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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου και οι σοβαρές επιπτώσεις του στην ποιότητα ζωής και το
περιβάλλον έχουν αναδείξει το υδρογόνο ως έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς
φορείς του μέλλοντος. Η χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο σε κυψέλες καυσίμου ή μηχανές
εσωτερικής καύσης έχει σαν αποτέλεσμα την παραγωγή μόνο νερού, αφού δεν περιέχει
άνθρακα στη δομή του. Καθώς όμως το υδρογόνο είναι ενεργειακός φορέας ο οποίος
εξάγεται από κατεργασία πρωτογενών πηγών ενέργειας, το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα
εξαρτάται τόσο από την τροφοδοσία που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του (ορυκτή ή
ανανεώσιμη) όσο και τη διεργασία που εφαρμόζεται. Είναι λοιπόν απαραίτητο οι τεχνολογίες
παραγωγής υδρογόνου να αξιολογούνται περιβαλλοντικά με Ανάλυση Κύκλου Ζωής, μια
μέθοδο που λαμβάνει υπόψη όλα τα βήματα στον κύκλο ζωής του καυσίμου.
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται και αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της
παραγωγής υδρογόνου από λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα μέσω πυρόλυσης και ακόλουθης
ατμοαναμόρφωσης του παραγόμενου βιοελαίου, σε σχέση με τη συμβατική παραγωγή
υδρογόνου από ατμοαναμόρφωση μεθανίου. Στο πλαίσιο της ανάλυσης, έγινε η υπόθεση ότι
το υδρογόνο χρησιμοποιείται ως καύσιμο κίνησης σε μηχανές εσωτερικής καύσης, ενώ
μελετήθηκαν δύο τύποι βιομάζας ως τροφοδοσία: υπολείμματα ξυλείας (δασικά, βιομηχανικά
κλπ) και ξυλώδης ενεργειακή καλλιέργεια μικρού περίτροπου χρόνου (ιτιά).
Τα αποτελέσματα της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής έδειξαν ότι η παραγωγή υδρογόνου από
βιομάζα έχει σαν αποτέλεσμα την κατανάλωση λιγότερης ορυκτής ενέργειας, εξαιτίας κυρίως
της ανανεώσιμης φύσης του καυσίμου η οποία οδηγεί σε μηδενική κατανάλωση ενέργειας
κατά το στάδιο της καύσης. Παρόλα αυτά, οι συνολικές απαιτήσεις σε ενέργεια (ορυκτή και
ανανεώσιμη) είναι υψηλότερες σε σχέση με το ορυκτό υδρογόνο, λόγω των υψηλότερων
ενεργειακών αναγκών της διεργασίας παραγωγής πράσινου υδρογόνου και της μεθανόλης
που χρησιμοποιείται για την σταθεροποίηση του βιοελαίου. Βελτιώσεις θα μπορούσαν να
προκύψουν από την κάλυψη των παραπάνω από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το
συνολικό όφελος από τη χρήση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας για την παραγωγή υδρογόνου
είναι παρόλα αυτά αδιαμφισβήτητο. Όσον αφορά το φαινόμενο του θερμοκηπίου, η
παραγωγή υδρογόνου από βιομάζα μέσω πυρόλυσης και αναμόρφωσης οδηγεί σε
σημαντική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, της τάξης του 40-50%, ανάλογα
με τον τύπο βιομάζας που χρησιμοποιείται ως τροφοδοσία. Η χρήση ενεργειακής
καλλιέργειας επιβαρύνει τις εκπομπές θερμοκηπιακών αερίων, εξαιτίας κυρίως των
εκπομπών Ν2Ο κατά το στάδιο της καλλιέργειας.
Λέξεις Κλειδιά: υδρογόνο, πυρόλυση βιομάζας, ατμοαναμόρφωση βιοελαίου, φυσικό αέριο,
ανάλυση κύκλου ζωής
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1.

ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το υδρογόνο έχει αναδειχθεί ως ένα από τα σημαντικότερα καύσιμα του μέλλοντος καθώς
μπορεί να συνεισφέρει θετικά στην αντιμετώπιση του φαινομένου του θερμοκηπίου, το οποίο
αποτελεί μια σοβαρή περιβαλλοντική πρόκληση με ιδιαίτερα αρνητικές συνέπειες. Η χρήση
του υδρογόνου ως καύσιμο σε κυψέλες καυσίμου ή μηχανές εσωτερικής καύσης έχει σαν
αποτέλεσμα την παραγωγή μόνο νερού, αφού δεν περιέχει άνθρακα στη δομή του. Καθώς
όμως το υδρογόνο είναι ενεργειακός φορέας ο οποίος εξάγεται από κατεργασία πρωτογενών
πηγών ενέργειας, το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα εξαρτάται τόσο από την τροφοδοσία
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του (ορυκτή ή ανανεώσιμη) όσο και τη διεργασία που
εφαρμόζεται. Είναι λοιπόν απαραίτητο οι τεχνολογίες παραγωγής υδρογόνου να
αξιολογούνται περιβαλλοντικά με Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), μια μέθοδο που λαμβάνει
υπόψη όλα τα βήματα στον κύκλο ζωής του καυσίμου.
Σήμερα, περίπου το 95% του συνολικά παραγόμενου υδρογόνου προέρχεται από
κατεργασία ορυκτών καυσίμων, όπως φυσικό αέριο, νάφθα, αεριέλαιο και άνθρακα μέσω
των διεργασιών της ατμοπυρόλυσης και μερικής οξείδωσης. Η βιομάζα έχει προταθεί ως
εναλλακτική τροφοδοσία καθώς αποτελεί ανανεώσιμη πηγή ενέργειας με κλειστό κύκλο
άνθρακα. Το υδρογόνο μπορεί να παραχθεί από βιομάζα κυρίως μέσω δύο θερμοχημικών
διεργασιών: αεριοποίηση και ταχεία πυρόλυση ακολουθούμενη από ατμοαναμόρφωση του
παραγόμενου πυρολυτικού ελαίου. Το πυρολυτικό έλαιο, γνωστό και ως βιοέλαιο,
αποτελείται από ένα πολύπλοκο μίγμα οξεών, αλκοολών, αλδεϋδών, εστέρων, κετόνων,
σακχάρων, φαινολών, φουρανίων και άλλων οξυγονούχων ενώσεων. Το πολύπλοκο αυτό
μίγμα μπορεί να διαχωριστεί σε μια υδατική φάση, η οποία περιέχει κυρίως τις ενώσεις που
προέρχονται από τους υδατάνθρακες της βιομάζας, και μια ελαιώδη φάση που περιέχει
κυρίως ολιγομερή προερχόμενα από διάσπαση της λιγνίνης. Έως και σήμερα, οι ερευνητικές
προσπάθειες έχουν κυρίως επικεντρωθεί στην αναμόρφωση της υδατικής φάσης του
βιοελαίου [1-5]. Πιο πρόσφατες μελέτες έχουν σαν στόχο την αναμόρφωση ολόκληρου του
βιοελαίου, συμπεριλαμβανομένων και των ολιγομερικών ενώσεων από διάσπαση λιγνίνης
[6,7].
Το υδρογόνο αποτελεί υποσχόμενο καύσιμο, όχι μόνο γιατί μπορεί να παραχθεί από μια
σειρά διαφορετικών τροφοδοσιών και διεργασιών, αλλά και γιατί υπάρχουν πολλοί
διαφορετικοί τρόπο παραγωγής ενέργειας από υδρογόνο (μηχανές εσωτερικής καύσης,
αεροστρόβιλοι, κελιά καυσίμου κλπ) με μηδενικές εκπομπές και δυνητικά υψηλές αποδόσεις.
Παρόλο που η μαζική χρήση του υδρογόνου ως καύσιμο κίνησης προϋποθέτει την
υπέρβαση αρκετών ακόμα προβλημάτων (χαμηλή ενεργειακή πυκνότητα, αποθήκευση
καυσίμου στο όχημα, υποδομή κλπ), τα πλεονεκτήματα είναι πολλαπλά και καθιστούν
ενδιαφέρουσα την έρευνα για παραγωγή και χρήση του. Η χρήση του υδρογόνου σε οχήματα
εφοδιασμένα με κελιά καυσίμου αποτελεί μια από τις πλέον υποσχόμενες εφαρμογές, καθώς
έχει υψηλή απόδοση και μηδενικές εκπομπές. Η απόδοση των οχημάτων με κελιά καυσίμου
σε ρεαλιστικές οδικές συνθήκες μπορεί να φτάσει και το 60%, σημαντικά υψηλότερη από την
απόδοση της τάξης του 45% που επιτυγχάνεται όταν το υδρογόνο χρησιμοποιείται σε
μηχανές εσωτερικής καύσης (Η2-ICE) [8]. Παρόλα αυτά, τα οχήματα με κελιά καυσίμου
βρίσκονται ακόμα σε αρχικά στάδια ανάπτυξης, ενώ τα οχήματα Η2-ICE αποτελούν μια πιο
ρεαλιστική μεσοπρόσθεσμη λύση. Σύμφωνα με τους Davis et al. [8], τα οχήματα H2-ICE θα
είναι διαθέσιμα σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα με πολύ χαμηλότερο κόστος από τα
αντίστοιχα οχήματα υδρογόνου με κελιά καυσίμου.
Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες ΑΚΖ που εξετάζουν τις περιβαλλοντικές
επιπτώσεις του υδρογόνου, παραγόμενο από διάφορες τροφοδοσίες και διεργασίες (π.χ.
από φυσικό αέριο μέσω ατμοαναμόρφωσης, από ηλεκτρόλυση, από βιομάζα μέσω
αεριοποίησης) και με χρήση ως καύσιμο σε διάφορες εφαρμογές (συμβατικές μηχανές
εσωτερικής καύσης, σε κελιά καυσίμου, σε υβριδικά ηλεκτρικά οχήματα κλπ). Παρόλα αυτά,
δεν υπάρχει, στην ανοιχτή τουλάχιστον βιβλιογραφία, ανάλυση κύκλου ζωής που να εξετάζει
την παραγωγή υδρογόνου από ατμοαναμόρφωση βιοελαίου παραγόμενο από πυρόλυση
βιομάζας για χρήση σε όχημα με μηχανή εσωτερικής καύσης (Η2-ICE). Η ανασκόπηση της
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βιβλιογραφίας οδήγησε στην εύρεση κάποιων εργασιών που εξετάζουν τεχνο-οικονομικές
παραμέτρους και λειτουργικές συνθήκες για τη διεργασία της ατμοπυρόλυσης βιοελαίου με
χρήση του λογισμικού Aspen [9-12].
Στην παρούσα εργασία εξετάζονται και ποσοτικοποιούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
της παραγωγής υδρογόνου από λιγνοκυτταρινούχα βιομάζα μέσω πυρόλυσης και ακόλουθης
ατμοαναμόρφωσης του βιοελαίου για χρήση σε οχήματα με μηχανές εσωτερικής καύσης (Η2ICE). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αυτής συγκρίνονται με τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές
επιπτώσεις της συμβατικής παραγωγής υδρογόνου από ατμοαναμόρφωση φυσικού αερίου,
η οποία θεωρείται ως το σύστημα αναφοράς καθώς αποτελεί σήμερα την κυριότερη
διεργασία παραγωγής υδρογόνου.

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η εργασία στοχεύει στην αποτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την παραγωγή
υδρογόνου από βιομάζα σε σύγκριση με την παραγωγή του από ορυκτά καύσιμα (φυσικό
αέριο) για χρήση ως καύσιμο μεταφοράς σε οχήματα με μηχανή εσωτερικής καύσης (Η2ICE). Τα αποτελέσματα θα χρησιμοποιηθούν ως συμπληρωματικά δεδομένα για την
ανάπτυξη τεχνολογιών παραγωγής υδρογόνου από βιομάζα. Η γεωγραφική περιοχή
ενδιαφέροντος για την παρούσα μελέτη είναι η Ευρώπη. Έτσι, δεδομένα, παραδοχές και
εκτιμήσεις λαμβάνονται υπόψη για την Ευρωπαϊκή Ένωση των 27, με χρονική περίοδο την
παρούσα.
Ως λειτουργική μονάδα του συστήματος ορίζεται η κάλυψη απόστασης 100km από ένα
όχημα με μηχανή εσωτερικής καύσης με καύσιμο υδρογόνο με βάση το Νέο Ευρωπαϊκό
Κύκλο Οδήγησης (NEDC). Τα δεδομένα απογραφικής ανάλυσης που συλλέχθηκαν
περιλαμβάνουν την κατανάλωση ενέργειας (ορυκτής και ανανεώσιμης) και τις εκπομπές
αερίων θερμοκηπίου (CO2, CH4 και N2O) για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής που εξετάστηκε.
Άλλες αέριες εκπομπές, όπως NOx, SOx, αιωρούμενα σωματίδια κλπ, δεν συμπεριλήφθηκαν
εξαιτίας της έλλειψης δεδομένων για κάποια από τα στάδια ζωής. Πρέπει να σημειωθεί ότι η
απογραφική ανάλυση της παρούσας εργασίας δεν περιλαμβάνει περιβαλλοντικές εκροές που
προκύπτουν από την παραγωγή του απαραίτητου εξοπλισμού και υποδομών για την
εφαρμογή των σεναρίων που εξετάζονται.
Η αξιολόγηση των σεναρίων που εξετάστηκαν βασίστηκε στην ταξινόμηση
εισροών/εκροών σε κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και ανάλυση
αποτελεσμάτων. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που εξετάστηκαν ήταν οι εξής:

των
των

Κατανάλωση ορυκτής ενέργειας (Abiotic depletion - ADP): Αφορά τη χρήση ορυκτών
πηγών ενέργειας και η μονάδα αναφοράς είναι MJeq.
Κατανάλωση ενέργειας (Cumulative energy demand - CED): Η κατηγορία αυτή αφορά
την χρήση όλων των ενεργειακών πηγών, ανανεώσιμων ή μη. Στην περίπτωση βιομάζας, η
κατηγορία αυτή περιλαμβάνει και το ενεργειακό περιεχόμενο της βιομάζας. Η μονάδα
αναφοράς είναι MJeq.
Φαινόμενο θερμοκηπίου (Global warming - GWP): Αφορά την επιβάρυνση στο φαινόμενο
του θερμοκηπίου το οποίο αποτιμάται με το δυναμικό υπερθέρμανσης. Η μονάδα αναφοράς
είναι το CO2-eq. Τα δυναμικά υπερθέρμανσης που χρησιμοποιήθηκαν για το CH4 και το Ν2Ο
είναι 21 και 310 αντίστοιχα.
Τα σενάρια που εξετάστηκαν είναι τα ακόλουθα:
Σενάριο A: Ταχεία πυρόλυση λιγνοκυτταρινούχας βιομάζας για την παραγωγή βιοελαίου και
ακόλουθη ατμοαναμόρφωση του βιοελαίου σε υδρογόνο. Εξετάστηκαν δύο διαφορετικές
τροδοφοσίες: A1. υπολειμματικές μορφές ξύλου, οι οποίες αποτελούνται γενικά από
υπολείμματα δασικής ξυλείας, παραπροϊόντα της βιομηχανίας χαρτιού και πολτού,
παραπροϊόντα της βιομηχανίας ξύλου (πριονίδι κλπ) και άλλα, και Α2. ξυλώδης ενεργειακή
καλλιέργεια ιτιάς
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Σενάριο Β: Ατμοαναμόρφωση φυσικού αερίου προς υδρογόνο – σενάριο αναφοράς
Τα όρια και τα στάδια του κύκλου ζωής (κύρια και βοηθητικά) που συμπεριλήφθηκαν στην
μελέτη για τα σενάρια αυτά παρουσιάζονται στις εικόνες 1 και 2 αντίστοιχα.

Παραγωγή
φυσικού
αερίου

Συλλογή ή
καλλιέργεια/
τεμαχισμός/μετα
φορά ξύλου

Ταχεία
πυρόλυση
βιομάζας προς
βιο-έλαιο

Παραγωγή
ντήζελ

Παραγωγή
ηλεκτρισμού

Παραγωγή
μεθανόλης

Παραγωγή
φυσικού
αερίου

Ατμοαναμορφωση
του βιο-ελαίου

Παραγωγή
ηλεκτρισμού

Συμπίεση &
Μεταφορά

Καύση σε
όχημα ICE

Παραγωγή
ηλεκτρισμού

Εικόνα 1: Όρια συστήματος και στάδια ζωής στον κύκλο ζωής του υδρογόνου από πυρόλυση
βιομάζας και ατμοαναμόρφωση βιοελαίου για χρήση ως καύσιμο σε οχήματα ICE από
υπολείμματα ξυλείας ή ενεργειακή καλλιέργεια ιτιάς.

Παραγωγή
ηλεκτρισμού

Natural gas
production (for
use as fuel)

Εξόρυξη/
Επεξεργασία/
Μεταφορά
φυσικού αερίου

Ατμοαναμόρφ
ωση φυσικού
αερίου

Συμπίεση &
Μεταφορά

Παραγωγή
ντήζελ

Παραγωγή
ηλεκτρισμού

Παραγωγή
ηλεκτρισμού

Καύση σε
όχημα ICE

Εικόνα 2: Όρια συστήματος και στάδια ζωής στον κύκλο ζωής του υδρογόνου παραγόμενο
από ατμοαναμόρφωση φυσικού αερίου για χρήση ως καύσιμο σε οχήματα ICE.

3.

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

3.1. ΣΕΝΑΡΙΟ A: ΤΑΧΕΙΑ ΠΥΡΟΛΥΣΗ ΛΙΓΝΟΚΥΤΤΑΡΙΝΟΥΧΑΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΗ ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ
ΒΙΟΕΛΑΙΟΥ ΣΕ ΥΔΡΟΓΟΝΟ
Στάδιο τροφοδοσίας βιομάζας: Όπως προαναφέρθηκε εξετάστηκαν δύο διαφορετικοί τύποι
βιομάζας για χρήση ως τροφοδοσία: υπολειμματικές μορφές ξύλου και ενεργειακή
καλλιέργεια ιτιάς. Και στις δύο περιπτώσεις το στάδιο αυτό περιλαμβάνει τη συλλογή ή
καλλιέργεια/συγκομιδή της βιομάζας και τον τεμαχισμό και μεταφορά της στη μονάδα
παραγωγής υδρογόνου. Οι ενεργειακές απαιτήσεις και οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίων για
την περίπτωση της χρήσης υπολειμμάτων ξυλείας λήφθηκαν από την βάση δεδομένων
GEMIS [13] για μια μέση απόσταση μεταφοράς 50km. Στην περίπτωση της ενεργειακής
καλλιέργειας ιτιάς, λήφθηκαν δεδομένα που αφορούν μέσες ευρωπαϊκές τιμές για δασικές
καλλιέργειες και περιλαμβάνουν τη χρήση λιπάσματος και την κατανάλωση ντήζελ για
λειτουργία των αγροτικών μηχανημάτων, καθώς και την ενέργεια και εκπομπές για την
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παραγωγή αυτών [13]. Όπως και στην περίπτωση των υπολειμμάτων, υποτέθηκε μια μέση
απόσταση μεταφοράς προς τη μονάδα παραγωγής ίση με 50 km.
Ταχεία πυρόλυση βιομάζας προς βιοέλαιο: Κατά τη διεργασία αυτή, η βιομάζα θερμαίνεται με
ταχείς ρυθμούς σε υψηλές θερμοκρασίες απουσία αέρα. Το κύριο προϊόν, το βιοέλαιο,
λαμβάνεται με απόδοση έως και 80%κβ, μαζί με αέρια και στερεά παραπροϊόντα τα οποία
χρησιμοποιούνται για την μερική κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της διεργασίας. Για τον
υπολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών κατά το στάδιο αυτό έγινε
μοντελοποίηση της διεργασίας ταχείας πυρόλυσης BioTherm της Dynamotive [14], με βάση
δεδομένα τεχνο-οικονομικής μελέτης που πραγματοποιήθηκε για την αξιολόγησή της [15]. Η
δυναμικότητα της μονάδας λήφθηκε ίση με 400 τόνους/μέρα (υγρή βιομάζα). Η διεργασία
ταχείας πυρόλυσης βιομάζας περιλαμβάνει τρία βασικά στάδια: την προκατεργασία της
βιομάζας (τεμαχισμός, ξήρανση), την αντίδραση πυρόλυσης και τη συλλογή των προϊόντων.
Θεωρήθηκε ότι η βιομάζα λαμβάνεται με υγρασία 45% η οποία μετά την ξήρανση φτάνει το
10%. Η απαιτούμενη ενέργεια για την ξήρανση λαμβάνεται από καύση του στερεού
παραπροϊόντος της διεργασίας. Υπολογισμοί έχουν δείξει ότι με απόδοση σε στερεό της
τάξης του 21%κβ., υπάρχει ικανή ποσότητα καυσίμου για κάλυψη των θερμικών αναγκών
της ξήρανσης [15]. Ο τεμαχισμός της βιομάζας απαιτεί ηλεκτρισμό. Για τους υπολογισμούς
στην περίπτωση αυτή, αλλά και όπου αλλού γίνεται κατανάλωση ηλεκτρισμού στην παρούσα
μελέτη, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για την μέση παραγωγή ηλεκτρισμού στην ΕΕ-27 από
την βάση δεδομένων ELCD II [16]. Η τεμαχισμένη βιομάζα τροφοδοτείται στη συνέχεια σε
αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης στους 450°C όπου μετατρέπεται σε στερεό υπόλειμμα
(char), συμπυκνώσιμα και μη-συμπυκνώσιμα αέρια με μέση απόδοση 21, 66 και 13% κ.β.
αντίστοιχα [15]. Σύμφωνα με δεδομένα της Dynamotive [14], η πυρόλυση βιομάζας απαιτεί
2.5 MJ ενέργειας ανά κιλό παραγόμενου βιοελαίου. Το 60% των απαιτήσεων αυτών
καλύπτονται από τα μη-συμπυκνώσιμα αέρια που παράγονται ως παραπροϊόν, ενώ το
υπόλοιπο καλύπτεται από φυσικό αέριο. Για το φυσικό αέριο, λήφθηκαν δεδομένα από τη
βάση ELCD II για μέσο μίγμα φυσικού αερίου στην ΕΕ-27 [17]. Οι εκπομπές από την καύση
του φυσικού αερίου λήφθηκαν από το GREET [18], για καύση μεθανίου σε βιομηχανικούς
καυστήρες. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι καθώς θεωρήθηκε ότι όλα τα παραπροϊόντα της
διεργασίας καταναλώνονται εσωτερικά για την κάλυψη των θερμικών απαιτήσεων της
μονάδας, το βιοέλαιο αποτελεί το μοναδικό προϊόν της ταχείας πυρόλυσης και όλες οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις αποδόθηκαν σε αυτό.
Ατμοαναμόρφωση βιοελαίου προς υδρογόνο: Για την παραγωγή υδρογόνου, θεωρήθηκε ότι
ολόκληρο το κλάσμα του βιοελαίου αντιδρά προς υδρογόνο σε μονάδα ατμοαναμόρφωσης
με αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης παρουσία εμπορικού καταλύτη νικελίου. Τα
δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας στη διεργασία λήφθηκαν από τους Evans et al. [12].
Πριν την αντίδραση, το βιοέλαιο αναμιγνύεται με μεθανόλη σε ποσοστό 10%κ.β. για μείωση
της πυκνότητας και του ιξώδους του και για σταθεροποίηση καθώς η μεθανόλη αποτρέπει το
διαχωρισμό του σε υδατική και ελαιώδη φάση [19]. Δεδομένα για παραγωγή μεθανόλης από
φυσικό αέριο με χρήση φυσικού αερίου ΕΕ-27 λήφθηκαν από την βάση δεδομένων GEMIS
[13] και περιλαμβάνουν την εξόρυξη, μετατροπή και μεταφορά και διανομή της μεθανόλης.
Το μίγμα βιοελαίου/μεθανόλης εισάγεται στον αντιδραστήρα ρευστοστερεάς κλίνης, ο οποίος
λειτουργεί στους 650°C αυτοθερμικά με λόγο οξυγόνου/άνθρακα ίσο με 0.7 και λόγο
ατμού/άνθρακα 2.5. Τα προϊόντα της αντίδρασης (CO2, CO, H2, H2O και CH4) ψύχονται,
συμπιέζονται και εισάγονται σε ένα δεύτερο αντιδραστήρα μετάθεσης νερού (water gas shift)
όπου το CO αντιδρά με H2O προς επιπλέον παραγωγή Η2. Τέλος το υδρογόνο διαχωρίζεται
από τα υπόλοιπα προϊόντα με μονάδα PSA (pressure swing adsorption). Η απόδοση σε
υδρογόνο θεωρήθηκε ίση με 11.9%κ.β. [12]. Η θερμότητα που ανακτάται από τα απαέρια της
μονάδας PSA και τα αέρια προϊόντα της ατμοαναμόρφωσης αξιοποιείται για την παραγωγή
του ατμού για τη διεργασία. Η λειτουργία των αντλιών, συμπιεστών και η μονάδα
διαχωρισμού του αέρα καταναλώνει ηλεκτρισμό που λαμβάνεται από το συμβατικό δίκτυο και
υπολογίστηκε με βάση των παραγωγή ηλεκτρισμού στην ΕΕ-27 [16].
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Συμπίεση & μεταφορά υδρογόνου: Μετά την παραγωγή του, το υδρογόνο μεταφέρεται με
αγωγούς στο πρατήριο ανεφοδιασμού σε απόσταση 50 km. Η πίεση του υδρογόνου κατά την
παραγωγή του είναι αρκετά υψηλή για την μεταφορά του και δεν απαιτείται επιπλέον
συμπίεση, ενώ φτάνει τελικά στο σταθμό με πίεση 1.5 MPa . Για τον ανεφοδιασμό οχήματος
με καύσιμο υδρογόνο απαιτείται πίεση 45 MPa, άρα το υδρογόνο συμπιέζεται από τα 1.5 στα
45 MPa με κατανάλωση ηλεκτρισμού ίση με 0.018 kWh/MJ H2 και απώλεια σε υδρογόνο της
τάξης του 2% [13].
Καύση υδρογόνου σε όχημα ICE: Το στάδιο αυτό περιλαμβάνει την καύση του υδρογόνου σε
συμβατικό όχημα με μηχανή εσωτερικής καύσης και την κάλυψη 100 km με βάση τον Νέο
Ευρωπαϊκό Κύκλο Οδήγησης (NEDC). Τα δεδομένα λήφθηκαν από την ΑΚΖ της
CONCAWE-JRC-Eucar [20], όπου η κατανάλωση καυσίμου και οι εκπομπές υπολογίστηκαν
μέσω προσομοίωσης σε κατάλληλο λογισμικό για κοινό ευρωπαϊκό 5-θεσιο όχημα τύπου VW
Golf. Με βάση τα παραπάνω, η κατανάλωση ενέργειας για κάλυψη 100 km υπολογίστηκε ίση
με 167.5 MJ H2/100 km. Η χρήση του υδρογόνου στο όχημα δεν οδηγεί σε εκπομπές αέριων
ρύπων.

3.2. ΣΕΝΑΡΙΟ Β: ΑΤΜΟΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΠΡΟΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟ
Εξόρυξη/επεξεργασία/μεταφορά φυσικού αερίου: Καθώς η γεωγραφική περιοχή
ενδιαφέροντος για την παρούσα μελέτη είναι η Ευρώπη, θεωρήθηκε ότι το φυσικό αέριο που
χρησιμοποιείται ως τροφοδοσία για την παραγωγή υδρογόνου είναι το μέσο μίγμα φυσικού
αερίου στην ΕΕ-27. Το μίγμα αποτελείται από την ευρωπαϊκή παραγωγή φυσικού αερίου,
καθώς και από εισαγωγές από χώρες εκτός ΕΕ. Το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο προέρχεται
κυρίως από πετρελαιοπηγές στην Αγγλία, Νορβηγία και Ολλανδία, όπου λαμβάνεται μαζί με
το αργό πετρέλαιο, και συμπληρώνεται από εισαγωγές κυρίως από Ρωσία και Αλγερία [20].
Δεδομένα για το μέσο Ευρωπαϊκό μίγμα λήφθηκαν από τη βάση δεδομένων ELCD II [17]. Τα
δεδομένα αφορούν όλη την εφοδιαστική αλυσίδα του φυσικού αερίου, δηλ. εξόρυξη,
παραγωγή, επεξεργασία (αποθείωση) και στην περίπτωση της εισαγωγής LNG,
υγροποίηση/αεριοποίηση του LNG, μεταφορά στην Ευρώπη και διανομή στους τελικούς
καταναλωτές. Περιλαμβάνονται επίσης οι απώλειες που προκύπτουν κατά την μεταφορά είτε
με αγωγούς είτε με πλοία.
Ατμοαναμόρφωση φυσικού αερίου προς υδρογόνο: Η ατμοαναμόρφωση του φυσικού αερίου
προς υδρογόνο αποτελεί μια ώριμη τεχνολογία και αποτελεί σήμερα την κύρια διεργασία για
παραγωγή υδρογόνου. Στα πλαίσια της μελέτης αυτής θεωρήθηκε ότι η μονάδα
ατμοαναμόρφωσης έχει δυναμικότητα 1.5 εκατομμύρια Νm3/μέρα (τυπική δυναμικότητα
μονάδων ατμοαναμόρφωσης) [21]. Δεδομένα για την κατανάλωση ενέργειας και εκπομπές
λήφθηκαν από τεχνο-οικονομική μελέτη του NREL [21].
Κατά τη διεργασία, το φυσικό αέριο προ-επεξεργάζεται για την απομάκρυνση των θειούχων
ενώσεων και την μετατροπή τους σε H2S. Στη συνέχεια, αναμιγνύεται με ατμό και
τροφοδοτείται στον αντιδραστήρα. Το παραγόμενο αέριο σύνθεσης εισέρχεται στη συνέχεια
σε αντιδραστήρα μετάθεσης νερού υψηλής και χαμηλής θερμοκρασίας για περαιτέρω
αντίδραση του CO προς Η2. Το υδρογόνο διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα αέρια σε μονάδα
PSA. Η μονάδα PSA παράγει ένα αέριο παραπροϊόν που περιέχει CO2, Η2, CH4, CO και N2
το οποίο χρησιμοποιείται για να καλύψει τις θερμικές ανάγκες του αναμορφωτή. Απαιτείται
επιπλέον ένα μικρό ποσοστό φυσικού αερίου (4.4% της συνολικά απαιτούμενης θερμότητας
στον αναμορφωτή) για την συνολική κάλυψη των θερμικών απαιτήσεων [21]. Οι εκπομπές
από την καύση του φυσικού αερίου λήφθηκαν από το GREET [18], για καύση μεθανίου σε
βιομηχανικούς καυστήρες. Η λειτουργία των αντλιών, συμπιεστών και η μονάδα διαχωρισμού
του αέρα καταναλώνει ηλεκτρισμό που λαμβάνεται από το συμβατικό δίκτυο και
υπολογίστηκε με βάση την παραγωγή ηλεκτρισμού στην ΕΕ-27 [16]. Συνοψίζοντας, η
κατανάλωση ενέργειας στη διεργασία της ατμοαναμόρφωσης περιλαμβάνει το φυσικό αέριο
που χρησιμοποιείται για καύσιμο στον ατμοαναμορφωτή, ηλεκτρισμό για την λειτουργία των
αντλιών και τις απώλειες του συστήματος.
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Τα στάδια συμπίεσης και μεταφοράς υδρογόνου μετά την παραγωγή του από φυσικό αέριο,
καθώς και το στάδιο χρήσης του σε όχημα ICE είναι τα ίδια με αυτά που έχουν ήδη
αναφερθεί στο Σενάριο Α και δεν επαναλαμβάνονται για λόγους συντομίας.

4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ & ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ

4.1. ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΟΡΥΚΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ADP)
Στην εικόνα 3 παρουσιάζεται η επίπτωση του κάθε σεναρίου που εξετάστηκε στην
κατανάλωση ορυκτών πηγών ενέργειας, καθώς και η συνεισφορά του κάθε μεμονωμένου
σταδίου του κύκλου ζωής του υδρογόνου. Το διάγραμμα δείχνει ξεκάθαρα ότι το υδρογόνο
παραγόμενο από βιομάζα (είτε υπολειμματική είτε από καλλιέργεια) οδηγεί σε σημαντικές
μειώσεις στην κατανάλωση ορυκτής ενέργειας σε σχέση με το υδρογόνο από φυσικό αέριο.
Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι το τελικό καύσιμο υδρογόνο είναι ανανεώσιμο και δεν
υπάρχει κατανάλωση ορυκτής ενέργειας κατά το στάδιο της καύσης. Πρέπει βέβαια να
αναφερθεί ότι η χρήση ορυκτής ενέργειας στα στάδια που προηγούνται της καύσης (στάδιο
τροφοδοσίας και παραγωγής) είναι πολύ μεγαλύτερη στην περίπτωση χρήσης βιομάζας σε
σχέση με το φυσικό αέριο. Αυτό μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στο γεγονός ότι κατά τη χρήση
βιομάζας προηγείται αρχικά η πυρόλυσή της και μετά η ατμοαναμόρφωση, υπάρχει δηλαδή
ένα επιπλέον στάδιο που δεν υπάρχει στην περίπτωση του φυσικού αερίου. Ακόμα όμως και
το στάδιο της ατμοαναμόρφωσης είναι πολύ πιο ενεργοβόρο στην περίπτωση της βιομάζας.
Στην εικόνα 4 παρουσιάζονται οι πηγές κατανάλωσης ορυκτής ενέργειας στην
ατμοαναμόρφωση βιοελαίου και φυσικού αερίου. Φαίνεται πολύ καθαρά ότι η σημαντικά
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας στην περίπτωση του βιοελαίου οφείλεται στη χρήση
μεθανόλης, που χρησιμοποιείται για σταθεροποίηση του βιοελαίου και την αποφυγή
σχηματισμού κωκ στον καταλύτη. Η χρήση βιομεθανόλης θα βελτίωνε σημαντικά το
ενεργειακό αποτύπωμα του υδρογόνου από βιομάζα. Παρόλα αυτά, η κατανάλωση
ηλεκτρισμού είναι επίσης κατά πολύ μεγαλύτερη στην ατμοαναμόρφωση βιοελαίου. Στα
πλαίσια της εργασίας υποτέθηκε ότι η διεργασία της ατμοαναμόρφωσης λειτουργεί
αυτοθερμικά, δηλ. παρουσία οξυγόνου που παρέχει τη θερμότητα που απαιτείται για την
αντίδραση. Το οξυγόνο λαμβάνεται από μονάδες διαχωρισμού αέρα που καταναλώνουν
μεγάλες ποσότητες ηλεκτρισμού. Η χρήση ηλεκτρισμού από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
επίσης θα βελτίωνε σημαντικά το ενεργειακό αποτύπωμα του υδρογόνου από βιομάζα.

300
250
200

Καύση σε όχημα
Συμπίεση και μεταφορά
Ατμοαναμόρφωση
Πυρόλυση βιομάζας
Στάδιο τροφοδοσίας

Κατανάλωση ορυκτής ενέργειας, MJ/MJ H2

Κατανάλωση ορυκτής ενέργειας, MJ/100km

Όσον αφορά τη χρήση υπολειμματικής βιομάζας ή ενεργειακής καλλιέργειας, φαίνεται ότι η
καλλιέργεια της ιτιάς επιβαρύνει το ισοζύγιο κατανάλωσης ορυκτής ενέργειας κατά 5% σε
σχέση με τη χρήση υπολειμμάτων ξυλείας.

150
100
50
0

0.5

Φυσικό αέριο ως καύσιμο
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Τροφοδοσία
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υπολείμματα
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καλλιέργεια

Β: Η2 από
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Ατμοαναμόρφωση φυσικού
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Εικόνα 3: Επίπτωση των σεναρίων παραγωγής Εικόνα 4: Ανάλυση της κατανάλωσης ορυκτής
υδρογόνου στην κατανάλωση ορυκτής ενέργειας. ενέργειας στην διεργασία ατμοαναμόρφωσης.

624

ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

4.2. ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (CED)

Κατανάλωση συνολικής ενέργειας, MJ/100km

Η συνολική κατανάλωση ενέργειας (ανανεώσιμης και ορυκτής) στα διάφορα σενάρια
παρουσιάζεται στην εικόνα 5. Στην περίπτωση αυτή, το ενεργειακό ισοζύγιο ευνοεί το
σενάριο παραγωγής υδρογόνου από φυσικό αέριο σε σχέση με τη βιομάζα. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι στην περίπτωση αυτής της περιβαλλοντικής επίπτωσης, η παραγωγή
υδρογόνου από βιομάζα επιβαρύνεται με την ανανεώσιμη ενέργεια που περιέχεται στην
βιομάζα και το βιοέλαιο που χρησιμοποιούνται ως τροφοδοσία. Η μεγάλη αύξηση στην
κατανάλωση ενέργειας είναι ένδειξη για
τη χαμηλή απόδοση στη μετατροπή
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Εικόνα 5: Επίπτωση των σεναρίων παραγωγής
για να λάβουμε την ίδια ποσότητα
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4.3. ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ (GWP)
Φαινόμενο θερμοκηπίου, g CO2 -eq/100km
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επίπτωση που επίσης παρουσιάζεται στην εικόνα 6 δείχνει ότι οι αυξημένες εκπομπές κατά
τη χρήση φυσικού αερίου προέρχονται από τη διεργασία της ατμοαναμόρφωσης. Η
παραγωγή υδρογόνου από φυσικό αέριο περιλαμβάνει την απομάκρυνση του άνθρακα από
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και κατά την ατμοαναμόρφωση του βιοελαίου, αλλά στην περίπτωση αυτή το CO2 που
παράγεται προέρχεται από βιομάζα και δεν προσμετράτε στις εκπομπές θερμοκηπιακών
αερίων.
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Το φαινόμενο του θερμοκηπίου είναι η μόνη περιβαλλοντική επίπτωση στην οποία
καταδεικνύονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο τύπων βιομάζας που μελετήθηκαν. Η
χρήση βιομάζας προερχόμενης από ενεργειακές καλλιέργειες επιβαρύνει τις εκπομπές κατά
~20%. Αυτή η μεγάλη αύξηση οφείλεται στις εκπομπές N2O, ενός αερίου με πολύ μεγάλο
δυναμικό υπερθέρμανσης, που εκπέμπεται λόγω της χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων κατά
το στάδιο της καλλιέργειας, αλλά και κατά το στάδιο παραγωγής αυτών.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανάλυση κύκλου ζωής της παραγωγής υδρογόνου από βιομάζα μέσω πυρόλυσης και
ακόλουθης ατμοαναμόρφωσης του παραγόμενου βιοελαίου σε σύγκριση με την παραγωγή
υδρογόνου από φυσικό αέριο για χρήση σε οχήματα με μηχανή εσωτερικής καύσης έδωσε
ενδιαφέροντα αποτελέσματα. Η σύγκριση των δύο παραπάνω σεναρίων όσον αφορά την
κατανάλωση ορυκτής ενέργειας κατέδειξε ότι η παραγωγή υδρογόνου από βιομάζα, είτε αυτή
προέρχεται από υπολείμματα ξυλείας ή ξυλώδη ενεργειακή καλλιέργεια, οδηγεί σε σημαντική
βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του υδρογόνου. Αυτό οφείλεται κυρίως στην
ανανεώσιμο χαρακτήρα της βιομάζας που χρησιμοποιείται ως τροφοδοσία, και κατ’ επέκταση
τον ανανεώσιμο χαρακτήρα του καυσίμου αυτού κάθε αυτού, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα
μηδενική κατανάλωση ορυκτής ενέργειας κατά το στάδιο της καύσης στο όχημα. Παρόλα
αυτά, τα στάδια που προηγούνται της καύσης είναι περισσότερο ενεργοβόρα στην
περίπτωση της παραγωγής υδρογόνου από βιομάζα. Η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας
εντοπίζεται στη διεργασία αναμόρφωσης βιοελαίου, εξαιτίας κυρίως της ορυκτής μεθανόλης
που χρησιμοποιείται για τη σταθεροποίηση του βιοελαίου και τη μείωση της παραγωγής κωκ
στη διεργασία αλλά και της αυξημένης κατανάλωσης ηλεκτρισμού. Περαιτέρω βελτίωση στο
ενεργειακό αποτύπωμα του βιο-υδρογόνου μπορεί να προέλθει με χρήση μεθανόλης και
ηλεκτρισμού παραγόμενων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Παρόλο που η παραγωγή
υδρογόνου από βιομάζα απαιτεί μεγαλύτερη ποσότητα ενέργειας από την ατμοαναμόρφωση
φυσικού αερίου, το γενικότερο όφελος που προκύπτει από τη χρήση μιας τροφοδοσίας με
κλειστό κύκλο άνθρακα για παραγωγή υδρογόνου ως καύσιμο μεταφορών είναι
αδιαμφισβήτητο. Ο κύκλος ζωής του υδρογόνου από βιομάζα παρουσιάζει σημαντικά
χαμηλότερες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου. Συγκεκριμένα, η παραγωγή υδρογόνου από
ενεργειακή καλλιέργεια ιτιάς προκαλεί μείωση της τάξης του 37% στις εκπομπές αερίων του
θερμοκηπίου σε σχέση με το υδρογόνο από φυσικό αέριο. Η μείωση αυτή αυξάνεται στο 50%
όταν το υδρογόνο παράγεται από υπολείμματα ξυλείας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η καταλυτική διάσπαση του υδρόθειου (H2S) προς
παραγωγή Η2, παρουσία περίσσειας Η2Ο (90% κ.ο.), σε καταλύτες Co/CeO2 με διαφορετική
φόρτιση σε Co (0-100% κ.β.). O απώτερος στόχος της μελέτης αφορά στην επιλογή των
βέλτιστων καταλυτικών υλικών, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν μετέπειτα ως ανοδικά
ηλεκτρόδια, σε ηλεκτροχημικό αντιδραστήρα μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού
πρωτονίων (Η+). Σε αυτό το πλαίσιο, και πριν από τις ηλεκτροχημικές δοκιμές, μια σειρά
καταλυτών Co/CeO2, παρασκευάσθηκε με τη χρήση της μεθόδου του υγρού εμποτισμού και
εξετάστηκε η απόδοσή τους ως προς την δραστικότητα/σταθερότητά τους κατά την
αντίδραση διάσπασης του H2S. Τα φυσικοχημικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά των
καταλυτικών συστημάτων προσδιορίστηκαν μέσω των μεθόδων BET, XRD και SEM. Οι
καταλύτες 30% κ.β. Co/CeO2 βρέθηκε να επιδεικνύουν τη βέλτιστη συμπεριφορά. Η
ανωτερότητά τους αποδίδεται στον επί τόπου σχηματισμό θειούχων ενώσεων Co και CeO2,
οι οποίες εμφανίζονται εξαιρετικά δραστικές και σταθερές κατά τη καταλυτική διάσπαση του
H2S παρουσία Η2Ο, προς παραγωγή Η2.
Λέξεις Κλειδιά: Διάσπαση Η2S, Μαύρη Θάλασσα, Περίσσεια Η2Ο, Co, CeO2, Ηλεκτροχημική
διεργασία
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Η μείωση στα αποθέματα των ορυκτών καυσίμων σε συνδυασμό με την παγκόσμια αύξηση
των απαιτήσεων σε ενέργεια έχουν οδηγήσει σήμερα στην αναζήτηση και αξιοποίηση νέων
εναλλακτικών μορφών ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση το Η2 ως καύσιμο έχει τη
δυνατότητα να αποτελέσει σημαντικό ενεργειακό φορέα στο μέλλον [1]. Σημαντική πηγή Η2
δύναται να αποτελέσει το Η2S, το οποίο βρίσκεται σε αφθονία στα ύδατα του Εύξεινου
Πόντου [1,2]. Τα χαρακτηριστικά της Μαύρης Θάλασσας είναι ιδιαίτερα, καθώς το 90% των
υδάτων της βρίσκονται υπό αναερόβιες συνθήκες, ενώ ταυτόχρονα περιέχουν σημαντικές
ποσότητες H2S [1]. Η περιεκτικότητα σε H2S αυξάνεται σταθερά με το βάθος φτάνοντας τα
0.36 mmol/l στα 1000 m, τα 0.38 mmol/l στα 2000 m και προσεγγίζει ακόμη και τα 0.60
mmol/l στον πυθμένα της Μαύρης Θάλασσας. Οι επιβλαβείς επιπτώσεις του H2S στην
ανθρώπινη υγεία και στο περιβάλλων οικοσύστημα, καθιστούν επιτακτική την ανάγκη
ανάπτυξης διεργασιών απομάκρυνσης του από την Μαύρη Θάλασσα και μετέπειτα
αξιοποίησης του προς παραγωγή υδρογόνου. Από θεωρητικές μελέτες, έχει διαπιστωθεί
πως είναι δυνατή η παραγωγή 270 εκατ. τόνων H2 που ισοδυναμούν ενεργειακά με 808 εκατ.
τόνους βενζίνης ή 766 εκατ. τόνους φυσικού αερίου [1,2]. Προς τη κατεύθυνση αυτή, η
παραγωγή H2 από το H2S της Μαύρης Θάλασσας είναι δυνατό να επιτευχθεί μέσω των
ακόλουθων σταδίων: α) άντληση του θαλασσινού νερού από βάθος 1000 m, β) παραγωγή
συμπυκνωμένων μιγμάτων H2S/H2O, και γ) διάσπαση του H2S σε Η2 και S.
Διαφορετικές διεργασίες δύναται να χρησιμοποιηθούν για τη διάσπαση του H2S, με
σημαντικότερες τις ακόλουθες: θερμικές, θερμοχημικές, ηλεκτροχημικές, φωτοχημικές και
πλασμο-χημικές. Οι απαιτήσεις των θερμικών και θερμοχημικών διεργασιών για λειτουργία
σε υψηλές θερμοκρασίες και το πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και η μικρή κλίμακα εφαρμογής
των φωτοχημικών και πλασμο-χημικών διεργασιών, καθιστούν την επιλογή τους ως μη
ιδανική [2]. Αντίθετα, η ηλεκτροχημική διεργασία θεωρείται ως η πλέον υποσχόμενη
προσέγγιση προς τη ζητούμενη κατεύθυνση. Ειδικότερα, οι ηλεκτροχημικοί αντιδραστήρες
μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού πρωτονίων μπορούν να αποτελέσουν μια πολύ
αποτελεσματική και ταυτόχρονα οικονομική λύση για την παραγωγή Η2 από H2S [3].

Εικόνα 1: Ηλεκτροχημική διάταξη διάσπασης του Η2S
Η συμβατική καταλυτική διάσπαση του H2S, πραγματοποιείται συνήθως σε ιδιαίτερα υψηλές
θερμοκρασίες, ώστε να επιτευχθούν μετατροπές που υπερβαίνουν το 80%. Ως εναλλακτική
προσέγγιση, προτείνεται μία νέα ιδέα βασισμένη σε έναν ηλεκτροχημικό αντιδραστήρα
μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού πρωτονίων (Εικόνα 1), η οποία χαρακτηρίζεται
από: α) τη δυνατότητα μετατόπισης της ισορροπίας της αντίδρασης προς επιπλέον
παραγωγή Η2, που οφείλεται στην ταυτόχρονη παραγωγή και διαχωρισμό του Η2 στην ίδια
διάταξη και β) την ευέλικτη λειτουργία είτε ως ηλεκτροχημικός αντιδραστήρας για καθαρή
παραγωγή Η2, είτε ως κυψέλη καυσίμου για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
Πιο συγκεκριμένα, η ανάπτυξη καινοτόμων ηλεκτροχημικών αντιδραστήρων μεμβράνης
στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού πρωτονίων μπορεί να συμβάλλει στην παραγωγή Η2 από το
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H2S σε μία αποτελεσματική και συνάμα οικονομική διεργασία απλού σταδίου. Σε τέτοιου
είδους αντιδραστήρες, σημαντική παράμετρο αποτελεί η σύνθεση νέων καταλυτικών υλικών,
τα οποία θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ανοδικά ηλεκτρόδια. Η επιλογή του υλικού
που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ως άνοδος στον ηλεκτροχημικό αντιδραστήρα μεμβράνης
στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού πρωτονίων, είναι καθοριστική για την επιτυχή έκβαση της
προτεινόμενης μεθόδου. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή, το ανοδικό ηλεκτρόδιο θα πρέπει να
επιδεικνύει α) υψηλή καταλυτική ενεργότητα για τη διάσπαση του H2S παρουσία περίσσειας
H2O, β) υψηλή ηλεκτρονιακή αγωγιμότητα, γ) καλή ικανότητα πρόσφυσης στον στερεό
ηλεκτρολύτη, και δ) ανθεκτικότητα στην παρουσία του H2S και άλλων θειούχων ενώσεων.
Στο πλαίσιο αυτό, και πριν από τις ηλεκτροχημικές δοκιμές, στην παρούσα εργασία,
μελετήθηκε η διάσπαση του H2S σε καταλύτες Co/CeO2 μεταβαλλόμενης φόρτισης σε Co (0100% κ.β.) παρουσία περίσσειας Η2Ο (90%). Διάφορες παράμετροι που αφορούν στην
επίδραση της φόρτισης του μετάλλου, της θερμοκρασίας, του χρόνου αντίδρασης και της
σύστασης των αντιδρώντων μελετήθηκαν διεξοδικά.

2.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2.1. ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΩΝ
Στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε η σύνθεση καταλυτών Co/CeO2, με τη χρήση της
μεθόδου του υγρού εμποτισμού. Αρχικά πραγματοποιήθηκε η σύνθεση του υποστρώματος
και στη συνέχεια ο εμποτισμός του κοβαλτίου στο υπόστρωμα. Η περιεκτικότητα των
καταλυτών Co/CeO2 σε Co κυμαίνονταν από 0 έως 100% κ.β. Στοιχειομετρικές ποσότητες
των πρόδρομων νιτρικών ενώσεων (Sigma Aldrich) αναμιγνύονται σε 30 ml διςαπεσταγμένου ύδατος και θερμαίνονται στους 150 oC υπό ανάδευση μέχρι ο όγκος του
υγρού να εξατμιστεί πλήρως. Ακολουθεί ξήρανση για 16 h στους 100 οC και στη συνέχεια
πύρωση στους 600 oC για 2 ώρες, υπό ατμοσφαιρικό αέρα. Η ειδική επιφάνεια των
καταλυτών μετρήθηκε με προσρόφηση Ν2 στους -196 οC, με τη χρήση της μεθόδου των
πολλαπλών σημείων-ΒΕΤ (VacPrep 061 Micromeritcs). Τα κρυσταλλογραφικά
χαρακτηριστικά καθορίστηκαν με τη χρήση της τεχνικής περίθλασης ακτίνων-Χ (Siemens D
500), με ακτινοβολία Cu-Κα (λ=1.5406) και ρυθμό σάρωσης 0.04 ανά 2 s. Στον Πίνακα 1,
αποτυπώνονται τα χαρακτηριστικά υφής και δομής των καταλυτών Co/CeO2 με διαφορετικά
ποσοστά φόρτισης Co. Επιπλέον, τα μορφολογικά χαρακτηριστικά τόσο των φρέσκων (μετά
το στάδιο της παρασκευής) όσο και των γηρασμένων (μετά από πειράματα σταθερότητας)
προσδιοριστήκαν με την τεχνική SEM/EDS, ενώ το ποσοστό του εναποτιθέμενου Θείου
προσδιορίστηκε με στοιχειακή ανάλυση (LECO 800 Elemental Analyzer).
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικά υφής/δομής των καταλυτών Co/CeO2
Δείγμα
15% κ.β. Co/CeO2

Ειδική Επιφάνεια
(m2/gr)

Φάση

Μέγεθος Κρυσταλλίτη (nm)

64.2

CeO2

11.50

Co3O4

30.81

20% κ.β. Co/CeO2

33.4

30% κ.β. Co/CeO2

44.9

40% κ.β. Co/CeO2

28.38

CeO2

10.21

Co3O4

37.66

CeO2

10.37

Co3O4

37.67

CeO2

11.24

Co3O4

42.61
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60% κ.β. Co/CeO2

15.08

CeO2

71.54

Co3O4

2.93

CeO2

11.67

CoCo2O4

39.47

CeO2

10.85

Co3O4

22.11

CoO

42.01

2.2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ
Στην Εικόνα 2 παρουσιάζεται ένα απλοποιημένο διάγραμμα ροής της διεργασίας
χρησιμοποιείται για τη διάσπαση του H2S προς παραγωγή Η2. Σχεδιάστηκε
κατασκευάστηκε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ροής το οποίο αποτελείται από
σύστημα ροών που καταλήγουν στον αντιδραστήρα και από το σύστημα ανάλυσης
αερίων αντιδρώντων και προϊόντων.

που
και
ένα
των

Εικόνα 2: Απλοποιημένο διάγραμμα ροής της διάταξης που χρησιμοποιείται για τη διάσπαση
του H2S προς παραγωγή Η2
Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζεται στο παραπάνω σχήμα, όλες οι ροές αερίων είναι
εξοπλισμένες με μετρητές ροής μάζας, οι οποίοι ελέγχονται μέσω του διαθέσιμου λογισμικού.
Τα πειράματα διεξήχθησαν σε αντιδραστήρα χαλαζία, τύπου "U", που εσωκλείεται σε φούρνο
υψηλών θερμοκρασιών. Για την ανάλυση της ποσότητας του παραγόμενου H2
χρησιμοποιείται αέριος χρωματογράφος (GC, Shimandzu 14Β), που βρίσκεται σε σειριακή
σύνδεση με τη μονάδα. Το ρευστό που εξέρχεται από τον αντιδραστήρα εισάγεται σε έναν
συμπυκνωτή και κατόπιν σε μια παγίδα H2S, προκειμένου να προστατευθεί η στήλη
διαχωρισμού του αέριου χρωματογράφου από ίχνη H2S. Ο συνολικός ρυθμός της
ογκομετρικής ροής τροφοδοσίας ήταν ίδιος σε όλα τα πειράματα, και ίσος με 100 ml/min. Η
ποσότητα καταλύτη που χρησιμοποιείται σε κάθε πείραμα είναι 250 mg τα οποία
αραιώνονται με ίση ποσότητα quartz, κοκκομετρίας ίσης με την αντίστοιχη των καταλυτικών
σωματιδίων.
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Προκείμενου να εξεταστεί η ενεργότητα και σταθερότητα των καταλυτικών συστημάτων σε
συνθήκες που προσομοιάζουν την προτεινόμενη διεργασία επεξεργασίας του θαλασσινού
νερού από την Μαύρη Θάλασσα, πραγματοποιήθηκε μελέτη της καταλυτικής διάσπασης
H2S παρουσία Η2Ο, με απώτερο στόχο την επιλογή των βέλτιστων καταλυτικών
συστημάτων που θα χρησιμοποιηθούν ως ανοδικά ηλεκτρόδια στον ηλεκτροχημικό
αντιδραστήρα μεμβράνης στερεού ηλεκτρολύτη αγωγού πρωτονίων.

3.1. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ
Σε πρώτο στάδιο, διεξήχθησαν πειράματα ενεργότητας ως προς την θερμοκρασία
λειτουργίας, όπου μετρήθηκε ο ρυθμός σχηματισμού του Η2 σε μίγματα τροφοδοσίας 90%
H2O/10% Ar και 1% H2S/90% H2O/9% Ar (Εικόνα 3). Από τα πειράματα που
πραγματοποιήθηκαν με μίγμα τροφοδοσίας 90% H2O/10% Ar (απουσία Η2S),
παρατηρήθηκε ξεκάθαρα ότι σε όλες τις εξεταζόμενες θερμοκρασίες, η μετατροπή του Η2Ο
είναι αμελητέα, τόσο απουσία όσο και παρουσία καταλύτη (CeO2). Βρέθηκε ωστόσο, πως η
παρουσία του Η2Ο σε μίγμα τροφοδοσίας που περιλαμβάνει 1% Η2S ενισχύει σημαντικά τη
μετατροπή του H2S, σε συμφωνία με τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την αντίστοιχη
θερμοδυναμική ανάλυση.
-7

2.2x10

1% H2S - 90% H2O/Ar

-7

Ρυρμός παραγωγής Η2 (mol/s)

2.0x10

1% H2S/Ar

-7

1.8x10

CeO2 90% H2O/Ar
90% H2O/Ar
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Εικόνα 3: Ρυθμός σχηματισμού H 2 σε μίγματα τροφοδοσίας 1% H 2 S/90% H 2 O/9% Ar
και 90% H 2 O/10% Ar. Καταλύτης: 250 mg, Παροχή: 100 cm 3 /min
Σε επόμενο στάδιο πραγματοποιήθηκε η μελέτη της επίδρασης των καθαρών οξειδίων
(Εικόνα 4). Όπως και στα πειράματα απουσία Η2Ο, το καθαρό οξείδιο της CeO2, παρουσίασε
εξαιρετική συμπεριφορά στις θερμοκρασίες ενδιαφέροντος (700-850 oC).
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CeO2

Co3O4
ZiO2
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-8

Ρυθμός παραγωγής Η2 (*10 mol/s)
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Εικόνα 4: Επίδραση των καθαρών οξειδίων
Τροφοδοσία: 1% H 2 S-90% H 2 O/Ar. Καταλύτης: 250 mg, Παροχή: 100 cm 3 /min
Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται η επίδραση της θερμοκρασίας καθώς και της φόρτισης σε Co
καταλυτών Co/CeO2, στον ρυθμό παραγωγής του Η2 (mol/s). Είναι εμφανές ότι για όλες τις
θερμοκρασίες που μελετήθηκαν, ένα ποσοστό φόρτισης σε Co, 30% κ.β., οδηγεί σε
μεγιστοποίηση του ρυθμού παραγωγής του Η2.
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Εικόνα 5: Επίδραση των μικτών οξειδίων Co3O4-CeO2 στον ρυθμό παραγωγής Η2.
Τροφοδοσία: 1% Η2S/90% Η2Ο/Ar, Καταλύτης: 250 mg, Παροχή: 100 cm3/min
Στη συνέχεια, προκειμένου να εξεταστεί η δυνατότητα βελτίωσης της απόδοσης του
καταλυτικού συστήματος επιλέχθηκε να ενισχυθεί η ενεργός φάση του Co, προσθέτοντας
ακόμη ένα μέταλλο, την Pt. Όπως διαπιστώθηκε από τα πειράματα ενεργότητας, η
προσθήκη Pt στο σύστημα υποβάθμισε την απόδοση του συστήματος. Συνεπώς, το βέλτιστο
καταλυτικό σύστημα ήταν για ακόμη μία φορά το 30% κ.β. Co/CeO2 (Εικόνα 6).
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30% κ.β. Co/CeO2
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Εικόνα 6: Προσθήκη Pt (0.5%, 1%, 2%) στο βέλτιστο καταλύτη (30% κ.β. Co/CeO2).
Τροφοδοσία: 1% Η2S/90% Η2Ο/Ar, Καταλύτης: 250 mg, Παροχή: 100 cm3/min

3.2. ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΣΠΑΣΗΣ H2S ΠΑΡΟΥΣΙΑ Η2Ο
Αφού διαπιστώθηκε από τα πειραματικά αποτελέσματα η υπεροχή του καταλύτη 30% κ.β.
Co/CeO2, επιλέχθηκε να μελετηθεί στη συνέχεια και η σταθερότητα του σε πειράματα
μακράς διάρκειας. Όλα τα πειράματα διεξήχθησαν στους 850 οC και για το ίδιο μίγμα
τροφοδοσίας που χρησιμοποιήθηκε στις μετρήσεις των παραπάνω Εικόνων. Όπως φαίνεται
στην Εικόνα που ακολουθεί, μετά το αρχικό διάστημα ενεργοποίησης (~3 hrs), η απόδοση
του βέλτιστου καταλύτη, 30% κ.β. Co/CeO2 σταθεροποιήθηκε στην τιμή που υπέδειξαν τα
αντίστοιχα πειράματα ενεργότητας και παρέμεινε σταθερή μέχρι το πέρας των 10 h που
διήρκησε το πείραμα. Το αντίθετο παρατηρείται με χρήση καταλύτη καθαρής CeO2, που αν
και έφτασε σε σταθερή κατάσταση νωρίτερα (~1.5 hr), η δραστικότητα του υποβαθμιζόταν
βαθμιαία με το χρόνο αντίδρασης. Προκειμένου να διαπιστωθεί εάν το αρχικό διάστημα
ενεργοποίησης του καταλύτη 30% κ.β. Co/CeO2 οφείλεται στην επιτόπου θείωση ή στην
αναγωγή του δείγματος κατά την διάρκεια της αντίδρασης, πραγματοποιήθηκαν επιπλέον
πειράματα μακράς διαρκείας με καταλυτικά δείγματα, τα οποία είτε είχαν αρχικά εκτεθεί στο
αντιδρών μίγμα για 10 h στους 850 οC (“γηρασμένος” καταλύτης), είτε είχαν αναχθεί για 1 h
στους 850 οC παρουσία καθαρού Η2 (“ανηγμένος” καταλύτης). Αξιοσημείωτη είναι η
περίπτωση της συμπεριφοράς του “γηρασμένου” καταλύτη 30% κ.β. Co/CeO2, ο οποίος
απαιτεί το ήμισυ του χρόνου σε σύγκριση με τον “φρέσκο” καταλύτη για να προσεγγίσει την
μόνιμη κατάσταση. Αντίθετα στην περίπτωση του “ανηγμένου” καταλύτη, απαιτείται σχεδόν
ο ίδιος χρόνος με το “φρέσκο” καταλύτη για την επίτευξη μόνιμης κατάστασης.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα, οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι η προοδευτική
θείωση του καταλύτη, αλλά και σε μικρότερο βαθμό η επιτόπου αναγωγή του από το
παραγόμενο Η2, ευθύνονται για το αρχικό διάστημα ενεργοποίησης του και για την
αξιοσημείωτη επιδεικνυόμενη σταθερότητά του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου αντίδρασης.
Οι παραπάνω διαπιστώσεις συνάδουν και με τις μετρήσεις περιεκτικότητας των καταλυτών
σε στοιχειακό Θείο, οι οποίες υποδεικνύουν ότι η σταθερή κατάσταση που επιτυγχάνεται
μετά την πάροδο του αρχικού διαστήματος ενεργοποίησης αντιστοιχεί σε ένα ποσοστό
Θείου της τάξεως του 6.5%. Επιπλέον, με αναλύσεις SEM και XRD που διεξήχθησαν στα
“γηρασμένα” καταλυτικά συστήματα, επιβεβαιώθηκε η δημιουργία θειούχων φάσεων Co και
CeO2. Λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη τις μικρές σχετικά διαφορές στα χαρακτηριστικά
δομής και υφής των καταλυτών Co/CeO2 με διαφορετική φόρτιση σε Co (Πίνακας 1), η
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ανωτερότητα των καταλυτών 30% κ.β. Co/CeO2 θα πρέπει να αποδοθεί πιθανόν στα εγγενή
χαρακτηριστικά των φάσεων Co και CeO2 καθώς και στη φύση των αλληλεπιδράσεων
μετάλλου-φορέα. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να επηρεάζουν τόσο το είδος/ποσότητα
των θειούχων ενώσεων Co και CeO2 που σχηματίζονται, όσο και τα επιφανειακά
χαρακτηριστικά των καταλυτών (οξειδωτική κατάσταση, κινητικότητα οξυγόνου, επιφανειακή
δομή, κλπ). Μελέτες επιφανειακής και δομικής ανάλυσης είναι σε εξέλιξη προκειμένου να
εξακριβωθεί η επίδραση των παραπάνω παραγόντων.
-7

6.0x10

-7

5.0x10

-7

4.0x10

-7

3.0x10

-7

2.0x10

-7

1.0x10

-7

︵

︶

s
/
l
o
m

7.0x10

κ.β.
κ.β.

200

300
︵

n
i
m

100

ς
ο
ν
ό
ρ
Χ

0

︶

ς
ο
ν
έ
μ
γ
η
ν
Α
"
-2
O
e
C
/
o
C

κ.β.

0.0

"
ς
ο
ν
έ
μ
σ
α
ρ
η
Γ
"
-2 2
O O
e e
C C
/ o
o
C C

% % O2%
0 0 e 0
3 3 C 3

2
Η
ς
ή
γ
ω
γ
α
ρ
α
π
ς
ό
μ
θ
υ
Ρ

"

400

500

600

Εικόνα 7: Πειράματα σταθερότητας παρουσία H2O. Τροφοδοσία: 1% Η2S/90% Η2Ο/Ar,
Καταλύτης: 250 mg, Παροχή: 100 cm3/min

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η καταλυτική διάσπαση του υδρόθειου (H2S) προς
παραγωγή Η2, παρουσία περίσσειας Η2Ο (90% κ.ο.), σε καταλύτες Co/CeO2 με διαφορετική
φόρτιση σε Co (0-100% κ.β.). Τα αποτελέσματα υπέδειξαν την υπεροχή των καταλυτών 30%
κ.β. Co/CeO2, τόσο ως προς την ενεργότητα όσο και τη σταθερότητά τους. Η ανωτερότητα
των καταλυτών Co/CeO2 αποδίδεται στον επί τόπου σχηματισμό θειούχων ενώσεων, όπως
το CoS2, οι οποίες εμφανίζονται εξαιρετικά δραστικές και σταθερές κατά τη καταλυτική
διάσπαση του H2S προς παραγωγή Η2.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η παρούσα εργασία περιγράφει ένα πλαίσιο λειτουργίας που αναπτύχθηκε και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για το βέλτιστο σχεδιασμό και την αποδοτική λειτουργία αυτόνομων ή
συνδεδεμένων σταθμών παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου. Πιο συγκεκριμένα η
μεθοδολογία που αναπτύχθηκε προσδιορίζει τις βέλτιστες τιμές των παραμέτρων λειτουργίας
των επιμέρους συστημάτων ενός σταθμού παραγωγής υδρογόνου ώστε να ελαχιστοποιείται
η απαιτούμενη ενέργεια για την υποστήριξη της διαδικασίας της παραγωγής του. Κάθε
υποσύστημα εξυπηρετεί ένα συγκεκριμένο λειτουργικό σκοπό ενώ ταυτόχρονα αλληλεπιδρά
με τα υπόλοιπα με αποτέλεσμα να προκύπτει ένα σύνθετο πρόβλημα διαχείρισης που
απαιτεί συστηματική αντιμετώπιση. Συνεπώς για τη βέλτιστη λειτουργία του σταθμού είναι
απαραίτητη η ύπαρξη ενός κεντρικού συστήματος εποπτείας, ικανού να λαμβάνει υπόψη τις
ιδιαιτερότητες κάθε υποσυστήματος και ταυτόχρονα να μεγιστοποιεί την απόδοσή τους. Τα
όρια λειτουργίας του κάθε υποσυστήματος προσδιορίζονται από ένα πρόβλημα
βελτιστοποίησης που επιλύεται για ένα εύρος χρόνου που αντιστοιχεί στις εποχές του έτους,
λαμβάνοντας υπόψη τους λειτουργικούς στόχους του σταθμού που είναι η μεγιστοποίηση της
παραγωγής του υδρογόνου, της διάρκειας ζωής των συσκευών και η μέγιστη αξιοποίηση της
διαθέσιμης ηλιακής ενέργειας.
Η εφαρμογή του πλαισίου λειτουργίας πραγματοποιήθηκε στον σταθμό παραγωγής
ανανεώσιμου υδρογόνου του Ινστιτούτου Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) που σχεδιάστηκε και
κατασκευάστηκε από το εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων και
Διεργασιών (ΑΝΟΣΥΣ). Τα αποτελέσματα της λειτουργίας του σταθμού για μικρά χρονικά
διαστήματα αλλά και για μεγάλα που περιλαμβάνουν διαφορετικές εποχές του έτους
επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα της συνέργειας των υποσυστημάτων, την αξιοπιστία
του συστήματος αυτοματισμού και καταδεικνύουν τη δυναμικότητα του σταθμού.
Λέξεις Κλειδιά: Ανανεώσιμο υδρογόνο, βέλτιστη παραγωγή, αυτοματοποιημένη λειτουργία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μια πολλά υποσχόμενη προοπτική για το ενεργειακό τοπίο του μέλλοντος είναι η χρήση του
υδρογόνου ως ενεργειακού φορέα που μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην αντιμετώπιση
των ενεργειακών προκλήσεων. Το υδρογόνο χρησιμοποιείται από συστήματα κυψελών
καυσίμου, μια φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη τεχνολογική λύση για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς που καλύπτουν τοπικές απαιτήσεις φορτίου ή/και
τροφοδοτούν το δίκτυο αλλά και για οχήματα. Το υδρογόνο ως χημικός φορέας και μέσο
αποθήκευσης ενέργειας αποτελεί μια εναλλακτική λύση, ιδιαίτερα όταν η παραγωγή του
στηρίζεται ενεργειακά σε ανανεώσιμες πηγές και γίνεται με μεθόδους φιλικές προς το
περιβάλλον, όπως είναι η ηλεκτρόλυση [1,2]. Ταυτόχρονα αποτελεί μια βιώσιμη λύση που
συμβάλει στην ενεργειακή ασφάλεια. Ο στόχος της εργασίας είναι η παρουσίαση της
λειτουργικής συμπεριφοράς ενός αυτόνομου σταθμού παραγωγής υδρογόνου μέσω
ηλεκτρόλυσης από την αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Συγκεκριμένα, μελετάται η επίδραση των αποφάσεων και αλλαγών που επιβάλλονται από το
σύστημα ελέγχου σε σχέση με τη λειτουργία ή την απενεργοποίηση των υποσυστημάτων για
συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα, στην συνολική ενεργειακή κατανάλωση και την αυτονομία
του συστήματος. Το παραγόμενο υδρογόνο που προκύπτει, αξιοποιείται για τη μετατροπή
τηγανελαίων σε βιοκαύσιμα 2ης γενιάς μέσω καταλυτικής υδρογονοεπεξεργασίας [3] αλλά και
σε συστήματα κυψελών καυσίμου.

2.

ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο σταθμός παραγωγής υδρογόνου που χρησιμοποιήθηκε σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε
από το εργαστήριο Ανάπτυξης Ολοκληρωμένων Συστημάτων και Διεργασιών (ΑΝΟΣΥΣ) του
ΙΔΕΠ/ΕΚΕΤΑ και αποτελείται από διάφορα υποσυστήματα τα οποία διασυνδέονται και
αλληλεπιδρούν. Πιο συγκεκριμένα, το φωτοβολταϊκό (photovoltaic - PV) υποσύστημα
αποτελείται από πάνελ συνολικής ισχύος 10kWp και η παραγόμενη ισχύς αποδίδεται σε
μονάδα ηλεκτρόλυσης νερού 7.5kWp (μέγιστη πίεση εξόδου στα 7bar). Υπάρχει επίσης το
υποσύστημα αφύγρανσης του παραγόμενου ρεύματος υδρογόνου πριν την αποθήκευση
λόγω της υγρασίας που εγγενώς φέρει. Η αποθήκευση του υδρογόνου γίνεται σε φιάλες
υψηλής πίεσης. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται συμπιεστής μεταξύ δύο συστοιχιών
φιαλών (χαμηλής/υψηλής πίεσης) που συμπιέζει το αρχικά παραγόμενο υδρογόνο από τα
4bar στα 180bar. Λόγω της ύπαρξης διαρκώς μεταβαλλόμενων καιρικών συνθηκών
χρησιμοποιείται ένα υποσύστημα συσσωρευτών μολύβδου-οξέος (1000Ah/24V) για την
κάλυψη των άμεσων ενεργειακών απαιτήσεων. Η εικόνα 1 παρουσιάζει τα υποσυστήματα και
τις συνδέσεις του αυτόνομου σταθμού [4].
PV Array

Συσκευή Ηλεκτρόλυσης PEM
7.5kWp

10kWp

Συσσωρευτές
Μολύβδου-Οξέος
2 x 500Ah

AC-BUS BAR

Σύστημα
Καθαρισμού Νερού

Συμπιεστής

Χαμηλής Πίεσης H2
100lt / 7bar

Υψηλής Πίεσης H2
100lt / 200bar

Εικόνα 1: Συνδέσεις υποσυστημάτων παραγωγής υδρογόνου μέσω ηλιακής ενέργειας
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Οι λειτουργίες εντός τους σταθμού ελέγχονται από το σύστημα αυτοματισμού που είναι
υπεύθυνο για την εύρυθμη συμπεριφορά και απόκριση των επιμέρους συσκευών καθώς και
για την έγκαιρη ενημέρωση των μη επιθυμητών καταστάσεων λειτουργίας. Πιο συγκεκριμένα
οι ενέργειες που επιβάλλονται από το σύστημα αυτοματισμού εξασφαλίζουν ότι η ισχύς θα
είναι διαθέσιμη όποτε χρειαστεί (για φόρτιση ή παραγωγή υδρογόνου) ανεξαρτήτως των
καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, βασικός στόχος του συστήματος αποτελεί η μείωση των
απωλειών ισχύος για τα επιμέρους υποσυστήματα σε συνδυασμό με τη μεγιστοποίηση της
παραγωγής του υδρογόνου. Κάθε υποσύστημα αποτελείται από διάφορες συσκευές που
επικοινωνούν με διαφορετικού τύπου πρωτόκολλα (CANbus, Profibus, RS485, RS232C,
TCP/IP), πράγμα που καθορίζεται από τον κατασκευαστή. Γενικά η απαίτηση για ανάκτηση
των δεδομένων από τα υποσυστήματα και η διαχείριση της πληροφορίας, σύμφωνα με τις
προδιαγραφές των επιμέρους διατάξεων προϋποθέτει τη χρήση ενός ευέλικτου και
παραμετροποιήσιμου συστήματος αυτοματισμού [4,5] και γι’ αυτό το λόγο η στρατηγική
ελέγχου και η εποπτεία του συστήματος στηρίζεται σε ένα σύστημα Εποπτικού Ελέγχου και
Ανάκτησης Δεδομένων (Supervisory Control and Data Acquisition, SCADA). Το SCADA
σύστημα επικοινωνεί με όλες τις επιμέρους διατάξεις, τους αισθητήρες και τα στοιχεία
ελέγχου, ώστε να συγκεντρώνει τις απαραίτητες μετρήσεις και να στέλνει τις αντίστοιχες
εντολές. Η αρχιτεκτονική του αυτοματισμού διαιρείται σε τρία επίπεδα, τα οποία επιτρέπουν
τη μετατροπή των πρωτογενών δεδομένων των συσκευών σε ένα σύνολο από χρήσιμα για
το σύστημα ελέγχου δεδομένα και τελικά σε πληροφορία. Τα επίπεδα αυτά περιλαμβάνουν:
α) την ανάκτηση σημάτων από το πεδίο εισόδων/εξόδων του σταθμού, β) τη μετάφραση των
δεδομένων σε μορφή συμβατή με το βιομηχανικό πρωτόκολλο επικοινωνίας OPC, γ) την
οργάνωση των δεδομένων στη βάση δεδομένων του SCADA.
Επιπλέον για την αποδοτική διαχείριση της ενέργειας και τον έλεγχο των υποσυστημάτων,
ένα έξυπνο μικροδίκτυο παρέχει τις απαραίτητες αποφάσεις και υλοποιείται μέσω ενός AC
ζυγού. Η τοπολογία του συστήματος συμπληρώνεται από αντιστροφείς και φορτιστές ώστε η
DC ισχύς των φωτοβολταϊκών και των συσσωρευτών να μετατρέπεται κατάλληλα.
Συγκεκριμένα, η DC ισχύς που παράγεται από τα PV τροφοδοτείται σε 3 μονοφασικούς
αντιστροφείς που αποτελούν τον κύριο AC ζυγό του σταθμού. Οι συσσωρευτές συνολικής
χωρητικότητας 1000Ah στα 24V συνδέονται στο σύστημα μέσω 3 φορτιστών/αντιστροφέων.
Κάθε φορτιστής/αντιστροφέας, συνδέεται στην έξοδο του σε μία φάση του AC μικροδικτύου.

4.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Όπως προαναφέρθηκε είναι σημαντικό ο σταθμός που λειτουργεί αυτόνομα να μπορεί να
παράγει το απαιτούμενο υδρογόνο και να αξιοποιεί στο μέγιστο την διαθέσιμη ισχύ από τα
PV. Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν μια εφαρμόστηκαν αλγόριθμοι διαχείρισης ενεργειών
ώστε να ικανοποιούνται οι λειτουργικοί στόχοι του σταθμού. Γενικά η λειτουργία των
διασυνδεδεμένων υποσυστημάτων εξασφαλίζεται μέσω μιας στρατηγικής διαχείρισης
ενέργειας (ΣΔΕ) που αποτελείται από ένα σύνολο κανόνων λειτουργίας που καθορίζουν το
πότε και με ποιον τρόπο το σύστημα θα μεταφερθεί από μία κατάσταση σε μία άλλη,
εξασφαλίζοντας παράλληλα την ικανοποίηση των φυσικών και λειτουργικών περιορισμών
στους οποίους υπόκεινται τα υποσυστήματα. Ο βασικός σκοπός της ΣΔΕ είναι να
διαχειριστεί τη λειτουργία του κάθε υποσυστήματος του σταθμού και αναπαριστάται μέσω μια
Μηχανής Πεπερασμένων Καταστάσεων (Finite state machine, FSM). Η FSM αποτελεί μια
δυναμικά μεταβαλλόμενη προσέγγιση που περιγράφει τη χρονική εξέλιξη ενός συνόλου
συνεχών και διακριτών μεταβλητών. Γενικά η FSM M ορίζεται από μία πλειάδα (tuple) όρων
(Q , q0 ,  ,  ,  ,  ) , όπου Q είναι το πεπερασμένο σύνολο των καταστάσεων, qo  Q η αρχική
κατάσταση,  η κατάσταση ως συνάρτηση μεταφοράς,  η συνάρτηση εξόδου, X το
αλφάβητο εισόδου και Y το αλφάβητο εξόδου. Η FSM περιγράφει όλες τις πιθανές
καταστάσεις στις οποίες μπορεί να βρεθεί το σύστημα και τους λογικούς κανόνες που
ενεργοποιούν τις μεταβάσεις μεταξύ των καταστάσεων (Εικόνα 2).
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x5/y5
x1/y1

x9/y9
q0

q4
x8/y8

q0: Κατάσταση αναμονής

x2/y2
q1

q1: Προετοιμασία για
παραγωγή H2

q2
x3/y3

x4/y4
x7/y7

q3
x6/y6

q2: Παραγωγή H2
q3: Συμπίεση H2
q4: Χρήση βοηθητικής ισχύος
για λειτουργία του
συστήματος

Εικόνα 2: Μηχανή Πεπερασμένων Καταστάσεων (FSM) για την λειτουργία του αυτόνομου
συστήματος
Εάν το M δεχθεί ως είσοδο το x  X , ενώ βρίσκεται στην κατάσταση q τότε η έξοδός του
είναι y   (q, x) και μετακινείται στην κατάσταση q '   (q, x) . Με αυτόν τον τρόπο ορίζεται η
μετάβαση (q, q ', x / y ) . Επομένως, η μετάβαση μεταξύ των καταστάσεων υλοποιείται σύμφωνα
με ένα σύνολο κανόνων που καθορίζουν το αλφάβητο εισόδου (X) της FSM [6]. Πιο
συγκεκριμένα, η συνάρτηση εξόδου (y=λ(q,x)) μπορεί να ενεργοποιήσει ή απενεργοποιήσει
τη λειτουργία ενός υποσυστήματος (π.χ. μονάδα ηλεκτρόλυσης (EL), συμπιεστής (CP),
σύστημα καθαρισμού νερού (WT)) σύμφωνα με τα επίπεδα ενέργειας που αφορούν το
συσσωρευτή (ΒΑΤ) και τις φιάλες αποθήκευσης υδρογόνου (χαμηλής πίεσης – BF, υψηλής
πίεσης – FT). Το σύνολο των δράσεων καθορίζει το αλφάβητο εξόδου της FSM (Y) που
συμπεριλαμβάνει όλες τις εφικτές δράσεις που πραγματοποιούνται στα υποσυστήματα του
σταθμού. Οι λειτουργικοί κανόνες αναπαρίστανται με όρους προτασιακής λογικής
(propositional-based logic approach). Η δομή των κανόνων είναι ένας συνδυασμός μεταξύ
των λογικών τελεστών ( AND : ^, OR : , NOT :! ) και λογικών δύτιμων (β) μεταβλητών. Οι δύτιμες
μεταβλητές συσχετίζονται με την κατάσταση κάθε συσκευής στο σταθμό. Με τον τρόπο αυτό
προκύπτει ένα πλήρες σύνολο κανόνων που εξάγεται από τη λειτουργία των
υποσυστημάτων λαμβάνοντας υπόψη και τους φυσικούς περιορισμούς που επιβάλλονται
από τις συσκευές. Κάθε κανόνας σχετίζεται με μία μετάβαση.

Πίνακας 1: Κατάσταση μεταβλητών που αφορούν την παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου
Κατάσταση Μεταβλητής

Περιγραφή
Η μεταβλητή WT είναι αληθής (=1) εάν και μόνον εάν (iff) η
αντίσταση του νερού τροφοδοσίας είναι μεγαλύτερη/ίση
από WTRe s , high (2.2ΜΩ)

[ WT  0]  [WTRe s  WTRe s ,low ]

Η μεταβλητή WT είναι ψευδής (=0) εάν και μόνον εάν η
αντίσταση του νερού τροφοδοσίας είναι μικρότερη από
WTRe s ,low (2.0ΜΩ)

Κανόνας Λειτουργίας

Περιγραφή
Η αντίσταση νερού είναι σε επιθυμητά επίπεδα (>2ΜΩ) και
οι συσσωρευτές φορτίζονται έως του σημείου που η
μονάδα ηλεκτρόλυσης επιτρέπεται να λειτουργήσει, ενώ η
πίεση αποθήκευσης είναι μικρότερη του ανώτερου ορίου
της (200bar)

[ WT  1]  [WTRe s  WTRe s , high ]

x2 : WT   ELon  !  FT
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Στον πίνακα 1, παρουσιάζεται ως παράδειγμα η μεταβλητή ( WT ) που παρακολουθεί την
ποιότητα νερού βάσει της μέτρησης της αγωγιμότητας του νερού, ενώ ο κανόνας x2 είναι
υπεύθυνος για τη μετάβαση που ενεργοποιεί την παραγωγή υδρογόνου. Πρακτικά, όταν η
συνθήκη που συνδέεται με τον κανόνα x2 ισχύει τότε το σύστημα πηγαίνει από την
κατάσταση q1 στην q2 και η έξοδος y2 επιβάλει τις κατάλληλες εντολές για να ξεκινήσει να
λειτουργεί η συσκευή ηλεκτρόλυσης. Με παρόμοιο τρόπο ορίζονται τα υπόλοιπα στοιχεία του
συνόλου των δύτιμων μεταβλητών για τα υπόλοιπα υποσυστήματα (EL, BF,FT,CP). Σε
αυτούς τους κανόνες υπάρχουν και κάποιες παράμετροι που συσχετίζονται με τα όρια
λειτουργίας των υποσυστημάτων. Για παράδειγμα, το άνω και κάτω όριο λειτουργίας της
συσκευής ηλεκτρόλυσης καθορίζεται από την κατάσταση φόρτισης του συσσωρευτή
( SOCel ,on , SOCel , off ). Η βέλτιστη τιμή αυτών των μεταβλητών επηρεάζει την απόδοση και τη
λειτουργία ολόκληρου του σταθμού. Γι’ αυτό και είναι σημαντικό να προσδιορίζονται οι
βέλτιστες τιμές αυτών των παραμέτρων.
Εκτός των λογικών κανόνων και της στρατηγικής διαχείρισης ενέργειας, η βέλτιστη λειτουργία
του σταθμού κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική. Βάση προηγούμενων μελετών [4,6], προέκυψε
πως κατά την ανάλυση ευαισθησίας οι παράγοντες που επηρεάζουν την παραγωγή
υδρογόνου και τη συνολική λειτουργία του σταθμού είναι τα όρια της κατάστασης φόρτισης
( SOCel ,on , SOCel ,off ) των συσσωρευτών, η μέγιστη ισχύς ( Pbat ,max ) των συσσωρευτών που
επιτρέπεται να αξιοποιηθεί στην συσκευή ηλεκτρόλυσης και η ελάχιστη ισχύς ( Pel ,min ) όπου
επιτρέπεται να λειτουργεί η μονάδα ηλεκτρόλυσης. Επομένως το πρόβλημα βελτιστοποίησης
επιλύεται με σκοπό να προσδιορίσει τη βέλτιστη τιμή για κάθε μία από αυτές τις
παραμέτρους [6]. Στη συνέχεια τα αποτελέσματα της βελτιστοποίησης καταχωρούνται ως
μεταβλητές στο σύστημα SCADA και η συνολική λειτουργία καθορίζεται από την ΣΔΕ βάσει
των προκαθορισμένων κανόνων λειτουργίας. Το επόμενο βήμα είναι η διερεύνηση της online
λειτουργίας του σταθμού για διάφορες χρονικές περιόδους.

5.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ

Αρχικά παρουσιάζεται η λειτουργία του σταθμού για δύο τυπικές μέρες της χειμερινής και της
θερινής περιόδου (ηλιόλουστες ημέρες). Από αυτές τις αντιπροσωπευτικές μέρες έχουμε μια
εκτίμηση για το χειρότερο και καλύτερο σενάριο για την παραγωγή υδρογόνου. Σκοπός της
ανάλυσης σε αυτό το σημείο, αποτελεί η διερεύνηση των δυνατοτήτων του σταθμού
παραγωγής υδρογόνου υπό παρόμοιες συνθήκες αλλά σε διαφορετικές εποχές του χρόνου.
Στην συνέχεια, αναλύεται ένα σενάριο εξοικονόμησης ενέργειας και αποτιμώνται τα
πειραματικά αποτελέσματα που προκύπτουν. Επιπλέον παρατίθεται μια σύντομη μελέτη
όπου αναλύονται τα οφέλη που προκύπτουν από τις δράσεις που στοχεύουν στην
εξοικονόμηση της διαθέσιμης ενέργειας σε βάθος χρόνου.
Όπως προαναφέρθηκε ο σταθμός λειτουργεί αυτόματα χωρίς να είναι απαραίτητη η
παρουσία κάποιου χειριστή μέσω του συστήματος εποπτικού ελέγχου. Η δειγματοληψία είναι
1min. Η αποδοτικότητα του σταθμού αξιολογείται με βάση το παραγόμενο υδρογόνο και την
απόδοση που υπολογίζεται από το λόγο της παρεχόμενης ενέργειας που δίνεται στο
τροφοδοτικό της συσκευής ηλεκτρόλυσης προς την ενέργεια που καταναλώνει η συσκευή
ηλεκτρόλυσης. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει συνολικά τα αποτελέσματα της λειτουργίας.
Πίνακας 2. Στατιστικά και συγκριτικά στοιχεία λειτουργίας
Πίεση H2
Χειμερινή
περίοδος
Θερινή
περίοδος

99 bar

Παραγόμε
νο H2
8.5 Nm3

Μέση
Παραγωγή H2
1.53 Nm3/h

Ώρες Λειτουργίας
5 h 30 min

Μέση
Απόδοση
69 %

165 bar

13.4 Nm3

1.49 Nm3/h

9h

71 %
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Σύμφωνα με τα παραπάνω αποτελέσματα μπορούμε να συμπεράνουμε ότι η απόδοση του
σταθμού είναι παρόμοια και στις δύο περιπτώσεις. Κατά μέσο όρο 1Nm3/h απαιτεί 3.2kWh –
4kWh για να παραχθεί. Η μονάδα ηλεκτρόλυσης παράγει υδρογόνο με την ίδια απόδοση για
τις δύο μέρες ενώ η διαφορά τους είναι στο ότι παράγεται κατά 63% περισσότερο υδρογόνο
επειδή λειτουργεί περισσότερες ώρες τη θερινή περίοδο. Η διαφορά που εμφανίζεται στην
μέση παραγωγή οφείλεται στο ότι η συσκευή ηλεκτρόλυσης λειτουργεί σε υψηλότερη
θερμοκρασία του θερινούς μήνες και χρειάζεται περιοδικά να μειώνεται η παραγωγή ώστε η
θερμοκρασία να μην αυξηθεί πέρα από το μέγιστο όριο.

6.

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Εκτός από την παραγωγή του υδρογόνου μας ενδιαφέρει και η αυτονομία του σταθμού.
Όπως προαναφέρθηκε η τυπική λειτουργία του σταθμού βασίζεται στην ενέργεια που
αποθηκεύεται στους συσσωρευτές που φορτίζονται από τα φωτοβολταϊκά. Επιπλέον καθώς
ο σταθμός παραγωγής υδρογόνου δεν είναι συνδεδεμένος στο κυρίως δίκτυο, είναι
σημαντικό να αξιοποιείται με το βέλτιστο τρόπο η διαθέσιμη ενέργεια των συσσωρευτών.
Εκτός από τα κύρια υποσυστήματα που καταναλώνουν ενέργεια, υπάρχουν και
περιφερειακά συστήματα που απαιτούν ενέργεια ακόμα και όταν ο σταθμός δεν παράγει
υδρογόνο. Μέσω της ανάλυσης της συνολικής λειτουργίας προκύπτει πως κάποια
υποσυστήματα μπορούν μερικώς ή ολικώς να απενεργοποιούνται κατά την διάρκεια της
νυχτερινής κυρίως περιόδου. Οι συσκευές που επιλέχθηκαν για να απενεργοποιηθούν είναι:


H αντλία του νερού.



Ο αντιστροφέας του συμπιεστή.



Η ισχύς που παρέχεται για το μετατροπέα ισχύος στη μονάδα ηλεκτρόλυσης.

Προκειμένου να διερευνηθεί η επίδραση που έχει η απενεργοποίηση των συσκευών αυτών
πραγματοποιήθηκε μια συγκριτική πειραματική μελέτη που βασίζεται σε δύο σενάρια. Στο
πρώτο (noES) ο σταθμός λειτουργεί όπως αρχικά είχε σχεδιαστεί, ενώ στο δεύτερο
απενεργοποιούνται οι επιλεγμένες συσκευές (ES). Μία μικρή αλλαγή πραγματοποιείται στο
σύστημα SCADA έτσι ώστε να συμπεριληφθούν αυτές οι δράσεις, ενώ στην ΣΔΕ οι
παραπάνω συσκευές απενεργοποιούνται όταν η FSM είναι σε κατάσταση αναμονής (q0) και
ενεργοποιούνται όταν αρχίζει η προετοιμασία για την παραγωγή υδρογόνου (q1). Η
πειραματική ανάλυση εστιάζει στο βάθος εκφόρτισης (depth of discharge, DOD) των
συσσωρευτών κατά τη διάρκεια της νύχτας, καθώς και στην καταναλισκόμενη ισχύ κατά τη
διάρκεια της νύχτας από τα περιφερειακά υποσυστήματα. Ο πίνακας 3, παρουσιάζει αυτές
τις περιπτώσεις.
Πίνακας 3. Επίδραση αποφάσεων απενεργοποίησης υποσυστημάτων
Περίπτωση
Λειτουργίας
noES
ES

Βάθος Εκφόρτισης
(DOD)
29.4 %
21.5 %

Ρυθμός Εκφόρτισης
2.1 %/h
1.54 %/h

Αυτονομία
Συστήματος
2.8 μέρες
3.9 μέρες

Ο σταθμός χρησιμοποιεί την αποθηκευμένη στους συσσωρευτές ενέργεια για 14ώρες (από
17:10 έως 7:20). Κατά το σενάριο ES, η καταναλισκόμενη ισχύς για την ίδια περίοδο
μειώνεται κατά 0.36kW/hr εξοικονομώντας συνολικά περίπου 5.04kWh. Ο ρυθμός
εκφόρτισης στο ίδιο σενάριο μειώνεται ενώ παρατηρείται και μία σημαντική μείωση κατά 8%
του βάθους εκφόρτισης (διαφορά μεταξύ μέγιστης και ελάχιστης κατάστασης φόρτισης). Εάν
τα παραπάνω αποτελέσματα επεκταθούν για λειτουργία ενός χρόνου, αποδεικνύεται πως
μπορούν να εξοικονομηθούν έως 1825 kWh που αντιστοιχούν σε περίπου 346 Nm3
υδρογόνου (μέση τιμής ενός μήνα). Η μοναδική παρενέργεια που παρατηρείται αφορά σε μία
μικρή καθυστέρηση που εισάγεται στο σύστημα όταν ετοιμάζεται για την παραγωγή
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υδρογόνου (κατάσταση q2) και οφείλεται στο γεγονός ότι το νερό δεν καθαρίζεται συνεχώς,
λόγω του κλεισίματος της αντλίας. Υποθέτοντας πως η βοηθητική πηγή ενέργειας
ενεργοποιείται σε SOC<14% και δεδομένου πως στην αρχή της ανάλυσης οι συσσωρευτές
είναι πλήρως φορτισμένοι, το κέρδος της αυτονομίας όπως παρατηρείται στον πίνακα 3
ανέρχεται σε 1 ημέρα.
Η επίδραση αυτών των μικρών αλλά σημαντικών δράσεων στην αυτονομία του συστήματος
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς όπως προαναφέρθηκε το σύστημα δεν είναι
συνδεδεμένο στο κυρίως δίκτυο για συνεχή παροχή ισχύος. Κατά τους χειμερινούς μήνες
στόχο αποτελεί η μη εξάντληση των μπαταριών ενώ τον υπόλοιπο χρόνο, βασική μέριμνα
αποτελεί η παραγωγή υδρογόνου μέσω της αποθηκευμένης ενέργειας.

7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσθηκε υποδομή και λειτουργία ενός αυτόνομου σταθμού
παραγωγής υδρογόνου που βασίζεται στην αξιοποίηση ηλιακής ενέργειας και βρίσκεται
εγκατεστημένος στο ΕΚΕΤΑ. Όπως φαίνεται και από τα αποτελέσματα η παραγωγή
υδρογόνου γίνεται με αποδοτικό τρόπο ενώ παράλληλα το σύστημα ελέγχου φροντίζει την
βέλτιστη λειτουργία των υποσυστημάτων. Συνολικά παρουσιάστηκε η προσαρμοστικότητα
του συστήματος εποπτικού ελέγχου που επιτρέπει την ευέλικτη λειτουργία του σταθμού
μέσω της στρατηγικής διαχείρισης ενέργειας. Κατά την ανάλυση της χειμερινής και θερινής
περιόδου διαπιστώθηκε πως στη δεύτερη παράγεται σαφώς μεγαλύτερη ποσότητα
υδρογόνου λόγω μεγαλύτερης ηλιοφάνειας, ενώ η απόδοση του σταθμού είναι παρόμοια.
Παράλληλα, μέσω τεχνικών απενεργοποίησης συσκευών κατά τη νυχτερινή περίοδο με
στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας, μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά η αυτονομία του σταθμού
κατά τους χειμερινούς μήνες και να αυξηθεί η παραγωγή του υδρογόνου κατά τη θερινή
περίοδο.
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΝΑΝΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΑΓΩΓΙΜΩΝ
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην διατήρηση
των ενεργειακών πόρων, στην διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας και στην μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκμετάλλευσης της
ηλιακής ενέργειας αποτελεί η τεχνολογία παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου από την
ηλιακή διάσπαση του νερού. Μία καινοτόμος μέθοδος για την παραγωγή ανανεώσιμου
υδρογόνου σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος βασίζεται σε μίμηση της διεργασίας της
φωτοσύνθεσης με την οποία τα φύλλα μπορούν να διαχωρίσουν το νερό σε Ο2 και Η2 με τη
βοήθεια της ηλιακής ενέργειας. Η διάταξη αποτελείται από δύο ηλεκτρόδια που διαχωρίζονται
από ποσότητα νερού. Η άνοδος εκτίθεται στο φως του ήλιου, και κατασκευάζεται από
κατάλληλο διαφανές ηλεκτροαγώγιμο (TCO, Transparent Conductive Oxide) πορώδες υλικό.
Η διάσπαση του νερού πραγματοποιείται στην πορώδη άνοδο και το παραγόμενο οξυγόνο
απομακρύνεται μέσω των υδρόφοβων πόρων υποβοηθούμενο από επαγόμενη παλμική
κίνηση του νερού μέσα στην νανοδομή της ανόδου. Τα παραγόμενα ηλεκτρόνια και
πρωτόνια συνενώνονται στην κάθοδο σε καθαρό υδρογόνο. Η αποτελεσματικότητα της
διαδικασίας διάσπασης του νερού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επιλογή κατάλληλου
TCO και την βελτιστοποίηση της νανοδομής της μεμβράνης. Ο σκοπός της παρούσας
εργασίας είναι η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της πορώδους νανοδομημένης ανόδου
χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό πειραματικών χαρακτηρισμών και εργαλείων αριθμητικής
προσομοίωσης. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε μορφολογικός χαρακτηρισμός TCO
κόνεων και μεμβρανών με χρήση ηλεκτρονικής μικροσκοπίας (SEM, TEM). Παράλληλα
αναπτύχθηκαν εργαλεία αριθμητικής προσομοίωσης για το σχεδιασμό της μικροπορώδους
μεμβράνης μέσω μοντέλων εικονικών υλικών (virtual material models) βασιζόμενων στη
γεωμετρικά πιστή ψηφιακή αναπαράσταση της μικροδομής. Τα εικονικά δείγματα των
μικροδομημένων υλικών δημιουργούνται με αλγόριθμους εναπόθεσης των πρωτογενών
νανοσωματιδίων (random sequential addition) με τρόπο που μιμείται τις πραγματικές
διεργασίες σύνθεσης των μεμβρανών, επιτρέποντας έτσι την αξιολόγηση διαφορετικών
σχεδιασμών συναρτήσει μεταβλητών που καθορίζουν τα μικροδομικά χαρακτηριστικά. Οι
παράμετροι που μπορούν να ελεγχθούν περιλαμβάνουν το πάχος και το συνολικό πορώδες
του ηλεκτροδίου, το μέσο μέγεθος και κατανομή μεγέθους των πρωτογενών σωματιδίων, τον
βαθμό συσσωμάτωσης κτλ. Επιπλέον, παρουσιάζονται τυπικά αποτελέσματα και συγκριτική
αξιολόγηση κόνεων/μεμβρανών. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων μπορούν επίσης να
χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή σταθμισμένων τιμών μακροσκοπικών ιδιοτήτων της
μεμβράνης (διαπερατότητα, θερμική και ηλεκτρική αγωγιμότητα, κτλ.) για χρήση σε
τρισδιάστατους CFD υπολογισμούς σε μεγαλύτερη κλίμακα.
Λέξεις Κλειδιά: Ανανεώσιμο υδρογόνο, Ηλεκτροαγώγιμες
αναπαράσταση, Αλγόριθμοι εναπόθεσης σωματιδίων
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1.

ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην διατήρηση
των ενεργειακών πόρων, στην διασφάλιση της ενεργειακής τροφοδοσίας και στην μείωση
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Χαρακτηριστικό παράδειγμα εκμετάλλευσης της
ηλιακής ενέργειας αποτελεί η τεχνολογία παραγωγής ανανεώσιμου υδρογόνου από την
ηλιακή διάσπαση του νερού, η οποία σήμερα μπορεί να επιτευχθεί σε σχετικά υψηλές
θερμοκρασίες [1]. Μία καινοτόμος μέθοδος για την παραγωγή ανανεώσιμου υδρογόνου σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος βασίζεται σε μίμηση της διεργασίας της φωτοσύνθεσης με την
οποία τα φύλλα μπορούν να διαχωρίσουν το νερό σε Ο2 και Η2 με τη βοήθεια της ηλιακής
ενέργειας. Η ανάπτυξη πρότυπης εργαστηριακής μονάδας τεχνητής φωτοσύνθεσης αποτελεί
αντικείμενο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος ArtipHyction. Η διάταξη αποτελείται
από δύο ηλεκτρόδια που διαχωρίζονται από ποσότητα νερού. Η άνοδος εκτίθεται στο φως
του ήλιου, και κατασκευάζεται από κατάλληλο διαφανές ηλεκτροαγώγιμο (TCO, Transparent
Conductive Oxide) πορώδες υλικό. Η διάσπαση του νερού πραγματοποιείται στην πορώδη
άνοδο και το παραγόμενο οξυγόνο απομακρύνεται μέσω των υδρόφοβων πόρων
υποβοηθούμενο από επαγόμενη παλμική κίνηση του νερού μέσα στην νανοδομή της
ανόδου. Τα παραγόμενα ηλεκτρόνια και πρωτόνια συνενώνονται στην κάθοδο σε καθαρό
υδρογόνο. Η αποτελεσματικότητα της διαδικασίας διάσπασης του νερού εξαρτάται σε μεγάλο
βαθμό από την επιλογή κατάλληλου TCO και την βελτιστοποίηση της νανοδομής της
μεμβράνης. Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού της
πορώδους νανοδομημένης ανόδου χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό πειραματικών
χαρακτηρισμών και εργαλείων αριθμητικής προσομοίωσης.

2.

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΑΓΩΓΙΜΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Η επιλογή της κατάλληλης νανοδομημένης TCO μεμβράνης αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την αποτελεσματική λειτουργία της ανόδου της μονάδας τεχνητής φωτοσύνθεσης. Αυτό
εξαρτάται τόσο από την νανοδομή της κόνεως όσο και από την μικροδομή της μεμβράνης.
Στην παρούσα εργασία εξετάσθηκαν τρεις διαφορετικοί τύποι TCO και συγκεκριμένα το
Indium Tin Oxide (ITO) [2], το Fluorine-doped Tin Oxide (FTO) [3] και το Aluminum Zinc
Oxide (ΑΖΟ) [4]. Κάθε ένα από τα παραπάνω υλικά έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Το
ΙΤΟ έχει εξαιρετική οπτική διαπερατότητα και καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα αλλά είναι
ιδιαίτερα ακριβό λόγω της σχετικής σπανιότητας του ινδίου. Το FTO, στο οποίο άτομα
φθορίου αντικαθιστούν το οξυγόνο στο κρυσταλλικό πλέγμα παρέχοντας ελεύθερα
ηλεκτρόνια τα οποία προάγουν την αγωγιμότητα των δειγμάτων, είναι ένα n-τύπου διαφανές
αγώγιμο οξείδιο (TCO). Σε σύγκριση με τα ευρέως χρησιμοποιούμενα ITO, το εμπλουτισμένο
με φθόριο SnO2 χαρακτηρίζεται από σημαντικά υψηλότερη διαπερατότητα στο ορατό φάσμα,
ενώ παράλληλα επιδεικνύει ιδιαίτερα αυξημένη θερμική ανθεκτικότητα, ισχυρή προσκόλληση
σε υαλώδη υποστρώματα και εκπληκτική χημική σταθερότητα. Αρχικά ως αντικαταστάτης
του ITO προτάθηκε το AZO λόγω της υψηλής διαπερατότητας, της μη τοξικότητας και του
χαμηλού κόστους του. Σε όλες τις πρακτικές εφαρμογές τα προαναφερθέντα οξείδια
αναπτύσσονται ως συνεχή υμένια εν αντιθέσει με την μορφολογία πορώδους μεμβράνης η
οποία μελετάται στην παρούσα εργασία. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε στοιχειακός
χαρακτηρισμός των TCO κόνεων με EDS από SEM και TEM ανάλυση, και μοριακός
χαρακτηρισμός από FTIR ενώ σε δεύτερο στάδιο ακολούθησε μορφολογικός χαρακτηρισμός
τριών μεμβρανών (Al2O3, Cr2O3 και METCO (Al2O3-TiO2) με SEM και μοριακός
χαρακτηρισμός με φασματοσκοπία Raman. Οι μεμβράνες παρασκευάστηκαν με τη μέθοδο
πυρόλυσης πλάσματος στα πλαίσια του προγράμματος ArtipHyction.
Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Σάρωσης (SEM) και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία Διέλευσης
(TEM): Για την SEM ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το μικροσκόπιο JEOL® JSM 6300 το οποίο
είναι εξοπλισμένο με το σύστημα Oxford® ISIS 2000 το οποίο παρέχει την δυνατότητα
διενέργειας EDS ανάλυσης. Για την προετοιμασία των δειγμάτων αρχικά έγινε απόθεση 2-3
σταγόνων των αραιωμένων αιωρημάτων στην επιφάνεια δειγματοφορέων mica με
μεταλλικό/μαγνητικό υπόστρωμα και στη συνέχεια ακολούθησε παραμονή τους σε
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προστατευμένο περιβάλλον για περίοδο εικοσιτεσσάρων ωρών για την εξάτμιση του διαλύτη.
Εν συνεχεία, για να ενισχυθεί η αγωγιμότητα του δείγματος,
έγινε επικάλυψή του με λεπτό υμένιο χρυσού με διαδικασία
καθοδικής ιοντοβολής (sputtering) για περίοδο πέντε
λεπτών. Για την απεικόνιση της μορφολογίας των
μεμβρανών
σε
διαφορετικούς
προσανατολισμούς
πραγματοποιήθηκε εγκιβωτισμός τους σε ρητίνη. Πιο
συγκεκριμένα, οι μεμβράνες τοποθετήθηκαν με τον
επιθυμητό
προσανατολισμό,
σταθεροποιήθηκαν,
με
συγκεκριμένη διεργασία και σε τελικό στάδιο έγινε έγχυση
της ρητίνης. Στην Εικ. 1 απεικονίζονται οι τελικοί
στερεοποιημένοι κύλινδροι ρητίνης. Η ΤΕΜ ανάλυση πραγματοποιήθηκε με το μικροσκόπιο
JEOL® 2011 (200 KV, σημειακή ανάλυση: 0.23nm) το οποίο είναι εξοπλισμένο με τον EDS
ανιχνευτή INCAx-sight της Oxford®. Για την προετοιμασία των δειγμάτων έγινε απόθεση μιας
σταγόνας των αραιωμένων αιωρημάτων στην επιφάνεια ΤΕΜ δειγματοφορέων διάτρητου
υμενίου άνθρακα (lacey carbon film), χάλκινου υπoστρώματος, πυκνότητας πλέξης (mesh)
200 της EMS®.
Φασματοσκοπία Raman: Για τον χαρακτηρισμό των δειγμάτων με Raman ανάλυση
χρησιμοποιήθηκε το μικροσκόπιο Renishaw 2000 micro Raman το οποίο είναι εφοδιασμένο
με laser ιόντων αργού 514nm. Η δέσμη laser έχει διατομή 1μm και εστιάζει στην επιφάνεια
του δείγματος χαρακτηρίζοντας έτσι τους μοριακούς της δεσμούς. Τα αιωρήματα (slurry)
αποτέθηκαν στον δειγματοφορέα του μικροσκοπίου και αφέθηκαν στους 100οC έως πλήρους
εξάτμισης του διαλύτη με σκοπό να απομείνει μόνο δείγμα κόνεως TCO. Οι ανοιχτόχρωμες
σκόνες παρουσίασαν έντονη φωταύγεια λόγω της έντονης απορρόφησης της δέσμης laser,
με αποτέλεσμα κανένα από τα τέσσερα δείγματα να μην δώσει διακριτές κορυφές Raman.
Αντιθέτως, οι σκουρόχρωμες μεμβράνες, οι οποίες είχανε λεία και τραχιά επιφάνεια
χαρακτηρίστηκαν επιτυχώς. Στην περίπτωση των μη επικαλυμμένων μεμβρανών τα
φάσματα ήταν πανομοιότυπα, συνηγορώντας υπέρ της ομοιογένειάς τους, ενώ στις
περιπτώσεις όπου η τραχιά επιφάνεια ήταν επικαλυμμένη λαμβάνονταν οι κορυφές των
μοριακών δεσμών του εκάστοτε οξειδίου. Όλα τα φάσματα ελήφθησαν σε περιβάλλον
ελεγχόμενης υγρασίας στους 23 oC.
Φασματοσκοπία FTIR: Για την FTIR ανάλυση των κόνεων χρησιμοποιήθηκε το
φασματοσκόπιο Smith IlluminatIR το οποίο είναι εξοπλισμένο με συνεστιακό μικροσκόπιο
ώστε να χαρακτηριστούν οι μοριακοί δεσμοί και να συσχετιστούν οι διαφορετικές συνθήκες
σύνθεσης με την αντίστοιχη δομή. Για την προετοιμασία των κόνεων έγινε απόθεση
σταγόνων των αιωρημάτων σε κατάλληλους δειγματοφορείς FTIR και εν συνεχεία
τοποθετήθηκαν για ξήρανση για περίοδο δύο ωρών ώστε να απομακρυνθεί ο διαλύτης και να
απομείνει το δείγμα υπό μορφή σκόνης.
Ο χαρακτηρισμός των κόνεων ΑΖΟ με SEM αποκάλυψε την ύπαρξη πυκνών, σφαιρικών,
κοκκωδών δομών, με το χαρακτηριστικό μέγεθος κόκκου να βρίσκεται στο εύρος των 100 με
200nm, Εικ. 2(α). Από την αντίστοιχη ΤΕΜ ανάλυση προέκυψε οτι το χαρακτηριστικό
μέγεθος των πρωτογενών σωματιδίων βρίσκεται στο εύρος 20 με 40nm, παρουσιάζουν
χαμηλό βαθμό συσσωμάτωσης, Εικ. 2(β), ενώ έχουν μονοκρυσταλλική δομή, Εικ. 2(γ).

50 nm

Εικόνα 2: (α) SEM απεικονίσεις AZO σωματιδίων σε ανάλυση 2μm, (β) TEM απεικονίσεις
AZO σωματιδίων σε ανάλυση 50 nm, (γ) Διάγραμμα περίθλασης των AZO σωματιδίων.
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Με την SEM ανάλυση των κόνεων ΙΤΟ, Εικ. 3(α), τα πρωτογενή σωματίδια εμφανίστηκαν να
συσσωματώνονται σε πιο πυκνές δομές, σε σχέση με τα αντίστοιχα των ΑΖΟ κόνεων, ενώ
παράλληλα σχηματίζουν μικρότερους κόκκους, της τάξης των 50nm. Από την ΤΕΜ ανάλυση
των κόνεων ΙΤΟ, Εικ. 3(β), ο βαθμός συσσωμάτωσης των πρωτογενών σωματιδίων βρέθηκε
να είναι αυξημένος εν συγκρίσει με τα αντίστοιχα σωματίδια ΑΖΟ, με χαρακτηριστικό μέγεθος
της τάξης των 10nm, ενώ προέκυψε ότι είναι και πιο κρυσταλλικά

50 nm

Εικόνα 3: (α) SEM απεικόνιση σωματιδίων ITO σε ανάλυση 500nm, (β) TEM απεικόνιση
σωματιδίων ITO σε ανάλυση 50nm.

50 nm

Εικόνα 4: (α) SEM απεικόνιση του ακατέργαστου FTO δείγματος σε ανάλυση 500μm, (β)
TEM απεικόνιση του ακατέργαστου FTO δείγματος σε ανάλυση 50nm
Για τον SEM χαρακτηρισμό του δείγματος ακατέργαστου FTO πραγματοποιήθηκε απεικόνιση
μεγαλύτερης
επιφάνειας
με
συνδυασμό
τεσσάρων
διαφορετικών
λήψεων
αλληλοεπικαλυπτόμενων περιοχών με σκοπό την ανάδειξη όχι μόνο της τοπικής αλλά και
της ευρύτερης μορφολογίας των σωματιδίων Εικ. 4(α). Από την ανάλυση προέκυψε ότι τα
πρωτογενή σωματίδια έχουν ένα τυπικό μέγεθος της τάξης των 50nm. Η αντίστοιχη ΤΕΜ
ανάλυση έδειξε ότι τα πρωτογενή σωματίδια συναθροίζονται σχηματίζοντας άμορφους
κόκκους, γεγονός που δείχνει ότι η σύνθεση ηλεκτροδίων μέσω απόθεσης σωματιδίων με
πρόδρομη ένωση το FTO είναι μια διαδικασία με πολλές προκλήσεις, Εικ. 4(β).

50 nm

Εικόνα 5: (α) SEM απεικόνιση θερμικά κατεργασμένου FTO δείγματος σε ανάλυση 500μm,
(β) TEM απεικόνιση θερμικά κατεργασμένου FTO δείγματος σε ανάλυση 50nm, (γ)
Διάγραμμα περίθλασης θερμικά κατεργασμένου FTO δείγματος.
Από την SEM ανάλυση του θερμικά κατεργασμένου δείγματος FTO προέκυψε ότι οι κόκκοι
των σωματιδίων είναι μικρότεροι σε σύγκριση με αυτούς του μη κατεργασμένου, ενώ
παράλληλα παρουσιάζουν πυκνότερη συσσωμάτωση, πιθανόν λόγω της θερμικής
κατεργασίας, Εικ. 5(α). Η αντίστοιχη ΤΕΜ ανάλυση έδειξε ότι μορφολογικά χαρακτηρίζεται
από μικρότερα νανοσωματίδια υψηλότερου βαθμού συσσωμάτωσης, Εικ. 5(β), ενώ, από
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πλευράς κρυσταλλικότητας, τα κατεργασμένα σωματίδια εμφανίζουν κρυσταλλική δομή εν
αντιθέσει με τα αντίστοιχα άμορφα σωματίδια τα οποία δεν έχουν υποστεί θερμική
κατεργασία. Επίσης, οι συσσωματώσεις σχηματίζουν fractal δομές, πιθανώς λόγω της
κατεργασίας, σχηματίζοντας έτσι ένα πορώδες δίκτυο από τα τοιχώματα των πρωτογενών
σωματιδίων. Αυτό το χαρακτηριστικό αποδίδει ένα πλεονέκτημα στο θερμικά κατεργασμένο
FTO όσον αφορά την πιθανή χρήση του ως υλικό ηλεκτροδίων, καθώς με έλεγχο των
συνθηκών θερμικής κατεργασίας μπορεί να καθοριστεί και η δομή του πορώδους δικτύου.
Τα φάσματα FTIR παρουσιάζουνε την ποιοτική
διαφορά ανάμεσα στα θερμικά κατεργασμένα και
ακατέργαστα
FTO
σωματίδια,
όπου
τα
κατεργασμένα δείγματα δίνουν μια παραμόρφωση
στα 1600 cm-1 που μπορεί να αποδοθεί στο πάχος
των αποξηραμένων μεμβρανών του δείγματος.
Οι μεμβράνες
χαρακτηρίστη
καν επίσης με
φασματοσκοπί
α Raman με
σκοπό
την
εκτίμηση των
επιφανειακών μοριακών δεσμών των δύο πλευρών
των μεμβρανών. Η Εικ. 8 απεικονίζει τις κορυφές των
Al2O3-TiO2 μεμβρανών. Η τραχιά πλευρά εμφανίζει
κορυφή στα 150 cm-1 κάτι που πιθανόν οφείλεται στο δAl2O3, ενώ οι υπόλοιπες κορυφές σε μεγαλύτερους
κυματάριθμους δεν μπορούν να αποδοθούν στο Al2O3
ή στο TiO2. Η ομαλή πλευρά εμφανίζει την χαρακτηριστική κορυφή του TiO2 στα 510 cm-1.
Cr2O3 sample

METCO sample

THE COATING
IS THE SAME
WITH THE
SUBSTRATE

sectional

smooth side

rough side

Al2O3 sample

Εικόνα 7: SEM απεικονίσεις της τραχείας και λείας επιφάνειας καθώς και πλευρική τομή των
δειγμάτων Al2O3, Cr2O3 and METCO (Al2O3-TiO2)

3.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΠΟΡΩΔΟΥΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ

Η αύξηση της απόδοσης της τεχνητής φωτοσύνθεσης απαιτεί την βελτιστοποίηση της
μορφολογίας και της μικροδομής των μικροπορωδών ηλεκτροδίων με χρήση υπολογιστικών
εργαλείων. Το δεύτερο τμήμα της εργασίας αφορά την ανάπτυξη και την εφαρμογή
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εργαλείων αριθμητικής προσομοίωσης για το σχεδιασμό της μικροπορώδους μεμβράνης
μέσω μοντέλων εικονικών υλικών (virtual material models) βασιζόμενων στη γεωμετρικά
πιστή ψηφιακή αναπαράσταση μικροδομημένων υλικών. Τα εικονικά δείγματα της
μικροδομής δημιουργούνται με τρόπο που μιμείται τις πραγματικές διεργασίες σύνθεσης των
μεμβρανών, επιτρέποντας έτσι την αξιολόγηση διαφορετικών σχεδιασμών συναρτήσει
μεταβλητών που καθορίζουν τα μικροδομικά χαρακτηριστικά. Η αξιολόγηση των ψηφιακών
υλικών γίνεται με την προσομοίωση των φαινομένων που διέπουν την λειτουργία/απόδοση
των μεμβρανών στην εφαρμογή για την οποία προορίζονται. Η υπολογιστική εργαλειοθήκη
που έχει αναπτυχθεί στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων και Αερολυμάτων του ΕΚΕΤΑ
και χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία, συνίσταται στην εφαρμογή ρευστομηχανικών
επιλυτών όπως και μεθοδολογιών με διακριτά στοιχεία/σωματίδια σε συνδυασμό με πολύ
λεπτομερή περιγραφή της μικροδομής των μεμβρανών. Η προσέγγιση αυτή επιτρέπει την
ακριβή περιγραφή φαινομένων μεταφοράς (π.χ. ροή διαμέσου διαπερατού υλικού, ηλεκτρική
αγωγιμότητα) στις μεμβράνες και αποτελεί “σχεδιαστικό εργαλείο” βασισμένο στην
δημιουργία ρεαλιστικών ψηφιακών απεικονίσεων της πορώδους μικροδομής με μεθόδους
που μιμούνται τις διεργασίες σύνθεσης της υπό μελέτη μικροδομής (χωρίς να αποτελούν εξ
αρχής φυσικές προσομοιώσεις αυτών των πολύπλοκων διεργασιών). Η εφαρμογή της
μεθόδου ακολουθεί τρία διακριτά στάδια:




Δημιουργία ψηφιακών αναπαραστάσεων των πιθανών σχεδιασμών της μεμβράνης
με βάση τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές των νανο-υλικών.
Εξαγωγή τοπικών/σταθμισμένων σχεδιαστικών παραμέτρων (διαπερατότητα,
αγωγιμότητα, καμπύλες διήθησης, κτλ) για την μοντελοποιημένη μικροδομή της
μεμβράνης.
Αξιολόγηση υποψήφιων σχεδιασμών μεμβράνης και λειτουργικών σεναρίων
συναρτήσει των ανωτέρω παραμέτρων.

Στην παρούσα εργασία, η ψηφιακή σύνθεση των μεμβρανών επιτυγχάνεται μέσω της τυχαίας
εναπόθεσης πρωτογενών γεωμετρικών σχημάτων με τρόπο που στοχεύει στο να
αναπαραχθούν τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της μεμβράνης. Διατηρείται στον αλγόριθμο
αρκετή ομοιότητα με τις φυσικές διεργασίες
παραγωγής της μεμβράνης ώστε οι παράμετροι
της ψηφιακής αναπαράστασης να σχετίζονται
με την διεργασία σύνθεσης στο εργαστήριο. Η
ανωτέρω
γενική
μεθοδολογία
απαιτεί
προσαρμογή, σε επίπεδο αλγορίθμου /
υπολογιστικού κώδικα, ανάλογα με το είδος του
υλικού.
Βασικό στοιχείο της ψηφιακής αναπαραγωγής
των μεμβρανών της παρούσας εργασίας είναι
τα νανοσωματίδια που συνθέτουν την
μεμβράνη. Τα σφαιρικά σωματίδια είναι τα
απλούστερα διακριτά στοιχεία που μπορούν να
χρησιμοποιηθούν στον αλγόριθμο τυχαίας
διαδοχικής προσθήκης (random sequential
addition) για την κατασκευή της μεμβράνης.
Εικόνα 9: Ένα σύνολο (βιβλιοθήκη)
Ωστόσο, ο χαρακτηρισμός των TCO κόνεων,
σχημάτων που προσομοιάζει τα πρωτοόπως περιγράφηκε παραπάνω, καταδεικνύει
γενή σωματίδια που εναποτίθενται στις
ότι η αλγοριθμική μεθοδολογία πρέπει να
μικροδομημένες μεβράνες.
προσαρμοσθεί για την απεικόνιση της
μορφολογίας μη-σφαιρικών σωματιδίων (πολυεδρικοί κρυσταλλίτες). Στην παρούσα εργασία
αναπτύχθηκε ένας πιο γενικός φορμαλισμός για μη-σφαιρικά σωματίδια. Αυτός
συμπεριλαμβάνει την ανάπτυξη μίας γεννήτριας πρωτογενών σχημάτων (grain shape
generator) ο οποίος μπορεί να ελέγχει, σε στατιστική βάση, την γωνιότητα, των αριθμό
εδρών, και τις αναλογίες των διαστάσεων των παραγόμενων σχημάτων. Τυπικά μεγέθη
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αυτών των σωματιδίων είναι στο εύρος 10 με 50 nm. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργήθηκε μια
βασική βιβλιοθήκη ψηφιακών κόκκων αποτελούμενη από 70 σχήματα που προέρχονται από
7 διαφορετικά σύνολα μορφολογικών παραμέτρων. Ένα χαρακτηριστικό δείγμα των
ψηφιακών κόκκων/σχημάτων απεικονίζεται στην Εικ. 9.

Εικόνα 10: Εξαγωγή γεωμετρικής και οπτικής πληροφορίας από εικόνες SEM/TEM για τον
προσδιορισμό πρωτογενών σωματιδίων της ψηφιακά αναπαραγόμενης μεμβράνης.
Οι γεωμετρικοί
παράμετροι επιλέχθηκαν με βάσει την ποικιλία μορφολογίας που
παρατηρήθηκε στις απεικονίσεις των σωματιδίων από μικροσκοπία. Ένα χαρακτηριστικό
παράδειγμα της οπτικής/γεωμετρικής πληροφορίας που προέρχεται από τον μικροσκοπικό
χαρακτηρισμό και καθοδηγεί την αλγοριθμική διαδικασία
παρουσιάζεται στην Εικ. 10. Η δημιουργία ψηφιακών
μεμβρανών επιτυγχάνεται με τυχαία δειγματοληψία από τη
βιβλιοθήκη ψηφιακών σωματιδίων και εφαρμόζοντας την
επιθυμητή κατανομή μεγέθους. Τυπικά μεγέθη ενός
ψηφιακού/εικονικού δείγματος των μεμβρανών περιγράφεται
από διαστάσεις περίπου 10 × 10 διαμέτρους του μέσου
σωματιδίου (δηλαδή, αντιπροσωπεύεται μια περιοχή
μεμβράνης περί τα 200 × 200 nm, αναλόγως τις απαιτήσεις
της προσομοίωσης). Στην πορεία της ανάπτυξης των
μεθόδων αναπαράστασης, υπήρξε προσαρμογή του
αλορίθμου της ψηφιακής δόμηση του πορώδους δείγματος
ως ανταπόκριση στις ιδιαιτερότητες των μεμβρανών TCO και
συγκεκριμένα για την προσομοίωση της ξήρανσης ενός
υμενίου από μέθοδο spin-coating ή screen-printing (οι
συνηθέστερες διαδικασίες σχηματισμού μεμβράνης από
αιώρημα
νανοσωματιδίων).
Η
προσομοίωση
του
σχηματισμού της μεμβράνης έχει επίσης τη δυνατότητα να
εφαρμόσει κλιμακωτή διαβάθμιση μεγεθών (μέγεθος
νανοσωματιδίων, πυκνότητα στιβάδας) σε όλο το πάχος του
στρώματος, μιμούμενο είτε διαδοχικές επικαλύψεις ή την
Εικόνα 11: Τομή
διαστρωμάτωση της στιβάδας που προκύπτει κατά την
μεμβράνης με 2
διεργασία της ξήρανσης.
διαβαθμίσεις πυκνότητας
Στο τελευταίο κομμάτι της εργασίας παρουσιάζεται προσομοίωση της ροής ενός
ηλεκτρολυτικού υγρού διαμέσου μεμβρανών TCO. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την
δημιουργία ψηφιακού δείγματος της μεμβράνης METCO ακολουθώντας την διαδικασία που
περιγράφεται παραπάνω. Τομή της ψηφιακά παραγόμενης μεμβράνης απεικονίζεται στην
Εικ. 11. Η μεμβράνη αποτελείται από δύο στρώματα. Το κύριο στρώμα χαρακτηρίζεται από
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μέσο μέγεθος σωματιδίων 25 nm, ενώ ένα πρόσθετο, πυκνότερο και πιο λεπτόκοκκο, υμένιο
παρέχει ένα φράγμα για την αποτροπή της διαφυγής του ηλεκτρολύτη.

cumulative infiltration volume (normalised)

Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν υποθέτοντας διήθηση του ηλεκτρολύτη στη
μεμβράνη από την πλευρά της κύριας στρώσης και υδρόφοβη συμπεριφορά του υλικού της
μεμβράνης. Η πίεση του υγρού αυξήθηκε σε βήματα χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο που
βασίζεται στην αντιστοιχία μεταξύ της ακτίνας του μηνίσκου της επιφάνειας του υγρού
(αποτέλεσμα της επιφανειακής τάσης) και της πίεσης διήθησης. Τα αποτελέσματα της
προσομοίωσης συνοψίζονται στην Εικ. 12. Η διείσδυση του διαλύματος δεν είναι συνεχής
αλλά λαμβάνει χώρα σε απότομες “εκρήξεις” καθώς η επιτυγχάνεται η πίεση που επιτρέπει
να ξεπεραστούν οι στενώσεις στη μεμβράνη. Είναι επίσης ενδιαφέρον να τονισθεί ότι σε
ορισμένα στάδια της ροής το υγρό παρακάμπτει περιοχές της μεμβράνης και ρέει κατά
προτίμηση μέσω πόρων μεγαλύτερου μεγέθους. Ο όγκος τέτοιων παρακαμπτώμενων
περιοχών μπορεί να υπολογιστεί για κάθε ξεχωριστή σύνθεση μεμβράνης.
Δ
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Εικόνα 12: Προσομοίωση διείσδυσης υγρου σε ψηφιακά ανακατασκευασμένη μεμβράνη
TCO.

Εικόνα 13: Επίδραση της πυροσυσσωμάτωσης (sintering) στην ειδική επιφάνεια ψηφιακά
ανακατασκευασμένης μεμβράνης AZO.
Η μεθοδολογία μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο σχεδιασμού προκειμένου να
παρέχει ποσοτικές πληροφορίες σχετικά με την επίδραση μιας κατεργασίας της μεμβράνης,
στην μορφολογία της και στην συμπεριφορά της. Ορισμένα επιλεγμένα αποτελέσματα
παρουσιάζονται παρακάτω. Μια σημαντική παράμετρος είναι η έκταση της
πυροσυσσωμάτωσης που προκύπτει ως συνέπεια είτε της διαδικασίας εναπόθεσης ή της
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μετέπειτα θερμικής κατεργασίας. Η πυροσυσσωμάτωση προσομοιάζεται με καθαρά
γεωμετρικό τρόπο: ένα φίλτρο τοπικής καμπυλότητας (τραχύτητας) της επιφάνειας των
πόρων σαρώνει την ψηφιακή γεωμετρία της μεμβράνης και καταδεικνύει περιοχές υλικού
που πρέπει να υποβληθούν σε μείωση τραχύτητας (εναλλαγή στερεού υλικού σε πόρο ή
αντιστρόφως). Αυξάνοντας τη λεγόμενη ακτίνα τραχύτητας του φίλτρου, ενώ ταυτόχρονα
διατηρείται σταθερό το πορώδες της μεμβράνης, μπορεί να προσομοιωθεί πιο έντονη
πυροσυσσωμάτωση όπως απεικονίζεται στην Εικ. 13 όπου παρουσιάζεται και η επίδραση
του βαθμού πυροσυσσωμάτωσης στην ειδική επιφάνεια μεμβρανών AZO. Είναι προφανές
ότι η ειδική επιφάνεια μειώνεται καθώς μειώνονται οι μικρότεροι πόροι και μικρότερα
σωματίδια ενσωματώνονται σε μεγαλύτερα. Παρόμοια ποσοτικά αποτελέσματα μπορούν να
χαρακτηρίσουν και την επίδραση της κατανομής μεγέθους των πρωτογενών σωματιδίων,
όπως φαίνεται στην Εικ. 14. Η στενότερη κατανομή μεγέθους του αρχικού αιωρήματος
(περισσότερο ελεγχόμενες συνθήκες σύνθεσης) έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της ειδικής
επιφάνειας της μεμβράνης, για ένα δεδομένο επίπεδο πυροσυσσωμάτωσης, καθώς τα
σωματίδια γίνονται πιο "παρόμοια".

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μεθοδολογία βελτιστοποίησης του σχεδιασμού πορώδους
νανοδομημένης ανόδου, σε πρότυπο σύστημα τεχνητής φωτοσύνθεσης για παραγωγή
υδρογόνου, χρησιμοποιώντας ένα συνδυασμό πειραματικών χαρακτηρισμών και εργαλείων
αριθμητικής προσομοίωσης. Σε πρώτο στάδιο πραγματοποιήθηκε μορφολογικός
χαρακτηρισμός και αξιολόγηση TCO κόνεων και μεμβρανών ο οποίος και κατέδειξε την
επίδραση της διαδικασίας εναπόθεσης και της θερμικής κατεργασίας στην μορφολογία των
υλικών. αναπτύχθηκαν εργαλεία αριθμητικής προσομοίωσης για το σχεδιασμό της
μικροπορώδους μεμβράνης μέσω μοντέλων εικονικών υλικών (virtual material models)
βασιζόμενων στη δημιουργία 3-D ψηφιακών δειγμάτων μεμβράνης μέσω στοχαστικών
αλγόριθμων εναπόθεσης σωματιδίων (random sequential addition). Το μοντέλο
χρησιμοποιήθηκε για την προσομοίωση ροής υγρού διαμέσου πορωδών μεμβρανών. Το
μοντέλο χρησιμοποιήθηκε επίσης για την ποσοτικοποίηση της επίδρασης της διαδικασία
σύνθεσης της μεμβράνης σε δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν
άμεσα την απόδοση της. Δείχθηκε ότι διαπερατότητα είναι σε μεγάλο βαθμό ανεξάρτητη από
την έκταση της πυροσυσσωμάτωσης . Από την άλλη πλευρά, η ειδική περιοχή επιφάνειας
της μεμβράνης, ένας σημαντικός παράγοντας για την ανταλλαγή φορτίου, εξαρτάται από
πυροσυσσωμάτωση και από την κατανομή μεγέθους των πρωτογενών σωματιδίων.

Εικόνα 14: Επίδραση της πυροσυσσωμάτωσης (sintering) και της κατανομής μεγέθους των
πρωτογενών σωματιδίων στην ειδική επιφάνεια της μεμβράνης AZO.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Η εργασία αυτή χρηματοδοτήθηκε από το Hydrogen & Fuel Cell Joint Technology Initiative
και συγκεκριμένα από το ερευνητικό έργο “Fully artificial photo-electrochemical device for low
temperature hydrogen production, ArtipHyction” (Contact No. 303435).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα μελέτη διερευνάται η δυνατότητα άμεσης χρήσης της παραγόμενης βιομάζας
από την επεξεργασία της ελιάς (ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ, Χανιά, Κρήτη) σε κυψέλες καυσίμου
στερεού ηλεκτρολύτη του τύπου: καύσιμο|Co-CeO2|YSZ|Ag|αέρα. Το πυρηνόξυλο υπόκειται
σε ειδική επεξεργασία ώστε να διαχωριστεί πλήρως το ξυλώδες μέρος του (ελαιοπυρήνας)
από την ψίχα της ελιάς (ελαιόπιτα). Εξετάστηκαν διεξοδικά διάφορες λειτουργικές
παράμετροι που αφορούν στην θερμοκρασία λειτουργίας της κυψέλης καυσίμου (700800oC), στην χρήση αδρανούς ή αντιδρώντος μίγματος ως φέροντος αερίου (He, CO2)
καθώς και στην επίδραση της προσθήκης τήγματος ανθρακικών αλάτων (62 mol% Li2CO3 +
38 mol% K2CO3) ή/και καταλύτη (20 % κ.β. Co/CeO2) στο καύσιμο τροφοδοσίας. Τα
αποτελέσματα καταδεικνύουν την ευεργετική επίδραση του καταλύτη καθώς και του τήγματος
ανθρακικών αλάτων στην ηλεκτροχημική απόδοση της κυψέλης καυσίμου. Στους 800oC,
επιτεύχθηκαν τιμές μέγιστης ισχύος ίσες με 10, 21.7, 23.5 και 25.7 mW κατά την τροφοδοσία
της κυψέλης με ελαιοπυρήνα, ελαιοπυρήνα+καταλύτη, ελαιοπυρήνα+ανθρακικά άλατα και
ελαιοπυρήνα+ανθρακικά+καταλύτη, αντίστοιχα. Η επίδραση των παραπάνω παραμέτρων
στα ηλεκτροχημικά χαρακτηριστικά της κυψέλης καυσίμου αναλύεται περαιτέρω βασιζόμενοι
και στις μετρήσεις φασματοσκοπίας εμπέδησης σύνθετης αντίστασης.

Λέξεις κλειδιά: Κυψέλη καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας βιομάζας, ενεργειακή
αξιοποίηση ελαιοπυρήνα, καταλυτική αεριοποίηση, τήγμα ανθρακικών αλάτων
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1.

ΥΔΡΟΓΟΝΟ - ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παγκόσμιες απαιτήσεις σε ενέργεια βαίνουν διαρκώς αυξανόμενες, εξαιτίας κυρίως της
αύξησης του πληθυσμού και της αλματώδους τεχνολογικής ανάπτυξης. Ωστόσο, η
παραγωγή ενέργειας εξακολουθεί να βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό (>85%) στα ορυκτά
καύσιμα, όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, συντελώντας στην επικείμενη
εξάντληση των υφιστάμενων αποθεμάτων τους καθώς και στην επακόλουθη σημαντική
επιβάρυνση του περιβάλλοντος.
Η βιομάζα, μπορεί να αποτελέσει ένα εν δυνάμει ενεργειακό φορέα, αφού αποτελεί μια
ανανεώσιμη και συνάμα φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας με μηδενικό ανθρακικό
αποτύπωμα. Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην
κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων αποκεντρωμένων συστημάτων, συμβάλλοντας τα
μέγιστα προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης. Ωστόσο, στις μέρες μας η ενεργειακή
εκμετάλλευση της βιομάζας βασίζεται κυρίως στη διεργασία καύσης με αποδόσεις μικρότερες
από 35%. Στο πλαίσιο αυτό, η ανάπτυξη περισσότερο αποδοτικών και περιβαλλοντικά
φιλικών εναλλακτικών τεχνολογιών ενεργειακής αξιοποίησης της βιομάζας, είναι ζωτικής
σημασίας για την μετάβαση σε μια αειφόρο ενεργειακή οικονομία [1].
Η ανάπτυξη των κυψελών καυσίμου απευθείας τροφοδοσίας άνθρακα (DCFCs) προσφέρει
νέους ορίζοντες για την απευθείας μετατροπή ανθρακούχων πρώτων υλών σε ηλεκτρική
ενέργεια. Οι DCFCs μετατρέπουν τη χημική ενέργεια των ανθρακούχων στερεών καυσίμων
απευθείας σε ηλεκτρική, με θεωρητικές αποδόσεις οι οποίες προσεγγίζουν το 100% και
χαμηλές εκπομπές ρύπων ανά μονάδα παραγόμενης ισχύος [2, 3]. Η χρήση στερεών
βιοκαυσίμων και οργανικών αποβλήτων χαμηλής περιεκτικότητας σε υγρασία σε DCFCs
συνοδεύεται από επιπλέον πλεονεκτήματα τα οποία αφορούν στην ευκολία μεταφοράς και
αποθήκευσης αυτών των ενεργειακών φορέων, στον ανανεώσιμο χαρακτήρα τους καθώς
στις μηδαμινές εκπομπές ΝΟx και SOx εξαιτίας της χαμηλής περιεκτικότητας σε N, S και
βαρέα μέταλλα [1].
Η αρχή λειτουργίας των DCFCs βασίζεται στην ηλεκτροχημική οξείδωση του άνθρακα από
ιόντα οξυγόνου (Ο2-), τα οποία μεταφέρονται από την κάθοδο διαμέσου του στερεού
ηλεκτρολύτη προς το ηλεκτρόδιο της ανόδου, παράγοντας CO2 (αντίδραση (1)) και
CO(αντίδραση(2)). Στην άνοδο μπορούν επίσης να λάβουν χώρα δευτερεύουσες
αντιδράσεις, όπως η μη-ηλεκτροχημική αντίδραση Boudouard (αντίδραση(3)) και η
ηλεκτροχημική οξείδωση του παραγόμενου CO (αντίδραση (4)).
C + 2O2- → CO2 + 4e-

(1)

C + O2- → CO + 2e-

(2)

CO2 + C → 2CO

(3)

CO + O2- → CO2 + 2e-

(4)

Οι αντιδράσεις (1) και (2) παρεμποδίζονται κυρίως από τις περιορισμένες αλληλεπιδράσεις
στη διεπαφή στερεού άνθρακα/στερεού ηλεκτρολύτη-ηλεκτροδίου. Ωστόσο, η διάχυση του
άνθρακα στην ενεργή ηλεκτροχημική ζώνη της ανόδου μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά μέσω
της χρήσης τήγματος ανθρακικών αλάτων, οπότε οι παρακάτω αντιδράσεις μπορούν να
διεξάγονται ταυτόχρονα με τις αντιδράσεις (1)-(4), συμβάλλοντας στην περαιτέρω
κατανάλωση άνθρακα:
C + 2CO32-→ 3CO2 + 4e-

(5)

C + CO32-→ CO + CO2 + 2e-

(6)

2-

-

2C + CO3 → 3CO + 2e

(7)

Με βάση τα παραπάνω καθίσταται φανερό ότι η ανάπτυξη κυψελών καυσίμου άμεσης
τροφοδοσίας βιομάζας μπορεί να αποτελέσει μια εξαιρετικά αποδοτική και συνάμα
περιβαλλοντικά φιλική εναλλακτική τεχνολογία αξιοποίησης της βιομάζας. Ιδιαίτερα
σημαντική τόσο από οικονομική όσο και από περιβαλλοντική άποψη είναι η ενεργειακή
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αξιοποίηση τοπικών πηγών βιομάζας (π.χ. ελαιοπυρήνας, υπολείμματα επεξεργασίας και
καλλιέργειας αγροτικών προϊόντων, κλπ.), συνεισφέροντας σημαντικά στην κάλυψη των
ενεργειακών απαιτήσεων αποκεντρωμένων συστημάτων. Ειδικότερα, για την περιοχή της
Κρήτης, τα γεωργικά υποπροϊόντα που προέρχονται από την επεξεργασία του ελαιοκάρπου
μπορούν να αποτελέσουν ένα σημαντικό ενεργειακό πόρο, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των
ενεργειακών απαιτήσεων του νησιού. Υπολογίζεται ότι τα πυρηνελαιουργεία της Κρήτης
επεξεργάζονται ετησίως πάνω από 200.000 τόνους ελαιοπυρήνα, παράγοντας περί τους
110.000 τόνους ελαιοπυρηνόξυλο [4].
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται για πρώτη φορά στον Ελλαδικό χώρο η δυνατότητα
απευθείας μετατροπής ελαιοπυρηνόξυλου, προερχόμενο από την εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ
(Χανιά, Κρήτη), σε ηλεκτρική ενέργεια σε κυψελίδες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη (SOFC).
Εξετάζονται διάφορες παράμετροι που αφορούν στην θερμοκρασία λειτουργίας της κυψέλης
καυσίμου, στο είδος του αερίου μίγματος που θα χρησιμοποιηθεί ως φέρον αέριο (He, CO2)
καθώς και στην επίδραση της προσθήκης τήγματος ανθρακικών αλάτων (62 mol% Li2CO3 +
38 mol% K2CO3) ή/και καταλύτη στο στερεό καύσιμο τροφοδοσίας.

2.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Η πειραματική διάταξη που χρησιμοποιήθηκε καθώς και ο αντιδραστήρας κυψέλης καυσίμου
που πραγματοποιήθηκαν οι ηλεκτροχημικές μετρήσεις, έχουν περιγραφεί αναλυτικά σε
προηγούμενη εργασία [3]. Οι πειραματικές μετρήσεις διεξήχθησαν στην γαλβανική κυψέλη
του Σχήματος 1.

Σύρμα Ag
Είσοδος τροφοδοσίας
(He ή CO2)

Έξοδος προϊόντων
(CO, CO2 ή He)

Σωλήνας YSZ
Επίπεδος στερεός
ηλεκτρολύτης

Καθοδικό
ηλεκτρόδιο

Ελαιοπυρηνόξυλο
Ανοδικό
ηλεκτρόδιο

Σχήμα 1: Σχηματική αναπαράσταση κυψέλης καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη με απευθείας
τροφοδοσία ελαιοπυρήνα.
O στερεός ηλεκτρολύτης συνίσταται από σωλήνα YSZ κλειστό στο ένα του άκρο. Ως
κάθοδος χρησιμοποιήθηκε Άργυρος, ο οποίος παρασκευάστηκε από το αντίστοιχο οργανο-
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μεταλλικό αιώρημα (Metalor), έπειτα από θέρμανση στους 800oC για 2 h παρουσία αέρα.Ως
άνοδος χρησιμοποιήθηκε καταλύτης 20% κ.β. Cο/CeO2, ο οποίος παρασκευάστηκε με την
μέθοδο του υγρού εμποτισμού, χρησιμοποιώντας ως πρόδρομες ενώσεις τα αντίστοιχα
νιτρικά άλατα, ενώ η πύρωση του έλαβε χώρα στους 600oC για 2 h παρουσία αέρα. Το
ηλεκτρόδιο της ανόδου παρασκευάστηκε ως εξής: αρχικά η απαιτούμενη ποσότητα
καταλύτη 20% κ.β. Cu/CeO2 σε μορφή σκόνης αναμιγνύεται με αιθυλενογλυκόλη σε
αναλογία βάρους 1:2. Το διάλυμα θερμαίνεται υπό ανάδευση στους 200oC μέχρι το ήμισυ
του όγκου του να εξατμιστεί. Το παχύρευστο αιώρημα εναποτίθεται στη συνέχεια, με τη
βοήθεια ενός πινέλου, στον εσωτερικό πυθμένα του σωλήνα YSZ. Στη συνέχεια πυρώνεται,
υπό ατμοσφαιρικό αέρα, στους 850oC για 2 h με ρυθμό θέρμανσης 4oC/min. Μετά την
πύρωση, η κυψέλη ψύχεται με φυσικό ρυθμό και στους 200 oC το ανοδικό ηλεκτρόδιο
ανάγεται υπό ροή Η2 (30 cm3/min) για 2 h. Σε κάθε περίπτωση, η ποσότητα του ανοδικού
ηλεκτροδίου ήταν 115 mg. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις πραγματοποιήθηκαν με χρήση
συρμάτων Ag.
Σε κάθε πείραμα το κελί φορτώνεται με 800 mg ελαιοπυρήνα. Η επίδραση του καταλύτη
(20% κ.β. CO/CeO2) ή/και του τήγματος ανθρακικών αλάτων (62 mol% Li2CO3 + 38 mol%
K2CO3) ελέγχθηκε διαμέσου της ανάμιξης του ελαιοπυρήνα με 400 mg καταλύτη ή/και 200
mg ανθρακικών αλάτων μέσω της μεθόδου του υγρου εμποτισμού [3]. Οι ποσότητες αυτές
επιλέχθηκαν ως οι βέλτιστες βασιζόμενοι σε προκαταρκτικά πειράματα που αφορούσαν στην
διερεύνηση του βέλτιστου λόγου ποσοτήτων καυσίμου:καταλύτη:ανθρακικών αλάτων.
Αρχικά, η κυψέλη θερμαίνεται έως τους 700oC με ρυθμό4oC/min υπό ροή He. Κατόπιν
εισάγεται είτε Ηeή CO2(99.999%, AirLiquide) ως φέρον αέριο στην πλευρά τηςανόδου,
μεσυνολικόρυθμό
ροής30cm3(STP)/
min.Οι
μετρήσεις
διεξήχθησαν
στους700,
750και800oCσε ατμοσφαιρική πίεση. Οι καμπύλες δυναμικού-ρεύματος λαμβάνονται
διαμέσου ψηφιακού πολύμετρου (RE60-69) με τη χρήση κυτίου αντιστάσεων
(TimeElectronics 1051). Τα φάσματα ηλεκτροχημικής εμπέδησης λαμβάνονται σε εύρος
συχνοτήτων 0.1 Hz-1 MHz σε ηλεκτροχημικό σταθμό VersaStat 4.Η ανάλυση της σύστασης
των απαερίων πραγματοποιήθηκε με χρήση αέριου χρωματογράφουSRI8610B.Ως καύσιμο,
σε όλες τις περιπτώσεις, χρησιμοποιήθηκε καθαρό ελαιοπυρηνόξυλο, το οποίο προέρχεται
από τις εγκαταστάσεις της εταιρείας ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ, ΚΡΗΤΗΣ). Το καθαρό
ελαιοπυρηνόξυλο λαμβάνεται κατόπιν ειδικής προεπεξεργασίας κατά την οποία ο καρπός
διαχωρίζεται πλήρως από την σάρκα της ελιάς.

3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΛΑΙΟΠΥΡΗΝΑ
Στον Πίνακα 1 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ανάλυσης του ελαιοπυρήνα. Αξίζει να
σημειωθεί η χαμηλή περιεκτικότητα του ελαιοπυρήνα σε τέφρα και θείο, τα οποία δρουν
κατασταλτικά στην απόδοση της κυψέλης καυσίμου. Αντίθετα, ο ελαιοπυρήνας
χαρακτηρίζεται από υψηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα και οξυγόνο, γεγονός που αναμένεται
να συμβάλλει ευεργετικά στην επιτευχθείσα ηλεκτροχημική απόδοση.
Πίνακας 1: Προσεγγιστική και στοιχειακή ανάλυση ελαιοπυρήνα.
Προσεγγιστική ανάλυση (% κ.β.)

Στοιχειακή ανάλυση επί ξηρού (% κ.β.)

Πτητικά

Τέφρα

Υγρασία

Δεσμευμένος
Άνθρακας

C

H

N

S

O

71.88

3.62

2.26

22.24

46.90

5.43

0.41

0.02

43.82
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3.2. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΕΡΙΟΥ (He ή CO2) ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΚΥΨΕΛΗΣ
Το Σχήμα2απεικονίζει την επίδραση του φέροντος αερίου (He ή CO2) στην ηλεκτροχημική
απόδοση της κυψέλης καθώς και στα αντίστοιχα φάσματα εμπέδησης σύνθετης αντίστασης
(ACimpedance), σε θερμοκρασίες700-800°C. Είναι εμφανής η ανωτερότητα της κυψέλης
καυσίμου υπό ροή CO2 σε όλο το θερμοκρασιακό εύρος που μελετήθηκε.
‐1200

12

‐3

800οC

CO2 He

750oC

‐1000

800οC

10

700oC

700oC

8

He

‐600

6

‐400

4

‐200

2

0

Ισχύς, mW
‐ Z Im (Ωcm2)

Δυναμικό, mV

CO2

‐800

10

20

30

Ρεύμα, mA

40

‐1

0

1

2

0
0

750oC

‐2

0

50

5

10

15

20

25

30

35

Z Re (Ωcm2)

Σχήμα 2: Επίδραση του φέροντος αερίου (He ή CO2) στην απόδοση της κυψέλης καυσίμου
στους 700-800οC και τα αντίστοιχα φάσματα εμπέδησης σύνθετης αντίστασης. Τροφοδοσία
800 mg ελαιοπυρήνα, ροή αερίου τροφοδοσίας (He ή CO2) = 30 cm3/min.
Οι τιμές μέγιστης ισχύος που επιτεύχθηκαν υπό ροή CO2ήταν 4.64, 9.0 και 10 mW στους
700, 750 και 800oC, αντίστοιχα, ενώ οι αντίστοιχες υπό ροή He ήταν 4.0, 7.2 και 9.3
mW.Επιπλέον, υπό ροή CO2 παρατηρήθηκαν μικρότερες απόλυτες τιμές στο δυναμικό
ανοικτού κυκλώματος (OCV), έναντι των αντίστοιχων με He (Πίνακας 2). Η βελτιωμένη
συμπεριφορά της κυψέλης υπό ροή CO2, μπορεί να αποδοθεί στον επιτόπιο σχηματισμό
CO, μέσω της αντίστροφης αντίδρασης Boudouard (αντίδραση (3)), και στη μετέπειτα
ηλεκτρο-οξείδωση του στην ενεργή τριεπιφάνεια (αντίδραση (4)).
Πίνακας 2: Επίδραση των λειτουργικών παραμέτρων στα χαρακτηριστικά της κυψέλης
καυσίμου (Μέγιστη Ισχύς, Pmax, και Δυναμικό Ανοικτού Κυκλώματος, OCV) με απευθείας
τροφοδοσία ελαιοπυρήνα.
700oC
Στερεή τροφοδοσία

OCV
(mV)

Pmax(mW)

750oC
OCV
(mV)

Pmax(mW)

800oC
OCV
(mV)

Pmax(mW)

Υπό ροή He
Ελαιοπυρήνας

1094

4.0

1112

7.2

-1121

9.3

Ελαιοπυρήνας+Καταλύτης

1164

12.0

1195

16.7

-1245

20.3

Υπό ροή CO2
Ελαιοπυρήνας

-913

4.6

-921

9.0

-923

10.0

Ελαιοπυρήνας+Καταλύτης

1023

12.3

1028

18.7

-1037

21.7

Ελαιοπυρήνας+Ανθρακικά

-985

13.6

1002

20.5

-1030

23.5

Ελαιοπυρήνας+Καταλύτης+Ανθρακικά

-999

16.1

1015

21.7

-1038

25.7
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Η εξήγηση αυτή συνάδει και με την σημαντική ενίσχυση της ηλεκτροχημικής απόδοσης σε
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 700οC, όπου και ευνοείται η αντίδραση (3). Να σημειωθεί
ωστόσο η σχετικά μικρή διαφορά στις τιμές μέγιστης ισχύος υπό ροή He και CO2. Σε όλες τις
περιπτώσεις παρατηρείται μια γραμμική εξάρτηση της τάσης της κυψέλης με την πυκνότητα
ρεύματος, υποδηλώνοντας ότι οι ωμικές απώλειες που αντιστοιχούν στα υλικά της κυψέλης,
στις ηλεκτρικές επαφές και στις αντιστάσεις του καυσίμου, αποτελούν την κύρια πηγή
υπέρτασης.
Όσον αφορά στο ωμικό τμήμα της σύνθετης αντίστασης (ASR, ZRe για ΖΙm= 0 Ωcm2) της
κυψέλης καυσίμου (Σχήμα 2), η τιμή του μειώνεται με αύξηση της θερμοκρασίας από 10.8
Ωcm2 στους 700οC σε 7 Ωcm2 στους 800οC υπό ροή CO2. Επίσης, η θερμοκρασία λειτουργίας
επέδρασε θετικά και στην αντίσταση του ηλεκτροδίου (μέγεθος του τόξου), αφού με αύξηση της
η διεπιφανειακή αντίσταση που περιλαμβάνει την συνεισφορά από τις αντιδράσεις μεταφοράς
φορτίου και την διάχυση των ουδέτερων και φορτισμένων χημικών ειδών, μειώθηκε αισθητά
από 9.9 Ωcm2 στους 700οC σε 5.3 Ωcm2 στους 800οC. Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρήθηκε
και στην περίπτωση τροφοδοσίας He μόνο που τόσο το ASR (10.5 Ωcm2 στους 800οC) όσο και
οι αντιστάσεις του ηλεκτροδίου ήταν πολύ υψηλότερες σε σύγκριση με τις αντίστοιχες
αντιστάσεις παρουσίαCO2 ως φέροντος αερίου. Οι διαφορές αυτές οφείλονται κυρίως στην
παρουσία μεγαλύτερων ποσοτήτωνCO που σχηματίζονται υπό ροή CO2. Το CO επιδρά
αφενός στην οξειδοαναγωγική κατάσταση του ηλεκτροδίου, καθιστώντας το περισσότερο
αγώγιμο, ενώ εμφανίζει ταχύτερη κινητική ηλεκτρο-οξείδωσης και διάχυσης συγκρινόμενο με το
στερεό ελαιοπυρήνα.

3.3. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΚΑΤΑΛΥΤΗ (20% κ.β. Co/CeO2) ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
Στο Σχήμα 3 παρουσιάζεται η επίδραση της προσθήκης καταλύτη στον ελαιοπυρήνα υπό
τροφοδοσία CO2,στιςκαμπύλες δυναμικού – ρεύματος – ισχύος της κυψέλης καυσίμου
συναρτήσει της θερμοκρασίας καθώς και τα αντίστοιχα φάσματα εμπέδησης σύνθετης
αντίστασης. Οι τιμές του δυναμικού ανοικτού κυκλώματος (OCV) φαίνεται να αυξάνονται σε
απόλυτες τιμές με αύξηση της θερμοκρασίας και με την προσθήκη του καταλύτη. Επίσης,
σε όλες τις περιπτώσεις, η συσχέτιση μεταξύ του δυναμικού και του ρεύματος είναι
γραμμική, υποδηλώνοντας την επικράτηση της ωμικής υπέρτασης έναντι των υπερτάσεων
ενεργοποίησης και συγκέντρωσης.H μέγιστη ισχύς με προσθήκη καταλύτη, 21.7mW,
επιτεύχθηκε στη θερμοκρασία των 800oC, η οποία είναι σχεδόν διπλάσια από την
αντίστοιχη τιμή, 10 mW, που επιτεύχθηκε απουσία του καταλύτη. Όσον αφορά στις
μετρήσεις της φασματοσκοπίας εμπέδησης σύνθετης αντίστασης παρατηρείται πως με
αύξηση της θερμοκρασίας το σημείο τομής της καμπύλης με τον πραγματικό άξονα, που
αντιστοιχεί στο ωμικό τμήμα της σύνθετης αντίστασης (ASR), μειώνεται από 8.7 Ωcm2 στους
700oC σε 6 Ωcm2 στους 800oC παρουσία του καταλύτη. Όπως φαίνεται τα φάσματα της
εμπέδησης σύνθετης αντίστασης αποτελούνται από ένα τόξο, το οποίο επικεντρώνεται στην
περιοχή των χαμηλών συχνοτήτων. Εφόσον η κάθοδος και ο στερεός ηλεκτρολύτης
παραμένουν τα ίδια σε όλες τις περιπτώσεις που εξετάστηκαν, οι αλλαγές στα φάσματα
μπορούν να αποδοθούν στις ηλεκτροχημικές διεργασίες και σε φαινόμενα διάχυσης που
λαμβάνουν χώρα στην επιφάνεια της ανόδου και στην διεπιφάνεια ανόδου/στερεού
ηλεκτρολύτη. Όσο η θερμοκρασία μειώνεται το μέγεθος των τόξων αυξάνει, υποδηλώνοντας
ότι η υπέρταση της διεπιφανειακής αντίστασης αυξάνεται με μείωση της θερμοκρασίας
λειτουργίας (από 5.9 Ωcm2 στους 700οC σε 3.4 Ωcm2 στους 800οC). Τέλος, τόσο η αντίσταση
ASRόσο και η αντίσταση του ηλεκτροδίου είναι φανερά βελτιωμένες παρουσία καταλύτη.
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Σχήμα 3: Επίδραση της προσθήκης καταλύτη(20% κ.β. Co/CeO2) στους 700-800oC και τα
αντίστοιχα φάσματα εμπέδησης σύνθετης αντίστασης. Τροφοδοσία: 800 mg
ελαιοπυρήνα+400 mgκαταλύτη, Ροή αερίου τροφοδοσίας (100% CO2) = 30 cm3/min.
Τα ίδια πειράματα, παρουσία καταλύτη διεξήχθησαν και στην περίπτωση χρήσης καθαρού
Heως φέρον αέριο. Τα κυριότερα αποτελέσματα αποτυπώνονται στον Πίνακα 1.
Παρατηρείται αρχικά ότι παρουσία He, οι τιμές του δυναμικού ανοικτού κυκλώματος είναι
υψηλότερες σε σύγκριση με την τροφοδοσία 100% CO2, όπως ακριβώς παρατηρήθηκε και
στις αντίστοιχες περιπτώσεις απουσία καταλύτη. Οι τιμές μέγιστης ισχύος που επιτεύχθηκαν
αυξάνονταν με αύξηση της θερμοκρασίας λειτουργίας και ήταν εφάμιλλες με τις αντίστοιχες
τιμές παρουσία CO2.

3.4. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ ΑΛΑΤΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
Ένα ευτηκτικό μίγμα ανθρακικών αλάτων λιθίου και καλίου (62 mol% Li2CO3+38mol%
K2CO3) αναμίχθηκε με τον ελαιοπυρήνα σε αναλογία βάρους άνθρακα/ανθρακικών αλάτων
4:1, προκειμένου να μελετηθεί η επίδραση της προσθήκης των τηγμένων ανθρακικών
αλάτων στην απόδοση της κυψέλης. Το Σχήμα 4απεικονίζειτην επίδραση των ανθρακικών
αλάτων στο δυναμικό της κυψέλης, στο αναπτυσσόμενο ρεύμα και στην ισχύστους700,
750και800°C υπό ροήCO2καθώς και τα αντίστοιχα φάσματα εμπέδησης σύνθετης
αντίστασης. Η έντονη επίδραση της προσθήκης των ανθρακικών αλάτων στον ελαιοπυρήνα
είναι εμφανής σε όλο το εύρος των θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα, η προσθήκη των
ανθρακικών αλάτων οδήγησε σε 250% αύξηση της ισχύος στους800°C, σε σύγκριση με
εκείνη που επιτεύχθηκε απουσία αυτών. Επιπλέον, αναπτύσσονται γενικά χαμηλότερες τιμές
OCV κατά την παρουσία ανθρακικών αλάτων. Από τα φάσματα εμπέδησης σύνθετης
αντίστασης παρατηρείται ότι η συνολική αντίσταση της κυψέλης μειώνεται σημαντικά με την
προσθήκη των ανθρακικών αλάτων στον ελαιοπυρήνα. Αυτή η βελτίωση είναι περισσότερο
έντονη σε χαμηλές θερμοκρασίες. Επιπρόσθετα, από την μελέτη του φάσματος εμπέδησης
σύνθετης αντίστασης στους 750°C είναι προφανές ότι η αντίσταση του ηλεκτροδίου,
μειώθηκε από9.0Ωcm2σε6.2Ωcm2μετην προσθήκη των ανθρακικών αλάτων. Αντίστοιχα, η
αντίσταση του ηλεκτροδίου μειώθηκε από 5.8Ωcm2 σε 3.6Ωcm2. Είναι ενδιαφέρον ότι η
βελτίωση στην απόδοση της κυψέλης με την παρουσία ανθρακικών αλάτων συνοδεύεται
από υψηλότερα ποσοστά σχηματισμού CO. Αυτό υποδεικνύει ότι η ευεργετική επίδραση των
ανθρακικών αλάτων μπορεί να αποδοθεί, εκτός από την υψηλή ρευστότητα και βελτιωμένη
διάχυση του καυσίμου στην πλευρά της ανόδου, στην επιπλέον ποσότητα του CO που
σχηματίζεται μέσω των αντιδράσεων (6) και (7) και στη μετέπειτα ηλεκτρο-οξείδωσή του στην
ενεργή τριεπιφάνεια (ΤΡΒ).
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Σχήμα 4: Επίδραση της προσθήκης ευτηκτικού μίγματος ανθρακικών αλάτων στους 700-800oC
και τα αντίστοιχα φάσματα εμπέδησης σύνθετης αντίστασης. Τροφοδοσία: 800 mg
ελαιοπυρήνα+200 mg ανθρακικών αλάτων, Ροή αερίου τροφοδοσίας (100% CO2) = 30 cm3/min.

3.5. ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΤΗΓΜΑΤΟΣ ΑΝΘΡΑΚΙΚΩΝ
ΑΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΤΗΣ ΚΥΨΕΛΗΣ
Στο Σχήμα 5 παρουσιάζεται συγκριτικά η επίδραση του καταλύτη ή/και του τήγματος
ανθρακικών αλάτων στην ηλεκτροχημική απόδοση της κυψέλης στους 750οC καθώς και στα
αντίστοιχα φάσματα εμπέδησης σύνθετης αντίστασης. Είναι εμφανής η ευεργετική δράση
τόσο της ανεξάρτητης όσο και της εν συνεργία επίδρασης του καταλύτη και του τήγματος
ανθρακικών αλάτων. Η ταυτόχρονη προσθήκη καταλύτη και ανθρακικών αλάτων οδηγεί σε
τιμές ισχύος της τάξεως των 22 mW, έναντι 9 mW υπό τροφοδοσία καθαρού ελαιοπυρήνα.
Αξίζει να αναφερθεί ότι και μόνο η προσθήκη καταλύτη οδηγεί σε εφάμιλλη συμπεριφορά
(18.7 mW), καταδεικνύοντας την αποδοτικότητα της προτεινόμενης διεργασίας. Το τελευταίο
αποτέλεσμα κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης κυψελών
καυσίμου άμεσης τροφοδοσίας ανθρακούχων στερεών καυσίμων, χωρίς την χρήση τήγματος
ανθρακικών αλάτων, τα οποία σταδιακά οδηγούν σε υποβαθμισμένες αποδόσεις λόγω της
διαβρωτικής τους φύσης.
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Σχήμα 5: Επίδραση της προσθήκης ευτηκτικού μίγματος ανθρακικών αλάτων ή/και καταλύτη
στους 750oC στα ηλεκτροχημικά χαρακτηριστικά της κυψέλης και τα αντίστοιχα φάσματα
εμπέδησης σύνθετης αντίστασης. Τροφοδοσία: 800 mg ελαιοπυρήνα+200 mg ανθρακικών
αλάτων+400 mgκαταλύτη. Ροή αερίου τροφοδοσίας (100% CO2) = 30 cm3/min.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα η δυνατότητα απευθείας
μετατροπής ελαιοπυρηνόξυλου, προερχόμενο από το εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΡΗΤΗΣ (Χανιά, Κρήτη),
σε ηλεκτρική ενέργεια σε κυψελίδες καυσίμου στερεού ηλεκτρολύτη άμεσης τροφοδοσίας με
στερεά βιοκαύσιμα. Εξετάστηκαν διεξοδικά διάφορες παράμετροι που αφορούν στην
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θερμοκρασία λειτουργίας της κυψέλης, στο είδος του φέροντος αερίου (He, CO2) καθώς και στην
επίδραση της προσθήκης τήγματος ανθρακικών αλάτων (62 mol% Li2CO3 + 38 mol% K2CO3)
ή/και καταλύτη στο στερεό καύσιμο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση CO2ως φέροντος
αερίου οδηγεί σε μεγιστοποίηση της απόδοσης. Επιπρόσθετα, η προσθήκη τόσο καταλύτη
όσο/και ανθρακικών αλάτων οδήγησε σε σημαντική αύξηση της ηλεκτροχημικής απόδοσης έως
και 300% στους 700oC. Στους 800oC, επιτεύχθηκαν τιμές μέγιστης ισχύος ίσες με 10, 21.7, 23.5
και 25.7 mW κατά την τροφοδοσία της κυψέλης με ελαιοπυρήνα, ελαιοπυρήνα/καταλύτη,
ελαιοπυρήνα/ανθρακικά και ελαιοπυρήνα/ανθρακικά/καταλύτη, αντίστοιχα. Τα αποτελέσματα
ερμηνεύονται κυρίως επί τη βάση του επιτόπιου σχηματισμού CO διαμέσου της αντίστροφης
αντίδρασης Boudouard, η οποία ευνοείται με χρήση φέροντος αερίου CO2, καθώς και υπό την
παρουσία ανθρακικών αλάτων. Το σχηματιζόμενοCOφαίνεται να επηρεάζει θετικά την αντίσταση
της κυψέλης, συμβάλλοντας στην βελτίωση της ηλεκτροκινητικής του ηλεκτροδίου όσο και στην
έμμεση αντιμετώπιση των αντιστάσεων στην μεταφορά μάζας που οφείλονται στην περιορισμένη
διάχυση του ελαιοπυρήνα στη ενεργή τριεπιφάνεια. Οι αλλαγές αυτές αντανακλώνται στα
χαρακτηριστικά της κυψέλης συντελώντας σε αύξηση της παρατηρούμενης ηλεκτροχημικής
απόδοσης. Ιδιαίτερης σημασίας επίσης κρίνεται το γεγονός της σημαντικής ενίσχυσης της
απόδοσης της κυψέλης υπό την προσθήκη μόνο καταλύτη στο στερεό καύσιμο. Το τελευταίο
αποτέλεσμα ανοίγει νέους ορίζοντες προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης κυψελών καυσίμου
άμεσης τροφοδοσίας ανθρακούχων στερεών καυσίμων, χωρίς την χρήση τήγματος ανθρακικών
αλάτων, τα οποία σταδιακά οδηγούν σε υποβαθμισμένες αποδόσεις λόγω της διαβρωτικής τους
φύσης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ένα διαρκώς αυξανόμενο ενδιαφέρον για τις
εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, γεγονός που έχει οδηγήσει στην υλοποίηση
μεγάλου αριθμού ενεργειακών έργων, με εξαίρεση τα μη διασυνδεδεμένα νησιά. Η
αξιοποίηση της ενέργειας των θαλασσών δεν είναι μια νέα σκέψη, ωστόσο έχει παραμείνει
μέχρι σήμερα μια ανεκμετάλλευτη ενεργειακή προοπτική. Στα πλαίσια αυτά, λαμβάνοντας
υπόψη το διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό της θάλασσας, καθώς και το γεγονός ότι οι
παράκτιες και νησιωτικές περιοχές μπορούν να ωφεληθούν περισσότερο από την εφαρμογή
των εν λόγω ενεργειακών λύσεων, η παρούσα μελέτη δίνει έμφαση στην αξιολόγηση του
δυναμικού της κυματικής ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου. Παράλληλα, θα
πρέπει να σημειωθεί ότι στη συγκεκριμένη περιοχή έγινε μια προσπάθεια για τον εντοπισμό
υποψήφιων περιοχών όπου θα μπορούσε κανείς να εκμεταλλευτεί την ενέργεια από τα
κύματα, προκειμένου να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια. Η εργασία ολοκληρώνεται με την
ανάλυση στοιχείων που αφορούν σε επιλεγμένες περιοχές κάνοντας χρήση μακροχρόνιων
μετρήσεων από τις διαθέσιμες πηγές. Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, θα
μπορούσε να υποστηριχθεί η εφαρμογή καινοτόμων θαλάσσιων τεχνολογιών, οδηγώντας σε
σημαντικά οφέλη τις νησιωτικές περιοχές της χώρας μας.
Λέξεις Κλειδιά: Ύψος κύματος, ενεργειακή παραγωγή, νησιωτικές περιοχές

666
1.

ΥΔΡΟΪΣΧΥΣ - ΚΥΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ραγδαία αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας τα τελευταία 50 χρόνια έχει προκαλέσει
φόβους για την εξάντληση των ενεργειακών αποθεμάτων του πλανήτη, ενώ έχει προκαλέσει
εμφανείς βλάβες στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, οι έρευνες στον τομέα αξιοποίησης των
τεχνολογιών των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) εντάθηκαν τα τελευταία χρόνια
οδηγώντας σε αξιόλογη παρουσία της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας στο ενεργειακό
ισοζύγιο αρκετών ευρωπαϊκών χωρών, βλέπε και Εικόνα (1).
World Electricity Generation by Fuel Type
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Εικόνα 1: Εξέλιξη στην παγκόσμια παραγωγή ηλεκτρισμού ανά τύπο καυσίμου.
Σε αρκετές όμως περιπτώσεις το διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό στην ξηρά έχει αξιοποιηθεί
σε μεγάλο βαθμό (π.χ. στη Δανία και στη Γερμανία) [1], ενώ δεν πρέπει να αγνοηθεί ότι η
χρήση γης για την εγκατάσταση νέων μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ συχνά
προκαλεί σοβαρές αντιδράσεις από τις τοπικές κοινωνίες [2]. Στα πλαίσια αυτά, το
ενδιαφέρον προς τις θαλάσσιες εφαρμογές ΑΠΕ έχει πρόσφατα ενισχυθεί, με τις υπεράκτιες
αιολικές εγκαταστάσεις να αποτελούν το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα [3,4], ενώ
παράλληλα η έρευνα στους τομείς της παραγωγής ενέργειας από τα κύματα έχει ενθαρρύνει
την ανάπτυξη νέων θαλάσσιων τεχνολογιών [5,6,7].
Οι ενεργειακές εφαρμογές που βασίζονται στη θάλασσα συμπεριλαμβάνουν διάφορες
δυνατότητες, όπως οι παλίρροιες, η κυματική ενέργεια, τα θαλάσσια ρεύματα και η διαφορά
θερμοκρασίας των θαλασσών. Στην παρούσα μελέτη θα επικεντρωθούμε στην πιο
ενδιαφέρουσα από τις παραπάνω επιλογές, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τα
κύματα.
Τα κύματα αποτελούν μια σημαντική πηγή ενέργειας και είναι ικανά να αποδώσουν υψηλές
τιμές ειδικής ισχύος (kW/m), σε σχέση με τις άλλες ΑΠΕ. Ωστόσο, πολλές φορές αυτή η
ενέργεια δεν είναι εύκολο να αξιοποιηθεί και να μετατραπεί σε ηλεκτρισμό αφενός λόγω της
στοχαστικότητας του κυματικού δυναμικού αφετέρου λόγω των τεχνικών ιδιομορφιών που
συνεπάγεται η εγκατάσταση θαλάσσιων σταθμών ηλεκτροπαραγωγής.
Από τις υφιστάμενες αναλύσεις είναι γνωστό ότι οι περισσότερες περιοχές με υψηλό
κυματικό δυναμικό ανήκουν κυρίως σε χώρες που εκτίθενται σε ανοιχτές θάλασσες (π.χ.
Ηνωμένο Βασίλειο, Πορτογαλία, κ.λπ.), ωστόσο πρόσφατες μελέτες υποδεικνύουν ένα
αξιόλογο κυματικό δυναμικό και σε διάφορες περιοχές της Νότιο - Ανατολικής Μεσογείου [8].
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις περιοχές αυτές περιλαμβάνεται ένας μεγάλος αριθμός νησιών,
τα οποία καλύπτουν οριακά τις ενεργειακές τους ανάγκες σχεδόν αποκλειστικά με τη
λειτουργία υψηλού κόστους και αμφισβητούμενης αξιοπιστίας θερμικών σταθμών που
καταναλώνουν πετρέλαιο. Πιο συγκεκριμένα το αντίστοιχο κόστος ηλεκτροπαραγωγής σε
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αρκετές περιπτώσεις προσεγγίζει τα 300€/MWh, ενώ παράλληλα καταγράφονται και
σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις [8].
Λαμβάνοντας υπόψιν τα παραπάνω και παρά το γεγονός ότι οι θαλάσσιες τεχνολογίες μέχρι
σήμερα έχουν δοκιμαστεί και λειτουργούν κυρίως σε πειραματική μορφή, η έρευνα για την
παραγωγή ενέργειας από τα κύματα ενισχύεται συνεχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δίνοντας
ιδιαίτερη έμφαση στον εντοπισμό περιοχών με οικονομικά αξιοποιήσιμο δυναμικό. Στα
πλαίσια αυτά, κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η εκτίμηση του δυναμικού της
κυματικής ενέργειας και πιο συγκεκριμένα, η καταγραφή των υποψήφιων περιοχών στην
περιοχή του Αρχιπελάγους, όπου η εγκατάσταση συσκευών αξιοποίησης της κυματικής
ενεργείας εμφανίζει τεχνοοικονομικό ενδιαφέρον.

2.

ΚΥΜΑΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Η Μεσόγειος καλύπτει μία έκταση 2,500,000 τετραγωνικών χιλιομέτρων που περιβάλλεται
από την Ευρώπη, την Ασία και την Αφρική. Συνδέεται με τον Ατλαντικό Ωκεανό μέσω των
Στενών του Γιβραλτάρ, με τη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου και με την Ερυθρά
θάλασσα μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Η Νότιο-Ανατολική Μεσόγειος και ειδικότερα η
περιοχή του Αιγαίου θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως μια απομονωμένη περιοχή που
περιλαμβάνει εκατοντάδες διάσπαρτα νησιά κάθε μεγέθους. Λαμβάνοντας υπόψιν ότι πολλά
από αυτά αποτελούν τουριστικούς προορισμούς, είναι λογικό να παρατηρούνται μεγάλες
διακυμάνσεις στις ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα κατά την περίοδο των
καλοκαιρινών μηνών. Για το λόγο αυτό, μεταφέρονται μεγάλες ποσότητες πετρελαίου παρά
το υψηλό διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό ΑΠΕ της περιοχής.
Η μοναδική θέση της Μεσογείου συνδέεται με την εμφάνιση ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων κατά
τη διάρκεια ολόκληρου του έτους, γεγονός που συνεπάγεται και την ύπαρξη αξιόλογου
κυματικού δυναμικό. Λαμβάνοντας υπόψιν το ιδιαίτερα υψηλό κόστος ηλεκτροπαραγωγής
των αυτόνομων νησιωτικών σταθμών και το υψηλό ενεργειακό δυναμικό των ΑΠΕ της
περιοχής, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον για τη συγκεκριμένη
περιοχή με στόχο να εντοπιστούν οι καταλληλότερες περιοχές για εκμετάλλευση των ΑΠΕ
και να μειωθεί η εξάρτηση των νησιωτικών οικονομιών από εισαγόμενη ενέργεια.
Για τον προσδιορισμό του διαθέσιμου δυναμικού, που υπό προϋποθέσεις μπορεί να
οδηγήσει στην εγκατάσταση αντίστοιχων σταθμών παραγωγής ενέργειας, είναι απαραίτητη η
συγκέντρωση μιας σειρά αξιόπιστων δεδομένων. Ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που
πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν όταν θέλουμε να εντοπίσουμε κατάλληλες περιοχές για την
εγκατάσταση και τη λειτουργία των συσκευών αξιοποίησης της ενέργειας των κυμάτων είναι
το (σημαντικό) ύψος «Hs», η ταχύτητα του κύματος «V», η (ενεργειακή) περίοδος «Τe» και η
πυκνότητα του νερού «ρ».
Αντίστοιχα, οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή και την επεξεργασία των
παραπάνω δεδομένων προέρχονται από τρεις διαφορετικές πηγές:
 Επιτόπιες μετρήσεις, που παρέχουν μετρήσεις (χρονοσειρές) των βασικών
παραμέτρων του κύματος με συνεχή τρόπο αλλά σε τοπική βάση.
 Αλτιμετρία (μέσω δορυφόρων), παρέχοντας μια συνεχή βάση δεδομένων αλλά με
μέσες τιμές για μια σχετικά μεγάλη περιοχή.
 Υπολογιστικά κυματικά μοντέλα (μοντέλα προσομοίωσης), τα οποία παρέχουν
εκτιμήσεις χρησιμοποιώντας παραμέτρους που σχετίζονται με το χώρο και το χρόνο.
Παρά το γεγονός ότι η αξιολόγηση της ενέργειας των θαλασσών είναι μια στοχαστική
διαδικασία, υπάρχουν πολλές ειδικές παραμέτροι που πρέπει να εξετάζονται προκειμένου
να γίνει μια σωστή εκτίμηση του κυματικού δυναμικού σε μια περιοχή. Στα πλαίσια αυτά, ο
αριθμός των δεδομένων που συγκεντρώνονται κάθε φορά καθώς και το χρονικό διάστημα
μελέτης προσδιορίζουν την ποιότητα μιας έρευνας.
Ατυχώς στην Ελλάδα ο αριθμός των επιτόπιων μετρήσεων είναι αρκετά περιορισμένος, αν
και τα κυματικά μοντέλα που έχουν αναπτυχθεί χρειάζονται αξιόπιστα και λεπτομερή
στοιχεία, προκειμένου να υπολογίσουν το διαθέσιμο δυναμικό. Στην Εικόνα (2)
παρουσιάζεται μία απεικόνιση των μετρητικών σταθμών στην περιοχή του Αιγαίου (αρκετοί
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από τους οποίους εμφανίζουν χρονική ασυνέχεια στις μετρήσεις). Αντιπροσωπευτικοί
μετρητικοί σταθμοί χρησιμοποιούνται στην παρούσα μελέτη [9].

Εικόνα 2: Το δίκτυο των ενεργών και μη ενεργών μετρητικών σταθμών κατά μήκος των
ελληνικών θαλασσών (Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ - βάση δεδομένων ΠΟΣΕΙΔΩΝ).
Πιο συγκεκριμένα, το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) [10], μέσω ενός
δικτύου πλωτών μετρητικών σταθμών καταγράφει τις φυσικές, βιολογικές και χημικές
παραμέτρους των Ελληνικών θαλασσών. Στη συνέχεια τα δεδομένα μεταδίδονται στο
Επιχειρησιακό Κέντρο όπου τροφοδοτούν τα διαθέσιμα μοντέλα πρόγνωσης τελευταίας
γενιάς, βάσει των οποίων γίνονται αξιόπιστες εκτιμήσεις/προβλέψεις του κυματικού
δυναμικού. Η βάση δεδομένων «Ποσειδών» διαθέτει μετρήσεις των χαρακτηριστικών
μεγεθών του κύματος την τελευταία δεκαετία. Οι μετρήσεις είναι ημερήσιες και συλλέγονται
περίπου κάθε τρεις ώρες.
Ωστόσο, σε περιπτώσεις απουσίας των επιτόπιων μετρήσεων οι τεχνικές της δορυφορικής
αλτιμετρίας με τη χρήση κατάλληλων δορυφόρων είναι σε θέση να παρέχουν ένα σημαντικό
συμπλήρωμα στη βάση δεδομένων «Ποσειδών». Χρησιμοποιώντας τη συγκεκριμένη τεχνική
μπορεί να γίνει εκτίμηση του σημαντικού ύψους κύματος. Στην Εικόνα (3) παρουσιάζεται
ένας τυπικός χάρτης που απεικονίζει τις τιμές του σημαντικού ύψους κύματος, με βάση
στοιχεία που προκύπτουν από τεχνικές αλτιμετρίας.

Εικόνα 3: Οι τιμές ύψους κύματος χρησιμοποιώντας το προγνωστικό μοντέλο WAM-Cycle 4
στο Αιγαίο Πέλαγος (Πηγή: ΕΛΚΕΘΕ - βάση δεδομένων ΠΟΣΕΙΔΩΝ).
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Αναφορικά με τα δεδομένα που συγκεντρώνονται από τις παραπάνω τεχνικές είναι
σημαντικό να τονισθεί ότι οι επιτόπιες μετρήσεις παρέχουν χρονοσειρές δεδομένων που
αφορούν σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία, ενώ οι τεχνικές αλτιμετρίας παρέχουν δεδομένα
για ολόκληρες περιοχές σε συνεχόμενη βάση από τις αρχές του 1990. Για την ακρίβεια, οι
δορυφόροι υπολογίζουν το σημαντικό ύψος κύματος «Hs» και το συντελεστή «σο» που
χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό της περιόδου κύματος καθώς και την αντίστοιχη
ταχύτητα του ανέμου.
Σε γενικές γραμμές, οι δορυφόροι είναι ικανοί να παρέχουν δεδομένα κυμάτων υψηλής
ποιότητας προκειμένου να έχουμε μια αξιόπιστη εικόνα του κυματικού δυναμικού
απαραίτητη για μια ποικιλία θαλάσσιων εφαρμογών. Βεβαίως, είναι αναμενόμενο να
υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των μετρήσεων, όπως η
επίδραση της βροχής, οι πιθανές διακοπές λειτουργίας κ.λπ. Ωστόσο, η ακρίβεια των
συγκεκριμένων μετρήσεων βελτιώνεται συνεχώς τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα μετά την
υιοθέτηση τεχνικών βαθμονόμησης [11].

3.

ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΚΥΜΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τα κύματα πρέπει να μπορούν να
αντέξουν ακόμα και τις πιο δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να
είναι σε θέση να παράγουν ενέργεια ακόμα και από όχι ιδιαίτερα υψηλά κύματα. Το μέγεθος
της ισχύος των κυμάτων σχετίζεται με ορισμένα βασικά χαρακτηριστικά τους, όπως το ύψος
και η ενεργειακή περίοδος του κύματος. Πιο συγκεκριμένα, η ισχύς «Pw» ανά μονάδα μήκους
του κύματος μπορεί να υπολογιστεί από την ακόλουθη εξίσωση:
(1)

Pw    H s2  Te

όπου η παράμετρος «ξ» της εξίσωσης (1) εξαρτάται από την όλη φυσική του κύματος και
περιέχει τόσο την πυκνότητα του θαλασσινού νερού όσο και την επιτάχυνση της βαρύτητας
«g». Για περιπτώσεις κυμάτων ανοικτής θάλασσας μπορεί να χρησιμοποιηθεί η εξίσωση (2):



(2)

  g2
64  

Σε άλλες περιπτώσεις διαφοροποιείται κατά κανόνα ο παρανομαστής της εξίσωσης (2).
Η μετατροπή της ενέργειας των κυμάτων σε ωφέλιμη (ηλεκτρική) ενέργεια είναι μια
εξαιρετικά πολύπλοκη διαδικασία, λόγω των ποικίλων ενεργειακών διεργασιών που
απαιτούνται. Αντίστοιχα, το ενεργειακό περιεχόμενο του κύματος (ανά μονάδα μήκους) σε
μια περιοχή για ένα χρονικό διάστημα Δt δίδεται ως:

E

to t

 P (t )  dt 



w
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H

2
s

(t )  Te (t )  dt

(3)

to

Σε πρακτικούς υπολογισμούς και λαμβάνοντας υπόψιν ότι το κυματικό δυναμικό εξαρτάται
κυρίως από το σημαντικό ύψος του κύματος, το οποίο μεταβάλλεται από μηδέν έως μια
μέγιστη τιμή «Hmax» για κάθε περιοχή και χρονική περίοδο, και χρησιμοποιώντας τη μέση
τιμή της ενεργειακής περιόδου «Tavg», η εξίσωση (3) μπορεί να γραφεί ισοδύναμα:

E    Tavg

Htmax

 f (H )  H
s

2
s

(t )  dH s

(4)

0

όπου «f(Hs)» είναι η πυκνότητα πιθανότητας να εμφανιστούν σε μια περιοχή κύματα
σημαντικού ύψους «Hs».
Όπως ήδη αναφέρθηκε, για να εξετασθεί κατά πόσον είναι εφαρμόσιμες οι τεχνολογίες
εκμετάλλευσης των κυμάτων σε μια συγκεκριμένη περιοχή θα πρέπει να λάβουμε υπόψιν το
κυματικό δυναμικό της περιοχής. Επιπλέον όμως, αν και τα συγκεκριμένα δεδομένα
παρέχουν τις πρώτες ποσοτικές πληροφορίες, υπάρχουν πολλές άλλες παράμετροι που
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πρέπει να εξεταστούν ώστε να προσδιοριστεί η βιωσιμότητα μιας τέτοιας εγκατάστασης.
Στην πραγματικότητα εκτός από την αναμενόμενη ενεργειακή παραγωγή, είναι σημαντικό
πριν από κάθε προσπάθεια εγκατάστασης να γίνεται μια αρχική οικονομική αξιολόγηση που
να περιλαμβάνει μια εκτίμηση του κόστους της επένδυσης καθώς και το κόστος συντήρησης
και λειτουργίας του εξοπλισμού.
Υπενθυμίζεται ότι στις μέρες μας υπάρχει ένα σοβαρό ενδιαφέρον σχετικά με τις υπεράκτιες
τεχνολογίες εκμετάλλευσης της κυματικής ενέργειας στην ΕΕ [12] παρά το γεγονός ότι το
κόστος της παραμένει σημαντικά υψηλότερο από αυτό των συμβατικών και των άλλων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Βέβαια, στις περιοχές του Αιγαίου το κόστος
ηλεκτροπαραγωγής είναι πολλαπλάσιο αυτού των διασυνδεδεμένων δικτύων, γεγονός που
συνηγορεί υπέρ της άμεσης αξιοποίησης της διαθέσιμης κυματικής ενέργειας. Σε κάθε
περίπτωση όμως τιμές αρχικού κόστους εγκατάστασης στα επίπεδα των 8-12M€/MW δεν
αποτελεί κίνητρο για την υλοποίηση σταθμών αξιοποίησης της κυματικής ενέργειας.
Αντιθέτως, οι τιμές αναμένεται να μειωθούν σημαντικά κατά την επόμενη δεκαετία
πλησιάζοντας τα 4 Μ€/MW μέχρι το 2020 [13,14].

4.

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΩΝΤΑΣ ΤΟ ΚΥΜΑΤΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η αξιοποίηση της κυματικής ενέργειας για παραγωγή ηλεκτρισμού έχει προσελκύσει πολλές
ερευνητικές προσπάθειες τις τελευταίες δεκαετίες [15,16]. Ειδικότερα σε απομονωμένες
νησιωτικές περιοχές, οι θαλάσσιες τεχνολογίες θα μπορούσαν να τροφοδοτούν το σύστημα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μειώνοντας έτσι την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα.
Στην παρούσα εργασία, λαμβάνοντας υπόψιν το αξιόλογο διαθέσιμο ενεργειακό δυναμικό
της Ανατολικής Μεσογείου, επιχειρείται μια εκτίμηση του κυματικού δυναμικού σε
επιλεγμένες περιοχές του Νότιου και Βόρειου Αιγαίου. Στα πλαίσια αυτά, θα πρέπει επίσης
να σημειωθεί ότι τα διαθέσιμα στοιχεία στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι συνεχή για
όλο το χρονικό διάστημα μελέτης ενώ και η αξιοπιστία των μετρήσεων χρήζει περαιτέρω
διερεύνησης λόγω της πλημμελούς συντήρησης του μετρητικού εξοπλισμού.

4.1. ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
Η περιοχή του κεντρικού και νότιου Αιγαίου βρίσκεται σχεδόν ολόκληρο το έτος κάτω από
την επίδραση έντονων ανέμων. Ως αποτέλεσμα των έντονων μετεωρολογικών φαινομένων
καταγράφονται οι ενεργειακές παράμετροι των κυμάτων στην περιοχή μετρήσεων (βλέπε και
(2)) ανοιχτά της Σαντορίνης, οπότε και με την εφαρμογή της ανάλυσης της παραγράφου 3
προκύπτουν οι χρονοσειρές των διανομών της ανηγμένης κυματικής ισχύος για τέσσερα
διαδοχικά έτη (2009-2012), Εικόνα (4).

Εικόνα 4: Χρονική Διανομή Ανηγμένης (kW/m) Κυματικής Ισχύος, περιοχή Σαντορίνης
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Από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει αφενός ότι και για τα τέσσερα έτη καταγράφονται
παρόμοιες τιμές της κυματικής ισχύος αφετέρου ότι το κυματικό δυναμικό είναι υψηλό
κυρίως τους χειμερινούς μήνες ξεπερνώντας τα 50kW/m, Εικόνα (5).

Εικόνα 5: Μηνιαίες Τιμές Ανηγμένης Κυματικής Ισχύος, περιοχή Σαντορίνης

4.2. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΗΤΗΣ
Στη συνέχεια επιχειρείται μια πρώτη αξιολόγηση του κυματικού δυναμικού στην περιοχή
βόρεια της Κρήτης (Εικόνα (2)), οπότε στην Εικόνα (6) παρουσιάζεται το εκτιμώμενο κυματικό
δυναμικό για την περίοδο 2009-2012 με βάση τα στοιχεία των διαθέσιμων μετρήσεων.

Εικόνα 6: Χρονική Διανομή Ανηγμένης (kW/m) Κυματικής Ισχύος, περιοχή Κρήτης

Εικόνα 7: Μηνιαίες Τιμές Ανηγμένης Κυματικής Ισχύος, περιοχή Κρήτης
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Στην περίπτωση αυτή είναι προφανής η ασυνέχεια των στοιχείων για το χρονικό διάστημα
μελέτης, ωστόσο και στην περίπτωση αυτή καταγράφεται κυματική ισχύς που υπερβαίνει τα
50kW/m κατά τους χειμερινούς μήνες, βλέπε και Εικόνα (7). Αντίστοιχα, κατά τους θερινούς
μήνες η απουσία ικανού αριθμού μετρήσεων δεν μας επιτρέπει να εξάγουμε ασφαλή

συμπεράσματα.

4.3. ΠΕΡΙΟΧΗ AΘΩΣ
Αντίστοιχη εικόνα σχετικά με την πληρότητα μετρήσεων εμφανίζεται και για την περιοχή
ανοιχτά της Χαλκιδικής και ΒΔ της Λήμνου (Εικόνα (2)), όπου όπως προκύπτει και από τις
Εικόνες (8) και (9) στο μεγαλύτερο μέρος του έτους καταγράφεται αξιόλογο κυματικό
δυναμικό που ξεπερνά ακόμα και τα 70kW/m. Και στην περίπτωση αυτή τα διαθέσιμα
στοιχεία υποδεικνύουν μια ομοιόμορφη συμπεριφορά της κυματικής ισχύος στη διάρκεια των
τεσσάρων ετών, ενώ απουσιάζουν πρακτικά τα στοιχεία για τους θερινούς μήνες.

Εικόνα 8: Χρονική Διανομή Ανηγμένης (kW/m) Κυματικής Ισχύος, περιοχή Χαλκιδικής

Εικόνα 9: Μηνιαίες Τιμές Ανηγμένης Κυματικής Ισχύος, περιοχή Χαλκιδικής

4.4. ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ
Τέλος, ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα στοιχεία των μετρήσεων για την περιοχή δυτικά της
Λέσβου (Εικόνα (2)). Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω θέση διατίθεται σημαντικός αριθμός
μετρήσεων ακόμα και για τους θερινούς μήνες. Από τα αποτελέσματα της ενεργειακής
ανάλυσης (Εικόνα (10)) είναι φανερό ότι με εξαίρεση τους καλοκαιρινούς μήνες το κυματικό
δυναμικό είναι ιδιαίτερα αξιόλογο ξεπερνώντας σε αρκετές περιπτώσεις τα 30kW/m.
Πράγματι από τα αποτελέσματα της Εικόνας (11) καταγράφονται τουλάχιστον για επτά μήνες
το χρόνο περιπτώσεις κυματικού δυναμικού μεγαλύτερου των 30kW/m.
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Εικόνα 10: Χρονική Διανομή Ανηγμένης (kW/m) Κυματικής Ισχύος, περιοχή Λέσβου

Εικόνα 11: Μηνιαίες Τιμές Ανηγμένης Κυματικής Ισχύος, περιοχή Λέσβου
Συνοψίζοντας την ανάλυση των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των διαθέσιμων
στοιχείων τόσο για το βόρειο όσο και για το νότιο Αιγαίο είναι σαφές ότι η περιοχή του
Αρχιπελάγους διαθέτει αξιόλογο κυματικό δυναμικό ικανό να υποστηρίξει μελλοντικές
εφαρμογές ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο, οικονομικοί λόγοι που σχετίζονται με το κόστος
μεταφοράς της ενέργειας στην ξηρά, καθώς και με το κόστος των εργασιών συντήρησης
[17], δείχνουν ότι οι υποψήφιες περιοχές πρέπει να διαθέτουν και πρόσθετα χαρακτηριστικά.
Επιπλέον, λόγω του γεγονότος ότι το ενεργειακό δυναμικό μπορεί εύκολα να τροποποιηθεί
μεταξύ κοντινών περιοχών, η ακριβής ανάλυση του ενεργειακού πεδίου είναι απαραίτητη,
προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη εκμετάλλευση της κυματικής ενέργειας κάθε περιοχής.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάσθηκε ένα ολοκληρωμένο μαθηματικό πλαίσιο που
εξετάζει την εκτίμηση του κυματικού δυναμικού σε μια επιλεγμένη περιοχή και παρέχει τη
δυνατότητα αξιολόγησης των μετρήσεων που αφορούν τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των
κυμάτων. Η προτεινόμενη ανάλυση εφαρμόστηκε σε τέσσερις περιοχές του Αιγαίου, όπου
διατίθεται ένας ικανοποιητικός αριθμός καταγεγραμμένων στοιχείων. Η συστηματική μελέτη
των δεδομένων υποδεικνύει την ύπαρξη αξιόλογου κυματικού δυναμικού που κατά μέσο όρο
κυμαίνεται σε ετήσια βάση στα επίπεδα των 5-10kW/m, ενώ τους χειμερινούς κατά κανόνα
μήνες καταγράφονται τιμές που ξεπερνούν και τα 50kW/m.
Αναφορικά με τις δυνατότητες εφαρμογών, σε πλανητικό επίπεδο αναφέρονται πολλά
παραδείγματα συστημάτων που αξιοποιούν την κυματική ενέργεια, ιδιαίτερα σε
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απομονωμένες περιοχές. Αντίθετα, στη χώρα μας, μια καθαρά νησιωτική χώρα με πολύ
μεγάλο μήκος ακτογραμμών, τα παραδείγματα έρευνας πάνω στο συγκεκριμένο πεδίο είναι
απογοητευτικά. Στα πλαίσια αυτά, από την ανάλυση υφιστάμενων στοιχείων τα οποία
προκύπτουν από μετρήσεις, που δεν είχαν σαν σκοπό την ενεργειακή αξιοποίηση του
κυματικού δυναμικού, τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι ενθαρρυντικά. Με δεδομένη
την επιλογή της Ε.Ε. για ενεργειακή ανεξαρτησία και προστασία του περιβάλλοντος είναι
σχεδόν σίγουρο ότι η κυματική ενέργεια θα παίξει σταδιακά σημαντικό ρόλο στο ευρωπαϊκό
ενεργειακό ισοζύγιο. Συνεπώς η χώρα μας καλείται να συμμετάσχει στην προσπάθεια αυτή
με προφανή οφέλη για το νησιωτικό χώρο του Αιγαίου και όχι μόνο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην ανύψωση της στάθμης των θαλασσών και
διάβρωση των ακτών, θέτουν επιτακτική την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των λιμενικών
έργων. Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτέλεσε η ενεργειακή αξιολόγηση ενός
υβριδικού συστήματος που ενσωματώνει στο σχεδιασμό του μια διάταξη εκμετάλλευσης της
ενέργειας των αναρριχόμενων κυμάτων, τύπου OWEC (ενεργειακός κυματοθραύστης). Η
μελέτη εφαρμόστηκε σε ένα νησί του μη διασυνδεδεμένου δικτύου της χώρας μας, στη νήσο
Δονούσα.
Δύο υβριδικά συστήματα μελετήθηκαν συνδυάζοντας ξεχωριστά τον ενεργειακό
κυματοθραύστη (OWEC) με έναν μικρο-αεριοστρόβιλο 80kW και με μια ανεμογεννήτρια
200kW. Ο συνδυασμός του OWEC και της ανεμογεννήτριας μελετήθηκε και σε υπεράκτια
βάση, προς σχηματισμό ενός καινοτόμου υβριδικού συστήματος.
Με την εγκατάσταση του ενεργειακού κυματοθραύστη, πετυχαίνεται σε ετήσια βάση
παραγωγή ενέργειας της τάξεως των 320MWh/y που συνεπάγεται την κάλυψη των
απαιτήσεων του νησιού κατά 50%. Με την ταυτόχρονη εκμετάλλευση του κυματικού και του
αιολικού δυναμικού της περιοχής πετυχαίνεται πλήρης ανεξαρτησία του νησιού από το
πετρέλαιο. Μια αρχική οικονομική ανάλυση ενδεικνύει ότι παρά το μεγαλύτερο αρχικό κόστος
επένδυσης, η υπεράκτια σύζευξη μπορεί να αποφέρει μεγαλύτερες ενεργειακές αποδόσεις
και οικονομικά οφέλη συνιστώντας ανταγωνιστική επιλογή.
Η έρευνα αξιολογεί ότι η διάταξη της υπεράκτιας σύζευξης του ενεργειακού κυματοθραύστη
και της ανεμογεννήτριας πέρα από την προστατευτική και αντιδιαβρωτική της λειτουργία
μπορεί να μειώσει τον αριθμό των υπεράκτιων ανεμογεννητριών κατά 2, θέτοντας έτσι
καινούργιες βάσεις στο σχεδιασμό των υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Λέξεις Κλειδιά: αναρρίχηση κυματισμών, κυματοθραύστης, ενεργειακός, υβριδικό σύστημα
παραγωγής ενέργειας
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Η έρευνα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) έχει επικεντρωθεί κυρίως στην ανάπτυξη
της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας και λιγότερο στην κυματική ενέργεια καθώς η
ανάπτυξη της έχει να αντιμετωπίσει αρκετές τεχνικές δυσκολίες (υψηλά διαβρωτικό
περιβάλλον κ.α.). Παρόλα αυτά, επίμονες προσπάθειες έχουν γίνει στον τεχνολογικό τομέα
για την βελτίωση της απόδοσης κυματικών διατάξεων καθώς το κυματικό δυναμικό ανέρχεται
στα 3.7ΤW παγκοσμίως και οι ωκεανοί καλύπτουν το 70% του πλανήτη [1-2].Στην Νορβηγία
μια νέα κυματική διάταξη αναπτύχτηκε αξιοποιώντας την αναρρίχηση των κυμάτων – Sea
slot Generator (SSG) [3,4]. Η διάταξη χρησιμοποιεί 3 επίπεδα δεξαμενών για την συλλογή
κυματισμών πάνω από την στάθμη της θάλασσας και παράγει 320MWh/έτος στην Βόρεια
Θάλασσα. Ακόμη, σε υπεράκτια βάση, η διάταξη Wave Dragon παράγει 12GWh/έτος από
την εκμετάλλευση της ενέργειας αναρρίχησης των κυμάτων σε περιοχή κυματικού κλίματος
24kW/m [5].
Στα πλαίσια της βιώσιμης ανάπτυξης, η ανάγκη επένδυσης κάθε χώρας σε ΑΠΕ σύμφωνα με
τον ενεργειακό της πλούτο τίθεται επιτακτική. Δεδομένου του ισχυρού αιολικού και κυματικού
δυναμικού της χώρας μας, αλλά και της μεγάλης έκτασης της ακτογραμμής της (πάνω από
16,000 km στο Αιγαίο και Ιόνιο πέλαγος), εκτιμάται ότι προσφέρεται για ανάπτυξη
τεχνολογιών εκμετάλλευσης της ενέργειας των αναρριχώμενων κυματισμών στις ακτές της.
Το ενδιαφέρον για μελλοντικές προοπτικές εφαρμογής τέτοιων τεχνολογιών στον Ελλαδικό
χώρο αποτέλεσε το κίνητρο της παρούσας μελέτης.
Με αφορμή τις άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στο σημείο σχεδιασμού των
υφιστάμενων παράκτιων έργων και το εντεινόμενο φαινόμενο της διάβρωσης των ακτών που
σηματοδοτεί μελλοντική μείωση τους κατά 80%, προτείνεται τα παράκτια έργα να
αποκτήσουν περά από την αντιδιαβρωτική και προστατευτική τους λειτουργία και ενεργειακή
[6,7].Στην παρούσα δημοσίευση, μελετάται ο σχεδιασμός ενός κυματοθραύστη προς
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω της στοχαστικής συμπεριφοράς κάθε ΑΠΕ, η μελέτη
του εντάχθηκε στα πλαίσια των υβριδικών συστημάτων[8-12].
Δυο υβριδικά συστήματα μελετήθηκαν συνδυάζοντας έναν 100kW ενεργειακό
κυματοθραύστη OWEC με έναν μικροαεριοστρόβιλο 80kWμGT και μια ανεμογεννήτρια WT
200kW, αντιστοίχως. Ο συνδυασμός του ενεργειακού κυματοθραύστη και της
ανεμογεννήτριας μελετήθηκε και σε υπεράκτια βάση. Η ταυτόχρονη εκμετάλλευση του
αιολικού και του κυματικού δυναμικού είναι το μέγιστο πλεονέκτημα της προτεινόμενης
υπεράκτιας διάταξης θέτοντας μια νέα παράμετρο στον σχεδιασμό των υπεράκτιων αιολικών
πάρκων.

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα από τα ανατολικότερα νησιά των Κυκλάδων, νήσο Δονούσα.
Η νήσος Δονούσα, αριθμεί περίπου 180 μόνιμους κατοίκους ενώ δεν έχει εγκατεστημένες
ΑΠΕ. Σύμφωνα με συλλεχθέντα στοιχεία από τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.),
η κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων, γίνεται μέσω 6 αυτόνομων πετρελαϊκών μονάδων
συνολικής ονομαστικής ισχύος 568kW. Η ετήσια ζήτηση του νησιού κυμαίνεται τα 667.4MWh
(2012).Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την θερινή περίοδο και συγκεκριμένα του μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο η ζήτηση ανέρχεται στα 98,59ΜWh και 121MWh αντίστοιχα, ποσό που αποτελεί
τριπλάσιο της χειμερινής απαίτησης σε ενέργεια – 34.5MWh. Το γεγονός αυτό οφείλεται στον
αυξημένο τουρισμό κατά τους θερινούς μήνες αλλά και στην εκτεταμένη χρήση κλιματιστικών
συσκευών. Σε αντίθεση με την υφιστάμενη ενεργειακή κατάσταση του νησιού, η Δονούσα
χαρακτηρίζεται από υψηλό αιολικό δυναμικό. Σύμφωνα με συλλεχθέντα ανεμολογικά
δεδομένα από την Εθνική Μετεωρολογική υπηρεσία (Ε.Μ.Υ.), η μέση μηνιαία ταχύτητα
ανέμου κυμαίνεται στα 7,25m/s τον Αύγουστο μέχρι 11m/s το Φεβρουάριο με συχνότερη
διεύθυνση ανέμου Βόρειας διεύθυνσης. Το πλούσιο αιολικό δυναμικό της περιοχής την
καθιστά περιοχή κατάλληλη για μελλοντική εγκατάσταση Α.Π.Ε.
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2.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΦΑΣΜΑ JONSWAP
Η πρόγνωση των κυματισμών για την νήσο Δονούσα πραγματοποιήθηκε μέσω του
ενεργειακού φάσματος JONSWAP, ένα από τα πιο γνωστά και ευρέως εφαρμοσμένα
μοντέλα για την πρόβλεψη της κυματικής κατάστασης μιας περιοχής [14-16].Η εφαρμογή του
μοντέλου JONSWAP οδηγεί στον υπολογισμό του σημαντικού ύψους Hs και της περιόδου
μέγιστης ενεργειακής πυκνότητας Tp όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.Στην Εικ. 1
εικονίζεται η επίδραση της απέναντι ακτής στη δυνατότητα ανάπτυξης των κυματισμών
περιφερειακά του νησιού όπως προέκυψε από δεδομένα εισόδου τα ανεμολογικά στοιχεία
και την απόσταση της απέναντι ακτής. Διαπιστώνεται ότι υψηλότερη δυνατότητα ανάπτυξης
και δράσης των κυματισμών είναι αυτή της Βόρειας πλευράς. Η ανάπτυξη κυματισμού για
τιμές έντασης ανέμου μικρότερες των 4Bf και μεγαλύτερες από8Βf δεν λήφθηκαν υπόψη
καθώς στην πρώτη περίπτωση δεν συμβάλλουν σημαντικά στην ανάπτυξη ύψους κύματος
ενώ στην δεύτερη αναμένεται ότι έχουν πολύ χαμηλή συχνότητα εμφάνισης. Τέλος, η
αποκρημνότητα της Βόρειας πλευράς του νησιού σε συνδυασμό με την μελλοντική
εγκατάσταση βιολογικού σταθμού στην περιοχή αυτή ορίζει την περιοχή κατάλληλη προς
εγκατάσταση της προτεινόμενης διάταξης.

Εικόνα 1: Ανάπτυξη κυματισμού σε σχέση με την απόσταση της απέναντι ακτής.
Πίνακας 1: Δυνατότητα ανάπτυξης κυματισμού σε σχέση με
το ενεργειακό φάσμα JONSWAP
Beaufort [Bf]

Ύψος ΚύματοςHs [m]

Περίοδος
ΚύματοςΤs [s]

4

1,26

5,84

5

1,9

6,89

6

2,28

7,11

7

3,04

7,99

8

3,9

8,83
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2.3. ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗΣ ΚΥΜΑΤΙΣΜΩΝ
Ο σχεδιασμός της διάταξης του ενεργειακού κυματοθραύστη OWEC βασίζεται στην ιδέα
δέσμευσης ενέργειας από την αναρρίχηση των κυμάτων στις ακτές όπως παρουσιάζεται
στην Εικ.2 [6]. Σε αντίθεση με τους κλασσικούς κυματοθραύστες, η διάταξη είναι σχεδιασμένη
για μέγιστη αναρρίχηση κύματος ενώ παράλληλα προσφέρει προστασία από την διάβρωση
των ακτών [17]. Η διάταξη αποτελείται από κεκλιμένη επιφάνεια κατάλληλης κλίσης ώστε τα
εισερχόμενα κύματα να αναρριχώνται και να συλλέγονται στην ειδικά διαμορφωμένη
δεξαμενή.
Το συλλεγόμενο νερό διοχετεύεται σε κατάλληλο υδροστρόβιλο Kaplan χαμηλού
μανομετρικού ύψους, άμεσα συζευγμένο με ηλεκτρογεννήτρια για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Η εκτίμηση της παροχής αναρρίχησης των κυματισμών πραγματοποιήθηκε μέσω
του μοντέλου Van der Meer and Janssen (VMJ) καθώς χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά
για διατάξεις τέτοιου τύπου [4].Το μοντέλο VMJ εκτιμά την παροχή αναρρίχησης σύμφωνα με
την εξίσωση (1):
𝑞𝑞𝑞𝑞 = �

�

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜃𝜃𝜃𝜃
𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

�𝑔𝑔𝑔𝑔𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠3 Q ,
�𝑔𝑔𝑔𝑔𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠3

Q ,

ξ<2

ξ≥2

(1)

όπου Hs είναι το ύψος του κύματος στη βάση της κατασκευής,g η επιτάχυνση της βαρύτητας
9,81,θ η γωνία κλίσης της διάταξης και Sop η αποκρημνότητα του κύματος σύμφωνα με την
εξίσωση (2):
𝐻𝐻𝐻𝐻

𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 𝐿𝐿𝐿𝐿 𝑠𝑠𝑠𝑠

(2)

𝐿𝐿𝐿𝐿𝜊𝜊𝜊𝜊 = �𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜 𝑇𝑇𝑇𝑇

(3)

𝑜𝑜𝑜𝑜

όπου Lo είναι το μήκος κύματος που εκφράζεται σύμφωνα με την εξίσωση (3):
Όπου do είναι το βάθος της εγκατάστασης της διάταξης και T η περίοδος του κυματισμού. Ο
όρος Q αποτελεί την αδιαστατοποιημένη παράμετρο της παροχής αναρρίχησης η οποία
υπολογίζεται μέσω της σχέσης(4). Ως Rc ορίζεται το ύψος της κατασκευής πάνω από το
επίπεδο της θάλασσας και γrγhγbγβ είναι μειωτικοί συντελεστές συνυφασμένοι με
χαρακτηριστικά της διάταξης (η γεωμετρία της κεκλιμένης επιφάνειας στην βάση της
κατασκευής, η τραχύτητα του υλικού κατασκευής, η κλίση της επιφάνειας κ.α). Όλοι οι
μειωτικοί παράγοντες κυμαίνονται μεταξύ των τιμών 0,5 έως 1 όπου 1 είναι η περίπτωση
μέγιστης αναρρίχησης και άρα λείας επιφάνειας.
𝑄𝑄𝑄𝑄 = �

0.06 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜 �−5.2

0.2 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑜𝑜𝑜𝑜 �−2.6

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑇𝑇𝑇𝑇 �𝑔𝑔𝑔𝑔 𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠

�,

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑐𝑐𝑐𝑐
1
�,
𝐻𝐻𝐻𝐻𝑠𝑠𝑠𝑠 𝛾𝛾𝛾𝛾𝑟𝑟𝑟𝑟 𝛾𝛾𝛾𝛾 ℎ 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝑏𝑏𝑏𝑏 𝛾𝛾𝛾𝛾 𝛽𝛽𝛽𝛽

𝜉𝜉𝜉𝜉 < 2

𝜉𝜉𝜉𝜉 ≥ 2

(4)

Ο υπολογισμός της τελικής αναρρίχησης των κυματισμών εξαρτάται από την τιμή του
αριθμού Irribarenξ ή αλλιώς της παράμετρου αποκρημνότητας του κύματος και υπολογίζεται
σύμφωνα με τη εξίσωση (5):
𝜉𝜉𝜉𝜉 =

𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝜃𝜃𝜃𝜃
�𝑆𝑆𝑆𝑆𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜

(5)

Η τιμή της μεταβλητής ξ καθορίζει αν θα επέλθει θραύση στους εισερχόμενους κυματισμούς
και εξαρτάται άμεσα από την γεωμετρία της διάταξης. Η θραύση στην ανοιχτή θάλασσα και
στις ακτές αποτελεί το μηχανισμό περιορισμού του ύψους του κύματος με δεδομένη την
περίοδο τους.
Για τιμές μικρότερες του ξ<2, ο κυματισμός θραύεται και άρα χάνει ενέργεια πριν συλλεχτεί
στις δεξαμενές. Αντίθετα, για τιμές μεγαλύτερες του ξ>2, η ενέργεια των κυμάτων αν δεν
απορροφηθεί με θραύση ανακλάται.
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Εικόνα 2: Σχηματική αναπαράσταση της διάταξης του ενεργειακού κυματοθραύστη (OWEC).

3.

ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Είναι προφανές ότι σε αποσυνδεδεμένο δίκτυο, η λειτουργία ΑΠΕ δεν είναι βιώσιμη επιλογή
χωρίς κάποιο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας. Δύο διαφορετικά σενάρια διατάξεων
υβριδικών συστημάτων (HPGS) παρουσιάζονται με στόχο την διατήρηση της σωστής
ισορροπίας μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ενέργειας. Σε κάθε σενάριο έχει επιχειρηθεί η
αντικατάσταση ενός τουλάχιστον κινητήρα ντίζελ από ΑΠΕ της ίδιας ονομαστικής ισχύος. Οι
υφιστάμενες πετρελαϊκές μονάδες, τίθενται σε λειτουργία μόνο στις ακραίες περιπτώσεις
υψηλής ζήτησης ενέργειας.

3.1. ΣΕΝΑΡΙΟ Α
Το πρώτο υβριδικό σύστημα που μελετήθηκε αποτελείται από 100kW ενεργειακό
κυματοθραύστη (OWEC) και έναν 80kW μικροαεριοστρόβιλο μGT. Η προτεινόμενη διάταξη
παρουσιάζεται στην Εικ.3. Τις μέρες του χρόνου με υψηλό αιολικό δυναμικό, ενέργεια
παράγεται από τον ενεργειακό κυματοθραύστη και διοχετεύεται άμεσα στους καταναλωτές.
Ημέρες του χρόνου με χαμηλό κυματικό δυναμικό, ο μικροαεριοστρόβιλος τίθεται σε
λειτουργία. Η μηνιαία ενέργεια
υπολογίζεται από την εξίσωση (6) και (7):
(6)
(7)
όπου Nd είναι οι μέρες του χρόνου με χαμηλό αιολικό και κυματικό δυναμικό, Pkη ενέργεια του
στροβίλου, ρ η πυκνότητα του νερού, qC,s η παροχή αναρρίχησης και HT το καθαρό ύψος
υδραυλικής πτώσης.O συνολικός βαθμός απόδοσης της διάταξης κυμαίνεται μεταξύ 18% και
30% αποτελώντας το γινόμενο των επιμέρους βαθμών απόδοσης της υδραυλικότητας (27%
- 30%), του στροβίλου (70% - 90%) και της γεννήτριας (90% - 95%) αντίστοιχα.

3.2. ΣΕΝΑΡΙΟ Β
Το δεύτερο υβριδικό σύστημα που μελετήθηκε αποτελείται από τον 100kW ενεργειακό
κυματοθραύστη OWEC και μια 200kW ανεμογεννήτρια και στοχεύει στην πλήρη
ανεξαρτητοποίηση του νησιού από την κατανάλωση πετρελαίου. Η ανεμογεννήτρια που
επιλέχθηκε είναι Vestas 25/200kW αντικαθιστώντας μια ίδιας ισχύος 200kWVolvoTAD740GE
πετρελαϊκή μηχανή. Η διάταξη επιτρέπει την ταυτόχρονη αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας
άμεσα από την WT και έμμεσα από τον OWEC.

3.2.1. ΣΕΝΑΡΙΟ Β.1 – ΠΑΡΑΚΤΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ OWEC / WT
Στην Εικ. 3 παρουσιάζεται η αρχή λειτουργίας του Σεναρίου Β.1. Τις ημέρες του χρόνου με
ισχυρό κυματικό δυναμικό (≥4Bf) η ενέργεια παράγεται μέσω του ενεργειακού
κυματοθραύστη (OWEC) και της ανεμογεννήτριας (WT). Στην περίπτωση όπου η ενεργειακή
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ζήτηση του οικισμού καλύπτεται από την ενέργεια που παράγει η WT, η περίσσεια ενέργειας
χρησιμοποιείται για την αντίστροφη λειτουργία του OWEC ως σύστημα αντλησιοταμίευσης.
Το ανάγλυφο της Δονούσας, με μέγιστο υψόμετρο τα 300m προσφέρει την δυνατότητα
αποθήκευσης ενέργειας μέσω μεταφοράς νερού από το επίπεδο της θάλασσας σε έναν
μεγαλύτερου υψομέτρου ταμιευτήρα. Η αποθηκευμένη ενέργεια παρέχει στο νησί ημέρες
αυτονομίας, επιτυγχάνοντας τη μείωση του φορτίου της λειτουργίας του κινητήρα ντίζελ στην
ακραία περίπτωση ζήτησης ενέργειας κατά την περίοδο αιχμής του καλοκαιριού.

3.2.2. ΣΕΝΑΡΙΟ Β.2 – ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΥΠΕΡΑΚΤΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ OWEC / WT
Στο σενάριο Β.2, η διάταξη του σεναρίου Β.1 συνδυάστηκε και υπεράκτια καθώς το επίπεδο
της πλατφόρμας μιας υπεράκτιας αιολικής ανεμογεννήτριας βρίσκεται συνήθως σε ύψος 9μ
πάνω απο το επίπεδο της θάλασσας, γεγονός που επιτρέπει την εγκατάσταση ενός OWEC
ύψους 6m, κάτω από το επίπεδο της πλατφόρμας [16].

Εικόνα 3: Υβριδικό σύστημα ενεργειακού κυματοθραύστη OWEC και μικροαεριοστροβίλου
μGT(Σενάριο Α: αριστερά πάνω) - Υβριδικό σύστημα ενεργειακού κυματοθραύστη OWEC και
ανεμογεννήτριας WT (Σενάριο Β.1: αριστερά κάτω) - Προτεινόμενη υπεράκτια σύζευξη
ενεργειακού κυματοθραύστη και ανεμογεννήτριας (Σενάριο Β.2: δεξιά).
Στην Εικ.3, απεικονίζεται ο προτεινόμενος σχεδιασμός ενός 100kWOWEC ενσωματωμένου
σε μία 200kW υπεράκτια ανεμογεννήτρια. Λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υπεράκτιοι άνεμοι είναι
πιο ισχυροί και πιο συνεκτικοί από τους ανέμους της ξηράς [17], είναι ασφαλές να
υποθέσουμε ότι το σενάριο Β.2 θα προσφέρει υψηλότερη απόδοση ενέργειας, παρόλο που
στην μελέτη αυτή, το γεγονός αυτό δεν λήφθηκε υπόψη. Η παραγωγή ενέργειας και τα
κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της διάταξης Β.2 ενδεικνύουν τα εξής: Η αναλογία της
παραγωγής ενέργειας του OWEC σε σχέση με την ανεμογεννήτρια είναι ¾, ενώ η αναλογία
ύψους του ρότορα στροβίλου της ανεμογεννήτριας προς τον OWEC είναι ίση με 1/5. Ο
προτεινόμενος σχεδιασμός επιτρέπει μεγαλύτερη ισχύ, έναντι μίας απλής υπεράκτιας
ανεμογεννήτριας ισχύος 200kW.

4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Η γεωμετρία της διάταξης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην ποσότητα του νερού που
θα συλλεχτεί και άρα στην ενέργεια που θα δεσμευτεί.
Κύριοι
παράμετροι
που
επηρεάζουν τον ρυθμό παροχής κυματικής αναρρίχησης q [m3/s/m] και την συνολική
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παραγωγή ενέργειας OWEC [MWh], είναι η κλίση της ράμπας θ και το ύψος της διάταξης Rc.
Για τη μελέτη επίδρασης των δυο παραμέτρων θ και Rc, μελετήθηκε ένα εύρος γωνιών
εισερχόμενων κυματισμών μεταξύ 0ο<θ<90ο και ένα εύρος υψών διάταξης μεταξύ 1m
<Rc<6m πάνω από το επίπεδο της θάλασσας. Στην Εικ.4 (αριστερά), απεικονίζεται η
εξάρτηση του ρυθμού αναρρίχησης, σε σχέση με τη γωνία του κεκλιμένου επιπέδου για
διαφορετικές εντάσεις ανέμου. Σε χαμηλότερες γωνίες, τα κύματα θραύονται με άμεση
συνέπεια την απώλεια ενέργειας. Για υψηλές γωνίες, το φαινόμενο της ανάκλασης των
κυματισμών αυξάνεται. Πλήρης ανάκλαση εμφανίζεται για γωνία 90o. Μέγιστη αναρρίχηση
εμφανίζεται για γωνίες εύρους από 25o έως 35o. Για το κυματικό κλίμα της Δονούσας, η
γωνία των 27o παρουσιάζεται να είναι η βέλτιστη για τον σχεδιασμό του ενεργειακού
κυματοθραύστη. Στην Εικ.4 (δεξιά), παρουσιάζεται η παροχή αναρρίχησης σε συνάρτηση με
το ύψος της κατασκευής Rc για διάφορες συνθήκες ανέμου της κλίμακας Bf.

Εικόνα4: Παροχή αναρρίχησης κυματισμού Qσυναρτήσει της γωνίας θ για διάφορες εντάσεις
ανέμου κλίμακας BeaufortBf (αριστερά) - Παροχή αναρρίχησηςQ προς το ύψος της
κατασκευής για διάφορες εντάσεις ανέμου κλίμακας BeaufortBf (δεξιά).
Για όλες τις συνθήκες ανέμου και κυμάτων παρατηρείται ότι ο ρυθμός παροχής αναρρίχησης
μειώνεται εκθετικά με την σταδιακή αύξηση του ύψους της κατασκευής Rc. Στην περίπτωση
των 6m ύψους κατασκευής η αναρρίχηση των κυματισμών είναι αμελητέα. Σημειώνεται ότι η
χρήση πολλαπλών δεξαμενών βελτιώνει την συνολική παροχή αναρρίχησης.

4.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ
Για την αξιολόγηση των προτεινόμενων υβριδικών συστημάτων παραγωγής ενέργειας, η
λειτουργία τους προσομοιώθηκεκατά την διάρκεια ενός έτους. Στην Εικ.5 απεικονίζεται η
συνολική παραγωγή ενέργειας από το παράκτιο υβριδικό σύστημα OWEC/μGT (σενάριο Α)
καθώς και οι ημέρες λειτουργίας κάθε μονάδας ξεχωριστά. Παρατηρείται ότι η διάταξη OWEC
μπορεί να παράγει 320MWh/year, ένα ποσό που αποτελεί το 50% της ετήσιας ζήτησης σε
ενέργεια του νησιού. Η παραγωγή ενέργειας των σεναρίων B.1 & Β.2 παρουσιάζεται στην
Εικ.6 – (αριστερά) και ανέρχεται στα 320MWh και 437MWh από τον OWEC και την
ανεμογεννήτρια (WT) αντιστοίχως. Για 7 μήνες όλο το χρόνο, παρατηρείται ότι η λειτουργία
του OWEC και της WT οδηγεί σε πλεόνασμα ενέργειας, γεγονός που καθιστά σκόπιμη την
ανάπτυξη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας. Η ενέργεια που θα μπορούσε να
αποθηκευθεί στην περίπτωση της λειτουργίας του OWEC ως αντλία αποθήκευσης ενέργειας,
παρουσιάζεται στην Εικ.6 – (δεξιά) και εκτιμάται στα 136MWh.
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4.3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Τα επιμέρους τμήματα των υπό μελέτη υβριδικών συστημάτων κρίθηκε σκόπιμο να
αξιολογήθουν υπό οικονομικούς παράγοντες. Τα επιμέρους κόστη κάθε τεχνολογίας
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Κάθε τεχνολογία αξιολογήθηκε για το ίδιο οικονομικό σενάριο
περιόδου 20 ετών [18] στοιχεία του οποίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Πιο συγκεκριμένα
30% του συνολικού κόστους επένδυσης θεωρήθηκε ότι δανείζεται, 35% επενδύεται από ίδια
κεφάλαια και το υπόλοιπο 35% επιχορηγείται με επιτόκιο 8% και περίοδο αποπληρωμής 10
χρόνια. Η παρούσα αξία του χρήματος καθώς και η ετήσια δόση μπορεί να υπολογιστεί μέσω
των σχέσεων (9 -10).
(9)
(10)
όπου Vp είναι η παρούσα αξία του χρήματος, ρ το επιτόκιο και ν τα συνολικά έτη διάρκειας
του έργου, ALP το ετήσιο δάνειο πληρωμής, TL το συνολικό ύψος δανείου και n η περίοδος
δανεισμού.

Εικόνα 5: Ημέρες λειτουργίας κάθε ξεχωριστής μονάδας της παράκτιας διάταξης OWEC/μGT
HPGS (Σενάριο Α :αριστερά) - Ετήσια παραγωγή ενέργειας της παράκτιας διάταξης
WEC/μGT HPGS (δεξιά).

Εικόνα 6: Ετήσια παραγωγή ενέργειας της διάταξης OWEC/WTHPGS (Σενάρια Β1. &
B.2:αριστερά) – Αποθήκευση ενέργειας κατά την διάρκεια ενός έτους (δεξιά).
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Πίνακας 2: Κοστολόγιο επιμέρους τεχνολογίας
Επιμέρους Κόστη
(€)
Ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός

200.000

230.000

403.000

Σύνδεση με το δίκτυο (καλώδια κ.α)

40.000

143.500

188.125

Θεμελίωση

10.000

86.250

169.875

Εγκατάσταση

60.000

115.00.

171.500

Συνολικό Ύψος Επένδυσης

400.000

575.000

932.500

Περίοδος αποπληρωμής

11

11

13

Πίνακας 3: Στοιχεία υποτιθέμενου οικονομικού σεναρίου.

5.

Πληθωρισμός

2,6%

Ετήσια Αύξηση Εσόδων

2,5%

Ετήσια απόσβεση

10%

Ετήσιο κόστος συντήρησης

2,3%

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια παρούσας μελέτης αξιολογήθηκε η ενεργειακή συμπεριφορά μιας διάταξης
αναρρίχησης κυματισμών OWEC μέσω της συνδυαστικής της λειτουργίας με ένα
μικροαεριοστρόβιλο 80kW και μια ανεμογεννήτρια 200kW σε θεωρητική εφαρμογή της στην
νήσο Δονούσα.


Η ετήσια ενεργειακή αποτίμηση αξιολογεί ότι η τεχνολογία του ενεργειακού
κυματοθραύστη μπορεί να καλύψει 50% των ενεργεαικών απαιτήσεων του νησιού και
επιπρόσθετα να προσφέρει προστασία από την διάβρωση των ακτών.



Το προτεινόμενο υβριδικό σύστημα του σεναρίου Α μπορεί να προσφέρει στο νησί
επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας, καθιστώντας την λειτουργία των πετρελαϊκών σταθμών
σε κατάσταση εφεδρείας.



Στην παρούσα μελέτη η παραγόμενη ενέργεια του υπεράκτιου και του παράκτιου
συστήματος υβριδικού συστήματος (Β.1 & Β.2) θεωρήθηκε ίδια. Παρότι η υπεράκτια
σύζευξη των δυο τεχνολογιών πρέπει να μελετηθεί εκτενέστερα είναι ασφαλές να
εκτιμηθεί ότι θα παράγει υψηλότερη ενέργεια λαμβάνοντας υπόψη το ισχυρότερο αιολικό
δυναμικό.



Από την οικονομική ανάλυση προκύπτει ότι παρότι μια τέτοια τεχνολογία απαιτεί την
επένδυση μεγαλύτερου αρχικού κεφαλαίου θα μπορούσε να είναι οικονομικά βιώσιμη
καθώς προσφέρει πέρα από ενεργειακά και περιβαλλοντολογικά οφέλη.



Η μελέτη επικεντρώθηκε σε ένα μικρό νησί του Αιγαίου Πελάγους αλλά το ίδιο υβριδικό
σύστημα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλες περιοχές με αντίστοιχο η μεγαλύτερο
ενεργειακό δυναμικό. Σε περιοχές με υψηλότερο κυματικό δυναμικό όπως στον Ατλαντικό
ή στον Ειρηνικό, μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγή ενέργειας.



Για την περίπτωση της νήσου Δονούσας το προτεινόμενο υβριδικό σύστημα όχι μόνο
διπλασιάζει την παραγωγή ενέργειας μιας υπεράκτιας ανεμογεννήτριας αλλά αυξάνει και
τον ολικό βαθμό απόδοσης της διάταξης.
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Εικόνα 7: Προτεινόμενη υπεράκτια σύζευξη ανεμογεννήτριας και διάταξης OWEC.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία παρουσιάζονται τρόποι βελτίωσης της αποδιδόμενης ηλεκτρικής ενέργειας των
φωτοβολταϊκών πλαισίων, που βασίζονται στην αύξηση της προσπίπτουσας ηλιακής
ακτινοβολίας στην επιφάνειά τους και σε διατάξεις παθητικής ψύξης τους. Για την αύξηση της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, προτείνεται η σύζευξη των φβ πλαισίων με διάχυτους
ανακλαστήρες, για εφαρμογή τους κυρίως στις φβ εγκαταστάσεις σε οριζόντιο έδαφος ή σε
οριζόντιες οροφές κτιρίων. Όσον αφορά την παθητική ψύξη των φβ, προτείνονται τρόποι άμεσης
και έμμεσης ψύξης τους. Για την άμεση ψύξη, δοκιμάστηκε μια απλή και χαμηλού κόστους
μέθοδος, με την κυκλοφορία νερού σε πλαστικό σωλήνα τοποθετημένο πίσω από το φβ πλαίσιο
για διατήρηση χαμηλής θερμοκρασίας. Επίσης, εξετάστηκε η χρήση θερμο-αποθηκευτικής μάζας
σε θερμική επαφή με την πίσω επιφάνεια των φβ πλαισίων, με την οποία επιδιώχτηκε η
απορρόφηση θερμότητας για την διατήρηση χαμηλότερης θερμοκρασίας. Για την έμμεση ψύξη,
εξετάστηκε η αύξηση της θερμικής ακτινοβολίας της πίσω πλευράς του φβ προς την επιφάνεια
του εδάφους ή της οροφής, που έχει γίνει η φβ εγκατάσταση, με την επιφάνεια εδάφους ή
οροφής να ψύχεται κατάλληλα, ώστε να έχει θερμοκρασία μικρότερη από του περιβάλλοντος.
Επιπλέον, δοκιμάστηκε πειραματικά και μια χαμηλού κόστους διάταξη υβριδικού
φωτοβολταϊκού/θερμικού συλλέκτη και σε σύζευξη με διάχυτο ανακλαστήρα για την αύξηση της
προσλαμβανόμενης ηλιακής ενέργειας. Τα πειραματικά αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την
αποδοτική εφαρμογή των τροποποιήσεων στην μείωση της θερμοκρασίας των φβ, βελτιώνοντας
την απόδοσή τους κατά 5%-10%, με εξαίρεση την χρήση θερμο-απορροφητικής μάζας, που
δίνει θετικό αποτέλεσμα κυρίως τις πρωινές ώρες, που χρήζει όμως περαιτέρω βελτιώσεων. Με
τους ενισχυτικούς ανακλαστήρες, η αύξηση της αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος των φβ
πλαισίων, φτάνει ακόμη και το 30%.
Λέξεις Κλειδιά: Φωτοβολταϊκά, Ενισχυτικά κάτοπτρα, Ψύξη φωτοβολταϊκών, Απόδοση
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παράγοντες που μειώνουν την αποδιδόμενη ηλεκτρική ενέργεια των συνήθων επίπεδων
φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι η αύξηση της θερμοκρασίας τους, η μη βέλτιστη κλίση και
αζιμούθια γωνία ως προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, η μερική σκίαση από δένδρα,
διάφορα αντικείμενα και κτίρια που βρίσκονται μπροστά τους και η κακή λειτουργία των
ηλεκτρονικών διατάξεων για την ρύθμιση της μέγιστης ισχύος (controllers) και αντιστροφέων
συνεχούς-εναλλασσόμενου ρεύματος (inverters). Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών
συμβάλει στην βελτίωση του αποδιδόμενου ηλεκτρισμού, καθιστώντας την φβ εγκατάσταση
περισσότερο οικονομικά αποδοτική. Από τους παράγοντες αυτούς ιδιαίτερης σημασίας είναι η
αύξηση της θερμοκρασίας των φωτοβολταϊκών, επειδή εμφανίζεται σε συνδυασμό με όλους
τους υπόλοιπους παράγοντες.
Τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρισμό κατά ένα
ποσοστό 5%-20% (ανάλογα τον τύπο των φβ κυττάρων), με την υπόλοιπη μεγαλύτερη
ποσότητα να μετατρέπεται σε θερμότητα, που αποβάλλεται στο περιβάλλον. Η απορρόφηση της
ηλιακής ακτινοβολίας αυξάνει τη θερμοκρασία των φωτοβολταϊκών μονάδων, με αποτέλεσμα την
μείωση της ηλεκτρικής τους απόδοσης. Στην περίπτωση της εγκατάστασης των φβ στο έδαφος
ή σε οριζόντιες οροφές κτιρίων, (παράλληλες σειρές φβ), αυτά έχουν την δυνατότητα για φυσικό
δροσισμό, με την μετάδοση θερμότητας στο περιβάλλον με ακτινοβολία καθώς και με συναγωγή
μέσω του αέρα, ιδιαίτερο όταν υπάρχει άνεμος. Η μείωση που επέρχεται στη θερμοκρασία των
φβ πλαισίων είναι σημαντική [1] αλλά η θερμοκρασία τους εξακολουθεί να είναι σχετικά υψηλή,
ιδιαίτερα την θερινή περίοδο (με υψηλές τιμές θερμοκρασίας περιβάλλοντος και ηλιακής
ακτινοβολίας). Για τις φβ εγκαταστάσεις στις κεκλιμένες οροφές και στις προσόψεις των κτιρίων,
το πρόβλημα της υπερθέρμανσης των φβ πλαισίων είναι ακόμη πιο έντονο, καθώς η πίσω
πλευρά τους είναι θερμικά «προστατευμένη» από τα δομικά υλικά οροφής ή πρόσοψης και
αποβάλει πολύ λιγότερη θερμότητα από ότι η εμπρόσθια πλευρά τους, με αποτέλεσμα την
σημαντική ανύψωση της θερμοκρασίας τους [1].
Η αντιμετώπιση του προβλήματος γίνεται συνήθως με τη διαμόρφωση διαύλων αέρα μεταξύ των
φβ πλαισίων και της κεκλιμένης οροφής, ή του κατακόρυφου τοίχου της πρόσοψης, για την
φυσική κυκλοφορία του αέρα του περιβάλλοντος και την σχετική μείωση της θερμοκρασίας των
φβ πλαισίων. Η μέθοδος αυτή είναι απλή και έχει μικρό πρόσθετο οικονομικό κόστος, όμως
απέχει από το αποτέλεσμα που λαμβάνεται στην μείωση της θερμοκρασίας με την τοποθέτηση
των φβ πλαισίων σε παράλληλες σειρές στο έδαφος ή στην οριζόντια οροφή των κτιρίων, όπου
συντελείται απαγωγή θερμότητας και από τις δύο πλευρές τους. Η μείωση της θερμοκρασίας
των φωτοβολταϊκών συντελεί στην διατήρηση ικανοποιητικής ηλεκτρικής απόδοσης και η
επίτευξή της είναι ένα από τα θέματα που έχουν ερευνητικό ενδιαφέρον. Στην αναζήτηση
λύσεων στο πρόβλημα αυτό, η μπροστινή επιφάνεια των φβ πλαισίων είναι συνήθως γυάλινη
και θερμαίνεται από τις εν επαφή κυψελίδες, ενώ στην πίσω πλευρά υπάρχει δυνατότητα
προσάρτησης στοιχείων παθητικής ή ενεργητικής ψύξης. Στην κατεύθυνση αυτή έχουν μελετηθεί
τρόποι για αύξηση της μετάδοσης θερμότητας, που μπορεί να οδηγήσει και στην παραγωγή
θερμού αέρα για χρήση [2]. Πρέπει να σημειωθεί ότι το πρόβλημα της μείωσης της ηλεκτρικής
απόδοσης με την θερμοκρασία το έχουν κυρίως τα ευρέως διαδεδομένα φωτοβολταϊκά
μονοκρυσταλλικού και πολυκρυσταλλικού πυριτίου (c-Si και pc-Si), ενώ άλλοι τύποι
φωτοβολταϊκών (άμορφο πυρίτιο, CIS, CdTe) έχουν μικρότερο πρόβλημα.
Για την αντιμετώπιση της αυξημένης θερμοκρασίας των φβ πλαισίων και ειδικά των συνήθων φβ
c-Si και pc-Si, δοκιμάζονται στο Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας μέθοδοι που βασίζονται κυρίως
στην βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας από το φβ πλαίσιο προς το περιβάλλον με μεταφορά
και με ακτινοβολία, ή ακόμη και στην αξιοποίηση της απαγόμενης θερμότητας για τις θερμικές
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ανάγκες του κτιρίου, όπου είναι εγκατεστημένη η ηλιακή διάταξη. Στην περίπτωση αυτή έχει γίνει
εκτενές ερευνητικό έργο για την ψύξη των φωτοβολταϊκών και την αποδοτική θέρμανση του
κυκλοφορούντος ρευστού και ειδικότερα για τις υβριδικές συσκευές φωτοβολταϊκών/θερμικών
συλλεκτών αέρα, ή νερού ή και συνδυασμένου αέρα/νερού [1,2]. Στις συσκευές αυτές η
εξαγόμενη θερμότητα μπορεί να αξιοποιηθεί για θέρμανση χώρων, θέρμανση νερού χρήσεως,
κλπ και επιτυγχάνεται αύξηση της συνολικής ενεργειακής απόδοσης των φωτοβολταϊκών
(ηλεκτρικής και θερμικής). Τα συστήματα αυτά άρχισαν να ερευνώνται από τα μέσα της
δεκαετίας του ’70, αλλά πρόσφατα έχουν αρχίσει να εισάγονται εμπορικά μοντέλα τέτοιων
συστημάτων στην αγορά.
Μελετώντας τις υβριδικές φβ/θ συσκευές και ειδικά αυτές που χρησιμοποιούν νερό για την
απαγωγή της θερμότητας, διαπιστώθηκε ότι το κόστος της προστιθέμενης θερμικής μονάδας
αποτελεί σήμερα σημαντικό ποσοστό του συνολικού κόστους της συσκευής. Αυτό συμβαίνει
επειδή το κόστος των φωτοβολταϊκών είναι διαρκώς μειούμενο ενώ το κόστος των υλικών της
θερμικής μονάδας παραμένει στάσιμο και ίσως και να αυξάνεται. Όμως, οι περιορισμοί που
τίθενται στα υβριδικά φβ/θ συστήματα, σχετικά με τις οπτικές και θερμικές απαιτήσεις και την
προτεραιότητα που έχουν ως προς τον ηλεκτρισμό, καθιστούν σταδιακά τις φβ/θ συσκευές όχι
ιδιαίτερα οικονομικά αποδοτικές. Πριν από δέκα χρόνια τα φβ κόστιζαν περί τις 5000 € ανά kW
ονομαστικής ισχύος, ενώ τώρα έχουν πέσει κάτω από 2000 € το kW. Αντίθετα το κόστος των
υλικών κατασκευής της θερμικής μονάδας (χαλκός, αλουμίνιο) όχι μόνο δεν μειώθηκε αλλά
παρουσιάζει και αύξηση. Από την άλλη, η προσθήκη διαφανούς καλύμματος για βελτίωση της
ενεργειακής συμπεριφοράς της θερμικής μονάδας (περιορισμός θερμικών απωλειών της
φωτιζόμενης πλευράς του φβ πλαισίου) προκαλεί μείωση της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας λόγω οπτικών απωλειών (ανάκλαση και απορρόφηση). Παράλληλα, συνοδεύεται με
περιορισμό των άνω θερμικών απωλειών του φβ πλαισίου που προκαλεί αύξηση της
θερμοκρασίας του και κατά συνέπεια μείωση της ηλεκτρικής του απόδοσης. Έτσι, εκτιμήθηκε ότι
χρειάζεται να εξεταστούν εναλλακτικοί τρόποι βελτίωσης της απόδοσης των φβ πλαισίων, οι
οποίοι να συνοδεύονται από μικρότερο κόστος και να μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στα φβ
πάρκα όσο και στις φβ εγκαταστάσεις στα κτίρια [3].
Στις φβ εγκαταστάσεις στις επικλινείς οροφές κτιρίων, επιδιώκεται η κλίση και η αζιμούθια γωνία
της στέγης να είναι βέλτιστες ή να μην απέχουν πολύ από την βέλτιστη θέση. Ανάλογα
εφαρμόζεται και για τις περιπτώσεις εγκατάστασης φβ στην πρόσοψη των κτιρίων. Όσο διαφέρει
η θέση της στέγης (ή της πρόσοψης) από την βέλτιστη θέση, τόσο περισσότερο μειώνεται η
δυνατότητα για οικονομικά αποδοτική εγκατάσταση. Στις εγκαταστάσεις φβ στις επικλινείς στέγες
και στις προσόψεις των κτιρίων, πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για τον αερισμό τους, ώστε να
αποφεύγεται η υπερθέρμανσή τους, που συνεπάγεται μείωση της απόδοσής τους, καθώς και
την μετάδοση ανεπιθύμητης ποσότητας θερμότητας εντός του κτιρίου, που αυξάνει την
κατανάλωση ηλεκτρισμού για τον κλιματισμό του.
Μια τροποποίηση για βελτίωση της αποδοτικότητας των φωτοβολταϊκών είναι η αύξηση της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στα φβ πλαίσια, που οδηγεί και στην αύξηση του
παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος. Προτείνεται τοποθέτηση διάχυτων ανακλαστήρων μεταξύ
παράλληλων σειρών φβ. Η μέθοδος αυτή είναι κατάλληλη για εγκαταστάσεις εδάφους και
κυρίως για εγκαταστάσεις σε οριζόντιες οροφές κτιρίων [1-4]. Οι ενισχυτικοί ανακλαστήρες
μπορούν να τοποθετηθούν κατάλληλα, τόσο σε συνδυασμό με απλές φβ μονάδες όσο και με
υβριδικά φβ/θ συστήματα. Η πρόσθετη ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στην επιφάνεια των
φβ ή φβ/θ διατάξεων από την άνοιξη ως το φθινόπωρο, συντελεί ώστε η προτεινόμενη
εγκατάσταση να παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (Εικόνα 1).
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Στην παρούσα εργασία εξετάζονται ορισμένες περιπτώσεις βελτίωσης της αποδιδόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας των φβ πλαισίων, εφαρμόζοντας χαμηλού πρόσθετου κόστους μεθόδους
και παρουσιάζονται τα πειραματικά αποτελέσματα από τις δοκιμές που έγιναν.

1.

ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ

2.1.1. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Στις φβ εγκαταστάσεις σε παράλληλες σειρές, στο έδαφος ή στις οριζόντιες οροφές κτιρίων,
πρέπει να εξασφαλίζεται ορισμένη ελάχιστη απόσταση μεταξύ των σειρών, ώστε να
αποφεύγεται η σκίασή τους. Γενικά εφαρμόζεται η εγκατάσταση επίπεδων φβ πλαισίων
σταθερού προσανατολισμού, επίπεδων προσανατολιζόμενων στον ήλιο φβ και συγκεντρωτικών
φωτοβολταϊκών. Οι συγκεντρωτικές συσκευές χρησιμοποιούν επίπεδες, παραβολικές ή άλλες
καμπύλες κατοπτρικές διατάξεις, ή φακούς Fresnel, για την συγκέντρωση της ηλιακής
ακτινοβολίας σε γραμμική ή σημειακή εστία, όπου βρίσκεται τοποθετημένος ο φωτοβολταϊκός
απορροφητής, που φέρει κάποιο σύστημα παθητικής ή ενεργητικής ψύξης. Στις συγκεντρωτικές
υβριδικές φβ/θ συσκευές, ο απορροφητής είναι υβριδικού τύπου (φωτοβολταϊκό με θερμική
απολαβή), που παράγει ηλεκτρική ενέργεια και ταυτόχρονα παρέχει θερμό ρευστό για χρήση. Οι
συγκεντρωτικές συσκευές χρησιμοποιούν διάταξη προσανατολισμού στον ήλιο, ενός άξονα
περιστροφής για τις διατάξεις γραμμικής εστίας και δύο αξόνων περιστροφής για τις διατάξεις
σημειακής εστίας. Οι ηλιακές συγκεντρωτικές διατάξεις με φωτοβολταϊκό απορροφητή απαιτούν
την μέγιστη δυνατή ομοιομορφία πυκνότητας της ηλιακής ακτινοβολίας, που συγκεντρώνεται
στην επιφάνειά τους, επειδή σε διαφορετική περίπτωση παρουσιάζεται μείωση της ηλεκτρικής
τους απόδοσης. Η ανάγκη ομοιομορφίας στην πυκνότητα της ηλιακής ακτινοβολίας στην
επιφάνεια των φβ υπάρχει και στις ηλιακές συσκευές μικρής συγκέντρωσης (<10) και θέτει
περιορισμούς, ειδικά στις ακίνητες συγκεντρωτικές διατάξεις, που είναι διατάξεις πολύ μικρής
συγκέντρωσης (<2,5).

(α)

(β)

Εικόνα 1: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε: (α) οριζόντια οροφή κτιρίων και (β) επικλινή οροφή κτιρίων, με
διάδρομο για διευκόλυνση συντήρησης ανακλαστήρων και φωτοβολταϊκών

2.2. ΔΙΑΧΥΤΟΙ ΑΝΑΚΛΑΣΤΗΡΕΣ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Η πιο απλή φβ συγκεντρωτική διάταξη, μικρού λόγου συγκέντρωσης, είναι ο συνδυασμός φβ
πλαισίων με διάχυτους ενισχυτικούς ανακλαστήρες, που είναι σταθερά τοποθετημένοι μεταξύ
παράλληλων σειρών φβ πλαισίων. Με τους διάχυτους ανακλαστήρες η ανακλώμενη και (τελικά)
προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια των φβ πλαισίων είναι ομοιόμορφη, ή σχεδόν
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ομοιόμορφη. Όμως, η ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία από τον διάχυτο ανακλαστήρα διαδίδεται
προς κατευθύνσεις και εκτός φβ, με αποτέλεσμα η πρόσθετη ηλιακή ακτινοβολία στο φβ πλαίσιο
να είναι μικρότερη αυτής των κατοπτρικών ανακλαστήρων (οι διάχυτοι ανακλαστήρες δίνουν ένα
ασαφές είδωλο της φωτεινής πηγής, αντί του ευκρινούς ειδώλου των κατοπτρικών). Στο θέμα
αυτό έχει γίνει έρευνα στο Παν/μιο Πατρών και έχουν δημοσιευτεί πολλά αποτελέσματα [1,2],
από όπου προκύπτει ότι, στις ακίνητες συγκεντρωτικές διατάξεις μπορεί να επιτευχθεί αύξηση
της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στο φβ πλαίσιο ακόμη και 50%.

Εικόνα 2: Ηλεκτρική απόδοση φβ πλαισίου ως προς την θερμοκρασία λειτουργίας του, με πρόσθετη
ηλιακή ακτινοβολία από διαφορετικούς ενισχυτικούς ανακλαστήρες

Για τον προσδιορισμό της επίδρασης διαφορετικών τύπων διάχυτων ανακλαστήρων στην
αποδιδόμενη ηλεκτρική ενέργεια των φβ pc-Si πλαισίων, δοκιμάστηκαν 3 τύποι ανακλαστήρων,
ημικατοπτρικός (λαμαρίνα γαλβανιζέ), λευκή επιφάνεια και ματ φύλλο αλουμινίου, μετρώντας την
ηλεκτρική απόδοση του απλού φβ πλαισίου και την αποδοτικότητα του φβ με τον ανακλαστήρα.
Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν την θετική συμβολή των ανακλαστήρων και ιδιαίτερα του
ημικατοπτρικού, που αύξησε την αποδιδόμενη ηλεκτρική ενέργεια κατά 30% (Εικόνα 2.).

T(°C)

T(°C)

t(min)

(α)

t(min)

(β)

Εικόνα 3: Σύγκριση της θερμοκρασίας του απλού φβ πλαισίου (TPV) και του φβ με την προσθήκη θερμοαπορροφητικού υλικού (TPV tam) ως προς τον χρόνο: (α) χωρίς χρήση ανακλαστήρα και (β) με ανακλαστήρα
ημικατοπτρικό (TPV tam+ref) (μέχρι 220 min από την έναρξη της δοκιμής), λευκό (από 220 min μέχρι 340 min)
και ματ αλουμινίου (από 340 min μέχρι τέλος)
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΨΥΞΗΣ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

3.1. ΧΡΗΣΗ ΘΕΡΜΟ-ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΩΝ
Για την μείωση της θερμοκρασίας λειτουργίας των φβ πλαισίων κατά την ημερήσια λειτουργία
τους, δοκιμάστηκε η χρήση θερμο-απορροφητικού υλικού (παγοκύστες) στην πίσω πλευρά του
φβ pc-Si πλαισίου, με το οποίο επιδιώχτηκε η απορρόφηση της θερμότητας του φβ (Εικόνα 3α.)
κατά τη διάρκεια της ημερήσιας λειτουργίας του. Επίσης δοκιμάστηκε η διάταξη και με χρήση
διάχυτου ανακλαστήρα (Εικόνα 3β.). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η διάταξη που δοκιμάστηκε
δεν ήταν επιτυχής (ψύξη μόνο τις πρωινές ώρες) και χρειάζονται πιθανόν κάποιες βελτιώσεις.

3.2. ΨΥΞΗ ΦΒ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΑΠΑΓΟΝΤΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ ΜΕ ΝΕΡΟ
Η επόμενη σειρά πειραμάτων για μείωση της θερμοκρασίας των φβ βασίστηκε στην απαγωγή
θερμότητας από αυτά, με κατάλληλη προσαρμογή απλού πλαστικού σωλήνα στο πίσω μέρος

T(°C)

T(°C)

t(min)

t(min)

(α)

(β)

Εικόνα 4: Θερμοκρασία απλού φβ πλαισίου (TPV) και με ψύξη μέσω σωλήνα νερού TPV tube) ως προς τον
χρόνο: (α) χωρίς ανακλαστήρα και μικρή ροή (μέχρι 130 min από την έναρξη της δοκιμής) και μεγάλη ροή
(από 130 min μέχρι τέλος) και (β) TPV+ref, TPV tube+ref, με ανακλαστήρα ημικατοπτρικό (μέχρι 210 min από
την έναρξη της δοκιμής), ματ αλουμινίου (από 210 μέχρι 360 min) και λευκό (από 360 min μέχρι τέλος)

του φβ πλαισίου και κυκλοφορία νερού. Χρησιμοποιήθηκαν πάλι φβ πλαίσια pc-Si και έγιναν

Εικόνα 5: Ηλεκτρική απόδοση απλού φβ πλαισίου χωρίς ανακλαστήρα και υβριδικού φβ/θ συστήματος,
ως προς την θερμοκρασία λειτουργίας τους, με χρήση διαφορετικών ενισχυτικών ανακλαστήρων

επίσης δοκιμές με χρήση ανακλαστήρα, για διαφορετικές ροές νερού. Στην Εικόνα 4α φαίνεται η
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μείωση που επιτυγχάνεται με την κυκλοφορία νερού. Επίσης, στην Εικόνα 4β παρουσιάζεται η
μείωση που επιτυγχάνεται με ροή νερού, όταν και τα δύο φβ πλαίσια (το απλό φβ και αυτό που
ψύχεται) συνδυάζονται με διάχυτο ανακλαστήρα. Στην Εικόνα 5 παρουσιάζεται η ηλεκτρική
αποδοτικότητα των δοκιμασθέντων φβ πλαισίων για τους 3 διαφορετικούς τύπους διάχυτου
ανακλαστήρα, όπου φαίνεται η υπεροχή του ημικατοπτρικού ανακλαστήρα.

3.3. ΨΥΞΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΠΡΟΣ ΨΥΧΟΜΕΝΟ ΕΔΑΦΟΣ
Η θερμοκρασία των φβ πλαισίων μπορεί να μειωθεί αν αυξηθεί η θερμική ακτινοβολία τους προς
το έδαφος (ή την επιφάνεια της οριζόντιας οροφής του κτιρίου). Για τον σκοπό αυτό δοκιμάστηκε

T(°C)

T(°C)

t(min)

t(min)

(α)

(β)

Εικόνα 6: Σύγκριση της θερμοκρασίας του απλού φβ πλαισίου (TPV) και με ακτινοβολία σε ψυχόμενη
επιφάνεια εδάφους (TPV c.s.), ως προς τον χρόνο, με καταγραφή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Tα) και
της ψυχόμενης επιφάνειας (Ts): (α) χωρίς ανακλαστήρα και (β) με χρήση ανακλαστήρα (TPV c.s.+ref)
ημικατοπτρικό (μέχρι 220 min από την έναρξη της δοκιμής), λευκό (από 220 min μέχρι 340 min) και ματ
αλουμινίου (από 340 min μέχρι τέλος)

διάταξη φβ πλαισίων pc-Si, ενός απλού τύπου σε κανονική θέση εγκατάστασης σε οριζόντιο
δάπεδο και ενός άλλου, όπου το δάπεδο ψυχόταν κατάλληλα, για αύξηση της αποβαλλόμενης
θερμότητας με ακτινοβολία της πίσω πλευράς. Επίσης, έγινε δοκιμή και με την προσθήκη
ενισχυτικού ανακλαστήρα. Τα πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν την θετική επίδραση στην
μείωση της θερμοκρασίας του φβ πλαισίου, που έφτασε και τους 6 °C (Εικόνα 6(α), 6(β)). Στην

(°C)

Εικόνα 7: Ηλεκτρική απόδοση απλού φβ πλαισίου χωρίς ανακλαστήρα και φβ με ψυχόμενη επιφάνεια
εδάφους και χρήση διαφορετικών ενισχυτικών ανακλαστήρων, ως προς την θερμοκρασία λειτουργίας τους
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Εικόνα 7 παρουσιάζεται η ηλεκτρική αποδοτικότητα των φβ πλαισίων που δοκιμάστηκαν.
Διαπιστώνεται και πάλι η βελτίωση που επιτυγχάνεται, τόσο από τον ανακλαστήρα όσο και από
την μείωση της θερμοκρασίας του φβ πλαισίου λόγω της επίδρασης της ψυχόμενης επιφάνειας
εδάφους.

4.

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΣ/ΘΕΡΜΙΚΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ

Τα συνήθη επίπεδα υβριδικά φβ/θ συστήματα αποτελούνται από φβ πλαίσια με ενσωματωμένη
θερμική μονάδα για την απολαβή θερμότητας από το φβ, όπου ένα κυκλοφορούν ρευστό,
χαμηλότερης θερμοκρασίας του φβ, θερμαίνεται ψύχοντάς το. Η χρήση νερού, ως ρευστού
θερμικής απολαβής, είναι αποδοτική όλο το έτος, κυρίως σε χώρες με ήπιο ή θερμό κλίμα. Αυτές
οι υβριδικές διατάξεις μπορούν να αξιοποιηθούν για την θέρμανση νερού σε χαμηλές
θερμοκρασίες (μέχρι 40ºC), ώστε να επιτυγχάνεται παράλληλα και διατήρηση χαμηλής
θερμοκρασίας στα φβ πλαίσια. Η απαγωγή θερμότητας με χρήση αέρα, αντί νερού, είναι
απλούστερη και πιο οικονομική σαν διάταξη, αλλά επιτυγχάνεται μικρότερη ψύξη. Όταν ο αέρας
περιβάλλοντος έχει θερμοκρασία μεγαλύτερη των 20ºC, τα φβ/θ συστήματα αέρα έχουν
περιορισμένες δυνατότητες εφαρμογής και χρησιμοποιούνται κυρίως για την λειτουργία φυσικού
αερισμού και θέρμανση αέρα. Τα περισσότερα υβριδικά φβ/θ που έχουν αναπτυχθεί είναι απλού
τύπου, δηλαδή επίπεδης μορφής, όπως οι επίπεδοι ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες. Στα συστήματα
αυτά και κυρίως στην περίπτωση που χρησιμοποιείται ο απλός επίπεδος τύπος φβ, υπάρχει ο
περιορισμός της μικρής ανύψωσης της θερμοκρασίας του ρευστού απολαβής θερμότητας.
Διαφορετικά, επηρεάζεται αρνητικά η ηλεκτρική τους απόδοση και παράλληλα μειώνεται και η
θερμική απόδοση της συσκευής. Η απαγωγή θερμότητας είναι πιο αποτελεσματική στα
συγκεντρωτικά φβ, επειδή η συμπύκνωση της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του φβ
κυττάρου αυξάνει πολύ την θερμοκρασία του, ώστε η ψύξη του καθίσταται αναπόφευκτα
αναγκαία. Έτσι, επιτυγχάνεται μείωση της θερμοκρασίας του φβ και ικανοποιητική αποδιδόμενη
ηλεκτρική ενέργεια, ενώ επιπλέον παρέχεται και θερμό ρευστό σε θερμοκρασιακό επίπεδο
πρακτικά χρήσιμο, για πληθώρα αναγκών (50°C – 60°C).
Από την διεξαγόμενη έρευνα, σε υβριδικές φβ/θ διατάξεις στο Παν/μιο Πατρών, έχουν προκύψει
πολλά σχετικά αποτελέσματα [1,2]. Στα απλά φβ/θ συστήματα, το φβ πλαίσιο δεν προστατεύεται
θερμικά, με επιπρόσθετο διάκενο και διαφανές κάλυμμα (όπως γίνεται στους θερμικούς
συλλέκτες), για να αποφεύγεται έτσι η μείωση στη παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, από τις
οπτικές απώλειες του καλύμματος και την αυξημένη θερμοκρασία λειτουργίας του φβ συλλέκτη.
Για την βελτίωση της αποδοτικότητας των φβ/θ συλλεκτών έχει προταθεί η αξιοποίηση των
διάχυτων ανακλαστήρων, όπως αναλύθηκε προηγουμένως [1,2]. Ο συνδυασμός αυτός παρέχει
αυξημένη προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και κατά συνέπεια μεγαλύτερη αποδιδόμενη
ηλεκτρική ενέργεια. Η απορροφούμενη πρόσθετη ηλιακή ακτινοβολία από το φβ πλαίσιο αυξάνει
ελαφρά την θερμοκρασία του αλλά η απαγωγή θερμότητας από το κυκλοφορούν ρευστό την
διατηρεί ελεγχόμενη. Παράλληλα επιτυγχάνεται αύξηση της αποδιδόμενης θερμότητας. Για την
επιπλέον αύξηση της αποδιδόμενης θερμότητας από την φβ/θ συσκευή είναι αναγκαίο ένα
πρόσθετο διαφανές κάλυμμα. Στην περίπτωση αυτή, η πρόσθετη ηλιακή ακτινοβολία που
παρέχει ο διάχυτος ανακλαστήρας στην υβριδική φβ/θ συσκευή [1] «αναπληρώνει» την μείωση
της αποδιδόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (λόγω των οπτικών απωλειών από το διαφανές
κάλυμμα), αποδίδοντας τελικά την ίδια περίπου ηλεκτρική ενέργεια, που παρέχει το φβ πλαίσιο
στην τυπική του μορφή (χωρίς πρόσθετο διαφανές κάλυμμα και χωρίς διάχυτο ανακλαστήρα).
Η χρήση των υβριδικών φβ/θ επιλέγεται σε εφαρμογές που απαιτούν θερμό ρευστό σχετικά
χαμηλής θερμοκρασίας (<40 οC), όταν η διαθέσιμη επιφάνεια για την εγκατάσταση των
απαιτούμενων φωτοβολταϊκών και θερμικών συλλεκτών [4] είναι περιορισμένη και όταν στην
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εφαρμογή εξυπηρετείται και πρόσθετη ανάγκη πέραν του παρεχόμενου ηλεκτρισμού και
θερμότητας (π.χ. ρύθμιση φωτισμού). Επιπλέον, όσο πιο αναγκαία είναι η ψύξη των φβ για την
διατήρηση της απόδοσής τους σε ικανοποιητικό επίπεδο, τόσο πιο οικονομικά αποδοτική είναι
και η χρήση της φβ/θ συσκευής, όπως στα συγκεντρωτικά φβ/θ συστήματα. Σε ότι αφορά τις
περιπτώσεις βέλτιστης εφαρμογής φβ/θ συστημάτων, η προσθήκη των διάχυτων ανακλαστήρων
είναι θετική, εφ’ όσον η προσθήκη τους δεν επηρεάζει αρνητικά άλλες λειτουργικές πλευρές της
εγκατάστασης. Στις εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να ληφθεί μέριμνα αερισμού των φβ πλαισίων
ώστε να εμποδιστεί η αύξηση της θερμοκρασίας τους, τόσο από την αυξημένη ποσότητα της
ηλιακής ακτινοβολίας, όσο και από την προσθήκη των διάχυτων ανακλαστήρων στην πίσω
πλευρά των φβ, που εμποδίζουν σε κάποιο βαθμό την φυσική απαγωγή θερμότητας. Επιπλέον,
πρέπει να εξετάζεται και η βελτίωση του αερισμού μεταξύ φβ πλαισίων και διάχυτων
ανακλαστήρων. Στον σχεδιασμό μιας φβ εγκατάστασης, σε οριζόντιες οροφές κτιρίων, πρέπει να
προβλέπεται η διαμόρφωση διάκενου επί της οροφής, μεταξύ των φβ πλαισίων και των
ανακλαστήρων, ώστε να διευκολύνεται η μετακίνηση των τεχνικών, για συντήρηση και
καθαρισμό των δύο αυτών στοιχείων (Εικόνα 1α). Επίσης, στις εγκαταστάσεις αυτές πρέπει να
προβλέπεται και η διάθεση κάποιας επιφάνειας στην οριζόντια οροφή, για πιθανή τοποθέτηση
πρόσθετων σειρών φβ πλαισίων ή θερμικών ηλιακών συλλεκτών [4] αργότερα. Στην περίπτωση
που τα φβ πλαίσια τοποθετούνται σε επικλινείς οροφές κατοικιών, βιομηχανικών κτιρίων,
αποθηκών κλπ (Εικόνα 1β). η μία πλευρά της οροφής πρέπει να έχει όσο το δυνατόν καλύτερο
νότιο προσανατολισμό και η κλίση της να είναι κατάλληλη για την βέλτιστη ετήσια αποδοτικότητά
της στην ηλεκτρική ενέργεια με τοποθέτηση διάχυτων ανακλαστήρων στην απέναντι συζυγή
πλευρά της επικλινούς οροφής. Η εγκατάσταση των διάχυτων ανακλαστήρων πρέπει να
μελετάται προσεκτικά, για αποφυγή πρόσθετης θέρμανσης των φβ πλαισίων, λόγω
δημιουργούμενης δυσκολίας φυσικής απαγωγής θερμότητας από αυτά, καθώς καλύπτονται από
την πίσω πλευρά τους με τους ανακλαστήρες, παρά την απόσταση που υπάρχει μεταξύ τους.
Όσο πιο μικρή είναι η κλίση των φβ πλαισίων, τόσο μικρότερη και η συμβολή των διάχυτων
ανακλαστήρων που πιθανόν η τοποθέτησή τους να μην είναι οικονομικά αποδοτική.
T(°C)

T(°C)

t(min)

t(min)

(α)

(β)

Εικόνα 8: Μεταβολή της θερμοκρασίας υβριδικού φβ πλαισίου (TPV) χωρίς ανακλαστήρα (α) και με
ανακλαστήρα (β), της θερμοκρασίας περιβάλλοντος και της ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια των
φβ πλαισίων, ως προς τον χρόνο. Και στις δύο περιπτώσεις αρχικά δεν υπήρχε ροή νερού και μετά από
153 min (α) και 170 min (β) άρχισε ροή νερού για απολαβή της θερμότητας.

