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Εισαγωγή
Το Ευρωπαϊκό Έργο SOLCO

Ο κλιματισμός με χρήση ανανεώσιμων πηγών, και
ιδιαίτερα η τεχνολογία του ηλιακού κλιματισμού,
αποτελεί σημαντική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής
ενεργειακής πολιτικής.
Οι υψηλές θερμοκρασίες που παρατηρούνται στη
νότια Ευρώπη - οι οποίες αποδίδονται σε μεγάλο
βαθμό στις κλιματικές αλλαγές - έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή αύξηση στη ζήτηση ενέργειας
για κλιματισμό, κυρίως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η αξιοποίηση του ηλιακού δυναμικού
(σχήμα 1.1) για κλιματισμό μπορεί να περιορίσει
σημαντικά την αιχμή της ζήτησης ηλεκτρικού ρεύματος κατά τους θερινούς μήνες, ενώ παράλληλα
θα μειώσει τις εκπομπές CO2.
Η ηλιακή θέρμανση είναι μια ευρέως εφαρμοσμένη τεχνολογία για την παραγωγή θερμού νερού
χρήσης, έχει ήδη υιοθετηθεί από το ευρύ κοινό
και έχει κατακτήσει υψηλό ποσοστό διείσδυσης
στην αγορά. Ωστόσο, ο ηλιακός κλιματισμός
παρουσιάζει χαμηλή διείσδυση, αν και σήμερα
είναι μια ώριμη τεχνολογία. Αυτό οφείλεται σε
αρκετούς περιοριστικούς παράγοντες -κυρίως μη
τεχνολογικούς- όπως είναι το υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης και η τεχνική πολυπλοκότητα σχεδιασμού σε σύγκριση με τις συμβατικές εγκαταστάσεις κλιματισμού.
Στόχος του SOLCO είναι η απομάκρυνση των μη
τεχνολογικών εμποδίων για τη χρήση συστημάτων ηλιακού κλιματισμού, προκειμένου να ενισχυθεί η διείσδυση της τεχνολογίας στην αγορά και
να αυξηθούν οι σχετικές εφαρμογές στην πράξη.
Ο στόχος του έργου θα επιτευχθεί μέσω δράσεων
που αποσκοπούν:
• στον προσδιορισμό των μη τεχνολογικών εμποδίων για την ευρεία χρήση και εφαρμογή της
ηλιακής τεχνολογίας στα συστήματα κλιματισμού
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• στην εκπαίδευση των παραγόντων της αγοράς
και των δυνητικών χρηστών της συγκεκριμένης
τεχνολογίας, και
• στην ενημέρωση για τις τεχνολογίες αυτές μέσω
στοχευμένων ενεργειών διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Το SOLCO στοχεύει μακροπρόθεσμα να ενθαρρύνει και να προωθήσει τη χρήση των τεχνολογιών
ηλιακού κλιματισμού, κυρίως σε νησιωτικές περιοχές της Ν. Ευρώπης, με έμφαση αυτές που
παρουσιάζουν υψηλό ηλιακό δυναμικό.
Η διάχυση των πληροφοριών και των αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και των τεχνικών λύσεων που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια στοχευμένων εξειδικευμένων σεμιναρίων και δραστηριοτήτων κατάρτισης αναμένεται να ενισχύσουν την άμεση και ευρεία ανάπτυξη της συγκεκριμένης εφαρμογής των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ).

Αποτελέσματα έργου
Τα αποτελέσματα του έργου συνοψίζονται ως:
• Αυξημένος βαθμός ενημέρωσης όλων των
εμπλεκόμενων ομάδων για τα πλεονεκτήματα
και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από την αξιοποίηση των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού
• Αξιολόγηση των διαθέσιμων τεχνολογιών (συμπεριλαμβανομένων των ψυκτών)
• Καταγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών
της αγοράς κάθε νησιού που συμμετέχει στο
έργο
• Λεπτομερής ανάλυση της αγοράς και των μη
τεχνολογικών εμποδίων για τις τεχνολογίες
θέρμανσης και ψύξης καθώς και προτάσεις για
την αντιμετώπισή τους

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις

• Ανάπτυξη μεθοδολογίας και εκπαιδευτικού υλικού για την κατάρτιση των εμπλεκόμενων
παραγόντων της αγοράς
• Εκπαίδευση όλων των επαγγελματικών κατηγοριών που σχετίζονται με τον ηλιακό κλιματισμό και τα συστήματα ψύξης, και στα 4 νησιά
υλοποίησης του έργου.

Τοπική Συμβουλευτική Επιτροπή
Η ανάπτυξη του SOLCO βασίζεται στην αποτελεσματική και διαρκή επικοινωνία των συνεργατών
του έργου με εκπροσώπους της αγοράς και όλων
των ενδιαφερόμενων φορέων. Οι ομάδες αυτές
εκπροσωπούνται και στις τέσσερις Τοπικές Συμβουλευτικές Επιτροπές, που δημιουργήθηκαν

Επιπλέον, έχει αναπτυχθεί μια αναλυτική βάση

κατά την έναρξη υλοποίησης του έργου στα νησιά

δεδομένων για τους ηλιακούς συλλέκτες και

που συμμετέχουν (Κανάρια Νησιά, Κρήτη, Κύπρος

ψύκτες, που είναι εμπορικά διαθέσιμοι στα τέσσε-

και Σικελία).

ρα νησιά που συμμετέχουν στο έργο, η οποία είναι

Τα μέλη της Τοπικής Συμβουλευτικής Επιτροπής

προσβάσιμη από την ιστοσελίδα του έργου. Ακόμα,

ήταν κυρίως μηχανικοί, εγκαταστάτες και τοπικοί

στην ιστοσελίδα του έργου οι δυνητικοί χρήστες

προμηθευτές εξοπλισμού, εκπρόσωποι δημόσιων

των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού μπορούν να

οργανισμών από την τοπική αυτοδιοίκηση και την

αναζητήσουν πληροφορίες, να ζητήσουν τεχνικές

περιφερειακή διοίκηση, από το Εμπορικό Επιμελη-

συμβουλές και να ανταλλάξουν ιδέες.

τήριο, καθώς και δυνητικοί χρήστες (κυρίως από

Ηλιακή ακτινοβολία, μέση τιμή ανά έτος (kWh/m2/ημέρα):

Σχήμα 1.1: Ηλιακή ακτινοβολία στην Ευρώπη. Πηγή: GRID - Arendal
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ξενοδοχεία, νοσοκομεία και πανεπιστήμια). Κάθε
μέλος είχε σημαντική συνεισφορά και έπαιξε σημαντικό ρόλο για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Εκπαιδευτικές δράσεις
Ένας από τους πιο βασικούς σκοπούς του SOLCO
ήταν η ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού και η διορ-

Κατά τη διάρκεια του έργου πραγματοποιήθηκαν

γάνωση εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης,

αρκετές συναντήσεις των μελών των Συμβουλευτι-

και στα 4 νησιά που συμμετείχαν στο έργο. Κάθε

κών Επιτροπών και στα τέσσερα νησιά.

εκπαιδευτική δραστηριότητα σχεδιάστηκε σύμ-

Οι κύριες διαπιστώσεις που απορρέουν από τις
συναντήσεις των Τοπικών Επιτροπών είναι οι
ακόλουθες:
• Η τεχνολογία θεωρείται καινοτόμα και υπάρχει
ανάγκη για καθοδήγηση, τόσο σε τεχνικά όσο
και σε οικονομικά θέματα, προκειμένου να
κατανοηθεί και να υιοθετηθεί.
• Η οικονομική ενίσχυση είναι ένα από τα βασικότερα ζητήματα που απασχολούν τους δυνητι-

φωνα με τα τοπικά χαρακτηριστικά και ιδιαιτερότητες, και προσαρμόστηκε στις ανάγκες των διαφορετικών ομάδων-στόχων:
• Μηχανικοί
• Εγκαταστάτες / Κατασκευαστές
• Δυνητικοί χρήστες από τον ιδιωτικό τομέα
• Δυνητικοί χρήστες από το δημόσιο τομέα
Η εκπαιδευτική ύλη των σεμιναρίων κατάρτισης
συνοψίζεται ως εξής:

κούς χρήστες.
• Η τεχνολογία ηλιακού κλιματισμού θα πρέπει
να περιλαμβάνεται στα προγράμματα οικονομικών κινήτρων (εθνικά και ευρωπαϊκά).
• Σημαντικό εμπόδιο στην επιτυχία των οικονομικών συστημάτων είναι οι γραφειοκρατικές διαδικασίες έγκρισης.
• Η δυνατότητα επίδειξης της τεχνολογίας, έστω
και σε μία μόνο εφαρμογή ανά περιοχή, θα
συμβάλει καθοριστικά στην προώθησή της.
• Η επιτυχής διείσδυση των ηλιακών τεχνολο-

Δομή σεμιναρίου για μηχανικούς και τεχνικούς:
• Κλιματολογία (Ηλιακή Ακτινοβολία, Θερμοκρασία αέρα)
• Ηλιακοί Συλλέκτες (Τυπολόγιο, χαρακτηριστικά)
• Συστήματα ψύξης
• Το κτίριο - Κανονιστικές διατάξεις - Σχεδιασμός
εγκατάστασης
• Χρηματοοικονομικά θέματα (αξιολόγηση
κόστους, δυνατότητες χρηματοδότησης, συμ-

γιών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις προτε-

βολαιοποίηση) - Παραδείγματα επιτυχημένων

ραιότητες και την περιβαλλοντική πολιτική για

εφαρμογών

τις κλιματικές αλλαγές.

• Πρακτική άσκηση - τεστ

• Είναι απαραίτητη η περαιτέρω ανάπτυξη σχεδιαστικών εργαλείων (προηγμένων μοντέλων

Δομή σεμιναρίου για δυνητικούς χρήστες:

και εργαλείων προσομοίωσης), προκειμένου

• Κτίριο - Συστήματα ψύξης

να βελτιωθούν τα συστήματα και να μειωθεί το

• Κλιματολογία - Ηλιακοί συλλέκτες (Τυπολόγιο,

κόστος εγκατάστασης.
• Θα πρέπει να αναπτυχθούν εναλλακτικές
τεχνολογίες για τον πύργο ψύξης, προκειμένου
να αποφεύγεται ο κίνδυνος της νόσου των
λεγεωνάριων, και η θεραπεία της που είναι
αρκετά δαπανηρή.
• Υπάρχουν αρκετοί άμεσα ενδιαφερόμενοι
δυνητικοί χρήστες του ηλιακού κλιματισμού
στην περιοχή της Μεσογείου, όπως είναι τα
ξενοδοχεία, τα θέρετρα και τα νοσοκομεία.
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χαρακτηριστικά)
• Χρηματοοικονομικά θέματα - Νομοθετικό
πλαίσιο
• Επιλογή διάταξης της εγκατάστασης - Παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών
• Πρακτική άσκηση
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Δράσεις ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης

Επιπλέον, οι συνεργάτες του έργου συμμετείχαν
στις παρακάτω δράσεις:

Οι δράσεις διάδοσης στοχεύουν στην κινητοποίηση της αγοράς και όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, καθώς και στην ενημέρωση όλων των
πολιτών για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού. Τα
κυριότερα εργαλεία επικοινωνίας ήταν:

• συμμετοχή σε τεχνικά συνέδρια για την παρουσίαση του έργου SOLCO και των αποτελεσμάτων του
• επισκέψεις σε τοπικές μονάδες ηλιακού κλιματισμού (π.χ. Palermo-Ιταλία, Τεχνολογικό Ινστιτούτο Καναρίων Nήσων-Ισπανία)
• συναντήσεις με εταίρους από αντίστοιχα έργα όπως το SOLARCOMBI+ και το SOLAIR- με
στόχο την ανταλλαγή ιδεών, εμπειριών και
καλών πρακτικών για την αξιοποίηση υπάρχουσας τεχνογνωσίας
• δημοσίευση άρθρων σε εθνικές/τοπικές εφημερίδες και τεχνικά περιοδικά για την προώθηση των στόχων του SOLCO και της τεχνολογίας
ηλιακού κλιματισμού.

