο πιεζπζκφο ηεο είλαη 621.340
άλζξσπνη (απνγξαθή 2011). Έρεη κήθνο 260 ρικ. θαη πνηθίιιεη ζην πιάηνο κε έλα κέγηζην
60 ρικ. (απφ ην αθξσηήξην Αίνλ έσο ην αθξσηήξην Λίζηλν), ζε έλα ειάρηζην 12 ρικ. ζηνλ
ηζζκφ Εεξάπεηξαο ζηελ αλαηνιηθή Κξήηε. Δ αθηνγξακκή ηεο παξνπζηάδεη βαζχ
γεσγξαθηθφ δηακειηζκφ, ν νπνίνο παξνπζηάδεη ζηελ Κξήηε πάλσ απφ 1.000 ρικ. αθηψλ.
Σν λεζί είλαη εμαηξεηηθά νξεηλφ θαη θαζνξίδεηαη απφ κηα πςειή ζεηξά βνπλψλ πνπ
ην δηαζρίδεη ηελ απφ ηε δχζε σο ηελ αλαηνιή, δηακνξθσκέλε απφ ηξεηο δηαθνξεηηθέο
νκάδεο βνπλψλ. Σα Λεπθά φξνη, ηελ νξνζεηξά Ίδε(Φεινξείηεο) θαη ην φξνο Αίθηε. Δ
Κξήηε αλήθεη ζηε κεζνγεηαθή θιηκαηνινγηθή δψλε πνπ πξνζδίδεη ηνλ θχξην θιηκαηηθφ
ραξαθηήξα ηεο, ν νπνίνο ραξαθηεξίδεηαη σο εχθξαηνο. Δ αηκφζθαηξα κπνξεί λα είλαη
αξθεηά πγξή, αλάινγα κε ηελ εγγχηεηα ζηε ζάιαζζα. Ο ρεηκψλαο είλαη αξθεηά ήπηνο θαη
πγξφο, κε αξθεηέο βξνρνπηψζεηο, σο επί ην πιείζην, ζηα δπηηθά ηκήκαηα ηνπ λεζηνχ. Δ
ρηνλφπησζε είλαη ζπάληα ζηηο πεδηλέο εθηάζεηο, αιιά αξθεηά ζπρλή ζηηο νξεηλέο. Καηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ, ε κέζε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη ζην πιαίζην ησλ 25-30 βαζκψλ
Κειζίνπ, νπσζδήπνηε ρακειφηεξν απφ εθείλν ζηελ επεηξσηηθή Βιιάδα. Δ λφηηα αθηή,
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πεδηάδαο ηεο Μεζζαξάο θαη ησλ Ώζηεξνχζησλ νξέσλ,
απνιακβάλεη πεξηζζφηεξεο ειηφινπζηεο εκέξεο θαη πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ ζε ζρέζε κε ηελ ππφινηπε κεγαιφλεζν. Δ ρισξίδα ηνπ λεζηνχ
απεηιείηαη απφ ηε βαζκηαία αλάπηπμε ηεο θηελνηξνθίαο. Δ Κξήηε είλαη απνκνλσκέλε απφ
ηηο ππφινηπεο επεηξσηηθέο πεξηνρέο ηεο Βπξψπεο, ηεο Ώζίαο θαη ηεο Ώθξηθήο, γεγνλφο πνπ
απνηππψλεηαη έληνλα ζηε γελεηηθή δηαθνξεηηθφηεηα ηεο παλίδαο θαη ηεο ρισξίδαο ηνπ
λεζηνχ. Ώπφ ηνλ θξεηηθφ αίγαγξν (θξη-θξη), ηνλ θξεηηθφ αγξηφγαην θαη ηελ Κξεηηθή
κπγαιή, σο ηα ζηελνελδεκηθά αξζξφπνδα θαη ηηο λπρηεξίδεο ηεο Κξήηεο, ε παλίδα ηεο
Κξήηεο θξχβεη πνιιά κπζηηθά γηα ηελ εμέιημε ησλ εηδψλ. Βθηφο απφ ηα δψα, ππάξρνπλ
πνιιά ελδεκηθά είδε θπηψλ, αθφκε θαη ζε ζηελνελδεκηθή κνξθή, δειαδή πνπ βξίζθνληαη
απνκνλσκέλα ζε πεξηνξηζκέλεο πεξηνρέο, φπσο ε Μαινηχξα (Sideritessyrioca). ηελ
Κξήηε ππάξρνπλ εθαηνληάδεο είδε νξρηδέαο, πνπ απνηεινχλ πφιν έιμεο γηα ηνπο ιάηξεηο
θαη ηνπο εξεπλεηέο ησλ θπηψλ. Βπίζεο γλσζηά είλαη ηα βφηαλα ηεο Κξήηεο, φπσο ην
δίθηακν θαη ε θφθθηλε ηνπιίπα, ε νπνία πιένλ απαληάηαη ζε πνιχ ιίγα κέξε.
Γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηελ γεσγξαθηθή πεξηνρή ηεο Κξήηεο κπνξνχκε λα
παξαηεξήζνπκε ηνλ ράξηε ηεο Βηθφλα 2-1 φπνπ θαίλεηαη ε γεσγξαθηθή θαηαλνκή ηεο
Κξήηεο, δειαδή φζν αθνξά ηα βνπλά θαη ηηο πεδηάδεο.

Βηθφλα 2-1: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή Κξήηεο
Βπίζεο γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα ηελ θαιιηθξαηηθή ηεο θαηαλνκή ζηελ Βηθφλα
2-2 παξαζέηνπκε ηελ θαηαλνκή ηεο ζε λνκνχο θαζψο θαη ηελ πξσηεχνπζα ηνπ θάζε λνκνχ
θαη γηα λα θαηαιάβνπκε θαιχηεξα θαη ηελ δήηεζε θνξηίνπ πνπ ππάξρεη αλάινγα κε ηνπο
θαηνίθνπο παξαζέηνπκε ζηνλ Πίλαθαο 2-1 ηελ πιεζπζκηαθή θαηαλνκή ηνπ λεζηνχ.

Βηθφλα 2-2: Καιιηθξαηηθή θαηαλνκή Κξήηεο
Ννκνί
Δξαθιείνπ
Λαζηζίνπ
Ρεζχκλνπ
Υαλίσλ

Πιεζπζκφο
304.207
75.690
85.160
156.220

Πίλαθαο 2-1: Πιεζπζκηαθή θαηαλνκή λνκψλ Κξήηεο

2.2 Ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο Ζιεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε
Οη δηαρξνληθέο εμειίμεηο ηνπ .Δ.Β. ηεο Κξήηεο είλαη αξθεηά ζεκαληηθέο θπξίσο ηηο
ηειεπηαίεο δεθαεηίεο. ην γεγνλφο απηφ ζπληέιεζαλ, ν γξήγνξνο ξπζκφο αλάπηπμεο ηνπ
λεζηνχ θαζηζηψληαο λέεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο νη νπνίεο απμάλνληαη δηαξθψο κε αλάινγν
ξπζκφ σο θαη ζήκεξα.

Ο πξψηνο αηκνειεθηξηθφο ζηαζκφο παξαγσγήο (Ώ.Δ..) ππάξρεη ζηα Ληλνπεξάκαηα
Δξαθιείνπ θαη ιεηηνπξγεί απφ ην 1965 ελψ ν επφκελνο θαηαζθεπάζηεθε ζηε Ξπινθακάξα
ησλ Υαλίσλ. Ώπφ ηφηε άξρηζαλ λα ιεηηνπξγνχλ θαη άιινη κηθξνί ηνπηθνί ζηαζκνί
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζηηο ππφινηπεο πεξηνρέο ηεο Κξήηεο, θπξίσο ζηηο
κεγάιεο πφιεηο. Βπίζεο, ε βειηίσζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ νινθιεξψζεθε κε ηελ αιιαγή
ησλ γξακκψλ κεηαθνξάο ηεο Τ.Σ. απφ 15 kV ζε γξακκέο ησλ 66 kV ην 1966 θαη ηειηθά ζε
γξακκέο ησλ 150 kV ην 1979.
Ώθφκα ζεκεηψλεηαη φηη, ν έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη απφ ην
1993 ζε έλα on-Line ζχζηεκα S.C.A.D.A. (Βπνπηηθφο Έιεγρνο θαη Ώπφθηεζε Αεδνκέλσλ)
πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην Κέληξν Αηαλνκήο ηνπ Καηζακπά, ηεο πφιεο ηνπ Δξάθιεηνπ.
Μέρξη ην 1971 ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ηνπ λεζηνχ πξνεξρφκελε απφ ζπκβαηηθέο
θπξίσο θαη πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο, ήηαλ 81 ΜW θαη ε σθέιηκε παξαγσγή
ελέξγεηαο 176 GWh. Βλψ 15 ρξφληα αξγφηεξα ην 1986, έθζαζε ζηα 209 MW θαη 769 GWh
αληίζηνηρα. Ώπηή ε αλάπηπμε ηνπ .Δ.Β. Κξήηεο θαηά ηελ πεξίνδν 1971-1986, ζπκβαδίδεη
κε ην Μέζν ξν ησλ εηήζησλ ξπζκψλ αλάπηπμεο, γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 6,5 % θαη
γηα ηελ παξαγσγή σθέιηκεο ελέξγεηαο 10,3 %.
κσο θαηά ηελ πεξίνδν απηή ν Μέζν ξνο ησλ εηήζησλ ξπζκψλ αχμεζεο ηεο
εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πζηεξνχζε θαηά 4% σο πξνο ηνλ αληίζηνηρν ξπζκφ αχμεζεο ηεο
δήηεζεο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ώπηφ ζεκαίλεη φηη θαηά ηελ πεξίνδν 1971-86 ε ηθαλφηεηα
παξαγσγήο ηνπ .Δ.Β. Κξήηεο δελ απμαλφηαλ ηζνδχλακα.
Πην πξφζθαηα, απφ ην ηέινο ηνπ 1986 σο ην ηέινο ηνπ 1996, ε εηθφλα πεξίπνπ
αληηζηξάθεθε δειαδή ν Μέζν ξνο ησλ εηήζησλ ξπζκψλ αχμεζεο ηνπ .Δ.Β. Κξήηεο ήηαλ
8,4 % γηα ηελ εγθαηεζηεκέλε ηζρχ θαη 7,3 % γηα ηελ παξαγσγή σθέιηκεο ελέξγεηαο.
ήκεξα ε παξαγσγή σθέιηκεο ελέξγεηαο έρεη μεπεξάζεη ηηο 3.000 GWh, γεγνλφο πνπ
δείρλεη ηελ αθκάδνπζα πνξεία ηεο δήηεζεο, ζηελ δηαρξνληθή εμέιημε ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δ αηνιηθή ελέξγεηα ζην λεζί ηεο Κξήηεο, άξρηζε λα δηαθαίλεηαη απφ ηηο αξρέο ηνπ
1990, ζπληειψληαο έηζη, θαηαιπηηθφ παξάγνληα ζηε βειηίσζε ηνπ ειεθηξνπαξαγσγηθνχ
δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο. ε απηφ ζπλέβαιιε ην γεγνλφο φηη ε Κξήηε, φπσο θαη ηα ππφινηπα
λεζηά ηνπ Ώηγαίνπ (θπξίσο νη Κπθιάδεο), παξνπζηάδεη πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ. Ώιιά
εθηφο απφ απηφ, ζπνπδαίν ξφιν ζηελ αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ επξχηεξε
πεξηνρή, έπαημαλ θαη ηα Βπξσπατθά πξνγξάκκαηα ζηήξημεο ησλ Ώ.Π.Β. θαζψο θαη ε κεξηθή
απειεπζέξσζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ κέρξη ηφηε ήηαλ κνλνπψιην απφ
ηελ Α.Β.Δ..
Βηδηθά, κεηά ην 1994, κε ηνλ Ν.2244/94 δφζεθε ε δπλαηφηεηα ζε ηδηψηεο επελδπηέο
λα εγθαηαζηήζνπλ ηέηνηα έξγα κε ζηαζεξή ηηκή απνδεκίσζεο (feed-intariff), ζπληειψληαο
έηζη ζπνπδαίν ξφιν ζην γξήγνξν ξπζκφ αλάπηπμεο απηψλ ησλ έξγσλ. Πεξηζζφηεξα
ζηνηρεία γηα ηελ ηζρχ ησλ Ώ.Π.Β. ζα δείηε ζηελ ελφηεηα 2.6.

2.3 Γεληθά ραξαθηεξηζηηθά Ζιεθηξηθνύ Γηθηύνπ Κξήηεο
Σν .Δ.Β. ηεο Κξήηεο είλαη ην κεγαιχηεξν απηφλνκν ζχζηεκα ζηελ Βιιάδα. Δ
δηαζχλδεζή ηνπ κε ην Δπεηξσηηθφ χζηεκα είλαη ηερληθά πνιχ δχζθνιν λα
πξαγκαηνπνηεζεί ιφγσ ηεο κεγάιεο απφζηαζεο πνπ ππάξρεη απφ ηελ επεηξσηηθή ρψξα. Δ
δηαζχλδεζε κε θαιψδην Ώ.C. (ελαιιαζζφκελνπ ξεχκαηνο) είλαη ηερληθψο αλέθηθηε φρη

κφλν ιφγσ ηεο απφζηαζεο αιιά θπξίσο ιφγσ ηνπ κεγάινπ βάζνπο πνπ κεζνιαβεί κέρξη ηα
Ώληηθχζεξα. Έηζη ζαλ εθηθηή αιιά δχζθνια εθαξκφζηκε ιχζε κπνξεί λα ζεσξεζεί ε
κεηαθνξά κέζσ θαισδίνπ H.V.D.C. (ζπλερνχο ξεχκαηνο), ε νπνία φκσο απαηηεί θαιψδην
κήθνπο 160 ρηιηνκέηξσλ. Δ δηαζχλδεζε φκσο απηή γίλεηαη αθφκα πην δπζρεξήο ιφγσ ηνπ
ζρεηηθά αζζελνχο δηθηχνπ ηεο Νφηηαο Πεινπνλλήζνπ. Βπνκέλσο ην ζχζηεκα ηεο Κξήηεο
είλαη απνκνλσκέλν.
Σν ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ λεζηνχ, παξνπζηάδεη ηδηαίηεξα
ραξαθηεξηζηηθά ηα νπνία ην θαζηζηνχλ κνλαδηθφ ζηελ Βιιάδα ελψ ηαπηφρξνλα έρεη φια ηα
ηερληθά γλσξίζκαηα ελφο απηφλνκνπ λεζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ
απηφ ζπλεπάγεηαη (αλαθέξνληαη παξαθάησ). Μηα γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηνπ απηφλνκνπ
.Δ.Β. ηεο Κξήηεο παξνπζηάδεηαη ζηελ Βηθφλα 3.2-2.
Σν .Δ.Β. ηεο Κξήηεο παξνπζηάδεη ηα εμήο ραξαθηεξηζηηθά:
- Πεξηιακβάλεη ηξεηο ηαζκνχο Παξαγσγήο. Σνλ ζηαζκφ ζηα Ληλνπεξάκαηα Δξαθιείνπ,
πνπ είλαη θαη ν κεγαιχηεξνο, ηνλ ζηαζκφ ζηνλ Ώζεξηλφιαθν Λαζηζίνπ, πνπ είλαη ν πην
θαηλνχξγηνο, θαη ηνλ ζηαζκφ ζηελ Ξπινθακάξα Υαλίσλ.
- Αηαζέηεη ζπλνιηθά 27 εγθαηεζηεκέλεο ζπκβαηηθέο κνλάδεο ηηο πεξηζζφηεξεο απφ ηηο
νπνίεο ζηα Ληλνπεξάκαηα Δξαθιείνπ.
- Αίθηπα γξακκψλ κεηαθνξάο Τςειήο Σάζεο (150 kV θαη 66 kV) θαη Μέζεο Σάζεο (20
kV).
- 17 Τπνζηαζκνχο Τςειήο Σάζεο.
- Κέληξν θαηαλνκήο Φνξηίνπ (ζηνλ Τπνζηαζκφ Δξάθιεην ΕΕ) πνπ ρξεζηκνπνηεί ζχζηεκα
ηειεκεηξήζεσλ SCADA απφ ην νπνί έρνπκε πάξεη θη εκείο ηα δεδνκέλα πνπ έρνπκε.
- Αχν κηθξνχο Τδξνειεθηξηθνχο ηαζκνχο ηεο ηάμεσο ησλ 300 kW ζηνλ Ώικπξφ
Λαζηζίνπ θαη ηελ Ώγπηά Ρεζχκλνπ.
- Ώηνιηθά Πάξθα ηα νπνία έρνπλ ζεκαληηθή παξαγσγή ηζρχνο [2.7.3].
- Μεγάιν αξηζκφ Φ/ΐ Πάξθσλ πνπ έρνπλ ζεκαληηθή παξαγσγή ηζρχνο [2.7.4].
ηελ Βηθφλα 2-3 βιέπνπκε έλα ζπλνπηηθφ ράξηε ηνπ Διεθηξηθνχ πζηήκαηνο ηεο Κξήηεο
φπνπ είλαη ζεκεησκέλα θαη ηα βαζηθά ηνπ ζηνηρεία φπσο αλαθέξακε θαη παξαπάλσ.

Βηθφλα 2-3: Ανκή .Δ.Β. Κξήηεο
Ώπφ ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο θπξίσο νη 3 αηκνειεθηξηθνί ζηαζκνί
παξαγσγήο, νη νπνίνη πεξηέρνπλ θαη ηηο κνλάδεο βάζεο, είλαη απηνί πνπ ηθαλνπνηνχλ θπξίσο
ηελ δήηεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί θαζψο παξάγνπλ ζπλήζσο ην 60-80% ηεο
δήηεζεο θνξηίνπ. Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία γηα ηηο κνλάδεο ηνπ πζηήκαηνο Διεθηξηθήο
Βλέξγεηαο ηεο Κξήηεο ζα δνχκε ζην θεθάιαην 2.6.

2.4 Εήηεζε θνξηίνπ Κξήηεο
Ώπηφ πνπ παξαηεξείηαη έληνλα ζην λεζί ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη ε απφηνκε αχμεζε ηεο
δήηεζεο, θαη θαη’ επέθηαζεο ηνπ θνξηίνπ, ε νπνία ζρεηίδεηαη κε ηελ ξαγδαία αχμεζε ηνπ
λεζηνχ σο πξνο ηνλ πιεζπζκφ αιιά θπξίσο ιφγσ ηεο ηεξάζηηαο ηνπξηζηηθήο απήρεζεο πνπ
έρεη, ε νπνία έρεη σο απνηέιεζκα ην θαινθαίξη ν πιεζπζκφο ηνπ λεζηνχ λα δηπιαζηάδεηαη
θαη ε δήηεζε λα απμάλεηαη πάξα πνιχ. Γηα λα γίλνπλ πην θαηαλνεηέο απηέο νη δηαθνξέο, κε
βάζε ηα ζηνηρεία ηεο Α.Β.Δ. ε ζπλνιηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ .Δ.Β. ηεο
Κξήηεο κεηαμχ ησλ εηψλ 1998 θαη 2008, δειαδή ζε κία δεθαεηία, απμήζεθε θαηά 84%
φπσο θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 2-4, ελψ ε αχμεζε απηή κεηαμχ ησλ εηψλ 1988 θαη 2008,
δειαδή κέζα ζε είθνζη ρξφληα, έθζαζε ην 235%.

Βηθφλα 2-4: Αηαρξνληθή δήηεζε θνξηίνπ Κξήηεο
Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ην κέγεζνο ηεο αχμεζεο ηνπ θνξηίνπ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο
Α.Β.Δ., ε δήηεζε γηα ην έηνο 1975 ήηαλ κφιηο 280 GWh ελψ ην 2009 είρε μεπεξάζεη ηηο 3
TWh. Οπζηαζηηθά εδψ κηιάκε γηα ζρεδφλ εθζεηηθή αχμεζε ηεο δήηεζεο.
πσο φκσο είπακε θαη πξηλ θάζε λνκφο έρεη θαη δηαθνξεηηθφ πιεζπζκφ νπφηε έρεη θαη
δηαθνξεηηθή δήηεζε θνξηίνπ. πσο είλαη ινηπφλ θπζηθφ (ιφγσ κεγέζνπο θαη πιεζπζκνχ),
ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε αθνξά ην λνκφ Δξαθιείνπ
φπνπ θαη θαηαλαιψλεηαη ζρεδφλ ε κηζή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζην λεζί. Ώθνινπζεί ν
λνκφο Υαλίσλ, φπνπ θαη ε θαηαλάισζε θηάλεη ζην 25% ηνπ ζπλφινπ, ελψ κε ζρεδφλ ίδηα
πνζνζηά 13 θαη 14 % αληίζηνηρα, αθνινπζνχλ νη λνκνί Ρεζχκλεο θαη Λαζηζίνπ φπσο
θαίλεηαη θαη θαιχηεξα ζηελ Βηθφλα 2-5.

Βηθφλα 2-5: Πνζνζηηαία δήηεζε θνξηίνπ ζηελ Κξήηε αλά λνκφ

Ώπηή ηελ δήηεζε ηνπ θνξηίνπ δελ ηελ ηθαλνπνηνχλ φιεο νη κνλάδεο παξαγσγήο εμίζνπ
δειαδή δελ κνηξάδνληαη νη MWh πνπ ρξεηάδνληαη γηα λα ηθαλνπνηήζνπλ ηελ δήηεζε εμίζνπ
ζε φιεο ηηο κνλάδεο. Τπάξρεη έλαο ηξφπνο (unit commitment) ν νπνίνο ππνινγίδεη ζε θάζε
ψξα πνηεο κνλάδεο ζα θαιχςνπλ ηελ δήηεζε θαη πφζα MW ζα παξάγνπλ. Οπζηαζηηθά ν
δηαρεηξηζηήο ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρεη κία πξφβιεςε γηα ην
θνξηίν γηα θάζε ψξα, θαη ζε ζπλελλφεζε κε ην πξνζσπηθφ ηνπ θάζε ππνζηαζκνχ, θαζνξίδεη
πνηεο κνλάδεο ζα ιεηηνπξγήζνπλ θαη πφζν ζα παξάγεη ε θάζε κία. Με βάζε απηά ηα
ζηνηρεία βγαίλεη έλαο κέζνο φξνο ζην πφζν ζπκκεηέρεη θάζε είδνο κνλάδαο ζηελ θάιπςε
ηνπ θνξηίνπ απηνχ φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-6. ηελ εηθφλα βιέπνπκε φηη θαη νη
Ώ.Π.Β. θαη θπξίσο ηα αηνιηθά πάξθα ζπκβάιινπλ έληνλα ζηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ θαη
ζηελ αλαθνχθηζε ησλ κνλάδσλ παξαγσγήο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ην θφζηνο θαη λα
κελ ππάξρνπλ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζηνλ ίδην βαζκφ κε πξηλ ηελ εηζρψξεζε ησλ
Ώ.Π.Β.
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Σ.Κ.Χ.
13%
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Βηθφλα 2-6: Πνζνζηηαία ζπκκεηνρή κνλάδσλ αλά είδνο ζηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ
Κάηη πνπ επεξεάδεη έληνλα θαη ηελ δήηεζε θνξηίνπ είλαη ε θαηαθφξπθε αχμεζε ηεο
αηρκήο θνξηίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θάηη πνπ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ αλάγθε λα εηζρσξήζνπλ
ζην χζηεκα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ηεο Κξήηεο θαη άιιεο κνλάδεο γηα λα ηελ θαιχςνπλ ή
θαη άιιεο Ώ.Π.Β. ψζηε λα κελ δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε
αχμεζε ηεο αηρκήο παξαζέηνπκε ηελ Βηθφλα 2-7.

Βηθφλα 2-7: Αηαρξνληθή εμέιημε ηεο αηρκήο ζηελ Κξήηε
Βθηφο απφ ηελ θαηαθφξπθε αχμεζε ηνπ θνξηίνπ πνπ ππάξρεη ζην χζηεκα Διεθηξηθήο
Βλέξγεηαο ηεο Κξήηεο αλά έηνο έρνπκε θαη αχμεζε ηνπ θνξηίνπ κέζα ζην ίδην έηνο απφ
ρεηκψλα ζε θαινθαίξη. Σν θαινθαίξη έρνπκε πνιχ κεγαιχηεξν θνξηίν, θπξίσο ηνλ
Ώχγνπζην, θαζψο ππάξρεη κεγάιε εηζξνή ηνπξηζηψλ ζην λεζί κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη
ε δήηεζε θνξηίνπ θαη λα ππάξρνπλ κεγάιεο δηαθνξέο απφ ρεηκψλα ζε θαινθαίξη, φπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-8 φπνπ παξαζέηνπκε ηελ δήηεζε πνπ κεηξήζεθε ζηελ πην
αληηπξνζσπεπηηθή κέξα θάζε κήλα θαη ζηηο 4 επνρέο ηνπ ρξφλνπ.
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Βηθφλα 2-8:Σππηθέο θακπχιεο δήηεζεο γηα ην ΔΒ Κξήηεο

2.5 Θεξκηθνί ηαζκνί Παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ Κξήηε
πσο αλαθέξζεθε θαη πξνεγνπκέλσο ζην χζηεκα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο Κξήηεο
ππάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ζηαζκνί παξαγσγήο ειεθηξηθήο νη νπνίνη είλαη Θεξκηθνί ζηαζκνί
παξαγσγήο. Βθηφο απφ απηνχο ηνπο ζηαζκνχο πνπ απνηεινχλ ηελ βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο

ππάξρεη θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ Ώ.Π.Β. θαζψο θαη απφ πδξνειεθηξηθά
εξγνζηάζηα θαη βηνκάδα.
Ώηκνειεθηξηθνί νλνκάδνληαη νη ζηαζκνί παξαγσγήο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θπξίσο γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηηο ζπκβαηηθέο κνλάδεο παξαγσγήο πνπ αλαθέξακε
πξνεγνπκέλσο θη έρνπλ ηνπιάρηζηνλ κηα αηκνκνλάδα. πσο είπακε θαη πξηλ ε Κξήηε έρεη
ηξεηο ηέηνηνπο ζηαζκνχο ζηα Ληλνπεξάκαηα Δξαθιείνπ, ζηελ Ξπινθακάξα Υαλίσλ θαη
ζηνλ Ώζεξηλφιαθν Λαζηζίνπ.

2.5.1 Α.Ζ.. Ληλνπεξακάησλ Ζξαθιείνπ
Σα Ληλνπεξάκαηα ηνπ Ννκνχ Δξαθιείνπ βξίζθνληαη 6 ρηιηφκεηξα Απηηθά ηεο πφιεο ηνπ
Δξαθιείνπ. Βθεί βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλνο ν Ώ.Δ.. Παξαγσγήο Ληλνπεξακάησλ. Ο
ηαζκφο Παξαγσγήο δηαζέηεη ζπλνιηθά, έμη αηκνζηξνβηιηθέο κνλάδεο, ηέζζεξηο Μνλάδεο
Βζσηεξηθήο Καχζεο Diesel θαη πέληε αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο. Δ ζπλνιηθή
εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζηνλ ππάξρνλ ηαζκφ Παξαγσγήο είλαη πεξίπνπ 265MW. Βίλαη ν
παιαηφηεξνο ζηαζκφο ζηελ Κξήηε θαη είλαη απηφο πνπ ρξεζηκνπνηνχηαλ θαηά θφξνλ γηα ηελ
θάιπςε ηεο δήηεζεο κέρξη πνπ θηηάρηεθε ν ζηαζκφο ζηνλ Ώζεξηλφιαθν. Ο ζηαζκφο απηφο
ζήκεξα πξνθαιεί αξθεηέο αληηδξάζεηο θαζψο ε πφιε ηνπ Δξαθιείνπ έρεη επεθηαζεί αξθεηά
θαη πιένλ ν ζηαζκφο είλαη πνιχ θνληά ζε θαηνηθεκέλεο πεξηνρέο. ηελ Βηθφλα 2-9 θαίλεηαη
ν ζηαζκφο απηφο.

Βηθφλα 2-9: Ο Ώ.Δ.. Ληλνπεξακάησλ Δξαθιείνπ

2.5.2 Α.Ζ.. Αζεξηλόιαθνπ Λαζηζίνπ
ηνλ Ώζεξηλφιαθν ηνπ Ννκνχ Λαζηζίνπ, πεξίπνπ 25 ρηιηφκεηξα Νφηηα ηεο πφιεο ηεο
εηείαο βξίζθεηαη ν Ώ.Δ.. Παξαγσγήο Ώζεξηλφιαθνπ. Ο ηαζκφο Παξαγσγήο δηαζέηεη
ζπλνιηθά δχν Μ.Β.Κ. Νηήδει θαη δχν αηκνζηξνβηιηθέο κνλάδεο. Δ ζπλνιηθή
εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζην ππάξρνλ ηαζκφ είλαη πεξίπνπ 190 MW. Βίλαη ν πην θαηλνχξγηνο
ζηαζκφο ζηελ Κξήηε θαη απφ ηελ θαηαζθεπή ηνπ θαη κεηά έρεη βειηησζεί θαηά πνιχ ε
ηθαλφηεηα θάιπςεο ηεο δήηεζεο ζην χζηεκα ηεο Κξήηεο. ηελ Βηθφλα 2-10 θαίλεηαη ν
ζηαζκφο.

Βηθφλα 2-10: Ο Ώ.Δ.. Ώζεξηλφιαθνπ Λαζηζίνπ

2.5.3 ηαζκόο παξαγσγήο Ξπινθακάξαο Υαλίσλ
Δ Ξπινθακάξα ηνπ Ννκνχ Υαλίσλ βξίζθεηαη 6 ρηιηφκεηξα Ώλαηνιηθά ηεο πφιεο ησλ
Υαλίσλ θαη εθεί είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν Ώ.Δ.. Παξαγσγήο Υαλίσλ. Ο ηαζκφο
Παξαγσγήο απηφο δηαζέηεη ζπλνιηθά έμη αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο θαη κηα κνλάδα
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ε νπνία απνηειείηαη απφ δχν αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο θαη κία
αηκνειεθηξηθή κνλάδα. Δ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ζηνλ ππάξρνλ ηαζκφ
Παξαγσγήο είλαη πεξίπνπ 348 MW. Βίλαη ν δεχηεξνο ρξνλνινγηθά ζηαζκφο πνπ
θαηαζθεπάδεηαη ζηελ Κξήηε θαη θαιχπηεη θπξίσο ηελ δήηεζε ζηνλ λνκφ Υαλίσλ. Ο
ζηαζκφο θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 2-11.

Βηθφλα 2-11: Ο Ώ.Δ.. Ξπινθακάξαο Υαλίσλ
Ο ζηαζκφο απηφο απνηειείηαη απνθιεηζηηθά απφ αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο, νη νπνίεο φπσο
είπακε πην πξηλ έρνπλ αξθεηά κεηνλεθηήκαηα [1.3.2.3], θαη απφ κηα κνλάδα πλδπαζκέλνπ

Κχθινπ. Λφγσ ηνπ φηη απνηειείηαη απφ αεξνζηξνβίινπο είλαη θαη ν πην αθξηβφο ζηαζκφο
παξαγσγήο ζηελ Κξήηε θαη κεξηθέο κνλάδεο ηνπ, φπσο θαη ν ζπλδπαζκέλνο θχθινο, ιφγσ
θπξίσο ηνπ πνιχ αθξηβφηεξνπ θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηνχλ.

2.5.3.1

Αεξνζηξνβηιηθέο Μνλάδεο

πσο είπακε θαη πξηλ ν Ώ.Δ.. Υαλίσλ απνηειείηαη απφ αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο απφ ηηο
νπνίεο κεξηθέο είλαη κνλάδεο αηρκήο θαη άιιεο ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν γηα εθεδξεία. Θα
αλαθέξνπκε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά φισλ ησλ κνλάδσλ θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ
ρξεζηκνπνηνχληαη.

2.5.3.1.1

Αεξνζηξόβηινο 1 Υαλίσλ

Θεσξείηαη ν αθξηβφηεξνο αεξνζηξφβηινο ηνπ .Δ.Β Κξήηεο κε κέζε εηδηθή θαηαλάισζε
θαπζίκνπ πεξίπνπ 580 gr/KWh. Βπεηδή είλαη θαη ν αθξηβφηεξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζρεδφλ
θαζφινπ γηα ηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαη θπξίσο είλαη ζηαηή εθεδξεία ζηνλ ζηαζκφ ζε
πεξίπησζε πνπ ππάξρεη βιάβε ζε θάπνηα άιιε κνλάδα. Σα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά
θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 2-2.
πκβνιηζκόο Un(kV)

Sn(MVA) Max MW Min MW

ΏΒΡ1ΥΏΝ
6,3
21,3
14
Πίλαθαο 2-2:Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Ώεξ1Υαλ

3

Max
MVAr
8

Min
MVAr
2,5

Δ ζπλάξηεζε θφζηνπο ηεο κνλάδαο απηήο δίλεηαη απφ ηνλ ηχπν:

f

( x)  0.01 x  267  x  2170
2

1

ηνλ Πίλαθαο 2-3 θαίλνληαη θαη ηα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
Χρόνος Σσγτρονισμού (min)
Κατανάλωση Diesel κατά την εκκίνηση (lt)
Χρόνος σβέσης (min)
Κατανάλωση κασσίμοσ κατά τη σβέση (lt)
Ρσθμός μεταβολής υορτίοσ

9
99
9
35
2 MW/min

Πίλαθαο 2-3: Τπφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ΏΒΡ1ΥΏΝ

2.5.3.1.2

Αεξνζηξόβηινο 4 Υαλίσλ

πσο θαη ν αεξνζηξφβηινο 1 έηζη θη απηφο ν αεξνζηξφβηινο δελ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά
θαη ρξεζηκεχεη σο εθεδξεία ζε πεξίπησζε θάπνηαο βιάβεο. ε ζρέζε κε ηνλ αεξνζηξφβηιν
1 πάλησο έρεη κηα θάπνηα παξαγσγήο θπξίσο ζηελ αληηκεηψπηζε δήηεζεο αηρκήο πνπ
μεπεξλάεη ηα φξηα ησλ άιισλ κνλάδσλ ηνπ ζηαζκνχ. Σα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά
θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 2-4.
πκβνιηζκόο Un(kV)

Sn(MVA) Max MW Min MW

ΏΒΡ4ΥΏΝ
11
26,75
18,8
3
Πίλαθαο 2-4: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ Ώεξ4Υαλ

Max
MVAr
15

Min
MVAr
-15

Δ ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα απηή ηελ κνλάδα δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε

f

( x)  0.01 x  219  x  2865
2

 4 

φπνπ ρ είλαη ε παξαγσγήο ζε MW θαη

f

 4 

( x) ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε Kg/h.

