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Ενεργειακές αντιστοιχίες και ισοδύναμα Φυσικού Αερίου - Πετρελαίου

1.12.3 Ενεργειακές αντιστοιχίες και ισοδύναμα Φυσικού Αερίου και άλλων καυσίμων

Για να διευκολυνθεί η ενιαία παρουσίαση ποσοτικών στοιχείων της παραγωγής και διακίνησης

του φυσικού αερίου και άλλων καυσίμων, καθώς και ο υπολογισμός της ισοδυναμίας τους σε ενέργεια,

εισάγονται συμβατικές σταθερές και στρογγυλοποιημένοι συντελεστές μετατροπής μονάδων, ώστε τελικά

να δημιουργείται μια ενιαία βάση για συγκριτικές αξιολογήσεις στατιστικών δεδομένων.

Σημείωση:  Η  παρακάτω αναφερόμενη  αρίθμηση  τύπων και  πινάκων  είναι  αυτή  του  βιβλίου

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ (ΤΕΦΑ)  του Δ. Γ. Παπανίκα.

Α. Αντιστοιχία μάζας-ενέργειας

Ο  Τόνος  Ισοδύναμου  Πετρελαίου-ΤΙΠ- ή  διεθνώς  tone of oil equivalent-toe-  είναι  μια

τυποποιημένη μονάδα οριζόμενη στη βάση ενός τόνου πετρελαίου με καθαρή θερμογόνο δύναμη 41.868

κιλοτζάουλ ανά χιλιόγραμμο. Δηλαδή αντιστοιχείται σε μονάδες θερμότητας (Eurostat):

1 toe = 10 εκατομμύρια χιλιοθερμίδες = 107 kcal = 4,1868x107 kJ =

= 41.868 MJ = 41,868 GJ = 39,6832x106 Btu = 11,63 MWh (1.12.16)

Ένα εκατομμύριο τόνοι ισοδύναμου πετρελαίου ισοδυναμούν:

1 Mtoe = 106 toe = 41,868x106 GJ = 41,868 TJ ≈ 42 TJ (1.12.17)

Με παρόμοιο τρόπο το συμβατικό τυποποιημένο κυβικό μέτρο φυσικού αερίου έχει Ανώτερη

Θερμογόνο Δύναμη ΑΘΔ 39.000 κιλοτζάουλ (Eurostat) και επομένως ισχύουν οι αντιστοιχίες:

1 m3Φ.Α. = 39000 kJ = 10,833 kWh = 36,965 Btu

1 ft3Φ.Α. = 1104,36 kJ = 0,3068 kWh = 1,048 Btu (1.12.18)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:  Σε ενεργειακά ισοζύγια και συγκρίσεις μεταξύ ενεργειακών φορέων (π.χ.

συγκρίσεις τιμολογίων, κόστους και σχετικά) χρησιμοποιείται για το Φ.Α. ως βάση αναφοράς η Κατώτερη

Θερμογόνος Δύναμη ΚΘΔ (ή διεθνώς NCV Net Calorific Value). 

Η ΚΘΔ είναι μικρότερη από την Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη ΑΘΔ = 39.000 kJ/m3 κατά περίπου

10%:

 

0,9u

o

H

H


 


→ Hu = 0,9Ho = 35.100 kJ/m3 (1.12.19)

  → Ho = 1,11…Hu = 39.000 kJ/m3

Η  διαφορά  μεταξύ  ΑΘΔ  και  ΚΘΔ  οφείλεται  στην  εξάτμιση  της   ποσότητας  του  νερού  στα

καυσαέρια, που προκύπτει κατά τη χημική διεργασία της καύσης του Φ.Α.