• Μια δυναμική ιστοσελίδα, η οποία περιλαμβάνει
αναλυτικές πληροφορίες για το έργο, τις τεχνολογίες ηλιακού κλιματισμού, καθώς και για τον
εξοπλισμό που είναι διαθέσιμος στα τέσσερα
νησιά. Την ιστοσελίδα, μόνο το 2008, έχουν επισκεφτεί πάνω από 8.000 ενδιαφερόμενοι
• Επτά ηλεκτρονικά ενημερωτικά δελτία
• Ένα ενημερωτικό έντυπο σε τέσσερις γλώσσες
(Αγγλικά, Ελληνικά, Ιταλικά και Ισπανικά)
• Οργάνωση τεχνικών συναντήσεων και ενημερωτικής ημερίδας για το ευρύ κοινό, και
• Ο παρών τεχνικός οδηγός «Ηλιακός Κλιματισμός».

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο SOLCO
είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα:
www.solcoproject.net

Σχήμα 1.2: Εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού
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Διατάξεις Συστημάτων
Ηλιακού Κλιματισμού

Ένα τυπικό Σύστημα Ηλιακού Κλιματισμού (ΣΗΚ) αποτελείται από ένα απλό ηλιοθερμικό σύστημα, το
οποίο απαρτίζεται από τους ηλιακούς συλλέκτες, τη δεξαμενή αποθήκευσης, τη μονάδα ελέγχου, σωληνώσεις, αντλίες και ένα θερμοκινούμενο ψύκτη - όπως φαίνεται στo σχήμα 2.1. Οι περισσότεροι από
τους συλλέκτες ηλιακής ενέργειας, που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ΣΗΚ και είναι διαθέσιμοι σήμερα στην αγορά, είναι συλλέκτες υψηλής απόδοσης (επίπεδοι συλλέκτες με διπλό τζάμι ή συλλέκτες
σωλήνων κενού). Το σχήμα 2.2 παρουσιάζει μια τυπική διάταξη ενός ΣΗΚ.

κρύο νερό
θερμότητα

κλιματιζόμενος αέρας

ηλιακοί συλλέκτες

θερμοκινούμενος
ψύκτης

τελικός
καταναλωτής

Σχήμα 2.1: Σύστημα ηλιακού κλιματισμού

Η διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια - με τη μορφή της ηλιακής ακτινοβολίας - χρησιμοποιείται από ηλιακούς
συλλέκτες με σκοπό την παραγωγή υγρού υψηλής θερμοκρασίας (συνήθως νερού), το οποίο είναι αποθηκευμένο σε δεξαμενή.
Ο ψύκτης -ο οποίος αποτελεί τον πυρήνα της διαδικασίας- χρησιμοποιεί το θερμό υγρό της δεξαμενής
για παραγωγή ψυχρού υγρού. Το υγρό αυτό μπορεί στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε τυπική εγκατάσταση κλιματισμού, η οποία έχει λειτουργία παρεμφερή με αυτή ενός ηλεκτρικού ψυγείου.
Κατά τη διάρκεια μιας συνηθισμένης ημέρας, η θερμική δεξαμενή αποθήκευσης λειτουργεί ως ρυθμιστής, ο οποίος βοηθά στη βελτιστοποίηση της ασύγχρονης θερμικής απορρόφησης κατά τις ώρες της
ηλιακής ακτινοβολίας και του δροσισμού -που πιθανόν να απαιτείται σε διαφορετική χρονική περίοδο- γεγονός που κάνει την ύπαρξη της απολύτως αναγκαία.
Μια άλλη διάταξη, η οποία συνήθως χρησιμοποιείται σε εγκαταστάσεις που λειτουργούν τόσο κατά τη
διάρκεια του χειμώνα (για θέρμανση) όσο και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού (για δροσισμό), παρουσιάζεται στο σχήμα 2.3. Στη διάταξη αυτή είναι απαραίτητη η ύπαρξη δύο δεξαμενών: η 1η για την αποθήκευση του θερμού νερού που παράγεται από τους ηλιακούς συλλέκτες και η 2η για το ψυχρό νερό που

8

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις

Ηλιακοί συλλέκτες

Ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ)
στην επιθυμητή
θερμοκρασία

Ψύκτης απορρόφησης

Ψυχρό νερό για
κλιματισμό στους 7°C

Θερμό νερό για ΖΝΧ
στους 40°C - 50°C

Σχήμα 2.2: Τυπική διάταξη συστήματος ηλιακού κλιματισμού. Πηγή: El Asmar (2008)

παράγεται από τον ψύκτη (chiller) απορρόφησης. Επιπλέον απαιτείται συμβατική εφεδρική πηγή θέρμανσης (π.χ. λέβητας φυσικού αερίου), η οποία καθιστά τη λειτουργία της εγκατάστασης ηλιακού κλιματισμού ανεξάρτητη από τη διαθεσιμότητα της ηλιακής ακτινοβολίας.

Πύργος ψύξης

Ηλιακοί συλλέκτες

καλοκαίρι

χειμώνας

Ψύκτης απορρόφησης

Δεξαμενή αποθήκευσης
θερμού νερού

Εφεδρική πηγή
θέρμανσης

Σύστημα διανομής
θέρμανσης

Δεξαμενή αποθήκευσης
κρύου νερού

Σχήμα 2.3: Βασική διάταξη εγκατάστασης ηλιακού κλιματισμού με χρήση χειμώνα-καλοκαίρι

9

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις

Τα συστήματα ηλιακού κλιματισμού μπορούν να ταξινομηθούν σε κλειστά ή ανοικτά συστήματα:
1. Κλειστά συστήματα: αποτελούνται από θερμοκινούμενους ψύκτες που παρέχουν ψυχρό νερό, το
οποίο είτε χρησιμοποιείται στις κεντρικές κλιματιστικές μονάδες προκειμένου να παρέχει πλήρως κλιματισμένο αέρα, είτε διανέμεται μέσω δικτύου ψυχρού νερού σε προκαθορισμένους χώρους προκειμένου να θέσει σε λειτουργία τις αποκεντρωμένες (ανεξάρτητες) μονάδες των χώρων αυτών. Ο
εξοπλισμός που είναι σήμερα διαθέσιμος στην αγορά διακρίνεται σε ψύκτες απορρόφησης και ψύκτες
προσρόφησης.
Ρυθμιστής θερμού
νερού

Συμπυκνωτής
Υψηλή πίεση
Χαμηλή πίεση

Πύργος ψύξης

Εξατμιστής

Ψυκτικό μέσο(ατμός)

Ψυκτικό μέσο
(υγρό)

Διαχωριστής
Διάλυμα ‘φτωχό’ σε ψυκτικό μέσο

Σύστημα κλιματισμού
για ελάχιστη
τροφοδοσία αέρα.

Διάλυμα ‘πλούσιο
σε ψυκτικό μέσο

Ψυκτικό μέσο(ατμός)

Απορροφητής

Τεχνολογία κλιματισμού,
εδώ: ψύξη οροφής

Ρυθμιστής
ψυχρού νερού

Εξαγωγή αέρα

Tροφοδοσία
αέρα

Σχήμα 2.4 Κλειστά συστήματα ηλιακού κλιματισμού

1. Ανοικτά συστήματα: τα πιο διαδεδομένα ανοικτά συστήματα είναι τα αναφερόμενα ως desiccant, τα
οποία χρησιμοποιούν ως ψυκτικό μέσο το νερό που έρχεται σε άμεση επαφή με τον αέρα. Ο θερμοκινούμενος ψυκτικός κύκλος συνδυάζει δροσισμό μέσω εξάτμισης και αφύγρανσης αέρα με τη βοήθεια αφυγραντικού υλικού (είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν υγρά ή στερεά αφυγραντικά υλικά). Ο
όρος «ανοικτός» χρησιμοποιείται για να υποδηλώσει ότι το ψυκτικό μέσο απορρίπτεται από το σύστημα αφού έχει εξασφαλίσει την απαραίτητη ψύξη στο χώρο, ενώ νέο ψυκτικό μέσο το αντικαθιστά
έχοντας ως αποτέλεσμα μια επαναλαμβανόμενη κυκλική διαδικασία. Τα πλέον κοινά συστήματα ψύξης
ανοικτού κύκλου χρησιμοποιούν περιστρεφόμενο τροχό αφύγρανσης με silica gel ή με χλωριούχο
λίθιο (LiCl) ως ροφητικό υλικό.

Σχήμα 2.5: Ανοικτά συστήματα ηλιακού κλιματισμού
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Πριν από την επιλογή του κατάλληλου τύπου ψύκτη, θα πρέπει να αξιολογηθούν οι παρακάτω παράμετροι:
• οι θερμοκρασίες λειτουργίας του ψύκτη απορρόφησης, καθώς επηρεάζουν την επιλογή των ηλιακών
συλλεκτών
• οι τιμές του συντελεστή απόδοσης (COP) του ψύκτη, καθώς αυτές εξαρτώνται τόσο από τις θερμοκρασίες λειτουργίας, όσο και από το σύστημα διανομής της θέρμανσης (π.χ. μονάδες εξαναγκασμένης κυκλοφορίας, fan-coils ή ενδοδαπέδια).
Η επιλογή του ηλιακού συλλέκτη δεν είναι πολύπλοκη διαδικασία. Η θερμοκρασία λειτουργίας του ψύκτη
απορρόφησης καθορίζει τον πιο κατάλληλο τύπο συλλέκτη για διαφορετικές διατάξεις. Η διαστασιολόγηση
της επιφάνειας των συλλεκτών ακολουθεί τους ίδιους σχεδιαστικούς κανόνες με αυτούς των οικιακών συστημάτων παραγωγής θερμού νερού, θα πρέπει όμως να λαμβάνεται υπόψη ότι μια εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού λειτουργεί σε υψηλότερες θερμοκρασίες.