Τα δημοσιευμένα ερευνητικά αποτελέσματα του Εργαστηρίου, σε υβριδικά φβ/θ, αφορούν
συσκευές με μεταλλικό απαγωγέα θερμότητας από το φβ πλαίσιο. Εδώ, παρουσιάζονται αυτά
που λήφθηκαν με την φβ/θ συσκευή χαμηλού κόστους (με pc-Si και πλαστικό σωλήνα θερμικής
απολαβής). Στην Εικόνα 8(α) φαίνεται η μεταβολή της θερμοκρασίας της υβριδικής φβ/θ
διάταξης χωρίς ροή και με ροή νερού, όπου παρατηρείται μείωση κατά περίπου 15°C στη
θερμοκρασία του. Στην Εικόνα 8(β) παρουσιάζεται η μεταβολή της θερμοκρασίας του φβ στην
περίπτωση που χρησιμοποιείται και ενισχυτικός ανακλαστήρας, αρχικά χωρίς ροή και μετά με
ροή. Τέλος στην Εικόνα 9 παρουσιάζεται το διάγραμμα της θερμικής απόδοσης της νέας φβ/θ
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συσκευής χαμηλού κόστους. Αποδεικνύεται, ότι η χρήση του ανακλαστήρα στην διάταξη αυτή
επιτυγχάνει σημαντική βελτίωση στην θερμική απόδοση, αυξάνοντας κατά 30% την
αποδιδόμενη θερμότητα για λειτουργία της σε θερμοκρασία περιβάλλοντος και αυξάνοντας
αντίστοιχα και την θερμοκρασία στασιμότητας, καθιστώντας την διάταξη πιο πρακτική.

(K·m2·W-1)
Εικόνα 9: Θερμική απόδοση του υβριδικού φβ/θ συλλέκτη (ηth σε σχέση με τον λόγο ΔΤ/Ι) χωρίς
ανακλαστήρα (κάτω γραμμή) και με ανακλαστήρα (πάνω γραμμή).

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην χώρα μας, το μεγαλύτερο μέρος των φβ εγκαταστάσεων αφορά φβ πάρκα, όπου η
πλειονότητά τους είναι εγκαταστάσεις τυπικών επίπεδων φβ πλαισίων, σε παράλληλες σειρές
σταθερού προσανατολισμού. Η εγκατάσταση φβ στις οροφές των κτιρίων, κυρίως κατοικιών,
αποτελεί την δεύτερη σημαντική εφαρμογή, ενώ εφαρμογές σε πολυκατοικίες, δημόσια κτίρια,
σχολεία, αθλητικά κέντρα, βιομηχανικά κτίρια και αγροτικές μονάδες, είναι μέχρι τώρα ελάχιστες.
Σε αυτή την εργασία, παρουσιάστηκε μία νέα και χαμηλού κόστους φβ συσκευή, στην οποία
πλαστικός σωλήνας κατάλληλα καμπυλωμένος και προσαρτημένος μέσα σε θερμικά μονωμένη
βάση αποτελεί την μονάδα θερμικής απολαβής από το φβ πλαίσιο. Η φβ αυτή συσκευή
δοκιμάστηκε πειραματικά και τα αποτελέσματα εκτιμήθηκαν ικανοποιητικά, συγκρινόμενα με την
απόδοση των υβριδικών φβ/θ συσκευών με πιο αποδοτική μεταλλική μονάδα θερμικής
απαγωγής. Για τη μείωση της θερμοκρασίας των φβ, κυρίως σε εγκαταστάσεις στο έδαφος και
σε οριζόντιες οροφές κτιρίων, αναπτύχθηκαν ορισμένες διατάξεις, όπου η απλή χρήση σωλήνα
νερού και η μείωση της θερμοκρασίας της επιφάνειας έδρασης, έδωσαν ικανοποιητικά
αποτελέσματα. Η χρήση θερμο-απορροφητικών πλακών σε επαφή με τα φβ πλαίσια
λειτούργησε θετικά μόνο τις πρωϊνές ώρες και χρειάζεται βελτίωση. Ο συνδυασμός των φβ
πλαισίων με ενισχυτικό διάχυτο ανακλαστήρα αποδείχτηκε αποδοτικός σε κάθε περίπτωση
διάταξης (απλό φβ, βελτιωμένο φβ με ψυκτική διάταξη, φβ/θ).
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ΜΗ-ΕΠΑΝΔΡΩΜΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ
Ι. Τσαβλίδης1, Π. Παναγιώτου1, N. Μπόσινας2, Κ. Υάκινθος1*
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης είναι η πρώιμη διαστασιολόγηση, ανάλυση και σχεδιασμός
ενός υβριδικού ηλιακού μη-επανδρωμένου αεροσκάφους (UAV). Βασικά πλεονεκτήματα ενός
τέτοιου τύπου αεροχήματος είναι η βελτιωμένη αυτονομία, η χρήση Α.Π.Ε. και οι μειωμένες
εκπομπές ρύπων. Μπορεί να εκτελεί πληθώρα αποστολών, όπως παρακολούθηση και
πρόβλεψη καιρικών φαινομένων, καταγραφή ατμοσφαιρικών δεδομένων, πυροπροστασία,
επιτήρηση συνόρων, συνεισφορά σε αποστολές διάσωσης και τηλεπικοινωνίες. Στα πλαίσια της
εργασίας, καθορίζεται σε επίπεδο πρώιμης σχεδίασης (conceptual design) η γεωμετρία, και
αναλύονται το βάρος και η απόδοση του αεροχήματος. Έμφαση δίνεται στην ενεργειακή
διαχείριση του αεροχήματος, καθώς και στην αεροδυναμική του συμπεριφορά. Παράμετροι
όπως η ανάγκη για απουσία νεφώσεων και κατά συνέπεια εντονότερη ηλιακή ακτινοβολία, και η
χαμηλή αεροδυναμική αντίσταση καθόρισαν ως καταλληλότερο το ύψος πτήσης στα 7,000m. Για
την ανάλυση του ροϊκού πεδίου και την εξαγωγή αεροδυναμικών συντελεστών έγινε χρήση και
υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Σημαντικό μέρος της παρούσας εργασίας αποτέλεσαν επίσης
η επιλογή κατάλληλων φωτοβολταϊκών στοιχείων που θα τροφοδοτούν με την απαραίτητη
ενέργεια το αεροσκάφος, η μελέτη του υβριδικού συστήματος πρόωσης αλλά και η
διαστασιολόγηση των μπαταριών που θα εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του.
Λέξεις Κλειδιά: Αεροδυναμική σχεδίαση, UAV, CFD, ηλιακή ενέργεια, φωτοβολταϊκά
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Τα βασικά πλεονεκτήματα των μη-επανδρωμένων αεροχημάτων (unmanned aerial vehicles, ή
UAVs), που απορρέουν κυρίως από την απουσία πληρώματος, είναι το μειωμένο κόστος
λειτουργίας, η δυνατότητα επιχείρησης υπό αντίξοες συνθήκες, σε επικίνδυνα για τον άνθρωπο
περιβάλλοντα, και η μεγαλύτερη αυτονομία. Ως προς το τελευταίο, ο χρόνος πτήσης ουσιαστικά
περιορίζεται μόνο από τα διαθέσιμα καύσιμα, τα οποία αποτελούν μέχρι σήμερα την βασικότερη
πηγή ενέργειας για τα αεροσκάφη, επανδρωμένα και μη.
Στα πλαίσια της γενικότερης προσπάθειας απεξάρτησης από τα συμβατικά καύσιμα, τα
τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια ανάπτυξη και στην τεχνολογία των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ). Η ιδέα λοιπόν, για τη χρήση και εναλλακτικών πηγών ενέργειας, και κυρίως
της ηλιακής, ως ενέργεια για την κίνηση και την λειτουργία των αεροσκαφών γίνεται όλο και πιο
ρεαλιστική και οικονομικά συμφέρουσα. Η αρχή λειτουργίας ενός «ηλιακού αεροσκάφους» (solar
aircraft) είναι η εξής: η ηλιακή ενέργεια δεσμεύεται την ημέρα από φωτοβολταϊκά, τα οποία
τοποθετούνται στις πτέρυγες του αεροσκάφους, και αποθηκεύεται σε μπαταρίες, οι οποίες με τη
σειρά τους τροφοδοτούν και τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του οχήματος, και το σύστημα
πρόωσης.
Έχοντας αναφέρει προηγουμένως τα πλεονεκτήματα των UAV, είναι κατανοητό ότι η χρήση
ηλιακής ενέργειας μπορεί να οδηγήσει σε πολύ μεγάλη αύξηση της αυτονομίας. Πρόσθετα
πλεονεκτήματα είναι επίσης οι μηδενικές εκπομπές ρύπων, το μειωμένο κόστος λειτουργίας και
συντήρησης και η δυνατότητα επιχείρησης σε μεγαλύτερο υψόμετρο, όπως αναφέρει και ο [1].
Στα βασικά μειονεκτήματα των ηλιακών αεροσκαφών συγκαταλέγονται η εξάρτηση της
απόδοσής τους από καιρικές συνθήκες (ρεύματα αέρα, σύννεφα) γεωγραφικό πλάτος και εποχή,
ενώ η έλλειψη τεχνογνωσίας καθιστά την επιχείρηση σε μεγάλα υψόμετρα δύσκολη, καθώς οι
κατασκευαστές συστημάτων ικανών να λειτουργήσουν υπό αντίξοες συνθήκες είναι
περιορισμένοι [2].
Στην παρούσα εργασία επιχειρείται ο σχεδιασμός αεροσκάφους που θα χρησιμοποιεί τόσο
ηλιακή ενέργεια, όσο και συμβατικά καύσιμα. Αξιοποιούνται έτσι κάποια από τα πλεονεκτήματα
των ηλιακών UAV, ενώ η συμβατική πηγή ενέργειας εξασφαλίζει παράλληλα ομαλή λειτουργία
και καλύτερες επιδόσεις. Παρουσιάζεται λεπτομερώς η διαδικασία σχεδιασμού και
διαστασιολόγησης και οι μέθοδοι εκτίμησης της ηλιακής ακτινοβολίας ανάλογα με την ημέρα του
έτους. Αναφορά γίνεται επίσης στο υβριδικό σύστημα πρόωσης, όπου παρουσιάζονται οι
βασικές ιδέες/προτάσεις και στην επιλογή των φωτοβολταϊκών στοιχείων. Το τελικό αποτέλεσμα
αποτελεί ένα προσχέδιο, το οποίο μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την κατασκευή ενός
υβριδικού ή αμιγώς ηλιακού, UAV.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

2.

Ο σχεδιασμός ενός ηλιακού αεροσκάφους διαφέρει σε μεγάλο βαθμό από ένα συνηθισμένο
UAV. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που παρουσιάζει το αντικείμενο, έχουν δημοσιευτεί
πολλές μελέτες που περιγράφουν το σχεδιασμό ηλιακών UAV, είτε σε επίπεδο πρώιμης
(conceptual design), είτε ολοκληρωμένης σχεδίασης ([1], [2], [3], [4], [5], [6], [7]). Οι βασικές
διαφορές στο σχεδιασμό μεταξύ ενός ηλιακού και ενός συμβατικού UAV είναι οι εξής:


Η επιφάνεια αναφοράς S δεν επιλέγεται με βάση τις απαιτούμενες επιδόσεις του
αεροσκάφους, αλλά με βάση την απαιτούμενη επιφάνεια των συλλεκτών, οι οποίοι
καλύπτουν την κύρια πτέρυγα, σε ένα ποσοστό 90% της άνω επιφάνειάς της. Βασική
απαίτηση είναι η ενέργεια που αποθηκεύεται κατά τη συλλογή, να υπερκαλύπτει τις
ενεργειακές ανάγκες του οχήματος, για λειτουργία και κίνηση.
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Ο υπολογισμός του βάρους διαφέρει σημαντικά. Βασικοί λόγοι είναι η έλλειψη
αποθηκευμένου καυσίμου και οι διαφορετικές δομικές απαιτήσεις (π.χ. φωτοβολταϊκά
κύτταρα στις πτέρυγες, μεγαλύτερες μπαταρίες).



Απόρροια των προηγούμενων είναι ότι και οι επιδόσεις ενός ηλιακού αεροσκάφους
διαφέρουν από αυτές ενός συνηθισμένου UAV. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι οι
ταχύτητες πτήσης, οι οποίες λόγω της μεγάλης πτερυγικής επιφάνειας, είναι
χαμηλότερες.

Λόγω των μειονεκτημάτων που παρουσιάστηκαν και προηγουμένως (άμεση εξάρτηση των
επιδόσεων από καιρικές συνθήκες, ημέρα και τόπο επιχείρησης, καθώς και έλλειψη προσιτής
τεχνογνωσίας στην παγκόσμια αγορά) αποφασίστηκε σε πρώτη φάση ο σχεδιασμός ενός
υβριδικού μη-επανδρωμένου αεροχήματος, το οποίο θα λειτουργεί χρησιμοποιώντας τόσο
συμβατικά καύσιμα όσο και ΑΠΕ. Έτσι, η διαδικασία πρώιμης σχεδίασης που θα αναλυθεί στη
συνέχεια στηρίζεται στις βασικές μεθόδους της αεροναυτικής, όπως αυτές παρουσιάζονται από
τους ([8], [9], [10]), ενώ παράλληλα εμπεριέχει στοιχεία από τις αντίστοιχες μεθόδους
σχεδιασμού ηλιακών αεροσκαφών.

2.1. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ
Για τις ανάγκες της μελέτης αυτής, έγινε μια λεπτομερής έρευνα όσον αφορά τα ποσά ηλιακής
ακτινοβολίας που θα είναι διαθέσιμα στο αεροσκάφος για κάθε ημέρα του χρόνου. Σημαντικός
παράγοντας που επηρεάζει το μέγεθος ηλιακής ακτινοβολίας σε ένα σημείο της γης είναι το
υψόμετρο. Αυτή η επίδραση του υψομέτρου, οφείλεται κυρίως στην ύπαρξη νεφώσεων στα
κατώτερα τμήματα της τροπόσφαιρας η οποία όμως γίνεται όλο και ασθενέστερη με την αύξησή
του. Τα αποτελέσματα ως προς την εκτίμηση της ηλιακής ακτινοβολίας εξήχθησαν με χρήση του
μοντέλου των Baileyκαι Bower [5] ιδανικό για υψόμετρα μεγαλύτερα των 2.5 km (8000 ft).
Βασική παραδοχή αυτού του μοντέλου είναι ότι στην υπό μελέτη περιοχή δεν υπάρχει διακοπή
της ηλιακής ακτινοβολίας λόγω νεφώσεων.
Η παραγόμενη ισχύς από μία εγκατάσταση φωτοβολταϊκών τυχαίου προσανατολισμού δίνεται
από τη σχέση
(1)
όπου
είναι η ισχύς της ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας,
είναι ο
είναι η επιφάνεια που καλύπτουν τα
βαθμός απόδοσης των φωτοβολταϊκών,
φωτοβολταϊκά κύτταρα και είναι η γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας πάνω στην
επιφάνεια συλλογής (αναφέρεται στην κάθετη συνιστώσα της ακτινοβολίας πάνω στην
επιφάνεια).
Στην περίπτωση της εγκατάστασης φωτοβολταϊκών στην πτέρυγα του ηλιακού μηεπανδρωμένου αεροσκάφους και δεδομένου ότι η πτήση θα διεξάγεται σε πολύ μικρές γωνίες
προσβολής, μπορεί να θεωρηθεί ότι η επιφάνεια είναι επίπεδη. Για επίπεδες επιφάνειες ισχύει
, επομένως η σχέση 1 μπορεί να γραφεί και ως
(2)
όπου

είναι η γωνία ηλιακού ύψους (solar altitude angle), με
(3)
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ορίζεται η γωνία απόκλισης του ηλίου (declination angle), η οποία δίνεται από τη
με

την απόσταση σε ημέρες από την εαρινή ισημερία (20

Μαρτίου), ως
[deg] ορίζεται η ηλιακή ωρική γωνία (solar hour angle)
διαφορά της ώρας υπολογισμού από το τις 12.00μ.μ. (π.χ. για τις 10 π.μ.
ορίζεται το γεωγραφικό πλάτος.

με t την
και ως L [deg]

Για τον υπολογισμό της ανά μονάδα επιφανείας ηλιακής ακτινοβολίας είναι απαραίτητος ο
προσδιορισμός της ατμοσφαιρικής διαπερατότητας (atmospheric transmittance) όπου είναι ο
λόγος της ακτινοβολίας που έχει διαπεράσει την ατμόσφαιρα μέχρι το σημείο ενδιαφέροντος ως
προς την ακτινοβολία έξω από την ατμόσφαιρα.
(4)
όπου

είναι η μέση ηλιακή ακτινοβολία έξω από την ατμόσφαιρα.

Για την ατμοσφαιρική διαπερατότητα ισχύει επίσης
(5)
Το μέγεθος
αναφέρεται στην μάζα του αέρα σε ένα συγκεκριμένο υψόμετρο z και
συνδέεται με τους υπολογισμούς ως η ποσότητα του αέρα που θα πρέπει να διαπεράσει η
ακτινοβολία ώστε να φτάσει στο σημείο ενδιαφέροντος. Η ποσότητα αυτή μπορεί να υπολογιστεί
στο επίπεδο της θάλασσας ως
(6)
και με χρήση της ατμοσφαιρικής πίεσης

, σε οποιοδήποτε επιθυμητό υψόμετρο ως
(7)

Πλέον, με την χρήση της σχέσης (2) μπορεί να υπολογιστεί η ανά χρονική στιγμή παραγόμενη
ισχύς από τις ηλιακές κυψέλες και με ολοκλήρωση της στην διάρκεια της ημέρας να προκύψει η
ημερήσια παραγόμενη ισχύς.

Εικόνα 1. Ισχύς ηλιακής ακτινοβολίας ανά μονάδα επιφάνειας.
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Διευκρινίζεται πως η χρονική ολοκλήρωση γίνεται από την ανατολή έως την δύση του ηλίου οι
οποίες σύμφωνα με το τρέχον μοντέλο δίνονται από τη σχέση
(8)
Στην εικόνα 1 παριστάνεται η διαθέσιμη ισχύς ανά μονάδα επιφάνειας στο υψόμετρο πτήσης
καθώς και πόση γίνεται διαθέσιμη μέσω των εγκατεστημένων φωτοβολταικών. Επιλέγεται
βαθμός απόδοσης φωτοβολταικών 22.5% όμοιος με αυτόν των φωτοβολταϊκών στοιχείων που
έχουν χρησιμοποιηθεί στο SolarImpulse 2 [11]. Ο τελικός βαθμός απόδοσης του συστήματος θα
είναι μικρότερος καθώς θα πρέπει να συμπεριληφθουν οι βαθμοί απόδοσης των μπαταριών, του
ηλεκτροκινητήρα, της προπέλλας και των λοιπών εξαρτημάτων και συσκευών [1].
Ο υπολογισμός της ηλιακής ακτινοβολίας έγινε για τις 20 Μαρτίου, δηλαδή κατά την εαρινή
ισημερία. Η περίοδος αυτή κρίθηκε καταλληλότερη για τη διαστασιολόγηση του αεροσκάφους
καθώς τότε λαμβάνουμε τη μέση ηλιακή ισχύ κατά τη διάρκεια του έτους. Αυτό πρακτικά
σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται αυξομείωση του ποσού του καυσίμου ανάλογα με την ηλιακή
ακτινοβολία μέσα στο έτος, λιγότερο καύσιμο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και περισσότερο
κατά τους χειμερινούς, ώστε να επιτυγχάνεται η επιθυμητή αυτονομία (2.2).

2.2. ΠΡΩΙΜΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ (CONCEPTUAL DESIGN)
Στο πεδίο της αεροναυτικής ο σχεδιασμός χωρίζεται σε τρεις φάσεις, τον πρώιμο (conceptual),
τον προκαταρκτικό (preliminary) και τον λεπτομερή (detail) σχεδιασμό [10]. Αρχικά
αναγνωρίζονται και καταρτίζονται οι απαιτήσεις της αποστολής (mission requirements) την
οποία το αερόχημα θα κληθεί να εκτελέσει. Έπειτα, με βάση τις απαιτήσεις αυτές, καθορίζεται η
βασική διαμόρφωση (configuration layout) του αεροσκάφους, πραγματοποιούνται εκτιμήσεις των
βασικών παραμέτρων (π.χ. βάρος, διαστάσεις) και υπολογίζονται τα κύρια χαρακτηριστικά του,
όσον αφορά την αεροδυναμική και τις επιδόσεις του. Αυτά τα πρώτα στάδια συντελούν
ουσιαστικά την πρώιμη σχεδίαση.
Οι βασικές απαιτήσεις καταρτίστηκαν σε συνεργασία με την Intracom Defense Electronics και
ορίζουν μεταξύ άλλων ως βάρος του εξοπλισμού τα 50kg, ως αυτονομία τις 48 ώρες και ως
υψόμετρο πτήσης τα 23,000ft (7,000m). Στόχος του είναι η διεξαγωγή αποστολών επιτήρησης
θαλάσσιου περιβάλλοντος και ακτογραμμών με δυνατότητα επιχείρησης ημέρα και νύχτα.

Εικόνα 2. 3DCAD μοντέλο του αεροσκάφους.
Για την διαμόρφωση του αεροσκάφους εξετάστηκαν ενδελεχώς πολλές επιλογές, λαμβάνοντας
υπόψη και προηγούμενες κατασκευές ηλιακών αεροχημάτων. Τελικά, επελέγη η διάταξη της
εικόνας 2.
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Για την διαστασιολόγηση και τον υπολογισμό των βασικών παραμέτρων του οχήματος
αναπτύχθηκε στο Εργαστήριο Μηχανικής Ρευστών και Στροβιλομηχανών ένα εργαλείο, το οποίο
συνδυάζει στοιχεία από τις μεθοδολογίες τόσο των συμβατικών, όσο και των ηλιακών
αεροσκαφών. Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία που
ακολουθήθηκε.
Οι υπολογισμοί ξεκίνησαν με μια πρώτη εκτίμηση του βάρους του αεροσκάφους. Το μέγιστο
βάρος υπολογίζεται στην αρχή της αποστολής ενός αεροχήματος (gross takeoff weight ή
GTOW) και σε ένα μη-επανδρωμένο αεροσκάφος αποτελείται από τα επιμέρους βάρη του
φορτίου (payload), του καυσίμου (fuel) και της κατασκευής (empty). Δηλαδή
(9)
Το φορτίο σε ένα UAV είναι ουσιαστικά ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός (υπολογιστές, κάμερες κλπ.)
που απαιτείται, προκειμένου το αεροσκάφος να εκτελέσει την αποστολή του. Το βάρος του
συνήθως καθορίζεται από τις απαιτήσεις και θεωρείται γνωστό κατά την διαδικασία
διαστασιολόγησης. Το βάρος κατασκευής είναι το απόβαρο του οχήματος, και στις πρώτες
φάσεις σχεδιασμού υπολογίζεται χρησιμοποιώντας στατιστικά δεδομένα από ήδη υπάρχοντα
αεροσκάφη ([8], [12]). Για τον υπολογισμό του βάρους του καυσίμου η αποστολή του
αεροσκάφους χωρίζεται σε επιμέρους τμήματα, και στη συνέχεια, υπολογίζεται το ποσό του
καυσίμου που απαιτείται για την ολοκλήρωση του κάθε τμήματος, είτε χρησιμοποιώντας
στατιστικά στοιχεία, είτε αναλυτικούς υπολογισμούς [10]. Σημειώνεται ότι σε αυτό το σημείο δεν
συμπεριλήφθηκε η συνεισφορά των φωτοβολταϊκών, επομένως η τιμή του βάρους καυσίμου, και
κατά συνέπεια και του συνολικού βάρους, αποτελεί υπερεκτίμηση του τελικού.
Επόμενο βήμα ήταν ο καθορισμός των βασικών αεροδυναμικών παραμέτρων του οχήματος,
όπως είναι τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της πτέρυγας και τα χαρακτηριστικά της αεροτομής. Η
επιλογή των παραμέτρων αυτών έγινε με βάση τις τάσεις και τους περιορισμούς που διέπουν το
σχεδιασμό των ηλιακών αεροσκάφων. Για την κύρια πτέρυγα λοιπόν, επιλέχθηκε η αεροτομή
Wortmann FX 63-137 [13], λόγω τόσο των καλών αεροδυναμικών χαρακτηριστικών της, όσο και
της μικρής καμπυλότητας της άνω επιφάνειά της (πλευρά αναρρόφησης), χαρακτηριστικό που
διευκολύνει την ομαλότερη εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών κυττάρων. Επιπλέον, επιλέχθηκαν
κατάλληλος λόγος εγκλεισμού και διάταμα (πίνακας 1), για βελτιωμένη αεροδυναμική
συμπεριφορά, σύμφωνα και με τη βιβλιογραφία των ηλιακών αεροσκαφών [4].
Στη συνέχεια, ακολούθησε μια εκτίμηση των δυο πιο σημαντικών παραμέτρων απόδοσης, της
πτερυγικής επιφάνειας (S) και της ιπποδύναμης (hp). Η ιπποδύναμη εκτιμήθηκε μέσω του λόγου
hp/W θέτοντας κατάλληλους περιορισμούς που αφορούν τις επιδόσεις του αεροσκάφους, όπως
έχουν καθοριστεί από τις απαιτήσεις. Όσον αφορά την πτερυγική επιφάνεια, η οποία εκτιμάται
μέσω του λόγου W/S, έγινε ένας συμβιβασμός μεταξύ απαιτούμενης συλλεκτικής επιφάνειας και
βέλτιστης απόδοσης. Το τελικό αποτέλεσμα του λόγου είναι μεταξύ των τυπικών τιμών των
συμβατικών και των ηλιακών αεροσκαφών.
Για την εκτίμηση της αεροδυναμικής συμπεριφοράς του αεροσκάφους, έγινε χρήση τόσο
αναλυτικών μεθόδων, όσο και υπολογιστικής ρευστομηχανικής (CFD). Οι αναλυτικές μέθοδοι
παρουσιάζονται στον [9]. Για τους υπολογισμούς CFD σχεδιάστηκε τρισδιάστατο CAD μοντέλο,
και με χρήση του μοντέλου τύρβης Spalart-Allmaras [14], έγινε επίλυση του ροϊκού πεδίου σε
ένα μεγάλο εύρος γωνιών προσβολής (από -8ο έως 20ο), ώστε να μοντελοποιηθεί και η απώλεια
στήριξης (πίνακας 1, εικόνα 6). Οι συνθήκες μοντελοποίησης αντιστοιχούν στη φάση της
επιτήρησης (ταχύτητα 80 km/h, ύψος πτήσης 7,000 m), που αποτελεί και το μεγαλύτερο κομμάτι
της αποστολής. Προκύπτει έτσι ένας αριθμόςReynoldsίσος με
, με βάση τη μέση
αεροδυναμική χορδή. Σε μεγάλες γωνίες προσβολής οι αναλυτικοί υπολογισμοί δεν προβλέπουν
τα φαινόμενα απώλεια στήριξης και οδηγούν σε λάθος αποτελέσματα, ωστόσο στην γραμμική
περιοχή οι δυο μέθοδοι είναι σε πολύ καλή συμφωνία μεταξύ τους (εικόνα 6).
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Εικόνα 3. Ενεργειακή απεικόνιση πτήσης
Έπειτα, ακολούθησε ένας έλεγχος των επιδόσεων του αεροσκάφους με βάση τις μεθόδους που
παρουσιάζονται στους ([8], [10]) για να πιστοποιηθεί η δυνατότητα του αεροσκάφους να
εκτελέσει την αποστολή για την οποία σχεδιάστηκε.
Τέλος, πραγματοποιήθηκε ένας πιο λεπτομερής υπολογισμός βάρους, λαμβάνοντας αυτή τη
φορά υπόψη και την συνεισφορά της ηλιακής ακτινοβολίας (εικόνα 3). Η απαιτούμενη, για την
κίνηση του αεροσκάφους, ισχύς προέκυψε με βάση τους αεροδυναμικούς συντελεστές, που
υπολογίστηκαν προηγουμένως, ενώ η ισχύς του εξοπλισμού εκτιμήθηκε με βάση ήδη
υπάρχοντα συστήματα. Προέκυψε έτσι το νέο βάρος καυσίμου, ενώ έγινε και μια πρώτη
διαστασιολόγηση των μπαταριών, με βάση τη μέθοδο που παρουσιάζεται στο κεφάλαιο 2.4. Για
το απόβαρο της κατασκευής μελετήθηκαν οι αναλυτικές σχέσεις των ([3], [4]), ωστόσο κρίθηκαν
μη αξιόπιστες, λόγω μεγάλης απόκλισης στα μεταξύ τους αποτελέσματα. Επιλέχθηκε λοιπόν, η
μεθοδολογία του [8], προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες ενός ηλιακού συστήματος (μειωμένη
ποσότητα καυσίμου, αυξημένο βάρος μπαταριών κτλ). Ακολούθησε επαναληπτική διαδικασία,
κατά την οποία οι συνθήκες πτήσης (π.χ. ταχύτητα) προσαρμόζονταν στο, μειωμένο σε κάθε
βήμα, βάρος του UAV, ορίζοντας έτσι εκ νέου την απαιτούμενη ενέργεια πτήσης. Σημειώνεται ότι
στο τελευταίο βήμα η ποσότητα καυσίμου σε σχέση με ένα συμβατικό αεροσκάφος
υπολογίστηκε μειωμένη κατά 50% για την χρονική περίοδο υπολογισμού (ισημερία).

2.3. ΥΒΡΙΔΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΡΟΩΣΗΣ
Το σύστημα πρόωσης του μη-επανδρωμένου αεροσκάφους θα είναι υβριδικό και θα συνδυάζει
την λειτουργία ηλεκτροκινητήρα και μηχανής εσωτερικής καύσης. Τα πιθανά σενάρια ως προς
την διάταξη των κινητήρων είναι:


Ανεξάρτητη λειτουργία ηλεκτροκινητήρων και μηχανής εσωτερικής καύσης. Κεντρικά
τοποθετείται μια προπέλα η οποία θα παίρνει ισχύ από την μηχανή εσωτερικής καύσης,
ενώ θα υπάρχουν δεξιά και αριστερά δύο (για λόγους συμμετρίας) μικρότερες
συνδεδεμένες με έναν ηλεκτροκινητήρα η κάθε μία.



Συνδυασμένη λειτουργία ηλεκτροκινητήρα και μηχανής εσωτερικής καύσης. Χρήση μίας
προπέλας για την πρόωση του σκάφους. Πιθανοί τρόποι διάταξης (εικόνα 4):
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(α)

o

Σύνδεση των κινητήρων σε σειρά (Series Hybrid System) όπου ο
ηλεκτροκινητήρας δίνει ισχύ στην προπέλα ενώ η μηχανή εσωτερικής καύσης
μέσω μιας γεννήτριας παράγει το απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα (λειτουργία
ηλεκτροκινητήρα/φόρτιση μπαταριών)

o

Συνδυασμένη παροχή ισχύς στην προπέλα με σύνδεση των κινητήρων κατά το
πρότυπο Series/Parallel Hybrid System με χρήση πλανητικού διαφορικού
συστήματος (Power-Split Device). Τον κύριο ρόλο έχει ο ηλεκτροκινητήρας με
συνεισφορά της μηχανής εσωτερικής καύσης στις υψηλές στροφές και στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.
(β)

Εικόνα 4. Παραδείγματα υβριδικών διατάξεων α) μεικτό σύστημα β) σε σειρά.

2.4.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Η επιλογή κατάλληλων φωτοβολταϊκών αποτελεί πολύ σημαντικό κομμάτι στα ηλιακά
αεροσκάφη. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν εκείνα τα φωτοβολταϊκά κύτταρα με τον
καλύτερο συνδυασμό βάρους – απόδοσης ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Η επιστήμη των φωτοβολταϊκών γνωρίζει τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερη άνθηση καθώς
παρατηρείται συνεχής βελτίωση του βαθμού απόδοσης των κυττάρων[15].
Στα πλαίσια του πρώιμου σχεδιασμού του υβριδικού ηλιακού μη-επανδρωμένου αεροσκάφους
επιλέχθηκαν για χρήση κύτταρα μονοκρυσταλλικού πυριτίου (Monocrystalline Silicon) καθώς
τέτοια έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί σε υπάρχουσες εφαρμογές ([11], [16]). Αυτή τη στιγμή
υπάρχουν εμπορικά διαθέσιμα monoSi κύτταρα με βαθμό απόδοσης
και δεδομένης της
αρνητικής εξάρτησης του βαθμού απόδοσης από την θερμοκρασία, στο υψόμετρο πτήσης
) μπορούμε να πετύχουμε ακόμα υψηλότερο βαθμό απόδοσης λόγω της χαμηλότερης
(
θερμοκρασίας (
) [11].
Επίσης, για να μπορέσει να γίνει σωστή εγκατάσταση των κυττάρων στην επιφάνεια της
πτέρυγας θα πρέπει αυτά να έχουν αντοχή στην κάμψη δεδομένου ότι η επιφάνεια τοποθέτησης
τους δεν είναι πλέον επίπεδη αλλά ακολουθεί συγκεκριμένη καμπυλότητα.
Η επιλογή των μπαταριών γίνεται με βάση την ενεργειακή πυκνότητά τους. Οι μπαταρίες με την
μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα που έχουν ως τώρα χρησιμοποιηθεί σε ηλιακό αεροσκάφος
είναι αυτές του Zephyr με ενεργειακή πυκνότητα [4].
Για την βέλτιστη λειτουργία, θα πρέπει στο αεροσκάφος να υπάρχουν μπαταρίες ικανές να
αποθηκεύσουν το πλεόνασμα ενέργειας που δημιουργείται κατά τις μεσημβρινές ώρες όταν και
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η ακτινοβολία βρίσκεται στα μέγιστα επίπεδα. Δεδομένης της ανάγκης το αεροσκάφος να μπορεί
να επιχειρεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η διαστασιολόγηση των μπαταριών θα βασιστεί στο
πλεόνασμα ενέργειας που δημιουργείται κατά το θερινό ηλιοστάσιο (20 – 21 Ιουνίου) αφού τότε
λαμβάνουμε την μεγαλύτερη ποσότητα ηλιακής ακτινοβολίας.

3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Παρακάτω παρουσιάζεται συνοπτικά το υβριδικό ηλιακό UAV. Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται η
εξωτερική γεωμετρία και βασικές διαστάσεις του αεροσκάφους.

Εικόνα 5. Σχέδια του υβριδικού αεροσκάφους, μετά το τέλος του conceptual design.
Το αεροσκάφος που σχεδιάστηκε, ικανοποιεί τις αρχικές απαιτήσεις, όπως αυτές
διαμορφώθηκαν κατά τα πρώτα στάδια της σχεδίασης. Από αεροδυναμικής άποψης, είναι ικανό
να εκτελέσει τις αποστολές που ορίζουν οι απαιτήσεις, ενώ από ενεργειακή σκοπιά, πρόκειται
για καινοτόμο σύστημα, αφού η λειτουργία του στηρίζεται τόσο σε συμβατικές, όσο και σε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Στον πίνακα 1 καταγράφονται συνοπτικά τα χαρακτηριστικά του UAV, ενώ στην εικόνα 6
παρουσιάζονται οι βασικοί αεροδυναμικοί συντελεστές, άνωσης και αντίστασης. Τέλος, στην
εικόνα 7 παρουσιάζεται η κατανομή των πιέσεων στην επιφάνεια του UAV, όπως προέκυψαν
από τους υπολογισμούς CFD.
Πίνακας 1: Τεχνικά Χαρακτηριστικά του υβριδικού UAV
Συνολικό βάρος
Βάρος εξοπλισμού
Βάρος μπαταριών
Υψόμετρο επιχείρησης
Αυτονομία πτήσης
Ταχύτητα πτήσης
Ελάχιστη ταχύτητα (stall)

370 kg
50 kg
45 kg
7,000 m
48 h
80 km/h
30 km/h

Επιφάνεια αναφοράς
Εκπέτασμα
Διάταμα
Μέση αεροδυναμική χορδή
Χορδή στη ρίζα της πτέρυγας
Λόγος εγκλεισμού
Αεροτομή κύριας πτέρυγας

50 m2
31 m
19.22
1.67 m
2.15 m
0.5
FX 63-137

Σημειώνεται ότι στα παρακάτω διαγράμματα γίνεται αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων των
υπολογιστικών προσομοιώσεων με αυτά της θεωρίας, όπου φαίνεται η σχετική ταύτιση των δυο
μεθόδων, όπως προαναφέρθηκε.
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(α)

(β)

Εικόνα 6. Αεροδυναμικοί συντελεστές. α) συντελεστής άντωσης ως συνάρτηση της γωνίας
προσβολής, β) συντελεστής άντωσης ως συνάρτηση του συντελεστή αντίστασης

Εικόνα 7. Κατανομή πιέσεων στην επιφάνεια του αεροσκάφους, για γωνία προσβολής 0ο

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας, αναπτύχθηκε μια διαδικασία πρώιμου σχεδιασμού
ενός υβριδικού ιπτάμενου συστήματος. Παρουσιάστηκαν τα βασικά στάδια της
διαστασιολόγησης, συμπεριλαμβανομένης και της μεθοδολογίας εκτίμησης της ηλιακής
ακτινοβολίας, ενώ έγινε αναφορά στην διάταξη του υβριδικού συστήματος πρόωσης και στην
επιλογή των φωτοβολταϊκών και των μπαταριών. Το εργαλείο που αναπτύχθηκε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για τη διαστασιολόγηση τόσο υβριδικών, όσο και αμιγώς ηλιακών αεροσκαφών.
Κατά την ανάπτυξη της μεθοδολογίας, περισσότερη βαρύτητα δόθηκε στην ενεργειακή
προσέγγιση του προβλήματος, ώστε να αποτιμηθούν τα οφέλη από τη χρήση ΑΠΕ. Πράγματι,
για την περίοδο σχεδιασμού (ισημερία) προκύπτει αξιοσημείωτη εξοικονόμηση καυσίμου (50%).
Ωστόσο, προκειμένου το μοντέλο να γίνει πλήρες, θα πρέπει σε επόμενη φάση να ενσωματωθεί
μια πιο λεπτομερής μέθοδος υπολογισμού του βάρους κατασκευής.
Τέλος, σημαντική παρατήρηση, που απορρέει και από τα αποτελέσματα αυτής της δουλειάς,
είναι ότι στον τομέα των ηλιακών αεροσκαφών υπάρχουν πολύ μεγάλα περιθώρια βελτίωσης,
κυρίως όσον αφορά τα συστήματα δέσμευσης και αποθήκευσης ενέργειας (βελτίωση απόδοσης,
μείωση βάρους κτλ.). Μελλοντικές καινοτομίες στους τομείς αυτούς θα επιτρέψουν καθιερώσουν
την ηλιακή ως μια βασική πηγή ενέργειας τόσο στα μη- όσο και στα επανδρωμένα αεροσκάφη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και αξιολόγησης της
απόδοσης ενός γραμμικού παραβολικού φωτοβολταϊκού/θερμικού συστήματος που έχει τη
δυνατότητα ταυτόχρονης παραγωγής ηλεκτρισμού και θερμού νερού. Η επιφάνεια
παραθύρου του συστήματος είναι ίση με 1.0m2, ενώ η ενεργός επιφάνεια του απορροφητή
είναι ίση με (0.5 x 0.06) m2 και συνεπώς ο γεωμετρικός λόγος συγκέντρωσης του
συστήματος ισούται με 33. Εξετάστηκαν συνολικά δύο παραλλαγές του συστήματος, όπου
στην μεν πρώτη ο απορροφητής αποτελείται από πάνελ ηλιακών κυψελών ενεργού πλάτους
40.0mm και ψυκτική διάταξη που φέρει ευθέα μικρο-κανάλια (Dh=0.966mm), ενώ στη δεύτερη
παραλλαγή του αποροφητή το πάνελ αποτελείται από κυψέλες ενεργού πλάτους 60.0mm και
ψυκτική διάταξη που φέρει κανάλια, η υδραυλική διάμετρος των οποίων μειώνεται με
κλιμακωτό τρόπο κατά το μήκος της διάταξης (Dh,1=7.013mm, Dh,2=3.533mm,
Dh,3=1.064mm). Η οπτική απόδοση του παραβολικού κατόπτρου αξιολογήθηκε πειραματικά
και υπολογιστικά μέσω της μεθόδου «ιχνηλάτησης ακτίνων», ώστε να προσδιοριστεί η
κατανομή της ηλιακής ακτινοβολίας στον απορροφητή και οι οπτικές απώλειες λόγω της
απόκλισης στο σχήμα του πλαισίου από τη γεωμετρική παραβολή. Ο «παράγοντας
αποδοχής» (intercept factor) του απορροφητή υπολογίστηκε ίσος με 0.57. Επιπροσθέτως,
αξιολογήθηκε πειραματικά η απόδοση των ηλιακών κυψελών σε πραγματικές συνθήκες
λειτουργίας και πιο συγκεκριμένα η επίδραση της θερμοκρασίας λειτουργίας στην απόδοσή
τους, ώστε να προσδιορισθεί η παράμετρος θερμοκρασίας (β) των φωτοβολταϊκών πάνελ. Η
απόδοση των ψυκτικών διατάξεων εξετάστηκε με κριτήρια τη θερμική αντίσταση και την
πτώση πίεσης που προκαλούν στο ψυκτικό μέσο. ∆ιαπιστώθηκε ότι η ψύκτρα με ευθέα
κανάλια επιτυγχάνει τιμές της θερμικής αντίστασης έως και 0.0069 Κ/W για παροχή του
ψυκτικού ίση με 40mL/s, οι οποίες είναι χαμηλότερες σε σύγκριση με την αντίστοιχες για την
ψύκτρα με κλιμακωτά κανάλια. Αντιθέτως, η πτώση πίεσης του ψυκτικού στη διάταξη με
κλιμακωτά κανάλια είναι μια τάξη μεγέθους μικρότερη συγκρινόμενη με την αντίστοιχη για την
ψύκτρα με ευθέα κανάλια. Όσον αφορά την απόδοση των ολοκληρωμένων συστημάτων, τα
πειραματικά δεδομένα έδειξαν ότι τόσο το σύστημα με ηλιακές κυψέλες πλάτους 40.0mm και
ψύκτρα με ευθέα κανάλια όσο και το σύστημα με κυψέλες πλάτους 60.0mm και ψύκτρα με
κλιμακωτά κανάλια παρουσιάζουν παρεμφερείς συνολικούς βαθμούς απόδοσης της τάξης
του 50% με ασθενή εξάρτηση από τη θερμοκρασία λειτουργίας.

Λέξεις Κλειδιά: συγκεντρωμένη ηλιακή ακτινοβολία, φωτοβολταικό/θερμικό σύστημα,
συμπαραγωγή, ενεργητική ψύξη, μικρο-κανάλια.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα φωτοβολταϊκά/θερμικά υβριδικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα ταυτόχρονης
παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας και εάν συνδυαστούν με διατάξεις
συγκέντρωσης της ηλιακής ακτινοβολίας μπορούν να επιτύχουν πολύ υψηλούς ολικούς
βαθμούς απόδοσης της τάξης του 60-70%. Οι κυριότερες παράμετροι που επηρεάζουν τη
λειτουργία ενός συγκεντρωτικού φωτοβολταϊκού/θερμικού συστήματος είναι η ένταση της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και η θερμοκρασία των ηλιακών κυψελών [1].
Συνεπώς, κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα για κατάλληλο
σύστημα ψύξης, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία των κυψελών υπό υψηλή συγκέντρωση
ακτινοβολίας, χωρίς να αναπτύσσονται ακραίες θερμοκρασίες στην επιφάνειά τους. Τα
επίπεδα φωτοβολταϊκά/θερμικά συστήματα παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες ως προς τη
λειτουργία και την κατασκευή τους με τους απλούς επίπεδους ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες
με αποτέλεσμα τα τελευταία χρόνια να έχει παρουσιαστεί και αξιολογηθεί ένας σημαντικός
αριθμός πρωτότυπων διατάξεων. Ένα σημαντικός αριθμός πρωτότυπων σχεδίων επίπεδων
φωτοβολταϊκών/θερμικών συστημάτων μπορούν να βρεθούν στα άρθρα των Chow [2] και
Charalambous et al. [3]. Αντιθέτως, όσον αφορά τα γραμμικά συγκεντρωτικά συστήματα,
όπου η κατασκευή παρουσιάζει μεγαλύτερη πολυπλοκότητα, καθώς ο συλλέκτης αποτελείται
από διακριτές επιμέρους συνιστώσες, τα πρωτότυπα σχέδια που έχουν παρουσιαστεί στη
βιβλιογραφία είναι περιορισμένα.
Ο Coventry [4] αξιολόγησε την απόδοση ενός παραβολικού φωτοβολταϊκού/θερμικού
συλλέκτη, όπου η διάταξη απαγωγής θερμότητας (ψύκτρα), επάνω στην οποία είναι
κολλημένες κυψέλες πυριτίου μέσω εποξικής ρητίνης,αποτελείται από μια πλάκα και έναν
αγωγό αλουμινίου με εσωτερικά πτερύγια, ώστε να ενισχύεται η μεταφορά θερμότητας. Το
σύστημα αναφέρεται ότι επιτυγχάνει θερμική και ηλεκτρική απόδοση ίση με 58% και 11%
αντίστοιχα για παροχή του ψυκτικού της τάξης των 40 mL/s. Οι Li et al. [5] αξιολόγησαν
πειραματικά ένα σύστημα με παρόμοια γεωμετρία και σύστημα ψύξης με αυτά που
αναφέρονται στο [4], στο οποίο όμως χρησιμοποιήθηκαν κυψέλες GaAs στον απορροφητή.
Ο μέγιστος συνολικός βαθμός απόδοσης που μετρήθηκε ήταν ίσος με 50.6%. Οι Chemisana
et. al [6] πρότειναν ένα πρωτότυπο σύστημα γραμμικής εστίασης, όπου η ακτινοβολία
συγκεντρώνεται μέσω ενός ακίνητου φακού Fresnel, ενώ η παρακολούθηση του ήλιου
γίνεται μέσω της γραμμικής κίνησης του απορροφητή. Οι Rossell et al. [7] κατασκεύασαν και
αξιολόγησαν ένα σύστημα γραμμικής εστίασης με ανακλαστήρες τύπου Fresnel και
παρακολούθηση του ήλιου σε δύο άξονες. Ένας ορθογωνικός αγωγός εντός του οποίου έρεε
νερό χρησιμοποιήθηκε ως ψυκτική διάταξη. Ο ημερήσιος θερμικός βαθμός απόδοσης του
συστήματος, χωρίς παραγωγή ηλεκτρικής ισχύος, ήταν της τάξης του 60%. Οι Vivar et al. [8]
παρουσίασαν ένα σύστημα γραμμικής εστίασης, όπου συστοιχίες από ανακλαστήρες τύπου
Fresnel συγκεντρώνουν την ηλιακή ακτινοβολία επάνω σε δύο απορροφητές, με την όλη
διάταξη (ανακλαστήρες και απορροφητές) να βρίσκεται εντός προστατευτικού κλωβού με
αποτέλεσμα το σύστημα εξωτερικά να προσομοιάζει έναν επίπεδο συλλέκτη. Απλοί
κυλινδρικοί σωλήνες χρησιμοποιήθηκαν για την ψύξη των κυψελών με νερό. Η μέση
ημερήσια απόδοση του συστήματος μετρήθηκε ίση με 58% ( 50% θερμική – 8% ηλεκτρική).
Τέλος, οι Chaabane et al. [9] κατασκεύασαν ένα σύστημα γραμμικής εστίασης με
ασύμμετρους ανακλαστήρες τύπου «σύνθετης» (compound) παραβολής. Το σύστημα είχε
θερμική και ηλεκτρική απόδοση ίση με 16% και 10%, αντίστοιχα, χρησιμοποιώντας κυψέλες
πυριτίου θερμικά συζευγμένες με έναν ορθογωνικό αγωγό.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διαδικασία σχεδιασμού και πειραματικής
αξιολόγησης ενός πρωτότυπου παραβολικού φωτοβολταϊκού/θερμικού συστήματος, καθώς
και των επιμέρους συνιστωσών του. Αρχικά εξετάζεται η οπτική ποιότητα του συστήματος
συγκέντρωσης και προσδιορίζεται η κατανομή της ακτινοβολίας στην επιφάνεια του
απορροφητή. Στη συνέχεια αξιολογείται η απόδοση των ηλιακών κυψελών και της ψυκτικής
διάταξης. Τέλος, προσδιορίζεται η συνολική απόδοση του ολοκληρωμένου συστήματος.
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Το σύστημα υπό διερεύνηση αποτελείται από τρεις διακριτές συνιστώσες: τη διάταξη
συγκέντρωσης της ακτινοβολίας, τη συστοιχία ηλιακών κυψελών και το ενεργητικό σύστημα
ψύξης (Εικ. 1α). Το υποστηρικτικό πλαίσιο της στοιχειώδους μονάδας (module) του
συστήματος (Εικ. 1β), το οποίο λειτουργεί ως διάταξη συγκέντρωσης της ηλιακής
ακτινοβολίας με χρήση ενός φύλλου ανοδιωμένου αλουμινίου υψηλής ανακλαστικότητας
(95%), έχει ενεργή επιφάνεια παραθύρου ίση με 1.0 m2 και επιτρέπει την παρακολούθηση
της πορείας του ήλιου σε δύο άξονες. Στην εστιακή γραμμή του συστήματος βρίσκονται εντός
θερμικά μονωμένου κλωβού μια συστοιχία (πάνελ) ηλιακών κυψελών σε θερμική σύζευξη με
κατάλληλη συσκευή απαγωγής της πλεονάζουσας θερμότητας (ψύκτρα). Για την προσαγωγή
και απαγωγή του ψυκτικού ρευστού (νερό) από την ψύκτρα σχεδιάστηκαν και
κατασκευάστηκαν ακροφύσια κατάλληλης γεωμετρικής διαμόρφωσης. Η ενεργή επιφάνεια
του απορροφητή είναι ίση με (0.06 x 0.5) m2 και συνεπώς ο γεωμετρικός δείκτης
συγκέντρωσης του συστήματος προκύπτει ίσος με 33. Οι ηλιακές κυψέλες είναι
κατασκευασμένες από πυρίτιο και έχουν ειδική σχεδίαση των μεταλλικών αγωγών στην
ενεργό επιφάνειά τους, ώστε να είναι δυνατή η εκμετάλλευση της υψηλής πυκνότητας
ρεύματος που προκύπτει εξαιτίας της συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας. Για την
πειραματική διερεύνηση του συστήματος, χρησιμοποιήθηκαν δύο ηλιακά πάνελ με κυψέλες
πλάτους 40.0mm και 60.0mm αντίστοιχα, ώστε να αξιολογηθεί η επίδραση της ενεργού
επιφάνειας των κυψελών στην απόδοση του συστήματος. Την ενεργητική ψύξη των κυψελών
επιτελεί μια ψύκτρα ορθογωνικής διατομής κατασκευασμένη από αλουμίνιο, η οποία φέρει
σειρά από κανάλια ορθογωνικής διατομής, εντός των οποίων ρέει νερό. Κατά την
πειραματική διερεύνηση, αξιολογήθηκαν δύο διαμορφώσεις της ψύκτρας, με ευθύγραμμα και
κλιμακωτά κανάλια αντίστοιχα, όπως θα συζητηθεί εκτενέστερα στην παράγραφο 4. Για την
κόλληση της ψύκτρας στο πάνελ χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη θερμοαγώγιμη ρητίνη (k=4.5
W/mK).

Εικόνα 1: Το συγκεντρωτικό φωτοβολταϊκό/θερμικό σύστημα υπό διερεύνηση: (α) Τρισδιάστατο σχέδιο
CAD, (β) πραγματική διάταξη.

3.

ΟΠΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η ποιότητα του γεωμετρικού σχήματος του παραβολικού πλαισίου αξιολογήθηκε μέσω
κατάλληλης μετρητικής διάταξης, η οποία κατασκευάστηκε γι’ αυτό το σκοπό και φέρει
πλέγμα αισθητηρίων (φωτοδιόδων Vishay BPW-34), τα οποία παράγουν συνεχές ρεύμα
ανάλογο της ακτινοβολίας. Μέσω της συγκεκριμένης διάταξης προσδιορίστηκε η
ανομοιομορφία της προσπίπτουσας ακτινοβολίας στην επιφάνεια του απορροφητή καθώς
και ο επιτυγχανόμενος δείκτης συγκέντρωσης. Τα πειραματικά δεδομένα συγκρίθηκαν με
υπολογιστικές προβλέψεις που ελήφθησαν μέσω της μεθόδου ιχνηλάτησης ακτίνων (ray
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tracing). Όσον αφορά τις προσομοιώσεις, εξακριβώθηκε ότι για αριθμό ακτίνων μεγαλύτερο
των 2·106 τα παραγόμενα αποτελέσματα παραμένουν αμετάβλητα.
Η Εικ. 2α παρουσιάζει την εγκάρσια κατανομή στον απορροφητή, όπως προέκυψε από
προσομοίωση για τέλειο παραβολικό ανακλαστήρα, για διάφορες τιμές της κατοπτρικής
ανακλαστικότητας ρspec του κατόπτρου. Όπως αναμενόταν, η μέγιστη ένταση της
συγκεντρωμένης ακτινοβολίας μειώνεται, καθώς η ρspec μειώνεται. Επιπλέον, είναι εμφανές
ότι η ακτινοβολία παρουσιάζει κανονική κατανομή με τη μέγιστη τιμή να εμφανίζεται στο μέσο
του απορροφητή, ανεξαρτήτως της τιμής της κατοπτρικής ανακλαστικότητας. Οι πραγματικές
μετρήσεις όμως έδειξαν ότι η κατανομή της ακτινοβολίας κατά το πλάτος του απορροφητή
παρουσιάζει δύο κορυφές. ∆ιενεργήθηκαν επιπλέον προσομοιώσεις ώστε να εξακριβωθεί τι
είδους παραμόρφωση του ανακλαστήρα οδηγεί σε κατανομή της ακτινοβολίας με τέτοια
μορφή. Όπως φαίνεται και από το ένθετο της Εικ. 2β μια μικρή παραμόρφωση στην κορυφή
της παραβολής, δηλαδή η ύπαρξη ενός μικρού ευθύγραμμου τμήματος S που συνδέει τα
συμμετρικά τμήματα της παραβολής, προκαλεί την ύπαρξη δύο κορυφών στην εγκάρσια
κατανομή της ακτινοβολίας για τιμές του S≥20.0mm, (Εικ. 2β). Η ύπαρξη της συγκεκριμένης
παραμόρφωσης στο πλαίσιο του συστήματος πιθανότατα οφείλεται στο γεγονός ότι τα
μεταλλικά υποστηρίγματα του ανακλαστήρα κατασκευάστηκαν ως ξεχωριστά συμμετρικά
τεμάχια και έπειτα συγκολλήθηκαν μεταξύ τους, ώστε να δημιουργηθεί η παραβολική
γεωμετρία
H Εικ. 2γ παρουσιάζει τη σύγκριση των πειραματικών δεδομένων με τα υπολογιστικά
αποτελέσματα για ρspec=0.50. Η εγκάρσια κατανομή μετρήθηκε σε έξι θέσεις κατά το πλάτος
του απορροφητή (Χ=-30,-15,0,15,30 mm) και σε τρεις θέσεις κατά το μήκος του απορροφητή
(Ζ=125,250,375 mm). Όπως φαίνεται στην Εικ. 2γ, τα πειραματικά σημεία βρίσκονται
ανάμεσα στις κατανομές για S=30.0mm και S=40.0mm και είναι εμφανές ότι υπάρχει μια
περιοχή χαμηλής συγκέντρωσης στο μέσο του απορροφητή. Μία επιπλέον παράμετρος που
έχει σημαντική επίδραση στην κατανομή της ακτινοβολίας είναι η κατακόρυφη μετατόπιση
του απορροφητή σε σχέση με την ακριβή εστιακή γραμμή. Η κατανομή που απεικονίζεται με
κόκκινο χρώμα στην Εικ. 2γ προέκυψε από προσομοίωση για S=30.0mm και μετατόπιση του
απορροφητή κατά 5mm (f’=685mm) από την εστιακή γραμμή, δηλαδή το σφάλμα σε σχέση
με το εστιακό ύψος είναι περίπου ίσο με 0.7%. Μπορεί να παρατηρηθεί ότι το σφάλμα
μετατόπισης του απορροφητή μειώνει τη μέγιστη τιμή της συγκεντρωμένη ακτινοβολίας, ενώ
η καλή συμφωνία με τα πειραματικά δεδομένα καταδεικνύει ότι η συγκεκριμένη πρόβλεψη
είναι αντιπροσωπευτική της πραγματικότητας.
Η διαμήκης κατανομή της συγκεντρωμένης ηλιακής ακτινοβολίας επάνω στον απορροφητή
παρουσιάζεται στην Εικ. 2δ. Η κατανομή μετρήθηκε σε τρεις θέσεις κατά το μήκος του
απορροφητή (Ζ=125,250,375) και στις εγκάρσιες θέσεις Χ όπου λαμβάνει τις μέγιστες τιμές
της (κατ’ αναλογία με τις δύο κορυφές της Εικ. 2γ). Όπως φαίνεται από την Εικ. 2γ, η
μετρούμενη ένταση της συγκεντρωμένης ακτινοβολίας δεν διατηρείται σταθερή κατά το μήκος
του απορροφητή, γεγονός που καταδεικνύει ότι το πλαίσιο παρουσιάζει τρισδιάτατη
παραμόρφωση που οφείλεται σε κατασκευαστικά σφάλματα. Μάλιστα, οι τιμές της
ακτινοβολίας στη δεύτερη κορυφή είναι συστηματικά μικρότερες σε σχέση με την πρώτη. Εν
γένει, θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι τιμές της συγκεντρωμένης ακτινοβολίας παρουσιάζουν
έντονες χωρικές διακυμάνσεις και μικρά σφάλματα όσον αφορά την ευθυγράμμιση και την
ακριβή θέση των αισθητηρίων έχουν σημαντική επίδραση στις μετρούμενες τιμές της
ακτινοβολίας. Σε κάθε περίπτωση τα πειραματικά δεδομένα αποκαλύπτουν ότι η
συγκεντρωμένη ακτινοβολία λαμβάνει τιμές της τάξης των 20-30·103 W/m2. Οι
προσομοιώσεις έδειξαν ότι παρεμφερής συγκέντρωση επιτυγχάνεται για τιμή της
κατοπτρικής ανακλαστικότητας ρspec=0.50 (και S≥20.0mm) και ο «συντελεστής αποδοχής»
(intercept factor) του απορροφητή υπολογίστηκε ίσος με 0.57, δηλαδή μόνο το 57% από την
ηλιακή ακτινοβολία που ανακλάται από τον ανακλαστήρα προσπίπτει στην ενεργή επιφάνεια
του απορροφητή, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό διασκορπίζεται εκτός των ορίων αυτής.
Συνεπώς, η επίδραση των οπτικών απωλειών στην συνολική απόδοση του συστήματος
αναμένεται να είναι σημαντική.

10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

715

Εικόνα 2: Κατανομή της ακτινοβολίας στην επιφάνεια του απορροφητή: (a) Εγκάρσια κατανομή για
γεωμετρική παραβολή, (β) εγκάρσια κατανομή για παραβολή με παραμόρφωση (ρspec=0.95) (γ)
εγκάρσια κατανομή για παραβολή με παραμόρφωση (ρspec=0.50) (δ) διαμήκης κατανομή (ρspec=0.50).

4.

Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ-ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ∆ΙΑΤΑΞΗ

Για τη θερμοϋδραυλική αξιολόγηση του συστήματος ψύξης (τόσο αυτόνομα όσο και ως
μέρος του ολοκληρωμένου συστήματος) χρησιμοποιήθηκε κατάλληλη διάταξη, η οποία
αποτελείται από κλειστό κύκλωμα νερού, το οποίο συνδέεται υδραυλικά με το υπό
αξιολόγηση σύστημα και επιπλέον είναι συζευγμένη (μέσω εναλλακτών θερμότητας) με
κατάλληλη ψυκτική μονάδα, ώστε να είναι εφικτή η ρύθμιση της θερμοκρασίας εισόδου του
ρευστού στο σύστημα. Επιπροσθέτως, όλα τα απαραίτητα για την αξιολόγηση του
ολοκληρωμένου συστήματος φυσικά μεγέθη (περιβαλλοντικές συνθήκες, παροχή ρευστού,
θερμοκρασίες κ.α.) μετρώνται μέσω διακριβωμένων οργάνων (Εικ. 3). Το πάνελ ηλιακών
κυψελών συνδέθηκε με κατάλληλο μεταβαλλόμενο φορτίο (ποτενσιόμετρο ισχύος), ώστε να
προσδιοριστεί το σημείο μεγιστοποίησης της παραγόμενης ισχύος (Maximum Power PointMPP), στο οποίο και λειτουργεί το πάνελ κατά την αξιολόγηση. Τα αναλογικά σήματα των
οργάνων μεταφέρονται, μέσω αναλογο-ψηφιακού μετατροπέα (data logger), σε ηλεκτρονικό
υπολογιστή και καταγράφονται με χρήση κατάλληλου κώδικα, ώστε να είναι δυνατή η
επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων.
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Εικόνα 3: Υδραυλικό κύκλωμα και πειραματική διάταξη για την αξιολόγηση του συστήματος.

Οι αβεβαιότητες των οργάνων που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των διαφόρων
φυσικών μεγεθών συγκεντρώνονται στον Πιν. 1. Για τον προσδιορισμό των αβεβαιοτήτων
των μεγεθών που υπολογίζονται με βάση τα άμεσα μετρούμενα, οι οποίες παρουσιάζονται
στον Πιν. 2, χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία που περιγράφεται από το Moffat [10].
Πίνακας 1: Αβεβαιότητες
μετρούμενων μεγεθών.
Μετρούμενο μέγεθος
U
G [W/m2]
 [m3/s]
V
tot
Ta [K]
Tf [K]
Tw [K]
V [V]
∆p [Pa]
CR
Wa [m]
La [m]

5.

1.41%
1.76%
0.054 K
0.054 K
0.5 K
0.66%
0.02%
8.0%
0.05%
0.20%

Πίνακας 2: Αβεβαιότητες
υπολογιζόμενων μεγεθών.
Υπολογιζόμενο
U
μέγεθος
Aa [m2]
Gb [W/m2]
Q [W]
Rth [K/W]
Ppv
ηth
ηel
ηtot

0.21%
1.99%
0.66%
1.221·10-4 Κ/W
3.17%
2.05%
3.75%

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΨΕΛΩΝ

Η αξιολόγηση των ηλιακών κυψελών έγινε μέσω της έκθεσής τους σε συγκεντρωμένη ηλιακή
ακτινοβολία (χωρίς το σύστημα ψύξης) και την καταγραφή της αποδιδόμενης ισχύος ως
συνάρτηση της θερμοκρασίας λειτουργίας. Η μέτρηση της θερμοκρασίας έγινε με χρήση δύο
θερμοστοιχείων τύπου Τ τα οποία προσκολλήθηκαν στο υπόστρωμα του πάνελ.
Η Εικ. 4 παρουσιάζει της αδιάστατη μεταβολή της ηλεκτρικής ισχύος ως συνάρτηση της
διαφοράς της θερμοκρασίας λειτουργίας του πάνελ ΤPV από τη θερμοκρασία αναφοράς Τref (η
οποία λαμβάνεται ίση με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος) για τα δύο πάνελ που εξετάστηκαν.
Η κλίση της ευθείας αποτελεί την παράμετρο θερμοκρασίας (β), η οποία αποτελεί ένα
χαρακτηριστικό μέγεθος της ποιότητας του πάνελ. Όπως φαίνεται από την Εικ. 4, η επίδραση
της θερμοκρασίας είναι εντονότερη στο πάνελ με κυψέλες πλάτους 40.0mm (Εικ. 4α) σε
σχέση με το αντίστοιχο με κυψέλες πλάτους 60.0mm (Εικ. 4β), καθώς οι αντίστοιχοι
συντελεστές β έχουν τιμές ίσες με 0.00603 Κ-1 και 0.00461 Κ-1. Η χαμηλότερη απόδοση του
πάνελ με τις κυψέλες πλάτους 40.0mm αποδίδεται στην υψηλότερη «αντίσταση σειράς»
(series resistance) που παρουσιάζει, η οποία προκύπτει εξαιτίας των ατελειών στον
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ηλεκτρικό δεσμό ανάμεσα στο υλικό των κυψελών και τους μεταλλικούς αγωγούς στους
οποίους ρέει το παραγόμενο ρεύμα.

Εικόνα 4: Εξαρτηση απόδοσης των ηλιακών κυψελών από τη θερμοκρασία: Πλάτος κυψέλης (α) 40.0
mm και (β) 60.0 mm.

6.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ

∆ύο ψυκτικές διατάξεις συνολικών διαστάσεων 0.5 m x 0. 065 m, οι οποίες απεικονίζονται
στην Εικ. 5, εξετάστηκαν για την ψύξη των φωτοβολταϊκών κυψελών. Η πρώτη εκ των
διατάξεων (Εικ. 5α) φέρει παράλληλα μικρο-κανάλια σταθερής υδραυλικής διαμέτρου
(Dh=0.966mm), ενώ η δεύτερη φέρει κανάλια κλιμακωτά μεταβαλλόμενης υδραυλικής
διαμέτρου (Dh,1=7.013mm, Dh,2=3.533mm, Dh,3=1.064mm), δηλαδή το μήκος της ψύκτρας
χωρίζεται σε τρία τμήματα με αυξανόμενη πυκνότητα καναλιών. Το πλάτος των καναλιών της
διάταξης της εικόνας 5α είναι ίσα με αυτό των καναλιών του 3ου τμήματος της ψύκτρας της
Εικ. 5β, δηλ. αυτού με την πυκνότερη κατανομή πτερυγίων (Wch=0.56 mm). Οι γεωμετρικές
παράμετροι των διατάξεων προέκυψαν με χρήση της μεθόδου πολυ-κριτηριακής
βελτιστοποίησης που περιγράφεται από τους Karathanassis et al. [11].

Εικόνα 5: Ψυκτικές διατάξεις για την απαγωγή της περίσσειας θερμότητας: (α) Ψύκτρα με ευθύγραμμα
κανάλια, (β) ψύκτρα με κλιμακωτά κανάλια.

Η αξιολόγηση των δύο ψυκτικών διατάξεων περιλάμβανε τη μέτρηση της θερμοκρασίας
μετάλλου για θέρμανση μέσω σταθερής θερμορροής, ώστε να προσδιοριστεί η θερμική
αντίσταση (θερμική απόδοση) και τη μέτρηση της πτώσης πίεσης του ψυκτικού διαμέσου
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αυτών (υδροδυναμική απόδοση). Για τον προσδιορισμό της θερμικής αντίστασης
σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε ειδική συσκευή με θερμαντικά σώματα, η οποία
συσφίχθηκε μηχανικά στην εκάστοτε ψύκτρα, έτσι ώστε να είναι δυνατή η παροχή σταθερής
θερμορροής σε αυτή. Για μόνιμες συνθήκες λειτουργίας της ψύκτρας μετρήθηκαν η
θερμοκρασία εισόδου του ψυκτικού ρευστού με χρήση θερμομέτρου Pt100, η θερμοκρασιακή
κατανομή στο στερεό υπόστρωμα της ψύκτρας με χρήση θερμοστοιχείων τύπου Τ και
κατόπιν
η
θερμική
αντίσταση
υπολογίστηκε
σύμφωνα
με
τη
σχέση:

Rth 

Tw,max  T f ,i
Q

(Εξ.1)

όπου Τw,max, Tf,i είναι η μέγιστη θερμοκρασία στο υπόστρωμα της ψύκτρας και η θερμοκρασία
εισόδου του ψυκτικού αντίστοιχα, ενώ Q είναι η θερμική ισχύς που προσδίδεται από τους
θερμαντές. Για τη μέτρηση της πτώσης πίεσης χρησιμοποιήθηκε ψηφιακό διαφορικό
μανόμετρο το οποίο παρενεβλήθη στο υδραυλικό κύκλωμα που περιγράφηκε στην
παράγραφο 3, σε κατάλληλη θέση, ώστε να μετράται η πτώση πίεσης μόνο εξαιτίας της
διέλευσης του ρευστού από την ψυκτική διάταξη.
Όπως απεικονίζεται στην Εικ. 6α η ψύκτρα με τα ευθέα κανάλια (χαρακτηρiζεται με το
σύμβολο FW) επιτυγχάνει χαμηλότερες τιμές της θερμικής αντίστασης, που φτάνουν έως την
τιμή 0.0069 Κ/W για παροχή νερού ίση με 40 mL/s, σε σχέση με την αντίστοιχη με κλιμακωτά
κανάλια (συμβολίζεται με VW), εξαιτίας του μεγαλύτερου αριθμού επιφανειών μεταφοράς
θερμότητας που φέρει. Είναι ενδιαφέρον να παρατηρηθεί, ότι η θερμική αντίσταση της
ψύκτρας με τα κλιμακωτά κανάλια παρουσιάζει αμελητέα εξάρτηση από την παροχή του
ψυκτικού και διατηρείται σχετικά σταθερή με τιμή ελαφρώς μεγαλύτερη των 0.015 Κ/W. Η
χαρακτηριστική αυτή συμπεριφορά οφείλεται στην αλλαγή των συνθηκών ροής και
μεταφοράς θερμότητας εντός της ψύκτρας καθώς μειώνεται η παροχή, από εξαναγκασμένη
σε μεικτή συναγωγή. Όσον αφορα την πτώση πίεσης του ψυκτικού (Εικ. 6β), υπάρχει
γραμμική εξάρτηση από την παροχή και για τις δύο ψυκτικές διατάξεις. Η πτώση πίεσης είναι
μια τάξη μεγέθους μεγαλύτερη στην ψύκτρα με τα ευθέα κανάλια, καθώς η συνεισφορά στη
συνολική πτώση πίεσης των δύο πρώτων τμημάτων με υδραυλικές διαμέτρους Dh,1 και Dh,2
της ψύκτρας με κλιμακωτά κανάλια είναι αμελητέα και συνεπώς η συνολική πτώση πίεσης
οφείλεται στο τρίτο τμήμα μήκους 0.166m με υδραυλική διάμετρο στη μικροκλίμακα.

Εικόνα 6: Απόδοση ψυκτικών διατάξεων: (α) θερμική αντίσταση Rth και (β) πτώση πίεσης ∆p του
ψυκτικού μέσου.

7.

ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ/ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Η απόδοση του συστήματος αξιολογήθηκε για μόνιμες συνθήκες λειτουργίας με βάση τα
πρότυπα που ισχύουν για συγκεντρωτικούς ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες [12,13]. Ο
ηλεκτρικός ηel και ο θερμικός βαθμός απόδοσης ηth του συστήματος προσδιορίστηκαν με
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βάση τις παρακάτω σχέσεις:

 el 

th 

VMPP I MPP
Aa Gb

m c p T f ,out  T f ,in 
Aa Gb

(Εξ. 2)

(Εξ. 3)

όπου είναι VMPP, IMPP είναι η τάση και η ένταση του ρεύματος του πάνελ στο σημείο μέγιστης
 είναι η παροχή του ψυκτικού μέσου ίση με 40mL/s και στις δύο περιπτώσεις, Τf,in,
ισχύος, m
Τf,out η θερμοκρασία του ψυκτικού στην είσοδο και στην έξοδο του συστήματος αντίστοιχα, Αα
η επιφάνεια παραθύρου του ανακλαστήρα και Gb η άμεση ηλιακή ακτινοβολία. Ο συνολικός
βαθμός απόδοσης προκύπτει ως το άθροισμα ηtot=ηel+ηth.

Εικόνα 7: Απόδοση ολοκληρωμένου συστήματος: Ψύκτρα με (α) ευθύγραμμα και (β) κλιμακωτά
κανάλια.

Η Εικ. 7 παρουσιάζει τον ηλεκτρικό, θερμικό και συνολικό βαθμό απόδοσης για τα
συστήματα με διαφορετικούς απορροφητές που εξετάστηκαν. Τα συστήματα ανεξαρτήτως
της διάταξης του απορροφητή επιτυγχάνουν μέγιστο συνολικό βαθμό απόδοσης περίπου ίσο
με 50%. Είναι εμφανές ότι η απόδοση του συστήματος παρουσιάζει ασθενή εξάρτηση από τη
θερμοκρασία του απορροφητή Τpv και καθίσταται με αυτό τον τρόπο εμφανές ότι οι οπτικές
απώλειες αποτελούν με διαφορά το σημαντικότερο μηχανισμό απωλειών του συστήματος.
Το σύστημα που φέρει την ψύκτρα με τα ευθύγραμμα κανάλια (Εικ. 7α) παρουσιάζει ελαφρά
χαμηλότερο συντελεστή θερμικών απωλειών, αλλά η διαφορά βρίσκεται εντός του εύρους
της πειραματικής αβεβαιότητας. Η ηλεκτρική απόδοση του συστήματος με τις κυψέλες
πλάτους 40.0 mm (Εικ. 7β) μετρήθηκε χαμηλότερη σε σχέση με την αντίστοιχη για κυψέλες
πλάτους 60.0 mm λόγω της μικρότερης ενεργού επιφάνειας του πάνελ και συνεπώς της
πρόσπτωσης λιγότερης ηλιακής ακτινοβολίας σε αυτή. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η
παρασιτική ισχύς της αντλίας δεν ελήφθη υπ’ όψιν στο συνολικό βαθμό απόδοσης του
συστήματος, καθώς είναι αμελητέα λόγω του μικρού μήκους του απορροφητή. Εντούτοις, σε
ένα σύστημα με μεγαλύτερο μήκος το οποίο θα είναι ικανό να καλύψει μεγάλο μέρος των
ηλεκτρικών και θερμικών φορτίων, για παράδειγμα, μιας κατοικίας ή ενός ξενοδοχείου, η
παρασιτική ισχύς θα είναι υπολογίσιμη. Επιπροσθέτως, είναι αναγκαίο να τονιστεί ότι το υπό
αξιολόγηση σύστημα, παρότι πρόκειται για πρωτότυπη διάταξη και όχι για εμπορικό προϊόν,
επιτυγχάνει υψηλό ολικό βαθμό απόδοσης σε σχέση με αντίστοιχα συστήματα που έχουν
παρουσιαστεί στη διεθνή βιβλιογραφία. Βελτίωση της ακρίβειας στην κατασκευή του
παραβολικού πλαισίου θα οδηγήσει σε σημαντική αύξηση τόσο του ηλεκτρικού, όσο και του
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συνολικού βαθμού απόδοσης. Αναφορικά με το κόστος του συστήματος, δεν είναι δυνατόν
να γίνει ασφαλής εκτίμηση καθώς το σύστημα απαρτίζεται εξ’ ολοκλήρου από πρωτότυπες
συνιστώσες οι οποίες κατασκευάστηκαν κατά παραγγελία και όχι σε γραμμή παραγωγής.

8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε ένα πρωτότυπο συγκεντρωτικό φωτοβολταϊκό/
θερμικό σύστημα γραμμικής εστίασης. Αρχικά αξιολογήθηκε η οπτική ποιότητα του
ανακλαστήρα και ο παράγοντας αποδοχής του απορροφητή υπολογίστηκε ίσος με 0.57.
Επιπλέον, αξιολογήθηκαν δύο πάνελ ηλιακών κυψελών με ενεργή επιφάνεια (0.04 x 0.5) m2
και (0.06 x 0.5) m2, αντίστοιχα, και οι παράγοντες θερμοκρασίας τους μετρήθηκαν ίσοι με
0.00603 Κ-1 και 0.0046 Κ-1, αντίστοιχα. Αναφορικά με το σύστημα ψύξης, εξετάστηκαν δύο
ψύκτρες με κανάλια σταθερού και κλιμακωτά μεταβαλλόμενου πλάτους, με την ψύκτρα με τα
μικροκανάλια σταθερού πλάτους να επιτυγχάνει χαμηλότερες τιμές της θερμικής αντίστασης
που έφτασαν έως την τιμή των 0.0069K/W για παροχή νερού ίση με 40 mL/s. Αντιθέτως, η
θερμική αντίσταση της ψύκτρας με τα κλιμακωτά κανάλια διατηρείται περίπου σταθερή με
τιμή 0.015 Κ/W, ανεξαρτήτως της παροχής του ψυκτικού μέσου. Επιπλέον, η πτώση πίεσης
που προκαλεί η ψύκτρα με κλιμακωτά κανάλια είνα μια τάξη μεγέθους μικρότερη σε σχέση με
τα σταθερά μικροκανάλια. Τέλος, ο συνολικός βαθμός απόδοσης του ολοκληρωμένου
συστήματος για διαφορετικές ψυκτικές διατάξεις είναι της τάξης του 50% και εμφανίζεται
σχετικά ανεξάρτητος από τη θερμοκρασία λειτουργίας του απορροφητή.
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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Καηά ηα πξνζερή έηε, ε εγθαηεζηεκέλε ηζρύο ησλ θσηνβνιηατθώλ (ΦΒ) αλακέλεηαη λα
απμεζεί πεξαηηέξσ κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθνύ ζπκςεθηζκνύ (net metering). πρλά
όκσο εγείξνληαη εξσηεκαηηθά ζε ζρέζε κε ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο θσηνβνιηατθήο
ειεθηξνπαξαγσγήο ζε ζρέζε κε ην ππάξρνλ ζύζηεκα (θπξίσο από ζπκβαηηθέο πεγέο
ελέξγεηαο).
ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ε αλάιπζε θαη ε αμηνιόγεζε ησλ
θσηνβνιηατθώλ (ΦΒ) κνλάδσλ ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Κξήηε- αμηνπνηώληαο πξαγκαηηθά
δεδνκέλα - κε ζηόρν ηε βηώζηκε αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ησλ ΦΒ, ιακβάλνληαο ππόςε θαη ηελ
επίδξαζε ζην ππάξρνλ δίθηπν από ηε ιεηηνπξγία ησλ ΦΒ πάλσ ζε απηό.
Ζ αμηνιόγεζε απηή γίλεηαη αμηνπνηώληαο ηε κέζνδν ππνινγηζκνύ ηνπ αλεγκέλνπ θόζηνπο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο – ΑΚΖΔ- (Levelized Cost Of Electricity). ηελ έξεπλα απηή
αλαιύνληαη δηάθνξεο νηθνλνκηθέο παξάκεηξνη θαζώο θαη ζρεηηδόκελεο κε ην δίθηπν
κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο. θνπόο κε ηελ βνήζεηα ηεο αλάιπζεο είλαη ν πνζνηηθόο
πξνζδηνξηζκόο ηεο ηζνηηκίαο ζην δίθηπν θαζώο θαη ν ππνινγηζκόο ηεο σθέιεηαο από ηηο
επελδύζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ ΦΒ ζηελ Κξήηε.
Με ηνλ όξν "ηζνηηκία" πξνζδηνξίδεηαη ε αληαγσληζηηθόηεηα ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο
ζε ζρέζε κε άιιεο πεγέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιηζηεί ε εύξπζκε
αλάπηπμε ηνπ θιάδνπ κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο πιαηζίνπ αλάπηπμεο πξνζδηνξηδόκελνπ από ηελ
ακθίδξνκε σθέιεηα πνπ πξνθύπηεη (Παξαγσγνί-Γίθηπν).
ην ηέινο ηεο έξεπλαο δεκηνπξγνύληαη ζελάξηα πνπ ζα αμηνινγνύλ ηα ζπζηήκαηα (ΦΒ) ζε
δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο πάλσ ζην δίθηπν θαζώο θαη ελαιιαθηηθέο πνιηηηθέο πνπ κπνξνύλ
λα ραξαρζνύλ γηα ηε βηώζηκε αλάπηπμή ηνπο.
Λέμεηο Κιεηδηά: Aλεγκέλν Kόζηνο παξαγσγήο Hιεθηξηθήο Eλέξγεηαο, Ηζνηηκία, θσηνβνιηατθά,
ειηαθή ελέξγεηα
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ήκεξα είλαη αδηακθηζβήηεηνο ν ξόινο ησλ Αλαλεώζηκσλ Πεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ), γηα ηελ
παξαγσγή ελέξγεηαο θηιηθήο πξνο ην πεξηβάιινλ. Πιένλ είλαη ηερληθά εθηθηό, βάζεη
ζπγθεθξηκέλσλ ζηόρσλ, ηερλνινγίεο ησλ ΑΠΔ λα ππνθαηαζηήζνπλ ελ κέξεη ή αθόκε εμ
νινθιήξνπ ηηο ππάξρνπζεο ππνδνκέο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο από θαύζηκα.
Ωζηόζν, νη νηθνλνκηθνί θξαγκνί παξακέλνπλ ηα θύξηα εκπόδηα πνπ ζα νδεγήζνπλ ζε
„θνηλσλία βηώζηκεο ελέξγεηαο‟.
ηελ Διιάδα έρνληαο ήδε νινθιεξσζεί έλαο θύθινο έληνλεο κεγέζπλζεο ηνπ αξηζκνύ ησλ
θσηνβνιηατθώλ (ΦΒ) θαη ηνπ ξόινπ ηνπο ζηελ ειεθηξνπαξαγσγή, πξνθύπηνπλ ήδε
εξσηήκαηα γηα ηε βησζηκόηεηα ηνπ ηνκέα, θαη ζπλεπώο ε αλάγθε γηα ηελ δηακόξθσζε κίαο
λέαο ζύλζεηεο πνιηηηθήο, ε νπνία ζα θαηαζηήζεη βηώζηκε ηελ παξάιιειε αλάπηπμε ησλ
εθαξκνγώλ ΑΠΔ θαζώο θαη ηελ αλάγθε ηνπ δηθηύνπ γηα σθέιηκε δηνρέηεπζε πξάζηλεο
ελέξγεηαο.
Ζ νηθνλνκηθή ζθνπηά ελόο ζρεδίνπ παξαγσγήο ελέξγεηαο κπνξεί λα αμηνινγεζεί
ρξεζηκνπνηώληαο κεηξήζεηο, θαζώο θαη νηθνλνκηθνύο δείθηεο αμηνιόγεζεο, όπσο ην
αλεγκέλν θόζηνο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (ΑΚΖΔ). Σν ΑΚΖΔ, είλαη ζπρλά
ρξεζηκνπνηνύκελνο νηθνλνκηθόο ζπληειεζηήο γηα ηε ζύγθξηζε ηεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο από δηαθνξεηηθέο ηερλνινγίεο ή γηα ηελ εμέηαζε ηεο ηζνηηκίαο δηθηύνπ γηα ηηο
αλαδπόκελεο ηερλνινγίεο όπσο απηή ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ παξαγσγήο. Γπζηπρώο απηή ε
κέζνδνο αλάιπζεο ππνζάιπεη θηλδύλνπο θαζόηη πξόθεηηαη γηα απιή κέζνδν αλάιπζεο. Σα
ζελάξηα πνπ δεκηνπξγνύληαη θαζώο θαη νη κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θξίλνπλ ην
βάζνο θαη ην κέγεζνο ηεο αλάιπζεο. Ζ ηδέα ηεο ηζνηηκίαο ηνπ δηθηύνπ γηα ηε ΦΒ ελέξγεηα
αληηπξνζσπεύεη κηα ζύλζεηε ζρέζε κεηαμύ ησλ ηηκώλ ηεο ζπκβαηηθήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
θαη ηεο παξαγόκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία εμαξηάηαη από ην
κέγεζνο, ηνλ πξνκεζεπηή ηα γεσγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά θαζώο θαη πιεζώξα κεηαβιεηώλ
πνπ αθνξνύλ ην ζύζηεκα, αλάινγα κε ηελ αλάιπζε πνπ αθνινπζείηαη.
Σα δηαθνξεηηθά επίπεδα ελζσκάησζεο ηνπ θόζηνπο θαη ε πιεζώξα ππνζέζεσλ ζε δηάθνξεο
ηερλνινγίεο νδεγνύλ ζε δηαθνξεηηθά έμνδα. Δπηπιένλ, ε ηάζε γηα εμάιεηςε πεξηηηώλ
επηβαξύλζεσλ γηα ηνπο θαηαλαισηέο κπνξεί λα ζπγθαιύςνπλ ην πξαγκαηηθό θόζηνο ησλ
ζπκβαηηθώλ ηερλνινγηώλ ζε ζρέζε κε απηό ησλ ΑΠΔ.
ηόρνο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξεπλεηηθήο εξγαζίαο είλαη ν πξνζδηνξηζκόο ηεο
αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο ΦΒ ηερλνινγίαο ζε ζρέζε κε ηε ζπκβαηηθή, θαζώο θαη ε αλάιπζε
ηνπ πιαηζίνπ επελδύζεσλ ζην νπνίν απηή ηελ ζηηγκή βξίζθεηαη ε ΦΒ ηερλνινγία.

1.1. ΑΝΑΚΟΠΗΗ ΑΚΗΔ
Ζ ηηκή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εμαξηάηαη από ην νξηαθό θόζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
πνπ παξάγεηαη από ζπγθεθξηκέλεο κνλάδεο παξαγσγήο θαη παξάιιεια, θαηά θαλόλα, κε
βάζε ηελ αγνξά ελέξγεηαο αιιά θαη δηάθνξα θαλνληζηηθά κέηξα. Όζνλ αθνξά ηελ Διιεληθή
δηαρείξηζε ελέξγεηαο ε ηηκή θαζνξίδεηαη θαηά βάζε από ηελ Οξηαθή Σηκή πζηήκαηνο (ΟΣ),
ηηο δηακνξθώζεηο ηεο αγνξάο κέζσ ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δήηεζεο, αιιά παξάιιεια θαη
από ηα όξηα ηα νπνία κπαίλνπλ ζηελ παξαγσγή από ηξίηνπο (βι. ΦΒ), δειαδή νη εγγπεκέλεο
ηηκέο (ηαξίθεο) νη νπνίεο έρνπλ δεκηνπξγεζεί από ην ππάξρνλ πιαίζην πνπ έρεη εθαξκνζηεί
από ην έηνο 2009 ή ην πιαίζην ελεξγεηαθνύ ζπκςεθηζκνύ πνπ πιένλ αξρίδεη λα εηζρσξεί
ζαλ ππόδεηγκα ζηε ΦΝ αγνξά.
Ζ κεζνδνινγία ηνπ ΑΚΖΔ ρξεζηκνπνηείηαη ζαλ εξγαιείν ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο ή ζηελ
αλάιπζε-ζύγθξηζε γηα ηελ εθηίκεζε ηεο ζρέζεο θόζηνπο – απνηειεζκαηηθόηεηαο
δηαθνξεηηθώλ ηερλνινγηώλ παξαγσγήο ελέξγεηαο. Σν ΑΚΖΔ νπζηαζηηθά πξνζδηνξίδεη ηελ
ηηκή πνπ ζα πξέπεη λα απνδεκησζεί ε παξαγόκελε ελέξγεηα, ώζηε λα απνπιεξώζεη ηνλ
επελδπηή γηα ην ζπλνιηθό ηνπ θόζηνο θαη ππνινγίδεηαη σο ην πειίθν ηνπ θόζηνπο θαζ‟ όιε
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ηελ νηθνλνκηθή δηάξθεηα δσήο ηεο επέλδπζεο (total lifetime expenses) πξνο ηε παξαγσγή
ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο, εθθξαζκέλα ζε όξνπο παξνύζαο αμίαο.
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ΑΚΖΔ ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξνη παξάκεηξνη όπσο ην θόζηνο
εγθαηάζηαζεο, ηα ιεηηνπξγηθά έμνδα, ην πξνεμνθιεηηθό επηηόθην ή επηηόθην αλαγσγήο πνπ
ρξεζηκνπνηείηαη εθόζνλ ε αμηνιόγεζε γίλεηαη σο πξνο ην ζύλνιν ηεο επέλδπζεο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηνλ ξπζκό ππνβάζκηζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ ΦΒ, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ
ζπζηήκαηνο, ηα ηνθνρξενιύζηα.
Αλάινγα κε ην κέγεζνο θαη ην ζηόρν ηεο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηνύληαη θαη άιιεο παξάκεηξνη
όπσο, ν θόξνο εηζνδήκαηνο, ν θόξνο επέλδπζεο, ε ππνιεηκκαηηθή αμία επέλδπζεο θ.α. Ζ
ηηκή απηή αληηζηνηρεί ζηελ ειάρηζηε απνδεθηή ηηµή πώιεζεο ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο,
πξνθεηκέλνπ ε επέλδπζε λα είλαη βηώζηµε.
Ζ ζπγθεθξηκέλε κέζνδνο ζπλήζσο δελ πεξηιακβάλεη θηλδύλνπο πνπ ζπλδένληαη κε ηηο
δηαθνξεηηθέο κεζόδνπο ρξεκαηνδόηεζεο πνπ είλαη δηαζέζηκεο γηα ηηο δηαθνξεηηθέο
ηερλνινγίεο. Γηα παξάδεηγκα ηηο εγγπεκέλεο ηηκέο πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα ηελ
εμαζθάιηζε ηεο ηηκήο πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί γηα ηελ παξαγόκελε ελέξγεηα. ε όιεο ηηο
ηερλνινγίεο ζα πξέπεη λα γίλεηαη ε πξνζπάζεηα γηα ηελ ίδηα νηθνλνκηθή αλάιπζε κε
δηαθνξνπνίεζε ζην θόζηνο, ζηε δηάξθεηα δσήο θαη ζηελ παξαγόκελε ελέξγεηα.
Αλαγλσξίδνληαο όηη ην ΑΚΖΔ είλαη εξγαιείν ζπγθξηηηθήο αμηνιόγεζεο, ππάξρεη κεγάιε
επαηζζεζία ζηηο παξαδνρέο πνπ γίλνληαη, εηδηθά όηαλ πξόθεηηαη γηα κειινληηθή πξόβιεςε
πνιιώλ εηώλ. Έηζη, εάλ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα εμεηάδεη ηηο πξσηνβνπιίεο πνιηηηθήο, νη
ππνζέζεηο ζα πξέπεη λα γίλνληαη αθξηβείο όζν ην δπλαηόλ, κε ηηο αληίζηνηρεο αλαιύζεηο
επαηζζεζίαο θαη αηηηνινγήζεηο. πλήζσο, ην ΑΚΖΔ είλαη ζηαηηθό κέηξν πνπ κνηάδεη κε έλα
ζηηγκηόηππν θαηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο ηηκήο αλά παξαγόκελε ελέξγεηα, ελώ νη πξαγκαηηθέο
ηηκέο ηεο αγνξάο είλαη δπλακηθέο.
Βειηηώζεηο ζην ΑΚΖΔ γηα ηε ΦΒ ελέξγεηα κπνξνύλ λα γίλνπλ όηαλ ιακβάλνληαη ππόςε
ξεαιηζηηθέο ππνζέζεηο, πξαγκαηηθέο ηηκέο ρξεκαηνδόηεζεο, θαζώο θαη πξνζεθηηθή εμέηαζε
ησλ ηερλνινγηώλ παξαγσγήο. Καηαλνώληαο ην πξαγκαηηθό θόζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ηηο
ελεξγεηαθέο πξνδηαγξαθέο κπνξεί λα γίλεη πεξαηηέξσ βειηίσζε [1,2].

1.2. ΣΟ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΓΙΚΣΤΟ ΣΗ ΚΡΗΣΗ
Ζ Κξήηε είλαη ζε έθηαζε ην 4ν κεγαιύηεξν λεζί ηεο Μεζνγείνπ θαη ραξαθηεξίδεηαη από ηελ
πνιύ έληνλε ηνπξηζηηθή δξαζηεξηόηεηα, ζπλεπάγνληαο ηελ ηδηαίηεξε αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο
δήηεζεο. Δλεξγεηαθά πξόθεηηαη γηα απηόλνκν ζύζηεκα, όπνπ θαηά ην κεγαιύηεξν πνζνζηό
ηεο ε ειεθηξνπαξαγσγή ζηεξίδεηαη ζε ζπκβαηηθό δίθηπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
από κνλάδεο πνπ ρξεζηκνπνηνύλ νξπθηά θαύζηκα (ληίδει, καδνύη). Πην ζπγθεθξηκέλα,
πεξηιακβάλεη: 3 ζεξκνειεθηξηθνύο ζηαζκνύο παξαγσγήο ηζρύνο 817 MW, 39 αηνιηθά πάξθα
ηζρύνο 186 MW, ΦΒ πάξθα ηζρύνο 78 MW επηπιένλ 16 ΜW από ην εηδηθό πξόγξακκα
ζηεγώλ) θαη 2 ΤΖ ηζρύνο 0,6 MW [3,4]. Δμαηηίαο ηνπ ηνπξηζηηθνύ ραξαθηήξα ηνπ λεζηνύ,
αθόκε θαη θαηά ηελ πεξίνδν ηεο νηθνλνκηθήο ύθεζεο ηεο Διιάδαο (2009), όηαλ ζην
δηαζπλδεδεκέλν ζύζηεκα παξαηεξείηαη κείσζε ηεο δήηεζεο ζην κε δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν
Κξήηεο αύμεζε 0.5%. Απνηέιεζκα όισλ ησλ παξαπάλσ είλαη ε αλάγθε γηα ελίζρπζε ηνπ
απηόλνκνπ δηθηύνπ ηεο Κξήηεο θαη ε εύξεζε βέιηηζησλ ιύζεσλ γηα ηελ παξαγσγή.

2.

ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ

2.1. ΒΑΙΚΔ ΔΝΝΟΙΔ
ηελ παξνύζα εξεπλεηηθή εξγαζία ε κεζνδνινγία γηα ηνλ πξνζδηνξηζκό
αληαγσληζηηθόηεηαο ησλ θσηνβνιηατθώλ βαζίδεηαη ζε 3 θύξηνπο ππιώλεο:
α) ζηε κεζνδνινγία ππνινγηζκνύ ηνπ ΑΚΖΔ ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ ηεο Κξήηεο
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β) ζηνλ ππνινγηζκό ηεο Ηζνηηκίαο κεηαμύ ζπζηήκαηνο παξαγσγήο θαη Φ/Β ζπζηήκαηνο θαη
ηέινο
γ) ζηνλ ππνινγηζκό σθέιεηαο πνπ πξνθύπηεη ακθίδξνκα κεηαμύ παξαγσγώλ ηεο ΦΒ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη δηθηύνπ δηαλνκήο.
ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ζηόρνο είλαη ε αμηνιόγεζε θαη ε απνζαθήληζε ηεο νξζήο
κεζόδνπ ππνινγηζκνύ ηνπ αλεγκέλνπ θόζηνπο γηα ηε κειέηε ζην απηόλνκν δίθηπν ηεο
Κξήηεο, όπνπ έρεη πινπνηεζεί πεξηνξηζκέλνο αξηζκόο κειεηώλ.
Ο ππνινγηζκόο ηνπ ΑΚΖΔ πξέπεη λα ιακβάλεη ππόςε ην θόζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο
παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ
ζπζηήκαηνο παξέρνληαο θόζηνο εθθξαζκέλν ζε(
). Οη κεηαβιεηέο θαη ηα
δεδνκέλα γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ αλεγκέλνπ θόζηνπο αλαιύνληαη ζε πεξηβάιινλ Microsoft
Office Excel θαη ηειηθά εμάγνληαη ηα ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ Ηζνηηκία κεηαμύ παξαγσγήο θαη
δηθηύνπ.
Ζ γεληθή κέζνδνο ππνινγηζκνύ ινηπόλ κπνξεί λα εθθξαζηεί από ηελ παξαθάησ εμίζσζε:
(1)
Όπνπ CAPEX: Οη θεθαιαηαθέο δαπάλεο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο
OPEX: Οη ιεηηνπξγηθέο δαπάλεο ηνπ ζπζηήκαηνο
EP: Ζ παξαγόκελε ελέξγεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο.
Ζ επηινγή ησλ παξακέηξσλ ζηε κεζνδνινγία γηα ηελ πξνζέγγηζε ηνπ ΑΚΖΔ ζηνρεύεη ζηε
βαζύηεξε αλάιπζε, αιιά θαη ηε κεγαιύηεξε αθξίβεηα ζηνπο ππνινγηζκνύο.
Οη θύξηεο κεηαβιεηέο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ΑΚΖΔ είλαη ην
πξνεμνθιεηηθό επηηόθην (%), ε κέζε ηηκή αγνξάο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε δηάξθεηα δσήο ηνπ
ζπζηήκαηνο (έηε) θαη ε ππνβάζκηζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ
ζπζηήκαηνο(%).
Ζ ηειηθή εμίζσζε πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ ΑΚΖΔ, ε νπνία βαζίδεηαη
ζηελ εμίζσζε (1), ζα είλαη ε εμήο:

(2)
Αλάινγα κε ηνλ ηύπν επέλδπζεο νθείιεηαη λα πξνζηεζεί θαη ε ρξεκαηνδόηεζε θάζε
επέλδπζεο. ηε ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δίδεηαη κέζσ ηνπ ππνινγηζηηθνύ πξνγξάκκαηνο ε
επηινγή ρξεκαηνδόηεζεο ε κε.

2.2. ΔΠΙΛΟΓΗ ΣΤΠΟΤ ΑΚΗΔ
ε γεληθέο γξακκέο ππάξρνπλ ηξία είδε ΑΚΖΔ, ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ ηξόπν κε ηνλ
νπνίν γίλεηαη ε πξνζέγγηζε ησλ κεηαβιεηώλ γηα ηνπο ππνινγηζκνύο:


ην νλνκαζηηθό



ην πξαγκαηηθό



ην πξαγκαηηθό πιεζσξηζηηθό

Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ νλνκαζηηθνύ ΑΚΖΔ ρξεζηκνπνηνύληαη νλνκαζηηθέο ηηκέο ηνπ
θόζηνπο εγθαηάζηαζεο. Αληίζηνηρα, γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πξαγκαηηθνύ ΑΚΖΔ
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ρξεζηκνπνηνύληαη πξαγκαηηθέο ηηκέο (δπλακηθέο), νη νπνίεο αλαθέξνληαη ζε ζεκεξηλέο ηηκέο
θαη ζπλήζσο πξηλ ηε ρξήζε ηνπο έρεη γίλεη αλάιπζε επαηζζεζίαο.
ηνλ πξαγκαηηθό πιεζσξηζηηθό ΑΚΖΔ ρξεζηκνπνηνύληαη παξάιιεια ηηκέο πιεζσξηζκνύ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αγνξά, έηζη ώζηε λα δηακνξθσζεί άπνςε ηόζν γηα ηελ εμέιημε ησλ
ηηκώλ όζν θαη ηε κειινληηθή αμία ηνπ θεθαιαίνπ θαηά ηα ρξόληα κειέηεο.
Ζ ρξήζε κεηαμύ νλνκαζηηθνύ θαη πξαγκαηηθνύ ΑΚΖΔ πνηθίιιεη αλάινγα κε ηνλ ζηόρν θάζε
κειέηεο. Γεληθά ην πξαγκαηηθό ΑΚΖΔ πξνηηκάηαη θπξίσο από θπβεξλήζεηο – θαηαζθεπαζηέο
πνιηηηθώλ, ελώ ην νλνκαζηηθό θπξίσο από επελδπηέο .

2.3. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΙΟΣΙΜΙΑ
Όπσο έρεη ήδε αλαθεξζεί, ε Ηζνηηκία δηθηύνπ ζεσξείηαη θξίζηκν ζεκείν γηα ηελ
απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπ θόζηνπο ηεο ειηαθήο ΦΒ ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ηελ παξαγόκελε
από ζπκβαηηθά κέζα ελέξγεηαο ηνπ δηθηύνπ. Οπζηαζηηθά πξόθεηηαη γηα ηε ράξαμε ηεο
πνιηηηθήο πνπ αθνινπζείηαη γηα ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηεο ΦΒ ελέξγεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ κεηώζεσλ θόζηνπο θαη ηε ζπλνιηθή „πξάζηλε‟ πνιηηηθή πνπ
ρξεηάδεηαη λα αθνινπζεζεί ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ γεληθόηεξα.
Γηα ηελ Ηζνηηκία ζα εμεηαζηνύλ 2 κέζνδνη Ηζνηηκίαο: (α) Γπλακηθή Ηζνηηκία κε
ελζσκαησκέλα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δηθηύνπ θαη (β) Ηζνηηκία θαπζίκνπ
Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο Γπλακηθήο Ηζνηηκίαο ζπγθξίλεηαη ην ΑΚΖΔ κε ηελ ηηκνιόγεζε
νηθηαθήο θαη εκπνξηθήο θαηαλάισζεο, αλάινγα κε ηνλ παξαγσγό θαη ηε ζέζε πνπ βξίζθεηαη
σο πξνο ηελ θαηαλάισζε ηνπ (ινγαξηαζκόο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο).
Γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηεο Ηζνηηκίαο θαπζίκνπ γίλεηαη ε ζύγθξηζε κεηαμύ ηνπ ΑΚΖΔ ησλ ΦΒ
θαη ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο ηνπ δηθηύνπ. Λόγσ ησλ ειιηπώλ δεδνκέλσλ πνπ ππάξρνπλ γηα
ην ΑΚΖΔ ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο κόλν θάπνηα πνηνηηθή ζύγθξηζε κπνξεί λα γίλεη κεηαμύ
ησλ δύν απηώλ πεγώλ. Αμηνπνηήζεθαλ βηβιηνγξαθηθά ζηνηρεία ηηκώλ ηνπ θόζηνπο θαπζίκνπ
ησλ ζπκβαηηθώλ πεγώλ θαη παξάιιεια κε κία αλάιπζε λα δνζεί πνηνηηθή πξόβιεςε ώζηε
λα ππάξμεη εκπεξηζηαησκέλε εξκελεία γηα ηελ Ηζνηηκία θαπζίκνπ [5].

2.4. ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΩΦΔΛΔΙΑ
Οη ππνινγηζκνί ηεο ακθίδξνκεο σθέιεηαο παξαγσγώλ-θαηαλαισηώλ ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο γίλνληαη κε πνζνηηθή ζύγθξηζε ηνπ θνξηίνπ δήηεζεο ηνπ δηθηύνπ δηαλνκήο θαη ηεο
παξαγόκελεο από κε ζπκβαηηθέο κνλάδεο (ΦΒ) θαζώο θαη ηεο ζύγθξηζεο ηνπ ΑΚΖΔ ησλ
ζπκβαηηθώλ κνλάδσλ – κνλάδσλ ΦΒ ειεθηξνπαξαγσγήο ζην δηάζηεκα ζην νπνίν
δηνρεηεύεηαη ε ελέξγεηα απηή ζην δίθηπν δηαλνκήο ελέξγεηαο. Δλ ζπλερεία θαζίζηαηαη δπλαηόο
ν πνζνηηθόο ππνινγηζκόο ηεο σθέιεηαο γηα θάζε παξαγσγό κε ππνινγηζκό ηνπ εζσηεξηθνύ
βαζκνύ απόδνζεο γηα θάζε επέλδπζε ζε ρξνληθό νξίδνληα 20εηίαο ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία
πνπ έρνπλ ζπιιερζεί πνπ αθνξνύλ θόζηνο παξαγσγήο ΦΒ θαη ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο.

3.

ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ

3.1. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΤΠΟΛΟΓΙΜΩΝ ΑΚΗΔ
ύκθσλα κε ηελ εμίζσζε ππνινγηζκώλ (2), ην αλεγκέλν θόζηνο εθθξάδεηαη σο ε Καζαξή
Παξνύζα Αμία (ΚΠΑ) ηνπ θόζηνπο πξνο ηελ ΚΠΑ ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο ηνπ
ζπζηήκαηνο. Οη κεηαβιεηέο εηζαγσγήο γηα ηνπο ππνινγηζκνύο ηνπ ΑΚΖΔ αλαθέξνληαη ζηνλ
παξαθάησ Πίλαθα 1. εκαληηθό γηα ηνπο ππνινγηζκνύο πνπ αθνινπζνύλ:


Οη κεηαβιεηέο πνπ αλαθέξνληαη ζην ζύζηεκα (ειηαθή αθηηλνβνιία, ζπληειεζηήο
απόδνζεο/απνδόκεζεο θαη παξαγόκελε ελέξγεηα), αλαθέξνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ
Κξήηε θαη έρνπλ ζπιιερζεί έπεηηα από πξαγκαηηθέο κεηξήζεηο ηνπ εξγαζηεξίνπ
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αλαλεώζηκσλ θαη βηώζηκσλ ελεξγεηαθώλ ζπζηεκάησλ ηνπ Πνιπηερλείνπ Κξήηεο ηεο
ρνιήο Μεραληθώλ Πεξηβάιινληνο [6]



Οη κεηαβιεηέο πνπ αθνξνύλ ην θόζηνο ηνπ ζπζηήκαηνο αθνξνύλ ηξέρνπζεο ηηκέο
αγνξάο γηα ην έηνο 2014 [7]



Σα ιεηηνπξγηθά έμνδα αληηζηνηρνύλ σο πνζνζηό ζην 1% επί ηνπ νιηθνύ θόζηνπο
εγθαηάζηαζεο



Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ πξαγκαηηθνύ πιεζσξηζηηθνύ ΑΚΖΔ ρξεζηκνπνηείηαη ην
επξσπατθό πνζνζηό πιεζσξηζκνύ πνπ αληηζηνηρεί ζην 1,5% [8].



ην αξρηθό ζελάξην ππνινγηζκώλ ρξεζηκνπνηνύληαη κόλν ίδηα θεθάιαηα
Πίλαθαο 1: Δηζαγόκελεο κεηαβιεηέο
Μεηαβιεηέο ζπζηήκαηνο

Μνλάδεο

Σηκή

Μέγεζνο ζπζηήκαηνο

W

1.000

Ζιηαθή Αθηηλνβνιία

kWh/m2/day

4,3

πληειεζηήο Απόδνζεο

%

17,9

πληειεζηήο Απνδόκεζεο

%

0,50

Υξόλνο δσήο ΦΒ

Έηε

20

Παξαγόκελε Δλέξγεηα

kWh/έηνο

1.569,5

Κόζηνο αλά εγθαηεζηεκέλν Wp

€/Wp

1

Οιηθό θόζηνο εγθαηάζηαζεο

€

1.000

Λεηηνπξγηθά έμνδα

€

Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην

%

4

Δπηηόθην δαλείνπ

%

-

Πεξίνδνο Γαλείνπ

Έηε

-

Κξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε

%

0,00

Κεθάιαην δαλείνπ

€

-

Δηήζηα δόζε δαλείνπ

€

-

ύκθσλα κε ηηο εηζαγόκελεο κεηαβιεηέο ηνπ πίλαθα 1 πξνθύπηεη ε ηηκή ηνπ AKHE (=0,0536
€/kWh) θαη κε ηελ πξνζζήθε ηνπ εηήζηνπ πιεζσξηζκνύ παξνπζηάδεηαη ε εμέιημε ηνπ ΑΚΖΔ
ζηελ δηάξθεηα έξεπλαο (Γηάγξακκα 1).

Γηάγξακκα 1: Γηάγξακκα ππνινγηζκνύ ΑΚΖΔ
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3.2. ΔΙΑΓΩΓΗ ΔΝΑΡΙΩΝ
Γηα ηελ πιεξέζηεξε θαηαλόεζε θαη εθβάζπλζε ζηνλ έιεγρν ηεο αληαγσληζηηθόηεηαο ηεο
ηερλνινγίαο θαη ηεο ηζνηηκίαο γηα ηελ Κξήηε δεκηνπξγνύληαη ζελάξηα ζηα νπνία κειεηάηαη ε
ζπκπεξηθνξά ηεο ηηκήο ηνπ ΑΚΖΔ αιιά θαη παξάιιεια κειεηάηαη θαη ε σθέιεηα ζε
παξαγσγνύο γηα ηελ ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ.
Σα ζελάξηα απηά παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 2.
Πίλαθαο 2: ελάξηα θαη κεηαβιεηέο
ενάρια
Μεηαβληηές ζσζηήμαηος

Αρτικό

1ο

2ο

3ο

4ο

5ο

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

Ζιηαθή Αθηηλνβνιία (kWh/m /εκέξα)

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

4,3

Μέγεζνο ζπζηήκαηνο (W)
2

πληειεζηήο Απόδνζεο (%)

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

17,9

πληειεζηήο Απνδόκεζεο (%)

0,5

0,5

0,5%

0,5%

0,5

0,5

Υξόλνο δσήο ΦΒ (Έηε)

20

20

20

20

20

20

Παξαγόκελε Δλέξγεηα (kWh/ Έηνο)

1.569,5 1.569,5 1.569,5 1.569,5 1.569,5 1569,5

Κόζηνο αλά εγθαηεζηεκέλν Wp
(€/Wp)

1

1

1

1

1

1

Οιηθό θόζηνο εγθαηάζηαζεο (€)

1.000

1.000

1.000

1.000

1.000

752

Λεηηνπξγηθά έμνδα (€)

18

18

18

18

18

7,52

Πξνεμνθιεηηθό επηηόθην (%)

4

4

4

4

4

4

Δπηηόθην δαλείνπ (%)

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

7,0

Πεξίνδνο Γαλείνπ (Έηε)

15

15

15

15

15

15

Κξαηηθή ρξεκαηνδόηεζε (%)

0,0

0,0

20,0

0,0

0,0

0,0

Κεθάιαην δαλείνπ (€)

0

540

540

0

0

0

Δηήζηα δόζε δαλείνπ (€)

0

68

68

0

0

0

Σα ζελάξηα πνπ δηακνξθώζεθαλ είλαη:


ενάριο 1ο: Γάλεην ζε πνζνζηό 30% θαη πεξίνδν απνπιεξσκήο 15 έηε



ενάριο 2ο: Πνζνζηό δαλείνπ 30% θαη θξαηηθή επηδόηεζε 20% (ζελάξην επηδόηεζεο ζε
ελεξγεηαθό ζπκςεθηζκό)



ενάριο 3ο: (ζελάξην σθέιεηαο): Μεηαβνιή ηηκώλ πώιεζεο ελέξγεηαο δηθηύνπ 3%



ενάριο 4ο: (ζελάξην σθέιεηαο): πκςεθηζκόο ζε πνζνζηό 40% επί ηεο δηαθνξάο ηεο
ηειηθήο ηηκήο θηινβαηώξαο ζηνλ θαηαλαισηή, 2,5% αύμεζε θαηά έηνο ζηελ νηθηαθή
ρξέσζε θαη 2% ζηελ εκπνξηθή ρξέσζε (ηηκή ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ξπζκηδόκελσλ
ρξεώζεσλ δηθηύνπ: 0,185 €/kWh)



ενάριο 5ο: Δθαξκνγή εκπνξίαο δηθαησκάησλ αεξίσλ εθπνκπώλ (CO2)

3.3. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΙΟΣΙΜΙΑ
Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο δπλακηθήο ηζνηηκίαο κε ελζσκαησκέλα ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ
δηθηύνπ εμεηάδεηαη ην ζεκείν ζην νπνίν ν παξαγσγόο σθειείηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηηκνιόγεζε
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ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιώλεη από ην δίθηπν δηαλνκήο. Πξόθεηηαη γηα ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ
ηεο ΦΒ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ηεο ζπκβαηηθήο ελέξγεηαο
ηνπ δηθηύνπ. Βάζεη ησλ πξαγκαηηθώλ ηηκώλ ηεο εηαηξίαο ΓΔΖ ΑΔ επηιέγνληαη νη εμήο ηηκέο [9]


Σηκή νηθηαθήο θαηαλάισζεο: 0,125 €/kWh



Σηκή εκπνξηθήο θαηαλάισζεο: 0,060 €/kWh

Δπίζεο γηα ηνπο ππνινγηζκνύο νξίδεηαη κία εηήζηα αύμεζε ησλ ηηκώλ 2,5 %.
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη ην Γηάγξακκα 2 γηα ηελ εμέηαζε ηεο Ηζνηηκίαο.

Γηάγξακκα 2: Γηάγξακκα δπλακηθήο ηζνηηκίαο
Καηά ηνλ ππνινγηζκό ηεο Ηζνηηκίαο θαπζίκνπ ζπγθξίλνληαη ηα ΑΚΖΔ ησλ ΦΒ θαη ηεο
ζπκβαηηθήο παξαγσγήο. Σα ζηνηρεία ηνπ θόζηνπο θαπζίκνπ ηεο ζπκβαηηθήο παξαγσγήο
Κξήηεο ζπιιέρζεθαλ από ηνλ Γηαρεηξηζηή Διιεληθνύ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο
Δλέξγεηαο (ΓΔΓΓΖΔ ΑΔ) θαη αθνξνύλ θαη ηηο ηξεηο ππάξρνπζεο κνλάδεο ληίδει-καδνύη ηνπ
λεζηνύ. Γηα ηελ πξόβιεςε ηεο ηηκήο θαπζίκνπ ζεσξείηαη αύμεζε 1% θαηά έηνο ζύκθσλα κε
ηελ κεηαβνιή ηεο αγνξάο πεηξειαίνπ. Γηα ηελ εμέιημε ηηκήο ηνπ ΑΚΖΔ ζεσξείηαη πηώζε ηεο
ηάμεσο ηνπ 1% θαηά έηνο ζηελ αγνξά.
Βάζεη ηεο εμέιημεο ηνπ ΑΚΖΔ θαη ηνπ θόζηνπο θαπζίκνπ δεκηνπξγείηαη ην Γηάγξακκα 3.

Γηάγξακκα 3: Γηάγξακκα ειέγρνπ ηζνηηκίαο θαπζίκνπ
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3.4. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ ΩΦΔΛΔΙΑ ΜΔ ΒΑΗ ΣΟΝ ΔΒΑ
Με βάζε ην λόκν 4203/2013 θαη ην λόκν 4254/2014 εηζάγεηαη ζηελ Διιάδα ην ζύζηεκα
ελεξγεηαθνύ ζπκςεθηζκνύ. ην ππόδεηγκα απηό ν παξαγσγόο νπζηαζηηθά θαιύπηεη ηηο
ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο θαη ε σθέιεηά ηνπ πξνθύπηεη κε βάζε ηελ ηηκνιόγεζε ηεο
θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο πνπ ζπκςεθίδεηαη από ην δίθηπν. Σν αξρηθό ζελάξην
ππνινγηζκώλ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξαδνρέο: α) ν παξαγσγόο θαιύπηεη πιήξσο ηηο
ελεξγεηαθέο ηνπ αλάγθεο, β) ν ζπκςεθηζκόο γίλεηαη βάζε ηεο ηηκήο ελέξγεηαο ρσξίο ηηο
όπνηεο ξπζκηδόκελεο ρξεώζεηο ηνπ ινγαξηαζκνύ ηεο ΓΔΖ (ΤΚΟ-ΔΣΜΔΑΡ), γ) Οη ρξεώζεηο
είλαη ίδηεο κε απηέο ησλ ππνινγηζκώλ γηα ηελ ηζνηηκία θαη δ) ν ΔΒΑ ππνινγίδεηαη γηα ζύλνιν
επέλδπζεο 20 εηώλ ζύκθσλα κε ηελ εμέιημε ηηκώλ ζε ΑΚΖΔ θαη ρξέσζε ελέξγεηαο.
ύκθσλα κε ην ΑΚΖΔ θαη ηηο ρξεώζεηο ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο πξνθύπηεη ην
Γηάγξακκα 4 πνπ αθνξά ην έηνο πνπ ζα μεθηλήζεη ε επέλδπζε κε βάζε ην αξρηθό αιιά θαη ηα
ζελάξηα πνπ δεκηνπξγήζεθαλ.

Γηάγξακκα 4: Γηάγξακκα ΔΒΑ ζελαξίνπ ππνινγηζκώλ

4.

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

ύκθσλα κε ηελ αλσηέξσ αλάιπζε ζπκπεξαίλνληαη θπξίσο :
1.

Όζνλ αθνξά ηελ Ηζνηηκία:



Ζ ΦΒ ηερλνινγία ειεθηξνπαξαγσγήο ζηελ Κξήηε είλαη αηζζεηά αληαγσληζηηθή ζε
ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή ηερλνινγία, επεηδή ζε όια ηα ζελάξηα, ηα νπνία έρνπλ
δεκηνπξγεζεί κε πνιύ ζπληεξεηηθέο κεηαβιεηέο, ε ηηκή ηνπ ΑΚΖΔ ηεο ΦΒ
ειεθηξνπαξαγσγήο είλαη εκθαλώο ρακειόηεξε από ηελ ηηκή πώιεζεο ηεο ζπκβαηηθήο
ελέξγεηαο αιιά θπξίσο ηνπ θόζηνπο θαπζίκνπ ηεο παξαγσγήο ησλ ζπκβαηηθώλ
κνλάδσλ παξαγσγήο (ληίδει-καδνύη) ηεο Κξήηεο.



Παξόηη ζηα δηάθνξα ζελάξηα αιιάδεη ην θόζηνο, ιόγσ ηεο πςειήο απόδνζεο ησλ ΦΒ
ζηελ Κξήηε δελ παξνπζηάδεη κεγάιεο απνθιίζεηο ην ΑΚΖΔ, πξάγκα πνπ καο δείρλεη όηη
αλ δελ ππάξμεη πνιύ ζεκαληηθή αύμεζε ζηελ ηηκή ησλ ΦΒ ζπζηεκάησλ ε ΦΒ
ηερλνινγία ζα είλαη γηα πάληα αληαγσληζηηθή ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή όζνλ αθνξά
ην δίθηπν ηεο Κξήηεο.



Πιένλ βάζεη ησλ απνηειεζκάησλ είλαη εύθνιν λα θξηζεί όηη ζε ζρέζε κε ηηο ζπκβαηηθέο
κνλάδεο ηεο Κξήηεο νη ΦΒ κνλάδεο είλαη ζαθώο πην „θαζαξέο‟ θαη πνιύ πην
ζπκθέξνπζεο νηθνλνκηθά.
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Όζνλ αθνξά ηνλ ΔΒΑ:

Γηα ην ππόδεηγκα ελεξγεηαθνύ ζπκςεθηζκνύ νη ηηκέο ηνπ ΔΒΑ είλαη αξθεηά πςειέο
απνηειώληαο ζεηηθά νηθνλνκηθή επηινγή. Σν ζπγθεθξηκέλν ππόδεηγκα δελ ζηνρεύεη ζηελ
πώιεζε ηεο παξαγόκελεο ελέξγεηαο, αιιά ζην ζπλδπαζκό παξαγσγήο θαη
ηδηνθαηαλάισζεο1. Καη απηό γηαηί θαη ν ζηόρνο θάζε παξαγσγνύ είλαη λα θαιύςεη ηελ
θαηαλάισζε ελέξγεηαο κε ΦΒ παξαγσγή, ε νπνία γηα ζύζηεκα ζηελ Κξήηε είλαη παξάιιεια
θαη ρακεινύ θόζηνπο ζηελ παξαγσγή, αιιά θαη πεξηβαιινληηθά σθέιηκε ζε ζρέζε κε ηελ
ζπκβαηηθή παξαγσγή από θαύζηκα. Με βάζε ινηπόλ όια ηα παξαπάλσ πξνθύπηεη όηη ήδε ε
ΦΒ ηερλνινγία είλαη αληαγσληζηηθή ζην ζύλνιό ηεο ζε ζρέζε κε ηελ ζπκβαηηθή θαη όηη ν
ηνκέαο ηεο ΦΒ ελέξγεηαο είλαη ήδε ώξηκνο ρσξίο επηδνηήζεηο ζηα λέα ζπζηήκαηα. Ζ ειηαθή
ελέξγεηα ηείλεη λα κεηαβιεζεί από „ελαιιαθηηθή πεγή‟ ζε πξαγκαηηθά αληαγσληζηηθή κνξθή
ελέξγεηαο, αξθεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ δηάθνξα θαλνληζηηθά κέηξα σο πξνο ηελ πεξαηηέξσ
αλάπηπμε ηεο ηερλνινγίαο κε γλώκνλα ηελ ξύζκηζε ηεο δήηεζεο.
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ΗΛΙΑΚΟ ΣΡΙΣΡΟΥΟ ΟΥΗΜΑ
Φ.Α. Κοστελιέρης
Τκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ, Πνιπηερληθή Σρνιή,
Παλεπηζηήκην Παηξώλ, Σεθέξε 2, 30100 Αγξίλην, E-mail: fcoutelieris@upatras.gr

ΠΔΡΙΛΗΦΗ
Σηελ εξγαζία απηή αλαπηύρζεθε έλα ειεθηξνθίλεην όρεκα κεδεληθώλ ξύπσλ ην νπνίν
ρξεζηκνπνηεί θσηνβνιηατθά (Φ/Β) ζηνηρεία. Τν όρεκα ζρεδηάζηεθε σο ηξίθπθιν πξνθεηκέλνπ
λα ππάξμεη ν απαξαίηεηνο ρώξνο γηα ηα Φ/Β, ελώ ν ειεθηξνθηλεηήξαο ηνπνζεηήζεθε ζηνλ
εκπξόζζην άμνλα (FWD). Σε αληίζεζε κε ηα αληίζηνηρα εκπνξηθά ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα, ην
όρεκα απηό θνξηίδεη ηελ ζπζηνηρία ησλ κπαηαξηώλ ηνπ απνθιεηζηηθά από ηνλ ήιην κέζσ ηνλ
Φ/Β ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηε ε ζύλδεζή ηνπ κε ην δίθηπν, επηηπγράλνληαο έηζη ραξαθηήξα
πιήξσο θηιηθό πξνο ην πεξηβάιινλ. Καηαζθεπάζηεθαλ δπν δηαθνξεηηθέο εθδνρέο ηνπ
νρήκαηνο, πξνθεηκέλνπ λα ππάξρεη δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο: ε πξώηε από βηνκεραληθό
ράιπβα εθνδηάζηεθε κε έλα hub motor 36VDC/500W, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη από κηα
ζπζηνηρία 3 κπαηαξηώλ 12V/18Ah ζπλδεδεκέλσλ ελ ζεηξά. Δπίζεο, θαηαζθεπάζηεθε έλαο
πξσηόηππνο πίζσ άμνλαο κε ειεύζεξν δηαθνξηθό, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί αμηόινγε θαη
αζθαιήο νδηθή ζπκπεξηθνξά, δεδνκέλσλ ησλ επηδόζεσλ ηνπ νρήκαηνο. Ζ δεύηεξε, επίζεο
πξνζζηνθίλεηε, εθδνρή εθνδηάζηεθε κε έλα hub motor 24VDC/500W, ην νπνίν ηξνθνδνηείηαη
από κηα ζπζηνηρία 2 κπαηαξηώλ 12V/18Ah ζπλδεδεκέλσλ ελ ζεηξά. Σηελ εθδνρή απηή
θαηαξγήζεθε ν πίζσ άμνλαο θαη αληηθαηαζηάζεθε από αλεμάξηεηε αλάξηεζε κε ςαιίδηα θαη
ακνξηηζέξ κε νκόθεληξα ζπεηξνεηδή ειαηήξηα. Καη νη δύν εθδνρέο εθνδηάζηεθαλ κε ειεθηξηθό
θξέλν εκπξόο θαη δηπιά κεραληθά δηζθόθξελα πίζσ. Ο έιεγρνο ησλ νρεκάησλ ζην δξόκν
έγηλε ζηε βάζε ηξηώλ δηαθνξεηηθώλ πξνηύπσλ ρξήζεο: (α) αδηάθνπε ιεηηνπξγία ζε κέγηζηε
δπλαηή ηαρύηεηα, (β) ηππηθή αζηηθή ρξήζε θαη (γ) ηππηθή κεηαθίλεζε εξγαδόκελνπ. Σε όιεο
ηηο πεξηπηώζεηο θαη αλεμαξηήησο ηεο ειηνθάλεηαο, ε απόδνζε θαη ησλ δπν εθδνρώλ ηνπ
νρήκαηνο ππήξμε θαιή. Δηδηθά ε εθδνρή ησλ 24V θαηάθεξε λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ησλ
ζπγθεθξηκέλσλ πξνηύπσλ ρξήζεο κε απόιπηε επηηπρία, απνδεηθλύνληαο έηζη όηη ρξήζε ηνπ
δηθηύνπ δελ είλαη απαξαίηεηε γηα αζηηθέο κεηαθηλήζεηο κε ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα.
Λέμεηο Κιεηδηά: Ζιεθηξηθό όρεκα, Μεδεληθή εθπνκπή ξύπσλ, Ζιηαθή ελέξγεηα, Τξίθπθιν
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΙΑΓΧΓΗ

Οη κεηαθηλήζεηο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο βαζίδνληαη ζε θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαύζεο πνπ
ρξεζηκνπνηνύλ κε αλαλεώζηκα νξπθηά θαύζηκα θαη εθιύνπλ ζεκαληηθή πνζόηεηα ξύπσλ [1].
Μηα ελαιιαθηηθή ιύζε ζηελ θαηεύζπλζε ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπώλ είλαη ηα ειεθηξηθά
νρήκαηα (EV), ηα νπνία πινπνηήζεθαλ από ηηο απαξρέο ηεο απηνθίλεζεο θαη δηαηίζεληαη
εκπνξηθά από ηελ δεθαεηία ηνπ 1930. Γηα έλα κεγάιν δηάζηεκα ν ηνκέαο απηόο ηεο
απηνθίλεζεο είρε παξακειεζεί, πιελ όκσο αλαδσνγνλήζεθε ην ελδηαθέξνλ ηεο
επηζηεκνληθήο θνηλόηεηαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ηελ «ηξίηε ειηθία» ησλ ειεθηξηθώλ
νρεκάησλ πνπ από ην 2010 μαλά παξάγνληαη καδηθά [2]. Τα πθηζηάκελα EV δελ είλαη ζηελ
πξαγκαηηθόηεηα «νρήκαηα κεδεληθώλ ξύπσλ» αιιά «νρήκαηα πνπ ξππαίλνπλ θάπνπ
αιινύ», δεδνκέλνπ όηη ρξεζηκνπνηνύληαη ξππνγόλεο θαη ελδερνκέλσο επηθίλδπλεο
ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θόξηηζε ησλ
κπαηαξηώλ ηνπο [3].
Τν 1983 έλα όρεκα κε θσηνβνιηατθά ζηνηρεία (Φ/Β) δηέζρηζε ηελ Απζηξαιηαλή ελδνρώξα,
απνδεηθλύνληαο όηη ηα ειηαθά νρήκαηα κπνξνύλ λα είλαη αμηόπηζηε επηινγή όηαλ δελ ππάξρεη
δηαζέζηκν δίθηπν [4]. Σηε ζπλέρεηα ηα ειηαθά νρήκαηα έγηλαλ πην δεκνθηιή κέζσ ηεο
αθαδεκατθήο έξεπλαο, ησλ αγώλσλ νηθνλνκίαο (ειάρηζηεο θαηαλάισζεο) θαη ηειηθά κέζσ
ησλ κεγάισλ θαηαζθεπαζηώλ νρεκάησλ [5, 6]. Γπζηπρώο ε εθαξκνγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο
ζε νρήκαηα αληηκεησπίδεη ζεκαληηθέο δπζθνιίεο θπξίσο νηθνλνκηθήο αιιά θαη ηερλνινγηθήο
θύζεσο, νη νπνίεο είλαη επηπιένλ ησλ ζπλήζσλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ γεληθά ζηα
ειεθηξηθά νρήκαηα (κπαηαξίεο, κεηάδνζε, θιπ.). Έρνπλ γίλεη βέβαηα ζεκαληηθέο
πξνζπάζεηεο γηα ηελ επίιπζε ησλ πξνβιεκάησλ απηώλ [7, 8]. Ζ παξνύζα εξγαζία εζηηάδεη
ζηε δεκηνπξγία ελόο ειηαθνύ νρήκαηνο θαζεκεξηλήο ρξήζεο ζε αληίζεζε κε ηηο πεξηζζόηεξεο
ζρεηηθέο εξγαζίεο πνπ αθνξνύλ ζε ειηαθά νρήκαηα επίδεημεο ή αγώλσλ νηθνλνκίαο [9, 10].

2.

ΤΛΙΚΑ & ΜΔΘΟΓΟΙ

2.1. ΓΔΝΙΚΑ
Ζ θεληξηθή ηδέα ηεο παξνύζαο εξγαζίαο είλαη ε ζρεδίαζε θαη ε πινπνίεζε ελόο νρήκαηνο
κεδεληθώλ ξύπσλ πνπ λα ρξεζηκνπνηεί Φ/Β γηα λα θνξηίδεη ηηο κπαηαξίεο πνπ ηξνθνδνηνύλ
ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα πνπ ην θηλεί. Τν όρεκα ζρεδηάζηεθε λα είλαη ηξίθπθιν πξνθεηκέλνπ λα
εμαζθαιηζηεί ν απαηηνύκελνο ρώξνο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ησλ Φ/Β, δηάηαμε πνπ είλαη αξθεηά
θνηλή ζε Αζηαηηθέο θπξίσο ρώξεο όπνπ κεγάιν πιήζνο από ηξίθπθια κε θηλεηήξεο
εζσηεξηθήο θαύζεο ρξεζηκνπνηνύληαη θπξίσο σο ειαθξά θνξηεγά, απμάλνληαο ζεκαληηθά
ηνπο εθιπόκελνπο ξύπνπο ιόγσ παξσρεκέλεο ηερλνινγίαο θαη πιεκκεινύο ζπληήξεζεο
[11]. Δπηιέρζεθε λα ηνπνζεηεζεί ν θηλεηήξαο ζηνλ εκπξόζζην ηξνρό (FWD), επηηξέπνληαο
έηζη ηελ ηαπηόρξνλε ρξήζε θηλεηήξα θαη πεληάι, όπνηε απηό είλαη απαξαίηεην.
Πξνθεηκέλνπ λα ειεγρζεί ε ζεκαζία ηεο ηάζεο ιεηηνπξγίαο σο παξακέηξνπ ηεο απόδνζεο
ηνπ νρήκαηνο, πινπνηήζεθαλ δπν δηαηάμεηο, κηα κε 36V θαη κηα 24V. Πέξαλ ηεο ηάζεο, νη
δηαθνξέο κεηαμύ ηνπο εζηηάδνληαη ζηνλ ρώξν πνπ απαηηείηαη γηα ηα Φ/Β (δει. ζηηο δηαζηάζεηο
θαη ην βάξνο ηνπ νρήκαηνο) θαη ζηε δηάηαμε ηηο πίζσ αλάξηεζεο. Πξνθαλώο,
αθνινπζήζεθαλ θαη ζηηο δπν δηαηάμεηο όιεο νη ζρεδηαζηηθέο αξρέο πνπ παξνπζηάζηεθαλ πην
πάλσ.

2.2.

ΓΙΑΣΑΞΗ Νο 1: ΣΡΙΚΤΚΛΟ ΜΔ ΠΙΧ ΑΞΟΝΑ

Ζ πξώηε δηάηαμε παξνπζηάδεηαη ζηελ Δηθ. 1 ελώ ηα ηερληθά ηεο ραξαθηεξηζηηθά εκθαλίδνληαη
ζηελ πξώηε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 1. Τν πιαίζην θαηαζθεπάζηεθε από ραιύβδηλν ζσιήλα 1/2'',
ελώ ηα Φ/Β ηνπνζεηήζεθαλ ζην πςειόηεξν δπλαηό ζεκεία κε ηελ θαιύηεξε εθηθηή γσλία θαη
νη κπαηαξίεο ζην ρακειόηεξν εθηθηό ζεκείν, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξεζεί ρακειά ην θέληξν
βάξνπο ηνπ νρήκαηνο.
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Δηθόλα 1: Ζ πξώηε δηάηαμε ηνπ ειηαθνύ ηξηθύθινπ
Πίλαθαο 1: Λεηηνπξγηθά ραξαθηεξηζηηθά
1ε δηάηαμε

2ε δηάηαμε

Ηζρύο (W)

500

500

Μπαηαξίεο (-)

3x12 V / 18 Ah / Pb

2x12 V / 18 Ah / Pb

Φ/Β

3x12 V / 45 W /
Polycrystalline silicon

2x12 V / 45 W /
Polycrystalline silicon

Μήθνο (cm)

255

303

Πιάηνο (cm)

110

84

Ύςνο (cm)

108

102

Απόζηαζε από έδαθνο (cm)

18.5

30

Βάξνο (kg)

82.5

60.5

Έλα από ηα πιένλ θξίζηκα ζεκεία ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο ήηαλ ν πίζσ άμνλαο, ν
νπνίνο είλαη ηειείσο δηαθνξεηηθόο από ηνπο ζπλήζσο ρξεζηκνπνηνύκελνπο ζηα ηξίθπθια ηνπ
εκπνξίνπ. Γεδνκέλνπ όηη νη δπν πίζσ ηξνρνί ζα πξέπεη λα κπνξνύλ λα πεξηζηξέθνληαη κε
δηαθνξεηηθέο κεηαμύ ηνπο ηαρύηεηεο, θαηαζθεπάζηεθαλ δπν εκηαμόληα, ηα νπνία
ηνπνζεηήζεθαλ ζε δπν ζηαζεξά έδξαλα κόληκα ζπλδεδεκέλα κεηαμύ ηνπο, ελώ
επζπγξακκίδνληαη κέζσ ελόο ελδηάκεζνπ πεξηζηξεθόκελνπ ζηνηρείνπ (βι Δηθ. 2). Ζ δηάηαμε
απηή παξνπζηάδεη απμεκέλν βάξνο ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ηξίθπθια, νπόηε θξίζεθε
απαξαίηεηε ε ηνπνζέηεζε δηπιώλ δηζθόθξελσλ, ελώ ηνπνζεηήζεθε εθεί θαη ην θηβώηην ησλ 7
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ηαρπηήησλ. Όια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία είλαη πξσηόηππα θαη δελ απαληώληαη ζε άιια
εκπνξηθά ηξίθπθια.

Δηθόλα 2: Ο πίζσ άμνλαο
Σηνλ εκπξόο ηξνρό ηνπνζεηήζεθε έλα Hub Motor θαηαζθεπήο Golden Motor ©. Οη θηλεηήξεο
απηνύ ηνπ ηύπνπ είλαη πνιύ θνηλνί ζε e-bikes, scooters, θαη άιια ειαθξά ειεθηξηθά νρήκαηα,
επεηδή δελ απαηηνύλ εμσηεξηθέο βάζεηο θαη κεραληθέο ζπλδέζεηο, έρνπλ ρακειό βάξνο, δελ
ρξεηάδνληαη ζύζηεκα κεηάδνζεο ελώ παξέρνπλ θαη ειεθηξηθό θξέλν.
Σηελ Δηθ. 3 παξνπζηάδεηαη ην ειεθηξηθό θύθισκα πνπ πινπνηήζεθε. Χξεζηκνπνηήζεθαλ 3
Φ/Β ζηνηρεία 12V έθαζην, ζπλδεδεκέλα ζε ζεηξά, ηα νπνία ζπλδέζεθαλ κε ηνλ θνξηηζηή
(charger), ν νπνίνο ζπλδέζεθε απεπζείαο κε ηε ζπζηνηρία ησλ 3 κπαηαξηώλ, 12V/18Ah
εθάζηε. Σηε ζπλέρεηα ζπλδέζεθε ν ειεγθηήο ηνπ θηλεηήξα (controller), ν θηλεηήξαο θαη ηα
ινηπά πεξηθεξεηαθά. Τέινο, πξνζηέζεθαλ κηα γεληθή αζθάιεηα θαη έλα θεληξηθόο δηαθόπηεο
κε θιεηδί.
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Δηθόλα 3: Τν ειεθηξηθό θύθισκα

2.3. ΓΙΑΣΑΞΗ Νο 2: ΣΡΙΚΤΚΛΟ ΜΔ ΑΝΔΞΑΡΣΗΣΗ ΑΝΑΡΣΗΗ ΠΙΧ
Σηελ πινπνίεζε ηεο δεύηεξεο δηάηαμεο αθνινπζήζεθαλ νη ίδηεο ζρεδηαζηηθέο αξρέο
κε απηέο ηεο πξώηεο δηάηαμεο (Δηθ. 4), αιιά ην όρεκα έγηλε γεληθά κηθξόηεξν θαη
ειαθξύηεξν (βι. ηελ δεύηεξε ζηήιε ηνπ Πίλαθα 1). Έηζη, θαηαζθεπάζηεθε έλα
απνιύησο λέαο ζρεδίαζεο αινπκηλέλην πιαίζην, ζην νπνίν πξνζαξκόζηεθε έλα
δεξκάηηλν θάζηζκα αληί γηα ζέιια, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιηζηεί θάπνηα άλεζε. Καη
πάιη επηιέρζεθε έλα 24V/500W Hub Motor ηεο Golden Motor ©, ην νπνίν
ηνπνζεηήζεθε ζηνλ εκπξόο ηξνρό θαη ηξνθνδνηείηαη από δπν κπαηαξίεο 12V/18Ah.
Σεκαληηθή θαηλνηνκία απνηειεί ε πίζσ αλάξηεζε, ε νπνία απνηειείηαη από δπν
αλεμάξηεηα ςαιίδηα πνπ εδξάδνληαη ζε έλαλ θεληξηθό άμνλα θαη ζε δπν ακνξηηζέξ κε
νκναμνληθά ζπεηξνεηδή ειαηήξηα (Δηθ. 5). Ζ δηάηαμε απηή θαηαξγεί ηνλ πίζσ άμνλα
θαη καδί ηνπ ηελ ύπαξμε πεληάι, αιπζίδαο θαη θηβσηίνπ ηαρπηήησλ.
Τν ειεθηξηθό θύθισκα είλαη ην ίδην κε απηό ηεο πξνεγνύκελεο δηάηαμεο, κε ηηο απαξαίηεηεο
όκσο δηαθνξέο ιόγσ ηεο ηάζεο 24 V πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδώ.
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Δηθόλα 4: Ζ δεύηεξε δηάηαμε ηνπ ειηαθνύ ηξηθύθινπ

Δηθόλα 5: Τν ζύζηεκα πίζσ αλάξηεζεο
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3.

Αξρηθά ειέγρζεθε ε ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ, όηαλ ιεηηνπξγνύλ
ρσξίο θνξηίν. Έηζη, νη θηλεηήξεο ζπλδέζεθαλ ζηνπο εκπξόζζηνπο ηξνρνύο ησλ δπν
δηαηάμεσλ (πξνθεηκέλνπ λα ζπκπεξηιεθζνύλ ζηηο εξγαζηεξηαθέο κεηξήζεηο νη απώιεηεο
ιόγσ ηξηβώλ ζηνλ άμνλα) αιιά αθέζεθαλ λα ιεηηνπξγνύλ ελ θελώ (ρσξίο νη ηξνρνί λα
αθνπκπνύλ ζην έδαθνο). Οη θηλεηήξεο ηξνθνδνηήζεθαλ κε πιήξσο θνξηηζκέλεο κπαηαξίεο
(SOC=100%) θαη ιεηηνύξγεζαλ ζε πιήξε ηζρύ έσο όηνπ ε ηάζε έπεζε θάησ από έλα
απνδεθηό επίπεδν. Όιεο νη κεηξήζεηο επαλαιήθζεθαλ δπν θνξέο θαη ζηελ Δηθ. 6
παξνπζηάδνληαη νη κέζνη όξνη ησλ δπν κεηξήζεσλ, θαλνληθνπνηεκέλνη νύησο ώζηε λα είλαη
άκεζα ζπγθξίζηκνη. Ζ θαλνληθνπνίεζε έγηλε κε βάζε ηηο αθόινπζεο ηηκέο:


1ε δηάηαμε: Μέγηζηε ηάζε = 38VDC, Διάρηζηε ηάζε = 33VDC, Μέγηζηε πεξηζηξνθή =
350 rpm, Διάρηζηε πεξηζηξνθή = 250 rpm



2ε δηάηαμε: Μέγηζηε ηάζε = 27VDC, Διάρηζηε ηάζε = 22VDC, Μέγηζηε πεξηζηξνθή =
220 rpm, Διάρηζηε πεξηζηξνθή = 120 rpm.

Δηθόλα 6: Καηαλάισζε ησλ ειεθηξνθηλεηήξσλ ελ θελώ (πιήξεο ηζρύο)
Δίλαη κάιινλ πξνθαλέο όηη ν θηλεηήξαο 24 VDC είλαη πνιύ πην απνδνηηθόο από ηνλ 36 VDC,
δεδνκέλνπ όηη θαηαλαιώλεη ιηγόηεξε από ην 30% ηεο δηαζέζηκεο ελέξγεηαο ζε δηάζηεκα 4
σξώλ ηε ζηηγκή πνπ ν 36 VDC θαηαλαιώλεη πεξίπνπ ην 50%, όπσο θαίλεηαη από ηελ
ζπκπεξηθνξά ηεο ηάζεο. Τα ίδηα παξαηεξνύληαη όζνλ αθνξά ηηο ζηξνθέο ησλ θηλεηήξσλ,
όπνπ ν 24 VDC θπκαίλεηαη πάλσ από 90% θαζόιε ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ ελώ ν 36
VDC πέθηεη θάησ από 70% κεηά από 4 ½ ώξεο. Τν πιενλέθηεκα πνπ έρεη ν θηλεηήξαο 24
VDC όζνλ αθνξά ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο κπνξεί λα απνδνζεί ζηελ πην ζύγρξνλε
ηερλνινγία πνπ ελζσκαηώλεη, θαζώο είλαη ζρεδόλ 4 έηε λεώηεξνο ηνπ 36 VDC.
Πξηλ ειεγρζεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ νρεκάησλ ζην δξόκν, θξίζεθε απαξαίηεην λα εθηηκεζεί
ηόζν ε ελεξγεηαθή απόδνζε ησλ Φ/Β πιαηζίσλ όζν θαη απηή ηνπ ζπλνιηθνύ ζπζηήκαηνο.
Έηζη, κεηξήζεθε αξρηθά ν ρξόλνο θόξηηζεο ησλ κπαηαξηώλ από ηα Φ/Β, όηαλ απηέο έρνπλ
απνθνξηηζηεί πιήξσο (SOC=40%) θαη ππνινγίζηεθε σο αθνινύζσο:
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1ε δηάηαμε (36VDC): Πιήξεο ειηνθάλεηα = 215 min, Σπλερόκελε ζπλλεθηά = 320 min,
Μηθηέο ζπλζήθεο = 260 min



2ε δηάηαμε (24VDC): Πιήξεο ειηνθάλεηα = 190 min, Σπλερόκελε ζπλλεθηά = 285 min,
Μηθηέο ζπλζήθεο = 230 min.

Φαίλεηαη όηη ε δεύηεξε δηάηαμε απαηηεί πεξίπνπ 11% ιηγόηεξν ρξόλν θόξηηζεο ζε όιεο ηηο
πεξηπηώζεηο. Γεδνκέλνπ όηη ηόζν ηα Φ/Β πιαίζηα όζν θαη νη κπαηαξίεο είλαη αθξηβώο ηνπ
ηδίνπ ηύπνπ, ε βειηίσζε απηή κπνξεί λα απνδνζεί ζηνλ charger, ν νπνίνο ζηε 2ε δηάηαμε
είλαη πεξηζζόηεξν εμειηγκέλνο όζνλ αθνξά ζηε δηαρείξηζε ησλ θνξηίσλ. Σύκθσλα κε ηνλ
θαηαζθεπαζηή ηνπο, ηα Φ/Β έρνπλ απόδνζε 14% ελώ νη θηλεηήξεο πεξηζζόηεξν από 80%. Οη
σκηθέο απώιεηεο ζηα ελδηάκεζα ειεθηξνληθά δελ είλαη ζεκαληηθέο, ιόγσ ηεο ζρεηηθά ρακειήο
έληαζεο ηνπ ξεύκαηνο.
Πξνθεηκέλνπ ν έιεγρνο ηνπ νρήκαηνο ζην δξόκν λα είλαη πιήξεο, ζα πξέπεη λα ιεθζνύλ
ππόςε όιεο νη δπλαηέο ζπλζήθεο θίλεζεο. Έηζη, ζεσξήζεθαλ εδώ ηξία πξόηππα ρξήζεο: (α)
αδηάθνπε ιεηηνπξγία ζε κέγηζηε δπλαηή ηαρύηεηα, (β) ηππηθή αζηηθή ρξήζε θαη (γ) ηππηθή
κεηαθίλεζε εξγαδόκελνπ. Τν πξώην αθνξά ζε αδηάθνπε ρξήζε κε κέγηζηε δπλαηή ηαρύηεηα
έσο όηνπ ε ελέξγεηα ησλ κπαηαξηώλ πέζεη θάησ από ην απνδεθηό επίπεδν αζθαιείαο. Τν
δεύηεξν πξνζνκνηάδεη ηελ θαζεκεξηλή ρξήζε ζε αζηηθέο ζπλζήθεο, όπνπ ππάξρνπλ
δηαδξνκέο κηθξήο ζρεηηθά απόζηαζεο θαη ζπρλέο ζηάζεηο δηαθνξεηηθήο ρξνληθήο δηάξθεηαο.
Σε όιεο ηηο πεξηπηώζεηο, νη κπαηαξίεο ήηαλ αξρηθά πιήξσο θνξηηζκέλεο (SOC=100%)
Πξνθεηκέλνπ ηα απνηειέζκαηα λα είλαη αληηθεηκεληθά, ειέγρζεθαλ πνιινί δηαθνξεηηθνί
ζπλδπαζκνί δηαδξνκώλ θαη ζηάζεσλ. Τν ηξίην πξόηππν πξνζνκνηάδεη ηελ ηππηθή ρξήζε ηνπ
νρήκαηνο από έλα εξγαδόκελν, ν νπνίνο ζεσξείηαη όηη θαηά κέζν όξν εξγάδεηαη 8 ώξεο θαη
δηαλύεη απόζηαζε πεξίπνπ 8 km πξνο θαη από ηελ εξγαζία ηνπ [12].
Πξνθαλώο όιεο νη κεηξήζεηο απηέο εμαξηώληαη από ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο (ειηνθάλεηα) θαη
ηε γεσκνξθνινγία (πςνκεηξηθέο δηαθνξέο). Δπηιέρζεθε κηα ζρεηηθά επίπεδε πόιε
(ζπγθεθξηκέλα ην Αγξίλην) όπνπ δηεμήρζεθαλ νη κεηξήζεηο, πξνθεηκέλνπ λα εμαιεηθζεί ε
επίδξαζε ηνπ παξάγνληα ηεο κνξθνινγίαο ηνπ εδάθνπο. Όζνλ αθνξά ζηηο θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο, νη κεηξήζεηο γηα θάζε πξόηππν ρξήζεηο πάξζεθαλ 4 θνξέο, κηα γηα θάζε επνρή
ηνπ έηνπο. Τέινο, λα ζεκεησζεί όηη όιεο νη κεηξήζεηο επαλαιήθζεθαλ 2 θνξέο θαη νη ηηκέο
πνπ παξνπζηάδνληαη ζηε ζπλέρεηα είλαη ν κέζνο όξνο ησλ κεηξήζεσλ απηώλ.
Σηνλ Πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα πνπ αθνξνύλ ζην 1ν πξόηππν ρξήζεο.
Δίλαη ζαθέο όηη ε δεύηεξε δηάηαμε ππεξηεξεί ζεκαληηθά, θαιύπηνληαο 37.8 % κεγαιύηεξε
απόζηαζε (22.8 km αληί 16.55 km), ελώ νη κέγηζηεο θαη νη κέζεο ηαρύηεηεο είλαη πξαθηηθώο νη
ίδηεο θαη ζηηο δπν δηαηάμεηο.
Πίλαθαο 2: Απνηειέζκαηα ζπλερνύο ρξήζεο
1ε δηάηαμε

2ε δηάηαμε

Απόζηαζε (Km)

16.55

22.8

Μέζε ηαρύηεηα (km/h)

17.6

17.4

Μέγηζηε ηαρύηεηα (km/h)

29.5

28.5

Ζ ίδηα ζπκπεξηθνξά παξαηεξείηαη θαη ζηα άιια δπν πξόηππα (Πίλαθεο 3 & 4), όπνπ θαη πάιη
ε 2ε δηάηαμε εκθαλίδεηαη 38%θαιύηεξε. Ζ θαιύηεξε απηή ζπκπεξηθνξά απνδίδεηαη ζην
ρακειόηεξν βάξνο θαη ζηελ θαιύηεξε δηαρείξηζε ελέξγεηαο πνπ παξνπζηάδεη ε δηάηαμε απηή.
Σηα απνηειέζκαηα ηππηθήο κεηαθίλεζεο εξγαδόκελνπ είλαη αμηνζεκείσην όηη ε δεύηεξε
δηάηαμε παξνπζηάδεη επαξθώο κηθξή θαηαλάισζε, έηζη ώζηε λα παξακέλεη ζηελ κπαηαξία
ελέξγεηα ηθαλή λα θηλήζεη ην όρεκα ηελ επόκελε κέξα, αθόκε θαη όηαλ ππάξρεη ζπλλεθηά.
Αληηζέησο, ε δηάηαμε κε ηνλ θηλεηήξα ησλ 36 VDC απνηπγράλεη λα επηζηξέςεη ηηο

10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

739

ζπλλεθηαζκέλεο κέξεο, θαηαδεηθλύνληαο έηζη αθόκε πεξηζζόηεξν ηελ ππεξνρή ηεο 2εο
δηάηαμεο.
Πίλαθαο 3: Απνηειέζκαηα ηππηθήο αζηηθήο ρξήζεο
1ε δηάηαμε

2ε δηάηαμε

Απόζηαζε (Km)

18.10

18.10

Μέζε ηαρύηεηα (km/h)

17.21

17.55

Μέγηζηε ηαρύηεηα (km/h)

30.50

30.10

Δλέξγεηα πνπ παξακέλεη
ζηελ κπαηαξία (%)

36.67

59.78

Πίλαθαο 4: Απνηειέζκαηα ηππηθήο κεηαθίλεζεο εξγαδόκελνπ
1ε δηάηαμε

4.

2ε δηάηαμε

Ζιηόινπζηε
κέξα

Σπλλεθηαζκέλ
ε κέξα

Ζιηόινπζηε
κέξα

Σπλλεθηαζκέλ
ε κέξα

Απόζηαζε (Km)

16.34

14.63

17.10

17.60

Μέζε ηαρύηεηα
(km/h)

14.70

15.45

18.65

15.85

Μέγηζηε ηαρύηεηα
(km/h)

28.70

29.30

28.50

28.70

Δλέξγεηα πνπ
παξακέλεη ζηελ
κπαηαξία (%)

41.20

30

60.30

39.05

ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ

Παξνπζηάζηεθε ε ζρεδίαζε ελόο πεηξακαηηθνύ ειηαθνύ νρήκαηνο, όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη
Φ/Β γηα ηελ θόξηηζε ησλ κπαηαξηώλ. Έηζη ζρεδηάζηεθε έλα ηξίθπθιν κε θηλεηήξα ζηνλ
εκπξόο ηξνρό, ην νπνίν δελ ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν. Πην ζπγθεθξηκέλα, πινπνηήζεθαλ δπν
δηαηάμεηο: (α) κηα κε θηλεηήξα 36 VDC /500W κε πίζσ εκηαμόληα, θαη (β) κηα κε θηλεηήξα 24
VDC /500W κε αλεμάξηεηα ςαιίδηα πίζσ. Τν όρεκα ειέγρζεθε γηα ηξία δηαθνξεηηθά πξόηππα
ρξήζεο: (α) αδηάθνπε ιεηηνπξγία ζε κέγηζηε δπλαηή ηαρύηεηα, (β) ηππηθή αζηηθή ρξήζε θαη
(γ) ηππηθή κεηαθίλεζε εξγαδόκελνπ. Όιεο νη δηαηάμεηο πνπ πινπνηήζεθαλ αληαπεμήιζαλ
επηηπρώο ζηνπο ειέγρνπο. Τα απνηειέζκαηα έδεημαλ όηη ε δηάηαμε 24V ππεξηεξεί ηεο
δηάηαμεο 36 V, κηαο θαη θαιύπηεη κεγαιύηεξε απόζηαζε κε ιηγόηεξε ελέξγεηα. Ζ θαιύηεξε
ζπκπεξηθνξά ηεο δεύηεξεο δηάηαμεο απνδίδεηαη ζην ρακειόηεξν βάξνο ηνπ νρήκαηνο θαη
ζηνλ πεξηζζόηεξν εμειηγκέλν controller, νπόηε επηηπγράλεηαη κεγαιύηεξε απηνλνκία.
Δπηπιένλ, θαη νη δπν δηαηάμεηο απέδεημαλ όηη είλαη εθηθηή ε αζηηθή κεηαθίλεζε κε ειεθηξηθά
νρήκαηα πνπ δελ ρξεηάδνληαη ζύλδεζε κε ην δίθηπν.
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Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν σήμερα μία ώριμη τεχνολογία για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αν και τα τελευταία χρόνια το κόστος παραγωγής
των φωτοβολταϊκών κυψελίδων έχει μειωθεί δραστικά, απαιτείται περαιτέρω μείωση του
κόστους ώστε τα φωτοβολταϊκά να είναι οικονομικά βιώσιμα. Αυτός ο στόχος μπορεί να
επιτευχθεί, μεταξύ άλλων, με συγκεντρωτικά φωτοβολταϊκά συστήματα, στα οποία κατάλληλο
οπτικό σύστημα συγκεντρώνει την ηλιακή ακτινοβολία σε ειδικές φωτοβολταϊκές κυψελίδες
υψηλού βαθμού απόδοσης. Στην παρούσα εργασία διερευνάται ένα στοιχείο (module)
συγκεντρωτικού φωτοβολταϊκού συστήματος στο οποίο ένα ελλειπτικό παραβολοειδές κάτοπτρο
(ανακλαστήρας) συγκεντρώνει σημειακά την ηλιακή ακτινοβολία πάνω σε τραπεζοειδή
ομογενοποιητή και καταλήγει σε συγκεντρωτική φωτοβολταϊκή κυψελίδα, η οποία είναι
προσαρτημένη σε κατάλληλη επιφάνεια απορροής θερμότητας. H ανάλυση του οπτικού
τμήματος γίνεται με την εφαρμογή της μεθόδου Monte Carlo Ray Τracing, μέσω της οποίας
υπολογίζεται ο γεωμετρικός και οπτικός λόγος συγκέντρωσης και εξετάζεται και η επίδραση της
γεωμετρίας του ομογενοποιητή στις οπτικές απώλειες. Η ανάλυση του συστήματος παθητικής
ψύξης της φωτοβολταϊκής κυψελίδας γίνεται με τη μέθοδο των πεπερασμένων στοιχείων, μέσω
της οποίας διερευνάται η επίδραση της γεωμετρίας της ψύκτρας στην απόδοση του συστήματος.
Τέλος, με την κατάλληλη συνδυαστική εφαρμογή των δύο μεθόδων υπολογίζεται η παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου συστήματος.
Λέξεις Κλειδιά: Συγκεντρωτικά Φωτοβολταϊκά Συστήματα, Οπτική Ανάλυση, Θερμική Ανάλυση,
Προσομοίωση Λειτουργίας
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1.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αν και η ανάπτυξη συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών (ΣΦΒ) συστημάτων έχει μακρά ιστορία [1],
μόνο τα τελευταία χρόνια αυτά κατάφεραν να εισέλθουν στην αγορά των φωτοβολταϊκών. Τα
πρώτα ΣΦΒ συστήματα που αναπτύχθηκαν λειτουργούσαν με σχετικά χαμηλό λόγο
συγκέντρωσης (<100ήλιους) και χρησιμοποιούσαν φωτοβολταϊκές κυψελίδες πυριτίου. Τα
συστήματα αυτά ήταν εμπορικά μη ανταγωνιστικά εξαιτίας του υψηλού κόστους και της
ανεπαρκώς αποδεδειγμένης αξιοπιστία τους. Η τεχνολογία των ΣΦΒ ανέκτησε το επενδυτικό
ενδιαφέρον στα τέλη της δεκαετίας του 1990, με την εκτεταμένη ανάπτυξη των
πολυστρωματικών (multi-junction) κυψελίδων, οι αποδόσεις των οποίων ξεπερνούν κατά πολύ
τις αντίστοιχες αποδόσεις των φωτοβολταϊκών κυψελίδων πυριτίου αγγίζοντας ακόμα και το
42% [2],[3].
Συγκεντρώσεις της τάξης των 100 με 200ήλιους είχαν θεωρηθεί ως το ανώτερο λειτουργικό όριο
συγκέντρωσης για τα ΣΦΒ συστήματα, εξαιτίας περιορισμών σχετιζόμενων με τις σειριακές
αντιστάσεις των κυψελίδων και την απορροή θερμότητας [1]. Παρόλα αυτά τα σύγχρονα ΣΦΒ
μπορούν και λειτουργούν σε συνθήκες συγκέντρωσης κοντά στους 500 ήλιους, ενώ η
τεχνολογική τάση είναι προς συστήματα υψηλότερων ηλιακών συγκεντρώσεων [4],[5].
Δεδομένου ότι το ηλεκτρικό ρεύμα που παράγεται από τις φωτοβολταϊκές κυψελίδες είναι
ανάλογο της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, η επίτευξη υψηλής ηλιακής συγκέντρωσης
συνεπάγεται μικρότερη επιφάνεια φωτοβολταϊκού για την παραγωγή συγκεκριμένης ποσότητας
ενέργειας. Το γεγονός αυτό επιτρέπει τη δραστική μείωση του κόστους, καθότι οι φωτοβολταϊκές
κυψελίδες αντιπροσωπεύουν περίπου το 30-40% του συνολικού κόστους ενός τυπικού ΣΦΒ
συστήματος.
Η λειτουργική επίτευξη υψηλών συγκεντρώσεων προϋποθέτει την ύπαρξη κατάλληλου
συστήματος απορροής της θερμότητας από τις φωτοβολταϊκές κυψελίδες. Η θερμοκρασία
λειτουργίας των κυψελίδων επηρεάζει σημαντικά την απόδοση της, μειώνοντας την μέσω ενός
αρνητικού συντελεστή θερμοκρασίας [1]. Επιπλέον, υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να
προκαλέσουν μηχανικές καταπονήσεις, όπως για παράδειγμα παραμορφώσεις της
φωτοβολταϊκής επιφάνειας, αποκόλληση της εμπρόσθιας επίστρωσης, δημιουργία μικρορωγμών στην κυψελίδα κ.α. Τα φαινόμενα αυτά οφείλονται συνήθως στους διαφορετικούς
συντελεστές θερμικής διαστολής των υλικών που χρησιμοποιούνται για να συνθέσουν την
πολυστρωματική δομή της κυψελίδας [6].
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται ένα στοιχείο (module) συγκεντρωτικού συστήματος υψηλής
συγκέντρωσης στο οποίο ένα ελλειπτικό παραβολοειδές κάτοπτρο συγκεντρώνει σημειακά την
ηλιακή ακτινοβολία πάνω σε τραπεζοειδή ομογενοποιητή. Η ομογενοποιημένη ακτινοβολία
καταλήγει σε πολυστρωματική φωτοβολταϊκή κυψελίδα, η οποία είναι προσαρτημένη σε
κατάλληλη επιφάνεια απορροής θερμότητας (ψύκτρα). Σκοπός της εργασίας είναι η εφαρμογή
μιας ολιστικής μεθοδολογίας σχεδιασμού και ανάλυσης του συγκεκριμένου συστήματος με στόχο
τη διερεύνηση της λειτουργίας του και την αποτίμηση της απόδοσης του. Η προτεινόμενη
μεθοδολογία θα εφαρμοστεί και σε αντίστοιχο ΣΦΒ σύστημα που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια
του ερευνητικού προγράμματος «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011: ΠΡΩΤΕΑΣ ΗΛΙΑΚΗ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ/
11ΣΥΝ_7_1500».

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗΣ

2.1.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Το σύστημα που εξετάστηκε αποτελείται από ένα ελλειπτικό παραβολοειδή καθρέπτη
(ανακλαστήρα) διαστάσεων 400x400mm, ο οποίος συγκεντρώνει σημειακά την ηλιακή
ακτινοβολία σε εστιακή απόσταση 310mm. Στην εστία συγκέντρωσης βρίσκεται κατάλληλα
τοποθετημένος γυάλινος τραπεζοειδής ομογενοποιητής (επιφάνεια εισόδου: 20x20mm,
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επιφάνεια εξόδου: 10x10mm) ολικής εσωτερικής ανάκλασης, ο οποίος διαχέει την ηλιακή
ακτινοβολία σε πολυστρωματική φωτοβολταϊκή κυψελίδα διαστάσεων 10x10mm. Η κυψελίδα
είναι προσαρτημένη σε κατάλληλη επιφάνεια απορροής θερμότητας η οποία διαμορφώνεται ως
μεταλλική ψύκτρα επάλληλων πτερυγίων. Το σύστημα σχεδιάστηκε στο πρόγραμμα
τρισδιάστατης στερεάς μοντελοποίησης SOLIDWORKS® και απεικονίζεται στο Σχήμα 1.

Σχήμα 1: Τρισδιάστατη γεωμετρική απεικόνιση των στοιχείων του συστήματος

2.2.

ΟΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Για την ανάλυση του συστήματος συγκέντρωσης εφαρμόστηκε στο τρισδιάστατο γεωμετρικό
μοντέλο οπτική προσομοίωση ιχνηλάτησης (ray tracing) με το πρόγραμμα TRACEPRO®. Με τη
μέθοδο της ιχνηλάτησης πραγματοποιείται εκπομπή ακτίνων από κατάλληλη πηγή, οι οποίες
προσπίπτουν στο οπτικό σύστημα, και λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι ανάκλασης,
διαπερατότητας, σκίασης κ.α. [7]. Για τη προσομοίωση των φαινομένων της σκέδασης και της
περίθλασης του φωτός, καθώς και για τη κατανομή των ακτίνων της πηγής εφαρμόζεται η
στοχαστική μέθοδος Monte Carlo. Για τους σκοπούς της παρούσας ανάλυσης η πηγή
διαμορφώθηκε κατάλληλα ώστε να πραγματοποιεί γεωμετρική κατανομή ακτίνων η οποία θα
λαμβάνει υπόψη και τη φαινόμενη γωνία του ηλιακού δίσκου από την Γή. Για τον περιορισμό του
στατιστικού σφάλματος σε τιμές κάτω του 1% επιλέχθηκε μεγάλος αριθμός ακτίνων (>10,000). Η
ανακλαστική επιφάνεια του ανακλαστήρα ορίστηκε να είναι τυπικός καθρέπτης, ενώ το υλικό
κατασκευής του ομογενοποιητή επιλέχθηκε να είναι ειδικό οπτικό γυαλί Ν-ΒΚ7.
Για την αποτίμηση της σχεδίασης υπολογίστηκαν οι απώλειες των οπτικών υποσυστημάτων
καθώς και ο λόγος συγκέντρωσης (concentration ratio) της ηλιακής ακτινοβολίας. Ο τελευταίος
διακρίνεται στο γεωμετρικό CG και στον οπτικό CO λόγο συγκέντρωσης, ο υπολογισμός των
οποίων δίνεται από τις σχέσεις:
CG =

A1
A2

1
⋅ I 2 dA2
A2 ∫
CO =
I1

(1)
(2)

όπου, A1 η επιφάνεια εισόδου της ηλιακής ακτινοβολίας, A2 η επιφάνεια του τελικού αποδέκτη, I1
η ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια εισόδου και I2 η ένταση της
ηλιακής ακτινοβολίας στην επιφάνεια του τελικού αποδέκτη.
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Στα πλαίσια της μελέτης πραγματοποιήθηκε παραμετρική ανάλυση της επίδρασης του μήκους
του ομογενοποιητή στις απώλειες του οπτικού συστήματος.
2.3.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΨΥΞΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ

Η θερμική προσομοίωση του συστήματος πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα πεπερασμένων
στοιχείων του SOLIDWORKS® και συγκεκριμένα με το πρόσθετο θερμικής προσομοίωσης. Κατά
το σχεδιασμό της πολυστρωματικής φωτοβολταϊκής κυψελίδας ελήφθησαν υπόψη όλα τα
στρώματα υλικών που την συνθέτουν και τους αποδόθηκαν οι κατάλληλες τιμές θερμικής
αγωγιμότητας σύμφωνα με τον Πίνακα 1 [8]. Η σχεδίαση του συστήματος ψύξης έγινε με σημείο
αναφοράς μια τυπική μεταλλική ψύκτρα ηλεκτρονικών κυκλωμάτων βασισμένη στην αρχή της
παθητικής ψύξης (passive cooling). Μια εγκάρσια τομή του συστήματος εικονίζεται στο Σχήμα 2.
Πίνακας 1: Τιμές θερμικής αγωγιμότητας των
υλικών σύνθεσης της ΦΒ κυψελίδας
Υλικό/ Στρώση

Θερμική
Αγωγιμότητα
(W/mK)

Conformal Coating

0.18

Solar Cell

60

Sn95Ag5 Solder

37.8

Copper

385

Alumina (96% Al2O3)

25
Σχήμα 2: Εγκάρσια τομή συστήματος παθητικής
ψύξης της φωτοβολταϊκής κυψελίδας

Κατά τη θερμική προσομοίωση ορίστηκε κατάλληλη πηγή θερμότητας σχετιζόμενη με την
προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και αποδόθηκαν κατάλληλες τιμές παραμέτρων για τους
μηχανισμούς μεταφοράς θερμότητας που υπεισέρχονται στο πρόβλημα ως εξής:
•

Ακτινοβολία: από την εξωτερική επιφάνεια του συστήματος ψύξης προς το περιβάλλον
με συντελεστή εκπομπής ε=0.7.

•

Συναγωγή: από την εξωτερική επιφάνεια του συστήματος ψύξης και από τα πτερύγια του
προς το περιβάλλον. Ο μέσος συντελεστής συναγωγής που χρησιμοποιήθηκε είναι
h =4.2 W/m2Κ.

•

Αγωγή: ανάμεσα στα στρώματα που αποτελούν την φωτοβολταϊκή κυψελίδα και στην
συνέχεια στη ψύκτρα. Οι συντελεστές μεταφοράς θερμότητας λόγω αγωγής που
χρησιμοποιήθηκαν για τα στρώματα της κυψελίδας αναφέρονται στον Πίνακα 1, ενώ για
την ψύκτρα χρησιμοποιήθηκε ο συντελεστής μεταφοράς θερμότητας του Αλουμινίου6063, k= 218 W/mK.

Στα πλαίσια της μελέτης της ψύκτρας πραγματοποιήθηκε παραμετρική ανάλυση της επίδρασης
της διάστασης D της βάσης και του μήκους L τον πτερυγίων στη θερμοκρασία TC της
φωτοβολταϊκής κυψελίδας. Η τελευταία θα πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ των λειτουργικών ορίων
-40οC και 100οC [9]. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η μελέτη έγινε βάσει τυπικών ακραίων τιμών
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προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος, ήτοι Ι = 100W/cm2 και
Τα=40οC.
2.4.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα σημειακά συγκεντρωτικά συστήματα πρέπει να παρακολουθούν χρονικά την πορεία του
ήλιου στον ουράνιο θόλο, ενώ συγκεντρώνουν μόνο την άμεση (beam) συνιστώσα της ηλιακής
ακτινοβολίας. Στην περίπτωση αυτή η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να υπολογιστεί
σε ωριαία βάση, ΙT , μέσω της εξίσωσης:
ω2

ΙT = � Ι𝑏𝑏 (𝜔𝜔) dω ∙ R 𝑏𝑏 (𝜔𝜔)dω
ω1

(3)

όπου, ω είναι η ωριαία γωνία του ήλιου σε μοίρες, Ι𝑏𝑏 η άμεση ακτινοβολία, R 𝑏𝑏 γεωμετρικός λόγος
της προσπίπτουσας ακτινοβολίας προς την οριζόντια ακτινοβολία.
Ο αναλυτικός τρόπος υπολογισμού των ανωτέρω μεγεθών παρατίθεται στο βιβλίο των Duffie και
Beckman [10] και προαπαιτεί τη γνώση της συνολικής ακτινοβολίας στο οριζόντιο επίπεδο, η
οποία είναι ευρέως διαθέσιμη στα αρχεία των μετεωρολογικών σταθμών. Στην παρούσα μελέτη,
έχουν χρησιμοποιηθεί μέσες μηνιαίες τιμές της ημερήσιας ηλιακής ακτινοβολίας από τα αρχεία
της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για την περιοχή της Αθήνας (37 ° 58'Β, 23 ° 43'Ε) [11].

Η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια της ΦΒ κυψελίδας ανά μονάδα επιφάνειας δίνεται από την
ακόλουθη σχέση:
E𝑃𝑃𝑃𝑃 = IT ∙ α1 ∙ α2 ∙ npv ∙ (1 − λ)

(4)

όπου, α1 και α2 είναι οι οπτικές αποδόσεις του ανακλαστήρα και του ομογενοποιητή αντίστοιχα, λ
ένας αδιάστατος συντελεστής απωλειών της ΦΒ κυψελίδας συμπεριλαμβανομένων των
απωλειών από τις συρματώσεις, των απωλειών από την σκόνη και τις αστοχίες του συστήματος
παρακολούθησης του ήλιου.
Η μέση απόδοση της συγκεντρωτικής κυψελίδας npv , είναι συνάρτηση της θερμοκρασίας
λειτουργίας της, TC:
npv = nref ∙ �1 − βρ ∙ (Tc − Tref )�

(5)

όπου, nref είναι η απόδοση της κυψελίδας σε θερμοκρασία αναφοράς Tref (= 25°C) και σε
έκθεση ακτινοβολίας 50W/cm2, και βρ είναι ο συντελεστής θερμοκρασίας της κυψελίδας. Στην
παρούσα εργασία χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές nref = 40% και βρ = 0.06%/°C [9].
Επειδή η ενεργειακή προσομοίωση θα εκτελεσθεί σε ωριαία βάση, θα χρησιμοποιηθεί η εξίσωση
που πρότεινε ο Erbs και οι συνεργάτες του [11] για την αναγωγή δεδομένων μέσης-μηνιαίας
ημερήσιας θερμοκρασίας περιβάλλοντος Τα,d σε μέσες-μηνιαίες ωριαίες τιμές Τα,h.

Ta ,h = Ta ,d + (25.8 ⋅ K T − 5,21) ⋅ [0.4632 cos( t − 3.805) + 0.0984 cos(2 t − 0.360) +
+ 0.0168 cos(3t − 0.822) + 0.0138 cos(4 t − 3.513)]
t=

2π ⋅ (h − 1) , h = 1 → 1 : 00
24
h = 24 → 24 : 00

(6)
(7)

Τα αποτελέσματα της ενεργειακής παραγωγής θα συγκριθούν με τα αντίστοιχα από ένα απλό
φωτοβολταϊκό σύστημα πολυκρυσταλλικού πυριτίου που παρακολουθεί τον ήλιο. Η μεθοδολογία
υπολογισμού και τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συμβατικού φωτοβολταϊκού συστήματος
περιγράφονται στην εργασία [12].
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3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1.

ΟΠΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ, ΟΠΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

Από την οπτική προσομοίωση Ray Τracing προκύπτουν χάρτες ακτινοβολίας για κάθε επιφάνεια
του οπτικού συστήματος από την ανάγνωση των οποίων προκύπτει η απόδοση του συστήματος
και οι λόγοι συγκέντρωσης. Στο Σχήμα 3 εικονίζεται η εφαρμογή της ιχνηλάτησης ακτίνων στο
οπτικό συγκεντρωτικό σύστημα, ενώ στο Σχήμα 4 δίνεται ο χάρτης ακτινοβολίας στο επίπεδο
της εστίας. Τα αποτελέσματα αφορούν μήκος ομογενοποιητή 65mm. Οι οπτικές αποδόσεις του
ανακλαστήρα και του ομογενοποιητή υπολογίζονται αντίστοιχα α1 = 95.5% και α2 = 80.6%. Ο
γεωμετρικός λόγος συγκέντρωσης του ανακλαστήρα υπολογίζεται σε 8,000 και ο οπτικός σε
7,639.
Προσπίπτουσα Ακτινοβολία 1,000 W/m

2

Σχήμα 3: Εφαρμογή προσομοίωσης Ray Tracing στο οπτικό σύστημα

0.2 cm

2

763 W/cm

2

Σχήμα 4: Χάρτης ακτινοβολίας στην είσοδο του ομογενοποιητή
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΜΗΚΟΥΣ ΤΟΥ ΟΜΟΓΕΝΟΠΟΙΗΤΗ

Ακολουθώντας την ίδια μεθοδολογία πραγματοποιήθηκε παραμετρική διερεύνηση της
επίδρασης του μήκους του ομογενοποιητή στην οπτική απόδοση. Τα αποτελέσματα εικονίζονται
στο διάγραμμα του Σχήματος 5. Για τη δεδομένη σχεδίαση του ανακλαστήρα οι λιγότερες
οπτικές απώλειες (κοντά στο 19%) εμφανίζονται για μήκος ομογενοποιητή περίπου ίσο με
62mm. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μορφή του διαγράμματος, η οποία υποδεικνύει ότι π.χ. για
μήκος ομογενοποιητή ίσο με 45mm, οι απώλειες μπορεί εμφανίζονται κατά μια ποσοστιαία
μονάδα μεγαλύτερες (20%), όμως το μήκος εμφανίζεται κατά 27% μειωμένο γεγονός που
συσχετίζεται άμεσα με το κόστος του ομογενοποιητή.

Σχήμα 5: Επίδραση του μήκους του ομογενοποιητή στις οπτικές απώλειες

3.3.

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΗΣ ΨΥΚΤΡΑΣ

Αρχικά επιλέχθηκε μία τυπική γεωμετρία ψύκτρας για κοινά ηλεκτρονικά κυκλώματα. Στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε παραμετρική θερμική ανάλυση, με τη μέθοδο των πεπερασμένων
στοιχείων, με τη μεταβολή της διάστασης της βάσης, D.
L= 120mm
Ι = 100 W/cm

D= 160mm
2

ο

Τα=40 C

Σχήμα 6: Επίδραση της διάστασης D στη
θερμοκρασία λειτουργίας της κυψελίδας

Ι = 100 W/cm

2

ο

Τα=40 C

Σχήμα 7: Επίδραση του μήκους L στη θερμοκρασία
λειτουργίας της κυψελίδας
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Για τo δεδομένo πρόβλημα και για μήκος πτερυγίων ίσο με 120mm, η θερμοκρασία της
κυψελίδας μεταβάλλεται σε συνάρτηση με το D σύμφωνα με το διάγραμμα του Σχήματος 6. Η
ίδια διαδικασία πραγματοποιήθηκε και για τη μεταβολή του μήκους των πτερυγίων (για
D=160mm) και τα αποτελέσματα φαίνονται στο διάγραμμα του Σχήματος 7
Όπως γίνεται αντιληπτό, για την κατάλληλη επιλογή της ψύκτρας των φωτοβολταϊκών θα πρέπει
να συνυπολογιστεί και ο παράγοντας του κόστους, κάτι το οποίο απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση
με τεχνοοικονομικούς όρους.
3.4.

ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Βάσει της συνδυαστικής εφαρμογής των δύο μεθόδων ανάλυσης, εκτελείται ενεργειακή
προσομοίωση ολόκληρου του module. Στη συγκεκριμένη μελέτη ο ομογενοποιητής επιλέχθηκε
να έχει μήκος 60mm, ενώ για τη ψύκτρα χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές D=160mm, L=160mm. Οι
οπτικές αποδόσεις του ανακλαστήρα και του ομογενοποιητή είναι αντίστοιχα α1 = 95.5% και α2 =
80.8%. Η θερμοκρασία λειτουργίας της κυψελίδας υπολογίζεται από την εφαρμογή των
πεπερασμένων στοιχείων για χρονικά μεταβαλλόμενες τιμές της προσπίπτουσας ακτινοβολίας
ΙT και της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος Τα. Οι τιμές αυτές υπολογίζονται ως μέσες-μηνιαίες
τιμές σε ωριαία βάση σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν στην Ενότητα 2.3. Τέλος,
πραγματοποιείται ο υπολογισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος με την
εφαρμογή των Εξισώσεων 4 και 5.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης για τη θερμοκρασία λειτουργίας της φωτοβολταϊκής κυψελίδας
δίνονται στο Πίνακα 2, ενώ στο Πίνακα 3 δίνονται οι τιμές της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας. Τέλος, στο Πίνακα 4 δίνονται τα αποτελέσματα της μηνιαίας παραγωγής ενέργειας
του συγκεντρωτικού φωτοβολταϊκού συστήματος (ανοιγμένα στην επιφάνεια εισόδου του
ανακλαστήρα) και συγκρίνονται με την ενεργειακή παραγωγή συμβατικού συστήματος
πολυκρυσταλλικού φωτοβολταϊκού που παρακολουθεί τον ήλιο (με την ενέργεια ανοιγμένη στη
φωτοβολταϊκή επιφάνεια). Η σύγκριση καταδεικνύει ότι το συγκεντρωτικό σύστημα παράγει
37.1% περισσότερη ετήσια ενέργεια από το ισοδύναμης επιφάνειας συμβατικό φωτοβολταϊκό.
Πίνακας 2: Μέσες-μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας λειτουργίας φωτοβολταϊκής κυψελίδας (οC)
Μήνας

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Ιανουάριος

-

-

-

23.6

30.4

36.0

39.8

41.5

41.1

38.6

34.4

28.4

-

-

-

Φεβρουάριος

-

-

17.3

23.8

29.7

34.5

38.2

39.3

39.0

37.1

33.3

28.2

22.0

-

-

Μάρτιος

-

-

25.8

32.3

38.4

43.3

46.7

48.4

48.3

46.4

42.6

37.7

31.7

-

Απρίλιος

-

29.4

34.1

39.9

45.5

50.2

53.5

55.2

55.1

53.7

50.4

46.1

40.6

34.4

-

Μάιος

36.8

41.9

47.4

53.2

58.7

63.5

66.9

68.7

68.9

67.5

64.4

60.3

55.4

48.9

42.7

Ιούνιος

36.8

50.5

55.9

61.5

67.0

71.7

75.1

77.0

77.3

76.1

73.1

69.2

64.0

58.0

51.8

Ιούλιος

51.0

56.4

62.2

62.0

74.5

79.6

83.3

85.9

85.7

84.3

81.8

76.8

71.1

64.6

57.8

Αύγουστος

-

54.2

60.6

67.9

74.2

79.8

84.4

86.0

86.7

84.5

81.1

76.4

69.5

62.2

-

Σεπτέμβριος

-

39.9

47.0

54.2

61.4

66.8

70.8

73.3

72.8

71.2

67.0

61.9

54.8

47.3

-

Οκτώβριος

-

-

36.0

43.7

51.0

56.9

61.1

63.1

62.9

60.6

56.4

50.4

43.0

-

-

Νοέμβριος

-

-

-

30.8

37.7

43.3

47.2

49.1

48.7

46.2

41.9

36.0

-

-

-

Δεκέμβριος

-

-

-

23.4

30.3

35.7

39.4

41.2

40.7

38.3

33.8

28.0

-

-

-

10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

749

Πίνακας 3: Μέσες-μηνιαίες τιμές παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από το συγκεντρωτικό φωτοβολταϊκό
συστήματα (Wh ανά τετραγωνικό εκατοστό φβ)
Μήνας

5:00

6:00

7:00

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

Ιανουάριος

-

-

-

8.82

12.23

14.81

16.43

16.97

16.41

14.79

12.20

8.80

-

-

-

Φεβρουάριος

-

-

5.14

8.54

11.43

13.63

15.00

15.47

14.99

13.61

11.40

8.51

5.13

-

-

Μάρτιος

-

-

9.49

12.79

15.59

17.73

19.06

19.51

19.04

17.70

15.55

12.75

9.46

-

-

Απρίλιος

-

9.42

12.55

15.45

17.91

19.78

20.95

21.34

20.93

19.74

17.86

15.39

12.51

9.39

-

Μάιος

11.64

14.61

17.55

20.27

22.58

24.34

25.43

25.79

25.40

24.28

22.50

20.18

17.47

14.54

11.60

Ιούνιος

14.30

17.07

19.88

22.48

24.69

26.37

27.41

27.75

27.37

26.30

24.60

22.38

19.78

16.99

14.17

Ιούλιος

16.28

19.38

22.46

25.39

27.70

29.52

30.65

31.01

30.61

29.44

27.57

25.16

22.34

19.28

16.21

Αύγουστος

-

18.10

21.64

24.90

27.67

29.77

31.06

31.49

31.01

29.68

27.55

24.77

21.52

18.01

-

Σεπτέμβριος

-

11.79

15.65

19.22

22.24

24.54

25.96

26.43

25.93

24.47

22.16

19.12

15.58

11.74

-

Οκτώβριος

-

-

11.40

15.38

18.77

21.34

22.94

23.47

22.91

21.29

18.70

15.32

11.35

-

-

Νοέμβριος

-

-

-

10.07

13.48

16.08

17.70

18.24

17.68

16.05

13.45

10.04

-

-

-

Δεκέμβριος

-

-

-

7.83

11.23

13.81

15.42

15.97

15.41

13.79

11.20

7.81

-

-

-

Πίνακας 4: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από το συγκεντρωτικό φωτοβολταϊκό σύστημα και από
συμβατικό φωτοβολταϊκό σύστημα
Ετήσια Παραγωγή Ενέργειας
Μήνας

4.

Συγκεντρωτικό ΦΒ Σύστημα

Συμβατικό ΦΒ Σύστημα

(kWh ανά τετραγωνικό
μέτρο ανακλαστήρα)

(kWh ανά τετραγωνικό
μέτρο φωτοβολταϊκού)

Ιανουάριος

23.53

16.81

Φεβρουάριος

21.50

16.33

Μάρτιος

32.68

24.05

Απρίλιος

39.98

28.15

Μάιος

57.77

35.64

Ιούνιος

62.16

36.27

Ιούλιος

72.27

40.02

Αύγουστος

65.32

36.19

Σεπτέμβριος

49.65

29.90

Οκτώβριος

39.31

24.98

Νοέμβριος

24.90

17.25

Δεκέμβριος

21.79

15.59

ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΟ

511

321

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

H παρούσα εργασία παρουσιάζει μια ολιστική προσέγγιση για την υπολογιστική ανάλυση
συγκεντρωτικών φωτοβολταϊκών συστημάτων. Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στη συνδυαστική
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εφαρμογή της μεθόδου ιχνηλάτησης ακτίνων για την οπτική εξέταση του συστήματος, και της
μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων για τη θερμική ανάλυσή του. Τελικός σκοπός είναι ο
υπολογισμός της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να
εφαρμοστεί και για την παραμετρική διερεύνηση της επίδρασης ποικίλων σχεδιαστικών
παραμέτρων στην τελική απόδοση του συστήματος. Στα πλαίσια της εργασίας έγινε εφαρμογή
της μεθοδολογίας και μελετήθηκε ένα στοιχείο (module) συγκεντρωτικού συστήματος υψηλής
συγκέντρωσης στο οποίο ένα ελλειπτικό παραβολοειδές κάτοπτρο συγκεντρώνει σημειακά την
ηλιακή ακτινοβολία πάνω σε τραπεζοειδή ομογενοποιητή.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται φωτοευαισθητοποιημένες με χρωστική ηλιακές
κυψελίδες σε μορφή λωρίδων με σταθερό πλάτος και μεταβαλλόμενο μήκος, οι οποίες
αποτελούν δομικές μονάδες για ηλιακά πλαίσια μεγάλων διαστάσεων. Στα πλαίσια της
μελέτης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και υπολογισμοί της πυκνότητας ρεύματος
βραχυκύκλωσης, της τάσης ανοικτού κυκλώματος, του παράγοντα πλήρωσης και της
συνολικής απόδοσης των κυψελίδων από όπου διαπιστώθηκε ότι το μέγεθος των κυττάρων
δεν επηρεάζει την απόδοση των κυψελίδων, το οποίο είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα για
την εμπορική αξιοποίηση των ηλιακών στοιχείων. Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις
ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας εμπέδησης για την εύρεση του ισοδύναμου κυκλώματος
που περιγράφει την ηλιακή κυψελίδα. Χρησιμοποιώντας τις μετρήσεις εμπέδησης μπορούν
να προσδιοριστούν η εν σειρά αντίσταση, η αντίσταση του αντιηλεκτροδίου της κυψελίδας, η
αντίσταση διάχυσης του ηλεκτρολύτη, η αντίσταση της μεταφοράς ηλεκτρονίων και
επανασύνδεσης στο TiO2 και η χημική χωρητικότητα του πορώδους ηλεκτροδίου TiO2.
Λέξεις Κλειδιά: DSSCs, εξοικονόμηση ενέργειας, φασματοσκοπία εμπέδησης
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1.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τις τελευταίες δεκαετίες η αύξηση της τιμής των συμβατικών καυσίμων, η σταδιακή
εξάντληση τους και οι επιπτώσεις της χρήσης τους στο περιβάλλον οδήγησαν στην ενίσχυση
της έρευνας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ). Από τις ΑΠΕ, η ηλιακή ενέργεια
μπορεί να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες των επόμενων γενιών και τα φωτοβολταϊκά (ΦΒ)
μπορούν να συνδράμουν προς αυτή την κατεύθυνση. Οι φωτοευαισθητοποιημένες με
χρωστική ηλιακές κυψελίδες ανήκουν στα φωτοβολταϊκά τρίτης γενιάς και προσελκύουν
έντονο ενδιαφέρον εξαιτίας του χαμηλού τους κόστους και των απλών διεργασιών
προετοιμασίας και κατασκευής τους σε σύγκριση με αυτές που χρησιμοποιούνται για τα
φωτοβολταϊκά από τις άλλες γενιές. Οι ηλιακές κυψελίδες τρίτης γενιάς βασίζονται στα
νανοδομημένα υλικά και κατασκευάζονται από αμιγώς οργανικές ή ένα μείγμα από οργανικά
και ανόργανα υλικά, επιτρέποντας έτσι μια ανεξάντλητη πηγή υλικών. Η μεσοπορώδης φύση
τους καθιστά δυνατή την κατασκευή διάφανων κυψελίδων οι οποίες μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σαν φωτοβολταϊκά παράθυρα. Τα φωτοβολταϊκά αυτά παράθυρα μπορούν
να ενσωματωθούν σε προσόψεις κτιρίων και να λειτουργούν τόσο με άμεσο και διάχυτο
φωτισμό όσο και με φωτισμό από την πίσω πλευρά των κυψελίδων.
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε πώς το μέγεθος των φωτοευαισθητοποιημένων με
χρωστική ηλιακών κυψελίδων επιδρά στην πυκνότητα του ρεύματος βραχυκύκλωσης, στην
τάση ανοιχτού κυκλώματος, στον παράγοντα πληρότητας και στην συνολική απόδοσή τους.
Η έρευνα περιορίστηκε σε κυψελίδες σε μορφή λωρίδων οι οποίες αποτελούν τις δομικές
μονάδες για την κατασκευή πλαισίων μεγάλων διαστάσεων. Επιπλέον, οι κυψελίδες
χαρακτηρίστηκαν και μέσω της ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας εμπέδησης από όπου
προέκυψε το ισοδύναμο κύκλωμα και οι εσωτερικές αντιστάσεις τους.

2.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

2.1. ΥΛΙΚΑ
Στα υλικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των DSSC συμπεριλαμβάνονται
τα: ιωδιούχο λίθιο, ιώδιο, 1-methyl-3-propylimidazolium iodide, tert-butyl pyridine, guanidine
thiocyanate, εξαένυδρο χλωροπλατινικό οξύ (H2PtCl6), poly(propylene glycol)bis(2aminopropyl) ether, 3-isocyanatopropyltriethoxysilane και μαζί με όλους τους διαλύτες
προμηθεύτηκαν από την εταιρεία Sigma-Aldrich. Η χρωστική 3- Cis-diisothiocyanato-bis(2,2’bipyridyl-4,4’-dicarboxylato) ruthenium(II) bis(tetrabutylammonium), N719 προμηθεύτηκε από
τη Solaronix S.A, Switzerland. Τα διάφανα γυαλιά με αγώγιμο υπόστρωμα οξειδίου του
κασσιτέρου ντοπαρισμένο με φθόριο SnO2:F (FTO, TECTM A10) και αντίσταση 10
Ohm/τετράγωνο αγοράστηκαν από την Pilkington NSG Group. Για την παρασκευή του
πρόδρομου διαλύματος TiO2 χρησιμοποιήθηκε υπερκάθαρο titanium isopropoxide (TTIP,
97%, Aldrich), επιφανειοδραστική ουσία Triton X-100 (polyoxyethylene-10- isooctylphenyl
ether) (99.8%, Aldrich) και οξικό οξύ (AcOH, Aldrich).

2.2. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟΑΝΟ∆ΩΝ TiO2 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΟΥ
Για την εναπόθεση των φιλμ TiO2 παρασκευάστηκε διάλυμα τιτάνιας. Εν συντομία για την
παρασκευή 12.5 ml διαλύματος, έγινε ανάδευση 1.8 g της επιφανειοδραστικής ουσίας Triton
X-100 με 10 ml αιθανόλης, ακολουθούμενο από την προσθήκη 0.8 ml οξικού οξέος και 0.9 ml
από το titanium isopropoxide υπό έντονη ανάδευση. Ύστερα από λίγα λεπτά ανάδευσης, το
διάλυμα εκτυπώθηκε πάνω στα αγώγιμα γυαλιά FTO χρησιμοποιώντας έναν εκτυπωτή
ψεκασμού (inkjet printer, Dimatix materials printer DMP-5000). Τα αγώγιμα γυαλιά με το φιλμ
TiO2 ψήθηκαν σε φούρνο στους 500oC για 30 λεπτά χρησιμοποιώντας ράμπα αύξησης της
θερμοκρασίας 20oC/λεπτό. Η παραπάνω διαδικασία επαναλήφθηκε αρκετές φορές μέχτι να
προκύψουν φιλμ TiO2 με πάχος περίπου 2 μm. Οι διαστάσεις των ηλεκτροδίων TiO2
μεταβαλλόταν από 1x1 cm2 μέχρι 1x45 cm2 διατηρώντας τη μια διάσταση σταθερή. Για την
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ευαισθητοποίηση των ηλεκτροδίων TiO2 στην ορατή περιοχή του φάσματος, τα φιλμ TiO2
εμβαπτίστηκαν σε διάλυμα N719 σε αιθανόλη/ακετονιτρίλιο σε αναλογία 1/1 v/v
(συγκέντρωση διαλύματος 5x10-4 M).
Η παρασκευή των αντιηλεκτροδίων πλατίνας πραγματοποιήθηκε εναποθέτοντας λίγες
σταγόνες διαλύματος εξαένυδρου χλωροπλατινικού οξέως (5mg H2PtCl6/1ml αιθανολης)
πάνω σε αγώγιμα γυαλιά. Το στρώμα πλατίνας σχηματίζεται μετά θερμική αποσύνθεση του
παραπάνω διαλύματος κατά το ψήσιμο των γυαλιών στους 500oC για 10 λεπτά.

2.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ
ΧΡΩΣΤΙΚΗ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΨΕΛΙ∆ΩΝ
Για την κατασκευή των ηλιακών κυψελίδων χρησιμοποιήθηκε ένας ημιστερεός ηλεκτρολύτης.
Ο ημιστερεός ηλεκτρολύτης συνδυάζει το πλεονέκτημα της υψηλής ιοντικής αγωγιμότητας
των υγρών ενώ ταυτόχρονα μειώνει τον κίνδυνο διαρροής και ελαχιστοποιεί τα προβλήματα
μόνωσης των κυψελίδων. Για την παρασκευή του ημιστερεού ηλεκτρολύτη που εφαρμόστηκε
στα DSSCs, χρησιμοποιήθηκε ένα οργανικό-ανόργανό υλικό το οποίο παρασκευάστηκε στο
εργαστήριο. Συγκεκριμένα, σε ένα δοχείο τοποθετήθηκαν για να αντιδράσουν το
poly(propylene glycol)bis(2-aminopropyl ether) μοριακού βάρους 230 και το 3isocyanatopropyltriethoxysilane (ICS; Μοριακή αναλογία ICS/diamine=2) παράγοντας
δεσμούς ουρίας μεταξύ του πολυμερούς και της ανόργανης φάσης. Η παρασκευή του
ημιστερεού ηλεκτρολύτη πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: σ’ ένα
διάλυμα από 1.6g sulfolane και 0.8g 3-methoxypropionitrile υπό γρήγορη ανάδευση
προστέθηκαν 0.7g από το πρόδρομο αλκοξείδιο που παρασκευάστηκε. Στη συνέχεια
προστέθηκαν 0.368g οξικού οξέος (AcOH) ακολουθούμενο από 0.12g ιωδιούχο λίθιο (LiI)
0.12g 1-methyl-3-propylimidazolium iodide (MPImI), και 0.06g ιώδιο (I2). Το διάλυμα του
ηλεκτρολύτη ολοκληρώθηκε προσθέτοντας 0.204 g tert-butyl pyridine και 0.036g guanidine
thiocyanate. Ύστερα από έξι ώρες ανάδευση, λίγες σταγόνες του παραπάνω διαλύματος
εναποτέθηκαν πάνω από το ηλεκτρόδιο TiO2 στο οποίο είχε προσροφηθεί η χρωστική και
από πάνω τοποθετήθηκε το αντιηλεκτρόδιο με την πλατίνα. Τέλος, για τις επαφές στις
κυψελίδες και τη συλλογή του ρεύματος τοποθετήθηκε αγώγιμη ταινία χαλκού από την
εταιρεία Kemtron.

2.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΩΤΟΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΕ ΧΡΩΣΤΙΚΗ
ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΨΕΛΙ∆ΩΝ
Οι μετρήσεις των χαρακτηριστικών ρεύματος-τάσης πραγματοποιήθηκαν σε συνθήκες
εξωτερικού περιβάλλοντος με την ένταση της ακτινοβολίας να είναι σχεδόν σταθερή στα 950
W/m2 όπως μετρήθηκε με ένα πυρανόμετρο CMP 3 Kipp & Zonen. Η καταγραφή των
δεδομένων έγινε με τη σύνδεση των κυψελίδων με ένα μηχάνημα το οποίο μεταβάλει την τιμή
της εφαρμοζόμενης τάσης στα άκρα της κυψελίδας και καταγράφει τις ενδείξεις του ρεύματος
(Keithley Source Meter (model 2420)) το οποίο ελεγχόταν μέσω προγράμματος λογισμικού
για τον υπολογιστή (LabTracer). Για να γίνει μια εις βάθος μελέτη των παραγόντων που
μπορούν να επιδράσουν αρνητικά στην απόδοση των DSSC κατασκευάστηκαν κυψελίδες σε
μορφή λωρίδων με διαφορετικά μεγέθη. Η ενεργή επιφάνεια των DSSC σε μορφή λωρίδων
μεταβαλόταν από 1 μέχρι 45 cm2, ενώ κατά τη διάρκεια των μετρήσεων δεν
χρησιμοποιήθηκαν πίσω ανακλαστήρες. Για να είναι ακριβή τα αποτελέσματα,
κατασκευάστηκαν δύο κυψελίδες για κάθε περίπτωση και εξετάστηκαν κάτω από τις ίδιες
συνθήκες. Στην Εικόνα 1(α) απεικονίζονται όλα τα DSSC σε μορφή λωρίδων που
κατασκευάστηκαν και στην εικόνα 1(β) ένα πλαίσιο DSSC το οποίο αποτελείται από
διαδοχικές λωρίδες DSSC διαστάσεων 20x20 cm2. Επειδή το βέλτιστο πλάτος των λωρίδων
είναι μεταξύ 0.8 και 1 cm, αποφασίστηκε η μια διάσταση των DSSC να διατηρήθει σταθερή
ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι παράγοντες που μπορούν να επιδράσουν στην απόδοσή τους.
Από τις χαρακτηριστικές καμπύλες I-V μετρήθηκαν ή υπολογίστηκαν το ρεύμα
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βραχυκύκλωσης (ISC), η τάση ανοικτού κυκλώματος (VOC), η μέγιστη ισχύς (Pmax), ο
παράγοντας πληρότητας (ff) και η συνολική απόδοση της κυψελίδας.

Εικόνα 1: (α) Εικόνα όλων των DSSC σε μορφή λωρίδων που κατασκευάστηκαν με
διαστάσεις 1x1 μέχρι 1x45 cm2 (β) πλαίσιο DSSC διαστάσεων 20x20 cm2
Εκτός από τις μετρήσεις ρεύματος-τάσης πραγματοποιήθηκαν και μετρήσεις ηλεκτροχημικής
φασματοσκοπίας εμπέδησης σε κάποια ενδεικτικά μήκη κυψελίδων. Οι μετρήσεις εμπέδησης
διεξήχθησαν με τις κυψελίδες να φωτίζονται απευθείας από τον ήλιο και χρησιμοποιώντας
έναν ποτενσιοστάτη-γαλβανοστάτη της Metrohm Autolab 3.v potentiostat galvanostat (Model
PGSTAT 128N) σε ένα εύρος συχνοτήτων από 100 kHz-0.01 Hz χρησιμοποιώντας μια
διαταραχή της τάξης των ± 10 mV πάνω από την τάση ανοικτού κυκλώματος. Για την
προσομοίωση των πειραματικών αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό Nova 1.10.

3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσματα για όλες τις ηλεκτρικές παραμέτρους των κυψελίδων συνοψίζονται στον
Πίνακα 1. Παρατηρείται ότι καθώς το μήκος των κυψελίδων αυξάνεται από το 1 στα 45 cm οι
τιμές των μετρούμενων ηλεκτρικών παραμέτρων είναι σχεδόν σταθερές. Πιο συγκεκριμένα
σημειώνονται μικρές μεταβολές στην πυκνότητα του ρεύματος βραχυκύκλωσης (Jsc) ενώ οι
τιμές της τάσης ανοικτού κυκλώματος (Voc) παραμένουν σταθερές και δεν επηρεάζονται από
την αύξηση του μήκους των κυψελίδων, καθώς εξαρτάται από το οξείδιο του μετάλλου και
τον τύπο του ηλεκτρολύτη που χρησιμοποιείται. Ο παράγοντας πληρότητας (ff) επηρεάζεται
ελαφρώς όταν αυξάνεται το μήκος εξαιτίας της αύξησης της συνολικής εν σειρά αντίστασης
της κυψελίδας (Rs). Τέλος, το γεγονός ότι δε σημειώνονται σημαντικές διακυμάνσεις στις
αποδόσεις των κυψελίδων με διαφορετικά μήκη είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικό για τη μετάβαση
σε πλαίσια μεγάλων διαστάσεων τα οποία θα μπορούν να ενσωματωθούν σε προσόψεις
κτιρίων σαν φωτοβολταϊκά παράθυρα. Όλες οι καμπύλες J-V των κυψελίδων απεικονίζονται
στην Εικόνα 2.
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Πίνακας 1: Ηλεκτρικές παράμετροι
φωτοευαισθητοποιημένων με χρωστική ηλιακών
κυψελίδων σε μορφή λωρίδων σε διάφορα μήκη
Μέγεθος DSSC
(cm2)

*

Voc

ff *

n○

(mA/cm2) (Volts)

(%)

1x1

9.33

0.73

0.48

3.45

1x2

8.58

0.73

0.34

2.25

1x3

9.26

0.73

0.36

2.55

1x4

8.94

0.73

0.42

3.00

1x5

9.26

0.73

0.40

2.85

1x10

8.84

0.73

0.36

2.85

1x15

8.70

0.74

0.40

2.55

1x20

8.85

0.73

0.34

2.40

1x25

8.12

0.75

0.31

1.95

1x30

8.81

0.74

0.41

2.85

1x35

7.55

0.74

0.35

2.10

1x40

8.19

0.74

0.39

2.55

1x45

8.64

0.73

0.34

2.40

Παράγοντας πληρότητας: ff 

σχέση: n 

Jsc

(V  J ) max p
VOC  J SC

, και

○

η συνολική απόδοση υπολογίζεται από τη

VOC  I SC  ff
όπου A η ενεργή επιφάνεια των κυψελίδων. Η τιμή για την Plight ήταν
A  Plight

σταθερή στα 950 W/m2.

(α)

J (mA/cm2)

J (mA/cm2)

Voltage (V)

1*25 cm

2

10
2
1*20 cm
9
2
8
1*15 cm
2
7
1*10 cm
6
5
4
3
2
1
0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Voltage (V)

(β)

J (mA/cm2)

2

1*5 cm

10
2
1*4 cm
9
2
8
1*3 cm
7
2
1*2 cm
6
2
1*1 cm
5
4
3
2
1
0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8

2
10
1*45 cm
2
9
1*40 cm
8
2
1*35 cm
7
2
1*30 cm
6
5
4
3
2
1
0
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8
Voltage (V)

(γ)

Εικόνα 2: Καμπύλες J-V για DSSC σε μορφή λωρίδων (α) 1x1 μέχρι 1x5 cm2 (β) 1x10 μέχρι
1x25 cm2 και (γ) 1x30 μέχρι 1x45 cm2
Στην Εικόνα 3 απεικονίζονται τα διαγράμματα Nyquist και Bode κυψελίδων σε κάποια
ενδεικτικά μήκη. Τα πειραματικά δεδομένα συμβολίζονται με σημεία ενώ η καμπύλη της
προσομοίωσης με συνεχή γραμμή. Το πρώτο ημικύκλιο που προκύπτει (Εικόνα 3α, ένθετο
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γράφημα) αντιστοιχεί στη διεπαφή Pt/ηλεκτρολύτη (charge transfer resistance, Rpt). Η
αντίσταση μετακίνησης φορτίου στο αντιηλεκτρόδιο εμφανίζεται σαν ημικύκλιο στα
διαγράμματα της εμπέδησης και σαν κορυφή στα διαγράμματα φάσης Bode (Εικόνα 3β). Η
αντίσταση η οποία σχετίζεται με την απόκριση στην ενδιάμεση συχνότητα αντιπροσωπεύει
τη μεταφορά φορτίου στη διεπαφή TiO2/χρωστική/ηλεκτρολύτη (charge transport resistance,
Rtr) και εμφανίζει συμπεριφορά διόδου. Το ημικύκλιο στη χαμηλή συχνότητα, το οποίο
αποδίδεται στη διάχυση στον ηλεκτρολύτη (diffusion in the electrolyte resistance, Rdif), ήταν
μικρό και δε σχηματιζόταν ξεκάθαρα γεγονός που υποδηλώνει γρήγορη διάχυση. Τέλος, το
σημείο τομής των διαγραμμάτων με τον άξονα των τετμημένων αντιστοιχεί στην αντίσταση
του υποστρώματος FTO και στην αντίσταση επαφής μεταξύ του FTO/TiO2 (Rh).
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Εικόνα 3: (α) Ηλεκτροχημική φασματοσκοπία εμπέδησης και (β) διαγράμματα φάσης Bode
για ορισμένα ενδεικτικά μήκη κυψελίδων σε συνθήκη ανοικτού κυκλώματος και υπό
ακτινοβολία περίπου ενός ήλιου
Η συνολική εν σειρά αντίσταση για κάθε κυψελίδα υπολογίζεται από τη σχέση (1)

RS  Rh  R pt  Rdif

(1)

Επειδή, οι κυψελίδες είχαν διαφορετικό μήκος η συνολική αντίσταση Rs υπολογίστηκε σε
Ω  cm2 έτσι ώστε να μπορεί να εξαχθεί συμπέρασμα. Οι τιμές της Rs ήταν 18.2 Ω  cm2, 19.48
Ω  cm2 και 19.74 Ω  cm2 για τις κυψελίδες σε μορφή λωρίδων με ενεργή επιφάνεια 3 cm2, 5.5
cm2 και 8.5 cm2 αντίστοιχα.
Τα ισοδύναμα κυκλώματα τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να προσεγγίσουν τα πειραματικά
δεδομένα απεικονίζονται στην Εικόνα 4. Όταν τα ηλεκτρόδια έχουν τραχυά επιφάνεια το
χωρητικό στοιχείο της Εικόνας 2 (α) αντικαθίσταται με ένα στοιχείο σταθερής φάσης
(constant phase element CPE, Q) το οποίο ορίζεται από τις παραμέτρους Yo και N. Όταν το
στοιχείο CPE είναι παράλληλα με μια αντίσταση, το στοιχείο μπορεί να μετατραπεί σε ψευδοπυκνωτή χρησιμοποιώντας τη σχέση (2).
1

 1 
 1 


C pseudo  Y O N  R  N

(2)

.

(α)

(β)

Εικόνα 4: Ισοδύναμα κυκλώματα DSSCs (α) R(RC)(RC)(RC) και (β) R(RQ)(RQ)(RQ) τα
οποία χρησιμοποιήθηκαν για να προσομοιώσουν τις πειραματικές τιμές της ηλεκτροχημικής
φασματοσκοπίας εμπέδησης
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Πίνακας 2: Παράμετροι ηλεκτροχημικής φασματοσκοπίας εμπέδησης
Μέγεθος DSSC

Rh
(Ω)

Rpt
(Ω)

Cpt (F)

Rtr
(Ω)

Ctr (F)

Rdif
(Ω)

Cdif (F)

1x3

3.44

0.536

0.413*10-4

7.86

2.607*10-3

2.09

0.725*10-1

1x5.5

1.97

0.302

0.801*10-4

3.49

5.53*10-3

1.27

0.635*10-1

2.15

-3

0.664

1.95*10-1

(cm2)

1x8.5

1.41

0.248

1.27*10

-4

8.40*10

Παράλληλα, εξετάστηκαν κυψελίδες με διαφορετικό πάχος ηλεκτρολύτη ώστε να εντοπιστεί
πώς αυτό επιδρά στις ηλεκτρικές παραμέτρους. Η υπερβολική ποσότητα ηλεκτρολύτη στις
κυψελίδες οδηγεί σε αύξηση της τιμής της αντίστασης Rs που επηρεάζει τη συνολική
απόδοση. Όταν το πάχος του ηλεκτρολύτη αυξάνεται από τα 50 στα 80 µm η συνολική
απόδοση μειώνεται κατά 10%. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως για τη συλλογή του
ρεύματος στις κυψελίδες χρησιμοποιήθηκε αγώγιμη ταινία χαλκού, η οποία είχε αντίσταση 11.5 Ω. Συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ότι η αντίσταση της αγώγιμης ταινίας είναι άλλος ένας
παράγοντας που εισάγει περιορισμούς στην απόδοση καθώς προστίθεται επιπλέον
αντίσταση στις κυψελίδες. Για ακριβείς μετρήσεις και ασφαλή συμπεράσματα έχει ιδιαίτερη
σημασία η αποδοτική συλλογή ρεύματος, αφού οι επαφές κακής ποιότητας εισάγουν
παρασιτικές αντιστάσεις που επιδρούν άμεσα στο ρεύμα βραχυκύκλωσης Isc και στον
παράγοντα πληρότητας ff της κυψελίδας.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα από τον παράλληλο συνδυσμό τριών λωρίδων
σε ένα ενιαίο γυαλί για την κατασκευή ενός υπο-πλαισίου με DSSCs. Στο αγώγιμο γυαλί
πραγματοποιείται χημική απόξεση ανάμεσα στις λωρίδες ώστε να απομακρυνθεί το αγώγιμο
υπόστρωμα από τα σημεία αυτά και να απομονωθεί η μια λωρίδα απ’ την άλλη,
σχηματίζοντας έτσι τρεις ξεχωριστές λωρίδες. Για τις επαφές στο υπο-πλαίσιο
χρησιμοποιείται και πάλι αγώγιμη ταινία χαλκού. Ο παράγοντας πληρότητας του υποπλαισίου επηρεάστηκε σημαντικά ενώ το συνολικό ρεύμα βραχυκύκλωσής του ήταν
χαμηλότερο από το αναμενόμενο. Συγκρίνοντας τις τιμές των τριών παράλληλα
συνδεδεμένων λωρίδων με μια κυψελίδα με ενεργή επιφάνεια 1x20 cm2, όσο δηλαδή κάθε
ξεχωριστή κυψελίδα του υπο-πλαισίου, παρατηρήθηκε ότι η τιμή του παράγοντα πληρότητας
του υπο-πλαισίου ήταν μειωμένη κατά 35%, ενώ η ανεμενόμενη τιμή του ρεύματος
βραχυκύκλωσης ήταν 5% χαμηλότερη. Κύρια αιτία για τις μειωμένες τιμές των ηλεκτρικών
παραμέτρων είναι οι κακές εξωτερικές συνδέσεις και το γεγονός ότι πρακτικά είναι δύσκολο
να απομονωθούν οι κυψελίδες όταν έχουν κατασκευαστεί σε ένα κοινό γυαλί. Η ύπαρξη
ηλεκτρολύτη ανάμεσα στις λωρίδες απαιτεί αποτελεσματική μόνωση ανάμεσα στις κυψελίδες
ώστε να μην υπάρχουν διαρροές ηλεκτρολύτη ανάμεσά τους.
Για να γίνει σύγκριση των φωτοευαισθητοποιημένων με χρωστική ηλιακών κυψελίδων σε
μορφή λωρίδων με φωτοβολταϊκά πρώτης και δεύτερης γενιάς υπό πραγματικές εξωτερικές
συνθήκες, τοποθετήθηκε ένα πλαίσιο αντιπροσωπευτικό της κάθε γενιάς (μονοκρυσταλλικού
πυριτίου (Mono-Si), άμορφου πυριτίου (Thin Film) και DSSC module) κατακόρυφα σε οροφή
κτιρίου με νότιο προσανατολισμό. Το ΦΒ πλαίσιο μονοκρυσταλλικού πυριτίου αποτελούνταν
από 72 κυψελίδες συνδεδεμένες εν σειρά με συνολική ονομαστική ισχύ 180 Wp και ενεργή
επιφάνεια 1.125 m2. Ωστόσο, λόγω των περιορισμένων ηλεκτρικών απαιτήσεων των MPPTrackers της εγκατάστασης χρησιμοποιήθηκε μόνο ένα τμήμα του του ΦΒ πλαισίου.
Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν μόνο οι 24 κυψελίδες από τις συνολικά 72 εν σειρά
συνδεδεμένες γεγονός που οδήγησε στη μείωση της τάσης εξόδου και της ενεργής
επιφάνειας του πλαισίου (0.426 m2). Αντίστοιχα το ΦΒ πλαίσιο λεπτού φιλμ είχε
ενσωματωμένα 72 εν σειρά συνδεδεμένες κυψελίδες, είχε ενεργή επιφάνεια 103 Wp και είχε
συνολική ενεργή επιφάνεια 1.449 m2. Το πλαίσιο με DSSC κατασκευάστηκε από τέσσερα
παράλληλα συνδεδεμένα υπο-πλαίσια καθένα από τα οποία είχε προκύψει από οχτώ

758

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

κυψελίδες σε μορφή λωρίδων συνδεδεμένες εν σειρά. Οι διαστάσεις κάθε λωρίδας ήταν 0.9
cm*15.5 cm και η συνολική ενεργή επιφάνεια του πλαισίου ήταν 0.045 m2.
Για μια περίοδο ενός μήνα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, τα δεδομένα τις συνολικής
παραγόμενης ενέργειας ανά ονομαστική ισχύ ανά τετραγωνικό μέτρο βρέθηκαν να είναι
2
2
για το πλαίσιο με τα DSSCs, το πλαίσιο λεπτού
53.75, 30.93 και 17.55 Wh  m / W p  m





φιλμ και του μονοκρυσταλλικού πυριτίου αντίστοιχα (Εικόνα 5). Τα αποτελέσματα
επιβεβαιώνουν την υπεροχή του πλαισίου με τα DSSCs συγκριτικά με τα ΦΒ πλαίσια των
άλλων τεχνολογιών.

Εικόνα 5: Συνολική παραγόμενη ενέργεια ανά ονομαστική ισχύ ανά τετραγωνικό μέτρο για τα
ΦΒ πλαίσια από τις τρεις διαφορετικές γενιές για περίοδο ενός μήνα κατά τη διάρκεια του
καλοκαιριού
Οι φωτοευαισθητοποιημένες με χρωστική ηλιακές κυψελίδες μπορούν να αποτελέσουν μια
καλή εναλλακτική έναντι των συμβατικών ηλιακών κυψελίδων πυριτίου. Ωστόσο, πριν την
τελική εμπορική διάθεσή τους απαιτούνται τροποποιήσεις και βελτιώσεις τόσο στην
κατασκευή όσο και στις συνδέσεις, με προτεραιότητα να πρέπει να δωθεί στο πάχος του
ηλεκτρολύτη, την αποτελεσματική συλλογή του ρεύματος και την απομόνωση των κυψελίδων
μεταξύ τους.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην
παρούσα
εργασία
παρουσιάζονται
τα
κύρια
πλεονεκτήματα
των
φωτοευαισθητοποιημένων με χρωστική ηλιακών κυψελίδων και γίνεται μια αναφορά στα
κύρια προβλήματα που εμφανίζονται κατά τη μετάβαση σε κλίμακα μεγάλων διαστάσεων.
Συγκεκριμένα, καθώς αυξάνεται το μήκος των κυψελίδων παρατηρείται μια μικρή αύξηση της
συνολικής εν σειρά αντίστασης της κυψελίδας, γεγονός όμως που δεν επιδρά σημαντικά στις
ηλεκτρικές της παραμέτρους. Γενικότερα, πρέπει να δωθεί έμφαση στην έρευνα για την
περαιτέρω βελτίωση των υλικών που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή του ρεύματος και τις
εσωτερικές συνδέσεις των κυψελίδων, ώστε να μπορέσει να αυξηθεί κι άλλο η απόδοση των
φωτοευαισθητοποιημένων με χρωστική ηλιακών κυψελίδων με ημιστερεό ηλεκτρολύτη.
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
H παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Ερευνητικό Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΑΡΧΙΜΗ∆ΗΣ ΙΙΙ Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης
μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
[1]

Wolden, C. A., Kurtin, J., Baxter, J. B., Repins, I., Shaheen, S. E., Torvik, J. T.,
Rockett, A. A., Fthenakis, V. M., Aydil, E. S., 2011, “Photovoltaic manufacturing:
Present status, future prospects, and research needs”, J. Vac. Sci. Technol. A 29,
030801.

[2]

Späth, M., Sommeling, P.M., van Roosmalen, J.A.M., Smit, H.J.P., van der Burg,
N.P.G., Mahieu, D.R., Bakker, N.J., Kroon, J.M., 2003, “Reproducible manufacturing of
Dye-sensitized solar cells on a semi-automated baseline” Progress in Photovoltaics:
Research and applications. 11, pp. 207-220.
Faccio, R., Fernández-Werner, L., Pardo, H., Mombrú, A.W., 2011, “Current trends in
materials for dye sensitized solar cells” Recent Patents on Nanotechnology, 5, pp. 4661.
Quasi-solid-state photoelectrochemical solar cell formed using inkjet printing and
nanocomposite organic-inorganic material: inventors E. Stathatos, P. Lianos, US patent
2011/0203644 A1.
Stathatos, E., Lianos, P., Surca Vuk, A., Orel, B., 2004, “Optimization of a quasi-solidstate dye-sensitized photoelectrovoltaic solar cell employing a ureasil/sulfolane gel
electrolyte”, Adv. Funct. Mater., 14 pp. 45-48.
Stathatos, E., Lianos, P., Tsakiroglou, C., 2004, “Highly efficient nanocrystalline titania
films made from organic/inorganic nanocomposite gels”, Microporous and Mesoporous
Materials. 75, pp. 255-260.
Chen, Y., Stathatos, E., Dionysiou, D.D., 2009, “Sol–gel modified TiO2 powder films for
high performance dye-sensitized solar cells”, Journal of Photochemistry and
Photobiology A: Chemistry 203, pp. 192-198.
Stathatos, E., 2005, “Organic-inorganic nanocomposite materials prepared by the solgel route as new ionic conductors in quasi solid state electrolytes”, Ionics 11, pp. 140145.
Lee, C.L., Lee, W.H., Yang, H.H.,2011, “Reduction of collection efficiency of charge
carriers with increasing cell size in dye-sensitized solar cell”, Technical Proceedings of
the 2011 NSTI Nanotechnology Conference and Expo, NSTI-Nanotech 2011 3, pp.
713-716.

[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10] Fabregat-Santiago, F., Garcia-Belmonte, G., Mora-Seró, I., Bisquert, J., 2011,
“Characterization of nanostructured hybrid and organic solar cells by impedance
spectroscopy”, Phys. Chem. Chem. Phys. 13, pp. 9083–9118.
[11] Wang, Q., Moser, J.-E., Grätzel, M., 2005, “Electrochemical Impedance Spectroscopic
Analysis of Dye-Sensitized Solar Cells”, J. Phys. Chem. B 109, pp. 14945-14953.

760

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

761

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΙΣΧΥΟΣ 97kWp
1*

Κ. Γκαράκης1*, Π. Αξαόπουλος1
Εργαστήριο ΑΠΕ, Τμήμα Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας, ΤΕΙ Αθήνας
Αγ. Σπυρίδωνος 17, 12210 Αιγάλεω
ape@teiath.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η εργασία αφορά την μελέτη των πειραματικών επιδόσεων ενός διασυνδεδεμένου φ/β
πάρκου ισχύος 97kWp που βρίσκεται στην Ροδόπη, λειτουργεί από τον Νοέμβριο του 2012
και αποτελείται από πολυκρυσταλλικά φ/β ισχύος 245Wp, πέντε τριφασικούς μετατροπείς
ισχύος 17kW και έναν 15kW. Η μελέτη και η κατασκευή του πραγματοποιήθηκαν με την
εφαρμογή βέλτιστων πρακτικών (πχ. ελαχιστοποίηση ηλιακής σκίασης, ηλεκτρικών
απωλειών, sorting φ/β γεννητριών κ.α) και η ενεργειακή του αποδοτικότητα το 2013 ήταν
1562 kWh/kWp.
Επιπλέον, υπάρχει εγκατεστημένος μετεωρολογικός σταθμός για την καταγραφή της ηλιακής
ακτινοβολίας και της ταχύτητας ανέμου στο επίπεδο των φ/β αλλά και της θερμοκρασίας
περιβάλλοντος και της θερμοκρασίας πλάτης φ/β. Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται ανά 15min
και αποθηκεύονται σε κάρτα μνήμης ενώ είναι διαθέσιμα και μέσω web portal. Τα
επεξεργασμένα πειραματικά δεδομένα χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της επίδοσης
του φ/β πάρκου, για χρονική περίοδο ενός έτους στην οποία υπάρχει ομαλή λειτουργία όλων
των αισθητήρων.
Επίσης, γίνεται μελέτη της επίδρασης της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, της θερμοκρασίας
περιβάλλοντος/πλάτης φ/β και της ταχύτητας ανέμου στις επιδόσεις του φ/β πάρκου και
παρουσιάζονται σε διαγράμματα οι συσχετίσεις των μεγεθών αυτών με την παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια. Τα διαγράμματα αυτά παρέχουν ένα πλήθος σημαντικών πληροφοριών
για τις επιδόσεις του φ/β πάρκου και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον έλεγχο και την
αξιολόγηση λειτουργίας φ/β σταθμών.
Λέξεις Κλειδιά: πειραματικές επιδόσεις φωτοβολταϊκός σταθμός, αξιολόγηση.
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Τα φωτοβολταϊκά (φ/β) είναι μία από τις πολλά υποσχόμενες τεχνολογίες της νέας εποχής
που ανατέλλει στο χώρο της ενέργειας. Μιας νέας εποχής που θα χαρακτηρίζεται ολοένα και
περισσότερο από τις μικρές αποκεντρωμένες εφαρμογές σε ένα περιβάλλον
απελευθερωμένης αγοράς [1]. Τα μικρά, ευέλικτα συστήματα που μπορούν να εφαρμοστούν
σε επίπεδο κατοικίας, εμπορικού κτιρίου ή μικρού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής (όπως π.χ.
τα φωτοβολταϊκά, τα μικρά συστήματα συμπαραγωγής, οι μικρές ανεμογεννήτριες και οι
κυψέλες καυσίμου) αναμένεται να κατακτήσουν ένα σημαντικό μερίδιο της ενεργειακής
αγοράς στα επόμενα χρόνια. Κοινό χαρακτηριστικό αυτών των νέων τεχνολογιών είναι η
φιλικότητά τους προς το περιβάλλον.
Στην Ελλάδα, την εξαετία 2008-2013 υπήρξε ταχεία εγκατάσταση διασυνδεδεμένων φ/β
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, λόγω των υψηλών τιμών πώλησης της
παραγόμενης ενέργειας και της απλουστευμένη αδειοδότησής τους. Η εγκατεστημένη ισχύς
διασυνδεδεμένων φ/β έφτασε από τα 11MW το 2008, στα 2579MW στα τέλη του 2013 ενώ οι
επενδύσεις της εξαετίας έφτασαν τα 5 δις ευρώ. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φ/β
ως ποσοστό της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας έφτασε το 6,7% το 2013,
κατατάσσοντας την Ελλάδα στη δεύτερη θέση διεθνώς [2].
Το 35,5% της εγκατεστημένης ισχύος φ/β σταθμών στην Ελλάδα (917 MW) αφορούν
εγκαταστάσεις ονομαστικής ισχύος από 20-150kWp [2], με συντριπτική πλειονότητα αυτών
με ισχύ μικρότερη των 100kWp λόγω της αυξημένης τιμής πώλησης της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας που παρείχε το νομοθετικό πλαίσιο.
Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η πειραματική μελέτη των επιδόσεων ενός
διασυνδεδεμένου φ/β σταθμού ισχύος 97 kWp καθώς επίσης και η εξέταση της επίδρασης
των περιβαλλοντικών παραγόντων στις επιδόσεις του φ/β σταθμού.

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ Φ/Β ΣΤΑΘΜΟΥ
Ο φ/β σταθμός βρίσκεται στην πεδιάδα της Ροδόπης στη θέση «Καψάλες - αγροτεμάχιο
215», στο Δήμο Κομοτηνής, Π.Ε Ροδόπης, σε μικρή απόσταση από τον οικισμό της Αιγείρου.
Το γήπεδο εγκατάστασης έχει εμβαδόν 3.515 m² και οι συντεταγμένες του είναι 41°05΄
14,07΄΄Β, 25°16΄ 34,28΄΄Α με υψόμετρο 20m asl, ενώ δεν υπάρχει κάποιο εμπόδιο που να
δημιουργεί σκίαση στην εγκατάσταση.
Στην εικόνα 1, παρουσιάζεται ο υπό μελέτη φ/β σταθμός με χρήση υποβάθρου Google Earth
και στην εικόνα 2 φωτογραφία του.

Εικόνα 1: O υπό μελέτη φ/β σταθμός με χρήση υποβάθρου Google Earth.
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Εικόνα 2 : Φωτογραφία του φ/β σταθμού ισχύος 97 kWp.
Ο φ/β σταθμός έχει ονομαστική ηλεκτρική ισχύ ίση με 96,775kWp και περιλαμβάνει 395 φ/β
γεννήτριες τεχνολογίας πολυκρυσταλλικού πυριτίου της εταιρίας Solarworld, τύπος SW 245
Poly, ονομαστικής ισχύος 245 Wp η καθεμία. Οι φ/β γεννήτριες είναι τοποθετημένες σε
σύστημα σταθερών βάσεων της εταιρίας Εxalco Synergy Land 3L με τη μέθοδο της
πασαλόμπηξης. Η συνολική επιφάνεια των φ/β γεννητριών είναι 662 m² και η κλίση τους είναι
30°, με νότιο προσανατολισμό.
Στον πίνακα 1 παρουσιάζονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά της φ/β γεννήτριας.

Η σύνδεση των φ/β με το δίκτυο χαμηλής τάσης της ΔΕΗ γίνεται μέσω έξι (6) τριφασικών
μετατροπέων DC/AC δικτύου της εταιρείας SMA Solar Technology AG, τύπος STP 17000 TL
(5) και STP 15000 TL (1) με μέγιστο βαθμό απόδοσης 98,2%. Στον κάθε μετατροπέα DC/AC
δικτύου STP 17000TL συνδέονται τρεις στοιχειοσειρές, αποτελούμενη η καθεμία από 22 φ/β
γεννήτριες, ενώ στον STP15000TL συνδέονται δύο στοιχειοσειρές αποτελούμενες από 22
φ/β γεννήτριες και μια στοιχειοσειρά με 21 φ/β γεννήτριες. Παρατηρείται κατά 4%
υπερδιαστασιολόγηση των χρησιμοποιούμενων μετατροπέων.
O σταθμός διαθέτει μετεωρολογικό σταθμό Sunny Sensorbox και μετρητικά όργανα
μέτρησης θερμοκρασίας περιβάλλοντος, πλάτης φ/β, ηλιακής ακτινοβολίας και ταχύτητας
ανέμου (εικόνες 3,4,5).
Η παρακολούθηση της παραγωγής και της λειτουργίας των μετατροπέων δικτύου και του
μετεωρολογικού σταθμού, πραγματοποιείται μέσω του συστήματος τηλεπαρακολούθησης
και καταγραφής Sunny WebBox (εικόνα 6), για έλεγχο του συστήματος και παρακολούθηση
των δεδομένων μέσω Internet, σε τοπικό Η/Υ και σε απομεμακρυσμένο κεντρικό σημείο
μέσω Ιnternet (SunnyPortal website), το οποίο καταγράφει σε πραγματικό χρόνο την ισχύ και
τις επιμέρους παραμέτρους της εγκατάστασης και υπολογίζει το βαθμό απόδοσής της. Η
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διάγνωση και επικοινωνία πραγματοποιείται ασύρματα µέσω GSM modem. Τα δεδομένα
λειτουργίας και από τον μετεωρολογικό σταθμό συλλέγονται ανά 15min και αποθηκεύονται
σε κάρτα μνήμης (SD card) ενώ είναι διαθέσιμα και μέσω της ιστοσελίδας SunnyPortal.

Εικόνες 3,4,5 : O μετεωρολογικός σταθμός Sunny Sensorbox και οι αισθητήρες του.
Ο φ/β σταθμός έχει τεθεί σε εμπορική λειτουργία στις 9/11/2012.

3. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ
Στην μελέτη και την κατασκευή του φ/β σταθμού εφαρμόστηκαν μέθοδοι βέλτιστων
πρακτικών για την μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του έργου στην διάρκεια
λειτουργίας του. Συγκεκριμένα εφαρμόστηκαν τα ακόλουθα :
3.1. ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΠΙΛΟΓΗ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ
Η φ/β γεννήτρια έχει βαθμό απόδοσης ίσο με 14,61%, ο οποίος είναι αρκετά υψηλός ενώ ο
θερμοκρασιακός συντελεστής ισχύος (Tk σε Pmpp) ισούται με -0,45%/K ο οποίος είναι
χαμηλός. Επίσης έχουν θετική ανοχή ισχύoς 0/+5Wp η οποία εγγυάται την υψηλή απόδοση
της εγκατάστασης. Με τη γραμμική εγγύηση απόδοσης για 25 χρόνια η SolarWorld εγγυάται
μια μέγιστη προοδευτική μείωση της απόδοσης κατά 0,7% ετησίως – δηλαδή ένα σημαντικό
πλεονέκτημα έναντι των συνηθισμένων εγγυήσεων δύο επιπέδων του κλάδου.
Οι μετατροπείς DC/AC δικτύου της SMA έχουν μέγιστο βαθμό απόδοσης στην ονομαστική
τους ισχύ ίσο με 98,2%.
3.2. ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
H διαστασιολόγηση του έργου πραγματοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού
διαστασιολόγησης και ελέγχου καταλληλότητας της SMA, Sunny Design ενώ η εκτίμηση της
ενεργειακής παραγωγής πραγματοποιήθηκε με το λογισμικό PVSYST. Στον πίνακα 2
παρουσιάζονται οι συντελεστές απόδοσης του φ/β σταθμού.

Ο λόγος ονομαστικής ισχύος βρίσκεται στο συνιστώμενο εύρος τιμών 84-120%.
Στην τιμή της απόδοσης των μετατροπέων συνυπολογίζεται ο βαθμός απόδοσης των
μετατροπέων, ο βαθμός απόδοσης του ανιχνευτή σημείου μέγιστης ισχύος (ΜPP tracking)
και η εξάρτηση του βαθμού απόδοσης του μετατροπέα από την τάση εισόδου DC.
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Η επιλογή των καλωδίων πραγματοποιήθηκε μετά από μελέτη απωλειών, σύμφωνα με την
απόσταση και την τάση λειτουργίας, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες, με μέγιστες
πτώσεις τάσης να είναι χαμηλότερες από 1% τόσο στα DC, όσο και στα AC καλώδια.
3.3. ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΣΚΙΑΣΗΣ - ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
Οι φ/β γεννήτριες εγκαταστάθηκαν σε νότιο προσανατολισμό ενώ η ελάχιστη απόσταση
μεταξύ των βάσεων δυο παράλληλων σειρών είναι 2,7 φορές το ύψος των βάσεων από
έδαφος (με όριο το 2).
3.4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ Φ/Β ΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ (SORTING)
Σε κάθε στοιχειοσειρά εγκαταστάθηκαν φ/β γεννήτριες ίδιας κατηγορίας ρεύματος (current
class) ώστε να περιορίζονται οι απώλειες λόγω ηλεκτρικής ανομοιομορφίας (mismatch). Η
κατάταξη (sorting) πραγματοποιήθηκε σε τρεις κατηγορίες ρεύματος σύμφωνα με το αρχείο
μετρήσεων των φ/β γεννητριών από τον κατασκευαστή (flash report).

4. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Τα μετρούμενα μεγέθη που καταγράφει ο μετεωρολογικός σταθμός είναι : ολική ηλιακή
ακτινοβολία στο επίπεδο των φ/β (30°), θερμοκρασία περιβάλλοντος, θερμοκρασία πλάτης
φ/β και ταχύτητας ανέμου. Το Sunny Webbox λαμβάνει όλες τα δεδομένα λειτουργίας από
τους μετατροπείς.
Στον πίνακα 3 δίνονται περισσότερα στοιχεία για τα μετρητικά όργανα του μετεωρολογικού
σταθμού, καθώς και η ακρίβεια μέτρησης της παραγόμενης ηλ. ενέργειας από τους
μετατροπείς του δικτύου.

Εικόνα 6 : Σχηματική παράσταση Sunny WebBox στον φ/β σταθμό.

Έχουν διορθωθεί οι μετρήσεις των ενεργειακών παραγωγών του φ/β σταθμού την περίοδο
21/11/2013-6/12/2013 κατά την οποία λόγω βλάβης της κάρτας δεδομένων του μετατροπέα
STP 15000TL η ενεργειακή παραγωγή αυτών των ημερών δεν είναι η πραγματική. Μόλις
συνδέθηκε πάλι η νέα κάρτα στον μετατροπέα έδωσε τη παραγωγή αυτή (μόνο τον αριθμό
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των παραγόμενων kWh), η οποία ενσωματώθηκε στην ενεργειακή παραγωγή των δύο
μηνών αλλά όχι στις ημέρες. Η διόρθωση στηρίχθηκε στην αναλογία παραγόμενης ενέργειας
του μετατροπέα STP 15000TL με αυτή του γειτονικού STP17000TL για την περίοδο του
Δεκεμβρίου 2012.

5. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Για την πειραματική μελέτη του φ/β σταθμού χρησιμοποιήθηκε η χρονική περίοδος ενός
έτους (1/6/2013-31/5/2014). H ετήσια ενεργειακή παραγωγή είναι 150.315 kWh και η
ενεργειακή αποδοτικότητα ισούται με 1.553 kWh/kWp. Ο συντελεστής εκμετάλλευσης
(Capacity Factor) είναι ίσος με 17,7%.
Στην εικόνα 7 παρουσιάζονται οι θερμοκρασίες περιβάλλοντος και πλάτης φ/β καθώς και η
ταχύτητα του ανέμου. Από το διάγραμμα αυτό φαίνεται ότι στην διάρκεια των καλοκαιρινών
μηνών υπερτερεί η θερμοκρασία της πλάτης των φ/β από την θερμοκρασία περιβάλλοντος
για τις αντίστοιχες ώρες του ημερονυκτίου, ενώ το χειμώνα λόγω σχετικά υψηλότερης
ταχύτητας του ανέμου αλλά και μειωμένης ακτινοβολίας, υπάρχουν χρονικά διαστήματα που
υπερτερεί η θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Εικόνα 7 : Η ετήσια διακύμανση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος & φ/β και της ταχύτητας
του ανέμου.
Η μηνιαία μεταβολή της ενεργειακής παραγωγής και του συντελεστή εκμετάλλευσης
παρουσιάζεται στην εικόνα 8.

Εικόνα 8 : Μεταβολή της μηνιαίας ηλεκτρ. ενέργειας και του συντελεστή εκμετάλλευσης.
Στην εικόνα 9 παρουσιάζεται η ποσοστιαία μηνιαία μεταβολή της απόδοσης και της
ενεργειακής αποδοτικότητας, ενώ στην εικόνα 10 παρουσιάζονται οι ποσοστιαίες μεταβολές
της απόδοσης και αποδοτικότητας ανά μήνα προς τον ετήσιο μέσο όρο. Η ετήσια απόδοση
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του φ/β σταθμού είναι ίση με 12,56%, δηλαδή αυτό το ποσοστό από την προσπίπτουσα
ηλιακή ενέργεια μετατρέπεται σε ηλεκτρική.

Εικόνα 9 : Μεταβολή της απόδοσης του φ/β σταθμού και της ενεργειακής αποδοτικότητας
ανά μήνα.

Εικόνα 10 : Μεταβολή του μηνιαίου λόγου απόδοσης φ/β σταθμού προς τον μέσο ετήσιο και
η μεταβολή του μηνιαίου λόγου αποδοτικότητας φ/β σταθμού προς την μέση ετήσια.
Στη χρονική αυτή περίοδο η μέση ημερήσια θερμοκρασία περιβάλλοντος κυμάνθηκε από
0,5°C μέχρι 29,7°C με μέσο όρο 16,5°C και η ημερήσια ολική ηλιακή ενέργεια από
0,24kWh/m² (21/11/2013) μέχρι 8,12kWh/m² (5/8/2013). Η μέση ταχύτητα ανέμου στο ύψος
των 1,7m agl κυμάνθηκε από 0 έως 5,6m/s με μέσο όρο 0,89m/s.
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Εικόνα 11 : Μεταβολή της ημερήσιας ηλεκτρ. ενέργειας με την ημερήσια ηλιακή ενέργεια.
Από την εικόνα 11 φαίνεται η γραμμική αύξηση της διαθέσιμης ηλεκτρικής ενέργειας έναντι
της ηλιακής ακτινοβολίας. Το φαινόμενο αυτό οφείλεται στην αύξηση των επιδόσεων της φ/β
γεννήτριας, αφού το ρεύμα και η τάση αυξάνουν με την αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας, με
το ρεύμα βέβαια να αυξάνει πολύ περισσότερο από την τάση.

Εικόνα 12 : Μεταβολή της θερμοκρασίας φ/β με τη μέση θερμοκρασίας περιβάλλοντος.

Εικόνα 13 : Μεταβολή του δείκτη PR και της ηλιακής/ηλεκτρικής ενέργειας.
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Εικόνα 14 : Μεταβολή του δείκτη PR με την ημερήσια ηλιακή ενέργεια.

Εικόνα 15 : Μεταβολή του δείκτη PR με την μέση θερμοκρασία περιβάλλοντος.

Εικόνα 16 : Μεταβολή του δείκτη PR με την μέση ταχύτητα άνεμου στην επιφάνεια των φ/β.
Ο λόγος επίδοσης (Performance Ratio – PR%) [3] χαρακτηρίζει τη σχέση μεταξύ της
πραγματικής και θεωρητικής απόδοσης μια φ/β εγκατάστασης. Με αυτό τον τρόπο
προσδιορίζεται το ποσοστό της ενέργειας που είναι πραγματικά διαθέσιμο μετά την αφαίρεση
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των ενεργειακών απωλειών (π.χ. λόγω απωλειών θερμότητας και αγωγών, χαμηλή απόδοση
μετατροπέα,διαφοροποιήσεις φ/β γεννητριών, θερμοκρασία λειτουργίας, απώλειες λόγω
ανάκλασης, υποβιβασμός φ/β κυψελών, ρύπανση, σκιάσεις κα). Όσο πιο κοντά στο 100%
είναι η τιμή του PR τόσο πιο αποδοτικά δουλεύει μια φ/β εγκατάσταση (η τιμή του δείκτη PR
στο διάστημα μελέτης του φ/β σταθμού ισούται με 88%. Λόγω των απωλειών που οφείλονται
στην θερμοκρασία που αναπτύσσουν τα φ/β, οι τιμές του συντελεστή PR παρουσιάζονται
αυξημένες κατά την διάρκεια του χειμώνα σε σχέση με το καλοκαίρι, όπως φαίνεται στην
εικόνα 13.
Στην εικόνα 14 παρουσιάζεται η επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας στον δείκτη PR. Από το
διάγραμμα αυτό προκύπτει ότι η αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας μειώνει ελαφρά το
δείκτη PR, λόγω της αρνητικής επίδρασης που έχει η προκύπτουσα αύξηση της
θερμοκρασίας των φ/β γεννητριών
Στην εικόνα 15 παρουσιάζεται η επίδραση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος στο δείκτη PR.
Το διάγραμμα αυτό δείχνει ότι η αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μειώνει τον
δείκτη PR λόγω της εξάρτησης της θερμοκρασίας των φ/β με την θερμοκρασία
περιβάλλοντος (εικόνα 12). Στην εικόνα 16 παρουσιάζεται η επίδραση της ταχύτητας ανέμου
στο δείκτη PR. Από το διάγραμμα αυτό εξάγεται ότι η αύξηση της ταχύτητας αυξάνει ελαφρά
τον δείκτη PR λόγω της μείωσης της θερμοκρασίας των φ/β γεννητριών.
Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι για συγκεκριμένη ηλιακή ακτινοβολία, οι χαμηλές
θερμοκρασίες ευνοούν την παραγωγή ηλεκτρισμού από τα φ/β συστήματα. Αντίθετα σε
υψηλές θερμοκρασίες λειτουργίας, επειδή η αύξηση του ρεύματος από τα φ/β είναι πολύ
μικρότερη από την μείωση της τάσης, το συνολικό αποτέλεσμα είναι η μείωση της ισχύος
των φ/β. Έτσι το πιο σημαντικό φαινόμενο είναι αυτό της εξάρτησης της τάσης από την
θερμοκρασία.

6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάλυση των πειραματικών δεδομένων του συγκεκριμένου φ/β σταθμού ισχύος 97 kWp
στην Ροδόπη, έδειξε ότι οι κλιματικές παράμετροι οι οποίες έχουν σημαντική επίδραση στις
επιδόσεις του, είναι η ολική ηλιακή ακτινοβολία, η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η
ταχύτητα ανέμου. Η αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας και της ταχύτητας του ανέμου είναι
ευνοϊκές για την ενεργειακή αποδοτικότητα του σταθμού σε αντίθεση με την αύξηση της
θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Ο φ/β σταθμός που μελετήθηκε προσφέρει όλα τα πλεονεκτήματα των φ/β συστημάτων
όπως η διεσπαρμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς κινητά μέρη και περιβαλλοντικές
επιπτώσεις. Η λειτουργία του φ/β σταθμού είναι ομαλή, με μία ικανοποιητική ετήσια απόδοση
12,56% και μία υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα που φθάνει τις 1553 kWh/kWp,
επιβεβαιώνοντας τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθήθηκαν κατά τη σχεδίαση και
κατασκευή του αλλά και τον έλεγχο λειτουργίας του.
Η πειραματική μελέτη του φ/β σταθμού έγινε για ένα πλήρες έτος και καλύφθηκε ένα
αντιπροσωπευτικό εύρος τιμών κλιματικών παραμέτρων. Το επόμενο βήμα θα είναι να
αναλυθεί περίοδος περισσοτέρων χρόνων και να υπάρξει παράλληλα μέτρηση καμπυλών I-V
των φ/β γεννητριών και θερμογράφηση του φ/β σταθμού.
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[2] Σύνδεσμος Εταιρειών φ/β - ΣΕΦ, «Στατιστικά στοιχεία αγοράς φωτοβολταϊκών για το
2013», Ιούνιος 2014.
[3] Marion B., Adelstein J., Boyle K. “Performance parameter for Grid-Connected PV
Systems”, 31st IEEE Photovoltaics Specialists, Florida 2005.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Φωτοβολταϊκά στοιχεία από νανο-πορώδες ημιαγωγό διοξειδίου του τιτανίου (Ti )
κατασκευάζονται για να βελτιώσουν την απόδοση φωτοευαίσθητων ηλιακών κυττάρων,
αυξάνοντας την συνολική ενεργό διεπιφάνεια του Ti . Στην παρούσα μελέτη
κατασκευάστηκε μια παχύρευστη πάστα από την εμπορικά διαθέσιμη P25 νανο-σκόνη του
Ti , χωρίς την προσθήκη κάποιου πολυμερούς, με απλή χημική τεχνική, προκειμένου να
χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή ηλεκτροδίων φωτοευαίσθητων ηλιακών κυττάρων με
χρωστική ουσία (Dye Sensitized Solar Cells, DSSCs). Τα νανο-πορώδη ημιδιάφανα υμένια
Ti , πάχους περίπου 30 μm, κατασκευάστηκαν με την τεχνική “doctor blade” πάνω στην
επιφάνεια αγώγιμου γυαλιού (Fluorine doped Tin Oxide, FTO Glass) ή στην επιφάνεια
αγώγιμου πλαστικού (Indium Tin Oxide, ITO PET). Με τη χρήση αυτών των δύο
διαφορετικών αγώγιμων επιφανειών σε DSSCs έγινε μελέτη της επίδρασης της εφαρμογής
τους στην απόδοση των στοιχείων. Όσον αφορά στη μελέτη της κατασκευής των
ηλεκτροδίων, τα γυάλινα ηλεκτρόδια τοποθετήθηκαν στους 500oC για 30 ή 90 λεπτά και τα
πλαστικά στους 80oC για αντίστοιχο χρόνο, ενώ στη συνέχεια μετρήθηκαν τα ηλεκτρικά
χαρακτηριστικά των στοιχείων που χρησιμοποιήθηκαν και συγκρίθηκαν με στοιχεία των
οποίων τα ηλεκτρόδια δεν είχαν υποστεί προηγούμενη όπτηση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι
η διαδικασία της όπτησης είχε σημαντική επίδραση στην απόδοση των στοιχείων, αφού τα
φωτοβολταϊκά αυτά στοιχεία παρουσίασαν ασύγκριτα καλύτερες αποδόσεις από τα
προηγούμενα. Όσον αφορά στην ευαισθητοποίηση των υμενίων Ti , έγιναν μετρήσεις των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των στοιχείων, των οποίων τα ηλεκτρόδια είχαν υποστεί
διαφορετική τεχνική και χρόνο ευαισθητοποίησης του υμενίου από την χρωστική με σκοπό
την μελέτη της επίδρασης της διαδικασίας αυτής στην απόδοση. Εκτός των άλλων,
κατασκευάστηκαν και μελετήθηκαν διαφορετικού τύπου αντι-ηλεκτρόδια εναποθέτοντας
γραφίτη ή νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλού τοιχώματος (MWCNTs) σε αγώγιμα γυαλιά ή
πλαστικά με σκοπό τη χρήση τους σε χαμηλού κόστους, χωρίς πλατίνα, αντι-ηλεκτροδίων
DSSCs. Τα αποτελέσματα έδειξαν συγκρίσιμες αποδόσεις των στοιχείων αυτών με τα
στοιχεία των οποίων τα αντι-ηλεκτρόδια ήταν εργοστασιακά κατασκευασμένα από πλατίνα.
Τέλος, κατασκευάστηκαν πολυμερικοί ηλεκτρολύτες, διαφορετικών συνθέσεων, που
αποτελούνταν από πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVP), ιωδιούχο κάλιο (ΚΙ), ιώδιο (I) και
αιθανόλη ή μεθανόλη ως διαλύτες και χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή στερεάς
κατάστασης DSSCs. Τα αποτελέσματα των εφαρμογών τους συγκρίθηκαν με αντίστοιχου
τύπου στοιχεία που είχαν κατασκευαστεί από υγρό, εργοστασιακά διαθέσιμο ηλεκτρολύτη. Ο
πειραματικός χαρακτηρισμός των στοιχείων περιελάμβανε μετρήσεις του ρεύματος
βραχυκύκλωσης και της τάσης ανοιχτού κυκλώματος ενώ προσδιορίστηκε και η μέγιστη
απόδοση υπό πραγματικές συνθήκες δοκιμής για διάφορα εμβαδά ενεργού επιφάνειας
κυττάρου, μελετώντας και την επίδραση αυτού του παράγοντα στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο.
Έγινε επίσης μελέτη της λειτουργίας τους σε διαφορετικές τιμές έντασης της προσπίπτουσας
ηλιακής ακτινοβολίας.
Λέξεις κλειδιά: Φωτο-ευαίσθητα ηλιακά κύτταρα, P25 TiO2 σκόνη, πολυβινυλοπυρρολιδόνη,
νανοσωλήνες άνθρακα, γραφίτης
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1.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από τότε που αναφέρθηκε από τον Grätzel το πρώτο τυπικό νανο-κρυσταλλικό διοξειδίου
του τιτανίου (TiO2) φωτο-ευαίσθητο ηλιακό κύτταρο με χρωστική ουσία (Dye Sensitized Solar
Cell, DSSC), αυτού του τύπου DSSCs θεωρούνται ως μία πολλά υποσχόμενη λύση για
πολλά υπάρχοντα ενεργειακά και περιβαλλοντικά προβλήματα, λόγω του χαμηλού κόστους
τους, των φιλικών προς το περιβάλλον χαρακτηριστικών τους, και της σχετικά ικανοποιητικής
απόδοσής τους (>11%) [1].
Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πολλές ερευνητικές προσπάθειες για τη βελτίωση της απόδοσης
των DSSCs που βασίζονται σε νανο-κρυσταλλικά πορώδη TiO2 ηλεκτρόδια. Ειδικότερα, όλο
και περισσότεροι ερευνητές έχουν ασχοληθεί με νανο-κρυσταλλικά πορώδη TiO2 ηλεκτρόδια
μεγάλης ειδικής επιφάνειας, όπου περισσότερα μόρια χρωστικής μπορούν να
προσροφηθούν και να οδηγήσουν στην κατασκευή κυττάρων υψηλότερης απόδοσης. Για να
κατασκευαστεί ένα ηλεκτρόδιο με τόσο τέλεια χαρακτηριστικά, η πρόκληση είναι να βρεθεί
μια βέλτιστη μέθοδος για την κατασκευή της αντίστοιχης, μοναδικής ποιότητας και
χαρακτηριστικών, TiO2 πάστας που θα επιστρωθεί στο αγώγιμο υπόστρωμα. Πολλές
προτάσεις μεθόδων κατασκευής έχουν δημοσιευθεί, αλλά οι περισσότερες απαιτούν
εξειδικευμένο και πολύπλοκο εξοπλισμό και τεχνικές οι οποίες είναι οικονομικά ασύμφορες
για βιομηχανική παραγωγή. Προκειμένου να απλουστευθεί η τεχνολογία, πολλές αναφορές
και μελέτες έχουν αναπτυχθεί για την κατασκευή ημι-αγώγιμης TiO2 πάστας από την
εμπορικά διαθέσιμη P25 νάνο-σκόνη διοξειδίου του τιτανίου (Ρ25, Degussa) [2]. Οι
περισσότερες από τις TiO2 πάστες όμως, που βασίζονται σε νερό και αιθανόλη, οδηγούν σε
πολλά συσσωματώματα δίνοντας έτσι όχι και τόσο ενθαρρυντικά καθώς και μη επαναλήψιμα
αποτελέσματα. Μια απλή χημική τεχνική που θα μπορούσε να αντικαταστήσει τις συμβατικές
πολύπλοκες μεθόδους κατασκευής TiO2 πάστας περιγράφεται σε αυτή τη μελέτη [3].
Είναι κοινώς παραδεκτό όμως ότι η χρήση υγρού ηλεκτρολύτη αποτελεί στις μέρες μας το
βασικότερο εμπόδιο για τη βιομηχανική παραγωγή των DSSCs. Το πρόβλημα της
παρασκευής ενός σταθερού (με μακροχρόνια λειτουργία) και αποδοτικού ηλεκτρολύτη
σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με τη μερική διάσπαση της χρωστικής και τη μικρή διαλυτότητα
του άλατος του ιωδίου σε χαμηλές θερμοκρασίες, την πιθανή εξάτμιση του διαλύτη λόγω του
χαμηλού του σημείου ζέσεως (ιδίως στις σχετικά μεγάλες θερμοκρασίες λειτουργίας μιας
κυψελίδας), τη διαρροή του από το εσωτερικό της κυψελίδας (όταν λειτουργεί επί μακρόν σε
εξωτερικούς χώρους) ή ακόμα και μια ενδεχόμενη ρήξη της κυψελίδας (εάν σε υψηλές
θερμοκρασίες αναπτυχθεί ισχυρή εσωτερική τάση ατμών). Κατά συνέπεια, η αντικατάσταση
του υγρού ηλεκτρολύτη από ένα στερεάς μορφής μέσο μεταφοράς φορτίων που να
προσφέρει όχι μόνο σταθερότητα και ερμητικό σφράγισμα της κυψελίδας, αλλά και να
μειώνει τους περιορισμούς για το σχήμα, το σχεδιασμό (design) άλλα και την ευκαμψία της
(flexibility) έγινε εδώ και αρκετά χρόνια αντικείμενο εκτεταμένης έρευνας. Στην παρούσα
μελέτη, με κατεύθυνση όλα τα παραπάνω, περιγράφεται η κατασκευή πολυμερικών
ηλεκτρολυτών και η χρήση τους σε στερεάς κατάστασης DSSCs [4].
Παρόλο που τα DSSCs αποτελούν έναν πολλά υποσχόμενο τύπο φωτοβολταϊκών που θα
αντικαταστήσουν τα φωτοβολταϊκά πυριτίου, η διαθεσιμότητα και η αξιοποίησή τους σε
ευρεία κλίμακα είναι περιορισμένη. Η πλατίνα (Pt) που αποτελεί το κύριο υλικό καθόδου ως
τώρα σε DSSCs, λόγω της σταθερότητάς της όταν έρχεται σε επαφή με κάποιον ηλεκτρολύτη
και της υψηλής καταλυτικής της δράσης, έχει πολύ υψηλό κόστος για να εφαρμοστεί σε
εμπορικά διαθέσιμα φωτοβολταϊκά. Γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιείται συχνά διάλυμα πλατίνας
που επιστρώνεται σε πάχος της τάξεως των nm πάνω σε αγώγιμο υπόστρωμα για την
κατασκευή αντι-ηλεκτροδίων. Ακόμα και με πολύ μικρή ποσότητα Pt αυτή η μέθοδος μπορεί
να χρησιμοποιηθεί για την κατασκευή υψηλής απόδοσης DSSCs. Από την άλλη πλευρά, ο
άνθρακας στις διάφορες μορφές του όπως νανο-σωλήνες άνθρακα, γραφίτης, γραφένιο έχει
προταθεί ως κατάλληλο υποψήφιο υλικό για την κατασκευή αντι-ηλεκτροδίων DSSCs. Αν και
δεν είναι τόσο αποτελεσματικός όπως η Pt στις περισσότερες περιπτώσεις, το χαμηλό
κόστος του είναι μεγάλο πλεονέκτημα για τη χρήση του σε DSSCs σε βιομηχανικό επίπεδο
[5]. Σε αυτή τη μελέτη κατασκευάστηκαν και μελετήθηκαν διαφορετικού τύπου αντι-
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ηλεκτρόδια εναποθέτοντας γραφίτη ή νανοσωλήνες άνθρακα πολλαπλού τοιχώματος (Multi
Wall Carbon Nanotubes, MWCNTs) σε αγώγιμα υποστρώματα με σκοπό τη χρήση τους σε
χαμηλού κόστους, χωρίς πλατίνα, αντι-ηλεκτροδίων DSSCs. Τα αποτελέσματα αυτών
συγκρίθηκαν με τα στοιχεία των οποίων τα αντι-ηλεκτρόδια ήταν εργοστασιακά
κατασκευασμένα από διάλυμα νανο-σωματιδίων Pt.
Εκτός των παραπάνω, στην παρούσα μελέτη περιγράφεται η κατασκευή εύκαμπτων DSSCs
ακολουθώντας το μεγάλο ενδιαφέρον που υπάρχει διεθνώς για την ανάπτυξη εύκαμπτων
ηλιακών κυττάρων με ένα ευρύ φάσμα νέων και αναδυόμενων εφαρμογών. Η κατασκευή
εύκαμπτων DSSCs, ειδικότερα, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον λόγω και του χαμηλού
κόστους κατασκευής. Αντικαθιστώντας λοιπόν το γυάλινο αγώγιμο υπόστρωμα, που το
κόστος του ανέρχεται στο 60% του συνολικού κόστους των υλικών ενός DSSC, καθώς
χαρακτηρίζεται και ως εύθραυστο, στη θέση του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα πλαστικό
αγώγιμο υπόστρωμα, πολύ μικρότερου κόστους, προσθέτοντας ταυτόχρονα και άλλα
πλεονεκτήματα στην κατασκευή, όπως μικρότερο βάρος, ευκαμψία και διάρκεια στον χρόνο
ζωής [6]. Σε αυτή την κατεύθυνση κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο DSSCs
χρησιμοποιώντας πλαστικά αγώγιμα υποστρώματα στα ηλεκτρόδια και μελετήθηκαν ως
προς την απόδοσή τους, συγκρίνοντάς τα στη συνέχεια με συμβατικά DSSCs αποτελούμενα
από ηλεκτρόδια γυάλινων αγώγιμων υποστρωμάτων.
Τέλος, όσον αφορά στη διαδικασία κατασκευής ενός DSSC, αναδεικνύεται πόσο σημαντική
είναι η διαδικασία της όπτησης και της ευαισθητοποίησης του ημιαγωγού από τη χρωστική
για την επίτευξη μεγαλύτερης απόδοσης, αλλάζοντας κάθε φορά διάφορες παραμέτρους στη
διαδικασία κατασκευής. Τονίζεται επίσης η σημασία του εμβαδού της ενεργού επιφάνειας
των DSSCs στην απόδοσή τους, καθώς και η μεταβολή των εσωτερικών αντιστάσεων του
κυττάρου με την μεταβολή του μεγέθους της ενεργούς επιφάνειας [7-9]. Όλα τα κύτταρα
μετρούνται σε πραγματικές συνθήκες λειτουργίας ενώ παρουσιάζεται και η λειτουργία τους
για διαφορετικές τιμές έντασης της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας.

2.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

2.1. ΥΛΙΚΑ
Fluorine doped Tin Oxide glasses (8 Ω/sq, 2.2mm πάχος, Dyesol); Indium Tin Oxide PET (60
Ω/sq, 0.127mm πάχος, Sigma Aldrich); Platinum counter-electrodes (3.2mm πάχος, Dyesol);
P25 Titanium dioxide nano-powder (21nm, Sigma Aldrich); N-719 dye (Dyesol);
Polyvinylpyrrolidone (40000 mol wt, Sigma Aldrich); Potassium iodide (ACS reagent, Sigma
Aldrich); Iodine (ACS reagent, στερεάς μορφής, Sigma Aldrich); High Stability Electrolyte
(Dyesol); Carbon nanotubes (MWCNTs NTX1, Nanothinx); Graphite (σπρέι, Ν-77);

2.2. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ
Στην παρούσα μελέτη κατασκευάστηκε TiO2 πάστα προκειμένου να χρησιμοποιηθεί σε
ηλεκτρόδια φωτοβολταϊκών DSSCs. Η πάστα κατασκευάστηκε με απλή χημική τεχνική με
σκοπό κατά την επίστρωση και την όπτησή της αργότερα να μην παρουσιάσει
συσσωματώματα και να δώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα στην κατασκευή ηλεκτροδίων. Η
αποφυγή συσσωματωμάτων έγινε εφικτή με την απορρόφηση (με χημειορρόφηση)
κατάλληλης ποσότητας οξικού οξέος στην επιφάνεια του TiO2. Για να γίνει εφικτό αυτό
αναμείχθηκαν κατάλληλες ποσότητες νάνο-σκόνης TiO2, αιθανόλης (C2H6O) και οξικού οξέος
(C2H4O2), ενώ παρέμειναν σε κλειστό δοχείο στους 80οC για 12 ώρες για να ολοκληρωθεί η
διαδικασία. Στη συνέχεια το μείγμα ξηράνθηκε στους 60οC για 6 ώρες προκειμένου να
εξατμιστεί η περίσσεια C2H6O και C2H4O2 και λήφθηκε η σκόνη CH3COO-/TiO2. Αυτός ο
τύπος σκόνης δημιουργείται κατά τη θερμική διαδικασία όπου το ΟΗ- στην επιφάνεια του
TiO2 δημιουργεί δεσμό εστέρα με το C2H4O2. Η αιθανόλη διευκολύνει αυτή τη διαδικασία κατά
τη θέρμανση και εμποδίζει τη συσσωμάτωση κατά τη διάρκεια της ξήρανσης. Στη συνέχεια
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προστέθηκε νερό και λόγω της υδροφιλικής ομάδας της σκόνης δημιουργήθηκε κολλοειδές
μείγμα. Με μικρή ποσότητα υδροχλωρικού οξέος πλέον ήταν εφικτή η μετατροπή του
κολλοειδούς μίγματος σε παχύρευστο με τη διαδικασία της κροκίδωσης, όπου η πάστα είναι
έτοιμη για επίστρωση [3].
Το αγώγιμο υπόστρωμα, γυάλινο ή πλαστικό, έχει ήδη σταθεροποιηθεί σε μια επίπεδη
επιφάνεια με αυτοκόλλητες ταινίες. Οι ταινίες αυτές τοποθετούνται παράλληλα με το
υπόστρωμα, αφήνοντας ένα κενό ορθογώνιο παραλληλόγραμμο που στη συνέχεια θα
αποτελέσει την επιθυμητή ενεργό επιφάνεια του φωτοβολταϊκου, ενώ καθορίζουν και το
πάχος του υμενίου. Στη συνέχεια μεταφέρεται στο υπόστρωμα συγκεκριμένη ποσότητα
πάστας όπου απλώνεται στην επιφάνεια με ελαφρά πίεση. Η συγκεκριμένη τεχνική
επίστρωσης είναι γνωστή και ως “doctor blade”. Το ηλεκτρόδιο είναι πλέον έτοιμο για τη
διαδικασία της όπτησης όπου το TiO2 αποκτά καλή πρόσφυση με το υπόστρωμα,
επιτυγχάνεται η καύση των οργανικών συστατικών της πάστας, ενώ και η μερική
πυροσσυσωμάτωση των κρυστάλλων του ημιαγωγού. Τα υμένια είναι λευκά, ημι-διαφανή,
ενώ η επιφάνειά τους είναι μακροσκοπικά ομοιογενής και χωρίς ρωγμές. Η μελέτη
περιελάμβανε την όπτηση των γυάλινων ηλεκτροδίων για 0, 30, ή 90 λεπτά στους 500οC,
ενώ των πλαστικών αντίστοιχα στους 80οC, καθώς επίσης τον τρόπο μεταβολής της
απόδοσης των κυττάρων ανάλογα με το εμβαδόν της ενεργού επιφάνειάς τους. Όσον αφορά
στην ευαισθητοποίησή τους από τη χρωστική, στην συγκεκριμένη περίπτωση την εμπορικά
διαθέσιμη χρωστική Ν-719, αφού επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης χρόνου
ευαισθητοποίησης πριν τα DSSCs σφραγιστούν, κατασκευάστηκαν κύτταρα με χρόνο
ευαισθητοποίησης του ηλεκτροδίου 24 ώρες βυθισμένο ή μη σε διάλυμα χρωστικής σε
θερμοκρασία δωματίου για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της απορρόφησης.
Όσον αφορά στη μελέτη της επίδρασης των αντι-ηλεκτροδίων στην απόδοση των DSSCs,
κατασκευάστηκαν αντι-ηλεκτρόδια από MWCNTs ή γραφίτη τύπου Ν-77, γυάλινων ή
πλαστικών αγώγιμων υποστρωμάτων που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν σε ηλιακά
κύτταρα, των οποίων μετρήθηκε η απόδοσή τους. Για την ομοιόμορφη εναπόθεσή των
νανοσωλήνων άνθρακα στο αγώγιμο υπόστρωμα είχε κατασκευαστεί με υπερήχους
ομογενές διάλυμα περιεκτικότητας 0.5% w/w MWCNTs σε αιθανόλη, χωρίς κάποια επιπλέον
επεξεργασία, το οποίο στη συνέχεια απλώθηκε στο αγώγιμο υπόστρωμα με τη βοήθεια
βαθμονομημένης πιπέτας. Η κατασκευή αντι-ηλεκτροδίων γραφίτη έγινε με την τεχνική “spray
deposition technique”. Και εδώ αναπτύχθηκε η ίδια μελέτη της επίδρασης της διαδικασίας της
όπτησης στην απόδοση των κυττάρων.

