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 Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας  

– Κατασκευή 

– Συντήρηση 

– Παραδείγματα εφαρμογών  
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Κατασκευή 

 Κλειστό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 

 οριζόντιοι γεωεναλλάκτες 

 κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες 

 Ανοικτό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 
με υδρογεωτρήσεις 
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Κλειστό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 

 Πλαστικές σωληνώσεις τοποθετημένες οριζόντια 

εντός σκάμματος ή κατακόρυφα εντός 
γεωτρήσεων 

 

– Υλικό σωλήνωσης: πολυαιθυλένιο υψηλής 
πυκνότητας (PE-HD) ή δικτυωμένου (PEX)  

– Διάμετρος σωλήνωσης: 25mm, 32mm ή 40mm 

– Αντοχή σε πίεση 10bar ή 16bar  
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Σύστημα γεωεναλλακτών 

1. Κυκλοφορητής   

2. Δοχείο διαστολής 

3. Βαλβίδα ασφαλείας  

4. Αυτόματος πλήρωσης 

5. Φίλτρα, εξαεριστικά, βάνες, μανόμετρα, 

 θερμόμετρα κ.λπ. 

 

Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας 

Κλειστό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 

μηχανοστάσιο συστήματος ΓΑΘ (1/2) 
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Σύστημα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας 

1. Κυκλοφορητής   

2. Δοχείο διαστολής 

3. Βαλβίδα ασφαλείας  

4. Φίλτρα, εξαεριστικά, βάνες, μανόμετρα, 
θερμόμετρα, αυτόματος πλήρωσης κ.λπ. 

5. Δοχείο αδρανείας – σε συστήματα με μεγάλη 
θερμική αδράνεια δεν απαιτείται (π.χ. ενδοδαπέδια 
θέρμανση)  

6. Δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ (όπου απαιτείται ΖΝΧ) 

Κλειστό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 

μηχανοστάσιο συστήματος ΓΑΘ (2/2) 
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Μονογραμμικό διάγραμμα συστήματος ΓΑΘ με κατακόρυφους 

γεωεναλλάκτες 
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Μηχανοστάσιο συστήματος ΓΑΘ 

Στοιχεία ΓΑΘ – διαστάσεις, βάρος 

Ενδεικτικά για ΓΑΘ ισχύος 10-40kWth  
– 0,65m x 0,70m x 1,25m  

– 100-195kg 

 

Πλεονεκτήματα μηχανοστασίου ΓΑΘ 

• Δεν πραγματοποιείται καύση οπότε δεν 
υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης  

• Δεν απαιτείται χώρος για δεξαμενή 
καυσίμου – εξοικονόμηση χώρου 
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Κατασκευή συστήματος εναλλαγής θερμότητας 

 Κλειστό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 

 οριζόντιοι γεωεναλλάκτες 

 κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες 

 Ανοικτό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 
με υδρογεωτρήσεις 
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Κατασκευή οριζόντιων γεωεναλλάκτων 

 

– Εκσκαφή 

 Βάθος σκάμματος:  

• διάταξη σωληνώσεων σε ένα επίπεδο: 1,2-2m 

• διάταξη σωληνώσεων σε δύο επίπεδα:  

 1,2-2m (α’ επίπεδο) & 1,8-2,6m (β’ επίπεδο)   

 (0,6m κατακόρυφη απόσταση μεταξύ των δύο 
επίπεδων) 

– Τοποθέτηση σωληνώσεων στο έδαφος με 
διαφορετικές διατάξεις ανάλογα με τη 
διαμόρφωση του διαθέσιμου χώρου 
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Κατασκευή οριζόντιων γεωεναλλακτών 

 Εκσκαφή με υδραυλικό 
εκσκαφέα μεσαίου τύπου  

  

Πιθανή χρήση υδραυλικής σφύρας για την 
θραύση σκληρών πετρωμάτων 

Πιθανή χρήση 
βοηθητικού 
υδραυλικού 
φορτωτή μικρού 
μεγέθους για την 
διαμόρφωση και την 
διαχείριση των 
υλικών εκσκαφής. 
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Κατασκευή οριζόντιων γεωεναλλακτών 

 Τοποθέτηση σωληνώσεων 
πολυαιθυλένιου υψηλής πυκνότητας 
(PE-HD) σε οριζόντια διάταξη ή σε 

σπείρες   
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– Πλήρωση των σωληνώσεων με νερό. 

