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1 Τα βασικά χαρακτηριστικά του φυσικού αερίου 

Οι τυπικές ιδιότητες του φυσικού αερίου έχουν ως εξής : 

• αποτελείται κατά περίπου 90 - 97% από μεθάνιο και στο υπόλοιπο από μείγμα αιθανίου, 

προπανίου και ίχνη άλλων βαρύτερων αερίων υδρογονανθράκων  

• Το κάτω και το άνω όριο ευφλεκτότητας του μεθανίου είναι 5,5% και 14% κατ’ όγκο σε 

θερμοκρασία των 25°C.  

Τυπικές συστάσεις του φυσικού αερίου από διάφορες πηγές δίνονται στον Πίνακα που 

ακολουθεί.  

 

Πίνακας 1: Τυπικές συστάσεις φυσικού αερίου από διάφορες πηγές 

Περιεκτικότητα (% κ.ο.) σε :  Αλγερία Ρωσία Αίγυπτος   

(πτωχό) 

Κατάρ   

(πλούσιο) 

Μεθάνιο (CH4)  91.2 98 97.49 89.18 

Αιθάνιο (C2H6)  6.5 0,6 2.32 7.07 

Προπάνιο (C3H8)  1.1 0,2 0.1 2.5 

Βουτάνιο (C4H10)  0.2 0,2 0.07 1.17 

Πεντάνιο (C5H12) και βαρύτερα    0,1 0 0.01 

Άζωτο (Ν2)  1 0,8 0.01 0.09 

Διοξείδιο του άνθρακα (CO2)  0 0,1 0  
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Βάσει των στοιχείων του Πίνακα 1 προκύπτει ότι το μοριακό βάρος του Αλγερινού αερίου 

ισούται με MB = 17,467 και ο ισοδύναμος χημικός τύπος καυσίμου υπό την μορφή 

CcHhNnOoSs είναι: c=1,083 / h = 4,146 / n = 0,02 / o = 0 / s = 0. 

Αντίστοιχα το μοριακό βάρος του Ρωσικού φυσικού αερίου ισούται με 16,447 και ο 

ισοδύναμος χημικός τύπος : c =1,0120, h = 4,0040,  n=0,0160,  o = 0,0020, s=0,0000 

2 Υπολογισμός βασικών ιδιοτήτων του φυσικού αερίου 

2.1 Η κατώτερη θερμογόνος δύναμη 

 

Στη συνέχεια αναλύονται οι βασικές θερμικές ιδιότητες του Αλγερινού φυσικού αερίου το 

οποίο εμφανίζεται σαν το πλέον πτωχό από πλευράς θερμογόνου δύναμης. 

Πίνακας 1: Θερμικές ιδιότητες και κατώτερη θερμογόνος δύναμη (ΚΘΔ) του Αλγερινού 

φυσικού αερίου 

Ένωση Μοριακό  
βάρος 

κατ' όγκο  
σύσταση  

Πυκνότητα Κατά 
βάρος 

σύσταση 

ΚΘΔ 

kg/Nm3 kcal/Nm3 kJ/Nm3 kcal/kg kWh/kg 

CH4 16,0428 91,2% 0,72 83.8% 8.570,6 3.5882,6 1.1974,4 13,926 

C2H6 30,0700 6,5% 1,34 11.2% 15.256,9 6.3875,9 1.1372,4 13,226 

C3H8 44,1000 1,1% 1,97 2.8% 21.818,6 91.347,8 1.1089,4 12,897 

C4H10 58,1200 0,2% 2,59 0.7% 28.376,2 11.8802,5 10.943,3 12,727 

C5H12 72,1503   3,22  34.936,2 14.6267,4 10.853,2 12,622 

N2 28,0130 1,0% 1,25 1.6% - - - - 

CO2 44,0098 0,00    - - - - 

ΥΦΑ 17,4670 100,0% 0,7793 100% 9104,9 38119,3 11683,5 13,588 

 

 

Πίνακας 2: Θερμικές ιδιότητες και κατώτερη θερμογόνος δύναμη (ΚΘΔ) του Ρωσικού φυσικού 