2.3. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ
Με στόχο την κατασκευή στερεάς κατάστασης DSSCs, κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο
πολυμερικοί ηλεκτρολύτες διαφορετικών συνθέσεων που στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν σε
κύτταρα που υπολογίστηκε η μέγιστη απόδοσή τους. Οι συγκεκριμένοι στερεοί ηλεκτρολύτες
επιλέχθηκαν λόγω της σχετικά απλής διαδικασίας κατασκευής τους και του χαμηλού κόστους
τους. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη πολυμερικός ηλεκτρολύτης από
πολυβινυλοπυρρολιδόνη (PVP), ιωδιούχο κάλιο (ΚΙ), ιώδιο (I2) και αιθανόλη ως διαλύτη, ο
οποίος συγκρίθηκε στη χρήση του σε DSSCs με εργοστασιακά διαθέσιμο ηλεκτρολύτη
υψηλής σταθερότητας (High Stability Electrolyte) της εταιρίας Dyesol. Συγκεκριμένη
ποσότητα PVP διαλύθηκε σε αιθανόλη με συνεχή ανάδευση μέχρι να επέλθει η πλήρης
διάλυση της ουσίας PVP. Τότε προστέθηκε ποσότητα ΚΙ σε αναλογία PVP:KI (wt%) 70:30.
Αμέσως μετά προστέθηκε και I2 και το μείγμα αναδεύτηκε τόσο ώστε να γίνει μακροσκοπικά
ομογενές, ενώ στη συνέχεια αποθηκευόταν σε κλειστό δοχείο μέχρι τη χρήση του για να
διατηρήσει την υγρή του μορφή. Στη συνέχεια της μελέτης, με στόχο τη βελτίωση της
απόδοσης των στερεάς κατάστασης DSSCs και την κατανόηση της επίδρασης της σύστασης
του ηλεκτρολύτη στο φωτοβολταϊκό φαινόμενο, κατασκευάστηκαν πολυμερικοί ηλεκτρολύτες
αντίστοιχου τύπου και διαδικασίας κατασκευής, αλλά διαφορετικών συνθέσεων αλλάζοντας
την αναλογία PVP:KI (wt%) ενώ ως διαλύτης χρησιμοποιήθηκε σε αυτή την περίπτωση
μεθανόλη. Οι αναλογίες που μελετήθηκαν ήταν 80:20, 75:25, 70:30, 65:35, 60:40 [4].
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2.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΟ-ΕΥΑΙΣΘΗΤΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΥΤΤΑΡΩΝ
Αφότου κατασκευάστηκαν τα ηλεκτρόδια και αντι-ηλεκτρόδια, στα συμβατικά υγρού
ηλεκτρολύτη DSSCs, τα φωτο-ευαίσθητα TiO2 ηλεκτρόδια συγκολλήθηκαν στην περιφέρεια
με ισχυρή κόλλα στιγμής ημι-στερεάς κατάστασης με τα θετικά αντι-ηλεκτρόδια. Το πάχος της
στρώσης της κόλλας έγινε προσπάθεια να είναι σταθερό και συγκεκριμένο για όλα τα
κύτταρα, ενώ όριζε και το πάχος του υγρού ηλεκτρολύτη. Πετυχαίνοντας σχεδόν απόλυτη
στεγανότητα, ήταν εύκολο πλέον να εισαχθεί στο κενό ανάμεσα στα δύο ηλεκτρόδια που
όριζε η κόλλα ο υγρός ηλεκτρολύτης με την βοήθεια ειδικής σύριγγας. Στη συνέχεια
σφραγιζόταν και το σημείο που δεν είχε συγκολλητική ουσία και είχε αφεθεί για την εισαγωγή
του ηλεκτρολύτη. Το ηλιακό κύτταρο ήταν πλέον έτοιμο για μετρήσεις, ενώ οι διαρροές και
ανεπιθύμητες εξατμίσεις του ηλεκτρολύτη είχαν μειωθεί πλέον στο ελάχιστο δυνατό.
Όσον αφορά στα στερεάς κατάστασης DSSCs, η επιπρόσθετη κόλλα στεγανοποίησης της
κυψέλης εξέλειπε, καθώς ο πολυμερικός ηλεκτρολύτης αποτελούσε και τη συγκολλητική
ουσία. Πρέπει εδώ να αναφερθεί ότι ο πολυμερικός ηλεκτρολύτης απλωνόταν στο φωτοευαίσθητο ηλεκτρόδιο όσο ήταν ακόμα σε υγρή μορφή, καθώς με χαμηλό ιξώδες ήταν πιο
εύκολο να εισχωρήσει στους πόρους του ημιαγωγού, φτάνοντας σχεδόν και στο αγώγιμο
υπόστρωμα. Έτσι είναι ικανός να αναγεννήσει περισσότερη από την προσροφημένη
ποσότητα της χρωστικής στον ημιαγωγό κατά την λειτουργία του κυττάρου και να οδηγήσει
το κύτταρο σε υψηλότερες αποδόσεις. Στη συνέχεια παρέμεινε ακάλυπτο το ηλεκτρόδιο ώστε
να εξατμιστεί ο περισσότερος από τον διαλύτη του ηλεκτρολύτη και ύστερα τοποθετήθηκε το
αντι-ηλεκτρόδιο. Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι η ποσότητα του στερεού ηλεκτρολύτη
ήταν σχεδόν η ίδια και συγκρίσιμη με αυτή του υγρού ηλεκτρολύτη σε όλα τα DSSCs.

2.5. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι μετρήσεις των χαρακτηριστικών I-V έγιναν με τη χρήση διάταξης μεταβλητού φορτίου σε
πραγματικές συνθήκες δοκιμής συνδέοντας το κύτταρο με δύο μεταβλητές αντιστάσεις
(ποτενσιόμετρα), διαφορετικής τάξεως μεγίστου φορτίου μαζί με ένα μικροαμπερόμετρο εν
σειρά και ένα βολτόμετρο παράλληλα (Εικόνα 1). Η επιλογή των δύο ποτενσιομέτρων έγινε
μετά από υπολογισμούς για το δυνατό μηδενισμό του παραγόμενου φωτο-ρεύματος του
κυττάρου ώστε να ληφθεί το σημείο της τάσης ανοιχτού κυκλώματος, ενώ το μικρότερης
τάξεως μεγίστου φορτίου ποτενσιόμετρο ήταν υπεύθυνο για την προσέγγιση του σημείου της
μεγίστης παραγόμενης ισχύος από το φωτοβολταϊκό. Η ένταση της προσπίπτουσας προς
την κυψελίδα ακτινοβολίας μετρήθηκε με ένα πυρανόμετρο που λειτουργεί με έναν ανιχνευτή
πολύ-κρυσταλλικού πυριτίου. Η ενεργός επιφάνεια των κυττάρων ήταν 2,25 cm2, ενώ
μελετήθηκε η διακύμανση της μέγιστης απόδοσής τους ανάλογα με το εμβαδόν της ενεργούς
επιφάνειάς τους. Εν συνεχεία έγιναν μετρήσεις του ρεύματος βραχυκύκλωσης και της τάσης
ανοιχτού κυκλώματος των κυττάρων υπό διαφορετικές εντάσεις προσπίπτουσας ηλιακής
ακτινοβολίας.

Εικόνα 1: ∆ιάταξη μεταβλητού φορτίου και μέτρηση των DSSCs σε πραγματικές συνθήκες
δοκιμής
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3.1. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΟΠΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙ-ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ
ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ DSSCS
Η παρούσα μελέτη αναφέρεται στην κατασκευή και τον χαρακτηρισμό διαφόρων τύπων
DSSCs των οποίων τα ηλεκτρόδια και αντι-ηλεκτρόδια είχαν υποστεί διαφορετικό χρόνο
όπτησης, ενώ η υπόλοιπη διαδικασία κατασκευής των κυττάρων παρέμεινε ίδια. Σε αυτό το
σημείο να αναφερθεί ότι ως ηλεκτρολύτης χρησιμοποιήθηκε ο εργοστασιακά διαθέσιμος
ηλεκτρολύτης υψηλής σταθερότητας (High Stability Electrolyte) της εταιρίας Dyesol για την
εξαγωγή πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών των διαφόρων τύπων DSSCs συγκρίνονταν μεταξύ τους και για κάθε
διαδικασία όπτησης προκειμένου να διαπιστωθεί η όποια μεταβολή. Η μελέτη όπως έχει
αναφερθεί και παραπάνω περιελάμβανε την όπτηση των γυάλινων ηλεκτροδίων και αντιηλεκτροδίων για 0, 30, ή 90 λεπτά στους 500οC, ενώ των πλαστικών αντίστοιχα στου 80οC.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από αυτή την ομάδα πειραμάτων
διαπιστώθηκε πως ο χρόνος όπτησης που οδηγούσε στις υψηλότερες αποδόσεις
μετατροπής ενέργειας ήταν 90 λεπτά για τα ηλεκτρόδια και 30 λεπτά για τα αντι-ηλεκτρόδια.
Γενικά για κάθε πείραμα στη διαδικασία της όπτησης η απόδοση των κυττάρων όπου στην
άνοδο χρησιμοποιήθηκε Pet αντί για γυαλί φάνηκε μειωμένη κατά 2/3 τουλάχιστον, ενώ στα
κύτταρα τα οποία χαρακτηρίζονται εύκαμπτα, δηλαδή με τη χρήση PET στο ηλεκτρόδιο και
στο αντι-ηλεκτρόδιο, παρουσίασαν 6 με 8 φορές τουλάχιστον μικρότερες αποδόσεις από τις
αντίστοιχες εκείνων στα οποία είχε χρησιμοποιηθεί γυαλί. Η βελτίωση των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών των κυττάρων ήταν κατά μία τάξη μεγέθους μεγαλύτερη και ακόμα πιο
αισθητή στα DSSCs με πλαστικά αγώγιμα υποστρώματα, αν συγκρίνονταν τα κύτταρα των
οποίων τα ηλεκτρόδια και αντι-ηλεκτρόδια είχαν υποστεί 30 λεπτά όπτηση με κύτταρα των
οποίων τα ηλεκτρόδια δεν είχαν υποστεί προηγούμενη όπτηση. Αυξάνοντας το χρόνο
όπτησης στα 90 λεπτά για τα ηλεκτρόδια παρατηρήθηκε μια επιπλέον σημαντική αύξηση των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των κυττάρων, ενώ όσων τα αντι-ηλεκτρόδια υποβλήθηκαν σε
αντίστοιχο χρόνο όπτησης η μείωση ήταν εμφανής. Έτσι προέκυψε το συμπέρασμα ότι για
τα συγκεκριμένα υλικά και τεχνική κατασκευής των DSSCs, η διάρκεια όπτησης που
οδηγούσε στις υψηλότερες αποδόσεις μετατροπής ενέργειας ήταν 90 λεπτά για τα
ηλεκτρόδια και 30 λεπτά για τα αντι-ηλεκτρόδια, γεγονός που επιβεβαιώθηκε και
πειραματικά. Ενδεικτικό γράφημα όπου παρουσιάζεται η διαφορά στην απόδοση των
διαφόρων τύπων DSSCs φαίνεται στην Εικόνα 2. Οι αποδόσεις έχουν υπολογιστεί για την
ίδια προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία προκειμένου τα αποτελέσματα να είναι συγκρίσιμα.
Οι ονομασίες υποδεικνύουν το υλικό του αγώγιμου υποστρώματος που έχει χρησιμοποιηθεί
στο ηλεκτρόδιο και αντι-ηλεκτρόδιο, καθώς το δεύτερο φέρει και το όνομα του υλικού
καθόδου που χρησιμοποιήθηκε.
1.0

1:Glass/Glass-Graf
2:Glass/Glass counter
3:Glass/Glass-Cnt's
4:Glass/Pet-Cnt's
5:Glass/Pet-Graf
6:Pet/Glass counter
7:Pet/Pet-Cnt's
8:Pet/Glass-Graf
9:Pet/Glass-Cnt's
10:Pet/Pet-Graf
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Εικόνα 2: Συγκριτικό γράφημα στήλης αποδόσεων DSSCs για διαφόρου τύπου ηλεκτρόδια
με όπτηση 90 λεπτών και αντι-ηλεκτρόδια με όπτηση 30 λεπτών
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Τουλάχιστον σε αυτής της τάξης αποδόσεις των DSSCs φαίνεται ότι ο γραφίτης και οι
νανοσωλήνες άνθρακα αποτελούν ικανά υποψήφια υλικά για την κατασκευή χαμηλού
κόστους, χωρίς πλατίνα, αντι-ηλεκτροδίων των DSSCs. Ενθαρρυντικά είναι τα αποτελέσματα
αν ληφθεί υπ’ όψιν ακόμα το γεγονός ότι τα αντι-ηλεκτρόδια πλατίνας ήταν εργοστασιακά
κατασκευασμένα ενώ τα αντι-ηλεκτρόδια από γραφίτη ή νανοσωλήνων άνθρακα
κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο και χρήζουν περαιτέρω εκτεταμένης έρευνας. Φανερή
ήταν επίσης η υπεροχή της χρήσης γυάλινου αγώγιμου υποστρώματος στο ηλεκτρόδιο με τις
αποδόσεις των αντίστοιχων κυττάρων να κυμαίνονται σε διπλάσιες τουλάχιστον τιμές σε
σύγκριση με κύτταρα πλαστικών αγώγιμων υποστρωμάτων στα ηλεκτρόδια. Σε αυτό το
σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι παρόμοια αποτελέσματα, αλλά χαμηλότερων αποδόσεων
παρατηρήθηκαν με τη χρήση πολυμερικού ηλεκτρολύτη που κατασκευάστηκε στο
εργαστήριο.
Ερμηνεύοντας τα παραπάνω και αρχικά αναφερόμενοι στο γεγονός ότι η απόδοση των
DSSCs στα οποία έχει γίνει χρήση γυάλινου αγώγιμου υποστρώματος στα ηλεκτρόδια είναι
αρκετά μεγαλύτερη από τα αντίστοιχα πλαστικού τύπου ηλεκτροδίων κυττάρων, το
φαινόμενο αυτό δικαιολογείται σχεδόν απόλυτα από τα καταλληλότερα χαρακτηριστικά του
FTO glass σε σύγκριση με το ITO PET σε αυτή του την εφαρμογή, ενώ ταυτόχρονα
ακατάλληλη κρίνεται η τεχνική της όπτησης των πλαστικών ηλεκτροδίων για τη συγκεκριμένη
σύσταση της πάστας του ημιαγωγού. Το ITO PET που χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη αυτή
παρουσίαζε αυξημένη κατά 7.5 φορές επιφανειακή αντίσταση σε σύγκριση με το FTO glass,
ενώ μειωμένη ήταν και η διαφάνειά του, μειώνοντας δηλαδή την ηλιακή ακτινοβολία που
προσπίπτει στο φωτο-ευαίσθητο στρώμα του φωτοβολταϊκού. Η όπτηση των πλαστικών
ηλεκτροδίων επίσης λόγω χαμηλής θερμοκρασίας τήξης του υλικού του υποστρώματος
γινόταν σε ακατάλληλη θερμοκρασία για τη συγκεκριμένη σύσταση της πάστας, καθώς δεν
ήταν εφικτή στους 80oC η καύση των οργανικών συστατικών της, η κρυσταλλοποίηση του
υμενίου και η απόκτηση μεγάλου πορώδους που θα οδηγούσε σε αυξημένη ποσότητα
απορροφούμενης χρωστικής από το υμένιο κατά την ευαισθητοποίηση, ενώ μειωμένη
φάνηκε και η πρόσφυση του υμενίου με το υπόστρωμα. Όλα αυτά οδηγούν, με βάση τη
θεωρία, σε υψηλότερες σε σειρά παρασιτικές αντιστάσεις, γεγονός που επιβεβαιώθηκε
πειραματικά με το κατά πολύ μικρότερο συλλεγόμενο φωτορεύμα, ιδίως σε κατάσταση
βραχυκύκλωσης ενώ η τάση ανοιχτού κυκλώματος παρέμενε περίπου στα ίδια επίπεδα. Με
την αύξηση του χρόνου όπτησης παρατηρήθηκε μια αισθητή αύξηση των τιμών των
ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των κυττάρων, γεγονός που υποδεικνύει ότι τα 30 λεπτά δεν
ήταν αρκετά για την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Όσον αφορά στα αντι-ηλεκτρόδια φανερή
ήταν η μείωση των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των κυττάρων με διάρκεια όπτησης αντιηλεκτροδίων 90 λεπτά, προκαλούμενη μάλλον από την καταστροφή του υλικού καθόδου και
της καταλυτικής του δράσης. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε κυρίως στα αντι-ηλεκτρόδια
των DSSCs με γυάλινα υποστρώματα, όπου η θερμοκρασία όπτησης ήταν πολύ υψηλή, και
ειδικά πιο έντονα παρουσιάστηκε στα αντι-ηλεκτρόδια με υλικό καθόδου τον γραφίτη.

3.2. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟ∆ΙΩΝ ΣΤΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ DSSCS
Όσον αφορά στην τεχνική ευαισθητοποίησης των ηλεκτροδίων από τη χρωστική, στην
συγκεκριμένη περίπτωση την εμπορικά διαθέσιμη χρωστική Ν-719, σε αυτό το σημείο της
μελέτης επιβεβαιώθηκε η αναγκαιότητα ύπαρξης χρόνου για ολοκλήρωση της διαδικασίας
ευαισθητοποίησης του ημιαγωγού πριν τα DSSCs σφραγιστούν, ενώ μεγάλη αύξηση στην
απόδοση παρατηρήθηκε στα κύτταρα των οποίων τα ηλεκτρόδια παρέμειναν βυθισμένα σε
κλειστό δοχείο για 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου σε διάλυμα χρωστικής εν συγκρίσει με
αυτά που η ευαισθητοποίηση είχε γίνει απλά με τη ρίψη χρωστικής στο υμένιο με τη βοήθεια
βαθμονομημένης πιπέτας. Η βελτίωση ήταν αναμενόμενη, ενώ οπτικά εμφανής ακόμα ήταν η
αυξημένη ποσότητα της χρωστικής που είχε απορροφηθεί στο ηλεκτρόδιο παρατηρώντας τα
διαφορετικής τεχνικής ευαισθητοποίησης ηλεκτρόδια. Η απόδοση σχεδόν τριπλασιάστηκε με
την μεγαλύτερη αύξηση να παρουσιάζεται στο συλλεγόμενο φωτορεύμα, ενώ αύξηση
παρουσίασε και η παραγόμενη φωτοτάση.
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3.3. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΕΜΒΑ∆ΟΥ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ DSSCS
Μια ακόμη μελέτη που αναπτύχθηκε στο εργαστήριο αφορούσε στην επίδραση του εμβαδού
της ενεργού επιφάνειας των ηλεκτροδίων στο παραγόμενο φωτορεύμα και την τάση, ενώ
προσδιορίστηκε και η ταυτόχρονη μεταβολή του συντελεστή πληρώσεως των DSSCs. Σε
αυτή την κατεύθυνση κατασκευάστηκαν DSSCs διαφορετικού εμβαδού ενεργού επιφάνειας
ενώ η υπόλοιπη διαδικασία κατασκευής των κυττάρων παρέμεινε η ίδια. Ως ηλεκτρολύτης
χρησιμοποιήθηκε ο εργοστασιακά διαθέσιμος ηλεκτρολύτης υψηλής σταθερότητας για την
διεξαγωγή πιο αξιόπιστων αποτελεσμάτων.
Το εμβαδόν της ενεργού επιφάνειας των φωτο-ευαίσθητων ηλιακών κυττάρων έχει
επιπτώσεις στα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά τους και οδηγεί στη μεταβολή της απόδοσης των
DSSCs με την μεταβολή του. Όσο το εμβαδόν αυξάνει η απόδοση γενικά μειώνεται. Αυτό
οφείλεται στην αύξηση των εσωτερικών αντιστάσεων των DSSCs, οι οποίες σχετίζονται με το
μεταφερόμενο φορτίο στα επιμέρους υλικά του φωτοβολταϊκού. Πολλές μελέτες
αποδεικνύουν αυτό το φαινόμενο και εκτεταμένη έρευνα πραγματοποιείται πάνω σε αυτό το
αντικείμενο προκειμένου τα DSSCs να γίνουν εμπορικά εκμεταλλεύσιμα, εμφανίζοντας
υψηλές αποδόσεις ακόμα και σε μεγάλου εμβαδού μονάδες. Σε αυτή την κατεύθυνση έχουν
διατυπωθεί πολλές προτάσεις μετά από έρευνες ακόμα και η διαίρεση της ενεργού
επιφάνειας των DSSCs σε επιμέρους τμήματα με σκοπό την βελτίωση των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών τους. Σε αυτή τη μελέτη έγινε προσπάθεια για την αύξηση του συντελεστή
πληρώσεως, αναπτύσσοντας το θεωρητικό υπόβαθρο στο παραπάνω αναφερόμενο
αντικείμενο, ενώ μικρή αύξηση προβλεπόταν και στην παραγόμενη πυκνότητα
φωτορεύματος.
Στα πλαίσια της παραπάνω έρευνας κατασκευάστηκαν και χαρακτηρίστηκαν DSSCs
εμβαδού ενεργού επιφάνειας 0.25, 1, 1.44, 2.25 cm2 των οποίων τα αποτελέσματα στη
συνέχεια συγκρίθηκαν και μεταξύ τους (Πίνακας 1).
Πίνακας 1: Μεταβολή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των DSSCs με το εμβαδόν
της ενεργού επιφάνειάς τους
Εμβαδόν (cm2)

Jsc (mA/cm2)

Voc (mV)

0,25

5.54

797

FF

n (%)

0.53

2.34

1

5.62

806

0.47

2.13

1,44

5.24

803

0.46

1.94

2,25

5.18

800

0.38

1.57

Από τον Πίνακα 1 παρατηρείται και πειραματικά η βελτίωση των ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών των κυττάρων με τη μείωση του εμβαδού της ενεργού επιφάνειας των
DSSCs. Αύξηση παρατηρείται στον παράγοντα πληρώσεως αλλά και στην παραγόμενη
πυκνότητα φωτορεύματος, ενώ η παραγόμενη φωτοτάση, παραμένει περίπου στα ίδια
επίπεδα. Από τις καμπύλες I-V θα μπορούσε να διαπιστωθεί ότι αυτή η αύξηση του Fill
Factor, FF έχει προέλθει κυρίως από την μείωση των σε σειρά παρασιτικών αντιστάσεων το
οποίο μπορεί να αποδοθεί κατά κύριο λόγο στην μικρότερη επιφανειακή αντίσταση λόγω της
μικρότερης ενεργού επιφάνειας, ενώ η μεταβολή των εν παραλλήλω παρασιτικών
αντιστάσεων είναι αρκετά μικρή. Η παρασιτική αντίσταση σειράς δεν επηρεάζει μία ηλιακή
κυψέλη σε κατάσταση ανοιχτού κυκλώματος, καθώς η συνολική ροή του ρεύματος μέσω του
κυττάρου είναι μηδέν, και ως εκ τούτου μέσω της αντίστασης σειράς μηδέν. Έτσι μπορεί να
δικαιολογηθεί και το γεγονός ότι η Voc στα συγκεκριμένα πειράματα παραμένει σχεδόν
αμετάβλητη. Ωστόσο, κοντά στην Voc η επίδραση είναι μεγάλη. Μία εύκολη μέθοδος για την
εκτίμηση των σε σειρά παρασιτικών αντιστάσεων ενός κυττάρου είναι να βρεθεί η κλίση της
καμπύλης I-V κοντά στο σημείο της Voc. Αντίστοιχα αναφερόμενοι στις εν παραλλήλω
παρασιτικές αντιστάσεις, αυτές προκύπτουν από την κλίση της καμπύλης κοντά στο Isc.
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3.4. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ DSSCS
Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο εργαστήριο κατασκευάστηκαν πολυμερικοί
ηλεκτρολύτες διαφορετικών συνθέσεων με σκοπό τη χρήση τους σε στερεάς κατάστασης
DSSCs. Τα αποτελέσματα των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των αντίστοιχων κυττάρων που
χρησιμοποιήθηκαν συγκρίθηκαν μεταξύ τους ενώ σύγκριση πραγματοποιήθηκε και με
αντίστοιχης τεχνικής κατασκευής DSSC όπου ως ηλεκτρολύτης χρησιμοποιήθηκε ο υγρός
εργοστασιακά διαθέσιμος ηλεκτρολύτης υψηλής σταθερότητας (High Stability Electrolyte) της
εταιρίας Dyesol.
Η διαδικασία κατασκευής των ηλεκτρολυτών έχει περιγραφεί στο υποκεφάλαιο 2.3. Αυτό που
τους διαφοροποιούσε ήταν ο διαλύτης που χρησιμοποιήθηκε και η αναλογία PVP:KI στη
σύσταση του ηλεκτρολύτη. Το όνομα των ηλεκτρολυτών που αναγράφεται στον Πίνακα 2
παραπέμπει στις εξής αναλογίες PVP:KİPVP1 70:30, PVP2 80:20, PVP3 75:25, PVP4
70:30, PVP5: 65:35, PVP6 60:40. Σε όλους τους ηλεκτρολύτες χρησιμοποιήθηκε μεθανόλη
ως διαλύτης ενώ στον PVP1 αιθανόλη.
Πίνακας 2: Μεταβολή των ηλεκτρικών χαρακτηριστικών των DSSCs για διάφορους
τύπους ηλεκτρολυτών
Ηλεκτρολύτης

Jsc (mA/cm2)

Voc (mV)

PVP1

4.02

580

0.43

1

PVP2

5.59

663

0.46

1.7

PVP3

5.45

583

0.55

1.75

PVP4

6.4

578

0.54

2

PVP5

5.08

530

0.59

1.59

PVP6

4.65

495

0.54

1.24

DYESOL

5.54

797

0.53

2.34

FF

n (%)

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά των DSSCs που
κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο χρησιμοποιώντας διαφόρων τύπων ηλεκτρολύτες. Όπως
φαίνεται τα στερεάς κατάστασης DSSCs δείχνουν να ανταπεξέρχονται εξίσου καλά σε
κατάσταση βραχυκύκλωσης, ενώ παρουσιάζουν μειωμένη τάση ανοιχτού κυκλώματος, σε
σύγκριση πάντα με τον εργοστασιακά διαθέσιμο υψηλής σταθερότητας ηλεκτρολύτη. Γεγονός
ακόμα είναι ότι αλλάζοντας την αναλογία PVP:KI στη σύσταση του ηλεκτρολύτη αλλάζει και η
ιοντική αγωγιμότητα, η οποία μπορεί να συνδεθεί με την αντίστοιχη αύξηση ή μείωση των
ελεύθερων ιόντων. Η ιοντική αγωγιμότητα εξαρτάται άμεσα και από την πυκνότητα των
ιόντων στον ηλεκτρολύτη, καθώς ακόμα πέρα από ένα όριο ποσότητας η κινητικότητα των
ιόντων μειώνεται και αντίστοιχα μειώνεται η αγωγιμότητα. Με τη μεταβολή της αγωγιμότητας
του ηλεκτρολύτη αλλάζει και το παραγόμενο φωτορεύμα από τα DSSCs, καθώς αλλάζει ο
ρυθμός με τον οποίο αναγεννάται η χρωστική. Η ποσότητα του ιωδίου ήταν μεταβαλλόμενη,
10 wt% του ιωδιούχου άλατος, στα πλαίσια όμως της αποτελεσματικής διαδικασίας
οξειδοαναγωγής, χωρίς δηλαδή ταυτόχρονα να αυξάνει το ρεύμα σκότους και η αναγωγή του
I3 να γίνεται από την κάθοδο και όχι από τα ηλεκτρόνια του ημιαγωγού γεγονός που μειώνει
το Voc. Η πολυβινυλπυρρολιδόνη χρησιμοποιήθηκε στην κατασκευή στερεάς κατάστασης
DSSCs καθώς χαρακτηρίζεται από τη σταθερότητά της σε συνήθης περιβαλλοντικές
καταστάσεις, επεξεργάζεται εύκολα, έχει μέτρια ηλεκτρική αγωγιμότητα, ενώ αντιδρά με το I2
και δημιουργεί PVP-I2. Επίσης το PVP είναι ένα ετεροκυκλικό πολυμερές που περιέχει
άζωτο, γεγονός που αυξάνει την τάση του κυττάρου σε κατάσταση ανοικτού κυκλώματος.
Τέλος να αναφερθεί ότι αναπτύχθηκε μελέτη της λειτουργίας όλων των DSSCs, μετρώντας τη
μεταβολή του ρεύματος βραχυκύκλωσης και της τάσης ανοιχτού κυκλώματος, σε διάφορες
εντάσεις προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Η αύξηση της πυκνότητας του ρεύματος
βραχυκύκλωσης με την ένταση του προσπίπτοντος φωτός ήταν σχεδόν γραμμική για
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ορισμένα κύτταρα, κυρίως με χρήση του υγρού εργοστασιακά διαθέσιμου ηλεκτρολύτη, ενώ
μείωση του ρυθμού αύξησης του φωτορεύματος παρατηρήθηκε στα περισσότερα στερεάς
κατάστασης DSSCs για υψηλές εντάσεις ηλιακής ακτινοβολίας, γεγονός που αποδίδεται σε
κάποια αστάθεια του κυττάρου.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η δυνατότητα μετατροπής της ηλιακής ενέργειας σε
ηλεκτρική μέσω φωτο-ευαίσθητων ηλιακών κυττάρων με χρωστική ουσία. Η μέγιστη
απόδοση μετατροπής που επιτεύχθηκε ήταν 2.34% με πάρα πολλά περιθώρια βελτίωσης
ακόμα, ενώ όλη η μελέτη πραγματοποιήθηκε με κατεύθυνση την αύξηση της απόδοσης, της
σταθερότητας στο χρόνο και της ευελιξίας των εφαρμογών των κυττάρων, με ταυτόχρονη
μείωση του κόστους. Σε αυτό το σημείο να αναφερθεί ότι η διαφάνεια των κυττάρων στην
ηλιακή ακτινοβολία ξεπερνούσε σε πολλές περιπτώσεις το 50%, χαρακτηριστικό που τους
προσδίδει ακόμα μεγαλύτερο φάσμα εφαρμογών, ενώ δυνατή έχει βρεθεί η λειτουργία τους,
μειωμένης απόδοσης βέβαια, υπό προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία στην πλευρά της
καθόδου. Τα αποτελέσματα σε όλες τις κατευθύνσεις ήταν ενθαρρυντικά και με συνεχή
άνοδο των τιμών, ενώ πρέπει να αναφερθεί ότι όλα τα κύτταρα κατασκευάστηκαν με πολύ
απλό και χαμηλού κόστους εργαστηριακό εξοπλισμό. Γνωρίζοντας όμως ότι το επιστημονικό
υπόβαθρο του συγκεκριμένου θέματος είναι πολυσύνθετο, αφού καλύπτει πολλούς
θεμελιώδεις τομείς της επιστήμης, αλλά κατέχοντας και αρκετές γνώσεις στο συγκεκριμένο
θέμα που είναι δυνατόν να εκτοξεύσουν στη συνέχεια τα αποτελέσματα σε υψηλές τιμές, το
συγκεκριμένο αντικείμενο θα αποτελέσει αντικείμενο έρευνας, για να υπάρξει η δυνατότητα
στο μέλλον για επιπλέον εξέλιξη και ανάπτυξη.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το νικέλιο είναι από τα πλέον τοξικά βαρέα μέταλλα και ευρέως χρησιμοποιούμενο στις
γαλβανικές επιμεταλλώσεις. Υγρά απόβλητα επιμεταλλώσεων νικελίου περιέχουν έως και
500 mg/L ιόντα Ni2+ τα οποία πρέπει να ελέγχονται και να επεξεργάζονται ως τα επιτρεπτά
όρια (2 mg/L) προτού απορριφθούν στο περιβάλλον.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η διεργασία φωτοβολταϊκής ηλεκτροκροκίδωσης που
συνδυάζει την αυτόνομη και φιλική προς στο περιβάλλον φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια και
την διεργασία ηλεκτροκροκίδωσης με στόχο την αποτελεσματική απομάκρυνση του νικελίου
από υγρά απόβλητα επιμεταλλωτηρίων. Η φωτοβολταϊκή γεννήτρια μπορεί να συνδεθεί απ’
ευθείας με τον ηλεκτροχημικό αντιδραστήρα χωρίς συσσωρευτές αυξάνοντας, με τον τρόπο
αυτό, την ανθεκτικότητα του συστήματος και περιορίζοντας το περιβαλλοντικό πρόβλημα
διάθεσης των συσσωρευτών. Χρησιμοποιήθηκε ο τύπος φωτοβολταϊκού συλλέκτη ECOLINE
72/185-200W από μονοκρυσταλλικό πυρίτιο.
Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης (γεωγραφικό πλάτος 40 55΄, γεωγραφικό μήκος 24 22΄ και ύψος 138m
από την επιφάνεια της θάλασσας). Το σύστημα φωτοβολταϊκής ηλεκτροκροκίδωσης
καθίσταται προσαρμόσιμο προς την στιγμιαία ηλιακή ακτινοβολία με κατάλληλη ρύθμιση της
παροχής του επεξεργαζόμενου υδατικού αποβλήτου και της πυκνότητας ρεύματος του
φωτοβολταϊκού πλαισίου.
Προσδιορίζονται όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της
διεργασίας, όπως το pH, η αγωγιμότητα και η παροχή του αποβλήτου, η πυκνότητα
ρεύματος, ο χρόνος επεξεργασίας και η ηλιακή ακτινοβολία. Η απομάκρυνση του νικελίου
είναι πολύ υψηλή στη περιοχή pH 4-10 και ανάλογη της πυκνότητας ρεύματος. Τα
πειραματικά αποτελέσματα έδειξαν ότι, με εφαρμογή πυκνότητας ρεύματος 30 mA/cm2 η
συγκέντρωση των ιόντων του νικελίου μειώνεται αποτελεσματικά από την αρχική τιμή 96
mg/L στα επιτρεπτά όρια, σημειώνοντας μείωση κατά >99%. Η αντίστοιχη κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας είναι 12.5 kWh ανά m3 επεξεργαζόμενου αποβλήτου. Η προτεινόμενη
διεργασία είναι κατάλληλη για την διαχείριση υγρών βιομηχανικών αποβλήτων
επιβαρυμένων με βαρέα μέταλλα, όπως το νικέλιο και ειδικότερα για εφαρμογές σε
απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές χωρίς σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο
ηλεκτροδότησης.
Λέξεις Κλειδιά: ηλεκτροχημική
φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια

κροκίδωση,

απόβλητα

επιμεταλλώσεων,

νικέλιο,
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ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το βαρύ μέταλλο νικέλιο είναι τοξικό και μη αποδομήσιμο. ∆ιαχέεται στο περιβάλλον από
μονάδες επιμεταλλώσεων, κατεργασίας μετάλλων, βαφείων. Απορροές επιμεταλλωτηρίων
περιέχουν έως και 500 mg/L ιόντα Ni2+ τα οποία, σύμφωνα με διεθνείς περιβαλλοντικούς
κανονισμούς, πρέπει να ελέγχονται και να ρυθμίζονται στα επιτρεπτά όρια προτού
απορριφθούν στο περιβάλλον. Το ανώτερο επιτρεπτό όριο των ιόντων Ni2+ στα υγρά
απόβλητα είναι 2 mg/L.
∆ιάφορες διεργασίες διαχείρισης έχουν προταθεί για την απομάκρυνση του νικελίου από
υγρά απόβλητα, όπως προσρόφηση [1], βιορρόφηση [2], υπερδιήθηση [3], ιοντοεναλλαγή
[4], χημική καθίζηση [5] και ηλεκτροχημικές μέθοδοι: ηλεκτροαπόθεση [6], ηλεκτροδιαπίδυση
και ηλεκτροαπιονισμός με μεμβράνες [7], ηλεκτροδιαπίδυση και ηλεκτροαπιονισμός με
ηλεκτροστατική θωράκιση [8], και ηλεκτροκροκίδωση [9-12].
Η χημική κροκίδωση είναι μια αποτελεσματική μέθοδος διαχείρισης αποβλήτων βαρέων
μετάλλων, η οποία, όμως μπορεί να οδηγήσει σε δευτερεύουσα μόλυνση με τη προσθήκη
των απαραίτητων κροκιδωτικών ουσιών. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη διεργασία
παρουσιάζει αυξημένη παραγωγή λάσπης.
Η ηλεκτροχημική κροκίδωση ή ηλεκτροκροκίδωση είναι μια διεργασία βασιζόμενη στη
δημιουργία συσσωμάτων υδροξειδίων μετάλλων με ηλεκτροδιάλυση διαλυτών ανόδων από
αργίλιο ή σίδηρο. Τα ανοδικά παραγόμενα ιόντα Al3+ ενώνονται με τα καθοδικά παραγόμενα
ιόντα OH- σχηματίζοντας το κροκιδωτικό Al(OH)3, σύμφωνα με την αντίδραση (1):
Al + 3OH-  Al(OH)3

(1)

To κροκιδωτικό Al(OH)3 δρα ως ισχυρό προσροφητικό για τα ιόντα Ni2+. Τα ιόντα Ni2+
μπορούν να απομακρύνονται με προσρόφηση στο κροκιδωτικό Al(OH)3, αλλά και ως
αδιάλυτο Ni(OH)2 με συνένωσή τους με τα ιόνταOH- σύμφωνα με την αντίδραση (2):
Ni2+ + 2OH-  Ni(OH)2

(2)

Και τα δύο φαινόμενα δρουν συνεργικά με αποτέλεσμα την γρήγορη και αποτελεσματική
απομάκρυνση του νικελίου από το επεξεργαζόμενο απόβλητο.
Η αποτελεσματικότητα απομάκρυνσης Α είναι πολύ υψηλή (>99%) και υπολογίζεται από την
εξίσωση (3):

A

Co  C
100
Co

(3)

Όπου Co και C είναι η αρχική και η τελική συγκέντρωση του νικελίου στο επεξεργαζόμενο
δείγμα αποβλήτου σε mg/L.
Η αυξημένη περιβαλλοντική μόλυνση και η κοινωνική μέριμνα για το περιβάλλον οδήγησαν
τις τελευταίες δεκαετίες στην ανάπτυξη νέων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Η
φωτοβολταική (ΦΒ) ηλιακή ενέργεια αποτελεί την πλέον δημοφιλή και επαρκώς μελετημένη
πηγή ενέργειας [12], που ως αυτόνομη και φιλική προς το περιβάλλον, είναι κατάλληλη για
μικρές εφαρμογές και ειδικότερα σε απομονωμένες περιοχές χωρίς τη δυνατότητα σύνδεσης
με το δημόσιο δίκτυο ηλεκτροδότησης [13].
Ηλεκτροχημικές διεργασίες απευθείας κινούμενες με φωτοβολταϊκή ενέργεια έχουν
πρόσφατα προταθεί στην βιβλιογραφία [14-18]. Πάντως, καμία από αυτές δεν αναφέρονται
στην απομάκρυνση του νικελίου. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τη δυνατότητα
αναγέννησης υγρών αποβλήτων επιμεταλλώσεων νικελίου με χρήση ηλεκτροκροκίδωσης με

10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

783

ηλεκτρόδια αργιλίου που λειτουργεί με ΦΒ διάταξη απ’ ευθείας χωρίς συσσωρευτές. Το
σύστημα φωτοβολταικής ηλεκτροκροκίδωσης (ΦΒ-ΗΚ) καθίσταται ευέλικτο με ρύθμιση της
παροχής του αποβλήτου προς τη πυκνότητα ρεύματος της ΦΒ διάταξης. Προσδιορίζονται
όλες οι παράμετροι που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα της διεργασίας, όπως το pH, η
αγωγιμότητα και ο ρυθμός παροχής του αποβλήτου, η πυκνότητα του ρεύματος, ο χρόνος
επεξεργασίας και η ηλιακή ακτινοβολία.

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Το δείγμα πραγματικού υγρού αποβλήτου παραλήφθηκε από μονάδα επιμεταλλώσεων της
Βόρειας Ελλάδας. Τα κύρια χαρακτηριστικά του φαίνονται στον Πίνακα 1:
Πίνακας 1: Κύρια χαρακτηριστικά του επεξεργαζόμενου αποβλήτου
Παράμετρος:
pH

4.5

Αγωγιμότητα (μS/cm)
COD (mg/L)
Ni

2+

Τιμή:

(mg/L)

-

4000
(με προσθήκη KCl)
355
96

Cl (mg/L)

24

SO42- (mg/L)

138

Χρησιμοποιήθηκε ο τύπος φωτοβολταϊκού συλλέκτη ECOLINE 72/185-200W από
μονοκρυσταλλικό πυρίτιο, ισχύος 200 W. Τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν στο
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (γεωγραφικό πλάτος 40
55΄, γεωγραφικό μήκος 24 22΄ και ύψος 138m από την επιφάνεια της θάλασσας).
Η τάση και η ένταση του ρεύματος μετρούνται με πολύμετρο (PHYWE), η αγωγιμότητα με
αγωγιμόμετρο (WTW). Το pH και η θερμοκρασία παρακολουθούνται με πεχάμετρο Hanna.
Το επεξεργαζόμενο απόβλητο τίθεται σε κυκλοφορία με περισταλτική αντλία.
Οι ηλεκτρολύσεις διεξάγονται στη θερμοκρασία περιβάλλοντος σε κυλινδρική γυάλινη κυψέλη
όγκου 400 ml με όγκο επεξεργαζόμενου συνθετικού διαλύματος νικελίου και πραγματικού
αποβλήτου 200 ml και μαγνητική ανάδευση 500 rpm. Ως ηλεκτρόδια χρησιμοποιούνται τρείς
πλάκες αργιλίου με διαστάσεις 10cm x 5cm x 0.2cm βυθισμένες κατά 6cm στο διάλυμα με
δραστική επιφάνεια 30 cm2 έκαστη. Η απόσταση μεταξύ των ηλεκτροδίων είναι 0.5 cm. Για
αποφυγή παθητικοποίησης και αύξηση της αγωγιμότητας του διαλύματος προστίθεται
ανάλογη ποσότητα ηλεκτρολύτη KCl σε κάθε επεξεργαζόμενο διάλυμα. ∆είγματα
λαμβάνονται κάθε 5 min., διηθούνται με χαρτί διήθησης Whatman (Grade 40). Η
υπολειμματική συγκέντρωση του νικελίου προσδιορίζεται με Φασματοσκοπία Ατομικής
Απορρόφησης AAS (Perkin Elmer 5100).
Στην εικόνα 1 απεικονίζεται το διάγραμμα ροής της προτεινόμενης διεργασίας ΦΒ-ΗΚ.
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Εικόνα 1: ∆ιάγραμμα πειραματικής διάταξης. 1. ΦΒ ηλιακός συλλέκτης, 2. Ρυθμιστής,
3. Αντιδραστήρας ηλεκτροκροκίδωσης, 4. Ηλεκτρόδιο (α) 5. Ηλεκτρόδιο (β), 6. Ηθμός,
7. Επεξεργαζόμενο διάλυμα, 8. Ροόμετρο, 9. Περισταλτική αντλία, 10. ∆οχείο αποβλήτου.

3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ
Η διεργασία ΦΒ-ΗΚ επηρεάζεται από διάφορες παραμέτρους,όπως το αρχικό pH του
διαλύματος, η πυκνότητα ρεύματος, η αγωγιμότητα, η παροχή του αποβλήτου και ο χρόνος
επεξεργασίας. Στην παρούσα μελέτη διερευνήθηκαν όλες αυτές οι παράμετροι για να
αξιολογηθεί η διεργασία απομάκρυνσης του νικελίου από πραγματικά υγρά απόβλητα
επιμεταλλώσεων.

3.1.1. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ pH
Πειραματικές μετρήσεις διεξήχθηκαν χρησιμοποιώντας συνθετικά υδατικά διαλύματα Ni2+
συγκέντρωσης 50 mg/L στην περιοχή pH 2-10. Όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, η
αποτελεσματικότητα απομάκρυνσης του νικελίου μετά από 20 min χρόνου ηλεκτρόλυσης με
πυκνότητα ρεύματος 20 mA/cm2 λαμβάνει πολύ υψηλές τιμές (>97%) στην περιοχή pH 4-10.
Η εκατοστιαία απομάκρυνση είναι πολύ χαμηλή στη περιοχή pH<2. Αυτή αυξάνεται
σημαντικά στη τιμή pH=4, παραμένει υψηλή και σχεδόν σταθερή στη περιοχή pH 4-10 και
αρχίζει να ελαττώνεται βαθμιαία για τιμές pH>10. Η ελάττωση της αποτελεσματικότητας της
ηλεκτροκροκίδωσης σε ισχυρά όξινα και ισχυρά αλκαλικά διαλύματα περιγράφεται και από
άλλους ερευνητές [9,12]. Σε αλκαλικό περιβάλλον (pH>8) η απομάκρυνση του νικελίου,
πέραν της ηλεκτροκροκίδωσης, συμβαίνει εν μέρει και λόγω καθίζησης του μετάλλου ως
αδιάλυτο υδροξείδιο, όπως προαναφέρθηκε (Αντίδραση 2). Οι επιτρεπόμενες τιμές του pH
στις απορροές αποβλήτων είναι 5.5 έως 9. Επιπρόσθετα, η αυξημένη διαλυτότητα του
σχηματιζόμενου κροκιδωτικού Al(OH)3 σε ισχυρότερα όξινα και αλκαλικά διαλύματα μπορεί
να οδηγήσει σε μεγαλύτερη από την επιτρεπτή συγκέντρωση του Al στο επεξεργαζόμενο
διάλυμα. Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους η διεργασία της ηλεκτροκροκίδωσης
διενεργείται με τιμές pH διαλύματος μεταξύ 5.5 και 9. Κατά τη διάρκεια της
ηλεκτροκροκίδωσης η τιμή του pH αυξάνεται από την αρχική τιμή 4 στην τελική 8 δηλαδή
εντός των επιτρεπόμενων ορίων και επομένως δεν χρειάζεται ρύθμιση.
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Πίνακας 2: Επίδραση του αρχικού pH στην απομάκρυνση του νικελίου.
Αρχική συγκέντρωση νικελίου = 96 mg/L, πυκνότητα ρεύματος = 20 mA/cm2, χρόνος
ηλεκτρόλυσης = 15 min., ενεργός επιφάνεια ηλεκτροδίου = 60 cm2
Αρχικό pH
Απομάκρυνση
%

2

3

4

5

6

7

8

9

10

28.1

84.4

97.5

98.4

97.4

98.8

99.6

98.5

99.2

3.1.2. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
Οι Khosla et al. [19] αναφέρουν ότι η πυκνότητα ρεύματος προσδιορίζει το ρυθμό δόσης του
κροκιδωτικού, το ρυθμό σχηματισμού, το μέγεθος των φυσαλίδων και των συσσωμάτων και
κατά συνέπεια το ρυθμό απομάκρυνσης των ρύπων. Μετρήσεις διεξήχθηκαν με διαφορετικές
πυκνότητες ρεύματος 10, 20 και 30 mA/cm2 και αρχική τιμή pH=4.5, σε συνθετικό υδατικό
διάλυμα με σταθερή αρχική συγκέντρωση νικελίου 100 mg/L και πραγματικό δείγμα
αποβλήτου με σταθερή αρχική συγκέντρωση νικελίου 96 mg/L. Σύμφωνα με τον Πίνακα 3, ο
ρυθμός απομάκρυνσης του νικελίου αυξάνεται, όπως είναι αναμενόμενο, με αυξανόμενη
πυκνότητα ρεύματος. Για τις τρείς δεδομένες πυκνότητες ρεύματος με απαιτούμενους
χρόνους ηλεκτροχημικής επεξεργασίας 35, 20 και 10 min. για το συνθετικό διάλυμα και 45,
25 και 15 min. αντίστοιχα για το πραγματικό απόβλητο, τα ιόντα Ni2+ απομακρύνονται
ποσοτικά (>99%) και η συγκέντρωσή τους πέφτει κάτω από το ανώτερο επιτρεπτό όριο των
2 mg/L. Τα πραγματικά απόβλητα περιέχουν, ως γνωστό, πέραν του νικελίου και άλλα
ανόργανα και οργανικά πρόσθετα, όπως ρυθμιστικά του pH, και διάφορες βελτιωτικές,
επιπεδοποιητικές και αντιπορικές ουσίες οι οποίες ανταγωνίζονται τα ιόντα νικελίου για
προσρόφηση στο κροκιδωτικό Al(OH)3 και συνεπώς για τον καθαρισμό τους απαιτείται
μεγαλύτερος χρόνος ηλεκτροχημικής επεξεργασίας.
Πίνακας 3: Μεταβολή συγκέντρωσης του νικελίου συναρτήσει του χρόνου για διάφορες
πυκνότητες ρεύματος
Συνθετικό διάλυμα
(συγκέντρωση Ni2+ σε mg/L)

∆είγμα αποβλήτου
(συγκέντρωση Ni2+ σε mg/L)

Χρόνος
(min)

10 mA/cm2

20 mA/cm2

30 mA/cm2

10 mA/cm2

20 mA/cm2

30 mA/cm2

0

100.0

100.0

100.0

96.0

96.0

96.0

5

42.5

26.2

8.3

78.2

39.5

24.4

10

21.3

9.4

0.7

57.8

12.4

3.1

15

14.4

2.8

46.3

4.7

0.4

20

9.1

0.6

36.4

1.9

25

3.6

27.1

0.6

30

1.2

15.8

35

0.4

8.3

40

2.4

45

0.9
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3.1.3. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΓΙΜΟΤΗΤΑΣ
Η αγωγιμότητα του αποβλήτου επηρεάζει άμεσα την εφαρμοζόμενη τάση και επομένως την
κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εκατοστιαία απομάκρυνση του νικελίου δεν
επηρεάζεται σχεδόν καθόλου και διατηρείται σταθερή >99 % για τις τρεις εξεταζόμενες
αγωγιμότητες των 1000, 2000 και 4000 μS/cm (Πίνακας 2).
Πίνακας 4:Επίδραση της αγωγιμότητας του επεξεργαζόμενου διαλύματος
Αγωγιμότητα

Τάση

(μS/cm)

(V)

Κατανάλωση
ενέργειας (kWh/m3)

Απομάκρυνση Ni(%)

1000

25.8

36.9

99.2

2000

12.6

18.6

99.6

4000

5.9

8.5

99.3

3.1.4. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΒΛΗΤΟΥ
Η πυκνότητα ρεύματος που παράγεται από την ΦΒ διάταξη εξαρτάται από την ένταση της
ηλιακής ακτινοβολίας και την θερμοκρασία της ΦΒ διάταξης. Αυτές οι παράμετροι δεν
μπορούν να ελεγχθούν και αλλάζουν βαθμιαία κατά τη διάρκεια της ημέρας ή ξαφνικά λόγω
διασταύρωσης των νεφών ή αλλαγής της ταχύτητας των ανέμων. Οι Valero et al. [17]
προτείνουν έναν έξυπνο τρόπο λειτουργίας για να καταστεί το σύστημα ΦΒ-ΗΚ ευέλικτο και
προσαρμόσιμο στη στιγμιαία ηλιακή ακτινοβολία με διατήρηση σταθερού του λόγου της
πυκνότητας ρεύματος προς την παροχή του αποβλήτου. Έτσι, όταν μεταβάλλεται η
πυκνότητα του ρεύματος της ΦΒ διάταξης πρέπει ανάλογα να μεταβάλλεται και ο ρυθμός
παροχής του αποβλήτου για να διατηρείται ο παραπάνω λόγος σταθερός. Η λειτουργία αυτή
υπονοεί ότι η ποσότητα του επεξεργαζόμενου αποβλήτου σχετίζεται άμεσα με την ηλιακή
ακτινοβολία.
Τα πειράματα με σταθερή πυκνότητα ρεύματος και ρυθμό παροχής του αποβλήτου
πραγματοποιήθηκαν σε ηλιόλουστο μεσημέρι και σε σύντομες περιόδους για διατήρηση
σταθερής κατά προσέγγιση ηλιακής ακτινοβολίας. ‘Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5,
αυξανομένης της πυκνότητας ρεύματος αυξάνεται ανάλογα η τάση και ο ρυθμός παροχής
του αποβλήτου, ενώ ο χρόνος παραμονής μειώνεται. Η εκατοστιαία απομάκρυνση του
νικελίου δεν επηρεάζεται και παραμένει υψηλή >99 % σε όλα τα πειράματα.

Πίνακας 5: Επίδραση του ρυθμού παροχής του αποβλήτου
Πυκνότητα
ρεύματος
(mA/cm2)

Ρυθμός
παροχής

10

0.5

6.8

24

99.7

20

1.0

12.6

12

99.6

30

1.5

18.5

8

99.3

(L/h)

Τάση
(V)

Χρόνος
παραμονής

Απομάκρυνση Ni
(%)

(min)
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3.2. ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της καμπύλης τάσης-έντασης της ΦΒ διάταξης για ηλιακή
ακτινοβολία 1000 w/m2 και θερμοκρασία 25oC δίνονται στην εικόνα 2. Το ρεύμα
βραχυκύκλωσης Isc είναι το μέγιστο παραγόμενο ρεύμα από την ΦΒ διάταξη για μηδενική
τάση μεταξύ των ακροδεκτών. Αυτό εξαρτάται κυρίως από την ηλιακή ακτινοβολία και
ανέρχεται στα 5.89 Ampere. Η τάση ανοικτού κυκλώματος είναι η μέγιστη λαμβανόμενη τάση
απουσία φορτίου. Αυτή εξαρτάται κυρίως από την θερμοκρασία και ανέρχεται στα 44.27 Volt.

Εικόνα 2: ΚαμπύληI-V της ΦΒ διάταξης

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η φωτοβολταϊκή ηλεκτροκροκίδωση συνδυάζει την αυτόνομη και φιλική προς στο
περιβάλλον φωτοβολταϊκή ηλιακή ενέργεια και την αποτελεσματικότητα της διεργασίας
ηλεκτροκροκίδωσης επιτυγχάνοντας ασφαλή, γρήγορη και αποτελεσματική απομάκρυνση
του νικελίου από υγρά απόβλητα επιμεταλλωτηρίων. Βέλτιστη απομάκρυνση παρατηρείται
στη περιοχή pH 4-10. Ο ρυθμός απομάκρυνσης αυξάνεται με αυξανόμενη πυκνότητα
ρεύματος. Η αρχική συγκέντρωση των 96 mg/L του νικελίου στο απόβλητο νερό πέφτει κάτω
από το ανώτερο επιτρεπτό όριο σε 30 min ηλεκτροχημικής επεξεργασίας με πυκνότητα
ρεύματος 20 mA/cm2.Σε σύγκριση με την χημική κροκίδωση, όπου απαιτείται αυξημένη δόση
κροκιδωτικού και διάρκεια αρκετών ωρών, η ηλεκτροκροκίδωση αποτελεί γρηγορότερη και
οικονομικότερη μέθοδο για την απομάκρυνση των μεταλλικών ρύπων από το νερό και τα
υδατικά βιομηχανικά απόβλητα. Με βάση τα πειραματικά αποτελέσματα η προτεινόμενη
διεργασία φωτοβολταϊκής ηλεκτροκροκίδωσης μπορεί να προσφέρει ορισμένα
πλεονεκτήματα στην διαχείριση βιομηχανικών αποβλήτων επιμεταλλωτηρίων και ειδικότερα
σε απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές χωρίς σύνδεση με το δημόσιο δίκτυο
ηλεκτροδότησης. Επιπρόσθετα, λόγω της μη χρήσης συσσωρευτών αυξάνεται η
ανθεκτικότητα του συστήματος και περιορίζεται το περιβαλλοντικό πρόβλημα διάθεσης των
συσσωρευτών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σε αγροτικές περιοχές με υψηλά ποσοστά ηλιοφάνειας στις οποίες δεν υπάρχει διαθέσιμη
υποδομή για διασύνδεση με το υφιστάμενο δίκτυο ηλεκτροδότησης, μία από τις περισσότερο
δημοφιλείς εφαρμογές είναι η χρήση της ηλιακής ενέργειας για άντληση νερού που
χρησιμοποιείται για άρδευση των υφισταμένων καλλιεργειών, ιδιαίτερα κατά τη θερινή
περίοδο. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων σήμερα, η άρδευση των καλλιεργειών αυτών,
πραγματοποιείται με αυτόνομες αντλίες που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα (κυρίως
πετρέλαιο).
Στην εργασία αυτή μελετώνται οι τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές παράμετροι ενός
αυτόνομου Φωτοβολταϊκού συστήματος για την άρδευση καλλιεργειών και παρουσιάζεται μία
μεθοδολογία για την αξιολόγηση εναλλακτικών σχεδιασμών και την επιλογή βέλτιστων
λύσεων. Η αξιολόγηση γίνεται σε συνδυασμό με υφιστάμενα συστήματα άντλησης τα οποία
μελετώνται να λειτουργούν με χρήση Φωτοβολταϊκών συστημάτων και λαμβάνοντας υπόψη
τις ανάγκες άρδευσης της εκάστοτε καλλιέργειας.
Η μελέτη εφαρμογής της προτεινόμενης μεθοδολογίας έγινε σε μία εκτεταμένη καλλιέργεια
βαμβακιού στη περιοχή της Θεσσαλίας και παρουσιάζονται συγκριτικά στοιχεία των
οικονομικών και περιβαλλοντικών πλεονεκτημάτων της αντικατάστασης ορυκτών καυσίμων
(κυρίως πετρελαίου) με Φωτοβολταϊκά συστήματα.
Λέξεις-Κλειδιά: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, φωτοβολταϊκά συστήματα άρδευσης, στάγδην
άρδευση

[1]
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρείται σήμερα ως η πλέον συμφέρουσα
λύση στο ενεργειακό πρόβλημα. Το ενδιαφέρον για ευρύτερη χρήση των ΑΠΕ αυξάνεται
σταθερά και ενθαρρύνεται η ανάπτυξη νέων καινοτόμων τεχνολογιών. Ιδιαίτερα, τα
Φωτοβολταϊκά Συστήματα (Φ/Β) είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν σε ένα ευρύ φάσμα
εφαρμογών και για ποικίλους σκοπούς [1], [2].
Οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίου και οι λοιπές εκπομπές αερίων έχουν αυξηθεί σημαντικά
κατά τα τελευταία έτη [3]. Το 2009 οι συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
μετρήθηκαν στους 107.6 Mtons, εκ των οποίων ποσοστό 89% προέρχεται από τον τομέα
παραγωγής ενέργειας. Χρησιμοποιώντας το έτος 1990 ως έτος αναφοράς, υπάρχει μία
ραγδαία αύξηση σε ρύπους, ιδιαίτερα σε CO2, σε ποσοστό 23,4% ανά έτος. Η κύρια αιτία της
αλλαγής αυτής είναι η αύξηση των εκπομπών από τη χρήση της ενέργειας. Η χρήση ηλιακών
συλλεκτών για ηλεκτροπαραγωγή, οδηγεί στα κάτωθι περιβαλλοντικά οφέλη:
-

Εξοικονόμηση καυσίμου ισοδύναμο με 50-70 kg πετρελαίου για κάθε m2 ηλιακού
συλλέκτη ανά έτος

-

Μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 750 kg ανά m2 ηλιακού συλλέκτη ανά έτος
(όταν υποκαθιστά ηλεκτρισμό)

-

Μείωση των εκπομπών CO2 πάνω από 250 kg ανά m2 ηλιακού συλλέκτη ανά έτος
(όταν υποκαθιστά πετρέλαιο)

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι η χρήση ηλιακών συλλεκτών δεν εφαρμόζεται χωρίς
επιπτώσεις. Ειδικότερα, τα Φ/Β επηρεάζουν το περιβάλλον με τρείς τρόπους:
-

Η κατασκευή τους απαιτεί μεγάλη κατανάλωση ενέργειας

-

Μετά το πέρας της λειτουργίας τους βλαβερά υλικά (ιδιαίτερα διοξείδιο του πυριτίου)
εμπεριέχονται στους διατιθέμενους συλλέκτες τους

-

Από την μη ορθολογική απομάκρυνση σπασμένων ή ελαττωματικών συλλεκτών
βλαβερά υλικά που εμπεριέχονται σε αυτούς διαχέονται στο περιβάλλον

Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στη Γεωργία χρησιμοποιούνται τα τελευταία χρόνια κατά
κόρον σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ή είναι οικονομικά ασύμφορο να υπάρξει, δίκτυο
ηλεκτροδότησης.
Η χρήση Φωτοβολταϊκών (Φ/Β) συστημάτων για την εξυπηρέτηση αντλητικών
εγκαταστάσεων, κυρίως αρδευτκών, αποτελεί στοχευμένη εφαρμογή με την έννοια ότι οι
απαιτήσεις σε ενέργεια υφίστανται κυρίως τους θερινούς μήνες του έτους τότε δηλαδή που
έχουμε και μεγαλύτερη διαθεσιμότητα σε ηλιακή ενέργεια. Ταυτόχρονα, το σύστημα μπορεί να
είναι εντελώς αυτόνομο εφόσον η ανάγκη για αποθήκευση ενέργειας μπορεί να μετατοπισθεί
σε ανάγκη αποθήκευσης νερού, κάτι που σε τέτοιες εγκαταστάσεις είναι αυτονόητο. Έτσι
μπορούμε να χρησιμοποιούμε απευθείας την διαθέσιμη ηλιακή ενέργεια αντλώντας νερό και
αποθηκεύοντάς το για την διάρκεια που δεν θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Αυτού του είδους τα
συστήματα εφαρμόζονται σε καλλιέργειες στην Ισπανία και στην Ιταλία [4].
Επίσης Φ/Β συστήματα για την άντληση νερού για οικιακή χρήση ή για άρδευση
χρησιμοποιούνται κυρίως σε χώρες αναπτυσσόμενες, όπως η Ινδία και χώρες της Αφρικής.
Στα σύγχρονα συστήματα άρδευσης χρησιμοποιείται πίεση για να αυξηθεί η διανομή του
νερού μέσα από σωλήνες ή εύκαμπτους σωλήνες από καουτσούκ, απευθείας στις ρίζες των
καλλιεργειών ή για το πότισμα των φυτών σε επιλεγμένες περιοχές (με ψεκασμό ή στάγδην).
Ο συνδυασμός αντλιών με φωτοβολταϊκά σε συστήματα στάγδην άρδευσης, είναι ιδανικός σε
περιοχές που δεν υπάρχει σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρισμού.
Η παροχή του νερού γίνεται απευθείας με χρήση αντλίας ή με τη χρήση υπερυψωμένης
δεξαμενής ή και με το συνδυασμό των δύο: αντλείται νερό στη δεξαμενή και στη συνέχεια
διοχετεύεται από αυτή στα σημεία ποτίσματος (σε επίπεδους αγρούς).
[2]
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Σε ένα σύστημα, άμεσα συνδεδεμένο με Φ/Β, απαιτείται η χρήση ενός ελεγκτή για
σταθερότερη πίεση και ροή. Κάθε σύστημα στάγδην άρδευσης χαμηλής πίεσης μπορεί να
χρησιμοποιήσει αντλίες με Φ/Β για καλύτερη άντληση καθώς και για τη βελτιστοποίηση της
παραγωγής [5].
Στην παρούσα εργασία μελετάται η εγκατάσταση συστήματος ηλεκτροδότησης για άρδευση
γεωργικών καλλιεργειών με χρήση Φ/Β, σε μία περιοχή στην οποία δεν υφίσταται υποδομή
της ΔΕΗ (μελέτη εφαρμογής στο Θεσσαλικό κάμπο). Συγκεκριμένα παρουσιάζεται ένας
αλγόριθμος για τον υπολογισμό του βέλτιστου τρόπου ηλεκτροδότησης του συστήματος
άρδευσης. Η χρήση Φ/Β στην περίπτωση αυτή προσφέρει μία περιβαλλοντικά φιλική λύση, η
οποία για διασυνδεδεμένο σύστημα μπορεί να αποδειχθεί και οικονομικά συμφέρουσα.
Η εργασία αυτή δομείται ως εξής: Στην ενότητα 2 αναφέρονται οι υπολογισμοί για την
επιλογή της αντλίας και γίνεται μία προσέγγιση για την επιλογή του καταλληλότερου Φ/Β
συστήματος. Στην ενότητα 3 αναλύονται τρία διαφορετικά Φ/Β αντλητικά συστήματα και
παρουσιάζεται μία μελέτη περίπτωσης σχεδιασμού ενός αυτόνομου συστήματος στάγδην
άρδευσης. Τα συμπεράσματα παρουσιάζονται στην ενότητα 4.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Η προτεινόμενη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί για κάθε περιοχή και για κάθε είδους
καλλιέργεια, εισάγοντας τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά κάθε περίπτωσης [6], [7].
Η μεθοδολογία αυτή συνίσταται από τα εξής βασικά στάδια:
-

Καθορισμός των αναγκών άρδευσης της καλλιέργειας, με βάση κλιματολογικά
στοιχεία από βάση δεδομένων.
Υπολογισμός του μεγέθους του απαιτούμενου Φ/Β συστήματος.
Σχεδιασμός του αυτόνομου Φ/Β συστήματος άρδευσης εξετάζοντας τρείς (3)
διαφορετικές περιπτώσεις.

Η εγκατάσταση συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, δεν είναι μία απλή
επένδυση. Πρόκειται για ένα σημαντικό τεχνικό έργο, για το οποίο θα πρέπει να εκπονηθεί
λεπτομερής τεχνική και οικονομική μελέτη και να συνεκτιμηθούν διαφορετικοί παράγοντες
(οικονομικοί, τεχνικοί, περιβαλλοντικοί, σκοπιμότητας κ.λπ.) για την τελική απόφαση, την
σκοπιμότητα και τον τρόπο υλοποίησης του έργου [8].
2.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΣΧΥΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΤΛΙΑΣ
Για κάθε καλλιέργεια θα πρέπει να είναι δεδομένες οι απαιτήσεις υδροδότησης, δηλαδή, η
διάρκεια, η πίεση και η συχνότητα ποτίσματος. Με βάση τα στοιχεία αυτά, την απαιτούμενη
παροχή Q της αντλίας (m3/στρέμμα) και την πίεση του νερού P(at) για την καλλιέργεια,
επιλέγεται το σύστημα υδροδότησης. Η παροχή υπολογίζεται με βάση τις απαιτήσεις
άρδευσης ανά αγροτεμάχιο και τις ώρες και ημέρες ποτίσματος. Η πίεση είναι διαφορετική
για κάθε σύστημα ποτίσματος. Για την περίπτωση της στάγδην άρδευσης, απαιτείται χαμηλή
πίεση. Η ηλεκτρική ισχύς σε KW για την κίνηση της αντλίας είναι:
(1)
όπου P είναι η πίεση της αντλίας σε kPa και Q είναι η παροχή του νερού σε m3/s.
Ο υπολογισμός της απαιτούμενης ισχύος για τη λειτουργία της αντλίας σε KW είναι το πρώτο
στάδιο το οποίο απαιτείται για την εκτίμηση των ετησίων αναγκών της καλλιέργειας σε νερό.
Για συντελεστή απόδοσης κινητήρα em και συντελεστή απόδοσης αντλίας ep η απαιτούμενη
ηλεκτρική ισχύς σε KW για την κίνηση της αντλίας δίδεται από την εξίσωση [4]:
(2)

[3]
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2.2 ΒΕΛΤΙΣΤΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Όταν μεταξύ των διαδοχικών ποτισμάτων ενός αγροτεμαχίου μεσολαβεί χρόνος μεγαλύτερος
της χρονικής διάρκειας ενός ποτίσματος, τότε είναι δυνατόν να μειώσουμε το συνολικό
κόστος της επένδυσης, χρησιμοποιώντας μικρότερο εξοπλισμό για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα. Για παράδειγμα, ας θεωρήσουμε ότι για μια συγκεκριμένη καλλιέργεια σε
αγροτεμάχιο συνολικής έκτασης St, ο χρόνος ποτίσματος είναι tI και ο χρόνος που μεσολαβεί
(νεκρός χρόνος) μεταξύ δύο διαδοχικών ποτισμάτων του ίδιου αγροτεμαχίου είναι tD. Άν tI ≤tD
γίνεται φανερό ότι ο εξοπλισμός θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τουλάχιστον ένα (1)
ακόμη πότισμα ενός αγροτεμαχίου ίδιας έκτασης. Ο αριθμός των (όμοιων) αγροτεμαχίων που
μπορούν να ποτιστούν, εξαρτάται από το χρόνο ποτίσματος tI και το νεκρό χρόνο tD.
Συγκεκριμένα το πλήθος τ των όμοιων αγροτεμαχίων που μπορούν να ποτίζονται σε ένα
κύκλο ποτίσματος υπολογίζεται από τη σχέση
(3)
όπου

το ακέραιο μέρος του x.

Εναλλακτικά, ο παραπάνω υπολογισμός θα μπορούσε να βοηθήσει στο τμηματικό πότισμα
ενός συγκεκριμένου αγροτεμαχίου, καθορίζοντας σε πόσα (νοητά) τμήματα θα πρέπει να
χωριστεί το αγροτεμάχιο. Αυτό προκύπτει από το πηλίκο της έκτασης St προς το πλήθος τ
μέσω της σχέσης
(4)
όπου

ο μικρότερος ακέραιος που είναι μεγαλύτερος του x.

Σημειώνεται ότι με αυτό τον τρόπο όλοι οι υπολογισμοί ισχύος γίνονται για την νέα
(μικρότερη) έκταση S, καταλήγοντας σε μειωμένες απαιτήσεις Φ/Β εγκαταστάσεων και κατά
συνέπεια κόστους εγκατάστασης.

3. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΑΥΤΟΝΟΜΟΥ Φ/Β ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ
Στην εργασία αυτή θα εξεταστούν τρείς διαφορετικές περιπτώσεις υλοποίησης αυτόνομου
Φ/Β συστήματος για στάγδην άρδευση:
-

Περίπτωση 1: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου που θα τροφοδοτεί τριφασικό AC
κινητήρα συνδεδεμένο σε τυπική αντλία παρόμοια με αυτή που χρησιμοποιείται σήμερα
[2], [9].

-

Περίπτωση 2: Πολλαπλά σημεία άντλησης αποτελούμενα από αυτοτελή συγκροτήματα
που θα περιλαμβάνουν μικρό φωτοβολταϊκό πεδίο, συμπαγή αντλία συνεχούς ρεύματος
(DC ) και ελεγκτή λειτουργίας (controller) [5].

-

Περίπτωση 3: Εγκατάσταση υπερυψωμένης δεξαμενής, αντλητικού συγκροτήματος για
την τροφοδοσία της δεξαμενής και πιεστικού συγκροτήματος για την τροφοδοσία του
δικτύου ποτίσματος από τη δεξαμενή, τα οποία θα τροφοδοτούνται από μικρό Φ/Β
πάρκο [5].

Ακολουθεί σύγκριση των προαναφερθεισών τριών περιπτώσεων που αφορά στην
υλοποίηση αυτόνομου Φ/Β συστήματος για στάγδην άρδευση.

[4]
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Περίπτωση 1
Πλεονεκτήματα
-

Αποτελεί μία εγκατάσταση

-

Υπάρχει δυνατότητα συνιδιοκτησίας – παράλληλης χρήσης

-

Πιθανή αξιοποίηση και σε άλλη εφαρμογή (π.χ. στις ηλεκτροβάνες)

Μειονεκτήματα
-

Αυξημένο μέγεθος

-

Μικρός βαθμός απόδοσης

-

Μικρή ευελιξία για χρήση σε μικρότερα ή μεγαλύτερα μη γειτονικά αγροτεμάχια

-

Απαιτεί σημαντικό κόστος συντήρησης και ασφάλειας.

Περίπτωση 2
Πλεονεκτήματα
-

Εύκολη προσαρμογή για κάθε μέγεθος αγροτεμαχίου

-

Υψηλός βαθμός απόδοσης

-

Πιο εργονομική διαχείριση του χώρου που θα καταλαμβάνει (λόγω του μικρού
μεγέθους του Φ/Β πεδίου)

-

Υψηλή διαθεσιμότητα (λειτουργία και με μειωμένη ηλιοφάνεια)

-

Απουσία κόστους συντήρησης και διατήρησης συσσωρευτών

-

Δυνατότητα λειτουργίας και με εναλλασσόμενη τάση AC

Μειονεκτήματα:
-

Απαιτεί κατακερματισμό του δικτύου άρδευσης

-

Δύσκολη η χρήση σε άλλες εφαρμογές

-

Πολλαπλότητα αντλιών

-

Μη σταθερές συνθήκες λειτουργίας (Q,P) στη διάρκεια της ημέρας

-

Ενδεχομένη δυσκολία εφαρμογής σε ιδιόμορφα αγροτεμάχια

Περίπτωση 3
Πλεονεκτήματα
-

Υψηλός βαθμός απόδοσης

-

Υψηλή διαθεσιμότητα

-

Σταθερές συνθήκες λειτουργίας

Μειονεκτήματα
-

Απαιτεί κατακερματισμό του δικτύου άρδευσης

-

Δύσκολη η χρήση σε άλλες εφαρμογές

-

Ενδεχομένη δυσκολία εφαρμογής σε ιδιόμορφα αγροτεμάχια

-

Απαιτούνται επιπλέον αδειοδοτήσεις για την εγκατάσταση της δεξαμενής.

3.1 ΑΡΔΕΥΣΗ ΜΕ ΣΤΑΓΟΝΕΣ (ΣΤΑΓΔΗΝ ΑΡΔΕΥΣΗ)
Το πότισμα γίνεται μέσω σωληνωτού δικτύου ποτίσματος στο οποίο ο σταλακτηφόρος
[5]
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σωλήνας δικτυώνεται σε όλη την επιφάνεια του χλοοτάπητα ή των φυτών. Οι ενσωματωμένοι
σταλάκτες έχουν απόσταση μεταξύ τους από 0.25 έως 0.40 μέτρα και οι γραμμές των
σωλήνων απέχουν από 0.30 ως 0.50 μέτρα. Οι σταλακτηφόροι είναι επιφανειακοί ή υπόγειοι.
Με τη μέθοδο αυτή το αρδευτικό νερό χορηγείται φιλτραρισμένο κατ ευθείαν στις ρίζες των
φυτών με έναν προκαθορισμένο ρυθμό, σε μικρές ποσότητες και σε μικρά χρονικά
διαστήματα, με τη μορφή σταγόνων.
Τα χαρακτηριστικά της μεθόδου αυτής είναι:
1. Μικρή παροχή.
2. Μερική διαβροχή του εδάφους.
3. Μεγάλη συχνότητα και διάρκεια της άρδευσης.
4. Υψηλό ποσοστό υγρασίας στο έδαφος και συνεπώς χαμηλή εδαφική τάση.
5. Κίνηση του νερού στο έδαφος σε δύο ή τρεις διευθύνσεις σε σύγκριση με τις άλλες
μεθόδους που η κίνηση γίνεται μόνο κατά την κατακόρυφη έννοια.
3.2 ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ
Η περιοχή ενδιαφέροντός μας είναι η θέση «Μύρινα» της περιοχής «Κάμπος» του Δήμου
Καρδίτσας του Νομού Καρδίτσας [1],[3]. Τα κύρια χαρακτηριστικά της περιοχής είναι:
-

Kαλλιεργείται βαμβάκι.

-

H εκμετάλλευση έχει περισσότερα από 40 αγροτεμάχια έκτασης από 10-50
στρέμματα (1-5 εκτάρια) σε ακτίνα 8 χιλιομέτρων.

-

Aρδεύεται από συλλογικό δίκτυο (ΤΟΕΒ Ταυρωπού).

-

Δεν υπάρχει διαθέσιμη υποδομή της ΔΕΗ.

-

Η άρδευση γίνεται είτε με χρήση πετρελαίου (σύνδεση με τα τρακτέρ), είτε με
κατάκλιση.

-

Καταβάλλεται προσπάθεια η άρδευση να γίνεται με τη μέθοδο στάγδην.

Δεδομένα της περιοχής:
Υψόμετρο (m)
Γεωγραφικό Πλάτος (°)
Γεωγραφικό Μήκος (°)

106 m a.s.l.
39°21'59" Βόρεια
21°54'59" Ανατολικά

Υπολογισμός της παραγόμενης ενέργειας:
Η παραγόμενη ενέργεια ανά μήνα για τη συγκεκριμένη τοποθεσία απεικονίζεται στην εικόνα
1 [9].
Εκτίμηση κόστους επένδυσης:
-

Κόστος Φ/Β αυτόνομου πάρκου με AC μετατροπέα τάσης, με βάσεις στήριξης και
ηλιοστάτες και συσσωρευτές για την εκκίνηση (για σταθερή στήριξη)

-

Κόστος αντλίας AC/DC

-

Κόστος διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου (περίφραξη, διαμόρφωση, βοηθητικές
εργασίες)

[6]
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Εικόνα 1: Προβλεπόμενη παραγωγή για την τοποθεσία «Μύρινα» ανά μήνα [9].
Εκτίμηση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης της επένδυσης:
-

Κόστος παραγωγής KWh για αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα (πχ έξοδα συντήρησης
και ασφάλειας λειτουργίας)

Eκτίμηση ωφελειών της επένδυσης:
-

Εξοικονόμηση καυσίμου (πετρελαίου)/m2 ηλιακού συλλέκτη

-

Μείωση εκπομπών CO2 ανά έτος όταν υποκαθίσταται η χρήση πετρελαίου εκφρασμένη
ανά m2 ηλιακού συλλέκτη
Παρόν κόστος λειτουργίας:
-

Κατανάλωση γεωργικού ελκυστήρα (πετρέλαιο, λάδια), συντήρηση

-

Καλλιεργητική περίοδος

-

Τιμή πετρελαίου

Απαιτήσεις νερού άρδευσης και μέγεθος δεξαμενής
Για τυπική στάγδην άρδευση σε μία περιοχή 10 στρεμμάτων (1 εκταρίου-ha) χρειάζονται
περίπου 25-50 m3 νερού / ημέρα (είναι κοινώς παραδεκτό ότι το 70% της περιοχής είναι υγρή
και το 30% παραμένει στεγνή, συμπεριλαμβανομένων και των μεσοδιαστημάτων
πρόσβασης). Η διακύμανση εξαρτάται από την καλλιέργεια και τον τύπο του εδάφους.
Επομένως και η χωρητικότητα της δεξαμενής θα κυμαίνεται μεταξύ 25 και 50 m3.
Πίεση
Η πίεση στο σχεδιασμό είναι 1 bar (ισοδύναμο με 10m υδροστατικής κεφαλής). Συνήθως
μετράται στο σημείο που ευρίσκεται στο 1/3 του μήκους του σωλήνα ποτίσματος. Στην
πραγματικότητα κυμαίνεται μεταξύ 0,5 και 2,5 bar και εξαρτάται από τη μορφολογία του
εδάφους και την επιφάνεια. Η διακύμανση της απαιτούμενης πίεσης στο αγροτεμάχιο σαν
σταθερά σχεδιασμού θα πρέπει να είναι +/- 10%. Οι σταλακτήρες και τα σημεία εκτόξευσης
σχεδιάζονται για σταθερή πίεση 1 bar. Θα πρέπει να γίνεται φιλτράρισμα του νερού που
εισέρχεται στους σωλήνες για να διασφαλίζεται σωστή πίεση.

[7]
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3.3 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Η προτεινόμενη μέθοδος υπολογισμού μπορεί να χαρακτηριστεί ως απλή και
αποτελεσματική. Ειδικότερα, οι υπολογισμοί αναγκών άρδευσης και μεγέθους Φ/Β αντλίας,
γίνονται με ένα τρόπο εύκολο, που μπορεί να εφαρμοστεί τόσο από τους σχεδιαστές του
έργου των Φ/Β όσο και από τους γεωργούς, χωρίς κάποια εξειδίκευση. Τα συνολικά
δεδομένα περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την περιοχή εγκατάστασης, την αρδευόμενη
έκταση και τις τιμές άρδευσης που επιλέχθηκαν ή υπολογίστηκαν, όπως αυτά απεικονίζονται
στους πίνακες 1 και 2 [10], [11]. Το ετήσιο κόστος έχει υπολογιστεί με την παραδοχή
τετράμηνης χρήσης Φ/Β για άρδευση ανά έτος.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι, κάποιες πληροφορίες/δεδομένα μπορεί να
μεταβληθούν και να υπολογισθούν νέες τιμές. Αφού καθοριστεί η απαιτούμενη ισχύς,
υπολογίζεται ο αριθμός των αναγκαίων Φ/Β που θα εγκατασταθούν και επιλέγεται η
κατάλληλη αντλία [12].
Πίνακας 1: Υπολογισμός κόστους Φ/Β
Υπολογισμός κόστους (ανά kWh)
Ονομαστική ισχύς Φ/Β πάρκου

4,33

kW

Παραγόμενες kWh/ημέρα

16,22

kWh

Παραγόμενες kWh/μήνα

486,2

kWh

Κόστος/kWh

0,3

€/kWh

Κόστος kWh/έτος

584

€/kWh

Πίνακας 2: Υπολογισμός κόστους λειτουργίας
αντλίας
Υπολογισμός κόστους λειτουργίας αντλίας
Έκταση καλλιέργειας

5

hα

Χρόνος ποτίσματος

1

ημέρες

Ώρες λειτουργίας / ημέρα

10

h

Κατανάλωση καυσίμου για
κινητήρα

8

Lit/ha
€/lit

Τιμή πετρελαίου

1.6

Μήνες λειτουργίας

4

Κόστος συντήρησης ελκυστήρα

25

€/h

Ετήσιο Κόστος συντήρησης
ελκυστήρα

1200

€

Ετήσιο κόστος πετρελαίου

256

€

Κόστος λιπαντικών για κινητήρα
πετρελαίου

10

€

Συνολικό ετήσιο κόστος

1466

€

Στον πίνακα 3 απεικονίζονται οι οικονομικοί δείκτες για ένα έργο με χρόνο ζωής 20 έτη, για
τις τρείς περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν [12]. Οι υπολογισμοί βασίζονται σε δεδομένα
κατασκευαστών Φ/Β, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι απώλειες αποδοτικότητας και για ένα
μέσο ρυθμό απόδοσης 5%. Τα έσοδα υπολογίζονται σύμφωνα με τον αναπτυξιακό Νόμο
3851/2012.
[8]
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Πίνακας 3: Οικονομικοί δείκτες
Περίπτωση 1

Περίπτωση 2

Έκταση καλλιέργειας (ha)

5

5

Κόστος επένδυσης (€)

11050

3800

1466

1466

584

610

4,9

22

Παρούσα Αξία (€)

-61

6845

Ανάκτηση Κεφαλαίου (έτη)

20

5

Λειτουργικό κόστος με χρήση
πετρελαίου (€)
Λειτουργικό κόστος με χρήση Φ/Β
(€)
Εσωτερικός ρυθμός απόδοσης
(IRR) (%)

Περίπτωση 3

Η περίπτωση
αυτή έχει
εφαρμογή για
έκταση μέχρι
1 ha και έχει
κόστος
10725,70 €.

Με αμιγώς οικονομικά κριτήρια, η περίπτωση του φωτοβολταϊκού πάρκου κρίνεται ως οριακά
αποδεκτή ενώ πλέον αποδοτικότερη περίπτωση είναι αυτή στην οποία χρησιμοποιούνται
Φ/Β στοιχεία σε αντλίες. Στα πλαίσια μιας πιο ολοκληρωμένης αξιολόγησης πάντως, πρέπει
να συνεκτιμηθούν τα περιβαλλοντικά οφέλη και τα οφέλη από τον περιορισμό της
εξάντλησης των συμβατικών πηγών ενέργειας (π.χ., ορυκτά καύσιμα). Από την άλλη πλευρά,
η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας που οδηγεί σε αύξηση των αποδόσεων και μείωση του
κόστους των φωτοβολταϊκών συστημάτων καθιστά περισσότερο βιώσιμες τέτοιες
εγκαταστάσεις στο μέλλον. Η δυνατότητα χρήσης των Φ/Β για κάλυψη διαφορετικών
αναγκών για τους μήνες που δεν απαιτούνται για άρδευση θα καθιστούσε την επένδυση
περισσότερο συμφέρουσα.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι τεχνικές, οικονομικές και περιβαλλοντικές συνιστώσες
που αφορούν στην εγκατάσταση ενός αυτόνομου Φ/Β συστήματος για άρδευση και
προτάθηκε μία προσέγγιση για την επιλογή της βέλτιστης λύσης σχεδιασμού του
συστήματος. Αυτό επιτεύχθηκε συνδυάζοντας τα χαρακτηριστικά Φ/Β συστήματος άντλησης
με τις ανάγκες σε άρδευση της καλλιέργειας. Στην μελέτη εφαρμογής επιλέχθηκε μία περιοχή
στην οποία καλλιεργείται βαμβάκι, στην περιφέρεια της Θεσσαλίας και αξιολογήθηκε η χρήση
φωτοβολταϊκών για τη λειτουργία αντλιών σε αντικατάσταση ορυκτών καυσίμων.
Για την περίπτωση εγκατάστασης ενός αυτόνομου Φ/Β σταθμού διαπιστώθηκε ότι:
-

Το κόστος εγκατάστασης αυτόνομου Φ/Β σταθμού που εξετάστηκε στην παρούσα
εργασία είναι υψηλό και έχει μεγάλο χρόνο ανάκτησης κεφαλαίου.

-

Ο Φ/B σταθμός είναι περισσότερο αποδοτικός σε μικρότερα αγροτεμάχια, καθώς σε
αυτά η απαιτούμενη ονομαστική ισχύς του σταθμού είναι μικρή.

Αντίθετα, η περίπτωση στην οποία χρησιμοποιούνται Φ/Β στοιχεία σε αντλίες είναι
οικονομικά βιώσιμη ως αποτέλεσμα κυρίως του σημαντικά χαμηλότερου κόστους επένδυσης.
Πέραν της αμιγώς οικονομικής βιωσιμότητας, τα φωτοβολταϊκά συστήματα προσφέρουν
σημαντικές δυνατότητες εναλλακτικής παραγωγής ενέργειας σε εφαρμογές όπως η
εξεταζόμενη σε μια εποχή που τα περιβαλλοντικά προβλήματα εντείνονται και οι συμβατικές
πηγές ενέργειας έχουν αρχίσει να εξαντλούνται.
Σημειώνεται τέλος ότι η δυνατότητα χρήσης των Φ/Β για κάλυψη άλλων αναγκών κατά τους
λοιπούς μήνες τους έτους (πλην των καλοκαιρινών) θα καθιστούσε την επένδυση
περισσότερο συμφέρουσα.
[9]
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ΑΠΕ ΣΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΗΤΗΣ
Α. Γιγαντίδου
Τομεάρχης ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ/ΔΔΝ
Τηλ. 2810 223676, Fax 2810229762, κιν. 6979799313
a.gigantidou@deddie.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία θα παρουσιάσει μια εικόνα της τρέχουσας κατάστασης του ηλεκτρικού
συστήματος της Κρήτης. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια ένας σημαντικός αριθμός
Αιολικών(Α/Π) και Φωτοβολταϊκών Πάρκων (Φ/Β) εγκαταστάθηκαν στο νησί. Το στιγμιαίο
(έως 60%) και το ετήσιο ποσοστό διείσδυσης των ΑΠΕ (έως 23%) αυξήθηκε σε ύψη που
ανταγωνίζονται τα επίπεδα της Ισπανίας και της Γερμανίας. Νέες εμπειρίες αποκτήθηκαν
από τη διαχείριση αυτών των πηγών ενέργειας σε απομονωμένα ηλεκτρικά σύστημα.
Όπως είναι γνωστό, το αιολικό και το ηλιακό δυναμικό της Κρήτης είναι από τα μεγαλύτερα
στην Ευρώπη. Μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
την επιδότηση τους από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους, πολλές εταιρείες έσπευσαν να
εγκαταστήσουν αιολικά πάρκα. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια εγκαταστάθηκαν 185 MW
αιολικά πάρκα στην Κρήτη. Τα αιολικά πάρκα, μετά τις πρώτες δυσκολίες συνεισφέρουν
μέχρι και 17% στην ετήσια ενέργεια. Απομακρυσμένα συστήματα παρακολούθησης έχουν
βοηθήσει την αύξηση της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας και της ασφαλούς λειτουργίας
του Συστήματος. Με συνεχείς βελτιώσεις, on line παρακολούθηση και συστήματα
προστασίας μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού και πιο
οικονομική λειτουργία.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), έθεσε ως όριο το 2006, τα 100 MW για τα Φ/Β
Πάρκα που θα εγκατασταθούν σε χωράφια της Κρήτης. Μέχρι σήμερα, έχουν
εγκατασταθεί 85 ΜW Φ/Β σε χωράφια και 16 MW σε στέγες. Η παραγωγή ενέργειας από
Φ/Β καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της πρωινής αιχμής κάθε μέρα, στη διάρκεια σχεδόν όλου
του έτους, και έχει σταθεροποιηθεί η τάση στα χωριά της υπαίθρου
Λέξεις Κλειδιά: Απομονωμένο Σύστημα
Φωτοβολταϊκά Πάρκα, Διείσδυση ΑΠΕ

Ηλεκτρικής

ενέργειας,

Αιολικά

Πάρκα,
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην παγκόσμια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας ανήλθε σε 4,7% το 2012, από 1,7% το 2002 (εκτός Υδροηλεκτρικών).
Αν και συνολικά η παραγωγή από ΑΠΕ παραμένει σε χαμηλά επίπεδα, για ορισμένες
χώρες οι ΑΠΕ συμβάλλουν πλέον σημαντικά στη παραγωγή ενέργειας.
Το μερίδιο της παραγωγής από Αιολικά και Φωτοβολταϊκά στη Κρήτη ανήλθε σε 19,5% το
2011. Και σε 20,6% το 2012 και 23,54% το 2013.
Όπως είναι γνωστό, το αιολικό και το ηλιακό δυναμικό της Κρήτης είναι από τα μεγαλύτερα
στην Ευρώπη. Μετά την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και
την επιδότηση τους από την ΕΕ και από Εθνικούς Πόρους, πολλές εταιρείες έσπευσαν να
εγκαταστήσουν αιολικά πάρκα. Κατά τα τελευταία 15 χρόνια εγκαταστάθηκαν 184 MW
αιολικά πάρκα στην Κρήτη. Τα αιολικά πάρκα, μετά τις πρώτες δυσκολίες συνεισφέρουν
μέχρι και 17% στην ετήσια ενέργεια. Απομακρυσμένα συστήματα παρακολούθησης έχουν
βοηθήσει την αύξηση της διείσδυσης της αιολικής ενέργειας και της ασφαλούς λειτουργίας
του Συστήματος. Με συνεχείς βελτιώσεις, on line παρακολούθηση και συστήματα
προστασίας μπορεί να επιτευχθεί μεγαλύτερη αξιοποίηση του αιολικού δυναμικού και πιο
οικονομική λειτουργία.
Η πρώτη ελληνική νομοθεσία για τα φωτοβολταϊκά εισήχθη το 2006, προσφέροντας
γενναιόδωρα feed-in-tariffs (κίνητρο για την πώληση πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας στο
δίκτυο) και τον καθορισμό των λεπτομερειών για την αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών
συστημάτων. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), έθεσε ως όριο τα 100 MW για τα Φ/Β
Πάρκα που θα εγκατασταθούν σε χωράφια της Κρήτης. Μέχρι σήμερα, έχουν
εγκατασταθεί 85 ΜW Φ/Β σε χωράφια και 16 MW σε στέγες.
Η παραγωγή ενέργειας από Φ/Β καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της πρωινής αιχμής κάθε
μέρα, στη διάρκεια σχεδόν όλου του έτους, και έχει σταθεροποιηθεί η τάση στα χωριά της
υπαίθρου.

2.

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ

Από το 1993, όταν το πρώτο Αιολικό Πάρκο (Α/Π) εγκαταστάθηκε στη Σητεία, 184,5 MW
Α/Π εγκαταστάθηκαν στην Κρήτη και αποτελούν το 20 % της συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος ηλεκτροπαραγωγής στο νησί. Το νησί τροφοδοτείται από μηχανές που καίνε
μαζούτ και πετρέλαιο ντίζελ. Δεν υπάρχουν ορυκτά καύσιμα στο νησί, και έτσι κάθε 40
ημέρες πλοία εφοδιάζουν με πετρέλαιο τους τρεις σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας. Το είδος των μονάδων είναι Ατμομονάδες, μονάδες Εσωτερικής Καύσης-Diesel,
Αεριοστρόβιλοι και ένας Συνδυασμένος Κύκλος στα Χανιά. Από την αρχή της
εγκατάστασης των Α/Π, ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας αναπτύχθηκε προκειμένου να
φέρνει «ζωντανά» δεδομένα στο σύστημα SCADA της Κρήτης και να αποστέλλει ανώτατο
όριο set -points στα Α/Π. Στο Κέντρο Κατανομής Φορτίου της Κρήτης, ένα σύστημα
SCADA και Σύστημα (LFC) Ρύθμισης Φορτίου Συχνότητας λειτουργούν από το 1992. Το
σύστημα διαχείρισης Α/Π έχει ενσωματωθεί στο υπάρχον σύστημα SCADA.
Αναπτύχθηκαν προγράμματα διαχείρισης των Α/Π που στέλνουν set-point κάθε 2 λεπτά
και καθορίζουν τη μέγιστη ανώτατη επιτρεπτή παραγωγή των Α/Π. Το πρόγραμμα
λαμβάνει υπόψη τα τεχνικά ελάχιστα των μονάδων σε λειτουργία, καθώς και τη μέγιστη
επιτρεπόμενη διείσδυση των Α/Π που κυμαίνεται στο 30-40% ανάλογα με τις καιρικές
συνθήκες ή άλλους περιορισμούς του δικτύου.
Ανάλογα με την τεχνολογία των Ανεμογεννητριών Α/Γ, η ισχύς εξόδου του Α/Π
περιορίζεται με διάφορους τρόπους:
-

Με τη διακοπή λειτουργίας μέρους των Α/Γ

-

Ρύθμιση πτερυγίων Α/Γ
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Με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών ισχύος

Το ποσοστό διείσδυσης μπορεί να μειωθεί μέχρι 10 % εάν απαιτείται από τις καιρικές
συνθήκες ή άλλους λόγους ασφάλειας του συστήματος. Μετά από πολλά χρόνια
λειτουργίας, βελτιώσεις των ρυθμίσεων προστασίας, βελτιώσεις των διασυνδέσεων των
Α/Π με τους Υποσταθμούς και καλύτερες προδιαγραφές των νέων Α/Π παρατηρήθηκε
μεγάλη βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος. Για παράδειγμα, οι νέες Α/Γ είναι
εξοπλισμένες με προστασία Fault Ride Through, και μπορούν να αντέξουν σε απότομες
βυθίσεις τάσης κατά τη διάρκεια σφαλμάτων του δικτύου και έτσι να προληφθεί η
κατάρρευση της συχνότητας.
Ένα άλλο μεγάλο βήμα ήταν η εγκατάσταση ενός πιλοτικού συστήματος στο Α/Π της
εταιρείας « Πλαστικά ΚΡΗΤΗΣ». Αυτό το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τη συχνότητα
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους όπου:
-

Υπάρχει δυνατότητα αυξημένης παραγωγής λόγω ταχύτητας του ανέμου.

-

Εκείνη τη στιγμή έχει επιβληθεί περιορισμός παραγωγής

Ουσιαστικά απελευθερώνεται ο περιορισμός Παραγωγής Set-point αν εμφανιστεί πτώση
συχνότητας και το Α/Π προσφέρει ισχύ για υποστήριξη του Συστήματος.
Πιο συγκεκριμένα, ο νέος αλγόριθμος παρακολουθεί συνεχώς τη συχνότητα του
συστήματος. Σε περίπτωση που η συχνότητα πέσει κάτω από ένα ορισμένο όριο (λόγω
της αιφνίδιας πτώσης της παραγωγής ή άλλα τεχνικά ζητήματα που μπορεί να
προκύψουν), και κατά τη διάρκεια περικοπής της παραγωγής του συγκεκριμένου Α/Π από
το ΚΚΦ Κρήτης, το σύστημα θα μεταβεί αμέσως σε λειτουργία Ελέγχου Συχνότητας. Η
παραγωγή ενέργειας του αιολικού πάρκου θα αυξηθεί σταδιακά με γραμμικό τρόπο μέχρι
το Σύστημα να φτάσει την απαιτούμενη σταθερότητα. Το Α/Π θα παραμείνει σε αυτή την
κατάσταση της αυξημένης παραγωγής για μία ώρα.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου συστήματος:
• Εύρος λειτουργίας 48 έως 49,8 Hertz
-

Σε περίπτωση υπο-συχνότητας παραβλέπεται η εντολή περιορισμού set-point από
το ΚΚΦ

-

Ο Αλγόριθμος θα βοηθήσει τη σταθερότητα του Συστήματος αυξάνοντας την
Παραγωγή του Α/Π

-

Ο Αλγόριθμος είναι σε δοκιμαστική φάση και υπό συνεχή εξέλιξη

-

Το Α/Π είναι εγκατεστημένης ισχύος 11,9 MW και το πιλοτικό Σύστημα
απελευθερώνει μικρό ποσοστό ισχύος της τάξεως των 300-500 kW διότι βρίσκεται
υπό δοκιμή. Λειτουργεί από το 2010.

Είναι προφανές ότι η εμπειρία αυτού του πιλοτικού συστήματος είναι μια συμβολή στην
υιοθέτηση μεθόδων ελέγχου συχνότητας από τα Α/Π. Η αβεβαιότητα της Αιολικής
Παραγωγής, η έλλειψη υποστήριξης των αποκλίσεων συχνότητας και η ευαισθησία σε
σφάλματα είναι τα εμπόδια για την αύξηση της διείσδυσης των Α/Π σε μικρά
απομονωμένα Συστήματα. Η τεχνολογία έδωσε λύσεις για την αποκατάσταση της
ευαισθησίας σε διαταραχές της τάσης με την προστασία Fault Ride Through. Ένα άλλο
μεγάλο βήμα θα είναι ένα σύστημα υποστήριξης συχνότητας σε περιόδους διαθεσιμότητας
αιολικής παραγωγής.
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Εικ. 1: Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ στη Κρήτη

3.

Εικ. 2: Πολύ Υψηλή διείσδυση ΑΠΕ στη
Κρήτη

ΦΩΤΟΒΟΛΤAΪΚΑ ΠΑΡΚΑ (Φ/Β)

Η μαζική εγκατάσταση των Φωτοβολταϊκών Πάρκων (Φ/Β) στην Κρήτη ξεκίνησε το 20092010. Τώρα, η εγκατεστημένη ισχύς των Φ/Β Πάρκων φθάνει τα 97 MW. Τα περισσότερα
από αυτά είναι εγκατεστημένα σε χωράφια με μέγιστη ισχύ 80 kW το καθένα, και 16 MW
έχουν εγκατασταθεί σε 1500 στέγες. Στην αρχή της λειτουργίας των Φ/Β Πάρκων,
δημιουργήθηκε η λανθασμένη εντύπωση ότι μειώθηκε η πρωινή αιχμή, ότι το φορτίο
μειώθηκε κατά τη διάρκεια των ωρών ηλιοφάνειας και ότι άλλαζε η ώρα αιχμής που στη
Κρήτη παρουσιάζεται μεταξύ 1-2 μμ ανάλογα με την εποχή του έτους.
Η ανάγκη για την on line παρακολούθηση της παραγόμενης ισχύος από τα Φ/Β ήταν
προφανής. Λόγω του πλήθους και της εκτεταμένης διασποράς των Φ/Β Πάρκων
επιλέχθηκε η λύση της αντιπροσωπευτικής επιλογής 20 Πάρκων και της αναγωγής της
Παραγόμενης Ισχύος στο σύνολο. Τα Φ/Β Πάρκα επιλέχθηκαν ώστε να υπάρχει κατά το
δυνατόν εκπροσώπηση του τύπου (fix ή trackers), και της περιοχής όπου έχουν
εγκατασταθεί Φ/Β πάρκα. Μια συσκευή συλλέγει δεδομένα ενεργού και άεργου ισχύος
κάθε 20 δευτερόλεπτα χρησιμοποιώντας το μετρητή ηλεκτρικής ενέργειας και τα
αποστέλλει μέσω του κινητού τηλεφώνου και GPS σε ένα κεντρικό server. Ο server
συλλέγει όλα αυτά τα δεδομένα και χρησιμοποιείται κινητός μέσος όρος για να εξομαλύνει
τις βραχυπρόθεσμες διακυμάνσεις και να αναδείξει πιο μακροπρόθεσμη τάση των
μεγεθών. Παρά το γεγονός ότι η ισχύς που παράγεται από ένα μεμονωμένο Φ/Β Πάρκο
δημιουργεί διακυμάνσεις στο δίκτυο κατά τη διάρκεια του χειμώνα, το μέγεθος και η
διασπορά των Φ/Β πάρκων δεν επηρεάζουν το συνολικό Σύστημα. Απεναντίας η τάση σε
όλη την ύπαιθρο είναι πιο σταθερή με αποτέλεσμα βελτίωση της ποιότητας ισχύος κατά τη
διάρκεια των τελευταίων ετών.
Ο κεντρικός Server κάνει Up-scaling των δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο και τη
θέση των τηλεμετρούμενων Φ/Β Πάρκων. Η τελική εκτιμώμενη ισχύς προστίθεται στο
φορτίο Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, και αυτή είναι η τελική τιμή Φορτίου που
χρησιμοποιείται στο Κέντρο Κατανομής Κρήτης. Μια παρόμοια εγκατάσταση έχει
αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες στη Ρόδο όπου έχουν εγκατασταθεί 16 MW Φ/Β
Πάρκων.
Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις παραγωγής
λόγω συννεφιάς σε κάθε Φ/Β Πάρκο. Αλλά η ευρεία διασπορά και η χαμηλή ισχύς εκάστου
Πάρκου (80 KW) συνεισφέρουν ώστε η συνολική παραγωγή από Φ/Β να μη έχει καμία
επίδραση στη συχνότητα του συστήματος, και να εμφανίζεται ομαλή χωρίς απότομες
διακυμάνσεις. Με ένα μεγαλύτερο μέγεθος δείγματος, η τελική αναγωγή θα είναι πιο κοντά
στην πραγματικότητα.
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Η αρχιτεκτονική του συστήματος αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες: Τηλεματικές
συσκευές που έχουν εγκατασταθεί στα Φ/Β Πάρκα για τη συλλογή των μετρήσεων, ένας
server με το κατάλληλο λογισμικό το οποίο είναι υπεύθυνο για την αποθήκευση των
δεδομένων από όλα τα Φ/Β, και διεπαφή για τον έλεγχο και την εποπτεία των Φ/Β Πάρκων
στα Τοπικά Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας.
Τα χαρακτηριστικά του λογισμικού είναι τα εξής: Απεικόνιση των Φ/Β Πάρκων σε
Διανυσματικό Χάρτη, παρουσίαση σε κυλιόμενο διάγραμμα της παραγωγής του Φ/Β
Πάρκου σε πραγματικό χρόνο, αθροιστικά αποτελέσματα της ισχύος των διαφόρων Φ/Β
Πάρκων σε πραγματικό χρόνο, καμπύλη ισχύος για κάθε Φ/Β Πάρκο την τελευταία ώρα
κλπ.

Εικ. 3: Σχεδιασμός Συστήματος Παρακολούθησης Φ/Β Πάρκων.

4.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερη οικονομική
κρίση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 50 ετών. Η ευημερούσα Κρήτη δεν ήταν σε θέση να
αντισταθεί. Τα υψηλά φορτία το καλοκαίρι μειώθηκαν, ο τουρισμός μειώθηκε( εκτός από τα
2 τελευταία καλοκαίρια), οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσουν με λιγότερα χρήματα.
Επιπρόσθετα με τα παραπάνω, ο καιρός άλλαξε. Δεν παρουσιάστηκαν καύσωνες κατά τη
διάρκεια του καλοκαιριού και οι χειμώνες ήταν πολύ ήπιοι.
Η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας τα τελευταία τρία χρόνια είναι δείκτης της κρίσης.
Σταμάτησε πλέον να αυξάνεται με το ποσοστό του 5% των τελευταίων 20 ετών, παρέμεινε
σταθερή και τα τελευταία έτη μειώθηκε! Το φορτίο αιχμής μειώθηκε 3,5%! Η λειτουργία των
συμβατικών μονάδων κατά τη διάρκεια της κρίσης και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του
χειμώνα 2012-2013 ήταν δυσκολότερη: χαμηλά φορτία, υψηλή παραγωγή αιολικής
ενέργειας, υψηλή παραγωγή των Φ/Β και υψηλό Τεχνικό Ελάχιστο των συμβατικών
μονάδων. Κατά τη διάρκεια βραδινών ωρών με κακοκαιρία, μια πιθανή έλλειψη
επικοινωνίας Αιολικών Πάρκων μπορεί να αναγκάσει τους χειριστές να ανοίξουν διακόπτες
μεγάλων Α/Π. Η έλλειψη επικοινωνίας κατά τη διάρκεια νυχτών με κακοκαιρία όπου τα
φορτία είναι στο ελάχιστο, σημαίνει ότι τα Set-point για όριο μέγιστης παραγωγής των Α/Π
δεν είναι σε θέση να μεταφερθούν στα Α/Π. Αυτό σημαίνει ότι ανεξέλεγκτη παραγωγή
εγχέεται στο σύστημα και η συχνότητα ανεβαίνει! Το ηλεκτρικό Σύστημα βρίσκεται σε
κίνδυνο! Οι χειριστές αντιμετωπίζουν εφιάλτες!
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5.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Κρήτη είναι ένα ζωντανό εργαστήριο για να εξεταστούν οι επιπτώσεις της υψηλής
διείσδυσης ΑΠΕ. Ενδεχομένως να χρειάζεται αναθεώρηση του τρόπου που λειτουργούν τα
μικρά απομονωμένα συστήματα με χαμηλά φορτία και υψηλή διείσδυση ΑΠΕ.
Ενδεχομένως μειωμένες εφεδρείες που επιφέρουν βεβαίως μείωση της ασφάλειας αλλά
και μείωση του κόστους, και προδιαγραφές ΑΠΕ με ικανότητες των συμβατικών μονάδων
για ρύθμιση συχνότητας και αντοχή σε βυθίσεις τάσης να είναι μια προοπτική. Το πλέον
σημαντικό όλων όμως είναι υψηλής διαθεσιμότητας σύγχρονα τηλεπικοινωνιακά μέσα
συνεχούς οn line ενημέρωσης ώστε να υπάρχει αδιαλείπτως σαφής εικόνα της
Παραγωγής-Κατανάλωσης του Συστήματος και άμεση υλοποίηση εντολών ανώτατης
μέγιστης επιτρεπόμενης παραγωγής από τα ΑΠΕ. Επομένως ΑΠΕ με νέες τεχνολογίες
προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Δικτύων.
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ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Χ. Τζιώγας1*, Π. Γεωργιάδης2
1*,2

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.
54124, Θεσσαλονίκη, e-mail: ctziogas@auth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια, ενεργειακά ζητήματα απασχολούν ολοένα και εντονότερα την κοινή
γνώμη παγκοσμίως. Η ανάγκη εξασφάλισης ενέργειας κατέστη αναγκαίο συστατικό της
καθημερινότητας του ανθρώπου, ταυτιζόμενη με την παραγωγική διαδικασία και τον τρόπο
ζωής του. Η αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ενταγμένη σε ορθολογικά πλαίσια
τιμολογιακής πολιτικής αποτελεί πλέον κρίσιμο παράγοντα για τη βελτίωση του βιοτικού και
πολιτιστικού επιπέδου των κοινωνιών. Η επίδραση των μεταβολών στην παραγωγική
διαδικασία του ενεργειακού μείγματος λόγω της έντονης διείσδυσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) και των επιταγών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), καθώς και η
διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας συμβάλει σημαντικά στη χάραξη βιώσιμης ενεργειακής
πολιτικής στο παγκόσμιο οικονομικό και ενεργειακό σύστημα.
Το ευρύτερο πλαίσιο της ενιαίας ενεργειακής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη τις
πρωτοβουλίες και τις κατευθυντήριες γραμμές της Ε.Ε. για την περίοδο 2020-2050 όπως
αυτές έχουν αποτυπωθεί στους Οδικούς Χάρτες, θέτει στόχους ασφάλειας ενεργειακού
εφοδιασμού, καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και ενίσχυσης της οικονομικής
ανάπτυξης. Αφενός η διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας και ανεξαρτησίας των κρατών
και αφετέρου ο συνεχής εφοδιασμός των καταναλωτών με ενέργεια σε προσιτές τιμές,
εφαρμόζοντας κοινωνικά αποδεκτή τιμολογιακή πολιτική και περιβαλλοντικά αποδεκτής
επίδρασης, αποτελεί την κεντρική στρατηγική κατεύθυνση του ενεργειακού συστήματος σε
παγκόσμιο επίπεδο.
Η διερεύνηση εναλλακτικών βιώσιμων πολιτικών με επίκεντρο την κοινωνική αποδοχή της
τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας έχει αντιμετωπιστεί κατά κανόνα με μυωπικές προσεγγίσεις
στη σχετική βιβλιογραφία. Στην παρούσα εργασία χρησιμοποιείται η Θεωρία της Δυναμικής
Συστημάτων, για τη διερεύνηση εναλλακτικών βιώσιμων πολιτικών τιμολόγησης ενός
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας (Σ.Η.Ε.). Προτείνεται μία πρώτη μεθοδολογική προσέγγιση
για τη διαμόρφωση δυναμικών προτύπων λήψης στρατηγικών αποφάσεων, διακρίνοντας
τιμολογιακές πολιτικές που πηγάζουν από τα υποσυστήματα της οικονομίας, του
περιβάλλοντος και της κοινωνίας και αποτυπώνεται ο τρόπος με το οποίο αλληλοεπιδρούν
(αρνητικά, ή θετικά) στην ευρύτερη βιώσιμη λειτουργία του Σ.Η.Ε.
Λέξεις Κλειδιά: Δυναμική Συστημάτων, Ενεργειακό Σύστημα, Τιμολογιακή Πολιτική,
Βιωσιμότητα
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1.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σήμερα, η αλόγιστη εκμετάλλευση των ορυκτών κοιτασμάτων με σκοπό την παραγωγή
ενέργειας καθώς και η παραδοσιακή δομή των υφιστάμενων ενεργειακών συστημάτων που
βασίζεται αποκλειστικά στα ορυκτά καύσιμα, έχουν οδηγήσει σε μια σειρά από αρνητικές
περιβαλλοντικές συνέπειες, όπως είναι η εξάντληση των ενεργειακών πόρων του πλανήτη, η
ρύπανση του περιβάλλοντος και η κλιματική αλλαγή [1]. Ενδεικτικά, το πετρέλαιο, ο λιγνίτης
και το φυσικό αέριο χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του 80% της ηλεκτρικής ενέργειας
που καταναλώνεται παγκοσμίως, ενώ αποτελούν και την κύρια πηγή εκπομπών αέριων του
θερμοκηπίου [2]. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.) φιλοξενεί 500
εκατομμύρια καταναλωτές, οι οποίοι καταναλώνουν το ένα πέμπτο της παγκόσμιας
παραγωγής ενέργειας, εισάγει πάνω από το 50% της ενέργειάς που χρειάζεται, ιδίως
πετρέλαιο (85%) και φυσικό αέριο (65%). Με τις υπάρχουσες τάσεις, προβλέπεται ότι από το
2030 η Ε.Ε. θα εξαρτάται από εισαγωγές για το 70% των συνολικών ενεργειακών αναγκών
της. Σε οικονομικούς όρους, το έτος 2008 η Ε.Ε. εμφάνισε εμπορικό έλλειμμα λόγω της
ενέργειας που ανερχόταν σε €400 δισεκατομμύρια συνολικά ή €800 εκατομμύρια ημερησίως.
Η αύξηση των ενεργειακών απαιτήσεων και η ανάγκη για εξασφάλιση της ενεργειακής
ασφάλειας και ανεξαρτησίας των κρατών, υπογραμμίζουν έντονα την ανάγκη προώθησης
βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων με ενσωμάτωση περιβαλλοντικών, οικονομικών και
κοινωνικών διαστάσεων [3, 4]. Ως προς την κατεύθυνση, λοιπόν, της μείωσης των
περιβαλλοντολογικών επιπτώσεων από τα υφιστάμενα ενεργειακά συστήματα και της
μείωσης της ενεργειακής εξάρτησης, έχουν αναπτυχθεί οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας
αναπροσαρμόζοντας τον παγκόσμιο χάρτη ενεργειακού μείγματος [5]. Παραδείγματος χάριν,
η Ε.Ε. έχει θέσει ως στόχο να καλύπτει το 20% των αναγκών της για ηλεκτρική ενέργεια από
ανανεώσιμες πηγές (Α.Π.Ε.) μέχρι το 2020 [6,7].
Ωστόσο, η επίτευξη αντίστοιχων στόχων σε παγκόσμια κλίμακα φαίνεται αρκετά φιλόδοξη η
οποία απαιτεί την εκ νέου αξιολόγηση του βέλτιστου μείγματος παραγωγής ενέργειας που θα
ενισχύσει ταυτόχρονα την ενεργειακή βιωσιμότητα και την ενεργειακή ασφάλεια των εθνών
[8]. Σε επόμενο επίπεδο, η εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και βιωσιμότητας θα
ενισχύσει την κοινωνική μέριμνα των κρατών για τη μείωση της ενεργειακής ένδειας των
πολιτών, και θα υποστηρίξει την ανάπτυξη και εφαρμογή κοινωνικά δίκαιων τιμολογιακών
πολιτικών [9, 10].
Οι παραπάνω προκλήσεις έχουν ωθήσει ένα μεγάλο τμήμα της επιστημονικής κοινότητας
στην ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνικών και μεθοδολογικών εργαλείων για την
αποτελεσματική υποστήριξη των διαδικασιών λήψης αποφάσεων αναφορικά με το
σχεδιασμό και τη διαχείριση βιώσιμων ενεργειακών συστημάτων [11, 12, 13,14,15,16].Στον
πραγματικό κόσμο, όμως, η πολυπλοκότητα των προβλημάτων σχεδιασμού και διαχείρισης
ενεργειακών συστημάτων έχει μεγάλη επίδραση στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και στην
κοινωνία [17, 18, 19,20]. Τα πρότυπα που έχουν προταθεί μέχρι σήμερα αδυνατούν να
αποτυπώσουν στο σύνολο τους τις σύνθετες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των παραγόντων ενός
ενεργειακού συστήματος, ενώ δεν υπάρχουν ερευνητικές αναφορές σχετικά με τη χρήση
προτύπων που να επικεντρώνονται στη βιώσιμη διαχείριση και διασφάλιση της αυτονομίας
των ενεργειακών συστημάτων.
Προς την κατεύθυνση αυτή στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα μεθοδολογικό πλαίσιο για
την ανάπτυξη δυναμικών εργαλείων αποτύπωσης και αντιμετώπισης της δομικής και
λειτουργικής πολυπλοκότητας ενεργειακών συστημάτων χρησιμοποιώντας τη Θεωρία της
Δυναμικής Συστημάτων (Δ.Σ.). Η Δ.Σ. παρέχει τη δυνατότητα ανάλυσης των δυναμικών
συσχετίσεων και αλληλοεπιδράσεων ανάμεσα σε πολυσύνθετους παράγοντες και έχει
χρησιμοποιηθεί μέχρι σήμερα για την αντιμετώπιση προβλημάτων της διοικητικής πρακτικής,
περιβαλλοντικά θέματα, θέματα διαχείρισης εθνικών πόρων και διοίκησης ανθρώπινου
δυναμικού [21].
Η παρούσα εργασία οργανώνεται ως εξής. Αρχικά, στο Κεφάλαιο 2, γίνεται μία σύντομη
ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Η βιβλιογραφία επικεντρώνεται στην βιωσιμότητα των
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ενεργειακών συστημάτων, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην κοινωνική προσέγγιση της
ενεργειακής τιμολογιακής πολιτικής. Στη συνέχεια, στο Κεφάλαιο 3,αναπτύσσεται το
προτεινόμενο μεθοδολογικό πλαίσιο με βάση τις αρχές της Θεωρίας Δ.Σ. Τέλος, στην
τελευταία ενότητα, παρουσιάζονται συμπεράσματα και κατευθύνσεις για μελλοντική έρευνα.

2.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

Στην παρούσα ενότητα γίνεται μία συνοπτική αναφορά στη βιωσιμότητα των ενεργειακών
συστημάτων, στην ενεργειακή ασφάλεια και στην ενεργειακή τιμολογιακή πολιτική με τις
κοινωνικές προεκτάσεις τους. Οι έννοιες αυτές πρέπει να διερευνηθούν σε μεγαλύτερη
έκταση καθώς η παγκόσμια οικονομική κρίση και η κλιματική αλλαγή αποτέλεσαν κρίσιμους
παράγοντες για την εμφάνιση της ενεργειακής ένδειας στις αναπτυγμένες χώρες. Η έλλειψη
πρόσβασης σε υπηρεσίες ενέργειας αποτελεί σοβαρό εμπόδιο για την οικονομική και
κοινωνική ανάπτυξη, και θα πρέπει να ξεπεραστεί εάν είναι θεμιτό να επιτευχθούν οι
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (MillenniumDevelopment Goals) που έχει θέσει ο
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών (Ο.Η.Ε.) [22].

2.1. ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Η βιώσιμη ανάπτυξη των ενεργειακών συστημάτων γίνεται συνεχώς πιο επιτακτική για τους
φορείς λήψης αποφάσεων παγκοσμίως με στόχο την οικονομική ανάπτυξη, την ασφάλεια
του ενεργειακού εφοδιασμού και τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής [23,
24]. Η επίτευξη αυτών των στόχων απαιτεί την εξέταση από κοινού και των τριών(3) πτυχών
της βιωσιμότητας των ενεργειακών συστημάτων: i) την περιβαλλοντική, ii) την οικονομική, και
iii) την κοινωνική. Αυτή η προσπάθεια ενσωματώνεται σταδιακά στα επίσημα κείμενα των
φορέων χάραξης ενεργειακής πολιτικής [25, 26] και αποτυπώνεται σε μια σειρά από μελέτες
που εξετάζουν τη βιωσιμότητα των ενεργειακών συστημάτων [27, 28]. Βέβαια, οι
περισσότερες μελέτες επικεντρώνονται στην ηλεκτρική ενέργεια, μία μορφή ενέργειας με
ευρύ πεδίο εφαρμογής και αρκετές μεθοδολογικές προσεγγίσεις [29].
Oι υφιστάμενες μελέτες για την ηλεκτρική ενέργεια ποικίλλουν ανάλογα με τα όρια του
συστήματος (σε εθνικό, τοπικό ή τεχνολογικό επίπεδο), το χρονικό ορίζοντα
(βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα), το είδος και τον αριθμό των πτυχών
της βιωσιμότητας, τους δείκτεςαποδοτικότητας που χρησιμοποιούνται, τις μεθοδολογίες
αξιολόγησης (εκτίμηση του κύκλου ζωής, κόστος του κύκλου ζωής, κ.λπ.) και τις μεθόδους
για την ενσωμάτωση των αρχών της αειφορίας (π.χ. μελέτη περίπτωσης, πολυκριτηριακή
ανάλυση αποφάσεων, κ.λπ.). Οι μελέτες που εξετάζουν το μέλλον της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας θεωρούν τους χρονικούς ορίζοντες από το 2020 έως το 2050,
χρησιμοποιώντας σενάρια ανάλυσης ευαισθησίας και ένα εύρος δεικτών για όλες τις τρεις (3)
διαστάσεις της αειφορίας [30, 31]. Ενδεικτικοί δείκτες αειφορίας που χρησιμοποιούνται στην
παγκόσμια βιβλιογραφία αναφέρονται στην υπερθέρμανση του πλανήτη, την τοξικότητα
υδάτινων πόρων, το αποτύπωμα CO2, το κόστος κεφαλαίου, τη δημόσια αποδοχή, το βαθμό
ενεργειακής ασφάλειας κ.ά. [22, 32].

2.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Είναι πλέον δεδομένο ότι οποιαδήποτε κοινωνική δομή είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τα
ενεργειακά συστήματα προκειμένου να ικανοποιείται αδιάλειπτα η ζήτηση για ένα ευρύ
φάσμα υπηρεσιών που απαιτούν ηλεκτρική ενέργεια, όπως είναι οι μεταφορές, η θέρμανση
και η ψύξη κ.ά. [33,34, 35]. Κατ’ επέκταση, η καθημερινή κοινωνική και οικονομική ευημερία
οποιασδήποτε κοινωνικής δομής εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη διαθεσιμότητα, την
προσβασιμότητα, την οικονομικά προσιτή τιμή και την περιβαλλοντική αποδοχή των
παρεχόμενων ενεργειακών υπηρεσιών προς τους τελικούς χρήστες [36, 37]. Συνεπώς,
πρέπει να αξιολογηθούν και να εφαρμοστούν ολοκληρωμένες πολιτικές και νέες τεχνολογίες
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σε ενεργειακά ζητήματα, ώστε να αξιοποιηθεί, να διατηρηθεί και να βελτιωθεί η ασφάλεια
ενός ενεργειακού συστήματος, τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον [38].
Λόγω της πολυδιάστατης έννοιας του ενεργειακού εφοδιασμού, θεωρείται αναγκαία η
ουσιαστική προσέγγιση και προώθηση της ενεργειακής ασφάλειας [39, 40,41]. Η Ε.Ε.
αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις όσον αφορά την ενεργειακή ασφάλεια, τόσο σε θέματα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας [42, 43, 44], όσο και σε επίπεδο διανομής της στους
τελικούς χρήστες [45, 46]. Οι αυξημένοι κίνδυνοι και το περιβάλλον αβεβαιότητας που
επικρατεί πηγάζει κυρίως από το γεγονός ότι τα κράτη μέλη της Ε.Ε. εξαρτώνται σε μεγάλο
βαθμό από εισαγωγές ενέργειας καθιστώντας την ενεργειακή επάρκεια της ευάλωτη, κυρίως
για τις μη διασυνδεδεμένες περιοχές όπως είναι η περιοχές της Βαλτικής και της Ανατολικής
Ευρώπης.
Παράλληλα, λαμβάνοντας υπόψη ότι αναμένεται να εκδηλωθεί αύξηση της ενεργειακής
ζήτησης στην Ε.Ε. μέχρι το 2030, το ζήτημα της ενεργειακής ασφάλειας πρέπει να
επανεξεταστεί υπό το πρίσμα της βιωσιμότητας ενσωματώνοντας: (i) τον έλεγχο και την
αναπροσαρμογή του υφιστάμενου ενεργειακού μείγματος, (ii) τον περιορισμό της
ενεργειακής κατανάλωσης, και (iii) την επένδυση σε νέες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη της Ε.Ε. [47, 48].

2.3.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο τρίτος πυλώνας της βιώσιμης ανάπτυξης (κοινωνική ανάπτυξη) συχνά περιθωριοποιείται ή
ακόμα αγνοείται και το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από τα διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία.
Περίπου 1,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι του παγκόσμιου πληθυσμού εξακολουθούν να μην
έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρική ενέργεια. Επιπλέον, 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι
χρησιμοποιούν μη ασφαλή δίκτυα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας με υψηλές πιθανότητες να
υποστούν σωματικές βλάβες. Ακόμη, 3 δισεκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν μόνο τη
βιομάζα ως πηγή ενέργειας για τη θέρμανσή του. Συμπερασματικά, πάνω από το 40% του
παγκόσμιου πληθυσμού αντιμετωπίζει προβλήματα πρόσβασης σε ενέργεια [47].
Τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά λαμβάνουν ανεπαρκείς εγχώριες υπηρεσίες ενέργειας
(δηλαδή θέρμανση, φωτισμό, ψύξη χώρου κλπ.). Κατά γενικό κανόνα, τα νοικοκυριά αυτά
δεν έχουν την ικανότητα να πληρώσουν για τις ενεργειακές υπηρεσίες. Έτσι, το μερίδιο των
ενεργειακών δαπανών προς το συνολικό οικογενειακό εισόδημα (η ονομαζόμενη «ενεργειακή
επιβάρυνση») είναι δυσανάλογα υψηλή. Ως προς την κατεύθυνση, λοιπόν, της ενεργειακής
ένδειας, στη βιβλιογραφία προτείνονται οι ακόλουθες κοινωνικές στρατηγικές [49, 50]:
 Τα ενεργειακά φτωχά νοικοκυριά που χρειάζεται να δαπανήσουν λιγότερα χρήματα
για ενέργεια, ενδείκνυται να λαμβάνουν καλύτερες υπηρεσίες ενέργειας σε μειωμένη
τιμή μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των συστημάτων ενέργειας.
 Το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας κάθε κοινωνικής δομής θα πρέπει να υποστηρίζει
τα νοικοκυριά που βρίσκονται στη χαμηλότερη κλίμακα κατανάλωσης ενέργειας.
 Οι φορολογικές πολιτικές και τα πάγια τέλη ενεργειακής κατανάλωσης θα πρέπει να
σχεδιάζονται με προοδευτικό τρόπο διασφαλίζοντας ότι οι ομάδες με χαμηλό
εισόδημα δεν επιβαρύνονται από «αδικαιολόγητα κόστη».

3.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3.1. ΓΕΝΙΚΑ
Η Δ.Σ. χρησιμοποιείται ως εργαλείο για την ανάλυση ενεργειακών συστημάτων για
περισσότερα από 30 χρόνια [51]. Μέχρι σήμερα, η Δ.Σ. έχει χρησιμοποιηθεί για την
αξιολόγηση της φυσικής δομής των ενεργειακών συστημάτων και τη διερεύνηση διαφόρων
εναλλακτικών πολιτικών σεναρίων [52]. Επιπλέον, η Δ.Σ. έχει χρησιμοποιηθεί για την
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αξιολόγηση της κατανάλωσης ενέργειας και τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ οικονομικών
παραγόντων, όπως το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (Α.Ε.Π.), με δείκτες για την πρόβλεψη της
τάσης της αγοράς ενέργειας και των τιμών [53]. Υπάρχουν επίσης πρότυπα Δ.Σ. για την
εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των εκπομπών CO2 στον τομέα των
ενεργειακών συστημάτων [54, 55], ενώ έχουν αναπτυχθεί διάφορες δυναμικές πλατφόρμες
για την υποστήριξη πολιτικών που σχετίζονται με θέματα όπως η βελτίωση της αστικής
βιωσιμότητας και η ανάλυση του κόστους των εκπομπών CO2.Επίσης η Δ.Σ. χρησιμοποιείται
για τη διερεύνηση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού ώστε να υποβοηθιέται η
διαδικασία προσδιορισμού των βασικών συνιστωσών για την εφαρμογή συγκεκριμένων
πολιτικών σε μια χώρα [56, 57].
Ένα πρότυπο Δ.Σ. βασίζεται σε ένα σύνολο εξειδικευμένων διαγραμμάτων (διαγράμματα
επιρροής, διαγράμματα ροής) που απεικονίζουν επιπρόσθετα τις αλληλεξαρτήσεις και
αλληλεπιδράσεις που παρατηρούνται μεταξύ των μεταβλητών που περιγράφουν ένα
σύστημα. Συνοπτικά, το μεθοδολογικό πλαίσιο που ακολουθείται για τη διαμόρφωση ενός
προτύπου χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο περιλαμβάνει την ποιοτική ανάλυση
του συστήματος. Σε αυτό το στάδιο δομείται το διάγραμμα επιρροής του συστήματος που
στη συνέχεια μετατρέπεται σε διάγραμμα ροής. Το δεύτερο στάδιο περιλαμβάνει την
ποσοτική ανάλυση του συστήματος, όπου το διάγραμμα ροής μετατρέπεται σε σύστημα
διαφορικών εξισώσεων και επιλύεται με προσομοιωτική διαδικασία εφόσον επικυρωθεί η
εγκυρότητά του. Το προσομοιωτικό πρόγραμμα εκτελείται για εναλλακτικά «whatif» σενάρια
και αξιολογούνται τα αποτελέσματα της προσομοίωσης. Τα διαγράμματα αυτά εξυπηρετούν
όχι μόνο στην απεικόνιση της δομής ενός συστήματος, αλλά και στη διευκόλυνση του
μελετητή στην αναζήτηση και στην αναγνώριση των μηχανισμών αναδράσεων [21]. Η
παρούσα έρευνα επικεντρώνεται στο πρώτο στάδιο (ποιοτική προσέγγιση), κατά το οποίο
καταστρώνεται το διάγραμμα επιρροής, αποτυπώνοντας τις επιδράσεις της τιμολογιακής
πολιτικής στον παράγοντα της βιωσιμότητας του ενεργειακού συστήματος με έμφαση στην
ηλεκτρική ενέργεια.

3.2. ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΡΡΟΗΣ
Στο πλαίσιο της εμπορευματοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας προτείνεται μία πρώτη
μεθοδολογική προσέγγιση ανάπτυξης μηχανισμού διερεύνησης τιμολογιακής πολιτικής
στοχεύοντας στη βιώσιμη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος.
Η πρωτοτυπία της προσέγγισης έγκειται στο γεγονός ότι αναδιαρθρώνεται λειτουργικά το
ευρύτερο ενεργειακό σύστημα, ώστε η εμπορική τιμή πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας,
που διαμορφώνεται από το υποσύστημα της οικονομίας, να αλληλοεπιδρά θετικά σε σχέση
με την τιμή που διαμορφώνουν τα υποσυστήματα του περιβάλλοντος και της κοινωνίας.
Όπως παρουσιάζεται στην Εικόνα 1, η σύγκριση της απόκλισης της τιμής γίνεται παράλληλα
μέσω των υπολογισμών δύο διαφορών, των Δ1 και Δ2.
Η πρώτη διαφορά (Δ1) δημιουργείται μεταξύ της υφιστάμενης τιμής πώλησης της ηλεκτρικής
ενέργειας και της περιβαλλοντικά επιθυμητής τιμής που ορίζεται βάσει ευρύτερης
περιβαλλοντικής κοινοτικής νομοθεσίας. Η δεύτερη διαφορά (Δ2) δημιουργείται μεταξύ της
περιβαλλοντικά επιθυμητής τιμής και της κοινωνικά αποδεκτής τιμής, ενταγμένη στα πλαίσια
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της αγοραστικής ισχύς του καταναλωτή. Ο υπολογισμός των
δύο διαφορών παράγει αποκλίσεις στο υπό μελέτη σύστημα. Όσο περισσότερο αρνητικές
είναι οι δύο διαφορές, τόσο περισσότερες προκλήσεις παρουσιάζονται για τη βιωσιμότητα
του συστήματος. Υπάρχει οικονομική αποσταθεροποίηση του συστήματος, ασκούνται πιέσεις
κοινοτικές, μειώνονται οι επενδύσεις, με αποτέλεσμα να απαιτείται εκ νέου αναπροσαρμογή
των πολιτικών διαμόρφωσης ενεργειακής τιμολογιακής πολικής, ώστε να ισορροπήσει το
σύστημα με τις τιμές στόχους που θέτονται από το περιβάλλον και την κοινωνία. Αντιθέτως,
όσο οι διαφορές είναι θετικές (υφιστάμενη τιμή>περιβαλλοντικά επιθυμητή τιμή και κοινωνικά
αποδεκτή τιμή>περιβαλλοντικά επιθυμητή τιμή), η υφιστάμενη τιμολογιακή πολιτική που

812

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

εφαρμόζει το ενεργειακό σύστημα είναι βιώσιμη, ικανοποιώντας ταυτόχρονα περιβαλλοντικές
και κοινωνικές επιταγές. Η ανάλυση των διαφορών παρουσιάζεται εκτενέστερα παρακάτω.
Διαφορά Δ1: Η υφιστάμενη τιμή συστήματος, βάσει της λειτουργίας του σε υφιστάμενες πραγματικές συνθήκες προσφοράς και ζήτησης, που πηγάζει από την οικονομία και τη
διαμόρφωση του ενεργειακού μείγματος, συγκρίνεται με την τιμή που θα έπρεπε να έχει
βάση κοινοτικών οδηγιών και πλήρως εναρμονισμένης περιβαλλοντικής συμμόρφωσης και
νομοθεσίας (τιμή στόχος), όπου πηγάζει από το περιβάλλον (περιβαλλοντικά επιθυμητή τιμή
συστήματος). Όσο η διαφορά μεταξύ της περιβαλλοντικά επιθυμητής και της υφιστάμενης
τιμής του συστήματος είναι αρνητική, τόσο αυξάνεται και ο ρυθμός με τον οποίο εμφανίζονται
οι σχετικές προκλήσεις. Οι προκλήσεις σηματοδοτούν πρόστιμα, μείωση σε επενδύσεις και
αποσταθεροποίηση του συστήματος με αποτέλεσμα μετά από συγκεκριμένη χρονική
καθυστέρηση (αναγκαίος χρόνος εκδήλωσης των προκλήσεων), να εντείνει την αναγκαιότητα
επανασχεδίασης περιβαλλοντικά βιώσιμων τιμολογιακών πολιτικών, ώστε να προσεγγίσουμε
τα περιβαλλοντικά κριτήρια (διαφορά τείνει στο μηδέν). Σε περίπτωση που η διαφορά είναι
θετική, κοινοτικοί και περιβαλλοντικοί στόχοι έχουν επιτευχθεί και ξεπεραστεί, συνεπώς
γίνεται λόγος για περιβαλλοντική κινητοποίηση, πράσινη ανάπτυξη και βιώσιμη λειτουργία
του ενεργειακού συστήματος, ευνοώντας παράλληλα την αύξηση της ζήτησης και των
επενδύσεων.

Εικόνα 1: Διάγραμμα επιρροής
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Διαφορά Δ2: Η δεύτερη διαφορά υπολογίζει την απόκλιση μεταξύ της κοινωνικά αποδεκτής
– αντιληπτής τιμής και της περιβαλλοντικά επιθυμητής. Με βάση οικονομικά κριτήρια, την
οικονομική συγκυρία, το κόστος ζωής και μία σειρά παραγόντων, καθορίζεται η τιμή που
θέτει το υποσύστημα της κοινωνίας. Η αποδεκτή τιμή, είναι εκείνη η τιμή που καθιστά τους
πολίτες διατεθειμένους και ικανούς να πληρώσουν για να έχουν πρόσβαση στο αγαθό, στα
πλαίσια της κοινωνικής δικαιοσύνης και ενεργειακής ασφάλειας. Όσο η απόκλιση ανάμεσα
στην κοινωνικά αποδεκτή τιμή και της τιμής που διαμορφώνεται βάση συμμόρφωσης των
περιβαλλοντικών απαιτήσεων είναι αρνητική, τόσο κλονίζεται κοινωνικά η βιωσιμότητα του
συστήματος. Ασκούνται κοινωνικές πιέσεις και υπάρχει αρνητική αντιμετώπιση των πολιτών
έναντι «πράσινων» επιταγών και περιβαλλοντικών νομοθετημάτων, δεδομένου της
απομάκρυνσης από ένα αγαθό κοινής ωφέλειας όπως η ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς,
υπάρχει μείωση των επενδύσεων και έντονες πολιτικές αναταράξεις. Όσο όμως η διαφορά
είναι θετική, τόσο η κοινωνία ευαισθητοποιείται περιβαλλοντικά και δεδομένου ότι η απόκριση
των υποσυστημάτων της οικονομίας και του περιβάλλοντος είναι θετική, το ευρύτερο
σύστημα πορεύεται σε κατάσταση ισορροπίας, διαπραγματευόμενο βιώσιμες τιμολογιακές
πολιτικές.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

Οι αρμόδιοι φορείς πρέπει να μεριμνούν ώστε να διαμορφώνεται μία ολοκληρωμένη,
διαφανή και κοινωνικά δίκαιη τιμολογιακή πολιτική, άμεσα συναρτώμενη με την ποιότητα των
παρεχόμενων υπηρεσιών ενέργειας. Επιπλέον, στα πλαίσια της βιωσιμότητας κάθε πολιτικής
τιμολόγησης θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των δράσεων για την αναβάθμιση
των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες, ικανοποιώντας οικονομικά και
περιβαλλοντικά κριτήρια βιώσιμων υπηρεσιών ενέργειας, με στόχο την πρόσβαση του
συνόλου των πολιτών σε ποιοτικές υπηρεσίες ενέργειας.
Παρόλη τη σημαντικότητα του προβλήματος, η εφαρμογή μιας βιώσιμης τιμολογιακής
πολιτικής είναι αρκετά σύνθετη και για το λόγο αυτό το ζήτημα δεν έχει αντιμετωπιστεί
επαρκώς στη βιβλιογραφία. Ως προς την κατεύθυνση αυτή, η Δ.Σ. παρέχει την απαιτούμενη
ευχέρεια αποτύπωσης της αντικρουόμενης δράσης των παραγόντων που υπάρχουν σε ένα
τέτοιο σύστημα.
Η παρούσα έρευνα αποτελεί μία πρώτη μεθοδολογική προσέγγιση για την αποτύπωση του
μηχανισμού των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των παραγόντων και των υποσυστημάτων που
διέπουν μία βιώσιμη ενεργειακή τιμολογιακή πολιτική, με έμφαση στα συστήματα ηλεκτρικής
ενέργειας. Στα πλαίσια αυτής της έρευνας προσβλέπουμε καταρχήν στην πληρέστερη
διατύπωση των αλληλεξαρτήσεων μεταξύ των στοιχείων του κάθε υποσυστήματος. Στη
συνέχεια, ο τρόπος τιμολόγησης του ενεργειακού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας δύναται
να εξεταστεί κάτω από εναλλακτικές πολιτικές. Τέλος, προσομοιώνοντας τη συμπεριφορά
του συστήματος για ένα στρατηγικό ορίζοντα σχεδιασμού θα μπορούσαμε να εκφέρουμε
συμπεράσματα ως προς τη βιώσιμη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μία άναρχη πολιτική υποβολής αιτήσεων από τον
επενδυτικό κόσμο για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.). Η γεωγραφική αποτύπωση των αιτήσεων και των
αδειών στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.) δίνει παραστατικά το
αποτέλεσμα της πολιτικής αυτής. Αιτήσεις χωρίς σχεδιασμό, συνήθως πολύ μεγάλου
μεγέθους σε μικρά νησιωτικά συστήματα, με σωρεία παραβιάσεων του Ειδικού Χωροταξικού
Πλαισίου για τις Α.Π.Ε. Αιτήσεις που έγιναν χωρίς την ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών,
αγνοώντας τις όποιες υφιστάμενες δραστηριότητες, τις ιδιοκτησίες γης και που, μοιραία,
προκάλεσαν το κοινό αίσθημα, στις περισσότερες δε περιπτώσεις αντέστρεψαν την άκρως
θετική κοινή γνώμη που είχε καταγραφεί και που επικρατούσε πριν το 2008 για τις Α.Π.Ε. σε
όλη τη χώρα. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα είδαμε τα τελευταία χρόνια διαδηλώσεις κατά της
ανάπτυξης τεχνολογιών Α.Π.Ε. στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής, όπως και ολόκληρες
κοινωνίες να δηλώνουν την αντίθεσή τους στην κατασκευή έργων Α.Π.Ε. στην περιοχή τους.
Η εργασία αρχικά αποσκοπεί στην καταγραφή των αιτιών που οδήγησαν στην αντιστροφή
του κλίματος για τις Α.Π.Ε. τα τελευταία χρόνια. Εξετάζονται οι αδυναμίες του ελλιπούς και
εσφαλμένου νομοθετικού πλαισίου. Αναλύονται οι καταγεγραμμένες επενδυτικές προτάσεις,
ο βαθμός ωριμότητάς τους, η τεχνική εφικτότητα και η οικονομική βιωσιμότητά τους.
Πέραν της διαμόρφωσης αρνητικής κοινής γνώμης, οι υποβληθείσες αιτήσεις, λόγω ακριβώς
του χαμηλού βαθμού ωριμότητάς τους, συνέπεια της βιαστικής σχεδίασής τους, εμφανίζουν
μηδαμινές πιθανότητες υλοποίησης. Ωστόσο, η κάλυψη σχεδόν του συνόλου των διαθέσιμων
γεωγραφικών εκτάσεων για εγκατάσταση έργων Α.Π.Ε. από τις αιτήσεις αυτές, στερεί τη
δυνατότητα για την υποβολή νέων, μικρότερου μεγέθους και ορθολογικά σχεδιασμένων
αιτήσεων. Συνεπώς, οι αιτήσεις αυτές, αντί να ωθήσουν την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στη χώρα,
την κωλυσιεργούν όσο υφίστανται.
Τέλος, η εργασία προτείνει μέτρα ορθολογικής ανάπτυξης των έργων ηλεκτροπαραγωγής
από Α.Π.Ε. Τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της ανάπτυξης των Α.Π.Ε. και
στην προστασία των τοπικών κοινωνιών (ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον). Επίσης
αποσκοπούν στο να υποστηρίξουν τη συμμετοχή τοπικών φορέων και τοπικών επενδυτών
στα έργα Α.Π.Ε., μεγιστοποιώντας έτσι το οικονομικό όφελος προς τις τοπικές κοινωνίες. Τα
μέτρα αυτά θα πρέπει σαφώς να ενσωματωθούν στο κείμενο νομικό πλαίσιο.
Λέξεις Κλειδιά: ορθολογική ανάπτυξη από Α.Π.Ε., περιβαλλοντικές επιπτώσεις από Α.Π.Ε.,
κοινή γνώμη για τις Α.Π.Ε., επενδύσεις Α.Π.Ε., ανάπτυξη τοπικών κοινωνιών
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΟΙ Α.Π.Ε. ΩΣ ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Οι πιστοποιημένες μετρήσεις κατά την τελευταία τριακονταετία από εκατοντάδες μετρητικούς
σταθμούς σε όλη τη χώρα έχουν καταγράψει αιολικό δυναμικό και ηλιακή ακτινοβολία που
καθιστούν την Ελλάδα μία από τις πιο πλούσιες χώρες στον κόσμο σε ενεργειακές πηγές,
στη συγκεκριμένη περίπτωση, μάλιστα, ανανεώσιμες [1-9]. Οι ετήσια απολαμβανόμενες
ποσότητες ενέργειας στον Ελλαδικό χώρο, αφενός υπερκαλύπτουν τις εγχώριες ανάγκες σε
ζήτηση τελικής ενέργειας, αφετέρου δύνανται να αποτελέσουν βασικό εξαγώγιμο προϊόν,
ικανό να αποτελέσει τον κινητήριο μοχλό για την ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.
Η επιτυχής προσέγγιση των ανωτέρω στόχων (εθνική ενεργειακή αυτονομία και οικονομική
ανάπτυξη μέσω αξιοποίησης εγχώριων πηγών ενέργειας) διαμέσου των παράπλευρων
περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών περιορισμών μπορεί να επιτευχθεί μέσω της
ιχνηλάτησης των ακόλουθων βημάτων:
1.

τη σύνταξη κεντρικού χωροταξικού πλαισίου για εγκαταστάσεις αξιοποίησης Α.Π.Ε.

2.

κατά περίπτωση, τη σύνταξη ειδικού χωροταξικού πλαισίου για αυτόνομες γεωγραφικές
οντότητες (π.χ. νησιά)

3.

τη θέσπιση σαφούς, πλήρους και αντικειμενικού νομικού πλαισίου, σχετικά με τη
διαδικασία αδειοδότησης έργων αξιοποίησης Α.Π.Ε., απαλλαγμένο από ασάφειες και
διφορούμενες έννοιες

4.

σε ειδικές περιπτώσεις έργων Α.Π.Ε., όπως η ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων,
τη θέσπιση περιοχών εγκατάστασης των τεχνολογιών αυτών

5.

τη λήψη μέτρων για τη μεγιστοποίηση των οικονομικών και λοιπών οφελών για τις
τοπικές κοινωνίες στις οποίες αναπτύσσονται τα έργα αξιοποίησης Α.Π.Ε.

6.

τη θέσπιση ειδικού νομοθετικού πλαισίου και την εισαγωγή κινήτρων για την επενδυτική
συμμετοχή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) στην ανάπτυξη έργων
αξιοποίησης Α.Π.Ε.

7.

την προστασία ειδικά των νησιωτικών περιοχών από την κατασκευή έργων Α.Π.Ε.
μεγάλης ισχύος, τα οποία, υπερκαλύπτοντας τις τοπικές ανάγκες σε ενέργεια ή και την
ικανότητα μεταφοράς του πιθανώς υφιστάμενου ή μελλοντικού καλωδίου διασύνδεσης
με το ηπειρωτικό σύστημα, ενισχύουν την ανάπτυξη ενεργειακών μονοπωλίων και
αποκλείουν τη συμμετοχή τοπικών φορέων και επενδυτών στην αξιοποίηση των
γηγενών ενεργειακών πόρων και στην άμεση στήριξη των τοπικών οικονομιών.

1.2. ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Ανατρέχοντας στα ανωτέρω βήματα, διαπιστώνεται ότι το μόνο που έχει εισαχθεί στη
διαδικασία ανάπτυξης και αδειοδότησης έργων Α.Π.Ε., είναι η θέσπιση του Ειδικού
Χωροταξικού Πλαισίου (Ε.Χ.Π.), το οποίο στην παρούσα μορφή του δίνει ένα σαφές πλαίσιο
συνύπαρξης των έργων Α.Π.Ε. με λοιπές χρήσεις γης και ανθρώπινες δραστηριότητες και
αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο χωροθέτησης των έργων αυτών. Κατά τα λοιπά,
σχετικά πάντα με τα ανωτέρω βήματα, εν τάχει αναφέρονται τα ακόλουθα:


Η ασάφεια του νομοθετικού πλαισίου έχει οδηγήσει στην έκδοση αδειών παραγωγής
αιολικών πάρκων με πιστοποιημένες μετρήσεις αιολικού δυναμικού κατά τεκμήριο μη
επαρκείς, αναφορικά με τη θέση εγκατάστασης του ιστού ως προς τη θέση του αιολικού
πάρκου. Το παράδοξο αυτό έχει προκύψει από το γεγονός ότι πουθενά στο κείμενο
νομοθετικό πλαίσιο δεν έχει οριστεί μέγιστη απόσταση, ενδεχομένως συναρτήσει του
γεωγραφικού ανάγλυφου, από το σημείο λήψης των ανεμολογικών μετρήσεων έως τη
θέση ανάπτυξης του αιολικού πάρκου.
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Με τον υφιστάμενο Κανονισμό Αδειών Παραγωγής [10] ο αιτών για έκδοση άδειας
παραγωγής δεν υποχρεούται να τεκμηριώσει την κυριότητά του επί της έκτασης
εγκατάστασης του έργου. Το δεδομένο αυτό, σε συνδυασμό με την προαναφερόμενη
ασάφεια για την τεκμηρίωση του διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε., ουσιαστικά επιτρέπει
την υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας παραγωγής από τον οποιοδήποτε,
οπουδήποτε, χωρίς την ελάχιστη απαιτούμενη ωριμότητα της αίτησης.



Πουθενά στο νομοθετικό πλαίσιο δεν ορίζονται μέγιστοι χρόνοι αξιολόγησης αιτήσεων
για έκδοση άδειας παραγωγής από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
Παρατηρούνται έτσι αιτήσεις με χαμηλό βαθμό ωριμότητας να δεσμεύουν εκτάσεις επί
σειρά ετών καθυστερώντας έτσι την υποβολή νέων ώριμων αιτήσεων στη Ρ.Α.Ε. και
κωλυσιεργώντας τη γενικότερη πρόοδο στην αξιοποίηση των Α.Π.Ε. στη χώρα.



Με υπευθυνότητα των τοπικών φορέων, χωροτακτικός σχεδιασμός σε αυτόνομες
γεωγραφικές περιοχές δεν έχει προκύψει παρά σε ελάχιστες, μετρημένες περιπτώσεις
(π.χ. Σάμος).



Η κεντρική χωροθέτηση των υπεράκτιων αιολικών πάρκων ανακοινώθηκε το 2011 –
2012 από το Υ.Π.Ε.Κ.Α., για να αποσυρθεί τελικά μετά από μικρό χρονικό διάστημα.



Τα προβλεπόμενα ανταποδοτικά οφέλη (3% επί των ακαθάριστων εσόδων) προς τους
οικείους Ο.Τ.Α. είναι τα ελάχιστα δυνατά, και όπως θα τεκμηριωθεί παρακάτω,
μπορούν να αυξηθούν σημαντικά χωρίς να βλάπτεται η βιωσιμότητα της επένδυσης.



Δεν υπάρχει κανένα μέτρο ή κίνητρο ή ειδική νομοθετική ρύθμιση για τη συμμετοχή των
Ο.Τ.Α. σε επενδύσεις Α.Π.Ε. Οι Ο.Τ.Α. αντιμετωπίζονται όπως ένας ιδιωτικός φορέας,
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη ο Κανονισμός Λειτουργίας τους και, πολύ περισσότερο, η
οικονομική δυσπραγία που χαρακτηρίζει τη συντριπτική πλειοψηφία τους, στερώντας
τους έτσι τη δυνατότητα για συμμετοχή σε κάθε είδους επενδύσεις.



Τέλος, δεν υπάρχει κανένα μέτρο προστασίας των αυτόνομων ή διασυνδεδεμένων
νησιωτικών συστημάτων από υπερεπενδύσεις σε έργα Α.Π.Ε. μεγάλης ισχύος, που θα
δεσμεύσουν όλο το δυναμικό Α.Π.Ε. που δύναται να αξιοποιηθεί στο σύστημα, όπως
αυτό περιορίζεται είτε από γεωγραφικούς – χωροτακτικούς όρους, είτε από όρους
μέγιστης δυνάμενης να απορροφηθεί ισχύος από το αυτόνομο ενεργειακό σύστημα ή
από τη μέγιστη δυνατότητα μεταφοράς του καλωδίου διασύνδεσης.

Στην επόμενη ενότητα θα παρουσιαστούν χαρακτηριστικές συνέπειες των ανωτέρω
ελλείψεων και δυσλειτουργιών της κείμενης αδειοδοτικής νομοθεσίας.

2.

Η ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

2.1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ
Στο γεωπληροφοριακό χάρτη της Ρ.Α.Ε. [11] αποτυπώνεται η χωροθέτηση όλων των
υφιστάμενων αιτήσεων και αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τεχνολογίες Α.Π.Ε.
στην Ελλάδα. Μία σύνοψη των αδειών παραγωγής ανά τεχνολογία παρουσιάζεται στον
πίνακα 1, με βάση το αντίστοιχο μητρώο της Ρ.Α.Ε.
Πίνακας 1: Συνολική ισχύς αδειών παραγωγής ανά τεχνολογία Α.Π.Ε. (MW)
Αιολικά

Βιομάζα

Γεωθερμία

Ηλιοθερμικά

23.250,66

479,23

8,00

481,70

Μικρά υδροηλεκτρικά

Φωτοβολταϊκά

Υβριδικοί σταθμοί

Σύνολο

968,07

4.422,04

421,85

30.031,54
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Η συνολική αδειοδοτηθείσα ισχύς, βάσει των στοιχείων του πίνακα 1, ξεπερνάει τα 30GW,
όταν η ετήσια αιχμή ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα είναι της τάξης των 11GW.
Αξιοσημείωτες είναι επίσης οι αιτήσεις ή οι άδειες παραγωγής που αφορούν σε
εγκαταστάσεις έργων Α.Π.Ε. (κυρίως αιολικά πάρκα) σε νησιά με ταυτόχρονη διασύνδεσή
τους με το ηπειρωτικό σύστημα. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της Κρήτης, όπου
υφίστανται πέντε ανεξάρτητες μεταξύ τους αιτήσεις – άδειες, ισχύος 1GW περίπου έκαστη, οι
τέσσερις με αιολικά πάρκα και η μία με φωτοβολταϊκούς σταθμούς, οι οποίες προτείνουν
πέντε ανεξάρτητες μεταξύ τους διασυνδέσεις της νήσου με το ηπειρωτικό σύστημα.
Χαρακτηριστικές είναι επίσης οι περιπτώσεις αιτήσεων – αδειών που έχουν υποβληθεί –
εκδοθεί σε συγκροτήματα μικρών νησιών, οι οποίες, ούσες δυσανάλογα μεγάλες με το
ενεργειακό και γεωγραφικό μέγεθος των νησιών, αν μη τι άλλο έχουν προκαλέσει το κοινό
αίσθημα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες περιπτώσεις, στις οποίες η εγκατάσταση των
τεχνολογιών Α.Π.Ε. συνοδεύεται με ταυτόχρονη πρόταση διασύνδεσης των νήσων μεταξύ
τους και με το ηπειρωτικό σύστημα [11]:


άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στις νήσους Ανάφη,
Αστυπάλαια, Αμοργό, Ίο, συνολικής ισχύος 317,4MW



άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στις νήσους Κάλυμνο, Κω,
Λέρο, συνολικής ισχύος 348MW



άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στη νήσο Ικαρία, συνολικής
ισχύος 330MW



αίτηση για άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολικά πάρκα στις νήσους
Μήλο, Κίμωλο, Σίκινο, Φολέγανδρο, Αστυπάλαια, συνολικής ισχύος 1.047MW.

2.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΗ ΓΝΩΜΗ
Σε αρκετές από τις ανωτέρω περιπτώσεις σημειώνονται σημαντικές ασυμφωνίες με το Ε.Χ.Π.
Πέραν όμως των παραβιάσεων αυτών, η χωροθέτηση έργων Α.Π.Ε. σε περιορισμένους
γεωγραφικούς χώρους όπως οι νησιωτικοί, η οποία ενίοτε καταλαμβάνει όλη την έκταση του
νησιού, σαφέστατα επηρεάζει τις υφιστάμενες ανθρώπινες δραστηριότητες και, πολύ
περισσότερο, μετατρέπει την παραδοσιακή νησιωτική φυσιογνωμία σε βιομηχανική περιοχή
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ενδεικτικά παρουσιάζονται στην εικόνα 1 η γεωγραφική
απεικόνιση των αιτήσεων ή των αδειών παραγωγής αιολικών πάρκων στις νήσους
Αστυπάλαια και Αμοργό. Ανάλογες είναι η εικόνες που παρουσιάζουν τα περισσότερα
ελληνικά νησιά (Ίος, Μήλος, Κίμωλος, Κρήτη, Άνδρος, Ικαρία, Κάσος).

Εικόνα 1: Γεωγραφική απεικόνιση υφιστάμενων αιτήσεων – αδειών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από αιολικά πάρκα στις νήσους Αστυπάλαια και Αμοργό.
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Αμφίβολο είναι επίσης αν κάποιος από τους φορείς των αιτήσεων – αδειών προέβη σε
έγκαιρη ενημέρωση των τοπικών νησιωτικών και μη κοινωνιών για την πρότασή του. Στις
περισσότερες περιπτώσεις οι αιτήσεις – άδειες αυτές γνωστοποιούνται έμμεσα στις τοπικές
κοινωνίες και στους επίσημους εκπροσώπους τους (Δημοτικά Συμβούλια, Σύλλογοι κλπ)
μέσω των μαζικών μέσων ενημέρωσης, του χάρτη της Ρ.Α.Ε. κλπ. Είναι πλέον αυτονόητο
ότι, δεδομένου της ανύπαρκτης πολιτικής προσέγγισης και του μεγέθους των αιτήσεων –
αδειών, στην αντίληψη των κατοίκων των νησιών τούτες περισσότερο ομοιάζουν με
επελατικές επιδρομές παρά με αναπτυξιακά έργα.
Επίσης, είναι μαθηματικά βέβαιο, κυρίως λόγω των τεράστιων γεωγραφικών εκτάσεων των
αιτήσεων – αδειών αυτών αλλά και λόγω της σχετικής κείμενης νομοθεσίας, ότι σε καμία από
τις περιπτώσεις αυτές δεν έχει επιλυθεί το θέμα της εξασφάλισης του δικαιώματος
επέμβασης στις απαιτούμενες εκτάσεις, ούτε καν έχουν ενημερωθεί οι όποιοι ιδιοκτήτες. Σε
περιπτώσεις λοιπόν που οι ιδιοκτήτες ενημερώνονται έμμεσα για τις αιτήσεις επί των
εκτάσεών τους, αισθάνονται απειλούμενοι από δυνάμεις που ούτε γνωρίζουν, ούτε δύνανται
να εντοπίσουν, ενώ προκαλείται το δικαίωμα επί των ιδιοκτησιών τους, καθώς και το αίσθημα
της υπερηφάνειας και της αυτοτέλειας.
Ως προφανείς και αναμενόμενες συνέπειες των ανωτέρω είναι η σταδιακή αντιστροφή του
άκρως θετικού κλίματος υπέρ της αξιοποίησης των Α.Π.Ε. το οποίο επικρατούσε έως και το
2008 – 2009 στην Ελλάδα [12]. Μετά το 2009, για πρώτη φορά είδαμε στη χώρα σημαντικές
αντιδράσεις κατά των Α.Π.Ε., οι οποίες εκφράστηκαν είτε μέσω λαϊκών κινητοποιήσεων, είτε
μέσω επίσημων αποφάσεων των Δημοτικών και Περιφερειακών Συμβουλίων. Αναμφίβολα
λοιπόν, η συμβολή των υφιστάμενων αιτήσεων – αδειών μεγάλου μεγέθους στη διαμόρφωση
της κοινής γνώμης για την αξιοποίηση των Α.Π.Ε. στην Ελλάδα, ήταν άκρως αρνητική.

2.3. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΩΝ Α.Π.Ε.
Είναι δεδομένο ότι η απρόσκοπτη υλοποίηση του οποιουδήποτε έργου προϋποθέτει την
ύπαρξη θετικής κοινής γνώμης για αυτό. Το αρνητικό κλίμα που, για τους
προαναφερόμενους λόγους, έχει διαμορφωθεί κατά των υφιστάμενων αιτήσεων – αδειών
μεγάλου μεγέθους, ιδιαίτερα στο νησιωτικό χώρο, αποτελεί την πρώτη, βασική αρνητική
παράμετρο σχετικά με την υλοποίησή τους.
Η αρνητική κοινή γνώμη, σε συνδυασμό με το μέγεθος των προϋπολογισμών των
υφιστάμενων αιτήσεων – αδειών μεγάλου μεγέθους, καθιστά εξαιρετικά αμφίβολη την
εξασφάλιση της χρηματοδότησης του έργου, ιδιαίτερα σε οικονομικά αβέβαιες περιόδους
όπως η τρέχουσα.
Επιπλέον, το στρεβλωμένο νομοθετικό πλαίσιο προτάσει τη χρονική προτεραιτότητα μιας
αίτησης για λήψη άδειας παραγωγής στη Ρ.Α.Ε., ακόμα κι αν αυτή στερείται της
οποιασδήποτε στοιχειώδους ωρίμανσης. Ενίοτε λοιπόν έχουν καταγραφεί ώριμες αιτήσεις,
με πιστοποιημένες μετρήσεις δυναμικού Α.Π.Ε. εντός της θέσης εγκατάστασης, με
εξασφαλισμένο το δικαίωμα επέμβασης επί των εκτάσεων των έργων, με το σύνολο των
θετικών γνωμοδοτήσεων από τις εμπλεκόμενες Υπηρεσίες στην αδειοδότηση του έργου, με
εξασφαλισμένη ακόμα και τη θετική κοινή γνώμη για την υλοποίηση του έργου, να μην
αξιολογούνται λόγω του ότι υπάρχει εδαφική επικάλυψη με αιτήσεις χωρίς ίχνος ωριμότητας,
μόνο και μόνο λόγω της χρονικής προτεραιότητας των τελευταίων. Έχουν παρατηρηθεί
περιπτώσεις αιτήσεων ή αδειών παραγωγής στη Ρ.Α.Ε. αιολικών πάρκων σε νησιωτικά
συμπλέγματα με ταυτόχρονη διασύνδεση που υπερβαίνουν την πενταετία χωρίς να έχουν
λάβει ακόμα άδεια παραγωγής ή άδεια εγκατάστασης αντίστοιχα, προφανώς λόγω των
σημαντικών προβλημάτων που παρουσιάζουν. Οι αιτήσεις ή οι άδειες αυτές, για πλέον των
πέντε ετών, δεσμεύουν τις ευθύς – εξαρχής περιορισμένες γεωγραφικά εκτάσεις,
αποτρέποντας την υποβολή ώριμων αιτήσεων, μικρότερου μεγέθους και περισσότερο
ρεαλιστικών για να υλοποιηθούν.

822

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εν κατακλείδι, η συμβολή των υφιστάμενων αιτήσεων μεγάλου μεγέθους προς τον εθνικό
στόχο της μεγιστοποίησης της αξιοποίησης των Α.Π.Ε. είναι επίσης αρνητική.

2.4. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΑΔΕΙΕΣ, ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Σε πολλές περιπτώσεις έργων Α.Π.Ε. μεγάλου μεγέθους με άδεια παραγωγής, οι φορείς
τους, στη γενικότερη πολιτική προώθησης και προβολής τους, αναφέρονται σε αυτά ως έργα
δημοσίου συμφέροντος, ύψιστης εθνικής σημασίας, προβάλλοντας σειρά θετικών συνεπειών
από την υλοποίησή τους, όπως [13]:


την αποφυγή εκπομπής σημαντικών ποσοτήτων αερίων ρύπων, λόγω του περιορισμού
λειτουργίας των θερμοηλεκτρικών σταθμών



τη στήριξη της εθνικής οικονομίας μέσω της φορολόγησης των εσόδων από την
πώληση της παραγόμενης ενέργειας και της μείωσης των εκπομπών αερίων ρύπων



τη δημιουργία θέσεων εργασίας κυρίως κατά την κατασκευή των έργων και,
δευτερευόντως, κατά τη μόνιμη λειτουργία τους, οι οποίες συνήθως δεν αριθμούνται



την ετήσια καταβολή του 3% των ακαθάριστων εσόδων των έργων ως δημοτικά τέλη
προς τους οικείους Ο.Τ.Α.

Είναι ευνόητο ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες και συνήθως προβεβλημένες θετικές συνέπειες
είναι οι αυτονόητες, οι προφανείς που θα περίμενε κανείς από ένα έργο αξιοποίησης Α.Π.Ε.
Σαφώς η παραγωγή ενέργειας από Α.Π.Ε. συμβάλει στον περιορισμό των θερμοηλεκτρικών
μονάδων και στη μείωση των αερίων ρύπων. Σαφώς τα έργα αυτά, ως έργα εμπορικά,
υπόκεινται στην καταβολή εθνικού φόρου, όπως κάθε άλλη εμπορική δραστηριότητα.
Από την άλλη όμως μεριά, σε καμία περίπτωση δεν αριθμήθηκε ο αναμενόμενος αριθμός
θέσεων εργασίας. Είναι κοινό μυστικό ότι ο αριθμός των απαιτούμενων εργαζόμενων για τη
λειτουργία των έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. είναι δυσανάλογα μικρός σε σχέση με
το μέγεθος των έργων και τον προϋπολογισμό τους. Ουσιαστική δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας μπορεί να προκύψει από έργα ηλεκτροπαραγωγής Α.Π.Ε. μόνο έμμεσα,
αξιοποιώντας δηλαδή τα οικονομικά οφέλη από τα έργα αυτά για τη δημιουργία νέων
υποδομών και την ανάπτυξη νέων επαγγελματικών δραστηριοτήτων.
Επίσης ποτέ δεν ετέθη το ερώτημα γιατί το ύψος των ανταποδοτικών τελών έχει περιοριστεί
στο 3% και κατά πόσο είναι εφικτό να αυξηθεί.
Τέλος, ένα μεγάλο ερώτημα είναι από πού προέρχονται τα απαιτούμενα κεφάλαια για την
υλοποίηση των μεγάλων έργων Α.Π.Ε. και πού θα καταλήξουν τα έσοδα από τη λειτουργία
τους. Θα μείνουν και θα επαναεπενδυθούν στη χώρα, πολλαπλασιάζοντας την προστιθέμενη
αξία των έργων, ή θα διατεθούν για την αποπληρωμή υπέρογκων δανείων από εξωτερικούς
χρηματοδότες, ελαχιστοποιώντας έτσι τα οικονομικά οφέλη από την κατασκευή και τη
λειτουργία τους στα ελάχιστα δυνατά για την εθνική και την τοπική οικονομία;
Είναι αυτονόητο ότι η οικονομική δυσπραγία και η έλλειψη ρευστότητας που καταγράφεται
την τρέχουσα χρονική περίοδο οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα οδηγεί μοιραία στην
αναζήτηση κεφαλαίων από το εξωτερικό. Συνεπώς η κατασκευή και η λειτουργία των
προτεινόμενων έργων Α.Π.Ε. επί της ουσίας θα αλλάξει τον τελικό προορισμό του εθνικού
συναλλάγματος για την αγορά ενέργειας από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες προς τους
χρηματοδοτικούς οργανισμούς, τα λεγόμενα “funds”, ανά τον κόσμο.
Επίσης, είναι αναμενόμενο ότι όπως απουσίασαν οι τοπικές κοινωνίες από το σχεδιασμό των
έργων αυτών, αντίστοιχα ελάχιστα θα είναι τα αναμενόμενα οφέλη για αυτές.
Καταληκτικά, η συμβολή των υφιστάμενων αιτήσεων και αδειών Α.Π.Ε. στην ανάταση της
εθνικής οικονομίας και στην ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και οικονομιών, με τον τρόπο
που έχουν σχεδιαστεί και αναμένεται να υλοποιηθούν είναι η ελάχιστη δυνατή. Ταυτόχρονα,
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με την εγκατάσταση των μεγάλων αυτών αιτήσεων, το χαρτί που λέγεται «οικονομική
ανάπτυξη μέσω της αξιοποίησης Α.Π.Ε. στην Ελλάδα» πρακτικά καίγεται, στερώντας από τη
χώρα μία από τις βασικές προοπτικές υγιούς κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.

3.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

3.1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ – ΑΔΕΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Βάσει του Ν. Ν.4152/13. Φ.Ε.Κ. 107Α΄/9-5-2013, για τις άδειες παραγωγής που υφίστανται
για περισσότερα από τέσσερα έτη και δεν έχει εκδοθεί άδεια εγκατάστασης, προβλέπεται η
ετήσια καταβολή τέλους 1.000€/MW αδειοδοτημένης ισχύος. Θεωρούμε ότι το μέτρο αυτό
είναι θετικό και θα συμβάλλει σε ξεκαθάρισμα του τοπίου, παρόλο που μέχρι να εφαρμοστεί
θα έχει παρέλθει ένα διάστημα διατήρησης αδειών παραγωγής που υπό περιπτώσεις μπορεί
να ξεπεράσει τα οκτώ έτη από την έκδοση του νόμου.
Δεν υπάρχει πρόβλεψη ωστόσο για τις αιτήσεις μεγάλου μεγέθους στη Ρ.Α.Ε., για πολλές
από τις οποίες η αξιολόγηση καθυστερεί πλέον των τριών ετών. Ο αριθμός των αιτήσεων
αυτών είναι μεγάλος, δεσμεύοντας εξίσου σημαντικές εκτάσεις. Η θέσπιση ενός μέγιστου
χρονικού διαστήματος, της τάξης των δύο ετών, για την αξιολόγηση των αιτήσεων αυτών,
σαφέστατα θα βοηθήσει. Η Ρ.Α.Ε. θα οφείλει να αξιολογήσει την αίτηση εντός του
διαστήματος. Αν η αίτηση δεν δύναται να αξιολογηθεί λόγω ελλείψεων του φακέλου
σαφέστατα αρμοδιότητας του αιτούντα, τότε μετά την παρέλευση του μέγιστου χρονικού
διαστήματος, τούτη θα πρέπει να απορρίπτεται.

3.2. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΕΙΟΥΣ Ο.Τ.Α.
Ένα αιολικό πάρκο που εγκαθίσταται σε θέση με τελικό συντελεστή απασχόλησης (μετά
απωλειών) της τάξης του 40% (τέτοιο αιολικό δυναμικό διαθέτουν οι περισσότερες περιοχές
στη νησιωτική χώρα), παρουσιάζει αρχικό κόστος εγκατάστασης 1.100€/kW, εμπορεύεται
την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια με τιμή 0,090€/kWh, υφίσταται 10% ετήσια απόρριψη
ενέργειας και αποδίδει 3% των ετήσιων ακαθάριστων εσόδων του στον οικείο Ο.Τ.Α.,
παρουσιάζει περίοδο αποπληρωμής περίπου 3 έτη και εσωτερικό βαθμό απόδοσης περίπου
27% επί των ιδίων κεφαλαίων (χρηματοδοτικό σχήμα 40% ίδια κεφάλαια και 60% δάνειο με
περίοδο αποπληρωμής 10 ετών και επιτόκιο 7,0%). Για το ίδιο έργο και με τις ίδιες υποθέσεις
εργασίας, αν τα τέλη Ο.Τ.Α. αυξηθούν στο 15%, τότε η περίοδος αποπληρωμής αυξάνεται σε
5,5 έτη και ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης μειώνεται σε 18%. Συνεπώς με την αύξηση των
τελών Ο.Τ.Α. στο 15% των ακαθάριστων εσόδων η επένδυση συνεχίζει να παρουσιάζει
υψηλή οικονομική απόδοση. Το ποσοστό ανταποδοτικών τελών δύναται να αυξηθεί πολύ
περισσότερο στις περιπτώσεις που η επένδυση έχει λάβει κάποιο είδους επιδότηση. Γενικά,
το ύψος των ανταποδοτικών τελών θα πρέπει να εξεταστεί ανά περίπτωση συναρτήσει της
τεχνολογίας παραγωγής, του μεγέθους του έργου, της λήψης επιδότησης κλπ.
Παρόλο που ενίοτε έχει τεθεί είτε από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε από τον ακαδημαϊκό και
μελετητικό κόσμο η δυνατότητα αύξησης των ανταποδοτικών τελών χωρίς ουδέποτε να
υιοθετηθεί, το ελληνικό κράτος δεν δίστασε να επιβάλλει ειδικές εισφορές στους σταθμούς
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. που κυμαίνονται από 10% για τα αιολικά πάρκα έως άνω
του 30% για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς, προκειμένου να συμβάλουν με αυτό τον τρόπο
στις εθνικές δανειακές υποχρεώσεις. Οι εισφορές αυτές αποδίδονται για κάλυψη δανεικών
οφειλών, χωρίς να προσφέρουν τίποτα περισσότερο στον εθνικό προϋπολογισμό. Είναι
όμως αυτονόητο ότι αν τα χρήματα αυτά αποδοθούν και επενδυθούν αποδοτικά στην
ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών, μέσω της κατασκευής υποδομών και αναπτυξιακών
έργων στη γεωργία, στον τουρισμό, στη μεταποίηση, στην προστασία και ανάδειξη του
περιβάλλοντος, τα έμμεσα εθνικά έσοδα από τη φορολόγηση των νέων δραστηριοτήτων,
από τη δημιουργία εκατοντάδων νέων θέσεων εργασίας ανά έργο, θα είναι πολύ υψηλότερα.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιτυχή εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής είναι η δημιουργία
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ειδικών κωδικών στους προϋπολογισμούς των Ο.Τ.Α. για τη διαχείριση των κεφαλαίων
αυτών και ο αυστηρός έλεγχος για τη διάθεσή τους σε συγκεκριμένα αναπτυξιακά έργα.
Τέλος, ο επενδυτικός κόσμος θα πρέπει να συνειδητοποιήσει ότι η στήριξη της ανάπτυξης
των τοπικών κοινωνιών θα προκαλέσει άμεσα αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας,
συνεπώς περιορισμό της ετήσιας απόρριψης και αύξηση των ακαθάριστων εσόδων από
έργα Α.Π.Ε. Επιπλέον, η ανάπτυξη της ελληνικής επαρχίας θα οδηγήσει σε πολλαπλασιασμό
των προοπτικών για επιπλέον επενδύσεις, όχι μόνο στον τομέα της ενέργειας, συνεπώς θα
διευρύνει το πεδίο δραστηριοποίησης του επενδυτικού κόσμου. Ουσιαστικά δηλαδή είναι
πιθανή μελλοντικά η επιστροφή στους ίδιους τους επενδυτές σε πολλαπλάσια μεγαλύτερο
ύψος των ανταποδοτικών τελών.

3.3. ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ
Α.Π.Ε.
Πολύ περισσότερα ωστόσο είναι τα οφέλη που αναμένονται για την ελληνική επαρχία στην
περίπτωση που στα έργα ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. προκύψει επενδυτική συμμετοχή
τοπικών φορέων. Δεκάδες παραδείγματα ανάπτυξης έργων Α.Π.Ε. από εταιρείες λαϊκής
βάσης ή δημοτικές επιχειρήσεις συναντώνται στον ευρωπαϊκό χώρο, στην Αυστραλία και στις
Η.Π.Α. [14-19]. Στις περιπτώσεις αυτές είναι ευνόητο ότι τα οικονομικά οφέλη από τα έργα
Α.Π.Ε. μεγιστοποιούνται, αφού τα έσοδα από τη λειτουργία τους επιστρέφουν σε φορείς που
εδρεύουν και δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή ανάπτυξής τους.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. σε τέτοιους είδους επενδύσεις. Η
εγγυημένη οικονομική απόδοση των έργων δύναται να αποτελέσει τη βέλτιστη λύση – ίσως
και μοναδική – για την έξοδό τους από τη δεινή οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκονται
οι περισσότεροι. Η οικονομική αδυναμία των περισσότερων Ο.Τ.Α. αποτελεί το βασικό
εμπόδιο για τη συμμετοχή τους σε επενδύσεις με, για τα δεδομένα τους, υψηλά αρχικά
κόστη. Για το σκοπό αυτό, είναι απαραίτητη η θέσπιση βοηθητικών μέτρων, όπως:


Απαλλαγή από την υποχρέωση τεκμηρίωσης της οικονομικής δυνατότητας για την
υλοποίηση του έργου κατά τη φάση λήψης άδειας παραγωγής από τη Ρ.Α.Ε. Μετά τη
λήψη άδειας παραγωγής ο Ο.Τ.Α. – κάτοχος άδειας παραγωγής, μπορεί να
διαπραγματευτεί με εξωτερικούς επενδυτές τη χρηματοδότηση του έργου.



Χρηματοδότηση των έργων από τον κρατικό προϋπολογισμό και αποπληρωμή τους με
την έναρξη της λειτουργίας τους.

Προφανώς η συμμετοχή των Ο.Τ.Α. σε επενδύσεις Α.Π.Ε. θα πρέπει γενικότερα να στηριχτεί
σε ένα εξειδικευμένο νομικό πλαίσιο, θα πρέπει να συνοδευτεί με ένα ευρύ πρόγραμμα
ενημέρωσης για τις επενδυτικές δυνατότητες, θα πρέπει να υλοποιηθεί κάτω από ένα
αυστηρό πλαίσιο ελέγχου και ειδικό καθεστώς λειτουργίας και θα πρέπει να στηριχτεί κατά
την αδειοδοτική διαδικασία κατά προτεραιότητα σε σχέση με λοιπά έργα.
Τέλος η τοπική επιχειρηματικότητα, δημόσια ή ιδιωτική, θα πρέπει να προστατευτεί από τις
επενδύσεις μεγάλου μεγέθους, οι οποίες καταλαμβάνουν μεγάλα ποσοστά από τη δυνάμενη
να εγκατασταθεί ισχύ σε ένα γεωγραφικό χώρο, όπως τούτη περιορίζεται από χωροτακτικούς
και ενεργειακούς όρους, ειδικά όταν ο γεωγραφικός χώρος είναι νησιωτικό σύστημα,
διασυνδεδεμένο ή μη με το ηπειρωτικό. Ειδικά για τα νησιά θα μπορούσαν να θεσπιστούν
περιορισμοί μέγιστης επιτρεπόμενης ισχύος ανά αίτηση, το μέγεθος της οποίας θα
καθορίζεται ως ένα ποσοστό της αιχμής ζήτησης του νησιωτικού συστήματος. Σε πολύ μικρά
συστήματα, με αιχμή ζήτησης κάτω των 10MW, τούτος ο περιορισμός δεν μπορεί να
εφαρμοστεί, αφού το μικρό μέγεθος της επένδυσης, σε συνδυασμό με τη χαμηλή ετήσια
κατανάλωση, ενδεχομένως να την καθιστούν μη βιώσιμη ή, έστω, μη ελκυστική.
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3.4. ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ
Η έκδοση αδειών παραγωγής μετά το 2011 για έργα ανώριμα, οδήγησε σε σημαντικές
καθυστερήσεις για την ανάπτυξη των Α.Π.Ε., όπως τεκμηριώθηκε ανωτέρω. Φαίνεται λοιπόν
ότι η άρση της υποχρέωσης εξασφάλισης του δικαιώματος χρήσης γης, ακόμα και από την
πρώιμη φάση της έκδοσης άδειας παραγωγής, ήταν μάλλον εσφαλμένη και θα πρέπει να
αναιρεθεί, αν όχι για το σύνολο των συνοδών έργων (οδοποιία, δίκτυο διασύνδεσης κλπ)
τουλάχιστον για τις κύριες εκτάσεις εγκατάστασης του έργου Α.Π.Ε.
Ειδικά για τα αιολικά πάρκα, η κατοχή μετρήσεων αιολικού δυναμικού από τον επενδυτή σε
θέσεις εντός του γηπέδου εγκατάστασης ή, ανάλογα με τη μορφολογία του εδάφους, σε
απόσταση που σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τα 5km, θα πρέπει να απαιτείται για
την έκδοση της άδειας παραγωγής.
Τέλος απαιτούνται νομοθετικές ρυθμίσεις για όλα τα θέματα που θίχτηκαν ανωτέρω, όπως:


τη διευκόλυνση των Ο.Τ.Α. για την επενδυτική συμμετοχή τους σε έργα Α.Π.Ε.



τη ρύθμιση του ανταποδοτικού τέλους ανάλογα με παραμέτρους όπως το συντελεστή
απασχόλησης του έργου, το μέγεθός του, την τεχνολογία, το αν έχει λάβει ή όχι
κάποιου είδους επιδότηση κλπ



την προστασία των νησιωτικών περιοχών από μεγάλα έργα Α.Π.Ε. και την ενίσχυση
της τοπικής επιχειρηματικότητας και της σύστασης εταιρειών λαϊκής βάσης



την απόρριψη των αιτήσεων μεγάλου μεγέθους με ταυτόχρονη πρόταση διασύνδεσης
με περίοδο αξιολόγησης για λήψη άδειας παραγωγής άνω των τριών ετών.

3.5. ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΝΗΤΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ
Η αποκατάσταση του προϋπάρχοντος θετικού κλίματος για τις Α.Π.Ε. είναι ουσιώδης
προϋπόθεση για την ταχεία και ομαλή αξιοποίησή τους. Τούτο σαφώς προϋποθέτει την
καλλιέργεια αισθήματος εμπιστοσύνης στις τοπικές κοινωνίες προς το επίσημο κράτος και
τον επενδυτικό κόσμο. Είναι προφανές ότι η κοινή γνώμη δεν είναι κατά των Α.Π.Ε., αλλά
κατά συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων μεγάλου μεγέθους. Συνεπώς αναγκαία συνθήκη
για την αναστροφή του σημερινά υφιστάμενου αρνητικού κλίματος είναι η ανάκληση και η
απόρριψη όλων των αδειών και αιτήσεων μεγάλου μεγέθους, ειδικά εκείνων που
αναφέρονται σε νησιωτικά συστήματα με ταυτόχρονες προτάσεις διασύνδεσης. Στη συνέχεια
θα πρέπει να ληφθούν όλα τα ανωτέρω προτεινόμενα μέτρα στήριξης των συμφερόντων των
τοπικών κοινωνιών. Με δεδομένα τα ανωτέρω ρηξικέλευθα, για τα ελληνικά δεδομένα, πλην
όμως αυτονόητα μέτρα, μία σωστή πολιτική ενημέρωσης και προβολής των έργων Α.Π.Ε.
είναι δυνατό να επαναφέρει το θετικό κλίμα για τις Α.Π.Ε. στην Ελλάδα.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία αυτή αποδείχτηκε ότι η έλλειψη κεντρικού σχεδιασμού και ενός κατάλληλου
νομοθετικού πλαισίου, σε συνδυασμό με τη στρεβλή ερμηνεία και εφαρμογή του ασαφούς
υφιστάμενου, έχουν οδηγήσει σε μία άναρχη υποβολή αιτήσεων προς τη Ρ.Α.Ε. για
ανάπτυξη έργων ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε., οι οποίες δίνουν την εντύπωση ότι
αποτέλεσαν περισσότερο τις συνέπειες ενός σαφάρι κατάληψης εκτάσεων, παρά προσεκτικά
μελετημένων και ώριμων προτάσεων για αναπτυξιακά έργα. Οι αιτήσεις – άδειες αυτές έχουν
προκαλέσει την κοινή γνώμη, έχουν αναστρέψει το άκρως θετικό κλίμα που επικρατούσε για
τις Α.Π.Ε. πριν το 2008 και έχουν καθυστερήσει την ανάπτυξη των Α.Π.Ε. στη χώρα
ποικιλοτρόπως. Καθώς αρκετές από αυτές υφίστανται για περισσότερο από πέντε έτη, χωρίς
ίχνος προόδου στη διαδικασία αδειοδότησης, θα πρέπει να ανακληθούν.
Επίσης θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα, μέσω συγκεκριμένων μέτρων, ώστε ο εθνικός πλούτος
που λέγεται Α.Π.Ε. να αξιοποιηθεί ορθολογικά και να αποδώσει τα μέγιστα στις τοπικές
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οικονομίες και, κατ’ επέκταση, στην εθνική, προστατεύοντάς τον ταυτόχρονα από τις
επενδύσεις μεγάλου μεγέθους, ιδιαίτερα σε αυτόνομες νησιωτικές κοινότητες. Σημαντική θα
πρέπει να είναι η συμμετοχή των κατά τόπους Ο.Τ.Α. και των τοπικών επιχειρηματιών στην
ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε. Ειδικά για τους Ο.Τ.Α. είναι σκόπιμη ή θέσπιση ειδικών μέτρων
στήριξης της επιχειρηματικής εμπλοκής τους στην ανάπτυξη έργων Α.Π.Ε.
Αναφορικά με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο, η ρύθμιση συγκεκριμένων όρων σε αυτό,
με σκοπό την προώθηση της ωριμότητας των υποβαλλόμενων αιτήσεων και τη στήριξη των
συμφερόντων των τοπικών κοινωνιών, με την ταυτόχρονη αυστηρή και αντικειμενική
εφαρμογή του, θα συμβάλει σημαντικά στον εξορθολογισμό της υφιστάμενης πανσπερμίας
αιτήσεων και αδειών παραγωγής.
Οι Α.Π.Ε. αποτελούν εθνικό πλούτο για τη χώρα μας. Είναι χρέος όλων μας να τον
προστατέψουμε και να συμβάλλουμε προς την αντικειμενική και δίκαιη διανομή του.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία συνοψίζει την κεκτημένη εμπειρία από τη μελέτη, τη χωροθέτηση, τη
σχεδίαση και τη διαστασιολόγηση υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε
νησιωτικά αυτόνομα συστήματα στην Ελλάδα. Η σύνθεση του υβριδικού σταθμού
καθορίζεται κυρίως από το μέγεθος του συστήματος, δεδομένης της υψηλής διαθεσιμότητας
αιολικού δυναμικού και ηλιακής ακτινοβολίας στα Ελληνικά νησιά. Έτσι, ως μονάδες
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) μπορούν να χρησιμοποιηθούν αιολικά πάρκα και
φωτοβολταϊκοί σταθμοί. Ως μονάδες αποθήκευσης εξετάζονται τα αναστρέψιμα
υδροηλεκτρικά, οι ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές και η παραγωγή υδρογόνου.
Η διαστασιολόγηση των παρουσιαζόμενων υβριδικών σταθμών εκτελείται με στόχο είτε τη
μεγιστοποίηση της παραγωγής ηλεκτρισμού από Α.Π.Ε. σε περιπτώσεις μικρών
συστημάτων, είτε την κάλυψη των αιχμών ζήτησης ισχύος, σε περιπτώσεις μεγάλων
συστημάτων. Σε όλες τις περιπτώσεις η διαστασιολόγηση του υβριδικού σταθμού
συνοδεύεται από λεπτομερή χωροθέτηση των απαιτούμενων έργων, της οποίας έχει
προηγηθεί επίσκεψη στις θέσεις εγκατάστασης. Η σχεδίαση των υβριδικών σταθμών
ολοκληρώνεται πάντα με την οικονομική αξιολόγηση των απαιτούμενων επενδύσεων.
Οι υβριδικοί σταθμοί που παρουσιάζονται στην εργασία αφορούν πολύ μικρά συστήματα
(Άγιος Ευστράτιος, Καστελόριζο), μικρά συστήματα (Κάρπαθος – Κάσος, Αστυπάλαια),
συστήματα μεσαίου μεγέθους (Ρόδος, Σάμος) και μεγάλου μεγέθους (Κρήτη). Σε όλες τις
περιπτώσεις εφαρμόζονται οι πλέον αποδοτικές ενεργειακά και οικονομικά τεχνολογίες.
Στόχος, πέραν της μεγιστοποίησης παραγωγής ή της κάλυψης των αιχμών ζήτησης ισχύος,
είναι πάντα και η οικονομική βιωσιμότητα του έργου.
Ανεξάρτητα από το μέγεθος του νησιωτικού συστήματος, η εμπειρία από τη μελέτη των
υβριδικών σταθμών απέδειξε την τεχνική εφικτότητα του ενεργειακού στόχου των έργων, με
ταυτόχρονη εξασφάλιση της οικονομικής βιωσιμότητας των απαιτούμενων επενδύσεων.
Μάλιστα, η ανάλυση ευαισθησίας των οικονομικών δεικτών των επενδύσεων κατέδειξε ότι σε
περιπτώσεις μικρών νησιωτικών συστημάτων με κατανάλωση καυσίμου ντίζελ από τις
υφιστάμενες θερμικές μονάδες, η οικονομική βιωσιμότητα των υβριδικών σταθμών είναι
εφικτή ακόμα και με τιμές πώλησης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας πολύ
χαμηλότερες από το υφιστάμενο κόστος παραγωγής. Σε μικρά και πολύ μικρά συστήματα, η
μείωση του κόστους παραγωγής επιτυγχάνεται με ετήσια διείσδυση άνω του 90% στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον υβριδικό σταθμό.
Λέξεις Κλειδιά: υβριδικοί σταθμοί, αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά,
συσσωρευτές, ασθενή συστήματα, μεγιστοποίηση διείσδυσης ΑΠΕ
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1.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΔΙΕΙΣΔΥΣΗ Α.Π.Ε. ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Τα ελληνικά νησιά αποτελούν στην πλειονότητά τους απομονωμένα ενεργειακά συστήματα.
Οι ανάγκες τους σε ηλεκτρική ενέργεια καλύπτονται από αυτόνομους πετρελαϊκούς
σταθμούς. Το άριστο αιολικό δυναμικό και η υψηλή ηλιακή ακτινοβολία, τα οποία απαντώνται
σχεδόν σε όλα τα ελληνικά νησιά, έχει ωθήσει στην εγκατάσταση ενός σημαντικού ποσού
αιολικής και φωτοβολταϊκής ισχύος, κυρίως στα συστήματα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους
(Κρήτη, Λέσβος, Σάμος, Ρόδος).
Ωστόσο, τα περισσότερα ελληνικά νησιωτικά απομονωμένα ενεργειακά συστήματα
αποτελούν ασθενή συστήματα μικρού μεγέθους, με σημαντικά προβλήματα ποιότητας
ισχύος και ασφάλειας λειτουργίας. Τα προβλήματα ασφάλειας και ευστάθειας των ασθενών
αυτών δικτύων περιορίζουν σημαντικά τις δυνατότητες διείσδυσης μη εγγυημένης ισχύος
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.) [1-3]. Παρόλη την περιορισμένη δυνατότητα
απορρόφησης μη εγγυημένης ισχύος Α.Π.Ε., τα ελληνικά απομονωμένα νησιωτικά
συστήματα αποτελούν ιδιαίτερα ελκυστικές περιοχές για εγκαταστάσεις έργων
ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. Τούτο προκύπτει εξαιτίας:


του άριστου αιολικού δυναμικού και της υψηλής ηλιακής ακτινοβολίας, τα οποία σπάνια
απαντώνται στην ηπειρωτική χώρα [4-12]



του υψηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από τους συμβατικούς
πετρελαϊκούς σταθμούς [2].

1.2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η εισαγωγή υβριδικών σταθμών Α.Π.Ε. έχει μελετηθεί εκτενώς τόσο για τον ελλαδικό [13-19]
όσο και για το διεθνή χώρο [20-25]. Ένας υβριδικός σταθμός εισάγεται σε ένα ενεργειακό
σύστημα συνήθως με τους ακόλουθους βασικούς στόχους:


την αξιοποίηση του τοπικά διαθέσιμου δυναμικού Α.Π.Ε.



την ελαχιστοποίηση της χρήσης των, κατά κανόνα, εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων



την ελαχιστοποίηση του κόστους παραγωγής και την ενδυνάμωση της τοπικής
οικονομίας.

Εν γένει ένας υβριδικός σταθμός αποτελείται από:


μονάδες Α.Π.Ε. (μονάδες μη εγγυημένης παραγωγής)



μονάδες αποθήκευσης



μονάδες εφεδρείας.

Απώτερος στόχος του υβριδικού σταθμού είναι η μεγιστοποίηση της διείσδυσης των
μονάδων Α.Π.Ε., των οποίων η απορρόφηση ισχύος έχει μέγιστη προτεραιότητα. Οι μονάδες
Α.Π.Ε. αποτελούν τις μονάδες βάσης του υβριδικού σταθμού. Με την εισαγωγή των μονάδων
αποθήκευσης επιδιώκεται η προσαρμογή της στοχαστικής παραγωγής ισχύος από τις
μονάδες Α.Π.Ε. στη ζήτηση ισχύος του εκάστοτε νησιωτικού απομονωμένου συστήματος. Η
αποθήκευση ισχύος λαμβάνει χώρα όποτε η παραγωγή ισχύος από τις μονάδες Α.Π.Ε.
υπερτερεί της ζήτησης ισχύος ή του μέγιστου ποσοστού απευθείας διείσδυσης Α.Π.Ε. (χωρίς
αποθήκευση). Τέλος, οι μονάδες εφεδρείας (συνήθως ντιζελογεννήτριες) εντάσσονται με
έσχατη προτεραιότητα, σε περιπτώσεις που πρωτίστως έχει εξαντληθεί η δυνατότητα
κάλυψης της ζήτησης τόσο από τις μονάδες Α.Π.Ε., όσο και από τις μονάδες αποθήκευσης.
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Ο ανωτέρω περιγραφόμενος γενικός αλγόριθμος λειτουργίας δύναται να διαφέρει από
σταθμό σε σταθμό, ανάλογα με τις χρησιμοποιούμενες τεχνολογίες Α.Π.Ε. και αποθήκευσης,
με τη γενικότερη φιλοσοφία του σταθμού και με το μέγεθος του ενεργειακού συστήματος στο
οποίο εντάσσεται ο σταθμός. Ένας υβριδικός σταθμός μπορεί να εισάγεται σε ένα ενεργειακό
σύστημα με σκοπό:


την παραγωγή εγγυημένης ισχύος καθ’ όλο το εικοσιτετράωρο, με τελικό στόχο τη
μεγιστοποίηση της κάλυψης της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας από το σταθμό,
προσεγγίζονται ακόμα και το 100% [16]



την παραγωγή εγγυημένης ισχύος κατά τις ώρες αιχμής ζήτησης ισχύος [18].

Ο πρώτος από τους ανωτέρω αλγόριθμους λειτουργίας υιοθετείται συνήθως σε σταθμούς
που εισάγονται σε μικρά ενεργειακά συστήματα, με ετήσια αιχμή ζήτησης ισχύος μικρότερη
των 5MW. Σε μεγαλύτερα συστήματα ο υβριδικός σταθμός μπορεί να εισαχθεί με σκοπό την
κάλυψη των αιχμών ζήτησης ισχύος. Η τελική απόφαση είναι η συνισταμένη ενός συνόλου
τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων, όπως:


τα διαθέσιμα δυναμικά Α.Π.Ε.



η μορφολογία του εδάφους



οι υφιστάμενες υποδομές στο νησιωτικό σύστημα



η τιμή πώλησης της παραγόμενης ενέργειας



το ύψος του προϋπολογισμού στο οποίο μπορεί να ανέλθει η κατασκευή του υβριδικού
σταθμού, το οποίο αποτελεί επενδυτική επιλογή.

Το μέγεθος ενός υβριδικού σταθμού είναι συνάρτηση αφενός του μεγέθους του ενεργειακού
συστήματος στο οποίο εντάσσεται και αφετέρου της επενδυτικής απόφασης. Με τη σειρά
του, το μέγεθος του υβριδικού σταθμού θα καθορίσει τις τεχνολογίες Α.Π.Ε. και αποθήκευσης
που θα χρησιμοποιηθούν. Οι διαθέσιμες τεχνικά ώριμες και οικονομικά ανταγωνιστικές
τεχνολογίες είναι:


μονάδες Α.Π.Ε.: αιολικά πάρκα ή φωτοβολταϊκοί σταθμοί



μονάδες αποθήκευσης: αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά, ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές,
μονάδες ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνου.

Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζονται δύο βασικοί τύποι υβριδικών σταθμών.

2.

ΤΥΠΟΙ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

2.1. ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΡΕΨΙΜΟΥ
ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ
Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ένας υβριδικός σταθμός αποτελούμενος από αιολικό πάρκο ως
μονάδα βάσης και αναστρέψιμο υδροηλεκτρικό (αντλησιοταμιευτήρας) ως μονάδα
αποθήκευσης.
Τα υψηλά πάγια κόστη κατασκευής του αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού, σε συνδυασμό με τη
δυνατότητα αποθήκευσης σε αυτό μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας, περιορίζουν την εισαγωγή
τους ως μονάδες αποθήκευσης σε ενεργειακά συστήματα με αιχμή ζήτησης τουλάχιστον της
τάξης των 2 – 3MW. Σημαντική επίσης παράμετρος επιλογής είναι η καταλληλότητα της
διαθέσιμης εδαφικής μορφολογίας, που θα επηρεάσει άμεσα το κόστος κατασκευής των
δεξαμενών και της εγκατάστασης των σωληνώσεων.
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Εικόνα 1: Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
αποτελούμενος από αιολικό πάρκο και αντλησιοταμιευτήρα.
Οι υβριδικοί σταθμοί της εικόνας 1 μπορούν να εισαχθούν είτε με στόχο τη συνεχή
παραγωγή εγγυημένης ισχύος και την προσέγγιση του 100% κάλυψης της ετήσιας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις περιπτώσεις μικρών συστημάτων [16], είτε με στόχο
την παραγωγή εγγυημένης ισχύος κατά τις ώρες αιχμής, σε μεγάλα ενεργειακά συστήματα
[26]. Ενδεικτικά, ο αλγόριθμος λειτουργίας ενός υβριδικού σταθμού αιολικού πάρκου και
αναστρέψιμου υδροηλεκτρικού με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγής σε όλο το
24ωρο, αναλύεται στα ακόλουθα βήματα:
1.

Σε κάθε χρονικό βήμα εισάγονται ως δεδομένα η διαθέσιμη ισχύς PRES από τη μονάδα
Α.Π.Ε. του υβριδικού σταθμού (αιολικό πάρκο) και η ζήτηση ισχύος Pd. Επίσης
εισάγεται ένα ποσοστό δmax μέγιστης στιγμιαίας διείσδυσης της μονάδας Α.Π.Ε.

2.

Αν PRES η διαθέσιμη ισχύς από τη μονάδα Α.Π.Ε. και Pd η ζήτηση ισχύος, τότε η
απευθείας διείσδυση ισχύος Α.Π.Ε. PRESδ ισούται με:
a. Αν PRES ≥ δmax·Pd, τότε PRESδ = δmax·Pd.
b. Αν PRES < δmax·Pd, τότε PRESδ = PRES.

3.

Αν Pp είναι η ονομαστική ισχύς των μονάδων αποθήκευσης (αντλίες) τότε υπολογίζεται
η δυνάμενη να αποθηκευτεί ισχύς Pst:
a. Αν PRES – PRESδ > Pp, τότε Pst = Pp.
b. Αν PRES – PRESδ ≤ Pp, τότε Pst = PRES – PRESδ.

4.

Υπολογίζεται ο όγκος Vp που πρέπει να αποθηκευτεί στην άνω δεξαμενή προκειμένου
να αποθηκευτεί ισχύς Pst για χρονικό βήμα διάρκειας t (Η το διαθέσιμο μανομετρικό
άντλησης, γ το ειδικό βάρος του νερού, ηP ο μέσος βαθμός απόδοσης των αντλιών):
Vp = γ·H·Pst·t/ηp.

5.

Υπολογίζεται ο όγκος νερού Vh που θα πρέπει να αφαιρεθεί από την άνω δεξαμενή
προκειμένου να καλυφθεί η εναπομείνουσα ζήτηση ισχύος Pd – PRESδ από τους
υδροστρόβιλους για το χρονικό βήμα διάρκειας t:
Vh = ηh·γ·H·(Pd – PRESδ)·t.

6.

Ο παραμένων όγκος νερού κατά το τρέχον χρονικό βήμα j στην άνω δεξαμενή θα είναι:

7.

Ελέγχεται αν ο παραμένων όγκος νερού στην άνω δεξαμενή υπερβαίνει τη μέγιστη
χωρητικότητα της δεξαμενής:

Vst(j) = Vst(j-1) + Vp – Vh.

10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

831

a. Αν Vst(j) > Vmax, τότε:
Pst = 0
Prej = PRES – PRESδ.
Vst(j) = Vst(j-1) – Vh.
b. Αν Vst(j) ≤ Vmax, τότε:
Pst = Pp
Prej = PRES – PRESδ – Pp.
8.

Επιπλέον ελέγχεται αν ο παραμένων όγκος νερού στην άνω δεξαμενή είναι μικρότερος
από τον ελάχιστα περιεχόμενο σε αυτήν:
a. Αν Vst(j) < Vmin, τότε:
Ph = 0
Pth = Pd – PRESδ
Vst(j) = Vst(j-1) + Vp.
b. Αν Vst(j) ≥ Vmin, τότε:
Ph = Pd – PRESδ
Pth = 0
Vst(j) = Vst(j-1) + Vp – Vh.

2.2. ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΜΙΚΡΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ
Στην εικόνα 2 παρουσιάζεται η δομή ενός υβριδικού σταθμού μικρού μεγέθους. Σε μία τέτοια
περίπτωση οι μονάδες Α.Π.Ε. μπορεί να είναι ένας μικρός αριθμός ανεμογεννητριών (π.χ.
μία έως τρεις) και ένας φωτοβολταϊκός σταθμός. Ως μονάδα αποθήκευσης χρησιμοποιούνται
ηλεκτροχημικοί συσσωρευτές οποιουδήποτε τύπου (OpZV, floating batteries κλπ). Η μονάδα
ηλεκτρόλυσης μπορεί να εισαχθεί συμπληρωματικά για την παραγωγή υδρογόνου στην
περίπτωση που οι συσσωρευτές είναι πλήρως φορτισμένοι και υπάρχει διαθεσιμότητα
ισχύος από τις μονάδες Α.Π.Ε. για αποθήκευση.

Εικόνα 2: Υβριδικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μικρού μεγέθους.
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Δεδομένης της ηλεκτρολογικής διασύνδεσης όλων των μονάδων παραγωγής και
αποθήκευσης σε ένα κοινό ζυγό και της δυνατότητας άμεσης έγχυσης ισχύος από τους
συσσωρευτές, η απευθείας διείσδυση των μονάδων Α.Π.Ε. μπορεί να ανέλθει έως 100%. Το
σύστημα μπορεί να θεωρηθεί ασφαλές αν διατηρείται πάντα ένα μέγιστο ύψος εκφόρτισης
των συσσωρευτών που δεν υπερβαίνει το 60%. Υπό αυτή την προϋπόθεση, θα υπάρχει
πάντα διαθέσιμη αποθηκευμένη ενέργεια στους συσσωρευτές ικανή να καλύψει τη ζήτηση σε
περίπτωση συμβάντος απότομης απώλειες παραγωγής από τις μονάδες Α.Π.Ε. και για το
χρονικό διάστημα που απαιτείται έως την ένταξη των μονάδων εφεδρείας.
Αναφορικά με τον αλγόριθμο λειτουργίας του ανωτέρω υβριδικού σταθμού, για κάθε χρονικό
βήμα ελέγχου j εκτελούνται οι ανάλογες ενέργειες:
1. Σύγκριση παραγωγής ισχύος από ΑΠΕ PRES και της ζήτησης ισχύος Ρd:


Αν PRES < Pd, τότε όλη η διαθέσιμη ισχύς από τις μονάδες ΑΠΕ διεισδύει στο
δίκτυο για κάλυψη της ζήτησης, δηλαδή η διείσδυση ισχύος ΑΠΕ PRESδ ισούται με
τη διαθέσιμη ισχύ από τις μονάδες ΑΠΕ: PRESδ=ΡRES.



Αν PRES > Pd, τότε η διείσδυση ΑΠΕ ισούται με τη ζήτηση, δηλαδή: PRESδ= Ρd.

2. Έλεγχος στάθμης φόρτισης της κάθε συστοιχίας ξεχωριστά bi(j-1) από το
προηγούμενο χρονικό βήμα j-1, όπου με το δείκτη i υποδηλώνεται η κάθε συστοιχία (i
= 1, 2, 3, …). Διακρίνονται οι περιπτώσεις:


PRES < Pd:

Αν υπάρχει επαρκής ενέργεια αποθηκευμένη στις συστοιχίες τότε η ισχύς που
υπολείπεται θα καλυφθεί από τους συσσωρευτές: Pbat = Ρd – ΡRESδ. Η παραγωγή
ισχύος των μονάδων εφεδρείας είναι 0.
Η νέα στάθμη φόρτισης για κάθε συστοιχία θα είναι: bi(j) = bi(j-1) – Pbati· ti όπου Pbati η
ισχύς εκφόρτισης της συστοιχίας i.
Αν δεν υπάρχει επαρκής ενέργεια αποθηκευμένη στις συστοιχίες τότε η παραγωγή
ισχύος των συσσωρευτών θα ανέλθει στο ποσό που μπορούν να δώσουν έως το
κατώτατο επίπεδο φόρτισής τους. Στην περίπτωση αυτή θα είναι:
Pbat = [∑bi(j-1)– bdis·Cbat]/ti
όπου Cbat η συνολική ονομαστική χωρητικότητα των συσσωρευτών, bdis το μέγιστο
βάθος εκφόρτισης και ti η χρονική διάρκεια του βήματος υπολογισμού.
Η ισχύς που υπολείπεται θα καλυφθεί από τις μονάδες εφεδρείας (ντιζελογεννήτριες):
Pth = Ρd – ΡRESδ – Ρbat.
Στην περίπτωση αυτή η αποθήκευση ισχύος Pst είναι μηδενική, όπως επίσης η
διαθέσιμη ισχύς για τη μονάδα ηλεκτρόλυσης Pel και η ισχύς PRESred κατά την οποία θα
χρειαστεί να περιοριστεί η αρχική παραγωγή των μονάδων ΑΠΕ.
Η νέα στάθμη φόρτισης για κάθε συστοιχία θα προκύπτει από το μέγιστο βάθος
εκφόρτισης των συσσωρευτών.


PRES > Pd:

Αν υπάρχει επαρκής χωρητικότητα στις συστοιχίες τότε η περίσσεια ισχύος από τις
ΑΠΕ θα οδηγηθεί προς αποθήκευση: Pst = ΡRES – ΡRESδ. Στην περίπτωση αυτή δεν θα
προκύψει διαθέσιμη ισχύς για τη μονάδα ηλεκτρόλυσης, ενώ, προφανώς, δεν θα
χρειαστεί να περιοριστεί η αρχική παραγωγή ισχύος από τις μονάδες ΑΠΕ.
Η νέα στάθμη φόρτισης για κάθε συστοιχία θα είναι: bi(j) = bi(j-1) + Pst· ti
όπου Psti η ισχύς φόρτισης της συστοιχίας i.
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Αν δεν υπάρχει επαρκής χωρητικότητα στις συστοιχίες για να αποθηκευτεί όλη η
περίσσεια ισχύος από τις μονάδες ΑΠΕ, τότε θα αποθηκευτεί ισχύς έως την πλήρη
φόρτιση των συσσωρευτών. Τούτη υπολογίζεται ως:
Pbat = [Cbat - ∑bi(j-1)]/ti
Σε αυτή την περίπτωση, η ισχύς από τις μονάδες ΑΠΕ που πιθανώς θα προκύψει
διαθέσιμη μετά και την αποθήκευση στους συσσωρευτές θα είναι:
PRESav = ΡRES – ΡRESδ – Ρst.
Αν η μονάδα ηλεκτρόλυσης δύναται να απορροφήσει ισχύ ίση με Pel, τότε ο
περιορισμός της αρχικής διαθέσιμης ισχύος από τις μονάδες ΑΠΕ θα πρέπει είναι:
PRESred = ΡRES – ΡRESδ – Ρst – Ρel.
Η νέα στάθμη φόρτισης για κάθε συστοιχία θα ταυτίζεται με την ονομαστική
χωρητικότητά της.

3.

ΤΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΑ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Οι δυνατότητες μεγιστοποίησης Α.Π.Ε. στα ελληνικά μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά
συστήματα, στα πλαίσια της παρούσης, εξετάζονται μέσα από μία σειρά μελετών σε
χαρακτηριστικά συστήματα μικρού, μεσαίου και μεγάλου μεγέθους. Συγκεκριμένα, τα
προτεινόμενα συστήματα μελετώνται για τα ακόλουθα νησιά:


Καστελόριζο και Άγιος Ευστράτιος (συστήματα πολύ μικρού μεγέθους)



Κάρπαθος – Κάσος και Αστυπάλαια (συστήματα μικρού μεγέθους)



Ρόδος και Σάμος (συστήματα μεσαίου μεγέθους)



Κρήτη (σύστημα μεγάλου μεγέθους).

3.1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Τα βασικά χαρακτηριστικά της ζήτησης ισχύος για τα εξεταζόμενα νησιωτικά συστήματα
παρουσιάζονται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1: Χαρακτηριστικές τιμές ζήτησης ισχύος για τα εξεταζόμενα νησιωτικά
συστήματα.
Κρήτη
Ετήσια ζήτηση
ενέργειας (MWh)

Ρόδος

Σάμος

3.383.20 789.16 168.86
1
8
2

Κάρπαθος
Άγιος
Αστυπάλαια Μεγίστη
– Κάσος
Ευτράτιος

40.877

7.864

3.510

1.593

34,92

11,98

2,44

0,99

0,47

Ετήσια μέγιστη
ισχύς (MW)

722,95 176,40

Ετήσιο κόστος
παραγωγής
(€/kWh)

0,1552

0,1516

0,1628

0,1658

0,3033

0,3393

0,3495

Ετήσιο κόστος
παραγωγής
αιχμής (€/kWh)

0,4231

0,4172

0,1628

0,3373

0,3669

0,3678

0,3682

Έτος αναφοράς

2017

2011

2020

2016

2020

2019

2020
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Για τα συστήματα πολύ μικρού και μικρού μεγέθους (Άγιος Ευστράτιος, Μεγίστη,
Αστυπάλαια) μελετώνται υβριδικοί σταθμοί αιολικών πάρκων, φωτοβολταϊκών σταθμών και
ηλεκτροχημικών συσσωρευτών με μονάδες ηλεκτρόλυσης για παραγωγή υδρογόνου.
Σκοπός των υβριδικών σταθμών σε αυτά τα συστήματα είναι η 100% κάλυψη της ετήσιας
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Για το σύστημα της Ρόδου μελετάται η εισαγωγή
υβριδικού σταθμού με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγωγής ενέργειας. Για τα υπόλοιπα
συστήματα μέσου και μεγάλου μεγέθους, καθώς και για το σύστημα Καρπάθου – Κάσου
μελετώνται υβριδικοί σταθμοί αιολικών πάρκων και αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών, με
σκοπό την παραγωγή εγγυημένης ισχύος κατά τις ώρες αιχμής ζήτησης.
Για τα προτεινόμενα αναστρέψιμα υδροηλεκτρικά χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές του πίνακα 2,
αναφορικά με τα κύρια χαρακτηριστικά μεγέθη τους.
Πίνακας 2: Τιμές για τα χαρακτηριστικά μεγέθη των αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών.
Κρήτη
Υψομετρική διαφορά δεξαμενών (m)
Μήκος σωληνώσεων (m)

480
2.450

Ρόδος Σάμος
145

Κάρπαθος
Αστυπάλαια
– Κάσος

275

465

340

900 1.990

1.450

1.390

Χωρητικότητα άνω δεξαμενής (106.m3)

2,00

4,55

0,86

0,46

0,35

Εγγυημένη ισχύς (MW)

55,0

-

20,0

4,0

-

3.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Οι τιμές για τις βασικές συνιστώσες των προτεινόμενων συστημάτων υπολογίστηκαν
χρησιμοποιώντας υπολογιστικό εργαλείο, το οποίο αναπτύχθηκε με βάση τους αλγόριθμους
λειτουργίας των συστημάτων που παρουσιάστηκαν ανωτέρω [16, 18, 26]. Στον πίνακα 3
παρουσιάζονται οι τιμές για την ονομαστική ισχύ των συνιστωσών των συστημάτων καθώς
και η απαιτούμενη διάμετρος των σωληνώσεων των αναστρέψιμων υδροηλεκτρικών.
Πίνακας 3: Αποτελέσματα διαστασιολόγησης υβριδικών σταθμών.
Κρήτη

Ρόδος Σάμος
175,0

Κάρπαθος
Άγιος
Αστυπάλαια Μεγίστη
– Κάσος
Ευτράτιος

Ισχύς ΑΠ (MW)

66,0

Ισχύς Φ/Β (MW)

-

Ισχύς υδρ/λων (MW)

55,0

113,8

20,0

4,0

3,0

-

-

Ισχύς αντλιών (MW)

58,1

126,7

21,4

4,5

3,5

-

-

Χωρητικότητα
συσσωρευτών (MWh)

-

Ποσοστό ετήσιας
διείσδυσης ΥβΣ (%)

4,72

-

50,86

24,0
-

39,05

4,5

3,6

-

27,95

91,32

0,85

0,85

0,86

0,10

7,20

3,60

89,42

92,73

Παρατηρείται ότι, ειδικά στα συστήματα μικρού και μεσαίου μεγέθους, οι ανωτέρω
διαστασιολογήσεις οδήγησαν σε ετήσια κάλυψη των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια από
40% έως 90%.
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Τα προτεινόμενα συστήματα αξιολογήθηκαν οικονομικά. Η αξιολόγηση των αντίστοιχων
επενδύσεων βασίστηκε σε συγκεκριμένα μοντέλα υπολογισμού αρχικού κόστους έργων και
κόστους λειτουργίας και συντήρησης [27]. Τα αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης
των επενδύσεων παρουσιάζονται στον πίνακα 4.
Πίνακας 4: Παράμετροι και αποτελέσματα της οικονομικής αξιολόγησης των προτεινόμενων
επενδύσεων.
Κρήτη
Αρχικό κόστος (M€)
Τιμή πώλησης
ενέργειας (€/kWh)

Ρόδος

Σάμος

Κάρπαθος
Άγιος
Αστυπάλαια Μεγίστη
– Κάσος
Ευτράτιος

186,500

611,500 85,000

20,560

0,2360

0,2500 0,2035

0,244

17,100

5,700

2,900

0,3000 0,3000

0,3000

Εσωτερικός βαθμός
απόδοσης (%)

45,3

13,73

26,50

23,42

17,83

18,28

17,47

Περίοδος
αποπληρωμής (έτη)

2,11

6,35

3,66

4,18

5,52

3,59

3,85

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε καμία από τις μελετούμενες περιπτώσεις δεν λήφθηκε υπόψη
διαθεσιμότητα επιχορήγησης αρχικού κόστους. Οι τιμές πώλησης της εγγυημένης ενέργειας
από τους υβριδικούς σταθμούς προτείνονται με βάση τον υπολογισμό του ετήσιου κόστους
παραγωγής των υφιστάμενων σταθμών παραγωγής και των μονάδων αιχμής, όπως
προέκυψαν από τις αριθμητικές προσομοιώσεις της ετήσιας λειτουργίας των υφιστάμενων
νησιωτικών συστημάτων. Παρατηρείται ότι όλες οι απαιτούμενες επενδύσεις παρουσιάζουν
εξαιρετικές αποδόσεις, με τιμές πώλησης της εγγυημένης ενέργειας χαμηλότερες είτε του
κόστους παραγωγής των μονάδων αιχμής, είτε ακόμα και του μέσου συνολικού κόστους
παραγωγής των υφιστάμενων συστημάτων. Οι υψηλές αποδόσεις των επενδύσεων είναι
δεδομένες ανεξάρτητα από τη διάθεση οποιουδήποτε είδους επιχορήγησης.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία διερευνώνται οι δυνατότητες μεγιστοποίησης της διείσδυσης Α.Π.Ε.
στα ελληνικά νησιωτικά μη διασυνδεδεμένα ενεργειακά συστήματα. Συγκεκριμένα μελετάται η
εισαγωγή υβριδικών σταθμών διαφόρων μεγεθών και αλγορίθμων λειτουργίας.
Παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των προτεινόμενων συστημάτων σε
χαρακτηριστικά μη διασυνδεδεμένα νησιωτικά συστήματα πολύ μικρού μεγέθους (Άγιος
Ευστράτιος, Μεγίστη), μικρού μεγέθους (Κάσος – Κάρπαθος, Αστυπάλαια), μεσαίου
μεγέθους (Ρόδος, Σάμος) και μεγάλου μεγέθους (Κρήτη).
Η διαστασιολόγηση και η οικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων συστημάτων οδηγεί στη
διατύπωση των ακόλουθων βασικών συμπερασμάτων:


Τα προτεινόμενα συστήματα παραγωγής ηλεκτρικής ισχύος μπορούν να οδηγήσουν σε
ποσοστά κάλυψης των ετήσιων αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια άνω του 90%, ειδικά σε
μικρά συστήματα.



Οι αντίστοιχες απαιτούμενες επενδύσεις εμφανίζουν υψηλές αποδόσεις, ανεξάρτητα
από τη διάθεση επιχορήγησης. Προϋπόθεση αποτελεί η διαμόρφωση της τιμής
πώλησης της εγγυημένης ενέργειας συναρτήσει του υφιστάμενου κόστους παραγωγής
των νησιωτικών συστημάτων ή των μονάδων αιχμής αυτών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ενεργειακό σύστημα στην Ελλάδα, σε σχέση με άλλα ευρωπαϊκά συστήματα, βασίζεται
κατά κύριο λόγο στην καύση άνθρακα, καθώς οι υδρογονάνθρακες και τα στερεά καύσιμα
(λιγνίτης) καλύπτουν περισσότερο από το 80% των ενεργειακών αναγκών της χώρας.
Προκειμένου να τροποποιηθεί η υπάρχουσα κατάσταση γίνονται προσπάθειες προώθησης
της εγκατάστασης και ενσωμάτωσης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
στη χώρα μας. Σε αυτή την κατεύθυνση βρίσκεται η δημιουργία Πράσινων Νησιών με την
εγκατάσταση υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ και διατάξεων αποθήκευσης, η οποία προσφέρει
ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα, όπως αποδεικνύεται στα
υφιστάμενα Πράσινα Νησιά παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα, το νησί Αϊ-Στράτης αναμένεται να αποτελέσει το πρώτο ελληνικό Πράσινο Νησί
στο οποίο θα πραγματοποιηθεί σημαντική διείσδυση ΑΠΕ στο αυτόνομο δίκτυο του
νησιού.Το έργο «Πράσινο Νησί -Αϊ-Στράτης» αποτελεί ερευνητικό - επιδεικτικό έργο, στα
πλαίσια του οποίου θα εφαρμοστούν τεχνολογικά ώριμες αλλά και καινοτόμες τεχνολογίες
ΑΠΕ καθώς και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, προκειμένου οι
ενεργειακές ανάγκες του νησιού να καλύπτονται σε υψηλό ποσοστό από φιλικές προς το
περιβάλλον μορφές ενέργειας. Στο νησί προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων στους
τομείς: ηλεκτροπαραγωγής, μεταφορών, επιδεικτικών σταθερών εφαρμογών, εξοικονόμησης
ενέργειας και κάλυψης θερμικών και ψυκτικών φορτίων στον κτιριακό τομέα με χρήση ΑΠΕ.
Στην παρούσα εργασία θα αναλυθεί το συνδυασμένο σύστημα Θερμικών Ηλιακών
καιΓεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για τη θέρμανση και ψύξη του σχολείου του νησιού και
θα παρουσιαστεί το σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας σε δεξαμενή ζεολίθου.Θα
δοθεί έμφαση στονσχεδιασμό καιστην λειτουργία του συνδυασμένου συστήματος, στα
αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή του καθώς και στον καινοτόμο του χαρακτήρα.
Τέλος, θα γίνει αναφορά στο σύστημα καταγραφής και ελέγχου της λειτουργίαςόλων των
παραπάνω εγκαταστάσεων, που θα έχει ως στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους
και την εξαγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων από τη χρήση τους.
Λέξεις Κλειδιά: Θερμικά Ηλιακά Συστήματα, Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας, ∆εξαμενή
Ζεολίθου, Πράσινα Νησιά, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ – ΑΪ ΣΤΡΑΤΗΣ»

Στην Ελλάδα, κύρια πηγή ενέργειας, για την κάλυψη των θερμικών και ηλεκτρικών της
αναγκών, είναι η καύση του άνθρακα. Μάλιστα, το ποσοστό κάλυψης των ενεργειακών
αναγκών της χώρας από υδρογονάνθρακες και στερεά καύσιμα (λιγνίτης) ξεπερνά το 80%
[1]. Η χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη
σταδιακή απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, τόσο στη χώρα μας όσο και παγκοσμίως.
Ειδικά για την περίπτωση των μικρών απομονωμένων νησιών, η ανάγκη αυτονόμησης από
τα ορυκτά καύσιμα είναι εξέχουσας σημασίας λόγω των ειδικών χαρακτηριστικών τους σε
σχέση με τις περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Συγκεκριμένα, λόγω της απομόνωσης τους, η
ενεργειακή προμήθεια των μικρών νησιών είναι δυσκολότερη και ακριβότερη [2]. Ακολούθως,
η εφαρμογή ΑΠΕ σε αυτά παρουσιάζεται πιο οικονομικά δελεαστική, εφόσον
χρησιμοποιηθούν οι διαθέσιμες για κάθε νησί ανανεώσιμες πηγές ενέργειες [3].
Ο συνδυασμός διαφόρων ΑΠΕ και η δημιουργία Πράσινων Νησιών με την εγκατάσταση
υβριδικών συστημάτων ΑΠΕ και διατάξεων αποθήκευσης, προσφέρει ενεργειακά,
περιβαλλοντικά και οικονομικά πλεονεκτήματα. Στην διεθνή βιβλιογραφία εξετάζονται
πληθώρα παραδειγμάτων Πράσινων Νησιών, με διαφορετικά ποσοστά διείσδυσης ΑΠΕ [2].
Πρωτοπόρος σε αυτή την κατεύθυνση υπήρξε η ∆ανία μετατρέποντας το νησί Samsø σε
100% Πράσινο Νησί από ΑΠΕ [4, 5]. Ενδεικτικά αναφέρονται επιπροσθέτως, κάποια από τα
επόμενα Πράσινα Νησιά που ακολούθησαν, με διάφορα ποσοστά διείσδυσης ΑΠΕ: το νησί
Utsira στη Νορβηγία [4, 6], το νησί Pellworm στη Γερμανία [4, 7], το νησί Rathlin στην
Ιρλανδία [3] και το νησί Reunion στη Γαλλία [3].
Το έργο «Πράσινο Νησί - Αϊ-Στράτης» αποτελεί ερευνητικό-επιδεικτικό έργο, στο οποίο θα
εφαρμοστούν τεχνολογικά ώριμες τεχνολογίες ΑΠΕ καθώς και τεχνολογίες εξοικονόμησης
ενέργειας στον κτιριακό τομέα, προκειμένου οι ενεργειακές ανάγκες του νησιού να
καλύπτονται σε υψηλό ποσοστό από φιλικές προς το περιβάλλον μορφές ενέργειας.
Αναλυτικά, στο νησί προβλέπεται η υλοποίηση παρεμβάσεων στους Τομείς: 1)
ηλεκτροπαραγωγής, 2) μεταφορών, 3) επιδεικτικών σταθερών εφαρμογών κυψέλης
καυσίμου και ηλεκτρικού ψυγείου, 4) κάλυψης θερμικών και ψυκτικών φορτίων στον κτιριακό
τομέα με χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ και 5) εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, με κύριο στόχο
τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την εισαγωγή φιλικών προς το
περιβάλλον τεχνολογιών.
Στην παρούσα εργασία θα εξεταστεί η κάλυψη θερμικών και ψυκτικών φορτίων στον κτιριακό
τομέα με χρήση τεχνολογιών ΑΠΕ του έργου «Πράσινο Νησί – Αϊ-Στράτης». Οι
συγκεκριμένες ΑΠΕ, που θα χρησιμοποιηθούν, είναι τα Θερμικά Ηλιακά Συστήματα (ΘΗΣ)
και οι Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ). Μάλιστα οι παραπάνω ΑΠΕ θα συνδυαστούν
για την κάλυψη των θερμικών και ψυκτικών αναγκών του σχολικού συγκροτήματος του
νησιού, δημιουργώντας έτσι τα δυο ακόλουθα συστήματα ΑΠΕ:
 Συνδυασμένο σύστημα Θερμικών Ηλιακών και Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας.
 Αυτόνομο σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας σε δεξαμενή ζεολίθου.
Στα επόμενα κεφάλαια θα αναλυθούν τα παραπάνω συστήματα, ο σχεδιασμός της
λειτουργίας αυτών καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη από την εφαρμογή τους στο σχολείο
του νησιού.

2.

ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΗΛΙΑΚΩΝ – ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ
ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Στα πλαίσια του έργου «Πράσινο Νησί - Αϊ-Στράτης» πρόκειται να εφαρμοστεί ένα
συνδυασμένο σύστημα Θερμικών Ηλιακών και Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας για τη
θέρμανση και τη ψύξη των δύο κτιρίων του σχολείου, η οποία θα επιτευχθεί με σύστημα
θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας (FanCoilUnits – FCU). Το κτιριακό συγκρότημα του
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σχολείου περιλαμβάνει 2 ισόγεια κτίρια που το μεγαλύτερο τμήμα τους κατασκευάστηκαν
περί τα 1970 και φέρουν κεραμοσκεπή που εδράζεται πάνω σε οριζόντια πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος.
Ο σχεδιασμός του συνδυασμένου συστήματος ΘΗΣ-ΓΑΘ πραγματοποιήθηκε με στόχο την
εφαρμογή καινοτόμων στοιχείων που θα οδηγήσουν στην κάλυψη των αναγκών του
σχολείου βελτιστοποιώντας την απόδοση του συστήματος. Το σύστημα σχεδιάστηκε και
προσαρμόστηκε στις ειδικές ανάγκες του σχολείου, λαμβάνοντας υπόψη τα αρχιτεκτονικά και
τοπογραφικά χαρακτηριστικά του, το προφίλ λειτουργίας του καθώς και τις αναμενόμενες
πιθανές δυσκολίες στη συντήρηση του συστήματος λόγω της δυσχέρειας στην
προσβασιμότητα στο νησί. Επιλέχθηκαν υλικά με υψηλή αντοχή και έγινε προσπάθεια
βελτιστοποίησης της λειτουργίας όλων των επιμέρους στοιχείων (π.χ. αντλίας θερμότητας,
ηλιακού πεδίου) μέσω του κατάλληλου σχεδιασμού για την μεγιστοποίηση της απόδοσής
τους.
Τα επιμέρους στοιχεία του συνδυασμένου συστήματος ΘΗΣ-ΓΑΘ αναλύονται στη συνέχεια.

2.1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΡΜΙΚΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τα κύρια μέρη του συστήματος ΘΗΣ είναι:
 Πεδίο Επίπεδων Ηλιακών Συλλεκτών ολικής επιφάνειας 100m2.
 Θερμοδοχεία Αποθήκευσης.
 Υδραυλικό σύστημα ΘΗΣ.
Το ηλιακό πεδίο που πρόκειται να εγκατασταθεί στο κτιριακό συγκρότημα του νησιού θα
αποτελείται από 100m2 ολικής επιφάνειας επίπεδων ηλιακών συλλεκτών υψηλής απόδοσης.
Οι ηλιακοί συλλέκτες θα φέρουν επιλεκτική απορροφητική επιφάνεια και κάλυμμα υψηλής
καθαρότητας και αντοχής και να φέρουν σήμανση SolarKeyMark. Η τοποθέτησή τους
προβλέπεται να γίνει στις κεκλιμένες κεραμοσκεπές του κτιριακού συγκροτήματος του
σχολείου, όπου θα ενσωματωθούν, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, έτσι ώστε να μην
προσβάλλεται η αισθητική του κτιρίου και του περιβάλλοντος.
Τα θερμοδοχεία αποθήκευσης νερού θέρμανσης που θα εγκατασταθούν θα είναι υψηλών
προδιαγραφών, από υλικά αντοχής σε υψηλές πιέσεις και θερμοκρασίες και θα φέρουν
κατάλληλη μόνωση και προστασία από διάβρωση.
Το υδραυλικό σύστημα θα περιλαμβάνει: Σύστημα σωληνώσεων ηλιακών συλλεκτών με
κατάλληλες μονώσεις, εναλλάκτες, φίλτρα, κυκλοφορητές, βάνες (κανονικής ροής και
αντεπίστροφες), αυτόματα εξαεριστικά, βαλβίδες ασφαλείας, δοχεία διαστολής, κ.α. Όλα τα
μέρη του υδραυλικού συστήματος ΘΗΣ θα είναι κατάλληλα για χρήση σε ηλιακά συστήματα
(τύπου “Solar”), θα αντέχουν στις υψηλές θερμοκρασίες του κυκλώματος και θα είναι
κατάλληλα για χρήση μείγματος γλυκόλης.
Ειδικές τεχνικές προδιαγραφές έχουν θεσπιστεί και για την προστασία του συστήματος ΘΗΣ
από καταστροφές που οφείλονται στις περιβαλλοντολογικές συνθήκες, όπως παγετό,
υπερθέρμανση και στασιμότητα. Συγκεκριμένα, καθώς το νησί είναι ακριτικό και η πρόσβαση
σε αυτό είναι δύσκολη, έχουν προδιαγραφεί ιδιαίτερα αυστηρές προδιαγραφές για την
προστασία του. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, για τη προστασία παγετού και υπερθέρμανσης
του κυκλώματος ΘΗΣ, πρόκειται να γίνει χρήση μείγματος νερού με γλυκόλη, υψηλών
προδιαγραφών και καινοτομικής σύστασης για τα δεδομένα της Ελληνικής αγοράς επίπεδων
ηλιακών συλλεκτών. Το μείγμα γλυκόλης που θα χρησιμοποιηθεί στο κύκλωμα θα έχει κατ’
ελάχιστον τις εξής προδιαγραφές και χαρακτηριστικά:
 Μη τοξικό.
 Σημείο βρασμού μεγαλύτερο από 200°C.
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 Κατάλληλο για την αποφυγή του φαινομένου της θερμικής αποικοδόμησης σε υψηλές
θερμοκρασίες (thermalcracking).
 Αντιπαγωτική προστασία στους -20°C.
 Επαρκή αντιδιαβρωτική προστασία.
Επιπλέον, ως μέτρα προστασίας έχει προβλεφθεί, μεταξύ άλλων νυχτερινή ψύξη κατά την
καλοκαιρινή περίοδο, πρόβλεψη απόρριψης θερμότητας μέσω κατάλληλης συσκευή
απόρριψης, σωστή διαστασιολόγηση του δοχείου διαστολής κ.α.

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Τα κύρια μέρη του συστήματος ΓΑΘ είναι:
 6 κατακόρυφοι γήινοι εναλλάκτες θερμότητας.
 Ενδιάμεσο δίκτυο σωληνώσεων σύνδεσης γεωεναλλακτών με ΓΑΘ.
 ΓΑΘ ισχύος 35kWth.
Η ΓΑΘ θα δεσμεύει ή θα αποδεσμεύει ενέργεια από το έδαφος μέσα από πεδίο
κατακόρυφων γήινων εναλλακτών κλειστού τύπου. Ο γεωεναλλάκτης θα αποτελείται από
γεώτρηση κατάλληλης διαμέτρου και βάθους στον οποίο βυθίζεται σωλήνωση κατάλληλης
διαμέτρου και το κενό ανάμεσά τους θα πληρώνεται με ειδικό υλικό ενεμάτωσης. Για την
συγκεκριμένη εφαρμογή απαιτούνται 6 κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες βάθους 100m έκαστος.
Τα υλικά γεωεναλλακτών είναι τα εξής:
 Σωλήνωση γεωεναλλάκτη: πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) PN16 PE100,
διπλού U με ενσωματωμένο βαρίδι.
 Υλικό ενεμάτωσης κατακόρυφων γεωεναλλακτών: Το υλικό που θα καλύψει το κενό
μεταξύ των σωληνώσεων πολυαιθυλενίου και των τοιχωμάτων της γεώτρησης θα
πρέπει να είναι προπαρασκευασμένο μίγμα κονιάματος υψηλής θερμικής
αγωγιμότητας (enhancedgrouting) με λ>2W/mK.
Η διαδικασία κατασκευής γεωεναλλακτών είναι η εξής:
1. Μεταφορά υλικών κατασκευής στο εργοτάξιο και διάνοιξη γεώτρησης με βάθος 100m.
2. ∆οκιμή στεγανότητας στα 16bar για 2 ώρες, με μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης
1,5bar, πριν την τοποθέτησή των σωληνώσεων εντός της γεώτρησης, για έλεγχο σε
τυχόν φθορές που προέκυψαν κατά τη μεταφορά στο εργοτάξιο.
3. Τοποθέτηση γεωεναλλακτών εντός γεώτρησης με χρήση ανέμης και οδηγών
συγκράτησης σωληνώσεων για διατήρηση σταθερής απόστασης μεταξύ των
ευθύγραμμων σωληνώσεων.
4. ∆οκιμή στεγανότητας στα 16bar για 2 ώρες, με μέγιστη επιτρεπόμενη πτώση πίεσης
1,5bar, μετά την τοποθέτησή των σωληνώσεων εντός της γεώτρησης και πριν την
πλήρωση της γεώτρησης με το ένεμα, για έλεγχο σε τυχόν φθορές που προέκυψαν
κατά την τοποθέτηση των σωληνώσεων εντός της γεώτρησης.
5. ∆ημιουργία ενέματος και πλήρωση της γεώτρησης με το ένεμα με τη χρήση αντλίας
μέσω βοηθητικής σωλήνωσης, ξεκινώντας από τον πυθμένα της γεώτρησης για την
αποφυγή εγκλωβισμού αέρα.
Το ενδιάμεσο δίκτυο σωληνώσεων θα συνδέει τις σωληνώσεις των γεωεαναλλακτών με τη
ΓΑΘ μέσω συλλεκτών (κολλεκτέρ) προσαγωγής-επιστροφής και θα αποτελείται από
σωληνώσεις πολυαιθυλενίου με μέγιστη πίεση λειτουργίας 16barκαι κατάλληλης διαμέτρου
για την αποφυγή μεγάλων απωλειών πίεσης. Το εξωτερικό ενδιάμεσο δίκτυο σωληνώσεων
(εκτός του μηχανοστασίου) θα πρέπει να είναι υπεδαφικό εντός σκάμματος κατάλληλου
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βάθους και πλάτους και θα πληρωθεί με τα κατάλληλα υλικά επίχωσης. Οι συλλέκτες θα
τοποθετηθούν μέσα σε κατάλληλα διαμορφωμένα και προσβάσιμα φρεάτια κλειστού τύπου
που το μέγεθός τους θα επιτρέπει άνετη πρόσβαση για τον έλεγχο ή την πιθανή
αντικατάσταση εξαρτημάτων. Το υλικό των συλλεκτών και τα απαραίτητα υλικά σύνδεσης θα
είναι κατασκευασμένα από ορείχαλκο ή από πολυαιθυλένιο με μέγιστη πίεση λειτουργίας τα
16bar.
Η ΓΑΘ που προδιαγράφεται θα είναι τύπου νερού-νερού και θα διαθέτει κατάλληλο σύστημα
ρύθμισης λειτουργίας ώστε να επιτυγχάνεται ο βέλτιστος βαθμός απόδοσης ανάλογα με τις
διακυμάνσεις των φορτίων του κτιρίου. Επίσης η καινοτομία που εντοπίζεται στη ΓΑΘ στο
συνδυασμένο σύστημα ΘΗΣ-ΓΑΘ είναι η προθέρμανση του νερού εισόδου στη ΓΑΘ από το
ηλιακό πεδίο, η οποία αναμένεται να αυξήσει την απόδοση της.
3.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΖΕΟΛΙΘΟΥ

Τα κύρια μέρη του συστήματος αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας με ζεόλιθο είναι τα εξής:
 Πεδίο Επίπεδων Ηλιακών Συλλεκτών 10m2 ολικής επιφάνειας.
 ∆εξαμενή ζεολίθου.
 Υδραυλικό σύστημα ΘΗΣ.
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πεδίου Ηλιακών συλλεκτών και του υδραυλικού συστήματος
ΘΗΣ είναι ανάλογα με τα αντίστοιχα του συνδυασμένου συστήματος ΘΗΣ-ΓΑΘ για την
θέρμανση και ψύξη του σχολείου. Στο παρόν εδάφιο αναλύονται τα χαρακτηριστικά της
δεξαμενής ζεολίθου, όπως αυτά προέκυψαν ύστερα από επιστημονική μελέτη και έρευνα
εναλλακτικών σεναρίων.
Η δεξαμενή ζεολίθου θα είναι ένα κυλινδρικό δοχείο, το οποίο θα είναι κατάλληλα μονωμένο
και θα έχει ονομαστικό όγκο 1000lt.Το δοχείο θα πληρωθεί χύδην με ξηρό ζεόλιθο, ο οποίος
θα είναι υψηλής περιεκτικότητας σε ορυκτό κλινοπτιλόλιθο και θα αποτελείται από
συγκεκριμένο μέγεθος κόκκων. Αφού αυτό πληρωθεί χύδην με τον ξηρό ζεόλιθο, κατόπιν θα
επιτευχθεί ο κορεσμός του ζεολίθου με νερό (νερό δικτύου). Ως μελλοντική διασφάλιση του
αδιάλειπτου κορεσμού του ζεολίθου με νερό, προβλέπεται να τοποθετηθεί, εντός του δοχείου
και στο άνω μέρος του, ένας ελεγκτής στάθμης ύδατος. Για την ανεμπόδιστη πλήρωση του
δοχείου αποθήκευσης με ζεόλιθο προβλέπεται αυτό να φέρει άνοιγμα (θυρίδα με φλάντζα)
στο άνω μέρος της επιφάνειάς του.
Εντός του δοχείου θα υπάρχουν δύο εναλλάκτες από σωλήνα χάλυβα, όπου έκαστος θα
είναι τοποθετημένος σε σπειροειδή διάταξη. Σημειώνεται ότι μέσω του ενός εναλλάκτη θα
λαμβάνεται η θερμική ενέργεια από το ηλιακό πεδίο, ενώ μέσω του άλλου θα προσδίδεται
αυτή στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου.
Το συγκεκριμένο σύστημα αφ’ ενός έχει ερευνητικό-πειραματικό χαρακτήρα αφ’ ετέρου
σκοπός του είναι η συλλογή μετρήσεων για τη μελέτη των ιδιοτήτων της δεξαμενής ζεολίθου.
Η αποθήκευση της θερμικής ηλιακής ενέργειας σε δεξαμενή ζεολίθου παρουσιάζει ιδιαίτερο
ενδιαφέρον, δεδομένου των ιδιοτήτων που παρουσιάζει ο ζεόλιθος, όπως για παράδειγμα τη
μεγάλη ιοντο-ανταλλακτική του ικανότητα και τη μεγάλη απορροφητική ικανότητα σε νερό.

4.

ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΚΑΙ

ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΟΣ

ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι βασικές λειτουργίες του συνδυασμένου συστήματος ΘΗΣ-ΓΑΘ για τη θέρμανση και ψύξη
του σχολείου φαίνονται στο ενδεικτικό σκαρίφημα (εικόνα 1). Η περιγραφή της λειτουργία
τους παρουσιάζεται ξεχωριστά για τη θέρμανση το χειμώνα και την ψύξη το καλοκαίρι, καθώς
η σειρά προτεραιότητας και το σημείο φόρτισης διαφέρει για χειμώνα και καλοκαίρι.
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Στη λειτουργία θέρμανσης, το σύστημα ΘΗΣ θα αποτελεί την 1ης προτεραιότητας πηγή
θέρμανσης. Στην περίπτωση που το σύστημα ΘΗΣ δεν καλύπτει τις συνολικές ανάγκες του
κτιρίου, η θέρμανση του κτιρίου θα γίνεται από το σύστημα γεωθερμίας και το σύστημα ΘΗΣ
θα υποβοηθάει το σύστημα ΓΑΘ με την κατάλληλη ρύθμιση της θερμοκρασίας εισόδου του
νερού στην αντλίας θερμότητας για την επίτευξη μεγαλύτερου βαθμού απόδοσης της αντλίας
θερμότητας. Στο σημείο αυτό σημειώνεται η καινοτομία του συστήματος όπου η ΓΑΘ
τροφοδοτείται με προθερμασμένο ρευστό από το ηλιακό σύστημα με αποτέλεσμα την
αύξηση του βαθμού απόδοσης COP όπως επίσης και του συνολικού βαθμού απόδοσης του
συνδυασμένου συστήματος.
Το καλοκαίρι (λειτουργία ψύξης) το κεντρικό σύστημα ΘΗΣ θα απομονώνεται από την
σύνδεση με το σχολείο και οι ανάγκες για ψύξη θα καλύπτονται αποκλειστικά από το
σύστημα ΓΑΘ. Το σύστημα ΘΗΣ θα εκτονώνει τη θερμότητα του στα δοχεία αποθήκευσης
ζεστού νερού και θα εφαρμόζονται οι κατάλληλες τεχνικές προστασίας του συστήματος.

Εικόνα 1: Σχηματικό διάγραμμα συνδυασμένου συστήματος ΘΗΣ-ΓΑΘ
Η λειτουργία του αυτόνομου συστήματος αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας σε δεξαμενή
ζεολίθου περιγράφεται ως εξής: Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, το ηλιακό πεδίο (κατ’
ελάχιστον 10m2 επίπεδων ηλιακών συλλεκτών) θα συνδεθεί με δεξαμενή ζεολίθου, τα
χαρακτηριστικά της οποίας δόθηκαν στο αντίστοιχο παραπάνω εδάφιο. Η σύνδεση θα γίνει
σύμφωνα με το ενδεικτικό σκαρίφημα (εικόνα 2). Όπως προκύπτει από αυτό, η δεξαμενή
ζεολίθου θα φορτίζεται από το ηλιακό πεδίο και θα αποδίδει τη συσσωρευμένη θερμότητα σε
ένα FCU, με σκοπό τη θέρμανση του χώρου. Η λειτουργία του συγκεκριμένου συστήματος
αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικά ερευνητικά συμπεράσματα για τη συμπεριφορά του
ζεολίθου. Σημειώνεται θα είναι η πρώτη φορά που θα μελετηθεί το συγκεκριμένο σύστημα.
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Εικόνα 2: Σχηματικό διάγραμμα ηλιακής αποθήκευσης σε δεξαμενή ζεολίθου
Το σύνολο των προαναφερόμενων συστημάτων καθώς και η συνδυασμένη λειτουργία τους,
θα ελέγχονται από σύστημα ελέγχου και καταγραφής, που θα έχει ως στόχο τη
βελτιστοποίηση της λειτουργίας τους και την εξαγωγή ερευνητικών συμπερασμάτων από τη
χρήση τους. Συγκεκριμένα, η λειτουργία, ο έλεγχος και η διαχείριση του συστήματος για
θέρμανση/ψύξη του σχολικού συγκροτήματος με συνδυασμένη λειτουργία ΘΗΣ-ΓΑΘ καθώς
και του συστήματος αποθήκευσης ενέργειας στη δεξαμενή ζεολίθου θα γίνεται μέσω
Προγραμματιζόμενου Λογικού Ελεγκτή (PLC) και Συστήματος Ελέγχου και Μεταφοράς
∆εδομένων (SCADA).
Βάσει κατάλληλου αλγόριθμου το κεντρικό σύστημα εποπτείας, έλεγχου και διαχείρισης θα
καθορίζει τον τρόπο λειτουργίας των συστημάτων του κυκλώματος, με την λογική που αυτή
καθορίζεται παραπάνω στο παρόν κεφάλαιο– π.χ. έλεγχος θερμοκρασιών, λειτουργία
κυκλοφορητών. Επιπρόσθετα θα υπάρχει πρόβλεψη για λειτουργία του συστήματος και
χωρίς το κεντρικό σύστημα εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης (χειροκίνητη λειτουργία).
Η εναλλαγή μεταξύ των διαφορετικών καταστάσεων λειτουργίας του συστήματος, οι χειρισμοί
εκκίνησης-στάσης και η ρύθμιση της πηγής θέρμανσης και ψύξης του σχολικού
συγκροτήματος (θερμικά ηλιακά ή γεωθερμία) θα πραγματοποιούνται με απόλυτα
αυτοματοποιημένο τρόπο, χωρίς την ανάγκη παρέμβασης χειριστή. Στην περίπτωση μη
λειτουργίας του κεντρικού συστήματος εποπτικού ελέγχου και διαχείρισης θα υπάρχει
πλήρης οδηγός λειτουργίας έκτακτης κατάστασης.
Το σύστημα θα διαθέτει δυνατότητα απομακρυσμένης σύνδεσης με τα συστήματα ΘΗΣ-ΓΑΘ
και ηλιακής αποθήκευσης σε δεξαμενή ζεολίθου από οποιοδήποτε σημείο μέσω διαδικτύου.
Σε αυτό περιλαμβάνεται απεικόνιση του SCADA, παραμετροποίηση του συστήματος και
προγραμματισμός των μονάδων εξ’ αποστάσεως. Ο απομακρυσμένος έλεγχος των
συστημάτων έχει εξέχουσα σημασία για το έργο καθώς πρόκειται να εφαρμοστούν
εναλλακτικά σενάρια λειτουργίας και θα εξαχθούν σημαντικά αποτελέσματα από την
επεξεργασία των καταγεγραμμένων δεδομένων. Η συνολική μελέτη του συστήματος ελέγχου
αναμένεται να συμβάλει στην βελτιστοποίηση της απόδοσης των επιμέρους συστημάτων και
στον καλύτερο σχεδιασμό μελλοντικών αντιστοίχων συστημάτων.

3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Με τη συνδυασμένη χρήση ΓΑΘ και ΘΗΣ επιτυγχάνεται η ελάχιστη απαίτηση σε ηλεκτρική
ενέργεια για θέρμανση/ψύξη αλλά και η πλήρης απουσία ορυκτών καυσίμων. Μέρη τόσο του
συστήματος ΘΗΣ, όσο και του συστήματος ΓΑΘ παρουσιάζουν καινοτομικό χαρακτήρα.
Συγκεκριμένα αναφέρεται η προθέρμανση του νερού εισόδου στη ΓΑΘ από το ηλιακό πεδίο,
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η οποία αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της απόδοσης της γεωθερμικής
αντλίας θερμότητας. Επιπλέον θα δοκιμαστούν μη συνηθισμένες τεχνικές προστασίας του
ηλιακού πεδίου από υπερθέρμανση το καλοκαίρι και παγετό το χειμώνα (μείγμα γλυκόλης
υψηλών προδιαγραφών και ειδικές συσκευές απόρριψης θερμότητας) και θα εξεταστούν τα
αποτελέσματα από τη χρήση τους.
Το σύστημα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας σε δεξαμενή ζεολίθου είναι παγκοσμίως
πρωτοποριακό καθ’ όσον δοκιμάζεται για πρώτη φορά η λειτουργία ενός παρομοίου
συστήματος, απαρτιζόμενο από τόσα επιμέρους τεχνολογικά στοιχεία, σε φυσικό περιβάλλον
λειτουργίας (όχι σε εργαστήρια). Μάλιστα, τα αποτελέσματα της έρευνας στην αποθήκευση
ηλιακής θερμικής ενέργειας σε δεξαμενή ζεόλιθου για την θέρμανση/ψύξη κτιρίων, λόγω της
καινοτομίας που παρουσιάζει, θα οδηγήσει με βεβαιότητα σε κατοχύρωση πνευματικών
δικαιωμάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Η βελτιστοποίηση της λειτουργίας των παραπάνω καινοτομικών συστημάτων καθώς και της
ενεργειακής απόδοσης τους θα επιτευχθεί με την καταγραφή, την εποπτεία και τον έλεγχο
των παραμέτρων λειτουργίας τους. Το κατάλληλα σχεδιασμένο σύστημα απομακρυσμένου
ελέγχου και καταγραφής που θα εγκατασταθεί θα δύναται να μεταβάλει τις παραμέτρους
λειτουργίας από απόσταση. Με αυτό τον τρόπο θα επιτυγχάνεται η βέλτιστη λειτουργία του
κάθε συστήματος, θα μειώνονται οι απαιτήσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία του και
θα εξαχθούν σημαντικά συμπεράσματα από την εφαρμογή εναλλακτικών σεναρίων
λειτουργίας.
Καταλήγοντας, η εφαρμογή των παραπάνω δυο συστημάτων αναμένεται να οδηγήσει
επιπροσθέτως στα εξής γενικά οφέλη:
 Στην πρόοδο επί της τρέχουσας τεχνολογικής στάθμισης (state-of-the-art)
 Στη δυνατότητα αξιολόγησης διαφορετικών τεχνολογιών ΑΠΕ
 Στην αύξηση της αποδοχής αυτών των τεχνολογιών από τις τοπικές κοινωνίες
 Στην ανάπτυξη Ελληνικής τεχνογνωσίας και εμπειρίας
 Στην ανάπτυξη και δοκιμή των τεχνολογιών σε πραγματικές συνθήκες

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν το τμήμα «Τεχνολογιών Υδρογόνου» του ΚΑΠΕ,
με υπεύθυνο τμήματος τον ∆ρ. Μ. Ζούλια, που είναι υπεύθυνος για το συντονισμό του έργου
«Πράσινο Νησί – Αϊ-Στράτης». Το έργο πραγματοποιείται στα πλαίσια της πράξης
«Υποστήριξη των πολιτικών και κάλυψη μελλοντικών αναγκών – Πράσινο Νησί», το οποίο
συντονίζεται από το ΚΑΠΕ στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς
(ΕΣΠΑ) 2007 -2013, Άξονας Προτεραιότητας 1 και συγχρηματοδοτείται από την Ελληνική
∆ημοκρατία και την Ευρωπαϊκή Ένωση – Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής ανάπτυξης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετήσει και να σταχυολογήσει τις απόψεις των
ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ)
σχετικά με τη διάδοσή τους στον ελληνικό οικιακό τομέα. Συγκεκριμένα εξετάζονται η
αντίληψή τους σχετικά με την υφιστάμενη και τη μελλοντική κατάσταση για τη διάδοση των
ΓΑΘ, τα εμπόδια διείσδυσης της συγκεκριμένης τεχνολογίας και οι ενέργειες μέσω των
οποίων μπορεί να ενθαρρυνθεί η υιοθέτησή της. Η συλλογή δεδομένων επιτεύχθηκε μέσω
ερωτηματολογίου, κατά τη διάρκεια δύο επιστημονικών ημερίδων (Ιανουάριος και Μάιος
2012), και μέσω ηλεκτρονικής λίστας παραληπτών (Ιούλιος – Αύγουστος 2012).
Τα κύρια εμπόδια διείσδυσης είναι: α) η ελλιπής πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την
τεχνολογία και τα οφέλη των ΓΑΘ, β) η οικονομική ύφεση, γ) η έλλειψη επαρκούς επιδότησης
/ φοροαπαλλαγής για την εγκατάσταση και δ) το κόστος εγκατάστασης. Από την άλλη
πλευρά, οι βασικές ενέργειες που προτείνονται για την άρση των εμποδίων διείσδυσης είναι
οι φοροαπαλλαγές προσαρμοσμένες στις ΓΑΘ, οι δραστηριότητες ενημέρωσης του κοινού
και οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους εγκαταστάτες. Μέσω της παραγοντικής
ανάλυσης τα εμπόδια διείσδυσης μπορούν να ταξινομηθούν ως «Εμπόδια Αγοράς»,
«Εμπόδια Ενημέρωσης», «Ρυθμιστικά Εμπόδια», «Εμπόδια Χωροθέτησης &
Εγκατάστασης» και «Οικονομικά Εμπόδια». Αντιστοίχως, οι ενέργειες που δύνανται να
συμβάλλουν στη διείσδυση της τεχνολογίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως «Δράσεις
Ενημέρωσης», «Οικονομικά Κίνητρα», «Ρυθμιστικό Πλαίσιο» και «Βελτίωση Τεχνολογίας».
Λέξεις Κλειδιά: γεωθερμικές αντλίες θερμότητας, εμπόδια, ελληνικός οικιακός τομέας,
παραγοντική ανάλυση
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΑΘ
Τα ενεργειακά συστήματα που εκμεταλλεύονται την Αβαθή Γεωθερμία και τα οποία είναι
κατάλληλα για τη θέρμανση, την ψύξη και την παροχή ζεστού νερού χρήσης στα κτίρια
(οικίες, ξενοδοχειακές μονάδες, γραφεία, εκθεσιακά κέντρα κλπ.), καθώς και σε άλλους
χώρους (κολυμβητήρια, θερμοκήπια κλπ.), είναι ευρέως γνωστά ως γεωθερμικές αντλίες
θερμότητας (ΓΑΘ).
Η δομή ενός τυπικού συστήματος ΓΑΘ αποτελείται από τρία μέρη: α) τον υπόγειο εναλλάκτη
θερμότητας (γεωεναλλάκτη) ή τις γεωτρήσεις νερού (μία παραγωγική και μία έγχυσης), β) την
υδρόψυκτη αντλία θερμότητας και γ) το σύστημα θέρμανσης / ψύξης εντός του κτιρίου. Αξίζει
να επισημανθεί ότι ως Αβαθής Γεωθερμία, βάσει του υφιστάμενου ελληνικού νομοθετικού
πλαισίου, χαρακτηρίζονται οι γεωλογικοί σχηματισμοί και τα επιφανειακά / υπόγεια ύδατα
που κατέχουν θερμοκρασία ίση ή χαμηλότερη των εικοσιπέντε βαθμών Κελσίου (25 oC)
[1,2,3].
Η λειτουργία ενός τυπικού συστήματος ΓΑΘ έγκειται στο ότι αυτό, κατά την περίοδο της
θέρμανσης, δύναται να προσλαμβάνει θερμότητα από το υπέδαφος μέσω γεωεναλλάκτη ή
μέσω άντλησης νερού από γεώτρηση (πηγάδι κλπ.) και να προσδίδει το απαιτούμενο ποσό
θερμότητας στο εσωτερικό σύστημα θέρμανσης του κτιρίου μέσω της λειτουργίας της
υδρόψυκτης αντλίας θερμότητας. Κατά την περίοδο της ψύξης αντιστρέφεται η
προαναφερθείσα λειτουργία του συστήματος ΓΑΘ.

1.2. ΚΟΣΤΟΣ ΓΑΘ / ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
Σήμερα, στη χώρα μας το κόστος εγκατάστασης των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας
(ΓΑΘ) που χρησιμοποιούν νερό από υδρογεώτρηση (ανοικτού κυκλώματος εφαρμογές)
κυμαίνεται από 500 έως 1200 €/kW (th) [3,4]˙ ενώ για μονάδες που χρησιμοποιούν υπόγειους
εναλλάκτες θερμότητας (κλειστού κυκλώματος εφαρμογές) το αντίστοιχο κόστος είναι από
1000-1800 €/kW (th) [3,4].
Συγκρίνοντας ένα τυπικό σύστημα ΓΑΘ θερμικής ισχύος 20 KW th και ψυκτικής ισχύος 16 KW c
με ένα αντίστοιχο (ισομεγέθες) σύστημα συμβατικής μεθόδου θέρμανσης (μέσω
κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης ή φυσικού αερίου), ψύξης (μέσω κατανάλωσης
ηλεκτρικού ρεύματος από Α/C) και παροχής ζεστού νερού χρήσης (μέσω κατανάλωσης
πετρελαίου θέρμανσης ή φυσικού αερίου ή θερμοσίφωνου) προκύπτει ότι επιτυγχάνεται
ετησίως [3]: α) εξοικονόμηση ισοδύναμης πρωτογενούς ενέργειας της τάξεως του 35-45%, β)
εξοικονόμηση ισοδύναμης ηλεκτρικής ενέργειας τουλάχιστον 55%, γ) εξοικονόμηση
χρημάτων – λόγω της λειτουργίας του – της τάξεως του 60-80% και δ) μείωση εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα άνω των 5 ΤCO2. Αξίζει να επισημανθεί ότι η περίοδος
αποπληρωμής ενός τυπικού συστήματος ΓΑΘ έναντι των αντίστοιχων προαναφερθέντων
συμβατικών συστημάτων επιτυγχάνεται, κατά περίπτωση, από 15 έως 20 μήνες.

1.3. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Η κείμενη νομοθεσία που σ’ αυτήν εμπίπτουν οι ΓΑΘ, πλαισιώνεται από το νόμο 3175/2003
(ειδικότερα άρθρο 2 παρ. 1 και άρθρο 11) και την υπουργική απόφαση
Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 (δημοσιευθείσα στο τεύχος Β και αρ. φύλλου 1249 της
Εφημερίδος της Κυβερνήσεως την 24η Ιουνίου 2009).
Όπως προκύπτει από το ισχύον ελληνικό νομοθετικό πλαίσιο (συνδυασμός του άρθρου 11
του
νόμου
3175/2003,
του
άρθρου
3
της
υπουργικής
απόφασης
Δ9Β,Δ/Φ166/οικ13068/ΓΔΦΠ2488 και του άρθρου 186, εδάφ. Γ, παρ. 14 του νόμου
3852/2010), η καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία για την έκδοση της άδειας εγκατάστασης και
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λειτουργίας ενός συστήματος ΓΑΘ είναι η Περιφέρεια [1,2,5] όπου υπάγεται το κατά
περίπτωση ακίνητο.

1.4. ΑΓΟΡΑ ΓΑΘ
Οι ΓΑΘ είναι διαδεδομένες σ’ ολόκληρη την υφήλιο. Πολλές εφαρμογές ΓΑΘ υπάρχουν αφ’
ενός στην Ευρώπη και, ιδιαίτερα, σε χώρες όπως: Σουηδία, Αυστρία, Ελβετία, Γερμανία,
Ολλανδία, Δανία και Γαλλία [3,4], αφ’ ετέρου σε χώρες εκτός της Ευρώπης όπως: Ηνωμένες
Πολιτείες Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, Ρωσική Δημοκρατία κ.α. Στις χώρες αυτές έχει
αναπτυχθεί και καθιερωθεί η τεχνολογία των συστήματα ΓΑΘ, με κύρια απόρροια να
λειτουργούν αξιόπιστα επί σειρά δεκαετιών.
Στη χώρα μας η αγορά των ΓΑΘ παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη από το έτος 2004 και
έπειτα. Ο ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης των ΓΑΘ εκτιμάται περίπου στο 20% [3] και αυτό
συμβαίνει διότι αυτές μπορούν να εγκατασταθούν σε οποιοδήποτε κτίριο και περιοχή, καθώς
και επειδή έχει θεσπιστεί προσφάτως το αντίστοιχο νομοθετικό πλαίσιο για την εγκατάστασή
τους. Τονίζεται ότι οι προοπτικές για την ανάπτυξη των εφαρμογών των ΓΑΘ στην Ελλάδα
είναι σημαντικές. Σύμφωνα με το «European Geothermal Energy Council (EGEC)», σχετικά
με την προς εγκατάσταση ισχύ και με ορίζοντα το έτος 2020 για τα συστήματα ΓΑΘ στην
Ελλάδα, είναι εφικτός ως στόχος τα 330 MW (th) [6].
Στην Ελλάδα για το έτος 2013 υπήρχαν συνολικά εφαρμογές των 185 MW (th) σε θερμικές
χρήσεις [3]. Συγκεκριμένα, η εγκατεστημένη ισχύς κατανέμεται: σε 84 MW(th) για γεωθερμικές
αντλίες θερμότητας (ΓΑΘ), σε 48 MW (th) για θερμοκήπια και άλλες αγροτικές χρήσεις, σε 40
MW (th) για ιαματικά λουτρά, σε 10 MW (th) για υδατοκαλλιέργειες, σε 1MW(th) για θέρμανση
χώρων (μέσω εκμετάλλευσης του γεωθερμικού δυναμικού), σε 0,5 MW (th) για βιομηχανικές
εφαρμογές και σε 1,5 MW(th) για άλλες χρήσεις [3].

1.5. ΕΜΠΟΔΙΑ & ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΓΑΘ
Υπάρχει πλήθος ερευνών, είτε θεωρητικών είτε εμπειρικών, το οποίο ασχολείται με τους
παράγοντες που εμποδίζουν τη διάδοση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), καθώς
και των μέτρων που μπορούν να ληφθούν με σκοπό την άρση ή των μετριασμό των
εμποδίων αυτών. Μέσα από μελέτη της διαθέσιμης βιβλιογραφίας, τα εμπόδια διείσδυσης
των ΑΠΕ μπορούν να ταξινομηθούν σε έξι γενικές κατηγορίες: α) οικονομικά εμπόδια, β)
τεχνολογικά εμπόδια, γ) εμπόδια θεσμικά, νομοθετικά και πολιτικής, δ) εμπόδια κοινωνικά
και συμπεριφοράς, ε) εμπόδια πληροφόρησης και στ) εμπόδια αγοράς [7,8,9,10,11,12,13,14,
15,16,17,18]. Πολλά από τα εμπόδια μπορούν να ανήκουν σε περισσότερες από μια
κατηγορίες [8,19].
Συγκεκριμένες μελέτες στοχεύουν ειδικά στον κλάδο των ΓΑΘ, όσον αφορά τους παράγοντες
που εμποδίζουν την ανάπτυξη της αγοράς τους, καθώς και τα μέτρα που μπορούν να
ληφθούν. Οι μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί έχουν ως πεδίο μελέτης κυρίως τις Η.Π.Α.
[20,21,22,23,24,25,26] και χώρες της Ευρώπης [27,28,29]. Τα εμπόδια που εντοπίζονται
μέσα από αυτές τις μελέτες μπορεί να είναι:
 Οικονομικά: α) υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης [20,21,22,23,24,25,27,30,31,32], β) μακρά
ή αβέβαιη περίοδος αποπληρωμής [21,25,32], γ) ελλιπείς ή ασαφείς χρηματοδοτικές
επιλογές [23,27,32], δ) η αξία της επένδυσης δεν αντανακλάται στην αξία του ακινήτου [32],
ε) δίλημμα ιδιοκτήτη-ενοικιαστή (ποιος θα αναλάβει την επένδυση) [27].
 Τεχνικά: α) έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την εγκατάσταση και προώθηση των
συστημάτων [21,23,24,27,30,32], β) έλλειψη προτύπων, κατευθυντήριων γραμμών και
τυποποίησης για το σχεδιασμό, την εγκατάσταση και τα δεδομένα αναφοράς [21,24,27,32],
γ) έλλειψη υποδομών για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων ΓΑΘ
[20,23,24,26], δ) περιορισμένος χώρος για την εγκατάσταση στις αστικές περιοχές
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[21,24,25,30] ε) δυσκολία και δαπανηρότητα εγκατάστασης σε περιπτώσεις υπαρχόντων
κτιρίων [21,24]. Η σχετική βιβλιογραφία αναφέρει και άλλα τεχνικά εμπόδια τα οποία είναι
εξειδικευμένα πάνω στην τεχνολογία των συστημάτων ΓΑΘ [20,21,23,24,32].
 Θεσμικά και νομοθετικά: α) ρυθμιστικά εμπόδια και ακατάλληλα ρυθμιστικά πλαίσια [21,22]
[26,28], β) ασαφείς απαιτήσεις για λήψη επιδότησης [27].
 Πληροφόρησης: α) χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης των καταναλωτών, της βιομηχανίας, των
κυβερνητικών φορέων, καθώς και των υπευθύνων για τη χάραξη πολιτικής και τη
δημιουργία ρυθμιστικών πλαισίων, σχετικά με τις ΓΑΘ ή/και τα οφέλη τους [20,21,22,23]
[24,27,30,31,32], β) περιορισμένη διάθεση αντικειμενικών πληροφοριών σχετικά με την
τεχνολογία, το κόστος, τα οφέλη [27,32].
 Αγοράς: α) ύπαρξη ανταγωνισμός με τα ορυκτά καύσιμα [26], β) το κόστος λειτουργίας
εξαρτάται από την τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος [21], γ) δυσκολία πρόσβασης των
καταναλωτών στην τεχνολογία [32].
Από την άλλη πλευρά, οι δράσεις που προτείνονται για την προώθηση των ΓΑΘ είναι:
 Οικονομικές δράσεις: α) δημιουργία χρηματοδοτικών κινήτρων (ευνοϊκά δάνεια,
επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, φοροελαφρύνσεις) [31,33], β) αφαίρεση χρηματοδοτικών
εμποδίων [32], γ) ανάπτυξη χρηματοδοτικών μοντέλων τα οποία να προβλέπουν την
εγκατάσταση των εναλλακτών από δημόσιες επιχειρήσεις κοινής ωφελείας (όπως συμβαίνει
π.χ. για τους στύλους της ηλεκτροδότησης ή τους αγωγούς φυσικού αερίου), έτσι ώστε να
μειώνεται το αρχικό κόστος εγκατάστασης για τον καταναλωτή και να λαμβάνεται υπόψη το
ότι σε μια περίοδο 50 ετών το σύστημα μπορεί να έχει περισσότερους από έναν χρήστες
[20,24,32].
 Δράσεις θεσμικές και πολιτικής: α) κατάλληλο ρυθμιστικό και νομοθετικό πλαίσιο (εταιρείες,
τεχνολογία, εγκατάσταση) [22,29,30,33], β) δημιουργία πλάνου στρατηγικής ανάπτυξης
[33], γ) ύπαρξη ενός αρμόδιου φορέα για τη διεκπεραίωση της συνολικής διαδικασίας
αδειοδότησης [22], δ) χαμηλότερη τιμή ηλεκτρικού ρεύματος για τη κατανάλωσή του από
συστήματα ΓΑΘ [22], ε) συνεργασία μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων [21], στ)
ανάπτυξη συνεργασιών με σκοπό τη δημιουργία νέων επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία
θα μειώσουν το κόστος ανόρυξης γεώτρησης / εκσκαφής ορύγματος [21], ζ) μείωση των
απαραίτητων δικαιολογητικών για αδειόδοτηση στον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό [28].
 Δράσεις τεχνολογίας: α) δημιουργία πιστοποιήσεων, προτύπων και κατευθυντήριων
γραμμών για τους εγκαταστάτες, εξοπλισμού, τους προμηθευτές εξοπλισμού, τους
συντηρητές και τον εξοπλισμό [21,28,33], β) ανάπτυξη και τυποποίηση των συντελεστών
απόδοσης (π.χ. COP, SPF) [24,31], γ) ανάπτυξη έρευνας και τεχνολογίας [24,31], δ)
εκπαίδευση σχεδιαστών, εγκαταστατών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής [21,28,32], ε)
ανάπτυξη υποδομών για το σχεδιασμό και την εγκατάσταση συστημάτων ΓΑΘ [20,24], στ)
συντονισμός μεταξύ εγκαταστατών, σχεδιαστών και λοιπών φορέων, έτσι ώστε να
αναπτυχθούν αποδοτικότερα και οικονομικότερα συστήματα [32], ζ) εγκατάσταση
συστημάτων για ολόκληρες κοινότητες, όχι μόνο για μεμονωμένα κτίρια [21].
 Δράσεις πληροφόρησης: α) προγράμματα ενημέρωσης και πληροφόρησης σχετικά με τις
ΓΑΘ και τα οφέλη τους [21,31,32], β) συλλογή και αξιολόγηση αντικειμενικών δεδομένων
για τα συστήματα ΓΑΘ [20,21,24,32], γ) επιδεικτικές / πιλοτικές εφαρμογές [22], δ)
δημοσίευση οδηγών με βέλτιστες πρακτικές [24], ε) δημιουργία χαρτών με εγκαταστάσεις
ΓΑΘ [24].
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνήσει τα εμπόδια και τις ενέργειες διάδοσης
της τεχνολογίας ΓΑΘ στις ελληνικές κατοικίες, μέσα από τη μελέτη και την αξιολόγηση των
απόψεων των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΓΑΘ.
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ΕΜΠΕΙΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

2.1. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Προκειμένου να συλλεχθούν δεδομένα από τα άτομα που σχετίζονται με τη συγκεκριμένη
τεχνολογία, αναπτύχθηκε ένα ερωτηματολόγιο, το οποίο περιλάμβανε τις ακόλουθες
τέσσερις ενότητες ερωτήσεων: α) στοιχεία ταυτότητας και επαγγελματικής ιδιότητας του
ατόμου, β) αντιλήψεις σχετικά με τη διάδοση της τεχνολογίας των ΓΑΘ, γ) εμπόδια
διείσδυσης της τεχνολογίας και δ) δράσεις για την ενθάρρυνση της υιοθέτησης της
τεχνολογίας.
Η διανομή του ερωτηματολογίου πραγματοποιήθηκε σε δύο επιστημονικές ημερίδες άμεσης
συνάφειας του αντικειμένου του, τις οποίες πραγματοποίησε το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και Εξοικονόμησης (ΚΑΠΕ). Συγκεκριμένα, αυτό διανεμήθηκε κατά τη διάρκεια των
δύο «Local Forums for stakeholders and MAs» του έργου GEO.POWER, τα οποία
πραγματοποιήθηκαν τον Ιανουάριο και το Μάιο του 2012. Επίσης, το ερωτηματολόγιο
διανεμήθηκε ηλεκτρονικά, μέσω ηλεκτρονικής λίστας παραληπτών, σε άτομα και εταιρίες του
κλάδου των ΓΑΘ κατά την περίοδο Ιουλίου – Αυγούστου του 2012. Συνολικά
συγκεντρώθηκαν 181 ερωτηματολόγια, η επεξεργασία των οποίων έγινε με τη χρήση του
στατιστικού πακέτου “SPSS 20”. Η εξαγωγή των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε μέσω
περιγραφικής στατιστικής και παραγοντικής ανάλυσης.

