
Αρ. Έργου: Η2020/657982 
Διάρκεια: 48 μήνες (1.06.2015 – 31.05.2019) 
Προϋπολογισμός: 5.804.847,50 € 

17 εταίροι από 9 Ευρωπαϊκές χώρες  

Σεμινάριο Γεωθερμίας, Αθήνα 6.02.2019 / Δ. Μενδρινός, ΚΑΠΕ 



Ορισμός γεωλογικών παραμέτρων στην Ευρώπη 

Από τον κατάλογο και χάρτη 
PAR MAT DOM 
 
Να γίνει ένας αρχικός 

προσδιορισμός των 
τοπικών γεωλογικών 
συνθηκών στη Ευρώπη 

Να οριστεί η 
διατρησιμότητα → 
προτεινόμενη τεχνική προς 
εφαρμογή στις τοπικές 
γεωλογικές συνθήκες 

1 - Γεωλογική χαρτογράφηση, κλιματικά δεδομένα και ενεργειακές απαιτήσεις 
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Βάση δεδομένων θερμικών χαρακτηριστικών πετρωμάτων και χαλαρών ιζημάτων 

- Ανάλυση δεδομένων θερμικών παραμέτρων 
από 60+ διεθνείς αναφορές και οδηγίες (VDI, 
ASHRAE, …) 
 

- Περισσότερες από 400 μετρήσεις σε 
πετρώματα και χαλαρά ιζήματα 

Να συμπληρωθεί η βάση δεδομένων θερμικών 
ιδιοτήτων των γεωλογικών σχηματισμών της 
Ευρώπης  
 

Να προσδιοριστεί η ικανότητα θερμοεναλλαγής 
του εδάφους όπου θα γίνει εγκατάσταση 
συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας 

1 - Γεωλογική χαρτογράφηση, κλιματικά δεδομένα και ενεργειακές απαιτήσεις 
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Συλλογή και επεξεργασία κλιματικών δεδομένων 

Ορίστηκαν Ευρωπαϊκές κλιματικές ζώνες 
συγκρίνοντας τις θέσεις με τον χάρτη 
Köppen-Geiger. 

Θέσεις μετρήσεων που επιλέχθηκαν 
προκειμένου να δημιουργηθεί η Ευρωπαϊκή 
βάση δεδομένων 

Ετοιμάστηκε κατάλληλο σύνολο δεδομένων με βάση 
το δοκιμαστικό έτος αναφοράς (TRY) που 
συμπεριλαμβάνεται στη βάση δεδομένων 
METEONORM και στο λογισμικό ENERGYPLUS  

Προτάθηκε αλγόριθμος ο 
οποίος υπολογίζει τις 
θερμοκρασιακές 
συνθήκες σε κάθε σημείο 
της Ευρώπης  από τα 
δεδομένα γειτονικών 
μετεωρολογικών 
σταθμών σε διαφορετικά 
υψόμετρα 

1 - Γεωλογική χαρτογράφηση, κλιματικά δεδομένα και ενεργειακές απαιτήσεις 
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Επιλογή και ενεργειακή αξιολόγηση τύπων κτηρίων 

Αναλύθηκε η ενεργειακή συμπεριφορά 4 
κτηρίων κατοικιών και 5 κτηρίων γραφείων  
 
 Με βάση στατιστικά στοιχεία και 

βιβλιογραφία σχετικά με τα κτήρια της 
Ευρώπης, επιλέχθηκαν 4 κατηγορίες 
κτηρίων ως αντιπροσωπευτικά δείγματα 
των Ευρωπαϊκών κτηρίων: 

-  μονοκατοικίες,  

-  πολυκατοικίες,  

-  δημόσια κτήρια, 

-  μικρά κτήρια γραφείων. 
 

Αναλύθηκαν τα προφίλ ενεργειακών αναγκών σε θέρμανση 
και ψύξη σε μηνιαία και ετήσια βάση σε σχέση με: 
- τον τύπο και τη χρήση του κτηρίου,  
- τον λόγο επιφάνειας προς όγκο  
- το επίπεδο θερμομόνωσης του κελύφους.  

 
 η ετήσια ενεργειακή ζήτηση ανά μονάδα κλιματιζόμενης 

επιφάνειας και οι ετήσιες βαθμοημέρες  συσχετίστηκαν 
μέσω απλής γραμμικής παλινδρόμησης 

1 - Γεωλογική χαρτογράφηση, κλιματικά δεδομένα και ενεργειακές απαιτήσεις 
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Πολυπαραμετρική γεωθερμική χαρτογράφηση 

1. Θερμική/ψυκτική ισχύς του συστήματος 
 

2. Δείκτης που χαρτογραφήθηκε:  €/kW  
(κόστος ανά μονάδα εγκατεστημένης ισχύος) 
 

κόστος αντλίας 
θερμότητας κόστος διάτρησης 

κόστος 
γεωεναλλάκτη 

συνολικό κόστος 
συστήματος ΓΑΘ 

κόστος ανά kW ισχύος 
αιχμής [€/kW] *ισχύς 

ΓΑΘ [kW]  

κόστος ανά m διάτρησης 
[€/m]* μήκος 

γεωεναλλάκτη [m]  