αερίου 

 

Ένωση Μοριακό  
βάρος 

κατ' όγκο  
σύσταση  

Πυκνότητα Κατά 
βάρος 

σύσταση 

ΚΘΔ 

kg/Nm3 kcal/Nm3 kJ/Nm3 kcal/kg kWh/kg 

CH4 16,0428 98 0,72 95,591% 8.570,6 35.882,6 11.974,4 13,926 

C2H6 30,0700 0,6 1,34 1,097% 15.256,9 63.875,9 11.372,4 13,226 

C3H8 44,1000 0,2 1,97 0,536% 21.818,6 91.347,8 11.089,4 12,897 

C4H10 58,1200 0,2 2,59 0,7068% 28.376,2 118.802,5 10.943,3 12,727 

C5H12 72,1503 0,1 3,22 0,4387% 34.936,2 146.267,4 10.853,2 12,622 

N2 28,0130 0,8 1,25 1,363% - - - - 

CO2 44,0098 0,1 1,96 0,268% - - - - 

ΥΦΑ 16,4470 100,0 0,7338 100,000% 8626,1 36114,8 11755,6 13,671 
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Εις τους ανωτέρω πίνακες το μοριακό βάρος του φυσικού αερίου υπολογίζεται σαν ο 

σταθμισμένος μέσος όρος των μοριακών βαρών των επιμέρους συστατικών αναλογικά με την 

μοριακή σύσταση (ή κατ’ όγκο σύσταση). Οι πυκνότητες των επιμέρους αερίων συστατικών 

αερίων υδρογονανθράκων υπολογίζονται με βάση τον νόμο των τελείων αερίων: 

ρ = p.(ΜΒ) / (R T)  

όπου ΜΒ: το μοριακό βάρος του αερίου, R: η παγκόσμια σταθερά των τελείων αερίων (R= 

8314,472  J·K−1mol-1) και p και Τ είναι η πίεση και η θερμοκρασία στις κανονικές συνθήκες 

(p=1,01325 bar, T= 273,15 °C). 

Η πυκνότητα του φυσικού αερίου εις την αέρια μορφή του υπολογίζεται σαν ο σταθμισμένος 

μέσος όρος των επιμέρους πυκνοτήτων επί την μοριακή (κατ’ όγκο) σύσταση μν: 

=    

Η ΚΘΔ΄ (σε kJ ή kcal ανά μόριο καυσίμου) ενός υδρογονάνθρακα υπό την μορφή CcHh  

προκύπτει από την σχέση:  

OHCOίf H
h

HcH
22 2

−−=   

όπου ίfH :  η ενθαλπία σχηματισμού του συγκεκριμένου συστατικού στις κανονικές 

συνθήκες 

2COH  και OHH 2
 :  οι ενθαλπίες του διοξειδίου του άνθρακα και του νερού στις κανονικές 

συνθήκες 

Τα παραπάνω στοιχεία λαμβάνονται για Τ = 273,15 °Κ από τον τύπο :   
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Οι συντελεστές α δίνονται από τους Burcat και Ruscic στον Πίνακα 3. (1).  

 

