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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν τεχνικό εγχειρίδιο αποσκοπεί στο να υποβοηθήσει
παραγωγούς
ηλεκτρικής
ενέργειας
από
εγκαταστάσεις
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) υψηλής
απόδοσης, σε θέματα περιγραφής της εγκατάστασης τους καθώς και
μετρήσεων καυσίμων, ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας, κλπ., που
χρησιμοποιούνται ή παράγονται από την εγκατάσταση τους.
Τα παραπάνω θέματα, δηλαδή η περιγραφή της εγκατάστασης και η
διενέργεια μετρήσεων είναι απαραίτητα για την ορθή συμπλήρωση
της αίτησης εγγραφής της εγκατάστασης στο Ηλεκτρονικό
Μητρώο, και της σχετικής αίτησης έκδοσης Εγγυήσεων
Προέλευσης (που παρουσιάζεται στο Παράρτημα Ι του παρόντος
εγχειριδίου) μέσω του Ηλεκτρονικού Μητρώου, ώστε να είναι
δυνατή στη συνέχεια η έκδοση των σχετικών Εγγυήσεων
Προέλευσης (ΕΠ) ΣΗΘ από το Ηλεκτρονικό Μητρώο. Η μορφή
των ΕΠ ΣΗΘ παρουσιάζεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος
εγχειριδίου.
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2.1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΜΟΝΟΓΡΑΜΜΙΚΟ ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ
Απαιτείται ένα Μονογραμμικό Διάγραμμα της εγκατάστασης ΣΗΘ
που να δείχνει τη σχέση της μονάδας ΣΗΘ με τη συνολική
εγκατάσταση. Το διάγραμμα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα κύρια
στοιχεία του σταθμού που βρίσκονται εντός των ορίων του
συστήματος ΣΗΘ, τις διασυνδέσεις τους, και το δίκτυο
σωληνώσεων και καλωδίων που μεταφέρουν καύσιμα και ενέργεια
προς το σύστημα ΣΗΘ, καθώς και την παραγόμενη ηλεκτρική και
θερμική ενέργεια (ατμός, θερμό νερό, ή καυσαέρια, ανάλογα με την
περίπτωση). Σε όλες τις γραμμές θα πρέπει να αναφέρονται με
σαφήνεια το ρευστό και η μεταφερόμενη ενέργεια. Στην περίπτωση
του ατμού και του θερμού νερού, η σημείωση θα πρέπει να
περιλαμβάνει την πίεση και τη θερμοκρασία λειτουργίας.
Όλα τα κύρια στοιχεία του εξοπλισμού και οι μετρητικές διατάξεις
πρέπει να προσδιορίζονται στο Μονογραμμικό Διάγραμμα της
εγκατάστασης ΣΗΘ με έναν απλό χαρακτηριστικό όνομα. Το
χαρακτηριστικό όνομα των στοιχείων του εξοπλισμού θα πρέπει να
αποτελούνται από ένα απλό πρόθεμα (όπως αναφέρεται στον
παρακάτω πίνακα), ακολουθούμενο από έναν αριθμό, π.χ. GT1,
GT2, ST1, HRB1. Ανάλογα με την περίπτωση θα πρέπει να
προστεθεί μια κατάληξη (suffix) που να προσδιορίζει την
υποκατηγορία (sub-type) του εξοπλισμού, π.χ. ST1 (CO), ST2
(PO/CO), RE1 (G), RE2 (DF). Ομοίως, τα χαρακτηριστικά ονόματα
των μετρητών θα πρέπει να είναι M1 (FcQ), M2 (TR) κλπ.

Πρόθεμα
(Prefix)

Τύπος εξοπλισμού
(Equipment type)

GT

Αεριοστρόβιλος
(Gas turbine)

RE

Παλινδρομική μηχανή
(Reciprocating engine)

ST

Ατμοστρόβιλος

Κατάληξη
(Suffix)

Υποκατηγορία
(Sub-type)

(G)

Αεριομηχανή (Gas engine)

(D)

Πετρελαιομηχανή (Diesel engine)

(DF)

Διπλού καυσίμου (Dual fuel)

(HFO)

Μαζούτ (Heavy fuel oil)

(BP)

Αντίθλιψης (Back pressure)
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(Steam turbine)

HRB

FB

M

Λέβητας ανάκτησης
θερμότητας (Heat
recovery boiler)

Θερμικός λέβητας (Fired
boiler)

Μετρητικός σταθμός
(Metering station)

(PO)

Απομάστευσης (Pass-out)

(PI)

Εισαγωγή ατμού (Pass-in)

(CO)

Συμπύκνωσης (Condensing)

(S)

Ατμός (Steam)

(W)

Θερμό νερό (Hot water)

(SF)

Συμπληρωματική καύση
(Supplementary firing)

(AF)

Βοηθητική καύση (Auxiliary firing)

(NO)

Κανονική λειτουργία (Normally
operating)

(HS)

Θερμή εφεδρεία (Hot standby)

(CS)

Ψυχρή εφεδρεία (Cold standby)

(F)

Ροή (Flow)/ (Fc) κανονικοποιημένη
ροή [flow (corrected)]

(E)

Ηλεκτρική ισχύς (Electric Power)

(H)

Θερμότητα (Heat)

(T)

Θερμοκρασία (Temperature)

(P)

Πίεση (Pressure)

(An)

Αναλυτής (Analyser)

(I)

Δείκτης (Indicator)

(R)

Καταγραφέας (Recorder)

(W)

Βάρος (Weight)

(Q)

Αθροιστής (Totaliser)

(C)

Υπολογισμός (Calculation)

Ένα ξεχωριστό αντίγραφο του Μονογραμμικού Διαγράμματος της
εγκατάστασης ΣΗΘ πρέπει να απεικονίζει τους τυπικούς ρυθμούς
της ροής των διαφόρων ρευστών, καθώς και την ισχύ (kW ή MW)
της παραγόμενης θερμικής, ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας.
Όταν υπάρχουν διάφοροι τρόποι λειτουργίας ή σημαντικές
εποχιακές ή ημερήσιες μεταβολές φορτίου, πρέπει να δηλώνεται με
σαφήνεια η περίπτωση για την οποία ισχύουν τα δεδομένα (π.χ.
μέσες συνθήκες χειμώνα).
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Τα ακόλουθα σχήματα περιλαμβάνουν παραδείγματα διαφόρων
τυπικών εγκαταστάσεων ΣΗΘ. Το Σχήμα 2.1 παρουσιάζει το
Μονογραμμικό Διάγραμμα μονάδας ΣΗΘ με παλινδρομική μηχανή
εσωτερικής καύσης χωρίς δυνατότητα απόρριψης θερμότητας. Το Σχήμα
2.2 παρουσιάζει το αντίστοιχο Διάγραμμα Ροής Ενέργειας Αν

υφίστανται περισσότερο λεπτομερή σχέδια μπορούν να
χρησιμοποιούνται, αλλά θα πρέπει να αναγράφουν τα
χαρακτηριστικά ονόματα (με βάση τον προηγούμενο πίνακα) του
εξοπλισμού και των μετρητών [και τις τυπικές ροές στο Διάγραμμα
Ροής Ενέργειας – (EFD)].

Σχήμα 2.1: Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα μονάδας ΣΗΘ με Παλινδρομική Μηχανή
Εσωτερικής Καύσης χωρίς δυνατότητα απόρριψης θερμότητας (με
καύσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή βιοαέριο).
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Σχήμα 2.2: ∆ιάγραμμα Ροής Ενέργειας μονάδας (ισχύς σε kW) ΣΗΘ με Παλινδρομική
Μηχανή Εσωτερικής Καύσης χωρίς δυνατότητα απόρριψης θερμότητας
(με καύσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή βιοαέριο).

Στην περίπτωση της παραπάνω εγκατάστασης ΣΗΘ χωρίς
δυνατότητα απόρριψης θερμότητας, δεν υπάρχει μέτρηση της
παραγόμενης θερμότητας, καθώς μπορεί να υπολογιστεί από την
αντίστοιχη παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια και τη γνωστή σχέση
μεταξύ της παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας της
συγκεκριμένης αεριομηχανής.
Για λόγους πληρότητας, τα μονογραμμικά διαγράμματα άλλων επτά
τυπικών εγκαταστάσεων ΣΗΘ παρουσιάζονται στα παρακάτω
σχήματα. Τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής ενέργειας μπορούν να
προκύψουν απλά προσθέτοντας τους τυπικούς ρυθμούς της ροής
των διαφόρων ρευστών, καθώς και την ισχύ (kW ή MW) της
παραγόμενης θερμικής, ηλεκτρικής και μηχανικής ενέργειας, όπως
φαίνεται στο Σχήμα 2.2.
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Σχήμα 2.3: Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα μονάδας ΣΗΘ με Παλινδρομική Μηχανή
Εσωτερικής Καύσης, με δυνατότητα απόρριψης θερμότητας (καμινάδα,
κύκλωμα ψύξης μηχανής) και δύο ανεξάρτητα συστήματα ανάκτησης
θερμότητας (με καύσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή βιοαέριο).

Σχήμα 2.4: Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα μονάδας ΣΗΘ με Παλινδρομική Μηχανή
Εσωτερικής Καύσης, με δυνατότητα απόρριψης θερμότητας και
συνδυασμένο σύστημα ανάκτησης θερμότητας (με καύσιμο πετρέλαιο ή
φυσικό αέριο ή βιοαέριο).
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Σχήμα 2.5: Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα μονάδας ΣΗΘ με Αεριοστρόβιλο ανοικτού
κύκλου και λέβητα ανάκτησης θερμότητας ατμού (με καύσιμο πετρέλαιο ή
φυσικό αέριο ή βιοαέριο).

Σχήμα 2.6: Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα μονάδας ΣΗΘ με Ατμοστρόβιλο Αντίθλιψης (με
συμβατικά ή εναλλακτικά καύσιμα)
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Σχήμα 2.7: Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα μονάδας ΣΗΘ με Ατμοστρόβιλο Συμπύκνωσης
και με απομάστευση ατμού (με συμβατικά ή εναλλακτικά καύσιμα)

Σχήμα 2.8: Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα μονάδας ΣΗΘ με
Μικροστρόβιλο/Αεριοστρόβιλο (με καύσιμο πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή
βιοαέριο).
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Σχήμα 2.9: Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα μονάδας ΣΗΘ Συνδυασμένου Κύκλου με
ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης και με απομάστευση ατμού (με καύσιμο
πετρέλαιο ή φυσικό αέριο ή βιοαέριο).

2.2

ΚΙΝΗΤΗΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ
Για όλες οι κινητήριες μηχανές (συμπεριλαμβανομένων και των
βοηθητικών ατμοστροβίλων) και για τους λέβητες εντός των ορίων
του συστήματος ΣΗΘ πρέπει να αναφέρονται με λεπτομερώς τα
στοιχεία τους, περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων:


Χαρακτηριστικό όνομα



Κατασκευαστή



Μοντέλο ή τύπο



Μέγιστη ονομαστική παραγόμενη ενέργεια και θερμότητα
σε συνθήκες ISO



Έτος έναρξης λειτουργίας

Όταν μια κινητήρια μηχανή κινεί ένα μηχανικό φορτίο (π.χ. μια
αντλία ή ένα συμπιεστή), η παραγόμενη μηχανική ενέργεια θα
πρέπει να μετατραπεί σε ισοδύναμη ηλεκτρική χρησιμοποιώντας
έναν πολλαπλασιαστή 1,05. Η παραγόμενη θερμότητα των
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ατμοστροβίλων πρέπει να βασίζεται στις συνθήκες μεγίστων ροών
του ατμού απομάστευσης και / ή και αντίθλιψης.

2.3

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΗΘ
Απαιτείται μια πλήρης καταγραφή όλου του μετρητικού εξοπλισμού
που θα χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση της λειτουργίας της
εγκατάστασης ΣΗΘ, συμπεριλαμβανομένων των μετρητών
παραγόμενης ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Ο κατάλογος
πρέπει επίσης να περιλαμβάνει λεπτομέρειες (συμπεριλαμβάνοντας
τους Αριθμούς Αναφοράς των Σημείων Μέτρησης) για όλους τους
μετρητές που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση του
προμηθευόμενου αερίου, ακόμη και αν η εγκατάσταση ΣΗΘ
προμηθεύεται αέριο μέσω ενός δευτερεύοντος μετρητή. Για κάθε
μετρητή θα πρέπει να παρέχονται λεπτομέρειες, όπως:


Χαρακτηριστικό όνομα



Σειριακός αριθμός (και, κατά περίπτωση, αριθμός αναφοράς
του σημείου μέτρησης ή άλλο μοναδικό αναγνωριστικό
μέτρησης)



Έτος εγκατάστασης



Κατασκευαστής (της
μοντέλο και τύπος



Μετρούμενο μέγεθος και συνθήκες μέτρησης [θερμοκρασία
και πίεση ρευστού, ηλεκτρική τάση, π.χ. ατμός (42 bara /
400oC), ηλεκτρική τάση (3,3 kV)]



Εύρος μέτρησης (εξαιρουμένων των ηλεκτρικών μετρητών
που θα πρέπει να εγγράφονται ως Ν/Α – δεν εφαρμόζεται),
δηλαδή ο ελάχιστος και ο μέγιστος ρυθμός ροής (Qmin και
Qmax για μετρητές ροής υγρών). Δεν αναγράφεται η
μέγιστη ένδειξη ενός αθροιστή (π.χ. 999999)



Μονάδες
μέτρησης
(αναφέρεται
αν
έχει
γίνει
κανονικοποίηση ως προς τη θερμοκρασία και τη πίεση)



Αβεβαιότητα ως ποσοστό της ένδειξης ή ποσοστό του
εύρους μέτρησης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται μόνο η
αβεβαιότητα του βασικού μετρητή/πομπού/υπολογιστή,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη καμία πρόσθετη αβεβαιότητα
εξαιτίας της ύπαρξης υπέρμετρων διαστημάτων μεταξύ
διαδοχικών βαθμονομήσεων (το οποίο μπορεί να αλλάζει
κάθε έτος)

βασικής

μετρητικής

συσκευής),
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Σε περίπτωση που τα υφιστάμενα συστήματα παρακολούθησης μιας
εγκατάστασης ΣΗΘ δεν συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που
ορίζονται στη παρούσα έκθεση, οι αιτούντες υποχρεούνται να
παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τα πρόσθετα μετρητικά
συστήματα που προτείνουν να εγκαταστήσουν και, κατά περίπτωση,
στοιχεία για τυχόν έμμεσες μεθόδους που πρόκειται να
χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό μη μετρούμενων μεγεθών.
Στον κατάλογο των μετρητών πρέπει να περιληφθούν και
λεπτομέρειες σχετικά με κάθε μετρητικό εξοπλισμό στον οποίο
στηρίζεται η έμμεση μέθοδος υπολογισμού μεγεθών.
Σε περίπτωση που δεν υφίσταται μέτρηση (ή γίνεται ανεπαρκής
μέτρηση) του παραγόμενου ατμού ή θερμότητας, η μη μετρούμενη
θερμότητα δεν θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην παραγόμενη
χρήσιμη θερμότητα.