κόστος γεωσυλλέκτη [€/m] +  
Κόστος ενεμάτωσης [€/m] 
*μήκος γεωεναλλάκτη [m] 

έργα σύνδεσης 
γεωεναλλακτών με 
αντλία θερμότητας 

1 - Γεωλογική χαρτογράφηση, κλιματικά δεδομένα και ενεργειακές απαιτήσεις 
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2 – Ελικοειδής γεωεναλλάτης και αντίστοιχος γεωτρητικός εξοπλισμός 

Κόστος εγκατάστασης γεωθερμικών συστημάτων   

Καθορισμένες οριακές συνθήκες αναφοράς:  

•Αντλία θερμότητας: ENE009H (GALLETTI/ENEREN) 12-15 kW 

•Γεωτρήσεις: 2x 125 m βάθος; 160 mm διάμετρος → η μέθοδος διάτρησης 

εξαρτάται από τις τοπικές συνθήκες 

•Γεωσυλλέκτες: 2x RAUGEO Probe PE-Xa green (REHAU) 32 mm x 2.9 mm; 

μήκος = 125 m  

•Ενεμάτωση: RAUGEO fill red (λ = 2.0 W/m*K) (REHAU)  

Μεταβλητές οριακές συνθήκες:  

•Αντλία θερμότητας:  ποικίλει 

•Διάτρηση: διάφορες μέθοδοι, ανάλογα με τον γεωεναλλάκτη και το υπέδαφος 

•Γεωσυλλέκτες: μονό-U, διπλό-U, ελικοειδής, ομοαξονικός 

•Ενεμάτωση: διάφορα κόστη, ανάλογα με τις τοπικές υποδομές  
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• Σωλήνα: RAUTITAN, PE-Xa/AL/PE, σταθερή, 25 x 3.7 mm  

• Κλάδος εισροής ρευστού: μονή έλικα, εν ψυχρώ περιελιγμένη, 
25 m μήκος σωλήνα 

• Κλάδος εκροής ρευστού: ευθεία σωλήνα, 15 m μήκος 

Ανάπτυξη ελικοειδούς γεωεναλλάκτη νέου τύπου για διάμετρο οπής 325 mm   

2 – Ελικοειδής γεωεναλλάτης και αντίστοιχος εξοπλισμός διάτρησης 
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2 – Ελικοειδής γεωεναλλάτης και αντίστοιχος εξοπλισμός διάτρησης 

Σεμινάριο Γεωθερμίας, Αθήνα 6.02.2019 / Δ. Μενδρινός, ΚΑΠΕ 

Ευμεγέθη τμήματα κοίλου κοχλία   



Ανοξείδωτος ομοαξονικός γεωεναλλάκτης με εσωτερική μονωμένη σωλήνα ΡΕΧ   

Αναμενόμενη διάρκεια ζωής ως προς κόστος γεωεναλλάκτη 
για μη διαβρωτικά εδάφη (50% των εδαφών) 

3 – ομοαξονικός γεωεναλλάκτης και εξοπλισμός εγκατάστασης 
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RV1 – κεφαλή δόνησης 
-περιστροφής 

Νέα κεφαλή γεωτρυπάνου και μέθοδος εγκατάστασης ομοαξονικών γεωεναλλακτών   

3 – ομοαξονικός γεωεναλλάκτης και εξοπλισμός εγκατάστασης 
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• Δοκιμές και εξέλιξη της μεθόδου στις επιδεικτικές μονάδες και εργοτάξια του έργου 

• Επικύρωση της μεθόδου στα εργοτάξια της Molinella (Μπολόνια, Ιταλία) και του Putte (Βέλγιο) 

• Βελτιστοποίηση κόστους εγκατάστασης 

Country Italy Belgium 

Type of GHE Double-U Coaxial Double-U Coaxial 

€/m installation cost 37.50 33.50 28.75 39.25 

€/Watt extracted in G1 1.87 1.40 1.44 1.78 

€/Watt extracted in G2 1.34 1.00 1.02 1.27 

 
G1 = συνεκτικά εδάφη, κορεσμένα, κυρίως αργιλικά με μικρή περιεκτικότητα 
σε άμμο 
G2 = μη συνεκτικά εδάφη, κορεσμένα, κυρίως αμμώδη με μικρή 
περιεκτικότητα σε άργιλο  

Βελτιστοποίηση με δοκιμές στην ύπαιθρο 

• Η εγκατάσταση των γεωεναλλακτών σε βάθη 
περί τα 100 m έγινε σε λιγότερο από 3 ώρες 

• Προσομοιώσεις σε Η/Υ έδειξαν ότι αύξηση της 
εξωτερικής διαμέτρου του γεωεναλλάκτη από 
60 mm σε 80 mm αυξάνει την παραγόμενη 
γεωθερμική ισχύ περισσότερο από 10% 

• Όπως προέκυψε από μετρήσεις TRT, η θερμική 
αντίσταση των ανοξείδωτων γεωεναλλακτών 
είναι συστηματικά κατά τουλάχιστον 50% 
χαμηλότερη από εκείνη των γεωεναλλακτών 
τύπου διπλού-U 

3 – ομοαξονικός γεωεναλλάκτης και εξοπλισμός εγκατάστασης 
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4 – Λογισμικό και εργαλεία προσομοίωσης για γεωθερμικά συστήματα και αντλίες θερμότητας 

