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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η έρευνα τεχνολογιών
τριπαραγωγής ενέργειας και η ανάλυση ενός συστήματος τριπαραγωγής συνδυασμένο
με ηλιακή υποβοήθηση.
Αρχικά γίνεται αναφορά στην ενεργειακή ανάπτυξη και των τρόπων παραγωγής
ενέργειας. Μαζί αναφέρεται και η τεχνολογική εξέλιξη που παρουσιάζουν οι
τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η συνεχόμενη έρευνα για την
βέλτιστη αξιοποίηση των πηγών παραγωγής ενέργειας.
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η τεχνολογία της συμπαραγωγής και μαζί, της
τριπαραγωγής. Μια μονάδα συμπαραγωγής σε συνδυασμό με έναν ψύκτη ρόφησης
οδηγούμενο από την θερμότητα που ανακτάται από την μηχανή συμπαραγωγής,
αποτελούν ένα σύστημα παραγωγής θερμότητας, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας.
Το τρίτο κεφάλαιο αποτελείται από εκτεταμένη αναφορά στον τρόπο παραγωγής
ψύξης και την συνεχή εξέλιξη των θερμοκίνητων μονάδων. Ακόμα αναφέρεται η
πρόοδος που υπάρχει στα ροφητικά υλικά και τα θερμομηχανικά συστήματα που
χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ψύξης. Όπως και η αξιοποίηση της τεχνολογικής
προόδου στα ηλιακά συστήματα.
Μετά από την περιγραφή και την ανάλυση των επιμέρους στοιχείων ενός συστήματος
τριπαραγωγής, ακολουθεί το τέταρτο κεφάλαιο στο οποίο περιγράφονται εφαρμογές
και εγκαταστάσεις συστημάτων τριπαραγωγής τόσο στον κτιριακό τομέα αλλά και
στον βιομηχανικό τομέα.
Στη συνέχεια, στο πέμπτο κεφάλαιο γίνεται μελέτη και συνεπώς η διαστασιολόγηση
ενός συστήματος τριπαραγωγής με ηλιακή υποβοήθηση , ώστε με τους κατάλληλους
υπολογισμούς να εξάγουμε αποτελέσματα σχετικά με την ενεργειακή βελτιστοποίηση
του συστήματος.
Στο έκτο κεφάλαιο και τελευταίο, περιέχονται τα συμπεράσματα της έρευνας και της
ανάλυσης πάνω στην τεχνολογία της τριπαραγωγής και στην ηλιακή υποβοήθηση της.
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EXECUTIVE SUMMARY
The subject of this thesis is the research of trigeneration energy technologies and the analysis
of a trigeneration system combined with solar power.
Initially, reference is made to energy development and energy production. Together, there is
also the technological development of renewable energy technologies and ongoing research
into the optimal use of energy sources.
The second chapter presents the technology of cogeneration and trigeneration. A cogeneration
unit combined with a sorption chiller, driven by the heat recovered from the cogeneration
plant, is a system for generating heat, cooling and electricity.
The third chapter consists of an extensive reference to how cooling is produced and the
continuous evolution of the thermostated units. Still, the progress in sorption materials and
thermomechanical systems used for cooling production is mentioned. Also the progress on
solar systems and how to use them efficiently.
After describing and analyzing the components of a trigeneration system, the fourth chapter
describes the applications and installations of trigeneration power plants in the building sector
as well as in the industrial sector.
Subsequently, in the fifth chapter we study and therefore design the solar power combined
with the trigeneration system so,with the appropriate calculations we can derive results on the
energy optimization of the system.
In the sixth chapter and last, the conclusions of the research and analysis on the technology of
the trigeneration and solar assisted of it.

Keywords: Trigeneration (CHCP), cogeneration (CHP), solar cooling, solar assisted
trigeneration power plant.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Είναι γνωστό ότι ο κτηριακός τομέας καταναλώνει ετησίως το 40% περίπου της συνολικής
ζήτησης ενέργειας στον πλανήτη. Η θέρμανση και η ψύξη κτηρίων συμβάλει περισσότερο
από οποιαδήποτε άλλη κτηριακή ενεργειακή εφαρμογή στη διαμόρφωση του ανωτέρω
ποσοστού. Η ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης πρωτογενών πηγών ενέργειας για τον
κλιματισμό κτηρίων μπορεί να προσεγγιστεί με τη σωστή μελέτη, σχεδίαση και κατασκευή
του κτηριακού κελύφους, με στόχο την ελαχιστοποίηση των θερμικών και ψυκτικών φορτίων
του, και την εισαγωγή ορθά διαστασιολογημένων τόσο ενεργητικών συστημάτων παραγωγής,
όσο και δικτύων διανομής θερμότητας και ψύχους.
Από τη βιομηχανική επανάσταση και μετά, η ενέργεια υπήρξε, πέρα από φυσικό μέγεθος,
εμπορεύσιμο αγαθό, βασικό για την ευημερία και την αρμονική συνύπαρξη των ανθρωπίνων
κοινωνιών. Με την εξέλιξη της τεχνικής και τεχνολογικής προόδου, η εξάρτηση από τις
ενεργειακές πηγές της υλοποίησης πλήθους δραστηριοτήτων, από τις πιο απλές καθημερινές
εντός ενός νοικοκυριού, έως και την εκτέλεση διαστημικών επιχειρήσεων, έβαινε συνεχώς
αυξανόμενη, οδηγώντας ταχέως στην εξάντληση των μη ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων
και στην , άνευ προηγουμένου, επιβάρυνση του περιβάλλοντος του πλανήτη. Οι δύο
τελευταίες αρνητικές συνέπειες και η διαγραφόμενη αδυναμία ικανοποίησης των
αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών από τις «παραδοσιακές» ενεργειακές πηγές στο άμεσο
μέλλον, αποτέλεσαν τα αναγκαία προαπαιτούμενα για την αναζήτηση εναλλακτικών
τεχνολογιών παραγωγής των βασικών τελικών μορφών ενέργειας προς χρήση, δηλαδή της
ηλεκτρικής, της μηχανικής και της θερμότητας.
Οι τεχνολογίες αυτές σχεδόν στο σύνολό τους εμπίπτουν στην κατηγορία των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, με τις βασικότερες από αυτές, την αιολική ενέργεια και την ηλιακή
ακτινοβολία, να χαρακτηρίζονται από ένα βασικό και σημαντικό μειονέκτημα: τη στοχαστική
(τυχαία) διαθεσιμότητά τους. Προς άρση του μειονεκτήματος αυτού, αναπτύχθηκαν και
αναπτύσσονται ακόμα διάφορες σχεδιαστικές λύσεις, με τις οποίες επιχειρείται η παραγωγή
εγγυημένης ισχύος από την αρχική ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, μέσω της συνδυασμένης
λειτουργίας της με μονάδες αποθήκευσης ενέργειας. Μια από αυτές είναι και το σύστημα της
τριπαραγωγής με ηλιακή υποβοήθηση.
Λέξεις κλειδιά: Τριπαραγωγή, ηλιακή υποβοήθηση, συμπαραγωγή, ψύκτης ρόφησης,
παραγωγή ενέργειας.

xi

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1.1 Εισαγωγή στην ενέργεια
Η ενέργεια με την οποία τροφοδοτείται ο πλανήτης μας προέρχεται σχεδόν εξ
ολοκλήρου από τον Ήλιο. Η ενέργεια χαρακτηρίζεται, τόσο στη θεωρία όσο και στη
πράξη, περισσότερο ως μια μαθηματική έννοια, που δίνει τη δυνατότητα πρόβλεψης
της εξέλιξης ή της κίνησης ενός συστήματος. Ορίζεται σαν το ποσό του έργου που
απαιτείται προκειμένου το σύστημα να πάει από μια αρχική κατάσταση σε μια τελική.
Ακριβώς πόση ενέργεια περιέχεται σε ένα σύστημα μπορεί να υπολογιστεί
παίρνοντας το άθροισμα ή το ολοκλήρωμα ενός αριθμού ειδικών εξισώσεων (όπως οι
εξισώσεις Lagrange ή οι εξισώσεις Hamilton ), καθεμιά από τις οποίες δίνει την
ενέργεια που έχει αποθηκευτεί κατά έναν ιδιαίτερο τρόπο. Ανάλογα με τον τρόπο που
έχει αποκτηθεί, ανταλλαχθεί ή αποθηκευτεί, μπορούμε να μιλήσουμε για πολλές
μορφές ενέργειας [32]:
1. Μηχανική ενέργεια, που συνδυάζει την κινητική και τη δυναμική.
2. Ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, είναι η αλληλεπίδραση του ηλεκτρικού και του
μαγνητικού πεδίου,
3. Πυρηνική ενέργεια
4. Θερμική ενέργεια
5. Χημική ενέργεια
6. Υλο-ενέργεια
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1.2 Ενεργειακή ανάπτυξη
Η ενεργειακή ανάπτυξη είναι ένα πεδίο που επικεντρώνεται στην προσπάθεια της
διάθεσης επαρκών πρωτογενών ενεργειακών πηγών και δευτερογενών μορφών
ενέργειας για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας. Οι προσπάθειες αυτές
περιλαμβάνουν εκείνες που παρέχουν για την παραγωγή των συμβατικών,
εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, καθώς και για την ανάκτηση και
επαναχρησιμοποίηση της ενέργειας που διαφορετικά θα πάει χαμένη. Μέτρα για την
διατήρηση της ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, μειώνουν την επίδραση της
ανάπτυξης της ενέργειας, και μπορεί να έχει οφέλη για την κοινωνία όπως, αλλαγές
στο οικονομικό κόστος και αλλαγές στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.
Οι σύγχρονες βιομηχανικές κοινωνίες κάνουν χρήση πρωτογενών και δευτερογενών
πηγών ενέργειας για τις μεταφορές και την παραγωγή πολλών βιομηχανικών
προϊόντων. Επίσης, μεγάλοι βιομηχανικοί πληθυσμοί έχουν διάφορες υπηρεσίες
παραγωγής και διανομής ενέργειας έως την αξιοποίηση από τον τελικό χρήστη. Αυτή
η ενέργεια χρησιμοποιείται από ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν το κόστος για
να ζήσουν κάτω από διάφορες κλιματολογικές συνθήκες με τη χρήση των
συστημάτων θέρμανσης, αερισμού και / ή κλιματισμό. Το επίπεδο της χρήσης των
εξωτερικών πηγών ενέργειας διαφέρει μεταξύ των κοινωνιών αναλόγως την άνεση, τα
επίπεδα κυκλοφοριακής συμφόρησης, των πηγών ρύπανσης και τη διαθεσιμότητα
των εγχώριων πηγών ενέργειας.
Χιλιάδες άνθρωποι στην κοινωνία απασχολούνται στον κλάδο της ενέργειας. Η
συμβατική βιομηχανία περιλαμβάνει τη βιομηχανία πετρελαίου, τη βιομηχανία
φυσικού αερίου, τη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας, τη βιομηχανίας άνθρακα και
την πυρηνική βιομηχανία. Νέες ενεργειακές βιομηχανίες περιλαμβάνουν τον κλάδο
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία περιλαμβάνει εναλλακτικές και βιώσιμη
λύσεις για την παραγωγή, την διανομή αλλά και την πώληση των εναλλακτικών
καυσίμων [32]. Ενώ υπάρχει η ανάπτυξη νέων πηγών υδρογονανθράκων,
συμπεριλαμβανομένων των βαθέων υδάτων / οριζόντιων γεωτρήσεων, είναι συνεχείς
οι προσπάθειες για την ανάπτυξη εναλλακτικών και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και οι δεσμεύσεις για την προστασίας του περιβάλλοντος.
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1.3 Παραγωγή ενέργειας με συμβατικά καύσιμα
Τα ορυκτά καύσιμα είναι καύσιμα προερχόμενα από φυσικές πηγές όπως αναερόβια
αποσύνθεση νεκρών θαμμένων οργανισμών. Η ηλικία των νεκρών οργανισμών που
με την εναπόθεσή τους σχηματίζουν τα ορυκτά καύσιμα κυμαίνεται από μερικά
εκατομμύρια μέχρι 650 εκατομμύρια χρόνια. Στα ορυκτά καύσιμα ανήκουν το
κάρβουνο, το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.
Τα υλικά των ορυκτών καυσίμων μπορεί να είναι ελαφρά αέρια όπως το μεθάνιο ή
σκληρά στερεά σώματα όπως ο ανθρακίτης. Αυτά σχηματίζονται από αποθέσεις
νεκρών θαλάσσιων οργανισμών, ζώων ή φυτών της ξηράς τα οποία εκτίθενται σε
υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις στο εσωτερικό της γης για εκατομμύρια χρόνια.
Την διαδικασία αυτή περιγράφει η βιογενετική θεωρία που πρωτοειπώθηκε από τον
Georgius Agricola το 1556 και αργότερα από τον Mikhail Lomonosov τον 18ο αιώνα.
Εκτιμάται πως η κατανάλωση ορυκτών καυσίμων το 2007 ήταν κατά 36% πετρέλαιο,
27,4% κάρβουνο και 23% φυσικό αέριο και καλύπτουν το 86% των ενεργειακών
αναγκών παγκοσμίως. Από τις υπόλοιπες πηγές ενέργειας το 6,3% προέρχεται από
την υδροηλεκτρική το 8,5% από την πυρηνική και το υπόλοιπο 0,9% από τις
υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές (γεωθερμική, ηλιακή, αιολική, ενέργεια από την
παλίρροια ή τα κύματα και ενέργεια από τα απορρίμματα).
Τα ορυκτά καύσιμα δεν είναι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας γιατί χρειάζονται
εκατομμύρια χρόνια για να σχηματιστούν και έτσι εξαντλούνται με πολύ ταχύτερο
ρυθμό από τον ρυθμό με τον οποίο σχηματίζονται. Η κατανάλωσή τους ενισχύει το
περιβαλλοντικό πρόβλημα [32]. Για να περιοριστεί η κατανάλωσή τους τα τελευταία
χρόνια αναπτύσσονται όλο και περισσότερο οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.
Η καύση των ορυκτών καυσίμων παράγει κάθε χρόνο 21,3 εκατομμύρια τόννους
διοξείδιο του άνθρακα. Από αυτή την ποσότητα η μισή απορροφάται από την
βιόσφαιρα της γης και η υπόλοιπη παραμένει στον ατμοσφαιρικό αέρα. Το διοξείδιο
του άνθρακα είναι το κύριο αέριο που ευθύνεται για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
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1.3.1 Γαιάνθρακας
Ο γαιάνθρακας ή κάρβουνο ανήκει στην κατηγορία στερεών καυσίμων τα οποία
προέρχονται από εξόρυξη σε αντιδιαστολή με τα κοινά κάρβουνα ή ξυλοκάρβουνα.
Βρίσκεται σε όλες τις περιοχές της Γης σε διάφορες μορφές.
Είναι ένα εύφλεκτο μαύρο ή καφέ-μαύρο ιζηματογενή πέτρωμα, που συνήθως
υπάρχει ανάμεσα σε στρώματα πετρωμάτων, σε στρώματα ή φλέβες όπου
ονομάζεται στρώμα άνθρακα ή φλέβα άνθρακα. Μια από τις σκληρότερες μορφές
του, όπως του ανθρακίτη άνθρακα, μπορεί να θεωρηθεί ως μεταμορφωμένο πέτρωμα
εξαιτίας της έκθεσης του σε υψηλή θερμοκρασία και πίεση. Ο γαιάνθρακας
αποτελείται κυρίως από άνθρακα, μαζί με μεταβλητές ποσότητες άλλων στοιχείων,
κυρίως υδρογόνου, θείου, οξυγόνου και αζώτου. Είναι ένα ορυκτό καύσιμο, η
μορφοποίηση του άνθρακα γίνετε αρχικά όταν η νεκρή φυτική ύλη μετατρέπεται σε
τύρφη, η οποία με τη σειρά της μετατρέπεται σε λιγνίτη, στη συνέχεια
υποασφαλτούχο άνθρακα, μετά από αυτή την γίνετε ασφαλτούχος άνθρακας και τέλος
στην τελική μορφή του ανθρακίτη. Αυτό συνεπάγεται μετά από βιολογικές και
γεωλογικές διεργασίες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διάρκεια μιας μακράς περιόδου.
Σε όλη την ιστορία του άνθρακα, ο άνθρακας έχει χρησιμοποιηθεί ως πηγή ενέργειας,
καίγεται κυρίως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και / ή θερμότητας,
χρησιμοποιείται επίσης για βιομηχανικούς σκοπούς, όπως για τον εξευγενισμό
μετάλλων. Ο άνθρακας είναι η μεγαλύτερη πηγή ενέργειας για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας σε όλο τον κόσμο, καθώς και μία από τις μεγαλύτερες
παγκοσμίως ανθρωπογενείς πηγές ενέργειας που απελευθερώνει διοξείδιο του
άνθρακα. Η εξόρυξη του άνθρακα, η χρήση του στην παραγωγή ενέργειας και τα
υποπροϊόντα του είναι όλα συνδέονται με το περιβάλλον και τις επιπτώσεις στην
υγεία, συμπεριλαμβανομένης της κλιματικής αλλαγής [32].
Η εξόρυξη του άνθρακα γίνετε από το έδαφος. Από το 1983, η κορυφαία παραγωγός
άνθρακα στον κόσμο είναι η Κίνα. Το 2011, η Κίνα παρήγαγε 3.520 εκατομμύρια
τόνους άνθρακα δηλαδή το 49,5% των 7.695 εκατομμυρίων τόνων παγκόσμιας
παραγωγής άνθρακα. Το υπόλοιπο 50,5% παράγεται από παραγωγούς όπως οι
Ηνωμένες Πολιτείες (993 εκατομμύρια τόνοι), η Ινδία (589 εκατομμύρια τόνοι), η
Ευρωπαϊκή Ένωση (576 εκατομμύρια τόνοι) και η Αυστραλία (416 εκατομμύρια
τόνοι). Το 2010 οι μεγαλύτεροι εξαγωγείς ήταν η Αυστραλία με 328 εκατ τόνους
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(27,1% της παγκόσμιας εξαγωγής άνθρακα) και η Ινδονησία με 316 εκατομμύρια
τόνους (26,1%), ενώ οι μεγαλύτεροι εισαγωγείς ήταν η Ιαπωνία με 207 εκατομμύρια
τόνους (17,5% της παγκόσμιας εισαγωγής άνθρακα), η Κίνα με 195 εκατομμύρια
τόνους (16,6%) και τη Νότια Κορέα με 126 εκατομμύρια τόνους (10,7%).

1.3.2 Φυσικό αέριο (Natural gas)
Το Φυσικό Αέριο είναι αέριο μείγμα κορεσμένων υδρογονανθράκων με μικρο αριθμό
ατόμων άνθρακα . Εξάγεται από υπόγειες κοιλότητες και εξαιτίας των ιδιοτήτων του
θεωρείται οικολογικό καύσιμο. Βασικό συστατικό του φυσικού αερίου είναι το
μεθάνιο, συνυπάρχουν όμως σε αυτό και σημαντικές ποσότητες αιθανίου, προπανίου
και βουτανίου, καθώς και διοξείδιο του άνθρακα, άζωτο, υδρογόνο, ήλιο και
υδρόθειο. Το φυσικό αέριο είναι άχρωμο και άοσμο. Η χαρακτηριστική του οσμή
δίνεται τεχνικά ώστε να γίνεται αντιληπτό σε τυχόν διαρροές. Ανήκει στη δεύτερη
οικογένεια των αέριων καυσίμων. Είναι ελαφρύτερο από τον αέρα: έχει ειδικό βάρος
ίσο με 0,59 [32].
Η καύση του φυσικού αερίου, σε σχέση με αυτή άλλων καυσίμων όπως ο
γαιάνθρακας ή το λάδι, έχει λιγότερο επιβλαβείς συνέπειες για το περιβάλλον.
Παράγει, για παράδειγμα, μικρότερες ποσότητες διοξειδίου του άνθρακα για κάθε
μονάδα παραγόμενης ενέργειας.
Η χημική σύσταση του φυσικού αερίου (και των ομοειδών του) καθώς και η σύσταση
των καυσαερίων του, συνιστούν δυο συνθήκες με υψηλό ενδιαφέρον από την σκοπιά
της λειτουργίας με υψηλό βαθμό απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας ιδίως
στις οικιακές εφαρμογές:
•

Εξαιτίας της απουσίας προσμίξεων επιβαρυντικών για τα μέρη των συσκευών
και των εγκαταστάσεων (καυστήρες, θάλαμοι καύσης, απαγωγή καυσαερίων
κλπ), είναι απολύτως εφικτή η διατήρηση σταθερού βαθμού απόδοσης για
ιδιαίτερα μεγάλες περιόδους.

•

Επειδή τα προϊόντα της καύσης του φυσικού αερίου αποτελούνται κυρίως από
νερό (υδρατμούς), καθίσταται εύκολα δυνατή η αξιοποίηση της λανθάνουσας
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θερμότητας των καυσαερίων (διαδικασία συμπύκνωσης), με αποτέλεσμα την
αύξηση (πάνω από 20%) της ωφέλιμης θερμότητας που λαμβάνεται από
δεδομένη ποσότητα καυσίμου - σημαντικό πλεονέκτημα για τον τελικό
καταναλωτή αφού μπορεί να εξυπηρετήσει την εγκατάστασή του με λιγότερο
καύσιμο.

1.3.3 Μαζούτ (Crude Oil)
Το πετρέλαιο (από τα Ελληνικά πέτρα και έλαιο, «λάδι της πέτρας» / λατινικά
petroleum), που μερικές φορές στην καθημερινή γλώσσα αποκαλείται και μαύρος
χρυσός, είναι παχύρρευστο, μαύρο ή βαθύ καφετί ή πρασινωπό υγρό πέτρωμα, που
αποτελεί και τη σπουδαιότερη σήμερα φυσική πηγή ενέργειας.
Το αργό (ακατέργαστο) πετρέλαιο είναι υγρό πέτρωμα, μείγμα υδρογονανθράκων,
δηλαδή ουσιών που περιέχουν άνθρακα και υδρογόνο, κατά ένα μεγάλο μέρος της
σειράς των αλκανίων, που όμως περιέχει και αρκετούς αρωματικούς
υδρογονάνθρακες, καθώς και άλλες οργανικές ενώσεις και το οποίο βρίσκεται μέσα
σε πορώδη πετρώματα στα ανώτερα στρώματα μερικών περιοχών τού φλοιού της
Γης.
Οι υδρογονάνθρακες μπορεί να είναι παρόντες σε τρεις τύπους μοριακών δομών:
ευθείας αλυσίδας, διακλαδωμένης αλυσίδας και δακτυλίου. Τα μεγαλύτερα και
συνθετότερα μόρια υδρογονανθράκων αποτελούνται από συνδυασμούς αυτών των
δομών. Οι κορεσμένοι υδρογονάνθρακες, γνωστοί και ως παραφίνες ή αλκάνια και
κυκλοαλκάνια (που ονομάζονται και ναφθένια). Ολεφίνες και αλκένια, δηλαδή
ακόρεστοι υδρογονάνθρακες, δεν περιλαμβάνονται κανονικά στο ακατέργαστο
πετρέλαιο όμως διαμορφώνονται στις διεργασίες επεξεργασίας, όπως στην πυρόλυση
και στην αφυδρογόνωση. Παρούσες στο ακατέργαστο πετρέλαιο είναι επίσης
αρωματικές ενώσεις σε μια ποικιλία συγκεντρώσεων, είτε απλές (πχ βενζόλιο), ή
συμπυκνωμένες πολυπυρηνικές και συστήματα αρωματικών δακτυλίων με πλευρικές
παραφινικές ή ολεφινικές υποκαταστάσεις.
Σε μικρές συγκεντρώσεις περιλαμβάνονται μη υδρογονανθρακικές θειούχες ενώσεις
(υδρόθειο, μερκαπτάνες, σουλφίδια, δισουλφίδια, πολυσουλφίδια και θειοφαίνια) και

17

αζωτούχες ενώσεις, που είναι γενικά ανεπιθύμητες κατά την επεξεργασία, ως
διαβρωτικές για τον εξοπλισμό, δηλητηριώδεις για τους καταλύτες και συμβάλλουσες
στην ατμοσφαιρική ρύπανση από τον σχηματισμό διοξειδίου και τριοξειδίου του
θείου και οξειδίων του αζώτου αντίστοιχα, όταν καίγονται. Μη υδρογονανθρακικές
οξυγονούχες ενώσεις μπορεί να είναι παρούσες ως ναφθενικά οξέα, που είναι
διαβρωτικά, και φαινόλες που προκαλούν προβλήματα οσμής. Τέλος, σε
συγκεντρώσεις ιχνών εμφανίζονται ενώσεις μετάλλων πχ βαναδίου, σιδήρου,
νικελίου που επίσης είναι ανεπιθύμητες, εφόσον λειτουργούν ως δηλητήρια
καταλυτών.
Χρησιμοποιείται συνήθως για την παραγωγή καυσίμων για μηχανές εσωτερικής
καύσης και για το λόγο αυτό είναι μια σημαντική πηγή ενέργειας (στατιστικές
παγκόσμιας ενέργειας ΔΟΕ - Διεθνής Οργανισμός Ενεργείας). Είναι, επίσης, η πρώτη
ύλη για πολλά χημικά προϊόντα, συμπεριλαμβανομένων των διαλυτών, των
λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων, καθώς και στα συνθετικά προϊόντα όπως των
πλαστικών και των απορρυπαντικών ακόμη και ορισμένων εκρηκτικών υλών. Τα
προϊόντα που προέρχονται από το πετρέλαιο λέγονται πετροχημικά (petrochemicals)
και ο κλάδος της Χημείας που ασχολείται με την ανάπτυξή τους, Πετροχημεία [32].

1.4 Παραγωγή με χρήση πυρηνικής ενέργειας
Πυρηνική ενέργεια ή ατομική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που απελευθερώνεται
όταν μετασχηματίζονται ατομικοί πυρήνες. Είναι δηλαδή η δυναμική ενέργεια που
είναι εγκλωβισμένη στους πυρήνες των ατόμων λόγω της αλληλεπίδρασης των
σωματιδίων που τα αποτελούν. Η πυρηνική ενέργεια απελευθερώνεται κατά τη σχάση
ή σύντηξη των πυρήνων και εφόσον οι πυρηνικές αντιδράσεις είναι ελεγχόμενες
(όπως συμβαίνει στην καρδιά ενός πυρηνικού αντιδραστήρα) μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ενεργειακές ανάγκες.
Σε έναν τυπικό πυρηνικό αντιδραστήρα για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ο
πυρήνας του αντιδραστήρα (reactor core) αποτελείται από 80 με 100 τόνους ουρανίου
σε παραπάνω από 30.000 ράβδους καυσίμων. Οι ράβδοι καυσίμων αποδίδουν τη
θερμότητα που παράγουν στο νερό, σε μια σειρά ατμοπαραγωγών (μπόιλερ) ή άμεσα
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(το δοχείο του αντιδραστήρα είναι και δοχείο ατμοπαραγωγής ). Ο ατμός συνεχίζει
την πορεία του για την κίνηση ατμοστροβίλων (τουρμπίνες) που συνδέονται με μια
ηλεκτρική γεννήτρια. Ακολουθεί ψύξη του κορεσμένου ατμού που εξέρχεται από τους
ατμοστρόβιλους, ο οποίος συμπυκνώνεται και διοχετεύεται και πάλι στο σύστημα. Ο
διαχωρισμός του νερού ψύξης σε δακτυλίους συμβάλει στην ελαχιστοποίηση του
ρίσκου να φτάσει το μολυσμένο νερό στο περιβάλλον. Οι μεγάλες ποσότητες ατμού
που βλέπουμε να εξέρχονται από τους πύργους ψύξης προέρχονται από κύκλωμα
νερού ψύξης που είναι ανεξάρτητο από το σύστημα ατμοπαραγωγής [32].