2.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Κατά την 1η ημερίδα συλλέχθηκαν 69 ερωτηματολόγια, κατά τη διάρκεια της 2ης 45
ερωτηματολόγια, ενώ μέσω της ηλεκτρονικής διανομής ελήφθησαν 67 ερωτηματολόγια. Στη
έρευνα συμμετείχαν κυρίως ελεύθεροι επαγγελματίες, στελέχη ιδιωτικών επιχειρήσεων,
καθώς και στελέχη δημοσίων και ερευνητικών φορέων. Όσον αφορά τις ειδικότητες των
ερωτηθέντων, υπήρχε εκπροσώπηση από ένα εύρος ειδικοτήτων των θετικών επιστημών, η
πλειονότητα των οποίων ήταν Μηχανολόγοι Μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
Σχετικά με το αν οι ΓΑΘ έχουν διαδοθεί ως οικιακά συστήματα θέρμανσης / ψύξης στην
Ελλάδα, το 55,3% διαφωνεί. Από την άλλη, σχετικά με το αν τα συστήματα ΓΑΘ στο μέλλον
θα είναι τα επικρατέστερα συστήματα θέρμανσης / ψύξης για κατοικίες στην Ελλάδα, το
45,7% ούτε συμφωνεί, ούτε διαφωνεί, ενώ το ποσοστό αυτών που συμφωνούν είναι 28%. Η
τιμή του στατιστικού διαμέσου για την πρώτη από τις παραπάνω ερωτήσεις είναι ίση με 2,
ενώ για τη δεύτερη είναι 3, κάτι που κάνει εμφανές το ότι ενώ οι ερωτηθέντες δεν θεωρούν
ότι οι ΓΑΘ έχουν διαδοθεί σε ικανοποιητικό βαθμό μέχρι τώρα, είναι πιο αισιόδοξοι σχετικά
με τη μελλοντική τους ανάπτυξη.
Σύμφωνα με την αξιόλογηση των ερωτηθέντων, τα κύρια εμπόδια διείσδυσης των ΓΑΘ ως
οικιακά συστήματα θέρμανσης/ ψύξης είναι: α) η ελλιπής πληροφόρηση του κοινού σχετικά
με την τεχνολογία και τα οφέλη των ΓΑΘ (87,8% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα), β) η
οικονομική ύφεση (84,8% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα), γ) η έλλειψη επαρκούς
επιδότησης / φοροαπαλλαγής για την εγκατάσταση (78,8% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα)
και δ) το κόστος εγκατάστασης (78,8% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα). Στο Διάγραμμα 1
παρουσιάζονται αναλυτικά τα επίπεδα συμφωνίας ή διαφωνίας των ερωτηθέντων για όλα τα
εμπόδια.
Οι βασικές ενέργειες που προτείνονται για την άρση των εμποδίων διείσδυσης είναι οι
φοροαπαλλαγές προσαρμοσμένες στις ΓΑΘ (91,7% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα), οι
δραστηριότητες ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη συγκεκριμένη τεχνολογία και τα οφέλη
της (91,6% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα), οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τους
εγκαταστάτες (91,6% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα), η εγκατάσταση επιδεικτικών μονάδων
σε περισσότερα κρατικά κτίρια (90,5% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα), καθώς και η
νομοθεσία και πολιτικές που να επιταχύνουν τη χρήση ΑΠΕ από τους οικιακούς χρήστες
(90,5% συμφωνεί ή συμφωνεί απόλυτα). Στο Διάγραμμα 2 παρουσιάζονται αναλυτικά τα
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επίπεδα συμφωνίας ή διαφωνίας των ερωτηθέντων σχετικά με όλες τις προτεινόμενες
ενέργειες διάδοσης.

2.3. ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Η παραγοντική ανάλυση είναι μια στατιστική μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για την
περιγραφή της μεταβλητότητας μεταξύ παρατηρούμενων και συσχετιζόμενων μεταβλητών,
εντός του πλαισίου ενός δυνητικά μικρότερου αριθμού μη παρατηρούμενων μεταβλητών οι
οποίοι ονομάζονται παράγοντες. Η παραγοντική ανάλυση πραγματοποιείται μέσω της
εξέτασης του μοτίβου των συσχετίσεων μεταξύ των παρατηρούμενων μεταβλητών. Οι
μεταβλητές οι οποίες παρουσιάζουν υψηλή συσχέτιση (είτε θετική είτε αρνητική) είναι πιθανό
να επηρεάζονται από τους ίδιους παράγοντες, ενώ οι μεταβλητές οι οποίες είναι σχετικά
ασυσχέτιστες είναι πιθανό να επηρεάζονται από διαφορετικούς παράγοντες [34].

Εικόνα 1: Εμπόδια διάδοσης ΓΑΘ

Εικόνα 2: Ενέργειες διάδοσης ΓΑΘ
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Πραγματοποιήθηκε παραγοντική ανάλυση τόσο για τα εμπόδια διείσδυσης των συστημάτων
ΓΑΘ, όσο και για τις ενέργειες που μπορούν να συμβάλουν στη διάδοσή τους. Η μέθοδος
εξαγωγής (extraction method) που χρησιμοποιήθηκε ήταν η Principal component analysis
[35], ενώ ως μέθοδος περιστροφής (rotation method) χρησιμοποιήθηκε η Varimax with
Kaiser Normalization [36]. Για την αντιμετώπιση των τιμών που λείπουν (missing values) η
μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η “exclude cases pairwise”. Για τα μοντέλα που
παρουσιάζονται για τις δυο κατηγορίες μεταβλητών (εμπόδια και ενέργειες) ελέγχθηκε ότι δεν
υπήρχε πρόβλημα πολυσυγγραμμικότητας των δεδομένων (determinant of the R-matrix >
0,00001) και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτουν τα KMO (>0,5) [37] και Bartlett’s
test of sphericity (p<0,05) [38]. Για την ταξινόμηση των μεταβλητών σε παράγοντες, τέθηκε
ως όριο για τα φορτία παραγόντων (factor loadings) να έχουν τιμή μεγαλύτερη του 0,5 ή
μικρότερη του -0,5, ενώ είναι σημαντικό να τονιστεί ότι και στις δυο αναλύσεις η κάθε
μεταβλητή είχε φορτίο παραγόντων εντός των συγκεκριμένων ορίων μόνο σε έναν
παράγοντα.
Μέσω της συγκεκριμένης ανάλυσης, και βάσει των κριτηρίων που περιγράφονται στην
παραπάνω παράγραφο, τα εμπόδια διείσδυσης μπορούν να ταξινομηθούν σε πέντε
παράγοντες: «Εμπόδια Αγοράς», «Εμπόδια Ενημέρωσης», «Ρυθμιστικά Εμπόδια»,
«Εμπόδια Χωροθέτησης & Εγκατάστασης» και «Οικονομικά Εμπόδια». Αντίστοιχα, οι
ενέργειες ανάπτυξης της διείσδυση της τεχνολογίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν ως:
«Δράσεις Ενημέρωσης», «Οικονομικά Κίνητρα», «Ρυθμιστικό Πλαίσιο» και «Βελτίωση
Τεχνολογίας». Η ταξινόμηση των εμποδίων παρουσιάζεται στον Πίνακα 1, ενώ των
ενεργειών διείσδυσης στον Πίνακα 2.
Πίνακας 1: Ταξινόμηση εμποδίων διείσδυσης
ΕΜΠΟΔΙΑ
ΑΓΟΡΑΣ

 Έλλειψη after sales service
 Οι τυπικοί εγκαταστάτες δεν προωθούν την τεχνολογία λόγω μειωμένου
περιθωρίου κέρδους
 Ο κατασκευαστικός
εγκατάστασης

κλάδος

δεν

είναι

εξοικειωμένος

με

τη

διαδικασία

 Η δομή της αγοράς (έλλειψη ανταγωνισμού/ λίγοι εγκαταστάτες) οδηγεί σε
υψηλότερες τιμές σε σχέση με τις συμβατικές τεχνολογίες
 Εξάρτηση από προμηθευτές (το προϊόν μπορεί να μη διαθέτει αξιόπιστες πηγές
προμήθειας, ετοιμοπαράδοτα εξαρτήματα, εργοστασιακή υποστήριξη, σε σχέση
με ένα παραδοσιακό προϊόν)
ΕΜΠΟΔΙΑ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 Ελλιπής ενημέρωση των τυπικών εγκαταστατών/ μηχανικών/ αρχιτεκτόνων κλπ
σχετικά με την τεχνολογία
 Ελλιπής πληροφόρηση του κοινού σχετικά με την τεχνολογία και τα οφέλη των
ΓΑΘ
 Οι τυπικοί εγκαταστάτες δεν προωθούν την τεχνολογία λόγω απροθυμίας ή
έλλειψης χρόνου για επιμόρφωση σχετικά με νέα συστήματα
 Έλλειψη εμπιστοσύνης εκ μέρους των καταναλωτών στην αξιοπιστία και
απόδοση μη γνώριμων τεχνολογιών

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ
ΕΜΠΟΔΙΑ

 Η εθνική νομοθεσία δεν ευνοεί την εγκατάσταση
 Δεν υπάρχει επαρκής επιδότηση/ φοροαπαλλαγές για την εγκατάσταση
 Δυσκολία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης
 Έλλειψη προτύπων και πιστοποίησης εγκαταστατών

ΕΜΠΟΔΙΑ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ

 Απαιτείται εξωτερικός χώρος
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&
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

 Η διαδικασία εγκατάστασης προκαλεί μεγάλη αναστάτωση
 Δυσκολία εφαρμογής σε πυκνοκατοικημένες περιοχές
 Δυσκολία προσαρμογής της κατοικίας (refitting) για το νέο σύστημα θέρμανσης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΕΜΠΟΔΙΑ

 Οικονομική ύφεση
 Κόστος εγκατάστασης
 Οι καταναλωτές έχουν άλλες έγνοιες, οι περισσότερες από τις οποίες έχουν
προτεραιότητα σε σχέση με την ενεργειακή απόδοση/ περιβαλλοντική προστασία
 Περίοδος αποπληρωμής σε σχέση με συμβατικό σύστημα

Πίνακας 2: Ταξινόμηση ενεργειών διείσδυσης
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

 Διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους εγκαταστάτες
 Δραστηριότητες marketing και διαφήμισης από τις εταιρείες
 Δραστηριότητες ενημέρωσης του κοινού από το κράτος σχετικά με τη συγκεκριμένη
τεχνολογία και τα οφέλη της
 Εγκατάσταση επιδεικτικών μονάδων σε περισσότερα κρατικά κτίρια

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΚΙΝΗΤΡΑ

 Επιδότηση για το σύνολο της εγκατάστασης (κράτος & εμπλοκή τραπεζών)
 Διαφορετική τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος όταν χρησιμοποιείται στα συστήματα
αυτά
 Φοροαπαλλαγές προσαρμοσμένες στις ΓΑΘ

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ
ΠΛΑΙΣΙΟ

 Καθορισμός υποχρεωτικών προτύπων από το κράτος για εγκατάσταση, λειτουργία
και διάρκεια ζωής συστήματος
 Πιστοποίηση και έλεγχος των εγκαταστατών
 Νομοθεσία και πολιτικές που να επιταχύνουν τη χρήση ΑΠΕ από τους οικιακούς
χρήστες

ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

 Βελτίωση της συμβατότητας των συστημάτων με τα υπάρχοντα κτίρια και
συστήματα θέρμανσης/ ψύξης
 Πιο φιλικός προς τον χρήστη χειρισμός, ο οποίος να παρέχει και περισσότερες
πληροφορίες
 Κατασκευή πιο ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων

3.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των εμποδίων και των ενεργειών διάδοσης της
τεχνολογίας των ΓΑΘ στον ελληνικό οικιακό τομέα, μέσω των απόψεων των ατόμων που
δραστηριοποιούνται στον σχετικό τομέα. Τα εμπόδια διείσδυσης των συστημάτων ΓΑΘ
ταξινομήθηκαν μέσα από την παραγοντική ανάλυση σε 5 διακριτές κατηγορίες, συγκεκριμένα
στα: «Εμπόδια Αγοράς», «Εμπόδια Ενημέρωσης», «Ρυθμιστικά Εμπόδια», «Εμπόδια
Χωροθέτησης & Εγκατάστασης» και «Οικονομικά Εμπόδια». Η ανάλυση αυτή συμβαδίζει με
τον τρόπο κατηγοριοποίησης των εμποδίων διάδοσης των ΑΠΕ, επιβεβαιώνοντας έτσι τις
προηγούμενες μελέτες [7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18]. Από την άλλη, οι ενέργειες που
απαιτούνται για τη διάδοση των ΓΑΘ ομαδοποιήθηκαν ως ακολούθως: «Δράσεις
Ενημέρωσης», «Οικονομικά Κίνητρα», «Ρυθμιστικό Πλαίσιο» και «Βελτίωση Τεχνολογίας».
Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια διάδοσης της τεχνολογίας των ΓΑΘ διαπιστώθηκε ότι
είναι το υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης της τεχνολογίας σε σχέση με τις συμβατικές
τεχνολογίες οι οποίες κατέχουν το σημαντικότερο τμήμα της αγοράς οικιακής θέρμανσης /
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ψύξης και ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), συμπέρασμα το οποίο συμβαδίζει με τα ευρήματα
προηγουμένων μελετών [20,21,22,23,24,25,27,30,31,32]. Παράλληλα, η οικονομική ύφεση
των τελευταίων ετών, η οποία συμβάλλει στην αδυναμία συγκέντρωσης κεφαλαίων από τους
καταναλωτές, ενισχύει ακόμη περισσότερο το πρόβλημα του υψηλού αρχικού κόστους
εγκατάστασης. Ακόμη ένα υπολογίσιμο εμπόδιο αποτελεί η απουσία χρηματοδοτικών
δυνατοτήτων (επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές κλπ) στην Ελλάδα με σκοπό την ανάπτυξη της
τεχνολογίας των ΓΑΘ, εμπόδιο το οποίο απαντάται και σε άλλες χώρες [23,27,32]. Οι
ενέργειες που προτείνονται προκειμένου να μετριασθούν τα εμπόδια οικονομικής φύσης,
είναι η δημιουργία χρηματοδοτικού σχήματος (κράτος & εμπλοκή τραπεζών) για την
επιδότηση της εγκατάστασης, ανάπτυξη και εδραίωση συστήματος φοροαπαλλαγών
προσαρμοσμένων στις ΓΑΘ και ευνοϊκή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος όταν καταναλώνεται
από τα συστήματα αυτά. Οι ενέργειες αυτές έχουν προταθεί και σε αντίστοιχες έρευνες που
πραγματεύονται τη διάδοση των ΓΑΘ [21,22,31,33].
Όπως διαπιστώθηκε και μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας [20,21,22,23,24,27,30,31,32],
σημαντικά εμπόδια διάδοσης αποδείχθηκαν πως είναι η ελλιπής ενημέρωση των τυπικών
εγκαταστατών/ μηχανικών/ αρχιτεκτόνων κλπ, και η ελλιπής πληροφόρηση του κοινού
σχετικά με την τεχνολογία και τα οφέλη των ΓΑΘ. Οι ενέργειες που μπορούν να
πραγματοποιηθούν με σκοπό την άρση των προαναφερθέντων εμποδίων, οι οποίες
συμφωνούν με τις προτάσεις προγενέστερων ερευνών [21,22,31,32],είναι ο σχεδιασμός
δραστηριοτήτων ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τη συγκεκριμένη τεχνολογία και τα οφέλη
της, η διοργάνωση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τους εγκαταστάτες, καθώς και η
εγκατάσταση επιδεικτικών μονάδων σε περισσότερα κτίρια (δημόσια και ιδιωτικά).
Στην κατηγορία «Εμπόδια Χωροθέτησης & Εγκατάστασης», κυρίαρχο ρόλο έχει το εμπόδιο
που δημιουργεί η δυσκολία εφαρμογής της τεχνολογίας ΓΑΘ σε πυκνοκατοικημένες
περιοχές. Το εμπόδιο αυτό έχει αναγνωρισθεί σε αρκετές ακόμη περιπτώσεις [21,24,25,30].
Ένας τρόπος άρσης αυτού του εμποδίου είναι η κατάλληλη διαμόρφωση του νομοθετικού
πλαισίου, με σκοπό την ανεμπόδιστη εφαρμογή των συστημάτων αυτών σε πυκνά αστικά
δίκτυα.
Τα συστήματα ΓΑΘ έχουν σαφή πλεονεκτήματα σε οικονομικό, ενεργειακό και
περιβαλλοντικό επίπεδο έναντι των αντίστοιχων συμβατικών συστημάτων. Τα υφιστάμενα
εμπόδια που κωλύουν την ανάπτυξή της τεχνολογίας των ΓΑΘ μπορούν να αντιμετωπισθούν
μέσω των κατάλληλων προτεινόμενων ενεργειών και δράσεων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η χειμερινή περίοδος 2012 – 2013 ήταν μία από τις δυσχερέστερες για τα ελληνικά νοικοκυριά
τα οποία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στην αύξηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης του
πετρελαίου θέρμανσης. Ειδικότερα, ο φόρος αυτός αυξήθηκε από τα 0,06/lt στα 0,33€/lt και
εξισώθηκε με τον φόρο του πετρελαίου κίνησης με αποτέλεσμα την μείωση της κατανάλωσης
πετρελαίου θέρμανσης κατά 71%. Επομένως, οι καταναλωτές την περίοδο αυτή
εξαναγκάστηκαν είτε να μειώσουν την θέρμανσή τους είτε να χρησιμοποιήσουν άλλες πιο
φθηνές μορφές καυσίμων, όπως είναι τα καυσόξυλα, οι οποίες είναι όμως πιο ρυπογόνες. Η
καύση αυτή οδήγησε σε μεγάλη αύξηση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε όλες τις ελληνικές
πόλεις και στην εμφάνιση αιθαλομίχλης, όχι μόνο στην Αθήνα και την Θεσσαλονίκη αλλά ακόμα
και σε μικρές κωμοπόλεις.
Στην παρούσα εργασία καταγράφεται αναλυτικά η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην
αλλαγή του τρόπου θέρμανσης καθώς και της όχλησης των κατοίκων του λεκανοπεδίου Αττικής
από την αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση. Η έρευνα πεδίου πραγματοποιήθηκε με τη βοήθεια
ερωτηματολογίου με 64 ερωτήσεις κλειστού τύπου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στις ερωτήσεις
που αφορούσαν την κατάσταση της υγείας και την κοινωνικοοικονομική κατάσταση των
ερωτηθέντων.
Συγκεντρώθηκαν περίπου 500 ερωτηματολόγια, τα οποία συλλέχτηκαν μετά από προσωπικές
συνεντεύξεις σε 10 διαφορετικά μέρη του λεκανοπεδίου Αττικής, σε διαφορετικές μέρες και ώρες,
κατά τον Απρίλιο και Μάιο του 2013. Το δείγμα είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικό αφού τα
χαρακτηριστικά του αντιστοιχούν στους μέσους όρους που προκύπτουν από τα στοιχεία της
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής για την περιοχή των Αθηνών. Όπως προκύπτει από την
επεξεργασία των δεδομένων, το 32% των ερωτηθέντων χρησιμοποίησε λέβητα πετρελαίου ως
τον βασικό τρόπο θέρμανσης, ενώ το 4% δεν θέρμανε καθόλου την κατοικία του. Το 44%
νιώθουν ιδιαίτερα ενοχλημένοι από τα υψηλά ποσοστά αέριας ρύπανσης, γεγονός που τους έχει
οδηγήσει εν μέρη σε αλλαγές στον τρόπο ζωής τους. Αναλυτικότερα τα στοιχεία αυτά, τα οποία
μπορούν να οδηγήσουν σε κατάλληλες πολιτικές αποφάσεις αλλά και στην προώθηση
φτηνότερων και καθαρότερων μορφών ενέργειας για την αποφυγή αναλόγων φαινομένων με τον
προηγούμενο χειμώνα, παρουσιάζονται στην εν λόγω εργασία.
Λέξεις Κλειδιά: Ατμοσφαιρική ρύπανση, Θέρμανση, Όχληση, Οικονομική Κρίση
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1.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή με υψηλό δυναμικό εξοικονόμησης
ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών τεχνολογιών
είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων με
αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη. Συγκεκριμένα, αυτό αναγράφεται και στον
Ν.4122/ 19.02.2013 περί της Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων [1] – Εναρμόνιση με την Οδηγία
2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις [2], ο οποίος
επιβάλλει την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, την ελαχιστοποίηση της ενεργειακής κατανάλωσης σε
υφιστάμενα κτίρια και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ενοίκων.
Τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης είναι ο πιο συνήθης τρόπος θέρμανσης ενός κτιρίου και
ειδικότερα μιας κατοικίας. Επομένως, έχει ιδιαίτερη σημασία η σωστή διαστασιολόγησή τους, η
τακτική συντήρησή τους καθώς και η κατάλληλη θερμική μόνωση των στοιχείων τους. Επίσης, η
χρήση αυτοματισμών, όπως οι θερμοστατικοί διακόπτες και οι χρονοδιακόπτες, εξασφαλίζουν με
χαμηλό κόστος αγοράς σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου [3].
Ωστόσο, λόγω της αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης του πετρελαίου θέρμανσης η
χειμερινή περίοδος 2012 – 2013 ήταν μία από τις δυσχερέστερες για τα ελληνικά νοικοκυριά τα
οποία δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν σε αυτή την αλλαγή. Ειδικότερα, ο φόρος αυτός
αυξήθηκε από τα 0,06€/lt στα 0,33€/lt και εξισώθηκε με τον φόρο του πετρελαίου κίνησης. Το
αποτέλεσμα ήταν η μείωση της κατανάλωσης πετρελαίου θέρμανσης κατά 71% [4]. Οι
καταναλωτές κατά την περίοδο αυτή, εξαναγκάστηκαν τόσο να μειώσουν την θέρμανσή τους
όσο και να χρησιμοποιήσουν σε πολλές περιπτώσεις πιο ρυπογόνες μορφές καυσίμων, όπως
είναι τα καυσόξυλα. Η καύση αυτή είχε ως συνέπεια την πολύ μεγάλη αύξηση της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης σε όλες τις ελληνικές πόλεις και την εμφάνιση αιθαλομίχλης ακόμα και στις πιο μικρές
πόλεις, εκτός από την Αθήνα και την Θεσσαλονίκη [5].
Εκτός των άλλων, η αυξημένη ρύπανση είχε και μεγάλες επιπτώσεις στην καθημερινότητα των
κατοίκων της Ελλάδας, όπως ο περιορισμός των δραστηριοτήτων σε ανοιχτούς χώρους κατά τις
ώρες της όχλησης. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση του τρόπου θέρμανσης
των κατοίκων της Αττικής ως παράγοντας της οικονομικής τους κατάστασης. Στην εργασία
καταγράφονται, με την χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου, οι απόψεις των κατοίκων της
περιοχής μελέτης για το θέμα της θέρμανσης των κατοικιών τους καθώς και οι προτάσεις τους
για το ζήτημα αυτό.

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η έρευνα διεξήχθη με την χρήση κατάλληλου ερωτηματολογίου και απευθύνθηκε σε άτομα,
ηλικίας από 18 έως 79 ετών, που έχουν μόνιμη κατοικία την περιφερειακή ενότητα της Αττικής.
Αρχικά καταρτίστηκε ένα πιλοτικό ερωτηματολόγιο, το οποίο συμπληρώθηκε από 20 άτομα, και
με βάση τις παρατηρήσεις τους σχεδιάστηκε το τελικό ερωτηματολόγιο της έρευνας.
Το τελικό ερωτηματολόγιο περιλαμβάνει εξήντα τέσσερις (64) ερωτήσεις κλειστού τύπου σε 4
μέρη: το πρώτο αφορά τον τρόπο θέρμανσης των ερωτηθέντων, το δεύτερο την όχληση από την
ατμοσφαιρική ρύπανση, το τρίτο τις απόψεις για οικονομικά στοιχεία και το τέταρτο τα
προσωπικά δεδομένα των ερωτηθέντων, τις απόψεις τους για την κατάσταση της υγείας τους και
τις καπνιστικές τους συνήθειες. Ωστόσο, στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται μόνο τα
δεδομένα που αφορούν τον τρόπο θέρμανσης και εσωτερικής άνεσης των κατοίκων.
Συνολικά συγκεντρώθηκαν 504 ερωτηματολόγια τα οποία συμπληρώθηκαν μετά από
προσωπικές συνεντεύξεις σε 10 διαφορετικά μέρη του λεκανοπεδίου της Αττικής, κατά τον
Απρίλιο και Μάιο του 2013, σε διαφορετικές μέρες και ώρες. Από το σύνολο των 504
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ερωτηματολογίων, τα 445 ερωτηματολόγια θεωρήθηκαν έγκυρα. Η χρονική περίοδος επιλέχθηκε
έτσι ώστε να μην υπάρχει η άμεση επίδραση των φαινομένων. Η επιλογή του δείγματος έγινε
κατά τέτοιον τρόπο ώστε το δείγμα να θεωρείται αντιπροσωπευτικό, δηλαδή να εκφράζει τα
χαρακτηριστικά του πληθυσμού από τον οποίο προέρχεται. Η κατανομή του φύλλου, της ηλικίας
καθώς και της απασχόλησής τους είναι σύμφωνες με τα δεδομένα της Ελληνικής Στατιστικής
Αρχής του 2011 [6].

3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

3.1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ
Αναλυτικά, το δείγμα αποτελείται από 52% άντρες και 48% γυναίκες. Το 44% το δείγματος είναι
άγαμοι και το 49% έγγαμοι, με το 28% του συνόλου να έχει 2 παιδιά και το 51% να μην έχει
κανένα παιδί. Σχετικά με το επίπεδο μόρφωσης του δείγματος, παρατηρείται μια σχετική
ομοιομορφία ανάμεσα στους κατοίκους. Το 26% έχει πτυχίο ΑΕΙ, το 22% πτυχίο ΤΕΙ ή ΙΕΚ και
23% είναι απόφοιτοι λυκείου. Ανάλογα είναι και τα ποσοστά στο εργασιακό αντικείμενο. Το 24%
είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, το 29% ιδιωτικοί υπάλληλοι και το 22% δημόσιοι υπάλληλοι. Από
αυτούς μόνιμοι στην εργασία τους δηλώνουν μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι, ενώ το μεγαλύτερο
ποσοστό είναι με σύμβαση ορισμένου χρόνου (27%) και υπάρχει και ένα 17% που δηλώνει πως
είναι άνεργοι. Αν και αυτό το ποσοστό είναι αρκετά χαμηλότερο από το μέσο ετήσιο ποσοστό
ανεργίας για την ίδια περίοδο (27,5%) με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παραμένει αρκετά
υψηλό.
Φαίνεται καθαρά ότι η κρίση έχει μεγάλη επίπτωση στους πολίτες, αφού το 43% του δείγματος
διαθέτει ετήσιο εισόδημα κάτω από 15000 € (εικόνα 1).

Εικόνα 1: Η κατανομή τους ετήσιου εισοδήματος του δείγματος.

3.2. ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Παρά τις χαμηλές θερμοκρασίες του χειμώνα 2012 – 2013 [7] αλλά και δεδομένης της δύσκολης
οικονομικής συγκυρίας και της ανόδου της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης, πολλοί κάτοικοι του
λεκανοπέδιου Αττικής αναζήτησαν εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης αντί του συμβατικού με τη
χρήση καυστήρα πετρελαίου. Ο λόγος ήταν πως στις στις 15 Οκτωβρίου 2012 εξισώθηκε ο
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ειδικός φόρος κατανάλωσης μεταξύ του πετρελαίου θέρμανσης και του πετρελαίου κίνησης στην
τιμή του 0,33€/lt. Δηλαδή, αυξήθηκε η λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά 30% (από το
1€/lt στο 1,3€/lt) και μειώθηκε η λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης κατά περίπου 0,08€/lt έως
0,10€/lt [8].
Λόγω αυτής της αύξησης της τιμής, το 49% του δείγματος αποφάσισε να μην εφοδιαστεί με
πετρέλαιο, ενώ το 39% αποφάσισε να αλλάξει σύστημα θέρμανσης. Όμως η ποσότητα που
εφοδιάστηκε το 45% ήταν πολύ μικρότερη και το 31% λίγο μικρότερη σε σύγκριση με τα
παλαιότερα έτη. Δηλαδή, πάνω από το 70% προμηθεύτηκε μικρότερη ποσότητα πετρελαίου, με
το 27% να μην είναι δική του επιλογή η χρήση του υφιστάμενου συστήματος θέρμανσης αλλά
των υπόλοιπων ενοίκων.
Επομένως, οι πολίτες αναγκάστηκαν να μην θερμάνουν επαρκώς την κατοικία τους (εικόνα 2).
Συγκεκριμένα, μόνο το 43% χρησιμοποίησε το σύστημα θέρμανσης για να θερμάνει ολόκληρη
την κατοικία, το 30% δήλωσε πως θέρμανε μόνο ορισμένους χώρους εκ των οποίων το 11%
μόνο τα υπνοδωμάτια.

Εικόνα 2: Επιλογή των ωρών θέρμανσης του δείγματος.

Εικόνα 3: Επιλογή του συστήματος θέρμανσης του δείγματος.
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Οι περισσότεροι κάτοικοι του δείγματος προτίμησαν την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος (38%) αντί
πετρελαίου (32%) και μόνο το 6% διαθέτει σύστημα θέρμανσης με τη χρήση Φ.Α, παρά τις
συνεχόμενες επιδοτήσεις για το σκοπό αυτό. Από το σύνολο του δείγματος το 20% κατέφυγε σε
άλλες μεθόδους θέρμανσης ενώ υπήρχε και ένα σημαντικό ποσοστό, της τάξης του 4%, που δεν
θέρμανε καθόλου τον χώρο της κατοικίας του (εικόνα 3).
Δηλαδή, φαίνεται πως η κρίση και οι ακολουθούμενες πολιτικές οδήγησαν τους πολίτες σε πολύ
μεγάλο περιορισμό της θέρμανσης με αποτέλεσμα ένα στα 25 νοικοκυριά να μη θερμάνει
καθόλου την κατοικία τους.
Τέλος, από το δείγμα, το 71% διαθέτει αυτόνομη θέρμανση, ενώ μόνο το 29% κεντρικό σύστημα,
δηλαδή όσο περίπου το ποσοστό που χρησιμοποιεί για την θέρμανση της κατοικίας το
πετρέλαιο. Παρόλα αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (56%) θα προτιμούσε να
χρησιμοποιεί σύστημα θέρμανσης με ξυλεία αντί κάποιου άλλου.
Όσον αφορά το 20% του δείγματος που χρησιμοποίησε άλλες μεθόδους θέρμανσης με ξυλεία,
όπως το τζάκι, προτίμησε να χρησιμοποιήσει κατά 56% νόμιμη ξυλεία και είναι έντονα κατά της
παράνομης υλοτομίας. Όμως, έντονη εντύπωση προκαλεί το γεγονός πως το 4%
χρησιμοποίησε κατά τον χειμώνα 2012 απορρίμματα για τη θέρμανσή του.

3.3. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
Η ύπαρξη των κτιρίων, είτε αυτά είναι χώροι διαβίωσης ή χώροι εργασίας, έχει ως στόχο να
υποβοηθήσει την ανθρώπινη δραστηριότητα, καθώς και να παρέχει προστασία από τις
εξωτερικές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, συχνά στο εσωτερικό των κτιρίων εμφανίζονται
προβλήματα όσον αφορά στις θερμικές συνθήκες που επικρατούν. Τα αποτελέσματα του
προβλήματος έχουν άμεσο αντίκτυπο τόσο στις συνθήκες άνετης διαβίωσης μέσα στα κτίρια όσο
και στην υγεία των ενοίκων τους [9]. Καθίσταται λοιπόν προφανές ότι η εμφάνιση φαινομένων
θερμικής δυσαρέσκειας των χρηστών των κτιρίων είναι εξ ορισμού αντίθετη με τον λόγο
ύπαρξης τους. Εκτός αυτού, εισάγοντας τον παράγοντα κόστους, η πολυπλοκότητα και το βάθος
των προβλημάτων που σχετίζονται με τη θερμική άνεση αυξάνεται αφού και τα κτίρια αποτελούν
επενδύσεις εντάσεως κεφαλαίου, με υψηλό αρχικό κόστος και με μεγάλη διάρκεια ζωής [10].
Με βάση την υφιστάμενη έρευνα φαίνεται πως παρά την οικονομική κρίση οι κάτοικοι του
λεκανοπεδίου Αττικής θεωρούν ότι η θερμική άνεση είναι βασική ανθρώπινη ανάγκη. Ειδικότερα,
το 54% θεωρεί πως είναι βασική ανάγκη να είναι σταθερή η θερμοκρασία στην κατοικία τους
στους 18°C-20° όλη τη διάρκεια του χειμώνα, ενώ μόνο το 6% δεν το θεωρεί σκόπιμο.
Ακριβώς, για το σκοπό αυτό τέθηκε η ερώτηση σχετικά με την επιθυμητή θερμοκρασία θερμικής
άνεσης στους χρήστες των κτιρίων του δείγματος, ώστε να γίνει και κατανοητή η ένταση της
έλλειψης θέρμανσης ή της μείωσης της διάρκειάς της. Όπως φαίνεται και από την εικόνα 4, το
μεγαλύτερο ποσοστό του δείγματος (38%) θα προτιμούσε να έχει εντός της κατοικίας του 200C
σταθερή θερμοκρασία κατά την διάρκεια του χειμώνα και το 9% άνω των 250C. Ωστόσο, υπάρχει
και ένα 15% το οποίο πιστεύει πως η βέλτιστη θερμοκρασία είναι κάτω από 180C. Τα
παραπάνω αποτελέσματα δείχνουν ότι η θερμική άνεση είναι υποκειμενική, αλλά η μεγάλη
πλειοψηφία του δείγματος θεωρεί ιδανική την θερμοκρασία 18-220C.
Αλλά λόγω της κρίσης και παρά την προηγούμενη άποψη, το 22% του δείγματος ένιωσε έντονο
κρύο εντός της οικίας του και το 44% λίγο κρύο. Να τονιστεί ότι μόνο το 35% είχε συνθήκες
θερμικής άνεσης μέσα στην οικία του. Δηλαδή πάνω από το 60% του πληθυσμού δεν ένιωθε
άνετα μέσα στο σπίτι του και αυτό είναι έντονο χαρακτηριστικό της ενεργειακής φτώχειας που
βιώνει η Ελλάδα. Οι συνέπειες της ενεργειακής ένδειας είναι ποίκιλες και αφορούν κυρίως την
έλλειψη θέρμανσης, η οποία πλήττει τις συνθήκες υγιεινής, την υγεία και συχνά οδηγεί σε
αύξηση της θνησιμότητας, υπερχρέωση, κοινωνική και γεωγραφική απομόνωση [11].
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Εικόνα 4: Θερμοκρασίες στις οποίες αισθάνονται «άνετα» το δείγμα.
Όμως, το ζήτημα της θερμικής άνεσης και γενικότερα του εσωκλίματος εξαρτάται από τον
ανθρώπινο παράγοντα. Η χρήση του κτιρίου από τους κατοίκους του, μπορεί να οδηγήσει είτε
σε βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος είτε σε υποβάθμισή του. Στην αξιολόγηση του
εσωκλίματος και ιδιαίτερα όσον αφορά στις συνθήκες άνεσης, υποκειμενικά κριτήρια
επηρεάζουν το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Οποιαδήποτε μελέτη γύρω από το εσωτερικό
περιβάλλον ενός κτιρίου πρέπει να λαμβάνει υπόψη της τους χρήστες, οι οποίοι
αντιλαμβάνονται διαφορετικά ο καθένας το εσωκλίμα [12]. Επομένως το ζήτημα της θερμικής
άνεσης λαμβάνει και την ανθρώπινη συνιστώσα, ως προς την αξιολόγηση και τη λύση, με ότι
αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ευκολία ή δυσκολία αντιμετώπισής του [13].

3.4. ΑΠΟΨΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ένα άλλο κομμάτι της έρευνας αφορά την άποψη των κατοίκων της Αττικής σχετικά με την
τελική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης ανά λίτρο. Όπως φαίνεται από την εικόνα 5, υπάρχει μία
έντονη διαφοροποίηση στις απαντήσεις. Ωστόσο, αυτό είναι λογικό καθώς το δείγμα είναι
αντιπροσωπευτικό και αφορά όλα τα οικονομικά στρώματα.
Αναλυτικά, περίπου το 25% πιστεύει πως η τελική τιμή θα πρέπει να είναι στο 1/3 της τιμής του
2012 (εικόνα 5). Το 59% πιστεύει πως η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης θα πρέπει να είναι
μεταξύ 0,50€ και 1,00€. Δηλαδή, πως θα έπρεπε να μειωθεί η φορολογία στο πετρέλαιο
θέρμανσης αφού η θέρμανση αποτελεί απαραίτητο κοινωνικό αγαθό [14]. Επομένως, το
μεγαλύτερο κομμάτι του δείγματος απορρίπτει την λογική της ελεύθερης αγοράς στην
διαμόρφωση των τιμών και του φόρου στα καύσιμα και συμφωνεί να είναι δωρεάν όχι μόνο σε
ευπαθείς ομάδες αλλά και σε όλον τον πληθυσμό. Παρόλα αυτά το 3%, δηλαδή ελάχιστοι
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κάτοικοι των Αθηνών, δήλωσε πως η τιμή του πετρελαίου πρέπει να είναι ανώτερη του 1,00€ για
μία πραγματική τιμή γύρω στο 1,30€.

Εικόνα 5: Προτεινόμενες τιμές πετρελαίου θέρμανσης των κατοίκων του δείγματος.
Το παραπάνω είναι σύμφωνο με το ότι το 42% απάντησε ότι θέλει να ξοδεύει μέχρι 50€/μήνα για
την θέρμανση της κατοικίας του. Ένα ποσοστό 41% θεωρεί ως θεμιτό έξοδο τα 51-100€/μήνα
και το 13% παραπάνω από 100€/μήνα.
Η πλειοψηφία δεν συμμερίζεται την άποψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Κλιματικής
Αλλαγής ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης έγινε για την πάταξη του
λαθρεμπορίου (μόνο το 43% συμφωνεί) και θεωρεί ότι αυτό έγινε για την αύξηση των κρατικών
εσόδων (62%).
Δεδομένου όμως του αποτελέσματος, ότι μόνο το 35% του δείγματος ζέστανε επαρκώς το σπίτι
του, είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο ότι το 42% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι η αύξηση της τιμής του
πετρελαίου θέρμανσης έγινε με στόχο την εξαθλίωση του λαού.
Τέλος, στην ερώτηση «θεωρείτε ότι κάνατε σπατάλη στη χρήση καυσίμου πριν την οικονομική
κρίση και μετά;», το 49% πιστεύει πως στο σύνολο τους οι πολίτες κατανάλωναν περισσότερο
από το «χρήσιμο» για τη θέρμανση τους ενώ οι ίδιοι ήταν συνετοί (47%) ή έκαναν ελάχιστη
σπάταλη (43%). Βέβαια θεωρούν ότι η ραγδαία αύξηση της τιμής του πετρελαίου μείωσε κατά
77% την σπατάλη στα καύσιμα για θέρμανση.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην εργασία αυτή έγινε μια προσπάθεια να καταγραφούν οι απόψεις των κατοίκων του
λεκανοπεδίου της Αττικής μετά το πέρας του χειμώνα 2012-2013 που όχι μόνο ήταν από τους
δυσχερέστερούς αλλά αυξήθηκε σημαντικά και η τιμή των καυσίμων για θέρμανση. Το γεγονός
αυτό είχε ως αποτέλεσμα κυρίως την επιλεκτική θέρμανση των χώρων της κατοικίας, την αλλαγή
του τρόπου θέρμανσης και την στροφή στα θέρμανση ξυλείας, όπως τα τζάκια. Εκτός αυτού,
μεγάλο ποσοστό δήλωσε πως δήλωσε ότι κρύωσε στην κατοικία του κατά την περίοδο αυτή.
Από την οικονομική σκοπιά, η άποψη των ερωτηθέντων σχετικά με την τιμή του πετρελαίου
θέρμανσης είναι πως θα πρέπει να χαμηλότερη από 1,00€/lt και να μην δαπανούν πάνω από
50,00€/lt μήνα του χειμώνα για θέρμανση της κατοικίας τους. Δηλαδή, θεωρεί η θέρμανση είναι
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βασικό αγαθό. Επομένως, απορρίπτει τη λογική της ελεύθερης αγοράς στην διαμόρφωση των
τιμών και του φόρου στα καύσιμα.
Παράλληλα, συμφωνεί με το να είναι δωρεάν όχι μόνο σε ευπαθείς ομάδες αλλά και σε όλον τον
πληθυσμό και προτείνει τη δραστική μείωση της τιμής των καυσίμων για να λυθεί το πρόβλημα
της θέρμανσης και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
Σε γενικές γραμμές το αποτέλεσμα της έρευνας είναι η υιοθέτηση μιας πιο φιλικής και κοινωνικής
πολιτικής που να δίνει τη δυνατότητα σε όλο τον πληθυσμό να έχει ανεκτές ή βέλτιστες συνθήκες
θερμοκρασίας στις κατοικίες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για την Ευρώπη, σταθμός για την ενέργεια είναι το 2020, καθώς ο στόχος 20-20-20 ακόμη και αν
δεν επιτευχθεί, θα έχουν τεθεί τα θεμέλια για μια μεγάλη στροφή στην εξοικονόμηση ενέργειας
και ευρεία χρήση ΑΠΕ. Ήδη, ο σχεδιασμός για το 2030 αυξάνει τα ποσοστά εξοικονόμησης
ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ, στο 30%. Σχετικά με την χώρα μας, η κάλυψη των ενεργειακών
αναγκών βασίζεται μέχρι τώρα στα ορυκτά καύσιμα, εν μέρει στα υδροηλεκτρικά και λιγότερο
στις ΑΠΕ (κυρίως στα αιολικά και φωτοβολταϊκά). Στα επόμενα χρόνια πρέπει να σχεδιαστεί
πρόγραμμα μέχρι το 2050 για την ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας μας από τα εισαγόμενα
καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και ελαχιστοποίηση χρήσης του λιγνίτη. Προτείνονται τρόποι
εξοικονόμησης ενέργειας και ευρεία χρήση των συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας
(θερμικών ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών). Με την ευρεία χρήση ηλιακών συσκευών,
μπορεί να καταστεί η χώρα μας πρώτη στον κόσμο στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας,
όπως πρωτοστατούσε στην Ευρώπη μέχρι το 1990 στην κατασκευή, εγκατάσταση και εξαγωγή
θερμικών ηλιακών συλλεκτών. Στην εργασία μελετάται η μέγιστη δυνατή εφαρμογή θερμικών
ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών στην Ελλάδα και τα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν. Η ευρεία χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας προτείνεται
με την προϋπόθεση της εφαρμογής τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και τα αποτελέσματα
συγκρίνονται με τα πιθανά οφέλη από την αξιοποίηση των εκτιμώμενων εθνικών κοιτασμάτων
πετρελαίου και φυσικού αερίου. Τέλος, αναφέρονται τα συστήματα ηλιακής ενέργειας που
αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας, με προοπτική την συμβολή τους στην ευρεία
εφαρμογή της ηλιακής ενέργειας και στην ανάπτυξη της χώρας.
Λέξεις Κλειδιά: ΑΠΕ, Εξοικονόμηση ενέργειας, Θερμικοί συλλέκτες, Φωτοβολταϊκά
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1.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Στην πορεία προς το 2050, εκτιμάται ότι η παγκόσμια ενεργειακή ζήτηση θα αυξηθεί πάνω από
50%, οι συμβατικές ενεργειακές πηγές θα κοστίζουν ακριβότερα και η μείωση του ρυθμού
κατανάλωσής τους θα αντισταθμίζεται με την αύξηση της αξιοποίησης των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ). Για την Ευρώπη, σταθμός για την ενέργεια είναι το 2020, καθώς ο ενεργειακός
στόχος 20-20-20, ακόμη και αν δεν επιτευχθεί, θα έχουν τεθεί τα θεμέλια για μια μεγάλη στροφή
στην εξοικονόμηση ενέργειας και ευρεία χρήση ΑΠΕ. Ήδη, ο σχεδιασμός για το 2030 αυξάνει τα
ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας και εφαρμογής ΑΠΕ στο 30%. Σχετικά με την χώρα μας, η
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών βασίζεται μέχρι τώρα στα ορυκτά καύσιμα, εν μέρει στα
υδροηλεκτρικά και λιγότερο στις ΑΠΕ (κυρίως στα αιολικά και φωτοβολταϊκά). Ο μέχρι τώρα
ενεργειακός σχεδιασμός για τα επόμενα χρόνια είναι περιορισμένος και άτολμος. Στα επόμενα
χρόνια πρέπει να σχεδιαστεί πρόγραμμα μέχρι το 2050 για ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας
από τα εισαγόμενα καύσιμα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και ελαχιστοποίηση χρήσης του λιγνίτη.
Στην προοπτική αυτή, προτείνεται η εξοικονόμηση ενέργειας και η ευρεία εφαρμογή των
συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας (θερμικών ηλιακών συλλεκτών και φβ). Με ένα
πρόγραμμα εκτεταμένης χρήσης ηλιακών συσκευών, μπορεί να καταστεί η χώρα μας πρώτη
στον κόσμο στην αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας, όπως πρωτοστατούσε στην Ευρώπη μέχρι
το 1990 στην κατασκευή, εγκατάσταση και εξαγωγή θερμικών ηλιακών συλλεκτών.
Προτεραιότητα στην ευρεία χρήση των συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας έχει η
εφαρμογή των θερμικών ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ)
στις κατοικίες, όπου σήμερα μόνο το 1/3 των κατοικιών έχουν ηλιακό σύστημα. Τα περιθώρια για
την πλήρη κάλυψη του συνόλου των κατοικιών σε ΖΝΧ με θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες είναι
μεγάλα και επιπλέον πρέπει να επεκταθεί στα ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικά κέντρα και
βιομηχανίες. Όσον αφορά τα φβ, μέχρι τώρα καλύφτηκε ο ενεργειακός στόχος που τέθηκε για το
2020 και φαίνεται πως χωρίς τα κίνητρα των προηγούμενων χρόνων, το net metering δεν
μπορεί να βοηθήσει πολύ στην ευρεία χρήση τους στον οικιακό τομέα. Αν όμως παρά την
δυσκολία αυτή γίνει εγκατάσταση φβ στις περισσότερες κατοικίες της χώρας (στην περίπτωση
αυτή σε συνδυασμό με συσσωρευτές για την βέλτιστη διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας),
μπορεί να καλυφθεί ένα μεγάλο ποσοστό της ηλεκτρικής ζήτησης.
Η εργασία είναι συνέχεια δημοσιεύσεων που αναφέρονταν κυρίως στα συστήματα ηλιακής
ενέργειας που αναπτύχθηκαν στο Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας [1-6], με την παρούσα εργασία
να περιέχει προτάσεις σχεδιασμού για την μέγιστη δυνατή εφαρμογή των θερμικών ηλιακών
συλλεκτών και φωτοβολταϊκών στην χώρα μας, καθώς και στα ενεργειακά, περιβαλλοντικά και
οικονομικά οφέλη που προκύπτουν. Στην μελέτη αυτή η χρήση συστημάτων ηλιακής ενέργειας
γίνεται με την προϋπόθεση ότι προηγείται ή γίνεται παράλληλα και εφαρμογή τεχνολογιών
εξοικονόμησης ενέργειας. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν συγκρίνονται με την ενέργεια από
την αξιοποίηση των εκτιμώμενων εθνικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

2.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ενέργεια αποτελεί έναν απαραίτητο τομέα για την ανάπτυξη της οικονομίας κάθε χώρας. Η
διαρκής αναταραχή που επικρατεί στον ενεργειακό τομέα σε παγκόσμιο επίπεδο, οι υψηλές
τιμές της ενέργειας, αλλά και η αυξανόμενη εξάρτηση από εισαγόμενη ενέργεια σε πολλές χώρες
και οι πιθανές γεωπολιτικές επιπτώσεις από την εξάρτηση αυτή, έχουν οδηγήσει τα περισσότερα
κράτη να θέτουν συχνά την παραγωγή ενέργειας ως πρώτο θέμα στην πολιτική ατζέντα. Τα
προβλήματα που έχει προκαλέσει η συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση ενέργειας στην ισορροπία του
περιβάλλοντος και τα διογκούμενα επιστημονικά στοιχεία για την κλιματική αλλαγή, έχουν
οδηγήσει πολλές χώρες να υιοθετήσουν δραστικά μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Στα μέτρα αυτά είναι η μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας, η αύξηση της παραγωγής
ενέργειας από ΑΠΕ και η μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου.
Το Ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την ενέργεια ως το 2020 αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην
αντιμετώπιση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών προβλημάτων μέσω της εξοικονόμησης
ενέργειας κατά 20 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, της μείωσης των εκπομπών αερίων του
διοξειδίου του άνθρακα κατά 20 % σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 και της παραγωγής από
ΑΠΕ του 20 % της συνολικής ενέργειας. Επίσης η ΕΕ έχει θέσει και τον επόμενο στόχο για το
2030, που είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40 %, ως προς το 1990
για την σταδιακή μετάβαση προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα μέχρι το 2050, με
εκπομπές που θα φτάνουν στο 80 % - 95 % κάτω από τα επίπεδα του 1990. Κλειδί στην
προσπάθεια για τη στροφή της ενεργειακής πολιτικής προς το περιβάλλον, είναι η εξοικονόμηση
ενέργειας με ενεργειακή επάρκεια. Η απεξάρτηση από τη χρήση του άνθρακα, θα μειώσει την
εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού αερίου, προστατεύοντας και από το
ευμετάβλητο των τιμών της ενέργειας και τις αβεβαιότητες στις αλυσίδες εφοδιασμού.

2.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Η εκτίμηση - πριν την κρίση του 2008 - για την ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στην
Ελλάδα το 2020 ήταν ότι θα πλησίαζε τους 3 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου ανά κάτοικο. Στην
περίπτωση αυτή, η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% το 2020 θα ισοδυναμούσε με περίπου 50
εκατ. βαρέλια πετρελαίου ετησίως. Όμως, εκτός από την γενική κρίση ήρθε και η εθνική κρίση
του 2010 και επέδρασε όχι μόνο στην ανάσχεση της αυξητικής πορείας κατανάλωσης ενέργειας,
αλλά και έναρξη πτωτικής πορείας. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας σε 2.5 τόνους/κάτοικο
ισοδύναμου πετρελαίου δεν είναι αποτέλεσμα φιλο-περιβαλλοντικής πολιτικής ή νοοτροπίας,
ούτε συνειδητού περιορισμού των εισαγομένων καυσίμων για λόγους εθνικής οικονομίας, αλλά
συνέπεια της μείωσης της οικονομικής δραστηριότητας και φυσική αντίδραση στην μείωση του
εισοδήματος, με τον περιορισμό εκτός των άλλων και της κατανάλωσης ενέργειας. Αν συνεχιστεί
αυτή η πτωτική πορεία κατανάλωσης ενέργειας - έστω και με μικρότερο ρυθμό - ίσως το 2020 η
κατά κεφαλή κατανάλωση ενέργειας να πλησιάζει τους 2 τόνους ισοδύναμου πετρελαίου,
δηλαδή σε επίπεδο πριν το 1990. Με την πτώση όμως της κατανάλωσης χωρίς μεθοδευμένη
εξοικονόμηση, η μείωση θα είναι βίαιη και με σημαντική υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου. Σε
αυτό το ενδεχόμενο, η μείωση της πρωτογενούς ενέργειας κατά 20%, θα ισοδυναμεί με χρήση
33 εκατ. βαρελιών πετρελαίου ετησίως, δηλαδή τα 2/3 του ποσού που εκτιμάτο αρχικά (πριν την
κρίση) για το 2020 (50 εκατ. βαρέλια και 3 τόνους πετρέλαιο/άτομο ετησίως).
Αν συγκριθεί η πρωτογενής ενέργεια που αντιστοιχεί στην κατά 20% εξοικονόμηση ενέργειας με
την εκτιμώμενη ποσότητα πετρελαίου που πιθανόν να εξαχθεί από τα κοιτάσματα στο Ιόνιο (από
Κέρκυρα μέχρι Κατάκολο) με 33 εκατ. βαρέλια ετησίως, αυτή η ποσότητα ισοδυναμεί με την
εξαγωγή 1 δις βαρελιών εντός 30ετίας. Η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% είναι όχι μόνο
ισοδύναμη με την ποσότητα του 1 δις βαρελιών πετρελαίου (που πιθανολογείται στο Ιόνιο) αλλά
και ότι η πρακτική της εξοικονόμησης ενέργειας θα συμβάλει σημαντικά και στον περιορισμό των
εκπομπών CO2. Στην μεθοδευμένη εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% για το 2020, πρέπει να
γίνει περιορισμός στην κατανάλωση ενέργειας στους τρεις βασικούς τομείς: κτίρια, παραγωγή
και μεταφορές. Επειδή ο κτιριακός τομέας είναι πολύ ενεργοβόρος και το κόστος της ενέργειας
είναι υψηλό, είναι ανάγκη η μείωση να πλησιάζει και το 30%. Στον βιομηχανικο/αγροτικό τομέα
το ποσοστό εξοικονόμησης δύσκολα θα ξεπεράσει το 15%, επειδή η εξοικονόμηση ενέργειας
αφορά ηλεκτρισμό και καύσιμα βιομηχανικής χρήσης, που είναι σχετικά φθηνότερα από αυτά
της οικιακής χρήσης, ενώ στις μεταφορές αναμένεται να είναι πιο μικρή και περί το 10 %, επειδή

872

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

απαιτούνται ακριβές υποδομές όπως περισσότερα μέσα μαζικής μεταφοράς (ΜΜΜ) και οχήματα
με μικρότερη ενεργειακή κατανάλωση, ευρεία ηλεκτροκίνηση, κλπ.
Από οικονομικής πλευράς, τα 33 εκατ. βαρέλια πετρελαίου αντιστοιχούν σε 2.64 δις € τον χρόνο
(θεωρώντας 80 €/βαρέλι), άρα στην 30ετία θα υπάρξει εξοικονόμηση περί τα 80 δις €. Όμως, η
συνολικά επιδιωκόμενη εξοικονόμηση ενέργειας και στους τρεις προαναφερόμενους τομείς δεν
είναι ανέξοδη, αλλά πρέπει να επενδυθούν περί τα 20 δις € σε ενεργειακές παρεμβάσεις. Έτσι,
για να επιτευχθεί ο στόχος της μεθοδικά και όχι «αναγκαστικά» ενεργειακής εξοικονόμησης κατά
20% το 2020, θα πρέπει να επενδυθούν περί τα 10 δις € στον κτιριακό τομέα, περί τα 5 δις €
στον παραγωγικό τομέα και άλλα 5 δις € στις μεταφορές. Η αποπληρωμή της επένδυσης των 20
δις € αναμένεται γύρω στα 8 χρόνια, ως αποτέλεσμα της εξοικονόμησης πετρελαίου, φυσικού
αερίου και ηλεκτρισμού με την εφαρμογή των τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και χρήση
ΑΠΕ. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, τα επόμενα χρόνια θα παρέχεται στη χώρα το
καθαρό ενεργειακό/οικονομικό όφελος των παρεμβάσεων και των εγκαταστάσεων ΑΠΕ.
Για το πρόγραμμα ενεργειακών παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα, η
Πολιτεία πρέπει να αναλάβει οικονομικά τις παρεμβάσεις στα δημόσια κτίρια, την ενημέρωση,
του κοινού, την παροχή κατάλληλων κινήτρων και την εφαρμογή υποχρεωτικών δράσεων, ώστε
να εφαρμόσουν οι πολίτες τις απαραίτητες κτιριακές επεμβάσεις, κυρίως με την συναίνεσή τους.
Σημαντικό ρόλο θα έχει και η βιοκλιματική αρχιτεκτονική, η χρήση θερμομόνωσης, οι διπλοί
υαλοπίνακες, οι ψυχρές βαφές, αποδοτικοί καυστήρες, θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες, κλπ. Σε
απλουστευτική εκτίμηση, η επένδυση των 10 δις € για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια
μπορούμε να θεωρήσουμε πως αντιστοιχεί σε επένδυση 1000 € ανά κάτοικο. Για την προώθηση
των ενεργειακών παρεμβάσεων στα κτίρια, σημαντικό ρόλο θα έχει και ο ΚΕΝΑΚ, ενώ είναι
απαραίτητο να γίνουν και φορολογικές ελαφρύνσεις ή άλλες οικονομικές διευκολύνσεις, που να
ευνοούν την εφαρμογή των ενεργειακών παρεμβάσεων. Στον βιομηχανικό/αγροτικό τομέα, η
επένδυση των 5 δις € αφορά εφαρμογή περιβαλλοντικών ενεργειακών τεχνολογιών, θερμικών
ηλιακών συστημάτων για διεργασίες χαμηλών θερμοκρασιών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών,
κ.α., ενώ στον τομέα των μεταφορών, τα 5 δις € αφορούν την βελτίωση των μέσων μαζικής
μεταφοράς, τη χρήση οχημάτων με πιο αποδοτικούς κινητήρες, προώθηση οχημάτων που
χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα, ηλεκτρικά αυτοκίνητα, κ.α.

3.

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο κτιριακός τομέας είναι διεθνώς ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας και η μεγαλύτερη πηγή
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα καθώς ευθύνεται για το 40 % περίπου της συνολικής
ενεργειακής κατανάλωσης και με αντίστοιχο ποσοστό στις εκπομπές CO2. Δεδομένου και των
πολύ αργών ρυθμών αντικατάστασης των παλαιών κτιρίων με νέα, η κατανάλωση ενέργειας
εξακολουθεί να είναι σε μεγάλη οικονομική σημασία στο σύνολο σχεδόν των κατοικιών. Λόγω
της μικρής ενεργειακής προστασίας, το δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας των κτιρίων είναι
μεγάλο και η κατασκευή ή η ανακατασκευή τους χρειάζεται να γίνει με βάση τη βιοκλιματική
αρχιτεκτονική. Κάτω από αυτές τις συνθήκες (βιοκλιματικά νέα κτίρια και ενεργειακές βελτιώσεις
στα υφιστάμενα) η εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ αποκτά ουσιαστικό νόημα για την εξοικονόμηση
ενέργειας ορυκτών καυσίμων και περιορισμό των εκπομπών CO2. Εξάλλου η ΕΕ έχει θέσει ως
στόχο για το 2020 και μετά, τα καινούρια κτίρια να είναι σχεδόν μηδενικών εκπομπών διοξειδίου
του άνθρακα (nZEB), και για την υλοποίηση του στόχου αυτού είναι απολύτως αναγκαίος ο
βιοκλιματικός σχεδιασμός των κτιρίων και η εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ σε αυτά.
Τα κτίρια είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας και στην Ελλάδα, αφού από τις 250 ΤWh
(ή 250 δις kWh) ανά έτος, που είναι η συνολική εθνική κατανάλωση ενέργειας, ο κτιριακός
τομέας φτάνει τις 100 TWh και η υπόλοιπη ενέργεια μοιράζεται στις μεταφορές, περί τις 75 TWh
και στον παραγωγικό/αγροτικό τομέα, άλλες 75 TWh. Η ενέργεια στα κτίρια επιμερίζεται σε 75
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TWh για θερμότητα και άλλα 25 TWh για ηλεκτρισμό. Ο κτιριακός τομέας έχει μεγάλα περιθώρια
εξοικονόμησης ενέργειας και έτσι για την μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στα κτίρια είναι
απαραίτητη η εκτεταμένη εξοικονόμηση ενέργειας σε όλες τις κατοικίες. Κάθε νοικοκυριό,
εφαρμόζοντας διάφορες παρεμβάσεις μπορεί να εξοικονομήσει ένα αξιόλογο μέρος της
ενεργειακής του κατανάλωσης σε θέρμανση/ψύξη χώρων και σε ηλεκτρισμό. Παρεμβάσεις για
την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, όπως αντικατάσταση απλών υαλοπινάκων με διπλούς
θερμομονωτικούς υαλοπίνακες, βελτίωση θερμομόνωσης και μηχανολογικών εγκαταστάσεων
θέρμανσης/ψύξης, χρήση ψυχρών βαφών, αντικατάσταση ενεργοβόρων λαμπτήρων με
λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης κλπ. Αυτές οι παρεμβάσεις έχουν ένα χαμηλό σχετικά κόστος
(περί τις 4.000 €/νοικοκυριό) και μπορούν να επιτύχουν εξοικονόμηση περί τις 25 TWh το έτος
αν εφαρμοστούν στο σύνολο των κτιρίων. Με την εγκατάσταση για ΖΝΧ θερμικών ηλιακών
συστημάτων, η εξοικονόμηση μπορεί να φτάσει τις 30 TWh ή το 30% της συνολικής ενεργειακής
κατανάλωσης στα κτίρια και στο 12% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ενέργειας.
Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια και στον βιομηχανικό/αγροτικό τομέα, τα
θερμικά ηλιακά συστήματα έχουν έναν σημαντικό ρόλο. Με την ευρεία εγκατάσταση των
θερμικών ηλιακών συλλεκτών στις κατοικίες μπορεί να φτάσουν και τα 10 εκατ. m2 (ή 1 m2 ανά
κάτοικο), η χώρα μας θα αναδειχτεί «παγκόσμια πρωταθλήτρια» και να ακολουθεί η σημερινή
πρωτοπόρα Κύπρος. Για την εξοικονόμηση ενέργειας στον βιομηχανικό τομέα και κάλυψη των
θερμικών διεργασιών σε θερμοκρασίες κάτω των 100 oC, οι θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες είναι μια
πρακτική λύση αρκεί να υπάρξει κάποια επιδότηση (μείωση ΦΠΑ ή άλλη φοροαπαλλαγή του
χρήστη). Αυτό χρειάζεται επειδή το κόστος της ενέργειας από την ηλιακή εγκατάσταση δεν είναι
ακόμη ανταγωνιστικό του σημερινού κόστους αγοράς ηλεκτρισμού, πετρελαίου ή φυσικού αερίου
για βιομηχανική χρήση. Εναλλακτικά στα κτίρια και στον βιομηχανικό/αγροτικό τομέα, η ηλιακή
ενέργεια μπορεί να συνδυαστεί αποδοτικά με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας ή και με
καυστήρες βιομάζας, όπου η θερμική ηλιακή εγκατάσταση μπορεί να παρέχει ένα σημαντικό
μέρος της απαιτούμενης θερμότητας. Τέλος, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στις κατοικίες και
στα άλλα κτίρια, είναι μια λύση για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών, ιδιαίτερα μετά το 2020
(οδηγία της ΕΕ) όπου τα νέα κτίρια πρέπει να είναι σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης συμβατικής
ενέργειας. Έτσι, σε μια τέτοια προοπτική η ηλιακή ενέργεια θα παίξει έναν σημαντικό ρόλο στο
ενεργειακό πρόβλημα και στον περιορισμό των εκπομπών CO2.

4.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Τα φωτοβολταϊκά έχουν τελευταία ιδιαίτερη ανάπτυξη με την εγκατάστασή τους στο έδαφος και
στις οροφές των κατοικιών, κυρίως επειδή διαμορφώθηκε υψηλή τιμή αγοράς της kWh από την
ΔΕΗ και σήμερα η εγκατάστασή τους στην Ελλάδα είναι στο επίπεδο των 2500 MW. Στην χώρα
μας τα φωτοβολταϊκά είναι κυρίως εισαγόμενα από Γερμανία, Ιαπωνία, Κίνα κ.α., ενώ υπάρχουν
λίγα εργοστάσια παραγωγής φβ στην Ελλάδα, τα οποία όμως έχουν προβλήματα βιωσιμότητας
λόγω του ανταγωνισμού με τα εισαγόμενα από την Κίνα. Σήμερα το κόστος των φωτοβολταϊκών
έχει μειωθεί αρκετά και είναι κάτω των 2000 € ανά kW. Ως προς τους θερμικούς ηλιακούς
συλλέκτες, οι πιο διαδεδομένοι τύποι στην Ελλάδα είναι οι επίπεδοι συλλέκτες και πολύ λιγότερο
οι συλλέκτες σωλήνων κενού. Η πιο συνηθισμένη μορφή θερμικών ηλιακών συστημάτων είναι οι
θερμοσιφωνικοί ηλιακοί συλλέκτες (ΘΗΣ) για παραγωγή ζεστού νερού χρήσεως (ΖΝΧ), με
περίπου 4.5 εκατ. m2 συλλεκτών. Οι διατάξεις των Κεντρικών Θερμικών Ηλιακών Συστημάτων
(ΚΘΗΣ), με την ξεχωριστή εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών στην οροφή ή στην πρόσοψη του
κτιρίου, με κυκλοφορητή του θερμαινόμενου υγρού στους συλλέκτες, εναλλάκτη θερμότητας και
ξεχωριστή δεξαμενή ζεστού νερού εντός του κτιρίου, είναι λιγότερο διαδεδομένες στην χώρα
μας, σε αντίθεση με την κεντρική Ευρώπη (π.χ. Αυστρία, Γερμανία), αλλά υπάρχει προοπτική
για ευρύτερη εφαρμογή τους στα επόμενα χρόνια. Στα βασικά πλεονεκτήματα των ΚΘΗΣ είναι η
δυνατότητα σύνδεσής τους με την κεντρική θέρμανση για συμπληρωματική θέρμανση του νερού,
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αλλά και συμβολή στην μερική θέρμανση χώρων τις ηλιόλουστες ημέρες του χειμώνα. Επίσης,
με τα ΚΘΗΣ επιτυγχάνεται αισθητική ένταξη των συλλεκτών στην οροφή του κτιρίου και επιλογή
του χώρου τοποθέτησης του δοχείου αποθήκευσης του ζεστού νερού. Το μεγαλύτερο μέρος του
ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στη χώρα μας αγοράζεται από την ΔΕΗ και μέχρι τώρα χρησιμοποιείται
ουσιαστικά για τη θέρμανση νερού στις κατοικίες μέσω των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων (περί τις
3 TWh/έτος). Επιπλέον, το ρεύμα αυτό κοστίζει στο σύνολο των ελλήνων καταναλωτών
ηλεκτρισμού, καθώς επιβαρύνει τους λογαριασμούς της ΔΕΗ με το τέλος ΑΠΕ.
Τα ελληνικά νοικοκυριά ανέρχονται σε 3.664.392 στο σύνολό τους, από τα οποία τα 2.761.331
βρίσκονται σε αστικές περιοχές και τα υπόλοιπα 903.061 σε αγροτικές περιοχές [7]. Ας
θεωρήσουμε ότι στο μέγιστο δυνατό μπορούν να εγκατασταθούν συστήματα ηλιακής ενέργειας,
φωτοβολταϊκά και ηλιακά θερμικά, σε 3 εκατ. κατοικίες από το σύνολο των 3.7 εκατ. κατοικιών
[8]. Με βάση αυτή την υπόθεση και σε αριθμητική μόνο ανάλυση, με την εξοικονόμηση ενέργειας
και την εγκατάσταση φβ και ηλιακών θερμικών, η υπολογιζόμενη ενέργεια αντιστοιχεί στο
σύνολο των ενεργειακών αναγκών του κτιριακού τομέα. Η συνολική ενέργεια των 100 TWh στα
κτίρια μπορεί να αντιστοιχηθεί με την ενεργειακή αναβάθμιση και εφαρμογή ηλιακών
συστημάτων σε 3 εκατ. κατοικίες: (α) από τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 25 TWh, (β) με
χρήση φωτοβολταϊκών 27 TWh (συνολική εγκατάσταση 18 MW, με 6 kW/κατοικία ή 50
m2/κατοικία) και με ηλιακούς θερμικούς 48 TWh (συνολική εγκατάσταση 96 εκατ. m2 ή 32
m2/κατοικία). Όμως, οι κατοικίες δεν διαθέτουν όλες την αναγκαία και κατάλληλη επιφάνεια για
την εγκατάσταση των φβ και θερμικών ηλιακών συλλεκτών, υπάρχει απαίτηση για αποθήκευση
της θερμότητας σε θερμομονωμένα δοχεία θερμού νερού και του ηλεκτρισμού σε μπαταρίες για
την βέλτιστη διαχείριση της θερμότητας και του ηλεκτρισμού και ακόμη δεν είναι εύκολο να
διαθέσουν και τα 3 εκατ. νοικοκυριά από 25.000 € για την φβ (~15.000 €) και την θερμική ηλιακή
(~10.000 €) εγκατάσταση. Όμως, η υπόθεση αυτή δείχνει ότι ακόμη και αν αξιοποιηθεί στις
κατοικίες μόνο ηλιακή ενέργεια, αυτή επαρκεί αριθμητικά για την κάλυψη όλων των ενεργειακών
αναγκών του κτιριακού τομέα. Βέβαια, αν συνδυαστεί η ηλιακή ενέργεια με γεωθερμικές αντλίες
θερμότητες, καυστήρες βιομάζας, μικρές Α/Γ, αποθήκες ενέργειας, κλπ, τότε θα υπάρχει και
άλλη δυνατότητα κάλυψης των ενεργειακών αναγκών των κτιρίων με ΑΠΕ.

5.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5.1. ΗΛΙΑΚΑ ΘΕΡΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Στην Ελλάδα, το 1/3 των νοικοκυριών έχουν ηλιακό θερμικό σύστημα για ΖΝΧ και από τα
υπόλοιπα (περί τα 2.500.000 νοικοκυριά), τα πιο πολλά χρησιμοποιούν ηλεκτρισμό για ΖΝΧ,
ενώ λιγότερα πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ξύλο ή άλλη ενεργειακή πηγή. Έστω ότι στο 20 % των
σπιτιών που δεν διαθέτουν ηλιακή εγκατάσταση, αυτή δεν μπορεί να γίνει επειδή δεν διαθέτουν
κατάλληλη επιφάνεια, για οικονομικούς λόγους, κλπ. Έτσι, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στο
80% των νοικοκυριών που δεν έχουν ηλιακό θερμικό σύστημα (2 εκατ. κατοικίες) θα μπορέσει
να γίνει εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη επιφάνειας 3 m2. Για μέση αποδιδόμενη θερμότητα των
θερμικών συλλεκτών 500 kWh/m2 το έτος για ΖΝΧ, η εγκατάσταση των 3 m2 σε 2 εκατ.
νοικοκυριά οδηγεί στην παραγωγή θερμικής ενέργειας 3 ΤWh/έτος. Αυτή η ενέργεια αντιστοιχεί
σε παρόμοια εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας (3 ΤWh/έτος), αν θεωρηθεί ότι στις κατοικίες
χρησιμοποιείται μόνο ηλεκτρική ενέργεια για παραγωγή ΖΝΧ. Αν αυτή η ποσότητα συγκριθεί με
τη συνολική ετήσια εθνική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των 50 ΤWh, είναι το 6% αυτής.
Επιπλέον, μπορεί να θεωρηθεί ότι με την εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συλλεκτών που έχουν
επιφάνεια 3 m2/κατοικία εξοικονομείται το 3 % της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στον
κτιριακό τομέα, ή το 1,2 % της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ενέργειας.
Στην περίπτωση εγκατάστασης, σε κάθε ένα από τα 2.000.000 νοικοκυριά, θερμικών συλλεκτών
διπλάσιας επιφάνειας (6 m2), τότε παράγονται επιπλέον 3 ΤWh/έτος και έτσι δίνεται η
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δυνατότητα μερικής θέρμανσης χώρων από το Νοέμβριο έως τον Απρίλιο, αλλά και άφθονο
ΖΝΧ, που παρέχει πολύ καλό επίπεδο διαβίωσης. Επομένως, με μια μικρή σχετικά οικονομική
επιβάρυνση (που θα ήταν βέβαια σημαντική η κατάλληλη υποστήριξη της πολιτείας), η συμβολή
των θερμικών ηλιακών συστημάτων αυξάνει στο 6% την κάλυψη της ενεργειακής κατανάλωσης
του κτιριακού τομέα. Επίσης, η συμβολή των θερμικών ηλιακών συστημάτων θα ήταν ακόμη
σημαντικότερη, στα ξενοδοχεία, νοσοκομεία, αθλητικές εγκαταστάσεις και αλλού, όπου συνήθως
αφορά κτίρια με μεγάλη διαθέσιμη επιφάνεια. Πρέπει να τονιστεί ότι η χώρα μας ήταν πρώτη
στην Ευρώπη πριν από 20 χρόνια στην παραγωγή, εγκατάσταση και εξαγωγή θερμικών
ηλιακών συλλεκτών, ενώ σήμερα έχει την τρίτη θέση μετά την Γερμανία και την Αυστρία.
Κατά συνέπεια, η εκτεταμένη εφαρμογή θερμικών ηλιακών συλλεκτών στη χώρα μας, σύμφωνα
με το προαναφερόμενες εκτιμήσεις, μπορεί να βασιστεί κυρίως στην εσωτερική παραγωγή και
λιγότερο στην εισαγωγή συλλεκτών από άλλες χώρες (κυρίως Γερμανία, Κίνα, κλπ.) Με την
παραγωγή θερμικών ηλιακών συλλεκτών και λοιπών βοηθητικών συστημάτων, θα υπάρξουν
θετικές συνέπειες στην εθνική οικονομία, θα ανοίξουν πολλές θέσεις εργασίας και θα βελτιωθεί η
παραγωγική/αναπτυξιακή πορεία, καθώς στα ηλιοθερμικά συστήματα η εθνική προστιθέμενη
αξία είναι στο 70% των προϊόντων αυτών. Σε αντίθεση, η εφαρμογή των φωτοβολταϊκών έχει
μικρότερη άμεση οικονομική ωφέλεια για την εθνική οικονομία επειδή στην πλειονότητά τους
είναι εισαγόμενα προϊόντα και η εθνική προστιθέμενη αξία περιορίζεται στα εφαρμοζόμενα
συστήματα εγκατάστασης, σε μερικές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές και στο σύστημα
διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας.

5.2. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
Έστω ότι σε 2.000.000 κατοικίες, υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις για την εγκατάσταση
μιας μικρής μονάδας φβ ισχύος περί τα 5 kW (δηλαδή συνολική εγκατάσταση 10.000 MW). Για
μια τέτοια εφαρμογή πρέπει να υπάρχουν ικανοποιητικές συνθήκες ηλιασμού και διαθέσιμη
επιφάνεια 40 m2-50 m2. Για αυτές τις προϋποθέσεις κατάλληλα κτίρια είναι οι μονοκατοικίες,
διπλοκατοικίες και μικρές πολυκατοικίες. Αν θεωρηθεί ότι κάθε kW εγκατεστημένης ισχύος
παρέχει 1500 kWh/έτος, η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από την φβ εγκατάσταση των
2.000.000 νοικοκυριών θα είναι 15 ΤWh/έτος, και αποτελεί το 15 % της συνολικής ενεργειακής
κατανάλωσης του κτιριακού τομέα, το 6% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ενέργειας και το
60 % της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης του κτιριακού τομέα. Επίσης, αυτή η εφαρμογή
αντιστοιχεί σε ηλεκτρική ενέργεια που είναι το 30 % της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης της
χώρας, γεγονός που σημαίνει αντίστοιχο περιορισμό της καύσης των υδρογονανθράκων
(λιγνίτης, πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και της ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Σε αυτό το σημείο πρέπει να αναφερθεί ότι, όπως είναι σήμερα το ηλεκτρικό δίκτυο, δε θα
μπορούσε να απορροφήσει την παραγόμενη ενέργεια από αυτή την εκτεταμένη εφαρμογή φβ.
Αυτό σημαίνει ότι η εγκατάσταση πρέπει, εκτός από τη σύνδεση με το δίκτυο, να συνδυάζεται και
με μικρές αποθηκευτικές μονάδες (μπαταρίες), ώστε το πλεόνασμα ενέργειας, που δεν δέχεται
το ηλεκτρικό δίκτυο και δεν χρησιμοποιείται στο κτίριο, να αποθηκεύεται σε μπαταρίες για να
διοχετεύεται αργότερα στο δίκτυο. Το κόστος είναι ένα μειονέκτημα, καθώς από τα 10.000 ευρώ
που κοστίζουν τα 5 kW, το κόστος της εγκατάστασης ανεβαίνει στα 15.000 ευρώ με τις
μπαταρίες διαχείρισης της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Τα 10.000 MW φβ, μαζί με τους
αναγκαίους συσσωρευτές, διαμορφώνουν ένα κόστος περί τα 30 δις €, το οποίο και είναι μια
σημαντική οικονομική ποσότητα. Στην περίπτωση χρήσης αντλιών θερμότητας στα κτίρια, ο
συνδυασμός ηλιοθερμικής και φωτοβολταϊκής εγκατάστασης διευκολύνει την αποδοτική χρήση
τους επειδή με τα ηλιοθερμικά αυξάνεται ο COP των αντλιών θερμότητας, ενώ η ηλεκτρική
λειτουργία τους υποστηρίζεται από το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα των φωτοβολταϊκών.
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5.3. ΒΙΟΜΑΖΑ-ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
Στις κατοικίες των ημιαστικών και αγροτικών περιοχών, που ανέρχονται σε περίπου 1.000.000,
οι ανάγκες σε θέρμανση θα μπορούσαν, εναλλακτικά του πετρελαίου, να καλυφθούν με χρήση
καυστήρων βιομάζας ή γεωθερμικών αντλιών θερμότητας. Αν αυτό το μέτρο εφαρμοστεί στο
80% των αγροτικών και ημιαστικών νοικοκυριών, η εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται ότι θα είναι
περίπου 10 ΤWh/έτος, που αντιστοιχεί στο 10% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του
κτιριακού τομέα ή στο 4% της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ενέργειας [8].

5.4. ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟΣΒΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Για την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων, όπως εκτιμήθηκε προηγουμένως, το κόστος είναι περί
τα 10 δις ευρώ και ο χρόνος αποπληρωμής 8-10 χρόνια. Όσον αφορά στην εφαρμογή ηλιακών
θερμικών συστημάτων, το συνολικό κόστος της εγκατάστασης επιφάνειας 3 m2 στις 2 εκατ.
κατοικίες είναι περί τα 3 δις ευρώ, με χρόνο απόσβεσης 4-5 χρόνια (για τα 6 m2 είναι 6 δις ευρώ
και 6-7 χρόνια αντίστοιχα, επειδή αντικαθιστούν κυρίως πετρέλαιο, φυσικό αέριο ή ξύλο). Για την
ευρεία εφαρμογή φβ στις κατοικίες (10.000 MW), το κόστος ανέρχεται στα 30 δις ευρώ, με χρόνο
αποπληρωμής που φτάνει, με βάση τη σημερινή τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, τα 15 χρόνια. Ο
μεγάλος χρόνος αποπληρωμής δεν παρέχει άμεσο κίνητρο για την εγκατάσταση, σε περίπτωση
όμως αύξησης της τιμής του ρεύματος ενδέχεται να μειωθεί αρκετά και να γίνει ελκυστική η
ευρεία εγκατάσταση των φβ. Το κόστος για την εγκατάσταση καυστήρων βιομάζας και
γεωθερμικών αντλιών θερμότητας εκτιμάται περί τα 7 δις ευρώ, με χρόνο αποπληρωμής 8-10
χρόνια. Συνολικά, το κόστος για τα παραπάνω μέτρα ενέργειας στον κτιριακό τομέα υπολογίζεται
στα 50 δις ευρώ. Ένα ρεαλιστικό σενάριο είναι αρχίσει η εγκατάσταση των ηλιακών θερμικών
επιφάνειας 3 m2 από τώρα προς το 2020 και των 6 m2 ως το 2030, ενώ η τοποθέτηση φβ να
γίνει σταδιακά ως το 2030. Έτσι τα πρώτα 3-4 χρόνια της εφαρμογής δεν θα χρειάζονται
αποθηκευτικές μονάδες αφού το δίκτυο μπορεί να απορροφήσει την παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια. Η εφαρμογή των συστημάτων βιομάζας και γεωθερμίας μπορεί να γίνει και αυτή
σταδιακά έως το 2030. Η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορεί να επιτευχθεί στον κτιριακό τομέα
με την ενεργειακή αναβάθμιση και την εφαρμογή ηλιακών θερμικών συστημάτων και
φωτοβολταϊκών, με τον συμπληρωματικό ρόλο των καυστήρων βιομάζας και των γεωθερμικών
αντλιών θερμότητας, μπορεί να φτάσει στο 50 % της σημερινής ενεργειακής κατανάλωσης των
κτιρίων ή στο 20 % της συνολικής εθνικής κατανάλωσης ενέργειας (δηλαδή στις 50 ΤWh ανά
έτος). Συνεπώς, για την επίτευξη μιας αξιόλογης μείωσης του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
του κτιριακού τομέα είναι απαραίτητη η λήψη πολλών μέτρων με αρκετά υψηλό κόστος, που
χωρίς την υποστήριξη από την πολιτεία φαίνεται αρκετά δύσκολο να πραγματοποιηθεί.

6.

ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στο Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας έχει γίνει σημαντικό ερευνητικό έργο στα συστήματα ηλιακής
ενέργειας, των ηλιακών θερμικών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών. Όσον αφορά τα ηλιοθερμικά,
έχουν μελετηθεί διάφορα συστήματα και κυρίως τα ολοκληρωμένα συστήματα θέρμανσης νερού
του τύπου συλλέκτη - αποθήκη θερμότητας (συσκευές ICS) με κυλινδρικούς απορροφητές εντός
κατόπτρων CPC, οι θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες με χρωματιστό απορροφητή για αισθητική τους
ένταξη στα κτίρια, οι διατάξεις θερμικών συλλεκτών σε συνδυασμό με ενισχυτικά κάτοπτρα για
αύξηση της αποδιδόμενης θερμότητας και υψηλότερες θερμοκρασίες και οι συλλέκτες με
συμμετρικά ή ασύμμετρα κάτοπτρα CPC και σταθερούς ή κινούμενους απορροφητές, για
επίτευξη θερμοκρασιών μέχρι και 400 oC. Στα φωτοβολταϊκά, έχουν μελετηθεί βελτιώσεις στη
θερμική συμπεριφορά εγκαταστάσεων στις προσόψεις και επικλινείς οροφές των κτιρίων, με την
αύξηση της απαγόμενης θερμότητας από τον αέρα που κυκλοφορεί πίσω από τα φωτοβολταϊκά
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στον αεραγωγό που διαμορφώνεται για τον φυσικό ή τεχνητό αερισμό τους. Επίσης, έχουν γίνει
βελτιώσεις στη σχεδίαση και αποδοτική λειτουργία υβριδικών φωτοβολταϊκών/θερμικών (φβ/θ)
ηλιακών συσκευών νερού, αέρα και διπλής λειτουργίας νερού/αέρα. Ενδιαφέρον παρουσιάζει και
η πρόταση για χρήση διάχυτων ανακλαστήρων σε εγκαταστάσεις φβ ή υβριδικών φβ/θ
συλλεκτών, σε οριζόντιες οροφές κτιρίων, για την αύξηση της αποδιδόμενης ενέργειας. Εκτός
των διατάξεων με αποκλειστικά ηλιακές συσκευές έχουν μελετηθεί και διατάξεις που συνδυάζουν
ηλιακά συστήματα με μικρές Α/Γ. Το ερευνητικό αυτό έργο αποσκοπεί στην εφαρμογή νέων
τύπων ηλιακών συσκευών και διατάξεων μικρότερου κόστους και βελτιωμένης ενεργειακής
απόδοσης, ώστε να διευκολυνθεί η ευρεία εφαρμογή των συστημάτων ηλιακής ενέργειας [1-6].

7.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ 2050

Από την σύντομη αναφορά στις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, είναι φανερό πως ακόμη και
αυτό το μικρό ποσοστό του 20% που έχει τεθεί για το 2020 δεν θα είναι μια εύκολη υπόθεση,
πόσο μάλλον η στόχευση μεγαλύτερου ποσοστού. Πρέπει να ξεπεραστούν «νοοτροπίες» που
εδραιώθηκαν τα τελευταία χρόνια και να αντικατασταθούν από μια νέα συνείδηση και πολιτική
πρακτική, με στόχο την «ενεργειακή οικονομία» και «περιβαλλοντική ευαισθησία». Πρέπει να
γίνει κατανοητό πως οι ενεργειακές πηγές υδρογονανθράκων, εκτός του ότι συμβάλουν άμεσα
στο φαινόμενο του θερμοκηπίου με τις απρόβλεπτες κλιματικές αλλαγές, θα έχουν σύντομα και
πρόβλημα ως προς την διαθεσιμότητα και το κόστος αγοράς τους. Όσον αφορά την πυρηνική
ενέργεια, δεν είναι λύση για τη χώρα μας λόγω της σεισμικότητας και επιπρόσθετα κοστίζει
πλέον πιο ακριβά, ακόμη και σε σχέση με τα φωτοβολταϊκά. Είναι αναγκαίο λοιπόν να
αποφασιστεί μια «τολμηρή» ενεργειακή στρατηγική για τα επόμενα χρόνια, με προοπτική την
ενεργειακή απεξάρτηση το 2050. Στην προοπτική αυτή χρειάζεται να ενισχυθούν οι αναγκαίες
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας, ώστε με το όφελος από την μείωση των ορυκτών καυσίμων
να επιχορηγούνται οι ενεργειακές εγκαταστάσεις ΑΠΕ, καθώς και οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης
ενέργειας. Παράλληλα, να γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τον προσδιορισμό και την
ωφέλιμη για την εθνική οικονομία εξαγωγή των υδρογονανθράκων στην ελληνική επικράτεια.
Ως προς το εθνικό καύσιμο για παραγωγή ηλεκτρισμού, τον λιγνίτη, πρέπει να περιοριστεί η
καύση του και να σταματήσει να «σπαταλείται», ώστε να διατηρηθεί ότι απέμεινε για μελλοντική
χρήση ως «ενεργειακό απόθεμα ασφαλείας». Οι ΑΠΕ μπορούν να παράσχουν την ηλεκτρική
ενέργεια που παρέχει μέχρι τώρα ο λιγνίτης, αρκεί να υπάρξει πολιτική απόφαση και να
προωθηθούν στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Σε κάθε περίπτωση, η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ
πρέπει να χρησιμοποιείται ορθολογικά και με την μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Τα
χρήματα που θα εξοικονομούνται για την απαιτούμενη αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου θα
επενδύονται στην κατασκευή ενεργειακών προϊόντων, που βοηθούν στην εθνική οικονομία και
απασχόληση. Στα πλαίσια αυτά, ιδιαίτερο βάρος να δοθεί στην παραγωγή ενεργειακών υλικών
και διατάξεων, για εφαρμογή στα κτίρια, θερμικών ηλιακών συλλεκτών, φωτοβολταϊκών, μικρών
Α/Γ, γεωθερμικών αντλιών θερμότητας και συστημάτων βιομάζας (pellets, biodiesel, κ.α.). Ο
χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης των 10 δις € για τον στόχο του 20% το 2020 στα κτίρια,
αν και είναι σχετικά μικρός (~ 8 χρόνια), για τα δεδομένα της σημερινής οικονομικής κατάστασης
της χώρας μας δεν είναι ενθαρρυντικός. Εκτός από την απαραίτητη συμβολή της Πολιτείας για
εφαρμογή ενεργειακών επεμβάσεων στον δημόσιο τομέα, είναι απαραίτητη μια άμεση
διαμόρφωση οικονομικών μέτρων, που να οδηγούν στην δυνατότητα επιχορήγησης ενός
αρχικού ποσού (π.χ. περί τα 3-5 δις €) στους πολίτες, για να γίνει δυνατή η έναρξη των δράσεων
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια, στον παραγωγικό τομέα και στις μεταφορές. Εκτιμάται ότι
το χρηματικό αυτό ποσό θα αποπληρωθεί σύντομα με αποφυγή συναλλάγματος για εισαγωγή
πετρελαίου και φυσικού αερίου, ισοδύναμης ενέργειας με αυτή που θα εξοικονομηθεί. Με την
αποπληρωμή του, πρέπει να επαναχορηγηθεί στην κοινωνία για να καλυφθούν νέες επενδύσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και να ολοκληρωθεί σταδιακά το έργο.

878

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στον σχεδιασμό για το 2050 θα επιδιωχθεί η ενεργειακή απεξάρτηση της χώρας από εισαγόμενη
ενέργεια. Στα πλαίσια αυτά, το ενεργειακό προφίλ της χώρας το 2050 θα πρέπει να βασίζεται
στην ελαχιστοποίηση της χρήσης υδρογονανθράκων, στην μεγιστοποίηση εφαρμογής των ΑΠΕ
και σε ορθολογικό τρόπο ενεργειακής κατανάλωσης. Η επίτευξη του στόχου 20-20-20 για το
2020 είναι το πρώτο βήμα, το οποίο είναι και σχετικά εύκολο, για να προχωρήσει η χώρα στα
επόμενα και πιο δύσκολα βήματα μέχρι το 2050. Η οικονομική κρίση «χαμήλωσε» το επίπεδο
της ανά κεφαλή ενεργειακής κατανάλωσης, αν και όχι με προγραμματισμένο τρόπο όπως
προαναφέρθηκε. Όμως, αυτός ο περιορισμός κάνει εφικτή την επίτευξη του στόχου για το 2020
ως προς την εξοικονόμηση ενέργειας, χρήση ΑΠΕ και περιορισμό εκπομπών CO2, αρκεί να
ενισχυθεί οικονομικά η προσπάθεια για την εφαρμογή τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και
να συνεχιστεί η πορεία στην εγκατάσταση μονάδων ΑΠΕ (αιολικά, φωτοβολταϊκά, κ.α.). Σε μια
τέτοια προοπτική, από το 2020 αναμένεται να παρουσιαστεί μείωση στο ποσό της εισαγόμενης
πρωτογενούς ενέργειας προς την ολική ενέργεια, από το 70% που είναι σήμερα στο 60% ή και
λιγότερο και σταδιακά να ελαχιστοποιηθεί μέχρι το 2050 και ίσως τότε και να εκμηδενιστεί.

8.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εξοικονόμηση ενέργειας και η εφαρμογή των ΑΠΕ θα ωφελήσουν την οικονομία και τις
περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της χώρας. Ο στόχος για το 2020 με την εξοικονόμηση ενέργειας
κατά 20%, ισοδυναμεί με 33 εκατ βαρελιών πετρελαίου/έτος και στην 30ετία προκύπτει
εξοικονόμηση 1 δις βαρελιών, όσο αναμένεται να είναι η παραγωγή πετρελαίου από το Ιόνιο. Για
να γίνει η εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% απαιτείται οικονομική επένδυση περί τα 20 δις €: 10
δις € στα κτίρια, 5 δις € στον παραγωγικό τομέα και 5 δις € στις μεταφορές. Τα 20 δις € μπορούν
να αποπληρωθούν σε 8-10 χρόνια από την εξοικονόμηση συμβατικών ενεργειακών πηγών.
Προτείνεται να περιοριστεί η χρήση του λιγνίτη και να κρατηθούν τα εναπομείναντα αποθέματα
ως ενεργειακή ασφάλεια για πιθανή χρήση τους στο μέλλον. Επίσης, να ενισχυθεί η ανάπτυξη
τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας και ΑΠΕ και ειδικά των θερμικών ηλιακών συλλεκτών. Το
στρατηγικό ενεργειακό σχέδιο για το 2050, στοχεύει με την ενεργειακή απεξάρτηση στην εθνική
ανεξαρτησία, επειδή η ενέργεια είναι η κινητήριος δύναμη της κοινωνίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η διάρκεια της ημέρας και οι χαμηλές τιμές νέφωσης, σε συνδυασμό με τις υψηλές τιμές
ηλιακής ακτινοβολίας (άμεσης, διάχυτης και ολικής) γενικά στις χώρες της Μεσόγειου, και
ειδικότερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, καθιστούν την αξιοποίηση της ηλιακής ακτινοβολίας
με ενεργητικά ηλιακά συστήματα ιδιαίτερα σημαντική, εξασφαλίζοντας ενεργειακά,
περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη. Τα υφιστάμενα κτίρια στα σύγχρονα αστικά κέντρα
περιλαμβάνουν εκτεταμένες επιφάνειες, κυρίως δωμάτων, οι οποίες είναι ουσιαστικά
αναξιοποίητες και ανενεργές και προσφέρονται για αξιοποίηση συστημάτων εξοικονόμησης
ενέργειας. Παράλληλα, τόσο οι όψεις των κτιρίων, όσο και οι υπαίθριοι χώροι των πόλεων,
αποτελούν κατάλληλο πεδίο εφαρμογής ενεργητικών ηλιακών συστημάτων.
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η διερεύνηση των δυνατοτήτων αρχιτεκτονικής ένταξης
ενεργητικών ηλιακών συστημάτων (φωτοβολταϊκών στοιχείων και ηλιακών συλλεκτών, για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και νερού χρήσης αντίστοιχα) στα δώματα και τις όψεις
υφιστάμενων κτιρίων, αλλά και σε υπαίθριους χώρους με τη μορφή στοιχείων αστικού
εξοπλισμού. Η εργασία περιλαμβάνει ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και σύγχρονων
σχετικών εφαρμογών, σχεδιαστική διερεύνηση των δυνατοτήτων αρχιτεκτονικής ένταξης και
ποιοτική εξέταση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων που προκύπτουν από την
ένταξη των ενεργητικών συστημάτων σε σχέση με τις ιδιαιτερότητες των κτιριακών κελυφών
και του αστικού ιστού.
Είναι γενικά αποδεκτό ότι στα σύγχρονα αστικά κέντρα, οι τιμές της προσπίπτουσας ηλιακής
ακτινοβολίας είναι σημαντικά μειωμένες εξαιτίας της διάχυσης που προκαλείται από τις
αυξημένες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων και αιωρούμενων σωματιδίων, ενώ παράλληλα οι
συνθήκες ηλιασμού περιορίζονται σημαντικά λόγω της πυκνής δόμησης. Το γεγονός αυτό
επηρεάζει αρνητικά την απόδοση των συστημάτων και κατά συνεπεία την παραγωγή
ενέργειας. Ωστόσο, η αρχιτεκτονική ένταξη ενεργητικών ηλιακών συστημάτων στα κτίρια και
τους υπαίθριους χώρους των αστικών κέντρων παρουσιάζει μια σειρά ποσοτικών και
ποιοτήτων πλεονεκτημάτων που αφορούν στο μέγεθος της επιφάνειας που μπορεί να
αξιοποιηθεί για την εγκατάσταση ενεργειακών συστημάτων και στις δυνατότητες ενημέρωσης
και εκπαίδευσης του κοινού για ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης.
Λέξεις Κλειδιά: φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακοί συλλέκτες, ηλιακοί
αρχιτεκτονική ένταξη, υφιστάμενα κτιριακά κελύφη, αστικοί υπαίθριοι χώροι

θερμοσίφωνες,
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι σύγχρονες πόλεις αποτελούν ζωντανούς οργανισμούς, που για τη λειτουργία τους
απαιτούν μεγάλες ποσότητες ενέργειας και φυσικών πόρων απορρίπτοντας συγχρόνως,
εξίσου μεγάλες ποσότητες ρύπων στον αέρα, το έδαφος και τα ύδατα του άμεσου
περιβάλλον τους. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 50% των φυσικών πόρων που εξάγονται από τη
φύση σχετίζονται με την κατασκευή κτιρίων, ενώ 50% της ενέργειας καταναλώνεται από τον
κτιριακό τομέα, από τον οποίο επίσης προκύπτει το 50% των αποβλήτων [1]. Με βάση τα
παραπάνω στοιχεία, η ανάγκη για τη μεγαλύτερη δυνατή εκμετάλλευση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στις υφιστάμενες πόλεις είναι πλέον επιτακτική.
Τα υφιστάμενα κτίρια και ιδιαίτερα τα δώματά τους στα κέντρα των πόλεων καλύπτουν
εκτεταμένες επιφάνειες, στις οποίες μπορούν σχετικά εύκολα να εφαρμοστούν ενεργητικά
ηλιακά συστήματα (ηλιακοί συλλέκτες ή / και φωτοβολταϊκά στοιχεία). Στις χώρες της
Ανατολικής Μεσογείου, και ειδικότερα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, η διαθεσιμότητα ηλιακής
ακτινοβολίας που αναφέρεται στις αυξημένες ώρες ηλιοφάνειας, στα χαμηλά ποσοστά
νέφωσης και στα υψηλά ποσά προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας [2], καθιστούν την
εφαρμογή των συστημάτων αυτών ενεργειακά αποτελεσματική και οικονομικά συμφέρουσα /
βιώσιμη. Στην Ελλάδα, η μηνιαία ηλιακή ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο είναι πολύ υψηλή,
με τις μέσες ημερήσιες τιμές να βρίσκονται ανάμεσα στις 500 και τις 600 kWh/m2 [2].
Συγχρόνως, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, οι περισσότερες ημέρες χαρακτηρίζονται από
συνθήκες καθαρού ουρανού, γεγονός που φαίνεται από τις πολλές ώρες ηλιοφάνειας
(περίπου 11-12 h/ημέρα, για την Αθήνα). Τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλα ποσά
ηλιακής ακτινοβολίας να φτάνουν στις επιφάνειες των πόλεων για μεγάλο χρονικό διάστημα
κατά την διάρκεια της ημέρας. Ομοίως, στην Κύπρο, οι ώρες ηλιοφάνειας φτάνουν το
καλοκαίρι τις 11,5 h/ημέρα. Ακόμα και στην Οροσειρά του Τρόοδος, όπου κατά τη διάρκεια
του χειμώνα επικρατούν συνθήκες νεφοσκεπούς ουρανού, οι ώρες ηλιοφάνειας είναι
ανάμεσα στις 4 και τις 11 h/ημέρα. Οι μέγιστες ώρες ηλιοφάνειας (από την ανατολή έως τη
δύση) στην Κύπρο είναι ανάμεσα σε 9,8 h το ∆εκέμβριο και 14,5 h τον Ιούνιο [2]. Οι Šúri, et
al. (2007) σημειώνουν ότι η Ελλάδα και η Κύπρος είναι ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης με την υψηλότερη δυνατότητα παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από τον ήλιο [3].
Παρά το γεγονός ότι στα κέντρα των πόλεων οι τιμές της προσπίπτουσας ηλιακής
ακτινοβολίας διαφοροποιούνται σε σχέση με την ύπαιθρο λόγω της ύπαρξης αέριων ρύπων
και αιωρούμενων σωματιδίων, μελέτες έχουν δείξει ότι εξαιτίας των οπτικών ιδιοτήτων των
αστικών επιφανειών, οι διαφορές αυτές είναι σχετικά μικρές [4], ενώ ειδικά για την Αθήνα, η
διαφορά αυτή είναι ασήμαντη [5].
Η οικονομική κρίση που πλήττει τα τελευταία χρόνια και τις δύο χώρες καθιστά τη μείωση
των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια ιδιαίτερα σημαντική. Η ανάγκη για εκμετάλλευση της
ηλιακής ακτινοβολίας για ζεστό νερό χρήσης, παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση και
ψύξη είναι ακόμα σημαντικότερη αν κανείς αναλογιστεί την αύξηση των αναγκών που
προκύπτει από την έντονη τουριστική δραστηριότητα η οποία και στις δύο χώρες αποτελεί
κυρίαρχη οικονομική δραστηριότητα. Συγχρόνως, η οικονομική κρίση έχει πλήξει σημαντικά
και την οικοδομική δραστηριότητα στις δύο χώρες, καθιστώντας την ενεργειακή αναβάθμιση
υφιστάμενων κτιρίων, σημαντικό άξονα για την αναζωογόνησή της [6]. Τα παραπάνω
καθιστούν την εγκατάσταση ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε υφιστάμενα κτίρια και
υπαίθριους χώρους αστικών κέντρων ιδιαίτερα σημαντικό άξονα αντιμετώπισης των
οικονομικών ζητημάτων της περιόδου του διανύουμε.
Στην Ελλάδα, η εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων στα δώματα των κτιρίων αποτελεί
κοινή πρακτική εδώ και δεκαετίες, ενώ υποστηρίζεται με κρατική οικονομική ενίσχυση
(παλαιότερα υπό μορφή φορολογικής απαλλαγής). Σχετικά με τα φωτοβολταϊκά, το ΥΠΕΚΑ
έχει ξεκινήσει το Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε Κτηριακές
Εγκαταστάσεις, το οποίο προωθεί την εγκατάσταση διασυνδεδεμένων συστημάτων έως και
10 kWp σε δώματα και στέγες, και με τη μορφή διατάξεων σκιασμού σε κατοικίες και πολύ
μικρές επιχειρήσεις [7].
Στην Κύπρο, υπάρχει επίσης γενικευμένη χρήση ηλιακών συλλεκτών για Ζεστό Νερό Χρήσης
(ΖΝΧ) (περίπου 4 m2 συλλέκτη με δοχείο 200 lt) σε όλες τις οικιστικές μονάδες,
συμπεριλαμβανομένων και των πολυκατοικιών και οικιστικών συγκροτημάτων. Η
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εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών είναι επίσης ιδιαίτερα διαδεδομένη στα τουριστικά
καταλύματα, με στόχο την κάλυψη των μεγάλων αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης. Τα
τελευταία χρόνια, στην χώρα αυξάνεται το ενδιαφέρον για ενεργητικά ηλιακά συστήματα
θέρμανσης και ψύξης, αλλά και παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος (PV). Οι πρωτοβουλίες
αυτές υποστηρίζονται σε μεγάλο βαθμό από κρατικά κονδύλια, τα οποία παρέχουν
προγράμματα επιχορηγούμενης εγκατάστασης, επιδοτούμενης αγοράς παραγόμενης
ενεργείας ή άλλων κινήτρων.
Η εφαρμογή ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε υφιστάμενα και νέα κτίρια έχει αποτελέσει
αντικείμενο πολυάριθμων επεμβάσεων μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας. Ανάμεσα στα
διάφορα παραδείγματα μικρής και μεσαίας κλίμακας, αναφέρονται το πρόγραμμα Rehabsol
στη Rhone-la-Valee της Γαλλίας (1992) [8], η ηλιακή ανακαίνιση του κτιρίου Brandaris, στο
Zaandam της Ολλανδίας (1998-9) [9] και η ηλιακή ανακαίνιση του Gardsten, στο Goteborg
της Σουηδίας (1999) [10]. Μεγάλης κλίμακας επεμβάσεις συνήθως υποστηρίζονται και
χρηματοδοτούνται εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από το κράτος, όπως για παράδειγμα το
πρόγραμμα των 100.000 φωτοβολταϊκών στεγών στη Γερμανία (1999-2007) και των 70.000
στεγών (έως το 2002) στην Ιαπωνία.
Η αρχιτεκτονική ποιότητα και ένταξη ενεργητικών ηλιακών συστημάτων έχει αποτελέσει το
αντικείμενο πολυάριθμων προηγούμενων μελετών, οι οποίες αφορούν κυρίως φωτοβολταϊκά
στοιχεία (BIPV – Building Integrated Photovoltaics) [11,12,13,14,15,16, 17], αλλά και ηλιακά
θερμικά συστήματα [18], συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα [19,20] και υβριδικά
(φωτοβολταϊκά / θερμικά) συστήματα [21]. Οι περισσότερες από αυτές τις μελέτες εστιάζουν,
όπως είναι αναμενόμενο, σε νέα κτίρια ή σε σημαντικής έκτασης ενεργειακές αναβαθμίσεις
υφιστάμενων κτιρίων, αφού σε αυτές τις περιπτώσεις παρέχονται σημαντικές δυνατότητες για
τη βέλτιστη τοποθέτηση ως προς τον προσανατολισμό και την κλίση και σημαντικές ευκαιρίες
για καινοτόμο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό. Από την άλλη μεριά, η εφαρμογή ενεργητικών
ηλιακών συστημάτων σε υφιστάμενα κτίρια, υπόκειται σε αρκετούς περιορισμούς που
αφορούν, τόσο το ίδιο το κτίριο, όσο και το άμεσο δομημένο περιβάλλον.

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων αρχιτεκτονικής ένταξης ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε
υφιστάμενα κέντρα πόλεων πραγματοποιείται σε ποιοτικό και ποσοτικό επίπεδο. Η ποιοτική
διερεύνηση βασίζεται στην αναγνώριση των βασικών χαρακτηριστικών του δομημένου
περιβάλλοντος και στις δυνατότητες αρχιτεκτονικής ένταξης ηλιακών συλλεκτών και
φωτοβολταϊκών στοιχείων. Η ποσοτική διερεύνηση εστιάζει κυρίως στην παραμετρική
διερεύνηση των περιορισμών που θέτει το υφιστάμενο δομημένο περιβάλλον και τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του (ύψη κτιρίων και πλάτη δρόμων) σε σχέση με τους
διαφορετικούς προσανατολισμούς.
Βασική προϋπόθεση της έρευνας αποτελεί η παραδοχή ότι τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα
εφαρμόζονται στο κέλυφος των υφιστάμενων κτιρίων, κυρίως με τη μορφή επιφανειών ή / και
όγκων. Με βάση την πιο πάνω παραδοχή, στη διερεύνηση που πραγματοποιείται δεν γίνεται
διάκριση ανάμεσα στα διαφορετικά συστήματα, αλλά παρουσιάζεται ο τρόπος εγκατάστασης
και η αρχιτεκτονική της ένταξη. Συνεπώς, τα διαφορετικά συστήματα που αναφέρθηκαν στην
προηγούμενη παράγραφο (1. Εισαγωγή) εξετάζονται ως ενιαία.
Ως προς την αρχιτεκτονική σκοπιά της διερεύνησης, η παρούσα έρευνα γενικεύει την
εφαρμογή των αρχών σχεδιασμού των Kaan και Reijenga [22] για τα φωτοβολταϊκά
συστήματα, σε μια ολιστική προσέγγιση που αναφέρεται στα ενεργητικά ηλιακά συστήματα.
Οι αρχές σχεδιασμού των Kaan και Reijenga αφορούν: (α) στην εμφανή εφαρμογή, (β) στην
ενίσχυση του σχεδιασμού, (γ) στην ενίσχυση της αρχιτεκτονικής εικόνας, (δ) στον καθορισμό
της αρχιτεκτονικής εικόνας, και (ε) στη διαμόρφωση νέων αρχιτεκτονικών προσεγγίσεων. Το
ίδιο ισχύει και για τα αισθητικά κριτήρια που προτείνονται από τους ίδιους συγγραφείς [22]
και αφορούν: (α) την αρχιτεκτονική ποιότητα, (β) την σύνθεση χρωμάτων και υλικών, (γ) το
σεβασμό στο σχεδιαστικό κάνναβο του κτιρίου και την εναρμόνιση του με αυτό, (δ) την
συνταύτιση με τον χαρακτήρα του κτιρίου, (ε) τον ορθολογικό σχεδιασμό από άποψη
στατικής και (ζ) τη προώθηση καινοτόμου σχεδιασμού.
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3. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΟΨΕΙΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχιτεκτονική ένταξη ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε όψεις υφιστάμενων κτιρίων
αφορά κυρίως:

Στη χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων αντικαθιστώντας τυποποιημένα μέρη συμβατικών
στοιχείων της κατασκευής (πέτρα, κεραμικά, αλουμίνιο, ξύλο, κ.λπ.) ως τελική
επιφάνεια (κατασκευή αεριζόμενης πρόσοψης)

Τη χρήση υαλοπινάκων με ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία

Τη χρήση φωτοβολταϊκών πάνελ ως στοιχεία ηλιοπροστασίας

Εικόνα 1: Φωτοβολταϊκή
εγκατάσταση στη νότια όψη και σε
επαφή με το δώμα του Kτιρίου
Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Εικόνα 2: Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στη νότια όψη
του Κτιρίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου
(Αρχιτέκτονας: Α.Ν. Τομπάζης).

3.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η αρχιτεκτονική ένταξη φωτοβολταϊκών στοιχείων σε όψεις υφιστάμενων κτιρίων
παρουσιάζει σημαντικά οικονομικά και ενεργειακά πλεονεκτήματα, αφού περιλαμβάνει την
αντικατάσταση κοινών οικοδομικών υλικών που μπορεί να είναι ακριβά (π.χ. εισαγόμενα
τεχνικά ή φυσικά υλικά για επενδύσεις) ή υλικά να έχουν μεγάλη περιβαλλοντική επίδραση
ως προς την εμπεριεχόμενη ενέργεια και τις εκπομπές αέριων ρύπων (CO2, SO2, NOx) κατά
το στάδιο της παραγωγής, μεταφοράς και εγκατάστασης τους. Υαλοπίνακες με
ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά στοιχεία μπορούν να αντικαταστήσουν συμβατικούς
υαλοπίνακες στην περίπτωση κτιρίων με γυάλινες προσόψεις.
Σε περιπτώσεις νότιων προσόψεων με ικανοποιητική ηλιακή πρόσβαση, μπορούν να
εφαρμοστούν υβριδικά συστήματα, τα οποία την περίοδο θέρμανσης συμβάλλουν στη
θέρμανση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου εξασφαλίζοντας έτσι, πέρα από την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας για θέρμανση (π.χ.
Κτίριο Χημικών Μηχανικών Ε.Μ.Π. Εικ. 1) [23]. Αντίστοιχα, η χρήση φωτοβολταϊκών
στοιχείων σε διατάξεις σκιασμού με τη μορφή γυάλινων περσίδων (π.χ. ΑΗΚ Κύπρου Εικ. 2,
καθώς και διάφορα συστήματα που παρουσιάζονται στο [24]), παρουσιάζει σημαντικά
πλεονεκτήματα ως προς την εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας για δροσισμό κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου, αφού προσφέρουν σκιασμό των ανοιγμάτων από την άμεση
ηλιακή ακτινοβολία.

3.3. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τα κτίρια στα κέντρα των σύγχρονων πόλεων και ιδιαίτερα οι όψεις τους έχουν συνήθως
περιορισμένο ηλιασμό εξαιτίας των απέναντι κτιρίων και των γεωμετρικών χαρακτηριστικών
των αστικών δρόμων, σε συνδυασμό με την ηλιακή γεωμετρία κατά τη διάρκεια του έτους.
Η βασική δυσκολία στην ένταξη ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε όψεις κτιρίων έγκειται
στο γεγονός ότι σε υφιστάμενα αστικά κέντρα, τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά των αστικών
δρόμων, ύψος κτιρίου (Η) και πλάτος δρόμου (W), είναι τέτοια που δεν επιτρέπουν τον
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κατάλληλο / απρόσκοπτο ηλιασμό των όψεων. Σε προηγούμενη μελέτη των συγγραφέων [2],
εξετάστηκε η διαφοροποίηση της γωνίας θέασης του ουρανού (sky view factor) και της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε αστικές χαράδρες με διαφορετικά γεωμετρικά
χαρακτηριστικά, κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου, με τη βοήθεια του λογισμικού
Ecotect [25]. Η μελέτη αφορούσε τέσσερις βασικούς προσανατολισμούς με τη διεύθυνση του
δρόμου να είναι παράλληλη στον άξονα Β-Ν, Α-∆, ΒΑ-Ν∆ και Β∆-ΝΑ και επτά διαφορετικές
περιπτώσεις λόγου ύψους κτιρίων προς πλάτος δρόμου (H/W) και συγκεκριμένα για λόγους
0.1, 0.25, 0.5, 1, 1.5, 2 και 3. (Εικ. 3). Ο λόγος H/W=1,5 ήταν αυτός που οριζόταν από τον
προηγούμενο Γενικό Οικοδομικό Κανονισμό (Γ.Ο.Κ.), ενώ λόγοι H/W=2 και 3 συναντώνται
αρκετά συχνά σε κεντρικές περιοχές των ελληνικών πόλεων, που έχουν οικοδομηθεί πριν
την ισχύ του σχετικού κανονισμού το 1985.

H/W=0.1

H/W=0.25

H/W=0.5

H/W=1

H/W=1.5
H/W=2
H/W=3
Εικόνα 3: Τρισδιάστατα μοντέλα των υπό εξέταση αστικών σχηματισμών για διαφορετικές
περιπτώσεις λόγου ύψους κτιρίων προς πλάτος δρόμου (H/W) [25].
Σύμφωνα με την διερεύνηση που έγινε, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και ιδιαίτερα κατά
τις ώρες γύρω από το ηλιακό μεσημέρι, όταν οι γωνίες ηλιακού ύψους είναι μεγάλες, οι νότιες
όψεις (N) έχουν σχεδόν απρόσκοπτη ηλιακή πρόσβαση, ακόμα και στους αστικούς δρόμους
με τα δυσμενέστερα γεωμετρικά χαρακτηριστικά (H/W=3). Το ίδιο ισχύει και για τις Β∆ και τις
Ν∆ όψεις. Τα αποτελέσματα της μελέτης παρουσιάζονται στην Εικόνα 4.

Εικόνα 4: Συσχετισμός μεταξύ του λόγου της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε
όψεις κτιρίων σε δρόμους με διαφορετικά γεωμετρικά χαρακτηριστικά (Rn%) και της
προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας σε όψη κτιρίου με ανεμπόδιστη ηλιακή πρόσβαση
(R0%). Τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά εκφράζονται ως λόγος H/W (πάνω) και ως γωνία
θέασης του ουρανού – sky factor (κάτω).
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Επιπλέον δυσκολίες στην ένταξη ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε όψεις κτιρίων
αφορούν τη μείωση της απόδοσης των συστημάτων, όταν αυτά τοποθετούνται κατακόρυφα
στις όψεις των κτιρίων. Η κατακόρυφη τοποθέτηση είναι πλεονεκτική κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου, όταν οι γωνίες ηλιακού ύψους είναι χαμηλές. Η ένταξη φωτοβολταϊκών
στοιχείων σε όψεις υπό μορφή κεκλιμένων διατάξεων σκιασμού, εξασφαλίζει καλύτερη
απόδοση των ενεργητικών στοιχείων κατά την διάρκεια ολοκλήρου του έτους.

4. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ∆ΩΜΑΤΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ
4.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα οριζόντια δώματα των κτιρίων αποτελούν, όταν κανείς βρίσκεται ψηλά, την «πέμπτη» όψη
των πόλεων, μια όψη που σπάνια γίνεται αντιληπτή από το επίπεδο του δρόμου. Σε χώρες
όπως η Ελλάδα και η Κύπρος, αυτές οι εκτεταμένες επιφάνειες συνήθως παραμένουν χωρίς
χρήση, περιλαμβάνοντας νόμιμες και παράνομες κατασκευές, κεραίες τηλεόρασης,
καμινάδες, δεξαμενές νερού, διαφημιστικές πινακίδες, πύργους κλιματισμού και ηλιακούς
θερμοσίφωνες, με αποτέλεσμα μία υποβαθμισμένη και κακής αισθητικής εικόνα.
Η αρχιτεκτονική ένταξη ενεργητικών ηλιακών συστημάτων στα δώματα υφιστάμενων κτιρίων
αφορά ως προς τις δυνατότητες στην τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών ή / και
φωτοβολταϊκών πάνελ σε επαφή, σε απόσταση από το δώμα ή στο όριο του (Εικ. 5).

Α. Σε επαφή Σε απόσταση
Στο όριο
Β. Σε επαφή Σε απόσταση
Στο όριο
Εικόνα 5: Σχηματική αναπαράσταση των διαφορετικών δυνατοτήτων αρχιτεκτονικής ένταξης
Α. Ηλιακών συλλεκτών και Β. Φωτοβολταϊκών πάνελ σε δώματα κτιρίων
Η τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων σε επαφή με το δώμα πραγματοποιείται με τη
χρήση κεκλιμένων στηριγμάτων από ξύλο, μέταλλο ή σκυρόδεμα. Στα πλαίσια ερευνητικών
προγραμμάτων, προκατασκευασμένων μοναδιαίων στοιχείων σχεδιάστηκαν και
κατασκευάστηκαν, όπως αυτά που παρουσιάζονται στο [24].
Σε σχέση με την τοποθέτηση σε απόσταση από το δώμα, αξίζει να αναφερθεί ότι όταν ο
σχεδιασμός βασίζεται στον τύπο της πέργκολας, που αποτελεί ένα ιδιαίτερα κοινό
αρχιτεκτονικό στοιχείο στις χώρες γύρω από τη Μεσόγειο, η παρέμβαση είναι άμεσα
κατανοητή από τους κατοίκους της πόλης, συμβάλλοντας στη γνωριμία τους με τις
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

4.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η ένταξη ενεργητικών ηλιακών συστημάτων στα δώματα υφιστάμενων κτιρίων παρουσιάζει
μια σειρά πλεονεκτημάτων.
Η τοποθέτηση σε επαφή με το δώμα είναι κατάλληλη για μη βατά δώματα και μπορεί να
εφαρμοστεί και σε συνδυασμό με άλλα μέτρα βιοκλιματικής αναβάθμισης, όπως για
παράδειγμα φυτεμένα δώματα εκτατικού τύπου, με μικρό πάχος υποστρώματος, φυτά μικρής
ανάπτυξης και με ελάχιστες απαιτήσεις συντήρησης (βλ. π.χ. [24]). Συγχρόνως, η
τοποθέτηση σε επαφή με το δώμα, στις περισσότερες περιπτώσεις εξασφαλίζει την
απόκρυψη των πανέλων, με αποτέλεσμα να αφήνουν την αρχιτεκτονική των κτιρίων
ανεπηρέαστη. Αυτός ο τρόπος ένταξης επιτρέπει την εφαρμογή ηλιακών πανέλων σε κτίρια
ιδιαίτερου αρχιτεκτονικού ύφους ή σε διατηρητέα κτίρια, εφόσον επιτρέπεται. Συγχρόνως,
αυτός ο τρόπος τοποθέτησης προσφέρει σκιασμό του δώματος και άρα μείωση των
θερμικών προσόδων του ανώτερου πατώματος κατά τη θερμή θερινή περίοδο.
Η τοποθέτηση σε απόσταση από το δώμα επιτρέπει τη χρήση του, ενώ συγχρόνως
συμβάλλει και στο σκιασμό της επιφάνειάς του από την άμεση ηλιακή ακτινοβολία κατά τη
διάρκεια της θερμής περιόδους του έτους. Συνεπώς, πέρα από την εξοικονόμηση
συμβατικής ενέργειας για ψύξη του ανώτερου ορόφου λόγω της μείωσης των θερμικών
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προσόδων, η τοποθέτηση σε απόσταση από το δώμα εξασφαλίζει τη δυνατότητα
αξιοποίησης του δώματος από τους κατοίκους του κτιρίου, δημιουργώντας κατάλληλες
μικροκλιματικές συνθήκες και κατ’ επέκταση συνθήκες αξιοποίησης του δώματος για
κοινωνική συνάθροιση και αναψυχή. Έτσι, αυτός ο τρόπος τοποθέτησης, αντίστοιχα με την
προηγούμενη περίπτωση (τοποθέτηση σε επαφή), έχει και το επιπλέον πλεονέκτημα της
εξοικονόμησης συμβατικής ενέργειας για ψύξη του ανώτερου πατώματος, λόγω της μείωσης
των θερμικών προσόδων από το δώμα.
Τέλος, η τοποθέτηση στο όριο του δώματος αφήνει τελείως ελεύθερη την επιφάνειά του προς
χρήση. Ανάλογα με την τοποθέτηση, τον προσανατολισμό και το σχεδιασμό της διάταξης, η
τοποθέτηση στο όριο του δώματος μπορεί να παρέχει μερικό σκιασμό στο δώμα και στην
αντίστοιχη όψη στο πάνω μέρος της οποίας τοποθετείται.

4.3. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Οι δυσκολίες και τα μειονεκτήματα που σχετίζονται με την αρχιτεκτονική ένταξη ενεργητικών
ηλιακών συστημάτων στα δώματα υφιστάμενων κτιρίων αφορούν κυρίως ζητήματα χρήσης
και σχεδιασμού. Έτσι, σε σχέση με την τοποθέτηση σε επαφή με το δώμα, η βασική
δυσκολία είναι ο αποκλεισμός της χρήσης του από τους κατοίκους (ιδιαίτερα στην περίπτωση
των πολυκατοικιών) ή τους χρήστες για αναψυχή ή άλλες λειτουργίες. Από την άλλη μεριά, η
τοποθέτηση σε απόσταση και στο όριο του δώματος δεν αποκλείει την αξιοποίησή του.
Προϋποθέτει, όμως, κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό και κατασκευή, έτσι ώστε οι
διατάξεις στις οποίες θα εφαρμοστούν τα πάνελ να συνάδουν με την αρχιτεκτονική του
υφιστάμενου κτιρίου.

5. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ ΑΣΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ
5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχιτεκτονική ένταξη ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε υφιστάμενους αστικούς
χώρους αφορά κυρίως στην ένταξη φωτοβολταϊκών πανέλων σε στοιχεία αστικού
εξοπλισμού, όπως στεγάσεις ανοικτών χώρων στάθμευσης, στάσεις λεωφορείων, δημόσια
τηλέφωνα και φωτιστικά σώματα. Ο σχεδιασμός αυτών των στοιχείων συνήθως ποικίλει από
την απλή προσθήκη ενός πάνελ έως την πλήρη σχεδιαστική ένταξη, η οποία μπορεί να
φτάσει σε πρωτότυπες κατασκευές ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής αξίας, όπως για παράδειγμα οι
ομπρέλες στον υπαίθριο χώρο του Τζαμιού του Προφήτη στη Μεδίνα, από τον Bodo Rasch ή
στην Masdar Plaza στο Abu Dhabi (υπό κατασκευή). Φωτοβολταϊκά στοιχεία μπορούν να
ενταχθούν και σε μεγαλύτερες κατασκευές, που στόχο έχουν να λειτουργήσουν ως
τοπόσημα (βλ. Εικ. 6,7).

Εικόνα 6: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
στοιχείων σε υπαίθριο χώρο στο
Portland, Oregon, Η.Π.Α.

Εικόνα 7: Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στοιχείων
σε ανοικτό χώρο στο Amsterdam, Ολλανδία.
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5.2. ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Πέρα από την ενεργειακή αυτονομία των συστημάτων στα όποια εντάσσονται, το βασικό
πλεονέκτημα της αρχιτεκτονικής ένταξης φωτοβολταϊκών πάνελ σε στοιχεία αστικού
εξοπλισμού αφορά στο γεγονός ότι γίνονται αντιληπτά από τους χρήστες των υπαίθριων
χώρων, συμβάλλοντας έτσι στην εκπαίδευση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

5.3. ∆ΥΣΚΟΛΙΕΣ / ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Όσον αφορά σε δυσκολίες αρχιτεκτονικής ένταξης ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε
αστικούς υπαίθριους χώρους, αυτές σχετίζονται κυρίως με τη δυσκολία εξασφάλισης
ικανοποιητικής προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας. Συγκεκριμένα, σε πυκνά δομημένες
περιοχές, η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία, ιδιαίτερα κατά τη χειμερινή περίοδο μπορεί
να είναι σημαντικά μειωμένη, ως αποτέλεσμα των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των
αστικών χώρων (ύψη κτιρίων και πλάτη δρόμων) σε συνδυασμό με τις μικρές γωνίες ηλιακού
ύψους. Επιπλέον δυσκολίες σχετίζονται με την απουσία διαθέσιμου χώρου για εγκατάσταση
συστήματος αποθήκευσης ενέργειας (μπαταρίες) και ως εκ τούτου, απαιτείται διασύνδεση με
το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τέλος, τίθενται και ζητήματα ασφάλειας, τα οποία
αφορούν κυρίως την προστασία των εγκαταστάσεων από ζημιές ή / και βανδαλισμούς σε
δημόσιους χώρους.

6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η αρχιτεκτονική ένταξη ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε υφιστάμενα κτίρια και
υπαίθριους χώρους των αστικών κέντρων δεν εξασφαλίζει μεγίστη απόδοση όσον αφορά την
παραγωγή ενέργειας για λόγους που σχετίζονται κυρίως με την πυκνή δόμηση και τα
γεωμετρικά χαρακτηριστικά του αστικού ιστού. Παρόλα αυτά, παρουσιάζει σημαντικά
ποσοτικά πλεονεκτήματα σε ό,τι αφορά στις επιφάνειες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν,
ιδιαίτερα για τα δώματα των κτιρίων, αλλά και ποιοτικά πλεονεκτήματα, σε σχέση με την
ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού σε ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας, ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερα σημαντικό για την ενημέρωση στα
παραπάνω είναι τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα να είναι ορατά και να αποτελούν μέρος του
σχεδιασμού των κτιρίων.
Για χώρες όπως η Ελλάδα και η Κύπρος αξίζει να σημειωθεί το γεγονός ότι για τα
φωτοβολταϊκά συστήματα, η μέγιστη απόδοση κατά τη διάρκεια των μηνών του καλοκαιριού
συμπίπτει με τη μέγιστη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Συνεπώς, η παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από διασυνδεδεμένα συστήματα μπορεί να συμπληρώσει την απαιτούμενη
ενέργεια από τα εθνικά δίκτυα ηλεκτροδότησης, μειώνοντας ή και αποτρέποντας τις διακοπές
ρεύματος που πραγματοποιούνται αρκετές φορές κατά τη διάρκεια των μεσημεριανών και
απογευματινών ωρών [26]. Αντίστοιχα, η γενικευμένη εφαρμογή ηλιακών συλλεκτών μπορεί
να συμβάλει σε υπολογίσιμη μείωση των απαιτήσεων σε ηλεκτρική ενέργεια (για την Ελλάδα
ίση με 6%), ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η εκδοχή της εφαρμογής υβριδικών
φωτοβολταϊκών / θερμικών συστημάτων, η οποία είναι δυνατόν να προσφέρει / εξασφαλίζει
μεγαλύτερη εξοικονόμηση συμβατικής ηλεκτρικής ενέργειας (8%) λόγω της συνδυασμένης
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και ηλεκτρικής ενέργειας [21].
Οι βασικές δυσκολίες που εντοπίστηκαν αφορούν τη διαθεσιμότητα ηλιακής ακτινοβολίας, τη
χρήση των επιφανειών στα οποία εντάσσονται τα στοιχεία, καθώς και ζητήματα
αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ένταξης. Ένα άλλο μειονέκτημα αναφέρεται στην
περιβαλλοντική επίδραση των φωτοβολταϊκών πάνελ, και ιδιαίτερα την εμπεριεχόμενη
ενέργειά τους, η οποία είναι σχετικά υψηλή [27]. Παρόλα αυτά, οι αυξημένες ώρες ηλιακής
ακτινοβολίας και τα μεγάλα ποσά προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας που χαρακτηρίζουν
τις περιοχές της νότιας Ευρώπης καθιστούν την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκά στοιχεία οικονομικά αποδοτική και οικολογικά αποδεκτή [27]. Πέρα από αυτό,
όταν τα φωτοβολταϊκά συστήματα συνδυάζονται με ηλιακούς συλλέκτες (υβριδικά
φωτοβολταϊκά / θερμικά συστήματα), η περιβαλλοντική επίδρασή του συστήματος
εμφανίζεται ακόμα πιο βελτιωμένη [21].
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Περαιτέρω λεπτομερέστερη έρευνα στο αντικείμενο αυτό, μπορεί να περιλαμβάνει τη
διερεύνηση συγκεκριμένων μελετών περίπτωσης, στην κλίμακα υφιστάμενων οικοδομικών
τετραγώνων κέντρων πόλεων. Η διερεύνηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τις διαφορετικές
σχεδιαστικές επιλογές αρχιτεκτονικής ένταξης ενεργητικών ηλιακών συστημάτων, καθώς και
την ποσοτικοποίηση της απόδοσής τους. Στην περίπτωση αυτή, η διαφοροποίηση των
ενεργητικών ηλιακών συστημάτων σε φωτοβολταϊκά στοιχεία, ηλιακά θερμικά συστήματα,
συγκεντρωτικά ηλιακά συστήματα και υβριδικά (φωτοβολταϊκά / θερμικά) συστήματα, θα
επιτρέψει τον αναλυτικό υπολογισμό και τη συγκριτική εξέταση της εξοικονόμησης ενέργειας
που μπορεί να επιτευχθεί με τη εκάστοτε μεμονωμένη, αλλά και τη συνδυαστική εφαρμογή
τους.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο τουρισμός αποτελεί μια από τις σημαντικότερες οικονομικές και κοινωνικές δραστηριότητες
της χώρας μας. Όλο και περισσότερα τουριστικά καταλύματα κατασκευάζονται σε
παραθαλάσσιους αλλά και σε ορεινούς προορισμούς, σε ποικιλία αρχιτεκτονικών συνόλων
αλλά και κλιματικών δεδομένων. Επιπρόσθετα, λόγω του μεγάλου πλούτου υφιστάμενων
παραδοσιακών κελυφών συχνά σε εγκατάλειψη, η ξενοδοχειακή αρχιτεκτονική στον
Ελλαδικό χώρο βασίζεται όχι μόνο στον σχεδιασμό νέων κτιριακών συγκροτημάτων αλλά και
στην επανάχρηση παραδοσιακών κτιριακών κελυφών.
Στην περίπτωση των νέων ξενοδοχειακών μονάδων, συχνά ακολουθώντας την νέα πρακτική,
οι μελετητές δείχνουν όλο και περισσότερο, αυξημένη ευαισθησία στην εφαρμογή παθητικών
αρχών σχεδιασμού αλλά και ενεργητικών βιοκλιματικών συστημάτων για την εξοικονόμηση
ενέργειας, καθώς πρωταρχικός στόχος κάθε επένδυσης είναι η διασφάλιση της οικονομικής
βιωσιμότητας της ξενοδοχειακής μονάδας.
Η επανάχρηση υφιστάμενων παραδοσιακών κελυφών έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς,
αποκαθιστώντας ένα κέλυφος που βασίστηκε στις αρχές της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής,
εκ των πραγμάτων, το τελικό αποτέλεσμα, με τη νέα του πλέον χρήση, θα εμπεριέχει
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά όπως επίσης και ιδιαίτερα ελκυστικό αισθητικό αποτέλεσμα,
τόσο για τους χρήστες όσο και για το οικιστικό περιβάλλον που έχει ενταχθεί.
Στην αρχή της μελέτης παρουσιάζονται οι βασικές τάσεις στο παγκοσμιοποιημένο
περιβάλλον, σχετικά με τον σχεδιασμό βιώσιμων ξενοδοχειακών μονάδων. Όπως είναι
γνωστό, ο οικοτουρισμός καθώς και η αειφόρος διαχείριση των ξενοδοχειακών καταλυμάτων
αποτελούν πλέον μονόδρομο. Αυτή η συζήτηση εμπλουτίζεται με την παρουσίαση
οικολογικών – βιοκλιματικών ξενοδοχείων από το εξωτερικό.
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της αειφόρας τουριστικής ανάπτυξης στον
Ελλαδικό χώρο, με παραδείγματα ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν συστήματα ΑΠΕ.
Ακολουθεί η περιγραφή των τουριστικών χαρακτηριστικών της Λακωνικής Μάνης με τις
μικρές/μεσαίες μονάδες και η εισήγηση κλείνει με μια σειρά προτάσεων παθητικού
σχεδιασμού και ενσωμάτωσης ενεργητικών συστημάτων για την εξοικονόμηση ενέργειας.
Για την συγγραφή της εισήγησης μελετήθηκαν πρόσφατες δημοσιεύσεις και βιβλία που
αφορούν την τουριστική ανάπτυξη εντός και εκτός των Ελληνικών συνόρων. Το
μεθοδολογικό πλαίσιο βάσει του οποίου προέκυψαν τα αποτελέσματα της εργασίας, είναι
προϊόν όχι μόνο θεωρητικής έρευνας, αλλά και της κατασκευαστικής εμπειρίας ανάλογων
τουριστικών μονάδων, καθώς πολλά αντίστοιχα επιδοτούμενα έργα είναι σε εξέλιξη στην
περιοχή της Μάνης. Τέλος η εξοικονόμηση ενέργειας ορισμένων εκ των προτεινόμενων
ενεργητικών συστημάτων διερευνήθηκαν και μέσω των εταιρειών που τα διαθέτουν στην
αγορά. Στόχος της μελέτης είναι να τονιστούν οι ιδιαιτερότητες του τουριστικού προϊόντος της
Μάνης και να προταθούν στρατηγικές που είναι οικονομικά βιώσιμες για τις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις που κυριαρχούν στην περιοχή.
Λέξεις Κλειδιά: αειφορική τουριστική ανάπτυξη, βιοκλιματικός σχεδιασμός τουριστικών
μονάδων, παθητικός σχεδιασμός, ενεργητικά συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όπως είναι γνωστό, ο τουρισμός αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες
οικονομικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Όπως προκύπτει από τη διεθνή βιβλιογραφία,
λόγω αυτής της δυναμικότητάς του, θεωρείται ότι αποτελεί απειλή για το φυσικό αλλά και το
οικιστικό περιβάλλον [1]. Από σειρά επιστημονικών μελετών και ερευνών διαφαίνεται ότι η
παραγωγή αερίων του θερμοκηπίου ανεβάζουν τη θερμοκρασία του πλανήτη κάθε χρόνο.
Έτσι, στη Μεσογειακή ζώνη οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν από 1 - 3οC μεταξύ
2031 και 2060 [2]. Αυτό θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στα επίπεδα του νερού στις
παραθαλάσσιες περιοχές, την βιοποικιλότητα, αλλά και στον τουρισμό, που γενικά θεωρείται
η “ατμομηχανή” της οικονομίας ιδιαίτερα των Μεσογειακών χωρών [3] και ο οποίος βασίζεται
στην ποιότητα των πόρων του φυσικού όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.
Ο τριπλός ευρωπαϊκός ενεργειακός στόχος «20/20/20» (European Directive 2009/28/EC: 2020-20) που έγινε αποδεκτός από τα κράτη μέλη, ορίζει ότι θα πρέπει να μειωθεί η εκπομπή
των αερίων του θερμοκηπίου κατά 20%, να επιτευχθεί το 20% της ενεργειακής κατανάλωσης
στην Ε.Ε. να προέρχεται από ΑΠΕ, και 20% περισσότερη αποτελεσματικότητα στην χρήση
ενέργειας σε όλη την ΕΕ έως το 2020. Αυτό αφορά άμεσα τον τουρισμό ο οποίος αποτελεί
την πρώτη παγκοσμίως βιομηχανία σε επίπεδο δαπανών και εργαζομένων [4].
Οι τουριστικές δραστηριότητες όπως είναι φυσικό, έχουν άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις στο
νερό, στο έδαφος, και στον αέρα. Για παράδειγμα, ένα μεσαίο ξενοδοχείο απελευθερώνει
160-200 χιλιόγραμμα CO2 ανά τετραγωνικό επιφανείας δωματίου το χρόνο και η κατανάλωση
νερού ανά επισκέπτη, ανά διανυκτέρευση, είναι μεταξύ 170-440 λίτρων σε ένα 5στερο
ξενοδοχείο [5]. Ανάλογα με τη γεωγραφική θέση της μονάδας, η ενεργειακή κατανάλωση του
συστήματος θέρμανσης/ψύξης φτάνει έως και το 50% του συνολικού λειτουργικού κόστους
ενός ξενοδοχείου σε ηλεκτρικό, νερό, αέριο και καύσιμο. Το ζεστό νερό χρήσης φτάνει το
15% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της μονάδας. Ανάλογα δε με την κατηγορία
του ξενοδοχείου ο τεχνητός φωτισμός μπορεί να φτάσει το 20%. Σημαντικό μερίδιο στην
κατανάλωση ενέργειας έχει και η παρασκευή φαγητού [5].
Συνακόλουθα, οι αρχές της αειφόρου ανάπτυξης είναι ανάγκη να εφαρμοστούν και στον
τουρισμό, καθώς η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί προϋπόθεση για να διατηρηθεί
και να αναπτυχθεί η τουριστική δραστηριότητα. Η ελκυστικότητα πολλών τουριστικών
περιοχών, οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα ανθρωπογενή τους στοιχεία και ιδίως στο
χαρακτήρα που έχει λάβει το δομημένο περιβάλλον τους [6]. Η κοινή γνώμη είναι πλέον
ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένη και ενημερωμένη σε θέματα προστασία του περιβάλλοντος.
Λόγω αυτού, όλων των ειδών οι επιχειρήσεις κατανοούν ότι έχουν οικονομικό όφελος να
καλλιεργούν ευνοϊκή εικόνα προς το κοινό τους όσον αφορά τον περιβαλλοντικό τους
αντίκτυπο. Όλο και περισσότερες τουριστικές επιχειρήσεις που προσφέρουν συνήθεις κατά
τα άλλα τουριστικές υπηρεσίες ενσωματώνουν στη λειτουργία τους περιβαλλοντικές
παραμέτρους και επιζητούν να πιστοποιηθούν σχετικά (eco-labeling) [6], με το σκεπτικό ότι η
στάση τους αυτή θα προσελκύσει πελατεία με περιβαλλοντικές ευαισθησίες. Αυτό διαφαίνεται
πλέον και από την δημιουργία νέων τουριστικών προϊόντων με οικολογικά, περιβαλλοντικά
και κοινωνικά χαρακτηριστικά, όπως ο οικοτουρισμός και ο αγροτουρισμός. Τα νέα πρότυπα
φαίνεται να αποδεικνύουν ότι ο τουρισμός και η προστασία της φύσης και του δομημένου
περιβάλλοντος, μπορούν να συνυπάρχουν προς όφελος όλων.

2.

∆ΙΕΘΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΩΝ

Μια σειρά από διεθνείς διακρίσεις όπως τα HICAP Sustainable Hotel Awards που ξεκίνησαν
το 2007 για την Ασία [7], τα European Hotel Design Awards [8], τα Goldstar Awards [9] και
τα ASEAN Green Hotel Awards [10], αποτελούν ένδειξη της σημασίας που δίνεται
παγκοσμίως στην εξοικονόμηση ενέργειας στα τουριστικά καταλύματα. Υπάρχει επίσης
ιδιαίτερο ενδιαφέρον από τις ξενοδοχειακές μονάδες να εγκαθιστούν συστήματα
περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου όπως το ΙSΟ 14001 [11], και να αποκτούν διεθνείς
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πιστοποιήσεις όπως το LEED [12] το BREEAM, καθώς αποτελούν πλέον σημαντικό προσόν
προβολής τους.

Εικόνα 1: Χωροθέτηση του Crosswaters [13]

Εικόνα 2: Κοινόχρηστοι χώροι [13]

Παράδειγμα βραβευμένου οικοτουριστικού καταλύματος αποτελεί το Crosswaters Ecolodge
του Paul Pholeros. Στόχος του ιδιοκτήτη ήταν να κατασκευάσει τον πρώτο οικοτουριστικό
προορισμό στην Κίνα. Βρίσκεται στα δάση της επαρχίας Guandong της Νότιας Κίνας, η
οποία αποτελεί περιοχή προστατευμένη από το κράτος [14]. Έχει εγκριθεί και υλοποιείται
στην περιοχή ένα 10ετές πρόγραμμα να δημιουργηθεί εκεί ένας οικοτουριστικός προορισμός
που θα περιλαμβάνει 3στερα έως 5στερα ξενοδοχεία, με δραστηριότητες όπως αναρρίχηση,
ποδηλασία, περίπατο, οινογευσιγνωσία, κλπ.
Το Crosswaters Ecolodge εφαρμόζει ευρεία γκάμα αρχών παθητικού σχεδιασμού.
Χρησιμοποιεί το κύριο υλικό παραγωγής της περιοχής: το μπαμπού. Αποτελεί μάλιστα το
μεγαλύτερο εμπορικό project στον κόσμο με χρήση μπαμπού. ∆όθηκε ιδιαίτερη σημασία
στην αποκατάσταση του τοπίου μετά την κατασκευή καθώς και στη συσχέτιση του μέσα και
έξω μέσω του σχεδιασμού παραδοσιακών κινέζικων κήπων με τοπικά φυτά. Τα κτίρια έχουν
κατασκευαστεί από μπαμπού, χώμα, κεραμίδια από πηλό, μάρμαρο και πέτρες από το
ποτάμι. Τα περισσότερα υλικά προέρχονται από επανάχρηση και ανακύκλωση.
Ένα επιτυχημένο παράδειγμα ξενοδοχείου σε προάστιο μεγαλούπολης είναι το Vineyard
Hotel & Spa στο Cape Town, των Jack Barnett και Revel Fox, και αποτελεί αποκατάσταση
και επέκταση κατοικίας 200 ετών [15].

Εικόνα 3: Χωροθέτηση του Vineyard [15]

Εικόνα 4: Κοινόχρηστοι χώροι [16]

∆ιαθέτει πιστοποίηση Green Leaf και έχει επανειλημμένως βραβευτεί για τις περιβαλλοντικές
πρακτικές του αλλά και τον παθητικό σχεδιασμό του. ∆ιαθέτει περιβαλλοντικό διευθυντή που
φροντίζει για την ορθή λειτουργία όλων των συστημάτων και την συνεχή ενημέρωση του
προσωπικού.
Φροντίζει επίσης να συμμετέχουν στις στρατηγικές του ξενοδοχείου και οι πελάτες μέσω της
ενημέρωσής τους. ∆ιαθέτει 80 ηλιακούς συλλέκτες 250W, αντλίες θερμότητας για παραγωγή
ζεστού νερού, υδραυλικά που εξοικονομούν νερό στις τουαλέτες και κάρτες ενεργοποίησης
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στα δωμάτια. Η εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της χρήσης ειδικών λαμπτήρων για το
φωτισμό και ανακύκλωσης έως και 94% των απορριμμάτων, είναι λίγες μόνο από τις
βιώσιμες στρατηγικές που εφαρμόζονται.

3.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ & ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ανάλογες πρακτικές εφαρμόζονται δειλά δειλά, ως επί το πλείστον σε μεγάλες ξενοδοχειακές
μονάδες και στη χώρα μας. Ο ξενοδοχειακός τομέας στην Ελλάδα ευθύνεται περίπου για το
10% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα [17]. Σύμφωνα με μια έρευνα, ένα
ξενοδοχείο 150 δωματίων καταναλώνει σε μία εβδομάδα, όσο 1004 νοικοκυριά σε ένα χρόνο.
Αυτό συμβαίνει γιατί οι άνθρωποι στο σπίτι τους έχουν επίγνωση της κατανάλωσης νερού και
ενέργειας, σε αντίθεση με όταν κάνουν χρήση των υπηρεσιών ενός ξενοδοχείου, όπου η τιμή
της διανυκτέρευσης είναι ανεξάρτητη της κατανάλωσης ενέργειας και νερού. Τα πρόσφατα
παραδείγματα αποδεικνύουν όμως ότι είναι δυνατόν μια μονάδα να προφέρει πολυτέλεια
στους πελάτες της αλλά παράλληλα να προστατεύεται και το περιβάλλον. Άλλωστε η
Ελλάδα, διαθέτει αξιόλογους ενεργειακούς πόρους (κυρίως ηλιακούς, αιολικούς και βιομάζας)
για την εφαρμογή συστημάτων ΑΠΕ. Θεωρείται όπως έχει γραφτεί πρόσφατα, «η Σαουδική
Αραβία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» [18].
Η ευαισθητοποίηση κοινού φορέα και επενδυτών σε αυτό τον τομέα και η εφαρμογή
πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, καθυστέρησε στη χώρα μας. Έως το 1980, όπου και
θεσπίστηκαν οι πρώτοι κώδικες θερμομόνωσης, το ελληνικό κράτος επέτρεπε επί δεκαετίες
την κατασκευή κτιρίων χωρίς βασική θερμομόνωση. Αυτοί οι κανονισμοί βελτιώθηκαν 30
χρόνια αργότερα με την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ. Όλη αυτή η καθυστέρηση είχε ως
αποτέλεσμα 2,7 εκατ. κτίρια επί συνόλου 4 εκατ. στη χώρα μας να στερούνται βασικής
θερμομόνωσης γιατί είναι κατασκευασμένα πριν το 1980, ενώ τα υπόλοιπα διαθέτουν ελλιπή
[19]. Οφείλουμε παρόλα αυτά να σημειώσουμε ότι η Ελλάδα ήταν πρωτοπόρος στο χώρο
των Φ/Β συστημάτων, δεδομένου ότι το 1981 στην Κύθνο εγκαταστάθηκε ο πρώτος
διασυνδεδεμένος φωτοβολταϊκός σταθμός στον κόσμο και ο πρώτος αιολικός σταθμός στην
Ελλάδα [20].
Τα τελευταία χρόνια η κινητοποίηση είναι σημαντική. Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα κι Επιχειρηματικότητα» 2007-2013, δημοσιεύθηκε
πρόσκληση ενδιαφέροντος για ένταξη στο πρόγραμμα «Πράσινος Τουρισμός» (ΦΕΚ 1929,
Τεύχος ∆εύτερο, 14/12/2010) που αποσκοπούσε στην βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας των ξενοδοχείων, η εξοικονόμηση ενέργειας και η σωστή διαχείριση ύδατος
και απορριμμάτων [21]. Παρόλα αυτά οι γραφειοκρατικές καθυστερήσεις και η έλλειψη
εμπειρίας αναφορικά με τη σχεδίαση και εγκατάσταση ειδικών συστημάτων αποτελούν
ανασταλτικό παράγοντα για τους επιχειρηματίες του κλάδου.
Ο Ελληνικός τουρισμός έχει πληγεί ιδιαίτερα τα τελευταία 4 χρόνια, από την οικονομική κρίση
και το ανήσυχο κοινωνικό και πολιτικό κλίμα στον τόπο μας [22]. Οι διεθνείς αφίξεις έπεσαν
και μόλις τα δύο τελευταία έτη καταγράφηκε σημαντική αύξηση σε σχέση με την συνεχή
πτώση από το 2008-2012. Πρέπει επομένως όχι μόνο να φροντίσουμε τα μέγιστα ώστε ο
βιοκλιματικός σχεδιασμός να εντάσσεται εξαρχής στη τη διαδικασία σχεδιασμού νέων
μονάδων, αλλά και να ενισχύσουμε τις προσπάθειες αναβάθμισης πολλών μεσαίων και
μικρών τουριστικών μονάδων που είναι εν λειτουργία.
Λόγω του ιδιαίτερα ανεπτυγμένου τομέα του τουρισμού, ειδικά σε ορισμένες περιοχές της
Ελλάδας (π.χ. Κρήτη), υπάρχουν σημαντικού μεγέθους ξενοδοχειακές μονάδες που έχουν
ενσωματώσει ΑΠΕ. Σημαντικό παράδειγμα αποτελεί το ξενοδοχείο ATRION 117 κλινών στο
Ηράκλειο Κρήτης που χρησιμοποιεί πυρηνόξυλο για την κάλυψη των αναγκών του για
θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Με την καύση του τα παραγόμενα απαέρια θερμαίνουν το
πρωτεύων κύκλωμα θερμού νερού το οποίο στη συνέχεια θερμαίνει τα Boiler και το σύστημα
θέρμανσης το χειμώνα [23]. Tο ξενοδοχείο EL GRECO 800 κλινών στο Ρέθυμνο διαθέτει
φυτεμένο δώμα επιφανείας 1.160 μ2 [1], και το ξενοδοχείο Candia Maris 275 κλινών είναι το
πρώτο Ελληνικό και 3ο Ευρωπαϊκό ξενοδοχείο που το 2000 πιστοποιήθηκε με ISO 14001.
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Καλύπτει περίπου το 10% των ενεργειακών του αναγκών με την εγκατάσταση 900 ηλιακών
συλλεκτών συνολικής επιφάνειας 2400 μ2, το οποίο αποτελεί το μεγαλύτερο σύστημα που
έχει ποτέ τοποθετηθεί σε Ευρωπαϊκό ξενοδοχείο [24]. O όμιλος Aldemar Hotels & Spa έχει
αποσπάσει το βραβείο της καλύτερης "πράσινης" ξενοδοχειακής αλυσίδας στην Ευρώπη
(Europe`s Leading Green Hotel Chain 2008) από το ∆ιεθνή Τουριστικό Οργανισμό World
Travel Awards [25]. Το σύνολο των ξενοδοχείων της περιλαμβάνει 7010 μ2 ηλιακών
συλλεκτών με τα οποία καλύπτει 85% των αναγκών της σε ΖΝΧ. Ακολουθείται αυστηρό
πρόγραμμα ανακύκλωσης, το πότισμα των κήπων γίνεται μέσω του βιολογικού καθαρισμού,
και λειτουργεί φάρμα βιολογικών προϊόντων που τροφοδοτεί τις ανάγκες του εστιατορίου.
Η χρήση ΑΠΕ εφαρμόζεται κυρίως σε μεγάλες μονάδες 4 και 5 αστέρων. Αυτού του
μεγέθους όμως τα καταλύματα χαρακτηρίζουν κυρίως τις ιδιαίτερα ανεπτυγμένες περιοχές
της Ελλάδος, όπως η Μύκονος, η Κρήτη, η Κως, η Κέρκυρα και η Ρόδος.

Εικόνα 5: Περιφερειακή κατανομή ξενοδοχειακών κλινών [26, σελ. 112]
Στα υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος, τα τουριστικά καταλύματα είναι μικρού και μεσαίου
μεγέθους, ειδικά δε αυτά που βρίσκονται εντός παραδοσιακών οικισμών όπως για
παράδειγμα της Λακωνικής Μάνης. Οι τοπικές κοινωνίες σταδιακά στράφηκαν από τον
πρωτογενή τομέα, το εμπόριο και τη βιοτεχνία, στον τουρισμό. Αυτό είναι θετικό καθώς τα
οικονομικά οφέλη μένουν στις τουριστικές περιοχές και δίνονται θέσεις εργασίες στον ντόπιο
πληθυσμό. Αρνητικό αποτέλεσμα των πολλών μικρών μονάδων είναι η δυσκολία επίτευξης
προσφοράς υπηρεσιών υψηλής στάθμης, αν και η προσωπική φροντίδα μπορεί υπό
προϋποθέσεις να κάνει την μικρή μονάδα ανταγωνιστική. Το μεγαλύτερο, παρόλα αυτά,
μέρος των μικρών μονάδων στη χώρα μας βασίζεται στον εμπειρισμό και παραμένουν
παραδοσιακού χαρακτήρα όσον αφορά την οργάνωση και διοίκησή τους [6]. Οι μικρότερες
μονάδες μπορούν να υλοποιήσουν έργα εξοικονόμησης ενέργειας, φροντίζοντας όμως βάσει
του μεγέθους τους να έχει το έργο τεχνοοικονομική σκοπιμότητα.

4.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ
ΜΑΝΗΣ

Η Μάνη χαρακτηρίζεται από μια έντονη γεωμορφολογία, καθώς και μια ξεχωριστή ιστορική
και πολιτιστική ομοιογένεια. Το έδαφός της είναι ορεινό και δύσβατο, με πολυάριθμα
σπήλαια, φαράγγια και απόκρημνα βράχια και ακτές. Σύμφωνα με τον ΕΟΤ εδώ έχουμε τη
μεγαλύτερη συγκέντρωση θεσμοθετημένων παραδοσιακών οικισμών [27]. Η αρχιτεκτονική
των κτιρίων ακολουθεί τη φυσιογνωμία του χώρου και τον παλιό τρόπο ζωής των Μανιατών
[28]. Σημαντικός στόχος όλων των Υπηρεσιών που προστατεύουν την περιοχή, είναι η
διατήρηση της φυσιογνωμίας των οικισμών και της αρχιτεκτονικής των κτιρίων.
Η ξενοδοχειακή ανάπτυξη στην περιοχή της Μάνης ακολουθεί στο μεγαλύτερο ποσοστό της
την κλίμακα των οικισμών της. Εδώ κυριαρχεί ο λεγόμενος τουρισμός της υπαίθρου [29] με
μικρές ξενοδοχειακές μονάδες και συγκροτήματα ενοικιαζόμενων διαμερισμάτων. Κυριαρχεί
η μικρή σχετικά κλίμακα των εγκαταστάσεων και η ένταξη της γενικότερης τουριστικής
ανάπτυξης στην παραγωγική και κοινωνική δομή της περιοχής. Συνήθως ένα δομημένο
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περιβάλλον με ιστορική, πολιτιστική αξία, λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει, δέχεται
συχνά σημαντικές πιέσεις από τον τουρισμό. Στην μοναδική οικιστική πραγματικότητα της
Μάνης με τους πολλούς μικρούς εξαιρετικού κάλλους παραδοσιακούς οικισμούς με τα
μισογκρεμισμένα πυργόσπιτα υπάρχει σημαντική ανησυχία για τα όρια που πρέπει να
τεθούν. Ποια είναι η φέρουσα ικανότητα της περιοχής [30];

Εικόνα 6: Παραδοσιακός οικισμός Βάθειας [31]

Εικόνα 7: Ξενοδοχείο στο Λιμένι

Με το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τον Τουρισμό
(ΦΕΚ 1138Β 11/6/2009), όπως πρόσφατα αναθεωρήθηκε (ΦΕΚ 3155Β, 12/12/2013),
δόθηκαν για πρώτη φορά οι κατευθυντήριες οδηγίες για την προώθηση των τουριστικών
επενδύσεων, ιδιαίτερα στις περιοχές που παρουσιάζουν υστέρηση, όπως η Λακωνική Μάνη,
εξ’ αιτίας της ανυπαρξίας έργων υποδομής. Ωστόσο η προσπάθεια αυτή, φαίνεται πως
προσκρούει σε νέες αγκυλώσεις του γραφειοκρατικού συστήματος, καθώς για τη
συγκεκριμένη περιοχή, πέρα από την ισοπεδωτικού χαρακτήρα νομοθεσία περί NATURA
(ΦΕΚ 60Α 31/3/2011), προστέθηκε πρόσφατο το «Σχέδιο Χωρικής και Οικιστικής Οργάνωσης
Ανοιχτής Πόλης» γνωστό και ως ΣΧΟΟΑΠ (Απόφαση 31802/1687/2013 – ΑΑΠ466, 19-122013) το οποίο έθεσε τα όρια της ανάπτυξης ανά χρήση και ζώνη σε όλη την Ελλάδα. Στην
περίπτωση του ∆ήμου Ανατολικής Μάνης οι χάρτες με τις ζώνες χωροθέτησης
ξενοδοχειακών χρήσεων, ορίζουν ως προστατευόμενες τις παράκτιες περιοχές βάζοντας
περιορισμούς στην αρτιότητα και τους όρους δόμησης (10 στρέμματα), λόγω της
υπερβολικής αύξησης της τουριστικής ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια. Αυτό θέτει
σημαντικούς περιορισμούς στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής λόγω των μικρών
ιδιοκτησιών και το γεγονός ότι η τουριστική δραστηριότητα βρίσκεται κατά μήκος της
ακτογραμμής όπου οι οικισμοί με την ιδιαίτερη οικιστική τους φυσιογνωμία συγκεντρώνουν το
ενδιαφέρον των τουριστών [28].
Η αρχή της επίτευξης ισορροπίας μεταξύ της προστασίας των οικισμών από τη μια, και της
ανάγκης τουριστικής ανάπτυξης και επενδύσεων από την άλλη, είναι η μελέτη και εφαρμογή
των αρχών παθητικού σχεδιασμού στις νέες μονάδες, όπως αυτές προκύπτουν από τα
παραδοσιακά πρότυπα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Η ελληνική παραδοσιακή αρχιτεκτονική
είναι στο σύνολό της ένα μάθημα σωστού παθητικού σχεδιασμού. Οι τεχνίτες της εποχής
εξασφάλιζαν συνθήκες οπτικής και θερμικής άνεσης, σεβόμενοι το κλίμα, τον
προσανατολισμό και τους περιορισμούς και δυνατότητες του άμεσου φυσικού
περιβάλλοντος. Οι οικισμοί, όπως για παράδειγμα της Βάθειας (Εικόνα 6), ενσωματώνονται
πλήρως τόσο μορφολογικά όσο και λειτουργικά στο φυσικό περιβάλλον. Ο νοτιοανατολικός
προσανατολισμός, οι παχύς τοίχοι που φτάνουν το 1 μέτρο με μικρά σχετικά ανοίγματα, οι
στέγες με γείσο και οι όγκοι που αυτοσκιάζονται, τα επίπεδα δώματα που χρησιμοποιούνταν
για τη συλλογή βρόχινου νερού που με λούκια κατέληγε στις στέρνες, είναι μερικά από τα
βιοκλιματικά χαρακτηριστικά των παραδοσιακών κατοικιών στη Μάνη.
Τα μορφολογικά πρότυπα και οι αναλογίες όγκων και ανοιγμάτων εξακολουθούν να
αποτελούν σημείο αναφοράς τόσο των αποκαταστάσεων υφιστάμενων ερειπωμένων
κελυφών όσο και των νέων κτιρίων. Στο περιβάλλον παραδοσιακών οικισμών, όπως είναι οι
περισσότεροι στη Μάνη, η μορφολογία των κτιρίων ελέγχεται από τις κατά τόπους Εφορείες
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του Υπουργείου Πολιτισμού καθώς και από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, τα οποία
φροντίζουν οι νέες κατασκευές να σέβονται το ιδιαίτερο οικιστικό περιβάλλον και οι
αποκαταστάσεις να σέβονται και να ακολουθούν όσο είναι δυνατόν τις αρχικές αναλογίες του
κτιρίου. Βάσει του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού δίνονται bonus όταν γίνεται χρήση
φυσικών ανακυκλώσιμων υλικών (π.χ. πέτρα) στην τοιχοποιία καθώς με αυτό τον τρόπο η
επιφάνειά τους αφαιρείται από τη δόμηση και κάλυψη του κτιρίου. Αυτό ταυτόχρονα ωφελεί
το κτίριο λόγω της αυξημένης θερμικής μάζας του υλικού, και τα μικρά σχετικά ανοίγματα στις
όψεις ενισχύουν αυτό το αποτέλεσμα. Στις περιπτώσεις δε των αποκαταστάσεων
υφιστάμενων κτιρίων η ανακύκλωση υλικών είναι μέρος της διαδικασίας ολοκλήρωσης του
έργου.
Ο παθητικός σχεδιασμός αποτελεί μονόδρομο και πρέπει να χαρακτηρίζει τη σύνθεση του
έργου από τα πρώτα κιόλας σκίτσα. Ο προσανατολισμός, η διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου και η χρήση φυσικού φωτισμού και αερισμού αποτελούν μερικά από τα στοιχεία που
επηρεάζουν την αρχιτεκτονική λύση σε όλα τα στάδια επεξεργασίας της. Η εφαρμογή υλικών
φιλικών προς το περιβάλλον, η εγκατάσταση θερμοδιακοπτόμενων κουφωμάτων με διπλούς
υαλοπίνακες, τα σκίαστρα, και η ενσωμάτωση πράσινων δωμάτων αποτελούν σημαντικές
βιοκλιματικές παρεμβάσεις. Πέρα όμως από τα σημαντικά οφέλη του παθητικού σχεδιασμού,
υπάρχουν μηχανολογικά συστήματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία μιας μονάδας,
και τα οποία πρέπει να μελετηθούν με γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας και επομένως
την μείωση του κόστους λειτουργίας. Αυτό είναι εφικτό σε μεγάλο βαθμό πλέον με τις νέες
τεχνολογίες των ενεργητικών συστημάτων.

5.

ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Υπάρχει μια λανθασμένη εντύπωση στο ξενοδοχειακό χώρο ότι σημαντικές μειώσεις στην
ενεργειακή κατανάλωση μπορούν να επιτευχθούν μόνο εγκαθιστώντας ακριβές τεχνολογίες
οι οποίες έχουν και αυξημένο κόστος συντήρησης. Σε μερικές περιπτώσεις αυτό ισχύει, αλλά
στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η εξοικονόμηση ενέργειας επιτυγχάνεται με επιλογές
απλής λογικής οι οποίες δεν απαιτούν υπερβολικές επενδύσεις. Πριν επιλέξουμε συστήματα
εξοικονόμησης ενέργειας, πρέπει πρώτα να υπολογιστεί πόση ενέργεια καταναλώνεται από
την εκάστοτε μονάδα, το λεγόμενο energy audit [5].
Στην περίπτωση της Μάνης, και των μικρών της τουριστικών μονάδων, υπάρχει μια σειρά
από μικρές σχετικά επεμβάσεις που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας
της μονάδας ενώ ταυτόχρονα να κάνουν την λειτουργία της φιλικότερη προς το περιβάλλον.
Η ακόλουθη λίστα αναφέρει τέτοιες στρατηγικές που εφαρμόζονται ευρέως στο εξωτερικό
αλλά σταδιακά έχουν καθιερωθεί και σε αρκετές μονάδες της χώρας μας:
 Μια σημαντική αρχή εξοικονόμησης ενέργειας είναι η συσχέτιση της λειτουργίας των
ενεργειακών συστημάτων με την παρουσία του χρήστη στο χώρο. Την ώρα του
checkout όλος ο λιγότερο σημαντικός εξοπλισμός του δωματίου μπορεί αυτόματα να
κλείνει. Το ρολόι αφύπνισης, η θέρμανση/κλιματισμός, η τηλεόραση και ο φωτισμός
είναι στοιχεία του δωματίου που μπορούν να κλείνουν τελείως με την έξοδο του
πελάτη από αυτό. Αυτό επιτυγχάνεται με την χρήση ειδικών καρτών (key card) στην
είσοδο και έξοδο από το δωμάτιο.
 Όπου είναι δυνατόν χρήση φυσικού αερισμού και όχι κλιματισμού για μείωση της
θερμοκρασίας των εσωτερικών χώρων του ξενοδοχείου.
 Αποφυγή όσο είναι δυνατόν του θερμοστατικού ελέγχου από τους πελάτες στο
δωμάτιο ή τουλάχιστον εάν αυτό είναι το ζητούμενο, η ρύθμιση αυτή να περιορίζεται
στο +/- 2οC. Πολύ συχνά οι πελάτες επιλέγουν ακραίες θερμοκρασίες σε σχέση με
αυτές που πραγματικά τους κάνουν και αισθάνονται θερμικά άνετα. Αυτό οφείλεται
στο γεγονός ότι σε αντίθεση με το σπίτι τους δεν πληρώνουν για αυτή την αυξημένη
κατανάλωση ενέργειας.
 Ζωνοποίηση συστημάτων ανάλογα με το πότε χρησιμοποιούνται, και κλείσιμο
θέρμανσης/ψύξης σε κενούς ορόφους. ∆ιασφάλιση ότι η θέρμανση και ψύξη των
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δωματίων δεν μπορούν να ενεργοποιηθούν ταυτόχρονα και ότι κλείνουν αυτόματα με
το άνοιγμα κουφωμάτων.
Ρύθμιση θερμοσίφωνα στους 50οC (αντί για τους 60οC), του κλιματιστικού στους 26οC
βαθμούς το καλοκαίρι και στους 20οC βαθμούς το χειμώνα.
Σε αρκετά καταλύματα λόγω του μεγάλου κόστους πετρελαίου κίνησης (που
χρησιμοποιείται στους λέβητες πετρελαίου των ξενοδοχείων), πολλές μονάδες έχουν
αντικαταστάσει τους συμβατικούς λέβητες με αντλίες θερμότητας για παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης. Βάσει στοιχείων που έχει συλλέξει η εταιρεία DAIKIN, μετά από
την εγκατάσταση αντλιών θερμότητας Altherma HT σε διαφορετικά ξενοδοχεία μικρού
δυναμικού στη Λευκάδα, προκύπτουν τα ακόλουθα αποτελέσματα:

Εικόνα 8: Συγκριτικό κόστος παραγωγής ΖΝΧ μεταξύ αντλίας
θερμότητας και λέβητα πετρελαίου για ένα έτος από Μάιο έως Οκτώβριο.












Το ξενοδοχείο των 20 δωματίων κατανάλωνε συνήθως 3000lt πετρέλαιο και με την
αντλία θερμότητας απαιτήθηκαν 4100 kwh. Η ετήσια εξοικονόμηση είναι 3080€ (78%).
Το ξενοδοχείο των 40 δωματίων κατανάλωνε συνήθως 2500lt πετρέλαιο και με την
αντλία θερμότητας απαιτήθηκαν 4000 kwh. Η ετήσια εξοικονόμηση είναι 2450€ (75%).
Το ξενοδοχείο των 25 δωματίων κατανάλωνε συνήθως 2300lt πετρέλαιο και με την
αντλία θερμότητας απαιτήθηκαν 2500 kwh. Η ετήσια εξοικονόμηση είναι 2500€ (83%).
Μόνωση σωληνώσεων και αεραγωγών.
Εφαρμογή ειδικών βρύσεων εξοικονόμησης νερού. Τα τηλέφωνα ντους και οι βρύσες
ψεκασμού νερού με ποσοστά αέρα, εξοικονομούν 12 και 65 λίτρων ανά ημέρα. Το
νερό τρέχει με ποσοστά αέρα έτσι ώστε να μειώνει την κατανάλωση του νερού.
Εφαρμογή αισθητήρων σε όλες τις βρύσες για αυτόματο κλείσιμο. Μια ανοιχτή βρύση
καταναλώνει 9 λίτρα νερό το λεπτό. και χρήση χαμηλής πίεσης καζανακιών για τις
τουαλέτες.
Ηλεκτρικές συσκευές με υψηλή ενεργειακή απόδοση μειώνοντας έως και 60% την
κατανάλωση ενέργειας.
Λαμπτήρες χαμηλής κατανάλωσης. Έτσι εξασφαλίζεται 8-15 φορές μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής από τους κοινούς λαμπτήρες καθώς και 4-5 φορές λιγότερη
κατανάλωση ενέργειας. Χρήση ροοστατών στα φωτιστικά έτσι ώστε να ρυθμίζεται το
επίπεδο φωτεινότητας του χώρου και να αποφεύγεται η σπατάλη.
Αισθητήρες φώτων σε όλους τους διαδρόμους και τους κοινόχρηστους χώρους.
Εγκατάσταση μικρής έκτασης Φ/Β, όπου κατά τη διάρκεια της ημέρας αποθηκεύει
ρεύμα σε έναν συσσωρευτή, το οποίο χρησιμοποιείται το βράδυ για φωτισμό του
κήπου και των κοινόχρηστων χώρων.
Συλλογή βρόχινου νερού για το πότισμα του κήπου, ή εναλλακτικά χρήση του
καθαρού νερού που προκύπτει μετά από επεξεργασία από το σύστημα βιολογικού
καθαρισμού.
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Ενημέρωση του προσωπικού για την σωστή λειτουργία των ενεργητικών συστημάτων
και των πελατών για τις πράσινες πολιτικές του ξενοδοχείου (π.χ. ανανέωση των
πετσετών στα δωμάτια - green consumer behaviour).
Συχνός έλεγχος της λειτουργίας των συστημάτων για να βελτιώνεται η αποδοτικότητά
τους και εγκατάσταση συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ελέγχου.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Πριν από 30 περίπου χρόνια το ελληνικό κράτος είχε δώσει φορολογικά κίνητρα για την
εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων σε κατοικίες [19]. Με αυτό τον τρόπο εγκαταστάθηκαν
εκατοντάδες χιλιάδες ηλιακοί θερμοσίφωνες, δίνοντας δωρεάν ζεστό νερό στα νοικοκυριά και
δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας. Αυτό το επιτυχημένο μοντέλο μπορεί να
επαναληφθεί και σε άλλες περιπτώσεις παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας αρκεί να
δίνονται κίνητρα (π.χ. επιδοτήσεις) στους ιδιοκτήτες. Με αυτό τον τρόπο θα τολμήσουν οι
ιδιοκτήτες των τουριστικών καταλυμάτων, στους τόσο δύσκολους καιρούς που διανύει η
χώρα μας, να εγκαταστήσουν τεχνολογίες που θα κάνουν τη μονάδας τους βιώσιμη
οικονομικά και περιβαλλοντικά. Ως αποτέλεσμα, πολλές τέτοιες παρεμβάσεις θα
αναβαθμίσουν τελικά και το τουριστικό προϊόν της χώρας μας σε μια εποχή που τα κτίρια με
χαμηλή κατανάλωση συμβατικής ενέργειας βραβεύονται και διαφημίζονται σε παγκόσμιο
επίπεδο.
Φαίνεται έτσι λογικό να αναμένουμε ότι τα βραβευμένα ξενοδοχεία του μέλλοντος δεν θα
είναι εκείνα που θα προσφέρουν τις περισσότερες ανέσεις μόνο, αλλά που θα προκαλούν και
τις λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον. Ο τουριστικός κλάδος στη χώρα μας αντιμετωπίζει
έντονο ανταγωνισμό και στόχος μας θα πρέπει να είναι αφενός να προστατεύουμε το φυσικό
και ανθρωπογενές (πολιτιστικό και δομημένο) περιβάλλον, αλλά αφετέρου να εξετάζουμε με
ιδιαίτερη προσοχή την βλάβη που πιθανόν να προκαλεί ένα έργο, ώστε να μην ακυρώνουμε
χωρίς λόγο σημαντικές τουριστικές επενδύσεις.
Η ανάγκη να προστατευτεί το περιβάλλον είναι αδιαμφισβήτητη. Από τις προηγούμενες
ενότητες, και από την εμπειρία λειτουργίας των συστημάτων ΑΠΕ στον ξενοδοχειακό τομέα,
προκύπτει ένα σημαντικό αποτέλεσμα: κάθε μονάδα από μεγάλη έως και πολύ μικρή έχει μια
σειρά επιλογών που μπορεί να εφαρμόσει αφού προηγηθεί μια σοβαρή τεχνοοικονομική
μελέτη, η οποία θα συγκρίνει κόστη εγκατάστασης και χρόνους απόσβεσης βάσει των
καταναλώσεών της. Ανάλογη προσπάθεια θα πρέπει να καταβάλλει η πολιτεία θεσπίζοντας
πολιτικές υποβοήθησης ώστε στο τέλος να υπάρξει κοινό όφελος. Με αυτό τον τρόπο κάθε
τουριστική μονάδα μπορεί να ωφεληθεί τόσο από την εξοικονόμηση ενέργειας (μικρότερες
δαπάνες) όσο και από την πολύ θετική εικόνα που αποκτά προς τον υποψήφιο πελάτη ως
eco-friendly τουριστικό κατάλυμα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η κλιματική αλλαγή είναι ένα από τα πιο σημαντικά ζητήματα που απασχολούν την
επιστημονική κοινότητα για χρόνια και επηρεάζει οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές
πολιτικές. Μία διαρκώς εντεινόμενη προσπάθεια πραγματοποιείται για την αποτελεσματική
διαχείριση της ζήτησης σε ενέργεια και υλικά, με απώτερο στόχο τη μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και κατ’ επέκταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε όλους τους τομείς της
συνεχώς αναπτυσσόμενης κοινωνίας. Ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς, ο
οποίος ακολουθεί την παγκόσμια αστικοποίηση και αύξηση του πληθυσμού προσπαθώντας
να καλύψει την αυξανόμενη ζήτηση, είναι ο κτιριακός τομέας. Για τη σωστή διαχείριση της
ζήτησης και της κατανάλωσης στον τομέα των κτιρίων, έχουν θεσπιστεί νομοθεσίες και
έχουν δοθεί κατευθύνσεις σε ευρωπαϊκό αλλά και σε εθνικό επίπεδο. Μια τέτοια προσπάθεια
είναι η ευρωπαϊκή κοινοτική οδηγία 2002/91/ΕΚ η οποία και εμφανίζεται στην ελληνική
νομοθεσία με το Ν.3661/2008 και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ).
Αυτή η προσπάθεια έχει ως στόχο τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων και
των αντίστοιχων περιβαλλοντικών επιπτώσεων αλλά και τη συμμόρφωση των μελλοντικών
κτιριακών κατασκευών σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις [1]. Σε επίπεδο περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που προέρχονται από τα υλικά, τις διαδικασίες και την κατασκευή των κτιρίων
προσπάθειες παρατηρούνται στον ευρωπαϊκό χώρο (Environmental Product Declaration) και
μεθοδολογίες όπως η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), οι οποίες στοχεύουν στη μείωση των
περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τον κύκλο ζωής ενός υλικού, μιας διαδικασίας ή ενός
προϊόντος. [9]
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
τυπικών κατασκευαστικών λύσεων σε κτίρια κατοικίας στην Ελλάδα, με υπολογισμό
παραμέτρων που αναφέρονται σε διατομή επιφάνειας ενός τετραγωνικού μέτρου, με χρήση
της μεθόδου Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και του λογισμικού Simapro. Επίσης η δημιουργία μιας
βάσης δεδομένων για διάφορες κατασκευαστικές λύσεις των δομικών στοιχείων που
συνθέτουν το κτιριακό κέλυφος και για κάθε κλιματική ζώνη σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Απώτερος στόχος είναι η παρουσίαση των ιδανικών κατασκευαστικών λύσεων, με τη χρήση
της πολυκριτηριακής ανάλυσης TOPSIS, η οποία διεξάγεται για κάθε είδος δομικού στοιχείου
και για όλες τις κλιματικές ζώνες σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Τα αποτελέσματα αυτής της εργασίας μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο με τη
βοήθεια του οποίου ένας μελετητής ή κατασκευαστής, στη φάση σχεδιασμού μιας
κατασκευής ή στην προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης της, μπορεί να επιλέξει την
ιδανική λύση με τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής
της, ανάλογα με την κλιματική ζώνη στην οποία θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ,
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου και την τιμή του
συντελεστή θερμοπερατότητας (U value).
Λέξεις Κλειδιά: Ανάλυση Κύκλου Ζωής, κτίρια κατοικίας, ενεργειακή κατανάλωση,
συντελεστής θερμοπερατότητας.
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα κτίρια είναι υπεύθυνα για το 40.0% της κατανάλωσης ενέργειας στην ευρωπαϊκή ένωση.
Όπως υποδεικνύεται από στοιχεία του 2011, τα νοικοκυριά είναι υπεύθυνα για το 26,7% της
τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Ευρώπη. [8]
Η Ελλάδα από το έτος 2007, κατά το οποίο έγινε αισθητή η επιρροή της οικονομικής κρίσης,
ξεκίνησε μία φθίνουσα πορεία στην κατανάλωση της ακαθάριστης εγχώριας πρωτογενούς
ενέργειας. Η ίδια φθίνουσα πορεία παρατηρείται και στην οικοδομική δραστηριότητα. Από το
έτος 2007 κατά το οποίο ο κατασκευαστικός τομέας παρουσίασε 16,910,545.00 τετραγωνικά
μέτρα κατασκευασμένης κτιριακής επιφάνειας, το έτος 2012 υπήρξε πτώση στα 2,641,000.00
τετραγωνικά μέτρα [3]. Παρόλα αυτά κατά το χρονικό διάστημα από το έτος 1997 μέχρι και το
έτος 2007 η οικοδομική δραστηριότητα ήταν ιδιαίτερα έντονη με αποτέλεσμα να
κατασκευαστεί ένα σημαντικό κτιριακό απόθεμα. Καθώς ο κατασκευαστικός τομέας αποτελεί
έναν από τους πιο ενεργοβόρους στην ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή οικονομία, αποτελεί
επιτακτική ανάγκη η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που προκύπτουν από αυτόν.
Μία προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων, η οποία ενσωματώθηκε στην
ελληνική νομοθεσία το 2013, είναι η Ευρωπαϊκή Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
2012/31/ΕΕ. Στόχος της είναι η περιοδική αναθεώρηση των διατάξεων για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων, όπως ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), με
απώτερο στόχο όλα τα νέα ιδιωτικά κτίρια ως το τέλος του 2020 και τα δημόσια ως το τέλος
του 2018 να αποτελούν κτίρια με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας [1]. Επίσης
ενθαρρύνει την ενεργειακή αναβάθμιση του υπάρχοντος κτιριακού αποθέματος με
επιδοτούμενα προγράμματα για την τοποθέτηση θερμομόνωσης, αντικατάσταση
κουφωμάτων, αναβάθμιση ή αλλαγή των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων κ.α.
Παρόλα αυτά η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί μόνο στη μείωση των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων που προκύπτουν από την κατανάλωση ενέργειας κατά τη φάση λειτουργίαςχρήσης του κτιρίου. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τα υπόλοιπα στάδια του κύκλου
ζωής των κτιρίων δεν λαμβάνονται σημαντικά υπόψη καθώς αποτελούν ένα μικρό ποσοστό
του συνόλου των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του κύκλου ζωής του.
Σκοπός αυτή της εργασίας είναι ο υπολογισμός των περιβαλλοντικών επιπτώσεων τυπικών
κατασκευαστικών λύσεων σε κτίρια κατοικίας στην Ελλάδα, για ένα τετραγωνικό μέτρο
διατομής τους, με τη μεθοδολογία της Ανάλυσης Κύκλου Ζωής και το λογισμικό Simapro.
Επίσης ο προσδιορισμός της ιδανικής λύσης, με τη χρήση της πολυκριτηριακής ανάλυσης
TOPSIS, για κάθε δομικό στοιχείο και κλιματική ζώνη κατά ΚΕΝΑΚ. Τα αποτελέσματα αυτά
μπορούν να αποτελέσουν ένα χρήσιμο εργαλείο για έναν εργολάβο ή έναν μελετητή, κατά το
σχεδιασμό ενός νέου κτιρίου ή την προσπάθεια ενεργειακής αναβάθμισης ενός υπάρχοντος,
για την επιλογή της ιδανικής λύσης με τις λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις,
λαμβάνοντας υπόψη την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και το συντελεστή
θερμοπερατότητας U.

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
2.1. ΤΥΠΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΕΛΛΑ∆Α

Για την εργασία αυτή, επιλέχτηκαν διαφορετικές κατασκευαστικές λύσεις δομικών στοιχείων
τα οποία συνθέτουν το κτιριακό κέλυφος σε κτίρια κατοικιών στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα
επιλέχτηκαν τα δομικά στοιχεία που συνθέτουν το κτιριακό κέλυφος της θερμαινόμενης
ζώνης μίας πολυκατοικίας. Τα δομικά στοιχεία τα οποία εξετάζονται είναι το υποστύλωμα, η
δοκός και το τοιχίο οπλισμένου σκυροδέματος, η μπατική-εξωτερική τοιχοποιία, το δάπεδο
πάνω από πυλωτή, η επικλινής στέγη και το δώμα.
Για το υποστύλωμα θεωρήθηκε διατομή οπλισμένου σκυροδέματος 30.0 εκατοστών,
θερμομονωτικό υλικό (πολυουρεθάνη, εξηλασμένη πολυστερίνη και διογκωμένη
πολυστερίνη), επικάλυψη εσωτερικά με στρώση ασβεστοκονιάματος πάχους 2.0 εκατοστών
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και εξωτερικά με στρώση πάχους 2.5 εκατοστών. Τελική επικάλυψη της εξωτερικής και
εσωτερικής επιφάνειας του δομικού στοιχείου θεωρήθηκε ότι έγινε με χρώμα.
Για τη διατομή της δοκού και του τοιχίου θεωρείται η ίδια διατομή και χρήση υλικών με αυτή
του υποστυλώματος, με διαφορά στο πάχος του σκυροδέματος το οποίο είναι 25.0 εκατοστά
και στην ποσότητα του χάλυβα η οποία διαφέρει στα τρία αυτά δομικά στοιχεία.
Όσον αφορά την τοιχοποιία, θεωρείται μπατική πάχους 18.0 εκατοστών (δύο στρώσεις
διάτρητων οπτόπλινθων πάχους 9.0 εκατοστών η κάθε μία) και συνδετικό κονίαμα. Επίσης
ως θερμομονωτικά υλικά εξετάζονται ο πετροβάμβακας, ο υαλοβάμβακας, η εξηλασμένη
πολυστερίνη και η διογκωμένη πολυστερίνη. Θεωρείται επικάλυψη εσωτερικά με στρώση
ασβεστοκονιάματος πάχους 2.0 εκατοστών και εξωτερικά με στρώση πάχους 2.5 εκατοστών.
Η τελική στρώση αποτελείται από χρώμα στην εξωτερική και εσωτερική επιφάνεια του
δομικού στοιχείου. Η κύρια διαφορά στις κατασκευαστικές λύσεις εκτός από το είδος του
θερμομονωτικού υλικού παρατηρείται στη χρήση και τη θέση του διάκενου αέρος, αλλά και
στη θέση στην οποία τοποθετείται το θερμομονωτικό υλικό.
Για το δομικό στοιχείο του δώματος εξετάζονται ως κατασκευαστικές λύσεις το συμβατικό και
το αντεστραμμένο. Ως θερμομονωτικά υλικά εξετάζονται η πολυουρεθάνη και η εξηλασμένη
πολυστερίνη. Τα υλικά τα οποία συνθέτουν τις διατομές αυτές είναι τα ασφαλτικά φύλλα, τα
φύλλα πολυβινυλοχλωριδίου (PVC), η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15.0
εκατοστών, γαρμπιλοσκυρόδεμα πάχους 8.0 εκατοστών, στρώση κονιάματος πάχους 2.0
εκατοστών εσωτερικά και εξωτερικά τελική επίστρωση με χαλίκι,πέτρινες πλάκες κ.α.
Για το δομικό στοιχείο της επικλινούς στέγης εξετάζονται η κεραμοσκεμοσκεπή επί
επικλινούς πλάκας σκυροδέματος πάχους 15.0 εκατοστών και η ξύλινη στέγη με
κεραμοσκεπή. ∆ιαφορά παρουσιάζεται και στη χρήση του θερμομονωτικού υλικού (
διογκωμένη πολυστερίνη ή υαλοβάμβακας).
Στο δάπεδο πάνω από πυλωτή οι κατασκευαστικές λύσεις διαφέρουν ως προς το
θερμομονωτικό υλικό (εξηλασμένη πολυστερίνη και υαλοβάμβακας) καθώς και την εξωτερική
επικάλυψη με ασβεστοκονίαμα ή τσιμεντοσανίδες. Ως τελική εσωτερική επικάλυψη εξετάζεται
η χρήση ξύλου, μάρμαρου και κεραμικών πλακιδίων. Κύρια στρώση του δομικού στοιχείου
αποτελεί η πλάκα οπλισμένου σκυροδέματος πάχους 15.0 εκατοστών.

2.2. ΠΑΧΟΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
Η κύρια διαφορά στις διατομές των κατασκευαστικών λύσεων κάθε δομικού στοιχείου
παρατηρείται στην επιλογή του θερμομονωτικού υλικού. Για την τελική επιλογή του πάχους
της στρώσης του θερμομονωτικού υλικού υπολογίζεται ο συντελεστής θερμοπερατότητας U.
Το πάχος του θερμομονωτικού υλικού επιλέγεται έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις
με τις μέγιστες τιμές κατά ΚΕΝΑΚ [4] και ακολουθεί ακέραιες τιμές όπως αυτές
παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά δομικών υλικών.

2.3. ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ (ΑΚΖ)
Ο σκοπός και ο στόχος της παρούσας Ανάλυσης Κυκλου Ζωής (ΑΚΖ) είναι ο υπολογισμός
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τυπικών κατασκευαστικών λύσεων, των αδιαφανών
δομικών στοιχείων που συνθέτουν το κτιριακό κέλυφος σε κτίρια κατοικίας στην Ελλάδα και
για ένα τετραγωνικό μέτρο διατομής.
Ο κύκλος ζωής των δομικών στοιχείων θεωρείται 75 χρόνια. Για τη θερμομόνωση ο κύκλος
ζωής θεωρείται 35-40 χρόνια. Η ίδια παραδοχή ακολουθείται για όλες τις στρώσεις υλικών οι
οποίες είναι απαραίτητο να αντικατασταθούν μαζί με τη θερμομόνωση κατά τη φάση
συντήρησης του δομικού στοιχείου. Η τελική εσωτερική επικάλυψη των επιφανειών με χρώμα
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θεωρείται ότι συμμετέχει με έξι κύκλους ζωής και η εξωτερική με δύο στον κύκλο ζωής του
δομικού στοιχείου.

Εικόνα 1: Στάδια κύκλου ζωής των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους
Τα υλικά και τα μέσα μεταφοράς που χρησιμοποιούνται για την ΑΚΖ αποτελούν
δευτερεύοντα δεδομένα τα οποία προέρχονται από βιβλιοθήκες δεδομένων (Ecoinvent
system and unit processes, IDEMAT 2001, ETH-ESU system and unit processes) [12].
Η ενέργεια η οποία απαιτείται για την κατασκευή και κατεδάφιση των δομικών στοιχείων
αποτελεί επίσης δευτερεύον δεδομένο το οποίο προσαρμόστηκε στα τελευταία δεδομένα
που προέρχονται από ΡΑΕ και ∆ΕΣΜΗΕ [14].
Η μέθοδος η οποία χρησιμοποιείται για την ΑΚΖ είναι η CML Baseline. Αποτελεί μία μέθοδο
ταξινόμησης (classification) η οποία βασίζεται στη μέθοδο και βάση δεδομένων του
πανεπιστημίου CML του Leiden [6]. Από τη μέθοδο αυτή επιλέχτηκαν έξι από τις δέκα
κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η επιλογή των έξι κατηγοριών αυτών έγινε με
απώτερο στόχο να συμβαδίζουν με αυτές που χρησιμοποιούνται για την περιβαλλοντική
αξιολόγηση υλικών, προϊόντων ή διαδικασιών βάσει των περιβαλλοντικών δηλώσεων
προϊόντος (Environmental Product Declarations - EPD’s).
Πίνακας 1: Κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων και μονάδες μέτρησης της Ανάλυσης
Κύκλου Ζωής [6]
Κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Μονάδες μέτρησης
Μείωση της στιβάδας του όζοντος (ODP)
kg CFC-11 ισοδύναμο
Φωτοχημική οξείδωση (POCP)
kg C2H4 ισοδύναμο
Υπερθέρμανση του πλανήτη (GWP100)
kg CO2 ισοδύναμο
Οξινισμός (AP)
kg SO2 ισοδύναμο
Μείωση των αβιοτικών παραγόντων (ADP)
kg Sb ισοδύναμο
Ευτροφισμός (EP)
kg PO4 ισοδύναμο

2.4. ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΚΗ ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ TOPSIS
Η μέθοδος TOPSIS (Technique for Order or Preference by Similarity to Ideal Solution)
αποτελεί μία μέθοδο πολυκριτηριακής ανάλυσης η οποία αναπτύχθηκε από τους Hwang και
Yoon. Βασίζεται στη λογική ότι η επιλεγόμενη εναλλακτική λύση είναι αυτή με τη μικρότερη
απόσταση από τη θετική ιδανική λύση και τη μεγαλύτερη από την αρνητική ιδανική λύση.
Αποτελεί μία μέθοδο η οποία συγκρίνει ένα σύνολο επιλογών βάσει κάποιων κριτηρίων,
προσδιορίζοντας τα βάρη για κάθε κριτήριο, κανονικοποιώντας τις τιμές του κάθε κριτηρίου
και υπολογίζοντας τη γεωμετρική απόσταση κάθε εναλλακτικής από την ιδανική λύση, η
οποία και αποτελεί επίσης την καλύτερη τιμή για κάθε κριτήριο [5].
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Στην παρούσα εργασία τις εναλλακτικές λύσεις αποτελούν οι διαφορετικές κατασκευαστικές
λύσεις για κάθε δομικό στοιχείο του κτιριακού κελύφους. Τα κριτήρια είναι οι υπολογισμένες
περιβαλλοντικές επιπτώσεις του κύκλου ζωής των κατασκευαστικών λύσεων για τις έξι
κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων της μεθόδου CML Baseline [6]. Για τον
προσδιορισμό των βαρών για κάθε κριτήριο έχουν χρησιμοποιηθεί οι συντελεστές στάθμισης
της μεθόδου. Η επιλογή αυτή έχει ως απώτερο στόχο την διατήρηση της αντικειμενικότητας
της πολυκριτηριακής ανάλυσης, χρησιμοποιώντας ένα αποδεκτό σύνολο βαρών στάθμισης,
χωρίς αυτό να επηρρεάζεται από την κρίση του μελετητή.
Πίνακας 2 : Σύνολο βαρών κριτηριών πολυκριτηριακής μεθόδου [6]
Κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Βάρη κριτηρίων
Μείωση της στιβάδας του όζοντος (ODP)
6,74 E-11
Φωτοχημική οξείδωση (POCP)
3,66 E-11
Υπερθέρμανση του πλανήτη (GWP100)
8,02 E-11
Οξινισμός (AP)
2,08 E-13
Μείωση των αβιοτικών παραγόντων (ADP)
1,20 E-07
Ευτροφισμός (EP)
1,21 E-10
Για τον προσδιορισμό της θετικής και αρνητικής ιδανικής λύσης τα κριτήρια θεωρούνται
κριτήρια κόστους, καθώς αποτελούν περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Η μέθοδος TOPSIS χρησιμοποιήθηκε για την κατάταξη των κατασκευαστικών λύσεων κάθε
δομικού στοιχείου του κτιριακού κελύφους, έτσι ώστε να προσδιοριστεί η ιδανική λύση για
κάθε ένα από αυτά και για κάθε κλιματική ζώνη κατά ΚΕΝΑΚ [13].

2.5.

Η ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ
ΠΡΟΣ∆ΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ Ι∆ΑΝΙΚΗΣ ΛΥΣΗΣ

ΣΤΟΝ

Ο υπολογισμός του πάχους της θερμομονωτικής στρώσης των δομικών στοιχείων
πραγματοποιήθηκε για ακέραιες τιμές όπως αυτές παρουσιάζονται στην ελληνική αγορά
δομικών υλικών. Κατά τη διαδικασία αυτή παρατηρήθηκε ότι, στην προσπάθεια να
ικανοποιηθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις για το συντελεστή θερμοπερατότητας κατά ΚΕΝΑΚ
[4], όταν το πάχος της θερμομονωτικής στρώσης ήταν μεγάλο, η τιμή του συντελεστή
θερμοπερατότητας απείχε κατά πολύ από τη μέγιστη τιμή του ανά κλιματική ζώνη, ανάλογα
με το είδος δομικού στοιχείου. Επομένως, η κατασκευαστική λύση με το μεγαλύτερο πάχος
θερμομονωτικού υλικού, καθώς η Ανάλυση Κύκλου Ζωής αποτελεί μία μέθοδο η οποία
βασίζεται στις ποσότητες των υλικών, παρουσίαζε μεγαλύτερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Αυτό παρατηρήθηκε κυρίως στη σύγκριση μεταξύ κατασκευαστικών λύσεων οι οποίες
διέφεραν μόνο ως προς το είδος του θερμομονωτικού υλικού. Ως αποτέλεσμα η
κατασκευαστική λύση με το μεγαλύτερο πάχος θερμομονωτικού υλικού και τη μικρότερη τιμή
συντελεστή θερμοπερατότητας, παρουσίαζε σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις και
μεγαλύτερη απόσταση από την ιδανική λύση στην τελική κατάταξη τους με τη μέθοδο
TOPSIS. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με το ότι πιθανότατα η λύση με τη μικρότερη τιμή
συντελεστή θερμοπερατότητας θα παρουσίαζε βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση κατά τη
διάρκεια του κύκλου ζωής του δομικού στοιχείου και κατ’ επέκταση του κτιρίου, μειώνοντας
την ενεργειακή κατανάλωση και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προκύπτουν από αυτή.
Για τους ανωτέρω λόγους αποφασίστηκε μετά από τη διεξαγωγή της πρώτης ανάλυσης
Κύκλου Ζωής και της μεθόδου TOPSIS, κατόπιν επιβεβαίωσης των ανωτέρω, να διεξαχθούν
και δεύτερη φορά λαμβάνοντας υπόψη την επιρροή του συντελεστή θερμοπερατότητας.
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Γηα λα επηηεπρζεί απηό ήηαλ απαξαίηεηνο ν πξνζδηνξηζκόο ελόο αθόκα βάξνπο θαηά ηε
δηεμαγσγή ηεο πνιπθξηηεξηαθήο αλάιπζεο γηα ην επηπιένλ θξηηήξην, θάηη ην νπνίν ζα
επεξέαδε ηελ αληηθεηκεληθόηεηά ηεο ε νπνία βαζίζηεθε ζην ζύλνιν ησλ βαξώλ ζηάζκηζεο ηεο
κεζόδνπ CML Baseline. Γηα ην ιόγν απηό απνθαζίζηεθε λα ρξεζηκνπνηεζεί κία θαηαζθεπή ε
νπνία πξνζθέξεηαη από ηελ ISO 13790/2008 γηα δνθηκέο θαη ππνινγηζκνύο ηεο ελεξγεηαθήο
απόδνζεο θηηξίσλ [7]. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη ε πνζνηηθνπνίεζε ηεο επηξξνήο ηνπ
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ζε κνλάδεο ελέξγεηαο θαη ε εηζαγσγή ηνπ ζηελ Αλάιπζε
Κύθινπ Εσήο σο όθεινο, ρσξίο λα εηζαρζεί ζηελ πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε έλα επηπιένλ
θξηηήξην θαη δηαηεξώληαο ηελ αληηθεηκεληθόηεηά ηεο.

2.6.

Ζ ΔΠΗΡΡΟΖ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ
ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΑΠΟΓΟΖ ΣΧΝ ΓΟΜΗΚΧΝ ΣΟΗΥΔΗΧΝ

ΣΖΝ

Σν ινγηζκηθό ην νπνίν ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ αλάιπζε απηή είλαη ην ΣΔΔ ΚΔΝΑΚ. Γηα ηελ
πιεξόηεηα ηεο αλάιπζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζεσξεηηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο θαη ςύμεο
ζύκθσλα κε ηνλ ΚΔΝΑΚ [15].
Ζ θαηαζθεπή ε νπνία εμεηάδεηαη έρεη ηππνπνηεκέλεο δηαζηάζεηο, όπσο απηέο παξνπζηάδνληαη
ζηελ ISO 13790/2008, θαη δελ ιακβάλνληαη ππόςε νη ζεξκνγέθπξεο [7].
Πίλαθαο 3: Δκβαδόλ δνκηθώλ ζηνηρείσλ θηηξηαθνύ θειύθνπο θαηαζθεπήο [7]
Γνκηθά ζηνηρεία
Δπηθάλεηα (m2)
Αδηαθαλή ζηνηρεία κε δπηηθό πξνζαλαηνιηζκό
10.08
Γηαθαλείο επηθάλεηεο
7.00
Αδηαθαλή ζηνηρεία κε βόξεην πξνζαλαηνιηζκό
15.40
Αδηαθαλή ζηνηρεία κε λόηην πξνζαλαηνιηζκό
15.40
Αδηαθαλή ζηνηρεία κε αλαηνιηθό πξνζαλαηνιηζκό
10.08
Γάπεδν
19.80
Οξνθή
19.80
Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επηξξνήο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ζηελ θαηαλάισζε
πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε, ε κέγηζηε ηηκή ηνπ U όισλ ησλ δνκηθώλ
ζηνηρείσλ, αλάινγα κε ηελ θιηκαηηθή δώλε, εηζάγεηαη ζην πξόγξακκα [15]. Καηόπηλ ε ηηκή ηνπ
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ ππό εμέηαζε δνκηθνύ ζηνηρείνπ κεηαβάιιεηαη κε
κεηνύκελν βήκα 0.05 W/m2×K, ελώ όια ηα ππόινηπα δνκηθά ζηνηρεία δηαηεξνύλ ηε κέγηζηε
αξρηθή ηηκή πνπ ηνπο έρεη δνζεί. Ζ δηαδηθαζία δηεμάγεηαη γηα όια ηα αδηαθαλή δνκηθά ζηνηρεία
θαη όιεο ηηο θιηκαηηθέο δώλεο ηεο Διιάδαο όπσο απηέο νξίδνληαη θαηά ΚΔΝΑΚ [13]. ηε
ζπλέρεηα από ηελ αλάιπζε θαη ηηο γξακκηθέο ηάζεηο ησλ απνηειεζκάησλ, ππνινγίδεηαη ε
κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ηεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε, γηα κείσζε ηνπ
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο θαηά 0.01 W/m2×K, γηα θάζε έλα από ηα δνκηθά ζηνηρεία πνπ
ζπλζέηνπλ ην θηηξηαθό θέιπθνο ηεο θαηαζθεπήο θαη γηα όιεο ηηο θιηκαηηθέο δώλεο.

2.7.

ΠΟΟΣΗΚΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΖ ΘΔΡΜΟΠΔΡΑΣΟΣΖΣΑ ΣΖΝ
ΑΝΑΛΤΖ ΚΤΚΛΟΤ ΕΧΖ ΣΟΤ ΓΟΜΗΚΟΤ ΣΟΗΥΔΗΟΤ

Γηα ηελ πνζνηηθνπνίεζε ηεο επηξξνήο ηεο κείσζεο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ζηελ
θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε, ππνινγίδεηαη ε αξηζκεηηθή απόζηαζε
ηεο ππνινγηδόκελεο ηηκήο ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο από ηε κέγηζηε ηηκή ηνπ
αλάινγα κε ηελ θιηκαηηθή δώλε:
DU = Uμέγιστο − Uυπολογιζ

όμενο

(1)
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όπνπ: Uυπολογιζ όμενο – ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ όπσο
ππνινγίδεηαη (W/m2×K) [4]; Uκέγηζην – ε κέγηζηε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο
(W/m2×K) [4].
ηε ζπλέρεηα πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηε κεηαβνιή ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο
αλά ηειηθή ρξήζε γηα κείσζε θαηά 0.01 W/m2×K ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο:
ΔU = DU × DE × 100,0%

(2)

όπνπ: EU – ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ ζηε
κείσζε ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε
(kWh/m2×ρξόληα); DU – ε αξηζκεηηθή απόζηαζε ηεο ππνινγηδόκελεο θαη ηεο κέγηζηεο ηηκήο
ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (Δμίζσζε 3); DE – ε κείσζε ζηελ
θαηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε γηα κείσζε ηνπ ζπληειεζηή
ζεξκνπεξαηόηεηαο θαηά 0.01 W/m2×K.
Ζ ζπλεηζθνξά απηή πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ
ε νπνία ζεσξήζεθε 75 ρξόληα.
(3)

Ε′Uολικ ό = EU × 75

όπνπ: E′Uολικ ό – ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ
ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε (kWh/m2); EU – ε
ζπλεηζθνξά ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ ζηε κείσζε
πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε (kWh/m2×ρξόληα); 75 – ε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ
δσήο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (ρξόληα).
Σέινο ε ζπλεηζθνξά απηή κεηαηξέπεηαη από kWh/m2 to MJ/m2 έηζη ώζηε λα εηζαρζεί ζηνλ
θύθιν δσήο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ:
ΔUνιηθό = Δ′Uνιηθό × 3,6

(4)

όπνπ: EUνιηθό – ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ ζηε
κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ
θύθινπ δσήο ηνπ (MJ/m2); E′Uνιηθό – ε ζπλεηζθνξά ηνπ ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ
δνκηθνύ ζηνηρείνπ ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ (kWh/m2); 3.6 – 1.0 kWh ηζνύηαη κε 3.6 MJ.
Γηα θάζε θαηαζθεπαζηηθή ιύζε ε ζπλεηζθνξά απηή εηζάγεηαη σο όθεινο ζηνλ θύθιν δσήο
ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο. Πξνζηίζεηαη κε αξλεηηθό πξόζεκν ζηε ζπλνιηθή ελέξγεηα ε νπνία
απαηηείηαη ζηε θάζε θαηαζθεπήο θαη θαηεδάθηζεο-απνζπλαξκνιόγεζεο ηνπ δνκηθνύ
ζηνηρείνπ:
Ετελικ ό = Ευπολογιζ

όμενο

− ΕUολικ ό

(5)

όπνπ: Eηειηθό – ε ηειηθή ελέξγεηα ε νπνία εηζάγεηαη ζηνλ θύθιν δσήο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ
(MJ/m2); Eυπολογιζ όμενο – ε ζπλνιηθή ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ θαηαζθεπή θαη
θαηεδάθηζε-απνζπλαξκνιόγεζε ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ (MJ/m2); EUολικ ό – ε ζπλεηζθνξά ηνπ
ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ δνκηθνύ ζηνηρείνπ ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
πξσηνγελνύο ελέξγεηαο αλά ηειηθή ρξήζε θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θύθινπ δσήο ηνπ (MJ/m2).
Σέινο ε Αλάιπζε Κύθινπ Εσήο θαη ε πνιπθξηηεξηαθή αλάιπζε TOPSIS επαλαιακβάλνληαη
κε ηα ηξνπνπνηεκέλα δεδνκέλα ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο ζηνλ θύθιν δσήο ησλ δνκηθώλ
ζηνηρείσλ.
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3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1. Η ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ
Τα αποτελέσματα αυτής της ενότητας είναι αντιπροσωπευτικά για την κατασκευή η οποία
εξετάζεται στην παρούσα εργασία.
Πίνακας 4: Ιδανικές κατασκευαστικές λύσεις κεκλιμένης στέγης ανά κλιματική ζώνη
Κλιματικές ζώνες
Κατασκευαστικές λύσεις
Ξύλινη κεραμοσκεπή με κεραμίδια και θερμομόνωση με υαλοβάμβακα
Α
πάχους 2 εκ.
Ξύλινη κεραμοσκεπή με κεραμίδια και θερμομόνωση με υαλοβάμβακα
Β
πάχους 2 εκ.
Ξύλινη κεραμοσκεπή με κεραμίδια και θερμομόνωση με υαλοβάμβακα
Γ
πάχους 3 εκ.
Ξύλινη κεραμοσκεπή με κεραμίδια και θερμομόνωση με υαλοβάμβακα
∆
πάχους 4 εκ.
Πίνακας 5: Ιδανικές κατασκευαστικές λύσεις δώματος ανά κλιματική ζώνη
Κλιματικές ζώνες
Κατασκευαστικές λύσεις
Α
Αντεστραμμένο δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη 6 εκ.
Β
Αντεστραμμένο δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη 7 εκ.
Γ
Αντεστραμμένο δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη 8 εκ.
∆
Αντεστραμμένο δώμα με εξηλασμένη πολυστερίνη 9 εκ.
Πίνακας 6: Ιδανικές κατασκευαστικές λύσεις δαπέδου πάνω από πυλωτή ανά κλιματική ζώνη
Κλιματικές ζώνες

Κατασκευαστικές λύσεις
Με εξωτερική θερμομόνωση υαλοβάμβακας 4 εκ., εξωτερική επικάλυψη με
τσιμεντοσανίδες και τελική εσωτερική επικάλυψη με ξύλο
Με εξωτερική θερμομόνωση υαλοβάμβακας 4 εκ., εξωτερική επικάλυψη με
τσιμεντοσανίδες και τελική εσωτερική επικάλυψη με ξύλο
Με εξωτερική θερμομόνωση υαλοβάμβακας 4 εκ., εξωτερική επικάλυψη με
τσιμεντοσανίδες και τελική εσωτερική επικάλυψη με ξύλο
Με εξωτερική θερμομόνωση υαλοβάμβακας 4 εκ., εξωτερική επικάλυψη με
τσιμεντοσανίδες και τελική εσωτερική επικάλυψη με ξύλο

Α
Β
Γ
∆

Πίνακας 7: Ιδανικές κατασκευαστικές λύσεις δοκού από οπλισμένο σκυρόδεμα
ανά κλιματική ζώνη
Κλιματικές ζώνες

Κατασκευαστικές λύσεις

Α
Β
Γ
∆

Με εξωτερική θερμομόνωση πολυουρεθάνη 4 εκ.
Με εξωτερική θερμομόνωση πολυουρεθάνη 5 εκ.
Με εξωτερική θερμομόνωση διογκωμένη πολυστερίνη 7 εκ.
Με εξωτερική θερμομόνωση διογκωμένη πολυστερίνη 8 εκ.
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Πίνακας 8: Ιδανικές κατασκευαστικές λύσεις τοιχίου από οπλισμένο
σκυρόδεμα ανά κλιματική ζώνη
Κλιματικές ζώνες

Κατασκευαστικές λύσεις

Α
Β
Γ
∆

Με εξωτερική θερμομόνωση πολυουρεθάνη 5 εκ.
Με εξωτερική θερμομόνωση πολυουρεθάνη 6 εκ.
Με εξωτερική θερμομόνωση διογκωμένη πολυστερίνη 7 εκ.
Με εξωτερική θερμομόνωση διογκωμένη πολυστερίνη 8 εκ.

Πίνακας 9: Ιδανικές κατασκευαστικές λύσεις υποστυλώματος από οπλισμένο
σκυρόδεμα ανά κλιματική ζώνη
Κλιματικές ζώνες

Κατασκευαστικές λύσεις

Α
Β
Γ
∆

Με εξωτερική θερμομόνωση πολυουρεθάνη 4 εκ.
Με εξωτερική θερμομόνωση πολυουρεθάνη 5 εκ.
Με εξωτερική θερμομόνωση διογκωμένη πολυστερίνη 7 εκ.
Με εξωτερική θερμομόνωση διογκωμένη πολυστερίνη 8 εκ.

Στην ανάλυση αυτή η ποσοτικοποίηση της απόστασης της υπολογισμένης τιμής του
συντελεστή θερμοπερατότητας από τη μέγιστη τιμή του ανά κλιματική ζώνη θεωρήθηκε σε
όρους ενέργειας για τον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ΑΚΖ.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Συνεχείς προσπάθειες παρατηρούνται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο για τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων καθώς και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που
προκύπτουν από αυτή. Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις
που οφείλονται στη φάση λειτουργίας των κτιρίων αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό κατά
τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους. Καθώς όμως οδηγούμαστε προς το κτίριο με σχεδόν
μηδενική κατανάλωσης ενέργειας οι επιπτώσεις από τα υπόλοιπα στάδια του κύκλου ζωής
των κτιρίων πρέπει να θεωρηθούν εξίσου σημαντικός παράγοντας και να λαμβάνονται
υπόψη στην περιβαλλοντική αξιολόγηση και διαχείρισή τους.
Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας ο οποίος επηρεάζει τον καθορισμό της ιδανικής λύσης,
είναι ο αριθμός των στρώσεων του δομικού στοιχείου και επομένως των ποσοτήτων βάσει
των οποίων υπολογίζονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις κατά τη διάρκεια του κύκλου ζωής
του.
Ένας δεύτερος σημαντικός παράγοντας είναι ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού
στοιχείου ο οποίος και επηρεάζει την ενεργειακή απόδοση της κατασκευής. Η μείωση του
συντελεστή θερμοπερατότητας οδηγεί σε μείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας
ανά τελική χρήση. Αποτελεί μία παράμετρο η οποία πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όχι μόνο
στην ενεργειακή απόδοση αλλά και στον υπολογισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Εξίσου σημαντική είναι και η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού καθώς είναι ένα από τα
υλικά με το μεγαλύτερο ποσοστό περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον κύκλο ζωής ενός
δομικού στοιχείου. Παρόλα αυτά θα πρέπει να εξετάζεται κατά πόσο το όφελος στη μείωση
της κατανάλωση ενέργειας από τη μείωση του συντελεστή θερμοπερατότητας υπερκαλύπτει
την αύξηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την αύξηση του πάχους του
θερομονωτικού υλικού.
Η χρήση του ξύλου ως κατασκευαστικό υλικό προτείνεται όταν αναφερόμαστε σε όρους
περιβαλλοντικών επιπτώσεων καθώς προσδίδει πολύ μικρές, μηδενικές ως και αρνητικές
επιπτώσεις σε κάποιες κατηγορίες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
Η χρήση του διάκενου αέρα αποτελεί μία ευνοϊκή επιλογή στη διαμόρφωση μιας
κατασκευαστικής λύσης, καθώς βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του δομικού στοιχείου,
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μειώνοντας την τιμή του
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

συντελεστή

θερμοπερατότητας,

χωρίς

να

αυξάνει

τις
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η χωροθέτηση ενός Βιομηχανικού/ Βιοτεχνικού Πάρκου με περιβαλλοντικά κριτήρια αποτελεί
την προσπάθεια οργάνωσης, ανάπτυξης των παραγωγικών δυνατοτήτων μιας περιοχής
επιδιώκοντας ταυτόχρονα την μείωση της επιβάρυνσης των συνθηκών του περιβάλλοντος.
Στις επιχειρήσεις που συμμετέχουν προσφέρεται η δυνατότητα μείωσης του κόστους
παραγωγής μέσω αύξησης της αποδοτικότητας των υλικών και ενέργειας και ανακύκλωσης
παραπροϊόντων/αποβλήτων. Προωθείται η χρησιμοποίηση νέων περιβαλλοντικά φιλικών
τεχνολογιών, κατασκευών και υποδομών και περιορίζονται οι πηγές ρύπανσης και
αποβλήτων. Μέσω του οφέλους που παρουσιάζεται για την Βιομηχανία, προκύπτει και
γενικότερο κοινωνικό όφελος, καθώς δίδεται η δυνατότητα δημιουργίας νέων θέσεων
εργασίας σε καθαρότερες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις.
Μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή κανένα πρότυπο «Βιομηχανικής
συμβίωσης» και η εφαρμογή της βιομηχανικής οικολογίας και των οικοβιομηχανικών δικτύων
βρίσκεται σε πολύ πρώιμο στάδιο. Η εργασία εξετάζει τη δυνατότητα να αναπτυχθούν και
οργανωθούν Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.), στο πλαίσιο εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού
σχεδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και
επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.
Παρουσιάζεται μελέτη περίπτωσης που περιλαμβάνει την χωροθέτηση και το σχεδιασμό
ενός Βιομηχανικού/Βιοτεχνικού Πάρκου σε περιοχή του ∆ήμου Πύλης, σύμφωνα με τις αρχές
βιοκλιματικού σχεδιασμού. Εφαρμόζονται οι αρχές της "βιομηχανικής συμβίωσης" στο υπό
μελέτη επιχειρηματικό πάρκο για την εξοικονόμηση και επανάχρηση ενέργειας, νερού, υλών/
παραπροϊόντων/αποβλήτων και την μείωση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος. Η
διαδικασία χωροθέτησης ενός Ε.Π. σε μια περιοχή γίνεται βάσει μεθοδολογίας που αναλύεται
σε βήματα, κατά τα οποία εξετάζονται τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος και επιλέγονται οι κατάλληλες θέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια. Οι θέσεις
αυτές αξιολογούνται και προκύπτει η τελική αξιολόγηση και επιλογή θέσεως με μια από τις
μεθόδους περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Τέλος, εξετάζεται η συμβατότητα της θέσης ως
προς τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Αξιολογούνται οι
περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την ίδρυση και λειτουργία του Ε.Π. καθώς και η ευαισθησία
του τοπίου.
Λέξεις Κλειδιά: Βιομηχανικό/ Βιοτεχνικό Πάρκο, Βιομηχανία, Βιομηχανική Συμβίωση,
Επιχειρηματικό Πάρκο
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αντικείμενο της εργασίας είναι η διερεύνηση θεμάτων χωροθέτησης και οργάνωσης του
χώρου ενός Βιομηχανικού/Βιοτεχνικού Πάρκου (ΒΙ.ΠΑ./ΒΙΟ.ΠΑ.), σύμφωνα με
περιβαλλοντικά και βιοκλιματικά κριτήρια με παρουσίαση της σχετικής κείμενης νομοθεσίας.
Αντικείμενο είναι επίσης η διερεύνηση μιας συγκεκριμένης μελέτης περίπτωσης που αφορά
την χωροθέτηση ενός Βιομηχανικού/Βιοτεχνικού πάρκου σε περιοχή του ∆ήμου Πύλης του
Νομού Τρικάλων. Σκοπός της εκπόνησης της εργασίας είναι η χωροθέτηση ενός
Βιομηχανικού/Βιοτεχνικού πάρκου ως προσπάθεια οργάνωσης, ανάπτυξης των
παραγωγικών δυνατοτήτων της εξεταζόμενης περιοχής και μείωσης της επιβάρυνσης των
συνθηκών του περιβάλλοντος, η οποία θα μπορούσε να έχει εφαρμογή σε άλλες περιοχές
του ελληνικού χώρου με κοινές ανάγκες.
Ένα Π.Β.Π. είναι μία συγκέντρωση μεταποιητικών επιχειρήσεων και επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών εγκατεστημένων μαζί σε μια περιοχή, όπου οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις
αναζητούν αυξημένες περιβαλλοντικές, οικονομικές και κοινωνικές αποδόσεις μέσω
συνεργασίας στη διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων (μείωσης της ρύπανσης,
εξοικονόμησης νερού, ενέργειας και πρώτων υλών). Μέσω της συνεργασίας οι
συμμετέχουσες επιχειρήσεις αναζητούν συλλογικό όφελος, το οποίο είναι μεγαλύτερο από το
άθροισμα των ατομικών οφελών της κάθε επιχείρησης, που θα μπορούσε να
πραγματοποιήσει αυτή μόνο με την βελτιστοποίηση τους.
Ένα πλήρως ανεπτυγμένο Περιβαλλοντικό Βιομηχανικό Πάρκο έχει σύνθετες λειτουργίες και
περιλαμβάνει όλα ή συνδυασμό των περισσοτέρων παρακάτω χαρακτηριστικών στοιχείων:
α)

ανταλλαγή παραπροϊόντων/αποβλήτων ή δίκτυο επιχειρήσεων που κάνουν τέτοιες
ανταλλαγές,

β)

συγκέντρωση επιχειρήσεων ανακύκλωσης,

γ)

συγκέντρωση επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά φιλική τεχνολογία,

δ)

συγκέντρωση επιχειρήσεων που παράγουν περιβαλλοντικά φιλικά προϊόντα,

ε)

βιομηχανικό πάρκο σχεδιασμένο πάνω σε ένα μόνο περιβαλλοντικό θέμα (π.χ. ένα
πάρκο που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια),

στ)

βιομηχανικό πάρκο με περιβαλλοντικά φιλική κατασκευή και υποδομές,

ζ)

ανάπτυξη μικτών χρήσεων (βιομηχανικής και εμπορικής) [1].

Στην Ελλάδα η ισχύουσα νομοθεσία δεν ορίζει τα Περιβαλλοντικά Βιομηχανικά Πάρκα, αλλά
για την οικονομική πρόοδο και την επιχειρηματική ανάπτυξη της χώρας, στο πλαίσιο
εφαρμογής του εθνικού χωροταξικού σχεδιασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την
προώθηση της πράσινης ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας και τη βελτίωση της ποιότητας
της ζωής των πολιτών αναπτύσσονται και οργανώνονται Επιχειρηματικά Πάρκα (Ε.Π.) [2].
Στην χώρα μας θεσμοθετήθηκε πρόσφατα ένας νέος νόμος (Ν.3982/2011) σχετικά με το
σχεδιασμό και τη διαχείριση των βιομηχανικών περιοχών. Το παλαιότερο σχετικό εθνικό
νομοθετικό πλαίσιο περί Βιομηχανικών Περιοχών αντικαταστάθηκε από τον Ν.2545/1997
σύμφωνα με τον οποίο ορίσθηκαν οι Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ),
αντί για τις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.). Επιπλέον Βιομηχανικά και Επιχειρηματικά
Πάρκα μπορούν να ιδρύονται είτε από ∆ημόσιους Φορείς είτε από Ιδιωτικούς ή συνεργασία
αυτών. Η ισχύουσα σήμερα νέα Εθνική νομοθεσία είναι περισσότερο προσαρμοστική και
παρέχει ισχυρά κίνητρα στις επιχειρήσεις, ώστε να επιλέγουν να ιδρυθούν εντός
βιομηχανικών περιοχών και όχι εκτός.[3] Βάσει λοιπόν της νομοθεσίας θα πρέπει να
αναφέρεται αντί του όρου «Βιοτεχνικό Βιομηχανικό Πάρκο», ο όρος «Επιχειρηματικό
Πάρκο». Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η δυνατότητα σχεδιασμού ενός Επιχειρηματικού
Πάρκου με περιβαλλοντικά κριτήρια.
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1.1. ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Οι χώροι οργάνωσης των Επιχειρηματικών Πάρκων πρέπει να διέπονται από αρχές όπως:
1)

Ανάπτυξη σε εκτάσεις ή περιοχές που προσδιορίζονται σύμφωνα με τις κατευθύνσεις
γενικών ή ειδικών πλαισίων χωροταξικού σχεδιασμού των σχετικών νόμων, Γενικών
Πολεοδομικών Σχεδίων και Σχεδίων Οικιστικής Οργάνωσης Ανοικτής Πόλης ή
ρυθμίσεων χρήσεων γης και προορίζονται για την υποδοχή των δραστηριοτήτων του
δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα.

2)

Η οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων σε χώρους που προστατεύονται από την
κείμενη νομοθεσία, ενεργείται μόνον εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία αυτή και
υπόκειται στους περιορισμούς που θέτουν οι σχετικές διατάξεις.

3)

Το Ε.Π. προορίζεται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών ανάπτυξης του
Επιχειρηματικού Πάρκου και οι υποδομές του απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται από
οποιονδήποτε τρίτο χωρίς την άδεια της Εταιρείας Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου
(ΕΑΝΕΠ) ή Ε∆ΕΠ.

4)

Η ελάχιστη έκταση για την ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ε.Π. ορίζεται σε: 150
στρέμματα για Ε.Π. τύπου Α΄,100 στρέμματα για Ε.Π. τύπου Β΄ και 50 στρέμματα για
Ε.Π. Τύπου Γ΄ και για Ε.Π. Ειδικού Τύπου.

5)

Η έκταση στην οποία δημιουργείται το Ε.Π. μπορεί να διακόπτεται από οδικά δίκτυα,
εφόσον εξασφαλίζεται η λειτουργική ενότητά του και η ασφάλεια της κυκλοφορίας.
∆ημοτικοί, κοινοτικοί και αγροτικοί δρόμοι μπορούν να ενσωματωθούν στην έκταση του
υποδοχέα, εφόσον αυτό δεν δημιουργεί κυκλοφοριακά προβλήματα.

6)

Ο χώρος που προορίζεται για την ανάπτυξη Ε.Π. πρέπει να πληροί τις ακόλουθες
προϋποθέσεις: α) να είναι κατάλληλος για το αντίστοιχο είδος του Ε.Π. Για την
καταλληλότητα λαμβάνονται υπόψη οι υφιστάμενες νόμιμες δραστηριότητες, β) να είναι
ευχερής η μεταφορά πρώτων υλών και εμπορευμάτων, γ) να μην υπάρχει αυξημένος
κίνδυνος για πλημμύρες ή άλλες φυσικές καταστροφές, δ) να υπάρχει προσβασιμότητα
στα οδικά, ενεργειακά, τηλεπικοινωνιακά και λοιπά δίκτυα. [2].

1.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ
Τα κριτήρια για την χωροθέτηση ενός Ε.Π. καθορίζονται στην ΚΥΑ που αναφέρεται στην
«Έγκριση Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τη
Βιομηχανία και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αυτού» καθώς και
στο σχετικό νόμο είναι:
1)

Κριτήρια που συνδέονται με τα χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου.

2)

Κατευθύνσεις που συνδέονται με ειδικά θεσμικά καθεστώτα και κατηγορίες χώρου
όπως: νησίδες δασικών εκτάσεων, γεωργική γη υψηλής παραγωγικότητας, περιοχές
του δικτύου ΦΥΣΗ (NATURA) 2000 περιλαμβανομένων των Ζωνών Ειδικής
Προστασίας (Ζ.Ε.Π.) της ορνιθοπανίδας της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ ,στην κρίσιμη
παραθαλάσσια ζώνη, σε ζώνες που από το Ε.Π. Τουρισμού χαρακτηρίζονται ως
τουριστικής προτεραιότητας, περιαστικές ζώνες κ.α.

2.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Στον ∆ήμο Πύλης η περιοχή όπου είναι ήδη εγκατεστημένες οι περισσότερες βιοτεχνίες και
βιομηχανίες εντοπίζεται στα διοικητικά όρια του πρώην ∆ήμου Γόμφων σήμερα ∆ημοτικής
Ενότητας Γόμφων του ∆ήμου Πύλης. Κρίνεται αναγκαίο λοιπόν για την επιλογή της
κατάλληλης θέσης χωροθέτησης του Ε.Π. εξ αρχής να αποκλεισθούν όλες οι άλλες
∆ημοτικές Ενότητες του ∆ήμου Πύλης, διότι η πιθανότητα μετεγκατάστασης πολλών
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επιχειρήσεων κρίνεται από τη βάση αντιοικονομική και ανέφικτη. Συνεπώς επιχειρείται η
εφαρμογή των βημάτων της μεθοδολογίας χωροθέτησης για την περιοχή της ∆.Ε. Γόμφων.

2.1. ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
∆ΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ
Επιβάρυνση εδάφους – υπεδάφους. Στην περιοχή μελέτης, υφίσταται απόληψη ποτάμιου
υλικού (αμμοχάλικο – κροκάλα), που προέρχεται από την κοίτη του Πηνειού ποταμού και του
παραπόταμού του στην περιοχή, που είναι ο Πορταϊκός ποταμός. Το έδαφος αντιμετωπίζει
ορισμένα προβλήματα ρύπανσης, κυρίως επειδή εκμεταλλεύεται καλλιέργειες εντατικά
γεωργικά. [4] Ρύπανση και επιβαρύνσεις προκαλούνται και από την αλόγιστη και παράνομη
απόρριψη στερεών αποβλήτων, σε διάφορες θέσεις της περιφέρειας της ∆.Ε, με «θέση
προτίμησης» συνήθως τις παραποτάμιες περιοχές.
Επιβάρυνση κλίματος – ατμόσφαιρας. Σημαντικότερη πηγή ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι η
κίνηση των οχημάτων στο εθνικό και τοπικό οδικό δίκτυο της περιοχής.
Υφιστάμενη κατάσταση ακουστικού περιβάλλοντος. Η κυριότερη πηγή πρόκλησης θορύβου
είναι η κίνηση των οχημάτων στην Εθνική οδό Τρικάλων - Άρτας και ιδιαίτερα στις θέσεις
όπου αυτή διέρχεται από το εσωτερικό οικισμών.
Eπιβάρυνση των υδάτινων πόρων. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που παρουσιάζεται στον
Πορταϊκό ποταμό (παραπόταμο του Πηνειού), είναι η επιβάρυνση των υδάτων από υγρά
απόβλητα υψηλού ρυπαντικού φορτίου προερχόμενα από τυροκομεία, κτηνοτροφικές
εγκαταστάσεις και εγκαταστάσεις επεξεργασίας τροφίμων. Άλλες πηγές ρυπαντών τους είναι
η συγκέντρωση σε αυτά της επιφανειακής απορροής των κατακρημνισμάτων που
παρασύρουν υπολείμματα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, τα προϊόντα πλύσης των
μηχανημάτων ψεκασμού φυτοφαρμάκων, η απόρριψη στερεών αποβλήτων σε
παραποτάμιες περιοχές και η κατάληξη σε αυτά, μέσω υπόγειας κίνησης, των οικιστικών
λυμάτων. Μόλυνση των υπεδάφειων υδάτων προκαλείται σε άγνωστο βαθμό από τα
λιπάσματα και τα φυτοφάρμακα και τις διαρροές των σηπτικών βόθρων ή την λειτουργία
απορροφητικών βόθρων των οικισμών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας τροφίμων,
λόγω απουσίας κεντρικού αποχετευτικού δικτύου ή μονάδας επεξεργασίας υγρών
αποβλήτων.
Επιδράσεις στην χλωρίδα και την πανίδα . Οι επιδράσεις στο ζωικό και φυτικό κεφάλαιο της
περιοχής προήρθαν κυρίως από την εντατική καλλιέργεια αγροτικών φυτών. Αποτέλεσμα
είναι η συντριπτική μείωση της βιοποικιλότητας. Επίσης παρά το γεγονός πως η περιοχή
γειτνιάζει με σημαντικό βιότοπο ενταγμένο στο διεθνές δίκτυο προστασίας της φύσης
NATURΑ 2000, τα πτηνά του ορεινού όγκου του παρακείμενου Κόζιακα δεν επιλέγουν θέσεις
της ∆.Ε. Γόμφων ούτε για στάση, καθώς η ανθρώπινη παρουσία και δραστηριότητα είναι
διαρκής και έντονη.

2.2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ Ε.Π
Η μεθοδολογία στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο μέρος της στη βιβλιογραφία, στις γενικές
αρχές του περιβαλλοντικού σχεδιασμού και μπορεί να αναλυθεί στα παρακάτω βήματα. [5]
1ο Βήμα: Περιγραφή στοιχείων του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της
ευρύτερης περιοχής της ∆.Ε Γόμφων. Στο πλαίσιο του βήματος αυτού μελετήθηκαν ορισμένα
στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή όπου
προτείνεται να χωροθετηθεί το Ε.Π. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι ο κατασκευαστικός τομέας
είναι σημαντικός στην περιοχή. Στην περιοχή της ∆.Ε. Γόμφων έχουν προταθεί ζώνες για την
εγκατάσταση των μεταποιητικών μονάδων (ΒΙΟ.ΠΑ., ΒΙ.ΠΑ.). Στο επίπεδο του νομού έχει
εγκριθεί η χωροθέτηση οργανωμένου υποδοχέα στην περιοχή της Φαρκαδόνας, στον άξονα
Τρικάλων - Λάρισας, η οποία αναμένεται να ικανοποιήσει μέρος των αναγκών του ∆ήμου
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Τρικκαίων. Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής αποτελείται από δύο μεγάλα ποτάμια
(Πηνειός και Πορταϊκός) καθώς και μικρά ρέματα. Στη σημερινή κατάσταση η ευρύτερη
περιοχή της ∆.Ε. Γόμφων είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος της γεωργική γη υψηλής
παραγωγικότητας. Οι παραγωγικές και μεταποιητικές δραστηριότητες στα όρια της ∆.Ε.
Γόμφων είναι αρκετές. Θεσμοθετημένοι υποδοχείς για παραγωγικές δραστηριότητες μέχρι
σήμερα δεν υπάρχουν. Μικρό τμήμα της συνολικής έκτασης αποτελεί δασική έκταση και
προστατεύεται από την δασική νομοθεσία .
2ο Βήμα: Επιλογή καταλλήλων θέσεων χωροθέτησης Ε.Π. Στην περιοχή μελέτης δεν
υπάρχει θεσμοθετημένη περιοχή ΒΙ.ΠΑ./ΒΙΟ.ΠΑ. Έχει όμως προταθεί μέσω μελέτης
ΣΧΟΟΑΠ, της οποίας η ΣΜΠΕ έχει προσφάτως εγκριθεί, σχέδιο χρήσεων γης όπου ορίζεται
σαφώς χρήση ΒΙ.ΠΑ./ΒΙΟ.ΠΑ. στη θέση «Λεύκες»(θέση 1) και «Βάλτος» (θέση 2).

Εικόνα 1: Εξεταζόμενες θέσεις χωροθέτησης Ε.Π.
Υποψήφιες άλλες θέσεις θα μπορούσαν να είναι όλες τις θέσεις όπου οι κλίσεις είναι ομαλές
(ομαλό ανάγλυφο εδάφους) και οι θέσεις που συγκεντρώνεται σηµαντικός αριθµός
βιοµηχανικών/ βιοτεχνικών µονάδων, δηλαδή συγκεντρώνεται για κάποιους λόγους το
ενδιαφέρον των επιχειρήσεων. Οι άλλες υποψήφιες θέσεις θα μπορούσαν να είναι: Θέση
«Βάλτος» (θέση 2) και «Γούροι» (θέση 3) και Θέση «Βάλτος» (θέση 2) και «Στραβόκουλος»
(θέση 4)
3ο Βήμα: Αξιολόγηση των επιλεχθέντων θέσεων. Θέση 1 και 2.: Στην θέση αυτή υπάρχει το
πλεονέκτημα ότι η ανάγκη μετεγκατάστασης θα αφορά μικρότερο αριθμό άλλων
επιχειρήσεων. Επιπλέον η θέση αυτή έχει σχεδόν μηδενικές εδαφικές κλίσεις, βρίσκεται
μακριά από οικισμούς και εξυπηρετείται ήδη από την Ε.Ο. Τρικάλων - Πύλης, διαθέτει δε
τοπικό οδικό δίκτυο. Το δίκτυο της ∆ΕΗ είναι ήδη ανεπτυγμένο. ∆ίκτυο ύδρευσης δεν
διατίθεται. Η ίδρυση του Επιχειρηματικού Πάρκου θα συμβάλλει στον εξορθολογισμό των
ισοζυγίων των καταναλώσεων ενέργειας και φυσικών πόρων εν συνόλω, ώστε όχι μόνο να
μην προκληθεί μεγαλύτερη όχληση από την ήδη υπάρχουσα αλλά και να υπάρξει
αναβάθμιση της περιοχής.
Θέση 2 και 3: Περιορισμοί σχετικοί με το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι η μικρή απόσταση
από σχέδια πόλεων και οικισμών και η ανάγκη μετεγκατάστασης των μεγαλύτερων σε
δραστηριότητα βιομηχανιών της ευρύτερης περιοχής. Ακόμα, διάφοροι περιορισμοί σχετικοί
με το φυσικό περιβάλλον, όπως ύπαρξη γης χαρακτηρισμένης ως υψηλής γεωργικής
παραγωγικότητας.
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Θέση 4 και 1 : Περιορισμοί σχετικοί με το ανθρωπογενές περιβάλλον είναι η μικρή απόσταση
από την Τοπική Κοινότητα Πηγής και η ανάγκη μετεγκατάστασης πολλών δραστηριοτήτων.
Ακόμα, διάφοροι περιορισμοί σχετικοί με το φυσικό περιβάλλον, όπως ύπαρξη γης
χαρακτηρισμένης ως υψηλής γεωργικής παραγωγικότητας.
4ο Βήμα: Τελική αξιολόγηση - επιλογή τελικής θέσης Ε.Π. Είναι προφανές ότι η θέση 1 και 2
λόγω του ότι δεν διαθέτει περιοριστικούς παράγοντες ως προς το φυσικό και ανθρωπογενές
περιβάλλον, όπως διαθέτουν οι άλλες εξεταζόμενες θέσεις, προκρίνεται για την εγκατάσταση
του Επιχειρηματικού Πάρκου.
5ο Βήμα: Αξιολόγηση συμβατότητας της τελικής θέσης Ε.Π., ως προς τα στοιχεία του
φυσικού περιβάλλοντος. Ως προς την τοπογραφία, για την ανάπτυξη ενός Ε.Π. οι
καταλληλότερες εδαφικές κλίσεις είναι αυτές από 0-10%.Στην περιοχή μας οι κλίσεις του
εδάφους είναι από 0-1%. Ως προς την γεωλογική σύνθεση, το γεωλογικό υπόβαθρο της
περιοχής μελέτης είναι όμοιο με το προαναφερθέν της ευρύτερης περιοχής. Η εξεταζόμενη
περιοχή θεωρείται κατάλληλη για κατασκευή κτιρίων. Ως προς τα υπόγεια νερά, θεωρούμε
ότι τα υπόγεια νερά βρίσκονται σε κατάλληλο βάθος που να επιτρέπεται η ασφαλής δόμηση.
Το υδρογραφικό δίκτυο της περιοχής μελέτης αποτελείται από το Ρέμα «Κρυόβρυση», που
εκβάλει στον Πορταϊκό. Στο ρέμα έως σήμερα δεν έχουν παρουσιαστεί φαινόμενα
πλημμυρών. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι η περιοχή είναι ασφαλής από πλημμύρες.
Ως προς την βλάστηση, η εγκατάσταση του Ε.Π. δεν θα παρέμβει στο παραποτάμιο
οικοσύστημα αλλά θα καταργήσει τα λιβάδια που έχουν δημιουργηθεί από τις
εγκαταλελειμμένες γεωργικές εκτάσεις και πιθανόν κάποιες ετήσιες καλλιέργειες.
6ο Βήμα: Αξιολόγηση συμβατότητας της τελικής θέσης Ε.Π.. ως προς τα στοιχεία του
ανθρωπογενούς περιβάλλοντος. Χρήσεις γης. Μεγάλο μέρος καταλαμβάνουν γεωργικές
εκτάσεις (εγκαταλελειμμένες και μη) και το υπόλοιπο καταλαμβάνεται από τις υπάρχουσες
βιοτεχνίες/βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Σε όλη της επιλεγμένη περιοχή δεν υπάρχουν
κατοικίες. ∆ιαπιστώνουμε ότι η εξεταζόμενη περιοχή περιλαμβάνει πολλές χρήσεις που δεν
είναι συμβατές με την κατοικία αλλά είναι συμβατές με το σχεδιαζόμενο Επιχειρηματικό
Πάρκο. Ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς το μεγαλύτερο τμήμα των εκτάσεων
καταλαμβάνεται από ιδιωτική γη, αλλά υπάρχουν και κάποιες κοινοτικές εκτάσεις. Αυτό
σημαίνει ότι θα απαιτηθεί να απαλλοτριωθεί ή να αγοραστεί το μεγαλύτερο μέρος του
Επιχειρηματικού Πάρκου.
Υποδομές .α) Προσπελάσεις. Η προσπέλαση στην εξεταζόμενη περιοχή γίνεται εύκολα μέσω
πρωτεύοντος οδικού δικτύου που είναι ο Εθνικός άξονας Τρικάλων - Άρτας. Έχει ήδη
δημοπρατηθεί η κατασκευή νέας Εθνικής οδού Τρικάλων - Άρτας, που θα περιλαμβάνει
παράδρομους για την εξυπηρέτηση των βιοτεχνιών εκατέρωθεν της οδού. Υπάρχει
υπεραστική σύνδεση της θέσης του σχεδιαζόμενου Επιχειρηματικού Πάρκου μέσω της
Περιφερειακής οδού της πόλης των Τρικάλων με την Εθνική οδό Τρικάλων - Λαμίας Αθηνών. Το δευτερεύον οδικό δίκτυο εντός της θέσης είναι ασφαλτοστρωμένο στα
περισσότερα σημεία του, επιδέχεται όμως βελτιώσεις και επεκτάσεις. Επιπλέον του δικτύου
αυτού υπάρχει και ένα πλέγμα δρόμων στη γύρω περιοχή το οποίο αποτελείται από
αγροτικούς δρόμους.
β ) Κοινωνική υποδομή – Υπηρεσίες. ∆εν υπάρχει άμεση γειτνίαση με κοινωνικές υποδομές
και υπηρεσίες. Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται αναγκαία η δημιουργία Κτιρίου Κεντρικών
Υπηρεσιών που θα διαθέτει παράρτημα Τραπεζών και άλλων Υπηρεσιών.
γ) Βιομηχανική υποδομή. Στον εξεταζόμενο χώρο υπάρχει ήδη ένας αριθμός βιοτεχνιών και
προτείνεται αυτές να μην απαλλοτριωθούν, αλλά να ενταχθούν στο ρυμοτομικό σχέδιο του
Ε.Π., έστω και εάν στα σημεία αυτά το σχεδιαζόμενο ρυμοτομικό σχέδιο δεν θα ακολουθεί τις
καθορισθείσες προδιαγραφές. Επίσης στην άμεση γειτονιά του Ε.Π. υπάρχουν βιοτεχνίες
που καλό είναι να μετεγκατασταθούν ώστε να μπορέσουν να επεξεργαστούν τα υγρά τους
απόβλητα από την μονάδα επεξεργασίας του Ε.Π. Αυτές προτείνεται να υποχρεωθούν με
διοικητικά μέτρα και οικονομικά κίνητρα να μετεγκατασταθούν στο Ε.Π.
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δ) Ύδρευση. Σήμερα από την εξεταζόμενη περιοχή δεν διέρχεται το δημοτικό υδρευτικό
δίκτυο. Για τον λόγο αυτό η ύδρευση του Ε.Π. θα μπορέσει να υλοποιηθεί με δύο
(εναλλακτικά) τρόπους:
-

επέκταση του δημοτικού δικτύου, απ’ όπου υπάρχει δίκτυο,

-

ύδρευση από γεωτρήσεις που θα πραγματοποιηθούν εντός του Ε.Π. σε συνδυασμό με
μέτρα ανακύκλωσης και εξοικονόμησης του χρησιμοποιούμενου νερού.

ε) Αποχέτευση βιομηχανικών αποβλήτων. Σήμερα στην εξεταζόμενη περιοχή έχει
πραγματοποιηθεί από την μεγαλύτερη γαλακτοβιομηχανία μια καινοτόμα στον χώρο της
επένδυση, που αφορά στην κατασκευή αναερόβιας και αερόβιας μονάδας επεξεργασίας
υγρών αποβλήτων με παράλληλη παραγωγή βιοαερίου. Τα απόβλητα των άλλων
βιομηχανιών εντός ή εκτός της περιοχής επεξεργάζονται από ιδιωτικές μονάδες καθαρισμού
ή απορρίπτονται παράνομα στον Πηνειό.
στ) Αποχέτευση επιφανειακών νερών. Η αποχέτευση των επιφανειακών υδάτων γίνεται
μέσω των ρεμάτων που διατρέχουν την περιοχή και καταλήγουν στον Πορταϊκό και Πηνειό
ποταμό. Ορισμένες εγκαταστάσεις διαθέτουν δίκτυο συλλογής ομβρίων υδάτων.
ζ) Ηλεκτρική ενέργεια. Η περιοχή καλύπτει τις ανάγκες της μέσω του διασυνδεδεμένου
εθνικού συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ. Συμπληρωματική μορφή ενέργειας
μπορεί να θεωρηθεί το υγραέριο σε φιάλες ή δεξαμενές που προσφέρεται από το ελεύθερο
εμπόριο για βιομηχανική χρήση, όπως και το πετρέλαιο θέρμανσης. ∆εν υπάρχουν μέχρι
στιγμής μονάδες παραγωγής σε λειτουργία και δίκτυα τηλεθέρμανσης και παροχής ζεστού
νερού, όπως επίσης δεν υπάρχει ούτε έχει αρχίσει να κατασκευάζεται δίκτυο φυσικού αερίου.
Για την μονάδα παραγωγής βιοαερίου που λειτουργεί έχει εκδοθεί από την Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 3MW χωρίς ακόμα να έχει
πραγματοποιηθεί η επένδυση. Το σύνολο σχεδόν των καταναλωτών τροφοδοτείται με
χαμηλή τάση, πλην των μεγάλων βιομηχανιών που λόγω μεγάλης εγκατεστημένης ισχύος
τροφοδοτούνται απ' ευθείας με μέση τάση.
Ανακεφαλαιώνοντας θα λέγαμε ότι υπάρχει μεγάλη συμβατότητα της θέσης με το
ανθρωπογενές περιβάλλον εκτός από το γεγονός της μεσαίας συμβατότητας στο γεγονός ότι
οι εκτάσεις είναι ιδιωτικές. Οι εκτάσεις όμως μπορούν να απαλλοτριωθούν βάσει της
νομοθεσίας συνεπώς μπορούμε να αποδεχθούμε την συμβατότητα.
7ο Βήμα: Αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την ίδρυση και λειτουργία Ε.Π.
Σύμφωνα με τις ΚΥΑ 1958/2012 και ΚΥΑ 3137/2012 το Ε.Π. κατατάσσεται στην Α1
κατηγορία και στην Μέση Όχληση. Αυτό προκύπτει από την κατηγορία που ανήκουν οι
δραστηριότητες οι οποίες προβλέπεται να ενταχθούν σ’ αυτό. Στη συνέχεια εκτιμούνται
μερικές από τις μετρήσιμες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την λειτουργία του Ε.Π. όπως:
τα αέρια απόβλητα, τα υγρά απόβλητα, τα στερεά απόβλητα, οι οσμές και ο θόρυβος.
Επίσης αξιολογείται συνοπτικά το σύνολο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που μπορεί να
υπάρξουν από την ίδρυση και λειτουργία του Ε.Π. Η αξιολόγηση γίνεται για κάθε επίπτωση
χωριστά και γίνεται σύντομη αναφορά σε προτάσεις αντιμετώπισής της. Η αξιολόγηση γίνεται
με βάση τις κατηγορίες επιχειρήσεων που προβλέπεται ότι θα εγκατασταθούν στο Ε.Π.
Σημειώνεται ότι από την λειτουργία των επιχειρήσεων στο Ε.Π. θα δημιουργούνται απόβλητα
-οσμές - θόρυβος, τα οποία όμως μπορούν να ελαχιστοποιηθούν με την λήψη μέτρων.
Επίσης, από την ίδρυση και λειτουργία του Ε.Π. θα προκληθούν μείωση έκτασης αγροτικών
καλλιεργειών η οποία όμως είναι περιβαλλοντικά συμβατή, και μεταβολή της υπάρχουσας
χρήσης γης από αγροτική χρήση σε βιομηχανική χρήση. Η μεταβολή αυτή όμως έχει
προταθεί και εγκριθεί περιβαλλοντικά από το ΣΧΟΟΑΠ της περιοχής,
8ο Βήμα: Αξιολόγηση ευαισθησίας τοπίου της τελικής θέσης ίδρυσης του Ε.Π.
Το κριτήριο της θέασης είναι ένα κριτήριο για την αξιολόγηση της ευαισθησίας του τοπίου στη
θέση όπου πρόκειται να ιδρυθεί το Ε.Π. Σύμφωνα με αυτή την προσέγγιση όσο πιο ορατό
είναι ένα τοπίο από εκείνους που κινούνται στους οδικούς άξονες τόσο πιο ευαίσθητο είναι
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[6]. Στην περίπτωση μας η παρόδια βλάστηση στην Ε.Ο. Τρικάλων - Άρτας, που είναι και η
πιο πολυσύχναστη οδός, είναι αρκετά πυκνή, όπως επίσης και τα φυσικά όρια βλάστησης
των αγροτεμαχίων είναι αρκετά ανεπτυγμένα που σήμερα καθιστούν τις εγκαταστάσεις ήδη
δυσδιάκριτες. Επιπλέον η τήρηση των νόμιμων αποστάσεων από την Ε.Ο. και των όρων
δόμησης των νέων εγκαταστάσεων θα συμβάλλει στην μείωση της ευαισθησίας του τοπίου.
Συνεπώς εκτιμούμε ότι το συγκεκριμένο τοπίο δεν μπορεί να θεωρηθεί ως ευαίσθητο.

2.3. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ Ε.Π.
Για τον σχεδιασμό του Ε.Π. αρχικά προσδιορίστηκαν τα κατάλληλα σημεία δόμησης
τηρώντας τις ισχύουσες νομικές και περιβαλλοντικές δεσμεύσεις. Καταρτίστηκε ρυμοτομικό
σχέδιο για το Ε.Π. και την οργάνωση του χώρου. Αξιολογήθηκαν οι συνθήκες ηλιασμού των
κτιρίων και υπολογίστηκε ότι τήρηση απόστασης από κτίριο σε κτίριο ίσης ή μεγαλύτερης
από 19μ. θα έχει ως θετικό αποτέλεσμα την βελτίωση των συνθηκών ηλιασμού [7] τόσο στην
περιοχή όσο και στα κτίρια του Ε.Π. Για την αξιολόγηση των συνθηκών αερισμού στην
περιοχή του Ε.Π. και σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες πολεοδομικού σχεδιασμού με
βιοκλιματικά κριτήρια, όπως αναφέρει η σχετική βιβλιογραφία[8]υπολογίστηκε η απόσταση
μεταξύ των κτιρίων. ∆όθηκε η μορφολογική διάταξη του οδικού δικτύου σύμφωνα με
βιοκλιματικούς παράγοντες, καθορίστηκε το μέγεθος των γηπέδων, η τοποθέτηση των
κτιρίων σε αυτά καθώς και ο προσανατολισμός τους. Καθορίστηκαν οι όροι δόμησης ,οι
ζώνες πρασίνου - κοινωφελείς, κοινόχρηστοι χώροι καθώς και τα έργα υποδομής του Ε.Π.
Λαμβάνονται μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας και νερού. Στα έργα υποδομής
περιλαμβάνονται : το οδικό δίκτυο, οι χώροι στάθμευσης, η δημιουργία κτιρίου κέντρου
εξυπηρετήσεως, ο οδικός φωτισμός και τέλος τα δίκτυα διαχείρισης ομβρίων ,βιομηχανικών
λυμάτων και πυρόσβεσης. Προτάθηκε ο κάτωθι σχεδιασμός ώστε να τηρούνται τα ισοζύγια
ενεργειακών πόρων, νερού και υλών.

Εικόνα 2: Σχεδιασμός Επιχειρηματικού Πάρκου
Στο πλαίσιο της «βιομηχανικής συμβίωσης» μεταξύ των επιχειρήσεων πραγματοποιείται
ανταλλαγή παραπροϊόντων, δηλαδή η μια δραστηριότητα χρησιμοποιεί («καταναλώνει») τα
παραπροϊόντα της άλλης (ενεργειακούς πόρους, νερό, απόβλητα/παραπροϊόντα), με τελικό
στόχο τις «μηδενικές» εκπομπές (zero emissions) των παραπάνω προς το φυσικό
περιβάλλον από το Ε.Π. συνολικά. Προτείνεται η εγκατάσταση της μονάδας
ηλεκτροπαραγωγής από βιοαέριο και η χρησιμοποίηση των πριονιδίων των βιοτεχνιών
επίπλων ως καύσιμη ύλη στην μονάδα ξήρανσης και αποτέφρωσης της ιλύος του βιολογικού
καθαρισμού που ήδη υπάρχει. Η αναερόβια μονάδα παραγωγής βιοαερίου μπορεί
πρωτογενώς να δεχθεί το τυρόγαλο των τυροκομείων και τα υπολείμματα σαλάτας από τα
οποία θα παραχθεί βιοαέριο. Στη συνέχεια τα υγρά απόβλητα χαμηλού ρυπαντικού φορτίου
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θα οδηγούνται στο αερόβιο σύστημα (μονάδα βιολογικού καθαρισμού) απ’ όπου θα
προκύψει το υγρό ρεύμα και η ιλύς. Η ιλύς θα οδηγηθεί προς ξήρανση και καύση στην
αντίστοιχη μονάδα, όπου η καύσιμη ύλη θα είναι κυρίως το πριονίδι των βιοτεχνιών επίπλου
μαζί με βιοαέριο όταν απαιτείται. Η παραγόμενη από το σύστημα ξήρανσης τέφρα θα
μεταφέρεται στην βιομηχανία σκυροδέματος της περιοχής όπου και θα ανακυκλώνεται. Το
παραγόμενο βιοαέριο θα τροφοδοτείται τόσο στην μονάδα ηλεκτροπαραγωγής όσο και στους
λέβητες για παραγωγή ατμού. Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παραχθεί θα χρησιμοποιηθεί κατ’
επιλογή από όλες τις εγκαταστάσεις του Ε.Π. Το παραπάνω διάγραμμα ροής θα συμβάλλει
στην εξουδετέρωση των παραπροϊόντων του Ε.Π. και γενικότερα στη βιώσιμη ανάπτυξη και
στην προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και στην εξοικονόμηση μη ανανεώσιμων
ενεργειακών πόρων (πετρέλαιο, υγραέριο), που σε διαφορετική περίπτωση θα
χρησιμοποιούνταν ως καύσιμη ύλη.
Οι χώροι γραφείων στις βιομηχανίες τροφίμων μπορούν να χρησιμοποιήσουν για
θέρμανση/ψύξη τον παραγόμενο ατμό, εφόσον οι χώροι αυτοί για κάθε βιομηχανία είναι
όμοροι με τα δίκτυα των χώρων παραγωγής, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι απώλειες. Οι
άλλες επιχειρήσεις δεν δικαιολογούν μεγάλους χώρους γραφείων και για τον λόγο αυτό δεν
προτείνεται χρήση ατμού για λόγους θέρμανσης, αφού η ανάπτυξη ενός τόσο μεγάλου
δικτύου σωληνώσεων για τόσο μικρή κατανάλωση ενέργειας θα είχε πολύ μεγάλο χρόνο
απόσβεσης, σε σχέση με ένα σχετικά μικρό περιβαλλοντικό όφελος. Η ανάγκη αυτή
προτείνεται να καλυφθεί με συμβατικά τοπικά συστήματα θέρμανσης για κάθε κτίριο
χωριστά, σε συνδυασμό με συστήματα ηλιακής θέρμανσης. Επίσης οι ανάγκες των χώρων
παραγωγής των άλλων δραστηριοτήτων για θέρμανση ή ζεστό νερό είναι από μηδαμινές ή
ελάχιστες. Για τον λόγο αυτό προτείνεται η παροχή ατμού από το παραπάνω σύστημα μόνο
στις επιχειρήσεις με χώρους παραγωγής που έχουν μεγάλες ανάγκες θέρμανσης για τους
λόγους που αναφέρονται παραπάνω. Προτείνεται η δημιουργία αυτόνομου δικτύου ύδρευσης
στο Ε.Π, που θα τροφοδοτείται από γεωτρήσεις, για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο
νερό και βιομηχανικής χρήσης. Επίσης προτείνεται η ανακύκλωση του νερού της τελικής
απορροής του βιολογικού καθαρισμού και την συλλογή του βρόχινου νερού από τις στέγες
των κτιρίων και τους υπαίθριους χώρους του Ε.Π. για την κάλυψη των αναγκών σε νερό
δευτερευουσών χρήσεων. Τέλος, προτείνεται η σύνδεση του δικτύου λυμάτων του Ε.Π. με το
δίκτυο των μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, παραγωγής βιοαερίου και ενέργειας
προκειμένου να καταστεί δυνατή η επεξεργασία των παραγόμενων υγρών αποβλήτων για
την μετατροπή τους σε νερό απορροής, τέφρα και ηλεκτρική ενέργεια.

3.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Ανακεφαλαιώνοντας το περιεχόμενο της εργασίας, διαπιστώνονται τα παρακάτω τελικά
συμπεράσματα.
Α) Η κείμενη νομοθεσία έχει δώσει κατευθυντήριες γραμμές για την διαδικασία τις
προϋποθέσεις και τους περιορισμούς κατά την χωροθέτηση των Ε.Π., οι οποίες οδηγούν
συγκεκριμένα για την περιοχή του ∆ήμου Πύλης στην επίτευξη των εξής βασικών στόχων:
 Την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και ιδιαίτερα των ποταμών, των δασών και
των περιοχών ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους ή οικολογικού ενδιαφέροντος.
 Την οργάνωση των χρήσεων γης με τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ
τους και με το ευρύτερο περιβάλλον τους.
 Τη δημιουργία προϋποθέσεων για την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και τη
διαφύλαξη του χαρακτήρα της περιοχής
 Την αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα, ιδιαίτερα όσον αφορά στην κτηνοτροφία και στη
διαφύλαξη και παραγωγική αξιοποίηση κατά το δυνατόν της γεωργικής γης και την
οργάνωση του δευτερογενούς τομέα, ώστε να συνεχίσει να αναπτύσσεται κάτω από
κανόνες.
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Β) Η διαδικασία χωροθέτησης του Ε.Π., λαμβάνοντας υπ' όψη ότι πρόκειται για περίπλοκη
διαδικασία, το αποτέλεσμα της οποίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, θα πρέπει να
γίνεται σε βήματα, κατά τα οποία θα εξετάζεται η περιοχή και θα αποκλείονται κάθε φορά οι
λιγότερο κατάλληλες θέσεις. Τα βήματα είναι τα εξής: το 1ο βήμα κατά το οποίο
περιγράφονται τα στοιχεία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος στην ευρύτερη
περιοχή προκειμένου να προσδιοριστούν τα χαρακτηριστικά του και το 2ο βήμα κατά το
οποίο επιλέγονται οι κατάλληλες θέσεις στην ευρύτερη περιοχή με συγκεκριμένα κριτήρια. Το
3ο βήμα κατά το οποίο γίνεται αξιολόγηση των επιλεγέντων θέσεων με κριτήρια
καταλληλότητας όπως διάφοροι περιορισμοί σχετικά με το ανθρωπογενές και φυσικό
περιβάλλον. Το 4ο βήμα κατά το οποίο γίνεται η τελική αξιολόγηση και επιλογή τελικής
θέσεως με μια από τις μεθόδους περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Μετά την επιλογή της τελικής
θέσης ίδρυσης του Ε.Π. προκύπτει το 5ο βήμα όπου αξιολογείται για την τελική θέση η
συμβατότητά της ως προς τα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος όπως: τοπογραφία,
γεωλογική σύνθεση, υπόγεια νερά, επιφανειακά νερά, κλίμα, βλάστηση. Το 6ο βήμα όπου
αξιολογείται για την τελική θέση η συμβατότητά της ως προς τα στοιχεία του ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος. Το 7ο βήμα όπου αξιολογούνται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
ίδρυση και λειτουργία του Ε.Π. Το 8ο βήμα όπου αξιολογούνται η ευαισθησία τοπίου και
ευαισθησία φυσικής περιοχής σύμφωνα με την βιβλιογραφία. Τέλος, επειδή η σχέση Ε.Π και
περιβάλλοντος είναι αμφίδρομη, διαπιστώνεται ότι η προτεινόμενη διαδικασία χωροθέτησης
Ε.Π. εξασφαλίζει την ελαχιστοποίηση τόσο των επιπτώσεων του Ε.Π. στο φυσικό και
ανθρωπογενές της περιοχής όσο και των επιπτώσεων του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος της περιοχής στο Ε.Π.
Γ) Οι προδιαγραφές που αφορούν την οργάνωση του χώρου και τα δίκτυα του Ε.Π. θα
πρέπει να έχουν ως βασικούς στόχους την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο φυσικό
περιβάλλον της περιοχής, την ελαχιστοποίηση των κινδύνων στο Ε.Π. από το φυσικό
περιβάλλον, την προσαρμογή στο φυσικό τοπίο, την μεγιστοποίηση εξοικονόμησης και
επανάχρησης νερού, ενέργειας και Α' υλών. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει να αξιολογηθούν οι
συνθήκες ηλιασμού στην περιοχή του Ε.Π., οι συνθήκες ηλιασμού των κτιρίων, οι συνθήκες
αερισμού και τέλος τα λειτουργικά κριτήρια οργάνωσης του χώρου του Ε.Π. Τέλος θα πρέπει
να διερευνηθούν οι δυνατότητες «Βιομηχανικής συμβίωσης» των δραστηριοτήτων του Ε.Π.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εγκατάσταση πράσινων δωμάτων στις σύγχρονες πόλεις επεκτείνεται αποσκοπώντας στα
πολλαπλά τους οφέλη, όπως η βελτίωση του μικροκλίματος και εξοικονόμηση ενέργειας για
ψύξη και θέρμανση των κτιρίων. Ωστόσο οι θερμομονωτικές τους ιδιότητες έχουν περιορισμένα
ερευνηθεί κυρίως σε κτίρια γραφείων και ξενοδοχεία. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η
αξιολόγηση της συμβολής των πράσινων δωμάτων σε μια πολυπληθή και ευαίσθητη κατηγορία
κτιρίων, τα δημόσια σχολεία στην Ελλάδα. Η ιδιαιτερότητά τους, είναι τα μικρά φορτία που
απαιτούνται για ψύξη, εξ αιτίας της εποχικής διακοπής της λειτουργίας τους μήνες Ιούλιο και
Αύγουστο. ∆ιαφορετικοί τύποι πράσινων δωμάτων (εκτατικού, ημιεντατικού) και
κατασκευαστικές εκδοχές τους, όσον αφορά τα υλικά και τα πάχη των υποστρωμάτων,
μελετήθηκαν σε τέσσερα σχολικά κτίρια. Οι ενεργειακές ανάγκες του κάθε κτιρίου
προσομοιώθηκαν πριν και μετά την εγκατάσταση των πράσινων δωμάτων, με σκοπό την
ποσοτικοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας για κλιματισμό σε κάθε σενάριο που εξετάστηκε.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν πρωθύστερες εργασίες, που αναφέρονται, σε δύο βασικά
συμπεράσματα. Πρώτον όλοι οι τύποι πράσινων δωμάτων βελτιώνουν εντυπωσιακά τα
ενεργειακά κέρδη όσον αφορά τα φορτία για ψύξη. ∆εύτερον τα ενεργειακά κέρδη στα φορτία
θέρμανσης είναι πολύ μικρότερα ή μη σημαντικά. ∆είχθηκε επίσης ότι η χρήση ειδικών υλικών
ως υποστρώματα, όπως υλικά με πολύ αυξημένο πορώδες και συγκράτηση αέρα στον κορεσμό
είναι οι επιλογές για την επίτευξη σημαντικής εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση.
Λέξεις Κλειδιά: Φυτεμένα δώματα, σχολικά κτίρια, εξοικονόμηση ενέργειας, λογισμικό
προσομοίωσης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Συνολικά τα ενεργειακά οφέλη από τα φυτεμένα δώματα είναι καλά γνωστά από μια γενική
ποιοτική θεώρηση [1-6] αλλά μια ουσιώδης αξιολόγηση με ποσοτικούς όρους, παρέμενε μια
πρόκληση [7]. Τα εκτατικού τύπου φυτεμένα δώματα, με ρηχά βάθη υποστρώματος, όπως
έδειξαν τυπικές προσομοιώσεις με το λογισμικό TRNSYS, κτιρίου ξενοδοχείου ευρισκόμενου
στην ευρύτερη περιφέρεια της Αθήνας, έχουν περιορισμένη συμβολή στην θερμική μόνωση των
κτιρίων [8].
Μία μελέτη [9] παρουσίασε ένα μοντέλο ενεργειακού ισοζυγίου του συστήματος φυτεμένου
δώματος έτσι ώστε να τονίσει το ρόλο της εξατμισοδιαπνοής των φυτών στο ενεργειακό ισοζύγιο
του κτιρίου Το μοντέλο χρησιμοποιεί τέσσερις γεωμετρικές και δεκαεπτά φυσικές μεταβλητές,
συντελεστές ή μεταβλητές που μετρούνται πειραματικά (LAI, ολική προσπίπτουσα, ανακλώμενη,
απορροφούμενη ακτινοβολία, κλπ). Προτείνει τρόπο υπολογισμού της εξατμισοδιαπνοής, από
ημι-εμπειρική εξίσωση προσδιορισμού της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς (ET0) και τελικά
υπολογίζει την ενεργειακή πρόσοδο μέσα στο κτίριο. Το εύρημα εισάγεται ως συντελεστής στο
λογισμικό ενεργειακής προσομοίωσης TRNSYS. Το μοντέλο αυτό τόνισε το ρόλο της
εξατμισοδιαπνοής, όμως έχει απλοποιηθεί για στρώσεις που θεωρεί ότι δεν έχουν σημαντική
επίδραση, όπως π.χ. τις διαχωριστικές στρώσεις (συνήθως γεωύφασμα) και δεν εξετάζει την
αποστραγγιστική στρώση και ως αποθήκη νερού. Επιπλέον διατηρεί σημαντικό βαθμό
πολυπλοκότητας.
Σε μια άλλη μελέτη [10] προσομοιώθηκαν ενεργειακά, κτίρια αναφοράς, βελτιώνοντας τις
εισαγωγές παραμέτρων σε δύο σημεία: α. την περιεχομένη υγρασία του υποστρώματος
ανάπτυξης των φυτών και β. διορθώνοντας τον συντελεστή ηλιακής απορρόφησης,
αξιοποιώντας μετρήσεις για τη διαπερατότητα της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας σε βασικούς
τύπους φυτείας, μετρήσεις που υπογραμμίζουν το ρόλο της εξατμισοδιαπνοής.
Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι ο ακριβής υπολογισμός των ενεργειακών κερδών από την
εγκατάσταση διαφόρων τύπων φυτεμένων δωμάτων επί του δώματος σχολικών κτιρίων, τρία
εκτατικού τύπου: ενός νηπιαγωγείου, ενός ∆ημοτικού και ενός Γυμνασίου και ενός ημιεντατικού
τύπου σε νηπιαγωγείο.

