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ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ 

Οι πληροφορίες και οι απόψεις που παρουσιάζονται σε αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο 

είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν απαραιτήτως την επίσημη γνώμη της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ούτε οποιοδήποτε άτομο που ενεργεί για λογαριασμό τους μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο 

για τη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός αυτού του εγγράφου. Η 

αναπαραγωγή επιτρέπεται υπό τον όρο ότι γίνεται αναφορά στην πηγή. 

  



ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ / ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  

Αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο δημιουργήθηκε ως αποτέλεσμα του έργου Cheap-GSHPs - 

CHEAP AND EFFICIENT APPLICATION OF RELIABLE GROUND SOURCE HEAT EXCHANGERS AND 

PUMPS – 657982,  χρηματοδοτούμενο από το HORIZON 2020.  

Η διάρκεια του έργου είναι 48 μήνες - 01/06/2015 - 31/05/2019. 

 

Η επιχορήγηση δόθηκε στην ακόλουθη κοινοπραξία: 

1. CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (CNR) - Ιταλία  

2. UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD) - Ιταλία 

3. FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION (TECNALIA) - Ισπανία 

4. UNIVERSITAT POLITECNICA DE VALENCIA (UPV) - Ισπανία 

5. R.E.D. SRL (RESEARCH AND ENVIRONMENTAL DEVICES - RED) - Ιταλία 

6. GALLETTI BELGIUM (Galletti Belgium NV - GALLETTI) - Βέλγιο 

7. SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE (SRG - RGS) - Ρουμανία 

8. ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL (ANER) - Ισπανία 

9. REHAU AG- CO (REHAU) - Γερμανία 

10. FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT ERLANGEN NURNBERG (FAU) - Γερμανία 

11. CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCESAND SAVING FONDATION (CRES) - Ελλάδα 

12. SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI) - Ελβετία 

13. SLR ENVIRONMENTAL CONSULTING IRELAND LIMITED (SLR Consulting Ireland)- Ιρλανδία 

14. HYDRA SRL (Hydra) - Ιταλία 

15. GEO GREEN (Geo-Green) - Βέλγιο 

16. UNITED NATIONS EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND CULTURAL ORGANIZATION -UNESCO- 
Γαλλία 
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Η κοινοπραξία ευγνωμονεί ιδιαίτερα, και θα ήθελε να ευχαριστήσει, τους ακόλουθους 
συγγραφείς - εμπειρογνώμονες στον τομέα της αβαθούς γεωθερμίας για την άμεση 
συμβολή τους στην ανάπτυξη αυτού του εκπαιδευτικού εγχειριδίου:  
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Amaia Castelruiz (TECNALIA) - Υπεύθυνος 
κεφαλαίου V 

John Choropanitis (CRES) 
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Silvia Contini (RED) 

Doina Cucueteanu (RGS) 

Matteo Cultrera (UNIPD-DG) 

Giorgia Dalla Santa (UNIPD-DG) 

Michele De Carli (UNIPD-IE) - Υπεύθυνος 
κεφαλαίου IV 

Giuseppe Emmi (UNIPD-IE) 
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Johannes Mueller (FAU) 
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Riccardo Pasquali (SLR) 

Luc Pockelé (RED) 

Fabio Poletto (GALLETTI) 

Davide Righini (HYDRA) 

Andrea Tarabotti (GALLETTI) 
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Pierre Veughs (GALLETTI) 

Angelo Zarrella (UNIPD-IE) 

 

 
Σημαντικό ρόλο στην επίτευξη του επιθυμητού επιστημονικού επιπέδου του εγχειριδίου 
είχαν οι κριτές / ελεγκτές του έργου, τα μέλη της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής του 
έργου, οι οποίοι έλεγξαν όλα τα κεφάλαια του εγχειριδίου: 
 
Antonio Galgaro (UNIPD) 
David Bertermann (FAU) 
Luc Pockelé (RED) 

Dimitris Mendrinos (CRES) 
Riccardo Pasquali (SLR) 
Robert Gavriliuc (RGS)

Το εγχειρίδιο αυτό δεν θα μπορούσε να έχει εμφανιστεί υπό την παρούσα μορφή χωρίς την 
επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε με προσοχή και αφοσίωση από τις: 

Adriana Bernardi (CNR-ISAC),        Doina Cucueteanu (RGS),         Giorgia Dalla Santa (UNIPD) 

 

   

Η μετάφραση του Εκπαιδευτικού Εγχειριδίου στην ελληνική γλώσσα πραγματοποιήθηκε από 
το επιστημονικό προσωπικό του Τμήματος Γεωθερμίας του ΚΑΠΕ: 

 Μετάφραση Εισαγωγής, Κεφαλαίων I έως V: Σπυρίδων Καρύτσας 

 Μετάφραση Κεφαλαίων VI έως VII: Σπυρίδων Καρύτσας, Άγγελος Γκούμας  

 Διορθώσεις: Σπυρίδων Καρύτσας, Αναστασία Μπένου, Ολυμπία Πολύζου, Ιωάννης 
Χωροπανίτης 

 Επιμέλεια: Σπυρίδων Καρύτσας 
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

ΑΚΡΩΝΥΜΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ASHRAE American Society of Heating 
Refrigeration and Air Conditioning 

Αμερικανική Εταιρεία 
Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης 
και Κλιματισμού 

ATES Aquifer Thermal Energy Storage - 

BTES  Borehole Thermal Energy Storage - 

CaRM Capacity-Resistance Method - 

CDD Cooling Degree Day Βαθμοημέρα Ψύξης 

CFC Chlorofluorocarbons Χλωροφθοράνθρακες 

CFD Computational Fluid Dynamics - 

CFM Conductive Fluid Material Αγώγιμο Ρευστό Υλικό 

CGHE Coaxial Ground Heat Exchanger Ομοαξονικός Γήινος Εναλλάκτης 
Θερμότητας 

Cheap-GSHPs Cheap and Efficient Application of 
reliable Ground Source Heat Exchangers 
and Pumps 

- 

COP Coefficient of Performance - 

DD Degree Day - 

DTH Hammer Down the Hole Hammer Kρούση στο Κοπτικό Άκρο 

EED Earth Energy Designer - 

EER Energy Efficiency Ratio - 

EPBD Energy Performance of Buildings 
Directive 

Οδηγία για την Ενεργειακή 
Απόδοση των Κτιρίων 

ESCO Energy Saving Company - 

ESDAC European Soil Data Centre Ευρωπαϊκό Κέντρο Δεδομένων 
για το Έδαφος 

FDM Finite Difference Method Μέθοδος Πεπερασμένων 
Διαφορών 

FEM Finite Element Method Μέθοδος Πεπερασμένων 
Στοιχείων 

GeRT Geothermal Response Test Δοκιμή Γεωθερμικής Απόκρισης 

GI Good Insulation Καλή Μόνωση 

GRT Ground Response Test Δοκιμή Απόκρισης Εδάφους 

GSHE Ground Source Heat Exchanger Γήινος Εναλλάκτης Θερμότητας 

HCFC Hydrochlorofluorocarbons Υδροχλωροφθοράνθρακες 

HDD Heating Degree Day Βαθμοημέρα Θέρμανσης 

HFO  Hydrofluoroolefin - 

HDPE High Density Polyethylene Πολυαιθυλένιο Υψηλής 
Πυκνότητας 

HVAC Heating, Ventilation, and Air Conditioning Θέρμανση, Εξαερισμός, και 
Κλιματισμός 

IDW Inverse Distance Weighting - 

INSPIRE Infrastructure for Spatial Information in 
Europe 

- 

LCA Life Cycle Analysis Ανάλυση Κύκλου Ζωής 

LI Low Insulation Χαμηλή Μόνωση 

NI No Insulation Χωρίς Μόνωση 
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NN method Nearest Neighbour method Μέθοδος Πλησιέστερων 
Γειτόνων 

NPV Net Present Value Καθαρή Παρούσα Αξία 

NRB Non Residential Building Mη-Οικιστικό Κτίριο 

PAR-MAT-DOM Dominant Parent Material - 

PE Polyethylene Πολυαιθυλένιο 

PE-X Crosslinked Polyethylene Δικτυωμένο Πολυαιθυλένιο 

PE-Xa Stable Crosslinked Polyethylene Σταθερό Δικτυωμένο 
Πολυαιθυλένιο 

PN Nominal Pressure Ονομαστική Πίεση 

QAPI Quality Assurance Performance 
Improvement 

Βελτίωση της Απόδοσης της 
Διασφάλισης Ποιότητας 

RB Residential Building Οικιστικό Κτίριο 

ROI Return of Investment Απόδοση της Επένδυσης 

SCOP Seasonal COP Εποχικό COP 

SDR Standard Dimension Ratio Τυπική Αναλογία Διάστασης 

SGDBE Soil Geographical Database Γεωγραφική Βάση Δεδομένων 
Εδάφους 

SPA Special Protection Area - 

SPF Seasonal Performance Factor - 

SS Stainless Steel Ανοξείδωτος Χάλυβας 

S/V Surface/Volume Επιφάνεια / Όγκος 

SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities 
and Threats 

- 

TABS Thermally Activated Building Structures - 

TEWI Total Equivalent Warming Impact - 

TRT Thermal Response Test Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης 

TRY Test Reference Year Έτος Αναφοράς Δοκιμής 

UNI Italian National Unification - 

VLAREM Vlaams Reglement betreffende 
de Milieuvergunning 

Φλαμανδικοί κανονισμοί σχετικά 
με την περιβαλλοντική άδεια 

WFD Water Framework Directive - 

ΑΠΕ - Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας 

ΓΑΘ - Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας 

ΓΕΘ - Γήινος Εναλλάκτης Θερμότητας 

ΕΕ - Ευρωπαϊκή Ένωση 

ΕΠΟ - Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΖΕΠ - Ζώνες Ειδικής Προστασίας 

ΖΝΧ - Ζεστό Νερό Χρήσης 

ΘΗΣ - Θερμικά Ηλιακά Συστήματα 

ΘΧ - Θέρμανση Χώρου 

ΜΜΕ - Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

ΜΠΕ - Μελέτη Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων  

ΣΥΑ - Σύστημα Υποστήριξης 
Αποφάσεων 
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ΣΥΜΒΟΛΑ 

ΣΥΜΒΟΛΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 
ag Θερμική διάχυση στο έδαφος  

AT Εύρος ετήσιας εξωτερικής θερμοκρασίας 

m ̇ Ρυθμός ροής 

cp Θερμοχωρητικότητα 
K, λ Θερμική αγωγιμότητα 

M Μάζα 

Q, q Ρυθμός ισχύος 

V Όγκος 

q’ Ρυθμός ισχύος ανά μονάδα μήκους 

T, t Θερμοκρασία 

𝛂 Θερμική διάχυση 

𝛒 Πυκνότητα 

H, h, L Μήκος 

t Χρόνος 

p Πίεση 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το εγχειρίδιο περιγράφει τις καινοτομίες και τα επιτεύγματα από μια εκτεταμένη 

δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης στο πλαίσιο του έργου Cheap-GSHPs. Το εγχειρίδιο 

παρουσιάζει επίσης τα κύρια αποτελέσματα και διδάγματα  που αντλήθηκαν στα πλαίσια 

του έργου. Αποτελεί πολύτιμη πηγή πληροφόρησης για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών 

εργαστηρίων και την ενίσχυση των ικανοτήτων των επαγγελματιών για την εφαρμογή 

γεωθερμικών μονάδων για θέρμανση και ψύξη κτιρίων. 

Το «Cheap-GSHPs» είναι η συντομογραφία του CHeap and Efficient APplication of reliable 

Ground Source Heat exchangers and PumpS. Το ερευνητικό έργο χρηματοδοτείται από το 

πρόγραμμα H2020 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε την 1η Ιουνίου 2015 και λήγει στις 

31 Μαΐου 2019. 

Η αβαθής γεωθερμία είναι μια σταθερή, αξιόπιστη ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που είναι 

πάντοτε και παντού διαθέσιμη. Το δυναμικό της αβαθούς γεωθερμίας και των συνεργιών με 

άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ μεγάλο, αλλά δεν αξιοποιούνται επαρκώς. 

Σήμερα, τα κύρια εμπόδια για την χρήση αβαθούς γεωθερμίας για θέρμανση και ψύξη 

κτιρίων είναι το υψηλό αρχικό κόστος, το χαμηλό επίπεδο ενημέρωσης και οι ποικίλοι και 

μεταβαλλόμενοι κανονισμοί στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα του Cheap-GSHPs 

αντιμετωπίζει αυτά τα εμπόδια από διάφορες οπτικές γωνίες, προκειμένου να ανοίξει νέους 

τρόπους ανάπτυξης της αβαθούς γεωθερμίας. 

Αυτό το Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο, που συντάχθηκε από την κοινοπραξία του Cheap-GSHPs, 

αναφέρει τα αποτελέσματα αυτών των εκτεταμένων δραστηριοτήτων έρευνας και 

καινοτομίας. Το εγχειρίδιο υποστηρίζει επίσης τα εθνικά εργαστήρια κατάρτισης και 

διάδοσης που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά τους τελευταίους έξι μήνες του έργου. 

Το εγχειρίδιο, ως έγγραφο αναφοράς, σκοπεύει να αυξήσει την ευαισθητοποίηση και 

αποδοχή της αβαθούς γεωθερμίας σε όλους τους ενδιαφερόμενους και στους τελικούς 

χρήστες. Αυτοί οι ενδιαφερόμενοι, τόσο μη επαγγελματίες όσο και εμπειρογνώμονες, είναι 

αντίστοιχα: 

 Ειδικοί που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ΓΑΘ (μηχανικοί HVAC, εγκαταστάτες, 
γεωτρυπανιστές, σχεδιαστές, αρχιτέκτονες κλπ.), ΜΜΕ (μικρομεσαίες επιχειρήσεις) 
και ESCOs (Energy Saving Companies) από τον κατασκευαστικό κλάδο. 

 Φορείς πολιτικής σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο (δημοτικοί υπεύθυνοι 
σχεδιασμού, διευθυντές ενέργειας σε δημόσιες αρχές αρμόδιες για αποφάσεις στον 
τομέα της ενέργειας), φορείς τυποποίησης. 

 Η επιστημονικά κοινότητα και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, κ.λπ.), 
δημόσιοι φορείς, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, αναπτυξιακά γραφεία, 
φορείς ενέργειας, κέντρα περιβαλλοντικής εξειδίκευσης, επαγγελματικές ενώσεις, 
δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης, γενικό κοινό. 

Τέλος, το εγχειρίδιο αναμένεται να ενισχύσει τις δυνατότητες των επαγγελματιών στον 

σχεδιασμό και την διάδοση των εγκαταστάσεων αβαθούς γεωθερμίας σε αστικά και ιστορικά 

κτίρια. 
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Η βασική ιδέα του έργου Cheap-GSHPs είναι η μείωση κατά 20-30% του συνολικού κόστους 

ιδιοκτησίας που αποτελείται από το επενδυτικό και λειτουργικό κόστος, η αύξηση της 

ασφάλειας των αβαθών γεωθερμικών συστημάτων και η ευαισθητοποίηση για αυτή την 

τεχνολογία σε όλη την Ευρώπη, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι καινοτόμες λύσεις είναι ιδιαίτερα 

αναγκαίες για την ανακαίνιση υφιστάμενων και ιστορικών κτιρίων. 

Για να βελτιωθεί η κατανόηση των διαφορετικών εξελίξεων και καινοτομιών, που 

αντικατοπτρίζονται στα οκτώ κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου, είναι απαραίτητο να γίνει 

κατανοητή η λογική και η δομή της έρευνας του έργου. Τα κεφάλαια αυτού του εγχειριδίου 

ακολουθούν αυτή τη λογική, όπως εξηγείται ακολούθως. 

Η μηχανική και ο σχεδιασμός αβαθών γεωθερμικών εγκαταστάσεων απαιτούν γνώση και 

εξειδίκευση σε διάφορους κλάδους της αλυσίδας αξίας, περιλαμβάνοντας την (υδρο) 

γεωλογία, τις γεωτρήσεις, τη φυσική των κτιρίων, τον σχεδιασμό εναλλάκτη θερμότητας και 

τις αντλίες θερμότητας. Για να μειωθεί το κατώτατο όριο αποδοχής, να αυξηθεί η 

ευαισθητοποίηση και να μειωθεί το μηχανολογικό κόστος, αναπτύχθηκαν βάσεις δεδομένων 

και εργαλεία σχεδιασμού και προστέθηκαν σε ένα πρόγραμμα λογισμικού. Το πρώτο 

κεφάλαιο περιλαμβάνει την περιγραφή της γεωλογικής χαρτογράφησης, τις βάσεις 

κλιματικών δεδομένων και τα εργαλεία υπολογισμού φορτίου του κτιρίου. 

Οι γήινοι εναλλάκτες θερμότητας (ΓΕΘ) αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο κόστος μιας 

αβαθούς γεωθερμικής εγκατάστασης. Το Cheap-GSHPs έχει αντιμετωπίσει αυτό το κόστος 

βελτιώνοντας τη μεθοδολογία διατρήσεων, το σχεδιασμό μηχανών/ εργαλείων διάτρησης 

και τους εναλλάκτες θερμότητας για να αυξήσουν την απόδοση της θερμικής εναλλαγής και 

να μειώσουν το χρόνο/ κόστος εγκατάστασης. Οι έρευνες και οι εξελίξεις επικεντρώθηκαν 

αντίστοιχα στο αβαθές ενεργειακό καλάθι (heat basket) και τους ομοαξονικούς εναλλάκτες 

θερμότητας. Το δεύτερο και το τρίτο κεφάλαιο καλύπτουν τις εξελίξεις όσον αφορά τα 

μηχανήματα, τα σχέδια των εναλλακτών θερμότητας, τα αποτελέσματα δοκιμών πεδίου και 

τα κόστη εγκατάστασης για το ενεργειακό καλάθι και τους ομοαξονικούς εναλλάκτες 

θερμότητας. 

Τα εργαλεία σχεδιασμού για τη διαστασιολόγηση του γεωθερμικού πεδίου 

προσαρμόστηκαν στο κεφάλαιο τέσσερα για να συμπεριλάβουν τις καινοτομίες στον 

σχεδιασμό του εναλλάκτη θερμότητας που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του Cheap-GSHPs. 

Οι αντλίες θερμότητας, που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των αβαθών γεωθερμικών 

συστημάτων, πρέπει να επιλέγονται κατάλληλα. Ένα εργαλείο επιλογής που έχει σχεδιαστεί 

για αυτόν τον σκοπό βοηθάει στην επιλογή αυτή, όπως εξηγείται και στο κεφάλαιο τέσσερα. 

Το ίδιο κεφάλαιο περιγράφει την εξέλιξη και τις βελτιωμένες επιδόσεις μιας αντλίας 

θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας. Μια τέτοια αντλία θερμότητας συμβάλλει ώστε να  

αποφεύγεται η δαπανηρή αλλαγή των τερματικών μονάδων υψηλής θερμοκρασίας σε 

ανακαινίσεις κτιρίων και σε ιστορικά κτίρια. 

Τέλος, το τέταρτο κεφάλαιο παρέχει επίσης διαγράμματα και κόστη για την ενσωμάτωση της 

αβαθούς γεωθερμίας με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η θερμική ηλιακή 

ενέργεια, τα φωτοβολταϊκά και η αιολική ενέργεια. 
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Όλα τα παραπάνω εργαλεία και βάσεις δεδομένων τροφοδοτούν ένα εύκολο στη χρήση 

Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ). Το ΣΥΑ εκτελεί μια μελέτη σκοπιμότητας με μια 

οικονομική αξιολόγηση των εγκαταστάσεων με διαφορετικές ρυθμίσεις σε συνάρτηση με τα 

κριτήρια προτεραιότητας που ορίζει ο χρήστης, οδηγώντας στην επιλογή και το σχεδιασμό 

γεωθερμικών συστημάτων χαμηλής ενθαλπίας. Το πέμπτο κεφάλαιο καλύπτει την 

αρχιτεκτονική του ΣΥΑ και τις συνδέσεις με τα διαφορετικά εργαλεία, το φιλικό προς το 

χρήστη περιβάλλον και τις οδηγίες χρήσης. Οι μη εξειδικευμένοι χρήστες μπορούν να 

χρησιμοποιήσουν το σύστημα για μελέτες σκοπιμότητας, ενώ οι εξειδικευμένοι χρήστες 

μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία για να σχεδιάσουν την εγκατάσταση, μειώνοντας 

έτσι και το κόστος κατασκευής. 

Όλες αυτές οι καινοτομίες έχουν επιδειχθεί σε έξι πραγματικές μελέτες περιπτώσεων και τα 

εργαλεία σχεδιασμού εφαρμόζονται σε δέκα εικονικές περιπτώσεις επίδειξης. Τα διδάγματα 

από την εγκατάσταση και τις επιδόσεις στον τομέα των διαφορετικών εξελίξεων 

περιγράφονται στο κεφάλαιο έξι. Τα αναφερόμενα αποτελέσματα και η ανατροφοδότηση 

από τις περιπτώσεις επίδειξης υπογραμμίζουν το ποιες καινοτομίες είναι έτοιμες για την 

αγορά και ποιες εξελίξεις χρειάζονται ακόμα περισσότερη δουλειά. Επιπλέον, αυτές οι 

επιδείξεις δημιουργούν επίσης εμπιστοσύνη στην συγκεκριμένη τεχνολογία και αυξάνουν 

την ευαισθητοποίηση προσφέροντας πραγματικά παραδείγματα σε ιστορικά κτίρια. 

Το κεφάλαιο επτά αφορά τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αξιολογεί τον κίνδυνο, αξιολογεί 

τα πρότυπα και τους κανονισμούς στις διαφορετικές χώρες και περιοχές. Ένα σύνολο 

συστάσεων διευκολύνει την διάδοση των τεχνολογιών εναλλακτών θερμότητας, διάτρησης 

και αντλιών θερμότητας στις τοποθεσίες των μελετών περιπτώσεων, αλλά και εξασφαλίζει 

τη δυνατότητα μεταφοράς αυτών σε άλλα μέρη της Ευρώπης. Επιπλέον, η Ανάλυση Κύκλου 

Ζωής των πραγματικών μελετών περιπτώσεων καταδεικνύει τις χαμηλότερες 

περιβαλλοντικές επιπτώσεις που προσφέρουν οι τεχνολογίες του Cheap-GSHPs. 

Στο κεφάλαιο οκτώ περιγράφονται πιθανά σχέδια εκμετάλλευσης για να βοηθήσουν τις 

ΜΜΕ και τους βιομηχανικούς εταίρους του έργου να αναπτύξουν νέες στρατηγικές στις 

αντίστοιχες επιχειρήσεις τους, εστιάζοντας στα τμήματα της αγοράς όπου αυτές οι 

καινοτομίες παρέχουν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.  
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1.1. Εισαγωγή 

Εξετάζονται όλες οι σχετικές πτυχές οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το 

σχεδιασμό ενός νέου συστήματος ΓΑΘ, προκειμένου να βοηθηθούν οι χρήστες του 

Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) και να εξηγηθεί πώς συλλέχθηκαν και 

αναλύθηκαν τα ληφθέντα δεδομένα. Το ΣΥΑ είναι ένα πληροφοριακό σύστημα βασισμένο 

σε υπολογιστή που συνδυάζει μοντέλα και δεδομένα σε μια προσπάθεια υποστήριξης της 

λήψης αποφάσεων, παρέχοντας στους ενδιαφερόμενους όλων των επιπέδων μια σειρά από 

σενάρια. Το ΣΥΑ απαιτεί εξαρτήματα υλικού (hardware) και λογισμικού (software) καθώς και 

μια σειρά δεδομένων. Το έργο Cheap-GSHPs έχει αναπτύξει ένα εργαλείο ΣΥΑ που στοχεύει 

στην επιτάχυνση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων των σχεδιαστών και των ιδιοκτητών 

κτιρίων καθώς και στην αύξηση του μεριδίου αγοράς των τεχνολογιών του Cheap-GSHPs. 

Η βάση δεδομένων παρουσιάζει αντιπροσωπευτικές τιμές που μπορούν εύκολα να 

κατανοηθούν από εξειδικευμένους και μη εξειδικευμένους χρήστες. 

1) Όταν σχεδιάζεται ένας νέος ΓΕΘ, οι θερμικές ιδιότητες του υπεδάφους αποτελούν 

απαραίτητα δεδομένα για την επιλογή του πλέον κατάλληλου συστήματος 

εναλλαγής θερμότητας με το έδαφος. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε 

συνδυασμό με τις τοπικές κλιματικές συνθήκες και τις απαιτήσεις φορτίου του 

κτιρίου [1]-[3]. Επιπλέον, οι θερμικές ιδιότητες του υπεδάφους επηρεάζουν 

σημαντικά τη μεταφορά θερμότητας από και προς το σύστημα ΓΕΘ και το 

περιβάλλον υλικό. Το Κεφάλαιο 1.2 περιγράφει τις γεωλογικές βάσεις δεδομένων 

που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου Cheap-GSHPs, οι οποίες ταξινομούν 

τους πιο συνηθισμένους τύπους εδαφών στην Ευρώπη και τις θερμικές τους 

ιδιότητες. 

2) Το μέγεθος του πεδίου του γήινου εναλλάκτη θερμότητας παίζει σημαντικό ρόλο 

στο σχεδιασμό ενός συστήματος ΓΑΘ. Το συνολικό μήκος των ΓΕΘ και η διάταξη 

του πεδίου επηρεάζουν την ενεργειακή απόδοση της αντλίας θερμότητας και 

μπορούν να μεταβάλλουν σημαντικά το κόστος επένδυσης. Πολλές μεταβλητές 

μπορεί να επηρεάσουν την απόδοση των ΓΕΘ. Μεταξύ αυτών είναι οι θερμικές 

ιδιότητες του εδάφους, η περιεκτικότητα σε νερό, η γεωμετρία των ΓΕΘ, τα 

χαρακτηριστικά θερμικής αγωγιμότητας των γεωτρήσεων και, τέλος, η 

αδιατάρακτη θερμοκρασία εδάφους. Επομένως, κατά το σχεδιασμό και τον 

υπολογισμό του πεδίου των ΓΕΘ και της συνολικής απόδοσης του συστήματος 

ΓΑΘ εκ των προτέρων, μπορεί να προκύψουν κάποιες διαφορές μεταξύ των 

αναμενόμενων αποτελεσμάτων και της πραγματικής συμπεριφοράς. 

Προκειμένου να περιοριστούν αυτές οι αβεβαιότητες, μπορεί να γίνει μια Δοκιμή 

Θερμικής Απόκρισης [Thermal Response Test (TRT)] για να ληφθούν οι θερμικές 

ιδιότητες του εδάφους και η ικανότητα εναλλαγής θερμότητας μεταξύ του 

γεωθερμικού εναλλάκτη και του εδάφους. Το Κεφάλαιο 1.3 περιγράφει τον τρόπο 

εκτέλεσης της δοκιμής και τον τρόπο ανάλυσης των αποκτηθέντων δεδομένων. 

3) Η ικανότητα διάτρησης των γεωλογικών κλάσεων είναι μία από τις πτυχές που 

επηρεάζουν κυρίως το κόστος εγκατάστασης των νέων συστημάτων ΓΑΘ. Ως εκ 
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τούτου, διερευνήθηκε επίσης η δυνατότητα διάτρησης των εδαφών που 

ορίζονται στις ευρωπαϊκές γεωλογικές βάσεις δεδομένων. Το αποτέλεσμα αυτής 

της περίληψης είναι η καλύτερη τεχνική διάτρησης για κάθε κλάση υπεδάφους, 

όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 1.4. 

4) Τέλος, στο Κεφάλαιο 1.5 περιγράφεται η βάση κλιματικών δεδομένων που 

δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου Cheap-GSHP προκειμένου να 

ενσωματωθεί στο εργαλείο διαστασιολόγησης των γεωθερμικών αντλιών 

θερμότητας (ΓΑΘ) στο πλαίσιο του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ). 

1.2. ΟΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Cheap-GSHPs  

1.2.1. Εισαγωγή 

Οι γεωλογικοί παράγοντες οι οποίοι μελετώνται στην ερευνητική βιβλιογραφία, 

αντικατοπτρίζονται στο σχεδιασμό και τους κανονισμούς. Στο τρέχον έργο, οι θερμικές 

ιδιότητες του υπεδάφους αφορούν αυτές που σχετίζονται αποκλειστικά με τη μεταφορά 

θερμότητας και δεν έχουν σημαντική επίδραση στη ροή των υπόγειων υδάτων, π.χ. οι 

θερμικές ιδιότητες των σωματιδίων του εδάφους, η θερμική διάχυση και η θερμική 

ικανότητα [4]. Μια βάση γεωλογικών δεδομένων - όπου αποθηκεύονται αυτές οι θερμικές 

παράμετροι – είναι επομένως απαραίτητη προκειμένου να ληφθούν οι σωστές τιμές κατά το 

σχεδιασμό ενός νέου συστήματος ΓΕΘ. 

Επί του παρόντος υπάρχουν πολλές βάσεις γεωλογικών δεδομένων και οι περισσότερες από 

αυτές μπορούν εν μέρει να υποστηρίξουν το ευρωπαϊκό έργο Cheap-GSHPs [1,5-6]. 

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στη βελτίωση των διαθέσιμων βιβλιογραφικών δεδομένων 

και στην παροχή ενός πιο κατάλληλου συστήματος βάσης δεδομένων για το ΣΥΑ και το 

εργαλείο λογισμικού. Επιπλέον, οι βάσεις δεδομένων του Cheap-GSHPs υποστηρίζουν το 

σχεδιασμό, βασισμένου σε ορθές πρακτικές, του νέου ΓΕΘ στο πλαίσιο του έργου Cheap-

GSHPs. 

Μια βάση γεωλογικών δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει όλες τις πιθανές απαιτήσεις 

εισροών τόσο για αρχάριους όσο και για προχωρημένους χρήστες. Επιπλέον, η βάση 

γεωλογικών δεδομένων πρέπει να υποστηρίζει τον χρήστη, εξηγώντας πώς να αξιοποιήσει 

τις τεχνολογίες Cheap-GSHPs και να επιτρέψει στον χρήστη να ξεπεράσει τα γνωστά 

παγκόσμια πρότυπα αναφοράς για τις θερμικές ιδιότητες των υλικών του υπεδάφους. 

Όπως υποδεικνύει το Σχήμα 1.2-1, το ΣΥΑ του έργου Cheap-GSHPs επιλέγει τα υπόγεια 

θερμικά δεδομένα του υπεδάφους από τη γεωλογική βάση δεδομένων. 
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Σχήμα 1.2-1 Δομή των βάσεων δεδομένων που χρησιμοποιούνται στο έργο Cheap-GSHPs 

Πρώτον, ο χρήστης πρέπει να καθορίσει τη θέση όπου θα εγκατασταθεί ο ΓΕΘ. Σε αυτό το 

σημείο, υπάρχουν δύο δυνατότητες που βασίζονται στο εάν η γεωλογική στρωματογραφία 

είναι καλά καθορισμένη ή όχι. 

Όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμα γεωλογικά δεδομένα, ο χρήστης πρέπει να χρησιμοποιήσει 

τη βάση δεδομένων επιπέδου 1, η οποία είναι αρκετά μικρή και εξαπλωμένη ανά την 

Ευρώπη (βάση δεδομένων επιπέδου 1). Αντίθετα, αν ο χρήστης μπορεί να καθορίσει τη 

γεωλογική διαδοχή σε τοπική κλίμακα, τότε χρησιμοποιείται η βάση δεδομένων επιπέδου 2 

(Σχήμα 1.2-1). 

1.2.2. Βάση δεδομένων επιπέδου 1: βάση θερμικών δεδομένων FAU_PAR-

MAT-CON. 

Όπου οι γεωλογικές συνθήκες είναι άγνωστες (Σχήμα 1.2-2), το ΣΥΑ και το εργαλείο 

λογισμικού παράγουν τις θερμικές παραμέτρους του υπεδάφους επιλέγοντας τη θέση από 

τον ευρωπαϊκό χάρτη. 

Ο χάρτης προκύπτει από το γενικευμένο γεωλογικό πλαίσιο (και τη σχετική θερμική του 

συμπεριφορά) σε σχέση με τη γεωλογική μεταβλητότητα των συνθηκών του υπεδάφους στις 

χώρες-εταίρους του Cheap-GSHPs. 

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ 
ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ 

ΤΩΝ ΓΕΘ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ 

ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΠΑΡΑΑΜΕΤΡΟΥΣ

ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 1

FAU_PAR-MAT-
CON

Ο ΧΡΗΣΤΗΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ 
ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΑΙ 

THN ΣΤΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 

ΥΨΗΛΗΣ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΕΠΙΠΕΔΟΥ 2 

ΚΥΡΙΑ ΒΑΣΗ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
ΤΟΥ CHEAP-

GSHPs

ΤΥΠΟΣ ΧΡΗΣΤΗ  ΤΥΠΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ  ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΑΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
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Σχήμα 1.2-2 Τελική βάση δεδομένων FAU_PAR-MAT-CON, σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ελήφθησαν από το ESDAC [7-9]  

Μία βάση δεδομένων από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Δεδομένων για το Έδαφος [European Soil 

Data Centre (ESDAC)] επελέγη για να λάβει ορισμένα δεδομένα σχετικά με τις υπόγειες 

ιδιότητες από το INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in Europe). Μια Γεωγραφική 

Βάση Δεδομένων Εδάφους [Soil Geographical Database (SGDBE)] βασισμένη σε PAR-MAT-

DOM (Dominant Parent Material) επελέγη ως το πιο πρακτικό σύνολο δεδομένων για την 

ενσωμάτωση σχετικών δεδομένων του υπεδάφους σε σχέση με τις γεωθερμικές ιδιότητες. 

Το PAR-MAT-DOM χωρίζεται σε 212 υπο-μονάδες (PARMADO) που περιέχουν γεωλογικές και 

εδαφολογικές πληροφορίες. 

Στο τέλος της διαδικασίας ανάλυσης των διαθέσιμων συνόλων δεδομένων τα γεωλογικά 

υλικά ταξινομήθηκαν σύμφωνα με τον ακόλουθο σύντομο κατάλογο [9]: 

 Καμία πληροφορία 

 Πυριγενή και μεταμορφωμένα πετρώματα 

 Συνεκτικά ιζηματογενή πετρώματα 

 Μη συνεκτικό υλικό (απροσδιόριστο) 

 Άμμος (μη συνεκτικό) 

 Πηλός (μη συνεκτικό) 

 Χαλίκι (μη συνεκτικό) 

 Οργανικό υλικό 

Το Σχήμα 1.2-2 δείχνει τη γεωγραφική κατανομή αυτών των γεωλογικών υλικών μεταξύ των 

ευρωπαϊκών χωρών και μέσω της επεξεργασίας των δεδομένων που περιέχονται στο 

PARΜADO SGDBE που ομαδοποιούνται σε 8 τάξεις. Οι θερμικές ιδιότητες κάθε υλικού έχουν 

οριστεί [9]. 
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1.2.3. Βάση δεδομένων επιπέδου 2: Βάση θερμικών δεδομένων Cheap-

GSHPs 

Στην περίπτωση που είναι γνωστή η τοπική στρωματογραφία, ο σχεδιαστής του συστήματος 

ΓΕΘ μπορεί να χρησιμοποιήσει τη βάση δεδομένων επιπέδου 2, όπου οι θερμικές ιδιότητες 

έχουν καθοριστεί με μεγαλύτερη ακρίβεια μέσω άμεσων μετρήσεων και σύγκρισης με 

δεδομένα από τη βιβλιογραφία για κάθε είδος ιζήματος. 

1.2.3.1. Ορισμοί και ονοματολογία σχετικά με το υλικό του υπεδάφους 

Πυριγενή & μεταμορφωμένα, Συνεκτικά πετρώματα και μη συνεκτικό υλικό 

Τα γεωλογικά πετρώματα και τα μη συνεκτικά ιζήματα αποτελούν το υλικό του υπεδάφους. 

Για την αποσαφήνιση της ονοματολογίας, απαιτούνται οι ακόλουθοι ορισμοί: 

Ομάδα 1: στερεά πετρώματα 

Τα πυριγενή πετρώματα είναι λιωμένο μάγμα που έχει ψυχθεί (ή επαναψυχθεί). Τα ρευστά 

αυτά μπορούν να ψυχθούν ταχύτατα με αποτέλεσμα τη δημιουργία ηφαιστειακών 

πετρωμάτων ή αργά - σύμφωνα με τον γεωλογικό χρόνο - σε συνθήκες υψηλής πίεσης και 

θερμοκρασίας έχοντας ως αποτέλεσμα διαπερατά μαγματικά πετρώματα. Όταν πετρώματα 

(οι λεγόμενοι «πρωτόλιθοι») μετακινούνται στον ανώτερο φλοιό σε υψηλή θερμοκρασία και 

πίεση (πάνω από 150 ° C και 1,5kbar), αλλά κάτω από το σημείο τήξης, οι πρωτόλιθοι 

μετατρέπονται σε «μεταμορφωμένα πετρώματα». Οι τεκτονικές κινήσεις και η διάβρωση 

μπορούν να φέρουν αυτά τα πετρώματα βράχους πίσω σε ρηχά βάθη /  στην επιφάνεια. 

«Συνεκτικό ιζηματογενές πέτρωμα» είναι ουσιαστικά το στερεό πέτρωμα που λαμβάνεται 

από υλικά που έχουν μεταμορφωθεί ή έχουν υποστεί σκλήρυνση. Τα συνεκτικά ιζήματα είναι 

ιζηματογενή πετρώματα, συμπεριλαμβάνοντας κροκαλοπαγή, ψαμμίτη, πηλίτη, αργιλικό 

σχιστόλιθο, ασβεστόλιθο και λιθάνθρακα. Τα ονόματα αναφοράς για τα στερεά πετρώματα 

προέρχονται από την ευρωπαϊκή βάση δεδομένων PAR-MAT-DOM. 

Ομάδα 2: χαλαρά υλικά 

Τα μη συνεκτικά ιζήματα είναι χαλαρά υλικά, που κυμαίνονται από άργιλο έως άμμο και 

χαλίκια. Τα μη συνεκτικά ιζήματα ταυτοποιούνται μέσω κοκκομετρικών τάξεων, με βάση την 

κυρίαρχη διάσταση των στερεών κόκκων (ή κλασμάτων) και την διαβάθμιση του υλικού 

(φτωχή ή πλούσια). Επιπλέον, λαμβάνεται υπόψη η ύπαρξη νερού [11]. Κατά τη διάρκεια 

των δοκιμών, ο ορισμός της κατηγορίας βασίστηκε σε εκτίμηση εμπειρογνωμόνων για το 

ποσοστό άμμου, ιλύος και αργίλου στο υλικό που παρατηρήθηκε, μέσω οπτικής περιγραφής 

σε συνδυασμό με το χειρισμό του ιζήματος στην επί τόπου (in situ) κατάσταση της 

περιεκτικότητας του σε νερό, σύμφωνα με τις μεθόδους που ακολουθούνται στο πεδίο από 

τους χειριστές κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διάτρησης. Επιπλέον, το εγχειρίδιο 

καθορίζει τη θερμική αγωγιμότητα κάθε κατηγορίας ιζημάτων τόσο σε ξηρές όσο και σε 

κορεσμένες συνθήκες, προκειμένου να διακρίνει τη θερμική συμπεριφορά πάνω και κάτω 

από τον υδροφόρο ορίζοντα. Οι αναγνωρισμένες κατηγορίες παρατίθενται στον Πίνακας 

1.2-1. 
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Οργανικό υλικό: Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνεται κάθε υλικό (εξαιρουμένων των 

πετρωμάτων) με οργανική περιεκτικότητα άνω του 5% του βάρους του. Ως εκ τούτου, εδώ 

περιλαμβάνονται η άργιλος, η ιλύς καθώς και η τύρφη. 

Η απογραφή υλικών που προέκυψε και περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων επιπέδου 2, 

παρατίθεται στον Πίνακας 1.2-1. Τα υλικά ομαδοποιούνται σε 5 μικρότερες ομάδες, ανάλογα 

με τη γέννησή τους: 

 Συνεκτικά-κλαστικά-ιζηματογενή πετρώματα 

 Πυριγενή πετρώματα 

 Μεταμορφωμένα πετρώματα 

 Μη συνεκτικά υλικά 

 Οργανικά υλικά 

Πίνακας 1.2-1 Λίστα αναφοράς των υλικών στην βάση δεδομένων επιπέδου 2 

Συνεκτικά-κλαστικά-
ιζηματογενή 
πετρώματα 

Πυριγενή 
πετρώματα 

Μεταμορφωμένα 
πετρώματα 

Μη συνεκτικά 
υλικά 

Οργανικά 
υλικά 

Κροκαλοπαγές Γρανίτης Χαλαζιακός 
σχιστόλιθος 

Χαλίκι/ξηρό 
 

Τύρφης 

Ψαμμίτης Διορίτης Μαρμαρυγιακός 
σχιστόλιθος 

Χαλίκι και 
άμμος /υγρό 

 

Χαλαζιακός ψαμμίτης Συηνίτης Γνεύσιος Άμμος /ξηρό  

Αργιλόλιθος/ιλυόλιθος Γάββρος Φυλλίτης Άμμος /υγρό  

Ασβεστόλιθος Ρυόλιθος Αμφιβολίτης Λασπώδης 
άμμος 
(αμμώδης 
ιλύς) /υγρό 

 

Δολομίτης Δακίτης Σερπεντινίτης Ιλύς/ξηρό  

Μαργαϊκός 
ασβεστόλιθος 

Ανδεσίτης Μάρμαρο Ιλύς-
Αργιλώδης 
ιλύς/υγρό 

 

Γύψος Τραχείτης  Άργιλος/ξηρό  

Ανυδρίτης Βασάλτης  Πλαστική 
άργιλος/υγρό 

 

 Τόφφος    
 

1.2.3.2. Βιβλιογραφικά δεδομένα και σύγκριση με εργαστηριακά 

δεδομένα 

Οι μέσες θερμικές παράμετροι συγκρίθηκαν και καθορίστηκαν βάσει της ανάλυσης των 

τιμών που εντοπίσθηκαν στη δημοσιευμένη βιβλιογραφία από διαφορετικούς συγγραφείς 

[11-20]. Η περίληψη αυτής της ανάλυσης για τα πετρώματα παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.2-3. 
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Σχήμα 1.2-3 Σύγκριση θερμικών ιδιοτήτων μεταξύ των δημοσιευμένων βιβλιογραφικών 
τιμών και των αποτελεσμάτων του προγράμματος Cheap-GSHPs [Thermal conductivity: 

θερμική αγωγιμότητα, Sedimentary: ιζηματογενή, conglomerate  

Μια γραφική απεικόνιση χρησιμοποιείται για να υπερτονίσει την μεταβλητότητα των 

δεδομένων. Το πράσινο χρώμα αντιπροσωπεύει τα βιβλιογραφικά δεδομένα και το κόκκινο 

τις τιμές του Cheap-GSHPs. Το πρώτο και το τρίτο τεταρτημόριο δεδομένων 

αντιπροσωπεύονται από την ευθεία γραμμή. Τα περισσότερα δεδομένα εμπίπτουν στο 

έγχρωμο πλαίσιο, με την οριζόντια γραμμή να δείχνει την τιμή της διαμέσου. Προκειμένου 

να μειωθεί η επίδραση των ακραίων τιμών στην τελική μέση τιμή, η τιμή της διαμέσου 

προτιμάται από τη μέση τιμή. 

1.2.3.3. Βάσεις γεωλογικών δεδομένων  

Ο Πίνακας 1.2-2 παραθέτει τις τιμές των φυσικών και θερμικών ιδιοτήτων που προτάθηκαν 

για τις κύριες λιθολογίες στη βάση θερμο-γεωλογική δεδομένων που αναπτύχθηκε στο έργο 

Cheap-GSHPs Φτηνές GSHP. Πάνω από 200 μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε δείγματα ως 

μέρος του έργου τόσο σε υγρές όσο και σε ξηρές συνθήκες [11, 19]. Οι μετρούμενες τιμές 

έχουν συνδυαστεί με δεδομένα που αναφέρονται στη βιβλιογραφία. Κάθε πειραματική τιμή 

λαμβάνεται ως  ο διάμεσος πολλαπλών μετρήσεων που έγιναν στο ίδιο δείγμα. Οι 

πειραματικές μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν σε εργαστήρια του FAU και του UNIPD. Στις 

κλάσεις λιθολογίας όπου δεν υπήρχαν δείγματα, οι τιμές που περιλαμβάνονται στη βάση 

δεδομένων προέρχονται από τη βιβλιογραφία. 
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Πίνακας 1.2-2 Βάση δεδομένων μετρήσεων θερμικής ιδιότητας πετρωμάτων για τα 
δείγματα του Cheap-GSHPs. Οι τιμές συγχωνεύθηκαν από δεδομένα που αποκτήθηκαν 

μέσω βιβλιογραφία και από άμεσες μετρήσεις δείγματος 

Υλικό Πυκνότητα Θερμική Αγωγιμότητα Ογκομετρική 
θερμοχωρητικότητα 

 REC. MIN MAX REC. REC. 

ρ λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Κροκαλοπαγές 2.2-2.7 1.50 5.10 1.94 1.8-2.6 

Ψαμμίτης 2.2-2.7 0.72 6.50 2.60 1.8-2.6 

Αργιλόλιθος/ιλυόλιθος 2.4-2.7 0.59 3.48 2.13 1.8-2.4 

Ασβεστόλιθος 2.4-2.8 0.60 5.01 2.50 1.8-2.4 

Δολομίτης 2.4-2.8 0.61 5.73 3.58 2.0-2.4 

Μαργαϊκός 
ασβεστόλιθος 

2.3-2.6 1.78 2.90 2.04 2.2-2.3 

Γύψος 2.2-2.4 1.15 2.80 1.60 2.0 

Ανυδρίτης 2.8-3.0 1.50 7.70 4.77 2.0 

Πυριγενή  0.44 5.86   

Γρανίτης 2.4-3.0 1.49 4.45 2.74 1.8-3.0 

Διορίτης 2.6-3.0 1.38 4.14 2.40 1.8-2.9 

Συηνίτης 2.5-3.0 1.35 5.20 2.51 2.4 

Γάββρος 2.8-3.1 1.52 5.86 2.41 2.6 

Ρυόλιθος 2.1-2.6 1.77 3.98 2.96 1.95-2.1 

Δακίτης 2.9-3.0 2.00 3.91 2.60 2.9 

Ανδεσίτης 2.6-3.2 0.64 4.86 1.43 1.38-3 

Τραχείτης 2.3-2.6 1.86 3.40 2.48 1.9-2.1 

Βασάλτης 2.1-3.2 0.44 5.33 1.82 1.9-2.6 

Τόφφος  1.10 2.59 1.10  

Μεταμορφωμένα  0.65 8.15   

Χαλαζιακός 
σχιστόλιθος 

2.5-2.7 1.89 8.15 5.18 2.1 

Μαρμαρυγιακός 
σχιστόλιθος 

2.4-2.8 0.65 5.43 2.53 2.1-2.4 

Γνεύσιος 2.4-3.0 0.84 4.86 2.95 1.8-2.4 

Φυλλίτης 2.76-2.82 1.45 3.33 2.45 1.4-1.95 

Αμφιβολίτης 2.6-2.9 1.35 3.90 2.90 2.0-2.3 

Σερπεντινίτης 2.6-2.8 2.01 4.76 2.52 2.1-2.2 

Μάρμαρο 2.5-2.8 0.98 5.98 2.50 2.0 

      
 

Μια βάση δεδομένων των θερμικών και φυσικών ιδιοτήτων των κύριων λιθολογιών των 

πετρωμάτων (Πίνακας 1.2-2) έχει αναπτυχθεί βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών 

αναλύσεων που πραγματοποιήθηκαν σε αμφότερα τα εργαστήρια FAU και UNIPD. Παρόμοια 

βάση δεδομένων έχει αναπτυχθεί για τα μη συνεκτικά ιζήματα [10, 11] (Πίνακας 1.2-3). 
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Πίνακας 1.2-3 Βάση δεδομένων του Cheap-GSHPs για τις θερμικές ιδιότητες των μη 
συνεκτικών ιζημάτων.  

Οι τιμές συγχωνεύθηκαν από δεδομένα που αποκτήθηκαν μέσω βιβλιογραφίας και από 

άμεσες μετρήσεις δείγματος 

Υλικό Πυκνότητα Θερμική Αγωγιμότητα Ογκομετρική 
θερμοχωρητικότητα 

 REC. MIN MAX REC. REC. 

Ρ* λ λ λ cv 

kg/m3 W/mK W/mK W/mK MJ/m3K 

Καθαρό 
χαλίκι/ξηρό 
 

1.8-2.2 0.14 0.9 0.4 1.3-1.6 

Χαλίκι και 
άμμος /υγρό 

2.0-2.2 0.6 3.00 1.08 1.4-1.9 

Άμμος /ξηρό 1.8-2.2 0.15 0.9 0.4 0.4-1.6 

Άμμος /υγρό 1.9-2.3 1.0 2.6 1.85 1.8-2.4 

Λασπώδης 
άμμος 
(αμμώδης 
ιλύς) /υγρό 

 1.20 2.25 1.62 1.8-2.5 

Ιλύς/ξηρό 1.8-2.0 0.25 1.09 0.55 1.4-1.6 

Ιλύς-
Αργιλώδης 
ιλύς/υγρό 

2.0-2.2 0.82 2.60 1.45 1.8-2.8 

Άργιλος/ξηρό 1.8-2.0 0.25 1.52 0.64 0.5-1.6 

Πλαστική 
άργιλος/υγρό 

2.0-2.2 0.60 1.90 1.10 0.7-2.8 

Οργανικά 
Υλικά: Τύρφη  

0.5-1.1 0.2 0.7 0.51 0.5-3.8 

 

Η μεγάλη μεταβλητότητα εξαρτάται κυρίως από: 

 Λιθολογική μεταβλητότητα του δείγματος, που περιλαμβάνει όλα τα πετροφυσικά και 
πετρογενετικά χαρακτηριστικά του πετρώματος. Αυτά περιλαμβάνουν: τη 
μεταβλητότητα της σύνθεσης και την ορυκτολογική συσχέτιση, το πορώδες, την 
πυκνότητα, το βαθμό συμπύκνωσης και την κρυσταλλικότητα, την ανισοτροπία και 
την ετερογένεια του δείγματος. 

 Τύπο οργάνου που χρησιμοποιήθηκε. 

 Πειραματικές συνθήκες: θερμοκρασία και πίεση στην οποία αποκτήθηκαν τα 
δεδομένα και βαθμός κορεσμού του δείγματος. Για παράδειγμα, το [20] είναι 
συνήθως μεταξύ των χαμηλότερων τιμών. Αυτό πιθανώς οφείλεται στη μέθοδο 
μέτρησης ASTM C 1113-90 η οποία αναμένεται να πραγματοποιήσει τη μέτρηση της 
θερμικής αγωγιμότητας σε ένα δείγμα το οποίο έχει τοποθετηθεί σε συνθήκες 60 ° C 
για 24 ώρες. 
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1.3. ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΔΟΚΙΜΕΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ 

ΕΔΑΦΟΥΣ   

Οι θερμικές ιδιότητες του εδάφους και η ικανότητα εναλλαγής θερμότητας, μεταξύ του ΓΕΘ 

και του εδάφους, μπορούν να αναλυθούν πειραματικά μέσω μιας Δοκιμή Θερμικής 

Απόκρισης [Thermal Response Test (TRT) / Ground Response Test (GRT)] [6, 21-22]. Ο σκοπός 

της δοκιμής είναι να παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες για τη σωστή διαστασιολόγηση 

του πεδίου ΓΕΘ με βάση τα θερμικά/ψυκτικά φορτία. Το σύστημα και η διαδικασία δοκιμής 

καθορίστηκαν από την Αμερικανική Εταιρεία Μηχανικών Θέρμανσης, Ψύξης και 

Κλιματισμού [American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 

(ASHRAE)]. Μια μονάδα TRT αποτελείται συνήθως από μια αντλία, βαλβίδες καθαρισμού, 

ένα ηλεκτρικό στοιχείο θέρμανσης, αισθητήρες θερμοκρασίας, έναν μετρητή ροής και ένα 

καταγραφικό. 

Η δοκιμή συνίσταται στην εφαρμογή ενός σταθερού θερμικού φορτίου στον ολοκληρωμένο 

γήινο εναλλάκτη θερμότητας (και ως εκ τούτου στο υπέδαφος) για επαρκή χρονική περίοδο 

για να επιτραπεί στο σύστημα να φτάσει σε θερμική ισορροπία. Η συνιστώμενη διάρκεια της 

δοκιμής είναι τουλάχιστον 72 ώρες (όπως αναφέρεται στο EN17628:2015). Ο ρυθμός ροής, 

η ηλεκτρική ισχύς, οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου μετριούνται και καταγράφονται. 

Το αποτέλεσμα της δοκιμής επιτρέπει την επίτευξη της ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας 

και της μη διαταραγμένης θερμοκρασίας του εδάφους. Στην παρ. 1.3.3 περιγράφονται 

ορισμένες μέθοδοι για την ανάλυση της δοκιμής. 

1.3.1. Χαρακτηριστικά δοκιμής 

Σε διεθνές επίπεδο, χρησιμοποιούνται συχνότερα για το TRT οι απαιτήσεις που έχουν 

καθορισθεί από την  ASHRAE (όπως αναφέρεται στο EN17628: 2015) [1]. Το TRT συνήθως 

εκτελείται με την παροχή θερμότητας στο έδαφος, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα ψύξης 

του εδάφους. Η θέρμανση του εδάφους είναι συνήθως ευκολότερη από την ψύξη του 

εδάφους, επομένως ο εξοπλισμός δοκιμών περιλαμβάνει συνήθως απλές σειρές 

αντιστάσεων για θέρμανση αντί για ψύξη, η οποία απαιτεί τη χρήση ψυκτών και πιο 

περίπλοκο σύστημα ελέγχου. 

Στο Σχήμα 1.3-1 γίνεται αναφορά ενός κατάλληλου TRT με μέση θερμοκρασία εδάφους 

στους 15 ° C. Όπως φαίνεται, η διαφορά θερμοκρασίας καθώς και η παροχή νερού 

διατηρούνται σχεδόν σταθερές, οδηγώντας έτσι σε μία σταθερή εισροή θέρμανσης στο 

έδαφος. 
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Σχήμα 1.3-1 Κατάλληλο TRT για μια αδιατάρακτη θερμοκρασία εδάφους στους 15°C 

1.3.2. Δοκιμή Θερμικής Απόκρισης 

1.3.2.1. Αδιατάρακτη θερμοκρασία εδάφους  

Οι περισσότερες διαδικασίες ανάλυσης για την εκτίμηση της θερμικής αγωγιμότητας 

εδάφους από τη δοκιμή απόκρισης απαιτούν καλές εκτιμήσεις της μη διαταραγμένης 

θερμοκρασίας του εδάφους στο πεδίο. 

Η μη διαταραγμένη θερμοκρασία εδάφους θα πρέπει να προσδιορίζεται πριν ξεκινήσει η 

δοκιμή απόκρισης. Η μη διαταραγμένη θερμοκρασία εδάφους μπορεί να υπολογιστεί με δύο 

τρόπους: καταγραφή θερμοκρασίας κατά μήκος της γεώτρησης και / ή μετρήσεις της 

θερμοκρασίας ροής. 

Οι Gehlin και Nordell πραγματοποίησαν τις μετρήσεις θερμοκρασίας με τις δύο μεθόδους. 

Το συμπέρασμα της ανάλυσης έδειξε ότι η καταγραφή θερμοκρασίας της γεώτρησης 

θεωρείται ότι δίνει το σωστό προφίλ αδιατάρακτης θερμοκρασίας εδάφους. Ωστόσο, η 

κυκλοφορία του ρευστού οδηγεί επίσης σε τιμές που είναι σύμφωνες με την προηγούμενη 

μέθοδο [21]: 

1) Θερμοκρασία ως συνάρτηση του βάθους: Η πρώτη μέθοδος είναι η βύθιση ενός 

θερμοστοιχείου στον γεμάτο νερό σωλήνα του ΓΕΘ. Το νερό που περιέχεται στον 

ΓΕΘ πρέπει να βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με το περιβάλλον του. Η 

θερμοκρασία μετράται κάθε λίγα μέτρα κατά μήκος του ΓΕΘ και οι μετρήσεις 

χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό μιας αριθμητικής μέσης θερμοκρασίας της 

γεώτρησης. 

2) Θερμοκρασία ως συνάρτηση του χρόνου: Η δεύτερη μέθοδος είναι η κυκλοφορία 

ρευστού μετάδοσης θερμότητας των ΓΕΘ μέσω της γεώτρησης μέχρις ότου η 

εισροή και η ροή επιστροφής να βρίσκονται σε θερμική ισορροπία. Το νερό που 

περιέχεται στον ΓΕΘ πρέπει να βρίσκεται σε θερμική ισορροπία με το έδαφος. 



Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Cheap-GSHPs 
 

 

37 Έκδοση 2019 

Παρόλο που δεν υπάρχει έγχυση θερμότητας από την πηγή θερμότητας, θα 

υπάρχουν πάντα θερμικά οφέλη στο σύστημα από την λειτουργία της αντλίας. Η 

θερμοκρασία μετράται κάθε δευτερόλεπτο για περίπου μισή ώρα. Τα 

θερμοκρασιακά δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση 

της μέσης θερμοκρασίας της γεώτρησης. Οι Gehlin και Nordell προτείνουν τη 

χρήση της θερμοκρασίας ροής μετά από 20 λεπτά κυκλοφορίας [21]. Ο Kavanaugh 

et al συνιστά τη χρήση της ελάχιστης θερμοκρασίας ροής που καταγράφεται [22]. 

 

1.3.2.2. Θερμική αγωγιμότητα του εδάφους: προκαταρκτικοί 

υπολογισμοί 

Η μέση θερμοκρασία υπολογίζεται ως ο αριθμητικός μέσος μεταξύ της θερμοκρασίας 

εισόδου και της θερμοκρασίας εξόδου για κάθε βήμα που έχει μετρηθεί. 

Η θερμική ισχύς που ανταλλάσσεται μεταξύ του ρευστού και του εδάφους υπολογίζεται ως: 

Q = ṁcpΔT εξισ. 1 

όπου m. ο̇ ρυθμός ροής της μάζας [kg/s], cp η ειδική θερμότητα σε [J/(kgK)] και ΔT η διαφορά 

θερμοκρασίας μεταξύ θερμοκρασιών εισόδου και εξόδου [23]. 

Ο ρυθμός ροής μάζας, η θερμοκρασία εισόδου και η θερμοκρασία εξόδου μετριούνται κατά 

τη διάρκεια της δοκιμής. Η ειδική θερμότητα και η πυκνότητα λαμβάνονται από το REFPROF 

(NIST) υπαγορεύοντας την ατμοσφαιρική πίεση και τη μέση θερμοκρασία του ρευστού για 

κάθε βήμα. 

1.3.2.3. Απλοποιημένη προσέγγιση μη-πεπερασμένης γραμμικής πηγής 

Η ροή θερμότητας προς ή από την γεώτρηση μπορεί να απεικονισθεί ως μια μη-

πεπερασμένη γραμμική πηγή στο έδαφος με αμελητέα επίδραση των ροών θερμότητας κατά 

μήκος του άξονα της γεώτρησης. Η πλέον διαδεδομένη και συνεπής μέθοδος μέχρι στιγμής 

είναι το μοντέλο συνεχούς γραμμικής πηγής, με βάση μια σταθερή ροή θερμότητας ανά 

μονάδα χρόνου. Η αξιολόγηση της ισοδύναμης θερμικής αγωγιμότητας του εδάφους είναι 

δυνατή με τη χρήση της μέσης θερμοκρασίας του ρευστού μεταξύ εισόδου και επιστροφής. 

Μέσω της αντιστοίχιση της μέσης θερμοκρασίας του νερού στον ΓΕΘ έναντι του φυσικού 

λογάριθμου του χρόνου, μπορεί να επιτευχθεί μια γραμμική σχέση (Σχήμα 1.3-2). 
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Σχήμα 1.3-2 Ανάλυση μέσω του μοντέλου μη πεπερασμένης γραμμικής πηγής 

Χρησιμοποιώντας την κλίση k αυτής της γραμμικής εξίσωσης και τον σταθερό ρυθμό ισχύος 

ανά μονάδα μήκους (q'), η θερμική αγωγιμότητα μπορεί να υπολογιστεί μέσω της 

ακόλουθης σχέσης: 

kground = q’ / (4 π k)    εξισ. 2 

1.3.2.4. Εκτίμηση μη-πεπερασμένης γραμμικής πηγής 

Ο γήινος εναλλάκτης θερμότητας μπορεί να εκτιμηθεί μέσω μιας μη-πεπερασμένης 

γραμμικής πηγής όπως προτείνεται από τους Carslaw και Jaeger [23]. 

Η εξίσωση για το πεδίο θερμοκρασίας ως συνάρτηση του χρόνου και της ακτίνας γύρω από 

μια γραμμική πηγή με σταθερό ρυθμό έγχυσης θερμότητας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 

προσέγγιση της έγχυσης θερμότητας από έναν γήινο εναλλάκτη θερμότητας: 

T(r, t) =
q

 4 π λ
 ∫

e−u

u
dur2

4 a t

    εξίσ. 3 

με a θερμική διάχυση [m2/s], λ θερμική αγωγιμότητα [W/m K)], r ακτίνα [m] και t χρόνο [s]. 

Η θερμοκρασία του ρευστού εκτιμάται αντικαθιστώντας την άγνωστη ακτίνα με την ακτίνα 

rb της γεώτρησης και προσθέτοντας την επίδραση της θερμικής αντίστασης Rb μεταξύ του 

ρευστού και του τοιχώματος της γεώτρησης:  

Tmean =  
q

 4 π λ
∫

e−u

u
durb

2

4 a t

+ q Rb + Tg    εξίσ. 4  

Η αγωγιμότητα βρίσκεται μέσω δοκιμών, χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων. 

Ενώ αυτή η μέθοδος παρέχει μεγαλύτερη απλότητα και μειωμένο υπολογιστικό χρόνο, δεν 

λαμβάνει υπόψη την αξονική μεταφορά θερμότητας. Αυτή η απλοποιημένη προσέγγιση 
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο για μεγάλες γεωτρήσεις με μικρές διαμέτρους και για την 

ανάλυση μακροχρόνιας θερμικής συμπεριφοράς [24]. 

1.3.2.5. Εκτίμηση κυλινδρικής πηγής  

Η μέθοδος της κυλινδρικής πηγής θερμότητας αναπτύχθηκε για πρώτη φορά από τους 

Carslaw και Jaeger και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εξετασθεί μια πεπερασμένη 

διάμετρος. Αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη λύση μιας μη-πεπερασμένης κυλινδρικής 

πηγής θερμότητας τοποθετημένης σε μια ομοιογενή περιοχή που αντιπροσωπεύει το 

έδαφος. Οι ιδιότητες του εδάφους θεωρούνται σταθερές, η αξονική μεταφορά θερμότητας 

δεν λαμβάνεται υπόψη, ενώ γίνεται η υπόθεση μιας τέλειας επαφής μεταξύ του τοιχώματος 

του κυλίνδρου και του εδάφους. 

Το μοντέλο κυλινδρικής πηγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί προσεγγίζοντας τον γήινο 

εναλλάκτη θερμότητας ως έναν μη-πεπερασμένο κύλινδρο με σταθερή ροή θερμότητας [24]. 

Οι σωλήνες του εναλλάκτη θερμότητας αντιπροσωπεύονται συνήθως από έναν κύλινδρο 

ίσου διαμέτρου. 

Η λύση κυλινδρικής πηγής για μια σταθερή ροή θερμότητας έχει ως εξής: 

T(r, t) =
q

λ
 G(z, p)     εξίσ. 5 

όπου:  z =
at

r2;   p =
r

rb
. 

Η συνάρτηση G ορίζεται μέσω των συναρτήσεων Bessel πρώτης και δεύτερης τάξης [24]. Η 

θερμοκρασία στο τοίχωμα της γεώτρησης που παρουσιάζει ενδιαφέρον καθώς είναι η 

αντιπροσωπευτική θερμοκρασία κατά τον σχεδιασμό των γήινων εναλλακτών θερμότητας, 

μπορεί να αξιολογηθεί με αυτή τη μέθοδο. 

Η θερμοκρασία του ρευστού υπολογίζεται αντικαθιστώντας την άγνωστη ακτίνα με την 

ακτίνα rb της γεώτρησης και προσθέτοντας την επίδραση της θερμικής αντίστασης Rb μεταξύ 

του ρευστού και του τοιχώματος της γεώτρησης: 

Tmean =
q

λ
 G(z) + qRb + Tg   εξίσ. 6 

Η αγωγιμότητα βρίσκεται μέσω δοκιμών, χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο των ελαχίστων 

τετραγώνων. 

1.3.2.6. Αριθμητικά μοντέλα 

Τα αριθμητικά μοντέλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εναλλακτική λύση για την 

ερμηνεία του TRT. Σε αυτές τις περιπτώσεις, όλες οι καταχωρημένες τιμές θερμοκρασίας που 

καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια του TRT συγκρίνονται με την τάση του υπολογιζόμενου 

προφίλ θερμοκρασίας του νερού. Πρόκειται για μια αντίστροφη αριθμητική προσέγγιση που 

πρέπει να αλλάξει τη θερμική αγωγιμότητα και την ογκομετρική θερμική χωρητικότητα. Το 

πρώτο μέρος του TRT πρέπει να συντονίσει ιδιαίτερα την ογκομετρική θερμική ικανότητα, 

ενώ το τελευταίο τμήμα του TRT αφορά κυρίως την τιμή της θερμικής αγωγιμότητας. Ένα 

παράδειγμα πιθανού αποτελέσματος παρουσιάζεται στο ακόλουθο Σχήμα 1.3-3, όπου η 
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σύγκριση μεταξύ των μετρήσεων και των προσομοιώσεων πραγματοποιήθηκε συγκρίνοντας 

τη θερμοκρασία επιστροφής (ορίζοντας το ρυθμό ροής μάζας και τη θερμοκρασία 

προσαγωγής). 

 

Σχήμα 1.3-3 Ανάλυση με αριθμητική μέθοδο 

Συνήθως υπάρχουν οι εξής δυνατότητες: χρήση της Μεθόδου Πεπερασμένων Στοιχείων 

[Finite Element Method (FEM)], της Μεθόδου Πεπερασμένων Διαφορών [Finite Difference 

Method (FDM)] ή άλλων αριθμητικών μοντέλων, όπως π.χ. των μοντέλων Αντίστασης-

Χωρητικότητας (Resistance-Capacity models). Οι δύο πρώτες μέθοδοι υπολογισμού είναι 

πολύ λεπτομερείς, αλλά απαιτούν μεγάλο χρόνο υπολογισμού [25]. Συνήθως εκτελούνται σε 

2-D για την επίλυση του προβλήματος σε εύλογο χρονικό διάστημα. Κατά την ενασχόληση 

με γήινους εναλλάκτες θερμότητας μικρού μήκους, λόγω της αξονικής ροής θερμότητας 

πρέπει να πραγματοποιείται προσομοίωση 3-D. Ως εκ τούτου, ο χρόνος υπολογισμού 

αυξάνεται πολύ. 

1.4. ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΕΔΑΦΟΥΣ 

Διερευνήθηκε η ικανότητα διάτρησης των γεωλογικών τάξεων που ορίζονται στο FAU_PAR-

MAT-CON. Το αποτέλεσμα αυτής της ανάλυσης παρουσιάζει την καλύτερη τεχνική 

διάτρησης για κάθε τύπο κλάσεων υπεδάφους. Οι Πίνακας 1.4-1 και Πίνακας 1.4-2 

χαρακτηρίζουν το καλύτερο εργαλείο διάτρησης (συμπεριλαμβανομένης της πιο κοινής 

διαμέτρου) για συγκεκριμένο τύπο γήινου εναλλάκτη θερμότητας (με κοινό εγκατεστημένο 

μήκος) εντός συγκεκριμένου τύπου κλάσεων υπεδάφους του  FAU_PAR-MAT-CON [9,19]. 
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Πίνακας 1.4-1 Ικανότητα διάτρησης διαφορετικών κατηγοριών υπεδάφους του FAU_PAR-
MAT-CON (μη συνεκτικά υλικά) 

Δυνατότητα 
διάτρησης 

υπεδάφους 
(FAU_PAR-
MAT-CON) 

Εναλλάκτης 
θερμότητας 

Εξοπλισμός 
διάτρησης 

Ρευστό 
διάτρησης 

Συνιστώμενο 
βάθος 

Κόστος 
[€/m] 

Χρόνος 
διάτρησης 

[m/h] 

 

ΑΡΓΙΛΟΣ 
(μη 

συνεκτικό) 
 
 
 

ΑΜΜΟΣ 
(μη 

συνεκτικό) 
 

→ ΧΩΡΙΣ 
υπόγεια 
ύδατα 

Ελικοειδής Κοχλίας  
ᴓ 400 

χιλιοστά 

Χωρίς ρευστό 20 μέτρα ≈ 60 10 ** 

Ομοαξονικός 
PE 

Εύκολη 
Διάτρηση 

ᴓ 101 
χιλιοστά 

400 l/min 
H2O με 

πολυμερή 

100 μέτρα ≈ 25 20  

Ομοαξονικός 
INOX 

Στελέχη με 
περίβλημα 

ᴓ 76 
χιλιοστά 

150 l/min 
H2O 

100 μέτρα ≈ 20 10  

PE διπλού-U Εύκολη 
Διάτρηση 

ᴓ 152 
χιλιοστά 

800 l/min 
H2O με 

πολυμερή 

100 μέτρα ≈ 40 20  

ΑΜΜΟΣ 
(μη 

συνεκτικό) 
 

→ ΜΕ 
υπόγεια 
ύδατα 

Ελικοειδής Κοχλίας 
ᴓ 400 

χιλιοστά 
with casing 

Χωρίς ρευστό 20 μέτρα ≈ 80 5 ** 

Ομοαξονικός 
PE 

Εύκολη 
Διάτρηση 

ᴓ 101 
χιλιοστά 

400 l/min 
H2O με 

πολυμερή 

100 μέτρα ≈ 25 20  

Ομοαξονικός 
INOX 

Στελέχη 
ᴓ 76 

χιλιοστά με 
τρίκωνο ᴓ 

76 

150 l/min 
H2O 

100 μέτρα ≈ 20 10  

PE διπλού-U Εύκολη 
Διάτρηση 

ᴓ 152 
χιλιοστά 

800 l/min 
H2O με 

πολυμερή 

100 μέτρα ≈ 40 20  

 

 

                                                           
* Όσον αφορά την χρήση εξαρτήματος κρούσης στο κοπτικό άκρο (DTH) με συμπιεστή, η υψηλότερη τιμή 
οφείλεται εν μέρει στο ότι συμπεριλαμβάνεται στο κόστος, το κόστος καυσίμου για τη λειτουργία του 
συμπιεστή. 
** Το τυπικό βάθος εγκατάστασης ενός πραγματικού ελικοειδούς ενεργειακού καλαθιού ΓΕΘ είναι 6 μέτρα. 
Για το νέο σχεδιασμό ελικοειδούς ΓΕΘ το θεωρούμενο βάθος εγκατάστασης είναι περίπου 20 μέτρα. Ο 
ελικοειδής ΓΕΘ μπορεί να εγκατασταθεί μέσα σε ιζηματογενή πετρώματα οποιουδήποτε είδους. 
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Πίνακας 1.4-2 Ικανότητα διάτρησης διαφορετικών κατηγοριών υπεδάφους του FAU_PAR-
MAT-CON (συνεκτικά υλικά) 

Δυνατότητα 
διάτρησης 

υπεδάφους 
(FAU_PAR-MAT-

CON) 

Εναλλάκτης 
θερμότητας 

Εξοπλισμός 
διάτρησης 

Ρευστό 
διάτρησης 

Συνιστώμενο 
βάθος 

Κόστος 
[€/m] 

Χρόνος 
διάτρησης 

[m/h] 

 
 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ 
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

(με περίβλημα) 
 
 
 

ΧΑΛΙΚΙ 
(μη συνεκτικό) 

Ελικοειδής ** Κοχλίας  
ᴓ 400 

χιλιοστά, 
casing 

Χωρίς ρευστό 20 μέτρα ≈ 80 5 

Ομοαξονικός 
PE 

Εύκολη 
Διάτρηση 

ᴓ 101 
χιλιοστά 

400 l/min 
H2O με 

πολυμερή 

100 μέτρα ≈ 25 7 

Kρούση στο 
κοπτικό άκρο 
*, περίβλημα 

10 M3 σε 
12 bar 

συμπιεσμένου 
αέρα 

100 μέτρα ≈ 40 15 

Ομοαξονικός 
INOX 

Τρίκωνο, 
τρίπτερο; 
στελέχη 

διάτρησης 

150 l/min 
H2O 

100 μέτρα ≈ 25 7 

Kρούση στο 
κοπτικό άκρο 

*, στελέχη 
διάτρησης 

10 M3 σε 
12 bar 

συμπιεσμένου 
αέρα 

100 μέτρα ≈ 40 20 

PE διπλού-U Kρούση στο 
κοπτικό άκρο 
*, περίβλημα 

ᴓ 152 
χιλιοστά 

15 M3 σε 
12 bar 

συμπιεσμένου 
αέρα 

100 μέτρα ≈ 70 10 

 
 
 
 

ΣΥΝΕΚΤΙΚΑ 
ΙΖΗΜΑΤΟΓΕΝΗ 
ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

(χωρίς περίβλημα) 
 
 
 

ΠΥΡΙΓΕΝΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΜΕΝΑ 

ΠΕΤΡΩΜΑΤΑ 

Ελικοειδής 
PE 

Kρούση στο 
κοπτικό άκρο 

* 
ᴓ 4" 

10 M3 σε 
12 bar 

συμπιεσμένου 
αέρα 

100 μέτρα ≈ 40 10 

Ομοαξονικός 
PE 

 
Ομοαξονικός 

INOX 

Τρίκωνο 
ᴓ 4" 

400 l/min 
H2O 

100 μέτρα ≈ 30 3 

Kρούση στο 
κοπτικό άκρο 

* 
ᴓ 3" 

10 M3 σε 
12 bar 

συμπιεσμένου 
αέρα 

100 μέτρα ≈ 35 13 

Ομοαξονικός 
INOX 

 
PE διπλού-U 

Τρίκωνο 
ᴓ 3" 

400 l/min 
H2O 

100 μέτρα ≈ 25 5 

Kρούση στο 
κοπτικό άκρο 

* 
ᴓ 5" 

15 M3 σε 
12 bar 

συμπιεσμένου 
αέρα 

100 μέτρα ≈ 45 10 

PE διπλού-U Τρίκωνο 
ᴓ 5" 

800 l/min 
H2O 

100 μέτρα ≈ 35 3 
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Τέλος, για να παρέχει μια απλοποιημένη επισκόπηση, η HYDRA παρέχει ένα γράφημα για 

την φθηνότερη (κόστος διάτρησης) και για την πιο αποτελεσματική (βάσει χρόνου 

διάτρησης) τεχνική διάτρησης για κάθε κλάση υπεδάφους. Η κατηγορία Οργανικές Ύλες δεν 

περιλαμβάνεται στις έρευνες γιατί πρέπει να αποφασίζεται για κάθε μεμονωμένη 

περίπτωση ποια μέθοδος είναι η καλύτερη / φθηνότερη λύση. 

Πίνακας 1.4-3 Επισκόπηση της πιο αποτελεσματικής και πιο φθηνής τεχνικής διάτρησης για 
κάθε κλάση υπεδάφους του FAU_PAR-MAT-CON (πραγματοποιήθηκε από την HYDRA) 

Κλάσεις υπεδάφους Τεχνικές διάτρησης 

 Πιο αποδοτικό [χρόνος] Πιο οικονομικό [€€€] 

Πυριγενή και μεταμορφωμένα 
πετρώματα 

Kρούση στο κοπτικό άκρο 
(DTH) 

Τρίκωνο και στελέχη (χωρίς 
περίβλημα) 

Συνεκτικά ιζηματογενή 
πετρώματα 

Kρούση στο κοπτικό άκρο 
(DTH) 

Εύκολη Διάτρηση 

Άμμος (μη συνεκτικό) Εύκολη Διάτρηση Στελέχη (χωρίς περίβλημα) 

Άργιλος (μη συνεκτικό) Εύκολη Διάτρηση Τρίπτερο 
 και στελέχη (χωρίς 

περίβλημα) 

Χαλίκι (μη συνεκτικό) Kρούση στο κοπτικό άκρο 
(DTH) 

Εύκολη Διάτρηση 

 

1.5. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

1.5.1. Η βάση κλιματικών δεδομένων   

Μια βάση κλιματικών δεδομένων δημιουργήθηκε για να ενσωματωθεί στο εργαλείο που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου για την διαστασιολόγηση των Γεωθερμικών Αντλιών 

Θερμότητας (ΓΑΘ) καθώς και του Συστήματος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) τα οποία 

αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου Cheap-GSHPs. 
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Σχήμα 1.5-1 Τοποθεσίες επιλεγμένες από τις βάσεις δεδομένων METEONORM και 
ENERGYPLUS για τη δημιουργία μιας κατάλληλης και ευρείας ευρωπαϊκής βάσης 

δεδομένων. 

Δύο κύριες παράμετροι πρέπει να επιλεγούν: 

 Η κλίμακα Köppen-Geiger βοηθά στον έλεγχο του κλίματος το οποίο μπορεί να είναι 
ως επί το πλείστον παρόμοιο με την τρέχουσα τοποθεσία [26]. 

 Η βαθμοημέρα [degree day (DD)] για θέρμανση [heating degree day (HDD) και ψύξη 
[cooling degree day (CDD)] υποδεικνύει σε έναν έμπειρο χρήστη εάν η τοποθεσία 
απαιτεί κυρίως θέρμανση ή ψύξη ή και τα δύο. 

Πρώτον, έχει δημιουργηθεί ένα κατάλληλο σύνολο δεδομένων χρησιμοποιώντας το Έτος 

Αναφοράς Δοκιμής [Test Reference Year (TRY)] που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων 

των λογισμικών METEONORM και ENERGYPLUS. Ο Σχήμα 1.5-1 δείχνει τις θέσεις που 

επιλέχθηκαν από τις δύο βάσεις δεδομένων για να δημιουργηθεί μια κατάλληλη και ευρεία 

ευρωπαϊκή βάση δεδομένων. Συγκρίνοντας τις τοποθεσίες και τον ευρωπαϊκό χάρτη 

Köppen-Geiger, προκύπτει ένας καλός ορισμός των περισσότερων κλιματικών τάξεων. 
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Πίνακας 1.5-1 Αριθμός τοποθεσιών που περιλαμβάνονται στη βάση δεδομένων σε σχέση με 
την κλιματική ταξινόμηση Köppen-Geiger 

Τύπος 

κλίματος 

Περιγραφή Πλήθος 

τοποθεσιών 

BSk Ξηρό, καλοκαιρινό ξηρό, ψυχρός αέρας 6 

BWh Ξηρό, έρημος, ψυχρός αέρας 2 

Cfa Ζεστή θερμοκρασία, πλήρως υγρό, ζεστό καλοκαίρι 25 

Cfb Ζεστή θερμοκρασία, πλήρως υγρό, θερμό καλοκαίρι 133 

Cfc Ζεστή θερμοκρασία, πλήρως υγρό, δροσερό καλοκαίρι 1 

Csa Ζεστή θερμοκρασία, ξηρό καλοκαίρι, ζεστό καλοκαίρι 72 

Csb Ζεστή θερμοκρασία, ξηρό καλοκαίρι, θερμό καλοκαίρι 25 

Dfa Χιόνι, πλήρως υγρό, θερμό καλοκαίρι 37 

Dfb Χιόνι, πλήρως υγρό, δροσερό καλοκαίρι 6 

Οι πόλεις που έχουν ομαδοποιηθεί σε αυτές τις κατηγορίες έχουν αναλυθεί περαιτέρω για 

να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να δοθούν ορισμοί απλούστερων 

πληροφοριών σε μη-εξειδικευμένους χρήστες. Για το σκοπό αυτό, και βάσει των τιμών των 

HDD και CDD, έχουν καθοριστεί οι ακόλουθες μακρο-ομάδες: 

 Ξηρά θερμά κλίματα, συμπεριλαμβανομένων των BWh και BSk 

 Ήπια θερμά κλίματα, συμπεριλαμβανομένων των Csa, Csb, Cfa 

 Ήπια ψυχρά κλίματα, συμπεριλαμβανομένων των Cfb και Cfc 

 Ψυχρά κλίματα, συμπεριλαμβανομένων των Dfb και Dfc 

 
Σχήμα 1.5-2 Υποδιαίρεση κλιματικών συνθηκών βάσει της κλίμακας Köppen-Geiger για τις 

επιλεγμένες τοποθεσίες στην Ευρώπη 
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Όσον αφορά την βαθμοημέρα για θέρμανση και ψύξη, μεταξύ των διαφορετικών ορισμών 

και σετ συνθηκών που προτείνονται στη βιβλιογραφία, χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω 

εξισώσεις για τους υπολογισμούς: 

HDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i < 14  εξίσ. 7 

CDD =  ∑ (18 − text,i)i  if text,i > 20  εξίσ. 8 

όπου text,i είναι η μέση εξωτερική θερμοκρασία για κάθε ημέρα και το άθροισμα εκτείνεται 

καθ’ όλο το έτος. 