Εικόνα 1: Πυρηνικό εργοστάσιο με κλειστό
κύκλωμα ψύξης

Εικόνα 2: Πυρηνικό εργοστάσιο με ανοιχτό
κύκλωμα ψύξης
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1.5 Παραγωγή με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Όσον αφορά στους φυσικούς πόρους - πηγές που χρησιμοποιούμε για να την
αποκτήσουμε, η ενέργεια διακρίνεται σε ανανεώσιμη και μη ανανεώσιμη ή
συμβατική [32]. Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας(ΑΠΕ) είναι οι παρακάτω :
 Αιολική ενέργεια
 Ηλιακή ενέργεια
 Βιομάζα
 Υδροηλεκτρική ενέργεια
 Γεωθερμική ενέργεια
1.5.1 Αιολική ενέργεια
Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του
ανέμου. Η ενέργεια αυτή χαρακτηρίζεται "ήπια μορφή ενέργειας" και περιλαμβάνεται
στις "καθαρές" πηγές, όπως συνηθίζονται να λέγονται οι πηγές ενέργειας που δεν
εκπέμπουν ή δεν προκαλούν ρύπους. Η αρχαιότερη μορφή εκμετάλλευσης της
αιολικής ενέργειας ήταν τα ιστία (πανιά) των πρώτων ιστιοφόρων και πολύ αργότερα
οι ανεμόμυλοι στην ξηρά. Ονομάζεται αιολική γιατί στην ελληνική μυθολογία ο
Αίολος ήταν ο θεός του ανέμου.
Η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα μια ελκυστική λύση στο πρόβλημα της
ηλεκτροπαραγωγής. Το «καύσιμο» είναι άφθονο, αποκεντρωμένο και δωρεάν. Δεν
εκλύονται αέρια και άλλοι ρύποι, και οι επιπτώσεις στο περιβάλλον είναι μικρές σε
σύγκριση με τα εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής από συμβατικά καύσιμα. Επίσης, τα
οικονομικά οφέλη μιας περιοχής από την ανάπτυξη της αιολικής βιομηχανίας είναι
αξιοσημείωτα.
Η σημερινή τεχνολογία βασίζεται σε ανεμογεννήτριες οριζοντίου άξονα 2 ή 3
πτερυγίων, με αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ 200 – 400kW. Όταν εντοπιστεί μια
ανεμώδης περιοχή – και εφόσον βέβαια έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες μετρήσεις
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και μελέτες – για την αξιοποίηση του αιολικού της δυναμικού τοποθετούνται μερικές
δεκάδες ανεμογεννήτριες, οι οποίες απαρτίζουν ένα «αιολικό πάρκο».
Η εγκατάσταση κάθε ανεμογεννήτριας διαρκεί 1-3 μέρες. Αρχικά ανυψώνεται ο
πύργος και τοποθετείται τμηματικά πάνω στα θεμέλια. Μετά ανυψώνεται η άτρακτος
στην κορυφή του πύργου. Στη βάση του πύργου συναρμολογείται ο ρότορας ή
δρομέας (οριζοντίου άξονα, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια), ο
οποίος αποτελεί το κινητό μέρος της ανεμογεννήτριας. Η άτρακτος περιλαμβάνει το
σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική. Στη συνέχεια ο ρότορας
ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο. Τέλος, γίνονται οι απαραίτητες ηλεκτρικές
συνδέσεις.
Οι ανεμογεννήτριες μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή θανατώσεις πουλιών,
κυρίως αποδημητικών γιατί τα ενδημικά «συνηθίζουν» την παρουσία των μηχανών
και τις αποφεύγουν. Γι’ αυτό καλύτερα να μην κατασκευάζονται αιολικά πάρκα σε
δρόμους μετανάστευσης πουλιών. Σε κάθε περίπτωση, πριν τη δημιουργία ενός
αιολικού πάρκου ή και οποιασδήποτε εγκατάστασης ΑΠΕ θα πρέπει να έχει
προηγηθεί Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ). Πάντως η συχνότητα
ατυχημάτων πουλιών σε αιολικά πάρκα είναι πολύ μικρότερη αυτής των ατυχημάτων
με αυτοκίνητα. Επιπλέον, για τη δημιουργία αιολικών πάρκων θα πρέπει να ληφθεί
υπόψιν η επιβάρυνση που θα προκληθεί στην τοποθεσία, διότι για να χτιστεί η
εγκατάσταση θα πρέπει να κοπούν δέντρα η γενικώς να καταστραφεί μέρος της γης
στην οποία θα γίνει το εγχείρημα [32]. Με την εξέλιξη όμως της τεχνολογίας και την
αυστηρότερη επιλογή του τόπου εγκατάστασης (π.χ. πλωτές πλατφόρμες σε ανοικτή
θάλασσα) τα παραπάνω προβλήματα, αλλά και ο θόρυβος από τη λειτουργία των
μηχανών, έχουν σχεδόν λυθεί.
1.5.2 Ηλιακή ενέργεια
Ηλιακή ενέργεια χαρακτηρίζεται το σύνολο των διαφόρων μορφών ενέργειας που
προέρχονται από τον Ήλιο. Τέτοιες είναι το φως ή φωτεινή ενέργεια, η θερμότητα
καθώς και διάφορες ακτινοβολίες ή ενέργεια ακτινοβολίας.
Η ηλιακή ενέργεια στο σύνολό της είναι πρακτικά ανεξάντλητη, αφού προέρχεται από
τον ήλιο, και ως εκ τούτου δεν υπάρχουν περιορισμοί χώρου και χρόνου για την
εκμετάλλευσή της [32].
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Όσον αφορά την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
χωρίζεται σε τρεις κατηγορίες εφαρμογών: τα παθητικά ηλιακά συστήματα, τα
ενεργητικά ηλιακά συστήματα ή αλλιώς ηλιοθερμικά συστήματα, και τα
φωτοβολταϊκά συστήματα. Τα παθητικά και τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα
εκμεταλλεύονται τη θερμότητα που εκπέμπεται μέσω της ηλιακής ακτινοβολίας, ενώ
τα φωτοβολταϊκά συστήματα στηρίζονται στη μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας
σε ηλεκτρικό ρεύμα μέσω του φωτοβολταϊκού φαινομένου.
Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα αποτελείται από ένα ή περισσότερα πάνελ (ή πλαίσια, ή
όπως λέγονται συχνά στο εμπόριο, «κρύσταλλα») φωτοβολταϊκών στοιχείων (ή
«κυψελών», ή «κυττάρων»), μαζί με τις απαραίτητες συσκευές και διατάξεις για τη
μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται στην επιθυμητή μορφή.
Το φωτοβολταϊκό στοιχείο είναι συνήθως τετράγωνο, με πλευρά 120-160mm. Δυο
τύποι πυριτίου χρησιμοποιούνται για την δημιουργία φωτοβολταϊκών στοιχείων: το
άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο, ενώ το κρυσταλλικό πυρίτιο διακρίνεται σε
μονοκρυσταλλικό ή πολυκρυσταλλικό. Το άμορφο και το κρυσταλλικό πυρίτιο
παρουσιάζουν τόσο πλεονεκτήματα, όσο και μειονεκτήματα, και κατά τη μελέτη του
φωτοβολταϊκού συστήματος γίνεται η αξιολόγηση των ειδικών συνθηκών της
εφαρμογής (κατεύθυνση και διάρκεια της ηλιοφάνειας, τυχόν σκιάσεις κλπ.) ώστε να
επιλεγεί η κατάλληλη τεχνολογία.
Στο εμπόριο διατίθενται φωτοβολταϊκά πάνελ – τα οποία δεν είναι παρά πολλά
φωτοβολταϊκά στοιχεία συνδεδεμένα μεταξύ τους, επικαλυμμένα με ειδικές
μεμβράνες και εγκιβωτισμένα σε γυαλί με πλαίσιο από αλουμίνιο – σε διάφορες τιμές
ονομαστικής ισχύος, ανάλογα με την τεχνολογία και τον αριθμό των φωτοβολταϊκών
κυψελών που τα αποτελούν. Έτσι, ένα πάνελ 36 κυψελών μπορεί να έχει ονομαστική
ισχύ 70-85 W, ενώ μεγαλύτερα πάνελ μπορεί να φτάσουν και τα 200 W ή και
παραπάνω.
Η κατασκευή μιας γεννήτριας κρυσταλλικού πυριτίου μπορεί να γίνει και από
ερασιτέχνες, μετά από την προμήθεια των στοιχείων. Το κόστος είναι απίθανο να
είναι χαμηλότερο από την αγορά έτοιμης γεννήτριας, καθώς η προμήθεια ποιοτικών
στοιχείων είναι πολύ δύσκολη. Εκτός από το πυρίτιο χρησιμοποιούνται και άλλα
υλικά για την κατασκευή των φωτοβολταϊκών στοιχείων, όπως το Κάδμιο -
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Τελλούριο (CdTe) και ο ινδοδισεληνιούχος χαλκός. Σε αυτές τις κατασκευές, η μορφή
του στοιχείου διαφέρει σημαντικά από αυτή του κρυσταλλικού πυριτίου, και έχει
συνήθως τη μορφή λωρίδας πλάτους μερικών χιλιοστών και μήκους αρκετών
εκατοστών. Τα πάνελ συνδέονται μεταξύ τους και δημιουργούν τη φωτοβολταϊκή
συστοιχία, η οποία μπορεί να περιλαμβάνει από 2 έως και αρκετές εκατοντάδες
φωτοβολταϊκές γεννήτριες.
Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από μια Φ/Β συστοιχία είναι συνεχούς ρεύματος
(DC), και για το λόγο αυτό οι πρώτες χρήσεις των φωτοβολταϊκών αφορούσαν
εφαρμογές DC τάσης: κλασικά παραδείγματα είναι ο υπολογιστής τσέπης
(«κομπιουτεράκι») και οι δορυφόροι. Με την προοδευτική αύξηση όμως του βαθμού
απόδοσης, δημιουργήθηκαν ειδικές συσκευές – οι αναστροφείς (inverters) - που
σκοπό έχουν να μετατρέψουν την έξοδο συνεχούς τάσης της Φ/Β συστοιχίας σε
εναλλασσόμενη τάση. Με τον τρόπο αυτό, το Φ/Β σύστημα είναι σε θέση να
τροφοδοτήσει μια σύγχρονη εγκατάσταση (κατοικία, θερμοκήπιο, μονάδα παραγωγής
κλπ.) που χρησιμοποιεί κατά κανόνα συσκευές εναλλασσόμενου ρεύματος(AC).

1.5.2.1 Ηλιοθερμικά συστήματα
Τα ηλιοθερμικά συστήματα συλλέγουν ηλιακή ακτινοβολία και την μετατρέπουν σε
θερμική ενέργεια που μετέπειτα μπορεί να παράξει ηλεκτρισμό. Υπάρχουν διάφορα
είδη ηλιοθερμικών συστημάτων και η διαφορά τους έγκειται στο βαθμό θερμότητας
που μπορούν να παράξουν δηλαδή ως χαμηλής, μέσης ή υψηλής θερμοκρασίας
συλλέκτες. Τα ηλιοθερμικά συστήματα υψηλής θερμοκρασίας που χρησιμοποιούνται
για την παραγωγή ηλεκτρισμού, είναι πιο αποδοτικά από τα φωτοβολταϊκά.
Η χαμηλής και μέσης θερμοκρασίας συλλέκτες είναι επίπεδες πλάκες που παγιδεύουν
την ηλιακή ενέργεια χρησιμοποιώντας το φαινόμενο του θερμοκηπίου για να
ζεστάνουν νερό μέσα στο πλαίσιο. Αυτά τα συστήματα δεν παράγουν ηλεκτρισμό
αλλά ζεστό νερό για οικιακή ή βιομηχανική χρήση.
Οι συλλέκτες με σωλήνες κενού (vacuum tubes) παγιδεύουν την ηλιακή ενέργεια στο
εσωτερικό του γυαλοσωλήνα κενού (το κενό αέρος έχει τον μικρότερο συντελεστή
θερμικής απώλειας), με αποτέλεσμα να έχουμε χαμηλές ως μηδαμινές θερμικές
απώλειες στο περιβάλλον. Πετυχαίνοντας έτσι υψηλότερες θερμοκρασίες από τους
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συμβατικούς συλλέκτες σε συνθήκες κρύου καιρού αλλά η απόδοση τους είναι πιο
μικρή σε συνθήκες πλήρους ηλιοφάνειας. Επιπρόσθετα οι συλλέκτες με σωλήνες
κενού, έχουν ωφέλιμη ζωή πάνω από 25 χρόνια, σε αντίθεση με τους συμβατικούς
συλλέκτες που η απόδοση τους μειώνετε σταδιακά με την πάροδο του χρόνου.
Παγκόσμιες έρευνες έχουν αποδείξει ότι η απόδοση τους σε σχέση με τους επίπεδους
συλλέκτες είναι 30-40% μεγαλύτερη. Επίσης μετά από 10-15 χρόνια το μέγιστο που
μπορούν να χάσουν σε απόδοση είναι 40% που σημαίνει ότι μετά από 15 χρόνια θα
έχουν περίπου την ίδια απόδοση με τους επίπεδους συλλέκτες.
Αντίθετα, οι υψηλής θερμοκρασίας συλλέκτες συγκεντρώνουν την ηλιακή ενέργεια
με κάτοπτρα ή φακούς σε ένα ντεπόζιτο νερού μετατρέποντας το σε ατμό, ο οποίος
στην συνέχεια κινεί ατμογεννήτρια παράγοντας ηλεκτρική ενέργεια. Για να
λειτουργήσουν αποδοτικά, τα ηλιοθερμικά συστήματα χρειάζονται άμεση πρόσπτωση
της ηλιακής ακτινοβολίας στους συλλέκτες ή τα κάτοπτρα. Εάν δεν υπάρχει
ηλιοφάνεια η απόδοση τους μειώνεται αισθητά.

Εικόνα 3: Ηλιοθερμικό παραβολικό πιάτο με
κάτοπτρα
Ο συλλέκτης της παραπάνω εικόνας 3 είναι υψηλής θερμοκρασίας. Συγκεντρώνει τις
ακτίνες του ηλίου στην δεξαμενή μιας μηχανής Stirling. Το πιάτο ακολουθεί τον ήλιο
κατά την διάρκεια της μέρας.
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Η διαφορά των ηλιοθερμικών συστημάτων με τα φωτοβολταϊκά είναι ότι τα
ηλιοθερμικά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια πρώτα σε θερμική και μετέπειτα σε
ηλεκτρισμό, ενώ τα φωτοβολταϊκά μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια απευθείας σε
ηλεκτρική. Άλλη μία σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο είναι πως τα φωτοβολταϊκά
δεν χρειάζονται ηλιοφάνεια για να παράξουν ηλεκτρισμό.

Εικόνα 4: Ηλιοθερμικό παραβολικό κάτοπτρο
κοίλου
Ένα ηλιοθερμικό παραβολικού κοίλου ή γούρνα όπως φαίνεται στην παραπάνω
εικόνα 4, είναι κατασκευασμένο ως ένα μεγάλο παραβολικό κάτοπτρο (συνήθως έχει
ασημένια επικάλυψη ή γυαλισμένο αλουμίνιο) με ένα σωλήνα Dewar που τρέχει κατά
το μήκος του σε κομβικό σημείο. Το φως του ήλιου αντανακλάται από τον καθρέφτη
και επικεντρώνεται στο σωλήνα Dewar, θερμαίνοντας υγρό το οποίο στην συνέχεια
μετατρέπει κινητική ενέργεια σε ηλεκτρισμό. Η γούρνα συνήθως ευθυγραμμίζεται με
άξονα βορρά-νότου, και περιστρέφεται έτσι ώστε να παρακολουθεί τον ήλιο στον
ουρανό κάθε μέρα.
Τα ηλιοθερμικά συστήματα χρησιμοποιούνται σε κεντρικές μονάδες παραγωγής
ενέργειας, αλλά και σε νοικοκυριά για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών (ζεστό
νερό, θέρμανση). Η απόδοση τους είναι ανάλογη με την ολική ηλιακή ακτινοβολία
που προσπίπτει στην οριζόντια επιφάνεια του συλλέκτη. Στον Ελλαδικό χώρο η
μεσαία ετήσια ηλιακή ακτινοβολία κυμαίνεται από 1450 στα βόρεια έως 1950
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κιλοβατώρες ανά τετραγωνικό μέτρο, στην Κρήτη και την Κύπρο. Η ολική ηλιακή
ακτινοβολία μπορεί να μετρηθεί με όργανα όπως το πυρανόμετρο.
1.5.3 Βιοκαύσιμα
Η ενέργεια της βιομάζας (βιοενέργεια ή πράσινη ενέργεια) είναι δευτερογενής ηλιακή
ενέργεια. Η ηλιακή ενέργεια μετασχηματίζεται από τα φυτά μέσω της φωτοσύνθεσης.
Οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούνται, είναι το νερό και το διοξείδιο του
άνθρακα, που είναι άφθονα στη φύση.
Η μόνη φυσικά ευρισκόμενη πηγή ενέργειας με άνθρακα που τα αποθέματα της είναι
ικανά ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως υποκατάστατο των ορυκτών καυσίμων,
είναι η βιομάζα. Αντίθετα από αυτά, η βιομάζα είναι ανανεώσιμη καθώς απαιτείται
μόνο μια σύντομη χρονική περίοδος για να αναπληρωθεί ό,τι χρησιμοποιείται ως
πηγή ενέργειας. Εν γένει, για τις διάφορες τελικές χρήσεις υιοθετούνται διαφορετικοί
όροι. Έτσι, ο όρος "βιοισχύς" περιγράφει τα συστήματα που χρησιμοποιούν πρώτες
ύλες βιομάζας αντί των συνήθων ορυκτών καυσίμων (φυσικό αέριο, άνθρακα) για
ηλεκτροπαραγωγή, ενώ ως "βιοκαύσιμα" αναφέρονται κυρίως τα υγρά καύσιμα
μεταφορών που υποκαθιστούν πετρελαϊκά προϊόντα, π.χ. βενζίνη ή ντίζελ.
Βασικό πλεονέκτημα της βιομάζας είναι ότι είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και ότι
παρέχει ενέργεια αποθηκευμένη με χημική μορφή. Η αξιοποίηση της μπορεί να γίνει
με μετατροπή της σε μεγάλη ποικιλία προϊόντων, με διάφορες μεθόδους και τη χρήση
σχετικά απλής τεχνολογίας. Σαν πλεονέκτημά της καταγράφεται και το ότι κατά την
παραγωγή και την μετατροπή της δεν δημιουργούνται οικολογικά και
περιβαλλοντολογικά προβλήματα. Από την άλλη, σαν μορφή ενέργειας η βιομάζα
χαρακτηρίζεται από πολυμορφία, χαμηλό ενεργειακό περιεχόμενο, σε σύγκριση με τα
ορυκτά καύσιμα, λόγω χαμηλής πυκνότητας και/ή υψηλής περιεκτικότητας σε νερό,
εποχικότητα, μεγάλη διασπορά, κλπ. Τα χαρακτηριστικά αυτά συνεπάγονται
πρόσθετες, σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, δυσκολίες στη συλλογή, μεταφορά και
αποθήκευσή της. Σαν συνέπεια το κόστος μετατροπής της σε πιο εύχρηστες μορφές
ενέργειας παραμένει υψηλό.
Εντούτοις, η έρευνα και η τεχνολογική πρόοδος που έχει πραγματοποιηθεί τα
τελευταία 10 χρόνια έχουν καταστήσει τις τεχνολογίες ενεργειακής μετατροπής της
βιομάζας εξαιρετικά ελκυστικές σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι προοπτικές, μάλιστα, της
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βιοενέργειας καθίστανται διαρκώς μεγαλύτερες και πιο ελπιδοφόρες. Στις πιο
προηγμένες οικονομικά χώρες, αναμένεται να καλύπτει σημαντικό τμήμα της
ενεργειακής παραγωγής μελλοντικά.
Πλεονεκτήματα
•

Η καύση της βιομάζας έχει μηδενικό ισοζύγιο διοξειδίου του άνθρακα (CO2)
δεν συνεισφέρει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου - επειδή οι ποσότητες του
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) που απελευθερώνονται κατά την καύση της
βιομάζας δεσμεύονται πάλι από τα φυτά για τη δημιουργία της βιομάζας.

•

Η μηδαμινή ύπαρξη του θείου στη βιομάζα συμβάλλει σημαντικά στον
περιορισμό των εκπομπών του διοξειδίου του θείου (SO2) που είναι υπεύθυνο
για την όξινη βροχή.

•

Εφόσον η βιομάζα είναι εγχώρια πηγή ενέργειας, η αξιοποίησή της σε
ενέργεια συμβάλλει σημαντικά στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα
καύσιμα και βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου, στην εξασφάλιση του
ενεργειακού εφοδιασμού και στην εξοικονόμηση του συναλλάγματος.

•

Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας σε μια περιοχή, αυξάνει την
απασχόληση στις αγροτικές περιοχές με τη χρήση εναλλακτικών
καλλιεργειών (διάφορα είδη ελαιοκράμβης, σόργο, καλάμι, κενάφ) τη
δημιουργία εναλλακτικών αγορών για τις παραδοσιακές καλλιέργειες
(ηλίανθος κ.ά.), και τη συγκράτηση του πληθυσμού στις εστίες τους,
συμβάλλοντας έτσι στη κοινωνικό-οικονομική ανάπτυξη της περιοχής.
Μελέτες έχουν δείξει ότι η παραγωγή υγρών βιοκαυσίμων έχει θετικά
αποτελέσματα στον τομέα της απασχόλησης τόσο στον αγροτικό όσο και στο
βιομηχανικό χώρο.

•

Είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας
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Μειονεκτήματα
•

Ο αυξημένος όγκος και η μεγάλη περιεκτικότητα σε υγρασία, σε σχέση με τα
ορυκτά καύσιμα δυσχεραίνουν την ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας.

•

Η μεγάλη διασπορά και η εποχιακή παραγωγή της βιομάζας δυσκολεύουν την
συνεχή τροφοδοσία με πρώτη ύλη των μονάδων ενεργειακής αξιοποίησης της
βιομάζας.

•

Βάσει των παραπάνω παρουσιάζονται δυσκολίες κατά τη συλλογή,
μεταφορά, και αποθήκευση της βιομάζας που αυξάνουν το κόστος της
ενεργειακής αξιοποίησης.

•

Οι σύγχρονες και βελτιωμένες τεχνολογίες μετατροπής της βιομάζας
απαιτούν υψηλό κόστος εξοπλισμού, συγκρινόμενες με αυτό των συμβατικών
καυσίμων.

1.5.4 Υδροηλεκτρική ενέργεια
Υδραυλική και εν μέρει υδροηλεκτρική ενέργεια είναι η ενέργεια που αποταμιεύεται
ως δυναμική ενέργεια μέσα σε βαρυτικό πεδίο με τη συσσώρευση μεγάλων
ποσοτήτων νερού σε υψομετρική διαφορά από τη συνέχιση της ροής του ελεύθερου
νερού, και αποδίδεται ως κινητική μέσω της υδατόπτωσης. Η κινητική ενέργεια, στη
συνέχεια, μπορεί είτε να χρησιμοποιείται αυτούσια επιτόπου (π.χ. νερόμυλοι), είτε να
μετατρέπεται σε ηλεκτρική ή άλλες, που την αποθηκεύουν, ώστε τελικά να
μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις. Στον γήινο κύκλο του νερού η ενέργεια
προέρχεται κυρίως από τον ήλιο που εξατμίζει, σηκώνει ψηλά δηλαδή (στην
ατμόσφαιρα), μεγάλες ποσότητες νερού. Η εκμετάλλευση της ενέργειας στον κύκλο
αυτό γίνεται με τη χρήση υδροηλεκτρικών έργων (υδατοταμιευτήρες, φράγματα,
κλειστοί αγωγοί πτώσεως, υδροστρόβιλοι, ηλεκτρογεννήτριες, διώρυγες φυγής).
Η λειτουργία των υδροηλεκτρικών μονάδων βασίζεται στην κίνηση του νερού λόγω
διαφοράς μανομετρικού ύψους μεταξύ των σημείων εισόδου και εξόδου. Για το
σκοπό αυτό κατασκευάζεται ένα φράγμα που συγκρατεί την απαιτούμενη ποσότητα
νερού στον δημιουργούμενο ταμιευτήρα. Κατά τη διέλευσή του από τον αγωγό
πτώσεως κινεί έναν στρόβιλο ο οποίος θέτει σε λειτουργία τη γεννήτρια.
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Η ποσότητα της παραγόμενης ενέργειας καθορίζεται από τον όγκο του νερού που
ρέει, τη διαφορά μανομετρικού ύψους μεταξύ της ελεύθερης επιφάνειας του
ταμιευτήρα και του στροβίλου, κ.α.. Συνεπώς, ο παραγόμενος ηλεκτρισμός εξαρτάται
από την ποσότητα του νερού του ταμιευτήρα. Για το λόγο αυτόν μόνο σε περιοχές με
σημαντικές βροχοπτώσεις, πλούσιες πηγές και κατάλληλη γεωλογική διαμόρφωση
είναι δυνατόν να κατασκευαστούν υδροηλεκτρικά έργα. Συνήθως η ενέργεια που
τελικώς παράγεται, χρησιμοποιείται μόνο συμπληρωματικά ως προς άλλες
συμβατικές πηγές ενέργειας, καλύπτοντας φορτία αιχμής. Στην Ελλάδα η
υδροηλεκτρική ενέργεια ικανοποιεί περίπου το 9% των ενεργειακών μας αναγκών σε
ηλεκτρισμό.
Τα υδροηλεκτρικά έργα ταξινομούνται σε μεγάλης και μικρής κλίμακας. Τα μικρής
κλίμακας υδροηλεκτρικά έργα διαφέρουν σημαντικά από της μεγάλης κλίμακας σε
ότι αφορά τις επιπτώσεις τους στο περιβάλλον.
 Οι μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικές μονάδες απαιτούν τη δημιουργία
φραγμάτων και τεράστιων δεξαμενών με σημαντικές επιπτώσεις στο
περιβάλλον. Η κατασκευή φραγμάτων περιορίζει τη μετακίνηση των ψαριών,
της άγριας ζωής και επηρεάζει ολόκληρο το οικοσύστημα καθώς μεταβάλλει
ριζικά τη μορφολογία της περιοχής.
 Αντίθετα, τα μικρής κλίμακας υδροηλεκτρικά εγκαθίστανται δίπλα σε ποτάμια
ή κανάλια και η λειτουργία τους παρουσιάζει πολύ μικρότερη περιβαλλοντική
όχληση. Για το λόγο αυτό, οι υδροηλεκτρικές μονάδες μικρότερης
δυναμικότητας των 30 MW χαρακτηρίζονται ως μικρής κλίμακας
υδροηλεκτρικά έργα και συμπεριλαμβάνονται μεταξύ των εγκαταστάσεων
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Κατά τη λειτουργία τους, μέρος
της ροής ενός ποταμού οδηγείται σε στρόβιλο για την παραγωγή μηχανικής
ενέργειας και συνακόλουθα ηλεκτρικής μέσω της γεννήτριας. Η
χρησιμοποιούμενη ποσότητα νερού κατόπιν επιστρέφει στο φυσικό
ταμιευτήρα ακολουθώντας τη φυσική της ροή.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ξέρουμε τον ρόλο και τις διαφορές αυτών καθώς
παίζουν μεγάλο ρόλο ανάλογα με το σκοπό μας.
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Πλεονεκτήματα:
 Οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί είναι δυνατό να τεθούν σε λειτουργία αμέσως
μόλις απαιτηθεί, σε αντίθεση με τους θερμικούς σταθμούς που απαιτούν
σημαντικό χρόνο προετοιμασίας,
 Είναι μία "καθαρή" και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, με τα προαναφερθέντα
συνακόλουθα οφέλη (εξοικονόμηση συναλλάγματος, φυσικών πόρων,
προστασία περιβάλλοντος),
 Μέσω των υδατοταμιευτήρων δίνεται η δυνατότητα να ικανοποιηθούν και
άλλες ανάγκες, όπως ύδρευση, άρδευση, ανάσχεση χειμάρρων, δημιουργία
υγροτόπων, περιοχών αναψυχής και αθλητισμού.
Μειονεκτήματα:
 Μεγάλο κόστος κατασκευής φραγμάτων και εγκατάστασης εξοπλισμού,
καθώς και ο συνήθως μεγάλος χρόνος που απαιτείται για την αποπεράτωση
του έργου,
 Η έντονη περιβαλλοντική αλλοίωση της περιοχής του έργου
(συμπεριλαμβανομένων της γεωμορφολογίας, της πανίδας και της χλωρίδας),
καθώς και η ενδεχόμενη μετακίνηση πληθυσμών, η υποβάθμιση περιοχών, οι
απαιτούμενες αλλαγές χρήσης γης. Επιπλέον, σε περιοχές δημιουργίας
μεγάλων έργων παρατηρήθηκαν αλλαγές του μικροκλίματος, αλλά και αύξηση
της σεισμικής επικινδυνότητας τους.
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1.5.5 Γεωθερμική ενέργεια
Γεωθερμία ή Γεωθερμική ενέργεια ονομάζουμε τη φυσική θερμική ενέργεια της Γης
που διαρρέει από το θερμό εσωτερικό του πλανήτη προς την επιφάνεια. Η μετάδοση
θερμότητας πραγματοποιείται με δύο τρόπους:
α) Με αγωγή από το εσωτερικό προς την επιφάνεια με ρυθμό 0,04 - 0,06 W/m²
β) Με ρεύματα μεταφοράς, που περιορίζονται όμως στις ζώνες κοντά στα όρια των
λιθοσφαιρικών πλακών, λόγω ηφαιστειακών και υδροθερμικών φαινομένων.
Μεγάλη σημασία για τον άνθρωπο έχει η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας για
την κάλυψη αναγκών του, καθώς είναι μια πρακτικά ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.
Ανάλογα με το θερμοκρασιακό της επίπεδο μπορεί να έχει διάφορες χρήσεις.
Η Υψηλής Ενθαλπίας (>150°C) χρησιμοποιείται συνήθως για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας. Η ισχύς τέτοιων εγκαταστάσεων το 1979 ήταν 1.916 ΜW με παραγόμενη
ενέργεια 12×106 kWh/yr.
Η Μέσης Ενθαλπίας (80 έως 150°C) που χρησιμοποιείται για θέρμανση ή και
ξήρανση ξυλείας και αγροτικών προϊόντων καθώς και μερικές φορές και για την
παραγωγή ηλεκτρισμού (π.χ. με κλειστό κύκλωμα φρέον που έχει χαμηλό σημείο
ζέσεως).
Η Χαμηλής Ενθαλπίας (25 έως 80°C) που χρησιμοποιείται για θέρμανση χώρων, για
θέρμανση θερμοκηπίων, για ιχθυοκαλλιέργειες, για παραγωγή γλυκού νερού.
Οι εφαρμογές της γεωθερμικής ενέργειας ποικίλουν ανάλογα με τη θερμοκρασία και
περιλαμβάνουν:
 ηλεκτροπαραγωγή (θ>90°C), (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με δυαδικό
κύκλο)
 θέρμανση χώρων (με καλοριφέρ για θ>60°C, με αερόθερμα για θ>40°C, με
ενδοδαπέδιο σύστημα (θ>25°C),
 ψύξη και κλιματισμό (με αντλίες θερμότητας απορρόφησης για θ>60°C, ή με
υδρόψυκτες αντλίες θερμότητας για θ<30°C)
31