– Υδραυλική δοκιμή των κυκλωμάτων και έλεγχος πιθανών διαρροών. 

– Σφράγιση των ελεύθερων άκρων και σήμανση των κυκλωμάτων.  

– Κάλυψη σωληνώσεων με άμμο ή κοσκινισμένο υλικό της εκσκαφής 
(για αποφυγή τραυματισμού της σωλήνωσης) περίπου 10cm. 

– Τοποθέτηση πλέγματος σήμανσης αν απαιτείται (δρόμος, χώρος 
στάθμευσης). 

– Κάλυψη με τα υλικά εκσκαφής μέχρι την τελική επιφάνεια .  

– Διαμόρφωση της τελικής επιφάνειας. 

Κατασκευή οριζόντιων γεωεναλλακτών 
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Κατασκευή οριζόντιων γεωεναλλακτών 
 Ενδεικτική διάταξη οριζόντιων γεωεναλλακτών 

σε ένα επίπεδο  

• Βάθος σκάμματος: 1,5m 

• Σωλήνες PE-HD, Φ32 

• Απόσταση μεταξύ σωληνώσεων ~ 33cm με 
χρήση αποστατών 
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Κατασκευή συστήματος εναλλαγής θερμότητας 

1. Κλειστό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 

 οριζόντιοι γεωεναλλάκτες 

 κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες 

2. Ανοικτό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 
με υδρογεωτρήσεις 



16 

Διάτρηση γεωτρήσεων 
Βάθος γεώτρησης: έως 80-120m 

Διάμετρος γεώτρησης: 100-180mm 

 

Κατασκευή κατακόρυφων γεωεναλλακτών 
mm inch 

100 

101,6 4 

110 

114,3 4 1/2 

120 

120,7 4 3/4 

127 5 

130 

139,7 5 1/2 

150 

152 6 

164 6 1/2 

168,3 6 5/8 

180 

Διάμετροι  
γεωτρύπανων-γεωτρήσεων 
σε [mm] και [inch]  
σύμφωνα με το API  
(American Petroleum Institute) 
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Γενικά η θραύση των πετρωμάτων του υπεδάφους  μπορεί να 

πραγματοποιηθεί με διάφορες τεχνικές διάτρησης. Για την επιλογή της 

κατάλληλης τεχνικής πρέπει να συνεκτιμηθούν οι παρακάτω παράγοντες:  

• Το είδος των υπογείων πετρωμάτων (γεωλογική μελέτη).  

• Η επιθυμητή διάμετρος και το επιθυμητό βάθος της γεώτρησης 

(μελέτη-διαστασιολόγηση).  

• Ο ρυθμός διάτρησης (χρονοδιάγραμμα).  

• Το κόστος (προϋπολογισμός).  

 

 

 

Κατασκευή κατακόρυφων γεωεναλλακτών 

Τεχνικές Διάτρησης: 

• Κρουστική μέθοδος με συρματόσχοινο. 

• Κρουστική μέθοδος με κυκλοφορία πολφού. 

• Περιστροφική διάτρηση. 

• Περιστροφική διάτρηση με θετική και ανάστροφη κυκλοφορία πολφού. 

• Περιστροφική διάτρηση με θετική και ανάστροφη κυκλοφορία αέρα. 

• Περιστροφική διάτρηση με χρήση αφρού ή και αέρα. 

• Μέθοδος ελικοειδούς διάτρησης (AUGER). 

• Περιστροφική μέθοδο με κάδο. 