2.

ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΙ

2.1. ΜΕΘΟ∆ΟΣ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ
Για την υλοποίηση των σκοπών της μελέτης, κατ’ αρχήν προσομοιωθήκαν οι ενεργειακές
ανάγκες για θέρμανση και ψύξη υφιστάμενων σχολικών κτιρίων στην περιοχή των Αθηνών, στη
συνέχεια υπολογίσθηκαν οι αντίστοιχες ενεργειακές ανάγκες μετά την φύτευση του δώματος και
συγκρίθηκαν τα αποτελέσματα μεταξύ τους. Στις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκε το
υπολογιστικό πρόγραμμα TRNSYS, ένα ιδιαίτερα διαδεδομένο εργαλείο προσδιορισμού
θερμικών και ψυκτικών αναγκών κτιρίων. Το κάθε κτίριο χωρίστηκε σε θερμικές ζώνες ανάλογα
με τη χρήση των επιμέρους χώρων του καθώς και του αριθμού των μαθητών και της
δραστηριότητας τους στο χώρο.
Για τις προσομοιώσεις έγιναν οι κάτωθι παραδοχές:
 Η θερμοκρασία αέρα των εσωτερικών χώρων λήφθηκε στους 21 oC για την περίοδο
θέρμανσης και 26 oC στην περίοδο ψύξης.
 Ο ρυθμός αερισμού λήφθηκε 0.5 ACH ενώ την κάλυψη των αναγκών υγιεινής των χώρων
λήφθηκαν υπόψη οι τιμές αερισμού όπως ορίζονται στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-1/2010.
 Ο αριθμός των μαθητών προήλθε από στοιχεία από τη διεύθυνση του σχολείου.
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Η λειτουργία του συστήματος κλιματισμού (όπου ήταν διαθέσιμο) καθορίστηκε από το
ωράριο λειτουργίας του σχολείου.
Τα μετεωρολογικά στοιχεία λήφθηκαν από χρήση του προγράμματος Meteonorm για την
περιοχή των Αθηνών.

Για τις διάφορες διαστρώσεις των στοιχείων χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από τη βιβλιοθήκη του
λογισμικού και για οτιδήποτε επιπλέον, όπως παραδοχές για τα φυσικά χαρακτηριστικά της
φυτικής στρώσης, τιμές από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2/2010 [11]. Στο προκείμενο, το ενδιαφέρον
εστιάζεται στο συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ, όπου υπάρχουν μεν πλούσιες βιβλιοθήκες
για κάθε δομικό υλικό, όμως, αφενός για τα υποστρώματα θα πρέπει να υπολογισθεί σε
συνάρτηση με την περιεχομένη υγρασία τους, μετά της οποίας μεταβάλλεται γραμμικά [12] και
αφετέρου για τη στρώση της φυτείας η προσέγγιση που επιλέχθηκε είναι ο υπολογισμός ενός
σταθμισμένου συντελεστή θεωρώντας τη φυτεία ως μια αναλογία ξηρής μάζας και νερού.
Όσον αφορά την περιεκτικότητα του υποστρώματος σε νερό, οι υπολογισμοί έγιναν στην
υδατοϊκανότητά του που λήφθηκε στο 30% κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για κάθε φυτεία και το
καλοκαίρι 10% το σέδο και για φυτά τύπου φρύγανων και τέλος για την φεστούκα 30% για
χειμώνα και καλοκαίρι [10]. Το ποσοστό αυτό που καταλαμβάνεται από νερό αφαιρείται από τον
όγκο του υποστρώματος.

2.2. ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΘΗΚΑΝ
Κοινά στοιχεία της υποδομής των φυτεμένων δωμάτων σε όλα τα σχολεία, ήταν η πολυεπίπεδη
διάστρωση (Εικόνα 1) και τα υποστρώματα, με ορισμένες διαφοροποιήσεις που αναφέρονται
ανά σχολείο.

1. Πλάκα οροφής
2. Υπάρχουσες επιστρώσεις δώματος
3. Στεγάνωση δώματος με διπλή
ασφαλτική αντιριζική μεμβράνη ή
μεμβράνη πολυολεφίνης
4. Φύλλο προστασίας και συγκράτησης
υγρασίας
5. Αποστραγγιστική μεμβράνη
πολυπροπυλενίου ή

6. Φύλλο διήθησης
7. Υπόστρωμα από αδρανή
χρονδρόκκοκα υλικά
διαβαθμισμένης κοκκομετρίας ή
πετροβάμβακα
8. Φυτοκάλυψη από φρύγανα ή σέδο ή
φεστούκα
9-11. Σύστημα στερέωσης
στεγανωτικών στρωμάτων

Εικόνα 1. ∆ιαστρωμάτωση των φυτεμένων δωμάτων.
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Ειδικότερα το υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών τύπου συντίθεται από ανακυκλωμένα οργανικά και
ανόργανα υλικά που είναι σύμφωνα με την FLL 2008, είναι διαβαθμισμένης κοκκομετρίας
σύμφωνα με τις οδηγίες της FLL, με κοκκομετρική σύσταση όπου το ποσοστό στοιχείων με
διάμετρο d<0.0063mm (συνολική άργιλος και ιλύς) είναι ≤ 4% κατά βάρος, με pH=8.46,
περιεκτικότητα σε οργανικά υλικά ≤ 4 g/kg, με υδατοϊκανότητα ≥ 30-35%, περιεκτικότητα σε
άλατα ≤ 0.81 g/kg, και κορεσμένο φορτίο έως 1170 kg/m3. Είναι απαλλαγμένο από κάθε είδους
σπόρους ή φυτικών μερών και η σύσταση του ευνοεί τον εφοδιασμό των φυτών με τα
απαραίτητα θρεπτικά στοιχεία για την ανάπτυξή τους και την αποφυγή της συμπίεσης.

2.2.1. 11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ
Το κτίριο του 11ο ∆ημοτικού σχολείου του ∆ήμου Νέας Ιωνίας είναι ένα σχετικά παλαιό
(κατασκευής 1980) συμβατικό κτίριο σε σχήμα παραλληλόγραμμου, επιφάνειας δώματος 200
m2, το οποίο δεν διαθέτει θερμομόνωση στα δομικά του στοιχεία και φέρει απλά, μονά
υαλοστάσια. Ο προσανατολισμός της όψης του επιμήκη άξονά του, όπως επίσης και της
εισόδου του, είναι δυτικός.
Η λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας
ολοήμερου σταθμού: από τις 7:00 πμ (ώρα προσέλευσης προσωπικού) έως τις 4:00 μμ (ώρα
λήξης λειτουργίας) ενώ οι μήνες Ιούλιος και Αύγουστος δεν λήφθηκαν υπόψη στις
προσομοιώσεις λόγω θερινής παύσης του προγράμματος λειτουργίας. Για τον υπολογισμό των
εσωτερικών προσόδων επίσης, διαμορφώθηκε πρόγραμμα παρουσίας των χρηστών και
λειτουργίας των συσκευών. Για την υλοποίηση των προσομοιώσεων, έγινε διαχωρισμός του
κτιρίου σε θερμικές ζώνες σύμφωνα με τη χρήση, τη λειτουργία και τον προσανατολισμό τους.
Στο ∆ημοτικό σχολείο εγκαταστάθηκε εκτατικού τύπου φυτεμένο δώμα με την κατάλληλη
πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση και ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών πάχους 10 cm. Για τη
φύτευση του πράσινου δώματος προβλέπονται είδη ενδημικά και είδη από την ευρύτερη
μεσογειακή χλωρίδα. Τα είδη που χρησιμοποιήθηκαν είναι χαμηλής ανάπτυξης εδαφοκαλυπτικά,
αρωματικά, αειθαλή και ξηροφυτικά, τύπου φρυγάνων, όπως: Teucrium chamaendrys, Τεύκριον
το έρπον, Lavandula angustifolia, Λεβάντα, Cineraria maritima, Σινεράρια, Thymus praecox,
Θυμάρι το έρπον, Salvia officinalis, Σάλβια, Φασκόμηλο. Συνολικά η πολυεπίπεδη
διαστρωμάτωση του φυτεμένου δώματος υλοποιήθηκε με διπλή στεγανωτική ασφαλτική
μεμβράνη με αντιριζικές ιδιότητες και θερμομονωτική αποστραγγιστική καρτέλα.

2.2.2. 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
Το κτίριο του βρεφονηπιακού σταθμού κατασκευάστηκε το 1986 και είναι ένα τυπικά μονωμένο
κτίριο σύμφωνα με τον παλιό κανονισμό θερμομόνωσης. Στην οροφή του έχει χρησιμοποιηθεί
ως θερμομόνωση διογκωμένη πολυστερίνη πάχους 3 cm. Το κτίριο διαθέτει οροφή συνολικού
εμβαδού οροφής 921 m2. Η λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης / κλιματισμού ακολουθεί το
ωράριο λειτουργίας του σταθμού: 6:30 πμ (ώρα προσέλευσης μαγείρων) με 4:00 μμ (ώρα λήξης
λειτουργίας) ενώ το μήνα Αύγουστο δεν προσομοιώθηκε λόγω θερινής παύσης του
προγράμματος λειτουργίας. Για τον υπολογισμό των εσωτερικών προσόδων επίσης,
διαμορφώθηκε πρόγραμμα παρουσίας των χρηστών και λειτουργίας των συσκευών. Ο σταθμός
φιλοξενεί 100 παιδιά και16 άτομα προσωπικό.
Στον Β/Ν σταθμό κατασκευάστηκε εκτατικού τύπου φυτεμένο δώμα με την κατάλληλη
πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση και ελαφρύ υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών πάχους 10 cm. Τα
είδη που χρησιμοποιούνται είναι χαμηλής ανάπτυξης εδαφοκαλυπτικά, αρωματικά, αειθαλή και
ξηροφυτικά, τύπου φρυγάνων, τα εξής: Άλυσσος (Alyssum saxatile), Αψιθιά-Αρτεμισία
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(Artemisia absinthium), Kεράστιο (Cerastium tomentosum), Σινεράρια (Cineraria maritime),
Ελίχρυσος (Hellichrysum italicum), Λεβάντα (Lavandula angustifolia), Ρίγανη (Origanum
pseudodictamus), Σάλβια (Salvia officinalis), Τεύκριο χαμεδρύς (Teucrium chamaedrys), Θυμάρι
το έρπον (Thymus praecox). Η πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση του φυτεμένου δώματος
υλοποιήθηκε με διπλή στεγανωτική τροποποιημένη ασφαλτική μεμβράνη με αντιρριζικές
ιδιότητες και θερμομονωτική αποστραγγιστική καρτέλα Diatherm-60.

2.2.3. 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ
Το κτίριο κατασκευάστηκε 1990 καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις του κανονισμού
θερμομόνωσης. Φέρει θερμομόνωση από 3 cm εξηλασμένης πολυστερίνης, παράθυρα με
διπλούς υαλοπίνακες και πλαίσια αλουμινίου στους κύριους χώρους καθώς και υαλοστάσια με
υαλοπίνακες ενισχυμένους με πλέγμα στους κοινόχρηστους χώρους και στα κλιμακοστάσια. Η
οροφή του έχει συνολική επιφάνεια 690 m2. Το κτίριο αποτελεί μία τυπική κατασκευή σχολικού
κτιρίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με τις αίθουσες διδασκαλίας στους ορόφους του κτιρίου,
ενώ τα γραφεία των καθηγητών καθώς και η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων βρίσκονται στο
ισόγειο. Η κάτοψη του κτιρίου είναι σε μορφή «Γ» (Εικόνα 2).

Εικόνα 2. Κάτοψη κτιρίου 5ου Γυμνασίου Νέας Ιωνίας (πηγή: google_earth)
Το εξεταζόμενο κτίριο δεν έχει εγκατεστημένο σύστημα ψύξης συνεπώς οι υπολογισμοί αφορούν
μόνο στα φορτία θέρμανσης. Επιπλέον λήφθηκε υπόψη η περιεκτικότητα του υποστρώματος σε
νερό, θέτοντας ως επίπεδο στο οποίο έγιναν οι υπολογισμοί το 10% (την υδατοϊκανότητα για τον
πετροβάμβακα). Στην προσομοίωση ελήφθησαν υπόψη οι συνθήκες λειτουργίας του
εξεταζόμενου κτιρίου, όπως το προφίλ χρήσης, ο αριθμός μαθητών και διδασκόντων (366),
καθώς και το ωράριο λειτουργίας του που ήταν από τις 7:30 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ. Για την
υλοποίηση των προσομοιώσεων, έγινε διαχωρισμός του κτιρίου σε θερμικές ζώνες σύμφωνα με
τη χρήση, τη λειτουργία και τον προσανατολισμό τους. Το εξεταζόμενο κτίριο αποτελείται από
υπόγειο, ισόγειο, 1ο και 2ο όροφο.
Για την φυτοκάλυψη του πράσινου δώματος προβλέπονται είδη Sedum sp. σε έτοιμο τάπητα.
Συγκεκριμένα προβλέπεται έτοιμος τάπητας βλάστησης τύπου VG-3, ο οποίος είναι ένα πλήρως
ενισχυμένο τρισδιάστατο συνθετικό πλέγμα πάχους 1.5-2.0 cm επάνω σε ένα δικτυωτό πλέγμα
από ειδικό γεωύφασμα/υπόστρωμα, το οποίο είναι γεμάτο με υπόστρωμα ανάπτυξης φυτών και
φέρει βλάστηση. Η διαστρωμάτωση συνολικά υλοποιήθηκε με στεγανωτική μεμβράνη
πολυολεφίνης με αντιριζικές ιδιότητες και αποστραγγιστική καρτέλα από πολυστυρένιο.
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Ειδικότερα για το υπόστρωμα ανάπτυξης, ο πετροβάμβακας είναι ένα αδρανές υπόστρωμα που
επί σειρά ετών χρησιμοποιείται στην υδροπονία και έχει ήδη δοκιμασθεί και στα φυτεμένα
δώματα [2, 13, 14]. Συγκεκριμένα προδιαγράφεται πετροβάμβακας με πυκνότητα 150 kg/m3,
πάχους 8 cm και σε πλάκες με διαστάσεις 0.6 x 1.2 m. Τα φυσικά χαρακτηριστικά της πλάκας
πετροβάμβακα δίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Φυσικά χαρακτηριστικά υποστρώματος πετροβάμβακα.
Υπόστρωμα/

Πορώδες

χαρακτηριστικό
(%)

Φαινόμενο

Φαινόμενο

ειδικό βάρος

Ειδικό βάρος

στον κορεσμό

(Kg/L)

pH

Υδατοϊκανότητα

(Kg/L)
Πετροβάμβακας

80

0.77

0.162

7-9.2

10%

2.2.4. 1ος Β/Ν ΣΤΑΘΜΟΣ ΙΛΙΟΥ
Το κτίριο κατασκευάστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’90 καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις
του κανονισμού θερμομόνωσης. Συνεπώς, φέρει θερμομόνωση και παράθυρα με διπλούς
υαλοπίνακες και πλαίσια αλουμινίου. Το κτίριο είναι παραλληλόγραμμης κάτοψης, σε γωνιακό
οικοδομικό τετράγωνο, με προσανατολισμό βόρειο-δυτικό (Εικόνα 3). Το κτίσμα διαθέτει οροφή
επιφανείας 573 m2 στο ισόγειό του και 155 m2 στον 1ο όροφο.

Εικόνα 3. Προοπτικό του Β/Ν σταθμού Ίλιου.
Η λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης ή κλιματισμού ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας του
σταθμού: 6:30 πμ (ώρα προσέλευσης μαγείρων) με 4:00 μμ (ώρα λήξης λειτουργίας). Για τον
υπολογισμό των εσωτερικών προσόδων επίσης, διαμορφώθηκε πρόγραμμα παρουσίας των
χρηστών και λειτουργίας των συσκευών. Ο σταθμός σχεδιάστηκε για τη φιλοξενία 70 βρεφών και
νηπίων αλλά στην πράξη υπερβαίνει τα 100 και 16 άτομα προσωπικό και έτσι αυτή η
πραγματικότητα λήφθηκε υπόψη στο σχεδιασμό.
Στο εκτατικού τύπου δώμα του ορόφου, τα είδη που χρησιμοποιούνται είναι γενικά από
εδαφοκαλυπτικά έως χαμηλής ανάπτυξης, αρωματικά, αειθαλή και ξηροφυτικά. Στο ημιεντατικού
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τύπου δώμα του ισογείου, δημιουργείται μια περιμετρική ζώνη πλάτους 2 m περίπου, από το
στηθαίο και προς το εσωτερικό, αποτελούμενη από τρείς σειρές φυτών σε σειρά καθ’ ύψος. Η
πρώτη σειρά αποτελείται από ∆εντρολίβανο (Rosmarinus officinalis), το κατεξοχήν Μεσογειακό
φυτό με προσαρμοστικότητα στις ξηροθερμικές συνθήκες και το αστικό περιβάλλον και
διαδοχικά λεβάντα (Lavandula andustifolia),. Το υπόλοιπο δώμα φυτεύεται με Φεστούκα
(Festuca arundinacea). Στο εκτατικού τύπου δώμα του ορόφου φυτεύθηκαν: λεβαντίνη
(Santolina chamecyparissus), ελίχρυσο (Hellichrysum italicum),αρτεμισία (Artemissia
absinthium),σάλβια (Salvia triloba0, ασφάκα (Phlomis fruticosa), και κάπαρη (Capparis spinosa).
Η πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση του φυτεμένου δώματος εκτατικού τύπου περιλαμβάνει
στεγανωτική μεμβράνη τροποποιημένης διπλής ασφαλτικής στρώσης με αντιρριζικές ιδιότητες
και θερμομονωτική αποστραγγιστική καρτέλα διογκωμένης πολυστερίνης, υποστρώμα αδρανών
χονδρόκκοκων υλικών πάχους 11 cm. Στο φυτεμένο δώμα ημιεντατικού τύπου το υπόστρωμα
διαθέτει πάχος 18.5 cm.

2.3. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Στην προσομοίωση των κτιρίων, το TRNSYS δεν προβλέπει την εγκατάσταση πράσινων
δωμάτων και ουσιαστικά αντιμετωπίζει μια φυτική κάλυψη σαν δομικό υλικό. Προκειμένου να
εισαχθεί η σωστή τιμή της παραμέτρου της ηλιακής προσόδου από το στοιχείο της οροφής, αυτή
τροποποιείται ανάλογα το σενάριο. Έτσι ήταν αναγκαίος ο υπολογισμός του ποσοστού της
ηλιακής ακτινοβολίας που διαπερνά τη φυτεία και αποτελεί θερμική πρόσοδο στο κέλυφος του
κτιρίου. Οπότε για κάθε είδος φυτικής κάλυψης άλλαζε ο συντελεστής ηλιακής απορρόφησης.
Για τις τιμές του συντελεστή λήφθηκαν μετρήσεις διαπερατότητας στην ηλιακή ακτινοβολία από
δημοσιευμένες εργασίες. Η διαπερατότητα για την Lavandula angustifolia λήφθηκε στο 2.4% της
ολικής προσπίπτουσας σε οριζόντιο επίπεδο ηλιακής ακτινοβολίας (Rn) και στο 6.85%, για τον
χλοοτάπητα Festuca arundinacea [10] και για την φυτεία Sedum sp. στο 15% [15].
Οι συντελεστές ηλιακής απορρόφησης που χρησιμοποιήθηκαν στο λογισμικό ήταν 0.024,
0.0685 και 0.15 για την λεβάντα, τη φεστούκα και το σέδο αντίστοιχα. Όπως αναφέρεται σε
μελέτη [16], η θερμοχωρητικότητα και η μάζα των φυτών είναι σχεδόν αμελητέα, σε σχέση με την
θερμοχωρητικότητα των δομικών υλικών και οι επιφάνειες των φυτών δεν αποθηκεύουν
θερμότητα. Γενικά έγινε η παραδοχή χρήσης των ίδιων συντελεστών για φυτά ίδιας υφής, όπως
ο συντελεστής της λεβάντας για φρύγανα και μικρούς σκληρόφυλλους θάμνους.

3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Στον Πίνακα 2 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των ενεργειακών προσομοιώσεων για τα κτίρια
σχολείων, ως ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση, σε διαφορετικές στήλες
για μονωμένη και αμόνωτη πλάκα οροφής. Οι τιμές σε παρένθεση αφορούν την εξοικονόμηση
που επιτυγχάνεται για ολόκληρο το κτίριο.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, στο αμόνωτο σχολικό κτίριο (11ο ∆ημοτικό σχολείο) η
εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση είναι υψηλή (12.5%) παρά το ρηχό υπόστρωμα από
αδρανή κοκκώδη διαβαθμισμένης κοκκομετρίας υλικά και πολύ υψηλή η εξοικονόμηση ενέργειας
για ψύξη (73%). Στα υπόλοιπα τρία μονωμένα σχολικά κτίρια καταγράφονται μικρά ποσοστά
εξοικονόμησης ενέργειας για θέρμανση. Συγκεκριμένα στον 2ο Β/Ν σταθμό, όπου το υπόστρωμα
είναι ρηχό (9 cm) και συντίθεται από αδρανή χρονδρόκοκκα υλικά το θετικό και μόνο πρόσημο,
επιτυγχάνεται με ειδική στρώση που εντάσσεται στην πολυεπίπεδη διαστρωμάτωση, όπως η
θερμομονωτική αποστραγγιστική στρώση διαφορετικά θα καταγράφονταν θερμική επιβάρυνση
[10].
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Πίνακας 2: Εξοικονόμηση ενέργειας (%) για ψύξη και θέρμανση.
Φυτεμένο
Κτίριο

∆ώμα

11ο ∆ημοτικό

κοκκώδες υπόστρωμα

Ν.Ιωνίας

Αμόνωτο

Μονωμένο

θέρμανση

ψύξη

12.25%

73%

θέρμανση

ψύξη

<1%

38%

Εκτατικού

φρύγανα
2ος Β/Ν
Αιγάλεω

Εκτατικού
κοκκώδες υπόστρωμα
φρύγανα

5ο Γυμνάσιο
Ν.Ιωνίας

Εκτατικού
πετροβάμβακας

6% (3.6%)

-

Sedum.sp.
Ημιεντατικού

1ος Β/Ν
Ιλίου

Κοκκώδες υποστρωμα
Χλοοτάπητας-

5% (4%)

15%
(11.7%)

φρύγανα

Στο σχολικό κτίριο όμως όπου προβλέπεται υπόστρωμα πετροβάμβακα (5ο Γυμνάσιο Ν. Ιωνίας)
η εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση από την εγκατάσταση του φυτεμένου δώματος
υπολογίζεται σημαντική (6%) το ίδιο και στον 1ο Β/Ν σταθμό Ιλίου (5%), όπου στο μισό της
επιφανείας της οροφής προβλέπεται υπόστρωμα αυξημένου βάθους 18.5 cm, δηλαδή το
φυτεμένο δώμα είναι ημιεντατικού τύπου. Μελέτη αναφέρει επίσης ότι η θερμομονωτική
απόδοση ενός φυτεμένου δώματος αυξάνεται μετά του βάθους του υποστρώματος [17]. Η
θερμομονωτική απόδοση του πετροβάμβακα ως υποστρώματος φυτεμένων δωμάτων ακόμα και
σε μονωμένα δώματα, οφείλεται στο αυξημένο πορώδες του, χάρις στο οποίο, αφενός διατηρεί
υψηλό ποσοστό ακίνητου αέρα σε συνθήκες κορεσμού και αφετέρου αποστραγγίζεται τάχιστα
από το βαρυτικό νερό [10, 13].
Επιπλέον όλα τα σενάρια φυτεμένου δώματος, διασφαλίζουν υψηλά ενεργειακά κέρδη για ψύξη,
τα οποία φθάνουν στο αμόνωτο δώμα του 11ου ∆ημοτικού το 73% και στο μονωμένο του 2ου Β/Ν
σταθμού το 38%. Αυτό οφείλεται στην ψυκτική δράση της εξατμισοδιαπνοής επί του κελύφους
του κτιρίου [9, 10, 15]. Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε αντίθεση με υπολογισμούς
προηγούμενης μελέτης [8] κατά την οποία φαίνεται ότι τα φυτεμένα δώματα δεν παρέχουν
εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη, όταν εγκαθίστανται επί καλά μονωμένων δωμάτων. Η
συγκεκριμένη όμως μελέτη στις προσομοιώσεις που διενήργησε χρησιμοποίησε το φυτεμένο
δώμα ως δομικό υλικό, δίχως να λάβει υπόψη της το ρόλο της εξατμισοδιαπνοής και την
απαραίτητη διόρθωση του συντελεστή ηλιακής απορρόφησης. Σε αναλογία με τα ευρήματα της
παρούσας μελέτης, μελέτη σε μια μονωμένη πολυκατοικία της Μαδρίτης [18] υπολόγισε μείωση
του φορτίου για ψύξη 6.2-6.4 % και για θέρμανση 0.12-0.2 % για το σύνολο των ορόφων.
Σημειώνεται ότι η παρούσα εργασία συγκρίνει τα κέρδη μόνο στον υποκείμενο του φυτεμένου
δώματος όροφο.
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Επίσης βρίσκονται σε συμφωνία με αποτελέσματα μελέτης που προσομοίωσαν μονώροφο
κτίριο αναφοράς, εξετάζοντας το σενάριο του μονωμένου και του αμόνωτου κτιρίου [10]. Η
εργασία αυτή είχε δείξει ότι με την εγκατάσταση όλων των τύπων φυτεμένων δωμάτων
επιτεύχθηκε, σε σύγκριση με το αμόνωτο δώμα, εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση σε
επίπεδα 25-30%. Σε σύγκριση ωστόσο με το κατά ΚΕΝΑΚ μονωμένο δώμα, μόνο το
υπόστρωμα με πετροβάμβακα είχε αυξημένη απόδοση κατά 4,4%, ενώ τα βαθύτερα από
αδρανή υλικά, χονδρόκοκκα υποστρώματα είχαν αρνητικό πρόσημο κατά 1,1% και τα ρηχά
υστερούσαν πολύ σε απόδοση (είχαν αρνητικό πρόσημο 6,2%). Έδειξαν επίσης ότι η
εξοικονόμηση ενέργειας για δροσισμό μπορεί να κυμανθεί περί το 60% και 12-15% αντίστοιχα
για αμόνωτο και μονωμένο κατά ΚΕΝΑΚ δώμα, ανάλογα τον τύπο του φυτεμένου δώματος και
το κτίριο στο οποίο εγκαθίσταται.
Η θεώρηση πως γενικά δεν υπάρχει σημαντική συμβολή από την εγκατάσταση φυτοδωμάτων
σε επαρκώς μονωμένες οροφές [8, 17], διευκρινίζεται και από τις παρούσες προσομοιώσεις σε
ότι αφορά μόνο υποστρώματα αδρανών υλικών διαβαθμισμένης κοκκομετρίας μικρού βάθους
(10 cm στο προκείμενο) και μόνον όσον αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση κατά
την χειμερινή περίοδο, σε συνθήκες με υψηλή περιεκτικότητα σε εδαφική υγρασία. Κάθε τύπος
φυτοδώματος έχει σημαντική συνεισφορά στο δροσισμό του κτιρίου, ενώ η συνεισφορά των
φυτοδωμάτων στην μείωση και των θερμικών φορτίων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, εξαρτάται
από το είδος του υλικού του υποστρώματος, τα επίπεδα της εδαφικής υγρασίας και τεχνικές
μείωσης της εξατμισοδιαπνοής. Όσον αφορά το τελευταίο θα μπορούσε να αναφερθεί η χρήση
σε μεγάλο ποσοστό φυλλοβόλων φυτών, φυτών που το χειμώνα περιέρχονται σε λήθαργο (πχ
θερμόφιλοι χλοοτάπητες) και η μείωση της φυλλικής επιφάνειας με αυστηρό κλάδεμα.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μελέτη στόχευε να διερευνήσει την ενεργειακή απόδοση από την εγκατάσταση φυτεμένων
δωμάτων σε αυτή την ειδική κατηγορία κτιρίων, τα σχολεία, όπου είτε δεν έχουν εγκατεστημένο
σύστημα δροσισμού (Γυμνάσια και δημοτικά) είτε όλα έχουν μια περιορισμένη περίοδο όπου
απαιτούνται ψυκτικά φόρτια, λόγω θερινών διακοπών. Παρόλα τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά του κάθε σχολικού κτιρίου, εξάγονται γενικά τα κάτωθι:


Κάθε σενάριο φυτεμένου δώματος, στις συνθήκες λειτουργίας σχολικών κτιρίων, διασφαλίζει
ικανοποιητικά ενεργειακά κέρδη για ψύξη, είτε επί μονωμένου είτε επί αμόνωτου δώματος
σχολικού κτιρίου, χάρις στην ψυκτική δράση της εξατμισοδιαπνοής επί του κελύφους του
κτιρίου.



Η εξοικονόμηση ενέργειας για θέρμανση ωστόσο κυμαίνεται σε χαμηλά επίπεδα και είναι
σημαντική μόνο σε αμόνωτα κτίρια, ενώ στα μονωμένα κτίρια καθίσταται σημαντική ή με τη
χρήση ειδικών υποστρωμάτων ανάπτυξης των φυτών όπως ο πετροβάμβακας ή με την
αύξηση του βάθους των υποστρωμάτων, περνώντας στην κατηγορία του ημιεντατικού
τύπου φυτεμένου δώματος.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο στόχος της εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι πλέον ενδεικνυόμενες δράσεις
βιοκλιματικής αναβάθμισης αστικών περιοχών σε επίπεδο γειτονιάς, λαμβάνοντας υπόψη τη
μορφή του αστικού αναγλύφου και την κλιματική ζώνη στην οποία βρίσκεται η πόλη. Η
καταγραφή θα γίνει για τρεις τομείς ενδιαφέροντος ενώ οι παρεμβάσεις θα ιεραρχηθούν με
βάση κριτήρια περιβαλλοντικά. Tέλος, θα παρουσιαστούν και οικονομικά στοιχεία από την
βιοκλιματική αναβάθμιση αστικών περιοχών σε ελληνικούς ∆ήμους.
Στο πλαίσιο της μελέτης θα διερευνηθούν αντίστοιχες καλές πρακτικές στην Ευρώπη, θα
καταγραφούν οι δυνατότητες παρεμβάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στην ελληνική
πραγματικότητα και θα αξιολογηθούν με βάση τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την
οικονομική τους σκοπιμότητα, δεδομένης της οικονομικής δυσχέρειας της Ελλάδας, όπως
αυτό έγινε σε επίπεδο επιδεικτικών έργων σε μία σειρά ∆ήμων. Η περιβαλλοντική
αξιολόγηση των παρεμβάσεων θα γίνει με βάση το διεθνές πρότυπο αξιολόγησης BREEAM.
Τέλος, θα αναζητηθούν πολιτικές και ολοκληρωμένα στρατηγικά σχέδια στα πλαίσια των
οποίων προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση των πόλεων.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων δράσεων είναι το Σύμφωνο των ∆ημάρχων στο πλαίσιο
του οποίου οι ∆ήμοι των Ευρωπαϊκών πόλεων αναπτύσσουν Σχέδια ∆ράσης για την
Αειφόρο Ενέργεια με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την ένταξη και την
αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς
των ∆ήμων.
Λέξεις Κλειδιά: βιοκλιματική αναβάθμιση, αστικές γειτονιές, συστήματα αξιολόγησης
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1.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το 75% των Ευρωπαίων πολιτών ζουν σε αστικά κέντρα, ενώ αναμένεται πως το ποσοστό
αυτό θα αγγίξει το 80% το 2020. Είναι δε χαρακτηριστικό πως οι πόλεις ευθύνονται για το
75% της κατανάλωσης ενεργειακών πόρων. Αντίστοιχες είναι και οι εκπομπές CO2 από τα
κτίρια κατοικιών, οι οποίες μόνο την τελευταία δεκαετία αυξήθηκαν κατά 8,2% [1]. Επίσης, η
κατανάλωση ενέργειας σε ένα κτίριο εξαρτάται από το μικροκλίμα, τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό του κτιρίου, τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα που είναι εγκατεστημένα, αλλά
και από την συμπεριφορά και τις απαιτήσεις των χρηστών του. Σημειώνεται πως η
κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του
εξοπλισμού των κτιρίων, αναλογεί στο 50% περίπου της συνολικής τους κατανάλωσης [1].
Στην Ελλάδα δεδομένης της πυκνής αστικής δόμησης οι περισσότερες αστικές περιοχές είναι
θερμικά επιβαρυμένες, κυρίως λόγω της έντονης παρουσίας υλικών εδαφοκάλυψης με
μειωμένη ανακλαστικότητα, όπως η άσφαλτος και οι πλάκες πεζοδρομίου σε συνδυασμό με
την απουσία επαρκούς σκίασης [2]. Η ανάγκη αναβάθμισης της βιοκλιματικής συμπεριφοράς
των αστικών περιοχών κρίνεται κατά συνέπεια ως ιδιαίτερα σημαντική τόσο για τη βελτίωση
της θερμικής άνεσης στους δημόσιους χώρους, όσο και για τη μείωση των ψυκτικών φορτίων
των παρακείμενων κτιρίων. Στην κατεύθυνση αυτή εφαρμόζονται, διάφορα ερευνητικά
πλαίσια και πρωτοβουλίες όπως το Σύμφωνο των ∆ημάρχων (Covenant of Mayors) και οι
Έξυπνες Πόλεις (Smart Cities). Η διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος είναι
αδιαμφισβήτητα πολυσύνθετο πρόβλημα, καθώς οφείλει να ανταποκριθεί στο τρίπτυχο:
ενεργειακή και οικονομική αποδοτικότητα, περιβαλλοντική αειφορία και κοινωνική ανάπτυξη.
Η εργασία εστιάζει στην αξιολόγηση προτάσεων για ενεργειακή και περιβαλλοντική
αναβάθμιση γειτονιών στον αστικό ιστό. Οι προτάσεις θα αφορούν στην αναβάθμιση του
κτιριακού αποθέματος και κυρίως των κατοικιών, στην εφαρμογή μέτρων ήπιας κυκλοφορίας
και στην εκμετάλλευση των ανοιχτών χώρων. Καθώς είναι πολύ δύσκολο να γίνουν
δραστικές αλλαγές στο δομημένο αστικό περιβάλλον, τόσο λόγω οικονομικών περιορισμών
όσο και λόγω της πυκνής δόμησης, θα διερευνηθούν παρεμβάσεις όπως η αύξηση του
αστικού πρασίνου, η χρήση ψυχρών υλικών εδαφοκάλυψης, η σκίαση δημόσιων χώρων, η
χρήση εναλλακτικών μεθόδων δροσισμού των δημόσιων χώρων και η φύτευση δωμάτων
(πράσινα δώματα) σε μεγάλη κλίμακα [3].

2.

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΣΤΙΚΩΝ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ

2.1. ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α
Τα τελευταία χρόνια πολλά συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα σχετικά με την ενεργειακή
αναβάθμιση τόσο δημόσιων κτιρίων όσο και ανοικτών δημόσιων χώρων έχουν προκηρυχθεί,
τα δημοφιλέστερα από αυτά είναι:
 το Εξοικονομώ Ι, το οποίο προκηρύχθηκε το 2009. Οι προτάσεις των ∆ήμων στην
συγκεκριμένη περίπτωση έχουν περάσει από έγκριση και τώρα διανύεται το διάστημα
υλοποίησης των προτάσεων.
 το Εξοικονομώ ΙΙ, το οποίο προκηρύχθηκε το 2012 και τώρα αναμένονται τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης των ∆ήμων που έχουν υποβάλλει συμμετοχή.
 τα Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
ή/και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) σε Υφιστάμενα ∆ημόσια Σχολικά Κτίρια
Πρωτοβάθμιας και ∆ευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Το πρόγραμμα αυτό
προκηρύχθηκε το 2011 και έχει ως στόχο την εδραίωση και χρήση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας καθώς και την επίτευξη της βέλτιστης ενεργειακής απόδοσης.
 τα Πρότυπα Επιδεικτικά Έργα Αξιολόγησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
ή/και Εξοικονόμησης Ενέργειας σε ∆ημόσια Κτίρια. Το πρόγραμμα αυτό
προκηρύχθηκε το 2010 και δεν δίνει τη δυνατότητα σε τοπικές αυτοδιοικήσεις να
λάβουν μέρος.
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το Πράσινα ∆ώματα σε ∆ημόσια Κτίρια το οποίο προκηρύχθηκε το 2011. Στόχος του
προγράμματος αυτού είναι η εξασφάλιση της ενεργειακής απόδοσης και η κατασκευή
φυτεμένων δωμάτων και
οι Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις ∆ημόσιων Ανοικτών Χώρων. Το πρόγραμμα αυτό
προκηρύχθηκε το 2011.

2.2. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ∆ΗΜΩΝ
Το Σύμφωνο των ∆ημάρχων είναι μια φιλόδοξη, και η πλέον διαδεδομένη, πρωτοβουλία των
ευρωπαϊκών πόλεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Οι ∆ήμοι που
υπογράφουν το Σύμφωνο δεσμεύονται ότι θα υπερβούν τους στόχους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια μέχρι το έτος 2020, μειώνοντας τις εκπομπές διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά 20%. Για να το πετύχουν αυτό,
αναπτύσσουν Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο (Βιώσιμη) Ενέργεια (Σ∆ΑΕ), εφαρμόζουν
δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, την ένταξη και την αύξηση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τόσο σε δημόσιους όσο και ιδιωτικούς τομείς του ∆ήμου και
οργανώνουν Ημέρες Ενέργειας. Αυτές οι προσπάθειες υποστηρίζονται ισχυρά από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Γραφείο του Συμφώνου των ∆ημάρχων και τις ∆ομές Υποστήριξης.
Αναλυτικότερα, για την επίτευξη των στόχων οι δήμοι δεσμεύονται να:
 ετοιμάσουν μια Βασική Απογραφή Εκπομπών (ΒΑΕ) εντός ενός έτους από την
υπογραφή του Συμφώνου,
 υποβάλουν ένα Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ∆ΑΕ), εγκεκριμένο από
το ∆ημοτικό Συμβούλιο εντός ενός έτους από την υπογραφή του Συμφώνου,
 δημοσιεύουν τακτικά – ανά διετία μετά την υποβολή του Σ∆ΑΕ– εκθέσεις
αξιολόγησης, αναφέροντας το βαθμό υλοποίησης του Σχεδίου ∆ράσης και των
ενδιάμεσων αποτελεσμάτων,
 προωθήσουν τις δράσεις τους και να εμπλέξουν τους πολίτες τους και τους τοπικούς
φορείς και να οργανώσουν Τοπικές Ημέρες Ενέργειας,
 διαδώσουν το μήνυμα του Συμφώνου των ∆ημάρχων, ιδιαίτερα να παροτρύνουν και
άλλους δήμους να προσχωρήσουν στο Σύμφωνο και να συνεισφέρουν σε σημαντικές
εκδηλώσεις και θεματικές ημερίδες.
Μέχρι στιγμής έχουν υπογράψει το Σύμφωνο 90 ελληνικοί ∆ήμοι σε σύνολο 5.422 ∆ήμων [4].
Αντίστοιχη δράση σε επίπεδο πόλεων αποτελεί το πρόγραμμα Smart Cities. Στη δράση αυτή
συμμετέχουν δύο ελληνικές πόλεις, η Πάτρα και η Λάρισα, σε σύνολο 77 ευρωπαϊκών
πόλεων [5].

2.3. ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΠΕ∆Ο ΠΟΛΕΩΝ
Εκτός από τους ∆ήμους, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εισάγει μια πληθώρα προγραμμάτων και
σε επίπεδο πόλεων. Βασικός στόχος αυτών των προγραμμάτων είναι να δημιουργηθούν
Ενεργειακές Κοινότητες Βιώσιμης Ενέργειας, που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των
πολιτών, προτείνοντας οικονομικά και περιβαλλοντικά σκόπιμες ενέργειες.
Παρακάτω αξίζει να αναφερθούν μερικά από τα πιο πρόσφατα ευρωπαϊκά προγράμματα [6]:
Ενεργειακός Σχεδιασμός και Εφαρμογή (TRANSPLAN), ∆ιάρκεια: 9/2007-2/2010.
Κύριος Στόχος: Ο ενεργειακός σχεδιασμός τοπικών και περιφερειακών κοινοτήτων που
στερούνται οικονομικούς πόρους.
Αποδοτικά ενεργειακά συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (PATH TO RES),
∆ιάρκεια: 11/2007-4/2010. Κύριος Στόχος: Η ανάπτυξη ενός εργαλείου εφτά βημάτων
βασισμένο σε πραγματικά δεδομένα από τα τοπικά και περιφερειακά ενεργειακά
συστήματα , μέσω της μελέτης και της αξιολόγησης ποικίλων μελετών που
πραγματοποιήθηκαν στις Ευρωπαϊκές χώρες.
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3.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
Σύμπραξη Ενεργειακού Σχεδιασμού ως εργαλείο για την υλοποίηση των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων Βιώσιμης Ενέργειας (PEPESEC), ∆ιάρκεια: 1/2008-6/2010. Κύριος
Στόχος: Η ανάδειξη των βιώσιμων ευρωπαϊκών κοινοτήτων μέσω της αποτελεσματικής
παροχής, διανομής και χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της βελτίωσης
της διαχείρισης της συμβατικής ενέργειας.
Ενεργειακές Κοινότητες Βιώσιμης Ενέργειας- Συγκριτική αξιολόγηση δεικτών ενέργειας
και κλίματος μέσω διαδικτύου (SEC-BENCH), ∆ιάρκεια: 11/2007-4/2010. Κύριος
Στόχος: Η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού εργαλείου με στόχο την ενημέρωση των
κοινοτήτων για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας.
Ολοκληρωμένο Μοντέλο για τις Ενεργειακές Κοινότητες Βιώσιμης Ενέργειας (NIMSEC),
∆ιάρκεια: 1/2008-2/2010. Κύριος Στόχος: Προσπάθεια επίλυσης μιας σειράς τοπικών
προβλημάτων που σχετίζονται με την ενεργειακή απόδοση και τις Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας. Αναφέρεται σε είκοσι τοπικές κοινότητες σε τέσσερις Ευρωπαϊκές Χώρες
(Βουλγαρία, Κροατία, Ισπανία, Σλοβενία).
∆ιαχείριση των Φορέων που σχετίζονται με την Ενέργεια στις Τοπικές Αρχές (MODEL),
∆ιάρκεια: 9/2007-2/2010. Κύριος Στόχος: Καθοδήγηση τριάντα τεσσάρων τοπικών
αρχών από οκτώ νέα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των υποψήφιων χωρών,
ώστε να γίνουν τα ενεργειακά μοντέλα για τους πολίτες και τις άλλες Κοινότητες. Οι
εταίροι βοήθησαν στο σχεδιασμό, την υλοποίηση
και την αξιολόγηση των
δραστηριοτήτων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Βιώσιμη Ενέργεια στις τουριστικές Κοινότητες (SETCOM), ∆ιάρκεια: 10/2008-3/2011.
Κύριος Στόχος: Η δημιουργία και στην συνέχεια προώθηση δέκα Κοινοτήτων από δέκα
χώρες, ως πρωτοπόρων για την αειφόρο χρήση της ενέργειας στον τομέα του
τουρισμού. Οι ομάδες-στόχοι, περιλαμβάνουν όλους τους φορείς του τουρισμού,
συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών, διοικήσεων, εργαζόμενων καθώς και τους ίδιους
τους φορείς.
Ευρωπαϊκές Κοινότητες Βιώσιμες Ενέργειας- Ολοκληρωμένη διαχείριση τοπικής
ενέργειας (SUSTAINABLE NOW), ∆ιάρκεια: 9/2008-8/2011. Κύριος Στόχος: Η
ενίσχυση του ρόλου των τοπικών και επαρχιακών κυβερνήσεων καθώς και των
πολιτικών και διοικητικών φορέων παράλληλα με την καθοδήγηση των κοινοτήτων για
την μετάβαση στην ενεργειακή βιώσιμη περίοδο.
Ευρωπαϊκές Κοινότητες Βιώσιμης Ενέργειας- Αστικές Ιστορικές Περιοχές (SECHURBA),
∆ιάρκεια: 9/2008-2/2011. Κύριος Στόχος: Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και η
εισαγωγή συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε ιστορικές περιοχές.

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Σε όλες τις παραπάνω δράσεις για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών και κοινωνικών
κριτηρίων υιοθετείται η χρήση εργαλείων περιβαλλοντικής αξιολόγησης. Τα Συστήματα
Αξιολόγησης (ΣΑ) είναι περιβαλλοντικά εργαλεία διαχείρισης, που στόχο έχουν τη
βιωσιμότητα με παράλληλα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. Τα ΣΑ αποτελούν
ολοκληρωμένα εργαλεία, τα οποία στηρίζονται σε άλλες μεθοδολογίες και διαχειριστικά
εργαλεία. Για παράδειγμα πολλά από τα ΣΑ στηρίζονται στη μεθοδολογία της Ανάλυσης
Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ) και στα Συστήματα Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης. Επιπλέον, τα ΣΑ
βασίζονται στη φιλοσοφία των ενεργειακών ελέγχων, επεκτείνονται όμως και σε άλλα
περιβαλλοντικά θέματα όπως τη χρήση νερού, την ποιότητα εσωτερικού αέρα, την επιλογή
υλικών, τη διαχείριση αποβλήτων κ.α. Είναι ουσιαστικά συστήματα των οποίων η δομή
στηρίζεται στη συλλογή μονάδων και έχουν σχεδιαστεί για να αξιολογούν νέα και υφιστάμενα
κτίρια με βάση συγκεκριμένο πρότυπο αξιολόγησης της περιβαλλοντικής επίδοσης. Ο
βιώσιμος σχεδιασμός στοχεύει στην αξιολόγηση των περιβαλλοντικών θεμάτων στον κύκλο
ζωής των κτιρίων και συγκεκριμένα στο στάδιο του σχεδιασμού, της κατασκευής και της
λειτουργίας. Βασικά κριτήρια με βάση τα οποία αξιολογούνται και επιλέγονται τα ΣΑ είναι τα
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ακόλουθα [7&8]: Μία ουσιαστική διαφορά των ΣΑ έγκειται στους βαθμούς που δίνει το
εκάστοτε σύστημα αξιολόγησης ανά περιβαλλοντική πτυχή. Τα ΣΑ εμφανίζουν κοινή
μεθοδολογία αξιολόγησης, βασίζονται στις αρχές του οικολογικού σχεδιασμού
διαφοροποιούνται όμως ως προς την κατηγοριοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης σε
περιβαλλοντικές πτυχές, το σύστημα βαθμολόγησης και το εύρος βαθμολογίας των
κριτηρίων. Για παράδειγμα, το ΣΑ GBTOOL δεν περιλαμβάνει χωριστά την περιβαλλοντική
πτυχή ‘χρήση υλικών’ όπως το LEED και το BREEAM, ενσωματώνει όμως το κριτήριο που
αφορά στη χρήση υλικών στην περιβαλλοντική πτυχή ‘κατανάλωση ενέργειας και πόρων’.
Επίσης τα ΣΑ LEED και BREEAM δίνουν έμφαση στα κτίρια αξιολόγησης που αφορούν στις
μεταφορές για παράδειγμα τη χρήση μέσων μαζικής συγκοινωνίας, την ύπαρξη χώρων
στάθμευσης στα κτίρια όχι μόνο για τα οχήματα των χρηστών αλλά και για τα ποδήλατα
[9,10].

4.

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

4.1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Τα μέτρα που έχουν ληφθεί υπόψη σε επίπεδο ∆ήμων για την ανάπλαση και ενεργειακή
αναβάθμιση ανοικτών δημόσιων χώρων έχουν ως στόχο τη μείωση των συνεπειών του
φαινομένου της αστικής νησίδας, το οποίο πλήττει κυρίως τα μεγάλα αστικά κέντρα αλλά και
μέτρων που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση των ανοικτών χώρων. Στην περίπτωση των
δημόσιων κτιρίων, κύριος στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας.
Πίνακας 1: Μέτρα που έχουν επιλεγεί από ∆ήμους για την ανάπλαση ανοικτών δημόσιων
χώρων με στόχο την μείωση των συνεπειών του φαινομένου της αστικής νησίδας

Περιστερίου Νομού Αττικής

×

Πειραιώς Νομού Αττικής

×
×

Παύλου Μελά
×

Ρεθύμνης

Άλλα (ψυχρά υλικά
οδοστρώματος)
×
×

×
×

Αλμυρού

Αύξηση των
Ηλιαζόμενων
Επιφανειών την
Χειμερινή Περίοδο

Βελτίωση των
Συνθηκών της
Οδού προς όφελος
των Πεζών
Χρηστών

Ενθάρρυνση
Οδηγών προς τις
πιο Φιλικές προς
το Περιβάλλον
Μεταφορές

a/a

Μείωση Ταχύτητας
Οχημάτων

Μείωση Συνεπειών Φαινομένων Αστικής Νησίδας

×

×

×

×

×

Σερρών

×

×

×

Ήλιδας

×

×

×

Αμαρουσίου Νομού Αττικής

×

×

×

Θηβαίων
Θεσσαλονίκης

×

Κορδελιού-Ευόσμου

×

Γλυφάδα Νομού Αττικής

×

×
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Αναφορικά με την αναβάθμιση των ανοικτών χώρων πληθώρα μέτρων λαμβάνονται υπόψη
ανάλογα με τον στόχο επίτευξης. Στην περίπτωση μείωσης των συνεπειών του φαινομένου
της αστικής νησίδας τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν υπόψη είναι τα μέτρα ήπιας
κυκλοφορίας, ανάπλασης και αναδιαμόρφωσης των περιοχών με στόχο την βέλτιστη των
συνθηκών αλλά και άλλων μέτρων που σχετίζονται με τα υλικά που θα τοποθετηθούν [11]
(Πίνακας 1).
Εκτός από το φαινόμενο της αστικής νησίδας ένας άλλος στόχος είναι η αναβάθμιση των
δημόσιων ανοικτών χώρων. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, τα μέτρα που πρέπει να
ληφθούν σχετίζονται άμεσα με τον χώρο που μελετάται. Οι λύσεις που εφαρμόζονται
εστιάζουν κυρίως στην βελτίωση του περιβάλλοντος χώρου τόσο ως προς την αισθητική του
ίδιου του χώρου όσο και ως προς το αίσθημα άνεσης που προσφέρει στους χρήστες του.
Επιπροσθέτως, λαμβάνονται υπόψη μέτρα σχετικά με τα υλικά κατασκευής αλλά και άλλες
παραμέτρους όπως μέτρα σχετικά με το κόστος φωτισμού των χώρων αυτών [11] (Πίνακας
2).
Πίνακας 2: Μέτρα που έχουν επιλεγεί από ∆ήμους για την ανάπλαση ανοικτών δημόσιων
χώρων με στόχο την αναβάθμισή τους

×

Παύλου Μελά

×

×

×

×

×

×

×

×

Ρεθύμνης

×

×

Αλμυρού

×

×

×

×

×

Θηβαίων

Άλλα (μειωμένη
κατανάλωση για
φωτισμό-χρήση
φωτοβολταϊκών
συστημάτων)

Αύξηση
Σκιασμένων
Επιφανειών τη
Θερινή Περίοδο,
με Φυσικά ή
Τεχνητά Μέσα
(Φυτά,
Σκίαστρα)

Πειραιώς Νομού
Αττικής

Ψυχρά Υλικά

Περιστερίου
Νομού Αττικής

Τοποθέτηση
Πρασίνου

a/a

Εξατμιστικός
∆ροσισμός

Αναβάθμιση Ανοικτών Χώρων

×
×
×

×

×
×

Θεσσαλονίκης

×

×

×

×

×

Σερρών

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

Αμαρουσίου
Νομού Αττικής
ΚορδελιούΕυόσμου
Γλυφάδα Νομού
Αττικής

×

×
×

×

Από το σύνολο των μέτρων που έχουν επιλεγεί για αξιολόγηση παρατηρείται ότι όλα σχεδόν
εφαρμόζονται στο σύνολο των περιπτώσεων. Πιο συχνά εφαρμόζονται λύσεις όπως η
τοποθέτηση πρασίνου, η χρήση ψυχρών υλικών και η λήψη μέτρων με στόχο την μείωση της
κατανάλωσης για φωτισμό. Η τοποθέτηση πρασίνου αποτελεί την πιο δημοφιλή λύση καθώς
προσφέρει έντονο το αίσθημα της αναψυχής στους χώρους αυτούς και είναι μια φυσική λύση
για την βελτίωση των συνθηκών του μικροκλίματος που επικρατούν στην περιοχή. Αυτό
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οφείλεται στο γεγονός ότι σε περιοχές με βλάστηση η θερμοκρασία που καταγράφεται στην
σκιασμένη περιοχή ενός δέντρου είναι τουλάχιστον 4,5°C χαμηλότερη σε σχέση με την μη
σκιασμένη [12]. Κάτι τέτοιο αποτελεί μια σημαντική αναζωογόνηση τόσο για τους χρήστες
όσο και για την περιοχή.
Επιπλέον η λύση των ψυχρών υλικών είναι μια ευρέως εφαρμοζόμενη λύση η οποία
συμβάλλει ουσιαστικά στην ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου καθώς και στην μείωση των
θερμοκρασιών που γίνονται αντιληπτές από τους χρήστες. Ακόμη ένα πρόβλημα των
δημόσιων χώρων που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η κατανάλωση ενέργειας για τον
φωτισμό τους. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού τα μέτρα που λαμβάνονται
κατά κύριο λόγο είναι η χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης αλλά και η τοποθέτηση
φωτοβολταϊκών συστημάτων ώστε να γίνεται εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας .
Εκτός από τις αναβαθμίσεις που σχετίζονται με την βελτίωση των ανοικτών δημόσιων
χώρων λαμβάνονται μέτρα και για την αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων. Στην περίπτωση αυτή
κύριος στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού
λαμβάνονται μέτρα από την πλευρά των ∆ήμων σχετικά με τα υλικά που τοποθετούνται
στην κατασκευή αλλά και τις κατασκευαστικές λύσεις που εφαρμόζονται [11, 13&14] (Πίνακας
3).
Πίνακας 3: Μέτρα που έχουν επιλεγεί από ∆ήμους για την αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων
με στόχο εξοικονόμηση ενέργειας.

Άλλα (αρχιτεκτονικός
σχεδιασμό σε
νεόδμητοθερμομόνωσηκουφώματα-φωτισμός)

Εγκατάσταση Ηλιακών
Συλλεκτών για ΖΝΧ

Ψυχρά Υλικά

Φυτεμένο ∆ώμα

a/a

Τοποθέτηση Εξωτερικής
Σκίασης

Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Κτίρια

3ο ∆ημοτικό
Σχολείου Μοσχάτου

×

×

2ο Λύκειο Μοσχάτου

×

×

Σχολικά Κτίρια
Πρωτοβάθμιας &
∆ευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του
∆ήμου Χαϊδαρίου

×

×

×

3ο Γυμνάσιο
Κοζάνης

×

×

×

Από τις πρακτικές που επιλέχθηκαν για αξιολόγηση η πιο συχνά εφαρμοσμένη είναι η
εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης. Κάποιες άλλες
παρεμβάσεις που εφαρμόζονται σε μεγάλο βαθμό είναι η τοποθέτηση θερμομονωτικών
στρώσεων αλλά και η αντικατάσταση υφιστάμενων κουφωμάτων. Στόχος των πρακτικών
αυτών είναι η τοποθέτηση καλύτερων κουφωμάτων, ώστε οι απώλειες να μειωθούν στο
μέγιστο, και η δημιουργία ενός καλά θερμομονωμένου κελύφους, ώστε να μην
παρατηρούνται θερμικές απώλειες. Ανά κατηγορία ενδιαφέροντος με βάση τις εφαρμογές
των παρεμβάσεων στους ∆ήμους και με χρήση του ΣΑ BREEAM αξιολογήθηκαν ενδεικτικά
οι σημαντικότερες παρεμβάσεις [15&16].
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Πίνακας 4: Αξιολόγηση ενδεικτικών προτεινόμενων παρεμβάσεων ανά κατηγορία
ενδιαφέροντος.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Μείωση Συνεπειών
Φαινομένων Αστικής
Νησίδας

Εξοικονόμηση
Ενέργειας στα
Κτίρια

Αναβάθμιση
Ανοιχτών Χώρων

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΕΡΜΟΥΓΡΟ
ΚΛΙΜΑ

ΘΕΡΜΟΞΗΡΟ
ΚΛΙΜΑ

ΨΥΧΡΟΥΓΡΟ
ΚΛΙΜΑ

ΨΥΧΡΟ
-ΞΗΡΟ
ΚΛΙΜΑ

Μείωση Ταχύτητας
Οχημάτων

3

3

3

3

Ενθάρρυνση των
Οδηγών για στροφή
προς τις πιο φιλικές
προς το
Περιβάλλον
Μεταφορές

3

3

3

3

Βελτίωση των
Συνθηκών της οδού
προς όφελος των
Πεζών χρηστών

3

3

3

3

Αύξηση των
Ηλιαζομένων
επιφανειών την
Χειμερινή περίοδο

2

2

3

3

Τοποθέτηση
Εξωτερικής Σκίασης

3

3

1

2

Φυτεμένο ∆ώμα

3

3

2

1

Ψυχρά Υλικά

3

3

2

2

Εγκατάσταση
Ηλιακών Συλλεκτών
για ΖΝΧ

3

3

3

3

Εξατμιστικός
∆ροσισμός

2

3

1

2

Τοποθέτηση
Πρασίνου

3

3

3

3

Ψυχρά Υλικά

3

3

2

2

Αύξηση των
Σκευαζόμενων
Επιφανειών τη
Θερινή Περίοδο, με
Φυσικά ή Τεχνητά
Μέσα (φυτά,
σκίαστρα)

3

3

2

2

Το 3 δηλώνει έντονη προτίμηση της συγκεκριμένης παρέμβασης.
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4.2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ
Από τις αναβαθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε επίπεδο δήμων και αναφορικά με τους
ανοικτούς χώρους, οι εκτάσεις που αναπλάθονται είναι σημαντικές και ένα μέσο κόστος είναι
τα 133,80€/m2. Το κόστος αυτό αναφέρεται στους ανοικτούς χώρους οι οποίοι έχουν λάβει
μέτρα σχετικά με τη μείωση των φαινομένων αστικής νησίδας αλλά και την αναβάθμιση των
επιφανειών. Επιπλέον, οι χαμηλότερες τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο επιφάνειας
καταγράφονται σε δήμους όπου τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι λιγότερα σε πλήθος,
συγκριτικά με αυτά άλλων δήμων που παρατίθενται.
Πίνακας 5: Κόστος αναβάθμισης ανοικτών χώρων σε δήμους
Ανοικτοί Χώροι
Περιστερίου Νομού Αττικής

Κόστος

m2

3.760.000,00 28.085,00

€/m2
133,88

Παύλου Μελά

2.864.017,30 60.000,00

47,73

Ρεθύμνης

4.310.968,90 23.756,00

181,47

Αλμυρού

4.343.719,71 22.000,00

197,44

Θηβαίων

1.859.971,54 20.950,00

88,78

Θεσσαλονίκης

5.522.152,84 106.000,00

52,10

Σερρών

3.803.821,51 31.155,00

122,09

Αμαρουσίου Νομού Αττικής

5.683.313,84 50.660,00

112,19

Κορδελιού-Ευόσμου

3.439.233,06 22.894,58

150,22

Γλυφάδα Νομού Αττικής

5.985.000,00 54.000,00

110,83

Στην περίπτωση των δημόσιων κτιρίων τα μέτρα που εφαρμόζονται σχετίζονται με την
εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Ένα μέσο κόστος για την υλοποίηση των μέτρων αυτών
ανά τετραγωνικό είναι 185,22€ [11,13&17].

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις για την επίτευξη των περιβαλλοντικών και κοινωνικών
κριτηρίων μπορούν να διακριθούν σε τρεις κατηγορίες: τη μείωση των συνεπειών του
φαινομένου της αστικής νησίδας, την αναβάθμιση των ανοικτών χώρων και την
εξοικονόμηση ενέργειας σε επίπεδο κτιρίου. Τα πιο δημοφιλή μέτρα από τις εφαρμογές που
έχουν γίνει σε επίπεδο ∆ήμων είναι σχετικά με το φαινόμενο της αστικής νησίδας, τη
βελτίωση των συνθηκών της οδού προς όφελος των χρηστών αλλά και τη χρήση ψυχρών
υλικών στο οδόστρωμα. Όσον αφορά την αναβάθμιση των ανοικτών χώρων τη μερίδα του
λέοντος καταλαμβάνουν μέτρα όπως η τοποθέτηση πρασίνου, η χρήση ψυχρών υλικών αλλά
και η χρήση συστημάτων με στόχο την μείωση των αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας του
χώρου. Στην περίπτωση εξοικονόμησης ενέργειας των δημόσιων κτιρίων, τα πιο συχνά
εφαρμοζόμενα μέτρα είναι η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους με χρήση θερμομονωτικών υλικών
αλλά και η τοποθέτηση νέων κουφωμάτων. Το κόστος για την υλοποίηση των μέτρων αυτών
δεν μπορεί να θεωρηθεί αμελητέο. Τα μέτρα που λαμβάνονται για τους ανοικτούς χώρους και
τα δημόσια κτίρια διαφέρουν και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, να σημειώνονται και διαφορετικά
κόστη στην κάθε περίπτωση. Σχετικά με τους δημόσιους χώρους το κόστος που
παρατηρείται κυμαίνεται στα 170-190 €/m2, τιμές αυξημένες σε σύγκριση με αυτές που
καταγράφονται στους ανοικτούς χώρους. Στην περίπτωση ανάπλασης των ανοικτών χώρων,
το κόστος κυμαίνεται στα 45-200 €/m2 ενώ κατά μέσο όρο το κόστος είναι της τάξης των
133,80€/m2.
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H EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ GREEN PARTNERSHIPS
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σήμερα, οι τοπικές κοινωνίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη μείωση των επιπτώσεων της
κλιματικής αλλαγής δεδομένου ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών
CO2 συνδέονται άμεσα με την αστική δραστηριότητα. Για αυτό, οι περιφέρειες και πόλεις της
Μεσογείου αναπτύσσουν βιώσιμα ενεργειακά σχέδια για την επίτευξη των εθνικών και
Ευρωπαϊκών στόχων για εξοικονόμηση ενέργειας και μεγαλύτερη διείσδυση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η πρωτοβουλία Green Partnerships αφορά εφαρμογές βιώσιμης ενέργειας σε 11 περιφέρειες
και δήμους της Μεσογείου. Προτείνει μέτρα για την αντιμετώπιση των εμποδίων που
συναντούν οι τοπικές αρχές κατά την υλοποίηση των βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών
τους. Παράλληλα, συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανών συνεργασιών και ανθρώπινου
δυναμικού με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αλλαγή συμπεριφοράς στην κοινωνία
προκειμένου να προωθήσει λύσεις για ενεργειακά βιώσιμες πόλεις. Απευθύνεται στις τοπικές
και περιφερειακές αρχές, στους οικονομικούς και κοινωνικούς εταίρους, σε τοπικούς
οργανισμούς ανάπτυξης και επιμελητήρια και σε όλους τους φορείς που σχετίζονται με
εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας.
Πιλοτικές εφαρμογές, που αφορούν σε ηλιακά συστήματα, ενεργειακό σχεδιασμό κτιρίων,
βιοκλιματικό σχεδιασμό εξωτερικών χώρων, μελέτες εξοικονόμησης δημόσιου φωτισμού,
εγκαταστάσεις θέρμανσης βιομάζας, συμπαραγωγή θερμότητας, τριπαραγωγή θερμότητας ψύξης, υδροηλεκτρικές εφαρμογές κ.α., πρόκειται να υλοποιηθούν.
Στα πλαίσια της πρωτοβουλίας έχει επίσης προβλεφθεί η υλοποίηση δράσεων μεταφοράς
τεχνογνωσίας και ανάπτυξης ικανοτήτων που θα απευθύνονται σε υπαλλήλους της
περιφερειακής/τοπικής διοίκησης και θα έχουν ως στόχο την τεχνική τους κατάρτιση με την
παρουσίαση καλών πρακτικών και την ενίσχυση των γνώσεων τους σχετικά με την
ενεργειακή αποδοτικότητα και την βιώσιμη ανάπτυξη.
Η πρωτοβουλία Green Partnerships ενισχύει τις ενεργειακά βιώσιμες στρατηγικές στις πόλεις
και περιφέρειες που συμμετέχουν, και εργάζεται για την επίτευξη ικανών συνεργασιών
τοπικών αρχών, φορέων και επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματική υλοποίηση
ενεργειακά βιώσιμων σχεδίων. Mε την υλοποίηση των πιλοτικών έργων εκτιμάται ότι μπορεί
να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% στις δημόσιες εγκαταστάσεις. Οι
εφαρμογές καλής πρακτικής θα συμβάλουν στη δημιουργία επαναλήψιμου μοντέλου αλλά
και κατάλληλης μεθοδολογίας η οποία θα μπορεί να υιοθετηθεί στο μέλλον από άλλες πόλεις
και περιφέρειες.
Λέξεις Kλειδιά: Βιώσιμος ενεργειακός σχεδιασμός, Εξοικονόμηση ενέργειας, Βιώσιμη
ανάπτυξη, Πράσινη πόλη
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1.

Οι βασικοί στόχοι για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και την εξοικονόμηση
ενέργειας (ΕΞΕ) προσβλέπουν σε 20% μείωση των αερίων του θερμοκηπίου από τα επίπεδα
του 1990, 20% συμμετοχή στην ενεργειακή κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
(ΑΠΕ) και 20% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέσπισε, το
2009, σειρά μέτρων και πολιτικών με χρονικό ορίζοντα το 2020 για την επίτευξη των στόχων
αυτών. Ενδεικτικά τα μέτρα αφορούν θέσπιση υποχρεωτικών εθνικών στόχων για:


συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα.



μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που δεν συμπεριλαμβάνονται στο
σύστημα εμπορίας ρύπων, όπως εκπομπές από τον οικιακό και τον αγροτικό τομέα,
τον τομέα διαχείρισης αποβλήτων και τις μεταφορές (εκτός των αερομεταφορών) [1].

Το νομικό πλαίσιο για την Kλιματική Aλλαγή και την Eνέργεια με χρονικό ορίζοντα το 2030
παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο του 2014. Σύμφωνα με αυτό,
τίθενται αυστηρότεροι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου (40%),
την αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ (27%) και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Η τελική
έγκριση του αναμενόταν να ολοκληρωθεί τον Οκτώβριο του 2014 [2].
Ο Οδικός Χάρτης για τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2 ως το 2050
συμπληρώνει τους βραχυπρόθεσμους στόχους του 2020 και 2030, προβλέποντας μείωση
των αερίων του θερμοκηπίου κατά 80% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990. Επίσης
υποδεικνύει πως οι κύριοι υπεύθυνοι για τις εκπομπές ρύπων -η ηλεκτροπαραγωγή, η
βιομηχανία, οι μεταφορές, τα κτίρια, ο κατασκευαστικός και ο αγροτικός τομέας- μπορούν να
μεταβούν σε οικονομία χαμηλών ρύπων με πιο αποτελεσματικό οικονομικά τρόπο [3]. Το
εγχειρίδιο για την Ευρωπαϊκή στρατηγική 2020 για πόλεις και περιφέρειες περιλαμβάνει
αναλυτικές οδηγίες για υλοποίηση στρατηγικών από τοπικές και περιφερειακές αρχές [4].
Το Σύμφωνο των ∆ημάρχων (Covenant of Mayors) είναι μια σημαντική ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία στην οποία συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσμεύονται
εθελοντικά να αυξήσουν την ενεργειακή απόδοση και τη χρήση ΑΠΕ στις περιοχές τους,
ώστε να επιτύχουν αλλά και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των
εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020. Οι υπογράφοντες το Σύμφωνο δεσμεύονται να
συντάξουν Βασική Απογραφή Εκπομπών και να υποβάλουν Σχέδιο ∆ράσης για τη Βιώσιμη
Ενέργεια στο οποίο περιγράφονται οι βασικές δράσεις για την επίτευξη του στόχου, το
σχετικό χρονοδιάγραμμα και οι αρμόδιοι φορείς/όργανα για την υλοποίηση των δράσεων. 88
Ελληνικοί δήμοι συμμετέχουν ήδη στο Σύμφωνο των ∆ημάρχων και υλοποιούν Βιώσιμα
Ενεργειακά Σχέδια (στοιχεία Σεπτέμβριος 2014) [5].
Η συνολική συνεισφορά των ΑΠΕ στην μεικτή ενεργειακή κατανάλωση στη χώρα μας ήταν
11,5% το 2011, ποσοστό που υπερβαίνει ελάχιστα τους στόχους που έχουν τεθεί από το
Εθνικό Σχέδιο ∆ράσης για τις ΑΠΕ [6]. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης τα δύο Εθνικά
Σχέδια ∆ράσης που εκπονήθηκαν το 2008 και 2011 παρουσιάζουν αντίστοιχα τα μέτρα που
πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να επιτευχθεί ο ενδεικτικός εθνικός στόχος ΕΞΕ του 9%
μέχρι το 2016, σε όλους τους τομείς τελικής ενεργειακής κατανάλωσης και συγκεκριμένα
στον οικιακό τομέα, τη βιομηχανία, τον τριτογενή τομέα και τις μεταφορές [7]. Η ανάπτυξη
ενός έξυπνου συστήματος για τη διαχείριση της παραγωγής και ζήτησης ενέργειας θα
μπορούσε να προωθήσει τη δημιουργία αποκεντρωμένου συστήματος παραγωγής ενέργειας
που θα επιτρέπει τη βέλτιστη εκμετάλλευση των ΑΠΕ και τη βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας.
Στις 23/5/2014 εγκρίθηκε ο σχεδιασμός του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για τη
νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020 [8]. Ανάμεσα στις κύριες προτεραιότητες της νέας
προγραμματικής περιόδου είναι η υποστήριξη της μετάβασης σε μια οικονομία χαμηλών
εκπομπών CO2 σε όλους τους τομείς, η προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή
και της πρόληψης των κινδύνων, η διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος και η
προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πόρων. Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβλήθηκαν
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επίσης οι πέντε τομείς Επιχειρησιακών Προγραμμάτων μέσα στους οποίους είναι και οι
τομείς Υποδομές Μεταφορών και Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη [9].

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ GREEN PARTNERSHIPS

2.

Η πρωτοβουλία Green Partnerships, «Τοπικές συνεργασίες για πράσινες πόλεις και
περιφέρειες», υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εργαλείο περιφερειακής
πολιτικής μέσω του MED, του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής
Συνεργασίας πόλεων και περιφερειών της Μεσογείου. Συγκεκριμένα εντάσσεται στον άξονα
προτεραιότητας 2, στην ενότητα 2.2 που στοχεύει στην προώθηση καινοτόμων λύσεων στις
ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση ενέργειας για έξυπνες και βιώσιμες Μεσογειακές πόλεις.
Η πρωτοβουλία έχει ως κύριο στόχο την υποστήριξη των τοπικών αρχών της Μεσογείου
στον σχεδιασμό και υλοποίηση αποτελεσματικών βιώσιμων ενεργειακών στρατηγικών και
στην εφαρμογή συγκεκριμένων μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας με στόχο την αειφόρο
ανάπτυξη τοπικών κοινοτήτων, με την δημιουργία:
>

κοινής πλατφόρμας ιδεών, καλών πρακτικών και ενδεδειγμένων λύσεων για την
αντιμετώπιση των εμποδίων που συναντούν οι τοπικές αρχές κατά την υλοποίηση
βιώσιμων ενεργειακών σχεδίων,

>

ικανών συνεργασιών και ομάδων εργασίας για την υλοποίηση μέτρων ενεργειακής
εξοικονόμησης σε τοπικό επίπεδο.

Η πρωτοβουλία αφορά εφαρμογές βιώσιμης ενέργειας σε 11 περιφέρειες και δήμους της
Μεσογείου. Περιλαμβάνει 13 εταίρους και 8 συνεργαζόμενες τοπικές/περιφερειακές αρχές
(Πίνακας 1). Προωθεί τη συνεργασία μεταξύ παλαιών και νέων μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και υποψήφιων προς ένταξη χωρών, και συμβάλλει στη μεταφορά καλών
πρακτικών για επεμβάσεων ΕΞΕ και ΑΠΕ σε διαφορετικές γεωγραφικές/ κλιματικές
συνθήκες, στη διάδοση εμπειριών από περιοχές διαφορετικής τυπολογίας (παραλιακές,
νησιωτικές πόλεις, ενδοχώρα) και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων στις τοπικές
αρχές, υπαλλήλων τεχνικών υπηρεσιών και φορέων λήψης αποφάσεων.
Πίνακας 1: Συνεργαζόμενοι φορείς στο έργο Green Partnerships
Φορέας

Χώρα

Πολυτεχνείο Κρήτης, Σχολή Μηχανικών Περιβάλλοντος, Εργαστήριο
Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων

Ελλάδα

Slovene Chamber of Agriculture and Forestry, Institute of Agriculture and
Forestry Maribor (Συντονιστής Έργου)

Σλοβενία

Agricultural University of Tirana

Αλβανία

Hydro Engineering Institute Sarajevo

Βοσνία και Ερζεγοβίνη

Group for the Environment, Renewable Energy and Solidarity, GERES

Γαλλία

Kyoto Club

Ιταλία

Granollers City Council

Ισπανία

Institute for Physical Planning of Koprivnica Κrizevci County

Κροατία

∆ήμος Λακατάμιας

Κύπρος

Institute for Strategic Studies and Prognoses

Μαυροβούνιo

Agencia Regional de Energia e Ambiente do Notre Alentejano e Tejo

Πορτογαλία

Energy agency of Podravje

Σλοβενία
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Το πλάνο δράσης του Green Partnerships αφορά στην τεχνική υποστήριξη των περιφερειών
και δήμων που συμμετέχουν για την ανάπτυξη και εφαρμογή πολιτικών που σχετίζονται με
την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αλλά και για την αντιμετώπιση
εμποδίων κατά την υλοποίηση των βιώσιμων ενεργειακών σχεδίων τους και περιλαμβάνει:
 τη μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών,
 την ανάπτυξη 2-3 πιλοτικών έργων σε κάθε περιοχή με την υλοποίηση ώριμων
τεχνικών μελετών,
 τη δημιουργία τοπικών ομάδων εργασίας και πραγματοποίηση δράσεων κατάρτισης
και δικτύωσης του τεχνικού ανθρώπινου δυναμικού των τοπικών αρχών,
 τη δημιουργία εργαλείων για την υποστήριξη των τοπικών αρχών στην εφαρμογή των
Βιώσιμων Ενεργειακών Σχεδίων ∆ράσης, και
 τη διάχυση των στόχων ενεργειακά βιώσιμης ανάπτυξης και των αποτελεσμάτων.
Το έργο απευθύνεται στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, σε οικονομικούς και κοινωνικούς
εταίρους, σε τοπικούς οργανισμούς ανάπτυξης και επιμελητήρια, και σε όλους τους φορείς
που σχετίζονται με εφαρμογές εξοικονόμησης ενέργειας και AΠΕ [10].
Το πλάνο δράσης του Green Partnerships περιλαμβάνει:
i.

Ανάπτυξη κοινής διακρατικής μεθοδολογίας για αποτελεσματικότερη
υλοποίηση τοπικών ενεργειακών στρατηγικών: ∆ημιουργία ομάδων εργασίας
εμπειρογνωμόνων για τη διαμόρφωση οδηγιών για αποτελεσματική διαχείριση
εμποδίων κατά την υλοποίηση έργων βιώσιμης ενέργειας, τη συγγραφή
εκπαιδευτικού υλικού σε οκτώ θεματικούς τομείς (βιομάζα, ηλιακή ενέργεια,
ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων, δημόσιος φωτισμός, συμμετοχή εμπλεκόμενων
φορέων, ενεργειακή πολιτική και νομοθεσία, χρηματοδοτικά εργαλεία και
επικοινωνία), καθώς και την ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών μεταξύ
εταίρων και χωρών. Το εκπαιδευτικό υλικό στοχεύει να προσφέρει τεχνική γνώση
στους τομείς ενεργειακής εξοικονόμησης και ΑΠΕ, να προβάλλει καλές πρακτικές που
έχουν υλοποιηθεί από τοπικές αρχές στην Ευρώπη, να καταγράψει χρήσιμη
βιβλιογραφία και συνδέσμους για επιπλέον πληροφόρηση και να προσφέρει
ενδεικτικές μεθοδολογίες και λύσεις προβλημάτων κατά την υιοθέτηση τοπικών
ενεργειακών στρατηγικών στις προαναφερόμενες θεματικές ενότητες [11].

ii.

Σύσταση τοπικών ομάδων δράσης και ανάπτυξη δεξιοτήτων των τοπικών
αρχών στις 11 συνεργαζόμενες χώρες: Οι τοπικές ομάδες δράσης αποτελούνται
από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων ομάδων – stakeholders (φορείς λήψης
απόφασης/τοπικές αρχές, υπηρεσίες ενέργειας, εταιρείες παροχής προϊόντων και
υπηρεσιών ΑΠΕ και ΕΞΕ, χρηματοδοτικοί οργανισμοί, ερευνητές, εμπειρογνώμονες,
ενώσεις πολιτών) και συντονίζονται από τον εθνικό συνεργαζόμενο φορέα [12]. Οι
τοπικές ομάδες δράσης έχουν ως στόχο την παροχή τεχνογνωσίας και στήριξης κατά
τη διάρκεια υλοποίησης των πιλοτικών έργων σε κάθε πόλη/περιφέρεια και το
διάλογο με την τοπική κοινωνία.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας συστάθηκαν έντεκα (11) τοπικές ομάδες δράσης με
συνολικά 125 μέλη έως τον Ιούνιο του 2014. Περισσότεροι από 96 οργανισμοί (Σχήμα
2) συμμετέχουν σε τακτικές συναντήσεις εργασίας και στις διαδικασίες σχεδιασμού
και υλοποίησης των πιλοτικών έργων. Από το αρχικό στάδιο, τα μέλη των τοπικών
ομάδων δράσης συμμετέχουν ενεργά και έχουν δεσμευθεί στην υποστήριξη των
σχεδίων βιώσιμης ενέργειας [13].
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Εικόνα 1: Σύνθεση τοπικών ομάδων δράσης στις χώρες που συμμετέχουν
στην πρωτοβουλία Green Partnerships [12]
Ακόμα, προβλέπεται η διεξαγωγή 22 εργαστηρίων κατάρτισης των τοπικών αρχών (2
σε κάθε χώρα), στο θεματικό αντικείμενο των επιλεγμένων πιλοτικών έργων, αλλά και
σύμφωνα με τις ανάγκες των συμμετεχόντων. Τα εργαστήρια έχουν στόχο να
ενισχύσουν την τοπική ικανότητα με σκοπό την αποτελεσματική εφαρμογή σχεδίων
βιώσιμης ενέργειας και να παρέχουν πληροφόρηση για τις κατάλληλες τεχνολογίες
ΑΠΕ και ΕΞΕ προκειμένου να ενδυναμώσουν τους υπεύθυνους και το προσωπικό
των τοπικών αρχών στη λήψη αποφάσεων, την ανάπτυξη, εφαρμογή, και
παρακολούθηση εφαρμογών ΑΠΕ και ΕΞΕ ή/και του τοπικού σχεδίου δράσης. Τα
εργαστήρια κατάρτισης απευθύνονται σε φορείς λήψης αποφάσεων, σε
εργαζόμενους στις τοπικές αρχές και σε υπαλλήλους τεχνικών υπηρεσιών των
δήμων. Μέχρι τον Ιούνιο του 2014 έχουν πραγματοποιηθεί 7 σεμινάρια κατάρτισης
και έχουν εκπαιδευτεί συνολικά 146 συμμετέχοντες, ενώ μέχρι το τέλος του έργου
αναμένεται οτι θα έχουν εκπαιδευτεί πάνω από 500 στελέχη/εργαζόμενοι των
τοπικών αρχών [14]
iii.

Υλοποίηση πιλοτικών έργων βιώσιμης ενέργειας στις πόλεις και περιφέρειες
του Green Partnerships: Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη τοπικών συνεργασιών για την
εκπόνηση ώριμων μελετών και υλοποίηση έργων που προωθούν τη χρήση ΑΠΕ και
την ενεργειακή απόδοση μέσω της εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών. Στην Ελλάδα
προβλέπονται τρία πιλοτικά έργα που αφορούν την ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιου
φωτισμού, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης αντλιοστασίων και το βιοκλιματικό
σχεδιασμό ανοικτού χώρου σε αστική περιοχή για τη δημιουργία πράσινης γειτονιάς.
Τα παραπάνω έργα συντονίζονται από το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων
Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης.
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iv.

∆ημιουργία οδηγού για την αποτελεσματική υλοποίηση τοπικών δράσεων
βιώσιμης ενέργειας και προτάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής στρατηγικής των
περιοχών που συμμετέχουν, με βάση την εμπειρία και γνώση που αποκτήθηκε από
την λειτουργία των τοπικών ομάδων δράσης, την ανάπτυξη των τοπικών
συνεργασιών και την υλοποίηση των πιλοτικών έργων.

3.

ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΡΕΘΥΜΝΟΥ

Ο δήμος Ρεθύμνου υπέγραψε το Σύμφωνο των ∆ημάρχων το Μάιο του 2011. Όπως
προβλέπεται σε αυτό, ο δήμος έχει δεσμευτεί για βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
και μείωση των εκπομπών CO2 σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% έως το 2020. Το Σχέδιο
∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ∆ΑΕ-SEAP) που εκπονήθηκε από το δήμο συνοψίζει
την Τοπική Ενεργειακή Στρατηγική του δήμου για την περίοδο 2012-2020. Οι ειδικοί στόχοι
του Σ∆ΑΕ ∆ήμου Ρεθύμνου είναι οι ακόλουθοι:
1. Βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους δημόσιων και ιδιωτικών
κτιρίων
2. ∆ραστική μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων σε εγκαταστάσεις θέρμανσης – ψύξης
– παραγωγής ατμού
3. Σημαντική μείωση των καταναλώσεων σε ηλεκτρικές χρήσεις
4. Περιορισμός της κατανάλωσης συμβατικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών
5. Προώθηση χρήσης ΑΠΕ και καυσίμων χαμηλών εκπομπών
6. Προώθηση βιοκλιματικού σχεδιασμού σε κτίρια, κοινόχρηστους χώρους και ευρύτερες
οικιστικές ενότητες
Για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, στόχος των υπηρεσιώντου δήμου είναι να
ωριμάσουν έργα και παρεμβάσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσα από το νέο πλαίσιο του
Γενικού Κανονισμού των διαθρωτικών ταμείων.
Το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου
Κρήτης, μέσω της πρωτοβουλίας Green Partnerships, συνεργάζεται με το δήμο Ρεθύμνου
για την εκπόνηση τριών πιλοτικών έργων που εντάσσονται στους ειδικούς στόχους 3 και 6
του Σ∆ΑΕ και θα έχουν σαν αποτέλεσμα την εκπόνηση ώριμων μελετών με δυνατότητα
δημιουργίας επαναλήψιμου μοντέλου στα όρια του δήμου αλλά και έξω από αυτά, σε άλλες
πόλεις της Ελλάδας ή της Μςσογείου με αντίστοιχη τυπολογία. Για κάθε ένα από τα πιλοτικά
έργα λειτουργεί μια Τοπική Ομάδα ∆ράσης αποτελούμενη από μέλη των δημοτικών αρχών,
υπαλλήλους της τεχνικής υπηρεσίας και επαγγελματίες με εμπειρία στις αντίστοιχες
τεχνολογικές εφαρμογές οι οποίοι επιβλέπουν και στηρίζουν τις εργασίες εκπόνησης των
μελετών [15].

3.1. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ
Ο δημόσιος φωτισμός στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου, όπως και στην πλειοψηφία των
ελληνικών πόλεων, είναι πολλαπλάσιος από τον ενδεδειγμένο στο σχετικό πρότυπο
ΕΛΟΤ/ΕΝ 13201-4 με αποτέλεσμα την αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση. Επιπρόσθετα, η
κατανομή και το είδος των φωτιστικών σωμάτων έχουν ως αποτέλεσμα μεγάλη
ανομοιομορφία στα επίπεδα φωτισμού δημιουργώντας φτωχές συνθήκες οπτικής άνεσης και
αίσθημα ανασφάλειας στους πεζούς.
Σκοπός της μελέτης είναι η αναβάθμιση του νυχτερινού τοπίου με ταυτόχρονη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας. Για το σκοπό αυτό, έγινε αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης
της περιοχής μελέτης, μετρήσεις των επιπέδων φωτισμού σε επιλεγμένα σημεία και
προσομοίωση με το λογισμικό Relux. Στη συνέχεια εξετάστηκαν εναλλακτικά σενάρια για την
ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση του νυχτερινού τοπίου με αλλαγή φωτιστικών σωμάτων
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και χρήση λαμπτήρων LED χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης. Από τη σύγκριση της
υπάρχουσας κατάστασης με την προτεινόμενη, προκύπτει αισθητή βελτίωση στην
ομοιομορφία των επιπέδων φωτισμού και στην ανάδειξη των μνημείων. Με πρόσθετη
προσαρμογή του ωραρίου λειτουργίας του δημόσιου φωτισμού σε συνάρτηση με τη χρήση
των χώρων που φωτίζονται μπορεί να επιτευχθεί έως και 30% συνολική εξοικονόμηση στην
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Εικόνα 2: Προσομοίωση υφιστάμενης και προτεινόμενης κατάστασης

3.2. ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ
Οι ενεργειακές δαπάνες άντλησης και επεξεργασίας του νερού αποτελούν πολύ σημαντική
δαπάνη της ∆ημοτικής Επιχείρησης Υδάτων του δήμου Ρεθύμνου. Το πιλοτικό έργο
περιλαμβάνει μέτρηση και βελτίωση του συντελεστή ισχύος στο σύστημα διανομής και
επεξεργασίας νερού. Προβλέπεται επίσης έλεγχος της ενεργειακής απόδοσης σε
επιλεγμένους βρόγχους του συστήματος, μελέτη σκοπιμότητας για ηλεκτροδότηση από
εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και έλεγχος διαρροών. Τέλος θα εξεταστούν
εναλλακτικά σενάρια αντικατάστασης των παλιών συστημάτων με καινούρια υψηλής
ενεργειακής απόδοσης.
Οι στόχοι του πιλοτικού έργου είναι:
 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ενεργειακή εξοικονόμηση έως
35%
 Αποδοτική λειτουργία του συστήματος άντλησης και επεξεργασίας υδάτων του δήμου
 Μείωση των δαπανών λειτουργίας για το δήμο και ενδεχόμενα και για τους κατοίκους
 ∆ημιουργία επαναλήψιμου μοντέλου για επέκταση στο σύνολο του δικτύου.

3.3. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΕ ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΓΙΑ ΤΗ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ
Η πόλη του Ρεθύμνου είναι κτισμένη κατά μήκος του βορεινού θαλάσσιου μετώπου της
Κρήτης και τη διασχίζουν πολυάριθμα ρέματα με διεύθυνση βορρά-νότου. Για το πιλοτικό
έργο βιοκλιματικού σχεδιασμού επιλέχθηκαν τέσσερεις διακριτές περιοχές με
διαφοροποιημένα γεωμετρικά χαρακτηριστικά σε τμήμα οδού σε αστική περιοχή του
Ρεθύμνου. Στην περιοχή μελέτης επικρατούν τα υψηλά κτίρια (4-5 όροφοι) με χρήση
κατοικίας και απουσιάζουν οι πράσινοι χώροι.
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Στόχος του έργου είναι μελέτη που θα εναρμονίζεται με υπάρχουσα πολεοδομική πρόταση
καθώς επίσης και η δημιουργία επαναλήψιμου μοντέλου που θα χρησιμοποιεί τα
βιοκλιματικά εργαλεία για τη διαμόρφωση πράσινης γειτονιάς σε Μεσογειακές περιοχές.
Σύμφωνα με τη πολεοδομική πρόταση οι αρχιτεκτονικές χαράξεις και λύσεις που
χρησιμοποιήθηκαν προβλέπουν περιορισμό της μονόδρομης κίνησης οχημάτων σε ελάχιστο
πλάτος μιας λωρίδας 3,5 m και δημιουργία ελεύθερου διαδρόμου για πεζούς και ποδήλατα
πλάτους 2,5 m.

Εικόνα 3: Σύγκριση αποτελεσμάτων προσομοίωσης
Για την εκπόνηση του πιλοτικού έργου πραγματοποιήθηκε αποτύπωση, μετρήσεις βασικών
παραμέτρων διαμόρφωσης του μικροκλίματος και προσομοίωση της υπάρχουσας
κατάστασης με χρήση του τρισδιάστατου μοντέλου πρόγνωσης και αποτύπωσης
μικροκλιματικών δεδομένων σε υπαίθριους χώρους ENVIMET. Στη συνέχεια
δημιουργήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις ανάπλασης των περιοχών από τις οποίες
προέκυψαν ποσοτικά συμπεράσματα σχετικά με την επίδραση των επεμβάσεων
βιοκλιματικού σχεδιασμού στη θερμοκρασία και στη θερμική άνεση. Τα υλικά που
προτάθηκαν σε αντικατάσταση της ασφάλτου και του τσιμέντου είναι τσιμεντοκυβόλιθοι από
ψυχρά υλικά, κυβόλιθοι από πέτρα, πλάκες γρανίτη, χυτό ασφαλτικό υλικό για
ποδηλατόδρομο, χώμα, φύτευση και νερό. Αποτέλεσμα των παρεμβάσεων είναι η αύξηση
της θερμικής άνεσης και η μείωση της μέσης ημερήσιας θερμοκρασίας το καλοκαίρι 2°-3°C.
Από τη βελτίωση των συνθηκών του μικροκλίματος στους υπαίθριους χώρους προβλέπεται
επίσης και μείωση του ψυκτικού φορτίου των γειτονικών κτιρίων άρα και των εκπομπών CO2.

4.

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η πρωτοβουλία Green Partnerships θα συμβάλει στη βελτίωση των ενεργειακά βιώσιμων
στρατηγικών στις πόλεις και περιφέρειες που συμμετέχουν και στην επίτευξη ικανών
συνεργασιών τοπικών αρχών, φορέων και επιχειρήσεων με στόχο την αποτελεσματική
υλοποίηση ενεργειακά βιώσιμων σχεδίων. Εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί εξοικονόμηση
ενέργειας έως και 40% στις δημόσιες εγκαταστάσεις με την εφαρμογή συγκεκριμένων
πιλοτικών έργων. Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
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 Βιβλιοθήκη καλών πρακτικών και μεθοδολογιών για έργα βελτίωσης ενεργειακής
αποδοτικότητας.
 Οδηγός για αποτελεσματική υλοποίηση ενεργειακών πολιτικών με ανάπτυξη τοπικών
συνεργασιών.
 11 τοπικές ομάδες δράσης και 11 αναλυτικά σχέδια δράσης για την εφαρμογή μέτρων
βιώσιμης ενέργειας και την ανάπτυξη κατάλληλων υποδομών.
 24 πιλοτικά έργα σε 11 περιοχές της Μεσογείου, 28 μελέτες τεχνικών λύσεων για
συγκεκριμένα έργα του βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού των τοπικών αρχών.
 22 συναντήσεις εργασίας με τοπικούς φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση
ενέργειας.
 45 ημερίδες ενημέρωσης και κατάρτισης.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η Ευρωπαϊκή πολιτική για ανταγωνιστική, ασφαλή και βιώσιμη ενέργεια μεταφέρεται σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Οι τοπικές κοινωνίες παίζουν καθοριστικό ρόλο στη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την αύξηση της χρήσης ΑΠΕ, για την επίτευξη των
στόχων για το 2020.
Οι τοπικές κυβερνήσεις είναι υπεύθυνες για την αποτελεσματική διαχείριση ενέργειας
λαμβάνοντας υπόψη το δυναμικό της περιοχής για βιώσιμη ανάπτυξη. Έτσι, οι πόλεις και οι
περιφέρειες της Μεσογείου προετοιμάζουν τοπικές ενεργειακές στρατηγικές και σχέδια
δράσης βιώσιμης ενέργειας, αντιμετωπίζουν όμως συχνά εμπόδια κατά την υλοποίηση τους.
Η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία ‘Green Partnerships - Τοπικές Συνεργασίες για Πράσινες Πόλεις
και Περιφέρειες’ στοχεύει να υποστηρίξει τις τοπικές αρχές στην ανάπτυξη και υλοποίηση
των βιώσιμων ενεργειακών σχεδίων τους προτείνοντας μέτρα για την αντιμετώπιση
υφιστάμενων εμποδίων. Συνδέει τις πόλεις και τις περιφέρειες από 11 χώρες της Μεσογείου
και συμβάλλει στην ανάπτυξη ικανών συνεργασιών τοπικών αρχών, φορέων και
επιχειρήσεων για την υλοποίηση συγκεκριμένων πιλοτικών έργων, την αποτελεσματική
εφαρμογή τεχνολογιών ΑΠΕ και ΕΞΕ. 24 πιλοτικά έργα και αντίστοιχες μελέτες τεχνικών
λύσεων για συγκεκριμένα έργα που εντάσσονται στο βιώσιμο ενεργειακό σχεδιασμό των
τοπικών αρχών έχουν προβλεφθεί, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στις δημόσιες
εγκαταστάσεις έως και 40%. Οι εφαρμογές καλής πρακτικής θα συμβάλουν στη δημιουργία
επαναλήψιμου μοντέλου και κατάλληλης μεθοδολογίας η οποία θα μπορεί να υιοθετηθεί με
επιτυχία από άλλες πόλεις και περιφέρειες της Μεσογείου.
Στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων
Ενεργειακών Συστημάτων του Πολυτεχνείου Κρήτης σχεδιάζει την υλοποίηση τριών
πιλοτικών έργων στο ∆ήμο Ρεθύμνου μέσω της εκπόνησης ώριμων μελετών που αφορούν
παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής κατοίκων και
επισκεπτών του δήμου. Τα τρία πιλοτικά έργα επιλέχθηκαν κατόπιν προσεκτικής έρευνας με
γνώμονα τις ανάγκες του δήμου αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης από τα νέα
Επιχειρησιακά Προγράμματα για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) 2014-2020.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εργασία αυτή υποστηρίζεται από το πρόγραμμα ‘MED’ στο
πλαίσιο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας ‘Green Partnerships - Τοπικές Συνεργασίες για
Πράσινες Πόλεις και Περιφέρειες’. Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο της εργασίας
φέρουν οι συγγραφείς του. Οι απόψεις που εκφράζονται στο παρόν κείμενο δεν απηχούν
κατ’ ανάγκην τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν
αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση ή την όποια βλάβη μπορεί να
προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης των πληροφοριών που περιλαμβάνονται σε αυτό.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία έχει ως αντικείμενο τη μελέτη της θερμικής συμπεριφοράς των
κυριότερων υλικών επίστρωσης που χρησιμοποιούνται στους υπαίθριους αστικούς χώρους
της Ελλάδας και συγκεκριμένα σε δύο δημόσιους χώρους της Θεσσαλονίκης, την προβλήτα
Α’ του λιμανιού και τον πεζόδρομο της οδού Μεταμορφώσεως. Επιπλέον μελετώνται οι
συνθήκες θερμικής άνεσης κατά τους θερινούς μήνες, που προσφέρουν οι δύο αυτές
περιοχές στους επισκέπτες τους.
Για την τεκμηρίωση του θερμικού προβλήματος πραγματοποιηθήκαν επιτόπιες μετρήσεις της
θερμοκρασίας (°C), της υγρασίας (%) και της ταχύτητας του αέρα (m/s), της επιφανειακής
θερμοκρασίας κάθε υλικού, καθώς και της προσπίπτουσας και ανακλώμενης ηλιακής
ακτινοβολίας (W/m2) πάνω από κάθε υλικό, τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2013. Οι
μετρήσεις έγιναν στα διάφορα υλικά επίστρωσης, πολλά από τα οποία είναι κοινά και στις
δύο περιοχές. Παράλληλα με τις μετρήσεις, η έρευνα στηρίχτηκε και στη συλλογή
ερωτηματολογίων από τους επισκέπτες των δύο περιοχών, ώστε να μελετηθεί το επίπεδο
της θερμικής άνεσης που αυτοί αισθάνονται κατά την παραμονή τους στην κάθε περιοχή
τους θερινούς μήνες. Τέλος, για την μελέτη των επιπέδων θερμικής άνεσης που προσφέρει ο
κάθε υπαίθριος χώρος, υπολογίστηκε ο δείκτης Ισχύος Αποψύξεως.
Τα συμπεράσματα που βγήκαν από τις επιτόπιες μετρήσεις αλλά και τη μελέτη του δείκτη
Ισχύος Αποψύξεως, κατέδειξαν διαφορές τόσο μεταξύ των υλικών όσο και μεταξύ των δύο
περιοχών ενώ παράλληλα αποδείχτηκε ο καθοριστικός ρόλος που έχουν τα υλικά στην
διαμόρφωση του μικροκλίματος και των συνθηκών θερμικής άνεσης στο αστικό περιβάλλον.
Λέξεις Kλειδιά: Υπαίθριοι χώροι, υλικά επίστρωσης, θερμική άνεση, θερμική συμπεριφορά
υλικών
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1.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η παρούσα εργασία έχει ως βασικό στόχο τη διερεύνηση της θερμικής συμπεριφοράς των
κυριότερων υλικών επίστρωσης που χρησιμοποιούνται στους ελληνικούς υπαίθριους
χώρους. Εξετάζεται, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο τα υλικά αυτά συμμετέχουν στις
διαδικασίες μετάδοσης θερμότητας, επηρεάζοντας το αστικό μικροκλίμα και τις συνθήκες
θερμικής άνεσης.
Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης του πλανήτη στους υδάτινους
πόρους, τους πόρους της γης, τη βιοποικιλότητα, καθώς και στην κοινωνία είναι ήδη
αισθητές [1]. Επιπλέον, η συνεχής επέκταση του αστικού περιβάλλοντος και η αλόγιστη
ανάπτυξη των κτιρίων και των υπαίθριων χώρων έχουν σημαντικό αντίκτυπο στο αστικό
μικροκλίμα [2]. Η αστικοποίηση προκαλεί σημαντικές ατμοσφαιρικές και επιφανειακές
αλλαγές στα αστικά κέντρα, που διαταράσσουν το θερμικό τους κλίμα το οποίο είναι
συνήθως θερμότερο από αυτό των γύρω μη αστικοποιημένων περιοχών. Αυτό το φαινόμενο
είναι γνωστό ως αστική θερμική νησίδα [3] και οφείλεται στο θετικό θερμικό ισοζύγιο που
προκαλείται κυρίως από την αύξηση της ανθρωπογενούς θερμότητας, τη μείωση της ροής
του αέρα και την αύξηση της απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας από τις δομές της
πόλης [4]. Η θερμική ισορροπία των αστικών περιοχών καθορίζει κυρίως την ένταση του
φαινομένου της θερμικής νησίδας, ενώ οι τιμές της θερμοκρασίας σε διάφορα σημεία των
αστικών περιοχών μπορεί να διαφέρουν έως και 15 oC [5]. Κατά συνέπεια, οι κάτοικοι των
πόλεων είναι δύσκολο να ανακουφιστούν από τις υψηλές θερμοκρασίες των θερινών μηνών,
γεγονός που απειλεί την αίσθηση θερμικής άνεσης και την ευεξία των ανθρώπων [6].
Η θερμική άνεση σε εξωτερικούς χώρους επηρεάζεται τόσο από τις καιρικές συνθήκες όσο
και από τον ανθρώπινο παράγοντα. Η ακτινοβολία και η θερμοκρασία του αέρα επηρεάζουν
εξίσου τις συνθήκες θερμικής άνεσης, καθώς η ακτινοβολία που φτάνει στο ανθρώπινο σώμα
ενεργοποιεί τους ίδιους μηχανισμούς με τη θερμοκρασία του αέρα [7]. Μερικοί ακόμη
περιβαλλοντικοί παράγοντες που έχουν σημαντικό ρόλο στην θερμική άνεση του ανθρώπου
είναι η επιφανειακή θερμοκρασία των επιφανειών, η υγρασία του αέρα και η ταχύτητα του
ανέμου [8],[9],[10].
Η χρήση κατάλληλων υλικών για τη μείωση του φαινομένου της θερμικής νησίδας και τη
βελτίωση των θερμικών χαρακτηριστικών του αστικού περιβάλλοντος έχει αποκτήσει μεγάλο
ενδιαφέρον τα τελευταία έτη. Η έρευνα αποδεικνύει τα σημαντικά ενεργειακά κέρδη που
επιτυγχάνονται με τη χρήση ανοιχτόχρωμων επιφανειών σε συνδυασμό με τη
δενδροφύτευση [11]. Τα ψυχρά υλικά, δηλαδή τα υλικά που παρουσιάζουν υψηλή
ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία και υψηλό συντελεστή εκπομπής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε πεζοδρόμους, δρόμους, πλατείες και άλλους δημόσιους αστικούς
χώρους, καθώς και σε στέγες κτιρίων και σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες μπορούν να
συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών.

2.

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Oι δύο περιοχές μελέτης βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για την πρώτη προβλήτα
του λιμανιού Θεσσαλονίκης και τον πεζόδρομο της οδού Μεταμορφώσεως.
Η οδός Μεταμορφώσεως είναι ένας εμπορικός πεζόδρομος στον κέντρο της Καλαμαριάς.
Πρόκειται για περιοχή γενικής κατοικίας, η οποία εκτός από ιστορικό κέντρο αποτελεί και το
εμπορικό κέντρο της Καλαμαριάς. Αποτελούσε δρόμο διπλής κατεύθυνσης με κεντρική
νησίδα μέχρι το 2012 που ξεκίνησε η ανάπλασή του και μετατράπηκε στο μεγαλύτερό τμήμα
σε πεζόδρομο, καθώς καταργήθηκε η μία λωρίδα κυκλοφορίας οχημάτων. Η πεζοδρόμηση
συνδυάστηκε με σημαντική ενίσχυση του πρασίνου και δενδροφυτεύσεις, ενώ παράλληλα
δημιουργήθηκαν χώροι στάσης και ανάπαυσης των διερχομένων.
Η προβλήτα Α΄ του λιμανιού βρίσκεται στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και χαρακτηρίζεται από
μεγάλους ελεύθερους χώρους αποτελώντας πόλο έλξης για πλήθος πολιτών. Τα κτίρια που
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υπάρχουν (πρώην αποθήκες) φιλοξενούν κυρίως πολιτιστικές δραστηριότητες, ενώ στον
χώρο δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία και η στάθμευση των οχημάτων. Το 2011 ξεκίνησαν οι
εργασίες για την ανάπλαση της Προβλήτας Α’. Τονίσθηκαν οι πορείες κίνησης των πεζών,
δημιουργήθηκαν χώροι καθιστικών ενώ διευκολύνθηκε η ελεγχόμενη πρόσβαση στα
ποδήλατα. Η εγκατάσταση φωτισμού και η φύτευση συνέβαλλαν στην ανάδειξη της
περιοχής. Τέλος, στις επεμβάσεις συμπεριλαμβάνεται και η αντικατάσταση ορισμένων
υλικών δαπεδόστρωσης και η χρήση νέων υλικών.

Εικόνα 1: Οι δύο περιοχές μελέτης

3.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Οι κλιματολογικές συνθήκες της Ελλάδας δίνουν την ευκαιρία για υπαίθρια εκτόνωση και
δραστηριότητα κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου, με αποτέλεσμα οι υπό μελέτη
περιοχές να αποτελούν πόλο έλξης για αρκετούς πολίτες και τους χειμερινούς μήνες, όταν οι
καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν. Παρ΄ όλα αυτά η χρήση τους και η αξιοποίησή των
δυνατοτήτων που προσφέρουν στο ευρύ κοινό είναι μεγαλύτερη κατά τους θερινούς μήνες.
Έτσι, θεωρήθηκε ορθό να μελετηθούν οι συνθήκες θερμικής άνεσης που προσφέρουν οι δύο
αυτές περιοχές, στις χείριστες καιρικές συνθήκες από άποψη ζέστης, δηλαδή στα μέσα του
καλοκαιριού.
Παράλληλα με τις μετρήσεις, θεωρήθηκε απαραίτητο να ληφθεί υπόψη και ο παράγοντας
"άνθρωπος", ώστε μαζί με τις αριθμητικές τιμές των οργάνων, να καταγραφεί και η
υποκειμενική άποψη των επισκεπτών για τις δύο περιοχές. Έτσι η έρευνα στηρίχτηκε και στη
συλλογή ερωτηματολογίων, ώστε να μελετηθεί το επίπεδο της θερμικής άνεσης που αυτοί
αισθάνονται κατά την παραμονή τους στην κάθε περιοχή τους θερινούς μήνες.

3.1. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ
Οι επιτόπιες μετρήσεις πραγματοποιηθήκαν κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο του 2013.
Έγιναν 10 ημερήσιες μετρήσεις στο λιμάνι και 10 στην οδό Μεταμορφώσεως. Οι μετρήσεις
γίνονταν εναλλάξ στις δύο περιοχές, ώστε να μην υπάρχουν σημαντικές διαφορές στις
καιρικές συνθήκες.
Οι μετρήσεις έγιναν τόσο στα διάφορα υλικά επίστρωσης αλλά και στον αέρα πάνω από τα
αυτά. Η κάθε ημέρα περιελάμβανε 3 επιμέρους μετρήσεις - το πρωί στις 9 π.μ., το μεσημέρι
στις 3 μ.μ. και το απόγευμα στις 7 μ.μ. Στην οδό Μεταμορφώσεως οι μετρήσεις
πραγματοποιούνταν δύο φορές σε κάθε υλικό - μία μέτρηση σε σημείο όπου το υλικό
σκιαζόταν και μία σε σημείο όπου δεχόταν άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία, ώστε να μελετηθεί
η θερμική συμπεριφορά του τόσο στη σκιά όσο και στον ήλιο. Τα υλικά στα οποία έγιναν
μετρήσεις και είναι κοινά και στις δύο περιοχές είναι το χυτό δάπεδο, το χυτό δάπεδο με
αδρανή, το ξύλινο deck, το δάπεδο από μάρμαρο, το δάπεδο από κυβόλιθους και τα
καθιστικά από ξύλο (στην οδό Μεταμορφώσεως) ή ξύλινο deck (στο λιμάνι). Στην οδό
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Μεταμορφώσεως έγιναν μετρήσεις σε δύο επιπλέον υλικά, το δάπεδο από διάτρητους
κυβόλιθους και το γρασίδι.

Χυτό

Καθιστικό

Χυτό με αδρανή

Ξύλινο deck

Μάρμαρο

Διάτρητοι κυβόλιθοι

Γρασίδι

Κυβόλιθοι

Εικόνα 2: Τα υλικά επίστρωσης στα οποία έγιναν οι μετρήσεις.

Τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τις μετρήσεις είναι: το όργανο Kestrel meter για τη
μέτρηση των κλιματολογικών συνθηκών, το θερμόμετρο επαφής για τη μέτρηση της
επιφανειακής θερμοκρασίας (°C) κάθε υλικού και το πυρανόμετρο για τη μέτρηση της
προσπίπτουσας και της ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας (W/m2) πάνω από κάθε υλικό.
Συχνά στη βιβλιογραφία αναφέρεται η μέτρηση συνθηκών άνεσης σε ύψος 1,80 μέτρα από
την επιφάνεια του εδάφους. Ωστόσο, στην εργασία αυτή οι μετρήσεις για συνθήκες άνεσης
σε υπαίθριους χώρους έγιναν σύμφωνα με τα πρότυπα του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού
και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών ∆ΠΘ όπου μετρώνται οι συνθήκες άνεσης
(θερμοκρασία αέρα) μεταξύ 1,20 και 1,50 μέτρα από το έδαφος, ώστε να καλύπτονται τόσο
το μέσο ύψος όλων των ηλικιών των ανθρώπων, αλλά και όσα άτομα βρίσκονται καθισμένοι
στους υπαίθριους χώρους (τραπεζοκαθίσματα, παγκάκια κ.λ.π.) [8], [9], [10].

3.2. ΥΛΙΚΑ ΣΤΗΝ Ο∆Ο ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ
Η βασική πορεία του πεζοδρόμου καλύπτεται από χυτό δάπεδο σε κόκκινη απόχρωση και
διακόπτεται από δευτερεύουσες διαδρομές από ξύλινο deck. Από ξύλινο deck έχουν, επίσης
διαμορφωθεί ορισμένες τετράγωνες πλατφόρμες, όπου τοποθετούνται τραπεζοκαθίσματα.
Το γρασίδι καλύπτει ένα μεγάλο μέρος της διαμόρφωσης, ενώ αρκετά δέντρα σκιάζουν σε
μεγάλο βαθμό την περιοχή. Τα καθιστικά είναι κατασκευασμένα από μεταλλική βάση πάνω
στην οποία τοποθετούνται ξύλινες σανίδες. Καθ’ όλο το μήκος του πεζοδρόμου συναντώνται
αρκετοί χώροι καθιστικών, οι οποίοι έχουν ως βασικό υλικό επίστρωσης το χυτό δάπεδο με
αδρανή. Τα πεζοδρόμια καλύπτονται από πλάκες από μάρμαρο ενώ οι διάτρητοι κυβόλιθοι
έχουν περιορισμένη χρήση καθώς χρησιμοποιούνται μόνο για την οριοθέτηση φυτεμένων
περιοχών. Τέλος, οι κυβόλιθοι συναντώνται στο πλάτωμα μπροστά από το δημοτικό θέατρο
Καλαμαριάς.

3.3. ΥΛΙΚΑ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Σε αντίθεση με την οδό Μεταμορφώσεως, στο λιμάνι ο σκιασμός και η φύτευση είναι πολύ
περιορισμένα και έτσι ο χώρος δέχεται άμεσα την ηλιακή ακτινοβολία καθ’ όλη τη διάρκεια
της ημέρας. Το χυτό δάπεδο χρησιμοποιείται σε μικρότερη έκταση με τα υπόλοιπα υλικά,
ωστόσο στο σημείο όπου αυτό μετρήθηκε υπάρχουν χώροι καθιστικών. Στο όρια της
προβλήτας με τη θάλασσα, ξεκινάει μία επιμήκης διαμόρφωση επιστρωμένη με deck από
φυσικό ξύλο. Παράλληλα με το deck διατάσσονται στη σειρά τα καθιστικά, τα οποία είναι
κατασκευασμένα με βάση από σκυρόδεμα και επίστρωση από deck. Το χυτό δάπεδο με
αδρανή οριοθετεί μία δευτερεύουσα περιοχή με δύο, μεγαλύτερα σε μέγεθος καθιστικά, ενώ
μεγάλο μέρος της διαμόρφωσης που συνορεύει με τη θάλασσα και αποτελεί και το χώρο με
τα περισσότερα καθιστικά καλύπτεται από κυβόλιθους. Τέλος, η δαπεδόστρωση με μάρμαρο
χρησιμοποιείται στη διαμόρφωση διαδρομών που οδηγούν στα κτίρια των αποθηκών.
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Από τις μετρήσεις που έγιναν και τη μελέτη των αποτελεσμάτων αποδείχθηκε ότι σε όλα τα
υλικά η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από την επιφανειακή θερμοκρασία
των υλικών. Στην εικόνα 3 αναπαριστούνται οι τιμές της μέσης θερμοκρασίας αέρα και της
μέσης επιφανειακής θερμοκρασίας των ηλιασμένων υλικών στην οδό Μεταμορφώσεως. Από
το συγκεκριμένο διάγραμμα είναι εμφανής η διαφορά μεταξύ θερμοκρασίας αέρα και
επιφάνειας σε κάθε υλικό, που φτάνει έως και 9 oC στο ξύλινο deck. Η διαφορά αυτή είναι
ιδιαίτερα έντονη κατά τις μεσημεριανές ώρες, όπου παρουσιάζονται οι μεγαλύτερες διαφορές
στη θερμοκρασία αέρα - επιφάνειας.
43

40,72

41

38,18

Θερμοκρασία (oC)

39
37

35,44

35
33

32,24

38,38

37,25

34,72
32,24

31,63

31,89

32,20
31,09

32,08

31

31,26

29
27
25
Χυτό (Η)

Χυτό με Ξύλινο deck Μάρμαρο Καθιστικό
αδρανή (Η)
(Η)
(Η)
(Η)
Μέση Θερμοκρασία Αέρα

∆ιάτρ.
κυβόλιθοι
(Η)

Γρασίδι (Η) Κυβόλιθοι
(Η)

Μέση Θερμοκρασία Επιφάνειας

Εικόνα 3: Μέση θερμοκρασία αέρα και επιφάνειας στα ηλιασμένα υλικά της οδού
Μεταμορφώσεως.

Ακόμα ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των υλικών είναι ότι παρουσιάζουν την υψηλότερη
ημερήσια θερμοκρασία αέρα και επιφανείας στις 3 μ.μ. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τα
υλικά στις 3 μ.μ. έχουν ήδη συσσωρεύσει ποσά θερμότητας, λόγω της άμεσης έκθεσής τους
στην ηλιακή ακτινοβολία, τα οποία δεν έχουν προλάβει να αποβάλλουν. Στο διάγραμμα της
εικόνας 4 παρουσιάζεται η διακύμανση της επιφανειακής θερμοκρασίας όλων των υλικών
στην οδό Μεταμορφώσεως (ήλιος και σκιά) για 3 ημέρες ενδεικτικά, και φαίνεται καθαρά η
άνοδος της θερμοκρασίας στις 3 μ.μ. Επιπλέον, παρατηρήθηκε ότι η ελάττωση της ηλιακής
ακτινοβολίας κατά τις απογευματινές ώρες δημιουργεί ομοιόμορφες θερμοκρασιακές
συνθήκες περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως του υλικού επίστρωσης, καθώς στις 7 μ.μ. οι τιμές
της θερμοκρασίας του αέρα διαφοροποιούνται ελάχιστα ανάλογα με το υλικό.

Εικόνα 4: ∆ιακύμανση της επιφανειακής θερμοκρασίας όλων των υλικών στην οδό Μετ/σεως στον
ήλιο (με συνεχόμενη γραμμή) και στη σκιά (με διακεκομμένη γραμμή) για 3 ημέρες.
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Το εύρος των τιμών της θερμοκρασίας αέρα και επιφάνειας που καταγράφηκαν στις περιοχές
μελέτης είναι:

5.



Στα ηλιασμένα υλικά της οδού Μεταμορφώσεως η θερμοκρασία αέρα κατά την
περίοδο των μετρήσεων κυμαίνεται μεταξύ 24-41 oC. Οι υψηλότερες τιμές
θερμοκρασίας αέρα σημειώθηκαν στο χυτό δάπεδο με αδρανή και το ξύλινο deck
κατά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ οι χαμηλότερες στο γρασίδι και τους κυβόλιθους
κατά τις πρωινές ώρες. Αντίστοιχα, η θερμοκρασία επιφάνειας κυμαίνεται στους 2454 oC. Το υλικό που παρουσιάζει μεγαλύτερες επιφανειακές θερμοκρασίες στον ήλιο
είναι το ξύλινο deck αλλά και το καθιστικό από ξύλο, καθώς είναι τα μόνα υλικά τα
οποία αναπτύσσουν στην επιφάνειά τους θερμοκρασία υψηλότερη των 50 oC. Το
γρασίδι έχει την πιο δροσερή επιφάνεια από όλα τα υλικά.



Στα σκιασμένα υλικά της οδού Μεταμορφώσεως η θερμοκρασία αέρα που
καταγράφηκε είναι μεταξύ από 22-38 oC, δηλαδή 2-3 oC χαμηλότερη από τον ήλιο.
Επιπλέον στη σκιά διαμορφώνονται πιο ομοιόμορφες θερμοκρασιακές συνθήκες. Οι
υψηλότερες τιμές θερμοκρασίας αέρα σημειώθηκαν στο χυτό δάπεδο με αδρανή και
το ξύλινο deck κατά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ οι χαμηλότερες στο χυτό δάπεδο και
το καθιστικό κατά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία επιφάνειας στη σκιά κυμαίνεται
στους 22-42 oC, φτάνει δηλαδή σε αρκετά χαμηλότερες τιμές από ότι στον ήλιο (έως
και 12 oC). Το υλικό που παρουσιάζει μεγαλύτερες επιφανειακές θερμοκρασίες στη
σκιά είναι το ξύλινο deck, ενώ το χυτό με αδρανή, το καθιστικό και το γρασίδι έχουν
χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες.



Στο λιμάνι η θερμοκρασία του αέρα κυμαίνεται μεταξύ 24-38 oC. Οι υψηλότερες τιμές
σημειώθηκαν στο ξύλινο deck κατά τις μεσημεριανές ώρες, ενώ οι χαμηλότερες στο
χυτό δάπεδο και το καθιστικό κατά τις πρωινές ώρες. Η θερμοκρασία επιφάνειας στο
λιμάνι κυμαίνεται στους 27-54 oC, δηλαδή σε παραπλήσια επίπεδα με τα υλικά της
οδού Μεταμορφώσεως. Το υλικό που παρουσιάζει μεγαλύτερες επιφανειακές
θερμοκρασίες είναι το ξύλινο deck, ενώ στο χυτό δάπεδο, το χυτό με αδρανή, το
ξύλινο deck και το γρασίδι καταγράφηκαν οι χαμηλότερες επιφανειακές θερμοκρασίες.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

5.1. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ∆ΥΟ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
Στην εικόνα 5α.-στ. αναπαριστούνται οι μέσες τιμές θερμοκρασίας αέρα και επιφάνειας για
κάθε υλικό στον ήλιο στις δύο περιοχές μελέτης, αλλά και στα σκιασμένα υλικά στην οδό
Μεταμορφώσεως. Όσον αφορά τη θερμοκρασία αέρα παρατηρούμε ότι στην οδό
Μεταμορφώσεως τα ηλιασμένα υλικά έχουν ελαφρώς υψηλότερη μέση θερμοκρασία από τα
αντίστοιχα στο λιμάνι, κατά 1-2 oC. Ένα κοινό στοιχείο μεταξύ των δύο περιοχών είναι το
γεγονός ότι και στις δύο το χυτό δάπεδο με αδρανή και το χυτό δάπεδο στον ήλιο
παρουσιάζουν την υψηλότερη μέση θερμοκρασία αέρα. Επιπλέον το δάπεδο από
κυβόλιθους και στα δύο μέρη σημειώνει σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος σε
σύγκριση με τα υπόλοιπα, κοινά υλικά.
Αν και στη βιβλιογραφία τονίζεται έντονα η χρήση των ψυχρών υλικών στους ανοιχτούς
χώρους, θεωρώντας ότι συμβάλλουν στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών θερμικής
άνεσης, λόγω της υψηλής τους ανακλαστικότητας, διαπιστώθηκε ότι το μάρμαρο στον ήλιο
σημειώνει υψηλές θερμοκρασίες στην επιφάνειά του και στις δύο περιοχές. Το γεγονός αυτό
πιθανών οφείλεται στη διάβρωση που έχει υποστεί το συγκεκριμένο δάπεδο με το πέρασμα
του χρόνου.
Επιπροσθέτως, το δάπεδο από ξύλινο deck (στον ήλιο) παρουσιάζει την υψηλότερη μέση
επιφανειακή θερμοκρασία σε σχέση με τα υπόλοιπα υλικά, τόσο στο λιμάνι όσο και στην οδό
Μεταμορφώσεως. Ο λόγος που συμβαίνει αυτό αναλύεται παρακάτω.
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Ένα βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι η σημαντική συμβολή του σκιασμού και της
βλάστησης στους υπαίθριους χώρους, καθώς αποδείχθηκε ότι μειώνει την ατμοσφαιρική
θερμοκρασία έως και 3 oC και την επιφανειακή θερμοκρασία των υλικών έως και 10 oC, όπως
προέκυψε από τη σύγκριση των μετρήσεων που έγιναν σε σκιασμένα και ηλιασμένα υλικά
στην οδό Μεταμορφώσεως.
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Εικόνα 5α.-στ.: Μέσες τιμές θερμοκρασίας αέρα και επιφάνειας για κάθε υλικό στον ήλιο στις δύο
περιοχές μελέτης και στα σκιασμένα υλικά στην οδό Μεταμορφώσεως.

5.2. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Από τις μετρήσεις της προσπίπτουσας και της ανακλώμενης ηλιακής ακτινοβολίας και τον
υπολογισμό των συντελεστών ανακλαστικότητας των υλικών, διαπιστώθηκε ότι τα ηλιασμένα
υλικά στην οδό Μεταμορφώσεως παρουσιάζουν μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με
τα υλικά στο λιμάνι, όπου οι συντελεστές ανακλαστικότητας έχουν παρόμοιες τιμές. Πιθανός
λόγος για αυτήν την ομοιομορφία είναι η παντελής έλλειψη σκιασμού στο λιμάνι, με
αποτέλεσμα τα υλικά να δέχονται άμεση ηλιακή ακτινοβολία και λιγότερο ανακλώμενη
ακτινοβολία. Από την άλλη, στην οδό Μεταμορφώσεως, λόγω της ύπαρξης των γύρω
πολυώροφων κτιρίων και της φύτευσης, η ηλιακή ακτινοβολία που έφτανε στα υλικά ήτανε
τόσο άμεση όσο και ανακλώμενη.

5.3. ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ
Αναλύοντας την ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασίας αέρα και επιφάνειας,
παρατηρήθηκε ότι στο χρονικό διάστημα μεταξύ των μετρήσεων (δηλαδή από την πρωινή
μέχρι τη μεσημεριανή και από τη μεσημεριανή μέχρι την απογευματινή), το κάθε υλικό
συσσωρεύει και αποβάλλει διαφορετικά ποσά θερμότητας. Το γεγονός αυτό τεκμηριώνεται
από τους βαθμούς αύξησης και μείωσης της επιφανειακής του θερμοκρασίας στα διαστήματα
μεταξύ των μετρήσεων και αναπαριστάται στην εικόνα 6α. και β. όπου φαίνεται κατά πόσους
βαθμούς Κελσίου αυξάνεται ή μειώνεται η θερμοκρασία αέρα (με πράσινο) και επιφάνειας (με
γκρι) στο διάστημα μεταξύ των μετρήσεων.
Για το χρονικό διάστημα από τις 9 π.μ. έως τις 3 μ.μ. παρατηρείται αύξηση της θερμοκρασίας
αέρα και επιφανείας σε όλα τα υλικά και για το λόγο αυτό οι τιμές της θερμοκρασιακής
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διαφοράς έχουν θετικό πρόσημο. Για το χρονικό διάστημα από τις 3 μ.μ. έως τις 7 μ.μ.
παρατηρείται μείωση της θερμοκρασίας αέρα και της θερμοκρασίας επιφανείας και για το
λόγο αυτό οι τιμές έχουν αρνητικό πρόσημο.
Το δάπεδο από ξύλινο deck παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς οι μετρήσεις απέδειξαν
ότι έχει παρόμοια θερμική συμπεριφορά στην οδό Μεταμορφώσεως και στο λιμάνι, η οποία
το διαφοροποιεί από τα υπόλοιπα υλικά. Όπως φαίνεται από τα διαγράμματα στις εικόνες
6α. και β. είναι το υλικό με τη μεγαλύτερη αύξηση της επιφανειακής του θερμοκρασίας κατά
τις πρωινές ώρες και με τη μεγαλύτερη μείωση από το μεσημέρι και μετά. Αποβάλλει δηλαδή
μεγαλύτερα ποσά θερμότητας από την επιφάνειά του σε σχέση με τα υπόλοιπα υλικά.
Ο λόγος που το ξύλινο deck ανεβάζει υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες το μεσημέρι είναι ο
χαμηλός συντελεστής ανακλαστικότητάς του (0,26), ο οποίος συμβάλλει στην απορρόφηση
μεγάλων ποσών θερμότητας από την ηλιακή ακτινοβολία. Ωστόσο, το γεγονός ότι αποβάλλει
τα ποσά αυτά σε μικρό χρονικό διάστημα, οφείλεται στον υψηλό συντελεστή εκπομπής,
διαμορφώνοντας έτσι χαμηλές επιφανειακές θερμοκρασίες.

Ο∆ΟΣ
ΜΕΤ/ ΣΕΩΣ

20

α.

15

Θερμοκρασία (o C)

10
5
0
-5

-10
-15
-20

β.

Χυτό (H)

Χυτό με
αδρανή (H)

Ξύλινο deck
(H)

∆Τair_1

∆Τsurf_1

∆Τair_2

∆Τsurf_2

Μάρμαρο
(H)

Καθιστικό
(H)

∆ιάτρ.
Γρασίδι (H)
Κυβόλιθοι (H)

Κυβόλιθοι
(H)

ΛΙΜΑΝΙ

15

Θερμοκρασία (oC)

10
5
0
-5

-10
-15
-20

Χυτό

Χυτό με αδρανή

Ξύλινο deck

Μάρμαρο

Καθιστικό

Κυβόλιθοι

Εικόνα 6α. και β.: Αύξηση και μείωση (κατά μέσο όρο) της θερμοκρασίας αέρα (∆Τair) και
επιφανείας (∆Τsurf) κάθε υλικού στον ήλιο στο μεσοδιάστημα μεταξύ των μετρήσεων κάθε ημέρας
α. στην οδό Μεταμορφώσεως και β. στο λιμάνι Θεσσαλονίκης, όπου ∆Τair_1 = Τair_3μμ - Τair_9πμ,
∆Τair_2 = Τair_7μμ - Τair_3μμ, ∆Τsurf_1 = Τsurf_3μμ - Τsurf_9πμ και ∆Τsurf_2 = Τsurf_7μμ - Τsurf_3μμ.
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5.4. ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ
Τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την ανάλυση των ερωτηματολογίων
αφορούν τον σκιασμό των δύο περιοχών και τις συνθήκες θερμικής άνεσης που
διαμορφώνουν στο περιβάλλον τους. Από τις απαντήσεις των επισκεπτών φαίνεται έντονα η
έλλειψη σκιασμού στην περιοχή του λιμανιού καθώς το μεγαλύτερο ποσοστό των
ερωτηθέντων (44%) χαρακτηρίζει τον σκιασμό ανεπαρκή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Αντιθέτως, στην οδό Μεταμορφώσεως το μεγαλύτερο ποσοστό πιστεύει ότι είναι από μέτριος
έως επαρκής, ενώ μόνο το 6% τον κρίνει ανεπαρκή.
Όσον αφορά τα επίπεδα θερμικής άνεσης κρίνονται πιο ικανοποιητικά στην οδό
Μεταμορφώσεως από ότι στο λιμάνι, καθώς το ποσοστό των ερωτηθέντων που αισθάνεται
ουδέτερα είναι μεγαλύτερο στην οδό Μεταμορφώσεως (17%) σε σχέση με το λιμάνι (6%),
ιδιαίτερα κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες. Ωστόσο, η μείωση της ηλιακής
ακτινοβολίας κατά τις απογευματινές ώρες δημιουργεί παρόμοιες συνθήκες θερμικής άνεσης
στις δύο περιοχές.

5.5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ
Για την εκτίμηση της θερμικής άνεσης επιλέχθηκε να υπολογισθεί ο ∆είκτης Ισχύος
Αποψύξεως (CP) για τον υπολογισμό του οποίου χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές θερμοκρασίας
και ταχύτητας αέρα την κάθε ημέρα και ώρα μέτρησης για το κάθε υλικό. Οι υπολογισμοί
έδειξαν ότι οι 2 περιοχές εντάσσονται στη χείριστη κατηγορία από άποψη ζέστης, καθώς οι
τιμές του δείκτη CP κυμαίνονται κάτω από το όριο 210 που ορίζει την κατηγορία
περιβάλλοντος "πολύ θερμό".
Στα σκιασμένα σημεία της οδού Μεταμορφώσεως, ωστόσο, διαπιστώθηκαν οι ευνοϊκότερες
συνθήκες θερμικής άνεσης. Όσον αφορά τις ηλιασμένες περιοχές, το λιμάνι παρουσιάζει
ελαφρώς ευνοϊκότερες συνθήκες, γεγονός που οφείλεται στον καλύτερο αερισμό της
περιοχής σε σχέση με την οδό Μεταμορφώσεως. Όσον αφορά τα υλικά περισσότερο
επιθυμητές συνθήκες θερμικής άνεσης υπολογίσθηκαν στο γρασίδι και τους κυβόλιθους στην
οδό Μεταμορφώσεως και το ξύλινο deck και τους κυβόλιθους στο λιμάνι, ενώ οι λιγότερο
επιθυμητές στο μάρμαρο στην οδό Μετ/σεως και στο χυτό δάπεδο στο λιμάνι [8],[9],[10][12].

6.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Οι αστικοί υπαίθριοι χώροι έχουν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση των περιβαλλοντικών
και μικροκλιματικών συνθηκών και γενικότερα του κλίματος των πόλεων. Ως βασικό
συμπέρασμα της μελέτης θεωρείται το γεγονός ότι τα υλικά επίστρωσης έχουν μεγάλη
σημασία και βασικό ρόλο στη διαμόρφωση των συνθηκών θερμικής άνεσης στους
υπαίθριους αστικούς χώρους. Παράλληλα, διαπιστώνουμε το ιδιαίτερο ενδιαφέρον που
παρουσιάζει η σκίαση ως μέσο δροσισμού κατά τους θερινούς μήνες. Η μεγάλη συμβολή του
σκιασμού και της βλάστησης αποδείχθηκε ότι μειώνει την ατμοσφαιρική θερμοκρασία έως και
3 oC και την επιφανειακή θερμοκρασία των υλικών έως και 10 oC, όπως προέκυψε από τη
σύγκριση των μετρήσεων που έγιναν σε σκιασμένα και ηλιασμένα υλικά στην οδό
Μεταμορφώσεως. Συνεπώς, η επιλογή των υλικών θα πρέπει να βασίζεται, εκτός από τα
οικονομικά και αισθητικά κριτήρια, και στη θερμική τους συμπεριφορά και τη φιλικότητά τους
προς το περιβάλλον.
Στη βιβλιογραφία τονίζεται έντονα η χρήση των ψυχρών υλικών στους ανοιχτούς δημόσιους
χώρους, θεωρώντας ότι συμβάλλουν στη διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών θερμικής
άνεσης, λόγω της υψηλής τους ανακλαστικότητας. Σύμφωνα με την έρευνα και τις επιτόπιες
μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια της παρούσας εργασίας διαπιστώθηκε ότι
κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η θερμική συμπεριφορά του
δαπέδου από μάρμαρο, το οποίο και στις δύο περιοχές δεν παρουσιάζει τη βέλτιστη θερμική
συμπεριφορά.
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Η διασφάλιση της ποιότητας ζωής στους δημόσιους ανοιχτούς χώρους αποτελεί ζήτημα
υψίστης σημασίας για την αειφόρο ανάπτυξη των ήδη επιβαρυμένων περιβαλλοντικά
αστικών κέντρων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η βιοκλιματική αναβάθμιση της πλατείας Αριστοτέλους
στη Θεσσαλονίκη με συνδυασμό επιστημονικών μετρήσεων του χώρου μελέτης και χρήση
εξειδικευμένων λογισμικών. Αρχικά προσομοιώθηκε η υπάρχουσα κατάσταση του χώρου
της πλατείας, με τα κτίρια και τη βλάστηση που επικρατούν ενώ στη συνέχεια
μοντελοποιήθηκε η περιοχή σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού . Σκοπός
του ερευνητικού έργου είναι η προσομοίωση της πλατείας με τη βοήθεια σύγχρονων
προγραμμάτων σχεδιασμού και η σύγκριση της παρούσας κατάστασης με την
αναβαθμισμένη για χειμώνα και καλοκαίρι κάνοντας χρήση των δεικτών θερμικής άνεσης. Οι
δείκτες
θερμικής άνεσης που χρησιμοποιήθηκαν είναι ο ∆είκτης Προβλεπόμενης Μέσης
Ψήφου (Predicted Mean Vote, PMV) που προβλέπει την μέση απάντηση ενός μεγάλου
δείγματος ατόμων, το Προβλεπόμενο Ποσοστό ∆υσαρεστημένων (Predicted Percentage
Dissatisfied, PPD) που προβλέπει το ποσοστό των ατόμων σε ένα μεγάλο δείγμα οι οποίοι
δεν νιώθουν άνετα σε έναν χώρο, και η Πρότυπη Αποδοτική Θερμοκρασία (Standard
Effective Temperature, SET*).
Λέξεις Κλειδιά: Θερμική άνεση, PMV - PΕΤ - SET, Συνθήκες άνεσης εξωτερικών χώρων,
Μικροκλίμα.
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η Θερμική άνεση και η ενεργειακή απόδοση των πόλεων καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό
από την κλιματολογία του αστικού περιβάλλοντος, η οποία με τη σειρά της επηρεάζεται
αναδραστικά από τη θερμορευστομηχανική του δομημένου περιβάλλοντος και ειδικά από τα
φαινόμενα μεταφοράς στην ατμόσφαιρα [1]. Οι σημαντικότερες παράμετροι που καθορίζουν
τον βαθμό περιβαλλοντικής καταπόνησης καθώς επίσης και τις ενεργειακές απώλειες στην
περίπτωση του δομημένου περιβάλλοντος, είναι η γεωμετρία των κτιρίων – υπαίθριων
χώρων, το ποσοστό βλάστησης, τα υλικά δόμησης και η δυνατότητα αερισμού των αστικών
πλεγμάτων, όπως αυτή προκύπτει από τη θερμορευστομηχανική συμπεριφορά της κείμενης
ατμόσφαιρας σε συνάρτηση με το αστικό ανάγλυφο [2]. Η ανάλυση των χαρακτηριστικών
του κλίματος, όπως η αποτύπωση της θερμοκρασίας, της υγρασίας, του ανέμου, καθώς
επίσης και η επί τόπου μελέτη σκίασης της υπάρχουσας βλάστησης αποτελούν αντικειμενικό
κριτήριο εξέτασης του μικροκλίματος και βασικό παράγοντα ορθολογιστικού πολεοδομικού
σχεδιασμού.

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Κατά τη διάρκεια της έρευνας εξετάστηκαν 28 σημεία με σκοπό την αναλυτική καταγραφή
των κτιριακών όγκων και της υπάρχουσας βλάστησης, στο επίπεδο του ετήσιου σκιασμού. Η
συλλογή δεδομένων έγινε με τη βοήθεια εξειδικευμένου οργάνου με επί τόπου μετρήσεις και
η μοντελοποίηση των στοιχείων με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού (Solar Pathfinder SketchUp) [3]. Η αποτύπωση των μετρήσεων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της
ημέρας, την ώρα που επικρατούσε η λιγότερη κυκλοφοριακή ένταση με αποτέλεσμα την
ακριβή απεικόνιση της μάσκας εμποδίων. Επίσης πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις υγρασίας,
ταχύτητας ανέμου
και θερμοκρασιών με σκοπό την αναλυτική μελέτη και ακριβή
προσομοίωση των χαρακτηριστικών της περιοχής. Τα δεδομένα αναλύθηκαν με τη βοήθεια
λογισμικού (RayMAN) με στόχο την εξαγωγή δεικτών θερμικών άνεσης [4].

3.

ΚΛΙΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Το κλίμα στη περιοχή της Θεσσαλονίκης μπορεί να θεωρηθεί μεσογειακό, με έντονη την
ηπειρωτική επίδραση κατά τις διάφορες εποχές. Η θερμοκρασία παρουσιάζει το μεγαλύτερο
μέσο όρο τιμών τον Ιούλιο και το μικρότερο τον Ιανουάριο, το ετήσιο θερμομετρικό εύρος
βρίσκεται πολύ κοντά στους 20°C, ενώ κατά την ψυχρή εποχή εισβάλλουν απότομα πολύ
ψυχρές αέριες μάζες με αποτέλεσμα να έχουμε παγετό στο υγρό στοιχείο. Η μέση ετήσια
θερμοκρασία του αέρα κυμαίνεται γύρω στους 16°C, η χαμηλότερη μέση θερμοκρασία
(Ιανουάριος) γύρω στους 6°C και η υψηλότερη (Ιούλιος) γύρω στους 26 - 26,50°C. Το ετήσιο
ύψος βροχής κυμαίνεται γύρω στα 500 χιλιοστά (mm). Το χιόνι δεν είναι σπάνιο φαινόμενο.
Ως προς τους ανέμους, είναι διάφοροι κατά εποχές: τον χειμώνα επικρατούν οι βόρειοι, που
έρχονται από την κοιλάδα του Αξιού (Βαρδάρης), και λιγότερο οι δυτικοί, την άνοιξη γίνονται
συχνότεροι οι νοτιοδυτικοί (θαλάσσιες αύρες), το καλοκαίρι δεσπόζουν οι βόρειοι και οι
νοτιοδυτικοί, που οφείλονται οι πρώτοι στο ρεύμα των ετησίων και οι δεύτεροι στη θαλάσσια
αύρα, ενώ τον Σεπτέμβριο ελαττώνονται οι νοτιοδυτικοί και από τον Νοέμβριο κυριαρχούν
πάλι οι βόρειοι και οι δυτικοί.

4.

ΜΟΝΤΕΛΑ ΣΚΙΑΣΗΣ

Ο χώρος της πλατείας αποτελείται αριστερά και δεξιά από ογκώδη κτίρια μεγάλου ύψους τα
οποία σκιάζουν ένα μεγάλο τμήμα του υπαίθριου χώρου κατά τη διάρκεια της ημέρας με
αποτέλεσμα την πτώση των τιμών της θερμοκρασίας στα επιμέρους σημεία. Τα
αποτελέσματα των μοντέλων σκίασης χωρίζονται ανάλογα με την εποχή διότι οι απαιτήσεις
σε ηλιασμό το χειμώνα και σκίαση το καλοκαίρι επηρεάζουν αντίστοιχα τα επίπεδα άνεσης με
αποτέλεσμα τη προσαρμογή των στρατηγικών σχεδιασμού.

10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

963

Πίνακας 1: Ετήσιο ποσοστό σκίασης της πλατείας.

ΜΗΝΑΣ

ΠΟΣΟΣΤΟ %
ΜΗ ΣΚΙΑΖΟΜΕΝΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΜΕΣΗ
ΤΙΜΗ ΗΜΕΡΑΣ ΓΙΑ
ΚΑΘΕ ΜΗΝΑ
KW/m2

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

39,97%

0,71

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

50,23%

1,46

ΜΑΡΤΙΟΣ

58,96%

2,35

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

65,07%

3,19

ΜΑΙΟΣ

67,78%

4,08

ΙΟΥΝΙΟΣ

69,50%

4,93

ΙΟΥΛΙΟΣ

68,40%

4,82

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

65,11%

4,06

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

59,60%

2,84

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

51,72%

1,64

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

42,77%

0,84

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

35,59%

0,54

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ

56,23%
31,46

ΣΥΝΟΛΟ

Εικόνα 1: Μάσκες σκίασης

Εικόνα 2: 21/12 Μοντέλο σκίασης χειμερινής περιόδου
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Εικόνα 3: 21/6 Μοντέλο σκίασης καλοκαιρινής περιόδου
∆ιερευνήθηκε ο τρόπος με τον οποίο πραγματοποιείται η είσοδος της ηλιακής ακτινοβολίας
καθώς επίσης και η αποτύπωση των ηλιακών ανοιγμάτων στην επιφάνεια που μελετάται. Τα
αποτελέσματα των μοντέλων σκίασης τα οποία παρουσιάζονται στο πίνακα 1 αποδεικνύουν
τη διαφορά του φορτίου ενέργειας και το ποσοστό ηλιακής εισόδου που δημιουργείται κατά
τη διάρκεια του έτους στη περιοχή της πλατείας. Παρατηρείται, η μείωση της ευήλιας
περιοχής (εικ.2) και αντίστοιχα η μείωση του ηλιακού φορτίου κατά τη χειμερινή περίοδο ενώ
αντίθετα υπάρχει αύξηση του ηλιακού φορτίου και διεύρυνση του ηλιακού χώρου κατά τη
διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου (εικ.3). Η μελέτη σε πρώτο στάδιο αναλύει τη γεωμετρία
των κτιρίων δημιουργώντας τον ετήσιο χάρτη εισόδου της ηλιακής ακτινοβολίας, το μέσο
ποσοστό σκιασμένης περιοχής καθώς επίσης και το ετήσιο φορτίο ενέργειας που προσπίπτει
στην επιφάνεια μελέτης. Γίνεται αντιληπτό πως οι απαιτήσεις σε ηλιασμό το χειμώνα και
σκίαση το καλοκαίρι επηρεάζουν αντίστοιχα τα επίπεδα άνεσης με αποτέλεσμα τη
προσαρμογή των στρατηγικών σχεδιασμού. Η εξέταση του μικροκλίματος ξεκινώντας από
την ετήσια ενεργειακή κατανομή, τη βλάστηση στο χώρο και καταλήγοντας στα επίπεδα
θερμικής άνεσης αποτελεί ισχυρό εργαλείο σχεδιασμού που στόχο έχει τη καθοριστική
παρέμβαση του μελετητή στο χώρο. Σημαντικό στοιχείο επίσης αποτελεί το υλικό
κατασκευής της πλατείας που στο μεγαλύτερο ποσοστό αποτελείται από γρανίτη με
συνέπεια τη μεγάλη πυκνότητα του υλικού, η οποία δουλεύει σε συνάρτηση με το μεγάλο
εμβαδό κάλυψης ως μια μεγάλη αποθήκη θερμότητας το καλοκαίρι και ως μια αποθήκη
ψύξης το χειμώνα [5]. Σκοπός της χάραξης του χώρου σύμφωνα με την ηλιακή γεωμετρία
είναι δημιουργία δεδομένων με στόχο την αποτελεσματική παρέμβαση στο χώρο και τη
ποιοτική αναβάθμιση της πλατείας.

5.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΝΕΜΟΥ

Ο άνεμος αποτελεί καθοριστικό στοιχείο στην επίδραση των μικροκλιματικών συνθηκών μιας
περιοχής καθώς επίσης διαμορφώνει σημαντικά το επίπεδο θερμικής άνεσης του χώρου είτε
εσωτερικά μέσα στο χώρο ενός κτιρίου είτε εξωτερικά σε υπαίθριο περιβάλλον [6]. Η
μοντελοποίηση της ταχύτητας και της διεύθυνσης του ανέμου στο χώρο της πλατείας
Αριστοτέλους πραγματοποιήθηκε με ταχύτητες ανέμου 3 m/s για το μέσο όρο τιμών καθώς
επίσης και 7,5 m/s που αποτελεί το μέσο όρο μέγιστων τιμών. Τα μοντέλα εξετάστηκαν για
τη περίοδο του καλοκαιριού 1 Ιουνίου – 31 Αυγούστου και για τη περίοδο του χειμώνα 1
∆εκεμβρίου – 28 Φεβρουαρίου.
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Εικόνα 5: Πίεση B.Ανέμου

Σημαντικό στοιχείο στη καταγραφή των χαρακτηριστικών της πλατείας αποτελεί η δυναμική
κίνηση του ανέμου και της πίεσης που ασκείται στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό τμήμα
της περιοχής που εξετάζεται. Η ανάλυση του ανέμου αποσκοπεί στη γραφική απεικόνιση
(εικ. 4, 5) των σημείων εκείνων που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες ανάμεσα στα εμπόδια
που υπάρχουν στο χώρο, καθώς επίσης και στα κρυφά σημεία όπου ο άνεμος παραμένει
στάσιμος.
Η κίνηση του ανέμου αποτελεί βασικό παράγοντα στη δημιουργία συνθηκών θερμικής
άνεσης, αφού χρησιμοποιείται ως μέσο αποσυμφόρησης όταν επικρατούν υψηλές
εξωτερικές θερμοκρασίες κατά τη καλοκαιρινή περίοδο, ενώ αντίστοιχα αποτελεί
επιβαρυντικό παράγοντα κατά τη διάρκεια του χειμώνα με αποτέλεσμα την ανάγκη για
εκτροπή από τα σημεία ανάπαυσης και αναμονής. Η γραφική κατανομή των ταχυτήτων
όπως αυτή παρουσιάζεται στις εικόνες 4 και 5 είναι σημαντικό στοιχείο που ενισχύει τον
τρόπο με τον οποίο θα βελτιωθεί η συμπεριφορά της πλατείας. Αντίστοιχα η πίεση που
ασκείται επάνω στα κτίρια καθώς και η υποπίεση σε συγκεκριμένα σημεία του χώρου της
πλατείας δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για τη δημιουργία φυσικών και τεχνικών
συστημάτων ελκυσμού στους χώρους ανάπαυσης και αναμονής με στόχο τη θερμική
ισορροπία των ανθρώπων.

6. ΒΛΑΣΤΗΣΗ
Πραγματοποιήθηκε η μοντελοποίηση της
ετήσιας
μάσκας
εμποδίων
της
βλάστησης, που λαμβάνει χώρα στη
πλατεία Αριστοτέλους. Έγινε καταγραφή
και μοντελοποίηση των δέντρων στο
χώρο
μελέτης με αντικείμενο τη
συμπεριφορά των στοιχείων κατά την
εναλλαγή των εποχών καθώς επίσης και
κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τα δέντρα
που κατά κύριο λόγο καταγράφηκαν είναι
αειθαλή, νεραντζιές και κοκοφοίνικες. Το
μέσο ύψος των νεραντζιών συναντάται
στα 6 περίπου μέτρα και το μέσο ύψος
των φοινίκων στα 9-12 μέτρα [6].

Εικόνα 6: Στοιχεία βλάστησης στο περιβάλλοντα χώρο μελέτης
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Πίνακας 2: Μήκος σκιάς ανάλογα με τα στοιχεία βλάστησης.
Μήνας - Ώρα
21 ∆εκεμβρίου - 09:00
21 ∆εκεμβρίου - 12:30
21 ∆εκεμβρίου - 15:00
21 Ιουνίου - 09:00
21 Ιουνίου - 12:30
21 Ιουνίου - 15:00
21 Ιουνίου - 18:00

Είδος
δέντρου
Νεραντζιά
Νεραντζιά
Νεραντζιά
Νεραντζιά
Νεραντζιά
Νεραντζιά
Νεραντζιά

Ύψος
δέντρου
5.569 m
5.569 m
5.569 m
5.569 m
5.569 m
5.569 m
5.569 m

Μήκος
σκιάς
30.864 m
11.481 m
18.898 m
6.644 m
1.834 m
5.305 m
15.469 m

Πίνακας 3: Μήκος σκιάς ανάλογα με τα στοιχεία βλάστησης.
Μήνας - Ώρα
∆εκέμβριος - 09:00
∆εκέμβριος - 12:30
∆εκέμβριος - 15:00
21 Ιουνίου - 09:00
21 Ιουνίου - 12:30
21 Ιουνίου - 15:00
21 Ιουνίου - 18:00

7.

Είδος
δέντρου
Φοίνικας
Φοίνικας
Φοίνικας
Φοίνικας
Φοίνικας
Φοίνικας
Φοίνικας

Ύψος
δέντρου
11.735 m
11.735 m
11.735 m
11.735 m
11.735 m
11.735 m
11.735 m

Μήκος σκιάς
66.386
25.864
39.669
14.959
7.253
11.300
33.529

m
m
m
m
m
m
m

∆ΕΙΚΤΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ

Η προσομοίωση και η αξιολόγηση των θερμικών δεικτών της περιοχής που μελετάται
(Πλατεία Αριστοτέλους) αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο καθορισμού των χαρακτηριστικών που
επηρεάζουν τις συνθήκες άνεσης. Το λογισμικό RAYMAN αξιολογεί της συνθήκες άνεσης
στο χώρο μελέτης αναλύει τα δεδομένα εισαγωγής και ενημερώνει το χρήστη για τους
θερμικούς δείκτες που επικρατούν στο σημείο αναφοράς [4,6]. Οι δείκτες που εξετάζονται
είναι o PET ο οποίος εξετάζει το ανθρώπινο ενεργειακό ισοζύγιο [4], ο PMV ο οποίος
αποτελεί τη μέση ψήφο ενός συνόλου ανθρώπων που εκφράζουν την αντίδραση τους για τη
θερμική αίσθηση κάτω από διαφορετικές συνθήκες περιβάλλοντος, σε μια κλίμακα που
κυμαίνεται από το -3 μέχρι το +3 [7], και ο SET ο οποίος παρέχει μια λογική βάση για τη
μέτρηση της ισοδυναμίας οποιουδήποτε συνδυασμού περιβαλλοντικών παραγόντων, ειδών
ένδυσης και μεταβολικού ρυθμού [7].
Η μελέτη βασίζεται στη δημιουργία δύο βασικών σεναρίων τα οποία έχουν ως αντικείμενο
μελέτης το επίπεδο θερμικής άνεσης στο χώρο της Πλατείας Αριστοτέλους. Το πρώτο
σενάριο αξιολογεί την υπάρχουσα κατάσταση ενώ στο δεύτερο σενάριο γίνεται μια
προσπάθεια βελτίωσης των συνθηκών που υπάρχουν με τη προσθήκη στοιχείων βλάστησης
στο χώρο. Τα παραπάνω μοντέλα εξετάζονται σε συγκεκριμένες κλιματικές συνθήκες, σε
πρώτη φάση προσομοιώνονται στη χειμερινή περίοδο 1 ∆εκεμβρίου έως 28 Φεβρουαρίου,
και σε δεύτερη φάση στη θερινή περίοδο από 1 Ιουνίου έως 31 Αυγούστου. Τα στοιχεία που
εισάγονται είναι α) θερμοκρασία β) υγρασία γ) ταχύτητα του ανέμου δ) δεδομένα
δραστηριότητας και ρουχισμού. Ο παράγοντας της θερμοκρασίας εξετάζεται σε δύο
φάσεις 1) στο σύνολο μέγιστων μέσων τιμών και 2) στο σύνολο μέσων τιμών, με αυτό τον
τρόπο μπορεί να αξιολογηθεί ένα δυσμενές σενάριο ενώ στη δεύτερη περίπτωση μπορεί να
μελετηθεί ένα πιο ήπιο.
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Πίνακας 3: Επεξήγηση δεικτών θερμικής άνεσης.
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…………
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…………
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13
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……….
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……………….
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-0.5
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……….
comfortable

……………….
no thermal stress

0.5
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……….
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………………..
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……….
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…………
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………………..
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3.5

41
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…………
very hot

………………..
extreme heat stress

Μοντελοποίηση 1ου σεναρίου, με βλάστηση και πράσινο στη
παρούσα κατάσταση, στη θερινή και χειμερινή περίοδο με
εισαγωγή δεδομένων σε πρώτη φάση για αξιολόγηση ήπιων
συνθηκών (μέσες τιμές θερμοκρασίας) και σε δεύτερη
ανάλυση με το μέσο όρο μέγιστων τιμών .
Σημεία εξέτασης δεικτών θερμικής άνεσης. Τοπικό σημείο Β
στο νότιο δυτικό τμήμα της πλατεία Αριστοτέλους σε
απόσταση από τα γειτονικά κτίρια 50 μέτρων. Τοπικό σημείο
εξέτασης Α κεντρικό σημείο της πλατείας σε απόσταση από τα
γειτονικά κτίρια 15 – 20 μέτρων.
Εικόνα 7: Μοντέλα προσομοίωσης
Μοντελοποίηση 2ου σεναρίου, με βλάστηση και πράσινο στη
κατάσταση της θερινής και χειμερινής περιόδου με εισαγωγή
δεδομένων σε πρώτη φάση για αξιολόγηση ήπιων συνθηκών
(μέσες τιμές θερμοκρασίας) και σε δεύτερη ανάλυση με το
μέσο όρο μέγιστων τιμών.

Εικόνα 8: Σημεία εξέτασης θερμικών

Εικόνα 9: Μοντέλα προσομοίωσης δεικτών
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αναλύοντας τα συνολικά αποτελέσματα παρατηρείται η σημαντική πτώση των δεικτών
θερμικής άνεσης. Η επέμβαση - αναβάθμιση στον εξωτερικό χώρο κρίνεται αποτελεσματική
κατά τη διάρκεια των θερινών μηνών ενώ κατά τη περίοδο των χειμερινών μηνών υπάρχει
μια επιβάρυνση λόγω των στοιχείων σκίασης στα επιμέρους ‘’ηλιακά παράθυρα’’ καθώς
επίσης και λόγω (σε μικρότερο βαθμό) της εξατμισοδιαπνοής που συντελείται από τους
βιολογικούς μηχανισμούς των φυτών. Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ο ουσιαστικός ρόλος
που καταλαμβάνει το κομμάτι εκείνο της βιοκλιματικής μελέτης και κατασκευής, στη
περιβαλλοντική διαμόρφωση ανοιχτών χώρων και κατ’ επέκταση στη βελτίωση των δεικτών
θερμικής άνεσης. Η χρήση σχεδιαστικών στρατηγικών στην ανάπλαση υπαίθριων χώρων
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι στα πλαίσια της εφαρμογής των οικολογικών και
βιοκλιματικών αρχών με στόχο την ευρύτερη αναβάθμιση στη ποιότητα ζωής των πολιτών.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η μελέτη αφορά στην διερεύνηση των παραμέτρων που επηρεάζουν τις συνθήκες θερμικής
άνεσης σε υπαίθριους χώρους και ειδικά σε αστικές χαράδρες. Με χρήση ειδικού
υπολογιστικού προγράμματος πραγματοποιείται παραμετρική ανάλυση, ώστε να εξεταστεί ο
βαθμός επίδρασης των βασικότερων παραγόντων στις συνθήκες θερμικής άνεσης, καθώς
και ο συσχετισμός και οι συνθήκες αλληλεπίδρασης μεταξύ τους. Επιπλέον, εξετάζονται οι
συνθήκες θερμικής άνεσης που επικρατούν σε δρόμους δύο περιοχών με διαφορετικά
χαρακτηριστικά ως προς την πυκνότητα δόμησης, τη γεωμετρία των δρόμων και τα υλικά,
χρησιμοποιώντας δεδομένα από πειραματικές μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις δύο
περιοχές. Τα αποτελέσματα της μελέτης θερμικής άνεσης συγκρίνονται με τα αποτελέσματα
θερμικής ανάλυσης και μελέτης ηλιασμού/σκιασμού, καθώς και με τα αποτελέσματα των
πειραματικών μετρήσεων.
Λέξεις Κλειδιά: Θερμική άνεση, αστικό μικροκλίμα, αστικές χαράδρες
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1.

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μελέτη της θερμικής άνεσης σε υπαίθριους χώρους σχετίζεται με τη χρήση των υπαίθριων
χώρων, τις δραστηριότητες και τη συμπεριφορά των ανθρώπων που χρησιμοποιούν τους
χώρους αυτούς αλλά παράλληλα συνδέεται και με θέματα υγείας. Oι μικροκλιματικές
παράμετροι επηρεάζουν σημαντικά τις συνθήκες άνεσης των ανθρώπων στους υπαίθριους
χώρους και επομένως και τη χρήση των χώρων αυτών. Οι περιβαλλοντικές και ατομικές
παράμετροι που επηρεάζουν τις συνθήκες θερμικής άνεσης σε υπαίθριους χώρους είναι
εξαιρετικά πολύπλοκες και ευμετάβλητες, γεγονός που δυσχεραίνει την επιστημονική μελέτη
του θέματος αυτού. Κατά συνέπεια η έρευνα που έχει διεξαχθεί στον τομέα αυτό και οι
μεθοδολογίες εκτίμησης της άνεσης υπολείπονται σημαντικά σε σχέση με τη μελέτη της
θερμικής άνεσης σε κλειστούς χώρους. Τα τελευταία χρόνια βεβαίως, έχει ενταθεί το
ενδιαφέρον των μελετητών προς αυτή την κατεύθυνση με αποτέλεσμα την παραγωγή
σημαντικής γνώσης καθώς και νέων εργαλείων διερεύνησης και αξιολόγησης του θερμικού
περιβάλλοντος σε υπαίθριους χώρους.
Η έρευνα σχετικά με τη θερμική άνεση σε υπαίθριους χώρους μπορεί να οργανωθεί σε τρείς
γενικές κατηγορίες: α) η τροποποίηση του μικροκλίματος σε ημιυπαίθριους χώρους ή
εξωτερικούς χώρους που έχουν τροποποιηθεί με στόχο να μετριαστούν οι επιπτώσεις του
εξωτερικού περιβάλλοντος π.χ εξωτερικοί χώροι που περιλαμβάνουν κατασκευές όπως
ανεμοφράκτες, υπόστεγα, χώροι υπαίθριων σταδίων κλπ, β) η σχέση κλίματος και τουρισμού
[1] και γ) η θερμική άνεση των πεζών [2], [3].
Η θερμική άνεση στους υπαίθριους χώρους επηρεάζεται από μετεωρολογικούς παράγοντες
και από ατομικούς παράγοντες. Συμβατικά, η θερμική άνεση επιτυγχάνεται όταν η παραγωγή
θερμότητας από τον ανθρώπινο οργανισμό ισούται με την ανταλλαγή θερμότητας με το
περιβάλλον, με σκοπό τη διατήρηση σταθερής θερμοκρασίας σώματος στους 37°C,
υποδεικνύοντας ένα πολύ περιορισμένο εύρος ευνοϊκών μικροκλιματικών παραμέτρων. Οι
άνθρωποι, όμως, μπορούν να βελτιώσουν τις συνθήκες άνεσής τους με διάφορους τρόπους,
όπως μεταβάλλοντας το ρουχισμό, τη δραστηριότητα κ.α.
Επιπλέον, ψυχολογικοί παράγοντες και μηχανισμοί βοηθούν τους ανθρώπους στην καλύτερη
προσαρμογή τους στο περιβάλλον. Η συστηματική διαφορά που έχει παρατηρηθεί μεταξύ
των θεωρητικών μοντέλων και των πραγματικών συνθηκών άνεσης, φαίνεται να υποδηλώνει
ότι οι άνθρωποι προσαρμόζονται μερικώς στο χώρο, και ότι οι ψυχολογικοί παράγοντες
παίζουν σημαντικότερο ρόλο στους υπαίθριους χώρους απ΄ ό,τι στο εσωτερικό περιβάλλον
[3],[4],[5]. Ο ρόλος της ψυχολογικών παραγόντων καθώς και της φυσικής και φυσιολογικής
προσαρμοστικότητας έχει αποτελέσει αντικείμενο έρευνας στο παρελθόν [3], [6], [7], [8], [9].
Η ακτινοβολία μαζί με τη θερμοκρασία αέρα έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στη θερμική
άνεση καθώς η ακτινοβολία που φτάνει στην επιφάνεια του ανθρώπινου σώματος
ενεργοποιεί τα ίδια αισθητήρια όργανα όπως και η θερμοκρασία του αέρα. Ο όρος Mean
Radiant Temperature (ΜRT) περιγράφει το μέσο όρο όλων των τιμών ακτινοβολίας που
εκπέμπουν τα σώματα γύρω μας. Οι παράγοντες που καθορίζουν την μέση θερμοκρασία
ακτινοβολίας σε εξωτερικούς χώρους είναι η θερμοκρασία των κατακόρυφων και οριζόντιων
επιφανειών και η απορροφούμενη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι σαφής λοιπόν η σημασία του
ηλιασμού/ σκιασμού των επιφανειών στη διαμόρφωση της μέσης θερμοκρασίας ακτινοβολίας
η οποία επηρεάζει καθοριστικά την αίσθηση θερμικής άνεσης.
Οι κλιματικές παράμετροι όμως αλληλοεπηρεάζονται, όπως για παράδειγμα στην περίπτωση
χαμηλών ταχυτήτων αέρα, η μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας είναι περίπου εξίσου σημαντική
με την θερμοκρασία του αέρα. Σε συνθήκες υψηλών ταχυτήτων αέρα όμως, η θερμοκρασία
του αέρα είναι περισσότερο σημαντική από τη μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας επειδή
κυριαρχεί η ανταλλαγή θερμότητας με αγωγή. [10]
Έχει υποστηριχθεί ότι η μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας έχει τη μεγαλύτερη επίδραση σε
βασικούς θερμοφυσιολογικούς δείκτες όπως οι δείκτες PET (Physiologically Equivalent
Temperature) και PMV (Predicted Mean Vote) [8], [11]. Ο δείκτης ΡΕΤ εκφράζει τη
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θερμοκρασία αέρα στην οποία το ενεργειακό ισοζύγιο για συγκεκριμένες τυπικές εσωτερικές
συνθήκες (χωρίς κίνηση αέρα και ηλιακή ακτινοβολία) εξισορροπείται με την ίδια μέση
θερμοκρασία δέρματος και ρυθμό εφίδρωσης όπως υπολογίστηκε για τις πραγματικές
εξωτερικές συνθήκες [10]. Για τον υπολογισμό του δείκτη ΡΕΤ απαιτούνται όλοι οι
μετεωρολογικοί παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν το ανθρώπινο ενεργειακό ισοζύγιο:
θερμοκρασία αέρα, ταχύτητα αέρα, πίεση υδρατμών και μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας του
περιβάλλοντος. Οι παράγοντες αυτοί μπορούν είτε να μετρηθούν πειραματικά είτε να
υπολογισθούν μέσω μαθηματικών μοντέλων. Το πλεονέκτημα του δείκτη ΡΕΤ είναι ότι
εκφράζεται σε οC, μονάδα εύκολα αντιληπτή, και είναι εύκολα κατανοητός διότι αντιστοιχεί σε
συνθήκες εσωτερικού χώρου με τις οποίες υπάρχει μεγαλύτερη εξοικείωση ως προς τις
συνθήκες θερμικής άνεσης [12], [13]. Για τον υπολογισμό δεικτών θερμικής άνεσης σε αστικά
περιβάλλοντα, έχουν αναπτυχθεί ειδικά υπολογιστικά εργαλεία, ένα από τα οποία είναι το
εργαλείο Rayman, το οποίο υπολογίζει την μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας και τους δείκτες
PMV και PET και χρησιμοποιείται στην παρούσα μελέτη.
Η επίδραση της γεωμετρίας των δρόμων και των συνθηκών ηλιασμού στη θερμική άνεση με
χρήση του δείκτη PET, της Mrt και του ρυθμού εφίδρωσης έχει εξεταστεί από μελέτες στο
παρελθόν [12],[13],[14],[15]. Σε σχέση με την πυκνότητα δόμησης, διαπιστώνεται ότι η
επίδραση του σκιασμού είναι πιο σημαντική από την αύξηση της απορροφούμενης
ακτινοβολίας λόγω πολλαπλών ανακλάσεων και ότι η μείωση των ανακλάσεων επηρεάζει
την αστική θερμοκρασία περισσότερο σε επίπεδο μεσοκλίμακας και όχι στη μικροκλίμακα του
δρόμου [16]. Αυτή η διαπίστωση σχετίζεται με την παρατήρηση ότι στη μικροκλίμακα είναι
περισσότερο σημαντική η αστική γεωμετρία από τις θερμικές ιδιότητες των υλικών [17].

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

Με χρήση του ειδικού υπολογιστικού προγράμματος Rayman v1.2. πραγματοποιείται
παραμετρική ανάλυση, ώστε να εξεταστεί ο βαθμός επίδρασης των βασικότερων
παραγόντων στις συνθήκες θερμικής άνεσης. Το βασικό πρόβλημα στον υπολογισμό των
ροών ακτινοβολίας στο αστικό περιβάλλον, είναι η ποσοτικοποίηση του σκιασμού της άμεσης
και διάχυτης ακτινοβολίας από τα κτίρια. Το υπολογιστικό εργαλείο Rayman, είναι κατάλληλο
για τον υπολογισμό των ροών ακτινοβολίας στο αστικό περιβάλλον διότι δίνει τη δυνατότητα
καθορισμού του ορίζοντα με ακρίβεια ακόμα και για εξαιρετικά πολύπλοκα αστικά
περιβάλλοντα. Το εργαλείο υπολογίζει τη μέση θερμοκρασία ακτινοβολίας ΤMrt , η οποία
απαιτείται για τον υπολογισμό του θερμικού ισοζυγίου του ατόμου και την αξιολόγηση του
θερμικού περιβάλλοντος.
Το εργαλείο απαιτεί βασικά μετεωρολογικά δεδομένα ( θερμοκρασία αέρα, σχετική υγρασία
και ταχύτητα ανέμου). Υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων ολικής ηλιακής
ακτινοβολίας και μέσης θερμοκρασίας ακτινοβολίας. Εάν τα δύο αυτά δεδομένα δεν
εισαχθούν, τότε υπολογίζονται από το πρόγραμμα. Τέλος, εισάγονται ατομικά στοιχεία
καθώς και στοιχεία που εκφράζουν το ρουχισμό ( clo) και τη δραστηριότητα ( W). Επίσης,
υπάρχει η δυνατότητα λεπτομερούς σχεδιασμού της τοπογραφίας της περιοχής εισάγοντας
τοπογραφικά δεδομένα σε ειδικό χάρτη. Το πρόγραμμα υπολογίζει τη μέση θερμοκρασία
ακτινοβολίας Tmrt (oC) που απαιτείται για την εκτίμηση των συνθηκών θερμικής άνεσης
μέσω δεικτών, όπως ο δείκτης PET.
Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για το μήνα Ιούλιο, για άτομο ανδρικού φύλου 35
ετών. Ο βαθμός ρουχισμού ορίστηκε με την τιμή 0.9 clo, και η ένταση της δραστηριότητας
80W.Τα κλιματικά δεδομένα βασίστηκαν στις τυπικές τιμές που απαντώνται κατά την
περίοδο για την οποία πραγματοποιήθηκαν οι προσομοιώσεις. Όσον αφορά στην ταχύτητα
του ανέμου, εξετάστηκαν οι τιμές 0.5 m/sec, 1m/sec, και 3.5 m/sec, οι οποίες αντιστοιχούν σε
τιμές οι οποίες καταγράφηκαν στις επί τόπου μετρήσεις, και ταυτόχρονα καλύπτουν ένα
λογικό φάσμα ταχυτήτων ώστε να διερευνηθεί η επίδραση του ανέμου. Η τιμή
ανακλαστικότητας της οριζόντιας επιφάνειας των δρόμων ορίστηκε στην τιμή 0,3.
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Μελετήθηκαν επίσης εναλλακτικές
επίστρωσης του δρόμου (0.1).

περιπτώσεις

μικρότερης

ανακλαστικότητας

της

Χρησιμοποιήθηκαν τα εξής μοντέλα δρόμων:


Μοντέλα δρόμων κατά τον άξονα Β-Ν, Α-∆ και υπό γωνία 45ο με διεύθυνση Β∆-ΝΑ
και ΒΑ-Ν∆. Οι διαστάσεις των μοντέλων διαφοροποιούνται ώστε να προκύψουν
αναλογίες υ/π 0.6, 0.8, 1.0, 1.3, 2.0 και 3.0 (Eικ.1).



Μοντέλα δρόμων κατά τον άξονα Α-∆ και Β-Ν με αναλογία υ/π 0.6, 1.0 και 1.3 και με
φύτευση δέντρων στις εκατέρωθεν πλευρές του δρόμου ύψους 7 μέτρων, ύψους
κορμού 3μέτρων και διαμέτρου φυλλώματος 3 και 5 μέτρων (Eικ.2).



Μοντέλο δρόμου με πλήρως στεγασμένο δρόμο (Eικ.3).

Εικόνα 1: Τα μοντέλα δρόμων με αναλογίες υ/π 0.6, 0.8, 1.0 και 1.3

Εικόνα 2: Μοντέλα μελέτης- δρόμοι με
φύτευση δέντρων

Εικόνα 3: Μοντέλα μελέτης – στεγασμένος
δρόμος

Η ανάλυση κατέληξε στην παραγωγή διαγραμμάτων που απεικονίζουν τις τιμές Tmrt και του
δείκτη PET. Τα αποτελέσματα στη συνέχεια συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα μελέτης
σκιασμού και θερμικής ανάλυσης.
Επίσης, εξετάστηκαν οι συνθήκες θερμικής άνεσης σε τρεις δρόμους που βρίσκονται σε δύο
περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά ως προς την πυκνότητα δόμησης, τη γεωμετρία των
δρόμων και τα υλικά (Εικ.4). Η πρώτη περιοχή αποτελεί παραδοσιακό οικισμό στις Κυκλάδες
με βασικά χαρακτηριστικά τη μεγάλη πυκνότητα δόμησης, τη μεγάλη αναλογία ύψους
κτιρίων/ πλάτος δρόμων, τον οφιοειδή σχηματισμό δρόμων, τη χρήση πέτρας στις οριζόντιες
επιφάνειες και την ύπαρξη στεγασμένων τμημάτων δρόμων. Η δεύτερη περιοχή είναι τμήμα
νεόδμητου οικισμού στην ίδια περιοχή με σαφώς μικρότερη πυκνότητα δόμησης,
ευθύγραμμους δρόμους, και εφαρμογή ασφάλτου και τσιμέντου. Βασικά χαρακτηριστικά του
κλίματος αποτελούν η έντονη ηλιοφάνεια και οι σφοδρότατοι βόρειοι – βορειοανατολικοί
άνεμοι. Υπολογίστηκαν οι τιμές PET για το κέντρο δύο δρόμων στον παραδοσιακό οικισμό (
δρόμοι δ1, δ3) και για τα πεζοδρόμια και το κέντρο ενός δρόμου ( ∆1) στη νεόδμητη περιοχή.
Στις δύο περιοχές πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις θερμοκρασίας αέρα,
θερμοκρασίας επιφανειών και ταχύτητας ανέμου. Οι ταχύτητες ανέμου που καταγράφηκαν
στον παραδοσιακό οικισμό ήταν γενικά μικρότερες από αυτές στο νεόδμητο. Οι υπολογισμοί
θερμικής άνεσης πραγματοποιήθηκαν για δύο ημέρες του Ιουλίου, για τις οποίες
καταγράφηκαν διαφορετικές ταχύτητες ανέμου. Οι ταχύτητες που καταγράφηκαν εισήχθησαν
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ως δεδομένο στο υπολογιστικό εργαλείο. Ως τιμή albedo της οριζόντιας επιφάνειας των
δρόμων εισήχθηκε η τιμή 0.3 για τους δρόμους δ1, δ3 και 0.2 για το δρόμο ∆1.
Τα αποτελέσματα στη συνέχεια συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα των πειραματικών
μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν στις δύο περιοχές.

Εικόνα 4: Τομές και μοντέλα των δρόμων που εξετάστηκαν στη νεόδμητη περιοχή ( ∆1) και στον
παραδοσιακό οικισμό ( δ1 και δ3)

3.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

3.1. ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ- ΣΧΕΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΤΙΡΙΩΝ/ ΠΛΑΤΟΣ ∆ΡΟΜΟΥ
Από τα αποτελέσματα των υπολογισμών γίνεται καταρχήν φανερό ότι η θερμική αίσθηση
εξαρτάται και επηρεάζεται κυρίως από τις συνθήκες ηλιασμού/σκιασμού. Η διαφορά ανάμεσα
σε ένα σκιασμένο σημείο και ένα σημείο το οποίο ηλιάζεται αντιστοιχεί σε διαφορά της τάξης
των 10οC του δείκτη PET, η οποία είναι εξαιρετικά σημαντική για τη θερμική αίσθηση.
Σύμφωνα με τα διαγράμματα απεικόνισης του δείκτη ΡΕΤ στο κέντρο του δρόμου (Εικ.5), οι
δρόμοι κατά τον άξονα Α-∆ παρουσιάζουν τα περισσότερο δυσμενή χαρακτηριστικά όσον
αφορά στις συνθήκες θερμικής άνεσης για όλες τις περιπτώσεις αναλογιών υ/π (από 0.6 εως
∆ρόμος Α-∆

ο

ΡΕΤ C

∆ρόμος Β-Ν

ΡΕΤ οC

40

40

35

35

30

30

25

25

20

20

15
9:00

10:00

3

12:00

2

14:00

1.3

16:00

1

0.8

18:00

0.6

20:00

15
9:00

10:00

3

12:00

2

14:00

1.3

16:00

1

0.8

18:00

20:00

0.6

Εικόνα 5: Τιμές δείκτη ΡΕΤ για δρόμους Α-∆ και Β-Ν με διαφορετικές αναλογίες υ/π δρόμου

και 3.0). Στους δρόμους Α-∆ με αναλογίες υ/π από 0.6-2.0 οι τιμές του δείκτη ΡΕΤ δεν
κινούνται σε επίπεδα θερμικής άνεσης για το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας. Για να
επιτευχθούν ικανοποιητικά επίπεδα θερμικής άνεσης, θα πρέπει η τιμή υ/π να είναι
τουλάχιστον 3. Αντίθετα, για δρόμους στον άξονα Β-Ν όλες οι αναλογίες υ/π, εκτός της
αναλογίας 0.6, εξασφαλίζουν ικανοποιητικά επίπεδα θερμικής άνεσης για τις περισσότερες
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ώρες της ημέρας. Για τους διαγώνιους δρόμους επικρατεί ενδιάμεση κατάσταση ως προς την
επίδραση της αναλογίας υ/π.
∆ιαπιστώνεται επίσης ότι όλοι οι δρόμοι, εκτός του δρόμου Α-∆, παρουσιάζουν ακριβώς τις
ίδιες συνθήκες θερμικής άνεσης για αναλογίες υ/π 0.6. Το γεγονός αυτό οφείλεται ασφαλώς
στα μικρά ποσοστά σκιασμού του δρόμου για όλες τις περιπτώσεις. Όπως είναι
αναμενόμενο, η περίπτωση αναλογίας υ/π 3 δημιουργεί τις καλύτερες συνθήκες. Λόγω του
σκιασμού, στους δρόμους Β-Ν και στους δύο διαγώνιους δρόμους επικρατεί αίσθηση άνεσης
σχεδόν καθ΄όλη τη διάρκεια της ημέρας. Οι συνθήκες θερμικής άνεσης που εξασφαλίζονται
με στεγασμένο δρόμο είναι οι βέλτιστες όλων των περιπτώσεων και είναι εξαιρετικές, καθώς
οι τιμές ΡΕΤ κυμαίνονται μεταξύ 23,7 και 29οC.

3.2. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΩΝ ∆ΕΝΤΡΩΝ
∆ιαπιστώνεται ότι η φύτευση έχει περισσότερο θετική επίδραση στη θερμική αίσθηση σε
δρόμους κατά τον άξονα Α-∆. Η μείωση του δείκτη ΡΕΤ είναι εξαιρετικά σημαντική για την
πλευρά του δρόμου με νότιο προσανατολισμό. Μάλιστα, εφαρμόζοντας φύτευση δέντρων
μεγάλης διαμέτρου και σε μικρές μεταξύ τους αποστάσεις σε δρόμους Α-∆, επιτυγχάνονται
συνθήκες θερμικής άνεσης παρόμοιες με αυτές της περίπτωσης στεγασμένου δρόμου (Εικ.
6). Σε δρόμους Β-Ν λόγω του γεγονότος ότι οι συνθήκες θερμικής άνεσης κυμαίνονται σε
ικανοποιητικά επίπεδα ακόμη και χωρίς φύτευση, η εφαρμογή φύτευσης έχει μεν θετικά
αποτελέσματα αλλά όχι τόσο εντυπωσιακά όσο στην περίπτωση του δρόμου Α-∆ (Εικ.7).
Α-∆ βόρεια Y/Π:1.0

PET oC

Α-∆ νότια Υ/Π:1.0

o

PET C

40

40

38

38

36

36

34

34

32

32

30

30

28

28

26

26

24

24
22

22

20

20
9:00

10:00

12:00

χωρίς δέντρα

14:00

16:00

18:00

20:00

με δέντρα

9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

χωρίς δέντρα
με δέντρα d:5.0

με δέντρα d:3.0
στεγασμένος δρόμος

Εικόνα 6: Τιμές δείκτη ΡΕΤ για τα απέναντι πεζοδρόμια δρόμου Α-∆ με και χωρίς δέντρα και η περίπτωση
του στεγασμένου δρόμου.
PET oC

Β-Ν ανατολική Υ/Π:1.0

PET oC

40

40

38

38

36

36

34

34

32

32

30

30

28

28

26

26

24

24

22

Β-Ν δυτική Υ/Π:1.0

22

20
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

χωρίς δέντρα

με δέντρα d:3.0

με δέντρα d:5.0

20
9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

χωρίς δέντρα
με δέντρα d:5.0

με δέντρα d:3.0
στεγασμένος δρόμος

Εικόνα 7: Τιμές δείκτη ΡΕΤ για τη για τα απέναντι πεζοδρόμια δρόμου Β-Ν με και χωρίς δέντρα και η περίπτωση
του στεγασμένου δρόμου.

10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

977

3.3. ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ
Η επίδραση της ανακλαστικότητας της οριζόντιας επιφάνειας στην θερμική αίσθηση είναι
υπαρκτή αλλά γενικά δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Συγκρίνοντας εναλλακτικές περιπτώσεις
ανακλαστικότητας της επίστρωσης του δρόμου 0.1 και 0.3, οι οποίες αποτελούν ρεαλιστικές
τιμές, παρατηρούμε πολύ μικρή επίδραση στην τιμή του δείκτη ΡΕΤ για την περίπτωση
δρόμου υψηλής αναλογίας υ/π 3. Για την περίπτωση αναλογίας υ/π 0.8 η επίδραση είναι
μεγαλύτερη, της τάξης των 2.5οC και έχει μεγαλύτερη διάρκεια λόγω της μεγαλύτερης
διάρκειας ηλιασμού της επιφάνειας (Εικ. 8). Συνεπώς η επίδραση της ανακλαστικότητας της
οριζόντιας επιφάνειας είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με την επίδραση των γεωμετρικών
χαρακτηριστικών του δρόμου και είναι εντονότερη σε δρόμους με μικρή αναλογία υ/π.

3.4. ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΑΝΕΜΟΥ
Η επίδραση της ταχύτητας του ανέμου στην θερμική αίσθηση είναι σημαντική και αποτελεί το
δεύτερο σημαντικότερο παράγοντα για την θερμική αίσθηση μετά τις συνθήκες ηλιασμού/
σκιασμού. Η αύξηση της ταχύτητας του ανέμου στο εσωτερικό του δρόμου από 1m/sec σε 2
m/sec συνεπάγεται μείωση του δείκτη ΡΕΤ κατά 3.5οC για τις ώρες ηλιασμού, ενώ η μείωση
είναι αρκετά μικρότερη σε συνθήκες σκιασμού (Εικ. 8). Η αύξηση της ταχύτητας του ανέμου
από 1m/sec σε 3.5 m/sec συνεπάγεται μείωση του δείκτη ΡΕΤ κατά 6οC για τις ώρες
ηλιασμού, ενώ η μείωση είναι αρκετά μικρότερη σε συνθήκες σκιασμού.
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Εικόνα 8: Τιμές δείκτη ΡΕΤ για δρόμους Α-∆ με διαφορετικές τιμές ανακλαστικότητας επίστρωσης ( αριστερά )
και διαφορετικές τιμές ταχύτητας ανέμου ( δεξιά)

3.5. ΘΕΡΜΙΚΗ ΑΝΕΣΗ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕ∆ΙΟΥ
Κατά τη σύγκριση των δρόμων στις δύο περιοχές μελέτης για δύο ημέρες με διαφορετικές
συνθήκες ταχύτητας ανέμου διαπιστώθηκε ότι οι συνθήκες θερμικής άνεσης στο κέντρο του
δρόμου ∆1 στη Χώρα είναι πολύ δυσμενέστερες από τις αντίστοιχες στο κέντρο των δρόμων
του παραδοσιακού οικισμού (κατά περίπου 6οC του δείκτη ΡΕΤ) για μεγάλο μέρος της
ημέρας. Συμπεραίνεται λοιπόν ότι παρά τις χαμηλότερες ταχύτητες αέρα στον παραδοσιακό
οικισμό οι συνθήκες θερμικής άνεσης είναι καλύτερες λόγω του αυξημένου σκιασμού. Κατά
τις ώρες που όλα τα συγκρινόμενα σημεία σκιάζονται οι συνθήκες στη Χώρα είναι ελαφρώς
καλύτερες, κατά περίπου 2οC του δείκτη ΡΕΤ, λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας ανέμου.
Επίσης, κατά τις ώρες που τα σημεία του παραδοσιακού οικισμού δέχονται άμεση ηλιακή
ακτινοβολία οι συνθήκες στη Χώρα είναι καλύτερες, κατά περίπου 2-4οC του δείκτη ΡΕΤ και
πάλι λόγω της μεγαλύτερης ταχύτητας ανέμου. Εξετάζοντας τις μέσες τιμές του δείκτη ΡΕΤ
όλων των σημείων που μελετήθηκαν διαπιστώνεται ότι η μέση τιμή του δείκτη ΡΕΤ έχει
υψηλότερη τιμή στο κέντρο του δρόμου ∆1 και για τις δύο μέρες που ερευνήθηκαν. Η
διαφορά της τιμής αυτής από τα υπόλοιπα σημεία είναι μεγαλύτερη στην περίπτωση της
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χαμηλής ταχύτητας ανέμου απ’ ό,τι στην περίπτωση της υψηλής ταχύτητας ανέμου. Εξάγεται
λοιπόν το συμπέρασμα ότι παρά τις χαμηλότερες ταχύτητες αέρα στον παραδοσιακό οικισμό
οι συνθήκες θερμικής άνεσης σε αυτόν είναι καλύτερες από αυτές στο κέντρο των δρόμων
στη Χώρα και ότι σε συνθήκες χαμηλής ταχύτητας ανέμου οι συνθήκες στον παραδοσιακό
οικισμό είναι καλύτερες από αυτές στη Χώρα με μεγαλύτερη διαφορά. Εξετάζοντας τις
συνθήκες στα δύο πεζοδρόμια του δρόμου στη Χώρα διαπιστώνεται ότι οι συνθήκες σε αυτά
είναι σαφώς καλύτερες σε σχέση με το κέντρο του δρόμου, λόγω του αυξημένου σκιασμού.
Tο Β∆ πεζοδρόμιο του δρόμου στη Χώρα παρουσιάζει τη χαμηλότερη μέση τιμή του δείκτη
PEΤ, ακολουθούν οι δύο δρόμοι στον παραδοσιακό οικισμό. Προφανώς, οι καλύτερες
συνθήκες του Β∆ πεζοδρομίου οφείλονται στον αυξημένο σκιασμό λόγω προσανατολισμού
και λόγω της θέσης του ατόμου που βρίσκεται πολύ κοντά στα κτίρια. Όσον αφορά στο ΝΑ
πεζοδρόμιο συμπεραίνουμε ότι παρά την υψηλότερη ταχύτητα ανέμου στη Χώρα, οι δρόμοι
του παραδοσιακού οικισμού παρουσιάζουν καλύτερες συνθήκες θερμικής άνεσης από το ΝΑ
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Εικόνα. 9: Τιμές δείκτη PET για τους δρόμους δ1, δ3 και τα πεζοδρόμια του ∆1 για υψηλές ταχύτητες ανέμου
(αριστερά) και χαμηλές ταχύτητες ανέμου (δεξιά).

πεζοδρόμιο.
Κατά τη σύγκριση των συνθηκών θερμικής άνεσης στο δρόμο ∆1 στη Χώρα σε δύο ημέρες
με μέσες ταχύτητες ανέμου στο εσωτερικό του δρόμου 0.4 και 1.8m/sec, διαπιστώθηκε ότι η
παραπάνω διαφορά στην ταχύτητα του ανέμου συνεπάγεται διαφορά 6.5oC του δείκτη ΡΕΤ
σε συνθήκες άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας και 1.5οC σε συνθήκες σκιασμού. Κατά τη
σύγκριση των συνθηκών θερμικής άνεσης στο δρόμο δ1 στον παραδοσιακό οικισμό σε δύο
ημέρες με μέσες ταχύτητες ανέμου στο εσωτερικό του δρόμου 0.2 και 0.7m/sec,
διαπιστώθηκε ότι η παραπάνω διαφορά στην ταχύτητα του ανέμου συνεπάγεται διαφορά
4oC του δείκτη ΡΕΤ σε συνθήκες άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας και 1οC σε συνθήκες
σκιασμού (Εικ. 9).
Για να γίνει συνολική αποτίμηση των συνθηκών θερμικής άνεσης στους υπό εξέταση
δρόμους, θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και ο παράγοντας της διεύθυνσης του ανέμου, η οποία
επηρεάζει την ταχύτητα και κατ΄ επέκταση τις συνθήκες θερμικής άνεσης. Με δεδομένο ότι οι
επικρατούντες άνεμοι κατά τη θερινή περίοδο είναι βόρειοι, ενισχύεται ακόμη περισσότερο η
άποψη ότι οι δρόμοι κατά τον άξονα Β-Ν εξασφαλίζουν πολύ καλύτερες συνθήκες θερμικής
άνεσης κατά τη θερινή περίοδο. Βεβαίως θα πρέπει να συνεκτιμηθεί το γεγονός ότι και κατά
τη χειμερινή περίοδο οι επικρατούντες άνεμοι είναι βόρειοι.
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Η μελέτη θερμικής άνεσης για τη θερινή περίοδο κατέδειξε ότι η θερμική άνεση επηρεάζεται
κυρίως από την έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία και συνεπώς η επίδραση της γεωμετρίας και
του προσανατολισμού των δρόμων είναι μεγάλη. Οι δρόμοι στο κέντρο του άξονα Α-∆
παρουσιάζουν τα δυσμενέστερα χαρακτηριστικά για όλες τις αναλογίες υ/π ( εως 3.0) και η
αύξηση του λόγου υ/π δεν βελτιώνει την αίσθηση θερμικής άνεσης. Για αναλογίες υ/π από
0.6 εως 2.0 οι τιμές του δείκτη ΡΕΤ είναι εκτός της ζώνης θερμικής άνεσης για τις
περισσότερες ώρες της ημέρας. Το συμπέρασμα αυτό είναι σε συμφωνία με τα
αποτελέσματα της μελέτης ηλιασμού σύμφωνα με την οποία τα ποσοστά σκιασμού στην
οριζόντια επιφάνεια δρόμων Α-∆ είναι παρόμοια για αναλογίες υ/π εως και 2.0. Τα ποσοστά
αυξάνουν για αναλογία υ/π πάνω από 3,0 η οποία όμως επιδρά αρνητικά στον ηλιασμό/
σκιασμό των όψεων των κτιρίων [18].
Η σύγκριση όλων των προσανατολισμών δείχνει ότι οι βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης
εξασφαλίζονται στον στεγασμένο δρόμο ακολουθούμενες από το βόρεια προσανατολισμένο
πεζοδρόμιο σε δρόμους Α-∆. Οι επόμενες καλύτερες συνθήκες απαντώνται σε δρόμους στον
άξονα Β-Ν, στους οποίους όλες οι αναλογίες υ/π, εκτός της αναλογίας 0.6, εξασφαλίζουν
ικανοποιητικά επίπεδα θερμικής άνεσης για τις περισσότερες ώρες της ημέρας. Οι αναλογίες
2.0 και 3.0 σε δρόμους Β-Ν εξασφαλίζουν παρόμοιες συνθήκες θερμικής άνεσης με τους
διαγώνιους δρόμους. Αυτό συμφωνεί με τη μελέτη σκιασμού σύμφωνα με την οποία τα
ποσοστά σκιασμού στους δρόμους Β-Ν είναι καλύτερα από αυτά στους δρόμους Α-∆, τόσο
το χειμώνα όσο και το καλοκαίρι. Σύμφωνα με τη μελέτη θερμικής ανάλυσης, όταν οι
επικρατούντες άνεμοι είναι βόρειοι, η θερμοκρασία αέρα και η θερμοκρασία της οριζόντιας
επιφάνειας είναι καλύτερη σε δρόμους Β-Ν. Συμπερασματικά, οι δρόμοι στον άξονα Β-Ν
εξασφαλίζουν καλύτερες συνθήκες όσον αφορά τη θερμική άνεση και τη θερμοκρασία της
οριζόντιας επιφάνειας, η οποία επηρεάζει το φαινόμενο της αστικής θερμικής νησίδας. Οι
δρόμοι στον άξονα Α-∆ εξασφαλίζουν καλύτερες θερμοκρασίες κατακόρυφων επιφανειών, οι
οποίες επηρεάζουν σημαντικά την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Επιπρόσθετα, κατά
τη θερινή περίοδο σε διαγώνιους δρόμους με υψηλό λόγο υ/π ( 3,0) τα ποσοστά σκιασμού
είναι παρόμοια με αυτά σε δρόμους Β-Ν, γεγονός που συμφωνεί με τη μελέτη θερμικής
ανάλυσης. Σε συμφωνία με τα παραπάνω είναι και άλλες μελέτες, κατά τις οποίες η
απόκλιση από τον άξονα Α-∆ στον αστικό σχεδιασμό είναι συχνά επιθυμητή [19], [20].
Σχετικά με την επίδραση των δέντρων, είναι σαφές ότι αυτή είναι εντονότερη σε δρόμους Α-∆
και ειδικά στην πλευρά του δρόμου με νότιο προσανατολισμό. Τα συμπεράσματα αυτά
συμφωνούν με τη μελέτη σκιασμού, κατά την οποία ο σκιασμός των δέντρων σε δρόμους Α∆ είναι εντονότερος απ’ ότι σε δρόμους Β-Ν. Η επίδραση του ανέμου στη θερμική άνεση κατά
τη θερινή περίοδο διαπιστώνεται ότι είναι ο δεύτερος σημαντικότερος παράγοντας μετά τον
σκιασμό. Το συμπέρασμα αυτό συμφωνεί με τη μελέτη θερμικής ανάλυσης σύμφωνα με την
οποία κατά την ιεράρχηση των παραγόντων η διεύθυνση και ταχύτητα του ανέμου σε σχέση
με τον προσανατολισμό του δρόμου έχουν τη μεγαλύτερη επίδραση στις μικροκλιματικές
συνθήκες των δρόμων.
Η επίδραση της ανακλαστικότητας της οριζόντιας επιφάνειας στη θερμική αίσθηση
διαπιστώθηκε πως είναι μικρή, ενώ η σημασία της είναι μεγαλύτερη σε δρόμους με μικρή
αναλογία υ/π. Η θερμική ανάλυση επίσης κατέδειξε ότι η αύξηση της ανακλαστικότητας έχει
τη μικρότερη επίδραση στο μικροκλίμα. Το γεγονός αυτό σχετίζεται με τη διαπίστωση ότι στη
μικροκλίμακα, η αστική γεωμετρία είναι πολύ περισσότερο σημαντική από την επίδραση της
ανακλαστικότητας [17], [21]. Οι συνθήκες θερμικής άνεσης στον παραδοσιακό οικισμό
διαπιστώθηκε ότι είναι σαφώς καλύτερες, παρά τις χαμηλότερες ταχύτητες ανέμου, κυρίως
λόγω του αυξημένου σκιασμού. Αυτό είναι σε συμφωνία με πειραματικές μετρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή κατά τη θερινή περίοδο, σύμφωνα με τις οποίες στον
παραδοσιακό οικισμό διαπιστώθηκαν χαμηλότερες θερμοκρασίες αέρα και επιφανειών σε
σχέση με τη νεόδμητη περιοχή όπως και χαμηλότερες θερμοκρασίες στο δρόμο σε σχέση με
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος κατά τις πρωινές ώρες (φαινόμενο όασης).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στόχος της εργασίας αυτής είναι η μελέτη των μικροκλιματικών συνθηκών σε διαφορετικά
σημεία μιας παραποτάμιας περιοχής του ∆ήμου Ξάνθης ως και η διερεύνηση της θερμικής
αίσθησης του χρήστη του χώρου, με στόχο την πρόταση μιας εναλλακτικής διαμόρφωσης
του τοπίου, βασισμένη σε βιοκλιματικά κριτήρια.
Για τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε επιτόπια καταγραφή της θερμοκρασίας και της
υγρασίας για διάστημα τριάντα ημερών στις αρχές της άνοιξης του έτους 2014. Τα στοιχεία
αυτά συγκρίθηκαν με εκείνα τα στοιχεία του μετεωρολογικού σταθμού του ∆ημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Θράκης, με σκοπό την επιβεβαίωση της ορθότητας των αποτελεσμάτων. Για
τις μετρήσεις χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο φορητό όργανο μέτρησης και καταγραφής
μετεωρολογικών παραμέτρων. Η επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε με το
βιομετεωρολογικό λογισμικό RayMan pro 2.1. Το μοντέλο έτρεξε κατά τις ημέρες ισημερίας:
23 Σεπτεμβρίου, 21 Μαρτίου, 21 ∆εκεμβρίου και 21 Ιουνίου. Η ώρα που επιλέχθηκε είναι
12:30, περίοδος της ημέρας που ο ήλιος βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της τροχιάς του. Τα
τέσσερα χρονικά σημεία του έτους, επιλέχθηκαν με βάση το στοιχείο πως είναι τα πιο
χαρακτηριστικά χρονικά σημεία των τεσσάρων εποχών.
Ο προς διαμόρφωση χώρος εκτείνεται σε μήκος περίπου 2,50 km επί της όχθης του
ποταμού Κόσυνθου και καλύπτει έκταση περίπου 154 στρεμμάτων. Η έκταση βρίσκεται σε
μικρή απόσταση από κατοικημένη περιοχή και ανάμεσα στην πόλη της Ξάνθης και την
Πανεπιστημιούπολη του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Αποτελεί πρώην
σκουπιδότοπο που έχει καθαριστεί και περιφραχθεί, με διάθεση από το ∆ήμο της πόλης να
διαμορφωθεί σε χώρο αναψυχής.
Τα πρώτα αποτελέσματα του μοντέλου αφορούσαν την υφιστάμενη κατάσταση ενώ στη
συνέχεια πραγματοποιήθηκε η ίδια διαδικασία για την πρόταση διαμόρφωσης, μια που
κρίθηκε σκόπιμη η μελέτη διαμόρφωσης βασισμένη στην καλύτερη θερμική αίσθηση του
ανθρώπου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Με τον τρόπο αυτό διαπιστώθηκε η βελτίωση
στις συνθήκες άνεσης των χρηστών μέσω του μοντέλου.
Το σενάριο διαμόρφωσης της παραποτάμιας περιοχής σε χώρο αναψυχής, προέκυψε από
βιοκλιματικά κριτήρια που συνέβαλλαν στη βελτίωση της θερμικής άνεσης στο χώρο, ενώ η
απόδοσή τους πραγματοποιήθηκε μέσω του λογισμικού Rayman pro 2.1.
Λέξεις Κλειδιά: διαμόρφωση, βιοκλιματικό, μοντέλο, δείκτες, RayMan.
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ύπαρξη αστικών χώρων πρασίνου εντός του αστικού ιστού επηρεάζει θετικά όλους τους
τομείς της αστικής διαβίωσης. Η αναβάθμιση του αστικού τοπίου μέσω της ανάκτησης των
χώρων πρασίνου είναι μία ιδέα που γεννήθηκε εξαιτίας της υπερσυγκέντρωσης των
ανθρώπων στα αστικά κέντρα και της συρρίκνωσης των δημόσιων χώρων.

2.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η περιοχή που μελετήθηκε εκτείνεται σε μήκος 2,50 km επί της όχθης του ποταμού
Κόσυνθου και καλύπτει έκταση 154 στρεμμάτων. Ο ∆ήμος καθάρισε το έδαφος και θέλει να
γίνει χώρος αναψυχής. Η περιοχή καλύπτεται από φυτική γη με μικρή περιεκτικότητα σε
άμμο και χαμηλή βλάστηση. Σε όλο το βάθος της έκτασης, δεν υπάρχουν καθόλου
υπολείμματα οποιασδήποτε μορφής απορριμμάτων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν
στραγγίσματα ή παραγωγή βιοαερίου.
Η παρούσα εργασία διεξήχθη στα πλαίσια εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής.
Πραγματοποιήθηκε για τέσσερα διαφορετικά σημεία της έκτασης, όπου έγιναν οι επί τόπου
μετρήσεις και ελέγχθηκαν οι συνθήκες άνεσης των επισκεπτών του χώρου πριν και μετά τη
διαμόρφωσή του σε χώρο αναψυχής.
Τα τέσσερα σημεία φαίνονται στην παρακάτω εικόνα (είκ.1(α),(β)).

(α)

(β)
Εικόνα 1(α),(β): Τα τέσσερα σημεία που ελέγχθηκαν στην εργασία.
Το σύνολο της πρότασης διαμόρφωσης σε χώρο αναψυχής περιλαμβάνει χώρους
στάθμευσης αυτοκινήτων, ποδηλατόδρομο και πεζόδρομο με τα απαραίτητα καθιστικά,
περίπτερο πληροφόρησης και αναψυκτήριο, ένα μικρό υπαίθριο θέατρο, μια μικρή λίμνη
καθώς και τους χώρους πρασίνου με αειθαλή, φυλλοβόλα, καλλωπιστικά φυτά και γκαζόν.
Ενδεικτικό τμήμα της διαμόρφωσης περιλαμβάνεται στην εικόνα 2.

Εικόνα 2: Τμήμα πρότασης διαμόρφωσης χώρου.
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3.1. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ
ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΕΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΕΩΣ

ΤΗΝ

∆ΙΕΞΑΓΩΓΗ

ΤΩΝ

Συγκεντρώθηκαν οι απαραίτητες πληροφορίες, όπως ο τοπογραφικός χάρτης και το οδικό
δίκτυο πρόσβασης στο χώρο, της συσχέτισης της έκτασης με την γύρω περιοχή και της
απόφασης οριοθέτησης της κοίτης του ποταμού Κόσυνθου στην περιοχή που εξετάζουμε. Με
βάση τα δεδομένα αυτά σχεδιάστηκε η πρόταση διαμόρφωσης του χώρου σύμφωνα με
βιοκλιματικά κριτήρια ώστε να χρησιμοποιηθεί ως χώρος αναψυχής [1]. Η πρόταση
διαμόρφωσης σε χώρο αναψυχής, οδήγησε στον προσδιορισμό των θέσεων για την
διεξαγωγή των επί τόπου μετρήσεων, εξαιτίας της σημαντικότητας των σημείων αυτών ως
προς τη χρήση τους, όπως προέκυψαν από το νέο σχεδιασμό του χώρου. Οι μετρήσεις είχαν
ως σκοπό την επαλήθευση των μετεωρολογικών δεδομένων προηγούμενων ετών του
μετεωρολογικού σταθμού του ∆.Π.Θ.. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν τα επιστημονικά
όργανα τα οποία θα χρησιμοποιούνταν για τη λήψη των δεδομένων [2].

3.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΣΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
Τα σημεία μέτρησης επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο, ώστε να ταυτίζονται με εκείνα που είχαν
προκύψει από τη βιοκλιματική πρόταση. Τα σημεία αυτά επιλέχθηκαν με διαφορετικές
χρήσεις, με σκοπό την κάλυψη της περιοχής. (είκ.1(α),(β))

4.

ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα όργανα που επιλέχτηκαν για τις μετρήσεις με στόχο την απεικόνιση του μικροκλίματος
του προς διαμόρφωση χώρου αναψυχής είναι:
1. Θερμόμετρο
2. Υγρασιόμετρο

Τα όργανα που πραγματοποιούσαν τις μετρήσεις ήταν συνδεδεμένα με ψηφιακό μετρητή
χειρός της εταιρείας Kimo instruments και το μοντέλο του είναι το HD 200 (εικ.3(α),(β),(γ)).

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 3(α),(β),(γ): Ψηφιακός μετρητής HD 200 της εταιρείας Kimo instruments.

5.

ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ
ΤΑ ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΩΝ ΕΤΩΝ ΤΟΥ
ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΟΥ ∆.Π.Θ.

Η καταγραφή των μετεωρολογικών δεδομένων της θερμοκρασίας και υγρασίας, έγινε στα
τέσσερα σημεία της εικόνας 1. Έγινε για τρεις χρονικές στιγμές της κάθε μέρας, στις 12:30,
15:30 και 18:30, ώστε να υπάρχει ένα σύνολο μετρήσεων από το μεσημέρι έως και αργά το
απόγευμα. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για τριάντα μέρες, από τις 18 Μαρτίου έως και
τις 16 Απριλίου. Οι μετρήσεις που έγιναν στις 12:30 κατά τη διάρκεια των τριάντα ημερών,
ήταν και οι πιο χρήσιμες, μια που το μοντέλο εξήγαγε αποτελέσματα για την ώρα αυτή,
οπότε και η σύγκριση με τα παλαιότερα μετεωρολογικά δεδομένα έγιναν επίσης για την ώρα
αυτή.
Ο κυριότερος λόγος που επιλέχθηκε η χρονική αυτή στιγμή της ημέρας, είναι ότι ο ήλιος κατά
τη διάρκεια και των τεσσάρων εποχών για τις οποίες μελετήθηκε το μοντέλο, είναι στο
ψηλότερο σημείο της τροχιάς του, αλλά και επειδή για τη χρονική αυτή στιγμή υπήρχαν
μετεωρολογικά δεδομένα για όλες τις ημέρες.
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Μετά την ολοκλήρωση των μετρήσεων δημιουργήθηκαν πίνακες όπου τοποθετήθηκαν οι
τιμές για τη θερμοκρασία και την υγρασία αντίστοιχα που επικρατούσαν στις 12:30, για τα
έτη 2012, 2013 και του μέσου όρου των ετών αυτών, που πάρθηκαν από δεδομένα του
μετεωρολογικού σταθμού Κιμμερίων του ∆.Π.Θ., καθώς και τα μετεωρολογικά δεδομένα για
το 2014 που προέκυψαν από τις επί τόπου μετρήσεις.
Τα μετεωρολογικά αυτά δεδομένα συγκρίθηκαν μεταξύ τους μέσω διαγραμμάτων και
ιστογραμμάτων ώστε να καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως ο μέσος όρος των τιμών της
θερμοκρασίας και της υγρασίας για τα έτη 2012 και 2013, είναι σχετικά κοντά στις τιμές που
πήραμε με τις επί τόπου μετρήσεις το 2014. Για το λόγο αυτό οι μέσοι όροι των τιμών των
ετών 2012 και 2013, χρησιμοποιούνται για την έκδοση αποτελεσμάτων του μοντέλου.
Για πέντε από τις τριάντα ημέρες των μετρήσεων, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο για να μας
δώσει αποτελέσματα για τις τιμές των θερμικών δεικτών PMV, PET, SET και UTCI, που
αφορούν τα τέσσερα σημεία μετρήσεων για την υφιστάμενη κατάσταση [3]. Οι τιμές των
δεικτών που παίρνουμε είναι υψηλές, εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών που
επικρατούσαν για την εποχή, την περίοδο των επί τόπου μετρήσεων. Τα αποτελέσματα αυτά
συγκρίνοντάς τα με τις επί τόπου μετρήσεις του δείκτη WBGT στα τέσσερα σημεία
μετρήσεων για τις πέντε μέρες που επιλέχθηκαν, μας οδηγούν στο συμπέρασμα πως οι τιμές
του WBGT αυξομειώνονται ανάλογα με τις τιμές των τεσσάρων θερμικών δεικτών που μας
δίνει το μοντέλο .
Με τον τρόπο αυτό επαληθεύεται η σωστή λειτουργία του μοντέλου και των αποτελεσμάτων
του.

6.

ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ RAYMAN PRO 2.1 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
ΣΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΑΝ

To μοντέλο RayMan pro 2.1, υπολογίζει τις ατμοσφαιρικές ενεργειακές ροές στο ανθρώπινο
σώμα, που προκαλούνται από τη δράση της ηλιακής και της γήινης ακτινοβολίας. Το μοντέλο
αυτό, είναι κατάλληλο για εφαρμογές τόσο στις αστικές περιοχές, οι οποίες χαρακτηρίζονται
από μια πολυπλοκότητα στους αστικούς σχεδιασμούς, όσο και σε άλλα περιβάλλοντα μικρής
κλίμακας, όπως είναι πάρκα, άλση, παιδικές χαρές, πλατείες και γενικότερα χώρους
αναψυχής, όπως η προς εξέταση έκταση της εργασίας αυτής. Το άμεσο αποτέλεσμα της
εφαρμογής του μοντέλου RayMan εκφράζεται με τη μέση θερμοκρασία της ακτινοβολίας,
ενός μεγέθους που είναι απαραίτητο για την εκτίμηση του θερμικού ισοζυγίου του ανθρώπου
και η οποία ορίζεται, για έναν άνθρωπο με καθορισμένη σωματική στάση και ενδυμασία, ως
η αντίστοιχη μέση θερμοκρασία μέλανος σώματος, στο οποίο θα είχαμε τις ίδιες απώλειες
και οφέλη ακτινοβολίας κάτω από όμοιες πραγματικές συνθήκες [4]. Στο λογισμικό του
μοντέλου λαμβάνεται υπόψη και το γεωγραφικό μήκος και πλάτος της περιοχής μελέτης [5].
Το ισοζύγιο ακτινοβολίας, με τη σειρά του, αποτελεί το βασικό στοιχείο για την εκτίμηση του
θερμικού κλίματος διαβίωσης του ανθρώπου, το οποίο ως γνωστό μπορεί να εκφραστεί στη
συνέχεια, μέσα από σειρά θερμικών δεικτών, όπως η Predicted Mean Vote (PMV), η
Physiological Equivalent Temperature (PET) η Standard Effective Temperature (SET) και η
Universal Thermal Climate Index (UTCI) [6].
Άλλο στοιχείο που επηρεάζει το μοντέλο είναι και η ύπαρξη δέντρων. Οπότε η διαμόρφωση,
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τα αποτελέσματα που προκύπτουν.

7.

ΣΕΝΑΡΙΟ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ

Το σενάριο της πρότασης διαμόρφωσης που απεικονίζεται στην εικόνα 2, προέκυψε μετά
από εναλλακτικές παραπλήσιες εκδοχές διαμόρφωσης του συνόλου της έκτασης, αλλά
δίνοντας και ιδιαίτερη έμφαση στα σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. Τα
αποτελέσματα του μοντέλου υπόδειξαν την καλύτερη πρόταση διαμόρφωσης ως προς τις
συνθήκες άνεσης των χρηστών, μέσα από την σύγκριση των τιμών των δεικτών θερμικής
άνεσης για την κάθε εναλλακτική πρόταση.
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ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

8.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ
Στο κεφάλαιο αυτό, αναλύονται τα αποτελέσματα του μοντέλου για τα τέσσερα σημεία της
διαμόρφωσης που έγιναν οι επί τόπου μετρήσεις και για τέσσερις διαφορετικές περιόδους
του έτους. Αναλύονται τα αποτελέσματα για την υφιστάμενη κατάσταση κάθε σημείου αλλά
και για την πρόταση διαμόρφωσης.

8.1.1ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 21η ΜΑΡΤΙΟΥ
Το πρώτο χρονικό σημείο ήταν η ισημερία της άνοιξης και για τα τέσσερα σημεία της
διαμορφωμένης έκτασης. Στη συνέχεια παραθέτονται τα αποτελέσματα του μοντέλου πρώτα
για την υφιστάμενη κατάσταση και κατόπιν για την πρόταση διαμόρφωσης. Στην εικόνα 4
φαίνεται το περιβάλλον του βιομετεωρολογικού λογισμικού RayMan pro 2.1 με τα
μετεωρολογικά και άλλα δεδομένα για την 21η Μαρτίου.

Εικόνα 4: Το περιβάλλον του βιομετεωρολογικού λογισμικού RayMan pro 2.1.

8.1.1.1ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΜΑΡΤΙΟΥ
Ακολουθούν οι εικόνες των αποτελεσμάτων για την υφιστάμενη κατάσταση που αφορούν τα
στοιχεία (data table) (εικ.5) όπως προκύπτουν από το λογισμικό για τα σημεία 1,2 και 4. Από
τους πίνακες αυτούς μπορεί να γίνει και ο έλεγχος ορθότητας των δεδομένων που
χρησιμοποιήθηκαν, ώστε να βγάλουμε συμπεράσματα.

Εικόνα 5: Πίνακας στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης σημείων 1,2 και 4 για την 21η Μαρτίου
∆ιαπιστώθηκε πως η ύπαρξη δέντρων γύρω από την περιοχή μετρήσεων επηρεάζει τα
αποτελέσματα των στοιχείων που παίρνουμε από το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε. Τα
τρία σημεία 1, 2 και 4 όπου έγιναν μετρήσεις, είχαν κοινά αποτελέσματα , λόγω της παντελής
έλλειψης δέντρων στα σημεία αυτά. Αντίθετα, γύρω από το σημείο 3 επειδή υφίστανται 28
δέντρα τα αποτελέσματα διαφοροποιούνται.
Στη συνέχεια έχουμε την εικόνα που αφορά τα στοιχεία για το σημείο 3 (data table) (εικ.6).
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Εικόνα 6: Πίνακας στοιχείων υφιστάμενης κατάστασης σημείου 3 για την 21η Μαρτίου.

8.1.1.2 ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΗΜΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 21η ΜΑΡΤΙΟΥ
Ακολουθούν οι εικόνες των αποτελεσμάτων για την πρόταση της διαμόρφωσης όπως
προκύπτουν από το λογισμικό και αφορούν στο πολικό διάγραμμα, την απεικόνιση των
σκιών, τα στοιχεία (data table) (εικ.10) για την 21η Μαρτίου όπως προκύπτουν από το
μοντέλο για το σημείο 1, καθώς και την απεικόνιση των δέντρων (εικ.8-11) . Από τα δέντρα
που χρησιμοποιήθηκαν στην πρόταση διαμόρφωσης άλλα ήταν αειθαλή και άλλα
φυλλοβόλα. Και από τις δύο κατηγορίες δέντρων προτάθηκαν μικρά και μεγάλα σε μέγεθος.
Τα μεγέθη αυτά των δέντρων χρησιμοποιήθηκαν στην πρόταση διαμόρφωσης και των
τεσσάρων σημείων που εξετάζουμε.

Εικόνα 7: Απεικόνιση μεγαλύτερων φυλλοβόλων δέντρων.

Εικόνα 8: Πολικό ∆ιάγραμμα πρότασης σημείου 1 για την 21η Μαρτίου.
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Εικόνα 9: Απεικόνιση των σκιών των δέντρων της πρότασης του σημείου 1
για την 21η Μαρτίου.

Εικόνα 10: Πίνακας στοιχείων για την πρόταση του σημείου 1 και την 21η Μαρτίου.

Εικόνα 11: Απεικόνιση των δέντρων της πρότασης του σημείου 1 για την 21η Μαρτίου.
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Με τον ίδιο τρόπο το μοντέλο έδωσε αποτελέσματα για την πρόταση της διαμόρφωσης για
την 21η Μαρτίου και τα σημεία 2, 3 και 4 καθώς και για τα τρία επόμενα χρονικά σημεία της
21ης Ιουνίου, της 21ης Σεπτεμβρίου και της 21ης ∆εκεμβρίου.

9.

ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΟΥ RAYMAN PRO 2.1

Στην παραπάνω ενότητα περιλήφθηκαν τα αποτελέσματα του μοντέλου για τις τέσσερις
χρονικές στιγμές του έτους και τα τέσσερα σημεία της έκτασης που επιλέχθηκαν για να
γίνουν οι μετρήσεις, τόσο για την υφιστάμενη κατάσταση όσο και για την πρόταση
διαμόρφωσης του χώρου.
∆ιαπιστώνουμε πως τα αποτελέσματα βγαίνουν σε συνάρτηση με τους δείκτες θερμικής
άνεσης PMV (Predicted Mean Vote), PET (Physiological Equivalent Temperature), SET
(Standard Effective Temperature) αλλά και UTCI (Universal Thermal Climate Index).
Τα αποτελέσματα του μοντέλου φαίνονται λογικά και επιθυμητά όπως προκύπτουν από το
σχεδιασμό του χώρου.
Ακολουθεί ανάλυση της επιρροής της πρότασης βιοκλιματικού σχεδιασμού στα τέσσερα
σημεία της υπό μελέτης περιοχής, βασιζόμενοι στις τιμές των δεικτών και την θερμική
αίσθηση που αντιστοιχούν.
Ξεκινώντας από τα αποτελέσματα του μοντέλου που αφορούν την ημέρα της 21ης Μαρτίου,
διαπιστώνουμε πως για τα σημεία 1 και 3 ενώ πριν τον ανασχεδιασμό το αποτέλεσμα των
τιμών του δείκτη PMV ήταν στην κλίμακα της ζέστης και μετά τον ανασχεδιασμό οι τιμές
παραμένουν στα ίδια επίπεδα ζέστης. Για τα σημεία 2 και 4 όμως, ενώ πριν τον
ανασχεδιασμό το αποτέλεσμα των τιμών του δείκτη PMV ήταν στην κλίμακα της ζέστης, μετά
τον ανασχεδιασμό οι τιμές αναβαθμίστηκαν κατά μια κατηγορία και ανήκουν στην κλίμακα
της λίγης ζέστης και μάλιστα οριακά γιατί βρίσκονται οι τιμές στο πάνω όριο της θερμικής
άνεσης.
Από τις τιμές των δεικτών PET, SET και UTCI του πίνακα 1, καταλήγουμε σε αντίστοιχα
συμπεράσματα και για τους δείκτες αυτούς.
Σε παραπλήσια συμπεράσματα οδηγούμαστε και για τα άλλα τρία χρονικά σημεία του έτους
που έγιναν μετρήσεις, αναλύοντας τα αποτελέσματα των θερμικών δεικτών του πίνακα 1.
Πίνακας 1: Αποτελέσματα μοντέλου για τους δείκτες PMV, PET, SET, UTCI και SVF.
Αποτελεσμάτων μοντέλου RayMan pro 2.1
Κατάσταση/Σημείο

21/3

PMV

PET

SET

UTCI

Υφιστάμενη κατ. σημείων 1,2,4

1,7

28,9

29,9

26,4

1

Πρόταση σημείου 1

1,9

30,2

31,0

27,1

0,622

Πρόταση σημείου 2

0,6

25,6

27,0

24,6

0,372

Πρόταση σημείου 4

0,6

25,4

26,9

24,5

0,419

Υφιστάμενη κατ. σημείου 3

1,7

29,0

29,9

26,5

0,981

Πρόταση σημείου 3

2,0

30,6

31,4

27,4

0,494

PMV

PET

SET

UTCI

SVF

Υφιστάμενη κατ. σημείων 1,2,4

4,4

43,6

37,9

37,8

1

Πρόταση σημείου 1

4,5

44,3

38,5

38,1

0,622

Πρόταση σημείου 2

4,1

41,9

36,5

36,9

0,372

Κατάσταση/Σημείο

21/6

SVF

Πρόταση σημείου 4

4,1

41,8

36,5

36,9

0,419

Υφιστάμενη κατ. σημείου 3

4,4

43,6

38,0

37,8

0,981

Πρόταση σημείου 3

4,6

44,6

38,8

38,2

0,494
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Κατάσταση/Σημείο

21/9

PMV

PET

SET

UTCI

Υφιστάμενη κατ. σημείων 1,2,4

2,3

35,5

33,7

30,2

1

Πρόταση σημείου 1

2,5

36,4

34,3

30,6

0,622

Πρόταση σημείου 2

1,6

30,8

30,0

27,7

0,372

Πρόταση σημείου 4

1,5

30,7

29,9

27,6

0,419

Υφιστάμενη κατ. σημείου 3

2,3

35,5

33,7

30,2

0,981

Πρόταση σημείου 3

SVF

2,5

36,7

34,6

30,8

0,494

PMV

PET

SET

UTCI

SVF

Υφιστάμενη κατ. σημείων 1,2,4

-0,6

13,8

21,2

15,1

1

Πρόταση σημείου 1

-1,1

10,1

18,0

12,2

0,622

Πρόταση σημείου 2

-1,0

11,0

18,9

13,0

0,372

Πρόταση σημείου 4

-1,0

10,8

18,7

12,8

0,419

Υφιστάμενη κατ. σημείου 3

-0,6

13,8

21,3

15,2

0,981

Πρόταση σημείου 3

-1,0

10,6

18,5

12,6

0,494

Κατάσταση/Σημείο

21/12
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Από τα αποτελέσματα του συντελεστή θέασης του ουρανού SVF (Sky View Factor) βγάζουμε
το συμπέρασμα πως οι τιμές του συντελεστή και για τα τέσσερα σημεία της διαμόρφωσης
παραμένουν ίδιες και για τις τέσσερις εποχές του έτους.
Βλέποντας τις τιμές των δεικτών για τις διαφορετικές ημερομηνίες και σημεία της
διαμόρφωσης, αλλά και τις εικόνες όπου απεικονίζονται οι σκιάσεις που προκαλούν τα
δέντρα για την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και για την πρόταση διαμόρφωσης,
συμπεραίνουμε πως οι τιμές των δεικτών μειώνονται όταν ο παρατηρητής βρίσκεται στη σκιά
που προκαλούν τα δέντρα. Αυτό όμως συμβαίνει για όλες τις εποχές. Για τον Μάρτιο, τον
Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο στα σημεία 2 και 4 της διαμόρφωσης, η σκίαση του παρατηρητή
επιφέρει μείωση των τιμών των δεικτών και βελτίωση στην κλίμακα της θερμικής άνεσης,
επειδή τις περιόδους αυτές οι τιμές των δεικτών είναι υψηλές. Για τον ∆εκέμβριο όμως,
επειδή η πορεία του ήλιου βρίσκεται στο χαμηλότερο σημείο της, επιφέρει σκίαση του
παρατηρητή και στα τέσσερα σημεία της διαμόρφωσης με πτώση των τιμών των δεικτών.
Τον ∆εκέμβριο όμως οι τιμές των δεικτών είναι χαμηλές, οπότε η περεταίρω πτώση τους
λόγω σκιασμού, επιφέρουν επιδείνωση της θερμικής αίσθησης και υποβιβασμό στην κλίμακα
της θερμικής άνεσης.
Για την επιφανειακή θερμοκρασία (Ts), διαπιστώνουμε στα σημεία 2 και 4 όπου μετά την
πρόταση διαμόρφωσης σκιάζονται από τη δεντροφύτευση, η επιφανειακή θερμοκρασία έχει
ελαττωθεί για την 21η Μαρτίου έως και 16,6 oC, για την 21η Ιουνίου έως και 13,6 oC, για την
21η Σεπτεμβρίου έως και 14,3 oC και την 21η ∆εκεμβρίου έως και 10,0 oC.
Από τα παραπάνω είναι ολοφάνερη η θετική επίπτωση της προσθήκης δέντρων στις
συνθήκες θερμικής άνεσης υπαίθριων χώρων, αλλά ιδίως στις περιοχές που σκιάζονται από
τη βλάστηση αυτή.
Τα υλικά που προτείνονται για την υλοποίηση της διαμόρφωσης του χώρου, είναι
τεχνολογίας ψυχρών υλικών επιστρώσεων.
Συνδυασμός ψυχρών υλικών με κατάλληλους όγκους φύτευσης για σκίαση και
εξατμισοδιαπνοή λειτουργούν πολύ θετικά στη δημιουργία ευνοϊκού μικροκλίματος τη θερινή
περίοδο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων της ενότητας 9 (Σχολιασμός αποτελεσμάτων
μοντέλου RayMan pro 2.1), προέκυψαν σημαντικά συμπεράσματα ως προς τις επιπτώσεις
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του βιοκλιματικού ανασχεδιασμού του χώρου στις συνθήκες θερμικής άνεσης των χρηστών
του.
Το σενάριο της πρότασης διαμόρφωσης προέκυψε μετά από εναλλακτικές παραπλήσιες
προτάσεις διαμόρφωσης του συνόλου της έκτασης, αλλά δίνοντας και ιδιαίτερη έμφαση στα
σημεία που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις. Τα αποτελέσματα του μοντέλου υπόδειξαν
την καλύτερη πρόταση διαμόρφωσης ως προς τις συνθήκες άνεσης των χρηστών, μέσα
από την σύγκριση των τιμών των δεικτών θερμικής άνεσης για την κάθε εναλλακτική
πρόταση.
Από τις μετρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στα τέσσερα σημεία που επιλέχθηκαν της προς
διαμόρφωση έκτασης, διαπιστώνουμε πως οι τιμές της θερμοκρασίας και υγρασίας είναι
περίπου ίδιες.
Παρατηρείται ακόμη, πως μετά τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και την διαμόρφωση του χώρου
σε χώρο αναψυχής, με την προσθήκη ζωνών ψηλού πράσινου και εκατοντάδων δέντρων,
στα σημεία 2 και 4, σύμφωνα με τις τιμές των θερμικών δεικτών που προήλθαν από το
μοντέλο, είχαμε βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης. Στα σημεία 1 και 3 όμως, δεν
κατορθώθηκε να πραγματοποιηθεί βελτίωση τους. ∆ιαπιστώθηκε και κατά τη διάρκεια
ελέγχου των διαφορετικών σεναρίων, πως η βέλτιστη εκδοχή για τη βελτίωση των τιμών των
δεικτών θερμικής άνεσης, επιτυγχάνονταν όταν ο παρατηρητής του μοντέλου βρισκόταν
δίπλα και κυρίως στη σκιά των δέντρων της διαμόρφωσης, εκτός από την περίοδο του
χειμώνα.
Μπορούμε ακόμη να συμπεράνουμε τις ιδιαιτερότητες κάθε υπαίθριου χώρου, ανάλογα με
το ανάγλυφό του , τον προσανατολισμό του, την γειτνίαση με κάποιο υγρό στοιχείο και τη
βλάστηση, ώστε να μας εκπλήξει με τις συνθήκες θερμικής άνεσης που δημιουργεί. Στο
παράδειγμα της υπό μελέτη περιοχής, αξίζει να επισημάνουμε πως για τον χειμώνα και
συγκεκριμένα την 21η ∆εκεμβρίου, σύμφωνα με τις τιμές των θερμικών δεικτών PMV, PET
και SET* που προέκυψαν από το μοντέλο και στα τέσσερα σημεία που ελέγχθηκαν στην
υφιστάμενη κατάσταση αλλά και στην πρόταση διαμόρφωσης, ανήκουν στην κλίμακα του
ελαφρά δροσερού και κρύου ενώ σύμφωνα με το δείκτη UTCI οι τιμές του ανήκουν στην
κλίμακα χωρίς καθόλου θερμικό στρες.
Η σύγκριση των τιμών των δεικτών ΡΕΤ και SET που υπολογίσθηκαν μέσω του
βιομετεωρολογικού λογισμικού RayMan pro 2.1 για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και για
την πρόταση διαμόρφωσης σε χώρο αναψυχής, σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού, καταδεικνύει την ορθότητα των αποτελεσμάτων του μοντέλου και την επιτυχία
της πρότασης βιοκλιματικού σχεδιασμού της παραποτάμιας έκτασης ως χώρου αναψυχής.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή παρουσιάζει ενδιάμεσα αποτελέσματα τρέχουσας έρευνας η οποία στοχεύει
στην ενεργειακή αξιολόγηση τριών διαφορετικών τύπων κτιριακών κελυφών, σε υπάρχοντα
κτίρια κατοικιών, στην περιοχή της Ξάνθης. Η έρευνα περιλαμβάνει επιτόπιες μετρήσεις
θερμοκρασίας, υγρασίας και ταχύτητας αέρα, εσωτερικά και εξωτερικά των κατοικιών, με
στόχο τον προσδιορισμό των κρατουσών μικροκλιματικών συνθηκών. Παράλληλα εξετάζεται
η αλληλεπίδραση των χρηστών με το κτιριακό κέλυφος και καταγράφονται οι παρατηρήσεις
τους σχετικά με τις αδυναμίες του εκάστοτε κελύφους. Στόχος είναι η συγκριτική αξιολόγηση
των διαφορετικών τύπων κελυφών ως προς τις συνθήκες του εσωτερικού θερμικού
περιβάλλοντος, ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα χρήσιμα για την βιωσιμότητα του
υπάρχοντος κτιριακού δυναμικού στις ελληνικές πόλεις.
Λέξεις Κλειδιά: συγκριτική αξιολόγηση, κτιριακό κέλυφος, εσωτερικό μικροκλίμα
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

∆υο είναι οι σταθμοί στη σύγχρονη ελληνική κατασκευαστική δραστηριότητα, που σχετίζονται
άμεσα με ζητήματα που αφορούν στο θερμικό περιβάλλον στο εσωτερικό των κτιρίων και
στις ενεργειακές καταναλώσεις, πρόκειται για τον Κανονισμό Θερμομόνωσης Κτιρίων
(Κ.Θ.Κ), που τέθηκε σε ισχύ το 1979 και τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(ΚΕΝΑΚ) που αντικατέστησε τον προαναφερθέντα το 2010. Το μεγαλύτερο μέρος του
κτιριακού αποθέματος των ελληνικών πόλεων χρονολογείται πριν από την εφαρμογή του
ΚΕΝΑΚ, αφού τα τελευταία χρόνια η κατασκευαστική δραστηριότητα έχει ατονήσει. Στην
παρούσα έρευνα, μελετάμε τις συνθήκες του εσωτερικού μικροκλίματος σε τρία κτίρια
κατοικιών που ο χρόνος κατασκευής τους τοποθετείται σε διαφορετικά χρονικά σημεία σε
σχέση με τους παραπάνω ‘σταθμούς’. Ζητούμενο είναι να προκύψουν συμπεράσματα σε
σχέση με την ποιότητα κατάσταση του κτιριακού αποθέματος και να αναζητηθούν τρόποι
επέμβασης για τη βελτίωση των κατασκευών ως προς την ενεργειακή τους συμπεριφορά και
τις μικροκλιματικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό τους.

1.1. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Για να φτάσουμε στη συγκριτική αξιολόγηση του θερμικού περιβάλλοντος των τριών κτιρίων,
διεξήχθησαν μετρήσεις σχετικά με τις κρατούσες συνθήκες του εσωτερικού μικροκλίματος και
συγκεντρώθηκαν πληροφορίες σχετικά με το κτιριακό κέλυφος της κάθε κατοικίας. Οι
πληροφορίες αυτές αφορούν στον τρόπο και τα υλικά κατασκευής όπου αυτό ήταν δυνατό,
τον προσανατολισμό και την κατανομή των επιμέρους χώρων. Έγινε επίσης καταγραφή
τυχόν αρχιτεκτονικών προεξοχών και της θέσης των γύρω κτισμάτων. Στη συνέχεια
προχωρήσαμε στην επιμέρους αξιολόγηση και σύγκριση των αποτελεσμάτων, με τη βοήθεια
διαγραμματικής απεικόνισης των δεδομένων των μετρήσεων.

1.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Τα υπό μελέτη κτίρια βρίσκονται στην πόλη της Ξάνθης (γεωγραφικό πλάτος 41o 08 'Β και
γεωγραφικό μήκος 24o53' Ε) και σε μέσο υψόμετρο 80 μ. Πρόκειται για διαμερίσματα σε
ενδιάμεσους ορόφους πολυκατοικιών, γραμμικά διατεταγμένα, με τους χώρους ύπνου στη
βόρεια πλευρά, τους υγρούς χώρους τοποθετημένους κεντρικά και τους χώρους καθημερινής
διαβίωσης στη νότια πλευρά τους.
Όσον αφορά στο χρόνο κατασκευής και την κατάσταση του κτιριακού κελύφους, το κτίριο 1
χρονολογείται οριακά πριν από τον κανονισμό θερμομόνωσης (1978), με συνέπεια να μην
έχει προβλεφθεί επαρκής η θερμομόνωσή του. Το 2006 έτυχε αναβάθμισης, καθώς οι
ιδιοκτήτες αντικατέστησαν τα υπάρχοντα κουφώματα με κουφώματα αλουμινίου με διπλούς
υαλοπίνακες.
Το κτίριο 2 κατασκευάστηκε κατά τα πρώτα χρόνια μετά την εφαρμογή του κανονισμού
θερμομόνωσης (1987). Πρόκειται για διαμέρισμα που διατίθεται προς ενοικίαση και
παρέμεινε για μεγάλο χρονικό διάστημα –περίπου τρία χρόνια- ακατοίκητο. Από το
Φεβρουάριο του 2014 η κατοικία είναι ξανά σε χρήση.
Το κτίριο 3 αποπερατώθηκε και αυτό πριν την εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ, αλλά 12 χρόνια
αργότερα από το κτίριο 2 (1999). Εκτός της νεότερης και ορθότερα συντηρημένης
κατασκευής, πρόκειται και για μια πιο ενισχυμένη θερμομονωτικά κατασκευή.
Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται τα υπό μελέτη κτίρια και τα επιμέρους χαρακτηριστικά
τους.
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Πίνακας 1: Παρουσίαση των υπό μελέτη κτιρίων
Κτ. 2

Κτ. 1

Έτος κατασκευής

1978

1987
ου

διαμέρισμα 1
ορόφου (σε 4όροφη
οικοδομή με ισόγεια
καταστήματα)

τύπος

Κτ. 3

Αριθμός χρηστών 3

1999
ου

διαμέρισμα 2
ορόφου (σε 4όροφη
οικοδομή με ισόγεια
καταστήματα)

διαμέρισμα 3ου ορόφου
(σε 4όροφη
πολυκατοικία με
πυλωτή)

2

3

Χαρακτηριστικά
κελύφους

αμόνωτο κέλυφος,
κουφώματα
ελλιπής
αλουμινίου με διπλούς θερμομόνωση, μονοί
υαλοπίνακες
υαλοπίνακες

καλά μονωμένο
κέλυφος, διπλοί
υαλοπίνακες

θέση

σε περιοχή ήπιας
κυκλοφορίας

στο κέντρο της πόλης

σε περιοχή ήπιας
κυκλοφορίας, γειτνίαση
με χώρο πρασίνου

Σύστημα
θέρμανσης

ατομικός λέβητας
πετρελαίου (στον
εξώστη)

θέρμανση με χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας
(κυρίως αερόθερμο)

κεντρική θέρμανση
(λέβητας πετρελαίου)

Σύστημα ψύξης

air condition

air condition

air condition

ΖΝΧ

ηλεκτρικός
θερμοσίφωνας

ηλιακός
θερμοσίφωνας

boiler
εγκατεστημένα
φωτοβολταϊκά στο
δώμα

άλλα

2.

ΕΡΕΥΝΑ ΠΕ∆ΙΟΥ

2.1. ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Κατά την διεξαγωγή των μετρήσεων χρησιμοποιήθηκαν δύο τύποι οργάνων, για τη μέτρηση
των μεγεθών των μικροκλιματικών συνθηκών και για τη μέτρηση των επιφανειακών
θερμοκρασιών.
Ο φορητός μετεωρολογικός σταθμός Kestrel 4000 Pocket Weather Tracker, είναι
σχεδιασμένος για την επιτόπια μέτρηση των σημαντικότερων ατμοσφαιρικών μεγεθών με
σχετική ακρίβεια. Στο όργανο υπάρχουν ενσωματωμένοι αισθητήρες για την μέτρηση της
θερμοκρασίας του αέρα και της σχετικής υγρασίας. Υπάρχει επίσης ενσωματωμένο
ανεμόμετρο για την μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου.
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Για τη μέτρηση των επιφανειακών θερμοκρασιών έγινε χρήση του ψηφιακού θερμομέτρου
Digital thermometer SDT 142 της εταιρείας Summit και του αισθητήρα μέτρησης
θερμοκρασίας επαφής UT-106 k type surface temperature probe της εταιρείας UNI-T. Σε
σημεία που δεν ήταν προσπελάσιμα, κυρίως στην εξωτερική πλευρά των κτιρίων, η μέτρηση
της επιφανειακής θερμοκρασίας πραγματοποιήθηκε με θερμόμετρο υπέρυθρης ακτινοβολίας
UT302C IR thermometer της εταιρείας UNI-T.

2.2. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Βασικές παράμετροι που υπεισέρχονται στην μελέτη του θερμικού περιβάλλοντος,
αποτελώντας σημαντικές παραμέτρους του τοπικού κλίματος και συνιστώσες της αίσθησης
θερμικής άνεσης για τον άνθρωπο είναι η θερμοκρασία του αέρα, η σχετική υγρασία και η
ταχύτητα του αέρα. Η μέτρηση των παραπάνω παραμέτρων πραγματοποιείται στους
επιμέρους εσωτερικούς χώρους των κατοικιών καθώς και σε επιλεγμένα σημεία εξωτερικά
του κελύφους και σε απόσταση περίπου 1 μ. από αυτό.
Οι μετρήσεις των επιφανειακών θερμοκρασιών στα υπό μελέτη κτίρια διενεργήθηκαν
εσωτερικά και εξωτερικά των κελυφών, με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά την
ενεργειακή συμπεριφορά του κτιριακού κελύφους και τη συμβολή του στη διαμόρφωση των
συνθηκών θερμικής άνεσης. Οι μετρήσεις αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για
τον υπολογισμό της θερμοχωρητικότητας του κτιριακού κελύφους.
Μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν για 8 ημέρες σε κάθε κτίριο, με συχνότητα μιας εβδομάδας,
για την περίοδο (04/07/2014 -23/08/2014). Για κάθε ημέρα λήφθηκαν τρεις σειρές
μετρήσεων, 8:00 -10:00 π.μ., 2:00 -4:00 μ.μ. και 7:00 -9:00 μ.μ., όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα.

Πίνακας 2: Πλάνο μετρήσεων
περίοδος

Θερινή (Ιούλιος –Αύγουστος)

Ημέρες μετρήσεων

8

Ώρες μετρήσεων

πρωί 8-10, μεσημέρι 14-16, απόγευμα 19-21

2.3. ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Τα σημεία μετρήσεων, επιλέχθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να αξιολογηθούν οι
μικροκλιματικές συνθήκες σε όσους το δυνατόν περισσότερους επιμέρους χώρους των
κατοικιών, με διαφορετικές χρήσεις και προσανατολισμούς. Στο κτίριο 1, τα σημεία που
μελετήθηκαν είναι τα 1.1,1.2,1.3,1.4,1.5,1.6. Επιπλέον οι μετρήσεις των επιφανειακών
θερμοκρασιών εσωτερικά και εξωτερικά του κελύφους έγιναν στα σημεία 1.α, 1.β, 1.γ,
1.δ,1.ε. Στις ίδιες θέσεις και σε απόσταση ενός μέτρου από το κτιριακό κέλυφος μετρήθηκαν
η θερμοκρασία του αέρα, η σχετική υγρασία και η ταχύτητα του ανέμου εξωτερικά του
κτιρίου. Τα παραπάνω, καθώς και τα σημεία μετρήσεων για τα κτίρια 2 και 3 φαίνονται στα
παρακάτω σχήματα.
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Εικόνα 1: Σχηματικές κατόψεις των κτιρίων 1, 2 και 3 (από αριστερά) σχεδιασμένες στην ίδια
κλίμακα και προσανατολισμό, με σημειωμένα τα σημεία μετρήσεων.

2.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Στη συνέχεια παρατίθενται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα των μετρήσεων στους
εσωτερικούς χώρους των κτιρίων με τη μορφή διαγραμμάτων.

Εικόνα 2: Θερμοκρασία αέρα (αριστερά) και σχετική υγρασία (δεξιά), πρωινή μέτρηση.

Εικόνα 3: Θερμοκρασία αέρα (αριστερά) και σχετική υγρασία (δεξιά), μεσημεριανή μέτρηση.
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Εικόνα 4: Θερμοκρασία αέρα (αριστερά) και σχετική υγρασία (δεξιά), απογευματινή μέτρηση.
Όσον αφορά στη θερμοκρασία αέρα, παρατηρούμε ότι οι θερμοκρασίες στο κτίριο 3
διατηρούνται κατά μέσο όρο σε πιο χαμηλά επίπεδα, γεγονός που οφείλεται τόσο στην
ποιότητα κατασκευής όσο και στον προσανατολισμό και τη θέση του κτιρίου που δεν
επιτρέπουν στην άμεση ηλιακή ακτινοβολία να φτάσει σε αυτό. Το κτίριο 1 παρουσιάζει
αυξημένες θερμοκρασίες κατά τη πρωινές ώρες, καθώς η πλειοψηφία των ανοιγμάτων
βρίσκεται στην ανατολική πλευρά. Το κτίριο 2 παρουσιάζει μεγαλύτερες τιμές θερμοκρασιών
κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες εξαιτίας της απορρόφησης της ηλιακής
ακτινοβολίας που οφείλεται στην ανεπαρκή μόνωση του κελύφους και την απουσία
εξωτερικών σκιάστρων. Σε γενικές γραμμές η θερμοκρασία στα τρία κτίρια κινείται σε
αποδεκτά για την εποχή επίπεδα, καθώς μόνο σε μια από τις ημέρες μετρήσεων
ξεπεράστηκαν οι 30 βαθμοί Κελσίου, στο κτίριο 1 κατά την πρωινή μέτρηση και στο κτίριο 3
κατά την μεσημεριανή και απογευματινή μέτρηση.
Τα επίπεδα υγρασίας παρατηρήθηκε πως ήταν αρκετά υψηλά και στα τρία κτίρια, γεγονός
που οφείλεται στις συχνές βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με το άνοιγμα τον παραθύρων για
την επίτευξη φυσικού δροσισμού. Στο κτίριο 2 η σχετική υγρασία είναι ιδιαίτερα υψηλή,
ακόμα και κατά τις ημέρες ηλιοφάνειας, εξαιτίας της απουσίας ανοιγμάτων ή μηχανικού
αερισμού στους υγρούς χώρους της κατοικίας.

3.

ΘΕΡΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Οι τιμές της θερμοκρασίας στις πλευρές του κτιρίου επηρεάζονται από παράγοντες όπως η
θερμοκρασία περιβάλλοντος, η ηλιακή ακτινοβολία (η οποία επηρεάζεται από την νέφωση)
και η ώρα της ημέρας κατά την οποία διεξάγεται η μέτρηση. Σε κάθε περίπτωση όμως το
κέλυφος του κτιρίου συνιστά μια αποθήκη ενέργειας, απορροφώντας θερμότητα και
διοχετεύοντάς την στο εσωτερικό του. Οι θερμοκρασίες το πρωί είναι υψηλότερες στην
ανατολική πλευρά των κτιρίων, λόγω της πορείας του ήλιου. Ενώ η νότια πλευρά έχει
συνήθως τις μεγαλύτερες διακυμάνσεις στις τιμές θερμοκρασίας των εξωτερικών επιφανειών
μεταξύ των πρωινών και των απογευματινών μετρήσεων. Οι θερμοκρασίες στο εσωτερικό
του κελύφους δεν παρουσιάζουν ανάλογες διακυμάνσεις όπως το εξωτερικό του, λόγω της
θερμικής μόνωσης. Εξακολουθούν όμως να επηρεάζονται από τις εξωτερικές αλλαγές.
Στο κτίριο 1 παρατηρούνται θερμοκρασιακές διακυμάνσεις, κατά τις πρωινές ώρες στη θέση
1.γ, ενώ τις απογευματινές στο θέση 1.α, λόγω του προσανατολισμού του κτιρίου. Στη θέση
1.β, λόγω των εξωτερικών σκιάστρων (τέντα) η επιφάνεια του τοίχου προφυλάσσεται από
την άμεση ηλιακή ακτινοβολία και κατά συνέπεια από την υπερθέρμανση.
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Στο κτίριο 2 παρατηρούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας έντονες θερμοκρασιακές μεταβολές,
τόσο στις εξωτερικές όσο και στις εσωτερικές θερμοκρασίες των επιφανειών. Λόγω της
πορείας του ήλιου, παρατηρούμε μεγαλύτερες θερμοκρασίες στη θέση 2.α κατά τις πρωινές
ώρες, ενώ από το μεσημέρι και μετά η θερμοκρασία αυξάνεται στη θέση 2.β. Οι
θερμοκρασιακές μεταβολές του εξωτερικού περιβάλλοντος γίνονται γρήγορα αισθητές στο
εσωτερικό, εξαιτίας της ποιότητας της κατασκευής, αλλά και της θέσης του κτιρίου, καθώς η
νοτιοδυτική όψη είναι πλήρως εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία, τον άνεμο και τον υετό.
Στο κτίριο 3, υψηλές επιφανειακές θερμοκρασίες παρατηρούνται μόνο στη θέση 3.ε και
ιδιαίτερα τις πρωινές ώρες. Η θέση 3.ε. βρίσκεται στην ανατολική πλευρά του κτιρίου και είναι
πλήρως εκτεθειμένη. Οι υψηλές θερμοκρασίες όμως δε φαίνεται να επηρεάζουν το
εσωτερικό του κτιρίου, λόγω της επαρκούς μόνωσης του κελύφους.

4.

ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΘΕΡΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Παράλληλα με την έρευνα πεδίου διενεργήθηκε και κοινωνική έρευνα με στόχο τη συσχέτιση
των αποτελεσμάτων της έρευνας πεδίου με την υποκειμενική αίσθηση των χρηστών σχετικά
με τις συνθήκες του εσωτερικού θερμικού περιβάλλοντος των κατοικιών. Μέσα από σύντομες
συζητήσεις –συνεντεύξεις κατά τις ημέρες και ώρες μετρήσεων, αλλά και από επιτόπια
παρατήρηση των μελετητών έγινε προσπάθεια καθορισμού του προφίλ των χρηστών και του
βαθμού ικανοποίησής τους από το θερμικό περιβάλλον.

4.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η δημογραφική σύνθεση των χρηστών των τριών κτιρίων δεν παρουσιάζει μεγάλες
διαφοροποιήσεις. Στο κτίριο 1, κατοικεί ένα ζευγάρι εργαζόμενων ενηλίκων 55-60 ετών και ο
γιός τους, ηλικίας 30-35 ετών, οποίος μετακόμισε σε άλλο κτίριο στα μέσα της περιόδου
μετρήσεων. Στο κτίριο 2, κατοικεί ένα ζευγάρι εργαζόμενων ενηλίκων 25-30 ετών. Στο κτίριο
3, κατοικεί ένα ζευγάρι εργαζόμενων ενηλίκων 50-55 ετών και η κόρη τους, ηλικίας 20-25
ετών.
Οι χρήστες του κτιρίου 1 εμφανίζονται ικανοποιημένοι από το θερμικό περιβάλλον, με
εξαίρεση τις απογευματινές ώρες που η εσωτερική θερμοκρασία αυξάνεται αισθητά, λόγω
προσανατολισμού. Οι χρήστες του κτιρίου 2 είναι αρκετά δυσαρεστημένοι με τα υψηλά
επίπεδα υγρασία που οφείλονται στη μη δυνατότητα επαρκούς αερισμού των επιμέρους
χώρων –των υγρών κυρίως χώρων- της κατοικίας. Οι χρήστες του κτιρίου 3 είναι σε γενικές
γραμμές ικανοποιημένοι από το θερμικό περιβάλλον, με διαφοροποιήσεις που προκύπτουν
από τους διαφορετικούς μεταβολικούς ρυθμούς των χρηστών.
Τα συστήματα θέρμανσης /ψύξης ήταν κατά κύριο λόγο εκτός λειτουργίας κατά την περίοδο
των μετρήσεων, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων οπότε έγινε χρήση air condition για δροσισμό,
βασικό σύστημα ψύξης και για τα τρία κτίρια. Και στα τρία κτίρια σημαντικός είναι ο ρόλος του
φυσικού αερισμού –δροσισμού, με το άνοιγμα των παραθύρων κατά τις ώρες που η
θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος βρίσκεται σε χαμηλά σχετικά επίπεδα
(νυχτερινός αερισμός).

4.2. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΧΡΗΣΤΩΝ
Οι απώλειες /κέρδη δια μέσου του αερισμού και η θερμική πρόσοδος από τους χρήστες, των
φωτισμό και τις συσκευές είναι παράμετροι της θερμικής ισορροπίας που επηρεάζονται
άμεσα από τη συμπεριφορά των χρηστών και καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό το θερμικό
/ψυκτικό φορτίο του κτιρίου. Η αλληλεπίδραση των χρηστών με το κτιριακό κέλυφος είναι
ζωτικής σημασίας για την προσαρμογή του κτιρίου στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες
του εξωτερικού περιβάλλοντος και την ικανοποίηση των αναγκών άνεσης των χρηστών
(θερμική, οπτική, ακουστική). Η εξασφάλιση, λοιπόν, ενός άνετου θερμικού περιβάλλοντος
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εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το κέλυφος του κτιρίου και τα ενσωματωμένα συστήματα,
επηρεάζεται όμως σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση των χρηστών με αυτά.
Όπως προέκυψε από την παρούσα μελέτη, οι χρήστες των τριών κτιρίων αλληλεπιδρούν σε
μεγάλο βαθμό με τα κτιριακά κελύφη, ρυθμίζοντας αρκετές φορές κατά τη διάρκεια της
ημέρας την κατάσταση των ανοιγμάτων για να προσαρμοστούν στις μεταβαλλόμενες
εξωτερικές συνθήκες και να εξασφαλίσουν έναν άνετο θερμικά εσωτερικό περιβάλλον. Όσον
αφορά στη χρήση των συστημάτων, ήταν επικουρική στον φυσικό δροσισμό και
πραγματοποιήθηκε μόνο κατά εκείνες τις ημέρες μετρήσεων που οι θερμοκρασίες του
εξωτερικού περιβάλλοντος ήταν ιδιαίτερα υψηλές.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το καλοκαίρι του 2014 ήταν αρκετά ήπιο θερμοκρασιακά, με πολλές βροχές. Κατά συνέπεια
τα συστήματα ψύξης ήταν ανενεργά κατά τις περισσότερες ημέρες μετρήσεων. Το γεγονός
αυτό συνέβαλε θετικά στην κατεύθυνση της παρούσας έρευνας, καθώς κατέστη δυνατή η
μελέτη της συμπεριφοράς του κελύφους, σχεδόν ανεπηρέαστη από μηχανικά συστήματα
ρύθμισης του εσωτερικού μικροκλίματος. Με τον τρόπο αυτό εντοπίστηκαν οι αδυναμίες της
κάθε κατασκευής, μελετήθηκε η επίδραση του προσανατολισμού και του προφίλ των
χρηστών ως προς την διαμόρφωση των εσωτερικών μικροκλιματικών συνθηκών.
Καθώς πρόκειται για κατοικίες εν χρήσει, και όχι πειραματικές διατάξεις, είναι δύσκολο να
εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα. Πρόκειται όμως για μια συνεχιζόμενη έρευνα με στόχο τη
δημιουργία ενός προτύπου για την ενεργειακή αξιολόγηση του κτιριακού αποθέματος των
ελληνικών πόλεων σε πραγματικό χώρο και χρόνο.

5.1. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Όπως είδαμε στις προηγούμενες ενότητες τα κελύφη που μελετήσαμε παρουσιάζουν κάποιες
αδυναμίες ως προς τη διαχείριση των συνθηκών του εσωτερικού μικροκλίματος, πλην του
κτιρίου 3.
Όσον αφορά στο κτίριο 1, καθώς η τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης δεν είναι
ιδιαίτερα προσιτή οικονομικά λύση, η τοποθέτηση εξωτερικών σκιάστρων στις θέσεις 1.α και
1.γ θα μπορούσε να συμβάλει θετικά στην αποφυγή της υπερθέρμανσης του κελύφους.
Παράλληλα, μια καλύτερη διαχείριση των ανοιγμάτων για την επίτευξη διαμπερούς αερισμού
θα μπορούσε να συμβάλει με φυσικό τρόπο στην αύξηση της ταχύτητας του αέρα,
καθιστώντας ανεκτές τις υψηλές θερμοκρασίες του εσωτερικού περιβάλλοντος.
Η βελτίωση των μικροκλιματικών συνθηκών στο εσωτερικό του κτιρίου 2 απαιτεί δαπανηρές
λύσεις από μέρους του ιδιοκτήτη, όπως αλλαγή κουφωμάτων, εγκατάσταση συστήματος
μηχανικού αερισμού στους υγρούς χώρους της κατοικίας, κ.α.

5.2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ
Η μελέτη αυτών των τριών κτιρίων συνεχίζεται και κατά τη χειμερινή περίοδο καθώς η μεταξύ
τους σύγκριση παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο ως προς την κατανάλωση ενέργειας
όσο και στα ενσωματωμένα συστήματα, όπως είδαμε στον πίνακα 1.
Λόγω της οικονομικής συγκυρίας, οι εφαρμόσιμες προτάσεις βελτίωσης δύνανται να
επικεντρωθούν στη ρύθμιση της συμπεριφοράς των χρηστών και σε όσο το δυνατόν
χαμηλού κόστους επεμβάσεις στο κτιριακό κέλυφος. Η αξιολόγηση των συνθηκών μετά τη
λήψη τέτοιων μέτρων θα μπορούσε να αποτελέσει το τρίτο μέρος αυτής της έρευνας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στα πλαίσια της προσπάθειας για την αντιμετώπιση του περιβαλλοντικού προβλήματος, η
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) έχει θέσει μία σειρά κλιματικών και ενεργειακών στόχων που θα πρέπει
να επιτευχθούν ως το 2020. Οι στόχοι αυτοί περιλαμβάνουν μείωση κατά 20% των εκπομπών
αερίων θερμοκηπίου στην ΕΕ σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας της ΕΕ κατά 20% και συμβολή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην τελική
κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό 20%. Για την επίτευξη των στόχων έχουν καταρτιστεί εθνικά
σχέδια δράσης στα κράτη-μέλη, όπου καθορίζονται οι αντίστοιχοι εθνικοί στόχοι οι οποίοι είναι
δεσμευτικοί για κάθε χώρα.
Ο κτιριακός τομέας καταναλώνει περίπου 40% της συνολικής τελικής ενέργειας στην Ευρώπη,
ενώ ευθύνεται για περίπου 45% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Στην
Ελλάδα ο οικιακός τομέας ευθύνεται για το 90% της θερμικής και το 50% της ηλεκτρικής
κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Οι κατοικίες αποτελούν το 77% του συνολικού κτιριακού
αποθέματος και στην πλειοψηφία τους είναι κατασκευές που, λόγω παλαιότητας, παρουσιάζουν
ολική ή μερική έλλειψη θερμομόνωσης στο κέλυφος και εγκατεστημένα συστήματα με χαμηλές
επιδόσεις. Όπως έχει αναδειχτεί, ο οικιακός τομέας παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας και είναι φανερό οτι η υιοθέτηση αποτελεσματικών μέτρων και
στρατηγικών για την ενεργειακή του αναβάθμιση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη
των στόχων της Ελλάδας για την ενέργεια και την κλιματική αλλαγή.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της ιεράρχησης των κυριότερων
επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα ελληνικά κτίρια κατοικίας. Η αξιολόγησή τους γίνεται
με τη χρήση της εθνικής τυπολογίας κτιρίων κατοικίας TABULA, λαμβάνοντας υπόψη την
υπολογιζόμενη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης σε συνδυασμό με την εκτιμούμενη
περίοδο αποπληρωμής ανά επέμβαση για 24 τύπους κτιρίων. Εξετάζονται επεμβάσεις στο
κέλυφος και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις. Οι υπολογισμοί έγιναν με το λογισμικό
ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Η ανάλυση αφορά σε επεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της
καταναλισκόμενης ενέργειας για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης, που αποτελούν τις κύριες
τελικές χρήσεις ενέργειας στον οικιακό τομέα.
Λέξεις Κλειδιά: κατοικίες, στατιστικά, κατανάλωση ενέργειας, εξοικονόμηση, ιεράρχηση μέτρων
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στην Ελλάδα ο οικιακός τομέας ευθύνεται για το 90% της θερμικής και το 50% της ηλεκτρικής
κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια. Κάθε Ελληνικό νοικοκυριό καταναλώνει κατά μέσο όρο
ετησίως 10.244 kWh θερμική και 3.750 kWh ηλεκτρική ενέργεια [1]. Σε ποσοστό 85,9% η
θερμική ενέργεια που καταναλώνεται είναι για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης των
κατοικιών. Από την συνολική ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας, το μεγαλύτερο ποσοστό
δαπανάται στο μαγείρεμα, το φωτισμό και τη λειτουργία ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών
(ψυγείο, πλυντήριο, κλιματιστικά), ενώ μόλις 9,4% χρησιμοποιείται για την παραγωγή ζεστού
νερού χρήσης (ΖΝΧ) και 3% για θέρμανση χώρων (Σχήμα 1). Η τυπική ενεργειακή κατανάλωση
για θέρμανση σε κτίρια κατοικιών πριν το 1980 είναι περίπου 140 kWh/m2 σε μονοκατοικίες και
96 kWh/m2 σε πολυκατοικίες, ενώ για τα νεότερα κτίρια (περίοδος 2001-2010) υπολογίζεται σε
92-123 kWh/m2 και 75-94 kWh/m2 αντίστοιχα [2].

Σχήμα 1: Κατανομή κατανάλωσης θερμικής ενέργειας (αριστερά) κατά τύπο καυσίμου και
ηλεκτρικής ενέργειας (δεξιά) κατά τελική χρήση [2].
Ο Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων (ΚΘΚ) τέθηκε σε ισχύ το 1979, καθορίζοντας τα μέγιστα
όρια για τη θερμοπερατότητα των διαφόρων στοιχείων (τοίχοι, οροφή, παράθυρα) και του
κελύφους του κτιρίου. Ως αποτέλεσμα, ένα μεγάλο ποσοστό των κτιρίων δεν έχουν
θερμομόνωση, παρά το γεγονός ότι οι βαθμοημέρες θέρμανσης ξεπερνούν τις 2600 στο βόρειο
τμήμα της χώρας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της πρώτης δεκαετίας της εφαρμογής του ΚΘΚ
(1980-1990), η πλειοψηφία των κτιρίων δεν είχαν πλήρη θερμομόνωση και μόνο οι σχετικά πιο
πρόσφατες κατασκευές έχουν θερμομόνωση του φέροντα οργανισμού για την αποφυγή των
θερμογεφυρών. Σύμφωνα με στοιχεία εθνικής έρευνας σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 3600
νοικοκυριών πανελληνίως, 42,1% των κατοικιών διαθέτει κάποιο είδος θερμομόνωσης στο
κέλυφος [2]. Συγκεκριμένα:
 77,8% στην τοιχοποιϊα εξωτερικά
 31,3% στην τοιχοποιϊα εσωτερικά
 18,3% στον φέροντα οργανισμό
 38,5% σε στέγη/δώμα
 2,9% στο δάπεδο
Όπως είναι φανερό, οι κατοικίες, που αποτελούν το 77% του συνολικού κτιριακού αποθέματος,
παρουσιάζουν μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και τα αντίστοιχα μέτρα που
απευθύνονται στον οικιακό τομέα αναμένεται να συμβάλλουν σημαντικά στην επίτευξη του
εθνικού στόχου για την περίοδο 2014-2020. Σύμφωνα με το πρόσφατο εθνικό Σχέδιο Δράσης
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[3], η συνολική μείωση της τελικής κατανάλωσης ενέργειας από την εφαρμογή διαφόρων μέτρων
σε κατοικίες υπολογίζεται σε 0,6 ΜΤΙΠ.
Η χάραξη μιας ρεαλιστικής στρατηγικής για την επίτευξη των εθνικών στόχων προϋποθέτει τη
γνώση των ενεργειακών χαρακτηριστικών του σημερινού κτιριακού αποθέματος αλλά και τη
δυνατότητα ιεράρχησης των προτεινόμενων επεμβάσεων με βάση την αποδοτικότητα και την
οικονομική τους βιωσιμότητα. Στην εργασία αυτή γίνεται μια προσπάθεια αποτύπωσης της
ενεργειακής κατάστασης των Ελληνικών κτιρίων του οικιακού τομέα με στοιχεία που
προκύπτουν από στατιστική ανάλυση των δεδομένων της πιο πρόσφατης έρευνας της
Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας [1]. Επιπρόσθετα, συνοψίζονται τα αποτελέσματα έρευνας για
την ιεράρχηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας (ΜΕΕ) σε κτίρια κατοικίας και γίνεται μια
εκτίμηση της συνολικής εξοικονόμησης τελικής ενέργειας από την εφαρμογή των πιο
αποδοτικών από αυτά, σε στοχευμένους τύπους κατοικιών.

2. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία [4], το σύνολο των κανονικών κατοικιών στην
Ελλάδα είναι 6.371.901 από τις οποίες κατοικούνται το 64,7%. Περίπου 55% του συνόλου των
κανονικών κατοικιών βρίσκεται σε κτίρια μονοκατοικίας (περιλαμβάνονται και οι διπλοκατοικίες),
ενώ 44,7% βρίσκεται σε πολυκατοικίες με τη συντριπτική πλειοψηφία τους (96,1%) να βρίσκεται
σε αστικά κέντρα.
Οι κανονικές κατοικίες στην Ελλάδα έχουν στην πλειοψηφία τους (περίπου 60%) κατασκευαστεί
πριν το 1980, με το μεγαλύτερο ποσοστό (22,6%) κατά τη δεκαετία 1971-1980. Συνεπώς, το
κτιριακό απόθεμα κατοικιών, στην πλειοψηφία του, δεν διαθέτει επαρκή θερμομόνωση στο
κέλυφος, ενώ οι εγκαταστάσεις θέρμανσης είναι ενεργοβόρες λόγω παλαιότητας και ανεπαρκούς
συντήρησης.
Στον Πίνακα 1 συνοψίζονται τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των κτιρίων κατοικίας στην Ελλάδα,
όπως προσδιορίστηκαν στατιστικά με βάση τα πρωτογενή στοιχεία της πρόσφατης εθνικής
έρευνας [1]. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης αφορούν κυρίως κτίρια μέχρι το 2010, οπότε τα
επίπεδα της θερμομόνωσης δεν ικανοποιούν τις απαιτήσεις του ΚΕΝΑΚ. Όπως φαίνεται από τα
στοιχεία του Πίνακα 1, η πλειοψηφία των κτιρίων έχουν αμόνωτο κέλυφος, ενώ ένα σημαντικό
ποσοστό, το οποίο ανέρχεται στο 32% στις πολυκατοικίες, έχει μόνωση (εσωτερική ή εξωτερική)
στους τοίχους αλλά όχι και στον φέροντα οργανισμό, συνεπώς θα παρουσιάζει σημαντικές
θερμικές απώλειες εξαιτίας των θερμογεφυρών. Λόγω παλαιότητας, οι μονοκατοικίες
εμφανίζονται στην πλειοψηφία τους λιγότερο μονωμένες απ’ ότι οι πολυκατοικίες. Η ύπαρξη
θερμομόνωσης στην οροφή είναι συχνότερη στις πολυκατοικίες, αλλά παρόλο που βελτιώνει
σημαντικά την ενεργειακή συμπεριφορά του τελευταίου ορόφου, ελάχιστα συνεισφέρει στη
μείωση των ενεργειακών αναγκών όλου του κτιρίου. Τέλος, ένα σημαντικό ποσοστό των κτιρίων
έχει μονούς υαλοπίνακες. Στα συστήματα θέρμανσης χώρων κυριαρχούν οι κεντρικοί λέβητες με
καύσιμο πετρέλαιο και τα ηλεκτρικά συστήματα ενώ σημαντικό ποσοστό μονοκατοικιών
χρησιμοποιούν ως καύσιμο τη βιομάζα (καυσόξυλα, πελλέτες). Το φυσικό αέριο, λόγω του
περιορισμένου δικτύου διανομής του, χρησιμοποιείται λιγότερο ως καύσιμο, με μεγαλύτερη
διείσδυση στις πολυκατοικίες.
Είναι φανερό οτι η κατάσταση του Ελληνικού αποθέματος κατοικιών αφήνει πολλά περιθώρια
για επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης. Στην παρούσα μελέτη έγινε μια προσπάθεια
ιεράρχησης των μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνονται για κτίρια κατοικίας με βάση
την απόδοσή τους αλλά και την οικονομική τους βιωσιμότητα σύμφωνα με πρακτικά κριτήρια.
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Πίνακας 1: Στατιστικά στοιχεία για τα ενεργειακά χαρακτηριστικά των κατοικιών του Ελληνικού
κτιριακού αποθέματος το 2011.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 2011
Μονοκατοικίες
Αριθμός κατοικιών [1]
2.267.148
Θερμομόνωση κελύφους (% επι συνόλου κατοικιών)
Τοίχοι
Αμόνωτοι
71,2
Μερικώς μονωμένοι*
23,6
Πλήρως μονωμένοι
5,3
Οροφές
Αμόνωτες
71,3
Μονωμένες
28,7
Δάπεδα
Αμόνωτα
99,2
Μονωμένα
0,8
Κουφώματα
Μονά τζάμια
58,3
Διπλά τζάμια
41,7
Σύστημα θέρμανσης χώρων (% επι συνόλου κατοικιών)
Σύστημα παραγωγής
Καυστήρα-Λέβητα
55,80%
Σόμπα
24,44%
Τζάκι
9,10%
Φορητά συστήματα θέρμανσης
5,11%
Θερμοσυσσωρευτές
4,18%
Καύσιμο
Πετρέλαιο
56,86%
Βιομάζα
28,24%
Ηλεκτρισμός
10,29%
Φυσικό αέριο
1,37%
Άλλο
3,24%
Ηλικία συστ. θέρμ/σης (έτη)
<5
5-10
11-20
(% επι συνόλου κατοικιών)
Λέβητα/καυστήρα 14,8
28,5
38,1
Σόμπα 17,2
30,4
29,9
Τζάκι 10,6
17,0
19,9
Φορητά συστήματα θέρμανσης 45,3
46,7
6,7
Θερμοσυσσωρευτές
0,0
23,1
23,1

Πολυκατοικίες
1.854.940

61,3
32,0
6,8
52,8
47,2
95,9
4,1
47,3
52,7

79,00%
5,38%
1,66%
4,58%
2,52%
67,51%
3,49%
12,93%
13,33%
>20

<5

5-10

11-20

>20

18,6
22,5
52,5
1,3
53,8

21,7
40,0
20,7
53,2
4,7

18,0
26,7
24,2
36,4
4,8

33,7
25,5
31,0
10,4
11,9

26,6
7,8
24,1
0,0
78,6

(*) υπάρχει θερμομόνωση στους εξωτερικούς τοίχους αλλά όχι και στον φέροντα οργανισμό.

3. ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιήθηκε η Ελληνική τυπολογία κατοικιών TABULA [5], η οποία
περιλαμβάνει 24 τύπους κτιρίων που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο μέρος του οικιακού
κτιριακού αποθέματος. Η ταξινόμηση των κτιρίων στην τυπολογία γίνεται με βάση το μέγεθος
(μονοκατοικίες-διπλοκατοικίες και πολυκατοικίες), το έτος ανέγερσης (πριν το 1980, 1981-2000,
2001-2010) και την κλιματική ζώνη στην οποία ανήκουν (Α-Δ κατά ΚΕΝΑΚ). Για τη μελέτη
χρησιμοποιήθηκαν 24 τυπικά κτίρια κατοικίας. Γεωμετρικά, κάθε τυπικό κτίριο είναι ίδιο με ένα
αντιπροσωπευτικό παράδειγμα της τάξης του απο το υφιστάμενο κτιριακό απόθεμα, αλλά οι
θερμοφυσικές ιδιότητες του κελύφους και οι αποδόσεις των ηλεκτρομηχανολογικών (ΗΜ)
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συστημάτων προσδιορίζονται στατιστικά υπολογίζοντας τον βαρυκεντρικό μέσο των
παραλλαγών στα δομικά στοιχεία και τις εγκαταστάσεις θέρμανσης χώρων που συναντώνται για
κατοικίες κάθε τάξης στο κτιριακό απόθεμα. Περισσότερες πληροφορίες για τα τυπικά κτίρια που
χρησιμοποιήθηκαν μπορούν να βρεθούν στο [5].
Σε όλα τα τυπικά κτίρια θεωρείται ότι η θέρμανση χώρων καλύπτεται από κεντρικό σύστημα
καυστήρα-λέβητα με καύσιμο πετρέλαιο. Αντίστοιχα για τη θέρμανση ΖΝΧ θεωρήθηκαν τοπικοί
ηλεκτρικοί θερμοσίφωνες. Τα κλιματικά δεδομένα (θερμοκρασία περιβάλλοντος, ηλιακή
ακτινοβολία) που χρησιμοποιήθηκαν για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες προέκυψαν από τις μέσες
τιμές δεδομένων που δίνονται για τις 62 Ελληνικές πόλεις στην τεχνική οδηγία ΤΟΤΕΕ [6]. Οι
υπολογισμοί έγιναν με το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Σύμφωνα με την εθνική μεθοδολογία για την
εκτίμηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων κατοικίας, στους υπολογισμούς θεωρήθηκε 18-ωρη
λειτουργία των συστημάτων θέρμανσης κατά την περίοδο από 1 η Νοεμβρίου έως τα μέσα
Απριλίου (ζώνες Α και Β) και από μέσα Οκτωβρίου μέχρι τέλος Απριλίου (ζώνες Γ και Δ). Η
επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικών χώρων και ΖΝΧ θεωρήθηκε ίση με 20oC και 45oC,
αντίστοιχα.

3.1 ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Οι τιμές του συνολικού συντελεστή θερμοπερατότητας των τυπικών κτιρίων κυμαίνονται από 1,4
έως 8,13 W/m2K ξεπερνώντας κατά πολύ τις τιμές του μέγιστου συντελεστή θερμοπερατότητας
που προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ, οι οποίες κυμαίνονται στο διάστημα 0,83-1,20 W/m2K. Οι υψηλότερες
τιμές αντιστοιχούν σε κτίρια της περιόδου πριν το 1980.
Η υπολογιζόμενη συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας στα τυπικά κτίρια κυμάνθηκε από 44544 kWh/m2 με μέση τιμή στις 179 kWh/m2. Αντίστοιχα, η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας κυμάνθηκε από 85-630 kWh/m2 με μέση τιμή στις 221 kWh/m2. Σε γενικές γραμμές, η
συνολική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση χώρων και ΖΝΧ στις μονοκατοικίες ήταν
υψηλότερη από την αντίστοιχη στις πολυκατοικίες. Συγκεκριμένα, η υπολογιζόμενη κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας στις μονοκατοικίες κυμάνθηκε από 111-630 kWh/m2 με μέση τιμή στις
256 kWh/m2. Αντίστοιχα, η υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας στις
πολυκατοικίες κυμάνθηκε από 85-309 kWh/m2 με μέση τιμή στις 187 kWh/m2. Η υψηλότερες
καταναλώσεις σημειώθηκαν για τα τυπικά κτίρια της περιόδου πριν το 1980, που βρίσκονται στις
πιο ψυχρές κλιματικές ζώνες (Γ και Δ) και, κατά συνέπεια, έχουν τις μεγαλύτερες απώλειες από
το κέλυφος.

3.2 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Τα ΜΕΕ που μελετήθηκαν περιλαμβάνουν μέτρα για τη βελτίωση του κελύφους αλλά και για την
αναβάθμιση των εγκαταστάσεων θέρμανσης χώρων και ΖΝΧ. Για κάθε τύπο αξιολογήθηκαν
συνολικά 18 σενάρια, 5 από τα οποία αφορούν στο κέλυφος και τα υπόλοιπα 13 στα ΗΜ
συστήματα. Τα σενάρια συνοψίζονται στον Πίνακα 2.
Για κάθε σενάριο και τύπο κτιρίου υπολογίστηκε η εξοικονόμηση πρωτογενούς και τελικής
ενέργειας, το αρχικό κόστος επένδυσης και η περίοδος αποπληρωμής (Π.Α.). Στο Σχήμα 2
παρουσιάζονται συγκριτικά οι μέσες τιμές της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και της
περιόδου αποπληρωμής κάθε σεναρίου στα κτίρια μονοκατοικίας και πολυκατοικίας. Οι τιμές
κόστους των διαφορετικών ΜΕΕ βασίστηκαν σε μέσες τιμές αγοράς καθώς και στην
κοστολόγηση επεμβάσεων που δίνεται στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον»
Το σενάριο S18 (γεωθερμική αντλία για θέρμανση χώρων), παρουσίασε τη μεγαλύτερη
εξοικονόμηση πρωτογενούς και τελικής ενέργειας σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, ενώ τη
μικρότερη εξοικονόμηση παρουσίασαν τα σενάρια S5 (αεροστεγάνωση) και S3 (μόνωση
πυλωτής). Όπως ήταν αναμενόμενο, το σενάριο S6 (συντήρηση λέβητα) παρουσίασε το
χαμηλότερο κόστος επένδυσης.
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Πίνακας 2: Επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης κατοικιών (και ενδεικτικό κόστος)

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

S9

Θερμομόνωση τοίχων
60 €/m2 (μον/κίες) – 40 €/m2 (πολ/κίες)
Θερμομόνωση οροφής
2

2

25 €/m (κεκλιμένη) – 35 €/m (οριζόντια)
Θερμομόνωση πυλωτής
2

55 €/m

Διπλοί υαλοπίνακες
250 €/m2 ανοίγματος
Αεροστεγάνωση
4.5 €/m2 ανοίγματος
Συντήρηση λέβητα
100 € (μον/κίες) – 150 € (πολ/κίες)
Συστήματα θερμοστατικού ελέγχου Γ (Κεντρική
ρύθμιση θερμοστάτη, αντιστάθμιση)
900 €
Συστήματα θερμοστατικού ελέγχου Β (Ρύθμιση
θερμοστάτη ανά ζώνη)
240 €/όροφο (μον/κίες) – 640 €/όροφο (πολ/κίες)
Νέος λέβητας πετρελαίου για θέρμανση χώρων
2500 € (μον/κίες) – 4000-5000 € (πολ/κίες)

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

Νέος λέβητας φυσικού αερίου για θέρμανση χώρων
3000 € (μον/κίες) – 4700-6000 € (πολ/κίες)
Νέος λέβητας πετρελαίου για θέρμανση χώρων και ΖΝΧ
2500-3000 € (μον/κίες), (4000-5000 €)+1000 € / διαμέρισμα
(πολ/κίες)
Νέος λέβητας φυσικού αερίου για θέρμανση χώρων και ΖΝΧ
3000-3500 € (μον/κίες), (4700-6000 €)+1000 € / διαμέρισμα
(πολ/κίες)
Κεντρικός λέβητας πετρελαίου 3-πλής ενέργειας για
θέρμανση χώρων και ΖΝΧ (μονοκατοικίες)
2700 € (μον/κίες) – 6000 € (πολ/κίες)
Κεντρικός λέβητας φυσικού αερίου 3-πλής ενέργειας για
θέρμανση χώρων και ΖΝΧ (μονοκατοικίες)
2700 € (μον/κίες) – 6000 € (πολ/κίες)
Τοπικοί λέβητες φυσικού αερίου για θέρμανση χώρων και
ΖΝΧ (πολυκατοικίες)
3000 € / διαμέρισμα
Ηλιακοί συλλέκτες (κάλυψη 60% αναγκών ΖΝΧ)
350 €/ m2 συλλέκτη (πολ/κίες μετά το 2000)
Ηλιακοί συλλέκτες (κάλυψη 100% αναγκών ΖΝΧ)
370 €/ m2 συλλέκτη (μον/κίες), 550 €/ m2 συλλέκτη (πολ/κίες
πριν το 2000)
Γεωθερμική αντλία θερμότητας για θέρμανση χώρων
2000 €/kW αντλία, 600 €/όροφο και 394 €/fan coil

Σχήμα 2: Μέσες τιμές ποσοστού εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και περιόδου
αποπληρωμής (Π.Α.) για τα σενάρια του Πίνακα 2.
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Με στόχο να επιλεγούν τα οικονομικά βιώσιμα σενάρια, εφαρμόστηκαν δύο φίλτρα, ώστε να
αποκλειστούν από την περαιτέρω μελέτη οι επεμβάσεις που είναι πολύ δαπανηρές και δεν
μπορούν να εφαρμοστούν ευρέως χωρίς την παροχή οικονομικών κινήτρων. Συγκεκριμένα,
αποκλείστηκαν επεμβάσεις με περίοδο αποπληρωμής πάνω από 10 έτη και επεμβάσεις με
αρχικό κόστος επένδυσης πάνω από 10k€ (μονοκατοικίες) και 5 k€/διαμέρισμα (πολυκατοικίες).
Με τον τρόπο αυτό κάποια σενάρια αποκλείστηκαν από την περαιτέρω ανάλυση, όπως τα
σενάρια S18 (γεωθερμική αντλία για θέρμανση χώρων) και S4 (διπλοί υαλοπίνακες). Η
εγκατάσταση αντλίας θερμότητας απαιτεί ένα μεγάλο αρχικό κόστος επένδυσης και όταν γίνεται
σε υπάρχοντα κτίρια παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες (εκσκαφές, αντικατάσταση υπάρχοντος
συστήματος εκπομπής θερμότητας) η υπέρβαση των οποίων συχνά αυξάνει το κόστος. Για το
λόγο αυτό το μέτρο αυτό συνιστάται σε νέα κτίρια ή σε περιπτώσεις ριζικής ανακαίνισης. Η
αντικατάσταση μονών υαλοπινάκων με διπλούς αποτελεί ένα δημοφιλές μέτρο, γιατί βελτιώνει τη
θερμική άνεση και την αισθητική, μειώνοντας παράλληλα και τα επίπεδα θορύβου από
εξωτερικές πηγές. Παρόλα αυτά προϋποθέτει μια μεγάλη αρχική δαπάνη και συχνά παρουσιάζει
μεγάλο χρόνο αποπληρωμής.
Τα σενάρια που επιλέχθηκαν μετά την εφαρμογή των δύο παραπάνω φίλτρων για καθέναν από
τους 24 τύπους κτιρίων ιεραρχήθηκαν με βάση δύο κριτήρια:
Α: μέγιστη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και
Β: ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής.
Σε γενικές γραμμές, τα σενάρια που στοχεύουν στην αναβάθμιση των ΗΜ εγκαταστάσεων είναι
πιο αποδοτικά από εκείνα που αφορούν στη βελτίωση του κελύφους, γιατί έχουν χαμηλότερο
κόστος αρχικής επένδυσης και μικρές περιόδους αποπληρωμής. Τα σενάρια θερμομόνωσης
τοίχων (S1), οροφής (S2) και πυλωτής (S3) είναι οικονομικώς αποδοτικά κυρίως για κτίρια της
πρώτης περιόδου (πριν το 1980) τα οποία έχουν αμόνωτο κέλυφος. Το σενάριο S17 (ηλιακοί
συλλέκτες για 100% κάλυψη του φορτίου για ΖΝΧ) αποδείχθηκε μη εφαρμόσιμο σε πολλά από
τα τυπικά κτίρια γιατί απαιτεί την ύπαρξη μεγάλης επιφάνειας για την τοποθέτηση ικανού
αριθμού ηλιακών συλλεκτών, ενώ παρουσιάζει μεγάλο κόστος αρχικής επένδυσης και μεγάλη
περίοδο αποπληρωμής. Το σενάριο S16 (ηλιακοί συλλέκτες για κάλυψη 60% των αναγκών για
θέρμανση ΖΝΧ) αποδείχθηκε πιο αποδοτικό για τις κατοικίες με περίοδο ανέγερσης μετά το
1980, οι οποίες έχουν συνήθως χαμηλότερες ενεργειακές ανάγκες και υψηλότερες αποδόσεις
στα εγκατεστημένα συστήματα. Τα σενάρια S5 (αεροστεγάνωση), 6 (συντήρηση λέβητα) και S8
(τοπική ρύθμιση θερμοστάτη) είναι πιό αποδοτικά για τις νεώτερες κατοικίες (περίοδος
ανέγερσης μετά το 2000), που έχουν μονωμένο κέλυφος και ΗΜ συστήματα υψηλών
αποδόσεων. Τέλος, η αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου με νέους δεν αποτελεί
βέλτιστη λύση για τις νεώτερες κατοικίες, ενώ είναι προτιμητέα η επιλογή λεβήτων φυσικού
αερίου. Θα πρέπει να σημειωθεί οτι τα σενάρια φυσικού αερίου (S10, S12, S14, S15)
εξετάστηκαν μόνο για τις κλιματικές ζώνες Β και Γ, όπου υπάρχει δίκτυο διανομής του καυσίμου
αυτού.
Με βάση το κριτήριο Α. από τα σενάρια που αξιολογήθηκαν για τις μονοκατοικίες, το σενάριο
S14 (νέος κεντρικός λέβητας φυσικού αερίου τριπλής ενέργειας) βρίσκεται στην πρώτη θέση με
δεύτερο το S12 (νέος κεντρικός λέβητας φυσικού αερίου για θέρμανση χώρων και ΖΝΧ).
Αντίστοιχα για τις πολυκατοικίες το πιό αποδοτικό σενάριο ήταν το S15 (τοπικοί λέβητες φυσικού
αερίου για θέρμανση χώρων και ΖΝΧ), με δεύτερο το S16 (ηλιακοί συλλέκτες για κάλυψη 60%
των αναγών για θέρμανση) που παρουσιάζει μεγαλύτερη εξοικονόμηση ιδίως στα κτίρια της
νότιας χώρας. Με βάση το κριτήριο Β, το σενάριο S6 (συντήρηση λέβητα) είναι το αποδοτικότερο
για όλα τα τυπικά κτίρια. Τα σενάρια S8 (συστήματα ελέγχου Β) και S16 (ηλιακοί συλλέκτες για
κάλυψη 60% των αναγκών για θέρμανση) εμφανίζουν τη συντομότερη περίοδο αποπληρωμής
όταν εφαρμοστούν σε νεώτερες (μετά το 2000) μονοκατοικίες και πολυκατοικίες της κεντρικής
και της νότιας Ελλάδας αντίστοιχα.
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3.3 ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Η επιλογή της πιο αποδοτικής επέμβασης για υπάρχουσες κατοικίες βασίστηκε στην ιεράρχησή
των μέτρων με βάση το συνδυασμό της μέγιστης εξοικονόμησης ενέργειας και της ελάχιστης
περιόδου αποπληρωμής. Για κάθε τυπικό κτίριο ιεραρχήθηκαν τα εφαρμόσιμα σενάρια
σύμφωνα με τα κριτήρια Α και Β, αποδίδοντάς τους στη συνέχεια δύο βαθμολογίες ανάλογα με
τη θέση τους σε καθεμιά από τις δύο ταξινομήσεις. Η τελική κατάταξη προέκυψε από τον
συνδυασμό των δύο επιμέρους βαθμολογιών.
Η εξοικονόμηση ενέργειας που προκύπτει από την εφαρμογή του βέλτιστου σεναρίου κατά το
συνδυαστικό κριτήριο κυμαίνεται από 9 έως 115 kWh/m2 για τις μονοκατοικίες και από 9 έως 92
kWh/m2 για τις πολυκατοικίες. Για τα κτίρια της κλιματικής ζώνης Α τα βέλτιστα σενάρια αφορούν
στην μόνωση του κελύφους και τη χρήση ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη 60% των αναγκών
θέρμανσης ΖΝΧ. Για τα κτίρια των κλιματικών ζωνών Β και Γ επικρατέστερα είναι τα σενάρια
που αφορούν στη χρήση λεβήτων φυσικού αερίου και τέλος, για τα κτίρια της κλιματικής ζώνης Δ
επικρατέστερο είναι το σενάριο χρήσης συστημάτων θερμοστατικού ελέγχου Β.
Η κατάταξη των σεναρίων για με βάση το συνδυαστικό κριτήριο διαφέρει από την αντίστοιχη που
προέκυψε με βάση τη μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας (Κριτήριο Α), παρότι τα βέλτιστα σενάρια
ταυτίζονται για εννέα τύπους κτιρίων. Στο Σχήμα 3 παρουσιάζονται τα συγκριτικά αποτελέσματα
για την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για κάθε τύπο κτιρίου, που επιτυγχάνεται από τα
βέλτιστα σενάρια όπως προέκυψαν από την εφαρμογή των δύο κριτηρίων. Στο ίδιο διάγραμμα
δίνονται και οι αντίστοιχες περίοδοι αποπληρωμής.

Σχήμα 3: Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση στα τυπικά κτίρια.
Όπως είναι αναμενόμενο, τα βέλτιστα ως προς το κριτήριο Α σενάρια υπερτερούν όσον αφορά
στην εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ τα βέλτιστα ως προς το συνδυαστικό κριτήριο (εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας – μικρή περίοδος αποπληρωμής) παρουσιάζουν μικρότερους χρόνους
αποπληρωμής. Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα των βέλτιστων σεναρίων στις
μονοκατοικίες είναι λιγότερο έντονη σε σχέση με την αντίστοιχη που παρατηρείται στις
πολυκατοικίες. Αυτό οφείλεται κυρίως στο ότι, για την πλειοψηφία των τύπων μονοκατοικίας, το
σενάριο S14 (νέος κεντρικός λέβητας φυσικού αερίου τριπλής ενέργειας) κατατάσσεται στην
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πρώτη θέση ως αποδοτικότερο σενάριο σύμφωνα και με τα δύο κριτήρια. Στις πολυκατοικίες
υπάρχει μεγαλύτερη διαφοροποίηση στις δύο κατατάξεις, με επικρατέστερα τα σενάρια S15
(τοπικοί λέβητες φυσικού αερίου για θέρμανση χώρων και ΖΝΧ) και S16 (ηλιακοί συλλέκτες για
κάλυψη 60% των αναγκών για θέρμανση). Στον Πίνακα 3 δίνεται συνοπτικά η εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας που αντιστοιχεί στο καλύτερο σενάριο για κάθε τύπο κτιρίου με βάση το
συνδυαστικό κριτήριο και το κριτήριο Α.
Η εφαρμογή των αποδοτικότερων σεναρίων, σε στοχευμένες ομάδες κτιρίων μπορεί να
οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας στο οικιακό τομέα. Το συνδυαστικό κριτήριο
εξασφαλίζει μικρότερη εξοικονόμηση με χαμηλώτερο αρχικό κόστος επένδυσης, ενώ το αντίθετο
επτυγχάνεται με το κριτήριο Α. Σε κάθε περίπτωση, η περίοδος αποπληρωμής δεν θα ξεπερνά
τα 10 χρόνια.
Εφαρμόζοντας τα βέλτιστα (σύμφωνα με καθένα από τα δύο κριτήρια) σενάρια ανά τύπο κτιρίου,
υπολογίστηκε η αντίστοιχη συνολική εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται στον οικιακό
τομέα. Συγκεκριμένα, από την εφαρμογή των βέλτιστων σεναρίων κατά το συνδυαστικό κριτήριο
και το κριτήριο Α σε 10% των συνόλου των μονοκατοικιών και πολυκατοικιών της χώρας η
υπολογιζόμενη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ήταν ίση με 2,5% και 3,6% αντίστοιχα.
Ενδεικτικά, η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας υπολογίστηκε ίση με 0,21 ΜΤΙΠ
(συνδυαστικό κριτήριο) και 0,30 ΜΤΙΠ (κριτήριο Α). Η μείωση του CO2 που επιτυγχάνεται από τα
παραπάνω πακέτα επεμβάσεων υπολογίστηκε συνδυαστικό κριτήριο σε 3.55% (ή 0.93 Mtons)
και για το κριτήριο Α σε 5.08% (ή 1.33 Mtons).
Πίνακας 3: Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από τα σενάρια που κρίθηκαν βέλτιστα με
βάση το συνδυαστικό κριτήριο (πάνω σειρά) και το κριτήριο Α (κάτω σειρά) για όλους τους
τύπους κτιρίων
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Κλιμ
Περίοδος
Ζώνη

Α

Β

Γ

Δ

ανέγερσης

#
κτιρίου

πριν το 1980

1

1981-2000

2

2001-2010

3

πριν το 1980

4

1981-2000

5

2001-2010

6

πριν το 1980

7

1981-2000

8

2001-2010

9

πριν το 1980

10

1981-2000

11

2001-2010

12

Σενάριο
S13
S3
S17
S14
S14
S14
S14
S14
S14
S1
S13
S16

S2
S3
S16
S12
S14
S14
S12
S14
S14
S8
S8
S6

kWh/m2

77,8
86,1
94,4
94,4
28,8
39
66,7
86,8
48,0
48
45,3
45,3
91,6
114,7
76,5
76,5
40,0
40
115,8
161,5
26,1
73,9
9,4
35,4

Π.Α.
(έτη)

7
8
10
3
5
7
2
5
7
4
7
7

5
8
6
3
5
7
2
5
7
<1
1
1

#
κτιρίου
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Σενάριο
S16
S16
S17
S15
S15
S17
S15
S15
S15
S1
S11
S16

S16
S16
S16
S12
S10
S16
S10
S10
S8
S1
S8
S16

kWh/m2
40,7
37,2
59,1
87,9
60,9
65,8

40,7
37,2
37,9
52,6
13,6
39,7

58,6
130,1
19,0
71,6
8,5
56
91,5
91,5
22,3
47,2
44,4
44,4

Π.Α.
(έτη)
8
8
9
8
8
10
6
10
10
4
7
6

8
8
5
4
3
5
1
2
2
4
1
6
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Εφαρμόζοντας τα βέλτιστα (σύμφωνα με καθένα από τα δύο κριτήρια) σενάρια σε κατοικίες της
Β και Γ κλιματικής ζώνης που έχουν λέβητες πετρελαίου 20ετίας και πλέον, η συνολική
εξοικονόμηση ενέργειας που υπολογίστηκε για τον οικιακό τομέα ήταν ίση με 0.35 ΜΤΙΠ
(συνδυαστικό κριτήριο) και 0.56 ΜΤΙΠ (κριτήριο Α). Αντίστοιχα, η μείωση εκπομπών CO2
υπολογίστηκε ίση με 1.69 Mtons (συνδυαστικό σενάριο) και 2.59 Mtons (κριτήριο Α).

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο οικιακός τομέας παρουσιάζει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Με ορίζοντα το 2020
και προκειμένου να ανταποκριθεί η χώρα στις δεσμεύσεις της για μείωση της κατανάλωσης
ενέργειας και εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, ο οικιακός τομέας προσφέρει πολλές
δυνατότητες επεμβάσεων προς την κατεύθυνση αυτή. Για την επιλογή βέλτιστων μέτρων πρέπει
να συνδυαστεί η αποτελεσματικότητα με την οικονομική βιωσιμότητα και να προωθηθούν ώριμες
λύσεις που θα μπορούν να υιοθετηθούν άμεσα από την αγορά αλλά και τους ιδιοκτήτες
κατοικιών, όπως προβλέπεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2010/31/ΕΕ και τον Ν.4122/2013. Σε μια
πρώτη προσπάθεια στην παρούσα μελέτη ιεραρχήθηκαν οι πιο εφαρμόσιμες επεμβάσεις σε
κτίρια κατοικίας, αφού προηγήθηκε επιλογή τους με βάση το κόστος επένδυσης και την περίοδο
αποπληρωμής. Η ιεράρχηση έγινε με τρία κριτήρια: μέγιστη εξοικονόμηση πρωτογενούς
ενέργειας, ελάχιστη περίοδος αποπληρωμής και συνδυασμός των δύο.
Τα βέλτιστα μέτρα σε κάθε περίπτωση διαφέρουν ανάλογα με το μέγεθος, την ηλικία και την
κλιματική ζώνη που βρίσκεται κάθε κατοικία. Για το λόγο αυτό χρειάζεται μια πολύ καλή ανάλυση
στατιστικών στοιχείων που αφορούν στον οικιακό τομέα, ώστε να γίνει μια σαφής αποτύπωση
των ενεργεικών του χαρακτηριστικών. Επιπλέον, είναι απαραίτητη η παρακολούθηση της
εξέλιξης του τομέα κατοικίας μέσω δεικτών οι οποίοι θα ενσωματώνουν τις αλλαγές που
συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου, όπως είναι ο ρυθμός ανέγερσης, κατεδάφισης,
ανακαίνισης κατοικιών αλλά και οι συνθήκες λειτουργίας των εγκατεστημένων συστημάτων από
τους ενοίκους, που συχνά διαφοροποιούν την πραγματική από την υπολογιζόμενη κατανάλωση
ενέργειας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Μέρος της εργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
EPISCOPE που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευφυής
Ενέργεια - Ευρώπη, Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
(EACI). Για περισσότερες πληροφορίες: http://episcope.eu. Το πρόγραμμα EPISCOPE έχει
σκοπό την δημιουργία μεθοδολογίας για τη ρεαλιστική αξιολόγηση του δυναμικού εξοικονόμησης
ενέργειας στον οικιακό τομέα με τη συστηματική παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας
διαδικασιών ενεργειακής αναβάθμισης σε κτίρια κατοικίας σε εθνικό ή και τοπικό επίπεδο. Στα
πλαίσια του προγράμματος καθορίζεται μια συντονισμένη δέσμη ενεργειακών δεικτών, μέσω
των οποίων διευκολύνεται η αξιολόγηση της αποδοτικότητας μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας
με οικονομικά αποδοτικά κριτήρια. Το πρόγραμμα EPISCOPE συγχρηματοδοτείται από το
Πρόγραμμα Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Μάρτιο του
2016.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στη παρούσα μελέτη εξετάζεται η απόδοση της κατασκευαστικής ενσωμάτωσης των
κουφωμάτων επάνω στα στοιχεία πλήρωσης της τοιχοποιίας. Ιδιαίτερη προσέγγιση δίδεται
στη κατασκευαστική λεπτομέρεια μεταξύ των κατακόρυφων στοιχείων της τοιχοποιίας και του
κουφώματος. Τεχνικά, κατηγοριοποιείται η ποιότητα των ανοιγμάτων μέσα από τρία βασικά
χαρακτηριστικά : 1) τα χαρακτηριστικά του γυαλιού, 2) τη δομή και τα χαρακτηριστικά της
κάσας (πλαισίου), και 3) τη κατασκευαστική τεχνική συναρμογής του κουφώματος στη
τοιχοποιία. Ερευνητικός σκοπός της εργασίας είναι η διερεύνηση των κατασκευαστικών
αστοχιών συναρμογής των κουφωμάτων με στόχο τη βελτίωση και κατ’ επέκταση την
ενεργειακή τους αναβάθμιση στα πλαίσια του βιοκλιματικού σχεδιασμού σύμφωνα με τις
αρχές της οικολογικής δόμησης.
Λέξεις Κλειδιά: Ενεργειακή αξιολόγηση, Εξοικονόμηση ενέργειας, Υαλοπίνακες, Κουφώματα.
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το αντικείμενο της δυναμικής ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων αποτελεί το πλέον
ενδιαφέρον αντικείμενο όσον αφορά τη κατασκευαστική συμπεριφορά των κτιρίων και
ιδιαίτερα την εξοικονόμηση ενέργειας. Στην Ευρώπη, ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το
40% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας [1], με αποτέλεσμα ο οικολογικός τρόπος δόμησης
και ο περιορισμός της ενεργειακής σπατάλης να αποτελούν το μοναδικά βιώσιμο σχέδιο [2].
Τα κουφώματα ως κατασκευαστικά στοιχεία δόμησης και ενσωμάτωσης στο κέλυφος του
κτιρίου αποτελούν σημαντικό παράγοντα μελέτης αφού είναι υπεύθυνα για το 30 – 50% των
απωλειών που αφορούν το κτιριακό κέλυφος [3]. Η μελέτη και η εξέταση της συμπεριφοράς
των δομικών στοιχείων που ενσωματώνουν τα κουφώματα είναι το αντικείμενο της εργασίας
αυτής με σκοπό τη βελτίωση των τεχνικών κατασκευής στα πλαίσια της ενεργειακής
απόδοσης,

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

∆ημιουργήθηκαν τρία σενάρια κατασκευαστικών λεπτομερειών ενσωμάτωσης των
κουφωμάτων τα οποία μοντελοποιήθηκαν και στη συνέχεια προσομοιώθηκαν με τη βοήθεια
σύγχρονων εξειδικευμένων προγραμμάτων (3Studio max,THERM) [4]. Εξετάστηκε η
απόδοση της κατασκευαστικής ενσωμάτωσης του κουφώματος επάνω στα στοιχεία
πλήρωσης της τοιχοποιίας σύμφωνα με τις υπάρχουσες τεχνικές, ενώ στη συνέχεια δόθηκε
ιδιαίτερη έμφαση στη κατασκευαστική λεπτομέρεια μεταξύ των κατακόρυφων στοιχείων της
τοιχοποιίας και του κουφώματος καθώς και στους τρόπους βελτίωσης της τεχνικής και της
συμπεριφοράς των δομικών υλικών. Αναλυτικά, εξετάζεται αρχικά η συμπεριφορά και η
τοποθέτηση του κουφώματος σε βάση μαρμάρου με μόνωση στο πυρήνα της τοιχοποιίας. Σε
δεύτερη φάση γίνεται προσπάθεια βελτίωσης με χρήση εξωτερικής μόνωσης και υλικό
έδρασης του κουφώματος το ξυλόμαλλο, ενώ το τελευταίο σενάριο βελτιώνει το σύνολο του
συστήματος μειώνοντας τη θερμοροή στο σύνολο του δομικού στοιχείου [5].

3.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ∆ΟΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Τα χαρακτηριστικά και οι ιδιότητες των δομικών υλικών αναφέρονται στο πίνακα 1,2.
Τα γεωμετρικά στοιχεία της κατασκευής που μελετήθηκε αφορούν τη Βορεινή τοιχοποιία του
κτιρίου με πάχος 270 mm καθώς επίσης και τα μοντέλα βελτίωσης της τοιχοποιίας.
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Εικόνα 1: Μοντέλα υλικών.
Το συνολικό ύψος του ορόφου είναι τρία μέτρα, με τη τοιχοποιία να καταλαμβάνει τα δυόμιση
μέτρα και το υπόλοιπο να αφορά το φέροντα οργανισμό του κτιρίου με το δοκάρι να καλύπτει
τα πενήντα εκατοστά σε κρέμαση. Το κούφωμα ενσωματώνεται στην επιφάνεια σε ύψος
ενενήντα εκατοστών από το έδαφος με διαστάσεις 1.50m Χ 1.30m. Η βάση στήριξης του
κουφώματος είναι μαρμάρινη όπως συνηθίζεται ως τεχνική τοποθέτησης και το πάχος της
τοιχοποιίας αποτελείται από εξωτερικό επίχρισμα πάχους δύο εκατοστών, οπτόπλινθο
πάχους εννέα εκατοστών, μονωτικό υλικό στον πυρήνα πάχους πέντε εκατοστών, εσωτερικό
οπτόπλινθο πάχους εννέα εκατοστών και τελική στρώση εσωτερικού επιχρίσματος με πάχος
δύο εκατοστών (βλ. εικόνα 1, μοντέλο Α). Το οριζόντιο διάζωμα (σενάζ) συναντάται στο
επάνω και στο κάτω μέρος του παραθύρου με πάχος δεκαπέντε εκατοστά. Τα μοντέλα που
κατασκευάστηκαν στη συνέχεια με σκοπό τη βελτίωση και τη σύγκριση των τεχνικών και των
αποτελεσμάτων αποτελούνται από εξωτερικό επίχρισμα με πάχος δύο εκατοστά εξωτερική
θερμομόνωση πάχους πέντε εκατοστών, οπτόπλινθο πάχους δεκαοκτώ εκατοστών και
εσωτερικό επίχρισμα δύο εκατοστών, (βλ. εικόνα 1, μοντέλο Β). Το μοντέλο Γ έχει την ίδια
κατανομή υλικών με τη διαφορά ότι το εξωτερικό επίχρισμα αποτελείται από θερμομονωτικό
κονίαμα με στόχο τη θερμική μόνωση και αδιαβροχοποίηση (βλ. εικόνα 1, μοντέλο Γ).
Οι εσωτερικές συνθήκες θερμοκρασίας προσομοιώθηκαν στους 21 °C ενώ οι εξωτερικές
στους -5 °C, σύμφωνα με τη χειμερινή καταγραφή θερμοκρασιών και τις μετρήσεις που
πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια εξέτασης του δομικού συστήματος. Η καταγραφή
και η παρακολούθηση της συμπεριφοράς του περιγράμματος ενσωμάτωσης καθώς και της
συνολικής επιφάνειας της τοιχοποιίας έγινε σε πραγματικό χρόνο με τη χρήση οργάνων
μέτρησης θερμοκρασίας, της θερμοπερατότητας, καθώς και με θερμογραφικές αποτυπώσεις.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εικόνα 2: Προσομοίωση τεχνικής Α.

4.

Εικόνα 3: Προσομοίωση τεχνικής Β.

Εικόνα 4: Προσομοίωση τεχνικής Γ.
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4.1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟ (Α)
Το αποτέλεσμα στο 1ο παράδειγμα που
προσομοιώθηκε είναι η τεράστια διαρροή
θερμότητας μέσα από τα στοιχεία έδρασης του
κουφώματος
αλλά και από τη μεταξύ των
διαφορετικών στοιχείων επαφή. Αυτό οφείλεται στη
μικρή αντίσταση που έχει το μάρμαρο σαν υλικό
στη διαρροή θερμότητας και στη δημιουργία
θερμογεφυρών μεταξύ της μόνωσης του σενάζ και
των τούβλων. Τα σημεία μέγιστης και ελάχιστης
θερμοκρασίας εμφανίζονται στο κάτω μέρος του
μοντέλου αφού είναι αδύνατο να αναπτυχθούν
κοντά στα στοιχεία έδρασης λόγω της διαρροής.
Οπότε παρατηρείται πως ακόμη και το καλύτερο
παράθυρο να διατίθεται με τελευταίας γενιάς
υαλοπίνακες, πλαίσιο, και θερμοδιακοπές ο
παράγοντας εφαρμογή μπορεί να οδηγήσει σε
αστοχία αφού είναι πολύ πιθανό σύμφωνα με το
μοντέλο να αναπτυχθούν απώλειες μέχρι και max
155-175 w/m2.

Εικόνα 5: Μάσκες σκίασης.
Το αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός
κουφώματος με τη παραπάνω τεχνική
(η οποία είναι αρκετά διαδεδομένη)
φαίνεται ότι προκαλεί στο εσωτερικό
τμήμα
μεγάλα
προβλήματα
συμπύκνωσης στην επιφάνεια, καθώς και
δημιουργία μούχλας. Στο παράδειγμα
που
απεικονίζεται
το
κούφωμα
αποτελείται από διπλούς υαλοπίνακες και
το πλαίσιο είναι κατασκευασμένο από
PVC με καλές μονωτικές ιδιότητες.
Παρόλο αυτά η ανεξέλεγκτη θερμοροή
λόγω της θερμογέφυρας μεταξύ του
οπτόπλινθου του μαρμάρου και του
πλαισίου υποβαθμίζει τη συμπεριφορά
του παραθύρου με αποτέλεσμα τη
μειωμένη απόδοση του.
Εικόνα 6: Απεικόνιση κατασκευαστικής αστοχίας.
Είναι εμφανές λοιπόν το πρόβλημα που δημιουργείται στο περίγραμμα του κουφώματος από
το στοιχείο έδρασης. Επίσης, μια ενδιαφέρουσα θερμική φωτογραφία κατά τη διάρκεια του
χειμώνα αποδεικνύει και επιβεβαιώνει τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αφού το μέγεθος
των θερμοκρασιών στο σημείο του περιγράμματος ταυτίζονται με αυτά της μοντελοποίησης.

1020

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ

4.2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟ (Β)
Στο 2ο παράδειγμα προσομοίωσης έγινε επιλογή ενός διαφορετικού στοιχείου έδρασης πάνω
στο οποίο τοποθετείται το κούφωμα. Το υλικό που επιλέχθηκε είναι το ξυλόμαλλο, ένα υλικό
που είναι άοσμο, έχει χρώμα φαιό και εκτός από θερμομονωτικό είναι και καλό ηχομονωτικό.
Είναι βαρύ υλικό με φαινόμενο ειδικό βάρος για πλάκες πάχους 2,5 – 3,5 cm 460 – 415
kg/m3. Παρουσιάζει σταθερότητα διαστάσεων και θεωρείται υλικό ανθεκτικό στο χρόνο.
Παρουσιάζει αντίσταση στους χημικούς διαλύτες και τα ασφαλτικά υλικά, πρέπει όμως να
αποφεύγεται η εν θερμώ διάστρωση ασφαλτικών υλικών στην επιφάνεια του. ∆εν
προσβάλλεται από την ηλιακή ακτινοβολία έχει πολύ καλή αντίσταση στη φωτιά και έχει
υψηλή αντοχή σε θλίψη και σε κάμψη που φτάνει από 100 – 180 N/cm2 με αποτέλεσμα να
μπορεί να παραλάβει φορτία από συμπαγή παράθυρα όπως τα ξύλινα. Έχει σχετικά μεγάλο
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας λ = 0,093 W/(mk) στους 10 C για πλάκες από 2,5 έως
3,5 cm . ∆εν προσβάλλεται εύκολα από την υγρασία, γιατί απορροφά μεν την υγρασία
μπορεί όμως και την επαναποδίδει στο περιβάλλον, όταν εκλείψουν οι συνθήκες προσβολής
του κάτι που το καθιστά ιδανικό για τα μεσογειακά κλίματα. Ο συντελεστής αντίστασης στη
διάχυση υδρατμών είναι μ = 5 – 7. Η επιφάνεια του ξυλόμαλλου, μπορεί να επιχρισθεί γιατί
συνεργάζεται πολύ καλά με κάθε τύπο επιχρίσματος. Θα πρέπει όμως λόγω της πορώδους
υφής του να αποφεύγονται επιχρίσματα πλούσια σε τσιμέντο κυρίως στις τελικές στρώσεις,
για να μη προκαλούνται ρωγμές στις επιφάνειες αυτές. Εφόσον το ξυλόμαλλο βάφεται ως
υλικό βαφής μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα κοινό διακοσμητικό υδατοδιαλυτό χρώμα. Σε
υπάρχουσες κατασκευές θα πρέπει να πακτώνεται γερά σε πυκνά διαστήματα και με μεγάλα
βύσματα με μήκος τουλάχιστον διπλάσιο του πάχους του [6].
Η παραπάνω επιλογή του συγκεκριμένου
υλικού όπως διαπιστώνεται και από το
μοντέλο παρουσιάζει τεράστια μείωση στη
διαρροή θερμότητας σε ποσοστό 48,57 % .
Επίσης, το σημείο μέγιστης και ελάχιστης
θερμοκρασίας έχει μετατοπιστεί από το
κάτω μέρος του μοντέλου στη ποδιά του
παραθύρου ως αποτέλεσμα της μειωμένης
θερμοροής αφού η συγκεκριμένη επιλογή
του υλικού καθώς και η εφαρμογή
εξωτερικής θερμομόνωσης βελτίωσαν τη
συμπεριφορά του μοντέλου. Σημαντικό
είναι να επισημανθεί πως διαπιστώθηκε
αύξηση της θερμοκρασίας πάνω στην
επιφάνεια της εσωτερικής πλευράς από
19.369 C σε 19.946 C καθώς και
αποφυγή του φαινομένου συμπύκνωσης
όπως αυτό φαίνεται από τις ισοθερμικές
καμπύλες.

Εικόνα 7: Μάσκες σκίασης.
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4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΕΝΑΡΙΟ (Γ)
Στο 3ο παράδειγμα προσομοίωσης το
ξυλόμαλλο χρησιμοποιείται ως υλικό
έδρασης
με
τα
γνωστά
θετικά
αποτελέσματα. Αυτό που αλλάζει στην
εφαρμογή
είναι
η
ενίσχυση
με
θερμομονωτικό σοβά καθώς και η τεχνική
λεπτομέρεια κατασκευής μιας σειράς
τούβλων επάνω από το σενάζ με μονωτική
ενίσχυση σχήματος Γ στην εξωτερική
πλευρά. Το συγκεκριμένο σύστημα
δημιουργεί φραγή στη διαρροή θερμότητας
βελτίωση της συμπεριφοράς του μοντέλου
όπως επίσης και άριστη συνεργασία των
υλικών με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Η
μονωτική ενίσχυση γίνεται με αφρό
πολυουρεθάνης ο οποίος πληρώνεται στις
οπές των τούβλων. Το αποτέλεσμα όπως
διακρίνεται είναι ιδανικό αφού υπάρχει
εμφανής βελτίωση της περιοχής.
Εικόνα 8: Μάσκες σκίασης.
Το ποσοστό διαρροής της θερμότητας μειώνεται κατά 62,86 % . Η θερμοκρασία στην
εσωτερική επιφάνεια αυξάνεται από 19.369 C σε 20.0637 C. Το πρόβλημα της
συμπύκνωσης εξαλείφεται εντελώς όπως παρατηρείται από τις ισοθερμικές καμπύλες.

4.5. ΥΓΡΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΡΑΤΜΩΝ
∆ημιουργώντας την απεικόνιση των ισοθερμικών καμπύλων του μοντέλου επάνω στα
διαγράμματα συμπύκνωσης υδρατμών, διαπιστώνεται αμέσως η αστοχία και το πρόβλημα
που δημιουργείται στο παραπάνω σημείο λόγω υγροποίησης του εσωτερικού αέρα με
αποτέλεσμα την εμφάνιση μούχλας και επανθισμάτων. Η είσοδος της υγρασίας παρουσιάζει
μακροχρόνια προβλήματα στη μείωση της απόδοσης του περιγράμματος των στοιχείων
έδρασης των κουφωμάτων αλλά και γενικά προβλήματα υγιεινής.

Εικόνα 9: Ποσότητα νερού. Εικόνα 10: Υγροποίηση υδρατμών. Εικόνα 11: Μοντέλα Α,Γ.
Στη κατασκευαστική εφαρμογή που χρησιμοποιήθηκε παραπάνω (μοντέλα Β,Γ) παρατηρείται
το πλεονέκτημα της θερμικής ομοιομορφίας καθώς και της διατήρησης υψηλών
θερμοκρασιών στην εσωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την
αποφυγή του φαινομένου της συμπύκνωσης και της υγροποίησης των υδρατμών. Το
εσωτερικό του τοίχου παραμένει υγειές και ανεπηρέαστο από τη μούχλα.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων αποδεικνύει τη σημαντική βελτίωση του συστήματος
ενσωμάτωσης των κουφωμάτων. Η άριστη επιλογή κουφώματος με στόχο την ενεργειακή
εξοικονόμηση παρατηρείται πως αν δε συνδυαστεί με τη σωστή τοποθέτηση στην επιφάνεια
του δομικού στοιχείου και την κατάλληλη χρήση δομικών υλικών δε θα επιφέρει τα
αναμενόμενα αποτελέσματα, διότι όπως εξετάστηκε παραπάνω η διαρροή θερμότητας είναι
σημαντική (εικ.13). Η τοποθέτηση ξυλόμαλλου περιμετρικά του κουφώματος ως βάση
έδρασης και η μονωτική ενίσχυση σχήματος Γ στην εξωτερική πλευρά της οριζόντιας σειράς
οπτόπλινθων έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της θερμοκρασίας στην εσωτερική
επιφάνεια από 19.369 C σε 20.0637 C, καθώς και τη μείωση της θερμότητας κατά 62,86 %.
Επίσης η βελτίωση του συντελεστή θερμοπερατότητας (εικ.14) καθώς και η απομάκρυνση
του κινδύνου της συμπύκνωσης των υδρατμών αποτελούν βασικά στοιχεία βελτίωσης [5]. Η
παρούσα εργασία εξέτασε και παρουσίασε τις αδυναμίες που συναντά ο μηχανικός κατά τη
διάρκεια κατασκευής και επιθεώρησης κτιρίων με σκοπό τη δημιουργία πεδίου σύγχρονης
αντιμετώπισης παραδοσιακών παθογενειών και κατ’ επέκταση τη μελέτη αποδοτικότερων
συστημάτων δόμησης.

Εικ.12: Θερμοκρασίες μοντέλων. Εικ.13: ∆ιαρροή θερμότητας.

Εικ.14: θερμοπερατότητα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Για τη σύγκριση της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων χρησιμοποιούνται διάφοροι
δείκτες, όπως η κατανάλωση ενέργειας ανά μονάδα επιφανείας ή η ενεργειακή κατηγορία κατά
ΚΕΝΑΚ που εμφανίζεται σε ένα ενεργειακό πιστοποιητικό. Στην εργασία γίνεται αρχικά μια
σύντομη συγκριτική ανασκόπηση του ΚΕΝΑΚ με άλλες διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους
γενικότερης αξιολόγησης και περιβαλλοντικής πιστοποίησης κτιρίων αλλά και στοχευμένων
μεθοδολογιών αξιολόγησης της ενεργειακής συμπεριφοράς. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα
αποτελέσματα πρόσφατης έρευνας πεδίου που έγινε σε ένα δείγμα περίπου 200 νοικοκυριών
για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις συνήθειες των χρηστών σε σχέση με την κατανάλωση
ενέργειας για θέρμανση (πχ συστήματα θέρμανσης, ώρες λειτουργίας, επικρατούσες συνθήκες
θερμικής άνεσης) τα τελευταία χρόνια. Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα σοβαρά προβλήματα
που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά νοικοκυριά για την κάλυψη των αναγκών τους για θέρμανση.
Επίσης αναδεικνύονται οι διαφοροποιήσεις από τις παραδοχές και τις τυπικές τιμές που
χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ και τις τεχνικές οδηγίες.
Παράλληλα, επιχειρείται η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων επεμβάσεων
εξοικονόμησης ενέργειας με την ανάλυση πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων πριν & μετά
τις επεμβάσεις σε κατοικίες. Τα δεδομένα προέρχονται από πραγματικές καταναλώσεις
ενέργειας σε κατοικίες, στις οποίες έχουν εφαρμοστεί συνήθεις επεμβάσεις στο κέλυφος, τις
εγκαταστάσεις θέρμανσης ή παραγωγής ζεστού νερού χρήσης. Η αποτελεσματικότητα των
μέτρων αξιολογείται αφού γίνει διόρθωση για τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες ή άλλες
σημαντικές διαφοροποιήσεις στην λειτουργία του κτιρίου. Τα στοιχεία που παρουσιάζονται
μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να προσαρμοστούν οι εκτιμήσεις των δεικτών κατανάλωσης
ενέργειας κατά τη σύγκριση υπολογισμών σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ με τις πραγματικές
καταναλώσεις ενέργειας ή την εκτίμηση της αποτελεσματικότητας μέτρων ενεργειακής
αναβάθμισης των κατοικιών στο κτιριακό απόθεμα.
Λέξεις Κλειδιά: κατοικίες, πραγματική κατανάλωση
αποτελεσματικότητα μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας

ενέργειας,

τυπική

λειτουργία,
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η τελική κατανάλωση ενέργειας στα ελληνικά κτίρια κατοικιών ήταν 5,04 εκατ. τόνοι ισοδυνάμου
πετρελαίου (ΜΤΙΠ), δηλαδή περίπου το 29,4% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας το 2012,
που είναι η χρονιά με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία [1]. Αντίστοιχα, ο μέσος όρος
ευρωπαϊκός όρος είναι 289,2 ΜΤΙΠ ή 26,2%. Συνολικά για τα κτίρια του οικιακού και τριτογενή
τομέα στην Ελλάδα, η τελική κατανάλωση ενέργειας έφτασε το 42% της συνολικής για το 2012,
από 32% το 2000, 26% το 1990 και 20% το 1980.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία [2], το 60% των ελληνικών κτιρίων κατοικίας κατασκευάστηκαν
πριν από το 1980. Συνεπώς, στην πλειοψηφία τους δεν διαθέτουν θερμομόνωση και είναι
εξοπλισμένα με παλιές ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εγκαταστάσεις, παρουσιάζοντας χαμηλή
ενεργειακή απόδοση. Συνεπώς, οι προσπάθειες ενεργειακής αναβάθμισης με την εφαρμογή
Μέτρων Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΜΕΕ) στα κτίρια μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στην
μείωση του λειτουργικού κόστους των κατοικιών και την βελτίωση της ποιότητας του εσωτερικού
περιβάλλοντος.
Για την ιεράρχηση ΜΕΕ διεξάγονται κατά καιρούς διάφορες έρευνες και γίνονται εκτιμήσεις για το
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Όλες καταλήγουν στο ίδιο βασικό συμπέρασμα: Τα κτίρια
υπερκαταναλώνουν και υπάρχει ένα τεράστιο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας. Για τις
Ελληνικές κατοικίες εκτιμάται μείωση της θερμικής ενέργειας κατά 0,02-1,16 ΜΤΙΠ και της
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 0,08-1,32 TWh [3]. Όπως είναι αναμενόμενο, η μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας είναι βασική προτεραιότητα της εθνικής ενεργειακής πολιτικής.
Σύμφωνα με το πρόσφατο Εθνικό Σχέδιο Δράσης [4], ο στόχος εξοικονόμησης ενέργειας για την
περίοδο 2014-2020 είναι συνολικά ~3,3 ΜΤΙΠ. Μεταξύ των διάφορων μέτρων πολιτικής, η
εξοικονόμηση στα κτίρια αναμένεται να έχει την πιο σημαντική συμβολή για την επίτευξη του
εθνικού στόχου. Η υπολογιζόμενη εξοικονόμηση τελικής ενέργειας στα κτίρια κατοικιών εκτιμάται
σε ~0,6 ΜΤΙΠ ως αποτέλεσμα διαφόρων ΜΕΕ.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ
Από το 2010 έχει ξεκινήσει και στην Ελλάδα [5] η διαδικασία βελτίωσης της ενεργειακής
συμπεριφοράς των νέων κτιρίων και η αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του κτιριακού
αποθέματος με την εφαρμογή του «Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων» (ΚΕΝΑΚ) και
των σχετικών Τεχνικών Οδηγιών του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΟΤΕΕ 20701) που
υποστηρίζονται με το επίσημο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Τα νέα κτίρια έχουν καλή ενεργειακή
συμπεριφορά που εκφράζεται μέσω του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) με
ενεργειακή κατάταξη τουλάχιστον (Β) ή καλύτερη. Από το 2021 όμως θα πρέπει να είναι σχεδόν
μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, καλύπτοντας το σύνολο της πρωτογενούς ενεργειακής
κατανάλωσής τους από ανανεώσιμες, συμπαραγωγή, τηλεθέρμανση, υψηλής απόδοσης αντλίες
θερμότητας. Ο ΚΕΝΑΚ εστιάζει στην αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου.
Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια διάφορες στοχευμένες μεθοδολογίες
αξιολόγησης της ενεργειακής συμπεριφοράς κτιρίων (π.χ. Passive House, Minergie, Energy
Star) αλλά και συστημάτων περιβαλλοντικής πιστοποίησης κτιρίων (π.χ. BREEAM, LEED).

2.1 ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Από το 1990 ξεκίνησε η ανάπτυξη διαφόρων συστημάτων αξιολόγησης κτιρίων σε διάφορες
χώρες. Οι βασικές κατηγορίες που σε κάποιο βαθμό περιλαμβάνονται στις μεθοδολογίες είναι η
διαχείριση – αειφορία για την επιλογή της θέσης του κτιρίου και τη χρήση γης, η ενεργειακή
αποδοτικότητα του κτιρίου, η ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, η διαχείριση νερού και
αποβλήτων, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις (ρύπανση), η χρήση υλικών και πόρων, η
προσβασιμότητα (μεταφορές) στο κτίριο, οι οικονομικές παράμετροι και η καινοτομία της
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κατασκευής. Τα βασικά χαρακτηριστικά διαφόρων μεθοδολογιών με σημαντική διεθνή
αναγνώριση αναλύονται στο [6] και συνοψίζονται στην Εικόνα 1.
Οι μεθοδολογίες πολλαπλών κριτηρίων συναξιολογούν την κατανάλωση ενέργειας και νερού,
την ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος, τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο κτίριο, τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον-απόβλητα, ρύπανση, κ.α. αποδίδοντας στο κτίριο μια τελική
κατάταξη. Οι πιο απλές στοχεύουν στην αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς και της
ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος. Η βαθμολόγηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου
γίνεται με βάση την ποιοτική αξιολόγηση (asset rating) που υπολογίζεται θεωρητικά σύμφωνα με
τις παραδοχές για την λειτουργία του κτιρίου ή/και την πραγματική αξιολόγηση (operational
rating) που εμπεριέχει την επίδραση του χρήστη στην πραγματική κατανάλωση ενέργειας του
κτιρίου. Οι περισσότερες μεθοδολογίες προσδιορίζουν ελάχιστες προδιαγραφές και απαιτήσεις,
τη χρήση συντελεστών βαρύτητας για τη μετατροπή των επιμέρους κριτηρίων και δεικτών ανά
κατηγορία ώστε να προκύψει μια ενιαία (τελική) κατάταξη (π.χ. Πλατινένιο ή Χρυσό κτίριο κατά
LEED). Για την εφαρμογή τους μπορεί να είναι υποχρεωτική (Υ) ή προαιρετική (Π) η
πιστοποίηση επαγγελματιών. Η ποσοστιαία συμμετοχή επιμέρους βασικών κατηγοριών στη
διαμόρφωση του τελικού αποτελέσματος για την κατάταξη ενός κτιρίου παρουσιάζεται στην
Εικόνα 1. Η ενσωμάτωση στον ΚΕΝΑΚ επιμέρους παραμέτρων σχετικά με την κατανάλωση
νερού, ελαχιστοποίηση οικοδομικών αποβλήτων, τη χρήση υλικών φιλικών προς το περιβάλλον
με χαμηλή εμπεριεχόμενη ενέργεια, κ.α. θα μπορούσε να ολοκληρώσει την έννοια του βιώσιμου
και υψηλής ενεργειακής απόδοσης κτιρίου.

Εικόνα 1. Βασικά χαρακτηριστικά (αριστερά) και ποσοστιαία κατανομή της συμβολής
διαφορετικών παραμέτρων στη διαμόρφωση της τελικής κατάταξης (δεξιά), σε διάφορα
συστήματα και μεθοδολογίες αξιολόγησης κτιρίων [6].
Καταρχάς, η δυνατότητα επιλογής μεταξύ διαφορετικών εργαλείων είναι ένα σημαντικό
πλεονέκτημα. Έτσι μπορεί να επιλεγεί η πλέον κατάλληλη μεθοδολογία που ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, σύμφωνα με την αναγνωρισιμοτητά της στην αγορά, λαμβάνοντας
υπόψη το κόστος εφαρμογής της, τη διαθεσιμότητα δεδομένων ή αν τελικά επιβάλλεται από
εθνικούς κανονισμούς, όπως στην περίπτωση του ΚΕΝΑΚ στην Ελλάδα. Όμως η αξιολόγηση
του ίδιου κτιρίου με διαφορετικές μεθοδολογίες μπορεί να έχει διαφορετικά αποτελέσματα,
γεγονός που θα οδηγούσε σε σύγχυση. Προφανώς, μια υψηλή κατάταξη με τις μεθοδολογίες
πολλαπλών κριτηρίων (π.χ. BREEAM, LEED) δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα έχει μια πολύ
χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.
Στα πλαίσια μιας πιλοτικής διερεύνησης της αντιστοιχίας μεταξύ του ΚΕΝΑΚ και άλλων
μεθοδολογιών διαπιστώθηκε ότι, πέρα από την έκδοση ΠΕΑ, οι διαφορετικές πιστοποιήσεις
στην Ελλάδα είναι ελάχιστες. Επιπλέον, η διαθεσιμότητα στοιχείων από τους μελετητές
αποδείχτηκε εξαιρετικά περιορισμένη. Ενδεικτικά αναφέρεται η περίπτωση ενός κτιρίου
γραφείων στην κατηγορία «Χρυσό» με το LEED επιτυγχάνοντας μια συνολική βαθμολογία 64
από τις 110 μονάδες (58,2%) και 8 από τις 35 μονάδες (22,8%) για την ενεργειακή του
συμπεριφορά, με αντίστοιχη ενεργειακή κατάταξη Α κατά ΚΕΝΑΚ.
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3. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΔΙΟΥ
Συνήθως, οι εκτιμήσεις των ενεργειακών καταναλώσεων και του δυναμικού εξοικονόμησης
ενέργειας των κτιρίων μπορεί να αστοχήσουν γιατί εξαρτώνται από την ακρίβεια των
υπολογισμών. Ανάλογα με το υπολογιστικό εργαλείο που χρησιμοποιείται, το αποτέλεσμα
μπορεί να υπερ- ή υπό-εκτιμήσει την πραγματική ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων και την
προκύπτουσα εξοικονόμηση. Ο έλεγχος της θεωρητικής ακρίβειας των υπολογισμών γίνεται
σύμφωνα με τη διεθνή μέθοδο Bestest. Παραμένουν όμως στην πράξη διάφορες άλλες πιθανές
πηγές σφαλμάτων, αβεβαιότητες, ανακρίβειες, διαφορές ή αποκλίσεις από την μελέτη,
κατασκευή ή τις υποτιθέμενες σταθερές συνθήκες λειτουργίας. Επιπλέον αποκλίσεις μπορούν
να προκληθούν λόγω της διαφοροποίησης των δεδομένων εισόδου από τα πραγματικά τεχνικά
χαρακτηριστικά των κτιρίων.
Με τη συλλογή πραγματικών καταναλώσεων πριν & μετά την εφαρμογή ΜΕΕ θα μπορούσε να
τεκμηριωθεί καλύτερα η αποτελεσματικότητα των μέτρων στην πράξη και να γίνει καλύτερη
ιεράρχησή τους, σύμφωνα με πραγματικά αποτελέσματα που εμπεριέχουν τις ιδιαιτερότητες και
τις επιδράσεις διαφόρων παραμέτρων. Η προσαρμογή των αποτελεσμάτων από τους
υπολογισμούς μπορεί να γίνει μέσω εμπειρικών διορθωτικών συντελεστών, οι οποίοι
προκύπτουν από την ανάλυση δεδομένων από έρευνα πεδίου σε ελληνικά νοικοκυριά για τις: (1)
Πραγματικές καταναλώσεις ενέργειας (Πριν & Μετά), (2) Πραγματικές συνθήκες θέρμανσης
(χρήσης και λειτουργίας). Από την επεξεργασία ενός σχετικά μεγάλου δείγματος δεδομένων
μπορούν να προκύψουν διορθωτικοί συντελεστές της κατανάλωσης f(μετά/πριν) που θα
επιτρέπουν ρεαλιστικότερες εκτιμήσεις της πραγματικά εξοικονομούμενης ενέργειας ως
αποτέλεσμα διαφόρων ΜΕΕ. Παρόμοιες διορθώσεις μπορούν να γίνουν για την προσαρμογή
των υπολογισμών ώστε να λαμβάνεται υπόψη η αλλαγή της συμπεριφοράς των χρηστών και η
διαφοροποίηση των συνθηκών λειτουργίας από τις τυπικές παραδοχές.

3.1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ)
Η συλλογή δεδομένων για τις πραγματικές καταναλώσεις ενέργειας είναι μια μεγάλη πρόκληση.
Η αρχική ιδέα ήταν ότι η ανάκτηση των απαιτούμενων στοιχείων θα γινόταν από το εθνικό
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ'Οίκον» στα πλαίσια του οποίου περίπου 40.000 έχουν
ολοκληρώσει τις εργασίες. Κατά την έκδοση των ΠΕΑ, σε ορισμένες περιπτώσεις συλλέγονται οι
πραγματικές καταναλώσεις για την υπάρχουσα (αρχική) κατάσταση του κτιρίου, αλλά ακόμη και
σε αυτή την περίπτωση η διαθεσιμότητά τους είναι περιορισμένη (μόνο το 3,6% των ΠΕΑ του
οικιακού τομέα περιλαμβάνει τέτοιου είδους στοιχεία, αφού η συλλογή τους είναι εθελοντική).
Δυστυχώς, η μεγάλη κλίμακας προσπάθεια συγκέντρωσης στοιχείων σκόνταψε στην απροθυμία
του ΥΠΕΚΑ και των τραπεζών που εμπλέκονται με τους ιδιοκτήτες και τους επιθεωρητές, να
συμβάλουν στην επικοινωνία και να υποστηρίξουν (ενθαρρύνουν) την συγκέντρωση των
σχετικών δεδομένων. Συνεπώς, για την ανάκτηση των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας,
οι προσπάθειες επικεντρώθηκαν στην άμεση (προσωπική) επικοινωνία με ιδιοκτήτες,
επιθεωρητές, τοπικές αρχές, οργανισμούς, εταιρείες, κλπ, που έχουν υλοποιήσει ΜΕΕ. Αυτή η
«πόρτα-πόρτα» επικοινωνία αποδείχθηκε μια πολύ χρονοβόρα διαδικασία, αλλά από την άλλη
πλευρά βελτίωσε την ποιότητα των δεδομένων που συγκεντρώθηκαν. Είναι πολύ σημαντικό για
αυτή τη διαδικασία η άμεση πρόσβαση στους λογαριασμούς, η προσεκτική ανάκτηση των
απαιτούμενων δεδομένων και η άμεση επικοινωνία με τους χρήστες ώστε να προκύψει μια
καλύτερη αντίληψη των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας.
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας συγκεντρώθηκαν δεδομένα για περίπου 80 νοικοκυριά, που
είναι αντιπροσωπευτικά των Ελληνικών τυπολογιών κτιρίων [7]. Οι ενεργειακές καταναλώσεις
βασίζονται σε λογαριασμούς τουλάχιστον ενός έτους (ή μιας περιόδου θέρμανσης) πλήρους
λειτουργίας, ακολουθώντας τις κατευθυντήριες γραμμές για τον τρόπο τεκμηρίωσης της
πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας [8]. Η προσπάθεια εντοπισμού των υποψήφιων
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κατοικιών επικεντρώθηκε σε περιπτώσεις με συγκρίσιμες συνθήκες λειτουργίας πριν & μετά.
Όπου ήταν απαραίτητο, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης λαμβάνονται υπόψη και γίνονται
διορθώσεις για σημαντικές αλλαγές ή άλλες αποκλίσεις που παρατηρήθηκαν (π.χ. για την
περίοδο (έναρξη/λήξη) θέρμανσης, τη θερμαινόμενη επιφάνεια σε πολυκατοικίες με κενά (χωρίς
θέρμανση) διαμερίσματα.
Η συγκριτική αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς γίνεται με τον υπολογισμό του δείκτη
έντασης κατανάλωσης ενέργειας (ΔΕΚΕ), που εκφράζει την κατανάλωση ενέργειας του κτιρίου
προς την θερμαινόμενη επιφάνεια (kWh/m2). Η πραγματική τελική κατανάλωση ενέργειας (χωρίς
διορθώσεις) ουσιαστικά αντανακλά τα οφέλη που «καρπούται» ο χρήστης, σε σχέση με την
ενεργειακή συμπεριφορά και το λειτουργικό κόστος. Για την εξαγωγή συμπερασμάτων από τη
σύγκριση του ΔΕΚΕ πριν & μετά που αντιστοιχούν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους
(χρονιές), πρέπει να προηγηθεί η κανονικοποίηση του δείκτη για τις επικρατούσες καιρικές
συνθήκες την περίοδο (χρονιά) κατανάλωσης. Η διόρθωση βασίζεται στις βαθμοημέρες
θέρμανσης (ΒΗΘ), κανονικοποιώντας τα δεδομένα για τις τιμές αναφοράς (ΒΗΘ Α=947) προς τις
τιμές της περιοχής που βρίσκεται το κτίριο για την αντίστοιχη περίοδο κατανάλωσης (ΒΗΘΠ).
Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν καλύπτουν συνηθισμένες επεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου
(αντικατάσταση υαλοπινάκων με διπλά τζάμια, προσθήκη θερμομόνωσης), στις Η/Μ
Εγκαταστάσεις – Συστήματα Θέρμανσης (αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με φυσικού αερίου
ή με αντλία θερμότητας, εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου - αντιστάθμιση) και στις Η/Μ
Εγκαταστάσεις – ΖΝΧ (εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη). Για να είναι δυνατή η σύγκριση της
τελικής κατανάλωσης με διαφορετικά καύσιμα, η ανάλυση βασίζεται στον υπολογισμό της
πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας, χρησιμοποιώντας τους κατάλληλους συντελεστές
μετατροπής που προσδιορίζονται στην ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010.

3.2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Ο ρόλος του χρήστη είναι ένας καθοριστικός παράγοντας στην τελική κατανάλωση ενέργειας
των κτιρίων. Αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας της θέρμανσης μπορεί να αλλάξει την ενεργειακή
επίδοση μιας κατοικίας προς υψηλότερη ή χαμηλότερη κατανάλωση. Αυτό μπορεί να γίνει
σκόπιμα προκειμένου ο χρήστης να εξασφαλίσει τις επιθυμητές εσωτερικές συνθήκες άνεσης ή
ακούσια ως αποτέλεσμα εξωτερικών παραγόντων που επηρεάζουν την συμπεριφορά του (π.χ.
κόστος ενέργειας ή γενικότερες οικονομικές συνθήκες), θυσιάζοντας ακόμη και την άνεσή του.
Η εφαρμογή ΜΕΕ αποβλέπει στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας (λειτουργικού κόστους) με
την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζεται η κατάλληλη ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος. Ωστόσο,
ενόψει της πρωτοφανούς οικονομικής ύφεσης στην Ελλάδα κατά τα τελευταία χρόνια, οι χρήστες
έχουν αναγκαστεί να αντιδράσουν και να προσαρμόσουν τις συνήθειες και τις πρακτικές τους για
να μειώσουν το κόστος θέρμανσης. Για παράδειγμα, ρυθμίζοντας τον θερμοστάτη χώρου σε
πολύ χαμηλότερη θερμοκρασία από το επιθυμητό, απομονώνοντας κάποιους εσωτερικούς
χώρους της κατοικίας τους ή ακόμα και σε ακραίες περιπτώσεις, να απενεργοποιούν εντελώς τη
κεντρική θέρμανση, ιδιαίτερα για τον πληθυσμό που υποφέρει από την ενεργειακή φτώχεια. Ως
αποτέλεσμα, η πραγματική κατανάλωση ενέργειας (όπως εκφράζεται από τους ΔΕΚΕ) μπορεί
να εμφανίζεται ότι ικανοποιεί ακόμη και τα αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης, ενώ οι χρήστες
υποφέρουν από τις επικρατούσες (κακές) εσωτερικές συνθήκες. Από την άλλη πλευρά, οι
υπολογισμοί συνήθως βασίζονται σε τυπικές (πρότυπες) συνθήκες λειτουργίας και εσωτερικών
συνθηκών, όπως και στην περίπτωση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Υπενθυμίζεται ότι οι
υπολογισμοί σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, βασίζονται σε
μια σειρά από παραδοχές και συγκεκριμένες συνθήκες λειτουργίας (π.χ. 18 ώρες ημερησίως,
σταθερή εσωτερική θερμοκρασία 20οC).
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας για τις πραγματικές συνθήκες χρήσης και λειτουργίας της
θέρμανσης συγκεντρώθηκαν δεδομένα για περίπου 200 νοικοκυριά. Τα στοιχεία συλλέχτηκαν
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μέσω ειδικά διαμορφωμένου για το σκοπό αυτό ερωτηματολογίου, έτσι ώστε να είναι σύντομο
και εύκολο στη συμπλήρωσή του. Η διακίνηση του ερωτηματολογίου έγινε κυρίως ηλεκτρονικά
καλύπτοντας ένα δείγμα των Ελληνικών τυπολογιών κτιρίων, συμπεριλαμβάνοντας και τους
ενοίκους των κατοικιών που συμμετείχαν στο προηγούμενο στάδιο της έρευνας. Καταγράφηκαν
πληροφορίες σχετικά με τις επεμβάσεις και τις ενέργειες που έχουν κάνει οι χρήστες ώστε να
περιορίσουν το κόστος θέρμανσης τα τελευταία χρόνια, τα κεντρικά ή τοπικά συστήματα
θέρμανσης χώρων που συνήθως χρησιμοποιούσαν στο παρελθόν και χρησιμοποιούν τώρα
στην κατοικία τους, την τυπική ρύθμιση του θερμοστάτη σε διαφορετικές περιόδους λειτουργίας
και τις αντιπροσωπευτικές ώρες λειτουργίας της κεντρικής θέρμανσης, το ποσοστό απομόνωσης
χώρων της κατοικίας που δεν θερμαίνεται, και την συνολική αποτύπωση των συνθηκών
θερμικής άνεσης που επικρατούν στην κατοικία τους.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στη συνέχεια αποτελούν αντιπροσωπευτικό δείγμα των
στοιχείων που συλλέχτηκαν από την πρόσφατη έρευνα. Στόχος είναι η ρεαλιστική εκτίμηση της
κατανάλωσης ενέργειας στις κατοικίες λαμβάνοντας υπόψη την αποτελεσματικότητα των ΜΕΕ
και των πραγματικών συνθηκών λειτουργίας τους.

4.1 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΠΡΙΝ & ΜΕΤΑ)
Η σύγκριση της πραγματικής κατανάλωσης ενέργειας όπως εκφράζεται μέσω των ΔΕΚΕ, έχει
σαν στόχο την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων επεμβάσεων ενεργειακής
ανακαίνισης ή αναβάθμισης κατοικιών στην πράξη. Αρχικά διερευνήθηκε ένα από τα
συνηθέστερα ΜΕΕ τα τελευταία χρόνια που είναι η αλλαγή λέβητα πετρελαίου σε φυσικού
αερίου. Στις πολυκατοικίες με λέβητα πετρελαίου η αρχική κατανάλωση θερμικής ενέργειας ήταν
44,6 έως 97,0 kWh/m2, ενώ μετά την αλλαγή σε φυσικό αέρα ήταν 33,0 έως 95,2 kWh/m2. Οι
διαφοροποιήσεις στην τελική κατανάλωση ενέργειας πριν & μετά κυμαίνονται από -13,9%
(δηλαδή μικρότερη κατανάλωση μετά την αλλαγή) έως 37,1% (δηλαδή μεγαλύτερη κατανάλωση)
με μέσο όρο (Μ.Ο.) 12,6%. Οι διαφοροποιήσεις εξηγούνται ως ένα βαθμό εξαιτίας των
διαφορετικών μετεωρολογικών συνθηκών για τις αντίστοιχες περιόδους κατανάλωσης.
Κανονικοποιώντας τις τιμές των ΔΕΚΕ με τις ΒΗΘ, η εξοικονόμηση σύμφωνα με τα διορθωμένα
αποτελέσματα κυμαίνεται από -4,7% έως 40%, με μια μέση τιμή 11,4%.
Τελικά, η συγκριτική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας διαφόρων επεμβάσεων ενεργειακής
ανακαίνισης ή αναβάθμισης κατοικιών στην πράξη βασίζεται στην ανάλυση των δεδομένων
χρησιμοποιώντας την διορθωμένη πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας. Στην Εικόνα 2
παρουσιάζονται αντιπροσωπευτικά αποτελέσματα από την αντικατάσταση κουφωμάτων με
διπλά τζάμια σε μονοκατοικίες και πολυκατοικίες, και επεμβάσεις στο σύστημα θέρμανσης με
την αντικατάσταση λέβητα πετρελαίου με φυσικό αέριο και λέβητα πετρελαίου με αντλία
θερμότητας. Η περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων για άλλα ΜΕΕ βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ως αρχική παρατήρηση, όπως αναμενόταν, οι μονοκατοικίες καταναλώνουν περισσότερο από
τις πολυκατοικίες, και τα κτίρια πριν το 1980 καταναλώνουν περισσότερο από τα κτίρια μετά το
1980. Ο ρόλος του χρήστη, οι πιθανές αλλαγές στην συμπεριφορά και στην λειτουργία της
θέρμανσης, η διαφορετική αντίδραση στις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες, είναι μερικές από
τις παραμέτρους που μπορούν να έχουν σημαντική επίδραση στην κατανάλωση ενέργειας από
χρόνο σε χρόνο. Αυτό αντανακλάται από την διασπορά των δεδομένων όπου για συγκεκριμένες
τυπολογίες κατοικιών με παρόμοια κατανάλωση πριν τις επεμβάσεις έχουν σημαντικά
διαφορετική κατανάλωση μετά τις ίδιες επεμβάσεις.
Οι διορθωμένοι συντελεστές πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας για την αντικατάσταση των
κουφωμάτων με διπλά τζάμια σε μονοκατοικίες πριν το 1980 κυμαίνονται αρχικά από 90,0 έως
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122,1 kWh/m2 (Μ.Ο. 106,4 kWh/m2), ενώ μετά την αλλαγή από 40,5 έως 97,3 kWh/m2 (Μ.Ο.
81,5 kWh/m2). Το ποσοστό εξοικονόμησης κυμαίνεται μεταξύ 3,1%-22,1%. Για την ακραία τιμή
(122,1-40,5) που εμφανίζεται στην Εικόνα 2, η «εξοικονόμηση» φτάνει το 66,8% ως αποτέλεσμα
όμως των ριζικών αλλαγών στις ώρες λειτουργίας της θέρμανσης για τη μείωση των
λειτουργικών δαπανών μετά την αλλαγή σε φυσικό αέριο. Τα αντίστοιχα αποτελέσματα για
πολυκατοικίες μετά το 1980, ήταν πριν την αλλαγή από 36,3 έως 72,3 kWh/m2 (Μ.Ο. 58,8
kWh/m2) και μετά την αλλαγή από 31,1 έως 58,7 kWh/m2 (Μ.Ο. 47,1 kWh/m2). Η μέση
εξοικονόμηση είναι 22,1% σε μονοκατοικίες πριν το 1980, 19,0% για πολυκατοικίες μετά το 1980
και 21,3% για όλο το δείγμα κατοικιών που μελετήθηκε.

Εικόνα 2. Ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση, πριν & μετά την εφαρμογή
ΜΕΕ στο κέλυφος και στο σύστημα θέρμανσης. Η διχοτόμος (x=y) αντιστοιχεί στην περίπτωση
που η κατανάλωση ενέργειας δεν μεταβάλλεται.
Αντίστοιχα, για την αλλαγή του λέβητα πετρελαίου σε φυσικό αέριο σε πολυκατοικίες, οι αρχικές
καταναλώσεις κυμαίνονται από 33,3 έως 78,0 kWh/m2 (Μ.Ο. 51,3 kWh/m2) και μετά την αλλαγή
από 26,2 έως 60,2 kWh/m2 (Μ.Ο. 42,4 kWh/m2). Η μέση εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
φτάνει έως 42,7%, με Μ.Ο. 17,3% για όλο το δείγμα κατοικιών που μελετήθηκε. Για την
περίπτωση αλλαγής σε αντλία θερμότητας στις μονοκατοικίες μετά το 1980, η μέση αρχική
κατανάλωση ήταν 99,7 kWh/m2 και μετά την αλλαγή 67,5 kWh/m2. Η μέση εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργειας είναι περίπου 37,7% για όλο το δείγμα κατοικιών.

4.2 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
Η έρευνα πεδίου για την συγκέντρωση δεδομένων σχετικά με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης
και λειτουργίας της θέρμανσης τα τελευταία χρόνια, βασίστηκε σε στοιχεία από περίπου 200
νοικοκυριά, από τα οποία 26,6% σε μονοκατοικίες και 73,4% σε πολυκατοικίες, σε κτίρια με
διαφορετικές περιόδους κατασκευής (36,2% πριν το 1980, 61,8% 1981-2010 και 2,0% μετά το
2010), σε 3 κλιματικές ζώνες (2,0% στην Α, 90,5% στην Β και 7,5% στην Γ). Στα πλαίσια των
δυνατοτήτων της παρούσας έρευνας δεν ήταν δυνατόν να καλυφτεί όλη η χώρα με αυστηρά
κριτήρια κατανομής και στατιστικών κανόνων, όμως τα βασικά χαρακτηριστικά του δείγματος
προσομοιάζουν την κατανομή του ελληνικού κτιριακού αποθέματος.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν τα σοβαρά προβλήματα που ως γνωστό αντιμετωπίζουν τα
ελληνικά νοικοκυριά για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις,
παρατηρούνται σημαντικές διαφοροποιήσεις των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν για
μονοκατοικίες και διαμερίσματα, ανάλογα με την τυπολογία των κτιρίων (δηλαδή την περίοδο
κατασκευής) που σχετίζεται με τα λειτουργικά χαρακτηριστικά τους (πχ αυτονομία θέρμανσης).
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, είναι εμφανέστατες οι επιπτώσεις της
οικονομικής κρίσης και της αύξησης των τιμών (φόρων) του πετρελαίου θέρμανσης που εκτίναξε
την τιμή του το 2012 κατά 25%. Μια αξιοσημείωτη τάση είναι ότι το 16,4% σε πολυκατοικίες
ανέφεραν την απενεργοποίηση της κεντρικής θέρμανσης, λόγω του ότι κάποιοι ένοικοι δεν
μπορούν να αντέξουν το οικονομικό βάρος για την αγορά πετρελαίου. Παρόμοια απόφαση έχουν
πάρει μόνο το 3,8% του δείγματος σε μονοκατοικίες. Παρόλα αυτά, το πετρέλαιο θέρμανσης
παραμένει το πιο δημοφιλές καύσιμο για την κεντρική θέρμανση των κατοικιών, το οποίο
χρησιμοποιούσαν περίπου το 91% αλλά έχει πρόσφατα μειωθεί σε περίπου 66% των
μονοκατοικιών, ενώ στις πολυκατοικίες η αλλαγή είναι ακόμη πιο προφανής η μεταστροφή, αφού
από το 91,1% χρησιμοποιούσαν πετρέλαιο για θέρμανση συνεχίζει μόνο το 43,2% (Εικόνα 3).
Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα στοιχεία της εθνικής έρευνας [2] από την οποία
προκύπτει ότι το πετρέλαιο είναι το καύσιμο που χρησιμοποιείται περισσότερο (63,8%) για το
κύριο σύστημα θέρμανσης των κατοικιών, ενώ η χρήση του φυσικού αερίου παραμένει σε
χαμηλά επίπεδα (8,7%).

Εικόνα 3. Συχνότητα χρήσης συστημάτων κεντρικής θέρμανσης (ΚΘ) και τοπικής θέρμανσης
(ΤΘ) σε κατοικίες προγενέστερα (με διαγράμμιση) και πρόσφατα (χωρίς διαγράμμιση.
Για την αντιμετώπιση των βασικών αναγκών θέρμανσης, χρησιμοποιείται πλέον ευρέως ένας
συνδυασμός τοπικών συστημάτων θέρμανσης. Τα ανοικτά τζάκια και η χρήση κλιματιστικών
αναδεικνύονται ως τα πιο συνηθισμένα «εναλλακτικά» συστήματα θέρμανσης. Τα ανοικτά τζάκια
αποτελούν «βασικό εξοπλισμό θέρμανσης» ιδιαίτερα στις παλιές μονοκατοικίες (30,2%) για να
καλύψουν τις βασικές ανάγκες θέρμανσης. Η χρήση τους σε πολυκατοικίες είναι περιορισμένη
(14,4%) αφού η εγκατάστασή τους με σκοπό την περιοδική χρήση (περισσότερο για «αναψυχή»)
άρχισε να γίνεται στις νεότερες κατασκευές. Οι τοπικές αντλίες θερμότητας (απλά κλιματιστικά)
έχουν αρχίσει να καλύπτουν και τις ανάγκες θέρμανσης (13,2% σε μονοκατοικίες και 19,2% σε
πολυκατοικίες), ενώ νεότερες μονάδες με μετατροπέα (inverter) χρησιμοποιούνται στο 13,2% σε
μονοκατοικίες και 26,0% σε πολυκατοικίες. Άλλες ηλεκτρικές συσκευές που επιλέγονται για να
καλύψουν βασικές ανάγκες θέρμανσης είναι τα αερόθερμα και τα ηλεκτρικά καλοριφέρ. Γενικά,
τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με τα στοιχεία της εθνικής έρευνας [2] από την οποία
προκύπτει ότι τρία στα δέκα νοικοκυριά χρησιμοποιούν εκτός του κύριου συστήματος θέρμανσης
και κάποιο συμπληρωματικό σύστημα, το οποίο είναι, κυρίως, το τζάκι (32,3% των νοικοκυριών),
κλιματιστικά (28,2%) και φορητές ηλεκτρικές συσκευές (26,5%).
Όπως ήταν αναμενόμενο, η μείωση των ωρών λειτουργίας και της εσωτερικής θερμοκρασίας (αν
υπάρχει αυτονομία) είναι από τις πλέον συνηθισμένες και πρακτικές λύσεις για την μείωση της
κατανάλωσης για θέρμανση (Εικόνα 4). Η ετήσια συντήρηση του λέβητα-καυστήρα, αν και
απαιτείται από τον νόμο, εφαρμόζεται κυρίως σε μονοκατοικίες και σε λιγότερο από τις μισές
πολυκατοικίες του δείγματος. Τα αποτελέσματα είναι σύμφωνα με τις βασικές διαπιστώσεις
εθνικής έρευνας [2] όπου μόνο το 51% πραγματοποιεί τακτικά συντήρηση των εγκαταστάσεων
θέρμανσης και 28% ρυθμίζει τον θερμοστάτη σε χαμηλότερη θερμοκρασία.
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Μεταξύ των πιο συνηθισμένων δράσεων είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων από μονά σε
διπλά τζάμια, αφού είναι η ευκολότερη ανακαίνιση που μπορεί να γίνει στο κέλυφος του κτιρίου,
μειώνοντας όχι μόνο τις απώλειες θερμότητας, αλλά επίσης βελτιώνοντας την ηχομόνωση, την
ασφάλεια, και την αισθητική του χώρου. Η αντικατάσταση παλαιών ή χαμηλών αποδόσεων
μονάδων παραγωγής θερμότητας αποτελεί επίσης μια δημοφιλή επέμβαση, ιδιαίτερα σε παλαιά
κτίρια. Η προσθήκη θερμομόνωσης στο κέλυφος δεν είναι διαδεδομένη λόγω του υψηλού
αρχικού κόστους. Η θερμομόνωση της οροφής είναι πιο εύκολη και δημοφιλής σε μονοκατοικίες,
αλλά δεν συνηθίζεται σε πολυκατοικίες δεδομένου ότι είναι αποτελεσματική μόνο για τα
διαμερίσματα του τελευταίου ορόφου και συνεπώς δεν επιτυγχάνεται συναίνεση μεταξύ των
ιδιοκτητών. Ως καύσιμο επιλογής για τη μείωση του λειτουργικού κόστους είναι η στροφή προς
το φυσικό αέριο για την κεντρική θέρμανση, όπως παρατηρείται στο 13,2% στις μονοκατοικίες
και 19,2% στις πολυκατοικίες του δείγματος. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αλλαγή προς την
κεντρική θέρμανση με αντλίες θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών, ιδιαίτερα στις μονοκατοικίες.

Εικόνα 4. Συνηθισμένες επεμβάσεις (αριστερά) και πραγματικές συνθήκες λειτουργίας (δεξιά).
Η πιο αξιοσημείωτη διαφοροποίηση από τις τυπικές συνθήκες λειτουργίας που λαμβάνονται
υπόψη στους υπολογισμούς είναι οι πραγματικές ώρες λειτουργίας της θέρμανσης και η
θερμαινόμενη επιφάνεια της κατοικίας. Υπενθυμίζεται ότι οι υπολογισμοί σύμφωνα με τον
ΚΕΝΑΚ γίνονται για συνεχή λειτουργία θέρμανσης (18 ώρες ημερησίως), σταθερή περίοδο
θέρμανσης ανάλογα την κλιματική ζώνη, εσωτερική θερμοκρασία σταθερή στους 20oC,
καλύπτοντας το σύνολο της επιφάνειας της κατοικίας. Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η κατανομή
του τυπικού ημερήσιου χρόνου λειτουργίας της θέρμανσης, χρησιμοποιώντας κεντρικά ή τοπικά
συστήματα. Πάνω από το 50% σε μονοκατοικίες και 60% σε πολυκατοικίες χρησιμοποιεί
θέρμανση για λιγότερο από 6 ώρες ημερησίως, ενώ αντίστοιχα μόνο το 17% και 13% έχει
συνεχή λειτουργία που προσομοιάζει το τυπικό ωράριο λειτουργίας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Οι διαφοροποιήσεις στην θερμαινόμενη επιφάνεια της κατοικίας επηρεάζουν σημαντικά τα
αποτελέσματα των υπολογισμών και των ΔΕΚΕ, αφού χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς των
φορτίων και στην κανονικοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Μόνο το 34% σε μονοκατοικίες
και 45% σε πολυκατοικίες, θερμαίνουν όλη την κατοικία τους (Εικόνα 4). Ιδιαίτερα τα τελευταία
χρόνια, οι ένοικοι συνηθίζουν να απομονώνουν χώρους (δωμάτια) της κατοικίας τους έτσι ώστε
να μην θερμαίνονται όταν δεν χρησιμοποιούνται, για μείωση του κόστους θέρμανσης. Στα
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διαμερίσματα το ποσοστό είναι σχετικά μεγαλύτερο δεδομένου ότι στις περισσότερες
περιπτώσεις λειτουργούν κεντρικές θερμάνσεις με απλή ωρομέτρηση ή χωρίς αυτονομία που
αποθαρρύνουν την ουσιαστική μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων. Η σημαντική μείωση
της εσωτερικής θερμοκρασίας, ακόμη και πλέον της επιθυμητής θερμοκρασίας, σε συνδυασμό
με όλες τις άλλες αλλαγές στην συμπεριφορά και τη χρήση των εγκαταστάσεων θέρμανσης, έχει
σαν αποτέλεσμα τον περιορισμό της θερμικής άνεσης. Περίπου 43% των ενοίκων σε
μονοκατοικίες και 55% σε πολυκατοικίες είναι δυσαρεστημένοι με τις επικρατούσες συνθήκες
θερμικής άνεσης. Σύμφωνα με προγενέστερα στοιχεία εθνικής έρευνας, τα ποσοστά
δυσαρέσκειας για την ανεπαρκή θέρμανση της κατοικίας ήταν 17,2% το 2007 και 26,8% το 2012
[9]. Αυτή είναι επίσης μια σημαντική διαφοροποίηση από τους υπολογισμούς που, όπως είναι
αναμενόμενο, γίνονται με τη βασική παραδοχή ότι οι συνθήκες διασφαλίζουν την ποιότητα
εσωτερικού περιβάλλοντος.

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Σύμφωνα με τα πρώτα αποτελέσματα από την έρευνα πεδίου για την αξιολόγηση της
αποτελεσματικότητα διαφόρων ΜΕΕ αναλύοντας πραγματικές ενεργειακές καταναλώσεις πριν &
μετά τις επεμβάσεις σε ελληνικές κατοικίες, με την εγκατάσταση κουφωμάτων με διπλά τζάμια, η
πραγματική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση μειώθηκε κατά 21% κατά μέσο όρο, ενώ με
την αλλαγή λέβητα πετρελαίου σε φυσικού αερίου, η μείωση είναι περίπου 17%. Η έρευνα
πεδίου και η ανάλυση συνεχίζεται με στόχο να καλυφτούν διάφορες τυπικές επεμβάσεις στο
κέλυφος και τις Η/Μ εγκαταστάσεις.
Τα αποτελέσματα από την πρόσφατη έρευνα πεδίου σε ένα δείγμα περίπου 200 νοικοκυριών
σχετικά με τις συνήθειες των χρηστών σε σχέση με την κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση τα
τελευταία χρόνια, επιβεβαιώνουν τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα ελληνικά
νοικοκυριά για την κάλυψη των αναγκών τους για θέρμανση. Αναδείχτηκαν σημαντικές
διαφοροποιήσεις από τις παραδοχές και τις τυπικές τιμές που χρησιμοποιούνται στους
υπολογισμούς σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ, που επηρεάζουν σε σημαντικό βαθμό την εκτιμούμενη
εξοικονόμηση ενέργειας. Σύμφωνα με τα συγκεντρωθέντα στοιχεία, πάνω από το 50% σε
μονοκατοικίες και 60% σε πολυκατοικίες χρησιμοποιεί θέρμανση για λιγότερο από 6 ώρες
ημερησίως, ενώ αντίστοιχα μόνο το 17% και 13% έχει συνεχή λειτουργία που προσομοιάζει το
τυπικό ωράριο λειτουργίας κατοικιών σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. Μόνο το 17% στις μονοκατοικίες
θερμαίνει όλη την επιφάνεια της κατοικίας τους, ενώ στα διαμερίσματα το ποσοστό φτάνει το
50%. Σχεδόν ένας στους δυο χρήστες είναι δυσαρεστημένοι με τις επικρατούσες συνθήκες
άνεσης στην κατοικία τους. Η ενεργειακή φτώχεια είναι άλλη μια τραγική πραγματικότητα της
γενικότερης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα αλλά και της επιδείνωσης που προκλήθηκε
από την επιβολή του φόρου στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Απώτερος στόχος είναι να χρησιμοποιηθούν τα διαθέσιμα στοιχεία για την προσαρμογή των
εκτιμήσεων της κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ σε πραγματικές καταναλώσεις
ενέργειας. Επίσης, η εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων μπορεί να οδηγήσει σε ρεαλιστικότερες
εκτιμήσεις της αποτελεσματικότητας μέτρων ενεργειακής αναβάθμισης των κατοικιών στο
κτιριακό απόθεμα. Η προσπάθεια θα πρέπει να υποστηριχθεί περαιτέρω με την συγκέντρωση
καλής ποιότητας δεδομένων. Το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ'Οίκον» αποτελεί μια εξαιρετική
ευκαιρία για να οργανωθεί καλύτερα η συλλογή δεδομένων τα επόμενα χρόνια. Για παράδειγμα,
επιβάλλοντας την υποχρεωτική συλλογή και διάθεση των λογαριασμών για τουλάχιστον ένα
έτος, πριν και μετά την εφαρμογή των ΜΕΕ. Αυτό θα ωφελήσει άμεσα στην τεκμηρίωση και
αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συγκεκριμένου προγράμματος και επιμέρους μέτρων,
με την ποσοτικοποίηση της πραγματικής εξοικονόμησης ενέργειας. Επιπλέον, τα δεδομένα θα
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παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τη μελλοντική αξιολόγηση της επιτυχίας στην πράξη και
πιθανών περιορισμών ορισμένων ΜΕΕ σε πραγματικές εφαρμογές και συνθήκες λειτουργίας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενεργειακή αποδοτικότητα στον κτιριακό τομέα αποτελεί προτεραιότητα, εδώ και χρόνια,
τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ακριβής και άμεση καταγραφή των
ενεργειακών καταναλώσεων καθώς και η δυνατότητα πρόβλεψης των ενεργειακών αναγκών
μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην επίτευξη σημαντικών ποσοστών εξοικονόμησης
ενέργειας και στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων. Τα στοιχεία
αυτά αποτελούν μερικώς τους στόχους του ερευνητικού έργου NRG4Cast το οποίο
χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός του
εργαλείου είναι η συλλογή και ανάλυση πληροφοριών σχετικά με την τοπολογία του δικτύου,
των εγκατεστημένων συσκευών, τη ζήτηση, την παροχή και την κατανάλωση ενέργειας,
διαχείριση περιβαλλοντικών δεδομένων και στοιχείων κόστους ενέργειας.
Το εργαλείο θα προσφέρει δυνατότητες διαχείρισης ενεργειακών πληροφοριών σε
πραγματικό χρόνο, υπηρεσίες ενεργειακής ανάλυσης και πρόβλεψης για τα δίκτυα διανομής
ενέργειας σε αστικές / αγροτικές κοινότητες λαμβάνοντας υπόψη καθαρά τοπικές ανάγκες και
ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής. Το εργαλείο θα περιλαμβάνει σύστημα υποστήριξης
αποφάσεων βάσει της ενεργειακής καταγραφής του δικτύου, της δυνατότητας ανίχνευσης
ανωμαλιών, της ανάλυσης αιτιών, της διερεύνησης ενεργειακών τάσεων, καθώς και
δυνατότητες βελτιστοποίησης ενεργειακών σεναρίων. Η ανάπτυξη του εργαλείου
χρησιμοποιεί προηγμένες τεχνολογίες γνώσης (advanced knowledge technologies), ιδίως
μηχανική μάθηση (machine learning), εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων, εξόρυξης
πληροφοριών και επεξεργασίας δεδομένων.
Στην παρούσα εργασία αναπτύσσεται η φιλοσοφία του εργαλείου NRG4Cast, οι αρχές
λειτουργίας του, η πιλοτική φάση εγκατάστασής του σε κτίρια του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου καθώς και τα αναμενόμενα οφέλη που προκύπτουν από τη χρήση του.
Λέξεις Κλειδιά: Έξυπνα δίκτυα, λογισμικό καταγραφής και πρόγνωσης ενεργειακής
κατανάλωσης, διαχείριση δεδομένων, εξοικονόμηση ενέργειας, ICT
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η σημερινή διεθνής ενεργειακή κατάσταση καταδεικνύει την ανάγκη ελέγχου και μείωσης της
ενεργειακής κατανάλωσης τόσο σε τοπικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή ένωση
έχει εκδώσει σειρά Οδηγιών και Κανονισμών για την εξοικονόμηση ενέργειας και την
ενεργειακή αποδοτικότητα δίνοντας το στίγμα της πολιτικής της σχετικά με την ενεργειακή
επάρκεια [1,3]. Ο ευρωπαϊκός στόχος 20-20-20, όσον τουλάχιστον αφορά στην ενεργειακή
αποδοτικότητα, δεν δείχνει να επιτυγχάνεται κι έχουν αναπτυχθεί σχέδια για την υποβοήθησή
του. Έννοιες όπως τα «έξυπνα» δίκτυα, τα «έξυπνα» κτίρια, οι «έξυπνες» πόλεις που
αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια έχουν ως σκοπό την αποτελεσματική διαχείριση των
ενεργειακών πηγών / αναγκών ούτως ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση.
Τόσο οι αστικές όσο και οι αγροτικές κοινότητες έχουν ευαισθητοποιηθεί και αναπτύξει
τοπικά σχέδια εξοικονόμησης ενέργειας λαμβάνοντας υπόψη την αυξανόμενη ζήτηση σε
ενέργεια, καθώς και τις ευκαιρίες που δημιουργούνται λόγω δυνατότητας επιλογής παρόχου
ενέργειας. Η δυνατότητα αυτή μπορεί να υποστηριχθεί μέσω της ακριβούς γνώσης της
κατανάλωσης ενέργειας, των διαφόρων ειδών καυσίμου, των επιπέδων κόστους τους
λαμβάνοντας υπόψη και τις συνθήκες απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που
ισχύει για την Ελλάδα [4] καθώς και την υπόλοιπη Ευρώπη [5].
Ήδη αρκετές εταιρείες διανομής ενέργειας έχουν δραστηριοποιηθεί στην ανάπτυξη και
παροχή ολοκληρωμένων ενεργειακών υπηρεσιών στοχεύοντας τοπικές κοινότητες.
Επιχειρηματικά μοντέλα όπως το «Πληρώνεις όσο εξοικονομείς» [6], «Ο φωτισμός ως
υπηρεσία» [7] είναι καινούριες υπηρεσίες που παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις σε μια
τοπικής εμβέλειας κοινότητα και αναλαμβάνουν το ρίσκο να διατηρούν σταθερές τιμές
ενέργειας για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Γίνεται φανερό πόσο σημαντικοί παράγοντες για
έναν προμηθευτή ενέργειας αλλά και τελικό καταναλωτή αποτελούν πληροφορίες σχετικά με
τις εκτιμώμενες ενεργειακές ανάγκες και τιμές ενέργειας τόσο για το άμεσο όσο και
μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
Είναι γεγονός ότι δεν υπάρχουν πολλές υπηρεσίες ενεργειακής πρόβλεψης διαθέσιμες στην
αγορά. Οι δε υφιστάμενες αποτελούν συνήθως επιμέρους κομμάτι ενός συστήματος
διαχείρισης της διανομής ενέργειας στο οποίο η πρόβλεψη ενεργειακών αναγκών λαμβάνεται
από περιορισμένες πληροφορίες μέσω του δικτύου ενέργειας και παραλείπονται στοιχεία
όπως τάσεις και ιδιαιτερότητες σε τοπικό επίπεδο. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να
παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά ενός εργαλείου ενεργειακών καταγραφών και πρόβλεψης, να
αναδείξει τα πλεονεκτήματά του και να περιγράψει την εφαρμογή του σε κτιριακά
συγκροτήματα στην πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.

2.

TO ΕΡΓΑΛΕΙΟ NRG4CAST

Το NRG4CAST είναι ένα εργαλείο ενεργειακών καταγραφών, ενεργειακής πρόβλεψης σε
πραγματικό χρόνο, βασισμένο σε προηγμένες τεχνολογίες μηχανικής μάθησης (machine
learning), ανίχνευσης ανωμαλιών, ανάλυσης αιτιών, διερεύνησης ενεργειακών τάσεων ώστε
να παρέχει στοιχεία για τον ενεργειακό σχεδιασμό και λειτουργία καθώς και πρόβλεψη για
πιθανές αδυναμίες κάλυψης ενεργειακών αναγκών και τέλος, πρόβλεψη ενεργειακών τιμών
[8].
Για την επίτευξη των παραπάνω, το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να επεξεργάζεται πληθώρα
δεδομένων τόσο από εσωτερικές όσο και από εξωτερικές πηγές όπως ιστορικά δεδομένα και
τρέχοντα στοιχεία τόσο από μια τοπική πηγή (αισθητήρας) όσο και από απομακρυσμένα
στοιχεία από το δίκτυο διανομής ενέργειας (ηλεκτρικής, φυσικού αερίου, κ.ο.κ.).
Επιπρόσθετα, θα χρησιμοποιεί δεδομένα σχετικά με το τοπικό περιβάλλον (εξωτερικών
συνθηκών, κοινωνικά χαρακτηριστικά) και στοιχεία κόστους ενέργειας.
Το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να επικοινωνεί με όλους τους ευρέως διαδεδομένους τύπους
δικτύων διανομής ενέργειας (ηλεκτρικής, φυσικού αερίου, θερμικής, κ.α.) ενώ μπορεί και να
συνδυάσει δεδομένα από τα δίκτυα αυτά. Επίσης, μπορεί να λάβει υπόψη την πηγή
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προέλευσης της ενέργειας (π.χ. ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές), την
τιμολογιακή πολιτική της, ενώ δύναται να έχει εφαρμογή σε ευρύ φάσμα περιπτώσεων όπως
ενεργειακές καταναλώσεις κτιριακών συγκροτημάτων, τοπική αποθήκευση ενέργειας,
οδοφωτισμός συγκεκριμένων περιοχών, ανάγκες σε ενέργεια σε δίκτυο ηλεκτρικών
οχημάτων, κ.α.
Σκοπός του NRG4CAST είναι να αναπτύξει προηγμένες επιλογές λύσεων όσον αφορά σε
τοπικά δίκτυα ενέργειας σχετικά με


Πρόγνωση ενεργειακών αναγκών σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογής όπως μεμονωμένη
κατοικία/ κτίριο, κτιριακό συγκρότημα, οικοδομικό τετράγωνο, οικισμό, χωριό, δήμο,
πόλη.



Πρόγνωση ανωμαλιών σε δίκτυα ενέργειας σε συνδεδεμένες τοπολογίες τοπικών
δικτύων.



Ανίχνευση βραχυπρόθεσμων τάσεων τιμών ενέργειας και μακροπρόθεσμων τάσεων
για εθνική και τοπική, εταιρική ενεργειακή πολιτική.

Το εργαλείο έχει τη δυνατότητα να καταγράφει την ενεργειακή συμπεριφορά σε διαφορετικά
επίπεδα: από ένα διαμέρισμα, σε ένα τετράγωνο, μια γειτονιά, μια συνοικία, κοκ (Σχήμα 1).
Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί και χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνολογίες
μηχανικής μάθησης, εξόρυξης και ανάλυσης στοιχείων, εξόρυξης πληροφοριών και
επεξεργασίας δεδομένων, μέθοδοι ανίχνευσης πολύπλοκων συνθηκών καθώς και
προγνωστικές μέθοδοι. Όλες οι μέθοδοι είναι σε θέση να διαχειριστούν μεγάλο όγκο
πληροφοριών οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές μορφές όπως δεδομένα από
αισθητήρες, στοιχεία από διάφορες δημόσιες πηγές και να λειτουργήσουν σε πραγματικό
χρόνο.
Τετράγωνο

Γειτονιά

 Κτίριο

Σχήμα 1: ∆ιαφορετικές τοπολογίες ανάλυσης ενεργειακής συμπεριφοράς.
Χρησιμοποιούνται προηγμένες τεχνικές επεξεργασίας για την μοντελοποίηση, την εξόρυξη
και τον εμπλουτισμό πληροφοριών. Ο εμπλουτισμός πληροφοριών χρησιμοποιείται για την
ανίχνευση πολύπλοκων περιπτώσεων, ενεργοποιεί συγκεκριμένα μοτίβα και ανιχνεύει τα
αίτια ανωμαλιών σε ένα δίκτυο. Πληροφορίες από ιστορικά στοιχεία αναφορικά με τη
ενεργειακή συμπεριφορά χρησιμοποιούνται ώστε να αναγνωριστούν μικρές τάσεις και να
επέλθει εκτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς αναφορικά με την πρόγνωση ενεργειακών
αναγκών, την πρόγνωση ανωμαλιών σε δίκτυα ενέργειας και τον προσδιορισμό τάσεων
τιμών ενέργειας.
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ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ

Ο κύριος στόχος της αρχιτεκτονικής του εργαλείου NRG4CAST είναι να ενσωματώσει ένα
σύνολο στοιχείων ενεργειακής καταγραφής/ παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο και ενός
λογισμικού πρόβλεψης, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η χρήση τους ως υπηρεσία με
συγκεκριμένες διασυνδέσεις εφαρμογών προγραμματισμού (application programming
interface - APIs) σε εξωτερικά συστήματα και εφαρμογές. Μια σημαντική προϋπόθεση για
την προδιαγραφή της αρχιτεκτονικής του εργαλείου είναι η ικανότητα να συνδυάζει
διαφορετικά είδη πληροφορίας που παρέχονται από διαφορετικά συστήματα πληροφοριών
και βάσεις δεδομένων. ∆εδομένου ότι οι μέθοδοι πρόβλεψης, συλλογισμού και λήψης
αποφάσεων και οι υπηρεσίες τους απαιτούν την χαρτογράφηση (mapping) χαμηλού
επιπέδου δεδομένων σε ένα κοινό οντολογικό σχήμα, η προδιαγραφή της αρχιτεκτονικής του
εργαλείου πρέπει να επιτρέπει τη σημασιολογική (semantic) ενσωμάτωση ετερογενών
πηγών δεδομένων.
Σύμφωνα με τα παραπάνω η εφαρμογή NRG4CAST ακολουθεί μια αρχιτεκτονική πολύεπίπεδης διαδικτυακής προσέγγισης. Η πολυεπίπεδη αρχιτεκτονική προσέγγιση βασίζεται
στην αρχή του διαχωρισμού των αντικειμένων ενδιαφέροντος του συστήματος σε δέσμες
ομάδων. Στην περίπτωση της εφαρμογής NRG4CAST υπάρχει ένα διακριτό επίπεδο
δεδομένων που συνδέεται στα εξωτερικά πληροφοριακά συστήματα ή στο σύστημα αρχείων
του εξυπηρετητή του εργαλείου NRG4CAST. Το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων είναι
υπεύθυνο για την πρόσβαση, τη διαχείριση, την ενσωμάτωση και παράδοση των ετερογενών
πόρων δεδομένων. Το επίπεδο ενσωμάτωσης είναι υπεύθυνο για τη μεταφορά των
ερωτημάτων (queries) σε ένα κοινό οντολογικό σχήμα ή εναλλακτικά για την παράθεση ενός
συνόλου εξειδικευμένων υπηρεσιών/εφαρμογών επεξεργασίας δεδομένων στις πηγές
δεδομένων που εκτίθενται από το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων. Το επίπεδο εφαρμογής,
ως υπηρεσία, παρέχει λειτουργίες καταγραφής, παρακολούθησης και πρόγνωσης τόσο στο
επίπεδο παρουσίασης του εργαλείου NRG4CAST όσο και σε εξωτερικά συστήματα.
Με εξαίρεση τα επίπεδα των πόρων και της παρουσίασης κάθε βαθμίδα της αρχιτεκτονικής
παρέχει λειτουργικότητα μέσω της παροχής υπηρεσιών διαδικτύου. Η προσέγγιση της
διαδικτυακής υπηρεσίας αποσυνδέει τα επίπεδα και ως εκ τούτου προωθεί την
επεκτασιμότητα, την επαναχρησιμοποίηση και την προσαρμοστικότητα της αρχιτεκτονικής
εργαλείων πληροφορικής. Ειδικότερα, το επίπεδο πρόσβασης δεδομένων παραθέτει
ομογενοποιημένα και συσχετισμένα μεταξύ τους δεδομένα μέσω υπηρεσιών RESTful
αποκρύπτοντας την ετερογενή πηγή προέλευσής τους. Το επίπεδο ενσωμάτωση παρέχει
υπηρεσίες υψηλότερου επιπέδου πρόσβασης σε δεδομένα, όπως την εγγραφή,
ενημερώσεις, κοκ. Τέλος, το επίπεδο εφαρμογής παρέχει διαδικτυακές υπηρεσίες
προειδοποίησης και πρόγνωσης οι οποίες δέχονται ως δεδομένα εισαγωγής τα
αποτελέσματα των υπηρεσιών των κατώτερων βαθμίδων. Η πρόβλεψη της λειτουργίας
προειδοποίησης και οι διαδικασίες πρόγνωσης είναι ισοδύναμες με τον ορισμό ιδιαίτερα
δομημένων APIs με εφαρμογή τόσο σε εξωτερικά συστήματα όσο και σε στοιχεία UI του
επιπέδου παρουσίασης.
Το σύστημα NRG4CAST ενσωματώνει λοιπόν σύγχρονες μεθόδους συλλογής δεδομένων
από διαφορετικές πηγές, μηχανικής μάθησης, επεξεργασίας και πρόβλεψης σε μία
τεχνολογική πλατφόρμα όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 2.
Η λειτουργία του NRG4CAST ξεκινά από την συλλογή και καθαρισμό της πληροφορίας
(basic processing and cleaning) όπου έχουν αναπτυχθεί ειδικοί προσαρμογείς (adaptors)
που συλλέγουν δεδομένα από διαφορετικές πηγές (σχεσιακές βάσεις, ftp, ιστοσελίδες, κ.τ.λ.).
Η πληροφορία μπορεί να αφορά ότι έχει σχέση με τις ανάγκες του χρήστη όπως καιρικές
συνθήκες, τιμές ενέργειας, πιθανά γεγονότα που επηρεάζουν την ζήτηση ενέργειας - π.χ.
εκδηλώσεις σε ένα κτίριο ενός συγκροτήματος, μία ομιλία σε μία αίθουσα που δεν
χρησιμοποιείται καθημερινά, κ.τ.λ.). Τα δεδομένα αυτά έρχονται σε μορφή πρωτογενούς
πληροφορίας και ακολουθεί ο καθαρισμός τους (cleaning).
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Σχήμα 2: ∆ιάγραμμα ροής πληροφοριών.
Στη συνέχεια γίνεται η ανάλυση, επεξεργασία των δεδομένων μέσω τεχνικών μηχανικής
μάθησης και εξαγωγής γνώσης (information extraction) που αφορούν σύνθετες καταστάσεις
και γεγονότα (complex event detection). Η σύνθετη ανάλυση λαμβάνει υπόψη της το ιστορικό
δεδομένων χρήσης των κτιρίων και μπορεί να προβεί σε πρόβλεψη για μελλοντική ζήτηση
και πιθανά γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την κανονικότητά της.
Το αποτέλεσμα της ανάλυσης είναι η παροχή χρήσιμης πληροφορίας στο χρήστη σχετικά με:


Πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο μέσω αναπαράστασης σε χάρτη για την
κατανάλωση ενέργειας σε κάθε σημείο που ενδιαφέρει το χρήστη (κτίριο, αίθουσα,
συγκρότημα, κοκ).



Συλλογή εκθέσεων για την κατανάλωση ενέργειας διαχρονικά καθώς και πρόβλεψη της
ζήτησης σύμφωνα και με εξωτερικές παραμέτρους (βάσει δεδομένων από εξωτερικές
πηγές).

Η σύνθετη ανάλυση των δεδομένων γίνεται μέσω μεθόδων και εργαλείων τεχνητής
νοημοσύνης. Για να επιτευχθεί αυτό, το σύστημα μοντελοποιεί την τοπολογία του χρήστη και
την κατηγοριοποιεί σε διάφορες ομάδες/κλίμακες ανάλογα με τις ανάγκες του χρήστη (π.χ.
αίθουσα  κτίριο  συγκρότημα). Βάσει αυτής της μοντελοποίησης, της συνεχούς ροής
πληροφορίας και εξαγωγής συμπερασμάτων, το NRG4CAST «μαθαίνει» συνεχώς από την
χρήση της κάθε τοπολογίας και μπορεί να εξάγει όλο και πιο ακριβή και χρήσιμα
συμπεράσματα.

4.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η εφαρμογή NRG4CAST, στην ολοκληρωμένη έκδοσή της, θα εγκατασταθεί και λειτουργήσει
σε τέσσερις περιπτώσεις όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 1. Στην παρούσα εργασία
αναπτύσσεται η περίπτωση του χώρου της Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.
Η πολυτεχνειούπολη του Ζωγράφου εκτείνεται σε μια έκταση 770 στρεμμάτων και εμπεριέχει
κτίρια συνολικής επιφάνειας 260.000 m2 (Σχήμα 3). Εκτός από χώρους γραφείων, αιθουσών
διδασκαλίας, αμφιθέατρα και εργαστήρια διαθέτει μια κεντρική βιβλιοθήκη, ένα γυμναστήριο,
εστιατόριο και καφετέριες. Σε ετήσια βάση οι ενεργειακές ανάγκες της είναι:


Ετήσιες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια: 16.000 MWh



Ετήσιες ανάγκες σε θέρμανση: 8.100 MWh
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Εγκατεστημένη θερμαντική ισχύς: 25 MW



Εγκατεστημένη ψυκτική ισχύς: 14,5 MW (το 70% αποτελείται από αντλίες θερμότητας)

Ο κύριος σκοπός της εφαρμογής του εργαλείου είναι: 1) η ακριβής καταγραφή των
ενεργειακών καταναλώσεων του συγκροτήματος και 2) η δυνατότητα πρόβλεψης των
ενεργειακών του αναγκών. Για την υποστήριξη του εγχειρήματος θα εγκατασταθούν μετρητές
ηλεκτρινής ενέργειας και παροχής φυσικού αερίου σε 44 κτίρια της πολυτεχνειούπολης
(Σχήμα 3). Επιπρόσθετα, σε ένα γραφείο θα καταγράφονται οι συνθήκες θερμικής και
οπτικής άνεσης, οπότε θα εγκατασταθούν αισθητήρες θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και
έντασης φωτισμού. Οι μετρήσεις των οργάνων θα χρησιμοποιηθούν ως δεδομένα εισαγωγής
στο εργαλείο.
Πίνακας 1: Περιπτώσεις εφαρμογής.
Περιοχή

Στόχος

Πολυτεχνειούπολη
Ζωγράφου –
Ελλάδα

Ενεργειακή απόδοση
κτιρίων

∆ήμος MirenKostanjevica Σλοβενία

Οδοφωτισμός

Aachen - Γερμανία

 Σταθμοί φόρτισης
ηλεκτρικών οχημάτων
 ∆ιαχείριση κίνησης
οχημάτων

∆ημόσια κτίρια στο
Τορίνο - Ιταλία

Εξοικονόμηση ενέργειας
σε κτίρια, υποδομές

Πρόγνωση
ενεργειακών
αναγκών

Πρόγνωση
ανωμαλιών
δικτύου

















Εντοπισμός
βραχυπρόθεσμ
ης ενεργειακής
πολιτικής –
Εναλλακτικές
προτάσεις


Σχήμα 3: ∆ιάταξη κτιρίων στο χώρο της πολυτεχνούπολης και θέσεις μετρητών ηλεκτρικής
ενέργειας.
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Ο στόχος της εφαρμογής του εργαλείου NRG4Cast στο ΕΜΠ είναι να παρέχει σε όλους τους
πιθανούς ενδιαφερόμενους (πρύτανη, επιτροπή διαχείρισης ενέργειας, διαχειριστές των
κτιρίων, φοιτητές) τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του
συγκροτήματος, το επίπεδο θερμικής άνεσης και την πρόβλεψη της ζήτησης ενέργειας, με
σκοπό να βοηθήσουν στη διαδικασία της διαχείρισης της ενέργειας και τη λήψη αποφάσεων.
Συγκεκριμένα, οι παρεχόμενες πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την επιλογή των
οικονομικά πιο αποδοτικών μέτρων σχετικά με επεμβάσεις ενεργειακής ανακαίνισης των
κτιρίων, την αναβάθμιση ή την εφαρμογή υπηρεσιών συντήρησης για τα συστήματα
θέρμανσης, αερισμού και κλιματισμού. Επίσης, θα υποστηρίξουν την επιλογή της βέλτιστης
λύσης σχετικά με την εγκατάσταση κάποιας μορφής ανανεώσιμης πηγής ενέργειας για την
πολυτεχνειούπολη, την επιλογή της πιο συμφέρουσας εταιρείας παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και τέλος θα παρέχουν συνεχή ενημέρωση
στους χρήστες των κτιρίων για την κατανάλωση ενέργειας στο κτίριο.
Πιο συγκεκριμένα, η λειτουργία του εργαλείου NRG4Cast στο ΕΜΠ θα βελτιώσει την
ενεργειακή διαχείριση της πολυτεχνειούπολης μέσω των ακόλουθων ενεργειών:
 Αύξηση της ποσότητας και της ποιότητας των δεδομένων της ηλεκτρικής ενέργειας, με
την αξιοποίηση των υφιστάμενων συστημάτων παρακολούθησης και την εγκατάσταση
νέων συστημάτων παρακολούθησης.
 ∆υνατότητα μέτρησης της πραγματικής κατανάλωσης φυσικού αερίου, μέσω της
εγκατάστασης μετρητή ροής φυσικού αερίου.
 Ικανότητα αξιολόγησης του επιπέδου θερμικής άνεσης σε χώρους του συγκροτήματος,
μέσω της εγκατάστασης αισθητήρων θερμοκρασίας, σχετικής υγρασίας και μετρητές
επιπέδου φωτισμού σε ένα ενδεικτικό γραφείο.
 Βελτίωση της διαχείρισης της ενέργειας μέσω της ανάλυσης και της πρόβλεψης της
κατανάλωσης ενέργειας των δεδομένων.
 ∆ημιουργία εκθέσεων κατανάλωσης ενέργειας σε ημερήσια, μηνιαία και ετήσια βάση.
Επιπρόσθετα, η εφαρμογή θα υποστηρίζεται από ένα σύστημα καταγραφής δεδομένων η
οποία θα έχει τη δυνατότητα συλλογής στοιχείων από διαφορετικές τοπολογίες δικτύων
καθώς και από ετερογενείς πηγές (αισθητήρες, βάσεις δεδομένων σε απευθείας σύνδεση,
υφιστάμενες εφαρμογές και υπηρεσίες). Με την υποστήριξη του συστήματος καταγραφής
δεδομένων το εργαλείο θα ενσωματώσει, αναλύσει και απεικονίσει τα δεδομένα, θα παράγει
ενέργεια εκθέσεις και γραφικές παραστάσεις και θα προβλέψει την ενεργειακή ζήτηση όλου
του κτιριακού συγκροτήματος.
Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή «ολοκλήρωση και διαχείριση δεδομένων» του εργαλείου θα
υλοποιήσει τα κάτωθι:




Ενσωμάτωση και αποθήκευση όλων των δεδομένων από όλους τους υπάρχοντες
αισθητήρες και τις υφιστάμενες πηγές στοιχείων ήτοι:
o μετεωρολογικά δεδομένα,
o χρονοδιάγραμμα λειτουργίας - παρουσίας,
o Λαμπαδάριο κτίριο
o κτίριο υδραυλικής
o κτίριο Κεντρικής Βιβλιοθήκης.

Ενσωμάτωση και αποθήκευση όλων των δεδομένων από τους πρόσφατα
εγκαταστημένους αισθητήρες:
o Μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας (ηλ. ισχύς, τάση, ένταση, συντελεστής ισχύος)
o Μετρήσεις θερμικής άνεσης
o Καταγραφές στοιχείων φυσικού αερίου (παροχή, m3 και κατανάλωση, kWh σε
πραγματική χρονική βάση).
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Όλα τα στοιχεία που θα λαμβάνονται από την ενοποίηση των δεδομένων και εργαλείων
διαχείρισης θα απεικονίζονται σε ένα φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον. Ειδικότερα, τα
χαρακτηριστικά / απαιτήσεις του περιβάλλοντος απεικόνισης δεδομένων τα οποία θα
παρέχονται στο χρήστη όπου είναι δυνατό σε πραγματικό χρόνο είναι πληροφορίες σχετικά
με
 Θέρμανση
 Ενεργειακή κατανάλωση (εξοικονόμηση) ανά μονάδα επιφάνειας – kWh/m2
 Ενεργειακή κατανάλωση (εξοικονόμηση) ανά βαθμο-ημέρα θέρμανσης – kWh/HDD
 Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εξοικονόμηση) ανά μονάδα επιφάνειας –
kWh/m2
 Ποσοστό κάλυψης αναγκών από ΑΠΕ - %
 Ψύξη
 Ενεργειακή κατανάλωση (εξοικονόμηση) ανά μονάδα επιφάνειας – kWh/m2
 Ενεργειακή κατανάλωση (εξοικονόμηση) ανά βαθμοημέρα ψύξης – kWh/CDD
 Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εξοικονόμηση) ανά μονάδα επιφάνειας –
kWh/m2
 Ποσοστό κάλυψης αναγκών από ΑΠΕ - %
 Ηλεκτρική ενέργεια
 Ενεργειακή κατανάλωση (εξοικονόμηση) ανά μονάδα επιφάνειας – kWh/m2
 Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (εξοικονόμηση) ανά μονάδα επιφάνειας –
kWh/m2
 Ποσοστό κάλυψης αναγκών από ΑΠΕ - %
 Φυσικό αέριο
 Κατανάλωση φυσικού αερίου – m3 και kWh
 Κτίρια
 ∆είκτες θερμικής άνεσης
 Στοιχεία έντασης φωτισμού
 Μετεωρολογικά στοιχεία
 Προτεινόμενες από πλευράς κόστους-οφέλους λύσεις για να περιορισθεί η
κατανάλωση ενέργειας των πιο ενεργοβόρων κτιρίων
 Πρόγνωση ενεργειακών αιχμών

Μήνας

Σχήμα 4: Μηνιαίες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας – Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου.
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Εργ. Εφαρμοσμένης Υδραυλικής, 16/01/2014

Σχήμα 5: Στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρισμού σε ένα από τα κτίρια του συγκροτήματος.
Συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω και χρησιμοποιώντας τα μοντέλα πρόγνωσης του
εργαλείου θα ετοιμάζονται τάσεις ενεργειακών καταναλώσεων βάσει σεναρίων που θα
παρουσιάζονται σε μορφή γραφικών αναπαραστάσεων και εκθέσεων.
Στοιχεία καταναλώσεων που έχουν ήδη μεταφερθεί στο εργαλείο παρουσιάζονται στο Σχήμα
4 ενώ καταναλώσεις ηλεκτρισμού σε μεμονωμένο κτίριο το 2014 από καταγραφές μετρητών
ενέργειας φαίνονται στο Σχήμα 5.
Στην παρούσα φάση ολοκληρώνεται η εγκατάσταση των μετρητών ενέργειας και
θερμικών/οπτικών συνθηκών, έχει ξεκινήσει η καταγραφή των στοιχείων, η σύνδεσή τους με
ιστορικά δεδομένα και υπάρχει επικοινωνία με το κύριο στέλεχος του εργαλείου NRG4CAST
προκειμένου να ενεργοποιηθεί η διαδικασία επεξεργασίας τους και περεταίρω ανάλυσή τους.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε η φιλοσοφία του εργαλείου NRG4CAST καθώς και οι
αρχές λειτουργίας του. Το εργαλείο αυτό λαμβάνει υπόψη του όλες τις τεχνολογίες αιχμής
σχετικά με τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων, εκμετάλλευση έξυπνων μετρητών
ενέργειας – συνθηκών περιβάλλοντος, τη χρήση δικτύων ενέργειας, υπηρεσίες διαδικτύου,
λειτουργία σε πραγματικό χρόνο, προηγμένες τεχνολογίες πληροφορικής ούτως ώστε να
παρέχει λειτουργίες καταγραφής ενεργειακών παραμέτρων, χρήσης συστημάτων και
συσκευών, πρόγνωσης ανωμαλιών, πρόγνωσης (ενεργειακών) αναγκών καθώς και
πρόβλεψης τιμών ενέργειας. Χρησιμοποιεί κατάλληλες τεχνικές εξόρυξης και ανάλυσης
στοιχείων, εξόρυξης πληροφοριών και επεξεργασίας δεδομένων ούτως ώστε να παρέχει
ενεργειακά στοιχεία, άμεσα και αξιόπιστα.
Το εργαλείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ένα μεγάλο εύρος χρηστών όπως ιδιοκτήτη/
χρήστη κατοικίας, διαχειριστή πολυκατοικίας, ενεργειακού διαχειριστή, ενεργειακό μελετητή,
πάροχο ενέργειας, παραγωγό ενέργειας, δημόσιους φορείς, πολιτεία. Ανάλογα με τις
ανάγκες του χρήστη θα παρέχεται το αντίστοιχο επίπεδο όγκου πληροφοριών προκειμένου
αυτές να είναι εύχρηστες και ουσιαστικές.
Η πιλοτική εφαρμογή του στα κτιριακά συγκροτήματα της πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου έχει
ως σκοπό να καταγράφει την ενεργειακή κατανάλωση του συνόλου των κτιρίων, να
υποστηρίξει τον ενεργειακό υπεύθυνο σε θέματα ενεργειακής διαχείρισης, παρακολούθησης
ενεργειακών στόχων καθώς και πρόγνωσης ανωμαλιών, να παρέχει πληροφορίες
πρόγνωσης ενεργειακής ζήτησης και εν τέλει να παρουσιάζει την εφαρμογή στο ακαδημαϊκό
κοινό για εκπαιδευτικούς /ενημερωτικούς λόγους.
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Η εκμετάλλευση των δυνατοτήτων του εργαλείου δύναται να οδηγήσει σε επίτευξη
σημαντικών ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας, ορθολογική χρήση ενέργειας, υποστήριξη
διάδοσης τεχνολογιών ΑΠΕ και παράλληλα να λειτουργήσει ως ένα εργαλείο ελέγχου και
παρακολούθησης της υλοποίησης ενεργειακών στόχων τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρύτερο
(εθνικό) επίπεδο.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Το εργαλείο NRG4CAST είναι το αποτέλεσμα του έργου «Energy Forecasting» το οποίο
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του 7ου προγράμματος
πλαισίου για την έρευνα στο πεδίο Collaborative projects – STREP.
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Κ.Γ. Δρούτσα*, Σ. Κοντογιαννίδης, Ε.Γ. Δασκαλάκη, Κ.Α. Μπαλαράς
Ομάδα Εξοικονόμησης Ενέργειας, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος & Βιώσιμης
Ανάπτυξης, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Π. Πεντέλη, email: pdroutsa@noa.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια ποιοτικού ελέγχου των δεδομένων που
περιλαμβάνονται στα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), ώστε να
πραγματοποιηθεί μια πρώτη αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των ελληνικών
κτιρίων στην υπάρχουσα κατάσταση. Επίσης διερευνώνται οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας που προτείνονται στα ΠΕΑ καθώς και αυτών που υλοποιήθηκαν
στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον».
Από τα πιστοποιητικά που είχαν εκδοθεί στην Ελλάδα μέχρι και τον Ιούνιο 2014, για τον
οικιακό τομέα το 15% αφορά σε κτίρια μονοκατοικιών, ενώ το 85% αφορά σε πολυκατοικίες
(κτίρια ή διαμερίσματα). Στον τριτογενή τομέα το 56% των πιστοποιητικών αφορούν σε
καταστήματα και ακολουθούν τα γραφεία με 16%. Από την πρώτη ανάλυση των δεδομένων
επιβεβαιώνεται ότι τα κτίρια παρουσιάζουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση στην υπάρχουσα
κατάσταση. Οι κατοικίες κατατάσσονται στην ενεργειακή κλάση Η κατά 34%, ενώ μόνο το 3%
κατατάσσεται στις ενεργειακές κλάσεις Β και πάνω. Η υπολογιζόμενη μέση κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας είναι 261,3 kWh/m2 και οι μέσες εκπομπές CO2είναι 70,3 kg/m2.
Όπως είναι αναμενόμενο, οι μονοκατοικίες έχουν υψηλότερη μέση κατανάλωση
380,8kWh/m2 και οι πολυκατοικίες 239,8kWh/m2. Τα κτίρια του τριτογενή τομέα
παρουσιάζουν γενικότερα καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά με το 37% να κατατάσσονται
στην ενεργειακή κλάση Δ, ενώ μόνο το 12% κατατάσσονται στις ενεργειακές κλάσεις Ζ και Η.
Η υπολογιζόμενη μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 461,2 kWh/m2 και οι μέσες
εκπομπές CO2είναι 145,9 kg/m2. Τα κλειστά κολυμβητήρια και γυμναστήρια παρουσιάζουν
τις υψηλότερες καταναλώσεις και τα σχολικά κτίρια τις μικρότερες. Η πιο συχνά εμφανιζόμενη
επέμβαση εξοικονόμησης στα κτίρια είναι η αντικατάσταση των κουφωμάτων.
Λέξεις Κλειδιά: ενεργειακά πιστοποιητικά, κατανάλωση ενέργειας, ενεργειακή κατάταξη,
επεμβάσεις, εξοικονόμηση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κτιριακός τομέας έχει έντονο ενεργειακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα από τη χρήση
πρωτογενών υλών, την κατανάλωση φυσικών πόρων καθώς και την παραγωγή ρύπων και
αποβλήτων. Το κτιριακό απόθεμα εκτιμάται περίπου σε 4 εκ. κτίρια, από τα οποία το 77%
είναι κατοικίες. Η πλειοψηφία των κτιρίων έχουν κατασκευαστεί πριν από το 1980, και κατ’
επέκταση έχουν ελλιπή ή καθόλου θερμομονωτική προστασία και ηλεκτρομηχανολογικές
(Η/Μ) εγκαταστάσεις με χαμηλές αποδόσεις. Συνεπώς, είναι προφανές ότι τα ελληνικά κτίρια
είναι ενεργοβόρα και ότι η πλειοψηφία τους θα χρειαστεί κάποιας μορφής ανακαίνιση στο
κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις τα επόμενα χρόνια ώστε να εναρμονιστεί με τους νέους
κανονισμούς ενεργειακής απόδοσης ή για να μειωθεί το λειτουργικό τους κόστος και να
βελτιωθεί η ποιότητα εσωτερικού περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα δημοσιευμένα στοιχεία για το 2012 [1], η τελική κατανάλωση
ενέργειας στα ελληνικά κτίρια είναι περίπου 42% ή 7,3 εκατ. τόνοι ισοδυνάμου πετρελαίου
(ΜΤΙΠ) από 20% το 1980, 26% το 1990 και 32% το 2000. Περίπου 5,04 ΜΤΙΠ ή 58,615GWh
καταναλώθηκαν στα κτίρια κατοικιών (69% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας στον
κτιριακό τομέα) και 2,23 ΜΤΙΠ ή 25,935 GWh στα κτίρια του τριτογενή τομέα (30,5%), εκτός
γεωργικών χρήσεων. Επίσης, τα ελληνικά κτίρια καταναλώνουν περίπου το 72% της τελικά
διαθέσιμης παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλλουν κατά περίπου 45% στις
συνολικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.
Στην παρούσα εργασία γίνεται μια πρώτη αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης του
κτιριακού μας αποθέματος από την ανάλυση των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης
(ΠΕΑ) όσον αφορά στην ενεργειακή τους συμπεριφορά και μια διερεύνηση των πιο
συνηθισμένων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του
Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» για τα κτίρια του οικιακού τομέα, καθώς και
αυτών που προτείνονται για τα κτίρια του τριτογενή τομέα.
Τα στοιχεία προέρχονται από την επίσημη βάση δεδομένων των ΠΕΑ της πλατφόρμας
buildingcert. Συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκαν πραγματικά δεδομένα για τα κτίρια (χρήση,
ηλικία, κλιματική ζώνη, συνολική και θερμαινόμενη επιφάνεια) καθώς και υπολογιζόμενα
δεδομένα (ενεργειακή κατάταξη, πρωτογενής κατανάλωση, εκπομπές CO2, τύπος καυσίμου,
προτεινόμενες επεμβάσεις, εξοικονόμηση ενέργειας, περίοδος αποπληρωμής). Κατά τη
διάρκεια της ανάλυσης των δεδομένων έγινε ένας βασικός ποιοτικός έλεγχος των διαθέσιμων
στοιχείων, για την εξασφάλιση της εγκυρότητας των αποτελεσμάτων. Εκτός από την χρήση
των κτιρίων, η ομαδοποίηση των δεδομένων γίνεται με βάση την κλιματική ζώνη και την
ηλικία. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούνται οι τέσσερεις κλιματικές ζώνες: Ζώνη Α (ΖΑ), Ζώνη Β
(ΖΒ), Ζώνη Γ (ΖΓ) και Ζώνη Δ (ΖΔ). Επίσης, χρησιμοποιούνται 4 χρονικές περίοδοι
κατασκευής: Τ1 για κτίρια πριν το 1980, T2 για την περίοδο 1981-2000, T3 για το 2001-2010
και T4για τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά το 2010. Η κατηγοριοποίηση αυτή έγινε σε
αντιστοιχία με την Ελληνική τυπολογία κατοικιών TABULA [2].
Οι επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων χωρίζονται σε τρεις γενικές κατηγορίες.
Επεμβάσεις στο κέλυφος, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των θερμικών απωλειών το χειμώνα
και των ηλιακών κερδών το καλοκαίρι, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα εσωτερικού
περιβάλλοντος. Επεμβάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις, με σκοπό την μεγιστοποίηση της
απόδοσης των συστημάτων και την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης καυσίμων.
Επεμβάσεις ενσωμάτωσης συστημάτων με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) ή
υβριδικών συστημάτων, με σκοπό την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας.
Από τον Ιανουάριο του 2011, που ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης των ΠΕΑ, μέχρι και τα μέσα
του 2014, έχουν εκδοθεί πάνω από 563.000 ΠΕΑ για διάφορες χρήσεις κτιρίων. Η
συντριπτική τους πλειοψηφία (85%) αφορά σε κτίρια κατοικιών (μονοκατοικίες /
πολυκατοικίες), ενώ μόλις το 15% αφορά σε κτίρια του τριτογενή τομέα, με τα γραφεία, τα
καταστήματα και τους χώρους μαζικής εστίασης να έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.
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Από την ανάλυση των δεδομένων, επιβεβαιώνεται ότι τα κτίρια παρουσιάζουν χαμηλή
ενεργειακή απόδοση στην υπάρχουσα κατάσταση και συνεπώς, υπάρχει μεγάλο δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας. Οι κατοικίες κατατάσσονται στην ενεργειακή κλάση Η κατά 32%,
ενώ μόνο το 3% κατατάσσεται στις ενεργειακές κλάσεις Β και πάνω. Τα κτίρια του τριτογενή
τομέα παρουσιάζουν γενικότερα καλύτερη ενεργειακή συμπεριφορά με το 37% να
κατατάσσονται στην ενεργειακή κλάση Δ, ενώ μόνο το 6% κατατάσσονται στην ενεργειακή
κλάση Η. Τα νέα αυτά στοιχεία δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από την εικόνα που
αποτυπώθηκε σε προγενέστερες μελέτες [3-5].
Η ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων του οικιακού και του τριτογενή τομέα παρουσιάζεται
στηνΕικόνα1.Η κατανομή των ενεργειακών κλάσεων ανά κλιματική ζώνη δεν παρουσιάζει
έντονη διαφοροποίηση. Για όλους τους τύπους κτιρίων παρατηρείται μια μικρή αύξηση του
ποσοστού των κτιρίων που κατατάσσονται στην ενεργειακή κλάση Η πηγαίνοντας από την
κλιματική ζώνη Α προς την κλιματική ζώνη Δ, ενώ για τα κτίρια του οικιακού τομέα
παρατηρείται μια αντίστοιχη μείωση του ποσοστού των κτιρίων στις υπόλοιπες ενεργειακές
κλάσεις. Τα κτίρια του τριτογενή τομέα, εκτός από εκείνα που κατατάσσονται στην ενεργειακή
κλάση Η, παρουσιάζουν μια ομοιόμορφη κατανομή στις κλιματικές ζώνες.

Εικόνα 1: Ενεργειακή κατάταξη για τις μονοκατοικίες (Μ), τις πολυκατοικίες (Π) και τα κτίρια
του τριτογενή τομέα (Τ) ανά κλιματική ζώνη από τα διαθέσιμα ΠΕΑ (2014).
Σύμφωνα με τα δεδομένα από τα διαθέσιμα ΠΕΑ, η μέση υπολογιζόμενη ετήσια συνολική
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας είναι 261,3 kWh/m2 για τα κτίρια του οικιακού τομέα και
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461,2 kWh/m2 για τα κτίρια του τριτογενή τομέα. Αντίστοιχα, οι υπολογιζόμενες εκπομπές
CO2 είναι 70,3 kg/m2 για τα κτίρια του οικιακού τομέα και 145,9kg/m2για τα κτίρια του
τριτογενή τομέα. ΣτηνΕικόνα2 παρουσιάζονται η μέση υπολογιζόμενη ετήσια συνολική
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας και οι εκπομπές CO2για μερικές από τις πιο βασικές
χρήσεις κτιρίων. Τα πλέον ενεργοβόρα κτίρια είναι τα κλειστά κολυμβητήρια, ενώ τα σχολεία
παρουσιάζουν την μικρότερη πρωτογενή κατανάλωση. Στην ανάλυση και συγκριτική
ερμηνεία των στοιχείων πρέπει να λάβουμε υπόψη τη περίοδο λειτουργίας, τις διαφορετικές
Η/Μ εγκαταστάσεις καθώς επίσης και τους διαφορετικούς τύπους καυσίμων.

Εικόνα 2: Μέση υπολογιζόμενη ετήσια συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας
(κολώνες, πρωτεύων άξονας) και εκπομπές CΟ2 (σύμβολα, δευτερεύων άξονας) για
διαφορετικές κατηγορίες κτιρίων, από τα διαθέσιμα ΠΕΑ (2014).

(Σχολεία *: Σχολεία / Φροντιστήρια/Ωδεία / Αίθουσες διδασκαλίας, Καταστήματα*¨ Καταστήματα /
Φαρμακεία / Εμπορικά κέντρα / Αγορές / Υπεραγορές, Εστιατόρια *¨Εστιατόρια / Ζαχαροπλαστεία /
Καφενεία)

2.

ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η ανάλυση των δεδομένων για τα κτίρια του οικιακού τομέα, βασίστηκε σε 437263 ΠΕΑ από
τα οποία το 15% είναι μονοκατοικίες (κτίρια μέχρι δύο ορόφους) και το υπόλοιπο 85%
πολυκατοικίες (διαμερίσματα ή ολόκληρα κτίρια). Η πλειοψηφία των κτιρίων (περίπου 60%),
όπως ήταν αναμενόμενο, βρίσκεται στην κλιματική ζώνη Β, ενώ τα λιγότερα κτίρια (περίπου
3%) στην κλιματική ζώνη Δ.
Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία έρευνας της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) που
ανακοινώθηκαν το 2013, περίπου 60% των ελληνικών κτιρίων κατασκευάστηκαν πριν από το
1980, δεν διαθέτουν θερμομόνωση και παρουσιάζουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση, ενώ
παράλληλα στην πλειοψηφία τους διαθέτουν παλιές Η/Μ εγκαταστάσεις [6]. Αυτό
επιβεβαιώνεται και από την ανάλυση των δεδομένων, σύμφωνα με την οποία τα κτίρια των
κατοικιών (Μονοκατοικίες και Πολυκατοικίες) κατατάσσονται σε χαμηλές ενεργειακές κλάσεις,
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με αρκετά υψηλές καταναλώσεις. Η μέση υπολογιζόμενη κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας για κάθε ενεργειακή κλάση, απεικονίζεται στηνΕικόνα3.
Σύμφωνα με την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, κάθε Ελληνικό νοικοκυριό καταναλώνει 13994 kWh
ετησίως κατά μέσο όρο για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του, από τις οποίες 73,2%
θερμική και 26,8% ηλεκτρική ενέργεια [6].Ανάλογα την τελική χρήση, 63,7% της συνολικής
ετήσιας καταναλισκόμενης ενέργειας χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων, 17,3% για
μαγείρεμα, 10,2% για ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, 5,7% για ΖΝΧ, 1,7% για
φωτισμό, και 1,3% για ψύξη. Σύμφωνα με τα δεδομένα από τα διαθέσιμα ΠΕΑ, 67% της
συνολικής ετήσιας καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας χρησιμοποιείται για θέρμανση
χώρων, 20% για ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ) και 13% για ψύξη. Η μέση κατανάλωση
πρωτογενούς ενέργειας είναι 174,4 kWh/m2για θέρμανση, 33,3 kWh/m2για ψύξη και
53,6kWh/m2 για ΖΝΧ.

Εικόνα 3: Μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά κλιματική ζώνη και ενεργειακή
κλάση για τα κτίρια του οικιακού τομέα.
Η επίδραση των μετεωρολογικών συνθηκών στην κατανάλωση ενέργειας είναι σημαντική και
εμφανής εξετάζοντας την θέση των κτιρίων στις διαφορετικές κλιματικές ζώνες. Η
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση και για ΖΝΧ αυξάνεται προοδευτικά όσο
μειώνεται η εξωτερική θερμοκρασία. Σύμφωνα με τα δεδομένα από τα διαθέσιμα ΠΕΑ, η
μέση τιμή της υπολογιζόμενης πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανσηείναι130,5 kWh/m2(ZΑ),
141,9 kWh/m2 (ZΒ), 244,8 kWh/m2 (ZΓ) και 317,1 kWh/m2 (ZΔ). Αντίστοιχα για ΖΝΧ είναι
45,6kWh/m2 (ZΑ), 53,3kWh/m2 (ZΒ), 56,3kWh/m2 (ZΓ) και 59,8kWh/m2 (ZΔ). Η κατάσταση
αντιστρέφεται για την ψύξη. Η κατανάλωση μειώνεται προοδευτικά από την κλιματική ζώνη Α
προς την Δ. Η μέση τιμή της είναι 39,7 kWh/m2 (ZΑ), 37,1 kWh/m2 (ZΒ), 24,5 kWh/m2 (ZΓ)
και 19,0 kWh/m2 (ZΔ).
Επίσης, η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει έντονη συσχέτιση με την ηλικία του κτιρίου,
τόσο εξαιτίας της κατασκευής του κελύφους, όσο και των εγκατεστημένων Η/Μ συστημάτων.
Η κατανάλωση μειώνεται από τα παλιότερα προς τα νεότερα κτίρια. Η μέση τιμή της
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υπολογιζόμενης πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση είναι 221,2kWh/m2 (T1),
150,7kWh/m2 (T2), 95,1kWh/m2 (T3) και 74,0kWh/m2 (T4). Αντίστοιχα για ΖΝΧ είναι 58,9
kWh/m2(T1), 51,0 kWh/m2 (T2), 45,1 kWh/m2 (T3) και 34,1 kWh/m2 (T4). Τέλος, η μέση τιμή
για ψύξη είναι 38,3 kWh/m2(T1), 29,7 kWh/m2 (T2), 26,0 kWh/m2 (T3) και 26,2 kWh/m2 (T4).
Η μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση χώρων, ψύξη και ΖΝΧ, ανά
κλιματική ζώνη και ηλικία, για τα κτίρια του οικιακού τομέα παρουσιάζεται στηνΕικόνα4.

Εικόνα 4: Μέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για θέρμανση χώρων, ψύξη και
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ), ανά κλιματική ζώνη και ηλικία, για τα κτίρια του
οικιακού τομέα.

2.1. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Από τα διαθέσιμα ΠΕΑ για τον οικιακό τομέα, χρησιμοποιήθηκαν αυτά που αντιστοιχούν
στην «Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση» και για τα οποία υπάρχει
το αντίστοιχο «Εξοικονόμηση κατ' οίκον - δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση», έτσι ώστε να
διασφαλιστεί, όσο είναι δυνατόν, η υλοποίηση των προτεινόμενων επεμβάσεων ΠΕΑ που
πληρούν τα παραπάνω κριτήρια και παράλληλα περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των
επεμβάσεων που υλοποιήθηκαν είναι 33165.
Συνολικά αξιολογήθηκαν 41 επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων του οικιακού
τομέα, οι οποίες υλοποιήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
είτε μεμονωμένες είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Από την πρώτη ανάλυση του μεγαλύτερου
τμήματος των δεδομένων αυτών προκύπτει ότι οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις είναι η
αντικατάσταση των κουφωμάτων (42%) και η τοποθέτηση/αντικατάσταση ηλιακών
συλλεκτών για ΖΝΧ (19%). Αναλυτικά, οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις με συχνότητα
εμφάνισης πάνω από 1% φαίνονται στηνΕικόνα5. Από τα αποτελέσματα δεν προκύπτει
σημαντική διαφοροποίηση της κατάταξης των επεμβάσεων ούτε ανά κλιματική ζώνη, με
εξαίρεση τις επεμβάσεις που αφορούν στο φυσικό αέριο, οι οποίες δεν εμφανίζονται στις
ζώνες Α και Δ, όπως είναι αναμενόμενο.
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Εικόνα 5: Συχνότητα εμφάνισης των πιο κοινών επεμβάσεων που υλοποιούνται στον οικιακό
τομέα, σύμφωνα με το δείγμα των ΠΕΑ του «Εξοικονόμηση κατ' οίκον - πρώτη ενεργειακή
επιθεώρηση»

3.

ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Η ανάλυση των δεδομένων για τα κτίρια του τριτογενή τομέα, βασίστηκε σε 84757 ΠΕΑ από
τα οποία το 56% είναι καταστήματα. Η πλειοψηφία των κτιρίων (περίπου 55%) βρίσκεται
στην κλιματική ζώνη Β, ενώ τα λιγότερα κτίρια (περίπου 3%) στην κλιματική ζώνη Δ.Η
ενεργειακή κατάταξη για τις πιο βασικές χρήσεις κτιρίων του τριτογενή τομέα παρουσιάζεται
στην Εικόνα 6. Η πλειοψηφία των κτιρίων ανά χρήση κατατάσσεται στην ενεργειακή κλάση Δ.

Εικόνα 6: Ενεργειακή κατάταξη για τις πιο βασικές κατηγορίες κτιρίων του τριτογενή τομέα.
(Σχολεία *: Σχολεία / Φροντιστήρια/Ωδεία / Αίθουσες διδασκαλίας, Καταστήματα*¨ Καταστήματα /
Φαρμακεία / Εμπορικά κέντρα / Αγορές / Υπεραγορές, Εστιατόρια *¨Εστιατόρια / Ζαχαροπλαστεία /
Καφενεία)
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Τα κτίρια του τριτογενή τομέα δεν έχουν την ομοιομορφία των κτιρίων κατοικιών ως προς τις
συνθήκες λειτουργίας, με αποτέλεσμα να παρουσιάζουν σημαντική διαφοροποίηση στην
κατανάλωση ενέργειας ανάλογα με την χρήση. Οι τελικές χρήσεις που λαμβάνονται υπόψη
στο ΠΕΑ είναι η θέρμανση, η ψύξη, το ΖΝΧ και ο φωτισμός. Σε αντίθεση με τα κτίρια του
οικιακού τομέα, στις περισσότερες χρήσεις κτιρίων, η μεγαλύτερη κατανάλωση πρωτογενούς
ενέργειας είναι για την ψύξη και δευτερευόντως για τον φωτισμό. Τα κτίρια σχολείων και
νοσοκομείων, αποτελούν εξαίρεση, με τη θέρμανση να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στη
συνολική κατανάλωση εξαιτίας της περιόδου λειτουργίας τους.
Η κατανάλωση ενέργειας παρουσιάζει διακυμάνσεις ανάλογα με την κλιματική ζώνη και την
ηλικία του κτιρίου, ακολουθώντας κατά κύριο λόγο, τις αντίστοιχες τάσεις με αυτές των
κτιρίων του οικιακού τομέα. Η κατανάλωση για φωτισμό δεν επηρεάζεται από την κλιματική
ζώνη, όπως είναι αναμενόμενο, καθώς λίγα κτίρια εκμεταλλεύονται τον φυσικό φωτισμό. Η
κατανομή της υπολογιζόμενης κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση
παρουσιάζεται στηνΕικόνα7 για τις πιο αντιπροσωπευτικές κατηγορίες κτιρίων του τριτογενή
τομέα. Η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας για τις συγκεκριμένες κατηγορίες
κτιρίων παρουσιάζεται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 7: Mέση κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση, για τις πιο βασικές
κατηγορίες κτιρίων του τριτογενή τομέα.

(Σχολεία *: Σχολεία / Φροντιστήρια/Ωδεία / Αίθουσες διδασκαλίας, Καταστήματα*¨ Καταστήματα /
Φαρμακεία / Εμπορικά κέντρα / Αγορές / Υπεραγορές, Εστιατόρια *¨Εστιατόρια / Ζαχαροπλαστεία /
Καφενεία)

3.1. ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Από τα διαθέσιμα ΠΕΑ για τον τριτογενή τομέα, χρησιμοποιήθηκαν 73641, τα οποία
περιλαμβάνουν αναλυτική περιγραφή των επεμβάσεων που προτείνονται. Συνολικά
αξιολογήθηκαν 35 επεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, οι οποίες προτάθηκαν στα ΠΕΑ,
είτε μεμονωμένες είτε σε συνδυασμό μεταξύ τους. Από την πρώτη ανάλυση του μεγαλύτερου
τμήματος των δεδομένων αυτών προκύπτει ότι οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις είναι η
αντικατάσταση των κουφωμάτων (29%) και η αντικατάσταση των φωτιστικών σωμάτων
(14%) Αναλυτικά, οι πιο συνηθισμένες επεμβάσεις με συχνότητα εμφάνισης πάνω από 1%
φαίνονται στην Εικόνα 8.
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Εικόνα 8: Συχνότητα εμφάνισης των πιο κοινών προτεινόμενων επεμβάσεων στον τριτογενή
τομέα, σύμφωνα με το δείγμα των ΠΕΑ.
Παρατηρούνται μικρές διαφοροποιήσεις, κυρίως ως προς την ιεράρχηση, για τις διαφορετικές
κατηγορίες κτιρίων. Συγκεκριμένα, η εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών έχει τη μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης στα κλειστά γυμναστήρια (41%), νοσοκομεία/κλινικές (33%),
ξενοδοχεία/ξενώνες (30%) και στα εστιατόρια/ ζαχαροπλαστεία/καφενεία(25%). Στις
τράπεζες η πιο συχνά προτεινόμενη επέμβαση είναι η αντικατάσταση των λαμπτήρων (30%),
ενώ στα κλειστά κολυμβητήρια έχουν την ίδια συχνότητα εμφάνισης η θερμομόνωση της
στέγης, η θερμομόνωση των εξωτερικών τοίχων και η αντικατάσταση των κουφωμάτων
(19%).

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν η αποτύπωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των
ελληνικών κτιρίων μέσα από τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στα Πιστοποιητικά
Ενεργειακής Απόδοσης, αφού προηγήθηκε ένας ποιοτικός έλεγχος αυτών των δεδομένων.
Τελικά, αναλύθηκαν δεδομένα από 522020 ΠΕΑ για κτίρια τόσο του οικιακού, όσο και του
τριτογενή τομέα.
Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα είναι σημαντικές, αφού η
πλειοψηφία των κτιρίων είναι μεγάλης ηλικίας. Από τα κτίρια που περιλαμβάνονται στη βάση
των ΠΕΑ μέχρι τα μέσα του 2014, 51% έχουν κτιστεί πριν το 1980, οπότε άρχισε να ισχύει ο
Κανονισμός Θερμομόνωσης, 28% την περίοδο1981 – 2000, 19% μεταξύ 2001 – 2010, ενώ
μόλις 2% μετά το 2010.Τα ποσοστά αυτά δεν διαφοροποιούνται σημαντικά για τα κτίρια του
οικιασκού και του τριτογενή τομέα. Οι δυνατότητες εξοικονόμησης ενέργειας για την
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, είναι επίσης αρκετά σημαντικές αφού μόνο το 2% των
Ελληνικών πολυκατοικιών που καταγράφηκαν χρησιμοποιούν αποκλειστικά ηλιακούς
συλλέκτες (12% των διαμερισμάτων που καταγράφηκαν).
Από την καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης των κτιρίων επιβεβαιώνεται η ύπαρξη
σημαντικού δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας. Από τα αποτελέσματα της πρώτης
ανάλυσης δεδομένων για τις πιο συχνές επεμβάσεις εξοικονόμησης, η αντικατάσταση των
κουφωμάτων είναι η πιο δημοφιλής επέμβαση σε όλες τις κατηγορίες κτιρίων, αφού
συνδυάζει εξοικονόμηση ενέργειας, βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες, καλύτερη
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ηχομόνωση, βελτιωμένη αισθητική και ασφάλεια. Η ανάλυση συνεχίζεται με στόχο να
εξεταστούν τόσο οι μεμονωμένες επεμβάσεις, όσο και οι συνδυασμού τους και να
καταλήξουμε σε μέσα ποσοστά εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών CO2για τις
διαφορετικές χρήσεις κτιρίων στις τέσσερεις κλιματικές ζώνες. Με την ολοκλήρωση της
ανάλυσης των δεδομένων, θα μπορούμε να εντοπίσουμε και να αξιολογήσουμε τις διάφορες
επεμβάσεις με τελικό στόχο να εκτιμηθεί το δυναμικό εξοικονόμησης ολόκληρου του
κτιριακού μας αποθέματος.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Μέρος της εργασίας αυτής πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος
EPISCOPE που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ευφυής
Ενέργεια - Ευρώπη, Εκτελεστικός Οργανισμός για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία
(EACI). Για περισσότερες πληροφορίες: http://episcope.euΗ επίσημη βάση δεδομένων για το
μητρώο των πιστοποιητικών ενεργειακή απόδοσης (www.buildingcert.gr) αναπτύχθηκε και
συντηρείται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ)
σε συνεργασία με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Οι συγγραφείς
ευχαριστούν το ΥΠΕΚΑ για την άδεια πρόσβασης στα ΠΕΑ στα πλαίσια της σχετική έρευνας.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
H ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα, έχει αναδειχθεί σε ένα μείζον θέμα
ενεργειακής πολιτικής, Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει
περίπου το 40% της συνολικής ενέργειας, που καταναλώνεται στην Ευρώπη, ενώ ευθύνεται
για περίπου το 45% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα.
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας, είναι η ενεργειακή αξιολόγηση και αποτίμηση των
εσωτερικών θερμικών συνθηκών σχολικών κτιρίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λύκεια)
της Γ’ κλιματικής ζώνης της Ελλάδας και συγκεκριμένα, της πόλης της Ξάνθης, μέσω
ενεργειακών καταγραφών και μετρήσεων των παραμέτρων που επηρεάζουν τις συνθήκες
άνεσης στους εσωτερικούς χώρους. Αξιολογήθηκαν όλα τα Γενικά Λύκεια της πόλης της
Ξάνθης, τα οποία είναι συνολικά τέσσερα.
Αναλύοντας τα δεδομένα των καταγραφών προκύπτει ότι :
 τα σχολικά κτίρια Λυκείων της πόλης της Ξάνθης καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια για
την κάλυψη των θερμικών αναγκών τους, σε σχέση με τη μέση τιμή κατανάλωσης
ενέργειας των σχολικών κτιρίων σε όλη την Ελλάδα,
 η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση σε περιοχές της Δ’ κλιματικής ζώνης είναι
σχεδόν οι διπλάσιες από αυτές της Ξάνθης.
Όσον αφορά στις εσωτερικές συνθήκες στις αίθουσες διδασκαλίας, οι θερμοκρασίες πριν την
λειτουργία των σχολείων είναι σταθερές σε χαμηλά επίπεδα και αυξάνονται σταδιακά με την
έλευση των μαθητών και τη λειτουργία της θέρμανσης, αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα
στις 10:00-11:00 και μειώνονται σταδιακά μέχρι τις 14:30. Οι συνθήκες θερμικής άνεσης δεν
εξασφαλίζονται σε όλα τα σχολικά κτίρια, καθώς η θερμοκρασία αέρα στη διάρκεια των
μαθημάτων μπορεί να κυμαίνεται από 17- 18 °C και σε άλλο σχολείο 20-24 °C.

Λέξεις Κλειδιά: κατανάλωση ενέργειας, σχολεία, περιβάλλον
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
H ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα, έχει αναδειχθεί σε ένα μείζον θέμα
ενεργειακής πολιτικής, Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο κτιριακός τομέας καταναλώνει το
40% της συνολικής ενέργειας, που παράγεται στην Ευρώπη, ενώ ευθύνεται για το 45% των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην ατμόσφαιρα. Η κατανάλωση ενέργειας για
οικιακή χρήση αντιπροσωπεύει το 70% της συνολικής ενέργειας, που καταναλώνεται στον
κτιριακό τομέα. Το υπόλοιπο 30% αφορά στην κατανάλωση ενέργειας, που παρουσιάζουν τα
εμπορικά και δημόσια κτίρια.
Τα σχολικά κτίρια είναι δημόσια κτίρια και ανήκουν στον τριτογενή τομέα. Η εξοικονόμηση
ενέργειας και οι συνθήκες άνεσής τους παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον καθώς, οι
σχολικές μονάδες αποτελούνται από ένα μεγάλο αριθμό κτιρίων, μεγάλης έκτασης και
απαρτίζονται από ένα μεγάλο αριθμό χρηστών. Κατά συνέπεια, οι αυξημένες καταναλώσεις
συνεπάγονται σημαντικές επιβαρύνσεις του κρατικού προϋπολογισμού, περιβαλλοντικές
επιπτώσεις, ενώ η έλλειψη συνθηκών άνεσης μειώνει την ικανότητα μάθησης των μαθητών.

2. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
Στα πλαίσια της διερεύνησης της ενεργειακής συμπεριφοράς των σχολικών κτιρίων
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της πόλης της Ξάνθης επιλέχθηκαν τα Γενικά Λύκεια, τα οποία
είναι συνολικά τέσσερα, στα οποία πραγματοποιήθηκε η συλλογή λειτουργικών,
κατασκευαστικών και ενεργειακών στοιχείων. Πιο συγκεκριμένα, έγινε επί τόπου επίσκεψη
στα σχολεία και συμπληρώθηκαν ερωτηματολόγια. Ταυτόχρονα, έγινε περιήγηση στους
χώρους των σχολείων και καταγράφηκαν στοιχεία, όπως οι λαμπτήρες, ο καυστήρας και τα
κουφώματα. Επίσης, συγκεντρώθηκαν τα αναλυτικά στοιχεία των καταναλώσεων θερμικής
ενέργειας (κατανάλωση πετρελαίου ανά έτος) της περιόδου 2008-2012 και ηλεκτρικής
ενέργειας (ανά μήνα) της περιόδου 2012 με βάση τους λογαριασμούς της ΔΕΗ από κάθε
σχολείο. Όσα σχολεία δεν είχαν τις απαραίτητες πληροφορίες για τις καταναλώσεις
ηλεκτρικής ενέργειας, οι πληροφορίες αντλήθηκαν από τη Σχολική Επιτροπή της
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης και από την ΔΕΗ. Επιπλέον, έγινε αποτύπωση του
αύλειου χώρου, των αιθουσών και των διαδρόμων των υπό μελέτη σχολείων και
συγκετρώθηκαν τα αρχιτεκτονικά σχέδια από όσα σχολεία ήταν εφικτό.

2.1 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Όλα τα υπό μελέτη σχολικά κτίρια είναι κατασκευασμένα μετά το 1990. Τα περισσότερα
(75%) δεν έχουν εξωτερικά προστεγάσματα, ενώ όλα διαθέτουν κουρτίνες. Όλα τα σχολεία
διαθέτουν μόνωση και κουφώματα αλουμινίου με διπλούς υαλοπίνακες. Επιπλέον, το 75%
των σχολείων διαθέτει λαμπτήρες φθορισμού με ανακλαστήρες. Όλα τα σχολεία διαθέτουν
λέβητα πετρελαίου για την κάλυψη των θερμικών αναγκών τους. Ακόμη, για την ψύξη του
χώρου το 50% χρησιμοποιεί κλιματιστικά, ένα ποσοστό 25% διαθέτει πέρα από κλιματιστικά
και ανεμιστήρες οροφής, ενώ ένα 25% διαθέτει άλλο τύπο ψύξης (fan coil).

2.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Η μέση κατανάλωση ειδικής θερμικής ενέργειας (Εικόνα 1) για τα έτη 2008-2012 είναι 47
2

kWh/m .
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Κατανάλωση ειδικής θερμικής ενέργειας Λυκείων για τα έτη 20082012

50
0
Σχολείο 1

Σχολείο 2
Σχολείο 3
Σχολεία

2008
2009
2010
2011
2012
Μέση τιμή

Σχολείο 4

Εικόνα 1: Κατανάλωση ειδικής θερμικής ενέργειας για τα έτη 2008-2012 και μέση τιμή.
Όσον αφορά στην ηλεκτρική ενέργεια, δεδομένα της οποίας ήταν διαθέσιμα για ένα έτος, το
2
έτος 2012, δείχνουν μια διαφοροποίηση ανάμεσα στα σχολεία, έως και 1,5 kWh/m ανά μήνα
(Εικόνα 2). Η μέση κατανάλωση ειδικής ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2012 (Εικόνα 3)
2
ανέρχεται στις 14,07 kWh/m .

kWh/m2

Μηνιαία κατανάλωση ειδικής ηλεκτρικής ενέργειας των Λυκείων της
Ξάνθης για το έτος 2012
3,00
2,50
2,00
1,50
1,00
0,50
0,00

Σχολείο 1
Σχολείο 2
Σχολείο 3
Σχολείο 4

Μήνες

Εικόνα 2: Μηνιαία κατανάλωση ειδικής ηλεκτρικής ενέργειας των Λυκείων το έτος 2012.

kWh/m2

30,00

Συνολική κατανάλωση ειδικής ηλεκτρικής ενέργειας των Λυκείων
για το έτος 2012

20,00
10,00
0,00

Σχολείο 1

Σχολείο 2

Σχολεία

Σχολείο 3

Σχολείο 4

Εικόνα 3: Συνολική κατανάλωση ειδικής ηλεκτρικής ενέργειας όλων των Λυκείων για το
έτος 2012 και μέση τιμή.
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας των Λυκείων για το έτος 2012 (Εικόνα 4) μεταβάλλεται
2

2

από 28,78 kWh/m έως 59,82 kWh/m . Συγκεκριμένα, το λιγότερο ενεργοβόρο κτίριο είναι το
2

2

Σχολείο 2 καταναλώνοντας 28,78 kWh/m , ακολουθεί το Σχολείο 3 με 52,54 kWh/m , στη
2
2
συνέχεια το Σχολείο 4 με 57,14 kWh/m και τέλος, το Σχολείο 1 με 59,82 kWh/m . Η μέση
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συνολική κατανάλωση ενέργειας όλων των Λυκείων για το 2012 ανέρχεται στις 49,57
2
2
kWh/m , όπου οι 35,5 kWh/m καταναλώνονται για την κάλυψη των θερμικών αναγκών και οι
2

14,07 kWh/m για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών.

kWh/m2

80
60

Συνολική κατανάλωση ενέργειας Λυκείων για το έτος 2012
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23,54
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20
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29
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Ηλεκτρισμός
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Εικόνα 4: Συνολική κατανάλωση ενέργειας των Λυκείων για το έτος 2012 και μέση τιμή.
Η μέση τιμή πρωτογενούς ενέργειας για το έτος 2012 (Εικόνα 5) είναι περίπου 80,00
2
kWh/m .
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..
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Εικόνα 5: Πρωτογενής ενέργεια των Λυκείων για το έτος 2012 και μέση τιμή.

3. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΕΣΗΣ
Για την διερεύνηση της θερμικής και οπτικής άνεσης, αλλά και της ποιότητας του εσωτερικού
αέρα, τοποθετήθηκαν μετρητές στις αίθουσες διδασκαλίας και στους διαδρόμους. Οι
μετρήσεις έλαβαν χώρα σε δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους την χειμερινή περίοδο, που
λειτουργεί η θέρμανση (Φεβρουάριος-Μάρτιος) και την εαρινή περίοδο, (Απρίλιος-Μάιος). Η
χρονική διάρκεια των μετρήσεων διαφοροποιούνταν από 6-14 ημέρες και τοποθετήθηκαν 3-4
μετρητές σε κάθε περίοδο μέτρησης. Η τοποθέτηση των μετρητών έγινε σε αίθουσες με
διαφορετικό προσανατολισμό και σε χώρους του διαδρόμου. Οι μετρητές είχαν ρυθμιστεί να
λαμβάνουν μετρήσεις κάθε 15 λεπτά της ώρας. Οι συγκεκριμένοι μετρητές μετρούσαν την
θερμοκρασία, την σχετική υγρασία, τον φωτισμό και τα επίπεδα CO2. Παρακάτω
παρουσιάζονται οι μετρήσεις για 2 σχολεία, για τη χειμερινή περίοδο (Εικόνες 6 και 7 και
Πίνακας 1 για το Λύκειο Νο 1 και Εικόνες 10 και 11 και Πίνακας 3 για το Λύκειο Νο 3) και για
τη θερινή περίοδο (Εικόνες 8 και 9 και Πίνακας 2 για το Λύκειο Νο 1 και Εικόνες 12 και 13 και
Πίνακας 4 για το Λύκειο Νο 3).
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3.1 ΣΧΟΛΕΙΟ Νο 1
Χειμερινές μετρήσεις
26

Θερμοκρασία 12/2/13-15/2/13
A7

Θερμοκρασία (oC)

24

A17

22
20

Διάδρομος

18
Επιθυμητή
θερμ.
αίθουσας
Επιθυμητή
θερμ.
διαδρόμου

16
14
12

Χρονικό διάστημα (hr)

Εικόνα 6: Θερμοκρασία στις 12-15/2/13.
Σχετική υγρασία 12/2/13-15/2/13
70
A7

Σχετική υγρασία (%)

65
60
55

A17

50
45

Διάδρομος

40
35

Επιθυμητή
σχ.υγρασία
αίθουσαςδιαδρόμου

30

Χρονικό διάστημα (hr)

Εικόνα 7: Σχετική υγρασία στις 12-15/2/13.
Πίνακας 1: Επίπεδα CO2 στους εσωτερικούς χώρους του Σχολείου 1 κατά τη
χειμερινή περίοδο
Σχολείο 1
Χώρος
μέτρησης

Ημερομηνία

Τιμή CO2 (ppm)

Θερμοκρασία (oC)

Αίθουσα 7

8/2/2013

1.746

17,2

Αριθμός μαθητών: 25
Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: κλειστά

Αίθουσα 19

8/2/2013

1.407

18,3

Αριθμός μαθητών: 25
Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: ανοιχτά

Αίθουσα 17

8/2/2013

2.899

18,9

Αριθμός μαθητών: 25
Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: κλειστά

Διάδρομος

8/2/2013

620

16,1

Αριθμός χρηστών: 10
Καλοριφέρ: κλειστά
Πόρτες: ανοιχτές

Συνθήκες
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Εαρινές μετρήσεις
27

Θερμοκρασία 23/4/13-25/4/13
Α7

23

Α17

Θερμοκρασία (oC)

25

21

Α19

19

Διάδρομος

17
15

Επιθυμητή
θερμοκρασία

Χρονικό διάστημα (hr)

Εικόνα 8: Θερμοκρασία στις 23-25/4/13.

Σχετική υγρασία (%)

70

Σχετική υγρασία 23/4/13-25/4/13
Α7

65
60

Α17

55

Α19

50

Επιθυμητή σχ.
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αίθουσας
Επιθυμητή σχ.
υγρασία
διαδρόμου

45
40

Χρονικό διάστημα (hr)

Εικόνα 9: Σχετική υγρασία στις 23-25/4/13.
Πίνακας 2: Επίπεδα CO2 στους εσωτερικούς χώρους του Σχολείου 1 κατά
την εαρινή περίοδο.
Σχολείο 1
Ημερομηνία

Τιμή CO2
(ppm)

Θερμοκρασία (oC)

Αίθουσα 7

25/4/2013

951

20

Αριθμός μαθητών: 25
Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: ανοιχτά

Αίθουσα 19

25/4/2013

773

18,3

Αριθμός μαθητών: 7
Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: ανοιχτά

Αίθουσα 17

25/4/2013

1.981

21,1

Αριθμός μαθητών: 5
Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: κλειστά

Διάδρομος

25/4/2013

879

20

Αριθμός χρηστών: 10
Καλοριφέρ: κλειστά
Πόρτες: ανοιχτές

Χώρος μέτρησης

Συνθήκες
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3.2 ΣΧΟΛΕΙΟ Νο 3
Χειμερινές μετρήσεις

Θερμοκρασία (oC)

22

Θερμοκρασία 18/3/13-21/3/13
B21

20
B23

18
Διάδρομος

16
14

Επιθυμητή
θερμοκρασία
αίθουσας

12

Επιθυμητή
θερμοκρασία
διαδρόμου

Χρονικό διάστημα (hr)

.

Εικόνα 10: Θερμοκρασία στις 18-21/3/13

Σχετική υγρασία (%)

Σχετική υγρασία 18/3/13-21/3/13
80
75
70
65
60
55
50
45
40
35
30

B21

B23

Διάδρομος

Επιθυμητή σχ.
υγρασία
αίθουσαςδιαδρόμου

Χρονικό διάστημα (hr)

Εικόνα 11: Σχετική υγρασία στις 18-21/3/13.

Πίνακας 3: Επίπεδα CO2 στους εσωτερικούς χώρους του Σχολείο 3 κατά τη
χειμερινή περίοδο.
Σχολείο 3
Χώρος
μέτρησης

Ημερομηνία

Τιμή CO2 (ppm)

Θερμοκρασία (oC)

Αίθουσα Β21

14/3/2013

1.654

18,9

Αριθμός μαθητών: 29
Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: κλειστά

Αίθουσα Β23

14/3/2013

1.843

18,8

Αριθμός μαθητών: 30
Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: ανοιχτά

Διάδρομος

14/3/2013

1.272

17,8

Αριθμός χρηστών: 12
Καλοριφέρ: κλειστά
Πόρτα: κλειστή

Συνθήκες
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Εαρινές μετρήσεις
30

Θερμοκρασία 20/5/13-23/5/13

Θερμοκρασία (oC)

B21

28
B23

26
Διάδρομο
ς

24
22

Χρονικό διάστημα (hr)

Εικόνα 13: Σχετική υγρασία στις 20-23/2/13.

Σχετική υγρασία (%)

65

Σχετική υγρασία 20/5/13-23/5/13
B21

60
55

B23

50
Επιθυμητ
ή σχ.
υγρασία
αίθουσας

45
40

Χρονικό διάστημα (hr)

Εικόνα 14: Θερμοκρασία στις 20-23/2/13.
Πίνακας 4: Επίπεδα CO2 στους εσωτερικούς χώρους του Σχολείου 3 κατά την
εαρινή περίοδο.
Σχολείο 3
Ημερομηνία

Τιμή CO2 (ppm)

Θερμοκρασία (oC)

Αίθουσα Β21

16/5/2013

629

22,2

Αίθουσα Β23

16/5/2013

542

22,8

Διάδρομος

16/5/2013

768

22,2

Χώρος μέτρησης

Συνθήκες
Αριθμός μαθητών:
- Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: κλειστά
Αριθμός μαθητών:
- Καλοριφέρ: κλειστά
Παράθυρα: κλειστά
Αριθμός χρηστών: 9
Καλοριφέρ: κλειστά
Πόρτα: κλειστή

4. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
4.1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΣ
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας των Λυκείων για το έτος 2012 μεταβάλλεται από 28,78
2
2
kWh/m έως 59,82 kWh/m . Η μέση συνολική κατανάλωση ενέργειας όλων των Λυκείων για
2
2
το 2012 ανέρχεται στις 49,57 kWh/m , όπου οι 35,5 kWh/m καταναλώνονται για την κάλυψη
2
των θερμικών αναγκών και οι 14,07 kWh/m για την κάλυψη των ηλεκτρικών αναγκών. Η
2
μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας για τα έτη 2008-2012 είναι 47 kWh/m .
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Μία πρώτη μελέτη αφορούσε 238 σχολικά κτίρια από όλη την Ελλάδα για το έτος 1993
(Santamouris et al, 1994). Από την έρευνα αυτή προέκυψε ότι η μέση κατανάλωση θερμικής
ενέργειας των σχολείων ανέρχεται στις 67 kWh/m2, ενώ η ηλεκτρική στις 26 kWh/m2, δηλαδή
η συνολική μέση κατανάλωση ενέργειας είναι 93 kWh/m2. Αντιπαραθέτοντας τα
αποτελέσματα αυτά, με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης διαπιστώνεται, πως και η
θερμική και η ηλεκτρική κατανάλωση ενέργειας είναι χαμηλότερη για τα σχολεία της Ξάνθης,
συγκεκριμένα η μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας είναι 29,9% χαμηλότερη και η μέση
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας είναι 45,9% χαμηλότερη.
Σύμφωνα με έρευνα που αφορούσε 20 σχολικά κτίρια στο Νομό Έβρου για την περίοδο
2001-2005 (Dimoudi, Vagi, 2011, Dimoudi, 2012), ο οποίος ανήκει στη Γ’ κλιματική ζώνη
όπως η Ξάνθη, προέκυψε ότι τα μονωμένα σχολικά κτίρια καταναλώνουν 65 kWh/m2 για την
κάλυψη των θερμικών αναγκών τους και 12,01 kWh/m2 για την κάλυψη των ηλεκτρικών
αναγκών τους. Συνεπώς, τα σχολικά κτίρια της Ξάνθης καταναλώνουν 27,7% λιγότερη
θερμική ενέργεια και 14,6% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια.
Σε πρόσφατη μελέτη για τα σχολικά κτίρια όλης της Ελλάδας, η οποία πραγματοποιήθηκε
λίγο νωρίτερα από το 2010 και συμμετείχαν 135 σχολεία (Dascalaki, Serpetzoglou, 2010)
έδειξε ότι η μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας των σχολικών μονάδων ολόκληρης της
Ελλάδας ανεξάρτητα κλιματικής ζώνης, ανέρχεται στις 57 kWh/m2 και η αντίστοιχη ηλεκτρική
στις 12 kWh/m2. Πιο συγκεκριμένα, τα σχολεία που ανήκουν στην Γ κλιματική ζώνη
καταναλώνουν 82,3 kWh/m2 θερμικής ενέργειας. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα αυτά, με τα
δεδομένα που προέκυψαν για τα σχολικά κτίρια της Ξάνθης διαπιστώνεται ότι συνολικά τα
σχολικά κτίρια στην Ξάνθη καταναλώνουν 17,5% λιγότερη θερμική ενέργεια από όλα τα
σχολικά κτίρια της Ελλάδας, 42,9% λιγότερη θερμική ενέργεια από τα σχολεία της Γ
κλιματικής ζώνης και 14,7% περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια από όλα τα σχολικά κτίρια της
Ελλάδας.
Αντιπαραθέτοντας τα παραπάνω δεδομένα, με στοιχεία που έχουν προκύψει από παρόμοιες
έρευνες:




Τα σχολικά κτίρια Λυκείων της πόλης της Ξάνθης καταναλώνουν λιγότερη ενέργεια
για την κάλυψη των θερμικών αναγκών τους, σε σχέση με τη μέση τιμή κατανάλωσης
ενέργειας των σχολικών κτιρίων σε όλη την Ελλάδα.
Η κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση σε περιοχές της Δ κλιματικής ζώνης είναι
σχεδόν οι διπλάσιες από αυτές της Ξάνθης.
Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των Λυκείων της Ξάνθης είναι υψηλότερη, σε
σχέση με τα υπόλοιπα κτίρια σε άλλες περιοχές, με εξαίρεση τα σχολεία που ανήκουν
στη Δ κλιματική ζώνη. Οι αυξημένες αυτές τιμές οφείλονται στο Σχολείο Νο 3, καθώς
τα υπόλοιπα σχολεία κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα κατανάλωσης ηλεκτρικής
ενέργειας.

4.2 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΑΝΕΣΗΣ
Θερμοκρασία
Οι θερμοκρασίες πριν την λειτουργία των σχολείων είναι σταθερές σε χαμηλά επίπεδα και
αυξάνονται σταδιακά με την έλευση των μαθητών και την λειτουργία της θέρμανσης,
αγγίζοντας τα υψηλότερα επίπεδα στις 10:00-11:00 και μειώνονται σταδιακά μέχρι τις 14:30
(με εξαίρεση το Σχολείο Νο 4, το οποίο λειτουργεί και απογευματινές ώρες).
Οι συνθήκες θερμικής άνεσης δεν εξασφαλίζονται σε όλα τα σχολικά κτίρια στη διάρκεια του
χειμώνα, καθώς η θερμοκρασία αέρα στη διάρκεια των μαθημάτων, μπορεί να κυμαίνεται
από 17-18° C και σε άλλο σχολείο 20-24 °C.
Τη χειμερινή περίοδο: Πριν την έναρξη των μαθημάτων στο Σχολείο Νο 1 οι αίθουσες έχουν
θερμοκρασίες 17-18 °C, στο Σχολείο 3 θερμοκρασίες περίπου 15 °C και στο Σχολείο Νο 4
17-19 °C, ενώ ο διάδρομος στο Σχολείο Νο 1 έχει τιμές θερμοκρασίας 13-14 °C και ο
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διάδρομος στο Σχολείο Νο 3 περίπου 16 °C. Με την έναρξη των μαθημάτων οι σχολικές
o

o

αίθουσες του Σχολείου 1 έχουν 19-20 C, οι αίθουσες του Σχολείου 3, 17-18 C και του
o
o
Σχολείου 4, 20-24 C. Ο διάδρομος του Σχολείου 1 έχει θερμοκρασίες 13-14 C και του
o
Σχολείου 3,2 C.
Την εαρινή περίοδο: Πριν την έναρξη των μαθημάτων στο Σχολείο 1 οι αίθουσες έχουν
o
o
o
θερμοκρασίες 19-20 C, στο Σχολείο 3 θερμοκρασίες 24 C και στο Σχολείο 4 28-29 C, ενώ
o
ο διάδρομος στο Σχολείο 1 έχει τιμές θερμοκρασίας 18-19 C, ο διάδρομος στο Σχολείο 3,
o
o
27 C και ο διάδρομος 25 C. Με την έναρξη των μαθημάτων οι σχολικές αίθουσες του
o
o
o
Σχολείου 1 έχουν 21 C, οι αίθουσες του Σχολείου 3,25 C και του Σχολείου 4, 30 C. Ο
o
o
διάδρομος του Σχολείου 1 έχει θερμοκρασίες 18-19 C, του Σχολείου 3, 29 C και του
o
Σχολείου 4, 25-26 C.
Σχετική υγρασία
Η σχετική υγρασία βρίσκεται σε σταθερά επίπεδα όταν τα σχολικά κτίρια είναι άδεια, αλλά
δημιουργούνται έντονες αυξομειώσεις κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.
Τη χειμερινή περίοδο: η σχετική υγρασία κυμαίνεται στο 45% για τις αίθουσες διδασκαλίας
του Σχολείου 1, στο 60-65% του Σχολείου 3 και 35-45% για τις αίθουσες του Σχολείου 4. Τα
επίπεδα σχετικής υγρασίας στους διαδρόμους όλων των σχολείων κυμαίνονται στο 50-55%.
Την εαρινή περίοδο: στις αίθουσες του Σχολείου 1 η σχετική υγρασία φτάνει το 45%, στο
Σχολείο 3 το 50% και στο Σχολείο 4 το 35%. Στο διάδρομο του Σχολείου 1 κυμαίνεται στο
35%.
CO2
Σύμφωνα με επί τόπου μετρήσεις CO2 στους εσωτερικούς χώρους των σχολείων, προέκυψε
ότι τα επίπεδα CO2 είναι πάντα υψηλότερα από τα επιθυμητά όρια. Εξαίρεση αποτελούν οι
χώροι, που δεν υπήρχαν χρήστες την στιγμή της μέτρησης. Βάσει των καθοριζόμενων τιμών
από την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010:
 Για το Σχολείο 1 τη χειμερινή περίοδο, ευνοϊκότερος χώρος κρίνεται η αίθουσα 7 (νότια)
και για την εαρινή περίοδο η αίθουσα 19 (ανατολική).
 Για το Σχολείο 3 τη χειμερινή περίοδο, ευνοϊκότερος χώρος κρίνεται και η αίθουσα Β21
(βόρεια) και η αίθουσα Β23(νότια) και για την εαρινή περίοδο η αίθουσα Β21 (βόρεια).
 Για το Σχολείο 4 τη χειμερινή περίοδο, ευνοϊκότερος χώρος κρίνεται η αίθουσα 13
(νοτιοδυτική) και για την εαρινή περίοδο πάλι η αίθουσα 13 (νοτιοδυτική).
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
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Η συνήθης μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στις αξιολογήσεις των κτιρίων
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περιλαμβάνει την αυτοψία του
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συνθηκών του, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις στους χρήστες και την ανάλυση του
κόστους λειτουργίας του.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι αξιολογήσεις με τη μέθοδο αυτή επικεντρώνονται στον υπολογισμό της
ικανοποίησης του χρήστη και στον έλεγχο της αποδοτικής λειτουργίας του χώρου.
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Η συνήθης μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στις αξιολογήσεις των κτιρίων
περιλαμβάνει την αυτοψία του κτιρίου, τη μέτρηση και καταγραφή των εσωκλιματικών
συνθηκών του, ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις στους χρήστες και την ανάλυση του
κόστους λειτουργίας του.
Οι αξιολογήσεις με τη μέθοδο αυτή επικεντρώνονται στον υπολογισμό της
ικανοποίησης του χρήστη και στον έλεγχο της αποδοτικής λειτουργίας του χώρου.
Θεωρούνται ως το τελευταίο βήμα μετά το σχεδιασμό και την κατασκευή ενός κτιρίου
με στόχο να βελτιώσουν τις συνθήκες στον υπάρχοντα χώρο ανάλογα με τις ανάγκες
των χρηστών και να χρησιμοποιηθούν ως οδηγός για το σχεδιασμό νέων κτιρίων.
Τέλος, βοηθούν στη βελτίωση της λειτουργίας των συστημάτων και του εξοπλισμού
με στόχο την αποδοτικότερη ενεργειακή χρήση των κτιρίων.
Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση, εσωκλιματικές συνθήκες, θερμική άνεση, ενεργειακή
απόδοση

Λέξεις Κλειδιά: αξιολόγηση, εσωκλιματικές συνθήκες, θερμική άνεση, ενεργειακή
απόδοση
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αρχή των αξιολογήσεων των κτιρίων έγινε στην Αγγλία από το Βασιλικό Ινστιτούτο
Βρετανών Αρχιτεκτόνων (RIBA) στις αρχές του 1960. Αφορούσε τη μελέτη της
οργάνωσης, την ποιότητα των υπηρεσιών και την παραγωγικότητα αρχιτεκτονικών
γραφείων [1]. Μέχρι τα τέλη του 1960 οι αρχιτέκτονες διεύρυναν τις μελέτες αυτές και
σε συνεργασία με τους πελάτες αξιολογούσαν κτίρια τα οποία είχαν κατοικηθεί για
δύο-τρία χρόνια με σκοπό να βελτιωθούν οι υπηρεσίες τους για μελλοντικούς
πελάτες [2].
Από το 1980 οι ερευνητές εστίασαν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στις
εσωκλιματικές συνθήκες και στην ικανοποίηση των χρηστών, διαπιστώνοντας κενά
μεταξύ των προσδοκιών του πελάτη και του σχεδιαστή [3].
Υπάρχουν διάφοροι τρόποι αξιολόγησης των κτιρίων. Σταθμός των αξιολογήσεων
αυτών υπήρξε το πρόγραμμα PROBE (Post-occupancy Review Of Buildings and
their Environment) που πραγματοποιήθηκε στην Αγγλία από το 1995 ως το 1999 και
στηρίχθηκε σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία έρευνας την BUS (Building Use Study)
[3]. Αφορούσε την αξιολόγηση 16 κτιρίων του τριτογενή τομέα, 2-3 χρόνια μετά την
κατασκευή τους, με σκοπό να γίνουν υποδείξεις τόσο για το σχεδιασμό όσο και για
την ολοκλήρωσή τους [4].
Σήμερα η μέθοδος «Post Occupancy Evaluation» δηλαδή «Αξιολόγηση ενός Κτιρίου
κατά τη Λειτουργία του» χρησιμοποιείται από ερευνητές και μηχανικούς διεθνώς για
να αξιολογηθεί η απόδοση των κτιρίων –κυρίως η ενεργειακή συμπεριφορά τουςμετά την ολοκλήρωσή τους και την κατοίκησή τους [5].
Η μέθοδος αυτή εστιάζει σε συγκεκριμένα θέματα τα οποία αν αντιμετωπιστούν
επιτυχώς κατά το πρώτο χρόνο της κατοίκησης και λειτουργίας συνεισφέρουν στην
επιτυχή λειτουργία του κτιρίου μακροπρόθεσμα. Αυτά τα θέματα είναι κατά βάση η
απόδοση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, η λειτουργία των συστημάτων
ελέγχου και η σωστή πληροφόρηση των χρηστών για τη λειτουργία των διάφορων
συστημάτων [6].
Τα πλεονεκτήματα της διεξαγωγής μια τέτοιας αξιολόγησης είναι η διαβεβαίωση ότι
το τελικό κτίριο αντικατοπτρίζει αυτό του αρχικού σχεδιασμού, ότι ο χώρος κατοικίας
ή εργασίας είναι ικανοποιητικός και ότι οι χρήστες και οι διαχειριστές του γνωρίζουν
πώς να χειρίζονται τα διάφορα συστήματα το κτιρίου [6]. Απώτερος στόχος είναι να
κατασκευάζονται κτίρια που θα προσφέρουν συνθήκες άνεσης, υγιές περιβάλλον,
αύξηση της ικανοποίησης των χρηστών και της παραγωγικότητας των εργαζομένων
και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τον εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
από τα κτίρια.

2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ
Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των κτιρίων περιλαμβάνει τα
εξής στάδια [6]:
Την αυτοψία του κτιρίου, η οποία απαιτεί την προσεκτική παρατήρηση του μελετητή
για τον εντοπισμό εμφανών προβλημάτων στο κτίριο.
Τη μέτρηση και καταγραφή των εσωκλιματικών συνθηκών του κτιρίου με ειδικά
όργανα, η οποία προσφέρει όχι μόνο τις ακριβείς τιμές των μεταβλητών που
εξετάζονται με σκοπό να συγκριθούν με τα πρότυπα, αλλά και τη δυνατότητα να
εντοπιστεί το πρόβλημα άμεσα.
Ερωτηματολόγια και συνεντεύξεις στους χρήστες. Για τη διεξαγωγή της αξιολόγησης
το ερωτηματολόγιο έχει ως σκοπό την άντληση πληροφοριών από τους τελικούς
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χρήστες οι οποίοι προσφέρουν μια ολοκληρωμένη άποψη της λειτουργίας του
κτιρίου. Λάθη και παρεκκλίσεις εντοπίζονται πιο εύκολα με αυτόν τον τρόπο.
Την ανάλυση του κόστους λειτουργίας του κτιρίου, η οποία βοηθάει στον εντοπισμό
πιθανών ενεργοβόρων πηγών και συνεπώς στη μείωση του κόστους λειτουργίας και
συντήρησης μακροπρόθεσμα.
Το σχολείο προς έρευνα ήταν το Castle Hill Primary School (Εικ. 1) συνολικού
εμβαδού 2,970 τ.μ. Το κτίριο χτίστηκε τη δεκαετία του 1950, μία πρώτη προσθήκη
έγινε το 1997, ενώ το 2010 έγινε μια δεύτερη προσθήκη 970 τ.μ. βασισμένη στις
αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.

Εικόνα 1: Το Castle Hill Primary School στην Αγγλία.
Έξι αίθουσες συνολικά ήταν υπό μελέτη, τρεις της νεότερης προσθήκης και τρεις από
το παλιό κτίριο κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012. Καθ’ όλη τη διάρκεια του
σχολικού έτους γινόταν καταγραφή της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας και
για μερικές εβδομάδες το χειμώνα η καταγραφή της συγκέντρωσης διοξειδίου του
άνθρακα στις αίθουσες αυτές.
Για την καταγραφή των εσωκλιματικών συνθηκών χρησιμοποιήθηκαν ειδικά όργανα
μέτρησης. Ο καταγραφέας δεδομένων HOBO U10 της ONSET τοποθετήθηκε σε
κάθε αίθουσα για την καταγραφή της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας σε
χρονικά διαστήματα των δέκα λεπτών. Ο ασύρματος καταγραφέας δεδομένων
ELTEK GD47 χρησιμοποιήθηκε για την καταγραφή των επιπέδων διοξειδίου του
άνθρακα σε χρονικά διαστήματα του ενός λεπτού.
Το ερωτηματολόγιο της μεθοδολογίας BUS χρησιμοποιήθηκε για την έρευνα. Το
δείγμα του πληθυσμού που έλαβε ερωτηματολόγιο ήταν ένα τυχαίο δείγμα 48
δασκάλων και μελών της διοίκησης. Το ποσοστό ανταπόκρισης ήταν 63%, το οποίο
θεωρήθηκε αποδεκτό [5]. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε στην υποκειμενική κρίση
των ερωτηθέντων, περιλάμβανε ερωτήσεις που αφορούσαν τόσο στην ποιότητα των
εσωτερικών συνθηκών των αιθουσών όσο και σε διάφορα άλλα θέματα από τον
θόρυβο, την ασφάλεια μέχρι τα έπιπλα ή το σχεδιασμό του κτιρίου.

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
3.1. ΑΥΤΟΨΙΑ
Η αυτοψία εστίασε στη μελέτη των έξι αιθουσών. Μια βασική διαφορά που
παρατηρήθηκε είναι το σύστημα θέρμανσης. Στις αίθουσες του παλιού κτιρίου
υπάρχει κεντρική θέρμανση με θερμαντικά σώματα τα οποία είναι εγκαταστημένα
ψηλά στους τοίχους (εικ. 3), ενώ σε αυτές του καινούριου υπάρχει υποδαπέδια
θέρμανση.
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Επίσης, η στρατηγική αερισμού διαφέρει σημαντικά. Στο παλιό κτίριο στηρίζεται μόνο
στο φυσικό αερισμό μέσω ανοιγμάτων, ενώ στο καινούριο υπάρχει η βοήθεια
πρόσθετου μηχανικού εξαερισμού. Στις αίθουσες του παλιού κτιρίου
χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες οροφής για δροσισμό.

Εικόνα 2: Οι θυρίδες αερισμού στα
κουφώματα.

Εικόνα 3: Η τοποθέτηση των
θερμαντικών σωμάτων ψηλά στον τοίχο.

Η ποιότητα του αέρα στις αίθουσες της νέας προσθήκης παραμένει καλή λόγω της
χρήσης του αυτόματου συστήματος μηχανικού εξαερισμού (εικ. 4). Το σύστημα
μετράει τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα, όταν αυτά υπερβούν το όριο των 1500
ppm, όπως ορίζει ο κανονισμός στην Αγγλία [7], τότε το σύστημα του μηχανικού
εξαερισμού τίθεται σε λειτουργία, μειώνοντας άμεσα τα επίπεδα διοξειδίου του
άνθρακα. Στο παλιό κτίριο η ποιότητα του αέρα το χειμώνα επιτυγχάνεται λόγω της
χρήσης ειδικών θυρίδων αερισμού στα κουφώματα (εικ. 2).

Εικόνα 4: Ο μηχανικός εξαερισμός στην Εικόνα 5: Τα παράθυρα είναι σταθερά
οροφή της αίθουσας.
και η πόρτα ανοιγόμενη.

3.2. ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΕΣΩΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
Η μέτρηση και η καταγραφή των εσωκλιματικών συνθηκών (εικ. 6) έδειξε ότι η μέση
εσωτερική θερμοκρασία ήταν 18.5oC το χειμώνα και 21oC το καλοκαίρι για τις
αίθουσες του παλιού κτιρίου. Στις αίθουσες της νέας προσθήκης η μέση εσωτερική
θερμοκρασία το χειμώνα κυμαινόταν στους 20oC, ενώ το καλοκαίρι στους 23oC.
Αντίστοιχα η σχετική υγρασία παρουσίασε μέση τιμή για το χειμώνα 47.5% και για το
καλοκαίρι 55%, ενώ στη νέα προσθήκη 49% και 55% αντίστοιχα. Οι ετήσιες
συνθήκες αναπαραστάθηκαν γραφικά σε ψυχρομετρικά διαγράμματα και τα
αποτελέσματα έδειξαν ότι κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου οι συνθήκες
βρίσκονται εντός της ζώνης θερμικής άνεσης.
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Εικόνα 6: Τα διαγράμματα εσωτερικής θερμοκρασίας αέρα και σχετικής υγρασίας για
μία αίθουσα του παλιού κτιρίου (στα αριστερά) και μία αίθουσα του νέου (στα δεξιά).
Στα διαγράμματα των επιπέδων CO2 για τις αίθουσες υπό μελέτη φαίνεται η
διακύμανση των επιπέδων CO2 κατά τη διάρκεια της μέρας με αύξηση αυτών όταν οι
μαθητές εισέρχονται στην αίθουσα και μείωση των επιπέδων CO2 όταν οι μαθητές
εξέρχονται από την αίθουσα (εικ. 7). Παρατηρείται ότι στην πλειοψηφία των ωρών
λειτουργίας του σχολείου τα επίπεδα είναι κάτω του επιτρεπόμενου ορίου. Επίσης,
φαίνεται ότι όποτε τα επίπεδα περνούν το όριο των 1500 ppm, ο αυτόματος
μηχανικός εξαερισμός τίθεται σε λειτουργία και τα επίπεδα μειώνονται αμέσως.

αίθουσα 2

αίθουσα 1

ΠΑΛΙΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

αίθουσα 3
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Εικόνα 7: Τα διαγράμματα των επιπέδων διοξειδίου του άνθρακα για όλες τις
αίθουσες υπό παρακολούθηση.

3.3. ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Οι χρήστες της νέας προσθήκης είναι περισσότερο ικανοποιημένοι από τους
διάφορους παράγοντες για τους οποίους ερωτήθηκαν σε σχέση με το κτίριο. Και στις
δύο περιπτώσεις τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι χρήστες είναι πιο ικανοποιημένοι με
την καθαριότητα και την ασφάλεια του σχολείου και λιγότερο ικανοποιημένοι με την
διάθεση αποθηκευτικού χώρου.
Όσον αφορά στη θερμική άνεση η πλειοψηφία των ερωτηθέντων στο παλιό κτίριο
αισθάνεται ελαφρώς θερμά το καλοκαίρι, ενώ το χειμώνα υπάρχει ισοκατανομή
μεταξύ αυτών που ζεσταίνονται και αυτών που κρυώνουν. Στην νέα προσθήκη, το
χειμώνα αισθάνονται ελαφρώς ψυχρά, ενώ το καλοκαίρι αισθάνονται ουδέτερα.
Η ποιότητα του αέρα κρίνεται ουδέτερη από τους ερωτηθέντες τόσο το καλοκαίρι όσο
και το χειμώνα και για τα δύο κτίρια.
Τέλος, από τα ερωτηματολόγια προκύπτει ότι η συνολική άνεση στο παλιό κτίριο
είναι ελαφρώς λιγότερο ικανοποιητική σε σχέση με αυτή στο νέο κτίριο.

3.4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Εικόνα 8: Η ενεργειακή κατάταξη του σχολείου στο σύνολο των σχολείων που έχουν
μελετηθεί στην Αγγλία και την Ουαλία.
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Όσον αφορά στην ενεργειακή κατανάλωση του σχολείου η κατάταξή του, σε σχέση
με το σύνολο των σχολικών κτιρίων που έχουν μελετηθεί σε έρευνες διδακτορικού
επιπέδου, είναι στο 44% των καλύτερων σχολείων ως προς την κατανάλωση
ηλεκτρισμού και στο 20% των καλύτερων σχολείων όσον αφορά στην κατανάλωση
αερίου (εικ. 8).
Τέλος, η κατάταξη του σε σχέση με τις εκπομπές CO2 βρίσκεται στο μέσο όρο των
σχολείων που έχουν μελετηθεί.

4. ΑΝΑΛΥΣΗ
Στην αυτοψία παρατηρήθηκε η εγκατάσταση των θερμαντικών σωμάτων ψηλά στους
τοίχους. Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την υπερβολική κατανάλωση
ενέργειας για να ζεσταθεί το επίπεδο των χρηστών. Επιπρόσθετα, η επιφάνεια των
ανοιγόμενων παραθύρων κρίνεται μικρή και στα δύο κτίρια, ωστόσο η ύπαρξη
δεύτερης πόρτας δημιουργεί επαρκή διαμπερή φυσικό αερισμό κατά τη διάρκεια των
διαλειμμάτων (εικ. 5).
Σύμφωνα με τη μέτρηση και την καταγραφή των εσωκλιματικών συνθηκών, η
θερμική άνεση και η ποιότητα του εσωτερικού αέρα επιτυγχάνονται και στα δύο κτίρια
καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Σύμφωνα με το ερωτηματολόγιο το προσωπικό αισθάνεται ουδέτερα με τις
εσωτερικές συνθήκες, επιβεβαιώνοντας την επίτευξη της θερμικής άνεσης σύμφωνα
με τα αποτελέσματα της καταγραφής των εσωκλιματικών συνθηκών. Οι χαμηλές
θερμοκρασίες που έδειξαν οι μετρήσεις κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο παλιό
κτίριο επιβεβαιώνουν την ελαφριά μη ικανοποίηση του προσωπικού.
Όσον αφορά στο σχεδιασμό του κτιρίου, οι εσωκλιματικές συνθήκες επηρεάζονται
από τον προσανατολισμό, την ανοιγόμενη επιφάνεια των παραθύρων, το μέγεθος
της υάλωσης, τα συστήματα σκίασης, καθώς επίσης και από τα συστήματα
θέρμανσης, ψύξης, αερισμού και φωτισμού καθώς και από τα συστήματα ελέγχου
αυτών. Στο νέο κτίριο οι ανατολικά προσανατολισμένες αίθουσες παρουσιάζουν
καλύτερη διακύμανση θερμοκρασιών, κυρίως το χειμώνα, και εντός της περιοχής
άνεσης σε σχέση με τις αίθουσες του παλιού κτιρίου και διαφορετικού
προσανατολισμού. Αυτό συμβαίνει διότι στην πρώτη περίπτωση οι αίθουσες
επωφελούνται τον πρωινό ήλιο, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες θερμοκρασίες
το καλοκαίρι, χωρίς όμως να υπερβαίνονται τα κριτήρια της υπερθέρμανσης. Η
υάλωση διαθέτει ικανοποιητική επιφάνεια ώστε να αποφεύγεται η θάμβωση και η
θερμική δυσφορία. Η ανοιγόμενη επιφάνεια των παραθύρων κρίνεται μικρή και στα
δύο κτίρια, ωστόσο οι χρήστες προσαρμόζονται χρησιμοποιώντας τις πόρτες για
επιπλέον αερισμό.
Η χρήση θερμοστατών και αυτόματων συστημάτων αερισμού και φωτισμού
ενισχύουν την εξοικονόμηση ενέργειας. Τα αυτόματα συστήματα ελέγχου βοηθούν
στη διατήρηση των συνθηκών άνεσης και στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σημαντικό ρόλο παίζει η γνώση του χειρισμού των συστημάτων αυτών από τους
χρήστες. Σε κάποιες περιπτώσεις τα σημεία ελέγχου της θέρμανσης είναι κρυμμένα
από χειροτεχνίες παιδιών. Αυτό εμποδίζει τους χρήστες να προσαρμόσουν τις
συνθήκες με αποτέλεσμα να δηλώνουν ότι δεν έχουν έλεγχο της θέρμανσης.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το παράδειγμα της αξιολόγησης της λειτουργίας ενός δημοτικού σχολείου στην
Αγγλία χρησιμοποιήθηκε για να τεκμηριώσει την σημασία της αξιολόγησης των
κτιρίων.
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Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε περιλάμβανε την αυτοψία του κτιρίου, τη
μέτρηση και καταγραφή των εσωκλιματικών συνθηκών, την έρευνα πεδίου μέσω
ερωτηματολογίου στο προσωπικό του σχολείου και την καταγραφή της κατανάλωσης
ενέργειας.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι οι εσωτερικές συνθήκες ήταν εντός της ζώνης άνεσης
κατά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου λόγω του αποδοτικού κελύφους του κτιρίου
και των αποδοτικών συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και αερισμού, ελεγχόμενα από
θερμοστάτες και αυτόματα συστήματα ελέγχου.
Η θερμική άνεση και η ποιότητα του αέρα επιτεύχθηκαν και στα δύο κτίρια του
σχολείου. Οι χρήστες δηλώσαν γενικά ικανοποιημένοι από το σχολείο. Η ενεργειακή
απόδοση του σχολείου κρίθηκε ικανοποιητική με δυνατότητα βελτίωσης μελλοντικά.
∆ιορθωτικές επεμβάσεις προτείνονται για καλύτερη ενεργειακή απόδοση των
συστημάτων και του κελύφους, όπως η επανατοποθέτηση των θερμαντικών
σωμάτων πιο κοντά στο δάπεδο των αιθουσών και η αντικατάσταση των
κουφωμάτων με κουφώματα που διαθέτουν μεγαλύτερη ανοιγόμενη επιφάνεια.
Η αξιολόγηση έδειξε ότι το συγκεκριμένο δημοτικό σχολείο της Αγγλίας αποτελεί
παράδειγμα προς μίμηση για το σχεδιασμό μελλοντικών σχολείων ή για τη βελτίωση
υπαρχόντων.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εργασία αυτή παρουσιάζει τις επιδράσεις της εφαρμογής του Κανονισμού Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) στην ενεργειακή και οικονομική απόδοση των ελληνικών
κατοικιών, οι οποίες σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής κτιρίων του 2000, κατέχουν
περίπου το 77% του κτιριακού αποθέματος στη χώρα. Συγκεκριμένα, έγινε συγκριτική
αξιολόγηση της ενεργειακής συμπεριφοράς δύο τυπικών για τη χώρα μας κτιρίων κατοικίας,
μίας μονοκατοικίας και μίας πολυκατοικίας, πριν και μετά την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. και
αποτιμήθηκαν από οικονομικής πλευράς το κόστος των επεμβάσεων από την εφαρμογή του
σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό, καθώς και οι λειτουργικές δαπάνες για τη
θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης των εξεταζόμενων κτιρίων.
Σύμφωνα με τη μελέτη, η εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. περιόρισε σημαντικά τα απαιτούμενα
θερμικά φορτία για τη θέρμανση των κατοικιών σε όλες τις κλιματικές ζώνες κατά 33% έως
και 40%, τόσο μέσω της βελτίωσης της θερμικής προστασίας του κτιριακού κελύφους, όσο
και των υψηλών ενεργειακών προδιαγραφών των ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων.
Αντιθέτως τα απαιτούμενα ψυκτικά φορτία είναι πολύ χαμηλά και δεν παρουσιάζουν
σημαντική μεταβολή, η οποία ανέρχεται από -5% έως και 11%. Ωστόσο, σημαντική μείωση
στην κατανάλωση ενέργειας των κατοικιών επιτυγχάνεται με την εγκατάσταση ηλιακών
συλλεκτών για την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης (Ζ.Ν.Χ.), σε ποσοστό που κυμαίνεται
από 41% έως και 50% ανάλογα την κλιματική ζώνη και τον τύπο του κτιρίου.
Η μείωση της συνολικά καταναλισκόμενης ενέργειας που επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των
απαιτήσεων του Κ.Εν.Α.Κ. σε σχέση με αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή του
προηγούμενου κανονισμού είναι σημαντική. Για το λόγο αυτό, το επιπλέον κόστος
κατασκευής των κτιρίων που επέφερε η εφαρμογή του Κανονισμού αποσβένει σε
ικανοποιητικές χρονικές περιόδους, οι οποίες κυμαίνονται περίπου από 4 έως 2,5 έτη για τη
μονοκατοικία και από 5 έως 17 έτη για την πολυκατοικία. Αξιοσημείωτο είναι ότι η βέλτιστη
απόσβεση παρουσιάζεται στις ψυχρές κλιματικές ζώνες Γ και ∆.
Λέξεις κλειδιά: Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), ενεργειακή απόδοση
κατοικιών, εξοικονόμηση ενέργειας, οικονομική απόδοση.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σύμφωνα με τα στοιχεία της οικοδομικής απογραφής του 2000 [1], το 74% των κτιρίων του
οικιακού τομέα στην Ελλάδα είναι μονοκατοικίες, το 14% διπλοκατοικίες και μόλις το 12%
των κτιρίων κατοικιών είναι πολυκατοικίες (τριών και άνω κατοικιών). Το ποσοστό των
μονοκατοικιών στο σύνολο των κτιρίων κατοικιών διαφοροποιείται σημαντικά στους νομούς
Αττικής και Θεσσαλονίκης και διαμορφώνεται στο 53% και 56% αντίστοιχα.
Τα κτίρια συμμετέχουν με ένα σημαντικό ποσοστό στο ισοζύγιο τελικής κατανάλωσης
ενέργειας τόσο στο σύνολο των ευρωπαϊκών χωρών, όσο και στην Ελλάδα. Το 2011 αυτό το
ποσοστό ανέρχεται στο 38% για τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ-28) και στο
39% για την Ελλάδα. Τα αντίστοιχα ποσοστά για τα κτίρια κατοικιών για το ίδιο έτος είναι
25% για τις χώρες της Ευρώπης και 29% για την Ελλάδα [2]. Η πηγή ενέργειας στις
ελληνικές κατοικίες για το έτος 2011 είναι κυρίως πετρέλαιο σε ποσοστό 47% και
ηλεκτρισμός σε ποσοστό 28%. Αντιστοίχως, η κατανάλωση καυσίμων στις κατοικίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κυρίως φυσικό αέριο σε ποσοστό 36% και ηλεκτρισμός σε
ποσοστό 25%. Η συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) στις ελληνικές
κατοικίες ανέρχεται περίπου στο 17% και είναι κυρίως βιομάζα [2].
Στην Ελλάδα η ετήσια κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα μειώθηκε από τις 62.000
GWh το 2007 στις 58.000 GWh το 2011, μείωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 6%. Αυτή
οφείλεται κυρίως στην οικονομική κατάσταση στη χώρα και αφορά κυρίως στο πετρέλαιο, του
οποίου η κατανάλωση μειώθηκε περίπου κατά 25%. Αντιθέτως, η κατανάλωση ενέργειας
φυσικού αερίου και βιομάζας στις ελληνικές κατοικίες παρουσιάζει μικρή αύξηση για την ίδια
χρονική περίοδο, η οποία όμως στο σύνολό της είναι κατά πολύ μικρότερη από τη μείωση
του πετρελαίου [3].
Σημαντικό παράγοντα για την ενεργειακή συμπεριφορά των κατασκευών όλων των περιόδων
αποτελούν οι απαιτήσεις και οι προδιαγραφές που θέτουν για τα κτίρια οι κανονισμοί και οι
νομοθετικές ρυθμίσεις για τη μελέτη και την κατασκευή των κτιρίων. Στην Ελλάδα, ο πρώτος
κανονισμός που εισήγαγε απαιτήσεις για τη θερμομονωτική επάρκεια των δομικών στοιχείων
και του κτιριακού κελύφους ήταν ο Κανονισμός Θερμομόνωσης των Κτιρίων, ο οποίος
θεσπίστηκε στο τέλος του 1979. Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
(Κ.Εν.Α.Κ.), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ τον Απρίλιο του 2010 και εφαρμόστηκε πλήρως στο
τέλος του ίδιου έτους, εναρμονίστηκε η χώρα μας με τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας
91/2002 για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των ελληνικών κτιρίων, τον
περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια των εκλυόμενων ρύπων. Μέσω
του Κ.Εν.Α.Κ. καθορίστηκαν μεταξύ άλλων οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης
για τα νέα κτίρια, καθώς και οι ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές τόσο του κτιριακού τους
κελύφους όσο και των ηλεκτρομηχανολογικών τους εγκαταστάσεων [4].

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ

Για τη διερεύνηση των αλλαγών που επέφερε στις ελληνικές κατοικίες η θέσπιση του
Κ.Εν.Α.Κ. σε ενεργειακό και οικονομικό επίπεδο, προσδιορίστηκαν και μελετήθηκαν δύο
τυπικά για τη χώρα μας κτίρια κατοικίας: μία μονοκατοικία και μία πολυκατοικία. Ο
προσδιορισμός των γεωμετρικών και μορφολογικών χαρακτηριστικών των τυπικών κτιρίων
κατοικίας που δημιουργήθηκαν βασίστηκε στη στατιστική ανάλυση των δεδομένων που
αντλήθηκαν από την απογραφή του κτιριακού δυναμικού της χώρας.
Συγκεκριμένα, η μονοκατοικία που σχεδιάστηκε (εικόνα 1.α.) αναπτύσσεται σε έναν όροφο
και καταλαμβάνει εμβαδό ίσο με 143 m². Έχει σχεδόν ορθογωνική κάτοψη, εντάσσεται
ελεύθερα μέσα στο οικόπεδο και φιλοξενεί 3 υπνοδωμάτια, σαλόνι, τραπεζαρία, κουζίνα και
δύο μπάνια. Η κατοικία εδράζεται επάνω σε μη θερμαινόμενο υπόγειο, το οποίο ακολουθεί το
περίγραμμα της κατοικίας και είναι προσβάσιμο μέσω εξωτερικής σκάλας. Τα ανοίγματα
καλύπτουν το 16,5% της επιφάνειας των κατακόρυφων εξωτερικών όψεων.
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Η πολυκατοικία (εικόνα 1.β.) αποτελείται από πέντε ορόφους επάνω από το ισόγειο, το
οποίο διαμορφώνεται ως υπόστυλος χώρος και χρησιμοποιείται ως χώρος στάθμευσης. Το
κλιμακοστάσιο, εμβαδού περίπου 30 m², είναι μη θερμαινόμενο και δημιουργεί μια ζώνη
μεταξύ των δύο σχεδόν όμοιων διαμερισμάτων που βρίσκονται προς τη νότια πλευρά του
κτιρίου, εμβαδού 73m² έκαστο και του τρίτου διαμερίσματος που αναπτύσσεται κατά μήκος
της βόρειας πλευράς του κτιρίου και έχει εμβαδό 80 m². Το κτίριο διαθέτει υπόγειο, μη
θερμαινόμενο, το οποίο φιλοξενεί το λεβητοστάσιο και τις αποθήκες των διαμερισμάτων της
πολυκατοικίας. Παρόλο που το κτίριο θεωρείται περιμετρικά ελεύθερο, τα διαφανή στοιχεία
καλύπτουν περίπου το 13,8% της επιφάνειας των όψεων του κτιρίου.
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Εικόνα 1: Κάτοψη της τυπικής μονοκατοικίας (α) και κάτοψη ορόφου της τυπικής
πολυκατοικίας (β)

Στο πλαίσιο της μελέτης θεωρήθηκε ότι τα δύο αυτά κτίρια εντάσσονται διαδοχικά σε μία
αντιπροσωπευτική πόλη κάθε κλιματικής ζώνης της ελληνικής επικράτειας, χωρίς να
διαφοροποιείται η αρχιτεκτονική τους διαμόρφωση. Ως αντιπροσωπευτική πόλη για τη ζώνη
Α επιλέχτηκε το Ηράκλειο της Κρήτης, για τη ζώνη Β η Αθήνα, για τη ζώνη Γ η Θεσσαλονίκη
και για τη ζώνη ∆ η Κοζάνη. Κατόπιν έγινε ο υπολογισμός της θερμομονωτικής επάρκειας
του κτιριακού τους κελύφους και η διαστασιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών τους
εγκαταστάσεων, θεωρώντας ότι για κάθε κλιματική ζώνη κάθε κτίριο πληροί αφενός τον
Κανονισμό Θερμομόνωσης των Κτιρίων (Κ.Θ.Κ) και τις τεχνικές προδιαγραφές που ίσχυαν
πριν τη θέσπιση του Κ.Εν.Α.Κ., δηλαδή πριν το τέλος του 2010, και αφετέρου τον ισχύοντα
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων.
Συγκεκριμένα, για κάθε τύπο κτιρίου και κάθε κλιματική ζώνη προσδιορίστηκε το πάχος της
θερμομονωτικής προστασίας των δομικών στοιχείων, ο τύπος των κουφωμάτων, ο τύπος και
η απόδοση των συστημάτων θέρμανσης, ψύξης και ζεστού νερού χρήσης σύμφωνα με τις
απαιτήσεις του εκάστοτε κανονισμού. Με βάση τα χαρακτηριστικά του κτιριακού κελύφους και
των Η/Μ εγκαταστάσεων που προέκυψαν για κάθε κανονισμό εκτιμήθηκε η ενεργειακή
απόδοση των δύο τυπικών κτιρίων στις τέσσερεις κλιματικές ζώνες, μέσω της χρήσης του
λογισμικού ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ και σύμφωνα με τις Τεχνικές Οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας. Προσδιορίστηκαν οι ενεργειακές απαιτήσεις, η κατανάλωση ενέργειας και η
κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας των εξεταζόμενων περιπτώσεων, καθώς και το τρέχον
ενεργειακό κόστος για την κάλυψη των φορτίων αυτών. Επίσης, προσδιορίστηκε το αρχικό
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κόστος κάθε επέμβασης, ώστε εκτός από την επίδραση των απαιτήσεων του νέου
κανονισμού στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, να γίνει εφικτή και η αποτίμηση της
οικονομικής τους διάστασης.

2.1. ΘΕΡΜΟΦΥΣΙΚΕΣ Ι∆ΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Για κάθε εξεταζόμενο κτίριο εκπονήθηκε μελέτη θερμομονωτικής προστασίας σύμφωνα με
τις προδιαγραφές που προέβλεπε ο Κ.Θ.Κ και προβλέπει σήμερα ο Κ.Εν.Α.Κ. Αρχικά
υπολογίστηκαν οι συντελεστές θερμοπερατότητας (U) των συμπαγών δομικών στοιχείων και
προσδιορίστηκαν τα πάχη της θερμομονωτικής προστασίας για καθένα από αυτά,
προκειμένου να πληρούνται οι ελάχιστες απαιτήσεις των επιμέρους συμπαγών δομικών
στοιχείων (Umax) των κανονισμών. Σημειώνεται ότι για τον προηγούμενο κανονισμό
θεωρήθηκε ότι η θερμομόνωση τοποθετείται στον πυρήνα της οπτοπλινθοδομής και προς
την εξωτερική επιφάνεια όλων των στοιχείων σκυροδέματος του κτιριακού κελύφους
(κατακόρυφων και οριζόντιων). Αντίθετα, για την περίπτωση που τα τυπικά κτίρια
κατασκευάζονται σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. θεωρήθηκε ότι η θερμομονωτική προστασία
όλων των συμπαγών στοιχείων του κτιριακού κελύφους τοποθετείται στην εξωτερική τους
πλευρά, δεδομένου ότι ακολουθείται πλέον αυτή η κατασκευαστική πρακτική τόσο λόγω του
αυξημένου πάχους θερμομόνωσης που απαιτείται, όσο και για την ελαχιστοποίηση των
θερμογεφυρών. Το πάχος της θερμομονωτικής προστασίας και οι συντελεστές
θερμοπερατότητας (U) που προέκυψαν για τα κατακόρυφα και τα οριζόντια δομικά στοιχεία
των δύο κτιρίων, όταν αυτά εντάσσονται στις 4 κλιματικές ζώνες και για τους δύο
κανονισμούς, παρουσιάζεται στον πίνακα 1.
Ακολούθησε ο προσδιορισμός του τύπου και των χαρακτηριστικών των κουφωμάτων που θα
επέλεγε κανείς κατά την εφαρμογή των δύο κανονισμών. Στην περίπτωση του Κανονισμού
Θερμομόνωσης Κτιρίων δεν υπάρχει μέγιστη επιτρεπόμενη τιμή για το συντελεστή
θερμοπερατότητας (Uw) των διαφανών δομικών στοιχείων, αλλά η τιμή που λαμβάνεται από
το σχετικό πίνακα επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο του υαλοπίνακα και του υαλοστασίου
ώστε να ικανοποιείται ο απαιτούμενος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτιριακού
κελύφους. Αντίθετα, στον Κ.Εν.Α.Κ. τα κουφώματα πρέπει να έχουν θερμοπερατότητα
μικρότερη από μια προκαθορισμένη τιμή, η οποία διαφοροποιείται ανά κλιματική ζώνη. Με
γνώμονα τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη τους τύπους των κουφωμάτων που
χρησιμοποιούνταν συχνότερα στις εκάστοτε χρονικές περιόδους, επιλέχθηκε τα κουφώματα
των δύο εξεταζόμενων κτιρίων να αποτελούνται από:
 Πλαίσιο αλουμινίου χωρίς θερμοδιακοπή (Uf = 6,0 W/(m²K)) και δίδυμο υαλοπίνακα (Ug =
2,8 W/(m²K)), για την περίπτωση που το κτίριο πληροί τον Κανονισμό Θερμομόνωσης
Κτιρίων.
 Πλαίσιο αλουμινίου με θερμοδιακοπή (με Uf που κυμαίνεται από 4,0 W/(m²K) έως 2,9
W/(m²K) ανάλογα με την κλιματική ζώνη) και δίδυμο υαλοπίνακα χαμηλής
εκπεμπτικότητας (Ug = 1,4W/(m²K)).
Με τον υπολογισμό των επιφανειών που καλύπτουν τα δομικά στοιχεία του κτιριακού
κελύφους κάθε κτιρίου υπολογίστηκαν οι συντελεστές μετάδοσης θερμότητας για καθένα
από αυτά. Κατόπιν υπολογίστηκαν οι συντελεστές μετάδοσης θερμότητας των
θερμογεφυρών. Για το κτίριο της μονοκατοικίας προέκυψε ότι στην πρώτη περίπτωση ο
συντελεστής μετάδοσης θερμότητας από θερμογέφυρες είναι ίσος με 108 W/K, ενώ όταν η
θερμομόνωση είναι εξωτερική μειώνεται σημαντικά (59 W/K). Αντίστοιχα, στο κτίριο της
πολυκατοικίας ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας από θερμογέφυρες για θερμομόνωση
της τοιχοποιίας στον πυρήνα προέκυψε ίσος με 756 W/K, ενώ όταν η θερμομόνωση
τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά των δομικών στοιχείων μειώνεται σχεδόν στο μισό (393
W/K). Και στις δύο περιπτώσεις κτιρίων, καθοριστική είναι η συμβολή των οριζόντιων
θερμογεφυρών, η οποία γίνεται ακόμη πιο σημαντική όταν η θερμομόνωση της τοιχοποιίας
γίνεται στον πυρήνα της.
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Τέλος ελέγχθηκε αν ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κτιριακού κελύφους κάθε
εξεταζόμενου κτιρίου πληροί τις απαιτήσεις των δύο κανονισμών σε όλες τις κλιματικές
ζώνες, οι οποίες προκύπτουν με βάση το λόγο Α/V κάθε κτιρίου.
Πίνακας 1: Το πάχος της θερμομονωτικής προστασίας, ο συντελεστής θερμοπερατότητας
(U), καθώς και ο μέγιστος επιτρεπόμενος συντελεστής θερμοπερατότητας (Umax) των
δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κ.Θ.Κ. και τον Κ.Εν.Α.Κ.
∆ομικό στοιχείο

Ζώνη

Κανονισμός

Κατακόρυφα
φέροντα στοιχεία
από οπλισμένο
σκυρόδεμα (α) και
οπτοπλινθοδομή (β)

Α, Β, Γ, ∆
Α
Β
Γ
∆
Α, Β, Γ, ∆
Α
Β
Γ
∆

ΚΘΚ

∆ώμα (α)
και δάπεδο επάνω
από ανοικτό
υπόστυλο χώρο (β)

KENAK
ΚΘΚ
KENAK

Πάχος
μόνωσης
[m]
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,06
0,06
0,07
0,08
0,09

U
(α)
(β)
[W/(m²Κ)]
0,68
0,60
0,57
0,51
0,49
0,45
0,43
0,40
0,38
0,36
0,45
0,48
0,45
0,49
0,40
0,44
0,36
0,39
0,32
0,35

Umax
[W/(m²Κ)]
0,70
0,60
0,50
0,45
0,40
0,50
0,50
0,45
0,40
0,35

2.2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Η θέρμανση των χώρων γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις με σύστημα λέβητα-καυστήρα
(βαθμού απόδοσης 93%) και καύσιμο πετρέλαιο. Οι βασικές διαφορές στα συστήματα
θέρμανσης είναι οι εξής:
 Στα κτίρια κατά Κ.Εν.Α.Κ. το σύστημα θέρμανσης καλύπτει και τις απαιτήσεις ΖΝΧ με την
εφαρμογή θερμαντήρα τριπλής ενέργειας σε κάθε κατοικία, ώστε να υπάρχει η δυνατότητα
κάλυψης φορτίου και από ηλιακό συλλέκτη και από ηλεκτρική αντίσταση. Στα κτίρια κατά
Κ.Θ.Κ. το φορτίο για Ζ.Ν.Χ. καλύπτεται από τοπικό ηλεκτρικό θερμαντήρα ανά κατοικία.
 Στην περίπτωση της πολυκατοικίας, κατά Κ.Εν.Α.Κ. εφαρμόζεται θερμιδομέτρηση ανά
κατοικία, ενώ κατά Κ.Θ.Κ. σύστημα ωρομέτρησης.
 Η θερμομόνωση του δικτύου διανομής θέρμανσης χώρων στην περίπτωση των κτιρίων
κατά Κ.Θ.Κ. γίνεται με μόνωση πάχους 6mm έως 9 mm για το κατακόρυφο δίκτυο, ενώ
στα κτίρια κατά Κ.Εν.Α.Κ. με πάχος 9 mm έως 11 mm, ανάλογα με τη διατομή των
σωλήνων και 9 mm για το δίκτυο του Ζ.Ν.Χ. Οι παράμετροι έχουν ίδιες τιμές στα δύο
εξεταζόμενα κτίρια.
 Οι κυκλοφορητές στα κτίρια κατά Κ.Εν.Α.Κ. διαθέτουν ρυθμιστή στροφών (inverter), ενώ
στα κτίρια κατά Κ.Θ.Κ. είναι συμβατικής λειτουργίας.
 Η διαστασιολόγηση των συστημάτων θέρμανσης σε κάθε περίπτωση κτιρίου, Κ.Θ.Κ ή
Κ.Εν.Α.Κ., έγινε με αναλυτικό υπολογισμό θερμογεφυρών.
Για το σύστημα ψύξης (δροσισμού) των κτιρίων επιλέχτηκε το θεωρητικό σύστημα του
κτιρίου αναφοράς όπως ορίζεται στον Κ.Εν.Α.Κ. (τοπικές αντλίες θερμότητας), τόσο στην
περίπτωση κατασκευής κατά Κ.Θ.Κ όσο και κατά Κ.Εν.Α.Κ.
Στα κτίρια κατά Κ.Εν.Α.Κ, διαστασιολογήθηκε και εφαρμόστηκε σύστημα ηλιακών συλλεκτών,
ώστε να καλύπτει σε κάθε περίπτωση τις ανάγκες για ΖΝΧ κατά 60%. Η επιφάνεια των
ηλιακών συλλεκτών, η κλίση τους, καθώς και η χωρητικότητα των θερμαντήρων εκτιμήθηκε
ανά κλιματική ζώνη, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη ηλιακή αξιοποίηση. Συγκεκριμένα:
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 Η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών στη μονοκατοικία εκτιμήθηκε στα 3 m2 για την Α
κλιματική ζώνη, στα 3,3 m2 για τη Β και στα 4 m2 για την Γ και ∆ κλιματική ζώνη.
Αντίστοιχα η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών στη πολυκατοικία εκτιμήθηκε στα 30 m2
για την Α κλιματική ζώνη, στα 33 m2 για τη Β και στα 40 m2 για την Γ και ∆ κλιματική ζώνη.
 Η βέλτιστη κλίση για την ζώνη Α είναι στις 35ο, για τη ζώνη Β στις 40ο, για τη ζώνη Γ στις
45ο και για τη ζώνη ∆ στις 50ο.
 Η χωρητικότητα των θερμαντήρων ανά κτίριο και κλιματική ζώνη είναι για τη μονοκατοικία
120lt (Α ζώνη), 150lt (Β ζώνη), 180lt (Γ ζώνη) και 200lt (∆ ζώνη) και για τα διαμερίσματα
της πολυκατοικίας 80lt (Α ζώνη), 100lt (Β ζώνη), 120lt (Γ ζώνη) και 150lt (∆ ζώνη).

2.3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
Η επίδραση της εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. στο συνολικό κόστος κατασκευής και λειτουργίας
των ελληνικών κατοικιών εκτιμήθηκε λαμβάνοντας υπόψη το αρχικό κόστος των μέτρων που
σχετίζονται άμεσα με την ενεργειακή τους συμπεριφορά και διαφοροποιούνται στις
απαιτήσεις των κανονισμών (π.χ. θερμομόνωση συμπαγών δομικών στοιχείων, κουφώματα,
προδιαγραφές Η/Μ εγκαταστάσεων) και το κόστος της τελικής καταναλισκόμενης ενέργειας.
Στο αρχικό κόστος κατασκευής συμπεριλαμβάνεται τόσο το κόστος υλικών όσο και το κόστος
εργασιών κατασκευής/τοποθέτησης.
Το αρχικό κόστος κατασκευής (πίνακας 2) εκτιμήθηκε με τρέχουσες τιμές του 2014 και
διαφοροποιείται ανάλογα τις προδιαγραφές κατασκευής που ισχύουν σήμερα σύμφωνα με
τον Κ.Εν.Α.Κ., καθώς και αυτές που ίσχυαν σύμφωνα με τον Κ.Θ.Κ. σε κάθε κλιματική ζώνη.
Συγκεκριμένα έχουν γίνει οι εξής παραδοχές:


Στο κόστος μόνωσης έχει ληφθεί υπόψη και το επιπλέον κόστος επιχρίσματος στην
περίπτωση εφαρμογής θερμομόνωσης στον πυρήνα (κατασκευή κατά Κ.Θ.Κ.).



Στο κόστος κουφωμάτων έχει ληφθεί υπόψη και το κόστος των εξώφυλλων, αλλά δεν
διαφοροποιείται για τις δύο περιπτώσεις Κ.Εν.Α.Κ. και Κ.Θ.Κ.



Στο κόστος του συστήματος θέρμανσης κατά Κ.Εν.Α.Κ., έχει ληφθεί υπόψη διπλός
θερμοστάτης που ελέγχει ξεχωριστά την παροχή ΖΝΧ, καθώς και κυκλοφορητής με
ρυθμιστή στροφών (inverter) ανάλογα με το απαιτούμενο φορτίο. Κατά Κ.Θ.Κ. ο
κυκλοφορητής είναι συμβατικός με χαμηλότερο κόστος.



Το κόστος του συστήματος θέρμανσης διαφοροποιείται επίσης ανάλογα με τη διάμετρο
των σωληνώσεων και το πάχος μόνωσης των σωληνώσεων.



Το κόστος των συστημάτων ψύξης (τοπικές αντλίες θερμότητας) θα ήταν ίδιο και για τις
δύο περιπτώσεις κτιρίων, σχεδιασμένων τόσο κατά Κ.Θ.Κ. όσο και κατά Κ.Εν.Α.Κ.,
εφόσον γινόταν η εγκατάστασή τους . Ωστόσο, λόγω μη απαίτησης των κανονισμών για
την εγκατάσταση συστημάτων ψύξης στις κατοικίες, καθώς και το γεγονός ότι τα φορτία
ψύξης δεν διαφοροποιούνται σημαντικά με την εφαρμογή των απαιτήσεων του Κ.Εν.Α.Κ.
σε σχέση με αυτές του Κ.Θ.Κ., το κόστος τους δεν αξιολογήθηκε στην παρούσα μελέτη.



Το κόστος θερμαντήρων ΖΝΧ διαφοροποιείται, καθώς επιλέχτηκαν θερμαντήρες τριπλής
ενέργειας στην περίπτωση Κ.Εν.Α.Κ., έναντι συμβατικών θερμαντήρων στον Κ.Θ.Κ.



Το κόστος εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών περιλαμβάνει κυρίως τους ηλιακούς
συλλέκτες και μικρό δοχείο αποθήκευσης, καθώς ο κύριος όγκος ΖΝΧ τροφοδοτείται απ’
ευθείας μέσω κυκλοφορητή στους επιμέρους θερμαντήρες τριπλής ενέργειας των
κατοικιών. Στο κόστος συμπεριλαμβάνεται επίσης το δίκτυο διανομής, η θερμομόνωσή
του και ο κυκλοφορητής.

Το κόστος ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, εκτιμήθηκε για την ηλεκτρική ενέργεια
στα 0,17 €/kWhe και για το πετρέλαιο θέρμανσης στα 0,104 €/kWhth (1,05€/lt).
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Πίνακας 2: Μέσο κόστος κατασκευής δομικών στοιχείων και Η/Μ συστημάτων κατοικιών που
σχετίζονται με τις απαιτήσεις των Κ.Θ.Κ. και Κ.Εν.Α.Κ.
Κόστος επεμβάσεων ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κ.Θ.Κ. (€)
Περιγραφή στοιχείου
Μόνωση στοιχείων κελύφους μονοκατοικίας
Μόνωση στοιχείων κελύφους πολυκατοικίας
Κουφώματα μονοκατοικίας
Κουφώματα πολυκατοικίας
Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης μονοκατοικίας
Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης πολυκατοικίας

Ζώνη Α
14.754
53.754
10.543
60.804
3.716
19.108

Ζώνη Β
14.968
54.434
10.543
60.804
3.901
20.210

Ζώνη Γ
16.042
55.114
10.543
60.804
4.098
21.488

Ζώνη ∆
16.042
55.114
10.543
60.804
4.326
22.406

Κόστος επεμβάσεων ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. (€)
Μόνωση στοιχείων κελύφους μονοκατοικίας
Μόνωση στοιχείων κελύφους πολυκατοικίας
Κουφώματα μονοκατοικίας
Κουφώματα πολυκατοικίας
Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης μονοκατοικίας
Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης πολυκατοικίας
Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών μονοκατοικίας
Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών πολυκατοικίας

3.

15.769
68.785
12.198
70.450
4.560
31.380
750
6.375

16.352
70.797
12.900
74.543
4.808
32.376
809
6.872

16.722
72.808
13.603
78.636
5.219
33.942
960
8.160

17.306
74.820
14.305
82.729
5.444
35.129
960
8.160

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

Η αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων λαμβάνει υπόψη μόνο τις καταναλώσεις
ενέργειας για θέρμανση, ψύξη (δροσισμό) και ζεστό νερό χρήσης. Οι καταναλώσεις ενέργειας
για φωτισμό και άλλες συσκευές δεν λαμβάνονται υπόψη, παρά μόνο ως εσωτερικά θερμικά
φορτία.
Η μέση ετήσια τελική κατανάλωση καυσίμου και πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) δίνεται
συγκριτικά για κάθε περίπτωση κτιρίου και κλιματική ζώνη στους πίνακες 3 και 4. Η ετήσια
μείωση ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες κατά Κ.Εν.Α.Κ., σε σχέση με τις κατοικίες κατά
Κ.Θ.Κ, οφείλεται κυρίως στην εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή Ζ.Ν.Χ. και
κυμαίνεται από 10 έως 17 kWh/m2, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να εμφανίζονται στην
πολυκατοικία και στις ψυχρότερες κλιματικές ζώνες. Η διαφοροποίηση των βοηθητικών
συστημάτων και αυτοματισμών του συστήματος θέρμανσης κατά Κ.Εν.Α.Κ επιφέρει ετήσια
μείωση της ηλεκτρικής ενέργειας από 7 έως 11,5 kWh/m2. Αντίθετα, η ετήσια μείωση
ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της ψύξης των χώρων είναι αμελητέα (από 0,5 έως 1,7 kWh/m2).
Οι τιμές πρωτογενούς ενέργειας αυξάνονται αντίστοιχα για κάθε περίπτωση.
Η συνολική κατανάλωση ενέργειας για τη μονοκατοικία (εικόνα 2.α.) και την πολυκατοικία
(εικόνα 2.β.) διαφοροποιείται σημαντικά. Είναι χαρακτηριστικό πως η ετήσια κατανάλωση
τελικής και πρωτογενούς ενέργειας στη μονοκατοικία είναι υψηλότερη σε σχέση με την
πολυκατοικία, κάτι το οποίο είναι αναμενόμενο, δεδομένης της μεγαλύτερης επιφάνειας του
εκτεθειμένου προς το εξωτερικό περιβάλλον κελύφους της σε σχέση με το θερμαινόμενο
όγκο που περιβάλλει.
Επιπλέον, παρατηρεί κανείς πως σε όλες τις περιπτώσεις κτιρίων η εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.
οδηγεί σχεδόν σε υποδιπλασιασμό της τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε σχέση με τα κτίρια
που είχαν μελετηθεί κατά Κ.Θ.Κ., ενώ η μείωση της πρωτογενούς είναι ακόμα μεγαλύτερη. Η
μεγαλύτερη διαφοροποίηση στην κατανάλωση ενέργειας εντοπίζεται στα φορτία θέρμανσης
χώρων μεταξύ κλιματικών ζωνών από Α έως ∆. Αντίθετα τα φορτία για την ψύξη των χώρων
δεν διαφοροποιούνται σημαντικά, τόσο ανά κλιματική ζώνη όσο και για τις δύο περιπτώσεις
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εξέτασης των κτιρίων, κατά Κ.Εν.Α.Κ. ή Κ.Θ.Κ. Τέλος, σημαντική είναι και η εξοικονόμηση
ενέργειας που επιτυγχάνεται για την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης, η οποία
κυμαίνεται από 51% έως και 58%, ανάλογα την κλιματική ζώνη και τον τύπο του κτιρίου.
Πίνακας 3: Ετήσια κατανάλωση καυσίμου και πρωτογενούς ενέργειας στη μονοκατοικία
Κατανάλωση Καυσίμων
(kWh/m2)

Ζώνη Α
ΚΕΝΑΚ
ΚΘΚ

Ηλεκτρισμός
8,0
25,6
Πετρέλαιο
48,9
80,1
Ηλιακή ενέργεια
12,3
Σύνολο
56,9
105,7
2
Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m )
Ηλεκτρισμός
23,2
74,2
Πετρέλαιο
53,8
88,1
Σύνολο
77,0
162,4

Ζώνη Β
ΚΕΝΑΚ
ΚΘΚ
9,7
62,3
13,0
72,0

29,6
104,8

28,1
68,5
96,7

Ζώνη Γ
ΚΕΝΑΚ
ΚΘΚ
28,2
185,6

134,4

7,5
115,5
13,7
123,0

85,8
115,3
201,1

21,8
127,1
148,8

Ζώνη ∆
ΚΕΝΑΚ
ΚΘΚ

213,8

4,9
145
14,3
150,1

25,8
244,3
270,1

81,8
204,2
285,9

14,2
159,7
173,9

74,8
268,7
343,6

Πίνακας 4: Ετήσια κατανάλωση καυσίμου και πρωτογενούς ενέργειας στην πολυκατοικία
Κατανάλωση
Καυσίμων(kWh/m2)

Ζώνη Α
ΚΕΝΑΚ
ΚΘΚ
5,5
28,0
31,7
43,9
15,5
37,2
71,9

Ηλεκτρισμός
Πετρέλαιο
Ηλιακή ενέργεια
Σύνολο
Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2)
16,0
81,2
Ηλεκτρισμός
34,9
48,3
Πετρέλαιο
50,8
129,5
Σύνολο

α.

Ζώνη Β
ΚΕΝΑΚ
ΚΘΚ
6,7
31,2
52,4
77,2
16,2
59,1
108,4
19,4
57,6
77,1

90,5
84,9
175,4

Ζώνη Γ
ΚΕΝΑΚ
ΚΘΚ
5,5
33,3
74
117,7
17,3
79,5
151,0
16,0
81,4
97,4

96,6
129,5
226,0

Ζώνη ∆
ΚΕΝΑΚ
ΚΘΚ
3,8
32,3
95,4
163,2
18
99,2
195,5
11,0
104,9
116,0

93,7
179,5
273,2

β.

Εικόνα 2: ∆ιακύμανση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας με την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ.
και του Κ.Θ.Κ. στη μονοκατοικία (α) και στην πολυκατοικία (β).

4.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

Με βάση τις τιμές του πίνακα 2 υπολογίστηκε για τα δύο τυπικά κτίρια το συνολικό κόστος
των μέτρων που προβλέπονται από την εφαρμογή των δύο κανονισμών Κ.Θ.Κ και Κ.Εν.Α.Κ.
Λόγω των αυξημένων απαιτήσεων του νέου κανονισμού, είναι λογικό το αρχικό κόστος για τη
θερμομονωτική προστασία του κτιριακού κελύφους και τις Η/Μ εγκαταστάσεις να είναι
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υψηλότερο σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό. Συγκεκριμένα, το επιπλέον κόστος
κατασκευής των μέτρων που επιβάλλονται λόγω εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. εκτιμήθηκε
μεταξύ 4.200 € έως 7.100 € για την μονοκατοικία και μεταξύ 43.000 € έως και 63.000 € για
την πολυκατοικία ανάλογα την κλιματική ζώνη (πίνακας 5). Και στους δύο τύπους κτιρίων, η
ενίσχυση της θερμομονωτικής προστασίας του κτιριακού κελύφους εμφανίζει σημαντικά
υψηλότερο κόστος σε σχέση με την ικανοποίηση των απαιτήσεων για τις Η/Μ εγκαταστάσεις.
Πίνακας 5: Επιπλέον κόστος κατασκευής των μέτρων που επιβάλλει ο Κ.Εν.Α.Κ., η
εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών μετά την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. και η περίοδος
αποπληρωμής βάσει της μείωσης των λειτουργικών δαπανών ενέργειας.
Ζώνη Α

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

Ζώνη ∆

Επιπλέον κόστος κατασκευής κελύφους λόγω
εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. (€)

Μονοκατοικία

2670

3742

3740

5026

Επιπλέον κόστος κατασκευής Η/Μ λόγω εφαρμογής
Κ.Εν.Α.Κ. (€)

1594

1715

2082

2079

Σύνολο επιπλέον κόστους κατασκευής λόγω
εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. (€)

4264

5457

5821

7105

Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών με την
εφαρμογή Κ.Εν.Α.Κ. (€/έτος)

890

1114

1542

1977

Απλή περίοδος αποπληρωμής

4,79

4,90

3,78

3,59

Ζώνη Α

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

Ζώνη ∆

Επιπλέον κόστος κατασκευής κελύφους λόγω
εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. (€)

24678

30102

35527

41631

Επιπλέον κόστος κατασκευής Η/Μ λόγω εφαρμογής
Κ.Εν.Α.Κ. (€)

18648

19038

20615

20882

Σύνολο επιπλέον κόστους κατασκευής λόγω
εφαρμογής του Κ.Εν.Α.Κ. (€)

43325

49140

56141

62513

Εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών με την
εφαρμογή Κ.Εν.Α.Κ. (€/έτος)

1977

3502

5797

8639

Απλή περίοδος αποπληρωμής

21,9

14,0

9,7

7,2

Πολυκατοικία

Αντίστοιχα, με βάση την κατανάλωση των καυσίμων για τη θέρμανση, την ψύξη και το ΖΝΧ
των τυπικών κτιρίων και των τιμών των καυσίμων, αποτιμήθηκε το λειτουργικό κόστος των
δύο κτιρίων σε ετήσια βάση. Είναι λογικό ότι η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται
από την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. οδηγεί σε χαμηλότερο λειτουργικό κόστος. Μάλιστα, η
μείωση των λειτουργικών δαπανών γίνεται ιδιαίτερα σημαντική κατά τη μετάβαση από τη
θερμότερη προς την ψυχρότερη κλιματική ζώνη.
Ωστόσο, το ερώτημα που τίθεται είναι αν η μείωση του λειτουργικού κόστους μπορεί να
αντισταθμίσει την αύξηση του κόστους κατασκευής των μέτρων που επιφέρει η εφαρμογή
του Κ.Εν.Α.Κ. Για το σκοπό αυτό υπολογίστηκε ο λόγος του επιπλέον κόστους των μέτρων
που επιβάλλονται από την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. προς το εξοικονομούμενο λειτουργικό
κόστος (τρέχουσες τιμές), οδηγώντας στην εκτίμηση της απλής περιόδου αποπληρωμής για
το επιπλέον κόστος. Για την εκτίμηση αυτή έγινε η παραδοχή ότι κατά την περίοδο
αποπληρωμής δεν θα υπάρξει επιπλέον κόστος συντήρησης, η οποία θεωρείται δεδομένη σε
όλα τα κτίρια, ανεξαρτήτων των τεχνικών υποδομών τους. Το ετήσιος κόστος συντήρησης
των ηλιακών συλλεκτών θεωρείται αμελητέο.
Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων είναι εμφανές ότι στην περίπτωση της μονοκατοικίας
η οικονομική επιβάρυνση που προκύπτει από την εφαρμογή των απαιτήσεων του νέου
κανονισμού δεν είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο χρόνος απόσβεσης δεν υπερβαίνει τα 5 έτη για
τις θερμές κλιματικές ζώνες, ενώ μειώνεται κατά τη μετάβαση προς τις ψυχρότερες.
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Στην περίπτωση της πολυκατοικίας, η διαφορά στην οικονομική απόδοση των μέτρων από
την εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. αυξάνεται μεταξύ των κλιματικών ζωνών. Συγκεκριμένα, για την
κλιματική ζώνη Α η περίοδος αποπληρωμής πλησιάζει τα 22 έτη, ενώ στη ζώνη Β ανέρχεται
στα 14 έτη. Για τις ζώνες Γ και ∆ η απόσβεση των μέτρων γίνεται ταχύτερα, δεδομένης της
υψηλότερης εξοικονόμησης λειτουργικών δαπανών που επιτυγχάνεται στις ζώνες αυτές.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. στις ελληνικές κατοικίες επιφέρει μια αύξηση επί του αρχικού
κόστους κατασκευής, η οποία δεν είναι αμελητέα, αλλά όχι απαγορευτική. Η επιβάρυνση του
αρχικού κόστους κατασκευής οφείλεται περίπου κατά 60% έως 70% στις επεμβάσεις στο
κέλυφος και κατά 30% έως 40% στις επεμβάσεις στις Η/Μ εγκαταστάσεις κατά περίπτωση,
ανάλογα με τον τύπο του κτιρίου ή την κλιματική ζώνη. Ταυτόχρονα, με την εισαγωγή
αυστηρότερων απαιτήσεων στο κτιριακό κέλυφος και στις Η/Μ εγκαταστάσεις επιτυγχάνεται
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, η οποία μεταφράζεται σε σημαντική μείωση των
δαπανών για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης.
Από την εκτίμηση της περιόδου αποπληρωμής των μέτρων που εισήγαγε ο Κ.Εν.Α.Κ. και
εξετάστηκαν στην παρούσα εργασία προέκυψε ότι στην περίπτωση της μονοκατοικίας η
απόσβεση γίνεται πολύ γρήγορα, γεγονός που χαρακτηρίζει τις επεμβάσεις ως ενεργειακά
και οικονομικά αποδοτικές, σε όλες τις κλιματικές περιοχές της χώρας.
Οι περιοχές με ψυχρότερο κλίμα εμφανίζονται πιο ωφελημένες και στην περίπτωση της
πολυκατοικίας. Αντίθετα, στις θερμές κλιματικές ζώνες η εισαγωγή αυστηρότερων μέτρων
μέσω του Κ.Εν.Α.Κ. δείχνει να έχει χαμηλή οικονομική απόδοση στην περίπτωση της
πολυκατοικίας. Αυτό συμβαίνει γιατί το κόστος που προκύπτει από την εφαρμογή των
απαιτήσεων του νέου κανονισμού είναι πολύ μεγαλύτερο στα πολυώροφα κτίρια λόγω της
μεγάλης επιφάνειας του κτιριακού τους κελύφους, ενώ ταυτόχρονα τα μέτρα που
λαμβάνονται στοχεύουν κατά κύριο λόγο στη μείωση των απαιτήσεων για θέρμανση, χωρίς
να επηρεάζουν σημαντικά τα φορτία ψύξης.
Επομένως, φαίνεται πως μελλοντικά η εισαγωγή αυστηρότερων απαιτήσεων για το κτιριακό
κέλυφος μπορεί να βελτιώσει την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων, χωρίς όμως να
αποτελεί βέλτιστη από οικονομικής άποψης λύση για τις κλιματικές ζώνες Α και Β, ειδικά για
τα πολυώροφα κτίρια. Αντίθετα, ενδεχομένως υπάρχει το περιθώριο για περαιτέρω ενίσχυση
της θερμομονωτικής προστασίας στις κλιματικές ζώνες Γ και ∆.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο φυσικός αερισμός είναι μια μέθοδος εξοικονόμησης ενέργειας. Ωστόσο κατά τη σύνταξη
του προγράμματος χρήσης ανοιγμάτων (χρονική διάρκεια, μέγεθος ανοίγματος) είναι
απαραίτητη η γνώση του συντελεστή παροχής αυτών. Ο συντελεστής παροχής Cd, συνήθως
λαμβάνεται 0.6. Στην παρούσα εργασία υπολογίζουμε το συντελεστή παροχής ανοιγμάτων
επταώροφου κτηρίου γραφείων, για την περίπτωση διαμπερούς αερισμού λόγω ανεμοπίεσης
χρησιμοποιώντας 2∆ μοντέλο υπολογιστικής ρευστομηχανικής. Το μοντέλο υπολογιστικής
ρευστοδυναμικής πιστοποιήθηκε μέσω σύγκρισης με πειραματικά αποτελέσματα
προσδιορισμού του συντελεστή παροχής σε αεροσήραγγα. Τα χαρακτηριστικά του κτηρίου
λαμβάνονται από το έργο SWIFT. Ο συντελεστής παροχής υπολογίζεται για ανοίγματα σε
τρία διαφορετικά επίπεδα (ισόγειο, 4ος όροφος και 7ος όροφος) θεωρώντας ότι τα ανοίγματα
είναι ανακλινόμενα για τέσσερις διαφορετικούς συνδυασμούς ανάκλισης (προσήνεμο και
υπήνεμο άνοιγμα 15 ο, προσήνεμο και υπήνεμο άνοιγμα 30 ο, προσήνεμο άνοιγμα 15ο και
υπήνεμο άνοιγμα 30ο και αντιστρόφως). Αρχικά εξετάστηκε η εξάρτηση του συντελεστή
παροχής από την ταχύτητα του επικρατούντος ανέμου. Τέλος μελετήθηκε η εξάρτηση του
συντελεστή παροχής από τα χαρακτηριστικά του πεδίου ροής γύρω από το κτήριο (ύψος
τραχύτητας εδάφους) εξετάζοντας τέσσερις τύπους πεδίων: α) Αστική περιοχή (κέντρο και
προάστια), β) Ανοιχτό πεδίο (κλάσεις 2 και 3). Από τα αποτελέσματα προέκυψε ότι ο
συντελεστής παροχής Cd κυμαίνεται μεταξύ 0.54 και 0.7 και εξαρτάται ισχυρά από τη γωνία
ανάκλισης και των προσήνεμων και των υπήνεμων ανοιγμάτων, από τη θέση του ανοίγματος
στο κτήριο, από το ύψος τραχύτητας του πεδίου πέριξ του κτηρίου και τα επίπεδα τύρβης του
ανέμου, και από το είδος του πεδίου στο οποίο βρίσκεται το κτήριο και λιγότερο από την
ταχύτητα του ανέμου του αδιατάρακτου πεδίου. Συνεπώς το ποσοστό λάθους στον αριθμό
εναλλαγών αέρα που θα προέκυπτε θα ήταν της τάξης του 10 – 17%, υπό την προϋπόθεση
ότι ο μελετητής Μηχανικός θα γνώριζε την τιμή της ταχύτητας του ανέμου στο άνοιγμα του
κτηρίου. Εκτός αυτών υπολογίστηκε και ένας συντελεστής Cdw, που συνδέει την παροχή του
ανοίγματος με την ταχύτητα του ανέμου του αδιατάρακτου πεδίου και ο οποίος λαμβάνει
τιμές σε ένα ευρύ φάσμα από 0.13 έως 0.89 και αποδεικνύεται ότι εξαρτάται από τους
προαναφερθέντες παράγοντες. Η γνώση του Cdw σε συνδυασμό με τη γνώση της ταχύτητας
του ανέμου στο αδιατάρακτο πεδίο μπορεί να οδηγήσει ευθέως το μελετητή στον υπολογισμό
του αριθμού εναλλαγών αέρα, ACH.
Λέξεις Κλειδιά: Συντελεστής παροχής, διαμπερής φυσικός αερισμός, CFD, ύψος τραχύτητας
πεδίου, ανεμοπίεση
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο φυσικός αερισμός λόγω ανεμοπίεσης μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος στην προσπάθεια
διαμόρφωσης άνετου και υγιεινού εσωτερικού μικροκλίματος κτηρίου και να προσφέρει τη
δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μειώνοντας τη χρήση μηχανικού αερισμού. Για τη
σχεδίαση των συστημάτων φυσικού αερισμού οι Μηχανικοί θα πρέπει να είναι σε θέση να
προβλέψουν τους ρυθμούς αερισμού ενός κτηρίου συναρτήσει του μεγέθους και της θέσης
των ανοιγμάτων, της γωνίας ανοίγματος, του λόγου προσήνεμων προς υπήνεμα ανοίγματα
καθώς και της θέσης του κτηρίου που σχετίζεται με την ταχύτητα του ανέμου και τα τυρβώδη
χαρακτηριστικά αυτού. Στην πράξη χρησιμοποιούν την εξίσωση Bernoulli, με τις παραδοχές
περί μόνιμης και ασυμπίεστης ροής όπου όμως θα πρέπει να γνωρίζουν τον αδιάστατο
συντελεστή παροχής αέρα, Cd [-]. Ο συντελεστής αυτός για την περίπτωση των κτηρίων
γραφείων και κατοικιών συχνά τίθεται 0.6 [1], σταθερά και μόνιμα ανεξάρτητα από τις
παραμέτρους που επηρεάζουν το φυσικό αερισμό ενός κτηρίου. Όμως μελέτες των
τελευταίων 20 ετών έχουν αποδείξει ότι στην πραγματικότητα ο συντελεστής παροχής
εξαρτάται από ένα πλήθος παραγόντων, όπως είναι τα χαρακτηριστικά και το μέγεθος του
κάθε ανοίγματος [2], η θέση του στο κτήριο, η δυνατότητα διαμπερούς αερισμού και ο λόγος
των προσήνεμων προς τα υπήνεμα ανοίγματα [3], η αντίσταση τριβής μέσα στο κτήριο
καθώς και τα επίπεδα τύρβης και λοιπά χαρακτηριστικά του προσπίπτοντος ανέμου [4].
Έτσι οι ερευνητές προσπάθησαν να προσεγγίσουν πιο ακριβείς τιμές του συντελεστή
παροχής χρησιμοποιώντας αναλυτικά μοντέλα, μετρήσεις πεδίου, πειράματα και τέλος
υπολογιστική ρευστομηχανική (CFD). Τα περισσότερα αναλυτικά μοντέλα αφορούν την
εξαγωγή σχέσεων προσδιορισμού του συντελεστή παροχής συναρτήσει του μεγέθους του
ανοίγματος και της πτώσης πίεσης [1]. Σε ένα επόμενο επίπεδο τα χαρακτηριστικά του
αερισμού προσδιορίζονται με μετρήσεις πεδίου σε πραγματικά κτήρια [5] ή σε μοντέλα αυτών
[6] ελέγχοντας, για παράδειγμα, διαφορετικούς τύπους ανοιγμάτων. Η πρακτική αυτή
συνηθίζεται και σε ειδικά κτήρια (θερμοκήπια [7], και κτηνοτροφικά κτήρια) όπου έχουν
προταθεί τιμές διαφορετικές του 0.6 [8]. Προκειμένου να διαπιστωθεί με ακρίβεια η επίδραση
του κάθε εξεταζόμενου παράγοντα στην τιμή του συντελεστή παροχής πραγματοποιήθηκαν
πλήθος πειραμάτων σε αεροσήραγγες, συνήθως σε απλοποιημένα μοντέλα. Εξετάστηκε η
επίδραση της τύρβης του προσπίπτοντος ανέμου [4], προσδιορίστηκε ο Cd για διάφορους
τύπους ανοιγμάτων σε κτηνοτροφικό κτήριο [9] και μελετήθηκε αναλυτικά η ροή εντός και
εκτός διαμπερώς αεριζόμενου κτηρίου [3]. Τέλος πειράματα σε αεροσήραγγες
χρησιμοποιήθηκαν για να πιστοποιηθούν αριθμητικές μέθοδοι για τον προσδιορισμό του Cd
δεδομένου ότι το CFD δίνει τη δυνατότητα ευρείας παραμετρικής μελέτης [2].
Στην παρούσα εργασία αναπτύχθηκε ένα μοντέλο CFD για τον προσδιορισμό του
συντελεστή παροχής ανοιγμάτων επταώροφου κτηρίου γραφείων, με διαμπερή αερισμό
λόγω ανεμοπίεσης. Το μοντέλο πιστοποιήθηκε έναντι πειραματικών δεδομένων [4] μέσω
προσομοίωσης απλής δομής και στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε για παραμετρική μελέτη η
οποία αφορά τρία επίπεδα (ισόγειο, 4ος και 7ος όροφος) με ανακλινόμενα ανοίγματα για
τέσσερις συνδυασμούς ανάκλισης (προσήνεμο και υπήνεμο άνοιγμα 15 ο, προσήνεμο και
υπήνεμο άνοιγμα 30 ο, προσήνεμο άνοιγμα 15ο και υπήνεμο άνοιγμα 30ο και αντιστρόφως).
Τέλος μελετήθηκε η εξάρτηση του συντελεστή παροχής από τα χαρακτηριστικά του πεδίου
ροής γύρω από το κτήριο (ύψος τραχύτητας εδάφους) εξετάζοντας τέσσερις τύπους πεδίων:
α) Αστική περιοχή (κέντρο και προάστια), β) Ανοιχτό πεδίο (κλάσεις 2 και 3). Η καλύτερη
κατανόηση των χαρακτηριστικών της αντίστασης ροής για διαφορετικές κλίσεις ανοιγμάτων
θα μπορούσε να επιτρέψει σχεδιασμό καλύτερης στρατηγικής αερισμού.

2.

ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ

2.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Προκειμένου να προσδιοριστεί η τιμή του συντελεστή παροχής χρησιμοποιούνται οι Reynolds
Averaged Navier-Stokes εξισώσεις [10] για την περιγραφή της ροής και τον προσδιορισμό της
ταχύτητας και της πίεσης σε κάθε σημείο του υπολογιστικού πεδίου. Η ροή εντός και εκτός
κτηρίου θεωρείται 2∆, μόνιμη, ασυμπίεστη και τυρβώδης. Για τη μοντελοποίηση των
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τυρβωδών φαινομένων χρησιμοποιείται το Reynolds Stress μοντέλο (RSM) [11] το οποίο
προβλέπει επίλυση εξισώσεων μεταφοράς για τις διατμητικές τάσεις Reynolds ui' u'j [m2/s2], οι
τιμές των οποίων χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό των εξισώσεων ορμής και συνεπώς
λαμβάνει υπόψη και τις οριζόντιες και τις κατακόρυφες διακυμάνσεις της τύρβης. Για τη
μοντελοποίηση του οριακού στρώματος κοντά σε στερεό όριο χρησιμοποιούνται οι
συναρτήσεις τοίχου ενώ ο όρος πίεσης των εξισώσεων μεταφοράς τάσεων Reynolds
μοντελοποιείται με τη χρήση του Quadratic-Pressure-Strain μοντέλου [12].

2.2. ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Το προσομοίωμα επιλύει τις 2∆ εξισώσεις μεταφοράς για τις ταχύτητες και την τύρβη οι
οποίες διακριτοποιούνται αριθμητικά μέσω της μεθόδου των πεπερασμένων όγκων σε
πλέγμα δομημένο από 388500 κελιά. ∆εδομένου ότι στα στερεά όρια χρησιμοποιούνται
συναρτήσεις τοίχου η απόσταση του πρώτου υπολογιστικού κελιού έχει επιλεχθεί έτσι ώστε η
αδιαστατοποιημένη απόσταση y+ να είναι μεταξύ 10 και 40. Για τη σύζευξη των ταχυτήτων
με την πίεση χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος SIMPLE. Η διακριτοποίηση των όρων
συναγωγής των εξισώσεων της ορμής γίνεται με το σχήμα QUICK, της τυρβώδους κινητικής
ενέργειας, k, και του τυρβώδους ρυθμού σκέδασης, ε, γίνεται μέσω του σχήματος SOU, ενώ
στην εξίσωση μεταφοράς των τάσεων Reynolds χρησιμοποιείται πρώτης τάξης ανάντη
σχήμα. Τέλος οι όροι διάχυσης όλων των εξισώσεων μεταφοράς διακριτοποιούνται με το
σχήμα των κεντρικών διαφορών. Το κριτήριο σύγκλισης τέθηκε 10-4 για όλες τις μεταβλητές
εκτός από τις τάσεις Reynolds όπου τέθηκε 10-3.

3.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ

Προκειμένου να πιστοποιηθεί η δυνατότητα του αριθμητικού μοντέλου και των μοντέλων
τύρβης που χρησιμοποιήθηκαν, να δώσουν αξιόπιστα αποτελέσματα σε ότι αφορά τον
προσδιορισμό του συντελεστή παροχής, Cd, προσομοιώθηκε το πεδίο ροής γύρω και μέσα
από κατασκευή στην οποία ο συντελεστής παροχής έχει μετρηθεί πειραματικά σε
αεροσήραγγα. Στην εργασία [4] εξετάστηκε ένας κύβος ακμής 0.4 m ο οποίος φέρει
ανοίγματα εισόδου-εξόδου 0.04 m σε απέναντι τοίχους πετυχαίνοντας διαμπερή αερισμό.
Μέσω μετρήσεων προσδιορίστηκε ο Cd και η εξάρτηση αυτού από τα χαρακτηριστικά του
εξωτερικού πεδίου ροής (ταχύτητα και ένταση τύρβης). Για την πιστοποίηση εξετάστηκαν δύο
περιπτώσεις στις οποίες η ταχύτητα της αδιατάρακτης ροής είναι 8 m/s ενώ η ένταση της
τύρβης I=1, 10 [%]. Υπολογίστηκε ο Cd βάσει της πίεσης στο κέντρο του κύβου και πάνω
από το άνοιγμα εισόδου, καθώς και η μέγιστη πτώση πίεσης κατά μήκος γραμμής που
διέρχεται από τα κέντρα των ανοιγμάτων εισόδου εξόδου του αέρα. Τα αποτελέσματα της
προσομοίωσης συγκρίνονται στον πίνακα 1 με τα αποτελέσματα των μετρήσεων και
αναλυτικών μοντέλων που προτείνονται στην ίδια εργασία.
Πίνακας 1: Συντελεστής παροχής και πτώση πίεσης σε κύβο διαμπερώς αεριζόμενο
U=8 – I=1
U=8 – I=10
Αναλυτικό Μέτρηση Προσομοίωση Αναλυτικό Μέτρηση Προσομοίωση
μοντέλο
μοντέλο
Cd
0.67
0.66
0.62
0.64
0.59
0.61
Cp1
0.96
0.94
0.99
0.96
Όπως προκύπτει η προσομοίωση δίνει σαφώς καλύτερα αποτελέσματα από το αναλυτικό
μοντέλο, είναι σε θέση να λάβει υπόψη τα διαφορετικά επίπεδα τύρβης και συνεπώς το όλο
αριθμητικό μοντέλο θεωρείται κατάλληλο για τον προσδιορισμό του συντελεστή παροχής.

4.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

4.1. ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΚΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΠΕ∆ΙΟΥ
Επιλέχθηκε να εξεταστεί η γεωμετρία του κτηρίου που χρησιμοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό
πρόγραμμα SWIFT ως κτήριο αναφοράς για θερμικούς και ηλιακούς υπολογισμούς καθώς
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και για υπολογισμούς επιπέδου φωτεινότητας [14]. Το κτήριο αυτό έχει πλάτος 15 m, μήκος
67 m και ύψος 26 m που αντιστοιχεί σε 7 ορόφους. ∆εδομένου του μεγάλου μήκους του
θεωρήθηκε ότι η προσομοίωση σε 2∆ μιας τομής του μπορεί να θεωρηθεί ανεπηρέαστη από
3∆ φαινόμενα. Στην Εικόνα 1 δίνεται η λεπτομέρεια της τομής ενός ορόφου.