Σα ππφινηπα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 2-5.
Χρόνος Σσγτρονισμού (min)
Κατανάλωση Diesel κατά την εκκίνηση (lt)
Χρόνος σβέσης (min)
Κατανάλωση κασσίμοσ κατά τη σβέση (lt)
Ρσθμός μεταβολής υορτίοσ

5.5
1355
5
34
2 MW/min

Πίλαθαο 2-5:Λνηπά ραξαθηεξηζηηθά Ώεξ4Υαλ

2.5.3.1.3

Αεξνζηξόβηινο 5 Υαλίσλ

πσο θαη ν αεξνζηξφβηινο 4 έηζη θη απηφο ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο σο εθεδξεία ζε
πεξίπησζε βιάβεο ή αλ ε αηρκή ηεο δήηεζεο θνξηίνπ είλαη πνιχ κεγάιε. Σα ηερληθά ηνπ
ραξαθηεξηζηηθά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 2-6.
πκβνιηζκόο Un(kV)

Sn(MVA) Max MW Min MW

ΏΒΡ5ΥΏΝ
11
39,8
28,1
Πίλαθαο 2-6:Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Ώεξ5Υαλ

5

Max
MVAr
20

Min
MVAr
-14,1

Δ ζπλάξηεζε θφζηνπο γηα απηή ηελ κνλάδα δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε:

f

( x)  0.001 x  275  x  3757
2

 5 

Σα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηεο κνλάδαο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 2-7.
Χρόνος Σσγτρονισμού (min)
Κατανάλωση Diesel κατά την εκκίνηση (lt)
Χρόνος σβέσης (min)
Κατανάλωση κασσίμοσ κατά τη σβέση (lt)
Ρσθμός μεταβολής υορτίοσ

11
353
11
45
2 MW/min

Πίλαθαο 2-7:Λνηπά ραξαθηεξηζηηθά Ώεξ5Υαλ

2.5.3.1.4

Αεξνζηξόβηινη 11 θαη 12 Υαλίσλ

Βίλαη φκνηνη αεξνζηξφβηινη θαη είλαη νη κεγαιχηεξνη ζε ηζρχ αεξνζηξφβηινη ηνπ .Δ.Β.
Κξήηεο. Έρνπλ νλνκαζηηθή ηζρχ 58 MW ν θαζέλαο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη πάξα πνιιέο
ψξεο ηνλ ρξφλν σο νη θπξηφηεξεο κνλάδεο αηρκήο ηνπ ζπζηήκαηνο. Βπίζεο νη κνλάδεο απηέο
έρνπλ ηξνκεξή ηθαλφηεηα αλάιεςεο θνξηίνπ πξάγκα πνπ ηηο θάλεη ηδαληθέο γηα ηελ
αληηκεηψπηζε ηεο αηρκήο ηεο δήηεζεο. Σα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 2-8.

πκβνιηζκόο Un(kV)

Sn(MVA) Max
Min
Max
MW
MW
MVAr
ΏΒΡ11ΥΏΝ 11,5
61
58
6
20
ΏΒΡ12ΥΏΝ 11,5
61
58
6
20
Πίλαθαο 2-8:Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά Ώεξ11Υαλ θαη Ώεξ12Υαλ

Min
MVAr
-14,1
-14,1

Δ ζπλάξηεζε θφζηνπο ησλ κνλάδσλ απηψλ είλαη ε παξαθάησ, πνπ είλαη θνηλή θαη γηα ηηο
δχν κνλάδεο.

f

( x)  0.001 x3  0.209  x  219.2  x  3966
2

11&12

Ώπφ ηελ ζπλάξηεζε θφζηνπο θαηαιαβαίλνπκε φηη απηέο νη κνλάδεο είλαη πνιχ πην θζελέο
απφ ηνπο αεξνζηξφβηινπο 1,4 θαη 5 θαζψο ε εμίζσζή ηνπο έρεη κηθξνχο ζπληειεζηέο θαζψο
θαη πνιχ κηθξφηεξν ζηαζεξφ φξν. Σα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 2-9.
Χρόνος Σσγτρονισμού (min)
Κατανάλωση Diesel κατά την εκκίνηση (lt)
Χρόνος σβέσης (min)
Κατανάλωση κασσίμοσ κατά τη σβέση (lt)
Ρσθμός μεταβολής υορτίοσ

11
0.5
11
0.1
5MW/min

Πίλαθαο 2-9:Λνηπά ραξαθηεξηζηηθά Ώεξ11Υαλ θαη Ώεξ12Υαλ

2.5.3.1.5

Αεξνζηξόβηινο 13 Υαλίσλ

Λφγσ ηνπ φηη ε εγθαηάζηαζε ησλ αεξνζηξνβίισλ 11 θαη 12 είρε κεγάιε επηηπρία ζηελ
αλαθνχθηζε ηεο αηρκήο ηεο δήηεζεο, πξνζηέζεθε θαη άιινο έλαο αεξνζηξφβηινο κε
παξφκνηα ραξαθηεξηζηηθά γηα λα θάλεη ηελ ίδηα δνπιεηά ή λα είλαη εθεδξεία φηαλ θάπνηνο
απφ ηνπο άιινπο δχν πάζεη θάπνηα βιάβε. Ο αεξνζηξφβηινο απηφο, φπσο θαη ν
αεξνζηξφβηινο 5 ησλ Ληλνπεξακάησλ (ΏΒΡ5 ΛΕΝ), είλαη κνληέιν GM LM2500+ πνπ είλαη
πην θαηλνχξγην απφ ηνπο άιινπο αεξνζηξνβίινπο θαζψο έρεη θαιχηεξε απφδνζε θαη πην
γξήγνξε αλάιεςε θνξηίνπ.xxiii Σα ηερληθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο
2-10.
πκβνιηζκόο Un(kV)

Sn(MVA) Max MW Min MW

ΏΒΡ13ΥΏΝ 11,5
39,8
28
5
Πίλαθαο 2-10: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ΏΒΡ13ΥΏΝ

Max
MVAr
20

Δ ζπλάξηεζε θφζηνπο ηνπ δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ εμίζσζε

f

( x)  0.001 x3  0.3605  x  196.29  x  1675.8
2

13

Σα ππφινηπα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 2-11.
Χρόνος Σσγτρονισμού (min)
Κατανάλωση Diesel κατά την εκκίνηση (lt)
Χρόνος σβέσης (min)
Κατανάλωση κασσίμοσ κατά τη σβέση (lt)
Ρσθμός μεταβολής υορτίοσ

Πίλαθαο 2-11: Λνηπά ραξαθηεξηζηηθά ΏΒΡ13ΥΏΝ

11
0.7
11
0.1
5MW/min

Min
MVAr
-14,1

2.5.4 Ζ κνλάδα πλδπαζκέλνπ θύθινπ ησλ Υαλίσλ
Δ κνλάδα πλδπαζκέλνπ θχθινπ Υαλίσλ είλαη ε κεγαιχηεξε κνλάδα ηνπ ζπζηήκαηνο
Κξήηεο νλνκαζηηθήο ηζρχνο 132MW. Βίλαη κνλάδα βάζεο θαη ε αηκνκνλάδα ιεηηνπξγεί
ζπλνιηθά ην 96% ηνπ έηνπο, γηα ην έηνο 2010 θαη 73% γηα ην έηνο 2013. Ώπνηειείηαη απφ
δχν αεξνζηξνβίινπο, ηνλ ΏΒΡ6ΥΏΝ θαη ηνλ ΏΒΡ7ΥΏΝ
θαη ηνλ αηκνζηξφβηιν
ΏΣΜ1ΥΏΝ. Οη δχν αεξνζηξφβηινη θαηαλαιψλνπλ ειαθξχ πεηξέιαην diesel θαη ηα
θαπζαέξηα ηεο θαχζεο νδεγνχληαη ζηνλ αηκνζηξφβηιν ΏΣΜ1ΥΏΝ. Έηζη αληί ηα
θαπζαέξηα ηεο θαχζεο λα νδεγνχληαη άκεζα ζηελ αηκφζθαηξα απνδίδνπλ έξγν κέζσ ηεο
θίλεζεο αηκνζηξνβίινπ κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαη ε ζπλνιηθή απφδνζε ηεο κνλάδαο
θαηά 50% θαζψο ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ίδηα πνζφηεηα θαπζίκνπ παξάγνληαη πεξηζζφηεξα
MW.

2.5.4.1

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδσλ πνπ ηελ απνηεινύλ

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κνλάδαο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζα παξαζέζνπκε ηα
ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ πνπ ηελ απνηεινχλ.
Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε κνλάδαο παξαηίζεληαη ζηνλ Πίλαθαο 2-12.
πκβνιηζκφο

Un
Sn(MV Max
Min MW Max
Min
(kV)
A)
MW
MVAR
MVAR
ΏΒΡ6ΥΏΝ
11.5
65.25
42
8
26
-7.5
ΏΒΡ7ΥΏΝ
11.5
65.25
42
8
26
-7.5
ΏΣΜ1ΥΏΝ
11.5
65.25
41
19
26
-7.5
Πίλαθαο 2-12:πγθεληξσηηθφο πίλαθαο ζηνηρείσλ κνλάδσλ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
κσο φπσο είπακε θαη ζην θεθάιαην 1.3.3.4 επεηδή ε παξαγσγή ηνπ αηκνζηξνβίινπ ζηνλ
πλδπαζκέλν Κχθιν δελ κπνξεί λα ζεσξεζεί απηφλνκε ε ιχζε πνπ πξνηείλεηαη είλαη λα
ζεσξεζεί φηη ε κνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ είλαη νη 2 αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο κε
ηξνπνπνηεκέλα ηα ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ψζηε λα πεξηιακβάλεηαη θαη ε ηζρχο ηνπ
αηκνζηξφβηινπ.
Έηζη ην ηερληθφ κέγηζην ησλ 2 αεξνζηξνβηιηθψλ κνλάδσλ ζα πξνθχςεη απφ ην κέγηζην
ησλ κνλάδσλ ζπλ ην κηζφ ηνπ κέγηζηνπ ηνπ αηκνζηξφβηινπ. Σν ηερληθφ ειάρηζην ηνπ θάζε
αεξνζηξνβίινπ δε ζα είλαη πιένλ ην ηερληθφ ειάρηζην ηνπ αιιά κεγαιχηεξν ψζηε λα
ζπκπεξηιάβεη πεξίπνπ ην έλα πέκπην ηνπ ηερληθνχ ειάρηζηνπ ηνπ αηκνζηξνβίινπ. Ο ιφγνο
γηα απηφ είλαη φηη ππάξρεη πηζαλφηεηα λα ιεηηνπξγεί ν έλαο αεξηνζηξφβηινο κφλνο ηνπ
ρσξίο ν αηκφο ηνπ λα παξάγεη έξγν είηε δηφηη ε πνζφηεηα αηκνχ πνπ ζα παξάγεηαη ζα είλαη
αξθεηά κεησκέλε ιφγσ ηεο ρακειήο θφξηηζεο ελφο κφλν αεξνζηξνβίινπ.. Έηζη ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ησλ δχν κνλάδσλ πνπ ζα εηζαρζνχλ αληί ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζα
είλαη βάζεη ηνπ Πίλαθαο 2-13:
πκβνιηζκφο

Un
(kV)

Sn

Max
MW

Min MW

Max
MVAR

Min
MVAR

(MVΑ)
ΏΒΡ6ΥΏΝ,.Κ
11.5
97.85
61.5
17
39
-11.25
ΏΒΡ7ΥΏΝ .Κ
11.5
97.85
61.5
17
39
-11.25
Πίλαθαο 2-13:Πίλαθαο ζηνηρείσλ κνλάδσλ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ αλ ν ΏΣΜ1ΥΏΝ
αθνκνησζεί απφ ηνπο αεξνζηξφβηινπο

Βπηπιένλ ραξαθηεξηζηηθά πνπ πξέπεη λα γλσξίδνπκε είλαη ν ξπζκφο αχμεζεο θαη κείσζεο
ηνπ θνξηίνπ ησλ κνλάδσλ, κεηά ηελ παξαδνρή φηη ν αηκνζηξφβηινο αθνκνηψλεηαη απφ ηνπο
αεξνζηξνβίινπο, ν νπνίνο είλαη ίδηνο θαη γηα ηηο δχν κνλάδεο θαη είλαη 28 MW ν ξπζκφο
αλάιεςεο θνξηίνπ θαη 39 MW ν ξπζκφο κείσζεο ηνπ θνξηίνπ κέζα ζε δηάζηεκα κίαο
ψξαο.

2.5.4.2

πκπεξηθνξά κνλάδσλ παξαγσγήο –ζπζρέηηζε παξαγσγήο

πσο αλαθέξακε θαη ζην ηέινο ηνπ θεθαιαίνπ 1 [1.4] κνληεινπνηήζακε ηνλ πλδπαζκέλν
Κχθιν ησλ Υαλίσλ εμεηάδνληαο ηελ ζρέζε πνπ έρεη ε παξαγσγή θάζε αεξνζηξνβίινπ κε
ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηνπ ζπλδπαζκέλνπ. Σελ ζπκπεξηθνξά ηεο κνλάδαο ηελ εμεηάζακε
γηα ηα έηε 2010 θαη 2013.

2.5.4.2.1

Παξαγσγή θαη ώξεο ιεηηνπξγίαο κνλάδσλ

Κνκβηθφ ζεκείν ζε απηή ηελ κνληεινπνίεζε είλαη λα βξνχκε ηελ παξαγσγή ηνπ
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε θάζε πεξίπησζε, φπσο είπακε θαη πξηλ, θαζψο θαη πφζεο ψξεο
είρακε ηελ θάζε πεξίπησζε.
Βμεηάδνληαο ινηπφλ ηα δεδνκέλα γηα ην έηνο 2010 είδακε φηη ε πεξίπησζε ηνπ κηζνχ
πλδπαζκέλνπ πνπ πεξηέρεη ηνλ ΏΒΡ6 θαη ηνλ ΏΣΜ1 παξήγαγε 135,721 GWh θαη
ιεηηνχξγεζε 3639 ψξεο ζπλνιηθά. Ο ζπλδπαζκφο ΏΒΡ7 θαη ΏΣΜ1 παξήγαγε 77,929 GWh
θαη ιεηηνχξγεζε 2047 ψξεο ελψ νιφθιεξνο ν πλδπαζκέλνο, δειαδή θαη νη ηξεηο κνλάδεο
ΏΒΡ6, ΏΒΡ7 θαη ΏΣΜ1, παξήγαγε 186,819 GWh θαη ιεηηνπξγνχζε γηα 2387 ψξεο.
πλνιηθά γηα ην έηνο ν πλδπαζκέλνο, ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο ιεηηνπξγίαο ηνπ, δνχιεςε
8073 ψξεο θαη παξήγαγε 400,469 GWh. Οπζηαζηηθά είλαη αλακελφκελεο απηέο νη ψξεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θαζψο θαη ε παξαγσγή ηνπ θαζψο φπσο είπακε θαη πξηλ ε κνλάδα
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ είλαη κνλάδα βάζεο ηνπ .Δ.Β. Κξήηεο.
Γηα ην έηνο 2013 ν κηζφο πλδπαζκέλνο Κχθινο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ιεηηνπξγνχζε ν
ΏΒΡ6 θαη ν ΏΣΜ1 είρε παξαγσγή 99,466 GWh θαη ιεηηνχξγεζε 2684 ψξεο. Ο κηζφο
πλδπαζκέλνο Κχθινο ζηελ πεξίπησζε φπνπ ιεηηνπξγνχζαλ ν ΏΒΡ7 θαη ν ΏΣΜ1 είρε
παξαγσγή 33,157 GWh θαη ιεηηνπξγνχζε 870 ψξεο ελψ νιφθιεξνο ν πλδπαζκέλνο
Κχθινο θαη κε ηηο ηξεηο κνλάδεο ζε ιεηηνπξγία παξήγαγε 211,739 GWh ελψ ιεηηνπξγνχζε
2868 ψξεο. πλνιηθά ε κνλάδα ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε ιεηηνχξγεζε 6422 ψξεο θαη
παξήγαγε 344,362 GWh. Δ πηψζε παξαηεξείηαη θαη ζηελ παξαγσγή θαζψο θαη ζηηο ψξεο
ιεηηνπξγίαο νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη ηα ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη ηαρεία αλάπηπμε ησλ
Ώ.Π.Β. θαη ηεο ηζρχο πνπ παξάγνπλ κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη γεληθά ε παξαγσγή φισλ
ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ.
Τπάξρεη αθφκα κηα πεξίπησζε ιεηηνπξγίαο ησλ αεξνζηξνβίισλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηνλ
πλδπαζκέλν θχθιν θαη είλαη λα ιεηηνπξγνχλ ζε ιεηηνπξγία αλνηρηνχ θχθινπ. ε απηή ηελ
ιεηηνπξγία νπζηαζηηθά δνπιεχνπλ ζαλ αλεμάξηεηεο αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο, δειαδή
ρσξίο ηα θαπζαέξηα ηνπο λα πξνσζνχληαη γηα παξαγσγή ζηνλ αηκνζηξφβηιν. ε ιεηηνπξγία
αλνηρηνχ θχθινπ γηα ην έηνο 2010 ν ΏΒΡ6 ιεηηνχξγεζε 15 ψξεο κε παξαγσγή 225,05 MWh
ελψ ν ΏΒΡ7 ιεηηνχξγεζε 295 ψξεο κε παξαγσγή 7,775 GWh, ελψ γηα ην έηνο 2013 ν ΏΒΡ6
ιεηηνχξγεζε 455 ψξεο κε παξαγσγή 9,744 GWh ελψ ν ΏΒΡ7 11 ψξεο κε παξαγσγή 151,02
MWh.
Γηα ηελ θαιχηεξε αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ απηψλ ηα παξαζέηνπκε ζηνλ Πίλαθαο 2-14.

2010
2013
πλδπαζκέλνο Παξαγσγή(GWh) ξεο
Παξαγσγή(GWh) ξεο
ιεηηνπξγίαο
Λεηηνπξγίαο
ΏΒΡ6+ΏΣΜ1 135,721
3636
99,466
2684
ΏΒΡ7+ΏΣΜ1 77,929
2047
33,157
870
Οιφθιεξνο
186,819
2387
211,739
2868
ΏΒΡ6 κφλνο
0,225
15
9,744
455
ΏΒΡ7 κφλνο
7,775
295
0,151
11
Πίλαθαο 2-14: Παξαγσγή θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο πλδπαζκέλνπ γηα ηα έηε 2010 θαη 2013

2.5.4.2.2 Λεηηνπξγία "Μηζνύ" πλδπαζκέλνπ θύθινπ ΑΔΡ6 θαη
ΑΣΜ1
πσο παξαηεξήζακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην [2.5.4.2.1] ν κηζφο πλδπαζκέλνο
Κχθινο, δειαδή ν ζπλδπαζκφο ηνπ ΏΒΡ6 θαη ηνπ ΏΣΜ1 ή ηνπ ΏΒΡ7 θαη ηνπ ΏΣΜ1,
δνπιεχεη αξθεηέο ψξεο θαη έρεη αμηνζεκείσηε παξαγσγή. νπφηε ε πξψηε κνληεινπνίεζε
πνπ θάλνπκε ζηνλ πλδπαζκέλν Κχθιν είλαη λα δνχκε πσο ζπζρεηίδεηαη ε παξαγσγή ηνπ
ελφο αεξνζηξνβίινπ πνπ δνπιεχεη κε ηελ παξαγσγή ηνπ αηκνζηξνβίινπ. Οπζηαζηηθά
ειέγμακε ηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ γηα απηή ηελ πεξίπησζε γηα ηα δχν έηε
κειέηεο θαη πξνζπαζήζακε λα βξνχκε έλα κνηίβν ζπζρέηηζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ
αεξνζηξνβίινπ κε απηή ηνπ αηκνζηξνβίινπ.
Γηα ην έηνο 2010 είρακε απφ ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο κνλάδαο ζε ιεηηνπξγία κηζνχ
θχθινπ ηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο πνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 2-12. Ώπφ ηελ ζπζρέηηζε ηεο
παξαγσγήο ηνπ ΏΒΡ6 ζε ζρέζε κε ηνλ πλδπαζκέλν βγαίλεη φηη αλ ρ είλαη ε παξαγσγή ηνπ
ΏΒΡ6 ζε MW θαη y ηνπ πλδπαζκέλνπ ηφηε ε ζπζρέηηζε ηνπο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ
εμίζσζε y=1.259x+7.636 θαη R2 ίζν κε 99%.

Βηθφλα 2-12: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6
2010

Παξαηεξνχκε φηη αθφκα θαη παξφιν πνπ έρνπκε R2 99% ππάξρνπλ απνθιίζεηο απφ ηελ
εμίζσζε ζπζρέηηζεο ηεο παξαγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ εμεηάζακε ηελ ζπζρέηηζε ηεο
παξαγσγήο ηνπ ΏΒΡ6 ζε ζρέζε κε ηνλ πλδπαζκέλν ζε κηθξφηεξε θιίκαθα.
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ <25MW έρνπκε ηελ εμίζσζε y=0,568x16,46 κε R2 ίζν
κε 75,6% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-13.
Παξαηεξνχκε φηη έρνπκε κηθξφηεξε ηαχηηζε δεδνκέλσλ απφ φηη ζην ζχλνιν θπξίσο γηαηί
είκαζηε ζε πνιχ ρακειή παξαγσγή, θνληά ζην ηερληθφ ειάρηζην ησλ κνλάδσλ, φπνπ δελ
έρεη νκαινπνηεζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ κνλάδσλ αιιά θαη επεηδή έρνπκε ζρεηηθά ιίγα
δείγκαηα.

Βηθφλα 2-13: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6
<25MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 25-30 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε ζπζρέηηζεο
y=0.956x+12.24 κε R2 ίζν κε 69,6% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-14.
Βδψ έρνπκε ηελ κεγαιχηεξε απφθιηζε ζηελ ηαχηηζε δεδνκέλσλ θαζψο είρακε θάπνηεο
ηηκέο κεηά απφ κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ΏΒΡ6 νπφηε δελ είρακε ζπλερφκελε ξνή
παξαγσγήο.

Βηθφλα 2-14: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 2530MW 2010
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 30-35 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.142x+9.976 κε R2 ίζν κε 88,4% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-15.
ε απηή ηελ πεξηνρή ηηκψλ έρνπκε πνιχ θαιχηεξε ηαχηηζε δεδνκέλσλ ζηελ εμίζσζε
θαζψο ν ΏΒΡ6 έρεη θηάζεη ζηα επίπεδα ηεο θαλνληθήο παξαγσγήο ηνπ θαη δελ έρεη αξθεηέο
απνθιίζεηο. πνηεο απνθιίζεηο έρεη νθείινληαη ζην φηη ππάξρνπλ κεξηθέο ηηκέο πνπ
πξνθχπηνπλ απφ πηψζε ηεο παξαγσγήο ηνπ αεξνζηξνβίινπ θαη κεξηθέο ζην γεγνλφο φηη ν
αηκνζηξφβηινο ηνπ πλδπαζκέλνπ δελ έρεη θηάζεη αθφκα ζε ξπζκνχο νκαιήο παξαγσγήο.

Βηθφλα 2-15: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 3035MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 35-40 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε y=1.123x+10.95 κε
R2 ίζν κε 90,9% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-16.
Ώπηφ ην δηάζηεκα είλαη απφ ηα πην αληηπξνζσπεπηηθά ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ
θαζψο θαη ν ΏΒΡ6 θαη ν ΏΣΜ1 έρνπλ πεξάζεη ζην ζηάδην ηεο νκαιήο παξαγσγήο ηνπο γη'
απηφ θαη παξαηεξείηαη ηφζν κεγάιε ζπζρέηηζε δεδνκέλσλ ζηελ εμίζσζε. ζν αθνξά ηηο
απνθιίζεηο εδψ έρνπκε ειάρηζηεο πξάγκα πνπ είλαη πνιχ θαιφ θαζψο ν πλδπαζκέλνο
δνπιεχεη πνιιέο ψξεο ζε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο.

Βηθφλα 2-16: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 3540MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 40-45 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε y=1.167x+10.21 κε
R2 ίζν κε 92,7% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-17.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο ηζρχεη πεξίπνπ φηη θαη ζην πξνεγνχκελν δηάζηεκα κε ηελ
δηαθνξά φηη εδψ έρνπκε θαιχηεξε ηαχηηζε ηηκψλ κε ειάρηζηεο ηηκέο λα απνθιίλνπλ απφ ηελ
εμίζσζε ιφγσ θάπνησλ δηαηαξαρψλ ζηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ.

Βηθφλα 2-17: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 4045MW 2010
Γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 45 MW έσο θαη ηελ κέγηζηε κεηξεκέλε
παξαγσγή έρνπκε ηελ εμίζσζε y=1.071x+13.33 κε R2 ίζν κε 89,3% φπσο θαίλεηαη θαη
ζηελ Βηθφλα 2-18.
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ παξαηεξνχκε φηη έρνπκε κηθξφηεξε ηαχηηζε απφ φηη ζην
πξνεγνχκελν δηάζηεκα ηηκψλ θαζψο ν ΏΒΡ6 δνπιεχεη θνληά ζην ηερληθφ ηνπ κέγηζην θαη
απηφ κπνξεί λα πξνθαιέζεη δηαθνξέο ζηελ γξακκηθή ζρέζε πνπ έρεη ε παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6
κε ηνπ πλδπαζκέλνπ.

Βηθφλα 2-18: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6
45MW-max 2010
Γηα ην έηνο 2013 είρακε απφ ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο κνλάδαο ζε ιεηηνπξγία κηζνχ
θχθινπ ηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο πνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 2-19. ε απηφ ην έηνο ε
ζπζρέηηζε παξαγσγήο ηνπ ΏΒΡ6 θαη ηνπ ΏΣΜ1, ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ κηζνχ πλδπαζκέλνπ
Κχθινπ, δίλεηαη απφ ηελ εμίζσζε y=1.275x+7.567 κε R2 ίζν κε 98,8%.
Παξαηεξνχκε φηη ε εμίζσζε απηή είλαη πνιχ παξφκηα κε απηή γηα ην έηνο 2010 πξάγκα
πνπ ζεκαίλεη φηη ε γξακκηθή εμίζσζε ζπζρέηηζεο παξαγσγήο ηνπ ΏΒΡ6 θαη ηνπ ΏΣΜ1
είλαη, κε κηθξέο απνθιίζεηο, ζσζηή. πσο θαη ζην έηνο 2010 έηζη θαη γηα ην 2013
παξαηεξνχκε απνθιίζεηο απφ ηελ εμίζσζε νπφηε αλαιχζακε ηελ παξαγσγή ζε δηαζηήκαηα
γηα λα δνχκε ηελ ηαχηηζε δεδνκέλσλ ζε απηά.

Βηθφλα 2-19: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6
2013.
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ ηελ ειάρηζηε θαηαγεγξακκέλε έσο θαη 25 MW
έρνπκε ηελ εμίζσζε y=1.426x+2.498 κε R2 ίζν κε 69,2% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα
2-20.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ παξαηεξνχκε φηη έρνπκε ηελ
κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηελ εμίζσζε θαζψο θαη ν ΏΒΡ6 θαη ν ΏΣΜ1 βξίζθνληαη ζηελ
εθθίλεζή ηνπο νπφηε δελ παξνπζηάδνπλ ηελ νκαιή παξαγσγή πνπ πεξηκέλνπκε ζε άιια
δηαζηήκαηα παξαγσγήο.

Βηθφλα 2-20: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6
<25 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 25 έσο θαη 30 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.259x+7.64 κε R2 ίζν κε 80,7% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-21.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο παξαηεξνχκε φηη ε παξαγσγή έρεη νκαινπνηεζεί αξθεηά,
γηα απηφ έρνπκε θαη θαιχηεξε ηαχηηζε δεδνκέλσλ, φκσο είκαζηε αθφκα θνληά ζηα ηερληθά
ειάρηζηα θαη ησλ δχν κνλάδσλ, παξαγσγή πνπ έηζη θη αιιηψο δελ ηελ ζπλαληάκε πνιιέο
ψξεο ηνλ ρξφλν.

Βηθφλα 2-21: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 2530 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 30 έσο θαη 35 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.13x+10.48 κε R2 ίζν κε 89% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-22.
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ παξαηεξνχκε φηη ην ζχλνιν ησλ ηηκψλ ζπγθιίλεη ζηελ
εμίζσζε, θαζψο είκαζηε ζην δηάζηεκα πνπ θαη νη δχν κνλάδεο έρνπλ θηάζεη ηελ νκαιή
παξαγσγή ηνπο, ελψ ππάξρνπλ κεξηθέο νη νπνίεο απνθιίλνπλ ζεκαληηθά. Ώπηφ ζπκβαίλεη
θαζψο κπνξεί λα έρνπκε θάπνηεο ηηκέο νη νπνίεο πξνήιζαλ απφ κείσζε ηεο παξαγσγήο
θαζψο θαη κεξηθέο πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ιάζνο.

Βηθφλα 2-22: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 3035 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 35 έσο θαη 40 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.143x+10.7 κε R2 ίζν κε 90,1% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-23.
Οπζηαζηηθά απηφ είλαη ην δηάζηεκα πνπ ε παξαγσγή θαη ησλ δχν κνλάδσλ είλαη ζε νκαιφ
επίπεδν θαη γηα απηφ έρνπκε θαη ηελ κεγαιχηεξε ηαχηηζε δεδνκέλσλ ζηελ εμίζσζε. Βπίζεο
είλαη θαη ηνλ δηάζηεκα παξαγσγήο, καδί κε ην επφκελν, πνπ ν πλδπαζκέλνο ιεηηνπξγεί ηηο
πεξηζζφηεξεο ψξεο.

Βηθφλα 2-23: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 3540 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 40 έσο θαη 45 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.127x11.56 κε R2 ίζν κε 89,1% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-24.
πσο θαη ζην πξνεγνχκελν δηάζηεκα έηζη θαη ζε απηφ νη κνλάδεο είλαη ζηελ νκαιή
πεξηνρή ιεηηνπξγίαο ηνπο, δειαδή φρη θνληά ζην ηερληθφ κέγηζην θαη ειάρηζηφ ηνπο, νπφηε
θαη παξνπζηάδνπλ πην έληνλε γξακκηθφηεηα ζηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο.

Βηθφλα 2-24: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 4045 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 45 MW έσο θαη ηελ κέγηζηε θαηαγεγξακκέλε ηηκή
έρνπκε ηελ εμίζσζε y=0.974x+16.66 κε R2 ίζν κε 83,6% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα
2-25.
Παξαηεξνχκε φηη ζε απηφ ην δηάζηεκα πνπ θαη νη δχν κνλάδεο είλαη θνληά ζηα ηερληθά
ηνπο κέγηζηα ππάξρεη κηα απφθιηζε απφ ηελ εμίζσζε γξακκηθνπνίεζεο, ην νπνίν είλαη
ινγηθφ θαζψο νη κνλάδεο "δνξίδνληαη" γηα λα βγάινπλ ηελ παξαγσγή ηνπο.

Βηθφλα 2-25: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 45max MW 2013
Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ησλ δεδνκέλσλ θαζψο θαη γηα λα κπνξνχλ λα δηαβαζηνχλ ηα
παξαζέηνπκε ζπλνιηθά ζηνλ Πίλαθαο 2-15 πνπ αθνινπζεί.
ΏΒΡ6+ΏΣΜ1
<25 MW
25-30 MW
30-35 MW
35-40 MW
40-45 MW
>45 MW
πλνιηθά

2010
y=0.568x+16.46
R2=0.756
y=0.965x+12.24
R2=0.696
y=1.1142x+9.976 R2=0.884
y=1.123x+10.95
R2=0.909
y=1.167x+6.801
R2=0.927
y=1.071x+13.33
R2=0.893
y=1.259x+7.636
R2=0.990

y=1.426x+2.498
y=1.259x+7.640
y=1.13x+10.48
y=1.143x+10.70
y=1.127x+11.56
y=0.974x+16.66
y=1.275x+7.567

2013
R2=0.692
R2=0.807
R2=0.890
R2=0.901
R2=0.891
R2=0.836
R2=0.988

Πίλαθαο 2-15: Βμηζψζεηο ζπζρέηηζεο παξαγσγήο ΏΒΡ6 θαη ΏΣΜ1 θαη ηαχηηζε δεδνκέλσλ

2.5.4.2.3 Λεηηνπξγία "Μηζνύ" πλδπαζκέλνπ θύθινπ ΑΔΡ7 θαη
ΑΣΜ1
Βθηφο απφ ηνλ Μηζφ πλδπαζκέλν Κχθιν ζηνλ ζπλδπαζκφ ΏΒΡ6 θαη ΏΣΜ1 ππάξρεη θαη
ζηνλ ζπλδπαζκφ ΏΒΡ7 θαη ΏΣΜ1. Ο ζπλδπαζκφο απηφο παξφιν πνπ έρεη πνιχ ιηγφηεξεο
ψξεο ιεηηνπξγίαο απφ ηνλ πξνεγνχκελν, φπσο είδακε θαη πην πξηλ [Πίλαθαο 2-14], έρεη
φκσο ζεκαληηθή παξαγσγή θαη είλαη αλαγθαίν λα κειεηήζνπκε θαη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ.
θνπφο θαη ζε απηφ ηνλ ζπλδπαζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ήηαλ λα
βξνχκε ηελ εμίζσζε πνπ πεξηγξάθεη ηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο κεηαμχ ηνπ αεξνζηξνβίινπ
θαη ηνπ αηκνζηξνβίινπ. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ εμεηάζακε ηα δεδνκέλα γηα ηα έηε 2010
θαη 2013 απφ ηα νπνία εμάγακε ηα απνηειέζκαηα πνπ ρξεηαδφκαζηαλ.
Γηα ην έηνο 2010 είρακε απφ ηελ ζπλνιηθή παξαγσγή ηεο κνλάδαο ζε ιεηηνπξγία κηζνχ
θχθινπ ηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο πνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 2-26Βηθφλα 2-12. Ώπφ ηελ
ζπζρέηηζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ΏΒΡ7 ζε ζρέζε κε ηνλ πλδπαζκέλν βγαίλεη φηη αλ ρ είλαη ε
παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 θαη y ηνπ πλδπαζκέλνπ ηφηε ε ζπζρέηηζε ηνπο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ
εμίζσζε y=1.299x+7.118 κε R2 ίζν κε 99,2%.

Βηθφλα 2-26: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7
2010
ε απηή ηελ πεξίπησζε έρνπκε ζρεδφλ ηέιεηα ηαχηηζε παξαγσγήο, φκσο επεηδή έρνπκε
θάπνηεο απνθιίζεηο εμεηάζακε μερσξηζηά ηηο πεξηνρέο παξαγσγήο γηα λα εμάγνπκε
αζθαιέζηεξα ζπκπεξάζκαηα.

Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ κηθξφηεξε ησλ 25 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.293x+6.801 κε R2 ίζν κε 96,1% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-27.
Παξαηεξνχκε φηη παξφιν πνπ θαη νη δχν κνλάδεο είλαη πνιχ θνληά ζηα ηερληθά ηνπο
ειάρηζηα ππάξρεη κηα πνιχ θαιή ηαχηηζε δεδνκέλσλ κε ηελ γξακκηθή εμίζσζε πξάγκα πνπ
ζεκαίλεη φηη ε ππάξρεη γξακκηθή ζπζρέηηζε ζηελ πξνζπάζεηα αλάιεςεο θνξηίνπ.

Βηθφλα 2-27: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7
<25MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 25 έσο θαη 30 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.143x+9.516 κε R2 ίζν κε 83,5% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-28.
Παξαηεξνχκε φηη ζε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο έρνπκε κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηελ
εμίζσζε, πνπ ζπλήζσο νθείιεηαη ή ζην γεγνλφο φηη έρνπκε κείσζε ηεο παξαγσγήο νπφηε
ράλεηαη ε γξακκηθφηεηα ζηελ αλάιεςε θνξηίνπ ή έρνπκε θάπνην ζθάικα ζηελ θαηαγξαθή
ησλ δεδνκέλσλ.