Σεμινάριο Γεωθερμίας, Αθήνα 6.02.2019 / Δ. Μενδρινός, ΚΑΠΕ 

Λογισμικό και εργαλεία προσομοίωσης  



Δράσεις: 

• οδηγία για αντλίες θερμότητας (μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε 
δράσεις διάδοσης της τεχνολογίας) 

• εργαλείο κόστους/οφέλους για επιλογή της καλύτερης λύσης 
αντλίας θερμότητας ανάλογα με την εφαρμογή 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις αντλιών θερμότητας 

Προσομοίωση εναλλακτών θερμότητας με γραφήματα, ως συνάρτηση των: 
• Θερμική ισχύς 
• Ποσοστό αντιψυκτικού 
• Είδος αντιψυκτικού 
• Διαφορά θερμοκρασίας εισόδου/εξόδου  
 

Προσομοίωση συμπιεστών με πολυώνυμα (συναρτήσεις που δίνει ο 
κατασκευαστής, ή που προσδιορίστηκαν από δοκιμές) σε συνάρτηση με τις 
θερμοκρασίες συμπύκνωσης και εξάτμισης προκειμένου να συσχετιστούν: 

• Ψυκτική ισχύς 
• Απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς 
• Θερμική ισχύς 
• Ροή μάζας ψυκτικού μέσου 
 

Για τον υπολογισμό της εποχιακής απόδοσης: προφίλ ετήσιου θερμικού 
φορτίου από: 

• Βενετία (Μέση κλιματική ζώνη) 
• Αθήνα (Θερμή κλιματική ζώνη) 
• Ελσίνκι (Ψυχρή κλιματική ζώνη) 

Προσομοίωση: 

4 – Λογισμικό και εργαλεία προσομοίωσης για γεωθερμικά συστήματα και αντλίες θερμότητας 
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Οδηγίες για βέλτιστη επιλογή αντλιών θερμότητας  



4 – Λογισμικό και εργαλεία προσομοίωσης για γεωθερμικά συστήματα και αντλίες θερμότητας 

Σεμινάριο Γεωθερμίας, Αθήνα 6.02.2019 / Δ. Μενδρινός, ΚΑΠΕ 

Συνδυασμός γεωθερμικών αντλιών θερμότητας με άλλες ανανεώσιμες  



Αντλία θερμότητας και υδραυλική μονάδα Χαρακτηριστικά:  

• Αντλία θερμότητας αναστρέψιμου κύκλου 

• Συμπιεστής με κινητήρα μεταβλητών 
στροφών 

• Γεωθερμία ως πηγή ενέργειας 

• Υψηλή θερμοκρασία στον χρήστη (75°C) 

• CO2 (R744) φυσικό ψυκτικό ρευστό 

• Υπερκρίσιμο θερμοδυναμικό κύκλο 

• Ejector τεχνολογία 

• Κύκλο HFO σε μερική σειρά 

• Κυκλοφορητές γης και χρήστη,  

• Εναλλάκτης θερμότητας αποσύνδεσης 
υδραυλικών κυκλωμάτων 

• Σύστημα καταγραφής και ελέγχου 

Σεμινάριο Γεωθερμίας, Αθήνα 6.02.2019 / Δ. Μενδρινός, ΚΑΠΕ 

4 – Λογισμικό και εργαλεία προσομοίωσης για γεωθερμικά συστήματα και αντλίες θερμότητας 

Νέα αντλία θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας με CO2 ως ψυκτικό μέσο  



Επιτρέπει στους χρήστες να εκτιμήσουν την βέλτιστη τεχνολογία για το κτήριο τους.  
 
Η αντίστοιχη ιστοσελίδα απευθύνεται σε μη έμπειρους χρήστες και απαιτεί βασικές γνώσεις  
για τις εγκαταστάσεις προκειμένου να υπολογίσει τις τελικές ενεργειακές ανάγκες.  
 
Η εφαρμογή είναι διαθέσιμη μέσω παραπομπής από τις ιστοσελίδες του έργου: 
http://cheap-gshp.eu/ 

Περιγραφή 
της 

εγκατάστασης 

•Εισάγεται από τον 
χρήστη 

Ενεργειακές 
καταναλώσεις 

•Υπολογίζεται από 
την εφαρμογή 

Γεωθερμική 
τεχνολογία 

•Υπολογίζεται από 
την εφαρμογή 

Κριτήρια 
επιλογής 

•Ορίζονται από τον 
χρήστη 

Βέλτιστη λύση 

•Υπολογίζεται από 
την εφαρμογή 

5 – Εφαρμογή υποστήριξης λήψης αποφάσεων 

Διαδικτυακή εφαρμογή υποστήριξης λήψης αποφάσεων 

Σεμινάριο Γεωθερμίας, Αθήνα 6.02.2019 / Δ. Μενδρινός, ΚΑΠΕ 
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Περιγραφή 

• Το γεωθερμικό σύστημα αποτελείται από 3 γεωεναλλάκτες (μονό-U, 
ομοαξονικός και ελικοειδής) και από αντλία θερμότητας συνδεδεμένη 
με δεξαμενή αποθήκευσης θερμότητας (500 lt).  

