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ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο γενικός στόχος του έργου είναι, καταρχάς, η ανάπτυξη αποδοτικότερων και ασφαλέστερων συστηµάτων
αβαθούς γεωθερµίας για τον κλιµατισµό των κτιρίων, και η µείωση του κόστους εγκατάστασής τους.
Οι γήινοι εναλλάκτες θερµότητας ενός συστήµατος αβαθούς γεωθερµίας, καθώς και οι τεχνικές εγκατάστασής
τους, είναι ώριµοι ως τεχνολογία αλλά ακριβότεροι σε σχέση µε τις συµβατικές λύσεις που χρησιµοποιούν ορυκτά
καύσιµα. Το έργο αυτό υιοθετεί µια ολοκληρωµένη προσέγγιση µε στόχο τη µείωση του συνολικού κόστους και τη
µεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης µε σκοπό τη µείωση του κόστους των ίδιων των γήινων εναλλακτών
θερµότητας, µείωση του µεγέθους των γήινων εναλλακτών θερµότητας το οποίο θα οδηγήσει σε µείωση του
κόστους καθώς και τον σχεδιασµό ο οποίος συνδυάζει µε βέλτιστο τρόπο την αντλία θερµότητας και το σύστηµα
κλιµατισµού του κτιρίου.
Έχουν αναλυθεί λεπτοµερώς δύο τύποι υφισταµένων γήινων εναλλακτών θερµότητας, προκειµένου να
βελτιστοποιηθούν οι ενεργειακές τους επιδόσεις και να αναπτυχθούν αποδοτικότερες, ταχύτερες και
ασφαλέστερες τεχνικές εγκατάστασης. Έχει µελετηθεί µια νέα γεωµετρία ελικοειδούς εναλλάκτη θερµότητας µε
µεγαλύτερες διαµέτρους (έως 400 χιλιοστά) και έχει δοκιµαστεί µια καινοτόµος µέθοδος εγκατάστασης. Μια νέα
τεχνική εγκατάστασης έχει αναπτυχθεί και για τον οµοαξονικό εναλλάκτη θερµότητας από χάλυβα
χρησιµοποιώντας τεχνική περιστροφής-κρούσης σε συνδυασµό µε έγχυση νερού µε υψηλή πίεση και τον
σχεδιασµό ενός νέου κοπτικού άκρου γεωτρύπανου. Προκειµένου να αυξηθεί η ασφάλεια και να µειωθούν οι
απαιτήσεις για την αδειοδότηση, ο νέος «ελικοειδής» εναλλάκτης θερµότητας έχει βάθος εγκατάστασης 15-20
µέτρα, ενώ ο οµοαξονικός έχει βάθος 40-50 µέτρων, αν και ο δεύτερος µπορεί να εγκατασταθεί µέχρι και σε βάθος
περίπου 100 µέτρων.
Έχει αναπτυχθεί επίσης µια νέα αντλία θερµότητας υψηλής θερµοκρασίας· µπορεί να προσφέρει µια τεχνικά και
οικονοµικά βιώσιµη γεωθερµική λύση και στα υφιστάµενα κτίρια, µεταξύ των οποίων και τα διατηρητέα κτίρια,
όπου µια µερική ή και ολική ανακαίνιση έχει προγραµµατισθεί. Ειδικότερα, σε ιστορικά κτίρια όπου δεν είναι
δυνατή η αντικατάσταση των υφιστάµενων τερµατικών συσκευών υψηλής θερµοκρασίας, µπορεί να εφαρµοστεί
η νέα αντλία θερµότητας που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου Cheap-GSHPs, µειώνοντας έτσι σηµαντικά το
κόστος εγκατάστασης.
Ένα Σύστηµα Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ) έχει αναπτυχθεί µαζί µε άλλα εργαλεία για το σχεδιασµό νέων
γεωθερµικών συστηµάτων για τον κλιµατισµό των κτιρίων. Τα εργαλεία λαµβάνουν υπόψη όλες τις πτυχές, από
αυτές που αφορούν τη γεωλογία και τη διάτρηση έως αυτές που αφορούν τα τεχνικά και οικονοµικά θέµατα,
ξεκινώντας από διάφορες πιθανές λύσεις όσον αφορά τον σχεδιασµό και τη λειτουργία. Στηρίζουν τον χρήστη
στην επιλογή του καταλληλότερου εναλλάκτη θερµότητας, της διαστασιολόγησης της γεώτρησης και της
επιλογής της καλύτερης τεχνικής εγκατάστασης. Αυτά τα εργαλεία είναι διαθέσιµα στο κοινό µέσω διαδικτύου·
στοχεύουν σε χρήστες µε διαφορετικά επίπεδα γνώσης, έτσι ώστε να µπορούν να χρησιµοποιηθούν τόσο από
ειδικούς όσο και από µη εξειδικευµένους χρήστες. Σε κάθε χώρα - εταίρο οργανώνεται µια σειρά από
εκπαιδευτικές δραστηριότητες σχετικά µε την εφαρµογή των νέων τεχνολογιών που αναπτύσσονται στο πλαίσιο
του έργου, προκειµένου να διευκολυνθεί η είσοδός τους στην αγορά.
Έχει πραγµατοποιηθεί η επίδειξη της αποτελεσµατικότητας των τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν µέσω της
εγκατάστασης σε έξι κτίρια που βρίσκονται σε διαφορετικές ευρωπαϊκές χώρες που χαρακτηρίζονται από
διαφορετικές κλιµατικές και γεωλογικές συνθήκες, ενώ το ΣΥΑ έχει δοκιµαστεί µέσω της εφαρµογής του στο
σχεδιασµό συστηµάτων γήινων εναλλακτών θερµότητας για διαφορετικά πραγµατικά κτίρια µε ενεργειακές
απαιτήσεις σε διαφορετικές γεωλογικές και κλιµατικές συνθήκες.

ΕΤΑΙΡΟΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ
Προκειµένου να αναπτυχθούν και να επιτευχθούν
οι στόχοι του έργου Cheap-GSHPs, δηµιουργήθηκε
µια διεπιστηµονική κοινοπραξία µε
συµπληρωµατικές γνώσεις· αποτελείται από
ειδικούς σε όλους τους κλάδους που εµπλέκονται
(φυσική, κλιµατολογία, µηχανική, χηµεία,
µηχανολογία, αρχιτεκτονική, γεωλογία). Οι
περισσότεροι από αυτούς έχουν µακρά εµπειρία
στο επιχειρησιακό πλαίσιο των ερευνητικών
προγραµµάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ)
και συγκεκριµένα σε συστήµατα αβαθούς
γεωθερµίας για τον κλιµατισµό κτιρίων.
Η κοινοπραξία αποτελείται από 17 εταίρους από 9
χώρες (Ιταλία, Βέλγιο, Ελλάδα, Γερµανία, Γαλλία,
Ιρλανδία, Ρουµανία, Ισπανία και Ελβετία). Υπάρχει
ισορροπία µεταξύ των χωρών της βόρειας, νότιας,
δυτικής, ανατολικής και κεντρικής Ευρώπης, έτσι
ώστε η Ευρώπη να αντιπροσωπεύεται
γεωγραφικά επαρκώς και στο σύνολο της.
2