2.4

ΠΡΟΣΘΕΤΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ορισμένα πρόσθετα στοιχεία εξοπλισμού, τα οποία είναι
απαραίτητα για τη λειτουργία μιας εγκατάστασης ΣΗΘ, πρέπει
επίσης να προσδιορίζονται. Τέτοια στοιχεία εξοπλισμού
περιλαμβάνουν:


Εξοπλισμό
χειρισμού
αερίων
καυσίμων
όπως
αεροσυμπιεστές, ή εξοπλισμό επεξεργασίας λυμάτων,
αερίων από χώρους ταφής απορριμμάτων ή συνθετικών
αερίων



Εξοπλισμό επεξεργασίας ή διακίνησης στερεών, υγρών ή
αερίων καυσίμων. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει εξοπλισμό
τεμαχισμού άνθρακα ή στερεών αποβλήτων, αποθήκευση
αερίων ή υγρών καυσίμων, μονάδες φίλτρων, συστήματα
θέρμανσης για την βελτίωση των συνθηκών άντλησης και
της καύσης των ρευστών με μεγάλο ιξώδες, αντλίες
καυσίμου, εξοπλισμό πυρόλυσης ή αεριοποίησης,
αποστράγγιση και αποθήκευση στερεών αποβλήτων κλπ.



Εξοπλισμό εκκίνησης, ώστε να είναι δυνατή η εκκίνηση της
εγκατάστασης είτε είναι συνδεδεμένη με το ηλεκτρικό
δίκτυο είτε όχι. Ο εξοπλισμός αυτός μπορεί να περιλαμβάνει
ηλεκτρικούς κινητήρες ή μπαταρίες, καθώς και κινητήρες
ντίζελ.



Εξοπλισμό για την μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας,
συμπεριλαμβανομένων των άμεσων συνδέσεων



Εξοπλισμό για την παρακολούθηση και τη σύνταξη
εκθέσεως σχετικά με την λειτουργία της εγκατάστασης
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Εξοπλισμό για συμπληρωματική ή βοηθητική καύση που
δεν προσδιορίζεται αλλού, περιλαμβάνοντας ανεμιστήρες
αέρα για βοηθητική καύση, ή για παροχή συμπληρωματικής
και εφεδρικής θερμότητας, ψύξη σχάρας , κλπ.



Εξοπλισμό
επεξεργασίας/διαχείρισης
του
νερού
τροφοδοσίας, του δικτύου νερού ή ατμού περιλαμβάνοντας
εξοπλισμό
απαέρωσης,
εξοπλισμό
απιονισμού
ή
αποσκλήρυνσης νερού, εξοπλισμό διήθησης, αντλίες,
ανεμιστήρες, κλπ.



Εξοπλισμό επεξεργασίας/διαχείρισης για απευθείας χρήση
καυσαερίων που δεν προσδιορίζεται αλλού, όπως
ξηραντήρες, κλπ.



Άλλοι κινητήρες, αντλίες, ανεμιστήρες, φυσητήρες, κλπ.
απαραίτητοι για τη λειτουργία της εγκατάστασης



Άλλα ηλεκτρικά παρασιτικά στοιχεία εξοπλισμού.



Άλλα μηχανικά παρασιτικά στοιχεία εξοπλισμού.



Άλλα θερμικά παρασιτικά στοιχεία εξοπλισμού.



Εξοπλισμό Συνεχούς Παρακολούθησης Εκπομπών



Εξοπλισμό συλλογής και εναπόθεσης
επεξεργασίας των καυσαερίων (FGT).

στάχτης

και

Όλα τα παραπάνω στοιχεία του εξοπλισμού της μονάδας πρέπει να
καταγράφονται με τις εξής λεπτομέρειες αυτών : κατασκευαστής,
μοντέλο, αριθμός στοιχείων (πλήθος), τρόπος λειτουργίας
(κανονική λειτουργία, λειτουργία κατή την εκκίνηση ή σπάνια
λειτουργία), και μια εκτίμηση της ενεργειακής κατανάλωσης (kWe
ή kWth). Για τους σκοπούς της καταγραφής της ζήτησης ισχύος
(kW), τα μηχανικά παρασιτικά φορτία θα πρέπει να
αντιμετωπίζονται ως ισοδύναμα ηλεκτρικά φορτία.
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3

3.1

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΜΕΤΡΗΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ
Η ορθή πρακτική απαιτεί την επίτευξη ενός κατάλληλου επιπέδου
μέτρησης, όσον αφορά την παρακολούθηση και τη βελτίωση της
λειτουργίας μιας εγκατάστασης ΣΗΘ.
Η εγκατάσταση μέτρησης θα πρέπει να σχεδιάζεται, να
κατασκευάζεται και να εγκαθίσταται σύμφωνα με τις προδιαγραφές
αποδεκτών προτύπων, όπως τα Κυπριακά, τα Ευρωπαϊκά (EN), ή τα
Διεθνή (ISO) Πρότυπα ή Οδηγίες.
Για την πραγματοποίηση των μετρήσεων απαιτείται να
χρησιμοποιούνται «έξυπνοι» μετρητές οι οποίοι να επιτρέπουν
κατ’ ελάχιστο την διατήρηση των 12 τελευταίων μηνιαίων
ενδείξεων που κατέγραψαν. Οι μετρητές αυτοί θα πρέπει να
είναι επίσης τηλεμετρούμενοι, ώστε να έχουν τη δυνατότητα
ενσωμάτωσης στο σύστημα συλλογής μετρήσεων που διαθέτει η
Εκδίδουσα
Αρχή.
Για
λόγους
συμβατότητας,
οι
χρησιμοποιούμενοι μετρητές θα πρέπει να επιλέγονται ανάμεσα
σε αυτούς που προτείνει η Εκδίδουσα Αρχή. Εαν για
πραγματικούς λόγους τους οποίους θα πρέπει να αποδείξει ο
ενδιαφερόμενος στην Εκδίδουσα Αρχή είναι αδύνατη η τήρηση
των παραπάνω απαιτήσεων, ο ενδιαφερόμενος, με τη σύμφωνη
γνώμη της Εκδίδουσας Αρχής δύναται να χρησιμοποιήσει
μετρητές άλλου τύπου.
Όταν πραγματοποιούνται εμπορικές ή φορολογικές συναλλαγές
βάσει ενδείξεων μετρητικών οργάνων ή μετρούμενων ποσοτήτων
(π.χ. μεταφορά καυσίμων με επιτήρηση), οι εν λόγω ενδείξεις των
οργάνων (ο μετρητής βάσει του οποίου γίνεται η τιμολόγηση) ή οι
μετρούμενες ποσότητες θα πρέπει κανονικά να θεωρούνται ως
επαρκείς, εφόσον έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατάλληλες
ανεξάρτητες διαδικασίες επικύρωσης. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις
(δηλαδή εξαιρουμένων των εμπορικών ή φορολογικών
συναλλαγών) για τις μετρητικές διατάξεις, πρέπει να τηρούνται οι
ακόλουθες απαιτήσεις:


Πρέπει να τηρούνται οι κατάλληλες διαδικασίες επικύρωσης
για το σύστημα παρακολούθησης, είτε με άμεση
βαθμονόμηση, είτε με επικύρωση κάθε στοιχείου του
συστήματος μέτρησης.
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3.1.1



Πρέπει να πραγματοποιείται περιοδική βαθμονόμηση από
τον κατασκευαστή ή από διαπιστευμένους οργανισμούς.



Για να εξασφαλιστεί ότι οι αβεβαιότητες του συστήματος
παρακολούθησης διατηρούνται εντός των προδιαγραφών
του μετρητή, πρέπει να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα
βαθμονόμησης, που να έχει υποβληθεί και εγκριθεί από την
Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων Προέλευσης. Για μικρές
ποσότητες ενέργειας υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης.



Οι μετρητικές διατάξεις θα πρέπει να προστατεύονται από
παραβίαση (tamper-proof).



Σε περίπτωση που η παραγόμενη θερμότητα δεν πωλείται,
είναι πιθανό να μην υπάρχουν μηχανισμοί παρακολούθησης
(για παράδειγμα, εφόσον ένας οργανισμός έχει στην
ιδιοκτησία του τόσο την εγκατάσταση ΣΗΘ, όσο και το
χώρο κατανάλωσης). Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η
εγκατάσταση
αποτελεσματικών
συστημάτων
παρακολούθησης.



Τα αποδεικτικά στοιχεία για την αξιοπιστία των μηχανισμών
παρακολούθησης θα πρέπει κανονικά να ελέγχονται σε κάθε
επιτόπια επιθεώρηση. Τα ζητήματα αυτά μπορούν να
εντάσσονται στο υφιστάμενο σύστημα διασφάλισης
ποιότητας μιας εγκατάστασης (όπως π.χ. το ISO 9001). Τα
αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει επίσης να ελέγχονται κατά
τη διάρκεια της Πιστοποίησης της εγκατάστασης από την
Εκδίδουσα Αρχή, καθώς και σε κάθε περιοδικό έλεγχο που
διενεργείται από την Εκδίδουσα Αρχή.

Αβεβαιότητα (εύρος σφάλματος) και Συστηματικό Σφάλμα
Πρέπει να προσδιοριστεί η αβεβαιότητα (εύρος σφάλματος) που
σχετίζεται με όλες τις μετρήσεις και υπολογισμούς της παραγόμενης
και καταναλισκόμενης (χρησιμοποιουμένης) ενέργειας. Οι
αβεβαιότητες μπορούν να βασίζονται στις προδιαγραφές του
κατασκευαστή του μετρητή, ή σε αποδεκτά πρότυπα. Επιπλέον,
όλες οι μετρήσεις και υπολογισμοί της παραγόμενης και
καταναλισκόμενης ενέργειας πρέπει να ελέγχονται για την ύπαρξη
συστηματικών σφαλμάτων στις καταγραφές των αποτελεσμάτων.
Όλοι οι υπολογισμοί της αβεβαιότητας και οι έλεγχοι για
συστηματικά σφάλματα πρέπει να είναι πλήρως τεκμηριωμένοι.
Σύμφωνα με τη βέλτιστη πρακτική, οι μέγιστες αβεβαιότητες που
συνδέονται με τη μέτρηση των διαφόρων ενεργειακών ροών πρέπει
να ικανοποιούν τις ακόλουθες προδιαγραφές:
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Καταναλώσεις καυσίμου (μονάδα
kWh)

±2,0% της ένδειξης

Ενεργειακές καταναλώσεις, όπως ο
ατμός ή το θερμό νερό (μονάδα kWh)

Ότι ισχύει για τον ατμό ή το ζεστό
νερό, ανάλογα με την περίπτωση (βλ.
παρακάτω)

Μέτρηση θερμότητας νερού ή άλλου
υγρού που κυκλοφορεί στο κύκλωμα
(μονάδα kWh)

Μέτρηση κατά ΕΝ 1434-1:2007,
μετρολογική Κλάση 3 (συνήθως 4,5%
της ένδειξης)

Μέτρηση θερμότητας της ροής ατμού
(μονάδα kWh)

±2,0% της πλήρους κλίμακας ή ±3,0%
της ένδειξης

Ηλεκτρική ενέργεια (μονάδα kWh)

Μέτρηση σύμφωνα με τα ισχύοντα
Κυπριακά Πρότυπα και Κλάσεις με
βάση τις προδιαγραφές που εκδίδονται
από το ΔΣΜ και/ή την ΑΗΚ

Έμμεση μέτρηση ή υπολογισμός της
παραγόμενης και καταναλισκόμενης
ενέργειας (μονάδα kWh)

±2,0% της τιμής, εκτός από την
παραγόμενη θερμότητα από
εγκαταστάσεις με συνολική ηλεκτρική
ισχύ < 1 MWe, όπου εφαρμόζεται το
κριτήριο ±5,0% της τιμής

Οι μετρητές που συμμορφώνονται με τις ανωτέρω απαιτήσεις όσον
αφορά την ακρίβεια (αβεβαιότητα) πρέπει να θεωρούνται σύμφωνοι
με τη βέλτιστη πρακτική.
3.1.2

Βαθμονόμηση και Επικύρωση Μετρητών
Όλοι οι μετρητές που δεν βαθμονομούνται από ανεξάρτητους
φορείς (όπως οι εταιρείες προμήθειας φυσικού αερίου ή ηλεκτρικής
ενέργειας στο πλαίσιο των νόμιμων υποχρεώσεών τους ή οι πελάτες
θερμικής ή ηλεκτρικής ενέργειας στο πλαίσιο μιας εμπορικής
συμφωνίας) θα πρέπει να βαθμονομούνται ή να επικυρώνονται
τακτικά σύμφωνα με ένα χρονοδιάγραμμα βαθμονόμησης που έχει
υποβληθεί και εγκριθεί από την Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων
Προέλευσης. Μόνο για τα “πολύ μικρά” μετρούμενα ποσά
ενέργειας, υπάρχει η δυνατότητα προαιρετικής εξαίρεσης από την
απαίτηση για βαθμονόμηση. Πιο συγκεκριμένα, αναγνωρίζεται ότι
για τα ποσά ενέργειας, που σωρευτικά συμβάλλουν ελάχιστα στη
συνολική παραγόμενη ή καταναλισκόμενη ενέργεια, μπορεί να είναι
αντιοικονομική η εφαρμογή ενός κανονικού προγράμματος
βαθμονόμησης. Για το λόγο αυτό, υπάρχει η δυνατότητα εξαίρεσης
για “πολύ μικρά” ποσά ενέργειας, που δεν υπερβαίνουν σωρευτικά
το 10% της συνολικής καταναλισκόμενης ή παραγόμενης
ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας της εγκατάστασης. Για
παράδειγμα, εάν υπάρχουν τρία ποσά ενέργειας, που
αντιπροσωπεύουν αντίστοιχα το 3%, 4% και 5% των ενεργειακών
καταναλώσεων, μόνο δύο από αυτά μπορούν να θεωρηθούν ως
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“πολύ μικρά” ποσά ενέργειας,, καθώς το άθροισμα των τριών
υπερβαίνει το όριο του 10%.
Για μετρητές ροής υγρών, τα
βαθμονόμησης θεωρούνται αποδεκτά:

παρακάτω

προγράμματα



Μετρητές με σταθερά κύρια στοιχεία μέσα σε σωλήνα,
συμπεριλαμβανομένων διαφραγμάτων με οπές (orifice
plates), μπεκ ροής (flow nozzles), σωλήνων βεντούρι
(venturis), κώνων σχήματος V (V-cone), στοιχείων
καταστολής δινών (shedding meter bluff bodies), σωλήνες
Pitot και διατάξεων με πολλαπλούς σωλήνες Pitot
(annubars): οπτικές επιθεωρήσεις και έλεγχος διαστάσεων
σύμφωνα με το δελτίο δεδομένων/τεχνικών προδιαγραφών
κάθε 5 χρόνια. Στοιχεία που παρουσιάζουν οιαδήποτε
παραμόρφωση του σχήματός τους (δηλαδή αλλαγή του
αρχικού τους γεωμετρικού τους σχήματος) ή διάβρωση
πρέπει να αντικαθίστανται. Εναλλακτικά, είναι αποδεκτή η
υγρή βαθμονόμηση εκτός της εγκατάστασης (εξωτερικό
εργαστήριο) ή η επιτόπια βαθμονόμηση κάνοντας χρήση
ανεξάρτητου μετρητή, για τον οποίο είναι δυνατή η
διαπίστωση
της
έγκυρης
βαθμονόμησής
του
(ιχνηλασιμότητα)
Βαθμονόμηση
των
δευτερογενών
στοιχείων, όπως οι μεταδότες, οι πομποί, και οι υπολογισμοί,
κάθε 2 χρόνια.