2.1 Ηλιακοί συλλέκτες για συστήματα ηλιακού κλιματισμού
Οι ηλιακοί συλλέκτες μετατρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία σε θερμότητα, η οποία μεταβιβάζεται σε
κάποιο ρευστό (νερό, ηλιακό ρευστό, αέρα). Στη συνέχεια, η ηλιακή θερμότητα αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση νερού χρήσης, για συστήματα θέρμανσης ή ψύξης χώρου ή για θέρμανση
νερού πισίνας. Η τεχνολογία του ηλιακού κλιματισμού απαιτεί αρκετά υψηλές θερμοκρασίες (90-1500C)
και οι ηλιακοί συλλέκτες οι οποίοι μπορούν να τις επιτύχουν είναι, συνήθως, οι συλλέκτες σωλήνων
κενού και οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες επιλεκτικής επιφάνειας. Μία συστοιχία ηλιακών συλλεκτών τροφοδοτεί τον ψύκτη απορρόφησης με θερμό νερό, ως πηγή ενέργειας, μέσω της δεξαμενής αποθήκευσης του θερμού νερού.

Επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες (flat-plate solar collectors)
Ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης είναι ο πιο διαδεδομένος τύπος ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή θερμού νερού οικιακής χρήσης και για θέρμανση/ψύξη χώρων. Ο τυπικός επίπεδος συλλέκτης αποτελείται
από απορροφητή, διαφανές κάλυμμα και μονωμένο πλαίσιο. Ο απορροφητής είναι συνήθως μια ειδικά
επεξεργασμένη επιφάνεια από μέταλλο υψηλής θερμικής αγωγιμότητας, όπως ο χαλκός ή το αλουμίνιο, με σωλήνες είτε ενσωματωμένους ή προσαρτημένους. Η επιφάνεια του επικαλύπτεται ώστε να μεγιστοποιεί την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας και να ελαχιστοποιεί τις απώλειες. Το μονωμένο
πλαίσιο μειώνει τις απώλειες θερμότητας από το πίσω μέρος και τις πλαϊνές πλευρές του συλλέκτη. Η
επιφάνεια κάλυψης -υαλοπίνακας- επιτρέπει το ηλιακό φως να περάσει μέσα από τον απορροφητή, ενώ
ταυτόχρονα απομονώνει το χώρο πάνω από τον απορροφητή εμποδίζοντας έτσι τη ροή ψυχρού αέρα
στο χώρο αυτό.

σύνδεση
εισόδου

πλαίσιο υαλοκάλυψης
υαλοκάλυψη
σύνδεση εξόδου

κέλυφος
αγωγοί ροής
απορροφητική πλάκα
μόνωση

Σχήμα 2.6: Σχηματική διάταξη επίπεδου συλλέκτη
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Συλλέκτες κενού (evacuated tubes)
Οι υάλινοι σωλήνες κενού είναι βασικό τμήμα των ηλιακών συλλεκτών σωλήνων κενού. Κάθε σωλήνας
κενού αποτελείται από δύο υάλινους σωλήνες. Ο εξωτερικός σωλήνας είναι κατασκευασμένος από διαφανές βοριοπυριτικό γυαλί (π.χ. Pyrex) και έχει υψηλή αντοχή ώστε να αντέχει σε κρούση από χαλάζι με
διάμετρο ως 25 mm. Ο εσωτερικός σωλήνας είναι και αυτός κατασκευασμένος από βοριοπυριτικό
γυαλί, με ειδική επιλεκτική επίστρωση η οποία έχει εξαιρετικές ιδιότητες απορρόφησης της ηλιακής
θερμότητας, ενώ παρουσιάζει ελάχιστη ανάκλαση θερμότητας. Ο αέρας που υπάρχει στο χώρο μεταξύ των δύο γυάλινων σωλήνων αφαιρείται, προκειμένου να σχηματιστεί κενό αέρος, το οποίο εξουδετερώνει τις απώλειες αγωγής και συμμεταφοράς θερμότητας.

τομή
σωλήνας κενού
υαλοκάλυψη

γυάλινος εξωτερικός αγωγός
απορροφητική επίστρωση
γυάλινος εσωτερικός αγωγός
θερμαντικός αυλός
ειδική επίστρωση χαλκού
χώρος κενού

εισροή
κάτοπτρο
εκροή

Σχήμα 2.7: Σχηματική διάταξη συλλέκτη σωλήνων κενού

Οι συλλέκτες σωλήνων κενού είναι στην αγορά εδώ και πολλά χρόνια και έχουν αποδείξει την αξιοπιστία τους. Οι υάλινοι (pyrex) σωλήνες με τα διπλά τοιχώματα σχηματίζουν ένα κενό χώρο, στο κέντρο
του οποίου βρίσκεται ο θερμαντικός αυλός.
Η ηλιακή ακτινοβολία απορροφάται από την εσωτερική γυάλινη επιφάνεια του σωλήνα μέσω της επιλεκτικής επίστρωσης, ενώ η αντανάκλασή της αποτρέπεται λόγω της εσωτερικής επένδυσης αργύρου, η
οποία έχει βέλτιστα αποτελέσματα στην υπέρυθρη ακτινοβολία. Η λειτουργία αυτή -η οποία είναι παρόμοια με αυτή ενός κατόπτρου μιας κατεύθυνσης- είναι πολύ αποδοτική καθώς απορροφάται το 93% της
ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ οι απώλειες λόγω επανεκπομπής και αντανάκλασης ανέρχονται μόλις στο
7%. Το κενό ανάμεσα στα τοιχώματα αποτρέπει τις απώλειες θερμότητας από αγωγή ή συμμεταφορά,
όπως σε δοχείο «θερμός». Έτσι, το σύστημα λειτουργεί ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, σε
αντίθεση με τους κλασικούς επίπεδους συλλέκτες.
Η θερμότητα που μεταφέρεται στην άκρη του θερμαντικού αυλού, στη συνέχεια μεταφέρεται σε σύστημα πολλαπλών σωληνώσεων χαλκού, στις οποίες κυκλοφορεί νερό προκειμένου να θερμάνει τη δεξαμενή αποθήκευσης θερμού νερού. Αν ένας σωλήνας εκτεθεί στην απευθείας ηλιακή ακτινοβολία κατά
τη θερινή περίοδο, η θερμοκρασία στην άκρη του μπορεί να φτάσει τους 250°C. Επομένως το σύστημα
μπορεί εύκολα να θερμάνει τον κύλινδρο αποθήκευσης ζεστού νερού χρήσης στους 60°C, ακόμα και
σε πιο ψυχρές συνθήκες.
Η κατασκευή είναι θερμομονωμένη με πετροβάμβακα πάχους 2΄΄ για τη μείωση των απωλειών θερμότητας. Σε αντίθεση με τους επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, οι σωληνώσεις είναι τόσο καλά θερμομονωμένες, ώστε να μην απαιτείται αντιψυκτικό υγρό σε κανονική λειτουργία του συστήματος - η θερμοκρασία, σε κάθε σημείο των σωληνώσεων, είναι απίθανο να πέσει κάτω από 10°C ακόμα και σε αρκετά
ψυχρές καιρικές συνθήκες.
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2.2 Ψύκτες
Οι ψύκτες αποτελούν τον πυρήνα των εγκαταστάσεων ηλιακού κλιματισμού. Αν και οι ηλιακοί συλλέκτες
είναι αυτοί που παρέχουν την αναγκαία ενέργεια σε μια εγκατάσταση, οι ψύκτες αποτελούν το μηχανισμό που είναι ικανός να παράγει ψύξη χρησιμοποιώντας το θερμό νερό που έρχεται από τους ηλιακούς
συλλέκτες. Πιο συγκεκριμένα, ο ψύκτης μεταφέρει θερμότητα από ένα υγρό μέσω συμπίεσης ατμών ή
ψυκτικού κύκλου απορρόφησης. Συνήθως ως ψυκτικό μέσο χρησιμοποιείται το νερό, το οποίο μπορεί
ακόμα να περιέχει 20% γλυκόλη και αντιδιαβρωτικά υλικά. Άλλα ρευστά, π.χ. λεπτά έλαια, μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως ψυκτικό μέσο.
Υπάρχουν διάφοροι τύποι ψυκτών: Οι ψύκτες απορρόφησης και οι ψύκτες προσρόφησης που χρησιμοποιούνται εδώ και δεκαετίες, λειτουργούν όμως κυρίως με ηλεκτρισμό, ατμό ή φυσικό αέριο. Οι ψύκτες
αυτοί παράγουν ψύξη μέσω του «αντίστροφου κύκλου Rankine» (γνωστού και ως «συμπίεση ατμών»).
Ο θερμοδυναμικός κύκλος στους ψύκτες απορρόφησης καθοδηγείται μέσω πηγής θερμότητας. Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται συνήθως στον ψύκτη μέσω ατμού, θερμού νερού ή μέσω καύσης. Ωστόσο,
ιδιαίτερα, στη Νότια Ευρώπη -όπου υπάρχει υψηλό ηλιακό δυναμικό- για τη λειτουργία των ψυκτών
απορρόφησης μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ηλιακή ενέργεια.
Συγκρινόμενοι με τους ηλεκτροκινούμενους, οι ψύκτες απορρόφησης έχουν πιο χαμηλές ενεργειακές
απαιτήσεις -σπάνια πάνω από 15kW συνολικά- τόσο για την αντλία όσο και για το ψυκτικό μέσο. Ωστόσο, οι απαιτήσεις σε θερμότητα είναι αρκετά υψηλές και ο θερμικός συντελεστής απόδοσης (COP)
κυμαίνεται από 0,5 (για μηχανές μονής βαθμίδας) μέχρι 1 (για μηχανές διπλής βαθμίδας). Επιπλέον, για
το ίδιο ψυκτικό φορτίο, απαιτούνται μεγαλύτεροι ψυκτικοί πύργοι σε σχέση με τους ψύκτες συμπίεσης
ατμών. Ωστόσο, σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια, οι ψύκτες απορρόφησης υπερέχουν σε όρους ενεργειακής απόδοσης καθώς οι θερμικές απαιτήσεις καλύπτονται εύκολα και οικονομικά από τους ηλιακούς συλλέκτες.
θερμό νερό
(θερμότητα τροφοδοσίας)

νερό ψύξης

ΑΝΑΓΕΝΝΗΤΗΣ

ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ

ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΣ

ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ
νερό ψύξης

ψυχρό νερό

Σχήμα 2.8: Αρχή λειτουργίας ψύκτη απορρόφησης. Πηγή: ESTIF

Οι ψύκτες απορρόφησης είναι σήμερα, παγκόσμια, οι πιο διαδεδομένοι ψύκτες. Η θερμική συμπίεση
του ψυκτικού μέσου επιτυγχάνεται με τη χρήση υγρού διαλύματος ψυκτικού/ροφητικού υλικού και
πηγής θερμότητας, αντικαθιστώντας με αυτό τον τρόπο την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενός
μηχανικού συμπιεστή. Για ψυχρό νερό άνω των 0°C -όπως απαιτείται στον κλιματισμό- χρησιμοποιείται
συνήθως υγρό διάλυμα H2O/LiBr, όπου το νερό αποτελεί το ψυκτικό μέσο.
Τα κύρια μέρη ενός ψύκτη απορρόφησης παρουσιάζονται στο σχήμα 2.8. Η ψύξη βασίζεται στην εξάτμιση του ψυκτικού μέσου (νερού) στον εξατμιστή, σε πολύ χαμηλές πιέσεις. Το ατμοποιημένο ψυκτικό
μέσο απορροφάται στον απορροφητή, αραιώνοντας έτσι το διάλυμα H2O/LiBr.
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Ελάχιστοι ψύκτες απορρόφησης ψυκτικής ισχύος κάτω των 50 kW είναι σήμερα εμπορικά διαθέσιμοι.
Συνήθως η ονομαστική ισχύς των διαθέσιμων ψυκτών απορρόφησης είναι της τάξης των αρκετών εκατοντάδων kW.
Οι ψύκτες προσρόφησης, αντί του υγρού διαλύματος, χρησιμοποιούν στερεά ροφητικά υλικά. Τα συστήματα που είναι σήμερα διαθέσιμα στην αγορά χρησιμοποιούν νερό ως ψυκτικό μέσο και silica gel ως
ροφητικό υλικό. Οι ψύκτες αποτελούνται από δύο τμήματα (βλ.1 και 2 στο σχήμα 2.9), έναν εξατμιστή
και ένα συμπυκνωτή. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας, με θερμοκρασία αναγέννησης περίπου
80°C, τα συστήματα επιτυγχάνουν COP περίπου 0,6 -είναι όμως εφικτό να λειτουργήσουν ακόμη και σε
θερμοκρασίες της τάξης των 60°C. Η ψυκτική τους ικανότητα κυμαίνεται από 50-500 kW.
ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗΣ
νερό ψύξης