Βηθφλα 2-28: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 2530 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 30 έσο θαη 35 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.168x+9.666 κε R2 ίζν κε 88% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-29.
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ επηζηξέθεη ε πνιχ θαιή ηαχηηζε δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε
γεληθψο ζε απηφ ην ζπλδπαζκφ ζε κηα πεξηνρή πνπ θαη νη δχν κνλάδεο έρνπλ μεπεξάζεη ην
ηερληθφ ηνπο ειάρηζην θαη θηάλνπλ ζηελ πεξηνρή ηεο νκαιήο ηνπο παξαγσγήο.

Βηθφλα 2-29: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 3035 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 35 έσο θαη 40 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.145x+10.79 κε R2 ίζν κε 86,7% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-30.
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ ζπλερίδεηαη ε γξακκηθή ζπκπεξηθνξά πνπ είρακε θαη
πξνεγνπκέλσο φρη φκσο ζε ηφζν έληνλν ξπζκφ θαζψο κπνξεί λα ππάξρνπλ απνθιίζεηο ιφγσ
ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπ αηκνζηξνβίινπ θαζψο θαη ιάζνπο θαηαγξαθήο ησλ δεδνκέλσλ.

Βηθφλα 2-30: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 3540 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 40 έσο θαη 45 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.114x+11.48 κε R2 ίζν κε 89.5% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-31.
πσο θαη ζηα πξνεγνχκελα δηαζηήκαηα έηζη θαη ζε απηφ έρνπκε πνιχ θαιή ηαχηηζε
δεδνκέλσλ κε ηελ εμίζσζε ζπζρέηηζεο. Τπάξρνπλ θαη κεξηθέο ηηκέο πνπ απνθιίλνπλ
πεξηζζφηεξν φκσο δελ είλαη ελδεηθηηθέο γηα ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζπζρέηηζεο
παξαγσγήο, πνπ αθνινπζεί ην ζπγθεθξηκέλν κνηίβν.

Βηθφλα 2-31: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 4045 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 45 έσο θαη 50 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.087x13.51 κε R2 ίζν κε 85,5% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-32.
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ έρνπκε κηθξφηεξε ζχγθιηζε ζηελ εμίζσζε θαζψο ν
αεξνζηξφβηινο έρεη θηάζεη θνληά ζην ηερληθφ ηνπ κέγηζην θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπ δελ είλαη
ζηαζεξή ζε απηέο ηηο ηηκέο παξαγσγήο ηνπ. Βπίζεο έρνπκε θαη θάπνηεο απνθιίζεηο επεηδή
έρεη γίλεη κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ αεξνζηξνβίινπ επεηδή είρε θηάζεη ζην ηερληθφ ηνπ
κέγηζην.

Βηθφλα 2-32: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 4550 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ κεγαιχηεξε απφ 50 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.345x+5.806 κε R2 ζην 98% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-33.

Βηθφλα 2-33: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7
>50 MW 2010
ην ηειεπηαίν απηφ δηάζηεκα παξαηεξνχκε φηη φηαλ θαη νη δχν κνλάδεο βξίζθνληαη ζε
παξαγσγή θνληά ζηα ηερληθά ηνπο κέγηζηα ζπλερίδνπλ λα έρνπλ κηα γξακκηθή ζπζρέηηζε

ζηελ παξαγσγή ηνπο, παξφιν πνπ ε ζπκπεξηθνξά ησλ κνλάδσλ δελ είλαη ζπγθεθξηκέλε
φηαλ δνξίδεηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο.
Γηα ην έηνο κειέηεο 2013 γηα ηνλ κηζφ πλδπαζκέλν Κχθιν ζηνλ ζπλδπαζκφ ΏΒΡ7 θαη
ΏΣΜ1 έρνπκε φηη ε εμίζσζε ζπζρέηηζεο ηεο παξαγσγήο ηνπο είλαη y=1.269x+7.467 κε R2
ίζν κε 98,9% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-34.

Βηθφλα 2-34: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7
2013
Ώπηφ πνπ ακέζσο γίλεηαη αληηιεπηφ απφ ηελ Βηθφλα 2-34 είλαη φηη ε ζρέζε παξαγσγήο ηνπ
ΏΒΡ7 κε ηνλ πλδπαζκέλν είλαη έληνλα γξακκηθή, θπξίσο φκσο εθηφο απφ ηηο κηθξφηεξεο
ηηκέο ηεο παξαγσγήο θαη ηηο πςειφηεξεο θαζψο είλαη θαη απηέο πνπ νθείινληαη γηα ηελ
ειάρηζηε απφθιηζε πνπ έρνπκε. Οπφηε εμεηάδνπκε πάιη ηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο αλά
δηαζηήκαηα γηα λα εληνπίζνπκε απηέο ηηο απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη.
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ κηθξφηεξε ησλ 30 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.139x9.302 κε R2 ίζν κε 78,8% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-35.
Ώπηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ είλαη θαη απηφ πνπ έρεη θαη ηελ
κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηελ γξακκηθή εμίζσζε ζπζρέηηζεο παξαγσγήο θαζψο θαη νη δχν
κνλάδεο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηνλ ζπλδπαζκφ απηφ βξίζθνληαη θνληά ζηα ηερληθά ηνπο
ειάρηζηα, νπφηε παξνπζηάδνπλ κηα δπζθνιία αλάιεςεο θνξηίνπ πνπ ραιάεη ηελ
γξακκηθφηεηα ζηελ παξαγσγή πνπ έρνπλ κεηαμχ ηνπο.

Βηθφλα 2-35: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7
<30 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 30 έσο θαη 35 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.21x+8.646 κε R2 ίζν κε 89,7% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-36.

Βηθφλα 2-36: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 3035 MW 2013
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ παξαηεξνχκε φηη αξρίδεη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ λα
μεθεχγεη ηνπ ηερληθνχ ηνπο ειαρίζηνπ κε απνηέιεζκα λα βειηηψλεηαη θαη ε γξακκηθφηεηα
ζηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο.

Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 35 έσο θαη 40 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.111x+11.29 κε R2 ίζν κε 89,5% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-37.
Παξαηεξνχκε φηη φζν πιεζηάδνπκε ηελ πεξηνρή παξαγσγήο φπνπ ν ζπλδπαζκφο απηφο
έρεη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο ψξεο παξαγσγήο ηφζν γίλεηαη θαη πην γξακκηθή ε ζπζρέηηζε
παξαγσγήο ηνπ αεξνζηξνβίινπ κε ηνλ ζπλδπαζκέλν θχθιν.

Βηθφλα 2-37: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 3540 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 40 έσο θαη 45 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.090x+12.43 κε R2 ίζν κε 89,3% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-38.
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ έρνπκε ζρεδφλ ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ην πξνεγνχκελν.
Βπίζεο θαη ζηα δχν δηαζηήκαηα έρνπκε ζρεηηθά ιηγφηεξεο ηηκέο απφ φηη ην 2010 γηα απηφ
θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε απφθιηζε απφ ηελ εμίζσζε απφ φηη ην 2010.

Βηθφλα 2-38: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 4045 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 45 έσο θαη 50 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.141x+11.28 κε R2 ίζν κε 85,6% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-39.

Βηθφλα 2-39: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 4550 MW 2013
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο έρνπκε ζρεηηθά πνιχ ιίγα δεδνκέλα γηα λα απνδείμνπκε
ηελ γξακκηθή ζχγθιηζε, θαζψο κεηψλνληαη πνιχ νη ψξεο παξαγσγήο ηνπ ζπλδπαζκνχ
ΏΒΡ7 θαη ΏΣΜ1 ην 2013, κε απνηέιεζκα λα έρνπκε ηελ απφθιηζε απφ ηελ εμίζσζε πνπ
θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 2-39.

Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ κεγαιχηεξε απφ 50 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.260x+7.621 κε R2 ίζν κε 94,6% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-40.
Παξφιν πνπ θαη ζε απηφ ην δηάζηεκα δελ έρνπκε πνιιά δεδνκέλα ηζρχεη φηη θαη ην 2010,
φηη δειαδή φηαλ θαη νη δχν κνλάδεο είλαη θνληά ζηα ηερληθά ηνπο κέγηζηα ηφηε δηαηεξνχλ
ηελ γξακκηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεηαη ζηελ ζπζρέηηζε ηεο παξαγσγήο ηνπο.

Βηθφλα 2-40: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7
>50 MW 2013
Γηα θαιχηεξε θαηαλφεζε ηεο κειέηεο θαζψο θαη γηα λα είλαη πην εχθνιε ζηελ αλάγλσζε
ζηνλ Πίλαθαο 2-16 παξαζέηνπκε φιεο ηηο εμηζψζεηο αλά δηάζηεκα παξαγσγήο.
ΏΒΡ7+ΏΣΜ1
<25 MW
25-30 MW
30-35 MW
35-40 MW
40-45 MW
45-50 MW
>50 MW
πλνιηθά

y=1.293x+6.801
y=1.143x+9.516
y=1.168x+9.666
y=1.145x+10.79
y=1.140x+11.48
y=1.087x+13.51
y=1.345x+5.806
y=1.299x+7.118

2010
R2=0.961
R2=0.835
R2=0.880
R2=0.867
R2=0.895
R2=0.855
R2=0.980
R2=0.992

2013
y=1.139x+9.302
y=1.21x+8.646
y=1.111x+11.29
y=1.090x+11.43
y=1.141x+11.28
y=1.260x+7.621
y=1.269x+7.467

R2=0.788
R2=0.897
R2=0.895
R2=0.893
R2=0.856
R2=0.989
R2=0.989

Πίλαθαο 2-16: Βμηζψζεηο ζπζρέηηζεο παξαγσγήο ΏΒΡ7 θαη ΏΣΜ1 θαη ηαχηηζε δεδνκέλσλ

2.5.4.2.4

Οιόθιεξνο ζπλδπαζκέλνο θύθινο

Παξφιν πνπ έρνπκε κνληεινπνηήζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ηνπ κηζνχ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
θαη έρνπκε βξεη πνιχ θαιά απνηειέζκαηα, φκσο δελ είλαη αξθεηά θαζψο ηηο πεξηζζφηεξεο

ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ζπλδπαζκέλνπ θχθινπ είλαη φηαλ ιεηηνπξγνχλ θαη νη ηξεηο
κνλάδεο ηαπηφρξνλα. Γηα ην ιφγν απηφ εμεηάζακε ηα δεδνκέλα ιεηηνπξγίαο ηνπ
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ γηα ηα έηε 2010 θαη 2013, φπσο θάλακε θαη γηα ηελ ιεηηνπξγία
κηζνχ πλδπαζκέλνπ, γηα λα βξνχκε ηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο πνπ έρεη ε παξαγσγή θαη
ησλ δχν αεξνζηξνβίισλ κε απηή νιφθιεξνπ ηνπ πλδπαζκέλνπ θχθινπ.
Οπζηαζηηθά ζα ειέγμνπκε ηελ ζπζρέηηζε πνπ έρεη ην άζξνηζκα ηεο παξαγσγήο ησλ δχν
αεξνζηξνβίισλ κε ηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ ψζηε λα βξνχκε ηελ ζσζηή εμίζσζε
γηα λα πεξηγξάςνπκε απηήλ ηελ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο.
Γηα ην έηνο κειέηεο 2010 θαη εμεηάδνληαο φια ηα δεδνκέλα ζπλνιηθά βξήθακε ηελ
εμίζσζε ζπζρέηηζεο παξαγσγήο y=1.243x+18.31 κε R2 ίζν κε 98,2% φπσο θαίλεηαη θαη
ζηελ Βηθφλα 2-41.

Βηθφλα 2-41: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 2010
ε απηή ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ, πνπ είλαη θαη ε ζεκαληηθφηεξε,
βιέπνπκε πάιη ηελ γξακκηθφηεηα πνπ παξνπζηάδεη ε παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ ζε
ζρέζε κε ην άζξνηζκα ηεο παξαγσγήο ησλ αεξνζηξνβίισλ, φπσο ζπλέβε θαη ζηηο άιιεο
ιεηηνπξγίεο. κσο επεηδή παξαηεξνχκε θάπνηεο απνθιίζεηο απφ ηελ γεληθή εμίζσζε ζα
εμεηάζνπκε ηελ παξαγσγή ζε απηή ηελ ιεηηνπξγία ζε δηάθνξα δηαζηήκαηα γηα λα δνχκε αλ
νη απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη είλαη ζε πεξηνρέο πνπ έρνπλ πνιιέο ψξεο παξαγσγήο θαη
επεξεάδνπλ ηελ κνληεινπνίεζε.
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ <55 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε y=0.243x+41.61 κε R2
ίζν κε 3% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-42.
Ώπηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο είλαη θαη απηφ πνπ καο δίλεη θαη ηελ κεγαιχηεξε απφθιηζε
ζπλνιηθά θαζψο πξνζζέηεηαη ε παξαγσγή ηξηψλ κνλάδσλ πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα
ηερληθά ηνπο ειάρηζηα, φπνπ ε ζπζρέηηζε παξνπζηάδεη έληνλε κε γξακκηθφηεηα.

Βηθφλα 2-42: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ < 55 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 55 έσο θαη 60 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=0.481x+42.49 κε R2 ίζν κε 35,4% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-43.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο παξαηεξνχκε φηη παξφιν πνπ ε γξακκηθφηεηα άξρηζε λα
εκθαλίδεηαη, ηψξα πνπ νη κνλάδεο απνκαθξχλνληαη ζε παξαγσγή απφ ηα ηερληθά ηνπο
ειάρηζηα, αιιά έρνπκε θάπνηεο ηηκέο πνπ απνθιίλνπλ πνιχ ιφγσ ηνπ φηη είηε είλαη
κεηξήζεηο απφ πηψζε παξαγσγήο, είηε ιφγσ φηη θνληά ζηελ ζπγθεθξηκέλε ππνπεξηνρή δελ
έρνπκε πνιιά δεδνκέλα γηα λα ζπγθιίλεη ε γξακκηθή εμίζσζε.

Βηθφλα 2-43: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 55-60 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 60 έσο θαη 65 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=0.538x+43.46 κε R2 ίζν κε 43% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-44.

Βηθφλα 2-44: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 60-65 MW 2010
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο έρνπκε φηη αθξηβψο θαη ζην πξνεγνχκελν κε ηελ δηαθνξά
φηη ηψξα πνπ νη κνλάδεο κπαίλνπλ ζηελ νκαιή πεξηνρή παξαγσγήο ηηκψλ ηνπο θαη
παξνπζηάδνπλ πην έληνλε γξακκηθή ζπζρέηηζε ζηελ παξαγσγή ηνπο.
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 65 έσο θαη 70 MW κε R2 ίζν κε 85,5% φπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-45.

ε απηφ ην δηάζηεκα ηεο παξαγσγήο βιέπνπκε φηη ε γξακκηθφηεηα ζηελ ζπζρέηηζε
παξαγσγήο είλαη πην έληνλε θαζψο νη κνλάδεο πεξλάλε ζηελ πεξηνρή παξαγσγήο πνπ είλαη
πην νκαιή γηα απηέο. Δ απφθιηζε πνπ έρνπκε νθείιεηαη θπξίσο ζε κεηξήζεηο πνπ είλαη
ιάζνο ή απνηέιεζκα κείσζεο ηεο παξαγσγήο ή ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπκε πνιιέο
θαηαγεγξακκέλεο κεηξήζεηο γηα απηφ ην δηάζηεκα.

Βηθφλα 2-45: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 65-70 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 70 έσο θαη 75 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.079x+26.03 κε R2 ίζν κε 88,8% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-46.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο ηζρχεη φηη θαη ζην πξνεγνχκελν κε ηελ δηαθνξά φηη
έρνπκε απνκαθξπλζεί πεξηζζφηεξν απφ ηα ηερληθά ειάρηζηα ησλ κνλάδσλ νπφηε έρνπκε θαη
θαιχηεξε γξακκηθή ζπζρέηηζε παξαγσγήο.

Βηθφλα 2-46: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 70-75 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 75 έσο θαη 80 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.017x+29.44 κε R2 ίζν κε 87,5% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-47.

Βηθφλα 2-47: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 75-80 MW 2010
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ έρνπκε αθξηβψο φηη θαη ζην πξνεγνχκελν ζε φηη αθνξά ην ηη
παξαηεξνχκε θαζψο ε ζπζρέηηζε παξαγσγήο ζπλερίδεη ζηνλ ίδην ξπζκφ.

Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 80 έσο θαη 85 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=0.955x+33.31 κε R2 ίζν κε 85,4% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-48.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο παξαηεξνχκε μεθεχγνπκε ζηγά ζηγά απφ ηελ πεξηνρή
φπνπ είρακε απνθιίζεηο ιφγσ κείσζεο ηεο παξαγσγήο κε απνηέιεζκα ηα δεδνκέλα πνπ
έρνπκε λα ηαηξηάδνπλ θαιχηεξα ζηελ γξακκηθή εμίζσζε.

Βηθφλα 2-48: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 80-85 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 85 έσο θαη 90 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=0.955x+34.44 κε R2 ίζν κε 82% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-49.
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ παξαηεξνχκε φηη ζηελ πεξηνρή πνπ απμάλεηαη πνιχ ε
παξαγσγή ησλ αεξνζηξνβίισλ έρνπκε θαη πην έληνλε γξακκηθφηεηα ζηελ ζπζρέηηζε
παξαγσγήο πξάγκα πνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη δελ έρνπκε κεηξήζεηο απφ κείσζε ηεο
παξαγσγήο θαζψο θαη φηη έρνπκε πεξηζζφηεξεο θαηαγεγξακκέλεο κεηξήζεηο γηα λα
εμάγνπκε θαιχηεξν ζπκπέξαζκα.

Βηθφλα 2-49: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 85-90 MW 2010
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ κεγαιχηεξε απφ 90 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=0.985x+33.28 κε R2 ίζν κε 82,2% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ

Βηθφλα 2-50: Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ >90 MW 2010
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο παξαηεξνχκε φηη παξφιν πνπ νη κνλάδεο είλαη θνληά ζηα
ηερληθά ηνπο κέγηζηα, πεξηνρή ζηελ νπνία δελ είλαη εχθνιν λα πξνζδηνξίζεηο ηελ παξαγσγή

ηνπο, έρνπλ αθφκα κηα γξακκηθή ζπζρέηηζε ζηελ παξαγσγή ηνπο ε νπνία δηαηεξείηαη
αθφκα θαη φηαλ νη κνλάδεο δελ βξίζθνληαη ζηελ νκαιή ηνπο ιεηηνπξγία.
ηνλ Πίλαθαο 2-17 παξαζέηνπκε φιεο ηηο εμηζψζεηο πνπ αλαθέξακε πξνεγνπκέλσο γηα πην
εχθνιε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε.
πλδπαζκέλνο 2010
<55 MW
y=0.243x+41.61
R2=0.030
55-60 MW
y=0.481x+42.49
R2=0.354
60-65 MW
y=0.538x+43.46
R2=0.43
65-70 MW
y=1.085x+25.16
R2=0.855
70-75 MW
y=1.079x+26.03
R2=0.888
75-80 MW
y=1.017x+29.44
R2=0.875
80-85 MW
y=0.955x+33.31
R2=0.854
85-90 MW
y=0.955x+34.44
R2=0.82
>90 MW
y=0.985x+33.28
R2=0.822
πλνιηθά
y=1.1243x+18.31
R2=0.982
Πίλαθαο 2-17: Βμηζψζεηο ζπζρέηηζεο παξαγσγήο Ώεξνζηξνβίισλ θαη ΏΣΜ1 θαη ηαχηηζε
δεδνκέλσλ 2010
Βμεηάζακε ηα δεδνκέλα πνπ είρακε γηα νιφθιεξν ηνλ πλδπαζκέλν γηα ην έηνο 2013 γηα
λα βξνχκε θη εθεί ηελ ζπζρέηηζε πνπ ππάξρεη ζηελ παξαγσγή κεηαμχ ηνπ αζξνίζκαηνο ηεο
παξαγσγήο ησλ αεξνζηξνβίισλ θαη απηήο ηνπ πλδπαζκέλνπ. Βμεηάδνληαο ινηπφλ φια ηα
δεδνκέλα γηα ην έηνο 2013 βξήθακε φηη ε ζπζρέηηζε παξαγσγήο πεξηγξάθεηαη απφ ηελ
εμίζσζε y=1.243x+18.24 κε R2 ίζν κε 98,3% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-51.
πσο παξαηεξνχκε απφ ηελ εηθφλα ππάξρνπλ θάπνηεο απνθιίζεηο, θπξίσο ζηηο πεξηνρέο
πνπ ε παξαγσγή είλαη πνιχ κηθξή νη νπνίεο πξέπεη λα κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ ψζηε λα
είκαζηε ζίγνπξε φηη δελ επεξεάδνπλ ηελ εμίζσζε πνπ έρνπκε γηα ηελ ζπζρέηηζε
παξαγσγήο. Οπφηε, φπσο θάλακε θαη πξνεγνπκέλσο, ζα κειεηήζνπκε ηελ ζπζρέηηζε
παξαγσγήο ζε κηθξφηεξα δηαζηήκαηα ψζηε λα δνχκε αλ ππάξρεη θαη ζε απηά γξακκηθφηεηα
ζηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο.

Βηθφλα 2-51:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ κηθξφηεξε ησλ 50 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=0.902x+16.79 κε R2 ίζν κε 84,4% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-52.

Βηθφλα 2-52:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ <50 MW 2013
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο παξαηεξνχκε φηη παξφιν πνπ φπσο είδακε απφ ηα
ζπλνιηθά δεδνκέλα φηη ε πεξηνρή απφθιηλε απφ ηελ γξακκηθή εμίζσζε κεηαμχ ηεο φκσο

έρεη κηα γξακκηθή ζρέζε, θαη ζαο είλαη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ζε επίπεδα θνληά ζην
ηερληθφ ηνπο ειάρηζην.
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 50 έσο θαη 60 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=0.182x+51.82 κε R2 ίζν κε 4,3% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-53.
Παξαηεξνχκε φηη απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο είλαη θαη απηφ πνπ πξνθαιεί ηηο
πεξηζζφηεξεο απνθιίζεηο απφ θάζε άιιν δηάζηεκα θαζψο ππάξρνπλ πνιιέο ηηκέο πνπ έρνπλ
κεγάιε απφθιηζε απφ ηελ εμίζσζε. Οη απνθιίζεηο νθείινληαη θπξίσο ζε κεηξήζεηο πνπ
πξνέξρνληαη απφ κείσζε ηεο παξαγσγήο αιιά θαη ζην γεγνλφο φηη κεξηθέο κπνξεί λα είλαη
θαη ιαλζαζκέλεο.

Βηθφλα 2-53:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 50-60 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 60 έσο θαη 65 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.160x+21.44 κε R2 ίζν κε 87% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-54.
Παξαηεξνχκε φηη ζε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο έρνπκε κεγαιχηεξε γξακκηθφηεηα
θαζψο ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ μεθεχγεη απφ ηα ηερληθά ηνπο ειάρηζηα. Τπάξρνπλ θαη
κεξηθέο απνθιίλνληεο ηηκέο πνπ νθείινληαη ζην φηη κπνξεί νη κεηξήζεηο απηέο λα είλαη είηε
ιάζνο είηε απφ κείσζε ηεο παξαγσγήο θάπνηαο κνλάδαο νπφηε δελ ζπλάθεη ζηελ
γξακκηθφηεηα αλάιεςεο θνξηίνπ.

Βηθφλα 2-54:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 60-65 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 65 έσο θαη 70 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.127x+23.20 κε R2 ίζν κε 91,7% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-55.

Βηθφλα 2-55:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 65-70 MW 2013
ε απηφ ην δηάζηεκα ηηκψλ παξαηεξνχκε φηη ε γξακκηθφηεηα απμάλεηαη θαζψο έρνπκε
μεπεξάζεη θαηά πνιχ ηα ηερληθά ειάρηζηα ησλ κνλάδσλ θαη βξηζθφκαζηε θνληά ζηελ νκαιή
ηνπο ιεηηνπξγία.

Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 70 έσο θαη 75 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.134x+23.31 κε R2 ίζν κε 94,7% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-56.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο βξηζθφκαζηε ζηελ νκαιή παξαγσγή ησλ κνλάδσλ γηα
απηφ έρνπκε θαη ην κεγαιχηεξν R2 απφ φια ηα άιια δηαζηήκαηα. Βπίζεο ζε απηφ ην
δηάζηεκα είλαη νη πεξηζζφηεξεο ψξεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη
φηη είλαη ην πην αληηπξνζσπεπηηθφ σο πξνο ηελ ιεηηνπξγία απηήο ηεο κνλάδαο.

Βηθφλα 2-56:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 70-75 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 75 έσο θαη 80 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.107x+24,84 κε R2 ίζν κε 92,2% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-57.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο παξαηεξνχκε φηη ζπλερίδεηαη ε γξακκηθφηεηα ζηελ
ζπζρέηηζε παξαγσγήο κε πνιχ ιίγεο απνθιίζεηο πνπ είλαη ζρεδφλ ακειεηέεο.

Βηθφλα 2-57:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 75-80 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 80 έσο θαη 85 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.114x+24.87 κε R2 ίζν κε 90,5% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-58.

Βηθφλα 2-58:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 80-85 MW 2013
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο έρνπκε ηελ ίδηα ζπκπεξηθνξά κε ην πξνεγνχκελν κε
πνιχ κηθξέο κεηαβνιέο. ηα ηξία ηειεπηαία δηαζηήκαηα πνπ θαηαιακβάλνπλ ηηο
πεξηζζφηεξεο ψξεο, απφ φια ηα άιια καδί, παξαγσγήο ε γξακκηθή ζπζρέηηζε ζηελ

παξαγσγή ησλ κνλάδσλ είλαη πην έληνλε πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε κνληεινπνίεζε είλαη
ζσζηή ηνπιάρηζηνλ γηα ην κεγαιχηεξν θαη θπξηφηεξν κέξνο ηεο παξαγσγήο ηνπ
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ.
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ 85 έσο θαη 90 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.045x+29.12 κε R2 ίζν κε 89% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-59.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο πνπ νη κνλάδεο πιεζηάδνπλ ζηα ηερληθά ηνπο κέγηζηα
ράλεηαη ιίγν ε γξακκηθή ζπζρέηηζε, πνπ φκσο παξακέλεη ζε πςειά πνζνζηά ζχγθιηζεο κε
ηελ εμίζσζε.

Βηθφλα 2-59:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ 85-90 MW 2013
Γηα παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ κεγαιχηεξε απφ 90 MW έρνπκε ηελ εμίζσζε
y=1.064x+28.47 κε R2 ίζν κε 89,5% φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-60.
ε απηφ ην δηάζηεκα παξαγσγήο παξαηεξνχκε φηη παξφιν πνπ νη κνλάδεο είλαη πνιχ
θνληά ζηα ηερληθά ηνπο κέγηζηα ε γξακκηθφηεηα ζηε ζπζρέηηζε παξαγσγήο δηαηεξείηαη ζηα
ίδηα επίπεδα κε ηα πξνεγνχκελα δηαζηήκαηα.

Βηθφλα 2-60:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε ζρέζε κε ηελ παξαγσγή ησλ
Ώεξνζηξνβίισλ >90 MW 2013
Γηα θαιχηεξε αλάγλσζε θαη θαηαλφεζε ησλ εμηζψζεσλ ηηο παξαζέηνπκε φιεο καδί ζηνλ
Πίλαθαο 2-18.
πλδπαζκέλνο 2013
< 50 MW
y=0.902x+16.79
R2=0.844
50-60 MW
y=0.182x+51.82
R2=0.043
60-65 MW
y=1.160x+21.44
R2=0.870
65-70 MW
y=1.127x+23.20
R2=0.917
70-75 MW
y=1.134x+23.31
R2=0.947
75-80 MW
y=1.107x+24.84
R2=0.922
80-85 MW
y=1.114x+24.87
R2=0.905
85-90 MW
y=1.045x+29.12
R2=0.895
> 90 MW
y=1.064x+28.47
R2=0.895
πλνιηθά
y=1.243x+18.24
R2=0.983
Πίλαθαο 2-18: Βμηζψζεηο ζπζρέηηζεο παξαγσγήο Ώεξνζηξνβίισλ θαη ΏΣΜ1 θαη ηαχηηζε
δεδνκέλσλ 2013

2.5.4.3

πζηήκαηα κεηξήζεσλ θαπζίκνπ

Καιφ ζε απηφ ην ζεκείν ζα ήηαλ λα αλαθέξνπκε πσο ιεηηνπξγνχλ ηα ζπζηήκαηα
κεηξήζεσλ θαπζίκνπ γηα λα εμεγήζνπκε θαιχηεξα, θαη λα γίλεη πην θαηαλνεηφ, πσο
ππνινγίζηεθε ε εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζην επφκελν θεθάιαην. Τπάξρνπλ πνιιά
είδε αηζζεηήξσλ πνπ θάλνπλ κεηξήζεηο ξνήο πγξνχ νξηζκέλεο απφ ηηο θαηεγνξίεο είλαη:
 Διεθηξνκαγλεηηθνί αηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο
 Ώηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο ρξφλνπ κεηάβαζεο κε ππεξήρνπο







Ώηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο Doppler κε ππεξήρνπο θαη laser
Ώηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο ζηξνβίινπ
Μέηξεζε ξνήο κε ζσιήλα Pitot
Μέηξεζε ξνήο κε ζσιήλα Venturi
Μέηξεζε ξνήο κε δνλνχκελν ζσιήλα
Ώπφ απηέο ηηο θαηεγνξίεο ζα αλαιχζνπκε κφλν φζεο κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ ηελ ξνή
θαπζίκνπ νη νπνίεο είλαη:






Ώηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο ρξφλνπ κεηάβαζεο κε ππεξήρνπο
Ώηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο ζηξνβίινπ
Μέηξεζε ξνήο κε ζσιήλα Pitot
Μέηξεζε ξνήο κε ζσιήλα Venturi
Οη ειεθηξνκαγλεηηθνί αηζζεηήξεο δελ κπνξνχλ λα αληρλεχζνπλ επαξθψο ηελ ξνή, θαζψο
ηα θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχλ νη γελλήηξηεο δελ είλαη ηφζν θαινί αγσγνί ηνπ ειεθηξηζκνχ,
θαη νη αηζζεηήξεο Doppler δελ ιεηηνπξγνχλ ζε θαχζηκα πνπ είλαη "θαζαξά", δειαδή δελ
πεξηέρνπλ ζσκαηίδηα.xxiv

 Αηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο ρξόλνπ κεηάβαζεο κε ππεξήρνπο
ηε δηάηαμε απηή, δχν κεηαηξνπείο ππεξήρσλ είλαη ηνπνζεηεκέλνη ζηελ επηθάλεηα ηνπ
ζσιήλα φπνπ ξεέη ην κεηξνχκελν πγξφ, ζε απέλαληη ζέζεηο ππφ γσλία. Δ ιεηηνπξγία ηνπο
ελαιιάζζεηαη δηαδνρηθά, δειαδή φηαλ ν κεηαηξνπέαο ππεξήρσλ 1 εθπέκπεη ππεξερεηηθνχο
παικνχο, ν κεηαηξνπέαο ππεξήρσλ 2 ιεηηνπξγεί σο δέθηεο, θαη αληίζηξνθα. Οη δχν
κεηαηξνπείο είλαη ζπγρξνληζκέλνη έηζη ψζηε λα κπνξεί λα ππνινγηζηεί ν ρξφλνο πνπ
απαηηείηαη απφ ηελ εθπνκπή ελφο ππεξερεηηθνχ παικνχ απφ ηνλ πνκπφ κέρξη ηε ιήςε ηνπ
απφ ην δέθηε. Οη ρξφλνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηάδνζε ηνπ ππεξερεηηθνχ θχκαηνο κέζσ
ηνπ πγξνχ, απφ ην κεηαηξνπέα 1 ζην κεηαηξνπέα 2, θαη αληίζηξνθα, , δίλνληαη απφ ηηο
ζρέζεηο:
= d / sinθ 

+ υ  cos(θ)] (1)

= d / sinθ 

- υ  cos(θ)] (2)

φπνπ θ είλαη ε γσλία πνπ ζρεκαηίδνπλ νη δχν κεηαηξνπείο ππεξήρσλ κε ηνλ άμνλα ηνπ
ζσιήλα, υ είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ πγξνχ, είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ ήρνπ ζην ζπγθεθξηκέλν πγξφ
θαη d είλαη ε δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα κέζα ζηνλ νπνίν ξέεη ην κεηξνχκελν πγξφ. πσο
θαίλεηαη ζηηο παξαπάλσ ζρέζεηο, νη ρξφλνη
θαη
δηαθέξνπλ κεηαμχ ηνπο, ιφγσ ηεο
ηαρχηεηαο ηεο ξνήο ηνπ πγξνχ. Δ δηαθνξά ησλ δχν ρξφλσλ δίλεηαη απφ ηε ζρέζε:
= - = 2d  υ  cos(θ) / sinθ  [
 Q / Α  (3)

–



(θ)]  2d  υ  cos(θ) / sinθ 

= 2d  cot(θ)

Βπνκέλσο, ε δηαθνξά ησλ ρξφλσλ, Δt , είλαη αλάινγε ηεο παξνρήο, Q , ηνπ πγξνχ.
Μεηξψληαο ην ρξνληθφ δηάζηεκα Δt, ππνινγίδεηαη ε παξνρή ηνπ πγξνχ, Q . Βλαιιαθηηθά,
κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε ζρέζε:
Δt /



= sin(2θ)  υ / d = sin(2θ)  Q / d  A (4)

ε νπνία δίλεη απνηέιεζκα αλεμάξηεην ηεο ηαρχηεηαο ηνπ ήρνπ ζην πγξφ, ηαλ ν
ζσιήλαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθά φπσο ζίδεξνο, αινπκίλην, γπαιί, PVC θιπ. Σα
νπνία επηηξέπνπλ ηε δηάδνζε ησλ ππεξερεηηθψλ θπκάησλ, ηφηε νη κεηαηξνπείο ππεξήρσλ
ηνπνζεηνχληαη ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ ζσιήλα. ηελ πεξίπησζε απηή, θάζε θνξά πνπ
ην ππεξερεηηθφ θχκα ζπλαληά θαηά ηε δηάδνζή ηνπ δηαθνξεηηθφ πιηθφ, έλα κέξνο ηνπ
αλαθιάηαη, ελψ ην ππφινηπν ζπλερίδεη ηε δηάδνζή ηνπ ζην λέν κέζν. Βπνκέλσο, νη
αληίζηνηρνη ππεξερεηηθνί κεηαηξνπείο ηνπ αηζζεηήξα κέηξεζεο παξνρήο ζα ιακβάλνπλ θαη
ηηο αλαθιάζεηο ησλ ππεξερεηηθψλ θπκάησλ ζηηο δηαρσξηζηηθέο επηθάλεηεο ηνπ αηζζεηήξα
θαη απηφ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηνλ αθξηβή ππνινγηζκφ ησλ ρξφλσλ Δt ,
θαη
. Οη αηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο ρξφλνπ κεηάβαζεο κε ππεξήρνπο έρνπλ ην
κεηνλέθηεκα φηη ε αθξίβεηα ησλ κεηξήζεσλ κεηψλεηαη αλ ε ξνή ηνπ πγξνχ είλαη
ζηξνβηιψδεο.
 Αηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο ζηξνβίινπ
ηε δηάηαμε απηή, έλαο ζηξφβηινο κε άμνλα παξάιιειν ζηνλ άμνλα ηνπ ζσιήλα κέζα
ζηνλ νπνίν ξέεη ην κεηξνχκελν πγξφ, είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζην θέληξν ηνπ ζσιήλα θαη
παξεκβάιιεηαη ζηε ξνή ηνπ πγξνχ. Σν πγξφ εμαλαγθάδεηαη ζηνλ ζηξφβηιν λα
πεξηζηξέθεηαη κε ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο αλάινγε ηεο ηαρχηεηαο ξνήο ηνπ πγξνχ. Δ
ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ ζηξνβίινπ κεηξηέηαη κε αληρλεπηή ζέζεο αληηθεηκέλνπ, νπφηε
θάζε θνξά πνπ έλα πηεξχγην πεξλάεη κπξνζηά απφ ηνλ αληρλεπηή ζέζεο παξάγεηαη έλαο
ειεθηξηθφο παικφο. Δ ζπρλφηεηα ηεο παικνζεηξάο πνπ παξάγεηαη είλαη αλάινγε ηεο
ηαρχηεηαο θαη επνκέλσο ηεο παξνρήο ηνπ πγξνχ. Οη αηζζεηήξεο κέηξεζεο παξνρήο
ζηξνβίινπ παξέρνπλ αξθεηά θαιή αθξίβεηα κέηξεζεο, αιιά έρνπλ ην κεηνλέθηεκα φηη
παξεκβάιινληαη ζηε ξνή ηνπ πγξνχ θαη φηη ρξεηάδνληαη κεγαιχηεξνπο ζσιήλεο απφ ην
θαλνληθφ γηα λα ιεηηνπξγήζνπλ.
 Μέηξεζε ξνήο κε ζσιήλα Pitot
Δ ηαρχηεηα ξνήο θαη ε παξνρή ελφο ξεπζηνχ κπνξνχλ λα ππνινγηζηνχλ ρξεζηκνπνηψληαο
έλαλ ζσιήλα Pitot (Pitot tube), κεηξψληαο ηε δηαθνξηθή πίεζε κεηαμχ δχν ζεκείσλ ζηελ
θαηεχζπλζε ηεο ξνήο ηνπ πγξνχ. Δ δηαθνξηθή πίεζε κεηξηέηαη κε αηζζεηήξα πίεζεο πνπ
απνηειείηαη απφ πηεδναληηζηάηεο. χκθσλα κε ηελ εμίζσζε ηνπ Bernoulli, γηα ηε δηάηαμε
κέηξεζεο ξνήο κε ζσιήλα Pitot ηζρχεη ε ζρέζε: = + , φπνπ είλαη ε ζπλνιηθή πίεζε,
ε ζηαηηθή πίεζε θαη ε δπλακηθή πίεζε. Ώπφ ηελ παξαπάλσ ζρέζε πξνθχπηεη:
= +
ρ  / 2 , φπνπ υ είλαη ε ηαρχηεηα ηνπ πγξνχ θαη ρ είλαη ε ππθλφηεηά ηνπ. Βπηιχνληαο ηελ
παξαπάλσ ζρέζε σο πξνο ηελ ηαρχηεηα ηνπ πγξνχ, πξνθχπηεη: υ =
. Δ παξνρή
ππνινγίδεηαη απφ ηελ κεηξνχκελε ηαρχηεηα ξνήο ηνπ πγξνχ ζχκθσλα κε ηε ζρέζε Q = A 
υ.
 Μέηξεζε ξνήο κε ζσιήλα Venturi
Δ ξνή ελφο πγξνχ κπνξεί λα ππνινγηζηεί κεηξψληαο ηε δηαθνξηθή πίεζε ζχκθσλα κε ην
ζσιήλα Venturi. Δ δηαθνξηθή πίεζε κεηξηέηαη κε αηζζεηήξα πίεζεο πνπ απνηειείηαη απφ
πηεδναληηζηάηεο. ηε δηάηαμε κέηξεζεο ξνήο ζχκθσλα κε ην ζσιήλα Venturi, ε παξνρή
ηνπ ξεπζηνχ, Q , ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε ζρέζε Q = C 
 A1 /
,
φπνπ
είλαη νη δηάκεηξνη ηνπ ζσιήλα θαη
,
είλαη νη αληίζηνηρεο δηαηνκέο ηνπ
ζσιήλα ( Α = π  D / 4 ), , είλαη νη πηέζεηο, ρ είλαη ε ππθλφηεηα ηνπ ξεπζηνχ θαη C είλαη
ζηαζεξά πνπ εμαξηάηαη απφ ηηο ηηκέο ησλ δχν δηακέηξσλ ηνπ ζσιήλα, θαζψο θαη ηνπ

ημψδνπο, ηεο ηαρχηεηαο θαη ηεο ππθλφηεηαο ηνπ κεηξνχκελνπ ξεπζηνχ. Σν C θαζνξίδεηαη
θαηά ηε βαζκνλφκεζε ηνπ αηζζεηήξα.