 θέρμανση θερμοκηπίων και εδαφών επειδή τα φυτά αναπτύσσονται
γρηγορότερα και γίνονται μεγαλύτερα με τη θερμότητα (θ>25°C), ή και για
αντιπαγετική προστασία
 ιχθυοκαλλιέργειες (θ>15°C) επειδή τα ψάρια χρειάζονται ορισμένη
θερμοκρασία για την ανάπτυξή τους
 βιομηχανικές εφαρμογές όπως αφαλάτωση θαλασσινού νερού (θ>60°C),
ξήρανση αγροτικών προϊόντων, κλπ
 θερμά λουτρά για θ = 25-40°C
Γενικά, η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας συναντά ορισμένα βασικά
προβλήματα, τα οποία θα πρέπει να λυθούν ικανοποιητικά για την οικονομική
εκμετάλλευση της εναλλακτικής αυτής μορφής ενέργειας. Οι τύποι αυτοί των
προβλημάτων είναι ο σχηματισμός επικαθίσεων (ή όπως συχνά λέγεται οι
καθαλατώσεις ή αποθέσεις) σε κάθε σχεδόν επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με το
γεωθερμικό ρευστό, η διάβρωση των μεταλλικών επιφανειών, καθώς και ορισμένες
περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις (διάθεση των ρευστών μετά τη χρήση τους, εκπομπές
τοξικών αερίων, ιδίως του υδροθείου).
Όλα αυτά τα προβλήματα σχετίζονται άμεσα με την ιδιάζουσα χημική σύσταση των
περισσότερων γεωθερμικών ρευστών. Τα γεωθερμικά ρευστά λόγω της υψηλής
θερμοκρασίας και της παραμονής τους σε επαφή με διάφορα πετρώματα περιέχουν
κατά κανόνα σημαντικές διαλυμένων αλάτων και αερίων. Η αλλαγή των
θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών των ρευστών στο στάδιο της εκμετάλλευσης
μπορεί να δημιουργήσει συνθήκες ευνοϊκές τόσο για τη χημική προσβολή των
μεταλλικών επιφανειών, όσο και για την απόθεση ορισμένων διαλυμένων ή
αιωρούμενων στερεών και την απελευθέρωση στο περιβάλλον επιβλαβών ουσιών.
Ο σχηματισμός επικαθίσεων σε γεωθερμικές μονάδες μπορεί να ελεγχθεί σε κάποιο
βαθμό, αν όχι ολοκληρωτικά, με μια πληθώρα τεχνικών και μεθόδων. Μερικές από
τις πιο τυπικές πρακτικές είναι ο σωστός σχεδιασμός της μονάδας και η επιλογή των
κατάλληλων συνθηκών λειτουργίας της, η ρύθμιση του pH του ρευστού, η προσθήκη
χημικών ουσιών (αναστολέων δημιουργίας επικαθίσεων) και, τέλος, η απομάκρυνση
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των σχηματιζόμενων στερεών με χημικά ή φυσικά μέσα, στη διάρκεια
προγραμματισμένων ή όχι διακοπών λειτουργίας της μονάδας.
Οι διάφορες δυνατότητες ελέγχου της διάβρωσης στις γεωθερμικές μονάδες
επικεντρώνονται (α) στην επιλογή του κατάλληλου υλικού κατασκευής (π.χ. χρήση
πολυμερικών υλικών, εναλλακτών θερμότητας από τιτάνιο, Hastelloy κτλ.), (β) στην
επικάλυψη των μεταλλικών επιφανειών με ανθεκτικά στη διάβρωση στρώματα, (γ)
στην προσθήκη αναστολέων διάβρωσης, και (δ) στον ορθό σχεδιασμό της μονάδας.
Η γεωθερμική ενέργεια θεωρείται ήπια μορφή ενέργειας, σε σύγκριση με τις
συμβατικές μορφές ενέργειας, χωρίς βέβαια οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την
εκμετάλλευσή της να είναι συχνά αμελητέες. Η υψηλότερη περιεκτικότητα των
γεωθερμικών ρευστών υψηλής ενθαλπίας σε διαλυμένα άλατα και αέρια σε σχέση με
τα ρευστά χαμηλής ενθαλπίας επιβάλλουν το διαχωρισμό των επιπτώσεων από την
αξιοποίηση της γεωθερμίας. Τα προβλήματα από τη διάθεση των νερών που
χρησιμοποιούνται για άμεσες χρήσεις είναι κατά κανόνα ηπιότερα (και σχεδόν
μηδενικά) από ότι των ρευστών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας.
Επίσης θα πρέπει να τονιστεί από την αρχή ότι στην περίπτωση που εφαρμόζεται η
άμεση επανεισαγωγή των γεωθερμικών ρευστών στον ταμιευτήρα, όπως στην
περίπτωση των μονάδων με δυαδικό κύκλο, οι επιπτώσεις είναι ελάχιστες. Βεβαίως
κατά τη φάση της έρευνας, της ανόρυξης των γεωτρήσεων, των δοκιμών και της
κατασκευής της μονάδας μπορούν να υπάρξουν διαρροές και διάθεση γεωθερμικών
νερών σε υδάτινους αποδέκτες, καθώς και αυξημένος θόρυβος.
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την αξιοποίηση των ρευστών υψηλής ενθαλπίας
διαφέρουν από περιοχή σε περιοχή και ταξινομούνται σε συνάρτηση της αιτίας όπως
τη χρήση γης, εκπομπές αερίων, τη διάθεση υγρών αποβλήτων, θόρυβο, δημιουργία
μικροσεισμικότητας και καθιζήσεις. Η έκταση γης που απαιτείται για την αξιοποίηση
της γεωθερμίας (π.χ. για την εγκατάσταση της μονάδας, το χώρο για τις γεωτρήσεις,
τις σωληνώσεις μεταφοράς και τους δρόμους πρόσβασης) είναι γενικά μικρότερη από
την έκταση της γης που απαιτούν άλλες μορφές ενέργειας (ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
άνθρακα, υδροηλεκτρικοί σταθμοί κτλ.).
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Το CO2 που εκπέμπεται από γεωθερμικές μονάδες ποικίλλει ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά του πεδίου, καθώς και την τεχνολογία παραγωγής της ηλεκτρικής
ενέργειας, αν και οι εκπομπές του είναι κατά πολύ μικρότερες από τις αντίστοιχες
εκπομπές ατμοηλεκτρικών μονάδων και συγκρίνονται ευνοϊκά και με τις εκπομπές
(έμμεσες ή άμεσες) από άλλες ΑΠΕ. Το H2S3 λόγω της έντονης οσμής του και της
σχετικής τοξικότητας του, είναι υπεύθυνο τις περισσότερες φορές για τη
προκατάληψη που εκδηλώνεται κατά της γεωθερμίας. Οι εκπομπές H2S3 ποικίλλουν
από <0,5 g/kWh μέχρι και 7 g/kWh. Οι εκπομπές του H2S3 μπορούν να ελεγχθούν
σχετικά εύκολα και να μειωθούν σε συγκεντρώσεις 1 ppb με μια πληθώρα μεθόδων,
όπως με τη διεργασία Stredford, με την καύση και επανεισαγωγή, με την οξειδωτική
μέθοδο Dow κτλ.
Η κύρια ανησυχία από την αξιοποίηση της γεωθερμίας υψηλής ενθαλπίας προέρχεται
από τη διάθεση των γεωθερμικών νερών στους υδάτινους αποδέκτες. Λόγω της
υψηλής θερμοκρασίας και της περιεκτικότητας του σε διάφορα χημικά συστατικά, το
γεωθερμικό ρευστό προτού διατεθεί σε υδάτινους αποδέκτες θα πρέπει να υποστεί
κάποια επεξεργασία και να μειωθεί η θερμοκρασία του. Τονίζεται ξανά ότι η
περιβαλλοντικά περισσότερο αποδεκτή μέθοδος διάθεσης των γεωθερμικών ρευστών
είναι η επανεισαγωγή τους στον ταμιευτήρα.
Συγκρινόμενη με τις άλλες ΑΠΕ, η γεωθερμία δεν υστερεί σε περιβαλλοντικά οφέλη.
Αυτό βέβαια έρχεται σε προφανή αντίθεση με την εντύπωση που κυριαρχεί ότι
ορισμένες ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά, αιολική ενέργεια) δεν επιβαρύνουν το
περιβάλλον. Η εντύπωση αυτή μεταβάλλεται όταν κανείς συνυπολογίσει τις
επιπτώσεις οποιασδήποτε μορφής ενέργειας σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής μιας
τεχνολογίας, αλλά και την επιβάρυνση στο περιβάλλον από την κατασκευή και
λειτουργία των μονάδων.
Τα περιβαλλοντικά οφέλη της γεωθερμίας μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:
 Συνεχής παροχή ενέργειας, με υψηλό συντελεστή λειτουργίας (load factor),
>90%.
 Μικρό λειτουργικό κόστος, αν και το κόστος παγίων είναι σημαντικά
αυξημένο σε σχέση και με τις συμβατικές μορφές ενέργειας.
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 Μηδενικές ή μικρές εκπομπές αερίων στο περιβάλλον.
 Μικρή απαίτηση γης.
 Συμβολή στην επίτευξη των στόχων της Λευκής Βίβλου της Ε.Ε. και του
Πρωτοκόλλου του Κιότο.
 Αποτελεί τοπική μορφή ενέργειας με συνέπεια την οικονομική ανάπτυξη της
γεωθερμικής περιοχής.
 Συμβολή στην μείωση της ενεργειακής εξάρτησης μιας χώρας, με τον
περιορισμό των εισαγωγών ορυκτών καυσίμων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ / ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗ
2.1 Εισαγωγή στη συμπαραγωγή ηλεκτρισμού,
θέρμανσης και ψύξης
Ο συμβατικός τρόπος κάλυψης των ηλεκτρικών και θερμικών φορτίων ενός
καταναλωτή ή μιας ομάδας καταναλωτών είναι η αγορά ηλεκτρισμού από το εθνικό
δίκτυο και η καύση κάποιου καυσίμου σε λέβητα, για την παραγωγή θερμότητας,
ΖΝΧ ή/και ατμού. Όμως η μέση απόδοση των σταθμών παραγωγής ενέργειας στην
Ελλάδα είναι περίπου 35%, που σημαίνει ότι περίπου τα 2/3 της ενέργειας του
καυσίμου χάνεται ως θερμότητα στο περιβάλλον. Αυτό , σε συνδυασμό με την καύση
πρωτογενούς καυσίμου (πετρέλαιο, αέριο, κ.α.) για την παραγωγή θερμικής ενέργειας
με αποδόσεις από 70 – 90 %, δημιουργούν σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η
συνολική κατανάλωση καυσίμων μειώνεται σημαντικά εάν εφαρμοσθεί η
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας – ΣΗΘ (CHP – Combined Heat and
Power).
Η παραγόμενη θερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο για τη θέρμανση του
κτηρίου, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης - ΖΝΧ όσο και για ψύξη, που
επιτυγχάνονται με μηχανές ρόφησης, που λειτουργούν με ατμό ή θερμό νερό. Η
τεχνολογία αυτή καλείται Τριπαραγωγή ή Trigeneration (Combined Cool, Heat and
Power, CCHP).
Σύμφωνα με την Κοινοτική Οδηγία 2004/8/ΕΚ, αλλά και τον Ν. 3734/09, η ΣΗΘ
ορίζεται ως: «η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής (ή/και μηχανικής) και χρήσιμης
θερμικής/ψυκτικής ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια, στο πλαίσιο μόνο μίας
διεργασίας». Η ΣΗΘ έχει συνολική απόδοση έως 90%. Αυτό κυμαίνεται περίπου στο
30-40% περισσότερο από την ξεχωριστή παραγωγή των συμβατικών καυσίμων και
έτσι προκύπτει μείωση της τάξης του 30-40% στην κατανάλωση πρωτογενών
καυσίμων και στις εκπομπές CO2. Η υψηλή αυτή αποδοτικότητα παρέχει μια
οικονομικά ελκυστική τεχνολογία για τους ενεργειακούς καταναλωτές, με
ταυτόχρονη ζήτηση τόσο για θερμότητα όσο και για ηλεκτρική ενέργεια.
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Στην Ελληνική Νομοθεσία (Ν.3734/2010, αρθ.3), με τον όρο “Αποδοτικότητα
Συμπαραγωγής” εννοείται το ποσοστό εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που
επιτυγχάνεται με τη συμπαραγωγή σε σύγκριση με τη χωριστή παραγωγή χρήσιμης
θερμικής και ηλεκτρικής ή και μηχανικής ενέργειας. Αντίστοιχα, με τον όρο
“Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας” (ΣΗΘΥΑ)
εννοείται η συμπαραγωγή με αποδοτικότητα τουλάχιστον 10%, καθώς και η
συμπαραγωγή από μονάδες μικρής (≤ 1 MWe) και πολύ μικρής (≤ 50 kWe) κλίμακας
που εξασφαλίζει την εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας ανεξαρτήτως
αποδοτικότητας.
Οι ιδιοκτήτες εμπορικών κτιρίων και εμπορικών επιχειρήσεων αναζητούν όλο και
περισσότερους τρόπους αποδοτικότερης χρήσης της ενέργειας. Αυτό είναι ένα άμεσο
αποτέλεσμα των δραματικών αυξήσεων των ηλεκτρικών ρυθμών, της μειωμένης
αξιοπιστίας ισχύος (διακοπή ρεύματος, παραλείψεων, κυματισμών και άλλων
διακοπών ισχύος), καθώς και ανταγωνιστικές και οικονομικές πιέσεις για τη μείωση
των εξόδων, την αύξηση της ποιότητας του αέρα και τη μείωση των εκπομπών ρύπων
αέρια θερμοκηπίου. Το Πρωτόκολλο του Κιότο, αν και δεν επικυρώθηκε στις
Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθεί να αποτελεί μείζονα κινητήρια δύναμη σε μεγάλο
μέρος του υπόλοιπου κόσμου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η "οικολογική παραγωγή"
γίνεται μια προτιμώμενη μέθοδος για την παραγωγή ενέργειας και ενεργειακών
απαιτήσεων μιας επιχείρησης ή μιας μονάδας.
Η οικολογική παραγωγή ορίζει τη βελτιστοποίηση των οικονομικών και οικολογικών
πλεονεκτημάτων στη διαδικασία παραγωγής ενέργειας. Η οικολογική παραγωγή
παράγει τεράστιες οικονομίες για το περιβάλλον μας μέσω της μείωσης ή και της
εξάλειψης της ρύπανσης που συνδέεται με την παραγωγή ενέργειας και ενέργειας.
Επιπλέον, η οικολογική παραγωγή απευθύνεται στην οικονομική βάση των πελατών
μας, παρέχοντας σημαντικά οφέλη για τα καύσιμα και την ηλεκτρική ενέργεια.
Οι ενεργειακές τεχνολογίες που εμπίπτουν στην οικολογική παραγωγή
περιλαμβάνουν: αιολική, ηλιακή, γεωθερμική ενέργεια, καύσιμα υδρογόνου, κυψέλες
καυσίμου υδρογόνου, καύσιμα ντίζελ σόγιας, ωκεάνια / παλιρροιακή ενέργεια,
απόβλητα προς ενέργεια / απόβλητα σε καύσιμα και απόβλητα σε βατ, συνδυασμένο
κύκλωμα, τριπαραγωγή, και ακόμη και μονάδες παραγωγής ενέργειας τετραγενών.
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Υπάρχουν δύο σημαντικές πρωτοβουλίες και τεχνολογίες για την οικολογική
παραγωγή που θα συζητήσουμε σε αυτό το κεφάλαιο η συμπαραγωγή και η νεότερη
τεχνολογία, η τριπαραγωγή. Η τριπαραγωγή είναι μια από τις πιο ελκυστικές επιλογές
και είναι ακόμη πιο αποδοτική και οικονομικά αποδοτική από την συμπαραγωγή.
Η τριπαραγωγή, όπως υποδηλώνει το όνομα, αναφέρεται σε τρεις ενέργειες και
ορίζεται ως ταυτόχρονη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας και ψύξης.
Η συμπαραγωγή κατά ένα βήμα παραπέρα δημιουργώντας επίσης κρύο νερό για τον
κλιματισμό με την χρήση ψυκτών απορρόφησης ή προσρόφησης και λέγεται
τριπαραγωγή, γνωστή και ως CCHP (Combined cooling, heat and power ), BCHP
(building cooling, heating and power ). Ένα ολοκληρωμένο ενεργειακό σύστημα,
επιτρέπει μεγαλύτερη επιχειρησιακή ευελιξία στις επιχειρήσεις με ζήτηση ενέργειας
υπό μορφή θέρμανσης και ψύξης. Ακριβώς όπως μια μονάδα παραγωγής ενέργειας
συμπαραγωγής συλλαμβάνει και χρησιμοποιεί την απορριπτόμενη θερμότητα, τα
απορροφητικά ή τα προσροφητικά ψυκτικά συγκροτήματα συλλαμβάνουν τη
θερμότητα ανάκτησης και παράγουν κρύο νερό. Τα συστήματα αυτά βρίσκονται σε
εμπορικές εφαρμογές, όπου συνήθως υπάρχει ανάγκη για κλιματισμό ή ψυχρό νερό
από τον πελάτη.
Όταν ένα σύστημα τριπαραγωγής είναι εγκατεστημένο στην περιοχή, δηλαδή όπου η
ηλεκτρική και θερμική ενέργεια απαιτείται από τον πελάτη, έτσι ώστε η ηλεκτρική
ενέργεια να μην χρειάζεται να μεταφερθεί εκατοντάδες μίλια μακριά και η θερμική
ενέργεια να αξιοποιηθεί πλήρως, οι αποδόσεις του συστήματος μπορούν να φτάσουν
και να ξεπεράσουν το 90%.
Οι εργοστασιακές μονάδες τριπαραγωγής ενέργειας είναι πολύ πιο αποδοτικές,
οικονομικά υγιείς και φιλικές προς το περιβάλλον από τις τυπικές κεντρικές μονάδες
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Εξαιτίας αυτού, τα ενεργειακά έξοδα των πελατών
είναι σημαντικά χαμηλότερα και η σχετική ρύπανση είναι επίσης πολύ μικρότερη από
ό,τι αν ο πελάτης είχε ενεργειακό σύστημα τροφοδοτούμενο με ηλεκτρικό ρεύμα από
το δίκτυο, μαζί με θερμοσίφωνες και συστήματα λέβητα στο χώρο. Η ανώτερη
απόδοση της τριπαραγωγής ξεπερνάει ακόμα και τις τελευταίες υπερσύγχρονες
μονάδες συμπαραγωγής συνδυασμένου κύκλου μέχρι και 50%. Σε συνδυασμό με ένα
σύστημα τεσσάρων σωλήνων, μπορούν να παραχθούν ταυτόχρονα για κυκλοφορία
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ζεστό νερό / ατμός και κρύο νερό σε όλο το κτίριο μέσω του συστήματος διανομής
(το οποίο θα αναφέρεται ως περιφερειακό ενεργειακό σύστημα).
Το μέγεθος δεν αποτελεί εμπόδιο, διότι τα συστήματα τριπαραγωγής μπορούν να
εγκαθίστανται, για παράδειγμα, στον περιβάλλοντα χώρο σε μικρά εμπορικά κέντρα,
εστιατόρια, ξενοδοχεία, σχολεία, κτίρια γραφείων, σε μεγάλες εφαρμογές όπως
πετροχημικά εργοστάσια, διυλιστήρια, και λοιπές μεγάλες βιομηχανικές μονάδες
κοντά στο κέντρο της πόλης, θα παρέχοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις για πολλά
κτίρια.

2.2 Ιστορία τεχνολογίας συμπαραγωγής ενέργειας
Πολλοί άνθρωποι γνωρίζουν ότι ο Thomas Edison έχτισε το πρώτο εμπορικό σταθμό
ηλεκτροπαραγωγής. Ωστόσο, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι το πρώτο
εμπορικό εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής του Edison, γνωστό ως "σταθμός Pearl
Street", που χτίστηκε το 1882 στο Lower Manhattan της Νέας Υόρκης, ήταν σταθμός
συμπαραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας.
Επειδή η συμπαραγωγή συνεχίζει να είναι η πλέον αποτελεσματική μέθοδος
παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, από πλευράς ενεργειακής απόδοσης,
το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ (DOE) ζήτησε τον διπλασιασμό της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από μονάδες συμπαραγωγής ενέργειας - GW (1 gigawatt =
1.000 MW) έως 92 GW έως το έτος 2010. Όταν επιτευχθεί αυτός ο στόχος, η
συμπαραγωγή θα αντιπροσωπεύει περίπου το 14% της συνολικής παραγωγικής
ικανότητας ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ. Το αμερικανικό συμβούλιο για μια
ενεργειακά αποδοτική οικονομία (ACEEE) εκτιμά ότι επιπλέον δυναμικό
συμπαραγωγής 95 GW θα μπορούσε να προστεθεί μεταξύ 2010-2020, με αποτέλεσμα
το 29% της συνολικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας των ΗΠΑ να παράγεται
μέσω συμπαραγωγής. Η Ευρώπη αυξάνει επίσης δραματικά τον αριθμό μονάδων
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας κατά την επόμενη δεκαετία.
Η ιστορική βάση και η επιτυχία της συνδυασμένης παραγωγής αποτέλεσαν τη
θεμελιώδη βάση για την επέκταση της αποδοτικότητας της συμπαραγωγής στην
τριπαραγωγή, με κάθε νέα αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας να έχει ως
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αποτέλεσμα υψηλότερες αποδόσεις και χαμηλότερο κόστος καυσίμων / ενέργειας και
λιγότερες εκπομπές αέριων ρύπων.

2.3 Περιβαλλοντολογικές επιπτώσεις
Ρύπανση που σχετίζεται με ανεπαρκείς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, επί του
παρόντος, οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής έχουν αναφερθεί για την παραγωγή των δύο
τρίτων των ετήσιων εκπομπών διοξειδίου του θείου, το ένα τέταρτο των εκπομπών
οξειδίων του αζώτου, το ένα τρίτο των εκπομπών υδραργύρου και το ένα τρίτο των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Οι εν λόγω ρύποι προκαλούν σοβαρές συνέπειες
για το περιβάλλον και την υγεία, μεταξύ των οποίων:
•

Αυξημένες ημέρες ασθενείας σε περιοχές με υψηλά επίπεδα αστικού νέφους.

•

Προβλήματα πνευμόνων στους νέους και τους ηλικιωμένους,
συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων ποσοστών άσθματος και χρόνιας
βρογχίτιδας.

•

Παγκόσμια αλλαγή του κλίματος.

•

Αστική ομίχλη και νέφος.

•

Όξινη βροχή.

•

Οξίνωση των λιμνών, των ρευμάτων, των ποταμών και των ωκεανών.

•

Νεκρές και πεθαμένες λίμνες, ρέματα, ποτάμια και άγρια φύση μέσα και
κοντά σε αυτές τις περιοχές.

Για την λύση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ανεπαρκή και ενεργοβόρα
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, αρχίζει με την πρόληψη της ρύπανσης. Οι επιλογές
είναι σαφείς πρέπει να σταματήσουμε να σπαταλάμε ενέργεια και να αρχίσουμε να
αυξάνουμε την αποδοτικότητα των εγκαταστάσεων παραγωγής ενέργειας. Αντί να
δημιουργήσουμε αναποτελεσματικές, σπάταλες, κεντρικές μονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας που ανήκουν σε εταιρείες κοινής ωφελείας, όπου η θερμική
ενέργεια χάνεται, πρέπει να ξεκινήσουμε να κατασκευάζουμε αποδοτικούς
εργοστασιακούς σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής στους οποίους μπορεί να
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χρησιμοποιηθεί η θερμική ενέργεια και όχι μόνο. Αυτά τα εργοστάσια συνδυασμένης
παραγωγής, τριπαραγωγής, μπορούν να εγκατασταθούν εύκολα και οικονομικά και να
λειτουργούν καθ 'όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής τους.
Η Υπηρεσία Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (EPA) αντιλαμβάνεται ότι η
επίλυση αυτών των προβλημάτων πρέπει να ξεκινήσει με την πρόληψη της ρύπανσης,
πράγμα που ισοδυναμεί με τη χρήση λιγότερων ενεργειακών πόρων για την
παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Το εθνικό ενεργειακό σχέδιο περιλαμβάνει
τέσσερις συγκεκριμένες συστάσεις για την προώθηση της CHP (Combined Heat
Power), τρεις από τις οποίες κατευθύνονταν προς την EPA για δράση:
•

Προώθηση της CHP μέσω ευέλικτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

•

Έκδοση κατευθυντήριων γραμμών για την ενθάρρυνση της ανάπτυξης υψηλής
αποδοτικότητας και χαμηλής εκπομπής CHP.

•

Προώθηση της χρήσης της CHP σε εγκαταλελειμμένους βιομηχανικούς και
εμπορικούς χώρους.

2.4 Πλεονεκτήματα ΣΗΘ
Η ΣΗΘ βελτιώνει την παροχή ενέργειας προς όλους τους καταναλωτές, ενώ
ταυτόχρονα ωφελεί την Εθνική Οικονομία, αφού έχει:


Αυξημένη απόδοση μετατροπής και χρήσης της Ενέργειας. Η ΣΗΘ είναι η
πλέον αποτελεσματική και αποδοτική μορφή ηλεκτροπαραγωγής με την
ταυτόχρονη παραγωγή θερμικής ενέργειας.