1.5.2. Συσχέτιση υψομέτρου 

Η θερμοκρασία του επιφανειακού αέρα που μετριέται από τους μετεωρολογικούς σταθμούς 

είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων μεταξύ των οποίων το γεωγραφικό πλάτος (που με τη 

σειρά του καθορίζει την ηλιακή προσπίπτουσα ακτινοβολία), η νεφοκάλυψη, οι ηπειρωτικές 

/ θαλάσσιες επιπτώσεις, τα ωκεάνια ρεύματα και το υψόμετρο [27,28]. Το υψόμετρο, 

ειδικότερα, παίζει σημαντικό ρόλο στην επίδραση της θερμοκρασίας του αέρα. Καθώς οι 

μάζες αέρα αναγκάζονται να ανεβαίνουν στην ατμόσφαιρα, επεκτείνονται και ψύχονται ως 

αποτέλεσμα της μείωσης της πίεσης. Ο ρυθμός με τον οποίο ψύχεται ο αέρας είναι γνωστός 

ως κατακόρυφη θερμοβαθμίδα (lapse rate). Αν δεν ανταλλάσσεται θερμότητα με το 

εξωτερικό σύστημα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, η ψύξη είναι αδιαβατική. Η 

κατακόρυφη θερμοβαθμίδα δεν είναι σταθερή και την επηρεάζουν πολλοί παράγοντες. Η 

κατακόρυφη θερμοβαθμίδα κυμαίνεται από -9,8 ° C / χλμ για τον ξηρό αέρα (αδιαβατική 

κατακόρυφη θερμοβαθμίδα) έως -4,0 ° C / χλμ για πολύ κορεσμένο και θερμό αέρα 

(κορεσμένη αδιαβατική κατακόρυφη θερμοβαθμίδα). Ωστόσο, η διαδικασία είναι σπάνια 

αδιαβατική και κάποιες ανταλλαγές θερμότητας λαμβάνουν χώρα. Η πραγματική 

κατακόρυφη θερμοβαθμίδα σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία ονομάζεται περιβαλλοντική 

κατακόρυφη θερμοβαθμίδα και μια τυπική τιμή που χρησιμοποιείται για τον γενικό μέσο 

όρο της είναι -6,5 ° C / χλμ. Παρ’ όλα αυτά, οι κατακόρυφες θερμοβαθμίδες κυμαίνονται σε 

πολλές κλίμακες: εποχικά, ημερήσια και περιφερειακά, και στην περίπτωση 

θερμοκρασιακής αναστροφής μπορούν ακόμη και να αλλάξουν πρόσημο [29]. 

Εκτός από την προαναφερθείσα επίδραση του υψομέτρου, στις ορεινές περιοχές 

εμφανίζεται ένα φαινόμενο γνωστό ως ορογραφική ανύψωση. Η συνολική επίδραση του 

υψομέτρου στη θερμοκρασία του αέρα εκδηλώνεται με ψύξη, όσο αυξάνεται το υψόμετρο 

της τοποθεσίας, καθώς οι μάζες του αέρα πρέπει να ανυψωθούν λόγω των τοπογραφικών 

εμποδίων, όπως είναι για παράδειγμα οι λόφοι και τα όρη. 

Η θερμοκρασία του αέρα που μετράται σε συγκεκριμένους μετεωρολογικούς σταθμούς 

μπορεί να επηρεαστεί επιπροσθέτως από τοπικούς παράγοντες και διαδικασίες που 

λειτουργούν σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες, μεταξύ των οποίων 

τοπογραφικά εμπόδια, η παρουσία λιμνών και άλλων υδάτινων σωμάτων, ο άνεμος, ο 

προσανατολισμός των τοπογραφικών επιφανειών και η συγκέντρωση ψυχρού αέρα. 

Η θερμοκρασία μετράται στους σταθμούς που κατασκευάζονται και λειτουργούν σύμφωνα 

με τα πρότυπα που έχει εκδώσει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός [29]. Ωστόσο, 
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όπως συχνά συμβαίνει με τις περιβαλλοντικές μεταβλητές, η συνεχής χωρική πρόβλεψη 

«σημειακών» μετρούμενων τιμών είναι απαραίτητη για τη μοντελοποίηση βιολογικών, 

περιβαλλοντικών και φυσικών διεργασιών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τη θερμοκρασία του 

αέρα, μια βασική παράμετρο για την αξιολόγηση των αναγκών θέρμανσης και ψύξης των 

κτιρίων. 

Δεδομένου ότι τα κτίρια μπορεί να βρίσκονται σε περιοχές μακριά από μετεωρολογικούς 

σταθμούς, η χωρική παρεμβολή είναι απαραίτητη για την απόκτηση τιμών θερμοκρασίας 

χρησιμοποιώντας δεδομένα από κοντινούς ή γνωστούς μετεωρολογικούς σταθμούς. 

Σύμφωνα με τους Burrough και McDonnell, η χωρική παρεμβολή ορίζεται ως η πρόβλεψη 

των τιμών μιας πρωταρχικής μεταβλητής σε σημεία εντός της ίδιας περιοχής με τις 

τοποθεσίες στις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί δειγματοληψίες, ενώ η πρόβλεψη των τιμών 

σε σημεία έξω από την περιοχή που καλύπτεται από τις υπάρχουσες παρατηρήσεις 

ονομάζεται παρεκβολή [30]. 

Μια περιεκτική ανασκόπηση των διαθέσιμων μεθόδων χωρικής παρεμβολής που 

χρησιμοποιούνται στις περιβαλλοντικές επιστήμες παρέχεται από τους Li και Heap [31]. 

Ανέλυσαν 25 μεθόδους χωρικής παρεμβολής παρέχοντας ένα δέντρο απόφασης για να 

υποστηρίξει την επιλογή της καταλληλότερης, λαμβάνοντας υπόψη τη διαθεσιμότητα των 

δεδομένων, τη φύση των δεδομένων, τις αναμενόμενες εκτιμήσεις και τα χαρακτηριστικά 

της μεθόδου. 

1.5.2.1. Μοντελοποίηση θερμοκρασίας του αέρα 

Σύμφωνα με του ίδιους συγγραφείς, σχεδόν όλες οι μέθοδοι που αναλύθηκαν στα πλαίσια 

της εργασίας τους, βασίζονται σε κάποια μορφή εξίσωσης: 

ẑ(x0) =  ∑ λiz(xi)
n
i    εξίσ. 9 

όπου z ̂ είναι η εκτιμώμενη τιμή της κύριας μεταβλητής στο σημείο ενδιαφέροντος x0̇ׄ, z είναι 

η παρατηρούμενη τιμή στο σημείο δειγματοληψίας xi, λi είναι η στάθμιση που αντιστοιχεί 

στο σημείο δειγματοληψίας, το n αντιπροσωπεύει τον αριθμό των σημείων δειγματοληψίας 

που χρησιμοποιήθηκαν για την εκτίμηση. 

Οι μέθοδοι με τη σειρά τους μπορούν να ταξινομηθούν σε: 

 Μη γεωστατιστικές 

 Γεωστατιστικές (Μονομεταβλητές και Πολυμεταβλητές) 

 Συνδυασμένες 

Πολλοί συγγραφείς εργάστηκαν στην παρεμβολή θερμοκρασίας εφαρμόζοντας διάφορα 

εργαλεία για την απόκτηση μοντέλων κατανεμημένων θερμοκρασιών με διαφορετική 

χωρική και χρονική ανάλυση [32-34]. Οι Li και Heap [31] συνέκριναν μερικές μη-

γεωστατιστικές και γεωστατιστικές μεθόδους στην εκτίμηση της θερμοκρασίας για τρεις 

χρονικές κλίμακες: μέσος 10 ετών, εποχική και καθημερινή σε δύο περιοχές. 

Σε όλες τις περιπτώσεις, η τοπογραφία των περιοχών που έχουν αναλυθεί είναι ένας 

σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει την απόδοση ορισμένων μεθόδων παρεμβολής: για 
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παράδειγμα, η Kriging, το IDW, οι δισδιάστατες πολυωνυμικές καμπύλες και οι 

παλινδρομήσεις επιφανειακών τάσεων δουλεύουν καλά σε σχετικά επίπεδο ομοιόμορφο 

έδαφος. Η ισχυρή σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και υψομέτρου αποκλείει μια απλή 

παρεμβολή με γεωστατιστικές μεθόδους σε ορεινό έδαφος εκτός και εάν ληφθεί ρητά 

υπόψη το αποτέλεσμα του υψομέτρου στην θερμοκρασία [32]. Επιπλέον, σε ορισμένες 

περιπτώσεις, έχει προταθεί ότι τα μοντέλα παλινδρόμησης λειτουργούν καλύτερα, από ότι 

πιο σύνθετες προσεγγίσεις, σε ορεινές περιοχές [34]. 

Κατά τη μοντελοποίηση της σχέσης θερμοκρασίας / υψομέτρου από σημειακά δεδομένα, 

ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι οι θέσεις των 

μετεωρολογικών σταθμών τείνουν να τοποθετούνται σε χαμηλότερα υψόμετρα [32]. 

1.5.2.2. Προτεινόμενος αλγόριθμος για την απόκτηση δεδομένων 

θερμοκρασίας σε άγνωστες τοποθεσίες από κοντινούς μετεωρολογικούς 

σταθμούς σε διαφορετικό υψόμετρο 

Όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η πρόβλεψη θερμοκρασιακών τιμών είναι ένα 

περίπλοκο ζήτημα που μπορεί να αναλυθεί χρησιμοποιώντας διαφορετικές προσεγγίσεις και 

μέσα. Προτείνουμε να χρησιμοποιήσουμε την κατακόρυφη θερμοβαθμίδα (ονομάζεται 

επίσης έξυπνη παρεμβολή) ως τη μέθοδο για την εκτίμηση της θερμοκρασίας του αέρα σε 

σχέση με το υψόμετρο [31, 34]. 

Η μέθοδος κατακόρυφης θερμοβαθμίδας χρησιμοποιεί τη σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και 

υψομέτρου για μια περιοχή για την εκτίμηση των θερμοκρασιών σε τοποθεσίες που δεν έχει 

πραγματοποιηθεί δειγματοληψία. Τυπικά, οι θερμοκρασίες μειώνονται όσο αυξάνεται το 

υψόμετρο, όπως περιγράφηκε προηγουμένως. Η μέθοδος κατακόρυφης θερμοβαθμίδας 

χρησιμοποιεί τις τιμές θερμοκρασίας του πλησιέστερου μετεωρολογικού σταθμού και την 

υψομετρική διαφορά για την εκτίμηση της θερμοκρασίας στην τοποθεσία που δεν έχει 

πραγματοποιηθεί δειγματοληψία. Για την εκτίμηση της θερμοκρασίας σε μια περιοχή που 

δεν έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία, η υψομετρική διαφορά πολλαπλασιάζεται με την 

κατακόρυφη θερμοβαθμίδα και ο επόμενος αριθμός προστίθεται ή αφαιρείται από τη 

θερμοκρασία του μετεωρολογικού σταθμού για να αποδώσει τη θερμοκρασία της θέσης, 

σύμφωνα με την ακόλουθη εξίσωση που προτείνεται από τους Stahl et al. [34]: 

Tp = T0 + λ(hp − h0)   εξίσ. 10 

όπου T0 είναι η πλησιέστερη γνωστή θερμοκρασία, Tp είναι η θερμοκρασία στο σημείο 

πρόβλεψης, λ είναι μια καθορισμένη θερμοκρασιακή βαθμίδα εκφρασμένη σε ° C / μέτρο, 

hp είναι το υψόμετρο σε μέτρα του σημείου πρόβλεψης, h0 είναι το υψόμετρο σε μέτρα του 

σταθμού πρόβλεψης. Συγκεκριμένες κατακόρυφες θερμοβαθμίδες υπολογίζονται μηνιαίως 

μέσω του προσδιορισμού ζευγών σταθμών χαμηλού και υψηλού υψομέτρου κοντά στο 

σημείο ενδιαφέροντος και υπολογίζοντας κατακόρυφες θερμοκρασιακές βαθμίδες. 

Η βασική υπόθεση αυτής της μεθόδου είναι ότι η κατακόρυφη θερμοβαθμίδα είναι 

σταθερός σε όλη την περιοχή μελέτης [31]. Όταν το υψόμετρο και η θερμοκρασία δεν 

συσχετίζονται, τότε η μέθοδος κατακόρυφης θερμοβαθμίδας υποβαθμίζεται σε μια μέθοδο 
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Πλησιέστερων Γειτόνων [Nearest Neighbour (NN)], όπου οι παρεμβαλλόμενες τιμές 

λαμβάνουν απλώς την τιμή του πλησιέστερου σταθμού [31]. Χρησιμοποιώντας αυτή την 

προσέγγιση, οι Stahl et al. ήταν σε θέση να διαμορφώσουν την ημερήσια μέγιστη και 

ελάχιστη θερμοκρασία αέρα σε μια περιοχή με σύνθετη τοπογραφία, εξαιρετικά μεταβλητή 

πυκνότητα σταθμών και κατανομή υψομέτρου [34]. Ωστόσο, κανένα από τα 12 μοντέλα που 

δοκιμάστηκαν από τους συγγραφείς στην εργασία τους δεν ήταν σε θέση να προβλέψει το 

πλήρες εύρος ημερήσιας μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας, υποτιμώντας και 

υπερεκτιμώντας τις υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες αντίστοιχα. 

Η βάση κλιματικών δεδομένων περιγράφεται επίσης στο [35]. 

1.6. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ 

1.6.1. Μελέτες περιπτώσεων κτιρίων 

Το Cheap-GHSPs λαμβάνει υπόψη του διαφορετικά είδη κτιρίων: μονοκατοικίες, 

πολυκατοικίες, διοικητικά κτίρια και μικρά εμπορικά κτίρια. 

Αναλύθηκε η ενεργειακή συμπεριφορά τεσσάρων οικιστικών κτιρίων και πέντε μη-

οικιστικών κτιρίων, ενός κέντρου ημερήσιας φροντίδας, τριών διοικητικών κτιρίων και ενός 

δημοτικού κτιρίου. 

Βάσει στατιστικών στοιχείων και επιστημονικών περιοδικών σχετικά με την κατάσταση των 

κτιρίων σε όλη την Ευρώπη [36], τέσσερις κατηγορίες κτιρίων έχουν επιλεγεί ως 

αντιπροσωπευτικά δείγματα του ευρωπαϊκού κτιριακού αποθέματος. Οι μελέτες 

περιπτώσεων έχουν ταξινομηθεί με βάση την κατηγορία των κτιρίων, λαμβάνοντας επίσης 

υπόψη τον λόγο S/V. 

Η ποικιλία των δυνατοτήτων στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των μη-οικιστικών κτιρίων 

καθιστά πιο δύσκολη την ταξινόμηση βάσει κατηγοριών κτιρίων. Μια ταξινόμηση βασισμένη 

στη χρήση των κτιρίων, στον λόγο S/V και στην επιφάνεια υαλοπινάκων  εφαρμόσθηκε κατά 

την εξέταση των μελετών περιπτώσεων που παρείχαν οι εταίροι του έργου.  

1.6.1.1. Οικιστικά κτίρια 

Οι μελέτες περιπτώσεων μελέτες για Οικιστικά Κτίρια [Residential Buildings (RB)] 

παρουσιάζονται στον Πίνακας 1.6-1: είναι τέσσερις τύποι κατοικιών, δύο αφορούν  

μονοκατοικίες και οι άλλοι δύο πολυκατοικίες. 
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Πίνακας 1.6-1 Γενικές πληροφορίες για τις μελέτες περιπτώσεων Οικιστικών Κτιρίων 
[Residential Buildings (RB)] 

Κάθε μελέτη περίπτωσης μοντελοποιήθηκε με τη χρήση δυναμικού κώδικα TRNSYS®. Τα 

κελύφη έχουν προσδιοριστεί λεπτομερώς ανάλογα με τις φυσικές και θερμικές ιδιότητες των 

τοίχων, των οροφών, των δαπέδων και των παραθύρων, χρησιμοποιώντας τιμές τυπικές της 

ηλικίας και της τοπολογίας του κτιρίου. Κατά τη διάρκεια της ανάλυσης εξετάστηκαν τρία 

διαφορετικά επίπεδα μόνωσης, προκειμένου να εντοπιστεί μια κατάλληλη λύση με βάση τα 

αδιαφανή δομικά υλικά. Αυτά τα επίπεδα περιλαμβάνουν: χωρίς μόνωση, χαμηλό επίπεδο 

μόνωσης και καλό επίπεδο μόνωσης. Στρώματα πολυστυρενίου πάχους 6 και 15 εκατοστών 

έχουν ληφθεί υπόψη στις δύο τελευταίες περιπτώσεις. Οι όροι «NI» No Insulation (Χωρίς 

Μόνωση), «LI» Low level of Insulation (Χαμηλό επίπεδο Μόνωσης) και «GI» Good level of 

Insulation (Καλό επίπεδο Μόνωσης) θα χρησιμοποιηθούν εφεξής για τη συζήτηση των 

αποτελεσμάτων. 

Συνολικά, πραγματοποιήθηκαν 240 δυναμικές προσομοιώσεις (4 τύποι κτιρίων x 3 επίπεδα 

μόνωσης x 20 κλίματα) και υπολογίστηκε το μέσο ενεργειακό ωριαίο προφίλ. 

1.6.1.2. Μη-οικιστικά κτίρια 

Οι μελέτες περιπτώσεων μη-οικιστικών κτιρίων παρουσιάζονται στον Πίνακας 1.6-2: είναι 

ένα κτίριο γραφείων, ένα κέντρο ημερήσιας φροντίδας και τρία διοικητικά κτίρια. 

Τα επιλεγμένα μη-οικιστικά κτίρια είναι πραγματικές περιπτώσεις. Όπως και για τις 

κατοικίες, κάθε μη-οικιστικό κτίριο έχει μοντελοποιηθεί με τον δυναμικό κώδικα TRNSYS® 

και τα κελύφη έχουν προσδιοριστεί επακριβώς. Οι ιδιότητες των επιφανειών υαλοπινάκων 

έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με τα πραγματικά εγκατεστημένα στοιχεία στα κτίρια, με την 

εξαίρεση του NRB2, όπου έχει ληφθεί υπόψη μια παραλλαγή του κελύφους του NRB1, 

σύμφωνα με το ποσοστό υαλοπινάκων στο σύνολο της επιφάνειας.  

Μια διαφορετική προσέγγιση για τα Mη-Οικιστικά Κτίρια [Non Residential Buildings (NRB)] 

υιοθετήθηκε σε σχέση με τα  Οικιστικά Κτίρια [Residential Buildings (RB)]. Στις περιπτώσεις 

RB, το κέλυφος έχει αλλάξει (NI, LI, GI), ενώ στις NRB έχουν ληφθεί υπόψη μόνο καλά 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Εξωτερική όψη  
 

 

 

 

Λόγος S/V  0.86 0.40 0.35 0.43 

Καθαρή επιφάνεια 
(μ2) 

210 126 1330 681 

% επιφάνεια 
υαλοπινάκων 

14% 12% 25% 14% 

Αριθμός ορόφων 2 4 6 6 

Αριθμός κατοικιών 1 1 20 10 

Αστική δομή ανεξάρτητο εφαπτόμενο ανεξάρτητο ανεξάρτητο 
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επίπεδα μόνωσης. Η επιλογή αυτή έγινε, καθώς ο κύριος στόχος του έργου Cheap-GSHPs 

είναι η επίδειξη αντλιών θερμότητας χαμηλού-μεσαίου μεγέθους, δηλαδή από 3 kW έως 50 

kW. Αυτά τα μεγέθη αντλιών θερμότητας είναι τα καταλληλότερα για τις οικονομικές λύσεις 

αβαθούς κλειστού βρόχου που διερευνούνται στο έργο. Για το λόγο αυτό, τα μεγαλύτερα 

κτίρια NRB έχουν εξεταστεί μόνο στην περίπτωση που εφαρμόζονται καλά επίπεδα 

μόνωσης. Οι προσομοιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί για αιχμή ζήτησης απαιτούμενης από 

τα κτίρια μέχρι το όριο των περίπου 100 kW, προκειμένου να διευρυνθούν τα αποτελέσματα. 

Τα ποσοστά διείσδυσης αέρα καθώς και οι ρυθμοί αέρα που οφείλονται σε μηχανικά 

ελεγχόμενο σύστημα εξαερισμού έχουν εφαρμοστεί για τις πραγματικές περιπτώσεις. Τα 

εσωτερικά οφέλη, που οφείλονται σε ανθρώπους, φωτισμό και άλλο εξοπλισμό έχουν 

καθοριστεί με βάση την πραγματική εσωτερική ενέργεια ή σύμφωνα με τα τοπικά εθνικά 

πρότυπα. Ο προγραμματισμός έχει καθοριστεί σύμφωνα με τα τοπικά εθνικά πρότυπα. 

Συνολικά διεξήχθησαν 100 δυναμικές προσομοιώσεις για μη-οικιστικά κτίρια (5 κτίρια x 20 

κλίματα). 

Πίνακας 1.6-2 Μελέτες περιπτώσεων για Μη-Οικιστικά Κτίρια [Non Residential Buildings 
(NRB)]. Γενικές πληροφορίες. 

1.6.2. Συσχέτιση μεταξύ DD και ζήτησης ενέργειας 

Τα προφίλ θερμικής και ψυκτικής ενέργειας έχουν αναλυθεί σε μηνιαία και σε ετήσια βάση 

σε σχέση με την κατηγορία και τη χρήση του κτιρίου, με το λόγο S/V και για τα οικιστικά 

κτίρια με βάση το επίπεδο μόνωσης του κελύφους. Στα οικιστικά κτίρια, η ετήσια ζήτηση 

ενέργειας ανά επιφάνεια και το ετήσιο DD έχουν συσχετιστεί με απλή γραμμική 

παλινδρόμηση. Στα μη-οικιστικά κτίρια, η ετήσια ενεργειακή ζήτηση ανά όγκο και το ετήσιο 

DD έχουν συσχετισθεί μέσω μιας απλής γραμμικής παλινδρόμησης. Η συσχέτιση μεταξύ 

όλων των περιπτώσεων ονομάζεται Συσχέτιση Α (Correlation A) (Σχήμα 1.6-1). 

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Εξωτερική 
όψη 

  
 

 
 

Λόγος S/V  0.5 0.5 0.33 0.37 0.26 

Καθαρός 
όγκος (μ3) 

5700 5700 3951 3366 5713 

% επιφάνεια 
υαλοπινάκων 

85% 50% 49% 45% 35% 

Αριθμός 
ορόφων 

5 5 4 2 2 

Αριθμός 
ατόμων 

100 100 454 201 50 

Χρήση κτιρίου Διοικητικό 
κτίριο 

Διοικητικό 
κτίριο 

Διοικητικό 
κτίριο 

Κέντρο 
ημερήσιας 
φροντίδας 

Κτίριο 
γραφείων 
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Μια άλλη ανάλυση έχει διεξαχθεί με τις συσχετίσεις να έχουν εξαχθεί μέσω της αξιολόγησης 

της γραμμικής παλινδρόμησης μεταξύ τοποθεσιών της ίδιας κλιματικής ταξινόμησης. Με 

αυτόν τον τρόπο εξήχθησαν 4 νέες συσχετίσεις, μία για κάθε κλίμα της κλίμακας Köppen 

Geiger που αναλύθηκε. Αυτή η μέθοδος έχει οριστεί ως Συσχέτιση Β (Correlation Β). Αν και ο 

τετραγωνικός παράγοντας αυτού του δεύτερου συνόλου συσχετίσεων τείνει να είναι 

χαμηλότερος, κάποιες φορές σημαντικά χαμηλότερος από αυτόν της συσχέτισης Α, οι 

εκτιμήσεις της ζήτησης ενέργειας που λαμβάνονται στις συσχετίσεις Β, γενικά ταιριάζουν 

καλύτερα με τα αποτελέσματα των δυναμικών προσομοιώσεων. 

Έχει πραγματοποιηθεί αναζήτηση διαφορετικών συσχετίσεων τόσο για τις συνθήκες 

θέρμανσης όσο και για της ψύξης. Ένα παράδειγμα παρέχεται στο Σχήμα 1.6-1. 

 

Σχήμα 1.6-1 Παράδειγμα ανάλυσης γραμμικής συσχέτισης, για την μελέτη περίπτωσης RB3, 
κέλυφος με καλή μόνωση και συνθήκες θέρμανσης 

Μερικές από τις συσχετίσεις που έχουν εκτιμηθεί παρουσιάζουν μια κατώτατη τιμή για το 

HDD  ή το CDD όσον αφορά την εγκυρότητά τους: κάτω από αυτές τις οριακές τιμές, οι 

συσχετίσεις παρέχουν μια αρνητική ενεργειακή ζήτηση η οποία δεν έχει καμία φυσική 

ερμηνεία. Το γεγονός παρουσιάζεται ιδιαίτερα σε συνθήκες θέρμανσης, καθώς στα κτίρια 

όσο χαμηλότερο το HDD, τόσο χαμηλότερη είναι η ανάγκη θέρμανσης. Όσον αφορά τα 

μονωμένα κτίρια, η ζήτηση για θέρμανση είναι πολύ χαμηλή, σχεδόν μηδενική σε θερμά 

κλίματα. Στο κλίμα Csa, για παράδειγμα, η ενέργεια που απαιτείται για την ικανοποίηση των 

αναγκών θέρμανσης είναι τόσο μικρή που η τιμή τείνει στο μηδέν, σε αντίθεση με την τιμή 

του HDD. Οι γραμμικές συσχετίσεις σε αυτές τις περιπτώσεις παρουσιάζουν μια αρνητική 

τιμή στο σημείο τομής, και για να είναι δυνατή μια ορθή εκτίμηση των ενεργειακών 

απαιτήσεων παρέχεται μια κατώτατη τιμή για το HDD για κάθε κλιματική κατηγορία K-G. 
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2.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ένας από τους στόχους του έργου Cheap-GSHPs είναι η εξέλιξη του ΓΕΘ τύπου ενεργειακού 

καλαθιού πέρα από την υφιστάμενη τεχνολογική στάθμη μέσω της τοποθέτησης 

ενεργειακών καλαθιών σε μεγαλύτερα βάθη. Αυτός ο στόχος επιδιώκεται μέσω της 

ανάπτυξης λύσεων εξοπλισμού διάτρησης για την αντιμετώπιση των μεγάλων διαμέτρων 

που απαιτούνται για την υποδοχή των ενεργειακών καλαθιών και ταυτόχρονα δουλεύοντας 

πάνω στην μείωση των διαμέτρων των ενεργειακών καλαθιών ώστε να επιτυγχάνεται η 

διάτρηση σε μεγαλύτερα βάθη. Η αλληλεπίδραση των διαφορετικών στοιχείων του 

συστήματος αυτών των καινοτομιών παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.1-1. 

    

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.1-1 Διαφορετικά στοιχεία των συστημάτων και οι αλληλεπιδράσεις τους 

Τα ενεργειακά καλάθια συνήθως εγκαθίστανται με εργαλεία διάτρησης ξηρού κοχλία (auger) 

προσαρτημένα σε έναν εκσκαφέα ο οποίος συνήθως υπάρχει στα εργοτάξια. Τα βάθη 

εγκατάστασης περιορίζονται στα 1,5-4,5 μέτρα λόγω των απαιτούμενων μεγάλων διαμέτρων 

διάτρησης της τάξης των 400-450 χιλιοστών. 

Η νέα τεχνική Εύκολης Διάτρησης της HYDRA παρέχει γεωτρήσεις με διαμέτρους μέχρι 325 

χιλιοστά σε οποιονδήποτε τύπο εδάφους. Εμπνευσμένη από τους ΓΕΘ τύπου ενεργειακού 

καλαθιού και τους ελικοειδείς ΓΕΘ, η REHAU έχει σχεδιάσει και δημιουργήσει μερικούς 

νέους πρωτότυπους ΓΕΘ τύπου ενεργειακού καλαθιού οι οποίοι χωρούν σε γεωτρήσεις 

μικρότερης διαμέτρου (<350 χιλιοστά), όπως απαιτείται για το τυπικό προϊόν Helix ©. 

Η χρήση ενός γεωθερμικού συστήματος παρουσιάζει πολλά πλεονεκτήματα. Μια σημαντική 

πτυχή που πρέπει να εξεταστεί κατά τον προγραμματισμό και το σχεδιασμό των 

γεωθερμικών συστημάτων είναι το υπέδαφος. Εάν εξετάσουμε το φυσικό θερμοκρασιακό 

προφίλ του υπεδάφους (Σχήμα 2.1-2), τότε μπορούμε να δούμε ότι η θερμοκρασία 

αυξάνεται καθώς αυξάνεται το βάθος. Ο ρυθμός αύξησης εξαρτάται από τη γεωγραφική 

θέση. 

Εάν λάβουμε υπόψη το εύρος διακύμανσης της ανώτερης θερμοκρασίας με μεγαλύτερη 

ακρίβεια έως ένα βάθος 20 μέτρων, τότε βλέπουμε ότι το περιθώριο διακύμανσης των 
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εποχιακών επιπτώσεων μειώνεται όσο αυξάνεται το βάθος. Από το βάθος των περίπου 10 

μέτρων, η θερμοκρασία του υπεδάφους μπορεί να θεωρηθεί σταθερή. 

Κατά τα τελευταία έτη, αυτό το εύρημα έχει επίσης οδηγήσει στη χρήση ελικοειδών 

συλλεκτών, οι οποίοι επίσης αναφέρονται ως σπειροειδείς συλλέκτες, οι οποίοι γίνονται 

ολοένα και πιο δημοφιλείς στην περιοχή κοντά στην επιφάνεια,  σε βάθος περίπου μέχρι τα 

5 μέτρα. Η ελικοειδής διάταξη του σωλήνα (Σχήμα 2.1-4) έχει επιτρέψει σημαντικές 

βελτιώσεις στην απόδοση του συστήματος σε σύγκριση με έναν συμβατικό οριζόντιο ΓΕΘ. 

 

Σχήμα 2.1-2 Θερμοκρασιακό προφίλ του υπεδάφους (παράδειγμα για την Γερμανία) 

Στις περιπτώσεις που η ζήτηση για ψύξη είναι υψηλότερη της ζήτησης για θέρμανση ενός 

κτιρίου, αυτό συνήθως οδηγεί στην εγκατάσταση ενός συστήματος γήινου εναλλάκτη 

θερμότητας μικρότερου μήκους. 

 

Σχήμα 2.1-3 Μεταβολή θερμοκρασίας συναρτήσει του βάθους μέχρι τα 20 μέτρα (υγρός, 
αμμώδης πηλός) 
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Όταν συγκρίνονται ένας κλασικός διπλού-U γήινος εναλλάκτης θερμότητας και ένας 

σπειροειδής συλλέκτης, η σπείρα παράγει σημαντικά υψηλότερες τιμές απόδοσης, όπως 

έχει αποδειχθεί επιστημονικά (Zarrella et al., 2017). 

 

Σχήμα 2.1-4 Αναπαράσταση ενός σπειροειδούς συλλέκτη 

2.2. ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Στην κατασκευή γεωθερμικών προϊόντων χρησιμοποιούνται συχνά πλαστικά υλικά, λόγω της 

μεγάλης τους ελαστικότητας, αντοχής στην διάβρωση και του χαμηλού τους κόστους. 

Για να αξιοποιηθεί η ενέργεια από το έδαφος, τα γεωθερμικά συστήματα χρησιμοποιούν ως 

επί το πλείστον διατάξεις μονού σωλήνα εγκατεστημένες μόνιμα στο υπέδαφος. Η 

μεταγενέστερη τροποποίηση ή αφαίρεσή τους δεν είναι γενικά εφικτή. Συνεπώς, τα 

χρησιμοποιούμενα υλικά πρέπει να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις ποιότητας και 

ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια, σε όλα σχεδόν τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν συνταχθεί 

οδηγίες και πρότυπα για τη διασφάλιση της ποιότητας, την εγκατάσταση και τη λειτουργία 

των γεωθερμικών συστημάτων. 

Οι οδηγίες και τα πρότυπα περιγράφουν έναν τυποποιημένο σωλήνα ως έναν σωλήνα με μια 

Τυπική Αναλογία Διάστασης [Standard Dimension Ratio (SDR)] ίση με 11. Η τιμή SDR 

αντικατοπτρίζει τη σχέση μεταξύ της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα και του πάχους 

τοιχώματος του σωλήνα, αποτελώντας τεκμήριο μιας συγκεκριμένης αντοχής σε πίεση. Ένας 

σωλήνας SDR 11 από υλικό PE 100 δίνει αντοχή πίεσης PN 16 [PN = nominal pressure 

(ονομαστική πίεση)]. Μια ακόμη απαίτηση ποιότητας για τον έλεγχο της μακροχρόνιας 

υδροστατικής πίεσης περιλαμβάνεται σε όλες σχεδόν τις οδηγίες. Αυτή η παράμετρος 

παρέχει μια ρεαλιστική δήλωση της αντοχής ενός πλαστικού σωλήνα στην εσωτερική πίεση. 

Κατά τον προσδιορισμό της μακροχρόνιας υδροστατικής πίεσης, η θερμοκρασία και το μέσο 

διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο. Σε δοκιμές, μερικές από τις οποίες διαρκούν αρκετά έτη, είναι 

τελικά δυνατό να εξαχθούν συμπεράσματα σχετικά με τη γήρανση και την ανθεκτικότητα 

των σωλήνων. 

Καθώς οι απαιτήσεις ποιότητας έχουν αυξηθεί τα τελευταία έτη και η προστασία των 

υπογείων υδάτων και του εδάφους γίνεται όλο και πιο σημαντική, πιο ανθεκτικά πλαστικά 

υλικά στον τομέα των γεωθερμικών εφαρμογών έχουν γίνει ο κανόνας για την κατασκευή 
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γεωθερμικών συστημάτων. Σήμερα, δεν χρησιμοποιούνται πλέον απλά υλικά PE 100, αλλά 

υλικά PE 100 RC ή υλικά PE-X. Τα μεμονωμένα υλικά και οι ιδιότητές τους περιγράφονται εν 

συντομία παρακάτω. 

Πολυαιθυλένιο (PE) 100 RC 

Το υλικό PE 100 RC αποτελείται από μια ιδιαίτερα μακρά αλυσίδα μορίων του βασικού 

μορίου αιθυλενίου (C2H4). Το μήκος της μοριακής αλυσίδας και ο τύπος μοριακής δομής 

καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις ιδιότητες του πολυαιθυλενίου. Ένα απλό μόριο ΡΕ 100 

αποτελείται από μοριακές αλυσίδες περίπου 70000 ατόμων άνθρακα και έχει αδύναμη 

μοριακή δομή. Αντιθέτως, το μόριο ΡΕ 100 RC έχει πιο ισχυρή μοριακή δομή (βλ. Πίνακας 

2.2-1). Η μοριακή αυτή δομή παράγει αυξημένη αντίσταση σε αστοχίες. Επιτρέποντας στο 

υλικό να επιτύχει RC ή αντοχή στις ρηγματώσεις. Η καλύτερη συμπεριφορά στη δοκιμή 

αντοχής στη ρηγμάτωση  σημαίνει ότι ορισμένες απαιτήσεις σχετικά με την τυποποίηση, οι 

οποίες υπάρχουν εάν χρησιμοποιείται κλασικό υλικό PE 100, δεν χρειάζεται πλέον να 

παρακολουθούνται όταν χρησιμοποιείται PE 100 RC. Ως εκ τούτου, το υλικό αυτό μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί σε εγκαταστάσεις χωρίς ορύγματα, χωρίς πρόσθετη επίστρωση άμμου. Η 

διαδικασία κατασκευής σωλήνων για σωλήνες PE 100 RC χρησιμοποιεί τον ίδιο 

μηχανολογικό εξοπλισμό που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή σωλήνων PE 100. Λόγω 

της παρόμοιας διαδικασίας κατασκευής και των αυξημένων ιδιοτήτων αντίστασης, το υλικό 

σωλήνων PE 100 RC έχει εδραιωθεί σταθερά στην κατασκευή γεωθερμικών προϊόντων στην 

Ευρώπη. 

Πίνακας 2.2-1 Γραφική απεικόνιση της μοριακής δομής επιλεγμένων πλαστικών 

Μοριακή δομή του PE100 Μοριακή δομή του PE100 
RC 

Μοριακή δομή του PE-Xa 

   

Δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-X)  

Όταν ένα μόριο PE 100 μακράς αλυσίδας δικτυώνεται τρισδιάστατα, τότε δημιουργείται ένα 

εντελώς νέο υλικό με ιδιότητες που διαφέρουν σαφώς από τα συμβατικά υλικά ΡΕ 100. Η 

μετατροπή σε ΡΕ-Χ βελτιώνει την αντοχή σε ρηγματώσεις, την αντοχή σε θερμοκρασία και 

την αντοχή σε κρούση. Το υλικό μπορεί να δικτυωθεί με τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. 

Το τμήμα που ακολουθεί, καλύπτει μόνο τη δικτύωση υπεροξειδίου, η οποία επισημαίνεται 

με ένα πρόσθετο "a". Τα υλικά που παράγονται σε αυτή τη διαδικασία είναι σαφώς πιο 

σκληρά και πιο σταθερά από ό, τι στις άλλες διαδικασίες παραγωγής. Το υλικό που 

παράγεται με δικτύωση υπεροξειδίου αναγνωρίζεται ως υλικό ΡΕ-Χa. 

Για τη δικτύωση απαιτείται πολύ διαφορετικός μηχανολογικός εξοπλισμός σε σύγκριση με 

την κατασκευή σωλήνων PE 100 RC. Με τη δικτύωση υπεροξειδίου, το υπεροξείδιο και ένας 
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αντίστοιχος σταθεροποιητής αναμιγνύονται πριν την τήξη του υψηλού μοριακού βάρους 

πολυαιθυλενίου, και τα σφαιρίδια που δημιουργούνται τροφοδοτούνται στο σύστημα 

εξώθησης. Η πραγματική δικτύωση λαμβάνει χώρα κατά τη διάρκεια της διεργασίας 

εξώθησης σε υψηλές θερμοκρασίες (περίπου 230 ° C) και υπό υψηλή πίεση απευθείας στο 

τηγμένο υλικό. Η διαδικασία δικτύωσης παράγει μειωμένο βαθμό κρυσταλλοποίησης και 

χαμηλότερη πυκνότητα συγκριτικά με το υλικό ΡΕ 100. Ωστόσο, αυτή η μειωμένη 

κρυστάλλωση συνδέεται με ένα σημαντικό πλεονέκτημα του υλικού που επιτρέπει στον 

εξωθημένο σωλήνα κατασκευασμένο από υλικό ΡΕ-Χa να είναι σημαντικά πιο εύκαμπτος 

από έναν σωλήνα του ίδιου μεγέθους κατασκευασμένο από ΡΕ 100 ή ΡΕ 100 RC. 

Για να είναι δυνατόν να εξασφαλισθούν οι ιδιότητες του νέου υλικού PE-Xa, απαιτείται ένα 

συγκεκριμένο επίπεδο δικτύωσης. Ωστόσο, η δικτύωση δεν μπορεί να συμβεί με 

οποιαδήποτε επιθυμητή ταχύτητα μέσα στη διαδικασία εξώθησης, αλλά απαιτεί χρόνο. Η 

ταχύτητα παραγωγής μειώνεται σημαντικά σε σύγκριση με ένα υλικό PE 100. Αυτό μπορεί 

να έχει τόσο πλεονεκτήματα όσο και μειονεκτήματα. Ο Πίνακας 2.2-2 παρουσιάζει τα 

πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του υλικού PE-Xa σε σύγκριση με το υλικό PE 100 RC. 

Πίνακας 2.2-2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του υλικού PE-Xa σε σύγκριση με το PE 
100 RC 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Μεγαλύτερη ευελιξία στην 
εγκατάσταση 
(ο σωλήνας μπορεί να εγκατασταθεί 
σχηματίζοντας μικρότερη ακτίνα 
κάμψης) 

Υψηλότερο κόστος παραγωγής 

Υψηλότερη θερμική αντίσταση  
(έως 70 ° C μόνιμα, 95 ° C στην μέγιστη 
στιγμιαία)  

Η συγκόλληση δεν είναι δυνατή, 
χρησιμοποιώντας τη μέθοδο μετωπικής 
συγκόλλησης με θερμή πλάκα 

Πολύ υψηλή αντοχή σε ρωγμές τάσης 
(χωρίς διάδοση ρωγμών) 

 

Φαινόμενο μνήμης 
(επιστρέφει στην αρχική κατάσταση 
όταν θερμαίνεται) 

 

Σταθερό δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PE-Xa) 

Η εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων σε περιοχές φυσικών πηγών διοξειδίου του 

άνθρακα (π.χ. Hunsrueck) έχει συχνά οδηγήσει τα τελευταία έτη σε προβλήματα ως 

αποτέλεσμα της μοριακής δομής του πολυαιθυλενίου το οποίο έχει πολύ καλή 

διαπερατότητα στο διοξείδιο του άνθρακα. Ως αποτέλεσμα αυτού, το διοξείδιο του άνθρακα 

διαχέεται στο σύστημα κυκλοφορίας του ρευστού από τη γεώτρηση (υφάλμυρο) 

απελευθερώνοντας αέριο όταν ενεργοποιείται η αντλία θερμότητας και στη συνέχεια έχει 

ως αποτέλεσμα την έκτακτη διακοπή λειτουργίας καθώς η ροή του ρευστού διακόπτεται 

λόγω της παρουσίας αερίου. 
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Οι ασφαλείς στις διαρροές σύνθετοι σωλήνες από μέταλλο-πλαστικό που ήδη 

χρησιμοποιούνται σε εγκαταστάσεις πόσιμου νερού και θέρμανσης αποτελούν μία λύση σε 

αυτό το πρόβλημα. Εδώ, ο βασικός σωλήνας από PE-Xa περικλείεται σε μια στρώση 

αλουμινίου για την πρόληψη της διάβρωσης. Το στρώμα αλουμινίου στη συνέχεια 

περικλείεται σε ένα περαιτέρω προστατευτικό στρώμα από πολυαιθυλένιο. Ο σωλήνας που 

προκύπτει προσδιορίζεται ως "σταθερός", όπου οι θετικές ιδιότητες ενός πλαστικού σωλήνα 

συνδυάζονται με τις ιδιότητες αντίστασης στη διαρροή ενός μεταλλικού σωλήνα. Εκτός από 

την αντίσταση στη διάχυση, η σταθερότητα των διαστάσεων είναι ένα άλλο πλεονέκτημα 

του συστήματος σωλήνων, όπως αποδείχθηκε στην ανάπτυξη του νέου ενεργειακού 

καλαθιού. 

Ιδιότητες υλικών διαφόρων πλαστικών υλικών 

Ορισμένες ιδιότητες υλικών των πλαστικών που καλύπτονται στο κεφάλαιο συνοψίζονται 

στον ακόλουθο Πίνακας 2.2-3. Ο πίνακας παρέχει μια γρήγορη επισκόπηση της εφαρμογής 

και της χρήσης των υλικών. 

Πίνακας 2.2-3 Σύγκριση ιδιοτήτων υλικών διαφόρων πλαστικών 

 PE 100 PE 100 RC PE-Xa 

Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας 40° C 40° C 95° C 

Μέγιστη αντοχή παραμόρφωσης 10% 20% 20% 

Ανθεκτικότητα + ++ +++ 

Σημειακή αντοχή φορτίου Όχι Ναι Ναι 

Δυνατότητα συγκόλλησης με θερμή πλάκα Ναι Ναι Όχι 

Δυνατότητα συγκόλλησης με 
ηλεκτρομούφες 

Ναι Ναι Ναι 

Δυνατότητα σύνδεσης με πρεσαριστά 
εξαρτήματα μηχανικής σύσφιξης   

Όχι Όχι Όχι 

Συνεχής θερμοκρασία λειτουργίας 
(50 έτη) 

40° C στα 
11,6 bar 

40 °C στα 
11,6 bar 

60° C στα 
9,5 bar 

2.3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

2.3.1. Κατασκευή πλαστικών σωλήνων 

Είτε πρόκειται για γεωθερμικές εφαρμογές είτε για αγωγούς πόσιμου νερού, 

χρησιμοποιείται για την κατασκευή των πλαστικών σωλήνων το λεγόμενο σύστημα 

εξώθησης [βλέπε Σχήμα 2.3-1 (κόκκινο κουτί)]. Το σύστημα εξώθησης περιέχει έναν κοχλία 

τροφοδοσίας (4), ο οποίος είναι εγκιβωτισμένος σε στοιχεία θέρμανσης και ψύξης. Η 

πλαστική πρώτη ύλη τοποθετείται στην χοάνη τροφοδοσίας (1) σε κοκκώδη μορφή. Ένα ευρύ 

φάσμα προσθέτων μπορεί επίσης να προστεθεί στα σφαιρίδια. Η πιο συνηθισμένη 

προσθήκη είναι το χρώμα. Εάν πρόκειται να κατασκευαστεί ένας μπλε σωλήνας, τότε 

προστίθενται στην πλαστική πρώτη ύλη κόκκοι με μπλε χρώμα. Τα σφαιρίδια (2) / μείγμα 

σφαιριδίων μεταφέρεται/ονται έπειτα στην περιοχή των θερμαντικών στοιχείων μέσω του 



 

Κεφάλαιο 2 
Ελικοειδείς ΓΕΘ και βελτιώσεις στα γεωτρύπανα 

 

62 

κοχλία τροφοδοσίας (4). Στρίβοντας από τον ένα κοχλία στον επόμενο, το υλικό θερμαίνεται 

σταδιακά. Ομοίως, δημιουργείται μια συνεχώς αυξανόμενη πίεση. Με τις υψηλές 

θερμοκρασίες και την υψηλή πίεση τα σφαιρίδια τήκονται και πλαστικοποιούνται (3). 

Το πλαστικοποιημένο υλικό μεταφέρεται προς τα εμπρός στη μήτρα (6) μέσα στον κοχλία 

τροφοδοσίας και ωθείται διαμέσου αυτού. Το σχήμα της μήτρας καθορίζει τελικά εάν 

κατασκευάζεται τελικά ένας πλαστικός σωλήνας ή π.χ. ένα πλαστικό πλαίσιο παραθύρου. 

Στη συσκευή βαθμονόμησης (7) που συνδέεται με τη μήτρα, ο πλαστικός σωλήνας ελέγχεται 

και ρυθμίζεται όσον αφορά τις διαστάσεις του. Στη συνέχεια ψύχεται στη γραμμή ψύξης έτσι 

ώστε να μην μπορούν να γίνουν άλλες αλλαγές στις διαστάσεις του. Στo σύστημα 

ευθυγράμμισης (haul-off) (9), το προϊόν λαμβάνει ετικέτα και τυπώνεται σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις. Το σύστημα ευθυγράμμισης χρησιμεύει επίσης για να διασφαλιστεί ότι το 

προϊόν μεταφέρεται ομοιόμορφα στην κατασκευή (10), έτσι ώστε να συνδέεται με τον οδηγό 

(5) του κοχλία τροφοδοσίας (4). Γενικά κατά την κατασκευή, ένας πλαστικός σωλήνας 

τυλίγεται επάνω σε ένα τύμπανο περιτύλιξης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3-1. Εδώ, το 

τύμπανο περιτύλιξης καθορίζει την εσωτερική διάμετρο της κουλούρας που πρόκειται να 

τυλιχθεί και ήταν ιδιαίτερα σημαντική όσον αφορά την ανάπτυξη του νέου ενεργειακού 

καλαθιού. 

 

Σχήμα 2.3-1 Διαδικασία κατασκευής (εξώθηση) 

1 Χοάνη τροφοδοσίας, 2 Σφαιρίδια, 3 Πλαστικοποιημένη μάζα, 4 Κοχλίας τροφοδοσίας, 5 
Οδηγός, 6 Μήτρα, 7 Βαθμονόμηση, 8 Γραμμή ψύξης, 9 Σύστημα ευθυγράμμισης, 10 
Κατασκευή 

2.3.2. Κατασκευή ελικοειδών συλλεκτών 

Τα τελευταία τρία χρόνια, ο αριθμός των διαφορετικών ελικοειδών συλλεκτών έχει αυξηθεί 

σημαντικά. Σήμερα, υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί ελικοειδείς συλλέκτες. Ειδικότερα, εδώ 

διαφέρουν το μήκος του ελικοειδούς σωλήνα, η διάμετρος και το μήκος του σπειροειδούς 

συλλέκτη. 

Στην κατασκευή των σπειροειδών συλλεκτών διακρίνονται δύο διαδικασίες: η διαδικασία 

ψυχρής περιτύλιξης και η διαδικασία θερμής περιτύλιξης. 

Η διαδικασία ψυχρής περιτύλιξης χρησιμοποιείται γενικά. Κατά τη διάρκεια αυτής, ένας 

πλαστικός σωλήνας με εξωτερική διάμετρο 25 χιλιοστών σε ένα υλικό ΡΕ 100 RC συνήθως 

περιτυλίσσεται γύρω από ένα τύμπανο περιτύλιξης ή πάνω σε ένα σύστημα 

σταθεροποίησης. Καθώς ο σωλήνας είναι κρύος, δεν μπορούν να επιτευχθούν ακτίνες 
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περιτυλίξεως κάτω από την ελάχιστη ακτίνα κάμψης. Επιπλέον, ο σωλήνας πρέπει να 

σταθεροποιηθεί έτσι ώστε να παραμένει λυγισμένος. Ο σωλήνας σταθεροποιείται είτε σε 

προκατασκευασμένο πλέγμα είτε σε αντίστοιχες διατάξεις συγκράτησης. Επειδή 

σταθεροποιείται σε ένα σύστημα συγκράτησης, η κατασκευή του σπειροειδούς συλλέκτη 

γίνεται εδώ στις αρχικές διαστάσεις. Ούτε η διάμετρος ούτε το μήκος του σπειροειδούς 

συλλέκτη μπορούν να μεταβληθούν, π.χ. για μεταφορά. Ως εκ τούτου, οι περισσότεροι 

σπειροειδείς συλλέκτες έχουν γενικά μήκος μεταξύ 2 και 3 μέτρων. 

Η ευκαμψία πρέπει να θεωρηθεί ως πλεονέκτημα της διαδικασίας κατασκευής. Εάν 

υπάρχουν διαθέσιμα εξαρτήματα συγκράτησης με διαφορετικές διαμέτρους, τότε είναι 

δυνατή η γρήγορη εναλλαγή τους. Εξίσου επωφελές είναι το γεγονός ότι το ωοειδές σχήμα, 

δηλ. η στρογγυλότητα, του σωλήνα δεν αλλάζει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 

περιτύλιξης λόγω του κρυσταλλωμένου πλαστικού υλικού. Επομένως, όλες οι διαθέσιμες 

τεχνικές σύνδεσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά πάσα στιγμή. 

Τα κύρια πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικασίας αναφέρονται στον Πίνακας 

2.3-1. 

Πίνακας 2.3-1 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικασίας ψυχρής περιτύλιξης 

Διαδικασία ψυχρής περιτύλιξης 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Χωρίς προβλήματα παραμόρφωσης Μεγαλύτερη ακτίνα περιτυλίξεως σε σχέση 
με τη διαδικασία θερμής περιτύλιξης με το 
ίδιο υλικό σωλήνα 

Πιο ευέλικτη ρύθμιση της ακτίνας 
περιτυλίξεων 

Απαιτείται σταθεροποίηση σε στοιχεία 
συγκράτησης 

 Πρέπει να τηρείται η ελάχιστη ακτίνα 
κάμψης 

Στη διαδικασία θερμής περιτύλιξης, ο σωλήνας που έρχεται από το σύστημα εξώθησης 

τυλίγεται απευθείας επάνω στα τύμπανα περιτύλιξης ενώ είναι ακόμη ζεστός. Τα σημεία 8 

και 9 που φαίνονται στο Σχήμα 2.3-1 συνδέονται άμεσα με την κατασκευή. Καθώς η ψύξη 

και η κρυστάλλωση λαμβάνουν χώρα κατά την περιτύλιξη, το σχήμα αυτό διατηρείται μετά 

τη διαδικασία περιτύλιξης ακόμη και χωρίς πρόσθετη σταθεροποίηση. Λόγω της έλλειψης 

σταθεροποίησης, είναι επίσης δυνατό να μεταβληθεί το μήκος του τελικού ελικοειδούς 

συλλέκτη. 

Καθώς η περιτύλιξη λαμβάνει χώρα ενώ υπάρχει ακόμη θερμότητα, μπορούν επίσης να 

παραχθούν διάμετροι κάτω από την ελάχιστη ακτίνα κάμψης του μεγέθους του σωλήνα. Το 

μειονέκτημα όμως είναι ότι υπάρχει μετατόπιση υλικού λόγω της κάμψης του σωλήνα. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα αυξημένη παραμόρφωση. Ομοίως, η διαδικασία περιτύλιξης και η 

διαδικασία εξώθησης πρέπει να είναι προσαρμοσμένες ακριβώς μεταξύ τους. Μία ταχύτητα 

εξώθησης η οποία είναι πολύ αργή, οδηγεί στην συμπίεση των σωλήνων στο τύμπανο 

περιτύλιξης. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η κρυστάλλωση και η ψύξη του σωλήνα 
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πρέπει επίσης να πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας περιτύλιξης. 

Κατάλληλη τεχνολογία για αυτό πρέπει να εγκατασταθεί στο ίδιο το τύμπανο περιτύλιξης. 

Ωστόσο, εάν οι διεργασίες είναι συντονισμένες, τότε μπορεί θεωρητικά να πραγματοποιηθεί 

συνεχής παραγωγή, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να κατασκευαστεί ένας ελικοειδής 

συλλέκτης οποιουδήποτε επιθυμητού μήκους. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα παρατίθενται στον Πίνακας 2.3-2. 

 

Σχήμα 2.3-2 Παραδείγματα ελικοειδών συλλεκτών θερμής περιτύλιξης 

Ένας ελικοειδής συλλέκτης θερμής περιτύλιξης απεικονίζεται στο Σχήμα 2.3-2. Στην εικόνα, 

μπορεί επίσης να δει κανείς τις ταινίες συγκράτησης, οι οποίες εξασφαλίζουν ότι ο 

ελικοειδής συλλέκτης δεν μπορεί να επεκταθεί πέρα από ένα ορισμένο μέγεθος και 

παράλληλα συμβάλλουν στη σταθερότητα του ελικοειδούς συλλέκτη. 

Πίνακας 2.3-2 Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διαδικασίας θερμής περιτύλιξης 

Διαδικασία θερμής περιτύλιξης 

Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα  

Μπορούν να επιτευχθούν μικρότερες 
ακτίνες περιτυλίξεως 

Πιθανή εμφάνιση προβλημάτων 
παραμόρφωσης 

Δεν απαιτούνται στοιχεία 
σταθεροποίησης 

Η διαδικασία παραγωγής πρέπει να είναι 
προσαρμοσμένη στην εξώθηση 

Η συνεχής παραγωγή είναι θεωρητικά 
δυνατή 

Λιγότερη ευκαμψία 

 

2.3.3. Αξιολόγηση του κατάλληλου μήκους σωλήνων του νέου ΓΕΘ 

Για την ανάπτυξη του ΓΕΘ με τον νέο σχεδιασμό προσομοιώθηκαν διάφορα μήκη σωλήνων. 

Στο Σχήμα 2.3-3, ο λόγος απώλειας πίεσης που εξαρτάται από τον ρυθμό ροής όγκου 

παρουσιάζεται για 1, 2, 3 και 4 διασυνδεμένους ελικοειδείς συλλέκτες. Δεν πρέπει να 

ξεπεραστεί το όριο των 0,3 bar (οριζόντια γραμμή). Τα 0,3 bars αντιπροσωπεύουν την τυπική 

απώλεια πίεσης για το ενεργειακό καλάθι. Μπορεί κανείς να δει ότι το μήκος του σωλήνα θα 

πρέπει να είναι κάτω από 120 μέτρα για να πραγματοποιήσει μια τυρβώδη ροή και κατά 

συνέπεια μια καλύτερη μεταφορά θερμότητας. Επομένως, προκύπτει μια συγκεκριμένη 



Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Cheap-GSHPs 
 

 

65 Έκδοση 2019 

μέγιστη παροχή όγκου η οποία μειώνεται όσο αυξάνεται το μήκος του σωλήνα. Ως 

αποτέλεσμα της μείωσης της ταχύτητας ροής, η μεταφορά θερμότητας εντός του σωλήνα 

επίσης μειώνεται, πράγμα που οδηγεί σε μείωση της απόδοσης ανά μέτρο. 

 

Σχήμα 2.3-3 Απώλεια πίεσης για διαφορετικά μήκη σωλήνων 

Μήκος σωλήνα 40 μέτρα (μπλε), μήκος σωλήνα 80 μέτρα (κόκκινο), μήκος σωλήνα 120 μέτρα 

(πράσινο) και μήκος σωλήνα 160 μέτρα (μωβ). 

2.3.4. Προσομοίωση διαφορετικών γεωμετριών 

Για την ανάπτυξη του νέου ενεργειακού καλαθιού, πραγματοποιήθηκε μια σειρά 

προσομοιώσεων. Η γεωμετρία του γήινου εναλλάκτη θερμότητας έχει τροποποιηθεί ως προς 

την εξωτερική διάμετρο και την κλίση. Έξι διατάξεις έχουν προσομοιωθεί χρησιμοποιώντας 

δεδομένα καιρού από τη Βενετία και τις θερμικές ιδιότητες του εδάφους που 

παρουσιάζονται στον Πίνακας 2.3-3. 

Οι οριακές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν στις προσομοιώσεις του εναλλάκτη 

θερμότητας ήταν: 

 Έχει προσομοιωθεί ένα ενεργειακό καλάθι σε ανοιχτό πεδίο. 

 Δύο τύποι εδάφους με διαφορετικές θερμικές ιδιότητες που συνοψίζονται στον 
Πίνακας 2.3-3. 

 Χρησιμοποιείται χώμα ως υλικό πλήρωσης για τη γεώτρηση. 

 Το ρευστό μεταφοράς θερμότητας είναι ένα μείγμα νερού (70%) και γλυκόλης (30%) 
και έχουν ληφθεί υπόψη οι θερμικές του ιδιότητες. 

 Ο ρυθμός ροής μάζας στο εσωτερικό του ενεργειακού καλαθιού είναι σταθερός και 
ίσος με 0,2 kg / s για όλες τις προσομοιώσεις. 
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 Έχουν χρησιμοποιηθεί τα ωριαία δεδομένα για τη Βενετία (8760 τιμές για κάθε 
παράμετρο) για να ληφθούν υπόψη οι ρυθμοί μεταφοράς θερμότητας στην 
επιφάνεια του εδάφους. Οι τάσεις της εξωτερικής θερμοκρασίας του αέρα και της 
ολικής οριζόντιας ηλιακής ακτινοβολίας παρουσιάζονται στο Σχήμα 2.3-4. 

Πίνακας 2.3-3 Ιδιότητες του εδάφους 

Τύπος εδάφους Περίπτωση A Περίπτωση B 

Θερμική Αγωγιμότητα λg [W/(m K)] 1.8 2.4 

Πυκνότητα ρg [kg/m³] 1655 1700 

Συγκεκριμένη θερμοχωρητικότητα cg [J/(kg K)] 1460 2000 
 

 

Σχήμα 2.3-4 Κλιματικά δεδομένα για τη Βενετία 

Εξωτερική Θερμοκρασία Αέρα [° C] (μπλε) και Συνολική Οριζόντια Ηλιακή  

Ακτινοβολία [W/m²] (κόκκινο). Πηγή: βάση δεδομένων EnergyPlus 

Οι ωριαίες προσομοιώσεις έχουν πραγματοποιηθεί για ένα ολόκληρο έτος χρησιμοποιώντας 

τα κλιματικά δεδομένα της Βενετίας (Ιταλία). Για την τοποθεσία αυτή η ετήσια μέση 

θερμοκρασία αέρα είναι ίση με περίπου 13 ° C. 

Το έτος χωρίστηκε σε τέσσερις υποπεριόδους με τις ακόλουθες συνθήκες για τη 

θερμοκρασία εισόδου της θερμοκρασίας ρευστού του φορέα θερμότητας στο ενεργειακό 

καλάθι: 

1η περίοδος 01/01 έως 30/04 Tsupply= 5° C 

2η περίοδος 01/05 έως 31/05 Σύστημα ανενεργό 

3η περίοδος 01/06 έως 30/09 Tsupply= 35° C 

4η περίοδος 01/10 έως 31/12 Tsupply= 5° C 
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Κατά την πρώτη περίοδο η θερμότητα εξάγεται από το έδαφος επειδή η μη διαταραγμένη 

θερμοκρασία εδάφους είναι υψηλότερη από τη θερμοκρασία εισόδου του ρευστού 

μετάδοσης θερμότητας στη γεώτρηση, συνεπώς η αντλία θερμότητας λειτουργεί σε 

λειτουργία θέρμανσης. Κατά τη δεύτερη περίοδο λειτουργίας το σύστημα είναι 

απενεργοποιημένο. Κατά την τρίτη περίοδο, η θερμότητα εγχέεται στο έδαφος (δηλ. 

λειτουργία ψύξης), ενώ η τέταρτη περίοδος είναι αντίστοιχη της πρώτης (δηλ. λειτουργία 

θέρμανσης). 

Έχει επίσης αναλυθεί η βραχυπρόθεσμη θερμική συμπεριφορά του ενεργειακού καλαθιού. 

Για το σκοπό αυτό, έχουν προσομοιωθεί 14 ημέρες σύμφωνα με το ακόλουθο 

χρονοδιάγραμμα: 

1η περίοδος 01/01 έως 04/01 Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο  

2η περίοδος 05/01 έως 07/01 Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο στη λειτουργία 
θέρμανσης  

3η περίοδος 08/01 έως 11/01 Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο 

4η περίοδος 12/01 έως 14/01 Το σύστημα είναι ενεργοποιημένο στη λειτουργία 
θέρμανσης 

Όταν το σύστημα είναι ενεργοποιημένο σε λειτουργία θέρμανσης, ένας σταθερός ρυθμός 

εξαγωγής θερμότητας ίσος με 1500 W (δηλαδή 100 W / μέτρα ανά βάθος γεωτρήσεως) 

εφαρμόζεται ως οριακή κατάσταση στον γήινο εναλλάκτη θερμότητας. Οι θερμοκρασίες 

εισόδου και εξόδου υπολογίστηκαν έπειτα μέσω CaRM για να ικανοποιηθεί ο 

υπαγορευόμενος ρυθμός εξαγωγής. Σε αυτή την περίπτωση, το χρονικό βήμα των 

προσομοιώσεων ήταν 6 λεπτά. Οι προσομοιώσεις διεξήχθησαν χρησιμοποιώντας τα 

μετεωρολογικά δεδομένα της Βενετίας (από την 1η έως την 14η Ιανουαρίου). Οι θερμικές 

ιδιότητες του εδάφους ήταν ίσες με την περίπτωση Α (Πίνακας 2.3-3). Επίσης, σε αυτή την 

ανάλυση διερευνήθηκε η επίδραση της διαμέτρου της γεωτρήσεως και της κλίσης της έλικας 

επί της θερμικής απόδοσης του ενεργειακού καλαθιού. 

Βάσει αυτών των προσομοιώσεων, το ενεργειακό καλάθι με 325 χιλιοστά παρουσιάζει την 

καλύτερη απόδοση (Πίνακας 2.3-4) όσον αφορά την πτώση πίεσης και την απόδοση 

θερμότητας περίπου 70 W/ μέτρο. Με βάση αυτό το αποτέλεσμα, αυτή η γεωμετρία 

προτιμήθηκε για τις δοκιμές πεδίου. 

Πίνακας 2.3-4 Αποτελέσματα προσομοίωσης για το ενεργειακό καλάθι διαμέτρου 325 
χιλιοστών 

Ενεργειακό καλάθι διαμέτρου 325 χιλιοστών   

  
 

Διάστημα 
σπειρών 
(pitch) 

0.101 0.164 0.237 0.101 0.164 0.237 

τέλος του 3 q [W/mdepth] 71.13 69.84 68.61   1.85% 3.67% 

τέλος του 4 q [W/mdepth] -
34.99 

-
34.37 

-
33.77 

  1.80% 3.61% 

         

απώλεια πίεσης   [bar] 0.324 0.212 0.157 Αιθυλενογλυκόλη 23% 0 °C 
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Ο νέος σχεδιασμένος ελικοειδής ΓΕΘ εγκαταστάθηκε στις δοκιμαστικές τοποθεσίες στο 

Πικέρμι (Ελλάδα), το Δουβλίνο (Ιρλανδία), τη Βαλένθια (Ισπανία) και το Erlangen (Γερμανία).  

2.4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ 

Η τεχνολογία Εύκολης Διάτρησης (Easy Drill), η οποία συνίσταται στην χρήση των 

περιβλημάτων ως στελέχη της γεώτρησης, υπήρξε μια θεμελιώδης βάση για την ανάπτυξη 

μιας νέας τεχνικής, της διευρυμένης Εύκολης Διάτρησης, στα πλαίσια αυτού του έργου. Η 

τεχνολογία Εύκολης Διάτρησης επιτρέπει την εξοικονόμηση χρόνου κατά τις εργασίες 

διάτρησης λόγω του ότι απαιτούνται λιγότερα στελέχη για την υλοποίηση της γεώτρησης. Τα 

τυποποιημένα μεγέθη της Εύκολης Διάτρησης κυμαίνονται συνήθως από 101 έως 152 

χιλιοστά και έχουν χρησιμοποιηθεί εδώ και χρόνια από την Hydra και τους πελάτες της σε 

όλο τον κόσμο, καθιστώντας την αξιόπιστη λύση σε ορισμένες εργασίες διάτρησης, όπως η 

διάτρηση υδρογεωτρήσεων ή η εγκατάσταση πιεζόμετρων. 

2.4.1. Τεχνολογία Εύκολης Διάτρησης  

Η τεχνολογία Εύκολης Διάτρησης αποτελείται από εξοπλισμό διάτρησης υψηλής 

τεχνολογίας που επιτρέπει τη μείωση των εργασιών διάτρησης. Η Εύκολη Διάτρηση 

συνίσταται στη χρήση ειδικών περιβλημάτων γεώτρησης ως στελέχη της γεώτρησης, σε 

συνδυασμό με ένα συγκεκριμένο αποσπώμενο κοπτικό άκρο, το οποίο απεικονίζεται στο 

Σχήμα 2.4-1. 

Συγκρίνοντας την τεχνολογία με ένα παραδοσιακό σύστημα διάτρησης, η Εύκολη Διάτρηση 

μπορεί να οδηγήσει σε μείωση του χρόνου λόγω των λιγότερων λειτουργιών που πρέπει να 

ολοκληρωθούν. Για παράδειγμα, κατά τις συνήθεις εργασίες διάτρησης χρησιμοποιούνται 

και τα στελέχη και τα περιβλήματα για την υλοποίηση της γεωτρήσεως, με τα στελέχη να 

χρησιμεύουν ως εργαλείο διάτρησης και τα περιβλήματα να εμποδίζουν την κατάρρευση της 

γεώτρησης μόλις αφαιρεθούν τα στελέχη. 

Στην τεχνολογία Εύκολης Διάτρησης, το περίβλημα έχει σχεδιαστεί για να διαδραματίζει 

έναν διπλό ρόλο: το εργαλείο διάτρησης και το περίβλημα για την αποφυγή της κατάρρευσης 

της γεώτρησης. Αυτή η διπλή λειτουργία έχει υπάρξει εφικτή λόγω του ειδικού 

αποσπώμενου κοπτικού άκρου που μπορεί να αφαιρεθεί στο τέλος της διάτρησης 

αφήνοντας τον δακτυλιοειδή χώρο για την εγκατάσταση των γήινων εναλλακτών 

θερμότητας. Για να πραγματοποιηθεί η απόσπαση του κοπτικού  άκρου, είναι απαραίτητο 

ένα συγκεκριμένο εργαλείο που ονομάζεται εργαλείο «ψαρέματος». Το εργαλείο 

«ψαρέματος» συνδέεται με το βαρούλκο του μηχανήματος και ρίχνεται μέσα στην τρύπα, 

κατόπιν στερεώνεται αυτόματα στο κοπτικό άκρο, ξεκλειδώνοντάς το από το περίβλημα. 

Κατά την διαδικασία επανατύλιξης του βαρούλκου το εργαλείο «ψαρέματος» θα σύρει το 

κοπτικό άκρο έξω από την τρύπα αφήνοντας μια κοίλη τρύπα στο έδαφος. Η παρακάτω 

εικόνα απεικονίζει αυτό το εργαλείο μαζί με το αποσπώμενο άκρο. 

Η τυπική Εύκολη Διάτρηση έχει συνήθως διάμετρο που κυμαίνεται από 101 έως 152 χιλιοστά 

σύμφωνα με το πρότυπο του περιβλήματος. Το μέγιστο μέγεθος είναι 325 χιλιοστά, ωστόσο 

για μεγαλύτερες διαμέτρους η τυπική Εύκολη Διάτρηση αντιμετώπισε δυσκολία στη 
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λειτουργία όσον αφορά τη διαχείριση των σπειρωμάτων και των στελεχών λόγω του 

μεγάλου βάρους. 

Μεγαλύτερη διάμετρος συνεπάγεται επίσης τη χρήση ενός μεγαλύτερου σφιγκτήρα που 

απαιτείται για το ξεβίδωμα του περιβλήματος. Επιπλέον, ο όγκος που καταλαμβάνεται από 

το περίβλημα επηρεάζει άμεσα τη ροή του νερού που σε αυτές τις οριακές συνθήκες μπορεί 

εύκολα να είναι της τάξης των 1000 dm³ / λεπτό. Για τους λόγους αυτούς, έχει σχεδιαστεί 

μια τροποποίηση της Εύκολης Διάτρησης για την καλύτερη προσέγγιση των ΓΕΘ με μεγάλες 

διαμέτρους. 

 

Σχήμα 2.4-1 Η τυπική Εύκολη Διάτρηση. Αποσπώμενο κοπτικό άκρο (κάτω) και εργαλείο 
«ψαρέματος» (πάνω) 

2.4.2. Η διευρυμένη τεχνολογία Εύκολης Διάτρησης  

Για να επιτευχθεί ο στόχος του έργου, η πρότυπη Εύκολη Διάτρηση έχει τροποποιηθεί για να 

χρησιμοποιηθεί με μεγαλύτερη διάμετρο. Η διευρυμένη Εύκολη Διάτρηση είναι μια 

παραλλαγή της κλασσικής, σχεδιασμένης για τη βελτιστοποίηση του κόστους/ εγκατάστασης 

για ΓΕΘ μεγάλης διαμέτρου. Ο νέος σχεδιασμός αποτελείται από σωλήνες μήκους 1,5 μέτρου 

με εξωτερική διάμετρο 355,6 χιλιοστά. Στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα έχει 

συγκολληθεί μεταλλική σπείρα με εξωτερική διάμετρο 450 χιλιοστά. Με αυτόν τον 

σχεδιασμό αποφεύγεται η χρήση νερού λόγω της σπείρας γύρω από το σωλήνα. Ως εκ 

τούτου, το χώμα απομακρύνεται από την γεώτρηση από τα τρυπάνια και όχι από την 

ανακυκλοφορία νερού/ ιλύος. Η απουσία νερού έχει ως αποτέλεσμα μια σταθερή 

εξοικονόμηση όσον αφορά τον σταθμό άντλησης νερού υψηλής ροής και της αποθήκευσης 

νερού όγκου αρκετών κυβικών μέτρων που κανονικά θα απαιτούνταν. 

Η σύνδεση μεταξύ των σωλήνων έχει σχεδιαστεί με αρσενικές/ θηλυκές μούφες 

συγκολλημένες στο άκρο κάθε σωλήνα. Κάθε ζεύγος μουφών έχει τέσσερα σημεία 

κλειδώματος για τη μετάδοση της ροπής και δύο μπουλόνια που εγγυώνται το κλείδωμα 

στον άξονα μεταξύ των σωλήνων. Αυτός ο συγκεκριμένος σχεδιασμός έχει ως αποτέλεσμα 

μια βελτίωση όσον αφορά τη λειτουργία χειρισμού των στελεχών, και συνεπώς από άποψη 

χρόνου σε σύγκριση με τις κλασσικές συνδέσεις με σπείρωμα. Για μεγάλες διαμέτρους, η 

σύνδεση βαρέων σωλήνων με ένα κυλινδρικό σπείρωμα μπορεί να είναι πολύ δύσκολη, ενώ 

με το νέο σχεδιασμό η παρουσία υποδοχέων (chamfers) σε όλες τις άκρες βοηθά στη 

σύνδεση, παρόλο που οι σωλήνες δεν ευθυγραμμίζονται τέλεια. Ένα άλλο πλεονέκτημα του 

νέου σχεδιασμού είναι ότι το μεγάλο σύστημα σύσφιξης, το οποίο είναι απαραίτητο για την 
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αποσυναρμολόγηση των σπειρωτών σωλήνων, δεν απαιτείται πλέον μειώνοντας έτσι το 

κόστος επένδυσης του μηχανήματος. Τα Σχήμα 2.4-2 και Σχήμα 2.4-3 παρουσιάζουν το 

σχεδιασμό των συνδέσμων με τα σημεία κλειδώματος, τα μπουλόνια και τη γεωμετρία του 

περιβλήματος με τη συγκολλημένη σπείρα. Όπως απεικονίζεται παρακάτω, η εσωτερική 

διάμετρος έχει διευρυνθεί στα 340 χιλιοστά για να ταιριάζει με τον νέο ανεπτυγμένο ΓΕΘ. Η 

συνολική εξωτερική διάμετρος, δηλαδή η εξωτερική διάμετρος της μεταλλικής σπείρας, είναι 

450 χιλιοστά. 

 
Σχήμα 2.4-2 Τμήματα διευρυμένης Εύκολης Διάτρησης  

 



Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Cheap-GSHPs 
 

 

71 Έκδοση 2019 

 

Σχήμα 2.4-3 Γεωμετρία της διευρυμένης Εύκολης Διάτρησης 

Επίσης, το αποσπώμενο άκρο έχει επανασχεδιαστεί. Λόγω της πολυπλοκότητάς της, η 

διαδικασία κατασκευής μεγάλης διαμέτρου αποδεικνύεται δαπανηρή διαδικασία που θα 

επηρέαζε το κόστος εγκατάστασης, μαζί με το γεγονός ότι το υπολογίσιμο βάρος του άκρου 

θα καθιστούσε δύσκολο το κλείδωμα και ξεκλείδωμα. 

Για τους λόγους αυτούς, έχει επιλεγεί μια διαφορετική λύση για να διατηρηθεί χαμηλό το 

κόστος διάτρησης. Ένα κοπτικό άκρο το οποίο προορίζεται να εγκαταλειφθεί στον πυθμένα 

της γεώτρησης έχει σχεδιαστεί με μια προσέγγιση χαμηλού κόστους κατασκευής. Το 

σύστημα ξεκλειδώματος έχει σχεδιαστεί για να αποσυνδέει το άκρο στο τέλος της διάτρησης. 

Το νέο κοπτικό άκρο παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.4-4. 
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Σχήμα 2.4-4 Κοπτικό άκρο προορισμένο να εγκαταλειφθεί 

Το κοπτικό άκρο αποτελείται από δύο κύρια τριγωνικά μεταλλικά φύλλα συγκολλημένα 

μεταξύ τους για να σχηματίσουν ένα σταυρό, στη συνέχεια ο σταυρός περιβάλλεται από 

άλλα τριγωνικά μεταλλικά φύλλα για να δημιουργηθεί ένα κωνικό σχήμα. Το κόστος του 

άκρου είναι περίπου 80 € συμπεριλαμβανομένου του χρόνου συγκόλλησης. Τέσσερα 

πτερύγια (αναφ. Α στο Σχήμα 2.4-4) ασφαλίζουν τη στερέωση με το περίβλημα. 

Περιστρέφοντας το περίβλημα αριστερόστροφα, τα πτερύγια εξέρχονται από τον οδηγό που 

βρίσκεται στο περίβλημα, αποσυνδέοντας το άκρο από το περίβλημα. Ο Πίνακας 2.4-1 

παρέχει μια σύγκριση των δύο μεθόδων διάτρησης. 

Πίνακας 2.4-1 Συγκριτικός πίνακας Εύκολης Διάτρησης έναντι διευρυμένης Εύκολης 
Διάτρησης 

 ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 
Φ = 325 χιλιοστά 

ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΚΟΛΗ ΔΙΑΤΡΗΣΗ 
Φ = 340 χιλιοστά 

Κόστος κατασκευής Υψηλό Μέσο-χαμηλό 

Απαιτήσεις νερού για 
λειτουργία 

> 1000 dm³/min Δεν απαιτείται νερό 

Βέλτιστο βάθος < 40 μέτρα < 15-18 μέτρα 

Τιμή ~ 25,000 € ~ 10,000 € 

Τύπος εδάφους Μη συνεκτικό υλικό, ιζηματογενή 
πετρώματα, άμμος, χαλίκι, πηλός 

Μη συνεκτικό υλικό, μαλακό έδαφος, 
άμμος, χαλίκι, πηλός 

Τύπος άκρου Τρίκωνο, τρίπτερο (chevron bit) Απλοποιημένο τρίπτερο άκρο για να 
εγκαταλειφθεί 

Απαιτούμενη ροπή 2,000 kg*m 8,000 kg*m 

Τύπος περιβλήματος Τυπικό περίβλημα γεώτρησης Ειδικό περίβλημα με σπείρα 
συγκολλημένη στην εξωτερική επιφάνεια 

Σύνδεση μεταξύ 
περιβλημάτων  

Σύνδεση με σπείρωμα  Σύνδεση με κλειδί και μπουλόνι 

Ευκολία σύνδεσης 
περιβλήματος 

Δύσκολη Εύκολη 

Ευκολία 
αποσυναρμολόγησης   

Δύσκολη, απαιτείται σύστημα 
σύσφιξης 

Εύκολη, ξεβίδωμα δυο βιδών 

Κοπτικό άκρο  Επαναχρησιμοποιούμενο κοπτικό 
άκρο 

Κοπτικό άκρο που εγκαταλείπεται  
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Η νέα αναπτυγμένη διευρυμένη τεχνική Εύκολης Διάτρησης χρησιμοποιήθηκε στους χώρους 

δοκιμής στο Πικέρμι, το Δουβλίνο, τη Βαλένθια και το Erlangen. Τη διαδικασία διάτρησης 

μπορεί κανείς να τη δει μέσα από τα αντίστοιχα τεχνικά βίντεο των τοποθεσιών επίδειξης. 

2.5. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΔΟΚΙΜΗΣ 

Με βάση τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων του ΓΕΘ και της νέας τεχνικής διάτρησης, 

μερικές δοκιμές πεδίου πραγματοποιήθηκαν στα μέσα του 2016. 

Οι δοκιμές εγκατάστασης αξιολόγησαν τον απαιτούμενο χρόνο και το χειρισμό της 

εγκατάστασης του ενεργειακού καλαθιού. 

Με βάση τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων (Πίνακας 2.4-1) στην επόμενη παράγραφο 

συζητείται η απόδοση του ενεργειακού καλαθιού με διάμετρο 325 χιλιοστά. 

Το τέντωμα του νέου ενεργειακού καλαθιού ήταν πολύ εύκολο. Δύο άτομα είναι σε θέση να 

εκτείνουν το νέο ενεργειακό καλάθι σε λίγα δευτερόλεπτα (Σχήμα 2.5-1). Από ένα μήκος 

μεταφοράς 1 μέτρου, το ενεργειακό καλάθι μπορεί να τεντωθεί σε περίπου 15 μέτρα. Η 

διάμετρος ήταν περίπου 250 χιλιοστά και η απόσταση μεταξύ των περιτυλίξεων ήταν μεταξύ 

600 και 690 χιλιοστών (Σχήμα 2.5-2). 

 
Σχήμα 2.5-1 Νέος ΓΕΘ σε πλήρη έκταση 

 
Σχήμα 2.5-2 Απόσταση και διάμετρος του 

νέου ΓΕΘ 

Η γεωμετρία αυτή επιτρέπει την πολύ εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση (Σχήμα 2.5-3). Ο 

χρόνος εγκατάστασης καταγράφηκε σε αυτή τη δοκιμή ως 1 λεπτό και 38 δευτερόλεπτα. Η 

εγκατάσταση πραγματοποιήθηκε με ένα μικρό βαρίδι περίπου 6 κιλών. Επιπλέον, η 

επανεγκατάσταση ήταν πολύ εύκολη. Τα αποτελέσματα αυτής της δοκιμής εγκατάστασης 

δείχνουν ότι έχοντας βάθος γεωτρήσεως 15 μέτρα, ένα ενεργειακό καλάθι με μήκος σωλήνα 

25 μέτρα είναι μια καλή λύση. Ένα άλλο αποτέλεσμα της δοκιμής πεδίου ήταν ότι η 

διάμετρος των περιτυλίξεων δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 250 χιλιοστά για αυτή την 

περίπτωση γεώτρησης (διάμετρος 340 χιλιοστά). Μετά την εγκατάσταση του εναλλάκτη 

θερμότητας, η γεώτρηση πρέπει να γεμίσει με το υλικό πλήρωσης, προσέχοντας να μην 

καταρρεύσει ο εναλλάκτης. Για το σκοπό αυτό, είναι χρήσιμο να εισαχθούν αποστάτες ώστε 

να διορθωθεί η κλίση του ελικοειδούς, το οποίο αποδείχθηκε ότι είναι το πιο σημαντικό 

στοιχείο για τη διατήρηση μιας αποδοτικής ανταλλαγής θερμότητας με τη χρήση του 

ελικοειδούς εναλλάκτη. 
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Συμπερασματικά, η δοκιμή πεδίου έδειξε ότι η εγκατάσταση και ο χειρισμός του ενεργειακού 

καλαθιού νέου σχεδιασμού ήταν πολύ εύκολη και απλή. Δεν χρειάστηκε καμία διόρθωση για 

τη διαδικασία εγκατάστασης και επανεγκατάστασης. 