2.5.4.4

Δμίζσζε θακπύιεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ

Έρνληαο βξεη ηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ ζε ζρέζε κε ηνλ πλδπαζκέλν ζηα
πξνεγνχκελα θεθάιαηα, θαη γλσξίδνληαο κέζσ ησλ θαηάιιεισλ παξνρνκέηξσλ ηελ
θαηαλάισζε ησλ κνλάδσλ πξνζπαζήζακε λα βξνχκε ηελ θακπχιε θαηαλάισζεο
θαπζίκνπ. ηελ αξρή επεηδή ηα παξνρφκεηξα κεηξάλε ηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ζε lt/sec
ελψ εκείο έρνπκε ηηκέο ζε MWh έπξεπε λα κεηαηξέςνπκε ηηο κεηξήζεηο ησλ παξνρνκέηξσλ
ζε lt/h. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ πνιιαπιαζηάζακε ηελ ηηκή πνπ είρακε κε ην 3600, πνπ
είλαη ηα δεπηεξφιεπηα πνπ έρεη κηα ψξα, γηα λα θάλνπκε ηελ κνλάδα ζε lt/h. Οπφηε κε απηφ
ηνλ ηξφπν βξίζθνπκε ηελ κέζε σξηαία θαηαλάισζε θαπζίκνπ πνπ ρξεηαδφκαζηε γηα λα
βξνχκε ηελ εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ. Βπίζεο φπσο είπακε θαη ζηνλ θεθάιαην
2.5.4.1 ζεσξνχκε φηη ε κνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ νπζηαζηηθά απνηειείηαη απφ ηεο
αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο πνπ έρνπλ αθνκνηψζεη ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
αηκνζηξνβίινπ, άξα πξέπεη λα βξνχκε ηελ ζπζρέηηζε ηεο θαηαλάισζεο ζηνλ κηζφ
πλδπαζκέλν Κχθιν, πνπ είλαη θαη ε εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πνπ ςάρλνπκε.
Έρνληαο ινηπφλ φια ηα δεδνκέλα πνπ ρξεηαδφκαζηε ζα βξνχκε πξψηα ηελ εμίζσζε
θαηαλάισζεο θαπζίκνπ γηα ηνλ κηζφ πλδπαζκέλν Κχθιν, φηαλ είλαη εληαγκέλνη ν ΏΒΡ6
θαη ν ΏΣΜ1. Δ εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πνπ βξίζθνπκε γηα ηνλ ΏΒΡ6 μερσξηζηά
είλαη y=0.942x2+188.7x+5428 κε R2=0.988 ,φπνπ ρ ε παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 ζε MW θαη y ε
θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ ζε lt, φπσο θαίλεηαη θαη απφ ηελ ζπζρέηηζε πνπ θάλακε ζηελ
Βηθφλα 2-61.

Βηθφλα 2-61:Βμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ΏΒΡ6
Κάλνληαο ηελ ίδηα αθξηβψο δηαδηθαζία γηα ηνλ κηζφ πλδπαζκέλν, δειαδή γηα ηελ
παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ6 κε ηνπ ΏΣΜ1 ζαλ κηα εληαία κνλάδα, βξίζθνπκε ηελ εμίζσζε
θαηαλάισζεο θαπζίκνπ y=1.7519x2+48.719x+6100.9 κε R2=0,9914, φπνπ ρ ε παξαγσγή
ηνπ κηζνχ πλδπαζκέλνπ ζε MW θαη y ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηεο κνλάδαο ζε lt, φπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-62.

Βηθφλα 2-62:Βμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ κηζνχ πλδπαζκέλνπ κε ΏΒΡ6
Ώπφ ηελ εηθφλα θαίλεηαη θαζαξά φηη έρνπκε πνιχ θαιή ηαχηηζε δεδνκέλσλ κε ηελ
εμίζσζε, γεγνλφο πνπ θαίλεηαη θαη απφ ην κεγάιν R2. κσο παξαηεξνχληαη θάπνηεο
απνθιίζεηο θπξίσο ζηηο πνιχ ρακειέο θαη ζηηο πνιχ πςειέο ηηκέο παξαγσγήο, νη νπνίεο
νθείινληαη ζην γεγνλφο φηη νη κνλάδεο φηαλ βξίζθνληαη θνληά ζηα ηερληθά ηνπ ειάρηζηα θαη
κέγηζηα αιιάδνπλ ζπκπεξηθνξά θαζψο θαη φηη κπνξεί λα έρνπκε θαη θάπνηεο ιάζνο
κεηξήζεηο.
Ώθνχ βξήθακε ηελ εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ γηα ηνλ κηζφ πλδπαζκέλν Κχθιν
ζηνλ ζπλδπαζκφ φπνπ παξάγνπλ ν ΏΒΡ6 θαη ν ΏΣΜ1 πξέπεη λα βξνχκε θαη ζηνλ
ζπλδπαζκφ κηζνχ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ΏΒΡ7 θαη ΏΣΜ1 θαη λα βξνχκε πην κνληέιν έρεη
ην κηθξφηεξν ζθάικα. ΐξίζθνπκε ινηπφλ πξψηα ηελ ζπζρέηηζε ζηε θαηαλάισζε γηα ηνλ
αεξνζηξφβηιν φπνπ θαη βξίζθνπκε ηελ εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ
y=1.433x2+167.8x+6140 κε R2=0,992, φπνπ ρ ε παξαγσγή ηνπ ΏΒΡ7 ζε MW θαη y ε
θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ ζε lt, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 2-63.

Βηθφλα 2-63:Βμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ΏΒΡ7
Έρνληαο ινηπφλ ηελ εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ αεξνζηξνβίινπ πξέπεη λα
βξνχκε θαη απηή ηνπ κηζνχ πλδπαζκέλνπ. Κάλνληαο ινηπφλ πάιη ηελ ζπζρέηηζε
παξαγσγήο θαηαλάισζεο, απηή ηελ θνξά γηα ηνλ κηζφ πλδπαζκέλν έρνπκε ηελ εμίζσζε

θαηαλάισζεο θαπζίκνπ y=1.631x2+63.39x+6224.2 κε R2=0.99, φπνπ ρ ε παξαγσγή ηνπ
κηζνχ πλδπαζκέλνπ ζε MW θαη y ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζε lt, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ
Βηθφλα 2-64.

Βηθφλα 2-64:Βμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ κηζνχ πλδπαζκέλνπ κε ΏΒΡ7
Παξαηεξνχκε φηη θαη νη δχν εμηζψζεηο πνπ βξήθακε θαη απφ ηηο δχν πεξηπηψζεηο ηνπ
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ είλαη ζρεδφλ νη ίδηεο κε ηηο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπο λα νθείινληαη ζηηο
απνθιίζεηο πνπ παξαηεξνχληαη ζηελ παξαγσγή ηνπ κηζνχ πλδπαζκέλνπ φηαλ παξάγεη ν
ΏΒΡ6, γηα ηνπο ιφγνπο πνπ είπακε πην πάλσ. Βπεηδή νη δχν αεξνζηξνβηιηθέο κνλάδεο είλαη
ίδηεο, απφ θαηαζθεπήο, πξέπεη λα έρνπλ θαη ηελ ίδηα εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ.
Λφγσ ηνπ φηη ε ζπζρέηηζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ κηζνχ πλδπαζκέλνπ κε ηνλ ΏΒΡ6 έρεη
θάπνηεο έληνλεο απνθιίλνπζεο ηηκέο, νη νπνίεο επεξεάδνπλ ηελ εμίζσζε θαηαλάισζεο
θαπζίκνπ δηαιέγνπκε σο ηειηθή εμίζσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα ηνλ πλδπαζκέλν
Κχθιν απηή πνπ βξήθακε απφ ηελ ζπζρέηηζε παξαγσγήο ηνπ κηζνχ πλδπαζκέλνπ φηαλ
ιεηηνπξγεί ν ΏΒΡ7.

2.6 Σερληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδσλ Κξήηεούλνςε
Γηα λα έρνπκε νινθιεξσκέλε εηθφλα γηα ηηο ζεξκηθέο κνλάδεο θαη ηελ ιεηηνπξγία ηνπο
παξαζέηνπκε ζηνπο Πίλαθαο 2-19 θαη Πίλαθαο 2-20 ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. Με ηνλ ηξφπν απηφ γίλεηαη θαη πην αληηιεπηφ ην εχξνο θαη νη
δπλαηφηεηεο ηνπ πζηήκαηνο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο Κξήηεο.

ΜΟΝΏΑΏ

Un

Sn

Min

Max

(kV)

(MVA)

MW

MW

Uprate

Downrate

MW
per MW per
hour
hour
10
10

ΏΣΜ 1 ΛΕΝ

15,75

7,8

3,9

6,2

ΏΣΜ 2 ΛΕΝ

15,75

18,75

7

15

10

10

ΏΣΜ 3 ΛΕΝ

15,75

18,75

7

15

10

10

ΏΣΜ 4 ΛΕΝ

6,3

31,25

15

25

19

19

ΏΣΜ 5 ΛΕΝ

6,3

31,25

16

25

19

19

ΏΣΜ 6 ΛΕΝ

6,3

31,25

16

25

19

19

DIESEL 1 ΛΕΝ

10

15,3

3

11,8

11

12

DIESEL 2 ΛΕΝ

10

15,3

3

11,8

11

12

DIESEL 3 ΛΕΝ

10

15,3

3

11,8

11

12

DIESEL 4 ΛΕΝ

10

15,3

3

11,8

11

12

ΏΒΡ 1 ΛΕΝ

6,3

19,1

3

15

11

15

ΏΒΡ 2 ΛΕΝ

6,3

19,1

7

41

41

41

ΏΒΡ 3 ΛΕΝ

6,3

19,1

3

13

13

13

ΏΒΡ 4 ΛΕΝ

6,3

19,1

5

27,5

26

27

ΏΒΡ 5 ΛΕΝ

6,3

19,1

5

27,5

26

27

ΏΒΡ 6 .Κ

11,5

97,5

17

61,5

26

28

ΏΒΡ 7 .Κ

11,5

97,5

17

61,5

26

28

ΏΒΡ 1 ΥΏΝΕΏ

6,3

21,3

3

14

13

14

ΏΒΡ 4 ΥΏΝΕΏ

11

26,75

3

18,8

18

18

ΏΒΡ 5 ΥΏΝΕΏ

11

39,8

5

28

23

28

ΏΒΡ 11 ΥΏΝ

11,5

79

6

58

46

58

ΏΒΡ 12 ΥΏΝ

11,5

79

6

58

46

58

ΏΒΡ 13 ΥΏΝ

11,5

79

5

28

27

28

DIESEL1 ΏΘΒΡ

11

16

22,5

43,4

28

30

DIESEL2 ΏΘΒΡ

11

16

22,5

43,4

28

30

ΏΣΜ1 ΏΘΒΡ

6,3

21

25

50

40

50

ΏΣΜ2 ΏΘΒΡ

6,3

21

25

50

40

50

Πίλαθαο 2-19: Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδσλ Κξήηεο

ΜΟΝΏΑΏ

ΏΣΜ 1 ΛΕΝ
ΏΣΜ 2 ΛΕΝ
ΏΣΜ 3 ΛΕΝ
ΏΣΜ 4 ΛΕΝ
ΏΣΜ 5 ΛΕΝ
ΏΣΜ 6 ΛΕΝ
DIESEL 1
ΛΕΝ
DIESEL 2
ΛΕΝ
DIESEL 3
ΛΕΝ
DIESEL 4
ΛΕΝ
ΏΒΡ 1 ΛΕΝ
ΏΒΡ 2 ΛΕΝ
ΏΒΡ 3 ΛΕΝ
ΏΒΡ 4 ΛΕΝ
ΏΒΡ 5 ΛΕΝ
ΏΒΡ 6 .Κ
ΏΒΡ 7 .Κ
ΏΒΡ
1
ΥΏΝΕΏ
ΏΒΡ
4
ΥΏΝΕΏ
ΏΒΡ
5
ΥΏΝΕΏ
ΏΒΡ
11
ΥΏΝ
ΏΒΡ
12
ΥΏΝ
ΏΒΡ
13
ΥΏΝ
DIESEL1
ΏΘΒΡ
DIESEL2
ΏΘΒΡ
ΏΣΜ1
ΏΘΒΡ
ΏΣΜ2
ΏΘΒΡ

Σηκή
θαπζίκνπ
fuel costi
(€/kg-lt)

θαχζηκν

0,001
442.8
442.8
964.12
0
0
253.51

0,5379
0,5379
0,5379
0,5379
0,5379
0,5379
0,5379

καδνχη
καδνχη
καδνχη
καδνχη
καδνχη
καδνχη
καδνχη

134.16

253.51

0,5379

καδνχη

2.8859

134.16

253.51

0,5379

καδνχη

0.0001

2.8859

134.16

253.51

0,5379

καδνχη

0.0001
0.0001
0,0001
0,2182
0,001
0.001
0.001
0

0.4754
0.4754
0,2533
-7.1804
0,3605
1.7519
1.6315
0,01

280.96
280.96
197,65
329.24
196,29
48,719
63.39
267

1990.7
1990.7
2418
986.77
1675,8
6100,9
6224.2
2170

0.9899
0.9899
0.9899
0.9899
0.9875
0.9875
0.9875
0.9875

diesel
diesel
diesel
diesel
diesel
diesel
diesel
diesel

0

0,01

219

2865

0.9875

diesel

0

0,001

275

3757

0.9875

diesel

0,001

0.209

219.2

3966

0.9875

diesel

0,001

0.209

219.2

3966

0.9875

diesel

0,001

0,3605

196,29

1675,8

0.9875

diesel

0,017

-1,3

222,6

0,27

0.5504

καδνχη

0,017

-1,3

222,6

0,27

0.5504

καδνχη

0.0001

0.2395

194.22

1321.3

0.5504

καδνχη

0.0001

0.2395

194.22

1321.3

0.5504

καδνχη

Cubcoeffi

Sqcoeffi

Lincoeffi

Constcoeffi

(Kg/MWh3)

(Kg/MWh2)

(Kg/MWh)

Kg-lt

17,377
0.001
0.001
0.001
0,092
0,092
0.0001

-167,2
3.8792
3.8792
0.4127
-4,166
-4,166
2.8859

727,6
226.62
226.62
253.46
300,58
300,58
134.16

0.0001

2.8859

0.0001

Πίλαθαο 2-20: Οηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδσλ Κξήηεο
Σα δεδνκέλα απηά ζα ηα ρξεζηκνπνηήζνπκε παξαθάησ ζην θεθάιαην 4 φπνπ ζα ειέγμνπκε
αλ ε θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ησλ Υαλίσλ
είλαη νηθνλνκηθά πην ζπκθέξνπζα απφ ηελ παιαηφηεξε.

2.7 Μνλάδεο Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο
εκαληηθά είλαη ηα πνζνζηά ηεο εγθαηεζηεκέλεο παξαγσγήο απφ κνλάδεο Ώ.Π.Β. ζηε
Κξήηε. Δ Κξήηε είλαη έλα λεζί κε πινχζην ειηαθφ θαη αηνιηθφ δπλακηθφ. πλεπψο απηφ
απνηειεί ζεκαληηθφ θίλεηξν γηα ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πνπ ζέινπλ λα επελδχζνπλ ζηηο
Ώ.Π.Β. ηνλ Πίλαθαο 2-21 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ κνλάδσλ
Ώ.Π.Β., νη νπνίεο είλαη δηαζπλδεδεκέλεο ζην δίθηπν ηεο Κξήηεο ζχκθσλα κε ην
πιεξνθνξηαθφ δειηίν ηεο Α.Β.Δ. γηα ην έηνο 2014.
ΝΔΕ
ΚΡΔΣΔ
ΤΝΟΛΟ
Μ.Α.Ν

ΒΓΚΏΣΒΣΔΜΒΝΔ ΕΥΤ (MW)
Ώ/Π
Φ/ΐ
ΐΕΟΜΏΓΏ
183,54
74,70
0,4
287,32
115,77
-

ΤΑΡΟΔΛΒΚΣΡΕΚΏ
0,3
-

ΤΝΟΛΟ ΏΠΒ
258,94
403,79

Πίλαθαο 2-21: Βγθαηεζηεκέλε ηζρχο Ώ.Π.Β. Κξήηεο 2014
Ώμίδεη λα ζεκεησζεί εδψ φηη ε ζπλνιηθή ζπκκεηνρή ησλ Ώ.Π.Β. ζηελ Κξήηε αγγίδεη
πεξίπνπ ην 20% ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο, ην νπνίν είλαη ζρεηηθά κεγάιν πνζνζηφ αλ
ζπκπεξηιάβεη θαλείο φηη νη Ώ.Π.Β. δελ έρνπλ ζηαζεξή ξνή ζηελ παξαγσγή ηνπο.

2.7.1 Μηθξά Τδξνειεθηξηθά
Σα πδξνειεθηξηθά εξγνζηάζηα είλαη ηθαλά γηα κεγάιε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
αξθεί λα ππάξρεη αξθεηά θαιή ξνή λεξνχ είηε απφ πνηάκη είηε απφ θάπνηα ηερλεηή ιίκλε.
ηελ Κξήηε επεηδή δελ ππάξρνπλ κεγάια πνηάκηα φκσο ππάξρνπλ κεξηθά πνπ κε ηερλεηέο
ιίκλεο κπνξνχλ λα έρνπλ θάπνηα έζησ θαη κηθξή παξαγσγή γηα λα ζπκβάιινπλ ζηελ
αλαθνχθηζε ηεο δήηεζεο.
ηνλ Ννκφ Υαλίσλ, ζηηο πεξηνρέο ηεο Ώγπηάο θαη Ώικπξνχ, βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλνη νη
δχν Μηθξνί Τδξνειεθηξηθνί ηαζκνί (Μ.ΤΔ.), ηεο Κξήηεο. Ο πξψηνο Μ.ΤΔ.. είλαη έλαο
απφ ηνπο παιαηφηεξνπο πδξνειεθηξηθνχο ζηαζκνχο ηεο ρψξαο θαζψο μεθίλεζε λα
ιεηηνπξγεί ην 1929. Ο Μ.ΤΔ.. Ώγπηάο, θαηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ, δηέζεηε ηξεηο
κνλάδεο ησλ 0,30 ΜW. Δ ιεηηνπξγία ηνπ φκσο έιαβε ηέινο ζηηο 23 ΜαΎνπ 2009, φπνπ θαη
νινθιεξψζεθε ε παξαρψξεζε ηνπ Μ.ΤΔ.. Ώγπηάο θαη ησλ εθηάζεσλ ηνπ, ζηε Ννκαξρία
Υαληψλ κε ζθνπφ ηελ πιήξε πεξηβαιινληηθή αλαβάζκηζε ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο.
Βπνκέλσο απηή ηε ζηηγκή ν κνλαδηθφο Μ.ΤΔ.. πνπ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία είλαη ζηε
πεξηνρή ηνπ Ώικπξνχ, ζην δήκν Γεσξγηνχπνιεο. Ο ελ’ ιφγσ ηαζκφο Παξαγσγήο
απνηέιεζε ην δεχηεξν έξγν εθκεηάιιεπζεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην λεζί θαζψο
μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί απφ ην 1954. Ο Μ.ΤΔ. Ώικπξνχ αμηνπνηεί κέξνο απφ ηηο απνξξνέο
ησλ Λεπθψλ Οξέσλ, νη νπνίεο ζπγθεληξψλνληαη ζηε ιίκλε ηνπ Ώικπξνχ, ε νπνία δείρλεηαη
ζηελ Βηθφλα 2-65. Αηαζέηεη κία κνλάδα ησλ 0,30 ΜW ηεο νπνίαο ε κέζε εηήζηα παξαγσγή
ελέξγεηαο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηηο 1,25 GWh. Ώμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ηα πεξηβαιινληηθά
θαη θνηλσληθά νθέιε ηνπ πδξνειεθηξηθνχ έξγνπ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθά θαζψο ζηελ
πεξηνρή ηνπ θξάγκαηνο έρεη δεκηνπξγεζεί πδξνβηφηνπνο, ελψ ε ιεηηνπξγία ηνπ Μ.ΤΔ..
ζπκβάιιεη ζηελ απνθπγή εθπνκπήο ξχπσλ CO2 θαηά 1.250 ηφλνπο εηεζίσο.

Βηθφλα 2-65: Λίκλε ζηνλ Ώικπξφ

2.7.2 Μνλάδεο Παξαγσγήο Βηνκάδαο
ηελ Κξήηε ππάξρνπλ δχν κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηναέξην θαη
βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζηνπο δχν βηνινγηθνχο θαζαξηζκνχο
ηεο Αεκφζηαο
Βπηρείξεζεο Όδξεπζεο - Ώπνρέηεπζεο (Α.Β.Τ.Ώ) ησλ Υαλίσλ θαη ηνπ Δξαθιείνπ
αληίζηνηρα. Οη κνλάδεο απηέο ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ θάιπςε ησλ εζσηεξηθψλ
θαηαλαιψζεσλ ησλ δχν βηνινγηθψλ θαζαξηζκψλ. Δ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ησλ
δχν απηψλ κνλάδσλ παξαγσγήο είλαη ίζε κε 0,40 MW. Δ κνλάδα βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ
ησλ Υαλίσλ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 2-66.

Βηθφλα 2-66: ΐηνινγηθφο θαζαξηζκφο Υαλίσλ

2.7.3 Αηνιηθά Πάξθα
Δ Κξήηε είλαη έλα λεζί κε αξθεηά πςειφ αηνιηθφ δπλακηθφ ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο
έθηαζήο ηεο. Ώπηφ δηθαηνινγεί θαη ηνλ κεγάιν αξηζκφ εγθαηαζηάζεσλ αηνιηθψλ πάξθσλ
αιιά θαη ην ελδηαθέξσλ επελδπηψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε αθφκε πεξηζζφηεξσλ. Παξαθάησ
παξνπζηάδεηαη, ζηελ Βηθφλα 2-67 ν ράξηεο ηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο Κξήηεο φπσο
αλαπηχρζεθε απφ ην εξγαζηήξην αηνιηθήο ελέξγεηαο θαη ζχλζεζεο ελεξγεηαθψλ
ζπζηεκάησλ ηνπ Σ.Β.Ε Κξήηεο, βάζε κεηξήζεσλ αλεκνινγηθψλ δεδνκέλσλ, νη νπνίεο
ειήθζεζαλ απφ πεξηζζφηεξα ησλ νγδφληα ζεκείσλ ζην λεζί.

Βηθφλα 2-67: Ώλεκνινγηθφο ράξηεο Κξήηεοxxv

Παξαηεξνχκε φηη ην θαιχηεξν αηνιηθφ δπλακηθφ ην έρεη ν λνκφο Λαζηζίνπ θαη γηα απηφ
ηνλ ιφγν ηα πεξηζζφηεξα αηνιηθά πάξθα ππάξρνπλ εθεί, φπσο θαη ην πξψην αηνιηθφ πάξθν
πνπ θηηάρηεθε πνηέ ζηελ Κξήηε απηφ ηεο κνλήο Σνπινχ ζηελ εηεία.
ήκεξα ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο αηνιηθψλ πάξθσλ ζην λεζί αληηζηνηρεί ζε 183,54 MW ελψ
αλακέλεηαη λα θηάζεη θαη λα μεπεξάζεη ηα 200 ΜW κέζα ζηελ επφκελε ηεηξαεηία. Δ
εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ Ώ/Π ζχκθσλα κε ην έηνο 2010 ήηαλ ίζε κε
477.938,8 MWh θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ
ηθαλνπνίεζε ηεο δήηεζεο γηα ην ίδην έηνο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 16,7% πεξίπνπ. Γηα ην
έηνο 2014, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΑΒΑΑΔΒ απφ ηνλ Φεβξνπάξην κέρξη θαη ηνλ
Ενχιην, είρακε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο 210.443,01 MWh θαη ε ζπλεηζθνξά ηεο
ελέξγεηαο απηή ζηελ δήηεζε ηνπ θνξηίνπ είλαη πεξίπνπ 18%.
ηνλ Πίλαθαο 2-22 θαίλνληαη ηα εγθαηεζηεκέλα πάξθα θαζψο θαη ε ηζρχο πνπ έρνπλ.
Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα
Λαζίζη
Δξάθιεην
Υαληά
Ρέζπκλν

Ώξηζκφο Πάξθσλ
14
6
4
1

Βγθαηεζηεκέλε Εζρχο (MW)
98,90
41,40
26,45
7,20

Πίλαθαο 2-22: Ώηνιηθά Πάξθα θαη ηζρχο ηνπο ζηελ Κξήηε

2.7.4 Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα
πσο είλαη γλσζηφ, ε Κξήηε είλαη έλα λεζί κε πινχζην ειηαθφ δπλακηθφ. Έηζη ν κεγάινο
αξηζκφο Φ/ΐ εγθαηαζηάζεσλ πνπ έρεη αδεηνδνηεζεί κε ην παξφλ ζεζκηθφ πιαίζην xxvi
πξφθεηηαη λα αιιάμεη ζεκαληηθά ην ελεξγεηαθφ θαηεζηεκέλν ηνπ λεζηνχ, κε ηελ δηείζδπζε
ησλ θσηνβνιηατθψλ ζην ΔΒ ηεο Κξήηεο λα απμάλεηαη ζπλερψο. Σν ελδηαθέξνλ ησλ
επελδπηψλ γηα είλαη κεγάιν κε απνηέιεζκα ε εγθαηεζηεκέλε ηζρχο Φσηνβνιηατθψλ
πζηεκάησλ ζην λεζί, λα έρεη απμεζεί ξαγδαία ηα ηειεπηαία ρξφληα. ηνλ Πίλαθαο 2-23
παξνπζηάδεηαη ε αδεηνδνηεκέλε ηζρχο γηα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα αλά Πεξηθεξεηαθή
ελφηεηα.
Πεξηθεξεηαθή Βλφηεηα
Δξάθιεην
Υαληά
Λαζίζη
Ρέζπκλν
χλνιν

Ώξηζκφο Ώδεηνδνηεκέλσλ Φ/ΐ
501
200
262
241
1.204

Εζρχο Ώδεηνδνηεκέλσλ Φ/ΐ
35,91
14,75
19,9
18,26
88,82

Πίλαθαο 2-23: Ώξηζκφο θαη ηζρχο Φ/ΐ πάξθσλ Κξήηεο
Χο ην ηέινο ηνπ 2010 απφ ηα 88,82 MW ηεο ζπλνιηθήο αδεηνδνηεκέλεο ηζρχνο
Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ, είραλ εγθαηαζηαζεί ηα 30,75 MW. Δ πλνιηθή παξαγφκελε
ελέξγεηα απφ Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα γηα ην ίδην έηνο έθηαζε ηηο 22.314,93 MWh. Γηα ην
έηνο 2014, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ ΑΒΑΑΔΒ απφ ηνλ Φεβξνπάξην κέρξη θαη ηνλ
Ενχιην, είρακε ζπλνιηθή παξαγσγή ελέξγεηαο 76.644,28 MWh πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ
ην 6,5% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο ηνπ λεζηνχ. Δ ξαγδαία αχμεζε ηεο παξαγσγήο απηήο
νθείιεηαη κελ ζην γεγνλφο φηη πνιιά πάξθα εκθαλίζηεθαλ ζε φιν ην λεζί αιιά θαη ιφγσ
ηεο ξαγδαίαο αχμεζεο ησλ Φσηνβνιηατθψλ πάλει ζε ηαξάηζεο ζπηηηψλ, θαηλφκελν πνπ
παξαηεξείηαη ζε φιε ηελ Βιιάδα.

ηελ Βηθφλα 2-68 θαίλεηαη κία γεσγξαθηθή απεηθφληζε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ
αδεηνδνηεκέλσλ εγθαηαζηάζεσλ Φ/ΐ ηαζκψλ ζην λεζί ηεο Κξήηεο. Ώπφ ην πιήζνο ησλ
αδεηνδνηεκέλσλ έξγσλ ζηε γεσγξαθηθή έθηαζε ηνπ λεζηνχ δηαπηζηψλεηαη φηη νη καλάδεο
παξαγσγήο Φ/ΐ αλακέλεηαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ ξφιν ζην ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο
ηεο Κξήηεο κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ δηείζδπζεο, θαη ζεκαληηθά κεγάιν αξηζκφ απνθπγήο
ξχπσλ.

Βηθφλα 2-68: Γεσγξαθηθή ηνπνζέηεζε Φ/ΐ πάξθσλ ζηελ Κξήηεxxvii

3

Πεξηγξαθή κεζνδνινγίαο πξνβιήκαηνο -Αλαθαηαλνκή θνξηίνπ
ζηηο κνλάδεο

ε απηφ ην θεθάιαην ηεο παξνχζαο πηπρηαθήο κέλεη λα εμεηάζνπκε θαηά πφζν ε εμίζσζε
θακπχιεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηεο κνλάδαο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ Υαλίσλ, πνπ
βξήθακε ζην θεθάιαην 2.5.4.4, νδεγεί ζε πην νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα απφ εθείλε πνπ
ππήξρε πξηλ απφ ηελ δηθή καο κνληεινπνίεζε. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ ζα πξέπεη πξψηα λα
βξνχκε έλα ηξφπν λα αιιάμνπκε ηκήκα ηεο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ πνπ ήδε ππάξρεη θαη
λα θαηαλέκνπκε μαλά ην θνξηίν. Ώπηφ ην θάλνπκε κεηψλνληαο πξψηα ηελ παξαγσγή φισλ
ησλ κνλάδσλ πνπ είλαη εληαγκέλεο ζε έλα πνζνζηφ ηεο ππάξρνπζαο παξαγσγήο ηνπο, θαη
κεηά γηα λα θαιχςνπκε ην ππφινηπφ θνξηίν βξίζθνπκε αλεβάδνπκε ηελ παξαγσγή ησλ
κνλάδσλ πνπ είρακε κεηψζεη ψζηε λα θαιχςνπλ ην θνξηίν βέιηηζηα.