Μικρότερες εκπομπές προς το περιβάλλον, ιδιαίτερα του CO2 , του
σημαντικότερου αερίου στο οποίο οφείλεται η κλιματική αλλαγή.



Σημαντική εξοικονόμηση οικονομικών πόρων, παρέχοντας πρόσθετη
ανταγωνιστικότητα στη βιομηχανία και στις εμπορικές επιχειρήσεις, καθώς η
ηλεκτρική ενέργεια και η θερμότητα παρέχονται σε προσιτές τιμές.
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Σημαντική ευκαιρία ώστε να προωθηθούν αποκεντρωμένες λύσεις
ηλεκτροπαραγωγής, όπου οι σταθμοί ΣΗΘ σχεδιάζονται να ανταποκρίνονται
στις ανάγκες των τοπικών καταναλωτών, παρέχοντας υψηλή απόδοση,
αποφεύγοντας απώλειες μεταφοράς και αυξάνοντας την ευελιξία στη χρήση
του συστήματος. Το πλεονέκτημα αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, όταν το
φυσικό αέριο χρησιμοποιείται ως κύριο καύσιμο.



Βελτιωμένη ασφάλεια παροχής, που μειώνει τις πιθανότητες οι καταναλωτές
να μείνουν χωρίς ηλεκτρική ή/ και θερμική ενέργεια.



Μειωμένη ανάγκη καυσίμων, σε σχέση με τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής
και θερμικής ενέργειας, μειώνοντας την εξάρτηση από εισαγωγές.



Αυξημένη απασχόληση, αφού η ανάπτυξη των συστημάτων ΣΗΘ δημιουργεί
νέες θέσεις εργασίας.

2.5 Συστήματα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού,
θέρμανσης και ψύξης
Ένα σύστημα τριπαραγωγής αποτελείται από μια μονάδα συμπαραγωγής και από
έναν ψύκτη απορρόφησης ή προσρόφησης που παράγει κρύο νερό, χρησιμοποιώντας
κάποια από τις απορριπτόμενες θερμότητες που προέρχονται από τη μονάδα
συμπαραγωγής, χαμηλής ποιότητα θερμότητα (δηλαδή χαμηλή θερμοκρασία, χαμηλή
πίεση) που δεν χρησιμοποιείται από τη μονάδα συμπαραγωγής μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την οδήγηση των ψυκτών απορρόφησης ή προσρόφησης, έτσι
ώστε η συνολική κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας να μειωθεί.
Οι μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με ψυκτικά
συγκροτήματα, όχι μόνο λόγω της ικανότητάς τους έχουν ενσωματωθεί σε
συστήματα συμπαραγωγής αλλά και επειδή μπορούν να λειτουργούν με βιομηχανικές
ροές θερμότητας που μπορούν να είναι αρκετά σημαντικές. Το όφελος από την
παραγωγή ψύξης με απορρόφηση ή ψύξης με προσρόφηση μπορεί να
πραγματοποιηθεί μέσω του ακόλουθου παραδείγματος που το συγκρίνει με ένα
συμβατικό σύστημα παραγωγής ισχύος.
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Υποθέτω ότι σε αυτό το παράδειγμα, ένα εργοστάσιο χρειάζεται 1 MW ηλεκτρικής
ενέργειας και 500 τόνους ψύξης (RT). (Ορισμός: Ένας τόνος ψύξης ή RT ορίζεται ως
η μεταφορά θερμότητας με ρυθμό 3,52 kW, που είναι περίπου ο ρυθμός ψύξης που
λαμβάνεται με τη τήξη πάγου με ρυθμό ενός τόνου την ημέρα).
Ας εξετάσουμε πρώτα τον αεριοστρόβιλο που παράγει ηλεκτρική ενέργεια καθώς και
τον συμβατικό ψύκτη συμπίεσης με ηλεκτρική κίνηση. Με τη ζήτηση ηλεκτρικού
ρεύματος 0,65 kW / RT, ο ψυκτικός θάλαμος συμπίεσης χρειάζεται 325 kW
ηλεκτρικής ενέργειας για να λάβει 500 RT ψύξης. Ως εκ τούτου, πρέπει να
παρασχεθούν συνολικά 1.325 kW ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτό το εργοστάσιο. Εάν
ο αεριοστρόβιλος έχει απόδοση 30%, η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα ήταν
4.417 kW.
Ωστόσο, ένα σύστημα τριπαραγωγής με ψύκτες απορρόφησης ή ψύκτες
προσρόφησης μπορεί να παρέχει την ίδια ενεργειακή υπηρεσία (ισχύ και ψύξη)
καταναλώνοντας μόνο 3.333 kW πρωτογενούς ενέργειας.
Σε αυτό το παράδειγμα, η μονάδα τριπαραγωγής ενέργειας εξοικονομεί περίπου το
24,54% της απαιτούμενης πρωτογενούς ενέργειας σε σύγκριση με τη μονάδα
συμπαραγωγής με ηλεκτροκίνητους ψύκτες συμπύκνωσης. Δεδομένου ότι πολλές
βιομηχανίες και εμπορικά κτίρια μπορούν να χρησιμοποιήσουν συνδυασμένη ισχύ και
θέρμανση / ψύξη.
Τα συστήματα τριπαραγωγής για εμπορικά κτίρια είναι πολύ επικερδείς επενδύσεις
για τους ιδιοκτήτες κτιρίων. Η επένδυση ενός νέου συστήματος τριπαραγωγής μπορεί
να αποσβεστεί σε διάστημα μόνο δύο χρόνων, ανάλογα με της τοπικές ηλεκτρικές
χρεώσεις, το κόστος του φυσικού αερίου (ή άλλου καυσίμου) και το προφίλ φορτίου
του κτιρίου. Τα συστήματα τριπαραγωγής δεν βοηθούν μόνο τον ιδιοκτήτη του
κτιρίου, αλλά και ωφελούν την κοινωνία με διάφορους τρόπους, όπως:
•

Αυξημένη αξιοπιστία ισχύος.

•

Μειωμένες απαιτήσεις ισχύος από το ηλεκτρικό δίκτυο.

•

Μειωμένη εξάρτηση από πετρέλαιο / φυσικό αέριο.
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Ένα σύστημα τριπαραγωγής είναι οικονομικά ελκυστικό για πολλούς τύπους κτιρίων,
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των εξής:
•

Νοσοκομεία

•

Σχολεία, κολέγια και πανεπιστήμια

•

Κτίρια γραφείων

•

Εμπορικά κέντρα

•

Κυβερνητικές εγκαταστάσεις

•

Βιομηχανίες παραγωγής

•

Κέντρα δεδομένων

•

Ξενοδοχεία

•

Σούπερ μάρκετ

•

Ψυγεία αποθήκες

•

Εστιατόρια

•

Θέατρα

•

Αεροδρόμια

•

Θέρετρα

Οι εγκαταστάσεις με συστήματα τριπαραγωγής χρησιμοποιούνται για να παράγουν τη
δική τους ηλεκτρική ενέργεια και χρησιμοποιούν την θερμότητα από ανάκτηση για
θέρμανση νερού, θέρμανση χώρων, κλιματισμό, ατμό επεξεργασίας και άλλες
θερμικές ανάγκες.
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2.6 Συστήματα ΣΗΘ
Στα κτίρια χρησιμοποιούνται διάφορες μηχανές, ανάλογα με την κατηγορία του
κτιρίου και τα διαθέσιμα καύσιμα για την παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής
ενέργειας. Για να χαρακτηριστεί μια επένδυση βιώσιμη, λαμβάνονται υπόψη ως
βασικά στοιχεία για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος παραγωγής
θέρμανσης/ψύξης/ΗΕ προς εγκατάσταση, οι απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξη, το
κόστος αγοράς, εγκατάστασης και συντήρησης του συστήματος, καθώς και οι ώρες
λειτουργίας του.
Οι συνηθέστερες μονάδες ΣΗΘ για κτίρια, είναι οι ακόλουθες:


Μηχανή Otto (Αεριομηχανές)



Μηχανή Diesel (Πετρελαιομηχανές)



Αεριοστρόβιλος με λέβητα ανάκτησης θερμότητας



Μικροστρόβιλος (microturbine)



Μηχανή Stirling



Κυψέλη καυσίμου



Ατμοστρόβιλος απομάστευσης, σε ιδιαίτερες περιπτώσεις στον κτιριακό
τομέα.

45

2.6.1. Μηχανή ΟΤΤΟ και Λέβητας Ανάκτησης Θερμότητας
Οι κινητήρες ΟΤΤΟ χρησιμοποιούν συνήθως αέριο καύσιμο (π.χ. φυσικό αέριο,
υγραέριο κ.τ.λ.) και παράγουν ηλεκτρική ενέργεια μέσω γεννήτριας, ενώ συγχρόνως
παράγεται χρήσιμη θερμική ενέργεια από ανάκτηση θερμότητας στον εναλλάκτη των
χιτωνίων, των λιπαντελαίων, του ενδιάμεσου εναλλάκτη αέρα-νερού (intercooler) και
από τα καυσαέρια, μέσω ενός ή περισσοτέρων εναλλακτών ανάκτησης θερμότητας
για την παροχή Ζ.Ν.Χ ή ατμού χαμηλής πίεσης. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται το
σχηματικό διάγραμμα συστήματος ΣΗΘ με μηχανή ΟΤΤΟ.
Τα συστήματα ΣΗΘ με κινητήρα ΟΤΤΟ:


κατασκευάζονται για ισχύ από 15 έως 1300 kW,



παρουσιάζουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 32÷35%, θερμικό βαθμό απόδοσης
50÷60% και ολικό βαθμό απόδοσης 80÷85%,



ο λόγος C είναι 0,5÷0,8 και



ο μέσος χρόνος ζωής είναι περίπου 10 έτη.

Σχήμα 1: Σχηματικό διάγραμμα συστήματος ΣΗΘ με μηχανή ΟΤΤΟ,
εναλλάκτη λαδιού και ψυκτικού νερού και λέβητα ανάκτησης
θερμότητας καυσαερίων για παροχή ΖΝΧ ή ατμού χαμηλής πίεσης
στην εγκατάσταση.
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2.6.2 Μηχανή DIESEL και Λέβητας Ανάκτησης Θερμότητας
Στην περίπτωση αυτή, ο κινητήρας Diesel κινεί την ηλεκτρογεννήτρια και συγχρόνως
διατίθεται χρήσιμη θερμική ενέργεια από την ανάκτηση θερμότητας, από τον
εναλλάκτη των χιτωνίων και από τα καυσαέρια μέσω του λέβητα ανάκτησης
θερμότητας. Το καύσιμο είναι κύρια πετρέλαιο. Στο παρακάτω σχήμα δίνεται
σχηματικό διάγραμμα συστήματος ΣΗΘ με μηχανή Diesel [1].

Σχήμα 2: Σχηματικό διάγραμμα συστήματος ΣΗΘ με μηχανή
Diesel, εναλλάκτη λαδιού και ψυκτικού νερού χιτωνίων και
λέβητα ανάκτησης θερμότητας καυσαερίων, για παροχή ΖΝΧ ή
ατμού χαμηλής πίεσης.
Τα συστήματα ΣΗΘ με κινητήρα Diesel:
•

κατασκευάζονται για ισχύ από 100 έως και λίγο μεγαλύτερη των 20000 kW,

•

παρουσιάζουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 35÷45%,

•

θερμικό βαθμό απόδοσης 40÷45% και ολικό βαθμό απόδοσης 70÷80%,
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•

ο λόγος C είναι 0,70÷0,90 και

•

ο μέσος χρόνος ζωής είναι περίπου 15÷20 έτη.

2.6.3 Αεριοστρόβιλος με Λέβητα Ανάκτησης Θερμότητας των
Καυσαερίων
Στο σύστημα αυτό υπάρχει εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής με αεριοστρόβιλο
ανοικτού κύκλου, όπου τα καυσαέρια μετά την έξοδο από το στρόβιλο διέρχονται από
λέβητα ανάκτησης θερμότητας, όπου ένα μέρος της θερμικής ενέργειας των
καυσαερίων ανακτάται και παράγεται ατμός μέσης πίεσης (χρήσιμη θερμική
ενέργεια) για την κάλυψη των θερμικών αναγκών της εγκατάστασης.
Το χρησιμοποιούμενο καύσιμο είναι συνήθως φυσικό αέριο, υγραέριο, πετρέλαιο,
ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν και άλλα καύσιμα. Στο
παρακάτω σχήμα δίνεται σχηματικό διάγραμμα συστήματος ΣΗΘ με αεριοστρόβιλο
[1].

Σχήμα 3: Σχηματικό διάγραμμα συστήματος ΣΗΘ με
αεριοστρόβιλο για την κίνηση της γεννήτριας και λέβητα
ανάκτησης της θερμότητας των καυσαερίων για παροχή
ατμού στην εγκατάσταση.
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Τα συστήματα ΣΗΘ με αεριοστρόβιλο ανοικτού κυκλώματος και λέβητα ανάκτησης
θερμότητας των καυσαερίων:


κατασκευάζονται για ισχύ από 100 έως 30000 kW,



παρουσιάζουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 25÷35%, θερμικό βαθμό απόδοσης
40÷50% και ολικό βαθμό απόδοσης 70÷80%,



ο λόγος C είναι 0,25÷0,80 και



ο μέσος χρόνος ζωής είναι περίπου 15÷20 έτη.

2.6.4 Μικροστρόβιλος (microturbine)

Το σύστημα ΣΗΘ με μικροστρόβιλο είναι κατά κανόνα μονάδα μικρού μεγέθους,
υψηλής ταχύτητας και συμπεριλαμβάνει τον αεριοστρόβιλο (gas turbine), το
συμπιεστή (compressor), τη γεννήτρια και τα ηλεκτρονικά ισχύος για τη σύνδεση του
με το δίκτυο.
Τυπικά, λειτουργεί με καύσιμο το φυσικό αέριο, αλλά δέχεται για τη λειτουργία του
και άλλα βιομηχανικά καύσιμα, όπως προπάνιο, ελαφρύ πετρέλαιο (diesel) και
κηροζίνη. Κατά τη λειτουργία της μηχανής, ο αέρας εισέρχεται στο συμπιεστή και
μετά από τη συμπίεση του διέρχεται από τον προθερμαντήρα, όπου η θερμοκρασία
αυξάνεται από τα καυσαέρια εκτόνωσης. Στη συνέχεια, ο αέρας εισέρχεται στον
καυστήρα, όπου αναμειγνύεται με το καύσιμο, το οποίο αναφλέγεται και καίγεται. Ο
αναφλεκτήρας (ignitor) χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια της εκκίνησης και
κατόπιν η φλόγα είναι αυτοσυντηρούμενη. Τα αέρια μετά την καύση διέρχονται από
το στρόβιλο μετατρέποντας τη θερμική ενέργεια σε μηχανική. Τα αέρια που
εξέρχονται από το στρόβιλο διέρχονται από τον αναθερμαντήρα και στη συνέχεια
στον εναλλάκτη θερμότητας (θερμαντική στήλη) για την πρόσδοση θερμότητας και
τη θέρμανση νερού. Στο παρακάτω σχήμα απεικονίζεται η διάταξη και ο τρόπος
λειτουργίας του μικροστροβίλου.
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Σχήμα 4: Διάταξη και τρόπος λειτουργίας μικροστροβίλου.

Τα συστήματα ΣΗΘ με μικροστρόβιλους:
•

κατασκευάζονται για ισχύ 25 έως 200 kW,

•

παρουσιάζουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 25÷35%,

•

θερμικό βαθμό απόδοσης 40 ÷50% (στην περίπτωση της εγκατάστασης
συστήματος ανάκτησης θερμότητας έως και 65%) και ολικό βαθμό απόδοσης
70÷80%,

•

ο λόγος C είναι 0,6÷0,8 και

•

ο μέσος χρόνος ζωής είναι περίπου 15 έτη.
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2.6.5 Μηχανή STIRLING
Το σύστημα ΣΗΘ με μηχανή Stirling εργάζεται με βάση το θερμοδυναμικό κύκλο, ο
οποίος αποτελείται από 4 αντιστρεπτές μεταβολές, δηλαδή δύο ισόογκες και δύο
ισοθερμοκρασιακές.
Ο κινητήρας Stirling ονομάζεται και μηχανή εξωτερικής καύσης και λειτουργεί ως
εξής: Αέριο (π.χ. υδρογόνο, ήλιο κ.τ.λ.) συμπιέζεται και εκτονώνεται σε διάταξη
κυλίνδρου δύο εμβόλων, με αποτέλεσμα την περιστροφή στροφαλοφόρου άξονα. Το
αέριο θερμαίνεται σε εναλλάκτη θερμότητας χωρίς να συμμετέχει στην καύση.
Η εξωτερική καύση στις μηχανές Stirling επιτρέπει τη χρήση διάφορων καυσίμων,
π.χ. υγρά ή αέρια καύσιμα, άνθρακα, αέρια ή υγρά προερχόμενα από άνθρακα,
καύσιμα προερχόμενα από βιομάζα ακόμα και απορρίμματα μπορούν να
χρησιμοποιηθούν. Η απλοποιημένη λειτουργική διάταξη φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα.

Σχήμα 5: Κινητήρας Stirling [1].

Οι μηχανές Stirling:
•

κατασκευάζονται συνήθως για ισχύ από 3 έως 100 kW,
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•

παρουσιάζουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 35÷45%,

•

θερμικό βαθμό απόδοσης 50÷60% και ολικό βαθμό απόδοσης 80÷85%,

•

ο λόγος C είναι 0,5÷0,8,

•

αν και ακριβότεροι από τις ΜΕΚ είναι λιγότερο ρυπογόνοι.

Η ηχορύπανση και η χημική ρύπανση που προκαλούν είναι αισθητά μικρότερη και
έτσι συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος και απαιτούν συντήρηση σε
μεγάλα χρονικά διαστήματα με αποτέλεσμα να λειτουργούν αρκετές χιλιάδες ώρες
συνεχώς.

2.6.6 Κυψέλη Καυσίμου
Το σύστημα ΣΗΘ με κυψέλη καυσίμου λειτουργεί με τη χρήση υδρογόνου και
οξυγόνου, τα οποία αντιδρούν μεταξύ τους, παρουσία ηλεκτρολύτη και παράγουν
νερό, ενώ παράλληλα αναπτύσσεται ηλεκτρική τάση, η οποία προκαλεί ροή
ηλεκτρονίων (ηλεκτρικό ρεύμα) στο εξωτερικό κύκλωμα (φορτίο). Δεδομένου ότι η
αντίδραση είναι εξώθερμη, παράγεται θερμότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί
ωφέλιμα. Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται μια απλή διάταξη κυψέλης καυσίμου.

Σχήμα 6: Απλή διάταξη κυψέλης καυσίμου.
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Το επιθυμητό καύσιμο είναι καθαρό υδρογόνο που μπορεί όμως να παραχθεί και από
κάποιο άλλο καύσιμο, φορέα υδρογόνου, μετά από κατάλληλη επεξεργασία, όπως η
αμμωνία, το φυσικό αέριο, παράγωγα του πετρελαίου, το υγρό προπάνιο και η
βιομάζα. Καθαρό υδρογόνο μπορεί επίσης να παραχθεί με την ηλεκτρόλυση νερού,
όταν αυτή επιτυγχάνεται με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως ηλιακή, αιολική και
γεωθερμία. Σήμερα, το καταλληλότερο καύσιμο για τις κυψέλες καυσίμου είναι το
φυσικό αέριο.
Οι διάφοροι τύποι κυψελών καυσίμου χαρακτηρίζονται από τον ηλεκτρολύτη που
χρησιμοποιούν και είναι:

Πίνακας 1: Τύποι κυψελών καυσίμου [1].

Τα πλεονεκτήματα των κυψελών καυσίμου είναι:


Αρθρωτή (modular) δομή για την επίτευξη μονάδων με επιθυμητή ισχύ.



Υψηλός βαθμός απόδοσης



Ευκολία αυτοματισμού



Χαμηλές εκπομπές ρύπων



Χαμηλή στάθμη θορύβου

Τα μειονεκτήματα είναι το υψηλό κόστος κατασκευής και η σχετικά μικρή διάρκεια
ζωής. Οι κυψέλες καυσίμου κατασκευάζονται από 3 kW e και άνω και παρουσιάζουν:
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Ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 20÷30%, θερμικό βαθμό απόδοσης 25÷35% και
ολικό βαθμό απόδοσης συστήματος 45÷60%,



ο λόγος C είναι 0,70÷1,0 και



ο μέσος χρόνος ζωής είναι περίπου πέντε έτη.

Είναι φανερό ότι όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία λειτουργίας τόσο μεγαλύτερο
είναι και το ωφέλιμο θερμικό φορτίο το οποίο μπορεί να ανακτηθεί από τον
εναλλάκτη. Για αυτό το λόγο κυψέλες καυσίμου χαμηλής θερμοκρασίας (<80οC) δεν
ενδείκνυνται για ΣΗΘ.

2.6.7 Ατμοστρόβιλος Απομάστευσης
Αυτό το σύστημα ΣΗΘ αποτελείται από ατμολέβητα, ατμοστρόβιλο, ψυγείο κ.τ.λ.
(κύκλος Rankine), όπου απομαστεύεται, υπό ενδιάμεση πίεση από τον ατμοστρόβιλο,
μια ποσότητα ατμού, η οποία χρησιμεύει για την προθέρμανση του τροφοδοτικού
νερού και συγχρόνως παρέχεται θερμότητα στον εναλλάκτη (χρήσιμη θερμική
ενέργεια για θέρμανση χώρων, ΖΝΧ κ.τ.λ.). Το καύσιμο είναι συνήθως πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, υγραέριο. Τα συστήματα ΣΗΘ με ατμοστρόβιλο απομάστευσης:


κατασκευάζονται για ισχύ από 500 έως 100000 kW,



παρουσιάζουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 25÷30%,



θερμικό βαθμό απόδοσης 40÷60% και ολικό βαθμό απόδοσης ΣΗΘ 65÷90%,



ο λόγος C κυμαίνεται από 0,1 έως 0,3 και



ο μέσος χρόνος ζωής είναι περίπου 30 έτη.
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2.7 Σύγκριση Συστημάτων ΣΗΘ

Στους παρακάτω πίνακες παρατίθενται συγκριτικά στοιχεία για τα συστήματα ΣΗΘ.

Πίνακας 2: Συγκριτικός πίνακας συστημάτων ΣΗΘ για κτήρια [1].

Πίνακας 3: Προτεινόμενα συστήματα ΣΗΘ για διάφορα είδη κτιρίων
[1].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 ΗΛΙΑΚΗ ΨΥΞΗ

3.1 Εισαγωγή στην ηλιοθερμική ενέργεια
Οι βελτιώσεις στο καθημερινό βιοτικό επίπεδο του ανθρώπου συνοδεύονται πάντα
από μία αυξημένη ενεργειακή κατανάλωση προς διευκόλυνση των διαφόρων
καθημερινών δραστηριοτήτων. Η ανησυχία του ανθρώπου για το περιβάλλον και το
γεγονός ότι οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας θα εξαντληθούν, έχει στρέψει το
ενδιαφέρον του προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, η ηλιακή ενέργεια προκαλεί την μεγαλύτερη προσοχή σε ένα
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού λόγω της ελάχιστης επίδρασης προς το περιβάλλον.
Η ώριμη τεχνολογική ανάπτυξη των συστημάτων συλλογής και αποθήκευσης
ηλιακής ενέργειας έχει καταστήσει την ηλιακή θερμική ενέργεια ως μία πηγή
ενέργειας που μπορεί να ανταγωνιστεί τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας (π.χ.
πετρέλαιο, ρεύμα).
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υιοθέτησε το Δεκέμβριο του 1997 τη Λευκή Βίβλο για μία
κοινοτική στρατηγική και σχέδιο δράσης, ενέργεια για το μέλλον: τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, θέτοντας ένα ενδεικτικό στόχο της τάξης του 12% για τη συμβολή
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στη συνολική εσωτερική ενεργειακή
κατανάλωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέχρι το έτος 2010.
Η ποικιλία των συνθέσεων τέτοιων ηλιοθερμικών συστημάτων προκύπτουν κυρίως
λόγω των διαφορετικών τρόπων με τον οποίο τα συστήματα αποθηκεύουν την
ηλιακή-θερμική ενέργεια. Τα κύρια εξαρτήματα των ηλιακών συστημάτων
παραμένουν κοινά σε όλες τις συνθέσεις των συστημάτων, μιας και εκτελούν τις
βασικές λειτουργίες της θερμικής διαδικασίας.
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Σχήμα 7: Σχηματική παρουσίαση ενός ενεργητικού ηλιακού
συστήματος.

Τα ηλιακά συστήματα μπορούν να ταξινομηθούν σε αρκετές κατηγορίες ανάλογα με
τη συγκεκριμένη εφαρμογή, την τεχνολογία, το μέγεθος του συστήματος, τις
κλιματολογικές συνθήκες κλπ.
Ένα σύστημα παραγώγης θερμότητας ή ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας αποτελείται
από τα ακόλουθα:


Συλλέκτης - Εκεί απορροφάται η ηλιακή ακτινοβολία και μετατρέπεται σε
θερμότητα, η οποία στη συνέχεια μεταδίδεται σε ένα υγρό μεταφοράς
θερμότητας (νερό, άλλο υγρό ή αέρα) το οποίο ρέει μέσα στο συλλέκτη.



Δεξαμενή - Είναι ένα δοχείο αποθήκευσης θερμότητας όπου η συλλεγόμενη
θερμική ενέργεια είναι αποθηκευμένη, έτσι ώστε το ηλιακό σύστημα να
λειτουργεί ανεξάρτητα από τις θερμικές απαιτήσεις, επιτρέποντας στην
ηλιακή ενέργεια να συλλεχθεί και να αποθηκευτεί όποτε είναι διαθέσιμη
επαρκής ηλιακή ακτινοβολία. Μόνο σε μερικές εφαρμογές, όπως στη
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θέρμανση κολυμβητικών δεξαμενών, ημερήσια θέρμανση αέρα κλπ., η
ασυνεχής λειτουργία είναι αποδεκτή και δεν υπάρχει ανάγκη για θερμική
αποθήκευση.


Αντλία - Είναι η συσκευή η οποία κυκλοφορεί το υγρό θερμικής μεταφοράς
(νερό, άλλο υγρό ή αέρα αντίστοιχα) μέσω των συλλεκτών και των
εναλλακτών θερμότητας.



Συστήματα ελέγχου - Είναι οι συσκευές (θερμοστάτες, βαλβίδες κ.λ.π.), οι
οποίες εξασφαλίζουν την αποδοτικότητα και/ή την άψογη λειτουργία του
συστήματος.



Εναλλάκτης θερμότητας, μπορεί να εισαχθεί ανάμεσα στο «συλλέκτη» και τη
«δεξαμενή» για να μεταφέρει θερμότητα μεταξύ των δύο υγρών.



Σύστημα ψύξης – Είναι οι συσκευές (ψύκτης, δοχείο αποθήκευσης, κ.λ.π) που
χρησιμοποιούν την θερμική ενέργεια που συλλέγουμε από την ηλιακή
ακτινοβολία και παράγουν ψύξη μέσω συμπίεσης.