νερό ψύξης

θερμό νερό
(θερμότητα τροφοδοσίας)

ψυχρό νερό
ΕΞΑΤΜΙΣΤΗΣ

Σχήμα 2.9: Αρχή λειτουργίας ψύκτη προσρόφησης. Πηγή: ESTIF

Σχήμα 2.10: Ηλιακοί συλλέκτες σε εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού
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Ο πίνακας 2.1 συγκρίνει τις βασικές τεχνολογίες απορρόφησης και desiccant και συνοψίζει τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους.

Πίνακας 2.1: Σύγκριση των βασικών τεχνολογιών για ψύκτες
Σύστημα

Πλεονεκτήματα
• Υπάρχει μόνο ένα κινητό μέρος (αντλία),
ενδεχομένως χωρίς κανένα κινητό μέρος

Απορρόφησης

στα μικρά συστήματα
• Είναι εφικτή η παροχή θερμότητας
χαμηλής θερμοκρασίας
• Δεν υπάρχει κινητό τμήμα (εκτός της
βαλβίδας)
• Είναι δυνατόν να επιτευχθεί χαμηλή

Προσρόφησης

θερμοκρασία λειτουργίας
• Ο θερμικός συντελεστής απόδοσης (COP)
είναι υψηλότερος σε σύγκριση με άλλα
συστήματα

Μειονεκτήματα
• Χαμηλός θερμικός συντελεστής
απόδοσης (COP)
• Δεν μπορεί να επιτευχθει πολύ χαμηλή
θερμοκρασία εξάτμισης
• Το σύστημα είναι αρκετά πολύπλοκο
• Μεγάλο βάρος και χαμηλή θερμική
αγωγιμότητα του προσροφητή
• Η απαίτηση για χαμηλή λειτουργική πίεση
καθιστά δύσκολη την αεροστεγανότητα
• Είναι πολύ ευαίσθητο σε χαμηλές
θερμοκρασίες, ιδιαίτερα στην πτώση της
θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας
• Αποτελεί σύστημα διαλείποντος έργου

• Είναι σύστημα φιλικό προς το περιβάλλον,
καθώς χρησιμοποιεί νερό για τη
λειτουργία του
Ψύξης ανοικτού
κύκλου
• Μπορεί να ενσωματωθεί σε σύστημα
εξαερισμού και θέρμανσης

• Δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά σε
περιοχές με υψηλή υγρασία
• Δεν είναι κατάλληλο για περιοχές με
έλλειψη νερού
• Απαιτεί συντήρηση εξαιτίας του
περιστρεφόμενου τροχού

Πηγή: Έργο CLIMASOL

Ο μικρός αριθμός κατασκευαστών θερμοκινούμενων ψυκτών στην παγκόσμια αγορά είναι ένας από τους
λόγους για τους οποίους οι εγκαταστάσεις ηλιακού δροσισμού είναι ακόμη πολύ λίγες, παρά τα σημαντικά περιβαλλοντικά πλεονεκτήματά τους σε σχέση με τη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
Τα στοιχεία έρευνας για τους διαθέσιμους ψύκτες στα νησιά της Ν. Ευρώπης που συμμετέχουν στο
έργο SOLCO είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα www.solcoproject.net, στην ενότητα με τα αποτελέσματα
του έργου. Επίσης, στην ιστοσελίδα του έργου είναι διαθέσιμες οι βασικές τεχνικές πληροφορίες που
απαιτούνται για τη διαστασιολόγηση εγκαταστάσεων ηλιακού κλιματισμού.
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3

Ηλιακή Θέρμανση και Ψύξη
Βασικές Αρχές

Το κεφάλαιο αυτό προσδιορίζει τις βασικές αρχές για το σχεδιασμό εγκαταστάσεων ηλιακού κλιματισμού και περιγράφει τη διαδικασία υπολογισμού του ισοζυγίου θερμότητας, η οποία είναι αναγκαία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η ψυκτική ικανότητα της εγκατάστασης θα είναι επαρκής.

Ηλιακή Θέρμανση
Για τον υπολογισμό του θερμικού οφέλους των ηλιακών εγκαταστάσεων, θα πρέπει να λαμβάνεται
υπόψη η σημαντική διακύμανση της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τη διάρκεια της ημέρας. Η στιγμιαία ροή
θερμότητας - η οποία ορίζεται ως η θερμότητα που εισχωρεί σε μια δομή σε κάθε δεδομένη χρονική
στιγμή - που εισέρχεται σε ένα κτίριο δεν μετατρέπεται άμεσα σε θερμικό κέρδος θέρμανσης λόγω της
θερμικής αδράνειας. Επομένως, η διακύμανση αυτή είναι αναγκαίο να μελετηθεί, προκειμένου να αποφευχθούν σφάλματα κατά την εκτίμηση της ισχύος των συστημάτων κλιματισμού.
Η ορθή διαδικασία σχεδιασμού εγκαταστάσεων ηλιακού δροσισμού περιλαμβάνει τον υπολογισμό τόσο
του ψυκτικού φορτίου, όσο και του πραγματικού ρυθμού απαγωγής θερμότητας.

Οφέλη από τη θέρμανση χώρων
Η ροή της θερμότητας που εισχωρεί σε ένα χώρο μπορεί να διακριθεί σε δύο τύπους:
(α) Ροή άμεσης θερμότητας, λόγω:
• Ηλιακής ακτινοβολίας μέσω των κουφωμάτων (μεταφορά θερμότητας από ακτινοβολία)
• Μεταφοράς μέσω κουφωμάτων (μεταφορά θερμότητας μέσω αγωγής και συμμεταφοράς)

Σχήμα 3.1: Εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού
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• Μετάδοσης μέσω εξωτερικών τοίχων και οροφής (μεταφορά θερμότητας μέσω αγωγής και συμμεταφοράς)
• Μετάδοσης μέσω εσωτερικών τοίχων, οροφής και δαπέδων (μεταφορά θερμότητας μέσω αγωγής
και συμμεταφοράς)
• Εσωτερικής παραγωγής θερμότητας (λόγω της ανθρώπινης δραστηριότητας, του φωτισμού, των
ηλεκτρικών συσκευών, κ.λ.π.)
• Διείσδυσης εξωτερικού αέρα
• Από άλλες πιθανές αιτίες
(β) Ροή λανθάνουσας θερμότητας, λόγω:
• Διείσδυσης εξωτερικού αέρα (με περισσότερη ειδική υγρασία από αυτή του αέρα εσωτερικού χώρου)
• Υδρατμών, από την ανθρώπινη δραστηριότητα στον εσωτερικό χώρο
• Μετάδοσης μέσω εξωτερικών τοίχων
• Ατμών, εξαιτίας συγκεκριμένων διαδικασιών ή δραστηριοτήτων που εντοπίζονται στο περιβάλλον

Ψυκτικό φορτίο χώρου
Πρόκειται για τη θερμότητα, η οποία πρέπει να αφαιρεθεί (ή να απαχθεί) από ένα χώρο προκειμένου να
διατηρηθεί σταθερή η επιθυμητή θερμοκρασία. Είναι γεγονός ότι η μεταφορά θερμότητας από ακτινοβολία δεν μετατρέπεται άμεσα σε ψυκτικό φορτίο: η ενέργεια ακτινοβολίας απορροφάται πρώτα από
όλες τις επιφάνειες που οριοθετούν το συγκεκριμένο χώρο (τοίχοι, οροφή και δάπεδο) και στη συνέχεια
μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα. Έτσι υπάρχει υστέρηση μεταξύ της θερμικής χωρητικότητας (thermal
capacity) όλων των επιφανειών, η οποία διορθώνει το ρυθμό της αύξησης της θερμοκρασίας - καθορίζοντας το εύρος και το χρόνο επιβράδυνσης κάθε θερμικής ροής που μεταφέρεται στο χώρο σε αντίθεση με τη θερμότητα της στιγμιαίας ακτινοβολίας.

Ρυθμός απαγωγής της θερμότητας
Καθώς η θερμοκρασία περιβάλλοντος δεν παραμένει σταθερή κατά τη διάρκεια της ημέρας, το ποσό
της θερμότητας που πρέπει να απαχθεί διαφέρει από το ψυκτικό φορτίο. Η αναλογία αυτή μεταβάλλεται σύμφωνα με τις αλλαγές των εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών (σχήμα 3.2). Ο ρυθμός απαγωγής θερμότητας από ένα χώρο είναι ίσος με το ψυκτικό φορτίο μόνο στην περίπτωση που η θερμοκρασία του δωματίου παραμένει σταθερή. Όμως αυτό δε συμβαίνει συχνά.

Στιγμιαία
θερμικά οφέλη

Συμμεταφορά θερμότητας

Ακτινοβολία
Αποθηκευμένη
θερμότητα

Στιγμιαίο
ψυκτικό φορτίο

Απαγωγή θερμότητας με εξοπλισμό

Συμμεταφορά
θερμότητας
(με χρονική
υστέρηση)

Σχήμα 3.2: Σχηματική αναπαράσταση της σχέσης μεταξύ ροής θερμότητας,
ψυκτικού φορτίου και ρυθμού απαγωγής θερμότητας

17

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις

4

Εγκαταστάσεις Ηλιακού
Κλιματισμού - Παραδείγματα

Το κεφάλαιο αυτό παρουσιάζει επιλεγμένες εγκαταστάσεις ηλιακού κλιματισμού από τα νησιά της Μεσογείου που συμμετέχουν στο έργο (Κρήτη, Κύπρος, Κανάρια), καθώς και μια εφαρμογή από το Bolzano
στην Ιταλία.

4.1 Εγκατάσταση ηλιακού δροσισμού στο
Τεχνολογικό Ινστιτούτο των Καναρίων Νήσων
Η εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο των Καναρίων Νήσων είναι σε λειτουργία από το 2006. Στην εφαρμογή αυτή, το νερό που ψύχεται αποτελεί το ψυκτικό μέσο που κυκλοφορεί
στις κλιματιστικές μονάδες κτιρίου, το οποίο απαρτίζεται από γραφεία και έχει επιφάνεια 400m2.