• Το σύστημα ελέγχου επιτρέπει την τροφοδοσία των γεωεναλλακτών με 
ιδανικά σταθερή θερμική ή ψυκτική ισχύ με στόχο να διεξάγονται είτε 
μετρήσεις θερμικής απόκρισης (TRTs) είτε να προσομοιώνεται το 
θερμικό προφίλ τυπικού κτηρίου.  

• Επίσης περιλαμβάνει εξοπλισμό συλλογής και καταγραφής μετρήσεων 
για τηλε-παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. 

Επιδεικνυόμενες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου: 

• Καινοτόμο γεωτρύπανο και εξοπλισμός;  

• Ομοαξονικός γεωεναλλάκτης και μέθοδος εγκατάστασης;  

• Ελικοειδής γεωεναλλάκτης και μέθοδος εγκατάστασης. 

Χρονική περίοδος μετρήσεων: Σεπτέμβριος 2017 – Αύγουστος 2018 

Ανάδοχοι: 

• Εταίρος: UPV 

• Ιδιοκτήτης: UPV 

• Μελέτη: UPV 

• Εργολάβος: ArteClima Suministros S.L. 

• Ομοαξονικοί γεωεναλλάκτες: διάτρηση, εξοπλισμός και εξωτερικοί σωλήνες από 
HYDRA, εσωτερικοί σωλήνες από REHAU 

• Ελικοειδής γεωεναλλάκτης: σωληνώσεις REHAU, διάτρηση & εξοπλισμός HYDRA 

• Γεωεναλλάκτης μονό-U: γεωσυλλέκτης REHAU, διάτρηση & εξοπλισμός HYDRA 

6 – Επιδεικτικές μονάδες 

Επιδεικτική μονάδα: πεδίο δοκιμών του Πολυτεχνείου της Βαλένθια 
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Περιγραφή 

• Το επιδεικτικό σύστημα αποτελείται από 4 γεωεναλλάκτες (μονό-U, 
διπλό-U, ομοαξονικός και ελικοειδής), καθώς και ζεύγος γεωτρήσεων 
παραγωγής-επανεισαγωγής, που τροφοδοτούν υδρόψυκτη αντλία 
θερμότητας μεγάλης θερμικής απόδοσης, η οποία παρέχει θέρμανση 
και ψύξη στο κτήριο.  

• Επίσης περιλαμβάνει εξοπλισμό συλλογής και καταγραφής μετρήσεων 
για τηλε-παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο. 

Επιδεικνυόμενες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου: 

• Καινοτόμο γεωτρύπανο και εξοπλισμός;  

• Ομοαξονικός γεωεναλλάκτης και μέθοδος εγκατάστασης;  

• Ελικοειδής γεωεναλλάκτης και μέθοδος εγκατάστασης. 

Χρονική περίοδος μετρήσεων: Σεπτέμβριος 2017 – Μάιος 2019 

Ανάδοχοι: 

• Εταίρος: ΚΑΠΕ 

• Ιδιοκτήτης: ΚΑΠΕ 

• Μελέτη: ΚΑΠΕ 

• Εργολάβος: Αργύριος Δ. Μπαϊρακλιλής 

• Ομοαξονικοί γεωεναλλάκτες: διάτρηση, εξοπλισμός και εξωτερικοί σωλήνες από 
HYDRA, εσωτερικοί σωλήνες από REHAU 

• Ελικοειδής γεωεναλλάκτης: σωληνώσεις REHAU, διάτρηση & εξοπλισμός HYDRA 

Επιδεικτική μονάδα: βιοκλιματικό κτήριο του ΚΑΠΕ 

6 – Επιδεικτικές μονάδες 
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Περιγραφή 

• Διώροφη οικολογική μονοκατοικία.  

• Έχει ξύλινο σκελετό, τοίχους από δέματα άχυρου πάχους 35 cm, και 
παράθυρα με τριπλό υαλοπίνακα. 

• Θέρμανση/ψύξη με γεωθερμική αντλία θερμότητας και ηλιακούς συλλέκτες. 

- 2 ανοξείδωτοι ομοαξονικοί γεωεναλλάκτες 76.1 mm με σπειρώματα 

- 2 ανοξείδωτοι ομοαξονικοί γεωεναλλάκτες 48.3 mm συγκολλητοί 

- 2 γεωεναλλάκτες τύπου διπλό-U 

• Τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος από φωτοβολταϊκά. 

Επιδεικνυόμενες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου: 

• Καινοτόμο γεωτρύπανο και εξοπλισμός;  

• Ομοαξονικοί γεωεναλλάκτες και μέθοδος εγκατάστασης. 

Χρονική περίοδος μετρήσεων: Ιανουάριος 2018 – Μάιος 2019 

Ανάδοχοι: 

• Εταίρος: RED 

• Ιδιοκτήτης: Mario Op de Beeck 

• Μελέτη: RED, SLR, UNIPD-DII 

• Εργολάβος: Verlinden, Goris, Riels 

• Ομοαξονικοί γεωεναλλάκτες: διάτρηση, εξοπλισμός και εξωτερικοί σωλήνες από 
HYDRA, εσωτερικοί σωλήνες από REHAU 

Επιδεικτική μονάδα: οικολογική μονοκατοικία στο Putte του Βελγίου 
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Περιγραφή 

• Εγκατάσταση 4 καινοτόμων γεωεναλλακτών ελικοειδούς τύπου βάθους 
8 m με κοχλιωτή διάτρηση υποβοηθούμενη από τα ευμεγέθη τμήματα 
κοίλου κοχλία που αναπτύχθηκαν.  