3.2 Ηλιακοί συλλέκτες

Ένας ηλιακός συλλέκτης συλλέγει θερμότητα απορροφώντας το ηλιακό φως. Ένας
συλλέκτης είναι μια συσκευή για τη λήψη ηλιακής ακτινοβολίας. Η ηλιακή
ακτινοβολία είναι ενέργεια με τη μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας από το
υπέρυθρο (μακρύ) έως το υπεριώδες (μικρό) μήκος κύματος. Η ποσότητα της ηλιακής
ενέργειας που πλήττει την επιφάνεια της Γης (ηλιακή σταθερά) είναι κατά μέσο όρο
περίπου 1.000 watt ανά τετραγωνικό μέτρο υπό καθαρό ουρανό, ανάλογα με τις
καιρικές συνθήκες, την τοποθεσία και τον προσανατολισμό.
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Οι επικρατέστερες τεχνολογίες ηλιακών συλλεκτών είναι:
•

Οι επίπεδοι συλλέκτες

Εικόνα 5: Επίπεδος συλλέκτης


Και οι συλλέκτες κενού

Εικόνα 6: Συλλέκτης κενού
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3.2.1 Επίπεδοι συλλέκτες

Κύριο πλεονέκτημα των επίπεδων ηλιακών συλλεκτών είναι ότι συνδυάζουν το
χαμηλό σχετικά κόστος με το μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως θέρμανση χώρου και
ζεστού νερού χρήσης αλλά και σε βιομηχανικές εφαρμογές. Οι συλλέκτες αυτοί
εκμεταλλεύονται τόσο την άμεση όσο και την διάχυτη ακτινοβολία με αποτέλεσμα
ένας καλό σχεδιασμένος και κατασκευασμένος συλλέκτης να έχει την δυνατότητα να
προσδώσει θερμοκρασία κοντά σε αυτή του σημείου βρασμού του νερού. Για αυτό το
λόγο ο επίπεδος ηλιακός συλλέκτης κυριαρχεί στην αγορά, για παράδειγμα το 95%
των συλλεκτών που τοποθετήθηκαν στην Ευρώπη το 2010 ήταν επίπεδοι.
Στους επίπεδους συλλέκτες η επιφάνεια συλλογής συμπίπτει με την επιφάνεια
μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμική ενέργεια ενώ επιδιώκεται η
βελτίωση του βαθμού απόδοσης nr με μείωση των απωλειών ή με αύξηση του λόγου
της απορροφητικότητας στο ηλιακό φάσμα προς την εκπεμψιμότητα στο μακρινό
υπέρυθρο.
Οι τυπικοί επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες αποτελούνται από:


την μαύρη ματ απορροφητική επιφάνεια η οποία καλείται απορροφητής και
μεταφέρει την απορροφήσα ηλιακή ενέργεια , που μετατρέπει σε θερμότητα
στο ρευστό.



Το εμπρόσθιο γυάλινο ή πλαστικό κάλυμμα, πάχους 2-3mm , το οποίο είναι
διάφανο στην ηλιακή ακτινοβολία (transparent cover ) και απέχει 3-5cm από
τον απορροφητή.



Τους σωλήνες ή αεραγωγούς, συνήθως κατασκευασμένοι από χαλκό οι οποίοι
βρίσκονται στην άνω ή κάτω πλευρά του απορροφητή , σε θερμική επαφή
μαζί του.



Την οπίσθια και πλάγια μόνωση που ελαττώνει τις απώλειες θερμικής
ενέργειας στο ελάχιστο.
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Το πλαστικό ή μεταλλικό περίβλημα, το οποίο ενοποιεί την κατασκευή και
προστατεύει τον συλλέκτη από τις περιβαλλοντολογικές συνθήκες.

Η αρχή λειτουργίας του επίπεδου ηλιακού συλλέκτη βασίζεται στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου όπου είναι η διαδικασία κατά την οποία η ατμόσφαιρα μας συγκρατεί
θερμότητα και συμβάλλει στην αύξηση της θερμοκρασίας της επιφάνειας της Γης. Η
ικανότητα της ατμόσφαιρας να εγκλωβίζει και να ανακυκλώνει ενέργεια που φεύγει
από την επιφάνεια της Γης είναι το καθοριστικό χαρακτηριστικό του φαινομένου του
θερμοκηπίου.
Η ηλιακή ακτινοβολία που προσπίπτει στο συλλέκτη απορροφάται από την
απορροφητική πλάκα , μεταφέρεται μέσω κάποιου ρευστού που κυκλοφορεί μέσα
στους σωλήνες και αποθηκεύεται σε μια δεξαμενή υπό την μορφή θερμότητας. Η
θερμότητα που μεταφέρεται στο ρευστό , είναι το ωφέλιμο ενεργειακό κέρδος, ενώ το
υπόλοιπο ποσό ενέργειας χάνεται στο περιβάλλον με τις διαδικασίες αγωγής,
μεταφοράς και ακτινοβολίας, ως θερμικές απώλειες.
Η δέσμευση της ακτινοβολίας από τον απορροφητή έχει ως συνέπεια την αύξηση της
θερμοκρασίας του και σύμφωνα με το νόμο Stefan – Boltzmann την εκπομπή
ακτινοβολίας στο υπέρυθρο, P= εσΑΤa , όπου Α=4. Όμως μόνο ένα μικρό κλάσμα της
εκπεμπόμενης από την μαύρη επιφάνεια ακτινοβολίας διαφεύγει στο περιβάλλον,
καθώς αυτή η μορφή ακτινοβολίας (μεγάλου μήκους κύματος) δεν μπορεί να
διαπεράσει το γυάλινο κάλυμμα του συλλέκτη έτσι έχουμε μείωση των απωλειών
ακτινοβολίας.
Οι ιδιότητες των επίπεδων συλλεκτών είναι :


μεσαίου κόστους,



υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας,



βάρος 20-32 Kg/m2 ,



το εξωτερικό του κάλυμμα διατίθεται σε διάφορους τύπους : μαύρη μπογιά ,
ημι-επιλεκτική επιφάνεια και επιλεκτική επιφάνεια.
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Η επιλεκτική επιφάνεια διακρίνεται από την μεγάλη απορροφητικότητα (90-95%) στα
μικρά μήκη κύματος της ηλιακής ακτινοβολίας και από ελάχιστη ανάκλαση (5-15%)
στα μεγαλύτερα μήκη κύματος. Αυτό σημαίνει ότι απορροφά την ενέργεια του Ηλίου
χωρίς να την ανακλά.
Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες βρίσκουν εφαρμογή για ζεστό νερό χρήσης , για
θέρμανση χώρου, για ηλιακό κλιματισμό (με επιλεκτική επιφάνεια ) και σε
βιομηχανικές εφαρμογές.

3.2.2 Ηλιακοί συλλέκτες κενού
Η πατέντα του ηλιακού συλλέκτη κενού δημοσιεύθηκε από τον Harry E. Novinger το
1979. Η εφεύρεση του ηλιακού συλλέκτη κενού χρησιμοποιεί έναν ινώδη
απορροφητή, όπου το βάθος του απορροφητή μετράται σε λίγα εκατοστά και έχει ως
αποτέλεσμα την μεγαλύτερη απορρόφηση σε σχέση με τον επίπεδο συλλέκτη. Οι ίνες
του απορροφητή είναι διατεταγμένες με ακανόνιστη σειρά με χώρο για ένα ρευστό.
Χρησιμοποιείται επαρκής μάζα ινών για την κάλυψη όλων των ακτινοβολιών. Ο
απορροφητής τοποθετείται στο εσωτερικό του διπλού τοιχώματος σωλήνα, ο
εξωτερικός σωλήνας περιβάλλει τον εσωτερικό σωλήνα κατά τρόπο που επιτρέπει την
εκκένωση αέρα μεταξύ των δύο σωλήνων, εσωτερικού – εξωτερικού. Με την
τοποθέτηση ενός ανακλαστήρα στο κάτω μισό του εξωτερικού σωλήνα επιτυγχάνεται
βέλτιστη απόδοση. Ένα ρευστό εισέρχεται στο ένα άκρο του συλλέκτη και διέρχεται
μέσω αγωγών διαμέσου του απορροφητή που παράγει την θερμότητα με την χρήση
τις απορροφητικές ίνες υψηλής ακτινοβολίας και εξέρχεται το ρευστό στο άλλο άκρο
του συλλέκτη. Η ίνα που χρησιμοποιείται δύναται να συμπιεσθεί ώστε να είναι
διάφανη και να τοποθετηθεί και άλλος ένας σωλήνας μέσα στους αγωγούς για την
θέρμανση ενός άλλου υγρού στον συλλέκτη [24].
Οι ιδιότητες των ηλιακών συλλεκτών κενού είναι:


το πολύ υψηλό κόστος,



δεν έχουν απώλειες λόγω μεταφοράς,
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πολύ υψηλή θερμοκρασία λειτουργίας,



είναι εξαιρετικά ευαίσθητοι και



πολύπλοκοι στην εγκατάσταση τους.

Οι ηλιακοί συλλέκτες κενού βρίσκουν εφαρμογές κυρίως σε συστήματα που
απαιτούνται θερμοκρασίες άνω των 80oC διότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους
ξεπερνάει του 300oC κατά τους θερινούς μήνες. Μερικές από αυτές είναι:


ηλιακός κλιματισμός,



βιομηχανικές εφαρμογές ,για παράδειγμα αποστείρωση,



και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

3.2.3 Σύγκριση ηλιακών συλλεκτών

Είδος
συλλέκτη

Κόστος

Απόδοση
(Kwh/m2/έτος)

Επίπεδος
συλλέκτης
(μαύρη μπογιά)

Μεσαίο

650

Θέρμανση πισίνας
και ΖΝΧ

Επίπεδος
συλλέκτης ( με
επιλεκτικό
απορροφητή)

Μεσαίο

700

ΖΝΧ, θέρμανση
χώρων και ηλιακό
κλιματισμό

850

Ηλιακός
κλιματισμός και
βιομηχανικές
εφαρμογές

Συλλέκτες κενού

Υψηλό

Τυπική χρήση

Πίνακας 4: Συγκριτικός πίνακας ηλιακών συλλεκτών
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3.3 Συστήματα ψύξης κλειστού κύκλου
Οι βασικές τεχνολογίες περιλαμβάνουν τα παρακάτω συστήματα:
(α) Κλειστού κύκλου. Διαθέτουν ψύκτες απορρόφησης (Η2Ο / LiBr ή NH3 /H2O) και
προσρόφησης (τυπικό παράδειγμα το μίγμα Η2Ο/πήκτωμα πυριτίου (sillica gel) που
είναι εμπορικά διαθέσιμο).
(β) Ανοικτού κύκλου. Ο όρος «ανοικτός» κύκλος χρησιμοποιείται για να δείξει ότι το
ψυκτικό μέσο απορρίπτεται από το σύστημα μετά από τη ψυκτική του δράση και
αντικαθίσταται με τη παροχή νέου ψυκτικού μέσου σε ένα ανοικτό κύκλο.
Χρησιμοποιούνται στερεοί αφυγραντές σε κεντρικές κλιματιστικές μονάδες (τροχοί
αφύγρανσης, σε συνδυασμό με ηλιακούς συλλέκτες αέρα ή νερού) ή υγρά (νέας
τεχνολογίας συστήματα που βρίσκονται σε ερευνητικό στάδιο και ουσιαστικά
λειτουργούν σαν ανοικτού κύκλου συστήματα απορρόφησης, με νερό που χρησιμεύει
σαν ψυκτικό μέσο).
(γ) Θερμομηχανικά συστήματα, όπως για παράδειγμα, συνδυασμός κύκλου Rankine /
συμπιεστή ατμών, και άλλα τα οποία βρίσκονται ακόμα στο στάδιο έρευνας (steam jet
cycle) [8].
Στον παρακάτω πίνακα 5 παρουσιάζονται συστήματα ηλιακού κλιματισμού και οι
τεχνολογίες που χρησιμοποιεί το κάθε σύστημα.
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Πίνακας 5: Συστήματα ηλιακού κλιματισμού και οι τεχνολογίες του
[8]

Στις ΗΠΑ και στην Ασία (Κίνα, Ιαπωνία, Ινδία) οι μονοβάθμιοι ψύκτες απορρόφησης
(με COP από 0,7 έως 0,8) και διβάθμιοι (με COP από 1,0 έως 1,2) αποτελούν σήμερα
δοκιμασμένη και εμπορικά διαθέσιμη τεχνολογία. Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε
ψύκτες τριών και τεσσάρων βαθμίδων, οι οποίοι μπορούν να πετύχουν βελτιωμένες
αποδόσεις, με COP λειτουργίας από 1,7 έως 2,2 , πλησιάζοντας στις αποδόσεις των
συμβατικών ψυκτών συμπίεσης.
Νέοι κύκλοι ατμού-απορρόφησης καθώς επίσης και ψυκτικά ρευστά λειτουργίας
έχουν ερευνηθεί εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Οι εμπορικά διαθέσιμοι ψύκτες
απορρόφησης κυμαίνονται από μέσης ψυκτικής ισχύος μηχανήματα (40 έως 100
kW) μέχρι μεγάλες μονάδες (>300 kW). Με δεδομένη όμως τη συνεχιζόμενη αύξηση
των απαιτήσεων για κλιματισμό σε κατοικίες και μικρά κτίρια, υπάρχει μια συνεχώς
αυξανόμενη ζήτηση για μικρά μηχανήματα (<10 kW).
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3.3.1 Συστήματα ρόφησης σε υγρό
Οι ψύκτες απορρόφησης (absorption chiller) χρησιμοποιούν τις διεργασίες της
συμπύκνωσης-εξάτμισης, για την παραγωγή ψύξης. Διαθέτουν εξατμιστή και
συμπυκνωτή, όπου εκτονώνεται το ψυκτικό μέσο. Ωστόσο, αντί του μηχανικού
συμπιεστή, οι ψύκτες απορρόφησης χρησιμοποιούν θερμότητα, ως ενεργειακή πηγή
στην περίπτωση μας, μια μονάδα ΣΗΘ. Η θερμότητα αυτή παράγεται είτε με άμεση
καύση, με χρήση καυστήρα, είτε με έμμεση καύση, με χρήση ατμού, ζεστού νερού ή
από περίσσεια / ανάκτηση θερμότητας.

Σχήμα 8: Ηλιακή ψυκτική μονάδα απορρόφησης
Στην πιο απλή σχεδίασή της, η μηχανή απορρόφησης αποτελείται από εξατμιστή,
συμπυκνωτή, απορροφητή, μια γεννήτρια και μια αντλία διαλύματος. Στον κύκλο
απορρόφησης, η συμπίεση ατμού του ψυκτικού μέσου πραγματοποιείται με
συνδυασμό του απορροφητή, της αντλίας διαλύματος και της γεννήτριας. Η βασική
αρχή της μηχανής ψύξης με απορρόφηση φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.
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Σχήμα 9: Αρχή λειτουργίας ενός ψυκτικού συστήματος
απορρόφησης μονού σταδίου

Ο ατμός του ψυκτικού μέσου που παράγεται στον εξατμιστή απορροφάται σε ένα
απορροφητικό υγρό μέσα στον απορροφητή. Το απορροφητικό που έχει απορροφήσει
το ψυκτικό μέσο, το «ασθενές απορροφητικό», διοχετεύεται με αντλίες στη γεννήτρια
όπου το ψυκτικό μέσο αποδεσμεύεται ως ατμός. Ο ατμός αυτός θα συμπυκνωθεί στο
συμπυκνωτή. Το αναγεννημένο ή «ισχυρό απορροφητικό» οδηγείται στη συνέχεια
πίσω στον απορροφητή για να συλλέξει εκ νέου ψυκτικό ατμό. Θερμότητα παρέχεται
στη γεννήτρια, σε συγκριτικά υψηλή θερμοκρασία και απορρίπτεται από τον
απορροφητή, σε συγκριτικά χαμηλό επίπεδο. Οι ροές θερμότητας στο βασικό κύκλο
είναι οι εξής:


παροχή θερμότητας και παραγωγή ψύξης, σε χαμηλό θερμοκρασιακό
επίπεδο,



απόρριψη θερμότητας στο συμπυκνωτή, σε ενδιάμεσο θερμοκρασιακό
επίπεδο,
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απόρριψη θερμότητας από τον απορροφητή, σε ενδιάμεσο θερμοκρασιακό
επίπεδο,



παροχή θερμότητας στη γεννήτρια, σε υψηλό θερμοκρασιακό επίπεδο.

Σε έναν κύκλο απορρόφησης, ψυκτικό μέσο και απορροφητικό συγκροτούν το
«ζεύγος εργασίας». Διαχρονικά έχουν δοκιμαστεί πολλά ζεύγη εργασίας αλλά τα δύο
που έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως είναι:


διάλυμα βρωμιούχου λιθίου (Li-Br) ως απορροφητικό, με νερό ως ψυκτικό
μέσο



αμμωνία (NH3 ) ως ψυκτικό με νερό ως απορροφητικό.

Για συστήματα ψύξης «νερού - βρωμιούχου λιθίου», η πηγή θερμότητας πρέπει να
είναι σε ελάχιστη θερμοκρασία των 70÷90 °C για συστήματα μονού σταδίου. Σε
συστήματα που χρησιμοποιούν «αμμωνία – νερό» η θερμική ενέργεια παρέχεται σε
θερμοκρασία 100÷120 °C (μονού σταδίου).
Το ζεύγος «νερού - βρωμιούχου λιθίου» χρησιμοποιείται σε εφαρμογές ψύξης αέρα,
όπου απαιτούνται θερμοκρασίες άνω των 0 °C. Το ζεύγος “αμμωνίας-νερού”
χρησιμοποιείται ως επί το πλείστον σε εφαρμογές κατάψυξης, με χαμηλές
θερμοκρασίες εξάτμισης, μικρότερες των 0 °C. Τα επίπεδα πίεσης του ψύκτη
αμμωνίας-νερού είναι συνήθως υψηλότερα της ατμοσφαιρικής πίεσης, ενώ οι ψύκτες
«νερού - βρωμιούχου λιθίου» λειτουργούν κατά κανόνα σε μερικό κενό.

3.3.1.1 Συστήματα μονού σταδίου
Οι περισσότεροι κατασκευαστές προσφέρουν συστήματα μονού σταδίου από 100 έως
1500 RT, δηλαδή 350 kWψ - 5200 kWψ. Αυτά μπορούν να τροφοδοτηθούν απευθείας
με καυσαέρια ή με ατμό θερμοκρασίας από 110°C έως 120°C. Εναλλακτικά, μπορούν
να τροφοδοτηθούν με υπέρθερμο νερό στους 115°C έως 150 °C και με μέγιστη πίεση
9 bar.
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Ο συντελεστής απόδοσης μιας ψυκτικής διάταξης απορρόφησης, που ορίζεται ως ο
λόγος παραγόμενης ψυκτικής Qc , προς την προσδιδόμενη θερμική ισχύ Qth , είναι της
τάξης του 0,7.
COP=

Qc
Q th

3.3.1.2 Συστήματα διπλού σταδίου
Τα συστήματα διπλού σταδίου είναι περίπου στο ίδιο φάσμα ψυκτικής ισχύος με
αυτά του μονού σταδίου. Η ελάχιστη ικανότητα ψύξης που προσφέρεται στην αγορά
είναι λίγο υψηλότερη από αυτή των συστημάτων μονού σταδίου (500 kWψ ). Ο ατμός
είναι το προτιμώμενο μέσο τροφοδοσίας για ένα τέτοιο σύστημα, σε πιέσεις από 9bar
έως 10bar, που αντιστοιχεί σε περιοχή θερμοκρασιών 175°C μέχρι τους 185°C. Το
σύστημα διπλού σταδίου εκκινεί επίσης και με υπέρθερμο νερό, η θερμοκρασία του
οποίου κυμαίνεται μεταξύ 155°C έως 205°C. Ο συντελεστής απόδοσης σε κάθε
περίπτωση κυμαίνεται από 0,9 έως 1,1. Αυτό σημαίνει ότι ο πύργος ψύξης που
απαιτείται για έναν ψύκτη διπλού σταδίου είναι μικρότερος από ό,τι για έναν μονού
σταδίου κατά 40% περίπου.Η πολυπλοκότητα των ψυκτών διπλού σταδίου έχει σαν
αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους τους σε αντίθεση με αυτούς του μονού σταδίου.
Όλες οι εμπορικά διαθέσιμες μηχανές συστημάτων κύκλου απορρόφησης
απορρίπτουν θερμότητα σε ένα κύκλωμα πύργου ψύξης. Στις περισσότερες
περιπτώσεις, οι θερμοκρασίες στο κύκλωμα πύργου ψύξης είναι από 32°C μέχρι
37°C.
Οι μονάδες διπλού σταδίου γενικά προτιμώνται περισσότερο από αυτές του μονού
σταδίου, λόγω της αυξημένης ενεργειακής αποδοτικότητας και της μειωμένης
κατανάλωσης νερού. Το κόστος μιας μονάδας ανά kWψ της ψυκτικής ικανότητας
εξαρτάται από το μέγεθός της, αλλά γίνεται σχεδόν σταθερό πάνω από 2000 kWψ.
Ένας εμπειρικός κανόνας είναι ότι το σύστημα διπλού σταδίου είναι τουλάχιστον
20% ακριβότερο (μπορεί να φθάσει και στο 30-40% ανάλογα με τη χρήση του
συστήματος) από το αντίστοιχο σύστημα μονού σταδίου με την ίδια ικανότητα. Ο
λόγος για το υψηλότερο κόστος είναι η επιπλέον γεννήτρια και ο συμπυκνωτής κατά
τον σχεδιασμό.
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Σχήμα 10: Διάγραμμα ροής ατμογεννήτριας.

Διάγραμμα 7: Κόστος συστημάτων απορρόφησης Li Br μονού
σταδίου
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Δεύτερος εμπειρικός κανόνας είναι ότι μια μονάδα τροφοδοτούμενη με ζεστό νερό
είναι περίπου 25% πιο ακριβή από ότι μία μονάδα ατμού με την ίδια ικανότητα. Η
αιτία είναι ότι το μέγεθος των αγωγών, που απαιτούνται για μια δεδομένη παροχή
θερμικής ενέργειας στο μηχάνημα απορρόφησης, είναι μεγαλύτερο με ζεστό νερό από
ότι με ατμό.
Το σύστημα διπλού σταδίου χρησιμοποιεί δύο συγκροτήματα γεννήτριας απορροφητήρα σε στάδια (σειρά), προκειμένου να χρησιμοποιήσει τη θερμότητα που
παρέχεται περίπου δύο φορές. Η θερμότητα που παρέχεται σε περίπου 170 °C στην
πρώτη γεννήτρια και η θερμότητα που απορρίφθηκε από τον αντίστοιχο συμπυκνωτή
χρησιμοποιείται για να δώσει ενέργεια στη δεύτερη γεννήτρια σε χαμηλότερο
επίπεδο, της τάξης των 100°C όπως σε συστήματα μονού σταδίου.
Τα πλεονεκτήματα των ψυκτών απορρόφησης έναντι των συμβατικών κλιματιστικών
μηχανημάτων βασισμένα σε κύκλο συμπίεσης είναι:


Πολύ χαμηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας



Ελάχιστα κινούμενα τμήματα, με αποτέλεσμα το μεγάλο χρόνο ζωής, την
αυξημένη αξιοπιστία και το χαμηλό κόστος συντήρησης,



Χαμηλά επίπεδα θορύβου και κραδασμών,



Φιλικά προς το περιβάλλον ψυκτικά μέσα με μηδενικές εκπομπές ρύπων και
ουσιών καταστροφής του όζοντος.

Τα μειονεκτήματα των ψυκτών απορρόφησης έναντι των συμβατικών κλιματιστικών
μηχανημάτων βασισμένα σε κύκλο συμπίεσης είναι:


Μονάδες μεγάλης ισχύος με μεγάλο βάρος



Σχετικά υψηλό αρχικό κόστος



Κατανάλωση νερού σε πύργους ψύξης



Χαμηλός συντελεστής συμπεριφοράς.
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Η μέθοδος ψύξης με απορρόφηση (absorption) χρησιμοποιεί διμερές εργαζόμενο
μείγμα, το καθαυτό ψυκτικό μέσο και το μέσο απορρόφησης.
Στον παρακάτω πίνακα δίνονται μερικά διμερή μείγματα που χρησιμοποιούνται σε
ψυκτικές εγκαταστάσεις απορρόφησης.

Πίνακας 6: Διμερή μείγματα μονάδων απορρόφησης

Σχήμα 11: Διάγραμμα ροής απλής ψυκτικής εγκατάστασης
απορρόφησης
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Στην ατμογεννήτρια προσδίδεται θερμική ενέργεια Qgen που ατμοποιεί μερικώς την
πλούσια διάλυση του διμερούς μείγματος. Προϊόν της μερικής ατμοποίησης είναι ο
ατμός και το υπόλοιπο διάλυμα το οποίο παραμένει και το οποίο περιέχει λιγότερη
ποσότητα ψυκτικού μέσου και καλείται πτωχή διάλυση σε ψυκτικό μέσο. Η πτωχή
διάλυση μέσω της εκτονωτικής βαλβίδας (πτώση πίεσης) καταλήγει στον
απορροφητή. Ο παραγόμενος ατμός στην ατμογεννήτρια οδηγείται στη συνέχεια στο
συμπυκνωτή όπου συμπυκνώνεται αποβάλλοντας θερμότητα Qcond . Το συμπύκνωμα
καταλήγει μέσω της δεύτερης εκτονωτικής βαλβίδας στον ατμοποιητή όπου με την
απορρόφηση θερμότητας από το περιβάλλον ατμοποιείται και παράγει την ψυκτική
ισχύ Qevap . Ο ατμός χαμηλής πίεσης που παράγεται στον ατμοποιητή οδεύει στη
συνέχεια στον απορροφητή όπου και απορροφάται από την πτωχή διάλυση. Το
αποτέλεσμα είναι η παραγωγή πλούσιας διάλυσης η οποία με τη βοήθεια της αντλίας
καταθλίβεται στην ατμογεννήτρια.
Η διεργασία απορρόφησης είναι μια διεργασία αποβολής θερμότητας Qabs προς το
περιβάλλον. Επειδή η απορρόφηση του ψυκτικού μέσου αυξάνει με τη μείωση της
θερμοκρασίας στον απορροφητή, θα πρέπει να διατηρείται αυτή σε χαμηλά επίπεδα.
Ένα χαρακτηριστικό μέγεθος είναι η ανά μονάδα μάζας παραγόμενη ατμώδη φάση
στην ατμογεννήτρια, ανοιγμένη πτωχή διάλυση g και υπολογίζεται με τον ισολογισμό
της μάζας στην ατμογεννήτρια.

Σχήμα 12: Ισολογισμός μάζας στην ατμογεννήτρια
Θεωρούμε ότι στην ατμογεννήτρια προσάγονται (1+g) kg πλούσιας διάλυσης, κατά
μάζα σύστασης ξr. Απ' αυτά παράγονται αφενός 1 kg ατμώδης φάση, κατά μάζα
σύστασης και αφετέρου g kg πτωχής διάλυσης, κατά μάζα σύστασης ξw (οι κατά μάζα
συστάσεις αφορούν το ψυκτικό μέσο).
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Από την αρχή διατήρησης της μάζας προκύπτει ότι:
(1+ g)ξ r =1ξ d + gξ w ή

g=

ξ d−ξr
ξ r−ξ w

ή

g=

m̊7
m̊1

Σχήμα 13: Διάγραμμα ροής πραγματικής ψυκτικής εγκατάστασης
απορρόφησης

3.3.2 Υπολογισμός Ψυκτικής Μονάδας Απορρόφησης.
Ο υπολογισμός μιας ψυκτικής μονάδας απορρόφησης γίνεται με βάση την
διατήρησης της μάζας και της ενέργειας σε κάθε συσκευή που συμμετέχει στη
λειτουργία της εν λόγω εγκατάστασης. Σύμφωνα με το διάγραμμα ροής της
εγκατάστασης που φαίνεται στο παραπάνω σχήμα, προκύπτει:
•

Για τον εναλλάκτη προψύξης (pre-cooling exchanger)

Q˚
Q˚pc =m̊2(h2−h3 )=m̊5 (h6 −h5)⇒ q pc = pc =h2−h 3=h6−h5
m̊1
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Κατόπιν αυτών , ο θεωρητικός συντελεστής συμπεριφοράς είναι :
COPth =

•

Q̊ e
Q̊ g + W̊ p

ή αλλιώς COPth =

Για την ατμογεννήτρια

m˚12 h12 + Q̊g =m̊1 h1 + m̊ 7 h7
m˚12= m̊1 + m̊ 7

*όπου

•

g=

}

⇒

q g=

Q̊g
=(h1−h 12)+ g (h7−h12)
m̊1

m̊7
m̊1

Για τον συμπυκνωτή (condenser)

m̊ 2 h 2+ Q̊ c = m̊1 h1
m̊1= m̊2

•

Q̊ e
h5−h4
=
Q̊ g (h1−h12 )+ g(h7 −h12)

}

⇒

qc=

Q̊c
=h −h
m̊1 1 2

Για τον ατμοποιητή (evaporator)

m̊ 4 h4 + Q̊ e= m̊5 h5
m̊ 1=m̊ 4= m̊5

}

q e=

⇒

Q̊e
=h −h
m̊1 5 4

*εδώ μετράμε την ψυκτική ικανότητα του συστήματος
•

Για τον απορροφητή (absorber/chiller)

m˚10 h10 + Q̊ a= m̊6 h6 + m̊9 h9
m̊6 =m̊ 9=m˚10

*όπου

•

g=

}

⇒

q a=

Q̊ a
=(h6 −h10 )+ g(h9−h10 )
m̊ 1

m̊ 9
m̊ 6

Για τον εναλλάκτη διαλύματος (heat exchanger)
Q˚
Q˚he =m̊7 ( h7−h 8)= m˚12 (h12−h 11) ⇒q he = he =g (h7−h8)=(1+ g)(h12−h11 )
m̊1
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Η θερμοδυναμική παράσταση του ψυκτικού κύκλου απορρόφησης γίνεται συνήθως
με τη βοήθεια δύο διαγραμμάτων: Πίεσης - αντίστροφης θερμοκρασίας (p-1/T) και
ενθαλπίας - κατά μάζα σύστασης (h-ξ).