Μετρητές με κινούμενα κύρια στοιχεία ροής μέσα σε
σωλήνα, συμπεριλαμβανομένων μετρητών τύπου στροβίλου,
και τύπου Gilflow: υγρή βαθμονόμηση εκτός της
εγκατάστασης (εξωτερικό εργαστήριο) ή επιτόπια
βαθμονόμηση κάνοντας χρήση ανεξάρτητου μετρητή, για
τον οποίο είναι δυνατή η διαπίστωση της έγκυρης
βαθμονόμησής του (ιχνηλασιμότητα), κάθε 5 χρόνια.
Βαθμονόμηση των δευτερογενών στοιχείων, όπως οι
μεταδότες, οι πομποί και οι υπολογισμοί, κάθε 2 χρόνια.



Μετρητές
χωρίς
στοιχεία
μέσα
σε
σωλήνα,
συμπεριλαμβανομένων μετρητών υπερήχων, μαγνητικών
μετρητών ροής και μετρητών Coriolis: υγρή βαθμονόμηση
εκτός της εγκατάστασης (εξωτερικό εργαστήριο) ή επιτόπια
βαθμονόμηση κάνοντας χρήση ανεξάρτητου μετρητή, για
τον οποίο είναι δυνατή η διαπίστωση της έγκυρης
βαθμονόμησής του (ιχνηλασιμότητα),, κάθε 5 χρόνια.
Βαθμονόμηση των δευτερογενών στοιχείων, όπως οι
μεταδότες, οι πομποί και οι υπολογισμοί, κάθε 2 χρόνια.



Για τους μετρητές θερμότητας που παρέχονται ως πακέτο
που περιλαμβάνει ένα μετρητή ροής, ένα ζεύγος αισθητήρων
θερμοκρασίας και ένα υπολογιστή/ολοκληρωτή, είναι
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απαραίτητη η επαναβαθμονόμηση ή αντικατάστασή τους με
τη λήξη του πιστοποιητικού βαθμονόμησης του
κατασκευαστή. Οι νέες μονάδες ή οι μονάδες
αντικατάστασης πρέπει να είναι εφοδιασμένες με
πιστοποιητικό βαθμονόμησης. Εναλλακτικά, είναι αποδεκτή
η υγρή βαθμονόμηση εκτός της εγκατάστασης ή η επιτόπια
βαθμονόμηση κάνοντας χρήση ανεξάρτητου μετρητή, για
τον οποίο είναι δυνατή η διαπίστωση της έγκυρης
βαθμονόμησής του (ιχνηλασιμότητα), κάθε 5 χρόνια.
Βαθμονόμηση των δευτερογενών στοιχείων, όπως οι
μεταδότες, οι πομποί και οι υπολογισμοί, κάθε 2 χρόνια.


Για τους μετρητές που δεν καλύπτονται από τις παραπάνω
περιπτώσεις, ένα προτεινόμενο πρόγραμμα βαθμονόμησης
πρέπει να υποβληθεί προς έγκριση από την Εκδίδουσα Αρχή
Εγγυήσεων Προέλευσης.

Για τους μετρητές στερεών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων
γεφυροπλαστιγγών (weighbridges), ιμάντων ζυγίσεως (belt
weighers) και δυναμοκυψελών (grab load cells), ένα πρόγραμμα
βαθμονόμησης τουλάχιστον μία φορά κάθε δύο χρόνια, σύμφωνα με
μία διαδικασία, με την οποία είναι δυνατή η διαπίστωση της
έγκυρης βαθμονόμησής τους (ιχνηλασιμότητα),
Οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος έως 500 kWe δεν
χρειάζονται επαναβαθμονόμηση κατά τη διάρκεια της περιόδου
Πιστοποίησής τους. Οι μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος άνω
των 500 kWe χρειάζονται επαναβαθμονόμηση και ελέγχους
ακρίβειας στο πλαίσιο ενός προκαθορισμένου προγράμματος. Για
τους περισσότερους μετρητές αυτό σημαίνει βαθμονόμηση κάθε 10
χρόνια (μερικοί παλιότεροι ηλεκτρομηχανικοί μετρητές με κλάση
ακρίβειας 0,5 απαιτούν βαθμονομήσεις κάθε 3 ή 5 χρόνια).
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιαίτερα σε παλιές βιομηχανικές
μονάδες, η απομάκρυνση των μετρητών προκειμένου να
επιθεωρηθούν μπορεί να παρουσιάσει προβλήματα, πιθανώς επειδή
οι μετρητές είναι απρόσιτοι ή δεν μπορούν να απομονωθούν. Όταν
υπάρχει ένα πλήθος παρόμοιων μετρητών που μετρούν το ίδιο υγρό,
σε παρόμοιες συνθήκες μέτρησης, η Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων
Προέλευσης μπορεί να χορηγήσει μερική εξαίρεση υπό τις
ακόλουθες συνθήκες: εάν οποιοσδήποτε από αυτούς τους μετρητές
μπορεί να επιθεωρηθεί και να αποδειχθεί ότι είναι “εντός
προδιαγραφών” μετά από περισσότερα από 5 χρόνια λειτουργίας, η
Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων Προέλευσης μπορεί να χορηγήσει
απαλλαγή από την απαίτηση για επιθεώρηση των υπόλοιπων
μετρητών της ίδιας ομάδας για ακόμη 5 χρόνια (δηλαδή, το δείγμα
θεωρείται αντιπροσωπευτικό της συνολικής ομάδας μετρητών),
χωρίς να δημιουργείται επιπρόσθετη αβεβαιότητα. Σε γενικές
γραμμές, ο όρος "εντός προδιαγραφών" σημαίνει: σωστές
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διαστάσεις, οξείες ακμές (μετρητές διαφράγματος), χωρίς οιαδήποτε
παραμόρφωση του σχήματός τους (δηλαδή αλλαγή του αρχικού
τους γεωμετρικού τους σχήματος), λυγισμό, διάβρωση, και έμφραξη
ή παρεμπόδιση των υποδοχών μέτρησης της πίεσης.

3.2

ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
Όλες οι καταναλώσεις καυσίμων πρέπει να βασίζονται στη
κατώτερη θερμογόνο δύναμη τους (Net Calorific Value) και πρέπει
να μετρούνται (kWh).

3.2.1

Κατηγορίες Καυσίμων
Τα καύσιμα διακρίνονται σε Συμβατικά και Εναλλακτικά. Το
φυσικό αέριο, το υγραέριο, το πετρέλαιο μηχανών εσωτερικής
καύσης, το μαζούτ για εμπορική χρήση, ο άνθρακας και ο
οπτάνθρακας (coke) είναι συμβατικά καύσιμα. Τα εναλλακτικά
καύσιμα περιλαμβάνουν τα καύσιμα από απόβλητα, τα καύσιμα τα
οποία είναι παραπροϊόντα άλλων διεργασιών, τα ανανεώσιμα
καύσιμα και την ανακτηθείσα θερμότητα. Σε κάθε περίπτωση
πρέπει να αναφέρεται το κλάσμα της συνολικής κατανάλωσης
ενέργειας που αντιστοιχεί σε κάθε καύσιμο.
Συμβατικά Καύσιμα
Τα Συμβατικά Καύσιμα περιλαμβάνουν:


Κάθε αέριο, σε αέρια κατάσταση, που μπορεί να
προμηθευτεί κάποιος από μια εταιρία αερίου



Κάθε αέριο προερχόμενο από την διύλιση του αργού
πετρελαίου ή άλλο αέριο υδρογονάνθρακα, σε υγρή
κατάσταση



Άνθρακα και λιγνίτη



Οπτάνθρακα και ημι-οπτάνθρακα από άνθρακα ή λιγνίτη



Πετρελαϊκό οπτάνθρακα



Καύσιμα υδρογονανθράκων από τη διύλιση αργού
πετρελαίου ή βενζίνη χρησιμοποιούμενη σαν καύσιμο
κίνησης
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Εναλλακτικά Καύσιμα
Όλα τα άλλα καύσιμα θεωρούνται εναλλακτικά. Υπάρχουν επτά
κατηγορίες εναλλακτικών καυσίμων:
1. Αέρια παραπροϊόντα διεργασιών: προϊόντα που προέρχονται
από βιομηχανικές διεργασίες, για παράδειγμα αέριο
υψικαμίνου, αέριο από καμίνους παραγωγής οπτάνθρακα
και αέριο διυλιστηρίων, τα οποία μπορούν να
περιλαμβάνουν στοιχεία όπως το υδρογόνο, αιθάνιο,
προπάνιο κλπ.
2. Βιοαέριο: αέριο που παράγεται από την αναερόβια χώνευση
βιολογικών υλικών [όπως λυμάτων, στερεών απορριμμάτων
(στο χώρο ταφής), αποβλήτων επεξεργασίας τροφίμων,
φαρμακευτικών αποβλήτων και αστικών αποβλήτων].
3. Αέρια ή Θερμικά Απόβλητα: τα αέρια απόβλητα (όπως το
μονοξείδιο του άνθρακα ή πτητικές οργανικές ενώσεις), ή τα
θερμικά απόβλητα (όπως τα καυσαέρια από τις διεργασίες
υψηλής θερμοκρασίας, ή τα προϊόντα εξώθερμων χημικών
αντιδράσεων).
4. Υγρά Βιοκαύσιμα: βιομηχανικά παρασκευασμένα υγρά
βιοκαύσιμα, όπως ορίζονται στην Οδηγία της ΕΕ για τα
βιοκαύσιμα (όπως το βιοντίζελ και η βιοαιθανόλη).
5. Υγρά απόβλητα: υλικά βιολογικής ή μη βιολογικής
προέλευσης από οικιακές και βιομηχανικές δραστηριότητες
(όπως ζωικό λίπος, λίπη και βιολογικά έλαια,
χρησιμοποιημένοι διαλύτες, αποπλύματα δεξαμενών,
ανακυκλωμένο χρησιμοποιημένο λάδι και ασφαλτικά
προϊόντα από διυλιστήρια).
6. Βιομάζα ή Στερεά Απόβλητα: (όπως προϊόντα ενεργειακών
καλλιεργειών, υπολείμματα από την κατεργασία ξύλου,
στερεά αστικά απόβλητα, βιομηχανικά στερεά απόβλητα,
νοσοκομειακά απόβλητα, γεωργικά υπολείμματα, άχυρο,
υπολείμματα
άλεσης,
κλαδέματα
και
κατάλοιπα
επεξεργασίας λυμάτων).
7. Καύσιμα από ξύλο: καύσιμα από ξύλο για εμπορική χρήση
(όπως καθαρά ροκανίδια, κούτσουρα και συσσωματώματα
(pellets) ξύλου, με εξαίρεση τις ενεργειακές καλλιέργειες
και τα απόβλητα ξύλου που χαρακτηρίζονται ως βιομάζα).
Επειδή υπάρχει ένα ευρύ φάσμα εναλλακτικών καυσίμων σε χρήση,
για την κατάταξη καυσίμων που δεν αναφέρονται στον παραπάνω
κατάλογο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Εκδίδουσα Αρχή
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Εγγυήσεων Προέλευσης. Επίσης, όταν υπάρχει δυνατότητα για
προσδιορισμό της ροής καυσίμου με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα
με τη σχεδίαση των ορίων της εγκατάστασης ΣΗΘ, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων Προέλευσης.
Για παράδειγμα, όταν πραγματοποιείται αεριοποίηση, το όριο της
εγκατάστασης θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο σημείο
τροφοδοσίας του αεροποιητή με στερεά καύσιμα. Εναλλακτικά, το
όριο θα μπορούσε να τοποθετηθεί στο σημείο όπου το παραγόμενο
αέριο τροφοδοτείται προς καύση ή στην παλινδρομική μηχανή.
Αυτό θα απαιτούσε μια διαφορετική προσέγγιση για τη διαδικασία
μέτρησης.
Εισαγόμενος Ατμός από Εξωτερικό Προμηθευτή (ως
Ισοδύναμη Κατανάλωση Καυσίμου)
Ο ατμός που εισάγεται από εξωτερικό προμηθευτή θα
αντιμετωπίζεται ως καύσιμο της εγκατάστασης ΣΗΘ. Η ισοδύναμη
ποσότητα καυσίμου θα βασίζεται στη θερμότητα που απορροφάται
κατά την παραγωγή του εισαγόμενου ατμού, θεωρώντας παραγωγή
από νερό τροφοδοσίας σε θερμοκρασία 80C και πίεση 1,013 bar σε
λέβητα με θερμική απόδοση 75% (ανώτερη θερμογόνος δύναμη Gross Calorific Value). Το καύσιμο που θα αναφέρεται θα πρέπει
να βασίζεται στο πραγματικό καύσιμο(α) που χρησιμοποιείται
(ουνται).
Ανακτηθείσα Θερμότητα (ως Ισοδύναμη Κατανάλωση
Εναλλακτικού Καυσίμου)
Ένα ποσοστό της καταναλισκόμενης ενέργειας ατμού του
συστήματος ΣΗΘ μπορεί να προέρχεται από την εγκατάσταση
διεργασιών, μέσω ανάκτησης θερμότητας από τα καυσαέρια που
παράγονται κατά τις διεργασίες καύσης υψηλής θερμοκρασίας, ή
μέσω ανάκτησης θερμότητας από τα προϊόντα της διεργασίας. Για
να θεωρείται ως ενεργειακή κατανάλωση της μονάδας ΣΗΘ, ο εν
λόγω ατμός πρέπει να χρησιμοποιείται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ή μηχανικής ενέργειας στο εσωτερικό της εγκατάστασης
ΣΗΘ. Κάθε μέρος της ανακτηθείσας θερμότητας που απλά
διέρχεται από την εγκατάσταση ώστε να μετατραπεί σε παραγόμενη
θερμική ενέργεια (μέσα στην εγκατάσταση), δεν πρέπει να ληφθεί
υπόψη στους υπολογισμούς.
Για όλους τους λέβητες ανάκτησης της απορριπτόμενης θερμότητας
που περιλαμβάνονται σε μια εγκατάσταση ΣΗΘ, η ενεργειακή
κατανάλωση (δηλαδή η απορριπτόμενη θερμότητα) αντιμετωπίζεται
ως κατανάλωση εναλλακτικού καυσίμου. Η ισοδύναμη ενεργειακή
κατανάλωση βασίζεται στο ενεργειακό περιεχόμενο του ατμού, από
το λέβητα ανάκτησης της απορριπτόμενης θερμότητας, έχοντας ως
σημείο αναφοράς το ενεργειακό περιεχόμενο του νερό σε
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θερμοκρασία 10C και πίεση 1,013 bar πολλαπλασιαζόμενο με το
συντελεστή 1,2.
Για παράδειγμα, για κορεσμένο ατμό σε πίεση 10 bar (απόλυτο),
ειδική ενθαλπία, 2.778 kJ/kg, από πίνακες ατμού (σημείο αναφοράς
0C) μείον 42 kJ/kg (νερό στους 10C και 1,013 bar) = 2.736kJ/kg 
1,2 = 3.283 kJ/kg ισοδύναμη ενεργειακή κατανάλωση λέβητα =
0,919 MWh/tonne ατμού.
3.2.2