• Κρουστική – Περιστροφική μέθοδο με κρούση στην επιφάνεια 

(THD) ή στον πυθμένα (DTH). 
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Κατασκευή κατακόρυφων γεωεναλλακτών 

Διάτρηση γεωτρήσεων  
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Τοποθέτηση σωληνώσεων εντός 
γεώτρησης με διαφορετικές διατάξεις: 
ομοαξονική, διάταξη απλού ή διπλού U 
Στις περισσότερες εφαρμογές 
τοποθετείται διάταξη απλού ή διπλού U 
Φ32 ή Φ40 

Κατασκευή κατακόρυφων γεωεναλλακτών 

Τοποθέτηση των σωλήνων σε ανέμη. Έλεγχος 
στεγανότητας των σωληνώσεων πριν 
τοποθετηθούν στην γεώτρηση. 
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Κατασκευή κατακόρυφων γεωεναλλακτών 

 Γεωεναλλάκτες (PE-HD) τύπου U προς 
εγκατάσταση 

 Εξάρτημα U συγκολλημένο από το 
εργοστάσιο & ενσωματωμένο βαρίδι 

 Γεωεναλλάκτες διπλού U με 
αποστάτες – για σταθερή 
απόσταση μεταξύ σωλήνων 
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Κατασκευή κατακόρυφων γεωεναλλακτών 
Πλήρωση της γεώτρησης με μίγμα μπετονίτη, τσιμέντου, 

άμμου ή προπαρασκευασμένο κονίαμα   

Η επιλογή των υλικών πλήρωσης και η μεταξύ τους 

αναλογία εξαρτάται από τους γεωλογικούς σχηματισμούς 

του υπεδάφους ώστε να επιτευχθεί η μέγιστη 

προβλεπόμενη απόδοση του κατακόρυφου 

γεωεναλλάκτη. 

Τροφοδοσία του υλικού πλήρωσης γίνεται με επιπλέον μια 
σωλήνωση (Φ40) από το κάτω μέρος της γεώτρησης προς 
τα πάνω με την βοήθεια ειδικής αντλίας, ώστε να 
επιτευχθεί η απαραίτητη συνοχή και να αποφευχθούν οι 
αστοχίες (π.χ. κενών) που μειώνουν τη θερμική 
αγωγιμότητα. 
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agm

amp

Apf

Ground

Grouting Material (rm)

Pipe Material (rp)

έδαφος  

τοίχωμα  
γεώτρησης  

υλικό  
πλήρωσης  

Υλικό σωλήνωσης 

Κατασκευή κατακόρυφων γεωεναλλακτών 
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Κατασκευή κατακόρυφων γεωεναλλακτών 
εντός θεμελίωσης 
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• Καθαρισμός των σωληνώσεων  
– Καθαρισμός των σωληνώσεων με καθαρό νερό για 

την απομάκρυνση τυχόν σωματιδίων.  

• Δοκιμή στεγανότητας 
– Η δοκιμή αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί αμέσως 

μετά την πλήρωση της γεώτρησης. 

  

 Μετά τις δοκιμές τα ελεύθερα άκρα των σωλήνων 
πρέπει να σφραγιστούν με τάπες, όπου να 
διακρίνονται τα δυο κυκλώματα κυρίως στους  
διπλού U ΓΕΘ. 

 

Κατασκευή κατακόρυφων γεωεναλλακτών 

δοκιμές εγκατάστασης 



25 

Κατασκευή συστήματος εναλλαγής θερμότητας 

1. Κλειστό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 

 οριζόντιοι γεωεναλλάκτες 

 κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες 

2. Ανοικτό σύστημα εναλλαγής θερμότητας 
με υδρογεωτρήσεις 
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Ανοικτό σύστημα ΓΑΘ  

1. Αντλητικό σύστημα  

2. Φίλτρα, παροχόμετρα, θερμόμετρα, σωληνώσεις κ.λπ. 

3. Πλακοειδής εναλλάκτης θερμότητας – δημιουργία δευτερεύοντος 
κλειστού κυκλώματος 

– Κυκλοφορητής  

– Δοχείο διαστολής, αυτόματος πλήρωσης  

– Φίλτρα, εξαεριστικά, βάνες, μανόμετρα, θερμόμετρα κ.λπ. 

