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1.

Περίληψη

Συνοπτική περιγραφή του έργου
Η παρούσα Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον αφορά την κατασκευή και
λειτουργία μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρόλυση ελαστικών, από εδώ και
στο εξής το έργο αυτό θα αναφέρεται ως «μονάδα», με εγκατεστημένη ισχύ 18.4 MW σε τεμάχιο
γης το οποίο βρίσκεται στην Γ’ Βιομηχανική Ζώνη Λεμεσού στον Δήμο Ύψωνα.
Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ανάλυσης και της εκτίμησης των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, από τoν Περιβαλλοντικό Συμβουλευτικό Οίκο FOSINK.

Σκοπός του έργου
Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρόλυση
ελαστικών και η διάθεσή της στο δίκτυο της ΑΗΚ. Επίσης η εμπορική εκμετάλλευση των βασικών
υποπροϊόντων της πυρόλυσης ελαστικών, δηλαδή της αιθάλης (carbon black) και του ατσαλιού.

Σκοπός της μελέτης
Σκοπός της μελέτης είναι ο εντοπισμός και η αξιολόγηση των αναμενόμενων από το έργο θετικών
και αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, την δημόσια υγεία και τις ανέσεις των κατοίκων και
χρηστών της περιοχής μελέτης, η διαπίστωση του βαθμού επηρεασμού, επιμέρους και
συναθροιστικά, η υποβολή εισηγήσεων για λήψη μέτρων για την αποφυγή, απάμβλυνση,
ελαχιστοποίηση ή, όπου είναι δυνατόν, αποκατάσταση ή αναπλήρωση των αρνητικών επιπτώσεων
που θα εντοπισθούν και θα είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν και ο εντοπισμός, επιμέρους και
συναθροιστικά, των επιπτώσεων και του βαθμού τους, που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπισθούν,
αποφευχθούν, απαμβλυνθούν, ελαχιστοποιηθούν, αποκατασταθούν ή αναπληρωθούν και που θα
παραμείνουν σοβαρές και μετά την λήψη των μέτρων.

Ανάγκες σε υποδομή
Η απαιτούμενη υποδομή για την κατασκευή και λειτουργία του έργου είναι:
• Δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρισμού
• Διαθέσιμο νερό
• Οδική πρόσβαση
• Ασφάλεια της μονάδας (περίφραξη - σύστημα παρακολούθησης - πυρασφάλεια)
Περιγραφή Περιβάλλοντος
Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ύψωνα της Επαρχίας
Λεμεσού. Η οικιστική περιοχή Ύψωνα βρίσκεται σε απόσταση 3,5 - 4 km από την προτεινόμενη
περιοχή ανάπτυξης. Το τεμάχιο του έργου δεν βρίσκεται σε περιοχή Δίκτυο ΦΥΣΗ 2000 και εμπίπτει
σε πολεοδομική ζώνη Ββ3 (βιομηχανική βαριάς οχληρίας).
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Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
Με βάση την παρούσα μελέτη, η μονάδα δεν προκαλεί σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον σε
περιφερειακό και διαπεριφερειακό επίπεδο και πολύ μικρές δευτερεύουσες επιπτώσεις σε τοπικό
επίπεδο, οι οποίες όμως πρακτικά μηδενίζονται λόγω του τόπου εγκατάστασης, την απόσταση από
κατοικημένες περιοχές, την προηγμένη τεχνολογικά σχεδίαση των συστημάτων πυρόλυσης και
ηλεκτροπαραγωγής, τα αντιρρυπαντικά συστήματα και την χρήση βιοκαυσίμου για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας.
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2.

Ορισμοί και ακρωνύμια

Προτεινόμενο έργο:

Μονάδα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Πυρόλυση Ελαστικών
με Εγκατεστημένη Ισχύ 18.4 MW

Μελετητής:

Περιβαλλοντικός Συμβουλευτικός Οίκος FOSINK

Ιδιοκτήτης:

Κρατική περιουσία(Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού)

Περιοχή μελέτης:

Γ’ Βιομηχανική Ζώνη Λεμεσού (Αγίου Σύλα), Δήμου Ύψωνα

Τεμάχιο:

82, Σχέδιο: 30, Φύλλο: 53, Κλίμακα: 1:5000

ΑΠΕ:

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

ΕΞΕ:

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Ειδικό ταμείο:

Καθιδρύθηκε σύμφωνα με τις πρόνοιες του Ν.33(Ι)/2003 για την
προώθηση των ΑΠΕ και της ΕΞΕ

Φ/Β:

Φωτοβολταϊκό

ΥΕΒΤ:

Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού

ΑΗΚ:

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου

ΡΑΕΚ:

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου

ΜΕΕΠ:

Μελέτη Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο Περιβάλλον
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3.

Εισαγωγή

3.1.

Γενικά

Η παρούσα ΜΕΕΠ αποσκοπεί στην εξέταση, ανάλυση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και στις
απαραίτητες εισηγήσεις μέτρων ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων από την κατασκευή, λειτουργία
και συντήρηση της μονάδας πυρόλυσης ελαστικών στην Γ’ Βιομηχανική Ζώνη Λεμεσού του Δήμου
Ύψωνα.
Η μονάδα πυρόλυσης είναι ένα έργο με σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή με εγκατεστημένη ισχύ 18.4
MW και για την αδειοδότηση υπόκειται σύμφωνα με τους περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
Περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους του 2005 έως 2012, σε υποχρεωτική εκπόνηση ΜΕΕΠ.
Η μονάδα αυτή μπορεί να συμβάλει στην μείωση της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της
εξάντλησης των συμβατικών, μη ανανεώσιμων καυσίμων. Με δεδομένο, τους Ευρωπαϊκούς και
Εθνικούς στόχους για την αύξηση του ποσοστού συνεισφοράς των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο και
τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, κρίνεται ότι το συγκεκριμένο έργο μπορεί να
επιταχύνει την επίτευξη αυτών των στόχων, με μειωμένο κόστος για το περιβάλλον.

3.2.

Ηλεκτροπαραγωγή στην Κύπρο

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο βασίζεται κατά ένα μεγάλο ποσοστό στην εισαγωγή
ορυκτών καυσίμων και κυρίως μαζούτ. Τα τελευταία χρόνια, όμως, έχουν ξεκινήσει οι προσπάθειες
(ιδιόκτητα έργα) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από πρωτογενείς πηγές εντός των συνόρων
της Κύπρου. Αρκετά από τα έργα (φωτοβολταϊκά και αιολικά πάρκα) έχουν υλοποιηθεί και
λειτουργούν κανονικά.
Η ΑΗΚ αποτελεί στο παρόν στάδιο τον μεγαλύτερο ηλεκτροπαραγωγό στην Κύπρο διαθέτοντας
συνολικά τρεις ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για
ηλεκτροπαραγωγή είναι με Ατμοστρόβιλους και Αεριοστρόβιλους. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται λεπτομέρειες για τους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς καθώς και τη συνεισφορά
τους στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Πίνακας 1. Ηλεκτροπαραγωγοί Σταθμοί της ΑΗΚ
Ισχύς Ατμοστρόβιλων (MW)
Ισχύς Αεριοστρόβιλων (MW)
Ισχύς Συνδυασμένου Κύκλου
Μονάδες Εσωτερικής Καύσης
Συνολική Ισχύς (MW)
Συνολική Εξαγόμενη Ενέργεια (MWh)

Βασιλικό
390
38
440

Μονή
120
150

868
1.565.802

270
490.822

Δεκέλεια
360

100
460
2.451.879

Σύνολο
870
188
440
100
1598
4.508.503

Στην Κύπρο λειτουργούν τρεις ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί της ΑΗΚ, ένας αυτοπαραγωγός και πέντε
αιολικά πάρκα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς είναι 1779,87 MW και η παραγωγή 4980479
MWh. Στους παρακάτω πίνακες δίνονται α) Στατιστικά Δεδομένα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
και β) η Ικανότητα Παραγωγής κατά τύπο Παραγωγής, η Εγκατεστημένη Ισχύς και η Συνολική
Παραγωγή.
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Πίνακας 2. Στατιστικά Δεδομένα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΗΚ). Σύγκριση Ετών 2009-2010
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Πίνακας 3. Αναμενόμενη Συνολική Ικανότητα Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
Εταιρεία
/ Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός

ΑΗΚ*
Τσιμεντοποιία
Βασιλικού
(Αυτοπαραγωγός)**
Αιολικά Πάρκα***

Εγκαταστάσεις
Συνδυασμένου
Κύκλου
Ονομαστική
Ικανότητα
(MW)
440

Ατμοστρόβιλοι

Αεριοστρόβιλοι

Ονομαστική
Ικανότητα
(MW)
870

Ονομαστική
Ικανότητα
(MW)
188

Μονάδες
Εσωτερικής
Καύσης (ΜΕΚ)
Ονομαστική
Ικανότητα
(MW)
100
11

Φωτοβολταικά
Συστήματα***
Βιομάζα***
ΣΥΝΟΛΟ

440

870

188

276

Σημείωση: *Για την ΑΗΚ τα στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο Ιανουάριος – Δεκέμβριος 2011
** Για τον Αυτοπαραγωγό τα στοιχεία αναφέρονται στο έτος 2012.
***Για τις ΑΠΕ τα στοιχεία αναφέρονται στην περίοδο Ιανουάριος – Νοέμβριος 2012

16

ΑΠΕ

ΟΛΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Αριθμός
Πάρκων/Συστημ
άτων/Μονάδων

Εγκατεστημένη
Ονομαστική
Ικανότητα (MW)
1598
11

Παραγωγή
(MWh)

5

146,7

167335,6

1005

15,37

18235,8

12

8,8

33871,6

1779,87

4980479

4726884
34152

3.3.

Ηλεκτροπαραγωγή από βιομάζα στην Κύπρο

Η Κύπρος είναι μια χώρα που βασίζεται κυρίως στα συμβατικά καύσιμα. Τα τελευταία χρόνια
γίνονται προσπάθειες για στροφή της ενεργειακής πολιτικής, της χώρας, προς τις ΑΠΕ, με σκοπό την
απεξάρτηση από τα συμβατικά καύσιμα, την βελτίωση της ποιότητας της ατμόσφαιρας και την
άνθηση της οικονομίας δια μέσω της ανάπτυξης ενεργειακών επιχειρηματικών πλάνων. Με βάση
τα στοιχεία της ΡΑΕΚ στην Κύπρο αριθμούνται 12 μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
βιομάζα. Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς για το 2012 ανέρχεται στα 8,8 MW με παραγωγή
33871,6 MWh.

3.4.

Ηλεκτροπαραγωγή με την μέθοδο της πυρόλυσης στην Κύπρο

Στην Κύπρο δεν υπάρχει μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με την μέθοδο της πυρόλυσης.

3.5.

Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για την ενέργεια

Οι εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας και οι κλιματικές αλλαγές έχουν επικεντρώσει το ενδιαφέρον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε θέματα που αφορούν την ασφάλεια των ενεργειακών αποθεμάτων, την
προστασία του περιβάλλοντος, την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και την
τοπική/περιφερειακή ανάπτυξη.
Ακολούθως της απόφασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 17/12/2008, εγκρίθηκε το νέο
νομοθετικό πακέτο για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή τον Δεκέμβριο του 2008.
Με βάση το νέο πλαίσιο τίθενται τέσσερις δεσμευτικοί ποσοτικοί στόχοι, σε κοινοτικό επίπεδο
μέχρι το 2020:
• 20% μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, σε σχέση με τα επίπεδα του 1990
• 20% συμμετοχή των ΑΠΕ στην κάλυψη της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης
• 20% εξοικονόμηση ενέργειας
• 10% συμμετοχή των βιοκαυσίμων, σε ενεργειακή βάση, στη συνολική κατανάλωση καυσίμων
μεταφορών
Οι παραπάνω στόχοι είναι δεσμευτικοί για τα κράτη μέλη, σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ
σχετικά με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ΑΠΕ και την τροποποίηση και τη συνακόλουθη
κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ.
Ο δεσμευτικός στόχος για την Κύπρο σύμφωνα με την οδηγία 2009/28/ΕΚ είναι η αύξηση του
ποσοστού συνεισφοράς των ΑΠΕ στην συνολική κατανάλωση στο 13% μέχρι το 2020 από 2,9% που
ήταν το 2005.
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4.

Περιγραφή και ανάλυση του έργου

4.1.

Περίληψη

Η μονάδα θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 18.4 MW και θα αξιοποιεί την πυρόλυση
ελαστικών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με βιοκαύσιμο και την διάθεσή της στο δίκτυο
της ΑΗΚ. Κατ’ ακρίβεια οι γεννήτριες ηλεκτροπαραγωγής θα παράγουν 16.560 MW στο 90% της
απόδοσής τους. Ο χώρος εγκατάστασης βρίσκεται εντός των ορίων του Δήμου Ύψωνα στην επαρχία
Λεμεσού. Η πρόσβαση στον υπό μελέτη χώρο εξασφαλίζεται από ασφαλτοστρωμένο δρόμο και
συγκεκριμένα από το οδικό δίκτυο της Βιομηχανικής Ζώνης.

4.2.

Ηλεκτροπαραγωγή από πυρόλυση ελαστικών

4.2.1. Τεχνική Πυρόλυσης
Πυρόλυση είναι η θερμική διάσπαση σε ουδέτερη ατμόσφαιρα ή κενό ενός σύνθετου οργανικού
υλικού (χημικής ένωσης) σε επί μέρους πτητικά μέρη. Η πυρόλυση oπoιασδήπoτε oργαvικής oυσίας
απαιτεί υδρoγόvo και όσo πιo πoλύ υδρoγόvo περιέχει, τόσo περισσότερoυς υδρoγovάvθρακες
μπoρεί vα απoδώσει όταv πυρoλυθεί. Επειδή πoλλά από τα ελαφριά πρoϊόvτα είvαι πλoύσια σε
υδρoγόvo τo υπόλειμμα τoυ κηρoγόvoυ, καθώς πρoχωράει η καταγέvεση, γίvεται πιo φτωχό σε
υδρoγόvo και παράλληλα παρατηρείται αύξηση τoυ αρωματικoύ τoυ χαρακτήρα. Ετσι, αv είvαι
γvωστό τo πoσoστό τoυ υδρoγόvoυ στηv αρχή της καταγέvεσης, η σταθερή μείωση τoυ υδρoγόvoυ,
πoυ περιέχεται στo κηρoγόvo, (μετριέται συvήθως σαv λόγoς H/C) πoυ παρατηρείται κατά τηv
διάρκεια της θέρμαvσης μπoρεί vα χρησιμoπoιηθεί σαv έvας δείκτης και για τηv καταγέvεση και για
τηv γέvεση τωv υδρoγovαvθράκωv.
Η πυρόλυση είναι η βασική θερµοχηµική διαδικασία µετατροπής της βιοµάζας σε υγρό καύσιµο.
Περιλαµβάνει τη θέρµανση απουσία οξυγόνου, ή την καύση µε περιορισµένη παροχή οξυγόνου και
οδηγεί στην παραγωγή ενός αερίου µίγµατος υδρογονανθράκων, ενός ελαιώδους υγρού και ενός
στερεού υπολλείµατος µεγάλης περιεκτικότητας σε άνθρακα (αιθάλη). Η χρήση καταλυτών µπορεί
να βελτιώσει την ποιότητα των υγρών προϊόντων ελαττώνοντας την ποσότητα των καρβονυλίων και
αυξάνοντας τη σταθερότητα των προϊόντων. Η πυρόλυση βιοµάζας έχει µέχρι στιγµής µελετηθεί σε
διάφορους τύπους αντιδραστήρων, όπως: ρευστοστερεάς κλίνης, κυκλονικοί και αντιδραστήρες
κενού.

Σχήμα 1. Τυπική διάταξη μηχανημάτων πυρόλυσης με αντιδραστήρα κενού.
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Σχήμα 2. Τυπικό διάγραμμα ροής της διεργασίας της πυρόλυσης
H πυρόλυση σε χαμηλές θερμοκρασίες παράγει υγρό καύσιμο. Με την μέθοδο αυτή το απόβλητο
τεμαχίζεται σε διάσταση μικρότερη των 50 mm, κατόπιν γίνεται διαχωρισμός με αέρα του
οργανικού κλάσματος και ξήρανση σε ξηραντήριο αέρα. Το οργανικό κλάσμα κοσκινίζεται, περνά
από σφαιρόμυλο για περαιτέρω μείωση μεγέθους σε κάτω των 3 mm, και τέλος πυρολύεται σε
αντιδραστήρα υπό ατμοσφαιρική πίεση. Το στερεό απόβλητο μετατρέπεται σε ιξώδες υγρό στους
500 οC.
Άλλη παραλλαγή της πυρόλυσης περιλαμβάνει διάσπαση του οργανικού κλάσματος σε
θερμοκρασία 1400-1500 oC απουσία O2, σε αέριο καύσιμο (syngas, 35% CO, 35% H2, 20% CO2, 10%
N2 κλπ), το οποίο στην συνέχεια οξειδώνεται θερμικά, καθαρίζεται από στερεά και χρησιμοποιείται
σε ατμολέβητα για παραγωγή ατμού και στην συνέχεια ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ατμοστροβίλου,
ή απευθείας σε Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (ΜΕΚ) με ηλεκτρογεννήτρια.
Τα προϊόντα της πυρόλυσης είναι στερεά, υγρά και αέρια και η σύσταση τους εξαρτάται από τα
λειτουργικά χαρακτηριστικά της μονάδας, όπως τη θερμοκρασία και το χρόνο παραμονής των
απορριμμάτων στον πυρολυτικό θάλαμο. Η θερμοκρασία που αναπτύσσεται κατά την πυρόλυση
αστικών στερεών αποβλήτων κυμαίνεται από 100 έως 900 °C και οι συνολικές αντιδράσεις που
λαμβάνουν χώρα επηρεάζονται άμεσα από αυτήν. Το ενεργειακό περιεχόμενο των παραγόμενων
απαερίων κυμαίνεται μεταξύ 12,5 και 46,0 ΜJ/m3 (Bilitewski, 2006)
4.2.2. Ελαστικά οχημάτων
Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που επηρεάζει το περιβάλλον και την δημόσια υγεία είναι
η απόρριψη των ελαστικών μετά τον κύκλο της ζωής τους. Σημαντικό μειονέκτημα των ελαστικών
όταν αποτίθενται στο περιβάλλον, είναι ο πολύ μεγάλος χρόνος πλήρους αφομοίωσής τους από την
φύση, ο οποίος υπολογίζεται σε μερικές εκατοντάδες χρόνια. Τα υλικά που συνθέτουν τα ελαστικά
δεν αποικοδομούνται γρήγορα υποβαθμίζοντας αισθητικά το χώρο στον οποίο αποτίθενται. Επίσης
τα ελαστικά αποτελούν μόνιμη εστία μολύνσεων από τα στάσιμα νερά που είναι δυνατόν να
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εγκλωβιστούν στα κοίλα τους και ρυπαίνουν το περιβάλλον. Παράλληλα, μπορεί να προκληθούν
πυρκαγιές με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Κρίνεται, λοιπόν, απαραίτητη η διαχείριση των ελαστικών, έτσι ώστε να μειώνονται οι αρνητικές
επιπτώσεις και να αυξάνονται τα οφέλη για το περιβάλλον και την κοινωνία.
Γνωρίζοντας, την σύνθεση των ελαστικών μπορούμε να κατανοήσουμε τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον και την δημόσια υγεία. Παρακάτω παρουσιάζονται η διαδικασία παραγωγής των
ελαστικών και η ανάλυση των επιπέδων του ελαστικού.

Σχήμα 3. Διάγραμμα ροής της παραγωγικής διαδικασίας ελαστικών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές
της ταϊβανέζικης εταιρείας Maxxis.

Σχήμα 4. Στρωματογραφία υλικών στα διάφορα επίπεδα του ελαστικού, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές της ταϊβανέζικης εταιρείας Maxxis.
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Τα κύρια συστατικά των ελαστικών είναι :
- Το φυσικό λάστιχο ή Polyisoprene είναι το βασικό ελαστομερές που χρησιμοποιείται στο
ελαστικό.
- Στυρόλιο-βουταδιένιο (SBR) είναι ένα συνθετικό λάστιχο που αντικαθιστά συχνά εν μέρει το
φυσικό λάστιχο.
- Πολυβουταδιένιο (PBd) χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλα λάστιχα λόγω της χαμηλής
συγκέντρωσης θερμότητας.
- Το Αλοβουτύλιο χρησιμοποιείται για το εσωτερικό πλαίσιο , λόγω της χαμηλής διαπερατότητας
αέρα του. Τα άτομα αλόγονου παρέχουν έναν δεσμό με τον σκελετό που είναι κυρίως φυσικό
λάστιχο.
- Μαύρος άνθρακας ή αιθάλη, περιλαμβάνεται σε υψηλό ποσοστό της λαστιχένιας ένωσης. Αυτό
δίνει ενίσχυση και αντίσταση γδαρσίματος.
- Πυρίτιο, που χρησιμοποιείται μαζί με το Μαύρο άνθρακα στα ελαστικά υψηλής απόδοσης, ως
ενίσχυση λόγω συγκέντρωσης θερμότητας.
- Το θείο διασυνδέει τα λαστιχένια μόρια στη διαδικασία ψησίματος.
- Επιταχυντές είναι σύνθετες οργανικές ενώσεις που επιταχύνουν το ψήσιμο.
- Ενεργοποιητές που βοηθούν τον πολυμερισμό. Ο κυριότερος ενεργοποιητής είναι το οξείδιο
ψευδάργυρου.
- Αντιοξειδωτικά και αντιοζονοτικά που αποτρέπουν το ράγισμα, λόγω της δράσης του φωτός του
ήλιου και του όζοντος.
Εμβαθύνοντας όμως στην τεχνολογία και κατ’ επέκταση στην σύνθεση των ελαστικών, διακρίνεται
ένα ευρύ φάσμα χημικών ενώσεων. Συγκεκριμένα μετά από αναλύσεις που έχουν διεξαχθεί στο
υλικό των ελαστικών, έχει παρατηρηθεί ότι μέταλλα όπως Zn, Fe και Ca μπορεί να υπάρχουν σε
διαφορετικές συγκεντρώσεις. Αποτελέσματα από πειράματα που έχουν γίνει από το 1983 – 2002
για την χημική σύνθεση των ελαστικών παρουσιάζονται παρακάτω.
Σύμφωνα με τον Fauser (1999) η σύνθεση των ελαστικών διαχωρίζεται σε :
•

Φυσικό ελαστικό (Polyisoprene) 40%

•

Στυρόλιο – βουταδιένιο (SBR) 30%

•

Πολυβουταδιένιο (PBd) 20%

•

Βουτύλιο και Αλοβουτύλιο 10%

Επίσης σύμφωνα με μελέτη των L.R. Warner, R.S Sokhi, L. Luhana, P.G. Boulter, I. McCrae, Nonexhaust particle emissions from road transport (2002), τα ελαστικά με την τριβή αλλοιώνονται και
αποβάλλουν επικίνδυνα στοιχεία για το οικοσύστημα όπως το Βάριο, το Χρώμιο, ο Χαλκός, το
Νικέλιο, ο Μόλυβδος, το Αντιμόνιο, το Στρόντιο, το Βανάδιο και ο Ψευδάργυρος.
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Σχήμα 5. Στοιχειακή σύνθεση των υλικών του ελαστικού. Παρουσιάζεται η πυκνότητα των
στοιχείων σε τρια διαφορετικά ελαστικά, μετά από κοσκίνισμα σε μέγεθος 60
μικροπόρων
Αναλυτικά τα μέταλλα που παρατηρούνται στα ελαστικά, απαριθμούνται στον πίνακα που
ακολουθεί. Το εύρος συγκέντρωσης των μετάλλων βασίζεται σε έρευνες των Malmqvist (1983),
Hewit and Rashed (1990), Brewer (1997), VROM (1997), Legret and Pagotto (1999), οι οποίοι πήραν
μετρήσεις από την απορροή των ελαστικών στους αυτοκινητοδρόμους.
Πίνακας 4. Στοιχειακή σύνθεση των ελαστικών σε μεταλλικό περιεχόμενο
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Μέταλλο