Μέτρηση Αερίων Καυσίμων
Υπάρχει μια σειρά ειδικών απαιτήσεων για τη μέτρηση της
κατανάλωσης φυσικού αερίου χρησιμοποιώντας το μετρητή μιας
εταιρίας αερίου ή ένα μετρητή τιμολόγησης. Οι ποσότητες φυσικού
αερίου, που τροφοδοτούν μια εγκατάσταση, πρέπει να
καταγράφονται από έναν μετρητή με αβεβαιότητα που δεν
υπερβαίνει τα όρια που συνοψίζονται παρακάτω:


Μετρητές διαφράγματος: ±2% μεταξύ 2% και 100% της
μέγιστης ροής σχεδιασμού.



Υπόλοιποι μετρητές: ±1% μεταξύ 20% και 100% της
μέγιστης ροής σχεδιασμού. 2% μεταξύ της ελάχιστης ροής
σχεδιασμού και λιγότερο από 20% της μέγιστης ροής
σχεδιασμού.

Τα ακόλουθα πρότυπα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως
αναφορά:


EN ISO 6976:2005. Natural gas. Calculation of calorific
values, density, relative density and Wobbe index from
composition.
Φυσικό αέριο – Υπολογισμός της θερμογόνου τιμής,
πυκνότητας, σχετικής πυκνότητας και δείκτη Wobbe από τη
σύσταση του φυσικού αερίου.



EN 12405-1:2005. Gas meters. Conversion devices. Volume
conversion.
Μετρητές αερίου – Διατάξεις αναγωγής – Μέρος 1:
Αναγωγή όγκου.



EN 12480:2002. Gas meters. Rotary displacement gas
meters.
Μετρητές αερίου – Ογκομετρικοί μετρητές περιστροφικής
κίνησης.



EN 12261:2002. Gas meters. Turbine gas meters.
Μετρητές αερίου – Μετρητές στροβίλου.
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EN 1359:1998. Gas meters. Diaphragm gas meters.
Μετρητές αερίου – Μετρητές αερίου με διάφραγμα.



AGA-3:1992. Orifice Metering of Natural Gas, Part 3,
Natural Gas. Applications.
Μέτρηση φυσικού αερίου με διαφράγματα “οπών”. Μέρος 3.
Φυσικό αέριο. Εφαρμογές



AGA-8:1994. Compressibility Factor of Natural Gas and
Related Hydrocarbon Gases.
Συντελεστής συμπιεστότητας του φυσικού αερίου και άλλων
συγγενών αερίων υδρογονανθράκων.

Ωστόσο, όταν χρησιμοποιούνται τοπικοί μετρητές αερίου, η
αβεβαιότητα δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ± 2% της
ένδειξης, ώστε οι μετρητές να θεωρούνται σύμφωνοι με τη βέλτιστη
πρακτική.
Η μέτρηση του όγκου πρέπει να διορθώνεται αναφορικά με τη
θερμοκρασία και την πίεση του αερίου (σε 15C και 1013,25
millibars απόλυτο) για να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκριση με το
τιμολογούμενο αέριο στην εγκατάσταση. Πρέπει επίσης να γίνει
εκτίμηση των χρονοσταθμισμένων μέσων τιμών της Θερμογόνου
Δύναμης του χρησιμοποιούμενου αερίου. Η θερμογόνος δύναμη
που χρησιμοποιείται για τους λογαριασμούς φυσικού αερίου του
προμηθευτή είναι αποδεκτή ως η πραγματική θερμογόνος δύναμη
για την περίοδο εφοδιασμού που καλύπτει κάθε λογαριασμός.
Προκειμένου οι μετρητές να θεωρηθούν σύμφωνοι με τη βέλτιστη
πρακτική, η συνολική αβεβαιότητα των επιμέρους μετρητών
φυσικού αερίου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ± 2%.
3.2.3

Μέτρηση Υγρών Καυσίμων
Τα προϊόντα πετρελαίου που χρησιμοποιούνται είτε ως κύρια είτε
ως εφεδρικά καύσιμα θα πρέπει να παρακολουθούνται και να
καταγράφονται. Τα προϊόντα πετρελαίου συνήθως πωλούνται με το
λίτρο. Ο όγκος του πετρελαίου που καταναλώνεται σε μια
εγκατάσταση θα πρέπει να καταγράφεται. Αυτό μπορεί να
επιτευχθεί κάνοντας χρήση ενός μετρητή ροής όγκου. Τα
παραστατικά
αγοράς
καυσίμου
μπορούν
επίσης
να
χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία της κατανάλωσης
πετρελαίου, αλλά τα αποθέματα πετρελαίου (αποθέματα ανοίγματος
και κλεισίματος) θα πρέπει να καταγράφονται και να λαμβάνονται
υπόψη. Η θερμογόνος δύναμη που δηλώνεται από τον προμηθευτή
του καυσίμου είναι αποδεκτή ως η πραγματική θερμογόνος δύναμη
των υγρών καυσίμων που είναι διαθέσιμα για εμπορική χρήση.
Προκειμένου να θεωρηθούν σύμφωνοι με τη βέλτιστη πρακτική, η
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συνολική αβεβαιότητα των επιμέρους ποσοτήτων προιόντων
πετρελαίου δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ± 2%.
3.2.4

Μέτρηση Στερεών Καυσίμων
Οι ποσότητες άνθρακα θα πρέπει, όπου είναι δυνατόν, να
μετριούνται με ιμάντες ζυγίσεως ή άλλες βαρυμετρικές μεθόδους. Η
χρήση άνθρακα για μεγάλα χρονικά διαστήματα μπορεί να
προσδιορίζεται από τις αγορές και τα αποθέματα. Η επίδραση των
πιθανών σφαλμάτων κατά την εκτίμηση των αποθεμάτων
ανοίγματος και κλεισίματος θα πρέπει να προσδιοριστεί. Στη
συνέχεια απαιτείται ένας υπολογισμός για τον προσδιορισμό της
συνολικής συστηματικής αβεβαιότητας που συνδέεται με την
ενεργειακή κατανάλωση άνθρακα. Για συνθήκες βέλτιστης
πρακτικής, η συνολική αβεβαιότητα των επιμέρους ενεργειακών
καταναλώσεων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ± 2%. Ο
χρήστης θα πρέπει να διασφαλίσει ότι ο προμηθευτής διαθέτει
κατάλληλο σύστημα δειγματοληψίας και ανάλυσης για τον
προσδιορισμό της θερμογόνου δύναμης των παραδιδόμενων
ποσοτήτων άνθρακα. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να υιοθετηθεί
το Πρότυπο “ISO 13909: Μέρη 1-8. Δειγματοληψία Άνθρακα”. Τα
αποτελέσματα θα πρέπει να συμβαδίζουν με τα τεκμήρια αγοράς
των εν λόγω ποσοτήτων άνθρακα. Η θερμογόνος δύναμη που
χρησιμοποιείται στο τιμολόγιο του προμηθευτή είναι αποδεκτή ως η
πραγματική θερμογόνος δύναμη για το προμηθευόμενο καύσιμο.

3.2.5

Μέτρηση Κατανάλωσης Εναλλακτικών Καυσίμων
Σε περίπτωση που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά καύσιμα, πρέπει
να καθοριστεί το ενεργειακό τους περιεχόμενο. Όταν υπάρχουν
εισαγωγές (καταναλώσεις) θερμότητας με τη μορφή ατμού,
απαιτείται η μέτρηση της ροής του ατμού με το ίδιο πρότυπο που
χρησιμοποιείται και για τις εξαγωγές ατμού. Η ακριβής εκτίμηση
της θερμογόνου δύναμης ορισμένων εναλλακτικών καυσίμων (όπως
τα ακατέργαστα αστικά απόβλητα) είναι εξαιρετικά δύσκολη. Όταν
η αβεβαιότητα στη μέτρηση της κατανάλωσης ενέργειας υπερβαίνει
το ± 2%, θα πρέπει να εξεταστούν μέθοδοι έμμεσου υπολογισμού,
χρησιμοποιώντας για παράδειγμα τη “μέθοδο των απωλειών” σε
συνδυασμό με μια αξιόπιστη μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας,
προκειμένου να μειωθεί η αβεβαιότητα κάτω από ± 2%. Στη
“μέθοδο των απωλειών”, αθροίζονται όλες οι πιθανές απώλειες της
εγκατάστασης ΣΗΘ, για παράδειγμα απώλειες καπνοδόχου,
απώλειες περιβλήματος, κλπ. Συνήθως, οι απώλειες μπορούν να
εκτιμηθούν σε ποσοστό ± 5%, οπότε αν οι απώλειες
αντιπροσωπεύουν το 40% της καταναλισκόμενης ενέργειας, η
συνολική αβεβαιότητα στον προσδιορισμό της απόδοσης θα είναι
±2%. (Η μέθοδος εξηγείται στο πρότυπο “BS 845: Part 2: 1987”, ή
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σε ισοδύναμες μεθόδους DIN ή ASME). Εναλλακτικά, μπορεί να
χρησιμοποιείται η υψηλότερη τιμή του εύρους αβεβαιότητας.
Θερμογόνος ∆ύναμη Εναλλακτικών Καυσίμων.
Για στερεά και υγρά καύσιμα, η θερμογόνος δύναμη που
προσδιορίζεται στο εργαστήριο με τη χρήση θερμιδόμετρου τύπου
οβίδας (bomb calorimeter) αντιστοιχεί την ανώτερη θερμογόνο
δύναμη (GCV) σε σταθερό όγκο. Για τα στερεά καύσιμα, αυτό
πραγματοποιείται εν γένει σε καύσιμα που έχουν υποστεί ξήρανση
με αέρα (δηλαδή ένα δείγμα του καυσίμου που έχει αφεθεί να
ξηραθεί σε ισορροπία με το περιβάλλον του, σε ξηρό και καλά
αεριζόμενο περιβάλλον). Επειδή η εναπομένουσα (εγγενής) υγρασία
στο δείγμα έχει επίπτωση στον προσδιορισμό της θερμογόνου
δύναμης, η υγρασία προσδιορίζεται χωριστά μέσω ξήρανσης του
δείγματος στους 105C σε κλίβανο μέχρις ότου να μην υφίσταται
περαιτέρω απώλεια βάρους. Στη συνέχεια εφαρμόζεται ένας
συντελεστής διόρθωσης ώστε νε προκύψει η ανώτερη θερμογόνος
δύναμη του καυσίμου σε ξηρή βάση.
Για αέρια καύσιμα, η θερμογόνος δύναμη που προσδιορίζεται στο
εργαστήριο με τη χρήση θερμιδόμετρου αερίων καυσίμων
αντιστοιχεί στην ανώτερη θερμογόνο δύναμη σε σταθερή πίεση. Με
τις εξελιγμένες τεχνικές ανάλυσης αερίων που είναι διαθέσιμες, ο
υπολογισμός της θερμογόνου δύναμης αερίου καυσίμου, με βάση
τις τυπικές τιμές των θερμογόνων δυνάμεων των συστατικών
στοιχείων του αερίου καυσίμου, έχει αντικαταστήσει σε μεγάλο
βαθμό τη χρήση θερμιδομετρητών αερίων καυσίμων.
Η διάκριση μεταξύ ανώτερης (GCV) και κατώτερης θερμογόνου
δύναμης (NCV) είναι σημαντική. Κατά τον προσδιορισμό της
ανώτερης θερμογόνου δύναμης, τα προϊόντα της καύσης ψύχονται
έως τους 15C. Αυτό σημαίνει ότι το σύνολο σχεδόν των υδρατμών,
είτε σχηματίζονται από την καύση του υδρογόνου εντός του
καυσίμου ή με την εξάτμιση της υγρασίας του καυσίμου,
συμπυκνώνεται σε υγρό νερό. Αυτή η συμπύκνωση απελευθερώνει
λανθάνουσα θερμότητα, η οποία περιλαμβάνεται ως εκ τούτου στην
ανώτερη θερμογόνο δύναμη. Οι υποστηρικτές της κατώτερης
θερμογόνου δύναμης ισχυρίζονται ότι επειδή η εν λόγω λανθάνουσα
θερμότητα δεν μπορεί να ανακτηθεί σε εγκαταστάσεις καύσης,
όπως οι λέβητες, θα πρέπει να αφαιρείται. Αυτό οδηγεί στην
κατώτερη θερμογόνο δύναμη, η οποία είναι περισσότερο
αντιπροσωπευτική της θερμότητας που παράγεται στην πράξη κατά
τη διαδικασία της καύσης.
Η διαφορά μεταξύ ανώτερης (GCV) και κατώτερης θερμογόνου
δύναμης (NCV) εξαρτάται από την περιεκτικότητα του καυσίμου σε
υγρασία και υδρογόνο. Για το φυσικό αέριο, το οποίο είναι ξηρό και
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αποτελείται κυρίως από μεθάνιο (25% υδρογόνο και 75% άνθρακα
κατά βάρος), η κατώτερη θερμογόνος δύναμη είναι περίπου 10%
μικρότερη από την ανώτερη θερμογόνο δύναμη. Για τα περισσότερα
ξηρά καύσιμα η διαφορά είναι μικρότερη από 10%, κατά κανόνα
4% - 6% για το κάρβουνο και τα πετρελαϊκά καύσιμα, αλλά μπορεί
να είναι πολύ μεγαλύτερη για τα καύσιμα που περιέχουν μεγάλο
ποσοστό υγρασίας. Για το ξύλο που περιέχει 60% υγρασία, ο λόγος
της κατώτερης θερμογόνου δύναμης του ξύλου προς την αντίστοιχη
τιμή της ανώτερης (NCV / GCV) είναι περίπου 0,75.
Προσδιορισμός Θερμογόνου ∆ύναμης Εναλλακτικών
Καυσίμων.
Για τα αέρια εναλλακτικά καύσιμα, συνίσταται η συνεχής ανάλυση
του αερίου καυσίμου με χρωματογράφο ή ισοδύναμο όργανο,
κάνοντας χρήση τεχνικών επεξεργασίας προσδιορισμού της
στοιχειομετρικής ανάλυσης και της θερμογόνου δύναμης. Στην
περίπτωση που γίνεται αφαίρεση της υγρασίας από το δείγμα πριν
από την ανάλυση, πρέπει να γίνει και ποσοτικοποίηση της υγρασίας
ώστε να προσδιοριστεί η θερμογόνος δύναμη σε συνθήκες
“καύσης” (as-fired). Σε περίπτωση απουσίας συνεχούς ανάλυσης,
πρέπει να λαμβάνονται δείγματα από τη γραμμή τροφοδοσίας για
εργαστηριακή ανάλυση με επαρκή συχνότητα ώστε να διατηρείται
ένα αξιόπιστο αρχείο με τις τιμές της θερμογόνου δύναμης.
Για στερεά και υγρά εναλλακτικά καύσιμα, η θερμογόνος δύναμη
πρέπει να καθορίζεται μέσω θερμιδομετρίας χρησιμοποιώντας
δείγματα που έχουν συλλεχθεί και προετοιμαστεί σύμφωνα με τα
κατάλληλα πρότυπα. Απαιτείται επίσης ο προσδιορισμός της
περιεκτικότητας του καυσίμου σε υγρασία σε συνθήκες “καύσης”.
Εκτιμάται ότι η αντιπροσωπευτική δειγματοληψία ορισμένων
εναλλακτικών στερεών καυσίμων παρουσιάζει σημαντικές
πρακτικές δυσκολίες. Ωστόσο, ακόμη και αν είναι αποδεκτή μία
από τις εναλλακτικές προσεγγίσεις που περιγράφονται παρακάτω,
απαιτείται ένα υποστηρικτικό σύστημα δειγματοληψίας και
ανάλυσης,
συμπεριλαμβανομένου
του
καθορισμού
της
περιεκτικότητας σε υγρασία.
Για τα στερεά και υγρά καύσιμα, μια εναλλακτική λύση στη
θερμιδομετρία, η οποία ωστόσο επίσης στηρίζεται στη
αντιπροσωπευτική δειγματοληψία, είναι η στοιχειομετρική ανάλυση
του καυσίμου. Αυτό απαιτεί τον προσδιορισμό της περιεκτικότητας
του καυσίμου σε άνθρακα, υδρογόνο, θείο, οξυγόνο και άζωτο. Η
ανάλυση που προκύπτει μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί με
μια εμπειρική αναλυτική σχέση για τον υπολογισμό της ανώτερης
θερμογόνου δύναμης του καυσίμου σε ξηρή βάση (GCVdry).
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Μια τέτοια αναλυτική σχέση, η οποία έχει υιοθετηθεί ευρέως για τα
βιοκαύσιμα, έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο “Coal Conversion
Systems: Technical Data Book” (1978) από το Αμερικάνικο
Ινστιτούτο Τεχνολογίας Φυσικού Αερίου (US Institute of Gas
Technologies - IGT). Παρόλο που η αναλυτική σχέση αρχικά
προήλθε από στοιχεία σχετικά με τον άνθρακα, έχει δώσει αποδεκτά
αποτελέσματα για ένα ευρύ φάσμα ανθρακούχων υλικών,
συμπεριλαμβανομένης της βιομάζας και άλλων καυσίμων.
GCVdry, MJ/kg = 0,341C + 1,322H – 0,12(O+N) + 0,0686S - 0,0153Ash
Όπου:

GCVdry, = ανώτερη θερμογόνος δύναμη του καυσίμου
σε ξηρή βάση
C = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του ξηρού
καυσίμου σε άνθρακα
H = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του ξηρού
καυσίμου σε υδρογόνο
O = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του ξηρού
καυσίμου σε οξυγόνο
N = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του ξηρού
καυσίμου σε άζωτο
S = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του ξηρού
καυσίμου σε θείο
Ash = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του ξηρού
καυσίμου σε τέφρα.

Για τα στερεά εναλλακτικά καύσιμα, ιδιαίτερα τη βιομάζα, υπάρχει
δημοσιευμένος ένας τεράστιος όγκος δεδομένων. Η Ερευνητική
Επιτροπή Βιομηχανικών και Αστικών Αποβλήτων του
Αμερικάνικου Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών (American
Society of Mechanical Engineers - ASME) δημοσίευσε δύο
εκθέσεις το 1974 και το 1978. Η εργασία αυτή επεκτάθηκε το 1986
υπό την αιγίδα και χρηματοδότηση του Γραφείου Τεχνολογίας
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας του Υπουργείου Ενέργειας των
ΗΠΑ, παρέχοντας πληροφορίες για περισσότερες από 600 ουσίες
στην έκθεση με τίτλο “Thermodynamic Data for Biomass
Conversion and Waste Incineration” από το Επιστημονικό
Ινστιτούτο Ηλιακής Ενέργειας (Solar Energy Research Institute),
που δημοσιεύθηκε αργότερα από την ASME. Η έκθεση αυτή μπορεί
να βρεθεί στο Γραφείο Επιστημονικής και Τεχνικής Πληροφόρησης
(OSTI)
του
Υπουργείου
Ενέργειας
των
ΗΠΑ
στο
http://www.osti.gov/bridge, ως έγγραφο 7038865.
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Το Ενεργειακό Ερευνητικό Κέντρο της Ολλανδίας (ECN) διατηρεί
τη βάση δεδομένων “PHYLLIS” με στοιχεία για τη βιομάζα και τα
απόβλητα (http://www.ecn.nl/phyllis). Η βάση αυτή περιλαμβάνει
στοιχεία για περίπου 2.400 ουσίες, συμπεριλαμβανομένης της
θερμογόνου δύναμης που βασίζεται στη θερμιδομετρία και
υπολογίζεται από τη στοιχειομετρική ανάλυση. Η βάση
χρησιμοποιεί την αναλυτική σχέση του IGT, που αναφέρθηκε λίγο
πριν, (αναφέρεται ως αναλυτική σχέση “Milne”, από το όνομα ενός
από των συντακτών των εκθέσεων του Υπουργείου Ενέργειας των
ΗΠΑ) για τον υπολογισμό της θερμογόνου δύναμης.
Εκφράσεις Θερμογόνου ∆ύναμης Εναλλακτικών
Καυσίμων και Μετατροπές
Η ανώτερη θερμογόνος δύναμη σε συνθήκες “καύσης” (as fired)
(GCVaf), λαμβάνει υπόψη την περιεκτικότητα του καυσίμου σε
υγρασία στα όρια της εγκατάστασης ΣΗΘ. Συχνά χρησιμοποιείται ο
όρος ανώτερη θερμογόνος δύναμη “παραλαβής” (as-received)
(GCVar), εννοώντας την ανώτερη θερμογόνο δύναμη του δείγματος
του καυσίμου που παραλαμβάνεται στο εργαστήριο (πριν από κάθε
επεξεργασία) και που λαμβάνει υπόψη την περιεκτικότητα αυτού σε
υγρασία. Αν θεωρήσουμε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στην
περιεκτικότητα σε υγρασία μεταξύ των αποθεμάτων και του
δείγματος του εργαστηρίου, οι δύο τιμές της θερμογόνου δύναμης
είναι πανομοιότυπες. Για λόγους συνέπειας με την υπόλοιπη
βιβλιογραφία, η παραπάνω θεώρηση αναγνωρίζεται ως σωστή και
θα γίνεται χρήση της σύντμησης GCVar (ανώτερη θερμογόνος
δύναμη “παραλαβής”) αντί για GCVaf. (ανώτερη θερμογόνος
δύναμη σε συνθήκες “καύσης”)
Η πλειονότητα των αναλυτικών προσδιορισμών για τα στερεά
καύσιμα πραγματοποιούνται σε δείγματα που έχουν υποστεί
ξήρανση με αέρα μέχρι να φθάσουν σε ισορροπία με την
ατμόσφαιρα του εργαστηρίου. Αν και τα εν λόγω αποτελέσματα
αναφέρονται σε συνθήκες ξήρανσης με αέρα (air-dried – ad), σε
πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαίο να μετατραπούν σε άλλες
βάσεις, όπως για παράδειγμα σε ξηρή βάση (dry), σε ξηρή βάση
χωρίς τέφρα (dry ash-free – daf) ή, σπάνια για τη βιομάζα, σε ξηρή
βάση χωρίς ανόργανες ουσίες (dry mineral matter-free – dmmf).
Η ανώτερη θερμογόνος δύναμη “παραλαβής” (GCVar ) μπορεί να
υπολογιστεί αν είναι γνωστή η ανώτερη θερμογόνος δύναμη σε
ξηρή βάση (GCVdry ) ή σε ξηρή βάση χωρίς τέφρα (GCVdaf ) ως
εξής:
GCVar = GCVdry × (100 – m) / 100
GCVdry = GCVdaf × (100 - Ashdry) / 100
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Όπου:
m = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του καυσίμου σε
υγρασία (“παραλαβή”) = 100 × βάρος υγρασίας /
(βάρος ξηρού καυσίμου + βάρος υγρασίας)
Ashdry = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του καυσίμου
σε τέφρα (σε ξηρή βάση)
Επειδή, όμως, η αξιολόγηση και η υποβολή εκθέσεων για
εγκαταστάσεις ΣΗΘ απαιτεί, βάσει της οδηγίας της ΕΕ, την χρήση
της κατώτερης θερμογόνου δύναμης (NCV), πρέπει να καθίσταται
δυνατή η μετατροπή των τιμών από τη μία βάση στην άλλη.
Οι ακόλουθες μετατροπές απαιτούν γνώση της περιεκτικότητας του
καυσίμου σε υδρογόνο, τέφρα και υγρασία:
GCVdry = NCVdry + (2,442 × 8,936 × Hdry) / 100
NCVdry = GCVdry - (2,442 × 8,936 × Hdry) / 100
NCVar = NCVdry × (100 – m) / 100 – 2,442 × m / 100
NCVdry = NCVdaf × (100 – Ashdry) /100
Όπου:
GCV = ανώτερη θερμογόνος δύναμη, MJ/kg
NCV = κατώτερη θερμογόνος δύναμη, MJ/kg
m = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του καυσίμου σε
υγρασία (“παραλαβή”)
Hdry = περιεκτικότητα κατά βάρος (%) του καυσίμου σε
υδρογόνο (σε ξηρή βάση)
2,442 = λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του νερού
στους 25C, MJ/kg
8,936 = kg νερού που σχηματίζεται από την καύση 1-kg
υδρογόνου
Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει τη σχέση μεταξύ ανώτερης και
κατώτερης θερμογόνου δύναμης ως συνάρτηση της περιεκτικότητας
σε υγρασία. Ο πίνακας ισχύει για καύσιμα από ξύλο με μια τυπική
κατά βάρος περιεκτικότητα σε υδρογόνο ίση με 6% (σε ξηρή βάση).
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Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμων από Ξύλο
Κατώτερη θερμογόνος δύναμη (σε ξηρή
βάση)

MJ/kg

18,3

Περιεκτικότητα σε υδρογόνο (σε ξηρή βάση)

Wt %

6

Λανθάνουσα θερμότητα εξάτμισης του νερού

MJ/kg

2,442

Υγρασία καυσίμου (%)
= 100 x υγρασία / (υγρασία + ξηρό ξύλο)

wt %

Κατώτερη θερμογόνος δύναμη (“παραλαβή”)

MJ/kg

Περιεκτικότητα σε υδρογόνο (“παραλαβή”)

wt %

Ανώτερη θερμογόνος δύναμη (“παραλαβή”)
Ανώτερη θερμογόνος δύναμη (σε ξηρή βάση)

0

10

20

30

40

18,300

16,226

14,152

12,077

10,003

6,0

5,4

4,8

4,2

3,6

MJ/kg

19,608

17,648

15,687

13,726

11,765

MJ/kg

19,608

19,608

19,608

19,608

19,608

Ανώτερη/Κατώτερη θερμογόνος δύναμη (σε
ξηρή βάση)

1,071

1,071

1,071

1,071

1,071

Ανώτερη/Κατώτερη θερμογόνος δύναμη
(“παραλαβή”)

1,071

1,088

1,108

1,136

1,176

50

60

70

80

90

7,929

5,855

3,781

1,706

-0,368

3,0

2,4

1,8

1,2

0,6

Υγρασία καυσίμου (%)
= 100 x υγρασία / (υγρασία + ξηρό ξύλο)

wt %

Κατώτερη θερμογόνος δύναμη (“παραλαβή”)

MJ/kg

Περιεκτικότητα σε υδρογόνο (“παραλαβή”)

wt %

Ανώτερη θερμογόνος δύναμη (“παραλαβή”)

MJ/kg

9,804

7,843

5,883

3,922

1,961

Ανώτερη θερμογόνος δύναμη (σε ξηρή βάση)

MJ/kg

19,608

19,608

19,608

19,608

19,608

Ανώτερη/Κατώτερη θερμογόνος δύναμη (σε
ξηρή βάση)

1,071

1,071

1,071

1,071

1,071

Ανώτερη/Κατώτερη θερμογόνος δύναμη
(“παραλαβή”)

1,237

1,340

1,556

2,298

N/A

Πίνακας 3.1: Σχέση μεταξύ ανώτερης και καθαρής θερμογόνου
δύναμης
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Προσδιορισμός Ενεργειακών Καταναλώσεων
Εναλλακτικών Καυσίμων
Όπου είναι δυνατό, οι ενεργειακές καταναλώσεις πρέπει να
υπολογίζονται ως εξής:
Ενεργειακή κατανάλωση, MJ = Ποσότητα καυσίμου προς
καύση, kg × NCVar, MJ/kg
Ενεργειακή κατανάλωση, MWh =
Ενεργειακή κατανάλωση MJ / 3,60
Αυτό επιβάλλει τρεις προϋποθέσεις:


Μέτρηση της ποσότητας του καυσίμου
Για τα στερεά και υγρά καύσιμα, μια αποδεκτή μέθοδος για
την μέτρηση της κατανάλωσης καυσίμου βασίζεται στα
στοιχεία από τις παραδόσεις του εμπορεύματος (δελτία
γεφυροπλάστιγγας) και τα αποθέματα ανοίγματος και
κλεισίματος, εκτός εάν παρατηρείται αλλαγή στην
περιεκτικότητα σε υγρασία του αποθέματος, π.χ.
αποστράγγιση των (πωλούμενων) αποβλήτων του
αποθέματος. Άλλες μέθοδοι για την μέτρηση των στερεών
καυσίμων περιλαμβάνουν ιμάντες ζυγίσεως (belt weighers)
και δυναμοκυψέλες (grab weighers), αρκεί ο εξοπλισμός
αυτός να είναι βαθμονομημένος όπως απαιτείται.
Για τα υγρά και αέρια καύσιμα, ενδείκνυται η μέτρηση της
ροής στον αγωγό (σωλήνα), και πάλι με κατάλληλη
βαθμονόμηση.