Η παραπάνω σύμβαση οδηγεί στην ενεργειακή αντιστοιχία Ισοδύναμου Πετρελαίου και Φ.Α.:

1 toe = 1192,82 m3 = 42124,04 ft3 Φ.Α. (ΚΘΔ 35100 kJ/m3) (1.12.20)
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Ένα εκατομμύριο και ένα δις κυβικά μέτρα τυποποιημένου Φ.Α. αντιστοιχούν:

106 m3 Φ.Α. = 39 GJ = 10,833 MWh = 931,5 toe

109 m3 Φ.Α. = 39 TJ = 10,833 GWh = 0,9315x106 toe (1.12.21)

Ένα εκατομμύριο και ένα δις κυβικά πόδια τυποποιημένου Φ.Α. αντιστοιχούν:

106 ft3 = 28316,85 m3 = 0,307 GWh = 1,1044x109 J = 1,1044 TJ

109 ft3 = 28,317x106 m3 = 0,307 TWh = 1,1044 PJ (1.12.22)

Β. Αντιστοιχία ενέργειας και όγκου Φ.Α. με το ισοδύναμο πετρέλαιο:

39.000 kJ = 10,833 kWh = 1m3 Φ.Α.

1TJ = 1012 J = 0,2778 GWh = 25,64x103 m3 Φ.Α. 

1PJ = 1015 J = 0,2778 TWh = 25,64x109 m3 Φ.Α.

 41.868 kJ = 11,63 kWh = 1 kgoe (1.12.23)

 41,868 GJ = 11,63 MWh = 1000 kgoe = 1 toe

1 TJ = 109 kJ = 23,8846 toe

1 PJ = 1012 kJ = 23884,6 toe

Γ. Αντιστοιχία όγκου και μάζας Φ.Α. γίνεται μέσω της πυκνότητάς του υπό κανονικές συνθήκες πίεσης

και θερμοκρασίας, βλ. παράγραφο 1.1.1 και 2.3.1 (βλ. βιβλίο Τεχνολογία Φ.Α.). Η πυκνότητα όμως κατά

κανόνα  μεταβάλλεται  συνεχώς  ως  εξαρτώμενη  επίσης  από  τη  μεταβαλλόμενη  σύνθεση  του  αερίου

ανάλογα  με  την  προέλευσή  του  ή  από  το  τελικό  μείγμα,  που  σχηματίζεται,  όταν  υπάρχει  ανάμιξη

διαφόρων τύπων φυσικών αερίων.

Τούτο συμβαίνει συνήθως στην Ελλάδα με την εισαγωγή του αλγερινού, ρωσικού και αζέρικου

αερίου  ή  πιθανόν  κάποιου  άλλου,  αφού  πρόκειται  τελικά  για  διασυνδεδεμένα  δίκτυα  μεταφοράς  και

διακίνησης πολύ πριν από την είσοδο του αερίου στους συνοριακούς σταθμούς παραλαβής. Εκεί γίνονται

ορισμένες  μετρήσεις  με  προδιαγεγραμμένη  ακρίβεια,  ώστε  να  ελέγχονται  οι  αμοιβαίες  συμβατικές

υποχρεώσεις  προμήθειας και  παραλαβής,  και  να υπολογίζονται  -  συνήθως αυτομάτως - με βάση τα

μετρητικά αποτελέσματα τα απαραίτητα καταστατικά μεγέθη, τα οποία όμως δεν είναι ανακοινώσιμα.

Με δεδομένη την παραπάνω ασάφεια υπολογίσαμε την πυκνότητα του “ελληνικού” Φ.Α. με βάση

το  εύρος  των  τιμών  της  ΔΕΠΑ  για  τις  συνθέσεις  του  ΠΙΝΑΚΑ  1.3 αλλά  και  για  άλλα  είδη  αερίων

παρόμοιας  σύνθεσης,  βλ.  ΠΙΝΑΚΕΣ 1.1,  1.2,  2.9 και  2.10  (βλ.  βιβλίο  Τεχνολογία  Φ.Α.).  Στον  κάθε

υπολογισμό πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι το ρωσικό Φ.Α. σήμερα (2008) έχει μερίδιο στη διακίνηση 80%

και περίπου ανά 10% το αλγερινό (Υ.Φ.Α.) και το αζέρικο του ελληνοτουρκικού αγωγού μεταφοράς.