Cheap-GSHPs Technical Brochure

ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Συλλογή όλων των δεδοµένων που είναι απαραίτητα κατά τη φάση σχεδιασµού ενός νέου συστήµατος
γεωθερµικής αντλίας θερµότητας (ΓΑΘ) και οργάνωσή τους σε συγκεκριµένες βάσεις δεδοµένων (γεωλογικά
δεδοµένα, κλιµατικά δεδοµένα, χαρακτηριστικά κτιρίων µε τις απαιτήσεις θέρµανσης και ψύξης) λαµβάνοντας
υπόψη στη µεταβλητότητά τους όλες τις ευρωπαϊκές χώρες·
Οργάνωση των βάσεων δεδοµένων προκειµένου να χρησιµοποιηθούν από χρήστες διαφορετικών ικανοτήτων·
Οργάνωση των βάσεων δεδοµένων στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήµατος Υποστήριξης Αποφάσεων (ΣΥΑ).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έχει δηµιουργηθεί µια λεπτοµερής βάση γεωλογικών δεδοµένων προκειµένου να προσδιοριστούν οι καταλληλότερες
τιµές των φυσικών και θερµικών παραµέτρων που πρέπει να αποδοθούν στο τοπικό γεωλογικό πλαίσιο, ώστε να
καταστεί δυνατή η ορθή αξιολόγηση της θερµοχωρητικότητας του εδάφους σε ένα νέο πεδίο γεωτρήσεων. Η βάση
δεδοµένων ενοποιεί ένα ευρύ φάσµα δεδοµένων που υπάρχουν στις διεθνείς κατευθυντήριες γραµµές και την
επιστηµονική βιβλιογραφία (πάνω από 60 αναφορές), τα οποία ενσωµατώθηκαν µε περισσότερες από 400
πειραµατικές µετρήσεις που πραγµατοποιήθηκαν σε δείγµατα διαφορετικών πετρωµάτων και ιζηµάτων κατά τη
διάρκεια του έργου.
Η βάση δεδοµένων χρησιµοποιείται στο ΣΥΑ µε δύο τρόπους: (α) παρέχει απευθείας τις τιµές θερµικών παραµέτρων
των λιθολογιών που εντοπίζονται στην τοπική στρωµατογραφία· (β) συσχετίζει τη θερµική συµπεριφορά µε τις
λιθολογίες που παρουσιάζονται στον πανευρωπαϊκό γεωλογικό χάρτη, που δηµιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου και
αντιπροσωπεύει τη µεταβλητότητα των συνθηκών του υπεδάφους σε όλες τις χώρες-εταίρους του Cheap-GSHPs. Εάν η
τοπική στρωµατογραφία δεν είναι διαθέσιµη λεπτοµερώς, ο χρήστης του ΣΥΑ µπορεί να λάβει µια εκτίµηση της τοπικής
θερµοχωρητικότητας µόνο µέσω της γεωγραφικής θέσης του υπό σχεδιασµού πεδίου γεωτρήσεων, εξάγοντας τις
βασικές πληροφορίες που είναι χρήσιµες για µια πρώτη εκτίµηση σκοπιµότητας.
Επιπλέον, για κάθε γεωλογική δοµή εντοπίστηκε η καλύτερη τεχνική διάτρησης για να εφαρµοσθεί κατά την
εγκατάσταση, µε βάση την ανάλυση των ζητηµάτων διάτρησης από άποψη χρόνου και / ή κόστους ανά µονάδα
µήκους.
Δηµιουργήθηκε επίσης µια πανευρωπαϊκή βάση κλιµατικών δεδοµένων. Αρχικά, τα κλιµατικά δεδοµένα συλλέχθηκαν
ως έτη αναφοράς διαθέσιµα σε διαφορετικές πλατφόρµες. Αυτά που χρησιµοποιούνται περισσότερο είναι αυτά των
λογισµικών ENERGYPLUS και METEONORM, τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν στο εργαλείο υπολογισµού. Η
εξεταζόµενη τοποθεσία χαρακτηρίζεται επίσης αυτόµατα µέσω της κλιµατικής κλίµακας Köppen-Geiger.
Έχουν καθοριστεί οι τυπικές απαιτήσεις θέρµανσης και ψύξης τεσσάρων τύπων κατοικιών και πέντε τύπων µηοικιστικών κτιρίων, που αντιπροσωπεύουν διαφορετικές χρήσεις. Επιπλέον, για κάθε διαφορετικό κλίµα, έχουν ληφθεί
υπόψη τρία διαφορετικά επίπεδα θερµικής µόνωσης του περιβλήµατος του κτιρίου. Για κάθε τύπο κτιρίου, ανάλογα µε
την επιφάνεια (για οικιστικά κτίρια) ή τον όγκο (για µη-οικιστικά κτίρια) έχουν προσδιοριστεί οι συσχετισµοί µεταξύ της
γεωγραφικής θέσης (χαρακτηρίζοντας την κλιµατική τυπολογία) και των επακόλουθων θερµικών και ψυκτικών
απαιτήσεων. Τέλος, προσδιορίστηκαν τυποποιηµένα χρονικά προφίλ για απαιτήσεις θέρµανσης και ψύξης για κάθε
µήνα του έτους, για να χρησιµοποιηθούν στη διαδικασία σχεδιασµού του ΣΥΑ.
N
V

E

Dominant Parent Material for
classiﬁcation due to consolidation
(FAU PAR-MAT-CON)

S

No information
Igneous & Metamorphic Rocks
Consolidated Sedimentary Rocks
Unconsolidated Materials (undeﬁned)
Sand (unconsolidated)
Clay (unconsolidated)
Gravel (unconsolidated)
Organic Material

Kilometers
0

155 310 620

930

1.240

Suggested Cost
Time
depth [€/meter] [meter/h]

Underground Drillability
(FAU_PAR-MAT-CON)

Type of
Probe

Drilling
Tool

Clay
(unconsolidated)
Sand
(unconsolidated)
Without groundwater

Helix

Augerø
400 mm

No ﬂuid

20 m

400L/min
H2O with
polymers

100 m

Coaxial
PE

Easy drill
ø101 mm
Rods with
casing ø
76 mm
Easy drill
ø152 mm
Augerø
400 with
casing
Easy drill
ø101 mm