Μέτρηση ή αξιόπιστα στοιχεία σχετικά με τη θερμογόνο
δύναμη
Για όλα τα καύσιμα απαιτούνται αξιόπιστα στοιχεία σχετικά
με τη θερμογόνο δύναμη. Σε περιπτώσεις που το καύσιμο
είναι αρκετά ομοιογενές, αυτό μπορεί να γίνει εύκολα μέσω
τακτικής δειγματοληψίας και ανάλυσης, ή συνεχούς
ανάλυσης αερίων. Ωστόσο, για ορισμένα στερεά καύσιμα, η
ίδια η φύση του καυσίμου καθιστά προβληματική την
αντιπροσωπευτική δειγματοληψία και/ή την προετοιμασία
του δείγματος. Στην περίπτωση των αστικών στερεών
αποβλήτων, των καυσίμων που προέρχονται μετά από
κατεργασία στερεών αποβλήτων (Refuse Derived Fuel RDF) και των δευτερευόντων καυσίμων από απόβλητα
(Secondary Refuse Fuel - SRF), μπορεί να είναι σκόπιμο να
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καθοριστεί η σύνθεση των αποβλήτων (π.χ. χαρτί, χαρτόνι,
οργανική ύλη, διάφορα πλαστικά, ξύλο, πάνες, κλπ). Η
θερμογόνος δύναμη των συστατικών στοιχείων μπορεί στη
συνέχεια να προσδιοριστεί από τις κατάλληλες βάσεις
δεδομένων. Επίσης, απαιτούνται στοιχεία και για την
περιεκτικότητά τους σε υγρασία. Στο θέμα αυτό αναφέρεται
το Πρότυπο “EN 14899:2005 Characterisation of Waste –
Sampling of Waste Materials – Framework for the
preparation and application of a sampling plan”.


Μέτρηση της περιεκτικότητας σε υγρασία
Για τα στερεά και υγρά καύσιμα, είναι απαραίτητη η
συλλογή
αξιόπιστων
στοιχείων
σχετικά
με
τη
περιεκτικότητα σε υγρασία προκειμένου να υπολογιστεί η
θερμογόνος δύναμή τους. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό
όταν τα καύσιμα έχουν μεταβλητή περιεκτικότητα σε
υγρασία. Για τα μη-ομοιογενή καύσιμα, απαιτούνται
στοιχεία για την περιεκτικότητα σε υγρασία των συστατικών
τους στοιχείων.

Για τα καύσιμα που δεν είναι εφικτή η μέτρηση της ροής μάζας ή ο
καθορισμός μιας αντιπροσωπευτικής θερμογόνου δύναμης, μπορεί
να προσδιοριστεί μια πιο αξιόπιστη τιμή της ενεργειακής
κατανάλωσης μέσω της μεθόδου των απωλειών. Η μέθοδος αυτή
απαιτεί στοιχεία για την περιεκτικότητα των καυσίμων σε υγρασία
και καταγραφή του παραγόμενου ατμού από το λέβητα, καθώς και
τακτική μέτρηση και καταγραφή της θερμοκρασίας και της
περιεκτικότητας σε οξυγόνο των καυσαερίων του λέβητα. Η
εφαρμογή της εν λόγω μεθόδου εξαρτάται από το σχεδιασμό του
εκάστοτε λέβητα (π.χ. προθερμαντές αέρα, διατάξεις καθαρισμού
επιφανειών του λέβητα από υπολείμματα τέφρας (blowdown),
διαδικασίες θέρμανσης του νερού τροφοδότησης). Οι
εγκαταστάσεις, που σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τη
συγκεκριμένη μέθοδο, πρέπει να παρουσιάσουν τη μέθοδο
υπολογισμού, όλες τις σχετικές πληροφορίες και ένα υπολογιστικό
φύλλο υπό τύπον παραδείγματος, στην Εκδίδουσα Αρχή Εγγυήσεων
Προέλευσης για την εκ των προτέρων έγκριση.
Για όλες τις ενεργειακές καταναλώσεις πρέπει να υπολογιστεί ο
βαθμός αβεβαιότητας που συνδέεται με την εκάστοτε
χρησιμοποιούμενη τιμή. Επιπλέον, όλοι οι μετρητές που
χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των ενεργειακών
καταναλώσεων πρέπει να βαθμονομούνται σε τακτικά διαστήματα,
σε συμμόρφωση με το συμφωνηθέν χρονοδιάγραμμα.
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3.2.6

Μέτρηση Παράπλευρης Ροής Καυσίμου
Σε ορισμένες περιπτώσεις, η συνολική κατανάλωση καυσίμου στα
όρια της εγκατάστασης και ένα μικρό μέρος παράπλευρης χρήσης
καυσίμου (σε άλλο χρήστη έξω από τα όρια της εγκατάστασης),
παρακολουθούνται κάνοντας χρήση ενός μόνο μετρητή. Στις
περιπτώσεις αυτές, δεδομένου ότι δεν υφίσταται χωριστή μέτρηση
κάθε ροής καυσίμου (όπως απαιτείται), ο υπεύθυνος της
εγκατάστασης πρέπει να επικοινωνήσει με την Εκδίδουσα Αρχή
Εγγυήσεων Προέλευσης για να συζητήσουν τρόπους αντιμετώπισης
του προβλήματος.

3.2.7

Καύσιμα με Μεταβλητή Περιεκτικότητα σε Υγρασία
Η θερμογόνος δύναμη των καυσίμων προς καύση ποικίλλει
σημαντικά ανάλογα με την περιεκτικότητά τους σε υγρασία. Αυτό
είναι ιδιαίτερα σημαντικό για καύσιμα όπως τα στερεά απόβλητα
(π.χ. ακατέργαστα οικιακά απορρίμματα), τα απόβλητα ξύλου και
άλλα βιοκαύσιμα. Για το λόγο αυτό, η θερμογόνος δύναμη συνήθως
αναφέρεται σε ξηρή βάση, και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι
η κατώτερη θερμογόνος δύναμη.
Για παράδειγμα, τα ξηρά απόβλητα ξύλου μπορούν να έχουν μια
κατώτερη θερμογόνο δύναμη σε ξηρή βάση ίση με 18,3 MJ/kg.
Μπορεί να αποδειχθεί ότι η ανώτερη θερμογόνος δύναμη σε ξηρή
βάση (MJ/kg) ισούται με το άθροισμα της καθαρής θερμογόνου
δύναμης σε ξηρή βάση και του γινομένου 0,218 × H%, όπου H είναι
η περιεκτικότητα κατά βάρος του ξηρού ξύλου σε υδρογόνο (τυπικά
6%). Αυτό οδηγεί σε μια ανώτερη θερμογόνο δύναμη σε ξηρή βάση
ίση με 19,608 MJ/kg.
Θεωρώντας ότι η περιεκτικότητα κατά βάρος σε υγρασία μπορεί να
προσδιοριστεί σε τακτική βάση ως ποσοστό (%) του συνολικού
βάρους του καυσίμου (προς καύση) σε υγρή βάση, η ενεργειακή
κατανάλωση σε βάση ανώτερης θερμογόνου δύναμης μπορεί να
υπολογιστεί ως εξής:


Στοιχεία:
Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη (σε ξηρή βάση) =
19,608 MJ/kg = 19,608 GJ/tonne
Ποσότητα καυσίμου σε υγρή βάση (F) = 200 tonnes (για
παράδειγμα)
Περιεκτικότητα σε υγρασία (M) = 60% της συνολικής
ποσότητας καυσίμου (για παράδειγμα)
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Υπολογισμοί:
Ποσότητα καυσίμου σε ξηρή βάση = F  (100 – M) / 100 =
200  (100 – 60) / 100 = 80 tonnes
Ενεργειακή κατανάλωση (σε ανώτερη θερμογόνο δύναμη) =
80  19,608 = 1.568,64 GJ = 1.568,64 / 3,6 = 435,73 MWh

3.3

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Για τους σκοπούς του συστήματος Εγγυήσεων Προέλευσης, η
συνολική ηλεκτρική ενέργεια (MWh) που παράγεται από μια
εγκατάσταση συμπαραγωγής μετριέται στους ακροδέκτες της
γεννήτριας, χωρίς να αφαιρείται καμία από τις εσωτερικές
καταναλώσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης συμπαραγωγής.
Η συνολική ηλεκτρική ενέργεια περιλαμβάνει και την παραγόμενη
μηχανική ενέργεια, η οποία μετατρέπεται σε ισοδύναμη ηλεκτρική.
Δηλαδή:
Συνολική Παραγόμενη Ηλεκτρική Ενέργεια ΣΗΘ = Παραγόμενη
Ηλεκτρική Ενέργεια + Παραγόμενη Ισοδύναμη Ηλεκτρική Ενέργεια
Όπου:
Παραγόμενη Ισοδύναμη Ηλεκτρική Ενέργεια =
Παραγόμενη Μηχανική Ενέργεια × 1,05

3.3.1

Παραγόμενη Μηχανική Ενέργεια
Το μεγαλύτερο μέρος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, που
καταναλώνεται στο εσωτερικό μιας εγκατάστασης ΣΗΘ,
χρησιμοποιείται για τη λειτουργία ηλεκτρικών κινητήρων που
κινούν αντλίες, ανεμιστήρες, συμπιεστές, κλπ. Όσον αφορά τις
εγκαταστάσεις ΣΗΘ που παράγουν μηχανική ενέργεια για την απ’
ευθείας λειτουργία μια αντλίας, ενός ανεμιστήρα ή συμπιεστή, οι
απώλειες κατά τη μετατροπή της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική
και στη συνέχεια πάλι σε μηχανική ενέργεια μπορούν να
αποφευχθούν. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη αυτή η εξοικονόμηση
ενέργειας σε σύγκριση με συμβατικές προσεγγίσεις, η παραγόμενη
μηχανική ενέργεια αντιμετωπίζεται ως ισοδύναμη ηλεκτρική. Αυτή
η εξοικονόμηση περιλαμβάνεται στον υπολογισμό της ηλεκτρικής
ενέργειας, πολλαπλασιάζοντας τη μηχανική ενέργεια με ένα
συντελεστή 1,05, ώστε να προκύψει η ισοδύναμη ηλεκτρική
ενέργεια. Ωστόσο, όταν η μηχανική ενέργεια παράγεται από μια
κινητήρια μηχανή της εγκατάστασης ΣΗΘ, δεν είναι συνήθως
δυνατή η απευθείας μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας του άξονα.
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Η μηχανική ενέργεια που καταναλώνεται στο εσωτερικό μιας
εγκατάστασης ΣΗΘ για τα κινητήρια συστήματα; που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της λειτουργίας των κινητήριων μηχανών της
εγκατάστασης (π.χ. του συμπιεστή του αεριοστρόβιλου), δεν πρέπει
να περιλαμβάνεται στην παραγόμενη μηχανική ενέργεια της
εγκατάστασης ΣΗΘ για τους σκοπούς του συστήματος Εγγυήσεων
Προέλευσης. Η ενέργεια αυτή συμπεριλαμβάνεται στην
παραγόμενη ενέργεια του άξονα και στην παραγόμενη θερμότητα
της μηχανής.
Η μηχανική ενέργεια, που καταναλώνεται στο εσωτερικό μιας
εγκατάστασης ΣΗΘ, για τα υπόλοιπα κινητήρια συστήματα, όπου η
κινητήριος μηχανή εναλλακτικά μπορεί είναι ένα ηλεκτρικός
κινητήρας, μπορεί να συμπεριληφθεί στην παραγόμενη μηχανική
ενέργεια της εγκατάστασης ΣΗΘ για τους σκοπούς του συστήματος
Εγγυήσεων Προέλευσης. Αυτά τα συστήματα μπορούν να
περιλαμβάνουν αντλίες τροφοδοσίας νερού του λέβητα που
κινούνται από ατμοστρόβιλο, αντλίες νερού ψύξης, αντλίες
ανάληψης /κυκλοφορίας συμπυκνωμάτων και αεροσυμπιεστές. Για
τους σκοπούς αυτούς, η ενέργεια που χρησιμοποιείται από τους
ηλεκτρικούς κινητήρες έχει ήδη ληφθεί υπόψη, δεδομένου ότι η
παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια της εγκατάστασης ΣΗΘ μετριέται
στους ακροδέκτες της γεννήτριας.
3.3.2

Θέση Μετρητή
Όπως προαναφέρθηκε, η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια
εγκατάσταση συμπαραγωγής μετριέται στους ακροδέκτες της
γεννήτριας, χωρίς να αφαιρείται καμία από τις εσωτερικές
καταναλώσεις για τη λειτουργία της εγκατάστασης συμπαραγωγής.