 

Σχήμα 2.5-3 Διαδικασία εγκατάστασης του νέου ΓΕΘ 
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3.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το κεφάλαιο καλύπτει την ανάπτυξη του μηχανήματος και τις βελτιώσεις στον 

σχεδιασμό του εναλλάκτη θερμότητας για την εγκατάσταση ομοαξονικών γήινων 

εναλλακτών θερμότητας με τη χρήση της μεθόδου πασσαλόμπηξης. Η τεχνολογική στάθμη 

και το ιστορικό των εξελίξεων αυτής της μεθοδολογίας περιγράφουν την αρχική ιδέα.  

Η τεχνική πασσαλόμπηξης αναπτύχθηκε για να μειώσει τον χρόνο εγκατάστασης και 

συνεπώς το κόστος διάτρησης σε μαλακό μη συνεκτικό έδαφος. Συνήθως σε τέτοια υπεδάφη 

η παραδοσιακή τεχνολογία διάτρησης απαιτεί τη χρήση περιβλήματος για να αποφευχθεί η 

κατάρρευση της γεωτρήσεως και μεγάλες ποσότητες νερού ως ρευστά γεώτρησης. Αυτές οι 

πτυχές οδηγούν σε σημαντικό κόστος διάτρησης. 

Το σημείο εκκίνησης αυτής της τεχνικής συνίσταται στην τοποθέτηση σωλήνων ανοξείδωτου 

χάλυβα διαμέτρου 50 χιλιοστών ως νέου τύπου ΓΕΘ. Αυτοί οι σωλήνες παίζουν μια διπλή 

λειτουργία ως στελέχη διάτρησης και ως γήινοι εναλλάκτες. Η ιδέα της νέας τεχνολογίας 

εγκατάστασης είναι να κάνει τη διάτρηση απευθείας με σωλήνα ανοξείδωτου χάλυβα που 

θα γίνει μέρος του συστήματος, χρησιμοποιώντας την τεχνική πασσαλόμπηξης. Ως εκ 

τούτου, ο νέος ομοαξονικός ΓΕΘ είναι κατασκευασμένος με εξωτερικό σωλήνα ανοξείδωτου 

χάλυβα για την αποφυγή προβλημάτων διάβρωσης και εσωτερικό πλαστικό σωλήνα HDPE ή 

PEXa. 

Μια περαιτέρω εξέλιξη συνίστατο στο σχεδιασμό και την κατασκευή μιας κεφαλής 

περιστροφής-δόνησης και στη χρήση της έγχυσης νερού κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 

πασσαλόμπηξης. Οι δύο τεχνολογίες δεν συμπεριλήφθηκαν στις πρώτες εγκαταστάσεις 

όπου εγκαταστάθηκαν οι ΓΕΘ διαμέτρου 50 χιλιοστών. Τόσο η ανάπτυξη των βελτιώσεων 

του σχεδιασμού όσο και οι εξελίξεις των μηχανών δοκιμάστηκαν στον πεδίο. Η εμπειρία και 

τα μαθήματα από αυτές τις δοκιμές πεδίου αποτελούν το σημείο εκκίνησης για τις 

εγκαταστάσεις που εκτελούνται στις περιπτώσεις επίδειξης. 

Επιπλέον, έχει υποβληθεί αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Ιταλία και ο τύπος 

εναλλάκτη θερμότητας έχει συμπεριληφθεί στο υπό σύνταξη ευρωπαϊκό πρότυπο. 

3.2. Νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν 

Μία από τις καινοτομίες του έργου Cheap-GSHPs είναι η ανάπτυξη ομοαξονικών ΓΕΘ και 

γεωτρύπανων που οδηγούν στη μείωση του συνολικού κόστους εγκατάστασης και 

λειτουργίας. Η σημερινή τεχνολογική στάθμη συνίσταται στην εγκατάσταση ομοαξονικών 

ΓΕΘ από χάλυβα με τη μέθοδο πασσαλόμπηξης η οποία κατοχυρώθηκε στην Ιταλία το 2006 

από την TecnoPenta Sas. Ακολουθώντας το αρχικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, η Hydra και η 

TecnoPenta έλαβαν άλλο ένα ιταλικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (αριθμός ευρεσιτεχνίας 

0001398341), η οποία καλύπτει την εγκατάσταση αυτού του ΓΕΘ χρησιμοποιώντας τη 

μέθοδο πασσαλόμπηξης με μια δονούμενη κεφαλή. Τα μηχανήματα διάτρησης διατέθηκαν 

στο εμπόριο με την ονομασία «Vibrasond». Ένας από τους στόχους του έργου είναι να 

επιτευχθεί η εγκατάσταση ομοαξονικών γήινων εναλλακτών θερμότητας με εξωτερική 

διάμετρο μεγαλύτερη από 50 χιλιοστά, σε πιο δύσκολα μη συνεκτικά εδάφη σε βάθη μέχρι 
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100 μέτρα και με μειωμένους χρόνους εγκατάστασης. Για να γίνει αυτό, επιτυγχάνεται μια 

αρχική βελτίωση στην ανάπτυξη μιας περιστρεφόμενης και δονούμενης κεφαλής 

γεωτρύπανου ως μέρος του έργου Cheap-GSHPs. 

Είναι γενικά γνωστό ότι η χρήση ενός ρευστού, όπως το νερό, διευκολύνει τις εργασίες 

διάτρησης και είναι απαραίτητο σε συμβατικές γεωτρήσεις, στις οποίες συχνά 

χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες νερού. Η χρήση νερού στην εγκατάσταση των 

ομοαξονικών ΓΕΘ μέσα στο έδαφος χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πασσαλόμπηξης είναι 

λιγότερο συχνή. Ωστόσο, η τεχνική αυτή προσφέρει βελτιώσεις είτε μέσω της μείωση του 

χρόνου εγκατάστασης και του κόστους, είτε διευρύνοντας την εφαρμογή της μεθόδου 

πασσαλόμπηξης σε διαφορετικά εδάφη. Η αρχική τεχνική Vibrasond δεν χρησιμοποιούσε 

νερό λόγω του γεγονότος ότι ο σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα έπρεπε να είναι κλειστός 

για επανακυκλοφορία του νερού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξαγωγής θερμότητας. Ο 

σχεδιασμός των ακροφυσίων νερού έχει επιτρέψει τη χρήση νερού κατά τη διάρκεια της  

διάτρησης, ακολουθούμενη από το σφράγισμα των ακροφυσίων για τη λειτουργία του 

συστήματος. 

3.2.1. Περιστρεφόμενη και δονούμενη κεφαλή για εισδυσιόμετρα 

Η πρώτη βελτίωση είναι η ανάπτυξη μιας περιστρεφόμενης και δονούμενης κεφαλής. Ο 

συνδυασμός δόνησης, περιστροφής και καθοδικής ώθησης επιτρέπει την τοποθέτηση 

γήινων εναλλακτών θερμότητας μεγαλύτερων διαμέτρων (60-80 χιλιοστά) σε περισσότερους 

τύπους εδάφους από ό, τι με την τεχνική Vibrasond. Το εύρος λειτουργίας αυτής της τεχνικής 

είναι τα μη συνεκτικά  εδάφη όπως η άμμος, η ιλύς και η άργιλος. 

3.2.1.1. Μονάδα διάτρησης 

Η μονάδα διάτρησης που κατασκευάζεται από την HYDRA είναι ένα αυτόνομο μηχάνημα που 

αποτελείται από τέσσερα κύρια στοιχεία μιας μονάδας διάτρησης, συμπεριλαμβάνοντας: 

ένα πλαίσιο, ένα τροφοδοτικό, ερπύστριες και έναν πύργο. Το γεωτρύπανο που 

χρησιμοποιείται είναι το JOY G και έχει πολλούς τύπους μηχανών, ξεκινώντας από το JOY 2 

G, μέχρι τα JOY 3 και JOY 4. Όλα αυτά τα γεωτρύπανα είναι εξοπλισμένα με Power Pack 

διαφορετικής ισχύος και πύργους διαφορετικών διαστάσεων σε συνάρτηση με το μέγεθος 

του μηχανήματος. Το μηχάνημα διάτρησης προσαρμόζεται περαιτέρω προκειμένου να 

πραγματοποιηθούν συγκεκριμένες εργασίες διάτρησης. 
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Σχήμα 3.2-1 Joy 4 G 

3.2.1.2. Σχεδίαση περιστροφικής κεφαλής 

Πολλά διαφορετικά υδραυλικά εργαλεία μπορούν να συνδυαστούν με τους πύργους για να 

πραγματοποιήσουν τις εργασίες διάτρησης. Η επιλογή του σωστού εργαλείου εξαρτάται από 

τις οριακές συνθήκες, δηλαδή τον τύπο εργασίας, τον τύπο του εδάφους κ.λπ. και την 

εμπειρία των γεωτρυπανιστών  που επιτρέπει να γίνει αυτή η επιλογή. Ο Πίνακας 3.2-1 

περιγράφει τα κοινά υδραυλικά εργαλεία, επιδεικνύοντας τα κυριότερα πλεονεκτήματα και 

μειονεκτήματα του καθενός. 
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Πίνακας 3.2-1 Κοινά υδραυλικά εργαλεία 

 Λειτουργία Κατάσταση 
εδάφους 

Πλεονεκτήματα και 
μειονεκτήματα 

Περιστροφική 
κεφαλή 

Η περιστροφική κεφαλή 
περιστρέφει τα στελέχη 
διάτρησης ενώ ο πύργος του 
γεωτρύπανου ωθεί/ έλκει τα 
στελέχη προς τα κάτω/ προς 
τα πάνω 

Πηλός, ιλύς από 
άμμο, χαλίκι και 
ιζηματογενές 
πέτρωμα 

Πολλά διαφορετικά μοντέλα 
που διαφέρουν ως προς την 
ποσότητα ροπής, ταχύτητα, 
διάσταση, τιμή κλπ. 
 

Κρούση στο 
κοπτικό άκρο 
(Down the hole 
Hammer) 

Όταν χρησιμοποιείται 
κρούση στο κοπτικό άκρο, τα 
στελέχη δεν περιστρέφονται 
αλλά ωθούνται μέσα στο 
έδαφος με τη γρήγορη 
κρουστική δράση της σφύρας 
που θρυμματίζει το έδαφος 
και τα πετρώματα 

Μη συνεκτικό 
έδαφος, σκληρά 
πετρώματα 

Χρησιμοποιείται όταν 
απαιτείται η διάτρηση  
συνεκτικών εδαφών και 
πετρωμάτων. Ο συμπιεστής 
αέρα παράγει πολύ θόρυβο 
και καταναλώνει μεγάλες 
ποσότητες καυσίμου 

Μηχανή 
πασσαλό-
μπηξης  

Συχνά προσαρτημένο σε 
βραχίονα ενός εκσκαφέα, με 
τη δύναμη του βραχίονα μαζί 
με τη δόνηση της πλάκας να 
ωθούν τον πάσσαλο μέσα 
στο έδαφος 

Πολύ μαλακό 
και μη συνεκτικό 
υλικό  

Η τεχνική «Vibrasond» 
χρησιμοποιεί αυτόν τον τύπο 
οδηγού σε συνδυασμό με 
έναν πύργο και με ώθηση 
ισοδύναμη με 20 τόνους 

Ηχητική 
κεφαλή  

Συνδυάζει περιστροφή και 
δόνηση στο ίδιο εργαλείο, η 
κεφαλή αυτή οδηγεί σε 
πλεονεκτήματα όσον αφορά 
το βάθος διάτρησης εξαιτίας 
του ότι η δόνηση μειώνει την 
πλευρική τριβή που 
δημιουργείται ανάμεσα στα 
στελέχη και τα τοιχώματα της 
γεώτρησης. 

Οποιοδήποτε 
είδος εδάφους, 
εκτός από 
σκληρά 
πετρώματα 
όπως ο γρανίτης 
 

Πολύ ακριβότερη σε 
σύγκριση με τις 
περιστροφικές κεφαλές λόγω 
της μεγαλύτερης ποσότητας 
χρησιμοποιούμενων 
εξαρτημάτων και της 
καλύτερης ποιότητας 
προκειμένου να 
αντιμετωπιστεί η επίδραση  
των δονήσεων 

Υδραυλικός 
κινητήρας 

Παράγει ταυτόχρονα τα 
αποτελέσματα της 
περιστροφής και της σφύρας. 

Συχνά η μόνη 
επιλογή όταν 
συναντώνται 
σκληρά 
πετρώματα 

Πολύ ανθεκτικά και ακριβά 
εργαλεία λόγω των 
υψηλότερων μηχανικών 
καταπονήσεων. Απαιτείται 
υψηλή ροή πεπιεσμένου 
αέρα για λειτουργία,  
αυξάνοντας σημαντικά το 
λειτουργικό κόστος 
διάτρησης. 

Η κεφαλή RV1 Roto-Vibro (Σχήμα 3.2-2) είναι μια μοναδική κεφαλή διάτρησης σχεδιασμένη 

από την HYDRA, η οποία συνδυάζει την περιστροφή με την  δόνηση. Αυτή η μοναδική κεφαλή 

διαφέρει από τις άλλες, καθώς χαρακτηρίζεται από υψηλότερη ροπή στρέψης και 

χαμηλότερη συχνότητα σε σύγκριση με τις ηχητικές κεφαλές. Μια τέτοια λύση υιοθετήθηκε 

καθώς είναι σε θέση να παρέχει υψηλή ροπή για να αντιμετωπίσει σκληρότερα υλικά. Οι 

χαμηλότερες συχνότητες δόνησης παράγουν λιγότερη καταπόνηση στα μηχανικά 
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εξαρτήματα αλλά εξακολουθούν να είναι ικανές να μειώνουν τις δυνάμεις τριβής του 

τοιχώματος ειδικά σε συνδυασμό με μια μικρή ροή νερού. 

 

Σχήμα 3.2-2 Κεφαλή Roto-Vibro RV1 – HYDRA (Εταίρος Έργου) 

3.2.1.3. Δοκιμή μηχανής 

Η κεφαλή διάτρησης Roto-Vibro RV1 δοκιμάστηκε στον χώρο δοκιμής της HYDRA. Η κεφαλή 

τοποθετήθηκε σε ένα JOY2 G. Ο χώρος δοκιμής της HYDRA χαρακτηρίζεται από μη συνεκτικά 

υλικά όπως άργιλο, άμμο και ιλύ. Τα πρώτα δύο μέτρα του εδάφους αποτελούνται από ένα 

τεχνητό στρώμα εδάφους που περιλαμβάνει συσσωματώματα όπως σπασμένα τούβλα και 

σκυρόδεμα. Η διάτρηση αυτού του στρώματος πραγματοποιήθηκε  με συμβατική 

περιστροφική διάτρηση. Για όλες τις δοκιμές χρησιμοποιήθηκαν στελέχη διάτρησης με 

εξωτερική διάμετρο 76 χιλιοστά. Ένα χαμηλού κόστους κοπτικό  άκρο με σκοπό να 

εγκαταλειφθεί στην γεώτρηση κατασκευάστηκε από την HYDRA και χρησιμοποιήθηκε στις 

δοκιμές. Ο σχεδιασμός του άκρου του ΓΕΘ ολοκληρώθηκε με σκοπό να χαλαρώσει το 

υπέδαφος όταν περιστρέφεται η κεφαλή της μηχανής. Το κόστος αυτού του άκρου εκτιμάται 

περίπου στα 10 €. 

Έχουν διεξαχθεί δύο διαφορετικοί τύποι δοκιμών για τον καθορισμό της απόδοσης της 

κεφαλής RV1 roto-vibro. Η πρώτη δοκιμή διεξήχθη για τον προσδιορισμό της 

αποτελεσματικότητας του RV1 σε σύγκριση με τις άλλες κεφαλές διάτρησης. Η δεύτερη 

δοκιμή, για τον καθορισμό της απόδοσης της κεφαλής σε συγκεκριμένες συνθήκες 

διάτρησης. 

3.2.1.4. Σύγκριση κεφαλών διάτρησης  

Ο ακόλουθος έλεγχος δομήθηκε για να συγκρίνει την απόδοση της κεφαλή RV1 

χρησιμοποιώντας μια ή περισσότερες από τις λειτουργίες της. Όλες οι δοκιμές διεξήχθησαν 

χωρίς έγχυση νερού για να φτάσουν όλες οι δοκιμές στο όριό τους. Τα στελέχη που 

χρησιμοποιήθηκαν είχαν μήκος 2 μέτρα. Για όλες τις λειτουργίες χρησιμοποιήθηκε μόνο 

ένας χειριστής. Κάθε δοκιμή συνίστατο στη διάτρηση  12 μέτρων και μέτρηση του χρόνου 

που απαιτείται για την επίτευξη αυτού του βάθους. Ο μέσος χρόνος που αναφέρεται 

παρακάτω αποτελείται από το συνολικό χρόνο διάτρησης, πράγμα που σημαίνει ότι ο χρόνος 

περιλαμβάνει τον πραγματικό χρόνο διάτρησης συν το χρόνο χειρισμού και 

συναρμολόγησης των στελεχών. Συνολικά, ο χρόνος διάτρησης αποτελεί  περίπου το 40% 
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του μετρημένου χρόνου και το υπόλοιπο 60% του χρόνου περιλαμβάνει τον χειρισμό και τη 

συναρμολόγηση των στελεχών.  

Οι έλεγχοι χωρίστηκαν σε τέσσερις φάσεις. Ο Πίνακας 3.2-2 συνοψίζει τις δοκιμές που 

πραγματοποιήθηκαν και τα αποτελέσματα τους. 

Πίνακας 3.2-2 Έλεγχος διαφορετικών μεθόδων διάτρησης 

 Βάθος 
διάτρησης 
[μέτρα] 

Μέσος 
χρόνος    
[s/m] 

Περιγραφή του ελέγχου Άλλα 

Μόνο 
καθοδική 
ώθηση  

4 μέτρα 90 s/m Η δοκιμή ξεκίνησε, αφού η 
διάτρηση των δυο πρώτων 
μέτρων έγινε με ώθηση και 
περιστροφή. Στο έκτο μέτρο 
ο χρόνος διάτρησης 
αυξήθηκε σημαντικά λόγω 
της τριβής του τοιχώματος. 
Για το λόγο αυτό, ήταν 
ανώφελο να συνεχίσουμε 
χρησιμοποιώντας μόνο 
ώθηση. Το βάθος των 12 
μέτρων δεν επιτεύχθηκε. 

Λόγω αδυναμίας 
διάτρησης των δυο 
πρώτων μέτρων (αδρανή 
υλικά) μόνο με καθοδική 
ώθηση, η δοκιμή ξεκίνησε 
από το βάθος των 2 
μέτρων 
 

Ώθηση προς 
τα κάτω 
συνδυασμένη 
με δόνηση  

10 μέτρα 72 s/m Η δόνηση ρυθμίστηκε γύρω 
στα 25 Hz. Το βάθος των 12 
μέτρων επιτεύχθηκε χωρίς 
κανένα πρόβλημα. 

Λόγω της αδυναμίας 
διάτρησης των δύο 
πρώτων μέτρων (αδρανή 
υλικά) χωρίς περιστροφή, 
η δοκιμή ξεκίνησε από το 
βάθος των 2 μέτρων 

Ώθηση προς 
τα κάτω 
συνδυασμένη 
με 
περιστροφή 

12 μέτρα 60 s/m Η κεφαλή είχε ροπή 350 
kg∙m. Η μέση ταχύτητα 
περιστροφής διάτρησης 
ήταν περίπου 200 rpm. Η 
ώθηση είχε ισχύ 2000 kg 

Η διάτρηση του 
συμπαγούς στρώματος 
δεν ήταν πρόβλημα. Ως εκ 
τούτου, η δοκιμή ξεκίνησε 
από βάθος 0 μέτρων 
 

Ώθηση προς 
τα κάτω 
συνδυασμένη 
με 
περιστροφή 
και δόνηση 

12 μέτρα 40 s/m Χρησιμοποιεί την πλήρη 
ικανότητα του RV1, η οποία 
συνίσταται στη χρήση της 
ώθησης  συνδυαζόμενη 
ταυτόχρονα με περιστροφή 
και δόνηση. Η κεφαλή είχε 
ροπή 350 kg∙m, ταχύτητα 
περιστροφής 200 pm,  η 
ώθηση είχε ισχύ 2000 
κιλών. Η δόνηση 
ρυθμίστηκε γύρω στα 25 Hz 

Δεν επιτεύχθηκαν 
μεγαλύτερα βάθη, αλλά 
είναι γνωστό ότι η 
επίδραση της τριβής του 
τοιχώματος αυξάνεται με 
την επιφάνεια επαφής και 
κατά συνέπεια με το 
βάθος. Για το λόγο αυτό, 
υποτίθεται ότι η παρουσία 
δόνησης μπορεί μόνο να 
βελτιώσει την απόδοση με 
την αύξηση του βάθους  
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Αποτελέσματα σύγκρισης κεφαλών διάτρησης 

Οι δοκιμές που διεξήχθησαν στη HYDRA δείχνουν σημαντική βελτίωση με την χρήση δόνησης 

στη λειτουργία διάτρησης. Επιπλέον, τα καλύτερα αποτελέσματα ελήφθησαν όταν η 

περιστροφή συνδυάστηκε με δόνηση. Το Σχήμα 3.2-3 απεικονίζει τον μέσο χρόνο διάτρησης 

για τις διαφορετικές κεφαλές διάτρησης που δοκιμάστηκαν. Επίσης στο Σχήμα 3.2-4 

παρουσιάζεται η ποσοστιαία μείωση χρόνου. 

 

Σχήμα 3.2-3 Σύγκριση κεφαλών διάτρησης (μέσος χρόνος) 

 

Σχήμα 3.2-4 Ποσοστιαία μείωση χρόνου διάτρησης 

3.2.1.5. Έλεγχος ικανότητας διείσδυσης 

Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιήθηκε για να γίνει κατανοητός ο χρόνος που απαιτείται για 

την επίτευξη βάθους 48 μέτρων με την πλήρη ικανότητα του RV1 σε πραγματικές συνθήκες 

διάτρησης με στελέχη 76 χιλιοστών. Η διάτρηση πραγματοποιήθηκε με ταυτόχρονη  

περιστροφή, δόνηση και ώθηση. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής εγχύθηκε νερό, με τις 

ακόλουθες συνθήκες λειτουργίας: 20 lt/min και μέγιστη πίεση 90 bar. Ο συνολικός χρόνος 

διάτρησης σε σχέση με το βάθος παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.2-5. Κατά τη διάρκεια της 
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δοκιμής, επιτεύχθηκε βάθος 48 μέτρων σε 53 λεπτά, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου 

χειρισμού και συναρμολόγησης των στελεχών. Κατά τη διάρκεια της δοκιμής επιτεύχθηκε 

ταχύτητα ώθησης περίπου 15 s/m, ενώ ο χρόνος για το χειρισμό του στελέχους μετρήθηκε 

σε περίπου 45 s/στέλεχος. Μόνο ένας χειριστής συμμετείχε στη δοκιμή. 

 

Σχήμα 3.2-5 Βάθος έναντι χρόνου. Διάτρηση με ταυτόχρονη περιστροφή, δόνηση και ώθηση 
με την χρήση νερού 

3.2.2. Συναρμολόγηση ακροφυσίου έγχυσης στο άκρο του ομοαξονικού 

ΓΕΘ 

Η χρήση ρευστού διάτρησης είναι σύνηθες να χρησιμοποιείται σε πολλές τεχνικές διάτρησης 

καθώς βελτιώνει πολλές διαφορετικές πλευρές της διαδικασίας διάτρησης. Μεταξύ αυτών 

είναι να διατηρείται καθαρή η γεώτρηση, η μείωση της πλευρικής τριβής στα στελέχη, καθώς 

και η ψύξη της κεφαλής του τρυπανιού και η αφαίρεση των θραυσμάτων (cuttings) της 

διάτρησης. Η ανάπτυξη ενός ακροφυσίου για ρευστά σε συνδυασμό με την τεχνική 

διάτρησης Vibrasond αντιπροσωπεύει ένα βήμα μπροστά στη χρήση ρευστών για 

διατρήσεις.  

Το Vibrasond είναι μια τεχνική που αναπτύχθηκε από την Hydra, αποτελούμενη από την 

τοποθέτηση με πασσαλόμπηξη σωλήνων χάλυβα AISI 304 μέσα στο έδαφος, 

χρησιμοποιώντας μια μηχανή πασσαλόμπηξης με μια δονούμενη κεφαλή. Αυτή η τεχνική 

δεν επιτρέπει τη χρήση νερού και αέρα λόγω του ότι οι σωλήνες είναι κλειστοί στην άκρη 

τους, όπως φαίνεται στην αριστερή πλευρά του Σχήμα 3.2-6. Ο σχεδιασμός αυτός είναι 

απαραίτητος καθώς οι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα (Σχήμα 3.2-6) χρησιμοποιούνται ως 

εναλλάκτες θερμότητας σε ένα σύστημα αβαθούς γεωθερμίας. Η χρήση ομοαξονικών 

εναλλακτών θερμότητας που τοποθετούνται με πασσαλόμπηξη στο έδαφος είναι σε στενή 

και άμεση επαφή με το έδαφος και μειώνουν την θερμική αντίσταση (Rb). Επιπλέον, η χρήση 

ανοξείδωτου χάλυβα με υψηλή θερμική αγωγιμότητα (≈ 16 W/(m K) ενισχύει την εναλλαγή 

θερμότητας μεταξύ του υπεδάφους και των γήινων εναλλακτών θερμότητας. Η χρήση της 

μεθόδου πασσαλόμπηξης αφαιρεί την ανάγκη ενεμάτωσης της γεωτρήσεως, με αποτέλεσμα 
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τη σημαντική εξοικονόμηση όσον αφορά το χρόνο, την πολυπλοκότητα και το κόστος της 

εγκατάστασης  του εναλλάκτη θερμότητας. Αυτή η τεχνική αποφεύγει επίσης όλες τις 

συνήθεις εργασίες διάτρησης με στελέχη και περιβλήματα, εξοικονομώντας χρόνο στο 

χειρισμό των στελεχών λόγω του ότι τα στελέχη ανοξείδωτου χάλυβα παραμένουν στη 

γεώτρηση και χρησιμοποιούνται στη συνέχεια ως εναλλάκτες θερμότητας. Ωστόσο, ο 

περιορισμός αυτής της τεχνικής έγκειται στο ότι μια μηχανή πασσαλόμπηξης με δόνηση 

μπορεί να λειτουργήσει μόνο σε μαλακό και μη συνεκτικό έδαφος όπως η άμμος και 

ορισμένοι τύποι αργίλου. 

 

Σχήμα 3.2-6 Τα στελέχη που αποτελούν το εξωτερικό μέρος του ομοαξονικού εναλλάκτη, 
τα οποία εισάγονται απευθείας στο έδαφος 

Για να βελτιωθεί περαιτέρω η απόδοση της μεθόδου πασσαλόμπηξης, σχεδιάστηκε ένα 

σύστημα έγχυσης νερού υψηλής πίεσης. Η αντλία νερού που επιλέγεται για την έγχυση 

νερού είναι μια αντλία Triplex. Η Triplex είναι μια αντλία εμβόλου που μπορεί να επιτύχει 

μέγιστη πίεση λειτουργίας ≈ 80 bar και μέγιστη παροχή νερού 100 l/min ανάλογα με τις 

προδιαγραφές του κατασκευαστή. Η επανακυκλοφορία του νερού, όπως χρησιμοποιείται σε 

συμβατικές διατρήσεις, χαρακτηριζόμενη από υψηλές ταχύτητες ροής και χαμηλές πιέσεις 

δεν χρησιμοποιείται, καθώς ο στόχος είναι μόνο να χαλαρώσει το έδαφος, να μειωθεί η 

τριβή, ενώ τα θρύμματα διάτρησης δεν χρειάζεται να απομακρυνθούν. Οι συνθήκες 

εργασίας για τη μέθοδο πασσαλόμπηξης απαιτούν τη ρύθμιση της ροής σε 20 l/min και την 

πίεση να καθορίζεται από την αντίσταση του συστήματος έγχυσης και την αντίσταση του 

εδάφους που πρέπει να ξεπεράσει το νερό. Αυτό αρκεί για να δημιουργήσει μια λεπτή 

στρώση νερού στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα για λίπανση, καθώς και για μαλάκωμα, 

αποδυνάμωση και μετατόπιση του μη συνεκτικού εδάφους στο άκρο του γήινου εναλλάκτη 

θερμότητας. 

Πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική δοκιμή πεδίου με την έγχυση νερού για να δοκιμαστούν 

οι δυνατότητες διείσδυσης, οι οποίες περιγράφονται στην §3.2.1.5. 

Ερευνήθηκε η χρήση εναλλακτικών ρευστών με υψηλότερη θερμική αγωγιμότητα. Οι 

προσομοιώσεις από τον εταίρο UNIPD που συνδυάζουν τους ΓΕΘ με διαφορετικές 

εξωτερικές διαμέτρους και με έγχυση αγώγιμου υλικού σε διαφορετικές ακτίνες 

επιβεβαίωσαν τη δυνατότητα εμπλουτισμού του υπεδάφους με αγώγιμα θερμικά υλικά που 

περιέχουν γραφίτη. Ωστόσο, η έγχυση τέτοιων υλικών στο έδαφος μπορεί να μην 
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επιτρέπεται βάσει της πρώτης αξιολόγησης των εφαρμοστέων κανονισμών για τη διάνοιξη 

γεωτρήσεων και την εγκατάσταση γήινων εναλλάκτων θερμότητας. Επιπλέον, τέτοια ρευστά 

μπορεί να είναι πολύ ακριβά και υψηλής τραχύτητας. Αυτό θα σήμαινε ότι τα ακροφύσια 

έγχυσης και τα εξαρτήματα της αντλίας υψηλής πίεσης ίσως να χρειαζόταν να 

κατασκευαστούν με πολύ σκληρά υλικά όπως το καρβίδιο του βολφραμίου. Αυτό θα αύξανε 

περαιτέρω το κόστος. Τέλος, δεν είναι βέβαιο ότι τα εγχυμένα ρευστά υψηλής αγωγιμότητας 

θα παραμείνουν στη θέση τους γύρω από τον γήινο εναλλάκτη θερμότητας με την πάροδο 

του χρόνου. Αυτή η επιλογή θεωρείται ενδιαφέρουσα αλλά χρειάζεται περαιτέρω εργασία 

και πιθανώς αντιμετωπίζει πολλά εμπόδια. 

3.2.2.1. Σχεδίαση ακροφυσίων 

Ο σχεδιασμός του συστήματος ακροφυσίων πρέπει να είναι σε θέση να επιτρέπει τη ροή του 

νερού κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων διάτρησης και, μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό 

βάθος, να κλείσει ο σωλήνας προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως εναλλάκτης θερμότητας. Η 

Hydra έχει αναπτύξει τρία διαφορετικά σχέδια ακροφυσίων που θα περιγραφούν στις 

παρακάτω ενότητες. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών πεδίου ο καλύτερος σχεδιασμός επελέγη 

και βελτιστοποιήθηκε με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών. 

Ακροφύσιο # 1 Αρχή βαλβίδας εκτόνωσης 

Το πρώτο σχέδιο ακροφυσίου λειτουργεί παρόμοια με μια βαλβίδα εκτόνωσης. Σε ένα τέτοιο 

σχέδιο (Σχήμα 3.2-7) το νερό που ρέει μέσα στον σωλήνα ασκεί πίεση στην κορυφή του 

εμβόλου (5) με αποτέλεσμα μια προς τα κάτω δύναμη η οποία αντισταθμίζεται από τη 

δύναμη του ελατηρίου (6). Όταν η πίεση φτάσει σε επίπεδο της τάξης των 20 bar η 

προκύπτουσα πίεση προς τα κάτω υπερβαίνει τις αντίθετες δυνάμεις ελατηρίου. Συνεπώς, 

το έμβολο (2) κινείται προς τα κάτω, επιτρέποντας στο νερό να ρέει έξω από το άκρο του 

ακροφυσίου. Η πίεση ανοίγματος σε ένα τέτοιο σχέδιο είναι μεταβλητή και μπορεί να 

ρυθμιστεί αλλάζοντας την προφόρτιση του ελατηρίου βιδώνοντας το καπάκι (5) στο έμβολο 

(2). Όταν η πίεση μειωθεί κάτω από το όριο, το έμβολο (2) κινείται πίσω πιέζοντας το 

σφράγισμα (3) στο άνοιγμα και εμποδίζοντας την έξοδο νερού. 
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Σχήμα 3.2-7 Ακροφύσιο #1 Βαλβίδα εκτόνωσης 

Υπήρξε μια διαφορά στην πίεση νερού στην άκρη του γήινου εναλλάκτη θερμότητας 

αντίστοιχα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας διάτρησης (της τάξης των 25bar) και κατά τη 

διάρκεια της λειτουργίας του εναλλάκτη θερμότητας (της τάξης των 5-10 bar σε συνάρτηση 

με το βάθος του ΓΕΘ). Ως εκ τούτου, είναι δυνατό να ανοίξει η βαλβίδα κατά τη διάτρηση 

λόγω της πίεσης που παράγεται από την αντλία triplex και να τη διατηρεί κλειστή κατά τη 

διάρκεια της ροής του νερού κατά την εναλλαγή θερμότητας, καθώς αυτή ποτέ δεν θα 

φτάσει στην πίεση ανοίγματος. Ένα πλεονέκτημα αυτού του συστήματος είναι η 

αναστρεψιμότητά του λόγω του γεγονότος ότι το ακροφύσιο μπορεί πάντα να ανοίγει και να 

κλείνει ως συνάρτηση της πίεσης που εφαρμόζεται στο εσωτερικό του σωλήνα. Επιπλέον, 

ένας τέτοιος σχεδιασμός επιτρέπει να διατηρείται καθαρό το ακροφύσιο νερού καθώς το 

νερό που ρέει εμποδίζει τη λάσπη να κολλήσει στην έδρα της βαλβίδας. 

Ακροφύσιο # 2 Κόλλα στεγανοποίησης 

Το σύστημα (Σχήμα 3.2-8) αποτελείται από ένα ανοικτό άκρο (1) στο οποίο το νερό ρέει κατά 

τη διάρκεια της διάτρησης. Μόλις επιτευχθεί το επιθυμητό βάθος, μια σφαίρα (2) ρίχνεται 

μέσα στο σωλήνα για να μπλοκάρει το άνοιγμα. Το άκρο είναι σχεδιασμένο με μια υποδοχή 



Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Cheap-GSHPs 
 

 

87 Έκδοση 2019 

που ωθεί τη σφαίρα να καθίσει στη σωστή θέση. Για να επιτευχθεί μια καλή σφράγιση, 

χύνεται μια κόλλα σφράγισης πάνω στη σφαίρα, αποτρέποντας οποιαδήποτε περαιτέρω 

κίνηση μόλις εγκατασταθεί. Αυτή η λύση συνεπάγεται μία μη αναστρέψιμη δράση λόγω του 

γεγονότος ότι μόλις το στεγανωτικό στεγνώσει δεν είναι δυνατόν να ανοίξει εκ νέου το άκρο. 

 

Σχήμα 3.2-8 Ακροφύσιο #2 Κόλλα στεγανοποίησης (ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ 
Hydra srl - Το παρόν σχέδιο δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς γραπτή συγκατάθεση.  

Οποιαδήποτε παράβαση θα διωχθεί με νόμιμα μέσα) 

Η απλή και ως εκ τούτου φθηνή διαδικασία κατασκευής αντιπροσωπεύει το πλεονέκτημα 

στη χρήση αυτής της μεθόδου. 

Ακροφύσιο # 3 Σφράγιση με βαρίδι 

Το σύστημα (Σχήμα 3.2-9) αποτελείται από ένα σωλήνα ανοικτού άκρου που θα κλείσει στο 

τέλος της διάτρησης. Χρησιμοποιείται μια κωνική σφήνα (2) η οποία συνδυάζεται με τη 

γεωμετρία του άκρου (1). Η σφήνα έχει έναν δακτύλιο στεγανοποίησης (5) στερεωμένο στο 

πάνω μέρος, που εμποδίζει το νερό να ρέει μέσα από το άνοιγμα. Το κωνικό σχήμα της 

σφήνας ωθεί την ίδια την σφήνα να καθίσει στη σωστή θέση. Το άνοιγμα σε αυτό το σχέδιο 

εμποδίζεται από ένα σύστημα διπλής σφράγισης, με το ένα να είναι ο κυκλικός δακτύλιος 

στεγανοποίησης (5) και το άλλο να είναι η μηχανική σφράγιση μεταξύ του κώνου (2) και του 
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περιβλήματος (1). Μόλις η σφήνα ριχθεί στον σωλήνα, ρίχνεται ένα πρόσθετο βάρος (4) 

προκειμένου να διατηρηθεί η σφήνα στη θέση της. Παρόμοια με το προηγούμενο 

ακροφύσιο, ο σχεδιασμός αυτός είναι πραγματικά φθηνός αλλά συνεπάγεται μια μη 

αναστρέψιμη δράση λόγω του ότι δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί. 

 

Σχήμα 3.2-9 Ακροφύσιο # 3 Σφράγιση με βαρίδι (ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΗΝ 
Hydra srl - Το παρόν σχέδιο δεν μπορεί να αναπαραχθεί χωρίς γραπτή συγκατάθεση.  

Οποιαδήποτε παράβαση θα διωχθεί με νόμιμα μέσα) 

3.3. ΝΕΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΣΩΛΗΝΕΣ  

ΤΩΝ ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΩΝ ΓΕΘ 

Διαφορετικές επιλογές υλικών για τον εσωτερικό και τον εξωτερικό σωλήνα του 

ομοαξονικού ΓΕΘ έχουν μελετηθεί με βάση τις μεθοδολογίες εγκατάστασής τους. Οι 

ομοαξονικοί ΓΕΘ μπορούν να εγκατασταθούν με δύο τρόπους: διάτρηση και ακολούθως 

εισαγωγή και ενεμάτωση ή πασσαλόμπηξη. Η μέθοδος διάτρησης συνίσταται πρώτα στη 

διάτρηση μιας γεώτρησης, στη συνέχεια στην εισαγωγή του ΓΕΘ και στην ενεμάτωση της 
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γεώτρησης. Αντιθέτως, η μέθοδος πασσαλόμπηξης συνίσταται στην πασσαλόμπηξη του 

εξωτερικού σωλήνα του ομοαξονικού ΓΕΘ στο έδαφος. 

3.3.1. Υλικά εξωτερικού σωλήνα  

3.3.1.1. Ιστορικό 

Οι ομοαξονικοί ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα εισήχθησαν για πρώτη φορά το 2006 στην 

Ιταλία από την Tecnopenta Srl, η οποία εκείνη την εποχή ήταν μέτοχος του εταίρου R.E.D. 

Srl. Οι ΓΕΘ τοποθετήθηκαν με πασσαλόμπηξη στο έδαφος χρησιμοποιώντας ένα συμβατικό 

εισδυσιόμετρο. Ένα ιταλικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (αριθμός PD 2005A000087) αποκτήθηκε 

για την ιδέα της εγκατάστασης ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα μέσω 

πασσαλόμπηξης με ένα εισδυσιόμετρο. Αργότερα, o εταίρος της κοινοπραξίας Hydra Srl μαζί 

με την Tecnopenta Srl έλαβαν ένα επιπλέον ιταλικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (αριθμός 

0001398341) με βάση την ίδια ιδέα, χρησιμοποιώντας όμως τώρα μια μηχανή 

πασσαλόμπηξης με μια ειδικά αναπτυγμένη κεφαλή δόνησης. Το μηχάνημα διατέθηκε στο 

εμπόριο από τον εταίρο Hydra με το όνομα «Vibrasond» και ενσωμάτωσε αρκετές βελτιώσεις 

σε σχέση με το αρχικό εισδυσιόμετρο, όπως το σύστημα ευθυγράμμισης και συγκόλλησης 

σωλήνα. 

Στη συνέχεια, στο Βέλγιο, ο εταίρος Geo-Green κέρδισε με την τεχνολογία αυτή το 2014 το 

αργυρό βραβείο καινοτομίας στο "Batibouw", τη πιο φημισμένη βέλγικη έκθεση κτιρίων. 

Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών του εδάφους στις περιφέρειες της Φλάνδρας και στα νότια 

των Βρυξελλών [παρουσία αργίλου  Boom (Boom clay)], και από το βάθος των 50 μέτρων 

συνεκτικών υλικών), η Geo-Green χρησιμοποιεί συμβατική τεχνολογία διάτρησης για να 

δημιουργήσει μια γεώτρηση διαμέτρου περίπου 80 – 90 χιλιοστών για την τοποθέτηση των 

ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα και για να πληρώσει στη συνέχεια την γεώτρηση με υλικό 

ενεμάτωσης. 

3.3.1.2. Εναλλακτικά υλικά 

Ενεματωμένοι ομοαξονικοί ΓΕΘ    

Διάφορα θερμοπλαστικά υλικά και υλικά με βάση το μέταλλο έχουν ερευνηθεί για τη χρήση 

τους ως εναλλακτικά υλικά για τους σωλήνες των γήινων εναλλακτών θερμότητας (ΓΕΘ). Σε 

αυτά περιλαμβάνονται ο μαλακός χάλυβας, ο γαλβανισμένος χάλυβας, διάφορες επιλογές 

επίστρωσης, ο ανοξείδωτος χάλυβας, ο χαλκός και τα κράματά του, το αλουμίνιο, το τιτάνιο, 

καθώς και ενισχυμένα πολυμερή και άλλα πλαστικά υλικά, συμπεριλαμβανομένου του 

θερμικά ενισχυμένου πολυαιθυλενίου. 

Ο γήινος εναλλάκτης θερμότητας (ΓΕΘ) τοποθετείται κατακόρυφα στο έδαφος. Ο 

περιβάλλοντας χώρος (υπέδαφος) αναμένεται να ακολουθήσει το μοτίβο που περιγράφεται 

στο Σχήμα 3.3-1. 
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Σχήμα 3.3-1 Διατομή γενικών συνθηκών του υπεδάφους σε διαφορετικά βάθη 

Η γενική παραδοχή είναι ότι ο ΓΕΘ εγκαθίσταται στο έδαφος με τυποποιημένη διάτρηση η 

οποία θα διαταράξει τις φυσικές συνθήκες του υπεδάφους. Αυτό θα επιτρέψει τη διείσδυση 

του ατμοσφαιρικού οξυγόνου σε χαμηλότερα βάθη, καθώς και την αύξηση του νερού γύρω 

από το ΓΕΘ μέχρι το υδροφόρο ορίζοντα. 

Η διάρκεια ζωής τους εκτιμήθηκε σε συνάρτηση με τα χαρακτηριστικά των υλικών τους, τη 

μεθοδολογία εγκατάστασης, τις παραμέτρους λειτουργίας και τις συνθήκες του υπεδάφους. 

Επιπλέον, εκτιμήθηκε το μήκος ενός ΓΕΘ αναφοράς για μια αντλία θερμότητας 5 kW 

(θερμικά) που χρησιμοποιήθηκε σε ένα κλίμα της κεντρικής Ευρώπης χρησιμοποιώντας το 

λογισμικό Earth Energy Designer (EED). Το κόστος ανά γεωθερμική kW του ομοαξονικού ΓΕΘ 

εκτιμήθηκε χρησιμοποιώντας την τιμή πώλησης των σωλήνων για τα διαφορετικά 

εξεταζόμενα υλικά και υποθέτοντας ένα τυπικό κόστος γεώτρησης και ενεμάτωσης στα 36 

€/m. Χρησιμοποιήθηκε εσωτερικός σωλήνας από HDPE διαμέτρου 32 χιλιοστών με κόστος 

1,38 €/m.  

Τα αποτελέσματα αυτής της σύγκρισης παρουσιάζονται στον Πίνακας 3.3-1 και 

απεικονίζονται στο Σχήμα 3.3-2. 
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Σχήμα 3.3-2 Αναμενόμενη διάρκεια ζωής έναντι κόστους/ εξαγόμενο γεωθερμικό kW για 
μέτριους διαβρωτικούς γεωλογικούς σχηματισμούς και υπόγεια ύδατα για ομοαξονικούς 

ΓΕΘ (pH 6,5 και αντίσταση 25 Ohm.m) 
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Πίνακας 3.3-1 Αξιολόγηση εξωτερικών υλικών σωλήνων για ομοαξονικούς ΓΕΘ 
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Ομοαξονικοί ΓΕΘ τοποθετημένοι με πασσαλόμπηξη 

Τα θερμοπλαστικά και τα επικαλυμμένα μέταλλα δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τη 

μέθοδο πασσαλόμπηξης. Τα θερμοπλαστικά υλικά δεν μπορούν να αντέξουν το φορτίο 

συμπίεσης κατά τη διάρκεια της πασσαλόμπηξης. Τα γαλβανισμένα μεταλλικά υλικά δεν 

μπορούν να ληφθούν υπόψη λόγω του κινδύνου βλάβης της επικάλυψης ή της 

γαλβανισμένης στρώσης κατά τη διάρκεια της πασσαλόμπηξης. Επιπροσθέτως, λόγω της 

απουσίας ενέματος, η θερμική αντίσταση μεταξύ του εξωτερικού μεταλλικού σωλήνα και 

του εδάφους είναι σημαντικά χαμηλότερη από εκείνη των συμβατικά ενεματωμένων 

εναλλακτών θερμότητας, αυξάνοντας έτσι την απόδοση του ομοαξονικού ΓΕΘ. 

Από την ανάλυση αυτή, ο ανοξείδωτος χάλυβας 304L και ο διπλός ανοξείδωτος χάλυβας 

(2205) έχουν βρεθεί ότι είναι τα υλικά κατάλληλα για επιλογή, έχοντας το χαμηλότερο 

κόστος ανά εξαγόμενο kW και διάρκεια ζωής τουλάχιστον 50 ετών. Οι συνθήκες εδάφους 

κατά τη χρήση ανοξείδωτου χάλυβα ως υλικό εξωτερικού σωλήνα πρέπει να ελέγχονται κατά 

περίπτωση. Τα εμπορικά διαθέσιμα ειδικά κράματα ή ο εξοπλισμός καθοδικής προστασίας 

πρέπει να ληφθούν υπόψη για την πρόληψη της διάβρωσης, αν αυτό κριθεί απαραίτητο. 

Αξιολογήθηκε το κόστος των ΓΕΘ τοποθετημένων με πασσαλόμπηξη για διαφορετικές 

επιλογές διαμέτρου εξωτερικών σωλήνων, διαμέτρου εσωτερικών σωλήνων και πάχους 

μόνωσης. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.3-3 και στον Πίνακας 3.3-2. 

 

Σχήμα 3.3-3 Κόστος ομοαξονικού ΓΕΘ τοποθετημένου με πασσαλόμπηξη & εξαγμένες 
γεωθερμικές kW για διαφορετικές διατάξεις 

Από την ανάλυση των προσομοιώσεων που παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.3-3, θα μπορούσε 

κανείς να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η προσθήκη μόνωσης στον εσωτερικό σωλήνα των 

ομοαξονικών σωλήνων των ΓΕΘ, βελτιώνει το κόστος των ΓΕΘ ανά μονάδα παρεχόμενης 

θερμικής ενέργειας. Το όφελος από την χρήση του μονωμένου σωλήνα δεν οφείλεται στη 

μόνωση. οφείλεται στην αύξηση της ταχύτητας του ρευστού, η οποία βελτιώνει τον 
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συντελεστή εναλλαγής μέσω του τοιχώματος του σωλήνα. Επειδή ο μονωμένος σωλήνας έχει 

μεγαλύτερο πάχος, μειώνει το δακτυλιοειδές τμήμα ροής και, με τον ίδιο ρυθμό ροής, 

αυξάνεται η ταχύτητα του ρευστού οδηγώντας σε αύξηση της εναλλαγής. Είναι πιο 

οικονομικό να εγκατασταθεί ένας εσωτερικός σωλήνας μεγαλύτερης διαμέτρου αντί για 

μόνωση. 

Πίνακας 3.3-2 Αξιολόγηση υλικών εξωτερικών σωλήνων για ομοαξονικούς ΓΕΘ 
τοποθετημένους με πασσαλόμπηξη 
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Ασφαλείς οριακές συνθήκες και εξοπλισμός προστασίας διάβρωσης 

Πολλοί παράγοντες μπορούν να επηρεάσουν τη διάβρωση μετάλλων στο υπέδαφος, με 

σχεδόν όλους να σχετίζονται με τα χημικά και φυσικά χαρακτηριστικά του υπεδάφους. Αυτοί 

είναι η αγωγιμότητα, η διαπερατότητα, το pH ή η οξύτητα και η περιεκτικότητα σε νερό. 

Αυτοί οι παράγοντες συσχετίζονται επίσης μεταξύ τους. Επιπλέον, η παρουσία θειικών και 

χλωριωδών, βιολογικών παραγόντων και δινορευμάτων μπορεί να έχει σημαντική επίδραση 

και μπορεί να απαιτεί προστατευτικά μέτρα. Η εμπειρία των εγκαταστάσεων αυτών στο 

Βέλγιο και την Ιταλία έδειξε ότι όταν οι συνθήκες του υπεδάφους δεν είναι ιδιαίτερα 

επιθετικές, οι σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα έχουν αποδεκτή διάρκεια ζωής. 

Υπάρχουν διάφορα συστήματα προστασίας από τη διάβρωση. Όπου απαιτείται καθοδική 

προστασία, μπορεί να εξεταστεί η διάταξη καθοδικής προστασίας ΓΕΘ χρησιμοποιώντας 

ανόδιο μαγνησίου ή η διάταξη καθοδικής προστασίας ΓΕΘ με συνεχόμενη παροχή ρεύματος. 

Τα κύρια μειονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι πρέπει να προσληφθεί ένας έμπειρος 

εξειδικευμένος εργολάβος και ότι πρέπει να δοθεί προσοχή ώστε να μην προκληθούν βλάβες 

από την συνεχόμενη παροχή ρεύματος σε άλλες μεταλλικές κατασκευές που υπάρχουν στο 

έδαφος. Η καθοδική προστασία είναι υποχρεωτική για όξινα υπεδάφη. 

3.3.2. Υλικά εσωτερικών σωλήνων  

Ένας μονωμένος εσωτερικός σωλήνας έχει αναπτυχθεί και δοκιμαστεί στο πεδίο κατά τη 

διάρκεια του έργου, παρόλο που οι προσομοιώσεις έδειξαν ότι οι βελτιώσεις στην απόδοση 

είναι περιορισμένες. Η μόνωση του εσωτερικού σωλήνα πρέπει να εμποδίζει το ρευστό που 

ανεβαίνει προς τα πάνω να ψυχθεί από το πιο ψυχρό ρευστό το οποίο κατεβαίνει από τον 

εξωτερικό σωλήνα.  

 

Σχήμα 3.3-4 Εσωτερικός σωλήνας με μονωτικό αφρό κατασκευασμένος από την REHAU 
(Εταίρος Έργου) 
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3.3.3. Συμπέρασμα 

Τα κόστη που εκφράζονται σε € / εγκατεστημένο γεωθερμικό kW είναι περίπου ίσα μεταξύ 

των πολυαιθυλενίων υψηλής πυκνότητας (HDPE) και των ομοαξονικών ενεματωμένων ΓΕΘ 

ανοξείδωτου χάλυβα 304L. Η διάρκεια ζωής του HDPE και του SS 316L αναμένεται να είναι 

μεγαλύτερη από του SS 304L, ενώ και οι δύο είναι επαρκείς για να ανταποκριθούν στη 

διάρκεια ζωής των εγκαταστάσεων αβαθούς γεωθερμίας. Επιπλέον, οι συντελεστές θερμικής 

διαστολής των θερμοπλαστικών υλικών είναι μεγαλύτερης τάξης μεγέθους από αυτούς του 

ανοξείδωτου χάλυβα. Αυτό μπορεί να προκαλέσει καταπονήσεις στους ενεματωμένους ΓΕΘ 

λόγω των θερμικών κύκλων. Αυτός ο μηχανικός παράγοντας δεν έχει ληφθεί υπόψη κατά την 

εκτίμηση της διάρκειας ζωής του HDPE. Στα κλίματα της Βορειοδυτικής Ευρώπης, όπου οι 

ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση είναι μεγαλύτερες από ότι για ψύξη και το υπέδαφος 

πρέπει να επαναφορτιστεί, πρέπει να χρησιμοποιηθεί το PE-Xa. Αυτό είναι ακριβότερο από 

τη χρήση SS 304L. 

Η μέθοδος πασσαλόμπηξης  αποκλείει τη χρήση θερμοπλαστικών υλικών. Οι επιλογές που 

απομένουν είναι οι σωλήνες ανθρακούχου χάλυβα με καθοδική προστασία και οι σωλήνες 

από ανοξείδωτο χάλυβα, ανάλογα με τη διαβρωτικότητα του εδάφους. Αυτό πρέπει να 

διερευνηθεί κατά περίπτωση. Ο ανοξείδωτος χάλυβας 304L έχει ένα πλεονέκτημα στο 

κόστος στα ήπια έως χαμηλά διαβρωτικά εδάφη όταν πρόκειται για επενδύσεις € ανά 

εξαγόμενο γεωθερμικό kW. Τα ακριβότερα κράματα όπως το SS316 ή το duplex SS 2205 θα 

εξαλείψουν αυτό το πλεονέκτημα όταν οι συνθήκες εδάφους απαιτούν μια λύση τέτοιου 

τύπου. Ο εξοπλισμός καθοδικής προστασίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις χειρότερες 

περιπτώσεις. Το κόστος του έχει γίνει λογικό, χάρη στην ύπαρξη πολλών εμπορικών 

συστημάτων. 

Οι λύσεις πασσαλόμπηξης με σωλήνες από χάλυβα ή ανοξείδωτο χάλυβα πρέπει να 

συγκριθούν με τις συμβατικές λύσεις των σωλήνων διπλού-U. Οι αυξήσεις απόδοσης που 

αναμένονται από τις μεγαλύτερες διαμέτρους, από τις βελτιώσεις των εσωτερικών σωλήνων 

και από τις βελτιώσεις του μηχανήματος αναμένεται να ευνοήσουν τους ομοαξονικούς ΓΕΘ 

με βάση τον ανοξείδωτο χάλυβα. 

Οι προσομοιώσεις στη μόνωση του εσωτερικού σωλήνα δεν είναι ενθαρρυντικές και στις 

δοκιμές δεν προέκυψαν σημαντικά οφέλη στην απόδοση. 

Τα ελικοειδούς σχήματος ένθετα που δίνουν στροβιλισμό στο ρευστό μπορεί να 

προσφέρουν σημαντικό δυναμικό όσον αφορά την αύξηση της απόδοσης. 

3.4. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΣΩ 

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ 

Τα κύρια αποτελέσματα αυτού του τμήματος της εργασίας αφορούν τα αποτελέσματα των 

προσομοιώσεων που διεξήχθησαν για τη διερεύνηση της θερμικής συμπεριφοράς των 

γήινων εναλλακτών θερμότητας, τα οποία παρουσιάζονται εν μέρει στα προηγούμενα 

κεφάλαια. Οι επιπτώσεις των επιλογών για το σχεδιασμό των ΓΕΘ έχουν εξεταστεί με στόχο 

τη μείωση της σχέσης μεταξύ κόστους και οφέλους. Ο κύριος στόχος είναι να προσδιοριστεί 
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τι μπορεί να γίνει για να βελτιωθούν οι επιδόσεις εναλλαγής θερμότητας μειώνοντας 

ταυτόχρονα το κόστος υλικών και εγκατάστασης. Αυτή η τελευταία πτυχή εξετάστηκε κατά 

τη διάρκεια των αξιολογήσεων κόστους. Στο λογισμικό προσομοίωσης μελετήθηκε ένας νέος 

τύπος και γεωμετρία γήινου εναλλάκτη θερμότητας, ως ένα σύστημα «σωλήνα μέσα σε 

σωλήνα», αποτελούμενος από έναν εξωτερικό μεταλλικό σωλήνα (ανοξείδωτος χάλυβας για 

την αποφυγή προβλημάτων διάβρωσης) και εσωτερικό πλαστικό σωλήνα (HDPE ή PEXa). Ένα 

παράδειγμα του CGHE παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.44-3.4-1. 

 

Σχήμα 3.44-3.4-1 Παράδειγμα CGHE στο λογισμικό προσομοίωσης 

Τα παρακάτω θέματα έχουν ερευνηθεί μέσω της χρήσης λεπτομερών εργαλείων 

προσομοίωσης για την επίτευξη των στόχων βελτιστοποίησης: 

 Επίδραση διαφορετικών διατάξεων και γεωμετριών του CGHE 

 Επίδραση της έγχυσης του αγώγιμου ρευστού υλικού [conductive fluid material 
(CFM)] στο έδαφος 

 Επίδραση της μόνωσης του εσωτερικού σωλήνα 

 Επίδραση στον συντελεστή εναλλαγής θερμότητας με τη χρήση εσωτερικής έλικας/ 
κοχλία 

Σκοπός αυτής της εργασίας ήταν να ελέγξει τις τεχνικές βελτιώσεις όσον αφορά τις επιδόσεις 

του CGHE και να προβεί σε προκαταρκτική έρευνα σχετικά με τις δυνατότητες εξοικονόμησης 

κόστους, οι οποίες θα αναλυθούν περαιτέρω, μόλις οι μηχανές και οι τεχνολογίες διάτρησης 

θα έχουν δοκιμαστεί στο πεδίο και θα έχουν βελτιστοποιηθεί. 

Για το σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε μια πρώτη ανάλυση με βάση τα τρέχοντα κόστη 

αγοράς και τις πιθανές μειώσεις του κόστους εγκατάστασης, προκειμένου να 

προσδιοριστούν οι πιο ελπιδοφόρες λύσεις για περαιτέρω διερεύνηση. 

3.4.1. Επίδραση διαφορετικών διατάξεων και γεωμετριών του CGHE 

Στις προσομοιώσεις χρησιμοποιήθηκαν οι γεωμετρίες των CGHEs που περιγράφονται στον 

Πίνακας 3.4-1, ενώ οι θερμικές ιδιότητες του υλικού των σωλήνων αναφέρονται στον 

Πίνακας 3.4-2. Η θερμική συμπεριφορά κάθε διάταξης του εναλλάκτη θερμότητας 

προσομοιώθηκε χρησιμοποιώντας τις ίδιες οριακές συνθήκες προκειμένου να αξιολογηθούν 

οι επιδράσεις των κύριων παραμέτρων στην θερμική απόδοση. 
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Οι ίδιες, ακόλουθες, οριακές συνθήκες: 

 Μονός CGHE σε ελεύθερο πεδίο. 

 Σε όλες τις προσομοιώσεις εξετάστηκε μόνο ένα ισοδύναμο στρώμα υπεδάφους και 
έχουν προσομοιωθεί τρεις διαφορετικοί τύποι εδάφους. Οι ιδιότητες του εδάφους 
συνοψίζονται στον Πίνακας 3.4-3. 

 Το χρησιμοποιούμενο υλικό πλήρωσης έχει τις ίδιες θερμικές ιδιότητες με το έδαφος, 
έτσι ώστε να είναι δυνατόν να διερευνηθεί η επίδραση της γεωμετρίας των ΓΕΘ. 

 Το ρευστό μεταφοράς θερμότητας που ρέει στο CGHE είναι ένα μείγμα νερού (70%) 
και αιθυλενογλυκόλης (30%). 

 Χρησιμοποιήθηκαν τα μετεωρολογικά δεδομένα της Βενετίας (Ιταλία). 

 Επιλέχθηκε η αδιατάρακτη θερμοκρασία εδάφους των 14 ° C, με βάση τις καιρικές 
συνθήκες στη Βενετία. 

 Κάθε γεωμετρία προσομοιώθηκε με τα ακόλουθα βάθη: 50, 60, 70 και 80 μέτρα. 

 Οι CGHEs έχουν προσομοιωθεί για μια περίοδο ενός έτους με ωριαία βήματα. Το έτος 
χωρίστηκε σε 4 υποπεριόδους με τις ακόλουθες συνθήκες από την άποψη της 
θερμοκρασίας τροφοδοσίας του ρευστού φορέα θερμότητας στον γήινο εναλλάκτη 
θερμότητας: 

o 1η περίοδος      από 01/01 έως 30/04        Tsupply = 5 °C 
o 2η περίοδος       από 01/05  έως 31/05        Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο 
o 3η περίοδος      από 01/06 έως 30/09        Tsupply = 35 °C 
o 4η περίοδος      από 01/10 έως 31/12        Tsupply = 5 °C 

Η απόδοση του CGHE αξιολογήθηκε ως προς την ταχύτητα ροής θερμότητας που 

ανταλλάσσεται με το έδαφος ανά μονάδα μήκους γεώτρησης μακροχρόνια (δηλαδή 

εκφράζεται σε W/m). Οι ρυθμοί ροής θερμότητας υπολογίστηκαν στο τέλος της τρίτης και 

της τέταρτης περιόδου, αντίστοιχα, αντίστοιχα σε λειτουργία εισαγωγής και εξαγωγής 

θερμότητας. Αυτές οι συνθήκες είναι αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας προσομοίωσης 

απόδοσης του CGHE. Ως εκ τούτου, αυτές οι τιμές μπορούν να θεωρηθούν ως μέσες τιμές 

μεταξύ των εποχικών περιόδων. Ως πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις επιδράσεις της 

γεωμετρίας του CGHE, εκτιμήθηκαν οι απώλειες πίεσης μέσω του εσωτερικού σωλήνα και 

του δακτυλιοειδούς τμήματος. 

Πίνακας 3.4-1 Γεωμετρία του CGHEπου αναλύθηκε στις προσομοιώσεις 

Γεωμετρία 
 

Εξωτερική/ Εσωτερική Διάμετρος 
του Εξωτερικού Σωλήνα 
[χιλιοστά] 

Εξωτερική/ Εσωτερική Διάμετρος του 
Εσωτερικού Σωλήνα [χιλιοστά] 

A 48.3/44.3 32/28 

B 60/56 40/35.2 

C 70/66 50/44 

D 80/75.2 63/55.4 
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Πίνακας 3.4-2 Θερμικές ιδιότητεςτου υλικού του σωλήνα 

Σωλήνας Υλικό Ονομασία στην Αγορά Θερμική Αγωγιμότητα 
λ 
[W/(m K)] 

Εσωτερικός Πλαστικό PE/PEHD 0.35 

Εξωτερικός Μέταλλο AISI 304 15 
 

Πίνακας 3.4-3 Θερμικές ιδιότητες του υπεδάφους 

Τύπος υπεδάφους 
 
 

Θερμική Αγωγιμότητα ʎ 
[W/(m K)] 

Πυκνότητα 
ρ 
[kg/m3] 

Θερμοχωρητικότητα 
cp 
[J/(kg K)] 

G1 1.8 1665 1460 

G2 2.4 1700 2000 

G3 4.5 2750 800 

 

Οι προσομοιώσεις παρουσιάζουν τα ακόλουθα αποτελέσματα: 

 Η αύξηση της εξωτερικής διαμέτρου του CGHE επηρεάζει θετικά τον ρυθμό ροής 
θερμότητας του εναλλάκτη θερμότητας. Μία διακύμανση της διαμέτρου από 50 
χιλιοστά έως 80 χιλιοστά αυξάνει τον ρυθμό εναλλαγής θερμότητας κατά περίπου 12-
14%. Η βελτίωση αυτή οφείλεται στην αύξηση της επιφάνειας εξωτερικής εναλλαγής 
και συνεπώς στη μείωση της θερμικής αντίστασης, η οποία είναι συναρτήσει της 
ακτίνας του σωλήνα. Ένα παράδειγμα των γραφημάτων εξόδου των προσομοιώσεων 
που χρησιμοποιήθηκαν για αυτή την ανάλυση παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.4-2. 
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Σχήμα 3.4-2 Παράδειγμα των αποτελεσμάτων των προσομοιώσεων για την ανάλυση της 
θερμικής συμπεριφοράς του συστήματος σε συνάρτηση με τη γεωμετρία του CGHE 

 Οι επιδράσεις του βάθους του CGHE στις προσομοιωμένες περιπτώσεις δεν 
σχετίζονται με τον συγκεκριμένο ρυθμό ροής θερμότητας, καθώς η επίδραση της 
ομοαξονικής εναλλαγής θερμότητας εντός του ΓΕΘ είναι σχετική όταν πρόκειται για 
μικρά βάθη μέχρι 30 μέτρα. Στις εξεταζόμενες περιπτώσεις, το ελάχιστο βάθος των 50 
μέτρων σχεδόν δεν επηρεάζεται από την ομοαξονική εναλλαγή θερμότητας και 
συνεπώς και οι γήινοι εναλλάκτες θερμότητας των 60, 70 και 80 μέτρων δεν 
επηρεάζονται από αυτό το φαινόμενο. 

 Οι θερμικές ιδιότητες του εδάφους επηρεάζουν την ταχύτητα ροής θερμότητας από 
ποσοτική άποψη. Τα αποτελέσματα των προσομοιώσεων σχετικά με τις ποσότητες 
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είναι περίπου τα ίδια. Σε αυτό το πλαίσιο, το έδαφος δεν επηρεάζει τη θερμική 
συμπεριφορά του CGHE όταν αυξάνεται η εξωτερική διάμετρος του εναλλάκτη. 

 Για τα προηγούμενα αποτελέσματα, οι απώλειες πίεσης είναι πολύ μεταβλητές για τις 
διαφορετικές διατάξεις CGHE και επομένως αυτή η πτυχή δεν πρέπει να υποτιμάται 
κατά τη φάση σχεδιασμού του CGHE, προκειμένου να διατηρηθούν τα αποτελέσματα 
κόστους / οφέλους που προκύπτουν από τον CGHE. 

3.4.2. Επίδραση της έγχυσης Αγώγιμου Ρευστού Υλικού στο υπέδαφος 

Αυτό το τμήμα της έρευνας αφορά τη δυνατότητα έγχυσης υλικών με υψηλή αγωγιμότητα ή 

πρόσθετα προκειμένου να αυξηθεί η θερμική αγωγιμότητα του εδάφους γύρω από τον 

CGHE. Υπάρχουν λίγες πληροφορίες σχετικά με αυτό το υλικό και την εφαρμογή του στην 

υφιστάμενη βιβλιογραφία. Μια ανάλυση ευαισθησίας διεξήχθη για την αξιολόγηση του 

μεγέθους των θερμικών επιδράσεων στην ενεργειακή απόδοση του CGHE. Εξετάστηκαν 

επίσης ζητήματα που σχετίζονται με τις διαδικασίες εγκατάστασης και την δυνατότητα 

εφαρμογής των CFM, ακόμη και αν ο κύριος στόχος των προσομοιώσεων ήταν η αξιολόγηση 

της αύξησης της θερμικής ανταλλαγής. 

Αυτή η ανάλυση και τα αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις προτείνουν ότι η χρήση 

αγώγιμου ρευστού υλικού [conductive fluid material (CFM)], όπως για παράδειγμα γραφίτη, 

για την έγχυση στο υπέδαφος που περιβάλλει την εξωτερική επιφάνεια του CGHE αυξάνει 

το ρυθμό εναλλαγής θερμότητας του CGHE χρησιμοποιώντας τις ίδιες οριακές συνθήκες 

λειτουργίας του γήινου εναλλάκτη θερμότητας. Τα βασικά μειονεκτήματα αυτής της 

επιλογής είναι το υψηλό κόστος του γραφίτη, η νομοθετική αβεβαιότητα και τα ζητήματα 

αδειοδότησης, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, καθώς και η διασφάλιση ότι το CFM μπορεί να 

εγχυθεί ομοιόμορφα γύρω από τον γήινο εναλλάκτη θερμότητας και να παραμένει στη θέση 

του. Η λύση των CFM δεν μπορεί να βρει εφαρμογή σε όλους τους τύπους υπεδάφους. 

Τέλος, τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ότι αυτή η ιδέα δεν είναι ελκυστική 

από οικονομική άποψη και είναι δύσκολο να υλοποιηθεί. 

3.4.3. Επίδραση της μόνωσης του εσωτερικού σωλήνα 

Αυτή η ανάλυση πραγματοποιήθηκε χρησιμοποιώντας μια ισοδύναμη τιμή της θερμικής 

αγωγιμότητας του υλικού του εσωτερικού σωλήνα. Το πάχος του εσωτερικού σωλήνα 

διατηρήθηκε το ίδιο σε όλες τις προσομοιώσεις ώστε να μην τροποποιηθεί το πεδίο κίνησης 

του ρευστού μετάδοσης θερμότητας. Αυτή η υπόθεση έγινε για να εκτιμηθεί πόσο η θερμική 

αντίσταση του εσωτερικού σωλήνα επηρεάζει την ταχύτητα ροής θερμότητας του CGHE με 

τις ίδιες οριακές συνθήκες. Αυτή η επιλογή δεν επηρεάζει τη ροή του ρευστού φορέα 

θερμότητας έτσι ώστε τα αποτελέσματα να εξαρτώνται μόνο από την αύξηση της θερμικής 

μόνωσης (δηλαδή την αύξηση της θερμικής αντίστασης του εσωτερικού σωλήνα). Η 

γεωμετρία του CGHE υποδεικνύεται με το γράμμα Α στον Πίνακας 3.4-1 και η μέθοδος που 

χρησιμοποιείται για την προσομοίωση είναι η ίδια που αναφέρεται στην προηγούμενη 

ενότητα 3.4.1. 

Τα κύρια αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας δείχνουν ότι οι επιπτώσεις της μόνωσης 

των εσωτερικών σωλήνων είναι αμελητέες. Επιπλέον, για να επιτευχθεί μια σημαντική 
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αύξηση των θερμικών αντιστάσεων του εσωτερικού σωλήνα, πρέπει να αλλάξει η γεωμετρία 

του CGHE. Το πραγματικό πάχος του εσωτερικού σωλήνα θα αυξηθεί και επομένως ο 

εξωτερικός σωλήνας του ομοαξονικού γήινου εναλλάκτη θερμότητας θα αυξηθεί για να 

περιοριστεί η ταχύτητα του ρευστού μετάδοσης της θερμότητας και η πτώση πίεσης του 

κυκλώματος. 

Αυτές οι νέες διατάξεις του CGHE θα είναι πιθανώς πιο αποτελεσματικές σε σύγκριση με τα 

αποτελέσματα που μόλις παρουσιάστηκαν. Ο λόγος της αύξησης των επιδόσεων εναλλαγής 

θερμότητας οφείλεται στην υψηλότερη διάμετρο του CGHE ή στην αλλαγή του πεδίου 

κίνησης και όχι στην αύξηση της θερμικής αντίστασης του εσωτερικού σωλήνα. 

3.4.4. Επίδραση στον συντελεστή εναλλαγής θερμότητας με χρήση 

εσωτερικής έλικας / κοχλία 

Η ανάλυση αυτή διεξήχθη χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο προσομοίωσης CFD 

(Computational Fluid Dynamics) προκειμένου να συγκριθούν οι επιδράσεις της χρήσης μιας 

εσωτερικής έλικας / κοχλία στο δακτυλιοειδές τμήμα μεταξύ του εσωτερικού και του 

εξωτερικού σωλήνα του CGHE. Τα αποτελέσματα της ροής θερμότητας των προσομοιώσεων 

έχουν υπολογιστεί για τις περιπτώσεις χωρίς και με το υπέδαφος αντίστοιχα και έχουν 

επίσης συγκριθεί τα αποτελέσματα όσον αφορά τις απώλειες πίεσης για τις διάφορες 

διατάξεις. Οι εικόνες των μελετών περίπτωσης των CGHE χωρίς και με το ένθετο 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 3.4-3. 

 

Σχήμα 3.4-3 Σχεδιαγράμματα του μοντέλου χωρίς και με την έλικα / κοχλία στο 
δακτυλιοειδές τμήμα του CGHE (α-χωρίς έλικα, β-δύο έλικες και 1 περιστροφή ανά μέτρο, c-

δύο έλικες και 8 περιστροφές ανά μέτρο) 

Η χρήση έλικας/ κοχλία που εφαρμόζεται στον δακτυλιοειδή χώρο μεταξύ του εσωτερικού 

και του εξωτερικού σωλήνα αυξάνει τον συντελεστή μεταφοράς θερμότητας μεταξύ του 

ρευστού μεταφοράς θερμότητας και της εσωτερικής επιφάνειας του εξωτερικού σωλήνα. Το 

αποτέλεσμα είναι εμφανές στο μοντέλο χωρίς το υπέδαφος όπου η αδιατάρακτη 

θερμοκρασία εφαρμόζεται στην εξωτερική επιφάνεια του σωλήνα. Από την άλλη πλευρά, 
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αυτό το φαινόμενο είναι λιγότερο αξιόλογο όταν λαμβάνεται υπόψη το υπέδαφος. 

Χρησιμοποιώντας ως αναφορά την περίπτωση χωρίς έλικα/ κοχλία, ελήφθη μια μέγιστη 

αύξηση περίπου 4% όσον αφορά την ταχύτητα ροής θερμότητας. Η χρήση αυτών των λύσεων 

απαιτεί ανάλυση κόστους/ οφέλους λόγω της αύξησης των απωλειών πίεσης λόγω της 

παρουσίας του έλικα/ κοχλία στο δακτυλιοειδές τμήμα του CGHE. 

3.5. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΘ ΑΠΟ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΕΔΙΟΥ 

3.5.1. Κόστος εγκατάστασης 

Τόσο το νέο μηχάνημα (περιγράφεται στην παράγραφο 3.2) όσο και οι εξελίξεις στον ΓΕΘ 

(περιγράφεται στην παράγραφο 3.4) έχουν επικυρωθεί στον πεδίο εγκαθιστώντας δύο νέους 

σχεδίασης ομοαξονικούς ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα, χρησιμοποιώντας τις καινοτομίες του 

μηχανήματος. Οι εμπειρίες που αποκτήθηκαν σε αυτές τις δοκιμές είναι πολύ ελπιδοφόρες 

και οι γνώσεις ήταν πολύ χρήσιμες για τη βελτίωση της μεθοδολογίας εγκατάστασης 

περαιτέρω για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις στις περιπτώσεις επίδειξης. Οι βελτιώσεις του 

κόστους εγκατάστασης έχουν καθορισθεί με βάση τις παραμέτρους από τις δοκιμές πεδίου 

που δείχνουν ενθαρρυντική πρόοδο προς την επίτευξη των στόχων του έργου. 

Το κόστος, το οποίο επίσης θα χρησιμοποιηθεί ως αναφορά για την μέτρηση του αντίκτυπου 

των εξελίξεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια του έργου, παρουσιάζεται στον Πίνακας 

3.5-1. Αυτά τα κόστη αναφοράς είναι το αποτέλεσμα μιας λεπτομερούς έρευνας της 

υφιστάμενης τεχνολογικής στάθμης.  

Πίνακας 3.5-1 Κόστη εγκατάστασης σε €/W στην Ιταλία και το Βέλγιο 

Χώρα Ιταλία Βέλγιο 

Τύπος ΓΕΘ Διπλού-U Ομοαξονικός Διπλού-U Ομοαξονικός 

Κόστος εγκατάστασης €/m  37.50 33.50 28.75 39.25 

€/Watt εξαγωγή στην G1 1.87 1.40 1.44 1.78 

€/Watt εξαγωγή στην G2 1.34 1.00 1.02 1.27 

 

3.5.2. Δοκιμές Θερμικής Απόκρισης (Thermal Response Tests) 

Διεξήχθησαν Δοκιμές Θερμικής Απόκρισης για την επικύρωση της απόδοσης του εναλλάκτη 

θερμότητας. Οι δοκιμές θερμικής απόκρισης έχουν σχεδιαστεί για να καθορίσουν καταρχάς 

τη θερμική αγωγιμότητα του υπεδάφους που πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για τη 

διαστασιολόγηση του πεδίου. Τα αποτελέσματα δεν κατέληγαν σε κάποιο τελικό 

συμπέρασμα όσον αφορά τη ροή εναλλαγής θερμότητας σε μεταβατικές συνθήκες 

λειτουργίας, αλλά επιβεβαιώθηκε η χαμηλότερη θερμική αντίσταση αυτών των τύπων ΓΕΘ. 

Οι διαφορές απόδοσης αυτών των ΓΕΘ με συμβατικούς ΓΕΘ διπλού-U καθορίστηκαν σε 

μεταβατικές συνθήκες λειτουργίας μέσω παρακολούθησης υπό συνθήκες πραγματικού 

φορτίου στις περιπτώσεις επίδειξης. 

Σε πολλές από τις εγκαταστάσεις στο Βέλγιο, οι δοκιμές θερμικής απόκρισης 

πραγματοποιήθηκαν από την Geo-Green. Η μέτρηση της θερμικής αντίστασης κυμαίνεται 
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μεταξύ 0,03 και 0,06 K/(W/m), σταθερά χαμηλότερη από αυτές των ΓΕΘ που κυμαίνονται 

από 0,08 έως 0,12 K/(W/m). Οι δοκιμές θερμικής απόκρισης στους ΓΕΘ αναφοράς στην 

τοποθεσία επίδειξης Putte στο Βέλγιο επιβεβαιώνουν αυτά τα αποτελέσματα. 

Πίνακας 3.5-2 Δοκιμή θερμικής απόκρισης ομοαξονικού ΓΕΘ στο Putte (Βέλγιο) 

Πίνακας 3.5-3 Δοκιμή θερμικής απόκρισης ΓΕΘ διπλού-U στο Putte (Βέλγιο) 

Τοποθεσία Putte 

Ημερομηνία έναρξης 27/11/2015 14:45 

Ημερομηνία λήξης της σταθεροποίησης 28/11/2015 08:45 

Ημερομηνία λήξης 01/12/2015 09:35 

Χρόνος θερμικής απόκρισης 72,8 ώρες 

Θερμοκρασία στη λήξη της σταθεροποίησης 11,29 °C 

Τύπος γήινου εναλλάκτη θερμότητας Διπλός-U από πολυαιθυλένιο  

Μήκος γήινου εναλλάκτη θερμότητας 78,0 μέτρα 

Διάμετρος γεώτρησης 125 χιλιοστά 

Υλικό πλήρωσης Τσιμέντο μπεντονίτη 

Μέθοδος διάτρησης Υδραυλικός κινητήρας 

Θερμοχωρητικότητα 2,30 MJ/m3K 

Ισχύς προς το έδαφος 3181 W 

Ισχύς προς το έδαφος ανά μέτρο 40,78 W/m 

k 1,500 

b 15,400 
λ 2,16 W/(m.K) 

Rb 0,076 K/(W/m) 

Τοποθεσία Putte (Βέλγιο) 

Ημερομηνία έναρξης 01/12/2015 11:50 

Ημερομηνία λήξης της σταθεροποίησης 02/12/2015 18:25 

Ημερομηνία λήξης 06/12/2015 04:55 

Χρόνος θερμικής απόκρισης 82,5 ώρες 

Θερμοκρασία στη λήξη της 
σταθεροποίησης 

11,62 °C 

Τύπος γήινου εναλλάκτη θερμότητας Ομοαξονικός ανοξείδωτος 

Μήκος  γήινου εναλλάκτη θερμότητας 78,0 μέτρα 

Διάμετρος γεώτρησης 75 χιλιοστά 

Υλικό πλήρωσης Τσιμέντο μπεντονίτη 

Μέθοδος διάτρησης Κρούση στο κοπτικό άκρο (Down the hole 
Hammer) 

Θερμοχωρητικότητα 2,30 MJ/m3K 

Ισχύς προς το έδαφος 3312 W 

Ισχύς προς το έδαφος ανά μέτρο 42,46 W/m 

k 1,460 

b 16,250 
λ 2,31 W/(m.K) 

Rb 0,048 K/(W/m) 
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3.5.3. Επίδραση των καινοτομιών του μηχανήματος και της βελτίωσης του 

σχεδιασμού του ΓΕΘ 

Ο συνδυασμός της νέας περιστρεφόμενης κεφαλής διάτρησης με το σύστημα έγχυσης νερού 

έχει μειώσει δραστικά τους χρόνους εγκατάστασης των ομοαξονικών ΓΕΘ με τη μέθοδο της 

πασσαλόμπηξης στα μη συνεκτικά εδάφη του πεδίου δοκιμής στη Molinella (Ιταλία). Οι 

χρόνοι εγκατάστασης μειώθηκαν κατά 3 φορές σε σύγκριση με την υφιστάμενη τεχνολογική 

στάθμη και έφτασαν στο διπλάσιο βάθος σε σχέση με τον προηγουμένως εγκατεστημένο 

ομοαξονικό γήινο εναλλάκτη με τη χρήση της μεθοδολογίας "Vibrasond", ενώ πέτυχαν 

πασσαλόμπηξη 50% μεγαλύτερων διαμέτρων. Τα αποτελέσματα αυτά υπογραμμίζουν τις 

μεγάλες δυνατότητες αυτής της μεθοδολογίας στα διάφορα υπεδάφη των διαφορετικών 

περιπτώσεων επίδειξης. 