Εικόνα 1: Λεπτομέρεια γεωμετρίας ορόφου
Το επταώροφο κτήριο τοποθετήθηκε μέσα σε ένα ευρύτερο υπολογιστικό πεδίο έτσι ώστε η
ροή γύρω από αυτό να μην επηρεάζεται αριθμητικά από τις οριακές συνθήκες. Έτσι το
συνολικό υπολογιστικό πεδίο κατασκευάστηκε να έχει ύψος εξαπλάσιο του ύψους του
κτηρίου, το κτήριο τοποθετήθηκε σε απόσταση δεκαπλάσια του ύψους από την είσοδο του
υπολογιστικού πεδίου το οποίο επεκτάθηκε κατά το τριαντακονταπλάσιο του ύψους μετά το
κτήριο [13]. Έτσι στο συνολικό υπολογιστικό πεδίο έχει διαστάσεις 1055 x 156 m.

4.2. ΑΡΧΙΚΕΣ & ΟΡΙΑΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Το μοντέλο τύρβης RSM χρησιμοποιεί ως αρχικές συνθήκες τα αποτελέσματα της
προσομοίωσης της ροής με το Standard k-ε μοντέλο [10]. Για την εκκίνηση του Standard k-ε
μοντέλου η ταχύτητα στην κατεύθυνση x σε όλο το υπολογιστικό πεδίο θεωρείται αρχικά ίση
με την ταχύτητα στο αδιατάρακτο πεδίο σε ύψος 50 m και μηδέν στην κατεύθυνση y ενώ η
πίεση λαμβάνεται ατμοσφαιρική. Με βάση την ταχύτητα, και τα χαρακτηριστικά τύρβης
εκτιμάται και η αρχική τιμή της τυρβώδους κινητικής ενέργειας k [J/kg],του τυρβώδους
ρυθμού σκέδασης, ε [m2/s3], και των διατμητικών τάσεων Reynolds, ui' u'j . Το έδαφος και οι
τοίχοι του κτηρίου θεωρούνται τοίχοι στους οποίους ισχύουν οι συνθήκες μη-ολίσθησης και
μη-εισροής. Στην έξοδο του υπολογιστικού πεδίου η κλίση της πίεσης θεωρείται μηδενική.
Στην είσοδο και το πάνω όριο του υπολογιστικού πεδίου θεωρούνται συνθήκες εισόδου, δηλ.
γνωστή πίεση, ταχύτητα, k, ε και ui' u'j . Η τιμή τους υπολογίζεται συναρτήσει των
χαρακτηριστικών του πεδίου στο οποίο βρίσκεται το κτήριο, δηλ. του ύψους τραχύτητας z0
[m], της ταχύτητας του ανέμου αδιατάρακτου πεδίου σε ύψος 50 m, Uz=50 [m/s], και του
ύψους πάνω από το έδαφος, z [m]. Συγκεκριμένα η καθ ύψος μεταβολή της ταχύτητας στον
άξονα x, U [m/s], ο εκθέτης της εκθετικής μεταβολής, α, [-] [15], και η καθ ύψος μεταβολή των
χαρακτηριστικών τύρβης [16] δίνονται από τις σχέσεις:
z  11

U

u*



 z 
ln  
 z0 

 z 
z  11 U  U  z  50   
 50 
z
   ln  0 15.25 



1

[1]

a

Τυρβώδης κινητική ενέργειας k 

[2]
u*2

z

 1   , Cμ = 0.09

C 

u*3 
z
1  

kz 
2
' '
'2
∆ιατμητικές τάσεις Reynolds ui  k , ui u j  0
3

Τυρβώδης ρυθμός σκέδασης  

[3]
[4]
[5]
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Όπου, u* η ταχύτητας τριβής [m/s], κ=0.4 η σταθερά Von Karman και δ [m], το τυπικό πάχος
του ατμοσφαιρικού οριακού στρώματος.

4.3. ΠΑΡΑΜΕΤΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
Εξετάστηκαν δύο θέσεις του κτηρίου. Η μία σε αστικό πεδίο και η άλλη σε ανοιχτό πεδίο, έτσι
όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στον European Wind Atlas [17]. Στην περίπτωση του αστικού
πεδίου το ατμοσφαιρικό οριακό στρώμα θεωρήθηκε δ=300 m, και εξετάστηκαν δύο τιμές του
ύψους της τραχύτητας, το αστικό κέντρο με z0=1 m και τα προάστια με z0=0.4 m για
ταχύτητες ανέμου 4, 5 και 6 m/s. Στο ανοιχτό τοπίο το πάχος του οριακού στρώματος
λήφθηκε δ=250 m, ενώ και πάλι εξετάστηκαν δύο κλάσεις του ύψους τραχύτητας, η κλάση 2
με zo=0.1 m και η κλάση 3 με zo=0.03 m, για ταχύτητες ανέμου 4.5, 5.5 και 6.5 m/s. Για κάθε
περίπτωση εξετάστηκαν διαμερίσματα στον 1ο και στον 7ο όροφο με τέσσερις συνδυασμούς
κλίσης των ανακλινόμενων ανοιγμάτων: (α) προσήνεμο και υπήνεμο άνοιγμα 15ο, (β)
προσήνεμο άνοιγμα 15ο και υπήνεμο άνοιγμα 30ο, (γ) προσήνεμο άνοιγμα 30ο και υπήνεμο
άνοιγμα 15ο και (δ) προσήνεμο και υπήνεμο άνοιγμα 30ο. Σε κάποιες περιπτώσεις
εξετάστηκε και διαμέρισμα του 4ου ορόφου. Για κάθε διαμέρισμα και κάθε συνδυασμό
κλίσεων εξετάστηκε ο ακόλουθος πίνακας 2.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

5.

Πίνακας 2: Παραμετρική μελέτη
Πεδίο
U(z=50) [m/s]
zo [m]
Αστικό - κέντρο
4
1
Αστικό - κέντρο
5
1
Αστικό - κέντρο
6
1
Αστικό - προάστια
4
0.4
Αστικό - προάστια
5
0.4
Αστικό - προάστια
6
0.4
Ανοιχτό – κλάση 2
5.5
0.1
Ανοιχτό – κλάση 2
6.5
0.1
Ανοιχτό – κλάση 2
7.5
0.1
Ανοιχτό – κλάση 3
6.5
0.03
Ανοιχτό – κλάση 3
5.5
0.03
Ανοιχτό – κλάση 3
7.5
0.03

δ [m]
300
300
300
300
300
300
250
250
250
250
250
250

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Υπολογίστηκε ο Cd βάσει της ταχύτητας κάθετα στο άνοιγμα και της παροχής.
Cd 

Q
uA

[6]
3

Όπου, Q η παροχή όγκου [m /s], u το μέγεθος της ταχύτητας του ανέμου κάθετα στη
διατιθέμενη διατομή του ανοίγματος [m/s] και Α η διατομή του ανοίγματος (0.29x1) m2 για
κλίση 15ο. Ο αριθμός εναλλαγών του αέρα δίνεται από τη σχέση
ACH 

Q
V

[7]

Όπου V, ο όγκος του αεριζόμενου χώρου. Συνεπώς προκύπτει ευθέως ανάλογος του Cd.
Εκτός από αυτό έγινε προσπάθεια να συνδεθεί η παροχή με την ταχύτητα του αδιατάρακτου
πεδίου, κάτι πιο χρήσιμο στο σχεδιασμό, με έναν αδιάστατο συντελεστή Cdw [-],
C dw 

Q
uinf Aw

[8]

Όπου, uinf [m/s] η ταχύτητα του ανέμου του αδιατάρακτου πεδίου στο ύψος του παραθύρου
και Aw η διατομή όλου του ανοίγματος (1.1 x 1) m2. Ο αριθμός εναλλαγών του αέρα επίσης
προκύπτει ευθέως ανάλογος του Cdw.
Στην Εικόνα 2 δίνονται ισοβαρείς και γραμμές ροής γύρω από το κτήριο και μέσα σε αυτό
στον 7ο όροφο, για την περίπτωση 5 του παραμετρικού πίνακα 4.1 και για συνδυασμό κλίσης
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ανοιγμάτων 15ο-15ο. Στο μέσο του ύψους του κτηρίου αναγνωρίζεται η μεγάλη
ανακυκλοφορία πίσω από το κτήριο και δύο μικρότερες χαμηλά μπροστά από αυτό.

Εικόνα 2: Ισοβαρείς και γραμμές ροής στο πεδίο γύρω από το κτήριο
Στις ακόλουθες Εικόνες δίνονται οι συντελεστές παροχής συναρτήσει της ταχύτητας του
ανέμου, του ύψους τραχύτητας του πεδίου και του ορόφου. Στην Εικόνα 3 δίνονται οι
συντελεστές για το συνδυασμό κλίσεων (α), στην Εικόνα 4 για το συνδυασμό (β), στην
Εικόνα 5 για το συνδυασμό (γ), και τέλος στην Εικόνα 6 για το συνδυασμό κλίσεων (δ).

α. Συντελεστής Cd, σε αστικό πεδίο

β. Συντελεστής Cd, σε ανοιχτό πεδίο

γ. Συντελεστής Cdw, σε αστικό πεδίο
ο

δ. Συντελεστής Cdw, σε ανοιχτό πεδίο
ο

Εικόνα 3: Συντελεστές στον 1 και 7 όροφο για το συνδυασμό κλίσεων (α)
Από τις Εικόνες προκύπτει ότι ο Cd, στον 1ο όροφο δεν επηρεάζεται ούτε από την ταχύτητα
στο αδιατάρακτο πεδίο, ούτε από το z0 και κυμαίνεται γύρω το 0.54 στο αστικό και 0.58 στο
ανοιχτό πεδίο. Αντιθέτως στον 7ο όροφο επηρεάζεται και από την ταχύτητα στο άπειρο και
από το z0. Στο μεν αστικό πεδίο μεταβάλλεται από 0.52 μέχρι 0.63 ενώ στο ανοιχτό πεδίο
από 0.57 έως 0.63 και στις δύο περιπτώσεις η μέση τιμή είναι 0.6. Ο συντελεστής παροχής
Cdw, στο μεν ανοιχτό πεδίο δε δείχνει να επηρεάζεται σημαντικά ούτε από την ταχύτητα στο
άπειρο, ούτε από το z0, ούτε από τον όροφο και θα μπορούσε να προσεγγιστεί σε μια μέση
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τιμή 0.2. Αντιθέτως στο αστικό πεδίο επηρεάζεται από τον όροφο και το z0 και στon 7ο όροφο
και από την ταχύτητα στο άπειρο κυμαινόμενος από 0.05 έως 0.3.

α. Συντελεστής, Cd, σε αστικό πεδίο

β. Συντελεστής, Cd, σε ανοιχτό πεδίο

γ. Συντελεστής Cdw, σε αστικό πεδίο

δ. Συντελεστής Cdw, σε ανοιχτό πεδίο
ο

ο

Εικόνα 4: Συντελεστές παροχής στον 1 και 7 όροφο για το συνδυασμό κλίσεων (β)
Γενικά οι τιμές όλων των συντελεστών Cd είναι αυξημένοι έως και 5% και από 20 - 35% σε ότι
αφορά το συντελεστή παροχής Cdw. Στην περίπτωση του αστικού πεδίου με zo=1 m, στον 7ο
όροφο δεν ορίζεται συντελεστής διότι η διαμόρφωση του συνολικού πεδίου ροής είναι τέτοια
ώστε ο άνεμος να εξέρχεται από το προσήνεμο άνοιγμα. Σε ότι αφορά το Cd στον 1ο όροφο
όπως και πριν δείχνει να μην εξαρτάται από την ταχύτητα στο άπειρο ούτε από το ύψος
τραχύτητας με τιμή που σταθεροποιείται κοντά στο 0.55 και στα δύο εξεταζόμενα πεδία.
Αντιθέτως η τιμή του Cd στον 7ο όροφο εξαρτάται ισχυρά και από τον τύπο πεδίου και από το
ύψος τραχύτητας και λιγότερο από την ταχύτητα στο άπειρο και διαμορφώνεται γύρω στο
0.65 για το αστικό πεδίο και στο 0.61 για το ανοιχτό. Ο συντελεστής Cdw στο ανοιχτό πεδίο δε
μεταβάλλεται με την ταχύτητα στο άπειρο αλλά ελαφρώς με το ύψος τραχύτητας και
κυμαίνεται γύρω στο 0.23 για τον 1ο όροφο ενώ ανέρχεται ελαφρώς στο 0.17 στον 7ο όροφο.
Στο αστικό πεδίο η εξάρτηση από το ύψος τραχύτητας είναι πιο ισχυρή και η τιμή του Cdw
κυμαίνεται από 0.3 έως 0.4 στον 1ο όροφο και γύρω στο 0.2 στον 7ο όροφο.

α. Συντελεστής, Cd, σε αστικό πεδίο

β. Συντελεστής, Cd, σε ανοιχτό πεδίο
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δ. Συντελεστής Cdw, σε ανοιχτό πεδίο

Εικόνα 5: Συντελεστές παροχής στον 1ο, 4ο και 7ο όροφο για το συνδυασμό κλίσεων (γ)
Τα συμπεράσματα σχετικά με την εξάρτηση των συντελεστών από την ταχύτητα στο άπειρο,
το z0 και τον τύπο πεδίου είναι παρόμοια με αυτά των άλλων δύο συνδυασμών. Στην
περίπτωση του ανοιχτού πεδίου, όπου εξετάστηκε και ο 4ος όροφος, τα αποτελέσματα
δείχνουν ότι η συμπεριφορά των συντελεστών είναι κάθε άλλο παρά γραμμική μεταξύ του 1ου
και του 7ου ορόφου. Ο Cd προκύπτει σημαντικά μεγαλύτερος από ότι στους άλλους ορόφους
ενώ ο Cdw λαμβάνει μικρότερες τιμές. Αυτό συμβαίνει διότι η ροή καθορίζεται όχι μόνο από
τον προσπίπτοντα άνεμο αλλά και από σημαντικές ανακυκλοφορίες που εγκαθίστανται στο
μέσο περίπου του κτηρίου. Ο Cd στο ανοιχτό πεδίο διαμορφώνεται στο 0.58 για τον 1ο όροφο
και στο 0.57 για τον 7ο όροφο. Στο αστικό πεδίο διαμορφώνεται στο 0.63 για τον 1ο όροφο
και στο 0.58 για τον 7ο όροφο. Ο Cdw στο ανοιχτό πεδίο διαμορφώνεται ελαφρώς υψηλότερα
σε σχέση με την περίπτωση 15ο-30ο και στους δύο ορόφους στο 0.25 για τον 1ο όροφο και
στο 0.2 για τον 7ο. Στο αστικό πεδίο που η εξάρτηση από το z0 είναι σημαντική στον 1ο
όροφο κυμαίνεται από 0.35 έως 0.5 ενώ στον 7ο σταθεροποιείται στο 0.2.

α. Συντελεστής, Cd, σε αστικό πεδίο

β. Συντελεστής, Cd, σε ανοιχτό πεδίο

γ. Συντελεστής Cdw, σε αστικό πεδίο

δ. Συντελεστής Cdw, σε ανοιχτό πεδίο

Εικόνα 6: Συντελεστές παροχής στον 1ο και 7ο όροφο για το συνδυασμό κλίσεων (δ)
Οι γενικές τάσεις επιβεβαιώνονται και σε αυτήν την περίπτωση. Ο Cd στο ανοιχτό πεδίο, στον
1ο όροφο δεν επηρεάζεται από την κλίση των ανοιγμάτων και παραμένει γύρω στο 0.58,
όμως στον 7ο όροφο ανεβαίνει στο 0.67. Το ίδιο συμβαίνει και στο αστικό πεδίο με το
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συντελεστή στον 1ο όροφο να παραμένει στο 0.6 ενώ στον 7ο όροφο ανεβαίνει στο 0.7. Τα
πράγματα διαφοροποιούνται σημαντικά στο συντελεστή Cdw, ο οποίος στην περίπτωση του
αστικού πεδίου και στον 1ο όροφο διαμορφώνεται σε υψηλές τιμές από 0.8 έως 1.2 εφόσον ο
συγκεκριμένος συνδυασμός κλίσεων επιτρέπει την εκμετάλλευση των ισχυρών ανοδικών
ταχυτήτων που διαμορφώνονται στη βάση του κτηρίου ανάλογα με το είδος του πεδίου και το
z0. Στον 7ο όροφο η επίδραση είναι λιγότερο έντονη πάντα όμως οδηγεί σε αύξηση του Cdw
κοντά στο 0.36 εκτός από την περίπτωση κατά την οποία σε υψηλή ταχύτητα και z0=1 το
πεδίο ροής διαμορφώνεται γύρω από το κτήριο με τρόπο ώστε ο αέρας να εξέρχεται από το
προσήνεμο άνοιγμα. Ίδιες αλλά λιγότερο έντονες είναι οι επιδράσεις στο ανοιχτό πεδίο όπου
ο Cdw διαμορφώνεται στο 0.5 για τον 1ο όροφο και στο 0.35 για τον 7ο όροφο.

6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι τιμές και των δύο συντελεστών παροχής δε δείχνουν να επηρεάζονται από την ταχύτητα
στο άπειρο, κάτι που ήταν αναμενόμενο, εκτός από την περίπτωση που εξετάζεται
διαμέρισμα του τελευταίου ορόφου. Τότε είναι πιθανό, κυρίως σε αστικό πεδίο και με μεγάλο
ύψος τραχύτητας, να διαμορφωθεί τέτοιο πεδίο ροής που να επιτρέπει στον αέρα να εξέλθει
του κτηρίου από το προσήνεμο άνοιγμα.
Το είδος του πεδίου επηρεάζει ελαφρώς την τιμή του συντελεστή Cd και ισχυρότερα αυτήν
του Cdw, κυρίως μέσω της διαμόρφωσης του συνολικού ροικού πεδίου γύρω από το κτήριο.
Πιο έντονες είναι οι διακυμάνσεις στο αστικό πεδίο στο οποίο παρατηρούνται ελαφρώς
υψηλότερες τιμές Cd και σημαντικά υψηλότερες τιμές Cdw, σε σχέση με το ανοιχτό πεδίο.
Το ύψος τραχύτητας, z0, δείχνει να μην επηρεάζει την τιμή στο συντελεστή παροχής Cd ούτε
στο αστικό ούτε στο ανοιχτό πεδίο για τον 1ο όροφο. Ο συντελεστή Cdw επίσης δείχνει
αναίσθητος στο z0 του ανοιχτού πεδίου του 1ου ορόφου αλλά διαφοροποιείται ανάλογα με το
z0 στο αστικό πεδίο. Στον 7ο όροφο και οι δύο συντελεστές δείχνουν να εξαρτώνται ελαφρά
από το ύψος τραχύτητας. Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες υπάρχει διαφοροποίηση
μεγαλύτερο ύψος τραχύτητας οδηγεί σε μεγαλύτερο συντελεστή παροχής.
∆εν προκύπτει γενικός κανόνας που να περιγράφει τη μεταβολή του Cd από όροφο σε
όροφο, καθώς αυτή εξαρτάται από το συνδυασμό κλίσεων, από το πεδίο στο οποίο βρίσκεται
το κτήριο και από το ύψος τραχύτητας. Ούτε μπορούν οι τιμές του 1ου και του 7ου ορόφου να
χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση των τιμών των ενδιάμεσων ορόφων όπου η ροή
επηρεάζεται από ισχυρή ανακυκλοφορία πίσω από το κτήριο. O συντελεστής Cdw, σε όλες τις
περιπτώσεις λαμβάνει υψηλότερες τιμές στον 1ο όροφο αφού επιτρέπει στο άνοιγμα να
εκμεταλλευτεί τα ισχυρά ανοδικά ρεύματα στη βάση του προσήνεμου τμήματος του κτηρίου.
Και οι δύο συντελεστές δείχνουν να αυξάνονται όσο αυξάνεται η κλίση είτε των προσήνεμων
είτε των υπήνεμων ανοιγμάτων. Στον 1ο όροφο και στην περίπτωση του αστικού πεδίου ο
συντελεστής παροχής Cd κυμαίνεται από 0.54 στην περίπτωση 15-15 και φτάνει μέχρι το 0.6
στην περίπτωση 30-30, ενώ στο ανοιχτό πεδίο σε όλες τις περιπτώσεις είναι γύρω στο 0.58.
Σε ότι αφορά τον 7ο όροφο στο μεν αστικό πεδίο υπάρχει μια σαφής αύξηση από 0.58 στο
30-15 μέχρι 0.7 στο 30-30 στο αστικό πεδίο ενώ στο ανοιχτό πεδίο η διακύμανση είναι
μικρότερη με τιμές κοντά στο 0.6 για τις περιπτώσεις 15-15 και 15-30, 0.57 για το 30-15 και
0.67 για το 30-30. Πάντως σε όλες τις περιπτώσεις παρατηρείται συγκέντρωση γύρω από
την πρακτικά χρησιμοποιούμενη τιμή του 0.6. Το ποσοστό λάθους στον αριθμό εναλλαγών
αέρα που θα προέκυπτε από τη χρήση της τιμής 0.6 θα ήταν της τάξης του 10 – 17%, υπό
την προϋπόθεση ότι είναι γνωστή η τιμή της ταχύτητας του ανέμου στο άνοιγμα του κτηρίου.
Μεγαλύτερο ενδιαφέρον για το σχεδιαστή συστήματος παθητικού αερισμού έχει η τιμή του
συντελεστή παροχής Cdw, η οποία του επιτρέπει να προσδιορίσει την παροχή του ανοίγματος
και κατά συνέπεια και του αριθμού εναλλαγών αέρα, συναρτήσει της ταχύτητας του ανέμου
στο αδιατάρακτο πεδίο, κάτι που μπορεί να γνωρίζει από ανεμολογικά στοιχεία της περιοχής.
Εδώ η επίδραση της κλίσης των ανοιγμάτων είναι ιδιαίτερα έντονη και γραμμική αυξάνοντας
την τιμή του Cdw από το συνδυασμό 15-15, προς το 15-30, το 30-15 και τέλος με τις
μεγαλύτερες τιμές σε όλες τις περιπτώσεις για 30-30. Στον 1ο όροφο ο Cdw αυξάνεται από 0.26
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μέχρι 0.89 στο αστικό πεδίο και από 0.19 μέχρι 0.49 στο ανοιχτό πεδίο. Ενώ στον 7ο όροφο
κυμαίνεται από 0.13 μέχρι 0.36 στο αστικό πεδίο και από 0.19 μέχρι 0.49 στο ανοιχτό πεδίο.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύμφωνα με τα επίσημα στατιστικά στοιχεία, οι επιδόσεις από πλευράς ενεργειακής
συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα παρουσιάζουν ασαφή εικόνα σε σύγκριση με τις
αντίστοιχες επιδόσεις των κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Για κάποιους
δείκτες η εικόνα είναι θετική και για κάποιους άλλους αρνητική. Ανεξάρτητα όμως από το
πρόσημο αυτών των δεικτών, η εγκυρότητά τους είναι μειωμένη από το γεγονός ότι
προκύπτουν από συγκρίσεις μεταξύ χωρών με σημαντικές διαφορές στις επικρατούσες
κλιματικές συνθήκες. Η εργασία επιχειρεί σύγκριση των δεδομένων που περιγράφουν την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων στην Ελλάδα με αντίστοιχα δεδομένα από χώρες της νότια
Ευρώπης, όπου επικρατεί μεσογειακό κλίμα (Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία,
Κύπρος). Από τη σύγκριση προκύπτουν περισσότερο έγκυρα συμπεράσματα. Τα ίδια
συμπεράσματα είναι επίσης καλύτερα αξιοποιήσιμα στη διερεύνηση των περιθωρίων
εκμετάλλευσης των ανανεώσιμων πόρων και των κλιματικών συνθηκών που διαθέτει η χώρα
προς όφελος της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων σε αυτή.
Λέξεις Κλειδιά: Ελλάδα, Κτίρια, Ενεργειακή απόδοση, Μεσογειακό κλίμα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενεργειακή συμπεριφορά κάθε κτιρίου εξαρτάται από παράγοντες που συνδέονται με τον
σχεδιασμό και την κατασκευή του, τις κλιματικές συνθήκες του τόπου του και τις συνήθειες
των ενοίκων του. Η θέση του κλίματος ανάμεσα στους παράγοντες αυτούς είναι
προεξάρχουσα.
Το κλίμα της Ελλάδας είναι μεσογειακό. Τα κύρια χαρακτηριστικά του είναι ζεστά και ξηρά
καλοκαίρια και κρύοι και υγροί (βροχεροί) χειμώνες [1]. Το μεσογειακό κλίμα συναντάται
κυρίως σε μια ευρεία ζώνη που περιβάλει τη Μεσόγειο θάλασσα και περιλαμβάνει τα
νοτιότερα τμήματα της Πορτογαλίας, Ισπανίας και Γαλλίας, σχεδόν όλη την Ιταλία, τα δυτικά
Βαλκάνια, όλη την Ελλάδα, τη δυτική Τουρκία, τη δυτική Συρία, τον Λίβανο, το Ισραήλ, καθώς
και τη βορειοδυτική παραθαλάσσια ζώνη της Αφρικής που εκτείνεται από το Μαρόκο μέχρι
την Τυνησία (Το κλίμα της Αιγύπτου, της Λιβύης και μέρους της Τυνήσιας θεωρείται
υπερβολικά ξηρό για να ταξινομηθεί ως μεσογειακό). Ο πληθυσμός σε αυτές τις περιοχές
υπερβαίνει τα 100 εκ. [2]. Τα βασικά αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των
κτιρίων στη Μεσόγειο παρουσιάζουν αξιοσημείωτες ομοιότητες που σε μεγάλο βαθμό
αντανακλούν την προσαρμοστικότητά τους στις μεταβαλλόμενες κλιματικές συνθήκες της
περιοχής [3].
Στην Ελλάδα, ο κτιριακός τομέας καταναλώνει ετησίως τα μεγαλύτερα ποσά ενέργειας σε
σύγκριση με τους άλλους τομείς ενεργειακών καταναλώσεων. Τα αντίστοιχα ποσά
καλύπτουν ανάγκες για θέρμανση και ψύξη, παραγωγή ζεστού νερού, τεχνητό φωτισμό και
λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών. Η σύγκριση της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων
στην Ελλάδα, στο μέτρο που βασίζεται σε στατιστικά δεδομένα από χώρες με διαφορετικές
κλιματικές συνθήκες, δεν οδηγεί σε αξιόπιστα συμπεράσματα.
Η εργασία επιχειρεί να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων
στην Ελλάδα με τα δεδομένα των αντίστοιχων συμπεριφορών σε χώρες της περιοχής της
μεσογείου με παρόμοιες κλιματικές συνθήκες. Ειδικότερα, για τη σύγκριση αυτή επιλέχτηκαν
οι χώρες Πορτογαλία, Ισπανία, Ιταλία, Μάλτα, Κροατία και Κύπρος, όλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για τις οποίες τα διαθέσιμα σχετικά στατιστικά στοιχεία είναι κατά
τεκμήριο αξιόπιστα και συγκρίσιμα. Οι συγκεκριμένες χώρες, είτε στο σύνολό τους είτε στο
μεγαλύτερο μέρος τους, έχουν μεσογειακό κλίμα. Η Γαλλία δεν περιλαμβάνεται στις χώρες
που επιλέχτηκαν για σύγκριση εφόσον το κλίμα στην μεγαλύτερη έκτασή της δεν είναι
μεσογειακό.
Τα συμπεράσματα της εργασίας θα χρησιμεύσουν στην πιο έγκυρη εκτίμηση της ενεργειακής
συμπεριφοράς των κτιρίων στην Ελλάδα καθώς στη διερεύνηση περιθωρίων για τη βελτίωσή
της.

2.

ΤΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΤΟΜΕΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΛΙΜΑ

Στον Πίνακα 1 σημειώνονται οι κατανομές των ενεργειακών καταναλώσεων ανά τομέα
δραστηριότητας στις επτά χώρες της ΕΕ με μεσογειακό κλίμα καθώς και στο σύνολο των
χωρών της ΕΕ με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία της Eurostat (2012)
[4].Στην τελευταία σειρά του πίνακα σημειώνονται τα ποσοστά των ενεργειακών
καταναλώσεων του κτιριακού τομέα (οικιακός + τριτογενής).
Στον Πίνακα 2 σημειώνονται οι ποσοστιαίες κατανομές των πηγών που καλύπτουν τις
ενεργειακές ανάγκες του οικιακού τομέα (νοικοκυριά) των χωρών της ΕΕ με μεσογειακό κλίμα
[5].
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Πίνακας 1: Τελικές ενεργειακές καταναλώσεις ανά τομέα σε χώρες της ΕΕ (σε ktoe).
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Πίνακας 2: Τελικές ενεργειακές καταναλώνεις του οικιακού τομέα σε χώρες της ΕΕ ανά πηγή
(σε ποσοστά %).

Στον πίνακα 3 σημειώνονται ορισμένοι πιο λεπτομερείς δείκτες που αποδίδουν την τελική
ενεργειακή κατανάλωση, τόσο τη συνολική όσο και την κατανάλωση για θέρμανση, φωτισμό
και λειτουργία ηλεκτρικών συσκευών, του οικιακού τομέα στις χώρες της ΕΕ με μεσογειακό

1098

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

κλίμα (Στον πίνακα δεν περιέχεται η Μάλτα για την οποία δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία).
Οι δείκτες αυτοί υπολογίζονται σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναπτύχθηκε στα πλαίσια
του προγράμματος ODYSEE-MURE της ΕΕ [6].
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Πίνακας 3: ∆είκτες ενεργειακών καταναλώσεων του οικιακού τομέα σε χώρες της ΕΕ με
μεσογειακό κλίμα.

Τελική ενεργειακή κατανάλωση
του οικιακού τομέα, με κλιματική
διόρθωση* [Mtoe]

5.76

2.82

16.53

29.89

1.8

0.31

298.38

Τελική ενεργειακή κατανάλωση
του οικιακού τομέα για
θέρμανση, με κλιματική
διόρθωση* [Mtoe]

4.10

0.60

8.49

20.85

1.06

0.11

203.27

Τελική κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας του οικιακού τομέα για
φωτισμό και ηλεκτρικές
συσκευές [Mtoe]

0.96

0.55

3.44

4.60

0.29

0.09

42.08

Πλήθος κατοικιών (σε χιλιάδες)
2

4592.64 3961.58 17819.28 25405.66 1623.64 344.01 209430.14
85.00

109.09

89.28

94.72

Ενεργειακή κατανάλωση ανά
κατοικία, με κλιματική
διόρθωση* [toe/dw]

1,26

0.71

0.93

1.18

1.11

0.90

1.42

Ενεργειακή κατανάλωση ανά
κατοικία για θέρμανση, με
κλιματική διόρθωση* [toe/dw]

0.89

0.15

0.48

0.82

0.65

0.31

0.97

Κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας ανά κατοικία για
φωτισμό και ηλεκτρικές
συσκευές [kWh/dw]

2426

1612

2246

2107

2095

3194

2337

Ενεργειακή κατανάλωση ανά
κατοικία ανηγμένη σε μέσες
κλιματικές συνθήκες της ΕΕ
[toe/dw]

1.95

0.85

1.17

1.47

1.27

0.90

1.42

Ενεργειακή κατανάλωση ανά m2
επιφάνειας κατοικίας, με
κλιματική διόρθωση* [koe/m2]

14.76

6.53

10.39

12.42

14.64

6.25

16.36

Ενεργειακή κατανάλωση ανά m2
επιφάνειας κατοικίας για
θέρμανση, με κλιματική
διόρθωση* [koe/m2]

10.51

1.40

5.34

8.67

8.66

-

11.15

Μέση επιφάνεια κατοικίας [m ]

75.70 144.25

87.09

* Η κλιματική διόρθωση συνίσταται σε εξομάλυνση των κατ’ έτος διαφορετικών κλιματικών
συνθηκών κατά τη διάρκεια του χειμώνα (χειμώνες με αυξομειούμενη δριμύτητα).
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Το διάγραμμα της Εικόνας 1 προκύπτει από δείκτες της βάσης δεδομένων του ODYSEEMURE και αποδίδει την ανηγμένη σε μέσες κλιματικές συνθήκες ετήσια κατανάλωση
ενέργειας ανά m2κατοικίας στις χώρες της ΕΕ. Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα βρίσκεται
στη δεύτερη θέση, μετά τη Ρουμανία, με κατανάλωση 266.63 kWh/m2,έναντι 189.52
kWh/m2της ΕΕ στο σύνολό της. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι όλες οι υπόλοιπες χώρες
της ΕΕ με μεσογειακό κλίμα (δηλαδή οι χώρες που τα στοιχεία τους χρησιμοποιούνται στις
συγκρίσεις για τη συγκεκριμένη μελέτη) έχουν χαμηλότερες του μέσου όρου της ΕΕ
καταναλώσεις.
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Εικόνα 1: Κατάταξη των χωρών της ΕΕ με βάση την ανηγμένη σε μέσες κλιματικές συνθήκες
ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά m2 κατοικίας.
Η αρνητική εικόνα για την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων (ουσιαστικά, του οικιακού
τομέα που, όμως, αντιπροσωπεύει το μέγιστο ποσοστό καταναλώσεων του κτιριακού τομέα)
στην Ελλάδα που προκύπτει από το διάγραμμα της Εικόνας 1 συμπληρώνεται με τα
προηγούμενα ευρήματα. Ειδικότερα, στον Πίνακα 1 παρατηρούμε ότι η Ελλάδα, με το
κτιριακό τομέα της να συμμετέχει στις συνολικές ενεργειακές καταναλώσεις κατά ποσοστό
42.6 %,βρίσκεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των χωρών προς τις οποίες συγκρίνεται, μετά την
Κροατία (με ποσοστό 43 %),έναντι ποσοστού 39.7 % για το σύνολο της ΕΕ. Από τον Πίνακα
2 προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ενεργειακών καταναλώσεων του οικιακού τομέα
στην Ελλάδα καλύπτεται από το πετρέλαιο και παράγωγά του (38.0 %). Το αντίστοιχο
μέγεθος, που κατατάσσει τη χώρα στη δεύτερη θέση μετά την Κύπρο (με ποσοστό 39,9 %),
είναι σημαντικά μεγαλύτερο από τον μέσο όρο των χωρών της ΕΕ (13.2 %). Από τον ίδιο
πίνακα (Πίνακας 2), προκύπτει ως θετικό στοιχείο η μεγάλη συμμετοχή των ΑΠΕ στην
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του οικιακού τομέα στη χώρα. Η Ελλάδα με ποσοστό 22.5
% στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του οικιακού τομέα από ΑΠΕ βρίσκεται στη
δεύτερη θέση μετά την Κροατία (με ποσοστό 23.2 %), αρκετά πάνω από τον μέσο όσο των
χωρών της ΕΕ (14.1 %). Στον Πίνακα 3,οι δείκτες ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων για
την Ελλάδα είναι καλύτεροι έναντι των αντίστοιχων για τις χώρες της ΕΕ στο σύνολό της, με
μοναδική εξαίρεση τον δείκτη της ανηγμένης σε μέσες κλιματικές συνθήκες ενεργειακής
κατανάλωσης ανά κατοικία. Οι ίδιοι όμως δείκτες είναι χειρότεροι από τους αντίστοιχους για
τις χώρες της ΕΕ με μεσογειακό κλίμα. Μάλιστα, οι διαφορές σε ορισμένες περιπτώσεις είναι
εντυπωσιακές, όπως για παράδειγμα ο δείκτης ενεργειακής κατανάλωσης ανά m2 επιφάνειας
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κατοικίας για θέρμανση, με κλιματική διόρθωση που η τιμή του στην Ελλάδα (10.51 koe/m2)
είναι πολλαπλάσια της αντίστοιχης για την Πορτογαλία (1.40 koe/m2).
Τα παραπάνω συμπεράσματα επιβεβαιώνουν την ασαφή εικόνα που προκύπτει από τη
σύγκριση των στοιχείων που περιγράφουν την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων στην
Ελλάδα με τα αντίστοιχα στοιχεία για το σύνολο των χωρών της ΕΕ - τα πραγματικά στοιχεία
δείχνουν αρκετά ικανοποιητικά αλλά τα ανηγμένα σε μέσες κλιματικές συνθήκες (που είναι
και τα πιο αντιπροσωπευτικά) ανατρέπουν την καλή εικόνα. Παράλληλα, όμως,
αποκαλύπτουν μια σαφή υστέρηση στην ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων στη χώρα
έναντι των χωρών της ΕΕ με παρόμοιο κλίμα. Η υστέρηση αυτή οφείλει να προβληματίσει.
Με δεδομένο τον αρκετά υψηλό βαθμό αξιοποίησης των ΑΠΕ που δείχνουν τα σχετικά
στοιχεία για τα κτίρια στην Ελλάδα, διαφαίνεται ότι τα αίτια γι' αυτή την υστέρηση θα πρέπει
να αναζητηθούν κυρίως στα αρχιτεκτονικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά των κτιρίων
και τη συμπεριφορά των ενοίκων σε αυτά. Αυτό όμως αποτελεί προς το παρόν απλή ένδειξη
που αξίζει να διερευνήσουν πιο λεπτομερείς μελέτες.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων είναι πλέον
κατανοητή και αδήριτη. Την εκφράζουν η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή
απόδοση των κτιρίων σε συνδυασμό με την αναθεώρησή της, ο Νόμος 3661/08 για τη
βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, που αποτελεί την εναρμόνιση της
Οδηγίας στην ελληνική νομοθεσία, αλλά και ο Κανονισμός για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που, μαζί με τις ΤΟΤΕΕ, αποτελεί την κύρια πράξη εφαρμογής του
Νόμου. Κοινός άξονας είναι ο στόχος για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στον
κτιριακό τομέα κατά 20% τουλάχιστον (20-20-20 για το 2020) και για την επίτευξη του
απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις στο κτιριακό απόθεμα. Τα ψυχρά υλικά συνδυασμένα
με την εξηλασμένη πολυστερίνη αποτελούν μια νέα και ενδιαφέρουσα λύση για τις
κατασκευές. Έχοντας προσδιορίσει –με εκτενή βιβλιογραφική έρευνα- την υφιστάμενη
κατάσταση της αγοράς για τα θερμομονωτικά υλικά αλλά και τις τάσεις, τα σύνθετα αυτά
υλικά χαρακτηρίστηκαν ως μια επιτυχής επιλογή. Παρήχθησαν σύνθετα συστήματα
εξωτερικής θερμομόνωσης (με τελική επίστρωση φωτοκαταλυτικού επιχρίσματος) και
σύνθετα υλικά για το δώμα (με επικόλληση εξηλασμένης πολυστερίνης σε κεραμικό πλακίδιο
με χαμηλό συντελεστή ανακλαστικότητας) τα οποία μελετήθηκαν -αρχικώς θεωρητικά- με
στόχο τον προσδιορισμό της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου πριν και μετά την
εφαρμογή τους, και στη συνέχεια, εφαρμόστηκαν σε υφιστάμενο κτίριο. Επιπλέον
προσδιορίστηκαν οι συνθήκες πριν αλλά και μετά την τοποθέτηση των υλικών για τη
θερμομονωτική τους ικανότητα, μέσω της μέτρησης του συντελεστή θερμοπερατότητας,
μέσω διεξαγωγής μετρήσεων για την αποτίμηση από την εφαρμογή των νέων προϊόντων της
θερμικής άνεσης και της ποιότητας αέρα, καθώς και με αντιπροσωπευτικές μετρήσεις του
μικροκλίματος της περιοχής τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειμερινή περίοδο.
Στα πλαίσια του 10ου Εθνικού Συνεδρίου για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας του Ινστιτούτου
Ηλιακής Τεχνικής θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα της ενεργειακής απόδοσης των νέων
υλικών μετά την πρώτη εφαρμογή τους.
Λέξεις Κλειδιά: καινοτόμα θερμομονωτικά υλικά, ψυχρά υλικά, εξηλασμένη πολυστερίνη,
αναδρομική θερμομόνωση, διεξαγωγή μετρήσεων
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1.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ανάγκη για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, νέων και υφιστάμενων,
έχει καταστεί κατανοητή και είναι πλέον αδήριτη. Κοινός άξονας είναι ο στόχος για τη μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας στον κτιριακό τομέα κατά 20% τουλάχιστον και για την επίτευξη
του στόχου απαιτούνται ουσιαστικές παρεμβάσεις στα υφιστάμενα κτίρια, αλλά και η
επαναπροσέγγιση του τρόπου θερμικής προστασίας των νεόδμητων κτιρίων. Έκφραση των
ανωτέρω αποτέλεσε η Κοινοτική Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων και η αναθεώρησή της (2010/31/ΕΚ), σε συνδυασμό με τον Νόμο 3661/08 για τη
βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων. Κύρια πράξη εφαρμογής του νόμου ο
ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων) που, μαζί με τις
ΤΟΤΕΕ οδήγησαν στην αλλαγή του τρόπου ανακαινίσεων-αναβαθμίσεων του κτιριακού
κελύφους.
Προς την κατεύθυνση αυτή, το 2009, προτάθηκε προς χρηματοδότηση το Έργο «Ανάπτυξη
καινοτόμων θερμομονωτικών ψυχρών υλικών με βάση την εξηλασμένη πολυστερίνη για την
ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενων και νεόδμητων κτιρίων» - DICOM στη ∆ράση εθνικής
εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ»- Πράξη Ι. Το 2011 εγκρίθηκε το συγχρηματοδοτούμενο αυτό έργο
και ξεκίνησε η υλοποίησή του από τους φορείς του: το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τη
∆ΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε., τη FIBRAN ∆. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΗΣ Α.Ε. – FIBRAN A.E. καθώς και το
Ινστιτούτο Επιταχυντικών Συστημάτων και Εφαρμογών του Πανεπιστημίου Αθηνών.
Αντικείμενο του DICOM αποτελεί η απόκτηση και διαμόρφωση τεχνογνωσίας που θα
οδηγήσει στη συνδυασμένη αντιμετώπιση των δύο κυριότερων προβλημάτων της
ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους σήμερα: της μείωσης των απωλειών
θερμότητας μέσω των συμπαγών δομικών στοιχείων κατά τη χειμερινή περίοδο και την
αποφυγή της υπερθέρμανσης των ίδιων στοιχείων, και κατά συνέπεια τη μείωση των
ψυκτικών φορτίων κατά τη θερινή περίοδο [1&2].
Σκοπός του έργου, είναι η βελτίωση και διεύρυνση των τεχνολογικών λύσεων συνδυασμένης
θερμομόνωσης, μέσω της εξέλιξης μιας οικογένειας προϊόντων με βάση την εξηλασμένη
πολυστερίνη νέας γενιάς, καθώς και τα υλικά επίστρωσης με ιδιαίτερες ιδιότητες μείωσης της
απορροφώμενης ηλιακής θερμότητας (ψυχρά υλικά).
Στόχος του έργου, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων, τόσο ως προς τις
ιδιότητες, την εφαρμογή τους και τις μεθόδους παραγωγής τους για χρήση σε υφιστάμενα και
νεόδμητα κτίρια. Επιμέρους στόχοι συναποτελούν: η διεξαγωγή έρευνας (θεωρητικής,
εργαστηριακής και εφαρμοσμένης βιομηχανικής), η παραγωγή συνδυασμένων προϊόντων
(μεγάλης κλίμακας, εύκολα, ευέλικτα και οικονομικά ανταγωνιστικά), η μορφή των νέων
υλικών (εύκολη εφαρμογή και τοποθέτηση, μεταφορά και αποθήκευση), η χρήση των νέων
υλικών (βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, του συντελεστή
θερμοπερατότητας, του συντελεστή απορρόφησης ηλιακής ακτινοβολίας των συμπαγών
δομικών στοιχείων, διασφάλιση συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα) [3&4].

2.

ΕΞΕΛΙΞΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ

Έχοντας ως βασικό γνώμονα την ολοκληρωμένη επίτευξη της πρόβλεψης των μελλοντικών
αναγκών των θερμομονωτικών προϊόντων, αλλά και την αξιολόγηση της βιωσιμότητας μιας
νέας καινοτόμου σειράς προϊόντων κρίθηκε επιβεβλημένη η συλλογή στοιχείων μέσα από μια
αλληλουχία σταδίων έρευνας της αγοράς των θερμομονωτικών προϊόντων.
Η έρευνα αυτή ξεκίνησε με μια ιστορική ανασκόπηση της εξέλιξης του κλάδου των
θερμομονωτικών προϊόντων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρώπη, την πλήρη
καταγραφή και χαρτογράφηση της παρούσας κατάστασης στον κλάδο της θερμομόνωσης
ώστε να αποτυπωθεί ποσοτικά και ποιοτικά η κατάσταση του κλάδου, τα κενά και οι
ελλείψεις, τα προβλήματα και οι προοπτικές, να εκτιμηθεί η εξέλιξη της αγοράς των
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θερμομονωτικών προϊόντων, να καταγραφούν οι πιθανές εξελίξεις, οι μελλοντικές τάσεις,
καθώς και οι απαιτήσεις στην αγορά [5].
Προέκυψε πως, τα τελευταία 15 χρόνια βελτιώθηκε η ποιότητα των παρεχόμενων υλικών
αλλά και των πιστοποιημένων προϊόντων, παρουσιάστηκε έντονος ο οικολογικός
χαρακτήρας των προϊόντων, αυξήθηκε η ζήτηση σύνθετων, εξειδικευμένων υλικών ιδιαίτερα
για την κάλυψη της αναδρομικής θερμομόνωσης αλλά παράλληλα ο παράγοντας κόστος
παρέμεινε καθοριστικός για την επιλογή θερμομονωτικής λύσης. Έτσι, στα πλαίσια του
DICOM, σχεδιάστηκε ένας συνδυασμός εξηλασμένης πολυστερίνης νέας γενιάς με θερμικές
ανακλαστικές επιστρώσεις φωτοκαταλυτικών υλικών και κεραμικών πλακιδίων [6].

3.

ΣΥΝΘΕΤΑ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ – ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Τα νέα σύνθετα, με βάση την εξηλασμένη πολυστερίνη, πιλοτικά παραγόμενα προϊόντα
επικεντρώθηκαν σε κατασκευαστικές λύσεις που αφορούν το κτιριακό κέλυφος και το δώμα.
Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των υλικών, διεξήχθη
κατά τη φάση του σχεδιασμού Ανάλυση Κύκλου Ζωής (Εικόνα 1) των προϊόντων σύμφωνα
με τα ISO 14040-43 και τη χρήση του λογισμικού SimaPro, ώστε να προκύψουν οι αέριες
εκπομπές και η τελική κατανάλωση ενέργειας κατά την παραγωγική διαδικασία [3,5&7].
Από την ανάλυση κύκλου ζωής που πραγματοποιήθηκε, η εξηλασμένη πολυστερίνη
παρουσιάζει 3,93 kg CO2eq και κατανάλωση ενέργειας της τάξης των 90,99MJ, ενώ ο αφρός
πολυουρεθάνης και η διογκωμένη πολυστερίνη σημειώνουν 4,43kg CO2eqκαι 3,24 kg
CO2eqκαι κατανάλωση ενέργειας 92,30MJ και 76,16MJ αντίστοιχα.

Εικόνα 1: ∆ιαδικασία Ανάλυσης Κύκλου Ζωής των Υλικών.

Τα υλικά που παρήχθησαν και εφαρμόστηκαν πιλοτικά σε υφιστάμενο κτίριο παρουσιάζονται
ακολούθως.
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

3.1 ΣΥΝΘΕΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΕΝΟΣ ΦΩΤΟΚΑΤΑΛΥΤΙΚΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ
Το πρώτο δομικό στοιχείο που παρήχθη ήταν το σύνθετο σύστημα εξωτερικής
θερμομόνωσης εξηλασμένης πολυστερίνης με τελική επίστρωση ενός φωτοκαταλυτικού
επιχρίσματος. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι πως δημιουργήθηκε με βάση τη
νανοτεχνολογία με σκοπό την υψηλή αντίσταση του τελικού προϊόντος στον καπνό, την
υπεριώδη ακτινοβολία και άλλους ατμοσφαιρικούς παράγοντες, όπως η έντονη
βρόχόπτωση. Η παρουσία σιλικονούχων ρητινών και σιλοξανικών ενώσεων προσδίδει στο
τελικό υλικό αντοχή έναντι στη σκόνη και στην αιθάλη. Επιπρόσθετα, έχει εξαιρετική αντοχή
έναντι της ανάπτυξης μικροοργανισμών. Έπειτα από σειρά μετρήσεων, το τελικό επίχρισμα
χαρακτηρίζεται ως «ψυχρό υλικό» καθώς έχει υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή
ακτινοβολία [8,9&10].

Εικόνα 2&3&4: ∆ιατομή εξωτερικού τοίχου στην οποία απεικονίζονται οι στρώσεις του σύνθετου
συστήματος και φωτογραφίες από την εφαρμογή στο κτιριακό κέλυφος.

3.2 ΣΥΝΘΕΤΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΩΜΑ ΜΕ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗ ΕΞΗΛΑΣΜΕΝΗΣ
ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ ΜΕ ΚΕΡΑΜΙΚΟ ΠΛΑΚΙ∆ΙΟ ΜΕ ΥΨΗΛΗ
ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ
Το δεύτερο δομικό στοιχείο που παρήχθη ήταν το σύνθετο υλικό για το δώμα με επικόλληση
εξηλασμένης πολυστερίνης με κεραμικό πλακίδιο με υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή
ακτινοβολία. Βάσει του προτύπου DIN V 4108-10 το μόνο θερμομονωτικό υλικό που
επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί στην κατασκευή αντεστραμμένου δώματος είναι οι πλάκες
αφρώδους εξηλασμένου πολυστυρενίου (ΧPS). Το πρότυπο μεταξύ άλλων καθορίζει τις
ελάχιστες απαιτήσεις για τον τύπο του εξηλασμένου πολυστυρενίου κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13164
2012, που μπορεί να τοποθετηθεί με δυνατότητα απλής χρήσης και βατότητας (dh), ήτοι:
ανοχές πάχους, αντοχή σε συμπίεση για παραμόρφωση, ποσοστό παραμόρφωση στους
70οC με φορτίο 40 kPa, ποσοστό κ.ο. απορρόφησης νερού με διάχυση υδρατμών, ποσοστό
κ.ο. απορρόφησης νερού μετά από ψύξη απόψυξη κ.α.
Οι πλάκες εξηλασμένου πολυστυρενίου που προκύπτουν από την παραγωγική διαδικασία
έχουν στιλπνή και λεία επιφάνεια. Για την παραγωγή του σύνθετου προϊόντος απαιτήθηκε
επεξεργασία των επιφανειών των πλακών ώστε να εξασφαλίζεται μια ικανοποιητικά αδρή
επιφάνεια κατάλληλη τόσο για επικόλληση των κεραμικών πλακιδίων πλήρους υάλωσης επί
των πλακών εξηλασμένου πολυστυρενίου όσο και για επικόλληση των πλακών επί της
στεγανοποιητικής στρώσης. Η απαίτηση αυτή πηγάζει εκ του γεγονότος ότι το βάρος του
κεραμικού πλακιδίου πλήρους υάλωσης δεν είναι ικανό για να αντισταθμίσει τις απαιτήσεις
του προτύπου ÖNORM B 6253 για τα φορτία προστασίας έναντι ανεμοπίεσης [9].

Εικόνα 5&6&7: Φωτογραφίες από την εφαρμογή στο δώμα του σύνθετου συστήματος.
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Εκτός των ανωτέρω, διερευνήθηκαν και τα εξής προϊόντα: (α) Σύνθετο υλικό για το δώμα με
επικόλληση εξηλασμένης πολυστερίνης με φωτοβολταϊκό πάνελ και (β) Σύνθετο υλικό για το
δώμα με επικόλληση εξηλασμένης πολυστερίνης με τεχνητή πέτρα.

4.

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΟΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Για την ολοκληρωμένη αξιολόγηση των δομικών υλικών χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό ΤΕΕΚΕΝΑΚ καθώς και το λογισμικό Ενεργειακής Μελέτης “ENERGYNIUS”. Για τον θεωρητικό
υπολογισμό της προσφοράς των παραγόμενων προϊόντων και τον υπολογισμό της
βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς επιλέχθηκε ένα κτίριο πολυκατοικίας στην πόλη
της Θεσσαλονίκης (Γ’ κλιματική ζώνη) με δεδομένα παρόμοια με το πραγματικό κτίριο. Τα
αποτελέσματα κατανάλωσης τελικής ενέργειας και πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση
πριν και μετά την εφαρμογή των νέων υλικών δίδονται στους Πίνακες 1&2.
Πίνακας 1: Κατανάλωση τελικής ενέργειας ανά τελική χρήση (kWh/m2).
Μήνες
Θέρμανση

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ ΣΥΝ
24,4 17,8 11,3

Ψύξη

0

0

0

0

0

0,7 10,1 21,0

88,1

0

0

2,1

3,1

2,7

0

0

0

0

7,8

0,4

0,5

4,5

0

0

0

0,5

0,4

0,5

0,4 0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,4

24,9 18,3 11,8

3,1 0,4

2,3

3,3

3,0

0,3

1,0 10,5 21,5 100,4

ΖΝΧ
Σύνολο

2,7

Πίνακας 2: Κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας ανά τελική χρήση (kWh/m2).
Τελική Χρήση

Θέρμανση Ψύξη ΖΝΧ Φωτισμός

Συνεισφορά
Σύνολο Κατάταξη
ΑΠΕ - ΣΗΘ

Κτίριο Αναφοράς

41,4

17,2

4,3

0

0

62,9

-

Υπάρχον κτίριο

111,30

23,9

4,9

0

0

140,2

Ε

Σενάριο

97,4

22,7

4,9

0

0

125,0

Ε

5.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Τα νέα σύνθετα-ψυχρά υλικά εφαρμόστηκαν σε πολυκατοικία που κατασκευάστηκε το 1987
στη Θεσσαλονίκη. Τα νέα προϊόντα εφαρμόστηκαν σε κατακόρυφα και οριζόντια δομικά
στοιχεία. Πριν την εφαρμογή τους, ελέγχθηκαν οι υφιστάμενες συνθήκες στο εσωτερικό του
χώρου και προσδιορίστηκαν τα χαρακτηριστικά των δομικών στοιχείων.
Για τον προσδιορισμό των παραμέτρων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλος εξοπλισμός, ο οποίος
αποτελούνταν από θερμοκάμερα, όργανο υπολογισμού συντελεστή θερμοπερατότητας και
αισθητήρες-καταγραφείς εσωτερικών κλιματικών συνθηκών. Οι αισθητήρες-καταγραφείς
τοποθετήθηκαν σε διαφορετικές θέσεις στον υπό μελέτη χώρο καθώς η λειτουργία των
χώρων, σε κάθε περίπτωση, ήταν διαφορετική (καθιστικό, υπνοδωμάτιο και χώρος
γραφείου).
Η χρήση της θερμοκάμερας θεωρήθηκε απαραίτητη καθώς μέσω αυτής προσδιορίστηκαν οι
επιφανειακές θερμοκρασίες όλων των δομικών στοιχείων. Με τον τρόπο αυτό
παρατηρήθηκαν πιθανές θερμογέφυρες καθώς και κατασκευαστικές λύσεις που έχουν
εφαρμοστεί. Ακόμα μέσω της θερμογράφησης δόθηκε η δυνατότητα προσδιορισμού των
διαφόρων υλικών που υπάρχουν σε μια επιφάνεια (Εικόνα 8), καθώς σημειώθηκε διαφορά
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θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών του σκυροδέματος και της οπτοπλινθοδομής. Ο
προσδιορισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας πραγματοποιήθηκε με στόχο την
αξιολόγηση της θερμικής επάρκειας των δομικών στοιχείων.
Ακολούθως, δίδονται τα πρώτα αποτελέσματα μετά την εφαρμογή των σύνθετων
θερμομονωτικών υλικών όσον αφορά τις εσωκλιματικές συνθήκες και τις ιδιότητες των
υλικών (ψυχρά υλικά).

Εικόνα 8: Απεικόνιση βορειοδυτικού τοίχου σε επαφή με αέρα.

6.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Οι συνθήκες στο εσωτερικό προσδιορίστηκαν τόσο κατά τη θερινή όσο και κατά τη χειμερινή
περίοδο, πριν και μετά την εφαρμογή των υλικών. Το διάστημα μελέτης της θερινής περιόδου
ήταν 12/07-28/07 για το 2013 και 2014. Αντίθετα για τη χειμερινή, το διάστημα μελέτης ήταν
24/01-10/02 για το 2014 ενώ οι μετρήσεις μετά την τοποθέτηση του σύνθετου υλικού είναι
προγραμματισμένες να γίνουν το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2015, οπότε και δεν
κρίνεται σκόπιμο να παρουσιαστούν ακόμη τα αποτελέσματα.
Πίνακας 3: Μέσες ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας κατά τη θερινή περίοδο στο
σύνολο των υπό μελέτη χώρων.
Μέση ημερήσια Θερμοκρασία [°C]

Μέση ημερήσια Υγρασία [%]

Υπνοδωμάτιο

Καθιστικό

Γραφείο

Υπνοδωμάτιο

Καθιστικό

Γραφείο

12/7/2013

31,24

31,32

31,26

46,99

43,73

43,77

13/7/2013

30,94

30,90

30,86

39,53

35,35

35,60

14/7/2013

31,15

31,18

31,04

32,65

28,10

28,31

15/7/2013

31,43

31,49

31,30

32,46

28,03

28,05

16/7/2013

31,44

31,41

31,39

37,18

33,30

33,32

17/7/2013

30,45

30,15

30,60

40,19

37,23

35,96

18/7/2013

30,45

30,24

30,67

40,67

37,48

37,00

19/7/2013

30,49

30,31

30,71

41,18

38,03

37,32

20/7/2013

30,78

30,65

30,94

42,36

39,11

38,92

21/7/2013

31,35

31,26

31,46

41,01

37,63

37,48

22/7/2013

30,55

30,27

30,99

47,74

45,31

43,58

23/7/2013

30,10

29,87

30,30

49,06

46,11

45,32

24/7/2013

30,63

30,63

30,80

41,78

37,56

38,09

25/7/2013

31,37

31,50

31,50

37,74

33,13

34,20

26/7/2013

32,26

32,47

32,41

38,86

34,30

34,87

27/7/2013

32,88

33,08

33,09

39,86

35,46

35,86

28/7/2013

32,96

33,01

33,22

42,02

37,95

37,89
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Οι αισθητήρες-καταγραφείς που τοποθετήθηκαν είχαν τη δυνατότητα προσδιορισμού των
επιπέδων θερμοκρασίας και υγρασίας του εσωτερικού αέρα του υπό μελέτη χώρου και οι
καταγραφές των τιμών γίνονταν ανά πέντε λεπτά. Έτσι προέκυψαν μέσες ημερήσιες τιμές για
τους δύο παράγοντες για το σύνολο των χώρων που μελετήθηκαν, τόσο πριν (Πίνακας 3)
όσο και μετά (Πίνακας 4)την εφαρμογή των σύνθετων υλικών.
Από τις μέσες ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας που προκύπτουν συμπεραίνει κανείς ότι οι
θερμοκρασίες στους διάφορους χώρους είναι παραπλήσιες. Σε σύγκριση με όλους τους
υπόλοιπους χώρους, μόνο στο χώρο του γραφείου καταγράφονται ορισμένες ημέρες
υψηλότερες θερμοκρασίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το εύρος τιμών μέσης ημερήσιας
θερμοκρασίας όπως έχει προσδιοριστεί για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι 30-33°C.
Αναφορικά με το ποσοστό μέσης ημερήσιας υγρασίας που έχει καταγραφεί, παρατηρείται ότι
ο χώρος του υπνοδωματίου παρουσιάζει το μέγιστο ποσοστό υγρασίας σε σχέση με τους
υπόλοιπους χώρους, αναμενόμενο λόγω της χρήσης του χώρου. Επιπλέον το εύρος τιμών
του ποσοστού υγρασίας που καταγράφεται στην περίπτωση αυτή κυμαίνεται από 28% μέχρι
49%.
Με την εφαρμογή του σύνθετου υλικού τόσο στις κατακόρυφες όσο και στις οριζόντιες
επιφάνειες, προσδιορίστηκαν εκ νέου για το ίδιο χρονικό διάστημα και με την ίδια συχνότητα
καταγραφής, οι εσωκλιματικές συνθήκες. Για την ελαχιστοποίηση των πιθανών σφαλμάτων
τοποθετήθηκαν τα ίδια ακριβώς όργανα με την προηγούμενη μέτρηση (Πίνακας 4).
Πίνακας 4: Μέσες ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας και υγρασίας κατά τη θερινή περίοδο στο
σύνολο των υπό μελέτη χώρων μετά την τοποθέτηση του σύνθετου υλικού.
Μέση ημερήσια Θερμοκρασία [°C]

Μέση ημερήσια Υγρασία [%]

Υπνοδωμάτιο

Καθιστικό

Γραφείο

Υπνοδωμάτιο

Καθιστικό

Γραφείο

12/7/2014

29,48

29,38

30,21

36,42

38,34

35,53

13/7/2014

29,43

29,45

30,05

38,94

40,17

37,80

14/7/2014

29,53

29,61

30,12

44,61

45,75

42,90

15/7/2014

28,55

28,41

29,20

48,13

49,71

45,50

16/7/2014

27,75

27,65

27,76

48,95

50,21

47,62

17/7/2014

27,45

27,46

27,50

51,34

52,62

50,68

18/7/2014

27,67

27,57

27,83

48,42

49,74

47,50

19/7/2014

27,90

27,86

28,21

49,80

50,31

48,48

20/7/2014

28,15

28,12

28,58

52,06

52,92

50,42

21/7/2014

28,54

28,50

29,05

52,21

53,24

49,93

22/7/2014

28,65

28,69

29,17

51,36

52,88

49,72

23/7/2014

28,24

28,51

28,66

55,89

55,00

52,17

24/7/2014

28,19

28,29

28,55

50,66

51,90

49,97

25/7/2014

28,61

28,58

29,01

49,58

51,19

48,87

26/7/2014

28,85

28,85

29,35

52,55

53,42

50,77

27/7/2014

29,19

29,16

29,70

53,03

54,26

50,59

28/7/2014

29,46

29,46

30,04

55,83

56,63

52,78
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Για να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη μεταβολή των συνθηκών που επικρατούν στο
εσωτερικό του κτιρίου, απαραίτητη είναι μια παράλληλη απεικόνιση των αποτελεσμάτων
(Εικόνα 8). Παρατηρώντας λοιπόν τις μεταβολές για τον κάθε χώρο ξεχωριστά πριν και μετά
την εφαρμογή των σύνθετων θερμομονωτικών υλικών προκύπτει μια μείωση της
θερμοκρασίας κατά 3-4Κ. Όπως και στις μετρήσεις πριν την τοποθέτηση του νέου προϊόντος,
οι χώροι παρουσιάζουν παραπλήσιες θερμοκρασίες, ωστόσο το εύρος τιμών που
καταγράφεται μετά την εφαρμογή των σύνθετων υλικών είναι από 27°C έως 30°C.

Εικόνα 9: Εσωτερική θερμοκρασία πριν και μετά την εφαρμογή των σύνθετων υλικών
λαμβάνοντας υπόψη και την εξωτερική θερμοκρασία.

Συσχετίζοντας τα αποτελέσματα με τις εξωτερικές συνθήκες των δύο ετών παρατηρείται ότι
κατά μέσο όρο η διαφορά των εξωτερικών συνθηκών για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
είναι της τάξης των 0,7 Κ. Αντίθετα η μέση διαφορά θερμοκρασίας πριν και μετά την
εφαρμογή των προϊόντων είναι για το χώρο του υπνοδωματίου και του καθιστικού 2,6 Κ ενώ
για το χώρο του γραφείου είναι 2,3 Κ. Επομένως, κατά τη θερινή περίοδο, μετά την
εφαρμογή των νέων προϊόντων, σημειώνεται σημαντική μείωση της θερμοκρασίας των
χώρων κατά 12%. Η μείωση συμβάλλει και στην μείωση του κόστους για την ψύξη των
χώρων κατά τη θερινή περίοδο οπότε αποτελεί σημαντικό παράγοντα κέρδους για τον
χρήστη [11].
Για την καλύτερη αξιολόγηση των αποτελεσμάτων πραγματοποιήθηκε στατιστική ανάλυση.
Από την ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη τις εξωτερικές αλλά και τις εσωτερικές θερμοκρασίες,
πριν και μετά την εφαρμογή των προϊόντων, προέκυψε ότι η προσθήκη των νέων προϊόντων
επηρεάζει θετικά τη λειτουργία του χώρου. Συγκεκριμένα λόγω της φύσης των δεδομένων
(αριθμητικά και ονομαστικά) χρησιμοποιήθηκε επαγωγική στατιστική ανάλυση τύπου ttest.
Τα αποτελέσματα της ανάλυσης, καταδεικνύουν συσχέτιση της εισαγωγής του νέου υλικού
και της διαφοράς θερμοκρασίας ανάμεσα στους χώρους της οικίας και της εξωτερικής
θερμοκρασίας του αέρα[12].
Πίνακας 5: Παρουσίαση αποτελεσμάτων στατιστικής ανάλυσης ttest.
∆ιαφορά Θερμοκρασίας

t

df

Sig. (2-tailed)

Μέση ∆ιαφορά

Υπνοδωματίου- Εξωτερικού αέρα

3,697

32

0,0008

1,92941

Καθιστικού-Εξωτερικού αέρα

3,68

32

0,0009

1,88235

Γραφείου-Εξωτερικού αέρα

2,926

32

0,006

1,61176

Σχετικά με τα επίπεδα υγρασίας που καταγράφονται, όλοι οι χώροι παρουσιάζουν
παραπλήσιες τιμές με τις μέγιστες να σημειώνονται στο χώρο του καθιστικού, ακολούθως
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του υπνοδωματίου και τέλος του γραφείου. Το εύρος τιμών των ποσοστών υγρασίας που
έχουν σημειωθεί κυμαίνονται από 35% έως 57%. Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα πριν και
μετά την τοποθέτηση του σύνθετου υλικού, διαπιστώνεται αύξηση των επιπέδων υγρασίας
(έως 20%), αναμενόμενο καθώς η μείωση της θερμοκρασίας που παρατηρείται οδηγεί σε
αύξηση του ποσοστού υγρασίας του χώρου.
Ένα ακόμη στοιχείο που ελέχθη ήταν οι ιδιότητες των νέων υλικών και συγκεκριμένα οι
επιφανειακές θερμοκρασίες του κεραμικού πλακιδίου που χρησιμοποιήθηκε στο δώμα. Ο
έλεγχος αυτός έγινε με τη χρήση θερμοκάμερας και μέσω αυτού καταγράφηκαν σημαντικές
μειώσεις των επιφανειακών θερμοκρασιών όπως διαπιστώνεται στις Εικόνες 10-12 που
ακολουθούν.

Εικόνα 10&11&12: Θερμογραφική απεικόνιση: νέου προϊόντος (XPS με ψυχρό κεραμικό
πλακίδιο), συμβατικού υλικού (XPS - τσιμεντόπλακα) και συμβατικού δώματος με τελική
επίστρωση ασφαλτικής μεμβράνης αντίστοιχα.

7.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Τα νέα σύνθετα υλικά που παρήχθησαν και τοποθετήθηκαν σε κατακόρυφες αλλά και
οριζόντιες επιφάνειες. Η τοποθέτηση των υλικών αυτών είναι ιδιαίτερα εύκολη καθώς τόσο η
μεταφορά όσο και η εφαρμογή των υλικών δεν σημείωσε κάποιες δυσκολίες.
Τα νέα υλικά συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου,
μειώνοντας τις απαιτήσεις πρωτογενούς ενέργειας κατά 13,9% για θέρμανση και 5% για
ψύξη. Εστιάζοντας μόνο στον υποκείμενο της θερμομόνωσης όροφο η μείωση ανέρχεται σε
34,1% και 22,8% αντίστοιχα. Επιπλέον, από το σύνολο των μετρήσεων που
πραγματοποιήθηκαν προέκυψαν ενδιαφέροντα στοιχεία σχετικά με το επίπεδο των
θερμοκρασιών στο εσωτερικό του κτιρίου. Οι θερμοκρασίες αυτές κατά τη θερινή περίοδο
είναι μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες πριν την εφαρμογή του υλικού. Αντίστοιχη
μείωση των θερμικών απωλειών αναμένεται και κατά τη χειμερινή περίοδο, καθώς
σημειώνεται αύξηση του πάχους του θερμομονωτικού υλικού της κατασκευής.
Όσον αφορά την επιφανειακή θερμοκρασία των νέων σύνθετων υλικών καταγράφηκαν
σημαντικές μειώσεις των επιφανειακών θερμοκρασιών. Συγκεκριμένα,τη θερινή περίοδο η
επιφανειακή θερμοκρασία του νέου σύνθετου ψυχρού υλικού με επικάλυψη κεραμικό
πλακίδιο πλήρους υάλωσης με μεταλλική επιφάνεια είναι μειωμένη κατά 15% σε σχέση με
ένα αντεστραμμένο δώμα με επικάλυψη κοινή τσιμεντόπλακα και 21% σε σχέση με
επικάλυψη ασφαλτική μεμβράνη. Η έντονη αυτή θερμοκρασιακή διαφορά οφείλεται στον κατά
25% αυξημένο συντελεστή ανακλαστικότητας τόσο του κεραμικού πλακιδίου του σύνθετου
υλικού, ο οποίος είναι SR=58%, όσο και του φωτοκαταλυτικού ψυχρού επιχρίσματος των
κατακόρυφων επιφανειών, SR=71%.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Οι συγγραφείς θέλουν να ευχαριστήσουν τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ) και συγκεκριμένα την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής των ∆ράσεων
του Υπουργείου Ανάπτυξης στους Τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογικής Ανάπτυξης και της
Καινοτομίας (ΕΥΣΕ∆-ΕΤΑΚ) για τη συγχρηματοδότηση του Προγράμματος DICOM μέσω της
δράσης «Συνεργασία 2009» – Πράξη Ι με Κωδικό Έργου 09ΣΥΝ-32-1174 και την εξαίρετη
συνεργασία.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΕΣΤΙΩΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ –
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ELIH-MED
Π. Ν. Μπότσαρης1, Κ. Λυμπερόπουλος1, Σ. Τσάγκος2,
∆. Παπαστεφανάκης3, Μ. ∆αμασιώτης3, Ε. Χατζηγεωργίου3*, Χ. Νύχτης3
1
∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πολυτεχνική Σχολή,
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής & ∆ιοίκησης, Τ.Κ. 67100, Ξάνθη
2
∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων,
Τ.Κ. 69100, Κομοτηνή
3
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ∆ιεύθυνση Αναπτυξιακών Προγραμμάτων,
Τ.Κ. 19009, Πικέρμι, echatzi@cres.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις δράσεις που υλοποιήθηκαν στο πιλοτικό έργο
ενεργειακής αναβάθμισης των 5 κτιρίων Φοιτητικών Εστιών του ∆ημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης στην Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής, συνολικής δομημένης επιφάνειας 12,863m2
και δυναμικότητας στέγασης έως 700 φοιτητών. Το έργο υλοποιήθηκε από το ∆ημοκρίτειο
Πανεπιστήμιο Θράκης, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας και την
Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, στα πλαίσια του στρατηγικού Ευρωπαϊκού
έργου ELIH-MED («Energy-EfficiencyinLow-IncomeHousingintheMediterranean / Ενεργειακή
αποδοτικότητα σε κοινωνικές κατοικίες στη Μεσόγειο»).
Στο έργο ELIH-MEDσυμμετέχουν 18 εταίροι από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Μεσογείου
(Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρος). Το έργο ξεκίνησε τον
Απρίλιο του 2011 και ολοκληρώνεται το ∆εκέμβριο του 2014.
Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση των κατάλληλων τεχνικών μεθόδων και
χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κοινωνικές
κατοικίες και κατοικίες ενοίκων χαμηλού εισοδήματος στη Μεσόγειο, και η πιλοτική εφαρμογή
τους σε ευρεία κλίμακα, μέσω 10 πιλοτικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 6 από τις
συμμετέχουσες χώρες.
Λέξεις Κλειδιά: ενεργειακή αναβάθμιση, φοιτητικές εστίες, κοινωνικές κατοικίες, κατοικίες
χαμηλού εισοδήματος, εξωτερική θερμομόνωση, εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακή
αποδοτικότητα, χρηματοδοτικοί μηχανισμοί, δράσεις επικοινωνίας
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το έργο ELIH-MED («Energy-EfficiencyinLow-IncomeHousingintheMediterranean /
Ενεργειακή αποδοτικότητα σε κοινωνικές κατοικίες στη Μεσόγειο»)αποτελεί στρατηγικό έργο
που υλοποιείται μέσω του Προγράμματος Εδαφικής Συνεργασίας MED, με
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από
εθνικούς πόρους μέσω του Προγράμματος ∆ημοσίων Επενδύσεων. Συμμετέχουν σε αυτό 18
εταίροι από 7 χώρες της Ευρωπαϊκής Μεσογείου (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Σλοβενία, Ελλάδα,
Μάλτα και Κύπρος). Το έργο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2011 και ολοκληρώνεται το ∆εκέμβριο
του 2014.
Από την Ελλάδα στο έργο συμμετέχουν το ∆ημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (∆.Π.Θ.), το
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και η Περιφέρεια
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Π.Α.Μ.Θ.).
Αντικείμενο του έργου είναι η διερεύνηση των κατάλληλων τεχνικών μεθόδων και
χρηματοδοτικών μηχανισμών για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε κοινωνικές
κατοικίες και κατοικίες ενοίκων χαμηλού εισοδήματος στη Μεσόγειο, και η πιλοτική εφαρμογή
τους σε ευρεία κλίμακα, μέσω 10 πιλοτικών έργων ενεργειακής αναβάθμισης σε 6 από τις
συμμετέχουσες χώρες[3].
Η επικεντρωμένη προσέγγιση σε κατοικίες ενοίκων με χαμηλό εισόδημα πραγματοποιήθηκε
στοχευμένα για πολύ σημαντικούς λόγους:
 Αντιπροσωπεύουν ποσοστό έως και 40% του συνολικού κτιριακού αποθέματος στη
Μεσόγειο
 Αντιμετωπίζουν ελλιπή θερμική απόδοση
 Οι κάτοικοι τους έχουν περιορισμένη πρόσβαση σε μηχανισμούς χρηματοδότησης
 Αποτελούν στρατηγικό τομέα για την επίτευξη των στόχων της Ευρώπης 2020
 Οι παραδοσιακές πολιτικές ενεργειακής αποδοτικότητας δεν επικεντρώνονται
επαρκώς σε αυτού του είδους τις κατοικίες
Οι γενικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:
 Η έμφαση εθνικών, περιφερειακών και τοπικών πολιτικών στη βελτίωση της
ενεργειακής αποδοτικότητας κοινωνικών κατοικιών και επίτευξη των στόχων της
Ευρώπης 2020
 Η ενίσχυση των επενδύσεων στον τομέα της ενεργειακής αποδοτικότητας στις
κατοικίες χαμηλού εισοδήματος μέσω καινοτόμων μηχανισμών χρηματοδότησης με
την υποστήριξη του ΕΤΠΑ
 Η βελτίωση της θερμικής άνεσης και ποιότητας ζωής των ενοίκων
 Η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων και πολιτικών για την αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχειας και δημιουργία κινήτρων για αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς
 Η επίτευξη πολιτικής συναίνεσης για μια κοινή Ευρωπαϊκή στρατηγική και ένα
επιχειρησιακό σχέδιο για την ενεργειακή αποδοτικότητα σε κοινωνικές κατοικίες στη
Μεσόγειο κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020
Στις ενότητες που ακολουθούν αναφέρονται οι ειδικότεροι στόχοι και μεθοδολογία
υλοποίησης των πιλοτικών έργων, και περιγράφεται αναλυτικότερα το ελληνικό πιλοτικό
έργο, που αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση των Φοιτητικών Εστιών του ∆.Π.Θ. στην
Πανεπιστημιούπολη Κομοτηνής. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά του ελληνικού πιλοτικού
έργου, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την κατάρτιση του σχεδίου δράσης για την
ενεργειακή αναβάθμιση, οι δράσεις που υλοποιήθηκαν, καθώς και τα αναμενόμενα
αποτελέσματα/οφέλη.

2.

ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΙΣ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Οι ειδικότεροι στόχοι για τα 10 πιλοτικά έργα που υλοποιήθηκαν ήταν:
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Ο εντοπισμός στοχευμένων τεχνικών λύσεων και χρηματοδοτικών εργαλείων για την
ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ενοίκων χαμηλού εισοδήματος στη Μεσόγειο, μέσω
της ταυτόχρονης υλοποίησης πιλοτικών έργων σε 6 χώρες (Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία,
Ελλάδα, Μάλτα και Κύπρος), σε διαφορετικές τοποθεσίες, κοινωνικές συνθήκες και
κλιματολογικά χαρακτηριστικά.
 Με την ολοκλήρωση του έργου, συνολικά πάνω από 500 κατοικίες ενοίκων χαμηλού
εισοδήματος να έχουν αναβαθμιστεί ενεργειακά.
 Η εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων μέτρησης ενέργειας και αλλαγή ενεργειακής
συμπεριφοράς των χρηστών.
 Με την ολοκλήρωση του έργου, συνολικά να έχουν εγκατασταθεί πάνω από 135
συστήματα έξυπνων συστημάτων μέτρησης ενέργειας.
 Η χρήση των συμπερασμάτων από την μεγάλης κλίμακας πιλοτική εφαρμογή, στην
ανάπτυξη και βελτίωση των πολιτικών για τις κοινωνικές κατοικίες στη Μεσόγειο.
 Εκστρατείες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των ενοίκων και του ευρύτερου
κοινού σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, την εξοικονόμηση ενέργειας
και την ενδυνάμωση της περιβαλλοντικής συνείδησης.
 Η συνεργασία σε όλα τα επίπεδα μεταξύ εθνικών, περιφερειακών και τοπικών φορέων
για συντονισμένη αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής αποδοτικότητας και
ενεργειακής φτώχειας σε κοινωνικές κατοικίες στη Μεσόγειο.
 Η μεταφορά εμπειρίας και τεχνογνωσίας για την ενεργειακή αναβάθμιση των
κοινωνικών κατοικιών.
 Η συνέργεια μεταξύ εθνικών, περιφερειακών, τοπικών και ευρωπαϊκών εργαλείων για
την ενίσχυση των επενδύσεων στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε κατοικίες
χαμηλού εισοδήματος.
Τα πιλοτικά έργα περιελάμβαναν δράσεις γύρω από τέσσερις θεματικούς άξονες[3]:
1) Υλοποίηση τεχνικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
των κτιρίων, επιτυγχάνοντας συγκεκριμένους ενεργειακούς στόχους:
 εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 40% ή/και
 άνοδο τουλάχιστον 2 ενεργειακών κατηγοριών
Η ενεργειακή απόδοση υπολογίστηκε με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο στην
κάθε χώρα.
2) Εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού στα κτίρια για την καταγραφή / παρακολούθηση
ενεργειακών δεδομένων και περιβαλλοντικών παραμέτρων.
3) ∆ράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης των χρηστών αλλά και του ευρύτερου
κοινού.
4) Αναζήτηση πρόσθετων χρηματοδοτικών εργαλείων (συμπληρωματικών του ΕΤΠΑ),
για τη μεγιστοποίηση των θετικών αποτελεσμάτων του έργου.


Η υλοποίηση του πιλοτικού έργου στην Ελλάδα περιελάμβανε δράσεις και στους τέσσερις
θεματικούς άξονες που αναφέρθηκαν στην παρ.2. Στις ενότητες που ακολουθούν
περιγράφονται τα χαρακτηριστικά του πιλοτικού έργου, η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, οι
δράσεις που πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα/οφέλη.

3.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΙΛΟΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ELIH-MED

3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Το πιλοτικό έργο ELIH-MED στην Ελλάδα αφορούσε την ενεργειακή αναβάθμιση των 5
υφιστάμενων κτιρίων των Φοιτητικών Εστιών του ∆.Π.Θ. στην Πανεπιστημιούπολη
Κομοτηνής (κτίρια Σ1, Σ2, Σ3, Σ4, Σ5, Σχήμα 1) εντός της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας – Θράκης. Η συνολική δομημένη επιφάνεια των 5 κτιρίων είναι 12,863m2και
έχουν συνολική δυναμικότητα 700 κλινών. Η Πανεπιστημιούπολη βρίσκεται σε περιαστική
περιοχή (περίπου 6χλμ. Β∆ από το κέντρο της Κομοτηνής).Τα κτίρια ανήκουν στο ∆.Π.Θ. το
οποίο έχει και τη διαχείρισή τους.
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Τα κτίρια κατασκευάστηκαν την περίοδο 1985-1988, είναι 2-3 ορόφων και περιλαμβάνουν
συνολικά 630 δωμάτια (560 μονόκλινα και 70 δίκλινα). Κάθε δωμάτιο έχει το δικό του μπάνιο,
ενώ υπάρχουν κοινόχρηστες κουζίνες και ορισμένοι άλλοι κοινόχρηστοι χώροι ανά όροφο.

Σχήμα 1: Φοιτητικές Εστίες Κομοτηνής

3.2. ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
H περιοχή της Κομοτηνής (νομός Ροδόπης) βρίσκεται σε γεωγραφικό πλάτος 41ο καιι
γεωγραφικό μήκος 25ο και κατατάσσεται στην κλιματική ζώνη Γ με βάση τον Πίνακα 1.2 της
ΤΟΤΕΕ-2[1] του ΚΕΝΑΚ. Η περίοδος θέρμανσης διαρκεί από τον Απρίλιο έως και τον
Οκτώβριο, και στον Πίνακα 1 αναφέρονται ενδεικτικά κλιματολογικά στοιχεία για την περιοχή:
Πίνακας 1: Κλιματολογικά στοιχεία Κομοτηνής [1]
Κλιματολογικά στοιχεία

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ

Μέση μηνιαία θερμοκρασία 24ώρου (οC)

4,8

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ

8,6

13,1

18,4

23,0

25,5

25,0

20,6 15,2 10,8 7,0

Μέση μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία (οC)
Μέση ελάχιστη μηνιαία θερμοκρασία (οC)
Μέση μηνιαία ολική ηλιακή ακτινοβολία
στο οριζόντιο επίπεδο [kWh/(m 2.mo)]

8,8 10,4

12,8

17,5

22,9

27,7

30,2

30,4

26,4 21,0 16,0 11,2

1,4

2,3

3,9

7,3

11,7

15,2

17,6

17,1

13,6 10,0 6,9

3,2

50

65

105

145

188

209

215

193

145

45

6,2

99

58

3.3. ΠΡΟΦΙΛ ΕΝΟΙΚΩΝ
Τα κτίρια των Φοιτητικών Εστιών στην Κομοτηνή είναι με την ευρύτερη έννοια κτίρια
«κοινωνικής κατοικίας» ή κτίρια «ενοίκων χαμηλού εισοδήματος», καθώς διαμένουν σε αυτά
φοιτητές που επιλέγονται με βάση μια σειρά από κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια.
Η επιλογή των ενοίκων γίνεται σε ετήσια βάση. Έχουν δυνατότητα διαμονής στις εστίες για 16 έτη, και συνήθως διαμένουν για 3-4 έτη. Οι εστίες κατοικούνται καθ’ όλη τη διάρκεια του
έτους, εκτός από το διάστημα των θερινών διακοπών, περίπου μεταξύ 15/07 και 31/08 όπου
παραμένουν κενές.

3.4. ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ
Η κατασκευή των κτιρίων είναι από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος χωρίς θερμομόνωση.
Η τοιχοποιία είναι μονή, από θερμομονωτικά τούβλα τύπου «Poroton».
Οι στέγες των κτιρίων είναι κεκλιμένες ξύλινες στέγες με κεραμίδια, πάνω από επίπεδες
πλάκες οπλισμένου σκυροδέματος (με κάποια θερμομόνωση που τοποθετήθηκε κατά την
αρχική κατασκευή), και ενδιάμεσο διάκενο, συνεχώς αεριζόμενο μέσω καμινάδων.
Οι πλάκες ισογείου εδράζονται είτε απευθείας επί του φυσικού εδάφους είτε υπερυψωμένες
πάνω από υλικά πλήρωσης και έχουν θεωρηθεί μη θερμομονωμένες. Σε αρκετά σημεία τα
κτίρια περιλαμβάνουν πλάκες δαπέδων 1ου ορόφου επί pilotis, χωρίς θερμομόνωση.
Τα περισσότερα κουφώματα στα κτίρια είναι ξύλινα με διπλούς υαλοπίνακες, ενώ υπάρχουν
και κάποιες μεταλλικές πόρτες, είτε συμπαγείς είτε με διπλούς υαλοπίνακες.
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3.5. Η/Μ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Σύστημα θέρμανσης και παραγωγής ΖΝΧ
Όλοι οι εσωτερικοί χώροι είναι θερμαινόμενοι, εκτός από τα λεβητοστάσια. Υπάρχουν 5
λεβητοστάσια, ένα στο ισόγειο κάθε κτιρίου. Η θέρμανση και το ΖΝΧ παρέχονται στο κάθε
κτίριο μέσω συμβατικού λέβητα πετρελαίου υψηλών θερμοκρασιών. Η λειτουργία του κάθε
λέβητα ελέγχεται με χρονοδιακόπτη. Το δίκτυο διανομής αποτελείται από σωληνώσεις με
ανεπαρκή μόνωση σε αρκετά σημεία. Οι τερματικές μονάδες θέρμανσης είναι σώματα
καλοριφέρ υψηλών θερμοκρασιών, χωρίς δυνατότητα ελέγχου των τερματικών μονάδων από
τους χρήστες ή ελέγχου του συστήματος ανάλογα με το φορτίο ανά θερμική ζώνη.
Υπάρχουν boiler αποθήκευσης ΖΝΧ εντός του κάθε λεβητοστασίου, και το σύστημα
χρησιμοποιεί ανακυκλοφορία. Εντός του κάθε λεβητοστασίου υπάρχει επίσης υφιστάμενη
υποδομή σωληνώσεων για μελλοντική σύνδεση με ηλιακούς συλλέκτες.
Αερισμός και ψύξη
Όλα τα δωμάτια και οι κοινόχρηστοι χώροι αερίζονται με φυσικό αερισμό μέσω ανοιγόμενων
παραθύρων και δεν υπάρχει σύστημα ψύξης. Ένας μικρός αριθμός χώρων διοικητικής
χρήσης (γραφεία κλπ.) εξυπηρετούνται από τοπικές κλιματιστικές μονάδες.
Φωτισμός
Ο εσωτερικός φωτισμός των κτιρίων είναι δύο τύπων:
- Φωτισμός στα δωμάτια φοιτητών, με 3 συμβατικούς λαμπτήρες πυρακτώσεως και 2
λαμπτήρες γραμμικού φθορισμού στον καθένα.
- Φωτισμός διαδρόμων και κοινόχρηστων χώρων, κυρίως με γραμμικούς λαμπτήρες
φθορισμού διαφόρων τύπων, και φωτισμό ασφαλείας. Στα δωμάτια ο έλεγχος του φωτισμού
είναι χειροκίνητος ενώ στους διαδρόμους είναι μέσω χρονοδιακόπτη.

4.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
∆ιενεργήθηκαν ενεργειακές επιθεωρήσεις στα κτίρια και συναντήσεις με τη ∆ιεύθυνση
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆.Π.Θ., συλλέγοντας όλες τις διαθέσιμες πληροφορίες σε σχέση με
την κατασκευή των κτιρίων, τα εγκατεστημένα Η/Μ συστήματα και τον τρόπο λειτουργίας
τους. Με βάση τις πληροφορίες που συλλέχθηκαν, οι αρχικές ενδείξεις σχετικά με την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων ήταν οι εξής:
 Σημαντικές θερμικές απώλειες το χειμώνα από το κτιριακό κέλυφος
 Ανεπαρκείς διατάξεις ελέγχου του συστήματος θέρμανσης
 Ενεργοβόροι λαμπτήρες (πυρακτώσεως) σε όλα τα δωμάτια φοιτητών
 Χρήση συμβατικών λεβήτων για την παραγωγή ΖΝΧ, παρόλο που υπήρχε η
υποδομή σωληνώσεων για την εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών
Για την περαιτέρω εξέταση της ενεργειακής απόδοσης του κάθε πιλοτικού κτιρίου, έγινε
αναλυτική ενεργειακή μελέτη που περιγράφεται παρακάτω.

4.2. ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
Για την ενεργειακή μελέτη των πιλοτικών κτιρίων ακολουθήθηκε η μεθοδολογία του ΚΕΝΑΚ[2]
και των αντίστοιχων Τεχνικών Οδηγιών 1, 2, 3 και 4 του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας[1].
Χρησιμοποιήθηκε το εγκεκριμένο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.
Η μελέτη περιελάμβανε τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης (ενεργειακής κατηγορίας)
και της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας ανά κτίριο στη υφιστάμενη κατάσταση πριν την
ενεργειακή αναβάθμιση, την ανάλυση μια σειράς από εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων
εξοικονόμησης ενέργειας, την επιλογή της καταλληλότερης λύσης με τεχνικοοικονομικά
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κριτήρια, και τον υπολογισμό της εκτιμώμενης ενεργειακής κατηγορίας και κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας ανά κτίριο, μετά την ενεργειακή αναβάθμιση.

4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων,
συνοψίζονται στον Πίνακα2. Χρησιμοποιήθηκαν παράμετροι - παραδοχές, με βάση τα
δεδομένα που συλλέχθηκαν. Στις περιπτώσεις όπου τα δεδομένα ήταν ανεπαρκή,
χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία των Τεχνικών Οδηγιών[1] του ΚΕΝΑΚ για την
καταλληλότερη εκτίμηση παραμέτρων.
Πίνακας 2: Υπολογιζόμενη ενεργειακή απόδοση υφιστάμενων κτιρίων
ΠΡΙΝ την ενεργειακή αναβάθμιση
Αριθμός
Αριθμός
μονόκλινων
δωματίων
δωματίων
Κτίριο Σ1
Κτίριο Σ2
Κτίριο Σ3
Κτίριο Σ4
Κτίριο Σ5

144
155
78
138
115

114
115
78
138
115

ΣΥΝΟΛΟ

630

560

Κατανάλωση
Αριθμός
∆ομημένη
πρωτογενούς
Αριθμός
δίκλινων
ενέργειας
κλινών επιφάνεια (m2)
δωματίων
(kWh/m2)
30
174
3.055
702
40
195
3.359
706
0
78
1.464
760
0
138
2.759
739
0
115
2.226
772
70

700

Ενεργειακή
κατηγορία
∆
Ε
Ε
Ε
Ε

Εκπομπές
CO2

(kgCO2/m2)
227
229
247
231
249

12.863

Τα κτίρια κατατάσσονται στην ενεργειακή κατηγορία Ε εκτός από το Σ1 που κατατάσσεται
στην κατηγορία ∆. Η ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας κυμαίνεται μεταξύ 700-780
kWh/m2 και οι ετήσιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) μεταξύ 220-250 kgCO2/m2.

5.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

5.1. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ
Με βάση τα αποτελέσματα της ανάλυσης ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων κτιρίων
και χρησιμοποιώντας την ίδια μεθοδολογία μελέτης, εξετάστηκαν μια σειρά από εναλλακτικά
σενάρια παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, ως προς την τεχνικοοικονομική τους
σκοπιμότητα, όπως παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. Στόχος ήταν η επίτευξη των ενεργειακών
στόχων του έργου, με το διαθέσιμο συνολικό προϋπολογισμό, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν
τεχνικούς-πρακτικούς περιορισμούς.
Πίνακας 3: Εναλλακτικά σενάρια παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
Σενάρια
παρεμβάσεων
1
2
3
4
5
6

Θερμομόνωση
δαπέδων επί
pilotis
√
√
√
√
√
√

Θερμομόνωση Θερμομόνωση Αντικατάσταση
Ηλιακοί
όψεων
στεγών
λαμπτήρων συλλέκτες
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√
√
√

√
√

∆ιατάξεις
ελέγχου
θέρμανσης
√
√
√
√
√
√

5.2. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ - ΠΑΡΑ∆ΟΧΕΣ
Για την ενεργειακή μελέτη των σεναρίων του Πίνακα 3, οι βελτιωμένες παραδοχές που
χρησιμοποιήθηκαν σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση αναφέρονται στον Πίνακα 4. Για
τα δομικά στοιχεία όπου εξετάστηκε η προσθήκη θερμομόνωσης, ο στόχος ήταν οι
συντελεστές θερμοπερατότητας να μην υπερβαίνουν τις απαιτήσεις του ισχύοντος
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κανονισμού για κτίρια στην κλιματική ζώνη Γ (όπως καθορίζονται στον Πίνακα 3.3α της
ΤΟΤΕΕ-1[1]). Όλες οι υπόλοιπες παράμετροι-παραδοχές παρέμειναν ως είχαν.

5.3. ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Τα αποτελέσματα της ενεργειακής μελέτης των σεναρίων που εξετάστηκαν, ανέδειξαν την
καταλληλότερη λύση (συνδυασμό παρεμβάσεων) για το κάθε κτίριο. Οι τελικές παρεμβάσεις
που υλοποιήθηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακα 5. Στο Σχήμα 2 παρουσιάζονται διάφορες
φάσεις υλοποίησης των επεμβάσεων.
Πίνακας 4: Παράμετροι – παραδοχές ενεργειακής μελέτης σεναρίων παρεμβάσεων
Παράμετροι – παραδοχές ενεργειακής μελέτης σεναρίων παρεμβάσεων
Παρέμβαση
Παράμετρος
εξοικονόμησης ενέργειας
Θερμομόνωση δαπέδων
ου
∆άπεδα 1 ορόφου επί pilotis Uv (W/m2K)
επί pilotis
Εξωτερικοί τοίχοι (σταθμισμένη μέση τιμή για
Θερμομόνωση όψεων
σκελετό + τοιχοποιία) – Uv (W/m2K)
Κεκλιμένες στέγες (επί οριζοντίων πλακών
Θερμομόνωση στεγών
με ενδιάμεσο διάκενο) Uv (W/m2K)
Αντικατάσταση
λαμπτήρων δωματίων

Εγκατεστημένη ισχύς (W)

Ηλιακοί συλλέκτες για
ΖΝΧ

Τύπος συστήματος

∆ιατάξεις ελέγχου
θέρμανσης

Κατηγορία ελέγχου

Υφιστάμενη απόδοση

Βελτιωμένη απόδοση

2.75

0.40

1.39

0.45

0.96

0.40

[3 x 75W λαμπτήρες πυρακτώσεως
+ 2 x 36W λαμπτήρες φθορισμού]
ανά δωμάτιο

[3x15W συμπαγείς λαμπτήρες
φθορισμού + 2 x 36W λαμπτήρες
φθορισμού] ανά δωμάτιο

Χωρίς ηλιακούς συλλέκτες

Ηλιακοί συλλέκτες επιλεκτικού
τύπου στις στέγες

Κατηγορία Γ - μόνο στο Σ1
Κατηγορία ∆ (κεντρικός έλεγχος με
(κεντρικός έλεγχος με
χρονοδιακόπτη, χωρίς έλεγχο
λειτουργίας τερματικών μονάδων ή χρονοδιακόπτη, έλεγχος σε επίπεδο
δωματίου μέσω θερμοστατικών
έλεγχο ανάλογα με το θερμικό
φορτίο της κάθε θερμικής ζώνης)
βαλβίδων στα καλοριφέρ)

Πίνακας 5: Υλοποιηθείσες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας

1

2
3
4

Υλοποιηθείσες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Προσθήκη εξωτερικής
Εφαρμόστηκε ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, με εξηλασμένη
θερμομόνωσης σε όλες τις όψεις και
πολυστερίνη πάχους 7cm στις όψεις και 8cm στα δάπεδα επί pilotis, και στα 5 κτίρια
δάπεδα επί pilotis
Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών
για ΖΝΧ στις στέγες

Τοποθετήθηκαν ηλιακοί συλλέκτες επί των κεκλιμένων στεγών στα 5 κτίρια, και συνδέθηκαν
με το ήδη εγκατεστημένο δίκτυο σωληνώσεων στο λεβητοστάσιο του κάθε κτιρίου.

Αντικατάσταση λαμπτήρων στα
δωμάτια των φοιτητών
Εγκατάσταση διατάξεων ελέγχου
θέρμανσης δωματίων

Αντικαταστάθηκαν οι συμβατικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως σε όλα τα δωμάτια φοιτητών και
(3x75W ανά δωμάτιο) με συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού (3x15W) και στα 5 κτίρια
Η παρέμβαση αυτή εφαρμόστηκε πιλοτικά μόνο στο κτίριο Σ1. Ο εξοπλισμός περιγράφεται
αναλυτικότερα στην παρ.5.3

Σχήμα 2. Φάσεις επεμβάσεων στις φοιτητικές εστίες Κομοτηνής

Οι τελικές λύσεις δεν επιλέχθηκαν μόνο με βάση την επίτευξη των τεχνικών στόχων, αλλά,
και κατόπιν έρευνας μέσω ερωτηματολογίου και συνομιλιών με τους χρήστες/φοιτητές και
καταγραφή των σημαντικότερων για αυτούς προβλημάτων διαβίωσης στα κτίρια (μεγάλες
θερμικές απώλειες κατά τη χειμερινή περίοδο και η συχνή έλλειψη ζεστού νερού).
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα αποτελέσματα του υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων μετά την
εφαρμογή των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας συνοψίζονται στον Πίνακα6.
Πίνακας 6: Υπολογιζόμενη ενεργειακή απόδοση κτιρίων μετά τις ενεργειακές παρεμβάσεις
ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΣΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Θερμομόνωση
Αντικατάσταση Ηλιακοί
Θερμομόνωση
δαπέδων επί
λαμπτήρων συλλέκτες
2
όψεων (m )
(αριθμός)
(m2)
pilotis (m2)
Κτίριο Σ1
Κτίριο Σ2
Κτίριο Σ3
Κτίριο Σ4
Κτίριο Σ5

48
57
21
174
13

2.916
2.950
1.522
2.876
2.464

432
465
234
414
345

36
42
30
40
30

ΣΥΝΟΛΟ

313

12.728

1.890

178

ΜΕΤΑ την ενεργειακή αναβάθμιση
%
%
∆ωμάτια με Κατανάλωση
Εκπομπές
∆ιαφορά
εξοικοινόμηση
εξοικοινόμηση
διατάξεις πρωτογενούς Ενεργειακή
CO2
ενεργειακής
ενέργειας κατηγορία
εκπομπών
πρωτογενούς
ελέγχου
2
κατηγορίας
(kgCO
/m
)
2
2
ενέργειας
θέρμανσης (αρ.) (kWh/m )
CO2
144
-

403
464
490
453
492

Γ
Γ
Γ
Γ
Γ

129
150
159
139
158

43
34
36
39
36

+1
+2
+2
+2
+2

43
34
36
39
36

Με βάση τα αποτελέσματα, με τις υλοποιηθείσες παρεμβάσεις όλα τα κτίρια ικανοποιούν
τουλάχιστον έναν από τους δύο ενεργειακούς στόχους του έργου, ενώ 4 από τα 5 κτίρια
ικανοποιούν και τους δυο στόχους.

6.

ΜΕΤΡΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

6.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Παράλληλα με τις τεχνικές δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης, εγκαταστάθηκε μετρητικός
εξοπλισμός στα πιλοτικά κτίρια, για την παρακολούθηση ενεργειακών δεδομένων και
περιβαλλοντικών παραμέτρων κατά τη διάρκεια υλοποίησης αλλά και για την αποτίμηση της
αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων. Συγχρόνως, υλοποιήθηκαν δράσης ενημέρωσης
των χρηστών των κτιρίων, σε σχέση με ενδεικτικά αποτελέσματα των μετρήσεων, με στόχο
την ευαισθητοποίησή τους και μελλοντική βελτίωση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς.

6.2. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η μελέτη της υφιστάμενης κατάστασης ανέδειξε ότι δεν υπήρχε στα κτίρια των Φοιτητικών
Εστιών μηχανισμός μέτρησης ούτε της θερμικής ούτε της ηλεκτρικής κατανάλωσης ενέργειας
ανά κτίριο. Επιπλέον, οι φοιτητές δεν είχαν κάποια ενημέρωση σχετικά με την ενεργειακή
κατανάλωση στο κτίριο που διαμένουν, και δεν είχαν καμία συμμετοχή στο ενεργειακό
κόστος. Επίσης δεν είχαν κανενός είδους έλεγχο στη θέρμανση του δωματίου τους, καθώς
αυτή ελεγχόταν κεντρικά σε επίπεδο κτιρίου με χρονοδιακόπτη.

6.3. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ
Λαμβάνοντας υπ' όψιν την υφιστάμενη κατάσταση, αναπτύχθηκε σχέδιο δράσης για την
εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού, στα πλαίσια του συνολικού διαθέσιμου
προϋπολογισμού. Στόχος ήταν να υπάρχει πλέον πλήρης καταγραφή ανά κτίριο της
καταναλισκόμενης ενέργειας, έτσι ώστε να ενημερώνονται τόσο οι αρμόδιοι, θέτοντας
στόχους για μελλοντική μείωση της κατανάλωσης, όσο και οι ίδιοι οι φοιτητές, αποκτώντας
έτσι καλύτερη ενεργειακή συνείδηση. Επιπλέον στόχος ήταν ο εξοπλισμός να συμβάλλει
στην αποτίμηση των αποτελεσμάτων της ενεργειακής αναβάθμισης.
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Ο εξοπλισμός που τελικά τοποθετήθηκε περιγράφεται στον Πίνακα 7.
Πίνακας 7: Εγκατεστημένος μετρητικός - καταγραφικός εξοπλισμός
Μετρητικός - καταγραφικός εξοπλισμός
1 Θερμοστατικές βαλβίδες και ασύρματοι κατανεμητές στα καλοριφέρ δωματίων, ασύρματα καταγραφικά θερμικής ενέργειας ανά όροφο / πτέρυγα στο κτίριο Σ1
2 Ηλεκτρικοί ωρομετρητές στους καυστήρες, στο λεβητοστάσιο του κάθε κτιρίου
3 Θερμιδομετρητές παροχής κεντρικά στο σύστημα θέρμανσης κάθε κτιρίου
4 Θερμιδομετρητές παροχής ΖΝΧ από τους ηλιακούς συλλέκτες σε κάθε κτίριο
5 Μετρητής - καταγραφικό ηλεκτρικής ενέργειας στον κεντρικό πίνακα κάθε κτιρίου
6 Μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας δωματίων σε ενδεικτικά δωμάτια του Σ1
7 Καταγραφικά εσωτερικών θερμοκρασιών σε ενδεικτικά δωμάτια των 5 κτιρίων
8 Καταγραφικά εξωτερικών θερμοκρασιών
9 Σύστημα ασύρματης μεταφοράς και απεικόνισης ενεργειακών δεδομένων από το κάθε κτίριο σε κεντρική οθόνη απεικόνισης στη Φοιτητική Λέσχη.

6.4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Με βάση τα δεδομένα που λαμβάνονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της πιλοτικής εφαρμογής από
τον εγκατεστημένο μετρητικό εξοπλισμό, δημιουργήθηκαν για το καθένα από τα πέντε κτίρια:
προφίλ κατανάλωσης θερμικής ενέργειας, προφίλ κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
(επίπεδο κτιρίου και δωματίου), προφίλ θερμοκρασιών για ενδεικτικά δωμάτια.
Ενδεικτικά, στο Σχήμα 3 απεικονίζεται το προφίλ εσωτερικής θερμοκρασίας για ένα από τα
φοιτητικά δωμάτια, για τη χειμερινή περίοδο Οκτ.2013-Απρ.2014, σε συνδυασμό με την
εξωτερική θερμοκρασία. Παρατηρείται αύξηση της μέσης διαφοράς θερμοκρασίας (∆Τ)
μεταξύ του εσωτερικού του δωματίου και του εξωτερικού αέρα μετά την προσθήκη της
εξωτερικής θερμομόνωσης, και γενικά υψηλότερες εσωτερικές θερμοκρασίες ακόμη με
χαμηλότερες εξωτερικές. Αντίστοιχο προφίλ παρατηρείται και στα υπόλοιπα δωμάτια.
Σχήμα 3. Προφίλ θερμοκρασιών σε ενδεικτικό φοιτητικό δωμάτιο

7.

∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου πραγματοποιήθηκε εκστρατεία επικοινωνίας διάδοσης των δράσεων και αποτελεσμάτων. Υλοποιήθηκαν μια σειρά από δράσεις
ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης και ενεργού συμμετοχής των φοιτητών και δράσεις με
στόχο τους επαγγελματίες του κτιριακού τομέα και το ευρύτερο κοινό. Περισσότερες
πληροφορίες για τις δράσεις επικοινωνίας περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα του έργου ELIHMED[3] καθώς και στην ιστοσελίδα Facebook που δημιουργήθηκε για το ελληνικό έργο[4].
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ

Μεταξύ άλλων, στόχος του έργου ήταν η κινητοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την
υλοποίηση πρόσθετων δράσεων, μεγιστοποιώντας έτσι τα θετικά αποτελέσματα των
έργων[3]. Επετεύχθη συμφωνία χορηγίας με εταιρεία του ιδιωτικού τομέα, η οποία
παραχώρησε εξοπλισμό επιδεικτικού χαρακτήρα και αναβάθμισης του περιβάλλοντος χώρου
(πιλοτικό Φ/Β σύστημα, αυτόνομο Φ/Β φωτιστικό στύλο, μεταλλικοί κάδοι,
παγκάκια).Επιπλέον, ο ∆ήμος Κομοτηνής εγκατέστησε κάδους ανακύκλωσης στον εξωτερικό
χώρο των εστιών και παρείχε ενημέρωση στους φοιτητές για τα οφέλη και τους τρόπους
ανακύκλωσης.
Ο Πίνακας 8 συνοψίζει το κόστος υλοποίησης του ελληνικού πιλοτικού έργου:
Πίνακας 8: Κόστος υλοποίησης ελληνικού πιλοτικού έργου
Κόστος υλοποίησης πιλοτικού έργου (€ )
Κόστος ενεργειακών παρεμβάσεων
Κόστος μετρητικού εξοπλισμού
Κόστος καμπάνιας ενημέρωσης (*)
Κόστος πρόσθετων δράσεων

606.967
39.505
168.694
Χορηγίες ιδιωτ.εταιρείας και ∆ήμου Κομοτηνής

ΣΥΝΟΛΟ

815.166

Χρηματοδότηση από ΕΤΠΑ (75%)
Χρηματοδότηση από εθνικούς
πόρους (25%)

611.375
203.792

(*) Η καμπάνια ενημέρωσης συνεχίζεται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος το ∆εκ.2014.

9.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΟΦΕΛΗ

Η ενεργειακή αναβάθμιση που υλοποιήθηκε στις Φοιτητικές Εστίες της Κομοτηνής ήταν έργο
μεγάλης κλίμακας και σημασίας, με πολλαπλά οφέλη τόσο για το ∆.Π.Θ. ως και τους τελικούς
χρήστες των κτιρίων. Τα οφέλη είναι όχι μόνο οικονομικά και περιβαλλοντικά, αλλά κυρίως
κοινωνικά, βελτιώνοντας τις συνθήκες διαβίωσης των φοιτητών αλλά και ευαισθητοποιώντας
και αυτούς αλλά και το ευρύ κοινό σε θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος.
Κατά την υλοποίηση παρουσιάστηκαν ορισμένες τεχνικές δυσκολίες όπως καθυστέρηση των
εργασιών εξωτερικής θερμομόνωσης στη διάρκεια κάποιων πολύ κρύων ημερών του
χειμώνα. Επίσης, λόγω καθυστερήσεων στην έναρξη και ολοκλήρωση των εργασιών, δεν
υπήρξε επαρκές χρονικό διάστημα (ολοκληρωμένη περίοδος θέρμανσης) έως τώρα, για την
ασφαλέστερη αποτίμηση των αποτελεσμάτων από τις δράσεις που υλοποιήθηκαν. Παρόλα
αυτά η έως τώρα αξιολόγηση δείχνει ότι τα αποτελέσματα υπήρξαν θετικά.
Μέσω του πιλοτικού έργου υπολογίζεται ότι επετεύχθησαν τα εξής:
 Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, με μείωση της κατανάλωσης
πρωτογενούς ενέργειας κατά ~35-40% και άνοδο 1-2 ενεργειακών κατηγοριών
 Βελτίωση της θερμικής άνεσης των φοιτητών κατά τη χειμερινή περίοδο
 Αναμενόμενη συνολική μείωση του λειτουργικού κόστους κατά ~35%
 Μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά ~35-40%
 Ευαισθητοποίηση και ενεργό εμπλοκή των φοιτητών, με στόχο την μελλοντική
βελτίωση της ενεργειακής τους συμπεριφοράς
 Ενημέρωση - ευαισθητοποίηση τόσο των ίδιων των χρηστών, όσο και εκπροσώπων
του κτιριακού τομέα και του ευρύτερου κοινού σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και
προστασίας του περιβάλλοντος
 Ευαισθητοποίηση των εμπλεκόμενων φορέων (δημοτικές, περιφερειακές αρχές κλπ.)
για τα οφέλη από τέτοιου είδους έργα, με στόχο την μελλοντική υλοποίηση περαιτέρω
αντίστοιχων έργων και την κατάρτιση - υλοποίηση σχεδίων δράσης για την
ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών, ειδικά κατοικιών χαμηλού εισοδήματος
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ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΛΙΚΩΝ
ΕΠΙΣΤΡΩΣΗΣ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ
Π. Κοσμόπουλος1*, Α. Μουμτζάκης1, Δ. Γρηγοριάδης1
1

Πολυτεχνική Σχολή, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Εργαστήριο
Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών,
Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Ξάνθη
E-mail: pkosmos@env.duth.gr

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η παρούσα έρευνα αναφέρεται στην πειραματική διερεύνηση βάσει επί τόπου μετρήσεων
της θερμικής συμπεριφοράς υλικών επίστρωσης εξωτερικών υπαίθριων χώρων καθώς και
στη διερεύνηση των συνθηκών άνεσης σε σχέση με τα υλικά. Οι μεταβλητές που
εξετάστηκαν στο πεδίο στην επιφάνεια κάθε υλικού επίστρωσης είναι η ένταση της ολική
ηλιακής ακτινοβολίας, η θερμοκρασία, η ταχύτατα ανέμου, καθώς και η σχετική υγρασία. Στη
συνέχεια μετρήθηκαν η θερμοκρασία του αέρα καθώς και οι παραπάνω μεταβλητές σε ύψος
10 cm, 30 cm, 110 cm και 150 cm. Βάση των προαναφερόμενων πειραματικών μετρήσεων
υπολογίσθηκαν οι δείκτες PMV, PET και SET για το εκάστοτε υλικό. Το ύψος μετρήσεων
συνθηκών άνεσης είναι σύμφωνα με τις παραδοχές του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και
Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών, και το σύνολο της παρούσας πειραματικής
διερεύνησης αποσκοπεί σε διαπιστώσεις οι οποίες αφορούν τόσο τη θερμική συμπεριφορά
υλικών όσο και την επίδραση τους στις συνθήκες άνεσης. Τα συμπεράσματα αποβλέπουν
στη βελτίωση της ενεργειακής και βιοκλιματικής διαμόρφωσης και κατ’ επέκταση στην
ανάπλαση αστικών, ανοικτών υπαίθριων χώρων σύμφωνα με τις αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού.
Λέξεις Κλειδιά: Θερμική άνεση, δομικά υλικά υπαίθριων χώρων, θερμικοί δείκτες
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1.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η συμπεριφορά των δομικών υλικών στις κατασκευές αποτελεί σημαντικό αντικείμενο
μελέτης σύμφωνα με τις βιοκλιματικές αρχές [1]. Η θερμική άνεση και η ενεργειακή απόδοση
του δομημένου χώρου καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό από την αλληλεπίδραση των υλικών
και την κλιματολογία του περιβάλλοντα χώρου και ειδικά από τα φαινόμενα μεταφοράς στην
ατμόσφαιρα [2]. Η μελέτη και αναλυτική προσέγγιση της συμπεριφοράς των υλικών δόμησης
αποτελούν σημαντικό ρυθμιστικό παράγοντα περιβαλλοντικής ισορροπίας αφού δύναται να
επηρεάσουν θετικά η αρνητικά τους συντελεστές διαμόρφωσης του μικροκλίματος της
περιοχής [3]. Το αποτέλεσμα ορθής επιλογής υλικών κατάλληλα για χρήση και σε συμφωνία
με τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής μελετάται σε βάθος για τη διεξαγωγή
συμπερασμάτων. Σύμφωνα με τους Santamouris κ.α. [4] έχει παρατηρηθεί ότι η χρήση των
κατάλληλων για την κάθε περιοχή δομικών υλικών συνεισφέρει σημαντικά στην προσπάθεια
εξομάλυνσης του φαινομένου της αστικής νησίδας. Πιο συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η χρήση
κατάλληλων υλικών επιφέρει μείωση της μέγιστης θερμοκρασίας του περιβάλλοντα χώρου
κατά τη διάρκεια μιας τυπικής καλοκαιρινής μέρας κατά 1˚C ενώ η μείωση της ολικής
θερμοκρασίας πάνω από την επιφάνεια των ψυχρών υλικών αγγίζει τους 12˚C.
Σκοπός της πειραματικής μελέτης είναι η διερεύνηση της θερμικής συμπεριφοράς των υλικών
που εξετάζονται, καθώς επίσης και η αλληλεπίδραση τους με το περιβάλλοντα χώρο και τις
συνθήκες άνεσης.

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα υλικά που μετρήθηκαν στο πεδίο και αποτέλεσαν το κορμό
της πειραματικής διάταξης, τα όργανα που χρησιμοποιήθηκαν για τη μέτρηση των
θερμοκρασιών, της ταχύτητας του ανέμου, της ηλιακής ακτινοβολίας και της υγρασίας, καθώς
και το πρωτόκολλο του πειράματος.
Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 4 Αυγούστου 2014. Τα δεδομένα παρουσιάζονται σε
εικοσιτετράωρη βάση μέσα από μια σειρά μετρήσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της
καλοκαιρινής περιόδου, καθότι η επικρατούσα θερμοκρασία, ηλιοφάνεια και υγρασία ήταν
αντιπροσωπευτικά μιας μέσης μετεωρολογικά θερινής ημέρας με έντονα χαρακτηριστικά
θερινής συμπεριφοράς [4].Τα πειράματα διεξήχθησαν στην πόλη της Ξάνθης η οποία και
ανήκει στην Γ’ κλιματική ζώνη. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκαν στην πανεπιστημιούπολη
της Πολυτεχνικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης που εδρεύει στα
Κιμμέρια Ξάνθης και βρίσκεται2 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της πόλης (Γ.Π. 41008'47.00" B.
και Γ.Μ. 24055' 05.86" Α.), σε υψόμετρο 70 μέτρων από την στάθμη της θάλασσας. Η
πειραματική διάταξη τοποθετήθηκε έξω από το Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και
Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών του Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος
πλησίον του
οικίσκου ZED-KIM (ZeroEnergyDemand–Kimeria).
Οι μετρήσεις
πραγματοποιήθηκαν σε ωριαία εικοσιτετράωρη χρονοσειρά προκειμένου να γίνει αντιληπτή η
διαδικασία ανάπτυξης της θερμοκρασίας και η ροή θερμότητας που πραγματοποιείται στα
υλικά, καθώς και να υπολογιστούν οι συντελεστές άνεσης καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.
Στην εικόνα1 παρουσιάζονται τα πέντε δομικά υλικά που μελετήθηκαν καθώς και το χώμα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι και τα 5 υλικά ήταν επιφάνειας 1 m2. Αναλυτικά, στην εικόνα 1 (α)
εμφανίζονται διάτρητοι κυβόλιθοι με φυτεμένο γρασίδι στις διατομές του, διαστάσεων 10 Χ 10
cm, ενώ στην εικόνα 1 (β) διάτρητοι κυβόλιθοι χωρίς γρασίδι στις διατομές του, διαστάσεων
20 Χ 20 cm. Στη συνέχεια εμφανίζονται δάπεδα εξωτερικού χώρου, εικόνα 1 (γ) ξύλινο
(πεύκο), ενώ στην Εικόνα 1 (δ) ανακυκλώσιμο πολυμερές συνθετικό υλικό αποτελούμενο
από πολυμερή υλικά υψηλής πυκνότητας. Τέλος παρουσιάζεται η επιφάνια μαρμάρου καθώς
και χώματος (έδαφος) καθαρό δίχως φύτευση.
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Εικόνα 1: Τα πέντε δομικά υλικά που μελετήθηκαν καθώς και το χώμα.

Για την μέτρηση των υλικών χρησιμοποιήθηκαν φορητοί αισθητήρες του
Εργαστηρίου Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και
Οικισμών. Τα όργανα με τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις είναι :
πυρανόμετρο, θερμόμετρο επαφής, μετρητής θερμοκρασίας αέρα, μετρητής
υγρασίας, μετρητής ταχύτητας του ανέμου καθώς και όργανα καταγραφής
εμποδίων περιμετρικά των υλικών μελέτης. Η θερμοκρασία περιβάλλοντος η
υγρασία και η ταχύτητα ανέμου της περιοχής καταγράφηκαν
από το
μετεωρολογικό σταθμό [ευχαριστίες].
Η καταγραφή των περιμετρικών εμποδίων από τα υλικά πραγματοποιήθηκε με
τη χρήση ειδικών οργάνων (solaranalysis , solarpath), με σκοπό τη δημιουργία
αναλυτικής μάσκας ηλιασμού και σκίασης για την εξέταση του ποσοστού
ηλιασμού με στόχο την απρόσκοπτη τοποθέτηση των υλικών στο χώρο. Το
ποσοστό έκθεσης στον ήλιο κατά τη διάρκεια του πειράματος που υλοποιήθηκε
στις 4 - 8 - 2014 έως τα ξημερώματα στις 5 - 8 - 2014 άγγιζε το 99,6 % εικόνα 2.
Οι επιτόπιες μετρήσεις που αφορούν τα δομικά υλικά και το χώμα
πραγματοποιήθηκαν ως εξής. Πάνω από το κάθε υλικό και στο κέντρο της
επιφάνειας του καταγραφόταν η ένταση της ολική ηλιακής ακτινοβολίας, η
θερμοκρασία του υλικού, η ταχύτατα ανέμου, καθώς και η υγρασία. Στην
συνέχεια η θερμοκρασία του αέρα και οι παραπάνω μεταβλητές εξετάστηκαν σε
ύψος 0cm, 10 cm, 30 cm, 110 cmκαι 150cm. Αντίστοιχες μετρήσεις
πραγματοποιήθηκαν για την επιφάνια του χώματος δίχως φύτευση.

Εικόνα 2: Μάσκα ηλιασμού των υλικών του πειράματος.
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σε αυτό το κεφάλαιο παρουσιάζονται αναλυτικά τα αποτελέσματα της έρευνας σε δύο
βασικές ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναλύονται τα αποτελέσματα που έδειξαν οι επιτόπιες
μετρήσεις στο πεδίο και στη δεύτερη οι εκτιμήσεις των συνθηκών άνεσηςτων δομικών υλικών
της πειραματικής διάταξης.

3.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΒΑΣΕΙ
ΤΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ
Στο Γράφημα 1, που ακολουθεί παρουσιάζεται η θερμοκρασία περιβάλλοντος σε συνάρτηση
με την επιφανειακή θερμοκρασία των πέντε υλικών και της επιφάνειας του εδάφους που
μετρήθηκαν, καθώς και η ένταση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας, κατά τη διάρκεια ενός
εικοσιτετραώρου.

Γράφημα 1: Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την επιφανειακή θερμοκρασία και
την ένταση της ολικής ηλιακής ακτινοβολίας.
Όπως παρατηρείται, η αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας, η οποία και εμφανίζει το μέγιστο
την ημέρα των μετρήσεων στις 12:45μ.μ. το μεσημέρι στα996,1 W/m2, είναι παράλληλη με
την αύξηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Τα υλικά αναπτύσσουν θερμοκρασία στη
μάζα τους με αυτά που έχουν μεγάλη πυκνότητα και σκούρο χρώμα (χώμα, σύνθετο
πολυμερές υλικό, διάτρητοι κύβοι με γρασίδι και διάτρητοι κύβοι χωρίς γρασίδι), να
παρουσιάζουν μια χρονική υστέρηση με αποτέλεσμα να εμφανίζουν τοpeak της επιφανειακής
θερμοκρασίας τους μερικές ώρες μετά το peak της ηλιακής ακτινοβολίας. Όπως
παρουσιάζεται η μέγιστη θερμοκρασία των υλικών, του συνθετικού πολυμερούς και του
χώματος, εμφανίζεται μεταξύ 14:45μ.μ. και 15:45μ.μ., με τιμές 49,8 ˚C και 49,3˚C αντίστοιχα,
όπου τα σώματα έχουν συσσωρεύσει τη θερμότητα που απορρόφησαν μέσω της
ακτινοβολίας του ηλίου και την επανεκπέμπουν στον περιβάλλοντα χώρο. Υλικά με
μικρότερη θερμοχωρητικότητα ή ανοιχτό χρώμα (ξύλο, λευκό μάρμαρο), παρουσιάζουν το
peakτης επιφανειακής τους θερμοκρασίας παράλληλα ή σχεδόν παράλληλα με την ένταση
της ηλιακής ακτινοβολίας. Η μέγιστη θερμοκρασία των υλικών, του ξύλου και του μαρμάρου,
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εμφανίζεται μεταξύ 12:45μ.μ. και 13:45μ.μ., με τιμές 43,3˚Cκαι 41,8˚C αντίστοιχα. Οι
διάτρητοι κύβοι με γρασίδι και οι διάτρητοι κύβοι χωρίς γρασίδι, παρουσιάζουν τη μέγιστη
θερμοκρασία στην επιφάνειά τους στις14:45μ.μ., με τιμές 46,4 ˚Cκαι 42,4˚Cαντίστοιχα. Κατά
τη μείωση της ηλιακής ακτινοβολίας παρατηρείται πτώση στη θερμοκρασίας περιβάλλοντος
και κατ’ επέκταση αποφόρτιση των υλικών. Στις 10:45μ.μ. και ενώ έχει προηγηθεί η δύση του
ήλιου (20:28 μ.μ.) η θερμοκρασία ελαττώνεται για να φτάσει στις 2:45 π.μ. στα χαμηλότερα
αριθμητικά επίπεδα (23,56˚C). Στις 21:00μ.μ., όπου είναι και η στιγμή που τα υλικά έχουν
υποστεί μια σημαντική αποφόρτιση από τη θερμότητα που απορρόφησαν κατά τη διάρκεια
της ημέρας, και μέχρι και την ανατολή του ηλίου, παρατηρείται ότι όλα τα υλικά μαζί και το
χώμα καταγράφουν θερμοκρασίες παρόμοιες με αυτή του περιβάλλοντος.
Όσον αφορά τις επιφάνειες που μετρήθηκαν φαίνεται ότι το συνθετικό πολυμερές και εν
συνεχεία το χώμα, είναι τα δύο που ανέπτυξαν τις πιο υψηλές θερμοκρασίες. Ακολουθούν οι
διάτρητοι φυτεμένοι κυβόλιθοι με ανοίγματα 10 Χ10 cm το ξύλο, οι διάτρητοι κυβόλιθοι χωρίς
γρασίδι με ανοίγματα διαστάσεων 20 Χ 20 cm και τέλος το μάρμαρο. Παρά το γεγονός ότι το
συνθετικό πολυμερές υλικό καταγραφεί την υψηλότερη ανάπτυξη θερμοκρασίας, τις βραδινές
ώρες διαθέτει τις χαμηλότερες τιμές με θερμοκρασία υλικού 23˚Cχαμηλότερη κατά 1-3˚Cαπό
αυτές του περιβάλλοντος και του εδάφους όπου βρίσκεται σε επαφή. Ακολουθούν το ξύλο με
τιμή 23,9˚C,οι διάτρητοι κύβοι με γρασίδι 24,4 ˚C, το μάρμαρο με τιμή 24,7˚C, οι διάτρητοι
κύβοι με τιμή 24,7˚C, και το χώμα με τιμή 25,1˚C.
Στο Γράφημα 2, που ακολουθεί παρουσιάζεται η σχετική υγρασία περιβάλλοντος σε σχέση
με την επιφανειακή θερμοκρασία των πέντε υλικών και της επιφάνειας του εδάφους που
μετρήθηκαν κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου.

Γράφημα 2: Σχετική υγρασία περιβάλλοντος σε συνάρτηση με την επιφανειακή θερμοκρασία
των υλικών.
Όπως παρατηρείται η αύξηση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια της ημέρας
έχει άμεση σχέση με τη μείωση της σχετικής υγρασίας. Αντίστοιχα η μείωση της
θερμοκρασίας και η έλλειψη της ηλιοφάνειας τις βράδυνες ώρες επιφέρει την αύξηση της.
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Στο Γράφημα 3, εμφανίζεται η ταχύτητα του ανέμου στο χώρο του πεδίου σε συνάρτηση με
την επιφανειακή θερμοκρασία των πέντε υλικών που μετρήθηκαν και της επιφάνειας του
εδάφους. Παρατηρείται ότι από τις 15:00 μ.μ. μέχρι και τις 16:00 μ.μ. η μείωση της ταχύτητας
του ανέμου συνάδει με την ανάπτυξη των μέγιστων θερμοκρασιών που παρουσιάζουν πολλά
εκ των υλικών που μετρήθηκαν. Επίσης τις βραδινές ώρες παρατηρείται αύξηση της
ταχύτητας του ανέμου με αποτέλεσμα τη ψύξη της μάζας του κάθε στοιχείου και κατ’
επέκταση τη μείωση της επιφανειακής τους θερμοκρασίας σε σχέση με τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος της περιοχής.

Γράφημα 3: Ταχύτητα ανέμου στο πεδίο σε συνάρτηση με την επιφανειακή θερμοκρασία των
υλικών.

3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΝΕΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙ ΤΗΣ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ
Τα υλικά δόμησης που εξετάστηκαν αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον μέσω της ενέργειας
που προσλαμβάνουν και επανεκπέμπουν ανάλογα με τις θερμοφυσικές ιδιότητες που έχουν
και σύμφωνα με τη δομή και διάταξη των μορίων τους. Η συμπεριφορά τους επιδρά και
επηρεάζει τους θερμορυθμιστικούς παράγοντες των ανθρώπων και κατ’ επέκταση τη θερμική
τους άνεση. Η μελέτη απόκρισης του κάθε υλικού και η διαμόρφωση του μικροκλίματος
εξετάστηκε για να διαπιστωθούν οι δυσάρεστες συνθήκες που μπορεί να βρεθεί κάποιος
όταν δημιουργείται θερμοκρασιακή διαφορά στη περιοχή του κεφαλιού
(1,1 m από το έδαφος) και των αστραγάλων (0,1 m από το έδαφος).
Είναι δεδομένο ότι λόγω του φυσικού φαινομένου θα υπάρχει άνοδος του
θερμού αέρα και ανομοιόμορφη κατανομή όμως ο ανθρώπινος
οργανισμός είναι αρκετά ευαίσθητος και όχι τόσο ανεκτικός ακόμα και σε
μικρές διακυμάνσεις. Πολλές μελέτες και πειράματα έχουν διεξαχθεί
μεταβάλλοντας τη θερμική ανομοιομορφία στο ύψος της κεφαλής και των
αστραγάλων επηρεάζοντας με αυτό το τρόπο τη θερμική ουδετερότητα
του ανθρώπινου οργανισμού [5].
Εικόνα 3: Φιγούρα καθιστού ανθρώπου.
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Το ζητούμενο της ανάλυσης των θερμοκρασιών είναι ο δείκτης θερμικής δυσαρέσκειας
(percentdissatisfied), ο οποίος και διαμορφώνεται σε συνάρτηση με τη θερμοκρασιακή
συμπεριφορά που παρουσιάζουν τα υλικά σύμφωνα με τη σχέση :

(1)
Όπου Δta,v = κατακόρυφη διαφορά θερμοκρασίας αέρα (μόνο για τιμές μικρότερες από 8˚C).
Στο γράφημα 4 παρουσιάζεται το ποσοστό δυσαρεστημένων ατόμων σε καθιστή στάση
(π.χ. παγκάκι) σύμφωνα με τη θερμοκρασιακή ανομοιομορφία που αναπτύσσεται σε κάθε
υλικό σε πραγματικές συνθήκες μέτρησης μεταξύ της κεφαλής (1,1 mαπό το υλικό) και των
αστραγάλων (0,1 mαπό το υλικό).

Γράφημα 4: Ποσοστό καθισμένων ατόμων που εκφράζουν δυσαρέσκεια σε σχέση με τη
θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ κεφαλιού και αστραγάλων για κάθε υλικό.
Διαπιστώνεται πως το συνθετικό πολυμερές υλικό έχει το μεγαλύτερο δείκτη δυσαρέσκειας
12,92%, διότι η επιφάνεια του αναπτύσσει υψηλές θερμοκρασίες και αντίστοιχα έντονη
θερμική ανομοιομορφία. Ακολουθούν το χώμα με μια μικρή χρονική υστέρηση σε σχέση με
την ηλιακή μεσουράνηση λόγω μεγάλης θερμοχωρητικότητας με τιμή 8,82%,
στη συνέχεια οι διάτρητοι κύβοι, ένα υλικό επίσης με μεγάλη πυκνότητα με
τιμή 5,47% και μετά ακολουθούν το μάρμαρο με τιμή 1,87% , οι διάτρητοι με
γρασίδι 0,95% και το ξύλο με 0,74%.
Στο επόμενο στάδιο μελέτης διερευνήθηκαν οι δείκτες θερμικής άνεσης PMV
– PET – SET, ενός άνδρα 35 ετών με βάρος 75kgκαι ύψος 1,75m, σε όρθια
στάση εικόνα 4, εκτελώντας ήρεμο βάδην 0,9m/sec (115w/m2) πάνω στα
υλικά εξέτασης με τη βοήθεια του προγράμματος RayMan [6].
Εικόνα 4: Φιγούρα όρθιου ανθρώπου.
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Πίνακας 1: Επεξήγηση δεικτών θερμικής άνεσης.
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PMV, o παραπάνω δείκτης αποτελεί τη μέση ψήφο ενός συνόλου ανθρώπων που
εκφράζουν την αντίδραση τους για τη θερμική αίσθηση κάτω από διαφορετικές συνθήκες
περιβάλλοντος, σε μια κλίμακα που κυμαίνεται από το -3 μέχρι το +3. Όταν, λοιπόν ο δείκτης
ΡΜV=0, θεωρείται ότι παρέχονται οι βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης. Μια θετική τιμή
σημαίνει ότι η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από την ιδανική τιμή, ενώ μια αρνητική τιμή,
αντίστοιχα ότι η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη. Τιμές μεταξύ του -0.5 και του +0.5
θεωρούνται γενικά αποδεκτές [7].
PET, ορίζεται ως η θερμοκρασία του αέρα στην οποία το ανθρώπινο ενεργειακό ισοζύγιο με
θεωρούμενες τις συνθήκες εσωτερικού χώρου εξισορροπεί με τον ίδιο ρυθμό θερμοκρασίας
του δέρματος και του ιδρώτα υπολογιζόμενο για τις πραγματικές εξωτερικές συνθήκες [6].
O SET παρέχει μια λογική βάση για τη μέτρηση της ισοδυναμίας οποιουδήποτε συνδυασμού
περιβαλλοντικών παραγόντων, ειδών ένδυσης και μεταβολικού ρυθμού. Όταν ο SET=25,
θεωρείται ότι παρέχονται οι βέλτιστες συνθήκες θερμικής άνεσης [7].
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Γράφημα 5: Δείκτης θερμικής άνεσης (PMV) στο πεδίο, σε συνάρτηση με την επιφανειακή
θερμοκρασία των υλικών.

Γράφημα 6: Δείκτης θερμικής άνεσης (PET) στο πεδίο, σε συνάρτηση με την επιφανειακή
θερμοκρασία των υλικών.

Γράφημα 7: Δείκτης θερμικής άνεσης (SET) στο πεδίο, σε συνάρτηση με την επιφανειακή
θερμοκρασία των υλικών.
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Στα γραφήματα 5,6,7, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα των δεικτών θερμικής άνεσης σε
συνάρτηση με τη θερμική συμπεριφορά των υλικών κατά τη διάρκεια του εικοσιτετραώρου
θερινής μέρας. Το αποτέλεσμα που παρουσιάζουν οι δείκτες είναι μια γενική δυσφορία στο
σύνολο των υλικών με πρώτη θέση να καταλαμβάνει το έδαφος (χώμα) με τιμή που αγγίζει
PMV = 8, PET=61,6 και SET =52,6, στις 12:45μ.μ. Στη συνέχεια ακολουθεί το πολυμερές
υλικό με τιμές PMV = 7,4, PET =57,3και SET =48,5, στις 12:45μ.μ.,επόμενο υλικό με έντονα
χαρακτηριστικά θερμικής δυσφορίας είναι το μάρμαρο με τιμές PMV = 6,5, PET =53,9και
SET =44,9, στις 12:45μ.μ., ακολουθεί το ξύλο με τιμές PMV = 6,4, PET =52,8καιSET =43,8,
μεταξύ 13:45μ.μ. -14:45μ.μ.,οι διάτρητοι κύβοι με τιμές PMV = 6,5, PET =53,5και SET =43,9,
στις 13:45μ.μ., και οι διάτρητοι κύβοι με γρασίδι με τιμέςPMV =6,4,PET = 53,3, SET = 44,3
στις 13:45μ.μ.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Εξετάζοντας το σύνολο των μετρήσεων παρατηρείται πως κατά τη διάρκεια της θερινής
περιόδου τα υλικά δέχονται ένα σημαντικό ποσό ενέργειας με αποτέλεσμα τη σημαντική
πτώση των δεικτών θερμικής άνεσης. Η επέμβαση - αναβάθμιση στον εξωτερικό χώρο
κρίνεται αποτελεσματική μόνο εάν έχει γίνει σωστή επιλογή υλικών στα πλαίσια της
εφαρμογής των οικολογικών και βιοκλιματικών αρχών με στόχο την ευρύτερη αναβάθμιση
στη ποιότητα ζωής των πολιτών. Σκοπός της μελέτης που διεξήχθη είναι η ουσιαστική
προσέγγιση της θερμικής συμπεριφοράς των υλικών σε πραγματικό χρόνο και πεδίο
δράσης. Αναλύοντας τα δεδομένα μετρήσεων διαπιστώνεται πως τα υλικά με σκούρο χρώμα
μεγάλη πυκνότητα και έντονη ηλιακή απορροφητικότητα όπως το χώμα και το συνθετικό
πολυμερές αναπτύσσουν έντονες επιφανειακές θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια του
μεσημεριού (12:00μ.μ. – 16:00μ.μ.). Τα συγκεκριμένα υλικά δημιουργούν μεγάλα ποσοστά
δυσαρέσκειας σε καθιστή θέση με τους διάτρητους κύβους να ακολουθούν. Επίσης έντονα
ανεβασμένοι είναι οι δείκτες θερμικής άνεσης στο επίπεδο εξέτασης χαλαρής δραστηριότητας
(περπάτημα). Σε αντίθεση, τα υλικά με ανοιχτά χρώματα, όπως το μάρμαρο και οι δύο
επιφάνειες με ανοιχτό γκρι διάτρητου σκυροδέματος, καθώς και το ξύλο με μικρότερη
πυκνότητα αναπτύσσουν λιγότερο έντονες επιφανειακές θερμοκρασίες και πιο
ικανοποιητικούς δείκτες άνεσης, με τους διάτρητους κύβους με γρασίδι να κερδίζουν το
καλύτερο μέσο όρο δεικτών άνεσης σε όρθια και καθιστή στάση. Αξίζει να σημειωθεί πως το
ξύλο έχει το χαμηλότερο ποσοστό δυσαρέσκειας σε καθιστή στάση, ενώ το μάρμαρο κάνει
ένα άλμα σε ποσοστό δυσαρέσκειας και θερμοκρασιών στο διάστημα που o ήλιος βρίσκεται
σε μεσουράνηση. Ιδιαίτερα αξίζει να αναφερθεί ότι η διεθνής βιβλιογραφία χαρακτηρίζει ως
«ψυχρά υλικά» μία μεγάλη κατηγορία υλικών από π.χ. το λευκό λειασμένο μάρμαρο ως τους
διάτρητους κυβόλιθους, με πλήρωση από χώμα και γρασίδι. Όπως όμως διαπιστώνεται από
τις μετρήσεις, υπάρχει μεγάλη διαφορά στις συνθήκες άνεσης επάνω από αυτά τα υλικά, στα
ύψη όπου ο άνθρωπος αισθάνεται αυτές τις συνθήκες. Κατά συνέπεια θεωρούμε αναγκαίο το
να διερευνηθούν και να μετρηθούν περισσότερα υλικά, σε πραγματικές εφαρμογές (σε ήδη
υπάρχουσες διαμορφώσεις), και φυσικά για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα, ώστε να
υπάρξουν ασφαλή πειραματικά δεδομένα και συμπεράσματα.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
Τα κλιματικά δεδομένα στη περιοχή μελέτης, (Γ.Π.410 08'47.00" B.&Γ.Μ. 250 55' 05.86" Α.),
από 1/8/2014 έως 10/8/2014 παραχωρήθηκαν από τους Κ. Κουρτίδη/Ν. Καστέλη.
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ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΥΔΡΑΤΜΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ
ΜΕΓΙΣΤΩΝ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Κ.ΕΝ.Α.Κ.
Δ. Αραβαντινός*, Θ. Θεοδοσίου, Χρ. Καλογήρου
Εργαστήριο Οικοδοµικής και Φυσικής των Κτιρίων,
Τµήµα Πολιτικών Μηχανικών,Α.Π.Θ.,
541 24 Θεσσαλονίκη
Ηλεκτρον. διεύθυνση: demetre@civil.auth.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η επιφανειακή συµπύκνωση των υδρατµών στις εσωτερικές επιφάνειες των δοµικών
στοιχείων είναι ένα φαινόµενο υγρασίας των εσωτερικών χώρων, που εξαρτάται από τη
θερµοκρασία και τη σχετική υγρασία του αέρα και από τη θερµοµονωτική προστασία των
κατασκευών. Ανεπαρκής θερµοµονωτική προστασία ή υψηλή σχετική υγρασία στους
εσωτερικούς χώρους ενισχύει τον κίνδυνο επιφανειακής συµπύκνωσης. Οι απαιτήσεις που
θέτει ο νέος κανονισµός θερµικής προστασίας των κατασκευών, ο Κ.Εν.Α.Κ., περιορίζει τις
ροές θερµότητας προς το εξωτερικό περιβάλλον και συµβάλλει στη διατήρηση υψηλών τιµών
επιφανειακών θερµοκρασιών των δοµικών στοιχείων, περιορίζει όµως και τις εναλλαγές αέρα
ανά ώρα, καθώς τα σύγχρονα κουφώµατα έχουν υψηλό βαθµό στεγανότητας και
αποτρέπουν την αποµάκρυνση των υδρατµών του αέρα του εσωτερικού χώρου.
Στην εργασία εξετάζεται το φαινόµενο της επιφανειακής συµπύκνωσης των υδρατµών του
εσωτερικού χώρου βάσει των µέγιστων επιτρεπτών τιµών του συντελεστή θερµοπερατότητας
που δέχεται ο Κ.Εν.Α.Κ. για τα επί µέρους δοµικά στοιχεία των κτιριακών κατασκευών και
ορίζονται τα όρια θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας, εντός των οποίων αποφεύγεται η
εκδήλωση του φαινοµένου.
Τα αποτελέσµατα οργανώνονται σε τυποποιηµένη µορφή πίνακα, που βοηθάει το χρήστη να
ορίσει τις εσωτερικές συνθήκες θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας του αέρα βάσει της
επικρατούσας θερµοκρασίας στον εξωτερικό χώρο.
Λέξεις κλειδιά: Κ.Εν.Α.Κ., συµπύκνωση υδρατµών, δρόσος, επιφανειακή θερµοκρασία.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η συµπύκνωση των υδρατµών της ατµόσφαιρας επάνω στις εσωτερικές επιφάνειες των
κατασκευών δεν αποτελεί σπάνιο φαινόµενο, τόσο σε υφιστάµενες, όσο και σε νεόδµητες
κατασκευές. Οφείλεται στην αδυναµία του αέρα να συγκρατήσει µεγαλύτερη από µια
ορισµένη ποσότητα υδρατµών στη µονάδα του όγκου του σε µια συγκεκριµένη θερµοκρασία
και στην εναπόθεσή τους υπό µορφή σταγονιδίων στην επιφάνεια των δοµικών στοιχείων.
Είναι γνωστό ότι η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί υδρατµούς εξαρτάται κατά κύριο λόγο
από τη θερµοκρασία. Όσο υψηλότερη είναι η θερµοκρασία του αέρα, τόσο µεγαλύτερη
ποσότητα υδρατµών µπορεί να συγκρατήσει. Όταν, όµως, η εµπεριεχόµενη ποσότητα
υδρατµών φθάσει στη µέγιστη δυνατή να συγκρατηθεί, τότε ο αέρας φθάνει σε κατάσταση
κορεσµού και τυχόν πρόσθετη ποσότητα µεταπίπτει από την αέρια στην υγρή φάση, δηλαδή
η περίσσεια υδρατµών µετατρέπεται σε σταγονίδια και επικάθεται στις επιφάνειες των
δοµικών στοιχείων. Το φαινόµενο είναι γνωστό και ως φαινόµενο της δρόσου.
Η εµπεριεχόµενη ποσότητα υδρατµών στην ατµόσφαιρα εκφράζεται µε την έννοια της
σχετικής υγρασίας (φ), η οποία ορίζεται ως ο λόγος επί τοις εκατό της εµπεριεχόµενης
ποσότητας υδρατµών (C) σε µια τυχαία χρονική στιγµή και για συγκεκριµένη τιµή
θερµοκρασίας του αέρα προς τη µέγιστη ποσότητα υδρατµών (CS) που αυτός µπορεί να
συγκρατήσει στην ίδια τιµή θερµοκρασίαςστη µονάδα του όγκου του:
ϕ=

C
×100
CS

[%]

(1)

Στην παραπάνω σχέση ο αριθµητής λαµβάνει πάντοτε τιµές µικρότερες του παρονοµαστή.
Και όταν συµβεί C = CS, επέρχεται κορεσµός και η σχετική υγρασία έχει τιµή 100%. Η
θερµοκρασία
στην οποία επέρχεται ο κορεσµός του αέρα σε υδρατµούς καλείται
€
θερµοκρασία κορεσµού ή θερµοκρασία δρόσου (θS) Πέραν αυτής της ποσότητας σε
πρακτικό επίπεδο δεν µπορούν να συγκρατηθούν στον αέρα άλλοι υδρατµοί. Για να αυξηθεί
η ικανότητα του αέρα να συγκρατεί υδρατµούς και να πάψει να βρίσκεται σε κατάσταση
κορεσµού, θα πρέπει να αυξηθεί η θερµοκρασία του· δηλαδή, στη σχέση (1) να αυξηθεί η
τιµή του παρονοµαστή (CS).

2. ΕΛΕΧΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΔΡΟΣΟΥ
2.1. Η ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ
Ο αέρας των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου ερχόµενος σε επαφή µε τα δοµικά στοιχεία του
κελύφους του εναλλάσσει θερµότητα µ’ αυτά και όταν η θερµοκρασία του εξωτερικού
περιβάλλοντος είναι χαµηλότερη της θερµοκρασίας του εσωτερικού χώρου και άρα η
εσωτερική επιφανειακή θερµοκρασία των δοµικών στοιχείων είναι χαµηλότερη της
θερµοκρασίας του αέρα του εσωτερικού χώρου, αυτός χάνει µέρος της θερµότητάς του. Αν
τότε η θερµοκρασία του αέρα πέσει σε επίπεδα χαµηλότερα της θερµοκρασίας δρόσου,
µέρος των υδρατµών που συγκρατούνταν στον αέρα, µη δυνάµενο πλέον να συγκρατηθεί,
µεταπίπτει στην υγρή φάση, µετασχηµατιζόµενο σε σταγονίδια που επικάθονται επάνω στις
εσωτερικές επιφάνειες του περιβλήµατος.
Αν η επιφάνεια που θα δεχθεί τα σταγονίδια είναι αδιαπέραστη από το νερό, αυτά
συνεννούνται σε µεγαλύτερες ποσότητες και ρέουν επιφανειακά, ενώ αν είναι
υδροαπορροφητική εµποτίζεται και προσβάλλεται από την υγρασία συµπύκνωσης.
Προφανής στόχος είναι η εσωτερική επιφανειακή θερµοκρασία του κτιριακού περιβλήµατος
να µην πίπτει ποτέ σε επίπεδα χαµηλότερα της θερµοκρασίας δρόσου, ώστε πάντα να
αποφεύγεται η εκδήλωση του φαινοµένου της δρόσου. Αυτό για να συµβεί, θα πρέπει να
περιορίζονται σε κάποιον αποδεκτό βαθµό οι απώλειες θερµότητας µέσω των δοµικών
στοιχείων, κοινώς να υπάρχει επαρκής θερµοµονωτική προστασία. Είναι γνωστό ότι η κάθε
στρώση ενός δοµικού στοιχείου συνεισφέρει προς αυτή την κατεύθυνση µε την αντίσταση
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που προβάλλει στη ροή θερµότητας µέσω της µάζας της, κύριο χαρακτηριστικό µέγεθος της
οποίας αποτελεί ο συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας (λ) του υλικού.
Με τις απλοποιητικές παραδοχές ότι η ροή θερµότητας είναι µονοδιάστατο µέγεθος και
κάθετο στην επιφάνεια του δοµικού στοιχείου, ότι δεν επηρεάζεται από εξωγενείς
παράγοντες, ότι το φαινόµενο µελετάται σε ουδέτερο και στάσιµο θερµοκρασιακό πεδίο και
ότι η τιµή του συντελεστή αγωγιµότητας (λ) των υλικών είναι ανεξάρτητη από τη
θερµοκρασία, η ροή θερµότητας µέσω του δοµικού στοιχείου στη γεωµετρική της έκφραση
παριστάνει ευθεία κλίσης q σε καρτεσιανό σύστηµα συντεταγµένων µε άξονα τετµηµένων (χ)
τις θερµικές αντιστάσεις των στρώσεων του δοµικού στοιχείου και άξονα τεταγµένων (ψ) τις
θερµοκρασίες (εικόνα 1) και µπορεί να εκφραστεί µε τη σχέση:
Q = Α · U · Δθ · t

[Wh] ή [J]

(2)

ή ανηγµένη στη µονάδα επιφανείας και στη µονάδα του χρόνου:
q = U · Δθ
όπου: q

[W/m²]

(3)

οι θερµικές απώλειες (ροές θερµότητας) ανά µονάδα επιφανείας και
χρόνου,
Α [m²]
η επιφάνεια
U [W/(m²·K)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας του δοµικού στοιχείου,
Δθ [K]
η διαφορά θερµοκρασίας του αέρα µεταξύ των δύο όψεων του
δοµικού στοιχείου,
t
[s] ή [h]
ο χρόνος.
[W/m²]

Εικόνα 1. Η κατανοµή των θερµοκρασιών στις διαδοχικές στρώσεις ενός δοµικού στοιχείου
µε άξονα τετµηµένων τις θερµικές αντιστάσεις και άξονα τεταγµένων τη θερµοκρασία

Αν η παραπάνω σχέση εκφρασθεί ως προς τη διαφορά θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου
(θi) και εξωτερικού περιβάλλοντος (θa), γράφεται:
θi − θa =

1
⋅q
U

[°C]

(4)

Αντιστοίχως, η θερµική ροή στην εσωτερική επιφανειακή στρώση αέρα, µε θie την
επιφανειακή θερµοκρασία, θα είναι:
€
(5)
θi - θie = Ri ·q [°C]
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Και επειδή η θερµική ροή θεωρήθηκε κατά παραδοχή σταθερή, µε διαίρεση κατά µέλη των
(4) και (5) εύκολα προκύπτει:
1
θi − θa U
=
θi − θie Ri

(6)

Eπιλύοντας την (6) ως προς θie προκύπτει η τιµή της επιφανειακής θερµοκρασίας:
€

όπoυ: θi
θa
θie
Ri
U

θie = θi - U · Ri · (θi - θa)
[°C]
[°C]
[°C]
[W/(m² K)]
[W/(m² K)]

[°C]

(7)

η θερµoκρασία τoυ αέρα τoυ εσωτερικoύ χώρoυ,
η θερµoκρασία τoυ αέρα τoυ εξωτερικoύ χώρoυ,
η επιφανειακή θερµοκρασία του δοµικού στοιχείου,
η αντίσταση θερµικής µετάβασης του εσωτερικού επιφανειακού
στρώµατος αέρα,
o συντελεστής θερµoπερατότητας τoυ δoµικoύ στoιχείoυ.

Καθώς η τιµή της επιφανειακής θερµοκρασίας σχεδόν ταυτίζεται µε την τιµή της
θερµοκρασίας του αέρα που έρχεται σε επαφή µε το δοµικό στοιχείο, εφόσον συγκριθούν
µεταξύ τους οι τιµές της επιφανειακής θερµοκρασίας του δοµικού στοιχείου (θie) και της
θερµοκρασίας δρόσου (θs), µπορεί εύκολα να ελεγχθεί το ενδεχόµενο σχηµατισµού δρόσου.
Προφανώς:
όταν θie > θs
όταν θie < θs

δεν δηµιουργείται συµπύκνωση,
δηµιουργείται συµπύκνωση.

(8)
(9)

Οι τιµές της θερµοκρασίας δρόσου µπορούν να υπολογιστούν µε µαθηµατικές σχέσεις ή να
ληφθούν απευθείας από τον πίνακα 1.

2.2. Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ
Εποµένως, βάσει των παραπάνω µπορούν να βρεθούν για δεδοµένες τιµές θερµοκρασίας
αέρα εσωτερικού χώρου (θi) και εξωτερικού χώρου (θa) και σχετικής υγρασίας του αέρα του
εσωτερικού χώρου (φi) τα περιθώρια µείωσης της επιφανειακής θερµοκρασίας προκειµένου
να µην εκδηλωθεί το φαινόµενο της δρόσου από τη διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των τιµών
της εσωτερικής επιφανειακής θερµοκρασίας του δοµικού στοιχείου και της θερµοκρασίας
δρόσου:
Δθ = θie - θs

(10)

Αυτά τα περιθώρια απεικονίζει ο πίνακας 2 για θερµοκρασία εξωτερικού χώρου θa = 0°C. Ο
έλεγχος γίνεται για µια τοιχοποιία στη ζώνη Γ’, στην οποία σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. η
µέγιστη τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας είναι U = 0,45 W/(m²·Κ) και
–
–

για εύρος τιµών θερµοκρασίας αέρα εσωτερικού χώρου θi = 0°C έως 35°C µε βήµα 1°C
και
για εύρος τιµών σχετικής υγρασίας αέρα εσωτερικού χώρου φi = 35% έως 100% µε βήµα
5 ποσοστιαίες µονάδες.

Για παράδειγµα, για τιµές θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου θi = 20°C και σχετικής υγρασίας
60% προκύπτει ότι υπάρχει το περιθώριο µείωσης της επιφανειακής θερµοκρασίας του
δοµικού στοιχείου κατά 6,8°C, για να µην εκδηλωθεί συµπύκνωση. Δηλαδή η θερµοκρασία
θα πρέπει να φθάσει στους θi = 20 - 6,8 = 13,2°C.
Η σκιασµένη µε κόκκινο χρώµα περιοχή του πίνακα δίνει τις τιµές θερµοκρασίας και σχετικής
υγρασίας του αέρα του χώρου, για τις οποίες το φαινόµενο της δρόσου θα εκδηλωθεί. Αυτές
οι τιµές της σκιασµένης περιοχής είναι αρνητικές και δηλώνουν κατά πόσους βαθµούς
Κελσίου θα έπρεπε να είναι υψηλότερη η επιφανειακή θερµοκρασία, προκειµένου να
αποφευχθεί η εκδήλωση της δρόσου.

10ο Εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας

1141

Πίνακας 1: H επιφανειακή θερµoκρασία των δοµικών στοιχείων, κάτω από την τιµή της
οποίας σχηµατίζεται συµπύκνωση των υδρατµών (δρόσος) στις περιβάλλoυσες επιφάνειες
ενός χώρoυ για δεδοµένη τιµή θερµοκρασίας και σχετικής υγρασίας του αέρα.
Θερµ.
αέρα θi

Σχετική υγρασία του αέρα

°C

30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

-13,9 -12,1 -10,7

-9,3

-8,1

-7,0

-6,0

-5,1

-4,2

-3,4

-2,7

-1,9

-1,3

-0,6

0,0

-13,1 -11,3

-9,9

-8,5

-7,3

-6,2

-5,2

-4,3

-3,4

-2,6

-1,9

-1,1

-0,4

0,4

1,0

-12,3 -10,5

-9,0

-7,7

-6,5

-5,4

-4,4

-3,4

-2,6

-1,7

-1,0

-0,2

0,5

1,3

2,0

-11,5

-9,7

-8,2

-6,9

-5,7

-4,6

-3,6

-2,6

-1,8

-0,9

-0,1

0,8

1,5

2,3

3,0

-10,7

-8,9

-7,4

-6,0

-4,9

-3,7

-2,7

-1,7

-0,9

0,0

0,9

1,8

2,5

3,3

4,0

-9,9

-8,1

-6,6

-5,2

-4,1

-3,1

-1,9

-0,9

0,0

1,0

1,9

2,8

3,5

4,3

5,0

-9,1

-7,3

-5,8

-4,4

-3,2

-2,4

-1,0

0,0

0,9

2,0

2,8

3,7

4,5

5,3

6,0

-8,4

-6,5

-5,0

-3,6

-2,4

-1,4

-0,2

1,0

1,9

3,0

3,8

4,7

5,5

6,3

7,0

-7,6

-5,7

-4,2

-2,8

-1,6

-0,4

0,7

1,9

2,9

3,9

4,8

5,7

6,5

7,3

8,0

-6,8

-5,0

-3,4

-2,0

-0,8

0,5

1,7

2,8

3,9

4,9

5,8

6,7

7,5

8,3

9,0

-6,0

-4,2

-2,6

-1,2

0,1

1,4

2,6

3,7

4,8

5,8

6,7

7,6

8,4

9,2

10,0

-5,2

-3,4

-1,8

-0,4

1,0

2,3

3,5

4,7

5,8

6,7

7,7

8,6

9,4

10,2

11,0

-4,5

-2,6

-1,0

0,4

1,9

3,2

4,5

5,7

6,7

7,7

8,7

9,6

10,4

11,2

12,0

-3,7

-1,9

-0,1

1,3

2,8

4,2

5,5

6,6

7,7

8,7

9,6

10,5

11,4

12,2

13,0

-2,9

-1,0

0,6

2,3

3,7

5,1

6,4

7,5

8,6

9,6

10,6

11,5

12,4

13,2

14,0

-2,2

-0,3

1,5

3,2

4,7

6,1

7,3

8,5

9,6

10,6

11,6

12,5

13,4

14,2

15,0

-1,4

0,5

2,4

4,1

5,6

7,0

8,2

9,4

10,5

11,6

12,6

13,5

14,4

15,2

16,0

-0,6

1,4

3,3

5,0

6,5

7,9

9,2

10,4

11,5

12,5

13,5

14,5

15,3

16,2

17,0

0,2

2,3

4,2

5,9

7,4

8,8

10,1

11,3

12,5

13,5

14,5

15,4

16,3

17,2

18,0

1,0

3,2

5,1

6,8

8,3

9,8

11,1

12,3

13,4

14,5

15,5

16,4

17,3

18,2

19,0

1,9

4,1

6,0

7,7

9,3

10,7

12,0

13,2

14,4

15,4

16,4

17,4

18,3

19,2

20,0

2,8

5,0

6,9

8,6

10,2

11,6

12,9

14,2

15,3

16,4

17,4

18,4

19,3

20,2

21,0

3,6

5,9

7,8

9,5

11,1

12,5

13,9

15,1

16,3

17,4

18,4

19,4

20,3

21,2

22,0

4,5

6,7

8,7

10,4

12,0

13,5

14,8

16,1

17,2

18,3

19,4

20,3

21,3

22,2

23,0

5,4

7,6

9,6

11,3

12,9

14,4

15,8

17,0

18,2

19,3

20,3

21,3

22,3

23,1

24,0

6,2

8,5

10,5

12,2

13,9

15,3

16,7

18,0

19,1

20,3

21,3

22,3

23,2

24,1

25,0

7,1

9,4

11,4

13,2

14,8

16,3

17,6

18,9

20,1

21,2

22,3

23,3

24,2

25,1

26,0

8,0

10,2

12,2

14,1

15,7

17,2

18,6

19,9

21,1

22,2

23,2

24,3

25,2

26,1

27,0

8,8

11,1

13,1

15,0

16,6

18,1

19,5

20,8

22,0

23,2

24,2

25,2

26,2

27,1

28,0

9,7

12,0

14,0

15,9

17,5

19,0

20,4

21,7

23,0

24,1

25,2

26,2

27,2

28,1

29,0

10,5

12,9

14,9

16,8

18,4

20,0

21,4

22,7

23,9

25,1

26,2

27,2

28,2

29,1

30,0

11,4

13,7

15,8

17,7

19,3

20,9

22,3

23,6

24,9

26,1

27,2

28,2

29,2

30,1

31,0

12,2

14,5

16,7

18,5

20,2

21,8

23,2

24,6

25,8

27,0

28,1

29,2

30,2

31,1

32,0

13,1

15,4

17,5

19,4

21,2

22,7

24,2

25,5

26,8

28,0

29,1

30,1

31,1

32,1

33,0

13,9

16,2

18,4

20,2

22,1

23,6

25,1

26,5

27,7

28,9

30,0

31,1

32,1

33,1

34,0

14,8

17

19,3

21,1

23

24,5

26,0

27,4

28,7

29,9

31,0

32,1

33,1

34,1

35,0

13,1

15,4

17,5

19,4

21,2

22,7

24,2

25,5

26,8

28,0

29,1

30,1

31,1

32,1

36,0
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Πίνακας 2: Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των τιµών της εσωτερικής επιφανειακής
θερµοκρασίας του δοµικού στοιχείου και της θερµοκρασίας δρόσου (θie - θs) για τιµή
θερµοκρασίας εξωτερικού αέρα θa = 0°C για τις µέγιστες αποδεκτές τιµές του συντελεστή
θερµοπερατότητας σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. για τη ζώνη Γ’ (U = 0,45 W/(m²·Κ)).
Eσ.
θερµ.
αέρα θi

Σχετική υγρασία αέρα [%]

°C

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

0

13,9

12,1

10,7

9,3

8,1

7,0

6,0

5,1

4,2

3,4

2,7

1,9

1,3

0,6

100
0,0

1

14,0

12,2

10,8

9,4

8,2

7,1

6,1

5,2

4,3

3,5

2,8

2,0

1,3

0,6

-0,1

2

14,2

12,4

10,9

9,6

8,4

7,3

6,3

5,3

4,5

3,6

2,9

2,1

1,4

0,6

-0,1

3

14,3

12,5

11,0

9,7

8,5

7,4

6,4

5,4

4,6

3,7

2,9

2,0

1,3

0,5

-0,2

4

14,5

12,7

11,2

9,8

8,7

7,5

6,5

5,5

4,7

3,8

2,9

2,0

1,3

0,5

-0,2

5

14,6

12,8

11,3

9,9

8,8

7,8

6,6

5,6

4,7

3,7

2,9

2,0

1,2

0,4

-0,3

6

14,7

12,9

11,4

10,0

8,8

8,0

6,6

5,6

4,7

3,6

2,8

1,9

1,1

0,3

-0,4

7

14,9

13,1

11,6

10,2

9,0

8,0

6,7

5,6

4,7

3,6

2,8

1,9

1,1

0,3

-0,4

8

15,1

13,2

11,7

10,3

9,1

7,9

6,8

5,6

4,6

3,6

2,7

1,8

1,0

0,2

-0,5

9

15,3

13,4

11,9

10,5

9,2

8,0

6,8

5,7

4,6

3,6

2,7

1,8

1,0

0,2

-0,5

10

15,4

13,6

12,0

10,6

9,3

8,0

6,8

5,7

4,6

3,6

2,7

1,8

1,0

0,2

-0,6

11

15,6

13,8

12,2

10,8

9,4

8,1

6,9

5,7

4,6

3,7

2,7

1,8

1,0

0,2

-0,6

12

15,8

13,9

12,3

10,9

9,4

8,1

6,8

5,6

4,6

3,6

2,6

1,7

0,9

0,1

-0,7

13

15,9

14,1

12,3

10,9

9,4

8,0

6,7

5,6

4,5

3,5

2,6

1,7

0,8

0,0

-0,8

14

16,1

14,2

12,6

10,9

9,5

8,1

6,8

5,7

4,6

3,6

2,6

1,7

0,8

0,0

-0,8

15

16,3

14,4

12,6

10,9

9,4

8,0

6,8

5,6

4,5

3,5

2,5

1,6

0,7

-0,1

-0,9

16

16,5

14,6

12,7

11,0

9,5

8,1

6,9

5,7

4,6

3,5

2,5

1,6

0,7

-0,1

-0,9

17

16,6

14,6

12,7

11,0

9,5

8,1

6,8

5,6

4,5

3,5

2,5

1,5

0,7

-0,2

-1,0

18

16,7

14,6

12,7

11,0

9,5

8,1

6,8

5,6

4,4

3,4

2,4

1,5

0,6

-0,3

-1,1

19

16,9

14,7

12,8

11,1

9,6

8,1

6,8

5,6

4,5

3,4

2,4

1,5

0,6

-0,3

-1,1

20

16,9

14,7

12,8

11,1

9,5

8,1

6,8

5,6

4,4

3,4

2,4

1,4

0,5

-0,4

-1,2

21

17,0

14,8

12,9

11,2

9,6

8,2

6,9

5,6

4,5

3,4

2,4

1,4

0,5

-0,4

-1,2

22

17,1

14,8

12,9

11,2

9,6

8,2

6,8

5,6

4,4

3,3

2,3

1,3

0,4

-0,5

-1,3

23

17,2

15,0

13,0

11,3

9,7

8,2

6,9

5,6

4,5

3,4

2,3

1,4

0,4

-0,5

-1,3

24

17,2

15,0

13,0

11,3

9,7

8,2

6,8

5,6

4,4

3,3

2,3

1,3

0,3

-0,5

-1,4

25

17,3

15,0

13,0

11,3

9,6

8,2

6,8

5,5

4,4

3,2

2,2

1,2

0,3

-0,6

-1,5

26

17,4

15,1

13,1

11,3

9,7

8,2

6,9

5,6

4,4

3,3

2,2

1,2

0,3

-0,6

-1,5

27

17,4

15,2

13,2

11,3

9,7

8,2

6,8

5,5

4,3

3,2

2,2

1,1

0,2

-0,7

-1,6

28

17,6

15,3

13,3

11,4

9,8

8,3

6,9

5,6

4,4

3,2

2,2

1,2

0,2

-0,7

-1,6

29

17,6

15,3

13,3

11,4

9,8

8,3

6,9

5,6

4,3

3,2

2,1

1,1

0,1

-0,8

-1,7

30

17,7

15,3

13,3

11,4

9,8

8,2

6,8

5,5

4,3

3,1

2,0

1,0

0,0

-0,9

-1,8

31

17,8

15,5

13,4

11,5

9,9

8,3

6,9

5,5

4,3

3,1

2,0

1,0

0,0

-0,9

-1,8

32

17,9

15,6

13,5

11,6

9,9

8,3

6,9

5,5

4,3

3,1

2,0

1,0

0,0

-1,0

-1,9

33

18,0

15,7

13,5

11,7

9,9

8,4

6,9

5,5

4,3

3,1

2,0

0,9

-0,1

-1,0

-1,9

34

18,1

15,8

13,6

11,8

9,9

8,4

6,9

5,6

4,3

3,1

2,0

0,9

-0,1

-1,1

-2,0

35

18,2

16,0

13,7

11,9

10,0

8,5

7,0

5,6

4,3

3,1

2,0

0,9

-0,1

-1,1

-2,0
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3.1. ΤΟ ΕΥΡΟΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ
Όπως προκύπτει από τον πίνακα, το ενδεχόµενο σχηµατισµού δρόσου περιορίζεται µόνο σε
ακραίες εσωκλιµατικές συνθήκες. Για να σχηµατισθεί συµπύκνωση των υδρατµών στην
επιφάνεια ενός δοµικού στοιχείου, θερµοµονωµένου στα όρια των απαιτήσεων του
κανονισµού, η σχετική υγρασία του χώρου θα πρέπει να φθάσει και να υπερβεί το 90%.
Αυτές οι τιµές απαντώνται συνήθως σε ιδιαίτερα υγρούς χώρους, όπως µπάνια και κουζίνες
σε ώρα χρήσης τους και σε χώρους έντονα προσβεβληµένους από υγρασία. Αλλά ακόµη και
στην υψηλή τιµή σχετικής υγρασίας 90% η θερµοκρασία εσωτερικού χώρου θα πρέπει να
υπερβαίνει τους 32°C, που σηµαίνει ότι σε τόσο υψηλή θερµοκρασία η απόλυτη τιµή της
υγρασίας, δηλαδή της συγκέντρωσης υδρατµών στη µονάδα του όγκου του αέρα είναι
ιδιαίτερα µεγάλη.
Μόνο για σχετική υγρασία 100%, δηλαδή σε κατάσταση κορεσµού της ατµόσφαιρας, όπως
είναι αναµενόµενο, υπάρχει κίνδυνος επιφανειακής συµπύκνωσης των υδρατµών. Βέβαια και
πάλι η επιφανειακή θερµοκρασία ελάχιστα υπολείπεται (περίπου 1°C µε 2°C) της
θερµοκρασίας δρόσου. Άρα µε ελάχιστη µείωση της σχετικής υγρασίας το φαινόµενο µπορεί
να αποφευχθεί. Σ’ όλη την υπόλοιπη περιοχή του πίνακα το περιθώριο µείωσης της
επιφανειακής θερµοκρασίας έως τη θερµοκρασία δρόσου είναι σχετικά υψηλό. Για τις
συνήθεις τιµές θερµοκρασίας εσωτερικού χώρου µεταξύ 18°C και 23°C και σχετικής
υγρασίας 40% έως 60% το περιθώριο πτώσης της θερµοκρασίας κυµαίνεται από 13°C στις
χαµηλότερες τιµές σχετικής υγρασίας µέχρι περίπου 7°C στις ψηλότερες τιµές σχετικής
υγρασίας του αέρα του χώρου.
Στις νεόδµητες κατασκευές, δεδοµένου ότι η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας (U) του
δοµικού στοιχείου κατά κανόνα είναι χαµηλότερη της µέγιστης επιτρεπόµενης, τα
θερµοκρασιακά περιθώρια για την αποφυγή του φαινοµένου της δρόσου είναι ακόµη
µεγαλύτερα.

3.2. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΙΣ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ
Κατ’ ανάλογο τρόπο γίνεται ο έλεγχος εκδήλωσης του φαινοµένου σε τοιχοποιία και για τις
υπόλοιπες 3 ζώνες του Κ.Εν.Α.Κ. Σύµφωνα µε τον κανονισµό οι µέγιστες επιτρεπόµενες
τιµές του συντελεστή θερµοπερατότητας (U) µιας τοιχοποιίας για κάθε µία από τις 4 ζώνες
του κανονισµού είναι:
•
•
•
•

Ζώνη Α’:
Ζώνη Β’:
Ζώνη Γ’:
Ζώνη Δ’:

U = 0,60 W/(m²·Κ).
U = 0,50 W/(m²·Κ).
U = 0,45 W/(m²·Κ).
U = 0,40 W/(m²·Κ).

Τα αποτελέσµατα των ελέγχων καταγράφει ο πίνακας 3.
Και πάλι, ο έλεγχος διενεργήθηκε:
– για εύρος τιµών θερµοκρασίας αέρα εσωτερικού χώρου θi = 0°C έως 35°C µε βήµα 1°C
και
– για εύρος τιµών σχετικής υγρασίας αέρα εσωτερικού χώρου φi = 35% έως 100% µε βήµα
5 ποσοστιαίες µονάδες.
Στον πίνακα 3 για οικονοµία χώρου καταγράφονται µόνο τα αποτελέσµατα για το εύρος
τιµών σχετικής υγρασίας 85% έως 100%, στην περιοχή των οποίων εκδηλώνεται η υγρασία
συµπύκνωσης. Όπως προκύπτει, το ενδεχόµενο σχηµατισµού δρόσου είναι πολύ
περιορισµένο και στις 4 κλιµατικές ζώνες για τα όρια αποδοχής των συντελεστών
θερµοπερατότητας µιας τοιχοποιίας. Σε όλες τις ζώνες το ενδεχόµενο περιορίζεται σε
ποσοστά σχετικής υγρασίας του χώρου υψηλότερα του 90%, ποσοστά που συναντώνται,
όπως προαναφέρθηκε, σε ιδιαίτερα υγρούς χώρους λόγω χρήσης ή λόγω έντονης
προσβολής από υγρασία.
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Αυτό το περιορισµένο φάσµα τιµών για την εκδήλωση του φαινοµένου είναι ελαφρώς πιο
εκτενές στη ζώνη Α’ και ελαχιστοποιείται στη ζώνη Δ’. Αυτή η εικόνα είναι αναµενόµενη,
καθώς η µέγιστη αποδεκτή τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας στη ζώνη Α’ είναι
υψηλότερη (U = 0,60 W/(m²·Κ)) και βαίνει µειούµενη προς τη ζώνη Δ’. Είναι δηλαδή η
απαιτούµενη θερµοµονωτική προστασία µεγαλύτερη στη ζώνη Δ’ έναντι της ζώνης Α’ και
εποµένως η εσωτερική επιφανειακή θερµοκρασία υψηλότερη στη ζώνη Δ’ έναντι της ζώνης
Α΄για τις ίδιες πάντοτε τιµές θερµοκρασίας εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος και
σχετικής υγρασίας του εσωτερικού χώρου.
Πίνακας 3: Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των τιµών της εσωτερικής επιφανειακής
θερµοκρασίας του δοµικού στοιχείου και της θερµοκρασίας δρόσου (θie - θs) για τιµή
θερµοκρασίας εξωτερικού αέρα θa = 0°C για τις µέγιστες αποδεκτές τιµές του συντελεστή
θερµοπερατότητας (U) σύµφωνα µε τον Κ.Εν.Α.Κ. και για τις 4 ζώνες του κανονισµού.
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3.3. ΕΛΕΧΟΣ ΓΙΑ ΑΚΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ
Ωστόσο, δεδοµένων των χαµηλότερων θερµοκρασιών κατά τη διάρκεια του χειµώνα στη
ζώνη Δ’ είναι σκόπιµο να εξετασθεί το ενδεχόµενο σχηµατισµού δρόσου για ακόµη
χαµηλότερες εξωτερικές θερµοκρασίες του αέρα. Αυτός ο έλεγχος πραγµατοποιείται στον
πίνακα 4 για τιµές εξωτερικής θερµοκρασίας θa = -10°C.
Πίνακας 4: Η διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ των τιµών της εσωτερικής επιφανειακής
θερµοκρασίας του δοµικού στοιχείου και της θερµοκρασίας δρόσου (θie - θs) για τιµή
θερµοκρασίας εξωτερικού αέρα θa = -10°C για τις µέγιστες αποδεκτές τιµές του
συντελεστή θερµοπερατότητας κατά Κ.Εν.Α.Κ. για τη ζώνη Δ’ (U = 0,40 W/(m²·Κ)).
Eσ.
θερµ.
αέρα θi

Σχετική υγρασία αέρα [%]

°C

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

0

13,4

11,6

10,2

8,8

7,6

6,5

5,5

4,6

3,7

2,9

2,2

1,4

0,8

0,1

-0,5

1

13,5

11,7

10,3

8,9

7,7

6,6

5,6

4,7

3,8

3,0

2,3

1,5

0,8

0,1

-0,6

2

13,7

11,9

10,4

9,1

7,9

6,8

5,8

4,8

4,0

3,1

2,4

1,6

0,9

0,1

-0,6

3

13,8

12,0

10,5

9,2

8,0

6,9

5,9

4,9

4,1

3,2

2,4

1,5

0,8

0,0

-0,7

4

14,0

12,2

10,7

9,3

8,2

7,0

6,0

5,0

4,2

3,3

2,4

1,5

0,8

0,0

-0,7

5

14,1

12,3

10,8

9,4

8,3

7,3

6,1

5,1

4,2

3,2

2,4

1,5

0,7

-0,1

-0,8

6

14,3

12,5

11,0

9,6

8,4

7,6

6,2

5,2

4,3

3,2

2,4

1,5

0,7

-0,1

-0,8

7

14,5

12,6

11,1

9,7

8,5

7,5

6,3

5,2

4,2

3,2

2,3

1,4

0,6

-0,2

-0,9

8

14,7

12,8

11,3

9,9

8,7

7,5

6,4

5,2

4,2

3,2

2,3

1,4

0,6

-0,2

-0,9

9

14,8

13,0

11,4

10,0

8,8

7,5

6,4

5,2

4,2

3,2

2,3

1,4

0,6

-0,2

-1,0

10

15,0

13,2

11,6

10,2

8,9

7,6

6,4

5,3

4,2

3,2

2,3

1,4

0,6

-0,2

-1,0

11

15,1

13,3

11,7

10,3

8,9

7,6

6,4

5,2

4,1

3,2

2,2

1,3

0,5

-0,3

-1,1

12

15,4

13,5

11,9

10,5

9,0

7,7

6,4

5,2

4,2

3,2

2,2

1,3

0,5

-0,3

-1,1

13

15,5

13,7

11,9

10,5

9,0

7,6

6,3

5,2

4,1

3,1

2,2

1,3

0,4

-0,4

-1,2

14

15,7

13,8

12,2

10,5

9,1

7,7

6,4

5,3

4,2

3,2

2,2

1,3

0,4

-0,4

-1,2

15

15,9

14,0

12,2

10,5

9,0

7,6

6,4

5,2

4,1

3,1

2,1

1,2

0,3

-0,5

-1,3

16

16,0

14,1

12,2

10,5

9,0

7,6

6,4

5,2

4,1

3,0

2,0

1,1

0,2

-0,6

-1,4

17

16,2

14,2

12,3

10,6

9,1

7,7

6,4

5,2

4,1

3,1

2,1

1,1

0,3

-0,6

-1,4

18

16,3

14,2

12,3

10,6

9,1

7,7

6,4

5,2

4,0

3,0

2,0

1,1

0,2

-0,7

-1,5

19

16,5

14,3

12,4

10,7

9,2

7,7

6,4

5,2

4,1

3,0

2,0

1,1

0,2

-0,7

-1,5

20

16,5

14,3

12,4

10,7

9,1

7,7

6,4

5,2

4,0

3,0

2,0

1,0

0,1

-0,8

-1,6

21

16,6

14,4

12,5

10,8

9,2

7,8

6,5

5,2

4,1

3,0

2,0

1,0

0,1

-0,8

-1,6

22

16,7

14,4

12,5

10,8

9,2

7,8

6,4

5,2

4,0

2,9

1,9

0,9

0,0

-0,9

-1,7

23

16,8

14,6

12,6

10,9

9,3

7,8

6,5

5,2

4,1

3,0

1,9

1,0

0,0

-0,9

-1,7

24

16,8

14,6

12,6

10,9

9,3

7,8

6,4

5,2

4,0

2,9

1,9

0,9

-0,1

-0,9

-1,8

25

17,0

14,7

12,7

11,0

9,3

7,9

6,5

5,2

4,1

2,9

1,9

0,9

0,0

-0,9

-1,8

26

17,0

14,7

12,7

10,9

9,3

7,8

6,5

5,2

4,0

2,9

1,8

0,8

-0,1

-1,0

-1,9

27

17,1

14,9

12,9

11,0

9,4

7,9

6,5

5,2

4,0

2,9

1,9

0,8

-0,1

-1,0

-1,9

28

17,2

14,9

12,9

11,0

9,4

7,9

6,5

5,2

4,0

2,8

1,8

0,8

-0,2

-1,1

-2,0

29

17,3

15,0

13,0

11,1

9,5

8,0

6,6

5,3

4,0

2,9

1,8

0,8

-0,2

-1,1

-2,0

30

17,4

15,0

13,0

11,1

9,5

7,9

6,5

5,2

4,0

2,8

1,7

0,7

-0,3

-1,2

-2,1

31

17,5

15,1

13,1

11,2

9,5

8,0

6,5

5,2

4,0

2,8

1,7

0,7

-0,3

-1,2

-2,1

32

17,6

15,3

13,2

11,3

9,6

8,0

6,6

5,2

4,0

2,8

1,7

0,7

-0,3

-1,3

-2,2

33

17,7

15,4

13,2

11,4

9,6

8,1

6,6

5,2

4,0

2,8

1,7

0,6

-0,4

-1,3

-2,2

34

17,8

15,5

13,3

11,5

9,6

8,1

6,6

5,3

4,0

2,8

1,7

0,6

-0,4

-1,4

-2,3

35

17,9

15,7

13,4

11,6

9,7

8,2

6,7

5,3

4,0

2,8

1,7

0,6

-0,4

-1,4

-2,3
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Όπως ήταν αναµενόµενο, το εµφανιζόµενο εύρος τιµών, για το οποίο ενδέχεται να εκδηλωθεί
δρόσος στην επιφάνεια των δοµικών στοιχείων, είναι µεγαλύτερο. Αλλά και πάλι αυτή η
διεύρυνση τιµών είναι πολύ µικρή και σχεδόν προσεγγίζει τις τιµές της ζώνης Α’ για τιµή
εξωτερικής θερµοκρασίας θa = 0°C (σύγκριση µε τιµές του πίνακα 3). Προφανώς η
µεγαλύτερη διακύµανση θερµοκρασίας µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου:
Δθ = θi - θa = 20°C - (-10)°C = 30°C

(11)

καθιστά την πτώση θερµοκρασίας στο εσωτερικό του δοµικού στοιχείου πιο απότοµη µε
αποτέλεσµα η εσωτερική επιφανειακή θερµοκρασία να εµφανίζεται ελαφρώς χαµηλότερη,
αυξάνοντας έτσι τις τιµές, για τις οποίες υπάρχει ο κίνδυνος συµπύκνωσης, καθώς οι τιµές
της θερµοκρασίας δρόσου θs παραµένουν σταθερές.

4.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Οι απαιτήσεις θερµοµονωτικής προστασίας που επιβάλλει ο Κ.Εν.Α.Κ. στα δοµικά στοιχεία
των τοιχοποιιών του εξωτερικού κελύφους είναι απολύτως ικανοποιητικές για την αποτροπή
του ενδεχοµένου σχηµατισµού επιφανειακής συµπύκνωσης των υδρατµών. Και στις 4
κλιµατικές ζώνες αυτός ο κίνδυνος περιορίζεται σε ακραίες εσωκλιµατικές συνθήκες, που
απαντώνται µόνο σε ιδιαίτερα υγρούς χώρους, όπως µπάνια και κουζίνες όταν είναι σε
χρήση ή χώρους έντονα προσβεβληµένους από υγρασία.
Το ενδεχόµενο συµπύκνωσης των υδρατµών εµφανίζεται για τιµές σχετικής υγρασίας του
εσωτερικού χώρου µεγαλύτερες του 90% και αυτή η περιορισµένη έκταση εκδήλωσης του
φαινοµένου εµφανίζεται ακόµη και για ακραίες τιµές εξωτερικής θερµοκρασίας θa = -10°C,
που µπορεί να παρουσιαστούν στη ζώνη Δ’.
Για συνήθεις τιµές θερµοκρασίας (18°C - 23°C) και σχετικής υγρασίας (40% - 60%) του
εσωτερικού χώρου ο κίνδυνος επιφανειακής συµπύκνωσης δεν υφίσταται και τα
θερµοκρασιακά περιθώρια για να συµβεί είναι αρκετά µεγάλα, της τάξης των 7°C έως 13°C,
γεγονός που διασφαλίζει συνθήκες θερµικής άνεσης όσον αφορά στην υγρασία των
εσωτερικών χώρων σε κατασκευές που πληρούν τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ.
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ
ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
Κ. Αξαρλή(1), Β. Βασιλειάδης(2)*
(1)

Δρ Αρχιτέκτων, καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, axarli@arch.auth.gr
Δρ Μηχ. Μηχανικός, ΕΔΙΠ Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, vvasil@arch.auth.gr
Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ, Ε’ Τομέας: Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής
Τεχνολογίας, Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας
(2)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Είναι γνωστό ότι το 30%-40% της κατανάλωσης ενέργειας στις αναπτυγμένες χώρες αφορά
στον τομέα των κτιρίων και ότι τα μέτρα για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στοχεύουν
κυρίως στον περιορισμό των θερμικών απωλειών από το κέλυφος των κτιρίων.
Σημαντικό εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι η εφαρμογή του
Κ.Εν.Α.Κ. στη χώρα μας και οι αντίστοιχοι κανονισμοί στις άλλες χώρες, με τους οποίους
θεσμοθετείται η ολοκληρωμένη θερμική προστασία των κτιρίων και τίθενται οι βάσεις για τον
ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό. Για την ορθή εφαρμογή του Κ.Εν.Α.Κ. και γενικότερα
για αξιόπιστους ενεργειακούς υπολογισμούς, απαιτούμενο είναι η χρησιμοποίηση δομικών
στοιχείων με πιστοποιημένους συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας ή θερμοπερατότητας.
Επίσης η θερμομονωτική ικανότητα (U-value ) αποτελεί μία από τις επτά βασικές απαιτήσεις
για τη Σήμανση Συμμόρφωσης CE .
Τα προβλήματα σήμερα, ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι
– Ελλείψεις σε Σήμανση Συμμόρφωσης CE
– Ελλείψεις σε πιστοποιημένα δομικά προϊόντα ως προς τις θερμομονωτικές τους
ιδιότητες:
Οι συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας «U» (W/m2K) που αναφέρονται στα σύνθετα δομικά
στοιχεία, όπως για παράδειγμα κουφώματα, τοιχοποιίες με γυψοσανίδες, ρολά –συστήματα
ασφαλείας, κλπ. είναι απαραίτητοι για τη συμμόρφωση του προϊόντος με τη σήμανση CE
Είναι χαρακτηριστικοί και μοναδικοί για κάθε δομικό στοιχείο και πρέπει να προσδιορίζονται
με διαδικασίες, είτε υπολογιστικές είτε εργαστηριακές.
Οι εργαστηριακές μετρήσεις, σε αντίθεση με τις υπολογιστικές μεθόδους προσδιορισμού του
συντελεστή θερμοπερατότητας οι οποίες είναι προσεγγιστικές, έχουν το πλεονέκτημα του
ακριβούς προσδιορισμού του συντελεστή, καθώς μπορούν να λάβουν υπόψη παράγοντες
όπως αστοχία υλικών αλλά και κατασκευαστικές ατέλειες.
Στην ανακοίνωση θα παρουσιαστεί η υφιστάμενη κατάσταση των δομικών στοιχείων που
χρησιμοποιούνται στις ελληνικές κατασκευές σχετικά με το συντελεστή θερμοπερατότητας
που διαθέτουν, και ειδικότερα τα κουφώματα. Ο σχολιασμός της θερμομονωτικής ικανότητάς
τους θα βασιστεί στις εργαστηριακές δοκιμές που γίνονται στο Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής
Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ.
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, πιστοποιημένο και κοινοποιημένο εργαστήριο,
διαθέτει την απαιτούμενη υποδομή (σύστημα Hot-Box) για την εργαστηριακή μέτρηση του
συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας, και στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του έχει υλοποιήσει
περισσότερες από 80 μετρήσεις.
Λέξεις Κλειδιά: συντελεστής θερμοπερατότητας, κοινοποιημένοι οργανισμοί, Hot Box,
εργαστηριακές μετρήσεις, σήμανση CE
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση και η εξοικονόμηση ενέργειας ιδιαίτερα στον τομέα των
κτιρίων, συνιστούν τον ακρογωνιαίο λίθο της Ενεργειακής Πολιτικής της Ευρώπης και
βασική παράμετρο για την υλοποίηση δέσμης πολιτικών και μέτρων για την καταπολέμηση
της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ότι ο κτιριακός τομέας ευθύνεται για το 40% της
κατανάλωσης συνολικής ενέργειας και για την εκπομπή του 45% διοξειδίου του άνθρακα,
που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Σημαντικό εργαλείο για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια είναι η εφαρμογή Κανονισμών
με τους οποίους θεσμοθετείται η ολοκληρωμένη Θερμική Προστασία των κτιρίων και ο
ολοκληρωμένος Ενεργειακός Σχεδιασμός.
Επίσης, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής ‘Ένωσης έχουν θεσπίσει διατάξεις σχετικά με την
οικοδομική δραστηριότητα, που περιλαμβάνουν απαιτήσεις, οι οποίες αφορούν όχι μόνο
στην ασφάλεια των κτιρίων και των δομικών κατασκευών και στη διάρκεια ζωής των έργων,
αλλά και στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος, και γενικότερα
σε θέματα σημαντικά από την άποψη του κοινού συμφέροντος. Η σήμανση συμμόρφωσης
CE στα δομικά προϊόντα εξασφαλίζει την ελάχιστη σηματοδότηση ότι θεωρούνται κατάλληλα
και σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή τους
και η ελεύθερη χρήση τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σε όλη την ΕΕ.
Όσον αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, βασικό στόχο αποτελεί η ενεργειακή
βελτιστοποίηση του κτιριακού κελύφους, σε σχέση με τη μείωση των θερμικών απωλειών. Τα
θερμομονωμένα συμπαγή δομικά στοιχεία, τα βελτιωμένα από θερμομονωτική άποψη
υαλοστάσια –πλαίσια και υαλοπίνακες- και η αποφυγή θερμογεφυρών –γεωμετρικών και
κατασκευαστικών- είναι ουσιώδη βήματα για τον περιορισμό της θερμικής ροής από το
κτιριακό κέλυφος και σημαντική συμβολή στην επίτευξη της εξοικονόμησης ενέργειας.
Συγχρόνως, οι νόμοι, οι κανονισμοί και τα διοικητικά μέτρα που θεσπίζονται είτε σε ενωσιακό
επίπεδο είτε σε επίπεδο κρατών μελών σχετικά με τις δομικές κατασκευές, επηρεάζουν σε
σημαντικό βαθμό τις απαιτήσεις για τις ιδιότητες των προϊόντων του τομέα των δομικών
κατασκευών, πολλές από τις οποίες σχετίζονται άμεσα με τη θερμομονωτική ικανότητα των
υλικών και των δομικών στοιχείων. Για την ορθή όμως εφαρμογή των κανονισμών και
γενικότερα για αξιόπιστους ενεργειακούς υπολογισμούς, απαιτούμενο είναι εκτός των άλλων
δεδομένων και η χρησιμοποίηση δομικών στοιχείων με αξιόπιστους συντελεστές θερμικής
αγωγιμότητας ή θερμοπερατότητας.
Στη χώρα μας, για την ορθή εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων Κ.Εν.Α.Κ., που από το 2010, είναι ο Κανονισμός που θέτει τις ελάχιστες απαιτήσεις
ενεργειακής απόδοσης και θερμομονωτικής ικανότητας των στοιχείων του κελύφους, και
γενικότερα για αξιόπιστους ενεργειακούς υπολογισμούς, απαιτούμενο είναι η χρησιμοποίηση
δομικών στοιχείων με αξιόπιστους και πιστοποιημένους συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας.

2.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Μέχρι 1/07/2013, ίσχυε η Οδηγία 89/106/ΕΟΚ, και το αντίστοιχο Π.Δ. 334/94 για τα
«Προϊόντα Δομικών Κατασκευών», βάσει της οποίας τα προϊόντα τα οποία θεωρούνται
κατάλληλα, αναγνωρίζονται εύκολα από το σήμα CE και επιτρέπεται η ελεύθερη διακίνησή
τους και η ελεύθερη χρήση τους για το σκοπό για τον οποίο προορίζονται, σε όλη την ΕΕ. Η
οδηγία αντικαταστάθηκε από τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011 για τη
«θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας προϊόντων του τομέα των δομικών κατασκευών»,
ο οποίος και ισχύει.
Ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση εφόσον ανταποκρίνεται προς ένα
εναρμονισμένο πρότυπο, ή μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση. Ιδιαίτερα για τις δομικές
κατασκευές απαιτείται να διαθέτει και να προσφέρει:
 Μηχανική αντοχή και ευστάθεια,
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Πυρασφάλεια,
Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον,
Ασφάλεια και προσβασιμότητα χρήσης,
Προστασία κατά του θορύβου,
Εξοικονόμηση ενέργειας και διατήρηση της θερμότητας και
Βιώσιμη χρήση των φυσικών πόρων.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ)305/2011, όταν ένα προϊόν του τομέα των δομικών
κατασκευών καλύπτεται από εναρμονισμένο πρότυπο ή ανταποκρίνεται προς ευρωπαϊκή
τεχνική προδιαγραφή-αξιολόγηση που έχει εκδοθεί γι’ αυτή την κατηγορία του προϊόντος, ο
κατασκευαστής καταρτίζει δήλωση επίδοσης όταν το προϊόν διατίθεται στην αγορά και
τοποθετεί τη σήμανση CE (βεβαίωση συμμόρφωσης).
Τα εναρμονισμένα πρότυπα και οι τεχνικές προδιαγραφές καθορίζουν τις μεθόδους και τα
κριτήρια για την αξιολόγηση της επίδοσης των προϊόντων του τομέα των δομικών
κατασκευών σε σχέση με τα ουσιώδη χαρακτηριστικά τους.
Η βεβαίωση της συμμόρφωσης CE ενός προϊόντος με τις απαιτήσεις μιας τεχνικής
προδιαγραφής ή ενός προτύπου προϋποθέτει ότι ο κατασκευαστής εφαρμόζει ένα σύστημα
ελέγχου της παραγωγής στο εργοστάσιο, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι η παραγωγή
πληροί τις σχετικές τεχνικές προδιαγραφές ή ότι στην αξιολόγηση και τον έλεγχο της
παραγωγής ή στον έλεγχο του ίδιου του προϊόντος συμμετέχει και ένας αναγνωρισμένος
προς το σκοπό αυτό οργανισμός πιστοποίησης.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή και στα άλλα κράτη μέλη τους οργανισμούς που
έχουν την άδεια να αξιολογούν και να επαληθεύουν τη σταθερότητα της επίδοσης των
δομικών προϊόντων: «Κοινοποιημένοι Οργανισμοί» (άρθρο 39 του κανονισμού (ΕΕ)
305/2011).
Όταν το δομικό προϊόν κυκλοφορεί στην Ελλάδα πρέπει να δηλώνονται στα πιστοποιητικά
αφενός τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του όσον αφορά στη θερμομονωτική και ηχομονωτική
επίδοση ή ανάλογα με το προϊόν και σε άλλες επιδόσεις χαρακτηριστικών. Επίσης πρέπει να
αναγράφονται οι επιδόσεις εκείνων των ουσιωδών χαρακτηριστικών για τα οποία έχουν
καθοριστεί από εθνικές κανονιστικές διατάξεις, κανονισμούς ή άλλες διοικητικές πράξεις και
τεχνικές προδιαγραφές, εθνικές απαιτήσεις επιδόσεων (οριακές τιμές, επίπεδα ή κατηγορίες
επιδόσεων). Σε σχέση με τη θερμομονωτική ικανότητα, πρέπει να αναγράφονται οι τιμές
θερμοπερατότητας ή θερμικής αγωγιμότητας των βιομηχανοποιημένων προϊόντων, οι οποίες
και ελέγχονται βάσει των ελαχίστων που προβλέπονται από τον Κ.Εν.Α.Κ.
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ εκτελεί
μετρήσεις ηχομόνωσης και θερμομόνωσης. Είναι ένας Κοινοποιημένος Οργανισμός και
εκδίδει πιστοποιητικά για το Συντελεστή Θερμικής Αγωγιμότητας U και για το Δείκτη
Ηχομείωσης.

3.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας διαθέτει μακροχρόνια εμπειρία από τη λειτουργία
του ως ερευνητικό εργαστήριο, εκπαιδευτικό εργαστήριο και εργαστήριο παροχής
υπηρεσιών. Οι βασικοί άξονες έρευνας και εφαρμογών του Εργαστηρίου είναι η ακουστική, η
ενέργεια και τα δομικά προϊόντα. Έχει υποστηρίξει την υλοποίηση σημαντικού αριθμού
ερευνητικών εργασιών, έργων και προγραμμάτων και έχει συνεργαστεί με επιτυχία με
πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς.
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, ως Κοινοποιημένος Οργανισμός, υλοποιεί
δοκιμές θερμομόνωσης και ηχομόνωσης για τη Σήμανση CE για διάφορα δομικά υλικά και
προϊόντα, κυρίως ελαφρές και βαριές τοιχοποιίες, πόρτες, παράθυρα, υαλώσεις, εξαρτήματα,
θερμομονωτικά και ηχομονωτικά υλικά, σύμφωνα με τα αντίστοιχα Πρότυπα Προϊόντων,
όπως το Πρότυπο ΕΝ 14351-1:2006 για παράθυρα και μπαλκονόπορτες, 13241-1:2003 για
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βιομηχανικές εισόδους, EN 1279-5:2005 για υαλοπίνακες και άλλα. Παράλληλα το
Εργαστήριο παρέχει υπηρεσίες έρευνας για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού προϊόντων
ώστε να καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις θερμομόνωσης ή ηχομόνωσης.
Για την πιστοποίηση της θερμομονωτικής ικανότητας των προϊόντων, διαθέτει σύστημα
μέτρησης συντελεστή θερμοπερατότητας (Θερμός Θάλαμος- Hot – Box: TDW-4240)
διαστάσεων 3.60x3.80x4.60m, και εκτελεί μετρήσεις συντελεστού θερμοπερατότητας
δομικών στοιχείων, εκδίδοντας τα αντίστοιχα πιστοποιητικά .Τα πιστοποιητικά περιγράφουν
αναλυτικά τα αποτελέσματα της δοκιμής που έγινε στο συγκεκριμένο δοκίμιο δομικού
στοιχείου και προσδιορίζουν τη θερμική του αγωγιμότητα με ένα μονότιμο μέγεθος.
Το αποτέλεσμα της δοκιμής αφορά αποκλειστικά το δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε, το οποίο
κατασκευάζεται βάσει προδιαγραφών. Η δοκιμή πραγματοποιείται σε εργαστηριακές
συνθήκες, ώστε να προκύψει η πραγματική θερμική αγωγιμότητα του δοκιμίου. Για να
αποδίδει ένα δοκίμιο τις ίδιες τιμές με αυτές που δίδονται στο φύλλο αποτελεσμάτων, θα
πρέπει να είναι όμοιο τόσο από άποψη κατασκευής όσο και από άποψη εφαρμογής με το
δοκίμιο που χρησιμοποιήθηκε. Κάθε διαφοροποίηση, έστω και μικρή, μπορεί να οδηγήσει σε
διαφορετικά αποτελέσματα.

4.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ (HOT-BOX)

Το σύστημα δοκιμών θερμομόνωσης Θερμού Θαλάμου (Hot – Box) (εικόνες 1 και 2),
αποτελείται από ένα ζεύγος θαλάμων για τον προσδιορισμό του συντελεστή
θερμοπερατότητας U σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου DIN EN ISO 8990 "Thermal
insulation - Determination of steady state thermal transmission properties - Calibrated and
guarded hot box".
Η διάταξη έχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης μετρήσεων θερμοπερατότητας δομικών
στοιχείων- πορτών και παραθύρων, τοίχων (ξηράς δόμησης ή κατασκευής επί τόπου), κουτιά
ρολό και προφίλ κουφωμάτων, υαλώσεων, εξαρτημάτων, διαφόρων υλικών επενδύσεων,
κλπ. σε φυσικό μέγεθος, κάτω από απόλυτα ελεγχόμενες εργαστηριακές συνθήκες,
επιτρέποντας έτσι την απόκτηση τιμών αναφοράς (συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας Uw
Ug Uf)). Η διάταξη έχει τη δυνατότητα να μετρήσει δοκίμιο διαστάσεων έως και 2,50m x
2,50m.
Το σύνολο των δοκιμών οι οποίες πραγματοποιούνται με την διάταξη του Hot -Box
καλύπτεται από διεθνή πρότυπα.

Εικόνες 1 και 2: Τυπική διάταξη Hot Box
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Η μόνωση των εξωτερικών τοιχωμάτων της συσκευής κατασκευάστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε
να ληφθούν υπόψη οι συντελεστές μετάδοσης θερμότητας που απαιτείται να μετρηθούν
καθώς και οι πιθανές διαφορές θερμοκρασίες, έτσι ώστε το πιθανό σφάλμα της μέτρησης
που προέρχεται από απώλειες θερμότητας της συσκευής να είναι το πολύ 0,5%. Το κιβώτιο
περιβάλλεται από ένα προστατευτικό περίβλημα ρυθμισμένο με τέτοιο τρόπο ώστε να
ελαχιστοποιεί τη θερμική ροή προς τα πλάγια του δοκιμίου καθώς και τη θερμική ροή μέσω
του τοιχίου του κιβωτίου μέτρησης. Τα τοιχώματα είναι από άποψη θερμομόνωσης, όμοια σε
όλη την επιφάνεια τους, έτσι ώστε και εντός της συσκευής να επιτυγχάνονται ομοιόμορφες
θερμοκρασίες και να είναι δυνατός ο προσδιορισμός της θερμότητας που μεταδίδεται.
Ο προσδιορισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας υλοποιείται σε δύο στάδια. Αρχικά
γίνονται μετρήσεις σε δύο ή περισσότερες πλάκες βαθμονόμησης των οποίων οι θερμικές
ιδιότητες είναι ήδη γνωστές έτσι ώστε οι συντελεστές θερμοπερατότητας (προερχόμενοι τόσο
από ακτινοβολία όσο και από συναγωγή) και από τις δυο πλευρές της πλάκας να
προσδιοριστούν επίσης. Κάθε μέτρηση βαθμονόμησης πρέπει να υλοποιηθεί με τουλάχιστον
έξι διαφορετικές πυκνότητες ροής θερμότητας έτσι ώστε να καλύπτεται σίγουρα και
πυκνότητα ροής του προς εξέταση δοκιμίου.
Με τον ίδιο τρόπο και τις ίδιες ρυθμίσεις που γίνεται η μέτρηση βαθμονόμησης γίνεται στη
συνέχεια και η μέτρηση του υπό εξέταση δοκιμίου, το οποίο μετράται στην ίδια θέση και με
ακριβώς τις ίδιες ρυθμίσεις αερισμού στην ψυχρή πλευρά του. Το δοκίμιο εφαρμόζεται σε
ειδικό πλαίσιο (μάσκα) του Hot Box από τον αναθέτη. Η δοκιμή διαρκεί έως και 48h και
θεωρείται ολοκληρωμένη όταν η επαναληψιμότητα των τιμών προσεγγίσει στο 1%. Η δοκιμή
υλοποιείται σύμφωνα με τις διαδικασίες που καθορίζονται από διεθνή πρότυπα (εικόνες 3 και
4).

Εικόνες 3 και 4: μέτρηση κουφώματος. Άποψη από το εξωτερικό και το εσωτερικό του
θαλάμου

5.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ: ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τόσο ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - Κ.Εν.Α.Κ, όσο και η εφαρμογή του
Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 αποδέχονται είτε αναλυτικές μεθόδους για τον υπολογισμό της
τιμής θερμοπερατότητας είτε εργαστηριακές πιστοποιήσεις.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με την Τεχνική Οδηγία 20701-2, για την εφαρμογή του
Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων - Κ.Εν.Α.Κ, στα διαφανή δομικά στοιχεία,
δηλαδή στα κουφώματα, η τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος (UW)
μπορεί:
–να υπολογισθεί αναλυτικά, οπότε θα πρέπει να συνυπολογιστούν οι συντελεστές
θερμοπερατότητας του πλαισίου του κουφώματος και του υαλοπίνακα κατά την ποσοστιαία
αναλογία των εμβαδών των δύο υλικών στην επιφάνεια του κουφώματος, λαμβανομένης
υπόψη και της γραμμικής θερμογέφυρας που αναπτύσσεται μεταξύ πλαισίου και
υαλοπίνακα, ή
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- να θεωρηθεί δεδομένη με αποδοχή της πιστοποιημένης τιμής που διαθέτει ο
κατασκευαστής, που προκύπτει από το σχετικό πιστοποιητικό ελέγχου από διαπιστευμένο
εργαστήριο βάσει του προτύπου προδιαγραφών του υλικού για σήμανση CE.
Το Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας, στα τέσσερα χρόνια λειτουργίας του έχει
υλοποιήσει περισσότερες από 80 μετρήσεις του συντελεστή θερμοπερατότητας δομικών
στοιχείων. Η πλειοψηφία των μετρήσεων αναφέρεται στα κουφώματα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι σε ποσοστό 33.3% από τα εξετασθέντα κουφώματα ο συντελεστής
U που μετρήθηκε κυμαίνεται από 1.5-2.0 W/m2K, ενώ σε ποσοστό περίπου 13% ο
συντελεστής είναι μεγαλύτερος από 3.0 W/m2K. (εικόνα 5). Ο πραγματικός- πιστοποιημένος
συντελεστής στην πλειοψηφία των κουφωμάτων που προκύπτει με βάση τη μέτρηση είναι
μικρότερος από τον αντίστοιχο που θα μπορούσε να υπολογιστεί με βάση τη μεθοδολογία
που προτείνει ο Κ.Εν.Α.Κ και η Τεχνική Οδηγία. Το γεγονός αυτό και μόνο ενδυναμώνει την
αναγκαιότητα για τον εφοδιασμό με πιστοποιημένες τιμές επιδόσεων των δομικών
προϊόντων.

Εικόνα 5: κατανομή του δείγματος που μετρήθηκε σε σχέση
με τον συντελεστή θερμοπερατότητας
Εντονότερη είναι η ανάγκη για τον εργαστηριακό υπολογισμό των συντελεστών
θερμοπερατότητας σε σύνθετα δομικά στοιχεία με σκελετό, όπως οι ξύλινες πόρτες, τα
πανέλα και οι τοιχοποιίες ξηράς δόμησης, ή οι αναρτημένες προσόψεις, όπου οι
θερμογέφυρες συναρμογής μεταξύ των διαφορετικών υλικών και η αποτύπωση του σκελετού
καθιστούν αναξιόπιστο τον αναλυτικό υπολογισμό του συντελεστή θερμοπερατότητας. Ακόμη
πιο πολύπλοκη είναι η διαδικασία προσδιορισμού του συντελεστή θερμοπερατότητας για τα
ρολά-φύλλα ασφαλείας.
Παρατίθεται η περιγραφή μιας ξύλινης πόρτας (εικόνα 6). και το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Φύλλο θύρας διαστάσεων 1960x930x550mm, κατασκευασμένο από τέσσερεις ινοσανίδες 12
mm (12+12+12+12), επενδεδυμένο εκατέρωθεν με φύλλα MDF πάχους 4mm και καπλαμά,
πάχους 0,05mm. Στις τελικές επιφάνειες έχουν εφαρμοστεί πυράντοχα βερνίκια 180μm της
εταιρείας SAYERLACK. Περιμετρικά έχει ξύλινο σκελετό 45x55mm. Στο κάτω μέρος του
φύλλου φέρει μηχανισμό ερμητικής φραγής με ελαστικό παρέμβρυσμα, της εταιρείας
DOMATIC. Κάσα διαστάσεων 1990x990x2000mm κατασκευασμένη από μασίφ ξυλεία. Από
την εσωτερική πλευρά φέρει διπλές πατούρες με αντίστοιχα διπλά παρεμβρύσματα της
εταιρείας EUROPROFILI. Από την εξωτερική πλευρά φέρει τέσσερεις ημικυκλικές τομές
διαστάσεων 10x0,5mm.
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Ο προσδιορισμός αξιόπιστου συντελεστή θερμοπερατότητας, ώστε το προϊόν να εφοδιαστεί
με σήμανση CE δεν είναι δυνατός με αναλυτικές μεθόδους. Με την εργαστηριακή μέτρηση,
πιστοποιήθηκε ο συντελεστής και διαπιστώθηκε ότι η τιμή θερμικής αγωγιμότητας σε
συμμόρφωση με το Πρότυπο Προϊόντος EN 14351-1:2006 είναι: « Ust = 1,62 W/(m2*K)»
Τα στοιχεία που πρέπει να αναφέρονται στο πιστοποιητικό δοκιμής, σύμφωνα με το
πρότυπο EN 14351 -1:2006, παρατίθενται ενδεικτικά και αφορούν στη μέτρηση της
συγκεκριμένης πόρτας ασφαλείας.

Κάτοψη

Τομή

Εικόνα 6: Προϊόν: ξύλινη πόρτα
Θερμοκρασία αέρα θερμής πλευράς / Warm side air temperature

Τai

20,23 C

Θερμοκρασία αέρα ψυχρής πλευράς / Cold side air temperature

Tae

0,53 C

Θερμοκρασία του κατευθυντήρα αέρα θερμής πλευράς / Warm side baffle temperature

Tbi

19,22 C

Θερμοκρασία του κατευθυντήρα αέρα ψυχρής πλευράς / Cold side baffle temperature

Tbe

0,76 C

Ταχύτητα αέρα θερμής πλευράς / Warm side air speed

Vli

0,25 m/s

Ταχύτητα αέρα ψυχρής πλευράς / Cold side air speed

Vle

2,35 m/s

Συνολική ισχύς εισόδου/ Overall input power

Pin

81,80 W

Πυκνότητα θερμικής ροής δοκιμίου / Specimen heat flow density

Qsp

30,91 W/m²

Συνολική επιφανειακή αντίσταση / Total surface resistance

Rst

0,172 m²*K/W

Μετρούμενος συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας /

Um

1,619 W/(m2K)

Measured thermal resistance coefficient
Τυποποιημένη επιφανειακή αντίσταση / Standardized surface resistance

Rst,st 0,170 m²K/W

Διευρυμένη αβεβαιότητα μέτρησης / Extended uncertainty of measurement (GUM)

0,049 W/(m2*K)

Συμμόρφωση με το Πρότυπο Προϊόντος / Compliance with the Product Standard
EN 14351 -1:2006
Διαπιστωθείσα τιμή / Determined value
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας / Thermal Transmittance Coefficient:

Ust = 1,62 W/(m2 K)

1154

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Στην εικόνα 7, φαίνεται η κατανομή των θυρών (ξύλινων, συνθετικών και αλουμινίου με
θερμομονωμένα πάνελ και πλαίσια με θερμοδιακοπή) που κυκλοφορούν στην ελληνική
αγορά, σε σχέση με τη θερμομονωτική τους ικανότητα, σύμφωνα με τους πιστοποιημένους
συντελεστές θερμοπερατότητας όπως προέκυψαν από τις μετρήσεις του Εργαστηρίου
Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας του ΑΠΘ.

Εικόνα 7: κατανομή του δείγματος που μετρήθηκε σε σχέση με
τον συντελεστή θερμοπερατότητας

6.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Η σήμανση CE αποτελεί το «τεχνικό διαβατήριο» των δομικών προϊόντων για την είσοδο, την
ελεύθερη αγορά και τη διάθεσή τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Η σήμανση CE διασφαλίζει ότι
τα προϊόντα αυτά διαθέτουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ώστε να εκπληρούν βασικές
απαιτήσεις στα έργα, όπως εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση θερμότητας.
Η σήμανση CE πιστοποιεί ότι οι πληροφορίες που συνοδεύουν τα δομικά προϊόντα πρέπει
να θεωρούνται ακριβείς και αξιόπιστες.
Οι εργαστηριακές μετρήσεις, σε αντίθεση με τις υπολογιστικές μεθόδους προσδιορισμού του
συντελεστή θερμοπερατότητας οι οποίες είναι προσεγγιστικές, έχουν το πλεονέκτημα του
ακριβούς προσδιορισμού του συντελεστή, καθώς μπορούν να λάβουν υπόψη παράγοντες
όπως πολυσύνθετη κατασκευή, αστοχία υλικών αλλά και κατασκευαστικές ατέλειες.
Η πιστοποίηση της θερμομονωτικής ικανότητας των δομικών υλικών και προϊόντων από
Κοινοποιημένους Οργανισμούς, βοηθά
-τον χρήστη/ καταναλωτή, που ξέρει τι αποκτά
-την επιχείρηση/παραγωγό, που ανταγωνίζεται «επί ίσοις όροις»
-την επιχείρηση/παραγωγό, που προσπαθεί να βελτιώνει συνέχεια την ποιότητα των
προϊόντων και υπηρεσιών για να αποκτά ένα ακόμα συγκριτικό πλεονέκτημα προς όφελος
πάλι του χρήστη/καταναλωτή
-την πολιτεία, που μπορεί πιο συστηματικά να προδιαγράψει την ενεργειακή πολιτική και
τους εθνικούς στόχους για την εξοικονόμηση ενέργειας, εφόσον αποτυπώνονται αξιόπιστα
οι ιδιότητες των δομικών προϊόντων που παράγονται (και εισάγονται).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις για το
σχεδιασμό και την ενεργειακή συμπεριφορά των κατασκευών. Ο έλεγχος της θερμικής
επάρκειας παραμένει καθοριστικός για την επιλογή του τύπου, του πάχους και της θέσης της
θερμικής προστασίας του κελύφους. Αν και δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στον
τρόπο εκτίμησης της θερμοπερατότητας των επί μέρους δομικών στοιχείων σε σχέση με τον
προηγούμενο κανονισμό, ο έλεγχος της θερμικής επάρκειας του κτιριακού κελύφους έχει
διευρυνθεί και περιλαμβάνει πλέον ένα νέο μέγεθος, τις θερμικές ροές λόγω της ύπαρξης
θερμογεφυρών. Η εκτίμηση της συνεισφοράς τους στη διαμόρφωση του μέσου συντελεστή
θερμοπερατότητας του κτιρίου στηρίζεται στην εύρεση του γραμμικού συντελεστή
θερμοπερατότητας Ψ κάθε θερμογέφυρας, ο οποίος εξαρτάται κυρίως από τη θέση και την
κατασκευαστική διαμόρφωση των δομικών στοιχείων που συμβάλλουν στην περιοχή
εμφάνισής της, καθώς και στη μέτρηση του μήκους, κατά το οποίο αυτή αναπτύσσεται.
Παρόλο που η μέθοδος υπολογισμού δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη δυσκολία, μπορεί να γίνει
ιδιαίτερα κοπιαστική λόγω της ύπαρξης πληθώρας θερμογεφυρών στο κτιριακό κέλυφος. Γι’
αυτό το λόγο θεωρήθηκε σκόπιμο να διερευνηθεί η βαρύτητα των θερμογεφυρών κατά τον
έλεγχο της θερμικής επάρκειας, ώστε να καταδειχθεί σε πρώτη φάση αν είναι δυνατή η
περαιτέρω απλούστευση των υπολογισμών. Προς αυτή την κατεύθυνση υπολογίστηκε και
αναλύθηκε στατιστικά η συνεισφορά των θερμογεφυρών στη διαμόρφωση του συντελεστή
μετάδοσης θερμότητας μέσω αγωγιμότητας για πολλά διαφορετικά κτίρια κατοικιών.
Αποτέλεσμα αυτής της επεξεργασίας είναι η ανάπτυξη και η αξιολόγηση τρόπων
προσεγγιστικής εκτίμησης της συμμετοχής των θερμογεφυρών στη διαμόρφωση της
θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους, καθώς και η εκτίμηση της συνολικής
συνεισφοράς των θερμογεφυρών στην ενεργειακή απόδοση του κτιρίου.
Λέξεις Kλειδιά: θερμογέφυρες, συντελεστής θερμοπερατότητας, θερμομονωτική επάρκεια
κτιριακού κελύφους
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τα τελευταία χρόνια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλλει αξιοσημείωτες προσπάθειες για την
αύξηση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης, ώστε να μειωθεί κατά 20% η ενεργειακή
κατανάλωση και οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μέχρι το 2020. Μεταξύ των μέτρων
που μπορούν να συνεισφέρουν σε σημαντικό βαθμό στην εξοικονόμηση ενέργειας είναι η
θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους με έμφαση στην ελαχιστοποίηση των
θερμογεφυρών. Άλλωστε, η νέα φιλοσοφία σχεδιασμού των κτιρίων που στοχεύει στη
σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας έγκειται στην ελαχιστοποίηση των ενεργειακών
απαιτήσεων και κατόπιν στην κάλυψη των φορτίων με ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
υψηλής απόδοσης, οι οποίες μάλιστα θα τροφοδοτούνται από φιλικές προς το περιβάλλον
πηγές ενέργειας.
Προς αυτή την κατεύθυνση θεσπίστηκε στη χώρα μας το 2010 ο Κανονισμός Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), ο οποίος έθεσε νέες απαιτήσεις για τον αρχιτεκτονικό
σχεδιασμό και τη θερμομονωτική επάρκεια του κτιριακού κελύφους, τα χαρακτηριστικά των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων [1]. Ο
έλεγχος της θερμικής επάρκειας παραμένει καθοριστικός για την επιλογή του τύπου, του
πάχους και της θέσης της θερμικής προστασίας του κελύφους. Αν και δεν υπάρχουν
σημαντικές διαφοροποιήσεις στον τρόπο εκτίμησης της θερμοπερατότητας των επί μέρους
δομικών στοιχείων σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό, ο έλεγχος της θερμικής
επάρκειας του κτιριακού κελύφους έχει διευρυνθεί και περιλαμβάνει πλέον ένα νέο μέγεθος,
τις θερμικές ροές λόγω της ύπαρξης θερμογεφυρών.
Οι θερμογέφυρες εντοπίζονται σε περιοχές του κτιριακού κελύφους, στις οποίες παρατηρείται
αύξηση στη ροή θερμότητας και μεταβολή στην εσωτερική επιφανειακή θερμοκρασία σε
σχέση με τις γειτονικές τους [2]. Αυτή η μεταβολή οφείλεται κυρίως στη διαφοροποίηση στη
θερμική αντίσταση των δομικών στοιχείων λόγω ασυνέχειας της θερμομονωτικής στρώσης,
λόγω τυχόν διαφοροποίησης του υλικού κατά μήκος του δομικού στοιχείου, της γεωμετρίας
της διατομής ή συνδυασμού των παραπάνω. Μπορούν να διακριθούν σε δύο τύπους, στις
γραμμικές και στις σημειακές. Οι γραμμικές θερμογέφυρες έχουν ομοιόμορφη διατομή, κατά
μήκος της οποίας η ροή θερμότητας παρουσιάζει έντονα δισδιάστατη φύση και η παραδοχή
της μονοδιάστατης ροής θερμότητας παύει να ισχύει [3]. Οι σημειακές θερμογέφυρες
εμφανίζονται στις ενώσεις των γραμμικών θερμογεφυρών, στις οποίες η ροή θερμότητας έχει
τρισδιάστατη φύση. Η επίδρασή τους στις θερμικές ροές θεωρείται πρακτικά αμελητέα, γι'
αυτό και συνήθως δεν λαμβάνονται υπόψη στους υπολογισμούς, αντίθετα με τις γραμμικές
που έχουν σημαντική επίδραση στη θερμική συμπεριφορά του κελύφους.
Μάλιστα, όσο πιο θερμικά προστατευμένα είναι τα δομικά στοιχεία που συμβάλλουν στη
συναρμογή, τόσο πιο μεγάλη είναι η θερμική ροή κατά μήκος της ένωσής τους, δεδομένου
ότι μέσω της ασθενούς αυτής περιοχής η θερμότητα βρίσκει μια πιο προσιτή οδό, ώστε να
επιτευχθεί η εξίσωση της θερμοκρασίας μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.
Σχετικές μελέτες έχουν δείξει ότι οι θερμογέφυρες είναι υπεύθυνες για το 5% έως 30% της
ενεργειακής κατανάλωσης ενός κτιρίου [4].
Το μέγεθος των θερμικών ροών λόγω της ύπαρξης των θερμογεφυρών στηρίζεται στην
επιλογή του γραμμικού συντελεστή θερμοπερατότητας Ψ κάθε θερμογέφυρας μέσα από έναν
κατάλογο διαφορετικών περιπτώσεων, καθώς και στη μέτρηση του μήκους ℓ, κατά το οποίο
αυτή αναπτύσσεται. Με την εύρεση των τιμών γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ και μήκους ℓ
υπολογίζεται ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας για κάθε θερμογέφυρα (ως γινόμενο των
δύο τιμών) και για το σύνολο των θερμογεφυρών του κτιριακού κελύφους (ως άθροισμα των
επί μέρους γινομένων) που χρησιμοποιείται για τη διαστασιολόγηση της θερμικής
προστασίας του κτιριακού κελύφους και την εκτίμηση της πρωτογενούς ενέργειας για
θέρμανση και ψύξη με τη βοήθεια υπολογιστικού εργαλείου.
Επομένως, για την αποτίμηση των θερμογεφυρών στο περίβλημα ενός κτιρίου, θα πρέπει
κανείς να αναζητήσει τις πιθανές περιοχές εκδήλωσής τους, να μετρήσει το μήκος τους και
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κατόπιν να εκτιμήσει το συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας Ψ. Χαρακτηριστικές
περιοχές του περιβλήματος των κτιρίων, στις οποίες εκδηλώνονται θερμογέφυρες είναι οι
συναρμογές των κατακόρυφων δομικών στοιχείων μεταξύ τους (κατακόρυφες
θερμογέφυρες), οι συναρμογές των κατακόρυφων με τα οριζόντια δομικά στοιχεία (οριζόντιες
θερμογέφυρες) καθώς και οι συναρμογές των κουφωμάτων με τα συμπαγή δομικά στοιχεία
(περιμετρικές θερμογέφυρες κουφωμάτων).
Ωστόσο, ο υπολογισμός των θερμικών ροών λόγω των θερμογεφυρών δεν είναι πάντα
εύκολος, δεδομένου ότι ακόμη και δυναμικά προσομοιωτικά προγράμματα ευρείας
αναγνώρισης στηρίζονται στο μονοδιάστατο χαρακτήρα των ενεργειακών ροών, ενώ η
ακριβής αποτίμηση του φαινόμενου των θερμογεφυρών απαιτεί δισδιάστατη ανάλυση. Η
χρήση καταλόγων με προκαθορισμένες τιμές γραμμικής θερμοπερατότητας διευκολύνει
σημαντικά τη διαδικασία κατά τη μελέτη ενός ολόκληρου κτιρίου, ωστόσο και σ’ αυτή την
περίπτωση ο φόρτος είναι μεγάλος και η εργασία επίπονη για ένα μηχανικό της πράξης.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων για τις μελέτες νέων κτιρίων
είναι απαραίτητος ο υπολογισμός του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας λόγω
θερμογεφυρών και η εκτίμηση των αντίστοιχων θερμικών ροών στην ενεργειακή μελέτη. Ο
βαθμός αβεβαιότητας που εμφανίζεται στην πλήρη εφαρμογή των κτιριακών μελετών στην
κατασκευή, ιδιαίτερα στα παλαιότερα κτίρια, οδήγησε στην πολιτεία να υιοθετήσει μια πιο
απλή μέθοδο κατά την ενεργειακή επιθεώρηση των υφισταμένων κτιρίων.
Έχοντας υπόψη τους σχετικούς κανονισμούς άλλων ευρωπαϊκών χωρών, εύλογα προκύπτει
το ερώτημα αν η εκτίμηση του συντελεστή μετάδοσης λόγω θερμογεφυρών πρέπει να γίνεται
με τον αναλυτικό τρόπο. Έχοντας μάλιστα ως στόχο την απλοποίηση των σχετικών
υπολογισμών, αναρωτιέται κανείς ποια θα ήταν η βέλτιστη προσέγγιση στην εκτίμηση της
συνεισφοράς των θερμογεφυρών στο συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιρίου και στις
συνολικές ροές θερμότητας από και προς το περιβάλλον σε όλη τη διάρκεια του έτους.
Οι απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα διαμόρφωσαν το πλαίσιο της παρούσας μελέτης.
Συγκεκριμένα, μέσα από την ερευνητική προσέγγιση του θέματος αναπτύχθηκαν και
αξιολογήθηκαν τρόποι προσεγγιστικής εκτίμησης της συμμετοχής των θερμογεφυρών στη
διαμόρφωση της θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους.

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Για την εκτίμηση του μεγέθους των θερμογεφυρών εκπονήθηκαν αναλυτικά οι μελέτες
θερμικής επάρκειας σε ένα δείγμα κτιρίων κατοικίας (μονοκατοικίες και πολυκατοικίες).
Συγκεκριμένα, το δείγμα που χρησιμοποιήθηκε στην ανάλυση αριθμεί 47 κτίρια κατοικίας. Η
πλειονότητα των κτιρίων έχει 3 με 4 ορόφους, ενώ μόλις το 17% έχει περισσότερους από 5
ορόφους. Οι μονοκατοικίες αποτελούν το 28% του δείγματος. Ακολούθως, ο λόγος A/V των
πολυώροφων κτιρίων κυμαίνεται μεταξύ 0,6 και 0,8. Τα κτίρια των μονοκατοικιών, λόγω του
περιορισμένου ύψους τους, έχουν κατά κανόνα μεγάλο λόγο A/V, ενώ τα υψηλότερα κτίρια
εμφανίζουν χαμηλότερο, καθώς η περιβάλλουσα επιφάνεια αυξάνεται.
Κατά μέσο όρο το εμβαδό των κτιρίων είναι ίσο με 536m², ωστόσο υπάρχουν κτίρια, κυρίως
πολυώροφα, που καταλαμβάνουν πολύ μεγαλύτερη επιφάνεια. Τα ανοίγματα
καταλαμβάνουν περίπου το 15% της επιφάνειας των όψεων των εξεταζόμενων κτιρίων.
Ακολουθώντας την ελληνική οικοδομική πρακτική, τα εξεταζόμενα κτίρια έχουν εξώστες, οι
οποίοι εκτείνονται περιμετρικά των όψεών τους σε ποσοστό από 20% έως 65% με μέση τιμή
το 40%. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι εξώστες εκτείνονται κατά μέσο όρο στο 40% της
περιμέτρου του τυπικού ορόφου των εξεταζόμενων κτιρίων.
Το 64% των εξεταζόμενων κτιρίων είχαν πυλωτή στο ισόγειο, ενώ για το 20% των κτιρίων ο
θερμαινόμενος όγκος εδράζονταν επάνω στο έδαφος. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις υπήρχε
επαφή με μη θερμαινόμενο υπόγειο. Τέλος, το 79% των εξεταζόμενων κτιρίων έφεραν
επιστέγαση με δώμα.
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Για να επεκταθεί η μελέτη σε όλες τις κλιματικές ζώνες της χώρας έγινε η παραδοχή ότι το
ίδιο κτίριο έχει κατασκευαστεί στις τέσσερις κλιματικές ζώνες της χώρας. Επίσης, θεωρήθηκε
ότι τα δομικά στοιχεία των κτιρίων καλύπτουν οριακά τις απαιτήσεις του Κ.Εν.Α.Κ. για την
κλιματική ζώνη στην οποία εντάσσονται κάθε φορά. Πιο συγκεκριμένα, οι τιμές του
συντελεστή θερμοπερατότητας των συμπαγών και διαφανών δομικών στοιχείων του
κτιριακού κελύφους θεωρήθηκαν ίσες με τις μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του κανονισμού
(πίνακας 1).
Για τις ανάγκες της μελέτης υπολογίστηκε η επιφάνεια όλων των δομικών στοιχείων που
συνθέτουν το κτιριακό κέλυφος κάθε εξεταζόμενου κτιρίου με γνώμονα τις υποδείξεις της
Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 20701-2. Με βάση την τιμή του συντελεστή θερμοπερατότητας,U και του εμβαδού
που καταλαμβάνει κάθε δομικό στοιχείο στην επιφάνεια του κτιριακού κελύφους, Α,
προσδιορίστηκε ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας από αγωγιμότητα για κάθε δομικό
στοιχείο (UxA) και μέσω του αθροίσματος των επί μέρους γινομένων για όλο το κτιριακό
κέλυφος (Σ(UxA)).
Ακολούθησε ο αναλυτικός υπολογισμός του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας από
θερμογέφυρες (Σ(Ψxℓ)).Για κάθε κτίριο ο υπολογισμός έγινε ξεχωριστά δύο φορές,
θεωρώντας ότι η θερμομόνωση είναι τοποθετημένη μια φορά από την εξωτερική πλευρά των
δομικών στοιχείων και μια φορά στον πυρήνα της οπτοπλινθοδομής και στην εξωτερική
επιφάνεια των φερόντων στοιχείων των κτιρίων. Για την επιλογή των συντελεστών γραμμικής
θερμοπερατότητας έγινε η παραδοχή ότι η θερμομονωτική προστασία των οριζόντιων
δομικών στοιχείων είναι τοποθετημένη προς την εξωτερική τους πλευρά, καθώς και ότι τα
κουφώματα είναι τοποθετημένα στο κέντρο της τοιχοποιίας. Σημειώνεται ότι οι τιμές του
γραμμικού συντελεστή θερμοπερατότητας Ψ δεν διαφοροποιούνται ανά κλιματική ζώνη και
επομένως ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας λόγω θερμογεφυρών έχει την ίδια τιμή και
στις τέσσερεις κλιματικές ζώνες.
Με βάση τις παραπάνω τιμές υπολογίστηκε ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του
κελύφους,Um, κάθε εξεταζόμενου κτιρίου για κάθε κλιματική ζώνη, ως ο λόγος του
αθροίσματος των επί μέρους συντελεστών μεταφοράς θερμότητας από τα δομικά στοιχεία
και του συντελεστή μεταφοράς θερμότητας από τις θερμογέφυρες προς το άθροισμα των
επιφανειών των δομικών στοιχείων που συνθέτουν το κτιριακό κέλυφος κάθε κτιρίου:


n

Um 

A
j 1

j

 U j  b   l i  i  b
i 1

n

A
j 1

[W/(m²·K)]),

j

όπου:
Um

ο μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας του κελύφους όλου του κτηρίου [W/(m²·K)],

Aj

το εμβαδό επιφάνειας που καταλαμβάνει το κάθε δομικό στοιχείο στη συνολική
επιφάνεια του κελύφους του κτηρίου [m²],

Uj

ο συντελεστής θερμοπερατότητας του κάθε δομικού στοιχείου j του κελύφους του
κτηρίου [W/(m²·K)],

li

το συνολικό μήκος του κάθε τύπου θερμογέφυρας που αναπτύσσεται στο περίβλημα
του κτηρίου [m],

Ψi

ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του κάθε τύπου θερμογέφυρας που
αναπτύσσεται στο περίβλημα του κτηρίου [W/(m·K)],

b

μειωτικός συντελεστής [–],

AjxUj

ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας του δομικού στοιχείου j [W/K],

Ψix ℓi

ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας της θερμογέφυραςi [W/K].
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Πίνακας 1: Οι τιμές του μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή θερμοπερατότητας των
δομικών στοιχείων σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ.
Συντελεστής θερμοπερατότητας [W/(m2·Κ)]
Δομικό στοιχείο

Ζώνη Α

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

Ζώνη Δ

Επιστεγάσεις

0,50

0,45

0,40

0,35

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με τον αέρα

0,60

0,50

0,45

0,40

Δάπεδα σε επαφή με τον αέρα

0,50

0,45

0,40

0,35

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με μη θερμ. χωρ.

1,50

1,00

0,80

0,70

Εξωτερικοί τοίχοι σε επαφή με το έδαφος

1,50

1,00

0,80

0,70

Δάπεδα επάνω από μη θερμαιν. χώρους

1,20

0,90

0,75

0,70

Δάπεδα σε επαφή με το έδαφος

1,20

0,90

0,75

0,70

Κουφώματα ανοιγμάτων

3,20

3,00

2,80

2,60

Τέλος, για κάθε εξεταζόμενη περίπτωση οι συντελεστές μετάδοσης θερμότητας κάθε δομικού
στοιχείου (Σ(U x A)) και των θερμογεφυρών (Σ(Ψ x ℓ)) εκφράστηκαν ως ποσοστό επί του
συντελεστή συνολικής μετάδοσης θερμότητας (Σ(U x A) + Σ(Ψ x ℓ)). Μ’ αυτό τον τρόπο
μπορεί να αναδειχθεί και να αποτιμηθεί ο ρόλος των δομικών στοιχείων και των
θερμογεφυρών στη διαμόρφωση της θερμικής συμπεριφοράς του κτιριακού κελύφους.

3.

Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ
ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΤΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ
ΚΕΛΥΦΟΥΣ

Από τις μελέτες θερμικής επάρκειας των εξεταζόμενων κτιρίων προέκυψαν τα ποσοστά
συνεισφοράς κάθε δομικού στοιχείου και των θερμογεφυρών στη διαμόρφωση του μέσου
συντελεστή θερμοπερατότητας του κελύφους τους για τις δύο θέσεις θερμομονωτικής
προστασίας και για τις τέσσερεις κλιματικές ζώνες της χώρας (Πίνακας 2).
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομονωτικής προστασίας για
όλες τις κλιματικές ζώνες καθοριστικός είναι ο ρόλος της εξωτερικής τοιχοποιίας, δεδομένης
της μεγάλης επιφάνειας που αυτή καλύπτει. Ακολουθούν τα κουφώματα, τα οποία έχουν
αυξημένη θερμοπερατότητα σε σχέση με τα συμπαγή δομικά στοιχεία και επομένως, παρόλο
που καλύπτουν μικρή επιφάνεια στο κτιριακό κέλυφος, εμφανίζουν αξιοσημείωτες θερμικές
απώλειες. Οι θερμογέφυρες αποτελούν την τρίτη σε μέγεθος «πηγή» θερμικών ροών προς
το εξωτερικό περιβάλλον, η οποία μάλιστα ποσοστιαία αυξάνεται καθώς μειώνεται η τιμή του
συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων από τις θερμές προς τις ψυχρότερες
θερμικές ζώνες.
Στην περίπτωση τοποθέτησης της θερμομονωτικής προστασίας στον πυρήνα της
τοιχοποιίας, η συμβολή των θερμογεφυρών στη διαμόρφωση του μέσου συντελεστή
θερμοπερατότητας γίνεται ακόμη πιο σημαντική. Μάλιστα, αποτελεί τον πιο σημαντικό
παράγοντα για τις κρύες κλιματικές ζώνες (Γ και Δ), ενώ για τις θερμές κλιματικές ζώνες (Α
και Β) η ποσοστιαία συμμετοχή τους πλησιάζει πολύ αυτή της εξωτερικής τοιχοποιίας.
Ακολουθούν τα κουφώματα, τα οποία έχουν αυξημένη θερμοπερατότητα σε σχέση με τα
συμπαγή δομικά στοιχεία και επομένως, παρόλο που καλύπτουν μικρή επιφάνεια στο
κτιριακό κέλυφος, εμφανίζουν αξιοσημείωτες θερμικές απώλειες. Τα δάπεδα και οι
επιστεγάσεις έχουν κατά μέσο όρο την ίδια συμμετοχή σε όλες τις κλιματικές ζώνες (7%-8%).
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Πίνακας 2: Η συνεισφορά κάθε δομικού στοιχείου και των θερμογεφυρών στη διαμόρφωση
του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιριακού κελύφους.
Δομικό
στοιχείο
Τοιχοποιία

Δάπεδο

Επιστέγαση

Κουφώματα

Θερμογέφυρες

4.

Τιμή
[%]

Εξωτερική θερμομόνωση

Θερμομόνωση στον πυρήνα

Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ

Min

21%

19%

19%

21%

18%

17%

17%

17%

Max

45%

43%

42%

47%

43%

40%

39%

43%

Ave

32%

30%

29%

31%

29%

27%

26%

28%

Min

4%

4%

3%

4%

3%

3%

3%

3%

Max

28%

24%

23%

26%

24%

21%

19%

21%

Ave

9%

8%

8%

9%

8%

8%

7%

8%

Min

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

Max

20%

21%

21%

22%

17%

18%

17%

18%

Ave

8%

8%

8%

8%

7%

7%

7%

7%

Min

12%

13%

14%

9%

12%

13%

13%

9%

Max

39%

40%

41%

30%

37%

37%

37%

27%

Ave

27%

29%

29%

20%

25%

26%

26%

18%

Min

7%

8%

9%

11%

15%

17%

19%

23%

Max

39%

31%

33%

38%

34%

38%

40%

46%

Ave

18%

21%

22%

27%

25%

28%

30%

36%

Η ΦΥΣΗ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΚΕΛΥΦΟΣ ΤΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Όπως φάνηκε από τα αποτελέσματα των υπολογισμών, οι συντελεστές μετάδοσης
θερμότητας από θερμογέφυρες εξαρτώνται άμεσα από τη θέση της θερμομονωτικής
προστασίας στο κτιριακό κέλυφος. Έτσι, όταν η θερμομόνωση τοποθετείται στον πυρήνα της
οπτοπλινθοδομής ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας μέσω των θερμογεφυρών είναι
μέχρι και 60% υψηλότερος σε σχέση με αυτόν που προκύπτει όταν η θερμομόνωση
τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του κτιριακού κελύφους. Επομένως, εύκολα
συμπεραίνει κανείς ότι με την τοποθέτηση της θερμομόνωσης στο εξωτερικό περίβλημα του
κτιρίου γίνεται το πρώτο βήμα για τον περιορισμό των θερμογεφυρών. Περαιτέρω μείωση
στο μέγεθος των θερμογεφυρών μπορεί να προκύψει μετά από τη μελέτη των
εμφανιζόμενων τύπων θερμογεφυρών στις δύο περιπτώσεις.
Στις εικόνες 1 και 2 παρουσιάζεται η συνεισφορά των οριζόντων και κατακόρυφων
θερμογεφυρών, καθώς και των θερμογεφυρών των κουφωμάτων, στη διαμόρφωση του
συντελεστή μετάδοσης θερμότητάς τους στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης και
στην περίπτωση της θερμομόνωσης στον πυρήνα της τοιχοποιίας αντίστοιχα.
Στην περίπτωση της εξωτερικής θερμομόνωσης προκύπτει ότι οι κατακόρυφες
θερμογέφυρες έχουν πολύ μικρή συμμετοχή στη διαμόρφωση του συντελεστή μετάδοσης
θερμότητας λόγω θερμογεφυρών και μάλιστα λόγω του αρνητικού τους πρόσημου τις
περισσότερες φορές έχουν «θετική» επίδραση αριθμητικά. Οι οριζόντιες θερμογέφυρες
φαίνεται να υπερέχουν σε σχέση με αυτές των κουφωμάτων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις που
τα κουφώματα είναι περιορισμένα στον αριθμό ή έχει ληφθεί πρόνοια για τη θερμομόνωση
των παρειών των ανοιγμάτων.
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Για την ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών προτείνεται η επιμελής θερμομόνωση και των
περιμετρικών πλευρών των τοίχων στη θέση των ανοιγμάτων, η οποία μπορεί να μειώσει
σημαντικά το συντελεστή γραμμικής θερμοπερατότητας της θερμογέφυρας τόσο στο
ανωκάσι όσο και στο κατωκάσι του κουφώματος. Δυστυχώς, δεν είναι εύκολος ο αξιόλογος
περιορισμός της εμφάνισης των οριζόντιων θερμογεφυρών, καθώς αυτές συνδέονται έντονα
με την ύπαρξη των εξωστών στο κτιριακό κέλυφος, οι οποίοι διακόπτουν τη θερμική
προστασία και δημιουργούν ασθενείς περιοχές λόγω της διαφοροποιημένης θερμικής
αντίστασης.

Εικόνα 1: Η συμμετοχή των οριζόντιων και κατακόρυφων θερμογεφυρών, καθώς και των
θερμογεφυρών των ανοιγμάτων στη διαμόρφωση του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας
λόγω θερμογεφυρών στα εξεταζόμενα κτίρια στην περίπτωση εξωτερικής θερμομόνωσης.

Εικόνα 2: Η συμμετοχή των οριζόντιων και κατακόρυφων θερμογεφυρών, καθώς και των
θερμογεφυρών των ανοιγμάτων στη διαμόρφωση του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας
λόγω θερμογεφυρών στα εξεταζόμενα κτίρια στην περίπτωση θερμομόνωσης στον πυρήνα
της οπτοπλινθοδομής.
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Η κατανομή της βαρύτητας κάθε θερμογέφυρας εμφανίζεται διαφορετική στην περίπτωση
που η θερμομόνωση τοποθετείται στον πυρήνα της οπτοπλινθοδομής. Λόγω της ασυνέχειας
που δημιουργείται στη θερμομόνωση μεταξύ των στοιχείων της οπτοπλινθοδομής, του
οπλισμένου σκυροδέματος των φερόντων στοιχείων και των περίδεσμων ενίσχυσης, οι
οριζόντιες θερμογέφυρες επικρατούν σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις των εξεταζόμενων
κτιρίων. Επίσης παρατηρείται αύξηση της συμβολής των κατακόρυφων θερμογεφυρών, οι
οποίες έχουν πλέον θετικό πρόσημο. Η συμμετοχή των θερμογεφυρών περιμετρικά των
ανοιγμάτων είναι λιγότερο καθοριστική σε σχέση με την περίπτωση της εξωτερικής μόνωσης.
Αυτό αποδίδεται στο γεγονός ότι το κούφωμα βρίσκεται στην ίδια ευθεία με τη θερμομόνωση
(περίπου στο κέντρο της μόνωσης) κι έτσι δεν δημιουργούνται πρόσθετες προϋποθέσεις για
δισδιάστατη ροή θερμότητας.

5.

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΤΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΓΕΘΟΥΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΩΝ

Έχοντας υπόψη τις συγκεκριμένες κατανομές και λαμβάνοντας υπόψη τα γεωμετρικά και
θερμοφυσικά χαρακτηριστικά των εξεταζόμενων κτιρίων, θα μπορούσε κανείς να
προσεγγίσει το μέγεθος των θερμογεφυρών ως ποσοστό επί της τιμής του συντελεστή
μετάδοσης θερμότητας των δομικών στοιχείων του κελύφους. Μ’ αυτό τον τρόπο θα
μπορούσε κανείς να προβλέψει με σχετική ακρίβεια το συνολικό συντελεστή μετάδοσης
θερμότητας από τα δομικά στοιχεία και τις θερμογέφυρες χωρίς να υπολογίσει αναλυτικά τις
τελευταίες, αλλά προσαυξάνοντας την τιμή του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας των
δομικών στοιχείων κατά ένα ποσοστό το οποίο προκύπτει από τη στατιστική επεξεργασία
των μέσων τιμών που παρουσιάστηκαν παραπάνω (πίνακας 3). Επομένως, για τον
υπολογισμό του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κτιρίου, αρκεί κανείς να
υπολογίσει το συντελεστή μετάδοσης θερμότητας των δομικών στοιχείων και κατόπιν να
προσαυξήσει την τιμή του κατά το ποσοστό που εμφανίζεται στον πίνακα 3, ανάλογα με τη
θέση της θερμομονωτικής προστασίας και την κλιματική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο.Οι
τιμές του πίνακα 3 αντιστοιχούν ουσιαστικά στις μέσες τιμές του λόγου του συντελεστή
μετάδοσης θερμότητας από θερμογέφυρες προς το συντελεστή μετάδοσης θερμότητας από
τα δομικά στοιχεία κατά περίπτωση, οι οποίες έχουν στρογγυλοποιηθεί προς τα άνω.
Για να διακριβωθεί η αξιοπιστία της προτεινόμενης διαδικασίας προσέγγισης του μεγέθους
των θερμογεφυρών εφαρμόστηκε η μέθοδος στο εξεταζόμενο δείγμα κτιρίων. Οι
υπολογισθείσες τιμές του συντελεστή μετάδοσης θερμότητας συγκρίθηκαν κατόπιν με τις
τιμές που είχαν εκτιμηθεί αρχικά με την αναλυτική μέθοδο που προβλέπει ο Κ.Εν.Α.Κ. για τις
μελέτες, δηλαδή μέσω της χρήσης του ειδικού καταλόγου θερμογεφυρών και της
μηκομέτρησής τους. Ύστερα υπολογίστηκαν τα κατάλοιπα και βάσει αυτών η απόκλιση
μεταξύ των δύο τιμών. Η τυπική απόκλιση της μεθόδου για την περίπτωση της εξωτερικής
μόνωσης και της μόνωσης στον πυρήνα παρουσιάζεται στον πίνακα 4. Είναι φανερό ότι και
για τις δύο θέσεις θερμομόνωσης η προτεινόμενη υπολογιστική διαδικασία οδηγεί στον
υπολογισμό υψηλότερων συντελεστών μετάδοσης θερμότητας από θερμογέφυρες σε σχέση
με αυτές που υπολογίζονται με τον αναλυτικό τρόπο. Η νέα προσεγγιστική μέθοδος εμφανίζει
μάλιστα αρκετά μεγαλύτερη ακρίβεια όταν η θερμομόνωση τοποθετείται στον πυρήνα. Αξίζει
να τονιστεί ότι η τυπική απόκλιση της μεθόδου αυτής δεν εμφανίζει κάποια συγκεκριμένη
τάση μεταξύ των τεσσάρων κλιματικών ζωνών. Αντίθετα, η ακρίβειά της είναι απόρροια του
βαθμού στρογγυλοποίησης των τιμών του πίνακα 3.
Δεδομένου ότι στον ελληνικό κανονισμό υπάρχει ήδη μια απλοποιημένη μέθοδος εκτίμησης
των θερμογεφυρών, η οποία χρησιμοποιείται κατά την ενεργειακή επιθεώρηση υφιστάμενων
κτιρίων, κρίθηκε σκόπιμο να συσχετιστεί η ακρίβεια που παρέχεται από τη νέα προσεγγιστική
μέθοδο με την ισχύουσα απλοποιημένη μέθοδο του Κ.Εν.Α.Κ. στο εξεταζόμενο δείγμα
κτιρίων. Ο Κ.Εν.Α.Κ. προβλέπει ότι κατά την ενεργειακή επιθεώρηση υφισταμένων κτιρίων οι
αυξημένες θερμικές ροές λόγω της ύπαρξης των θερμογεφυρών μπορούν να εκτιμηθούν
προσαυξάνοντας το συντελεστή θερμοπερατότητας των συμπαγών δομικών στοιχείων που
βρίσκονται σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα κατά 0,1 W/(m·K). Αυτή η πρακτική βασίζεται
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στο διεθνές πρότυπο ENISO 13790, στο οποίο προτείνεται η υιοθέτηση αυτής της
μεθοδολογίας στην περίπτωση που οι θερμογέφυρες δεν μπορούν να εκτιμηθούν [5].
Ακολουθώντας αυτή τη λογική, υπολογίστηκαν για όλα τα εξεταζόμενα κτίρια οι συντελεστές
μετάδοσης θερμότητας από θερμογέφυρες, πολλαπλασιάζοντας την τιμή 0,1 W/(m K) με το
εμβαδό όλων των εξωτερικών συμπαγών δομικών στοιχείων του κελύφους που βρίσκονται
σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα. Οι υπολογισθείσες τιμές συγκρίθηκαν κατόπιν με τις
αντίστοιχες εκτιμηθείσες μέσω της αναλυτικής μεθόδου του Κ.Εν.Α.Κ. για τις μελέτες, δηλαδή
μέσω της χρήσης του ειδικού καταλόγου θερμογεφυρών και της μηκομέτρησής τους.
Η τυπική απόκλιση της μεθόδου για την περίπτωση της εξωτερικής μόνωσης και της
μόνωσης στον πυρήνα της οπτοπλινθοδομής παρουσιάζεται επίσης στον πίνακα 4. Οι τιμές
είναι ίδιες για όλες τις κλιματικές ζώνες, δεδομένου ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει
διαφοροποίηση του μεγέθους των θερμογεφυρών ανά περιοχή. Είναι φανερό ότι και για τους
δύο τρόπους θερμομόνωσης η απλοποιημένη μέθοδος οδηγεί στον υπολογισμό εξαιρετικά
χαμηλότερων τιμών για το συντελεστή μετάδοσης θερμότητας από θερμογέφυρες. Η
συγκεκριμένη μεθοδολογία δεν παρουσιάζει ικανοποιητική ακρίβεια τόσο λόγω του τυπικού
τρόπου δόμησης στην Ελλάδα (πολλοί εξώστες, ημιυπαίθριοι χώροι και προεξοχές) όσο και
λόγω των υψηλότερων τιμών του συντελεστή θερμοπερατότητας που ισχύουν στην Ελλάδα
σε σχέση με τις αντίστοιχες των χωρών της κεντρικής και βόρειας Ευρώπης. Έτσι, η
προσαύξηση του συντελεστή θερμοπερατότητας κατά 0,1 W/(m²·K) έχει διαφορετική
βαρύτητα όταν η αρχική τιμή του είναι 0,20 W/(m² K) και διαφορετική όταν η αρχική τιμή είναι
0,45 W/(m² K), καθώς η αύξηση στην πρώτη περίπτωση πρακτικά είναι ίση με 50%, ενώ στη
δεύτερη μόλις υπερβαίνει το 20% [6].
Πίνακας 3: Ο συντελεστής μετάδοσης θερμότητας των θερμογεφυρών ως ποσοστό του
συντελεστή μετάδοσης θερμότητας των δομικών στοιχείων για τον υπολογισμό του μέσου
συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιριακού κελύφους.
Θέση θερμομόνωσης

Κλιμ. ζώνη Α

Κλιμ. ζώνη Β

Κλιμ. ζώνη Γ

Κλιμ. ζώνη Δ

Εξωτερικά

25%

30%

35%

40%

Στον πυρήνα

35%

40%

45%

55%

Πίνακας 4: Η τυπική απόκλιση της προτεινόμενης προσεγγιστικής μεθόδου και της
απλοποιημένης μεθόδου που προβλέπει ο Κ.Εν.Α.Κ. για τον υπολογισμό των
θερμογεφυρών στις ενεργειακές επιθεωρήσεις κτιρίων.
Κλιματική ζώνη
Μεθοδολογία

Θερμομόνωση

Προτεινόμενη
υπολογιστική
διαδικασία
Απλοποιημένη
μέθοδος Κ.Εν.Α.Κ.

Εξωτερικά

-49%

Στονπυρήνα

-68%

6.

Ζώνη Α

Ζώνη Β

Ζώνη Γ

Ζώνη Δ

Εξωτερικά

24%

29%

35%

19%

Στονπυρήνα

7%

6%

7%

1%

ΣΥΝΟΨΗ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Αδιαμφισβήτητα οι θερμογέφυρες αποτελούν ασθενή σημεία του κτιριακού κελύφους με
έντονες θερμικές ροές από και προς το εξωτερικό περιβάλλον. Επιδρούν σημαντικά στη
διαμόρφωση του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας του κτιριακού κελύφους και
επομένως έμμεσα συμμετέχουν στον προσδιορισμό της ελάχιστης απαιτούμενης
θερμομονωτικής προστασίας των δομικών στοιχείων, κυρίως στις περιπτώσεις χαμηλών
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κτιρίων, δηλαδή κτιρίων με υψηλό λόγο Α/V. Η εκτίμηση του μεγέθους τους αποτελεί απλή
αλλά επίπονη δουλειά και ελλοχεύει μεγάλες πιθανότητες σφαλμάτων.
Στην παρούσα εργασία υπολογίστηκαν αναλυτικά και μελετήθηκαν οι θερμογέφυρες που
παρουσιάζονται σε ένα δείγμα κτιρίων κατοικίας. Από την επεξεργασία των δεδομένων
προτείνεται μια προσεγγιστική διαδικασία εκτίμησης της συμμετοχής των θερμογεφυρών
στην εκτίμηση του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας των κτιρίων και των θερμικών ροών
μέσω των θερμογεφυρών. Η νέα προτεινόμενη μέθοδος συγκρίθηκε με αυτή που προβλέπει
ο ισχύων κανονισμός για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις. Προέκυψε ότι και οι δύο
απλοποιημένες μέθοδοι αδυνατούν να προβλέψουν με ακρίβεια τα πραγματικά μεγέθη των
θερμογεφυρών. Ωστόσο, η προτεινόμενη προσέγγιση εμφανίζει πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια,
και μάλιστα έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπερεκτιμά το μέγεθος των
θερμογεφυρών, ώστε ο μελετητής να κάνει πιο συντηρητικές επιλογές στη θερμική
προστασία του κτιριακού κελύφους. Η ισχύουσα μέθοδος, στηριζόμενη στα πρότυπα της
κεντρικής και βόρειας Ευρώπης, υποεκτιμά σε σημαντικό βαθμό τις θερμογέφυρες. Γι’ αυτό
το λόγο θα μπορούσε να διαφοροποιηθεί ο τρόπος προσέγγισης των θερμογεφυρών κατά
τον προσδιορισμό της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. Συγκεκριμένα:
-

για τις ενεργειακές επιθεωρήσεις υφιστάμενων κτιρίων θα μπορούσε κανείς να
υιοθετήσει την προτεινόμενη προσεγγιστική διαδικασία, στις οποίες μια απλή
εκτίμηση είναι αρκετή, ενώ

-

για τις μελέτες νέων κτιρίων θα μπορούσε ο μελετητής να έχει την ευχέρεια να
επιλέξει μεταξύ της αναλυτικής μεθόδου υπολογισμού των θερμογεφυρών (μέσω του
καταλόγου) και της νέας προσεγγιστικής διαδικασίας, γνωρίζοντας ότι με τη δεύτερη ο
συντελεστής μετάδοσης θερμογεφυρών που θα υπολογιστεί θα είναι μεγαλύτερος
από τον πραγματικό.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Ο νέος κανονισµός για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.) κατά τον έλεγχο της
θερµοµονωτικής επάρκειας του κτιριακού κελύφους λαµβάνει πλέον υπόψη του την ύπαρξη
των θερµογεφυρών, ακολουθώντας µια τυποποιηµένη διαδικασία και κάνοντας χρήση του
διορθωτικού συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας (Ψ). Με βάση αυτή τη διαδικασία, η
επιλογή της θέσης της θερµοµονωτικής στρώσης µεταξύ των διαδοχικών στρώσεων των
δοµικών στοιχείων, καθώς και η γεωµετρία του κτιρίου αποδεικνύονται καθοριστικοί
παράγοντες για το ποσοστό που καταλαµβάνουν οι θερµικές απώλειες από τις
θερµογέφυρες επί του συνόλου των θερµικών απωλειών από το κέλυφος του κτιρίου.
Η εργασία επιλέγει και µελετά τρεις διαφορετικές θέσεις τοποθέτησης της θερµοµονωτικής
στρώσης: εξωτερικά του κελύφους, εσωτερικά και στον πυρήνα των δοµικών στοιχείων και
κωδικοποιεί τα αποτελέσµατα, προσδιορίζοντας σε κάθε περίπτωση το ποσοστό που
αναλογεί στις θερµικές απώλειες από τις θέσεις των θερµογεφυρών. Ο έλεγχος γίνεται βάσει
µια στοιχειώδους δοµικής µονάδας που πολλαπλασιαστικά επαναλαµβάνεται προς τις τρεις
διαστάσεις, προσοµοιάζοντας σε ισόγεια ή πολυώροφα κτίρια, σε κτίρια περιορισµένης ή
εκτεταµένης κάτοψης, στα οποία επαυξάνονται ή περιορίζονται, κατά περίπτωση, οι
θερµογέφυρες στο κέλυφός τους.
Η µελέτη αποδεικνύει επίσης ότι σηµαντικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσµα παίζει και η ύπαρξη
εξωστών στις όψεις του κτιρίου, όπως και η ύπαρξη υπόστυλου χώρου (πιλοτής) ή υπόγειου
µη θερµαινόµενου χώρου.
Λέξεις κλειδιά: Κ.Εν.Α.Κ., θερµογέφυρες, θερµικές απώλειες, θέση θερµοµόνωσης.
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ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΓΕΦΥΡΑΣ

1.1. Η ΠΑΡΑΔΟΧΗ ΤΗΣ ΜΟΝΟΔΙΑΣΤΑΤΗΣ ΡΟΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
Ως θερµογέφυρα ορίζεται εκείνη η θέση στο κέλυφος του κτιρίου, στην οποία η θερµική ροή
εµφανίζεται αυξηµένη συγκριτικά µε τη ροή θερµότητας στη γειτονική της περιοχή ή το αυτό:
η θερµική αντίσταση σ’ εκείνη τη θέση εµφανίζεται µειωµένη συγκριτικά µε τη θερµική
αντίσταση στη γειτονική της περιοχή.
Αυτό µπορεί να οφείλεται είτε στη γεωµετρία του κελύφους είτε σε διακοπή της συνέχειας της
θερµοµονωτικής στρώσης που µπορεί να έχει προκληθεί από τυχόν κατασκευαστικές
αδυναµίες, κακοτεχνίες στο κτίριο, αστοχίες υλικών ή της κατασκευής, αµέλειες ή
παραλείψεις, ενδεχοµένως άγνοια ή ακόµη και φθορές, οφειλόµενες στο χρόνο ή σε άλλους
εξωγενείς παράγοντες.
Για τον υπολογισµό των θερµικών απωλειών ή των θερµικών προσόδων σε ένα κτίριο
παραβλέπεται η τρισδιάστατη µορφή των θερµικών ροών και γίνεται συνήθως η
απλοποιητική παραδοχή ότι η ροή θερµότητας αποτελεί µονοδιάστατο µέγεθος µε διεύθυνση
κάθετη προς την επιφάνεια του δοµικού στοιχείου. Αυτή η παραδοχή εξυπηρετεί την
υπολογιστική διαδικασία και το αριθµητικό της αποτέλεσµα σε µια οµογενή και επίπεδη
επιφάνεια προσεγγίζει την πραγµατικότητα, καθώς σε κάθε σηµείο οι θερµικές ροές µε
κατεύθυνση διάφορη της καθέτου κατ’ ουσίαν αλληλοεξουδετερώνονται από τις θερµικές
ροές, τις επίσης διάφορες της καθέτου των γειτονικών τους θέσεων. Αντιθέτως, στις θέσεις
των θερµογεφυρών, είτε διότι διακόπτεται η οµογένεια του δοµικού στοιχείου είτε διότι η
γεωµετρία του κτιρίου είναι διαφορετική του επιπέδου (π.χ. σε µια δίεδρη ή τρίεδρη γωνία), η
παραπάνω απλοποιητική παραδοχή δεν µπορεί να καλύψει την πραγµατικότητα και
αποκαλύπτεται το πολυδιάστατο της ροής θερµότητας.
Στην Ελλάδα τόσο ο παλαιότερος κανονισµός της θερµοµόνωσης των κτιρίων (Κ.Θ.Κ.), όσο
και ο νέος κανονισµός της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ.), που τέθηκε σε
ισχύ από τον Οκτώβριο του 2010, για την υπολογιστική τους διαδικασία, κάνουν χρήση
αυτής της απλοποιητικής παραδοχής, θεωρώντας τη ροή θερµότητας ως µονοδιάστατο
µέγεθος µε διεύθυνση κάθετη στην εξεταζόµενη επιφάνεια. Όµως, ενώ ο παλαιός κανονισµός
έκανε χρήση της παραδοχής για τον υπολογισµό των εναλλαγών θερµότητας σε όλη την
έκταση του κτιριακού κελύφους, αδιαφορώντας για τη γεωµετρία του και παραβλέποντας την
ύπαρξη των θερµογεφυρών, ο νέος κανονισµός αναγνωρίζει την ύπαρξή τους και µεριµνά
για το συνυπολογισµό τους.

1.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ
Ο Κ.Εν.Α.Κ. για να υπολογίσει τις ροές θερµότητας στη θέση µιας θερµογέφυρας εισάγει
στον υπολογισµό ένα µέγεθος δηλωτικό της ύπαρξής τους, το συντελεστή γραµµικής
θερµοπερατότητας (Ψ), την τιµή του οποίου έχει υπολογίσει από τη διαφορά τιµών µεταξύ
της δισδιάστατης και της µονοδιάστατης ροής θερµότητας και την έχει αναγάγει στη µονάδα
µήκους της θέσης, στην οποία εκδηλώνεται η θερµογέφυρα. Ο συντελεστής γραµµικής
θερµοπερατότητας Ψ µετράται σε W/(m·Κ).
Αν οριστεί µε:
U
[W/(m²·Κ)] ο συντελεστής θερµοπερατότητας ενός δοµικού στοιχείου,
Α
[m²}
το εµβαδό της εξεταζόµενης επιφάνειας,
Ψ
[W/(m·Κ)]
ο συντελεστής γραµµικής θερµοπερατότητας και
ℓ
[m]
το µήκος εκδήλωσης της θερµογέφυρας,
ο κανονισµός προσδιορίζει τη µεταφερόµενη ποσότητα θερµότητας (Η) σε µια επίπεδη
επιφάνεια από το γινόµενο:
Η=U×A

[ W/K ]

(1)

Στη θέση εκδήλωσης της θερµογέφυρας αναγνωρίζει την ύπαρξη πρόσθετης ποσότητας
µεταφερόµενης θερµότητας (Ηθ/γ) που υπολογίζει από το γινόµενο:
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Έτσι, στη θέση της θερµογέφυρας η συνολικώς µεταφερόµενη ποσότητα θερµότητας κατά
τον Κ.Εν.Α.Κ. ορίζεται από το άθροισµα των δύο επί µέρους ποσοτήτων:
Ηολ = Η + Ηθ/γ = U × A + Ψ × ℓ

[ W/K ]

(3)

Στο νέο κανονισµό γίνεται διάκριση των θερµογεφυρών σε δύο βασικούς τύπους:
– στις γραµµικές θερµογέφυρες και
– στις σηµειακές θερµογέφυρες.
Ως γραµµικές χαρακτηρίζονται εκείνες που κατ’ οµοιόµορφο τρόπο εκτείνονται σε όλο το
µήκος ενός δοµικού στοιχείου, ενώ ως σηµειακές εκείνες που περιορίζονται σε ένα µόνο
σηµείο, το οποίο αποτελεί είτε µεµονωµένη θέση είτε θέση συνάντησης δύο γραµµικών
θερµογεφυρών. Στις γραµµικές θερµογέφυρες αναδεικνύεται πιο έντονα η δισδιάστατη
µορφή της ροής θερµότητας, ενώ στις σηµειακές η τρισδιάστατη. Ωστόσο, στη θέση της
σηµειακής θερµογέφυρας το µήκος της έκτασής της είναι σηµειακό και γι’ αυτό ο κανονισµός
θεωρεί αµελητέες τις σηµειακές θερµογέφυρες και δεν τις λαµβάνει υπόψη στον υπολογισµό.
Αντιθέτως, συνυπολογίζει τις γραµµικές θερµογέφυρες, λαµβάνοντας υπόψη την έκταση ℓ της
θέσης, στην οποία εκδηλώνονται:
•

Σε περίπτωση που η εκδήλωση της θερµογέφυρας οφείλεται σε διακοπή της συνέχειας
της θερµοµονωτικής στρώσης («κατασκευαστική» θερµογέφυρα), η έντασή της εξαρτάται
από το δηµιουργούµενο άλµα της ασυνέχειας.

•

Σε περίπτωση που η θερµογέφυρα οφείλεται στη γεωµετρία του κτιρίου («γεωµετρική»
θερµογέφυρα), χωρίς να υπάρχει διακοπή της συνέχειας της θερµοµονωτικής στρώσης, η
έντασή της εξαρτάται από τη µορφή και το πάχος του θερµοµονωτικού υλικού, δηλαδή
από τη διαφορά µεγέθους εξωτερικής και εσωτερικής επιφάνειας.

•

Τέλος, σε περίπτωση που τυχαίνει να υπάρχει συνδυασµός των δύο, δηλαδή
κατασκευαστικής και γεωµετρικής θερµογέφυρας, η ένταση του φαινοµένου εξαρτάται
τόσο από το άλµα που δηµιουργείται από τη διαφορετική θέση της θερµοµονωτικής
στρώσης, όσο κι από τη διαφορά µεγέθους µεταξύ εσωτερικής και εξωτερικής επιφάνειας.

Σε όλες πάντως τις περιπτώσεις η ροή θερµότητας εκδηλώνεται προς τις δύο διαστάσεις της
και εκτείνεται κατά µήκος της τρίτης της διάστασης ℓ. Ο κανονισµός δίνει την τιµή του
συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας (Ψ), έχοντας κάνει χρήση λογισµικού δισδιάστατης
ροής θερµότητας, θεωρώντας γενικευµένα ότι η θερµοµονωτική στρώση βρίσκεται στο
εσωτερικό, στο εξωτερικό ή στον πυρήνα του δοµικού στοιχείου και λαµβάνοντας υπόψη τις
εξωτερικές του διαστάσεις. Αυτός ο τρόπος υπολογισµού οδηγεί σε θετικές ή αρνητικές τιµές
του συντελεστή Ψ, αναλόγως της θέσης της θερµοµόνωσης και της γεωµετρίας του δοµικού
στοιχείου. Λειτουργεί δηλαδή ως διορθωτικός συντελεστής στον υπολογισµό των θερµικών
ροών, των θεωρούµενων ως µονοδιάστατων.