3.3.3

Προδιαγραφές Μετρητή
Ηλεκτρική Ενέργεια
Για τη μέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να
χρησιμοποιούνται εμπορικοί/βιομηχανικοί τριφασικοί μετρητές,
πιστοποιημένοι για χρήση τιμολόγησης και με πινακίδα όπου θα
αναγράφονται ευκρινώς τα χαρακτηριστικά τους. Οι μετρητές
ενέργειας και οι μετασχηματιστές έντασης και τάσης πρέπει να
συμμορφώνονται με κατάλληλα Πρότυπα και να έχουν την κλάση
ακρίβειας που προβλέπεται βάσει της ονομαστικής τους ισχύος,
όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα:
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Μετασχηματιστής
Έντασης
Κλάση Ακρίβειας
(Σημείωση 1)

Μετασχηματιστής
Τάσης
Κλάση Ακρίβειας
(Σημείωση 2)

Ονομαστική
Συνολική
Αβεβαιότητα
(Σημείωση 3)

EN 60687:1993 Κλάση 0,2S

0,2S

0,2

±0,5%

<100 MVA

EN 60687:1993 Κλάση 0,5S
ή
EN 60521:1995 Κλάση 0,5

0,2S

0,5

±1,0%

<10 MVA

EN 61036:1997 Κλάση 1
ή
EN 60521:1995 Κλάση 1

0,5

1

±1,5%

≤ 1 MW

EN 61036:1997 Κλάση 2
ή
EN 60521:1995 Κλάση 2

0,5

1

±2,5%

Ονομαστική
Ισχύς

Μετρητής Ενέργειας
Πρότυπα και Κλάση
Ακρίβειας

>100 MVA

Σημειώσεις:
(1) Μετασχηματιστές Έντασης σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60044-1 (1996) ή IEC 60185
(αποσυρμένο) για εγκαταστάσεις πριν το 1996
(2) Μετασχηματιστές Τάσης σύμφωνα με το Πρότυπο IEC 60044-2 (2000) ή IEC 60186 (1987) συν
τις Τροποποιήσεις (Amendments)1 & 2
(3) Η πραγματική αβεβαιότητα επηρεάζεται από το συντελεστή ισχύος και το μετρούμενο φορτίο
(ποσοστό του ονομαστικού ρεύματος). Οι ονομαστικές τιμές που παραθέτονται στον πίνακα
πρέπει να χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση της πρόσθετης αβεβαιότητας των μετρητικών
συστημάτων (μετρητών, μετασχηματιστών έντασης και τάσης) που δεν πληρούν τα πρότυπα που
αντιστοιχούν στην ονομαστική τους ισχύ.
Πίνακας 3.2: Ταξινόμηση Μετρητών Ηλεκτρικής Ενέργειας

Μηχανική Ενέργεια
Όταν χρησιμοποιούνται κινητήριες μηχανές ή δευτεροβάθμιοι
ατμοστρόβιλοι για την παραγωγή μηχανικής ενέργειας, δεν είναι
δυνατή η απευθείας μέτρηση της παραγόμενης ενέργειας και πρέπει
να γίνεται χρήση έμμεσων μεθόδων υπολογισμού.
Όπου είναι δυνατόν, ο υπολογισμός πρέπει να γίνεται στην είσοδο
της κινητήριας μηχανής, δηλαδή, για μία μηχανή εσωτερικής
καύσης ή για έναν αεροστρόβιλο από το ενεργειακό ισοζύγιο των
καταναλώσεων καυσίμου και των εκτιμώμενων απωλειών, ή για
έναν ατμοστρόβιλο από τη ροή του ατμού και τις συνθήκες εισόδου
και εξόδου του ατμού. Όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο υπολογισμός
πρέπει να γίνεται στην έξοδο της κινητήριας μηχανής. Μερικές
φορές, ατμοστρόβιλοι χρησιμοποιούνται για την κίνηση κάποιου
φορτίου / μηχανής (αντλία, άλλα) ενώ παράλληλα προβλέπεται και
ηλεκτρικός κινητήρας για την κάλυψη του ίδιου φορτίου (λόγοι
ασφαλείας). Σε αυτή την περίπτωση, οι απαραίτητες πληροφορίες
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μπορούν να προσδιοριστούν μέσω δοκιμών κάνοντας χρήση του
ηλεκτρικού κινητήρα της μηχανής.

3.4

ΜΕΤΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗΣ ΧΡΗΣΙΜΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Η χρήσιμη θερμότητα που παρέχεται από μια εγκατάσταση ΣΗΘ
είναι η θερμότητα που παράγεται στο πλαίσιο μιας διεργασίας
συμπαραγωγής προκειμένου να ικανοποιήσει μια οικονομικά
δικαιολογημένη ζήτηση για θέρμανση ή ψύξη. Αυτή η θέρμανση ή
ψύξη διαφορετικά θα ικανοποιείτο, σύμφωνα με τις συνθήκες της
αγοράς, από διαδικασίες παραγωγής με χρήση άλλων καυσίμων ή
άλλων μορφών ενέργειας.
Συνήθως, για εγκαταστάσεις ΣΗΘ πάνω από 1MWe, η παραγόμενη
θερμότητα είναι με τη μορφή ατμού που χρησιμοποιείται για την
κάλυψη διαφόρων αναγκών (π.χ. βιομηχανικών διεργασιών,
θέρμανση χώρων, άλλων). Εναλλακτικά, μπορούν να υπάρχουν
άλλα συστήματα όπου η μεταφορά της παραγομένης θερμότητες
προς τα σημεία χρήσης αυτής (διάφορες διεργασίες, θέρμανσης
χώρων) γίνεται με την βοήθεια θερμού νερού ή άλλων καταλλήλων
ρευστών μεταφοράς θερμότητας. Μερικές εγκαταστάσεις ΣΗΘ
χρησιμοποιούν ένα μέρος ή όλα τα καυσαέρια του αεριοστρόβιλου
ή της μηχανής εσωτερικής καύσης κατευθείαν για θέρμανση και
ξήρανση. Οι εγκαταστάσεις ΣΗΘ μπορούν να παρέχουν θερμότητα,
σε διάφορα επίπεδα πίεσης (ατμός) και θερμοκρασίας (ατμός, θερμό
νερό). Η συνολικά παραγόμενη θερμική ενέργεια του ΣΗΘ ισούται
με το άθροισμα όλων των επί μέρους παρεχομένων ποσών
θερμότητας.
Η χρήσιμη θερμότητα δεν περιλαμβάνει τη θερμότητα που
απορρίπτεται στο περιβάλλον χωρίς επωφελή χρήση, όπως τις
θερμικές απώλειες καπνοδόχων ή αγωγών εξαγωγής, και την
απορριπτόμενη θερμότητα από τεχνικό εξοπλισμό όπως
συμπυκνωτές ή ψύκτες αέρος.
Θερμότητα του ατμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα χωρικά όρια
της εγκατάστασης ΣΗΘ, πριν την μεταφορά του ατμού στο χώρο
διεργασιών. Συμπυκνώματα είναι δυνατόν να επιστρέφονται στην
εγκατάσταση ΣΗΘ μετά τη διεργασία και αφού ο ατμός έχει χάσει
ένα μεγάλο μέρος της χρήσιμης ενέργειάς του. Σε γενικές γραμμές,
ο στόχος είναι να προσδιοριστεί η χρήσιμη θερμότητα που
παρέχεται στη διεργασία (δηλαδή, εκτός από την απορριπτόμενη
θερμότητα από συμπυκνωτές, ψύκτες αέρος και άλλες
εγκαταστάσεις) και να ενθαρρυνθεί η χρήση της θερμότητας από τη
συμπύκνωση του ατμού. Με αυτό το σκεπτικό:


Όταν γίνεται χρήση ατμού για διαδικασίες όπως ο
απαερισμός, η θέρμανση συμπυκνωμάτων, η θέρμανση
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νερού συμπλήρωσης και νερού τροφοδότησης λεβήτων, ο εν
λόγω ατμός δεν πρέπει να συνυπολογίζεται στη χρήσιμη
θερμότητα που παρέχεται στην εγκατάσταση.


Η ανάκτηση της θερμότητας από τα συμπυκνώματα και η
επαναχρησιμοποίηση των συμπυκνωμάτων σε ένα κλειστό
κύκλωμα ατμού, αποτελεί προφανώς τη βέλτιστη πρακτική,
όπου βέβαια μπορεί να εφαρμοστεί. Η αφαίρεση της
θερμότητας των συμπυκνωμάτων από τη συνολική
θερμότητα που παρέχεται στο καταναλωτή θα είχε ως
αποτέλεσμα να αποθαρρύνεται η ανάκτηση της θερμότητας
από τα συμπυκνώματα. Ως εκ τούτου, η θερμότητα που
περιέχεται στα συμπυκνώματα δεν αφαιρείται από τη
χρήσιμη θερμότητα που παράγεται από την εγκατάσταση
ΣΗΘ.



Ο ατμός που εγχέεται σε αεριοστρόβιλο δεν θεωρείται
χρήσιμη θερμότητα, διότι η ενέργεια που περιέχει έχει
συνυπολογιστεί στην αύξηση της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας και της ροής μάζας καυσαερίων.

Το θερμικό περιεχόμενο του ατμού που παρέχεται για διεργασία
πρέπει να καθορίζεται σε σχέση με μια μέση θερμοκρασία
αναφοράς και μια πίεση αναφοράς. Οι δύο αυτές παράμετροι πρέπει
να λαμβάνονται ίσες με 10C (50F) και 1,013bar (σύμφωνα με την
πρακτική διαφόρων Ευρωπαϊκών χωρών). Έτσι, το ειδικό θερμικό
περιεχόμενο (ειδική ενθαλπία) ισούται με την ειδική ενθαλπία που
προκύπτει από πίνακες ή διαγράμματα ατμού, που έχουν ως βάση
αναφοράς 0C (32F) και 1,013bar, μείον την ειδική ενθαλπία του
νερού στους 10C και 1,013bar στην ίδια βάση.
Για παράδειγμα:
Κορεσμένος ατμός στην εγκατάσταση σε 10bar
~ ειδική ενθαλπία (σημείο αναφοράς 0°C) = 2778kJ/kg
Νερό στους 10°C
~ ειδική ενθαλπία (σημείο αναφοράς 0°C) = 42kJ/kg
Θερμότητα στην εγκατάσταση
~ ειδική ενθαλπία (σημείο αναφοράς 10°C) = 2778-42 = 2736kJ/kg
Όταν γίνεται χρήση καυσαερίων κατευθείαν για θέρμανση, η
χρήσιμη παραγόμενη θερμότητα είναι η διαφορά του θερμικού
περιεχομένου των καυσαερίων που εισέρχονται και εξέρχονται από
την συγκεκριμένη εφαρμογή.
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3.4.1

Μεταφορά Θερμότητας και Καθαρή Εξαγωγή Θερμότητας
από μια Εγκατάσταση
Για μια εγκατάσταση ΣΗΘ που παρέχει θερμότητα σε έναν ή
περισσότερους εξωτερικούς πελάτες, η χρήσιμη θερμότητα που
εξάγεται ισούται με τη καθαρή μεταφορά θερμότητας στα χωρικά
όρια της εγκατάστασης (δηλαδή η θερμότητα που παρέχεται μείον
τη θερμότητα που επιστρέφεται), με εξαίρεση την επιστροφή
συμπυκνωμάτων. Για παράδειγμα, μια εγκατάσταση ΣΗΘ μπορεί να
εξάγει ατμό σε μια άλλη περιοχή και να παίρνει πίσω το σύνολο ή
μέρος αυτού του ατμού σε μειωμένη πίεση ή ως συμπύκνωμα. Στην
περίπτωση αυτή, η παραγόμενη χρήσιμη θερμότητα προσδιορίζεται
από το ενεργειακό περιεχόμενο του εξαγόμενου ατμού (Q1, βλ.
Σχήμα 3.1) μείον το ενεργειακό περιεχόμενο του ατμού που
επεστράφη (Q2), έχοντας ως κοινή βάση αναφοράς το νερό σε
θερμοκρασία περιβάλλοντος. Το θερμικό περιεχόμενο των
συμπυκνωμάτων που επιστρέφονται δεν αφαιρείται από τη
θερμότητα που παρέχεται.

Σχήμα 3.1: Καθαρή Εξαγωγή Ατμού σε μια Εγκατάσταση

Η εξαγόμενη θερμότητα που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή
σε άλλο χώρο δεν θεωρείται χρήσιμη θερμότητα, αλλά μέρος της
διακινούμενης θερμότητας στο εσωτερικό μιας εγκατάστασης
συμπαραγωγής. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να παρέχονται
λεπτομέρειες αναφορικά με τη χρήση της εν λόγω θερμότητας. Σε
ορισμένες περιπτώσεις οι εγκαταστάσεις ΣΗΘ εξάγουν ατμό που
εισήχθη αρχικά σε υψηλότερη πίεση από κάποια άλλη
εγκατάσταση. Προκειμένου να χαρακτηριστεί ως παραγόμενη
χρήσιμη θερμότητα, η εν λόγω θερμότητα πρέπει να
χρησιμοποιείται σε διεργασία ή σε θέρμανση χώρων.
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Σχήμα 3.2: Περιπτώσεις εξαγωγής ατμού που μπορούν να
χαρακτηριστούν ως αποδεκτή παραγόμενη θερμική
ενέργεια

Στην περίπτωση που εξάγεται ατμός σε έναν εξωτερικό πελάτη, τα
ακόλουθα στοιχεία πρέπει να δηλώνονται και υπόκεινται σε έλεγχο:

3.4.2



Ποσότητα εξαγόμενης θερμότητας σε MWh



Περιγραφή της χρήσης



Στοιχεία επικοινωνίας του παραλήπτη του εξαγόμενου
ατμού

Καυσαέρια
Οι εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (λέβητες που
χρησιμοποιούν διάφορα καύσιμα, μηχανές εσωτερικής καύσης με
ντίζελ ή φυσικό αέριο, αεριοστρόβιλοι, κλπ.) παράγουν καυσαέρια.
Η σύνθεσή τους εξαρτάται από το καύσιμο, αλλά συνήθως
αποτελούνται κυρίως από άζωτο (περισσότερο από τα δύο τρίτα)
που προέρχεται από τον αέρα καύσης, διοξείδιο του άνθρακα (CO2)
και υδρατμούς, καθώς και περίσσεια οξυγόνου (που επίσης
προέρχεται από τον αέρα καύσης).
Τα καυσαέρια εξακολουθούν να περιέχουν σημαντική θερμική
ενέργεια, η οποία εξαρτάται από την θερμοκρασία και τη μάζα τους.
Στα χωρικά όρια μιας εγκατάστασης ΣΗΘ, τα καυσαέρια
χρησιμοποιούνται για σκοπούς θέρμανσης (ανάκτηση θερμότητας).
Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες μέθοδοι ανάκτησης θερμότητας
είναι η προθέρμανση αέρα καύσης, η παραγωγή ατμού, η θέρμανση
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νερού, κλπ. Μετά την ανάκτηση μέρους της θερμικής ενέργειας των
καυσαερίων, αυτά απελευθερώνονται στην ατμόσφαιρα.
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις δεν χρειάζεται να καθοριστεί το
θερμικό περιεχόμενο των καυσαερίων που παράγονται από τους
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς είναι δυνατόν να
μετρηθεί η συμβολή τους στο τμήμα του συστήματος ΣΗΘ που
αξιοποιούνται.
Σε ορισμένες ειδικές περιπτώσεις, τα καυσαέρια χρησιμοποιούνται
κατευθείαν για ξήρανση (π.χ. καύσιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε
υγρασία, κλπ.). Στις περιπτώσεις αυτές, το θερμικό περιεχόμενο των
καυσαερίων μπορεί να υπολογιστεί από τη ροή μάζας, τη
θερμοκρασία και την ειδική τους θερμότητα.
3.4.3