Υπό αυτές τις συνθήκες η πλέον εύλογη μέση πυκνότητα του ελληνικού Φ.Α. είναι:

ρ = 0,80 kg/m3 υπό  0 οC   και 101325 Pa (κανονικές συνθήκες)

ρ = 0,76 kg/m3 υπό 15 οC  και 101325 Pa (κανονικές τεχνικές συνθήκες)

 (1.12.24α)

Η πυκνότητα αυτή αντιστοιχεί σε ένα συμβατικό Φ.Α. με σταθερά αερίου R = 463,688 kJ/(kg K)

και σχετική μοριακή μάζα (“μοριακό βάρος”)  Mr = 17,931 kg/kmol.
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Προσοχή απαιτείται κατά την εκπόνηση μελετών σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους

κανονισμούς Φ.Α., όπου η κανονική πυκνότητα λαμβάνεται:

ρn = 0,79 kg/m3 υπό 0 οC και 1 atm = 101325 Pa (1.12.24β)

και με αυτήν την τιμή πρέπει να εφαρμόζεται (βλ. ΚΕΕΦΑ 1  bar). Στις κανονικές τεχνικές συνθήκες η

πυκνότητα είναι:

ρ = 0,749 kg/m3 υπό 15 οC και 1 atm = 101325 Pa (1.12.24γ)

Η πυκνότητα αυτή, σχ.(1.12.24β,γ), αντιστοιχεί σε ένα συμβατικό Φ.Α. με σταθερά αερίου  R =

469,56 J/(kgK) και Σχετική Μοριακή Μάζα Mr = 17,707 kg/kmol.

Δ. Αντιστοιχία μάζας και ενέργειας του Φ.Α. προκύπτει συνδέοντας τη συμβατική πυκνότητά του  ρ =

0,8  kg/m3 με την προαναφερθείσα συμβατική Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη των 39000  kJ/ανά κυβικό

μέτρο  (kJ/m3)  για  να  αναχθεί  στη  μονάδα  μάζας,  δηλ.  ανά  χιλιόγραμμο  (kJ/kg)  διαιρώντας  με  την

πυκνότητα:

ΑΘΔ: Ho = 39.000 kJ/m3     →    Ho = 48.750 kJ/kg (1.12.25)

ενώ η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη είναι κατά τη σχ.(1.12.19)

ΚΘΔ: Hu = 0,9 Ho   →    Hu = 43.875 kJ/kg (1.12.26)

Ε. Ενεργειακή σύγκριση μεταξύ Φ.Α. και ισοδύναμου πετρελαίου είναι τώρα δυνατή και δείχνει την

ανωτερότητα του Φ.Α. έναντι του ισοδύναμου πετρελαίου (δηλ. περίπου του πραγματικού πετρελαίου) με

τη συμβατική ΑΘΔ των 41.868 kJ/kg:

ΑΘΔ Φ . Α .
ΑΘΔ ισοδ ύ ναμου πετρ

=
48 .750 kJ /kg
41 .868 kJ /kg

= 1 ,1644 (ΑΘΔ Φ . Α . )
(1.12.27)

δηλαδή ενεργειακή υπεροχή του Φ.Α. κατά 16,44% (ΑΘΔ) έναντι του ισοδυνάμου πετρελαίου.

Όμως,  όπως  προαναφέρθηκε,  η  σύγκριση,  τουλάχιστον  για  στατιστικούς  σκοπούς,  του

ενεργειακού δυναμικού του πετρελαίου γίνεται με την Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη του Φ.Α. (ΚΘΔ = 0,9

ΑΘΔ). Οπότε έχουμε: 

ΚΘΔ Φ . Α .
ΑΘΔ Ι .Π .

=
43.875
41.868

= 1 ,048 (ΚΘΔ Φ . Α . )
(1.12.28)

δηλαδή ενεργειακή υπεροχή του Φ.Α. κατά 5% έναντι του Ισοδυνάμου Πετρελαίου (Ι.Π.) με βάση την ΚΘΔ

του Φ.Α.