1.3. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ
Βέβαια η τιµή του συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας (Ψ) εξαρτάται από το σύνολο
των στρώσεων του δοµικού στοιχείου και ειδικότερα από την αγωγιµότητα των υλικών που
το συνθέτουν (οριζόµενη από το συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας λ) και από την
αλληλοδιαδοχή των στρώσεών τους. Ωστόσο, ο Κ.Εν.Α.Κ. δεν λαµβάνει υπόψη τα
παραπάνω στοιχεία. Μια τέτοια προσέγγιση θα δηµιουργούσε ένα πολυσύνθετο πλέγµα
διαφορετικών διατοµών και θα καθιστούσε δυσχερή τον υπολογισµό της τιµής του
αντίστοιχου συντελεστή µεταφοράς θερµότητας.
Ο Κ.Εν.Α.Κ. δίνει τις τιµές του συντελεστή γραµµικής θερµοπερατότητας είτε µέσω διατοµών
που συνοδεύονται από τις αντίστοιχες τιµές Ψ είτε µέσω απλών πινάκων τιµών. Και στις δύο
περιπτώσεις οι τιµές που παρέχει ο κανονισµός περιορίζονται σε δύο µόνο υλικά: σε
οπλισµένο σκυρόδεµα και σε οπτοπλινθοδοµή, υποδεικνύοντας τη χρήση των ίδιων τιµών
και για όλα τα άλλα υλικά και θεωρώντας τα κατά προσέγγιση βάσει της αγωγιµότητας και
της πυκνότητάς τους ίδια µε κάποιο από αυτά τα δύο. Έτσι, για παράδειγµα, µεταλλικά
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στοιχεία και πέτρα λαµβάνονται στους υπολογισµούς κατά προσεγγιστική παραδοχή ως
σκυρόδεµα, ενώ ξύλο, γυψοπετάσµατα και άλλα ελαφροβαρή υλικά λαµβάνονται ως
οπτοπλινθοδοµή.

2.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΜΕΝΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Τα αποτελέσµατα αυτής της µεθοδολογικής προσέγγισης παρουσιάζουν αναπόφευκτα µια
απόκλιση, άλλοτε µικρότερη και άλλοτε µεγαλύτερη, από τις πραγµατικές τιµές, θεωρούνται
όµως ικανοποιητικά για τις απαιτήσεις υπολογισµού της ενεργειακής απόδοσης ενός κτιρίου
σε επίπεδο µελέτης.
Το ερώτηµα όµως που συχνά τίθεται είναι η ορθή επιλογή της θέσης της θερµοµονωτικής
στρώσης στη διατοµή του δοµικού στοιχείου, προκειµένου να περιορίζονται στο ελάχιστο οι
θερµικές απώλειες στις θέσεις των θερµογεφυρών. Απάντηση στο ερώτηµα αποπειράται να
δώσει αυτή εργασία µε σειρά επάλληλων ελέγχων που πραγµατοποίησε σύµφωνα µε τον
Κ.Εν.Α.Κ. θέτοντας κάθε φορά σε διαφορετική θέση τη θερµοµονωτική στρώση.
Ειδικότερα, κατά τον έλεγχο λήφθηκε ως βάση υπολογισµού η στοιχειώδης δοµική µονάδα
(στο εξής θα αναφέρεται ως «δοµοστοιχείο»), η οποία ορίστηκε ως ένα µονώροφο εικονικό
κτίριο τετραγωνικής κάτοψης, πανταχόθεν ελεύθερο, αποτελούµενο από φέροντα οργανισµό
οπλισµένου σκυροδέµατος και τοιχοποιία πλήρωσης από οπτοπλινθοδοµή (εικόνα 1). Αυτή
η βασική µονάδα επαναλήφθηκε πολλαπλασιαστικά κατά τις τρεις διαστάσεις του κτιρίου,
ορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τα µεγάλης και µικρής έκτασης κτίρια (ισόγεια ή πολυώροφα
κτίρια, µονοκατοικίες ή πολυκατοικίες).

Εικόνα 1: Η βασική δοµική µονάδα, του «δοµοστοιχείου», που χρησιµοποιήθηκε για τον
έλεγχο της επίδρασης των θερµογεφυρών στις θερµικές απώλειες από το κέλυφος ενός
κτιρίου στις δύο βασικές του εκδοχές: α) µε παράθυρα και β) µε εξωστόθυρες.
Ως προς τα γεωµετρικά και κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του δοµοστοιχείου (εικόνα 1):
• Η κάθε πλευρά του έχει µήκος 10,0 m και το ύψος του είναι 3,0 m.
• Σε κάθε πλευρά υπάρχουν 4 υποστυλώµατα (τα δύο γωνιακά), διαστάσεων 50 × 50 (cm).
• Οι περιµετρικές δοκοί έχουν οµοιόµορφο ύψος 60 cm.
• Η τοιχοποιία ανάµεσα σε δύο υποστυλώµατα διακόπτεται από την ύπαρξη ενός
κουφώµατος, δηλαδή υπάρχουν 3 κουφώµατα σε κάθε πλευρά του εξωτερικού κελύφους
του δοµοστοιχείου τα οποία:
– όταν είναι θύρες έχουν πλάτος 1,50 m και ύψος 2,20 m και
– όταν είναι παράθυρα έχουν πλάτος 1,50 m, ύψος 1,20 m και στάθµη ποδιάς 1,00 m.
• Την τοιχοποιία δένουν περιµετρικά δύο περίδεσµοι ενίσχυσης εξ οπλισµένου
σκυροδέµατος τοποθετηµένοι στο 1,00 m και στα 2,20 m.
Οι θύρες στο κτίριο έχουν εκληφθεί ως εξωστόθυρες, θεωρώντας την ύπαρξη προβόλου
περιµετρικά του κτιρίου (π.χ. κτίριο κατοικιών), ενώ στην περίπτωση των παραθύρων το
κτίριο θεωρήθηκε ότι στερείται προβόλων (π.χ. κτίριο γραφείων).
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Ο έλεγχος έχει γίνει για τρεις διαφορετικούς τύπους κτιρίου (εικόνα 2):
– Για κτίριο εδραζόµενο επί εδάφους (δηλαδή χωρίς υπόγειο χώρο).
– Για κτίριο µε ανοικτό ισόγειο υπόστυλο χώρο (πιλοτή).
– Για κτίριο µε κλειστό υπόγειο µη θερµαινόµενο χώρο.

Εικόνα 2: Οι τρεις βασικοί τύποι κτιρίου που εξετάστηκαν στη στοιχειώδη τους µορφή του
ενός ορόφου χωρίς πρόβολο και µε πρόβολο: α) κτίριο εδραζόµενο επί εδάφους, β) κτίριο
επί πιλοτής και γ) κτίριο µε κλειστό υπόγειο µη θερµαινόµενο χώρο.

α)

β)
Εικόνα 3: Η µοναδιαία κτιριακή µονάδα του δοµοστοιχείου σε πολυώροφη µορφή για τους
τρεις βασικούς τύπους κτιρίου που εξετάστηκαν (επί εδάφους, επί υπόστυλου ανοικτού
χώρου και επί µη θερµαινόµενου υπόγειου χώρου) στις δύο εκδοχές της: α) µε παράθυρα και
β) µε εξωστόθυρες και περιµετρικό πρόβολο.
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Και οι τρεις τύποι κτιρίου µελετήθηκαν έχοντας τη θερµοµονωτική στρώση:
– από την εξωτερική πλευρά του δοµικού στοιχείου,
– από την εσωτερική πλευρά του δοµικού στοιχείου,
– στον πυρήνα του δοµικού στοιχείου στην τοιχοποιία πλήρωσης και εξωτερικά στα
στοιχεία του φέροντος οργανισµού.
Στη µελέτη του κτιρίου µε τη θερµοµόνωση από την εσωτερική πλευρά θεωρήθηκε ότι σε όλα
τα ενδιάµεσα υποστυλώµατα δηµιουργείται κατακόρυφη θερµογέφυρα από εγκάρσια
τοιχοποιία προς το εξωτερικό κέλυφος, που διακόπτει τη θερµοµονωτική στρώση σε όλο το
ύψος του δοµικού στοιχείου.
Τα κτίρια µελετήθηκαν και στις 4 ζώνες του Κ.Εν.Α.Κ. Στην εργασία παρουσιάζονται µόνο τα
αποτελέσµατα της ζώνης Γ, διότι οι διαφοροποιήσεις από ζώνη σε ζώνη είναι πολύ µικρές.

3.

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

3.1. Η ΒΑΣΙΚΗ ΚΤΙΡΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
Στη βασική δοµική µονάδα (ισόγειο µονώροφο κτίριο) ο έλεγχος έδειξε ότι από πλευράς
απωλειών θερµότητας µέσω θερµογεφυρών την καλύτερη συµπεριφορά παρουσιάζει το
κτίριο, στο οποίο η θερµοµονωτική στρώση έχει τοποθετηθεί παντού εσωτερικά (περιµετρικό
κέλυφος, δάπεδο και οροφή) (εικόνα 4). Αυτό βέβαια είναι αναµενόµενο, καθώς τότε η
θερµοµονωτική στρώση δεν παρουσιάζει πουθενά διακοπή της συνέχειάς της παρά µόνο
στις θέσεις των υποστυλωµάτων, τα οποία κατά παραδοχή θεωρήθηκε ότι δέχονται εγκάρσια
στο εξωτερικό κέλυφος την παρουσία µιας εσωτερικής τοιχοποιίας.
Μάλιστα κατά τον υπολογιστικό έλεγχο του κτιρίου µόνο µε παράθυρα και χωρίς προβόλους
(εικόνα 4) η τιµή των θερµικών απωλειών µέσω των θερµογεφυρών είναι αρνητική. Δηλαδή
το γινόµενο Ψ × ℓ στη εικόνα 3 λειτουργεί ευνοϊκά και µειώνει την τιµή του συντελεστή
µεταφοράς θερµότητας Ηολ, καθώς εκτιµάται ότι καθ’ υπερβολή υπολογίστηκε η ποσότητα
των θερµικών απωλειών από τις επίπεδες επιφάνειες, δηλαδή η ποσότητα Η = U × A, στις
θέσεις συναρµογή τους, και οφείλει να αποµειωθεί κατά την υπολογιζόµενη ποσότητα (Ηθ/γ)
στις θέσεις των θερµογεφυρών. Ουσιαστικά, οι ελάχιστες θετικές τιµές των συντελεστών
µεταφοράς θερµότητας (Ψ × ℓ) των κατακόρυφων θερµογεφυρών στις θέσεις που οι
εσωτερικοί τοίχοι συναντούν εγκάρσια το εξωτερικό κέλυφος «εξουδετερώνονται» από τις
αρνητικές τιµές των υπόλοιπων θερµογεφυρών, κυρίως των οριζόντιων και των
κατακόρυφων γωνιακών.
Αντιθέτως, στο κτίριο µε εξωστόθυρες και προβόλους η τιµή του αθροίσµατος των
θερµογεφυρών είναι θετική, παραµένει όµως πολύ µικρότερη αυτής των άλλων δύο τύπων
θερµοµόνωσης (εξωτερικής και στον πυρήνα).
Αυτό παρατηρείται και στους 3 τύπους εξεταζόµενων κτιρίων (επί εδάφους, επί πιλοτής και
επί υπόγειου µη θερµαινόµενου χώρου). Διευκρινίζεται πάντως ότι µπορεί µεν το κτίριο µε τη
θερµοµόνωση εσωτερικά να παρουσιάζει τις µικρότερες θερµικές απώλειες, στερείται όµως
της θερµοχωρητικότητάς του, βασικό στοιχείο σε κτίρια, στα οποία η διατήρηση της
θερµότητας µε τη διακοπή λειτουργίας του συστήµατος θέρµανσης είναι επιθυµητή.
Στη βασική δοµική µονάδα (ισόγειο µονώροφο κτίριο) µε τη θερµοµόνωση εξωτερικά στη
εκδοχή του κτιρίου χωρίς προβόλους που πατά επάνω στο έδαφος τα αποτελέσµατα των
ελέγχων παρουσιάζονται επίσης πολύ ικανοποιητικά, καθώς το σύνολο των απωλειών
θερµότητας δεν υπερβαίνει το 15% των συνολικών θερµικών απωλειών του κτιρίου.
Αντιθέτως, στο κτίριο µε προβόλους αυτό το ποσοστό σχεδόν διπλασιάζεται και φθάνει το
25% (εικόνα 4).
Υψηλότερα εµφανίζονται τα ποσοστά των θερµικών απωλειών σε κτίσµα ενός ορόφου, που
στηρίζεται επάνω σε πιλοτή. Αυτά ανέρχονται σε ποσοστό 20% σε κτίριο χωρίς προβόλους
και σε 28% σε κτίριο µε εξωστόθυρες και προβόλους.

Εικόνα 4: Οι θερµικές απώλειες από θερµογέφυρες ως ποσοστό επί του συνόλου των θερµικών απωλειών µε καθ’ ύψος επέκταση της
εξεταζόµενης βασικής κτιριακής µονάδας για τρεις τύπους κτιρίων (επί εδάφους, επί πιλοτής και επί µη θερµαινόµενου υπόγειου) χωρίς εξώστες
(αριστερά διαγράµµατα) και µε εξώστες (δεξιά διαγράµµατα), µε τη θερµοµόνωση εξωτερικά, εσωτερικά και στον πυρήνα του δοµικού στοιχείου.
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Σε αντίθεση µε τις δύο προηγούµενες περιπτώσεις της θερµοµόνωσης εσωτερικά και
εξωτερικά του κελύφους, η τοποθέτηση της θερµοµόνωσης στον πυρήνα παρουσιάζει
σηµαντικά υψηλές απώλειες θερµότητας που είναι της τάξης του 40% σε ένα κτίριο µε
παράθυρα και χωρίς προβόλους και της τάξης του 35% σε ένα κτίριο µε εξωστόθυρες και
προβόλους επί του συνόλου των θερµικών απωλειών από το κέλυφος του κτιρίου.

3.2. ΚΑΘ’ ΥΨΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΚΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
Σηµαντική αλλαγή της παραπάνω εικόνας παρουσιάζεται σε ένα πολυώροφο κτίριο, καθώς
πολλαπλασιάζεται καθ’ ύψος η βασική δοµική µονάδα.
Έτσι, όταν η θερµοµόνωση τοποθετείται εσωτερικά, παύει πλέον να υπάρχει η αρνητική τιµή
στις απώλειες θερµότητας µέσω θερµογεφυρών. Αυτές σε ένα διώροφο κτίσµα περιορίζονται
στην τάξη του 10% µε 12%, όταν πρόκειται για κτίριο χωρίς προβόλους, και είναι περίπου οι
ίδιες µε τα ποσοστά ενός κτίσµατος µε τη θερµοµόνωση εξωτερικά, ενώ φθάνουν σε
ποσοστό της τάξης του 15% σε ένα κτίριο µε προβόλους και υπολείπονται των ποσοστών
απωλειών θερµότητας ενός κτίσµατος µε τη θερµοµόνωση εξωτερικά (περίπου 25% µε
27%). Αυτή η αύξηση των απωλειών θερµότητας οφείλεται στη διαχωριστική πλάκα των δύο
ορόφων, η οποία διακόπτει πλέον τη συνέχεια της θερµοµονωτικής στρώσης σε όλη της την
έκταση, δηµιουργώντας µεγάλες θερµογέφυρες.
Προφανώς, όσο αυξάνεται ο αριθµός των ορόφων, τόσο αυξάνεται και το ποσοστό των
απωλειών θερµότητας στο πολυώροφο κτίριο µε τη θερµοµόνωση εσωτερικά, επειδή από τη
διαχωριστική πλάκα κάθε επόµενου ορόφου προστίθενται νέα ποσοστά θερµικών απωλειών.
Αυτή η αύξηση δεν είναι γραµµική και συνεχώς µειώνεται, όσο αυξάνονται οι όροφοι, διότι το
βασικό «άλµα» στην αύξηση των θερµικών απωλειών έγινε µε την προσθήκη του δεύτερου
ορόφου, δηλαδή µε την εµφάνιση της πρώτης διαχωριστικής πλάκας που διέκοψε τη
θερµοµονωτική στρώση και αύξησε δυσανάλογα τις θερµικές απώλειες, ενώ σταδιακά τα νέα
προστιθέµενα ποσοστά «απαλύνονται», ενσωµατούµενα στο σύνολο των θερµικών
απωλειών από τα υπόλοιπα δοµικά στοιχεία, στα οποία αυτές παραµένουν σταθερές σε
κάθε όροφο. Αυτή η αύξηση τείνει να ελαχιστοποιηθεί (τείνει να «σβήσει») και τα ποσοστά
των θερµικών απωλειών από τις θέσεις των θερµογεφυρών σ’ αυτό το κτίριο µε τη
θερµοµόνωση εσωτερικά τείνουν να σταθεροποιηθούν σε ένα ποσοστό γύρω στο 20% µε
25% που εξαρτάται από τον τύπο του κτιρίου (επί εδάφους, επί πιλοτής, επί µη
θερµαινόµενου υπόγειου χώρου, µε ή χωρίς προβόλους).
Αντιθέτως, τα ποσοστά των θερµικών απωλειών σε ένα κτίριο µε τη θερµοµόνωση εξωτερικά
παραµένουν σχεδόν σταθερά σε όλους τους τύπους των κτιρίων, αδιαφόρως του αριθµού
των ορόφων, µε ελάχιστη µείωση της τάξης του 1%, όταν οι όροφοι αυξάνονται τόσο σε
κτίρια χωρίς πρόβολο όσο και σε κτίρια µε προβόλους. Διαφοροποίηση υπάρχει µόνο στα
κτίρια µε πιλοτή, στα οποία παρατηρείται µεγαλύτερη µείωση των θερµικών απωλειών, της
τάξης του 4% µε 6%, στους πρώτους προστιθέµενους ορόφους, είτε πρόκειται για κτίρια µε
προβόλους είτε για κτίρια χωρίς προβόλους. Όµως στα υψηλότερα κτίρια επί πιλοτής (άνω
των 4 ορόφων) παρατηρείται και πάλι σταθεροποίηση των θερµικών απωλειών µε ελάχιστη
µειωτική τάση του 1%.
Σταθερότητα στις τιµές των ποσοστών των θερµικών απωλειών ανεξαρτήτως αριθµού
ορόφων παρατηρείται και στα κτίρια µε τη θερµοµόνωση στον πυρήνα. Τα ποσοστά
κυµαίνονατι γύρω στο 40% µε 47%, όταν πρόκειται για κτίρια χωρίς προβόλους, και γύρω
στο 32% µε 36%, όταν πρόκειται για κτίρια µε προβόλους.

3.3. ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ 3 ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ
Η εικόνα που δίνει η υπολογιστική µελέτη είναι διαφορετική, όταν η βασική κτιριακή µονάδα
αυξηθεί πολλαπλασιαστικά και προς τις 3 διευθύνσεις: κατά µήκος, κατά πλάτος και καθ’
ύψος (εικόνα 5). Σε όλους τους τύπους των κτιρίων (επί εδάφους, επί πιλοτής επί µη
θερµαινόµενου υπογείου, µε ή χωρίς πρόβολο) οι απώλειες θερµότητας από τις θέσεις των
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θερµογεφυρών ως ποσοστό επί του συνόλου των θερµικών απωλειών από το κέλυφος του
κτιρίου αυξάνονται µε την αύξηση των ορόφων και την επέκταση του κτιριακού όγκου, όταν η
θερµοµόνωση τοποθετείται από την εσωτερική πλευρά του κτιριακού κελύφους λόγω των
επάλληλων διακοπών της συνέχειας της θερµοµονωτικής στρώσης από τα δοµικά στοιχεία
που συναντούν εγκάρσια το κτιριακό κέλυφος (εικόνα 6). Ωστόσο, αυτό το ποσοστό σύντοµα
σχεδόν σταθεροποιείται µε τον τριπλασιασµό του όγκου της βασικής µονάδας προς όλες τις
διευθύνσεις και αγγίζει το 10% σε κτίρια επί πιλοτής (µε ή χωρίς εξώστες) και το 20% στις
υπόλοιπες περιπτώσεις.

Εικόνα 5: Η µοναδιαία κτιριακή µονάδα του δοµοστοιχείου πολλαπλασιαστικά
αναπτυσσόµενη προς όλες (ενδεικτικό σχήµα ανταποκρινόµενο σε όλους τους
εξεταζόµενους τύπους κτιρίου.
Αντιθέτως, σε όλους τους τύπους των κτιρίων (επί εδάφους, επί πιλοτής υπεράνω υπόγειου
µη θερµαινόµενου χώρου) οι θερµικές απώλειες από τις θέσεις των θερµογεφυρών ως
ποσοστό των θερµικών απωλειών από το κέλυφος του κτιρίου µειώνονται µε την αύξηση των
ορόφων και την επέκταση του κτιριακού όγκου τόσο στην περίπτωση που η θερµοµονωτική
στρώση τοποθετείται από την εξωτερικά πλευρά του κελύφους, όσο και στην περίπτωση που
τοποθετείται στον πυρήνα.
Όταν η θερµοµόνωση τοποθετηθεί εξωτερικά, το ποσοστό των θερµικών απωλειών
περιορίζεται γύρω στο 10% σε κτίρια χωρίς προβόλους και γύρω στο 21% µε 23% σε κτίρια
µε προβόλους, δηλαδή τα ποσοστά θερµικών απωλειών στα κτίρια µε προβόλους σχεδόν
διπλασιάζονται, δεδοµένου ότι η θερµοµονωτική προστασία διακόπτεται στη θέση που
εκτείνεται ο πρόβολος, καθώς αποτελεί προέκταση της διαχωριστικής πλάκας µεταξύ δύο
επάλληλων ορόφων.
Τέλος στα κτίρια στα οποία η θερµοµονωτική στρώση τοποθετείται στον πυρήνα οι θερµικές
απώλειες λόγω των θερµογεφυρών ανέρχονται στο 38% µε 40% του συνόλου των θερµικών
απωλειών από το κέλυφος του κτιρίου, ενώ στα κτίρια που διαθέτουν πρόβολο αυτό το
ποσοστό περιορίζεται γύρω στο 30%. Το ποσοστό είναι µικρότερο σε κτίρια µε πρόβολο,
επειδή η θερµογέφυρα στις θέσεις των προβόλων κατά ένα µέρος της έχει ήδη
συµπεριληφθεί καθώς υπάρχει διακοπή της θερµοµονωτικής προστασίας στη θέση
σύνδεσης της τοιχοποιίας πλήρωσης µε τη δοκό κάτω από τον πρόβολο. Ωστόσο, στα κτίρια
µε τη θερµοµόνωση στον πυρήνα η παρουσία της πιλοτής µειώνει τη σχετική τιµή των
ποσοστών απωλειών θερµότητας από τις θερµογέφυρες έναντι αυτών από το υπόλοιπο
κέλυφος του κτιρίου στο 20% µε 22%, όταν το κτίριο δεν διαθέτει προβόλους και στο 18%
όταν διαθέτει προβόλους. Όµως αυτό συµβαίνει στις ποσοστιαίες τιµές των θερµικών
απωλειών και όχι στις απόλυτες, διότι οι θερµικές απώλειες των κτιρίων µε πιλοτή είναι
γενικώς επαυξηµένες λόγω της πρόσθετης επιφάνειας της οροφής της πιλοτής που έρχεται
σε επαφή µε τον ελεύθερο αέρα.

Εικόνα 6: Οι θερµικές απώλειες από θερµογέφυρες ως ποσοστό επί του συνόλου των θερµικών απωλειών µε επέκταση και προς τις τρεις
διευθύνσεις της εξεταζόµενης βασικής κτιριακής µονάδας για τρεις τύπους κτιρίων (επί εδάφους, επί πιλοτής και επί υπόγειου µη
θερµαινόµενου χώρου) χωρίς εξώστες (αριστερή στήλη τριών διαγραµµάτων) και µε εξώστες (δεξιά στήλη τριών διαγραµµάτων), µε τη
θερµοµόνωση εξωτερικά, εσωτερικά και στον πυρήνα του δοµικού στοιχείου.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Μονοσήµαντη απάντηση σχετικά µε την ορθή θέση τοποθέτησης της θερµοµονωτικής
στρώσης, προκειµένου να περιοριστούν στο ελάχιστο οι θερµικές απώλειες λόγω των
θερµογεφυρών, δεν υπάρχει. Τα κριτήρια σχετίζονται µε τη γεωµετρία του κτιρίου και µε τον
τύπο του και πρέπει να σταθµίζονται χωριστά για κάθε περίπτωση.
Σε γενικές γραµµές αποδεικνύεται ότι οι θερµικές απώλειες λόγω θερµογεφυρών
περιορίζονται περισσότερο όταν η θερµοµονωτική στρώση τοποθετηθεί από την εσωτερική
όψη των δοµικών στοιχείων. Ωστόσο, αυτό δεν είναι απόλυτο, καθώς εξαρτάται από το
πλήθος των εγκάρσιων δοµικών στοιχείων προς το εξωτερικό κέλυφος, επειδή σε κάθε
τέτοια θέση συναρµογής η συνέχεια της θερµοµονωτικής στρώσης διακόπτεται και
δηµιουργείται ισχυρή θερµογέφυρα. Οµοίως, όσο αυξάνονται οι όροφοι, η εσωτερική
θερµοµονωτική προστασία δεν αποδεικνύεται ως η καλύτερη επιλογή, δεδοµένου ότι
προστίθενται σηµαντικές οριζόντιες θερµογέφυρες στις θέσεις που οι διαχωριστικές πλάκες
των ορόφων συναντούν και πάλι το εξωτερικό κέλυφος. Έτσι, στα υψηλά πολυώροφα κτίρια
η θερµοµονωτική προστασία από την εσωτερική πλευρά του κελύφους υστερεί έναντι αυτής
από την εξωτερική πλευρά. Επιπροσθέτως, θα πρέπει να επισηµανθεί ότι µπορεί οι
θερµογέφυρες να είναι περιορισµένες σε χαµηλά κτίρια και σε κτίρια που εκτείνονται
οριζοντίως, είναι όµως περιορισµένη και η θερµοχωρητικότητα των δοµικών στοιχείων, διότι
επί της ουσίας αυτά παραµένουν θερµικά απροστάτευτα. Η θερµοµονωτική στρώση
προστατεύει µόνο τον αέρα του εσωτερικού χώρου και µε τη διακοπή της λειτουργία του
συστήµατος θέρµανσης ψύχεται σύντοµα και ο αέρας του χώρου.
Αντιθέτως, πιο αποτελεσµατική αποδεικνύεται η εξωτερική θερµοµονωτική προστασία. Σε
όλους τους τύπους των εξετασθέντων κτιρίων τα ποσοστά των θερµικών απωλειών
παραµένουν σχετικά χαµηλά. Οι θερµικές απώλειες από τις θερµογέφυρες αυξάνονται ως
ποσοστό των συνολικών θερµικών απωλειών στα κτίρια µε προβόλους, καθώς συµβάλλει
σηµαντικά στην αύξηση της τιµής τους η διακοπή της συνέχειας της διαχωριστικής πλάκας
µεταξύ των ορόφων στις θέσεις των προβόλων.
Τέλος, τα κτίρια που παρουσιάζουν τις µεγαλύτερες θερµικές απώλειες λόγω θερµογεφυρών
είναι εκείνα στα οποία η θερµοµονωτική στρώση βρίσκεται στον πυρήνα της τοιχοποιίας
πλήρωσης. Σ’ αυτό το τύπο θερµοµονωτικής προστασίας δηµιουργούνται πολύ
περισσότερες θερµογέφυρες λόγω της συνεχούς διακοπής της συνέχειας της
θερµοµονωτικής στρώσης σε κάθε θέση συναρµογής της τοιχοποιίας µε τα στοιχεία του
φέροντος οργανισµού του κτιρίου.
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ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ
ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΩΝ ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ ΚΑΙ
RETSCREEN 4. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Φ. Γαϊτάνης*, Δ. Μπίκας, Κ.Λ. Κατσιφαράκης
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τ.Κ. 541 24, Θεσσαλονίκη, e-mail: fotisgait@gmail.com

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Τα ιστορικά κτίρια κατασκευάστηκαν με σκοπό να διαρκέσουν, σε αντίθεση με τα σύγχρονα
οικοδομήματα που χαρακτηρίζονται από προγραμματισμένη απαρχαίωση. Τα τελευταία
χρόνια η επιστημονική κοινότητα συγκλίνει στο συμπέρασμα ότι το πιο «πράσινο» κτίριο είναι
αυτό που ήδη υπάρχει. Η παρούσα εργασία αφορά τη διερεύνηση της ενεργειακής
συμπεριφοράς ενός ιστορικού κτιρίου, που σήμερα χρησιμοποιείται ως κτίριο γραφείων.
Η προσομοίωση υλοποιείται με την χρήση των λογισμικών ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ & RETScreen 4.
Κατόπιν ακολουθεί σύγκριση της μεθοδολογίας και των αποτελεσμάτων που προκύπτουν
από το κάθε λογισμικό. Με οδηγό τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής, η οποία
πραγματοποιείται για κάθε συνιστώσα των θερμικών απωλειών και των θερμικών κερδών
του κτιρίου, προτείνεται το κατάλληλο λογισμικό ανάλογα με τον τύπο της διερεύνησης που
θέλει να πραγματοποιήσει ο μελετητής.
Λέξεις κλειδιά: ιστορικά κτίρια, ενεργειακή συμπεριφορά, ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, RETScreen
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.

Η ενεργειακή συμπεριφορά των κατασκευών αλλά και εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό
τομέα έχουν απασχολήσει έντονα την επιστημονική κοινότητα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί
στην ανάπτυξη στρατηγικών για την μείωση της κατανάλωσης των ορυκτών καυσίμων και
των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Το κύριο νομοθετικό πλαίσιο για τα θέματα αυτά
προδιαγράφεται στην ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/EC για την ενεργειακή απόδοση των
κτιρίων (EPBD) και στην αναθεώρησή της (Οδηγία 2010/31/EC), όπου υπογραμμίζεται πως
η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας στο κτιριακό τομέα είναι ιδιαίτερης σημασίας για
την συμμόρφωση με τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Με το βλέμμα στις
δεσμεύσεις του Κιότο, τέθηκε εντός Ε.Ε. ο στόχος του 20-20-20 (20% μείωση στις εκπομπές
αερίων του θερμοκηπίου, αύξηση κατά 20% της συμβολής των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και 20% βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, συγκριτικά με τις τιμές του
1990), για την επίτευξη του οποίου δεν αρκεί ο μηδενισμός των καταναλώσεων των νέων
κατασκευών, αλλά απαιτείται και η βελτίωση της συμπεριφοράς του υφιστάμενου κτιριακού
αποθέματος [1].
Για την ελληνική επικράτεια κατά την ενσωμάτωση της οδηγίας 2002/91/EC δεν καθορίστηκε
καμία διαφορά στην αντιμετώπιση ανάμεσα στις υφιστάμενες κατασκευές, με εξαίρεση τα
διατηρητέα κτίρια τα οποία εξαιρέθηκαν πλήρως. Ένα σημαντικό όμως τμήμα του κτιριακού
αποθέματος της χώρας, κατά κύριο λόγο στην ηπειρωτική και νησιωτική περιφέρεια και στα
ιστορικά κέντρα των πόλεων, αποτελείται από ιστορικές κατασκευές.
Τα ιστορικά αυτά κτίρια κατασκευάστηκαν ενσωματώνοντας πρακτικές βιοκλιματικού
σχεδιασμού, κυρίως λόγω της ανεπάρκειας των μεθόδων θέρμανσης και της έλλειψης
εναλλακτικού τύπου δροσισμού. Αυτά τους τα χαρακτηριστικά, σε συνδυασμό με τα
παραδοσιακά υλικά δόμησης, τους προσέδωσαν προσαρμοστικότητα, ανθεκτικότητα και
σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες ανανέωσης. Σήμερα ανακύπτει εκ νέου η ανάγκη μείωσης
των ενεργειακών απαιτήσεων των ιστορικών κατασκευών, με επεμβάσεις όμως που δεν
υποβαθμίζουν την ιστορική άξια της κατασκευής και δεν προκαλούν μη αναστρέψιμες
αλλοιώσεις.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

2.

Η χρήση λογισμικών αποτελεί μια γρήγορη και εύκολη μέθοδο για την εκτίμηση της ετήσιας
ενεργειακής ζήτησης. Τα αποτελέσματα όμως εξαρτώνται σε έναν βαθμό από τη δομή του
λογισμικού και από τις μαθηματικές εξισώσεις που περιγράφουν κάθε φαινόμενο. Στην
παρούσα εργασία η ανάλυση πραγματοποιήθηκε με δύο παρόμοιες μεθόδους.
Η μια μέθοδος χρησιμοποιεί το λογισμικό RETScreen, που βασίζεται στην μέθοδο των
βαθμοημερών με μεταβλητή βάση, στην οποία ο υπολογισμός γίνεται με βάση τη
θερμοκρασία ισορροπίας. Η ακρίβεια των αποτελεσμάτων εξαρτάται από την ακριβή
εκτίμηση των εσωτερικών πηγών ενέργειας του κτιρίου και των ηλιακών κερδών στην
περίοδο υπολογισμού, αλλά και από τη γνώση του αριθμού των βαθμοημερών με βάση τη
θερμοκρασία ισορροπίας [2].
Η δεύτερη προσέγγιση υλοποιήθηκε με την χρήση του λογισμικού ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, που
βασίζεται στη μέθοδο ημι-σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος, λαμβάνοντας υπόψη τα
κλιματικά δεδομένα της εκάστοτε ζώνης της ελληνικής επικράτειας με προκαθορισμένη
διάρκεια της περιόδου θέρμανσης και ψύξης και προκαθορισμένες τιμές για τα εσωτερικά
κέρδη.
Κατά τον υπολογισμό των θερμικών και ψυκτικών φορτίων και των δύο λογισμικών
λήφθηκαν υπόψη οι ακόλουθες παραδοχές, ώστε τα αποτελέσματα των δύο λογισμικών να
καταστούν συγκρίσιμα:


Οι υπολογισμοί της ενεργειακής συμπεριφοράς δεν λαμβάνουν υπόψη τους τη
θερμική σύζευξη μεταξύ των θερμικών ζωνών.
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Ο μη θερμαινόμενος χώρος θεωρείται ενεργειακά αδρανής, χωρίς ενεργειακή ζήτηση
για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, ενώ τα εσωτερικά θερμικά κέρδη και ο φωτισμός
θεωρούνται μηδενικά.
Ο αερισμός για τη διασφάλιση της ποιότητας του αέρα πραγματοποιείται μόνο κατά
τις ώρες λειτουργίας του κτιρίου.
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης θέρμανσης/ψύξης θεωρείται ότι το σύστημα
καλύπτει πλήρως τη ζήτηση όλων των θερμικών ζωνών του κτιρίου.
Οι θερμογέφυρες λήφθηκαν υπόψη με προσαύξηση 0.1 W/(m2K) στους συντελεστές
θερμοπερατότητας όλων των αδιαφανών στοιχείων.

2.1. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΟΥ ΚΕΛΥΦΟΥΣ
Η μηνιαία απαίτηση θέρμανσης για το λογισμικό RETScreen 4 υπολογίζεται σύμφωνα με τη
σχέση [3]:
Q= U x A x (T2-T1)
(1)
Όπου, Q= o ρυθμός μετάδοσης θερμότητας (W),
U= ο συντελεστής θερμοπερατότητας, σε W/(m2 Κ),
A= εμβαδόν (m2),
T2, T1 = η εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία αντιστοίχως (οC)
Αντιστοίχως, η μηνιαία απαίτηση θέρμανσης στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ υπολογίζεται
σύμφωνα με τη σχέση [4]:
Qtr=btr,x [∑𝑖𝑖 𝐴𝐴𝑖𝑖 𝑈𝑈𝑖𝑖 ] (θint,set – θe) t

(2)

Όπου , btr,x = ο συντελεστής διόρθωσης αν η θερμοκρασία στην άλλη πλευρά του δομικού
στοιχείου δεν είναι ίση με εκείνη του εξωτερικού περιβάλλοντος
Αi = το εμβαδό δομικού στοιχείου I του κτιριακού κελύφους (m2)
Ui = ο ολικός συντελεστής θερμοπερατότητας δομικού στοιχείου i, σε W/(m2 K),
θint,s = η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία για θέρμανση/ψύξη (οC),
θe = η μέση μηνιαία θερμοκρασία εξωτερικού περιβάλλοντος (οC),
t
= η συνολική χρονική διάρκεια (h).

2.2. ΘΕΡΜΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΑΕΡΙΣΜΟ
Η μεταφορά (απώλεια) θερμότητας από αερισμό υπολογίζεται για το RETScreen 4 από τις
σχέσεις [5]:
Αερισμός λόγω διαφυγών Q= 1.232 fa (T2-T1),
(3)
Μηχανικός αερισμός Q= 1.232 fa (T2-T1),

(4)

Όπου, Q
= ο ρυθμός μετάδοσης θερμότητας (W),
= ο ρυθμός ροής των διαφυγών αέρα (L/s),
fa
T2, T1 = η εσωτερική και εξωτερική θερμοκρασία αντιστοίχως (οC),
1.232 = δείκτης για μετατροπή μονάδων.
Αντιστοίχως, για το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ η απώλεια θερμότητας από αερισμό
υπολογίζεται από τη σχέση [6]:
Όπου ραcα
bve,k
fve,t,k
̇
𝑉𝑉𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑘𝑘
θint,set
θe
t

̇ ) (θint,set –θe) t
Qve=ραcα (∑𝑘𝑘 𝑏𝑏𝑣𝑣𝑣𝑣.𝑘𝑘 𝑓𝑓𝑣𝑣𝑣𝑣.𝑘𝑘 𝑉𝑉𝑣𝑣𝑣𝑣,𝑘𝑘
3

= η θερμοχωρητικότητα του αέρα, J/m K,
= συντελεστής διόρθωσης αν θερμοκρασία εισόδου ≠ περιβάλλοντος,
= συντελεστής διόρθωσης λόγω χρονικής διάρκειας αερισμού,
= η παροχή του αέρα κατά την περίοδο θέρμανσης/ψύξης (m3/s),
= η επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία για θέρμανση/ψύξη (oC),
= η μέση μηνιαία θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος (οC),
= η συνολική χρονική διάρκεια (h).

(5)
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2.3. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΚΕΡΔΗ ΑΠΟ ΧΡΗΣΤΕΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΦΩΤΙΣΜΟ
Τα εσωτερικά κέρδη από τους χρήστες και τον εξοπλισμό για το RETScreen 4 υπολογίζονται
από τη σχέση:
IGi= IGdaily Nh,i/24
(6)
Όπου, IGi = ο ρυθμός ακτινοβολίας θερμικών κερδών (kW),
Nh,i = ο χρόνος λειτουργίας των συσκευών ή η παρουσία των χρηστών.
Αντιστοίχως, για το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ τα εσωτερικά κέρδη χρηστών και εξοπλισμού
υπολογίζονται από τη σχέση:
Qint= (∑𝑘𝑘 𝛷𝛷𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑘𝑘 ) t

(7)

Όπου, Qint = τα θερμικά κέρδη από εσωτερικές πηγές (kW),
Φint,k = ο μέσος όρος ροής θερμότητας από την εσωτερική πηγή θερμότητας k (kW),
t
= η χρονική διάρκεια (h)

2.4. ΗΛΙΑΚΑ ΚΕΡΔΗ
Τα ηλιακά κέρδη από το κτιριακό κέλυφος στο λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ υπολογίζονται από τη
σχέση:
Qsol= ( ∑𝑘𝑘(𝐹𝐹𝑠𝑠ℎ,𝑜𝑜𝑜𝑜.𝑘𝑘 𝐴𝐴𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑘𝑘 𝐼𝐼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠,𝑘𝑘 − 𝐹𝐹𝑟𝑟,𝑘𝑘 𝛷𝛷𝑟𝑟,𝑘𝑘 ) t
(8)

Όπου Fsh,ob.k = συντελεστής μείωσης λόγω σκίασης από εξωτερικά εμπόδια,
Asol,k = η ωφέλιμη συλλεκτική επιφάνεια του στοιχείου k, με συγκεκριμένο
προσανατολισμό και γωνία κλίσης (m2),
Ιsol,k = η μέση μηνιαία ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στο στοιχείο k, με
συγκεκριμένο προσανατολισμό και γωνία κλίσης (W/m2),
Φr,k = η ροή θερμότητας λόγω της θερμικής ακτινοβολίας στον ουρανό από το
στοιχείο k (W),
Fr,k = ο συντελεστής θέασης μεταξύ στοιχείου του κτιρίου και του ουρανού.
t
= η χρονική διάρκεια (h)
Αντιστοίχως, τα ηλιακά κέρδη από το κτιριακό κέλυφος στο λογισμικό RETScreen 4
υπολογίζονται από τη σχέση [7]:
Sbase,i= ∑41[𝑆𝑆𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑛𝑛,𝑖𝑖 (1 − 𝐷𝐷𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑛𝑛,𝑖𝑖 ) 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑛𝑛 𝐴𝐴𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏,𝑛𝑛 ] 0.93 Nh,i

(9)

Όπου Sinc,n,I = η συνολική ημερήσια οριζόντια ακτινοβολία σε επίπεδο, n προσανατολισμού
για το μήνα,
Dn,i = ο εποχιακός συντελεστής σκίασης για ανοίγματα με προσανατολισμό n, για το
μήνα i,
SHGn = καθολικός συντελεστής ηλιακού κέρδους για ανοίγματα προσανατολισμού n,
An
= η συνολική επιφάνεια που καταλαμβάνουν τα ανοίγματα για κάθε
προσανατολισμό,
Νh,i = ο αριθμός των ωρών λειτουργίας του κτιρίου το μήνα i.

3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ IΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΪΟΥ

3.1. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το κτίριο μελέτης αποτελεί τμήμα του ημιαστικού ιστού της Νεάπολης Βοΐου, κωμόπολης
δομημένης πάνω στο δυτικό πρανές του ποταμού Αλιάκμονα, ανάμεσα στον ορεινό όγκο του
Βοΐου και το όρος Βούρινο. Κατά συνέπεια υπάγεται στην Δ΄ κλιματική ζώνη κατά Κ.Εν.Α.Κ.
Η πόλη απέχει εξίσου από τους μετεωρολογικούς σταθμούς της Καστοριάς και της Κοζάνης.
Για τις ανάγκες της ανάλυσης θα χρησιμοποιηθούν τα κλιματικά δεδομένα του σταθμού της
Κοζάνης ως πιο αξιόπιστα, αφού βασίζονται σε χρονοσειρές 50 ετών, σε αντίθεση με τα
αντίστοιχα της Καστοριάς, όπου υπάρχουν δεδομένα για μια 20ετία. Για την περιοχή της
Κοζάνης διατίθενται κλιματικά δεδομένα από τρεις διακριτές πηγές, τον τοπικό σταθμό της
Ε.Μ.Υ., την βιβλιοθήκη του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και τις βιβλιοθήκες της NASA. Για να καταστεί
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εφικτό να συγκριθούν τα αποτελέσματα με βάση τα ίδια δεδομένα εισαγωγής, επιλέχθηκε να
χρησιμοποιηθούν τα κλιματικά δεδομένα του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ, μια και το λογισμικό αυτό δεν
δίνει την δυνατότητα επέμβασης στις βιβλιοθήκες των κλιματικών δεδομένων, σε αντίθεση με
το RETScreen 4. Οι μέσες μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας για την Κοζάνη και η γεωγραφική
θέση της Νεάπολης φαίνονται στην Εικόνα 1.

Εικόνα 1: Μέσες μηνιαίες τιμές θερμοκρασίας για την Κοζάνη - Γεωγραφική θέση Νεάπολης

3.2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Το κτίριο μελέτης είναι ένα πρώην τζαμί που χρονολογείται στα τέλη του 19ου αιώνα, το
οποίο, μετά την επανάχρησή του το 2001 λειτουργεί ως κτίριο γραφείων και έφτασε στις
μέρες μας με πολλές προσθήκες και αλλοιώσεις [8]. Η κάτοψη του είναι τετραγωνική μικτού
εμβαδού 149 m2, με μείωση της διατομής της τοιχοποιίας ανά όροφο. Οι θέσεις των
ανοιγμάτων ακολουθούν κάναβο και παραμένουν σταθερές ανά όροφο, με εξαίρεση την
βορειοδυτική όψη, όπου τα ανοίγματα στο επίπεδο του πρώτου και δεύτερου ορόφου έχουν
πληρωθεί κατά την διάρκεια μιας εκ των φάσεών του, οι οποίες φαίνονται στην Εικόνα 2.

Εικόνα 2: Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ανά περίοδο
Το κτίριο αποτελείται από τέσσερα επίπεδα, το κατώτερο εκ των οποίων βρίσκεται κατά το
ήμισυ υπό την στάθμη του εδάφους. Το κέλυφος αποτελείται από υπέρ-μπατική λίθινη
τοιχοποιία στο υπόγειο, το ισόγειο και τον πρώτο όροφο, ενώ στον δεύτερο όροφο
διαφοροποιείται σε μπατική πλινθοδομή. Όλες οι τοιχοποιίες είναι εσωτερικά
θερμομονωμένες με αφρώδη εξηλασμένη πολυστερίνη πάχους 5cm, ενώ τα κουφώματα
είναι συνθετικά με ποσοστό πλαισίου 20% και δίδυμο υαλοπίνακα με διάκενο αέρα 12mm. Η
στέγη είναι επίσης θερμομονωμένη και εδράζεται πάνω σε μεταλλικό δικτύωμα. Σε κάθε
όροφο υπάρχει αναρτημένη ψευδοροφή, με αποτέλεσμα για την εκτίμηση της θερμικής μάζας
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να λαμβάνεται υπόψη μόνο η επιφάνεια του δαπέδου. Οι θερμικές απαιτήσεις του κτιρίου
καλύπτονται από ένα λέβητα πετρελαίου με βαθμό απόδοσης 87% , ενώ οι ψυκτικές από
έναν αερόψυκτο ψύκτη με EER 2.4. Οι τερματικές μονάδες είναι Fan Coil, ενώ o αερισμός για
τη διασφάλιση της ποιότητας του αέρα γίνεται μέσω μηχανικού αερισμού.

3.3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ

Εικόνα 3: Απεικόνιση κτιρίου και του σεναρίου ανάλυσης στην κάτοψη
Το κτίριο αναλύεται σε δύο θερμικές ζώνες, όπως φαίνεται στην Εικόνα 3. Η πρώτη
καταλαμβάνει ολόκληρο το ιστορικό τμήμα της κατασκευής και περιέχει όλα τα γραφεία. Η
δεύτερη ζώνη, που περιλαμβάνει την επέκταση (πύργος ανάβασης, γυάλινος όγκος, πύργος
δευτερευουσών λειτουργιών) και το υπόγειο, θεωρείται ως μη θερμαινόμενος χώρος. Η
απαιτούμενη θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων είναι 20οC για τη χειμερινή περίοδο και
26οC για τη θερινή περίοδο, ενώ το κτίριο θεωρείται πως λειτουργεί 10 ώρες κάθε ημέρα και
5 ημέρες την εβδομάδα. Η περίοδος που προκύπτουν ανάγκες θέρμανσης εκτείνεται από την
15η Οκτωβρίου μέχρι την 30η Απριλίου και η περίοδος ψύξης εκτείνεται από την 1η Ιουνίου
μέχρι την 31η Αυγούστου [9]. O θερμαινόμενος και ο ψυχομένος όγκος του κτιρίου
υπολογίσθηκε ότι είναι 1934 m3. Για τον υπολογισμό της σκίασης του κτιρίου λήφθηκαν
υπόψη μόνο οι διάφορες προεξοχές του κελύφους και τα γειτονικά κτίρια και όχι η βλάστηση.
Για λόγους σύγκρισης των αποτελεσμάτων η θερμική μάζα του κτιρίου θεωρήθηκε μηδενική
(κάτι που δεν συμβαίνει αφού το δάπεδο έχει θερμοχωρητικότητα), γιατί το RETScreen δεν
την λαμβάνει υπόψη του κατά τους υπολογισμούς.

4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Από το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ προκύπτει η κατάταξη του κτιρίου στην ενεργειακή κατηγορία
Γ, με πρωτογενή κατανάλωση ενέργειας ίση με 211.7 kWh/m2 > 207.9 kWh/m2 που είναι η
κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς. Η μεγαλύτερη απόκλιση στις πρωτογενείς καταναλώσεις
καταγράφεται στη ψύξη, όπου για το κτίριο αναφοράς είναι ίση με 30.4 kWh/m2, ενώ για το
κτίριο μελέτης ίση με 52.4 kWh/m2. Οι θερμικές απώλειες ανά κατηγορία δίνονται αναλυτικά
στους πίνακες 1 ως 3, ενώ τα θερμικά κέρδη στους πίνακες 4 ως 6. Τέλος, στους πίνακες 7
και 8 δίνονται η ετήσιες τιμές της ενεργειακής απαίτησης και κατανάλωσης του κτιρίου.
Πίνακας 1: Θερμικές απώλειες κελύφους από αγωγή-συναγωγή
ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

RETScreen 4

Ποσοστιαία διαφορά
[%]

Θέρμανση (kWh/m2)

29,4

31,6

7,2%

Ψύξη (kWh/m2)

2,2

0,0

-

Kέλυφος-Μετάδοση
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Πίνακας 2: Θερμικές απώλειες οφειλόμενες στον αερισμό διείσδυσης
ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

RETScreen 4

Ποσοστιαία διαφορά
[%]

Θέρμανση (kWh/m2)

5,7

6,7

16,4%

Ψύξη (kWh/m2)

-0,7

0,0

-

Αερισμός διαφυγών-Διείσδυση

Πίνακας 3: Θερμικές απώλειες οφειλόμενες στον μηχανικό αερισμό
Μηχανικός αερισμός
2

Θέρμανση (kWh/m )
2

Ψύξη (kWh/m )

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

RETScreen 4

Ποσοστιαία διαφορά [%]

4,4

6,8

42,8%

0,5

0,0

-

Πίνακας 4: Θερμικά κέρδη οφειλόμενα στους χρήστες και τον εξοπλισμό
Χρήστες & εξοπλισμός

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

RETScreen 4

Ποσοστιαία διαφορά [%]

Θέρμανση (kWh/m )

2,7

5,7

71,5%

Ψύξη (kWh/m2)

5,8

3,5

49,5%

2

Πίνακας 5: Θερμικά κέρδη οφειλόμενα στην ηλιακή ενέργεια
Ηλιακά κέρδη
2

Θέρμανση (kWh/m )
2

Ψύξη (kWh/m )

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

RETScreen 4

Ποσοστιαία διαφορά [%]

6,0

15,6

88,9%

16,9

23,0

35,8%

Πίνακας 6: Θερμικά κέρδη οφειλόμενα στον τεχνητό φωτισμό
Τεχνητός φωτισμός
Θέρμανση (kWh/m2)
2

Ψύξη (kWh/m )

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

RETScreen 4

Ποσοστιαία διαφορά [%]

2,9

2,4

18,9%

5,8

1,5

117,8%

RETScreen 4

Ποσοστιαία διαφορά [%]

Πίνακας 7: Σύνολο ενεργειακών απαιτήσεων κτιρίου
Ενεργειακές Απαιτήσεις
(Συνολο)
2

Θέρμανση (kWh/m )
2

Ψύξη (kWh/m )

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
27,9

19,2

33,3%

25,1

28,0

11,0%

Πίνακας 8: Σύνολο ενεργειακών καταναλώσεων κτιρίου
Ενεργειακές
Καταναλώσεις
Θέρμανση (kWh/m2)
2

Ψύξη (kWh/m )

ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ

RETScreen 4

Ποσοστιαία διαφορά[%]

54,2

34,1

45,5%

17,7

20

12,2%
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Εικόνα 4: Ενεργειακές Απαιτήσεις περιόδου ψύξης (kWh/m2)

Εικόνα 5: Ενεργειακές Απαιτήσεις περιόδου θέρμανσης (kWh/m2)

5.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στις παραπάνω ενότητες παρουσιάστηκαν τα μοντέλα υπολογισμού των ενεργειακών
απαιτήσεων των λογισμικών ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και RETScreen 4 και διερευνήθηκαν οι διαφορές
που παρουσιάζουν ως προς την μεθοδολογία υπολογισμού κάθε επιμέρους συμβολής. Από
τα αποτελέσματα αυτής της διερεύνησης προκύπτουν χρήσιμα συμπεράσματα όσον αφορά
τους περιορισμούς που διέπουν τα λογισμικά, αλλά και την καταλληλότητα του καθενός ανά
περίπτωση.
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Συγκεκριμένα παρατηρείται πως, όταν χρησιμοποιείται το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ κατά την
περίοδο ψύξης οι θερμικές απώλειες του κελύφους και του αερισμού προκαλούν μείωση του
απαιτούμενου ψυκτικού φορτίου. Αυτό οφείλεται στην χρήση των μέσων μηνιαίων
θερμοκρασιών και προφανώς δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, ειδικά για τα κτίρια
του τριτογενή τομέα που λειτουργούν μόνο κατά την διάρκεια της ημέρας. Αντίθετα, στο
RETScreen οι απώλειες αυτές θεωρούνται μηδενικές, από τη στιγμή που καθοριστεί ότι το
κτίριο έχει διακοπτόμενο ωράριο λειτουργίας, γεγονός που αποτελεί πιο ρεαλιστική
παραδοχή. Η μέθοδος υπολογισμού των θερμικών απωλειών του κελύφους (αγωγή,
συναγωγή, ακτινοβολία) είναι πανομοιότυπη και για τα δύο λογισμικά, με αποτέλεσμα η
ποσοστιαία διαφορά των αποτελεσμάτων να κυμαίνεται κάτω από 10%. Ανάλογη εικόνα
παρατηρείται και όσον αφορά στις απώλειες λόγω αερισμού, με τις ποσοστιαίες διαφορές
όμως να είναι σημαντικά μεγαλύτερες. Γενικά παρατηρείται ότι οι τιμές των θερμικών
απωλειών στο ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ είναι μειωμένες σε σχέση με τις αντίστοιχες του RETScreen 4.
Όσον αφορά τα εσωτερικά κέρδη παρατηρείται πως παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές
ανάμεσα στα δύο λογισμικά. Συγκεκριμένα από την ανάλυση του RETScreen προκύπτουν
μεγαλύτερες τιμές κατά την περίοδο θέρμανσης και μικρότερες κατά την περίοδο ψύξης
συγκριτικά με την αντίστοιχη του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ. Αυτό ίσως οφείλεται στο ότι το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ
συμπεριλαμβάνει στους υπολογισμούς ορισμένες δυναμικές παραμέτρους. Η σημαντικότερη
όμως διαφορά των δύο λογισμικών παρατηρείται στον υπολογισμό των ηλιακών κερδών. Οι
εξισώσεις για τον υπολογισμό των ηλιακών κερδών διαφέρουν σημαντικά ανάμεσα στα δύο
λογισμικά, παρότι και οι δύο είναι προσεγγιστικές και ακολουθούν απλουστευτικές
παραδοχές. Το ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ φαίνεται πως δίνει μικρότερες τιμές ηλιακών κερδών και κατά
την περίοδο θέρμανσης και κατά την περίοδο ψύξης, με την ποσοστιαία διαφορά τους να μην
είναι σταθερή στις δύο περιόδους.
Συνοψίζοντας, το RETScreen αποτελεί ένα καλό εργαλείο για τον γρήγορο προσεγγιστικό
υπολογισμό των ενεργειακών απαιτήσεων και καταναλώσεων του κτιρίου σε πρώτη φάση και
την εκτίμηση της βιωσιμότητας επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης, ενώ δεν συνιστάται η
χρήση του για την μοντελοποίηση σύνθετων κατασκευών. Από την άλλη το ΤΕΕ-ΚΕNΑΚ
απαιτεί περισσότερα δεδομένα και λαμβάνει υπόψη του ελαφρώς πιο σύνθετα φαινόμενα,
όμως δεν μπορεί να ξεφύγει από τον ρόλο του, που είναι η ενεργειακή κατάταξη κτιρίων σε
σύγκριση με το κτίριο αναφοράς. Οι παραδοχές του για αυτόν το σκοπό είναι ρεαλιστικές,
επηρεάζοντας όμως τις τιμές των απαιτήσεων και των καταναλώσεων, ειδικά κατά την
προσομοίωση σύνθετων κτιρίων.
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΑΠΕ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο κτιριακός τομέας συμμετέχει κατά 40% περίπου στην συνολική τελική κατανάλωση
ενέργειας, επηρεάζοντας αρνητικά το περιβάλλον με ρύπους και CO2 και συμβάλλοντας στην
υπερθέρμανση του πλανήτη και στην κλιματική αλλαγή [1]. Για την αντιμετώπιση αυτού του
προβλήματος αναπτύσσονται νέες τεχνολογίες για βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς
των κτιρίων, που συνοδεύονται με χρήση συστημάτων αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και
άλλων ΑΠΕ, για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών. Παράλληλα, ξεκίνησαν να
εφαρμόζονται πιο αυστηρότεροι κανονισμοί για την ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων [2].
Από το 2020 και μετά απαιτείται η ελαχιστοποίηση της χρήσης ενεργειακών πηγών άνθρακα
στον κτιριακό τομέα, που στα νέα κτίρια πρέπει σχεδόν να μηδενιστεί. Η κύρια
δραστηριότητα στον κτιριακό τομέα αναμένεται τα επόμενα χρόνια να είναι η ανακαίνιση των
υπαρχόντων κτιρίων και η ενεργειακή τους βελτίωση. Με την λειτουργική ανακαίνιση και
πολύπλευρη αποκατάσταση των κτιρίων, θα επιδιωχθεί η επίτευξη κτιρίων με χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας και ελάχιστες εκπομπές ρύπων. Μεταξύ των παρεμβάσεων θα είναι η
προσαρμογή παθητικών τρόπων εξοικονόμησης ενέργειας με την βέλτιστη αποδοτικά,
οικονομικά, λειτουργικά και αισθητικά εφαρμογή τεχνολογιών μείωσης των ηλεκτρικών και
θερμικών φορτίων των κτιρίων. Οι τεχνολογίες αυτές είναι τα φβ και οι θερμικοί ηλιακοί
συλλέκτες, ενώ αναμένονται για αργότερα οι μικρής ισχύος αιολικές μηχανές. Τα συστήματα
αυτά πρέπει όμως να συνδυάζονται λειτουργικά και αισθητικά με την εξωτερική επιφάνεια και
αρχιτεκτονική των κτιρίων. Ο κατάλληλος συνδυασμός παθητικών τεχνολογιών και
ενεργητικών συστημάτων ΑΠΕ θα βοηθήσει στη μείωση της απαίτησης για μεγάλες
διαθέσιμες εξωτερικές επιφάνειες κτιρίων προς εγκατάστασή τους για την κάλυψη των
ενεργειακών φορτίων, με συνέπεια την ευρύτερη πρακτική εφαρμογή τους.
Στην Ελλάδα, ως Μεσογειακή χώρα με πολύ λιγότερες απαιτήσεις σε θέρμανση κατά τη
διάρκεια του χειμώνα, οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70%
της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές,
το μαγείρεμα, το φωτισμό και τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού
ισοζυγίου [3]. Η παραγωγή ζεστού νερού χρήσης είναι το υπόλοιπο 12% του συνολικού
ποσού ενέργειας. Οι σημαντικότερες καταναλώσεις της ενέργειας που προέρχεται από
συμβατικές πηγές υδρογονανθράκων (πετρέλαιο, φυσικό αέριο) και η παραγωγή αντίστοιχα
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, εντοπίζονται στο στάδιο της χρήσης του κτιρίου. Η ενέργεια
αυτή, για ενδεικτική χρήση του κτιρίου 50 χρόνια, είναι το 80 – 90% της συνολικής του
ενέργειας [4]. Δείκτες κατανάλωσης ενέργειας από τον OECD (2010) αποδεικνύουν ότι στον
τομέα των κατασκευών χρησιμοποιείται το 25% - 40% της συνολικής ενέργειας, ενώ σε
μερικές χώρες το ποσοστό αυτό αγγίζει και το 50% [5]. Η ενεργειακή κάλυψη ενός κτιρίου
απαιτεί κατάλληλη θερμική προστασία, φυσικό φωτισμό και αερισμό και μπορεί να επιτευχθεί
με αποκλειστική χρήση ΑΠΕ, θερμικών ηλιακών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών και πιθανώς
εγκατάσταση μικρών ανεμογεννητριών. Οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις είναι εύκολο να
ικανοποιηθούν στα νέα κτίρια για το 2020 και μετά με την ανέγερση παθητικών βιοκλιματικών
κτιρίων μηδενικής ενέργειας και αξιοποίηση φβ, θερμικών συλλεκτών, κλπ. Όμως, τα νέα
κτίρια στην Ευρώπη εκτιμάται ότι θα αντιστοιχούν σε πολύ μικρό ποσοστό των υφισταμένων
κτιρίων και ειδικά για την Ελλάδα το ποσοστό αυτό θα είναι ακόμη μικρότερο λόγω της
τρέχουσας κρίσης. Έτσι, το μεγάλο ενδιαφέρον υπάρχει για την ενεργειακή αναβάθμιση των
υφισταμένων κτιρίων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν δυσμενείς συνθήκες όπως:


Δεν είναι διαθέσιμες όλες οι εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου για αποδοτική
ενσωμάτωση φβ, λόγω όμορων κτιρίων ή σκίασης από αυτά, ή ύπαρξη βλάστησης.



Ο προσανατολισμός του κτιρίου δεν ευνοεί την αποδοτική τοποθέτηση φβ συστημάτων.



Οι ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου είναι μεγάλες και οι διαθέσιμες επιφάνειες για
εγκατάσταση ηλιακών συσκευών είναι μικρές.



Το κόστος επένδυσης για ΑΠΕ είναι υψηλότερο σε σχέση με τα συμβατικά συστήματα.



Το κτίριο είναι διατηρητέο (ιστορικό, αρχαιολογικό κτλ.) ή είναι σε παραδοσιακό οικισμό.
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Για την αντιμετώπιση του θέματος της ενεργειακής αναβάθμισης ενός υφισταμένου κτιρίου,
χρειάζεται να γίνει αρχικά καταγραφή της ενεργειακής του κατάστασης και να προσδιοριστεί
η ενεργειακή του βαθμίδα σύμφωνα με τους υπάρχοντες κανονισμούς (για την χώρα μας
είναι ο ΚΕΝΑΚ). Στη συνέχεια εξετάζονται οι προϋποθέσεις για την αύξηση της ενεργειακής
του βαθμίδας, στοχεύοντας στην μέγιστη δυνατή. Για την επίτευξη αυτού του στόχου
μελετώνται οι τεχνολογίες που θα βελτιώσουν το ενεργειακό του αποτύπωμα σε συνδυασμό
με την οπτική και θερμική άνεση των χρηστών του, τον καλύτερο τρόπο ζωής τους, την
αξιοποίηση του χώρου, καθώς και την οικονομική πλευρά των αλλαγών στο κτίριο. Ως προς
την εξοικονόμηση ενέργειας το πιο σημαντικό είναι ο περιορισμός των θερμικών απωλειών
του κτιρίου και η εφαρμογή περιβαλλοντικά αποδεκτών ενεργειακών τεχνολογιών. Μεταξύ
αυτών, η εγκατάσταση, ή και η ενσωμάτωση, των φωτοβολταϊκών και θερμικών ηλιακών
συλλεκτών προϋποθέτει μεγάλη διαθέσιμη κατάλληλη επιφάνεια. Η εφαρμογή τους όμως σε
μεγαλύτερη κλίμακα, θα μειώσει την ποσότητα οικοδομικών υλικών, άρα και της ενέργειας και
του νερού που περιέχουν και θα ωφεληθεί το περιβάλλον, περιορίζοντας ή εξαλείφοντας τις
επιπτώσεις προς αυτό, συμβάλλοντας στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που υπάρχουν.
Μελετώντας το κτίριο ως σύνολο, ο συνδυασμός παθητικών ενεργειακών συστημάτων με
κατάλληλα συστήματα ΑΠΕ, μπορεί να επιτύχει τους ενεργειακούς, λειτουργικούς,
αισθητικούς, περιβαλλοντικούς και οικονομικούς στόχους. Ελαχιστοποιώντας τα φορτία σε
θέρμανση/ψύξη, φωτισμό και άλλες ηλεκτρικές καταναλώσεις, τα συστήματα ΑΠΕ μπορούν
να καλύψουν τις ενεργειακές ανάγκες που τώρα είναι από συμβατικές ενεργειακές πηγές. Με
την θεώρηση αυτή, η χρήση τεχνολογιών και υλικών που είναι ήδη διαθέσιμα στην αγορά, με
την προσεκτική διαχείριση των συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, η ενεργειακή κατανάλωση
π.χ. μιας κατοικίας, μπορεί να μειωθεί σε ποσοστό 40-60%, διατηρώντας ή και βελτιώνοντας
τις συνθήκες διαβίωσης και μειώνοντας σημαντικά τις δαπάνες για ενεργειακή κάλυψη. Με
τον περιορισμό των καταναλώσεων μειώνονται οι απαιτήσεις στην παραγόμενη ενέργεια από
φωτοβολταϊκά και θερμικούς ηλιακούς συλλέκτες. Έτσι, σε μια συνήθη κατοικία, αντί να
απαιτείται π.χ. εγκατάσταση 10 kW φβ, αυτή μπορεί να είναι μικρότερη, π.χ. 6 kW και η
απαιτούμενη ποσότητα εγκατεστημένων φβ πάνελς θα μειωθεί, επομένως θα απαιτείται και
χαμηλότερο κόστος. Όμως, δεν έχουν όλα τα κτίρια διαθέσιμη επιφάνεια με τον καλύτερο
προσανατολισμό ως προς τον ήλιο. Για εγκατάσταση φβ σε επικλινή στέγη με ανατολικό,
δυτικό ή ακόμη χειρότερα με βόρειο προσανατολισμό, το αναγκαίο ηλεκτρικό φορτίο του
κτιρίου απαιτεί περισσότερα πάνελς, άρα και μεγαλύτερο κόστος. Για τα θέματα αυτά, στο
Παν/μιο Πατρών έχουν αναπτυχθεί τεχνολογίες ηλιακής ενέργειας για την βελτίωση της
αποδιδόμενης ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση διάχυτων ανακλαστήρων, εφαρμογή υβριδικών
φβ/θ συσκευών [6,7] και έχουν γίνει αναλύσεις και προτάσεις στο θέμα αυτό στο παρελθόν
[8] και πρόσφατα [9]. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια μελέτη οικολογικής
ανακαίνισης ενός κτιρίου, όπου η ενεργειακή αναβάθμιση συνδυάζεται με εφαρμογή φβ και
θερμικών συλλεκτών στοχεύοντας σε κτίριο σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

2.

ΠΑΘΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Τα παθητικά ηλιακά συστήματα στα κτίρια αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για θέρμανση των
χώρων το χειμώνα, για δροσισμό το καλοκαίρι καθώς και για φυσικό φωτισμό, λαμβάνοντας
υπόψη το άμεσο και έμμεσο ηλιακό κέρδος. Γι’ αυτό και ο σχεδιασμός του κτιρίου πρέπει να
γίνεται με τρόπο που να εκμεταλλεύεται τα χαρακτηριστικά του περιβάλλοντος και του κτιρίου
για την μέγιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας [10]. Αυτό μπορεί να γίνει με το κατάλληλο
μέγεθος και προσανατολισμό των ανοιγμάτων, την διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων, την
θερμική προστασία των εξωτερικών επιφανειών, την χρήση ενεργειακών υαλοπινάκων και
κουφωμάτων, την επαρκή ηλιοπροστασία και θερμική μάζα με υλικά υψηλής θερμικής
αγωγιμότητας και θερμοχωρητικότητας για θερμική αποθήκευση (Phase Change Materials,
PCM). Επιπλέον, αποτελεσματική είναι και η χρήση φωτοσωλήνων για τον φυσικό φωτισμό
των εσωτερικών χώρων, κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Εκτός από τα παθητικά συστήματα για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων στα κτίρια, είναι
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και η εφαρμογή ενεργητικών ενεργειακών συστημάτων. Τα συστήματα αυτά μπορεί να είναι:
φωτιστικά στοιχεία LED, λέβητες κεντρικής θέρμανσης και διάφορες ηλεκτρικές συσκευές με
υψηλότερο βαθμό απόδοσης και μικρότερη κατανάλωσης ενέργειας (a-class/inverter),
έξυπνα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου ενέργειας (BMS), ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες,
φωτοβολταϊκά, υβριδικά συστήματα, λέβητες βιομάζας, γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και
ενδεχομένως μικρές ανεμογεννήτριες (σε περίπτωση κτιρίων με υψηλό αιολικό δυναμικό). Η
κατάλληλη επιλογή των παθητικών και ενεργητικών συστημάτων θα ελαχιστοποιήσει τις
ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου και θα οδηγήσει στην επίτευξη του κτιρίου ελάχιστης
ενεργειακής κατανάλωσης, ένα βήμα πριν την επίτευξη του κτιρίου μηδενικής κατανάλωσης
συμβατικών ενεργειακών πηγών (Zero Energy Building, ZEB). Για να γίνουν στη χώρα μας
τα βήματα αυτά χρειάζεται η εκτεταμένη υλοποίηση του ΚΕΝΑΚ και το επιτυχές πέρασμα
από την σημερινή κατάσταση των «σπάταλων» ενεργειακά κτιρίων στα αναβαθμισμένα
ενεργειακά κτίρια. Μεταξύ των παρεμβάσεων στις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου για την
ενεργειακή του αναβάθμιση είναι τα ψυχρά υλικά, ελαστομερή χρώματα, ασφαλτικά υλικά,
πολυμερικές μεμβράνες, η φύτευση δώματος και άλλες τεχνικές, που μειώνουν τις
ενεργειακές απαιτήσεις και συμβάλουν στην ελαχιστοποίηση των φορτίων θέρμανσης/ψύξης
και απαίτηση για μεγάλες επιφάνειες εγκατάστασης συστημάτων ηλιακής ενέργειας στην
πρόσοψη και τη στέγη τους. Άλλες τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας είναι:


επίστρωση του κελύφους του κτιρίου με υλικά που αξιοποιούν τον θερμοχρωμισμό
(μεταβάλλουν το χρώμα τους ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος).



εκμετάλλευση της ψύξης από εξάτμιση νερού σε συνδυασμό με την φωτοκαταλυτική
επίστρωση TiOj (όπου η υδροφιλική ιδιότητά του - όταν υποβληθεί σε μια σταθερή ροή
νερού - δημιουργεί μια λεπτή μεμβράνη νερού, που εξατμίζεται γρήγορα απορροφώντας
θερμότητα από το περιβάλλον, μειώνοντας την εσωτερική θερμοκρασία).



εγκατάσταση στην οροφή και στους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου υλικών αλλαγής
φάσης (PCM), που αποθηκεύουν μεγάλα ποσά θερμότητας την οποία μεταδίδουν στον
εσωτερικό χώρο μετά την παύση της θέρμανσής τους.



χρήση ηλεκτροχρωμικών, φωτοχρωμικών, θερμοχρωμικών ή και φβ υαλοπινάκων,
ενσωμάτωση θερμοκηπίων, ηλιακών τοίχων Trombe, κλπ.



ειδική κατασκευή της πρόσοψης του κτιρίου με μικροφύκη σε βιοαντιδραστήρες

Στην περιβαλλοντική αναβάθμιση του κτιρίου, εκτός από την ενέργεια σημαντικό ρόλο έχει
και η διαχείριση του νερού, ιδιαίτερα για τις περιοχές σε μικρά γεωγραφικά πλάτη και μικρή
βροχόπτωση όπως είναι η Ελλάδα και οι άλλες μεσογειακές χώρες. Είναι απαραίτητη η
λειτουργία ειδικών διατάξεων συλλογής βρόχινου νερού, ειδικά φίλτρα νερού, τεχνικές
καθαρισμού και ανακύκλωσης του νερού, αξιοποίηση της θερμότητας των απόβλητων
ποσοτήτων νερού, κτλ [11].

3.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΙΣΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ

Η πρόταση για ενεργειακή αναβάθμιση και οικολογική ανακαίνιση των υπαρχόντων κτιρίων,
με μεγάλο ποσοστό κάλυψης για θέρμανση/ψύξη και ηλεκτρισμό, είναι πολύ ρεαλιστική για
τα περισσότερα κτίρια που είναι μονοκατοικίες και διπλοκατοικίες, καθώς έχουν διαθέσιμη
επιφάνεια για εγκατάσταση ηλιακών συσκευών στην οροφή τους και είναι συνήθως κτισμένα
σε οικόπεδα με περιβάλλοντα χώρο. Αυτή η κατηγορία κατοικιών βρίσκεται συνήθως στα
προάστια των πόλεων και στα χωριά, με δυνατότητα εγκατάστασης αρκετών τετραγωνικών
μέτρων φωτοβολταϊκών και θερμικών ηλιακών συλλεκτών στην οροφή τους. Για τα υπόλοιπα
κτίρια κατοικιών (πολυκατοικίες με 3-4 ορόφους ή περισσότερους) η ενεργειακή αναβάθμιση
είναι υλοποιήσιμη, όχι όμως και η κάλυψη με συστήματα ηλιακής ενέργειας των φορτίων
θέρμανσης/ψύξης και ηλεκτρισμού. Για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων αυτών και
την σημαντική μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων μπορεί να γίνει εύκολα βελτίωση στη
θερμομόνωση, τοποθέτηση διπλών υαλοπινάκων, αλλαγή λέβητα, ηλεκτρικών συσκευών και
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φωτιστικών, με μικρότερης κατανάλωσης συσκευές, χρήση ψυχρών βαφών, χρήση θερμικών
ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό χρήσης και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών για την κάλυψη
ενός ποσοστού της ζήτησης σε ηλεκτρισμό.
Εκτιμώντας ότι η πιο πιθανή περίπτωση για ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου
με υψηλό ποσοστό κάλυψης σε θερμότητα και ηλεκτρισμό στην Ελλάδα είναι η κατηγορία
των μονοκατοικιών, επιλέχθηκε μια κατοικία 30 ετών, η οποία βρίσκεται σε τοποθεσία με
ήπιες καιρικές συνθήκες και κοντά στη θάλασσα. Η κατοικία αυτή αφορά την διαμονή μιας
οικογένειας, έχει τρία υπνοδωμάτια και συνολικό εμβαδόν 140 m2. Στην κατοικία αυτή
χρησιμοποιούνται συμβατικοί λαμπτήρες πυρακτώσεως, δεν έχει επαρκή θερμομόνωση, έχει
κοινά διπλά τζάμια, συμβατικό σύστημα θέρμανσης χώρου με λέβητα πετρελαίου και
θερμαντικά σώματα, καθώς και θερμικά απροστάτευτη οροφή ύψους 3.50 m.
Στον πίνακα A παρουσιάζονται συνοπτικά οι λεπτομέρειες της ενεργειακής κατανάλωσης της
κατοικίας σε έξι τομείς. Ο υπολογισμός έγινε σύμφωνα με το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και τις
αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες του ΤΕΕ και σε αυτόν τον πίνακα, η ποσότητα της ενεργειακής
κατανάλωσης σε ηλεκτρισμό και θέρμανση δίνει μια εικόνα του επιπέδου ζήτησης ενέργειας
της κατοικίας. Η ηλεκτρική ενέργεια που αντιστοιχεί σε καταναλώσεις που έχουν βασική
προϋπόθεση τον ηλεκτρισμό, π.χ. φωτισμός, ηλεκτρικές συσκευές, κλπ είναι 6700 kWh ή το
28,27% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας της κατοικίας. Για τη θερμική ενέργεια, που
αντιστοιχεί σε καταναλώσεις καυσίμου (πετρέλαιο ή φυσικό αέριο) για θέρμανση χώρων και
ζεστό νερό είναι 17000 kWh ή το 71,73% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας. Η
πλειονότητα των ελληνικών κατοικιών έχουν παρόμοιο ενεργειακό προφίλ κατανάλωσης.
Γενικά, η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή των κατοικιών είναι μέχρι τώρα
περιορισμένη σε πλήθος εγκαταστάσεων και δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 10 kW.
Γενικά, για την άδεια εγκατάστασης των φωτοβολταϊκών δεν υπάρχει απαίτηση να έχει γίνει
προηγουμένως σημαντική ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου εκτός από την προϋπόθεση να
έχει εγκατασταθεί ηλιακό θερμικό σύστημα για ζεστό νερό. Έτσι, η κατανάλωση ενέργειας
των νοικοκυριών αυτών είναι υψηλή, ακόμη και αν υπάρχουν εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά
συνδεδεμένα στο δίκτυο και λειτουργούν υπό το μετρητικό καθεστώς του δικτύου.
Ένας βασικός σκοπός της ανακαίνισης της κατοικίας που λήφθηκε σαν αναφορά για την
παρούσα εργασία, είναι να βελτιώσει και το ενεργειακό αποτύπωμα της. Για τον σκοπό αυτό
επιλέχτηκε η εφαρμογή χαμηλού κόστους τροποποιήσεων εξοικονόμησης ενέργειας και η
χρήση φωτοβολταϊκών και θερμικών ηλιακών συλλεκτών, για την κάλυψη - σε ετήσια βάση όλων των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου σε ηλεκτρισμό και θερμότητα. Με την εφαρμογή
των ενεργειακών τροποποιήσεων και την χρήση τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας,
επιδιώχτηκε η μείωση των απαιτήσεων στον αριθμό των φβ πάνελ που πρέπει να
εγκατασταθούν. Στην περίπτωση αυτή, η αποτελεσματική ανακαίνιση της κατοικίας με τις
τροποποιήσεις εξοικονόμησης ενέργειας και την χρήση των φωτοβολταϊκών για την κάλυψη
των ηλεκτρικών αναγκών και λειτουργία αντλίας θερμότητας, έχει ένα θετικό αποτέλεσμα
στον τομέα της ενέργειας, του περιβάλλοντος και του ιδιοκτήτη, για το χρόνο αποπληρωμής
του κόστους επένδυσης. Με την αντλία θερμότητας παρέχεται θέρμανση στην κατοικία τον
χειμώνα, περιορίζοντας την καύση πετρελαίου μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και
καλύπτοντας επίσης και την ψύξη το καλοκαίρι. Για την ενεργειακή αναβάθμιση είναι αρχικά
απαραίτητη η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως με λαμπτήρες χαμηλής
κατανάλωσης ενέργειας ή λαμπτήρες LED, για να ελαχιστοποιηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας στο φωτισμό. Επόμενο βήμα είναι η αντικατάσταση των παλαιών ηλεκτρικών
συσκευών (υψηλής κατανάλωσης ενέργειας), με συσκευές υψηλότερης απόδοσης (a-class)
και επομένως χαμηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, στην κουζίνα, για τον καθαρισμό,
την ψύξη, κ.λ.π. Σχετικά με τη ενεργειακή ζήτηση για θέρμανση χώρων, είναι απαραίτητη η
βελτίωση της θερμικής μόνωσης στον φέροντα οργανισμό και στην τοιχοποιία πλήρωσης.
Επιπλέον, το τυπικό τζάκι μπορεί να βελτιωθεί σε ενεργειακά αποδοτικό, συμβάλλοντας στο
ενεργειακό φορτίο της θέρμανσης του χώρου. Με αυτόν τον τρόπο η ζήτηση ενέργειας για τη
θέρμανση του χώρου της κατοικίας θα μειωθεί και μπορεί να καλυφθεί έτσι αποτελεσματικά
από την αντλία θερμότητας, με τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά.
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Πίνακας A: Ενεργειακή κατανάλωση
κατοικίας χωρίς παρεμβάσεις
kWh

%

Φωτισμός

1600

6,75%

Μαγείρεμα

2100

8,86%

Πλύσιμο

1400

5,91%

Ηλ. εξοπλισμός

900

3,80%

17000

71,73%

700

2,95%

Θέρμανση
Κλιματισμός
Συνολική ενεργειακή
κατανάλωση ( kWh)

23700 100,00%

Πίνακας Β: Ενεργειακή κατανάλωση με παρεμβάσεις
kWh

%

Φωτισμός

500

4,35%

Μαγείρεμα

1400

12,17%

Πλύσιμο

200

1,74%

Ηλ. Εξοπλισμός

600

5,22%

Θέρμανση

8300

72,17%

Κλιματισμός

500

4,35%

11500

100,00%

Συνολική ενεργειακή
κατανάλωση ( kWh)

Επίσης, είναι απαραίτητη η εγκατάσταση θερμικών ηλιακών συλλεκτών για ζεστό νερό για το
μπάνιο, την κουζίνα, το πλυντήριο πιάτων, το πλυντήριο ρούχων, και αλλού. Το σύστημα
αυτό μπορεί να συμβάλει και στη θέρμανση των χώρων κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν
υπάρχει πλεόνασμα της θερμότητας κατά τις ηλιόλουστες ημέρες. Μια ηλιακή εγκατάσταση
θερμικών ηλιακών συλλεκτών επιφανείας 5 m2 εκτιμάται ότι μπορεί να παρέχει θερμότητα
1.700 kWh κατά την περίοδο της ζήτησης για θέρμανση χώρων. Με αυτές τις παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας και την αλλαγή του συστήματος θέρμανσης χώρου και νερού
χρήσης, θα υπάρξει μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, η οποία σε ετήσια βάση θα είναι
51,18%. Το νέο προφίλ της κατανάλωσης ενέργειας του σπιτιού, μετά τις παρεμβάσεις
ανακαίνισης, παρουσιάζεται στον Πίνακα B. Υπολογίζεται ότι μετά τις παρεμβάσεις, η
εξοικονόμηση της κατανάλωσης ενέργειας σε ετήσια βάση είναι 68,75% για φωτισμό, 33,33%
για το μαγείρεμα, 33,33% για ηλεκτρικές συσκευές, 85,71% για το πλύσιμο, 51,18% για τη
θέρμανση χώρου και 28,57% για το χώρο ψύξης του αέρα με το σύστημα κλιματισμού.
Για την φωτοβολταϊκή εγκατάσταση και τον αριθμό των πάνελς υπολογίστηκε ότι τα φβ είναι
τύπου pc-Si με απόδοση 14% και με τις ιδανικές προϋποθέσεις της θέσης και της κλίσης της
εγκατάστασης (τυπικό σύστημα με νότιο προσανατολισμό και κλίση 25ο) παρέχοντας 1.300
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kWh ανά εγκατεστημένο kWp (μέση ετήσια παραγωγή ενέργειας 160 kWh/m2). Με αυτή την
εγκατάσταση υπολογίστηκε ότι για τις συνολικές ηλεκτρικές ανάγκες της κατοικίας μετά την
ενεργειακή αναβάθμιση χρειάζεται φβ ισχύς 4.59 kW και επιφάνεια εγκατάστασης 38.4 m2.
Με αυτή την εγκατάσταση και την ηλιοθερμική των 5 m2 καλύπτονται όλες οι ενεργειακές
ανάγκες της κατοικίας. Θεωρώντας ότι η συνολική ενεργειακή κατανάλωση της κατοικίας πριν
την ανακαίνιση θα καλύπτεται από φβ πάνελς και υποθέτοντας (όπως στην ανακαινισμένη
κατοικία) χρήση αντλίας θερμότητας για θέρμανση, η φβ εγκατάσταση της αναβαθμισμένης
κατοικίας θα είναι μικρότερη κατά 4.92 kW και 40 m2. Αν γίνει σύγκριση μόνο ως προς τις
ηλεκτρικές ανάγκες της μη αναβαθμισμένης κατοικίας, τότε το όφελος στην ισχύ θα είναι 0.56
kW και στη φβ επιφάνεια 3.6 m2. Ο υφιστάμενος λέβητας πετρελαίου μπορεί να διατηρηθεί
ως εφεδρικό σύστημα θέρμανσης χώρου, όταν το φβ σύστημα δεν μπορεί να παρέχει, όποτε
χρειαστεί, την αναγκαία ηλεκτρική ενέργεια στην αντλία θερμότητας. Στον Πίνακα Γ, δείχνεται
η εξοικονόμηση ενέργειας και το κόστος της φβ εγκατάστασης. Για τους υπολογισμούς,
θεωρήθηκε ότι τα φορτία θέρμανσης χώρου των πινάκων Α και Β σε θερμικές kWh έχουν
μετατραπεί σε ηλεκτρικές kWh με συντελεστή μετατροπής 3, θεωρώντας ότι η αντλία
θερμότητας που χρησιμοποιεί την ηλεκτρική ενέργεια των φβ πάνελς έχει COP = 3.

Πίνακας Γ: Ενεργειακό κέρδος και οικονομικά δεδομένα
Α - Χωρίς
παρεμβάσει
12367

B - Με
παρεμβάσει
5967

Κόστος ηλεκτρισμού (€)

1731

835

896

Επιφάνεια φβ (m2)

78,4

38,4

40

Φβ πάνελ

49

24

25

Κόστος Φβ πάνελ (€)

225

225

11025

5400

kWh/έτος

Τελικό κόστος Φβ πάνελ (€)

Όφελος
6400

5625

Σε αυτή την περίπτωση, υπολογίζεται ότι η ανακαίνιση της κατοικίας με τα αναβαθμισμένα
ενεργειακά συστήματα μειώνει σημαντικά τον αναγκαίο αριθμό φβ πάνελς για την κάλυψη
του συνολικού ετήσιου ηλεκτρικού φορτίου. Επίσης, τα οικονομικά στοιχεία υπολογίσθηκαν
για τιμή ηλεκτρικής kWh ίση με 0.14 € (τιμολόγιο γενικής κατοικίας Γ21- ΔΕΗ). Το κόστος
αυτό επηρεάζει την ηλεκτρική ενέργεια και στις δύο περιπτώσεις και όπως δείχνεται στον
Πίνακα Γ, στην περίπτωση Α παρουσιάζονται οι υπολογισμοί της ενέργειας/κόστος για το
κτίριο πριν τις παρεμβάσεις και στην περίπτωση Β για το κτίριο μετά τις παρεμβάσεις. Τα
αποτελέσματα δείχνουν ότι με την ανακαίνιση και την βέλτιστη εγκατάσταση φβ το οικονομικό
όφελος είναι διπλάσιο. Με τον ίδιο τρόπο μπορεί να μελετηθεί και η εξοικονόμηση ενέργειας
μέσω πιο πολύπλοκων τεχνικών, με βάση τα περιβαλλοντικά, οικονομικά, λειτουργικά και
αισθητικά αποτελέσματα, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν και σε άλλους τύπους κτιρίων.

4.

ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Στο Εργαστήριο Ηλιακής Ενέργειας του Παν/μιου Πατρών διεξάγεται έρευνα στα συστήματα
ηλιακής ενέργειας και στην ενσωμάτωσή τους στα κτίρια [12]. Από την έρευνα αυτή έχουν
προκύψει νέες σχεδιάσεις θερμικών ηλιακών συλλεκτών, φωτοβολταϊκών και συνδυασμός
τους που είναι οι υβριδικές φωτοβολταϊκές/θερμικές (φβ/θ ή PV/T) συσκευές [6,7].Σε χώρες
μικρού γεωγραφικού πλάτους, όπως είναι η Ελλάδα και άλλες Μεσογειακές χώρες, η
απαγωγή θερμότητας από τα εγκατεστημένα φωτοβολταϊκά πάνελς με φυσική ροή του αέρα
δεν είναι αρκετά αποτελεσματική στις περισσότερες ημέρες του έτους, επειδή γενικά η ηλιακή
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ακτινοβολία και η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι σε υψηλό επίπεδο. Λόγω αυτής της
κατάστασης, η ψύξη των φωτοβολταϊκών δεν είναι επαρκής με συνέπεια να παρατηρείται μια
σημαντική μείωση της ηλεκτρικής τους παραγωγής, κυρίως στη διάρκεια του καλοκαιριού.
Έτσι, γίνεται απαραίτητη η ψύξη των φωτοβολταϊκών με κυκλοφορία πιο ψυχρού ρευστού
από τον αέρα του περιβάλλοντος και έτσι να επιτυγχάνεται πιο αποτελεσματική ψύξη των
φωτοβολταϊκών. Αυτό μπορεί να γίνει με το νερό του δικτύου ύδρευσης, που η θερμοκρασία
του ακόμη και το καλοκαίρι δεν υπερβαίνει συνήθως τους 20 oC - 22 oC. Το νερό αυτό μπορεί
να κυκλοφορεί εντός σωλήνων στο πίσω μέρος των φωτοβολταϊκών και να απάγει την
θερμότητα, αποδίδοντάς την για χρήση στην κατοικία. Η διάταξη αυτή μπορεί να είναι μια
μορφή υβριδικού συστήματος φβ/θ, που βελτιώνει την ενεργειακή απολαβή της ηλιακής
εγκατάστασης, τροφοδοτώντας τον χειμώνα την αντλία θερμότητας με σχετικά θερμό νερό
(περί τους 25 oC – 30 oC), όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 10 oC – 20 oC
χαμηλότερη. Η διάταξη αυτή μπορεί να θερμάνει την πισίνα (αν υπάρχει) και να τροφοδοτεί
την κατοικία με προθερμασμένο νερό για διάφορες χρήσεις (μπάνιο, κουζίνα, κλπ).
Στα πλαίσια αυτής της θεώρησης, αναπτύχθηκε μια χαμηλού κόστους υβριδική φβ/θ διάταξη
για απαγωγή της θερμότητας του φωτοβολταϊκού με νερό. Η διάταξη αυτή είναι πιο απλή και
πιο οικονομική σε σχέση με τις συνήθεις συσκευές φβ/θ και μπορεί να εφαρμοστεί κυρίως
στις χώρες με συνθήκες υψηλής ηλοφάνειας και θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Στον
εξωτερικό πειραματικό χώρο του Εργαστηρίου μελετήθηκαν pc-Si φβ για να παρατηρηθούν
οι επιδόσεις τους σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας και σε σύγκριση με την συσκευή
φβ/θ χαμηλού κόστους. Ο φβ/θ συλλέκτης, λειτουργεί με κυκλοφορία νερού εντός πλαστικού
σωλήνα, ο οποίος κάμπτεται και τοποθετείται στο εσωτερικό θήκης που σχηματίζεται μεταξύ
της πίσω πλευράς του φωτοβολταϊκού πάνελ και της θερμικής μόνωσης [13]. Τα κτίρια στις
νότιες χώρες έχουν συνήθως φωτοβολταϊκή εγκατάσταση σε οριζόντια στέγη. Σε αυτές τις
εγκαταστάσεις, έχει εκτεταμένα μελετηθεί και προταθεί από το Εργαστήριο η παρεμβολή
διάχυτων ανακλαστήρων μεταξύ των παράλληλων σειρών των φβ [6]. Η διάταξη αυτή μπορεί
να αυξήσει την αποδιδόμενη ηλεκτρική ενέργεια και να μειώσει έτσι τον χρόνο της
αποπληρωμής της επένδυσης. Στα πλαίσια αυτά έγιναν πειράματα με την προαναφερθείσα
υβριδική φβ/θ συσκευή και την σύζευξή της με διάχυτο ανακλαστήρα, που έδωσαν θετικά
αποτελέσματα. Περισσότερα στοιχεία για την χαμηλού κόστους υβριδική φβ/θ συσκευή και
την θετική επίδραση του διάχυτου ανακλαστήρα περιέχονται σε εργασία που παρουσιάζεται
παράλληλα στο παρόν συνέδριο του ΙΗΤ [14].
Εκτός από το θέμα της επίδρασης της θέρμανσης των φωτοβολταϊκών στην απόδοσή τους,
υπάρχει και το θέμα του ηλιασμού τους. Ένα στοιχείο που πρέπει να λαμβάνεται υπ’ όψιν
στις φβ εγκαταστάσεις είναι και η κλίση και αζιμούθια γωνία των φβ πλαισίων. Η βέλτιστη
τοποθέτηση των φβ είναι με κλίση 10ο - 15ο μικρότερη του γεωγραφικού πλάτους του τόπου
και αζιμούθια γωνία 0ο (νότιος προσανατολισμός). Σε κάθε άλλη περίπτωση εγκατάστασης
στην οροφή ή πρόσοψη του κτιρίου, η αποδιδόμενη ενέργεια είναι μικρότερη, εξαρτώμενη
από τον προσανατολισμό και τις συνθήκες του τόπου. Στην κατεύθυνση αυτή μελετήθηκε
πειραματικά η επίδραση της αζιμούθιας γωνίας και της κλίσης των φβ στην ηλεκτρική
απόδοσή τους για διαφορετικές γωνίες πρόσπτωσης του ήλιου. Επιπλέον, γνωρίζοντας την
αρνητική επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοση του φβ μελετήθηκε η απόδοση του φβ
σε διάφορες γωνίες πρόσπτωσης, διατηρώντας σταθερή τη θερμοκρασία του φβ.
Για την πειραματική διαδικασία, χρησιμοποιήθηκε ένα σύστημα με δύο φβ τύπου pc-Si. Το
σύστημα τοποθετήθηκε σε κινούμενη πλατφόρμα με ευελιξία στην επιλογή κλίσης και
αζιμούθιας γωνίας και τα πειράματα πραγματοποιήθηκαν για ηλιακό μεσημέρι (ΑΗΧ 12:00).
Με τα πειράματα μετρήθηκε η επίδραση της γωνίας πρόσπτωσης στην ισχύ του φβ και του
διαφορετικού ύψους του ήλιου στις εποχές, θεωρώντας εγκατάσταση φβ σε διαφορετική
αζιμούθια γωνία a (νότια, ανατολικά, δυτικά και βόρεια). Στην Εικόνα 1 παρουσιάζονται τα
πειραματικά αποτελέσματα από τις δοκιμές των φβ πλαισίων σε φυσικές συνθήκες ηλιασμού,
με κατάλληλη επιλογή κλίσης και αζιμούθιας γωνίας. Η γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής
ακτινοβολίας στην επιφάνεια του φβ πλαισίου επηρεάζει την αποδιδόμενη ισχύ, μειώνοντάς
την, π.χ. για τις 60ο στο μισό (Εικ. 1, αριστερά). Για την επίδραση της αζιμούθιας γωνίας a σε
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συνδυασμό με τις εποχές του έτους, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η πιο σημαντική επίδραση
είναι στην τοποθέτηση των φβ σε βορινή στέγη (a= 180ο) και κυρίως την χειμερινή περίοδο,
λόγω του χαμηλού ύψους του ήλιου, με σχετικά ικανοποιητικά αποτελέσματα για την άνοιξη
και φθινόπωρο (Εικ. 1, δεξιά). Για την περίοδο του καλοκαιριού η επίδραση είναι μικρή
καθώς το ύψος του ήλιου είναι μεγάλο και ο ηλιασμός της βορινής στέγης ικανοποιητικός.

Εικόνα 1: αριστερά: επίδραση της γωνίας προσπτώσεως της ηλιακής ακτινοβολίας στην ισχύ
του φβ δεξιά: επίδραση της αζιμούθιας γωνίας σε συνδυασμό με το διαφορετικό
ύψος του ήλιου στην ισχύ του φβ
Είναι σημαντικό να συνεκτιμώνται οι βασικές απαιτήσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια,
σε σχέση με τις απαιτήσεις για επίτευξη των σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
κτίρια (nZEB). Σε αυτές τις εφαρμογές, η υψηλή ζήτηση ενέργειας καθιστά αναγκαία την
κάλυψη όλων σχεδόν των εξωτερικών διαθέσιμων επιφανειών με φβ και ενδεχομένως, και
των υπολοίπων, εκτός του νότιου προσανατολισμού, στεγών. Η μελέτη της απόδοσης των
φβ για διαφορετικές κλίσεις και αζιμούθιες γωνίες είναι χρήσιμη για να προσδιοριστούν
πειραματικά οι δυνατότητες και περιορισμοί της εφαρμογής αυτής σε κεκλιμένες οροφές. Οι
παραπάνω τροποποιήσεις είναι έτσι χρήσιμα εργαλεία για αρχιτέκτονες, μηχανικούς και
εγκαταστάτες, για οικονομικά αποδοτικές και οικολογικές ανακαινίσεις συνήθων κτιρίων.

5.

ΣΥΝΟΨΗ

Σε μία ανακαίνιση, είναι σημαντική η χρήση συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, σε
συνδυασμένη αποδοτική λειτουργία με τα συμβατικά, για ένα περιβαλλοντικά, οικονομικά,
λειτουργικά και αισθητικά καλό αποτέλεσμα. Ο κατάλληλος συνδυασμός φωτοβολταϊκών με
παθητικές και ενεργητικές τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια για μια ενεργειακά
αποδοτική ανακαίνισή τους, μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε πλήρη κάλυψη των
ενεργειακών τους αναγκών. Για μια οικονομικά αποδοτική εφαρμογή των φωτοβολταϊκών
στα κτίρια, η ενεργειακή απαίτηση του κτιρίου σε ηλεκτρισμό και θερμότητα πρέπει να έχει
μειωθεί αρκετά, αντικαθιστώντας τις υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικές
συσκευές με χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, τροποποιώντας τα τζάκια σε ενεργειακά
αποδοτικά, εφαρμόζοντας τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας, τοποθετώντας διπλά
τζάμια, θερμομόνωση, χρησιμοποιώντας ψυχρά χρώματα, κ.λπ. καθώς και την εγκατάσταση
ηλιακών συλλεκτών για θέρμανση νερού και μερική θέρμανση χώρου κατά τη διάρκεια του
χειμώνα. Από την εργασία προκύπτει ότι η επιφάνεια για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών
και το κόστος τους για μια συνήθη κατοικία σε ήπιο κλίμα, που έχουν εφαρμοστεί κατάλληλες
ενεργειακές αναβαθμίσεις, μπορεί να μειωθεί ακόμη και 50% σε σχέση με την κατοικία χωρίς
αναβάθμιση. Αυτό δείχνει την αξία των ενεργειακών παρεμβάσεων για βελτίωση της
κατοικίας στο θέμα εξοικονόμηση ενέργειας κατά την ανακαίνισή της. Επιπλέον, στα πλαίσια
της ερευνητικής δραστηριότητας του Εργαστηρίου Ηλιακής Ενέργειας, παρουσιάζονται
ορισμένες περιπτώσεις βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των φωτοβολταϊκών ως
προς την επίδραση της θερμοκρασίας, της αύξησης της προσλαμβανόμενης ηλιακής
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ακτινοβολίας με διάχυτους ανακλαστήρες, της γωνίας πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας
και της αζιμούθιας γωνίας, σε συνδυασμό με την εποχική αλλαγή του ύψους του ήλιου. Τα
πειράματα έδειξαν ότι υπάρχει δυνατότητα αξιόλογης βελτίωσης της αποδιδόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας και της μείωσης του χρόνου αποπληρωμής της εγκατάστασης.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Το ολοένα αυξανόμενο κόστος καυσίμων, σε συνδυασμό με την περιβαλλοντική ευαισθησία,
ωθούν σήμερα πολλούς προς τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας για τη θέρμανση και το
δροσισμό των κατοικιών τους. Στη χώρα μας, η «πράσινη ενέργεια» δεν είναι ευρέως
διαδεδομένη, κυρίως λόγω του ότι έχουν δοθεί ελάχιστα οικονομικά κίνητρα προς την
κατεύθυνση αυτή. Παρά την έλλειψη εξοικείωσης και ενημέρωσης του κόσμου με τη νέα
«πράσινη τεχνολογία», αλλά και το συχνά υψηλό αρχικό κόστος εγκατάστασης αυτής,
υπάρχουν σήμερα αρκετά εφαρμοσμένα παραδείγματα που αποδεικνύουν τόσο την
αποδοτικότητά της, όσο και τον σχετικά σύντομο χρόνο απόσβεσης της επένδυσης.
Η παρούσα εργασία αφορά σε ένα τριώροφο κτίσμα στο Λιτόχωρο Πιερίας, που αξιοποιεί μια
γεωθερμική αντλία θερμότητας, σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες, για τη θέρμανση, το
δροσισμό και την παροχή ζεστού νερού χρήσης. Το γεω-ηλιακό αυτό σύστημα συνδυάζεται
με ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης και δροσισμού των χώρων, ενώ το υλικό επίστρωσης
των δαπέδων είναι τέτοιο που να αυξάνει ακόμα περισσότερο τη συνολική απόδοση. Ο
προσανατολισμός των ανοιγμάτων, η θερμομόνωση του κελύφους, καθώς και ο σκιασμός
του παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή συμπεριφορά της κατοικίας.
Μετά από τρία χρόνια μετρήσεων της ενεργειακής κατανάλωσης για θέρμανση, δροσισμό και
ΖΝΧ ενός διαμερίσματος 100m2, γίνεται σύγκριση με τα φορτία θέρμανσης και δροσισμού
ενός θεωρητικού, τυπικού διαμερίσματος (υπολογισμένα μέσω προσομοίωσης), αλλά και με
πραγματικές καταναλώσεις πετρελαίου παρόμοιων διαμερισμάτων στο Λιτόχωρο. Προέκυψε
πως η εξοικονόμηση ενέργειας είναι μεγάλη και πως ο χρόνος απόσβεσης για τη συνολική
επένδυση (γεωτρήσεις, μηχανολογικός εξοπλισμός, ηλιακοί συλλέκτες, ενδοδαπέδια
θέρμανση) είναι περίπου δέκα χρόνια.
Λέξεις Κλειδιά: γεωθερμική αντλία θερμότητας, ηλιακοί συλλέκτες, ενδοδαπέδιο σύστημα
θέρμανσης και ψύξης
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το υπό μελέτη διαμέρισμα αποτελεί τμήμα μιας τριώροφης οικοδομής στο Λιτόχωρο Πιερίας
(Εικ. 1-3) και σχεδιάστηκε το 2009 για να στεγάσει δύο οικογένειες. Οι ιδιοκτήτες των
διαμερισμάτων συμφώνησαν στην υιοθέτηση κάποιων βιοκλιματικών τεχνικών, με σκοπό την
επίτευξη θερμικής άνεσης με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας και πιο
συγκεκριμένα:
 Νότιο προσανατολισμό των περισσότερων κύριων χώρων
 Επαρκής μόνωση στους εξωτερικούς τοίχους
 Επαρκής σκίαση
 Αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού
 Χρήση γεω-ηλιακού συστήματος, σε συνδυασμό με ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης
και ψύξης

Εικόνα 1: Ηλιακό διάγραμμα στην περιοχή γύρω από την οικοδομή

Εικόνα 2: Η νότια όψη

Εικόνα 3: Η βόρεια (και μερικώς η ανατολική) όψη
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Η οικοδομή κατοικείται από το φθινόπωρο του 2011. Κάθε οικογένεια χρησιμοποιεί έναν
όροφο, τον πρώτο και το δεύτερο, ενώ το ισόγειο στεγάζει ένα χώρο γραφείου, το
μηχανοστάσιο και ένα χώρο στάθμευσης. Η παρούσα εργασία αφορά μόνο την ενεργειακή
κατανάλωση του διαμερίσματος του 2ου ορόφου (εικ. 4), η καταμέτρηση της οποίας ξεκίνησε
αμέσως.

ΣΑΛΟΝΙ
ΚΡΕΒΑΤΟΚΑΜΑΡΑ

ΥΠΝΟΔΩΜΑΤΙΟ

ΓΡΑΦΕΙΟ

Εικόνα 4: Η κάτοψη του υπό μελέτη διαμερίσματος
Ο σημαντικότερος σύμμαχος στη χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου είναι
αναμφίβολα η γεωθερμική αντλία θερμότητας, σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες. Η
γεωθερμική αντλία θερμότητας αποτελεί ένα κεντρικό σύστημα θέρμανσης και/ή ψύξης που
αντλεί θερμότητα προς ή από το έδαφος, χρησιμοποιώντας τη γη ως πηγή θερμότητας το
χειμώνα και ως δεξαμενή θερμότητας το καλοκαίρι. Στην Ελλάδα, το πρώτο σύστημα
γεωθερμικής αντλίας θερμότητας εγκαταστάθηκε τη δεκαετία του ’80 και μέχρι σήμερα
εντοπίζονται ελάχιστα παρόμοια παραδείγματα. Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
είναι ένα από τα δέκα μέλη επτά ευρωπαϊκών κρατών στο πρόγραμμα SEPEMO
(SEasonal PErformance factor and MOnitoring for heat pump systems in the building sector).
Στο πλαίσιο αυτό, η παρακολούθηση κάποιων εγκαταστάσεων γεωθερμικών αντλιών
θερμότητας απέδειξε την υψηλή τους αποδοτικότητα και τον σύντομο χρόνο απόσβεσης [1].

2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Όπως φαίνεται στην Εικ. 4, οι περισσότεροι κύριοι χώροι έχουν νότιο προσανατολισμό. Οι
προεξοχές της στέγης γύρω από το διαμέρισμα προστατεύουν ικανοποιητικά τους νότιους
αυτούς χώρους το καλοκαίρι, τα ανατολικά, όμως, ανοίγματα σε σαλόνι και κουζίνα
χρειάζονται επιπρόσθετη προστασία από τον ήλιο. Αυτή παρέχεται από κάθετα εξωτερικά
σκίαστρα (εικ.5α). Τα ανατολικά ανοίγματα του κλιμακοστασίου προστατεύονται με τη
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βοήθεια κάθετων ημιδιαφανών εσωτερικών σκιάστρων (εικ.5β). Πέρα από τα κοινά
ανοίγματα, η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού επιτυγχάνεται μέσω ανοίγματος οροφής στο
μεγάλο μπάνιο (εικ. 5γ). Το γεγονός ότι αυτό είναι ανοιγόμενο προσφέρει επιπρόσθετα τη
δυνατότητα φυσικού αερισμού και, όταν αυτό είναι δυνατό, δροσισμού.

Εικόνα 5: Λεπτομέρειες του διαμερίσματος που επηρεάζουν την ενεργειακή του
συμπεριφορά. α: Κινητά εξωτερικά σκίαστρα (ανατολικά παράθυρα σαλονιού) β: Εσωτερικά
ημιδιαφανή κινητά σκίαστρα (ανατολικά ανοίγματα κλιμακοστασίου) γ: Άνοιγμα οροφής στο
μεγάλο μπάνιο
Όλοι οι εξωτερικοί τοίχοι, καθώς και οι εσωτερικοί που εφάπτονται με το κλιμακοστάσιο,
έχουν μονωθεί με 5cm εξηλασμένης πολυστερίνης, που τοποθετήθηκε ανάμεσα στην
τοιχοποιία και στην εξωτερική επιφάνεια του οπλισμένου σκυροδέματος.
Όπως φαίνεται στην εικ.6, το διαμέρισμα αξιοποιεί τα άμεσα ηλιακά κέρδη το χειμώνα, ενώ
τα αποφεύγει το καλοκαίρι μέσω της σκίασης.

21 Δεκεμβρίου, στις 9:00, 12:00 και 15:00

21 Μαρτίου/Σεπτεμβρίου, στις 9:00, 12:00 και 15:00

21 Ιουνίου, στις 9:00, 12:00 και 15:00

Εικόνα 6: Μελέτη σκιασμού
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Το Λιτόχωρο βρίσκεται στους πρόποδες του Ολύμπου, σε μέσο υψόμετρο 300m. Το κλίμα
είναι μεσογειακό, με ζεστά/ξηρά καλοκαίρια και κρύους/υγρούς χειμώνες.
Το καλοκαίρι, η μέση μέγιστη θερμοκρασία φτάνει τους 33°C και η ελάχιστη τους 16°C, ενώ η
μέση ημερήσια σχετική υγρασία κυμαίνεται γύρω στο 49% [2]. Το χειμώνα, η μέση μέγιστη
ημερήσια θερμοκρασία είναι 9°C, η ελάχιστη 0°C και η σχετική υγρασία περίπου 80% [2].
Αναλυτικά κλιματικά δεδομένα της περιόδου 2011-2014 (περίοδος παρακολούθησης της
ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου) υπάρχουν για τον οικισμό του Δίου [3] που βρίσκεται
σε απόσταση 7,5 klm από το Λιτόχωρο, σε υψόμετρο 50m. Αυτά φαίνονται στις εικόνες 1011, σε συνδυασμό με την καταγεγραμμένη ενεργειακή κατανάλωση.

4.

ΤΟ ΓΕΩ-ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Το διαμέρισμα θερμαίνεται και ψύχεται μέσω μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας κλειστού
κυκλώματος (εικ. 7). Το σύστημα, που εξυπηρετεί ολόκληρη την οικοδομή, αποτελείται από
γεωθερμικούς εναλλάκτες σε τρεις γεωτρήσεις (σε 100m βάθος η καθεμία), μία αντλία
θερμότητας και ηλιακούς συλλέκτες (δύο μονάδες με συνολική επιφάνεια 4,46m2) [4]. Το
γεωηλιακό αυτό σύστημα λειτουργεί σε συνδυασμό με ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης και
ψύξης. Τα δάπεδα είναι επιστρωμένα με πλακάκια γρανίτη, που χάρη στη θερμική τους μάζα
αυξάνουν την απόδοση του συστήματος.

ΗΛΙΑΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

ΠΑΡΟΧΗ
ΖΝΧ
ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΟΣΙΣΜΟΥ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΙ
ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ

Εικόνα 7: Σχηματική λειτουργία του γεω-ηλιακού συστήματος που καλύπτει τις ανάγκες της
οικοδομής σε θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ [5]
Το μοντέλο της γεωθερμικής αντλίας θερμότητας νερού/νερού είναι το Clivet 51 (ψυκτικό
μέσο R410A). Η ονομαστική απόδοση θέρμανσης είναι 15,7kW και ψύξης 13,1kW. Ο βαθμός
απόδοσης (COP) είναι 5,26 και το EER είναι 5,9. Τα στοιχεία αυτά [5] σχετίζονται με τις
παρακάτω συνθήκες:
- Θερμοκρασία νερού εσωτερικής εγκατάστασης: 23/18°C
- Θερμοκρασία νερού γεωεναλλάκτη: 30/35°C
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Η θερμοκρασία του νερού που εισέρχεται στο ενδοδαπέδιο σύστημα είναι 45°C το χειμώνα
και 13°C το καλοκαίρι.
Το ενδοδαπέδιο σύστημα που χρησιμοποιήθηκε είναι το Buderus Logafix PUR-THERM® και
οι ψηφιακοί θερμοστάτες που τοποθετήθηκαν σε κάθε χώρο εκτός μπάνιου και WC είναι οι
Siemens REV13.
Τέλος, οι δύο ηλιακοί συλλέκτες που τοποθετήθηκαν στη νότια πλευρά της στέγης είναι οι
Buderus Logasol SKE 2.0, έκτασης 2,23m2 ο καθένας και παρέχουν ζεστό νερό χρήσης καθ’
όλη τη διάρκεια του έτους.

Εικόνα 8: Φωτογραφίες του μηχανολογικού εξοπλισμού
αριστερά: Δοχείο αδρανείας 150lt και boiler λεβητοστασίου τριπλής ενέργειας 200lt
δεξιά: Η αντλία θερμότητας Clivet 51

5.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

Η καταγραφή της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου για θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ
ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2011 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Γίνεται μέσω μετρητή της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του συστήματος, που βρίσκεται στον πίνακα της
ηλεκτρικής εγκατάστασης. Μέχρι στιγμής καλύπτει τρεις περιόδους θέρμανσης και δύο
ψύξης. Ο πρώτος χειμώνας (2011-2012) υπήρξε ένας από τους ψυχρότερους στην Πιερία.
Αξίζει να αναφερθεί ότι για περίπου ένα μήνα το χωριό ήταν καλυμμένο με χιόνι. Αντίθετα, οι
δύο χειμώνες που ακολούθησαν υπήρξαν από τους θερμότερους στην περιοχή. Όσον αφορά
τις δύο περιόδους ψύξης, τα δύο καλοκαίρια (2012 και 2013) υπήρξαν σχετικά θερμά, με
θερμοκρασίες που άγγιξαν τους 40°C.
Για να αξιολογηθεί η καταγεγραμμένη κατανάλωση ενέργειας, συγκρίνεται με τα
αποτελέσματα προσομοίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς του διαμερίσματος στο
λογισμικό Autodesk® Ecotect® Analysis [6] (εικ. 9). Το μοντέλο αποτελείται από εννέα
θερμικές ζώνες, όπως φαίνονται στην Εικόνα 6, και φέρει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά
του πραγματικού κτιρίου. Δεν έγινε προσπάθεια προσομοίωσης του γεω-ηλιακού
συστήματος, δεδομένου ότι ο στόχος ήταν να υπολογιστούν τα θερμικά και ψυκτικά φορτία
ενός συμβατικά κατασκευασμένου διαμερίσματος. Για την προσομοίωση, τα κλιματικά
δεδομένα για το Λιτόχωρο προέρχονται από το λογισμικό Meteonorm 6.1 [7]. Πρέπει να
αναφερθεί, επίσης, πως τα αποτελέσματα της προσομοίωσης αυτής δεν περιλαμβάνουν την
καταναλισκόμενη ενέργεια για ζεστό νερό χρήσης. Η ενέργεια αυτή λαμβάνεται υπόψη στον
Πίνακα 1.
Στην προσομοίωση, η ζώνη θερμικής άνεσης καθορίστηκε μεταξύ 19°C και 26°C για την
κρεβατοκάμαρα, ενώ στις υπόλοιπες ζώνες η επιθυμητή θερμοκρασία το χειμώνα ορίστηκε
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στους 20°C. Αυτές οι θερμοκρασίες αντιστοιχούν σε αυτές που ορίστηκαν στους θερμοστάτες
κάθε δωματίου.
Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας για τις περιόδους που αναφέρθηκαν νωρίτερα φαίνεται
στις Εικόνες 10 & 11.

Θερμικά και Ψυκτικά Φορτία
(Ecotect Analysis Software)
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Υπολογισμένα φορτία (Ecotect Analysis software)
Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα (Meteonorm)

Εικόνα 9: Υπολογισμένα θερμικά και ψυκτικά φορτία (προσομοίωση στο λογισμικό
Autodesk® Ecotect® Analysis, σε συνδυασμό με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα από το
Meteonorm

Καταγεγραμμένη Ενεργειακή Κατανάλωση
για ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΝΧ
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ΣΥΝΟΛΟ

2011‐2012
2012‐2013
2013‐2014
2011‐2012 Μέση μηνιαία θερμοκρασία εξωτερικού αέρα
2012‐2013 Μέση μηνιαία θερμοκρασία εξωτερικού αέρα
2013‐2014 Μέση μηνιαία θερμοκρασία εξωτερικού αέρα

Εικόνα 10: Η καταγεγραμμένη ενεργειακή κατανάλωση για θέρμανση και ΖΝΧ για τις τρεις
χειμερινές περιόδους, σε συνδυασμό με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία εξωτερικού αέρα
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Καταγεγραμμένη Ενεργειακή Κατανάλωση
για ΨΥΞΗ & ΖΝΧ
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2012 Ενεργειακή κατανάλωση
2013 Ενεργειακή κατανάλωση
2012 Μέση μηνιαία θερμοκρασία εξωτερικού αέρα
2013 Μέση μηνιαία θερμοκρασία εξωτερικού αέρα

Εικόνα 11: Η καταγεγραμμένη ενεργειακή κατανάλωση για ψύξη και ΖΝΧ για τις δύο θερινές
περιόδους, σε συνδυασμό με τη μέση μηνιαία θερμοκρασία εξωτερικού αέρα
Η σύγκριση μεταξύ των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης με τα καταγεγραμμένα στοιχεία
της ενεργειακής κατανάλωσης φαίνονται στον Πίνακα 1. Η συνολική ενεργειακή κατανάλωση
του συμβατικά κατασκευασμένου διαμερίσματος υπολογίστηκε προσθέτοντας ένα ποσό
ενέργειας για ΖΝΧ (38,7kWh/m2 για μια τετραμελή οικογένεια, σύμφωνα με ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ) στα
υπολογισμένα από το λογισμικό θερμικά και ψυκτικά φορτία. Ο συντελεστής μετατροπής που
χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό της πρωτογενούς ενέργειας είναι 2,9 για την ηλεκτρική
ενέργεια και 1,1 για το πετρέλαιο (ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010).
Σύμφωνα με τον Πίνακα 1, υπάρχει μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας μέσω της χρήσης του
γεω-ηλιακού συστήματος, σε συνδυασμό με το ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης και ψύξης.
Πίνακας 1: Σύγκριση μεταξύ υπολογισμένων μέσω προσομοίωσης και
πραγματικών ενεργειακών καταναλώσεων
ΚαταγεγραμΣτοιχεία
προσομοίωσης μένα στοιχεία
Εξοικονόμηση
Περιπτώσεις
(πραγματική
(συμβατική
1
κατασκευή)
κατασκευή )
Ετήσια κατανάλωση
ενέργειας (kWh/m2)

165,11

39,55*

76,0%

Ετήσια κατανάλωση
πρωτογενούς
ενέργειας (kWh/m2)

259,64

114,9

55,82%

* Μέσος όρος κατανάλωσης για τους πρώτους 24 μήνες της καταγραφής

1
Το μοντέλο προσομοίωσης φέρει τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του πραγματικού κτιρίου, χωρίς, όμως, το
γεω-ηλιακό και ενδοδαπέδιο σύστημα
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Οι γεωτρήσεις, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι ηλιακοί συλλέκτες και το ενδοδαπέδιο
σύστημα, κόστισαν 15.000 € παραπάνω από ό,τι θα κόστιζε η απλή εγκατάσταση λέβητα
πετρελαίου και συμβατικών θερμαντικών σωμάτων (μόνο για το υπό μελέτη διαμέρισμα).
Δεδομένων ότι:
α) Το κόστος 1kWh είναι περίπου 0,19€ και αξιοποιήθηκε το νυκτερινό ρεύμα (0.13€) και
μάλιστα αποκλειστικά τα δυο τελευταία χρόνια που οι καιρικές συνθήκες ήταν πιο ήπιες
β) κατά τη διάρκεια του πρώτου χειμώνα 1lt πετρελαίου κόστιζε περίπου 1€, ενώ τους
επόμενους δύο 1,30€
γ) Η θερμογόνος δύναμη του πετρελαίου είναι 10,08 kWh/lt και το COP λέβητα είναι 0,85
το κόστος απόσβεσης υπολογίζεται σε δέκα χρόνια περίπου.
Αξίζει επίσης να αναφερθεί πως μέσω άτυπων συνεντεύξεων με κατοίκους του Λιτόχωρου
προέκυψε πως για κατοικίες ίδιου μεγέθους απαιτήθηκαν περίπου 2.000lt πετρελαίου το
χειμώνα του 2012-2013 που αντιστοιχούν σε 2.000€, ενώ οι χρήστες του συγκεκριμένου
διαμερίσματος πλήρωσαν μόνο 407€ για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Αντίστοιχα, οι
ίδιες κατοικίες κατανάλωσαν περίπου 1.500 lt πετρελαίου για καθένα από τους επόμενους
δύο χειμώνες (1.950€ ανά έτος), ενώ το διαμέρισμα υπό μελέτη χρεώθηκε με 256€ και 248€
αντίστοιχα.

6.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη μελέτη τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια.
Συγκεκριμένα, διερευνάται η ενεργειακή συμπεριφορά ενός διαμερίσματος στο Λιτόχωρο που
αξιοποιεί ένα γεω-ηλιακό σύστημα αποτελούμενο από γεωθερμική αντλία θερμότητας και
ηλιακούς συλλέκτες. Συγκρίνοντας την καταγεγραμμένη ενεργειακή κατανάλωση για
θέρμανση, ψύξη και ΖΝΧ με τα εκτιμώμενα θερμικά και ψυκτικά φορτία (προσομοιωμένα σε
λογισμικό), αλλά και με προφορικές πληροφορίες για καταναλώσεις άλλων διαμερισμάτων
στο Λιτόχωρο, προέκυψε πως η εξοικονόμηση ενέργειας είναι σημαντική. Ο χρόνος
απόσβεσης για το γεω-ηλιακό και το ενδοδαπέδιο σύστημα υπολογίζεται σε δέκα χρόνια,
γεγονός που αποδεικνύει πως παρόμοιες επενδύσεις είναι κερδοφόρες στην Ελλάδα,
δεδομένων του κόστους καυσίμων και της οικονομικής κατάστασης.
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ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ
ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΑΕΡΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΚΕΛΥΦΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗ
ΟΨΗ
Ορδουμποζάνης Κων/νος 1*, Θεοδοσίου Θεόδωρος 2, Μπούρης Δημήτριος 3
1) Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας,
ordoumpoz@uowm.gr
2) Εργαστήριο Οικοδομικής και Φυσικής των Κτιρίων, Τμήμα
Πολιτικών Μηχανικών Α.Π.Θ.
3) Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο..
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η ενεργειακή αυτονόμηση των κτιριακών μονάδων αποτελεί έναν από τους μελλοντικούς
κατασκευαστικούς στόχους. Η εξοικονόμηση μπορεί να εφαρμοστεί με τη βελτιστοποίηση της
ενεργειακής συμπεριφοράς του κελύφους σε συνδυασμό με την εφαρμογή συστημάτων
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αυτοματισμών και ανάκτησης θερμότητας. Η παρούσα
εργασία αξιολογεί την ενεργειακή συμπεριφορά ενός υβριδικού συστήματος με μια δικέλυφη
υβριδικά αεριζόμενη, αδιαφανή φωτοβολταϊκή όψη συνδεδεμένη με μια αντλία θερμότητας
αέρος νερού χαμηλών θερμοκρασιών. Οι υπολογισμοί πραγματοποιούνται μέσω ενός
πρωτότυπου αριθμητικού μοντέλου για δικέλυφες υβριδικά αεριζόμενες αδιαφανείς
φωτοβολταϊκές όψεις στο TRNSYS. Το μοντέλο έχει επαληθευτεί πειραματικά σε
πραγματικές συνθήκες και κλίμακα. Τα αποτελέσματα της μελέτης για την συγκεκριμένη
περίπτωση δείχνουν ότι το σύστημα αποδίδει υπό συγκεκριμένες συνθήκες.
Λέξεις κλειδιά : Δικέλυφη Όψη, Υβριδική, Φωτοβολταϊκά , Αντλία Θερμότητας, Προσομοίωση,
TRNSYS, Απόδοση
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ένα από τα αρχιτεκτονικά συστήματα ενσωμάτωσης φωτοβολταϊκών πλαισίων στο κτιριακό
κέλυφος το οποίο μπορεί να βελτιστοποιήσει την συνολική απόδοση τους, είναι οι Δικέλυφες
Υβριδικά Αεριζόμενες Φωτοβολταϊκές Όψεις (ΔΥΑΦΟ). Το σύστημα αυτό απαντάται σε
διάφορες μορφές [1] οι οποίες εξαρτώνται κυρίως από τα γεωμετρικά και λειτουργικά
χαρακτηριστικά της όψης (διαστάσεις, ιδιότητες πλαισίων, φυσικός – τεχνητός αερισμός). Ως
σύστημα αποτελεί μία σχεδιαστική πρόκληση τόσο από την αρχιτεκτονική προοπτική του
όσο και από τη φυσική της λειτουργίας του.
Οι αντλίες θερμότητάς αέρος-νερού έχουν αρχίσει και χρησιμοποιούνται ως κύριο μέσο
θέρμανσης και ψύξης στον οικιακό τομέα λόγω του σχετικά μειωμένου κόστους σε σχέση με
το παρελθόν και σε συνδυασμό με της ψηλές ενεργειακές τους αποδόσεις. Η λειτουργία τους
και η απόδοσή τους είναι άμεσα σχετιζόμενη με την θερμοκρασία του ατμοσφαιρικού αέρα
και την θερμοκρασία προσαγωγής νερού. Λόγω αυτής της εξάρτησης, το χειμώνα, όπου
υπάρχουν μεγάλες ανάγκες θέρμανσης αφού παρουσιάζονται και οι χαμηλότερες
θερμοκρασίες, μπορεί να εμφανίζονται είτε χαμηλότερες αποδόσεις είτε ακόμη και η
δημιουργία πάγου που δυσχεραίνει τη λειτουργία τους.
Η παρούσα εργασία πραγματεύεται το θέμα της χρήσης μιας ΔΥΑΦΟ () ως σύστημα
προθέρμανσης της εξωτερικής ροής αέρα μιας αντλίας θερμότητας. Στη βιβλιογραφία
υπάρχει έρευνα σχετικά με σύνδεση αντλίας–πλαισίων για ανάκτηση θερμότητας [2-3].Τα
συστήματα αυτά παρεμβαίνουν στο ψυκτικό κύκλο μέσω της προθέρμανσης του ψυκτικού
μέσου από φωτοβολταϊκά η ηλιακά. Έρευνα επάνω στη σύνδεση αντλίας θερμότητας με όψη
μέσω μοντελοποίησης έχει πραγματοποιηθεί στο Κ.Α.Π.Ε [4]. Αντίστοιχα ολοκληρωμένη
έρευνα σχετικά με την μοντελοποίηση των υβριδικών φωτοβολταϊκών όψεων, αν και σε μικρό
εύρος, είναι διαθέσιμη [5-10]. Ένα από τα μοντέλα το οποίο αποτελεί πρωτότυπο προϊόν
υποψήφιας διδακτορικής έρευνας που διεξάγεται στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας χρησιμοποιείται στην παρούσα εργασία για την
διερεύνηση απόδοσης του συνδυασμένου συστήματος Δ.Υ.Α.Φ.Ο. – Αντλίας θερμότητάς.
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

Ηλεκτρική Ενέργεια
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Συναγωγή τοίχου με ροή αέρα

υς

Συναγωγή φ/β με ροή αέρα
Ακτινοβολία μεγάλου
μήκους κύματος μεταξύ
τοίχου και φ/β
Μεταφορά μαζας αέρα

Εικόνα 1 : Φυσική λειτουργία μιας ΔΥΑΦΟ

Εικόνα 2: Συνδεσμολογία συστήματος

Tο σύστημα της ΔΥΑΦΟ (Εικόνα 1) περιλαμβάνει φαινόμενα μετάδοσης θερμότητας με
αγωγή, συναγωγή ακτινοβολία και μεταφορά μάζας. Αναλύοντας το σύστημα από το
εξωτερικό περιβάλλον έως και τον τοίχο στην εσωτερική πλευρά του διάκενου συναντώνται
οι ακόλουθοι μηχανισμοί: 1) Ανταλλαγή ακτινοβολίας μεγάλου μήκους κύματος της
εξωτερικής πλευράς με τον ουράνιο θόλο, τα κτίρια που βρίσκονται σε οπτική επαφή με την
όψη και με το έδαφος και δέχεται ακτινοβολία μικρού μήκους κύματος από τον ήλιο. 2)
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Αγωγιμότητα από την όψη του φωτοβολταϊκού πλαισίου μέχρι την πίσω επιφάνεια. 3)
Συναγωγή στη πίσω πλευρά του φ/β πλαισίου με τον αέρα του διακένου. 4) Ακτινοβολία
μεγάλου μήκους κύματος της ίδιας επιφάνειας με τον απέναντι τοίχο (και αντίστροφα). 5)
Μεταφορά μάζας στη ροή αέρα η οποία ανταλλάσσει θερμότητα με τα στερεά που τον
περικλείουν. 6) Στο ισοζύγιο πρέπει να συμπεριληφθεί και η ενεργεία που δαπανάται στον
ανεμιστήρα για την δημιουργία της ροής αέρα.
Στο υπό διερεύνηση σύστημα Δ.Υ.Α.Φ.Ο. - αντλίας θερμότητας δεν απαιτείται ανεμιστήρας
δεδομένου ότι η παροχή του αέρα προέρχεται από την εξωτερική μονάδα της αντλίας
(Εικόνα 2). Στον αντίποδα, το αρνητικό της συνδεσμολογίας είναι ότι η παροχή αέρα που
αποτελεί βασικό λειτουργικό παράγοντα για την απόδοση της όψης [11] εξαρτάται από τα
χαρακτηριστικά της αντλίας και δεν αποτελεί μεταβλητή διαστασιολόγησης.
3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΙΚΑ ΣΕΝΑΡΙΑ
Η παρούσα εργασία βασίζεται στα αποτελέσματα προσομοιώσεων πρωτότυπου
μονοκομβικού μοντέλου το οποίο ενσωματώθηκε στο εμπορικό πακέτο TRNSYS. Το μοντέλο
αποτελεί αποτέλεσμα διδακτορικής έρευνας που στοχεύει στη μελέτη των ΔΥΑΦΟ και το
οποίο συνδυάζει τη μεθοδολογία πεπερασμένων όγκων του J.A. CLark [9] για την επίλυση
την θερμικής συμπεριφοράς με ένα ισοδύναμο ηλεκτρικό μοντέλο 4ων παραμέτρων το οποίο
υπολογίζει το ηλεκτρικό φορτίο μέσω της χαρακτηριστικής καμπύλης του πλαισίου σε κάθε
χρονικό βήμα.
Στο μοντέλο εμπεριέχεται ένας μεγάλος αριθμός συντελεστών συναγωγής για το εσωτερικό
της όψης [5,12-18], δίνοντάς του την ικανότητα να μπορεί να προσομοιώσει πολλές
πραγματικές περιπτώσεις όψεων. Τα αποτελέσματα έχουν βαθμονομηθεί μέσω μετρήσεων
σε πρωτότυπη πειραματική διάταξη υπό κανονική κλίμακα και σε πραγματικές συνθήκες
λειτουργίας.
Για την παρούσα έρευνα χρησιμοποιείται το πρόγραμμα TRNSYS 16 για την εξαγωγή
αποτελεσμάτων. Στοχεύει στη διερεύνηση της απόδοσης του συνδυασμένου συστήματος
κυρίως στον Ελλαδικό χώρο και με έμφαση στον οικιακό τομέα. Για το λόγο αυτό οι
προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για τέσσερις περιοχές της Ελλάδας: Θεσσαλονίκη,
Καστοριά, Αθήνα και Χανιά. Για την κάθε μια περιοχή από τις προαναφερθείσες,
δημιουργήθηκε ένα ωριαίο κλιματολογικό αρχείο μέσω του προγράμματος Meteonorm 7 και
βάση των κλιματικών δεδομένων που ελήφθησαν από τον Κ.ΕΝ.Α.Κ.
Ελέγχθηκαν τρεις γεωμετρικές διαστάσεις της όψης. Σε όλες τις περιπτώσεις το πλάτος του
διακένου ορίστηκε στο 1m με σκοπό τη μειωμένη ταχύτητα στο διάκενο. Το πλάτος της όψης
ορίστηκε στα 1.2m που αντιστοιχεί στο πλάτος του τυπικού φ/β πλαισίου που
προσομοιώθηκε και το ύψος μεταβλήθηκε από 3m σε 9m με βήμα 3m, προσομοιώνοντας μια
τυπική μονώροφη, διώροφη και τριώροφη οικοδομή. Η φωτοβολταϊκή όψη είναι κατακόρυφη
(90° από το οριζόντιο επίπεδο) και με νότιο προσανατολισμό χωρίς εμπόδια στον ορίζοντα
και αποτελείται από πολύκρυσταλλικά πλαίσια.
Αναφορικά με την αντλία θερμότητας, η παρούσα έρευνα μοντελοποίησε μια τυπική αντλία
χαμηλών θερμοκρασιών ισχύος 5.5 kW με καμπύλες απόδοσης που παρουσιάζονται στην
εικόνα 3. Η παροχή της αντλίας ισούται με 90 m³/min η οποία αντιστοιχεί σε 5400 m³/hr. Ως
θερμοκρασία προσαγωγής αρχικά ορίστηκε η χαμηλότερη των χαρακτηριστικών της 30°C και
έπειτα προσομοιώθηκε η θερμοκρασία των 45°C. Σχετικά με την λειτουργία της αντλίας
πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες παραδοχές: 1) Η αντλία, αν και τεχνολογίας Inverter,
λειτουργεί πάντα υπό σταθερή παροχή 90 m³/hr και 2) Λειτουργεί συνέχεια στο 100 % της
ισχύος της.
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Εικόνα 3 : Καμπύλες απόδοσης COP της
αντλίας για προσαγωγή νερού σε 30 και
45°C
4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
Αρχικά το σύστημα μελετήθηκε μόνο για τη χειμερινή περίοδο. Τα αποτελέσματα που
πρόκειται να παρουσιαστούν διαχωρίζονται σε δυο χρονικούς τύπους. Τις μέσες μηνιαίες
τιμές και τις στιγμιαίες. Για τον υπολογισμό των μέσων μηνιαίων τιμών πρέπει να ληφθεί
υπόψη η χρονική διάρκεια λειτουργίας του συστήματος. Η φωτοβολταϊκή όψη λειτουργεί
μόνο κατά τη διάρκεια ηλιοφάνειας (ανατολή έως και δύση ηλίου). Κατά τη νυχτερινή περίοδο
δεν υπάρχει ηλιακό φορτίο και συνεπώς δεν υπάρχει προθέρμανση του αέρα που εισέρχεται
στην αντλία. Για το λόγο αυτό όλες οι μέσες μηνιαίες τιμές αναφέρονται στη χρονική διάρκεια
του μήνα που υπάρχει ηλιοφάνεια.
Για την συνολική αξιολόγηση του συνδυασμένου συστήματος χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα
μεγέθη: ΔΤ [°C]: Θερμοκρασιακή διαφορά στην έξοδο της όψης, η οποία ορίζεται ως η
διαφορά του αέρα που εξέρχεται από την όψη και του ατμοσφαιρικού αέρα. Δ-COP [-]:
Διαφορά του συντελεστή απόδοσης C.O.P. μεταξύ μιας συνδυασμένης αντλίας με
φωτοβολταϊκή όψη και μιας μη συνδυασμένης για τις ίδιες λειτουργικές και κλιματικές
συνθήκες. Pel,pv [kWh]: η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τα φωτοβολταικά
ανά μήνα. ΔΤ,max [°C]: η μέγιστη στιγμιαία θερμοκρασιακή διαφορά σε όλο το χρονικό
διάστημα λειτουργίας. Δ-COP,max [-]: Η μέγιστη στιγμιαία αύξηση του συντελεστή C.O.P. με
τη χρήση του συνδυασμένου συστήματος. ΔP,HP,Eq [kWh]: Η πρόσθετη θερμική ενέργεια
που μπορεί να παραχθεί από την αντλία με την ίδια κατανάλωση ηλεκτρικής ισχύος,
απόδοση συστήματος n [%] (ΔP,HP,Eq + Pel,pv) / Pel,pv.
Οι μέσες μηνιαίες τιμές για την κλιματολογικά πιο ψυχρή περιοχή (Καστοριά) όπου και
αναμένονται τα βέλτιστα αποτελέσματα παρουσιάζονται στις εικόνες 4-7 για τα τρία
διαφορετικά ύψη.
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0.050

Ιαν

Φεβ Μαρ Απρ

Μαϊ Ιουν Ιουλ

Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

Δεκ

0.000

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3m 1.610 1.561 1.264 0.939 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 1.418 1.481 1.563

3m 0.12 0.10 0.04 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.03 0.11

6m 2.760 2.652 2.014 1.554 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 2.442 2.382 2.745

6m 0.17 0.14 0.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.04 0.16

9m 3.955 3.772 2.821 2.172 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 3.402 3.364 3.982

9m 0.21 0.17 0.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.05 0.20

Εικόνα 4: Μηνιαίες τιμές ΔΤ

Εικόνα 5: Μηνιαίες τιμές ΔCOP
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120.000

80.000

ΔΤ [°C]

[kWh]

100.000

60.000
40.000
20.000

16.00

1.60

14.00

1.40

12.00

1.20

10.00

1.00

8.00

0.80

6.00

0.60

4.00

0.40

2.00

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3m 33.09 31.92 32.58 28.35 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 36.16 30.88 31.69
6m 66.07 63.72 64.97 56.48 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 72.16 61.67 63.26
9m 92.42 89.15 90.89 79.03 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.9 86.27 88.49

Εικόνα 6: Μηνιαίες τιμές Pel,pv

0.00

C.O.P. [-]

Μέγιστες τιμές διαφοράς θερμοκρασίας και
βελτίωσης του COP (Καστοριά)

Συνολική μηνιαία ηλεκτρική παραγωγή όψης
(Καστοριά)

0.000
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0.20
H=3m

H=6m

H=9m

ΔΤ

5.16

9.50

13.45

Δ COP

0.68

1.08

1.42

0.00

Εικόνα 7: Μέγιστες στιγμιαίες τιμές ΔT και
ΔCOP

Βάσει των ανωτέρων αποτελεσμάτων μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα: Η
θερμοκρασιακή διαφορά αυξάνεται με την αύξηση του ύψους της φωτοβολταϊκής όψης. Η
μέγιστη θερμοκρασιακή διαφορά επιτυγχάνεται μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου. Οι
μέγιστες τιμές ΔΤ ανά περίπτωση υπολογίστηκε ότι είναι 1.61 °C στη 3m όψη, 2.76 °C στη
6m όψη και 3.95 °C στη 9m όψη. Η αύξηση του ΔΤ συγκριτικά με το ύψος της όψης είναι
σχεδόν γραμμική. Αντίστοιχο προφίλ με το ΔΤ ακολουθεί και το ΔCOP. Οι μέσες μηνιαίες
τιμές του ΔCOP υπολογίστηκαν μεταξύ Δεκεμβρίου και Ιανουαρίου και ισούνται με 0.122 στη
3m όψη, 0.178 στη 6m όψη και 0.219 στη 9m όψη. Η συνολική ηλεκτρική παραγωγή στο
διάστημα μελέτης είναι 224.7 kWh για το ύψος των 3ων μέτρων, 448.4 kWh για τα 6m και
627.3[kWh] για τα 9m. Σε ανοιγμένες ανά τετραγωνικό φ/β όψης τιμές, τα αντίστοιχα μεγέθη
είναι 62.41 kWh/m², 62.47 kWh/m² και 58.08 kWh/m². Οι μέγιστες στιγμιαίες τιμές ΔΤ κατά τη
συνολική περίοδο υπολογίστηκαν ότι είναι 5.16°C, 9.50°C και 13.45°C για τα 3m,6m και 9m
αντίστοιχα. Οι μέγιστες στιγμιαίες τιμές ΔCOP για τη συνολική περίοδο υπολογίστηκαν ότι
είναι 0.68, 1.08 και 1.42 για τα 3m,6m και 9m αντίστοιχα. Η συνολική επιπρόσθετη κάλυψη
φορτίου λόγω της ανάκτησης θερμότητας στη χρονική περίοδο μελέτης υπολογίστηκε ότι
είναι 56.9 kWh, 128.26 kWh και 197.21 kWh για τα 3m,6m και 9m αντίστοιχα. Η επιπρόσθετη
κάλυψη θερμικού φορτίου στην ίδια ισχύ σε σχέση με την ηλεκτρική παραγωγή των πλαισίων
παρουσιάζει αύξηση της συνολικής συνδυασμένης απόδοσης κατά 25%,29% και 31%
αντίστοιχα.
Τα παραπάνω συμπεράσματα δείχνουν ότι ενώ η εξοικονόμηση ενέργειας σε απόλυτες τιμές
(kWh) δεν είναι μεγάλη (56.9 έως 197.21 kWh), η απόδοση n του συνδυασμένου συστήματος
αυξάνεται από 25% έως και 31% σε σχέση με τα δύο μεμονωμένα συστήματα. Για την
καλύτερη κατανόηση του φαινομένου αναλύονται τα στιγμιαία δεδομένα για την καλύτερη
περίπτωση της Καστοριάς (Η=9m).
Η Εικόνα 8 παρουσιάζει την μεταβολή του COP σε σχέση με την ατμοσφαιρική θερμοκρασία.
Από το διάγραμμα συμπεραίνεται ότι οι μεγαλύτερες βελτιώσεις του COP
πραγματοποιούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες ατμοσφαιρικού αέρα. Καθώς αυξάνει η
θερμοκρασία η βελτίωση μειώνεται γραμμικά. Από διερεύνηση του ωριαίου αρχείου
προσομοίωσης φανερώνεται ότι χρονικά οι μεγαλύτερες βελτιώσεις του COP
παρουσιάζονται στο διάστημα Δεκεμβρίου-Φεβρουαρίου με τις στιγμιαίες τιμές να
κυμαίνονται από 0.6 έως 1.2 περίπου.
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Βελτίωση COP σε σχέση με την ατμοσφαιρική θερμοκρασία
1.60

1.40

1.20

1.00

0.80

0.60

0.40

0.20

0.00
-10.00

-5.00

0.00

5.00

10.00

Ατμοσφαιρική θερμοκρασία [°C]

Εικόνα 8: Κατανομή COP συνδυασμένου συστήματος
Μεσο μηνιαίο θερμοκρασιακό κέρδος κατα την
ηλιοφάνεια έξοδο της όψης (Θεσσαλονίκη)

Μέση μηνιαία αύξηση του COP της αντλίας κατα
την ηλιοφάνεια (Θεσσαλονίκη)
0.120

2.500

0.100
0.080

1.500

[-]

1.000

0.000
Ιαν

Φεβ Μαρ Απρ Μαϊ Ιουν Ιουλ Αυγ

Σεπ

Οκτ

Νοε

-0.020

Δεκ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3m 0.979 0.812 0.831 0.644

0.896 0.884 0.921

3m 0.058 0.025 0.009 0.000

0.000 0.003 0.039

6m 1.654 1.328 1.308 1.005

1.457 1.451 1.573

6m 0.080 0.035 0.011 0.000

0.000 0.004 0.053

9m 2.338 1.899 1.770 1.395

2.000 2.027 2.234

9m 0.101 0.042 0.014 0.000

0.000 0.004 0.066

80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0.000

Εικόνα 9: Μηνιαίες τιμές ΔΤ

Εικόνα 10: Μηνιαίες τιμές ΔCOP

Συνολική μηνιαία ηλεκτρική παραγωγή όψης
(Θεσσαλονίκη)

Μέγιστες τιμές διαφοράς θερμοκρασίας και
βελτίωσης του COP (Θεσσαλονίκη)
14.00

1.20

12.00

1.00

10.00

ΔΤ [°C]

[kWh]

0.040
0.020

0.500
0.000

0.060

0.80

8.00

0.60

6.00

0.40

4.00
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3m 21.84 18.75 22.94 20.85

24.69 20.76 20.40

6m 43.62 37.39 45.69 41.51

49.25 41.38 40.71

9m 61.02 52.31 63.94 58.08

68.90 57.90 56.95

Εικόνα 11: Μηνιαίες τιμές Pel,pv

0.20

2.00
0.00

C.O.P. [-]

[°C]

2.000

H=3m

H=6m

H=9m

ΔΤ

4.56

8.34

11.99

Δ COP

0.56

0.83

1.06

0.00

Εικόνα 12: Μέγιστες στιγμιαίες τιμές ΔT και
ΔCOP

Για τη περιοχή της Θεσσαλονίκης το συνδυασμένο σύστημα ακολουθεί το ίδιο προφίλ με την
Καστοριά αλλά με χαμηλότερη απόδοση (Εικόνες 9-12). Το μέγιστο μέσο ΔΤ βρέθηκε 0.98
°C, 1.65°C, 2.34°C για τα 3m,6m και 9m αντίστοιχα. Σε σχέση με την πόλη της Καστοριάς οι
τιμές είναι μειωμένες 40% σε όλα τα ύψη. Αναφορικά με το ΔCOP το μέγιστο μέσο βρέθηκε
ότι ισούται με 0.1 (περίπτωση H=9m) και γενικά σε σχέση με την περίπτωση της Καστοριάς
οι τιμές είναι μειωμένες κατά 45%. Το μέγιστο στιγμιαίο ΔΤ υπολογίστηκε ίσο με 4.65°C,
8.34°C και 11.99 °C για το κάθε ύψος αντίστοιχα ενώ για το μέγιστο ΔCOP οι τιμές βρέθηκαν
ότι είναι πολύ μικρές και ίσες με 0.56, 0.83,1.06. Τέλος η επιπρόσθετη θερμική ισχύς λόγω
της ανάκτησης υπολογίστηκε ότι είναι 13.41 kWh, 27.9 kWh και 43.21 kWh όπου σε κάθε
περίπτωση αντιστοιχεί σε 9%,9% και 10% αντίστοιχα αύξηση της συνολικής απόδοσης. Για
την Αθήνα και τα Χανιά δεδομένου ότι τα αποτελέσματα είναι πολύ χαμηλότερα ως μηδενικής
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απόδοσης κυρίως λόγω των υψηλότερων θερμοκρασιών αέρα θα παρουσιαστούν μόνο τα
συγκεντρωτικά διαγράμματα.

Εικόνα 13: Μηνιαίες τιμές ΔΤ Αθήνας

Εικόνα 14 Μηνιαίες τιμές ΔCOP Αθήνας

Εικόνα 15: Μηνιαίες τιμές Pel,pv Αθήνας

Εικόνα 16: Μέγιστες τιμές ΔT & ΔCOP Αθήνας

Εικόνα 17: Μηνιαίες τιμές ΔΤ Χανιών

Εικόνα 18: Μηνιαίες τιμές ΔCOP Χανιών

Εικόνα 19: Μηνιαίες τιμές Pel,pv Χανιών

Εικόνα 20: Μέγιστες τιμές ΔT και ΔCOP Χανιών

Και για τις δύο περιοχές όπως απεικονίζεται και στις εικόνες 13-20 το σύστημα δεν αποδίδει
παρουσιάζοντας σχεδόν μηδενικά ΔCOP. Οι μέγιστες τιμές του ΔCOP στην Αθήνα μπορούν
να φθάσουν το 0.63 αλλά η συχνότητα των τιμών με υψηλό ΔCOP είναι ιδιαίτερα χαμηλή.
Στα Χανιά το μέγιστο COP που βρέθηκε είναι 0.33 και με πολύ μικρή συχνότητα εμφάνισης.
Στην Αθήνα ιδιαίτερα παρατηρείται το φαινόμενο ότι ενώ οι τιμές ΔΤ είναι σχεδόν ίδιες με την
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Θεσσαλονίκη το ΔCOP είναι πολύ μικρότερο. Ο λόγος είναι ότι η Αθήνα έχει υψηλότερη
ατμοσφαιρική θερμοκρασία και η αντλία έχει καλύτερη απόδοση σε σχέση με την
Θεσσαλονίκη και άρα μικρότερο περιθώριο βελτίωσης.
Με βάση τα παραπάνω αποτελέσματα το γενικό συμπέρασμα είναι ότι το σύστημα αποδίδει
καλύτερα σε περιοχές με χαμηλή θερμοκρασία. Όλα τα αποτελέσματα ως τώρα
παρουσιάστηκαν για χαμηλή θερμοκρασία παροχής νερού 30°C. Για τον λόγο αυτό στο πιο
αποδοτικό σενάριο των H=9m στην Καστοριά ελέγχτηκε η απόδοση της αντλίας για παροχή
θερμοκρασίας νερού 45°C, πίνακες 1-4.
Ύψος 9m: Tw=30
ΔΤ

Ιαν
Φεβ
Μαρ
Απρ
Οκτ
Νοε
Δεκ

COP AMB COP FACADE

3.955
3.772
2.821
2.172
3.402
3.364
3.982

4.547
4.649
4.925
5.066
5.103
4.933
4.623

4.766
4.820
4.989
5.073
5.106
4.986
4.832

Δ COP

0.219
0.170
0.064
0.006
0.003
0.053
0.209

PV_e

92.423
89.152
90.893
79.038
100.959
86.271
88.493

n_PV

0.078
0.077
0.075
0.077
0.075
0.074
0.080

Πίνακας 1 : Μέσες μηνιαίες τιμές για H=9m (Καστοριά)
Ύψος 9m: Tw=45
ΔΤ

Ιαν
Φεβ
Μαρ
Απρ
Οκτ
Νοε
Δεκ

COP AMB COP FACADE

3.955
3.772
2.821
2.172
3.402
3.364
3.982

2.802
2.857
3.004
3.081
3.101
3.009
2.843

2.919
2.949
3.039
3.084
3.102
3.037
2.954

Δ COP

0.118
0.092
0.035
0.003
0.002
0.029
0.112

PV_e

92.423
89.152
90.893
79.038
100.959
86.271
88.493

n_PV

0.078
0.077
0.075
0.077
0.075
0.074
0.080

Πίνακας 2 : Μέσες μηνιαίες τιμές για H=9m (Καστοριά)
Σύγκριση Tw=30°C m Tw=45°C, H=9m
Ιαν
Φεβ
Μαρ
Απρ
Μαϊ
Ιουν
Ιουλ
Αυγ
Σεπ
Οκτ
Νοε
Δεκ

ΔΤ

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%

Δ COP

53.8%
53.8%
54.1%
54.4%

54.6%
54.2%
53.6%

PV_e

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%

n_PV

100.0%
100.0%
100.0%
100.0%

100.0%
100.0%
100.0%

Πίνακας 3 : Μέσες μηνιαίες τιμές για H=9m
(Καστοριά)

Μέγιστες τιμές
Tw=30°C Tw=45°C
13.45
13.45
ΔΤ
1.42
0.76
Δ COP
1.25
1.25
ΔΤ/m²
0.13
0.07
Δ COP/m²
Συνολική επιπρόσθετη ενέργεια
Tw=30°C Tw=45°C
197.21
88.80
PHP,gain
0.31
0.14
% Pve

Πίνακας 4:Απόλυτες μέγιστες τιμές ΔΤ και
ΔCOP και απόλυτες τιμές ανοιγμένες ανά
τετραγωνικό όψης

Με την αύξηση της θερμοκρασίας νερού, αλλάζει η καμπύλη του C.O.P. και η αντλία
λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Από τα παραπάνω αποτελέσματα βρέθηκε ότι με την
αύξηση της θερμοκρασίας εξόδου, η δυνατότητα βελτίωσης μειώθηκε από 31% σε 14% η
οποία αντιστοιχεί σε μείωση του μέσου μηνιαίου ΔCOP περίπου κατά 54%. H μέγιστη τιμή
ΔCOP στους 30°C προσαγωγή βρέθηκε 1.42 ενώ στους 45°C 0.76. Η ηλεκτρική ενέργεια
όπως είναι αναμενόμενο, παραμένει ίδια.
Ο επόμενος έλεγχος του συνδυασμένου συστήματος πραγματοποιήθηκε αναιρώντας τον
περιορισμό μεγέθους ο οποίος έχει δοθεί από την αρχή ως παραδοχή (W=1.2m). Για τον
έλεγχο της επίδρασης του πλάτους της όψης στη απόδοση του συστήματος μεταβλήθηκε το
πλάτος σε 3.6m το οποίο αντιστοιχεί σε 3 σειρές πλαισίων και 6m ύψος. Πρακτικά το σενάριο
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αυτό αντιστοιχεί σε μία διώροφη μονοκατοικία που μπορεί σε ένα μέρος της όψης, όπως το
κλιμακοστάσιο να έχει μια Δ.Υ.Α.Φ.Ο.
Με την αλλαγή του πλάτους μεταβλήθηκαν δύο κύριοι παράγοντες. Το εμβαδό των πλαισίων
το οποίο αλλάζει την ηλεκτρική παραγωγή και η ταχύτητα εντός του διακένου η οποία
επιτρέπει την αύξηση του ΔΤ. Συγκρίνοντας τις δύο περιπτώσεις με ύψος 6m και πλάτος
1.2m και 3.6m αντίστοιχα προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: Το μέγιστο μέσο μηνιαίο ΔΤ
αυξήθηκε από 2.745 °C σε 7.055 °C και το μέγιστο μέσο ΔCOP αυξήθηκε από 0.178 σε
0.272. Ενώ τριπλασιάστηκε το εμβαδό, το ΔΤ αυξήθηκε κατά 250% περίπου και ΔCOP
αυξήθηκε μεταξύ 118% και 160%. Οι ανοιγμένες τιμές μεταβολής του ΔΤ υπολογίστηκαν ότι
είναι 1.32 °C και 1.08 °C για τα 1.2m πλάτος και 3.6m αντίστοιχα. Οι ανοιγμένες τιμές
μεταβολής του ΔCOP υπολογίστηκαν ότι είναι 0.15 και 0.08 για τα 1.2m πλάτος και 3.6m
αντίστοιχα. Το επιπρόσθετο κέρδος μειώθηκε από 197.21 kWh σε 88.8 kWh και αυτό
αντιστοιχεί σε μια μείωση στην αύξηση του κέρδους από 29% σε 14%.Από τα παραπάνω
αποτελέσματα συμπεραίνεται ότι η αύξηση του πλάτους της όψης δεν οδηγεί σε θετικά
αποτελέσματα στην συνολική απόδοση του συστήματος.
Για περαιτέρω έλεγχο του σεναρίου του πλάτους ελέγχθηκε η απόδοση της περίπτωσης
τριών όψεων πλάτους 1.2m και ύψους 6m με σύνδεση των εξόδων τους πριν την αντλία. Το
σενάριο αυτό έχει το ίδιο εμβαδό όψης με την προηγούμενη περίπτωση αλλά διαφορετικά
λειτουργικά χαρακτηριστικά. Από τα αποτελέσματα βρέθηκε ότι το περιθώριο εξοικονόμησης
μειώνεται ακόμα περισσότερο και φτάνει το 11% με μέγιστο COP στο 0.95.
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η παρούσα έρευνα μελέτησε το συνδυασμένο σύστημα δικέλυφης φωτοβολταϊκής όψης με
αντλία θερμότητας. Οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν μέσω πρότυπου υπολογιστικού
μοντέλου το οποίο είναι προϊόν υποψήφιας διδακτορικής διατριβής και έχει βαθμονομηθεί με
πειραματικά δεδομένα σε πραγματική κλίμακα και πραγματικές συνθήκες. Το μοντέλο
χρησιμοποιεί την εμπορική πλατφόρμα TRNSYS 16 για τους υπολογισμούς.
Το σύστημα που μελετήθηκε είναι μια εμπορική αντλία θερμότητάς χαμηλών θερμοκρασιών
συνδεδεμένο με τέσσερις διαφορετικές διατάξεις δικέλυφης όψης με σταθερό πλάτος
διακένου 1m. Οι τρεις διατάξεις έχουν σταθερό πλάτος ίσο με 1.2m και μεταβάλλετε το ύψος
από 3m σε 9m μέτρα με βήμα 3m και η τέταρτη διάταξη έχει τριπλάσιο πλάτος, δηλαδή 3.6m
και ύψος 6m.
Για την καλύτερη κατανόηση των κλιματικών συνθηκών στη λειτουργία του συστήματος
μοντελοποιήθηκαν τέσσερις πόλεις με διαφορετικά κλιματικά δεδομένα: Καστοριά,
Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Χανιά. Όλα τα αποτελέσματα υπολογίστηκαν μόνο για τη χειμερινή
περίοδο.
Από τα αποτελέσματα της μελέτης μπορούν να εξαχθούν τα ακόλουθα συμπεράσματα. Το
συνδυασμένο σύστημα φωτοβολταϊκής όψης αντλίας θερμότητας που μελετήθηκε μπορεί να
αποδώσει υπό συγκεκριμένες συνθήκες. Αποδίδει μόνο σε κλίματα με χαμηλές χειμερινές
θερμοκρασίες αέρα όπου τα COP των αντλιών μπορούν να βελτιωθούν. Η βελτίωση του
COP αυξάνεται με την αύξηση του ύψους της όψης. Σε αριθμητικές τιμές από τα σενάρια που
μελετήθηκαν η μέγιστη μέση τιμή της βελτίωσης του COP βρέθηκε ότι μπορεί να φτάσει το
0.219 [-] ενώ η μέγιστη στιγμιαία τιμή ανέρχεται στο 1.42 (τιμές για το διάστημα ηλιοφάνειας
μόνο) . Ο λόγος της μεγάλης διαφοράς των δύο τιμών έγκειται στο γεγονός ότι η μέση τιμή
συμπεριλαμβάνει ώρες χαμηλής ηλιοφάνειας κατά τις οποίες η όψη δεν προθερμαίνει τον
αέρα. Η αύξηση της κάλυψης του φορτίου του συνδυασμένου συστήματος μπορεί να καλύψει
έως και 197 kWh το χρόνο επιπρόσθετου φορτίου με την ίδια κατανάλωση της αντλίας
(Καστοριά Η=9m). Η ποσοστιαία αύξηση του συνολικού βαθμού απόδοσης του
συνδυασμένου συστήματος είναι 30%. Για τις υπόλοιπες πόλεις οι αποδόσεις ήταν ιδιαίτερα
μικρές. Στην Θεσσαλονίκη υπολογίστηκε μια μικρή βελτίωση του συνολικού μικτού βαθμού
απόδοσης ενώ στην Αθήνα και στα Χανιά το σύστημα δεν αποδίδει.
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Αναφορικά με τη γεωμετρία της διάταξης βρέθηκε ότι το ΔCOP και το ΔΤ αλλάζουν σχεδόν
γραμμικά με το ύψος (έως τα 9m που μελετήθηκαν). Η αύξηση του πλάτους στο τριπλάσιο
βρέθηκε ότι μειώνει την ανηγμένη απόδοση και στην περίπτωση της μιας όψης με τριπλάσιο
πλάτος αλλά και στην περίπτωση των τριών όψεων ίσου πλάτους (1.2 m) που συνδέονται οι
έξοδοι τους. Η πρώτη περίπτωση υπολογίστηκε ότι μειώνει τον ανηγμένο συντελεστή ΔCOP
από 0.15 (στην περίπτωση H=6, W=1.2m) σε 0.08 (Η=6,΅=3.6) και η δεύτερη περίπτωση σε
0.04 (H=6,W=1.2,Σειρές =3).
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Οι αντλίες θερμότητες επιτυγχάνουν μεταφορά θερμότητας από μια πηγή χαμηλότερης
θερμοκρασίας προς έναν αποδέκτη υψηλότερης θερμοκρασίας. Η τεχνολογική εξέλιξη έχει
συνεισφέρει στην αύξηση της αποδοτικότητας των συσκευών, σε βαθμό που να έχει στρέψει
το ενδιαφέρον για την αξιοποίηση τους όχι μόνο σε εφαρμογές κλιματισμού αλλά και σε
εφαρμογές όπως η θέρμανση νερού χρήσης, ή η θέρμανση νερού που μπορεί να αξιοποιηθεί
για τη θέρμανση χώρων. Στο πλαίσιο αυτό, και με γνώμονα την είσοδο των συστημάτων
στην αγορά, η μοντελοποίηση των διεργασιών του ψυκτικού κύκλου αποκτάει ιδιαίτερη
σημασία, τόσο σε επίπεδο αξιολόγησης της αποδοτικότητας υφιστάμενων συστημάτων όσο
και βελτιστοποίησης του σχεδιασμού, ειδικά σε θερμοκρασίες του θερμικού μέσου της πηγής
ή του αποδέκτη οι οποίες διαφοροποιούνται από το θερμοκρασιακό επίπεδο των κλασικών
εφαρμογών κλιματισμού.
Εστιάζοντας στην περίπτωση συστημάτων αντλίας θερμότητας παραγωγής θερμού νερού
χρήσης, οι δυνατότητες μοντελοποίησης αφορούν προσεγγίσεις οι οποίες γίνονται πιο
πολύπλοκες ανάλογα με το βαθμό στον οποίο υπεισέρχονται στην ανάλυση των διεργασιών.
Η απλούστερη προσέγγιση αφορά την ανάπτυξη γραμμικών συσχετίσεων οι οποίες
βασίζονται σε δεδομένα κατασκευαστών ή πειραματικές μετρήσεις, για την ποσοτικοποίηση
μεγεθών όπως ο συντελεστής συμπεριφοράς (COP) και η αποδιδόμενη θερμότητα (στη
δεξαμενή). Οι προσεγγίσεις αυτές χαρακτηρίζονται και ως προσεγγίσεις ”μαύρου κουτιού”,
καθώς παραβλέπουν τις εσωτερικές διεργασίες του συστήματος, εστιάζοντας στη συνολική
συμπεριφορά του. Κατ΄ επέκταση εμφανίζουν τον περιορισμό ότι αφορούν αποκλειστικά το
συγκεκριμένο σύστημα.
Στο επίπεδο αυτό, χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί και η αξιοποίηση συσχετίσεων στη βάση
νευρωνικών δικτύων, παρέχοντας τη δυνατότητα παραγωγής συναρτήσεων που να
προβλέπουν τόσο μεγέθη που αφορούν τη λειτουργία της διάταξης συνολικά, όσο και
επιμέρους μεγέθη του ψυκτικού κύκλου.
Η ανάλυση του ψυκτικού κύκλου και η μοντελοποίηση των επιμέρους διεργασιών, δίνει τη
δυνατότητα πρόβλεψης της λειτουργίας σε περίπτωση μεταβολής των χαρακτηριστικών
κάποιου στοιχείου της διάταξης, εγείρει όμως ιδιαίτερες απαιτήσεις όσον αφορά στην
πολυπλοκότητα των προσεγγίσεων καθώς και στα διαθέσιμα τεχνικά χαρακτηριστικά της
διάταξης.
Στην εργασία αναλύονται οι τρεις προαναφερόμενες βασικές προσεγγίσεις μοντελοποίησης
(γραμμικές συσχετίσεις, νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση ψυκτικού κύκλου) στη βάση
πειραματικών δεδομένων από τη λειτουργία συστήματος αντλίας θερμότητας για παραγωγή
νερού χρήσης. Διερευνάται η αποτελεσματικότητα της κάθε προσέγγισης, σε σχέση με την
πολυπλοκότητά της αλλά και τις δυνατότητες που παρέχει σε επίπεδο αξιολόγησης της
αποδοτικότητας των διατάξεων και βελτιστοποίησης του σχεδιασμού.
Λέξεις Κλειδιά: αντλίες θερμότητες, παραγωγή θερμού νερού, μοντελοποίηση, νευρωνικά
δίκτυα
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η θέρμανση νερού αποτελεί αδιαμφισβήτητα την πιο σημαντική συνιστώσα της ενεργειακής
κατανάλωσης στον οικιακό τομέα. Η εξάρτηση από συμβατικές πηγές έχει στρέψει το
ενδιαφέρον σε οικονομικότερες λύσεις για τη θέρμανση νερού ή χώρων, όπως οι αντλίες
θερμότητας [1-3]. Το ενδιαφέρον έγκειται τόσο στη μείωση του κόστους του σχετικού
εξοπλισμού, όσο και στη βαθμιαία μείωση του κόστους παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας
σε σχέση με των συμβατικών καυσίμων, σε συνδυασμό με την αυξανόμενη αποδοτικότητα
των αντλιών θερμότητας.
Στην κατηγορία λοιπόν αυτή, η τεχνολογία με το μεγαλύτερο ρυθμό διείσδυσης είναι των
αντλιών θερμότητας αέρα-νερού (air-water heat-pumps, AWHP), οι οποίες εκμεταλλεύονται
την ενθαλπία του περιβάλλοντος για τη θέρμανση νερού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω
διαφορετικών διαμορφώσεων του συμπυκνωτή, είτε εμβαπτιζόμενου στο δοχείο μέσω
περιελισσόμενου στοιχείου, είτε εξωτερικά με τη βοήθεια εναλλάκτη νερού-ψυκτικού μέσου
[3-4]. Στα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα
αξιοποίησης τους ως βοηθητικής πηγής σε θερμικά ηλιακά συστήματα, ή η διασύνδεση τους
με τα συνήθη συστήματα και δίκτυα θέρμανσης νερού και χώρων (καυστήρες αερίου ή
πετρελαίου, radiators, fan-coils, κλπ.).
Η είσοδος των εν λόγω συστημάτων στην αγορά, κάνει ιδιαίτερα σημαντική τη δυνατότητα
μοντελοποίησης των εμπλεκόμενων διεργασιών. Ένα αξιόπιστο μοντέλο παρέχει τη
δυνατότητα σύγκρισης διαφορετικών διαμορφώσεων ή ρυθμίσεων των παραμέτρων
λειτουργίας ενός συστήματος, πληροφορία χρήσιμη όχι μόνο για τον κατασκευαστή ενός
συστήματος AWHP αλλά και για τον υποψήφιο αγοραστή. Παράλληλα, η δυνατότητα
πρόβλεψης, μέσω της χρήσης μοντέλου, της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός δεδομένου
συστήματος για συγκεκριμένες χρήσεις, καθώς και του αναμενόμενου ενεργειακού οφέλους
του πιθανού χρήστη είναι επίσης σημαντικές, ενώ συνδέεται σε πολλές χώρες με
υποχρεωτικά ή εθελοντικά σχήματα πιστοποίησης του κτιριακού τομέα [5].
Οι κύριες προσεγγίσεις που ακολουθούνται κατά την ανάπτυξη ενός μοντέλου συστήματος
AWHP μπορούν να συνοψιστούν σε αναλυτικές, καθώς και προσεγγίσεις “μαύρου κουτιού”,
με την καθεμία να παρουσιάζει συγκεκριμένα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.
Αναλύοντας τα μοντέλα σε σχέση με την πολυπλοκότητα τους, μια πρώτη κατηγορία
μοντέλων αναφέρεται σε απλουστευμένες προσεγγίσεις, οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα
που παρέχουν συνήθως οι κατασκευαστές [6]. Στη βάση των δεδομένων αυτών είναι δυνατό
να αναπτυχθούν εμπειρικές καμπύλες οι οποίες να παρέχουν πληροφορία για μεγέθη που
χαρακτηρίζουν τη λειτουργία του συστήματος.
Στο επίπεδο αυτό, χρήσιμη μπορεί να αποδειχθεί και η αξιοποίηση συσχετίσεων στη βάση
νευρωνικών δικτύων (Artificial Neural Networks, ANN), παρέχοντας τη δυνατότητα
παραγωγής συναρτήσεων που να προβλέπουν τόσο μεγέθη που αφορούν τη λειτουργία της
διάταξης συνολικά, όσο και επιμέρους μεγέθη του ψυκτικού κύκλου. Αν και τα συστήματα
ΑΝΝ είναι γνωστά από τη δεκαετία του ’70, η χρήση τους σε πρακτικές εφαρμογές
επιταχύνθηκε την δεκαετία του 90, περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκαν και οι πρώτες
εφαρμογές στην προσομοίωση ενεργειακών συστημάτων [7-8]. Στη σχετική βιβλιογραφία
αναφέρονται σχετικές προσεγγίσεις και για την περίπτωση των συστημάτων AWHP [9-10].
Σε κάθε περίπτωση, οι προαναφερόμενες προσεγγίσεις αναφέρονται σε μια μοντελοποίηση
τύπου “μαύρου κουτιού”, εστιάζουν δηλαδή στη συνολική συμπεριφορά του συστήματος και
δεν υπεισέρχονται στη μοντελοποίηση των επιμέρους διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο
εσωτερικό του. Σε μια τέτοια κατεύθυνση η σχετική βιβλιογραφία είναι αρκετά εκτενής, και τα
επίπεδα της ανάλυσης κλιμακούμενα, όπως θα συζητηθεί και στη συνέχεια [6, 11].
Ουσιαστικά πρόκειται για προσεγγίσεις οι οποίες μοντελοποιούν τη διεργασία σε κάθε
υποσύστημα της διάταξης. Η μοντελοποίηση μπορεί να είναι σχετικά απλή, βασισμένη σε
συσχετίσεις στη βάση δεδομένων απόδοσης που παρέχονται από τον κατασκευαστή ή έχουν
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εξαχθεί πειραματικά, είτε και αρκετά λεπτομερής, χρησιμοποιώντας π.χ. κινηματικές
εξισώσεις για την κίνηση του πιστονιού σε ένα παλινδρομικό συμπιεστή.
Προχωρώντας σε μια συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των αναλυτικών προσεγγίσεων και
αυτών του “μαύρου” κουτιού, το βασικό πλεονέκτημα των μοντέλων “μαύρου” κουτιού
έγκειται στην παράκαμψη των προβλημάτων που σχετίζονται με την έλλειψη πληροφοριών
σχετικά με τη δομή και τα ακριβή χαρακτηριστικά του συστήματος και των υποσυστημάτων
που το απαρτίζουν, ή ακόμα με την αδυναμία θεωρητικής και μαθηματικής διατύπωσης των
εκτελούμενων διεργασιών. Στα μειονεκτήματα τους συμπεριλαμβάνονται η αδυναμία
παραμετροποίησής τους, δηλαδή χρήσης τους για άλλα παρόμοια συστήματα ή όμοια
συστήματα άλλου μεγέθους (scale-up or scale-down), καθώς και η αδυναμία αξιοποίησης
των αποτελεσμάτων για την κατανόηση των αδυναμιών ή των πλεονεκτημάτων του
συστήματος, εφαρμογές για τις οποίες είναι κατάλληλα τα αναλυτικά μοντέλα.
Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των τριών προαναφερόμενων
βασικών προσεγγίσεων μοντελοποίησης (γραμμικές συσχετίσεις, νευρωνικά δίκτυα, ανάλυση
ψυκτικού κύκλου) στη βάση πειραματικών δεδομένων από τη λειτουργία συστήματος αντλίας
θερμότητας για παραγωγή νερού χρήσης. Συζητούνται θέματα όπως η πολυπλοκότητα της
κάθε προσέγγισης αλλά και οι δυνατότητες που παρέχει σε επίπεδο αξιολόγησης της
αποτελεσματικότητας των διατάξεων και βελτιστοποίησης του σχεδιασμού.

2.

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Το σύστημα αναφοράς αποτελεί πειραματική διάταξη ηλιακού θερμικού συστήματος
θέρμανσης νερού, υποβοηθούμενου από αντλία θερμότητας (ψυκτικού μέσου R410A), η
συμπεριφορά του οποίου έχει μελετηθεί εκτενώς [4]. Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας,
η λειτουργία του ηλιακού τμήματος έχει απενεργοποιηθεί. Η αντλία συνδέεται εξωτερικά με το
θερμοδοχείο (όγκου 280 l) μέσω εναλλάκτη ψυκτικού μέσου, γεωμετρίας διπλού σωλήνα
(tube-in-tube). H διάταξη του συστήματος παρουσιάζεται στην εικόνα 1. Τα σενάρια
λειτουργίας προβλέπουν τη φόρτιση της δεξαμενής από την αντλία θερμότητας, από μια
αρχική θερμοκρασία νερού δικτύου μέχρι θερμοκρασία 51oC, όπως αυτή επιτυγχάνεται στο
άνω τμήμα της δεξαμενής (έξοδος θερμού νερού). Στη συνέχεια η αποθηκευμένη ενέργεια
απομαστεύεται και η φόρτιση μπορεί να επαναληφθεί.

Εικόνα 1: Διάγραμμα πειραματικής διάταξης συστήματος αντλίας θερμότητας για θέρμανση
νερού
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Για την επικύρωση του αναλυτικού μοντέλου χρησιμοποιήθηκε σετ 1943 σημείων (χρόνος
δειγματοληψίας 60 sec), που αντιστοιχεί σε εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος Τα από 3
έως 27οC. Για τα μοντέλα γραμμικής συσχέτισης και δικτύων ΑΝΝ το σετ ήταν πιο
περιορισμένο (912 σημεία, εύρος Τα : 12 - 24οC).
Για την διενέργεια των μετρήσεων που απαιτούνται για την πειραματική διερεύνηση,
εγκαταστάθηκε κατάλληλη μετρητική διάταξη. Η διάταξη αποτελείται από θερμοστοιχεία
τύπου Κ για τη μέτρηση των θερμοκρασιών του ψυκτικού μέσου (T1…T6), αισθητήρες
θερμοκρασίας τύπου PT100 (Tci, Tco) & ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο (Fhp) για τη μέτρηση των
εισερχόμενων και εξερχόμενων θερμοροών του θερμαινόμενου νερού από και προς το
δοχείο, ισχυόμετρο για την μέτρηση της ηλεκτρικής κατανάλωσης του συμπιεστή (Pel),
αισθητήρες πίεσης για τη μέτρηση της υψηλής και χαμηλής πίεσης του ψυκτικού κύκλου (ph,
pl) καθώς και κατάλληλα τοποθετημένο αισθητήριο θερμοκρασίας PT100 για τη μέτρηση της
θερμοκρασίας περιβάλλοντος (Ta).

3.

ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

3.1 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΨΥΚΤΙΚΟΥ ΚΥΚΛΟΥ
Όπως σημειώθηκε, το μοντέλο του κύκλου αποτελείται από τα μοντέλα των επιμέρους
υποσυστημάτων που συνιστούν το σύστημα αντλίας θερμότητας αέρα-νερού. Για λόγους
οικονομίας του κειμένου, η ανάλυση διέρχεται των μοντέλων που αναφέρονται στον τύπο
των υποσυστημάτων της πειραματικής διάταξης.
Για το συμπιεστή (περιστρεφόμενου τύπου), τα μεγέθη η τιμή των οποίων πρέπει να
προβλεφθεί είναι η πίεση στην έξοδο του συμπιεστή, η παροχή του ψυκτικού μέσου και η
ηλεκτρική κατανάλωση. Για την πίεση υιοθετήθηκε προσέγγιση σταθερού πολυτροπικού
συντελεστή (CPC) [12]. Για την παροχή μάζας του συμπιεστή επιλέχθηκε προσέγγιση η
οποία συνυπολογίζει τη δυνατότητα του συμπιεστή βάσει των γεωμετρικών και λειτουργικών
χαρακτηριστικών του, σε συνδυασμό με ένα βαθμό (ογκομετρικής) απόδοσης [13-14]. Η
επικυρωμένη σχέση για το βαθμό απόδοσης χρησιμοποιεί ως παράμετρο εισόδου τον λόγο
υψηλής/χαμηλής πίεσης του συμπιεστή. Τέλος για τον ενεργειακό βαθμό απόδοσης, ο
οποίος επιτρέπει τον υπολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης στη βάση της αντίστοιχης
κατανάλωσης σε ιδεατή ισεντροπική συμπίεση [15-16], επιβεβαιώθηκε σχέση η οποία
συσχετίζει το εν λόγω μέγεθος με το λόγο συμπίεσης.
Ο συμπυκνωτής της πειραματικής διάταξης, όπως αναφέρθηκε, είναι γεωμετρίας διπλού
σωλήνα (tube-in-tube). Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, η μοντελοποίηση εναλλακτών
στους οποίους λαμβάνει χώρα διεργασία αλλαγής φάσης παρουσιάζει αρκετές ομοιότητες με
την περίπτωση εναλλακτών όπου λαμβάνει χώρα μονοφασική ροή. Η βασική διαφορά
έγκειται στην υιοθέτηση σχέσεων που να περιγράφουν τη μετάδοση θερμότητας για το
διφασικό ρευστό (π.χ. ψυκτικό μέσο). Για το λόγο αυτό, οι συσκευές αυτές αντιμετωπίζονται
μέσω του διαμερισμού τους σε στοιχειώδη τμήματα, ώστε να είναι δυνατός ο προσδιορισμός
της θέσης πέραν της οποίας το ρευστό γίνεται διφασικό. Στη συγκεκριμένη εφαρμογή
υιοθετήθηκε μέθοδος -NTU [17-18]. Σύμφωνα με τα πειραματικά δεδομένα, σταθερή τιμή
UA = 200 W/K επιτυγχάνει αρκετά ικανοποιητική σύγκλιση των πειραματικών και
υπολογιζόμενων από το μοντέλο τιμών, τόσο για τη μεταδιδόμενη ενέργεια όσο και για τη
θερμοκρασία στην έξοδο του συμπυκνωτή.
Για τον εξατμιστή, υιοθετείται προσέγγιση αντίστοιχη του συμπυκνωτή. Τιμή UA=450 W/K
περιγράφει ικανοποιητικά τα πειραματικά δεδομένα. Για τη θερμοστατική βαλβίδα εκτόνωσης
του κυκλώματος, υιοθετείται ισενθαλπική προσέγγιση [11, 19]. Η χαρακτηριστική
θερμοκρασιακή διαφορά λειτουργίας της βαλβίδας [20] προσδιορίστηκε πειραματικά στους
1.8 Κ.
Ένα σημαντικό θέμα στη μοντελοποίηση του ψυκτικού κύκλου αποτελεί η γνώση της μάζας
του ψυκτικού μέσου το οποίο συμμετέχει ενεργά στον κύκλο. Αυτή η ποσότητα, αν είναι
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γνωστή, μπορεί να συγκριθεί με την ποσότητα που προκύπτει από την εφαρμογή του
μοντέλου, παρέχοντας με τον τρόπο αυτό μια επιπλέον εξίσωση η οποία και είναι
απαραίτητη για να θεωρηθεί ορισμένο το σύστημα των εξισώσεων του μοντέλου [19].

3.2 ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
Κατά τη λειτουργία του ψυκτικού κύκλου, θερμότητα αντλείται από μία πηγή χαμηλής
θερμοκρασίας προς μία καταβόθρα υψηλής θερμοκρασίας. Συνεπώς, ένα εμπειρικό μοντέλο
θα μπορούσε να συσχετίσει το COP ή τη μεταφερόμενη θερμική ισχύ με την εν λόγω
διαφορά θερμοκρασίας [3, 21]. Στην περίπτωση διάταξης AWHP, η “ψυχρή” πηγή είναι ο
αέρας περιβάλλοντος, και η “θερμή” καταβόθρα το νερό του θερμοδοχείου. Στη βιβλιογραφία
αναφέρεται και η επίδραση ενός επιπρόσθετου παράγοντα, που είναι η υγρασία του
περιβάλλοντος [2], επιδιώκοντας το συνυπολογισμό στο μοντέλο του φαινομένου της
συμπύκνωσης υγρού ατμοσφαιρικού αέρα στον εξατμιστή.
Παράλληλα με τη σχέση θερμοκρασιακής διαφοράς, εξετάζεται και η καταλληλότητα μιας
σχέσης η οποία θα συσχετίζει απευθείας το COP με το θερμοκρασιακό επίπεδο του
συμπυκνωτή (Tci) και εξατμιστή (Ta).
Η διερεύνηση της καταλληλότητας των σχέσεων πραγματοποιήθηκε στη βάση των
μετρήσεων που αξιοποιήθηκαν και για την επικύρωση των παραμέτρων του ANN (σύνολο
σημείων 912). Ειδικότερα, επιβεβαιώθηκαν οι ακόλουθες σχέσεις:

COP  4.22  0.072(Ta  Tci )

(1)

COP  5.045  0.033Ta  0.079Tci

(2)

Όσον αφορά στην επίδραση των φαινομένων συμπύκνωσης, διερεύνηση που
πραγματοποιήθηκε για την ίδια διάταξη σε προηγούμενη εργασία [4], δεν έδειξε βελτίωση
μέσω της εισαγωγής του παράγοντα της υγρασίας του ατμοσφαιρικού αέρα.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αν και θα μπορούσε να εφαρμοσθεί μια σχέση αντίστοιχη των
(1), (2) και για εσωτερικά μεγέθη του συστήματος, κάτι τέτοιο δεν προτιμήθηκε στα πλαίσια
της παρούσας εργασίας. Ο λόγος σχετίζεται με τα γεγονός ότι μια τέτοια σχέση, αν και
ενδεχόμενα είναι αποδοτική, στερείται φυσικής σημασίας.

3.3 ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΥΡΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
Ένα τεχνητό νευρωνικό δίκτυο αποτελείται από μία διασυνδεδεμένη συλλογή απλών
μονάδων υπολογισμού, οι οποίες συνήθως αποκαλούνται ως τεχνητοί νευρώνες. Κάθε
νευρώνας παραλαμβάνει πληροφορία από τους άλλους νευρώνες, η οποία
πολλαπλασιάζεται με κάποιο συντελεστή βαρύτητας. Ο συντελεστής αυτός καθορίζει το
βαθμό σημαντικότητας που πρέπει να προσδώσει ο νευρώνας στην πληροφορία αυτή. Κατά
τη διαδικασία εκμάθησης, προσδιορισμού δηλαδή των συντελεστών βαρύτητας, από το
σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων με γνωστές τιμές εισόδων – εξόδων (π.χ πειραματικά
δεδομένα) χρησιμοποιείται ένα υποσύνολο ως σετ δεδομένων εκπαίδευσης. Το
εκπαιδευμένο πλέον ΑΝΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την πρόβλεψη τιμών των
παραμέτρων εξόδου για τιμές των παραμέτρων εισόδου που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο
σετ εκπαίδευσης [7].
Το πλεονέκτημα ενός ΑΝΝ δικτύου, σε σχέση με την συμβατική προσαρμογή ελαχίστων
τετραγώνων, έγκειται στη δυνατότητα του δικτύου να είναι αποτελεσματικό ακόμη και για
έντονα ανισότροπα σχήματα εισόδου-εξόδου, δηλαδή για σχέσεις μεταξύ των παραμέτρων
εισόδου και εξόδου οι οποίες μπορούν να μεταβάλλονται ανάλογα με την περιοχή
λειτουργίας.
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Για το σύστημα της συγκεκριμένης εργασίας, επιλέχθηκαν ως παράμετροι εισόδου η
θερμοκρασία περιβάλλοντος, Ta, και η θερμοκρασία του νερού στην είσοδο του συμπυκνωτή,
Tci, οι οποίες μπορούν να θεωρηθούν χαρακτηριστικές για τη λειτουργία του συστήματος,
σύμφωνα και με τη συζήτηση που προηγήθηκε στην προηγούμενη παράγραφο (3.2). Για
δεδομένες τιμές τους, καθορίζεται μία συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας του συστήματος,
και κατά συνέπεια μπορούν να προσδιοριστούν οι τιμές των διαφόρων παραμέτρων
λειτουργίας. Αυτές οι παράμετροι μπορούν να είναι η ωφέλιμη θερμική ενέργεια που
παρέχεται στο χρήστη, Q, ο συντελεστής συμπεριφοράς, COP, ή παράμετροι που
περιγράφουν διάφορα σημεία της διεργασίας (υψηλή στάθμη πίεσης, ph, χαμηλή στάθμη
πίεσης, pl, καταναλισκόμενη ηλεκτρική ενέργεια, Ε, θερμοκρασία εξόδου του νερού από το
συμπυκνωτή, Tco) (εικόνα 2).

Q
…

Ta

COP

…

E

…

Tci

Ph

…

Pl

…

Tco
Εικόνα 2: Σχηματικό διάγραμμα παραμέτρων εισόδου-εξόδου προσομοιούμενου
συστήματος AWHP
Σε κάθε περίπτωση, σημειώνεται ότι από το σύνολο των 912 διαθέσιμων test patterns (όσων
δηλαδή και των σημείων μέτρησης), τα μισά επιλέχθηκαν τυχαία για την εκπαίδευση του
ANN ενώ ένα ποσοστό 5% του συνόλου επιλέχθηκε για την αξιολόγηση της αποδοτικότητας
της διαδικασίας εκπαίδευσης. Τα υπόλοιπα δεδομένα (test data, 45% του συνόλου),
χρησιμοποιήθηκαν για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του τελικού δικτύου.

4.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

4.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την αξιολόγηση της ποιότητας των αποτελεσμάτων και σύγκριση της
αποτελεσματικότητας των μοντέλων χρησιμοποιήθηκε η ρίζα του μέσου τετραγωνικού
σφάλματος (Root Mean Square error, RMS):

RMS 

1 p
2
 o j  s j 
p j 1

(3)

Όπου oi είναι η παρατηρούμενη τιμή της επιλεγόμενης παραμέτρου εξόδου (στόχος) και si η
προσομοιούμενη τιμή της, για το σύνολο των διαθέσιμων δεδομένων j=1,…,p.

4.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
Όπως έχει αναφερθεί, το αναλυτικό μοντέλο μπορεί να προβλέψει τη συμπεριφορά
διαφόρων παραμέτρων του συστήματος, στην είσοδο και έξοδο των διαφόρων
υποσυστημάτων. Για λόγους οικονομίας του κειμένου και συγκρισιμότητας με τα
αποτελέσματα των άλλων δύο προσεγγίσεων, επιλέχθηκε να παρουσιαστεί το COP και η
πίεση στην έξοδο του συμπιεστή (εικόνα 3).

Σύστημα: COP

υπολογιζόμενη τιμή (MPa)

υπολογιζόμενη τιμή (W)
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50.0
45.0
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15.0

20.0
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35.0

μετρούμενη τιμή (W)

40.0

45.0

50.0

μετρούμενη τιμή (MPa)

Εικόνα 3: Προβλεπόμενες από το αναλυτικό μοντέλο και μετρούμενες τιμές για (α) το
συντελεστή συμπεριφοράς και (β) την πίεση στην έξοδο του συμπιεστή

4.3 ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ

Σύστημα: COP

υπολογιζόμενη τιμή (‐)

υπολογιζόμενη τιμή (‐)

Στα ακόλουθα διαγράμματα (εικόνα 4) παρουσιάζονται οι προβλεπόμενες τιμές του COP
τόσο σύμφωνα με τη σχέση θερμοκρασιακής διαφοράς, όσο και των επιμέρους
θερμοκρασιών, και οι αντίστοιχες μετρούμενες τιμές.
7
6
5
4
3

Σύστημα: COP
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1
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μετρούμενη τιμή (‐)

0

1

2

3

4

5

6

7

μετρούμενη τιμή (‐)

Εικόνα 4: Προβλεπόμενες από το μοντέλο γραμμικής συσχέτισης (α) θερμοκρασιακής
διαφοράς (β) επιμέρους θερμοκρασιών, και πειραματικά προσδιοριζόμενες τιμές για το
συντελεστή συμπεριφοράς

4.4 ΝΕΥΡΩΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ
Στις εικόνες 5 & 6 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα για το συντελεστή συμπεριφοράς του
συστήματος και την πίεση στην έξοδο του συμπιεστή, σύμφωνα με την πρόβλεψη του
νευρωνικού δικτύου.
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5

4.5

4

COP [-],sim

RMS=0.05
3.5

3

2.5

2

1.5
1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

COP [-], exp

Εικόνα 5: Πρόβλεψη τιμών COP από το νευρωνικό δίκτυο σε σχέση με τις τιμές των
παραμέτρων εισόδου (αριστερά) και προβλεπόμενες vs πειραματικές τιμές (δεξιά)

Εικόνα 6: Πρόβλεψη τιμών υψηλής πίεσης ph από το νευρωνικό δίκτυο σε σχέση με τις τιμές
των παραμέτρων εισόδου (αριστερά) και προβλεπόμενες vs πειραματικές τιμές (δεξιά)

4.5 ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΟΝΤΕΛΩΝ
Στον πίνακα 1, παρουσιάζονται οι τιμές του δείκτη RMS για τις τιμές των προβλεπόμενων
παραμέτρων από τα διαφορετικά μοντέλα που εξετάζονται. Σημειώνεται ότι για το ANN δίκτυο
παρουσιάζονται οι σχετικές τιμές τόσο για το σύνολο των δεδομένων όσο και για το υποσύνολο
των δεδομένων στη βάση των οποίων έγινε η εκπαίδευση του δικτύου (test data). Σύμφωνα με
τον πίνακα 1, μπορεί να διατυπωθεί ότι και οι τρεις προσεγγίσεις παρουσιάζουν αρκετά
ικανοποιητική απόδοση.
Πίνακας 1: Μέσο τετραγωνικό σφάλμα για το σύνολο των δεδομένων, καθώς και
για τα test data
Output
variable

Αναλυτικό
μοντέλο

Γραμμική συσχέτιση

ΑΝΝ

Σύνολο
Σχέση
Σχέση
Test
δεδομένων data
θερμοκρασιακής
απόλυτων
διαφοράς
θερμοκρασιών

COP (-)

0.1

0.17

0.065

0.05

0.11

Ph (ΜPa)

1.05

-

-

0.22

0.29
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Όσον αφορά στο COP, το ANN παρουσιάζει την καλύτερη απόδοση από όλες τις προσεγγίσεις,
εφόσον ο υπολογισμός συμπεριλαμβάνει το σύνολο των δεδομένων. Για τα test data, τα οποία
δεν τα έχει “δει” καθόλου το δίκτυο, η τιμή του RMS αυξάνεται, παραμένει όμως αρκετά χαμηλή.
Αντίστοιχος υπολογισμός για τις προσεγγίσεις του αναλυτικού μοντέλου και της γραμμικής
συσχέτισης, εφαρμογής τους δηλαδή σε σετ τιμών το οποίο δεν είχε συμπεριληφθεί στην
επικύρωση, έδειξε ελαφρά αυξημένες τιμές σε σχέση με τις παρουσιαζόμενες στον πίνακα 1.
Για την τιμή της πίεσης στην έξοδο του συμπιεστή, το δίκτυο ΑΝΝ παρουσιάζει σαφώς
καλύτερη συμπεριφορά, σημειώνοντας ότι το σφάλμα του αναλυτικού μοντέλου είναι επίσης
χαμηλό (της τάξης του 3%). Όπως συζητήθηκε και στην ανάλυση των μοντέλων (ενότητα 3),
το μοντέλο γραμμικής συσχέτισης δεν εφαρμόστηκε για την πρόβλεψη τιμής εσωτερικής
παραμέτρου της διεργασίας.

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στην παρούσα εργασία εξετάζεται η αποτελεσματικότητα τριών διαφορετικών προσεγγίσεων
(αναλυτικό μοντέλο, γραμμική συσχέτιση, νευρωνικό δίκτυο) για τη μοντελοποίηση
συστήματος αντλίας θερμότητας θέρμανσης νερού χρήσης. Η επιβεβαίωση των μοντέλων
γίνεται στη βάση πειραματικής διάταξης.
Τα αποτελέσματα επιβεβαιώνουν την ικανότητα των μοντέλων να προβλέψουν με αρκετά
ικανοποιητική ακρίβεια τη συμπεριφορά του συστήματος. Ειδικότερα, όσον αφορά στο
συντελεστή συμπεριφοράς, ο οποίος χαρακτηρίζει την απόδοση του συστήματος συνολικά,
και οι τρεις προσεγγίσεις εμφανίζουν πολύ καλή και συγκρίσιμη συμπεριφορά. Το νευρωνικό
δίκτυο παρουσιάζει το μικρότερο σφάλμα. Για το μέγεθος της πίεσης στην έξοδο του
συμπιεστή, η συμπεριφορά του νευρωνικού δικτύου είναι επίσης πολύ καλή (σφάλμα της
τάξης του 1%), ενώ το αναλυτικό μοντέλο υπολείπεται σχετικά, παρουσιάζοντας σφάλμα της
τάξης του 3%. Το μοντέλο γραμμικής συσχέτισης δεν εφαρμόζεται για μεγέθη που
θεωρούνται εσωτερικά στο σύστημα.
Με βάση τα παραπάνω, μπορεί να διατυπωθεί ότι η επιλογή του μοντέλου έχει περισσότερο
σχέση με τη σκοπιμότητα και τα χαρακτηριστικά της ανάλυσης και λιγότερο με την ακρίβεια
αυτού. Η γραμμική συμπεριφορά του συστήματος, τουλάχιστον στην περιοχή λειτουργίας
που μελετήθηκε, αναδεικνύει τη γραμμική συσχέτιση ως πλέον κατάλληλη για την
αξιολόγηση της αποδοτικότητας του συνολικού συστήματος. Τα νευρωνικά δίκτυα παρείχαν
ελαφρώς βελτιωμένα αποτελέσματα, είναι όμως αρκετά πολύπλοκα, εγείροντας ταυτόχρονα
σημαντικές απαιτήσεις σε επίπεδο υπολογιστικού κόστους.
Η αναλυτική προσέγγιση, υπολείπεται ελαφρά σε ακρίβεια των προσεγγίσεων “μαύρου”
κουτιού, παρέχει όμως τη δυνατότητα παραμετρικής διερεύνησης του συστήματος ή μελέτης
του σε περίπτωση μεταβολής των χαρακτηριστικών κάποιου υποσυστήματος. Η προσέγγιση
στη βάσει σχέσεων που βασίζονται στη φυσική των διεργασιών, επιτρέπει τη μελέτη του
ψυκτικού κύκλου και την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων για τη συμπεριφορά των
επιμέρους υποσυστημάτων και την αποδοτικότητα των διεργασιών.
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Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δυνατότητα προσαρμογής του ενεργειακού προφίλ
συμβατικών κτηρίων του εργασιακού τομέα σε κτήρια ισοσκελισμένου ενεργειακού ισοζυγίου.
Το μοντέλο του ισοσκελισμένου ενεργειακού ισοζυγίου στοχεύει όχι μόνο στην παραγωγή της
ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται κατά τη διάρκεια ενός έτους αξιοποιώντας
τεχνολογίες ΑΠΕ, αλλά ταυτόχρονα επιδιώκει τη βέλτιστη εξισορρόπηση μεταξύ της
παραγωγής και της κατανάλωσης σε μικρότερα διαστήματα χρόνου (μήνα, ημέρα ή ακόμα
και πραγματικού χρόνου), αξιοποιώντας ενεργητικές τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας,
συστήματα αποθήκευσης ενέργειας και μοντέλα πρόβλεψης τόσο της ηλεκτροπαραγωγής
όσο και των ηλεκτρικών καταναλώσεων. Τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται προέκυψαν
από τη συμμετοχή του τμήματος Φ/Β Συστημάτων και ∆ιεσπαρμένης Παραγωγής του ΚΑΠΕ
στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Smart Build “Implementing Smart Information and
Communication Technology concepts for energy efficiency in public buildings”.
Λέξεις κλειδιά: κτήρια ισοσκελισμένου ενεργειακού ισοζυγίου, ενεργητικές τεχνολογίες
εξοικονόμησης ενέργειας, μοντέλα πρόβλεψης κατανάλωσης, ΑΠΕ, συστήματα
αποθήκευσης ενέργειας
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Κάθε κτήριο τόσο στην κατασκευή του όσο στον κύκλο της λειτουργικής του ζωής αλλά και
στην κατεδάφιση του είναι συνυφασμένο με την κατανάλωση ενέργειας. Εάν σε αυτά τα ποσά
προστεθεί και η ενέργεια που απαιτείται για την κατασκευή και μεταφορά των δομικών
υλικών, έχουμε μια πλήρη εικόνα των ενεργειακών απαιτήσεων ενός κτηρίου. Σύμφωνα με
εργασίες που καταγράφουν την ενέργεια που δαπανάται στην περίοδο χρήσης ενός κτηρίου
(άμεση κατανάλωση), τη φάση κατασκευής αλλά και της κατεδάφισης (έμμεση κατανάλωση),
αποδεικνύεται πως η έμμεση καταναλισκόμενη ενέργεια είναι εξαιρετικά μικρή συγκριτικά με
την ενέργεια που δαπανάται στο λειτουργικό κύκλο των κτηρίων [1]. Σύμφωνα με τα
στατιστικά δεδομένα της Eurostat για το 2012, η ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας
του κτηριακού τομέα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ-28) ήταν 437,9 Mtoe, ποσό σχεδόν ίσο με
το 40% της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας (1104,5 Mtoe), εκ των οποίων το 66%
καταναλώθηκε στον οικιακό τομέα (289,2 Mtoe) ενώ η συμμετοχή του υπόλοιπου κτηριακού
τομέα ανήλθε στα 148,7 Mtoe. Αντίστοιχα, σε εθνικό επίπεδο η ακαθάριστη τελική
κατανάλωση ενέργειας ήταν 17,13 Mtoe από τα οποία τα 5,04 Mtoe καταναλώθηκαν σε
οικιακές εφαρμογές και 2,23 Mtoe στον υπόλοιπο κτηριακό τομέα [2].
Η ενεργειακή κατανάλωση ενός κτηρίου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες με κυριότερους
από αυτούς το είδος χρήσης του κτηρίου (π.χ. οικιακό ή μη-οικιακό), το ωρολόγιο
πρόγραμμα χρήσης (ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούνται ΑΠΕ), τις κλιματολογικές συνθήκες της
περιοχής στην οποία οικοδομήθηκε, τον συντελεστή θερµοπερατότητας των οικοδομικών
υλικών, την αρχιτεκτονική που εφαρμόστηκε (βιοκλιματική/παθητική ή κλασική), το έτος
κατασκευής του, το είδος και την απόδοση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης και τη
συμπεριφορά των χρηστών των κτηρίου (επιλογή της εσωτερικής θερμοκρασίας, εφαρμογή
των αρχών εξοικονόμησης ενέργειας, κ.λ.π) [3-7]. Επιπροσθέτως, σε αντίθεση με τα οικιακά
κτήρια, ο υπόλοιπος κτηριακός τομέας παρουσιάζει ιδιαίτερα ετερογενή χαρακτηριστικά
ενεργειακής κατανάλωσης με κύριο διαφοροποιό κριτήριο τον τρόπο χρήσης [8].
Παραδείγματος χάριν οι επιθυμητές συνθήκες αερισμού, θέρμανσης και φωτισμού σε μια
αποθήκη εμπορευμάτων είναι εντελώς διαφορετικές με αυτές ενός γραφείου, ενός
νοσοκομείου, ή ενός αθλητικού κέντρου. Συνεπώς, ενώ στον οικιακό τομέα οι τεχνικές
βελτιστοποίησης της ενεργειακής αποδοτικότητας ακολουθούν λίγο πολύ συγκεκριμένη
στρατηγική, στον υπόλοιπο κτηριακό τομέα απαιτείται ενδελεχής ανάλυση των ενεργειακών
και των χρηστικών αναγκών του κτηρίου.
Αρκετές επιστημονικές ομάδες μελέτησαν τις ενεργοβόρες πτυχές της λειτουργικής
συμπεριφοράς των κτηρίων και πρότειναν εφαρμοσμένες λύσεις για τη βελτιστοποίηση της
ενεργειακής τους αποδοτικότητας, αξιοποιώντας τεχνικές όπως ο παθητικός ηλιακός
σχεδιασμός, ο φυσικός δροσισμός και αερισμός του κτηρίου, η θέρμανση του κτηρίου μέσω
γεωθερμίας ή/και ηλιακής θερμότητας [1, 3, 6,]. Οι προαναφερθείσες λύσεις σε συνδυασμό
με τη χρησιμοποίηση οικοδομικών υλικών με χαμηλό δείκτη θερµοπερατότητας και
τεχνολογίες ΑΠΕ, οδήγησαν αρχικά στα κτήρια χαμηλής κατανάλωσης και στη συνέχεια στα
κτήρια Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης (ΜΕΚ). Ένα κτήριο ΜΕΚ παράγει την ενέργεια
που καταναλώνει κατά τη διάρκεια ενός έτους αξιοποιώντας ΑΠΕ. Ταυτόχρονα όμως
εξακολουθεί να είναι συνδεδεμένο στο ηλεκτρικό δίκτυο. ∆ηλαδή το κτήριο παρέχει ή
απορροφά ενέργεια στο/(από το) δίκτυο προσπαθώντας να εξυπηρετήσει το εκάστοτε
ενεργειακό ισοζύγιο όπως αυτό ορίζεται από την εξίσωση της ηλεκτροπαραγωγής και των
καταναλώσεων [7, 9-11]. Στη περίπτωση που ο υπολογισμός της ενεργειακής αυτονομίας
γίνεται σε ετήσια βάση ή το κτήριο δεν διαθέτει μέσα ενεργειακής αποθήκευσης, καθίσταται
εύλογο πως η ενεργειακή αυτάρκεια προκύπτει σε λογιστική βάση και όχι σε πραγματικό
χρόνο. Επίσης, παρότι το κτήριο περιορίζει την ενεργειακή του εξάρτηση από το ηλεκτρικό
δίκτυο αλλά και τη λειτουργική επιβάρυνση του δικτύου (μέσω του περιορισμού της
μεταφερόμενης ηλεκτρικής ενέργειας άρα και των ηλεκτρικών απωλειών), από την άλλη
πλευρά δύναται να επηρεάσει αρνητικά την ποιότητα της τάσης και της ηλεκτρικής ισχύος
στις γραμμές Χ.Τ. δημιουργώντας επαναλαμβανόμενες αλληλουχίες αιχμών φορτίου και
επιστροφών ενέργειας από το κτήριο προς το ηλεκτρικό δίκτυο .
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ΗΣ ∆Ε∆ΟΜ
ΜΕΝΩΝ
Το κτήρ
ριο στο οπο
οίο στεγάζεεται το τμήμ
μα Φ/Β Συσ
στημάτων και
κ ∆ιεσπαρ
ρμένης Παρ
ραγωγής
του ΚΑΠ
ΠΕ καταλαμ
μβάνει συνο
ολική επιφά
άνεια 300m2 και ο όγκο
ος του ανέρ
ρχεται στα 1290m3.
Η διαρ
ρρύθμιση του
τ
κτηρίο
ου επιτρέπ
πει το σχ
χηματισμό πέντε πλήήρως ηλεκ
κτρονικά
εξοπλισ
σμένων γρα
αφείων στα
α οποία μπ
πορούν να εργαστούν οκτώ (8) άτομα. Επ
πίσης, το
κτήριο διαθέτει τρ
ρεις αίθουσ
σες εργαστη
ηρίων οι οποίες
ο
είναι εξοπλισμέένες με κα
ατάλληλο
ερευνηττικό εξοπλισ
σμό για τη διεξαγωγή
ή μετρήσεω
ων σε Φ/Β πλαίσια,
π
σεε συσσωρεευτές και
ηλεκτρο
ονικούς μεττατροπείς. Μολονότι η εγκατεστη
ημένη ισχύς του κτηρ
ρίου ανέρχεεται στα
130kW, η πραγμα
ατικά καταν
ναλισκόμεννη ισχύς δύ
ύσκολα ξεπ
περνά τα 330kW εξαιττίας του
υψηλού
ύ συντελεσττή ετεροχρο
ονισμού μετταξύ των διαφόρων ηλ
λεκτρικών κκαταναλώσ
σεων του
κτηρίου. Παρατηρώ
ώντας την εικόνα
ε
1, σττην οποία παρουσιάζετ
π
ται το μονογγραμμικό ηλεκτρικό
σχέδιο του κτηρίο
ισχύος στο
ου, τεκμαίρεται πως η παροχέτεευση της ηλεκτρικής
η
ο κτήριο
πραγμα
ατοποιείται μέσω
μ
τριών
ν ξεχωριστώ
ών γραμμών
ν Χ.Τ.

Εικόνα 1: Μονογρα
αμμική απεικ
κόνιση του σ
συστήματος παροχής ηλ
λεκτρικής εννέργειας του κτηρίου
Φ/Β Συ
υστημάτων κκαι ∆ιεσπαρ
ρμένης Παρα
αγωγής

Η πρώττη τριφασικκή γραμμή μέσω του πίνακα δια
ανομής “Ins
struments D
D.B” εξυπη
ηρετεί τα
ηλεκτρικκά φορτία των
τ
εργασττηρίων, μέρ
ρος των ηλεεκτρικών αν
ναγκών τωνν γραφείων (κυρίως
φωτισμό
ός και μερικκά ηλεκτρικά φορτία) κκαι τις υπόλ
λοιπες παροχές του κτ
κτηρίου (εξο
οπλισμός
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κουζίνας, γενικός φωτισμός,
φ
κ.λπ.).
κ
Ο δεεύτερος μον
νοφασικός πίνακα διαννομής “U.P
P.S. D.B”
τροφοδο
οτεί επιλεγμένα ηλεκττρικά φορτία
α σε ολόκλ
ληρο το κτή
ήριο (κυρίω
ως υπολογιστές και
φωτισμό
ό ασφαλεία
ας), ενώ ο τρ
ρίτος πίνακκα διανομήςς “HVAC D.B” εξυπηρεετεί αποκλειιστικά το
ηλεκτρικκό σύστημα
α θέρμανσ
σης/ψύξης ((HVAC) το
ου κτηρίου ονομαστικήής ισχύος 15.5kW
(54kW θ
θερμική και 46.7kW ψυ
υκτική ισχύςς). Το HVAC
C σύστημα εμπεριέχει δύο συμπιεεστές, εκ
των οπο
οίων ο δεύττερος ενεργ
γοποιείται ό
όταν οι ανάγ
γκες του κτηρίου ξεπερ
ρνούν το ήμισυ της
συνολικκής θερμική ή ψυκτικής
ς του ικανόττητας.
σχύος 21,8
Επίσης,, στο κτήριιο είναι εγκ
κατεστημένο
ο ένα Φ/Β σύστημα συνολικής
σ
ισ
8kWp το
υστήματα των i) 10,35kWp
οποίο απαρτίζετα
αι από τρία υποσυ
1
(κλίσης 30
3 ο και
προσαννατολισμού 22,5οΝ∆), ii) 6,72kW
Wp (κλίσης 45ο και προσανατολ
π
λισμού 0οΝ)) και iii)
4,73kW
Wp (κλίσης 90ο και πρ
ροσανατολιισμού 22,5οΝ∆). Η επ
πιλογή τωνν κλίσεων και των
προσαννατολισμώνν των υποσυ
υστημάτων δεν έγινε με
μ κριτήριο την ετήσια μεγιστοποίηση της
παραγω
ωγής, αλλά αντιθέτως με γνώμοννα το σκιασ
σμό του κτηρίου και τηη διατήρηση
η όσο το
δυνατόνν ισορροπ
πημένης πα
αραγωγής σε μεγαλύ
ύτερο διάσ
στημα του έτους. Η ετήσια
ενεργεια
ακή συνεισφ
φορά του Φ/Β
Φ συστήμ
ματος ανέρχ
χεται στις 27MWh
2
και ο σχετικός
ς δείκτης
παραγω
ωγής κυμαίννεται στις 1240kW
1
Wp. Η παρ
ραγόμενη εν
νέργεια δενν ιδιοκατανα
αλώνεται
el/kW
αλλά πα
αρέχεται εξ ολοκλήρου
υ στο ηλεκτ ρικό δίκτυο
ο μέσω ξεχω
ωριστού Μ/Σ
Σ 20kV/400
0V όπως
χαρακτη
ηριστικά φα
αίνεται το σχ
χήμα 1 (καθ
θεστώς Feed in Tariff).
Λαμβάννοντας υπόψη πως το
ο ευρωπαϊκό
B
στοχεεύει στη χρήση ICT
ό πρόγραμμα Smart Build
συστημάτων για την
τ
επίτευξξη ενεργεια
ακής εξοικο
ονόμησης σε
σ κτήρια, δεν αναζητήθηκαν
παθητικκές μέθοδο
οι εξοικονόμ
μησης ενέρ
ργειας και αναβάθμισ
σης του κτηηριακού κεελύφους.
Αντιθέτω
ως, χρησιμο
οποιήθηκαν
ν συστήματτα συλλογής καταγραφ
φής, ανάλυσ
σης και μεττάδοσης,
πληροφ
φοριών για
α την λεπ
πτομερή μεελέτη των
ν χρονοσειρών τόσοο των ηλεεκτρικών
καταναλλώσεων όσ
σο και της ηλεκτροπα
αραγωγής του Φ/Β συστήματος
σ
ς, των εσω
ωτερικών
συνθηκώ
ών (θερμοκκρασία, υγρασία, φωτε ινότητα, επ
πίπεδα συγκ
κέντρωσης C
CO2, παρου
υσία) και
ικών συνθη
των εξω
ωτερικών περιβαλλοντ
π
ηκών του κτηρίου
κ
(θερ
ρμοκρασία, υγρασία, ταχύτητα
τ
διεύθυννση ανέμου
υ, ηλιακή ακτινοβολία
α
α και βροχ
χόπτωση). Η συλλογγή των δεδ
δομένων
διήρκησ
σε όλο το 2013
2
(έτος βάσης), ενώ
ώ τα ευρήμ
ματα που προέκυψαν
π
χρησιμοπο
οιήθηκαν
για να εεπιλεγούν οι
ο τεχνικές βελτιστοπο ίησης της ενεργειακής
ε
ς αποδοτικόότητας του κτηρίου,
για τη μ
μαθηματική μοντελοπο
οίηση της η
ηλεκτρικής ζήτησης
ζ
κα
αι της ενεργγειακής παρ
ραγωγής
των Φ/Β
Β και τον πρ
ρογραμματισμό των ευ
υφυών ελεγκ
κτών εξοικο
ονόμησης εννέργειας.

Εικκόνα 2: Απο
οτύπωση τω
ων μετρητώνν ηλεκτρικής ισχύος/ενέρ
ργειας και τω
ων αισθητήρ
ρων
παρα
ακολούθησης των εσωτεερικών και εεξωτερικών περιβαλλοντ
π
τικών συνθηηκών του κτη
ηρίου.

Για να διερευνηθεεί η δυνατό
ότητα ολική
ής η μερικ
κής ενεργεια
ακής ισορρ
ροπίας μετα
αξύ των
ηλεκτρικκών φορτίω
ων και της ενεργειακή
ής παραγω
ωγής του Φ/Β
Φ συστήμ
ματος, αλλά
ά και να
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εξεταστεί τόσο η επαναληψιμότητα ή ο στοχαστικός χαρακτήρας ορισμένων κρίσιμων
ενεργειακών ανισορροπιών όσο και η δυνατότητα περιορισμού των αιχμών στις ενεργειακές
ανταλλαγές του κτηρίου, χρησιμοποιήθηκε πλήθος αναλυτών ισχύος και ενέργειας στα
σημεία ηλεκτρικής τροφοδότησης του κτηρίου όσο και σε ορισμένα φορτία που
παρουσιάζουν ιδιαίτερα διακοπτικά χαρακτηριστικά. Παρότι η δομή του ηλεκτρικού
συστήματος δεν επιτρέπει την ιδιοκατανάλωση των παραγόμενων ποσών ενέργειας, στην
ανάλυση των αποτελεσμάτων εξετάστηκε το ενδεχόμενο υπαγωγής του Φ/Β συστήματος σε
καθεστώς Net Metering (η αλλαγή επισημαίνεται στο σχήμα 1 με τις διακεκομμένες γραμμές)
προκειμένου να αξιολογηθεί η δυνατότητα προσαρμογής του κτηρίου στο μοντέλο των
κτηρίων ΙΕΙ. Στην εικόνα 2 αποτυπώνονται οι μετρητές ισχύος/ενέργειας που
χρησιμοποιήθηκαν, οι αισθητήρες που χρησιμοποιήθηκαν για την καταγραφή των
εσωτερικών και εξωτερικών περιβαλλοντικών συνθηκών του κτηρίου σε χώρους που
επιλέχτηκαν ως θέσεις αναφοράς. καθώς και το σύστημα παρακολούθησης των βασικών
λειτουργικών χαρακτηριστικών του HVAC συστήματος. Η πρόσβαση στις μετρούμενες τιμές
γίνεται αξιοποιώντας τις υπηρεσίες του διαδικτύου ενώ η αποθήκευση και επεξεργασία
αυτών γίνεται μέσω ψηφιακής πλατφόρμας ασύγχρονης μετάδοσης της εταιρείας FAR
Systems [12].

3. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ
ΜΕΘΟ∆ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ
Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται ορισμένα από τα κύρια συμπεράσματα που
προέκυψαν ύστερα από την ενδελεχή ανάλυση των χρονοσειρών των ηλεκτρικών
καταναλώσεων και της ηλεκτροπαραγωγής του Φ/Β συστήματος για το έτος αναφοράς,
καθώς και τα αποτελέσματα από τους πρώτους οκτώ μήνες του 2014 στους οποίους
εφαρμόστηκαν οι τεχνικές βελτιστοποίησης της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτηρίου. Η
ανάλυση των ενεργειακών αποτελεσμάτων έγινε με τη συνεργασία ειδικού τμήματος της
EURAC που ειδικεύεται στα κτήρια ΜΕΚ, τις τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και τη
μοντελοποίηση των κτηριακών φορτίων [13].
Η συνολική ηλεκτρική κατανάλωση για το έτος 2013 ήταν 18,18MWh, εκ των οποίων σχεδόν
το 40% δαπανήθηκε για την εξυπηρέτηση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης (HVAC), το 9%
στα φορτία που εξυπηρετούνται από το σύστημα αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (U.P.S.),
και το υπόλοιπο 51% στα υπόλοιπα ηλεκτρικά φορτία του κτηρίου και στο φωτισμό
(Appliances). Σύμφωνα με τις εργασίες [1, 14, 15] σχεδόν το 50% της ενέργειας στα γραφεία
δαπανάται σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό υψηλής ενεργειακής απόδοσης (υπολογιστές, οθόνες,
εκτυπωτές) ενώ το υπόλοιπο 50% καλύπτει κυρίως ανάγκες φωτισμού (δεν υπολογίζεται η
κατανάλωση των HVAC συστημάτων). Υποθέτοντας λοιπόν πως το σύστημα U.P.S.
εξυπηρετεί σχεδόν αποκλειστικά υπολογιστικά συστήματα, τεκμαίρεται πως ισόποσο σχεδόν
ποσό ενέργειας δαπανάται για το σύνολο του φωτισμού του κτηρίου. Συμπερασματικά
λοιπόν η ενέργεια που καταναλώνεται στις εργαστηριακές/πειραματικές εφαρμογές
αντιστοιχεί στο 42% της συνολικής καταναλισκόμενης ενέργειας. Τέλος, βάση των δεικτών
πυκνότητας ενέργειας ανά μονάδα επιφάνειας, η ηλεκτρική κατανάλωση για την ψύξη και
θέρμανση του κτηρίου ήταν 24kWh/m2/year για το 2013, ενώ οι υπόλοιπες ηλεκτρικές
ανάγκες του κτηρίου ανήλθαν στις 36,6kWh/m2/year. Η ενέργεια που παράχθηκε από το Φ/Β
σύστημα ανήλθε στις 78,7kWh/m2/year, ενώ σε μηνιαίο επίπεδο ήταν πάντα υψηλότερη της
ηλεκτρικής κατανάλωσης με εξαίρεση τους χειμερινούς μήνες. Συνεπώς, ο αρχιτεκτονικός
σχεδιασμός του κτηρίου πληροί τις προϋποθέσεις των κτηρίων ΜΕΚ τόσο σε ετήσια βάση
όσο και σε μηνιαία βάση με εξαίρεση τη χειμερινή περίοδο, όπου οι ενεργειακές συναλλαγές
με το ηλεκτρικό δίκτυο δεν ξεπέρασαν στη χείριστη περίπτωση τις 2.3kWh/m2 (Ιανουάριος
2013).
Στις εικόνες 3 και 4 αποτυπώνεται η μηνιαία ηλεκτρική κατανάλωση του κτηρίου για το έτος
αναφοράς αλλά και τους πρώτους οκτώ μήνες του 2014. Συγκεκριμένα η κατανάλωση
διαχωρίζεται σε δύο συνιστώσες βάσει των οποίων επιδιώχτηκε και η βελτιστοποίησης της
ενεργειακής αποδοτικότητας. Η πρώτη αντιπροσωπεύει την ηλεκτρική κατανάλωση του
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συστήματος θέρμα
ανσης/ψύξη
ης –εικόνα
α 3-, ενώ η δεύτερη εμπεριέχει την ενέργ
γεια που
δαπανά
άται σε φωττισμό (Lighting), στο σ
σύστημα αδ
διάλειπτης παροχής εννέργειας (U
UPS) και
στα υπό
όλοιπα ηλεκκτρικά φορττία του κτηρ
ρίου (Appliances) –εικόνα 4-.

Εικόνα 3: Ηλ. κατα
ανάλωση του
υ συστήματο
ος
HVAC για το έτος ανναφοράς καιι τους πρώτο
ους
οκτώ μή
ήνες του 201
14.

Εικόν
να 4: Ηλ. καττανάλωση σ
σε φωτισμό,U
UPS και
στα
α υπόλοιπα ηλεκτρικά φ
φορτία για το
ο έτος
αναφ
φοράς και τους πρώτουςς 8 μήνες του 2014.

Από τη μελέτη τω
ων γραφημά
άτων 3 και 4 τεκμαίρεεται πως η ηλεκτρικήή κατανάλω
ωση του
συστήματος θέρμανσης/ψύξη
ης παρουσ
σιάζει έντον
να εποχικά
ά χαρακτηρ
ριστικά (δρ
ραστικός
περιορισ
σμός της κατά
κ
τη διά
άρκεια της άνοιξης και
κ του φθιν
νοπώρου) ως απόρρ
ροια των
κλιματικκών χαρακκτηριστικών της χώρ
ρας μας. Για
Γ
τη βελ
λτιστοποίησ
ση της ηλ
λεκτρικής
κατανάλλωσης του συστήματο
ος HVAC απ
ποφασίστηκ
κε να χρησιμοποιηθούύν ηλεκτροβ
βάνες σε
συνδυασμό με τρ
ριόδους βαλβίδες στα
α θερμαντικ
κά/ψυκτικά σώματα, ενώ η συν
νάρτηση
ενεργοπ
ποίησής τους στους ευφυείς
ε
ελεεγκτές λαμβ
βάνει υπόψη την παροουσία/απου
υσία του
εργαζομ
μένου, τη θερμοκρασία
θ
α του χώρο
ου και τη θερμοκρασία
θ
α αναφοράςς. Ως θερμοκρασία
αναφορ
ράς θεωρήθ
θηκαν οι 20
0οC στη χειμ
μερινή και οι 23οC στην καλοκαιρ
ρινή περίοδ
δο. Στον
πίνακα 1 παρατίθ
θεται η ηλεκτρική κατα
ανάλωση του
τ
συστήματος HVAC
C, με γνώμ
μονα τις
βαθμοη
ημέρες (HD
DD) θέρμανσης/ψύξη
ης. Ο υπ
πολογισμός
ς των βα
αθμοημερών έγινε
χρησιμο
οποιώντας τα μετεωρο
ολογικά δεδ
δομένα του
υ ιστότοπου
υ Degree D
Days.net [16]. Από
κάθε μή
ήνα έχουν αφαιρεθεί
α
τα
α σαββατοκκύριακα. H εφαρμογή των
τ
τεχνικώ
ών βελτιστοποίησης
της ενερ
ργητικής απ
ποδοτικότηττας του συσ
στήματος HV
VAC οδήγη
ησε σε εξοικκονόμηση εν
νέργειας
σε ποσο
οστό 10,32%
% για το πρ
ρώτο οκτάμ ηνο του 201
14.
Πίνα
ακας 1: Μηνιαία ηλ. κατα
ανάλωση το
ου συστήματος HVAC, με γνώμονα ττις βαθμοημ
μέρες
(HDD) θέρμανσης//ψύξης.
20
013

Η κατανάλω
Ηλ.
ωση
ΗV
VAC [kWh/H
HDD]

HD
DD

2014

Ηλ. κατανά
άλωση
ΗVAC [kW
Wh/HDD]

HDD

Ιανου
υάριος
Φεβρο
ουάριο
Μάρ
ρτιος

5,53
5,01
3,80

25 5,7
20 0,1
16 5,2

Ιαν
νουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Μ

3,855
4,044
3,444

218,6
195,2
177,1

Απρ
ρίλιος
Μά
άιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγο
ουστος
Μέση
η Τιμή

0,56
2,04
7,23
11,65
8,35
5,52

12 0,2
34
4,8
53
3,4
95
5,4
11 0,4

Απ
πρίλιος
Μάιος
Μ
Ιο
ούνιος
Ιο
ούλιος
Αύγ
γουστος
Μέέση Τιμή

1,011
1,688
8,999
11,533
5,033
4,955

130,8
53,7
57,7
92,4
95

Επίσ
σης, για τη μείωση τω
ων ψυκτικώνν αναγκών των εργασ
στηρίων κα
ατά τη διάρ
ρκεια της
καλοκαιιρινής περ
ριόδου, απ
ποφασίστηκ ε να μεγιστοποιηθούν τα δια
αστήματα φυσικού
δροσισμ
μού τους, αξιοποιώντας τη βιοκκλιματική αρ
ρχιτεκτονική
ή του κτηρ
ρίου. Συγκεεκριμένα,
κατά τη διάρκεια των νυχτεριν
νών ωρών συγκρίνετα
αι η θερμοκ
κρασία περιιβάλλοντος με αυτή
της θερ
ρμής αέριαςς μάζας πο
ου εγκλωβ ίζεται στο ύψος της οροφής τοου κτηρίου κατά τη
διάρκεια
α της ημέρα
ας και εφόσ
σον οι μετρ
ρήσεις της ταχύτητας του ανέμουυ και του ανιχνευτή
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βροχής το επιτρέπ
πουν ανοίγ
γουν τα πα
αράθυρα ορ
ροφής των αιθουσώνν για να επ
πιτευχθεί
φυσικόςς δροσισμός. Η σύγκρ
ριση της εσ ωτερικής και εξωτερικ
κής θερμοκρ
ρασίας του κτηρίου
γίνεται
λογικής
προκειμ
μένου
να
α
αποφευυχθούν
άσκοπες
ά
μέσω
υστέρησηςς
ενεργοπ
ποιήσεις/απ
πενεργοποιή
ήσεις των παραθύρ
ρων. Στις συναρτήσ
σεις ελέγχ
χου της
συγκεκρ
ριμένης εφ
φαρμογής έχουν
έ
προβ
βλεφθεί μεετρήσεις αν
νίχνευσης πυρκαγιάς για να
αποφευ
υχθεί το άνο
οιγμα των παραθύρων
π
σε μια τέτοια περίπτωση.
Η βελτισ
στοποίηση της λειτουρ
ργικής συμ περιφοράς των φωτισ
στικών σωμ
μάτων οδήγ
γησε στη
θέσπιση
η κατώτατο
ου ανεκτού ορίου φωττεινότητας των
τ
300LUX (τιμή η οοποία επιφ
φέρει την
υποχρεωτική τους ενεργοπ
ποίηση σε περίπτωσ
ση παρουσίας εργα
αζομένου), ενώ η
τ
επιβάλ
λλεται σε πεερίπτωση απουσίας
α
ερ
ργαζομένωνν ή όταν η διαφορά
απενεργγοποίησή τους
μεταξύ της εκάστο
οτε τιμής της
τ
φωτεινό
ότητας με το επίπεδο
ο φωτεινόττητας του τεχνητού
τ
φωτισμο
ολικής έλλ
ού (μετρημ
μένο σε συνθήκες
σ
λειψης φυσ
σικού φωττισμού) οδ
δηγεί σε
αποτέλεεσμα μεγαλλύτερο των
ν 400LUX.. Αντίστοιχ
χα, για τον
ν περιορισμ
μό της ηλ
λεκτρικής
κατανάλλωσης τω
ων υπολο
ογιστικών συστημάτω
ων ενεργο
οποιήθηκανν οι λειτουργίες
εξοικονό
όμησης ενέέργειας στις οθόνες καιι τους εκτυπ
πωτές, ενώ επίσης μειώ
ώθηκε και ο χρόνος
ν σε πλήρ
λειτουργγίας των υπολογιστώ
υ
ρη ισχύ σε διαστήματα που δενν χρησιμοπ
ποιούνται
άμεσα. Η εφαρμο
ογή των τεχ
χνικών βελλτιστοποίησης της ενεεργητικής α
αποδοτικότη
ητας του
συστήματος φωτισ
σμού και των
τ
υπολο
ογιστικών συστημάτων
σ
ν οδήγησεε σε εξοικο
ονόμηση
ενέργεια
ας σε ποσο
οστό 16,9%
% για το πρ
ρώτο οκτάμ
μηνο του 20
014 (θεωρώ
ώντας παραπλήσιο
εργαστη
ηριακό φόρτο στους
ς αντίστοιχχους μήνεςς). Περαιτέέρω αύξησ
ση του πο
οσοστού
εξοικονό
όμησης ενέέργειας δύναται να επιτευχθεί με την αν
ντικατάστασ
ση των λαμ
μπτήρων
φθορίου
υ των γραφείων με φωτιστικά σώμ
ματα LED. Από
Α
τα μέτρ
ρα εξοικονόόμησης εξαιρέθηκαν
τα ποσά
ά ενέργειας που κατανα
αλώνονται σ
στις πειραμ
ματικές εφαρ
ρμογές.

Εικόνα
α 5: Κατανάλλωση HVAC συστήματος και
μοντελο
οποίηση αυτή
ής με ΑRX γραμμικά μονντέλα

Εικό
όνα 6: Συνθή
ήκες στα γρα
αφεία σύμφω
ωνα με τα
επίπεδα άνεεσης/ποιότηττας της ASHR
RAE

Στην εικκόνα 5 παρο
ουσιάζεται η μοντελοπ
ποίηση της ηλεκτρικής
η
κατανάλωσ
σης του συσ
στήματος
θέρμανσ
σης/ψύξης χρησιμοπο
χ
ιώντας ΑRX
X (Auto-Reg
gressive witth eXogenoous input ) γραμμικά
γ
μοντέλα
α. Στη συνά
άρτηση πρόβλεψης χρη
ησιμοποιήθ
θηκαν ως αν
νεξάρτητες μεταβλητές
ς οι τιμές
της εξω
ωτερικής θερ
ρμοκρασίας
ς και υγρασ
σίας, καθώς επίσης καιι το σήμα τ ης παρουσ
σίας, ενώ
τα δεδο
ομένα του έτους βάσ
σης χρησιμ
μοποιήθηκα
αν για επα
αλήθευση ττης ορθότη
ητας του
μοντέλο
ου. Παρόμο
οια μοντέλα αναπτύχθη
ηκαν και για
α τις υπόλο
οιπες ηλεκτρ
ρικές καταν
ναλώσεις
του κτηρίου όπως επίσης και της ηλεκτρ
ροπαραγωγής, προσαρ
ρμόζοντας σ
σε κάθε περ
ρίπτωση
τον αριθ
θμό και το είδος
ε
των αν
νεξάρτητωνν μεταβλητώ
ών.
Η υλοπο
οίηση των συναρτήσεω
σ
ων βελτιστο
οποίησης τη
ης ενεργειακ
κής συμπερ
ριφοράς του
υ κτηρίου
έγινε χρ
ρησιμοποιώ
ώντας αυτόν
νομους εξυπ
πηρετητές δικτύων
δ
της
ς εταιρείας Schneiderr Electric
και συγγκεκριμένα τη
τ σειρά Sm
martStruxurre πάνω σεε δικτυακή υποδομή
υ
Etthernet TCP/IP.Στο
σημείο αυτό αξίζει να σημειω
ωθεί ότι οι ττεχνικές που
υ εφαρμόσττηκαν δεν εεπέφεραν μόνο
μ
τον
περιορισ
σμό της ηλλεκτρικής κατανάλωση
κ
ης του κτηρίου αλλά συνέβαλανν ταυτόχρονα στην
επίτευξη
η ικανοποιη
ητικών επιπ
πέδων θερμ οκρασίας και
κ υγρασίας
ς στα γραφ
φεία σύμφων
να με τα
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κριτήρια
α άνεσης/π
ποιότητας των εσω
ωτερικών εργασιακών
ε
ν συνθηκώ
ών της
(ακολου
υθώντας το πρότυπο EN
E 7730) όπ
πως αποτυπ
πώνεται στη
ην εικόνα 6 [17].

ASHRAE
A

4. ΠΡΟ
ΟΣΑΡΜΟΓ
ΓΗ ΤΟΥ ΕΝ
ΝΕΡΓΕΙΑΚ
ΚΟΥ ΠΡΟΦ
ΦΙΛ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ
Υ ΣΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ
ΤΩΝ
Ν ΚΤΗΡΙΩΝ
Ν ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΕΝΟ
ΟΥ ΕΝΕΡΓΕ
ΕΙΑΚΟΥ ΙΣ
ΣΟΖΥΓΙΟΥ
Υ
Εκτιμ
μώντας τις μέσες
μ
ημερήσιες ηλεκττρικές ανάγκες του κτηρίου στις 800kWh, στον
ν πίνακα
ύμενης ενεργειακής απ
2 παρουσιάζεται το μέγεθος της απαιτού
ποθήκευση ς για να επ
πιτευχθεί
μία είτε στο σύνολο των
ν αναγκών του κτηρίουυ, είτε για τη μερική
ημερήσια ενεργειακή αυτονομ
κάλυψη
η αυτών σε ορίζοντα πέντε
π
ημερώ
ών. Και στιις δύο περιπτώσεις τοο κτήριο πα
αραμένει
συνδεδεεμένο στο δίκτυο Χ..Τ. απορρο
οφώντας ενέργεια
ε
σττις περιπτώ
ώσεις ενερ
ργειακών
ανισορρ
ροπιών που
υ δεν εξυπη
ηρετούνται α
από το μον
ντέλο της μέέσης ημερή σιας κατανά
άλωσης.
Το ημεερήσιο βάθος εκφόρτισης περιορ
ρίστηκε λίγ
γο πάνω από
α
το 30%
% προκειμένου να
τ
συσσω
ωρευτών. Η κάλυψη τω
ων ενεργεια
ακών αναγκκών του κτη
ηρίου σε
διευρυννθεί η ζωή των
πραγμα
ατικό χρόνο με συσσωρευτές απο
ορρίφτηκε καθώς
κ
το κό
όστος τους είναι αρκετά
ά υψηλό
για το π
προφίλ χρήσ
σης του κτηρίου (περίπ
που 150€/kW
Wh για συσσωρευτές μ
μολύβδου οξέος).
Πίνα
ακας 2: Μέγεεθος μέσων ενεργειακήςς αποθήκευσ
σης για διαφ
φορετικά σεννάρια αυτονο
ομίας
((%) κάλυψηςς
Ημέρες
Απαιτούμ
μενη
Απαιτούμ
μενο μέγεθο
ος
αυ
υτονομίας
Ενέργεια [kWh]
[
ενεεργειακής απ
ποθήκευσης
ς [kWh]
ημερή
ήσιων ηλεκτρ
ρικών
ώ
100%
5
400
11150
50%

5

200

570

Στηνν συνέχεια προτείνον
νται λύσειςς για τη μερική συ
υμμόρφωσηη της ενερ
ργειακής
κατανάλλωσης του κτηρίου στο
ο μοντέλου
υ του κτηρίο
ου ισοσκελισμένου ενεεργειακού ισ
σοζυγίου
χρησιμο
οποιώντας μέσα ενερ
ργειακής απ
ποθήκευσηςς μικρότερου μεγέθουυς. Στην εικόνα
ε
7
αποτυπ
πώνονται η συνολική ηλεκτρική κκατανάλωσ
ση του κτηρ
ρίου για μια
α τυπική μέρα
μ
της
καλοκαιιρινής περιό
όδου, όπως
ς επίσης κα
αι η παραγω
ωγή του Φ/Β
Β συστήματτος. Αναλυττικότερα,
η ηλεκττρική κατανά
άλωση διαιιρείται στις δύο συνισττώσες βάσεει των οποίίων επιλέχθ
θηκαν οι
τεχνικέςς εξοικονόμ
μησης ενέρ
ργειας (καττανάλωση HVAC συσ
στήματος κκαι άθροισ
σμα των
καταναλλώσεων φω
ωτισμού, U.P
P.S. και τωνν υπόλοιπω
ων ηλεκτρικώ
ών φορτίωνν του κτηρίο
ου).

Εικόνα
α 7:Συνιστώσ
σες της συνο
ολικής ηλεκτρ
ρικής κατανά
άλωσης του κτηρίου
κ
για μ
μια τυπική μέέρα της
καλοκαιρινής περιόδο
ου και ηλεκτρ
ροπαραγωγικ
κή ικανότητα
α του Φ/Β συσ
στήματος.

Η μελέττη του παρ
ραπάνω γρ
ραφήματος αποδεικνύει πως το σύστημα H
HVAC παρ
ρουσιάζει
χαρακτήρα
ιδιαίτερα
α έντονο διακοπτικό
δ
α, συμπαρα
ασύροντας και τη συυνολική εικόνα της
ηλεκτρικκής κατανά
άλωσης του
υ κτηρίου, γγεγονός το οποίο επιβεβαιώνετα
αι από το σχήμα
σ
8
(γράφημ
μα με το κόκκινο χρώμα).
χ
Ανντιθέτως η δεύτερη συνιστώσα
α της ενερ
ργειακής
κατανάλλωσης του κτηρίου παραμένει
π
σ
σχεδόν στα
αθερή σε όλη
ό
την πεερίοδο χρήσης του
κτηρίου και συνεπώ
ώς δεν είνα
αι ικανή να εεπηρεάσει αρνητικά την ποιότητα
α της τάσης
ς και την
ηλεκτρικκή ισχύ του ηλεκτρικού
ύ δικτύου.
Στην εικόνα 9 πα
αρουσιάζετα
αι η δομή και η βασ
σική αρχή λειτουργίας
λ
ς ενός συσ
στήματος
αξιοποίησης των Φ/Β συσττημάτων γιια την εξο
ομάλυνση της ηλεκτρ
ρικής ζήτησ
σης του
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θέρμανσ
σης/ψύξης συστήματος. Συγκεκρ ιμένα μεταξξύ δύο διαδ
δοχικών λει τουργικών κύκλων,
η ενέργγεια που παράγεται
π
από
α
το Φ//Β σύστημα
α αποθηκεύεται σε σ
συσσωρευτέές. Στον
επόμενο
ο λειτουργικκό κύκλο το
ο HVAC σύ
ύστημα θα τροφοδοτείτ
τ
ται από τουυς συσσωρεευτές, τα
Φ/Β κα
αι ενδεχομέένως από το ηλεκτρικκό δίκτυο (στην περίίπτωση ποου η ενέργ
γεια που
αποθηκκεύτηκε δενν είναι αρκ
κετή για να
α καλύψη την ηλεκτρ
ρική ζήτησηη -συνήθως στους
χειμεριννούς μήνες--).

Εικόνα 8: Ηλεκτρική
ή κατανάλωσ
ση μια τυπική
ή μέρα της κα
αλοκαιρινής περιόδου
π
πρριν (κόκκινο) και μετά
ή εφαρμογή του μοντέλο υ των κτηρίω
ων ισοσκελισ
σμένου ενεργγειακού ισοζυ
υγίου.
(μπλλε) την μερική

Αξιοποιώντας τις μετρήσεις
μ
των λειτουργγικών χαρα
ακτηριστικώ
ών του συσττήματος θέρ
ρμανσης
ψύξης ((θερμοκρασ
σίες και ροή νερού, καθ
θώς και τις θερμοκρασί
θ
ίες εντός κα
αι εκτός του κτηρίου
είναι δυνατόν να προβλεφτεί
π
το
τ διάστημα
α παύσης τη
ης λειτουργίας του HVA
AC και συνεεπώς να
βελτιστο
οποιηθεί η χρησιμοποί
χ
ίηση της απ
ποθηκευμέν
νης ενέργεια
ας. Σε περίπ
πτωση ενερ
ργειακού
πλεονάσ
σματος η περίσσεια
π
ενέργεια
ε
απ
ποδίδεται στο
σ ηλεκτρικ
κό δίκτυο.Τ
Το αποτελεσμα της
εφαρμο
ογής του προτεινόμεν
π
νου συστήμ
ματος στην
ν συνολική ηλεκτρικήή κατανάλω
ωση του
κτηρίου φαίνεται σττο γράφημα
α μπλε χρώ ματος της εικόνας
ε
8.

Ε
Εικόνα 9: Προ
οτεινόμενο σύστημα περιιορισμού των
ν αιχμών στις ενεργειακέςς συναλλαγέές του
συστήμα
ατος HVAC και
κ κατά συνέέπεια της συν
νολικής ηλεκ
κτρικής καταννάλωσης.

Λαμβάννοντας υπό
όψη τις μετρήσεις
μ
ττου έτους αναφοράς
ς, η μέγισ
στη ενέργεεια που
αποθηκκεύεται στο
ους συσσω
ωρευτές μ
μεταξύ δύο διαδοχικώ
ών λειτουργγικών κύκλ
λων δεν
ξεπερνά
ά τις 3 kWh
h. Παρά ταύ
ύτα, στις ενεεργειακές προσομοιώσ
π
σεις επιλέχθθηκε τριπλά
άσια τιμή
χωρητικκότητας, προκειμένου να περιο
οριστεί το βάθος εκφ
φόρτισης κκαι να αυξξηθεί το
προσδό
όκιμο της λεειτουργίας τους.

5. ΣΥΜ
ΜΠΕΡΑΣΜ
ΜΑΤΑ
Στην εεργασία αυτή
α
παρο
ουσιάστηκα
αν πρακτικ
κές βελτισ
στοποίησηςς της ηλ
λεκτρικής
κατανάλλωσης των κτηρίων που
π χρησιμ οποιούνται ως γραφεία, στοχεύονντας αφ’ εν
νός στον
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ισοσκελισμό του ενεργειακού τους ισοζυγίου και αφ’ ετέρου στην εξομάλυνση των αιχμών
στις ενεργειακές τους συναλλαγές με το ηλεκτρικό δίκτυο. Oι τεχνικές που εφαρμόστηκαν
οδήγησαν σε εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας σε ποσοστό 10,3% στο σύστημα
θέρμανσης ψύξης και 16,9% στο φωτισμό και τα υπολογιστικά συστήματα. Τέλος το
προτεινόμενο σύστημα εξομάλυνσης αιχμών εξομαλύνει καταλυτικά το προφίλ των
ηλεκτρικών συναλλαγών του κτηρίου με το ηλεκτρικό δίκτυο κατά τα χρονικά διαστήματα
υψηλής κατανάλωσης με ταυτόχρονη υψηλή ηλεκτροπαραγωγή από Φ/Β συστήματα.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη και η παρουσίαση της απόδοσης του
ενεργειακά αυτόνομου οικίσκου ZED-KIM (Zero Energy Demand-Κιμμέρια) ο οποίος εδρεύει
στην Πανεπιστημιούπολη Κιμμερίων της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης του Δημοκρίτειου
Πανεπιστημίου Ξάνθης και πιο συγκεκριμένα στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και
Ενεργειακού Σχεδιασμού Κτιρίων και Οικισμών. Στόχος της ερευνητικής προσπάθειας είναι η
διερεύνηση της απόδοσης συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ειδικότερα
φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών καθώς και η συνεισφορά τους στην κάλυψη
ενεργειακών αναγκών που μπορεί να επιτευχθεί από την εγκατάσταση παρόμοιων διατάξεων
σε μία μέση οικογενειακή κατοικία στη Βόρεια Ελλάδα, σύμφωνα με τις επικρατούσες
κλιματολογικές συνθήκες και εποχιακές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια του έτους. Το
σύστημα των φωτοβολταϊκών και της ανεμογεννήτριας που είναι εγκατεστημένα στον ZEDKIM, συνδέεται με ηλεκτρονικούς υπολογιστές και καταγραφικά συστήματα για την αναλυτική
και συνεχόμενη καταγραφή τόσο της ενέργειας που παράγεται, όσο και αυτής που
καταναλώνεται για την κάλυψη των αναγκών του οικίσκου, προκειμένου να είναι εφικτή η
ανάλυση των μετρήσεων και η δημιουργία συμπερασμάτων.
Λέξεις Κλειδιά: ZED-KIM, Ενέργεια, Φωτοβολταϊκά,
Ενεργειακά αυτόνομος οικισμός

Ανεμογεννήτρια, Υβριδικό Σύστημα,
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Τους τελευταίους αιώνες η παγκόσμια οικονομία έχει γνωρίσει μια πρωτοφανή, για την
παγκόσμια ιστορία, ανάπτυξη η οποία στηρίχτηκε στην εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
Αφενός η προαναφερόμενη ανάπτυξη είναι υπαρκτή και θεμιτή, αφετέρου όμως τις
τελευταίες δεκαετίες έχουν προκύψει αυξανόμενες ανησυχίες για τις περιβαλλοντικές
επιδράσεις των εκπομπών αερίων στην ατμόσφαιρα, που προέρχονται από την καύση των
ορυκτών καυσίμων και από τη δημιουργία ραδιενεργών αποβλήτων από τη χρήση της
πυρηνικής ενέργειας, εφαρμογές οι οποίοι χρησιμοποιούνται σήμερα σε μεγάλη κλίμακα [1]..
Παράλληλα καθώς οι ενεργειακές ανάγκες συνεχώς αυξάνονται, λόγω της τεχνολογικής
ανάπτυξης και του υπερπληθυσμού του πλανήτη, υπάρχει ανησυχία για την επάρκεια των
ενεργειακών πηγών η οποία και επαυξάνεται λόγω των συνεχώς αυξανόμενων ενεργειακών
τιμών, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στη δυσμενή οικονομική κατάσταση που διανύει η
παγκόσμια κοινότητα, την παρούσα χρονική στιγμή (παγκόσμια οικονομική κρίση). Τον
τελευταίο αιώνα οι τιμές του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και του ουρανίου έχουν σχεδόν
υπερτριπλασιασθεί [2], ενώ οι τιμές του διοξειδίου του άνθρακα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά
25% [3].
Έτσι λοιπόν το γεγονός ότι τα ορυκτά καύσιμα υποβαθμίζουν πλέον «απειλητικά», το φυσικό
περιβάλλον με τα παράγωγα τους, σε συνδυασμό με το ότι είναι πεπερασμένα, ενώ η ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας ολοένα και αυξάνεται, οδήγησε πολλές κυβερνητικές υπηρεσίες και
διεθνείς οργανισμούς να εκπονήσουν μελέτες προς αναζήτηση και εκμετάλλευση άλλων
ενεργειακών πηγών, με φόντο την πολύφερνη πλέον βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία αποτελεί
την πλέον ελπιδοφόρο πολιτική, σε παγκόσμιο επίπεδο, για την έξοδο από την οικονομική
κρίση, η μεγαλύτερη ίσως μάχη της οποίας θα δοθεί στο επίπεδο των πόλεων που έχουν
αναπτυχθεί σε διάφορα σημεία του πλανήτη. Σύμφωνα με υπολογισμούς ως το 2025 το
ποσοστό των κατοίκων τους θα έχει ξεπεράσει το 60% σε όλο τον κόσμο και στις
ανεπτυγμένες χώρες θα πλησιάζει το 85% [4]..
Η γενική τάση ήταν προς Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), οι οποίες είναι «καθαρές»,
ανεξάντλητες και δεν χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα. Πρόκειται για μια ευνοϊκή ενεργειακή
επιλογή, η κύρια πρόκληση της οποίας είναι η μείωση των τιμών της εκάστοτε παραγόμενης
ενέργειας σε ανταγωνιστικά επίπεδα. Ως λύση στο πρόβλημα αυτό, θα πρέπει να θεωρηθεί η
κρατική υποστήριξη των Α.Π.Ε., με τη χορήγηση σχετικών επιδοτήσεων, με παράλληλη
«τιμωρία» των παραδοσιακών πηγών ενέργειας, για τη μη εκπλήρωση κοινωνικών στόχων
[5].
Με την παγκόσμια υποστήριξη τους, οι Α.Π.Ε. προσφέρονται, μέσα από την εξέλιξη της
έρευνας και κατ’ επέκταση της τεχνολογίας τους, να εξελιχθούν σε ανταγωνιστικές μορφές
εκμεταλλεύσιμης ενέργειας, με υψηλά επίπεδα χρήσης και αξιοπιστίας. Με την οικονομική
βιωσιμότητα των Α.Π.Ε. είναι δυνατόν να επιτευχθεί μια γρηγορότερη, φθηνότερη και
μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη [6,7],, με σχεδόν μηδενική επιβάρυνση του
περιβάλλοντος σε επίπεδο κύκλου ζωής (Life Cycle, LC) σύμφωνα με τους Valverde et al.
[8].
Σε αυτήν την κατεύθυνση, στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικού και Ενεργειακού Σχεδιασμού
Κτιρίων και Οικισμών έχει αναπτυχθεί και λειτουργεί πιλοτικός αυτόνομος οικίσκος,
επονομαζόμενος ZED–KIM (Zero Energy Demand). Ο προαναφερόμενος οικίσκος βρίσκεται
στην περιοχή των Κιμμερίων, 4 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Ξάνθης.
Στόχος αυτής της ερευνητικής προσπάθειας είναι, η διερεύνηση της απόδοσης συστημάτων
Α.Π.Ε. και ειδικότερα φωτοβολταϊκών και ανεμογεννήτριας, καθώς και η συνεισφορά τους
στην κάλυψη ενεργειακών απαιτήσεων που μπορεί να επιτευχθεί από την εγκατάσταση
παρόμοιων διατάξεων σε μια μέση οικογενειακή κατοικία στη Βόρεια Ελλάδα, αντίστοιχα με
τις επικρατούσες κλιματολογικές συνθήκες και τις εποχιακές διακυμάνσεις κατά τη διάρκεια
του έτους.
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1.1 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ZED-KIM (ZERO ENERGY DEMANDS–
KIMMERIA)
Ο οικίσκος ZED-KIM, που αποτελεί μια προσομοίωση ενός μέσου νοικοκυριού σε κλίμακα
1:5, η γενική άποψη του όποιου παρουσιάζεται στην Εικόνα 1, έχει κατασκευαστεί με τέτοιο
τρόπο ώστε να συμμορφώνεται με τις αρχές του Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού [9]. Η κάτοψη
του είναι ορθογώνια συνολικού εμβαδού 20 m2 και έχει νότιο προσανατολισμό με αζιμούθιο
απόκλισης από το νότο γ = 0ο. Διαθέτει δύο παράθυρα, ένα στη νότια και ένα στην ανατολική
του όψη, τα οποία και επιτρέπουν την ηλιακή ακτινοβολία να εισέρχεται προς αύξηση του
ενεργειακού (θερμικού και ηλεκτρικού) κέρδους, σε αντίθεση με την βόρεια και δυτική του
όψη, στις οποίες η τυχόν ύπαρξη παραθύρου θα δημιουργούσε ενεργειακές απώλειες. Στην
βόρεια και δυτική πλευρά (όπου και οι κύριοι άνεμοι) έχουν φυτευτεί αειθαλή δέντρα και
φυλλοβόλα στο νότο για σκιασμό το καλοκαίρι και ηλιασμό το χειμώνα. Σε αυτό το σημείο
αξίζει να σημειωθεί ότι το πιλοτικό αυτό σπίτι είναι πολύ καλά μονωμένο και η οροφή του
παρέχει επιπρόσθετη θερμική και ηχητική μόνωση [10,11], οροφή η οποία έχει κλίση 42ο και
θεωρείται η καταλληλότερη γωνία κλίσης ως προς το οριζόντιο επίπεδο β για την πόλη της
Ξάνθης, προς εκμετάλλευση των μέγιστων επιπέδων έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, κατά τη
διάρκεια του ηλιακού έτους [12,13], από τα 6 φωτοβολταϊκά πάνελ πολυκρυσταλλικού
πυριτίου συνολικής ενεργής επιφάνειας 6,4 m2, και συνολικής ισχύος 1.020 W, που είναι
εγκατεστημένα στην οροφή του.

Εικόνα 1: Γενική άποψη οικίσκου
Μετά από κλιματολογικές και τεχνοοικονομικές έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στην
περιοχή των Κιμμερίων, έτσι ώστε να εγκατασταθεί το πλέον ιδανικό για την περιοχή
σύστημα Α.Π.Ε., προς κάλυψη των ενεργειακών απαιτήσεων της εφαρμογής, που θα
εκμεταλλεύεται αρμονικά τόσο το ηλιακό, όσο και το αιολικό δυναμικό της περιοχής,
εγκαταστάθηκε αυτόνομο φωτοβολταϊκό υβριδικό σύστημα διασυνδεδεμένο στο κεντρικό
δίκτυο ηλεκτροδότησης. Το όλο σύστημα είναι πρότυπο καθώς η λειτουργία του μπορεί να
είναι είτε αυτόνομη, είτε διασυνδεδεμένη στο κεντρικό δίκτυο. Πιο αναλυτικά όταν η συνολικά
αποθηκευμένη παραγωγή από τις εγκατεστημένες Α.Π.Ε. δεν είναι επαρκής ώστε να
καλυφθούν οι ανάγκες του οικίσκου, τότε καλύπτονται από το κεντρικό δίκτυο, ενώ όταν
υπάρχει περίσσια (κάτι το οποίες συμβαίνει τις περισσότερες φορές), αυτή τροφοδοτείται στο
κεντρικό δίκτυο, διατηρώντας έτσι μια αμφίδρομη σχέση αυτονομίας – δικτύου [14].
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Εκτός από τη φωτοβολταϊκή συστοιχία ισχύος 1.020 W που εδράζεται, όπως
προαναφέρθηκε, στην στέγη του οικίσκου, δίπλα σ’ αυτόν έχει εγκατασταθεί ακόμη μια
συστοιχία φωτοβολταϊκών πάνελ σε ηλιοτρόπιο δύο αξόνων (tracker) συνολικής ισχύος
1.020 W, το οποίο έχει τη δυνατότητα αυτόνομης και αυτοτροφοδοτούμενης ηλεκτροκίνητης
περιστροφής 140ο στον άξονα ανατολής-δύσης κάθε 20 λεπτά, περιστροφή που καθορίζεται
από αισθητήρα παρακολούθησης του ηλίου (Εικόνα 2).

Εικόνα 2: Φωτοβολταϊκή συστοιχία σε ηλιοτρόπιο δύο αξόνων
Η προαναφερόμενη συστοιχία αποτελείται από δύο φωτοβολταϊκά πάνελ πολυκρυσταλλικού
πυριτίου και δύο μονοκρυσταλλικού πυριτίου, ίδιας ισχύος το καθένα, προς παρακολούθηση
και σύγκριση των διαφορών των δύο τεχνολογιών, μέσω πειραματικών διερευνήσεων των
ηλεκτρικών και θερμικών χαρακτηριστικών του εκάστοτε φωτοβολταϊκού στοιχείου [15].
Στην δυτική πλευρά του σπιτιού είναι εγκατεστημένη ανεμογεννήτρια ειδικά μελετημένη ώστε
να χρησιμοποιείται σε υβριδικά συστήματα, σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκά πάνελ και να
βοηθάει ουσιαστικά στην ενεργειακή παραγωγή κατά τη διάρκεια εποχικών διακυμάνσεων,
ισχύς 900 W με ταχύτητα ανέμου έναρξης περιστροφής 2,7 m/s (Εικόνα 3).

Εικόνα 3: Ανεμογεννήτρια
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Η συνολική παραγωγή των εγκατεστημένων Α.Π.Ε. ισχύος 3 kW οδηγείται σε ένα πλήρες
σύστημα, αποτελούμενο από 3 εναλλάκτες (DC/AC), 1 ελεγκτή φόρτισης, συστοιχία δύο σε
σειρά συνδεδεμένων συσσωρευτών 200 Ah – 12 V και 1 μονάδα έλεγχου και καταγραφής
δεδομένων που επικοινωνεί με Η/Υ (Εικόνα 4).
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι στον ZED-KIM υπάρχει εγκατεστημένο πλήρες σύστημα
παρακολούθησης και καταγραφής μετεωρολογικών δεδομένων, όπως μπορεί κανείς να
διακρίνει στα αριστερά και δεξιά του οικίσκου (Εικόνα 1), το οποίο αποτελείται από
ανεμόμετρο, ανεμοδείκτη, βροχόμετρο, αισθητήρα μέτρησης θερμοκρασίας, υγρασίας,
βαρομετρικής πίεσης, δύο πυρανόμετρα μέτρησης έντασης ολικής ηλιακής ακτινοβολίας και
ένα πυρανόμετρο το οποίο συνοδεύεται από στεφάνη σκίασης προς μέτρηση της έντασης
της διάχυτης ηλιακής ακτινοβολίας.

Εικόνα 4: Σύστημα συσσώρευσης, παρακολούθησης και παροχής φορτίου

2.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Σύμφωνα με τα δεδομένα που συλλέχθηκαν, τα οποία είναι αποτέλεσμα ετήσιων μετρήσεων,
στον Πινάκα 1 παρουσιάζεται αναλυτικά η μηνιαία και η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας τόσο συνολικά, όσο και από την κάθε εγκατεστημένη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
στον οικίσκο ZED-KIM.
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Πίνακας 1: Μηνιαία και ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας

Μήνας

Περιστρεφόμενα
Φ/Β (kWh)

Σταθερά
Φ/Β (kWh)

Σύνολο
Φ/Β (kWh)

Α/Γ
(kWh)

Συνολική
Παραγωγή (kWh)

Ιανουάριος

76,1

61,3

137,4

106,8

244,2

Φεβρουάριος

97,5

74,6

172,1

91,7

263,8

Μάρτιος

131,4

98,2

229,6

76,8

306,4

Απρίλιος

152,0

109,4

261,4

61,6

323,0

Μάιος

172,4

118,4

290,8

45,4

336,2

Ιούνιος

186,8

123,7

310,6

35,1

345,7

Ιούλιος

205,5

131,3

336,8

29,8

366,6

Αύγουστος

194,2

125,7

319,9

38,2

358,1

Σεπτέμβριος

161,8

112,6

274,5

61,4

335,9

Οκτώβριος

132,2

95,6

227,8

77,8

305,6

Νοέμβριος

86,7

67,0

153,7

89,4

243,1

Δεκέμβριος

64,2

54,1

118,4

100,2

218,6

Ετήσια
Παραγωγή

1.660,8

1.171,9

2.832,7

814,2

3.646,9

Η συνολική ηλεκτρική ενέργεια που συλλέγεται και χρησιμοποιείται από το σύστημα, είναι της
τάξεως των 3.647 kWh το χρόνο, εκ των οποίων τα περιστρεφόμενα μέσω ηλιοτρόπιου δύο
αξόνων φωτοβολταϊκά παράγουν τις 1.660 kWh, τα εγκατεστημένα στη στέγη του οικίσκου
σταθερά φωτοβολταϊκά τις 1.172 kWh, ενώ η ανεμογεννήτρια τα 814 kWh. Στην Εικόνα 5
γίνεται συσχέτιση της συνολικής παραγόμενης ενέργειας του συστήματος ανά μήνα με την
αντίστοιχη παραγωγή του συνόλου των φωτοβολταϊκών και της ανεμογεννήτριας.

Εικόνα 5: Μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
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Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ανά εγκατεστημένη Α.Π.Ε.,
ανά μήνα.
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Εικόνα 6: Μηνιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2 που ακολουθεί, η ελάχιστη μέση συνολικά παραγόμενη
από το σύστημα ενέργεια ανά μέρα κυμαίνεται μεταξύ 7 με 8 kWh στα μέσα του χειμώνα,
ενώ η μέση μέγιστη που έχει καταγραφεί αγγίζει τις 11,8 kWh, κατά την καλοκαιρινή περίοδο,
σε μέρες με αυξημένα επίπεδα έντασης ηλιακής ακτινοβολίας και ταχύτητας ανέμου.
Πίνακας 2: Ημερήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

Περιστρεφόμενα Σταθερά
Φ/Β (kWh)
Φ/Β (kWh)

Σύνολο
Φ/Β (kWh)

Α/Γ (kWh)

Συνολική
Παραγωγή (kWh)

2,5

2,0

4,4

3,4

7,9

3,5

2,7

6,1

3,3

9,4

4,2

3,2

7,4

2,5

9,9

5,1

3,6

8,7

2,1

10,7

5,6

3,8

9,4

1,5

10,8

6,2

4,1

10,4

1,2

11,5

6,6

4,2

10,9

1,0

11,8

6,3

4,1

10,4

1,2

11,6

5,4

3,8

9,1

2,0

11,2

4,3

3,1

7,3

2,5

9,9

2,9

2,2

5,1

3,0

8,1

2,1

1,7

3,8

3,2

7,1
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Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζεται ποσοστιαία η μηνιαία και η ετήσια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας τόσο συνολικά, όσο και από την κάθε εγκατεστημένη ανανεώσιμη πηγή
ενέργειας στον οικίσκο ZED-KIM.
Πίνακας 3: Ποσοστιαία παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ετήσια Παραγωγή

Περιστρεφόμενα
Φ/Β (%)

Σταθερά
Φ/Β (%)

Σύνολο
Φ/Β (%)

Α/Γ (%)

31,2

25,1

56,3

43,7

37,0

28,3

65,2

34,8

42,9

32,1

74,9

25,1

47,0

33,9

80,9

19,1

51,3

35,2

86,5

13,5

54,1

35,8

89,8

10,2

56,1

35,8

91,9

8,1

54,2

35,1

89,3

10,7

48,2

33,5

81,7

18,3

43,3

31,3

74,5

25,5

35,7

27,5

63,2

36,8

29,4
45,5

24,8
32,1

54,2
77,7

45,8
22,3

Από τη συνολική ηλεκτροπαραγωγή περίπου το 78% προέρχεται από τις δύο
εγκατεστημένες φωτοβολταϊκές συστοιχίες (45% περιστρεφόμενα Φ/Β, 33% σταθερά Φ/Β),
ενώ το 22% από την ανεμογεννήτρια. Κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, υπό
συνθήκες έντονης συννεφιάς και υψηλών ταχυτήτων ανέμου, η συμμετοχή στην παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας των φωτοβολταϊκών είναι περίπου στο 54% ενώ της ανεμογεννήτριας
46%. Κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου παρουσιάζεται σημαντική υπεροχή των
φωτοβολταϊκών με ποσοστό που ξεπερνάει το 90%, περιορίζοντας τη συμμετοχή της
ανεμογεννήτριας σε ποσοστό χαμηλότερο του 10%.
Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί και να αναλυθεί η διαφορά στα επίπεδα
ηλεκτροπαραγωγής των περιστρεφόμενων και των σταθερών φωτοβολταϊκών. Κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, όταν δηλαδή οι δύο συστοιχίες ίδιας ισχύος εκτίθενται σε υψηλά
επίπεδα έντασης ηλιακής ακτινοβολίας, παρατηρείται μια υπεροχή των περιστρεφόμενων
φωτοβολταϊκών, έναντι των σταθερών σε ποσοστό που ξεπερνάει το 20%, το οποίο και
αντιστοιχεί σε 63 kWh/μήνα παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας [16,17]. Το προαναφερόμενο
φαινόμενο δεν παρατηρείται υπό χαμηλά επίπεδα έντασης ηλιακής ακτινοβολίας (χειμερινή
περίοδος), παρουσιάζοντας σχεδόν ίδιο ποσοστό συμμετοχής στην ηλεκτροπαραγωγή, το
οποίο οφείλεται στο γεγονός ότι η παραγόμενη από το εκάστοτε φωτοβολταϊκό στοιχείο ισχύς
εξαρτάται σημαντικά από την παραγόμενη από αυτό ένταση ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία
είναι ανάλογη της προσπίπτουσας σε αυτό άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας, σε αντίθεση με την
τάση η οποία αυξάνεται με την έκθεση του σε ελάχιστα επίπεδα έντασης ηλιακής
ακτινοβολίας [15]. Έτσι λοιπόν λόγω του ότι κατά τη χειμερινή περίοδο υπερισχύει σημαντικά
η διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία, η οποία και προσπίπτει σε παρόμοια επίπεδα στις δύο
συστοιχίες ανεξαρτήτου αζιμουθιακής γωνίας απόκλιση από τον νότο, παρατηρείται
παρόμοιο ποσοστό συμμετοχής στην ηλεκτροπαραγωγή των δύο εγκατεστημένων στον
ZED-KIM φωτοβολταϊκών συστοιχιών.
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Τέλος έγινε αναγωγή των αποτελεσμάτων για ανεμογεννήτρια 1kW και περιστρεφόμενων
φωτοβολταϊκών 1kW (και ο δύο πηγές ηλεκτρικής ενέργειας έχουν τη δυνατότητα να
περιστρέφονται σύμφωνα με τη φορά της φυσικής πηγής που τους διεγείρει προς
ηλεκτροπαραγωγή) στο υπάρχον σύστημα συσσώρευσης της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας, για τη διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικών με τη σύγκριση του ηλιακού και
αιολικού δυναμικού της πόλης της Ξάνθης, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 4.
Από τον Πίνακα 4 φαίνεται ότι οι δύο Α.Π.Ε. ίδιας ισχύος παρουσιάζουν υψηλή ετήσια
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αντικατοπτρίζοντας πλούσιο ηλιακό και αιολικό δυναμικό
της περιοχής.
Πίνακας 4: Αναγωγή αποτελεσμάτων σε σύστημα 2 kW
Μήνας

Περιστρεφόμενα Φ/Β
ισχύος 1kW (kWh)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Ετήσια Παραγωγή

3.

Α/Γ ισχύος 1kW
(kWh)

Συνολική Παραγωγή
(kWh)

76,1

118,7

194,8

97,5

101,9

199,4

131,4

85,3

216,7

152,0

68,4

220,4

172,4

50,4

222,8

186,8

39,0

225,8

205,5

33,1

238,6

194,2

42,4

236,6

161,8

68,2

230,0

132,2

86,5

218,7

86,7

99,4

186,1

64,2
1660,8

111,3
904,6

175,5
2565,4

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Στα πλαίσια λοιπόν αυτής της έρευνας, αποδείχτηκε ότι αν τα αποτελέσματα, τα οποία
διεξήχθησαν από το πιλοτικό σπίτι κλίμακας 1:5, μεταφερθούν στην πραγματικότητα,
τοποθετώντας δηλαδή πέντε φορές μεγαλύτερη διάταξη ισχύος φωτοβολταϊκών και
ανεμογεννητριών από την υπάρχουσα, η οποία έχει ετήσια παραγωγή 3.646 kWh, σε ένα
μέσο νοικοκυριό 4-5 ατόμων που κατοικεί σε ένα μέσο σπίτι 100 m2 με την κατάλληλη
μόνωση, σε δύσκολες κλιματολογικές συνθήκες όπως είναι αυτές που επικρατούν στην
βόρεια Ελλάδα, θα έχει ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που θα ξεπερνάει τις 18.000
kWh, υπερκαλύπτοντας τις ανάγκες ενός μέσου νοικοκυριού και προσφέροντας τη
δυνατότητα πώλησης της περίσσιας στο κεντρικό δίκτυο ηλεκτροδότησης. Τα παραπάνω
γίνονται εύκολα κατανοητά φτάνει να υποθέσει κανείς ότι για την κάλυψη των
προαναφερόμενων αναγκών απαιτούνται περίπου 4.000 kWh ετησίως [18].
Τέλος αποδείχθηκε ότι οι φωτοβολταϊκές συστοιχίες σε ηλιοτρόπιο δύο αξόνων,
επιτυγχάνουν ποσοστό ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερο κατά 17% από
τις συστοιχίες που είναι τοποθετημένες υπό σταθερή γωνία κλίσης, ίση με το γεωγραφικό
πλάτος της περιοχής, ποσοστό το οποίο τους καλοκαιρινούς μήνες αγγίζει το 22%.
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