Θερμό Νερό
Για εγκαταστάσεις ΣΗΘ με συνολική ηλεκτρική ισχύ μικρότερη
από 1 MWe, χωρίς λέβητες και χωρίς εγκαταστάσεις απόρριψης
θερμότητας, δεν υπάρχει υποχρέωση μέτρησης της παραγόμενης
θερμότητας. Σε όλες τις άλλες εγκαταστάσεις που παρέχουν
θερμότητα μέσω κυκλοφορίας θερμού νερού ή άλλων μέσων
μετάδοσης θερμότητας σε υγρή μορφή, είναι υποχρεωτικά να
γίνεται μέτρηση της παραγόμενης θερμότητα.
Για τις εν λόγω εγκαταστάσεις υπάρχουν, προς το παρόν, δύο
επιλογές για τη μέτρηση της θερμότητας:


Επιλογή 1: Αυτόνομοι, εμπορικά διαθέσιμοι μετρητές
θερμότητας (πλήρως ολοκληρωμένοι μετρητές θερμότητας)



Επιλογή 2: Μέτρηση θερμότητας μέσω υπολογισμών στα
πλαίσια συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου, δηλαδή
Συστήματα Διαχείρισης Κτιριακών Εγκαταστάσεων
(Building Management Systems – BMS) (χρησιμοποιούν ως
δεδομένα τις θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου και τον
αντίστοιχο ρυθμό ροής)

Οι αυτόνομοι, εμπορικά διαθέσιμοι μετρητές θερμότητας πρέπει να
κατασκευάζονται σύμφωνα με την μετρολογική Κλάση 3 ή
καλύτερη, όπως ορίζεται στο Πρότυπο EN 1434 – 1 2007. Αν γίνει
χρήση αυτών των μετρητών σε συνδυασμό με ένα κατάλληλο
πρόγραμμα βαθμονόμησης, δεν απαιτείται καμία ενέργεια ελέγχου
για υπερβολική αβεβαιότητα.
Η μέτρηση της θερμότητας μπορεί να επιτευχθεί μέσω υπολογισμών
στα πλαίσια συστημάτων ελέγχου, όπως τα Συστήματα Διαχείρισης
Κτιριακών Εγκαταστάσεων (Building Management Systems –
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BMS) ή τα Αποκεντρωμένα Συστήματα Ελέγχου (Distributed
Control System - DCS), τα οποία χρησιμοποιούν ως δεδομένα τις
θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του ρευστού και το μετρούμενο
ρυθμό ροής του υγρού. Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση
θερμοστοιχείων που συμμορφώνονται με τα Πρότυπα EN 605841:1996/IEC 60584-1:1995 και ΕΝ 60584-2:1993 για μετρήσεις
θερμοκρασίας ρευστών και διαφορές θερμοκρασίας, είναι πιθανό να
οδηγήσει σε υπερβολική αβεβαιότητα, εκτός αν μπορεί να μειωθεί η
αβεβαιότητα μέσω κατάλληλης βαθμονόμησης. Για αυτές τις
μετρήσεις είναι προτιμότερο να γίνεται χρήση αντιστοιχισμένων
θερμοζευγών με αντίσταση πλατίνας που συμμορφώνονται με το
Πρότυπο EN 60751:1996/IEC 60751:1983.
3.4.4

Ατμός
Για τη μέτρηση της ροής μάζας και του ενεργειακού περιεχομένου
του ατμού, απαιτούνται μετρητές με συνολική αβεβαιότητα ± 2,0%
της πλήρους κλίμακας ή ± 3,0% των πραγματικών ενδείξεων. Όπου
χρειάζεται, πρέπει να γίνει διόρθωση θεωρώντας την πίεση και τη
θερμοκρασία του ατμού (μόνο για τον υπέρθερμο ατμό). Οι
πρόσθετες αβεβαιότητες που σχετίζονται με αυτές τις διορθώσεις
και με άλλα στοιχεία του συστήματος μέτρησης περιλαμβάνονται
στη συνολική αβεβαιότητα.
Οι μετρητές διαφράγματος (οrifice plates), τα μπεκ (nozzles) και οι
σωλήνες βεντούρι (venturis tubes) θα πρέπει να σχεδιάζονται και να
εγκαθίστανται σύμφωνα με το πρότυπο EN ISO 5167 Μέρη 14:2003 ή ισοδύναμο, και ο υπολογισμός της ροής μάζας πρέπει να
βασίζεται σε πραγματικές (όχι ονομαστικές) διαστάσεις.
Επιτρέπονται και άλλοι τύποι μετρητών ροής, αρκεί να έχουν την
απαιτούμενη, ή ακόμα μεγαλύτερη, ακρίβεια. Πρέπει να γίνεται
έλεγχος των διαστάσεων και της κατάστασης των μετρητών
διαφράγματος καθώς και τακτική βαθμονόμηση των κυρίων
διατάξεων μετρήσεως της ροής, των πομπών και των συσκευών
επεξεργασίας σήματος, με βάση το συμφωνηθέν πρόγραμμα
βαθμονόμησης. Δεν υπάρχουν πρότυπα για τη βαθμονόμηση
μανομέτρων διαφορικής πίεσης, αλλά η βαθμονόμησή τους θα
πρέπει να γίνεται από διαπιστευμένους φορείς. Υπάρχουν και άλλες
συσκευές που θα πρέπει επίσης να βαθμονομούνται κατάλληλα,
όπως για παράδειγμα τα στατικά μανόμετρα, σύμφωνα με το
πρότυπο EN 837-1:1998 (Pressure gauges – Bourdon tube pressure
gauges – Dimensions, metrology, requirements and testing)
“Μανόμετρα − Μέρος 1: Μανόμετρα σωλήνος Bourdon −
Διαστάσεις, μετρολογία, απαιτήσεις και δοκιμές” και EN 8372:1998 “Μανόμετρα – Μέρος 2: (Pressure gauges – Diaphragm and
capsule pressure gauges – Dimensions, metrology, requirements and
testing),“Μανόμετρα διαφράγματος και τύπου ‘κάψας’. Διαστάσεις,
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μετρολογία, απαιτήσεις και δοκιμές”, καθώς και οι αισθητήρες
θερμοκρασίας, σύμφωνα με το πρότυπο EN 60584-1:1996
(Thermocouples. Reference tables). “Θερμοστοιχεία. Πίνακες
αναφοράς”.
EN 837-1 and EN 837-2
Τα αποδεικτικά στοιχεία των βαθμονομήσεων των μετρητών ροής
ατμού (ή θερμότητας), συμπεριλαμβανομένων των “κύριων
διατάξεων μέτρησης της ροής”, θα πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα
σε περίπτωση επιθεώρησης της εγκατάστασης.
Απαιτείται μέτρηση του ατμού και όλων των ροών θερμότητας που
συμβάλλουν στην παραγόμενη χρήσιμη θερμότητα της
εγκατάστασης ΣΗΘ. Αυτό μπορεί να συνεπάγεται τη μέτρηση
ατμού σε διάφορα επίπεδα πίεσης. Οι μετρητικοί σταθμοί πρέπει να
είναι τοποθετημένοι έτσι ώστε να μην λαμβάνεται υπόψη ο ατμός
που χρησιμοποιείται για παρασιτικά θερμικά φορτία εντός της
εγκατάστασης ΣΗΘ (π.χ. απαερισμός και θέρμανση νερού
συμπλήρωσης λεβήτων, έγχυση ατμού σε αεριοστρόβιλο) και ο
ατμός που αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα. Εάν ο κύριος μετρητής
περιλαμβάνει οποιαδήποτε τέτοια στοιχεία, αυτά πρέπει να
μετρούνται χωριστά και να αφαιρούνται από την παραγόμενη
θερμότητα.
Απαλλαγή από την υποχρέωση μέτρησης πολύ μικρών ροών
ατμού (ή θερμότητας): Ο υπολογισμός πολύ μικρών ροών ατμού
(ή θερμότητας), δηλαδή ροών που δεν υπερβαίνουν σωρευτικά το
10% της συνολικής παραγόμενης θερμότητας της εγκατάστασης,
μπορεί να επιτρέπεται υπό τον όρο ότι κάθε τέτοιος υπολογισμός
στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα και μπορεί να προσδιοριστεί η
σχετική αβεβαιότητα.
3.4.5

Απευθείας Χρήση Θερμότητας
Σε ορισμένες βιομηχανικές διεργασίες, η θερμότητα των
καυσαερίων από το στρόβιλο ή τη μηχανή εσωτερικής καύσης
χρησιμοποιείται απευθείας για σκοπούς ξήρανσης. Υπάρχουν
διάφορες μέθοδοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον
προσδιορισμό της παραγόμενης χρήσιμης θερμότητας. Οι
ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με την
προτεινόμενη μέθοδο. Η βασική αρχή είναι ότι όλοι οι υπολογισμοί
πρέπει να στηρίζονται σε αξιόπιστα δεδομένα και ότι μπορεί να
προσδιοριστεί η συνολική αβεβαιότητα που συνδέεται με τα
αποτελέσματα των υπολογισμών.
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AGA-8:1994. Compressibility Factor of Natural Gas and Related
Hydrocarbon Gases.
ASME PTC 4.4:1992. Gas Turbine Heat Recovery Steam
Generators.
BS 845-1:1987. Methods for assessing thermal performance of
boilers for steam, hot water and high temperature heat transfer
fluids. Concise procedure.
BS 845-2:1987. Methods for assessing thermal performance of
boilers for steam, hot water and high temperature heat transfer
fluids. Comprehensive procedure.
EN 837-1:1998. Pressure gauges. Bourdon tube pressure gauges.
Dimensions, metrology, requirements and testing.
EN 837-2:1998. Pressure gauges. Selection and installation
recommendations for pressure gauges.
EN 1359:1998. Gas meters. Diaphragm gas meters.
EN 1434-1:2007. Heat meters - Part 1: General requirements.
EN 12261:2002. Gas meters. Turbine gas meters.
EN 12405-1:2005. Gas meters. Conversion devices. Volume
conversion.
EN 12480:2002. Gas meters. Rotary displacement gas meters.
EN 14899:2005. Characterisation of Waste - Sampling of Waste
Materials - Framework for the preparation and application of a
sampling plan.
EN 60521:1995. Class 0.5, 1, and 2 alternating-current watt-hour
meters.
EN 60584-1:1996. Thermocouples. Reference tables.
EN 60584-2:1993. Thermocouples. Tolerances
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EN 60687:1993. Alternating current static watt-hour meters for
active energy (classes 0.2 S and 0.5 S).
EN 60751:1996. Industrial platinum resistance thermometer sensors.
EN 61036:1997. Alternating current static watt-hour meters for
active energy (classes 1 and 2).
EN ISO 5167-1:2003. Measurement of fluid flow by means of
pressure differential devices inserted in circular cross-section
conduits running full - Part 1: General principles and requirements.
EN ISO 5167-2:2003. Measurement of fluid flow by means of
pressure differential devices inserted in circular cross-section
conduits running full - Part 2: Orifice plates.
EN ISO 5167-3:2003. Measurement of fluid flow by means of
pressure differential devices inserted in circular cross-section
conduits running full - Part 3: Nozzles and Venturi nozzles.
EN ISO 5167-4:2003. Measurement of fluid flow by means of
pressure differential devices inserted in circular cross-section
conduits running full - Part 4: Venturi tubes.
EN ISO 6976:2005. Natural gas. Calculation of calorific values,
density, relative density and Wobbe index from composition.
IEC 60044-1:1996. Instrument transformers - Part 1: Current
transformers.
IEC 60044-2:2000. Instrument transformers - Part 2: Inductive
voltage transformers.
IEC 60185 (withdrawn). Current Transformers.
IEC 60186:1987. Voltage Transformers.
IEC 60584-1:1995. Thermocouples - Part 1: Reference tables.
IEC 60751:1983. Industrial platinum resistance thermometer
sensors.
ISO 3966:1977. Measurement of fluid flow in closed conduits Velocity area method using Pitot static tubes.
ISO 9096:2003. Stationary source emissions - Manual determination
of mass concentration of particulate matter.
ISO 10780:1994. Stationary Source Emission - Measurement of
Velocity and Volume Flow Rate of Gas Streams in Ducts.
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ISO 12039:2001. Stationary source emissions - Determination of
carbon monoxide, carbon dioxide and oxygen - Performance
characteristics and calibration of automated measuring systems.
ISO 13909: Parts 1-8. The Hard Coal Sampling Standard.
ISO 14164:1999. Stationary source emissions - Determination of the
volume flowrate of gas streams in ducts - Automated method.
US EPA Method 4. Determination of Moisture Content in Stack
Gases.
Σημειώσεις:


Ο όρος AGA αναφέρεται στην Αμερικάνικη Ένωση Φυσικού
Αερίου (American Gas Association).



Ο όρος ASME αναφέρεται στους Κώδικες Δοκιμών του
Αμερικάνικου Συλλόγου Μηχανολόγων Μηχανικών
(American Society of Mechanical Engineers).



Ο όρος BS αναφέρεται στο Βρετανικό
Τυποποίησης (British Standards Institution).



Ο όρος CEN αναφέρεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Τυποποίησης (European Committee for Standardization).



Ο όρος EN αναφέρεται στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Τυποποίησης (European Standards Organisation).



Ο όρος IEC αναφέρεται στη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική
Επιτροπή (International Electrotechnical Commission).



Ο όρος ISO αναφέρεται στο Διεθνή Οργανισμό
Τυποποίησης (International Standards Organisation).



Ο όρος US EPA αναφέρεται στις Μεθόδους της
Αμερικανικής Υπηρεσίας Προστασίας του Περιβάλλοντος
(United States Environmental Protection Agency) που
παρατίθενται στον Κώδικα Ομοσπονδιακών Κανονισμών
40.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

49

Τεχνικό Εγχειρίδιο Εγκαταστάσεων Συμπαραγωγής

Πιστοποιητικό Εγγύησης Προέλευσης Ηλεκτρισμού από ΣΗΘ Υψηλής Απόδοσης

50