Coaxial
INOX

Rods ø 76with
tricone ø 76 mm

Double
U PE

Easy drill
ø152 mm

Coaxial
PE
Coaxial
INOX
Double
U PE
Helix

Sand
(unconsolidated)
With groundwater

Drilling
Fluid

͌

60

10

25

150L/min
with H2O
800L/min
H2O with
polymers

͌

20

100 m

͌

20

10

100 m

͌

40

20

No ﬂuid

20 m

5

400L/min
H2O with
polymers

͌

80

100 m

150L/min
with H2O
800L/min
H2O with
polymers

͌

25

20

100 m

͌

20

10

100 m

͌

40

20

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για το ΣΥΑ έχουν διατεθεί αρκετές βάσεις δεδοµένων: (α) η βάση γεωλογικών δεδοµένων σε συνδυασµό µε τον
ευρωπαϊκό γεωλογικό χάρτη, προκειµένου να υποδειχθούν οι θερµο-φυσικές παράµετροι για τις τοπικές
γεωλογικές συνθήκες και να προταθεί η καλύτερη τεχνική διάτρησης· (β) µια πανευρωπαϊκή βάση κλιµατικών
δεδοµένων· (γ) η βάση δεδοµένων τυποποιηµένων χρονικών προφίλ των απαιτήσεων θέρµανσης και ψύξης για
κάθε αναγνωρισµένο τύπο κτιρίου, λαµβάνοντας επίσης υπόψη διαφορετικά επίπεδα θερµοµόνωσης.
www.cheap-gshp.eu
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ΕΛΙΚΟΕΙΔΗΣ ΓΕΘ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Προσοµοίωση, µελέτη και ανάπτυξη νέων γεωµετριών ΓΑΘ για γεωτρήσεις µε διάµετρο 350 χιλιοστών.
Ανάπτυξη γεωτρύπανου µε δυνατότητα διάνοιξης γεωτρήσεων µε διάµετρο περίπου 350 χιλιοστών σε
διάφορα βάθη.
Προσοµοίωση, µελέτη και ανάπτυξη νέων γεωµετριών ΓΑΘ για γεωτρήσεις µε διάµετρο 175 χιλιοστών,
χρησιµοποιώντας εξοπλισµό διάτρησης που συνδυάζει τις τεχνολογίες διάτρησης «Vibrasond» & «Εύκολη
Διάτρηση (Easy Drill)».
Προσδιορισµός των καλύτερων διατάξεων ΓΕΘ και εξοπλισµού διάτρησης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Μια αρχική έρευνα πραγµατοποιήθηκε σε όλες τις χώρες - εταίρους για την αξιολόγηση του τρέχοντος κόστους
εγκατάστασης και της ενεργειακής απόδοσης διαφορετικών συστηµάτων ΓΕΘ. Διαφορετικά υλικά
πολυαιθυλενίου και σχετικές διεργασίες κατασκευής δοκιµάστηκαν σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο για την
ανάπτυξη ενός καινούργιου ΓΕΘ µήκους 15 µέτρων ο οποίος να ταιριάζει σε γεωτρήσεις µε διάµετρο 350
χιλιοστών. Αυτό το εύχρηστο πρωτότυπο εγκαταστάθηκε στη µονάδα δοκιµών εξοπλισµού διάτρησης στη
Molinella, στην κοιλάδα του Πάδου στην Βόρεια Ιταλία και σε τέσσερις διαφορετικές τοποθεσίες επίδειξης.
Αναπτύχθηκε µια νέα τεχνική διάτρησης και εγκατάστασης, η επονοµαζόµενη τεχνολογία «διευρυµένης Εύκολης
Διάτρησης», η οποία επιτρέπει την εγκατάσταση του νέου ΓΕΘ σε γεωτρήσεις µεγάλης διαµέτρου. Αυτή η
εφαρµογή επιτρέπει τη διάτρηση σε µαλακά ιζήµατα χωρίς περίβληµα στήριξης, καθώς τα στελέχη της
γεώτρησης καλύπτουν αυτή τη λειτουργία.
Οι δραστηριότητες του έργου επικεντρώθηκαν επίσης στον εντοπισµό λύσεων για την επίτευξη γεωτρήσεων µε
µεγάλα βάθη (πάνω από 10 µέτρα) σε δυσµενείς γεωλογικές συνθήκες και γεωτρήσεων µε διάµετρο µικρότερη
από 100 χιλιοστά. Η τεχνική διάτρησης για γεωτρήσεις 175 - 325 χιλιοστών έχει προσαρµοστεί ώστε να ταιριάζει µε
την εγκατάσταση των ελικοειδών εναλλακτών θερµότητας. Κατασκευάστηκαν και δοκιµάστηκαν επιτυχώς
ελικοειδείς εναλλάκτες µε µειωµένη διάµετρο (λιγότερο από 100 χιλιοστά), συγκεκριµένα µε διάµετρο 85-90
χιλιοστά. Τα αποτελέσµατα των δοκιµών ενεργειακών επιδόσεων που πραγµατοποιήθηκαν επί τόπου και των
αποτελεσµάτων που προέκυψαν από αριθµητικές προσοµοιώσεις της φάσης λειτουργίας έδειξαν ότι η µειωµένη
διάµετρος του ελικοειδούς ΓΕΘ παρουσιάζει χαµηλή απόδοση εναλλαγής θερµότητας.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Επετεύχθη η συνδυασµένη ανάπτυξη ενός νέου ελικοειδούς ΓΕΘ µε την προηγµένη τεχνολογία «διευρυµένης
Εύκολης Διάτρησης (enlarged-easy-drill)». Ένας εύκολος στη διαχείριση πρωτότυπος ΓΕΘ, µε καθορισµένες και
προσοµοιωµένες διαστάσεις, εγκαταστάθηκε µε επιτυχία εφαρµόζοντας αυτή τη νέα µέθοδο διάτρησης.
Εποµένως, τα επιτεύγµατα έχουν επίσης δοκιµασθεί υπό πραγµατικές συνθήκες σε επιδεικτικές θέσεις σε όλη την
Ευρώπη (Γερµανία, Ελλάδα, Ισπανία).
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ΟΜΟΑΞΟΝΙΚΟΣ ΓΕΘ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΣΤΟΧΟΙ
Ανάπτυξη µιας νέας τεχνικής εγκατάστασης για τους οµοαξονικούς γήινους εναλλάκτες θερµότητας, ώστε να
µειωθεί ο χρόνος εγκατάστασης·
Ανάπτυξη νέων συστηµάτων στεγανοποίησης ακροφυσίων των εγκατεστηµένων σωλήνων προκειµένου να
διασφαλιστεί η στεγανότητα των εναλλάκτων θερµότητας·
Βελτίωση του σχεδιασµού του εναλλάκτη θερµότητας (διάµετρος, µονωµένος εσωτερικός σωλήνας, κλπ) και
δοκιµή νέων υλικών προκειµένου να βελτιωθεί η εναλλαγή θερµικής ενέργειας µε το έδαφος.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Έχει αναπτυχθεί µια νέα κεφαλή διάτρησης που συνδυάζει περιστροφή µε δόνηση, ώστε να ελαχιστοποιηθεί ο
χρόνος εγκατάστασης του οµοαξονικού εναλλάκτη από χάλυβα. Η µέθοδος διάτρησης (α) είναι µια παραλλαγή
της παραδοσιακής µεθόδου, σχεδιασµένη για τη βελτιστοποίηση του κόστους/εγκατάστασης για ΓΕΘ µεγάλης
διαµέτρου, οι οποίοι αυξάνουν την επιφάνεια εναλλαγής θερµότητας µεταξύ εναλλάκτη και εδάφους. Ο νέος
σχεδιασµός χρησιµοποιεί σωλήνες µήκους 1,5 έως 3,0 µέτρων µε εξωτερική διάµετρο 76,1 χιλιοστά. Για να
αποφευχθεί η εξαγωγή του κοπτικού άκρου του γεωτρύπανου, ένα άκρο προορισµένο να εγκαταλειφθεί έχει
σχεδιαστεί µε µια προσέγγιση χαµηλού κόστους κατασκευής. Επιπλέον, ένα σύστηµα παροχής νερού υψηλής
πίεσης εγχέει νερό µέσα από το κοπτικό άκρο του γεωτρύπανου που είναι προορισµένο να εγκαταλειφθεί,
µειώνοντας περαιτέρω τον χρόνο πασσαλόµπηξης. Τα διαφορετικά σχέδια και οι βελτιώσεις του εξοπλισµού
έχουν δοκιµαστεί σε µια ειδική πιλοτική τοποθεσία.
Από τις προσοµοιώσεις και τις µελέτες κόστους/οφέλους, εξάγεται ότι ένας σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα µε
διευρυµένη εξωτερική διάµετρο 76 χιλιοστών είναι ο καλύτερος συνδυασµός µεταξύ της απόδοσης όσον αφορά
την παραγόµενη θερµότητα από το έδαφος και του κόστους του υλικού. Ένας συν-εξωθηµένος εσωτερικός
σωλήνας µε αφρώδη µόνωση έχει κατασκευασθεί. Μαζί µε την µειωµένη θερµική αντίσταση αυτών των ΓΕΘ,
αυτοί οι εναλλάκτες έχουν πετύχει υψηλότερες αποδόσεις παραγόµενης θερµικής ενέργειας από το έδαφος σε
µεταβατικές συνθήκες λειτουργίας, σε σχέση µε τους συµβατικούς εναλλάκτες διπλού-U, όπως επιδεικνύεται στις
περιπτώσεις επίδειξης της Αθήνας (Ελλάδα) και του Putte (Βέλγιο).
ΛΕΖΑΝΤΑ:Βοηθητικός
εξοπλισµός: δονούµενη,
περιστρεφόµενη κεφαλή
(d) τοποθετηµένη σε
υπάρχον γεωτρύπανο (a),
αντλία υψηλής πίεσης για
την έγχυση νερού µέσω
του ακροφύσιου της ΓΕΘ.
Ένας µονωµένος
εσωτερικός σωλήνας (c)
εµποδίζει τη ψύξη του
ρευστού που ανεβαίνει,
από το ψυχρότερο ρευστό
που κατεβαίνει.
Επιπροσθέτως, η
ταχύτητα του ρευστού
εντός του ΓΕΘ φθάνει σε
συνθήκες στροβιλώδους
ροής, αυξάνοντας έτσι
περαιτέρω την εναλλαγή
ενέργειας µε το έδαφος.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Οι τροποποιήσεις στη µέθοδο πασσαλόµπηξης που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου, που περιλαµβάνουν τη
χρήση µιας κεφαλής περιστροφής - κρούσης µε έγχυση νερού σε υψηλή πίεση, καθιστούν δυνατή την εγκατάσταση
εναλλακτών θερµότητας µεγαλύτερης διαµέτρου σε περισσότερους τύπους εδάφους. Ο εξοπλισµός διάτρησης µε τη
νέα κεφαλή διάτρησης και η αντλία υψηλής πίεσης για έγχυση νερού κατασκευάστηκε και χρησιµοποιήθηκε σε όλες
τις τοποθεσίες επίδειξης για να επαληθευθεί η λειτουργικότητά του σε διαφορετικούς τύπους εδάφους. Η µείωση του
χρόνου διάτρησης µε τη χρήση αυτών των νέων τεχνολογιών έχει επιδειχθεί σε διάφορες γεωλογικές συνθήκες,
επιτρέποντας την επίτευξη του στόχου της µείωσης του κόστους/χρόνου εγκατάστασης που προτείνεται στο έργο
Cheap-GSHPs.
www.cheap-gshp.eu
5