Σχήμα 4.1: Συστοιχία ηλιακών συλλεκτών

Σχήμα 4.2: Ψύκτης απορρόφησης

18
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Οι εννιά ηλιακοί συλλέκτες του συστήματος -τύπου Wagner LB 7,6- διαθέτουν επιλεκτική επιφάνεια, με
συνολική επιφάνεια 68,4m2. Επειδή οι συλλέκτες αυτοί είναι υψηλής απόδοσης μπορούν να επιτύχουν
θερμοκρασία 80οC. Η εγκατάσταση διαθέτει δύο δεξαμενές αποθήκευσης -θερμού νερού 3.000L και ψυχρού νερού 1.000L. Η διαδικασία απορρόφησης συντελείται σε ψύκτη απορρόφησης YAZAKI (WFCSC10), με ψυκτική ισχύ 35,2kW. Στις φωτογραφίες που ακολουθούν (4.2 και 4.3) παρουσιάζονται ο
ψύκτης απορρόφησης και ο πύργος ψύξης της συγκεκριμένης εγκατάστασης.

4.2 Αρτοποιείο L’ Amor Rouge, Λευκωσία, Κύπρος
Το αρτοποιείο L’ Amor Rouge είναι το πρώτο κτίριο στην Κύπρο, το οποίο χρησιμοποιεί σύστημα ηλιακού κλιματισμού. Η εγκατάσταση είναι σε λειτουργία από το Μάιο του 2006. Η αυτονομία του συστήματος ξεπερνά το 59%. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας 627m², βρίσκεται στη βιομηχανική περιοχή Εργάτες
στη Λευκωσία και αποτελείται από το αρτοποιείο, το ζαχαροπλαστείο και τα γραφεία της εταιρείας. Το
σύστημα αποτελείται από 120m² συλλέκτες κενού - σε κλίση 25°, μια δεξαμενή αποθήκευσης θερμού
νερού 6,8m³, ψύκτη απορρόφησης (LiBr-H2O) ισχύος 70,3kW, και πύργο ψύξης ισχύος 212kW. Οι πίνακες 4.1 και 4.2 παρουσιάζουν τεχνικά και οικονομικά δεδομένα της εγκατάστασης.

Σχήμα 4.4: Η πρώτη εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού στην Κύπρο - Αρτοποιείο L’ Amor Rouge

Πίνακας 4.1: Απαιτήσεις της εγκατάστασης (σε ετήσια βάση)

Ετήσιες ενεργειακές ανάγκες (θερμό νερό χρήσης, θέρμανση και ψύξη χώρου)
Βοηθητική πηγή ενέργειας
Ετήσια κατανάλωση βοηθητικής πηγής ενέργειας
Κόστος βοηθητικής πηγής ενέργειας

213,65 MWh
Πετρέλαιο
21.191 L/έτος
0,77 €/L

Πίνακας 4.2: Χαρακτηριστικά ηλιακού συστήματος

Αριθμός συλλεκτών
Τύπος συλλεκτών
Επιφάνεια απορροφητή
Συνολική επιφάνεια συλλεκτών
Βαθμός απόδοσης συλλέκτη
Μέση ημερήσια ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια των συλλεκτών

40
Συλλέκτες κενού
3 m2
120 m2
0,73
5,94 kWh/m2/ημέρα

19

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις

Περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομένα: Το συνολικό κόστος της επένδυσης ήταν 134.489€, ενώ το
ποσοστό χορηγίας ήταν 40% (53.796€). Ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης υπολογίστηκε ως 8,1
έτη. Η συνεισφορά του ηλιακού συστήματος στις ενεργειακές ανάγκες υπολογίστηκε στο 59,34%. Τέλος,
η συνολική ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας υπολογίστηκε σε 63,4MWh, και η συνολική ετήσια μείωση εκπομπών CO2 υπολογίζεται ως 22.440kg.

4.3 Εγκατάσταση ηλιακού κλιματισμού στο Bolzano (Ιταλία)
Στη πόλη του Bolzano -τη πρωτεύουσα του Νοτίου Τυρόλο- σε τρία κτίρια έχει εγκατασταθεί σύστημα
ηλιακών συλλεκτών υποβοηθούμενο από γεννήτρια συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού, ως
εφεδρική πηγή ενέργειας. Το ένα από τα τρία κτίρια φιλοξενεί το ερευνητικό κέντρο της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας EURAC -στο κτίριο αυτό έχει εγκατασταθεί, από το 2005, σύνθετο σύστημα παρακολούθησης με
δυνατότητα καταγραφής δεδομένων. Τα βασικά ενεργειακά χαρακτηριστικά της εγκατάστασης παρουσιάζονται στο πίνακα 4.3. Τα σχήματα 4.5 και 4.6 απεικονίζουν τη διάταξη της εγκατάστασης κατά τη χειμερινή και θερινή λειτουργία της.

Πίνακας 4.3: Κύρια χαρακτηριστικά της εγκατάστασης ηλιακού κλιματισμού στο
ερευνητικό κέντρο EURAC, στο Bolzano

Ηλιακοί Συλλέκτες- συνολική
επιφάνεια
Εγκατάσταση θέρμανσης

Εγκατάσταση κλιματισμού

Δεξαμενές αποθήκευσης

615 m2

1 μονάδα συμπαραγωγής

180 kWe/ 330 kWth

2 λέβητες συμπύκνωσης

350 kWth/λέβητα

1 ψύκτης προσρόφησης

300 kWc

2 ψύκτες συμπίεσης

315 kWc/ψύκτη

2 δεξαμενές αποθήκευσης
ηλιακής ενέργειας

5.000L/δεξαμενή

1 δεξαμενή ψυχρού νερού

5.000L

Ηλιακοί συλλέκτες κενού -με συνολική επιφάνεια απορρόφησης 615m2- παρέχουν θερμότητα, όχι μόνο
για τη θέρμανση χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, αλλά τροφοδοτούν παράλληλα τον
ψύκτη απορρόφησης κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Μια γεννήτρια συμπαραγωγής και δυο λέβητες
συμπύκνωσης καλύπτουν την απαραίτητη υπερβάλλουσα ζήτηση θερμότητας. Η ψύξη παρέχεται από τον
ψύκτη απορρόφησης, ο οποίος υποβοηθείται από δυο ψύκτες συμπίεσης που καλύπτουν την ζήτηση σε
ώρες αιχμής. Το σύστημα έλεγχου περιλαμβάνει 13 θερμιδομετρητές και 3 μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μετρήσεις λαμβάνονται ανά λεπτό και αποθηκεύονται σε κεντρικό υπολογιστικό σύστημα.
Μια σημαντική λειτουργική πτυχή αυτής της εγκατάστασης είναι ο υδραυλικός κόμβος όπου γίνεται η
ανάμειξη όλων των θερμών και ψυχρών ρευστών -κυρίως αυτών που προέρχονται από τη γεννήτρια
συμπαραγωγής και του ηλιακού κυκλώματος τα οποία συνήθως έχουν διαφορετικές θερμοκρασίες, ειδικά κατά τη χειμερινή περίοδο.
Το σύστημα παρακολούθησης απέδειξε ότι η στρατηγική ελέγχου επηρεάζει την απόδοση των επιμέρους διατάξεων - ιδιαίτερα του ηλιακού συλλέκτη, της γεννήτριας συμπαραγωγής και του ψύκτη
απορρόφησης.
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Σχήμα 4.5: Διάταξη του συστήματος ηλιακού κλιματισμού-συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας
στο ερευνητικό κέντρο EURAC στο Bolzano κατά τη χειμερινή λειτουργία. Πηγή: Νapolitano κ.α.

Σχήμα 4.6: Διάταξη του συστήματος ηλιακού κλιματισμού-συμπαραγωγής ηλεκτρισμού/θερμότητας
στο ερευνητικό κέντρο EURAC στο Bolzano κατά την καλοκαιρινή λειτουργία. Πηγή: Νapolitano κ.α.

Σχήμα 4.7: Ηλιακοί συλλέκτες κενού στη στέγη του ερευνητικού κέντρου EURAC
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4.4 Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Ηράκλειο, Κρήτη
Το συγκεκριμένο παράδειγμα αφορά το κτίριο του δημαρχείου στο Δ. Καζαντζάκη και αποτελείται από υπόγειο,
ισόγειο και ένα όροφο συνολικής επιφάνειας 2.500m2. Η προσομοίωση του κτιρίου υλοποιήθηκε μέσω του λογισμικού Simcad (σχήμα 4.8). Αρχικά, υπολογίστηκαν τα θερμικά και ψυκτικά φορτία, τα οποία παρουσιάζονται στο
σχήμα 4.9 -σε μηνιαία βάση, για ένα διάστημα δώδεκα μηνών.
Το προτεινόμενο ηλιακό σύστημα κλιματισμού αποτελείται από επίπεδους επιλεκτικούς συλλέκτες επιφάνειας
300m2 και κλίσης 15°, δεξαμενή αποθήκευσης θερμού νερού 20m³, ψύκτη απορρόφησης (LiBr-H2O) ονομαστικής ισχύος 125kW, ψύκτη συμπίεσης ισχύος 35kW, εφεδρική πηγή θερμότητας (λέβητα) 130kW, και πύργο
ψύξης ισχύος 250kW.

25.000

Ενέργεια (kW/h)

20.000

Ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση
Ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη

15.000
10.000
5.000
0
Ιαν. Φεβ. Μαρ. Απρ. Μαι. Ιουν. Ιουλ. Αυγ. Σεπ. Οκτ. Νοε. Δεκ.
Μήνας

Σχήμα 4.8: Εικόνα κτιρίου και καθορισμός
θερμικών ζωνών

Σχήμα 4.9: Θερμικά & ψυκτικά φορτία σε μηνιαία βάση

Οι κύριες παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη για την οικονομική αξιολόγηση συνοψίζονται ως:
• Κόστος συντήρησης: συμβατικά: 2% του κόστους επένδυσης, ηλιακά: 1% του κόστους επένδυσης
• Το λειτουργικό κόστος σε συνδυασμό με το κόστος της ηλιακής διαδικασίας περιλαμβάνει το κόστος
ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία των αντλιών, τα έξοδα τόκων για κεφάλαια από
πιθανό δάνειο για αγορά του αρχικού εξοπλισμού κ.α.
• Κόστος εγκατάστασης: 12% του κόστος εξοπλισμού
• Η ετήσια αύξηση τιμών πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας θεωρήθηκε ίση με 2%
• Τιμές ενέργειας: ηλεκτρική: 0,18 €/kWh, πετρέλαιο: 600 €/t (τιμές 2007)
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά και το κόστος εξοπλισμού του προτεινόμενου ηλιακού συστήματος παρουσιάζονται στον πίνακα 4.4.