Σύστημα δυο υδρογεωτρήσεων 
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Ανοικτό σύστημα ΓΑΘ μηχανοστάσιο  

Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας 

Σύστημα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας 

1. Κυκλοφορητής   

2. Δοχείο διαστολής 

3. Βαλβίδα ασφαλείας 

4. Αυτόματος πλήρωσης 

5. Φίλτρα, εξαεριστικά, βάνες, μανόμετρα, 
θερμόμετρα κ.λπ. 

6. Δοχείο αδρανείας – σε συστήματα με μεγάλη 
θερμική αδράνεια δεν απαιτείται (π.χ. ενδοδαπέδια 
θέρμανση)  

7. Δοχείο αποθήκευσης ΖΝΧ (όπου απαιτείται ΖΝΧ) 
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Κατασκευή ανοικτού συστήματος ΓΑΘ 

 Στοιχεία υδρογεώτρησης 

 

• Διάμετρος: εξαρτάται από την απαιτούμενη παροχή 
(Διαστασιολόγηση-μελέτη-υδρολογικά στοιχεία). 

• Βάθος: εξαρτάται από το βάθος υδροφόρου ορίζοντα 
& τα γεωλογικά στοιχεία (Γεωλογικοί μελέτη). 

  

 Κατασκευή υδρογεώτρησης 

 

• Διάτρηση γεωτρήσεων σε ένα ή περισσότερα στάδια 
(τηλεσκοπική) ανάλογα με τα γεωλογικά στοιχεία.  
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Κατασκευή ανοικτού συστήματος με υδρογεωτρήσεις 

Κατασκευή υδρογεώτρησης βάθους 

80m σε δύο στάδια 

 

 1ο στάδιο (έως 10m) 

1. Διάτρηση γεώτρησης διαμέτρου 
17 1/2 

2. Τοποθέτηση περιφραγματικής 
σωλήνωσης διαμέτρου 13 3/8 

3. Τσιμέντωση δακτυλίου μεταξύ 
διάτρησης και περιφραγματικής 
σωλήνωσης 
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Κατασκευή ανοικτού συστήματος με υδρογεωτρήσεις 
Κατασκευή υδρογεώτρησης βάθους 

80m σε δύο στάδια  

 

 2ο στάδιο (10 - 80m) 

 

1. Διάτρηση γεώτρησης (12 1/4) από 10 έως 
80m 

2. Τοποθέτηση παραγωγικής σωλήνωσης 
διαμέτρου 10 ¾ & φιλτροσωλήνων στα 
κατάλληλα βάθη (γαλβανισμένος 
σιδεροσωλήνας ή uPVC)  

3. Τοποθέτηση χαλικόφιλτρου ποτάμιας 
προέλευσης 

4. Καθαρισμός – ανάπτυξη γεώτρησης 

5. Δοκιμαστική άντληση (προσδιορισμός της 
βέλτιστης παροχής και του βάθους 
τοποθέτησης της αντλίας) 

6. Κατασκευή γεώτρησης επανεισαγωγής 

7. Δοκιμαστική άντληση παραγωγής και 
επανεισαγωγής 
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– Εγκατάσταση υποβρύχιου αντλητικού 

συγκροτήματος με μανδύα ψύξης αν 
απαιτείται στο κατάλληλο βάθος. 

– Τοποθέτηση πιεζομετρικού σωλήνα 
παράλληλα με το σωλήνα κατάθλιψης της 
αντλίας και του καλωδίου παροχής της 
αντλίας. 

– Εγκατάσταση ηλεκτροδίων εκκίνησης (στο 
ίδιο βάθος με την αντλία) και ξηρής 
λειτουργίας (σε βάθος περίπου 3 με 5m πριν 
την αντλία).  

– Εγκατάσταση υδραυλικού κυκλώματος και 
φίλτρου προς τον πλακοειδή εναλλάκτη.  