Πίνακας 3: Συντελεστές NASA για θερμοδυναμικές ιδιότητες αερίων 

Στοιχείο ή ένωση a1 a2 a3 a4 

CO2 2.3568130E+00 8.9841299E-03 -7.1220632E-06 2.4573008E-09 

H2O 4.1986352E+00 -2.0364017E-03 6.5203416E-06 -5.4879269E-02 

N2 3.5310053E+00 -1.2366099E-04 -5.0299943E-07 2.4353061E-09 

O2 3.7824564E+00 -2.9967342E-03 9.8473020E-06 -9.6812951E-09 

CO 3.5795335E+00 -6.1035369E-04 1.0168143E-06 9.0700586E-10 

SO2 3.2665338E+00 5.3237902E-03 6.8437552E-07 -5.2810047E-09 

CH4 5.1482573E+00 -1.3700241E-02 4.9374941E-05 -4.9195234E-08 

C2H6 4.2914257E+00 -5.5015490E-03 5.9943846E-05 -7.0846647E-08 

C3H8 4.2109301E+00 1.7088650E-03 7.0653016E-05 -9.2006057E-08 

C4H10 6.1447401E+00 1.6450024E-04 9.6784879E-05 -1.2548621E-07 

C5H12 8.5485166E+00 -8.8817049E-03 1.4308389E-04 -1.7859233E-07 

 
1 Alexander Burcat and Branko Ruscic "Third Millennium Ideal Gas and Condensed Phase Thermochemical 
Database for Combustion with updates from Active Thermochemical Tables", Technion-IIT, Aerospace 
Engineering, and Argonne National Laboratory, Chemistry Division, September 2005 

http://en.wikipedia.org/wiki/Joule
http://en.wikipedia.org/wiki/Kelvin
http://en.wikipedia.org/wiki/Mole_(unit)
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Πίνακας 3 (συνέχεια) 

Στοιχείο ή ένωση a5 a6 a7 

CO2 2.3568130E+00 8.9841299E-03 -7.1220632E-06 

H2O 4.1986352E+00 -2.0364017E-03 6.5203416E-06 

N2 3.5310053E+00 -1.2366099E-04 -5.0299943E-07 

O2 3.7824564E+00 -2.9967342E-03 9.8473020E-06 

CO 3.5795335E+00 -6.1035369E-04 1.0168143E-06 

SO2 3.2665338E+00 5.3237902E-03 6.8437552E-07 

CH4 5.1482573E+00 -1.3700241E-02 4.9374941E-05 

C2H6 4.2914257E+00 -5.5015490E-03 5.9943846E-05 

C3H8 4.2109301E+00 1.7088650E-03 7.0653016E-05 

C4H10 6.1447401E+00 1.6450024E-04 9.6784879E-05 

C5H12 8.5485166E+00 -8.8817049E-03 1.4308389E-04 

Στον πίνακα 3 υπολογίζεται η ΚΘΔ του φυσικού αερίου σε διαφορετικές μονάδες είτε ανά 

κανονικό κυβικό μέτρο είτε ανά κιλό. Η κατ’ όγκο ΚΘΔ΄ υπολογίζεται ως εξής: 

 = '

  όπου μν είναι η μοριακή σύσταση  

Η κατά βάρος ΚΘΔ υπολογίζεται από τον τύπο: 

 = x , όπου xν είναι η κατά βάρος σύσταση του μείγματος 

Η κατα βάρος σύσταση υπολογίζεται από την κατ’ όγκο σύσταση ως ακολούθως: 




=  


1
x  

Με βάση τους παραπάνω τύπους η ΚΘΔ του Αλγερινού φυσικού αερίου υπολογίζεται στα 

13,588 kWh/kg και του Ρωσικού σε 13,671 kWh/kg.  

2.2 Η ανώτερη θερμογόνος δύναμη (ΑΘΔ) 

Όλες οι συναλλαγές του φυσικού αερίου και ιδιαίτερα η τιμολόγηση αυτού γίνονται με βάση 

την ανώτερη θερμογόνου δύναμη (ΑΘΔ) η οποία μπορεί να υπολογιστεί με βάση τον τύπο:  

ΑΘΔ = ΚΘΔ + Qεξάτμισης h/2 

Όπου Qεξάτμισης είναι η θερμότητα εξάτμισης του νερού στις κανονικές συνθήκες η οποία 

ισούται με 477,4 kcal/kg και h είναι ο δείκτης υδρογόνου σε ένα ισοδύναμο καύσιμο του τύπου 

CcHhΝn. Για την περίπτωση του Αλγερινού φυσικού αερίου ο ισοδύναμος τύπος είναι:   

 

 

 

Για την σύσταση αυτή το ισοδύναμο καύσιμο έχει μοριακό βάρος 16,467, όσο δηλαδή έχει και 

το αλγερινό φυσικό αέριο. Επομένως :  