Εύρος Συγκέντρωσης
(mg/kg)

Μέταλλο

Εύρος Συγκέντρωσης
(mg/kg)

Ag

0.08

Mg

32-106

As

0.8

Mn

2

Al

81-420

Mo

2.8

Ba

0.9-4.1

Na

610

Ca

113-562

Ni

0.9-50

Cd

0.28-4.96

Pb

1-160

Co

0.88-24.78

Sb

2

Cr

0.4-6.73

Se

20

Cu

1.8-29.3

Sr

1.16-3.13

Fe

2.12-533

Ti

195

K

180

V

1

Li

0.23-2.3

Zn

8378-13494

Πίνακας 5. Τύποι ελαστικών

Ελαστικά αυτοκινήτου

Ελαστικά φορτηγού

Ελαστικά οχημάτων εκτός δρόμου

Ελαστικά αεροπλάνου

Ελαστικά μοτοσυκλέτας

Ελαστικά ποδηλάτου

4.2.3. Ενεργειακή αξιοποίηση ελαστικών με την μέθοδο της πυρόλυσης
Η ετήσια παραγωγή ελαστικών παγκοσμίως ξεπερνάει τα 700 εκατομμύρια. Με δεδομένο τον
τεράστιο αριθμό των ελαστικών που παράγονται θα έπρεπε να υπάρχει κάποια μέθοδος
ανακύκλωσης που θα ήταν αποτελεσματική και συνάμα οικονομική. Μέχρι πρόσφατα δεν υπήρχε
κάποια αποτελεσματική μέθοδος ανακύκλωσης. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι η χημική σύσταση
των ελαστικών τα καθιστά μη βιοδιασπώμενα, σε σχέση με το γυαλί , το χαρτί και το αλουμίνιο που
μπορούν πολύ εύκολα να ανακυκλωθούν.
Κατά την διάρκεια των σταδίων της πυρόλυσης , τα άχρηστα ελαστικά θερμαίνονται απουσία
οξυγόνου, παρεμποδίζοντας έτσι τις καύσεις. Έπειτα από μία συγκεκριμένη θερμοκρασία , έχουμε
διάσπαση της μοριακής δομής του υλικού, με ταυτόχρονη απελευθέρωση αερίων , πετρελαίου και
αιθάλης. Η πυρόλυση δεν είναι κάτι καινούργιο , είναι γνωστή εδώ και χρόνια όμως η χρήση της
δεν ήταν ευρέως διαδεδομένη. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα παραπροϊόντα της μεθόδου δεν
είχαν εμπορική εκμετάλλευση. Τώρα όμως μπορεί να παραχθούν μείγματα ελαίων και χημικών, τα
οποία έχουν εμπορική αξία.
Η ενέργεια που χρειάζεται για να γίνει η παραπάνω διαδικασία παρέχεται από τα παραγόμενα
αέρια. Τα πολυτιμότερα συστατικά των ελαίων , δηλαδή τα ελαφρύτερα κλάσματα , όπως το
βενζόλιο , η λεμονίνη και το τολουόλιο , ψύχονται και υγροποιούνται, για να μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε άλλες εφαρμογές. Αυτά τα συστατικά αποτελούν το 10 % περίπου των
παραγόμενων ελαίων. Επιπλέον παράγεται κατά την πυρόλυση όπως αναφέρθηκε πιο πάνω και η
αιθάλη, η οποία σε συμπυκνωμένη μορφή , χρησιμοποιείται στην πλήρωση σύνθετων υλικών. Ένα
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από αυτά είναι το σύνθετο ελαστικό ΑΒS όπου τα τρία γράμματα συμβολίζουν τις χημικές ενώσεις
από τις οποίες το νέο ελαστικό αποτελείται . Με Α είναι το Ακρυλονιτρίλιο , με Β το Βουταδιένιο και
με S το Στυρόλιο. Το νέο ελαστικό αποτελείται από 50% κονιορτοποιημένο ελαστικό. Οι ιδιότητες
του νέου υλικού είναι εφάμιλλες με του γνωστού σε όλους μας PVC. Έτσι το νέο υλικό μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για πολλές εφαρμογές όπως για την παραγωγή ελαστικών μερών , σε μονωτικές
εφαρμογές, δοχεία μεταφοράς αποβλήτων κ.α. Επίσης δύναται να εφαρμοστούν άλλες διαδικασίες
πυρόλυσης με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Πίνακας 6. Ανάλυση SWOT για την ηλεκτροπαραγωγή από την πυρόλυση ελαστικών
Strengths
•

Μείωση του όγκου των ελαστικών προς
τελική διάθεση.

•

Νέα τεχνολογία, μη δοκιμασμένη
επαρκώς σε εμπορικές εφαρμογές.

•

Περισσότερο ευέλικτη τεχνολογία σε
μεταβολές όγκου ροής εισερχομένων
ελαστικών.

•

Αν δεν τηρούνται οι προδιαγραφές
ασφαλείας, εκτείθεται σε κίνδυνο η
δημόσια υγεία και το περιβάλλον.

•

Λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων
συγκριτικά με την αποτέφρωση.

Opportunities
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Weaknesses

Threats

•

Μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός
συνολικού συστήματος διαχείρισης
ελαστικών.

•

Η βιωσιμότητα της μονάδας εξαρτάται
κυρίως από την πώληση ηλεκτρικής
ενέργειας και των λοιπόν προϊόντων.

•

Οι τυπικές μονάδες πυρόλυσης είναι
σχετικά μικρότερες σε μέγεθος και με
χαμηλότερες εκπομπές από τις μονάδες
αποτέφρωσης.

•

Λανθασμένη ενημέρωση του κοινού
μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα
ότι είναι ίδια με την τεχνολογία της
αποτέφρωσης.

•

Πιο εύκολα αποδεκτή τεχνολογία από το
κοινωνικό
σύνολο
–
λιγότερες
πιθανότητες μη υλοποίησης του έργου.

•

Η επιλογή της πυρόλυσης μπορεί να
μειώσει τις προσπάθειες ενδυνάμωσης
προγραμμάτων
ανακύκλωσης
και
ελαχιστοποίησης στην πηγή.

4.3.

Σκοπός έργου

Σκοπός του προτεινόμενου έργου είναι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρόλυση
ελαστικών και η διάθεσή της στο δίκτυο της ΑΗΚ. Επίσης η εμπορική εκμετάλλευση των βασικών
υποπροϊόντων της πυρόλυσης, δηλαδή της αιθάλης (carbon black) και του ατσαλιού.

4.4.

Περιγραφή και χαρακτηριστικά του έργου

Το προτεινόμενο έργο συνδυάζει αρκετές τεχνολογίες, με τις οποίες γίνεται χρήση των ΑΠΕ και
εφαρμόζονται μέθοδοι και συστήματα διαχείρισης των στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων.
Όπως προαναφέρθηκε, η μελέτη αφορά μονάδα πυρόλυσης ελαστικών για ηλεκτροπαραγωγή.
Αναλυτικότερα η μονάδα θα έχει εγκατεστημένη ισχύ 18.4 MW και θα παράγει στο 90% της
απόδοσης 16.560 MW. Αρχικά θα υπάρχει μια μονάδα πυρόλυσης που θα λειτουργήσει για καύση
180 t ελαστικών την ημέρα και μελλοντικά θα αυξηθεί η ποσότητα καύσης στους 240 t την ημέρα.
Από την πυρόλυση των ελαστικών θα παράγεται βιοκαύσιμο, με το οποίο θα τροφοδοτείται η
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής.
4.4.1. Γενική περιγραφή
Το προτεινόμενο έργο προνοεί τη δημιουργία ενός εργοστασίου για τη συμπαραγωγή υγρού
βιοκαυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας από μεταχειρισμένα ελαστικά οχημάτων. Το εργοστάσιο θα
διαθέτει δυο παραγωγικές μονάδες ήτοι,
Α) Μονάδα πυρόλυσης ελαστικών για την παραγωγή υγρού βιοκαυσίμου, και
Β) Μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από το βιοκαύσιμο που θα παράγεται από τη
μονάδα πυρόλυσης
Το λάδι της πυρόλυσης μπορεί να κατηγοριοποιηθεί ως βιοκαύσιμο εφόσον προέρχεται από
ελαστικά που περιέχουν πέραν του 50% φυσικό λάστιχο (Polyisoprene).
Τα επιμέρους μηχανήματα ή/και συστήματα εξοπλισμού της πυρόλυσης και της ηλεκτροπαραγωγής
παρουσιάζονται στα Παραρτήματα Β και Γ αντίστοιχα της παρούσας μελέτης.
Το εργοστάσιο θα εγκατασταθεί στη Γ’ Βιομηχανική Περιοχή Ύψωνα στο τεμάχιο υπ’ αριθμ. 82 το
οποίο καλύπτει επιφάνεια 7950 τμ. και παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Εμπορίου Βιομηχανίας
και Τουρισμού στη βάση 99χρονης μίσθωσης. Η μονάδα θα καλύπτει επιφάνεια 4592 τμ. και τα
κτίρια θα έχουν συνολικό εμβαδό 5782 τμ. σε δυο επίπεδα όπως παρουσιάζονται στα συνημμένα
αρχιτεκτονικά σχέδια (Παράρτημα Δ).
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Σχήμα 6. Τοπογραφικός χάρτης κλίμακας 1:5000 με την περιοχή και το τεμάχιο μελέτης
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Εκτός από την πυρόλυση και την ηλεκτροπαραγωγή, θα τοποθετηθούν Φ/Β πλαίσια στην οροφή
του κτιρίου.
Η ισχύς αιχμής (Watt peak ή Wp) είναι το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του Φ/Β πλαισίου και
εκφράζει την παραγόμενη ηλεκτρική ισχύ, όταν το Φ/Β εκτεθεί σε ηλιακή ακτινοβολία 1 kW/m2 και
σε θερμοκρασία 25 oC.

Τα βασικά στάδια της λειτουργίας ενός Φ/Β κυττάρου είναι:
• η παραγωγή φορέων φορτίου με την βοήθεια της ηλιακής ακτινοβολίας
• η συλλογή των φορέων φορτίου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
• η παραγωγή υψηλής τάσης στα άκρα του Φ/Β κυττάρου
• η κατανάλωση της ισχύς στο φορτίο και τις παρασιτικές αντιστάσεις

Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β είναι 300 kW και αποτελούνται από:
• 1250 Φ/Β πλαίσια στερεωμένα σε βάσεις και τοποθετημένα σε
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των Φ/Β πλαισίων δίνονται στο παράρτημα Α.
• Μετατροπείς (inverter) ενσωματωμένοι στα πλαίσια και καλωδίωση των πλαισίων
• Μετρητής ΑΗΚ

σειρές.

Τα Φ/Β θα τοποθετηθούν σε ανοξείδωτες μεταλλικές βάσεις και θα στερεωθούν στην οροφή του
κτιρίου. Τα Φ/Β πλαίσια που θα εγκατασταθούν είναι κατασκευή της εταιρείας ETSOLAR. Ο τύπος
του πλαισίου είναι ET-P660240, είναι πολυκρυσταλλικά με διαστάσεις 1640
×992×40 mm και ισχύ
ανά πλαίσιο 240Wp. Η χωροθέτηση της εγκατάστασης των Φ/Β πλαισίων φαίνεται παρακάτω.
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Σχήμα 7. Χωροθέτηση Φ/Β πλαισίων στην οροφή του κτιρίου
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4.5.

Περιγραφή της παραγωγικής διαδικασίας

4.5.1. Δυναμικότητα και προϊόντα που θα παράγονται
Το προτεινόμενο έργο αποτελείται από το σύστημα πυρόλυσης των ελαστικών και την μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής.
Η μονάδα πυρόλυσης έχει σχεδιαστεί για συνολική δυναμικότητα μέχρι και 240 τόνους ελαστικών
ημερησίως (που εξυπακούει μια δυνητική επεξεργασία 80,000 τόνων ελαστικών ετησίως) στη βάση
24-ωρης λειτουργίας με την εγκατάσταση 12 επιμέρους μονάδων πυρόλυσης δυναμικότητας 20
τόνων/ημερησίως η κάθε μια. Ωστόσο, σε πρώτη φάση θα εγκατασταθούν μόνο 9 τέτοιες μονάδες
με συνολική δυναμικότητα 180 τόνων/ημερησίως που θα ικανοποιούν την απαιτούμενη ποσότητα
υγρού καυσίμου TPO (Tyre Pyrolysis Oil) που απαιτείται για τη μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Η μέση απόδοση σε TPO υπολογίζεται στο 45% δηλαδή 450 κιλά ανά τόνο ελαστικών. Τα άλλα
προϊόντα της πυρόλυσης είναι ο άνθρακας σε ξηρή μορφή (Carbon Black), χάλυβας (τεμάχια
χαλύβδινου τελιού που περιέχεται στα ελαστικά) και μη υγροποιήσιμα αέρια υδρογονανθράκων
(Waste Gas) τα οποία θα χρησιμοποιούνται ως καύσιμη ύλη για τη θέρμανση του φούρνου
πυρόλυσης. Πιο συγκεκριμένα οι αποδόσεις και οι προβλεπόμενες ποσότητες των προϊόντων για τις
δυο περιπτώσεις ήτοι της Α’ Φάσης και της μέγιστης δυναμικότητας, θα είναι ως ακολούθως. Το
ισοζύγιο μάζας παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες.
Πίνακας 7. Αποδόσεις και προϊόντα πυρόλυσης

Εισερχόμενα
Ελαστικά οχημάτων
Εξερχόμενα
TPO (λάδι ελαστικών)
Carbon Black
Ατσάλι
Αέρια απόβλητα
υδρογονανθράκων
Σύνολο

Ανά τόνο
ελαστικών
kg
1000

Τυπικό %

180
t/day
kg
180000

240
t/day
kg
240000

450
350
120

45
35
12

81000
63000
21600

108000
84000
28800

80
1000

8
100

14400
180000

19200
240000

Πίνακας 8. Συστήματα ανάφλεξης και καυσαερίων και σύστημα ψύξης νερού

Εισερχόμενα
Καύσιμο
Αέρια απόβλητα
υδρογονανθράκων
Υποσύνολο
Ατμοσφαιρικός αέρας
Υποσύνολο
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180 t/day
kg
3600
14400
18000
324000
342000

240 t/day
kg
Εξερχόμενα
4800 Καυσαέρια
Γύψος (CaSO4)
19200
24000 Σύνολο
432000
456000 Εισερχόμενα

180 t/day
kg
342000

240 t/day
kg
456000

7850
349850

10460
466460

Ασβέστης (CaO)
Νερό
Υποσύνολο
Σύνολο

2850
5000
7850
349850

3800 Παροχή νερού
6660
10460 Εξερχόμενα
466460 Υδρατμοί

1500

2000

1500

2000

Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει συνολική ονομαστική δυναμικότητα 18.4 MW
με δυο γεννήτριες 8.28 MW η κάθε μια. Ωστόσο, οι γεννήτριες θα λειτουργούν σε συνεχή βάση στο
90% της ονομαστικής δυναμικότητας και η απόδοση θα είναι κατά προσέγγιση 16 MW. Η ως άνω
δυναμικότητα μεταφράζεται σε μια δυνητική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της τάξης των
128x106 kwh ετησίως στη βάση 24-ωρης λειτουργίας (8000 ώρες/ετησίως).
Η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής θα λειτουργεί σε σε 24-ωρη βάση και η κατανάλωση καυσίμου (TPO)
θα είναι κατά προσέγγιση 81,000 κιλά ημερησίως (3,375 κιλά/ωριαίως). Η παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο της ΑΗΚ διαμέσου επιτόπιου σταθμού με μετασχηματιστές.
4.5.2. Παραγωγική διαδικασία πυρόλυσης
Τα μεταχειρισμένα ελαστικά θα παραλαμβάνονται κατά μέγιστο μέρος τεμαχισμένα (shredded)
από εισαγωγές ή/και ολόκληρα (από εγχώριες πηγές). Τα ολόκληρα θα τεμαχίζονται επί τόπου.
Τα τεμαχισμένα ελαστικά τροφοδοτούνται μηχανικά στον «αντιδραστήρα πυρόλυσης» που βασικά
είναι ένας περιστρεφόμενος φούρνος με διπλό τοίχωμα για θέρμανση με καυσαέρια που
διέρχονται στο διάκενο.
Η διαδικασία πυρόλυσης είναι στη βάση «παρτίδας» (batch process). Η παρτίδα ελαστικών θα είναι
περίπου 16 τόνοι και ο κύκλος (batch cycle time) θα είναι περίπου 18 ώρες περιλαμβανομένου του
χρόνου τροφοδοσίας, ψύξης και εκκένωσης. Ωστόσο, η λειτουργία του συστήματος που ακολουθεί
τον φούρνο πυρόλυσης θα είναι συνεχούς ροής.
Αφού κλείσει η πόρτα του φούρνου τότε αρχίζει ο κύκλος της πυρόλυσης. Ο φούρνος τίθεται σε
λειτουργία και ταυτόχρονα αρχίζει να θερμαίνεται μέχρι να φτάσει η θερμοκρασία στους 400-450
⁰C. Στα αρχικά στάδια της θέρμανσης θα χρησιμοποιείται είτε αέριο υδρογονανθράκων (Waste HC
Gas) από άλλες μονάδες ή καθαρό πετρέλαιο (LFO). Τα αέρια υδρογονανθράκων αρχίζουν να
εξέρχονται σε μια θερμοκρασία γύρω στους 150 ⁰C και κατευθύνονται στα δοχεία διαχωρισμού των
ακαθαρσιών ή/και βαρέων κλασμάτων (tar) και από εκεί στους εναλλάκτες ψύξης όπου
υγροποιούνται και το υγρό προϊόν (TPO) συλλέγεται σε δοχείο αποθήκευσης.
Η παραγωγή αέριων υδρογονανθράκων συνεχίζει καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος
στ οποίο η θερμοκρασία στο φούρνο πυρόλυσης συνεχίζει να αυξάνεται με την επαναφορά και
καύση μη υγροποιήσιμων αέριων υδρογονανθράκων και ολοκληρώνεται στους 450 ⁰C. Το χρονικό
διάστημα της πυρόλυσης από την έναρξη της θέρμανσης μέχρι την ολοκλήρωση της πυρόλυσης
είναι, τυπικά, 12 ώρες.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της πυρόλυσης ο φούρνος αφήνεται να κρυώσει σε λιγότερο από
100 ⁰C και εκκενώνεται και πάλιν μηχανικά. Ο εναπομείναντας άνθρακας (Carbon Black) που είναι
σε ξηρή μορφή ψιλών κόκκων≤( 1,5 mm) ανάμικτος με τα τεμάχια των χαλύβδινων τελιών που
περιέχονται στα ελαστικά οχημάτων, εκκενώνεται με τη βοήθεια μεταφορικού κοχλία σε κόσκινο
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διαχωρισμού ή/και μαγνητικό διαχωριστήρα και τα δυο προϊόντα συλλέγονται σε δεξαμενές
αποθήκευσης. Από εκεί θα μεταφέρονται σε συστήματα ενσάκκισης για διάθεση στην αγορά.
Οι φυσικές ακαθαρσίες π.χ. σκόνη άνθρακα που παρασύρονται με τη ροή αέριων
υδρογονανθράκων από το φούρνο πυρόλυσης συλλέγονται στο πρώτο δοχείο διαχωρισμού (2). Θα
πρέπει να σημειωθεί ότι η ποσότητα είναι πολύ μικρή (λιγότερο από ένα κιλό ανά παρτίδα). Τα
βαρέα κλάσματα, που εξέρχονται στα τελικά στάδια της πυρόλυσης, ψύχονται στον πρώτο
εναλλάκτη ψύξης (3) και διαχωρίζονται στο δοχείο (4) στη μορφή παχύρευστου υγρού (tar) και στη
συνέχεια συλλέγονται σε μικρή δεξαμενή αποθήκευσης για επαναφορά στην επόμενη παρτίδα. Η
ποσότητα είναι μικρή, υπολογίζεται περίπου 200 κιλά ημερησίως ανά μονάδα που αντιστοιχεί με
1% των ελαστικών που πυρολύονται.
Από την καύση είτε των μη υγροποιήσιμων αέριων υδρογονανθράκων ή/και υγρού καυσίμου κατά
τη θέρμανση του φούρνου παράγονται καυσαέρια τα οποία κατευθύνονται σε καμινάδα για
εκπομπή στην ατμόσφαιρα αφού διέρχονται προηγουμένως από σύστημα αποθείωσης (11). Στο
σύστημα τούτο προστίθεται ασβέστης (CaO) για εξουδετέρωση των οξειδίων του θείου (SOx) και
παράγεται λάσπη γύψου (CaSO4) η οποία θα αποστραγγίζεται και θα διατίθεται σε τσιμεντοποιία
ή/και άλλες βιομηχανίες δομικών υλικών. Τα ελαστικά οχημάτων τυπικά περιέχουν 0,8-0,9 % θείο
και η παραγωγή λάσπης γύψου υπολογίζεται να είναι κατά προσέγγιση 8 τόνοι/ημερησίως ενώ η
κατανάλωση ασβέστη θα είναι περίπου 3 τόνοι/ημερησίως για 180 τόνους ελαστικών ημερησίως.
Στους εναλλάκτες ψύξης (condensers) (6) θα χρησιμοποιείται νερό ψύξης από κλειστό κύκλωμα
πύργου ψύξης (15).
Πίνακας 9. Περιγραφή εξοπλισμού - μηχανημάτων πυρόλυσης
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Αντιδραστήρας Πυρόλυσης
Καταλυτικός θάλαμος
Εναλλάκτης θερμότητας διπλής σωληνώσεως
Διαχωριστής λαδιού - νερού
Δεξαμενή βαρέως καυσίμου
Εναλλάκτης ψύξης
Δεξαμενή ελαφρών καυσίμων
Δεξαμενή συσσώρευσης αέριων αποβλήτων
Δεξαμενή κενού συστήματος
Αντλία κενού συστήματος
Πύργος αποθείωσης
Σύστημα αύξησης της ροής – πίεσης του αέρα
Φουγάρο αέριων εκπομπών
Αντλία ανακύκλωσης νερού ψύξης

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Πύργος ψύξης
Δεξαμενή ανάμειξης ασβέστη
Αντλία ανακύκλωσης αποθείωσης
Αντλία ελαφρών καυσίμων
Αντλία βαρέων καυσίμων
Καυστήρας πετρελαίου
Καυστήρας αέριων αποβλήτων
Μαγνητικός διαχωριστής
Μεταφορέας υλικών
Κόσκινο
Αποθήκευση carbon black
Αποθήκευση ατσαλιού
Ενσάκκιση carbon black
Δεξαμενή ελαφρών καυσίμων