Σχήμα 14: Διάγραμμα (ρ-ξ) του μείγματος (LiBr/H20)

Σχετικό είναι και το διάγραμμα (h-ξ) του σχήματος που αφορά το μίγμα (LiBr/H20),
για διάφορες θερμοκρασίες διαλύματος.

Σχήμα 15: Διάγραμμα (h-ξ) του μείγματος (LiBr/H20)
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3.3.3 Ψύξη με Απορρόφηση με Συστήματα ΝερούΒρωμιούχου Λιθίου (LiBr)
Τα περισσότερα συστήματα απορρόφησης που βασίζονται στο μείγμα “νερό-διάλυμα
βρωμιούχου λιθίου” έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές ψύξης αέρα. Τα συστήματα
αυτά εμφανίστηκαν περί το 1900, πολύ πριν από αυτά του κύκλου συμπίεσης.
Η αρχή λειτουργίας της παρακάτω μονάδα απορρόφησης ( BCT-16 ) όπου
χρησιμοποιεί LiBr ως μέσο απορρόφησης, νερό ως ψυκτικό μέσο και φυσικό αέριο
ως πηγή θερμότητας. Το διάλυμα βρωμιούχου λιθίου είναι ένα πολύ ισχυρό μέσο
απορρόφησης, το οποίο μπορεί να απορροφήσει τον περιβάλλοντα υδρατμό και να
διατηρήσει χαμηλή πίεση στον ατμοποιητή. Το ψυχόμενο νερό σε θερμοκρασία 14°C
εισέρχεται στο εσωτερικό των χάλκινων σωλήνων του ατμοποιητή και το νερό των
4°C ψεκάζεται στο εξωτερικό μέρος των σωλήνων υπό συνθήκες κενού. Το νερό
απορροφά θερμότητα από το νερό του ψύκτη και εξατμίζεται. Οπότε η θερμοκρασία
του νερού του ψύκτη πέφτει στους 7°C. Το πλούσιο διάλυμα βρωμιούχου λιθίου στον
απορροφητή, απορροφά τον υδρατμό και μετά μεταφέρει θερμότητα από τον υδρατμό
στο νερό που καταιονίζεται στον πύργο ψύξης. Η θερμότητα του νερού ψύξης
μεταφέρεται στον αέρα περιβάλλοντος μέσω του ψυκτικού πύργου. Το φτωχό
διάλυμα βρωμιούχου λιθίου οδηγείται με τη βοήθεια αντλίας στη ατμογεννήτρια
υψηλής θερμοκρασίας όπου αναθερμαίνεται και το νερό εξατμίζεται από το διάλυμα
κάνοντας το πλούσιο σε άλας. Το πλούσιο διάλυμα επαναλαμβάνει τη διαδικασία
απορρόφησης και ο υδρατμός πηγαίνει στον συμπυκνωτή όπου υγροποιείται και
επανέρχεται στον ατμοποιητή για να ξεκινήσει πάλι ο κύκλος.
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Σχήμα 16: Σχηματικό διάγραμμα ροής ψύκτη απορρόφησης
BCT-16.
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3.3.4 Ψύξη με Απορρόφηση με Συστήματα Αμμωνίας - Νερού
(NH3 - H2O)
Τα συστήματα «αμμωνίας-νερού» έχουν σχεδιαστεί κυρίως για βιομηχανικές
εφαρμογές ψύξης, π.χ. ψύξη των τροφίμων ή διαδικασία κατάψυξης, με θερμοκρασίες
εξάτμισης περίπου στους -60°C.
Αυτό το είδος των μηχανών είναι προτιμότερο να χρησιμοποιείται σε θερμοκρασίες
κοντά ή χαμηλότερες των 0°C, δεδομένου ότι οι μονάδες «νερού-βρωμιούχου λιθίου»
δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε αυτό το εύρος θερμοκρασίας. Η θερμοκρασία στην
οποία ο ατμός πρέπει να παρέχεται για την «τροφοδοσία» της μονάδας εξαρτάται από
τη διαθέσιμη θερμοκρασία του ψυκτικού μέσου και τη θερμοκρασία ψύξης που
πρέπει να επιτευχθεί.
Τα συστήματα αυτά δεν ενδείκνυνται για εγκαταστάσεις σε κτήρια με μονάδες ΣΗΘ
εκτός και αν η χρησιμότητα του κτηρίου απαιτεί την κατάψυξη προϊόντων ή έστω
θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C.
Σ’ ένα απορροφητικό σύστημα αμμωνίας – νερού, το νερό είναι το απορροφητικό
μέσο και η αμμωνία το ψυκτικό υγρό. Καθώς η υγρή αμμωνία ρέει μέσα στις
σωληνώσεις του εξατμιστή ψύξης νερού χαμηλής πίεσης, ένα μέρος της ατμοποιείται,
απάγοντας θερμότητα από το νερό που διέρχεται από τον εξατμιστή. Το παραγόμενο
ψυχρό νερό χρησιμοποιείται για την ψύξη του κλιματιζόμενου χώρου. Η μεταφορά
της θερμότητας από το νερό θερμαίνει την υγρή αμμωνία με αποτέλεσμα να
ατμοποιείται μεγαλύτερη ποσότητά της, και έτσι να προκαλείται περισσότερη ψύξη.
Η αμμωνία στον εξατμιστή, έχοντας παραλάβει θερμότητα από το νερό, μετατρέπεται
σε ατμό. Ο ατμός της αμμωνίας έλκεται προς τον απορροφητήρα. Ο ατμός της
αμμωνίας ενώνεται με το απορροφητικό μέσο δηλαδή το νερό, για να παράγει ένα
υγρό μίγμα. Αυτό το υγρό μίγμα αμμωνίας και νερού ρέει προς τη γεννήτρια –
διαχωριστή.
Στη γεννήτρια το μίγμα θερμαίνεται, μέχρι να διαχωριστεί. Το ψυκτικό υγρό –
αμμωνία ατμοποιείται, και έτσι διαχωρίζεται από το απορροφητικό μέσο, το νερό. Η
αμμωνία, δηλαδή, διαχωρίζεται από το νερό με τη θερμότητα, που προστίθεται στη
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γεννήτρια. Έτσι η αμμωνία είναι τώρα σε υψηλότερη πίεση απ’ ότι ήταν, πριν
θερμανθεί. Το απορροφητικό μέσο - νερό επιστρέφει στον απορροφητήρα.
Ο αμμωνιακός ατμός, έχοντας υψηλή πίεση, ρέει προς το συμπυκνωτή. Στο
συμπυκνωτή η θερμότητα μεταδίδεται από τον αμμωνιακό ατμό μέσω των
τοιχωμάτων του στο ρεύμα αέρα που περνά από το στοιχείο του συμπυκνωτή. Έτσι ο
αμμωνιακός ατμός ψύχεται, υγροποιείται και ρέει σε υγρή μορφή και με υψηλή πίεση
προς τον εξατμιστή. Η υγρή αμμωνία, πριν εξατμιστεί, περνά από ένα εκτονωτικό
ρυθμιστικό μηχάνημα, που ρυθμίζει την ποσότητα και την πίεσή της, και οδηγείται
στον εξατμιστή ψύξης νερού χαμηλής πίεσης. Η αμμωνία ως ψυκτικό είναι πάλι
ατμός, και έτσι ο κύκλος επαναλαμβάνεται.

Σχήμα 17: Κύκλος απορρόφησης με διάλυμα αμμωνίας - νερού
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3.3.5 Σύνοψη τεχνολογιών ψύξης με απορρόφηση σε υγρό
Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει το φάσμα των βασικών παραμέτρων που αφορούν
ψύκτες απορρόφησης.

Πίνακας 7: Σύγκριση ψυκτών απορρόφησης ΝΗ3 και LiBr (τιμές
2010).

Υπάρχουν ψύκτες απορρόφησης που λειτουργούν με θερμό νερό (80÷90°C), έστω και
αν ο συντελεστής συμπεριφοράς είναι μικρότερος από αυτούς που λειτουργούν σε
υψηλότερες θερμοκρασίες.
Το κόστος συντήρησης των μηχανών απορρόφησης διαφοροποιείται σημαντικά,
ανάλογα με το είδος της συμφωνίας του κατασκευαστή / εγκαταστάτη και με τον
χρήστη του συστήματος τριπαραγωγής. Στις περισσότερες περιπτώσεις η συμφωνία
περιλαμβάνει τη συντήρηση ολόκληρου του συστήματος θέρμανσης / ψύξης /
κλιματισμού. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρέχει και τη λειτουργία καθώς και
συντήρηση όλου του συστήματος, στο πλαίσιο μιας ενιαίας σύμβασης παροχής
ενεργειακών υπηρεσιών.
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3.3.6 Σύστημα ΣΗΘ με ψύκτη απορρόφησης

Στο παρακάτω σχήμα παρουσιάζεται μια ενδεικτική διάταξη συστήματος ΣΗΘ με
ψύκτη απορρόφησης.

Εικόνα 8: Σύστημα ΣΗΘ με ψύκτη απορρόφησης.

3.3.7 Συστήματα ρόφησης σε στερεό
Στην περίπτωση των ψυκτών προσρόφησης (adsorption chiller), αντί υγρού
διαλύματος, χρησιμοποιούνται στερεά πορώδη ροφητικά υλικά. Η προσρόφηση των
ατόμων, ιόντων ή μορίων γίνεται από ένα αέριο, υγρό ή διαλυμένο στερεό σε μια
επιφάνεια. Αυτή η διαδικασία δημιουργεί μια μεμβράνη του προσροφητή στην
επιφάνεια του προσροφητικού. Αυτή η διαδικασία διαφέρει από την απορρόφηση,
όπου ένα υγρό (το απορροφητικό) διαλύεται ή διαπερνά ένα υγρό ή στερεό (το
απορροφητικό μέσο). Η προσρόφηση είναι μια διεργασία με βάση την επιφάνεια,
ενώ η απορρόφηση περιλαμβάνει ολόκληρο τον όγκο του υλικού. Ο όρος sorption
περιλαμβάνει και τις δύο μεθόδους, ενώ η εκρόφηση είναι το αντίστροφο.
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Σε ένα ογκώδες υλικό, όλες οι απαιτήσεις δεσμών (είτε είναι ιοντικές, ομοιοπολικές ή
μεταλλικές) των συστατικών ατόμων του υλικού συμπληρώνονται από άλλα άτομα
στο υλικό. Ωστόσο, τα άτομα στην επιφάνεια του προσροφητή δεν περιβάλλουν εξ
ολοκλήρου άλλα προσροφητικά άτομα και συνεπώς μπορούν να προσελκύσουν
προσροφητικά. Η ακριβής φύση της σύνδεσης εξαρτάται από τις λεπτομέρειες των
ειδών που εμπλέκονται, αλλά η διαδικασία προσρόφησης ταξινομείται γενικώς ως η
φυσιορρόφηση (χαρακτηριστική των ήπιων δυνάμεων του Van der Waals) ή η χημική
απορρόφηση (χαρακτηριστική της ομοιοπολικής σύνδεσης). Μπορεί επίσης να
συμβεί λόγω ηλεκτροστατικής έλξης. Η προσρόφηση περιγράφεται συνήθως μέσω
ισόθερμων, δηλαδή της ποσότητας προσρόφησης επί της επιφάνειας του προσροφητή
ως συνάρτηση της πίεσης του (εάν είναι αερίου) ή της συγκέντρωσης (εάν είναι υγρό)
σε σταθερή θερμοκρασία. Η προσροφημένη ποσότητα σχεδόν κανονικοποιείται από
τη μάζα του προσροφητή ώστε να επιτρέπεται η σύγκριση διαφόρων υλικών. Μέχρι
σήμερα έχουν αναπτυχθεί 15 διαφορετικά μοντέλα ισοθερμών. Τα διαθέσιμα στην
αγορά συστήματα χρησιμοποιούν νερό ως ψυκτικό μέσο και silica gel ως ροφητικό
υλικό ή ενεργό άνθρακα. Τα τελευταία χρόνια βέβαια παρουσιάζεται ενδιαφέρον για
την προσροφητικότητα του, ο ζεόλιθος, όπου η δεσμευτική του ικανότητα είναι 196
meq/100 g (χιλιοστοϊσοδύναμα ανά 100 γραμμάρια).
Το υλικό silica gel είναι άμορφες στερεές δομές που σχηματίζονται από την
υγροποίηση ευδιάλυτων σιλικονούχων από διαλύματα νερού και άλλων διαλυτών.
Έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλού σχετικού κόστους και της σχετικής απλότητας
στην διαμόρφωση της κατασκευής. Είναι διαθέσιμα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη
από μικρές σφαίρες διαμέτρου 5mm έως κόκκους μία λείας πούδρας.
Οι ζεόλιθοι είναι αλουμινοσιλικονούχα ορυκτά. Τους συναντάμε ελεύθερους στη
φύση και η σύνθεση τους δεν είναι απαραίτητη. Οι ζεόλιθοι έχουν πολύ ανοικτή
κρυσταλλική δομή που επιτρέπει σε μόρια όπως αυτά των υδρατμών να
συγκρατούνται μέσα στον κρύσταλλο σαν σε κελί. Συγκεκριμένα άτομα των
αλιμουνισιλικονούχων καθορίζουν το πόσο ανοικτή θα είναι η κρυσταλλική τους
δομή γεγονός που καθορίζει και το μέγεθος των μορίων που μπορεί να δεσμεύσει.
Οι συνθετικοί ζεολίτες, που συχνά αποκαλούνται και μοριακά κόσκινα, είναι
κρυσταλλικά αλουμινοσυλικονούχα που κατασκευάζονται ύστερα από θερμική
κατεργασία. Με τον έλεγχο της θερμοκρασίας της διαδικασίας αλλά και της
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αναλογίας των συστατικών υλικών είναι δυνατή η πλήρης διαμόρφωση της δομής
αλλά και των χαρακτηριστικών της επιφάνειας του προσροφητικού υλικού. Με λίγο
υψηλότερο κόστος κατασκευής, οι συνθετικοί ζεόλιθοι προσφέρουν ένα πολύ
περισσότερο ομοιογενές υλικό από ότι οι φυσικοί ζεόλιθοι.
Ο άνθρακας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν προσροφητικό υλικό αερίων
κυρίως και όχι για υγρά όπως το νερό καθώς έχει μεγαλύτερη συγγένεια στα τυπικά
μη πολικά μόρια των οργανικών διαλυτών. Όπως άλλα προσροφητικά υλικά ο
άνθρακας έχει μεγάλη εσωτερική επιφάνεια και ιδιαίτερα μεγάλα τριχοειδή. Αυτή η
δομή του δίνει το χαρακτηριστικό της υψηλής προσροφητικότητας υδρατμών σε
σχετική υγρασία της τάξης του 45% έως 100%.
Τέλος και τα συνθετικά πολυμερή έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως
αφυγραντικά υλικά. Καθώς διαθέτουν μακριά μόρια, όπως αυτά των νατριούχων
αλάτων του πολυστυρενοθειϊκού οξέος (PSSASS), τα οποία είναι συνδεδεμένα όπως
η περιστροφική έλικα του ανθρώπινου DNA. Κάθε ένα από τα μακρομόρια του
PSSASS έχει τη δυνατότητα να δεσμεύσει αρκετά μόρια νερού, καθώς και
μεσοδιαστήματα μεταξύ των μορίων αυτών μπορούν να συμπληρωθούν από
συμπυκνωμένο νερό, δίνοντας έτσι στα πολυμερή εξαιρετικά υψηλή χωρητικότητα
κατακράτησης σε σχέση με άλλα στερεά αφυγραντικά υλικά.
Για την κατακράτηση για παράδειγμα του νερού - υγρασίας διαστήματα της τάξης
των 3Å ( όπου 1Å=0,00000001cm ) μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς η διάσταση
των μορίων του νερού δεν ξεπερνάει τα 2.8Å. Με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερα μόρια
δε μπορούν να εισχωρήσουν στο αφυγραντικό υλικό. Η διεργασία κατά την οποία το
νερό υπό τη μορφή της υγρασίας δεσμεύεται από το αφυγραντικό υλικό ονομάζεται
προσρόφηση καθώς δεν παρατηρείται κάποια χημική αλλαγή στην επιφάνεια ή
σύσταση του υλικού. Η αφυγραντική ικανότητα αυτών των υλικών απορρέει από την
εξαιρετικά πορώδη φύση τους, για παράδειγμα ένα κυβικό μέτρο silica gel
καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 3x107 m2.Αυτή η αναλογία καταδεικνύει και την
μεγάλη κλίμακα των διαφορετικών επιφανειών σε ένα προσροφητικό υλικό.
Μια μεγάλη ποσότητα του προσροφημένου νερού περιέχεται μέσω της συμπύκνωσης
στα τριχοειδή του υλικού και το μεγαλύτερο κομμάτι της επιφάνειάς του, που
προσελκύει ανεξάρτητα μόρια νερού, βρίσκεται στην κρυσταλλική δομή του ίδιου
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του υλικού. Τα στερεά αφυγραντικά υλικά προσελκύουν την υγρασία λόγω του
ηλεκτρικού πεδίου που έχουν στην επιφάνειά τους. Αυτό το πεδίο δεν είναι
ομοιογενές ούτε ως προς τη δύναμη ούτε ως προς το φορτίο, έτσι προσελκύει μόρια
νερού με καθαρό αντίθετο φορτίο από συγκεκριμένες περιοχές της επιφάνειας του
αφυγραντικού υλικού. Όταν το στερεό αφυγραντικό υλικό προσροφά υγρασία
εκλύεται παράλληλα θερμότητα, ανεβάζοντας έτσι και τη θερμοκρασία του ίδιου του
υλικού αλλά και του διερχόμενου ρεύματος αέρα. Η αλλαγή στην κατάσταση του
αέρα στο ρεύμα προσαγωγής συνοδεύεται από μια μικρή αύξηση στην ενθαλπία του,
σε θεωρητικούς υπολογισμούς αυτή η αύξηση λαμβάνεται τις περισσότερες φορές
μηδενική. Η εκλυόμενη θερμότητα κατά την δέσμευση και αποδέσμευση των
υδρατμών είναι ίση με τη λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης των υδρατμών που
δεσμεύτηκαν από το αφυγραντικό υλικό και μια επιπλέον ποσότητα θερμότητας που
κυμαίνεται από 5% έως 25% της λανθάνουσας θερμότητας των υδρατμών.
Σημαντικό είναι να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη δυνατή ολική θερμότητα
εκλυόμενη κατά την προσρόφηση, ιδιότητα που αποτιμάται από τους ίδιους τους
κατασκευαστές. Το αφυγραντικό υλικό πρέπει να θερμανθεί περισσότερο από ένα
δεύτερο ρεύμα αέρα προκειμένου να αναγεννηθεί δηλαδή να αποδεσμεύσει την ήδη
προσροφημένη υγρασία. Η απαιτούμενη θερμοκρασία για την αναγέννηση πρέπει να
έχει μία ορισμένη τιμή στην οποία η πίεση ατμών του δεσμευμένου νερού να
υπερβαίνει την μερική πίεση των υδρατμών στο θερμό ρεύμα αναγέννησης. Έτσι η
απαιτούμενη θερμότητα για την αναγέννηση αποτελεί το άθροισμά τριών όρων.
Αρχικά, την θερμότητα η οποία θα μας οδηγήσει στο απαιτούμενο θερμοκρασιακό
επίπεδο που αναφέραμε προηγουμένως. Κατά δεύτερον, την απαιτούμενη θερμότητα
για την ατμοποίηση της φέρουσας από το υλικό υγρασίας, που είναι περίπου
2465kJ/Kg, τέλος το μικρό ποσό θερμότητας από την αποδέσμευση του νερού από το
αφυγραντικό υλικό. Ωστόσο η θερμοκρασία αναγέννησης είναι σημαντικά χαμηλής
στάθμης , αφού κυμαίνεται από 50oC έως 100oC, γεγονός που μας εξασφαλίζει την
δυνατότητα να μας την παρέχουν ηλιακοί συλλέκτες.
Παρακάτω παρουσιάζονται συγκριτικά διαγράμματα μεταξύ του ζεόλιθου και του
υλικού silica gel.
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Σχήμα 18: Σύγκριση προσρόφησης μεταξύ
ζεόλιθου και sillica gel σε χαμηλά επίπεδα

Σχήμα 19: Σύγκριση προσρόφησης μεταξύ
ζεόλιθου και sillica gel
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Σχήμα 20: Καμπύλη προσρόφησης ζεόλιθου και
sillica gel και σημείο δρόσου
Οι ζεόλιθοι έχουν σχηματιστεί εδώ και πολλές εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια από τα
μητρικά πετρώματα και την ηφαιστειακή σκόνη ύστερα από την αντίδρασή τους με
τα υπόγεια αλκαλικά νερά. Υπάρχουν στη φύση και οι ιζηματογενείς ζεόλιθοι κυρίως
σε επιφανειακές λίμνες. Οι τελευταίοι είναι ευκολότερα εξορύξιμοι εξαιτίας της
καλύτερης προσπέλασιμότητας που παρουσιάζουν.
Ο κρυσταλλικός σκελετός των ζεόλιθων είναι η βασική αιτία για τη μικροπορώδησπογγώδη υφή τους με ισομεγέθη κενά. Εξαιτίας του αρνητικού φορτίου τους οι
μικροπόροι καταλαμβάνονται από κατιόντα και μόρια νερού, που διακρίνονται για
την ευκινησία και την εναλλαγή τους. Η ιδιότητα αυτή των ζεόλιθων τους προσδίδει
μεγάλη εναλλακτική ικανότητα ιόντων, εξαιρετική απορρόφηση και απελευθέρωση
μορίων νερού και ισχυρή ικανότητα ρύθμισης της οξύτητας του εδάφους. Ακόμα
χάρη στο μικροπορώδες τους είναι δυνατό και το αναστρέψιμο πέρασμα και άλλων
μορίων μεγέθους μικρότερου του ενός Άνγκστροομ (δεκάκις χιλιοστό του μικρού). Οι
ζεόλιθοι είναι εξόχως θερμό-ανθεκτικοί, αφού διατηρούν τη μορφή τους ακόμα και
στους 600οC.
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Παρατηρούμε ότι για το υλικό silica gel όσο μεγαλώνει η σχετική υγρασία του χώρου
δοκιμής τόσο καλύτερα συμπεριφέρεται, δηλαδή στην σωστή ρύθμιση της σχετικής
υγρασίας σε ένα χώρο. Ενώ για τον ζεόλιθο παρατηρούμε ότι από πολύ μικρές τιμές
σχετικής υγρασίας, αλλά και θερμοκρασίας αέρα, μπορεί να έχει σχεδόν την μέγιστη
προσροφητικότητα.
Οι ψύκτες προσρόφησης αποτελούνται από δύο χώρους ροφητικού υλικού, έναν
εξατμιστή και ένα συμπυκνωτή. Ενώ το ροφητικό υλικό στο πρώτο διαμέρισμα
αναγεννάτε χρησιμοποιώντας ζεστό νερό από εξωτερική πηγή θερμότητας, π.χ. τον
ηλιακό συλλέκτη, το ροφητικό υλικό στο διαμέρισμα 2 (προσροφητικό υλικό)
προσροφά τους υδρατμούς που εισάγονται από τον εξατμιστή. Αυτός ο χώρος πρέπει
να ψύχεται προκειμένου να επιτραπεί συνεχής προσρόφηση. Το νερό στον εξατμιστή
περνά στην αέρια φάση, θερμαινόμενο από ένα εξωτερικό κύκλωμα νερού.

Σχήμα 21: Σχηματικό διάγραμμα ενός ψύκτη
προσρόφησης
Στην πραγματικότητα, εδώ παράγεται η χρήσιμη ψυκτική ισχύς. Εάν η ψυκτική ισχύς
μειωθεί σε μια ορισμένη τιμή λόγω του κορεσμού του ροφητικού υλικού στον
προσροφητή, οι θάλαμοι αντιστρέφουν τη λειτουργία τους.
Υπό τυπικές συνθήκες λειτουργίας με θερμοκρασία αναγέννησης περίπου 80°C, τα
συστήματα επιτυγχάνουν CΟΡ περίπου 0,6, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργήσουν
ακόμη και σε θερμοκρασίες αναγέννησης της τάξης των 60°C. Η ψυκτική τους
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ικανότητα κυμαίνεται από 50-500 kW. Η απλότητα κατασκευής των ψυκτών
προσρόφησης και η αναμενόμενη μηχανική αντοχή τους είναι σημαντικά
πλεονεκτήματα. Δεν υπάρχει περιορισμός στη θερμοκρασία απόρριψης θερμότητας,
καθώς δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος κρυστάλλωσης. Δεν υπάρχει εσωτερική
αντλία διαλύματος και ως εκ τούτου η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται είναι
ελάχιστη. Μειονεκτήματα αυτού του τύπου των ψυκτών είναι ο συγκριτικά μεγάλος
όγκος και το βάρος τους. Επιπλέον, λόγω του μικρού αριθμού παραγόμενων
μονάδων, η τιμή των ψυκτών προσρόφησης παραμένει υψηλή. Υπάρχει μεγάλη
δυνατότητα, στις επόμενες γενιές των ψυκτών προσρόφησης, βελτίωσης των
εναλλακτών θερμότητας στα διαμερίσματα προσροφητών και κατά συνέπεια
αναμένεται αξιοσημείωτη μείωση του όγκου και του βάρους τους.
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3.4 Συστήματα ανοικτού κύκλου (desiccant)
Ανοίγονται νέες δυνατότητες στην τεχνολογία του κλιματισμού, με την χρήση
ρόφησης, για την αφύγρανση του αέρα (είτε με την χρήση στερεών υλικών είτε υγρών
ψυκτικών μέσων). Αυτό μπορεί να προσφέρει μια εναλλακτική λύση στην κλασική
εφαρμογή της συμπίεσης. Εάν συνδυαστεί με την συνήθη συμπίεση ατμού, οδηγεί σε
μεγαλύτερη αποδοτικότητα, με αύξηση της θερμοκρασίας του εξατμιστή και του
κύκλου συμπίεσης.
Τα συστήματα ανοικτού κύκλου χρησιμοποιούνται για την κατ’ ευθεία παραγωγή
φρέσκου αέρα κλιματισμού. Δεν είναι συστήματα όπου χρησιμοποιείται ένα κρύο
υγρό μέσο (ψυχρό νερό) για την απαγωγή θερμότητας, είναι συστηήματα αέρα.
Συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο όταν το σύστημα κλιματισμού
περιλαμβάνει ρεύμα αέρα που θα απομακρύνει τα εσωτερικά φορτία, παρέχοντας
κλιματισμό στο κτίριο. Αυτό το ρεύμα αέρα προέρχεται από το περιβάλλον και
χρειάζεται να ψυχθεί και να αφυγρανθεί, ώστε να αποκτήσει τις απαιτούμενες
συνθήκες. Γι’ αυτό τον σκοπό έχουν σχεδιαστεί τα συστήματα ανοικτού κύκλου. Τα
μέρη ενός τέτοιου συστήματος εφαρμόζονται γενικά σε μια μονάδα αέρα και
ενεργοποιούνται ανάλογα με την επιθυμητή λειτουργία του κλιματισμού. Αυτές οι
λειτουργίες βρίσκουν εφαρμογή με διαφορετικές φυσικές διεργασίες, για την
διαχείριση του αέρα, αναλόγως το φορτίο και τις εξωτερικές συνθήκες.
Αυτά τα συστήματα βασίζονται σε φυσικές αρχές της εξάτμισης και κλιματισμού
ανοικτού κύκλου. Ο ακόρεστος αέρας έχει την ιδιότητα να προσλαμβάνει νερό, έως
ότου έλθει σε ισορροπία σε κατάσταση κορεσμού. Όσο ποιο χαμηλή είναι η σχετική
υγρασία του αέρα, τόσο πιο μεγάλη είναι η λανθάνουσα θερμότητα για εξάτμιση.
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3.4.1 Σύστημα ρόφησης σε υγρό κατ’αντιρροή
Οι διεργασίες μεταφοράς θερμότητας που περιλαμβάνουν δύο ρεύματα ρευστών
γίνονται σε συνεχή λειτουργία με τη χρήση συσκευής με μια στήλη είτε κατά
αντιρροή είτε με ομορροή. Η πρώτη είναι πιο συνηθισμένη, αλλά η ομορροή σε
ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατό να παρουσιάσει πλεονεκτήματα. Τρία συνήθη
παραδείγματα διεργασιών μεταφοράς μάζας με αντιρροή είναι τα εξής:
1. Σε μια αποστακτική στήλη με πληρωτικό
υγρό. Ένα ρεύμα ατμού ανέρχεται έναντι
μιας ροής προς τα κάτω, της υγρής
επαναρροής και σε συνθήκες σταθερής
κατάστασης, επιτυγχάνεται μια κατάσταση
δυναμικής ισορροπίας στη διεργασία. Το πιο
πτητικό συστατικό μεταφέρεται, με τη δράση
διαφοράς συγκέντρωσης, από το υγρό στη
διαχωριστική επιφάνεια όπου εξατμίζεται
και μετά διαχέεται στο αέριο ρεύμα. Το
λιγότερο πτητικό συστατικό μεταφέρεται
κατά την αντίθετη κατεύθυνση και αν οι
μοριακές λανθάνουσες θερμότητες των
συστατικών είναι οι ίδιες, τότε λαμβάνει
χώρα ισομοριακή αντιδιάχυση.