ΑΘΔ = 9.104,9  + 477.4 (4,146/2) = 10.094,5 kcal/Nm3  

Λαμβάνοντας τον λόγο ΑΘΔ/ΚΘΔ = 1,109, προκύπτει ότι η ανώτερη θερμογόνος δύναμη είναι 

περίπου 11% μεγαλύτερη από την κατώτερη. Αντίστοιχο αποτέλεσμα εξάγεται και για την 

περίπτωση του Ρωσικού φυσικού αερίου 

Άνθρακας c 1.0830 

Υδρογόνο h 4.1460 

Άζωτο n 0.0200 
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3 Καύση φυσικού αερίου  

Η εξίσωση της καύσης εφαρμόζεται εδώ στην πλέον γενική μορφή και έχει ως εξής2: 

 

 

 

 

 

όπου CcHhOoNnSs  είναι ο γενικός ισοδύναμος τύπος καυσίμου ο οποίος περιέχει στο μόριό του 

c άτομα άνθρακα, h άτομα υδρογόνου, o άτομα οξυγόνου, n άτομα αζώτου και s άτομα θείου, 

και εκφράζει την ξηρά μάζα του καυσίμου. Επίσης: 

υ το ποσοστό βάρους της υγρασίας στο καύσιμο (επί ξηρού καυσίμου)  

λ ο συντελεστής περίσσειας αέρα (λ=1 αντιστοιχεί στην στοιχειομετρική καύση) 

ω ο λόγος υγρασία της ατμόσφαιρας 

Με βάση την εξίσωση αυτή και τον ισοδύναμο χημικό τύπο του φυσικού αερίου προκύπτουν 

με σχετική υγρασία αέρα φ=60% τα αποτελέσματα του πίνακα 4 (ρωσικό φυσικό αέριο) και 5 

(Αλγερινό φυσικό αέριο):  

Πίνακας 4: Ανάλυση καύσης Ρωσικού φυσικού αερίου με περίσσεια αέρα 334% (λ=3,34) και 

σχετική υγρασία ατμοσφαιρικού αέρα φ=60% και εξωτ. Θερμοκρασία 15°C    

Αντιδρώντα (αέρας+υγρασία)  Παραγόμενα καυσαέρια 

Μόρια ανά 1 μόριο καυσίμου Σύσταση   Μόρια ανά 1 μόριο καυσίμου Σύσταση 
(όπως έχουν)  

Σύσταση 
(επί ξηρού) 

    CO2 1,012 3,00% 3,22% 

Οξυγόνο O2 6,72 20,7%  H2O 2,349 6,96%  

Άζωτο N2 25,06 77,3%  O2 4,708 13,96% 15,00% 

Αργό Ar 0,30 0,9%  N2 25,363 75,19% 80,82% 

Υγρασία αέρα w 0,35 1,1%  Ar 0,298 0,88% 0,95% 

Σύνολο 32,42 100,0%  SO2 0 0,00% 0,00% 

    Σύνολο 33,731 100,0% 100,0% 

ΜBαέρα 28,84   ΜΒκαυσαερίων 28,11   

Πυκνότητα 1,287 kg/Nm3  Πυκνότητα 1,254 kg/Nm3  

Λόγος μάζας αέρα / καυσίμου : 56,86  Λόγος μάζας καυσαερίων / μάζα καυσίμου  : 57,64  

 Λόγος μάζας υδρατμών / μάζα καυσίμου     : 2,57  

  Λόγος μάζας CO2 / μάζα καυσίμου              : 2,707  

  

 

• 2 A. Ευθυμιάδης,  Ανάλυση καύσης φυσικού αερίου σε κτιριακές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις, 

Δελτίο ΠΣΔΜ-Η, Οκτώβριος 2008 
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Πίνακας 5: Ανάλυση καύσης Αλγερινού φυσικού αερίου με περίσσεια αέρα 334% (λ=3,34) και 