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΧΑΜΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΑΝΤΛΙΩΝ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Ανάπτυξη λογισµικού για την προσοµοίωση της απόδοσης ενός γεωθερµικού συστήµατος, συµπεριλαµβανοµένης
της αντλίας θερµότητας·
Δηµιουργία κατευθυντήριων γραµµών για την επιλογή της βέλτιστης διάταξης αντλίας θερµότητας για τη
συγκεκριµένη εφαρµογή·
Δηµιουργία κατευθυντήριων γραµµών για τη βελτιστοποίηση του συνδυασµού του συστήµατος αβαθούς
γεωθερµίας µε άλλα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας·
Ανάπτυξη µιας νέας ΓΑΘ µε ψυκτικό µέσο χαµηλού δείκτη δυναµικού υπερθέρµανσης του πλανήτη (GWP - Global
Warming Potential) και µε ικανότητα παροχής νερού υψηλής θερµοκρασίας στα συµβατικά συστήµατα θέρµανσης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Αναπτύχθηκε ένα νέο ελεύθερο λογισµικό για δυναµική προσοµοίωση της φάσης λειτουργίας ενός γεωθερµικού
συστήµατος, µε περιβάλλον φιλικό προς τον χρήστη. Το λογισµικό εφαρµόζει έναν ειδικό αλγόριθµο µε στόχο την
αξιολόγηση της αντλίας θερµότητας και της απόδοσης του γήινου εναλλάκτη θερµότητας. Έχουν αναπτυχθεί δύο
διαφορετικές µέθοδοι υπολογισµού: ένα απλοποιηµένο µοντέλο για µη εξειδικευµένους χρήστες, όπου απαιτείται η
εισαγωγή µόνο απλών δεδοµένων, και ένας πιο σύνθετος αλγόριθµος, βασισµένος σε µια δυναµική προσοµοίωση που
απευθύνεται σε πιο έµπειρους χρήστες. Το λογισµικό επιτρέπει την ενσωµάτωση θερµικών ηλιακών συλλεκτών για την
απελευθέρωση θερµότητας στο έδαφος κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για περιπτώσεις που κυριαρχεί η θέρµανση.
Επιπλέον, πραγµατοποιήθηκε απογραφή των υφιστάµενων αντλιών θερµότητας, µε βάση τις τεχνολογίες των
εξαρτηµάτων (εξατµιστές, συµπυκνωτές, συµπιεστές, βαλβίδες εκτόνωσης, ψυκτικά µέσα, controllers και άλλα
εξαρτήµατα όπως ejectors). Αυτή η βάση δεδοµένων χρησιµοποιείται στο ΣΥΑ για να καθοδηγεί τον χρήστη κατά την
επιλογή των στοιχείων των αντλιών θερµότητας. Περιλαµβάνει οδηγό κόστους/οφέλους για να βοηθήσει στην επιλογή
της καλύτερης τεχνολογίας για την αντλία θερµότητας στο πλαίσιο των συνθηκών λειτουργίας που περιλαµβάνονται
στο λογισµικό επιλογής. Πραγµατοποιείται επίσης η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που παράγονται
από το ψυκτικό µέσο σε σχέση µε την απόδοση της αντλίας θερµότητας. Το εργαλείο πραγµατοποιεί επίσης την
ανάλυση συστηµάτων διαφορετικών τυπικών διατάξεων σε συνδυασµό µε άλλες τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας όπως τα θερµικά ηλιακά, τα αιολικά, τα φωτοβολταϊκά και τα συστήµατα αποθήκευσης. Το αποτέλεσµα
περιλαµβάνει κατευθυντήριες γραµµές και έναν πίνακα ανάλυσης κόστους για τη βελτιστοποίηση της διάταξης του
συστήµατος. Αυτές οι βάσεις δεδοµένων και τα εργαλεία υπολογισµού περιλαµβάνονται στο Σύστηµα Υποστήριξης
Αποφάσεων (ΣΥΑ), τα οποία είναι διαθέσιµα στο διαδίκτυο.
Τέλος, σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε µια νέας γενιάς αντλία θερµότητας µε δύο κύκλους, ο ένας µε φυσικό ψυκτικό
(CO2) και ο άλλος µε ρευστό HFO (R1234ze) χαµηλής περιβαλλοντικής επίπτωσης. Η αντλία θερµότητας έχει σχεδιαστεί
για να παρέχει ρευστά σε υψηλές θερµοκρασίες, έως και 80 ° C. Αυτό το νέο πρωτότυπο αντλίας θερµότητας έχει
εγκατασταθεί στο Τεχνικό Μουσείο Tesla στο Ζάγκρεµπ για τον κλιµατισµό της αίθουσας εκθέσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έχει αναπτυχθεί λογισµικό και
συγκεκριµένες κατευθυντήριες
γραµµές προκειµένου να βοηθήσουν
όλους τους χρήστες στην επιλογή της
καλύτερης αντλίας θερµότητας για το
υπό σχεδιασµό σύστηµα αβαθούς
γεωθερµίας. Έχει σχεδιαστεί και
κατασκευαστεί µία νέα γεωθερµική
αντλία θερµότητας µε ψυκτικά µέσα
χαµηλού GWP και ικανή να παρέχει
νερό υψηλής θερµοκρασίας στα
συµβατικά συστήµατα θέρµανσης. Ο
πιθανός συνδυασµός µε άλλες
τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών
ενέργειας µπορεί να αξιολογηθεί· µε
αυτόν τον τρόπο, το κοινό µπορεί να
εξοικειωθεί περισσότερο µε αυτές τις
νέες φιλικές προς το περιβάλλον
τεχνολογίες.
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ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
ΣΤΟΧΟΙ
Ανάπτυξη µιας διαδικτυακής εφαρµογής φιλικής προς το χρήστη η οποία επιτρέπει στους τελικούς χρήστες να
επιλέγουν τη βέλτιστη τεχνολογία αβαθούς γεωθερµίας για τις εγκαταστάσεις τους·
Ανάπτυξη ενός συστήµατος υποστήριξης αποφάσεων (ΣΥΑ) για την ταυτοποίηση του καλύτερου γεωθερµικού
συστήµατος χαµηλής ενθαλπίας που αποτελείται από τον ΓΕΘ και την αντλία θερµότητας σε συνάρτηση µε το
τοπικό υπέδαφος, τις απαιτήσεις θέρµανσης και ψύξης του κτιρίου, τις κλιµατικές συνθήκες, καθώς και τα κριτήρια
των ιδιοκτητών·
Κυκλοφορία µιας διαδικτυακής πλατφόρµας που παρέχει πρόσβαση στο σύστηµα µέσω µιας φιλικής προς το
χρήστη διεπαφής (γραφικό περιβάλλον χρήστη).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Το ΣΥΑ που αναπτύχθηκε περιλαµβάνει τις βάσεις δεδοµένων που είναι απαραίτητες για τον καθορισµό όλων
των δεδοµένων εισόδου (υπέδαφος, κλίµα, κτίριο, αντλία θερµότητας, άλλες ανανεώσιµες πηγές ενέργειας). Το
ΣΥΑ εκτελεί τους απαραίτητους υπολογισµούς για να παρέχει στον τελικό χρήστη µια σειρά πιθανών λύσεων
γεωθερµικών συστηµάτων, λαµβάνοντας υπόψη πολλές µεταβλητές.
Το σύστηµα περιλαµβάνει τρία διαφορετικά επίπεδα βάσεων δεδοµένων: τη βάση δεδοµένων που περιέχει
βοηθητικές πληροφορίες απαραίτητες για την εκτέλεση των υπολογισµών, τη βάση δεδοµένων που περιέχει τις
πληροφορίες για τους χρήστες και τις εργασίες τους και, τέλος, µια βάση λύσεων που περιέχει τις πληροφορίες για
τις διάφορες τεχνολογίες που υποστηρίζονται από το ΣΥΑ. Το ΣΥΑ δηµιουργεί µια σειρά πιθανών λύσεων
προσαρµοσµένων στις ανάγκες του χρήστη. Τέλος, οι πιθανές λύσεις που παρέχονται κατατάσσονται σύµφωνα
µε τις προτιµήσεις των χρηστών όσον αφορά το κόστος, τη βιωσιµότητα, την απόδοση της επένδυσης κ.λπ.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η ανάπτυξη του λογισµικού έχει οδηγήσει σε µια καινοτόµο, φιλική προς το χρήστη διαδικτυακή εφαρµογή που
συµβουλεύει τους τελικούς χρήστες οι οποίοι έχουν µικρή γνώση των συστηµάτων αβαθούς γεωθερµίας µε µια
αρχική ανάλυση σκοπιµότητας για τις εγκαταστάσεις τους. Με λίγες απλές εισροές (τύπος κτιρίου, επίπεδο
µόνωσης, ενεργειακές απαιτήσεις, τοποθεσία, κλίµα, κλπ), παρέχεται στον χρήστη ένα αρχικό αποτέλεσµα που
επιτρέπει την εκτίµηση της καταλληλότερης τεχνολογίας για το κτίριο σύµφωνα µε τις δικές του προτιµήσεις.
Συνεπώς, αυτό το εργαλείο είναι πολύ σηµαντικό για την προώθηση των γεωθερµικών τεχνολογιών στο κοινό,
χρησιµεύοντας ως εργαλείο µάρκετινγκ και διάδοσης.