Πίνακας 3.5-4 Σύγκριση μεταξύ της τεχνικής ενισχυμένης πασσαλόμπηξης και της 
τεχνολογικής στάθμης των τεχνικών πασσαλόμπηξης 

 Διευρυμένη Τεχνική 
Πασσαλόμπηξης 

Τεχνολογική Στάθμη – 
Τεχνική Πασσαλόμπηξης 

Χρόνος εγκατάστασης 1x  3x 

Κόστος εξοπλισμού 1.5x 1x 

Δόνηση Ναι Ναι 

Περιστροφή   Ναι Όχι 

Τύπος ένωσης  Σπείρωμα (μπορεί να 
γίνει και συγκόλληση) 

Συγκόλληση 

Παροχή νερού 30 lt/min  Όχι 

Κόστος μηχανήματος  1,5x 1x 

Τύπος εδάφους Μη συνεκτικό Μαλακό μη συνεκτικό  

Διάμετρος γεώτρησης 76 χιλιοστά και 
παραπάνω 

50 χιλιοστά 

Βάθος γεώτρησης 100 μέτρα και 
παραπάνω 

50 μέτρα 

Επιπλέον, θα πρέπει να είναι δυνατή η εφαρμογή αυτής της μεθοδολογίας με τις νέες 

εξελίξεις σε ένα ευρύτερο φάσμα τύπων υπεδάφους από ό, τι είναι δυνατόν με την  

υφιστάμενη τεχνολογική στάθμη.  

Ένας άλλος θετικός παράγοντας είναι ότι κατά τις εγκαταστάσεις των ομοαξονικών ΓΕΘ στο 

πεδίο δοκιμής δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στον χρόνο εγκατάστασης για τις 

διαφορετικές διαμέτρους των 60,1 χιλιοστών και 76,4 χιλιοστών. Αυτό επιτρέπει αύξηση της 



 

Κεφάλαιο 3 
Ομοαξονικός ΓΕΘ και ανάπτυξη  μηχανήματος εγκατάστασης 

 

106 

θερμικής απόδοσης κατά περισσότερο από 10% σε σύγκριση με την υφιστάμενη τεχνολογική 

στάθμη με τη χρήση της μεγαλύτερης διαμέτρου του ΓΕΘ. 

Μια πρώτη σύγκριση κόστους με την υφιστάμενη τεχνολογική στάθμη εκφρασμένη σε €/W 

εξαγμένα ανά μέτρο ΓΕΘ, έδειξε ότι ο στόχος της μείωσης του κόστους κατά 30% είναι 

εφικτός. Τα κόστη διάτρησης είναι υψηλά εκεί όπου το υπέδαφος απαιτεί τη χρήση 

περιβλήματος κατά τη διάτρηση για να αποφευχθεί η κατάρρευση της γεώτρησης και λόγω 

έλλειψης οικονομιών κλίμακας, με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη περίοδο απόσβεσης του 

κεφαλαιουχικού κόστους του μηχανήματος, λόγω του μικρότερου αριθμού εγκατεστημένων 

ΓΕΘ. Στις χώρες με αυτές τις συνθήκες υπεδάφους, αυτή η μέθοδος πασσαλόμπηξης, με 

χρήση του νέου μηχανήματος και των βελτιώσεων στον ΓΕΘ ενδέχεται να ανοίξει την αγορά. 

Επιπλέον, η μεθοδολογία πασσαλόμπηξης επιτρέπει τη χρήση μικρότερων μηχανών 

διάτρησης, δεν χρειάζεται βοηθητικό εξοπλισμό για την αντιμετώπιση μεγάλων ποσοτήτων 

νερού και συνεπώς είναι δυνατόν να μειωθούν τα κεφαλαιουχικά έξοδα και οι αποσβέσεις. 

Σε χώρες με πιο ανταγωνιστικά κόστη, όπως το Βέλγιο, με ένα πιο σταθερό υπέδαφος (όπου 

δεν απαιτείται η χρήση περιβλήματος) και μεγαλύτερη αγορά, η νέα λύση πασσαλόμπηξης 

και οι μεγαλύτεροι ΓΕΘ έχουν τη δυνατότητα να κλείσουν το κενό με τη συμβατική διάτρηση 

και τους ΓΕΘ διπλού-U. 

Οι δοκιμές θερμικής απόκρισης στο πεδίο δοκιμής της Molinella (κοιλάδα του Πάδου, Ιταλία) 

[2, 3] και στο Putte (Βέλγιο) έχουν επιβεβαιώσει χαμηλότερη θερμική αντίσταση για τους 

ομοαξονικούς ΓΕΘ από χάλυβα έναντι των ΓΕΘ διπλού-U [3]. Ωστόσο, καθώς οι δοκιμές 

θερμικής απόκρισης έχουν σχεδιαστεί για τον προσδιορισμό της κύριας αγωγιμότητας του 

εδάφους υπό σταθερές και συνεχείς συνθήκες φορτίου για περισσότερες από 72 ώρες, δεν 

είναι δυνατόν να επιβεβαιωθούν από τις δοκιμές αυτές οι υψηλότερες αποδόσεις από τις 

προσομοιώσεις λόγω της μεγαλύτερης εξωτερικής διαμέτρου. Αυτές οι δοκιμές 

χρησιμοποιούνται κυρίως για τη διαστασιολόγηση του πεδίου της γεωτρήσεως με την 

ανάλυση της αγωγιμότητας του υπεδάφους. 

Σε πραγματικές εφαρμογές, οι ΓΕΘ λειτουργούν σε ένα είδος μεταβατικής φάσης λόγω του 

κύκλου ενεργοποίησης / απενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας. Μια τέτοια λειτουργία 

είναι πιο συγκρίσιμη με τις πρώτες 20 - 40 ώρες των δοκιμών θερμικής απόκρισης. Σε αυτή 

την περίοδο, οι ΓΕΘ από χάλυβα είναι πολύ πιο δραστικοί από τους ΓΕΘ διπλού-U, αφού η 

χαμηλότερη θερμική αντίσταση και η υψηλότερη περιεκτικότητα σε νερό αυτών των ΓΕΘ 

είναι οι κυρίαρχοι παράγοντες για τη ροή θερμότητας. Όταν συγκρίνονται οι νέοι CGHE με 

τους εναλλάκτες που αντιπροσωπεύουν την παρούσα τεχνολογική στάθμη, όπως ο 

ομοαξονικός ΓΕΘ διαμέτρου 50 χιλιοστών που εγκαταστάθηκε στο Vilgonza (Ιταλία) το 2006, 

μετρήθηκε μια υψηλότερη ροή θερμότητας κατά 20% σε κατ’ αντιπαράθεση σύγκριση 

επιδόσεων χρησιμοποιώντας τους νέους ΓΕΘ. Αυτά τα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν στο 

GeoTHERM 2017 στο Offenburg (Γερμανία). 

Οι δοκιμές στη Molinella (Ιταλία) προσέφεραν επίσης επιπλέον μαθήματα. Το σύστημα 

σπειρώματος για τη σύνδεση των σωλήνων έχει τη δυνατότητα περαιτέρω βελτιώσεων. 

Απαιτούνται ισχυρότερα σπειρώματα για να αξιοποιηθεί η λειτουργία δόνησης της νέας 

κεφαλής διάτρησης, στις περιπτώσεις που υπάρχουν πιο δύσκολες υπεδάφη. Επιπλέον, το 
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κόστος του συστήματος σπειρώματος πρέπει να μειωθεί ώστε να γίνει ανταγωνιστικό με την 

προσέγγιση συγκόλλησης. 

Το σύστημα κλεισίματος του ακροφυσίου έγχυσης βελτιώθηκε σε διάφορα στάδια, αλλά 

εξακολουθεί να υπάρχει χώρος για να καταστεί ακόμη πιο ασφαλές το τρέχον σύστημα. 

Περαιτέρω δοκιμές διεξάγονται στις θέσεις δοκιμής, για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να 

επιτευχθεί περαιτέρω θερμική απόδοση μέσω περαιτέρω βελτιστοποίησης του σχεδιασμού 

των ΓΕΘ ώστε να συμπεριλαμβάνουν μονωμένους εσωτερικούς σωλήνες ή προσθήκες 

ελικοειδών πτερυγίων. Τα αποτελέσματα της προσομοίωσης δείχνουν ότι δεν υπάρχουν 

καθόλου, ή υπάρχουν χαμηλές οικονομικές αποδόσεις από τις πρόσθετες επενδύσεις.  
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4.1. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

4.1.1. Εισαγωγή και περιγραφή μοντέλων 

Στο βήμα αυτό αναπτύχθηκε το εργαλείο σχεδίασης. Για το σκοπό αυτό έχουν 

πραγματοποιηθεί δύο μέθοδοι υπολογισμού, ένα απλοποιημένο μοντέλο και ένα 

λεπτομερές μοντέλο: 

 Το απλοποιημένο μοντέλο βασίζεται στην πολύ γνωστή θεωρία της λύσης γραμμικής 
πηγής. Αυτή είναι γνωστή και ως μέθοδος ASHRAE, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη 
φορά στο [1] και στη συνέχεια υιοθετήθηκε εκτενώς από το [2]. Σήμερα, είναι η 
μέθοδος που χρησιμοποιείται πιο συχνά για την διαστασιολόγηση των ΓΕΘ. 

 Το λεπτομερές μοντέλο (με την ονομασία CaRM, Capacity-Resistance Method) 
παρουσιάστηκε στο [3] και στη συνέχεια αναπτύχθηκε περαιτέρω στο [4] και το [5] 
για να γίνει πιο γενικό και πιο ακριβές όσον αφορά τον δυναμικό υπολογισμό, όπως 
θα παρουσιαστεί στη συνέχεια. 

Με βάση τις αναλύσεις που διεξήχθησαν κατά την πρώτη περίοδο του έργου, αποφασίστηκε 

ότι θα πρέπει να δημιουργηθεί μια κοινή πλατφόρμα από την ANER τόσο για το Εργαλείο 

Σχεδίασης όσο και για το Εργαλείο ΣΥΑ (Σύστημα Υποστήριξης Αποφάσεων). Το Εργαλείο ΣΥΑ 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο από εξειδικευμένους όσο και από μη εξειδικευμένους 

χρήστες. Επιπλέον, το Εργαλείο ΣΥΑ λειτουργεί στο διαδίκτυο ενώ το Εργαλείο Σχεδίασης 

λειτουργεί  τοπικά στον προσωπικό υπολογιστή του χρήστη. Στο Σχήμα 4.1-1 παρουσιάζεται 

η κύρια φιλοσοφία της προσέγγισης. Οι υπολογισμοί του Εργαλείου Σχεδιασμού βασίζονται 

και στις δύο μεθόδους, ενώ το Εργαλείο ΣΥΑ βασίζεται μόνο στην απλοποιημένη μέθοδο 

ASHRAE. 

 

Σχήμα 4.1-1 Βασική φιλοσοφία του Εργαλείου ΣΥΑ και του Εργαλείου Σχεδίασης 

4.1.1.1. Απλοποιημένη μέθοδος (ASHRAE) 

Η μέθοδος ASHRAE είναι ένα εύκολο εργαλείο σχεδίασης που χρησιμοποιείται συχνά. Αρχικά 

αναπτύχθηκε για τους συνηθισμένους γήινους εναλλάκτες θερμότητας με μονούς ή διπλού-

U σωλήνες των οποίων οι διάμετροι γεωτρήσεων συνήθως κυμαίνονται μεταξύ 100 και 150 

χιλιοστών και μήκη περίπου 100 μέτρων. Σε αυτή τη διαδικασία, το προφίλ του φορτίου του 
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κτιρίου εκφράζεται σε καθημερινή, μηνιαία και ετήσια βάση. Η μέθοδος εκφράζεται από τις 

ακόλουθες εξισώσεις που ισχύουν για τη θέρμανση (εξίσ.1) και την ψύξη (εξίσ.2): 
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Όπου Lh και Lc είναι το συνολικό μήκος γεωτρήσεων που απαιτείται για την ικανοποίηση του 

συνολικού φορτίου του κτιρίου στην περίοδο θέρμανσης και ψύξης αντιστοίχως, qg,hD και 

qg,cD είναι τα φορτία θέρμανσης και ψύξης του υπεδάφους υπό συνθήκες σχεδιασμού που 

μπορούν να υπολογιστούν μέσω των Εξισώσεων (εξίσ.3) και (εξίσ.4) λαμβάνοντας υπόψη τα 

μέγιστα φορτία του κτιρίου qbh,D (θέρμανση) και qbc,D (ψύξη) και την ενεργειακή απόδοση της 

αντλίας θερμότητας σε θέρμανση (COP) και ψύξη (EER):  
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Οι θερμικές αντιστάσεις του υπεδάφους ανά μονάδα μήκους (δηλαδή  Rgd, Rgm και Rga) 

υπολογίζονται συναρτήσει του χρόνου που αντιστοιχεί στον χρόνο που ένα συγκεκριμένο 

προφίλ φορτίου (καθημερινό, μηνιαίο και ετήσιο) λαμβάνει χώρα. Τα προαναφερθέντα 

προσδιορίζονται χρησιμοποιώντας το μοντέλο μη-πεπερασμένης κυλινδρικής πηγής 

θερμότητας [6]. Το Rb είναι η θερμική αντίσταση που συνδυάζει τα αποτελέσματα της 

μεταφοράς εντός των σωλήνων, των τοιχωμάτων των σωλήνων και του υλικού πλήρωσης. 

Αυτό μπορεί να υπολογιστεί μέσω αναλυτικών σχέσεων ή αριθμητικών εργαλείων 

προσομοίωσης. Τα PLFm,hD και PLFm,cD είναι οι συντελεστές μερικού φορτίου κατά τους μήνες 

σχεδιασμού θέρμανσης και ψύξης αντίστοιχα. Το qa είναι ο καθαρός ετήσιος ρυθμός 

μεταφοράς θερμότητας στο υπέδαφος, ο οποίος αποτελεί δείκτη του λόγου ανισορροπίας 

μεταξύ του συνολικού φορτίου ενέργειας θέρμανσης και ψύξης από την πλευρά του 

εδάφους. Το Tg είναι η αδιατάρακτη θερμοκρασία εδάφους. Τα Tf in και Tf out είναι, αντίστοιχα, 

οι θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου του ρευστού στους γήινους εναλλάκτες θερμότητας 

υπό συνθήκες σχεδιασμού. Το Tp είναι η λεγόμενη θερμοκρασία ποινής (penalty 

temperature) η οποία εκφράζει τη μεταβολή της θερμοκρασίας του υπεδάφους μετά από 

δέκα χρόνια, η οποία εξαρτάται από την ανισορροπία του προφίλ του φορτίου (δηλαδή τη 

θερμική μετατόπιση) και επίσης από τη θερμική παρεμβολή μεταξύ των γεωτρήσεων. Σε 

αυτή τη μέθοδο, το Tp υπολογίζεται μέσω του μοντέλου μη-πεπερασμένης γραμμικής πηγής. 
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4.1.1.2. Αναλυτική μέθοδος (CaRM) 

Το προτεινόμενο μοντέλο βασίζεται στην ηλεκτρική αναλογία (electrical analogy) για την 

επίλυση της μεταβατικής θερμικής αγωγιμότητας. Οι γεωτρήσεις συνήθως δεν επηρεάζονται 

από την εξωτερική ατμόσφαιρα, αφού έχουν ένα αρκετά σταθερό βάθος. Παρ’ όλα αυτά, για 

ένα πληρέστερο μοντέλο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επιφανειακές ΓΕΘ, η 

επίδραση της περιοχής κοντά στην επιφάνεια λαμβάνονται υπόψη με απλοποιημένες 

οριακές συνθήκες επιφάνειας. Για το σκοπό αυτό, το μοντέλο CaRM έχει αναπτυχθεί για να 

εξετάσει τις διαφορετικές παραμέτρους που επηρεάζουν την πιο θερμική συμπεριφορά της 

επιφάνειας του εδάφους. Η θερμική επίδραση οφείλεται στην εξωτερική θερμοκρασία του 

αέρα, στην προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία και στην εναλλαγή θερμικής ακτινοβολίας με 

τον ουρανό. Για να αναλυθούν αυτές οι πτυχές, υιοθετήθηκε λεπτομερής μοντελοποίηση. 

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.1-2, εντοπίζονται τρεις χαρακτηριστικές ζώνες του 

εδάφους: 

 η ζώνη γεωτρήσεων, που περιβάλλει τον εναλλάκτη θερμότητας. 

 η ζώνη επιφάνειας, μεταξύ της κορυφής του εναλλάκτη θερμότητας και της 
επιφάνειας του εδάφους όπου εφαρμόζονται οι οριακές συνθήκες. 

 η βαθιά ζώνη, κατώτερα από το κάτω άκρο του εναλλάκτη θερμότητας. 

 

Σχήμα 4.1-2 Προσέγγιση του μοντέλου CaRM: υποδιαίρεση του τομέα υπολογισμού στις 
τρεις ζώνες 

Στη ζώνη γεωτρήσεως, το υπέδαφος διαιρείται σε m αριθμό τμημάτων και κάθε τμήμα 

διαιρείται κατά συνέπεια σε n δακτυλιοειδείς περιοχές (Σχήμα 4.1-3). Οι θερμικοί κόμβοι όχι 

μόνο συνδέονται κατά την ακτινική κατεύθυνση, αλλά και κατά μήκος της κατεύθυνσης 
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βάθους για να ληφθεί υπόψη η αξονική μεταφορά θερμότητας. Σε ένα καθορισμένο βάθος, 

γύρω από τον γήινο εναλλάκτη θερμότητας λαμβάνεται υπόψη η κυλινδρική συμμετρία. 

Για τις επιφανειακές και βαθιές ζώνες θεωρείται ότι η μεταφορά θερμότητας στο υπέδαφος 

λαμβάνει χώρα αποκλειστικά κατά μήκος της κατεύθυνσης βάθους, δηλαδή θεωρείται ένα 

πρόβλημα θερμικής αγωγιμότητας μιας διάστασης. Για το σκοπό αυτό, οι ζώνες αυτές 

χωρίζονται σε διαφορετικά στρώματα (Σχήμα 4.1-4.α και Σχήμα 4.1-4.β). 

Ο θερμικός κόμβος που αντιστοιχεί στην επιφάνεια του εδάφους αλληλεπιδρά με το 

περιβάλλον πάνω από το έδαφος. Ο ρυθμός εισόδου θερμότητας στην επιφάνεια του 

εδάφους είναι ένας συνδυασμός μεταφοράς θερμότητας με τον εξωτερικό αέρα, 

προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και εναλλαγής θερμικής ακτινοβολίας με τον ουρανό. 

 

Σχήμα 4.1-3 Μοντελοποίηση ζώνης γεωτρήσεων 
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α      β 

Σχήμα 4.1-4 Μοντελοποίηση ζώνης επιφάνειας (α) και βαθειάς ζώνης (β) 

Μονοί και διπλού-U σωλήνες  

Η μεταφορά θερμότητας από το τοίχωμα του σωλήνα του εναλλάκτη θερμότητας στο 

τοίχωμα της γεωτρήσεως εξαρτάται από τον αριθμό, τη θέση και το υλικό των σωλήνων, 

καθώς και από το υλικό πλήρωσης. Στο CaRM γίνεται η υπόθεση ότι το ασύμμετρο θερμικό 

πεδίο με άμεση εγγύτητα στον σωλήνα σχήματος U, λόγω των διαφορών θερμοκρασίας του 

φέροντος ρευστού στους σωλήνες, σταδιακά υποχωρεί σε ένα συμμετρικό πεδίο σε μια 

ορισμένη απόσταση. Στην πραγματικότητα, η μοντελοποίηση που υιοθετείται θεωρεί μια 

ομοιόμορφη θερμοκρασία για το τοίχωμα της γεώτρησης. Αναφερόμενοι στο Σχήμα 4.1-5.α, 

το ένεμα της γεώτρησης χωρίζεται σε δύο ζώνες: 

 τον πυρήνα, που είναι η κεντρική ζώνη μεταξύ των σωλήνων. 

 το κέλυφος, το οποίο είναι το εξωτερικό τμήμα μεταξύ των σωλήνων και του 
τοιχώματος της γεώτρησης. 

Οι δύο περιοχές σημειώνονται από τον κύκλο που έχει διάμετρο ίση με την απόσταση μεταξύ 

των αναλύσεων των αντίθετων σωλήνων: αυτή η προσέγγιση είναι ακριβής όταν η διαφορά 

θερμοκρασίας των ρευστών μεταξύ των σωλήνων προσαγωγής και επιστροφής είναι 

περιορισμένη, δηλαδή όταν η υποτιθέμενη κυλινδρική συμμετρία διαταράσσεται λίγο. Η 

εξίσωση θερμικής ισορροπίας του τοιχώματος της γεώτρησης λαμβάνει υπόψη τη θερμική 

χωρητικότητα του κελύφους (η θερμική χωρητικότητα του τοιχώματος του σωλήνα δεν 

λαμβάνεται υπόψη). Στο Σχήμα 4.1-5.β παρουσιάζεται το αντίστοιχο σχήμα με αναφορά στον 

γήινο εναλλάκτη θερμότητας με σωλήνα διπλού-U. 



Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Cheap-GSHPs 
 

 

115 Έκδοση 2019 

 

α              β  

Σχήμα 4.1-5 Μοντελοποίηση της γεωτρήσεως με θερμική χωρητικότητα του ενέματος 

Ομοαξονικοί γήινοι εναλλάκτες θερμότητας 

Το μοντέλο CaRM καθιστά δυνατή την προσομοίωση και ομοαξονικών γήινων εναλλακτών 

θερμότητας. Για να αναλυθεί η συμπεριφορά μικρού βήματος (short time step) και για αυτόν 

τον τύπο ΓΕΘ, το αρχικό μοντέλο έχει τροποποιηθεί για να ληφθεί υπόψη η θερμική 

χωρητικότητα του ενέματος και του ρευστού μετάδοσης θερμότητας [7]. Σε αυτή την 

περίπτωση η γεωμετρία φέρνει την πραγματική διαμόρφωση πιο κοντά στις παραδοχές του 

μοντέλου απ’ ότι στην περίπτωση των εναλλακτών θερμότητας με σωλήνα διπλού-U: η 

ακόλουθη προσέγγιση χρησιμοποιείται ευρέως σε προβλήματα παροδικής μεταφοράς 

θερμότητας των αγωγών [8]. Σε περίπτωση που υπάρχει ένεμα και πρέπει να ληφθεί υπόψη, 

με αναφορά στο Σχήμα 4.1-6, η θερμική του χωρητικότητα συγκεντρώνεται σε κόμβους του 

τοιχώματος της γεώτρησης και αξιολογείται η αντίστοιχη θερμική ισορροπία. Η 

θερμοχωρητικότητα  του νερού λαμβάνεται επίσης υπόψη (όπως σε όλους τους τύπους ΓΕΘ), 

όπως περιγράφεται στη συνέχεια. 

 

Σχήμα 4.1-6 Σχέδιο της κατανομής θερμικής χωρητικότητας του ενέματος για ομοαξονικούς 
εναλλάκτες θερμότητας 
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Ελικοειδείς εναλλάκτες θερμότητας 

Όσον αφορά τη μοντελοποίηση της γεωτρήσεως, με αναφορά στο Σχήμα 4.1-7.a, ο 

ελικοειδής εναλλάκτης θερμότητας αποτελείται από έναν εσωτερικό σωλήνα (pipe 1) και 

έναν ελικοειδή σωλήνα (pipe 2). Η τροφοδοσία του ρευστού μετάδοσης θερμότητας μπορεί 

να είναι στον εσωτερικό ή στον ελικοειδή σωλήνα. Για να ελαχιστοποιηθεί το θερμικό 

βραχυκύκλωμα μεταξύ του σωλήνα παροχής και επιστροφής, μπορούν επίσης να 

κατασκευαστούν από διαφορετικά υλικά. Η διάμετρος της γεωτρήσεως για αυτόν τον τύπο 

γήινου εναλλάκτη θερμότητας είναι μεγαλύτερη από την κοινή τιμή που χρησιμοποιείται για 

εναλλάκτες θερμότητας με σωλήνα μονού ή διπλού-U. Για το σκοπό αυτό, η θερμική 

χωρητικότητα του υλικού πληρώσεως πρέπει να λαμβάνεται υπόψη όταν διερευνάται η 

θερμική συμπεριφορά του γήινου εναλλάκτη θερμότητας. Ο όγκος του υλικού πληρώσεως 

χωρίζεται σε δύο μέρη (Σχήμα 4.1-7.b): 

 τον πυρήνα, που είναι η κεντρική ζώνη μεταξύ του εσωτερικού και του ελικοειδούς 
σωλήνα. 

 το κέλυφος, το οποίο είναι η εξωτερική ζώνη μεταξύ του ελικοειδούς σωλήνα και του 
τοιχώματος της γεώτρησης. 

Η θερμική χωρητικότητα που αντιστοιχεί στη ζώνη του πυρήνα συγκεντρώνεται στη μέση της 

δακτυλιοειδούς περιοχής που οριοθετείται από την εξωτερική ακτίνα του pipe 1 και την 

εσωτερική ακτίνα της έλικας ri,H (Σχήμα 4.1-7.a). Από την άλλη, η θερμική χωρητικότητα του 

κελύφους συγκεντρώνεται στον θερμικό κόμβο του τοιχώματος της γεώτρησης. Όσον αφορά 

το υπέδαφος, ο γήινος εναλλάκτης θερμότητας διαιρείται επίσης σε m τμήματα και 

εξετάζεται η μεταφορά θερμότητας κατά μήκος της κατεύθυνσης βάθους (Σχήμα 4.1-7.c). 

 

Σχήμα 4.1-7 Μοντελοποίηση ενός ελικοειδούς εναλλάκτη θερμότητας 

4.1.1.3. Μοντελοποίηση ρευστού 

Το ρευστό μέσα στους σωλήνες προσομοιώνεται με την επίλυση της ισορροπίας μάζας και 

λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοχωρητικότητα του ρευστού. Για τους ομοαξονικούς 

εναλλάκτες θερμότητας, είναι δυνατές δύο διαφορετικές διευθετήσεις για το ρευστό, 

ανάλογα με το σωλήνα τροφοδοσίας: σωλήνας 1 ή σωλήνας 2, σύμφωνα με το Σχήμα 4.1-6. 

Οι εξισώσεις ισοζυγίου θερμότητας για το ρευστό μετάδοσης θερμότητας που ρέει στους 

εσωτερικούς και εξωτερικούς σωλήνες κάθε τμήματος γράφονται έτσι ώστε να είναι 
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ανεξάρτητες από τη διαμόρφωση της διάταξης. Αυτό το μοντέλο χρησιμοποιείται επίσης για 

σωλήνα μονού και διπλού-U καθώς και για ομοαξονικούς γήινους εναλλάκτες θερμότητας. 

Ένα σημαντικό ζήτημα για τους ομοαξονικούς εναλλάκτες θερμότητας είναι το θερμικό 

βραχυκύκλωμα μεταξύ του σωλήνα παροχής και επιστροφής. Προκειμένου να 

ελαχιστοποιηθεί, ο εσωτερικός σωλήνας πρέπει να είναι κατασκευασμένος από υλικό με 

χαμηλή θερμική αγωγιμότητα, διαφορετικά μπορεί να επικαλυφθεί με στρώμα μόνωσης. 

Αυτό είναι δυνατό να προσομοιωθεί στο μοντέλο CaRM [7]. 

4.1.2. Η αρχιτεκτονική του εργαλείου σχεδίασης T(4.2) 

4.1.2.1. Οι γενικές κοινές συνθήκες 

Το γενικό πλαίσιο του Εργαλείου Σχεδίασης επιτρέπει την παροχή των ίδιων κοινών εισροών 

για τις δύο μεθόδους. Οι κύριες παράμετροι που πρέπει να οριστούν ως εισροές είναι: οι 

κλιματικές συνθήκες, το ενεργειακό προφίλ του κτιρίου, οι θερμικές ιδιότητες του εδάφους 

και ο τύπος του ΓΕΘ (γεωμετρία και θερμικά χαρακτηριστικά των υλικών). 

Οι ενεργειακές απαιτήσεις του κτιρίου μπορεί να είναι γνωστές στον χρήστη και να ορίζονται 

ως εισροή ή μπορεί να υπολογίζονται από το λογισμικό παρέχοντας κάποιες απλές 

πληροφορίες. Οι βάσεις δεδομένων των καιρικών συνθηκών και των ιδιοτήτων  του εδάφους 

(Σχήμα 4.1-9.α) μπορούν να διευρυνθούν από το χρήστη. Όσον αφορά τον ΓΕΘ, μπορούν να 

επιλεγούν μονοί σωλήνες, σωλήνες διπλού-U, ελικοειδείς και ομοαξονικοί σωλήνες. Ο 

χρήστης μπορεί να αλλάξει τις προκαθορισμένες τιμές (γεωμετρία και υλικά) οποιαδήποτε 

στιγμή (Σχήμα 4.1-9.β). 

 

Σχήμα 4.1-8 Γενικό κοινό πλαίσιο για την απλοποιημένη μέθοδο και την αναλυτική μέθοδο 
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  α 

  β 

Σχήμα 4.1-9 Ορισμός ιδιοτήτων του εδάφους (α) και ορισμός ΓΕΘ (β) 

4.1.2.2. Απλοποιημένη μέθοδος (ASHRAE) 

Όσον αφορά την απλοποιημένη μέθοδο (Σχήμα 4.1-10), ο ορισμός της αντλίας θερμότητας 

βασίζεται στο EN 14511, το οποίο ορίζει το COP και το EER του μηχανήματος σε καθορισμένες 

συνθήκες λειτουργίας. Ένα σύνολο προκαθορισμένων τιμών είναι διαθέσιμο στη 

βιβλιοθήκη, αλλά ο χρήστης μπορεί να διευρύνει τη βιβλιοθήκη οποιαδήποτε στιγμή. Αφού 

ελεγχθούν οι πρόσθετες πληροφορίες του ΓΕΘ που μπορούν να ζητηθούν (π.χ. ελάχιστη και 

μέγιστη θερμοκρασία νερού στο υπέδαφος κατά τη διάρκεια των περιόδων θέρμανσης και 

ψύξης), γίνεται μια εκτίμηση με έναν πρώτο υπολογισμό με βάση μια ιδανική γεώτρηση 

(χωρίς παρεμβολές με άλλους γήινους εναλλάκτες θερμότητας). Ο υπολογισμός παρέχει το 

ιδανικό μήκος για θέρμανση και ψύξη. Ο χρήστης πρέπει στη συνέχεια να ρυθμίσει τον 

αριθμό των γήινων εναλλακτών θερμότητας, το μήκος του ΓΕΘ και τον τύπο της γεωμετρίας 

(Σχήμα 4.1-11). Με αυτόν τον τρόπο, λαμβάνοντας υπόψη τον παράγοντα ποινής (penalty 

factor), θα ληφθεί υπόψη η παρεμβολή γεωτρήσεων. 
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Σχήμα 4.1-10 Φιλοσοφική έννοια και γενικό διάγραμμα ροής της απλοποιημένης μεθόδου 

 

 

Σχήμα 4.1-11 Τελική εισροή για την απλοποιημένη μέθοδο της γεωμετρίας πεδίου του ΓΕΘ 

4.1.2.3. Αναλυτική μέθοδος (CaRM) 

Όσον αφορά τη λεπτομερή μέθοδο (Σχήμα 4.1-12), η αντλία θερμότητας ορίζεται με πιο 

λεπτομερή τρόπο σε σχέση με την απλοποιημένη μέθοδο. Συγκεκριμένες καμπύλες 

απόδοσης πρέπει να ορίζονται σύμφωνα με την εισροή Energyplus (Σχήμα 4.1-13). Οι 

πρόσθετες εισροές στη λεπτομερή μέθοδο σχετίζονται με τον ορισμό της διακριτοποίησης 

του εναλλάκτη θερμότητας και του περιβάλλοντος υπεδάφους, καθώς και με τις θερμικές 

ιδιότητες του ρευστού που κυκλοφορεί μέσα στους γήινους εναλλάκτες θερμότητας. Όσον 

αφορά τον ορισμό των χαρακτηριστικών του πεδίου του ΓΕΘ, οι εισροές είναι παρόμοιες με 

την απλοποιημένη μέθοδο (Σχήμα 4.1-11). 
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Σε αυτή την περίπτωση ο υπολογισμός παρέχει την ετήσια κατανομή της θερμοκρασίας του 

ρευστού στο υπέδαφος (καθώς και της θερμοκρασίας στο υπέδαφος), η οποία πρέπει να 

ελεγχθεί από το χρήστη (Σχήμα 4.1-14). Σε περίπτωση που οι προκύπτουσες θερμοκρασίες 

είναι πολύ υψηλές το καλοκαίρι ή πολύ χαμηλές το χειμώνα, ο χρήστης πρέπει να αλλάξει 

τα χαρακτηριστικά του πεδίου του ΓΕΘ για να επιτύχει τον απαιτούμενο στόχο. 

 

Σχήμα 4.1-12 Φιλοσοφική έννοια και γενικό διάγραμμα ροής της αναλυτικής μεθόδου 

 

 

Σχήμα 4.1-13 Απαιτούμενες εισροές για την αντλία θερμότητας στη λεπτομερή μέθοδο 



Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Cheap-GSHPs 
 

 

121 Έκδοση 2019 

 

Σχήμα 4.1-14 Παράδειγμα αποτελεσμάτων στην αναλυτική μέθοδο 

4.2. Κατευθυντήριες γραμμές για τη βέλτιστη επιλογή 

4.2.1. Εισαγωγή 

Σκοπός αυτής της κατευθυντήριας γραμμής είναι να δώσει μια γενική εικόνα της πιθανής 

σύνθεσης μιας αντλίας θερμότητας που βασίζεται σε βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμες 

λύσεις για τη βελτίωση της απόδοσης και τη μείωση των εκπομπών CO2, π.χ. με χρήση 

εσωτερικής ανάκτησης θερμότητας, κύκλο κλιμακωτής ροής, ηλεκτρονικών βαλβίδων 

εκτόνωσης και συμπιεστών BLCD. 

Παρέχει επίσης ένα εργαλείο για τη βέλτιστη επιλογή μιας αντλίας θερμότητας ως 

συνάρτηση της ισχύος θέρμανσης/ ψύξης, των θερμοκρασιών του εδάφους και του χρήστη 

στη θέρμανση/ ψύξη. Τα ψυκτικά μέσα που έχουν ληφθεί υπόψη σε αυτή τη δραστηριότητα 

είναι τα R134a, R410A, R1234ze και R744. 

Για την καλύτερη επιλογή, το εργαλείο προσφέρει γραφική απεικόνιση του SCOP, για 

διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας, γραφική απεικόνιση της Καθαρής Παρούσας Αξίας [Net 

Present Value (NPV)] για 10 και 15 χρόνια κύκλου ζωής και γραφική απεικόνιση του TEWI 

(Total Equivalent Warming Impact) για διαφορετικά ψυκτικά μέσα σε συνάρτηση της 

λειτουργίας του μηχανήματος. 

Το εργαλείο σχεδίασης της αντλίας θερμότητας που περιγράφεται σε αυτό το κεφάλαιο 

χρησιμοποιείται ως μέρος των υπολογισμών στο ΣΥΑ (Κεφάλαιο 5) και στα εργαλεία 

Ανάλυσης Κύκλου Ζωής, αλλά δεν υπάρχει άμεση πρόσβαση σε αυτό το εργαλείο για τους 

χρήστες. 
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4.2.2. Μέθοδος 

Η δραστηριότητα έχει στόχο να παρουσιάσει έναν κατάλογο των αντλιών θερμότητας με τις 

τεχνολογίες των διαφόρων κύριων εξαρτημάτων (εξατμιστής, συμπυκνωτής, συμπιεστής, 

βαλβίδα εκτόνωσης, ψυκτικά μέσα και όργανα ελέγχου) με οδηγό επιλογής και ανάλυση 

κόστους/ οφέλους, προκειμένου να παράσχει καλύτερη λύση για κάθε κατάσταση, δηλαδή 

θερμοκρασίες (εδάφους και χρήστη) και ισχύ θέρμανσης/ ψύξης. 

Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα λογισμικά επιλογής εμπορικών εξαρτημάτων: BITZER software 

6.4, Copeland select 7.13, Alfa Laval smarTube 2.6 και SWEP SSP G7. Για τον υπολογισμό και 

την ανάλυση κύκλου χρησιμοποιούνται επίσης το Microsoft Excel και το NIST Refprop 9. 

Το εργαλείο κατασκευάστηκε με βάση την παραμετροποίηση των καμπυλών των 

εναλλακτών θερμότητας (ως συνάρτηση του ΔT του νερού χρήσης) και το ποσοστό γλυκόλης, 

αν απαιτείται. 

Για κάθε τύπο συμπιεστή έχουν εφαρμοσθεί οι πολυώνυμες εξισώσεις για τον καθορισμό 

των συνθηκών λειτουργίας ως συνάρτηση της θερμοκρασίας εξάτμισης και συμπύκνωσης. 

Για να γίνει αυτός ο υπολογισμός χρησιμοποιούνται διαφορετικές επαναλήψεις και 

εξισώσεις. 

Χρησιμοποιούνται δύο τύποι ελέγχου για να εξακριβωθεί αν μια τεχνολογία είναι κατάλληλη 

ή όχι για μια συγκεκριμένη κατάσταση: έλεγχος ισχύος, δηλαδή έλεγχος του αν η απαίτηση 

ισχύος είναι πάνω από το δυναμικό του συμπιεστή, και έλεγχος θερμοκρασίας, δηλαδή 

έλεγχος του αν η θερμοκρασία εξάτμισης (Te) και η θερμοκρασία συμπύκνωσης (Tc) 

βρίσκονται εντός των ορίων του συμπιεστή. Εάν μία από αυτές τις δύο συνθήκες δεν 

επαληθευτεί, τότε η τεχνολογία δεν εξετάζεται. 

4.2.3. Το εργαλείο επιλογής 

Οι προκαταρκτικές εργασίες σχετίζονται με τους συμπιεστές, τους εναλλάκτες θερμότητας 

και τα κλίματα. Συγκεκριμένα, για τους συμπιεστές παρέχεται το νομόγραμμα και τα όρια 

ισχύος, για τους εναλλάκτες θερμότητας δίδονται οι καμπύλες λειτουργίας και για τα 

κλίματα λαμβάνονται υπόψη τα TRY και τα προφίλ φορτίου. Παραδείγματα αυτών των 

δεδομένων παρουσιάζονται στα Σχήμα 4.2-1 και Σχήμα 4.2-2. Έχουν εξεταστεί τρία 

διαφορετικά κλίματα (Αθήνα, Βενετία και Ελσίνκι). Το σημείο σχεδίασης της αντλίας 

θερμότητας επιλέγεται λαμβάνοντας υπόψη για κάθε κλίμα μια μέση θερμοκρασία εδάφους 

βασισμένη στις καιρικές συνθήκες, δηλαδή Αθήνα 15 °C, Βενετία 13 °C και Ελσίνκι 10 °C. 
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Σχήμα 4.2-1 Ένα παράδειγμα εύρους λειτουργίας του συμπιεστή 

 

Σχήμα 4.2-2 Παράδειγμα καμπυλών θερμοκρασίας προσέγγισης για τον εξατμιστή για 
διαφορετικές διαφορές θερμοκρασίας νερού 

Για τον υπολογισμό του προφίλ θερμικού φορτίου και στη συνέχεια του Εποχικού COP 

[Seasonal COP (SCOP)], έχει χρησιμοποιηθεί μια γραμμική εξίσωση για τη συσχέτιση της 

απαιτούμενης ισχύος με την εξωτερική θερμοκρασία του αέρα, όπως παρουσιάζεται στο 

Σχήμα 4.2-3. Παρόμοια προφίλ παρέχονται για τις συνθήκες ψύξης. 



 

Κεφάλαιο 4 Εργαλεία λογισμικού και μοντελοποίησης για γεωθερμικά 
συστήματα χαμηλής ενθαλπίας και βελτιώσεις  των αντλιών θερμότητας 

 

124 

 

Σχήμα 4.2-3 Γραμμική μορφοποίηση του θερμικού φορτίου για τα τρία κλίματα 

Ο στόχος του εργαλείου είναι να παρέχει την καλύτερη λύση όσον αφορά τον τύπο της 

αντλίας θερμότητας ως συνάρτηση της θερμοκρασίας του χρήστη και της ισχύος. Το 

εργαλείο επιλογής απαιτεί την είσοδο ορισμένων δεδομένων όπως ο τρόπος λειτουργίας, το 

κόστος ενέργειας (φυσικό αέριο/ ηλεκτρικό ρεύμα), το κόστος σύνδεσης, η θερμοκρασία 

εισόδου νερού και η διαφορά θερμοκρασίας του νερού χρήσης, η θερμοκρασία εισόδου του 

νερού και η διαφορά θερμοκρασίας του νερού για το έδαφος και η θερμική ισχύς του 

συμπυκνωτή (Pc) ή η ισχύς ψύξης του εξατμιστή (Pev). Ορισμένα στιγμιότυπα οθόνης του 

εργαλείου παρουσιάζονται στα Σχήμα 4.2-4 και Σχήμα 4.2-5. 

 

Σχήμα 4.2-4 Δεδομένα εισροής για το εργαλείο επιλογής  
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Σχήμα 4.2-5 Ενεργειακά κόστη για τη σελίδα ενεργειακών εισροών 

 

Ο κώδικας υπολογίζει την ικανότητα ψύξης ή θέρμανσης για κάθε αντλία θερμότητας που 

υπάρχει στη βάση δεδομένων. Οι κυριότερες εκροές αυτού του υπολογισμού είναι: ροή 

θερμότητας συμπύκνωσης (Pc), ροή θερμότητας εξάτμισης (Pev), απορροφούμενη 

απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς από τον συμπιεστή (Pabs), το COP και το EER της αντλίας 

θερμότητας. Για τον υπολογισμό του COP και του EER, το εργαλείο λαμβάνει υπόψη την 

απόδοση του κυκλοφορητή, χρησιμοποιώντας τα κριτήρια που ορίζονται στο EN 14511-3. 

Μόλις υπολογιστεί το COP και το EER της ΓΑΘ, πρέπει να ελεγχθεί εάν ο συμπιεστής μπορεί 

να λειτουργήσει στις καθορισμένες θερμοκρασίες Tc και Te. Αν όχι, ο συμπιεστής δεν είναι 

κατάλληλος και ως εκ τούτου πρέπει να αλλάξει. Ένα παράδειγμα του παραθύρου με το 

αποτέλεσμα της βέλτιστης επιλογής παρουσιάζεται στο Σχήμα 4.2-6. Όπως φαίνεται, το 

εργαλείο προσφέρει διάφορες αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή απόδοση 

της αντλίας θερμότητας, το κόστος της τεχνολογίας, τα οικονομικά αποτελέσματα για μεγάλο 

χρονικό διάστημα λειτουργίας, τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις και την τελική 

αναπαράσταση της βέλτιστης επιλογής. Το ετήσιο αποτέλεσμα επίδοσης εκφράζεται με 

βάση το SCOP που υπολογίζεται σύμφωνα με το EN14825. Στο Σχήμα 4.2-7 παρουσιάζονται 

τα αποτελέσματα των επιδόσεων της επιλεγμένης τεχνολογίας με διαφορετικούς τύπους 

συμπιεστών. Το COP της αντλίας θερμότητας CO2 παρουσιάζεται επίσης για να συγκρίνει την 

απόδοση μιας υπερκρίσιμης αντλίας θερμότητας με μια τυπική, με την ίδια θερμοκρασία 

εξόδου του νερού στην πλευρά του χρήστη. Στο Σχήμα 4.2-8, παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 

σύγκρισης του κόστους ως συνάρτηση των διαφόρων εξαρτημάτων που είναι εγκατεστημένα 

μέσα στην αντλία θερμότητας. Το Σχήμα 4.2-9 παρουσιάζει το στιγμιότυπο οθόνης της 

οικονομικής ανάλυσης σε όρους Καθαρής Παρούσας Αξίας προκειμένου να καταστεί δυνατή 

η σύγκριση των διαφορετικών τεχνολογιών αντλιών θερμότητας (COP και EER). Το Σχήμα 

4.2-10 συνοψίζει τα τελικά αποτελέσματα από περιβαλλοντική άποψη. Συγκεκριμένα, 

παρουσιάζονται τα αποτελέσματα σε όρους δείκτη TEWI για τους διαφορετικούς τύπους 

ψυκτικού μέσου που εξετάζονται στο εργαλείο προσομοίωσης. 
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Σχήμα 4.2-6 Σελίδα εκροών του εργαλείου 

 

 

Σχήμα 4.2-7 Στιγμιότυπο οθόνης της απόδοσης με γραφική απεικόνιση του SCOP 
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Σχήμα 4.2-8 Σύγκριση απόδοσης και ανάλυση Καθαρής Παρούσας Αξίας για διαφορικές 

ρυθμίσεις της βέλτιστης λύσης 

 

 

Σχήμα 4.2-9 Οικονομικά αποτελέσματα που παρέχει το εργαλείο 
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Σχήμα 4.2-10 Αποτελέσματα των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

4.3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΒΑΘΟΥΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ ΜΕ ΑΛΛΑ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Συζητείται ο συνδυασμός των ΓΑΘ με άλλες λύσεις τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικές διατάξεις των 

εγκαταστάσεων και πιθανές συνέργειες με άλλα συστήματα (συστήματα πολλαπλών πηγών) 

ή/ και άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 

Τα ανανεώσιμα (και μη ανανεώσιμα) συστήματα που εξετάζονται είναι: 

 Υβριδικό σύστημα (ΓΑΘ σε συνδυασμό με άλλες πηγές θέρμανσης / ψύξης) 

 Φωτοβολταϊκό σύστημα 

 Δεξαμενή αποθήκευσης (buffer) 

 Ηλιακοί συλλέκτες 

 Ανεμογεννήτρια 

4.3.1. Συνδυασμός διαφορετικών συστημάτων ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας  

4.3.1.1. Υβριδικό σύστημα: ΓΑΘ με άλλη πηγή για θέρμανση/ ψύξη 

Σε κτίρια όπου κυριαρχεί το ενεργειακό προφίλ ψύξης είναι δυνατόν να μειωθεί η ενέργεια 

των συμπυκνωτών προκειμένου να επιτευχθούν περιορισμένες θερμοκρασίες στον κλειστό 

βρόχο νερού και να αποφευχθούν επιπτώσεις υπερθέρμανσης του εδάφους. Στη 

βιβλιογραφία προτάθηκε πρώτα να χρησιμοποιηθεί ένας πύργος ψύξης για να απορριφθεί 

η περίσσεια θερμότητας από τον συμπυκνωτή. Στην περίπτωση αυτή το πεδίο των ΓΕΘ 

μπορεί να διαστασιολογηθεί ώστε να καλύπτει τις απαιτήσεις θέρμανσης του κτιρίου και 

μέρος των απαιτήσεων για ψύξη. Τα τελευταία χρόνια η ιδέα του υβριδικού συστήματος έχει 

κινηθεί στην περίπτωση των κτιρίων που απαιτούν κυρίως ψύξη  προς τη χρήση δύο 
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διαφορετικών ψυκτών: μια αντιστρέψιμη ΓΑΘ για την κάλυψη των θερμικών φορτίων αιχμής  

και έναν ψύκτη αέρα - νερού για να καλύψει τα φορτία αιχμής το καλοκαίρι. 

Σε κλίματα που οι απαιτήσεις σε θέρμανση είναι μεγάλες, μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει 

τη ΓΑΘ για να καλύψει το φορτίο βάσης θέρμανσης ή το ψυκτικό φορτίο, και να 

χρησιμοποιήσει μια πρόσθετη πηγή θέρμανσης για τα φορτία αιχμής. Οποιουδήποτε τύπου 

πηγή θέρμανσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αλλά συνήθως μπορεί να είναι είτε μια αντλία 

θερμότητας αέρα - νερού είτε ένας λέβητας. 

4.3.1.2. ΓΑΘ σε συνδυασμό με φωτοβολταϊκό σύστημα 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να ενσωματωθούν με ένα γεωθερμικό σύστημα για 

την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην αντλία θερμότητας και στα βοηθητικά συστήματα. 

Η διαστασιολόγηση μιας οικιακής εγκατάστασης γίνεται συνήθως λαμβάνοντας υπόψη: 

1) τη μέση ισχύ που απαιτείται ή είναι απαραίτητη για την κάλυψη συγκεκριμένης 

ζήτησης, π.χ. εάν θέλετε να καλύψετε μόνο εν μέρει ή εξ ολοκλήρου την 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος (kWh/ έτος) ή εάν θέλετε να έχετε ένα 

πλεόνασμα ενέργειας για να το πουλήσετε με σχετικό κέρδος. 

2) οι συνθήκες ηλιακής ακτινοβολίας του χώρου εγκατάστασης, οι οποίες 

εξαρτώνται αυστηρά από το γεωγραφικό πλάτος, την έκθεση, την κλίση και τη 

διαθέσιμη επιφάνεια, καθώς και από τις μέσες συνθήκες νεφοκάλυψης και τις 

απώλειες (απόδοση) του μετατροπέα (inverter). 

Με βάση όλους αυτούς τους παράγοντες, είναι απαραίτητο να καθοριστεί η επιφάνεια των 

φωτοβολταϊκών πλαισίων που απαιτούνται για την επίτευξη της απαιτούμενης παραγωγής. 

Στη συνέχεια, είναι δυνατόν να δοθεί μια βασική συνολική εκτίμηση του κόστους της 

εγκατάστασης, η οποία στη συνέχεια θα προστεθεί στο κόστος των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών εξαρτημάτων (καλώδια και μετατροπείς) και του κόστους εγκατάστασης. 

4.3.1.3. ΓΑΘ και δεξαμενή αποθήκευσης 

Ο σχεδιασμός και η διαστασιολόγηση ενός συστήματος θέρμανσης και ψύξης που 

περιλαμβάνει μια αντλία θερμότητας απαιτεί μια δεξαμενή αποθήκευσης μεταξύ της 

αντλίας θερμότητας και του τελικού χρήστη. Η λειτουργία της δεξαμενής είναι να 

εξασφαλίσει μια ορισμένη ποσότητα νερού στο σύστημα και να περιορίσει τη λειτουργία 

ενεργοποίησης - απενεργοποίησης της αντλίας θερμότητας. 

Μικρή ποσότητα νερού σημαίνει χαμηλή θερμική αδράνεια του συστήματος. Εάν η θερμική 

αδράνεια είναι χαμηλή, ο συμπιεστής σε μια αντλία θερμότητας θα ξεκινά και θα σταματά 

συχνά, λειτουργώντας για σύντομα χρονικά διαστήματα. Η ποσότητα του νερού στο σύστημα 

επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό το COP του συστήματος, καθώς επιτυγχάνεται χαμηλότερη 

ενεργειακή απόδοση εάν η ποσότητα νερού του συστήματος είναι μικρή. 
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4.3.1.4. ΓΑΘ και θερμικό ηλιακό σύστημα  

Οι θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες είναι γνωστοί εναλλάκτες θερμότητας που μετατρέπουν την 

ηλιακή ακτινοβολία σε εσωτερική ενέργεια του μέσου μεταφοράς. Το κύριο στοιχείο κάθε 

θερμικού ηλιακού συστήματος είναι ο ηλιακός συλλέκτης. Αυτή είναι μια συσκευή που 

απορροφά την εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία, την μετατρέπει σε θερμότητα και 

μεταφέρει αυτή τη θερμότητα σε ένα ρευστό (συνήθως αέρα, νερό ή λάδι) που ρέει μέσα 

από τον συλλέκτη. Η ηλιακή ενέργεια που συλλέγεται μεταφέρεται είτε απευθείας στο 

σύστημα ΖΝΧ ή στο σύστημα θέρμανσης. Επίσης υπάρχει η δυνατότητα αποθήκευσης της 

ενέργειας σε δεξαμενή.  

4.3.1.5. ΓΑΘ συνδυασμένη με μια μικρο-ανεμογεννήτρια 

Οι μικρο-ανεμογεννήτριες μπορούν να εγκατασταθούν στην οροφή των κτιρίων ή στον 

περιβάλλοντα χώρο και απαιτούν μικρούς χώρους για εγκατάσταση. Επιτρέπουν την 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον άνεμο. Οι ανεμογεννήτριες που είναι 

εγκατεστημένες σε στέγες κατοικιών έχουν ύψος μεταξύ 90 και 140 εκατοστών. Τα μικρά 

μεγέθη τους μπορούν να διευκολύνουν την εγκατάσταση χωρίς να θυσιάζεται η 

αποτελεσματικότητα. Για αυτές τις εφαρμογές οι ανεμογεννήτριες μπορούν να είναι 

αθόρυβες και μπορούν να παράγουν ηλεκτρική ενέργεια ακόμη και αν η ταχύτητα του 

ανέμου δεν είναι τόσο υψηλή. 

Η τοποθεσία της εγκατάστασης του αιολικού συστήματος συνδέεται αυστηρά με την 

ταχύτητα του ανέμου, μια μη αμελητέα μεταβλητή. Σε περίπτωση εγκατάστασής της εντός 

του πλαισίου του κτιρίου, είναι απαραίτητο να επαληθευθεί εάν στην οροφή που επιλέχθηκε 

για την εγκατάσταση επικρατούν οι κατάλληλες ανεμολογικές συνθήκες έτσι ώστε να είναι 

οικονομικά βιώσιμη η εγκατάσταση της μικρο-ανεμογεννήτριας. 

4.3.2. Εργαλεία που αναπτύχθηκαν για συνδυασμένα συστήματα 

Κάθε τεχνολογία έχει μελετηθεί βαθιά για να αποκτηθεί η καλύτερη διαδικασία που θα 

εφαρμοστεί στο ΣΥΑ. Δυο κρίσιμα σημεία έχουν εξεταστεί. Το πρώτο σημείο ήταν να 

απλουστευθεί όσο το δυνατόν περισσότερο η διαδικασία που επιτρέπει τους γρήγορους 

υπολογισμούς στα πλαίσια του ΣΥΑ. Ο δεύτερος ήταν να βρεθούν σταθερές εξισώσεις και 

διαδικασίες για να επιτευχθούν οι σωστοί υπολογισμοί στο ΣΥΑ. Οι τελικές διαδικασίες που 

επελέγησαν αποτελούν τον καλύτερο συμβιβασμό μεταξύ αυτών των δύο κρίσιμων 

σημείων. 

Οι διαδικασίες, η λογική και οι εξισώσεις που πρέπει να ακολουθούνται για την απόκτηση 

των τελικών αποτελεσμάτων έχουν εισαχθεί στο ΣΥΑ για να δώσουν στους τελικούς χρήστες 

τη δυνατότητα να διαστασιολογήσουν ένα σύστημα ΓΑΘ, ενσωματώνοντας επίσης άλλα 

συστήματα ανανεώσιμων και μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το κόστος των συστημάτων 

που περιγράφηκαν παραπάνω έχει συμπεριληφθεί στο ΣΥΑ. 
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4.3.3. Ανάλυση κόστους  

Τα κόστη των τεχνολογιών για τις διάφορες χώρες της ΕΕ που συμμετέχουν στο έργο (Ιταλία, 

Ισπανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Γερμανία, Κροατία, Ιρλανδία, Ρουμανία, Ελβετία) έχουν 

συγκεντρωθεί, επεξεργασμένα για περαιτέρω ενσωμάτωση στο ΣΥΑ. 

4.3.3.1. Κόστη φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας 

Η ανάλυση του κόστους του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας 

πραγματοποιήθηκε με τη μελέτη του εθνικού τιμολογίου από τους εταίρους, λαμβάνοντας 

υπόψη τη δημοσίευση της Eurostat [9]. 

Μετά τον διαχωρισμό των στατιστικών στοιχείων της ΕΕ, η κατανάλωση φυσικού αερίου 

χωρίστηκε σε 4 κατηγορίες: 

 Οικιακή κατανάλωση μικρότερη από 525 Nm3 

 Οικιακή κατανάλωση μεταξύ 525 Nm3 και 5254 Nm3 

 Οικιακή κατανάλωση άνω των 5254 Nm3 

 Βιομηχανική κατανάλωση μικρότερη από 26000 Nm3 

Εκτός αυτού, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίστηκε σε 7 κατηγορίες: 

 Οικιακή κατανάλωση μικρότερη από 1000 kWh 

 Οικιακή κατανάλωση μεταξύ 1000 kWh και 2500 kWh 

 Οικιακή κατανάλωση μεταξύ 2500 kWh και 5000 kWh 

 Οικιακή κατανάλωση μεταξύ 5000 kWh και 15000 kWh 

 Οικιακή κατανάλωση άνω των 15000 kWh 

 Βιομηχανική κατανάλωση μικρότερη από 20000 kWh 

 Βιομηχανική κατανάλωση μεταξύ 20000 kWh και 500000 kWh 

Στον Πίνακας 4.3-1 παρουσιάζονται οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας (εύρος μεταξύ 2500 kWh 

και 5000 kWh) και φυσικού αερίου (εύρος μεταξύ 524 Nm3 και 5254 Nm3) στις χώρες που 

εμπλέκονται στο έργο. 

Πίνακας 4.3-1 Κόστη αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας στις ευρωπαϊκές χώρες που 
λαμβάνονται υπόψη 

ΧΩΡΕΣ 
Κόστη ηλεκτρικής ενέργειας 

[€/kWh] 
Κόστη αερίου 

[€/kWh] 

ΙΤΑΛΙΑ 

2500 ÷ 5000 kWh 

0.2042 

524 ÷ 5254 Nm3 

0.0807 

ΕΛΛΑΔΑ 0.1843 0.0623 

ΒΕΛΓΙΟ 0.2803 0.0800 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 0.3060 0.6990 

ΚΡΟΑΤΙΑ 0.2418 0.0580 

ΙΣΠΑΝΙΑ 0.2370 0.0780 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 0.2338 0.0678 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 0.1285 0.0296 

ΕΛΒΕΤΙΑ 0.1660 0.0760 
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4.3.3.2. Κόστη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 

Προκειμένου να διαπιστωθεί το διαφορετικό κόστος για τις τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας, οι εταίροι συγκέντρωσαν δεδομένα από προμηθευτές για κάθε τεχνολογία. Τα 

κύρια χαρακτηριστικά και τα στοιχεία που συλλέχθηκαν από τους εταίρους ήταν: 

 Τιμή «με το κλειδί στο χέρι» θερμικού ηλιακού συστήματος (τόσο επίπεδων 
συλλεκτών όσο και κενού), συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων, των σωλήνων, των 
βραχιόνων, της ηλιακής αποθήκευσης, της εγκατάστασης. 

 Τιμή «με το κλειδί στο χέρι» φωτοβολταϊκού συστήματος συμπεριλαμβανομένων των 
μονάδων (μονοκρυσταλλικών και πολυκρυσταλλικών), των καλωδίων, των 
μετατροπέων (inverters), των ηλεκτρικών ερμαρίων, των στηριγμάτων, της 
εγκατάστασης. 

 Τιμή (π.χ. €/kWh) για ηλεκτρικές μπαταρίες λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις λιθίου όσο 
και τις μολύβδου-οξέως. 

 Τιμή «με το κλειδί στο χέρι» συστήματος ανεμογεννήτριας (τόσο οριζοντίου όσο και 
κάθετου) που περιλαμβάνει όλα τα εξαρτήματα και την εγκατάσταση. 

Από όλα τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν, αναπτύχθηκε μια εξίσωση για να εισαχθεί στο 

ΣΥΑ. Μια εξίσωση για κάθε τεχνολογία και για κάθε χώρα έχει αναπτυχθεί ως συνάρτηση του 

μεγέθους του συστήματος. 

Στον Πίνακας 4.3-2 παρουσιάζεται ένα παράδειγμα εξισώσεων για τον υπολογισμό του 

κόστους της φωτοβολταϊκής πολυκρυσταλλικής τεχνολογίας στις διαφορετικές χώρες που 

εμπλέκονται στο έργο. Σε αυτές τις εξισώσεις, το C είναι το τελικό κόστος του φωτοβολταϊκού 

συστήματος, ενώ P είναι η ισχύς σε kW του φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Πίνακας 4.3-2 Εξίσωση για τον υπολογισμό, για τις διαφορετικές χώρες, του φωτοβολταϊκού 
συστήματος που αποτελείται από πολυκρυσταλλικά πλαίσια 

ΧΩΡΕΣ Εξίσωση 

ΙΤΑΛΙΑ 𝐶 =  −10.32 × 𝑃4 + 198.57 × 𝑃3 − 1276.5 × 𝑃2 +  4311.2 × 𝑃 

ΙΣΠΑΝΙΑ 𝐶 =  1051.6 × 𝑃 

ΕΛΛΑΔΑ 𝐶 = 2888 × 𝑃−0,7536 

ΒΕΛΓΙΟ 𝐶 = 2.599 × 𝑃0,928 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ 𝐶 =  1489.2 × 𝑃 

ΚΡΟΑΤΙΑ Μη διαθέσιμο 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ 𝐶 =  13.899 × 𝑃3 − 187,51 × 𝑃2 +  2263.3 × 𝑃 

ΡΟΥΜΑΝΙΑ 𝐶 =  1.2672 × 𝑃 + 835.43 / For P<250 W, C = χωρίς τιμή 

ΕΛΒΕΤΙΑ 𝐶 = −63.42 × 𝑃2 +  2451.4 × 𝑃 

4.4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΝΤΛΙΑΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΗΣ 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΨΥΚΤΙΚΟΥ CO2  

Η εξάντληση των ορυκτών πόρων δημιουργεί τις προσπάθειες για πράσινες τεχνολογίες και 

στοιχεία με χαμηλό περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Οι αντλίες θερμότητας χρησιμοποιούν 
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ψυκτικό αέριο. Η αδρανής φύση πολλών ψυκτικών μέσων όπως τα halons, οι 

χλωροφθοράνθρακες (CFC) και οι υδροχλωροφθοράνθρακες (HCFC), ιδιαίτερα οι CFC-11 και 

CFC-12, τις καθιστούν ως τις προτιμώμενες επιλογές μεταξύ των ψυκτικών μέσων, όσον 

αφορά τα επίπεδα μη τοξικότητας. Ωστόσο, η σταθερότητά τους στην ατμόσφαιρα και η 

αντίστοιχη δυνατότητα υπερθέρμανσης του πλανήτη και καταστροφής του όζοντος 

δημιούργησαν ανησυχίες σχετικά με τη χρήση τους. Αυτό οδήγησε στην αντικατάστασή τους 

με HFC και PFC, ειδικά τα R134a και R410A, τα οποία δεν καταστρέφουν το όζον και έχουν 

μικρότερες επιπτώσεις στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Ωστόσο, αυτά τα ψυκτικά μέσα 

εξακολουθούν να έχουν σχετικές δυνατότητες υπερθέρμανσης του πλανήτη. Επομένως, 

τώρα αντικαθίστανται στην αγορά και τα νέα ρευστά που σχετίζονται με την οικογένεια των 

HFO (Hydrofluoroolefin) φαίνονται πολύ ελπιδοφόρα όσον αφορά την υπερθέρμανση του 

πλανήτη, όντας πιο κοντά σε εκείνες του CO2 και των φυσικών ψυκτικών μέσων. 

Ως εκ τούτου, αποφασίστηκε στη νέα αντλία θερμότητας η χρήση του R744 (CO2), του 

φυσικού ψυκτικού και του R1234ze (E) (HFO), με χαμηλές περιβαλλοντικές επιπτώσεις. 

Για την υψηλή θερμοκρασία το CO2 πρέπει να χρησιμοποιείται σε υπερκρίσιμους κύκλους, 

με το παρακάτω Σχήμα να απεικονίζει τον κύκλο. 

 

Σχήμα 4.4-1 Διάγραμμα P-H του υπερκρίσιμου κύκλου  

Για την αύξηση της συνολικής απόδοσης της αντλίας θερμότητας εισήχθη ένας δεύτερος 

κύκλος κλιμακωτής ροής σε χαμηλότερο επίπεδο, με βάση το ρευστό R1234ze (E), το οποίο 

παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα. 
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Σχήμα 4.4-2 Διάγραμμα P-H του κύκλου του HFO 

Το R1234ze (E) είναι ένα πολύ καλό ψυκτικό, αλλά η ASHRAE το ταξινομεί ως ελαφρώς 

εύφλεκτο ψυκτικό. Ωστόσο, σε θερμοκρασίες κάτω από 30 °C δεν σχηματίζει εύφλεκτα 

μείγματα με τον αέρα και συνεπώς μπορεί να θεωρηθεί ως μη εύφλεκτο όσον αφορά το 

χειρισμό και την αποθήκευσή του. 

Σε θερμοκρασίες άνω των 30 °C, τα χαρακτηριστικά ευφλεκτότητάς του είναι χαμηλότερα 

από άλλα ελαφρώς εύφλεκτα ψυκτικά μέσα όπως το R1234yf και το R32 (Σχήμα 4.4-3 και 

Σχήμα 4.4-4). Σε σύγκριση με τους υδρογονάνθρακες, το R1234ze (E) χρειάζεται 10 φορές 

περισσότερη συγκέντρωση και 250000 φορές περισσότερη ενέργεια για να γίνει εύφλεκτο 

(Σχήμα 4.4-3). Σε περίπτωση φλόγας, η επίδραση αυτής της φλόγας θα ήταν εξαιρετικά ήπια, 

καθώς η πολύ χαμηλή θερμότητα που παράγεται με την καύση (5 φορές λιγότερη από το 

προπάνιο) που σχετίζεται με χαμηλή ταχύτητα καύσης δεν θα ήταν αρκετή για τη διάδοση 

φωτιάς (Σχήμα 4.4-4). 
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Σχήμα 4.4-3 Χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας διαφορετικών ρευστών 

 

Σχήμα 4.4-4 Χαρακτηριστικά ευφλεκτότητας διαφορετικών ρευστών 

Τα επίπεδα τοξικότητας του R1234ze (E) είναι ευνοϊκά και συγκρίσιμα με εκείνα του R134a. 

Το HFO-1234ze (E) είναι το ψυκτικό μέσο μέσης πίεσης το οποίο είναι εναλλακτικό προς τα 

παραδοσιακά ψυκτικά σε αερόψυκτους και υδρόψυκτους ψύκτες για σούπερ μάρκετ και 

εμπορικά κτίρια. Θα μπορούσε επίσης να χρησιμοποιηθεί σε άλλες εφαρμογές μεσαίας 

θερμοκρασίας, όπως αντλίες θερμότητας, ψυγεία, μηχανήματα αυτόματης πώλησης, 

διανομείς αναψυκτικών, στεγνωτήρες αέρα και συστήματα κλιμακωτής ροής CO2 για 

εμπορική ψύξη. 

Στο πρωτότυπο έχει εγκατασταθεί αισθητήρας για τον έλεγχο της διαρροής ψυκτικού μέσου. 

Σε περίπτωση διαρροής απενεργοποιεί οποιαδήποτε πιθανή ανάφλεξη, έτσι ώστε να 

μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς. 
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4.4.1. Πρωτότυπο της αντλίας θερμότητας 

Το σύστημα αποτελείται από δύο μονάδες: 

 Η αντλία θερμότητας η οποία έχει μέσα το κύκλωμα ψυκτικού μέσου 

 Η υδραυλική μονάδα με εσωτερικές αντλίες, αποσπώμενο εναλλάκτης θερμότητας 
και τετράοδες βαλβίδες για αναστρέψιμη λειτουργία 

Η διάταξη της αντλίας θερμότητας παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήμα. 

 

Σχήμα 4.4-5 Αντλία θερμότητας 

Τα τεχνικά δεδομένα αυτού του συστήματος συνοψίζονται στον ακόλουθο πίνακα. 
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Πίνακας 4.4-1 Τεχνικά δεδομένα 

Θέρμανση @60/70°C;10/5°C;   

Θερμική ικανότητα kW 30 

Ροή νερού στη πλευρά του χρήστη  l/h 3028 

Μείωση πίεσης νερού στην πλευρά του χρήστη kPa 23 

Ροή νερού στην πλευρά της πηγής l/h 3831 

Μείωση πίεσης νερού στην πλευρά της πηγής kPa 11 

Συνολική ισχύς εισόδου  kW 11 

Συνολική απορροφούμενη ένταση A 25.4 

COP  2.72 

   

Ψύξη @12/7°C;30/35°C;   

Ψυκτική ικανότητα kW 25 

Ροή νερού στη πλευρά του χρήστη  l/h 4759 

Μείωση πίεσης νερού στην πλευρά του χρήστη kPa 17 

Ροή νερού στην πλευρά της πηγής l/h 5847 

Μείωση πίεσης νερού στην πλευρά της πηγής kPa 83 

Συνολική ισχύς εισόδου  kW 6.0 

Συνολική απορροφούμενη ένταση  A 11 

EER  4.12 

Οι δοκιμές για τον έλεγχο των συνθηκών λειτουργίας και της σωστής λειτουργίας του 

συστήματος ελέγχου έχουν διεξαχθεί στο εργαστήριο. Αφού ελέγχθηκε η σωστή λειτουργία 

της αντλίας θερμότητας, το σύστημα εγκαταστάθηκε στο Μουσείο Nikola Tesla στο 

Ζάγκρεμπ. Η λειτουργία του είναι η θέρμανση και η ψύξη ενός μεγάλου χώρου μέσω μιας 

παλαιάς εγκατάστασης που λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία. Αυτό είναι ένα παράδειγμα 

εφαρμογής μιας αποτελεσματικής αντλίας θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας η οποία 

μπορεί να εγκατασταθεί σε περιπτώσεις όπου οι τερματικές μονάδες που λειτουργούν σε 

υψηλή θερμοκρασία δεν μπορούν να αλλάξουν. 

 

Σχήμα 4.4-6 Τοποθεσία εγκατάστασης 
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5.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο στόχος του έργου Cheap-GSHPs είναι να μειωθούν σημαντικά τα κόστη επένδυσης και 

λειτουργίας ενός αβαθούς γεωθερμικού συστήματος, αυξάνοντας παράλληλα την ασφάλεια 

κατά την εγκατάσταση και τη λειτουργία και αυξάνοντας την ευαισθητοποίηση πάνω σε αυτή 

την τεχνολογία σε όλη την Ευρώπη. Οι στόχοι αυτοί επιτυγχάνονται μέσω βελτιωμένων 

γεωτρύπανων και καινοτομιών στον σχεδιασμό και στα υλικά του γήινου εναλλάκτη 

θερμότητας, καθώς και μέσω της ανάπτυξης εργαλείων λογισμικού για μια ολιστική 

προσέγγιση μηχανικής για τη βελτιστοποίηση του συστήματος στο πλαίσιο της 

ενσωμάτωσης σε κτίρια, τηλεθέρμανσης και εφαρμογών ψύξης σε διαφορετικές συνθήκες 

υπεδάφους και κλίματος εντός της ΕΕ. 

Στο πλαίσιο αυτό, έχει αναπτυχθεί μια διαδικτυακή εφαρμογή φιλική προς τον χρήστη που 

επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να επιλέγουν τη γεωθερμική τεχνολογία που είναι η πλέον 

κατάλληλη για τις εγκαταστάσεις και τις προτιμήσεις τους. Για την αξιολόγηση των 

γεωθερμικών εγκαταστάσεων έχει αναπτυχθεί μια μηχανή ΣΥΑ (Σύστημα Υποστήριξης 

Αποφάσεων) βασισμένη σε κανόνες. Το εργαλείο ΣΥΑ μπορεί να επιταχύνει την εισαγωγή 

στην αγορά των καινοτόμων τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Cheap-

GSHPs από τα τεχνικά γραφεία, τους ιδιοκτήτες κτιρίων και τους επενδυτές.   

Στο εργαλείο ΣΥΑ μπορεί να συνδεθεί κανείς μέσω ενός συνδέσμου στην ιστοσελίδα του 

έργου: http://cheap-gshp.eu/. Η άμεση διεύθυνση είναι: http://dss.cheap-gshp.eu/App. 

5.2. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 

Ο ιστότοπος του ΣΥΑ επιτρέπει στους χρήστες να εκτιμούν την καλύτερη δυνατή γεωθερμική 

τεχνολογία για τις εγκαταστάσεις τους. Ο ιστότοπος απευθύνεται σε μη εξειδικευμένους 

χρήστες και απαιτεί βασικές πληροφορίες σχετικά με τις εγκαταστάσεις ώστε να επιτρέπει 

στο σύστημα να εκτιμά τις ενεργειακές ανάγκες του τελικού χρήστη. Μόλις αυτές εισάγονται, 

το σύστημα ορίζει ένα σύνολο γεωθερμικών λύσεων που πληρούν αυτές τις ενεργειακές 

απαιτήσεις. Κάθε μία από αυτές τις γεωθερμικές λύσεις περιλαμβάνει διαφορετικούς 

τύπους τεχνολογιών (γήινους εναλλάκτες θερμότητας, αντλίες θερμότητας και μερικές 

φορές άλλες πρόσθετες πηγές ενέργειας) οι οποίοι αναλύονται για να προσδιοριστεί κατά 

πόσο είναι εφικτοί και να εκτιμηθεί η διαστασιολόγηση και η βασική διαμόρφωση του 

συστήματος. Στη συνέχεια, ο χρήστης καλείται να δώσει προτεραιότητα μεταξύ διαφόρων 

κριτηρίων (όπως το κόστος των εγκαταστάσεων ή την αποδοτικότητα του συστήματος) και 

με βάση τις επιλεγμένες προτεραιότητες του χρήστη, το σύστημα καθορίζει ποιες από τις 

προτεινόμενες λύσεις ανταποκρίνονται καλύτερα στις απαιτήσεις του χρήστη. 

http://dss.cheap-gshp.eu/App
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Σχήμα 5.2-1 Περιγραφή διαδικασίας ιστότοπου ΣΥΑ 

Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με αυτή τη διαδικασία οργανώνονται σε εργασίες. 

Επομένως, κάθε  εργασία περιέχει τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Περιγραφή εγκατάστασης (βασικές πληροφορίες όπως η τοποθεσία ή ο τύπος του 
κτιρίου) 

 Σύνολο εφικτών γεωθερμικών λύσεων, κάθε μια από τις οποίες θα είναι ένας 
συνδυασμός: 

o Εναλλάκτη θερμότητας (τύπος, διάσταση) 
o Αντλίας θερμότητας 
o Πρόσθετων πηγών ενέργειας (εάν είναι απαραίτητο) 

 Προτιμήσεις κριτηρίων επιλογής 

 Κατάταξη λύσης σύμφωνα με τις προτιμήσεις που εισήχθησαν 

Κάθε εγγεγραμμένος χρήστης μπορεί να έχει διαφορετικές εργασίες, έτσι ώστε να μπορεί να 

χρησιμοποιεί το σύστημα για διαφορετικές εγκαταστάσεις ή να αλλάζει κάποιες 

παραμέτρους και να βλέπει τις επιπτώσεις τους στα αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της 

διαδικασίας υπολογισμού, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει να αποσυνδεθεί και να επιστρέψει 

και να συνεχίσει τη διαδικασία σε άλλη χρονική στιγμή. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του ιστότοπου και η λειτουργία του θα εξηγηθούν στις παρακάτω 

ενότητες. Για περισσότερη σαφήνεια, τα διαφορετικά βήματα της διαδικασίας έχουν 

χωριστεί σε τέσσερα σενάρια: 

 Σενάριο 0: Είσοδος χρήστη και ρύθμιση εργασίας 

 Σενάριο 1: Βασική περιγραφή εγκατάστασης 

 Σενάριο 2: Ανάκτηση εφικτών εναλλακτικών λύσεων 

 Σενάριο 3: Κατάταξη εναλλακτικών επιλογών 

5.2.1. Σενάριο 0: Είσοδος χρήστη και ρύθμιση εργασίας 

Το πρώτο σενάριο αφορά την εγγραφή χρηστών και τη ρύθμιση της εργασίας. Επιτρέπει 

στους τελικούς χρήστες (για παράδειγμα, ιδιοκτήτες κτιρίων ή τεχνικά γραφεία) να 

εγγραφούν και να συνδεθούν στο σύστημα. Μόλις συνδεθεί, ο χρήστης μπορεί να 

δημιουργήσει μια νέα εργασία ή να επιλέξει μια υπάρχουσα. Ο διαχειριστής της εργασίας 

μπορεί να προσκαλέσει χρήστες στην εργασία ή ακόμα και να παραχωρήσει πρόσβαση σε 

διάφορους πόρους που είναι συνημμένοι στην εργασία, όπως αρχεία ή άλλα έγγραφα. 

Βασική 
Περιγραφή 

Εγκατάστασης

•Εισάγεται από τον 
χρήστη

Εκτίμηση 
Ενεργειακών 
Απαιτήσεων 

•Υπολογίζεται από το 
σύστημα

Υπολογισμός 
Γεωθερμικής 

Λύσης

•Υπολογίζεται από το 
σύστημα

Κριτήρια 
Επιλογής

•Καθορίζεται από 
τον χρήστη

Καλύτερη 
Λύση

•Υπολογίζεται από το 
σύστημα
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Σχήμα 5.2-2 Βήματα εισόδου χρήστη και ρύθμισης 

Βήμα 1: Εγγραφή 

Ο χρήστης πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σύστημα για να χρησιμοποιήσει το εργαλείο. 

Πληροφορίες που απαιτούνται για την εγγραφή: 

 Πλήρες όνομα 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Κωδικός πρόσβασης 

 

Σχήμα 5.2-3 Ιστότοπος ΣΥΑ – Σελίδα εγγραφής 

Είσοδος χρήστη και 
ρύθμιση εργασίας

Εγγραφή

Είσοδος

Οι εργασίες μου

Νέα εργασία

Πρόσκληση χρήστη/ 
Παροχή πρόσβασης
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Βήμα 2: Σύνδεση 

Μόλις οι χρήστες έχουν έγκυρο λογαριασμό, μπορούν να συνδεθούν. 

Πληροφορίες που απαιτούνται για τη σύνδεση: 

 Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

 Κωδικός πρόσβασης 

 

Σχήμα 5.2-4 Ιστότοπος ΣΥΑ – Σελίδα εισόδου 

Βήμα 3: Οι εργασίες μου 

Εάν δεν υπάρχει καμία εργασία συνδεδεμένη με το λογαριασμό χρήστη, η επιλογή 

δημιουργίας νέας εργασίας παρουσιάζεται στο χρήστη. 
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Σχήμα 5.2-5 Ιστότοπος ΣΥΑ – Κενός κατάλογος εργασιών 

Βήμα 4: Νέα εργασία 

Η διαδικασία δημιουργίας νέας εργασίας απαιτεί τις ακόλουθες πληροφορίες: 

 Όνομα εργασίας: Όνομα που θα χρησιμοποιηθεί για την αναγνώριση της εργασίας. 

 Περιγραφή εργασίας: Πρόσθετες πληροφορίες που περιγράφουν την εργασία. 

Όταν αποθηκεύουν τις πληροφορίες, οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν να παραχωρήσουν 

απευθείας πρόσβαση σε άλλους χρήστες με τους οποίους ενδέχεται να θέλουν να 

μοιραστούν την εργασία. 

 

Σχήμα 5.2-6 Ιστότοπος ΣΥΑ – Ρύθμιση εργασίας 
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Βήμα 5: Οι εργασίες μου 

Οποιαδήποτε στιγμή, οι συνδεδεμένοι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο σύνδεσμο 

"Οι εργασίες μου", να δουν την τρέχουσα λίστα των εργασιών (με ημερομηνία δημιουργίας, 

όνομα εργασίας και περιγραφή) και να δημιουργήσουν νέα. 

 

Σχήμα 5.2-7 Ιστότοπος ΣΥΑ – Περιοχή «Οι εργασίες μου» 

5.2.2. Σενάριο 1: Βασική περιγραφή της εγκατάστασης 

Σε αυτό το σενάριο οι τελικοί χρήστες (ιδιοκτήτες κτιρίων και τεχνικά γραφεία) είναι σε θέση 

να καθορίσουν τις εγκαταστάσεις ενός κτιρίου, παρέχοντας βασικές πληροφορίες. Η 

εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να καθορίσει τον τύπο κτιρίου, το επίπεδο μόνωσης του 

κτιρίου, πληροφορίες σχετικά με τα εγκατεστημένα συστήματα, το μέγεθος των 

εγκαταστάσεων και τις πληροφορίες σχετικά με τη θέση του κτιρίου. 

 

 

Σχήμα 5.2-8 Ιστότοπος ΣΥΑ – Βήματα βασικής περιγραφής εγκατάστασης 

Βασική περιγραφή 
εγκατάστασης

Τύπος κτιρίου

Επίπεδο μόνωσης 
και περιγραφή 

υπάρχοντος 
συστήματος

Διαστασιολόγηση 
εγκαταστάσεων

Τοποθεσία
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Σχήμα 5.2-9 Ιστότοπος ΣΥΑ – Σελίδα περιγραφής εγκατάστασης 

Βήμα 1: Τύπος Κτιρίου 

 

Σχήμα 5.2-10 Ιστότοπος ΣΥΑ – καθορισμός τύπου κτιρίου 

Ο χρήστης πρέπει να καθορίσει τον τύπο κτιρίου. Απαιτούμενες πληροφορίες: 

 Τύπος κτιρίου: Επιλογή μεταξύ οικιστικών ή μη οικιστικών κτιρίων. 