3.1 Αλαθαηαλνκή θνξηίνπ ζηηο κνλάδεο
Γηα λα ειέγμνπκε αλ ε εμίζσζε θακπχιεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πνπ βξήθακε γηα ηελ
κνλάδα ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ είλαη πην ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά ρξεηαζηήθακε ηα
ζηνηρεία παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ ηνπ πζηήκαηνο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο Κξήηεο. Έρνληαο
ηα ζηνηρεία παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ θαζψο θαη ην θνξηίν πνπ ηθαλνπνηνχλ θάλακε ηελ
εμήο κεζνδνινγία ε νπνία έρεη δχν ζηάδηα.
ην πξψην ζηάδην ζηφρνο είλαη ε κείσζε ηεο παξαγσγήο θάζε κνλάδαο γηα λα επηηεπρζεί
ην κέγηζην δπλαηφ φθεινο γηα ην ζχζηεκα πνπ ζα πξνθχςεη κεηά απφ ηελ βέιηηζηε
αλαθαηαλνκή ηεο παξαγσγήο πνπ κεηψζεθε. Σν ζεκαληηθφ ζε απηφ ην θνκκάηη είλαη φηη δελ
κεηψλνπκε ηελ παξαγσγή φισλ ησλ κνλάδσλ ζην ίδην πνζνζηφ αιιά αλάινγα κε ηηο

ιεηηνπξγίεο ηνπο. Έηζη ινηπφλ ζηηο κνλάδεο βάζεηο, πνπ απνηεινχληαη ζην .Δ.Β. Κξήηεο
απφ ηεο αηκνκνλάδεο ησλ ζηαζκψλ Ληλνπεξακάησλ θαη Ώζεξηλφιαθνπ, κεηψλνπκε ηελ
παξαγσγή ηνπο ζην 85% ηεο αξρηθήο ηνπο παξαγσγήο, ελψ ζε φιεο ηηο ππφινηπεο
κεηψλνπκε ηελ παξαγσγή ηνπο ζην 70% ηεο αξρηθήο ηνπο παξαγσγήο. Μεηψλνληαο ηελ
παξαγσγή βέβαηα ειέγρνπκε πάληα ψζηε θακία κνλάδα λα κελ έρεη παξαγσγή θάησ ηνπ
ηερληθνχ ηεο ειαρίζηνπ.
Σν δεχηεξν ζηάδην ηεο κειέηεο απνηειείηαη απφ κηα νηθνλνκηθή θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ
ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο Κξήηεο. ηελ Βηθφλα 3-1 θαίλεηαη ζρεκαηηθά ην ηη ζα θάλεη ν θψδηθαο
ζπλνιηθά, δειαδή ζηελ αξρή ζα κεηψζνπλ φιεο νη κνλάδεο ηελ παξαγσγή θαη κεηά ζα γίλεη
μαλά νηθνλνκηθή θαηαλνκή. Με απηφ ηνλ ηξφπν δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηηο πην θζελέο
κνλάδεο λα απμήζνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο θαη ζηηο πην αθξηβέο λα ηε κεηψζνπλ ζε ζρέζε κε
ηελ παξαγσγή πνπ είραλ πξηλ ηελ αλαθαηαλνκή απηή.

Βηθφλα 3-1: ΐέιηηζηε θάιπςε ηεο δήηεζεο
Ώπηφ πνπ πξνζπαζνχκε λα επηηχρνπκε ζε απηφ ην ζηάδην είλαη λα βειηηζηνπνηήζνπκε ηελ
νηθνλνκηθή θαηαλνκή πνπ είρακε πξηλ απμάλνληαο ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ πνπ έρνπλ
ηελ νηθνλνκηθφηεξε παξαγσγή ηζρχνο. Έηζη ινηπφλ ζα θαηαζθεπάζνπκε ην βέιηηζην
δηάλπζκα κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ x ην νπνίν απηή ηελ θνξά πξνζηίζεηαη
ζηελ παξαγσγή κεηά ηελ κείσζε, φπσο θαίλεηαη θαη ζηελ ζρέζε (3.1).
T

gen _ max_ num

t 1

i 1

F ( x, t )  



f (dpg (i, t )  x(i, t ))

(3.1)

Παξνκνίσο κε ηελ πξψηε νηθνλνκηθή θαηαλνκή, ηζρχνπλ θαη εδψ παξφκνηνη πεξηνξηζκνί,
νη νπνίνη θαίλνληαη παξαθάησ.
Pgi min  dpg (i, t )  x(i, t )
dpg (i, t )  x(i, t )  Pgi

(3.2)

max

(3.3)

dpg (i, t )  x(i, t )  dpg (i, t 1)  x(i, t 1)  up _ ratei
dpg (i, t  1)  x(i, t  1)  dpg (i, t )  x(i, t )  down _ ratei

(3.6)
0  x(i, t )
max
 Pgi   (dpg (i, t )  x(i, t ))  Spin _ res(t )
i

i

(3.4)
(3.5)

(3.7)
(3.8)

Γηα ηελ θαιχηεξε θαηαλφεζε ην πσο αθξηβψο δνπιεχεη ν αιγφξηζκνο αλαθαηαλνκήο
θνξηίνπ παξαζέηνπκε ζηελ Βηθφλα 3-2 ην δηάγξακκα ξνήο ηνπ.

Βηθφλα 3-2:Αηάγξακκα ξνήο αιγνξίζκνπ αλαθαηαλνκήο θνξηίνπ

3.2 Πεξηγξαθή ιεηηνπξγίαο ηνπ θώδηθα
Καιφ ζε απηφ ην ζεκείν είλαη λα εμεγήζνπκε ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν θάλακε ηελ
αλαθαηαλνκή θνξηίνπ ππνινγηζηηθά. Γηα λα θάλνπκε ηελ αλαθαηαλνκή ινηπφλ
πινπνηήζακε έλα πξφγξακκα ζε γιψζζα Matlab ην νπνίν έρεη ηα εμήο ζηάδηα
ιεηηνπξγηθφηεηαο. Σν πξψην ζηάδην, πνπ βξίζθεηαη θαη ζηελ αξρή ηνπ θψδηθα είλαη απηφ
ζην νπνίν γίλεηαη ε αλάγλσζε φισλ ησλ δεδνκέλσλ πνπ ρξεηάδνληαη, φπσο ε πξνεγνχκελε
παξαγσγή θαζψο θαη νη εμηζψζεηο ησλ κνλάδσλ, θαη γίλεηαη έιεγρνο αλ ηα δεδνκέλα είλαη
ζσζηά θαη ινγηθά, π.ρ. αλ ππάξρεη κνλάδα πνπ έρεη παξαγσγή θάησ ηνπ ηερληθνχ ηεο
ειαρίζηνπ ηφηε ηελ ζεσξνχκε ζβεζηή. Σα δεδνκέλα παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ πνπ
ρξεζηκνπνηνχκε, δειαδή πξηλ απφ ηελ αλαθαηαλνκή, είλαη φιεο νη κεηξήζεηο ηζρχνο πνπ
έρνπλ γίλεη γηα θάζε ψξα θάζε κήλα θαη έρνπλ ηελ κνξθή πνπ θαίλεηαη ζηηο Βηθφλα 3-3 θαη
Βηθφλα 3-4.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑatm2lin atm3lin atm4lin atm5lin atm6lin DIESEL 2DIESEL 3DIESEL 4diesel
1/8/2010
9,7
12,4
22,72
20,3
18,5
9,44
9,7
9,67
1/8/2010
7,8
8,5
18
17,1
18,62
9,45
9,7
9,7
1/8/2010
7,5
7,5
17,37
16,8
18,59
9,44
9,7
9,66
1/8/2010
7,6
7,6
17,31
16,8
18,53
9,46
9,7
9,69
1/8/2010
7,9
7,6
17,39
16,8
18,52
4,34
9,7
9,63
1/8/2010
8,1
7,8
17,39
16,8
18,62
2
9,9
9,88
1/8/2010
7,9
7,6
17,38
16,8
18,71
2
9,8
9,78

0
0
0
0
0
0
0

aer2lin aer3lin
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Βηθφλα 3-3:Μνξθή πεγαίσλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο 1
aer12xan aer13xan atm1ather atm2ather diesel1ather diesel2ather φορτίο
2
0,3
42,1
34,05
44,9
44,79
360,6
2
0,3
32,9
26,69
45
44,96
329,1
2
0,3
23,3
18,89
44,9
44,89
307,19
2
0,3
23,3
18,8
36,9
36,85
291,89
2
0,3
23,2
18,8
32,7
32,84
276,98
2
0,3
23,3
18,8
32,6
33,07
266,45
2
0,3
23,4
18,8
33
33,01
263,8
2
0,3
23,4
18,8
39,3
39,39
280,16
2
0,3
26,8
18,8
44,9
45,06
306,53
2
0,3
36,6
18,8
45
44,97
333,54

Βηθφλα 3-4:Μνξθή πεγαίσλ δεδνκέλσλ παξαγσγήο 2
Βπίζεο ηα ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ κνλάδσλ ηα πεξλάκε κέζσ ηνπ
αξρείνπ indat ην νπνίν έρεη ηελ κνξθή φπσο θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 3-5.

Βηθφλα 3-5:Σερληθά θαη νηθνλνκηθά ραξαθηεξηζηηθά κνλάδσλ Κξήηεο αξρείν indat
Οη ζηήιεο πνπ πεξηέρεη ην αξρείν indat απφ ηα αξηζηεξά πξνο ηα δεμηά είλαη: ηερληθφ
ειάρηζην ηεο εθάζηνηε κνλάδαο, ηερληθφ κέγηζην ηεο κνλάδαο, νη ζπληειεζηέο ηεο
θακπχιεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ δειαδή ν θπβηθφο ζπληειεζηήο Cubcoeffi (kg/MWh3),
ηεηξαγσληθφο ζπληειεζηήο Sqcoeffi (kg/MWh2), γξακκηθφο ζπληειεζηήο Lincoeffi
(kg/MWh), ν ζηαζεξφο φξνο Constcoeffi (kg-lt), ε ηηκή θαπζίκνπ ζε €/kg-lt, ην θφζηνο
εθθίλεζεο ησλ κνλάδσλ ζε €, ν ζπληειεζηήο εθεδξείαο, ν ξπζκφο κείσζεο θνξηίνπ

downrate ζε MW θαη ν ξπζκφο αλάιεςεο θνξηίνπ uprate ζε MW. Ώλαιπηηθά φια ηα
ζηνηρεία ησλ κνλάδσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε κπνξείηε λα ηα δείηε ζηνλ Πίλαθαο 2-20.
ην δεχηεξν θαη βαζηθφηεξν ζηάδην ηνπ θψδηθα θαινχκε ηελ ζπλάξηεζε opt ε νπνία καο
βξίζθεη ηελ βέιηηζηε αλαθαηαλνκή ζηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ. Οπζηαζηηθά ζηελ
ζπλάξηεζε opt θαινχκε ηελ ζπλάξηεζε πνπ ππάξρεη ζην toolbox ηεο matlab ηελ
fminconxxviii ζηελ νπνία δίλνπκε σο φξηζκα ηελ ζπλάξηεζε κε βάζε ηελ νπνία ζέινπκε λα
θάλνπκε ηελ αλαθαηαλνκή, θαζψο θαη ηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ θαηλνχξγηα αλαθαηαλνκή
πνπ ζα θάλεη. Δ εμίζσζε πνπ είλαη ε βάζε κε ηελ νπνία ζα γίλεη ε αλαθαηαλνκή είλαη ε
γλσζηή εμίζσζε θαηαλάισζεο θακπχιεο ζηελ γεληθή ηεο κνξθή y=Ax3+Bx2+Cx+D
πνιιαπιαζηαζκέλε κε ηελ ηηκή ηνπ θαπζίκνπ πνπ θαίεη ε αληίζηνηρε κνλάδα, ψζηε ε
αλαθαηαλνκή λα γίλεηαη κε ηνλ βέιηηζην νηθνλνκηθφ ηξφπν. Οη πεξηνξηζκνί πνπ
ρξεζηκνπνηνχκαη είλαη πεξηζζφηεξν γηα λα δηαζθαιίζνπκε φηη ε θαηλνχξγηα παξαγσγή ησλ
κνλάδσλ ζα είλαη ινγηθή. Γηα ην ιφγν απηφ έρνπκε βάιεη πεξηνξηζκφ νη κνλάδεο λα κελ
έρνπλ αξλεηηθή παξαγσγή, λα κελ έρνπλ παξαγσγή κηθξφηεξε ηνπ ηερληθνχ ηνπο ειάρηζηνπ
ή κεγαιχηεξε ηνπ ηερληθνχ ηνπο κέγηζηνπ, ε παξαγσγή ηνπο απφ ψξα ζε ψξα λα κελ
παξαβηάδεη ην uprate ή ην downrate αληίζηνηρα θαη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ λα κελ
μεπεξλάεη ην αληίζηνηρν θνξηίν πνπ είρακε γηα ηελ ψξα απηή. Οη πεξηνξηζκνί απηνί
πεξηγξάθηεθαλ ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην θαη αλαθέξνληαη ζηηο εμηζψζεηο 3.2 έσο θαη 3.7.
Σν ηξίην ζηάδην ηνπ θψδηθα είλαη εθείλν πνπ θάλνπκε ηελ ηειηθή επεμεξγαζία ησλ
κεηαβιεηψλ πνπ ζα ειέγμνπκε αξγφηεξα γηα λα δνχκε αλ ε κνληεινπνίεζε καο είλαη
ζπκθέξνπζα νηθνλνκηθά. Οπζηαζηηθά έρνληαο θξαηήζεη θαη ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ
πξηλ ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ νκαδνπνηνχκε ηελ παξαγσγή, ην θφζηνο θαη ηελ
θαηαλάισζε θαπζίκνπ, π.ρ. αλά εξγνζηάζην, θαη ηα ζπγθξίλνπκε κε ηα δεδνκέλα πνπ
έρνπκε κεηά ηελ αλαθαηαλνκή ηεο παξαγσγήο. Ώθνχ νκαδνπνηήζνπκε ηελ παξαγσγή, κε
ηα θξηηήξηα πνπ είπακε πην πξηλ, απνζεθεχνπκε ηηο κεηαβιεηέο καο ζε αξρεία excel ψζηε
λα κπνξνχλ κεηά λα κειεηεζνχλ πεξαηηέξσ ή λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ ξχζκηζε ξνήο
ελέξγεηαο. Πην ζπγθεθξηκέλα νη νκαδνπνηήζεηο ησλ δεδνκέλσλ πνπ έρνπκε θάλεη σο πξνο
ηελ παξαγσγή θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 3-1.
Οκαδνπνίεζε σο πξνο ηελ παξαγσγή
αλά εξγνζηάζην
αλά είδνο κνλάδαο
Ληλνπεξάκαηα
Ώηκνί
Υαληά
Ώεξνζηξφβηινη
Ώζεξηλφιαθνο
Diesel
πλδπαζκέλνο

αλά ηχπν κνλάδαο
Ώηκνί Ληλνπεξακάησλ
Diesel Ληλνπεξακάησλ
Ώεξ2 Ληλνπεξακάησλ
Ώεξνζηξφβηινη
Ληλνπεξακάησλ
πλδπαζκέλνο Υαλίσλ
ΏΒΡ1,4,5 Υαλίσλ
ΏΒΡ 11,12,13 Υαλίσλ
Ώηκνί Ώζεξηλφιαθνπ
Diesel Ώζεξηλφιαθνπ

Πίλαθαο 3-1: Οκαδνπνίεζε σο πξνο ηελ παξαγσγή
Δ νκαδνπνίεζε σο πξνο ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ αθνξά ην πφζν θαηαλαιψλεηαη ην
θάζε είδνο θαπζίκνπ, ηα νπνία ζηελ πεξίπησζή καο είλαη diesel θαη καδνχη. Χο πξνο ην
θφζηνο ε νκαδνπνίεζε θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 3-2.

Οκαδνπνίεζε σο πξνο ην θφζηνο
κνλάδεο πνπ θαίλε καδνχη
κνλάδεο πνπ θαίλε diesel
κνλάδα πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
πλνιηθφ θφζηνο
Κφζηνο αλά MW
Πίλαθαο 3-2:Οκαδνπνίεζε σο πξνο ην θφζηνο
Σν ηειηθφ αξρείν excel πνπ πεξηέρεη φια ηα δεδνκέλα θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 3-6 πνπ
νπζηαζηηθά έρνπκε ηα ζχλνια θάζε κήλα γηα φιεο ηηο νκαδνπνηήζεηο πνπ είπακε παξαπάλσ.

Βηθφλα 3-6:Μνξθή ηειηθνχ excel

4 Απνηειέζκαηα Δθηέιεζεο πξνγξάκκαηνο
ε απηφ ην θεθάιαην, πνπ είλαη ην πην ζεκαληηθφ απηήο ηεο εξγαζίαο, ζα εμεηάζνπκε ηηο
επηπηψζεηο πνπ έρεη ε θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ πλδπαζκέλνπ
θχθινπ ησλ Υαλίσλ θαζψο θαη ν αιγφξηζκνο αλαθαηαλνκήο θνξηίνπ φπσο ηνλ
πεξηγξάςακε ζην θεθάιαην 3.2.
πγθξίλνπκε ινηπφλ ηα απνηειέζκαηα ηεο δεδνκέλεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο ησλ
κνλάδσλ κε απηέο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηνλ αιγφξηζκν βειηηζηνπνίεζεο ηνπ θεθαιαίνπ 3.1,
ηφζν κε ηελ αλαλεσκέλε εμίζσζε απφ ηηο πξαγκαηηθέο θαηαλαιψζεηο θαπζίκνπ, πνπ
θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 2-20, φζν θαη κε ηελ παιηά ζεσξνχκελε εμίζσζε, πνπ ήηαλ
y=0.001x3+0.01x2+145.54x+5120. Με απηφλ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε λα απνηηκήζνπκε
ηελ αμία ηεο βέιηηζηεο αλαθαηαλνκήο ηκήκαηνο ηεο δήηεζεο πνπ θάιπςαλ νη ζεξκηθέο
κνλάδεο παξαγσγήο αιιά θαη ηελ αμία θαη ηελ επίπησζε ηεο ιαλζαζκέλεο εθηίκεζεο
θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ Υαλίσλ.
Σα επίπεδα ζχγθξηζεο αθνξνχλ
Ώ) Σελ παξαγσγή θαηά είδνο κνλάδαο
ΐ) Σελ παξαγσγή θαηά εξγνζηάζην
Γ) Σελ επίπησζε ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ
Α) Σελ επίπησζε ζην θφζηνο θαπζίκνπ
Β) Σελ επίπησζε ζηνπο ξχπνπο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Δ ζχγθξηζε ζα γίλεη ηφζν κεηαμχ ηεο ηξέρνπζαο αιιά θαη ηεο πξνηεηλφκελεο ιεηηνπξγίαο
αιιά θαη κεηαμχ ηεο ιαλζαζκέλεο θαη ηεο ζσζηήο εμίζσζεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ.

4.1 Δπίπησζε βειηησκέλνπ αιγνξίζκνπ θαηαλνκήο
ε γεληθέο γξακκέο ε αλαθαηαλνκή θνξηίνπ επηθέξεη πνιιέο επηδξάζεηο ζε έλα χζηεκα
Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο θαζψο αλάινγα κε ηηο παξακέηξνπο πνπ δίλνληαη βγαίλνπλ θαη
δηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα. ε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε ηηο δηαθνξέο πνπ
πξνθχπηνπλ φηαλ θάλνπκε αλαθαηαλνκή κε ηνλ βειηησκέλν αιγφξηζκν θαηαλνκήο πνπ
εμεγήζακε ζην θεθάιαην 3.1 θαη αλ νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ απηά πνπ
είρακε πξηλ, αθφκα θαη αλ αλαθεξφκαζηε ζε έλα κηθξφ πνζνζηφ ηεο δήηεζεο.

4.1.1 Μεηαβνιή παξαγσγήο κνλάδσλ
Θα μεθηλήζνπκε ηελ κειέηε γηα ην πσο επεξεάδεη ε αλαθαηαλνκή θνξηίνπ ην .Δ.Β.
Κξήηεο κε ην πφζν επεξεάδεη ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ. Ώπηφ πνπ ζα εμεηάζνπκε
θπξίσο είλαη πνηεο κνλάδεο κεηαβάιινπλ ηελ παξαγσγή ηνπο, είηε ηελ κεηψλνπλ είηε ηελ
απμάλνπλ, θαη ην πσο δηαηεξείηαη ην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην. Πξψηα ζα εμεηάζνπκε ηελ
κεηαβνιή ησλ κνλάδσλ αλά είδνο θαη κεηά αλά ηχπν ψζηε λα εμαθξηβψζνπκε πνηεο
κνλάδεο αθξηβψο επεξεάδνληαη απφ ηελ αλαθαηαλνκή [θεθάιαην 3.1].

4.1.1.1

Μεηαβνιή παξαγσγήο θαηά νκάδεο κνλάδσλ

Ξεθηλψληαο ηελ κειέηε καο ζα δνχκε πνηεο κνλάδεο επεξεάδνληαη κε ηελ αλαθαηαλνκή
θνξηίνπ, έρνληαο ρσξίζεη ηηο κνλάδεο ζε νκάδεο αλάινγα κε ηα θνηλά ραξαθηεξηζηηθά πνπ
παξνπζηάδνπλ, φπσο θαίλεηαη θαη ζηνλ Πίλαθαο 3-1. ηελ Βηθφλα 4-1 βιέπνπκε ηελ
κεληαία θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ελψ ζηελ Βηθφλα 4-2 βιέπνπκε
ηελ θαηαλνκή κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε.

Βηθφλα 4-1:Μεληαία παξαγσγή αλά ηχπν κνλάδαο πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-2:Μεληαία παξαγσγή αλά ηχπν κνλάδαο κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε
Παξαηεξνχκε απφ ηηο εηθφλεο απηέο φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ
θαζψο θαη κεηαηφπηζε ηεο παξαγσγήο απφ κεξηθέο κνλάδεο ζε άιιεο. ηελ Βηθφλα 4-3
θαίλεηαη μεθάζαξα πσο κεηαηνπίδεηαη ε παξαγσγή απφ ηνλ έλα ηχπν ζηνλ άιιν.

Βηθφλα 4-3:Μεηαηφπηζε παξαγσγήο αλά είδνο κνλάδαο
Δ κεηαηφπηζε απηή ηεο παξαγσγήο θαίλεηαη θαιχηεξα ζπγθξίλνληαο ηελ Βηθφλα 4-4, πνπ
πεξηέρεη ηελ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε, κε ηελ Βηθφλα 4-5, πνπ
πεξηέρεη ηελ θαηαλνκή κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε. Ώπηφ πνπ παξαηεξνχκε απφ ηηο δχν απηέο
εηθφλεο είλαη φηη κεηψλεηαη ε παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ θαη ησλ αεξνζηξνβίισλ ηνπ
ηαζκνχ ησλ Υαλίσλ θαη κεηαθέξεηαη ζε κεγάιν βαζκφ ζηηο αηκνκνλάδεο θαη ηηο κνλάδεο
diesel ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ θαη ζε κηθξφηεξν βαζκφ ζηηο κνλάδεο diesel ησλ Ληλνπεξακάησλ.

Βηθφλα 4-4:Παξαγσγή αλά ηχπν κνλάδαο πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-5:Παξαγσγή αλά ηχπν κνλάδαο κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε
ηελ Βηθφλα 4-6 βιέπνπκε θαιχηεξα ηελ κεληαία κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ
θαη ζηελ Βηθφλα 4-7 ην πνζνζηφ απηήο ηεο κεηαβνιήο, φπνπ νη κνλάδεο ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ
θαη νη κνλάδεο diesel ησλ Ληλνπεξακάησλ είλαη απηέο πνπ απμάλεηαη ε παξαγσγή ηνπο ελψ
ηνπ πλδπαζκέλνπ θαη ησλ αεξνζηξνβίισλ ησλ Υαλίσλ πνπ κεηψλεηαη. Γεληθψο ππάξρνπλ
πνιιέο δηαθνξέο ζηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ε πξνεγνχκελε
θαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ απείρε απφ ηελ βέιηηζηε νηθνλνκηθά.

Βηθφλα 4-6:Μεληαία δηαθνξά παξαγσγήο αλά ηχπν κνλάδαο

Βηθφλα 4-7:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο παξαγσγήο αλά ηχπν κνλάδαο
Ώπφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο βιέπνπκε φηη κε ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ ππάξρεη ε ηάζε
κείσζεο ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ θαη ησλ αεξνζηξνβηιηθψλ κνλάδσλ θαη
ε αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηκνκνλάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ diesel, θαζψο νη ηειεπηαίεο
έρνπλ θαη νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία. Οη ζπλνιηθέο δηαθνξέο αλά είδνο κνλάδαο θαίλνληαη
θαιχηεξα ζηνλ Πίλαθαο 4-1.
δηαθνξά(MWh)
πνζνζηφ (%)
-20456,6
Ώηκνί Ληλνπεξάκαηα
3,56
42886,7
19,01
Diesel Ληλνπεξάκαηα
-2985,5
-30,53
Ώεξ2 Ληλνπεξάκαηα
-13513,7
-30,21
Ώεξνζηξφβηινη Ληλνπ
-99174,6
-32,08
πλδπαζκέλνο Υαληά
-2384,5
-38,25
Ώεξ1,4,5 Υαληά
-39685,4
-36,45
Ώεξ11,12,13 Υαληά
76343,3
16,35
Ώηκνί Ώζεξηλφιαθνπ
58970,5
9,49
Diesel Ώζεξηλφιαθνπ
Πίλαθαο 4-1:πλνιηθέο δηαθνξέο θαη πνζνζηά αλά ηχπν κνλάδαο

4.1.1.2

Μεηαβνιή παξαγσγήο αλά είδνο κνλάδσλ

ε απηφ ην θνκκάηη ηεο κειέηεο ζα δνχκε πσο νη κεηαβνιέο ηεο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ,
πνπ είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, επεξεάδνπλ ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ αλά είδνο,
ηα νπνία είλαη νη αηκνκνλάδεο, νη αεξνζηξφβηινη, νη κνλάδεο diesel θαη ν πλδπαζκέλνο
Κχθινο. Σα δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηνλ θψδηθα γηα ηηο αηκνκνλάδεο θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 4-2, γηα ηνπο αεξνζηξνβίινπο ζηνλ Πίλαθαο 4-3, γηα ηηο κνλάδεο diesel ζηνλ
Πίλαθαο 4-4 θαη γηα ηνλ πλδπαζκέλν ζηνλ Πίλαθαο 4-5.

Ώηκνκνλάδεο(MWh)

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία
Εαλνπάξηνο
81076,4
Φεβξνπάξηνο
62128,4
Μάξηηνο
62739,7
Ώπξίιηνο
72887,7
Μάηνο
89860,9
Ενχληνο
92828,9
Ενχιηνο
101593,2
Ώχγνπζηνο
103638,9
επηέκβξηνο
89991,49
Οθηψβξηνο
85485,47
Ννέκβξηνο
60812,4
Αεθέκβξηνο
82846,02
χλνιν
985889,48
Πίλαθαο 4-2:Παξαγσγή Ώηκνκνλάδσλ
Ώεξνζηξφβηινη(MWh)

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία
84538,69842
65007,79459
63781,13079
74436,44577
93670,00976
99578,38016
111112,6786
115092,6352
99446,04735
87840,65842
61583,05107
85688,61218
1041776,142

Πξαγκαηηθή
Πξνηεηλφκελε
ιεηηνπξγία
Λεηηνπξγία
Εαλνπάξηνο
14606,3
10912,71437
Φεβξνπάξηνο
12252,1
9332,923798
Μάξηηνο
12106,5
8765,965348
Ώπξίιηνο
7147,6
5435,825983
Μάηνο
32601,8
23559,89393
Ενχληνο
36602,8
27375,82344
Ενχιηνο
21625,7
15504,88162
Ώχγνπζηνο
45206,49
34279,6292
επηέκβξηνο
19990,28
14861,32646
Οθηψβξηνο
8801,45
6485,756784
Ννέκβξηνο
11112,49
8495,226378
Αεθέκβξηνο
6123,41
4597,621006
χλνιν
228176,92
169607,5883
Πίλαθαο 4-3:Παξαγσγή αεξνζηξνβίισλ

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία
Εαλνπάξηνο
57746,06
Φεβξνπάξηνο
46750,16
Μάξηηνο
64113,33
Ώπξίιηνο
48940,7
Μάηνο
67127,31
Ενχληνο
76517,77
Ενχιηνο
74702,3
Ώχγνπζηνο
81938,11
επηέκβξηνο
63668,01
Οθηψβξηνο
53454,87
Ννέκβξηνο
60608,63
Αεθέκβξηνο
49861,22
χλνιν
745428,47
Πίλαθαο 4-4:Παξαγσγή κνλάδσλ diesel
diesel(MWh)

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία
65281,18223
53266,7719
73977,87149
56196,58369
75224,07333
86001,96385
85201,03093
92051,95764
72387,74638
61711,14236
69440,04381
56545,4246
847285,7922

πλδπαζκέλνο(MWh)

Πξαγκαηηθή
Πξνηεηλφκελε
ιεηηνπξγία
Λεηηνπξγία
Εαλνπάξηνο
27728,3
20424,46499
Φεβξνπάξηνο
24822,2
18345,36973
Μάξηηνο
27220,35
19654,91238
Ώπξίιηνο
25082
17989,14458
Μάηνο
15431,4
12567,43298
Ενχληνο
36900,5
29893,80255
Ενχιηνο
55307,85
41410,45885
Ώχγνπζηνο
55304,03
44663,30797
επηέκβξηνο
55920,79
42875,44982
Οθηψβξηνο
29852,85
21557,08247
Ννέκβξηνο
27466,76
20481,95876
Αεθέκβξηνο
27241,84
19240,83225
χλνιν
408278,87
309104,2173
Πίλαθαο 4-5:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Υαλίσλ

Ώπφ ηνπ πίλαθεο παξαηεξνχκε φηη νη αηκνκνλάδεο θαη νη κνλάδεο diesel είλαη απηέο πνπ
θαιχπηνπλ ηνλ θχξην φγθν ηεο δήηεζεο θαη κεηά αθνινπζνχλ ν πλδπαζκέλνο Κχθινο
Υαλίσλ θαη νη αεξνζηξφβηινη. Βπίζεο παξαηεξνχκε φηη κεηά ηελ αλαθαηαλνκή ππάξρεη
κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ θαη ησλ αεξνζηξνβίισλ θαη αχμεζε απηήο ησλ
αηκνκνλάδσλ θαη κνλάδσλ diesel. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Βηθφλα 4-8 θαίλεηαη ε κεληαία
παξαγσγή πνπ είρακε αλά είδνο κνλάδαο πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ελψ ζηελ Βηθφλα 4-9 ε
κεληαία παξαγσγή κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε.

Βηθφλα 4-8:Μεληαία παξαγσγή αλά είδνο κνλάδαο πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-9:Μεληαία παξαγσγή αλά είδνο κνλάδαο κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε
Ώπφ ηηο δχν εηθφλεο παξαπάλσ θαίλεηαη θαζαξά φηη ππάξρεη δηαθνξά ζηελ παξαγσγή
κεηαμχ ησλ κνλάδσλ θαζψο θαη ε κεηαηφπηζε ηεο παξαγσγήο πνπ αλαθέξακε
πξνεγνπκέλσο. Πην ζπγθεθξηκέλα ε κεηαηφπηζε ηεο παξαγσγήο θαίλεηαη θαιχηεξα ζηελ
Βηθφλα 4-10 φπνπ βιέπνπκε κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ θαη ησλ
αεξνζηξνβίισλ θαη αχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηκνκνλάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ diesel.

Βηθφλα 4-10:Μεηαηφπηζε παξαγσγήο αλά είδνο κνλάδαο
Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ Βηθφλα 4-11 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο πξηλ απφ ηελ
βειηηζηνπνίεζε ελψ ζηελ Βηθφλα 4-12 βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε.

Βηθφλα 4-11:Παξαγσγή αλά είδνο κνλάδαο πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-12:Παξαγσγή αλά είδνο κνλάδαο κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε
Ώπφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο θαίλεηαη μεθάζαξα φηη αξθεηή απφ ηελ παξαγσγή ηνπ
πλδπαζκέλνπ θαη κεξηθή απφ ηνπο αεξνζηξνβίινπο κεηαηνπίδεηαη πξνο ηηο κνλάδεο diesel
θαη θπξίσο πξνο ηηο αηκνκνλάδεο. ηελ Βηθφλα 4-13 θαίλνληαη θαιχηεξα νη αιιαγέο ζηελ
παξαγσγή αλά κήλα θαη ζηελ Βηθφλα 4-14 ην πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο απηήο.

Βηθφλα 4-13:Μεληαία δηαθνξά παξαγσγήο αλά είδνο κνλάδαο κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-14:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο παξαγσγήο αλά είδνο κνλάδαο
ε απηέο ηηο εηθφλεο παξαηεξνχκε φηη νη κεγαιχηεξεο δηαθνξέο παξαηεξνχληαη θπξίσο ηνπ
πην δεζηνχο κήλεο ηνπ έηνπο γηα ηελ Κξήηε απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην, ελψ
ζηνπο ππφινηπνπο κήλεο δηαηεξείηαη κηα νκαιή ζηαζεξή δηαθνξά. Οη ζπλνιηθέο δηαθνξέο
αλά είδνο κνλάδαο θαζψο θαη ην πνζνζηφ ηεο δηαθνξάο απηήο θαίλνληαη θαιχηεξα ζηνλ
Πίλαθαο 4-6.
δηαθνξά(MWh)

πνζνζηφ(%)

55886,6
5,36
Ώηκνί
-58569,3
-34,53
Ώεξνζηξφβηινη
101857,3
12,02
diesel
-99174,6
-32,08
πλδπαζκέλνο
Πίλαθαο 4-6:πλνιηθέο δηαθνξέο θαη πνζνζηά αλά είδνο κνλάδαο

4.1.2 Μεηαβνιή παξαγσγήο εξγνζηαζίσλ
Ώθνχ εμεηάζακε πσο επεξεάδεη ν αιγφξηζκνο αλαθαηαλνκήο ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ
ζα δνχκε θαη πσο αιιάδεη ηελ παξαγσγή ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ηνπ πζηήκαηνο
Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ηεο Κξήηεο. Σα δεδνκέλα πνπ πήξακε ηξέρνληαο ηνλ αιγφξηζκν γηα
ηνλ ζηαζκφ ησλ Ληλνπεξακάησλ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 4-7, γηα ηνλ ζηαζκφ ησλ Υαλίσλ
ζηνλ Πίλαθαο 4-8 θαη γηα ηνλ ζηαζκφ ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ ζηνλ Πίλαθαο 4-9.

Ληλνπεξάκαηα(MWh)

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία

Εαλνπάξηνο
67335,36
Φεβξνπάξηνο
54989,46
Μάξηηνο
69090,93
Ώπξίιηνο
62414,6
Μάηνο
71771,61
Ενχληνο
81045,77
Ενχιηνο
84040,8
Ώχγνπζηνο
88764,5
επηέκβξηνο
71131,62
Οθηψβξηνο
71361,69
Ννέκβξηνο
59338,25
Αεθέκβξηνο
67770,73
χλνιν
849055,32
Πίλαθαο 4-7:Παξαγσγή ηαζκνχ Ληλνπεξακάησλ
Υαληά(MWh)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία
37051
33334,4
33660,55
28339,4
39367,6
63609,1
69921,15
86143,46
69298,25
36483,7
36007,94
32234,02
565450,57

Πίλαθαο 4-8:Παξαγσγή ηαζκνχ Υαληψλ

65208,97289
54777,08306
69366,5949
60507,74274
70211,43864
83582,76282
87772,72105
93455,02051
73776,16692
70736,94899
60098,47531
65492,18632
854986,1141

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία
27306,81603
24723,90217
24273,35193
20338,16367
29740,8554
49612,76986
51871,30117
67268,0008
52594,42069
26494,47972
26950,39754
23031,47625
424205,9352

Ώζεξηλφιαθνο(MWh)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία

76770,7
57629
63428,4
63304
93882,2
98195,1
99267,1
111179,57
89140,7
69749,25
64654,09
66067,74
953267,85

88641,27109
66451,87479
72539,93317
73212,09361
105069,116
109654,4373
113585,0278
125364,5087
103199,9824
80363,21133
72951,40716
77548,82746
1088581,691

Πίλαθαο 4-9:Παξαγσγή ηαζκνχ Ώζεξηλφιαθνπ
Ώπφ ηνπο πίλαθεο απηνχο βιέπνπκε φηη ν ζηαζκφο ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ είλαη απηφο πνπ έρεη
ηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ ζηαζκφ ησλ Ληλνπεξακάησλ θαη ηνλ
ζηαζκφ ησλ Υαλίσλ. Βπίζεο παξαηεξνχκε φηη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε ηζρχεη ε ίδηα
αλαινγία κε ηνλ ζηαζκφ ησλ Υαλίσλ λα έρεη αθφκα κηθξφηεξε παξαγσγή. ηελ Βηθφλα
4-15 βιέπνπκε πσο θαηαλεκφηαλ ε παξαγσγή πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε θαη ζηελ Βηθφλα
4-16 θαίλεηαη ε θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε.