Geothermal system
100.0%
Weight
14.8%
Vite R1234ze and Helical
10.8%
Alternative R134a and Co-axial
9.2%
Alternative R134a and Single U
8.3%
Vite R1234ze and Single U
7.9%
Alternative R134a and Double U
7.3%
Alternative R1234ze and Single U
6.7%
Vite R134a and Double U
6.4%
Alternative R1234ze and Co-axial
5.9%
Vite R1234ze and Co-axial
4.9%
Vite R1234ze and Double U
4.0%
Alternative R1234ze and Helical
3.5%
Alternative R134a and Helical
3.4%
Alternative R1234ze and Double U
2.5%
Vite R134a and Co-axial
2.4%
Vite R134a and single U
2.1%
Vite R134a and Helical
0.0%
Inconsistency

Rol
25.0%
7.4%
3.9%
0.6%
1.8%
1.8%
0.4%
3.9%
0.6%
0.2%
1.8%
0.2%
1.0%
1.0%
0.1%
0.2%
0.1%
42.7%

Space
25.0%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
1.6%
0.0%

Cost
25.0%
4.8%
1.2%
4.8%
4.8%
0.4%
1.2%
0.3%
0.1%
3.1%
1.2%
1.2%
0.4%
0.6%
0.6%
0.1%
0.2%
45.6%