Πίνακας 4.4: Τεχνικά χαρακτηριστικά και κόστος εξοπλισμού

Εξοπλισμός
Επιλεκτικός επίπεδος συλλέκτης
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Κόστος
466 € (2,6m²)

Ψύκτης απορρόφησης LiBr-H2O (COP=0,7)

400 €/kW

Συμβατικός ψύκτης (COP=2,5)

310 €/kW

Εφεδρική πηγή θέρμανσης (n=85%)

50 €/kW
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Περιβαλλοντικά και οικονομικά δεδομένα: Το συνολικό κόστος της επένδυσης υπολογίστηκε ως
163.352€, ενώ το ετήσιο κόστος λειτουργίας ως 4.109€. Ο χρόνος αποπληρωμής -χωρίς επιδοτήσειςεκτιμήθηκε στα 18,5 έτη και το ποσοστό ηλιακής κάλυψης 87,8%. Τέλος, η συνολική ετήσια εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας υπολογίστηκε σε 87.944 kWh και η ετήσια μείωση των εκπομπών CO2 σε
32.337kg.

4.5 Γενικό Νοσοκομείο Σητείας, Κρήτη
Το κτίριο του υπό-μελέτη παραδείγματος (κτίριο Β) αποτελεί τμήμα των εγκαταστάσεων του Γενικού Νοσοκομείου Σητείας. Το νοσοκομείο περιλαμβάνει 8 κτίρια που συνδέονται μεταξύ τους. Το κτίριο Β είναι
3όροφο, συνολικής επιφάνειας 1.250m2. Στεγάζει τη μαιευτική κλινική στο ισόγειο, την καρδιολογική και
παθολογική κλινική στον 1ο όροφο, και την παιδιατρική κλινική στο 2ο. Το κτίριο επιλέχθηκε λόγω: της προτεραιότητας που έχει θέσει η διοίκηση του νοσοκομείου σε θέματα διαχείρισης ενέργειας, των ιδιαιτεροτήτων του κτιρίου λόγω της λειτουργίας του ως κλινική, και των προβλημάτων που παρουσιάζει το
υφιστάμενο σύστημα κλιματισμού.

Σχήμα 4.10: Γενικό Νοσοκομείο Σητείας

Σχήμα 4.11: Προσομοίωση του κτιρίου στο SimCad

Η ετήσια απαιτούμενη ενέργεια για θέρμανση είναι 34.205kWh, ενώ η ετήσια απαιτούμενη ενέργεια για ψύξη
123.911kWh. Το προτεινόμενο σύστημα αποτελείται από επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες επιφάνειας 500m² και
κλίσης 15°, δεξαμενή αποθήκευσης θερμού νερού 15m³, ψύκτη απορρόφησης ισχύος 70kW (LiBr-H2O), ψύκτη
συμπίεσης 50kW, εφεδρική πηγή θερμότητας (λέβητας) 87kW και πύργο ψύξης ισχύος 170kW.
Περιβαλλοντικά και οικονομικά στοιχεία: Οι παραδοχές που ελήφθησαν υπόψη για την οικονομική αξιολόγηση ήταν ίδιες με αυτές του παραδείγματος 4.4 -εκτός των παραμέτρων που αφορούν τις τιμές ενέργειας, οι οποίες έχουν υπολογιστεί ως: ηλεκτρική ενέργεια 0,25€/kWh και πετρέλαιο 1.200€/t (τιμές
2008). Το συνολικό κόστος της επένδυσης -χωρίς επιδοτήσεις- είναι 173,992€, ενώ το συνολικό ετήσιο
κόστος λειτουργίας: 6.473€. Ο χρόνος αποπληρωμής υπολογίστηκε ίσος με 11,5 έτη και η ηλιακή κάλυψη
που επιτυγχάνεται είναι ίση με 74,73%. Τέλος, η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας εκτιμήθηκε σε 113.581kWh και η μείωση εκπομπών CO2 σε 45.535kg ανά έτος.
Υποσημείωση: Τα παραδείγματα εφαρμογών 4.4 και 4.5 αποτελούν μελέτες που έχουν εκπονηθεί από
το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων στο Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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5

Εμπόδια και
Προτάσεις

Σήμερα οι τεχνολογίες ηλιακού κλιματισμού δεν είναι ούτε ιδιαίτερα γνωστές, ούτε όσο διαδεδομένες
θα έπρεπε. Δεν έχουν ακόμα κατακτήσει αξιόλογο μερίδιο στην αγορά συστημάτων κλιματισμού της Ν.
Ευρώπης. Ένας από τους βασικούς στόχους του έργου SOLCO είναι ο προσδιορισμός των μη τεχνολογικών εμποδίων που εμποδίζουν την περαιτέρω διάδοση του ηλιακού κλιματισμού. Σε αυτήν την ενότητα καταγράφονται αυτά τα εμπόδια και προτείνονται τρόποι αντιμετώπισής τους.

5.1 Eμπόδια για την ευρεία υιοθέτηση των τεχνολογιών
ηλιακού κλιματισμού
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου SOLCO εντοπίστηκαν και επαληθεύτηκαν μια σειρά εμποδίων
για την ανάπτυξη των εφαρμογών ηλιακού κλιματισμού, όπως:
(α) Ενημέρωση και τεχνογνωσία
• Ανεπαρκής ενημέρωση των δυνητικών χρηστών (ξενοδοχεία, νοσοκομεία, κ.α.) για τις δυνατότητες
και τα πλεονεκτήματα από τη χρήση των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού.
• Οι περισσότεροι μηχανικοί δεν έχουν εκπαιδευτεί στην τεχνολογία αυτή.
• Η πλειοψηφία των τεχνικών δεν είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία των ΣΗΚ, και έτσι δεν την προτείνουν ως λύση στους δυνητικούς χρήστες.
• Οι προμηθευτές των ΣΗΚ είναι κυρίως σύμβουλοι μηχανικοί και εγκαταστάτες, οι οποίοι χρειάζονται
υποστήριξη μέσω εξειδικευμένης κατάρτισης, σχεδιαστικών εργαλείων (λογισμικά) και κατάλληλων
συστημάτων ελέγχου.
• Η έλλειψη ολοκληρωμένων λύσεων αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, όχι μόνο κατά την εγκατάσταση
ενός ΣΗΚ, αλλά και κατά τη λειτουργία της εγκατάστασης (συντήρηση). Η εγκατάσταση, λειτουργία
και συντήρηση των ΣΗΚ απαιτεί σχετική τεχνογνωσία.
(β) Επίδειξη εφαρμογών
• Ο αριθμός των μονάδων που προσφέρονται για επίδειξη είναι περιορισμένος. Μέχρι το τέλος του 2007
υπήρχαν περίπου 300 ΣΗΚ σε λειτουργία, σε όλο τον κόσμο. Πολύ λίγες από αυτές παρακολουθούνται συστηματικά, με αποτέλεσμα να υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες για την απόδοσή τους.
(γ) Κόστος
• Το υψηλό κόστος επένδυσης εμποδίζει την ευρεία εφαρμογή των ΣΗΚ, σύμφωνα με τους παράγοντες της αγοράς.
• Τα συστήματα απορρόφησης και προσρόφησης εξακολουθούν, ακόμα και σήμερα, να είναι ακριβότερα από τα συμβατικά ψυκτικά συστήματα. Αυτό γίνεται πιο έντονο στην περίπτωση των ψυκτών μικρής
κλίμακας (για κατοικίες, μικρά εμπορικά κέντρα, κ.λ.π.). Απαιτούνται σημαντικές προσπάθειες για να
αναπτυχθεί η υπάρχουσα τεχνολογία, ώστε να μειωθεί το κόστος προμήθειας των συστημάτων.
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• Η χρήση των ψυκτών ρόφησης -σε αρκετές περιπτώσεις- απαιτεί την παρουσία υγρών πύργων
ψύξης, οι οποίοι υπάγονται σε ειδική νομοθεσία για την αποφυγή της νόσου των λεγεωνάριων. Η συντήρηση των εγκαταστάσεων αυτών έχει υψηλότερο κόστος, έτσι οι περισσότεροι δυνητικοί χρήστες
τις αποφεύγουν.
(δ) Διαθεσιμότητα στην αγορά
• Αν και υπάρχει σημαντική αύξηση στο μέγεθος της συγκεκριμένης αγοράς, η διαθεσιμότητα μικρής
ισχύος συστημάτων είναι από πολύ περιορισμένη (ή και μηδενική σε ορισμένες αγορές).
(ε) Πολιτική και κίνητρα
• Οικονομικά κίνητρα, όπως επιδοτήσεις ή φορολογικές απαλλαγές, είναι περιορισμένα όσον αφορά
τα ηλιακά θερμικά συστήματα και είναι ανεπαρκή για την προώθηση της τεχνολογίας.
• Δεν υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική για την προώθηση των θερμοκινούμενων ψυκτικών συστημάτων,
σε εθνικό ή/και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εγκαταστάσεις αυτές συνήθως δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα οικονομικών κινήτρων για θερμικές ηλιακές εγκαταστάσεις.