Βηθφλα 4-15:Μεληαία παξαγσγή αλά ζηαζκφ παξαγσγήο πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-16:Μεληαία παξαγσγή αλά ζηαζκφ παξαγσγήο κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε
Ώπφ ηηο δχν απηέο εηθφλεο επαιεζεχεηαη ην γεγνλφο φηη ν ζηαζκφο ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ είλαη
απηφο πνπ έρεη ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ θάιπςε ηεο δήηεζεο θαζψο θαη φηη ππάξρεη θαη
κηα κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηαζκνχ ησλ Υαλίσλ. Δ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο πξηλ ηελ
βειηηζηνπνίεζε θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-17 ελψ κεηά ηελ θαηαλνκή θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα
4-18. Ώπφ ηηο δχν απηέο εηθφλεο γίλεηαη ζαθέο φηη ε παξαγσγή ηνπ ζηαζκνχ ησλ Υαλίσλ
κεηψλεηαη θαη απνξξνθάηαη θπξίσο απφ ηνλ ζηαζκφ ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ θαη ζε κηθξφηεξν
βαζκφ απφ ηνλ ζηαζκφ ησλ Ληλνπεξακάησλ.

Βηθφλα 4-17:Παξαγσγή αλά ζηαζκφ παξαγσγήο πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-18:Παξαγσγή αλά ζηαζκφ παξαγσγήο κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε
Γηα λα εμαθξηβψζνπκε θαη ζε πνηα επνρή ηνπ ρξφλνπ παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ζηελ
θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο παξαζέηνπκε ζηελ Βηθφλα 4-19 θαη ηελ Βηθφλα 4-20 γηα ην
πνζνζηφ ηεο δηαθνξάο απηήο. ε απηή ηελ εηθφλα θαίλεηαη φηη ε κεγαιχηεξε κεηαηφπηζε
ζηελ παξαγσγή ησλ ζηαζκψλ ζπκβαίλεη ηνπ κήλεο πνπ έρνπλ ηηο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο
ζηελ Κξήηε, δειαδή απφ ηνλ Ενχλην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην.

Βηθφλα 4-19:Μεληαία δηαθνξά παξαγσγήο ζηαζκψλ

Βηθφλα 4-20:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο παξαγσγήο ζηαζκψλ
Οη ζπλνιηθέο εηήζηεο δηαθνξέο αλά ζηαζκφ θαζψο θαη ηα πνζνζηά απηψλ θαίλνληαη
θαιχηεξα ζηνλ Πίλαθαο 4-10.
δηαθνξά(MWh)

πνζνζηφ (%)

0,69
Ληλνπεξάκαηα
-33,3
Υαληά
12,43
Ώζεξηλφιαθνο
Πίλαθαο 4-10:πλνιηθέο δηαθνξέο θαη πνζνζηά δηαθνξψλ αλά εξγνζηάζην
5930,7
-141244,6
135313,8

4.1.3 Μεηαβνιή θαηαλάισζεο θαπζίκνπ
Ώθνχ ηειεηψζακε ηελ κειέηε γηα ηελ κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο θαη είδακε φηη ππάξρεη
κεηαηφπηζε ηεο παξαγσγήο απφ κεξηθέο κνλάδεο ζε άιιεο, ηψξα πξέπεη λα ειέγμνπκε πσο
επεξεάδεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ κε απηή ηελ κεηαβνιή ηεο παξαγσγήο. ην .Δ.Β.
ηεο Κξήηεο ρξεζηκνπνηνχληαη δχν είδε θαπζίκσλ γηα ηξνθνδφηεζε ησλ γελλεηξηψλ πνπ
είλαη παξάγσγα ηνπ πεηξειαίνπ ην καδνχη θαη ην diesel. Σα δεδνκέλα πνπ έρνπκε γηα ηηο
θαηαλαιψζεηο πξηλ θαη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ αλαθαηαλνκήο γηα ην θαχζηκν
καδνχη θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 4-11 ελψ γηα ην θαχζηκν diesel ζηνλ Πίλαθαο 4-12.

καδνχη (kg)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία

32848981,97
25584054,86
29348390,04
29149433,14
36676929,38
39612171,49
41591920,68
43148508,2
36380344,1
33439155,66
28704594,15
32197250,19
408681733,8

34881152,51
27355912,52
31368744,33
30703215,43
38978959,05
42990524,15
45780732,67
47847752,94
40197924,2
35349249,49
30529413,92
33872701,57
439856282,8

Πίλαθαο 4-11:Καηαλάισζε θαπζίκνπ καδνχη
diesel (lt)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία

14292602,6
12612072,66
13388612,71
10853880,61
16191938,48
24493104,21
24471751,91
31699090,08
23646616,66
12666421,38
13068088,79
11123301,25
208507481,3

12166406,52
10845624,95
11311885,09
9262473,112
13597597,14
21112596,34
20646797,37
27257322,04
20191008,78
10723047,07
11261494,2
9415233,07
177791485,7

Πίλαθαο 4-12:Καηαλάισζε θαπζίκνπ diesel
Ώπφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξνχκε φηη ε θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ καδνχη είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηνπ θαπζίκνπ diesel θαζψο θαη φηη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε ε δηαθνξά
απηή ζηηο θαηαλαιψζεηο απμάλεηαη. Οη δηαθνξέο απηέο θαίλνληαη θαιχηεξα ζηνλ Πίλαθαο
4-13 φπνπ βιέπνπκε ην πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο απηήο αλά κήλα.

πνζνζηά δηαθνξψλ
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

καδνχη

diesel
5,83
6,48
6,44
5,06
5,91
7,86
9,15
9,82
9,5
5,4
5,98
4,95
7,09

-17,48
-16,29
-18,36
-17,18
-19,08
-16,01
-18,53
-16,3
-17,11
-18,12
-16,04
-18,14
-17,28

Πίλαθαο 4-13: Πνζνζηά δηαθνξψλ θαηαλάισζεο θαπζίκσλ
ηελ Βηθφλα 4-21 βιέπνπκε ηελ θαηαλνκή θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πξηλ ηελ
βειηηζηνπνίεζε ελψ ζηελ Βηθφλα 4-22 ηελ θαηαλάισζε κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε. ε απηέο
ηηο δχν εηθφλεο παξαηεξνχκε φηη ππάξρνπλ δηαθνξέο θαζψο κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ
diesel θαη απμάλεηαη ηνπ καδνχη δηαθνξά ε νπνία θαίλεηαη θαιχηεξα ζηελ Βηθφλα 4-23.

Βηθφλα 4-21:Μεληαία θαηαλάισζε θαπζίκνπ πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-22:Μεληαία θαηαλάισζε θαπζίκνπ κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-23:Μεηαβνιή θαηαλάισζεο θαπζίκσλ
Ώπφ ηελ ηειεπηαία εηθφλα εηδηθά θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ε θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ
diesel κεηψλεηαη θαη απμάλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ καδνχη. Ώπηφ είλαη ινγηθφ
γηαηί φπσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην κεηαηνπίζηεθε ε παξαγσγή ζε κνλάδεο
νη νπνίεο θαηαλαιψλνπλ θαχζηκν καδνχη. Βπίζεο επεηδή ν αιγφξηζκνο ςάρλεη ηελ βέιηηζηε
νηθνλνκηθή θαηαλνκή είλαη ινγηθφ λα κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ diesel θαζψο
είλαη πην αθξηβφ θαχζηκν απφ ην καδνχη. Γηα λα εληνπίζνπκε θαιχηεξα ηηο αιιαγέο ζηελ
θαηαλάισζε παξαζέηνπκε ζηελ Βηθφλα 4-24 ηελ κεληαία δηαθνξά θαηαλάισζεο ησλ δχν
απηψλ θαπζίκσλ.

Βηθφλα 4-24:Μεληαία δηαθνξά θαηαλάισζεο θαπζίκνπ
ε απηή ηελ εηθφλα παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα ζηαζεξή κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ
θαπζίκνπ diesel θαη αχμεζε ηνπ θαπζίκνπ καδνχη πνπ γίλεηαη πην έληνλε ηνπ κήλεο πνπ
ζηελ Κξήηε έρνπκε πεξηζζφηεξε δέζηε, δειαδή απφ Μάην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην. Οη
ζπλνιηθέο εηήζηεο δηαθνξέο θαζψο θαη ηα πνζνζηά ησλ δηαθνξψλ απηψλ θαίλνληαη
θαιχηεξα ζηνλ Πίλαθαο 4-14.
δηαθνξά

πνζνζηφ

31174548,92
7,09
καδνχη (kg)
-30715995,6
-17,28
diesel (lt)
Πίλαθαο 4-14:πλνιηθέο δηαθνξέο θαη πνζνζηά θαηαλάισζε θαπζίκνπ

4.1.3.1

Μεηαβνιή θαηαλάισζεο πλδπαζκέλνπ Κύθινπ

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε μερσξηζηά ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ, πνπ έρεη ζπλππνινγηζηεί ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ diesel,
θαζψο, εθηφο φηη είλαη ην ζεκείν ηεο κειέηεο απηήο, είλαη θαη ε κνλάδα πνπ θέξλεη φιεο
απηέο ηηο αιιειεπηδξάζεηο. Σα δεδνκέλα πνπ πήξακε γηα ηνλ πλδπαζκέλν Κχθιν κεηά ηελ
εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ αλαθαηαλνκήο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 4-15.

πλδπαζκέλνο (lt)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή ιεηηνπξγία

Πξνηεηλφκελε Λεηηνπξγία

8116006,632
7326493,627
8043947,342
7468174,721
4550104,598
10831951,37
16136251,69
15799600,48
16206729,23
8805472,04
7996972,056
8043876,244
119325580

6851149,223
6225988,6
6757697,586
6275934,48
4052704,038
9607173,038
13696422,22
13881245,13
13920866,24
7383195,982
6786383,416
6676945,916
102115705,9

Πίλαθαο 4-15: Καηαλάισζε πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
Ώπφ ηνλ πίλαθα απηφ βιέπνπκε φηη ε θαηαλάισζε ηνπ πλδπαζκέλνπ κεηά ηελ
βειηηζηνπνίεζε κεηψλεηαη, πνπ είλαη ινγηθφ θαζψο κεηψλεηαη θαη ε παξαγσγή ηνπ. ηελ
Βηθφλα 4-25 θαίλεηαη θαζαξά πσο κεηαβάιιεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
θαζψο θαη ζε πνηνπο κήλεο έρεη ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά θαη ζηελ Βηθφλα 4-26 ην πνζνζηφ
ηεο δηαθνξάο.
Ώπφ ηηο δχν απηέο εηθφλεο γίλεηαη απνιχησο θαηαλνεηφ φηη κε ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ,
φπνπ ν πλδπαζκέλνο έρεη ιηγφηεξε παξαγσγή, εμνηθνλνκείηαη αξθεηφ θαχζηκν diesel, πνπ
είλαη φπσο είπακε πην αθξηβφ. Βπίζεο παξαηεξνχκε φηη ηελ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε ηελ
έρνπκε ηνπ κήλεο πνπ ζηελ Κξήηε έρεη πεξηζζφηεξε δέζηε, δειαδή απφ Ενχλην κέρξη θαη
επηέκβξην.

Βηθφλα 4-25:Μεληαία δηαθνξά θαηαλάισζεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ

Βηθφλα 4-26:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο θαηαλάισζεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
Δ ζπλνιηθή εηήζηα δηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ είλαη
-17209874,16 lt πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ κεηαβνιήο 16,85%.

4.1.4 Μεηαβνιή θόζηνπο παξαγσγήο
πσο είδακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγφξηζκνπ
αλαθαηαλνκήο θνξηίνπ είρακε αιιαγέο ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκσλ ησλ κνλάδσλ. Πην
ζπγθεθξηκέλα είρακε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ θαπζίκνπ diesel θαη αχμεζε απηήο ηνπ
καδνχη νπφηε πξέπεη λα εμεηάζνπκε ηελ κεηαβνιή ζην θφζηνο πνπ έρεη πξνθχςεη ιφγσ
απηήο ηεο αιιαγήο. Οπφηε ζα εμεηάζνπκε πξψηα πσο επεξεάδεη ην θφζηνο ησλ θαπζίκσλ ην
ζπλνιηθφ θφζηνο θαη κεηά πσο κεηαβάιιεηαη απηφ. Σα δεδνκέλα πνπ είρακε απφ ηνλ
αιγφξηζκν αλαθαηαλνκήο γηα ην θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ καδνχη θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο
4-16, γηα ην θαχζηκν diesel ζηνλ Πίλαθαο 4-17 θαη γηα ην ζπλνιηθφ θφζηνο ζηνλ Πίλαθαο
4-18. Οη ηηκέο θαπζίκνπ θάζε κνλάδαο, πνπ παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην πσο ππνινγίζακε ην
θφζηνο, θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 2-20.

θφζηνο καδνχη (€)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία

17878453,45
13917603,81
15953665,92
15851993,72
19983521,12
21572491,25
22641696,32
23510779,55
19811850,95
18178792,75
15611607,79
17500895,38
222413352

19002563,94
14893749,45
17064147,25
16713538,32
21251110,59
23419852,43
24932577,33
26076021,99
21902292,8
19233907,8
16614779,79
18432059,71
239536601,4

Πίλαθαο 4-16:Κφζηνο θαχζηκνπ καδνχη
θφζηνο diesel(€)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή Πξνηεηλφκελε
ιεηηνπξγία
Λεηηνπξγία
14118682,55
12457376,67
13228103,38
10723515,22
15997024,83
24195621,5
24172072,71
31313912,92
23356168,54
12509834,79
12906847,98
10985156,47
205964317,6

12018349,06
10712593,28
11176439,54
9151536,8
13433831,73
20856137,06
20393897,38
26926265,07
19942990,21
10590431,05
11122548,27
9298276,206
175623295,7

Πίλαθαο 4-17:Κφζηνο θαπζίκνπ diesel

ζπλνιηθφ θφζηνο(€)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία
31997136
26374980,48
29181769,3
26575508,93
35980545,95
45768112,75
46813769,03
54824692,47
43168019,48
30688627,54
28518455,77
28486051,84
428377669,6

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία
31020913
25606342,72
28240586,79
25865075,12
34684942,32
44275989,49
45326474,71
53002287,06
41845283,02
29824338,85
27737328,06
27730335,92
415159897,1

Πίλαθαο 4-18:πλνιηθφ θφζηνο ζπζηήκαηνο
Ξεθηλψληαο απφ ην θφζηνο θαπζίκσλ ζηελ Βηθφλα 4-27 βιέπνπκε ην θφζηνο αλά θαχζηκν
πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε ελψ ζηελ Βηθφλα 4-28 βιέπνπκε ην θφζηνο αλά θαχζηκν κεηά ηελ
βειηηζηνπνίεζε. Ώπηφ πνπ παξαηεξνχκε απφ ηηο δχν απηέο εηθφλεο είλαη φηη κεηψλεηαη ην
θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ diesel θαη απμάλεηαη απηφ ηνπ καδνχη φκσο κε κεησκέλν ζπλνιηθφ
θφζηνο. Ώπηή ε κεηαηφπηζε ζην θφζηνο θαη κείσζε ηνπ ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαίλεηαη
θαιχηεξα ζηελ Βηθφλα 4-29.

Βηθφλα 4-27:Μεληαίν θφζηνο αλά θαχζηκν πξηλ ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-28:Μεληαίν θφζηνο αλά θαχζηκν κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-29:Μεηαβνιή θφζηνπο αλά θαχζηκν
Ώπφ απηή ηελ εηθφλα θαίλεηαη μεθάζαξα φηη επεξεάδεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο θαζψο
κεηψλεηαη αξθεηά ην θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ diesel ελψ απμάλεηαη ην θφζηνο ηνπ θαπζίκνπ
καδνχη αιιά φρη ηφζν πνιχ. Ώπηφ πνπ κέλεη λα δνχκε είλαη θαηά πφζν ππάξρεη απηή ε
κεηαβνιή αλά κήλα ηελ νπνία βιέπνπκε ζηελ Βηθφλα 4-30.

Βηθφλα 4-30:Μεληαία δηαθνξά θφζηνπο αλά θαχζηκν
Ώπφ ηελ εηθφλα απηή βιέπνπκε πξψηνλ φηη ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά ηελ έρνπκε απφ Μάην
κέρξη θαη επηέκβξην, δειαδή ηνπο κήλεο πνπ έρεη πεξηζζφηεξε δέζηε ζηελ Κξήηε, θαη
δεχηεξνλ φηη ε κείσζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θαπζίκνπ diesel είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ αχμεζε
ηνπ θφζηνπο ηνπ καδνχη πξάγκα πνπ ζεκαίλεη φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο
κεηψλεηαη.
Ώπφ ηηο ηειεπηαίεο εηθφλεο βιέπνπκε φηη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πζηήκαηνο Διεθηξηθήο
Βλέξγεηαο ηεο Κξήηεο κεηψλεηαη νπφηε κέλεη λα δνχκε ζε πνηνπο κήλεο επεξεάδεηαη πην
πνιχ. ηελ Βηθφλα 4-31 βιέπνπκε αλά κήλα πσο δηακνξθψλεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο πξηλ

θαη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε. Ώπφ ηελ εηθφλα απηή θαίλεηαη μεθάζαξα φηη ην ζπλνιηθφ
θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο κεηψλεηαη θάζε κήλα θαη ε εμνηθνλφκεζε πνπ έρνπκε αλά κήλα
θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-32 ελψ ην πνζνζηφ ηεο δηαθνξάο απηήο ζηελ Βηθφλα 4-33.

Βηθφλα 4-31:Μεληαίν θφζηνο πξηλ θαη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-32:Μεληαία δηαθνξά θφζηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-33:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο θφζηνπο πξηλ θαη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε
Δ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε πνπ έρνπκε ζε φιν ην .Δ.Β. ηεο Κξήηεο αλέξρεηαη ζηα 13,2
εθαηνκκχξηα euro ην ρξφλν πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 3,18% βειηίσζεο.

4.1.4.1

Δπίδξαζε ζην θόζηνο αλά MWh

Ώπφ ηηο δχν παξαπάλσ εηθφλεο γίλεηαη ζαθέο φηη κε ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ έρνπκε
αξθεηά κεγάια νθέιε θάζε κήλα θαη θπξίσο ηνπ κήλεο κε ηελ κεγαιχηεξε κέζε
ζεξκνθξαζία δειαδή απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην. ε απηφ ην ζεκείν ζα
εμεηάζνπκε πσο απηή ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ επεξεάδεη ηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή
εμεηάδνληαο πφζν αιιάδεη ε ηηκή ηεο MWh. Σα δεδνκέλα πνπ πήξακε απφ ηνλ αιγφξηζκν
αλαθαηαλνκήο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 4-19.
θφζηνο αλά MWh (€)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία
176,6264919
180,7088979
175,6035044
172,5032711
175,4965296
188,4625011
184,8672932
191,6360789
188,0381248
172,8015414
178,2400367
171,527818
180,9200188

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία
171,2376708
175,4425554
169,9398675
167,8918012
169,1771719
182,3182827
178,9939768
185,2659816
182,2763389
167,9349041
173,357997
166,9772996
175,3376558

Πίλαθαο 4-19:Αεδνκέλα θφζηνπο αλά MWh
Δ κεληαία δηαθνξά ζην θφζηνο αλά MWh θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-34 ελψ ην πνζνζηφ ηεο
δηαθνξάο θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-35.

Βηθφλα 4-34:Μεληαία δηαθνξά θφζηνο αλά MWh

Βηθφλα 4-35:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο θφζηνπο παξαγσγήο αλά MWh
Ώπφ ηηο δχν απηέο εηθφλεο θαζψο θαη απφ ηνλ παξαπάλσ πίλαθα θαίλεηαη φηη ν ηειηθφο
θαηαλαισηήο δελ ζα θαηαιάβεη ηελ δηαθνξά ηεο αλαθαηαλνκήο θνξηίνπ θαζψο ην θφζηνο
ηνπ ζα κεησζεί ηνλ ρξφλν πεξίπνπ θαηά 5,5 €, ελψ ην πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο απηήο είλαη
3,18%.

4.1.4.2

Μεηαβνιή θόζηνπο πλδπαζκέλνπ Κύθινπ

ε απηφ ην ζεκείν ζα εμεηάζνπκε θαη ην πσο κεηαβάιιεηαη ην θφζηνο ηνπ πλδπαζκέλνπ
Κχθινπ Υαλίσλ θαζψο είλαη ε βαζηθή κνλάδα πνπ έρεη αιιαγέο ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ
θαηαλάισζή ηεο πνπ εληέιεη επεξεάδεη φιν ην .Δ.Β. ηεο Κξήηεο. Σα δεδνκέλα πνπ
πήξακε απφ ηνλ αιγφξηζκν γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 4-20.

θφζηνο
πλδπαζκέλνπ (€)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία
8014556,549
7234912,457
7943398
7374822,537
4493228,29
10696551,97
15934548,54
15602105,48
16004145,12
8695403,64
7897009,906
7943327,791
117834010,3

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία
6765509,857
6148163,743
6673226,366
6197485,299
4002045,237
9487083,375
13525216,94
13707729,57
13746855,41
7290906,032
6701553,623
6593484,092
100839259,5

Πίλαθαο 4-20:Κφζηνο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
Ώπφ ηνλ πίλαθα παξαηεξνχκε φηη κεηά ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ ην θφζηνο ηνπ
πλδπαζκέλνπ κεηψλεηαη θαηά 16994750,8 € ην νπνίν είλαη έλα πνιχ κεγάιν πνζφ θαη
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ δηαθνξάο ίζν κε 16,85%. ηελ Βηθφλα 4-36 βιέπνπκε πσο
πξνθχπηεη απηή ε κεηαβνιή ηνπ θφζηνπο ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ κήλα ζε κήλα θαη ζηελ
Βηθφλα 4-37 ην πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο απηήο.

Βηθφλα 4-36:Μεληαία δηαθνξά θφζηνπο πλδπαζκέλνπ

Βηθφλα 4-37:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο θφζηνπο πλδπαζκέλνπ
Ώπφ ηηο δχν απηέο εηθφλεο θαίλεηαη θαζαξά φηη κεηά ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ
εμνηθνλνκνχληαη γηα ην .Δ.Β. Κξήηεο πνιιά ρξήκαηα κφλν απφ ηελ κείσζε ηεο
παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ.

4.1.5 Μεηαβνιή Ρύπσλ ζπζηήκαηνο
Βθηφο απφ ηελ κεηαβνιή πνπ έρνπκε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ
θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ζην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπκε θαη κεηαβνιή ζηνπο ξχπνπο
πνπ εμάγνπλ νη κνλάδεο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ξχπσλ πνπ παξάγνπλ
νη κνλάδεο είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), δηνμείδην ηνπ
ζείνπ (SO2) θαη δηάθνξα ζσκαηίδηα.
Οη ξχπνη ησλ κνλάδσλ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλνη κε ηελ παξαγσγή ηνπο θαη δηαθνξεηηθνί
γηα θάζε είδνο κνλάδαο θαη ηνπο ππνινγίζακε κε ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθαο 4-21.
Ρύπνο
Σύπνο Μνλάδαο
Αηκνζηξόβηινη
Diesel
πλδπαζκέλνο Κύθινο
Παιηνί Αεξηνζηξόβηινη
Νένη Αεξηνζηξόβηινη

CO2

964.7
545
632.59
1230
861

NΟx

1.09
10.5
1.21
2.35
1.65

SO2

17.50
10.2
0.206
0.42
0.28

σκαηίδηα

0.59
0.35
0.309
0.6
0.42

Πίλαθαο 4-21: πληειεζηέο Βθπνκπήο Ρχπσλ αλά ηχπν θαπζίκνπ ζην ΔΒ Κξήηεο
(kg/MWh)
Κάλνληαο ινηπφλ ηνπ απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο βξήθακε ηνπ ζπλνιηθνχο ξχπνπο πνπ
παξάγνληαη απφ θάζε γελλήηξηα φπσο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 4-22.

Ρφποι
(τόνοι)
CO2
Nox
SO2
Σωματίδια

Πξαγκαηηθή
ιεηηνπξγία

Πξνηεηλφκελε
Λεηηνπξγία

1816295,2
9787,0957
25007,425
1068,4161

1811467,269
10697,11423
26986,80492
1080,828603

Πίλαθαο 4-22: πλνιηθνί ξχπνη .Δ.Β. Κξήηεο
Ώπφ ηνλ πίλαθα βιέπνπκε φηη γηα φιν ηνλ ρξφλν έρνπκε αξθεηνχο ξίπνπο θαη φηη κεηά ηελ
βειηηζηνπνίεζε ππάξρνπλ δηαθνξέο ζηνπο ξχπνπο απηνχο νη νπνίεο θαίλνληαη πην
αλαιπηηθά ζηηο Βηθφλα 4-38, Βηθφλα 4-39, Βηθφλα 4-40, Βηθφλα 4-41.

Βηθφλα 4-38:Μεηαβνιή ξχπσλ CO2

Βηθφλα 4-39:Μεηαβνιή ξχπσλ NOx

Βηθφλα 4-40:Μεηαβνιή ξχπσλ SO2

Βηθφλα 4-41:Μεηαβνιή ξχπσλ σκαηηδίσλ
ηηο εηθφλεο απηέο βιέπνπκε φηη νη ζπλνιηθνί ξχπνη ηνπ ζπζηήκαηνο κεηψζεθαλ κεηά ηελ
αλαθαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ζηηο γελλήηξηεο θαζψο θαη φηη ππάξρνπλ κεηαβνιέο ζηελ
πνζφηεηα ησλ ξχπσλ πνπ είρακε πξηλ θαη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε. Πην ζπγθεθξηκέλα ζηελ
Βηθφλα 4-42 θαίλνληαη πην θαζαξά απηέο νη κεηαβνιέο θαζψο θαη ζηελ Βηθφλα 4-43 φπνπ
θαίλεηαη ην πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο απηήο.

Βηθφλα 4-42:Αηαθνξά ξχπσλ πξηλ θαη κεηά ηελ βειηηζηνπνίεζε

Βηθφλα 4-43:Πνζνζηηαία δηαθνξά ξχπσλ κε βειηηζηνπνίεζε
Ώπφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο βιέπνπκε φηη κεηψλεηαη θαηά πνιχ ε πνζφηεηα δηνμεηδίνπ ηνπ
άλζξαθα πνπ βγαίλεη απφ ην ζχζηεκα αιιά απμάλνληαη νη ξχπνη κνλνμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ
θαη ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ. Ώπηφ ζπκβαίλεη θπξίσο γηαηί φπσο είπακε θαη ζην θεθάιαην
4.1.3 κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ diesel, πνπ κε ηελ θαχζε ηνπ παξάγεη
πεξηζζφηεξν δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, θαη απμάλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ καδνχη, ην
νπνίν παξάγεη εθηφο απφ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ηνπο ξχπνπο άιινπ ηχπνπ.

4.2 Δπίπησζε
θαπζίκνπ

αθξηβέζηεξεο

γλώζεο

εμίζσζεο

θαηαλάισζεο

ε γεληθέο γξακκέο ε θαιχηεξε εθηίκεζε ηεο εμίζσζεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ κπνξεί λα
επηθέξεη πνιιέο επηδξάζεηο ζε έλα χζηεκα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο θαζψο αιιάδεη ε
παξαγσγή ησλ ζεξκηθψλ κνλάδσλ πνπ είλαη ε βάζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Ώπηφ πνπ θπξίσο
πξέπεη λα εμεηάζνπκε εκείο είλαη θαηά πφζν επεξεάδεη ε θαηλνχξγηα εμίζσζε ηελ
παξαγσγή ζηνπο ζηαζκνχο παξαγσγήο, ζηηο κνλάδεο, θαζψο θαη πσο κεηαβάιιεηαη ε
θαηαλάισζε θαη παξάιιεια ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ. Ώπηφ πνπ καο ελδηαθέξεη
θπξίσο είλαη λα δνχκε αλ ε αλαθαηαλνκή θνξηίνπ ζηεξηδφκελε ζηελ δηθή καο εμίζσζε
θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ νδεγεί ζε θαιχηεξα απνηειέζκαηα απφ φηη απηή ηελ
νπνία βειηηψζακε θαζψο επίζεο θαη πνηα είλαη ε αμία ηεο πξνζπάζεηαο γλψζεο ηεο ζσζηήο
εμίζσζεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ.

4.2.1 Μεηαβνιή παξαγσγήο Μνλάδσλ
Ξεθηλάκε ηελ κειέηε καο βιέπνληαο πσο επεξεάδεη ε θαηλνχξγηα εμίζσζε, πνπ βγήθε απφ
ηα δεδνκέλα ησλ παξνρνκέηξσλ, ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ. Γηα λα κειεηήζνπκε αλ
ππάξρεη κεηαβνιή θάλακε φηη θαη ζην θεθάιαην 4.1.1 δειαδή πξψηα ειέγμακε πνηεο
κνλάδεο έρνπλ κεηαβνιή θαη κεηά πσο ε κεηαβνιή απηή επεξεάδεη ηελ παξαγσγή αλά είδνο
κνλάδαο.

4.2.1.1

Μεηαβνιή παξαγσγήο θαηά νκάδεο κνλάδσλ

Ώξρίδνληαο ηελ κειέηε καο πξέπεη λα πξνζδηνξίζνπκε πσο επεξεάδεη ε εμίζσζε
παξνρνκέηξνπ ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ. Γηα ην ιφγν απηφ ζα κειεηήζνπκε ηελ
παξαγσγή ησλ κνλάδσλ αλά είδνο γηα λα δνχκε πσο αιιάδεη ε παξαγσγή ηνπο νπφηε ζα
αξρίζνπκε κε λα δνχκε πνηεο κνλάδεο είλαη απηέο πνπ παξάγνπλ πεξηζζφηεξν φπσο
θαίλεηαη θαη ζηελ Βηθφλα 4-44. Ώπφ ηελ εηθφλα παξαηεξνχκε φηη νη κνλάδεο πνπ έρνπλ ηελ
κεγαιχηεξε ζπκκεηνρή ζηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ είλαη νη κνλάδεο ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ, νη
αηκνζηξφβηινη ησλ Ληλνπεξακάησλ θαη ν πλδπαζκέλνο Κχθινο ησλ Υαλίσλ ελψ κε ηελ
απνινγηζηηθή εμίζσζε, πνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-45, ππάξρνπλ δηαθνξέο πνπ δελ είλαη
δηαθξηηέο.

Βηθφλα 4-44:Μεληαία παξαγσγή αλά ηχπν κνλάδαο κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ

Βηθφλα 4-45:Μεληαία παξαγσγή αλά ηχπν κνλάδαο κε ηελ απνινγηζηηθή εμίζσζε
Γηα λα δνχκε πνπ αθξηβψο δηαθέξνπλ νη δχν εμηζψζεηο βξίζθνπκε πσο θαηαλέκεηαη ην
θνξηίν κε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε, πνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-46, θαη πσο κε ηελ

απνινγηζηηθή, πνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-47. ε απηέο ηηο δχν εηθφλεο θαίλεηαη θαιχηεξα
νη δηαθνξέο πνπ έρνπλ νη δχν εμηζψζεηο πνπ έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη κε ηελ εμίζσζε
παξνρνκέηξνπ κεηψλεηαη ε παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ θαη κνηξάδεηαη θπξίσο ζηηο
αηκνκνλάδεο θαη ηνπο αεξνζηξφβηινπο ησλ Ληλνπεξακάησλ. Βπίζεο ππάξρνπλ θαη άιιεο
κηθξναιιαγέο πνπ νθείινληαη ζην γεγνλφο ηεο αιιαγήο εμίζσζεο θαηαλάισζεο ηνπ
πλδπαζκέλνπ. Ώπηή ε κεηαηφπηζε ηεο παξαγσγήο γίλεηαη πην θαηαλνεηή αλ δνχκε ηελ
κεληαία δηαθνξά ζηελ θαηαλνκή ησλ κνλάδσλ ζηελ Βηθφλα 4-49 θαη ην πνζνζηφ απηήο ηεο
κεηαβνιήο ζηελ Βηθφλα 4-50.

Βηθφλα 4-46: Παξαγσγή αλά ηχπν κνλάδαο κεηά ηελ αλαθαηαλνκή κε εμίζσζε
παξνρνκέηξνπ

Βηθφλα 4-47:Παξαγσγή αλά ηχπν κνλάδαο κεηά ηελ αλαθαηαλνκή κε απνινγηζηηθή
εμίζσζε

Βηθφλα 4-48:Μεληαία Αηαθνξά παξαγσγήο κνλάδσλ αλά εμίζσζε

Βηθφλα 4-49:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο παξαγσγήο κνλάδσλ αλά εμίζσζε
Ώπφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο θαίλεηαη θαζαξά φηη ε θχξηα παξαγσγή πνπ κεηψλεηαη απφ ηνλ
πλδπαζκέλν Κχθιν κνηξάδεηαη θπξίσο ζηηο αηκνκνλάδεο θαη ζηνπο αεξνζηξνβίισλ ησλ
Ληλνπεξακάησλ θαη ιηγφηεξν ζηνπο παιηνχο αεξνζηξφβηινπο ησλ Υαλίσλ. πγθεθξηκέλα
ζηελ Βηθφλα 4-50 θαίλεηαη φηη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ ηνπ πλδπαζκέλνπ κεηαθέξεηαη
θπξίσο ζηνπο αηκνζηξφβηινπο 2 θαη 3, αεξνζηξφβηινπο 3 θαη 5 Ληλνπεξακάησλ θαη
αεξνζηξφβηινπ 4 θαη 13 Υαλίσλ. Σν πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο ηεο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ
απηψλ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-51.

Βηθφλα 4-50:Μεηαβνιή παξαγσγήο κνλάδσλ αλά εμίζσζε

Βηθφλα 4-51:Πνζνζηφ κεηαβνιήο παξαγσγήο κνλάδσλ αλά εμίζσζε
Ώπφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο γίλεηαη ζαθέο φηη ε αλαθαηαλνκή κε ηελ εμίζσζε
παξνρνκέηξνπ ζηνρεχεη θπξίσο ζηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ, θαζψο ε
εμίζσζε παξνρνκέηξνπ θάλεη πην αθξηβή ηελ κνλάδα, θαη ζηελ αχμεζε ησλ κνλάδσλ πνπ
είλαη πην θζελέο φπσο νη αηκνζηξφβηινη θαη νη θαηλνχξγηνη αεξνζηξφβηινη. Πην
ζπγθεθξηκέλα νη αηκνζηξφβηινη θαιχπηνπλ ηελ κείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ
Κχθινπ θαηά 66% ελψ ην ππφινηπν ην αλαιακβάλνπλ νη αεξνζηξφβηινη.