– Εγκατάσταση υδραυλικού κυκλώματος προς 
την γεώτρηση επανεισαγωγής. 

Κατασκευή ανοικτού συστήματος με υδρογεωτρήσεις 
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 Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας  

– Κατασκευή 

– Συντήρηση 

– Παραδείγματα εφαρμογών  
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Συντήρηση συστήματος ΓΑΘ 

• Γεωεναλλάκτες  

– Έλεγχος της πίεσης του συστήματος των  
γεωεναλλακτών 

– Έλεγχος του ποσοστού του αντιπαγωτικού υγρού 

– Έλεγχος πίεσης του δοχείου διαστολής 

– Έλεγχος του αυτόματου πλήρωσης 

– Έλεγχος της βαλβίδας ασφαλείας 

– Έλεγχος διαρροών στους συλλέκτες 

– Έλεγχος μονώσεων 

• Ανοικτό σύστημα  

– Καθαρισμός φίλτρου και ενδιάμεσου πλακοειδή 
εναλλάκτη 

– Έλεγχος διαβρώσεων σε μεταλλικά εξαρτήματα 

– Έλεγχος διάβρωσης του συρματόσχοινου ανάρτησης 
της υποβρύχιας αντλίας (αν υπάρχει)  
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Συντήρηση συστήματος ΓΑΘ 
 

• Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας-Μηχανοστάσιο 

– Έλεγχος αυτοματισμών  

– Έλεγχος πίεσης ψυκτικού υγρού 

– Καθαρισμός των φίλτρων-διαχωριστή στερών 

– Έλεγχος διαρροών 

– Έλεγχος πίεσης του δοχείου διαστολής 

– Έλεγχο των αντικραδασμικών  

– Έλεγχος μονώσεων 

– Έλεγχος της ανοδικής προστασίας του υδραυλικού 
κυκλώματος (αν υπάρχει) 

– Έλεγχος σύσφιξης των ηλεκτρολογικών επαφών  

• Σύστημα θέρμανσης χαμηλής θερμοκρασίας 

– Έλεγχος διαρροών 

– Έλεγχος πίεσης δοχείου διαστολής 

– Έλεγχος μονώσεων  
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 Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας  

– Κατασκευή 

– Συντήρηση 

– Παραδείγματα εφαρμογών  
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Παραδείγματα εφαρμογών συστημάτων ΓΑΘ 

• Δημαρχείο Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

• Μονοκατοικία, Rudelzhausen, Γερμανία 

• Μονοκατοικία, Hohemens, Αυστρία 

• Ξενώνας, Buonconvento, Ιταλία 

• Κατοικία, Μύκονος, Ελλάδα 

• Ξενοδοχείο, Ναύπλιο, Ελλάδα 

• Κτίριο γραφείων, Κορωπί, Ελλάδα 

• Κολυμβητήριο, Δήμος Ήλιδας, Ελλάδα 

• Θερμοκήπιο, Βέλγιο 
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Δημαρχείο Πυλαίας, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 

θέρμανση & ψύξη (2.500m2) 

• 21 κατακόρυφοι γεωεναλλάκτες 
βάθους 80m έκαστος 

• 11 ΓΑΘ συνολικής ισχύς  
P=265kWth P=280kWc 

• Μονάδες fan-coils & μια κεντρική 
κλιματιστική μονάδα 

• COP=4,00 & EER=3,50 
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Μονοκατοικία, Rudelzhausen, Γερμανία 

Θέρμανση & ΖΝΧ (340m2) 

• Ανοιχτό σύστημα με 2 γεωτρήσεις:  

1 παραγωγική & 1 επανεισαγωγής  

• 1 ΓΑΘ: P=14,70kWth 

• Ενδοδαπέδιο & ενδοτοίχιο σύστημα 
θέρμανσης 

• COP=5,51 & SPF=4,57 
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Μονοκατοικία, Hohemens, Αυστρία 

θέρμανση & ΖΝΧ (190m2) 