Σχήμα 8. Διάγραμμα ροής της διεργασίας της πυρόλυσης
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4.5.3. Παραγωγική διαδικασία ηλεκτροπαραγωγής
Η μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας Θα αποτελείται από 2 γεννήτριες ονομαστικής
δυναμικότητας 9.2 MW η κάθε μια, οι οποίες θα λειτουργούν στο 90% της μέγιστης δυναμικότητας.
Οι γεννήτριες πλαισιώνονται από διάφορα περιφερειακά συστήματα και συγκεκριμένα τα πιο
κάτω:
α) Σύστημα καθαρισμού και τροφοδοσίας καυσίμου
β) Σύστημα παροχής αέρα για την καύση
γ) Σύστημα παροχής και ανακύκλωσης λιπαντικού λαδιού (lube oil system)
δ) Σύστημα παροχής και ανακύκλωσης νερού ψύξης
ε) Σύστημα εξαγωγής των καυσαερίων κατόπιν επεξεργασίας με ουρία για μετατροπή των οξειδίων
του αζώτου σε μοριακό άζωτο (DeNOx system).
Το υγρό καύσιμο από τη μονάδα πυρόλυσης θα αποθηκεύεται σε υπόγειες δεξαμενές συνολικής
χωρητικότητας περίπου 100,000 τόνων. Από τις δεξαμενές θα τροφοδοτείται σε σύστημα
διαχωρισμού των ακαθαρσιών ή/και κατάλοιπου νερού, πιθανώς φυγοκεντρικού τύπου (centrifugal
separators). Το καθαρό καύσιμο θα αποθηκεύεται σε άλλη δεξαμενή ημερήσιας χρήσης (day tank)
από όπου θα τροφοδοτείται στις γεννήτριες με αντλίες. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω η κατανάλωση
καυσίμου υπολογίζεται περίπου στους 81 τόνους/ημερησίως (περίπου 3375 κιλά/ωρα ή 3800
λίτρα/ωρα και για τις δυο γεννήτριες). Οι ακαθαρσίες στο καύσιμο που κατά μέγιστο μέρος θα είναι
νερό και ενδεχομένως κατάλοιπα άνθρακα θα είναι πολύ μικρό ποσοστό (≤ 1 %) που σε απόλυτη
τιμή δεν θα υπερβαίνουν τον ένα τόνο ημερησίως. Η ροή αυτή θα συλλέγεται σε δεξαμενή για
αποπομπή σε εγκεκριμένο χώρο.
Για την καύση του καυσίμου στις ηλεκτρογεννήτριες απαιτείται βέβαια αέρας. Το σύστημα καύσης
θα τροφοδοτείται με πιεσμένο αέρα από σύστημα αεροσυμπιεστών και δεξαμενή αποθήκευσης σε
σταθερή πίεση. Το σύστημα τούτο παρέχει επίσης πιεσμένο αέρα στα διάφορα όργανα λειτουργίας
και ελέγχου του εργοστασίου.
Κατά τη λειτουργία, οι μηχανές των ηλεκτρογεννητριών ψύχονται με λιπαντικό λάδι το οποίο
παρέχεται από κλειστό κύκλωμα λιπαντικού λαδιού (lube oil system). Το λάδι ψύχεται με νερό
ψύξης σε εναλλάκτη θερμότητας από το κύκλωμα του νερού ψύξης. Περιοδικά, το λάδι που θα έχει
χρησιμοποιηθεί αρκετό καιρό, θα αλλάζεται με καινούριο λάδι. Το μεταχειρισμένο λάδι θα
συλλέγεται σε δεξαμενή και περιοδικά θα αποστέλλεται σε μονάδα ανακύκλωσης λιπαντικών
ελαίων. Η κατανάλωση υπολογίζεται περίπου στους 40 τόνους ετησίως (περίπου 3,5
τόνους/μηνιαίως).
Το σύστημα νερού ψύξης θα είναι κλειστού τύπου. Το νερό ψύχεται με τη βοήθεια ραδιατέρ και
στη συνέχεια κατευθύνεται στις γεννήτριες ενώ μέρος του κυκλώματος διαπερνά από εναλλάκτη
θερμότητας όπου ψύχει το λάδι (lube oil) και το ζεστό νερό επαναφέρεται για ψύξη στα ραδιατέρ.
Οι απώλειες νερού από το κλειστό κύκλωμα είναι σχεδόν μηδαμινές. Θα υπάρχει ωστόσο παροχή
φρέσκου νερού για αναπλήρωση τυχόν απωλειών.
Από την καύση του λαδιού πυρόλυσης (TPO) παράγονται καυσαέρια τα οποία συνίστανται κατά
μέγιστο μέρος από διοξείδιο του άνθρακα, υδρατμούς και άζωτο, όπως και στην καύση πετρελαίου
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ή οποιουδήποτε καυσίμου από υδρογονάνθρακες. Ωστόσο το λάδι πυρόλυσης περιέχει σχεδόν
μηδαμινή ποσότητα θείου (τυπικά ≤ 0,05 %) και στην περίπτωση τούτη δεν χρειάζεται οποιαδήποτε
επεξεργασία για αφαίρεση των οξειδίων του θείου εφόσον η περιεκτικότητα τέτοιων οξειδίων στα
καυσαέρια θα είναι σχεδόν μηδαμινή. Τα καυσαέρια θα περιέχουν όμως μια αξιοσημείωτη
ποσότητα οξειδίων του αζώτου (NOx) που τυπικά θα είναι της τάξης των 2000 mg/m3. Στην
προτεινόμενη μονάδα θα εγκατασταθεί σύστημα επεξεργασίας των καυσαερίων με SCR (Selective
Catalytic Reactor) στο οποίο τα οξείδια του αζώτου μετατρέπονται σε μοριακό άζωτο προτού τα
καυσαέρια κατευθυνθούν στην καμινάδα για εκπομπή στην ατμόσφαιρα. Οι εκπομπές (NOx) από
την καμινάδα θα είναι εντός του επιτρεπόμενου ορίου (θα είναι οπωσδήποτε
≤ 200 mg/m3). Στο
σύστημα DeNOx θα χρησιμοποιείται διάλυμα ουρίας (τυπικά 40% διάλυμα) το οποίο θα
ετοιμάζεται επιτόπου από τη διάλυση ουρίας (στη μορφή κόκκων) σε νερό. Η κατανάλωση ουρίας
στο σύστημα DeNOx υπολογίζεται περίπου 3,6 τόνοι/ημερησίως (περίπου 1200 τόνοι/ετησίως).
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4.6.

Κριτήρια επιλογής χώρου εγκατάστασης μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρόλυση ελαστικών

Η καταλληλότητα ενός χώρου για εγκατάσταση μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
πυρόλυση ελαστικών εξαρτάται από τις ακόλουθες παραμέτρους:
• Θέση του έργου - Βιομηχανική ζώνη βαριάς οχληρίας
• Εγκατάσταση εκτός οικιστικής ζώνης
• Απόσταση από τις γύρω οικιστικές περιοχές
• Απόσταση από ζώνες ενταγμένες στο Δίκτυο Φύση 2000
• Κλίση του εδάφους
• Εδαφική μορφολογία του οικοπέδου (π.χ. ρέματα, βράχια κλπ)
• Σε περίπτωση ύπαρξης δέντρων, η αποψίλωση του χώρου για την κατασκευή του έργου
• Σύνδεση με κοντινό δίκτυο της ΑΗΚ
• Εκτίμηση της δυσκολίας πρόσβασης στο οικόπεδο (κατάσταση δρόμου και απόσταση από την
κοντινότερη άσφαλτο) καθώς και ενδεχόμενη κακή κατάσταση του δρόμου πρόσβασης σε
περίπτωση κακοκαιρίας

4.7.

Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα εγκατάστασης μονάδας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρόλυση ελαστικών

Πλεονεκτήματα:
• Είναι έργο που χρειάζεται αρκετό ανθρώπινο δυναμικό – νέες θέσεις εργασίας
• Διαχείριση ενός πολύ επικίνδυνου ρύπου
• Με τη λειτουργία της μονάδας αποφεύγεται η αλόγιστη χρήση ορυκτών καυσίμων για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
• Είναι έργο ηλεκτροπαραγωγής φιλικό προς το περιβάλλον συνεισφέροντας στη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
• Μεγάλο οικονομικό όφελος για τον φορέα διαχείρισης
• Λειτουργεί ως αποκεντρωμένη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής
• Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνεται στις
αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών
Μειονεκτήματα:
•

Σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία σε περίπτωση ατυχήματος

•

Σοβαρές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία αν δεν τηρούνται τα μέτρα
ασφαλείας και η εφαρμογή αντιρρυπαντικών συστημάτων

•

Μεγάλο κόστος κατασκευής
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4.8.

Θέση του έργου - Περιοχή μελέτης

Το έργο χωροθετείται εντός των ορίων του Δήμου Ύψωνα της Επαρχίας Λεμεσού. Ο Δήμος Ύψωνα
βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Λεμεσού. Ο Ύψωνας συνορεύει με τις περιοχές
Τραχώνι, Κολόσσι, Τσερκέζοι, Ερήμη, Καντού, Πολεμίδια, Αλάσσα, Παραμύθα και Παλόδεια.
Ο Ύψωνας βρίσκεται κτισμένος σε μέσο υψόμετρο 90 μέτρων. Το τοπίο του χωριού έχει μια κλίση
από τα βόρεια προς τα νότια. Το υψόμετρο από τα 476 μέτρα που έχει στα βόρεια σύνορα του
μειώνεται στα 90 μέτρα στον οικισμό και στα 20 μέτρα στα νότια σύνορα του. Ο Ύψωνας δέχεται
μια μέση ετήσια βροχόπτωση γύρω στα 440 χιλιοστόμετρα και στην περιοχή του καλλιεργούνται
αμπέλια (οινοποιήσιμων και επιτραπέζιων ποικιλιών), εσπεριδοειδή, αμυγδαλιές, ελιές, χαρουπιές,
σιτηρά και λίγα φρουτόδενδρα. Σήμερα ο Ύψωνας έχει και μια ανθηρή βιομηχανική ανάπτυξη. Ο
αριθμός των ατόμων που εργάζονται στη βιομηχανία είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος της επαρχίας
Λεμεσού. Τα κυριότερα είδη βιομηχανίας που αναπτύχθηκαν είναι η αλλαντοποιία, η τυροκομία, τα
πριονιστήρια, τα είδη μετάλλου και επινικέλωσης, η κατασκευή ψυγείων, οι τσιμεντόλιθοι και
τσιμεντοσωλήνες, η κατασκευή ξύλινων επίπλων καθώς επίσης και η συσκευασία γεωργικών
προϊόντων. Εκτός από την γεωργία, την πολύ περιορισμένη κτηνοτροφία και την βιομηχανία, ένα
μεγάλο μέρος του ενεργού πληθυσμού του χωριού εργοδοτείται σε άλλους τομείς απασχόλησης
όπως στον τομέα των ξενοδοχείων, των εστιατορίων, του εμπορίου, των μεταφορών και στο τομέα
των υπηρεσιών.
Το υπό μελέτη τεμάχιο εμπίπτει σε πολεοδομική ζώνη Ββ3 (Βιομηχανική Βαριάς Οχληρίας).
Το τεμάχιο όπου θα εγκατασταθεί το υπό μελέτη έργο είναι το 82 με Σχέδιο: 30, Φύλλο: 53 και είναι
κρατική ιδιοκτησία. Το τεμάχιο έχει συνολικό εμβαδόν 7.950 τμ. ενώ η μονάδα θα καταλαμβάνει
επιφάνεια 4.592 τμ.
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Φωτογραφία 1. Ευρύτερη περιοχή μελέτης (Φωτογραφία από δορυφόρο)
38

Φωτογραφία 2. Τεμάχιο μελέτης (Φωτογραφία από δορυφόρο)

Φωτογραφία 3. Είσοδος Γ’ Βιομηχανικής Ζώνης

Φωτογραφία 4. Τεμάχιο μελέτης προς ανατολή

Φωτογραφία 5. Τεμάχιο μελέτης προς δύση

Φωτογραφία 6. Τεμάχιο μελέτης προς δύση
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Φωτογραφία 7. Τεμάχιο μελέτης βορειοδυτικά

Φωτογραφία 8. Τεμάχιο μελέτης προς βορρά

Φωτογραφία 9. Τεμάχιο μελέτης προς ανατολή

Φωτογραφία 10. Τεμάχιο μελέτης βορειοδυτικά

Φωτογραφία 11. Τεμάχιο μελέτης βορειοδυτικά
(διαφορά κλίσης εδάφους 1 μέτρου)

Φωτογραφία 12. Υφιστάμενη κατάσταση
τεμαχίου μελέτης
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Φωτογραφία 13. Υφιστάμενη κατάσταση
τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 14. Τεμάχιο μελέτης
νοτιοανατολικά

Φωτογραφία 15. Χλωρίδα τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 16. Χλωρίδα τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 17. Τεμάχιο μελέτης

Φωτογραφία 18. Τεμάχιο μελέτης

41

Φωτογραφία 19. Τεμάχιο μελέτης

Φωτογραφία 20. Τεμάχιο μελέτης

Φωτογραφία 21. Πρόσοψη τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 22. Πρόσοψη τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 23. Υποσταθμός της ΑΗΚ στο
σύνορο του τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 24. Τεμάχιο μελέτης προς ανατολή
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Φωτογραφία 25. Τεμάχιο μελέτης
νοτιοανατολικά

Φωτογραφία 26. Τεμάχιο μελέτης προς νότο

Φωτογραφία 27. Μορφολογία και χλωρίδα
τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 28. Μορφολογία και χλωρίδα
τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 29. Υφιστάμενη κατάσταση
τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 30. Τεμάχιο μελέτης (διαφορά
κλίσης εδάφους 10 μέτρων)

Φωτογραφία 31. Δενδρύλλια πεύκης εντός του
τεμαχίου μελέτης

Φωτογραφία 32. Μορφολογία και χλωρίδα
τεμαχίου μελέτης

Με βάση τον χάρτη της Βιομηχανικής Περιοχής Ύψωνα το τεμάχιο μελέτης βρίσκεται κοντά στις
ακόλουθες εγκαταστάσεις:
Πίνακας 10. Γειτονικές βιομηχανίες
ΑΗΚ – τμχ. 71
Thermocare Ltd – τμχ. 72 (σωλήνες)
Θεμελιοτεχνική Λτδ – τμχ. 73 & 77
(κατασκευαστική)
M. Anastasiou & Chr. Chrysanthou Enterprises
Ltd – τμχ. 74 (ταχογράφοι-συνεργείο)
Yialco Ltd – τμχ. 75 (επαγγελματικός
εξοπλισμός)
Artwood Furniture & Decoration Ltd – τμχ. 78
(είδη διακόσμησης)
Γιαννάκης Χρυσάνθου Λτδ - τμχ. 79 (είδη
υγιεινής) και A.M. Michael Trading Ltd
(εξαρτήματα αυτοκινήτων)
Interefine Fuels Ltd - τμχ. 80 & 81 (Διαχείριση
μηχανελαίων)
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Vegetica Ltd – τμχ. 83 & 92 (είδη τροφίμων –
λαχανικά)
Π. Κακούλλας Μετάλ Λτδ – τμχ. 84 (αλουμίνια)
Uniroll Paper Industry Ltd – τμχ. 85 & 86
(βιομηχανίου χάρτου)
Hydrus Ltd – τμχ. 87 & 88 (ηλεκτρονικά
εξαρτήματα και λοιπά μηχανήματα)
S. Kyriakou Euromarket Ltd –τμχ. 89 & 90Α
(υδραυλικές εγκαταστάσεις)
George Toumazou & Sons Ltd –τμχ. 90Β
(μηχανήματα-εξοπλισμός)
Matero Ltd – τμχ. 91 (συστήματα ψύξης –
θέρμανσης)

Σχήμα 10. Χάρτης με περιγραφή των βιομηχανιών

4.9.

Οδική πρόσβαση

Η πρόσβαση στο τεμάχιο μελέτης μπορεί να γίνει μέσω του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την
Λευκωσία με την Λεμεσό. Συγκεκριμένα οι περισσότερες μετακινήσεις θα πραγματοποιηθούν από
την Λεμεσό προς το τεμάχιο μελέτης. Κατά το στάδιο κατασκευής θα υπάρξει αυξημένη φόρτιση
του οδικού δικτύου. Για λόγους ασφαλείας και για την λιγότερο δυνατή όχληση τα δρομολόγια θα
εκτελούνται κυρίως, εκτός ωρών αιχμής. Επίσης θα υπάρχει συνεισφορά της κυπριακής αστυνομίας
για την διαχείριση της πιθανής κυκλοφοριακής συμφόρησης.
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4.10. Χρονοδιάγραμμα του έργου
Το προτεινόμενο έργο αναμένεται να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που φαίνεται παρακάτω:
Πίνακας 11. Ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα προτεινόμενου έργου
ΜΗΝΕΣ
Εκπόνηση ΜΕΕΠ
Αίτηση στην ΑΗΚ για
προκαταρτική εκτίμηση κόστους
διασύνδεσης.
Υποβολή αίτησης για
πολεοδομική άδεια. Εξασφάλιση
έγκρισης.
Υποβολή αίτησης για ΡΑΕΚ.
Υποβολή ΜΕΕΠ στην
περιβαλλοντική αρχή.
Εξασφάλιση έγκρισης.
Υποβολή ΜΕΕΠ στο Τμήμα
Επιθεώρησης Εργασίας.
Αίτηση άδειας οικοδομής.
Εξασφάλιση έγκρισης.
Αίτηση στην ΑΗΚ για τεχνικούς
όρους διασύνδεσης. Εξασφάλιση
και αποδοχή όρων.
Εργασίες διαμόρφωσης χώρου
και περίφραξη.
Εγκατάσταση μηχανημάτων και
λοιπού εξοπλισμού.
Εργασίες σύνδεσης της μονάδας
με δίκτυο και σύναψη σύμβασης
με ΑΗΚ.
Έναρξη λειτουργίας.
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4.11. Ανάγκες σε υποδομή
Για την κατασκευή και λειτουργία της μονάδας απαιτείται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Διαθέσιμο νερό
Σύνδεση με το δίκτυο της ΑΗΚ
Οδική πρόσβαση
Χώροι αποθήκευσης των ελαστικών
Ντεπόζιτα – Δεξαμενές αποθήκευσης ελαίων και πετρελαιοειδών
Ασφάλεια της μονάδας (περίφραξη - σύστημα παρακολούθησης - πυρασφάλεια)
Χώροι Εστίασης και Ξεκούρασης του προσωπικού
Χώροι Υγιεινής
Αντισεισμική θωράκιση των εγκαταστάσεων
Αντιρρυπαντικά συστήματα
Μετρητές ελέγχου των μηχανημάτων και των αέριων εκπομπών
Κατάλληλη ηχομόνωση των εγκαταστάσεων

4.12. Ανάγκες σε υλικά
Για την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της μονάδας χρειάζονται τα ακόλουθα:
• Σύστημα πυρόλυσης και λοιπός εξοπλισμός
• Σύστημα ηλεκτροπαραγωγής και λοιπός εξοπλισμός
• 1250 Φ/Β πλαίσια και λοιπός εξοπλισμός
• 400 – 500 m περίπου περίφραξη
• Σύστημα παρακολούθησης και πυρασφάλεια
• 4300 m3 οπλισμένο σκυρόδεμα
• 400 t οικοδομικό σίδερο
• 570 t χάλυβας (κολόνες και δοκοί)
• 2250 τμ. γυψοσανίδες (εσωτερικά διαχωριστικά)
• 2400 τμ. πλαίσια πολυουρεθάνης (εξωτερικοί τοίχοι)
• Λοιπά υλικά και εξοπλισμός για επιμέρους κατασκευές.

4.13. Ανάγκες σε προσωπικό
Για την λειτουργία του έργου θα χρειαστεί να εργοδοτηθεί μόνιμο προσωπικό σε συνεχή βάση. Οι
απαραίτητες εργασίες για την ομαλή λειτουργία της μονάδας είναι:
• Έλεγχος μηχανημάτων πυρόλυσης και ηλεκτροπαραγωγής
• Έλεγχος λοιπού εξοπλισμού
• Χειρισμός μηχανημάτων και οχημάτων
• Έλεγχος Φ/Β πλαισίων
• Έλεγχος παραγόμενης ενέργειας
• Καθαρισμός Φ/Β πλαισίων και λοιπών μηχανημάτων
• Καθαριότητα κτιρίου
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Για την ομαλή λειτουργία της μονάδας και για την εκτέλεση των διάφορων δραστηριοτήτων και
εργασιών χρειάζονται περίπου 52 άτομα για το πρώτο έτος λειτουργίας και περίπου 60 για το
δεύτερο έτος από τους οποίους 16 άτομα θα απασχολούνται στην διοίκηση, στο εμπορικό τμήμα
και στην τεχνική υποστήριξη και 44 άτομα στην παραγωγική διαδικασία.
Πίνακας 12. Αριθμός απασχολούμενων στην μονάδα
ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Διαχείριση και άλλες
Διοίκηση
Τεχνικό Τμήμα
Άλλες
Υποσύνολο
Παραγωγή και Διανομή
Εργοδηγοί
Τεχνικοί
Χειριστές
Εργάτες
Αποθηκάριοι/Διανομείς
Υποσύνολο
ΣΥΝΟΛΟ

1ο ΕΤΟΣ

2ο ΕΤΟΣ

4
6
6
16

4
6
6
16

3
3
9
15
6
36
52

3
6
9
18
8
44
60

Η επιχείρηση θα εργοδοτήσει κυρίως Κύπριους σε όλες τις θέσεις με πιθανή εξαίρεση 2-3 ατόμων
αλλοδαπής καταγωγής για το τεχνικό τμήμα.

4.14. Περιγραφή εργασιών κατά το στάδιο κατασκευής του έργου
Διαμόρφωση χώρου
Στο τεμάχιο όπου θα κατασκευαστεί η μονάδα θα διαμορφωθεί επίπεδη πλατεία εργασίας αλλά
ταυτόχρονα θα διατηρηθούν οι υψομετρικές διαφορές στα διάφορα επίπεδα του. Το τεμάχιο έχει
συνολικό εμβαδό 7950 τμ. και η μονάδα θα καλύπτει 4592 τμ. Η διαμόρφωση των πλατειών
εργασίας περιλαμβάνει την μερική συμπίεση της επιφάνειας με χρήση οδοστρωτήρα και την
επίστρωση με υλικό επιχωμάτωσης, όπου είναι απαραίτητο, για την κάλυψη όλων των ανωμαλιών
του εδάφους. Επίσης θα χρειαστούν εκσκαφές για την κατασκευή των εγκαταστάσεων.
Κατασκευή εγκαταστάσεων
Στο τεμάχιο μελέτης θα πραγματοποιηθούν οικοδομικές εργασίες, έτσι ώστε να τοποθετηθούν τα
μηχανήματα και να αρχίσει η λειτουργία της μονάδας. Οι κύριες κατασκευές αφορούν τους χώρους
πυρόλυσης, ηλεκτροπαραγωγής, αποθήκευσης, τα φουγάρα, τις αίθουσες εστίασης, τα γραφεία,
τους χώρους υγιεινής και τους χώρους στάθμευσης.
Εξασφάλιση σύνδεσης με το δίκτυο
Θα πραγματοποιηθούν εργασίες μεταφοράς γραμμής ηλεκτρικού ρεύματος, στο τεμάχιο μελέτης
μέσω του δρόμου πρόσβασης. Στο σύνορο του τεμαχίου υπάρχει σταθμός της ΑΗΚ.

48

Οδοποιία
Για την πρόσβαση στο χώρο μελέτης δεν κρίνεται απαραίτητη οποιαδήποτε βελτίωση της
υφιστάμενης πρόσβασης, λόγω του ότι είναι ασφαλτοστρωμένος ο δρόμος και διέρχεται μέσα από
βιομηχανική ζώνη.
Μεταφορά μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Όσον αφορά την μεταφορά των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού, από το λιμάνι της
Λεμεσού ή από άλλες τοποθεσίες, ο φορέας εκμετάλλευσης αναλαμβάνει τις όποιες επεμβάσεις
στο οδικό δίκτυο και μεριμνά για την τήρηση των κανόνων που διέπουν την κοινωνία με σκοπό την
διασφάλιση της δημόσιας υγείας.
Εγκατάσταση μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού
Θα τοποθετηθούν και θα συναρμολογηθούν τα μηχανήματα τα οποία είναι απαραίτητα για την
λειτουργία της μονάδας.
Περίφραξη και ασφάλεια της μονάδας
Προτείνεται να τοποθετηθεί περίφραξη και να εγκατασταθεί σύστημα ασφαλείας στην μονάδα που
θα καλύπτει σχεδόν όλο το τεμάχιο (7.950m2). Η μονάδα θα καταλαμβάνει συνολική επιφάνεια
περίπου 4.592 m2. Επίσης προτείνεται η τοποθέτηση συστήματος πυρασφάλειας.
Οι παραπάνω υποδομές κρίνονται απαραίτητες για την ασφάλεια του προσωπικού και των
εγκαταστάσεων και κατ’ επέκταση για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία των κατοίκων των
γύρω περιοχών.
Σύνδεση με την ΑΗΚ
Σύνδεση της μονάδας με το δίκτυο της ΑΗΚ και έναρξη λειτουργίας του.