 Υποκατηγορία κτιρίου.  
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Οι υποκατηγορίες του κτιρίου ορίζονται στους παρακάτω πίνακες:  

Κτίρια κατοικιών 

 

Μη οικιστικά κτίρια 

Σχήμα 5.2-11 Ιστότοπος ΣΥΑ – Τύποι και υποκατηγορίες κτιρίων 

 RB 1 RB 2 RB 3 RB 4 

Εξωτερική όψη  
 

 

 

 

Λόγος S/V  0.86 0.40 0.35 0.43 

Καθαρή επιφάνεια 
(μ2) 

210 126 1330 681 

% επιφάνεια 
υαλοπινάκων 

14% 12% 25% 14% 

Αριθμός ορόφων 2 4 6 6 

Αριθμός κατοικιών 1 1 20 10 

Αστική δομή ανεξάρτητο εφαπτόμενο ανεξάρτητο ανεξάρτητο 

 NRB 1 NRB 2 NRB 3 NRB 4 NRB5 

Εξωτερική 
όψη 

  
 

 
 

Λόγος S/V  0.5 0.5 0.33 0.37 0.26 

Καθαρός 
όγκος (μ3) 

5700 5700 3951 3366 5713 

% επιφάνεια 
υαλοπινάκων 

85% 50% 49% 45% 35% 

Αριθμός 
ορόφων 

5 5 4 2 2 

Αριθμός 
ατόμων 

100 100 454 201 50 

Χρήση κτιρίου Διοικητικό 
κτίριο 

Διοικητικό 
κτίριο 

Διοικητικό 
κτίριο 

Κέντρο 
ημερήσιας 
φροντίδας 

Κτίριο 
γραφείων 
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Βήμα 2. Επίπεδο μόνωσης και περιγραφή υπάρχοντος συστήματος 

 

Σχήμα 5.2-12 Ιστότοπος ΣΥΑ – Περιγραφή μόνωσης και εγκατεστημένων συστημάτων 

Ως δεύτερο βήμα, ο χρήστης πρέπει να παράσχει ορισμένες βασικές πληροφορίες σχετικά 

με την τρέχουσα ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Απαιτούμενες πληροφορίες: 

 Επίπεδο μόνωσης: Επιλογή ανάμεσα σε τρία επίπεδα μόνωσης (υψηλή / χαμηλή / 
μηδενική). 

 Τύπος θέρμανσης : Περιγράψτε την εγκατεστημένη τεχνολογία θέρμανσης. Επιλέξτε 
ανάμεσα σε θερμαντικά σώματα, σώματα ακτινοβολίας ή fan coils. 

 Ύπαρξη ηλιακών συλλεκτών 

o Τύπος συλλέκτη: επίπεδος συλλέκτης / σωλήνας κενού / κανένας 
o Εάν χρησιμοποιείται για θέρμανση, επιλέξτε επίσης τον προσανατολισμό των 

ηλιακών συλλεκτών (επιλέξτε μεταξύ Δύσης, Νότου, Ανατολής και Βορρά). 

Βήμα 3. Διαστασιολόγηση των εγκαταστάσεων 

Στη συνέχεια, ο χρήστης πρέπει να παράσχει ορισμένες πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος 

των εγκαταστάσεων. Απαιτούμενες πληροφορίες: 

 Αριθμός κατοίκων: αριθμός ατόμων που κατοικούν στη μονοκατοικία/ διαμέρισμα. 

 Διαθέσιμος χώρος για γεωθερμική εγκατάσταση: πλάτος και μήκος της περιοχής όπου 
είναι δυνατή η εγκατάσταση των γεωθερμικών συστημάτων (σε μέτρα). 

 Καθαρή επιφάνεια δαπέδου: Καθαρή επιφάνεια δαπέδου της μονοκατοικίας/ 
διαμερίσματος (σε τετραγωνικά μέτρα). 
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Βήμα 4. Καθορισμός Τοποθεσίας 

 

Σχήμα 5.2-13 Ιστότοπος ΣΥΑ – Καθορισμός τοποθεσίας. Η διαμόρφωση των χαρτών Google, 
θα πάρει τη διαμόρφωση του προγράμματος περιήγησης του χρήστη 

Ο χρήστης πρέπει να καθορίσει τη θέση του κτιρίου που είναι προς ανάλυση. Απαιτούμενες 

πληροφορίες: 

 Πόλη 

 Γεωγραφικό πλάτος 

 Γεωγραφικό μήκος 

Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν γνωρίζει το γεωγραφικό πλάτος και το γεωγραφικό μήκος 

της θέσης, εμφανίζεται ένας χάρτης όπου ο χρήστης μπορεί να σημειώσει ακριβώς την 

τοποθεσία. Στη συνέχεια, το σύστημα λαμβάνει τις τιμές του γεωγραφικού πλάτους και του 

γεωγραφικού μήκους από το χάρτη. 

5.2.3. Σενάριο 2: Ανάκτηση εναλλακτικών επιλογών  

Μόλις εισαχθούν οι πληροφορίες, ο χρήστης πρέπει να πατήσει το κουμπί "Υπολογισμός". 

Στη συνέχεια, το σύστημα υπολογίζει την κατανάλωση ενέργειας των εγκαταστάσεων, καθώς 

και διαφορετικούς συνδυασμούς γεωθερμικών τεχνολογιών. Έτσι, με βάση όλες τις 

προηγούμενες πληροφορίες που έχουν εισαχθεί, το σύστημα υπολογίζει εφικτές λύσεις με 

βάση το ενεργειακό προφίλ. Οι συμβατές εναλλακτικές λύσεις αναλύονται σε όρους: 

 Συνιστώμενης τεχνολογίας διάτρησης / εγκατάστασης 

 Τύπου και αριθμού ΓΕΘ 

 Τύπου ΓΑΘ, που παρέχεται από το εργαλείο επιλογής που επεξηγείται στην 
παράγραφο 4.2 - 4.3. Στο ΣΥΑ το εργαλείο προσφέρει «διαφάνεια» στον χρήστη 

 Επιλογών για την ενσωμάτωση ΑΠΕ 

 Κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας 

 Τεχνικής σκοπιμότητας 

 Εξοικονόμησης ενέργειας: σε όρους σύγκρισης μεταξύ των συστημάτων ΓΕΘ που 
προτείνονται από το έργο, λόγω της υψηλότερης ενεργειακής απόδοσης τους, σε 
σχέση με τα συμβατικά συστήματα θέρμανσης / ψύξης. 
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 Απόδοσης της επένδυσης [Return of Investment (ROI)] 

 Περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

Εκτός αυτού, θα παρουσιαστούν επίσης περιορισμοί της νομοθεσίας που σχετίζονται με τη 

συγκεκριμένη περίπτωση που εξετάζει ο χρήστης. 

 

Σχήμα 5.2-14 Ιστότοπος ΣΥΑ – Βήματα ανάκτησης εφικτών εναλλακτικών επιλογών 

Αυτοί οι σύνθετοι υπολογισμοί απαιτούν κάποιο χρόνο. Ο χρήστης θα ενημερωθεί μέσω 

διαφορετικών μηνυμάτων σχετικά με τα διάφορα βήματα που δίδονται από το εργαλείο 

κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. 

5.2.4. Σενάριο 3: Κατάταξη εναλλακτικών επιλογών 

Μέσω αυτού του τελικού σεναρίου, οι τελικοί χρήστες θα είναι σε θέση να ταξινομήσουν τις 

εφικτές εναλλακτικές λύσεις που προσδιορίστηκαν στο προηγούμενο σενάριο έτσι ώστε να 

επιλέξουν το καλύτερο υπό τους όρους των ακόλουθων κριτηρίων στάθμισης: 

 Κόστος 

 Κίνδυνος 

 Ανάλυση κύκλου ζωής [Life Cycle Analysis (LCA)] 

 Απόδοση της επένδυσης [Return of Investment (ROI)] 

 

Σχήμα 5.2-15 Σενάριο κατάταξης εναλλακτικών επιλογών 

Βήμα 1: Επιλογή κριτηρίων απόφασης 

Οι χρήστες καθορίζουν τις προτιμήσεις τους, πραγματοποιώντας σύγκριση ανά ζεύγη των 

κριτηρίων απόφασης. Τα κριτήρια παρουσιάζονται σε ζεύγη και ο χρήστης πρέπει να επιλέξει 

τη σχετική σημασία κάθε ζεύγους κριτηρίων (κίνδυνος έναντι κόστους, κόστος έναντι LCA 

κ.λπ.). 

Ανάκτηση 
εφικτής 

εναλλακτικής

Υπολογισμοί 
από το 

σύστημα

Λίστα εφικτών 
λύσεων

Αιτιολόγηση 
μη-

εφικτότητας

Κατάταξη 
εναλλακτικών

Επιλογή 
κριτηρίων 
απόφασης

Κατάταξη λύσεων
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Το σύστημα θα χρησιμοποιήσει αυτά τα σταθμισμένα κριτήρια για να κατατάξει τις λύσεις 

και να αποφασίσει ποια ταιριάζει καλύτερα στις προτιμήσεις του χρήστη. 

 

Σχήμα 5.2-16 Ιστότοπος ΣΥΑ – Επιλογή Κριτηρίων Απόφασης 

Βήμα 2: Αποτελέσματα – Κατάταξη των λύσεων 

Ως τελευταίο βήμα της διαδικασίας, η κατάταξη των λύσεων - σύμφωνα με τα κριτήρια που 

επιλέχθηκαν προηγουμένως - παρουσιάζεται στο χρήστη. Η λύση που ταιριάζει καλύτερα 

στα κριτήρια παρουσιάζεται με τη μεγαλύτερη βαρύτητα, ακολουθούμενη από τις 

υπόλοιπες εφικτές λύσεις. 
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Σχήμα 5.2-17 Ιστότοπος ΣΥΑ – Αποτελέσματα κατάταξης λύσεων 

Η χρωματισμένη στήλη αναφέρει την παγκόσμια κατάταξη όλων των πιθανών λύσεων 

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια επιλογής, ενώ στις άλλες στήλες οι πιθανές λύσεις 

κατατάσσονται με βάση τα μοναδιαία κριτήρια επιλογής. 

Παρουσιάζονται επίσης οι πλήρεις τεχνικές λεπτομέρειες για κάθε μία από τις λύσεις καθώς 

και οδηγίες για το πώς να προσαρμοσθεί η επιλογή κριτηρίων απόφασης. 
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6.1. ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΑΚΕΤΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι στόχοι είναι: 

 Η επίδειξη σε έξι τοποθεσίες της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε: ελικοειδής ΓΕΘ, 
ομοαξονικός ΓΕΘ, εξοπλισμός και μέθοδοι διάτρησης, αντλία θερμότητας υψηλής 
θερμοκρασίας 

 Η αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των ελικοειδών και ομοαξονικών ΓΕΘ που 
αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές κλιματολογικές συνθήκες μέσω μετρήσεων πιλοτικών 
συστημάτων σε έξι τοποθεσίες για τουλάχιστον 12 μήνες 

 Η αξιολόγηση της απόδοση της αντλίας θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας: 
ενεργειακή απόδοση, αποδοτικότητα, αξιοπιστία, επίπεδα θερμοκρασίας 

 Η πρόβλεψη της απόδοσης των συστημάτων που αναπτύχθηκαν μακροπρόθεσμα 
μέσω προσομοίωσης από ηλεκτρονικούς υπολογιστές: εικονικές περιπτώσεις (virtual 
cases) 

 H σύγκριση με την τυπική τεχνολογία ΓΕΘ  

Οι πραγματικές τοποθεσίες επίδειξης είναι: 

 Η Πολυτεχνική σχολή του Πανεπιστημίου της Βαλένθια στην Ισπανία 

 Το βιοκλιματικό κτίριο γραφείων του ΚΑΠΕ στο Πικέρμι, Ελλάδα 

 Ένα οικολογικό σπίτι στο Putte, Βέλγιο 

 Ο χώρος δοκιμών της εταιρείας REHAU στο Erlangen, Γερμανία 

 Το επονομαζόμενο «Σπίτι του Belfield» στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο του Δουβλίνου, 
Ιρλανδία 

 Το Τεχνικό Μουσείο «Nikola Tesla» στο Ζάγκρεμπ, Κροατία 

Οι εικονικές τοποθεσίες επίδειξης είναι υπάρχοντα κτίρια με ανάγκες θέρμανσης και ψύξης, 

όπου η μελλοντική εφαρμογή των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται από το έργο 

αξιολογείται με προσομοίωση υπολογιστή, η οποία καλύπτει τόσο το κτίριο (χρήση 

ενέργειας) όσο και το έδαφος (ενεργειακό εφοδιασμό). Αυτά τα κτίρια είναι: 

 Η κοινοτική βιβλιοθήκη Ballyoran (Δουβλίνο, Ιρλανδία) 

 Το κτίριο κατοικιών Glencree (Wicklow, Ιρλανδία) 

 Το ιστορικό συγκρότημα Santa Croce (Φλωρεντία, Ιταλία) 

 Τα ιστορικά κτίρια Ca 'Rezzonico και Ca' Lupelli (Βενετία, Ιταλία) 

 Το κτίριο των κεντρικών γραφείων της Manens-Tifs S.p.A. (Πάντοβα, Ιταλία) 

 Τα κτίρια γραφείων Grupo Ortiz (Vallecas - Μαδρίτη, Ισπανία) 

 Ένα ιστορικό κτίριο (Βουκουρέστι, Ρουμανία) 

 Το Μουσείο Ιστορίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Σαράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη) 

 Το ορθόδοξο μοναστήρι του Bodjani (Bodjani, Σερβία) 

 Το κτίριο γραφείων της Brogeda (Chiasso, Ελβετία) 

Σε κάθε εικονική περίπτωση έχουν συλλεχθεί πληροφορίες σχετικά με τη γεωμετρία και την 

κατανομή των χώρων (σχέδια), τα θερμικά δεδομένα των κτιρίων (περιγραφή ή θερμικές 

ιδιότητες των αδιαφανών υλικών και υαλοπινάκων), την περιγραφή της χρήσης των χώρων 

εργασίας (φωτισμός και προγραμματισμός) και τις ιδιότητες του εδάφους. Για κάθε κτίριο 

δημιουργήθηκε ένα μοντέλο κτιρίου για τη δυναμική του προσομοίωση. 
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6.2. ΔΟΚΙΜΗ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΟΥ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΒΑΛΕΝΘΙΑ, ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Σχήμα 6.2-1 Άποψη του μηχανοστασίου της αντλίας θερμότητας με τον 
ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και τον εξοπλισμό παρακολούθησης 

συμπεριλαμβανομένης και της δεξαμενής θερμικής αποθήκευσης, του κυκλοφορητή ΓΕΘ, 
του συλλέκτη τροφοδοσίας του πεδίου ΓΕΘ και του ηλεκτρικού πίνακα. 

Η επιδεικτική μονάδα αποτελείται από τρεις ΓΕΘ (μονού-U, ομοαξονικό και ελικοειδή) και 

μια αντλία θερμότητας συνδεδεμένη σε μια δεξαμενή αποθήκευσης (500 λίτρων). Η 

απόσταση μεταξύ των εναλλακτών είναι 6 μέτρα. Το σύστημα ελέγχου που εγκαταστάθηκε 

στη μονάδα επιτρέπει την τροφοδοσία των ΓΕΘ με ιδανικά σταθερές θερμές ή ψυχρές μάζες 

νερού με σκοπό την εκτέλεση TRT ή την προσομοίωση του θερμικού προφίλ ενός τυπικού 

κτιρίου. Έχουν εγκατασταθεί συσκευές μέτρησης και καταγραφής δεδομένων για συνεχή 

παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. 

Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από την ομάδα των εταίρων του έργου Cheap-GSHPs, 

που παρουσιάστηκαν/ δοκιμάστηκαν επί τόπου, συνοψίζονται στον Πίνακας 6.2-1, ενώ η 

τοπική γεωλογία του υπεδάφους, όπως προσδιορίστηκε από τις εργασίες διάτρησης, 

παρουσιάζεται στον Πίνακας 6.2-2. Τρέχουσες δοκιμές που διεξήχθησαν επιτόπου 

περιγράφονται στον Πίνακας 6.2-3. Η κατασκευαστική διάταξη του μηχανολογικού 

εξοπλισμού που χρησιμοποιήθηκε παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.2-2. 
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Πίνακας 6.2-1 Καινοτόμος εξοπλισμός διάτρησης, ομοαξονικός και ελικοειδής ΓΕΘ και 
μέθοδοι εγκατάστασης/ διάτρησης 

ΓΕΘ Μέθοδος διάτρησης Διάμετρος 

γεώτρησης 

Βάθος Υλικό πλήρωσης 

Ομοαξονικός Πασσαλόμπηξη   74 χιλιοστά 7.5 

μέτρα 

Κανένα 

Ομοαξονικός Συμβατική 127 χιλιοστά 14.6 

μέτρα 

Τσιμέντο / 

Μπεντονίτης 

Ελικοειδής Κοχλίας (auger) + 

Εύκολη Διάτρηση 

400 χιλιοστά 9.4 

μέτρα 

Πυριτική άμμος 

Μονού-U Παραδοσιακή 127 χιλιοστά 14.6 

μέτρα 

Τσιμέντο / 

Μπετονίτης 

 

Πίνακας 6.2-2 Γεωλογία στη θέση εγκατάστασης της επιδεικτικής μονάδας της Βαλένθια. 

Βάθος (μέτρα) Λιθολογία 

0.0 - 1.0 Επίχωση με οικοδομικά υλικά 

1.0 - 2.0 Καφέ πηλώδης άργιλος 

2.0 - 7.8 Άργιλο-πηλώδεις άργιλοι 

7.8 - 26.0 Χαλίκι και άμμος 

 

6.2.1. Πειραματική αξιολόγηση των νέων ΓΕΘ 

Έχουν πραγματοποιηθεί δοκιμές θερμικής απόκρισης για την αξιολόγηση των πειραματικών 
εναλλακτών θερμότητας και για τον έλεγχο της θερμικής τους συμπεριφοράς και της 
βελτίωσης της απόδοσής τους. Ο σκοπός της ανάλυσης των δεδομένων που λαμβάνονται 
από το TRT είναι να συναχθούν οι κύριες παράμετροι που χαρακτηρίζουν το έδαφος (λ και 
Tg) και τη θερμική αντίσταση της γεώτρησης (Rb). Αυτά τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για 
την διαστασιολόγηση του ΓΕΘ βάσει της απόδοσης της αντλίας θερμότητας και του προφίλ 
φορτίου του χρήστη. 

Στην μελέτη περίπτωσης της Βαλένθια, ο στόχος ήταν να γίνει σύγκριση μεταξύ των 
αναλυτικών μοντέλων (ILSM, FLSM και CSM) και του αριθμητικού (CaRM), προκειμένου να 
εκτιμηθεί εάν οι προσομοιώσεις που χρησιμοποιούν μια αντίστροφη προσέγγιση 
αριθμητικής προσαρμογής μπορούν να παράγουν τα καλύτερα δεδομένα προσαρμογής με 
τις μετρούμενες τιμές θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των θερμικών δοκιμών. Επιπλέον, η 
μελέτη είχε σκοπό να αξιολογήσει τα προκύπτοντα θερμοκρασιακά προφίλ, να παρατηρήσει 
τη συμπεριφορά των ΓΕΘ διαφορετικών γεωμετριών και να συγκρίνει τη θερμική τους 
απόδοση χρησιμοποιώντας σταθερό ειδικό θερμικό φορτίο που εγχύθηκε σε καθεμία από 
τις τρεις γεωτρήσεις. 

Κατά τη διάρκεια της πρώτης φάσης δοκιμής, η αντλία θερμότητας και οι ηλεκτρικές 
αντιστάσεις μέσα στη δεξαμενή απενεργοποιήθηκαν για να εκτιμηθεί η μη διαταραγμένη 
θερμοκρασία εδάφους (Tg). Το ρευστό μεταφοράς θερμότητας κυκλοφόρησε με τη χρήση 
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αντλίας και μετρήθηκαν και καταγράφηκαν οι θερμοκρασίες ρευστού εισόδου και εξόδου 
στην κορυφή της γεωτρήσεως για τουλάχιστον μισή ώρα. Μετά από αυτή την αρχική φάση,  
ενεργοποιήθηκε η αντλία θερμότητας με τη στήριξη της ηλεκτρικής αντίστασης και μια 
συγκεκριμένη ποσότητα θερμού νερού προστέθηκε στο ρευστό που κυκλοφορούσε στο 
κύκλωμα του ΓΕΘ κατά τη διάρκεια του TRT από την βοηθητική δεξαμενή αποθήκευσης με 
τη χρήση τρίοδης βαλβίδας. Αυτό ρυθμίστηκε μέσω της χρήσης του ελεγκτή PID που 
εφαρμόστηκε στο PLC, έτσι ώστε να επιτευχθεί σταθερός ρυθμός έγχυσης θερμότητας. Οι 
ακόλουθες παράμετροι μετρήθηκαν και καταγράφηκαν σε χρονικά διαστήματα 180 
δευτερολέπτων για 5 ημέρες: 

 Η θερμοκρασία εξωτερικού αέρα. 

 Η θερμοκρασία εισόδου και εξόδου της γεώτρησης. 

 Ο ογκομετρικός ρυθμός ροής. 

Είναι σημαντικό να θυμάται κανείς ότι ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση 
του TRT δεν είναι συμβατικός. Μία ηλεκτρική συσκευή θέρμανσης είναι κανονικά η πηγή 
θερμότητας όταν εκτελείται μια τυπική TRT. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήθηκε μια 
αερόψυκτη αντλία θερμότητας για να επιτραπεί η εκτέλεση των πειραμάτων θέρμανσης-
ψύξης. Το σύστημα χαρακτηρίζεται από αυξημένη πολυπλοκότητα του συστήματος και 
μεγαλύτερη δυσκολία στον έλεγχο της έγχυσης θερμότητας. 

Οι θερμοκρασίες μετρήθηκαν με αισθητήρες αντίστασης Pt 1000 Κατηγορίας Α και ο 
ογκομετρικός ρυθμός ροής μετρήθηκε χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρομαγνητικό μετρητή 
ροής. 

Ο συγκεκριμένος ρυθμός έγχυσης θερμότητας ανά μονάδα μήκους γεωτρήσεων ρυθμίστηκε 
στα 80 W/m για κάθε ΓΕΘ. Αυτή η προϋπόθεση κατέστησε δυνατή τη σύγκριση των 
αποδόσεων των ΓΕΘ. Το ρευστό μετάδοσης θερμότητας ήταν καθαρό νερό με ρυθμό ροής 
μάζας ρυθμισμένο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται ένας αριθμός Reynolds (Re) ίσος με 2300 με 
αποτέλεσμα συνθήκες στροβιλώδους ροής. 

Συνεπώς, σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες, οι παράμετροι καθεμιάς από τις δοκιμές που 
εκτελέστηκαν παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.2-3. 

Πίνακας 6.2-3 Το αποτελεσματικό βάθος και οι παράμετροι που υπολογίζονται για κάθε 
γεώτρηση 

Τύπος 
Βάθος 

[m] 

Ρυθμός 
έγχυσης 

θερμότητας 
[W/m] 

Συνολική 
εγχυόμενη 
θερμότητα  

[W] 

Παροχή 
[l/h] 

Reynolds Δt [°C] 

Μονού-U 14.6 80 1168 187 2294 5.4 

Ελικοειδής 9.4 80 752 146 2301 4.4 

Ομοαξονικός 
(συμβατική 
διάτρηση) 

14.2 80 1136 680 2022 1.4 
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6.2.1.1. Αποτελέσματα και συμπεράσματα 

Το Σχήμα 6.2-2 δείχνει την εξέλιξη της μέσης θερμοκρασίας εντός των ΓΕΘ στις τρεις δοκιμές 

σε περίοδο περίπου 5 ημερών. Καθώς οι θερμοκρασιακές διαφορές στον ΓΕΘ μεταξύ του 

ρευστού και του εδάφους αυξάνονται καθ’ όλη τη διάρκεια της δοκιμής με την ίδια ροή 

θερμότητας ανά μονάδα μήκους, παρατηρείται η μικρότερη διαφορά στη μέση θερμοκρασία 

στην περίπτωση του ελικοειδούς εναλλάκτη θερμότητας. Το αποτέλεσμα δείχνει σαφώς ότι 

ο ελικοειδής εναλλάκτης θερμότητας είναι αυτός με τον υψηλότερο συνολικό συντελεστή 

μεταφοράς θερμότητας, ενώ το μονό-U το λιγότερο αποτελεσματικό. 

 

Σχήμα 6.2-2 Εξέλιξη της μέσης θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια των τριών θερμικών 
δοκιμών  

Με βάση τις αναλύσεις που πραγματοποιήθηκαν, συνάγεται ότι: 

 Τα δεδομένα των TRT έδειξαν καλύτερη θερμική απόδοση στον εξεταζόμενο 
ομοαξονικό ΓΕΘ με μοναδιαίο κόστος γεώτρησης που είναι αρκετά παρόμοιο με το 
πρότυπο μονό-U. Αυτό σημαίνει ότι η λύση ομοαξονικού εναλλάκτη θερμότητας, σε 
συνδυασμό με τη διαδικασία διάτρησης που βασίζεται στη πασσαλόμπηξη που 
αναπτύχθηκε στα πλαίσια του CHEAP-GSHPs, μπορεί να υπερκεράσει από τεχνικο-
οικονομικής πλευράς την τυποποιημένη λύση της αγοράς που βασίζεται σε 
ενεματωμένους ΓΕΘ μονού-U.  

 Με βάση το μήκος μονάδας του εγκατεστημένου συλλέκτη, ο ελικοειδής ΓΕΘ έχει την 
καλύτερη θερμική απόδοση. Ωστόσο, στην περίπτωση του χώρου δοκιμών της 
Βαλένθια, τα έξοδα γεώτρησης ήταν εξαιρετικά υψηλά, αντισταθμίζοντας το 
πλεονέκτημα της απόδοσης. Θα πρέπει να αναπτυχθεί μια βελτιωμένη διαδικασία 
διάτρησης για τον τύπο εδάφους που υπάρχει στο χώρο δοκιμών της Βαλένθια για να 
μετατραπεί αυτή η λύση σε μια επιλογή η οποία θα είναι δυνατόν να προωθηθεί στην 
αγορά.  
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Σχήμα 6.2-1 Μηχανολογικό σχέδιο του εξοπλισμού στη δοκιμαστική τοποθεσία της 
Βαλένθια. 



 

Κεφάλαιο 6 
Επιδεικτικές περιπτώσεις και σενάρια 

 

160 

6.3. ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΑΠΕ, ΠΙΚΕΡΜΙ, ΕΛΛΑΔΑ 

Στο ΚΑΠΕ, το σύστημα επίδειξης περιλαμβάνει τέσσερις γήινους εναλλάκτες θερμότητας 

(μονού-U, διπλού-U, ομοαξονικός και ελικοειδής) και ένα ζεύγος γεωτρήσεων παραγωγής-

επανεισαγωγής που τροφοδοτούν μια αντλία θερμότητας νερού/ νερού πολύ υψηλής 

ενεργειακής απόδοσης, στο βιοκλιματικό κτίριο γραφείων του ΚΑΠΕ (Σχήμα 6.3-1). Η αντλία 

θερμότητας με τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό, τον συλλέκτη (κολεκτέρ) και τον 

μετρητικό εξοπλισμό παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.3-2. Οι μετρητικές διατάξεις και ο 

εξοπλισμός καταγραφής δεδομένων για διαδικτυακή παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο 

παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.3-3. 

Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από τους εταίρους του έργου Cheap-GSHPs, οι 

οποίες επιδεικνύονται στην τοποθεσία επίδειξης, περιλαμβάνουν καινοτόμο γεωτρύπανο 

και εξοπλισμό διάτρησης, ομοαξονικό γήινο εναλλάκτη θερμότητας και μέθοδο 

τοποθέτησης/ στήριξης, ελικοειδή γήινο εναλλάκτη θερμότητας και μέθοδο εγκατάστασης 

(Σχήμα 6.3-4). Η τοπική γεωλογία του υπεδάφους παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3-5 και το 

κατασκευαστικό σχέδιο του συστήματος στο Σχήμα 6.3-6. 

 

Σχήμα 6.3-1 Βιοκλιματικό κτίριο γραφείων ΚΑΠΕ 

      

Σχήμα 6.3-2 Άποψη του μηχανοστασίου: (αριστερά) συλλέκτης, (δεξιά): ηλεκτρικός πίνακας, 
αντλία θερμότητας, αντλία τροφοδοσίας, ΓΕΘ ανοικτού βρόχου, δεξαμενή ρύθμισης, αντλία 

κτιρίου 



Εκπαιδευτικό Εγχειρίδιο Cheap-GSHPs 
 

 

161 Έκδοση 2019 

 

Σχήμα 6.3-3 Καταγραφικό δεδομένων και Η/Υ  

 

Σχήμα 6.3-4 Εξοπλισμός διάτρησης HYDRA κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κοχλία 

 

Σχήμα 6.3-5 Στρωματογραφία της θέσης εγκατάστασης στην επιδεικτική μονάδα του ΚΑΠΕ 



 

Κεφάλαιο 6 
Επιδεικτικές περιπτώσεις και σενάρια 

 

162 

 

Σχήμα 6.3-6 Κατασκευαστικό σχέδιο του επιδεικτικού εξοπλισμού του ΚΑΠΕ 
συμπεριλαμβανομένων των σημείων μετρήσεων και των παραμέτρων 
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Γήινοι εναλλάκτες θερμότητας μονού και διπλού-U 

 

Σχήμα 6.3-7 Άποψη της κεφαλής του ΓΕΘ 
μονού-U μέσα στο φρεάτιο.  

 

Σχήμα 6.3-8 Λεπτομέρεια της κεφαλής του 
ΓΕΘ διπλού-U.  

Οι γεωτρήσεις για τους ΓΕΘ μονού και διπλού-U (Σχήμα 6.3-7 και Σχήμα 6.3-8) διανοιχτήκαν 

από ένα περιστροφικό γεωτρύπανο χρησιμοποιώντας ένα κρουστικό στέλεχος και ένα 

μείγμα αέρα, νερού και σαπουνιού για απομάκρυνση των ρευστών υπολειμμάτων εδάφους 

κατά τη διάνοιξη. Η τελική διάμετρος και των δύο γεωτρήσεων είναι 165 χιλιοστά και το 

τελικό βάθος για κάθε ΓΕΘ είναι 120 μέτρα. Μετά την ολοκλήρωση της διάνοιξης, οι 

γεωτρήσεις καθαρίστηκαν με μίγμα αέρα, νερού και πολυμερούς υλικού. 

Οι σωλήνες που χρησιμοποιήθηκαν είναι PE-RC 40x3,7 για τον ΓΕΘ μονού-U και PE-RC διπλό 

32x2,9 για τον ΓΕΘ διπλού-U του κατασκευαστικού οίκου REHAU. Οι αποστάτες (spacers) των 

σωλήνων PE έχουν τοποθετηθεί για να ρυθμίσουν τη σωστή απόσταση των εσωτερικών 

σωλήνων στα 45 χιλιοστά, διατηρώντας σταθερή την απόσταση μεταξύ τους στις γεωτρήσεις. 

Αποστάτες τοποθετήθηκαν κάθε 5 μέτρα. Μέσω του εσωτερικού δακτυλίου των αποστατών, 

ένας σωλήνας έγχυσης ενέματος PE-RC 40x3,7 ανοιχτός και στα δύο άκρα εισήχθη στη 

γεώτρηση. Αυτός χρησιμοποιήθηκε για να γεμίσει τη γεώτρηση με υλικού πλήρωσης από 

κάτω προς τα πάνω μέχρι και την επιφάνεια. Οι σωλήνες σε σχήμα U πληρώθηκαν με νερό 

και δοκιμάστηκαν σε πίεση 16 bar πριν από την τοποθέτησή τους στις γεωτρήσεις. Μετά τη 

δοκιμή πίεσης, τοποθετήθηκε ένα βαρίδι 25 κιλών στο κάτω άκρο των ΓΕΘ τύπου U για να 

διευκολυνθεί η τοποθέτησή τους στη γεώτρηση. 

Μετά την τοποθέτηση των σωλήνων σε σχήμα U, οι γεωτρήσεις πληρώθηκαν 

χρησιμοποιώντας ένα προκατασκευασμένο θερμικά ενισχυμένο ένεμα τσιμέντου, το 

επονομαζόμενο REHAU RAUGEO RED με θερμική αγωγιμότητα 2 W/mK. Αρχικά, το υλικό 

πλήρωσης τοποθετήθηκε σε δεξαμενή ανάμειξης όπου προστέθηκε νερό σύμφωνα με την 

προδιαγραφή του κατασκευαστικού οίκου REHAU. Στη συνέχεια, μετά από την ανάμειξη για 

συγκεκριμένο χρόνο, το ένεμα εισήχθηκε στις γεωτρήσεις με τη χρήση αντλίας από κάτω 

προς τα πάνω μέσω του σωλήνα έγχυσης ενέματος. 

Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης και οι δύο γήινοι εναλλάκτες θερμότητας 

συνδέθηκαν με τον συλλέκτη που βρίσκεται στο μηχανοστάσιο της αντλίας θερμότητας 

χρησιμοποιώντας οριζόντιους σωλήνες μεταφοράς PE-RC 40x3,7 πάχους 40 χιλιοστών. Όλες 
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οι συνδέσεις έγιναν με ηλεκτροσυγκόλληση. Οι 4 σωλήνες διπλού-U συνδέθηκαν  σε ένα 

ζεύγος σωλήνων 40 χιλιοστών μέσω ενός εξαρτήματος σχήματος Y διαμέτρου 32-32-40. Όλες 

οι σωληνώσεις μεταφοράς τοποθετήθηκαν σε χαντάκι βάθους 80 εκατοστών. Όλες είναι 

μονωμένες με μόνωση πάχους 13 χιλιοστών που προστατεύεται από επίστρωση αλουμινίου 

σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα EN 12977-1: 2012 και EN12977-2: 2012. 

Όλοι οι βρόχοι πληρώθηκαν με νερό, το οποίο χρησιμεύει ως ρευστό μεταφοράς 

θερμότητας. 

Γήινος Εναλλάκτης θερμότητας ανοιχτού βρόχου 

 

Σχήμα 6.3-9 Άποψη της κορυφής της 
παραγωγικής γεώτρησης 

 

Σχήμα 6.3-10 Αυτόματο κυκλωνικό φίλτρο 

Οι δύο υπάρχουσες γεωτρήσεις που βρίσκονται στον προαύλιο χώρο του βιοκλιματικού 

κτιρίου γραφείων συνδέθηκαν με το σύστημα κλειστού βρόχου της γεωθερμική αντλίας 

θερμότητας προκειμένου να καλύψουν τα φορτία αιχμής και να διατηρήσουν υψηλή 

ενεργειακή απόδοση στην αντλία θερμότητας. Η παραγωγική γεώτρηση (Σχήμα 6.3-9) έχει 

βάθος 60 μέτρα και διάμετρο 200 χιλιοστά. Η στάθμη ηρεμίας νερού είναι στα 7 μέτρα. Στην 

άλλη πλευρά του κτιρίου, σε απόσταση 28 μέτρων, βρίσκεται το φρεάτιο επανεισαγωγής. 

Αυτό έχει βάθος 52 μέτρα και διάμετρο 200 χιλιοστά και στάθμη ηρεμίας νερού στα 10 

μέτρα. 

Στην παραγωγική γεώτρηση, σε βάθος 50 μέτρων, τοποθετήθηκε μια ανοξείδωτη υποβρύχια 

αντλία της Wilo (μοντέλο TWI-4.01-14-DM-CI) με προστατευτικό κέλυφος ψύξης πάχους 

101,6 χιλιοστών και ονομαστική παροχή 1,20m³/h. Η αντλία αναρτήθηκε με τη χρήση 

ανοξείδωτου καλωδίου πάχους 5 χιλιοστών που αγκυρώθηκε στην κεφαλή του φρεατίου και 
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συνδέθηκε με την επιφάνεια μέσω ενός γωνιακού εξαρτήματος (90◦) HDPE διαμέτρου 50 

χιλιοστών. Επιπλέον, τοποθετήθηκαν ένα ηλεκτρόδιο εκκίνησης σε βάθος 50 μέτρων και ένα 

ηλεκτρόδιο ξηρής λειτουργίας σε βάθος 45 μέτρων για την προστασία της υποβρύχιας 

αντλίας από ξηρή λειτουργία. Για να παρακολουθείται η στάθμη του νερού στη γεώτρηση, 

τοποθετήθηκε πιεζομετρικός σωλήνας πολυαιθυλενίου υψηλής πυκνότητας πάχους 40 

χιλιοστών με ανοικτές άκρες σε ένα βάθος 44 μέτρων. 

Ένα αυτοκαθαριζόμενο υδροκυκλωνικό φίλτρο (Σχήμα 6.3-10) απομακρύνει τα 

παρασυρόμενα στερεά σωματίδια από τα παραγόμενα υπόγεια ύδατα. Το φίλτρο είναι 

κατασκευής της DROP, μοντέλο Κ, μέγεθος 2'' και 320 micron. Το φίλτρο καθαρίζεται 

αυτόματα χρησιμοποιώντας ένα διακόπτη πίεσης και μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα. Ο 

διακόπτης πίεσης (πρεσοστάτης) τοποθετήθηκε στον σωλήνα εκκένωσης της υποβρύχιας 

αντλίας, στην είσοδο του φίλτρου, και στην σωληνοειδή βαλβίδα στον σωλήνα καθαρισμού, 

η οποία βρίσκεται στην έξοδο του φίλτρου. Ο διακόπτης πίεσης ενεργοποιεί την 

ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα όταν ανιχνεύσει υψηλή πίεση λόγω συσσώρευσης σωματιδίων 

στο φίλτρο, προκειμένου να εφαρμόσει τον αυτοκαθαρισμό του φίλτρου. 

Ο ανοικτός βρόχος προσφέρει επίσης αντιψυκτική προστασία στο σύστημα της γεωθερμικής 

αντλίας θερμότητας με τη βοήθεια αισθητήρα θερμοκρασίας τοποθετημένου στο εξωτερικό 

του κτιρίου. Όταν ο αισθητήρας καταγράφει θερμοκρασία 0 oC  αυτό ενεργοποιεί την 

υποβρύχια αντλία. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε παραπάνω, ο ανοικτός βρόχος λειτουργεί βοηθητικά του συστήματος 

της ΓΑΘ καλύπτοντας τα ακραία φορτία αιχμής παρέχοντας 4 kWθ πρόσθετης θερμικής/ 

ψυκτικής ισχύος. Κατά τη λειτουργία θέρμανσης, η υποβρύχια αντλία αρχίζει να λειτουργεί 

όταν η θερμοκρασία νερού που τροφοδοτείται από τον γήινο εναλλάκτη θερμότητας στην 

αντλία θερμότητας πέσει κάτω από τους 9 oC, ενώ στην λειτουργία ψύξης ξεκινάει όταν η 

θερμοκρασία νερού που τροφοδοτείται από τον γήινο εναλλάκτη θερμότητας υπερβεί τους 

31 oC. 

Ο ανοικτός βρόχος παρέχει τη θερμική ή την ψυκτική του ενέργεια στον βρόχο του γήινου 

εναλλάκτη θερμότητας μέσω ενός στεγανοποιημένου εναλλάκτη θερμότητας πλάκας 

τιτανίου. Αυτός ο εναλλάκτης θερμότητας διαχωρίζει τα υπόγεια ύδατα του ανοικτού βρόχου 

από το νερό του κλειστού βρόχου που κυκλοφορεί στον εξατμιστή/ συμπυκνωτή της αντλίας 

θερμότητας. Οποιεσδήποτε συσσωρευμένες εναποθέσεις εμφανιστούν, θα καταλήξουν στον 

στεγανοποιημένο εναλλάκτη θερμότητας, ο οποίος μπορεί να αποσυναρμολογηθεί και να 

καθαριστεί μηχανικά εάν κριθεί απαραίτητο. 
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Ομοαξονικός Γήινος Εναλλάκτης Θερμότητας 

 

Σχήμα 6.3-11 Κεφαλή του ομοαξονικού γήινου 
εναλλάκτη θερμότητας 

 

Σχήμα 6.3-12 Τοποθέτηση του 
εσωτερικού σωλήνα του 

ομοαξονικού γήινου εναλλάκτη 
θερμότητας 

Ο ομοαξονικός γήινος εναλλάκτης θερμότητας (Σχήμα 6.3-11) περιλαμβάνει δύο 

ομόκεντρους κάθετους σωλήνες. Ο εξωτερικός σωλήνας είναι κατασκευασμένος από 

ανοξείδωτο χάλυβα 304L και έχει διάμετρο 76 χιλιοστά. Ο εσωτερικός σωλήνας (Σχήμα 

6.3-12) είναι κατασκευασμένος από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο (PEX) διαμέτρου 32 

χιλιοστών με εξωτερική στρώση αφρώδους μόνωσης πάχους 4 χιλιοστών. Το συνολικό βάθος 

(και ταυτόχρονα μήκος) του ομοαξονικού γήινου εναλλάκτη θερμότητας είναι 50 μέτρα. 

Κατά τη διάρκεια της κατασκευής δοκιμάστηκαν διάφορες μέθοδοι διάτρησης. Αυτές 

συμπεριελάμβαναν τη διάτρηση με αέρα με κρούση στο κοπτικό άκρο (DTH), τη διάτρηση 

αέρα-νερού-αφρού με DTH, καθώς και τη διάτρηση με χρήση γεωτρητικού πολφού με την 

προσθήκη πολυμερών και με τη χρήση τρίκωνου κοπτικού άκρου. Τα βασικά συμπεράσματα 

ήταν ότι η διάτρηση με αέρα είναι κατάλληλη μόνο για ξηρό έδαφος, η διάτρηση με DTH για 

συνεκτικούς σχηματισμούς, ένα μείγμα αέρα, νερού και σαπουνιού είναι απαραίτητο για τη 

διάτρηση κάτω από την στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα με DTH, ενώ η διάτρηση με χρήση 

γεωτρητικού πολφού με την προσθήκη πολυμερών απαιτεί πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. 

Μετά το τέλος των εργασιών διάτρησης, οι εξωτερικοί ομοαξονικοί σωλήνες του γήινου 

εναλλάκτη θερμότητας εισήχθησαν στη γεώτρηση. Ο σωλήνας ήταν σε τμήματα μήκους 6 

μέτρων, τα οποία συνδέονταν μεταξύ τους με μούφες και σπειρώματα. Πριν βιδωθούν τα 

δύο τμήματα μαζί, τα σπειρώματα επικαλύφθηκαν με κόλλα LOCTITE Νο. 511 με σκοπό την 

μόνωσή τους. Μετά την εισαγωγή του εξωτερικού σωλήνα, ο εσωτερικός σωλήνας 

καταβυθίστηκε. Αυτός έχει ένα μεταλλικό εξάρτημα στο κατώτερο άκρο του για ευκολότερη 

τοποθέτηση μέσα στον εξωτερικό σωλήνα από ανοξείδωτο χάλυβα. Στη συνέχεια 

συναρμολογήθηκε η ομοαξονική κεφαλή του γήινου εναλλάκτη θερμότητας η οποία 

επιτρέπει τη σύνδεσή της με τους οριζόντιους επιφανειακούς σωλήνες. 
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Στη συνέχεια, ο γήινος εναλλάκτης θερμότητας πληρώθηκε επί τόπου με θερμικά ενισχυμένο 

ενέσιμο μίγμα που περιλαμβάνει μείγμα μπεντονίτη, μαρμαρόσκονης και νερού μέχρι 12 

μέτρα βάθος. Κάτω από τα 12 μέτρα, ο γήινος εναλλάκτης θερμότητας δεν ενεματώθηκε, 

καθώς βυθίστηκε στα υπόγεια ύδατα, γεγονός που θα εξυπηρετήσει έναν μηχανισμό 

μεταφοράς θερμότητας, επιτρέποντας βελτιωμένους ρυθμούς μεταφοράς θερμότητας λόγω 

μετάδοσης. 

Ελικοειδής Γήινος Εναλλάκτης Θερμότητας               

 

Σχήμα 6.3-13 Άποψη του ελικοειδούς γήινου 
εναλλάκτη θερμότητας και της γεώτρησης 

 

Σχήμα 6.3-14 Ελικοειδής κοχλίας  
(Auger) από τη HYDRA 

Ο ελικοειδής γήινος εναλλάκτης θερμότητας (Σχήμα 6.3-13) κατασκευάσθηκε με μια μέθοδο 

διάτρησης με ελικοειδή κοχλία (auger) (Σχήμα 6.3-14) λόγω της συνεκτικότητας των 

γεωλογικών σχηματισμών. Το συνολικό βάθος του είναι 15 μέτρα και η διάμετρος της 

γεώτρησης είναι 400 χιλιοστά. Μετά το άνοιγμα της γεώτρησης, εισήχθη ο ελικοειδής 

σωλήνας 25 χιλιοστών της REHAU. Ο τύπος του σωλήνα ήταν Universal Rautitan stabil 

PEXa/Al/PE 25x3,7 με ένα βαρίδι προσαρτημένο στο κατώτερο τμήμα του. Αυτός ο σωλήνας 

αποτελείται από PEX καλυμμένο με στρώμα αλουμινίου και ένα εξωτερικό στρώμα 

πολυαιθυλενίου. 

Μετά την τοποθέτησή του, η γεώτρηση πληρώθηκε με κατάλληλο υλικό πλήρωσης από τον 

πυθμένα προς την επιφάνεια. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικοί τύποι ενέματος. Το 

κατώτερο μισό της γεώτρησης πληρώθηκε με θερμοενισχυμένο ένεμα τύπου REHAU 

RAUGEO RED. Στο ανώτερο μισό εγχύθηκε ένα μίγμα ενέματος που περιλαμβάνει 

μπεντονίτη, μαρμαρόσκονη και νερό αναμεμιγμένο επί τόπου. Η υψηλότερη θερμική 
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αγωγιμότητα της μαρμαρόσκονης, σε σύγκριση με αυτή του μπεντονίτη, καθιστά αυτό το 

ένεμα θερμικά ενισχυμένο. 

 

Δοκιμές Θερμικής Απόκρισης 

 
Σχήμα 6.3-15 Σχηματική απεικόνιση του 

εξοπλισμού TRT 

Η Δοκιμή Γεωθερμικής Απόκρισης [Geothermal 
Response Test (GeRT) ή Thermal  Response Test 
(TRT)] είναι σημαντική κυρίως ως κινητός 
εξοπλισμός για τη σωστή διαστασιολόγηση και 
εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων γήινων 
εναλλακτών θερμότητας. Το κύριο πλεονέκτημα 
του TRT είναι η επί τόπου μέτρηση στον γήινο 
εναλλάκτη θερμότητας, σε σύγκριση με τον 
συμβατικό προσδιορισμό των θερμικών 
παραμέτρων του εδάφους από τα δείγματα στο 
εργαστήριο. Οι αδιατάρακτες συνθήκες του  
υπεδάφους, καθώς και άλλοι παράγοντες που 
ποικίλλουν σε όλο το μήκος της γεώτρησης (π.χ. η 
επίδραση των υλικών πλήρωσης της γεώτρησης ή 
των υπόγειων υδάτων) συμπεριλαμβάνονται ήδη 
εγγενώς στη μέτρηση με TRT. Η βασική ιδέα πίσω 
από τη θεωρία και την αξιολόγηση του TRT είναι 
η θεωρία γραμμικής πηγής του Kelvin. Ως μια 
προσέγγιση, ο παρακάτω τύπος περιγράφει αυτή 
τη θεωρία και χρησιμοποιείται συχνά ως βάση για 
τον υπολογισμό των παραμέτρων εδάφους από 
τις μετρήσεις TRT: 

𝛥𝛵(𝑟𝑏, 𝑡) =
𝑞

4𝜋𝜆𝛨
∫

𝑒−𝛽2

𝛽

∞

𝑝

𝑑𝛽                 𝑝 =
𝑟𝑏

2√𝑎𝑡
 

α= θερμική διάχυση [m²/s]  q = ρυθμός έγχυσης θερμότητας [W]  
β= σταθερά ολοκλήρωσης ΔT = διαφορά θερμοκρασίας [K] 
H = βάθος γεώτρησης [m]  rb = ακτίνα γεώτρησης [m]  
t = χρόνος από την έναρξη της δοκιμής 
[s]  
λ = θερμική αγωγιμότητα [W/mK] 

cV = θερμοχωρητικότητα όγκου 
[J/K*m³] 

  
Για τον πραγματικό υπολογισμό κατά την  αξιολόγηση των δεδομένων της δοκιμής TRT, όπως 

έγινε στο πρόγραμμα GeRT-CAL που χρησιμοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ, 

χρησιμοποιούνται αλγόριθμοι που προέρχονται από τον παραπάνω τύπο. Αυτή η μέθοδος 

βασίζεται καθαρά στη θερμική αγωγιμότητα του υπεδάφους, παρόλο που άλλες διεργασίες 

μεταφοράς θερμότητας μπορούν να λάβουν χώρα στο υπέδαφος (π.χ. μεταφορά 

θερμότητας από υπόγεια ύδατα). Ως εκ τούτου, ως αποτέλεσμα της δοκιμής υπολογίζεται η 

«μέση φαινόμενη θερμική αγωγιμότητα» (λeff) σε όλο το μήκος της γεώτρησης. Αυτή η τιμή 
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θερμικής αγωγιμότητας ενσωματώνει τα αποτελέσματα από τη μεταφορά μεταφοράς 

θερμότητας ή / και από άλλα τοπικά ειδικά χαρακτηριστικά. 

Αρχές Δοκιμής Θερμικής Απόκρισης 

Ένα κλειστό κύκλωμα θέρμανσης, το οποίο λειτουργεί με μια επακριβώς καθορισμένη 

θερμική ισχύ, θερμαίνει το έδαφος μέσω ενός γήινου εναλλάκτη θερμότητας, όπως φαίνεται 

στο  Σχήμα 6.3-15. Η αύξηση των θερμοκρασιών συλλέγεται ψηφιακά και καταγράφεται 

συνεχώς. Από τα δεδομένα αυτά υπολογίζονται οι γεωθερμικές παράμετροι του υπεδάφους 

όπως η θερμική αγωγιμότητα, καθώς και η ειδική τιμή θερμικής αντίστασης του γήινου 

εναλλάκτη θερμότητας (rb). 

Τύποι υπολογισμού 

Το λογισμικό που εφαρμόσθηκε δουλεύει ως ακολούθως: 

Βήμα 1) Υπολογισμός του κριτηρίου «χαμηλότερου χρόνου» με υπολογισμό της θερμικής 

αγωγιμότητας λest. 

Υπολογισμός της θερμικής διάχυσης α 
(m2/s) 

𝑎 =
𝜆𝑒𝑠𝑡

𝜌𝑐𝜌
 

 
Κριτήριο χαμηλότερου χρόνου tb1 (s) 

𝑡𝑏1 =
5𝑟0

2

𝑎
 

 
λest=Εκτιμώμενη θερμική αγωγιμότητα 
[W/(mK)] 
α=Θερμική διάχυση 
ρCρ=Ογκομετρική θερμική ικανότητα 
(MJ/m3/K] 
r0=Ακτίνα γεώτρησης (m) 
tb1=Κριτήριο χαμηλότερου χρόνου (s) 

 

Βήμα 2) Κατασκευή γραμμής παλινδρόμησης σε λογαριθμική κλίμακα για κάθε αισθητήρα 

θερμοκρασίας, προκειμένου να υπολογιστεί η κλίση (k) κάθε καμπύλης θερμοκρασίας. 

𝑘 =
∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)(𝑇𝑓𝑖

− �̅�𝑓)

∑(𝑡𝑖 − 𝑡̅)2
 

Tf=Θερμοκρασία ρευστού (oC) 
T=Χρόνος (sec) σε λογαριθμική κλίμακα 
k=Κλίση καμπύλης 

 

Βήμα 3) Υπολογισμός θερμικής αγωγιμότητας 

 

𝜆 =
𝑄

4𝜋𝛨𝑘
 

Q=Παραγόμενη θερμότητα (W) 
H=Βάθος γήινου εναλλάκτη θερμότητας (m) 
k=Κλίση καμπύλης 
λ=Θερμική αγωγιμότητα [W/(mK)] 

 

Βήμα 4) Ελέγχος κριτηρίου χαμηλότερου χρόνου. Επανυπολογισμός της θερμικής διάχυσης 

και των κριτηρίων χαμηλότερου χρόνου χρησιμοποιώντας την υπολογισμένη θερμική 

αγωγιμότητα. 

Εάν Itb1 calc λ  > tb1 est λ τότε επαναλάβατε τα Βήματα 2 έως 4 με τη νέα χαμηλότερη τιμή χρόνου. 
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Βήμα 5) Υπολογισμός της θερμικής αντίστασης κάθε χρονικού βήματος και αισθητήρα. 

𝑅𝑏 =
𝐻

𝑄
(𝑇𝑓 − 𝑇0) −

1

4𝜋𝜆
(ln(𝑡) + ln (

4𝑎

𝑟0
2 ) − 0,5772) 

Όπου 

Q=Παραγώμενη θερμότητα (W) 

H=Βάθος γήινου εναλλάκτη θερμότητας (m) 

T0=Αδιατάρακτη θερμοκρασία εδάφους (oC) 

λ=Θερμική αγωγιμότητα [W/(mK)] 

α=Θερμική διάχυση (m2/s) 

r0=Ακτίνα γεώτρησης (m) 

t=Χρόνος (sec) 

Tf=Θερμοκρασία ρευστού στο χρόνο t (oC) 

 

Αποτελέσματα Δοκιμής Θερμικής Απόκρισης 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θερμικής απόκρισης από την άποψη της εκτιμώμενης 

αποληπτόμενης θερμικής αγωγιμότητας εδάφους και της θερμικής αντίστασης του κάθε 

γήινου εναλλάκτη θερμότητας που έχει εγκατασταθεί στην επιδεικτική μονάδα του ΚΑΠΕ 

παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.3-1. 

Πίνακας 6.3-1 Αποτελέσματα δοκιμής θερμικής απόκρισης στις εγκαταστάσεις του ΚΑΠΕ 

Γήινος 
Εναλλάκτης 

Βάθος 
[μέτρα] 

Κύρια γεωλογία 
Επίπεδο 

νερού 
[μέτρα] 

Θερμική 
αγωγιμότητα,                          

[W/mK] 

Θερμική 
αντίσταση 

[mK/W] 

Ελικοειδής 15 άργιλος 15 4.129 0.115 

Ομοαξονικός 50 άργιλος 8 2.643 0.050 

Μονού-U 119 άργιλος, ψαμμίτης 8 3.196 0.130 

Διπλού-U 121 άργιλος, ψαμμίτης 8 2.965 0.073 

 

Η πολύ υψηλή θερμική αγωγιμότητα που υπολογίζεται στον ελικοειδή γήινο εναλλάκτη 

θερμότητας, η οποία είναι υψηλότερη από εκείνη που αντιστοιχεί σε ξηρό-υγρό άργιλο 

(0,15-1,18 W/mK), υποδηλώνει ότι επικρατούν επιπλέον μηχανισμοί μεταφοράς θερμότητας 

στη θερμική αγωγιμότητα του εδάφους σε μικρό βάθος κατά τη διάρκεια της θερμικής 

έγχυσης. Τέτοιοι μηχανισμοί μπορεί να περιλαμβάνουν την εξάτμιση του τριχοειδούς ύδατος 

ή τη μεταφορά σε ένα γειτονικό ρήγμα.  

Η θερμική αγωγιμότητα του εδάφους που μετράται κατά μήκος του ομοαξονικού γήινου 

εναλλάκτη θερμότητας σε απόσταση 50 μέτρα εις βάθος, είναι επίσης υψηλότερη από τη 

συνηθισμένη τιμή της κεκορεσμένης αργίλου (0,6-2,5 W/mK), γεγονός που υποδηλώνει ότι 

η διάδοση θερμότητας μέσω υπογείων υδάτων είναι σημαντική. 

Οι υψηλές τιμές θερμικής αγωγιμότητας που υπολογίστηκαν για τους γήινους εναλλάκτες 

θερμότητας μονού και διπλού-U, που αντιστοιχούν σε βάθος 120 μέτρων, είναι επίσης 
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σημαντικά υψηλότερες από την τυπική τιμή των ψαμμιτών (1,7 W/mK), γεγονός που δείχνει 

ότι η μεταφορά θερμότητας από τα υπόγεια ύδατα είναι ο κυρίαρχος μηχανισμός μεταφοράς 

σε βαθύτερα επίπεδα. Στην πραγματικότητα, σε απόσταση 10 μέτρων από αυτούς τους 

γήινους εναλλάκτες θερμότητας, ένα πηγάδι νερού έχει ανοιχθεί σε βάθος 100 μέτρων, με 

το οποίο μπορεί να παράγει μέχρι και 6 m³/h νερού. 

Η θερμική αντίσταση αποτελεί χαρακτηριστική τιμή για κάθε γήινο εναλλάκτη θερμότητας 

και σχετίζεται άμεσα με την παραγόμενη ενέργεια. Οι υπολογισμένες τιμές για τους γήινους 

εναλλάκτες θερμότητας μονού και διπλού-U είναι στο κατώτερο άκρο του αναμενόμενου 

εύρους, πράγμα που υποδηλώνει εξαιρετική δουλειά κατασκευής και ενεμάτωσης. Η χρήση 

του θερμικά ενισχυμένου ενέματος REHAU RAUGEO RED έχει επίσης συμβάλει σε αυτά τα 

εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτό το ένεμα, εκτός από τη βελτιωμένη θερμική αγωγιμότητά 

του, προσφέρει επίσης εξαιρετική επαφή με το έδαφος και αποβάλλει το νερό ή την υγρασία 

από τη μάζα του όταν κατασταλάξει. 

Ο ελικοειδής γήινος εναλλάκτης θερμότητας παρουσιάζει επίσης καλή θερμική αντίσταση 

παρά τη μεγάλη διάμετρο του, η οποία είναι μεταξύ εκείνης που υπολογίζεται για τους 

γήινους εναλλάκτες θερμότητας μονού και διπλού-U. Ο ομοαξονικός γήινος εναλλάκτης 

θερμότητας, δείχνει τη  χαμηλότερη θερμική αντίσταση, πολύ χαμηλότερη από εκείνης του 

γήινου εναλλάκτη θερμότητας διπλού-U και αποδίδεται στην υψηλή αγωγιμότητα του 

εξωτερικού του σωλήνα (ανοξείδωτος χάλυβας), της μικρής διαμέτρου του, του θερμικά 

ενισχυμένου ενέματος  στο ανώτερο τμήμα του και του νερού ως υλικό πλήρωσης στο κύριο 

τμήμα του, πράγμα που επιτρέπει ρεύματα μεταφοράς θερμότητας στη γεώτρηση. 

Απόδοση γήινων εναλλακτών θερμότητας σε πραγματικές συνθήκες 

λειτουργίας 

Η παραγόμενη θερμική ενέργεια των εγκατεστημένων γήινων εναλλακτών θερμότητας στην 

επιδεικτική μονάδα του ΚΑΠΕ κατά τη θέρμανση του βιοκλιματικού κτιρίου, όπως 

υπολογίζεται από το εγκατεστημένο σύστημα καταγραφής και διαχείρισης δεδομένων, 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.3-16. Το γράφημα καλύπτει την εκκίνηση του συστήματος νωρίς 

το πρωί και 4 κύκλους λειτουργίας της αντλίας θερμότητας συνολικά. Οι μετρήσεις 

αντιστοιχούν στη μεταβατική ροή θερμότητας στο έδαφος, καθώς κάθε κύκλος διαρκεί 

περίπου 10 λεπτά, με εξαίρεση τον πρώτο κύκλο, ο οποίος διαρκεί περίπου 15 λεπτά. Στο 

γράφημα παρατηρούμε ότι ο ομοαξονικός γήινος εναλλάκτης θερμότητας αποδίδει μια 

αρκετά σταθερή απόδοση 80-100 W/m, ο ελικοειδής παρουσιάζει επίσης υψηλή απόδοση 

ενέργειας κατά τα πρώτα 8 λεπτά του κύκλου με διακύμανση μεταξύ 60-120 W/m, ενώ και 

οι δύο γήινοι εναλλάκτες θερμότητας μονού και διπλού-U παρέχουν μια αρκετά σταθερή 

απόδοση των περίπου 50 W/m έκαστος. 
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Σχήμα 6.3-16 Απόδοση θερμότητας ανά μέτρο βάθους των γήινων εναλλακτών θερμότητας 
(W/m) ως συνάρτηση του χρόνου το πρωί της 2ας  Ιανουαρίου 2018. 

Σε μεταβατική λειτουργία (transient mode) όπου η θερμική αποθήκευση του ΓΕΘ υπερισχύει 

της μεταφοράς θερμότητας στο έδαφος, οι ελικοειδείς και ομοαξονικοί ΓΕΘ υπερβαίνουν σε 

απόδοση αυτούς του μονού και  διπλού-U. 

 

6.4. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ PUTTE, ΒΕΛΓΙΟ 

Το κτίριο είναι ένα οικολογικό σπίτι δύο ορόφων Σχεδόν Μηδενικής Ενέργειας [nearly Zero 

Energy Building (nZEB)] συνολικής επιφάνειας 170 m2, με τo δομικό του πλαίσιο να είναι 

ξύλινο. Τα τοιχώματα είναι κατασκευασμένα από συμπιεσμένες μπάλες άχυρου, με πάχος 

35 χιλιοστά. Η εξωτερική τελική επιφάνεια είναι κατασκευασμένη από κιμωλία για να 

προστατεύονται τα φύλλα άχυρου από τη βροχή και η εσωτερική επιφάνεια είναι φτιαγμένη 

από πηλό. Τα παράθυρα είναι με τριπλούς υαλοπίνακες, όπου ενδιάμεσα παρεμβάλλεται το 

αργό (Ar). Μια γεωθερμική αντλία θερμότητας 12 kW παρέχει θέρμανση και ψύξη μέσω 

ενδοδαπέδιου συστήματος και συστήματος οροφής (Σχήμα 6.4-1). 

Με αυτό το καθεστώς nZEB, η συνολική ετήσια ενεργειακή ζήτηση του κτιρίου είναι περίπου 

ίση με την ποσότητα ανανεώσιμης ενέργειας που παράγεται επί τόπου. Οι ανανεώσιμες 

πηγές ενέργειας εκτός από τους γήινους εναλλάκτες θερμότητας περιλαμβάνουν ηλιακούς 

συλλέκτες (6 πάνελ των 2,2 m2 το καθένα) και φωτοβολταϊκά πάνελ (42 πάνελ των 250 W με 

συνολική εγκατεστημένη ισχύ 10,5 kW). Το σύστημα παρακολούθησης ενέργειας θα δείξει 

με την πάροδο του χρόνου κατά πόσο αυτή η υποδομή θα μπορούσε να φτάσει στην 

κατάσταση ενός κτιρίου με θετικό ενεργειακό ισοζύγιο. 
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Σχήμα 6.4-1 Πρόσοψη του κτιρίου 

 

Σχήμα 6.4-2 Διάτρηση στην επιδεικτική τοποθεσία του Putte με τον καινοτόμο εξοπλισμό 
της HYDRA που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου  

Η επιδεικτική μονάδα περιλαμβάνει έξι γήινους εναλλάκτες θερμότητας βάθους 78 μέτρων 

έκαστος (2 ανοξείδωτους ομοαξονικούς διαμέτρου 48,30 χιλιοστών, 2 διπλού-U διαμέτρου 

32 χιλιοστών και 2 ανοξείδωτους ομοαξονικούς διαμέτρου 76,60 χιλιοστών) που 

υποστηρίζουν μια αντλία θερμότητας νερού ισχύος 12 kWth πολύ υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης, παρέχοντας θέρμανση και ψύξη στο κτίριο. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο με 
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μετρητικό εξοπλισμό και καταγραφικό δεδομένων για συνεχή παρακολούθηση της 

εγκατάστασης σε πραγματικό χρόνο. Η επιδεικτική μονάδα βρίσκεται σε οικολογική κατοικία 

στο Βόρειο Βέλγιο (Σχήμα 6.4-1). Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από την 

κοινοπραξία Cheap-GSHPs, που επιδεικνύονται επί τόπου, είναι το καινοτόμο γεωτρύπανο 

και ο συναφής εξοπλισμός, ο ομοαξονικός γήινος εναλλάκτης θερμότητας και η μέθοδος 

πασσαλόμπηξης (Σχήμα 6.4-2). Η επίδειξη της αποτελεσματικότητα της μεθόδου 

πασσαλόμπηξης σε σκληρά αργιλικά στρώματα [παρουσία αργίλου Boom (Boom clay)] 

πραγματοποιήθηκε επιτόπου, με την εγκατάσταση ομοαξονικού γήινου εναλλάκτη 

θερμότητας στα 80 μέτρα βάθος με ρυθμό διείσδυσης 2 μέτρα/λεπτό. Η τοπική γεωλογία 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.4-2. Το κατασκευαστικό σχέδιο της εγκατάστασης 

παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.4-5.  

Ανοξείδωτος ομοαξονικός γήινος εναλλάκτης θερμότητας διαμέτρου 

48,3 χιλιοστών 

O ομοαξονικός γήινος εναλλάκτης θερμότητας (Σχήμα 6.4-3 και Σχήμα 6.4-4) αποτελείται 

από εξωτερικό ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου 48,3 χιλιοστών και πάχος τοιχώματος 2 

χιλιοστά και εσωτερικό σωλήνα PE 32 χιλιοστά x 2 χιλιοστά (SDR17). Το συνολικό βάθος του 

είναι 78 μέτρα και η διάμετρος της γεώτρησης είναι 75 χιλιοστά. Ο ομοαξονικός γήινος 

εναλλάκτης θερμότητας πληρώθηκε με υλικό ενεμάτωσης REHAU Geotherm-x GR (χαλαζίας, 

τσιμέντο και μπεντονίτης), το οποίο είναι διαθέσιμο στο εμπόριο.  

Γήινος εναλλάκτης θερμότητας διπλού-U διαμέτρου 32 χιλιοστών 

Ο γήινος εναλλάκτης θερμότητας διπλού-U έχει συνολικό βάθος 78 μέτρα και διάμετρο 

γεώτρησης 125 χιλιοστά. Περιλαμβάνει σωλήνες PEXa, κατασκευασμένους από τη REHAU, 

διαμέτρου 32 χιλιοστών. Πληρώθηκε με υλικό ενεμάτωσης Geotherm-x GR (χαλαζίας, 

τσιμέντο και μπεντονίτης). Η γεώτρηση ολοκληρώθηκε με το μηχάνημα HYDRA JOY 3 

χρησιμοποιώντας ένα τρίκωνο άκρο και νερό. 

Ανοξείδωτος ομοαξονικός γήινος εναλλάκτης θερμότητας διαμέτρου 

76,60 χιλιοστών 

Αποτελείται από ένα εξωτερικό ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου 76,6 χιλιοστών και 

εσωτερικό σωλήνα PE διαμέτρου 40 χιλιοστών. Το συνολικό βάθος του ήταν 78 μέτρα. Για 

την αξιολόγηση του, εγκαταστάθηκε επίσης ένας δεύτερος ανοξείδωτος ομοαξονικό γήινος 

εναλλάκτης θερμότητας με τα ίδια χαρακτηριστικά, αλλά με μονωμένο εσωτερικό σωλήνα. 

Οι γήινοι εναλλάκτες θερμότητας εγκαταστάθηκαν χρησιμοποιώντας τη μέθοδο 

πασσαλόμπηξης που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, με περιστροφή και έγχυση 

νερού. Και οι δύο ΓΕΘ πληρώθηκαν με ένεμα Geotherm-x GR (χαλαζίας, τσιμέντο και 

μπεντονίτης).  
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Σχήμα 6.4-3 Στρωματογραφία στην 

επιδεικτική μονάδα του Putte. 

 
Σχήμα 6.4-4 Κεφαλή ανοξείδωτου 

ομοαξονικού γήινου εναλλάκτη θερμότητας 

 

 
Σχήμα 6.4-5 Ομοαξονικός γήινος 

εναλλάκτης θερμότητας εγκατεστημένος 
στην επιδεικτική μονάδα του Putte και 
συνδεδεμένος στον τοπικό συλλέκτη 
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Σχήμα 6.4-6 Απλοποιημένο μηχανολογικό σχέδιο της εγκατεστημένης μονάδας στο Putte 
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Δοκιμές Θερμικής Απόκρισης και αποτελέσματα παρακολούθησης 

Τα αποτελέσματα των δοκιμών θερμικής απόκρισης (Σχήμα 6.4-6) που εκτελέστηκαν στο 

Putte παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.4-1. Οι υπολογιζόμενες θερμικές αγωγιμότητες 

εδάφους είναι εντός του ανώτερου τμήματος της κανονικής κλίμακας εκείνων που 

παρατηρούνται σε κορεσμένες αργίλους με νερό, υποδεικνύοντας ευνοϊκές συνθήκες 

εδάφους όσον αφορά τη μεταφορά θερμότητας. Η υπολογιζόμενη θερμική αντίσταση 

δείχνει τη βελτιωμένη ενεργειακή απόδοση του ομοαξονικού γήινου εναλλάκτη θερμότητας 

σε σύγκριση με τον ΓΕΘ διπλού-U. 

Παρόμοια αποτελέσματα ελήφθησαν και κατά την κανονική λειτουργία του συστήματος 

θέρμανσης όπου οι μεγάλοι ομοαξονικοί γήινοι εναλλάκτες θερμότητας παρουσιάζουν την 

υψηλότερη απόδοση θερμικής απολαβής σε μεταβατικές συνθήκες: 10 - 20% καλύτερα 

αποτελέσματα από τους διπλούς-U και 10% καλύτερα από τους μικρούς ομοαξονικούς 

γήινους εναλλάκτες θερμότητας. 

 

Σχήμα 6.4-7 Εξοπλισμός TRT που χρησιμοποιήθηκε στην επιδεικτική μονάδα του Putte.  

 

Πίνακας 6.4-1 Αποτελέσματα TRT στην επιδεικτική μονάδα του Putte 

ΓΕΘ 

Θερμική αντίσταση 

[K/Wm] 

Θερμική 

αγωγιμότητα 

[W/m*K] 

Ομοαξονικός 76 χιλιοστών 

με μόνωση 
0.036 2.06 

Ομοαξονικός 76 χιλιοστών 

χωρίς μόνωση 
0.061 2.27 

Διπλού-U 0.076 2.16 

Ομοαξονικός 50 χιλιοστών 0.048 2.31 
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6.5. ΕΠΙΔΕΙΚΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΗΣ REHAU ΣΤΟ ERLANGEN, ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

 

Σχήμα 6.5-1 Θέση των γήινων εναλλακτών θερμότητας στην επιδεικτική μονάδα του 
Erlangen 

 

Σχήμα 6.5-2 Επισκόπηση της διάταξης  του αισθητήρα στο πεδίο δοκιμών του Erlangen με 
αισθητήρες θερμοκρασίας (κόκκινο) και αισθητήρες υγρασίας (μπλε).  

 Έχουν εγκατασταθεί σε διαφορετικά βάθη για σκοπούς αξιολόγησης. Το TR αντιστοιχεί 

στους αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετημένους στον σωλήνα εισόδου, το TS στους 

αισθητήρες θερμοκρασίας τοποθετημένους στο κέντρο της γεώτρησης και το F στους 

αισθητήρες υγρασίας τοποθετημένους επίσης στο κέντρο της γεώτρησης. TU είναι 

αισθητήρες τοποθετημένοι στη γεώτρηση Νο 1 (Β1), που δεν περιέχει ελικοειδή σωλήνα 
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Στην επιδεικτική μονάδα του Erlangen (Σχήμα 6.5-1) έχουν εγκατασταθεί τέσσερις νέοι 

ελικοειδείς γήινοι εναλλάκτες θερμότητας με διάμετρο γεώτρησης που κυμαίνεται από 390 

– 400 χιλιοστά (Σχήμα 6.5-2), με σκοπό να δοκιμαστούν δύο νέες τεχνικές διάτρησης [κοχλίας 

(auger) & διευρυμένη Εύκολη Διάτρηση]. Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από την 

κοινοπραξία του έργου Cheap-GSHPs και οι οποίες επιδεικνύονται επί τόπου, 

περιλαμβάνουν ένα καινοτόμο γεωτρύπανο και εξοπλισμό καθώς και τη διευρυμένη μέθοδο 

Εύκολης Διάτρησης. 

Το τελικό βάθος σε κάθε ελικοειδή γήινο εναλλάκτη θερμότητας ήταν 8 μέτρα. Στο σημείο 

της δοκιμής χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα διαφορετικά υλικά επίχωσης (Σχήμα 6.5-2). Αυτά 

περιείχαν υλικά πλήρωσης βασισμένα στην άμμο με ποικίλη περιεκτικότητα σε πούδρα, 

νερό και μπεντονίτη, συμπεριλαμβανομένου του εδάφους που εξήχθη από τις γεωτρήσεις 

(υλικό επίχωσης, το οποίο αποτελείται από 70% άμμο και 30% αργιλική πούδρα). Οι 

μετρήσεις της θερμικής αγωγιμότητας των εγκατεστημένων υλικών πλήρωσης που έγιναν 

στο εργαστήριο παρουσίασαν αξιοσημείωτη αύξηση που εξαρτάται από την περιεκτικότητα 

σε νερό στην περιοχή του 1,5-3% σε σύγκριση με τα ξηρά υλικά πλήρωσης (Σχήμα 6.5-3). Θα 

πρέπει να πραγματοποιηθούν επιπλέον εργαστηριακές δοκιμές (με αυξανόμενη 

περιεκτικότητα νερού) για την επικύρωση αυτής της πρώτης θεωρίας.  

 

Σχήμα 6.5-3 Αξιολόγηση ενεμάτων στη θέση εγκατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του 
υλικού επίχωσης (70% άμμος + 30% αργιλική πούδρα) 

Τοποθετήθηκαν αισθητήρες σε όλες τις γεωτρήσεις (Σχήμα 6.5-2 και Σχήμα 6.5-4) και η 

καταγραφή πραγματοποιείται κάθε λεπτό. Οι παράμετροι που παρακολουθούνται 

καλύπτουν βάθη μεταξύ 0 και 8 μέτρων από την επιφάνεια του εδάφους και 

συμπεριλαμβάνουν αδιατάρακτες θερμοκρασίες υπεδάφους σε έξι επίπεδα, θερμοκρασίες 
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εισόδου και εξόδου σε κάθε γήινο εναλλάκτη θερμότητας, καθώς και θερμοκρασία εδάφους 

και υγρασία σε κάθε γήινο εναλλάκτη θερμότητας σε 3 επίπεδα.  

Η γεωλογία της τοποθεσίας παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.5-4. 

Οι δοκιμές θερμικής απόκρισης που πραγματοποιήθηκαν με έγχυση θερμότητας 600W για 

72 ώρες απέδωσαν πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Από την άλλη, η διάρκεια των 72 ωρών, 

παρόλο που είναι αρκετός χρόνος για άλλους τύπους γήινων εναλλακτών θερμότητας 

(μονού-U, διπλού-U και ομοαξονικός), δεν αρκεί για ελικοειδείς τύπους ΓΕΘ, όπου 

προτείνονται δοκιμές διάρκειας 144 ωρών. 

Τα αποτελέσματα παρακολούθησης, που παρουσιάζονται ως Σχήματα με μετρήσεις 

θερμοκρασίας σε κάθε ΓΕΘ κατά τη διάρκεια και μετά από τις δοκιμές θερμικής απόκρισης 

με καταγραφές χρόνου κάθε λεπτό, παρουσιάζονται στο Σχήμα 6.5-5. 

 

Σχήμα 6.5-4 Γεωλογικό προφίλ και θέσεις αισθητήρων στην επιδεικτική μονάδα του 
Erlangen 
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Σχήμα 6.5-5 Θερμοκρασία εντός των γήινων εναλλακτών θερμότητας όπως καταγράφηκε 
από τους εγκατεστημένους αισθητήρες κατά τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 

του 2017.  

Η αύξηση της θερμοκρασίας και οι μέγιστες τιμές αντιστοιχούν σε έγχυση θερμότητας 600W 
στο έδαφος κατά τις δοκιμές θερμικής απόκρισης διάρκειας  72 ωρών. 



 

Κεφάλαιο 6 
Επιδεικτικές περιπτώσεις και σενάρια 

 

182 

6.6. ΣΠΙΤΙ ΤΟΥ BELFIELD ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΤΟΥ 

ΔΟΥΒΛΙΝΟΥ, ΙΡΛΑΝΔΙΑ 

 

Σχήμα 6.6-1 Άφιξη του εξοπλισμού διάτρησης στην τοποθεσία του Belfield 

H επιδεικτική μονάδα περιλαμβάνει τρεις γήινους εναλλάκτες θερμότητας (1 ανοξείδωτος 

ομοαξονικός διαμέτρου 76 χιλιοστών, 1 υπάρχων μονού-U διαμέτρου 40 χιλιοστών και 1 

ελικοειδής διαμέτρου 325 χιλιοστών) που τροφοδοτούν μια αντλία θερμότητας νερού-άλμης 

ισχύος 5kWth που παρέχει θέρμανση στο κτίριο γραφείων. Το σύστημα είναι εξοπλισμένο 

με μετρητικό εξοπλισμό και καταγραφικό δεδομένων για συνεχή παρακολούθηση σε 

πραγματικό χρόνο. 

Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από την κοινοπραξία του έργου Cheap-GSHPs, οι 

οποίες επιδεικνύονται επί τόπου, περιλαμβάνουν: 

 Καινοτόμο γεωτρύπανο και εξοπλισμό 

 Ομοαξονικό γήινο εναλλάκτη θερμότητας  

 Ελικοειδή γήινο εναλλάκτη θερμότητας 

Η τοπική γεωλογία περιλαμβάνει κλαστικά ιζήματα παγετώνα του  τεταρτογενούς το οποίο 

αποτελείται από μαύρη άργιλο και ασβεστολιθικά βότσαλα και κροκάλες από την επιφάνεια 

μέχρι και το βάθος των 9 μέτρων. Κάτω από αυτό το βάθος βρίσκεται υπόστρωμα 

σχιστολιθικού ασβεστόλιθου. Δεν παρατηρήθηκαν υπόγεια ύδατα στις γεωτρήσεις που 

πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή. Η στρωματογραφία της τοποθεσίας συνοψίζεται στο 

Σχήμα 6.6-2. 
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Σχήμα 6.6-2 Στρωματογραφία της επιδεικτικής μονάδας στο Δουβλίνο 

Ομοαξονικός γήινος εναλλάκτης θερμότητας 

Η εγκατάσταση ομοαξονικού γήινου εναλλάκτη θερμότητας πραγματοποιήθηκε με τη χρήση 

μεθόδου DTH με αέρα. Εξετάστηκε η χρήση πασσαλόμπηξης και τρίκωνου με νερό. Ωστόσο, 

η παρουσία κροκάλων και μεγάλων λίθων μεγέθους έως και 25 εκατοστών στον αργιλώδη 

βράχο μαζί με τα ενδιάμεσα στρώματα χονδρόκοκκου χαλικιού απέκλεισε την επιτυχημένη 

χρήση των νέων τεχνολογιών διάτρησης του έργου. 
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Σχήμα 6.6-3 Άποψη από τις εργασίες διάτρησης και εγκατάστασης του ομοαξονικού ΓΕΘ. 

Η γεώτρηση είχε διάμετρο 135 χιλιοστά και ολοκληρώθηκε με τη χρήση κρουστικού και 

περιβλήματος επένδυσης πάχους 156 χιλιοστών στο ανώτερο τμήμα της γεώτρησης. Το 
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κατώτερο τμήμα της γεώτρησης ολοκληρώθηκε χωρίς περίβλημα με διάμετρο 135 χιλιοστά 

σε βάθος 35 μέτρων κάτω από την επιφάνεια του εδάφους. Ο εξωτερικός σωλήνας του 

ομοαξονικού γήινου εναλλάκτη θερμότητας από ανοξείδωτο χάλυβα 304L τοποθετήθηκε με 

σπειρωμένα στελέχη μήκους 3 μέτρων. Τα στελέχη σφραγίστηκαν με κόλλα Loctite 270 & 

Activator 7649.  

Ένα εναιώρημα θερμικά ενισχυμένου ενέματος αναμεμιγμένο με τη χρήση μιας 

εγκατάστασης ανάμιξης ενέματος αντλήθηκε μέσω ενός σωλήνα έγχυσης ενέματος 

διαμέτρου 25 χιλιοστών από τον πυθμένα της γεώτρησης στην επιφάνεια και αφέθηκε να 

υπερχειλίσει. Το ένεμα αφέθηκε να κατασταλάξει πριν από την εγκατάσταση του μονωμένου 

εσωτερικού σωλήνα διαμέτρου 32 χιλιοστών και της κεφαλής του ομοαξονικού γήινου 

εναλλάκτη θερμότητας. 

Στο Σχήμα 6.6-3 παρουσιάζονται φωτογραφίες των ανωτέρω εργασιών. Τα χαρακτηριστικά 

του ομοαξονικού ΓΕΘ παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.6-1. 

 

Ελικοειδής γήινος εναλλάκτης θερμότητας 

Η εγκατάσταση του ελικοειδούς γήινου εναλλάκτη θερμότητας πραγματοποιήθηκε με τη 

χρήση ξηρού κοχλία. Κατασκευάσθηκε μια γεώτρηση διαμέτρου 425 χιλιοστών και βάθους 

9,2 μέτρων κάτω από το επίπεδο του εδάφους. Η γεώτρηση ήταν επιτυχής με συνολικό χρόνο 

διάτρησης περίπου 3 ώρες. Τα κλαστικά ιζήματα παγετώνα χαρακτηρίζονταν από ξηρή, 

μαύρη, άκαμπτη άργιλο με άμμο, κροκάλες και μεγάλους λίθους (διαμέτρου έως 25 

εκατοστά). Η γεώτρηση παρέμεινε ανοιχτή και σταθερή μετά τη διάτρηση. 

Η κλίση του ελικοειδούς γήινου εναλλάκτη θερμότητας σταθεροποιήθηκε σε ένα διάστημα 

50 εκατοστών χρησιμοποιώντας ένα άκαμπτο σωλήνα PE100 50 χιλιοστών που λειτουργούσε 

ως σταθερό πλαίσιο-αποστάτης των περιτυλίξεων του γήινου εναλλάκτη. Ο συλλέκτης 

κατέβηκε στη γεώτρηση. 