Εικόνα 9:
Εναλλάκτης
μετάδοσης
θερμότητας κατά
αντιρροή

2. Σε μια απορροφητική στήλη με πληρωτικό
υλικό. Το σχήμα ροής είναι το ίδιο με το
παραπάνω, αλλά το αέριο ρεύμα
αντικαθίσταται από ένα αέριο φορέα μαζί με
ένα διαλυτό αέριο. Η διαλυτή ουσία

διαχέεται μέσα από την αέρια φάση προς την επιφάνεια του υγρού, όπου
διαλύεται και ύστερα μεταφέρεται στην μάζα του υγρού. Σε αυτήν την
περίπτωση, δεν υπάρχει μεταφορά θερμότητας κατά την αντίθετη κατεύθυνση
και ο ρυθμός μεταφοράς συμπληρώνεται με τη φαινομένη ροή.
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3. Σε μια στήλη υγρής – υγρής εκχύλισης. Εδώ η διεργασία είναι όμοια με αυτή
της απορρόφησης, με τη διαφορά ότι και τα δύο ρεύματα είναι υγρά και το
ελαφρότερο ανέρχεται μέσα από το βαρύτερο.

3.4.2 Συστήματα ρόφησης σε στερεό
Τα συστήματα ρόφησης που χρησιμοποιούν στερεά απορροφητικά και ψυκτικά
αέριας μορφής, εδώ και καιρό δείχνουν μια καλή εναλλακτική για τα συστήματα
ρόφησης υγρού-ατμού. Παρόλα αυτά, έρευνες πρωταρχικά εστιάζονται σε μεταλλικά
υβρίδια ή ζεόλιθους, ενεργό άνθρακα και silica gel χρησιμοποιώντας νερό ή αμμωνία
ως ψυκτικά.
Σε όλα αυτά τα συστήματα, εκτός μερικών μεταλλικών υβριδίων, η πίεση του ατμού
στα διαλύματα είναι έργο της συγκέντρωσης του ψυκτικού στη θερμοκρασία του
διαλύματος. Αυτή η συμπεριφορά μειώνει την ανύψωση της αισθητής θερμοκρασίας,
αυξάνει την απαιτούμενη θερμοκρασία τροφοδοσίας και δυσκολεύει την όλη
διαδικασία.
Από την άλλη πλευρά η πίεση ατμοποίησης σε ένα μονοδιάστατο σύστημα εξαρτάται
μόνο από τη θερμοκρασία του διαλύματος, και δεν επηρεάζεται από το ποσοστό
απορρόφησης. Ένα ιδανικό σύστημα ρόφησης, θα ήταν αυτό όπου το απορροφητικό
μέσο θα μπορούσε να συγκρατήσει μεγάλες ποσότητες ψυκτικού, και η πίεση
ατμοποίησης του ψυκτικού θα ήταν σταθερή. Απορροφητικά που πλησιάζουν, από
πλευράς χημείας το ψυκτικό μπορούν να προσεγγίσουν το ιδανικό σύστημα.
Αμμωνιακά και υβρίδια μετάλλων, ανόργανων αλάτων είναι υλικά που μπορούν να
αναστρέψουν τους δεσμούς τους και να απελευθερώσουν μεγάλες ποσότητες
ψυκτικού (αμμωνίας ή νερού), με την όλη διαδικασία απορρόφησης, να
πραγματοποιείται σε ένα σημείο θερμοκρασίας – πίεσης. Σε αυτά τα συστατικά, το
νερό ή η αμμωνία σχηματίζουν έναν ειδικό τύπο ομοιοπολικού δεσμού, που συνήθως
αναφέρεται σαν συνδυασμός δεσμών. Αυτές οι ενώσεις που δημιουργούνται
ονομάζονται πολυσύνθετες ενώσεις. Ο λόγος για τον οποίο οι πολυσύνθετες ενώσεις
έχουν διαφορετικές θερμοδυναμικές ιδιότητες από άλλα απορροφητικά μέσα, έγκειται
στη φύση του συνδυασμού δεσμών. Αυτός ο δεσμός σχηματίζεται από μετακίνηση
των ηλεκτρονίων και δεν εξαναγκάζεται από τις εσωτερικές δυνάμεις των ατόμων. Οι
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πολυσύνθετες ενώσεις μπορούν να δημιουργηθούν με κάθε ψυκτικό που έχει
ελεύθερα ηλεκτρόνια, αλλά η αμμωνία και το νερό είναι τα πιο χρηστικά.
Το μέγεθος του αναγεννητή και ειδικότερα του απορροφητή ενός συστήματος
ρόφησης υγρού - ατμού, είναι αντιστρόφως ανάλογο με το συντελεστή μεταφοράς
θερμότητας και μάζας. Το πρόβλημα επίτευξης μεγάλης μεταφοράς μάζας και
θερμότητας είναι ακόμα πιο οξύ σε συστήματα ρόφησης στερεού - ατμού, καθώς τα
ποσοστά επηρεάζονται από την επιφάνεια του απορροφητή. Οι ισορροπημένες
ιδιότητες των πολυσύνθετων ενώσεων μπορούν να υποστούν εκμετάλλευση και να
έχουμε αύξηση της μεταφοράς μάζας και θερμότητας. Το ποσοστό ρόφησης
σχετίζεται με την ισχύ της πυκνότητας της αντίδρασης ρόφησης. Συμβατικές
διαδικασίες ρόφησης στερεού-αερίου κυμαίνονται από 700 kJ/kg έως 1400 kJ/kg, για
περιόδους ρόφησης από 5 έως 12 λεπτά.
Η ρόφηση των πολυσύνθετων ενώσεων πρέπει να επιτύχουν πυκνότητες ισχύος, πέντε
με δέκα φορές μεγαλύτερες έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε την θερμοδυναμική τους
ισορροπία. Σημαντική αύξηση της μεταφοράς θερμότητας και μάζας σε ρόφηση
πολυσύνθετων ενώσεων, έχει επιτευχθεί με τη σωστή διαχείριση των γεωμετριών των
εναλλακτών θερμότητας και των φυσικών ιδιοτήτων των αμμωνιακών ενώσεων. Έτσι
επιτυγχάνονται πυκνότητες ισχύος σε μεγαλύτερο μέγεθος από τα συμβατικά
συστήματα.

3.4.2.1 Σύστημα αφύγρανσης περιστρεφόμενου τροχού
Ο πυρήνας των συστημάτων αυτών είναι ο τροχός αφύγρανσης (καθώς και ο τροχός
ανάκτησης ενέργειας, κατά δεύτερο λόγο), ο οποίος και περιέχει το ξηραντικό υλικό.
Στη συνέχεια, ανάλογα με το επιθυμητό θερμοκρασιακό επίπεδο, ενδέχεται ο
κλιματιζόμενος αέρας να χρειάζεται να υποστεί περαιτέρω επεξεργασία ψύξης.
Κατά τη δεκαετία του '70, τα συστήματα αφύγρανσης ξηραντικού μέσου, έβρισκαν
βιομηχανική εφαρμογή, σε ειδικές διεργασίες όπως η κατασκευή προϊόντων
ευαίσθητων στην υγρασία (φαρμακευτικά προϊόντα, ηλεκτρονικά εξαρτήματα κλπ.),
καθώς και στην προστασία από διάβρωση, υγρασία κατά τη διάρκεια αποθήκευσης
διάφορων προϊόντων. Προς το τέλος της δεκαετίας του '70, το αυξημένο ενδιαφέρον
93

για τα ενεργειακά θέματα έδωσε ώθηση στην έρευνα συστημάτων αφύγρανσης
ξηραντικού μέσου για εμπορικές και οικιακές εφαρμογές. Οι περισσότεροι
αφυγραντές χρησιμοποιούσαν (π.χ. Bry Air) στρωματοποιημένες διατάξεις (packed
beds) πυριτικής ή άλλων σωματιδίων στερεού ξηραντικού μέσου, τονίζοντας το
βασικό μειονέκτημα της υψηλής πτώσης πίεσης (και της απαίτησης για αυξημένη
ισχύ των ανεμιστήρων). Για πολλά χρόνια, η Cargocaire Engineering χρησιμοποιούσε
τροχούς με δομή κερήθρας (honeycomb), από πορώδες χαρτί ή fiberglass
ημιτονοειδούς διαμόρφωσης, πληρωμένων με LiCl ή συνθετικό ζεόλιθο. Τη δεκαετία
του '80 οι τροχοί με LiCl άρχισαν να βρίσκουν εφαρμογή στα supermarket, για
αφύγρανση του αέρα στα μεγάλα ψυγεία.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τροχοί τύπου κερήθρας εμφανίζουν σημαντικά
χαμηλότερη πτώση πίεσης από τους τροχούς τύπου packed bed, με αποτέλεσμα να
είναι κατάλληλοι για εφαρμογές κλιματισμού χώρων. Κατά τη δεκαετία του '80, η
έρευνα εστίασε στην ανάπτυξη καλύτερων υλικών και τροχών με γεωμετρία στρωτή
ροής, για την ελαχιστοποίηση της πτώσης πίεσης. Ένα βασικό πρόβλημα των τροχών
LiCl, είναι η τάση τους να «δακρύζουν» σε περιβάλλοντα υψηλής σχετικής υγρασίας,
αναδεικvύοντας την επιλογή του silica gel ως καταλληλότερου υλικού. Εν τούτοις,
για εφαρμογές κλιματισμού χώρων, το υλικό αυτό δεν ήταν βελτιστοποιημένο. Στο
πλαίσιο αυτό, στις αρχές της δεκαετίας του '90 η εταιρεία Munters ανέπτυξε ένα
τροχό με υλικό silica gel επεξεργασμένο με τιτάνιο (titanium treated).
Στη σημερινή αγορά, αναφέρονται χαρακτηριστικά οι τροχοί τις Munters (Σουηδία,
ΗΠΑ) και της LaRocheNovelaire (ΗΠΑ). Οι τροχοί της Munters εμφανίζονται σε
τρεις τύπους: LiCl, Titanium silica gel και συνθετικών ζεόλιθων. Οι τροχοί αυτοί, με
διαμόρφωση κερήθρας, αναφέρεται να εμφανίζουν στρωτή ροή (χαμηλή πτώση
πίεσης), ενώ τα λειτουργικά τους χαρακτηριστικά διαφοροποιούνται ανάλογα με το
ξηραντικό μέσο.
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Εικόνα 10: Τροχός αφύγρανσης για βιομηχανική
εφαρμογή
Ειδικότερα:
•

Το LiCl, εμφανίζει υψηλή δυνατότητα κατακράτησης υγρασίας, σε ποσοστό
δεκαπλάσιο του βάρους του και θεωρείται από τα πλέον υγροσκοπικά
συστατικά, σε μεγάλο εύρος συνθηκών αέρα. Παράλληλα, δρα
αντιβακτηριδιακά, ενώ εμφανίζεται ως άλας, με σταθερές χημικές ιδιότητες
και δεν αντιδρά με τα συστατικά του αέριου ρεύματος. Γενικά, οι τροχοί με
LiCl θεωρούνται υψηλής απόδοσης, δεδομένου ότι απαιτείται μικρή μάζα
ξηραντικού μέσου για υψηλή δυνατότητα απορρόφησης υγρασίας, άρα και
μικρότερο βάρος και όγκος του τροχού.
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•

Το titanium silica gel εμφανίζει χαμηλότερη ικανότητα κατακράτησης
υγρασίας από το LiCl (το ποσοστό απορροφούμενης υγρασίας φτάνει το 40%
του βάρους του), με το πλεονέκτημα ότι λειτουργεί ικανοποιητικά σε
περιβάλλοντα υψηλής σχετικής υγρασίας, όπου το LiCl εμφανίζει
προβλήματα.

•

Ο συνθετικός ζεόλιθος έχει τη δυνατότητα λειτουργίας σε περιβάλλοντα
υψηλών θερμοκρασιών και χρησιμοποιείται σε εφαρμογές που απαιτούν
βαθιά αφύγρανση του αέρα. Από την άλλη θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο
συνθετικός ζεόλιθος είναι ευπαθής σε υψηλές συγκεντρώσεις ισχυρών οξέων
ή βάσεων.

•

Το silica gel, βρίσκει χρήση σε εφαρμογές βιομηχανικής αφύγρανσης,
χαμηλού σημείου δρόσου, και κορεσμένων αέριων ρευμάτων.

Εικόνα 11: Διάγραμμα λειτουργίας τροχού αφύγρανσης

Η απόδοση της αφύγρανσης, η ικανότητα δηλαδή του τροχού να αφαιρεί υγρασία από
το ρεύμα αέρα, σχετίζεται με διάφορες παραμέτρους αναφέροντας χαρακτηριστικά
την θερμοκρασία και την υγρασία του εισερχόμενου ρεύματος αέρα, τα
χαρακτηριστικά και την ποσότητα του υλικού απορρόφησης, το πάχος του τροχού,
την επιφάνεια επαφής της κατάλληλα διαμορφωμένης κυψέλης, την ταχύτητα του
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εισερχόμενου ρεύματος αέρα, και την ταχύτητα περιστροφής του τροχού. Η ρύθμιση
των παραμέτρων αυτών στοχεύει στην εξασφάλιση των ευνοϊκότερων συνθηκών για
τη διεργασία απορρόφησης, δηλαδή την ευνοϊκότερη επαφή με το απορροφητικό
μέσο του ρεύματος αέρα. Τυπικά εμπορικά συστήματα έχουν διάμετρο 0.1-6m, πάχος
10-20cm, περιστρέφονται με ταχύτητα της τάξης του 0.2 rpm και είναι ικανά για
αφύγρανση αέριων ρευμάτων παροχής 850-76.000 m3/hr.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από τις βασικότερες παραμέτρους ρύθμισης της
διεργασίας απορρόφησης, είναι η θερμοκρασία αναγέννησης του μέσου, η οποία
εξασφαλίζει την ανανέωση του μέσου απορρόφησης. Οι τροχοί που κυκλοφορούν στο
εμπόριο έχουν θερμοκρασία αναγέννησης 82-107°C. Η ποσοτική προσέγγιση της
διεργασίας της αφύγρανσης, αναφέρεται, σε δύο δείκτες, MRC & RSHI. Ο δείκτης
MRC, εκφράζει την ποσότητα υγρασίας που αφαιρεί ο τροχός στη μονάδα του χρόνου
(lb/hr). Πρόκειται για χαρακτηριστικό μέγεθος του τροχού, το οποίο μεταβάλλεται με
την επιφάνεια αναφοράς. Ο δείκτης RSHI, εκφράζει την προσδιδόμενη ενέργεια
αναγέννησης, στη μονάδα μάζας της απορρροφούμενης υγρασίας (kBtu/lb).

3.4.2.2 Συστήματα στερεάς κλίνης

Εικόνα 12: Στερεά κλίνη
αντιρροής
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Η ροή ρευστών μέσα από πορώδη κλίνη συναντάται στη φύση αλλά και σε πολλές
διατάξεις με τεχνολογικό ενδιαφέρον. Παραδείγματα είναι η διήθηση, η ροή νερού,
πετρελαίου ή/και άλλων ρευστών μέσα στη γη, κλπ. Σε όλες αυτές τις εφαρμογές
πρέπει να σχετίζεται η πτώση πίεσης κατά μήκος της κλίνης με την ογκομετρική
παροχή μέσα από την κλίνη.
Υπάρχουν δύο κατηγορίες κλινών. Η στερεά ή μόνιμη κλίνη και η ρευστοστερεά
κλίνη.
•

Στερεά κλίνη (fixed bed) είναι μια κλίνη με σταθερό πληρωτικό υλικό από
σωματίδια διαφόρων κοκκομετριών ( κόκκοι άμμου, ανθρακίτη, ενεργού
άνθρακα κ.λ.π.) και βρίσκει εφαρμογή στη διήθηση νερού, στην προσρόφηση,
στις καταλυτικές αντιδράσεις και γενικά σε διεργασίες διαχωρισμού
σωματιδίων, μεταφοράς μάζας και θερμότητας. Μέσα από την κλίνη ρέει
κάποιο ρευστό.

•

Ρευστοστερεά κλίνη (fluidized bed). Μια στερεά κλίνη μπορεί κάτω από
ορισμένες συνθήκες να ρευστοποιηθεί, εάν το επιτρέπει ο σχεδιασμός των
χώρων μέσα στον οποίο βρίσκονται τα σωματίδια και οι λειτουργικές
παράμετροι. Ρευστοποιημένη κλίνη ονομάζεται μια κλίνη σωματιδίων, τα
οποία κινούνται τυχαία και ασταμάτητα μέσα στην κλίνη με τη βοήθεια μιας
ρευστής φάσης. Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει η ταχύτητα του ρευστού
είναι αντίθετη από την επιτάχυνση της βαρύτητας και να είναι μεγαλύτερη
από κάποια τιμή.

Οι σχέσεις της μεταφοράς μάζας για την απόσταξη , την απορρόφηση αερίων και την
εκχύλιση γενικά διαφέρουν σημαντικά. Έτσι, στην απόσταξη συχνά συμβαίνει
ισομοριακή αντιδιάχυση και η μοριακή ταχύτητα ροής των δύο φάσεων παραμένει
κατά προσέγγιση σταθερή σε όλο το ύψος της στήλης. Από την άλλη πλευρά, στην
απορρόφηση η λειτουργία μεταφοράς μάζας αυξάνεται ως αποτέλεσμα της
φαινομένης ροής και όταν το διαλυτό αέριο βρίσκεται σε υψηλές συγκεντρώσεις η
μοριακή ταχύτητα ροής στην κορυφή της στήλης θα είναι μικρότερη από αυτή στον
πυθμένα. Για χαμηλές όμως συγκεντρώσεις του διαλυτού αερίου, οι συνθήκες στην
απόσταξη και στην απορρόφηση είναι ίδιες.
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Οι συνθήκες που επικρατούν στη στήλη σε μια διεργασία κατ’αντιρροή, κατά τη
διάρκεια μιας λειτουργίας σταθερής κατάστασης, παριστάνονται στο παρακάτω
σχήμα. Οι μοριακές ταχύτητες ροής (kmol/s) είναι G1 και G2, υποτίθενται ότι είναι
σταθερές σε ολόκληρη τη στήλη. Οι κατωφερείς δείκτες 1 και 2 χρησιμοποιούνται για
να δηλώσουν τις δύο φάσεις και οι t και b αντίστοιχα δηλώνουν την κορυφή και τον
πυθμένα της στήλης. Ο κατωφερής δείκτης 'e' δείχνει την τιμή σε ισορροπία με τη
μάζα της άλλης φάσης, ο 'i' την τιμή στη διεπιφάνεια και τέλος ο 'o' την τιμή στον
κύριο όγκο μιας φάσης [34].

Σχήμα 22: Διάγραμμα αντιρροής σε σταθερή κλίνη
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3.5 Θερμομηχανικά συστήματα
3.5.1 Συστήματα κύκλου Rankine / συμπίεσης ατμών
Οι θεωρητικοί κύκλοι Carnot δεν είναι δυνατό να υλοποιηθούν στην πράξη, εξαιτίας
σειράς περιορισμών που έχουν να κάνουν με τον εξοπλισμό κλιματισμού. Για
παράδειγμα, το εργαζόμενο ψυκτικό μέσο σε ένα ψυγείο θα πρέπει να έχει
κατάλληλες θερμικές ιδιότητες και να είναι ασφαλές για την υγεία των έμβιων όντων
και για το περιβάλλον. Επιπλέον, όλος ο εξοπλισμός κλιματισμού, όπως αντλίες
θερμότητας, εναλλάκτες θερμότητας, συμπιεστές και εκτονωτές χαρακτηρίζονται από
μη αναστρέψιμη θερμοδυναμική λειτουργία, που δεν μπορεί να αποφευχθεί.
Ο κύκλος Rankine προσεγγίζει καλύτερα τις θερμοδυναμικές μεταβολές σε μία
πραγματική εγκατάσταση παραγωγής έργου με προσφορά θερμότητας. Στο παρακάτω
σχήμα παρουσιάζεται ο κύκλος Rankine σε διάγραμμα θερμοκρασίας - εντροπίας.
Αποτελείται από τις ακόλουθες διεργασίες :
1 – 2 – 3 – 3΄: ισοβαρής πρόσδοση θερμότητας. Υγρό μέσο υψηλής πίεσης εισέρχεται
στο λέβητα από την αντλία τροφοδοσίας (1) όπου θερμαίνεται έως κατάστασης
κορεσμού (2). Το ρευστό συνεχίζει να θερμαίνεται έως ότου φτάσει ολόκληρο την
κατάσταση κορεσμένου ατμού (3). Συνήθως προτιμάται η υπερθέρμανση του ατμού
έως το σημείο 3΄, η οποία αφενός θα οδηγήσει σε υψηλότερη παραγωγή μηχανικής
ισχύος κατά την εκτόνωση που ακολουθεί, αφετέρου θα ελαχιστοποιήσει την
πιθανότητα να προκύψει συμπύκνωση του υδρατμού μέσα στο στρόβιλο, που
συντελεί στη διάβρωση των πτερυγίων.
3 – 4 (ή 3΄ – 4΄) : ισεντροπική εκτόνωση. Ο κορεσμένος ατμός υψηλής πίεσης
εκτονώνεται στο στρόβιλο, παράγοντας έτσι μηχανικό έργο, το οποίο μπορεί να
μετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια. Στην πράξη, η εκτόνωση περιορίζεται από τη
θερμοκρασία του μέσου ψύξης του ατμού και από τη διάβρωση των πτερυγίων του
στροβίλου, λόγω της ανάμιξης υγρής φάσης του μέσου με τον ατμό, καθώς ο αρχικά
κορεσμένος ατμός με την εκτόνωσή του μεταβαίνει ταχέως από την αέρια φάση σε
διφασικό μίγμα. Το μίγμα θα πρέπει να εξέρχεται από το στρόβιλο με περιεκτικότητα
σε ατμό μεγαλύτερη του 90%.
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4 – 5 (ή 4΄ – 5): ισοβαρής συμπύκνωση. Το διφασικό μίγμα μετά την έξοδό του από
το στρόβιλο (4 ή 4΄) συμπυκνώνεται υπό χαμηλή πίεση, συνήθως σε ένα εναλλάκτη
θερμότητας με κρύο νερό. Σε σωστά σχεδιασμένους και διατηρημένους
συμπυκνωτές, η πίεση του ατμού είναι αρκετά χαμηλότερη από την ατμοσφαιρική,
προσεγγίζοντας έτσι την πίεση κορεσμού υγρού νερού στη θερμοκρασία νερού
ψύξης.
5 – 1: ισεντροπική συμπίεση. Η πίεση των συμπυκνωμάτων ανυψώνεται με την
αντλία τροφοδοσίας. Εξαιτίας του χαμηλού ειδικού όγκου των υγρών, η απαιτούμενη
ισχύς της αντλίας είναι σχετικά χαμηλή και συνήθως θεωρείται αμελητέα στους
θερμοδυναμικούς υπολογισμούς.

Σχήμα 23: Σχηματική απεικόνιση σε διάγραμμα T- s και διάταξη
υλοποίησης κύκλου Rankine

Ο θεωρητικός κύκλος ψύξης θα πρέπει επίσης να τροποποιηθεί αντίστοιχα. Η πιο
απλή και συνήθης προσέγγιση είναι ο αντίστροφος κύκλος Rankine, ο οποίος
παρουσιάζεται σε διαγράμματα T – s και p – h στο σχήμα 3.5.2. Οι μεταβολές που
απαρτίζουν τον αντίστροφο κύκλο Rankine (ψυκτικός κύκλος) είναι οι εξής:
1 – 2: ισεντροπική συμπίεση. Το ψυκτικό μέσο σε κατάσταση ξηρού κορεσμένου
(σημείο 1) ή υπέρθερμου ατμού (σημείο 1΄) χαμηλής πίεσης απορροφάται από το
συμπιεστή. Μετά τη συμπίεση ο ατμός εξέρχεται από το συμπιεστή σε αέρια φάση
υψηλής πίεσης και θερμοκρασίας (σημείο 2 ή 2΄ σε περίπτωση υπερθέρμανσης).

101

2 – 3 – 4: ισοβαρής συμπύκνωση. Ο ατμός κατάστασης 2 (ή 2΄) εισάγεται στο
συμπυκνωτή. Στο σημείο 3, εντός του συμπυκνωτή, αρχίζει η συμπύκνωση που
τελειώνει στο σημείο 4, οπότε όλο το ψυκτικό μέσο έχει μετατραπεί σε κορεσμένο
υγρό.
4 – 5: ισενθαλπική εκτόνωση. Το ψυκτικό υγρό εισάγεται στη διάταξη εκτονώσεως ή
στραγγαλισμού στο σημείο 4 και εξάγεται από αυτή, μετά την εκτόνωση (σημείο 5),
σε κατάσταση διμερούς φάσης (υπερτερεί η υγρή φάση) και χαμηλής πίεσης.
5 – 1: ισοβαρής ατμοποίηση. Το ψυκτικό μέσο εισάγεται στον ατμοποιητή –
εξατμιστή (σημείο 5). Απορροφά θερμότητα από το περιβάλλον του ατμοποιητή,
ατμοποιείται και εξέρχεται από αυτόν σε κατάσταση ψυχρού κορεσμένου ατμού
χαμηλής πίεσης (σημείο 1).

Σχήμα 24: Σχηματική απεικόνιση σε διαγράμματα T – s και p – V και
διάταξη υλοποίησης ψυκτικού κύκλου Rankine.
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Μία σημαντική διαφορά ανάμεσα στους κύκλους Rankine θέρμανσης και ψύξης είναι
ότι στην περίπτωση της ψύξης η ισεντροπική εκτόνωση γίνεται χωρίς την αξιοποίηση
της διαθέσιμης υψηλής πίεσης για παραγωγή μηχανικού έργου. Τούτο δεν αποτελεί
αντικείμενο της διαδικασίας ψύξης. Για το λόγο αυτό η εκτόνωση του ψυκτικού
μέσου μετά το συμπυκνωτή γίνεται σε μια απλή στραγγαλιστική βαλβίδα και όχι σε
κάποιο στρόβιλο, όπως στην περίπτωση παραγωγής θέρμανσης. Η εκτονωτική
διαδικασία γίνεται υπό σταθερή ενθαλπία, οπότε στο διάγραμμα p – h παριστάνεται
με μία κατακόρυφη γραμμή (μεταβολή 4-5).
Τέλος, στο θεωρητικό κύκλο ψύξης η συμπίεση λαμβάνεται ισεντροπική. Στην
πραγματικότητα όμως τούτο δεν ισχύει. Η εντροπία του ψυκτικού μέσου μετά τη
συμπίεση είναι μεγαλύτερη από αυτήν που προβλέπεται βάσει της ισεντροπικής
συμπίεσης, δηλαδή το σημείο 2 ή το 2΄ είναι μετατοπισμένα προς τα δεξιά στο
διάγραμμα T – s ή p –h. Το πόσο θα διαφέρει η πραγματική εντροπία μετά τη
συμπίεση από τη θεωρητική έχει να κάνει με το βαθμό απόδοσης του συμπιεστή.
Πράγματι, η απόδοση του συμπιεστή ορίζεται ως ο λόγος της θεωρητικής αύξησης
της εντροπίας μεταξύ των σημείων 1 και 2 ( ή 1΄ και 2΄) προς την πραγματική.