5.2 Προτάσεις για την απομάκρυνση των εμποδίων
Παρά το ότι, η υιοθέτηση των ηλιακών τεχνολογιών έχει αποδειχτεί ως ρεαλιστική απάντηση για τα ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα -ενώ παράλληλα έχουν κερδίσει το ενδιαφέρον των δυνητικών
χρηστών- η οικονομική αξιολόγησή τους δεν είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή. Η τεχνολογική ωριμότητα και η βελτίωση των δεικτών οικονομικής βιωσιμότητας είναι αποφασιστικές παράμετροι για την περαιτέρω διάδοση του ηλιακού κλιματισμού.
Σχετικές οικονομικές αναλύσεις υποδεικνύουν ότι, με τις τρέχουσες τιμές ενέργειας, τα ΣΗΚ συνήθως δεν
μπορούν να ανταγωνιστούν τα συμβατικά συστήματα κλιματισμού. Επομένως, υπάρχει ανάγκη υιοθέτησης
επενδυτικών κινήτρων αλλά και ανάγκη ανάπτυξης συστήματος περιβαλλοντικής φορολόγησης, το οποίο
θα ανταποκρίνεται στο συνολικό περιβαλλοντικό κόστος από τη χρήση συμβατικών καυσίμων.
Τα ακόλουθα μέτρα συνοψίζουν τις προτάσεις των συνεργατών του SOLCO ώστε να αρθούν τα εμπόδια που αποτρέπουν την περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού:
(α) Δράσεις ενημέρωσης και διάδοσης
• Υλοποίηση πανευρωπαϊκής εκστρατείας για τον ηλιακό κλιματισμό -με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των αρμόδιων για τη λήψη αποφάσεων, των μηχανικών, τεχνικών και εγκαταστατών,
καθώς και των δυνητικών χρηστών.
(β) Επιδεικτικά έργα
• Η ύπαρξη μεγάλου αριθμού έργων επίδειξης θα συμβάλει σημαντικά στην προώθηση αντίστοιχων
εφαρμογών.
• Η διάδοση πραγματικών δεδομένων για την απόδοση εγκαταστάσεων ηλιακού κλιματισμού -οι οποίες θα παρακολουθούνται συστηματικά- θα συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας τους.
Οι ενδείξεις που υπάρχουν σήμερα μιλούν για δραστική μείωση του κόστους των εγκαταστάσεων κλιματισμού της επόμενης γενιάς.
(γ) Κατάρτιση
• Όπως αποδεικνύεται από τις εκτεταμένες εκπαιδευτικές δράσεις που υλοποιήθηκαν, κατά τη διάρκεια του έργου, η διαθεσιμότητα εξειδικευμένων σεμιναρίων κατάρτισης για τους επαγγελματίες
(εγκαταστάτες) και η ενσωμάτωση των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού στην εκπαίδευση των μηχανικών είναι επιβεβλημένες.
• Η ανάπτυξη προηγμένων μοντέλων και εργαλείων προσομοίωσης για σχεδιαστές και εγκαταστάτες
ΣΗΚ είναι βασική προτεραιότητα.
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(δ) Ποιότητα (στη διαδικασία λειτουργίας και συντήρησης)
• Η βελτίωση των αποδόσεων των επιμέρους τμημάτων της εγκατάστασης (αύξηση COP για τους
ψύκτες και βελτίωση της απόδοσης ηλιακών συλλεκτών). Οι βελτιώσεις αυτές θα πρέπει να οδηγήσουν παράλληλα και σε μείωση κόστους, ώστε οι επενδύσεις για εγκαταστάσεις ηλιακού κλιματισμού
να γίνουν πιο ελκυστικές.
• Η τυποποίηση στον τομέα των θερμοκινούμενων εγκαταστάσεων κλιματισμού, καθώς και η ύπαρξη
οδηγιών σχεδίασης και δοκιμασμένων μέθοδων λειτουργίας και συντήρησης, θεωρούνται αναγκαίες
παράμετροι.
(ε) Πολιτική
• Θέσπιση νομοθετικών μέτρων που θα υποχρεώνουν τα κράτη-μέλη να τηρούν στατιστικά στοιχεία για
τις ενεργειακές τους απαιτήσεις σε κλιματισμό.
• Ένταξη των εφαρμογών ηλιακού κλιματισμού στα προγράμματα οικονομικών κινήτρων, τόσο σε εθνικό όσο και ευρωπαϊκό επίπεδο.
• Στήριξη μέσω επιχορηγήσεων της υλοποίησης έργων ηλιακού κλιματισμού, ώστε να επιτευχθεί η
διείσδυσή τους στην αγορά του κλιματισμού.
• Καθιέρωση διαδικασίας πιστοποίησης, η οποία θα βασίζεται σε εξειδικευμένη κατάρτιση-σε συνδυασμό με συστηματική καταγραφή δεδομένων λειτουργίας εγκαταστάσεων καθώς και των συστάσεων από χρήστες της τεχνολογίας.

26

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις

6

Οικονομικά Θέματα και
Πηγές Χρηματοδότησης

Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για την υιοθέτηση των τεχνολογιών ηλιακού κλιματισμού -όπως αυτά
προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο κεφάλαιο- είναι το υψηλό κόστος της αρχικής επένδυσης σε σχέση
με μια συμβατική εγκατάσταση. Επομένως, οι οικονομικές και χρηματοδοτικές παράμετροι κάθε εγκατάστασης απαιτούν αναλυτική και προσεκτική ανάλυση. Για το λόγο αυτό -πριν την υλοποίηση οποιασδήποτε εγκατάστασης ηλιακού κλιματισμού- είναι επιβεβλημένη η μελέτη σκοπιμότητας προκειμένου να
εκτιμηθεί η τεχνολογική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα του έργου. Εφόσον υπάρχουν
ασφαλείς ενδείξεις για τη βιωσιμότητα του έργου, θα πρέπει να υλοποιηθεί μια λεπτομερέστερη οικονομική ανάλυση προκειμένου να αποφασιστεί η οικονομική διάρθρωση του έργου και να προσδιοριστούν οι
διαθέσιμες πηγές χρηματοδότησης.

6.1 Μελέτη σκοπιμότητας
Σήμερα, χρειάζεται να υιοθετηθεί μια νέα αντίληψη κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ηλιακών ενεργειακών τεχνολογιών. Η ανάγκη για μια νέα θεώρηση της οικονομικής ανάλυσης απορρέει από το
γεγονός ότι οι τεχνολογίες αυτές έχουν ενδεχόμενο οικονομικό ρίσκο με
μεγάλες διακυμάνσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη
1. Βασικές πληροφορίες
η δυσκολία στην μακροπρόθεσμη πρόβλεψη της τιμής των συμβατικών
καυσίμων.
Τα πρώτα βήματα για την ανάπτυξη ενός έργου ηλιακού κλιματισμού θα
πρέπει να εξασφαλίζουν ότι το έργο μπορεί να υλοποιηθεί από τεχνική,
οικονομική και περιβαλλοντική άποψη. Πριν την οποιαδήποτε δέσμευση
για υλοποίηση, τα περισσότερα έργα απαιτούν την διεξαγωγή μιας λεπτομερούς μελέτης σκοπιμότητας.

2. Επιλογή τεχνολογίας

Η μελέτη σκοπιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την τεχνική αξιολόγηση
όλων των πιθανών εναλλακτικών λύσεων, καθώς και μια περιεκτική σύνοψη των οικονομικών παραμέτρων. Μια εμπεριστατωμένη μελέτη σκοπιμότητας είναι πολύτιμο εργαλείο για τον εντοπισμό και την προσέλκυση
πόρων χρηματοδότησης -απαραίτητων για την επιτυχή υλοποίηση του
έργου. Μετά από τον αρχικό προσδιορισμό των προτεινόμενων και εναλλακτικών επιλογών, είναι σκόπιμο να συγκριθούν όλες οι εναλλακτικές
λύσεις -σε όρους ποιότητας και αποτελέσματος, τοπικών κοινωνικών,
περιβαλλοντικών και οικονομικών επιπτώσεων, κόστους γης, θέματα αδειοδοτήσεων, κερδοφορίας κ.α.

3. Οικονομική ανάλυση

Για την ολοκλήρωση της μελέτης σκοπιμότητας, πρέπει να ακολουθηθούν τα παρακάτω βήματα (σχήμα 6.1).

Σχήμα 6.1: Στάδια της
μελέτης σκοπιμότητας

4. Αδυναμίες

5. Συμπεράσματα
και προτάσεις
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Βασικές πληροφορίες
Αρχικά καταγράφονται τα κίνητρα για την εκτέλεση του έργου και αναλύεται το πως αυτό εντάσσεται σε
μία βιώσιμη ενεργειακή στρατηγική. Παράλληλα συντάσσεται μία γενική περιγραφή του έργου. Στο στάδιο αυτό, προσδιορίζονται οι στόχοι του έργου και τα βασικά δεδομένα για το μέγεθος και τις σχεδιαστικές παραμέτρους της εγκατάστασης.
Επιλογή Τεχνολογίας
Το στάδιο αυτό εστιάζει στην επιλογή της κατάλληλης τεχνολογίας, καθώς και τη διαδικασία ενσωμάτωσης της σε μια υφιστάμενη εγκατάσταση. Επίσης, εντοπίζει τα πλεονεκτήματα του προτεινόμενου συστήματος και περιγράφει το πώς τα πλεονεκτήματα αυτά θα αξιοποιηθούν. Τέλος, συγκρίνει την προτεινόμενη τεχνολογία με άλλες εναλλακτικές επιλογές. Είναι σημαντικό να επιλεγεί σωστά το καταλληλότερο
σύστημα, το οποίο θα ικανοποιεί καλύτερα τους στόχους, τις ανάγκες, και τις ισχύουσες προϋποθέσεις
του έργου. Στο στάδιο αυτό, συνιστάται μια αρχική αξιολόγηση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κοινωνικών παραμέτρων, καθώς και μια εκτίμηση για τα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση τεχνολογιών
εναλλακτικής ενέργειας.
Οικονομική ανάλυση
Κατά τη διαδικασία της οικονομικής ανάλυσης, στόχος είναι η αποτίμηση του κόστους του συστήματος και
η ανάδειξη των τρόπων με τους οποίους ο ιδιοκτήτης πρόκειται να χρηματοδοτήσει το έργο. Το στάδιο
αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνει επιπλέον εκτίμηση κόστους-οφέλους, η οποία θα καταγράφει με σαφήνεια τα οφέλη προς την κοινωνία και το περιβάλλον, και θα υπολογίζει όχι μόνο τον χρόνο αποπληρωμής
αλλά και τα διαφυγόντα οφέλη/κόστη.
Αδυναμίες - Απειλές
Το στάδιο αυτό επικεντρώνεται στον προσδιορισμό των κύριων προβλημάτων και δυνητικών εμποδίων που
είναι δυνατόν να αντιμετωπίσει το υπό μελέτη έργο. Επιπλέον, προτείνονται λύσεις για την άρση των εμποδίων αυτών.
Συμπεράσματα και Προτάσεις
Το τελευταίο στάδιο παρέχει τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης σκοπιμότητας και καθοδηγεί στην απόφαση για την υλοποίηση ή μη του έργου.