• Οι τέσσερεις γεωεναλλάκτες ενεματώθηκαν με τέσσερα διαφορετικά 
υλικά εκσκαφής προκειμένου να αναλυθεί η επίδρασή τους στην 
εναλλαγή θερμότητας με τη γη.  

Επιδεικνυόμενες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου: 

• Καινοτόμο γεωτρύπανο και εξοπλισμός;  

• Ελικοειδής γεωεναλλάκτης και μέθοδος εγκατάστασης. 

Χρονική περίοδος μετρήσεων: Σεπτέμβριος 2017 – Μάιος 2019 Ανάδοχοι: 

• Εταίροι: FAU, REHAU  

• Ιδιοκτήτης: FAU 

• Μελέτη: REHAU 

• Ελικοειδείς γεωεναλλάκτες: σωληνώσεις REHAU, διάτρηση & εξοπλισμός HYDRA 

Επιδεικτική μονάδα: πεδίο δοκιμών του Ερλάνγκεν της Γερμανίας 
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Περιγραφή 

• Η επιδεικτική μονάδα περιλαμβάνει την ενσωμάτωση ενός ομοαξονικού 
και ενός ελικοειδούς γεωεναλλάκτη σε υπάρχουσα εγκατάσταση 
γεωθερμικής αντλίας θερμότητας.  

• Η αντλία θερμότητας ισχύος 12 kW είναι συνδεδεμένη με την 
ενεργειακή μονάδα του κτηρίου και τροφοδοτείται από γεωεναλλάκτη 
τύπου μονού-U βάθους 150 m. Η ενεργειακή συμπεριφορά των 
γεωεναλλακτών του έργου καταγράφεται και αξιολογείται σε σύγκριση 
με εκείνη του μονού-U. 

Επιδεικνυόμενες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου: 

• Καινοτόμο γεωτρύπανο και εξοπλισμός;  

• Ομοαξονικός γεωεναλλάκτης και μέθοδος εγκατάστασης;  

• Ελικοειδής γεωεναλλάκτης και μέθοδος εγκατάστασης. 

Χρονική περίοδος μετρήσεων: Δεκέμβριος 2017 – Μάιος 2019 

Ανάδοχοι: 

• Εταίρος: SLR Environmental Consulting Ireland 

• Ιδιοκτήτης: University College Dublin 

• Μελέτη: R. Pasquali 

• Εργολάβοι: New Century, Walls Well Drilling 

• Ομοαξονικοί γεωεναλλάκτες: διάτρηση, εξοπλισμός και εξωτερικοί σωλήνες από 
HYDRA, εσωτερικοί σωλήνες από REHAU 

• Ελικοειδής γεωεναλλάκτης: σωληνώσεις REHAU, διάτρηση & εξοπλισμός HYDRA 

Επιδεικτική μονάδα: κατοικία Belfield του Πανεπιστημιακού κολλεγίου του Δουβλίνου 
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Περιγραφή 

• Το Μουσείο λειτουργεί από το 1954 και είναι από τα πιο πολυσύχναστα στην Κροατία. 
Φιλοξενεί ιστορικά αεροπλάνα, αυτοκίνητα, μηχανές και εξοπλισμό. Διατηρεί την 
παλαιότερη διατηρημένη σε κατάσταση λειτουργίας ατμομηχανή της περιοχής, η 
οποία χρονολογείται από τα μέσα του 19ου αιώνα. 

• Η γεωθερμική αντλία θερμότητας του έργου κλιματίζει το «expo room» του Μουσείου 
παρέχοντας λειτουργίες εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης σχετικά με τη συμβολή 
της επιστήμης και της τεχνολογίας στη βιώσιμη ενέργεια. Έχει σχεδιαστεί ένας ειδικός 
χώρος για αυτή τη σημαντική λειτουργία για την ενίσχυση της ευαισθητοποίησης και 
της εκπαίδευσης των νέων και του ευρύτερου κοινού σχετικά με το θέμα. Η μονάδα 
είναι τώρα σε θέση να προσφέρει πραγματική μείωση του κόστους και των εκπομπών 
CO2 μαζί με ένα σημαντικό εκπαιδευτικό πλεονέκτημα για την αειφορία και τις 
προσπάθειες μετριασμού της κλιματικής αλλαγής. 

Επιδεικνυόμενες τεχνολογίες που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου: 

• Καινοτόμο γεωτρύπανο και εξοπλισμός;  

• Ομοαξονικός γεωεναλλάκτης και μέθοδος εγκατάστασης;  

• Αντλία θερμότητας υψηλής θερμοκρασίας. 