4.15. Περιγραφή εργασιών κατά το στάδιο λειτουργίας του έργου
Κατά το στάδιο λειτουργίας της μονάδας θα πραγματοποιούνται εργασίες που αφορούν την
εισαγωγή ελαστικών, την πυρόλυση των ελαστικών για παραγωγή βιοκαυσίμου, την διαδικασία για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, την πώληση των προϊόντων της μονάδας και επιμέρους εργασίες.
Εισαγωγή ελαστικών
Από την μονάδα θα διέρχονται καθημερινά φορτηγά για την μεταφορά τεμαχισμένων ή/και
ολόκληρων ελαστικών. Τα ελαστικά θα αποθηκεύονται σε κατάλληλους χώρους φύλαξης και εν
συνεχεία θα προωθούνται στον αντιδραστήρα πυρόλυσης.
Πυρόλυση ελαστικών
Επόμενο στάδιο κατά την λειτουργία της μονάδας είναι η πυρόλυση των ελαστικών με σκοπό την
παραγωγή βιοκαυσιμού και την διοχέτευσή του στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.
Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
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Το βιοκαύσιμο που θα προέρχεται από την πυρόλυση των ελαστικών, θα χρησιμοποιείται ως
καύσιμη ύλη για την λειτουργία των γεννητριών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Εμπορική εκμετάλλευση των προϊόντων
Τα διάφορα προϊόντα τα οποία θα προκύπτουν από τις εκάστοτε διεργασίες της μονάδας θα έχουν
εμπορική αξία.
Τα παραγόμενα προϊόντα με σειρά εξαγωγής τους από την μονάδα είναι τα εξής:
•

Carbon black

•

Ατσάλι

•

Γύψος

•

Ηλεκτρική ενέργεια

Επιμέρους εργασίες
Εκτός από τις βασικές εργασίες που θα πραγματοποιούνται στην μονάδα, υπάρχουν και επιπλέον
υποχρεώσεις εξίσου σημαντικές για την εύρυθμη λειτουργία της.
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•

Διοίκηση μονάδας

•

Τεχνικοί έλεγχοι όλων των συστημάτων – μηχανημάτων

•

Περιβαλλοντικοί έλεγχοι

•

Εργασίες αποθήκευσης και διανομής

•

Καθαριότητα κοινόχρηστων χώρων

•

Καθαριότητα Φ/Β πλαισίων

5.

Νομοθετικές ρυθμίσεις του έργου - Σύνδεση με το δίκτυο

5.1.1. Πολεοδομικοί περιορισμοί
Σύμφωνα με τον περί πολεοδομίας και Χωροταξίας Νόμο (Εντολή αρ. 2 του 2006), εγκαταστάσεις
για την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, από ΑΠΕ, είναι δυνατό να επιτραπούν σε
κατάλληλη, κατά την κρίση της Πολεοδομικής Αρχής περιοχή, νοουμένου ότι ικανοποιούνται τα
εξής κριτήρια:
• Είναι εκτός ήδη καθορισμένου ορίου ανάπτυξης
• Είναι εκτός της λωρίδας κατάληψης εγγεγραμμένου ή υπό εγγραφή δημόσιου ή δασικού
δρόμου, δρόμου σχεδίου αναδασμού, μονοπατιού ή εγγεγραμμένου δικαιώματος διόδου
• Δεν εμπίπτουν σε αρχαιολογικό χώρο ή αρχαίο μνημείο Πίνακα Α ή Β
• Δεν εμπίπτουν σε κρατικό δάσος
• Δεν εμπίπτουν σε καθορισμένη ακτή και περιοχή προστασίας της Φύσης, γεωμόρφωμα,
προστατευόμενο τοπίο, περιοχή προστασίας του Δικτύου Φύση 2000 και οποιαδήποτε άλλη
καθορισμένη περιοχή προστασίας της φύσης
• Έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
• Δεν επιβαρύνουν το μικροκλίμα στο περίγυρό τους και τις ανέσεις γειτονικών χρήσεων και
αναπτύξεων.
Ανάλογα με την κλίμακα και τη δυναμικότητα της εγκατάστασης, η Πολεοδομική Αρχή θα απαιτεί
την αναγκαία απόσταση από τα όρια του τεμαχίου της ανάπτυξης, η οποία δεν θα είναι μικρότερη
των 6,0 μ.
5.1.2. ΜΕΕΠ
Το προτεινόμενο έργο σύμφωνα με τον νόμο Ν.140(Ι)/2005 εμπίπτει σε έργα για τα οποία
προκειμένου να εξασφαλιστεί πολεοδομική άδεια, πρέπει να ετοιμαστεί ΜΕΕΠ.
5.1.3. Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας από την ΑΗΚ
Η ΑΗΚ αναλαμβάνει να αγοράζει την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ νοουμένου ότι
ικανοποιούνται οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
• Θα ικανοποιούνται οι τεχνικές προδιαγραφές που καθορίζονται στην σύμβαση του παραγωγού
με την ΑΗΚ. Η μέτρηση θα γίνεται στο σημείο σύνδεσης με το δίκτυο της ΑΗΚ.
• Θα υπογράφεται σύμβαση αγοράς με την ΑΗΚ.
• Αποδοχή της τάσης και του τρόπου σύνδεσης των εγκαταστάσεων του ενδιαφερόμενου με το
δίκτυο μεταφοράς ή διανομής ανάλογα με την περίπτωση όπως αυτοί θα καθορίζονται μετά
από τεχνο-οικονομική μελέτη σε κάθε περίπτωση.
Νοείται ότι, οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, θα δύνανται να χρησιμοποιήσουν την
ηλεκτρική ενέργεια που παράγουν για κάλυψη των δικών τους αναγκών και να πωλούν τυχόν
πλεόνασμα στην ΑΗΚ ή άλλο μη οικιστικό φορέα βάση του περί Επιλέγοντα Καταναλωτή
Διατάγματος του 2004, δυνάμει του άρθρου 44 των «περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμων του 2003 έως 2006».
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5.1.4. Διαδικασία σύνδεσης με το Δίκτυο
•

•

•

•
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Προτού συμβληθούν με την Αρχή, όλοι οι αιτητές θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στην ΑΗΚ ή
στον διαχειριστή του δικτύου, ανάλογα με την δυναμικότητα και άλλα χαρακτηριστικά της
προτεινόμενης μονάδας, σύμφωνα με τους εκάστοτε εν ισχύ Κανόνες Μεταφοράς και
Διανομής. Η αίτηση θα περιλαμβάνει τεχνικά στοιχεία παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
ΑΠΕ (τάση, ισχύ, συχνότητα κλπ), την νομοθεσία της εγκατάστασης και τοπογραφικό σχέδιο και
τα στοιχεία και διεύθυνση του αιτητή.
Το κόστος για την επέκταση, ενίσχυση και σύνδεση του δικτύου της Αρχής με τις εγκαταστάσεις
του αιτητή, περιλαμβανομένου και του μετρητή, θα υπολογίζονται βάσει της εκάστοτε
πολιτικής χρέωσης και θα κατανέμονται σύμφωνα με τους εν ισχύ κανονισμούς.
Οι εγκαταστάσεις του αιτητή θα πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές της Αρχής και να
τυγχάνουν της έγκρισης της κατά την επιθεώρηση. Θα ισχύουν γενικά όλοι οι κανονισμοί και η
νομοθεσία για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.
Ο παραγωγός θα είναι υπεύθυνος, η δε αρμόδια αρχή θα ελέγχει ώστε να τηρούνται οι Τεχνικοί
Όροι που θα περιλαμβάνονται στην Σύμβαση. Οι όροι αυτοί καθορίζουν την ποιότητα του
παραγόμενου ρεύματος, το σύστημα προστασίας του δικτύου και των εγκαταστάσεων και την
ασφάλεια του προσωπικού και του κοινού γενικά, σύμφωνα με τους Κανόνες Ασφαλείας που
εφαρμόζει η Αρχή.

6.

Περιγραφή και ανάλυση του περιβάλλοντος

6.1.

Περίληψη κεφαλαίου

Το προτεινόμενο έργο χωροθετείται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου Ύψωνα της Επαρχίας
Λεμεσού. Η περιοχή μελέτης εμπίπτει σε πολεοδομική ζώνη Ββ3 (βιομηχανική βαριάς οχληρίας).
Στο τεμάχιο που θα κατασκευαστεί η μονάδα πυρόλυσης δεν εντοπίστηκαν προστατευόμενα είδη
χλωρίδας και πανίδας.

6.2.

Ανθρωπογενές περιβάλλον

6.2.1. Πληθυσμιακά στοιχεία
Σύμφωνα με την απογραφή πληθυσμού του 2011 ο πληθυσμός του δήμου Ύψωνα ανέρχεται σε
11,117 κατοίκους.
Πίνακας 13. Απογραφή πληθυσμού 2011
Κατοικίες
Νοικοκυριά
Ιδρύματα
Αριθμός Πληθυσμός Αριθμός Πληθυσμός
Κοινότητα Σύνολο Συνήθους Κενές και
Διαμονής Προσωρινής
Διαμονής (1)
Ύψωνας

3,777

3,402

375

3,419

11,106

1

Σύνολο
Πληθυσμού

11

Σημειώσεις
(1)
: Περιλαμβάνονται οι κανονικές κατοικίες που ήταν κενές, διαθέσιμες για ενοικίαση ή πώληση,
για κατεδάφιση και κατοικίες που δεν χρησιμοποιούνταν για σκοπούς συνήθους διαμονής αλλά ως
εξοχικές ή δευτερεύουσες κατοικίες.
6.2.2. Χρήσεις γης
Το τεμάχιο στο οποίο θα ανεγερθεί η μονάδα πυρόλυσης βρίσκεται βόρεια του πυρήνα του Δήμου
Ύψωνα. Η περιοχή είναι βιομηχανική βαριάς οχληρίας.
6.2.3. Πολεοδομικό καθεστώς
Η ευρύτερη περιοχή μελέτης εμπίπτει σε ζώνη Ββ3 (βιομηχανική βαριάς οχληρίας). Ακολουθούν (α)
πίνακας για την περιοχή μελέτης και (β) γενικός πίνακας όλων των πολεοδομικών ζωνών.
Πίνακας 14. Πολεοδομικά δεδομένα για το τεμάχιο του έργου
Βιομηχανικη Ζώνη Βαριάς Οχληρίας
Συντελεστής δόμησης
Ποσοστό Κάλυψης
Όροφοι
Ύψος
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80%
60%
2
απεριόριστο

11,117

Σχήμα 11. Πολεοδομικές ζώνες της ευρύτερης περιοχής του Δήμου Ύψωνα, με κόκκινο κύκλο
τονίζεται το σημείο μελέτης.
6.2.4.

Αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία

Η περιοχή μελέτης δεν παρουσιάζει κάποιο ιδιαίτερο ενδιαφέρον από αρχαιολογικής άποψης.

6.2.5. Υφιστάμενα επίπεδα θορύβου
Τα υφιστάμενα επίπεδα θορύβου στην άμεση περιοχή μελέτης δεν είναι πολύ υψηλά και δεν
ξεπερνούν τα 70 με 75 dB σε συχνή βάση. Τα επίπεδα θορύβου στην ευρύτερη περιοχή μελέτης δεν
επηρεάζουν κατοικημένες περιοχές καθώς η απόσταση από αυτές και η γεωμορφολογία του
εδάφους μηδενίζουν την όχλησή τους.
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6.3.

Φυσικό περιβάλλον

Ο προσδιορισμός και η ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης του περιβάλλοντος, είναι
απαραίτητες εργασίες, έτσι ώστε να αξιολογηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, οι πιθανές
επιπτώσεις του προτεινόμενου έργου στο περιβάλλον. Σε αυτή την ενότητα τα στοιχεία
παρουσιάζονται σύμφωνα με την έκταση επιρροής του προτεινόμενου έργου.
Η παρούσα μελέτη, για το προτεινόμενο έργο στην Βιομηχανική Ζώνη του Δήμου Ύψωνα, της
Επαρχίας Λεμεσού, στηρίχτηκε στην γνώση και στην κατανόηση της λειτουργίας των φυσικών
συστημάτων του περιβάλλοντος (μετεωρολογία, γεωλογία, γεωμορφολογία, υδρολογία,
γεωμορφολογία, κ.λπ.), στην ευρύτερη περιοχή του έργου.
6.3.1. Χερσαίος χώρος
Το έργο χωροθετείται εντός των ορίων του Δήμου Ύψωνα της Επαρχίας Λεμεσού. Ο Δήμος Ύψωνα
βρίσκεται 7 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της πόλης της Λεμεσού. Ο Ύψωνας συνορεύει με τις περιοχές
Τραχώνι, Κολόσσι, Τσερκέζοι, Ερήμη, Καντού, Πολεμίδια, Αλάσσα, Παραμύθα και Παλόδεια.
Συγκεκριμένα η μονάδα βρίσκεται σε απόσταση 3 km από τον Ύψωνα, 4 km από την Παλόδεια, 4
km από τα Πολεμίδια, 5 km από την Λεμεσό, 5 km από την Καντού, 6 km από την Ερήμη, 3 km από
την Αλάσσα και 3,5 km από την κοιλάδα του Λιμνάτη, η οποία εντάσσεται στο Δίκτυο Φύση 2000 με
τον κωδικό CY5000006 και ορίζεται ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ).
Η περιοχή μελέτης εμπίπτει στη πολεοδομική ζώνη Ββ3 (βιομηχανική βαριάς οχληρίας). Το υπό
μελέτη έργο θα κατασκευαστεί στο τεμάχιο 82 με βάση το τοπογραφικό που ακολουθεί.

Σχήμα 12. Τεμάχιο μελέτης.
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6.3.2. Γεωλογικά και γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά
Η Κύπρος είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου με συνολική έκταση 9250 km2.
Η Κύπρος γεωλογικά χωρίζεται σε τέσσερις ζώνες:
α) τη ζώνη Πενταδακτύλου
β) τη ζώνη Τροόδους
γ) τη ζώνη Μαμωνιών
δ) τη ζώνη αυτόχθονων ιζηματογενών πετρωμάτων

Σχήμα 13. Χάρτης γεωλογικών ζωνών

Σχήμα 14. Γεωλογικός χάρτης της Κύπρου (με κόκκινο τονίζεται η περιοχή μελέτης)
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Η γεωλογική ιστορία της Κύπρου από το Ανώτερο Κρητιδικό (67 εκ. χρόνια) χαρακτηρίζεται από
ιζηματογένεση σε μια θάλασσα, που συνεχώς γίνεται πιο αβαθής. Η ιζηματογένεση αυτή άρχισε με
την απόθεση του Σχηματισμού Κανναβιού (μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά). Από το Παλαιόκαινο
(65 εκ. χρόνια) η ιζηματογένεση έγινε ανθρακική με την απόθεση του Σχηματισμού Λευκάρων, που
αποτελείται από πελαγικές μάργες και κρητίδες χαρακτηριστικού λευκού χρώματος με παρουσία ή
μη κερατόλιθων. Η κλασσική ανάπτυξη του εν λόγω Σχηματισμού αντιπροσωπεύεται με τέσσερα
στρωματογραφικά μέλη: α) τις Κατώτερες Μάργες, β) τις Κρητίδες με στρώσεις Κερατόλιθων, γ) τις
συμπαγείς Κρητίδες και δ) τις Ανώτερες Μάργες.
Πάνω από τον Σχηματισμό Λευκάρων ακολουθούν τα ιζήματα του Σχηματισμού Πάχνας (Μειόκαινο,
22 εκ. χρόνια), που αποτελούνται κυρίως από υποκίτρινες μάργες και κρητίδες. Το κιτρινωπό
χρώμα, η παρουσία στρώσεων ασβεστολιθικού ψαμμίτη, και η κατά τόπους ανάπτυξη
κροκαλοπαγών αποτελούν τα χαρακτηριστικά διάκρισης του Σχηματισμού Πάχνας από το
Σχηματισμό Λευκάρων. Η ιζηματογένεση του Σχηματισμού Πάχνας άρχισε και τέλειωσε σε
περιβάλλον αβαθών θαλασσών με την ανάπτυξη υφαλογενών ασβεστόλιθων (Μέλος Τέρρα στη
βάση και Μέλος Κορωνιά στην κορυφή του Σχηματισμού).
Στην συνέχεια ακολούθησε η απόθεση των εβαποριτών του Σχηματισμού Καλαβασού κατά το τέλος
του Μειόκαινου (Μεσσήνιο, 6 εκ. χρόνια), ως αποτέλεσμα της αποκοπής της Μεσογείου από τον
Ατλαντικό Ωκεανό και της εξάτμισης του νερού. Ο σχηματισμός αποτελείται από γύψους και
γυψούχες μάργες, που καλύπτουν εκτεταμένες περιοχές. Η γύψος απαντάται σε τέσσερις τύπους:
το σακχαροειδή (κρυσταλλικό), τον ελασματοειδή (μάρμαρο), το σελενίτη (διαφανή με μεγάλους
δίδυμους κρυστάλλους) και το αλάβαστρο (συμπαγής ημιδιαφανής).
Η περιοχή του προτεινόμενου έργου ανήκει στην ζώνη των αυτόχθονων ιζηματογενών
πετρωμάτων, ηλικίας Ανώτερου Κρητιδικού – Πλειστόκαινου (67 εκ. χρόνια μέχρι πρόσφατα), η
ζώνη αυτή καλύπτει κυρίως το χώρο μεταξύ των Ζωνών Πενταδακτύλου και Τροόδους (Μεσαορία)
καθώς και το νότιο τμήμα του νησιού. Αποτελείται από μπεντονίτες, ηφαιστειοκλαστικά,
συνονθύλευμα πετρωμάτων (melange), μάργες, κρητίδες, κερατόλιθους, ασβεστόλιθους,
ασβεστολιθικούς ψαμμίτες, εβαπορίτες και κλαστικά ιζήματα.
Η περιοχή μελέτης, καλύπτεται από σχηματισμούς Καλαβασού, Πάχνας και Αλλούβιου –
Καλλούβιου, που αποτελούνται κυρίως από υποκίτρινες κρητίδες, ελασματοειδή γύψο,
σακχαροειδή γύψο και υφαλογενείς βιοκλαστικούς ασβεστόλιθους.
Γεωμορφολογικά η Κύπρος διαχωρίζεται σε τρεις περιοχές:
α) την οροσειρά του Πενταδακτύλου
β) την οροσειρά του Τροόδους
γ) τις αλλουβιακές πεδιάδες
Πιο αναλυτικά διαχωρίζεται στις εξής μορφολογικές ενότητες:
α) ορεινό σύμπλεγμα Τροόδους
β) βόρεια οροσειρά Πενταδακτύλου
γ) κεντρική πεδιάδα Μεσαορίας
δ) λοφώδης περιοχή γύρω από το ορεινό σύμπλεγμα Τροόδους
ε) παράκτιες πεδιάδες
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Σχήμα 15. Γεωλογικοί σχηματισμοί

Σχήμα 16. Γεωμορφολογικός χάρτης Κύπρου
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Σχήμα 17. Στρωματογραφία Τροόδους, Μεσαορίας, Κάβο Γκρέκο
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6.3.3. Σεισμικά χαρακτηριστικά
Η Κύπρος βρίσκεται στη σεισμογόνο ζώνη των Άλπεων – Ιμαλαΐων, μέσα στην οποία εκδηλώνονται
15% των σεισμών παγκοσμίως. Η σεισμικότητα της Κύπρου αποδίδεται κατά κύριο λόγο στο
«Κυπριακό Τόξο», που αποτελεί το τεκτονικό όριο μεταξύ της Αφρικανικής και Ευρασιατικής
λιθοσφαιρικής πλάκας στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Αυτό βρίσκεται στη θάλασσα στα
δυτικά και νότια της Κύπρου. Κατά μήκος του τόξου αυτού παρατηρείται συγκέντρωση πολλών
επικέντρων σεισμών, δείχνοντας ότι οι τεκτονικές κινήσεις σε όλο του το μήκος είναι η αιτία
πολλών σεισμών. Η πιο σεισμόπληκτη περιοχή της Κύπρου είναι η παράκτια ζώνη, που εκτείνεται
από την Πάφο έως την Αμμόχωστο, διαμέσου της Λεμεσού και της Λάρνακας.
Η σεισμική επικινδυνότητα στην Κύπρο είναι αρκετά μεγάλη και γι’αυτό κρίνεται υποχρεωτική η
εφαρμογή του αντισεισμικού κώδικα σε όλες τις κατασκευές. Σύμφωνα με τον κώδικα αυτό, γίνεται
διαχωρισμός του νησιού σε τρεις ζώνες με βάση τις σεισμικές εντάσεις που αναμένονται σε κάθε
περιοχή. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι ζώνες, με τις αντίστοιχες τιμές
υπολογισμού για τη μέγιστη επιτάχυνση του εδάφους Amax ως ποσοστό της επιτάχυνσης της
βαρύτητας (g). Η περιοχή μελέτης του προτεινόμενου έργου εμπίπτει στην Ζώνη 2 με μέγιστη
επιτάχυνση εδάφους 0,2g.
Πίνακας 15. Οι ζώνες, με τις αντίστοιχες τιμές υπολογισμού για τη μέγιστη επιτάχυνση του
εδάφους Amax ως ποσοστό της επιτάχυνσης της βαρύτητας (g)
Ζώνη
Amax (g)

1
0,15

Σχήμα 18. Σεισμολογικός χάρτης Κύπρου
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2
0,20

3
0,25

Σχήμα 19. Χάρτης σεισμικών ζωνών

Σχήμα 20. Χάρτης σεισμικής δραστηριότητας ετών 1997 – 2010
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Σχήμα 21. Χάρτης σεισμικής δραστηριότητας κατά το 2011

Σχήμα 22. Χάρτης σεισμικής δραστηριότητας κατά το 2012
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Με βάση λοιπόν την Σεισμική Ζώνη που εμπίπτει η περιοχή μελέτης και παρατηρώντας τους
παραπάνω σεισμολογικούς χάρτες κρίνεται απαραίτητη η αντισεισμική θωράκιση του
οικοδομήματος και η σωστή εγκατάσταση των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού.

6.3.4. Υδρολογικά χαρακτηριστικά
Η Κύπρος είναι το τρίτο μεγαλύτερο νησί της Μεσογείου μετά την Σικελία και την Σαρδηνία. Έχει
μέγιστο μήκος 225 km (απόσταση μεταξύ των ακρωτηρίων Δρέπανο και Απόστολος Ανδρέας) και
πλάτος 94 km (απόσταση μεταξύ των ακρωτηρίων Κορμακίτη και Γάτας). Το συνολικό μήκος των
ακτών της είναι 772 km.
Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί 216 ποτάμια υδάτινα σώματα, εκ των οποίων τα 49
προσδιορίστηκαν σαν «Ιδιαίτερα Τροποποιημένα» δηλαδή σαν σώματα που έχουν απωλέσει το
φυσικό τους χαρακτήρα λόγω ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Λόγω του ξηρού Μεσογειακού
κλίματος υπάρχουν στην Κύπρο μόνο 5 φυσικές λίμνες, οι οποίες είναι όλες αλμυρές ή υφάλμυρες.
Οι υπόλοιπες λίμνες δημιουργήθηκαν από ανθρώπινη δραστηριότητα. Αναγνωρίστηκαν συνεπώς
18 λιμναία σώματα, εκ των οποίων τα 12 προσδιορίστηκαν ως «Ιδιαίτερα Τροποποιημένα» και 1 ως
«Τεχνητό» δηλαδή υδάτινο σώμα που αποτελεί εξ ολοκλήρου ανθρώπινη κατασκευή (η Άχνα).
Ακόμα αναγνωρίστηκαν 27 παράκτια υδάτινα σώματα, από τα οποία η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί
αποτελεσματικό έλεγχο σε 25. Από αυτά 5 προσδιορίστηκαν ως «Ιδιαίτερα Τροποποιημένα». Τέλος
αναγνωρίστηκαν 20 υπόγεια υδάτινα σώματα, 1 εκ των οποίων βρίσκεται εξ ολοκλήρου σε περιοχή
όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο. Από τα παραπάνω 19 υπόγεια
σώματα, τα 13 υπάγονται σε καθεστώς προστασίας αφού χρησιμοποιούνται για ύδρευση.
Υδρογραφικά, το νησί της Κύπρου είναι υποδιαιρεμένο σε 9 υδρολογικές περιοχές, που
αποτελούνται από 70 κύριες λεκάνες απορροής και 387 υπολεκάνες απορροής.