• Κλειστό σύστημα  

 1 κατακόρυφος 
γεωεναλλάκτης 116m 

 (διπλό U-loop)  

• 1 ΓΑΘ P=7,5kWth 

• Ενδοδαπέδιο σύστημα 
θέρμανσης 

• SPF=4,00 
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Ξενώνας, Buonconvento, Ιταλία 

θέρμανση, ψύξη & ΖΝΧ  

•Οριζόντιοι γεωεναλλάκτες  

Συνολικό μήκος 2.100m 

•2 ΓΑΘ  

P=34,5kWth θέρμανση & ψύξη  

P=10kWth ΖΝΧ 

•Ενδοδαπέδιο & fan-coils  

•COP=3,45 EER=3,40 

 Κτίριο χαμηλής ενεργειακής ζήτησης:  

 Φωτοβολταϊκά 

 Θερμικά ηλιακά συστήματα 

 Σύστημα ΓΑΘ  
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Μονοκατοικία, Μύκονος, Ελλάδα 

θέρμανση, ψύξη & ΖΝΧ (150m2) 

•Οριζόντιοι γεωεναλλάκτες  

Συνολικό μήκος 1.660m  
(επιφάνεια 667m2) 

•1 ΓΑΘ  

P=18kWth θέρμανση  

P=12,90kWc ψύξη 

•Ενδοδαπέδιο & fan-coils  

•COP=4,50 EER=4,00 

 Κτίριο χαμηλής ενεργειακής ζήτησης:  

 Θερμικά ηλιακά συστήματα 

 Σύστημα ΓΑΘ  
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Ξενοδοχείο, Ναύπλιο, Ελλάδα  

Στοιχεία Υδρογεώτρησης 
• 3 υδρογεωτρήσεις με υφάλμυρο νερό  
(1 παραγωγική 60 m3/h και 2 
Επανεισαγωγής)    
• Βάθος 60 m 
 

Σύστημα θέρμανσης εντός του κτιρίου  
• Fan-Coils και κεντρικό σύστημα 
αεραγωγών   
 

Στοιχεία Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας 
• Συνολική Ισχύς σε θέρμανση 704 kWth 
• Συνολική Ισχύς σε ψύξη 566 kWc 
• SPF = 4,55 
• SEER = 3,85 
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Κτίριο γραφείων, Κορωπί, Ελλάδα  

Στοιχεία Γεωεναλλάκτη 
• 12 Κατακόρυφοι Γήινοι Εναλλάκτες 
Θερμότητας 
• Βάθους 107 m ο καθένας διαμέτρου 65/8 
• Σωλήνωση Πολυαιθυλενίου διπλού U Φ32 
• Υλικό ενεμάτωσης Τσιμέντο και 
Μπεντονίτης 
 

Στοιχεία Γεωθερμικής Αντλίας Θερμότητας 
• Συνολική ισχύ ΓΑΘ 57,8 kWth 
• Απόδοση της ΓΑΘ COP=5,90 
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Κολυμβητήριο, Δήμος Ήλιδας, Ελλάδα  

Στοιχεία Υδρογεώτρησης 
• 2 υδρογεωτρήσεις  
(1 παραγωγική 70 m3/h και 1 Επανεισαγωγής)    
• Βάθος 80 m 
 
Εναλλάκτες  
• Πλακοειδής Εναλλάκτης   
 

Στοιχεία Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας 
• Συνολική Ισχύς σε θέρμανση 800 kWth 
• SPF = 5,00 
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Θερμοκήπιο, Βέλγιο  

Στοιχεία Υδρογεώτρησης 
• 2 υδρογεωτρήσεις  
(1 παραγωγική 80 m3/h και 1 Επανεισαγωγής)    
• Βάθος 140 m 
• Απόσταση 200 m 
 
Εναλλάκτες  
• Πλακοειδής Εναλλάκτης   
 

Στοιχεία Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας 
• Συνολική Ισχύς σε θέρμανση 824 kWth 
•Συνολική Ισχύς σε ψύξη 667 kWc 
• SPF = 5,00 
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