Χρονική περίοδος μετρήσεων: Οκτώβριος 2017 – Μάϊος 2019 

Ανάδοχοι: 

• Εταίρος: UNESCO 

• Ιδιοκτήτης: Technical Museum Nikola Tesla in Zagreb (Croatia) 

• Μελέτη: ENERCO- Faculty Mechanical engineering of the University of Zagreb 

• Εργολάβοι: BanicInstallacije, APM  

• Ομοαξονικοί γεωεναλλάκτες: διάτρηση, εξοπλισμός και εξωτερικοί σωλήνες από 
HYDRA, εσωτερικοί σωλήνες από REHAU 

Επιδεικτική μονάδα: Τεχνικό Μουσείο Nicola Tesla στο Ζάγκρεμπ 
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Περιλαμβάνουν 10 υπάρχοντα κτήρια με πραγματικές ανάγκες θέρμανσης-ψύξης, όπου η μελλοντική εφαρμογή των νέων 
τεχνολογιών που αναπτύχθηκαν στα πλαίσια του έργου αξιολογείται με προσομοίωση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
Προσομοιώνεται τόσο η ενεργειακή χρήση εντός του κτηρίου όσο και η τροφοδοτούμενη ενέργεια από τη Γη. Τα κτήρια 
αυτά είναι τα εξής: 

• Η βιβλιοθήκη Ballyroan (Δουβλίνο, Ιρλανδία) 

• Κτήριο κατοικιών Glencree (Wicklow, Ιρλανδία) 

• Το ιστορικό συγκρότημα Santa Croce (Φλωρεντία, Ιταλία) 

• Τα ιστορικά κτήρια Ca’ Rezzonico and Ca’ Lupelli (Βενετία, Ιταλία) 

• Το κτήριο κεντρικών γραφείων της Manens-Tifs S.p.A. (Πάδοβα, Ιταλία) 

• Τα κτήρια γραφείων της Grupo Ortiz (Μαδρίτη, Ισπανία) 

• Ένα Ρουμάνικο ιστορικό κτήριο (Βουκουρέστι, Ρουμανία) 

• Το ιστορικό μουσείο της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης (Σεράγεβο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη) 

• Το ορθόδοξο μοναστήρι του Bodjani (Bodjani, Σερβία) 

• Το κτήριο γραφείων της Brogeda (Chiasso, Ελβετία) 
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• Θεσμικό & Κανονιστικό πλαίσιο 

• Πολιτική 

• Πρότυπα και κανονισμοί 

• Εκπαίδευση & Πιστοποίηση 

7 – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αξιολόγηση κινδύνου, πρότυπα και κανονισμοί 
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Ανάλυση νομοθεσίας και κανονισμών 

Προτάσεις βελτίωσης του κανονιστικού πλαισίου 

• Εξάλειψη βασικών ελλείψεων των κανονισμών για τα 
συστήματα ΓΑΘ 

• Εξάλειψη κανονιστικών εμποδίων που εντοπίζονται σε τοπικό 
επίπεδο 

• Δημιουργία ευνοϊκού πλαισίου για τις τεχνολογίες του έργου 

• Συστάσεις σχετικά με τα επισημασμένα θέματα που πρέπει να 
προσαρμοστούν σε τοπικό επίπεδο 
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Table 4 – Risk Assessment Matrix for Different building types with considerations for the design, drilling and installation and operation of GSHE 

 

 
 

Ground Characterisation Extraction & Discharge of Heat

D1

Single borehole collectors for 

smaller domestic applications, 

determine the proximity of other 

collector in neighbouring sites to 

ensure that adequate collector 

distances can be maintained

The helicoidal collector provides 

considerable space saving 

potential against any planned 

horizontal collector that may be 

considered in the case of 

residential systems with limited 

increase in cost.

Consideration as to the operational load of 

smaller collector should be considered with 

respect o to nearby systems.  Where local 

planning information and ground data is available 

this should b consulted to ensure adequate 

spacing to existing collectors can be achieved.   

Local regulations for residential systems siting 

should be considered.

D2

E1

E2

E3

The use of the EasyDrill 

methodology for installation of 

helix collectors in appropriate 

ground conditions removes the 

need for drilling with water and 

mud based circulation systems, 

facilitating the drilling operations 

and the potential environmental 

impact at the site.

Historical building or protected structure 

may have noise and operational hour 

restrictions.  The HYDRA drilling 

equipment provides lower noise level 

drilling solutions suitable to addressing 

restrictions.

Assess building foundations and 

ground conditions to avoid 

generating instability and potential 

for subsidence for the 

configuration chosen - where 

ground stability of subsidence is 

considered an issue, the 

installation of the coaxial collector 

using the roto-vibro method is 

most suited.

Identify any noise and vibration 

restrictions that might be 

applicable to the drilling 

operations- these may relate to 

the geomechanical properties of 

the ground conditions of the 

building or neighbouring 

structures

Preferential considerations to drilling 

methods generating lower vibrations 

including short borehole auguring and 

vibrating head technologies as these 

have the potential to cause limited 

disturbance in the underground instead 

of conventional DTH or air based 

technologies should be considered as 

an increased safety feature offered by 

the CHEAP-GSHPs drilling technologies 

in close proximity to sensitive basement 

and foundations.

Building foundations and local ground conditions 

need to be considered with respect to the long 

term operation of the system and proposed 

collector loads to ensure stability issues are 

correctly addressed.