Ένα μείγμα άμμου και νερού χρησιμοποιήθηκε για να γεμίσει τον δακτυλιοειδή χώρο σε 

απόσταση έως 1,8 μέτρα από την επιφάνεια. Η κορυφή του συλλέκτη επιχωματώθηκε με τη 

χρήση μαύρης αργίλου από την εκσκαφή. 

Στο Σχήμα 6.6-4 παρουσιάζονται οι εν εξελίξει εργασίες. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 

ελικοειδή γήινου εναλλάκτη θερμότητας παρουσιάζονται στον Πίνακας 6.6-1. 
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Σχήμα 6.6-4 Φωτογραφίες από τις εργασίες διάτρησης και τοποθέτησης του ελικοειδούς 

ΓΕΘ 

Πίνακας 6.6-1 Τεχνικά χαρακτηριστικά των εγκατεστημένων ΓΕΘ στην επιδεικτική θέση στο 
Δουβλίνο 

 ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΓΗΙΝΟΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΓΗΙΝΟΣ 
ΕΝΑΛΛΑΚΤΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Διάμετρος 325 χιλιοστά 76 χιλιοστά – 32 χιλιοστά 
μονωμένος εσωτερικός σωλήνας 

Βάθος  9.2 μέτρα 35 μέτρα 

Υλικό 
κατασκευής 

PE-Xa Ανοξείδωτος Χάλυβας 304L 

Διάμετρος 
διάτρησης 

400 χιλιοστά 110 χιλιοστά 

Μέθοδος 
διάτρησης 

Κοχλίας (auger) έως τα 9,2 μέτρα DTH έως τα 35 μέτρα 

Υλικό ενέματος  Άμμος έως τα 2 μέτρα και υλικό 
εκσκαφών ως την επιφάνεια  

Ένεμα ThermoCem  

Μέθοδος 
πλήρωσης 

Σωλήνας έγχυσης ενέματος Σωλήνας έγχυσης ενέματος 

Ολοκλήρωση Φρεάτιο με δακτύλιο από προκατασκευασμένο σκυρόδεμα 

 

Η λειτουργία της αντλίας θερμότητας κατά τους χειμερινούς μήνες ξεκίνησε την τελευταία 

εβδομάδα του Οκτωβρίου 2018. To Σχήμα 6.6-5 παρουσιάζει μια σχηματική απεικόνιση του 

συστήματος παρακολούθησης που είναι εγκατεστημένο στην τοποθεσία. Το όργανο 

παρακολούθησης βρίσκεται σε φρεάτιο έξω από το μηχανοστάσιο (Σχήμα 6.6-6). 
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Τα αρχικά δεδομένα παρακολούθησης από το σύστημα έδειξαν ταυτόχρονα την απόδοση 

του μονού-U, του ομοαξονικού ΓΕΘ και του ελικοειδούς ΓΕΘ. Ο αρχικός ρυθμός ροής των 

τριών ΓΕΘ κυμαίνεται από το μέγιστο 3,4 m3/h στον ελικοειδή, 7 m3/h στον ομοαξονικό και 

7,7 m3/h στον μονό-U (Σχήμα 6.6-7). 

Οι θερμοκρασίες του συλλέκτη που μετρούνται από τους 3 ΓΕΘ κυμαίνονται μεταξύ 10,1oC 

και 10,4oC για τη ροή και 9,6oC και 10oC για την επιστροφή. Δεν παρατηρήθηκε μείωση της 

θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του ελικοειδούς συλλέκτη λόγω της 

έλλειψης υπογείων υδάτων. 

Οι ρυθμοί εξαγωγής θερμότητας που μετρήθηκαν για την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας 

(Σχήμα 6.6-8), δείχνουν τη βελτιωμένη απόδοση του ομοαξονικού ΓΕΘ από ανοξείδωτο 

χάλυβα έναντι αυτών του ελικοειδούς και του μονού-U. Παρατηρείται επίσης υψηλότερος 

από τον αναμενόμενο ρυθμός εξαγωγής από τον ελικοειδή ΓΕΘ. 

 

Σχήμα 6.6-5 Σχέδιο του εξοπλισμού παρακολούθησης που έχει εγκατασταθεί στη θέση 
δοκιμής Belfield. 
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.  

Σχήμα 6.6-6 Εξοπλισμός παρακολούθησης εγκατεστημένος στο manifold chamber στη θέση 
δοκιμής Belfield 

Αυτό πιθανόν να οφείλεται στην ροή επιφανειακών υδάτων, το οποίο βελτιώνει την 

απόδοση του συστήματος. 
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Σχήμα 6.6-7 Ογκομετρική ταχύτητα ροής σε m3/h των τριών ΓΕΘ στη δοκιμαστική θέση 
Belfield 

SU- μονού-U, CX-ομοαξονικός, HX-ελικοειδής 

 

Σχήμα 6.6-8 Στιγμιαία ταχύτητα εξαγωγής ενέργειας σε W/m των τριών ΓΕΘ στη 
δοκιμαστική θέση Belfield  

SU- μονού-U, CX-ομοαξονικός, HX-ελικοειδής 
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Μια σύνοψη των επιδόσεων των ΓΕΘ που έχουν καταγραφεί έως σήμερα δίνεται στον 

Πίνακας 6.6-2. Περαιτέρω παρακολούθηση του συστήματος με τροποποιημένες 

λειτουργικές παραμέτρους θα πραγματοποιηθεί για την υπόλοιπη περίοδο θέρμανσης. Ο 

ρυθμός ροής και των τριών συλλεκτών έχει εξισορροπηθεί για να βελτιώσει περαιτέρω τη 

σύγκριση των επιδόσεων απόδοσης και ενεργειακής εξαγωγής που επιτυγχάνονται. 

Πίνακας 6.6-2 Σύνοψη της απόδοσης των ΓΕΘ και δεδομένα παρακολούθησης στην 
τοποθεσία Belfield 

ΓΕΘ Μονού-U 

(SU) 

Ομοαξονικός 

(CX) 

Ελικοειδής 

(HX) 

Χρόνος λειτουργίας [hr] 169 169 169 

Μέσος ρυθμός ροής [m3/h] 3.75 3.45 1.7 

Μέσος ρυθμός ροής / Θερμοκρ. Εύρος 

[°C] 

9.85-9.07 9.97 – 9.07 9.65 – 9.15 

Αποδιδόμενη ενέργεια [kWh] 1360 970 770 

Μέση διαφορά πίεσης [bar] 0.16 0.12 0.06 

ΚΤΙΡΙΟ (169 ώρες)    

Μέσος ρυθμός ροής [m3/h] 0.468 

Μέσος ρυθμός ροής / Θερμοκρ. Εύρος 

[°C] 
32 – 29 

Αποδιδόμενη ενέργεια [kWh] 2308 

 

6.7. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΝIKOLA ΤESLA ΣΤΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ 

 

Σχήμα 6.7-1 Άποψη του Μουσείου Nikola Tesla στο Ζάγκρεμπ 

Το σύστημα επίδειξης περιλαμβάνει έξι γήινους εναλλάκτες θερμότητας: δύο ομοαξονικούς 

βάθους 100 μέτρων έκαστος, έναν ομοαξονικό βάθους 80 μέτρων και τρεις διπλούς-U 
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βάθους 100 μέτρων ο καθένας. Οι ΓΕΘ τροφοδοτούν μια αντλία θερμότητας νερού/νερού 

χρησιμοποιώντας CO2 ως ψυκτικό μέσο, η οποία παρέχει θέρμανση και ψύξη στο Τεχνικό 

Μουσείο Nicola Tesla του Ζάγκρεμπ. Η επιδεικτική μονάδα είναι εξοπλισμένη με μετρητικό 

εξοπλισμό και σύστημα καταγραφής δεδομένων. 

Οι νέες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν από την κοινοπραξία του έργου Cheap-GSHPs, οι 

οποίες επιδεικνύονται στο μουσείο περιλαμβάνουν καινοτόμο γεωτρύπανο και εξοπλισμό, 

ομοαξονικό ΓΕΘ και μέθοδο πασσαλόμπηξης και αντλία θερμότητας CO2. Η αντλία 

θερμότητας CO2 έχει τη δυνατότητα να παρέχει υψηλές θερμοκρασίες κατάλληλες για 

σύστημα θέρμανσης υψηλής θερμοκρασίας που χρησιμοποιεί θερμαντικά σώματα. Το 

πρωτότυπο της καινοτόμου αντλίας θερμότητας που παραδόθηκε κατά τη διάρκεια του 

έργου έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά: 

 Χρήση διπλού κύκλου, έναν με φυσικό ψυκτικό μέσο και έναν δεύτερο με συνθετικό 
ψυκτικό πολύ χαμηλού GWP [F-Gas] 

 Χρήση CO2 επίσης με μικρή διαφορά θερμοκρασίας στην πλευρά του χρήστη 

 Ζεστό νερό θερμοκρασίας άνω των 80ΟC στις περιπτώσεις ανακατασκευής παλαιών 
κτιρίων (συστήματα θέρμανσης υψηλών θερμοκρασιών) 

 Μικρή ποσότητα συνθετικού ψυκτικού R1234ze(E) στο δεύτερο κύκλο. 

 Δεν απαιτούνται πολλαπλά επίπεδα θερμοκρασίας θέρμανσης. 

 Δυνατότητα χρήσης inverter. 

 COP 2,5 σε θέρμανση υψηλής θερμοκρασίας και 3,1 σε λειτουργία ψύξης. 

 Υψηλή ευελιξία. 

 

6.7.1. Επιστημονικά αποτελέσματα 

Κατά τη διάρκεια της ψύξης η αντλία θερμότητας απορροφά θερμότητα από την αίθουσα 

εκθέσεων του μουσείου για να την απελευθερώσει στο έδαφος. Η θερμοκρασία του 

εδάφους, στην πραγματικότητα, είναι πιο σταθερή από την εξωτερική θερμοκρασία του 

αέρα, πράγμα που επιτρέπει την επίτευξη υψηλότερου EER σε σύγκριση με ένα αερόψυκτο 

σύστημα. Τα φαν-κόιλ τροφοδοτήθηκαν από την αντλία θερμότητας με νερό στους 7 ° C. Για 

την ανάλυση της απόδοσης της αντλίας θερμότητας κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής 

περιόδου ελήφθησαν υπόψη τα μέσα ημερήσια δεδομένα του Ιουλίου 2018. Το πρώτο 

γράφημα απεικονίζει τη θερμοκρασία του νερού εισόδου στο έδαφος σε συνδυασμό με τη 

μέση ψυκτική ισχύ. Η θερμική καταπόνηση του εδάφους είναι συνάρτηση της ζήτησης 

ενέργειας από το κτίριο. 
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Σχήμα 6.7-2 Θερμικό φορτίο στο έδαφος σε συνδυασμό με τη μέση ψυκτική ισχύ, σε 
λειτουργία ψύξης 

Η ζήτηση για ψύξη του κτιρίου εξαρτάται από την εξωτερική θερμοκρασία του αέρα και από 

την ηλιακή ακτινοβολία, αλλά σε ένα μουσείο η ζήτηση για ψύξη επηρεάζεται και από 

άλλους παράγοντες. Για παράδειγμα, η παρουσία ατόμων μέσα στο δωμάτιο προκαλεί 

μεγάλη διακύμανση στη θερμική ζήτηση και στους αλγόριθμους εξοικονόμησης ενέργειας 

όταν το μουσείο είναι κλειστό για το κοινό. Το επόμενο σχήμα δείχνει τη μέση ημερήσια 

εξωτερική θερμοκρασία αέρα και τη μέση θερμοκρασία ζήτησης ψύξης τον Ιούλιο του 2018. 

 

Σχήμα 6.7-3 Μέση ημερήσια εξωτερική θερμοκρασία αέρα και μέση ψυκτική ισχύς 

Οι ψυκτικές ανάγκες του κτιρίου δεν ήταν τόσο υψηλές κατά την εξεταζόμενη περίοδο, οπότε 

ο συμπιεστής εργάστηκε μόλις κατά το 46% του χρόνου. 

Ο μέσος λόγος ενεργειακής απόδοσης (EER) κυμαίνεται μεταξύ 3,3 και 2,5. Αυτό το μεγάλο 

εύρος οφείλεται στην ηλεκτρική ισχύ που απορροφάται από τις βοηθητικές συσκευές. Όταν 
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η ζήτηση ψύξης είναι χαμηλή, στην πραγματικότητα, το ποσοστό της ηλεκτρικής 

κατανάλωσης των βοηθητικών συσκευών είναι καθοριστικό, μειώνοντας την 

αποτελεσματικότητα του συστήματος. Ένας άλλος λόγος μπορεί να διαπιστωθεί κατά τη 

συνεχή ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συστήματος, λόγω των μικρών κύκλων των 

αντλιών θερμότητας, τα οποία απαιτούν πολλή ενέργεια. Το επόμενο σχήμα απεικονίζει τη 

μέση απόδοση κατά τον Ιούλιο του 2018: 

 

 

Σχήμα 6.7-4 Μέση απόδοση κατά τον Ιούλιο 2018 

Τέλος, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά και ότι ο σχεδιασμός 

της μονάδας είναι κατάλληλος, επιτρέποντας την ικανοποίηση των συνολικών ψυκτικών 

αναγκών του κτιρίου. Είναι επίσης δυνατή η αύξηση της αποτελεσματικότητας 

βελτιστοποιώντας τη λογική της ρύθμισης των βοηθητικών και των τερματικών για τη μείωση 

των κύκλων ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του συστήματος. 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης η αντλία θερμότητας απορροφά τη θερμότητα 

από το έδαφος για να την απελευθερώσει στην αίθουσα εκθέσεων. Τα φαν-κόιλ 

τροφοδοτήθηκαν από την αντλία θερμότητας με νερό στους 75 °C. Για την ανάλυση της 

απόδοσης της αντλίας θερμότητας κατά τη θερινή περίοδο εξετάσαμε τα μέσα ημερήσια 

δεδομένα του Δεκεμβρίου 2018. Το πρώτο γράφημα απεικονίζει τη θερμοκρασία του νερού 

εισόδου στο έδαφος σε συνδυασμό με τη μέση ψυκτική ισχύ. Η θερμική καταπόνηση του 

εδάφους είναι συνάρτηση της ζήτησης θέρμανσης ενέργειας του κτιρίου. 



 

Κεφάλαιο 6 
Επιδεικτικές περιπτώσεις και σενάρια 

 

194 

 

Σχήμα 6.7-5 Θερμοκρασία νερού από γεωεναλλάκτη σε συνδυασμό με τη μέση θερμική 
ισχύ στη λειτουργία θέρμανσης 

Η ζήτηση θέρμανσης του κτιρίου, όπως εξηγήθηκε προηγουμένως, δεν εξαρτάται μόνο από 

την εξωτερική θερμοκρασία του αέρα, αλλά επηρεάζεται επίσης από την παρουσία 

ανθρώπων μέσα στο χώρο και από τις μη σταθερές λογικές ρύθμισης. Το επόμενο σχήμα 

δείχνει τη μέση ημερήσια εξωτερική θερμοκρασία αέρα και τη μέση θερμοκρασία ζήτησης 

θέρμανσης τον Δεκέμβριο του 2018. 

 

 

Σχήμα 6.7-6 Μέση ημερήσια εξωτερική θερμοκρασία αέρα και μέση θερμική ισχύς 
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Οι θερμικές απαιτήσεις του κτιρίου ήταν υψηλές κατά την εξεταζόμενη περίοδο και ο 

συμπιεστής εργάστηκε κατά το 67% του χρόνου. 

Ο μέσος συντελεστής απόδοσης (COP) είναι 2,05 και μπορεί να θεωρηθεί καλή τιμή 

λαμβάνοντας υπόψη τη θερμοκρασία του παραγόμενου νερού (80 °C) και την ηλεκτρική ισχύ 

που απορροφάται από τις βοηθητικές συσκευές (σύστημα παρακολούθησης, φώτα 

επίδειξης, κλπ.). Κατά τη διάρκεια του ωραρίου εργασίας, η αποδοτικότητα δεν είχε μεγάλες 

αλλαγές, καθώς η ζήτηση θέρμανσης ήταν υψηλή και το ποσοστό της ηλεκτρικής ισχύος που 

απορροφήθηκε από τις βοηθητικές συσκευές δεν ήταν σημαντικό. Η επόμενη εικόνα δείχνει 

τη μέση απόδοση κατά τη διάρκεια του Δεκεμβρίου 2018: 

 

 

Σχήμα 6.7-7 Μέση απόδοση κατά τον Δεκέμβριο του 2018 

Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι το σύστημα λειτουργεί σωστά και ο σχεδιασμός της 

μονάδας είναι κατάλληλος, επιτρέποντας την ικανοποίηση των συνολικών θερμικών 

αναγκών του κτιρίου. Όσον αφορά τη λειτουργία ψύξης, είναι δυνατό να αυξηθεί η 

ενεργειακή απόδοση της αντλίας θερμότητας βελτιστοποιώντας τη λογική της ρύθμισης των 

βοηθητικών συσκευών και των τερματικών ώστε να μειωθεί ο κύκλος ενεργοποίησης / 

απενεργοποίησης του συστήματος. 

Δείτε επίσης το ειδικό Εγχειρίδιο για την εφαρμογή σε Ιστορικά Κτίρια [4]. 
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6.8. ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΙΣ ΜΕΣΩ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

(ΕΙΚΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ) 

6.8.1. Βιβλιοθήκη του Ballyroan (Δουβλίνο, Ιρλανδία) 

Η βιβλιοθήκη του Ballyroan βρίσκεται στο Rathfarnham, ένα νότιο προάστιο του Δουβλίνου, 

Ιρλανδία, και ξεκίνησε να λειτουργεί τον Φεβρουάριο του 2013. Το κτίριο περιλαμβάνει 

αίθουσα διαλέξεων, εκθεσιακό χώρο, χώρο ψηφιακής εκπαίδευσης και αίθουσα έρευνας. 

Η κύρια κατασκευή αποτελείται από ένα προκατασκευασμένο πλαίσιο με εκτεθειμένα 

προκατασκευασμένα στοιχεία από σκυρόδεμα, εξωτερικά μονωμένα, τριπλά τζάμια, 

αεροστεγή κατασκευή και ένα συνδυασμό φυσικού και μηχανικού συστήματος εξαερισμού 

που ελέγχεται από ένα Σύστημα Διαχείρισης Κτιρίων [Building Management System (BMS)]. 

Το κτίριο είναι γεμάτο φυσικό φως με φώτα οροφής και παράθυρα τα οποία διαπερνά το 

συνεχώς μεταβαλλόμενο φως. 

Η στρατηγική για την παροχή θέρμανσης στους χώρους ανάγνωσης και σεμιναρίων/ 

προσωπικού περιλαμβάνει τη χρήση 6 εναλλακτών μήκους 150 μέτρων, διπλού-U 32 

χιλιοστών, και 9m2 ηλιακών θερμοσιφώνων σωλήνων κενού που συνδέονται με θερμική 

αποθήκευση, η οποία λειτουργεί ως η κύρια πηγή θερμότητας όταν υπάρχει διαθεσιμότητα. 

Η δευτερεύουσα εφεδρική πηγή θερμότητας για όλους τους χώρους προέρχεται από λέβητα 

συμπύκνωσης αερίου ισχύος 115 kW. Το σύστημα BMS χρησιμοποιείται για τον έλεγχο όλων 

των συστημάτων θέρμανσης, συμπεριλαμβανομένης της αντλίας θερμότητας, ώστε να 

εξασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία του συστήματος χωρίς να παράγεται πλεονάζουσα 

ενέργεια.  

Στον Πίνακας 6.8-1 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για το κτίριο της βιβλιοθήκης του 

Ballyroan. Η περιγραφή της διαχείρισης του κλιματισμού αναφέρεται στον Πίνακας 6.8-2. 

Αυτές οι στρατηγικές διαχείρισης έχουν χρησιμοποιηθεί ως οριακές συνθήκες για τις 

δυναμικές ενεργειακές προσομοιώσεις του κελύφους του κτιρίου. Οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιήθηκαν για ολόκληρο το κτίριο και τα ενεργειακά αποτελέσματα που 

προκύπτουν ως προς τη ζήτηση ενέργειας και το φορτίο αιχμής για θέρμανση και ψύξη 

συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-3. Αυτά τα δεδομένα είναι χρήσιμα για τον σχεδιασμό του 

πεδίου εναλλακτών του συστήματος ΓΑΘ. 

Πίνακας 6.8-1 Κύρια χαρακτηριστικά της εικονικής περίπτωσης της βιβλιοθήκης του 
Ballyroan 

Χρήση Κτιρίου Κοινοτική βιβλιοθήκη 

Όνομα κτιρίου Βιβλιοθήκη του Ballyroan 

Διεύθυνση Orchardstown Ave, Oldorchard, Δουβλίνο 14, D14 VY33, 
Ιρλανδία 

Γεωγραφικό πλάτος 53° 17' 27" N 

Γεωγραφικό μήκος 6° 17' 57" W 

Υψόμετρο 59 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 

Έτος κατασκευής 2012 
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Συνολική ωφέλιμη 
επιφάνεια 

1600 m2 (ισόγειο “GF”, 1ος όροφος “1F” και αποθήκη “2F”) 

Τύπος συστήματος 
θέρμανσης, εξαερισμού, 
και κλιματισμού (HVAC) 

Καλοριφέρ (GF, 1F, 2F) 
Αεραγωγοί (GF, 1F) 
Ενδοδαπέδια θέρμανση (GF) 

 

Πίνακας 6.8-2 Διαχείριση συστήματος κλιματισμού στη βιβλιοθήκη του Ballyroan 

Κωδικός Ερμηνεία 

H24 The heating system is switched on 24 hours per day during the week with a set 
point temperature of 21°C. 

D21N18 
 

The heating system is switched on 24 hours per day during the week with a set 
point temperature of 21°C during the opening times and 18°C during the night and 
Sundays. 

D21N12 
 

The heating system is switched on 24 hours per day during the week with a set 
point temperature of 21°C during the opening times and 12°C during the night and 
Sundays. 

 

Πίνακας 6.8-3 Αποτελέσματα προσομοιώσεων της εικονική περίπτωσης της βιβλιοθήκης 
του Ballyroan 

  ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

[kWh/y] 
 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΑΙΧΜΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
[kW] 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΨΥΞΗΣ 
[kWh/y] 

 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΑΙΧΜΗΣ 
ΨΥΞΗΣ 

[kW] 

H24 97345 54.4 11151 33.3 

D21N18 69553 69.5 11150 33.3 

D21N12 48142 81.4 11156 33.3 

H αναφέρεται στον αριθμό των ωρών που το σύστημα είναι ενεργοποιημένο 

D αναφέρεται στο ημερήσιο σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας σε ΟC 

N αναφέρεται στο νυκτερινό σημείο ρύθμισης της θερμοκρασίας σε ΟC 

 

Τα κυριότερα αποτελέσματα των δυναμικών ενεργειακών προσομοιώσεων του κτιρίου 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου 

των ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη 

μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της 

ASHRAE2. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και οι 

οριακές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 

6.8-4. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να είναι χρήσιμα για να δώσουν μια ιδέα για τις κύριες 

διαστάσεις του πεδίου των ΓΕΘ για το κτίριο που χρησιμοποιείται σε αυτή την ανάλυση. 

Έχουν χρησιμοποιηθεί τα χαρακτηριστικά και οι θερμικές ιδιότητες του τοπικού εδάφους. 

                                                           
2 American Society of Heating, Refrigeration and Air Conditioning 
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Όπως φαίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, η μέση θερμοκρασία εδάφους παρουσιάζει μια 

θερμοκρασιακή μετατόπιση μετά από δέκα χρόνια λειτουργίας του συστήματος 

κλιματισμού, λαμβάνοντας μεταβλητές τιμές από -1,71 ° C έως -0,72 ° C ως συνάρτηση των 

στρατηγικών διαχείρισης. Αυτό το φαινόμενο μπορεί να μειωθεί, όπως φαίνεται στα 

αποτελέσματα, με τη χρήση ενός κατάλληλου προγραμματισμού κατά τη διάρκεια της 

νύχτας της εσωτερικής θερμοκρασίας. 

Πίνακας 6.8-4 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα 

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό  
του πεδίου ΓΕΘ 

H24 D21N18 D21N12 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (θέρμανση) [kW] 54.4 69.5 81.4 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (ψύξη) [kW] -33.3 -33.3 -33.3 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (θέρμανση) [MWh] 97.3 69.6 48.1 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) [MWh] -11.1 -11.1 -11.1 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) [m] 1233 1152 1107 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 181 196 208 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] -1.71 -1.18 -0.72 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη [m] 62 58 56 

Αριθμός εναλλακτών  20 20 20 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 7 7 7 

 

Δείτε επίσης το ειδικό Εγχειρίδιο αφιερωμένο στις εφαρμογές στα Ιστορικά Κτίρια [4]. 

 

6.8.2. Αναβαθμισμένη κατοικία Glencree (Wicklow, Ιρλανδία) 

Το κτίριο είναι μία κατοικία στο Glencree, μια κοιλάδα στα βουνά Wicklow στην ανατολική 

Ιρλανδία. Η αγροικία αποτελούμενη, εν μέρει, από πέτρινο τοίχο κατασκευάστηκε αρχικά 

στα 1800, και ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε το 1982. Αναβαθμίστηκε σημαντικά το 2014. Το 

κτίριο αποτελείται από δύο τμήματα. Το παλαιότερο τμήμα είναι κατασκευασμένη από 

τοίχους από γρανίτη, ενώ το νέο τμήμα είναι κατασκευασμένο από τοίχους από 

τσιμεντόλιθο. Τα τελευταία χρόνια αυτοί οι τοίχοι έχουν καλυφθεί με μονωτικό υλικό. Στο 

θερμοκήπιο τα τοιχώματα δεν έχουν επικαλυφθεί με μονωτικά υλικά. Τα παράθυρα έχουν 

αντικατασταθεί πρόσφατα με παράθυρα με διπλά τζάμια. Η στρατηγική για την παροχή 

θέρμανσης στο σπίτι περιλαμβάνει τη χρήση γεωθερμικής αντλίας θερμότητας 9 kW και 

συλλέκτη διπλού-U 160 μέτρων. 

Στον Πίνακας 6.8-5 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για την εικονική περίπτωση του κτιρίου 

Glencree. Για τον καθορισμό του προφίλ θερμικού φορτίου του κτιρίου, πραγματοποιήθηκαν 

δύο προσομοιώσεις για την αξιολόγηση της ενεργειακής ζήτησης του κτιρίου 

χρησιμοποιώντας διαφορετικές υποθέσεις. Έχουν καθοριστεί δύο διαφορετικά συστήματα 

διαχείρισης κλιματισμού, τα οποία περιγράφονται στον Πίνακας 6.8-6. Οι προσομοιώσεις 

πραγματοποιήθηκαν για ολόκληρο το κτίριο και τα ενεργειακά αποτελέσματα που 
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προκύπτουν ως προς τη ζήτηση ενέργειας και το φορτίο αιχμής για θέρμανση και ψύξη 

συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-7 

Πίνακας 6.8-5 Κύρια χαρακτηριστικά της εικονικής περίπτωσης της οικίας Glencree 

Χρήση κτιρίου Κατοικία 

Όνομα κτιρίου Κατοικία Glencree 

Διεύθυνση Tonygarrow, Glencree, Enniskerry, Co. Wicklow 

Γεωγραφικό πλάτος 53° 11' 32.41" N 

Γεωγραφικό μήκος 6° 15' 55.30" W 

Υψόμετρο 266 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 

Έτος κατασκευής  1809-1984 

Ωφέλιμη επιφάνεια  210 m2 (ισόγειο “GF”, 1ος όροφος “1F” & αποθήκη 

Τύπος συστήματος 
θέρμανσης, εξαερισμού, 
και κλιματισμού (HVAC) 

Fan Coils (GF) 
Καλοριφέρ (1F) 

 

Πίνακας 6.8-6 Σύστημα διαχείρισης κλιματισμού στην οικία Glencree 

Κωδικός Ερμηνεία 

Συνήθειες Το σύστημα θέρμανσης είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας με ρύθμιση της θερμοκρασίας τους 20 ΟC για θέρμανση 
και 25 ΟC για ψύξη. Τα εσωτερικά κέρδη βασίζονται στις συνήθειες των 
κατοίκων. 

Πρότυπο  Το σύστημα θέρμανσης είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας με ρύθμιση της θερμοκρασία στους 20ΟC για θέρμανση 
και 25ΟC για ψύξη. Τα εσωτερικά κέρδη βασίζονται στο πρότυπο ISO13790. 

 

Πίνακας 6.8-7 Αποτελέσματα προσομοίωσης στην εικονική περίπτωση της οικίας Glencree 

 ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

[kWh/y] 
 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΑΙΧΜΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
[kW] 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΨΥΞΗΣ 
[kWh/y] 

 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΑΙΧΜΗΣ 
ΨΥΞΗΣ 

[kW] 

Συνήθειες 22507 7.24 944 2.86 

Πρότυπο  19149 6.88 923 3.31 

 

Τα κυριότερα αποτελέσματα των δυναμικών ενεργειακών προσομοιώσεων του κτιρίου 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου 

των ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη 

μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της 

ASHRAE. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και οι 

οριακές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 

6.8-8. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα για να δώσουν μια ιδέα για τις κύριες 

διαστάσεις του πεδίου των ΓΕΘ για το κτίριο που χρησιμοποιείται σε αυτή την ανάλυση. Τα 
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αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ δείχνουν μια όχι τόσο υψηλή 

θερμοκρασιακή μετατόπιση, από -0,47 ° C έως -0,51 ° C, για τη διαχείριση Συνηθειών και 

Προτύπων αντίστοιχα του συστήματος κλιματισμού. 

Πίνακας 6.8-8 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα 

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό  
του πεδίου ΓΕΘ  

Συνήθειες Πρότυπο 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (θέρμανση) [kW] 7.24 6.88 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (ψύξη) [kW] 2.86 3.31 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (θέρμανση) [MWh] 22.51 19.15 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) [MWh] 0.94 0.92 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) [m] 147 133 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 9 13 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] - 0.51 - 0.47 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη [m] 74 67 

Αριθμός εναλλακτών  2 2 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 7 7 
 

6.8.3. Tο ιστορικό συγκρότημα του Santa Croce (Φλωρεντία, Ιταλία) 

Το μουσείο «Opera di Santa Croce» βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης της Φλωρεντίας 

στο βορειοδυτικό τμήμα της κεντρικής Ιταλίας, στην περιοχή της Τοσκάνης. Το μουσείο 

βρίσκεται ένα χιλιόμετρο νότια από τον καθεδρικό ναό «Santa Maria del Fiore» και ένα 

χιλιόμετρο ανατολικά του «Ponte Vecchio». 

Το μουσείο αποτελεί μέρος του συγκροτήματος «Basilica di Santa Croce». Αυτά 

χρησιμοποιήθηκαν ως μουσείο από το 1900 υπό τη διεύθυνση του Guido Carocci και 

επεκτάθηκαν το 1959. 

Το 1969 το μουσείο υπέστη πολλές ζημιές τόσο στο κτίριο όσο και στα έργα τέχνης ως 

αποτέλεσμα της πλημμύρας της Φλωρεντίας. Μετά από αυτή την εκδήλωση, το κτίριο 

ανακατασκευάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα και άνοιξε και πάλι το 1975. Τα έργα 

τέχνης αποκαταστάθηκαν πια το 2009. 

Σήμερα, το μουσείο αποτελείται από 5 δωμάτια, ένα εκ των οποίων το αρχαίο «Cappella 

Cerchi», το οποίο περιέχει τοιχογραφίες, ανάγλυφα, γλυπτά και ξυλόγλυπτα. Το τελευταίο 

είναι ένα μεγάλο ορθογώνιο δωμάτιο με οροφή με σκελετό και χρησιμοποιείται ως αίθουσα 

εκθέσεων για συνέδρια, έκθεση έργων τέχνης ή μερικές φορές ως αίθουσα συναυλιών. 

Στις μέρες μας εκτίθενται σημαντικά έργα γνωστών καλλιτεχνών όπως το «Crocifisso di 

Cimabue» και η έκθεση «Tavola dell'ultima cena» του Giorgio Vassari, που προσελκύουν 

χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο. Τον περασμένο χρόνο το συγκρότημα ενδιαφέρθηκε να 

πραγματοποιήσει μελέτη για τη βελτίωση της βιωσιμότητας και την εγκατάσταση μέτρων 

εξοικονόμησης ενέργειας. 
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Στον Πίνακας 6.8-9 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για το ιστορικό συγκρότημα της 

εικονικής περίπτωσης Santa Croce. Στο Σχήμα 6.8-1 παρουσιάζεται η άποψη της πόλης της 

Φλωρεντίας και μεγέθυνση του ιστορικού συγκροτήματος Santa Croce. 

Τρία διαφορετικά συστήματα διαχείρισης κλιματισμού έχουν ληφθεί υπόψη για τις 

ενεργειακές προσομοιώσεις και οι περιγραφές τους συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-10. Οι 

προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για ολόκληρο το κτίριο και η ενεργειακά αποτελέσματα 

που προκύπτουν ως προς τη ζήτηση ενέργειας και το φορτίο αιχμής για θέρμανση και ψύξη 

συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-11. 

Πίνακας 6.8-9 Κύρια χαρακτηριστικά της εικονικής περίπτωσης του ιστορικού 
συγκροτήματος του Santa Croce 

Χρήση κτιρίου Μουσείο  

Όνομα κτιρίου Όπερα του Santa Croce 

Διεύθυνση Φλωρεντία, Piazza Santa Croce 16, Ιταλία 

Γεωγραφικό πλάτος 43° 46' 8'' N 

Γεωγραφικό μήκος 11° 15' 41'' E 

Υψόμετρο 50 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 

Έτος κατασκευής  1450 

Ωφέλιμη επιφάνεια 1459 m2 (υπόγειο “BS”, ισόγειο “GF”, 
σοφίτα “AT”) 

Τύπος συστήματος θέρμανσης, εξαερισμού, και 
κλιματισμού (HVAC) 

Καλοριφέρ (GF) 
Fan coils (GF, A) 

 

 

Σχήμα 6.8-1 Άποψη της πόλης της Φλωρεντίας και μεγέθυνση του ιστορικού συγκροτήματος 
του Santa Croce 
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Πίνακας 6.8-10 Σύστημα διαχείρισης ΓΑΘ στην όπερα Santa Croce 

Κωδικός Ερμηνεία 

WD Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο  κατά τη διάρκεια του ωραρίου 
εργασίας και από Δευτέρα έως Παρασκευή και επίσης κατά τη διάρκεια του 
σαββατοκύριακου 

H24YWE Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24ώρες το 24ώρο κατά τη 
διάρκεια της εβδομάδας με ρύθμιση της θερμοκρασία στους 20οC 

H24YWE18 Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο για 
ολόκληρη την εβδομάδα, με ρύθμιση της θερμοκρασία στους 20οC κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου εργασίας και με καθορισμένο σημείο  στους 18οC κατά 
την υπόλοιπη ημέρα 

 

Πίνακας 6.8-11 Αποτελέσματα προσομοίωσης στην εικονική περίπτωση του ιστορικού 
κτιρίου του Santa Croce 

 ΘΕΡΜΙΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

[kWh/y] 
 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΑΙΧΜΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
[kW] 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΨΥΞΗΣ [kWh/y] 

 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΑΙΧΜΗΣ 
ΨΥΞΗΣ 

[kW] 

WD 145310 164 6500 48.7 

H24YWE 216700 97.6 6530 48.7 

H24YWE18 189250 113.6 6500 48.7 
 

Τα κύρια αποτελέσματα των δυναμικών ενεργειακών προσομοιώσεων του κτιρίου 

χρησιμοποιήθηκαν για την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου 

των ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη 

μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της 

ASHRAE. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και οι 

οριακές συνθήκες που χρησιμοποιήθηκαν στον υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 

6.8-11 και στον Πίνακας 6.8-12. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα για να δώσουν 

μια ιδέα για τις κύριες διαστάσεις του πεδίου των ΓΕΘ για το κτίριο που χρησιμοποιείται σε 

αυτή την ανάλυση. Η διάταξη του πεδίου των ΓΕΘ έχει οριστεί για να εγκατασταθεί μέσα 

στον κήπο του κτιριακού συγκροτήματος. Σε αυτή την περίπτωση ο κήπος διαθέτει αρκετό 

χώρο για την εγκατάσταση. Η απόσταση μεταξύ των γεωτρήσεων έχει καθοριστεί στα 12 

μέτρα, ενώ μια άλλη επιλογή θα ήταν να εγκατασταθούν περισσότερες γεωτρήσεις με 

μικρότερο μήκος. Συνήθως η απόσταση μεταξύ των γεωτρήσεων προτείνεται να είναι 

μεγαλύτερη από 6-7 μέτρα για να αποφευχθούν ή να περιοριστούν οι θερμικές παρεμβολές 

μεταξύ των ΓΕΘ. 
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Πίνακας 6.8-12 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα 

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό  
του πεδίου ΓΕΘ  

WD H24YWE H24YWE18 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (θέρμανση) [kW] 164.01 97.62 113.59 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (ψύξη) [kW] -48.70 -48.70 -48.70 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (θέρμανση) [MWh] 145.3 216.7 189.3 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) [MWh] -6.5 -6.5 -6.5 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) [m] 2507 2327 2316 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 323 264 285 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] -0.29 -0.47 -0.41 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη [m] 132 122 122 

Αριθμός εναλλακτών  19 19 19 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 12 12 12 
 

Δείτε επίσης το ειδικό Εγχειρίδιο αφιερωμένο στις εφαρμογές στα Ιστορικά Κτίρια [4]. 

 

6.8.4. Τα ιστορικά κτίρια Ca’ Rezzonico και Ca’ Lupelli (Βενετία, Ιταλία) 

Το συγκρότημα βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης και αποτελείται από το κεντρικό 

κτίριο Ca' Rezzonico (το μουσείο), το μικρό κτίριο Ca' Lupelli Wolf Ferrari (όπου βρίσκονται 

τα γραφεία της διεύθυνσης) και έναν κήπο ανοιχτό στο κοινό. Το κεντρικό κτίριο χτίστηκε το 

1649, ενώ το προσαρτημένο τμήμα οικοδομήθηκε πριν από τον δέκατο ένατο αιώνα. Το Ca' 

Rezzonico είναι ένα από τα πιο διάσημα παλάτια της Βενετίας. Στα μέσα του 1700, 

διακοσμήθηκε από μερικούς από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες του αιώνα, από τους 

οποίους ο σημαντικότερος ήταν ο Giambattista Tiepolo,  ο οποίος έκανε τοιχογραφίες σε δύο 

μεγάλες οροφές στο «piano nobile» (κεντρικός όροφος) και ζωγράφισε δύο μεγάλους 

πίνακες που επίσης είναι τοποθετημένοι στην οροφή. Το 1935 αγοράστηκε από το Δημοτικό 

Συμβούλιο της Βενετίας και μετατράπηκε σε μουσείο του Ενετικού 18ου αιώνα. Στεγάζει 

σημαντικά έργα ζωγραφικής και διαθέτει μια μεγάλη συλλογή επίπλων, φωτιστικών του 

18ου αιώνα, σκαλισμένων και ζωγραφισμένων επίπλων, κινέζικων και ενετικών 

πορσελάνινων αγγείων, τερακότα και ταπετσαριών. Σήμερα το κτήριο είναι επίσης γνωστό 

για τον εξωτερικό χώρο που ανακαλύφθηκε τον δέκατο ένατο αιώνα και χρησιμοποιήθηκε 

ως θέατρο και κήπο και είναι ένας από τους λίγους κήπους που μπορεί κανείς να επισκεφτεί 

μέσα σε ένα ιστορικό παλάτι. 

Το Ca' Lupelli - Wolf Ferrari είναι ένα κτίριο μικρότερης ιστορικής σημασίας, το οποίο 

αποτελείται από τρεις ορόφους και καταλαμβάνεται από γραφεία, διδακτικές 

δραστηριότητες και τα γραφεία ενός οργανισμού συγκέντρωσης κεφαλαίων. 

Στον Πίνακας 6.8-13 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για τα ιστορικά κτίρια Ca' Rezzonico 

και Ca' Lupelli. Στο Σχήμα 6.8-2 παρουσιάζεται η άποψη των ιστορικών κτιρίων Ca' Rezzonico 

και Ca' Lupelli. 
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Για τις ενεργειακές προσομοιώσεις εξετάστηκαν πέντε διαφορετικά συστήματα διαχείρισης 

κλιματισμού και συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-14 και στον Πίνακας 6.8-15 για τα Ca' 

Rezzonico και Ca' Lupelli αντίστοιχα. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για ολόκληρο 

το κτίριο στην περίπτωση του Ca' Lupelli, ενώ για το σύνολο του κτιρίου και για τρία από τα 

συνολικά επίπεδα για το Ca' Rezzonico. Τα ενεργειακά αποτελέσματα που προκύπτουν ως 

προς τη ζήτηση ενέργειας και το φορτίο αιχμής για θέρμανση και ψύξη συνοψίζονται στον 

Πίνακας 6.8-16 και στον Πίνακας 6.8-17. 

Πίνακας 6.8-13 Γενικά δεδομένα των ιστορικών κτιρίων Ca’ Rezzonico και Ca’ Lupelli 

Ca’ Rezzonico 

Χρήση κτιρίου Μουσείο 

Όνομα κτιρίου Μουσείο Ca’ Rezzonico 

Διεύθυνση Dorsoduro 3136, Βενετία (Ιταλία) 

Γεωγραφικό πλάτος 45° 26’ 0.8’’ N 

Γεωγραφικό μήκος 12° 19’ 36.6’’ E 

Υψόμετρο 2 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 
Έτος κατασκευής 1649 
Ωφέλιμη επιφάνεια 5646 m2 (ισόγειο “GF”, ημιώροφος “IF”, 1ος όροφος “1F”, 2ος 

όροφος “2F”, 3ος όροφος “3F”, σοφίτα “AT”) 
Τύπος συστήματος 
θέρμανσης, εξαερισμού, 
και κλιματισμού (HVAC) 

Fan coils και καλοριφέρ (GF), Fan coils (IF), Fan coils (1F),Fan 
coils (2F), μονάδα κλιματισμού (3F), μονάδα κλιματισμού (AT) 

Ca’ Lupelli Wolf Ferrari 

Χρήση κτιρίου Γραφεία 

Όνομα κτιρίου Ca’ Lupelli Wol Ferrari 

Διεύθυνση Dorsoduro 3139, Βενετία (Ιταλία) 

Γεωγραφικό πλάτος 45° 26’ 0.8’’ N 

Γεωγραφικό μήκος 12° 19’ 36.6’’ E 

Υψόμετρο 2 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 
Έτος κατασκευής 1450 
Ωφέλιμη επιφάνεια 5646 m2 (Ισόγειο “GF”, 1ος Όροφος “1F”, 2ος Όροφος “2F”, 

Σοφίτα “AT”) 
Τύπος συστήματος 
θέρμανσης, εξαερισμού, 
και κλιματισμού (HVAC) 

Fan coils και καλοριφέρ (1F), Fan coils (2F) 
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Σχήμα 6.8-2 Άποψη της πόλης της Βενετίας και μεγέθυνση των ιστορικών κτιρίων Ca’ 
Rezzonico και Ca’ Lupelli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca’ Rezzonico 

Ca’ Lupelli 
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Πίνακας 6.8-14 Σύστημα διαχείρισης κλιματισμού στο ιστορικό κτίριο Ca’ Rezzonico 

Κωδικός Ερμηνεία 

WD Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο κατά τις εργάσιμες ώρες της 
ημέρας από Δευτέρα έως Παρασκευή αλλά και κατά τη διάρκεια του 
σαββατοκύριακου, αλλά όχι κατά τις ημέρες που είναι κλειστό το μουσείο. 

H24YWE Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο για 
ολόκληρη την εβδομάδα, με καθορισμένη θερμοκρασία στους 20οC. 

H24YWE18 Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο για 
ολόκληρη την εβδομάδα, με καθορισμένη θερμοκρασία στους 20οC κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου εργασίας και με καθορισμένο σημείο τους 18οC κατά 
την υπόλοιπη ημέρα. 

H24NWE 
 

Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, με καθορισμένη θερμοκρασία στους 20οC, ενώ 
απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου και των ημερών που 
παραμένει κλειστό. 

H24NWE18 Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο από 
Δευτέρα έως Παρασκευή με καθορισμένη θερμοκρασία στους 20οC κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου εργασίας και με καθορισμένο σημείο τους 18 ° C κατά 
την υπόλοιπη ημέρα. Το σύστημα παραμένει απενεργοποιημένο κατά τη 
διάρκεια του σαββατοκύριακου και των ημερών που παραμένει κλειστό το 
μουσείο. 

 

Πίνακας 6.8-15 Σύστημα διαχείρισης κλιματισμού στο ιστορικό κτίριο Ca’ Lupelli 

Κωδικός Ερμηνεία 

WD Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο κατά τις εργάσιμες ώρες της 
ημέρας από Δευτέρα έως Παρασκευή και κατά τη διάρκεια του 
σαββατοκύριακου, αλλά όχι κατά τις ημέρες που είναι κλειστά. 

H24YWE Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο ολόκληρη 
την εβδομάδα, με καθορισμένη θερμοκρασία στους 20οC. 

H24YWE18 Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο ολόκληρη 
την εβδομάδα, με καθορισμένη θερμοκρασία στους 20οC κατά τη διάρκεια του 
ωραρίου εργασίας και με καθορισμένο σημείο τους 18οC κατά την υπόλοιπη 
ημέρα. 

H24NWE 
 

Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο από 
Δευτέρα έως Παρασκευή, με καθορισμένη θερμοκρασία στους 20οC, ενώ 
απενεργοποιείται κατά τη διάρκεια του σαββατοκύριακου και των ημερών που 
είναι κλειστά. 

H24NWE18 Το σύστημα κλιματισμού είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 24ώρο από 
Δευτέρα έως Παρασκευή με καθορισμένη θερμοκρασία στους 20οC κατά τη 
διάρκεια του ωραρίου εργασίας και με καθορισμένο σημείο τους 18οC κατά 
την υπόλοιπη ημέρα. Το σύστημα είναι απενεργοποιημένο κατά τη διάρκεια 
του σαββατοκύριακου και των ημερών που είναι κλειστά. 
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Πίνακας 6.8-16 Αποτελέσματα προσομοίωσης του ιστορικού κτιρίου Ca’ Rezzonico 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[MWh] 

ΨΥΞΗ 
[MWh] 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[kW] 

ΨΥΞΗ 
[kW] 

WD 319.5 67.3 416.1 205.0 

H24YWE 403.6 67.3 186.6 205.0 

H24YWE18 361.7 67.3 250.0 205.0 

H24NWE 385.1 67.3 318.3 205.0 

H24NWE18 350.1 67.3 307.1 205.0 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ 1ου, 2ου 
ΚΑΙ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ ΤΟΥ 1ου, 
2ου ΚΑΙ 3ου ΟΡΟΦΟΥ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[MWh] 

ΨΥΞΗ 
[MWh] 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[kW] 

ΨΥΞΗ 
[kW] 

WD 198.8 57.5 271.4 180.5 

H24YWE 249.8 57.5 124.3 180.5 

H24YWE18 223.1 57.5 166.0 180.5 

H24NWE 239.2 57.5 204.1 180.5 

H24NWE18 216.8 57.5 203.6 180.5 

Πίνακας 6.8-17 Αποτελέσματα από τις προσομοιώσεις του ιστορικού κτιρίου Ca’ Lupelli 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[MWh] 

ΨΥΞΗ 
[MWh] 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[kW] 

ΨΥΞΗ 
[kW] 

WD 67.1 5.06 131.1 32.8 

H24YWE 101.4 5.06 41.5 32.8 

H24YWE18 90.2 5.06 54.3 32.8 

H24NWE 88.1 5.06 105.7 32.8 

H24NWE18 80.3 5.06 100.1 32.8 

Τα κύρια αποτελέσματα των δυναμικών ενεργειακών προσομοιώσεων του κτιρίου έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου των 

ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη 

μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της 

ASHRAE. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και των 

οριακών συνθηκών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 

6.8-11, στους Πίνακας 6.8-18 και Πίνακας 6.8-19 και στον Πίνακας 6.8-20. Αυτά τα δεδομένα 

μπορεί να είναι χρήσιμα για να δώσουν μια ιδέα για τις κύριες διαστάσεις του πεδίου των 

ΓΕΘ για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση αυτή. Το μήκος των ΓΕΘ σε ορισμένες 

περιπτώσεις είναι πολύ μεγάλο. Αυτό οφείλεται στην επιλογή της χρήσης του εσωτερικού 

κήπου του κτιριακού συγκροτήματος για την εγκατάσταση των ΓΕΘ για τα δύο κτίρια. 

Προκειμένου να παρουσιαστεί μια άλλη λύση για τη μείωση του μήκους των γεωτρήσεων, 

έχει οριστεί μια διάταξη του πεδίου των ΓΕΘ για το Ca' Rezzonico για τον κλιματισμό τριών 

ορόφων του κτιρίου. Αυτή η επιλογή μειώνει ταυτόχρονα την ενεργειακή ζήτηση του κτιρίου 

και τα φορτία αιχμής (σε θέρμανση και ψύξη). Όπως φαίνεται στα αποτελέσματα η 

απόσταση μεταξύ των γεωτρήσεων είναι μόλις 4 μέτρα. Αυτή η απόσταση δεν μπορούσε να 
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αυξηθεί λόγω του ορίου του χρήσιμου χώρου στον κήπο και ως εκ τούτου η θερμική 

παρεμβολή μεταξύ των ΓΕΘ δεν είναι αμελητέα. 

Πίνακας 6.8-18 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου ΓΕΘ για 
τον κλιματισμό ολόκληρου του κτιρίου Ca’ Rezzonico 

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό του πεδίου ΓΕΘ 

WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού 
(θέρμανση) [kW] 

416.13 318.25 186.56 250.01 307.12 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού 
(ψύξη) [kW] 

-204.99 -205.01 -205.02 -204.98 -204.98 

Ενεργειακές απαιτήσεις  
(θέρμανση) [MWh] 

319.48 385.11 403.61 361.67 350.09 

Ενεργειακές απαιτήσεις  
(ψύξη) [MWh] 

-67.28 -67.33 -67.33 -67.30 -67.28 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ 
(θέρμανση) [m] 

9941 10007 8747 8757 9219 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) 
[m] 

1951 1854 1799 1863 1891 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] -1.60 -2.08 -2.54 -2.18 -1.97 

Συνολικό μήκος κάθε 
εναλλάκτη [m] 

255 257 224 225 236 

Αριθμός εναλλακτών  39 39 39 39 39 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 5 5 5 5 5 

Πίνακας 6.8-19 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα  για τον κλιματισμό του 1ου, 2ου και 3ου ορόφου 

του κτιρίου Ca’ Rezzonico 

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό του πεδίου ΓΕΘ 

WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού 
(θέρμανση) [kW] 

271.4 204.1 124.3 165.9 203.6 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού 
(ψύξη) [kW] 

-180.5 -180.5 -180.5 -180.5 -180.5 

Ενεργειακές απαιτήσεις  
(θέρμανση) [MWh] 

198.8 239.2 249.8 223.1 216.8 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) 
[MWh] 

-57.5 -57.5 -57.5 -57.5 -57.5 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) 
[m] 

6970 7287 6610 6394 6667 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 1738 1654 1609 1663 1687 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] -2.03 -2.68 -3.17 -2.72 -2.48 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη 
[m] 

139 146 132 128 133 

Αριθμός εναλλακτών  50 50 50 50 50 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 4 4 4 4 4 
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Πίνακας 6.8-20 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα  για τον κλιματισμό του κτιρίου Ca’ Lupelli 

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό του πεδίου ΓΕΘ 

WD H24NWE H24YWE H24YWE18 H24NWE18 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού 
(θέρμανση) [kW] 

131.13 105.69 41.5  54.34  100.06 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού 
(ψύξη) [kW] 

-32.77 -32.77 -32.77 -32.76 -32.76 

Ενεργειακές απαιτήσεις  
(θέρμανση) [MWh] 

67.09 88.13 101.41 90.19 80.34 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) 
[MWh] 

5.07 5.07 5.06 5.06 5.06 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ 
(θέρμανση) [m] 

3178 3391 3282 3007 3133 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 261 238 222 232 245 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] -2.1 -2.67 -3.23 -3.09 -2.6 

Συνολικό μήκος κάθε 
εναλλάκτη [m] 

159 170 163 150 157 

Αριθμός εναλλακτών  20 20 20 20 20 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 4 4 4 4 4 
 

Δείτε επίσης το ειδικό Εγχειρίδιο αφιερωμένο στις εφαρμογές στα Ιστορικά Κτίρια [4]. 
 

6.8.5. Έδρα γραφείων της Manens-Tifs (Πάντοβα, Ιταλία) 

Η Manens-Tifs s.p.a. ιδρύθηκε το 2010 με την ενσωμάτωση δύο κορυφαίων ιταλικών 

συμβουλευτικών τεχνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην αγορά για πάνω από 

σαράντα χρόνια: τη Manens Intertecnica και την TiFS ingegneria. Το κτήριο βρίσκεται στην 

Πάντοβα, κοντά στη Βενετία στο βόρεια τμήμα της Ιταλίας. Είναι ένα κτίριο γραφείων 

τεσσάρων ορόφων συνολικής επιφάνειας 2.200 m2. Τρία επίπεδα είναι πάνω από το έδαφος 

και ένα επίπεδο είναι υπόγειο. Περίπου 90 άτομα εργάζονται μέσα σε αυτό το κτίριο. Οι 

βόρειες και νότιες προσόψεις είναι εξ ολοκλήρου γυάλινες. Η κατασκευή του κτιρίου 

ολοκληρώθηκε το 2003 και ολόκληρο το κτίριο λειτουργεί από το 2004. 

Στον Πίνακας 6.8-21 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για την εικονική περίπτωση της έδρας 

γραφείων της Manens-Tifs S.p.A. Στο Σχήμα 6.8-2 παρουσιάζεται η άποψη του κτιρίου. 

Η περιγραφή της διαχείρισης του συστήματος κλιματισμού παρουσιάζεται στον Πίνακας 

6.8-22. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για ολόκληρο το κτίριο. Τα ενεργειακά 

αποτελέσματα που προκύπτει ως προς τη ζήτηση ενέργειας και το φορτίο αιχμής για 

θέρμανση και ψύξη συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-23. 
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Πίνακας 6.8-21 Γενικά δεδομένα των γραφείων της έδρας της Manens-Tifs 

Χρήση κτιρίου Γραφεία 

Όνομα κτιρίου Έδρα γραφείων Manens-Tifs S.p.A.  

Διεύθυνση Corso Stati Uniti, 56, 35127 Πάντοβα PD 

Γεωγραφικό πλάτος 45° 23' 26.8" N 

Γεωγραφικό μήκος 11° 56' 44.2" E 

Υψόμετρο 13 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 

Έτος κατασκευής  2004 

Ωφέλιμη επιφάνεια  2131 m2 (Υπόγειο “BS”, Ισόγειο “GF”, 1ος Όροφος “1F”, 2ος 
Όροφος “2F”) 

Τύπος συστήματος 
θέρμανσης, εξαερισμού, 
και κλιματισμού (HVAC) 

Fan coils, σύστημα κλιματισμού, TABS, διαιρούμενα 
συστήματα (BS),fan coils, σύστημα κλιματισμού, καλοριφέρ, 
TABS, διαιρούμενα συστήματα (GF), σύστημα κλιματισμού, 
σύστημα κλιματισμού, TABS, διαιρούμενα συστήματα (1F), 
fan coils, σύστημα κλιματισμού, καλοριφέρ, TABS, 
διαιρούμενα συστήματα (2F) 

 

 

 

Σχήμα 6.8-3 Άποψη της έδρας γραφείων της Manens-Tifs S.p.A. 

Πίνακας 6.8-22 Σύστημα διαχείρισης κλιματισμού στην έδρα γραφείων της Manens-Tifs 
S.p.A. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ Η διαχείριση του συστήματος κλιματισμού γίνεται σύμφωνα με 
τις πραγματικές συνθήκες χρήσης. 
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Πίνακας 6.8-23 Αποτελέσματα των προσομοιώσεων της έδρας γραφείων της Manens-Tifs 
S.p.A. 

 ΕΝΕΡΓΕΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[MWh] 

ΨΥΞΗ 
[MWh] 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[kW] 

ΨΥΞΗ 
[kW] 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ 103.2 177.4 92.8 111.0 

 

Τα κύρια αποτελέσματα της δυναμικής ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου των 

ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη 

μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της 

ASHRAE. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και των 

οριακών συνθηκών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 

6.8-23 και στον Πίνακας 6.8-24. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα για να δώσουν 

μια ιδέα για τις κύριες διαστάσεις του πεδίου των ΓΕΘ για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται 

στην ανάλυση αυτή. 

Πίνακας 6.8-24 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα  για τον κλιματισμό της έδρας γραφείων της 

Manens-Tifs S.p.A. 

  Αποτελέσματα από το 
σχεδιασμό του πεδίου ΓΕΘ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (θέρμανση) [kW] 92.8 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (ψύξη) [kW] -111.0 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (θέρμανση) [MWh] 103.2 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) [MWh] -177.4 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) [m] 616 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 1301 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] 2.84 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη [m] 81 

Αριθμός εναλλακτών  16 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 7 
 

6.8.6. Το κτίριο γραφείων της Grupo Ortiz (Vallecas – Μαδρίτη, Ισπανία) 

Το κεντρικό κτήριο γραφείων της «Grupo Ortiz» αποτελεί τμήμα ενός συγκροτήμταςο τριών 

κτιρίων που χτίστηκε στη γειτονιά Vallecas στη Μαδρίτη μεταξύ 2008 και 2010. Το 

συγκρότημα χτίστηκε σε μια εποχή που είχε ήδη δοθεί μεγάλη σημασία στις πολιτικές 

εξοικονόμησης ενέργειας και στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω της μείωσης 

των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, στο σεβασμό και τη βελτιστοποίηση της εξόρυξης 

και μετατροπής των φυσικών πόρων. 
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Τα κτίρια που προωθήθηκαν από την Grupo Ortiz σχεδιάστηκαν με ιδιαίτερη ευαισθησία 

προς τη φύση και την κοινωνία: με βάση την έννοια της βιώσιμης κατασκευής και δίνοντας 

προσοχή στην προσβασιμότητα, την άνεση και την ασφάλεια. Ένας από τους κύριους 

στόχους αυτού του σχεδιασμού ήταν η επίτευξη υψηλών ενεργειακών επιδόσεων, 

επηρεάζοντας τον σχεδιασμό σε πολλές πτυχές, μεταξύ των οποίων οι θερμικές 

εγκαταστάσεις, ο φωτισμός και ο παθητικός σχεδιασμός. 

Η μοναδικότητα του κελύφους έγκειται στη χρήση μιας σειράς μεγάλων πλαισίων από 

σκυρόδεμα, τα οποία παρέχουν επιλεκτικό έλεγχο της ηλιακής ακτινοβολίας και μειώνουν 

πιθανές οχλήσεις. Ολόκληρο το κτίριο συνδέεται κατακόρυφα με δύο πυρήνες επικοινωνίας 

και εγκατάστασης, κατασκευασμένα από προκατασκευασμένα πλαίσια σκυροδέματος. Τα 

γραφεία έχουν ευέλικτη διανομή, με δυνατότητα διαχωρισμού μέσω απλών διαχωριστικών. 

Με την πρόσοψη και τις περσίδες που είναι τοποθετημένες στην πρόσοψη, επιτυγχάνεται 

επαρκής οπτική άνεση. 

Στον Πίνακας 6.8-25 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για την εικονική περίπτωση του 

κτιρίου γραφείων της Grupo Ortiz. Στο Σχήμα 6.8-4 παρουσιάζεται η άποψη του κτιρίου. 

Για τις ενεργειακές προσομοιώσεις εξετάστηκαν δύο διαφορετικά συστήματα διαχείρισης 

κλιματισμού και συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-26. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν 

για ολόκληρο το κτίριο. Τα ενεργειακά αποτελέσματα που προκύπτουν ως προς τη ζήτηση 

ενέργειας και το φορτίο αιχμής για θέρμανση και ψύξη συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-27. 

Πίνακας 6.8-25 Γενικά δεδομένα του κτιρίου γραφείων της Grupo Ortiz 

Τύπος κτιρίου Γραφεία, αίθουσες συναντήσεων  

Όνομα κτιρίου Sede Central de Grupo Ortiz 

Διεύθυνση Av del Ensanche de Vallecas, 44, Μαδρίτη 

Γεωγραφικό πλάτος 40° 22' 1'' N 

Γεωγραφικό μήκος 3° 36' 29'' W 

Υψόμετρο 630 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 

Έτος κατασκευής 2010 
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Σχήμα 6.8-4 Άποψη της πόλης της Μαδρίτης και μεγέθυνση του κτιρίου γραφείων της 
Grupo Ortiz 

Πίνακας 6.8-26 Σύστημα διαχείρισης κλιματισμού του κτιρίου γραφείων της Grupo Ortiz 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Η διαχείριση του συστήματος κλιματισμού γίνεται 
σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης. 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Η διαχείριση του συστήματος κλιματισμού γίνεται 
σύμφωνα με τις πραγματικές συνθήκες χρήσης. Επιπλέον, 
έχει ληφθεί υπόψη ανάκτηση θερμότητας στο σύστημα 
εξαερισμού  

 

Πίνακας 6.8-27 Αποτελέσματα προσομοιώσεων του κτιρίου γραφείων της Grupo Ortiz 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[MWh] 

ΨΥΞΗ 
[MWh] 

ΘΕΡΜΑΝΣΗ 
[kW] 

ΨΥΞΗ 
[kW] 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

204.2 204.7 446.5 424.1 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕ 
ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

116.8 191.7 446.4 362.0 
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Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού πεδίου BHEs και οι οριακές συνθήκες που 
χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό αναφέρονται Τα κύρια αποτελέσματα της δυναμικής 
ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου έχουν χρησιμοποιηθεί για την διαστασιολόγηση και 
την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου των ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των 
ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο 
προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της ASHRAE. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του 
σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και των οριακών συνθηκών που χρησιμοποιούνται στον 
υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 6.8-28. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα 
για να δώσουν μια ιδέα για τις κύριες διαστάσεις του πεδίου των ΓΕΘ για τα κτίρια που 
χρησιμοποιούνται στην ανάλυση αυτή. 

Πίνακας 6.8-28 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα  για τον κλιματισμό Του κτιρίου γραφείων της 

Grupo Ortiz 

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό  
του πεδίου ΓΕΘ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΧΩΡΙΣ  
ΑΝΑΚΤΗΣΗ  

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΜΕ  
ΑΝΑΚΤΗΣΗ 

ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (θέρμανση) [kW] 446.5 446.4 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (ψύξη) [kW] -424.1 -362.0 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (θέρμανση) [MWh] 204.2 116.8 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) [MWh] -204.7 -191.7 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) [m] 2981 2565 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 3720 3393 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] 1.06 1.82 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη [m] 76 70 

Αριθμός εναλλακτών  49 49 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 7 7 
 

6.8.7. Ιστορικό κτίριο στην Ρουμανία (Βουκουρέστι, Ρουμανία) 

Η εικονική μελέτη περίπτωσης στη Ρουμανία αφορά μια ιδιωτική κατοικία που 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο των εθνικών ιστορικών μνημείων της Ρουμανίας και 

κατασκευάστηκε μεταξύ 1918 - 1920 από έναν Γάλλο επιχειρηματία με σκοπό την ανάπτυξη 

της εμπορικής δραστηριότητας στην καρδιά του Βουκουρεστίου. Το κτίριο είχε δύο υπόγεια 

επίπεδα (μέχρι 7 μέτρα), ένα ανοιχτό ισόγειο και ένα ημιώροφο με σκοπό την  εμπορική 

χρήση. Τα άλλα επίπεδα χρησιμοποιήθηκαν ως γραφεία και κατοικία για τον γάλλο 

οικογενειακό ιδιοκτήτη. Η κορυφή του κτιρίου αποκαλύπτει μια ομάδα αγαλμάτων που 

δημιουργήθηκε από έναν από τους σημαντικότερους Ρουμάνους γλύπτες, τον κ. Dimitrie 

Paciurea. Αυτή τη στιγμή το κτίριο βρίσκεται στο στάδιο της αποκατάστασης, σύμφωνα με 

την άδεια των μνημείων της Ρουμανίας (Οκτώβριος 2012), που περιλαμβάνει σύστημα 
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ενδοδαπέδιας θέρμανσης για την κατοικία και παραδοσιακά θερμαντικά σώματα για τους 

άλλους χώρους του κτιρίου. 

Στον Πίνακας 6.8-29 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για την εικονική περίπτωση του 

ιστορικού κτιρίου της Ρουμανίας. Στο Σχήμα 6.8-5 παρουσιάζεται μια άποψη του κτιρίου. 

Για τις ενεργειακές προσομοιώσεις εξετάστηκαν δύο διαφορετικά συστήματα διαχείρισης 

κλιματισμού και συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-30. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν 

για όλο το κτίριο, ενώ οι χώροι χωρίστηκαν σε διαφορετικές θερμικές ζώνες βάσει των δύο 

διαφορετικών τύπων διαχείρισης των συστημάτων κλιματισμού. Τα ενεργειακά 

αποτελέσματα που προκύπτουν ως προς τη ζήτηση ενέργειας και το φορτίο αιχμής για 

θέρμανση και ψύξη συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-31.  

Πίνακας 6.8-29 Γενικά δεδομένα του ιστορικού κτιρίου στην Ρουμανία 

Τύπος κτιρίου Κατοικία + Γραφείο 

Όνομα κτιρίου Κτίριο οικιακών χρήσεων - Pietre Edil 

Διεύθυνση 2 Slanic Street, Sector 3, Βουκουρέστι, Ρουμανία 

Γεωγραφικό πλάτος 44° 26' 2" N 

Γεωγραφικό μήκος 26° 6' 16" E 

Υψόμετρο 58 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 

Έτος κατασκευής 1922 

Ωφέλιμη επιφάνεια  427 m2 (Υπόγειο “BS”, 1ος Όροφος “1F”, 2ος Όροφος “2F”, 3ος 
Όροφος “3F”, Σοφίτα “AT”) 

Τύπος συστήματος 
θέρμανσης, εξαερισμού, 
και κλιματισμού (HVAC) 

Μονάδες κλιματισμού (1F, 2F, 3F, AT) 

 

Σχήμα 6.8-5 Άποψη του ιστορικού κτιρίου στην Ρουμανία 
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Πίνακας 6.8-30 Σύστημα διαχείρισης κλιματισμού του ιστορικού κτιρίου στην Ρουμανία 

Γραφείο Το σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια 
των ωρών εργασίας και από Δευτέρα έως Παρασκευή. 

Κατοικία Το σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης είναι ενεργοποιημένο 24 ώρες το 
24ωρο και κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε θερμοκρασία 22 ° C. 

 

Πίνακας 6.8-31 Αποτελέσματα της εικονικής περίπτωσης του ιστορικού κτιρίου στην 
Ρουμανία 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ 
[kWh/y] 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΑΙΧΜΗΣ 

ΨΥΞΗΣ [kW] 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
[kWh/y] 

ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

[kW] 

Γραφείο 3609 5.49 14740 12.28 

Κατοικία 3042 7.83 23096 23.36 

Σύνολο 6651 13.32 37836 35.64 

Τα κύρια αποτελέσματα της δυναμικής ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου των 

ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη 

μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της 

ASHRAE. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και των 

οριακών συνθηκών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 

6.8-31 και Πίνακας 6.8-32. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα για να δώσουν μια 

ιδέα για τις κύριες διαστάσεις του πεδίου των ΓΕΘ για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται στην 

ανάλυση αυτή. 

Πίνακας 6.8-32 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα   

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό  
του πεδίου ΓΕΘ 

ΓΡΑΦΕΙΟ + ΚΑΤΟΙΚΙΑ 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (θέρμανση) [kW] 35.64 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (ψύξη) [kW] 13.32 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (θέρμανση) [MWh] 37.8 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) [MWh] 6.7 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) [m] 562 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 90 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] -0.84 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη [m] 70.13 

Αριθμός εναλλακτών  8 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 7 

Δείτε επίσης το ειδικό Εγχειρίδιο αφιερωμένο στις εφαρμογές στα Ιστορικά Κτίρια [4]. 
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6.8.8. Το Μουσείο Ιστορίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης (Σεράγεβο,  

Βοσνία και Ερζεγοβίνη) 

Το κτίριο του Μουσείου Ιστορίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης έχει μεγάλη σημασία και 

ιστορική αξία για την πόλη του Σεράγεβο και χαρακτηρίζεται ως εθνικό μνημείο. Ο 

σχεδιασμός του είναι ένα από τα σημαντικότερα παραδείγματα του σύγχρονου σχεδιασμού 

του τελευταίου μισού του 20ου αιώνα στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη και όχι μόνο. Το κτίριο 

ανεγέρθηκε κατά την περίοδο 1959-1965, που χαρακτηρίστηκε από την ανάπτυξη της 

σύγχρονης αρχιτεκτονικής στη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, μια περίοδο ταχείας οικονομικής 

ανάπτυξης, η οποία με τη σειρά της είχε αντίκτυπο στον πολιτισμό και στον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασμό. 

Το κύριο αντικείμενο του Μουσείου Ιστορίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης έγκειται στον 

τομέα της ιστορίας. Η έρευνα και η συλλογή έργων δημιούργησε μια συλλογή περίπου 

400.000 αντικειμένων, εγγράφων, φωτογραφιών και έργων τέχνης διαφορετικής αξίας για 

την ιστορία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, εκ των οποίων μεγάλος αριθμός είναι σπάνια 

αντικείμενα. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους θεσμούς που εργάζονται πάνω 

στην ιστορία της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης, από την πρώτη αναφορά σε ιστορικές πηγές έως 

και σήμερα. 

Στον Πίνακας 6.8-33 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για την εικονική περίπτωση του 

Μουσείου Ιστορίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης. Στο Σχήμα 6.8-6 παρουσιάζεται η άποψη 

του κτιρίου. 

Για τις ενεργειακές προσομοιώσεις εξετάστηκε η διαχείριση του συστήματος κλιματισμού 

και περιγράφεται στον Πίνακας 6.8-34. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για ένα 

τμήμα του κτιρίου. Τα ενεργειακά αποτελέσματα που προκύπτουν ως προς τη ζήτηση 

ενέργειας και το φορτίο αιχμής για θέρμανση και ψύξη συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-35. 

Πίνακας 6.8-33 Γενικά δεδομένα για το Μουσείο Ιστορίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης 

Τύπος κτιρίου Μουσείο 

Όνομα κτιρίου Μουσείο Ιστορίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης 

Διεύθυνση Zmaja od Bosne 5, Σεράγεβο 71000, Βοσνία και Ερζεγοβίνη 

Γεωγραφικό πλάτος 43° 51' 33.84" N 

Γεωγραφικό μήκος 18° 25' 30.36" E 

Υψόμετρο 550 (υψόμετρο Σεράγεβο) 

Έτος κατασκευής 1963 

Ωφέλιμη επιφάνεια  131,2 m2 

Τύπος συστήματος 
θέρμανσης, εξαερισμού, 
και κλιματισμού (HVAC) 

Θέρμανση: θερμαντικά σώματα με φυσική κυκλοφορία αέρα, 
Ψύξη: όχι 
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Σχήμα 6.8-6 Το Μουσείο Ιστορίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης 

Πίνακας 6.8-34 Σύστημα διαχείρισης κλιματισμού στο Μουσείο Ιστορίας της Βοσνίας και 
Ερζεγοβίνης 

Τυπικό  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου θέρμανσης, η θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 
21 °C κατά τη διάρκεια των ωρών λειτουργίας του μουσείου, η οποία 
μειώνεται στους 12 °C κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά την περίοδο ψύξης 
η θερμοκρασία ρυθμίζεται στους 24 °C και η σχετική υγρασία ρυθμίζεται στο 
50%. 

 

Πίνακας 6.8-35 Αποτελέσματα από την εικονική περίπτωση του κτιρίου του Μουσείου 
Ιστορίας της Βοσνίας και Ερζεγοβίνης 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ 
[kWh/y] 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΑΙΧΜΗΣ 

ΨΥΞΗΣ [kW] 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
[kWh/y] 

ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 

[kW] 

Τυπικό 11282 17.74 23395 21.8 
 

Τα κύρια αποτελέσματα της δυναμικής ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου των 

ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη 

μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της 

ASHRAE. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και των 

οριακών συνθηκών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 

6.8-35 και Πίνακας 6.8-36. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα για να δώσουν μια 

ιδέα για τις κύριες διαστάσεις του πεδίου των ΓΕΘ για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται στην 

ανάλυση αυτή. 
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Πίνακας 6.8-36 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα   

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό  
του πεδίου ΓΕΘ 

Τυπικό 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (θέρμανση) [kW] 21.8 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (ψύξη) [kW] 17.74 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (θέρμανση) [MWh] 23.4 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) [MWh] 11.3 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) [m] 342 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 125 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] -0.14 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη [m] 50 

Αριθμός εναλλακτών  7 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 7 

Δείτε επίσης το ειδικό Εγχειρίδιο αφιερωμένο στις εφαρμογές στα Ιστορικά Κτίρια [4]. 

6.8.9. Το Σερβικό Ορθόδοξο Μοναστήρι στο Bodjani (Bodjani, Σερβία) 

Το Σερβικό Ορθόδοξο Μοναστήρι στο Bodjani βρίσκεται στα όρια της τοποθεσίας Back 

Cultural, που βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού Δούναβη και χαρακτηρίζεται από 

συνεχή εγκατάσταση πληθυσμών από τους προϊστορικούς χρόνους και την αξιοσημείωτη 

πολιτιστική ποικιλομορφία. Το συγκρότημα αποτελείται από μια εκκλησία, κατοικίες 

χτισμένα σε σχήμα «U» και τις συνοδευτικές αγροικίες. Το πρώτο μοναστήρι χτίστηκε το 

1478. Η σημερινή μονή, η τέταρτη που χτίστηκε κατά σειρά, χτίστηκε το 1722. Έχει 

σταυροειδή κάτοψη, με διάμετρο τρούλου 5,5 μέτρα. Τα σημερινά καταλύματα 

κατασκευάστηκαν μετά από πυρκαγιά μεταξύ 1786 και 1810. Τα τμήματα στο βόρειο και 

νότιο άκρο δημιουργούν έναν δεύτερο όροφο, ενώ στο δυτικό άκρο υπάρχει ισόγειος 

όροφος. Οι εσωτερικοί τοίχοι καλύπτονται με τοιχογραφίες: οι πίνακες Bodjani, που 

χρονολογούνται από το 1737 και παρουσιάζουν βυζαντινές και μπαρόκ καλλιτεχνικές τάσεις, 

αντιπροσωπεύουν ένα κρίσιμο σημείο της σερβικής τέχνης και μερικές από τις πιο πολύτιμες 

τοιχογραφίες του πρώτου μισού του 18ου αιώνα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.  

Στον Πίνακας 6.8-37 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για την εικονική περίπτωση του 

Σερβικού Ορθόδοξου Μοναστηρίου του Bodjani. Στο Σχήμα 6.8-7 παρουσιάζεται η άποψη 

του κτιρίου. 

Για τις ενεργειακές προσομοιώσεις εξετάστηκε η διαχείριση του συστήματος κλιματισμού 

και περιγράφεται στον Πίνακας 6.8-38. Οι προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για το δεξί 

τμήμα του κτιρίου (αυτό το τμήμα του κτιρίου παρουσιάζεται στο Σχήμα 6.8-7). Τα 

ενεργειακά αποτελέσματα που προκύπτουν ως προς τη ζήτηση ενέργειας και το φορτίο 

αιχμής για θέρμανση και ψύξη συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-39. 
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Πίνακας 6.8-37 Γενικά δεδομένα για το Σερβικό Ορθόδοξο Μοναστήρι του Bodjani 

Τύπος κτιρίου Μοναστήρι 

Όνομα κτιρίου Σερβικό Ορθόδοξο Μοναστήρι του Bodjani 

Διεύθυνση Manastirska 12, Bođani, Σερβία 

Γεωγραφικό πλάτος 45.396163° N 

Γεωγραφικό μήκος 19.102778°  

Υψόμετρο 83 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 

Έτος κατασκευής 1722 

Ωφέλιμη επιφάνεια  1103 m2 (Ισόγειο “GF”, 1ος Όροφος “1F”) 
 

  

 

Σχήμα 6.8-7 Το Σερβικό Ορθόδοξο Μοναστήρι του Bodjani 
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Πίνακας 6.8-38 Σύστημα διαχείρισης κλιματισμού στο Σερβικό Ορθόδοξο Μοναστήρι του 
Bodjani 

Τυπικό Το σύστημα κλιματισμού και θέρμανσης είναι ενεργοποιημένο όλη την 
ημέρα. Η θερμοκρασία ρυθμίζεται για θέρμανση στους 20 °C ενώ για ψύξη 
στους 26 °C. Η σχετική υγρασία κατά τη διάρκεια της περιόδου ψύξης 
ρυθμίζεται στο 50%. 

 

Πίνακας 6.8-39 Αποτελέσματα από την εικονική περίπτωση του Σερβικού Ορθόδοξου 
Μοναστηρίου του Bodjani 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΨΥΞΗΣ [kWh/y] 

ΦΟΡΤΙΟ 
ΑΙΧΜΗΣ 

ΨΥΞΗΣ [kW] 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [kWh/y] 

ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ 
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [kW] 

Τυπικό 5561 9.98 38449 19.58 
Τα κύρια αποτελέσματα της δυναμικής ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου των 

ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη 

μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της 

ASHRAE. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και των 

οριακών συνθηκών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 

6.8-39 και Πίνακας 6.8-40. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα για να δώσουν μια 

ιδέα για τις κύριες διαστάσεις του πεδίου των ΓΕΘ για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται στην 

ανάλυση αυτή. Δείτε επίσης το ειδικό Εγχειρίδιο αφιερωμένο στις εφαρμογές στα Ιστορικά 

Κτίρια [4]. 

Πίνακας 6.8-40 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα   

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό 
 του πεδίου ΓΕΘ 

Τυπικό 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (θέρμανση) [kW] 19.58 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (ψύξη) [kW] 9.98 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (θέρμανση) [MWh] 38.4 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) [MWh] 5.6 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) [m] 382 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 67 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] -0.75 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη [m] 55 

Αριθμός εναλλακτών  7 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 7 
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6.8.10. Κτίριο γραφείων της Brogeda (Chiasso, Ελβετία) 

Το έργο σχεδιάστηκε για την ανακαίνιση και ανακατασκευή δύο τελωνειακών κτιρίων που 

χτίστηκαν τη δεκαετία του '60. Το διοικητικό κτίριο του Swiss Commercial Custom χτίστηκε 

το 2006 και βρίσκεται κοντά στα σύνορα της χώρας στο Chiasso - Brogeda. Το κτίριο είναι 

ιδιοκτησίας της Ελβετικής Συνομοσπονδίας. Το κτίριο βρίσκεται στην πόλη Chiasso, σε μια 

περιοχή με έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση, λόγω της εγγύτητάς της στα σύνορα μεταξύ 

Ελβετίας και Ιταλίας. Το κτίριο σέβεται επίσης τα πρότυπα Minergie® ενώ παρουσιάζει 

αρχιτεκτονικές καινοτομίες. Λόγω της θέσης του, το κτίριο σχεδιάστηκε για να περιορίζει τη 

ρύπανση, τον θόρυβο και την υπερθέρμανση κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Η ανάπτυξη 

του κτιρίου αποτελεί παράδειγμα διεπιστημονικής συνεργασίας μεταξύ αρχιτεκτόνων και 

σχεδιαστών, με σκοπό την ικανοποίηση του πελάτη (DFF [Federal Department of Finance] - 

UFCL [Federal Office for Buildings and Logistics]) και την παροχή της βέλτιστης λύσης από 

κάθε άποψη. Το κόστος για τα μηχανήματα υπολογίστηκε σε 1,1 εκατ. CHF, ενώ το συνολικό 

κόστος του κτιρίου υπολογίστηκε σε 9,4 εκατ. CHF. 

Στον Πίνακας 6.8-41 συνοψίζονται τα γενικά δεδομένα για την εικονική περίπτωση του 

κτιρίου γραφείων της Brogeda. Στο Σχήμα 6.8-8 παρουσιάζεται η άποψη του κτιρίου. 

H διαχείριση του συστήματος κλιματισμού και περιγράφεται στον Πίνακας 6.8-42. Οι 

προσομοιώσεις πραγματοποιήθηκαν για ολόκληρο το κτίριο. Τα ενεργειακά αποτελέσματα 

που προκύπτουν ως προς τη ζήτηση ενέργειας και το φορτίο αιχμής για θέρμανση και ψύξη 

συνοψίζονται στον Πίνακας 6.8-43. 