Σχήμα 23. Υδρογραφικό δίκτυο Κύπρου
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Το ζήτημα των απολήψεων στην περίπτωση της Κύπρου είναι εξαιρετικά σημαντικό για τα υπόγεια
υδατικά σώματα γιατί έχει οδηγήσει σε ορισμένες περιπτώσεις τους υπόγειους υδροφορείς σε
καθεστώς υπεράντλησης και ποιοτικής υποβάθμισης. Ένα από τα πλέον ζωτικά ζητήματα που
προέκυψαν για την διαχείριση των υπόγειων νερών, είναι η μεγάλη ασάφεια σχετικά με τον ακριβή
όγκο των απολήψεων από τα υπόγεια σώματα. Οι λόγοι περιλαμβάνουν τόσο μεγάλο αριθμό
παρανόμων γεωτρήσεων, όσο και έλλειψη ικανοποιητικού συστήματος παρακολούθησης
αντλήσεων και απολήψεων γενικότερα. Επιπλέον στις δυσχέρειες έρχεται να προστεθεί η ελλιπής
πληροφορία σχετικά με τις πρακτικές καλλιεργειών και αρδεύσεων.
Στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται ο υδροφορέας Ακρωτηρίου (κωδικός υπόγειου υδάτινου
σώματος CY-9).
Είναι ο τρίτος μεγαλύτερος υδροφορέας του νησιού μας που και αυτός δυστυχώς έχει αντληθεί σε
υπερβολικό βαθμό καθιστώντας την επαναφορά του στα φυσιολογικά επίπεδα πολύ δύσκολη.
Το Φράγμα του Κούρη δεν μπορεί να συνεισφέρει ποσοτικό εμπλουτισμό με ελεγχόμενες εκροές
νερού στην κοίτη του ποταμού όπως γίνεται για παράδειγμα στην περιοχή Γερμασόγειας, γιατί
σπάνια υπάρχει πλεόνασμα και επιπλέον ο ποταμός διατρέχει μόνο το δυτικό κομμάτι και όχι όλο
το Υδατικό Σώμα. Η τροφοδοσία του Νοτίου Αγωγού αλλά και η παροχή για άρδευση στην περιοχή
δεν επιτρέπουν άλλες παροχές εκτός από το μικρό εμπλουτισμό του υδροβιότοπου Φασουρίου που
απαιτείται για τη βιωσιμότητα του. Η ‘κακή’ ποσοτική κατάσταση επιβάλλεται να αναστραφεί γι’
αυτό και γίνονται μελέτες για τεχνητό εμπλουτισμό με ανακυκλωμένο νερό και αλλαγές στις
χρήσεις γης στην περιοχή. Η χημική κατάσταση δεν θα μπορούσε να έχει αλλιώς χαρακτηριστεί
εκτός από ‘κακή’ , αφού εκτός από την υφαλμύρινση του, η ανεξέλεγκτη χρήση λιπασμάτων και
φυτοφαρμάκων έχει υποβαθμίσει ακόμη περισσότερο την ποιότητα του νερού. Επίσης η
κτηνοτροφική δραστηριότητα στην περιοχή έχει αρχίσει να επηρεάζει τα υπόγεια ύδατα λόγω της
ανεξέλεγκτης απόρριψης στερεών αλλά και υγρών αποβλήτων.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του υπόγειου υδατικού σώματος φαίνονται στους πίνακες που
ακολουθούν.
Πίνακας 16. Πρόσφατη ποσοτική κατάσταση Υδατικού Σώματος – Εκτίμηση Υδατικού Ισοζυγίου
Περίοδος
Εμπλουτισμός*
Αντλήσεις
Φυσικές Απώλειες**
Υπεράντληση
2000-2008
5,2 ΕΚΜ/έτος
4,4 ΕΚΜ/έτος
3,2 ΕΚΜ/έτος
-2,4 ΕΚΜ/έτος
ΕΚΜ= Εκατομμύρια Κυβικά Μέτρα
* Εμπλουτισμός θεωρείται η τροφοδοσία που προέρχεται από α) τη βροχόπτωση, β) νερό που
κατεισδύει από ροές ποταμών, γ) επιστροφές από άρδευση, δ) υπόγειες εισροές από γειτονικούς
υδροφορείς, ε) απώλειες από φράγματα και στ) τεχνητούς εμπλουτισμούς (αν γίνονται).
** Φυσικές απώλειες νοούνται: α) Οι υπόγειες μεταγγίσεις σε γειτονικούς υδροφορείς που
βρίσκονται σε υδραυλική επικοινωνία μεταξύ τους και β) οι υπόγειες εκροές προς τη θάλασσα.
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Πίνακας 17. Ποιοτική κατάσταση Υδατικού Σώματος κατά τη διετία 2008-2010
Χημική
Παράμετρος

Μονάδα
Μέτρησης

Ποιοτικό
Όριο

Μέση
Τιμή

Νιτρικά άλατα
(NO3-Ν)

mg/l

11,29

22,51

Θειικά άλατα
(SO4)² -

mg/l

250

324,1

Χλωριόντα ( Cl-)
Ηλ. Αγωγιμότητα

mg/l
μS/cm

250
2500

1602,6
5331

Υπερβάσεις που καταγράφηκαν εντός
2008-2010
Μέγιστη
Κύρια
Περιοχή
Τιμή
Υπαιτιότητα εντοπισμού
ουσίας
107,62
Λιπάσματα
ΖΑΚΑΚΙ
και αστικά
λύματα
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
1726,1
Θαλάσσια
διείσδυση
13667
ΑΚΡΩΤΗΡΙ
38700
ΑΚΡΩΤΗΡΙ

Αμμωνία (ΝΗ3-Ν)
Φυτοφάρμακα

mg/l
μg/l

0,39
0,5

0,58
0,022

6,62
0,113

Σχήμα 24. Υπόγεια υδατικά σώματα.
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Κτηνοτροφία ΑΚΡΩΤΗΡΙ
Γεωργία
ΚΟΛΟΣΣΙ

6.3.5. Μετεωρολογικά δεδομένα
Το κλίμα της Κύπρου
Η Κύπρος βρίσκεται κατά μέσο όρο σε βόρειο γεωγραφικό πλάτος 350 και ανατολικό γεωγραφικό
μήκος 330 και περιβάλλεται από την ανατολική Μεσόγειο θάλασσα. Στην επίδραση της θάλασσας
αυτής οφείλει η Κύπρος το ωραίο μεσογειακό κλίμα της. Η Κύπρος έχει έκταση 9.254 km2 και
χωρίζεται σε 4 φυσικές περιοχές:
(α) Την οροσειρά του Τροόδους, που βρίσκεται στο κεντρικό-δυτικό μέρος του νησιού και η
ψηλότερη βουνοκορφή της, ο Όλυμπος, έχει ύψος 1,951 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της
θάλασσας.
(β) Την οροσειρά του Πενταδακτύλου, που έχει σχετικά μικρό πλάτος και εκτείνεται κατά μήκος των
βόρειων ακτών του νησιού με κορυφές μέχρι 1,000 περίπου μέτρα ύψος,
(γ) Την πεδιάδα της Μεσαορίας, που βρίσκεται μεταξύ των οροσειρών του Τροόδους και του
Πενταδακτύλου και έχει γενικά χαμηλό υψόμετρο, το οποίο στην περιοχή της Λευκωσίας δεν
ξεπερνά τα 180 μέτρα, και
(δ) Τις παράλιες πεδιάδες και κοιλάδες κατά μήκος των ακτών.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του μεσογειακού κλίματος της Κύπρου είναι το ζεστό και ξηρό καλοκαίρι
από τα μέσα του Μάη ως τα μέσα του Σεπτέμβρη, ο βροχερός αλλά ήπιος χειμώνας από τα μέσα
του Νοέμβρη ως τα μέσα του Μάρτη και οι δύο ενδιάμεσες μεταβατικές εποχές, το φθινόπωρο και
η άνοιξη.
Στη διάρκεια του καλοκαιριού η Κύπρος και γενικά η περιοχή της ανατολικής Μεσογείου βρίσκεται
κάτω από την επίδραση του εποχιακού βαρομετρικού χαμηλού, που έχει το κέντρο του στη
νοτιοδυτική Ασία. Αποτέλεσμα της επίδρασης αυτής είναι οι ψηλές θερμοκρασίες και ο καθαρός
ουρανός. Η βροχόπτωση είναι πολύ χαμηλή με μέση τιμή που δεν ξεπερνά το 5% της μέσης ολικής
βροχόπτωσης του χρόνου ολόκληρου.
Στη διάρκεια του χειμώνα η Κύπρος επηρεάζεται από το συχνό πέρασμα μικρών υφέσεων και
μετώπων που κινούνται στη Μεσόγειο με κατεύθυνση από τα δυτικά προς τα ανατολικά. Οι
καιρικές αυτές διαταραχές διαρκούν συνήθως από μια μέχρι τρεις μέρες κάθε φορά και δίνουν τις
μεγαλύτερες ποσότητες βροχής. Η συνολική μέση βροχόπτωση στους μήνες Δεκέμβρη, Γενάρη και
Φλεβάρη αντιστοιχεί περίπου με το 60% της βροχόπτωσης του χρόνου ολόκληρου.
Η οροσειρά του Τροόδους και σε μικρότερο βαθμό η οροσειρά του Πενταδακτύλου παίζουν
σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των μετεωρολογικών συνθηκών στις διάφορες περιοχές της
Κύπρου και στη δημιουργία τοπικών φαινομένων. Η παρουσία επίσης της θάλασσας που
περιβάλλει το νησί είναι αιτία δημιουργίας τοπικών φαινομένων στις παράλιες περιοχές.
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Δίκτυο Μετεωρολογικών Σταθμών
Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κοντινότεροι μετεωρολογικοί σταθμοί, στην περιοχή
μελέτης.
Πίνακας 18. Μετεωρολογικοί σταθμοί
Μετεωρολογικοί Σταθμοί
A/A

ΟΝΟΜΑ ΣΤΑΘΜΟΥ

1
2
3
4

Αλάσσα (Δημ. Σχ.)
Κουρής (Υδατοφρ.)
Ύψωνας
Πάνω Πολεμίδια
(Υδατοφρ.)
Απεσιά (Δημ. Σχ.)

5

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ
311
313
333
338

ΑΛΦΑΒ.
ΑΡΙΘΜΟΣ
3171
3746
8782
6261

ΥΨΟΜ.
(m)
340
220
80
120

ΒΟΡ. Γ.
ΠΛΑΤΟΣ
o
34 46'
o
34 43'
34o 42'
o
34 43'

ΑΝΑΤ. Γ.
ΜΗΚΟΣ
0
32 56'
0
32 55'
320 58'
0
32 59'

ΕΙ∆ΟΣ
ΣΤΑΘΜΟΥ
Βροχομε.
Κλιματολ.
Βροχομε.
Βροχομε.

347

0540

470

34o 47'

320 59'

Βροχομε.

Σχήμα 25. Δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών
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Θερμοκρασίες στην περιοχή
Η ανάλυση που παρουσιάζεται παρακάτω έχει γίνει με βάση τα δεδομένα της Μετεωρολογικής
Υπηρεσίας από το Μετεωρολογικό Σταθμό του Δημοτικού Κήπου Λεμεσού.
Πίνακας 19. Μέγιστη/ ελάχιστη Θερμοκρασία (Co) για τον μήνα Νοέμβριο 2012 με βάση τις
ημερήσιες μετρήσεις
Σταθμός Δημοτικού Κήπου Λεμεσού
Σύνολο
Μέση
Μέγιστη
Ελάχιστη

Μέγιστη
761,2
25,4
31,7
21,9

Ελάχιστη
484,5
16,2
21,0
12,0

Τα στοιχεία στο σταθμό του Δημοτικού κήπου είναι αποτέλεσμα μετρήσεων που πάρθηκαν για την
σειρά των ετών 1991-2005. Οι μέσες μηνιαίες θερμοκρασίες κατά την διάρκεια των χρόνων στην
περιοχή μελέτης κυμαίνονται από 13.1 – 28.0οC. Συγκεκριμένα οι χαμηλότερες θερμοκρασίες
παρουσιάστηκαν κατά τους μήνες Φεβρουάριο, Δεκέμβριο -1.0οC και 0.5 οC, αντίστοιχα. Οι
ψηλότερες κατά τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο 40.3 οC και 40,2 οC, αντίστοιχα.

Πίνακας 20. Μηνιαία Κλιματολογικά Στατιστικά Στοιχεία (1991 – 2005)
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Βροχόπτωση στη περιοχή
Η μέση βροχόπτωση πάνω από ολόκληρη την Κύπρο για το χρόνο ως σύνολο είναι περίπου 480 mm
(μέση τιμή για την περίοδο 1951-1980). Από τα στοιχεία που υπάρχουν η πιο χαμηλή βροχόπτωση
στην Κύπρο ήταν 182 mm κατά το υδρομετεωρολογικό έτος Οκτώβρης 1972 - Σεπτέμβρης 1973 και
η πιο ψηλή 759 mm το 1968-69.
Η επίδραση του ανάγλυφου της ξηράς πάνω στην κατανομή της βροχόπτωσης είναι σημαντική. Η
μέση ετήσια βροχόπτωση στις νοτιοδυτικές προσήνεμες περιοχές της οροσειράς του Τροόδους
αυξάνεται από 450 περίπου χιλιοστόμετρα στους πρόποδες σε 1,100 mm στην κορυφή του
Ολύμπου. Στις υπήνεμες πλαγιές η βροχόπτωση ελαττώνεται σταθερά κατεβαίνοντας προς τα
βόρεια και τα ανατολικά με τιμές μεταξύ 300 και 350 mm στην κεντρική πεδιάδα και τις πεδινές
νοτιοανατολικές περιοχές. Η οροσειρά του Πενταδακτύλου στο βόρειο τμήμα του νησιού προκαλεί
σχετικά μικρή αύξηση στη βροχόπτωση που φτάνει στα 550 mm στις κορυφογραμμές της.
Οι περισσότερες βροχές πέφτουν στην περίοδο από το Νοέμβρη μέχρι το Μάρτη. Την άνοιξη και το
φθινόπωρο οι βροχές είναι κυρίως τοπικές. Η βροχόπτωση του καλοκαιριού είναι πολύ χαμηλή, οι
βροχές έχουν συνήθως τοπικό χαρακτήρα και πέφτουν στις ορεινές περιοχές και στην κεντρική
πεδιάδα κατά τις πρώτες απογευματινές ώρες.
Χιονόπτωση συμβαίνει σπάνια στις πεδινές περιοχές και στην οροσειρά του Πενταδακτύλου,
συμβαίνει όμως συχνά κάθε χειμώνα σε περιοχές της οροσειράς του Τροόδους με υψόμετρο πάνω
από 1,000 μέτρα. Κατά μέσο όρο η πρώτη χιονόπτωση παρατηρείται μέσα στην πρώτη βδομάδα
του Δεκέμβρη και η τελευταία γύρω στα μέσα του Απρίλη. Το χιόνι δεν καλύπτει μόνιμα το έδαφος
σ΄όλη τη διάρκεια του χειμώνα, για αρκετές όμως βδομάδες στους πιο ψυχρούς μήνες του χρόνου
το ύψος του χιονιού είναι σημαντικό κυρίως στις βόρειες πλαγιές του Τροόδους. Μετά την
τελευταία χιονόπτωση το χιόνι μπορεί να εξακολουθήσει να καλύπτει το έδαφος στις επόμενες
δέκα μέχρι δεκαπέντε μέρες.
Τα στοιχεία βροχόπτωσης είναι αποτέλεσμα της ετήσιας ανάλυσης μετρήσεων για τα έτη 19912005 από τον Δημοτικό Κήπο Λεμεσού. Η συνολική μηνιαία βροχόπτωση για το χρόνο είναι 407.5
mm. Το υψηλότερο επίπεδο βροχόπτωσης παρουσιάστηκε κατά το μήνα Δεκέμβριο 304.1 mm και
το χαμηλότερο κατά τους μήνες Μάρτιο, Μάϊο, Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
0.00 mm.
Πίνακας 21. Βροχόπτωση για την περίοδο 1991-2005
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Άνεμοι στην περιοχή
Στην περιοχή της ανατολικής Μεσογείου οι γενικοί άνεμοι είναι κυρίως ελαφροί ως μέτριοι δυτικοί
ή νοτιοδυτικοί το χειμώνα και βόρειοι ή βορειοδυτικοί το καλοκαίρι. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι είναι
σπάνιοι. Στις διάφορες περιοχές της Κύπρου οι γενικοί άνεμοι τροποποιούνται από τους τοπικούς
ανέμους. Οι τοπικοί αυτοί άνεμοι είναι οι θαλάσσιες και απόγειες αύρες στις παράλιες περιοχές και
οι αναβατικοί και καταβατικοί άνεμοι στις ορεινές περιοχές.
Οι θαλάσσιες και απόγειες αύρες οι οποίες παρατηρούνται σε παράλιες περιοχές μπορούν να
γίνουν αισθητές σε απόσταση μέχρι και 35 περίπου χιλιόμετρα από την παραλία. Αυτό το σύστημα
κυκλοφορίας του αέρα οφείλεται βασικά στη διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ της ξηράς από τη μια
και του νερού της θάλασσας από την άλλη, που δημιουργεί διαφορές στην ατμοσφαιρική πίεση
πάνω από την ξηρά και τη θάλασσα. Τα αντίστοιχα φαινόμενα στις ορεινές περιοχές είναι οι
αναβατικοί άνεμοι (αύρες των κοιλάδων) την ημέρα και οι καταβατικοί άνεμοι (αύρες των ορέων)
τη νύχτα. Και σ΄ αυτή την περίπτωση η αιτία της δημιουργίας των τοπικών αυτών ανέμων είναι ο
διαφορετικός βαθμός θέρμανσης ή ψύξης γειτονικών περιοχών.
Οι θαλάσσιες αύρες στις παράλιες περιοχές και οι αναβατικοί άνεμοι στις ορεινές περιοχές έχουν
τη μεγαλύτερή τους ένταση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ οι απόγειες αύρες στις παράλιες
περιοχές και οι καταβατικοί άνεμοι στις ορεινές περιοχές έχουν τη μεγαλύτερή τους ένταση κατά
τους μήνες του χειμώνα. Όσον αφορά την ταχύτητα οι άνεμοι στην περιοχή της Κύπρου είναι
κυρίως ελαφροί ως μέτριοι. Οι ισχυροί άνεμοι με ταχύτητα 24 κόμβων και πάνω είναι μικρής
διάρκειας και συμβαίνουν σε περιπτώσεις μεγάλης κακοκαιρίας. Οι πολύ ισχυροί άνεμοι (ταχύτητα
ανέμου 34 κόμβοι και πάνω) είναι σπάνιοι και συμβαίνουν κυρίως στις προσήνεμες περιοχές όταν
επηρεάζουν την Κύπρο συστήματα με πολύ χαμηλές πιέσεις. Πολύ σπάνια επίσης συμβαίνουν
ανεμοστρόβιλοι πάνω από θάλασσα ή πάνω από ξηρά με διάμετρο περίπου 100 μέτρα.
Η συχνότερη κατεύθυνση του ανέμου στην περιοχή μελέτης είναι νότια και η μέση ετήσια ταχύτητα
του ανέμου στην περιοχή μελέτης κυμαίνεται στα 4-6 m/s.

Σχήμα 26. Μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου σε m/s στα 10m.
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Ηλιοφάνεια
Στην Κύπρο σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού η ηλιοφάνεια είναι κατά μέσο όρο 11,5 ώρες την
ημέρα, ενώ κατά τους μήνες Δεκέμβριο και Ιανουάριο που έχουμε την μεγαλύτερη νέφωση, η
διάρκεια της ηλιοφάνειας ελαττώνεται μόνο στις 5,5 ώρες την ημέρα. Ακόμη και στις πιο ψηλές
περιοχές του Τροόδους κατά τους χειμερινούς μήνες με πολύ μεγάλη νέφωση, η μέση ηλιοφάνεια
είναι περίπου 4 ώρες την ημέρα και στους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο η τιμή αυτή φτάνει τις 11 ώρες. Η
μεγαλύτερη δυνατή διάρκεια ηλιοφάνειας (δηλαδή από την ανατολή μέχρι τη δύση του ηλίου) στην
Κύπρο κυμαίνεται από 9,8 ώρες την ημέρα τον Δεκέμβριο και σε 14,5 ώρες την ημέρα τον Ιούνιο.
6.3.6. Ποιότητα της ατμόσφαιρας
Από το τέλος του 19ου αιώνα, και ειδικά κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, το πρόβλημα της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στις αναπτυγμένες χώρες χαρακτηριζόταν από ψηλές συγκεντρώσεις
καπνού και διοξειδίου του θείου, που προερχόταν από την καύση των ορυκτών καυσίμων όπως το
κάρβουνο.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 20ου αιώνα, οι σχετικές με την κυκλοφοριακή κίνηση
εκπομπές εμφάνισαν αυξανόμενες απειλές στην ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα, σε συνδυασμό
με τις εκπομπές ρύπων που προέρχονται από το βιομηχανικό τομέα. Καθώς η πλειοψηφία του
πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαμένει σε πόλεις και ο αριθμός των οχημάτων που
κυκλοφορούν έχει αυξηθεί ραγδαία, τα οχήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο σε προβλήματα
διαχείρισης της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα.
Τα αυτοκίνητα εκπέμπουν διάφορους ρύπους στην ατμόσφαιρα, όπως μονοξείδιο του άνθρακα
(CO), νιτρικά οξείδια (NOx), οργανικές πτητικές ενώσεις (VOCs) και αιωρούμενα σωματίδια (ΑΣ).
Ακόμα και μετά τις σημαντικές βελτιώσεις στα καύσιμα και στην τεχνολογία που χρησιμοποιείται
για τις μηχανές των αυτοκινήτων, τα προβλήματα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης που σχετίζονται με
την κυκλοφοριακή κίνηση παίρνουν ανησυχητικές διαστάσεις παγκοσμίως.
Επιπλέον με τη χημική αντίδραση των οξειδίων του αζώτου με το οξυγόνο της ατμόσφαιρας (Ο2)
στην παρουσία των πτητικών οργανικών ενώσεων και την επίδραση του ηλιακού φωτός παράγεται
το όζον(Ο3) που χαρακτηρίζεται ως δευτερογενής ρύπος. Το όζον έχει συνήθως ψηλότερη τιμή
μακριά από τα κέντρα των πόλεων.
Στην Κύπρο, όπως και στην υπόλοιπη Ευρώπη οι διάφοροι ρύποι για τους οποίους έχουν τεθεί
οριακές τιμές αναφέρονται ακολούθως:
• Νιτρικά οξείδια (NOx)
• Διοξείδιο του θείου (SO2)
• Όζον (O3)
• Μονοξείδιο του άνθρακα (CO)
• Σκόνη (που παρουσιάζεται στα αιωρούμενα σωματίδια, ΑΣ10, ΑΣ2.5)
• Βενζόλιο (C6H6)
• Μόλυβδος (Pb)
• Κάδμιο (Cd)
• Αρσενικό (As)
• Νικέλιο (Ni)
• Πολυκυκλικοί Αρωματικοί Υδρογονάνθρακες (PAH)
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Οι ηλεκτροπαραγωγοί σταθμοί και άλλες βιομηχανίες είναι οι πρωτεύουσες πηγές παραγωγής
νιτρικών οξειδίων και διοξειδίου του θείου, αν και η κυκλοφοριακή κίνηση συμβάλλει ουσιαστικά
στην παραγωγή των νιτρικών οξειδίων και των αιωρούμενων σωματιδίων. Το βενζόλιο είναι ένας
ρύπος που συνδέεται άμεσα με την κυκλοφοριακή κίνηση, όπως και το μονοξείδιο του άνθρακα.
Επιπλέον, σημαντικό πρόβλημα στην Κύπρο παρουσιάζει το όζον στην κατώτερη ατμόσφαιρα,
ειδικά στις περιοχές που έχουν ψηλό υψόμετρο, όπως το Τρόοδος. Οι πηγές παραγωγής του
όζοντος είναι κυρίως η διασυνοριακή ρύπανση από γειτονικές χώρες.
Οι ψηλότερες συγκεντρώσεις συνήθως παρατηρούνται ως συνέπεια των εκπομπών στην κατώτερη
ατμόσφαιρα και των μετεωρολογικών και τοπογραφικών παραμέτρων, οι οποίες συντείνουν στην
συσσώρευση των ατμοσφαιρικών ρύπων λόγω του περιορισμού της διάχυσης και αραίωσης.
Η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα στην Κύπρο είναι γενικά καλή, με εξαίρεση επεισόδια
ρύπανσης που κυρίως αφορούν υπερβάσεις των οριακών τιμών στα αναπνεύσιμα σωματίδια και
κάποια άλλα από αυξημένες τιμές όζοντος. Όσον αφορά τα αιωρούμενα σωματίδια πολλές από τις
ημερήσιες υπερβάσεις οφείλονται σε διασυνοριακή μεταφορά σκόνης.
Στην Κύπρο υπάρχουν τρεις κατηγορίες περιοχών, όπου τα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης που
οφείλονται κυρίως στην κυκλοφορία (διοξείδιο του αζώτου και βενζόλιο) φθάνουν σε μέσες τιμές
υψηλότερες από το άνω όριο εκτίμησης αλλά ακόμη και από τις μελλοντικές οριακές τιμές
ποιότητας αέρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση:
• Τμήματα πόλεων με υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο, όπως η Λεωφόρος Μακαρίου στη Λευκωσία
• Περιοχές πόλεων με χαμηλό ρυθμό φυσικής ανανέωσης του αέρα, (περιοχές αστικού
υποβάθρου και εμπορικών δραστηριοτήτων, όπως η Δημοτική Αγορά της Λάρνακας)
• Συνδυασμός των παραπάνω, δηλαδή περιοχές με υψηλή κυκλοφοριακή φόρτιση και χαμηλό
ρυθμό φυσικής ανανέωσης του αέρα
Μία αναλυτική μελέτη που εκπονήθηκε την περίοδο 2002/2003 συνέκρινε τα επίπεδα
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην Κύπρο με την κατάσταση σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα
αποτελέσματα της μελέτης αυτής κατέδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα
των Κυπριακών πόλεων είναι σχετικά υψηλές, σε σχέση με την μέση κατάσταση σε πόλεις της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Έχει ενδιαφέρον να σημειωθεί ότι σε σχέση με το όζον, εμφανίζονται υψηλές συγκεντρώσεις σε
περιοχές με υψηλό υψόμετρο όπως το όρος Τρόοδος, γεγονός που μεθερμηνεύεται ως ρύπανση
που δεν δημιουργήθηκε στην Κύπρο αλλά μεταφέρθηκε εδώ, μέσω διασυνοριακής μεταφοράς.
Αντιθέτως, εντός του αστικού ιστού το όζον στην Κύπρο εμφανίζει γενικά χαμηλές τιμές, εξαιτίας
της καταστροφής του κατά την χημική αντίδρασή του με πρωτογενείς ρύπους που προέρχονται
κυρίως από την κυκλοφορία.
Στην Κύπρο τα όρια της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα καθορίζονται από τον νόμο (Ν. 188(Ι) /
2002).
Με βάση τις μετρήσεις, από την μονάδα μέτρησης της ποιότητας του αέρα, στο Ζύγι, για την
περίοδο 2004-2005 προκύπτουν τα παρακάτω αποτελέσματα.
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Πίνακας 22. Συγκεντρωτικός πίνακας αποτελεσμάτων μετρήσεων ποιότητας ατμοσφαιρικού αέρα
την περίοδο 2004 - 2005
Χρονική Περίοδος
Οριακή Τιμή (μg/m3)
Ζύγι
Μέσης Τιμής
2004
2005
PM10
1 έτος
40
46,6
43,1
24ώρες
50
465,6
217,5
SO2
1 έτος
20(1)
10,5
11,4
24 ώρες
125
78,3
183,1
1 ώρα
350
334,6
981,7
(4)
NO2
1 έτος
40
15,3
18,6
1 ώρα
200
96,3
109,3
NOX
1 έτος
30(1)
19,9
22
O3
8 ώρες
120(2)
1 ώρα
180(3)
139,6
128
CO
8 ώρες
10000
279
521
Οι τιµές που αναγράφονται για τα όρια της 1 ώρας, των 8 ωρών και των 24 ωρών είναι οι µέγιστες
τιµές του έτους
(1)
Aφορούν την προστασία της βλάστησης/οικοσυστηµάτων.
(2)
Τιµή στόχος για το 2010
(3)
Όριο ενηµέρωσης πληθυσµού
(4)
Ισχύει από την 1.1.2010