SEC Class Subsurface GSHP Construction & Operation
Collector Design & Space Drilling & Earthworks

F

In areas of confined space 

consider site safety and 

availability of safe ingress and 

egress at the drilling and 

construction stages.  Portable 

equipment on tracks using 

auxiliary power packs and air 

supplies should be favoured 

over any other conventional 

drilling methods.

Model heating and cooling loads to the collector 

with respect to long term operation to 

demonstrate impact on the ground where large 

multiple borehole collectors are planned. 

Historical building sites may be 

limited in space and therefore the 

use of the coaxial heat exchanger 

may be favoured to achieve any 

potentially larger loads that the 

buildings may require.

A drilling programme in areas of 

historical buildings must consider 

the requirements for collector 

construction and completion that 

include the use of drilling fluids 

and water at the site, the 

management of drilling waste that 

may be necessary.

Ensure site specific data including 

the completion of test hole and a 

TRT test is planned where a 

multiple borehole collector is 

considered

Sites with confined space for the 

deployment of either small scale 

residential ground source collectors or 

more complex collector should favour the 

use of CHEAP-GSHPs drilling 

technology that offers considerable 

smaller footprint for drilling and 

installation equipment.  The  potential for 

access to restricted sites is further 

increased with the use power and 

auxiliary modular systems  

D

E

Site assessment to consider 

ensure sufficient space for the 

heat demand identified and 

chosen collector type - space 

may dictate the amount of 

collector that can be installed 

at a given location.

Communal  ground source 

collectors for multiple dwellings or 

non-residential facilities should 

be integrated into planned 

development and at 

refurbishment stage as a means 

of maximising system efficiency 

and installation costs. 

Consider the location and size of 

other multi borehole collectors 

addressing larger loads in the 

proximity of the site to any other 

geothermal installation.  The 

collector spacing and completion 

of boreholes should maximise 

heat transfers based on the 

collector type selected and the 

available geological conditions.

Assess the potential using piling 

based roto-vibro technology 

where foundations and piling is 

considered at early building 

installation

A site specific method statement 

describing the proposed drilling 

technologies to be used should be 

completed.  This will address the 

selection of one or several 

technologies based on the ground 

conditions present as well as 

identify site construction and 

installation risks that can be 

mitigated at the drilling stage.

• Περιβάλλον: 

– Γεωλογικές συνθήκες 

– Τύποι κτηρίων 

 

• Ανάπτυξη έργων: 

– Μελέτη 

– Κατασκευή 

– Λειτουργία 

Cheap-GSHPs D7.3 “Risk Assessment Matrix” 

30/05/2017 6 

 

 

 

1 Risk Assessment Matrix for CHEAP-GSHPs Technologies in 
Different Environments 

 

 

The completion of ground source heat exchangers is considered as part of the risk assessment matrix in 
the context of the characteristics of the underground conditions most suited to the use of the helicoidal 
and coaxial heat exchangers developed by the CHEAP-GSHPs project. 

 

The classification of the ground conditions and the drillability of the ground have been described in 
deliverable 1.1 where the ground conditions of the virtual and real case study sites were assessed. This 
thematic issues will be mapped at different scales and detail in the running task 1.5. 

 

A comprehensive analysis of the local legislative and regulatory conditions across the case study sites has 
been presented as part of deliverables 7.1 and 7.2.  The analysis shows the presence of varying 
regulatory conditions with respect to the drilling and completion of ground source heat exchangers in the 
context of the subsurface geology and the presence of drinking water and/or pressurized aquifers. 

 

The ground heat exchanger technologies developed by the CHEAP-GSHPs project, as well as the drilling 
methodologies associated with the installation of these, are applicable to shallow subsurface conditions 
in the case of the helicoidal collectors and deeper installation depths in the context of the coaxial heat 
exchangers.  One of the key factors highlighted in the regulatory analysis has been the interaction of the 
drilling process and the installation of ground heat exchangers with respect to the presence of aquifers.   

 

The risk assessment matrix has therefore considered the potential for installation of these collectors in 
the context of three subsurface environments (table 1).  A passive environment where collectors are 
likely to be installed above the water table is considered in category A.  The presence of aquifer layers 
that may be present where collectors are planned to be installed are considered in category B.  Category 
C considers vulnerable environments where either groundwater protection zones are applicable, where 
special of areas of conservation may be present and how specific applicable regulatory recommendation 
must be considered. 

 

Table 1 – Summary of Environment Classifications 

 
 

 

Type Class Description Example

A Passive Confined conditions, above water table 

B Dynamic
Active Geological and Hydrogeological Environment – 

below the water table

C Sensitive

Groundwater Protection  Zone, Areas mapped as high 

Vulnerability, Natura 2000 sites, Special Areas of 

Conservation

E
N

V
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O
N

E
M

E
N

T
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exchangers.  The integration of heat pump technologies and the use of heating and cooling delivery 
systems and terminals in these buildings also pose specific challenges not commonly met in the 
retrofitting of more modern buildings. 

 

Tables 4 and 5 present the summary of the risk assessment matrix recommendations in the context of 
the design, construction, operation and integration of ground source heat exchangers and pumps in the 
different buildings considered. 