σχετική υγρασία ατμοσφαιρικού αέρα φ=60% και εξωτ. Θερμοκρασία 15°C 

Αντιδρώντα (αέρας+υγρασία)  Παραγόμενα καυσαέρια 

Μόρια ανά 1 μόριο καυσίμου Σύσταση   Μόρια ανά 1 μόριο καυσίμου Σύσταση 
(όπως έχουν)  

Σύσταση 
(επί ξηρού) 

    CO2 1,083 3,05% 3,27% 

Οξυγόνο O2 7,08 20,7%  H2O 2,439 6,87%  

Άζωτο N2 26,40 77,3%  O2 4,960 13,96% 14,99% 

Αργό Ar 0,31 0,9%  N2 26,720 75,23% 80,78% 

Υγρασία αέρα w 0,37 1,1%  Ar 0,314 0,89% 0,95% 

Σύνολο 34,16 100,0%  SO2 0 0,00% 0,00% 

    Σύνολο 35,515 100,0% 100,0% 

ΜBαέρα 28,84   ΜΒκαυσαερίων 28,123   

Πυκνότητα 1,287 kg/Nm3  Πυκνότητα 1,255 kg/Nm3  

Λόγος μάζας αέρα / καυσίμου : 56,86  Λόγος μάζας καυσαερίων / μάζα καυσίμου  : 57,18  

 Λόγος μάζας υδρατμών / μάζα καυσίμου     : 2,513  

  Λόγος μάζας CO2 / μάζα καυσίμου              : 2,73  

 

Εις τους ανωτέρω πίνακες 4 και 5 η περίσσεια αέρα λ ελήφθη ίση με 3,34 προκειμένου η 

συγκέντρωση του οξυγόνου επί των ξηρών καυσαερίων να φθάσει το 15% 

Από τον πίνακα διαπιστώνεται ότι για καύση κάθε kg καυσίμου συμπυκνώνονται 2,346 kg 

νερού. Επομένως η παραγωγή νερού από την συμπύκνωση υδρατμών καυσαερίων κατά την 

καύση 1000 Nm3/h ανέρχεται σε: 

1000 Nm3/h * (0,779 kg/Nm3) * (2,346) = 1.827 t/h 

3.1.1 Ο ενεργειακός σχεδιασμός : παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας 

Με βάση τα ανωτέρω αναπτύσσεται ο Πίνακας 6 ο οποίος δίδει τα βασικά ενεργειακά 

χαραρκτηριστικά του ΘΗΣ Χάλκης σε συνθήκες πλήρους φορτίου. Ως επίπεδο 

ηλεκτοπαραγωγικής ισχύος λαμβάνονται τα 660 MW. Ο βασθμός αποδόσεως του σταθμού 

λαμβάνεται ίσος με 61%, τόσο για την περίπτωση του φυσικού αερίου όσο και του πετρελαίου. 

Η ισχύς του καυσίμου προκύπτει ευθεως μετά από διαίρεση της ισχύος με τον βαθμό 

αποδόσεως. Η κατωτέρα θερμογόνος δύναμη του φυσικού αερίου λαμβάνεται με βάση τα 

αποτελέσματα της Προσαρτήματος ΙΙ όπου αναλύεται η καύση του φυσικού αερίου. Η ΚΘΔ 

του πετρελαίου λαμβάνει ίση με 10 kWh/λίτρο. 

Επομένως η απαιτούμενη παροχή καυσίμου προκύπτει διαιρώντας την ισχύ καυσίμου με την 

ΚΘΔ. Ο αέρας της καύσεως και ο όγκος των καυσαερίων προκύπτουν από την Ανάλυση της 

καύσεως του Προσαρτήματος ΙΙ για το φυσικό αέριο, όπου ο μοριακός όγκος αέρα/καυσίμου 

και καυσαερίων/καυσίμου προκύπτει ίσος με 32,2 και 33,5 αντιστοίχως. Με ανάλογη ανάλυση 

καύσεως πετρελαίου προκύπτει ότι ο λόγος όγκου αέρα ή καυσαερίων ανά λίτρο πετρελαίου 

προκύπτει ίση με 32,1 και 33 αντιστοίχως. Οι λόγοι αυτοί έχουν ληφθεί κατά τέτοιο τρόπο 