LCA
25.0%
1.0%
4.2%
2.3%
0.1%
4.2%
4.2%
1.0%
4.2%
1.0%
0.3%
1.0%
0.5%
0.2%
0.6%
0.5%
0.2%
41.3%

Figure DSS platform - ranking of solutions
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ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΓΕΘ, ΤΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣΗΣ & ΤΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΥΨΗΛΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΧΘΗΚΑΝ
ΣΤΟΧΟΙ
Επίδειξη των τεχνολογιών που έχουν αναπτυχθεί σε 6 πιλοτικές θέσεις σε διαφορετικές κλιµατικές και γεωλογικές
συνθήκες, αντιπροσωπευτικές της ποικιλοµορφίας αυτών των συνθηκών στην Ευρώπη: ελικοειδής ΓΕΘ, οµοαξονικός ΓΕΘ,
εξοπλισµός και µέθοδοι διάτρησης, αντλία θερµότητας υψηλής θερµοκρασίας·
Αξιολόγηση της ενεργειακής απόδοσης των ελικοειδών και οµοαξονικών ΓΕΘ σε διαφορετικές κλιµατικές συνθήκες µέσω
µετρήσεων πιλοτικών συστηµάτων σε 6 θέσεις, για τουλάχιστον 12 µήνες·
Αξιολόγηση της απόδοσης της αντλίας θερµότητας υψηλής θερµοκρασίας: απόδοση, αξιοπιστία, επίπεδα θερµοκρασίας
του εδάφους σε διαφορετικές περιόδους·
Πρόβλεψη της µακροχρόνιας απόδοσης των καινοτόµων συστηµάτων µε προσοµοίωση ηλεκτρονικών υπολογιστών·
Σύγκριση της επίδοσης των νέων τεχνολογιών µε τις υπάρχουσες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα επιδεικτικά έργα που ολοκληρώθηκαν κάλυψαν ποικίλα γεωλογικά περιβάλλοντα, κλιµατικές συνθήκες και
τύπους κτιρίων. Πρόκειται για:
το χώρο δοκιµών της πανεπιστηµιούπολης του UPV στη Βαλένθια, Ισπανία,
το βιοκλιµατικό κτίριο γραφείων του ΚΑΠΕ στο Πικέρµι, Ελλάδα,
το οικολογικό σπίτι στο Putte, Βέλγιο,
το πεδίο δοκιµών της REHAU στο Erlangen, Γερµανία,
το σπίτι του Belﬁeld στο πανεπιστηµιακό κολλέγιο του Δουβλίνου, Ιρλανδία
το µουσείο Nikola Tesla στο Ζάγκρεµπ, Κροατία.
Όλα τα επιδεικτικά συστήµατα είναι εξοπλισµένα µε καταγραφικά δεδοµένων σε πραγµατικό χρόνο και συστήµατα
παρακολούθησης.
Οι νέες τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν ή δοκιµάστηκαν στις παραπάνω τοποθεσίες ήταν ο καινοτόµος εξοπλισµός
διάτρησης, οι οµοαξονικοί ΓΕΘ από ανοξείδωτο χάλυβα 304L και η µέθοδος πασσαλόµπηξης, ο ελικοειδής ΓΕΘ και η
µέθοδος διάτρησης κοχλία (auger)/ Εύκολη Διάτρηση. Στο επιδεικτικό έργο του Ζάγκρεµπ παρουσιάζεται επίσης η αντλία
θερµότητας υψηλής θερµοκρασίας HFO / CO2 δίδυµου κύκλου που αναπτύχθηκε από το έργο.
Επιπλέον, οι εφαρµογές αυτών των νέων τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν έχουν αξιολογηθεί µέσω προσοµοίωσης σε
υπολογιστή όσον αφορά τις ανάγκες θέρµανσης και ψύξης στις άλλες «εικονικές» θέσεις επίδειξης (υπάρχοντα κτίρια),
συνδυάζοντας τις θερµικές ανάγκες του κτιρίου µε την παροχή θερµότητας/ ψύξης από το έδαφος.
Σε κάθε περίπτωση συλλέχθηκαν πληροφορίες σχετικά µε τη γεωµετρία και την κατανοµή των εσωτερικών χώρων (σχέδια), τα
δεδοµένα των κτιρίων (περιγραφή των θερµικών ιδιοτήτων των αδιαφανών στοιχείων και των υαλοπινάκων), την περιγραφή
των χρησιµοποιούµενων χώρων (φωτισµός και χρονοδιαγράµµατα) και τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Με αυτά τα
δεδοµένα ένα µοντέλο του κτιρίου κατασκευάστηκε για κάθε µελέτη περίπτωσης και διεξήχθη η δυναµική προσοµοίωση.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ο ελικοειδής ΓΕΘ που αναπτύχθηκε προσφέρει σηµαντικά πλεονεκτήµατα σε σύγκριση µε τον τυπικό ελικοειδή όσον αφορά
το βάθος εγκατάστασης και τις ενεργειακές επιδόσεις ως ικανότητα εναλλαγής θερµότητας µε το έδαφος.
Οι νέες τεχνικές εγκατάστασης της ελικοειδούς λύσης έχουν παρουσιάσει κάποια προβλήµατα σε συγκεκριµένες γεωλογικές
συνθήκες, εποµένως η εφαρµογή τους δεν ήταν απολύτως ικανοποιητική και είναι αντικείµενο περαιτέρω αξιολογήσεων. Ο
οµοαξονικός εναλλάκτης θερµότητας ανοξείδωτου χάλυβα 304L 76,1 χιλιοστών µε εσωτερικό σωλήνα µε µόνωση
πολυαιθυλενίου (PE) παρουσίασε µια εναλλαγή θερµότητας κατά 10-20% υψηλότερη από αυτή των συµβατικών εναλλακτών
διπλού-U κατά τη διάρκεια σύντοµων κύκλων της αντλίας θερµότητας. Εάν η λειτουργία του κύκλου της αντλίας θερµότητας
είναι συνεχής, οι επιδόσεις του οµοαξονικού εναλλάκτη που αναπτύχθηκε είναι παρόµοιες µε εκείνες του διπλού-U.
Οι αναλύσεις που πραγµατοποιηθήκαν για τους οµοαξονικούς εναλλάκτες σε µεταβατική κατάσταση δείχνουν αύξηση της
απόδοσης λόγω της µικρότερης θερµικής τους αντοχής. Αυτό είναι ένα σηµαντικό αποτέλεσµα επειδή τα συστήµατα αντλιών
θερµότητας, τις περισσότερες φορές, υπόκεινται σε συνεχείς µεταβολές ισχύος ή διακοπή λειτουργίας και επαναλειτουργίας (σε
περίπτωση αντλιών θερµότητας «on-o») και συνεπώς οι διαδικασίες εναλλαγής θερµότητας µε το έδαφος είναι κυρίως στη
µεταβατική κατάσταση.
Η ανάλυση κόστους εγκατάστασης δείχνει ότι οι εξοικονοµήσεις κυµαίνονται στο 20% σε σύγκριση µε την συνήθη τεχνολογία
διάτρησης. Η τεχνολογία Εύκολης Διάτρησης αποδείχθηκε αποτελεσµατική σε περιπτώσεις µη συνεκτικού εδάφους µε ασταθή
τοιχώµατα γεώτρησης. Η µέθοδος πασσαλόµπηξης που συνδυάζει ώθηση, περιστροφή, δόνηση, έγχυση νερού, εσωτερικό
στέλεχος, άκρο κεφαλής προορισµένο να εγκαταλειφτεί και συγκόλληση πιστοποιήθηκε ως µια αποτελεσµατική µέθοδος
διάτρησης µε παρόµοιες ταχύτητες εγκατάστασης ΓΕΘ µε αυτές που απαντώνται σε συνεκτικούς σχηµατισµούς και χρόνους
εγκατάστασης 50% µικρότερους σε µη συνεκτικά ιζήµατα.
Η αντλία θερµότητας υψηλών θερµοκρασιών που αναπτύχθηκε παρέχει αξιόπιστη θέρµανση και ικανοποιητική απόδοση,
ακόµη και όταν συνδυάζεται µε τερµατικές µονάδες υψηλών θερµοκρασιών· είναι εποµένως κατάλληλη για εφαρµογές στις
οποίες δεν µπορούν να αλλάξουν οι υπάρχουσες τερµατικές µονάδες στο κτίριο.
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ,
ΠΡΟΤΥΠΑ & ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΣΤΟΧΟΙ
Νοµοθετική και κανονιστική ανάλυση επιπτώσεων για την ανάπτυξη αβαθών συλλεκτών κλειστού βρόχου σε
επιλεγµένες τοποθεσίες·
Πίνακες αξιολόγησης κινδύνου για τις υφιστάµενες κανονιστικές και περιβαλλοντικές συνθήκες·
Εκτίµηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων στις τοποθεσίες των µελετών περιπτώσεων·
Ανάλυση κόστους κύκλου ζωής και αποτύπωµα άνθρακα·
Πρότυπα - υλικά, διάτρηση και εξοπλισµός - επισκόπηση και προώθηση·