Πίνακας 6.8-41 Γενικά δεδομένα για το κτίριο γραφείων της Brogeda 

Τύπος κτιρίου Διοικητικό κτίριο  

Όνομα κτιρίου Κτίριο γραφείων της Brogeda-Chiasso 

Διεύθυνση Chiasso, via Brogeda 2 (Ελβετία) 

Γεωγραφικό πλάτος 45° 50' 6.7" N 

Γεωγραφικό μήκος 9° 02' 10.4" E 

Υψόμετρο Περίπου 240 μέτρα από την επιφάνεια της θάλασσας 

Έτος κατασκευής 2006 

Ωφέλιμη επιφάνεια  2361 m2 

Τύπος συστήματος 
θέρμανσης, εξαερισμού, 
και κλιματισμού (HVAC) 

TABS 
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Σχήμα 6.8-8 Το κτίριο γραφείων της Brogeda 

Πίνακας 6.8-42 Σύστημα διαχείρισης κλιματισμού του κτιρίου γραφείων της Brogeda 

Πραγματικό Η διαχείριση του συστήματος κλιματισμού γίνεται σύμφωνα με τις 
πραγματικές συνθήκες χρήσης. 

 

Πίνακας 6.8-43 Αποτελέσματα της εικονικής περίπτωσης του κτιρίου γραφείων της Brogeda 

 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΨΥΞΗΣ 
[kWh/y] 

(ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ ΨΥΞΗΣ [kW]) 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 
[kWh/y] 

(ΦΟΡΤΙΟ ΑΙΧΜΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ [kW]) 
Πραγματικό 23242 

(73.7) 
47109 
(72.8) 

Τα κύρια αποτελέσματα της δυναμικής ενεργειακής προσομοίωσης του κτιρίου έχουν 

χρησιμοποιηθεί για την διαστασιολόγηση και την αξιολόγηση της διάταξης του πεδίου των 

ΓΕΘ. Για την διαστασιολόγηση του πεδίου των ΓΕΘ χρησιμοποιήθηκε η απλοποιημένη 

μέθοδος που περιλαμβάνεται στο εργαλείο προσομοίωσης, με βάση την προσέγγιση της 

ASHRAE. Η περίληψη των αποτελεσμάτων του σχεδιασμού του πεδίου των ΓΕΘ και των 

οριακών συνθηκών που χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό αναφέρονται στον Πίνακας 

6.8-43 και Πίνακας 6.8-44. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να είναι χρήσιμα για να δώσουν μια 

ιδέα για τις κύριες διαστάσεις του πεδίου των ΓΕΘ για τα κτίρια που χρησιμοποιούνται στην 

ανάλυση αυτή.  
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Πίνακας 6.8-44 Οριακές συνθήκες και αποτελέσματα του σχεδιασμού του πεδίου 
ομοαξονικών ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα   

  Αποτελέσματα από το σχεδιασμό 
 του πεδίου ΓΕΘ 

Τυπικό 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (θέρμανση) [kW] 72.8 

Φορτίο αιχμής σχεδιασμού (ψύξη) [kW] -73.7 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (θέρμανση) [MWh] 47.1 

Ενεργειακές απαιτήσεις  (ψύξη) [MWh] -23.2 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (θέρμανση) [m] 1101 

Συνολικό μήκος ΓΕΘ (ψύξη) [m] 614 

ΔTg εδάφους σε δέκα έτη [°C] -0.24 

Συνολικό μήκος κάθε εναλλάκτη [m] 69 

Αριθμός εναλλακτών  16 

Απόσταση μεταξύ ΓΕΘ [m] 7 
 

6.9. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΥΨΗΛΟΤΕΡΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 

Οι συνολικές αξιολογήσεις βάσει των διαθέσιμων δεδομένων που αποκτήθηκαν κατά τη 

λειτουργία, οι δοκιμές και η παρακολούθηση, καθώς και οι προσομοιώσεις CaRM από όλες 

τις τοποθεσίες επίδειξης καταδεικνύουν, καταρχάς, την άριστη ποιότητα των νέων 

ομοαξονικών και ελικοειδών ΓΕΘ που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Cheap-GSHPs. 

Ο ομοαξονικός ΓΕΘ παρουσιάζει πολύ χαμηλή θερμική αντίσταση στις περισσότερες 

περιπτώσεις σε σύγκριση με τον ελικοειδή ΓΕΘ, αλλά και σε σύγκριση τους ΓΕΘ μονού και 

διπλού-U της υφιστάμενης τεχνολογικής στάθμης, το οποίο αποδεικνύεται από τις Δοκιμές 

Θερμικής Απόκρισης που εκτελέσθηκαν σε κάθε θέση επίδειξης. 

Το κόστος εγκατάστασης του ομοαξονικού ΓΕΘ έχει μία μέση τιμή, σε σχέση με άλλους 

τύπους ΓΕΘ. Επιπλέον, ο ομοαξονικός ΓΕΘ έχει υψηλή ενεργειακή απόδοση και ως εκ τούτου 

χαμηλό κόστος κεφαλαίου ανά μονάδα παροχής θερμικής ισχύος. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι η νέα μεθοδολογία πασσαλόμπηξης που εφαρμόστηκε στην 

τοποθεσία επίδειξης Putte για την εγκατάσταση των ομοαξονικών εναλλακτών θερμότητας 

παρουσιάζει υψηλότερη ταχύτητα εγκατάστασης, ενώ δεν χρησιμοποιείται ενεμάτωση. Οι 

ταχύτητες εγκατάστασης είναι της τάξης του 1 μέτρου / λεπτό για αμμώδεις στρώσεις και 2 

μέτρα / λεπτό για τις σκληρές στρώσεις αργίλου, χαρακτηριστικές σε αυτή την περιοχή και 

αδύνατον να διατρηθούν με τη μεθοδολογία πασσαλόμπηξης της υφιστάμενης τεχνολογικής 

στάθμης. Οι νέοι ομοαξονικοί ΓΕΘ εγκαταστάθηκαν με επιτυχία χρησιμοποιώντας την 

τυποποιημένη μέθοδο διάτρησης και έχουν εξαιρετική απόδοση. 

Από το Σχήμα 6.9-1 και τον Πίνακας 6.9-1 μπορεί κανείς να δει ξεκάθαρα ότι για έναν κύκλο 

αντλίας θερμότητας 20 λεπτών, ο οποίος είναι αντιπροσωπευτικός της λειτουργίας μιας ΓΑΘ, 
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ο ομοαξονικός εναλλάκτης θερμότητας με τον μονωμένο εσωτερικό σωλήνα REHAU έχει τον 

υψηλότερο ρυθμό θερμικής εξαγωγής: 

 εξάγεται περίπου 10% περισσότερη ενέργεια σε σχέση τον άλλο ομοαξονικό 
εναλλάκτη θερμότητας μεγάλης διαμέτρου αλλά με εσωτερικό σωλήνα HDPE. Αυτός 
ο τελευταίος εναλλάκτης θερμότητας έχει υψηλότερη αντίσταση στην γεώτρηση λόγω 
της μικρότερης ταχύτητας ρευστού στον δακτύλιο μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού 
σωλήνα και συνεπώς χαμηλότερη ταχύτητα μεταφοράς θερμότητας, 

 εξάγεται περίπου 15% περισσότερη ενέργεια σε σχέση με τον ομοαξονικό εναλλάκτη 
θερμότητας μικρότερης διαμέτρου της πρώτης γενιάς, και 

 εξάγεται περίπου 20% περισσότερη ενέργεια σε σχέση με αυτόν του διπλού-U. 

 

Σχήμα 6.9-1 Εξαγωγή θερμικής ενέργειας την 14η Φεβρουαρίου 2018 στο Putte (Βέλγιο) 
κατά τη διάρκεια κύκλου αντλίας θερμότητας 20 λεπτών 

Πίνακας 6.9-1 Συνολική εξαχθείσα θερμική ενέργεια από τους διαφορετικούς εναλλάκτες 
θερμότητας κατά τη διάρκεια του κύκλου αντλιών θερμότητας 60 λεπτών 

ΓΕΘ 

Ενεργειακή απόδοση 
Κύκλος ΑΘ 20 λεπτών 

kWh 

Διπλού-U 0.40 

Ομοαξονικός 76.1 χιλιοστών ανοξείδωτου χάλυβα, 
μονωμένου εσωτερικού σωλήνα 

0.50 

Ομοαξονικός 48.3 χιλιοστών ανοξείδωτου χάλυβα 0.43 

Ομοαξονικός 76.1 χιλιοστών ανοξείδωτου χάλυβα,  
εσωτερικού σωλήνα HDPE  

0.45 
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Οι νέοι ελικοειδείς ΓΕΘ παρουσίασαν έδειξαν καλή απόδοση, άριστη ποιότητα και μέση 

θερμική αντίσταση. Ωστόσο, οι ελικοειδείς ΓΕΘ χαρακτηρίζονται επίσης από υψηλό κόστος 

εγκατάστασης, αλλά βελτιωμένη απόδοση ενέργειας. 

Στην περίπτωση του Erlangen, όπου χρησιμοποιήθηκαν 4 διαφορετικοί τύποι υλικού 

ενεμάτωσης, η απόδοση ενέργειας (W/m) κυμάνθηκε από χαμηλή (30 W/m) έως πολύ 

υψηλή (102 W/m) βάσει του υλικού ενεμάτωσης που χρησιμοποιήθηκε σε κάθε ΓΕΘ. 

Επιπλέον, η απόδοση ενέργειας ανά μέτρο είναι αρκετά υψηλότερη από τους ελικοειδείς 

ΓΕΘ σε άλλες θέσεις επίδειξης λόγω του μικρότερου βήματος του έλικα. Πρέπει επίσης να 

αναφερθεί ότι το κόστος ανά μονάδα παροχής θερμικής ενέργειας είναι αρκετά υψηλό αλλά 

ποικίλλει ανάλογα με το χρησιμοποιούμενο υλικό ενεμάτωσης. 

Πρέπει να επισημανθεί ότι σε όλες τις τοποθεσίες επίδειξης με ελικοειδείς ΓΕΘ, ο χειρισμός 

του σωλήνα PE-Xa/Al/PE, από την πλευρά της κατασκευής, είναι φιλικός προς το χρήστη και 

εύκολος. Και τα δύο στοιχεία, δηλαδή η καινοτόμος τεχνική διάτρησης και ο ελικοειδής ΓΕΘ, 

ταιριάζουν πολύ καλά μεταξύ τους. Ωστόσο, η τεχνική διάτρησης έχει πολλές δυνατότητες 

για περαιτέρω εξέλιξη. Για αργιλώδη εδάφη, όπως η τοποθεσία δοκιμής της Hydra στην 

Molinella (Ιταλία), αυτή η τεχνική είναι ιδιαίτερα εφικτή. Σε πιο συνεκτικά εδάφη, όπως για 

παράδειγμα ιλυόλιθους ή ψαμμίτες, η τεχνική διάτρησης χρειάζεται κάποια βελτίωση για να 

ανταγωνιστεί τις υφιστάμενες λύσεις. Ένα καλύτερο άκρο τρυπανιού πρέπει να σχεδιαστεί 

και να επιλεγεί σύμφωνα με τις τοπικές γεωλογικές συνθήκες, ώστε να φτάσει σε 

μεγαλύτερο βάθος υπό πιο σύνθετες γεωλογικές συνθήκες. 

Επιπλέον, η μέθοδος πασσαλόμπηξης και η τεχνική εύκολης διάτρησης πρέπει να 

βελτιωθούν σε σχέση με τις γεωλογικές συνθήκες κάθε τοποθεσίας. Για παράδειγμα, στο 

Δουβλίνο, λόγω των γεωλογικών συνθηκών στην περιοχή, υπήρχε ένα τμήμα 9,2 μέτρων 

ξηρού παγετώδους στρώματος πάνω από το σχιστολιθικό ασβεστολιθικό υπόστρωμα, δεν 

ήταν κατάλληλο για δοκιμές των μεθόδων εύκολης διάτρησης και πασσαλόμπηξης βάσει της 

εμπειρίας άλλων περιπτώσεων (ΚΑΠΕ, Ελλάδα), και έτσι χρησιμοποιήθηκαν οι καθιερωμένες 

μέθοδοι διάτρησης. Ωστόσο, η εγκατάσταση και των δύο ΓΕΘ θεωρήθηκε πολύ εύκολη, 

χωρίς προβλήματα στην προετοιμασία ή την εισαγωγή των εναλλακτών μετά τις εργασίες 

διάτρησης. Η εγκατάσταση του ομοαξονικού ΓΕΘ βελτιώθηκε με τη χρήση στεγανοποιητικού 

σπειρώματος Loctite 270. Το στεγανοποιητικό υλικό συνέβαλε στην πρόληψη τυχόν 

διαρροών στις συνδέσεις με σπείρωμα. Και οι δύο ΓΕΘ δοκιμάστηκαν επιτυχώς υπό πίεση 

μετά την εγκατάσταση και η όλη εγκατάσταση ΓΑΘ έχει εξαιρετική απόδοση. 

Συμπερασματικά, και οι δύο μέθοδοι διάτρησης ταιριάζουν με τον ομοαξονικό ΓΕΘ πολύ 

καλά αλλά χρειάζονται περαιτέρω βελτίωση σε σχέση με την συγκεκριμένη γεωλογία κάθε 

τοποθεσίας επίδειξης. Αυτό είναι σύμφωνο με τον θεματικό χάρτη που παρουσιάζεται στο 

πρώτο κεφάλαιο. 

Η αντλία θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας διπλού κύκλου CO2/HFO που αναπτύχθηκε 

λειτούργησε πολύ αξιόπιστα και ήταν σε θέση να καλύψει πλήρως τις καθορισμένες ανάγκες 

θέρμανσης και ψύξης και να ικανοποιήσει τους χρήστες. Το COP λειτουργίας ήταν τυπικό για 

άλλες αντλίες θερμότητας HFC ή HFO, αλλά σημαντικά βελτιωμένο σε σύγκριση με άλλες 
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αντλίες θερμότητας CO2 που λειτουργούν σε παρόμοιο εύρος θερμοκρασιών. Περαιτέρω 

βελτίωση είναι δυνατή στη λειτουργία ψύξης. 

Γενικά, ο ομοαξονικός ΓΕΘ παρέχει σημαντικά πλεονεκτήματα λόγω του συνδυασμού 

υψηλότερων αποδόσεων και μείωσης του κόστους εγκατάστασης. Πρόκειται για μια καλή 

βάση για την επακόλουθη διείσδυση των ΓΑΘ στην αγορά, ιδίως σε γεωλογίες όπου η 

γεώτρηση πρέπει να υποστηρίζεται κατά τη διάρκεια της διάτρησης για να αποφευχθεί η 

κατάρρευση. Από την άλλη πλευρά, οι ελικοειδείς ΓΕΘ μπορούν να βρουν εφαρμογές όταν 

οι αρχές περιορίζουν τα βάθη των γεωτρήσεων κάτω από 20 μέτρα και όπου δεν υπάρχει 

επαρκής επιφάνεια για την εγκατάσταση οριζόντιων εναλλακτών θερμότητας. 

Τέλος, και οι δύο ομοαξονικοί και ελικοειδείς ΓΕΘ που αναπτύχθηκαν στο έργο Cheap-GSHPs 

έχουν χαμηλό λειτουργικό κόστος σε σύγκριση με τα συμβατικά συστήματα (ορυκτά 

καύσιμα, αερόψυκτες αντλίες θερμότητας και φυσικό αέριο) από την άποψη της 

αποδιδόμενης γεωθερμικής ενέργειας. Οι ομοαξονικοί ΓΕΘ έχουν χαμηλότερο κόστος 

κεφαλαίου ανά μονάδα γεωθερμικής ενέργειας σε σχέση με τους υπάρχοντες ΓΕΘ (μονού-U 

και διπλού-U). Έτσι, οι νέοι ΓΕΘ και οι μέθοδοι εγκατάστασης του έργου Cheap-GSHPs 

μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της αγοράς της αβαθούς γεωθερμίας. 
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7.1. Περιγραφή έρευνας και αποτελέσματα 

Οι κανονιστικοί όροι και διαδικασίες αδειοδότησης (με ιδιαίτερη έμφαση στις αξιολογήσεις 
κινδύνου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις) και τα πρότυπα για τον σχεδιασμό και την 
εγκατάσταση των γήινων εναλλακτών θερμότητας υπαγορεύουν το επίπεδο υιοθέτησης των 
νέων τεχνολογιών, που αναπτύσσονται από την ερευνητική κοινότητα, από τις εταιρείες 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.  

Εξετάστηκαν τα νομοθετικά και κανονιστικά πλαίσια για τις επιλεγμένες τοποθεσίες των 
μελετών περιπτώσεων σε όλη την Ευρώπη (Ισπανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιρλανδία, Γερμανία, 
Κροατία, Ιταλία, Ελβετία, Ρουμανία, Βοσνία-Ερζεγοβίνη και Σερβία) για να αξιολογηθούν οι 
δυνατότητες επέκτασης των ελικοειδών και των ομοαξονικών γήινων εναλλακτών 
θερμότητας που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου CHEAP-GSHPs. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται σε μορφή φυλλαδίων για κάθε χώρα τα οποία θα είναι διαθέσιμα στον 
ιστότοπο του έργου Cheap-GSHPs (www.cheap-gshp.eu). Τα εξώφυλλα των φυλλαδίων 
παρουσιάζονται στο τέλος αυτού του κεφαλαίου. Μια περίληψη της νομοθεσίας 
παρουσιάζεται στον Πίνακας 7.2-1. 

Η εφαρμογή της νομοθεσίας επιτυγχάνεται μέσω των τοπικών κανονισμών που διέπουν την 
εγκατάσταση των γήινων εναλλακτών θερμότητας. Υπάρχουν τεχνικά κατώτατα όρια που 
υπαγορεύουν τις διαδικασίες καταγραφής και αδειοδότησης. Τα κατώτατα όρια αφορούν το 
βάθος του συλλέκτη ΓΕΘ, τις μεταβολές στη θερμοκρασίας του υπεδάφους, τον ρυθμό της 
αποληπτόμενης θερμότητας και την εγκατεστημένη ισχύ. Κάτω από συγκεκριμένα κατώτατα 
όρια είναι δυνατή μια απλή διαδικασία ειδοποίησης. Ο μέσος χρόνος λήψης άδειας είναι 
μεταξύ 30 και 90 ημερών. Τα έξοδα αδειών ποικίλλουν αλλά είναι λιγότερα από 500€, 
εξαιρουμένων των επαγγελματικών τελών. Συνήθως, απαιτείται η λήψη Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ) και η εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
για τους συλλέκτες ΓΕΘ ανοικτού βρόχου, ενώ οι συλλέκτες ΓΕΘ κλειστού βρόχου κατά βάση 
εξαιρούνται από τη λήψη ΕΠΟ και την εκπόνηση ΜΠΕ. Η έγκριση της ΕΠΟ από τις ρυθμιστικές 
αρχές διαρκεί 3 έως 6 μήνες. Επίσης, όσον αφορά τα συστήματα εκταμίευσης υπογείων 
υδάτων απαιτείται παρακολούθηση - βλ. Πίνακας 7.2-1. 

Όπου απουσιάζει κάποια συγκεκριμένη ρύθμιση για τους συλλέκτες ΓΕΘ, ισχύουν οι γενικοί 
περιβαλλοντικοί κανονισμοί και διατάξεις που αφορούν το νερό και το σχεδιασμό 
εγκαταστάσεων σε υδάτινα συστήματα. Οι περιβαλλοντικοί κανονισμοί προστατεύουν τους 
υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα και 
απαγορεύουν τη διάνοιξη αβαθών γεωθερμικών γεωτρήσεων σε συγκεκριμένες 
περιπτώσεις. Όπου επιτρέπεται η διάνοιξη αβαθούς γεώτρησης, απαιτείται η χρήση 
επένδυσης και υλικού πλήρωσης. 

Η οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση κτιρίων (EPBD) αντικατοπτρίζεται στους 
εθνικούς και τοπικούς κανονισμούς - βλ. Πίνακας 7.2-2. Σχετικά με την ενσωμάτωση των 
συστημάτων ΓΕΘ σε ιστορικά κτίρια δεν υπάρχουν καθόλου κανονισμοί ή υπάρχουν λίγοι. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις ισχύουν οι κανονισμοί των εγκαταστάσεων θέρμανσης και 
ψύξης σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO και EN.   

Τα περισσότερα έγγραφα εθνικής πολιτικής δεν κάνουν αναφορά σε κάποια ειδική συμβολή 
των συλλεκτών ΓΕΘ στους στόχους ανανεώσιμης ενέργειας - βλ. Πίνακας 7.2-3. Όσον αφορά 
τα πρότυπα, τα πρότυπα ISO και EN για τα υλικά κατασκευής των συλλεκτών, τον εξοπλισμό 

http://www.cheap-gshp.eu/
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διάτρησης, τις γεωθερμικές αντλίες θερμότητας και τη σήμανση της καταναλισκόμενης 
ενέργειας είτε μεταφέρονται σε τοπικά πρότυπα είτε, στην περίπτωση συγκεκριμένων 
χωρών και περιφερειών, τα εθνικά πρότυπα ακολουθούν συχνά τις προδιαγραφές EN και ISO 
που εφαρμόζονται. Αρχικά, εκτελέστηκε μια συνοπτική ανάλυση των προτύπων που 
εφαρμόζονται στις αντλίες θερμότητας, στις γεωτρήσεις και στους συλλέκτες ΓΕΘ. Σε 
ορισμένες νομοθεσίες υπάρχουν δημοσιευμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη 
διασφάλιση της τήρησης των προτύπων εγκατάστασης. Ακολούθως, έγιναν αρκετές 
προτάσεις για τροποποιήσεις των υφιστάμενων προτύπων για να διασφαλιστεί ότι οι 
προτεινόμενες καινοτόμες τεχνολογίες θα καλύπτονται και αυτές από τα πρότυπα.  

Η εκπαίδευση και η πιστοποίηση για τους γεωτρυπανιστές και τους εγκαταστάτες των 
συστημάτων ΓΕΘ είναι δυνατή μέσω επαγγελματικών φορέων, αλλά δεν περιλαμβάνει τους 
σχεδιαστές ή τους υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων και άλλους μη τεχνικούς φορείς - 
βλ. Πίνακας 7.2-4. 

Η οικονομική στήριξη για την εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων είναι περιορισμένη 
στις περιοχές εξέτασης των μελετών περιπτώσεων. 

Ένας πίνακας αξιολόγησης κινδύνου χρησιμοποιείται για την εκτίμηση των πιθανών 
περιβαλλοντικών και κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει ένα 
προτεινόμενο σύστημα ΓΕΘ. Λαμβάνονται υπόψη τρία διαφορετικά υπόγεια περιβάλλοντα: 
παθητικό, δυναμικό και ευαίσθητο - βλ. Πίνακας 7.2-5. Ο πίνακας αξιολόγησης κινδύνου 
εξετάζει το σχεδιασμό, τη διάνοιξη γεωτρήσεων, την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός 
ΓΕΘ για καθένα από τα τρία υπόγεια περιβάλλοντα και ενημερώνει την ΕΠΟ/ΜΠΕ 
παρέχοντας συστάσεις για την κατάλληλη επιλογή της τεχνολογίας και τις κανονιστικές 
διατάξεις - βλ. Πίνακας 7.2-7. Ομοίως, ο πίνακας αξιολόγησης κινδύνου εξετάζει το 
σχεδιασμό, τη διάνοιξη γεωτρήσεων, την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός ΓΕΘ για 
διαφορετικές τύπους κτιρίων - βλ. Πίνακας 7.2-6, Πίνακας 7.2-8 και Πίνακας 7.2-9. 

7.2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Ο ορισμός των γεωθερμικών πόρων στην πρωτογενή νομοθεσία και η διαφοροποίηση 
μεταξύ των αβαθών και των υπολοίπων γεωθερμικών συστημάτων περιορίζεται σε λίγες 
μόνο νομολογίες. Οι γήινοι εναλλάκτες θερμότητας ρυθμίζονται από κανονισμούς 
εκμετάλλευσης υδάτινων πόρων και μεταλλευτικούς κώδικες, στις περιπτώσεις που ο 
ορισμός του γεωθερμικού πόρου λείπει από την πρωτογενή νομοθεσία. 

Υπάρχει μια πολλαπλή διαδικασία αδειοδότησης για εγκαταστάσεις ΓΕΘ ανοιχτού βρόχου 
που δεν είναι εξορθολογισμένη και περιλαμβάνει διάφορες διοικητικές αρχές. Οι 
οικοδομικοί κανονισμοί αναφέρονται στην εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και ψύξης 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), αλλά οι ΓΕΘ δεν αναφέρονται ρητά στους εθνικούς 
στόχους πολιτικής για τις ΑΠΕ. Πρότυπα κατάλληλα για το σχεδιασμό, τα υλικά, τον 
εξοπλισμό και την εγκατάσταση των συστημάτων ΓΕΘ υπάρχουν, απουσιάζουν όμως επαρκή 
οικονομικά κίνητρα για την εγκατάστασή τους. 

Η μήτρα αξιολόγησης κινδύνου παρέχει συστάσεις και ένα εργαλείο υποστήριξης 
αποφάσεων για τις ρυθμιστικές αρχές και τις εταιρείες διαχείρισης ενεργειακής 
εξοικονόμησης των κτιρίων. 
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Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα πρότυπα σχετικά με τις γεωθερμικές τεχνολογίες για τα 
ιστορικά κτίρια και οι απαιτήσεις προστασίας πρέπει να αξιολογούνται για κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση. 

Πίνακας 7.2-1 Σύνοψη νομοθεσίας που εφαρμόζεται στις υπό μελέτη περιπτώσεις (μέρος Ι)  

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ισπανία Γερμανία Βέλγιο Ιρλανδία Ελλάδα Κροατία 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

      

Γεωθερμική ενέργεια 
ορίζεται στη 
νομοθεσία 

X √ √ X √ √ 

Ορισμός αβαθούς 
γεωθερμικής 
ενέργειας 

X √ √ X √ √ 

Πρωτογενής 
νομοθεσία για τη 
γεωθερμία ή την 
αβαθή γεωθερμία 

X √ √ X √  

Δευτερογενής 
τοπική/διοικητική 
καθορισμένη 
νομοθεσία 

X √ X X  X 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

      

Αδειοδοτική 
διαδικασία για την 
εγκατάσταση 
συστημάτων ΓΑΘ 

X √ √ X √ X 

Γνωστοποίηση ή 
καταγραφή 

√ X  X  X 

Διαφοροποίηση 
συστημάτων 

√ √ √  √ X 

Εγκατεστημένη Ισχύς √ - 
70KW 

X √ - 200kW X √ X 

Ρυθμός θερμικής 
απόρριψης στο 
έδαφος (ψύξη) 

X √ X X X X 

Άλλο X √ X X X X 

Χρόνος εγκρίσεων 
αδειών για κλειστούς 
ή ομοαξονικούς ΓΕΘ 

X 1-3 μήνες 3-6 μήνες X 1-3 μήνες X 

Κόστη αδειοδότησης √ 100 – 500 €  X 100 € X 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

√ √ X X √ X 

Τυπικό κόστος 
αδειοδότησης για 
γεωτρητικές/ 
χωματουργικές 
εργασίες 

 √  X 
Περιλαμβάνεται 

παραπάνω 
X 

Τυπικός χρόνος 
υποβολής φακέλου 
και έγκρισης 

 1-3 μήνες  X 1-3 μήνες X 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ - 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

X X √ X √ X 

Ποιος είναι ο τυπικός 
χρόνος διαχείρισης 

   X  X 
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Ποιο το τυπικό 
κόστος 

  100-500 € X € 500 X 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΕΠΟ/ΜΠΕ 

 √  √  √ 

Εξαίρεση των 
γεωθερμικών 
συστημάτων κλειστού 
βρόχου από τη λήψη 
ΕΠΟ και εκπόνηση 
ΜΠΕ 

√ X √ √  √ 

Εφαρμογή  ΕΠΟ/ΜΠΕ 
στα συστήματα 
ανοιχτού βρόχου 

√ √ √ √  √ 

Χρονική διάρκεια 
λήψης εγκρίσεων 
ΕΠΟ 

3-6 
μήνες 

 μέχρι 6 μήνες 3 μήνες   

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ √  

√ - Ανοικτού 
βρόχου 

√ - Ανοικτού 
βρόχου 

√ - Ανοικτού 
βρόχου 

√ - 

Ανοικτού 
βρόχου 

Παρακολούθηση για 
συστήματα κλειστού 
βρόχου 

√ > 
70KW 

 X X X X 

Συχνότητα 
παρακολούθησης και 
απαιτήσεις υποβολής 
αναφορών 

     Ετήσια 

Παράμετροι 
παρακολούθησης 

Ενέργεια 
& Ισχύς 

Θερμοκρασία 
και 

παραγόμενη 
ενέργεια ή 

στάθμη 
υπόγειου 

υδροφόρου και   
παροχή 

(>50kW) 

Θερμοκρασία 
& Παροχή 

Θερμοκρασία 
& Παροχή 

Άντληση νερού 
& 

Επανεισαγωγή 
 

Άντληση 
νερού 

Περιγραφή των χρησιμοποιούμενων ακρωνυμίων: 

ΑΠΕ  Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 

ΓΑΘ  Γεωθερμική αντλία θερμότητας 

ΓΕΘ Γήινος εναλλάκτης θερμότητας 

ΕΠΟ  Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων 

ΘΗΣ  Θερμικά Ηλιακά Συστήματα 

ΘΧ  Θέρμανση Χώρου 

ΜΠΕ  Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

ATES  Aquifer Thermal Energy Storage 

BTES  Borehole Thermal Energy Storage 

COP  Coefficient of Performance 

EPBD  Energy Performance of Buildings Directive 

SPA  Special Protection Area 

TRT  Thermal Response Test 

UNI  Italian National Unification 

VLAREM Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning 

WFD  Water Framework Directive 
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Πίνακας 7.2-1 Σύνοψη νομοθεσίας που εφαρμόζεται στις υπό μελέτη περιπτώσεις (μέρος ΙI) 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Σερβία Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη 

Ιταλία Ρουμανία Ελβετία 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

     

Γεωθερμική ενέργεια 
ορίζεται στη νομοθεσία 

√ √ √ X √ 

Ορισμός αβαθούς 
γεωθερμικής ενεργείας 

√ X √ X √ 

Πρωτογενής 
νομοθεσία για τη 
γεωθερμία ή την 
αβαθή γεωθερμία 

√  √ X X 

Δευτερογενής 
τοπική/διοικητική 
καθορισμένη 
νομοθεσία 

X  √ X X 

ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ & 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

     

Αδειοδοτική 
διαδικασία για την 
εγκατάσταση 
συστημάτων ΓΑΘ 

√ √ 

√ >50kW – 
Αδειοδότηση με 

κόκκινη σήμανση 
στη Βενετία 

X √ 

Γνωστοποίηση ή 
καταγραφή 

  
√ - Φλωρεντία / 

Πάντοβα 
X X 

Διαφοροποίηση 
συστημάτων 

X X √  X 

Εγκατεστημένη Ισχύς X X √ - 100kW X X 

Ρυθμός θερμικής 
απόρριψης στο έδαφος 
(ψύξη) 

X X X X X 

Άλλο √  √ - Θερμοκρασία X X 

Χρόνος εγκρίσεων 
αδειών για κλειστούς ή 
ομοαξονικούς ΓΕΘ 

2 μήνες & 1 έτος  90 μέρες X 2 μήνες 

Κόστη αδειοδότησης 500 €  100 € X 100 – 300 CHF 

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 
ΓΕΩΤΡΗΤΙΚΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

√ √ √ √ √ 

Τυπικό κόστος 
αδειοδότησης για 
γεωτρητικές/ 
χωματουργικές 
εργασίες 

συμπεριλαμβάνεται 
παραπάνω 

Κανένα 
κόστος 

30 μέρες 30 μέρες 2 εβδομάδες 

Τυπικός χρόνος 
υποβολής φακέλου και 
έγκρισης 

2 μήνες 30 μέρες 100 € 100 € ελεύθερος 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 
- ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

√ √ √ √ √ 

Ποιος είναι ο τυπικός 
χρόνος διαχείρισης 

2 χρόνια για άδεια 
χρήσης 

30 μέρες 30 μέρες 
5 

εβδομάδες 
2 μήνες 

Ποιο το τυπικό κόστος 
 

1% του 
κόστους 

του έργου 
 100 € μεταβλητό 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΠΟ/ΜΠΕ     X 

Εξαίρεση των 
γεωθερμικών 
συστημάτων κλειστού 
βρόχου από τη λήψη 

X  √ X √ 
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ΕΠΟ και εκπόνηση 
ΜΠΕ 

Εφαρμογή ΕΠΟ/ΜΠΕ 
στα συστήματα 
ανοιχτού βρόχου; 

X  √ √  

Χρονική διάρκεια 
λήψης εγκρίσεων ΕΠΟ 

2 μήνες   30 μέρες  

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 

  √ X X 

Παρακολούθηση για 
συστήματα κλειστού 
βρόχου 

X  √>100kW X X 

Συχνότητα 
παρακολούθησης και 
απαιτήσεις υποβολής 
αναφορών 

√ μόνο ανοικτού 
βρόχου 

 Ετήσιο   

Παράμετροι 
παρακολούθησης 

√ Καμιά συγκεκριμένη 
παρακολούθηση του 

κλειστού βρόχου αλλά 
απαιτείται TRT κατά 

την διάτρηση 

 

Θερμοκρασία, 
Απόδοση, 

Καταναλισκόμενη 
Ισχύς 

 
Θερμοκρασία 

και Παροχή 
 

 

Πίνακας 7.2-2 Σύνοψη νομοθεσίας που εφαρμόζεται στις υπό μελέτη περιπτώσεις (μέρος I) 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ισπανία Γερμανία Βέλγιο Ιρλανδία Ελλ
άδα 

Κροατία 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ       

Ορισμοί στη νομοθεσία 
που χαρακτηρίζουν τα 
συστήματα ΓΑΘ 

X X √ X √ X 

Βάθη 
X 

√ - μέχρι 400 
μέτρα 

√ - 100 έως 150 
μέτρα 

√ X X 

Νομικά όρια X √ √ X √ X 

ATES – Υπόγεια ύδατα 
– Συστήματα ανοικτού 
βρόχου 

X √ √ X √ X 

BTES – Συστήματα 
κλειστού βρόχου 

 √ √ X √ X 

Θερμοκρασία 
X X 

√ - ανοικτού 
βρόχου 

X √ X 

Εγκατεστημένη Ισχύς/ 
Μέγεθος 

X √ - 30w √ - 200kW X √ X 

Ρυθμός θερμικής 
απόληψης 

X 
√ - 100 – 150 

kWh m/a 

√ - ανοικτού 
βρόχου 

X X X 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ       

Περιορισμοί στο 
έδαφος που ισχύουν 
κατά τη διάτρηση √ 

√ - πάνω από 
τον 1ο 

υδροφόρο 
ορίζοντα 

X X √ X – Ζώνη 3 

Κανονισμοί 
κατασκευής 
γεωτρήσεων – 
εκσκαφών – 
χωματουργικών 
εργασιών 

√ √ √ X √  

Κύριοι περιορισμοί 
όσον αφορά τις ΓΑΘ, 
ΓΕΘ, και τους 

 √ √ X   
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υπόγειους υδροφόρους 
ορίζοντες 

Περιορισμοί σε ΓΑΘ σε 
προστατευόμενες 
περιοχές (SPA, WFD) 

√ ΜΠΕ √ 
√ - 

Απαγορευμένο 
X  √ - Ζώνη 1 

Περιορισμοί με 
αναφορά στην εξαγωγή 
και/η στην εισαγωγή 
θερμότητας 

X √ 
√ - Κυρίως 
ανοικτού 
βρόχου 

X X  

Ποιοι είναι οι 
περιορισμοί σχετικά με 
τους κανονισμούς στα 
παρακάτω ζητήματα 

      

Εισαγωγή της 
θερμότητας στο 
έδαφος 

X √ 

√ - ανατρέξτε 
στον τοπικό 
κανονισμό 
VLAREM 

X X  

Χρήση υλικού 
πλήρωσης  

X √ √ X X  

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ       

Κανονισμοί για την 
εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής οδηγίας 
Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (EPBD)  

3-6 μήνες √ √ √ √ √ 

Επίπεδο ενσωμάτωσης 
τεχνολογιών ΑΠΕ για 
θέρμανση/ψύξη σε: 

√ √ √ √ X 
√ 50% ΘΧ - 
γεωθερμικό 

Νέες κατοικίες 

√ - 40 έως 
70% ΖΝΧ 

√ - 50% 
θέρμανση/ψύξη 

√ - 
10kWh/m2/έτος 

√ - 
10kWh/m2

/έτος 

X 

X – Μη 
διαθέσιμο  εάν 
υπάρχουν 4 m2 

ΘΗΣ 

Νέα κτίρια μη κατοικίες 

√ - 40 έως 
70% ΖΝΧ 

√ - 50% 
θέρμανση/ψύξη 

√ - 
10kWh/m2/έτος 

 X 

X – Μη 
διαθέσιμο  εάν 
υπάρχουν 4 m2 

ΘΗΣ 

Δημόσια κτίρια 

√ - 40 έως 
70% ΖΝΧ 

√ - 50% 
θέρμανση/ψύξη 

√ - 
10kWh/m2/έτος 

 X 

X – Μη 
διαθέσιμο  εάν 
υπάρχουν 4 m2 

ΘΗΣ 

Ανακατασκευές √ - 40 ως 
70% ΖΝΧ εάν 

>1000m2 

√ - 15% 
θέρμανση/ψύξη 

√ - 
10kWh/m2/έτος 

X X 
√  – 10% ΘΧ – 

ΑΠΕ 
εγκατεστημένα 

Ανακαίνιση και 
συντήρηση ιστορικών 
κτιρίων 

X  X X X  

Επίπεδα που 
αναφέρονται ειδικά σε 
ενσωμάτωση ΓΑΘ 

X √ - COP ≥4 

√ - 85% της 
θέρμανσης με 

SPF ≥4 

X - COP 
≥2.5 

X √ 

Κανονισμοί που 
αναφέρονται ειδικά σε 
ανακαίνιση και 
συντήρηση ιστορικών 
κτιρίων 

√ X X X √ √ 

Ύπαρξη κανονισμών 
που αφορούν την 
ανακαίνιση των 
συστημάτων 
θέρμανσης/ψύξης σε 
ιστορικά κτίρια 

X X X X √ √ 
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Πίνακας 7.2-2 Σύνοψη νομοθεσίας που εφαρμόζεται στις υπό μελέτη περιπτώσεις (μέρος II) 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Σερβία Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη 

Ιταλία Ρουμανία Ελβετία 

ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ      

Ορισμοί στη νομοθεσία που 
χαρακτηρίζουν τα συστήματα 
ΓΑΘ 

X  √ - UNI X X 

Βάθη X  X X X 

Νομικά όρια X  X X X 

ATES – Υπόγεια ύδατα – 
Συστήματα ανοικτού βρόχου 

X  X X X 

BTES – Συστήματα κλειστού 
βρόχου 

X  X X  

Θερμοκρασία X  √ - UNI X √ <1.5° C 

Εγκατεστημένη Ισχύς/ Μέγεθος X  X X X 

Ρυθμός θερμικής απόληψης X  √ - UNI  X 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ      

Περιορισμοί στο έδαφος που 
ισχύουν κατά τη διάτρηση 

X X   X 

Κανονισμοί κατασκευής 
γεωτρήσεων – εκσκαφών – 
χωματουργικών εργασιών 

√ – 
απαιτείται 

άδεια 
ερευνών 

√ 
√ - 30 

μέτρα βάθος 
 X 

Κύριοι περιορισμοί όσον αφορά 
τις ΓΑΘ, ΓΕΘ, και τους υπόγειους 
υδροφόρους ορίζοντες 

X X  
√ 

Επανεισαγωγή 
√ <10% ροής 

νερού 

Περιορισμοί σε ΓΑΘ σε 
προστατευόμενες περιοχές (SPA, 
WFD) 

X X 

√  - 200 
μέτρα από 
την παροχή 

νερού 

√ ΜΠΕ √ 

Περιορισμοί με αναφορά στην 
εξαγωγή και/η στην εισαγωγή 
θερμότητας 

X  X  
√  > 4 

κατακόρυφοι 
ΓΕΘ 

Ποιοι είναι οι περιορισμοί 
σχετικά με τους κανονισμούς στα 
παρακάτω ζητήματα 

X     

Εισαγωγή της θερμότητας στο 
έδαφος 

X  X  X 

Χρήση υλικού πλήρωσης  X  √  X 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΤΙΡΙΩΝ      

Κανονισμοί για την εφαρμογή της 
ευρωπαϊκής οδηγίας EPBD στα 
κτίρια 

√  √ √ √ 

Επίπεδο ενσωμάτωσης 
τεχνολογιών ΑΠΕ για 
θέρμανση/ψύξη σε: 

X  
√ - 50% ΖΝΧ 

– 35% ΘΧ 
X √ - 20% 

Νέες κατοικίες 
X  

√ - 50% ΖΝΧ 
– 35% ΘΧ 

X √ - 20% 

Νέα κτίρια μη κατοικίες 
X  

√ - 50% ΖΝΧ 
– 35% ΘΧ 

X √ - 20% 

Δημόσια κτίρια 
X  

√ - 38,5% 
ΘΧ 

X √ - 20% 

Ανακατασκευές 
X  

√ - 50% ΖΝΧ 
– 35% ΘΧ 

X X 

Ανακαίνιση και συντήρηση 
ιστορικών κτιρίων 

√ √ X X X 

Επίπεδα που αναφέρονται ειδικά 
σε ενσωμάτωση ΓΑΘ 

X  X X X 
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Κανονισμοί που αναφέρονται 
ειδικά σε ανακαίνιση και 
συντήρηση ιστορικών κτιρίων 

√ √ √  X 

Ύπαρξη κανονισμών που 
αφορούν την ανακαίνιση των 
συστημάτων θέρμανσης/ψύξης 
σε ιστορικά κτίρια 

X  √  X 
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Πίνακας 7.2-3 Σύνοψη μέτρων πολιτικής που εφαρμόζονται στις υπό μελέτη περιπτώσεις 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ισπανία Γερμανία Βέλγιο Ιρλανδία Ελλάδα Κροατία Σερβία Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη 

Ιταλία Ρουμανία Ελβετία 

Εθνική Πολιτική            

Ποιοι στόχοι έχουν τεθεί για 
τις ΓΑΘ στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης των ΑΠΕ (ktoe ως το 
2020); 

40.5 521 X X 50 X   522   

Ποια είναι η συμβολή το 2014 
(ktoe); 

16 334 X X 151.7 X   71 8  

Έχουν τεθεί στόχοι για το 
2030 για συστήματα 
θέρμανσης/ψύξης και ΓΑΘ; 

 X √ X X X   √  X 

Τοπική πολιτική            

Υπάρχει Στρατηγική 
Ανάπτυξης για τις  ΑΠΕ ή 
Σχέδιο Δράσης για τη  
Βιώσιμη Ενέργεια; 

 X   X √     √ 

Καθορίζουν τα έγγραφα 
συγκεκριμένους  στόχους για 
τα συστήματα ΓΑΘ; 

X    X X     X 

Υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία 
της αγοράς ΓΑΘ; 

X √  
√ - πολύ 
βασικά 

X X     X 

Υπάρχει πολιτική Υπογείου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού 
στην περιοχή των 
συστημάτων;  

 √ X X X X     X 

Τα σχέδια  λαμβάνουν υπόψη 
τους τη γεωθερμία / ΓΑΘ; 

 X X X       X 
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Πίνακας 7.2-4 Σύνοψη Εκπαίδευσης & Πιστοποίησης στις υπό μελέτη περιπτώσεις 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ Ισπανία Γερμανία Βέλγιο Ιρλανδία Ελλάδα Κροατία Σερβία Βοσνία & 
Ερζεγοβίνη 

Ιταλία Ρουμανία Ελβετία 

Εκπαίδευση            

Εθνική εκπαίδευση για σχεδιαστές √ X X X X X X √ X X √ 

Εθνική εκπαίδευση για γεωτρυπανιστές και 
εργολάβους 

X √ √ X X X X √ X X √ 

Εκπαίδευση για εγκαταστάτες  X X √ √ X X √ √ X X √ 

Εκπαίδευση για του ιθύνοντες X X  X   X X X X X 

Πιστοποίηση            

Απαιτούμενη πιστοποίησης για σχεδιαστές X X  X X √ √ √ √ X X 

Απαιτούμενη πιστοποίηση για γεωτρυπανιστές και 
εργολάβους 

X √ √ X X √ X √ √ X √ 

Απαιτούμενη πιστοποίηση για εγκαταστάτες X X √ √ X X X √ X X X 

Πιστοποίηση εξοπλισμού ΓΑΘ X √  √ X X X √ X X √ 

 

  

Πίνακας 7.2-5 Ταξινόμηση περιβάλλοντος για τη Μήτρα Αξιολόγησης Κινδύνου 

Τύπος Τάξη Περιγραφή Παράδειγμα 

Π
Ε

Ρ
ΙΒ

Α
Λ

Λ
Ο

Ν
 

A Παθητικό Περιορισμένες συνθήκες πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα  

B Δυναμικό Ενεργό γεωλογικό και υδρογεωλογικό περιβάλλον - κάτω από τον υδροφόρο ορίζοντα 

C Ευαίσθητο Ζώνες προστασίας υπόγειων υδάτων, περιοχές χαρτογραφημένες ως ευάλωτες, περιοχές Natura 2000, ζώνες 
ειδικής προστασίας (ΖΕΠ). 
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Πίνακας 7.2-6 Ταξινόμηση κτιριακών υποδομών για τη Μήτρα Αξιολόγησης Κινδύνου 

Τύπος Τάξη Περιγραφή   Παράδειγμα 

Κ
Τ

ΙΡ
ΙΑ

Κ
Ε

Σ 
Υ

Π
Ο

Δ
Ο

Μ
Ε

Σ 

D 

 

Χρήση Κατοικίας D1  Μονοκατοικία Με βάση την κατάσταση του κελύφους του κτιρίου και 
τους τύπους παραθύρων - Δράση 1.4 

D2  Διαμέρισμα ή κτίριο διαμερισμάτων 

E 

 

Εμπορική χρήση E1  Κτίριο γραφείων Τύπος κελύφους και παράθυρων - χαμηλό φορτίο 
θέρμανσης λόγω εσωτερικών φορτίων - Υψηλά φορτία 
ψύξης 

E2  Δημοτικά/Δημόσια Κτίρια 

E3  Εγκαταστάσεις υγειονομικής 
περίθαλψης 

F Ιστορικές / 
Προστατευόμενες 
εγκαταστάσεις 

  Περιοχές Εθνικής Κληρονομιάς, Διατηρητέα Κτίρια, 
Ιστορικά Κτίρια 
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Πίνακας 7.2-7 Μήτρα Αξιολόγησης Κινδύνου για διαφορετικά υπόγεια περιβάλλοντα  όσον αφορά το σχεδιασμό, τις γεωτρήσεις και την 
εγκατάσταση και λειτουργία γήινων εναλλακτών θερμότητας (ΓΕΘ) 

SEC 
Τάξη 

Υπέδαφος 

Χαρακτηρισμός εδάφους Σχεδιασμός & χωροθέτηση συλλέκτη  

A 

 

 

 

 

 

Η αξιολόγηση της θέσης για 
τον προσδιορισμό των 

συγκεκριμένων συνθηκών 
του υπεδάφους, θα πρέπει 
να πραγματοποιηθεί βάση 

της ταξινόμησης του 
υπεδάφους του CHEAP-
GHSPs  (FAU-PARMAT 

ταξινόμηση D1.4) 

Οι ελικοειδείς και ομοαξονικοί 
συλλέκτες είναι κατάλληλοι σε 

συνθήκες εδάφους πάνω από τον 
υδροφόρο ορίζοντα. Εξέταση των 

συγκεκριμένων θερμικών 
ιδιοτήτων των συνθηκών εδάφους 

ώστε να μεγιστοποιηθεί η 
αποτελεσματικότητα του 

συλλέκτη και να διευκολυνθεί η 
διαδικασία σχεδιασμού. 

Η ύπαρξη συλλεκτών πάνω 
από τον υδροφόρο 

ορίζοντα ευνοεί τη χρήση 
διάτρησης με κοχλία 

(συμβατικό ή διευρυμένο 
σύστημα Εύκολης 

Διάτρησης)  ή τη χρήση της 
τεχνολογίας άμεσης 

πασσαλόμπηξης. 

Η τεχνολογία άμεσης 
πασσαλόμπηξης παρέχει τη 

μικρότερη δυνατή διαταραχή 
εδάφους με περιορισμένη χρήση 
υλικών και εξοπλισμό διάτρησης. 

Εκτίμηση των πιθανών 
θερμικών ιδιοτήτων του 

εδάφους ώστε να 
καθορισθεί το πιθανό 
μέγεθος και η διάταξη 

του συλλέκτη με τη 
χρήση του ΣΥΑ του 

CHEAP-GSHPs ή 
εξειδικευμένου 
λογισμικού. Ο 

σχεδιασμός του 
συλλέκτη πρέπει να 

ταιριάζει με το 
αναγνωρισμένο φορτίο 
θέρμανσης ή ψύξης και  

να διευκολύνει μια 
κατάλληλη διαδικασία 

επιλογής. 

B 

 

Όπου ενδέχεται να υπάρχουν  
υπόγεια ύδατα σε συνθήκες 

εδάφους σε μια δεδομένη θέση, 
οι επιπτώσεις αυτών από την 

αναμενόμενη εκμετάλλευση της 
θερμότητας του εδάφους και οι 

επιδόσεις του συστήματος πρέπει 
να λαμβάνονται υπόψη κατά τα 

πρώτα στάδια σχεδιασμού. 

Όταν υπάρχουν υπόγεια 
ύδατα στο υπέδαφος, η 

εγκατάσταση του συλλέκτη 
θα πρέπει να περιλαμβάνει 
τη χρήση υλικού πλήρωσης 

σύμφωνα με το πρότυπο 
EN 17628:2015, το οποίο 

θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται τόσο για 

ελικοειδείς όσο και για 
ομοαξονικούς συλλέκτες. 

Όταν αναμένεται ύπαρξη 
υπογείων υδάτων κατά την 
ολοκλήρωση του συλλέκτη, 

πρέπει να τεθεί σε εφαρμογή ένα 
κατάλληλο σύστημα διαχείρισης 
για την απορροή ύδατος από τις 

εργασίες διάτρησης. Αυτό μπορεί 
να περιλαμβάνει 

επανακυκλοφορία του νερού. 

Συλλέκτες που είναι 
εγκατεστημένοι σε περιοχές με 

υφιστάμενη υδροφορία ή 
περιβαλλοντικά ευαίσθητες 

περιοχές θα πρέπει να 
εγκατασταθούν σύμφωνα με τους 

τοπικούς κανονισμούς για την 
κατασκευή και εγκατάσταση 

συστημάτων γήινων εναλλακτών 
θερμότητας. 

Όπου σχεδιάζονται 
ομοαξονικοί εναλλάκτες, 

τα ηλεκτρικά ρεύματα 
στο έδαφος λαμβάνονται 

υπόψη και απαιτούν 
καθοδική/ ανοδική 

προστασία. Τα τοπικά 
πρότυπα και 

πρωτόκολλα για την 
ανοδική και καθοδική 
προστασία πρέπει να 

εφαρμοσθούν. 

C 
Αξιολόγηση περιορισμών που επιβάλλονται στην εγκατάσταση 

των γεωθερμικών συστημάτων σε ευαίσθητες περιοχές - 
προχωρήστε σε ενδελεχή αξιολόγηση κινδύνου. Όπου 
επιτρέπονται συστήματα σε περιοχές περιβαλλοντικής 

προστασίας, πρέπει να εξεταστεί η κατάλληλη μεθοδολογία 
γεωτρήσεων και η κατάλληλη στρατηγική εγκατάστασης του 

συλλέκτη. 
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Πίνακας 7.2-8 Μήτρα Αξιολόγησης Κινδύνου για διαφορετικούς τύπους κτιρίων με θεωρήσεις για το σχεδιασμό, τις γεωτρήσεις και την 
εγκατάσταση και λειτουργία ΓΕΘ 

Κατασκευή & Λειτουργία ΓΑΘ 

Γεώτρηση & Χωματουργικές εργασίες  Άντληση & Απόρριψη Θερμότητας 

 

 

 

 

Προσδιορισμός ικανότητας διάτρησης 
του σχηματισμού και εκτίμηση πιθανού 

ρυθμού διείσδυσης.  

Σε περιπτώσεις που αναμένεται πυκνό 
υπερκείμενο ή μη συνεκτικό υλικό, για 
τη διάτρηση και κατασκευή μπορεί να 
ληφθεί υπόψη μια μοναδική μέθοδος 

διάτρησης η οποία ευνοεί τη χρήση 
κοχλία ή πασσαλόμπηξης. Χρήση νερού 

μπορεί να γίνει σε περιπτώσεις  
στρωμάτων που εκτιμάται ότι είναι 

λιγότερο εύκολο να διατρηθούν 
(χαλίκι, πλάκες), ώστε να ξεπεραστεί 

αυτό το πρόβλημα. 

Σε περιπτώσεις ύπαρξης μη συνεκτικών 
ιζημάτων πάνω από ένα σκληρό 

υπόστρωμα, είναι πιθανό να 
χρειαστούν αρκετές τεχνικές για την 

ολοκλήρωση ενός συλλέκτη, με τη 
χρήση πασσαλόμπηξης ή κοχλία 

 

 

 

 

 

Με βάση τα χαρακτηριστικά των 
συνθηκών του εδάφους, λάβετε 
υπόψη τις κατάλληλες τεχνικές 

διάτρησης: 

Σύστημα Εύκολης Διάτρησης 
μεγάλης διαμέτρου για την 

εγκατάσταση του ελικοειδούς 
συλλέκτη. Κατάλληλο για μη 

συνεκτικούς γεωλογικούς 
σχηματισμούς και αβαθείς 

συλλέκτες. 

 

Διάτρηση Roto-Vibro για την 
εγκατάσταση ομοαξονικών ΓΕΘ, 

ιδανική για μη συνεκτικά υλικά ή 
όπου απαιτείται να υπάρξουν 

Η χρήση ελικοειδούς συλλέκτη απαιτεί τη 
διατήρηση του διαστήματος σπειρών (pitch) 

προκειμένου να εξασφαλιστεί επαρκής απόδοση. 
Η χρήση αποστατών  σε ελικοειδή σωλήνα πρέπει 

να ληφθεί υπόψη. Η πλήρωση της γεώτρησης 
στην οποία έχει εγκατασταθεί ο ελικοειδής 

συλλέκτης θα πρέπει να πραγματοποιηθεί από 
τον πυθμένα της γεώτρησης χρησιμοποιώντας μια 

αντλία έγχυσης. 

Αξιολόγηση των θερμικών συνθηκών 
εδάφους για να διασφαλιστεί η 

επαρκής παροχή θέρμανσης και ψύξης 
όπου ο προτεινόμενος συλλέκτης 

βρίσκεται πάνω από τον υδροφόρο 
ορίζοντα. Η στιγμιαία ζήτηση ή η 

ζήτηση αιχμής για τον συλλέκτη είναι 
μια κρίσιμη σχεδιαστική παράμετρος 

που επηρεάζει τη μακροπρόθεσμη 
λειτουργία της εγκατάστασης.  

Η χρήση τεχνολογίας διευρυμένης 
πασσαλόμπηξης  με εκτόξευση νερού πρέπει να 

λαμβάνει υπόψη την κατανάλωση νερού στη 
θέση. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω 

συστήματος επανακυκλοφορίας του νερού και 
δεξαμενής ή μέσω χωριστής παροχής νερού με 

επαρκή παροχή. Οι εργασίες διάτρησης πρέπει να 
εξετάζουν σημεία στα οποία μπορεί να χαθεί 
νερό στο υπέδαφος και να υπάρχει επαρκής 

παροχή νερού για να μετριαστεί αυτό. 

 

Εξέταση των  υδρογεωλογικών  συνθηκών και το 
ύψος του υδροφόρου ορίζοντα. Πρόβλεψη  

κατάλληλης μεθοδολογίας διάτρησης - Όλες οι 
τεχνολογίες διάτρησης του CHEAP-GSHPs 

ενδέχεται  να είναι κατάλληλες με μικρότερο 
ενδεχόμενο πρόκλησης αρνητικών επιπτώσεων  

στα υπόγεια ύδατα 

Αξιολόγηση για τον προσδιορισμό των 
επιτόπιων υδρογεωλογικών 

συνθηκών, συγκεκριμένα της 
βαθμωτής ροής του νερού, καθώς 

είναι σημαντική σε περίπτωση 
εγγύτητας με άλλους γεωθερμικούς 
συλλέκτες που βρίσκονται στην ίδια 

περιοχή. 
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(auger) στο αβαθές τμήμα της 
επιφάνειας και του περιστροφικού 
τρίκωνου άκρου στον σχηματισμό 

σκληρού πετρώματος      

ελάχιστες επιπτώσεις από τη 
διάτρηση. Η λειτουργία του συλλέκτη σε 

περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιοχές 
θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 

ελαχιστοποίηση οποιονδήποτε 
υψηλών θερμοκρασιακών τιμών κατά 
το στάδιο της λειτουργίας. Η εξαγωγή 

και επανεισαγωγή θερμότητας στο 
έδαφος πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη στο πλαίσιο τοπικών 
κανονισμών που ενδέχεται να 

ισχύουν. Όπου ισχύουν περιορισμοί 
στην εξαγωγή και την επανεισαγωγή 
θερμότητας, μπορεί να απαιτείται η 

σύνταξη ενός λεπτομερούς  
επιχειρησιακού μοντέλου για τον 

συλλέκτη, για να αποδειχθεί η 
ελάχιστη επίπτωση στο περιβάλλον. 

Ανάπτυξη ενός λεπτομερούς προγράμματος 
γεωτρήσεων που ελαχιστοποιεί τις δυσμενείς 

επιπτώσεις στο ευαίσθητο περιβάλλον. Για αυτό 
το λόγο πρέπει να εξετασθεί η χρήση αφρού ή 

πολυμερούς κατά τη διαδικασία διάτρησης με τη 
πιθανή χρήση βιοαποδομήσιμων υλικών 

διάτρησης. 
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Πίνακας 7.2-9 Μήτρα Αξιολόγησης Κινδύνου για διαφορετικούς τύπους κτιρίων όσον 
αφορά τα χαρακτηριστικά του κτιρίου και την ενσωμάτωση των συστημάτων ΓΑΘ 

SEC 
Τάξη 

Κτίριο 

Χαρακτηριστικά 
Κτιρίου 

Ενσωμάτωση ΓΑΘ 

Δ Δ1 Η χρήση της 
τεχνολογίας των 

αντλιών θερμότητας σε 
σενάρια 

ανακατασκευής πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη το 

οικοδομικό υλικό και τη 
δυνατότητα 

ενσωμάτωσης της 
τεχνολογίας των 

αντλιών θερμότητας με 
άλλες ΑΠΕ. Σε 

περίπτωση που το 
σύστημα ΓΑΘ 

αντικαθιστά μια 
υπάρχουσα τεχνολογία 
θέρμανσης ή ψύξης, θα 

πρέπει να 
συμπεριληφθούν τα 

οφέλη της 
εγκατάστασης με βάση 

τα τρέχοντα έξοδα 
λειτουργίας και τη 

συνολική εξοικονόμηση 
που επιτυγχάνεται με 

τα συστήματα ΓΑΘ. 

Αξιολογήστε το 
αναμενόμενο 

φορτίο της ΓΑΘ 
βασισμένο σε άλλες 

προτεινόμενες / 
χρησιμοποιούμενες 

τεχνολογίες, 
εξασφαλίζοντας ότι 

η χρήση των 
υβριδικών 

συστημάτων 
μεγιστοποιείται και 

ότι η ΓΑΘ είναι 
ενσωματωμένη με 
άλλες τεχνολογίες. 

Στις 
περιπτώσεις 
κατασκευής 

νέων οικιστικών 
ή μη οικιστικών 

έργων που 
εξετάζουν τη 

χρήση 
τεχνολογίας 

ΓΑΘ, το 
επιλεγμένο 

σύστημα 
θέρμανσης και 
ψύξης πρέπει 
να λαμβάνει 

υπόψη του το 
σύστημα ΓΑΘ 

και να 
κατασκευάζεται  

σε 
συμμόρφωση 

με τους 
τοπικούς 

οικοδομικούς 
κανονισμούς  

και 
προδιαγραφές 
για νέα κτίρια. 

 

 

 

Η ενσωμάτωση 
ΓΑΘ στα 
πλαίσια 

ανασκευής ενός 
κτιρίου πρέπει 

να λαμβάνει 
υπόψη το 

προτεινόμενο 
σύστημα 
παροχής 

θέρμανσης και 
ψύξης. Η 

εγκατάσταση 
θα πρέπει να 

ακολουθεί 
κατευθυντήριες 

γραμμές και 
κανονισμούς 
σχετικά με τις 
απαιτήσεις για 
τον ανασκευή 
κτιρίων και να 

εξετάζει τη 
βελτιστοποίηση 

της παροχής 
θερμότητας σε 

χαμηλότερη 
θερμοκρασία, 

όπου είναι 
δυνατόν. Όπου 

δεν είναι 
δυνατόν να 

επιτευχθούν 
χαμηλότερες 

θερμοκρασίες 
εσωτερικού 
σχεδιασμού, 

πρέπει να 
εξεταστεί το 
ενδεχόμενο 

χρήσης αντλιών 
θερμότητας 
υψηλότερης 

θερμοκρασίας 
που 

αναπτύχθηκαν 
στο πλαίσιο του 
έργου CHEAP-
GSHPs. Αυτές 

Δ2 

E E1 

E2 

E3 Λεπτομερής 
αναφορά της 

ημερήσιας 
λειτουργίας 

θέρμανσης και 
ψύξης των 

μηνιαίων προφίλ 
των ιστορικών  

κτιρίων - η χρήση 
αντλίας θερμότητας 

υψηλής 
θερμοκρασίας 

μπορεί να 
προσαρμόζεται 

καλύτερα σε 
υψηλότερες 
απαιτήσεις 

θερμοκρασίας. Η 
χρήση της αντλίας 

θερμότητας Galletti 
υπερκρίσιμου CO2 

μπορεί να 
προσφέρει 

εξοικονόμηση τόσο 
στη λειτουργία 

ψύξης όσο και στη 
θέρμανση σε σχέση 
με υφιστάμενες ή 

ανταγωνιστικές 
τεχνολογίες. 

 

ΣΤ Το συνολικό επίπεδο 
μόνωσης θα είναι κατά 
κανόνα φτωχότερο σε 
σύγκριση με τις νέες 

κατασκευές, ως 
αποτέλεσμα της 
κατάστασης του 

διατηρητέου/ ιστορικού 
κτιρίου που απαιτεί τη 

διατήρηση της 
υπάρχουσας όψης του 
κτιρίου. Ο σχεδιασμός 
ενσωμάτωσης των ΓΑΘ 

θα πρέπει να 
επικεντρώνεται στη 

δυνατότητα 
ενσωμάτωσης της 

αντλίας θερμότητας 
υψηλής θερμοκρασίας 
Galletti, η οποία είναι 

κατάλληλη για 
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υψηλότερες 
θερμοκρασίες. 

 

μπορούν να 
κάνουν χρήση 2 

ξεχωριστών 
κύκλων 

(χαμηλής και 
υψηλής 

θερμοκρασίας) 
και να 

βελτιώσουν την 
απόδοση της 

αντλίας 
θερμότητας. 

Τα χαρακτηριστικά των 
διατηρητέων/ιστορικών 

κτιρίων  
συμπεριλαμβανομένων 

των παραθύρων και 
άλλων μέτρων που 

σχεδιάστηκαν με σκοπό 
τη βελτίωση της 

αποδοτικότητας των 
κτιρίων (μείωση  
θερμογεφυρών, 

αεροστεγανότητα) είναι 
πιθανόν να μην 

μπορούν να αλλάξουν. 
Ο σχεδιασμός του 

συστήματος πρέπει να 
εξετάσει πώς μπορούν 

αυτά να επηρεάσουν το 
συνολικό προφίλ 
λειτουργίας ενός 
συστήματος ΓΑΘ. 

Αξιολόγηση των χαρακτηριστικών 
του κτιρίου και της υπάρχουσας 

υποδομής του συστήματος 
θέρμανσης και ψύξης. Πολλές από 

τις υπάρχουσες υποδομές δεν 
μπορούν να αλλάξουν στην 

περίπτωση των ιστορικών κτιρίων. 
Πρέπει να εξεταστεί η πιθανή 

οπτική επίδραση των τεχνολογιών 
παροχής θέρμανσης και ψύξης και 

να προταθεί ένα τελικό πλάνο 
σχεδιασμού στις αρχές που είναι 

αρμόδιες για την πολιτιστική 
κληρονομιά. Η χρήση μιας αντλίας 
θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας 
θα συμβάλει στη διευκόλυνση της 

ομαλής ενσωμάτωσης της 
τεχνολογίας αντλιών θερμότητας 

στα ιστορικά κτίρια. 

 

Έχει πραγματοποιηθεί μια συστηματική αξιολόγηση των επιπτώσεων των τεχνολογιών του 

Cheap-GSHPs, τόσο στο φυσικό όσο και στο ανθρώπινο περιβάλλον για κάθε μία από τις 

πραγματικές περιπτώσεις μελέτης. Επιπλέον, η μελέτη αυτή στόχευε στον εντοπισμό των 

μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων που εφαρμόστηκαν ως μέρος της φάσης κατασκευής 

και λειτουργίας για τη μείωση των επιπτώσεων. 

Η εφαρμοζόμενη μεθοδολογία Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) περιλαμβάνει 

τη βάση για την εκτίμηση των επιπτώσεων και των κινδύνων στα διάφορα εξεταζόμενα 

θέματα: Έδαφος και γεωλογία, Υδρολογία και υδρογεωλογία [3], Ποιότητα του αέρα [4], 

Θόρυβος και δονήσεις [5,6,7], Τροχαία κίνηση και μεταφορές και Τοπίο και οπτική. 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης για κάθε μια από τις πραγματικές περιπτώσεις μελέτης 

λήφθηκαν λαμβάνοντας υπόψη: 

 τον καθορισμό των συνθηκών αναφοράς και του περιβάλλοντος υποδοχής. 

 την αξιολόγηση των πιθανών κινδύνων κατά τη διάρκεια της κατασκευής (φάση 
διάτρησης και επιφανειακών έργων) και τη λειτουργία των συστημάτων. 
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 την αξιολόγηση του βαθμού στον οποίο το υπάρχον περιβάλλον θα επηρεαστεί ή θα 
μεταβληθεί με την εισαγωγή και τη λειτουργία της προτεινόμενης τεχνολογίας. 

 τον εντοπισμό των μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων που εφαρμόζονται στο 
πλαίσιο της φάσης κατασκευής και λειτουργίας για τη μείωση των επιπτώσεων. 

Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των δυνητικών 

επιπτώσεων σε όλα τα σχετικά θέματα περιελάμβανε μια ποιοτική εκτίμηση κινδύνου στην 

οποία ελήφθησαν υπόψη η πιθανότητα εμφάνισης των επιπτώσεων και το μέγεθος του, στην 

περίπτωση  που επρόκειτο να εμφανιστούν. 

Η συνολική περίληψη των αποτελεσμάτων της Αξιολόγησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 

περιλαμβάνεται στους ακόλουθους πίνακες, ένας για κάθε μία από τις πραγματικές μελέτες 

περιπτώσεων. 

Αυτοί οι συνοπτικοί πίνακες παρέχουν μια γενική εικόνα των πιθανών επιπτώσεων που 

αξιολογήθηκαν και των προσδιορισμένων μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων. Οι Πίνακες 

αποτελούν χρήσιμο εργαλείο αναφοράς προς όφελος των ατόμων που θα εμπλακούν σε 

μελλοντικές εφαρμογές των τεχνολογιών Cheap-GSHP. 
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Πίνακας 7.2-10 Επιδεικτική τοποθεσία νο. 1 (Ισπανία):  Πολυτεχνικής Σχολή (Βαλένθια) 

Θέμα ΜΠΕ Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Περιγραφή επίπτωσης Σημασία 
επίπτωσης 

Μέγεθος και Φύση επίπτωσης 

Έδαφος και 
Γεωλογία 

Μέση Διάβρωση / Απομάκρυνση εδάφους και 
υπεδάφους κατά την κατασκευή και τη 
διάτρηση 

Μικρή Δεν υπάρχει επίπτωση ή αλλοίωση του υφιστάμενου γεωλογικού περιβάλλοντος 
δεδομένης της αβαθούς φύσης των εργασιών διάτρησης.  

Χαμηλή Μόλυνση του εδάφους και του υπεδάφους 
από τα παραγόμενα υλικά διάτρησης των 
ΓΕΘ 

Μέση Δεν υπάρχει αναμενόμενη επίπτωση από την πιθανότητα ρύπανσης του εδάφους και του 
υπεδάφους, καθώς δεν έχει τεκμηριωθεί ή καταγραφεί καμία προηγούμενη ρύπανση στην 
τοποθεσία. 

Χαμηλή Διαρροή καυσίμων κ.λπ. στο έδαφος και το 
υπέδαφος 

Μέση Δεν αναμένεται καμία επίπτωση καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα στο εργοτάξιο κατά 
τη διάρκεια των εργασιών διάτρησης. 

Υδρολογία και 
Υδρογεωλογία 

Υψηλή Αύξηση της θερμοκρασίας των υπόγειων 
υδάτων κατά τη φάση λειτουργίας 

Μέση Καμία μεταβολή στην επαναφόρτιση των υπογείων υδάτων, στους μηχανισμούς ροής ή 
στα επίπεδα των υδάτων. Καμία  ρύπανση ή αλλαγή στη χημεία του ύδατος τόσο στα 
υπόγεια όσο και στα επιφανειακά ύδατα. 

Χαμηλή Διαρροή καυσίμων κατά τη φάση 
διάτρησης 

Μέση Δεν αναμένεται κανένας αντίκτυπος καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα επί τόπου κατά 
τη διάρκεια των εργασιών διάτρησης. 

Χαμηλή Διαρροή ρευστού από τον συλλέκτη  Χαμηλή Δεν αναμένεται κανένας αντίκτυπος καθώς το χρησιμοποιούμενο ρευστό στον συλλέκτη 
ήταν νερό χωρίς γλυκόλη. 

Ποιότητα του 
αέρα 

Μέτρια Αυξημένη σκόνη και εκπομπές κατά τη 
φάση κατασκευής 

Μικρή Μικρές εκπομπές σκόνης,  τροχαία κυκλοφορία και εκπομπές από καύση μόνο κατά τη 
φάση κατασκευής. 

Θόρυβος και 
δονήσεις 

Μέτρια Αυξημένο επίπεδο θορύβου από τα 
μηχανήματα κατά τη φάση κατασκευής 

Περιορισμένη 
(Θόρυβος) 

Τα επίπεδα θορύβου δημιουργούνται από τη λειτουργία του  γεωτρύπανου και του 
εξοπλισμού εκσκαφής  μόνο κατά τη διάρκεια της προσωρινής φάσης κατασκευής. 

Μέτρια Αυξημένοι κραδασμούς που προκύπτουν 
από τις εργασίες διάτρησης 

Αμελητέα Οι κραδασμοί μπορεί να είναι απλά αισθητοί στα κτίρια που βρίσκονται κοντά στην 
τοποθεσία, αλλά μη αισθητοί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λόγω της μεγάλης 
απόστασης από πιθανούς δέκτες. 

Τροχαία κίνηση 
και μεταφορές 

Χαμηλή Υψηλότερη κυκλοφοριακή κίνηση σε 
σύγκριση με τα τυπικά δεδομένα κατά τη 
φάση κατασκευής 

Περιορισμένη/Αμελητέα Εντός ± 10% της βασικής κυκλοφορίας στην περιοχή. Προσωρινή επίπτωση ως αποτέλεσμα 
της μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών. Σχεδόν μηδενική κυκλοφορία κατά τη φάση 
λειτουργίας (κυρίως για τα καθήκοντα συντήρησης). Δεν υπάρχουν ευαίσθητοι δέκτες. Το 
οδικό δίκτυο δεν επηρεάζεται. Χαμηλό επίπεδο αναφοράς κυκλοφορίας πεζών. 

Τοπίο και Οπτική Χαμηλή Μικρής σημασίας απώλεια ή αλλοίωση 
ενός ή περισσοτέρων βασικών στοιχείων / 
χαρακτηριστικών σε σχέση με τις συνθήκες 
αναφοράς. 

Περιορισμένη/Αμελητέα Η αλλαγή θα είναι ελάχιστα διακριτή, πλησιάζοντας σε κατάσταση «καμίας αλλαγής» 
δεδομένης της απόστασης των δεκτών, της έλλειψη άμεσης οπτικής επαφής με το 
εργοτάξιο και τον προσωρινό χαρακτήρας των έργων. 
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Πίνακας 7.2-11 Επιδεικτική τοποθεσία νο. 2 (Ελλάδα): Βιοκλιματικό κτίριο γραφείων ΚΑΠΕ (Πικέρμι) 

Θέμα ΜΠΕ Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Περιγραφή επίπτωσης Σημασία 
επίπτωσης 

Μέγεθος και Φύση επίπτωσης 

Έδαφος και 
Γεωλογία 

Μέση Διάβρωση / Απομάκρυνση εδάφους 
και υπεδάφους κατά την κατασκευή 
και τη διάτρηση 

Μικρή  Μερική απώλεια πετρωμάτων ή εδάφους χωρίς μακροχρόνιες επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της 
μόνιμης αφαίρεσης των θρυμμάτων διάτρησης και των υλικών εκσκαφής. 

Μέση Μόλυνση του εδάφους και του 
υπεδάφους από τα παραγόμενα 
υλικά διάτρησης των ΓΕΘ 

Μέση Δεν υπάρχει αναμενόμενη επίπτωση από την πιθανότητα ρύπανσης του εδάφους και του 
υπεδάφους, καθώς δεν έχει τεκμηριωθεί ή καταγραφεί καμία προηγούμενη ρύπανση στην 
τοποθεσία. Ωστόσο, τα απόβλητα προηγούμενων κατασκευών και κατεδαφίσεων συναντήθηκαν 
στο πλαίσιο των εργασιών διάτρησης. 

Μέση Διαρροή καυσίμων κ.λπ. στο έδαφος 
και το υπέδαφος 

Μέση Δεν αναμένεται καμία επίπτωση καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα στο εργοτάξιο κατά τη 
διάρκεια των εργασιών διάτρησης. 

Υδρολογία και 
Υδρογεωλογία 

Υψηλή Αύξηση της θερμοκρασίας των 
υπόγειων υδάτων κατά τη φάση 
λειτουργίας 

Ήπια Καμία μεταβολή στην επαναφόρτιση υπογείων υδάτων, στους μηχανισμούς ροής. Οι στάθμες του 
ύδατος μπορεί να ποικίλουν ως αποτέλεσμα της λειτουργίας του συστήματος ανοικτού βρόχου. 
Ωστόσο, οι χαμηλές θερμοκρασίες λειτουργίας των συλλεκτών και η χαμηλή απόδοση άντλησης 
από το ανοικτό σύστημα θα οδηγήσουν σε χαμηλές επιπτώσεις. Ορισμένες μικρές αλλαγές στη 
χημεία του ύδατος σε αλμυρά/ υφάλμυρα υπόγεια ύδατα ίσως είναι πιθανές. 

Χαμηλή Διαρροή καυσίμων κατά τη φάση 
διάτρησης 

Μέση Δεν αναμένεται κανένας αντίκτυπος καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα επί τόπου κατά τη 
διάρκεια των εργασιών διάτρησης. Εντούτοις, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί το δυναμικό 
διάχυσης των γεωτρήσεων στις υδρογεωλογικές συνθήκες. 

Χαμηλή Διαρροή ρευστού από τον συλλέκτη Χαμηλή Δεν αναμένεται κανένας αντίκτυπος καθώς το χρησιμοποιούμενο ρευστό στον συλλέκτη ήταν 
νερό χωρίς γλυκόλη. 

Ποιότητα του 
αέρα 

Μέτρια Αυξημένη σκόνη και εκπομπές κατά 
τη φάση κατασκευής 

Μικρή Μικρές εκπομπές σκόνης,  τροχαία κυκλοφορία και εκπομπές από καύση μόνο κατά τη φάση 
κατασκευής. Ο αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι αισθητός μόνο στις κατοικημένες περιοχές που 
βλέπουν στο άμεσο περιβάλλον του χώρου. 

Θόρυβος και 
δονήσεις 

Μέτρια Αυξημένο επίπεδο θορύβου από τα 
μηχανήματα κατά τη φάση 
κατασκευής 

Χαμηλή 
 

Τα επίπεδα θορύβου δημιουργούνται από τη λειτουργία του  γεωτρύπανου και του εξοπλισμού 
εκσκαφής  μόνο κατά τη διάρκεια της προσωρινής φάσης κατασκευής. Ο αντίκτυπος είναι 
πιθανόν να μην είναι σημαντικός λόγω της παρουσίας δυνητικά υψηλότερων θορύβων στο 
περιβάλλον προερχόμενων από την περιοχή ελαφριάς βιομηχανίας. 

Μέτρια Αυξημένοι κραδασμούς που 
προκύπτουν από τις εργασίες 
διάτρησης 

Αμελητέα  Οι κραδασμοί μπορεί να είναι απλά αισθητοί στα κτίρια που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία, 
αλλά μη αισθητοί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λόγω της μεγάλης απόστασης από πιθανούς 
δέκτες. 

Τροχαία κίνηση 
και μεταφορές 

Χαμηλή Υψηλότερη κυκλοφοριακή κίνηση σε 
σύγκριση με τα τυπικά δεδομένα κατά 
τη φάση κατασκευής 

Περιορισμένη/Αμελητέα Εντός ± 10% της βασικής κυκλοφορίας στην περιοχή. Προσωρινή επίπτωση ως αποτέλεσμα της 
μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών. Σχεδόν μηδενική κυκλοφορία κατά τη φάση λειτουργίας 
(κυρίως για τα καθήκοντα συντήρησης). Δεν υπάρχουν ευαίσθητοι δέκτες. Το οδικό δίκτυο δεν 
επηρεάζεται. Χαμηλό επίπεδο αναφοράς κυκλοφορίας πεζών. 

Τοπίο και Οπτική Υψηλή Μικρής σημασίας απώλεια ή 
αλλοίωση ενός ή περισσοτέρων 
βασικών στοιχείων / χαρακτηριστικών 
σε σχέση με τις συνθήκες αναφοράς. 

Χαμηλή Η αλλαγή θα είναι ελάχιστα διακριτή, πλησιάζοντας σε κατάσταση «καμίας αλλαγής» δεδομένης 
της απόστασης των δεκτών, της έλλειψη άμεσης οπτικής επαφής με το εργοτάξιο. Ωστόσο, ο 
προσωρινός χαρακτήρας των έργων αποκλείει κάθε μακροπρόθεσμο αντίκτυπο. 
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Πίνακας 7.2-12 Επιδεικτική τοποθεσία νο. 3 (Βέλγιο): Οικολογική κατοικία (Putte-Mechelen) 

Θέμα ΜΠΕ Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Περιγραφή επίπτωσης Σημασία 
επίπτωσης 

Μέγεθος και Φύση επίπτωσης 

Έδαφος και 
Γεωλογία 

Χαμηλή Διάβρωση / Απομάκρυνση εδάφους και 
υπεδάφους κατά την κατασκευή και τη 
διάτρηση 

Χαμηλή  Μερική απώλεια πετρωμάτων ή εδάφους χωρίς μακροχρόνιες επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της 
μόνιμης αφαίρεσης των θρυμμάτων διάτρησης και και των υλικών εκσκαφής. 

Χαμηλή Μόλυνση του εδάφους και του 
υπεδάφους από τα παραγόμενα υλικά 
διάτρησης των ΓΕΘ 

Χαμηλή Δεν υπάρχει αναμενόμενη επίπτωση από την πιθανότητα ρύπανσης του εδάφους και του 
υπεδάφους, καθώς δεν έχει τεκμηριωθεί ή καταγραφεί καμία προηγούμενη ρύπανση στην 
τοποθεσία. 

Μέση Διαρροή καυσίμων κ.λπ. στο έδαφος και 
το υπέδαφος 

Μέση Δεν αναμένεται καμία επίπτωση καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα στο εργοτάξιο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης καθώς η αποθήκευση καυσίμου ελαχιστοποιήθηκε και όταν 
απαιτήθηκε έγινε μόνο μέσω της χρήσης οριοθετημένων δεξαμενών. 

Υδρολογία και 
Υδρογεωλογία 

Υψηλή Αύξηση της θερμοκρασίας των υπόγειων 
υδάτων κατά τη φάση λειτουργίας 

Ήπια Καμία μεταβολή στην επαναφόρτιση των υπογείων υδάτων, στους μηχανισμούς ροής. Οι χαμηλές 
θερμοκρασίες λειτουργίας του συλλέκτη στη λειτουργία θέρμανσης αναμένεται να έχουν αμελητέο 
αντίκτυπο. Κάποιες μικρές αλλαγές στη συνολική θερμοκρασία του εδάφους μπορεί να είναι 
πιθανές με την επαναφόρτιση της θερμότητας με τη χρήση των θερμικών ηλιακών πλαισίων. 

Χαμηλή Διαρροή καυσίμων κατά τη φάση 
διάτρησης 

Μέση Δεν αναμένεται καμία επίπτωση καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα στο εργοτάξιο κατά τη 
διάρκεια της διαδικασίας διάτρησης, καθώς η αποθήκευση καυσίμου ελαχιστοποιήθηκε και όταν 
απαιτήθηκε πραγματοποιήθηκε μόνο μέσω της χρήσης οριοθετημένων δεξαμενών. 