ώστε η συγκέντρωση του Οξυγόνου στα ξηρά καυσαέρια να είναι 15%, όπως απαιτεί η Οδηγία. 
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Πίνακας 6 : Συνθήκες λειτουργίας ΘΗΣ Χάλκης 

Απόδοση ΘΗΣ Χάλκης Μονάδες Φυσικό αέριο Πετρέλαιο 

Παραγόμενη ισχύς(μεικτή0 MW 660,0 660 

βαθμός απόδοσης % 61% 61% 

Ισχύς καυσίμου MW 1.081,97 1.081,97 

Κατωτέρα θερμογόνος δύναμη kWh/Nm3 ή /L 10,03 10,00 

Καύσιμο 
 

  
Παροχή φυσικού αερίου ή πετρελαίου Nm3 ή L/h 107.852,8 108.196,7 

Αέρας της καύσεως 

Απαίτηση αέρα  Nm3/h 3.473.965,5 3.473.114,8 

Απαίτηση αέρα (ξηρός) Nm3/h 3.461.387,2  
Καυσαέρια 

Παροχή όγκου Nm3/h 3.613.061,4 3.570.491,8 

Παροχή μάζας kg/h 4.541.909,2 4.605.934,4 

kg/s 1.261,6 1.279,4 

Παροχή όγκου (130 °C) m3/h 5.332.622,1 5.269.792,3 

Παροχή όγκου (180 °C) m3/h 5.993.991,6 5.923.369,4 

Παροχή όγκου (ξηρά) Nm3/h 3.384.561,9  
Παροχή όγκου υδρατμού Nm3/h 228.499,6  
Παροχή μάζας υδρατμού kg/h 183.615,7  
Ετήσια μεγέθη παραγωγής και χρήσεως ενέργειας 

Ετήσιες ώρες υπό ισοδύναμο φορτίο h 6000 120 

Μέσο φορτίο % 75% 75% 

Ηλεκτροπαραγωγή (μεικτή) MWh 2.970.000,0 59.400,0 

Φυσικό αέριο ή πετρέλαιο  Νm3 ή L 485.337.505,1 9.737.704,9 

Χρήση αέρα Νm3 15.632.844.726,0 312.580.327,9 

Παραγωγή καυσαερίων Νm3 16.258.776.508,0 321.344.262,3 

3.1.2 Λαμβανόμενος συντελεστής εκπομπής και ὑπολογισμοί εκπομπών. 

Παρά το γεγονός ο μέσος ετήσιος και μέσος ημερήσιος συντελεστής εκπομπής τον οποίο θα 

τηρεί ο σταθμός θα είναι εκείνος που προκύπτει από την Εκτελεστική Απόφαση (ΕΕ) 

2017/1442  της Επιτροπής, και αναφέρεται ανωτέρω, εν τούτοις για τον υπολογισμό των 

εκπομπών οξειδίου του αζώτου και μονοξειδίου του άνθρακος λαμβάνοντα κατά τρόπο 

συντηρητικό οι συντελεστές που προκύπτουν από την ΚΥΑ Αριθμ. 36060/1155 /Ε.103 του 

Ιουνίου 2013, οι οποίοι αντιστοιχούν σε 50 και 100 mg/Nm3 αντιστοίχως για τα NOx και CO. 

Βάσει αυτών των συντελεστών αλλά και των στοιχείων του Πίνακα 6 δια την παροχή όγκου 

καυσαερίων σε Nm3/h (σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πιέσεως) τα εξής 

αποτελέσματα:  

Παροχή όγκου καυσαερίων 3.613.061,4 Nm3/h 

Συντελεστής εκπομπής ΝΟx 50,0 mg/Nm3 

Εκπομπή NOx 

180,7 kg/h 

50,18 g/s 

812,9 Τόνοι/ετησίως 

 

Σε ότι αφορά τις εκπομπές του μονοξειδίου του άνθρακα, αυτές θα είναι ακριβώς διπλάσιες 

των εκπομπών NOx. 
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