Προτάσεις επί του κανονιστικού πλαισίου, µε σκοπό τη διευκόλυνση της διάδοσης των νέων τεχνολογιών που
αναπτύχθηκαν.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Τα Φυλλάδια Ανάλυσης της Νοµοθεσίας και των Κανονισµών συνοψίζουν µια αξιολόγηση των νοµοθετικών και
κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν στις τοποθεσίες των µελετών περιπτώσεων. Τα φυλλάδια παρέχουν σύνοψη
των απαιτήσεων για την εγκατάσταση ΓΕΘ σε διαφορετικά κράτη-µέλη και κάνουν ανασκόπηση των περιβαλλοντικών
περιορισµών που διέπουν τους κανονισµούς και τις διαδικασίες αδειοδότησης, καθώς και τα πρότυπα των
µεθοδολογιών σχεδιασµού και εγκατάστασης των ΓΕΘ. Στα φυλλάδια εντοπίζονται τα πλέον κατάλληλα περιβάλλοντα
υποδοχής για την διάδοση των καινοτόµων συστηµάτων συλλεκτών που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου CheapGSHPs. Εκπονήθηκαν αξιολογήσεις περιβαλλοντικών επιπτώσεων για κάθε επιδεικτική θέση εκτέλεσης γεωτρήσεων και
εγκατάστασης ΓΕΘ.
Μια συνοπτική έκθεση συγκρίνει ορισµένες βασικές πτυχές εφαρµογής των κανονιστικών και νοµοθετικών διατάξεων σε
διαφορετικά κράτη-µέλη και επικεντρώνεται συγκεκριµένα σε εκείνες που αφορούν τους ΓΕΘ κλειστού βρόχου.
Αναπτύχθηκε ένα υποστηρικτικό εργαλείο αξιολόγησης κινδύνου για την αξιολόγηση συγκεκριµένων ζητηµάτων
σχεδιασµού, εγκατάστασης και λειτουργίας του ΓΕΘ σε διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες και διαφορετικούς
τύπους κτιρίων. Αυτό το εργαλείο παρουσιάζει πώς µπορούν να αντιµετωπιστούν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά των
κτιρίων και οι ενεργειακές απαιτήσεις τους µε τη χρήση της τεχνολογίας των συλλεκτών, των αντλιών θερµότητας και των
µεθόδων διάτρησης που αναπτύχθηκαν από το έργο Cheap-GSHPs, καθώς και των δυνατοτήτων ενσωµάτωσης µε
άλλες τεχνολογίες, στα πλαίσια συστηµάτων παροχής θέρµανσης και ψύξης. Επίσης, έχει εκτελεσθεί µια ανάλυση του
κύκλου ζωής των νέων τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στο έργο Cheap-GSHPs.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Κατηγοριοποιήθηκαν τα ευρωπαϊκά
πρότυπα σχετικά µε τα συστήµατα
ΓΑΘ και προτάθηκαν τρόποι
ενσωµάτωσης της τεχνολογίας του
έργου Cheap-GSHPs σε αυτά,
συµπεριλαµβανοµένης της εφαρµογής
γεωθερµικών τεχνολογιών σε ιστορικά
και πολιτιστικά κτίρια. Η ανάλυση των
εφαρµοζόµενων προτύπων και η
ανάπτυξη των τεχνολογιών του έργου
CHEAP-GSHPs ανέδειξε αρκετές
ελλείψεις στο περιεχόµενο των
προτύπων, που θεωρήθηκε ότι
ενδεχοµένως να παρεµποδίσουν τη
διείσδυση των καινοτόµων
τεχνολογιών στην αγορά.
Δηµιουργήθηκε ένα σύνολο
προτάσεων προς τις επιτροπές CEN
και IEC που συντάσσουν τα πρότυπα
που ισχύουν για τις τεχνολογίες του
Cheap-GSHPs. Έχουν εντοπισθεί οι
περιπτώσεις όπου ενδέχεται να
απαιτούνται αλλαγές στα εθνικά
πρότυπα και έχουν προταθεί οι
ανάλογες τροποποιήσεις.
www.cheap-gshp.eu
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ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ
ΣΤΟΧΟΙ
Διεξοδική ανάλυση της τρέχουσας κατάστασης όσον αφορά τη διείσδυση στην αγορά, το δυναµικό της αγοράς και την
ταυτοποίηση των εµποδίων στις χώρες των συµµετεχόντων εταίρων. Προσδιορισµός των επιχειρηµατικών ευκαιριών για
τα προϊόντα που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του έργου Cheap-GSHPs.
Αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο τα νέα προϊόντα (εναλλάκτες θερµότητας, τεχνολογίες διάτρησης, αντλίες
θερµότητας υψηλής θερµοκρασίας και εργαλεία πληροφοριών και σχεδιασµού λογισµικού) µπορούν να συµβάλλουν
στην υπέρβαση αυτών των εµποδίων προκειµένου να επεκταθεί η αγορά των ΓΑΘ ή να αξιοποιηθούν νέα τµήµατα της
αγοράς. Ανάπτυξη των σχεδίων εκµετάλλευσης για τα νέα προϊόντα και τις υπηρεσίες που δηµιουργήθηκαν στο πλαίσιο
του έργου.
Ανάπτυξη νέων Επιχειρηµατικών Μοντέλων για την ασφαλή εκµετάλλευση των τεχνολογιών του έργου Cheap-GSHPs.
Ανάπτυξη στρατηγικής για τα δικαιώµατα πνευµατικής ιδιοκτησίας. Προσδιορισµός των εύλογων δικαιωµάτων
πνευµατικής ιδιοκτησίας για τα νέα προϊόντα και τις διαδικασίες και ανάλυση των µηχανισµών που θα επιτρέψουν την
καλύτερη προστασία τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Πραγµατοποιήθηκαν διαφορετικές αναλύσεις µε τη χρήση της µεθόδου SWOT ως βάση του προγράµµατος
δράσης για την υποστήριξη της αγοράς και καθορίστηκαν τα υποστηρικτικά εργαλεία για τη διείσδυση των
τεχνολογιών του Cheap-GSHPs στην αγορά και ιδιαίτερα στα ιστορικά κτίρια. Επιπλέον, ολοκληρώθηκε ένα
επιχειρηµατικό σχέδιο Canvas (Canvas Business Model) για κάθε τεχνολογία που αναπτύχθηκε στο έργο και
καθορίστηκε ένα νέο επιχειρηµατικό σχέδιο, που ονοµάζεται επιχειρηµατική πλατφόρµα Cheap-GSHPs. Αυτό το
µοντέλο, το οποίο περιλαµβάνει όλους τους εταίρους που επιθυµούν να συµµετάσχουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο
και χρησιµεύει στη διεύρυνση της αγοράς της γεωθερµικής ενέργειας, σκοπεύει να αποτελέσει ένα βασικό σηµείο
για την κοινοπραξία, δηµιουργώντας ένα νέο επιχειρηµατικό µοντέλο που θα φέρει στην αγορά µια νέα,
αποδοτική και χαµηλού κόστους λύση για την αβαθή γεωθερµία.
Έχει αναπτυχθεί ένα σχέδιο δράσης µε µέτρα στήριξης για την εισαγωγή των τεχνολογιών Cheap-GSHP στην
αγορά γενικότερα, και στα ιστορικά κτίρια ειδικότερα. Θα κοινοποιηθεί στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σε
εθνικό ή/και περιφερειακό επίπεδο.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Έχουν καθορισθεί πολλά
συστηµατικά και στρατηγικά
επιχειρηµατικά µοντέλα τα οποία
θα βοηθήσουν τους εταίρους του
έργου να επιτύχουν τους στόχους
της πραγµατοποίησης κερδών και
της εισαγωγής των προϊόντων που
αναπτύχθηκαν στην αγορά. Ο
τελικός στόχος είναι η γεωθερµική
λύση για τον κλιµατισµό να
εισαχθεί στην αγορά
υφισταµένων κτιρίων, µεταξύ των
οποίων και τα διατηρητέα και τα
ιστορικά κτίρια, και να θεωρηθεί
ως ανταγωνιστική πρόταση σε
σύγκριση µε τα παραδοσιακά
συστήµατα, τόσο όσον αφορά την
εγκατάσταση όσο και το
ενεργειακό κόστος.
Τέλος, αναπτύχθηκε ένα νέο
επιχειρηµατικό µοντέλο για την
κυκλοφορία στην αγορά νέων,
ολοκληρωµένων, και αποδοτικών
λύσεων αβαθούς γεωθερµίας.
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PARTNERS OF Cheap-GSHPs
COORDINATOR:

INSTITUTE OF ATMOSPHERIC SCIENCES AND CLIMATE - NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ISAC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy
www.isac.cnr.it
Contact person: Adriana Bernardi, a.bernardi@isac.cnr.it

INSTITUTE OF CONSTRUCTION TECHNOLOGIES
NATIONAL RESEARCH COUNCIL (CNR-ITC)
Corso Stati Uniti 4, 35127 Padova, Italy
www.itc.cnr.it
Contact person: Laura Fedele,
laura.fedele@itc.cnr.it

REHAU AG+CO (REHAU)
Rheniumhaus, Rehau 95104, Germany
www.rehau.com
Contact person: Mario Psyk, mario.psyk@rehau.com

DEPARTMENT OF GEOSCIENCES
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Gradenigo 6, 35131 Padova, Italy
www.unipd.it
Contact person: Antonio Galgaro,
antonio.galgaro@unipd.it

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITAT
ERLANGEN NURNBERG (FAU)
Schlossplatz 4, Erlangen 91054, Germany
www.uni-erlangen.de
Contact person: David Bertermann,
david.bertermann@fau.de

DEPARTMENT OF INDUSTRIAL ENGINEERING
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PADOVA (UNIPD)
Via Venezia 1, 35131 Padova - Italy
www.unipd.it
Contact person: Michele De Carli,
michele.decarli@unipd.it

CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY SOURCES
AND SAVING (CRES)
Marathonos 19th Km, Pikermi 19009, Greece
www.cres.gr
Contact person: Dimitrios Mendrinos, dmendrin@cres.gr

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION
(TECNALIA)
Parque Tecnologico de Miramon Paseo Mikeletegi 2,
Donostiasan Sebastian 20009, Spain
www.tecnalia.com
Contact person: Amaia Castelruiz Aguirre,
amaia.castelruiz@tecnalia.com

SCUOLA UNIVERSITARIA PROFESSIONALE
DELLA SVIZZERA ITALIANA (SUPSI)
Stabile Le Gerre, Manno 6928, Switzerland
www.supsi.ch
Contact person: Sebastian Pera,
sebastian.pera@supsi.ch

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA
Camino de Vera, s/n 46022 Valencia, Spain
www.upv.es
Contact person: Javier F. Urchueguía,
jfurchueguia@ﬁs.upv.es

SLR ENVIRONMENTAL CONSULTING
(IRELAND) LIMITED (SLR)
Dundrum Business Park 7, Windy Arbour 14, Ireland
www.srlconsulting.com
Contact person: Riccardo Pasquali,
rpasquali@geoservsolutions.com

RESEARCH AND ENVIRONMENTAL DEVICES SRL (RED)
Via Galileo Galilei 7 A 2, TEOLO PD 35037, Italy
www.red-srl.com
Contact person: Luc Pockelé,
luc.pockele@red-srl.com

HYDRA SRL (HYDRA)
Via Guiccioli 6, Molinella 40062 (BO), Italy
www.hidrahammer.it
Contact person: Davide Righini,
davide@hydrahammer.it

GALLETTI BELGIUM NV (GALLETTI)
Essenestraat 16, Ternat 1740, Belgium
www.galletti.be
Contact person: Fabio Poletto, fabio.poletto@hiref.it

GEO GREEN SPRL (GEO-GREEN)
Rue De Priesmont Marbais 63,
Villers La Ville 1495, Belgium
www.geo-green.be
Contact person: Jacques Vercruysse,
info@geo-green.be

SOCIETATEA ROMANA GEOEXCHANGE
(SRG - RGS)
Bdul Pache Protopopescu 66 Sector 2,
Bucharest 021414, Romania
www.geoexchange.ro
Contact person: Robert Gavriliuc,
robertgavriliuc@yahoo.com

UNESCO REGIONAL BUREAU FOR
SCIENCE AND CULTURE IN EUROPE
Castello 4930, 30122 Venice, Italy
www.unesco.org/venice
Contact person: Davide Poletto,
d.poletto@unesco.org

ANER SISTEMAS INFORMATICOS SL (ANER)
Araba Kalea 43 2 Planta, Zarautz 20800, Spain
www.aner.com
Contact person: Lucía Cardoso, lucia@aner.com

PIETRE EDIL SRL (PIETRE EDIL)
Str Slanic 2 Et 3 Ap 3 Sector 3, Bucharest 030242, Romania
www.pietre-edil.ro
Contact person: Leonardo Rossi,
archleonardorossi@yahoo.it

www.cheap-gshp.eu
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