Ρύπος

Πίνακας 23. Αριθμός υπερβάσεων οριακών τιμών, τιμών στόχων και ορίων ενημέρωσης
πληθυσμού κατά την περίοδο 2004-2005
Ρύπος
PM10
SO2
NO2
O3
CO

Χρονική Περίοδος
Μέσης Τιμής
24ώρες
1 ώρα
24ώρες
1 ώρα
1 ώρα
8 ώρες
8 ώρες

Οριακή Τιμή
(μg/m3)
50
350
125
200
180
120
10000

Αριθμός Επιτρεπόμενων
Υπερβάσεων Ανά Έτος
35
24
3
18
0
0
0

2004
135
0
0
0

0

Ζύγι

2005
98
12
1
0

0

Κατά τη διάρκεια του Χειμώνα υψηλά επίπεδα ρύπανσης διοξειδίου του αζώτου (NO2) δύνανται να
παρατηρηθούν σε πόλεις και τα περίχωρά τους. Έτσι, σχετικά υψηλές τιμές μπορούν να
παρατηρηθούν στη Λευκωσία, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ευστάθειας ή και ατμοσφαιρικών
αναστροφών, τυπικών ατμοσφαιρικών χαρακτηριστικών κατά τη διάρκεια ψυχρών περιόδων. Με
βάση τον παρακάτω χάρτη στα κέντρα των πόλεων Λευκωσίας, Λεμεσού και Λάρνακας,
παρατηρούνται επίπεδα συγκεντρώσεων NO2 της τάξης των 40-54 μg/m3.
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Σχήμα 27. Μέσος όρος συγκεντρώσεων NO2 κατά την διάρκεια του χειμώνα
Η σημαντικότερη πηγή διοξειδίου του θείου είναι το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της
Κερύνειας στη βόρεια ακτή, και του Βασιλικού, της Μονής και της Δεκέλειας στην νότια ακτή.
Αθροιστικά συνεπάγονται τιμές συγκεντρώσεων από 8 έως 12 µg/m³ στην γειτονική σε αυτά
περιοχή τους, (κίτρινο χρώμα), ενώ μπορούν να φτάσουν και τιμές της τάξης των 20 µg/m³
(πορτοκαλί) στην περίπτωση των μονάδων Μονής και Βασιλικού.

Σχήμα 28. Συγκεντρώσεις SO2 κατά την καλοκαιρινή περίοδο
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Πίνακας 24. Σύγκριση σε σχέση με συγκεντρώσεις διοξειδίου του αζώτου
(Μέσες ετήσιες τιμές συγκεντρώσεων: Κύπρος, 2002/2003; Ευρωπαϊκές Πόλεις, 2001)

75

(NO2)

Πίνακας 25. Σύγκριση σε σχέση με συγκεντρώσεις διοξειδίου του
(Μέσες ετήσιες τιμές συγκεντρώσεων: Κύπρος, 2002/2003; Ευρωπαϊκές Πόλεις)
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θείου

SO2

Πίνακας 26. Σύγκριση σε σχέση με συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων (PM10)
(Μέσες ετήσιες τιμές συγκεντρώσεων: Κύπρος, 2002/2003; Ευρωπαϊκές Πόλεις)
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6.3.7. Αισθητική τοπίου
Το τεμάχιο στο οποίο θα εγκατασταθεί η μονάδα περιβάλλεται από δραστηριότητες βαριάς
βιομηχανίας και κατ’ επέκταση δεν επηρεάζεται η αισθητική του τοπίου.
6.3.8. Χλωρίδα και πανίδα
Στα πλαίσια της μελέτης αυτής αξιολογήθηκαν τα οικολογικά χαρακτηριστικά του τεμαχίου, στο
οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο. Η αξιολόγηση έχει στόχο να συλλέξει πληροφορίες αναφορικά
με τους τύπους οικοτόπων, τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής στην οποία προτείνεται να γίνει
το έργο αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Τον μήνα Ιούλιο πραγματοποιήθηκαν επιτόπιες
επισκέψεις στη θέση εγκατάστασης του Φ/Β πάρκου και τα στοιχεία που παρατηρήθηκαν
παρουσιάζονται αναλυτικά πιο κάτω.
Στο υπό μελέτη τεμάχιο δεν παρατηρήθηκαν στοιχεία χλωρίδας ή πανίδας αλλά για την ευρύτερη
περιοχή έχουμε τα παρακάτω δεδομένα.
Καθεστώς προστασίας
Το υπό μελέτη τεμάχιο δεν εντάσσεται στις περιοχές του Δικτύου Φύση 2000 για Τόπους Κοινοτικής
Σημασίας (ΤΚΣ) και για Ζώνες Ειδικής Προστασίας (ΖΕΠ), σύμφωνα με τις οδηγίες 92/43/ΕΚ και
2009/147/ΕΚ αντίστοιχα. Σε απόσταση όμως 3,5 km, βόρεια του υπό μελέτη τεμαχίου, εντοπίζεται
το σύνορο των κοινοτήτων Άλασσας και Λιμνάτη το οποίο εντάσσεται στο Δίκτυο Φύση 2000 με τον
κωδικό CY5000006 και ορίζεται ως Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ). Η προστατευόμενη περιοχή
καλύπτει περίπου το 35% - 40% της συνολικής εκτάσεως, της κοινότητας Λιμνάτη.

Σχήμα 29. Η υπό μελέτη περιοχή σε σχέση με την περιοχή ΤΚΣ του Δικτύου Φύση 2000.
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Σχήμα 30. Κοιλάδα Λιμνάτη, περιόχη Δικτύου Φύση 2000 με κωδικό CY5000006 και χαρακτηρισμό
Τόπος Κοινοτικής Σημασίας (ΤΚΣ).
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Χλωρίδα
Στην κοιλάδα του Λιμνάτη και σε τμήμα της ευρύτερης περιοχής παρατηρούνται τα παρακάτω είδη
χλωρίδας.
Πίνακας 27. Κατάλογος χλωρίδας
Επιστημονικό όνομα
Onopordum cyprium
Anthemis tricolor
Allium willeanum
Teucrium divaricatum ssp.
Canescens
Onosma fruticosa
Arabis purpurea
Sedum cyprium
Teucrium micropodioides
Helianthemum obtusifolium
Dianthus strictus ssp. Troodi
Cyclamen cyprium
Carlina involucrata ssp.
Cyprica
Asperula cypria
Barlia robertiana
Ophrys fusca
Orchis quadripunctata
Ophrys sphegodes

Πληθυσμός
P*
P
P
P

Κίνητρο Προστασίας
B**
B
B
B

P
P
P
P
P
P
P
P

B
B
B
B
B
B
B
B

P
P
P
P
P

B
C***
C
C
C

P* (permanent - μόνιμος) : Προσδιορίζει τον πληθυσμό
B** (endemics - ενδημικό) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας
C*** (international conventions – διεθνείς συνθήκες) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας

Πίνακας 28. Τύποι βιοτόπων στην κοιλάδα του Λιμνάτη
Κωδικός
3290
5420

Περιγραφή
Περιοδική ροή μεσογειακών ποταμών
Sarcopoterium spinosum phryganas

Κάλυψη %
1
4

(Cisto Micromerietea)

6220
92C0
92D0
9320
93A0
9540
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Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά
Δάση με Platanus Orientalis
Νότια παρόχθια δάση (Nerio – Tamaricetea)
Εκτάσεις ελαιοκαλλιέργειας και χαρουπιάς
Δασικές συστάδες της Quercus infectoria
Μεσογειακά πευκοδάση με ενδημικά είδη πεύκης

1
3
2
51
1
5

Πανίδα
Στην κοιλάδα του Λιμνάτη και στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται τα παρακάτω είδη πανίδας.
Θηλαστικά
Στην ευρύτερη περιοχή μελέτης υπάρχουν είδη θηλαστικών τα οποία είναι κοινά στο μεγαλύτερο
μέρος της Κύπρου.
Πίνακας 29. Θηλαστικά της ευρύτερης περιοχής
Επιστημονικό όνομα
Vulpes vulpes indutus
Hemiechinus auritus dorotheae

Πληθυσμός Κίνητρο Προστασίας
P*
B**
P
B

P* (permanent - μόνιμος) : Προσδιορίζει τον πληθυσμό
B** (endemics - ενδημικό) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας

Πτηνά
Στην ευρύτερη περιοχή παρατηρούνται τα παρακάτω πτηνά.
Πίνακας 30. Πτηνά της ευρύτερης περιοχής
Κωδικός
A096
A206
A208
A214
A218
A244
A250
A288
A289
A330
A361
A363
A364
A366
A411

Επιστημονικό όνομα
Falco tinnunculus
Columba livia
Columba palumbus
Otus scops cyprius
Athene noctua
Galerida cristata
Ptyonoprogne rupestris
Cettia cetti
Cisticola juncidis
Parus major
Serinus serinus
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis cannabina
Alectoris chukar

Πληθυσμός Κίνητρο Προστασίας
P*
C**
P
C
P
D***
P
B****
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C

P* (permanent - μόνιμος) : Προσδιορίζει τον πληθυσμό
C** (international conventions – διεθνείς συνθήκες) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας
D*** (other reasons – άλλοι λόγοι) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας
B**** (endemics - ενδημικό) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας
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Πίνακας 31. Λίστα πτηνών που εντάσσονται στο Annex I της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ
Κωδικός Επιστημονικό
όνομα
A229
A255
A029
A024
A081
A231
A026
A447
A338
A177
A246
A094
A468
A307
A440

Alcedo atthis
Anthus campestris
Ardea purpurea
Ardeola ralloides
Circus aeruginosus
Coracias garrulous
Egretta garzetta
Emberiza caesia
Lanius collurio
Larus minutes
Lullula arborea
Pandion haliaetus
Sylvia melanothorax
Sylvia nisoria
Sylvia rueppelli

Πληθυσμός
κάτοικος αποδημητικά
αναπαραγωγής διαχείμασης στάσης
R***
R
C
R
C
C**
R
C
R
C
C
V****
P*
R
R

P* (permanent - μόνιμος) : Προσδιορίζει τον πληθυσμό
C** (common – σύνηθες) : Προσδιορίζει την πληθώρα
R*** (rare – σπάνια) : Προσδιορίζει την πληθώρα
V**** (very rare – πολύ σπάνια) : Προσδιορίζει την πληθώρα

Αμφίβια
Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκουν καταφύγιο τα εξής είδη αμφίβιων
Πίνακας 32. Αμφίβια που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή
Κωδικός Επιστημονικό όνομα
Hyla savignyi
1201
Bufo viridis
1212
Rana ridibunda

Πληθυσμός Κίνητρο Προστασίας
P*
C**
P
C
P
C

P* (permanent - μόνιμος) : Προσδιορίζει τον πληθυσμό
C** (international conventions – διεθνείς συνθήκες) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας
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Ερπετά
Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκουν καταφύγιο τα εξής είδη ερπετών.
Πίνακας 33. Ερπετά που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή
Κωδικός Επιστημονικό όνομα
Ophisops elegans schlueteri
Laudakia stellio cypriaca
Telescopus fallax cyprianus
Lacerta laevis troodica
Eumeces schneideri
Chamaeleo chamaeleon recticrista
Acanthodactylus schreiberi
Vipera lebetina
Mabuya vittata
Hemidactylus turcicus
Malpolon monspessulanus
Typhlops vermicularis
1228
Cyrtopodion kotschyi
1280
Coluber jugularis
1285
Coluber nummifer

Πληθυσμός Κίνητρο Προστασίας
P*
B**
P
B
P
B
P
B
P
C***
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C
P
C

P* (permanent - μόνιμος) : Προσδιορίζει τον πληθυσμό
B** (endemics - ενδημικό) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας
C*** (international conventions – διεθνείς συνθήκες) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας

Έντομα
Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκουν καταφύγιο τα εξής είδη εντόμων
Πίνακας 34. Έντομα που απαντώνται στην ευρύτερη περιοχή
Επιστημονικό όνομα
Glaucopsyche paphos
Aurigena susannae
Axinopalpis barbarae consoprinus
Cephalostenus alziari
Chazara briseis larnacana
Entomogonus obtusus
Euryalea picipennis
Anthobium baudii
Acmaeodera ottomana confluens
Eupholidoptera cypria
Anthaxia nupta confinata
Anthaxia hozaki
Anthaxia griseocuprea
Anthaxia brevis cypriota
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Πληθυσμός
P*
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

Κίνητρο Προστασίας
B**
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

Anoxia cypria
Ameles cypria
Grammoptera baudii
Acmaeoderella flavofasciata placida
Cetonischema speciosa marchei
Acmaeodera flavolineata cypricola
Acmaeodera crinita perrinella
Agrilus gianassoi
Scopaeus flavofasciatus
Peripontius ingridae
Hipparchia pellucida cypriensis
Procrustes anatolicus cypricus
Maniola cypricola
Onychogomphus forcipatus cypricus
Raiboscelis cyprius
Potosia ikonomowi
Stenopterus similatus mehli
Trichoferus georgioui
Zerynthia cerisyi cypria
Trithemis festiva cyprica
Trichoferus antonioui
Hyponephele lupina cypriaca
Hipparchia syriaca cypriaca
Tentyria cypria
Anthaxia lucens phoenica
Pelopidas thrax
Pendoton bidens sulcifrons
Pimelia bajula
Cerambyx welensi
Prinobius myardi
Rhesus serricolis
Acmaeodera guillebeaui
Purpuricenus longevittatus nudicolis
Trachyderma philistine
Sphodromantis viridis
Orthetrum chrysostigma
Charaxes jasius
Stenosis sulcata
Acmaeodera quadrizonata
Zizeeria karsandra
Empusa fasciata
Lycaena thersamon
Anthaxia perrini
Cryptalus parreysi
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P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
D***
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D
D

Chilades trochylus
Libelloides macaronius
Helladia millefolii alziari
Cardiophorus sacratus
Broscus nobilis
Mesoprionus besikanus
Bubas bubaloides

P
P
P
P
P
P
P

P* (permanent - μόνιμος) : Προσδιορίζει τον πληθυσμό
B** (endemics - ενδημικό) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας
D*** (other reasons – άλλοι λόγοι) : Προσδιορίζει τον λόγο προστασίας
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D
D
D
D
D
D
D

7.

Επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία

7.1.

Περίληψη

Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενο κεφάλαιο σκοπός της ΜΕΕΠ είναι ο εντοπισμός και η
αξιολόγηση των αρνητικών και θετικών επιπτώσεων που δύναται να προκύψουν από την
κατασκευή και λειτουργία της μονάδας ηλεκτροπαραγωγής από πυρόλυση ελαστικών. Οι
επιπτώσεις είναι αποτέλεσμα της τεχνολογίας που θα χρησιμοποιηθεί, των υλικών κατασκευής του
έργου, των υλικών που θα χρησιμοποιούνται κατά την λειτουργία της μονάδας και του τρόπου
συντήρησης της μονάδας.

7.2.

Έδαφος

Το προτεινόμενο έργο κατά την κατασκευή και λειτουργία του δεν θα έχει σημαντικές επιδράσεις
στο έδαφος. Οι επιπτώσεις στο έδαφος κατά το κατασκευαστικό στάδιο αφορούν τα
γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά, λόγω των εκσκαφών και επιχωματώσεων της επιφάνειας του
εδάφους, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η κατασκευή του οικοδομήματος. Επίσης αφορούν την
πιθανότητα απόρριψης στερεών μη-επικινδύνων αποβλήτων (οικοδομικά υλικά, συσκευασίες
εξοπλισμού) καθώς και επικινδύνων στερεών αποβλήτων (δοχεία καυσίμων, μηχανέλαιων κτλ.) και
υγρών χημικών αποβλήτων (μηχανέλαια και καύσιμα από την λειτουργία και συντήρηση των
οχημάτων και του εξοπλισμού του εργοταξίου). Κατά το στάδιο λειτουργίας, οι επιπτώσεις στο
έδαφος έχουν να κάνουν με την διαχείριση των αποβλήτων από την εκάστοτε εργασία.
Πίνακας 35. Επιπτώσεις στο έδαφος από το προτεινόμενο έργο
α) Αστάθεια του εδάφους
β) Αλλαγή των γεωλογικών σχηματισμών του εδάφους
γ) Αλλαγές στην τοπογραφία ή στην ανάγλυφη μορφή της επιφάνειας
του εδάφους
δ) Διασπάσεις, μετατοπίσεις, συμπιέσεις ή υπερκαλύψεις του
επιφανειακού στρώματος του εδάφους
ε) Καταστροφή, επικάλυψη ή αλλαγή οποιουδήποτε μοναδικού
γεωλογικού ή φυσικού χαρακτηριστικού
στ) Αλλαγές στην εναπόθεση ή διάβρωση που μπορούν να αλλάξουν την
κοίτη ενός ποταμού ή ρυακιού ή τον πυθμένα της θάλασσας ή
οποιουδήποτε κόλπου, ορμίσκου ή λίμνης
ζ) Έκθεση ανθρώπων ή περιουσιών σε γεωλογικές καταστροφές όπως
σεισμούς, κατολισθήσεις, καθιζήσεις ή άλλα παρόμοια φαινόμενα

7.3.