4.2.1.2

Μεηαβνιή παξαγσγήο είδνο κνλάδσλ

Γηα λα εμεηάζνπκε πσο επεξεάδεηαη ε παξαγσγή αλά είδνο κνλάδαο, κεηά ηηο κεηαβνιέο
πνπ είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, ρσξίζακε ηηο κνλάδεο ζε αηκνκνλάδεο,
αεξνζηξφβηινπο, diesel θαη πλδπαζκέλν Κχθιν. Σα δεδνκέλα πνπ ρξεζηκνπνηήζακε γηα
ηηο αηκνκνλάδεο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 4-23, γηα ηνπο αεξνζηξνβίινπο ζηνλ Πίλαθαο
4-24, γηα ηηο κνλάδεο diesel ζηνλ Πίλαθαο 4-25 θαη ηνπ πλδπαζκέλνπ ζηνλ Πίλαθαο 4-26.

Ώηκνκνλάδεο
(MWh)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ
84538,69842
65007,79459
63781,13079
74436,44577
93670,00976
99578,38016
111112,6786
115092,6352
99446,04735
87840,65842
61583,05107
85688,61218
1041776,142

απνινγηζηηθή
83935,82936
64507,52305
63592,25576
74396,9223
93331,3769
98178,88105
109561,0823
112383,3705
97880,8082
87446,59248
60589,7792
85498,69811
1031303,119

Πίλαθαο 4-23:Παξαγσγή Ώηκνκνλάδσλ
Ώεξνζηξφβηινη
(MWh)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ
10912,71437
9332,923798
8765,965348
5435,825983
23559,89393
27375,82344
15504,88162
34279,6292
14861,32646
6485,756784
8495,226378
4597,621006
169607,5883

απνινγηζηηθή
10623,641
9017,238
8655,843
5335,734
23116,47
26543,943
15413,42
32030,064
14207,736
6440,377
8236,481
4589,435
164210,382

Πίλαθαο 4-24:Παξαγσγή Ώεξνζηξνβίισλ
diesel (MWh)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ
65281,18223
53266,7719
73977,87149
56196,58369
75224,07333
86001,96385
85201,03093
92051,95764
72387,74638
61711,14236
69440,04381
56545,4246
847285,7922

Πίλαθαο 4-25:Παξαγσγή κνλάδσλ diesel

απνινγηζηηθή
65281,41429
53265,32892
73973,88763
56195,7268
75224,06259
86001,95153
85201,03252
92052,27878
72381,52632
61711,12779
69439,02623
56545,43305
847272,7965

πλδπαζκέλνο
(MWh)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ

απνινγηζηηθή

20424,46499
18345,36973
19654,91238
17989,14458
12567,43298
29893,80255
41410,45885
44663,30797
42875,44982
21557,08247
20481,95876
19240,83225
309104,2173

21316,17536
19162,77
19957,89361
18129,61689
13349,50052
32125,19441
43053,51518
49621,81673
45100,49948
21996,54275
21734,9936
19438,92385
324987,4424

Πίλαθαο 4-26:Παξαγσγή πλδπαζκέλνπ Κχθινπ Υαλίσλ
Ώπφ ηνπ πίλαθεο απηνχο παξαηεξνχκε φηη ηελ κεγαιχηεξε παξαγσγή ηελ έρνπλ νη
αηκνκνλάδεο κε ηηο κνλάδεο diesel θαη αθνινπζνχλ ν πλδπαζκέλνο Κχθινο θαη κεηά νη
αεξνζηξφβηινη. Ώπηφ ην κέγεζνο ηεο παξαγσγήο κπνξεί λα γίλεη πην θαηαλνεηφ ζηελ
Βηθφλα 4-52 φπνπ βιέπνπκε ηελ ζπκβνιή ηνπ θάζε είδνπο κνλάδαο ζηελ θάιπςε ηνπ
θνξηίνπ κε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε ελψ ζηελ Βηθφλα 4-53 κε ηελ απνινγηζηηθή.

Βηθφλα 4-52: Μεληαία παξαγσγή αλά είδνο κνλάδαο

Βηθφλα 4-53:: Μεληαία παξαγσγή αλά είδνο κνλάδαο κε απνινγηζηηθή εμίζσζε
Ώπφ ηηο δχν παξαπάλσ εηθφλεο θαίλεηαη φηη ε αλαθαηαλνκή κε βάζε ηηο δχν εμηζψζεηο δελ
έρεη κεγάιεο δηαθνξέο. Οη δηαθνξέο ππάξρνπλ θπξίσο ζηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ
θαη ησλ αηκνκνλάδσλ. ηελ Βηθφλα 4-54 βιέπνπκε πσο θαηαλέκεηαη ε παξαγσγή κε ηελ
εμίζσζε παξνρνκέηξσλ ελψ ζηελ Βηθφλα 4-55 βιέπνπκε πσο θαηαλέκεηαη ε παξαγσγή κε
ηελ απνινγηζηηθή εμίζσζε.

Βηθφλα 4-54:Παξαγσγή αλά είδνο κνλάδαο κεηά ηελ αλαθαηαλνκή κε ηελ εμίζσζε
παξνρνκέηξνπ

Βηθφλα 4-55:Παξαγσγή αλά είδνο κνλάδαο κεηά ηελ αλαθαηαλνκή κε ηελ απνινγηζηηθή
εμίζσζε
Ώπφ ηηο δχν παξαπάλσ εηθφλεο θαίλεηαη φηη έρνπκε κηθξέο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ
αλαθαηαλνκψλ ησλ δχν εμηζψζεσλ. Οη θπξηφηεξεο δηαθνξέο βξίζθνληαη ζην πσο
θαηαλέκεηαη ην θνξηίν κεηαμχ αεξνζηξνβίισλ, αηκνκνλάδσλ θαη ηνπ πλδπαζκέλνπ,
θαζψο ζηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ παξαηεξνχκε κεηαηφπηζε παξαγσγήο απφ ηνλ
πλδπαζκέλν πξνο ηνπο αεξνζηξνβίινπο θαη ηηο αηκνκνλάδεο.
Δ κεηαηφπηζε παξαγσγήο πνπ παξαηεξήζακε θαίλεηαη θαιχηεξα ζηελ Βηθφλα 4-56 φπνπ
θαίλνληαη μεθάζαξα νη δηαθνξέο ηεο εμίζσζεο παξνρνκέηξνπ κε ηελ απνινγηζηηθή σο πξνο
ηελ θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο. ηελ Βηθφλα 4-57 βιέπνπκε ηελ κεληαία δηαθνξά ησλ
εμηζψζεσλ, θαη ζηελ Βηθφλα 4-58 ην πνζνζηφ απηήο ηεο δηαθνξάο, απφ ηελ νπνία βγαίλεη
ην ζπκπέξαζκα φηη κε ηελ εμίζσζεο παξνρνκέηξνπ κεηψλεηαη πεξηζζφηεξν ε παξαγσγή ηνπ
πλδπαζκέλνπ, θαζψο κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ην θφζηνο
ηνπ πλδπαζκέλνπ απμάλεηαη νπφηε ε παξαγσγή ηνπ πξέπεη λα κνηξαζηεί ζε άιιεο πην
νηθνλνκηθέο κνλάδεο.

Βηθφλα 4-56:Μεηαηφπηζε παξαγσγήο αλά είδνο κνλάδαο

Βηθφλα 4-57:Μεληαία δηαθνξά παξαγσγήο αλά είδνο κνλάδαο αλά εμίζσζε

Βηθφλα 4-58:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο παξαγσγήο εηδψλ κνλάδσλ αλά εμίζσζε
Ώπφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο βιέπνπκε φηη ππάξρεη κεηαηφπηζε παξαγσγήο κεηά ηελ
αλαθαηαλνκή κε ηελ εμίζσζεο παξνρνκέηξνπ απφ ηνλ πλδπαζκέλν πξνο ηηο αηκνκνλάδεο
θαη ζε κεξηθνχο αεξνζηξνβίινπο. Πην ζπγθεθξηκέλα ην 68% ηεο παξαγσγήο πνπ κεηψλεηαη
απφ ηνλ πλδπαζκέλν Κχθιν κεηαθέξεηαη ζηηο αηκνκνλάδεο ελψ ην ππφινηπν θπξίσο ζηνπο
αεξνζηξνβίινπο.
Οη ζπλνιηθέο εηήζηεο δηαθνξέο θαη ηα πνζνζηά ησλ δηαθνξψλ απηψλ θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 4-27.
δηαθνξά (MWh)
πνζνζηφ (%)
10473,02
1,01
Ώηκνί
5397,2
3,18
Ώεξνζηξφβηινη
12,9
0
diesel
-15883,2
-5,14
πλδπαζκέλνο
Πίλαθαο 4-27:πλνιηθή δηαθνξά θαη πνζνζηφ δηαθνξάο αλά είδνο κνλάδαο

4.2.2 Μεηαβνιή παξαγσγήο εξγνζηαζίσλ
ην πξνεγνχκελν θεθάιαην είδακε φηη αιιάδεη κε βάζε ηελ εμίζσζεο παξνρνκέηξνπ ε
παξαγσγή αξθεηψλ κνλάδσλ, νπφηε ζε απηφ ην θεθάιαην ζα εμεηάζνπκε πσο επεξεάδεη
ηελ παξαγσγή ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σα δεδνκέλα πνπ πήξακε
απφ ηνλ αιγφξηζκν γηα ην ζηαζκφ ησλ Ληλνπεξακάησλ Δξαθιείνπ θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο
4-28, γηα ηνλ ζηαζκφ ηεο Ξπινθακάξαο Υαλίσλ ζηνλ Πίλαθαο 4-29 θαη γηα ηνλ ζηαζκφ ηνπ
Ώζεξηλφιαθνπ Λαζηζίνπ ζηνλ Πίλαθαο 4-30.

Ληλνπεξάκαηα
παξνρνκέηξνπ
απνινγηζηηθή
(MWh)
Εαλνπάξηνο
65208,97289
64372,07994
Φεβξνπάξηνο
54777,08306
54005,66396
Μάξηηνο
69366,5949
69101,92889
Ώπξίιηνο
60507,74274
60425,02879
Μάηνο
70211,43864
69695,06576
Ενχληνο
83582,76282
81876,35507
Ενχιηνο
87772,72105
86167,41448
Ώχγνπζηνο
93455,02051
89273,98015
επηέκβξηνο
73776,16692
71676,29202
Οθηψβξηνο
70736,94899
70319,71763
Ννέκβξηνο
60098,47531
58901,95628
Αεθέκβξηνο
65492,18632
65294,09375
χλνιν
854986,1141
841109,5767
Πίλαθαο 4-28: Παξαγσγή ηαζκνχ Ληλνπεξακάησλ
Υαληά (MWh)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ
27306,81603
24723,90217
24273,35193
20338,16367
29740,8554
49612,76986
51871,30117
67268,0008
52594,42069
26494,47972
26950,39754
23031,47625
424205,9352

Πίλαθαο 4-29:Παξαγσγή ηαζκνχ Υαληψλ

απνινγηζηηθή
28143,44006
25487,72006
24534,68281
20414,88089
30253,02232
51319,14435
53476,56518
71448,72086
54657,18148
26911,70975
28146,91735
23229,56785
438023,5529

Ώζεξηλφιαθνο
(MWh)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ

απνινγηζηηθή

88641,27109
66451,87479
72539,93317
73212,09361
105069,116
109654,4373
113585,0278
125364,5087
103199,9824
80363,21133
72951,40716
77548,82746
1088581,691

88641,54001
66459,47596
72543,26831
73218,09031
105073,3219
109654,4706
113585,0703
125364,829
103237,0965
80363,21265
72951,4064
77548,82842
1088640,61

Πίλαθαο 4-30:Παξαγσγή ηαζκνχ Ώζεξηλφιαθνπ
Ώπφ ηνπο πίλαθεο απηνχο θαίλεηαη θπξίσο φηη ν ζηαζκφο ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ είλαη απηφο ν
θχξηνο παξαγσγφο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην .Δ.Β. ηεο Κξήηεο θαζψο έρεη ηελ κεγαιχηεξε
παξαγσγή, αθνινπζνχκελνο απφ ηνλ ζηαζκφ ησλ Ληλνπεξακάησλ θαη κεηά ηνλ ζηαζκφ ησλ
Υαλίσλ. Ώπηφ θαίλεηαη θαιχηεξα θαη ζηελ Βηθφλα 4-59 φπνπ βιέπνπκε ηελ κεληαία
παξαγσγή ησλ ζηαζκψλ απφ φπνπ θαίλεηαη μεθάζαξα ην πφζν ζπκκεηέρνπλ νη ζηαζκνί
ζηελ θάιπςε ηνπ θνξηίνπ κε βάζε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ ελψ ζηελ Βηθφλα 4-60
βιέπνπκε ηελ ζπκκεηνρή κε ηελ απνινγηζηηθή εμίζσζε.

Βηθφλα 4-59:Μεληαία παξαγσγή αλά ζηαζκφ παξαγσγήο

Βηθφλα 4-60:Μεληαία παξαγσγή αλά ζηαζκφ παξαγσγήο κε απνινγηζηηθή εμίζσζε
Ώπφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο βιέπνπκε φηη κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ ν ζηαζκφο ησλ
Υαλίσλ έρεη κηθξφηεξε παξαγσγή ελψ απμάλεηαη ειάρηζηα ησλ δχν άιισλ, θπξίσο φκσο
ζηνλ ζηαζκφ ησλ Ληλνπεξακάησλ. Σν πσο είλαη κνηξαζκέλε ε παξαγσγή αλά ζηαζκφ
παξαγσγήο κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-61 ελψ κε ηελ
απνινγηζηηθή εμίζσζε θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-62.

Βηθφλα 4-61:Παξαγσγή αλά ζηαζκφ παξαγσγήο κεηά ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ κε ηελ
εμίζσζε παξνρνκέηξνπ

Βηθφλα 4-62:Παξαγσγή αλά ζηαζκφ παξαγσγήο κεηά ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ κε ηελ
απνινγηζηηθή εμίζσζε
Ώπφ ηηο παξαπάλσ εηθφλεο θαίλεηαη φηη κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ ππάξρεη κεηαηφπηζε
ηεο παξαγσγήο ηνπ ηαζκνχ Υαλίσλ θπξίσο πξνο ηνλ ζηαζκφ ησλ Ληλνπεξακάησλ,
κεηαηφπηζε πνπ θαίλεηαη θαιχηεξα ζηελ Βηθφλα 4-63.

Βηθφλα 4-63:Μεηαηφπηζε παξαγσγήο αλά ζηαζκφ
ε απηή ηελ εηθφλα θαίλεηαη μεθάζαξα ε κεηαηφπηζε πνπ ζπδεηήζακε πξνεγνπκέλσο.
Ώπηή πνπ κέλεη είλαη λα δνχκε ζε πνηνπο κήλεο έρνπκε ηηο κεγαιχηεξεο δηαθνξέο πνπ
θαίλεηαη ζηελ Βηθφλα 4-64 θαη ην πνζνζηφ ησλ δηαθνξψλ απηψλ πνπ θαίλεηαη ζηε Βηθφλα
4-65.

Βηθφλα 4-64:Μεληαία δηαθνξά παξαγσγήο ζηαζκψλ αλά εμίζσζε

Βηθφλα 4-65:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο παξαγσγήο ζηαζκψλ αλά εμίζσζε
Ώπφ ηηο εηθφλεο απηέο παξαηεξνχκε φηη έρνπκε ηηο κεγαιχηεξεο δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν
εμηζψζεσλ ηνπ κήλεο απφ Ενχλην κέρξη θαη επηέκβξην, δειαδή ηελ πεξίνδν πνπ ζηελ
Κξήηε επηθξαηνχλ πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Βπίζεο βιέπνπκε φηη ν ζηαζκφο ηνπ
Ώζεξηλφιαθνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ην πνηα εμίζσζε ρξεζηκνπνηνχκε αιιά κφλν απφ ηελ
αλαθαηαλνκή θνξηίνπ. Δ ζπλνιηθή δηαθνξά θαη ην πνζνζηφ ηεο δηαθνξάο θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 4-31.

δηαθνξά (MWh)

πνζνζηφ (%)

1,62
Ληλνπεξάκαηα
-3,26
Υαληά
-0,01
Ώζεξηλφιαθνο
Πίλαθαο 4-31:πλνιηθή δηαθνξά θαη πνζνζηφ δηαθνξάο αλά εξγνζηάζην
13876,5
-13817,6
-58,9

4.2.3 Μεηαβνιή Καηαλάισζεο Καπζίκνπ
πσο είδακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην αιιάδεη ε παξαγσγή ησλ κνλάδσλ κε ηελ λέα
εμίζσζε θαζψο κεηψλεηαη ε παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ θαη απμάλεηαη άιισλ κνλάδσλ νη
νπνίεο θαηαλαιψλνπλ δηαθνξεηηθφ θαχζηκν απφ ηνλ πλδπαζκέλν. Πην ζπγθεθξηκέλα νη
αηκνκνλάδεο θαη νη κνλάδεο diesel θαηαλαιψλνπλ θαχζηκν καδνχη ελψ νη αεξνζηξφβηινη
θαη ν πλδπαζκέλνο Κχθινο θαηαλαιψλνπλ θαχζηκν diesel. Γηα ην ιφγν απηφ εμεηάζακε
ηηο θαηαλαιψζεηο αλά είδνο θαπζίκνπ κε ηα δεδνκέλα πνπ ζπιιέμακε θαη θαίλνληαη ζηνπο
Πίλαθαο 4-32 θαη Πίλαθαο 4-33 φπνπ έρνπκε δεδνκέλα κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ αιγνξίζκνπ
κε ηηο δχν εμηζψζεηο.
καδνχη (kg)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ

απνινγηζηηθή

34881152,51
27355912,52
31368744,33
30703215,43
38978959,05
42990524,15
45780732,67
47847752,94
40197924,2
35349249,49
30529413,92
33872701,57
439856282,8

Πίλαθαο 4-32:Καηαλάισζε θαπζίκνπ καδνχη

34683325,49
27190263,09
31304450,3
30689677,67
38866913,23
42534392,29
45283907,33
46970582,49
39688356,98
35221577,34
30208611,28
33811373,99
436453431,5

diesel (lt)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ

απνινγηζηηθή

12166406,52
10845624,95
11311885,09
9262473,112
13597597,14
21112596,34
20646797,37
27257322,04
20191008,78
10723047,07
11261494,2
9415233,07
177791485,7

12301655,11
10959274,48
11355411,78
9272375,723
13681966,58
21422251,2
20952893,24
27888252,83
20522323,65
10803202,28
11475903,95
9453384,505
180088895,3

Πίλαθαο 4-33:Καηαλάισζε θαπζίκνπ diesel
Ώπφ ηνπο πίλαθεο παξαηεξνχκε φηη ε θαηαλάισζε ηνπ θαπζίκνπ καδνχη είλαη
πεξηζζφηεξε απφ ηνπ θαπζίκνπ diesel, ην νπνίν νθείιεηαη θπξίσο ζην γεγνλφο φηη ην
καδνχη είλαη πην θζελφ θαχζηκν. Βπίζεο βιέπνπκε φηη απφ εμίζσζε ζε εμίζσζε ππάξρνπλ
δηαθνξέο πνπ θαίλνληαη θαιχηεξα ζηνλ Πίλαθαο 4-34 φπνπ παξαζέηνπκε ηα πνζνζηά ηεο
κεηαβνιήο.
πνζνζηά κεηαβνιήο

καδνχη

Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

diesel
0,57
0,61
0,2
0,04
0,29
1,06
1,09
1,83
1,27
0,36
1,05
0,18
0,77

-1,11
-1,05
-0,38
-0,11
-0,62
-1,47
-1,48
-2,31
-1,64
-0,75
-1,9
-0,41
-1,29

Πίλαθαο 4-34:Πνζνζηά κεηαβνιήο θαπζίκσλ
ηελ Βηθφλα 4-66 θαίλεηαη ε κεληαία θαηαλάισζε θαπζίκνπ γεληθά θαη ην πφζν
θαηαλαιψλεηαη ην θάζε θαχζηκν κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ ελψ ζηελ Βηθφλα 4-66
θαίλεηαη ην ίδην κε ηελ απνινγηζηηθή εμίζσζε.

Βηθφλα 4-66: Μεληαία θαηαλάισζε θαπζίκνπ κε εμίζσζε παξνρνκέηξνπ

Βηθφλα 4-67: Μεληαία θαηαλάισζε θαπζίκνπ κε απνινγηζηηθή εμίζσζε
Βπεηδή φκσο θαη απφ ηα δεδνκέλα παξαηεξνχκε αιιαγή ζηηο θαηαλαιψζεηο κεηά ηελ
αλαθαηαλνκή ηνπ θνξηίνπ ην νπνίν θαίλεηαη θαιχηεξα ζηελ Βηθφλα 4-68. Βδψ θαίλεηαη
θαζαξά φηη κεηά ηελ αλαθαηαλνκή απμάλεηαη ε θαηαλάισζε ηνπ καδνχη θαη κεηψλεηαη ε
θαηαλάισζε ηνπ diesel πξάγκα ινγηθφ θαζψο φπσο είπακε θαη πξηλ ην καδνχη είλαη
θζελφηεξν θαχζηκν απφ ην diesel. Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή απηή ε δηαθνξά παξαζέηνπκε
θαη ηελ κεληαία κεηαβνιή ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ζηελ Βηθφλα 4-69.

Βηθφλα 4-68:Μεηαβνιή θαηαλάισζεο θαπζίκνπ

Βηθφλα 4-69:Μεληαία δηαθνξά θαηαλάισζεο αλά εμίζσζε
Ώπηφ πνπ γίλεηαη ζαθέο απφ ηηο δχν απηέο εηθφλεο είλαη φηη ν ζπλδπαζκφο ηεο θαηλνχξγηαο
εμίζσζεο θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ καδί κε ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ
βγάδνπλ ην απνηέιεζκα φηη νη κνλάδεο πνπ θαίλε diesel θαχζηκν πξέπεη λα κεηψζνπλ ηελ
παξαγσγή ηνπο ελψ απηέο πνπ θαίλε καδνχη λα ηελ απμήζνπλ θαζψο απηφ είλαη πην
νηθνλνκηθφ γηα ην ζχζηεκα. Δ ζπλνιηθή δηαθνξά θαηαλάισζεο θαη ην πνζνζηφ απηήο ηεο
δηαθνξάο θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο 4-35.

δηαθνξά

πνζνζηφ

0,77
καδνχη (kg)
-1,29
diesel (lt)
Πίλαθαο 4-35:πλνιηθή δηαθνξά θαη πνζνζηφ δηαθνξάο θαηαλάισζεο θαπζίκσλ
3402851,289
-2297409,642

4.2.3.1

Μεηαβνιή θαηαλάισζεο πλδπαζκέλνπ Κύθινπ

Βπεηδή φπσο είπακε θαη ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην ν πλδπαζκέλνο Κχθινο είλαη απηφ
πνπ έρεη θαη ηελ κεγαιχηεξε κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή ηνπ ζα εμεηάζνπκε ηελ κεηαβνιή
ηνπ ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ πνπ επεξεάδεη φιεο ηηο κνλάδεο ηνπ ζπζηήκαηνο. ηελ
Βηθφλα 4-70 θαίλεηαη ε κεληαία δηαθνξά θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
αλάινγα κε ηελ εμίζσζε πνπ έγηλε ε αλαθαηαλνκή.

Βηθφλα 4-70:Μεληαία δηαθνξά θαηαλάισζεο πλδπαζκέλνπ αλά εμίζσζε
ε απηή ηελ εηθφλα παξαηεξνχκε φηη γιπηψλνπκε πνιινχο ηφλνπο θαπζίκνπ κε ηελ
θαηλνχξγηα εμίζσζε απφ ηνλ πλδπαζκέλν Κχθιν θαη κφλν. ηελ Βηθφλα 4-71 θαίλεηαη
θαιχηεξα ην πνζνζηφ ην νπνίν αιιάδεη ε θαηαλάισζε ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ζε
ζρέζε κε πνηα εμίζσζε ρξεζηκνπνηνχκε. Δ αλαθαηαλνκή κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ
νδεγεί ηνλ πλδπαζκέλν ζε κηθξφηεξεο θαηαλαιψζεηο θαπζίκσλ, ην νπνίν είλαη πην
ζπκθέξνλ γηα ην .Δ.Β. Κξήηεο θαζψο ν πλδπαζκέλνο Κχθινο θαηαλαιψλεη θαχζηκν
diesel πνπ είλαη πην αθξηβφ απφ ην θαχζηκν καδνχη. Βπίζεο παξαηεξνχκε επίζεο φηη
ππάξρνπλ πνιχ κεγαιχηεξεο δηαθνξέο ηνπο κήλεο πνπ ν θαηξφο είλαη πην δεζηφο ζηελ
Κξήηε, δειαδή απφ ηνλ Μάην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην, απφ φηη ηνπο κήλεο πνπ δελ έρεη
ηφζν πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Δ ζπλνιηθή δηαθνξά ζηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ
πλδπαζκέλνπ είλαη -3434662,835 lt κε ην πνζνζηφ ηεο δηαθνξάο λα είλαη ίζν κε 3,36%.

Βηθφλα 4-71:Μεληαίo πνζνζηφ δηαθνξάο θαηαλάισζεο πλδπαζκέλνπ αλά εμίζσζε

4.2.4 Μεηαβνιή θόζηνπο παξαγσγήο
Δ ηειεπηαία επίδξαζε ηεο αλαθαηαλνκήο θνξηίνπ κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ πνπ
πξέπεη λα εμεηάζνπκε είλαη ζην ζπλνιηθφ θφζηνο πνπ πξνθχπηεη απφ απηήλ ζε ζρέζε κε ηελ
παιαηφηεξε εμίζσζε. Έρνπκε ήδε δεη φηη ππάξρεη κεηαηφπηζε παξαγσγήο απφ ηνλ
πλδπαζκέλν Κχθιν πξνο ηηο αηκνκνλάδεο ηνπ ηαζκνχ ησλ Ληλνπεξακάησλ θαζψο θαη
ζηνπο αεξνζηξφβηινπο πνπ είλαη πην θαηλνχξγηνη θαη φηη ππάξρεη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
θαπζίκνπ diesel θαη αχμεζε απηήο ηνπ καδνχη. Βπεηδή ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ην
θφζηνο ζπλδένληαη άκεζα ζα εμεηάζνπκε ην θφζηνο πνπ έρεη ην θάζε θαχζηκν θαη αλ απηφ
βειηηψλεηαη ε φρη. Σα δεδνκέλα πνπ βγάιακε απφ ην πξφγξακκα θαίλνληαη γηα ην θαχζηκν
καδνχη ζηνλ Πίλαθαο 4-36, γηα ην θαχζηκν diesel ζηνλ Πίλαθαο 4-37 θαη ην ζπλνιηθφ
θφζηνο θαίλεηαη ζηνλ Πίλαθαο 4-38.
θφζηνο καδνχη παξνρνκέηξνπ
(€)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

19002563,94
14893749,45
17064147,25
16713538,32
21251110,59
23419852,43
24932577,33
26076021,99
21902292,8
19233907,8
16614779,79
18432059,71
239536601,4

απνινγηζηηθή
18896153,52
14804666,06
17029571,83
16706271,64
21190852,13
23174499,19
24665335,1
25604192,87
21628292,27
19165232,95
16442219,81
18399071,61
237706359

Πίλαθαο 4-36:Αεδνκέλα θφζηνπο θαπζίκνπ καδνχη

δηαθνξά
106410,4245
89083,38654
34575,41786
7266,677522
60258,45772
245353,2389
267242,2331
471829,1184
274000,5327
68674,84717
172559,9769
32988,10092
1830242,412

θφζηνο
(€)

diesel παξνρνκέηξνπ

Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

12018349,06
10712593,28
11176439,54
9151536,8
13433831,73
20856137,06
20393897,38
26926265,07
19942990,21
10590431,05
11122548,27
9298276,206
175623295,7

απνινγηζηηθή

δηαθνξά

12151789,14
10824689,46
11219387,91
9161297,228
13517058,05
21161765,15
20696140,21
27548568,09
20269917,26
10669572,78
11334176,28
9335946,735
177890308,3

-133440,0753
-112096,1843
-42948,36531
-9760,428337
-83226,31889
-305628,0878
-302242,8319
-622303,0158
-326927,0454
-79141,73109
-211628,011
-37670,52886
-2267012,624

Πίλαθαο 4-37:Αεδνκέλα θφζηνπο θαπζίκνπ diesel
ζπλνιηθφ
θφζηνο (€)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ
31020913
25606342,72
28240586,79
25865075,12
34684942,32
44275989,49
45326474,71
53002287,06
41845283,02
29824338,85
27737328,06
27730335,92
415159897,1

απνινγηζηηθή

δηαθνξά

31047942,66
25629355,52
28248959,74
25867568,87
34707910,18
44336264,34
45361475,31
53152760,96
41898209,53
29834805,73
27776396,1
27735018,35
415596667,3

-27029,6508
-23012,7977
-8372,94745
-2493,75081
-22967,8612
-60274,8489
-35000,5987
-150473,897
-52926,5127
-10466,8839
-39068,0342
-4682,42794
-436770,212

Πίλαθαο 4-38:Αεδνκέλα ζπλνιηθνχ θφζηνπο θαπζίκνπ
Ώπφ ηνπο παξαπάλσ πίλαθεο παξαηεξνχκε, απηφ πνπ είρακε δεη θαη ζηελ θαηαλάισζε
θαπζίκνπ, φηη ππάξρεη αχμεζε ηνπ θφζηνπο ηνπ θαπζίκνπ καδνχη θαη κείσζε ηνπ θαπζίκνπ
diesel, πνπ φκσο πξνθαιεί κείσζε ζην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ πζηήκαηνο. Ώπηή ε
δηαθνξνπνίεζε θαίλεηαη θαιχηεξα ζηελ Βηθφλα 4-72 φπνπ βιέπνπκε πσο κεηαηνπίδεηαη ην
θφζηνο αλά θαχζηκν θαη φηη κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ έρνπκε κηθξφηεξν ζπλνιηθφ
θφζηνο.

Βηθφλα 4-72:Μεηαβνιή θφζηνπο αλά θαχζηκν
ηελ Βηθφλα 4-73 βιέπνπκε ηελ κεληαία δηαθνξά θφζηνπο κεηαμχ ησλ θαπζίκσλ φπνπ
παξαηεξνχκε φηη απφ Ενχλην κέρξη θαη επηέκβξην έρνπκε ηελ κεγαιχηεξε εμνηθνλφκεζε,
φπσο αθξηβψο θαη κε ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ.

Βηθφλα 4-73:Μεληαία δηαθνξά θφζηνπο αλά εμίζσζε
ηελ Βηθφλα 4-74 θαίλεηαη ην πσο κεηαβάιιεηαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ .Δ.Β. Κξήηεο
κε ηελ αλαθαηαλνκή παξαγσγήο κε βάζε ηελ εμίζσζε φπνπ βιέπνπκε ηελ δηαθνξά ζην
θφζηνο κεηαμχ ησλ εμηζψζεσλ.

Βηθφλα 4-74:Μεληαίν θφζηνο αλάινγα κε ηελ εμίζσζε
Γηα λα γίλεη πην θαηαλνεηή ε δηαθνξά ζην ζπλνιηθφ θφζηνο κεηαμχ ησλ δχν εμηζψζεσλ
παξαζέηνπκε ηελ Βηθφλα 4-75 φπνπ θαίλεηαη ην πφζν πην νηθνλνκηθή είλαη ε θαηαλνκή κε
ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ ζε ρηιηάδεο euro θαη ηελ Βηθφλα 4-76 φπνπ θαίλεηαη θαη ην
πνζνζηφ ηεο κεηαβνιήο απηήο.

Βηθφλα 4-75:Μεληαία δηαθνξά θφζηνπο εμηζψζεσλ

Βηθφλα 4-76:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο θφζηνπο εμηζψζεσλ
Ώπφ απηέο ηηο παξαπάλσ εηθφλεο θαίλεηαη φηη ηνπο κήλεο πνπ έρεη πεξηζζφηεξε δέζηε, απφ
Μάην κέρξη θαη ηνλ επηέκβξην, έρνπκε θαη ην κεγαιχηεξν θέξδνο κε βάζε ηελ
αλαθαηαλνκή κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ. Σα πνζνζηά αιιαγήο κεηαμχ ηεο
απνινγηζηηθήο εμίζσζεο θαη ηεο θαηλνχξγηαο δελ είλαη κεγάια αιιά αλαθέξνληαη ζε
436770,212 euro θαη ζε πνζνζηφ δηαθνξάο 0,11% ηα νπνία κε ηελ θαηάιιειε αμηνπνίεζή
ηνπο κπνξνχλ λα απνδψζνπλ θαη άιιεο κεηψζεηο ζην θφζηνο.

Δπίδξαζε ζην θόζηνο αλά MWh

4.2.4.1

Ώπφ απηή ηελ εμνηθνλφκεζε πνπ έρνπκε κε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε ζέινπκε λα δνχκε θαη
ηη αληίθηππν ζα έρεη θαη ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή εμεηάδνληαο ην πφζν ζα κεηαβιεζεί ε
ηηκή ηεο MWh. Σα δεδνκέλα πνπ έρνπκε εμάγεη απφ ην πξφγξακκα θαίλνληαη ζηνλ Πίλαθαο
4-39.
θφζηνο
MWh (€)

αλά παξνρνκέηξνπ

Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

171,2376708
175,4425554
169,9398675
167,8918012
169,1771719
182,3182827
178,9939768
185,2659816
182,2763389
167,9349041
173,357997
166,9772996
175,3376558

απνινγηζηηθή
171,3868764
175,6002282
169,9902524
167,9079884
169,2891985
182,5664806
179,132194
185,7919531
182,5068846
167,9938411
173,6021718
167,0054947
175,5221203

δηαθνξά
-0,149205617
-0,157672852
-0,050384839
-0,016187123
-0,11202664
-0,248197894
-0,138217153
-0,525971525
-0,23054572
-0,058936948
-0,244174754
-0,028195111
-0,303772236

Πίλαθαο 4-39:Αεδνκέλα θφζηνπο αλά MWh
Σα δεδνκέλα απηά παξνπζηάδνληαη γξαθηθά ζηελ Βηθφλα 4-77, φπνπ βιέπνπκε ηελ
δηαθνξά ζηελ MWh ησλ εμηζψζεσλ, θαη ζηελ Βηθφλα 4-78, φπνπ βιέπνπκε ην πνζνζηφ
απηήο ηεο δηαθνξάο. Ώπηφ πνπ παξαηεξνχκε απφ ηα δχν απηά δηαγξάκκαηα είλαη φηη

εμνηθνλφκεζε πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ κε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε
θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ, δελ έρεη αληίθηππν ζηνλ ηειηθφ θαηαλαισηή θαζψο
γιπηψλεη πεξίπνπ 0,3 euro, θαη ζε πνζνζηφ κεηαβνιήο 0,11%, ην ρξφλν πνπ είλαη ακειεηέν
πνζφ.