6.2 Δυνατότητες και Εργαλεία Χρηματοδότησης
Η χρηματοδότηση έργων ηλιακού κλιματισμού μπορεί να προέλθει από πολλές πηγές, όπως τα ίδια
κεφάλαια, προγράμματα δανειοδότησης και προγράμματα οικονομικών κινήτρων (επιδοτήσεις, χαμηλότοκα δάνεια, χορηγίες και φορολογικά κίνητρα, κ.α.). Οι πιο συνηθισμένες μορφές χρηματοδότησης
συνοψίζονται ως εξής:
• Ίδια κεφάλαια: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ή οι εταιρείες σύμπραξης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα -οι οποίες πρόκειται να αναλάβουν έργα εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας- πρέπει να έχουν υγιή οικονομική
βάση. Κανένας μηχανισμός επιδοτήσεων ή χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν θα προχωρήσει στην έγκριση
επιχορηγήσεων ή δανειοδοτήσεων, εάν οι ιδιοκτήτες δεν είναι διατεθειμένοι να επενδύσουν δικά τους
κεφάλαια στο έργο. Είναι επομένως απαραίτητο - κατά την προετοιμασία της οικονομικής διάρθρωσης
του έργου, και πριν από οποιαδήποτε αίτηση για εξωτερική χρηματοδότηση, οι ιδιοκτήτες να αποδείξουν τη διαθεσιμότητα ιδίων κεφαλαίων -με την κατάλληλη κεφαλαιουχική σύνθεση, η οποία θα αποτελέσει τη βάση για περαιτέρω χρηματοδότηση από εξωτερικές πηγές, όπως τράπεζες, κυβερνητικούς
φορείς και άλλα πιστωτικά ιδρύματα.
• Δανειοδότηση: Ακόμα και αν ένα έργο λαμβάνει δημόσια χρηματοδότηση, κάποια από τα κεφάλαια
μπορούν να προέλθουν από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μέσω δανείου. Για το σκοπό αυτό, οι υπεύθυνοι του έργου θα πρέπει -πριν έρθουν σε επαφή με τις τράπεζες- να έχουν ετοιμάσει το επιχειρηματικό
πλάνο του έργου, να έχουν υλοποιήσει τη μελέτη σκοπιμότητας και να έχουν συγκεντρώσει όλα τα δια-
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θέσιμα οικονομικά στοιχεία για μια κατατοπιστική και περιεκτική «πρόταση προς χρηματοδότηση». Σε
περίπτωση που στο έργο περιλαμβάνεται πώληση ενέργειας σε επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας, είναι
απαραίτητο να προηγηθεί η σχετική σύναψη σύμβασης για την αγορά της παραγόμενης ενέργειας.
Αυτό θα συμβάλει στην αξιολόγηση της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου και θα βοηθήσει στην εκτίμηση του χρόνου αποπληρωμής.
• Χρηματοδοτικά κίνητρα από την Πολιτεία: Τα κίνητρα αυτά μπορεί να έχουν τη μορφή άμεσων ή έμμεσων επιδοτήσεων, φορολογικών κινήτρων, χαμηλών συντελεστών ΦΠΑ, φορολογικών απαλλαγών,
δημόσιων επιδοτήσεων για περιβαλλοντικές επενδύσεις, ή επιδοτήσεων παραγωγής. Τα κριτήρια επιλεξιμότητας και η διαθεσιμότητα των προγραμμάτων χρηματοδοτικών κινήτρων τροποποιούνται τακτικά, έτσι -σε κάθε περίπτωση έργου που θα βασιστεί σε αυτά- πρέπει να επαληθεύεται η ισχύς και διαθεσιμότητά τους κατά την χρονική στιγμή έναρξης του έργου.
• Δημόσια (Ευρωπαϊκά και Εθνικά) δάνεια και επιδοτήσεις: Εκτός από τα κίνητρα για την παραγωγή,
είναι πιθανόν να υπάρχουν ειδικά προγράμματα για τη χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ (επιδότησης ή δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους). Σχολεία, δημοτικά κτίρια ή κτίρια κρατικών φορέων είναι πιθανόν να
είναι επιλέξιμα για να χρηματοδοτηθούν από το Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, δηλ. το ΕΣΠΑ, για την υλοποίηση έργων αξιοποίησης εναλλακτικών τεχνολογιών παραγωγής ενέργειας.
• Χορηγίες ή επιδοτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Αφορούν ευκαιρίες χρηματοδότησης και προσφέρονται για τη συγχρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων, συνήθως μέσω πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων. Οι επιδοτήσεις της ΕΕ καλύπτουν μια ευρεία περιοχή των Ευρωπαϊκών πολιτικών για αειφόρο,
ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος, όπως: παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο ενεργειακό μίγμα, κ.λ.π. Η μορφή
της αίτησης εξαρτάται από το είδος της χρηματοδότησης, π.χ.:
•
•

η διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων (structural funds) γίνεται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο, και έτσι οι αιτήσεις υποβάλλονται και αξιολογούνται από εθνικές ή περιφερειακές αρχές
για επιδοτήσεις από την ΕΕ, η διαδικασία αίτησης καθορίζεται στην πρόσκληση υποβολής προτάσεων, ενώ οι αιτήσεις αποστέλλονται απευθείας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή σε εκτελεστικό
οργανισμό, ο οποίος έχει οριστεί αρμόδιος για το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Ο πίνακας 6.1 συγκεντρώνει τα κύρια ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία είναι δυνατόν να
υποστηρίξουν έργα ηλιακού κλιματισμού:
Πίνακας 6.1: Κύρια χρηματοδοτικά εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης

1. Framework Programme - CIP (2007-2013) Competitiveness and Innovation
http://ec.europa.eu/cip
1.1. Intelligent Energy - Europe Programme 2007-2013
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm
1.2. LIFE+ (2007-2013)
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
1.3. Marco Polo Programme (2003-2010)
http://ec.europa.eu/transport/marcopolo/index_en.htm

2. Seventh Framework Programme - FP7 (2007 to 2013)
http://ec.europa.eu/research/fp7, http://www.cordis.lu/fp7
3. EU Structural Funds
http://www.eugrants.org/frametemplate.html
3.1. European Regional Development Fund - ERDF
http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_en.htm
3.2. European Agricultural Fund for Rural Development - EAFRD 2007-2013
http://ec.europa.eu/agriculture/rurdev/index_en.htm
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6.3 Κοινοτική νομοθεσία και πολιτική
Ο πίνακας 6.2 παρουσιάζει ένα ενδεικτικό κατάλογο των νομοθετικών και υποστηρικτικών πρωτοβουλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες προωθούν την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ στον τομέα της
ηλεκτρικής ενέργειας ενθαρρύνοντας δράσεις για τη μείωση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης
σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο.
Πίνακας 6.2: Ενδεικτικός κατάλογος της τρέχουσας πολιτικής, των νομοθετικών
και υποστηρικτικών πρωτοβουλιών της ΕΕ

• Νέα οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (COM(2008)
19 τελικό)

• Ενέργεια για έναν κόσμο που αλλάζει - Μια ενεργειακή πολιτική για την Ευρώπη (COM(2007)1 τελικό)
• Ενέργεια και κλιματικές αλλαγές (COM(2007)1 τελικό) και τα συμπεράσματα της Προεδρίας του
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου των Βρυξελλών (8/9 Μαρτίου 2007)

• Δράση παρακολούθησης της Πράσινης Βίβλου: Έκθεση σχετικά με την πρόοδο της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές (COM(2006)849 τελικό)

• Οδικός Χάρτης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στον 21ο αιώνα:
δημιουργώντας ένα βιώσιμο μέλλον (COM(2006)848 τελικό)

• Προς ένα ευρωπαϊκό στρατηγικό σχέδιο ενεργειακών τεχνολογιών (COM(2006)847 τελικό)
• Πράσινη βίβλος - Ευρωπαϊκή στρατηγική για αειφόρο, ανταγωνιστική και ασφαλή ενέργεια (COM(2006)
105 τελικό)

•
•
•
•

Οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (2002/91/EC)
Οδηγία για την ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ (2001/77/EC)
Πράσινη Βίβλος για την ασφάλεια του ενεργειακού σχεδιασμού (COM(2000)769)
Λευκή Βίβλος για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (COM(97)599 τελικό)

Περισσότερες πληροφορίες για την ευρωπαϊκή νομοθεσία -είτε σε ισχύ, είτε σε στάδιο προεργασίαςυπάρχουν στο EUR-Lex, την ηλεκτρονική πύλη για το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην ιστοσελίδα
του EUR-Lex παρέχεται άμεση, δωρεάν πρόσβαση στη νομοθεσία της ΕΕ, σε όλες τις επίσημες γλώσσες, http://eur-lex.europa.eu.
Τα παραπάνω έγγραφα μπορούν επίσης να βρεθούν στις ιστοσελίδες:
• http://ec.europa.eu/energy/energy_policy/index_en.htm (energy and climate change package)
• http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/index_en.htm (renewable related legislation)
• http://ec.europa.eu/energy/demand/legislation/index_en.htm (energy efficiency related legislation)
• http://europa.eu.int/eur-lex/en/lif/ind/en_analytical_index_07.html

30

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ: Βασικές αρχές, παραδείγματα εφαρμογών και προτάσεις

7

Συμπεράσματα

Σήμερα, ο ηλιακός κλιματισμός αποτελεί μια
τεχνικά εφικτή και αξιόπιστη πρόταση. Η αξιοποίηση της ηλιακής θερμικής ενέργειας για δροσισμό είναι μια αποτελεσματική, βιώσιμη και φιλική
προς το περιβάλλον λύση για την κάλυψη των
αναγκών σε κλιματισμό.
Ωστόσο, οι εφαρμογές ηλιακού κλιματισμού είναι
πραγματικά ελάχιστες. Το γεγονός αυτό αποτελεί
τόσο την αιτία όσο και το αποτέλεσμα της χαμηλής διείσδυσης της τεχνολογίας αυτής, ακόμη και
σε αγορές που η ηλιακή ακτινοβολία είναι υψηλή όπως στις χώρες της Ν. Ευρώπης.
Σύμφωνα με τον απολογισμό του SOLCO, τα παρακάτω ευρήματα χαρακτηρίζουν τη θέση και τις
δυνατότητες των τεχνολογιών ηλιακού δροσισμού
στην αγορά, στα 4 νησιά που συμμετέχουν στο
έργο (Κανάρια νησιά, Κρήτη, Κύπρος και Σικελία):

• Υπάρχει έλλειψη -εύκολα προσβάσιμης- εξειδικευμένης γνώσης για τις τεχνολογίες ηλιακού
δροσισμού, τόσο για τους μηχανικούς και σχεδιαστές συστημάτων, όσο και για εγκαταστάτες
και συντηρητές, οι οποίοι κατά πλειοψηφία εξακολουθούν να σχεδιάζουν και να προωθούν
συμβατικές εγκαταστάσεις.
Προκειμένου να αρθούν τα μη τεχνολογικά
εμπόδια που εμποδίζουν την περαιτέρω διείσδυση στην ευρωπαϊκή αγορά, οι κύριες προτάσεις της ομάδας του SOLCO αφορούν:
• Την κατάρτιση όλων των τεχνικών ομάδων
(μηχανικοί, σχεδιαστές, εγκαταστάτες, συντηρητές), ως καθοριστική παράμετρο για την
αντιμετώπιση της έλλειψης τεχνογνωσίας.

• Σε τοπικό επίπεδο, υπάρχει πραγματική ανάγκη για την υιοθέτηση τεχνολογιών ηλιακού
δροσισμού. Υπάρχουν αρκετοί δυνητικοί χρήστες πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για εφαρμογές σε οικιακό, εμπορικό και
δημόσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένων των
ιδιωτικών επιχειρήσεων, τα ξενοδοχεία και τα
νοσοκομεία.

• Την εφαρμογή χρηματοδοτικών προγραμμάτων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να
καταρριφθούν τα εμπόδια λόγω κόστους αρχικής επένδυσης. Έτσι, θα βελτιωθεί η διείσδυση
των ΣΗΚ στην αγορά και θα δημιουργηθούν οι
συνθήκες για να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, οι οποίες θα καταστήσουν τα ΣΗΚ ανταγωνιστική τεχνολογία. Τα προγράμματα αυτά
μπορεί να έχουν τη μορφή επιχορηγήσεων,
επιδοτούμενων δανείων, ή/και φορολογικών
κινήτρων.

• Το κόστος αρχικής επένδυσης για την εγκατάσταση συστήματος ηλιακού κλιματισμού είναι
υψηλότερο από αυτό των συμβατικών συστημάτων. Έτσι, υπάρχει περιορισμένος αριθμός
εγκαταστάσεων σε λειτουργία, γεγονός που
έχει ως αποτέλεσμα το υψηλό κόστος των επιμέρους στοιχείων (π.χ. του ψύκτη) -λόγω ανυπαρξίας οικονομιών κλίμακας.

• Την ευρεία διάδοση πληροφοριών για τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των τεχνολογιών
ηλιακού κλιματισμού, η οποία είναι καθοριστικής σημασίας για την υιοθέτησή τους. Η υλοποίηση πανευρωπαϊκής εκστρατείας ενημέρωσης, με έμφαση στη Ν. Ευρώπη, θα συμβάλει
σημαντικά στην κατανόηση και υιοθέτηση των
εφαρμογών αυτών από το ευρύ κοινό.
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