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

-

-

Χ

-

-

Χ

Χ

-

-

Χ

-

-

-

-

Χ

-

-

Χ

-

-

Χ

Ποιότητα της ατμόσφαιρας

7.3.1. Εκπομπές κατά το στάδιο κατασκευής
Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών αναμένεται η δημιουργία σκόνης, από τα
μηχανήματα κατασκευής, τις εργασίες φόρτωσης και εκφόρτωσης των δομικών υλικών και την
διακίνηση οχημάτων. Επίσης θα υπάρξει για μικρή χρονική περίοδο (κατασκευαστικό στάδιο)
αύξηση της συγκέντρωσης αέριων ρύπων στην ατμόσφαιρα, από τα δρομολόγια των οχημάτων.
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Επίσης κατά το στάδιο λειτουργίας της μονάδας θα προκύψουν αέριοι ρύποι, από την πυρόλυση
των ελαστικών και την ηλεκτροπαραγωγή. Λόγω των οικολογικών προδιαγραφών που θα
τηρούνται, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία θα είναι αμελητέες.
Δεδομένου του τύπου των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν και των δρομολογίων που θα
πραγματοποιηθούν προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες.
Πίνακας 36. Δρομολόγια οχημάτων και αιτία διακίνησης
Δρομολόγια
4
358
40
325
10
40

Όχημα
Φορτηγό
Φορτηγό (12m3)
Φορτηγό
Φορτηγό
Εκσκαφέας
Ιδιωτικό όχημα

Αιτία διακίνησης
Μεταφορά πλαισίων και βάσεων
Μεταφορά μπετόν
Μεταφορά δομικών υλικών
Μεταφορά χωματουργικών
Μεταφορά προσωπικού

Πίνακας 37. Συντελεστές αέριων εκπομπών ανά τύπο οχήματος
Τύπος
οχήματος
Φορτηγό
Ιδιωτικό
όχημα
Εκσκαφέας

Αριθμός
Κατανάλωση
δρομολογίων
καυσίμου
(l/km)
727
0.35
40
0.10
10

Εκπομπές
CO2
(gr/km)
954
300

Εκπομπές
CO (gr/km)

712

0.26

0.24
0.08

Εκπομπές
NOx
(gr/km)
0.99
0.31

Εκπομπές
PM
(gr/km)
0.09
0.04

0.18

0.74

0.06

Πίνακας 38. Κατανάλωση καυσίμων και αέριες εκπομπές
Τύπος
οχήματος
Φορτηγό

Διανυόμενα
χιλιόμετρα*
14540

Κατανάλωση
καυσίμου (l)
5089

Εκπομπές
CO2 (kg)
13871

Εκπομπές
CO (kg)
3.5

Εκπομπές
NOx (kg)
14.4

Εκπομπές
PM (kg)
1.31

Ιδιωτικό
όχημα
Εκσκαφέας

800

80

240

0.1

0.2

0.03

200

52

142

0.0

0.1

0.01

Σύνολο

15540

5221

14254

3.6

14.8

1.35

*Τα διανυόμενα χιλιόμετρα αφορούν την απόσταση Λεμεσός – Βιομηχανική περιοχή Ύψωνα
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7.3.2. Εκπομπές κατά το στάδιο λειτουργίας
Εκπομπές από τις μεταφορές ελαστικών
Σχετικά με το στάδιο λειτουργίας της μονάδας πυρόλυσης, προκύπτουν δυο σενάρια εκπομπής
αέριων ρύπων με βάση την ποσότητα των ελαστικών που θα πυρολύονται σε ημερήσια συχνότητα .
Πίνακας 39. Κατανάλωση καυσίμων και αέριες εκπομπές για μεταφορά 180 t ελαστικών
Τύπος
οχήματος
Φορτηγό

Διανυόμενα
χιλιόμετρα*
1440

Κατανάλωση
καυσίμου (l)
504

Εκπομπές
CO2 (kg)
1374

Εκπομπές
CO (kg)
0.3

Εκπομπές
NOx (kg)
1.4

Εκπομπές
PM (kg)
0.13

*Τα διανυόμενα χιλιόμετρα αφορούν μια μέση απόσταση 60 km
Πίνακας 40. Κατανάλωση καυσίμων και αέριες εκπομπές για μεταφορά 240 t ελαστικών
Τύπος
οχήματος
Φορτηγό

Διανυόμενα
χιλιόμετρα*
1920

Κατανάλωση
καυσίμου (l)
672

Εκπομπές
CO2 (kg)
1832

Εκπομπές
CO (kg)
0.5

Εκπομπές
NOx (kg)
1.9

Εκπομπές
PM (kg)
0.17

*Τα διανυόμενα χιλιόμετρα αφορούν μια μέση απόσταση 60 km
Εκπομπές από τα συστήματα πυρόλυσης και ηλεκτροπαραγωγής
Όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο στην μονάδα κατά τα στάδια της πυρόλυσης και
της ηλεκτροπαραγωγής θα έχουμε εκπομπές αέριων ρύπων.
Σε αυτή την ενότητα εξετάζεται το αποτέλεσμα των εκπομπών με βάση τους παρακάτω
παράγοντες:
• Ύψος φουγάρων
• Διάμετρος φουγάρων
• Ταχύτητα ανέμου
• Κατεύθυνση ανέμου
• Θερμοκρασία καυσαερίων
• Θερμοκρασία περιβάλλοντος
• Συγκέντρωση ρύπων
Φουγάρα
Για την ομαλή λειτουργία της μονάδας κρίνεται απαραίτητη η τοποθέτηση φουγάρων για τις αέριες
εκπομπές από τα συστήματα της πυρόλυσης και της ηλεκτροπαραγωγής.
Συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί μια κεντρική καμινάδα και εντός θα βρίσκονται τρία φουγάρα. Ένα
της πυρόλυσης και δύο της ηλεκτροπαραγωγής. Τα τρία φουγάρα θα έχουν 30 m ύψος και η
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διάμετρός τους θα είναι 0,6 m (πυρόλυσης) και 1,10 m (ηλεκτροπαραγωγής). Συγκεντρωτικά
παρουσιάζονται ορισμένα στοιχεία στους πίνακες που ακολουθούν.
Πίνακας 41. Χαρακτηριστικά φουγάρων και αέριες εκπομπές

Μέσος ρυθμός ροής μάζας
(kg/h)
Ρυθμός ροής μάζας
(kg/day)
Μέσος ρυθμός
ογκομετρικής ροής (m3/h)
Ύψος φουγάρου (m)
Διάμετρος φουγάρου (m)
Θερμοκρασία αέριων
εκπομπών (⁰C)
Ταχύτητα αέριων
εκπομπών (m/s)
NOx as NO2 (g/s)
SO2 (g/s)
CO (g/s)

ΜΟΝΑΔΑ
ΠΥΡΟΛΥΣΗΣ
Φουγάρο
Πυρόλυσης
180 t/d
240 t/d

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Φουγάρο 1

Φουγάρο 2

60480

14250

19000

60480

342000

456000

1451520

20358
30
0.6

26465
30
0.6

85530
30
1.1

85530
30
1.1

250

250

250

250

20
0.29
0.05
0.17

26
0.37
0.07
0.22

25
0.48
0.24
0.24

25
0.48
0.24
0.24

Total

120960

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΟΝΑΔΑΣ
Φουγάρο
Πυρόλυσης
180 t/d 240 t/d
135210

1451520 2903040 3245040 3359040
171060

191418

197525

0.96
0.48
0.48

1.24
0.53
0.64

1.33
0.54
0.70

Σημείωση: 1) Η ποσότητα των 180 t/d είναι η απαιτούμενη για την λειτουργία των γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής
2) Η πυρόλυση θα έχει ένα φουγάρο
3) Η ηλεκτροπαραγωγή θα έχει δύο γεννήτριες που η κάθε μια θα έχει το δικό της φουγάρο

Πίνακας 42. Συγκεντρώσεις αέριων ρύπων

NO2 (mg/m3)
SO2 (mg/m3)
CO (mg/m3)

Πυρόλυση
51
9
30

Ηλεκτροπαραγωγή
20
10
10

Μετεωρολογικές συνθήκες στην περιοχή
Σύμφωνα με τις μετρήσεις της μετεωρολογικής υπηρεσίας οι άνεμοι στην περιοχή μελέτης έχουν
μια μέση ταχύτητα 6m/s με νότια κατεύθυνση. Επίσης η μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι
20.4 ⁰C.
Στο στάδιο της πυρόλυσης σύμφωνα με τα δυο σενάρια καύσης ελαστικών προκύπτουν αντίστοιχα
στοιχεία για τις αέριες εκπομπές.
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139960

Πίνακας 43. Εκπομπές πυρόλυσης

Aylon et al.,
2007*
PM, mg/m3
CO, mg/m3
NOx (as NΟ2), mg/m3
SO2, mg/m3
TOC (as C), mg/m3
Cd, mg/m3
Tl, mg/m3
Hg, mg/m3
As, mg/m3
Sb, mg/m3
Pb, mg/m3
Ni, mg/m3
Cr, mg/m3
Co, mg/m3
V, mg/m3
Cu, mg/m3
Mn, mg/m3
HCl
HF
Dioxins and furans, ng
ITEQ/m3

6
5
118
4300
21
<0.0124
<0.0124
<0.0025
<0.0124
<0.3796
<0.3706
<0.3706
<0.3706
<0.3706
<0.3706
<0.3706
<0.3706
12
<0.5

Shangqiu
Jinyuan
Machinery
Equipment
Co. Ltd**
30
51
9
0.000159
<0.030

Όρια ΚΔΠ
284/2003***
10
50
200
50
10
σύνολο 0.05
0.05

0.065
σύνολο 0.5

<0.40
<0.30

0.0063

10
1
0.1

Σημείωση: * Aylón E., Murillo R., Fernández-Colino A., Aranda A., García T. , Callén M.S., Mastral A.M. Emissions from
the combustion of gas-phase products at tyre pyrolysis. J. Anal. Appl. Pyrolysis 79 (2007) 210–214
** Μετρήσεις εκπομπών σύμφωνα με τον κατασκευαστή
*** Όρια εκπομπών σύμφωνα με την Κ.Δ.Π. 284/2003

Πίνακας 44. Οριακές τιμές ποιότητας του αέρα
NOx (as NΟ2),
μg/m3
SO2, μg/m3
CO, mg/m3
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(ΚΔΠ 327/2010)

Χρόνος ορίων

40

ετήσιο

125
10

ημερήσιος μέσος
όρος
ημερήσιος μέσος
όρος οκταώρου

Πίνακας 45. Ανάλυση ατμοσφαιρικών συνθηκών

Στο παρόν στάδιο της μελέτης θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των υπολογισμών του
μοντέλου διασποράς. Το στάδιο αυτό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για την έκβαση
συμπερασμάτων σχετικά με την καταλληλότητα της μονάδας και των πιθανών αρνητικών
επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην δημόσια υγεία.
Με βάση τους ρύπους NO2, SO2 και CO που θα εκπέμπονται από τα τρία φουγάρα, αθροιστικά,
προκύπτουν τα παρακάτω διαγράμματα, σύμφωνα με το γκαουσιανό μοντέλο διασποράς.
Πίνακας 46. Συγκεντρώσεις αέριων ρύπων στις πιο κοντινές κατοικημένες περιοχές
category C
(μg/m3)
Άλασσα
Παραμύθα
Ύψωνας
Κοιλάδα Λιμνάτη
Φράγμα
category D
(μg/m3)
Άλασσα
Παραμύθα
Ύψωνας
Κοιλάδα Λιμνάτη
Φράγμα
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Απόσταση

180 + ηλεκτροπαραγωγή
ΝΟ2
SO2
CO

3 km

6.95 x 10-6

3 km

1.28 x 10

3 km
3.5 km
2 km

Απόσταση

2.95 x 10-6

-5

5.46 x 10

7.36 x 10

-5

7.58 x 10-5
-17

1.62 x 10

ΝΟ2

240 + ηλεκτροπαραγωγή
ΝΟ2
SO2
CO

3.62 x 10-6

-6

6.69 x 10

3.13 x 10

-5

3.22 x 10-5
-18

6.86 x 10

-6

1.37 x 10

3.83 x 10

-5

3.95 x 10-5
-18

8.41 x 10

180 + ηλεκτροπαραγωγή
SO2
CO
-9

-9

7.44 x 10-6
-5

5.61 x 10

7.62 x 10

-5

7.86 x 10-5
-17

1.73 x 10

ΝΟ2
-9

3.04 x 10-6

3.90 x 10-6

-6

7.21 x 10

3.11 x 10

-5

4.00 x 10

3.21 x 10-5

4.13 x 10-5

-18

7.05 x 10

-6
-5

-18

9.06 x 10

240 + ηλεκτροπαραγωγή
SO2
CO
-9

-9

-9

3 km

3.97 x 10

1.68 x 10

2.07 x 10

4.24 x 10

1.73 x 10

2.23 x 10

3 km

9.68 x 10-9

4.11 x 10-9

5.04 x 10-9

1.04 x 10-8

4.23 x 10-9

5.44 x 10-9

3 km

5.10 x 10

2.16 x 10

2.65 x 10

5.28 x 10

2.16 x 10

2.77 x 10

5.38 x 10-9

2.28 x 10-9

2.80 x 10-9

5.58 x 10-9

2.28 x 10-9

2.93 x 10-9

3.5 km
2 km

-9

-222

2.01 x 10

-9

-223

8.53 x 10

-9

-222

1.05 x 10

-9

-222

2.14 x 10

-9

-223

8.73 x 10

-9

-222

1.12 x 10

Διάγραμμα εκπομπών NO2 (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία C

3

Διάγραμμα εκπομπών SO2 (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία C

3

Διάγραμμα εκπομπών CO (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία C

3

Διάγραμμα εκπομπών SO2 (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία D

3

Διάγραμμα εκπομπών CO (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία D

Διάγραμμα εκπομπών NO2 (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία D
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3

3

3

Διάγραμμα εκπομπών NO2 (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία C

3

Διάγραμμα εκπομπών SO2 (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία C

Διάγραμμα εκπομπών CO (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία C

3

Διάγραμμα εκπομπών SO2 (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία D

3

Διάγραμμα εκπομπών CO (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία D

Διάγραμμα εκπομπών NO2 (mg/m ) στην επιφάνεια του εδάφους σε
ατμοσφαιρική κατηγορία D
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3

3

Τέλος, λόγω της τοποθέτησης Φ/Β πλαισίων στην οροφή του κτιρίου, κατά την λειτουργία της
μονάδας θα υπάρχει συνεισφορά στη μείωση των αερίων εκπομπών από την υποκατάσταση
μέρους της ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατικές μορφές καυσίμων με ηλιακή ενέργεια.
Πίνακας 47. Επιπτώσεις στον αέρα από το προτεινόμενο έργο
α) Πρόκληση οσμών
β) Υποβάθμιση της ποιότητας της ατμόσφαιρας λόγω εκπομπής ρύπων
ή μεταφοράς σκόνης
γ) Αλλαγή της κίνησης του αέρα, της υγρασίας ή της θερμοκρασίας ή
οποιαδήποτε αλλαγή στο κλίμα είτε τοπικά είτε σε μεγαλύτερη
έκταση

7.4.

ΝΑΙ
-

ΙΣΩΣ
-

ΟΧΙ
Χ

-

-

Χ

-

-

Χ

Νερό

Το έργο κατασκευής θα έχει μικρές επιπτώσεις στα επιφανειακά και υπόγεια ύδατα, οι οποίες
πιθανόν να προκληθούν από την απόρριψη στερεών και υγρών χημικών αποβλήτων κατά την
λειτουργία και συντήρηση των οχημάτων, των μηχανημάτων και του λοιπού εξοπλισμού της
μονάδας. Για την μέγιστη δυνατή αποτροπή οποιασδήποτε αρνητικής επίπτωσης στο περιβάλλον,
προτείνεται η σωστή ενημέρωση του προσωπικού της μονάδας και η τήρηση των κανόνων
ασφαλείας.
Πίνακας 48. Επιπτώσεις στο νερό από το προτεινόμενο έργο
α) Αλλαγές στα ρεύματα και στην πορεία των επιφανειακών υδάτων
β) Αλλαγές στην ποσότητα των επιφανειακών υδάτων
γ) Αλλαγές στο ρυθμό απορρόφησης, στις οδούς αποστράγγισης ή στο
ρυθμό και στην ποσότητα απόπλυσης του εδάφους
δ) Μεταβολή της ποιότητας των επιφανειακών ή υπόγειων υδάτων
λόγω απόρριψης υγρών αποβλήτων
ε) Μεταβολή στην πορεία ή στην παροχή των υπόγειων υδάτων
στ) Αλλαγή στην ποσότητα των υπόγειων υδάτων είτε με προσθήκη
νερού ή με απόληψή του, είτε παρεμποδίζοντας υπόγειο τροφοδότη
των υδάτων με τομές ή ανασκαφές
ζ) Μείωση της ποσότητας του νερού, το οποίο σε άλλη περίπτωση θα
ήταν διαθέσιμο για το κοινό
η) Έκθεση ανθρώπων ή περιουσιών σε καταστροφές από νερό

7.5.

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

-

-

Χ

-

-

Χ

-

-

Χ

-

Χ

-

-

-

Χ

-

-

Χ

-

-

Χ

-

-

Χ

Ηχορύπανση (Θόρυβος)

Τα επίπεδα θορύβου θα αυξηθούν κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών,
συγκεκριμένα αναμένεται να ξεπεραστούν τα 75dB. Οποιαδήποτε, όμως, όχληση θεωρείτε
αμελητέα λόγω της θέσης του έργου (βαριά βιομηχανική περιοχή) και της μεγάλης απόστασης από
κατοικημένες περιοχές. Σχετικά με το στάδιο λειτουργίας της μονάδας προτείνεται η κατάλληλη
ηχομόνωση των χώρων της μονάδας και ιδιαίτερα του δωματίου εστίασης και ξεκούρασης του
προσωπικού. Επίσης προτείνεται η χρήση βιομηχανικών ωτοασπίδων.
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Πίνακας 49. Ηχορύπανση (Θόρυβος) από το προτεινόμενο έργο
α) Αύξηση των επιπέδων θορύβου
β) Έκθεση ανθρώπων σε υψηλά επίπεδα θορύβου

7.6.

ΝΑΙ
-

ΙΣΩΣ
Χ

ΟΧΙ
Χ
-

Δημόσια υγεία

Η υγεία των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής δεν θα επηρεαστεί κατά την κατασκευή και την
λειτουργία της μονάδας. Εκτός από την σπάνια περίπτωση ατυχήματος.
Πίνακας 50. Επιπτώσεις στην δημόσια υγεία από το προτεινόμενο έργο
α)

7.7.

ΝΑΙ

Έκθεση σε κινδύνους ή πρόκληση βλαβών στην ανθρώπινη υγεία
(εκτός της ψυχικής υγείας)

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

-

Χ

Κίνδυνοι για την επαγγελματική υγεία

Η υγεία των εργατών δεν θα τεθεί σε κίνδυνο, εφόσον τηρηθούν οι κανόνες επαγγελματικής
ασφάλειας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Πίνακας 51. Επιπτώσεις στην επαγγελματική υγεία από το προτεινόμενο έργο
α)

7.8.

Έκθεση των εργατών - προσωπικού σε πιθανούς κινδύνους κατά την
κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

-

Χ

-

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία

Κατά το στάδιο λειτουργίας της μονάδας θα δημιουργηθούν ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Σχεδιαστικά
η μονάδα θα τηρεί τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις επιτρεπόμενες τιμές έκθεσης του
ανθρώπου σε ηλεκτρικό πεδίο και μαγνητική επαγωγή.
Πίνακας 52. Επιπτώσεις από ηλεκτρομαγνητικά πεδία
α)

7.9.

Δημιουργία οποιουδήποτε κινδύνου για βλάβη της ανθρώπινης
υγείας

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

-

-

Χ

Χλωρίδα και πανίδα

Κατά την κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του έργου θα πραγματοποιηθούν μικρές
επεμβάσεις στο τεμάχιο οι οποίες δεν θα προκαλέσουν αλλαγές στους βιολογικούς πόρους της
περιοχής. Η μονάδα δεν θα επηρεάσει την χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Στον χώρο που θα
κατασκευαστεί η μονάδα φύονται 10 δενδρύλλια πεύκης, των οποίων προτείνεται η μεταφορά και
όχι η καταστροφή.
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Πίνακας 53. Επιπτώσεις στην χλωρίδα και στην πανίδα από το προτεινόμενο έργο
Χλωρίδα
α) Μείωση της έκτασης αγροτικής καλλιέργειας

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

-

-

Χ

β) Μείωση του αριθμού σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών

-

-

Χ

-

-

Χ

-

-

Χ

α) Υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος των υπαρχόντων ειδών

-

-

Χ

β) Μείωση του αριθμού σπάνιων ή υπό εξαφάνιση ειδών

-

-

Χ

-

-

Χ

-

-

Χ

γ) Εισαγωγή νέων ειδών (ξενικών) ή παρεμπόδιση της φυσικής
ανανέωσης των ενδημικών ειδών
ε) Αλλαγή στην ποικιλία και στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών
Πανίδα

γ) Εισαγωγή νέων ειδών και παρεμπόδιση της αποδημίας ή της
μετακίνησης οποιωνδήποτε ειδών
ε) Αλλαγή στην ποικιλία και στον αριθμό οποιωνδήποτε ειδών

7.10. Τοπίο και αισθητική ένταξη
Η μονάδα κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας της δεν θα προκαλέσει οποιαδήποτε
αλλοίωση στο τοπίο της περιοχής και δεν θα παρεμποδίζει την θέα σημείων αισθητικής καλλονής.
Είναι σημαντικό όμως να γίνει σωστή διαχείριση των απορριμμάτων που θα προκύπτουν κατά την
κατασκευή και λειτουργία της μονάδας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η οποιαδήποτε αισθητική όχληση
της περιοχής.
Πίνακας 54. Επιπτώσεις στο τοπίο από το προτεινόμενο έργο
α) Δημιουργία ενός μη αποδεκτού αισθητικά τοπίου
β) Παρεμπόδιση της θέας του ορίζοντα

ΝΑΙ
-

ΙΣΩΣ
-

ΟΧΙ
Χ
Χ

7.11. Ανακλάσεις Φ/Β
Οι ανακλάσεις των Φ/Β πλαισίων κρίνονται με βάση τις μετρήσεις ανάκλασης από την επιφάνεια
φωτοβολταϊκών πλαισίων, που δεν ξεπερνούν το 14% ακόμα κι όταν η προσπίπτουσα ακτινοβολία
είναι σε γωνία 70ο, ενώ για κάθετη πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας ο συντελεστής κυμαίνεται
από 3,7% έως 8,5%.
Πίνακας 55. Ανακλαστικότητα διάφορων επιφανειών
Υλικό
Νερό
Χιόνι
Έδαφος
Φύλλα δέντρων
Δάσος
Γρασίδι
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Μέσος συντελεστής ανακλαστικότητας
0,05 – 0,10
0,50 – 0,80
0,20
0,05 – 0,25
0,05 – 0,10
0,30

Σύννεφα
Άσφαλτος
Μεταλλική στέγη
Φωτοβολταϊκά

0,50 – 0,55
0,05 – 0,10
0,61
0,037 – 0,14

Το ηλιακό φως μπορεί να φτάσει σε μια επιφάνεια από όλες τις διευθύνσεις του ημισφαιρίου. Οι
πιθανές λοιπόν γωνίες πρόσπτωσης (θ) από την κάθετο είναι από 0ο έως ± 90ο. Στη συνέχεια η
ακτινοβολία μπορεί να απορροφηθεί από το υλικό της επιφάνειας, να το διαπεράσει ή να
ανακλαστεί. Όσο αυξάνεται η γωνία θ, τόσο αυξάνεται το ποσοστό της ανακλώμενης ακτινοβολίας.
Κατά συνέπεια οι γωνίες πρόσπτωσης που πλησιάζουν τις 90ο παρουσιάζουν περισσότερο
ενδιαφέρον.

Σχήμα 31. Γωνία πρόσπτωσης σε οριζόντια επιφάνεια
Τα Φ/Β πλαίσια και τα λοιπά εξαρτήματα δεν θα προκαλέσουν ανακλάσεις ενοχλητικές και
επικίνδυνες για την δημόσια υγεία.
Πίνακας 56. Ανακλάσεις από το προτεινόμενο έργο
α) Δημιουργία ανακλάσεων ενοχλητικών ή επικίνδυνων για την δημόσια
υγεία

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

-

-

Χ

7.12. Δημόσιες υποδομές
Το προτεινόμενο έργο δεν απαιτεί μετατροπές στις δημόσιες υποδομές της περιοχής. Αντιθέτως οι
αλλαγές θα είναι θετικές και αφορούν νέες θέσεις εργασίας, οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και
αξιόπιστη παροχή ηλεκτρισμού.
Πίνακας 57. Επιπτώσεις στις δημόσιες υποδομές από το προτεινόμενο έργο
α) Ύδρευση
β) Ηλεκτρισμός
γ) Επικοινωνίες
ε) Αποχετευτικό
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ΝΑΙ
Χ
-

ΙΣΩΣ
-

ΟΧΙ
Χ
Χ
Χ

7.13. Πληθυσμός περιοχής
Το έργο δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στον πληθυσμό της περιοχής.
Πίνακας 58. Επιπτώσεις στον πληθυσμό της περιοχής από το προτεινόμενο έργο
α)

Αλλαγή στην εγκατάσταση, διασπορά, πυκνότητα ή ρυθμό αύξησης
του ανθρώπινου πληθυσμού

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ ΟΧΙ

-

-

ΝΑΙ
-

ΙΣΩΣ ΟΧΙ
Χ
Χ

Χ

7.14. Κατοικίες
Το έργο δεν θα έχει καμία αρνητική επίπτωση στις κατοικίες της περιοχής.
Πίνακας 59. Επιπτώσεις στις κατοικίες της περιοχής από το προτεινόμενο έργο
α)
β)

Δημιουργία ανάγκης για αύξηση ή μείωση των κατοικιών
Επηρεασμός των κατοικιών (π.χ. στατική κτιρίων)

7.15. Χρήσεις γης
Οι χρήσεις γης της περιοχής δεν θα επηρεαστούν από την κατασκευή της μονάδας. Συνεπώς οι
παρούσες και μελλοντικές χρήσεις γης δεν πρόκειται να μεταβληθούν στην ευρύτερη περιοχή.
Πίνακας 60. Επιπτώσεις στις χρήσεις γης από το προτεινόμενο έργο
α) Μεταβολή της παρούσας ή της προγραμματισμένης για το μέλλον
χρήσης γης

ΝΑΙ

ΙΣΩΣ ΟΧΙ

-

-

Χ

7.16. Κυκλοφορία
Από το προτεινόμενο έργο θα υπάρξουν αρνητικές επιπτώσεις στο τοπικό δίκτυο κατά το στάδιο
κατασκευής της μονάδας. Κατά το στάδιο λειτουργίας θα υπάρξει μικρή αύξηση της κυκλοφορίας.
Γενικά το έργο δεν θα προκαλέσει σημαντικές μεταβολές στις μεταφορές και το κυκλοφοριακό
δίκτυο της περιοχής.