Βηθφλα 4-77:Μεληαία δηαθνξά θφζηνπο αλά MWh αλά εμίζσζε

Βηθφλα 4-78:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο θφζηνπο αλά MWh αλά εμίζσζε

4.2.4.2

Μεηαβνιή θόζηνπο πλδπαζκέλνπ Κύθινπ

πσο είπακε θαη πην πξηλ ην ζπκπέξαζκα πνπ βγάιακε είλαη φηη ε θαηλνχξγηα εμίζσζε
θαηαλάισζεο θαπζίκνπ νδεγεί ζε πην νηθνλνκηθφ .Δ.Β. Κξήηεο απφ φηη ε απνινγηζηηθή.
Οπφηε απηφ πνπ κέλεη λα δνχκε είλαη πσο επεξεάδεηαη ην θφζηνο ηνπ πλδπαζκέλνπ. Σα
δεδνκέλα γηα ην θφζηνο ηνπ πλδπαζκέλνπ πνπ εμάγακε απφ ην πξφγξακκα θαίλνληαη ζηνλ
Πίλαθαο 4-40.

θφζηνο
πλδπαζκέλνπ
(€)
Ιανουάριοσ
Φεβρουάριοσ
Μάρτιοσ
Απρίλιοσ
Μάιοσ
Ιοφνιοσ
Ιοφλιοσ
Αφγουςτοσ
Σεπτζμβριοσ
Οκτώβριοσ
Νοζμβριοσ
Δεκζμβριοσ
Σφνολο

παξνρνκέηξνπ

6765509,857
6148163,743
6673226,366
6197485,299
4002045,237
9487083,375
13525216,94
13707729,57
13746855,41
7290906,032
6701553,623
6593484,092
100839259,5

απνινγηζηηθή

6959750,856
6326472,271
6738894,98
6228015,08
4178835,876
9968923,04
13846300,78
14796133,75
14208810,17
7379311,598
6966730,687
6632810,005
104230989,1

δηαθνξά

-194240,9986
-178308,5286
-65668,61332
-30529,78069
-176790,6384
-481839,6653
-321083,8398
-1088404,183
-461954,7593
-88405,56583
-265177,0636
-39325,91263
-3391729,549

Πίλαθαο 4-40:Αεδνκέλα θφζηνπο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
Ώπφ ηνλ πίλαθα θαίλεηαη φηη κε ηελ αλαθαηαλνκή κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ έρνπκε
πνιχ πην νηθνλνκηθή θαηαλνκή γηα ηνλ πλδπαζκέλν Κχθιν απφ φηη κε ηελ απνινγηζηηθή.
Πην ζπγθεθξηκέλα νη δηαθνξέο ησλ δχν εμηζψζεσλ αλά κήλα θαίλνληαη θαιχηεξα ζηελ
Βηθφλα 4-79 θαζψο θαη ην πνζνζηφ ζην νπνίν δηαθέξνπλ ζηελ Βηθφλα 4-80.

Βηθφλα 4-79:Μεληαία δηαθνξά θφζηνπο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ αλά εμίζσζε

Βηθφλα 4-80:Μεληαίν πνζνζηφ δηαθνξάο θφζηνπο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ αλά εμίζσζε
Ώπφ ηηο δχν παξαπάλσ εηθφλεο θαίλεηαη φηη ε αλαθαηαλνκή πνπ θάλακε κε ηελ εμίζσζε
παξνρνκέηξνπ, πνπ φπσο είδακε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην έξημε πνιχ ηελ παξαγσγή ηνπ
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ, γιπηψλεη ζην ζχζηεκα αξθεηά ρξήκαηα πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ αιινχ. Πην ζπγθεθξηκέλα απφ ηνλ πλδπαζκέλν Κχθιν εμνηθνλνκνχκε 3391729,549 euro πνπ αληηζηνηρεί θαη ζε πνζνζηφ 3,36%. Ώπηφ ζπκβαίλεη δηφηη ε
θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ θάλεη ηελ κνλάδα λα έρεη πην
αθξηβή παξαγσγή νπφηε κε ηνλ αιγφξηζκν αλαθαηαλνκήο θνξηίνπ κεηψλεηαη θαηά πνιχ ε
παξαγσγή ηνπ.

4.2.5 Μεηαβνιή Ρύπσλ πζηήκαηνο
Βθηφο απφ ηελ κεηαβνιή πνπ έρνπκε ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζηελ
θαηαλάισζε θαπζίκνπ θαη ζην θφζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπκε θαη κεηαβνιή ζηνπο ξχπνπο
πνπ εμάγνπλ νη κνλάδεο απφ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο. Οη θπξηφηεξνη ηχπνη ξχπσλ, φπσο είπακε
θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, πνπ παξάγνπλ νη κνλάδεο είλαη ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
(CO2), νμείδηα ηνπ αδψηνπ (NOx), δηνμείδην ηνπ ζείνπ (SO2) θαη δηάθνξα ζσκαηίδηα.
Έρνληαο ινηπφλ ηα δεδνκέλα ηνπ Πίλαθαο 4-21 θάλακε ηνπο απαξαίηεηνπο ππνινγηζκνχο
θαη βξήθακε ηνπ ζπλνιηθνχο ξχπνπο πνπ παξάγνληαη απφ θάζε γελλήηξηα φπσο θαίλνληαη
ζηνλ Πίλαθαο 4-41.
παξνρνκέηξνπ
CO2
Nox
SO2
Σωματίδια

απνινγηζηηθή

1811467,269
10697,11423
26986,80492
1080,828603

1806571,319
10695,7936
26805,13881
1077,265003

Πίλαθαο 4-41: πλνιηθνί ξχπνη .Δ.Β. Κξήηεο
Ώπφ ηνλ πίλαθα απηφ θαίλεηαη φηη παξάγνληαη αξθεηνί ξχπνη ηνλ ρξφλν απφ ην ζχζηεκα
αιιά θαη φηη ε αλαθαηαλνκή κε ηελ απνινγηζηηθή εμίζσζε ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
έδηλε ιηγφηεξνπο ξχπνπο. Οη δηαθνξέο απηέο θαίλνληαη θαιχηεξα ζηηο Βηθφλα 4-81, Βηθφλα
4-82, Βηθφλα 4-83, Βηθφλα 4-84.

Βηθφλα 4-81:Μεηαβνιή αλά εμίζσζε CO2

Βηθφλα 4-82:Μεηαβνιή αλά εμίζσζε NOx

Βηθφλα 4-83:Μεηαβνιή αλά εμίζσζε SO2

Βηθφλα 4-84:Μεηαβνιή αλά εμίζσζε σκαηηδίσλ
ηηο εηθφλεο απηέο βιέπνπκε, φηη παξφιν πνπ ε εμίζσζε παξνρνκέηξνπ είλαη πην
νηθνλνκηθή γηα ην .Δ.Β. ηεο Κξήηεο είλαη πην ξππνγφλα απφ ηελ απνινγηζηηθή. Πην
ζπγθεθξηκέλα ζηελ Βηθφλα 4-85 βιέπνπκε ηηο αθξηβείο δηαθνξέο ησλ εμηζψζεσλ αλά είδνο
ξχπνπ θαη ζηελ Βηθφλα 4-86 βιέπνπκε ηηο πνζνζηηαίεο δηαθνξέο. Ώπηφ πνπ παξαηεξνχκε

είλαη φηη κε ηελ απνινγηζηηθή εμίζσζε θαηαλάισζεο είρακε ιηγφηεξνπο ξχπνπο δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα θαζψο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, κε ηελ κεγαιχηεξε δηαθνξά λα ηελ έρνπλ νη
ξχπνη δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζε αχμεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 0,72%. Ώπηφ
ζπκβαίλεη θαζψο κε ηελ εμίζσζεο παξνρνκέηξνπ έρνπκε αχμεζε ηεο θαηαλάισζεο ηνπ
θαπζίκνπ καδνχη, ζε ζρέζε κε ηελ απνινγηζηηθή εμίζσζε, πνπ είλαη ζαθψο πην ξππνγφλν
απφ ην θαχζηκν diesel.

Βηθφλα 4-85:Αηαθνξά ξχπσλ αλά εμίζσζε

Βηθφλα 4-86:Πνζνζηηαία δηαθνξά ξχπσλ αλά εμίζσζε

5 πκπεξάζκαηα-Πξνηάζεηο
πσο είπακε θαη ζηα πξνεγνχκελα θεθάιαηα έλα χζηεκα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο γηα λα
ιεηηνπξγήζεη πξέπεη λα έρεη νπσζδήπνηε θάπνηεο κνλάδεο νη νπνίεο ζα αλαιακβάλνπλ λα
θαιχςνπλ ην θπξηφηεξν κέξνο ηνπ θνξηίνπ θαη λα είλαη ζε ιεηηνπξγία παξαπάλσ απφ ηα 3/4
ελφο έηνπο. Ώπηέο νη κνλάδεο είλαη νη κνλάδεο βάζεο, απφ ηηο νπνίεο νη κνλάδεο
πλδπαζκέλνπ Κχθινπ είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο ζηηο λεφηεξεο εγθαηαζηάζεηο θαζψο έρνπλ
ηελ πςειφηεξε απφδνζε, πεξίπνπ 30-40% θαιχηεξε, απφ ηηο άιιεο κνλάδεο βάζεηο, φπσο νη
αηκνκνλάδεο, θαη αγγίδεη ην 60%. Ήδε ζηελ ρψξα καο ππάξρεη εγθαηεζηεκέλε νλνκαζηηθή
ηζρχο ηεο ηάμεσο ησλ 3822 MW, φπσο είπακε θαη ζηνλ Πίλαθαο 1-3, θαη έρεη αδεηνδνηεζεί
θαη αλακέλεηαη λα εληαρζνχλ κνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ νλνκαζηηθήο ηζρχνο επηπιένλ
3000 MW. Tν χζηεκα Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ηεο Κξήηεο έρεη κηα κνλάδα πλδπαζκέλνπ
Κχθινπ ε νπνία είλαη ε κεγαιχηεξε ηνπ ζπζηήκαηνο θαη γηα ην έηνο κειέηεο καο
ιεηηνχξγεζε ην 73% ηνπ ρξφλνπ, πνπ αληηζηνηρεί ζε 6422 ψξεο, θαη παξήγαγε πεξίπνπ 350
GWh δειαδή πεξίπνπ ην 13% ηεο δήηεζεο ηεο Κξήηεο.
κσο ιφγσ πεξηφδσλ ρακειήο δήηεζεο θαη γηα λα επηηξαπεί πςειφηεξε δηείζδπζε
παξαγσγήο απφ ηα αηνιηθά πάξθα, ην 55% απφ ηηο ψξεο πνπ ιεηηνπξγνχζε ν πλδπαζκέλνο
Κχθινο ήηαλ ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ "κηζνχ" πλδπαζκέλνπ δειαδή λα ιεηηνπξγεί κφλν ν
έλαο απφ ηνπο δχν αεξνζηξφβηινπο καδί κε ηνλ αηκνζηξφβηιν πνπ φκσο κπνξεί λα παξάγεη
ην κηζφ ηεο ηζρχνο ηνπ.
Βπεηδή νη κνλάδεο πλδπαζκέλνπ Κχθινπ είλαη ηφζν ζεκαληηθέο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ
πζηεκάησλ Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο έρνπλ γίλεη πνιιέο πξνζπάζεηεο γηα ηελ κνληεινπνίεζε
ηνπο, θπξίσο ρξεζηκνπνηψληαο ηα ζεσξεηηθά ηερληθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά ή επξηζηηθνχο
αιγνξίζκνπο. ηελ δηθή καο κνληεινπνίεζε ρξεζηκνπνηήζακε ηα δεδνκέλα πνπ
κεηξήζεθαλ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ ηα φξγαλα κεηξήζεσλ θαη γηα ηελ
θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ πλδπαζκέλνπ απφ ηα παξνρφκεηξα πνπ εγθαηαζηάζεθαλ θαηά
ηελ πεξίνδν εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο. Με απηφ ην ηξφπν κνληεινπνηήζακε ηελ παξαγσγή
ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ θαη βξήθακε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ
ηνπ. ην θεθάιαην 4 είδακε φηη κε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε έρνπκε αξθεηέο κεηαβνιέο ζηελ
παξαγσγή θαη ζην θφζηνο ηηο νπνίεο αλαθέξνπκε θαη ζε απηφ ην θεθάιαην.
Δ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζακε γηα λα βξνχκε απηέο ηηο κεηαβνιέο ήηαλ λα
δεκηνπξγήζνπκε αιγφξηζκν αλαθαηαλνκήο ελφο κέξνπο ηνπ θνξηίνπ, ν νπνίνο έθαλε ηελ
αλαθαηαλνκή κε βάζε ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ
θαη κε βάζε ηελ απνινγηζηηθή εμίζσζε. Με ηνλ ηξφπν απηφ βξήθακε φιεο ηηο κεηαβνιέο
πνπ πξνθχπηνπλ θαη αλ νθείινληαη ζηνλ αιγφξηζκν αλαθαηαλνκήο ή ζηελ θαηλνχξγηα
εμίζσζε θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ.
Γηα λα βξνχκε φκσο ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ
παξαηεξήζακε φηη ε παξαγσγή ηνπ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ παξαγσγή ησλ αεξνζηξνβίισλ
πνπ ηνλ απνηεινχλ. Οπζηαζηηθά ειέγμακε ηηο ηηκέο ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ θαη
ησλ αεξνζηξνβίισλ θαη είδακε φηη ππάξρεη άκεζε ζπζρέηηζε ηεο παξαγσγήο ηνπο άζρεηα
αλ ε κνλάδα βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία κηζνχ ή νιφθιεξνπ πλδπαζκέλνπ, δειαδή αλ
ιεηηνπξγεί κφλν έλαο αεξνζηξφβηινο ή θαη νη δχν καδί. Έρνληαο απηή ηελ ζπζρέηηζε
κπνξνχκε λα μέξνπκε αλά πάζα ζηηγκή ηελ παξαγσγή ηνπ πλδπαζκέλνπ ρσξίο λα
γλσξίδνπκε ηελ παξαγσγή ηνπ αηκνζηξνβίινπ.

5.1 Ωο πξνο ηελ αμία ηεο βειηηζηνπνηεκέλεο θαηαλνκήο
Βίδακε ζην θεθάιαην 4.1 φηη ν αιγφξηζκνο αλαθαηαλνκήο θνξηίνπ, αλ θαη εθαξκφδεηαη
κφλν ζε έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο παξαγσγήο, 85% ηεο παξαγσγήο γηα ηηο κνλάδεο βάζεο θαη
70% γηα ηηο ππφινηπεο, πξνθαιεί αξθεηέο κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ, ζηελ
θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ζην θφζηνο θαη ζηνπο ξχπνπο πνπ εθπέκπνπλ νη κνλάδεο. Πην
ζπγθεθξηκέλα νη κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ είλαη νη παξαθάησ φπνπ ηα
πνζνζηά αλαθέξνληαη ζηελ κεηαβνιή ηεο θάζε κνλάδαο μερσξηζηά θαη φρη επί ηνπ
ζπλφινπ:
 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ θαηά 32% πνπ αληηζηνηρεί ζε
πεξίπνπ 99 GWh
 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ Ώεξνζηξνβίισλ Ληλνπεξακάησλ θαηά 30% πνπ
αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 14 GWh
 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ παιηψλ αεξνζηξνβίισλ Υαλίσλ (1,4,5) θαηά 38% πνπ
αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 2,3 GWh
 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ λέσλ αεξνζηξνβίισλ Υαλίσλ (11,12,13) θαηά 36% πνπ
αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ 39 GWh
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηκνκνλάδσλ θαη ησλ κνλάδσλ diesel ηνπ
Ώζεξηλφιαθνπ θαηά 16% θαη 9% αληίζηνηρα πνπ αληηζηνηρνχλ ζε πεξίπνπ 76,3
GWh θαη 58,9 GWh αληίζηνηρα
 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ησλ αηκνκνλάδσλ Ληλνπεξακάησλ θαηά 3% πνπ αληηζηνηρεί
ζε 20,45 GWh
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ησλ κνλάδσλ diesel Ληλνπεξακάησλ θαηά 19% πνπ
αληηζηνηρεί ζε 42,88 GWh
Ώπηή ε κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ επηθέξεη θαη κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή
ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη νπνίεο είλαη:
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηαζκνχ ησλ Ληλνπεξακάησλ θαηά 0,7% πνπ
αληηζηνηρεί ζε 5,93 GWh
 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηαζκνχ ησλ Υαλίσλ θαηά 33% πνπ αληηζηνηρεί ζε
141,12 GWh
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηαζκνχ ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ θαηά 12% πνπ αληηζηνηρεί
ζε 135,31 GWh
Βπεηδή αιιάδεη ε παξαγσγή κνλάδσλ πνπ θαίλε δηαθνξεηηθφ θαχζηκν είλαη ινγηθφ λα
αιιάδεη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. πσο είπακε θαη ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην ηα δχν
θαχζηκα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην .Δ.Β. Κξήηεο είλαη ην καδνχη θαη ην diesel. Οη
κεηαβνιέο πνπ είρακε ζηελ θαηαλάισζε θαζψο θαη ζην θφζηνο θάζε θαπζίκνπ είλαη ε εμήο:
 Ώχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ θαπζίκνπ καδνχη θαηά 7% απφ
πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 31175,54 ηφλνπο θαη ζε πεξίπνπ
εθαηνκκχξηα euro
 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ θαπζίκνπ diesel θαηά 17% απφ
πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 30715,99 klt θαη ζε πεξίπνπ
εθαηνκκχξηα euro
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Δ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ζε euro πνπ έρνπκε ζπλνιηθά γηα φιν ην .Δ.Β. Κξήηεο
αλέξρεηαη ζηα 13,2 εθαηνκκχξηα πνπ αληηζηνηρεί ζε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαηά
3,18%. Σν θφζηνο πνπ έρεη αληίθηππν ζηνλ θαηαλαισηή είλαη ην θφζηνο ηεο MWh ην νπνίν
βξήθακε φηη κεηψλεηαη ηνλ ρξφλν θαηά 5,5 euro. ζν αλαθνξά ηνλ πλδπαζκέλν Κχθιν ε
θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ θαη ην θφζηνο ηνπ κεηψζεθαλ θαηά 16% πνπ αληηζηνηρεί ζε
172.000 klt θαη πεξίπνπ 17 εθαηνκκχξηα euro αληίζηνηρα. ε απηφ ην ζεκείν πξέπεη λα
αλαθέξνπκε φηη ηελ κεγαιχηεξε κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή, ζηελ θαηαλάισζε θαη ην
θφζηνο ηελ έρνπκε ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, απφ Μάην κέρξη θαη επηέκβξην, πνπ είλαη
ππεξδηπιάζηα ηεο κεηαβνιήο ησλ ππφινηπσλ κελψλ ηνπ ρξφλνπ.
Βπίπησζε έρνπκε θαη ζηνπο ξχπνπο νη νπνίνη είλαη, φπσο είπακε θαη ζην θεθάιαην 4, ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO2, νμείδηα ηνπ αδψηνπ NOx, δηνμείδην ηνπ ζείνπ SO2 θαη δηάθνξα
ζσκαηίδηα. Οη κεηαβνιέο ζηνπο ξχπνπο πνπ έρνπκε είλαη νη εμήο:
 Μείσζε ησλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 θαηά πεξίπνπ 4800 ηφλνπο πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ κεηαβνιήο 0,5%
 Ώχμεζε ησλ ξχπσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ NOx θαηά 800 ηφλνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 9%
 Ώχμεζε ησλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ SO2 θαηά 2000 ηφλνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 8%
 Πνιχ κηθξή αχμεζε ησλ ξχπσλ ζσκαηηδίσλ κεξηθψλ θηιψλ πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 0,2%
Δ κηθξή κείσζε ησλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαη ε αχμεζε ησλ ξχπσλ νμεηδίσλ ηνπ
αδψηνπ θαη δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ είλαη ινγηθή θαζψο κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ
diesel θαη απμάλεηαη απηή ηνπ καδνχη, ην νπνίν δελ έρεη ηφζν θαιή θαχζε φζν ην diesel κε
απνηέιεζκα λα δεκηνπξγνχληαη επηπιένλ ξχπνη.
Σν ζπκπέξαζκα απφ φια απηά ηα δεδνκέλα είλαη φηη παξφιν πνπ θάλακε αλαθαηαλνκή ζε
έλα κηθξφ θνκκάηη ηεο παξαγσγήο έρνπκε εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεσο ησλ εθαηνκκπξίσλ
euro, ρξήκαηα ηα νπνία κπνξεί θαη λα ήηαλ πεξηζζφηεξα αλ ε αλαθαηαλνκή γηλφηαλ ζε φιν
ην εχξνο ηνπ θνξηίνπ.

5.2 Ωο πξνο ηελ αμία ηεο γλώζεο ησλ εμηζώζεσλ
Βίδακε ζην θεθάιαην 4.2 φηη έρνπκε δηαθνξέο κεηά ηελ αλαθαηαλνκή κε ηελ εμίζσζε πνπ
βγήθε απφ ηηο κεηξήζεηο ησλ παξνρνκέηξσλ ζε ζρέζε κε ηελ αλαθαηαλνκή κε ηελ
απνινγηζηηθή εμίζσζε. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξνχκε λα ειέγμνπκε πσο επεξεάδεηαη ε
ιεηηνπξγία ηνπ .Δ.Β. Κξήηεο απφ ηελ θαηλνχξγηα εμίζσζε θαηαλάισζεο ηνπ
πλδπαζκέλνπ, πέξα απφ ην πφζν επεξεάδνληαη απφ ηελ αλαθαηαλνκή θνξηίνπ.
Κάλνληαο ινηπφλ ηελ ίδηα κειέηε κε ην πξνεγνχκελν θεθάιαην ςάρλνπκε λα βξνχκε ηηο
δηαθνξέο κεηαμχ ησλ δχν εμηζψζεσλ σο πξνο ηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ, ηελ
θαηαλάισζε θαπζίκνπ, ην θφζηνο θαη ηνπο ξχπνπο πνπ εθπέκπνπλ νη κνλάδεο. Χο πξνο ηελ
παξαγσγή ησλ κνλάδσλ θάλνληαο ηελ κειέηε παξαηεξνχκε φηη ηελ κεγαιχηεξε κεηαβνιή
παξνπζηάδνπλ νη εμήο 9 κνλάδεο:
 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ θαηά 15,5 GWh πνπ αληηζηνηρεί
ζε πνζνζηφ 6%

 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο ΏΣΜ2 ησλ Ληλνπεξακάησλ θαηά 5,8 GWh πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 7%
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο ΏΣΜ3 ησλ Ληλνπεξακάησλ θαηά 4,8 GWh πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 6,5%
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο ΏΒΡ3 ησλ Ληλνπεξακάησλ θαηά 1,8 GWh πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 7%
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο ΏΒΡ5 ησλ Ληλνπεξακάησλ θαηά 1,6 GWh πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 8,5%
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο ΏΒΡ13 ησλ Υαλίσλ θαηά 1,8 GWh πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 11%
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ηεο κνλάδαο ΏΒΡ4 ησλ Υαλίσλ θαηά 200 ΜWh πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 9%
Ώπφ ηα δεδνκέλα απηά βιέπνπκε φηη ην 68% ηεο παξαγσγήο ηνπ πλδπαζκέλνπ
κεηαθέξεηαη ζηνπο ΏΣΜ2 θαη ΏΣΜ3 ησλ Ληλνπεξακάησλ θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο απφ ην
ππφινηπν θνξηίν ζηνπο πην θαηλνχξγηνπο αεξνζηξφβηινπο, πνπ είλαη ν ΏΒΡ3 θαη ΏΒΡ5 ησλ
Ληλνπεξακάησλ θαη ν ΏΒΡ13 ησλ Υαλίσλ.
Ώπηή ε κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή ησλ κνλάδσλ επηθέξεη θαη κεηαβνιέο ζηελ παξαγσγή
ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο νη νπνίεο είλαη:
 Ώχμεζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηαζκνχ ησλ Ληλνπεξακάησλ θαηά 1,62% πνπ
αληηζηνηρεί ζε 13,8 GWh
 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηαζκνχ ησλ Υαλίσλ θαηά 3,6% πνπ αληηζηνηρεί ζε
13,7 GWh
 Μείσζε ηεο παξαγσγήο ηνπ ζηαζκνχ ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ θαηά 0.01% πνπ αληηζηνηρεί
ζε 0.1 GWh
Βπεηδή αιιάδεη ε παξαγσγή κνλάδσλ πνπ θαίλε δηαθνξεηηθφ θαχζηκν είλαη ινγηθφ λα
αιιάδεη ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Οη κεηαβνιέο πνπ είρακε ζηελ θαηαλάισζε θαζψο θαη
ζην θφζηνο θάζε θαπζίκνπ είλαη νη εμήο:
 Ώχμεζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ θαπζίκνπ καδνχη θαηά 0,77% απφ
ηηο πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 3400 ηφλνπο θαη ζε θφζηνο
πεξίπνπ 1,8 εθαηνκκχξηα euro
 Μείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαη ηνπ θφζηνπο ηνπ θαπζίκνπ diesel θαηά 1,29% απφ ηηο
πξνεγνχκελεο κεηξήζεηο πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 2300 klt θαη ζε θφζηνο πεξίπνπ 2,3
εθαηνκκχξηα euro
Δ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ζε euro πνπ έρνπκε ζπλνιηθά γηα φιν ην .Δ.Β. Κξήηεο
αλέξρεηαη ζηηο 437 ρηιηάδεο € πνπ αληηζηνηρεί ζε βειηίσζε ζε ζρέζε κε ην θφζηνο θαηά
0,11%. Σν θφζηνο πνπ έρεη αληίθηππν ζηνλ θαηαλαισηή είλαη ην θφζηνο ηεο MWh ην νπνίν
βξήθακε φηη κεηψλεηαη ηνλ ρξφλν θαηά 0,3 euro πνπ αληηζηνηρεί ζε βειηίσζε ηεο ηάμεσο
ηνπ 0,11% θαη είλαη νπζηαζηηθά ακειεηέν γηα ηνλ κέζν θαηαλαισηή. ζν αλαθνξά ηνλ
πλδπαζκέλν Κχθιν ε θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηνπ θαη ην θφζηνο ηνπ κεηψζεθαλ θαηά
3,36% πνπ αληηζηνηρεί ζε 3400,6 klt θαη πεξίπνπ 3,4 εθαηνκκχξηα euro αληίζηνηρα. ε απηφ
ην ζεκείν πξέπεη λα αλαθέξνπκε φηη ηελ κεγαιχηεξε κεηαβνιή ζηελ παξαγσγή, ζηελ
θαηαλάισζε θαη ην θφζηνο ηελ έρνπκε ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο, απφ Μάην κέρξη θαη
επηέκβξην, πνπ είλαη ππεξδηπιάζηα ηεο κεηαβνιήο ησλ ππφινηπσλ κελψλ ηνπ ρξφλνπ.

Εδηαίηεξα ηνλ κήλα Ώχγνπζην ε εμνηθνλφκεζε αγγίδεη ηα 1,8 εθαηνκκχξηα euro θαη είλαη ε
κεγαιχηεξε κεληαία δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη.
Βπίπησζε έρνπκε θαη ζηνπο ξχπνπο νη νπνίνη είλαη, φπσο είπακε θαη ζην θεθάιαην 4, ην
δηνμείδην ηνπ άλζξαθα CO2, νμείδηα ηνπ αδψηνπ NOx, δηνμείδην ηνπ ζείνπ SO2 θαη δηάθνξα
ζσκαηίδηα. Οη κεηαβνιέο ζηνπο ξχπνπο πνπ έρνπκε είλαη νη εμήο:
 Ώχμεζε ησλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα CO2 θαηά πεξίπνπ 4800 ηφλνπο πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ κεηαβνιήο 0,28%
 Βιάρηζηε αχμεζε ησλ ξχπσλ νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ NOx θαηά 2,5 ηφλνπο πνπ
αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 0,01%
 Ώχμεζε ησλ ξχπσλ δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ SO2 θαηά 200 ηφλνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 0,75%
 Βιάρηζηε αχμεζε ησλ ξχπσλ ζσκαηηδίσλ θαηά 3,5 ηφλνπο πνπ αληηζηνηρεί ζε
πνζνζηφ 0,35%
Ώπφ ηα δεδνκέλα απηά θαίλεηαη φηη κεηαμχ ησλ δχν εμηζψζεσλ δελ ππάξρνπλ κεγάιεο
δηαθνξέο ζηνπ εθπεκπφκελνπο ξχπνπο. Σελ κεγαιχηεξε δηαθνξά ηελ έρνπκε ζηνπ ξχπνπο
δηνμεηδίνπ ηνπ ζείνπ θαη κεηά ζηνπο ξχπνπο ζσκαηηδίσλ. Βπίζεο βιέπνπκε φηη κε ηελ
εμίζσζε παξνρνκέηξνπ έρνπκε γεληθά πεξηζζφηεξνπο ξχπνπο απφ φηη κε ηελ απνινγηζηηθή
θαζψο κε ηελ εμίζσζε παξνρνκέηξνπ έρνπκε κεγαιχηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ καδνχη
πνπ είλαη πην ξππνγφλν απφ ην diesel.
Σν ζπκπέξαζκα ζπγθξίλνληαο ηηο αλαθαηαλνκέο κε ηηο δχν δηαθνξεηηθέο εμηζψζεηο είλαη
φηη ε κνλάδα ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ ησλ Υαλίσλ, κε βάζε ηα πξαγκαηηθά κεηξεκέλα
δεδνκέλα, έρεη ηειηθά πην αθξηβή παξαγσγή απφ απηή πνπ αλακέλεηαη. Γηα ην ιφγν απηφ
πξέπεη λα κεησζεί ε παξαγσγή ηνπ θαη λα θαηαλεκεζεί ζε άιιεο κνλάδεο νη νπνίεο έρνπλ
πην νηθνλνκηθή ιεηηνπξγία απφ ηνλ πλδπαζκέλν. ε απηφ ην ζπκπέξαζκα ζα είρακε
θαηαιήμεη θαη αλ θάλακε αλαθαηαλνκή θαη κε ηελ απνινγηζηηθή εμίζσζε, απιψο κε ηελ
εμίζσζε παξνρνκέηξσλ ε ιεηηνπξγία ηνπ πλδπαζκέλνπ γίλεηαη αθφκα πην αθξηβή.

5.3 Πξνηάζεηο
Ώπφ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαίλεηαη φηη ππάξρνπλ αξθεηά πξάγκαηα πνπ κπνξνχλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα βειηησζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ πζηήκαηνο Διεθηξηθήο Βλέξγεηαο ηεο
Κξήηεο. Καη' αξρήλ πξέπεη φηαλ γίλεηαη ε θαηαλνκή θνξηίνπ ζηηο κνλάδεο γηα ηελ θάιπςε
ηνπ θνξηίνπ λα γίλεηαη βέιηηζηα νηθνλνκηθά. Ώπηφ κπνξνχκε λα ην πεηχρνπκε κε ην
θαηάιιειν software ην νπνίν ζα ππνινγίδεη φιεο ηηο παξακέηξνπο θαη ζα θάλεη ηελ
θαηαλνκή βέιηηζηα νηθνλνκηθά, θαζψο θαη γλσξίδνληαο φιεο ηηο εμηζψζεηο παξνρνκέηξνπ
φισλ ησλ κνλάδσλ ψζηε λα μέξνπκε ην πξαγκαηηθφ ηνπο θφζηνο ιεηηνπξγίαο.
Με απηφ ηνλ ηξφπν αλ ζα θάλνπκε αλαθαηαλνκή νιφθιεξνπ ηνπ θνξηίνπ ζα έρνπκε
ζεκαληηθά νθέιε θαζψο έηζη ζα έρνπλ κεγάιε παξαγσγή θαη ζα ιεηηνπξγνχλ ηηο
πεξηζζφηεξεο ψξεο ηνλ ρξφλν νη κνλάδεο πνπ είλαη πην θαηλνχξγηεο θαη νηθνλνκηθέο, φπσο
απηέο ηνπ ζηαζκνχ ηνπ Ώζεξηλφιαθνπ. Ώπηφ γίλεηαη πεξηζζφηεξν θαηαλνεηφ γηαηί φπσο
είδακε αθφκα θαη κε ηελ αλαθαηαλνκή κε βάζε ηελ παιηά εμίζσζε έρνπκε εμνηθνλφκεζε
πεξίπνπ 12,7 εθαηνκκχξηα euro ζε ζρέζε κε ηελ πξαγκαηηθή θαηαλνκή.
Βπίζεο γηα λα γίλεηαη θαη θαιχηεξε θαηαλνκή ηεο παξαγσγήο πξέπεη λα μέξνπκε πνηεο
είλαη νη ζσζηέο εμηζψζεηο ησλ κνλάδσλ, απηέο δειαδή πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο κεηξήζεηο

πνπ έρνπκε γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ θαηαλάισζε ησλ κνλάδσλ. Γηα λα ην θάλνπκε απηφ
πξέπεη λα εγθαηαζηαζνχλ παξνρφκεηξα, πνπ λα θάλνπλ κεηξήζεηο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζε
θάζε κνλάδα ψζηε λα κπνξνχκε λα κεηξάκε ηελ θαηαλάισζε θαπζίκνπ ηεο θαη απφ ηα
δεδνκέλα απηά λα βξνχκε θαη ηελ πξαγκαηηθή εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ.
ε απηή ηελ πηπρηαθή γηα παξάδεηγκα δείμακε φηη κε κφλν ηελ γλψζε ηεο ζσζηήο
εμίζσζεο ηνπ πλδπαζκέλνπ Κχθινπ εμνηθνλνκνχκε πεξίπνπ 435 ρηιηάδεο euro ηα νπνία
κπνξνχλ λα αμηνπνηεζνχλ ζηελ αγνξά παξνρνκέηξσλ γηα άιιεο κνλάδεο. Έλα παξνρφκεηξν
θνζηίδεη πεξίπνπ 5000 κε 30000 euro αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ ζσιήλα πνπ εγθαζίζηαηαη
θαη ηελ αθξίβεηα πνπ ζέινπκε λα έρεη.xxix Οπφηε κε ηα ρξήκαηα πνπ εμνηθνλνκνχκε
κπνξνχκε λα αγνξάζνπκε πεξίπνπ 10 παξνρφκεηξα γηα λα ηνπνζεηεζνχλ ζε άιιεο κνλάδεο
θαη λα απνπιεξσζνχλ ζε έλα έηνο. ηηο κνλάδεο πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ νπσζδήπνηε
παξνρφκεηξα είλαη απηέο ζηηο νπνίεο απμάλεηαη ε παξαγσγή ηνπο ιφγσ ηεο λέαο εμίζσζε
θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ηνπ πλδπαζκέλνπ, πνπ είλαη ν ΏΣΜ2, ΏΣΜ3, ΏΒΡ3 θαη ΏΒΡ5
ησλ Ληλνπεξακάησλ θαη ΏΒΡ13 θαη ΏΒΡ4 ησλ Υαλίσλ. Με απηφ ηνλ ηξφπν ζα κπνξέζνπκε
λα βξνχκε ηελ εμίζσζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ πνπ πξνθχπηεη απφ ηα πξαγκαηηθά
δεδνκέλα θαη λα είκαζηε ζίγνπξνη φηη αμίδεη λα αλαιάβνπλ ηελ παξαγσγή πνπ ράλεη ν
πλδπαζκέλνο απηέο νη κνλάδεο θαη φρη θάπνηεο άιιεο πνπ ίζσο είλαη πην νηθνλνκηθέο.
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