Χαμηλή Διαρροή ρευστού από τον συλλέκτη Χαμηλή Δεν αναμένεται κανένας αντίκτυπος καθώς το χρησιμοποιούμενο ρευστό στον συλλέκτη ήταν νερό 
χωρίς γλυκόλη. 

Ποιότητα του 
αέρα 

Μέτρια Αυξημένη σκόνη και εκπομπές κατά τη 
φάση κατασκευής 

Μικρή Μικρές εκπομπές σκόνης,  τροχαία κυκλοφορία και εκπομπές από καύση μόνο κατά τη φάση 
κατασκευής. Ο αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι αισθητός μόνο στις κατοικημένες περιοχές που 
βλέπουν στο άμεσο περιβάλλον του χώρου. 

Θόρυβος και 
δονήσεις 

Μέτρια Αυξημένο επίπεδο θορύβου από τα 
μηχανήματα κατά τη φάση κατασκευής 

Χαμηλή 
 

Τα επίπεδα θορύβου δημιουργούνται από τη λειτουργία του  γεωτρύπανου και του εξοπλισμού 
εκσκαφής  μόνο κατά τη διάρκεια της προσωρινής φάσης κατασκευής. Η επίδραση είναι πιθανόν να 
μην είναι σημαντική λόγω της παρουσίας παραπετασμάτων και και φυσικής βλάστησης γύρω από το 
χώρο της μελέτης περίπτωσης και της απόστασης άνω των 80 μέτρων από δυνητικούς κοντινούς 
δέκτες. 

Μέτρια Αυξημένοι κραδασμούς που προκύπτουν 
από τις εργασίες διάτρησης 

Αμελητέα  Οι κραδασμοί μπορεί να είναι απλά αισθητοί στα κτίρια που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία, αλλά 
μη αισθητοί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λόγω της μεγάλης απόστασης από πιθανούς δέκτες. 

Τροχαία κίνηση 
και μεταφορές 

Χαμηλή Υψηλότερη κυκλοφοριακή κίνηση σε 
σύγκριση με τα τυπικά δεδομένα κατά τη 
φάση κατασκευής 

Περιορισμένη Εντός ± 10% της βασικής κυκλοφορίας στην περιοχή. Προσωρινή επίπτωση ως αποτέλεσμα της 
μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών. Σχεδόν μηδενική κυκλοφορία κατά τη φάση λειτουργίας (κυρίως 
για τα καθήκοντα συντήρησης). Δεν υπάρχουν ευαίσθητοι δέκτες. Το οδικό δίκτυο δεν επηρεάζεται. 
Χαμηλό επίπεδο αναφοράς κυκλοφορίας πεζών. 

Τοπίο και Οπτική Υψηλή Μικρής σημασίας απώλεια ή αλλοίωση 
ενός ή περισσοτέρων βασικών στοιχείων / 
χαρακτηριστικών σε σχέση με τις 
συνθήκες αναφοράς. 

Ελάχιστη Η αλλαγή θα είναι ελάχιστα διακριτή, πλησιάζοντας σε κατάσταση «καμίας αλλαγής» δεδομένης της 
απόστασης των δεκτών, της έλλειψη άμεσης οπτικής επαφής με το εργοτάξιο και τον προσωρινό 
χαρακτήρας των έργων. 
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Πίνακας 7.2-13 Επιδεικτική τοποθεσία νο. 4 (Γερμανία): Επιδεικτική μονάδα (Erlangen) 

Θέμα ΜΠΕ Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Περιγραφή επίπτωσης Σημασία 
επίπτωσης 

Μέγεθος και Φύση επίπτωσης 

Έδαφος και 
Γεωλογία 

Χαμηλή Διάβρωση / Απομάκρυνση εδάφους και 
υπεδάφους κατά την κατασκευή και τη 
διάτρηση 

Χαμηλή  Μερική απώλεια πετρωμάτων ή εδάφους χωρίς μακροχρόνιες επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της μόνιμης 
αφαίρεσης των θρυμμάτων διάτρησης και και των υλικών εκσκαφής. 

Χαμηλή Μόλυνση του εδάφους και του 
υπεδάφους από τα παραγόμενα υλικά 
διάτρησης των ΓΕΘ 

Χαμηλή Δεν υπάρχει αναμενόμενη επίπτωση από την πιθανότητα ρύπανσης του εδάφους και του υπεδάφους, 
καθώς δεν έχει τεκμηριωθεί ή καταγραφεί καμία προηγούμενη ρύπανση στην τοποθεσία. 

Μέση Διαρροή καυσίμων κ.λπ. στο έδαφος και 
το υπέδαφος 

Μέση Δεν αναμένεται καμία επίπτωση καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας διάτρησης καθώς η αποθήκευση καυσίμου ελαχιστοποιήθηκε και όταν απαιτήθηκε 
έγινε μόνο μέσω της χρήσης οριοθετημένων δεξαμενών. 

Υδρολογία και 
Υδρογεωλογία 

Υψηλή Αύξηση της θερμοκρασίας των 
υπόγειων υδάτων κατά τη φάση 
λειτουργίας 

Ήπια Καμία μεταβολή στην επαναφόρτιση των υπογείων υδάτων, στους μηχανισμούς ροής. Οι χαμηλές 
θερμοκρασίες λειτουργίας του συλλέκτη σε λειτουργία θέρμανσης αναμένεται να έχουν αμελητέο 
αντίκτυπο. Μπορεί να είναι δυνατές ελαφρές αλλαγές στη θερμοκρασία εδάφους με τη λειτουργία της 
αντλίας θερμότητας στη λειτουργία ψύξης. Έχει εφαρμοστεί λεπτομερής σχεδιασμός λαμβάνοντας 
υπόψη τα όρια των θερμοκρασιών του εδάφους. 

Χαμηλή Διαρροή καυσίμων κατά τη φάση 
διάτρησης 

Μέση Δεν αναμένεται καμία επίπτωση καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
της διαδικασίας διάτρησης, καθώς η αποθήκευση καυσίμου ελαχιστοποιήθηκε και όταν απαιτήθηκε 
πραγματοποιήθηκε μόνο μέσω της χρήσης οριοθετημένων δεξαμενών. 

Χαμηλή Διαρροή ρευστού από τον συλλέκτη Μέση Υπάρχουν περιορισμένες πιθανότητας κάποιου αντίκτυπου από τη διαρροή γλυκόλης στα υπόγεια 
ύδατα καθώς οι ΓΕΘ εγκαθίστανται πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα και ένα στρώμα αργίλου 
λειτουργεί ως φράγμα στον  υδροφόρο ορίζοντα που βρίσκεται από κάτω. 

Ποιότητα του 
αέρα 

Μέτρια Αυξημένη σκόνη και εκπομπές κατά τη 
φάση κατασκευής 

Αμελητέα Μικρές εκπομπές σκόνης,  τροχαία κυκλοφορία και εκπομπές από καύση μόνο κατά τη φάση 
κατασκευής. Ο αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι αντιληπτός στην άμεση περιοχή γύρω από την 
τοποθεσία. 

Θόρυβος και 
δονήσεις 

Χαμηλή Αυξημένο επίπεδο θορύβου από τα 
μηχανήματα κατά τη φάση κατασκευής 

Χαμηλή 
 

Τα επίπεδα θορύβου δημιουργούνται από τη λειτουργία του  γεωτρύπανου και του εξοπλισμού 
εκσκαφής  μόνο κατά τη διάρκεια της προσωρινής φάσης κατασκευής. Ο αντίκτυπος είναι πιθανόν να 
μην είναι αντιληπτός λόγω των αυξημένων επιπέδων θορύβου από τον κεντρικό δρόμο και της 
απόστασης των πλησιέστερων δεκτών. 

Χαμηλή Αυξημένοι κραδασμούς που 
προκύπτουν από τις εργασίες διάτρησης 

Αμελητέα  Οι κραδασμοί μπορεί να είναι απλά αισθητοί στα κτίρια που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία, αλλά 
μη αισθητοί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λόγω της μεγάλης απόστασης από πιθανούς δέκτες. 

Τροχαία κίνηση 
και μεταφορές 

Χαμηλή Υψηλότερη κυκλοφοριακή κίνηση σε 
σύγκριση με τα τυπικά δεδομένα κατά 
τη φάση κατασκευής 

Περιορισμένη Εντός ± 10% της βασικής κυκλοφορίας στην περιοχή. Προσωρινή επίπτωση ως αποτέλεσμα της 
μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών. Σχεδόν μηδενική κυκλοφορία κατά τη φάση λειτουργίας (κυρίως 
για τα καθήκοντα συντήρησης). Δεν υπάρχουν ευαίσθητοι δέκτες. Το οδικό δίκτυο δεν επηρεάζεται. 
Χαμηλό επίπεδο αναφοράς κυκλοφορίας πεζών. 

Τοπίο και Οπτική Χαμηλή Μικρής σημασίας απώλεια ή αλλοίωση 
ενός ή περισσοτέρων βασικών 
στοιχείων / χαρακτηριστικών σε σχέση 
με τις συνθήκες αναφοράς. 

Ελάχιστη Η αλλαγή θα είναι ελάχιστα διακριτή, πλησιάζοντας σε κατάσταση «καμίας αλλαγής» δεδομένης της 
απόστασης των δεκτών, της έλλειψη άμεσης οπτικής επαφής με το εργοτάξιο και τον προσωρινό 
χαρακτήρας των έργων. 
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Πίνακας 7.2-14 Επιδεικτική τοποθεσία νο. 5 (Ιρλανδία): Σπίτι του Belfield στο Πανεπιστημιακό Κολλέγιο (Δουβλίνο) 

Θέμα ΜΠΕ Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Περιγραφή επίπτωσης Σημασία 
επίπτωσης 

Μέγεθος και Φύση επίπτωσης 

Έδαφος και 
Γεωλογία 

Μέση Διάβρωση / Απομάκρυνση εδάφους και 
υπεδάφους κατά την κατασκευή και τη 
διάτρηση 

Μικρή  Μερική απώλεια πετρωμάτων ή εδάφους χωρίς μακροχρόνιες επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της μόνιμης 
αφαίρεσης των θρυμμάτων διάτρησης και των υλικών εκσκαφής. 

Μέση Μόλυνση του εδάφους και του 
υπεδάφους από τα παραγόμενα υλικά 
διάτρησης των ΓΕΘ 

Χαμηλή Δεν υπάρχει αναμενόμενη επίπτωση από την πιθανότητα ρύπανσης του εδάφους και του υπεδάφους, 
καθώς δεν έχει τεκμηριωθεί ή καταγραφεί καμία προηγούμενη ρύπανση στην τοποθεσία. 

Μέση Διαρροή καυσίμων κ.λπ. στο έδαφος 
και το υπέδαφος 

Μέση Δεν αναμένεται καμία επίπτωση καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
των εργασιών διάτρησης. 

Υδρολογία και 
Υδρογεωλογία 

Μέση Αύξηση της θερμοκρασίας των 
υπόγειων υδάτων κατά τη φάση 
λειτουργίας 

Ήπια Καμία μεταβολή στην επαναφόρτιση των υπογείων υδάτων, στους μηχανισμούς  ροής. Δεν υπάρχει 
επίπτωση στην περίπτωση αυτή καθώς οι συλλέκτες βρίσκονται πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα. 

Χαμηλή Διαρροή καυσίμων κατά τη φάση 
διάτρησης 

Χαμηλή Δεν αναμένεται κανένας αντίκτυπος καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα επί τόπου κατά τη διάρκεια 
των εργασιών διάτρησης. 

Χαμηλή Διαρροή ρευστού από τον συλλέκτη Ήπια Υπάρχει κάποια πιθανότητα αντίκτυπου  καθώς το ρευστό του συλλέκτη περιλαμβάνει ένα μίγμα 
νερού-γλυκόλης. Η χρήση ενέματος στον ομοαξονικό εναλλάκτη θερμότητας μειώνει σημαντικά τον 
κίνδυνο διαρροής. Ο κίνδυνος στον ελικοειδή συλλέκτη είναι χαμηλός καθώς είναι εγκατεστημένες 
πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα.   

Ποιότητα του 
αέρα 

Μέτρια Αυξημένη σκόνη και εκπομπές κατά τη 
φάση κατασκευής 

Μικρή Μικρές εκπομπές σκόνης,  τροχαία κυκλοφορία και εκπομπές από καύση μόνο κατά τη φάση 
κατασκευής. Ο αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι αισθητός μόνο από τα γραφεία  που βλέπουν στο 
άμεσο περιβάλλον του χώρου. 

Θόρυβος και 
δονήσεις 

Μέτρια Αυξημένο επίπεδο θορύβου από τα 
μηχανήματα κατά τη φάση κατασκευής 

Μέση 
 

Τα επίπεδα θορύβου δημιουργούνται από τη λειτουργία του  γεωτρύπανου και του εξοπλισμού 
εκσκαφής  μόνο κατά τη διάρκεια της προσωρινής φάσης κατασκευής. Ο αντίκτυπος είναι πιθανόν να 
είναι μέσου επιπέδου λόγω της εγγύτητας των δεκτών στα γραφεία που γειτνιάζουν με την τοποθεσία 
διάτρησης. 

Μέτρια Αυξημένοι κραδασμούς που 
προκύπτουν από τις εργασίες 
διάτρησης 

Αμελητέα  Οι κραδασμοί μπορεί να είναι απλά αισθητοί στα κτίρια που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία, αλλά μη 
αισθητοί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λόγω της μεγάλης απόστασης από πιθανούς δέκτες. 

Τροχαία κίνηση 
και μεταφορές 

Χαμηλή Υψηλότερη κυκλοφοριακή κίνηση σε 
σύγκριση με τα τυπικά δεδομένα κατά 
τη φάση κατασκευής 

Περιορισμένη/ 
Αμελητέα 

Εντός ± 10% της βασικής κυκλοφορίας στην περιοχή. Προσωρινή επίπτωση ως αποτέλεσμα της 
μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών. Σχεδόν μηδενική κυκλοφορία κατά τη φάση λειτουργίας (κυρίως 
για τα καθήκοντα συντήρησης). Δεν υπάρχουν ευαίσθητοι δέκτες. Το οδικό δίκτυο δεν επηρεάζεται. 
Ορισμένες πιθανές επιπτώσεις στην κυκλοφορία των πεζών κατά μήκος της κύριας διαδρομής 
πρόσβασης  στο Κολλέγιο ως αποτέλεσμα εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εξοπλισμού. 

Τοπίο και Οπτική Υψηλή Μικρής σημασίας απώλεια ή αλλοίωση 
ενός ή περισσοτέρων βασικών 
στοιχείων / χαρακτηριστικών σε σχέση 
με τις συνθήκες αναφοράς. 

Χαμηλή Η αλλαγή θα είναι ελάχιστα διακριτή, πλησιάζοντας σε κατάσταση «καμίας αλλαγής» δεδομένης της 
απόστασης των δεκτών, της έλλειψη άμεσης οπτικής επαφής με το εργοτάξιο και τον προσωρινό 
χαρακτήρας των έργων. 
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Πίνακας 7.2-15 Επιδεικτική τοποθεσία νο. 6 (Κροατία): Τεχνολογικό μουσείο (Ζάγκρεμπ) 

Θέμα ΜΠΕ Πιθανότητα 
εμφάνισης 

Περιγραφή επίπτωσης Σημασία 
επίπτωσης 

Μέγεθος και Φύση επίπτωσης 

Έδαφος και 
Γεωλογία 

Μέση Διάβρωση / Απομάκρυνση εδάφους 
και υπεδάφους κατά την κατασκευή 
και τη διάτρηση 

Μικρή  Μερική απώλεια πετρωμάτων ή εδάφους χωρίς μακροχρόνιες επιπτώσεις ως αποτέλεσμα της μόνιμης 
αφαίρεσης των θρυμμάτων διάτρησης και των υλικών εκσκαφής. 

Μέση Μόλυνση του εδάφους και του 
υπεδάφους από τα παραγόμενα υλικά 
διάτρησης των ΓΕΘ 

Χαμηλή Δεν υπάρχει αναμενόμενη επίπτωση από την πιθανότητα ρύπανσης του εδάφους και του υπεδάφους, 
καθώς δεν έχει τεκμηριωθεί ή καταγραφεί καμία προηγούμενη ρύπανση στην τοποθεσία. 

Μέση Διαρροή καυσίμων κ.λπ. στο έδαφος 
και το υπέδαφος 

Μέση Δεν αναμένεται καμία επίπτωση καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 
των εργασιών διάτρησης. 

Υδρολογία και 
Υδρογεωλογία 

Μέση Αύξηση της θερμοκρασίας των 
υπόγειων υδάτων κατά τη φάση 
λειτουργίας  

Ήπια Καμία μεταβολή στην επαναφόρτιση των υπογείων υδάτων, στους μηχανισμούς ροής. Ένας χαμηλός 
έως ήπιος αντίκτυπος από τις αλλαγές θερμοκρασίας στη λειτουργία του ΓΕΘ μπορεί να αναμένεται 
στους υπόγειους υδροφόρους  της περιοχής. 

Χαμηλή Διαρροή καυσίμων κατά τη φάση 
διάτρησης 

Χαμηλή Δεν αναμένεται κανένας αντίκτυπος καθώς δεν αποθηκεύτηκαν καύσιμα επί τόπου κατά τη διάρκεια 
των εργασιών διάτρησης. 

Χαμηλή Διαρροή ρευστού από τον συλλέκτη Ήπια Υπάρχει κάποια πιθανότητα αντίκτυπου καθώς το ρευστό του συλλέκτη περιλαμβάνει ένα μίγμα νερού-
γλυκόλης. Η χρήση ενέματος στον ομοαξονικό εναλλάκτη θερμότητας μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο 
διαρροής. 

Ποιότητα του 
αέρα 

Μέτρια Αυξημένη σκόνη και εκπομπές κατά τη 
φάση κατασκευής  

Μικρή Μικρές εκπομπές σκόνης,  τροχαία κυκλοφορία και εκπομπές από καύση μόνο κατά τη φάση 
κατασκευής. Ο αντίκτυπος είναι πιθανό να είναι αισθητός μόνο από το κτίριο γραφείων του Μουσείου 
που βλέπει στην αυλή και στη θέση διάτρησης. Ο λειτουργικός αντίκτυπος του εξοπλισμού της μονάδας 
θέρμανσης και ψύξης στο Μουσείο μειώνεται σημαντικά ως αποτέλεσμα της εγκατάστασης της ΑΘ και 
του παροπλισμού του συμβατικού συστήματος. 

Θόρυβος και 
δονήσεις 

Μέτρια Αυξημένο επίπεδο θορύβου από τα 
μηχανήματα κατά τη φάση κατασκευής 

Μέση 
 

Τα επίπεδα θορύβου δημιουργούνται από τη λειτουργία του  γεωτρύπανου και του εξοπλισμού 
εκσκαφής  μόνο κατά τη διάρκεια της προσωρινής φάσης κατασκευής. Ο αντίκτυπος είναι πιθανόν να 
είναι μέσου επιπέδου λόγω της εγγύτητας των δεκτών στα γραφεία που γειτνιάζουν με την τοποθεσία 
διάτρησης. Η έλλειψη παραπετασμάτων οδηγεί αυτός ο αντίκτυπος να επηρεάζει τους δέκτες (κατοικίες 
και γραφεία) που βρίσκονται σε υψηλότερη θέση γύρω από την τοποθεσία.   

Μέτρια Αυξημένοι κραδασμούς που 
προκύπτουν από τις εργασίες 
διάτρησης 

Αμελητέα  Οι κραδασμοί μπορεί να είναι απλά αισθητοί στα κτίρια που βρίσκονται κοντά στην τοποθεσία, αλλά μη 
αισθητοί σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση λόγω της μεγάλης απόστασης από πιθανούς δέκτες. 

Τροχαία κίνηση 
και μεταφορές 

Χαμηλή Υψηλότερη κυκλοφοριακή κίνηση σε 
σύγκριση με τα τυπικά δεδομένα κατά 
τη φάση κατασκευής 

Περιορισμένη/ 
Αμελητέα 

Εντός ± 10% της βασικής κυκλοφορίας στην περιοχή. Προσωρινή επίπτωση ως αποτέλεσμα της 
μεταφοράς εξοπλισμού και υλικών. Σχεδόν μηδενική κυκλοφορία κατά τη φάση λειτουργίας (κυρίως για 
τα καθήκοντα συντήρησης). Δεν υπάρχουν ευαίσθητοι δέκτες. Το οδικό δίκτυο δεν επηρεάζεται. 
Ορισμένες πιθανές επιπτώσεις στην κυκλοφορία των πεζών κατά μήκος της κύριας διαδρομής ως 
αποτέλεσμα εγκατάστασης και απεγκατάστασης του εξοπλισμού, καθώς και λόγω εργασιών 
απομάκρυνσης των αποβλήτων. 

Τοπίο και Οπτική Υψηλή Μικρής σημασίας απώλεια ή αλλοίωση 
ενός ή περισσοτέρων βασικών 
στοιχείων / χαρακτηριστικών σε σχέση 
με τις συνθήκες αναφοράς. 

Μέση Η αλλαγή θα είναι μέτρια, προσεγγίζοντας μια «μερική τροποποίηση» του βασικού οπτικού τοπίου από 
τους δέκτες με άμεση θέα στην αυλή του μουσείου όπου θα βρίσκεται η αντλία θερμότητας και στο 
δωμάτιο όπου βρίσκονται τα fan coils. Εντούτοις, αναμένονται μικρές προσωρινές επιπτώσεις από τους 
δέκτες –κατοικίες και γραφεία- που βρίσκονται σε υψηλότερο επίπεδο  και έχουν θέα στο εργοτάξιο. 
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Ορισμένα αποτελέσματα της αξιολόγησης, αν και συγκεκριμένα για κάθε μία από τις 
περιπτώσεις, μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

 Η πιθανότητα και η σημασία της εμφάνισης επιπτώσεων στο γεωλογικό και 
υδρογεωλογικό πλαίσιο εξετάζεται κυρίως στο πλαίσιο της πιθανής μόλυνσης των 
υπογείων υδάτων του εδάφους κατά τη φάση κατασκευής και των συνολικών 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων της φάσης λειτουργίας του συστήματος. Οι τεχνολογίες 
Cheap-GSHP έχουν αξιολογηθεί ως χαμηλών επιπτώσεων και η εφαρμογή 
κατάλληλων μέτρων μετριασμού των επιπτώσεων μειώνει σημαντικά τις επιπτώσεις 
τόσο στις φάσεις κατασκευής όσο και στις φάσεις λειτουργίας. 

Άλλες εκτιμήσεις είναι κοινές για όλες τις τοποθεσίες, καθώς υπάρχουν σημαντικές 
ομοιότητες στις μεθόδους εγκατάστασης που χρησιμοποιούνται και στις έξι τοποθεσίες 
όπου εγκαταστάθηκαν οι τεχνολογίες του έργου (π.χ. η χρήση του εξοπλισμού διάτρησης 
JOY4 και του βοηθητικού εξοπλισμού, παρόμοιες μέθοδοι διάτρησης, η ίδια μεθοδολογία 
μεταφοράς του εξοπλισμού): 

 Οι εκπομπές καυσαερίων των οχημάτων του εξοπλισμού διάτρησης ενδέχεται να 
επηρεάσουν προσωρινά τα επίπεδα ποιότητας του αέρα σε τοπικό επίπεδο. Ωστόσο, 
λόγω του περιορισμένου μεγέθους του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού και της πολύ 
σύντομης διάρκειας των εργασιών, οι επιπτώσεις αυτές είναι πιθανόν να μην είναι 
σημαντικές. Οι επιπτώσεις είναι πιθανό να είναι αντιληπτός μόνο σε αυτούς που 
έχουν άμεση επαφή με τον χώρο. 

 Δημιουργήθηκε θόρυβος μόνο κατά την προσωρινή φάση κατασκευής από τον 
εξοπλισμό διάτρησης και εκσκαφής. Οι επιπτώσεις είναι πιθανόν να είναι μετρίου 
επιπέδου, λόγω της εγγύτητας των γραφείων που γειτνιάζουν με τη θέση του έργου. 
Η έλλειψη παραπετασμάτων έχει ως αποτέλεσμα οι επιπτώσεις να επηρεάζουν τις 
ανυψωμένες κατοικίες και γραφεία που βρίσκονται γύρω από την θέση 
εγκατάστασης.   

 Αύξηση της κυκλοφορίας και των μεταφορών, ως αποτέλεσμα της μεταφοράς 
εξοπλισμού και υλικών στην περιοχή, σε επίπεδο ± 10% σε σχέση με το βασικό 
επίπεδο κυκλοφορίας. Αναμένεται σχεδόν μηδενική τροχαία κίνηση κατά τη φάση 
λειτουργίας (κυρίως λόγω εργασιών συντήρησης). Το οδικό δίκτυο δεν επηρεάζεται 
από τις εργασίες. 

 Οι οπτικές επιπτώσεις ενδέχεται να είναι υψηλές λόγω της άμεσης οπτικής επαφής 
με το εργοτάξιο. Παρ’ όλα αυτά, λαμβάνοντας υπόψη το ύψος του πύργου του 
εξοπλισμού JOY4 και τη σύντομη διάρκεια της προτεινόμενης εργασίας, το μέγεθος 
αυτών των επιπτώσεων θεωρείται χαμηλό/αμελητέο. Η φάση λειτουργίας θεωρείται 
ότι έχει μικρή ή καθόλου επίπτωση, δεδομένου ότι τα συστήματα είναι συνήθως κάτω 
από το έδαφος και μέσα στο μηχανοστάσιο, όταν λαμβάνεται υπόψη και η 
εγκατάσταση της αντλίας θερμότητας. 

7.2.1. ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

Στις επόμενες σελίδες, παρουσιάζονται τα εξώφυλλα των φυλλαδίων Ρυθμιστικού Πλαισίου 

που εκδόθηκαν στο πλαίσιο του έργου Cheap-GSHPs. Τα πλήρη έγγραφα διατίθενται στη 

διεύθυνση www.cheap-gshp.eu. 
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8.1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Αυτό το κεφάλαιο του εκπαιδευτικού εγχειριδίου εξηγεί τον τρόπο εκτέλεσης δύο βασικών 

δραστηριοτήτων για την αξιοποίηση και την ανάπτυξη της αγοράς των συστημάτων ΓΑΘ: 

 Ανάλυση SWOT 

 Επιχειρηματικό μοντέλο 

Καταρχήν, η γενική μεθοδολογία που ακολουθείται αναλύεται και στις δύο περιπτώσεις και 

ακολούθως αυτή η μεθοδολογία προσαρμόζεται στην τεχνολογία των συστημάτων ΓΑΘ 

μέσω πρακτικών δραστηριοτήτων και παραδειγμάτων, προσαρμοσμένων στις μεθοδολογίες 

των τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου Cheap-GSHPs. 

8.2. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT 

Η ανάλυση SWOT [1] [3] είναι μια πολύ κοινή διαδικασία στον στρατηγικό σχεδιασμό, 

παρέχοντας ένα πλαίσιο για την κατηγοριοποίηση ενός ευρέος φάσματος εισροών από 

τεχνικές, μη τεχνικές και οικονομικές παραμέτρους, καθώς και παραμέτρους της αγοράς, 

διευκολύνοντας τη λήψη αποφάσεων από εμπειρογνώμονες. 

Η ανάλυση SWOT είναι μια αξιολόγηση δεδομένων που οργανώνονται σε μια λογική σειρά 

που βοηθά στην κατανόηση, την παρουσίαση, τη συζήτηση και τη λήψη αποφάσεων. 

Χρησιμοποιούνται τέσσερις διαστάσεις για τον καθορισμό δύο καταλόγων πλεονεκτημάτων 

και μειονεκτημάτων. 

Η αξιολόγηση του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος αποτελεί σημαντικό μέρος της 

διαδικασίας στρατηγικού σχεδιασμού. Οι περιβαλλοντικοί παράγοντες (εξωτερικοί) του 

εξεταζόμενου συστήματος ταξινομούνται ως Ευκαιρίες [Opportunities (O)] ή Απειλές 

[Threats (T)], ενώ οι παράγοντες που αφορούν το σύστημα και τα χαρακτηριστικά της 

αλυσίδας αξίας του (εσωτερικές) ταξινομούνται ως Δυνατά Σημεία [Strengths (S)] ή Αδύνατα 

Σημεία [Weaknesses (W)]. 

Οι επικεφαλίδες της ανάλυσης SWOT παρέχουν ένα καλό πλαίσιο για την ανασκόπηση και 

την αξιολόγηση μιας επιχειρηματικής πρότασης για οποιαδήποτε καινοτόμο ιδέα 

(τεχνολογία, εξοπλισμό ή έργο). 
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Σχήμα 8.2-1 Σχηματική απεικόνιση μεθοδολογίας SWOT 

8.2.1. Μεθοδολογία 

Βάσει των προαναφερθέντων αρχών, στις επόμενες παραγράφους πραγματοποιείται μια 

ολοκληρωμένη ανάλυση SWOT για τις καινοτόμες γεωθερμικές τεχνολογίες. Αυτή η ανάλυση 

στοχεύει στην αναγνώριση των πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων κάθε τεχνολογίας, 

τα οποία χαρακτηρίζονται ως δυνατών σημείων που πρέπει να ενισχυθούν και αδύνατων 

σημείων που πρέπει να ξεπερασθούν αντίστοιχα. 

Επιπλέον, διερευνώνται εξωτερικοί παράγοντες που σχετίζονται με την τρέχουσα κατάσταση 

της αγοράς και τις προοπτικές για μελλοντικές εξελίξεις, προκειμένου να προσδιοριστούν οι 

ευκαιρίες εκμετάλλευσης και οι απειλές που πρέπει να αποφευχθούν. 

Η αξιολόγηση τόσο των δυνατών όσο και των αδύνατων σημείων διεξάγεται με βάση τεχνικά 

κριτήρια αλλά και κριτήρια κόστους, ενώ ο εντοπισμός των εξωτερικών παραγόντων που 

επηρεάζουν τις τεχνολογίες, δηλαδή των ευκαιριών και των απειλών, πραγματοποιείται με 

την εξέταση μη τεχνικών και ρυθμιστικών θεμάτων, θεμάτων σχετικών με την αγορά, καθώς 

και οικονομικών κινήτρων και της νομοθεσίας. 

ΜΕΡΟΣ Ι:   ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Ευκαιρίες 
Τμήμα της αγοράς 

Περιβάλλον 
Ευαισθησία στον ανταγωνισμό 

Απειλές 
Τμήμα της αγοράς  

Περιβάλλον 
Ευαισθησία στον ανταγωνισμό 

ΜΕΡΟΣ II:   ΕΞΕΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ 

Δυνατά Σημεία 
Τεχνικά ζητήματα 

Παράμετροι κόστους 
Χρονικοί παράμετροι 

Αδύνατα Σημεία 
Τεχνικά ζητήματα 

Παράμετροι κόστους 
Χρονικοί παράμετροι 

Σχήμα 8.2-2 Ανάλυση SWOT: Εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες 
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8.2.1.1. Μέρος 1: Εσωτερική Ανάλυση 

Η εσωτερική ανάλυση του οργανισμού σας  θα πρέπει να διαφοροποιεί την κουλτούρα, την 

εμπειρία, τους πόρους και τις μοναδικές ιδιότητες της τοπικής αγοράς. Ο βαθμός στον οποίο 

ο οργανισμός σας θα μπορούσε να προσαρμοστεί σε μεταβαλλόμενες συνθήκες είναι επίσης 

ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να ληφθεί υπόψη. 

Δυνατά Σημεία: 

Ένα «δυνατό σημείο» είναι κάτι που έχει θετική επίδραση. Προσφέρει αξία ή προσφέρει στον 

οργανισμό σας ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Τα ερωτήματα [3] που μπορείτε να διατυπώσετε για να διερευνήσετε τα δυνατά σημεία σας 

είναι: 

 Τι κάνουμε καλά; 

 Τι πόρους έχουμε στη διάθεσή μας; 

 Τι βλέπουν οι άλλοι ως δυνατά μας σημεία; 

 Σε ποιους τομείς θεωρούμαστε ότι είμαστε εξειδικευμένοι; 

 Τι δυνατά σημεία έχουμε έναντι του ανταγωνισμού μας; 
 

Αδύνατα Σημεία: 

Τα αδύνατα σημεία είναι τα χαρακτηριστικά του προϊόντος ή της υπηρεσίας σας που είναι 

επιζήμια για την ανάπτυξή του/της. Είναι εκείνα τα πράγματα που μειώνουν την αξία του 

προϊόντος/υπηρεσίας ή σας θέτουν σε μειονεκτική θέση σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές 

σας. 

Ο τύπος των ερωτήσεων [3] που θα πρέπει να διατυπώσετε και να συζητήσετε ώστε να 

εντοπίσετε τα αδύνατα σημεία σας είναι: 

 Τι μπορεί να βελτιωθεί ή να τροποποιηθεί; 

 Τι κάνουμε λάθος; 

 Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε σε σύγκριση με τον  ανταγωνισμό; 

 Πώς συγκρίνεται η απόδοσή μας σε σχέση με τους ανταγωνιστές μας; 

 Τι μας έχουν πει οι πελάτες μας; 

 Πώς ανταποκριθήκαμε σε αυτή την ανάδραση (feedback); 

 Τι θα πρέπει να αποφύγουμε; 

 Πώς αξιολογούν τρίτοι την απόδοση ή το προϊόν μας;  

 Έχουμε επιβάλλει από μόνοι μας κάποιους περιορισμούς; 

8.2.1.2. Μέρος 2: Εξωτερική ανάλυση 

Καθώς εκτελείτε τη φάση της εξωτερικής ανάλυσης της διαδικασίας SWOT, πρέπει να 

κατανοήσετε ότι αυτό που θεωρείται ευκαιρία σε μια αγορά ή για ένα προϊόν/υπηρεσία 

μπορεί να θεωρηθεί απειλή για μια άλλη. 
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Ευκαιρίες 

Οι ευκαιρίες μπορούν να εμφανισθούν για διάφορους λόγους και μπορεί να προκύψουν από 

αλλαγές στην αγορά, αλλαγές στην κυβερνητική πολιτική ή στο κανονιστικό πλαίσιο, στις 

αλλαγές στον τρόπο ζωής των πελατών, στις τεχνολογικές εξελίξεις, στις νέες μεθόδους 

παραγωγής κλπ. 

Απειλές 

Πρόκειται για την αξιολόγηση των εξωτερικών κινδύνων που αντιμετωπίζει ο οργανισμός 

σας. Ονομάζονται απειλές και συντίθενται από εξωτερικούς παράγοντες που είναι πέρα από 

τον έλεγχό σας. 

Μελέτη περίπτωσης: Τεχνολογίες Cheap-GSHPs 

Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι όταν οι βασικές αδυναμίες της γεωθερμικής τεχνολογίας 
(υψηλές αρχικές επενδύσεις) ξεπεραστούν με τη χρήση των τεχνολογιών Cheap-GSHP, είναι 
απαραίτητη η ανάπτυξη τεχνικών και περιβαλλοντικών προτύπων και κριτηρίων για τη 
διευκόλυνση των σχεδιαστών και των κατασκευαστών. Από την άλλη πλευρά, είναι επίσης 
σημαντικό να υπάρχουν πιλοτικές ή επιδεικτικές εγκαταστάσεις για να παρουσιάζονται σε 
εμπορικό επίπεδο τα δύο κύρια πλεονεκτήματα αυτής της τεχνολογίας σε σχέση με τα 
συστήματα αερόψυκτων αντλιών θερμότητας: η αβαθής γεωθερμία είναι μια πηγή  
ανεξάρτητη από τις κλιματικές συνθήκες που εξασφαλίζει σταθερή απόδοση καθ΄ολη τη 
διάρκεια του έτους. 

 

A1 Παράδειγμα / Ενέργεια: 

Ενέργεια 1: Εκτελέστε ανάλυση SWOT για τα συστήματα ΓΑΘ στη χώρα σας, καθορίζοντας τα 

δυνατά σημεία, τα αδύνατα σημεία, τις ευκαιρίες και τις απειλές της νέας τεχνολογίας όπως 

περιγράφει η διαδικασία παραπάνω και όπως εφαρμόζεται στην συγκεκριμένη αγορά στη 

χώρα σας. 

Πιθανές απαντήσεις: 

Δυνατά σημεία: 

S1 Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 

S2 Σταθερή πηγή ενέργειας ανεξάρτητη από τις κλιματικές συνθήκες 

S3 Μπορεί να εγκατασταθεί σχεδόν παντού 

S4 Σύστημα ενεργειακά αποδοτικό και με  χαμηλές εκπομπές 

S5 Διασφαλίζει σταθερή απόδοση καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 

S6 Καλύπτει όλες τις θερμικές ανάγκες του κτιρίου 

S7 Πολύ χαμηλή οπτική επίδραση 

S8 Χαμηλό επίπεδο θορύβου 
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S9 Μεγάλη ωφέλιμη ζωή 

S10 Υψηλή κερδοφορία μακροπρόθεσμα 

S11 Χαμηλό κόστος συντήρησης 

Αδύνατα Σημεία: 

W1 Υψηλό κόστος επένδυσης 

W2 Μέσος-μεγάλος χρόνος απόσβεσης 

W3 Μη ευρέως γνωστή ανανεώσιμη πηγή ενέργειας 

W4 Έλλειψη ορατότητας της εγκατάστασης από το κοινό 

W5 Θεωρείται πολύπλοκη εγκατάσταση από τους περισσότερους τεχνικούς 

W6 Απαιτούνται πολλοί διαφορετικοί επαγγελματίες για την εφαρμογή της 

W7 Έλλειψη προτύπων σχεδιασμού 

W8 Ο ορθός σχεδιασμός είναι απαραίτητος για την επίτευξη αποδοτικής μακροχρόνιας 

λειτουργίας 

W9 Δεν ορίζεται με σαφήνεια η ευθύνη λειτουργίας της εγκατάστασης 

W10 Δύσκολο να ενσωματωθεί σε ανακαινίσεις κτιρίων 

W11 Θεώρηση περιβαλλοντικών παραμέτρων για έργα 

Ευκαιρίες: 

O1 Μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό 

O2 Συμβάλλει τόσο σε στόχους ΑΠΕ όσο και σε στόχους εξοικονόμησης ενέργειας 

O3 Τοπικά διαθέσιμος επιπρόσθετος πόρος για την τοπική οικονομία 

O4 Ευνοϊκές πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια 

O5 Ανάπτυξη τεχνολογιών που θα μειώσουν τα κόστη επένδυσης 

O6 Αύξηση της ενημέρωσης των επαγγελματιών για την εξασφάλιση της ποιότητας 

O7 Νέα ανάπτυξη προτύπων, κανονισμών και νομοθεσίας 

O8 Μηχανισμοί χρηματοδότησης προσφέρονται από τον δημόσιο τομέα 

O9 Συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ) για την υλοποίηση εγκαταστάσεων 

Απειλές: 

T1 Ασαφής νομοθεσία και κανονιστικό πλαίσιο 

T2 Έλλειψη ποιοτικού ελέγχου των εγκαταστάσεων 
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Τ3 Μειώσεις των επιδοτήσεων 

T4 Άτομα που δεν είναι συνηθισμένα στη χρήση μηχανισμών δημόσιας χρηματοδότησης 

T5 Έλλειψη κατάρτισης για τους επαγγελματίες 

T6 Κρίση στην αγορά κατοικίας 

T7 Ποικιλία εναλλακτικών λύσεων ενεργειακής απόδοσης συστημάτων HVAC 

T8 Λίγες εξειδικευμένες εταιρείες στον κλάδο 

T9 Επιχορηγήσεις για άλλες εναλλακτικές ανταγωνιστικές τεχνολογίες 

Δραστηριότητα: Σκεφτείτε πώς θα επηρεαστεί η ανάλυση SWOT από νέες τεχνικές διάτρησης 

που μειώνουν το χρόνο διάτρησης ή από πιο αποδοτικούς ΓΕΘ.  

 

8.2.1.3. Εκτίμηση δυνατότητας μεταφοράς  

H εκτίμηση της δυνατότητας μεταφοράς συνίσταται στα παρακάτω στάδια: 

1) Βαθμολόγηση κάθε παραμέτρου της ανάλυσης SWOT  

Στο πρώτο στάδιο, καθορίστηκε ένας συγκεκριμένος κατάλογος παραμέτρων για 

αξιολόγηση, οι οποίες κατατάχθηκαν ως Δυνατά Σημεία (S), Αδύνατα Σημεία (W), Ευκαιρίες 

(O) ή Απειλές (T) για κάθε ομάδα τεχνολογίας. Τα δυνατά σημεία (S), τα αδύνατα σημεία (W), 

οι ευκαιρίες (O) και οι απειλές (T) αξιολογήθηκαν από εμπειρογνώμονες και 

βαθμολογήθηκαν με βάση το κριτήριο σπουδαιότητας που αποδίδεται σύμφωνα με το 

ακόλουθο μοτίβο. 

Πίνακας 8.2-1 Κριτήρια βαθμολόγησης στην ανάλυση  SWOT 

Σκορ Κριτήριο 

3 Πολύ σημαντικό 

2 Σημαντικό 

1 Λίγο σημαντικό 

 

2) Ανάθεση συντελεστών βαρύτητας  

Στο επόμενο στάδιο, έχουν δοθεί συντελεστές βαρύτητας σε κάθε εσωτερική παράμετρο SW 

(Δυνατά και Αδύνατα Σημεία) σε σχέση με κάθε εξωτερική ΟΤ (Ευκαιρία και Απειλή) βάσει 

μιας καθορισμένης κλίμακας βαρύτητας. Οι εσωτερικές παράμετροι SW είναι οι εξαρτημένες 

μεταβλητές ενώ οι εξωτερικές OT οι ανεξάρτητες. 

Ο βαθμός βαρύτητας καθορίζεται εκ των προτέρων από τους εμπειρογνώμονες προκειμένου 

να εκτιμηθεί από τους εμπειρογνώμονες το επίπεδο της δυνατότητας μεταφοράς και η 

επίδραση κάθε παραμέτρου. Κάθε τιμή βαρύτητας αντιστοιχεί σε διαφορετικό επίπεδο 

δυνατότητας μεταφοράς των εσωτερικών παραμέτρων που επηρεάζεται από τους 
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εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες σύμφωνα με το μοτίβο που παρουσιάζεται στον 

παρακάτω Πίνακα 8.2-2. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που θα προσφέρει, 

επιλέγεται η ακόλουθη δομή των συντελεστών βαρύτητας: 

Πίνακας 8.2-2 Συντελεστές βαρύτητας στην ανάλυση SWOT 

Συντελεστές βαρύτητας 

Διαβάθμιση 

Πολύ 
υψηλή 

δυνατότητα 
μεταφοράς 

Υψηλή 
δυνατότητα 
μεταφοράς: 
πάνω από 
τον μέσο 

όρο 

Μέση 
δυνατότητα 
μεταφοράς 

Χαμηλή 
δυνατότητα 
μεταφοράς: 

προξενεί 
κάποια 

προβλήματα 

Πολύ 
χαμηλή 

δυνατότητα 
μεταφορά: 
απαιτείται 

πολύ 
προσοχή 

- Εάν τα δυνατά σημεία 
χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη 
των ευκαιριών 

2 1 0 -1 -2 

- Εάν οι απειλές εμποδίζονται μέσω 
της χρήσης των δυνατών σημείων 

- Εάν τα αδύνατα σημεία 
ξεπερνιούνται εκμεταλλευόμενοι τις 
ευκαιρίες 

- Εάν ξεπερνιούνται τα αδύνατα 
σημεία ώστε να αποφεύγονται οι 
απειλές 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση της δυνατότητας μεταφοράς, οι συντελεστές 

βαρύτητας κάθε εσωτερικής παραμέτρου (Δυνατά και Αδύνατα Σημεία) πολλαπλασιάζονται 

με το αντίστοιχο σκορ προκειμένου να αποδοθεί μια τιμή κατάταξης σε κάθε παράμετρο. 

RV = WF x βαθμολογία 

Οι τιμές της κανονικοποιημένης κατάταξης κυμαίνονται μεταξύ -6 και +6 και αντιστοιχούν σε 

ένα πολύ σημαντικό κριτήριο (βαθμολογία = 3) με πολύ χαμηλή δυνατότητα μεταφοράς 

(συντελεστής βαρύτητας = -2) και ένα πολύ σημαντικό κριτήριο (βαθμολογία = 3) με πολύ 

υψηλή δυνατότητα μεταφοράς (συντελεστής βαρύτητας = 2) αντίστοιχα. Οι ενδιάμεσες τιμές 

αντιστοιχούν στους διάφορους συνδυασμούς συντελεστών βαθμολογίας και βαρύτητας. 

Τέλος, για να προσδιορισθεί η προτεραιότητα κατάταξης των παραμέτρων, αθροίζονται οι 

ευκαιρίες και οι απειλές σε σχέση με κάθε ξεχωριστό δυνατό και αδύνατο σημείο. Αυτό 

επιτρέπει τον προσδιορισμό των σημαντικότερων μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται 

υπόψη στις διάφορες στρατηγικές ανάπτυξης μιας τεχνολογίας. 

Υπάρχουν 4 διαφορετικές στρατηγικές: 

- Επιθετική στρατηγική - S / O (maxi - maxi): Είναι οι στρατηγικές που επιλέγονται 

λαμβάνοντας υπόψη τα δυνατά σημεία των διαφόρων τεχνολογιών για να εκμεταλλευτούν 

τις ευκαιρίες τους. 

- Συντηρητική στρατηγική - S / T (maxi-mini): Είναι οι στρατηγικές που επιλέγονται ως 

αποτέλεσμα της εξέτασης των δυνατών σημείων των τεχνολογιών ως μέσου αποφυγής των 

απειλών. 
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- Ανταγωνιστική στρατηγική - W / O (mini-maxi): Είναι οι στρατηγικές που αναπτύσσονται με 

σκοπό την αξιοποίηση των ευκαιριών μέσω της αποφυγής των αδυναμιών. 

- Αμυντική στρατηγική - W / T (mini-mini): Οι στρατηγικές αυτές θεωρούνται αμυντικές 

στρατηγικές που αποσκοπούν στην ελαχιστοποίηση των αδυναμιών με την αποφυγή 

απειλών. 

Το συνολικό άθροισμα όλων των Δυνατών και Αδύνατων Σημείων επιτρέπει την ταξινόμηση 

των στρατηγικών που πρέπει να εφαρμοσθούν. Μετά την τελική κατάταξη, οι ευκαιρίες και 

οι απειλές συνδυάζονται με τα δυνατά και αδύνατα σημεία όπως παρουσιάζεται στο 

ακόλουθο Σχήμα (Σχήμα 8.2-3). Αυτή η μέθοδος βοηθάει σε μια πιο εμπεριστατωμένη 

ανάλυση των πιο υποσχόμενων επιλογών. 

 

Σχήμα 8.2-3 Τύποι στρατηγικών στην ανάλυση SWOT 

Οι δράσεις που αντιστοιχούν στις παραμέτρους που αναφέρονται ως Απειλές με υψηλότερη 
αλληλεπίδραση έναντι των Αδύνατων Σημείων θα πρέπει να εξεταστούν με μεγαλύτερη 
προσοχή ώστε να εξαλειφθούν και παράλληλα να αξιοποιηθούν οι Ευκαιρίες με μεγαλύτερη 
αλληλεπίδραση έναντι των Αδύνατων Σημείων. Κατά τον ίδιο τρόπο, οι δράσεις που 
αντιστοιχούν σε παραμέτρους που αναφέρονται ως Δυνατά Σημεία με υψηλότερη 
αλληλεπίδραση με τις Απειλές θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτό το πλεονέκτημα για να 
εξαλείψουν τις πιθανές Απειλές και να αξιοποιήσουν τις Ευκαιρίες με τις οποίες έχουν 
μεγαλύτερη αλληλεπίδραση, ώστε να έχουν περισσότερα οφέλη.  

Τα κύρια Δυνατά Σημεία που σχετίζονται με την τεχνολογία διάτρησης είναι η αξιόπιστη και 

ασφαλής λειτουργία που θα προσφέρεται στους πελάτες. Αυτή η χαρακτηριστική 
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παράμετρος αξιόπιστης και ασφαλούς λειτουργίας θα πρέπει να αξιοποιηθεί για να 

εξαλειφθεί η ευαισθησία των τιμών της αγοράς λόγω υψηλού κόστους εγκατάστασης και 

κόστους λειτουργίας και συντήρησης σε σχέση με πιο ώριμες τεχνολογίες. Παράλληλα, η 

αξιόπιστη και ασφαλής λειτουργία της τεχνολογίας διάτρησης πρέπει να εκμεταλλευτεί τη 

χρονική στιγμή των συνεχών δραστηριοτήτων ενημέρωσης των ενδιαφερομένων μερών 

σχετικά με τις νέες τεχνολογίες. 

Συμπερασματικά, με βάση την ανάλυση SWOT και την αξιολόγηση της δυνατότητας 

μεταφοράς, οι τέσσερις βασικοί άξονες των δράσεων προτεραιότητας είναι: 

Δράση 1: Χρηματοδοτικά κίνητρα και επιχορηγήσεις (επιχορηγήσεις, δάνεια, 

επιδότηση λειτουργίας και φορολογικά μέσα). 

Δράση 2: Εκστρατεία επικοινωνίας (σχέδιο επικοινωνίας, ενημερωτικό δελτίο, Τύπος, 

ημέρες πληροφόρησης, τεχνικές συναντήσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, δραστηριότητες 

επίδειξης, ιστοσελίδα με πληροφορίες σχετικά με τις τεχνολογίες Cheap-GSHPs). 

Δράση 3: Εθνικό σύστημα πιστοποίησης και εγκατάσταση συστήματος QAPI 

(Βελτίωση της Απόδοσης της Διασφάλισης Ποιότητας). 

Δράση 4: Μεταρρύθμιση του ρυθμιστικού πλαισίου και του πλαισίου αγοράς. 

 

A2 Πρόσθετη ενέργεια (προτεινόμενη) 

Ενέργεια 2: Βαθμολογήστε κάθε παράμετρο της ανάλυσης SWOT που αναπτύχθηκε στην 

Ενέργεια Α1. Επιδώστε έναν συντελεστή βαρύτητας στους παράγοντες και εντοπίστε: 

 Ποιες είναι οι αλληλεπιδράσεις με τις υψηλότερες τιμές; 

 Ποιες στρατηγικές, όπως αναλύονται παραπάνω, θα ήταν περισσότερο σύμφωνες 
με τα αποτελέσματα; 

 Προτείνετε νέες δράσεις σύμφωνα με αυτή τη στρατηγική. 

8.2.2. Ειδικές συστάσεις για τα Ιστορικά Κτίρια 

Απαιτούνται ειδικές συστάσεις για την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται 
στο έργο Cheap-GSHP στην αγορά Ιστορικών Κτιρίων. Αυτές οι συστάσεις θέτουν τα θεμέλια 
για να ξεπεραστούν τα κύρια εμπόδια που χαρακτηρίζουν τον τομέα της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Ειδικότερα στον τομέα αυτό, η διατήρηση των κτιρίων, καθώς και των κήπων 
και των πλατειών κοντά στα κτίρια, είναι μια σημαντική πτυχή που πρέπει να έχουμε κατά 
νου. Εκτός από την αρχιτεκτονική πλευρά, η διαφύλαξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς 
αποτελεί εξέχον στοιχείο για την εισαγωγή των γεωθερμικών τεχνολογιών στην αγορά. 

Η συνεκτίμηση αυτών των πτυχών από κοινού με την έλλειψη ειδικών κανονισμών για τις 

εφαρμογές αβαθούς γεωθερμίας στα ιστορικά κτίρια παρουσιάζει ένα επιπλέον πρόβλημα 

για την "γεωθερμική αγορά σε Ιστορικά Κτίρια". 

Τα αποτελέσματα της Αξιολόγησης Δυνατότητας Μεταφοράς που σχετίζονται με την 

Ανάλυση SWOT υπογραμμίζουν τη σημασία της διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων 
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για εξειδικευμένους χειριστές σχετικά με τις εργασίες διάτρησης και τις καινοτομίες της ΓΑΘ 

με CO2 που αναπτύχθηκαν στο έργο. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι στον τομέα της 

Πολιτιστικής Κληρονομιάς πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στην ιστορική διατήρηση 

των κτιρίων (από αρχιτεκτονική άποψη) και στους κήπους ή / και τις πλατείες κοντά στα 

κτίρια (από αρχαιολογική άποψη). Στο χώρο γύρω από το ιστορικό κτήριο ενδέχεται να 

υπάρχουν στοιχεία αρχαιολογικής κληρονομίας. Αυτή πρέπει να διατηρηθεί και να ληφθεί 

υπόψη κατά τη διάρκεια των εργασιών διάτρησης. Επιπλέον, λόγω της παρουσίας κήπων/ 

πλατειών, ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί προσβασιμότητας και κατά συνέπεια 

λειτουργικά ζητήματα. Η ΓΑΘ με CO2 είναι μια σημαντική τεχνολογία που μπορεί να 

εφαρμοστεί στο πλαίσιο της ανακαίνισης ιστορικών κτιρίων όπου οι τερματικές μονάδες 

λειτουργούν σε υψηλή θερμοκρασία. Για τη χρήση αυτής της τεχνολογίας είναι απαραίτητοι 

εξειδικευμένοι χειριστές και πρέπει να ληφθεί υπόψη η αρχιτεκτονική σημασία των κτιρίων. 

Η καθιέρωση ενός εθνικού συστήματος πιστοποίησης διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην 

εισαγωγή των τεχνολογιών Cheap-GSHP στην αγορά Iστορικών Kτιρίων. Ένα σύστημα 

ποιότητας καθώς και οι διαπιστευμένες διαδικασίες τόσο για τις εργασίες διάτρησης όσο και 

για την εγκατάσταση των καινοτόμων τεχνολογιών θα μπορούσαν να συμβάλουν στην 

αντιμετώπιση των βασικών ιδεολογικών φραγμών όσον αφορά στην ανακαίνιση στον τομέα 

της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

Η έλλειψη σαφών κανονισμών και ο βασικός ρόλος των αρμόδιων αρχών για την εφαρμογή 

των τεχνολογιών στα Ιστορικά Κτίρια αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη. Για το λόγο αυτό, 

μια σαφής ενέργεια προς υιοθέτηση θα μπορούσε να είναι η διασαφήνιση/ απλούστευση 

της διαδικασίας αδειοδότησης που συνδέεται με εργασίες ανακαίνισης σε ιστορικά κτίρια. 

Τέλος, τα διαφορετικά οικονομικά κίνητρα καθώς και οι διαφορετικές δραστηριότητες 

διάδοσης διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην εισαγωγή των τεχνολογιών του Cheap-

GSHPs στην αγορά Ιστορικών Κτιρίων. Πρέπει να διοργανωθούν τόσο τεχνικές όσο και μη 

τεχνικές δραστηριότητες διάδοσης, με στόχο τοπικές και διεθνείς αρχές που 

επικεντρώνονται στον τομέα της Πολιτιστικής Κληρονομιάς. 

8.3. ΠΩΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΤΕ ΕΝΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ 

Η εφαρμογή ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι απαραίτητη, προκειμένου να εισαχθεί μια 

νέα τεχνολογία στην αγορά. Σε αυτή την περίπτωση, βασική αρχή ενός επιχειρησιακού 

μοντέλου είναι να διευκολύνει την περιγραφή και τη συζήτηση και το ότι όλοι  

καταλαβαίνουν. Είναι απαραίτητη η εκκίνηση από το ίδιο σημείο και η κατανόηση του ίδιου 

πράγματος. Η πρόκληση είναι η ιδέα να είναι απλή, σχετική και εύκολα κατανοητή, χωρίς να 

υπεραπλουστεύει την πολυπλοκότητα του τρόπου λειτουργίας των επιχειρήσεων. 

Ένα επιχειρηματικό σχέδιο Canvas, το οποίο αναπτύχθηκε από τους Osterwalder και 

Pigneour [2], θα ήταν καλό να χρησιμοποιηθεί.  

Με αυτή τη μέθοδο ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορεί να περιγραφεί μέσα από εννέα 

βασικές δομικές ενότητες που δείχνουν τη λογική με την οποία μια εταιρεία σκοπεύει να 

κερδίσει χρήματα. Οι εννέα δομικές ενότητες που καλύπτουν τους τέσσερις κύριους τομείς 
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ενός επιχειρηματικού σχεδίου (πελάτες, προσφορά, υποδομές, οικονομική βιωσιμότητα), 

είναι: 

1) Ομάδες Πελατών (Customer Segments): ένας οργανισμός εξυπηρετεί μία ή 

περισσότερες ομάδες πελατών. 

2) Πρόταση Αξίας (Value Proposition)  Επιδιώκουν την επίλυση των προβλημάτων 

των πελατών και την ικανοποίηση των αναγκών τους μέσω προτάσεων αξιών. 

3) Πελατειακές Σχέσεις (Customer Relationships): Οι πελατειακές σχέσεις 

δημιουργούνται και συντηρούνται με κάθε ομάδα πελατών. 

4) Κανάλια Επικοινωνίας (Channels): Οι προτάσεις διοχετεύονται στους πελάτες 

μέσω κατάλληλων καναλιών επικοινωνίας, διανομής και πωλήσεων. 

5) Βασικές Δράσεις (Key Activities): Για την υλοποίηση των προτάσεων αξίας, των 

καναλιών προώθησης και των σχέσεων με τους πελάτες είναι απαραίτητο να 

εκτελεστούν μια σειρά από βασικές δράσεις. 

6) Βασικοί Πόροι (Key Resources): Βασικοί πόροι είναι τα στοιχεία που απαιτούνται 

για να υλοποιηθούν οι δράσεις που περιγράφηκαν προηγουμένως. 

7) Βασικοί Συνεργάτες (Key Partners): Ορισμένες δραστηριότητες ανατίθενται σε 

εξωτερικούς συνεργάτες και έτσι αποκτώνται ορισμένοι πόροι εκτός της 

εταιρείας. 

8) Διάρθρωση Κόστους (Cost Structure): Τα στοιχεία του επιχειρηματικού πλάνου 

που δημιουργούν τη διάρθρωση του κόστους. 

9) Ροές Εσόδων (Revenue Streams): Οι ροές εσόδων που προκύπτουν από τις 

προτάσεις αξίας που προσφέρονται επιτυχώς στους πελάτες. 

Ο τρόπος ανάλυσης αυτών των δομικών ενοτήτων αναπτύσσεται στο εκπαιδευτικό 

εγχειρίδιο. 

Πρώτα απ’ όλα, πρέπει να αναλυθούν οι Ομάδες Πελατών και τα χαρακτηριστικά αυτών που 

καθορίζουν τις διαφορετικές ομάδες ανθρώπων ή οργανώσεων, τις οποίες η εταιρεία 

επιθυμεί να προσεγγίσει και να εξυπηρετήσει. Τα ερωτήματα που θα βοηθήσουν στον 

καθορισμό του πελατολογίου είναι: 

Για ποιον δημιουργούμε αξία; 

Ποιοι είναι οι ποιο σημαντικοί πελάτες; 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι Ομάδες Πελατών αντιπροσωπεύουν ξεχωριστά τμήματα 

αν: 

 Οι ανάγκες τους απαιτούν και δικαιολογούν μια ξεχωριστή προσφορά 

 Η προσέγγισή τους πραγματοποιείται μέσω διαφορετικών καναλιών προώθησης 

 Απαιτούν διαφορετικούς τύπους σχέσεων 

 Υπάρχει ουσιαστική διαφοροποίηση στα επίπεδα κερδοφορίας 
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 Είναι πρόθυμοι να πληρώσουν για διαφορετικές ιδιότητες, σε σχέση με τους άλλους  

Η δεύτερη δομική ενότητα είναι η Πρόταση Αξίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο οι 

πελάτες έλκονται προς μια εταιρεία έναντι μιας άλλης. Κάθε πρόταση αξίας αποτελείται από 

μια επιλεγμένη δέσμη προϊόντων ή/και υπηρεσιών που ικανοποιεί τις απαιτήσεις μιας 

συγκεκριμένης ομάδας πελατών. Τα ερωτήματα που θα βοηθήσουν να οριστεί αυτή η 

δομική ενότητα είναι: 

Τι αξία προσφέρουμε στον πελάτη; 

Ποιο από τα προβλήματα των πελατών μας συμβάλλει στο να επιλυθεί; 

Ποιες δέσμες προϊόντων και υπηρεσιών προσφέρουμε σε κάθε ομάδα πελατών; 

Ποιες ανάγκες πελατών ικανοποιούμε; 

Στο τρίτο βήμα θα εξεταστούν οι Πελατειακές Σχέσεις προκειμένου να περιγραφούν οι τύποι 

σχέσεων που δημιουργεί μια εταιρεία με συγκεκριμένες ομάδες πελατών, λαμβάνοντας 

υπόψη τα ακόλουθα θέματα: 

Τι είδους σχέση θέλει ο καθένας από τους πελάτες μας; 

Τι σχέσεις περιμένουν οι ομάδες να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε μαζί τους; 

Ποια από αυτές τις σχέσεις έχουμε καθιερώσει; 

Πώς ενσωματώνονται με το υπόλοιπο επιχειρηματικό μας μοντέλο; 

Πόσο δαπανηρές είναι;  

Αφού καθοριστούν σαφώς οι πελάτες, είναι απαραίτητο να καθορίσουμε τον τρόπο 

προσέγγισης και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία μας θα επικοινωνήσει μαζί τους: αυτό 

είναι που αφορά η δομική ενότητα Κανάλια Επικοινωνίας. Τα κανάλια επικοινωνίας, 

διανομής και πωλήσεων περιλαμβάνουν τις επαφές της εταιρείας με τους πελάτες. Τα 

παρακάτω ερωτήματα, θα βοηθήσουν να ορισθούν τα κανάλια: 

Μέσα από ποια κανάλια θέλουν οι ομάδες πελατών μας να προσεγγισθούν;  

Πώς τις προσεγγίζουμε μέχρι τώρα; Πως λειτουργούν τα κανάλια; 

Ποια λειτουργούν καλύτερα; 

Ποια είναι τα πιο οικονομικά αποδοτικά; 

Πώς ενσωματώνονται στις συνήθειες των πελατών; 

Τα κανάλια εξυπηρετούν διάφορες λειτουργίες, όπως: 

 Ενημερώνουν τους πελάτες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μιας εταιρείας 

 Βοηθούν τους πελάτες να αξιολογήσουν την Πρόταση Αξίας μιας εταιρείας 

 Επιτρέπουν στους πελάτες να αγοράζουν συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες 

 Παραδίδουν μια πρόταση αξίας στους πελάτες 
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 Παρέχουν υποστήριξη στους πελάτες μετά την αγορά (post-purchase customer 
support) 

Η επόμενη δομική ενότητα, οι Βασικές Δράσεις, περιγράφει τις πιο σημαντικές ενέργειες που 

θα πρέπει να γίνουν για να λειτουργήσει επιτυχώς το σχέδιο. Οι ακόλουθες ερωτήσεις είναι 

σημαντικές για τον καθορισμό τους: 

Ποιες Βασικές Δραστηριότητες απαιτούν οι Προτάσεις Αξίας μας; 

Ποια είναι τα Κανάλια Επικοινωνίας; 

Ποιες είναι οι Πελατειακές Σχέσεις; 

Αναφορικά με την επόμενη δομική ενότητα, κάθε επιχειρηματικό πλάνο απαιτεί Βασικούς 

Πόρους. Αυτοί οι πόροι επιτρέπουν σε μια επιχείρηση να δημιουργήσει  και να προσφέρει 

μια Πρόταση Αξίας, να προσεγγίσει τις αγορές, να διατηρήσει σχέσεις με τις Ομάδες Πελατών 

και να δημιουργήσει έσοδα. 

Τα ίδια ερωτήματα που ισχύουν για τις προηγούμενες δομικές ενότητες, πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και για τους Πόρους που χρειάζεται μια εταιρεία. Αυτά περιλαμβάνουν: 

Ποιους Βασικούς Πόρους  απαιτούν οι Προτάσεις Αξίας; 

Ποια είναι τα Κανάλια Επικοινωνίας μας; 

Ποιες είναι οι Πελατειακές Σχέσεις; 

Η δομική ενότητα των Βασικών Συνεργατών είναι πολύ σημαντική για την επιχείρηση, διότι 

περιγράφει το δίκτυο προμηθευτών και συνεργατών που κάνουν το επιχειρηματικό μοντέλο 

να λειτουργεί. Για να τα αναλύσουμε, είναι απαραίτητο να γίνει διάκριση μεταξύ τεσσάρων 

διαφορετικών τύπων συνεργασιών: 

 Στρατηγικές συμμαχίες μεταξύ μη ανταγωνιστών 

 Στρατηγικές συνεργασίες μεταξύ ανταγωνιστών 

 Κοινοπραξίες για την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων 

 Σχέσεις αγοραστή-προμηθευτή για την εξασφάλιση αξιόπιστων προμηθειών 

Επίσης είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη οι κάτωθι ερωτήσεις: 

Ποιοί είναι οι Βασικοί Συνεργάτες μας;  

Ποιοι είναι οι Βασικοί Προμηθευτές μας;  

Ποιους Βασικούς Πόρους αποκτούμε από συνεργάτες; 

Ποιες Βασικές Δραστηριότητες εκτελούν οι συνεργάτες; 

Τέλος, μελετάται το οικονομικό μέρος της επιχειρηματικού σχεδίου. Πρώτα απ’ όλα είναι 

σημαντικό να διευκρινιστεί η Διάρθρωση του Κόστους που περιγράφει όλες τις δαπάνες που 

πραγματοποιήθηκαν για τη λειτουργία του επιχειρηματικού πλάνου. Τέτοια κόστη μπορούν 

να υπολογιστούν σχετικά εύκολα αφού καθοριστούν οι Βασικοί Πόροι, οι Βασικές 

Δραστηριότητες και οι Βασικές Συνεργασίες και απαντηθούν οι ακόλουθες ερωτήσεις: 
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Ποια είναι τα σημαντικότερα κόστος που ενυπάρχουν στο επιχειρηματικό μας πλάνο; 

Ποιοι Βασικοί Πόροι κοστίζουν περισσότερο; 

Ποιες Βασικές Δραστηριότητες κοστίζουν περισσότερο; 

Το βασικό συστατικό του επιχειρηματικού σχεδίου είναι οι Ροές εσόδων. Αυτή η δομική 

ενότητα αντιπροσωπεύει τα χρήματα που κερδίζει η εταιρεία από κάθε Ομάδα Πελατών (το 

κόστος πρέπει να αφαιρεθεί από τα έσοδα για τη δημιουργία κερδών). Ένα επιχειρηματικό 

πλάνο μπορεί να περιλαμβάνει δύο διαφορετικούς τύπους Ροών Εσόδων:  

 Έσοδα συναλλαγών που προκύπτουν από εφάπαξ πληρωμές από τους πελάτες  

 Επαναλαμβανόμενα έσοδα που προκύπτουν από συνεχόμενες πληρωμές είτε για την 
παράδοση μιας Πρότασης Αξίας στους πελάτες είτε για την παροχή υποστήριξης 
στους πελάτες μετά την αγορά 

Η απάντηση στις παρακάτω ερωτήσεις μπορεί βοηθήσει να καθορισθεί η τελευταία δομική 

ενότητα: 

Ποια αξία είναι οι πελάτες μας πραγματικά πρόθυμοι να πληρώσουν; 

Για ποιο προϊόν / υπηρεσίες πληρώνουν επί του παρόντος; 

Πώς πληρώνουν επί του παρόντος; 

Πώς θα προτιμούσαν να πληρώσουν; 

Πόσο συμβάλλει κάθε Ροή Εσόδων στα συνολικά έσοδα; 

 

Α3. Δραστηριότητα 

Μελέτη περίπτωσης: Τεχνολογίες Cheap-GSHPs 

Δραστηριότητα 3: Επιθεωρήστε και σχολιάστε το επιχειρηματικό μοντέλο με βάση τη 

μεθοδολογία Canvas για τις τεχνολογίες Cheap-GSHP που παρουσιάζεται ακολούθως. 

Συμφωνείτε με όλα όσα προτείνονται; 

Θα προσθέτατε ή θα τροποποιούσατε κάτι; 

ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ CANVAS – (Osterwalder & Pigneur) 

Βασικοί 
Συνεργάτες 
Αναφέρετε εδώ 

Βασικές 
Δραστηριότητες 

Αναφέρετε εδώ 

Πρόταση Αξίας 
Αναφέρετε εδώ 

Πελατειακές 
Σχέσεις 

Αναφέρετε εδώ 

Ομάδες 
Πελατών 

Αναφέρετε εδώ 

Βασικοί Πόροι 
Αναφέρετε εδώ 

Κανάλια 
Επικοινωνίας 
Αναφέρετε εδώ 

Διάρθρωση Κόστους 
Αναφέρετε εδώ 

Ροές Εσόδων 
Αναφέρετε εδώ 
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8.4. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ 

[1]  A. Goumas, «Deliverable D8.3 Document containing recommendations of the supporting 

measurements,» Cheap-GSHPs project, 2017. 

[2]  A. P. Y. Osterwalder, Business Model Generation, Tim Clark. 

www.BusinessModelGeneration.com.  

[3]  SWOT Analysis: Strategy Skills, www.free-management-ebooks.com, 2013.  
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ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα αποτελέσματα του έργου Cheap-GSHP καλύπτουν δύο βασικούς τομείς: 

 Την ανάπτυξη μεθόδων διάτρησης σε συνδυασμό με σχεδιασμό εναλλακτών 
θερμότητας και αντλιών θερμότητας υψηλών θερμοκρασιών ως εναλλακτικές λύσεις 
στις τεχνολογίες της υφιστάμενης τεχνολογικής στάθμης. 

 Η ανάπτυξη εργαλείων και σχετικών βάσεων δεδομένων που διευκολύνουν την 
εκμετάλλευση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας από εξειδικευμένους, καθώς και 
από μη μη εξειδικευμένους χρήστες. 

Τα αποτελέσματα της ανάπτυξης των εργαλείων και των σχετικών βάσεων δεδομένων 
εξετάζονται πρώτα, ακολουθούμενα από τις καινοτομίες στους εναλλάκτες θερμότητας, τις 
μεθόδους διάτρησης και τις αντλίες θερμότητας. Εν συνεχεία εξετάζονται τα θέματα που 
αφορούν το ρυθμιστικό πλαίσιο και την τυποποίηση.   

Κατασκευάστηκαν οι θεματικοί γεωθερμικοί χάρτες σε ευρωπαϊκή κλίμακα, με την ονομασία 
FAU-PAR-MAT-CON, για να επιτρέψουν μια προκαταρκτική ποιοτική εκτίμηση του 
δυναμικού αβαθούς γεωθερμίας μιας περιοχής. Μια γενική εκτίμηση της δυνατότητας 
διάτρησης ολοκληρώνει αυτή την πρώτη χαρτογράφηση. 

Οι γεωθερμικοί χάρτες σε τοπικό επίπεδο για τις διαφορετικές τοποθεσίες επίδειξης 
υποστηρίζονται από μια νέα βάση δεδομένων για τις θερμικές και φυσικές ιδιότητες των 
πετρωμάτων και των μη συνεκτικών υλικών. Αυτή η βάση δεδομένων είναι το αποτέλεσμα 
παλαιών και νέων αναλύσεων πολλών δειγμάτων σε δύο διαφορετικά εργαστήρια και 
ινστιτούτα. Επιπλέον, μια νέα μεθοδολογία που αναπτύχθηκε επιτρέπει πιο ακριβείς 
μετρήσεις των θερμικών ιδιοτήτων του χαλικιού από ότι παλαιότερα. Οι πληροφορίες που 
συγκεντρώνονται για τη βάση δεδομένων χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη μιας 
συγκεκριμένης μεθοδολογίας που οδηγεί σε χάρτες €/kW όπου οι καινοτόμοι ΓΕΘ 
συγκρίνονται με τους παραδοσιακούς σε τοπικό επίπεδο. 

Ένα εργαλείο προσομοίωσης και η σχετική βάση δεδομένων έχουν αναπτυχθεί για να 
παράγουν τα προφίλ ενεργειακών απαιτήσεων των κτιρίων σε συνάρτηση με την κλιματική 
ζώνη, τον τύπο κτιρίου και το επίπεδο μόνωσης. 

Ένα δεύτερο εργαλείο και η σχετική βάση δεδομένων έχουν αναπτυχθεί για να υποστηρίξουν 
την επιλογή των κατάλληλων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας σε συνάρτηση με τις 
ενεργειακές απαιτήσεις και τις απαιτούμενες θερμοκρασίες λειτουργίας, καθώς και για να 
επιτρέψουν τη σύνδεση με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως τα  θερμικά ηλιακά, 
τα φωτοβολταϊκά και η αιολική ενέργεια.  

Όλα αυτά τα εργαλεία και οι βάσεις δεδομένων υποστηρίζουν ένα Σύστημα Υποστήριξης 
Αποφάσεων (ΣΥΑ) που αναπτύχθηκε από το έργο, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να 
αξιολογήσουν το σύστημα από πλευράς χρήσης και κόστους, λαμβάνοντας υπόψη τις 
προτεραιότητες που καθορίζονται από το χρήστη. Το ΣΥΑ μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο 
από έμπειρους όσο και από μη εξειδικευμένους χρήστες, συμβάλλοντας στην μείωση του 
εμποδίου εισόδου στην αγορά για τους τελικούς χρήστες και άλλους ενδιαφερόμενους. Τα 
εργαλεία σχεδιασμού που υποστηρίζουν το ΣΥΑ επιτρέπουν στο χρήστη να ρυθμίσει τη 
διάταξη του πεδίου των ΓΕΘ, να καθορίσει το κατάλληλο συνολικό μήκος των ΓΕΘ και να 
διερευνήσει τις δυνατότητες συνδυασμού της γεωθερμικής με άλλες ανανεώσιμες πηγές 
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ενέργειας. Το λογισμικό μοντελοποίησης και οι βάσεις δεδομένων για την γεωλογία, το κλίμα 
και τα ενεργειακά προφίλ των κτιρίων σε συνδυασμό με το ΣΥΑ δημιουργούν μια πρώτης στο 
είδος της μελέτης σκοπιμότητας για αβαθείς γεωθερμικές εγκαταστάσεις, 
συμπεριλαμβανομένης της επιλογής της αντλίας θερμότητας σε συνδυασμό με άλλες 
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό το πακέτο εργαλείων είναι διαθέσιμο ως 
δωρεάν λογισμικό στο τέλος του έργου αφού έχει δοκιμαστεί και επικυρωθεί σε διάφορες 
εικονικές μελέτες περιπτώσεων. 

Οι ελικοειδείς ΓΕΘ σε συνδυασμό με μια βελτιωμένη μεθοδολογία ξηρής διάτρησης με 
μειωμένη διάμετρο αναπτύχθηκαν για να διευκολύνουν τη διάτρηση σε μεγαλύτερα βάθη 
από τα τρέχοντα βάθη των 3 έως 5 μέτρων. Η μείωση της διαμέτρου του ελικοειδούς ΓΕΘ 
από 500 χιλιοστά σε 350 χιλιοστά ήταν δυνατή με τη χρήση ενός νέου υλικού σωληνώσεων. 
Η μέθοδος διάτρησης ξηρού κοχλία (auger) έφτασε στα όριά της με την κατασκευή 
συγκεκριμένων εργαλείων διάτρησης και κοπτικών άκρων για τη διάτρηση διευρυμένων 
γεωτρήσεων για τους νέους ελικοειδείς ΓΕΘ. Μέσα από τις πιλοτικές και επιδεικτικές 
περιπτώσεις πάρθηκαν σημαντικά μαθήματα σχετικά με τη βελτίωση των μελλοντικών 
εφαρμογών και τη μείωση του υψηλού κόστους εγκατάστασης. Οι μετρήσεις θερμικής 
απόδοσης επιβεβαίωσαν υψηλότερους ρυθμούς θερμικής απολαβής. Ως αποτέλεσμα, σε 
περιπτώσεις όπου είναι απαραίτητα συστήματα με ΓΕΘ σε μικρά βάθη, μεταξύ 14 και 15 
μέτρων, (πάνω από τον υδροφόρο ορίζοντα), αυτή η καινοτομία αποτελεί μια ενδιαφέρουσα 
λύση σε σύγκριση με την υφιστάμενη τεχνολογική στάθμη. 

Ομοαξονικοί ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα με διάμετρο μεγαλύτερη από αυτής της 
υφιστάμενης τεχνολογικής στάθμης ήταν το δεύτερο αποτέλεσμα του έργου. 
Κατασκευάστηκαν ένα γεωτρύπανο με νέα κοπτικά άκρα και κεφαλή διάτρησης για να 
τοποθετήσουν αυτούς τους νέους ομοαξονικούς ΓΕΘ ταχύτερα και βαθύτερα στο έδαφος. 
Αυτή η μέθοδος είναι λιγότερο επεμβατική σε σχέση με τις μεθόδους της υφιστάμενης 
τεχνολογικής στάθμης και επιτυγχάνει υψηλό ρυθμό διείσδυσης σε μη συνεκτικά εδάφη. 
Προσομοιώθηκαν διαφορετικές βελτιώσεις στο σχεδιασμό αυτών των ομοαξονικών ΓΕΘ και 
αναπτύχθηκε ένας εσωτερικά μονωμένος πλαστικός σωλήνας. Ο βέλτιστος ΓΕΘ έχει 
εγκατασταθεί με το νέο γεωτρύπανο σε χρόνο ρεκόρ σε έναν πιλοτικό δοκιμαστικό χώρο. 
Στις επιδεικτικές τοποθεσίες μελέτης περιπτώσεων, επιβεβαιώθηκε η δυνατότητα 
εφαρμογής της μεθοδολογίας σε εδάφη με βάση την άμμο και την άργιλο, επιβεβαιώνοντας 
την υψηλότερη ταχύτητα εγκατάστασης. Μετρήθηκαν υπό μεταβατικές συνθήκες 
λειτουργίας σημαντικά κέρδη της εναλλαγής θερμικής ενέργειας της τάξεως του 20%, και 
περισσότερο, σε σύγκριση με την υφιστάμενη τεχνολογική στάθμη. Ο συνδυασμός 
μειωμένων χρόνων εγκατάστασης με ομοαξονικούς ΓΕΘ καλύτερης απόδοσης σε 
μεταβατικές συνθήκες λειτουργίας δημιουργεί τη δυνατότητα μειωμένου κόστους 
διάτρησης. Η δυνητική μείωση του κόστους είναι της τάξεως του 20-30% στις περιπτώσεις 
όπου η γεώτρηση πρέπει να υποστηρίζεται από περιβλήματα και/ή όπου ο ανταγωνισμός 
στην αγορά δεν είναι αναπτυγμένος. Σε περιπτώσεις όπου το έδαφος είναι αρκετά σταθερό 
ώστε να μην απαιτούνται περιβλήματα και όπου η αγορά είναι πολύ ανταγωνιστική και 
ώριμη, αυτή η μεθοδολογία είναι σε θέση να συναγωνισθεί το ανταγωνιστικό κόστος αλλά 
με ένα λιγότερο επεμβατικό και μικρότερο γεωτρύπανο. Ωστόσο, υπάρχουν ορισμένα 
θέματα που πρέπει να επιλυθούν ώστε να καταστεί δυνατή η εκμετάλλευση σε μεγάλη 
κλίμακα, ιδίως όσον αφορά τη στεγανοποίηση του κοπτικού άκρου και των εξωτερικών 
σωλήνων του εναλλάκτη θερμότητας. Παρ' όλα αυτά, ένα αίτημα για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
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που κατατέθηκε αρχικά στην Ιταλία, προστατεύει αυτή την καινοτόμο μεθοδολογία 
διατήρησης. 

Για να αποφευχθεί η δαπανηρή αντικατάσταση τερματικών υψηλής θερμοκρασίας, όπως τα 
θερμαντικά σώματα σε ανακαινισμένα και ιστορικά κτίρια, αναπτύχθηκε αντλία θερμότητας 
υψηλής θερμοκρασίας με φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά μέσα (δηλ. CO2) με 
αναμενόμενες βελτιωμένες επιδόσεις περίπου 10% σε σύγκριση με την υφιστάμενη 
τεχνολογική στάθμη. Αυτή η αντλία κλιματίζει μια αίθουσα εκθέσεων στο Τεχνικό Μουσείο 
Nicola Tesla στο Ζάγκρεμπ. Επιπλέον, πρόσφατα υποβλήθηκε αίτηση για δίπλωμα 
ευρεσιτεχνίας στην Ιταλία. 

Έχει ολοκληρωθεί μια λεπτομερής ανάλυση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για 

κάθε τοποθεσία μελέτης περίπτωσης καθώς και μια συγκριτική μελέτη των υφιστάμενων 

ρυθμιστικών συνθηκών για τα συστήματα ΓΑΘ. Μια συνοπτική εκτίμηση περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων των πραγματικών τοποθεσιών μελέτης περιπτώσεων κατέδειξε τη χαμηλή 

επίδραση των νέων τεχνολογιών. Μια Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) που ολοκληρώθηκε για 

κάθε τοποθεσία συνέκρινε τις τεχνολογίες του έργου με άλλες τεχνολογίες ΓΑΘ. Ο 

σχεδιασμός του ομοαξονικού εναλλάκτη εισήχθη στο Ευρωπαϊκό Πρότυπο που συντάχθηκε 

από το CEN TC 451 WG 2, απαιτώντας περαιτέρω εργασίες όσον αφορά την αξιοπιστία της 

στεγανοποίησης των εξωτερικών σωλήνων και της αντοχής στη διάβρωση των υλικών 

ανοξείδωτου χάλυβα σε διαφορετικά εδάφη. 
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