Πίνακας 61. Επιπτώσεις στην κυκλοφορία από το προτεινόμενο έργο
α)

Αύξηση της κίνησης τροχοφόρων

ΝΑΙ
-

β)

Παρεμπόδιση στα υπάρχοντα συστήματα κυκλοφορίας

-

-

Χ

γ)

Μεταβολή στον τρόπο κυκλοφορίας των οχημάτων ή των πεζών

-

-

Χ

δ)

Μεταβολές στη θαλάσσια, σιδηροδρομική ή αέρια κυκλοφοριακή
κίνηση
Αύξηση των κυκλοφοριακών κινδύνων

-

-

Χ

-

-

Χ

ε)
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ΙΣΩΣ ΟΧΙ
Χ
-

7.17. Δημιουργία αποβλήτων
Λόγω των μηχανημάτων και του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή, λειτουργία
και συντήρηση του έργου αναμένεται να προκύψουν στερεά και υγρά απόβλητα. Με την σωστή
διαχείριση όμως των αποβλήτων θα καταλήξουν σε αδειοδοτημένους χώρους επεξεργασίας και δεν
θα υπάρξουν οποιεσδήποτε επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Πίνακας 62. Επιπτώσεις από την δημιουργία αποβλήτων από το προτεινόμενο έργο
α) Δημιουργία στερεών ή υγρών αποβλήτων τα οποία είναι δύσκολο να
διαχειριστούν
β) Δημιουργία στερεών απορριμμάτων από τις συσκευασίες των
μηχανημάτων και υλικών που θα χρησιμοποιηθούν
γ) Πρόκληση βλαβών στο έδαφος ή στην ατμόσφαιρα από τον καθαρισμό
της μονάδας
δ) Πρόκληση βλαβών στο έδαφος ή στην ατμόσφαιρα από την διαχείριση
των εξαρτημάτων κατά την τελική διάθεση

ΝΑΙ ΙΣΩΣ ΟΧΙ
-

-

Χ

Χ

-

-

-

-

Χ

-

-

Χ

7.18. Φυσικούς πόρους
Από το προτεινόμενο έργο δεν θα υπάρξει καμία αύξηση ή εξάντληση των φυσικών πόρων της
περιοχής.
Πίνακας 63. Επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους από το προτεινόμενο έργο
α)
β)
γ)
δ)

Μεταβολή του ρυθμού χρήσης /αξιοποίησης των φυσικών πόρων
Σημαντική εξάντληση μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων
Χρήση σημαντικής ποσότητας καυσίμου ή ενέργειας
Σημαντική αύξηση της ζήτησης πηγών ενέργειας ή απαίτηση για
δημιουργία νέων

ΝΑΙ
-

ΙΣΩΣ
-

ΟΧΙ
Χ
Χ
Χ

-

-

Χ

7.19. Απρόσμενες καταστάσεις
Λόγω της χρήσης εύφλεκτων υλικών (π.χ. καυσίμων), προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλου
εξοπλισμού πυρασφάλειας. Επίσης προτείνεται η εκπόνηση στατικής μελέτης και η ανάλογη
εφαρμογή της στο οικοδόμημα της μονάδας, λόγω της έντονης σεισμικής δραστηριότητας στην
περιοχή. Τέλος προτείνεται η καλύτερη δυνατή κατασκευή του οικοδομήματος, η τοποθέτηση του
εξοπλισμού και αποθήκευση διαφόρων υλικών για την αποφυγή ατυχήματος από απρόβλεπτους
ανέμους.
Πίνακας 64. Απρόσμενες καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν από το προτεινόμενο έργο
α) Κίνδυνος έκρηξης ή διαφυγή επικίνδυνων ουσιών σε περίπτωση
ατυχήματος ή άλλων συνθηκών
β) Κίνδυνος ατυχήματος από σεισμική δραστηριότητα
γ) Κίνδυνος ατυχήματος λόγω απρόσμενων καιρικών συνθηκών
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ΝΑΙ ΙΣΩΣ

ΟΧΙ

-

-

Χ

-

-

Χ
Χ

7.20. Ανάλυση κύκλου ζωής Φ/Β πλαισίων
Οι συνολικές εκπομπές αερίων ρύπων, και ειδικότερα CO2, στα διαφορετικά στάδια ζωής ενός Φ/Β
συστήματος ποικίλουν ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη τεχνολογία και χρήση των Φ/Β.
Με την πάροδο του χρόνου και την εξέλιξη της τεχνολογίας, παρατηρείται μείωση των εκπομπών
ανά μονάδα παραγόμενης ενέργειας. Σύμφωνα με τελευταίες εκτιμήσεις για τα διαφορετικά
στάδια του Κύκλου Ζωής ενός Φ/Β, υπολογίστηκε ότι οι συνολικές εκπομπές CO2 κυμαίνονται από
20 gr μέχρι 55 gr ανά παραγόμενη kWh. Οι εκπομπές αυτές είναι κατά πολύ λιγότερες,
συγκρινόμενες με αυτές ενός ηλεκτροπαραγωγού σταθμού που χρησιμοποιεί πετρέλαιο (800 gr
ανά παραγόμενη kWh). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ρύπων αυτών αφορά στο στάδιο παραγωγής
των Φ/Β στοιχείων.
Εξόρυξη – εξασφάλιση
πρώτων υλών

Παραγωγή φωτοβολταϊκών
πλαισίων

Ηλιακή ενέργεια
μέσω της ηλιακής
ακτινοβολίας

Λειτουργία φωτοβολταϊκού
συστήματος (μετατροπή
ηλιακής ενέργειας σε
ηλεκτρική)

Παραγωγή
ηλεκτρικής
ενέργειας

Διάθεση εξαρτημάτων ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Σχήμα 32.Ανάλυση κύκλου ζωής ενός Φ/Β συστήματος
Οι εκπομπές αέριων ρύπων ανά μονάδας παραγόμενης ενέργειας (g/kWh) από την καύση
πετρελαίου για την παραγωγή ηλεκτρισμού με τεχνολογία αεριοστρόβιλου παρουσιάζονται στον
παρακάτω πίνακα.
Πίνακας 65. Εκπομπές αέριων ρύπων ανά μονάδας παραγόμενης ενέργειας
Είδος ρυπαντή
Σωματίδια PM10
SO2
NOx
CO2

100

g/kWh
250
1088
822
858

Σχήμα 33. Life-cycle emissions from silicon and CdTe PV modules. BOS is the Balance of System (i.e.,
module supports, cabling, and power conditioning). Conditions: ground-mounted
systems, Southern European insolation, 1700 kWh/m2/yr, performance ratio of 0.8, and
lifetime of 30 years. Case 1: current electricity mixture in Si production-CrystalClear
project and Ecoinvent database. Case 2: Union of the Co-ordination of Transmission of
Electricity (UCTE) grid mixture and Ecoinvent database. Case 3: U.S. grid mixture and
Franklin database.
Πηγή: Fthenakis V.M., Kim H.C., Alsema E. Emissions from photovoltaic life cycles. Environ. Sci.
Technol., 2008, 42 (6), 2168-2174

7.21. Συμπεράσματα
Όπως τεκμηριώνεται από την αξιολόγηση των πιθανών επιπτώσεων, θετικών ή αρνητικών, η
μονάδα δεν προκαλεί σημαντική περιβαλλοντική επιβάρυνση στην ευρύτερη περιοχή του έργου,
εάν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα. Από την λειτουργία της μονάδας θα προκύψουν υγρά, στερεά
και αέρια απόβλητα, τα οποία ωστόσο δεν θα επηρεάσουν αρνητικά το ανθρωπογενές περιβάλλον
αλλά και το οικοσύστημα της περιοχής.
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8.

Προτεινόμενα μέτρα μετριασμού των αρνητικών επιπτώσεων

8.1.

Περίληψη κεφαλαίου

Στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα κυριότερα μέτρα για τον περιορισμό των οποιοδήποτε
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Συνοπτικά είναι τα ακόλουθα:
• Κατάλληλος προγραμματισμός των μετακινήσεων από και προς το χώρο της περιοχής που θα
υλοποιηθεί το έργο, κατά το στάδιο κατασκευής και λειτουργίας.
• Αποφυγή έντονων χημικών ουσιών για τον καθαρισμό των πλαισίων ή σωστός τρόπος συλλογής
τους.
• Επίβλεψη των εργασιών για την αποφυγή ατυχημάτων.
• Συλλογή και μεταφορά των απορριμμάτων που θα προκύψουν κατά την διάρκεια των
εργασιών.
• Τεχνικοί και περιβαλλοντικοί έλεγχοι
•

Εφαρμογή αντιρρυπαντικών συστημάτων

•

Διαχείριση στερεών, υγρών και αέριων αποβλήτων

8.2.

Θόρυβος

Στην Κύπρο η νομοθεσία που εφαρμόζεται για την αξιολόγηση και διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου περιλαμβάνει τον Νόμο 224(Ι)/2004 (και τον τροποποιητικό
Ν31(Ι)/2006) ο οποίος εφαρμόζει στην εθνική νομοθεσία την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/49/ΕΚ.
Σημαντικές αλλαγές στα επίπεδα θορύβου θα παρατηρηθούν μόνο κατά την περίοδο των
κατασκευαστικών εργασιών. Η αύξηση του θορύβου κατά την λειτουργία της μονάδας θα
περιορίζεται στο χώρο της βιομηχανικής περιοχής.

8.3.

Ατμόσφαιρα

Η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας από αέριες εκπομπές με βάση το μοντέλο διασποράς είναι στα
επιτρεπτά όρια. Με την τοποθέτηση κατάλληλων αντιρρυπαντικών συστημάτων και την εφαρμογή
περιβαλλοντικών κανόνων, η επιβάρυνση θα μειώνεται ακόμη περισσότερο.
Τα επίπεδα σκόνης κατά την διάρκεια των εργασιών δεν θα αυξηθούν σημαντικά. Παρόλα αυτά με
την ρήψη νερού στις χωμάτινες επιφάνειες μπορεί να αποφευχθεί ή να περιοριστεί ο κάποιος
ρυθμός εκπομπής σκόνης.

8.4.

Οσμές

Δεν θα υπάρχουν οσμές που θα επηρεάσουν την γύρω περιοχή.

8.5.

Έδαφος και υδάτινοι αποδέκτες

Κατά την διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών δεν αναμένεται να υπάρχει οποιαδήποτε
επίπτωση στους υδάτινους αποδέκτες.
Κατά την λειτουργία της μονάδας, θα γίνεται χρήση νερού για τις διάφορες εργασίες.
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Οι επιπτώσεις στο έδαφος θα είναι αμελητέες καθώς τα έργα που απαιτούνται για την
διαμόρφωση του χώρου είναι περιορισμένα.

8.6.

Άνθρωπος και δημόσια υγεία

Η μοναδική περίπτωση που θα υπάρχει κίνδυνος για την δημόσια υγεία είναι σε περίπτωση
ατυχήματος στη μονάδα. Για την περίπτωση φωτιάς προτείνεται οι κάτοικοι σε απόσταση 2-3 km να
παραμείνουν στις οικίες τους με κλειστά παράθυρα και πόρτες.
Προτείνεται εγκατάσταση πυρασφάλειας στο χώρο της μονάδας.

8.7.

Κίνδυνοι για την επαγγελματική υγεία

Κατά την διάρκεια των εργασιών οι κίνδυνοι είναι τυπικοί. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος είναι η υψηλή
τάση του ρεύματος για αυτό απαιτείται κάποια επιπλέον προστασία. Η κατασκευή και εγκατάσταση
της μονάδας θα γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό και έτσι θεωρείται ότι οι διάφοροι κίνδυνοι
περιορίζονται. Παρόλα αυτά ο συντονισμός και η επίβλεψη από αρμόδιο μηχανικό είναι
απαραίτητη για την αποφυγή ατυχήματος.

8.8.

Χλωρίδα και πανίδα

Δεν αναμένεται οποιαδήποτε επίπτωση στην χλωρίδα και την πανίδα που εντοπίζεται στην
ευρύτερη περιοχή του έργου.

8.9.

Τοπίο και αισθητική ένταξη

Λόγω του ότι η μονάδα βρίσκεται εντός βιομηχανικής ζώνης βαριάς οχληρίας δεν θα υπάρξει
αισθητική όχληση.

8.10. Ανακλάσεις Φ/Β
Με βάση τις μετρήσεις των ανακλάσεων από διάφορα υλικά , φαίνεται ότι το τζάμι του
αυτοκινήτου και το Φ/Β πλαίσιο έχουν παρόμοια ποσοστά ανάκλασης στην κάθετη ακτινοβολία
(κάτω από 10% στην μεγαλύτερη περιοχή του ορατού φάσματος). Επίσης λόγω των ειδικών
προδιαγραφών του γυαλιού που χρησιμοποιείται στα Φ/Β διατηρούν την ανακλαστικότητα σε
χαμηλά επίπεδα. Τα Φ/Β στοιχεία είναι ειδικά επεξεργασμένα για να ελαχιστοποιείται η ανάκλαση
της ακτινοβολίας καθώς ο πρωτεύον στόχος είναι η μέγιστη απορρόφηση για τη μετατροπή της
ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική.

8.11. Δημόσιες υποδομές
Δεν αναμένεται να υπάρξουν επιπτώσεις στις Δημόσιες Υποδομές της περιοχής.

8.12. Οδική κυκλοφορία
Προτείνεται κατά την περίοδο των εργασιών οι μετακινήσεις των οχημάτων να μη γίνονται σε ώρες
αιχμής, για την αποφυγή κυκλοφοριακής συμφόρησης.

8.13. Δημιουργία αποβλήτων
Τα στερεά απορρίμματα που θα προκύψουν από τις συσκευασίες του εξοπλισμού θα πρέπει να
συλλεχθούν και να παραδοθούν σε αδειοδοτημένους φορείς συλλογής, μεταφοράς και
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επεξεργασίας, σύμφωνα με τον περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμο (Ν. 215(Ι)/2002). Η
πιθανή αποθήκευση των στερεών αποβλήτων, μέχρι το επόμενο στάδιο διαχείρισής τους, θα
πρέπει να τοποθετηθούν σε χώρο εντός των ορίων του τεμαχίου και σε σημεία που δεν θα
προκαλέσουν οποιαδήποτε όχληση. Τα απόβλητα ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού
που πιθανόν να προκύπτουν κατά τις περιόδους συντήρησης ή βλαβών, αλλά και οποιαδήποτε
άλλα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα που θα προκύπτουν από την λειτουργία και συντήρηση του
εξοπλισμού, θα πρέπει ο φορέας εκμετάλλευσης να τα παραδίδει σε αδειοδοτημένους φορείς
διαχείρισης σύμφωνα με τους περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Νόμους του 2002 και 2006
και να ακολουθούνται οι πρόνοιες των περί Στερεών και Επικινδύνων Αποβλήτων Κανονισμών του
2004 (Κ.Δ.Π. 668/2004) και των περί Ελέγχου της Ρύπανσης των Νερών (Απόρριψη Καταλοίπων
Αποτέφρωσης) Κανονισμών (Κ.Δ.Π. 535/2004).

8.14. Φυσικούς πόρους
Δεν θα υπάρξουν επιπτώσεις στους φυσικούς πόρους της περιοχής.
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9.

Αποτελέσματα και συμπεράσματα

9.1.

Σύγκριση κατάστασης με και χωρίς το έργο

Η εγκατάσταση της μονάδας στην υπό μελέτη περιοχή δεν θα έχει κάποια επίπτωση στο
περιβάλλον ή την αξία της γης.
Οφέλη από το έργο:
• Ενεργειακό όφελος
Ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ: 26.595.360 kWh
• Οικονομικό όφελος για τον ιδιοκτήτη
Πώληση ηλεκτρικής ενέργειας, carbon black, ατσαλιού και γύψου.

9.2.

Αξιολόγηση των επιπτώσεων

Οι επιπτώσεις που αναμένονται από την κατασκευή και λειτουργία του προτεινόμενου έργου
παρουσιάζονται παρακάτω. Η αξιολόγηση των επιπτώσεων γίνεται με βαθμίδες από -4 η
σημαντικότερη αρνητική επίπτωση έως +4 η σημαντικότερη θετική επίπτωση.
Πίνακας 66. Βαθμίδες επιπτώσεων
Βαθμίδες
-4
-3
-2
-1
0
+1
+2
+3
+4

Μέγεθος επίπτωσης
Πολύ Σημαντικές επιπτώσεις
Σημαντικές επιπτώσεις
Αυξημένες αρνητικές επιπτώσεις
Περιορισμένες αρνητικές επιπτώσεις
Καθόλου επιπτώσεις
Ελάχιστες θετικές επιπτώσεις
Αυξημένες θετικές επιπτώσεις
Σημαντικές θετικές επιπτώσεις
Πολύ σημαντικές θετικές επιπτώσεις

Πίνακας 67. Αξιολόγηση επιπτώσεων
Επίπτωση
Αξιοποίηση ΑΠΕ και επίτευξη των
στόχων της Κυπριακής Δημοκρατίας
Γεωμορφολογικές και τοπογραφικές
μεταβολές
Υδρολογία
Ποιότητα της ατμόσφαιρας

Βαθμός
+3
0
0
-1

Επίπεδα θορύβου

0

Πολεοδομικά χαρακτηριστικά
Χλωρίδα και Πανίδα

0
0
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Παρατηρήσεις
Συμβολή στην αύξηση του ποσοστού
παραγόμενης ενέργειες από ΑΠΕ
Καμία μεταβολή
Δεν επηρεάζονται υδάτινοι αποδέκτες
Έμμεσος περιορισμός αέριων ρύπων καύσης
από τον περιορισμό παραγωγής ενέργειας με
συμβατικά καύσιμα
Αθόρυβη λειτουργία και χαμηλά επίπεδα
κατά την περίοδο κατασκευής
Εμπίπτει σε ζώνη Ββ3
Καμία επίπτωση

Αρχαιολογικοί χώροι
Στερεά και υγρά απόβλητα
Αισθητική περιοχής
Ηλεκτρομαγνητικές μεταδόσεις
Δημιουργία ανακλάσεων
Δημιουργία σκιών
Κοινωνικό περιβάλλον
Δημόσια υποδομή
Δημόσια υγεία

9.3.

0
0
0
-1
0
0
+4
+3
-4

Καμία επίπτωση
Καμία επίπτωση
Καμία επίπτωση
Δεν θα ξεπερνιούνται τα επιτρεπτά όρια
Καμία επίπτωση
Αμελητέες θετικές ή αρνητικές επιπτώσεις
Νέες θέσεις εργασίας
Έργο ηλεκτροπαραγωγής κοινής ωφέλειας
Σε σπάνια περίπτωση ατυχήματος

Αξιολόγηση του έργου

Το προτεινόμενο έργο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την πυρόλυση ελαστικών είναι μια
πολύ σημαντική προσπάθεια για την διαχείριση ενός αρκετά επιβλαβούς αποβλήτου.
Με την πυρόλυση των ελαστικών και την παραγωγή βιοκαυσίμου το έργο συνεισφέρει στην μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Επίσης με τα αντιρρυπαντικά συστήματα και τις
τεχνολογίες υψηλών προδιαγραφών (σύμφωνα με τα Best Available Techniques που προτείνει η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή) η επιβάρυνση στο περιβάλλον και την δημόσια υγεία σχεδόν μηδενίζεται
[σύμφωνα με την οδηγία περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος
της ρύπανσης) – (Αρ. 2010/75/ΕΕ)].
Επίσης πρέπει να αναφερθεί ότι η μονάδα θα είναι κλειστή και για αυτό τον λόγο θα υπάρχει
κατάλληλος εξαερισμός ώστε να ανανεώνεται ο αέρας (3 – 5 φορές την ώρα). Για λόγους
ασφάλειας θα υπάρχουν συστήματα πυρασφάλειας, ανίχνευσης (σκόνης, ανεπιθύμητων αερίων)
και ελεγχόμενου σταματήματος. Όλα αυτά τα συστήματα θα είναι ενωμένα με αισθητήρες και
συναγερμό.
Η ανάπτυξη της μονάδας έχει πολλαπλά οφέλη για τον ιδιοκτήτη, τους καταναλωτές, την ΑΗΚ και
την εθνική οικονομία. Τα οφέλη είναι τα εξής:
• Ανάπτυξη οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργία θέσεων εργασίας
• Ανάπτυξη βιομηχανικών/εμπορικών δραστηριοτήτων
• Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με μειωμένες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου
• Μείωση των απωλειών του δικτύου με την παραγωγή στον τόπο της κατανάλωσης, ελάφρυνση
των γραμμών και χρονική μετάθεση των επενδύσεων στο δίκτυο, μέσω της αποκεντρωμένης
παραγωγής.
• Αξιοποίηση εγχώριας ανανεώσιμης πηγής ενέργειας, που βρίσκεται σε αφθονία, με συμβολή
στην ασφάλεια παροχής ενέργειας
Το προτεινόμενο έργο βάση την παρούσας μελέτης κρίνεται ως περιβαλλοντικά βιώσιμο, με την
προϋπόθεση ότι θα κατασκευαστεί στην περιοχή όπου έχει καθοριστεί και θα λειτουργεί σύμφωνα
με τις προτεινόμενες προδιαγραφές και εισηγήσεις.
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10.

Ομάδα Μελέτης

Η μελέτη ετοιμάστηκε κατά την περίοδο Ιανουαρίος - Μάρτιος 2013.
Συγκεκριμένα, για την εκπόνηση της παρούσας ΜΕΕΠ, εργάστηκαν οι κάτωθι:
Ο κ. Φώτιος Μπούρας, Δασολόγος – Περιβαλλοντολόγος ΑΠΘ του περιβαλλοντικού
συμβουλευτικού οίκου Fosink.
Ο κ. Γεώργιος Χαραλάμπους, χημικός μηχανικός του πανεπιστημίου του Κεϊπ Τάουν (Νοτίου
Αφρικής) με πείρα 35 και πλέον χρόνων στο σχεδιασμό και λειτουργία βιομηχανικών μονάδων
περιλαμβανομένων μονάδων χημικών και πετροχημικών, μονάδων ορυκτών και
υδρομεταλλουργικών διεργασιών, κ.α.
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11.

Βιβλιογραφία

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος http://www.moa.gov.cy
Μετεωρολογική Υπηρεσία
Τμήμα Περιβάλλοντος
Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων
Τμήμα Δασών
Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης
Τμήμα Γεωργίας
Τμήμα Αναδασμού
Υπουργείο Εσωτερικών http://www.moi.gov.cy
Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως
Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας
Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας
Υπουργείο Οικονομικών http://www.mof.gov.cy
Στατιστική Υπηρεσία www.mof.gov.cy/cystat
Υπουργείο Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού http://www.mcit.gov.cy
Υπηρεσία Ενέργειας
Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής http://www.ypeka.gr
Πτηνολογικός Σύνδεσμος Κύπρου http://www.birdlifecyprus.org/
Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία http://www.ornithologiki.gr/
ΑΗΚ – Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου http://www.eac.com.cy
ΡΑΕΚ – Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου http://www.cera.org.cy
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς http://www.dsm.org.cy
Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy
CIA – Central Intelligence Agency www.cia.gov
Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών http://www.helapco.gr/
Σύνδεσμος Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά http://www.spef.gr/
Φωτοβολταϊκά Νέα http://www.fotovoltaika.com.gr
Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια http://el.wikipedia.org
Η Φύση της Κύπρου http://www.natureofcyprus.org
Πολυτεχνική Σχολή ΑΠΘ http://www.eng.auth.gr/
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