 

Table 3 – Summary of Building Infrastructure Classifications 

 
 

Type Class Description Example

D1 Single Family Home

D2 Flat or Apartment Building

E1 Office Building

E2 Municipal/Public Building

E3 Health Care Facility

F
Historical / 

Protected Structure

National Heritage Site, Listed Buildings, Historical 

Buildings

B
U

IL
D

IN
G

 IN
FR

A
ST

R
U

C
T

U
R

E

Residential D
Based on building envelope status and window types - 

Task 1.4

CommercialE
Envelope Type and Windows - low heating load due to 

internal loads - High cooling loads

Πίνακας αξιολόγησης κινδύνου 
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Εδάφη & Γεωλογία 

Υδρολογία & Υδρογεωλογία 

Ποιότητα Αέρα 

Κλίμα 

Τοπίο & Οπτική 

Θόρυβος & Δονήσεις 

Πολιτιστική Κληρονομιά 

Κυκλοφορία & Μεταφορές 

Συνθήκες 
αναφοράς 

•Ορισμός του 
περιβάλλοντος 

Προτεινόμενη 
ανάπτυξη 

•Προσδιορισμός 
επιπτώσεων στο 
περιβάλλον 

Αξιολόγηση μέτρων 
αντιμετώπισης 

•Προσδιορισμός 
υπολειπόμενων 
επιπτώσεων 

• Η δομή της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αναπτύχθηκε 
αποτελείται από 10 κεφάλαια που περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία: 

Περιληπτική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τις επιδεικτικές μονάδες 

7 – Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, αξιολόγηση κινδύνου, πρότυπα και κανονισμοί 
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• Σκοπός 

• 11 δείκτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

• 2 δείκτες ενεργειακής απόδοσης: 

• Ενεργειακός χρόνος αποπληρωμής (EPBT) &   

• Ενεργειακή απόδοση της επένδυσης (EROI) 

• Εκπομπές CO2 και αερίων θερμοκηπίου 

 

Ανάλυση Κύκλου Ζωής (LCA) 
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Πρότυπα 

• Υλικά 

• Γεωτρητικός 
εξοπλισμός 

• Αντλίες θερμότητας 

Ιστορικά κτήρια 

• Ενσωμάτωση 
συστημάτων ΓΑΘ & 
ΑΠΕ 
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Πρότυπα 



Μελέτη περίπτωσης: τεχνολογίες Cheap-GSHPs 

Με βάση την ανάλυση SWOT και την αξιολόγηση των δυνατοτήτων διάδοσης, εντοπίστηκαν τέσσερεις 
υποστηρικτικές δράσεις: 

Δράση 1 - Οικονομικά κίνητρα: επιχορηγήσεις, δάνεια, λειτουργικές ενισχύσεις και φορολογικές ελαφρύνσεις. 

Δράση 2 - Επικοινωνιακή εκστρατεία: σχέδιο επικοινωνίας, ενημερωτικό δελτίο, καταχωρήσεις στον τύπο, 
ημερίδες, τεχνικές συναντήσεις, ανακοινώσεις σε συνέδρια, δραστηριότητες επίδειξης, ιστοσελίδες. 

Δράση 3 - Εθνικά σχήματα (α) πιστοποίησης και (β) διασφάλισης & βελτίωσης ποιότητας: για τον σχεδιασμό, 
την εγκατάσταση και τα υλικά. 

Δράση 4 - Μεταρρύθμιση του κανονιστικού πλαισίου και της αγοράς. 

8 – Αξιοποίηση της τεχνολογίας και εισαγωγή της στην αγορά 
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Το επιχειρηματικό σχέδιο είναι αναγκαίο για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην αγορά.  

Η έννοια του επιχειρηματικού μοντέλου διευκολύνει την περιγραφή και την συζήτηση.  

Χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο επιχειρηματικό μοντέλο που αναπτύχθηκε από τους Osterwalder και Pigneour. 

Με αυτή τη μέθοδο το επιχειρηματικό μοντέλο 
περιγράφεται ως τα 9 βασικά δομικά στοιχεία τα 
οποία παραθέτουν τη λογική του πως η εταιρεία 
σκοπεύει να δημιουργήσει τζίρο. 
 
Τα 9 δομικά στοιχεία καλύπτουν τα 4 κύρια θέματα 
μιας επιχείρησης: πελάτες, προϊόντα, υποδομές, και 
οικονομική βιωσιμότητα. 
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Η πολιτιστική διατήρηση των κτηρίων, καθώς και των γειτονικών κήπων και ελεύθερων χώρων, είναι 
σημαντική. Εκτός από την αρχιτεκτονική πλευρά, η διαφύλαξη της αρχαιολογικής κληρονομιάς αποτελεί 
εξέχον στοιχείο για την εισαγωγή των γεωθερμικών τεχνολογιών στην αγορά.  

• Οργάνωση προγραμμάτων εκπαίδευσης, όπου 
συμπεριλαμβάνονται θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς.  

• Ίδρυση εθνικού σχήματος πιστοποίησης. 

• Διευκρίνιση & απλοποίηση της αδειοδοτικής διαδικασίας 
που συνδέεται με έργα ανακαίνισης σε ιστορικά κτίρια 

• Οικονομικά κίνητρα και δράσεις διάδοσης εστιασμένες 
στον κλάδο της πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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Ειδικές συστάσεις για ιστορικά κτίρια 
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