3.5.2 Συστήματα κύκλου steam jet
Η ψύξη με ψεκασμό ατμού χρησιμοποιεί πίδακα ατμού υψηλής πίεσης για την ψύξη
του νερού ή άλλων υγρών μέσων. Τυπικές χρήσεις περιλαμβάνουν βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, όπου υπάρχει ήδη κατάλληλη παροχή ατμού για άλλους σκοπούς ή
για κλιματισμό επιβατικών συρμών που χρησιμοποιούν ατμό για θέρμανση. Η ψύξη
με ψεκασμό ατμού παρουσίασε ένα κύμα δημοτικότητας στις αρχές της δεκαετίας του
1930 για τα μεγάλα κτίρια κλιματισμού. Οι κύκλοι ψύξης του ατμού
αντικαταστάθηκαν αργότερα από συστήματα που χρησιμοποιούν μηχανικούς
συμπιεστές.
Ο ατμός διέρχεται από έναν εκτοξευτήρα κενού υψηλής απόδοσης για να εξάγει σε
ένα ξεχωριστό κλειστό δοχείο που αποτελεί μέρος ενός κυκλώματος ψύξης νερού. Το
μερικό κενό στο δοχείο προκαλεί την εξάτμιση μέρους του νερού, αποδίδοντας έτσι
θερμότητα μέσω ψύξης με εξάτμιση. Το ψυχρό νερό αντλείται μέσω του κυκλώματος

103

στους ψύκτες αέρα, ενώ το εξατμισμένο νερό από τον εκτοξευτήρα ανακτάται σε
χωριστούς συμπυκνωτές και επιστρέφει στο κύκλωμα ψύξης.
Ο σιδηρόδρομος της AT & SF (Santa Fe) χρησιμοποίησε αυτή τη μέθοδο, την οποία
ονόμασαν "Air Ejector Air Conditioning", τόσο για βαρέα οχήματα όσο και για
ελαφρά επιβατικά αυτοκίνητα, που κατασκευάστηκαν μέχρι τα μέσα της δεκαετίας
του 1950.

3.5.3 Συστήματα κύκλου Vuilleumier
Ο κύκλος Vuilleumier είναι ένας θερμοδυναμικός κύκλος με εφαρμογές σε ψύξη πολύ
χαμηλής θερμοκρασίας. Σε ορισμένες απόψεις, μοιάζει με κύκλωμα Stirling ή με
κινητήρα, αν και έχει δύο "εκτοξευτές" με μηχανικό σύνδεσμο που τους συνδέει σε
σύγκριση με έναν στον κύκλο Stirling. Ο θερμός εκτοπιστής είναι μεγαλύτερος από
τον κρύο εκτοπιστή. Η σύζευξη διατηρεί την κατάλληλη διαφορά φάσης. Οι
εκτοπιστές δεν δουλεύουν - δεν είναι έμβολα. Συνεπώς, δεν απαιτείται εργασία σε μια
ιδανική περίπτωση για τη λειτουργία του κύκλου. Στην πραγματικότητα, η τριβή και
άλλες απώλειες σημαίνουν ότι απαιτείται κάποια εργασία. Οι συσκευές που
λειτουργούν σε αυτόν τον κύκλο ήταν σε θέση να παράγουν θερμοκρασίες τόσο
χαμηλές όσο -258 οC χρησιμοποιώντας υγρό άζωτο για πρόψυξη. Χωρίς
προθέρμανση -196 οC επιτεύχθηκε με θερμική ροή 1 W.
Ο κύκλος κατοχυρώθηκε για πρώτη φορά με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τον
Vuilleumier το 1918 με την ευρεσιτεχνία US1275507 και πάλι στο Leiden από τον
KW Taconis το 1951. Τον Μάρτιο του 2014 ο κύκλος Vuilleumier δοκιμάστηκε σε
εφαρμογή με την επικαιροποίηση συμβατικών συστημάτων HVAC (θέρμανσης,
εξαερισμού και κλιματισμού) αξιοποιώντας την προτεινόμενη από τον κύκλο
θερμοδυναμική διαδικασία μετακίνησης της θερμικής ενέργειας και έχοντας ως
αποτέλεσμα αυξημένη απόδοση εξόδου σε συνδυασμό με μειωμένο αποτύπωμα
άνθρακα. Αυτό το έργο ολοκληρώθηκε από την ThermoLift, μια εταιρεία που εδρεύει
στο Κέντρο Τεχνολογίας και Τεχνολογίας Προηγμένης Ενέργειας στο Πανεπιστήμιο
Stony Brook, με τη συνεργασία του Αμερικανικού Υπουργείου Ενέργειας και της
Αρχής Έρευνας και Ανάπτυξης Ενέργειας της Νέας Υόρκης (NYSERDA).
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΡΙΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
4.1 Εγκαταστάσεις συστημάτων ΣΗΘ στην Ευρώπη
και στις Η.Π.Α
Η ΣΗΘ πρωτοεμφανίστηκε στην Ευρώπη και στις Η.Π.Α. στα τέλη του 19ου αιώνα.
Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, οι περισσότερες βιομηχανίες στις ΗΠΑ
και την Ευρώπη είχαν δικές τους μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με ατμολέβηταστρόβιλο και άνθρακα ως καύσιμο, όπου πολλές από τις μονάδες αυτές ήταν
συμπαραγωγικές.
Στην Ευρώπη, μεγάλη ανάπτυξη της ΣΗΘ αναφέρεται στη ∆ανία, τη Φιλανδία και
την Ολλανδία, όπου παρουσιάζουν υψηλή ποσοστιαία παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ΣΗΘ. Στις χώρες αυτές, εκτός των μονάδων ΣΗΘ σε μεγάλες
βιομηχανίες και σε μεγάλους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την
τηλεθέρμανση πόλεων, υπάρχουν σημαντικές εγκαταστάσεις ΣΗΘ στον τριτογενή
τομέα (νοσοκομεία, ξενοδοχεία, αθλητικά κέντρα, κ.α), αλλά και στον οικιακό τομέα.
Η ΣΗΘ στην Ελλάδα ξεκινά στις αρχές του 20ου αιώνα (πλινθοκεραμοποιεία
Τσαλαπάτα, Βόλος, που λειτούργησε μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του 1970). Οι
πρώτες σύγχρονες μονάδες ΣΗΘ εγκαταστάθηκαν σε μεγάλες ελληνικές βιομηχανίες
στις αρχές της δεκαετίας του ’70. Επίσης, ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες της ∆ΕΗ
τροποποιήθηκαν κατάλληλα, ώστε να καλύψουν τις θερμικές ανάγκες αστικών
περιοχών με δίκτυα τηλεθέρμανσης, όπως αυτά της Κοζάνης, της Πτολεμαΐδας, του
Αμυνταίου και τη δεκαετία του ’90, αυτό της Μεγαλόπολης. Οι πρώτες Ελληνικές
βιομηχανίες που εγκατέστησαν μονάδες ΣΗΘ ήταν η βιομηχανία ζάχαρης,
χαρτοποιίας, χαλυβουργίας, καθώς και βιομηχανίες στον τομέα του πετρελαίου.
Την περίοδο 1970-1999 άλλαξε ουσιαστικά η κατάσταση των μονάδων ΣΗΘ στις
ελληνικές βιομηχανίες με ποιοτική αλλά και ποσοτική βελτίωση τους. Από τα μέσα
της δεκαετίας του 1990, με την άφιξη του φυσικού αερίου (ΦΑ) στην Ελλάδα,
αναδείχθηκαν οι δυνατότητες που προσφέρει η ΣΗΘ με χρήση ΦΑ.
Σήμερα, λειτουργούν μονάδες ΣΗΘ στη βιομηχανία, στον τριτογενή τομέα (κυρίως
σε ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και ξενοδοχεία κ.ά.) καθώς και σε πολυκατοικίες
αλλά και σε μονοκατοικίες.
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4.2 Εγκαταστάσεις συστημάτων τριπαραγωγής σε
κτίρια
Η χρονική περίοδος κατά την οποία απαιτείται θέρμανση των κτηρίων στην Ελλάδα
είναι σχετικά μικρή (της τάξεως των 5 μηνών). Έτσι, η εφαρμογή της ΣΗΘ στον
κτιριακό τομέα αποκλειστικά για κάλυψη των θερμικών φορτίων είναι
αντιοικονομική, λόγω των περιορισμένων ετήσιων ωρών λειτουργίας. Τα κτήρια αυτά
όμως έχουν ανάγκη για ψύξη για ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Ψύξη μπορεί
να παραχθεί από τη θερμότητα ενός σταθμού ΣΗΘ, μέσω των κύκλων απορρόφησης,
προσρόφησης αλλά και θερμομηχανικά, με μονάδες τριπαραγωγής.
Τριπαραγωγή είναι η ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρισμού, χρήσιμης θερμότητας και
ψύξης από την ίδια αρχική πηγή ενέργειας.
Η μέθοδος της τριπαραγωγής βρίσκει εφαρμογή, στον κτιριακό τομέα, κυρίως σε
νοσοκομεία, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων και εμπορικά κέντρα ή σε συστήματα
τηλεθέρμανσης – τηλεψύξης. Γενικά, χρησιμοποιείται σε κτίρια με ταυτόχρονες
συνεχείς ανάγκες για ηλεκτρισμό και θέρμανση ή/και ψύξη που υπερβαίνουν τις
4.500÷5.000 ώρες ετησίως. Οι μονάδες τριπαραγωγής βασίζονται κυρίως σε
παλινδρομικές μηχανές εσωτερικής καύσης (ΜΕΚ), συνδυασμένες με κύκλο
απορρόφησης για ψύξη. Σε μελλοντικές εφαρμογές τριπαραγωγής, παρουσιάζει
ενδιαφέρον και η χρήση κυψελών καυσίμου.
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4.2.1 Εμπορικό κέντρο Golden Hall
Εφαρμογή τριπαραγωγής ψύξης θέρμανσης και ηλεκτρισμού στο εμπορικό κέντρο
Golden Hall με καύση φυσικού αερίου σε δύο ΜΕΚ (GE Waukesha, APG 1000,
2x1,1MW). Γίνετε παραγωγή ηλεκτρισμού και πώληση του στο Εθνικό Δίκτυο,
ακόμα από την ανάκτηση της θερμότητας από την ψύξη των κινητήρων και των
καυσαερίων για την θέρμανση με ισχύ 2,2MW και ψύξη με ισχύ 480RT του
εμπορικού κέντρου.

Εικόνα 13: Εγκατάσταση στο εμπορικό κέντρο Golden Hall
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4.3 Εγκαταστάσεις συστημάτων τριπαραγωγής στη
βιομηχανία
Επιπλέον με την συμπαραγωγή μπορεί να μειωθεί η εξάρτηση του εργοστασίου από
το δίκτυο, ή με άλλα λόγια μπορεί να διασφαλιστεί σε ένα μεγάλο βαθμό η
αδιάλειπτη και ποιοτική εξυπηρέτηση ενός στρατηγικής σημασίας τμήματος του
φορτίου του. Η βιομηχανία επεξεργασίας Βιομάζας ή γενικότερα μονάδες που
παράγουν απόβλητα που χαρακτηρίζονται ως Βιομάζα, έχουν άλλο ένα πλεονέκτημα
εκτός από τα δύο παραπάνω: μπορούν να χρησιμοποιήσουν ως καύσιμο τα ίδια τους
τα απόβλητα μειώνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος λειτουργίας τους. Και
επιπλέον υπάρχουν οι γνωστές δυνατότητες χρηματοδοτήσεων και εξασφάλισης
εσόδων από την πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο κάτω από το ευνοϊκό
νομικό καθεστώς που διέπει την ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ. Τέτοιες βιομηχανίες
όπου η ΣΗΘ είναι μια δυνατότητα που αξίζει να εξεταστεί, είναι τα εργοστάσια
επεξεργασίας ζαχαροκάλαμου για την παραγωγή ζάχαρης όπου τα υπολλέιματα της
καλλιέργειας χρησιμοποιείται ως βιοκαύσιμο, τα εργοστάσια αποφλοίωσης ρυζιού, η
βιομηχανία παραγωγής χαρτιού, η βιομηχανία επεξεργασίας ξύλου, μεγάλες
κτηνοτροφικές και πτηνοτροφικές μονάδες.
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4.3.1 Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών

Εικόνα 14: Εγκατάσταση συστήματος τριπαραγωγής στο Ναυτικό
Νοσοκομείο Αθηνών

Η εφαρμογή στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών (ΝΝΑ) σχετίζεται με τριπαραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης. Κατά την λειτουργία του κινητήρα
παράγεται ηλεκτρική ενέργεια αναλόγως της ζήτησης από το νοσοκομείο
(ιδιοκατανάλωση) και παράλληλα γίνεται και εκμετάλλευση της παραγόμενης
θερμικής ενέργειας, και χρησιμοποίηση της για θέρμανση των χώρων του
νοσοκομείου το χειμώνα και ψύξη μέσω ψύκτη απορρόφησης το καλοκαίρι. Η
μονάδα λειτουργεί και ως γεννήτρια ανάγκης στην περίπτωση που γίνει διακοπή
ηλεκτροδότησης από την ΔΕΗ για συγκεκριμένους καταναλωτές του νοσοκομείου.
•

Εργολάβος : Στυλιανός Ροηλίδης

•

Καύσιμο : Φυσικό αέριο

•

Τύπος κινητήρα : MWM – TCG2016V12

•

Εφαρμογή : Τριπαραγωγή ( ιδιοκατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανση
και ψύξη)

•

Εγκατάσταση : Εντός Container

•

Ισχύς : 0,51 MWe

•

Έτος λειτουργίας : 2008
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4.3.2 AΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ τ.τ. – Αιγάλεω

Εικόνα 15: Εγκατάσταση συστήματος τριπαραγωγής στο Α.Ε.Ι.
Πειραιά τ.τ.

Η εφαρμογή στο Α.Ε.Ι. Πειραιά τεχνολογικού τομέα σχετίζεται με τριπαραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας και ψύξης. Κατά την λειτουργία του ενός
αεριοκινητήρα MWM τύπου TCG2016 V12 ισχύος 0,6 MWel. Παράγεται ηλεκτρική
ενέργεια η οποία καλύπτει τις ανάγκες σε ζήτηση ηλεκτρικής ισχύος του ιδρύματος
(ιδιοκατανάλωση) με ταυτόχρονη εκμετάλλευση της παραγόμενης θερμικής
ενέργειας, για θέρμανση των εγκαταστάσεων το χειμώνα και ψύξη μέσω ψύκτη
απορρόφησης το καλοκαίρι. Η μονάδα λειτουργεί και ως γεννήτρια ανάγκης (Island
Mode) για συγκεκριμένους καταναλωτές του ιδρύματος στην περίπτωση διακοπής
ηλεκτροδότησης από το δίκτυο διανομής της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.
•

Πελάτης : Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα

•

Καύσιμο : Φυσικό αέριο

•

Τύπος κινητήρα : MWM – TCG2016V12C

•

Εφαρμογή : Τριπαραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας και ψύξης

•

Εγκατάσταση : Εντός Container

•

Ισχύς : 0,6 Mwe

•

Έτος λειτουργίας : 2016
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4.3.3 Εργοστάσιο Lamborghini, Sant'Agata Bolognese
(Ιταλία)

Ο πολυτελής κατασκευαστής σπορ αυτοκινήτων, Lamborghini, εγκατέστησε σύστημα
τριπαραγωγής ενέργειας με σκοπό την μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα
και όχι μόνο.

Εικόνα 16: Εγκατάσταση συστήματος τριπαραγωγής στο
εργοστάσιο παραγωγής της Lamborghini

Εγκατεστημένο στην έδρα της ιταλικής εταιρείας στην Sant'Agata Bolognese, η
μονάδα θα παράγει ηλεκτρική ενέργεια, θερμότητα και ψύξη από την ίδια πηγή, αυτή
του φυσικού αερίου. Έχει δυνητική ικανότητα παραγωγής 1,2 MWel και θα είναι σε
θέση να παράγει πάνω από 25.000 MWh ετησίως, όπου είναι αρκετή ενέργεια για
την τροφοδοσία όλων των κατοικιών στο Sant'Agata, το γειτονικό χωριό.
Η εγκατάσταση της μονάδας εκτιμάται ότι θα μειώσει κάθε χρόνο 820 τόνους CO2
και μέχρι το 2017 θα χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοκαυσίμων για να αυξηθεί
ο αριθμός αυτός σε 5.600 τόνους ετησίως.
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Η ιταλική κυβέρνηση επιχορήγησε για την εγκατάσταση της μονάδας περίπου το 20
με 25 τοις εκατό, ενώ η Lamborghini έχει χρηματοδοτήσει την υπόλοιπη επένδυση.
Είναι η τελευταία σε μια σειρά μέτρων της Lamborghini που έχει αναλάβει να
μειώσει το αποτύπωμα άνθρακα της. Υπάρχει ένα νέο σύστημα τηλεθέρμανσης που
διοχετεύει σε ζεστό νερό από την μονάδα συμπαραγωγής βιοαερίου περίπου
τεσσάρων χιλιομέτρων μακριά, όπου είναι υπεύθυνο για την μείωση άλλων 1.800
τόνων CO2 ανά έτος.
Επιπλέον, η εταιρεία εγκατέστησε πάνω από 14.865 τετραγωνικά μέτρα ηλιακών
συλλεκτών για να κόψει άλλους 1.000 τόνους C02 ετησίως και έχτισε ένα πάρκο
κοντά με 10.000 δέντρα δρυός για να αντισταθμίσει τις δικές της εκπομπές άνθρακα.
Όλα αυτά τα μέτρα εντάσσονται στη δέσμευση της Lamborghini να μειώσει τις
εκπομπές άνθρακα κατά 25% το 2017. Η εταιρεία έχει επιτύχει βασικές
περιβαλλοντικές πιστοποιήσεις από το Ευρωπαϊκό Σύστημα Οικολογικής Διαχείρισης
και Ελέγχου (EMAS), από τον Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και τώρα από
την Det Norske Veritas Germanischer Lloyd (DNV GL), καθιστώντας την
Lamborghini την πρώτη εταιρεία να πιστοποιηθεί ως ουδέτερη σε εκπομπές C02 από
τον Νορβηγικό - Γερμανικό οργανισμό τυποποίησης [37].

4.3.4 Πανεπιστήμιο Εδιμβούργου, Easter Bush Veterinary
Campus (Σκωτία)
Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου είναι το σημείο ενός νέου ενεργειακού έργου
τριπαραγωγής ενέργειας ύψους 9 εκατομμυρίων λιρών Αγλίας, το οποίο θα
πρωτοπορήσει στον τρόπο παραγωγής θέρμανσης, ψύξης και ηλεκτρικής ενέργειας
στην κτηνιατρική πανεπιστημιούπολη του Easter Bush.
Το σύστημα, το οποίο παραδίδεται από την Vital Energi, θα χρησιμοποιεί την
απορριπτόμενη θερμότητα που δημιουργήθηκε κατά την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θα την χρησιμοποιεί για την παραγωγή θέρμανσης για κτίρια στην
πανεπιστημιούπολη του Easter Bush. Κατά τους θερμότερους καλοκαιρινούς μήνες,
όταν υπάρχει λιγότερη ζήτηση, η θερμότητα θα μετατραπεί σε ψύξη, εξασφαλίζοντας
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μέγιστη απόδοση όλο το χρόνο. Στο έργο θα δούμε επίσης ότι η Vital Energi θα
εγκαταστήσει ένα δίκτυο διανομής τεσσάρων χιλιομέτρων, το οποίο θα μεταφέρει το
ζεστό και κρύο νερό γύρω από την πανεπιστημιούπολη.
Ο Mike Cooke, περιφερειακός διευθυντής της Vital Energi, δήλωσε: "Η τριπαραγωγή
είναι μια συναρπαστική τεχνολογία, καθώς μπορεί να λειτουργήσει με μέγιστη
αποδοτικότητα όλο το χρόνο και οι παρόμοιες εγκαταστάσεις μας έχουν πολύ καλές
επιδόσεις για τη μείωση των εκπομπών C02 και την εξοικονόμηση πόρων. Έτσι είναι
μια ιδανική λύση στο Easter Bush όπου έχουν σαφές όραμα να παραδώσει μια
πανεπιστημιούπολη χαμηλών εκπομπών C02 στον 21ου αιώνα" [35].
Το ενεργειακό κέντρο θα τροφοδοτείται με κινητήρα ισχύος 1.5MWel και δύο λέβητες
4MWth. Η ψύξη θα παρέχεται από ψύκτη συμπίεσης ατμών 1,5MWc και τα
συστήματα θέρμανσης και ψύξης θα διαθέτουν 100 κυβικά μέτρα δεξεμενής
αποθήκευσης θερμού/ψυχρού νερού.
Αυτό θα είναι το δεύτερο ενεργειακό κέντρο που παρέδωσε το Vital Energi για το
Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου μετά από μια επιτυχημένη εγκατάσταση στην
πανεπιστημιούπολη Holyrood.

4.3.5 Ξενοδοχειακή μονάδα Leafy Resort Wellness Spa in
Gargnano (Ιταλία)
Η μονάδα AE-T100NG MT με καύση φυσικού αερίου έχει τεθεί σε λειτουργία σε
ένα λόφο με θέα στην παγκοσμίου φήμης λίμνη Garda της Ιταλίας.

Εικόνα 17: Leafy Resort Wellness
Spa in Gargnano
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Το συνδυασμένο σύστημα θέρμανσης και ηλεκτρισμού τροφοδοτεί το Leafy Resort
Wellness Spa στο Gargnano,το οποίο έχει ψηφιστεί δύο φορές το καλύτερο Spa στον
κόσμο. Η πολυτελής εγκατάσταση αναγνωρίστηκε με το World Spa και Wellness
Award 2016 World και το βραβείο φιλοξενίας Connoisseur Circle Hospitality 2016
(το καλύτερο πολυτελές ξενοδοχείο από 1000 διάσημα ξενοδοχεία σε όλο τον κόσμο).
Ο κ. Alcide Leali Jr, Διευθύνων Σύμβουλος του ξενοδοχειακού συγκροτήματος,
δήλωσε στην ηλεκτρονική εφημερίδα Decentralized Energy: ‘Με το όραμα της
δημιουργίας ονειρικών τοποθεσιών, το όραμα του σχεδίου Lefay Resorts είναι να
γίνει η ιταλική μάρκα αναφοράς στη διεθνή αγορά πολυτελών διακοπών ευεξίας με τη
δημιουργία οικολογικών θέρετρων σύμφωνα με το ιταλικό στυλ και τη νέα έννοια της
πολυτέλειας Lefay. Η βιωσιμότητα για εμάς σημαίνει την ανάπτυξη ενός
επιχειρηματικού μοντέλου σχεδιασμένου για την επίτευξη οικονομικών
αποτελεσμάτων, με απόλυτο σεβασμό στο περιβάλλον και την προώθηση της
ανάπτυξης των τοπικών περιοχών καθώς και την επαγγελματική ανάπτυξη του
προσωπικού της εταιρείας’.
‘Ακριβώς δίπλα στο θέρετρο έχει εγκατασταθεί μια προηγμένη μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής τέλεια ενσωματωμένη στο φυσικό περιβάλλον του πάρκου του
Lefay. Διαθέτει βελτισοποιημένα συστήματα για την ταυτόχρονη παραγωγή
ηλεκτρικής, θερμικής και ψυκτικής ενέργειας’.
Η μονάδα τριπαραγωγής περιλαμβάνει:
•

Αεριοστρόβιλο τύπου AE-T100 παρέχει ηλεκτρική ενέργεια 200 KWe και
θερμική ενέργεια άνω των 300 ΚWth (με τη μορφή ζεστού νερού).

•

Μέρος της πλήρους ροής ζεστού νερού που παράγεται από τον παραπάνω
στρόβιλο παρέχεται σε ένα ψύκτη απορρόφησης Li-Br που παράγει ψύξη με
τη μορφή κρύου νερού. Η ισχύς της ψύξης του απορροφητήρα φτάνει τα 200
kWc και το κρύο νερό πηγαίνει στο θέρετρο στους 5°C και επιστρέφει στους
8°C.

Επίσης περιλαμβάνονται και τα εξής βοηθητικά συστήματα:
•

Λέβητα βιομάζας (τροφοδοτούμενο από πελετ) και
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•

Λέβητα φυσικού αερίου υψηλής απόδοσης,

και οι δύο παράγουν ζεστό νερό για να καλύψουν τη θερμική ζήτηση αιχμής κατά τη
διάρκεια των ψυχρότερων εποχών.
“Η μονάδα Micro Gas Turbines της Ansaldo διαχειρίζεται επίσης μια αποκλειστική
οικογένεια συνεργασιών”, λέει ο Riccardo Ori, Sales - Micro Gas Turbines της
Ansaldo Energia, “και το Lefay Resort είναι χωρίς αμφιβολία μέρος αυτής της
αποκλειστικής οικογένειας. Είναι ένας στρατηγικός πελάτης για εμάς και είμαστε
πραγματικά περήφανοι που η AE-T100 λειτουργεί σε μια εγκατάσταση που είναι
αφιερωμένη στην τελειότητα. Η Lefay Resort επέλεξε την τεχνολογία μας, καθώς η
λύση ΣΗΘ η οποία είναι τεχνολογία αιχμής, λειτουργεί με ελάχιστα επίπεδα
εκπομπών ρύπων”.
Η λύση εξυπηρετεί επίσης τις προδιαγραφές του ξενοδοχείου όσον αφορά την
ηχορύπανση, έχοντας εξοπλισμό ελαχιστοποίησης θορύβου 73 dB. Το σύστημα ΣΗΘ
AE-T100 ελαχιστοποιεί επίσης τις εκπομπές σε λιγότερο από το επιτρεπτό όριο των
15 ppm τόσο για τα NOx όσο και για το CO2.
Ο κ. Ori λέει ότι όλες αυτές οι λεπτομέρειες επιτρέπουν στο Lefay Resort να
συμμορφωθεί με τους φιλόδοξους περιβαλλοντικούς στόχους φροντίδας. "Πράγματι,
τα αποτελέσματά τους έχουν τεκμηριωθεί κάθε χρόνο ως μέρος της έκθεσης για την
αειφορία του θέρετρου, το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό έγγραφο για όλες τις
εταιρείες αυτές τις μέρες, αλλά επιπλέον για πολυτελή θέρετρα όπου όλα πρέπει να
είναι στα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας, συμπεριλαμβανομένων των τεχνολογιών
ενέργειας" [36].
Για πολλούς που χρησιμοποιούν τέτοια θέρετρα, η βιωσιμότητα είναι ένας
σημαντικός παράγοντας, με όλο και περισσότερους ανθρώπους να προτιμούν φιλικές
προς το περιβάλλον χαλαρωτικές διακοπές. Η Ansaldo έχει όλο και περισσότερους
πελάτες στον κλάδο των ακίνητων περιουσιών ζητώντας λύσεις συμπαραγωγής
ενέργειας με μικρό-στροβίλους και παρέχει όλο και περισσότερο την μονάδα AE
T100 Micro-GT ως λύση για αυτούς τους πελάτες. Ο υψηλός βαθμός θερμικής /
ηλεκτρικής απόδοσης είναι ελκυστικά χαρακτηριστικά για την πελατειακή βάση της
εταιρείας.
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4.3.6 Εμπορικό κέντρο Jakarta, Indonesia

Εικόνα 18: Εγκατάσταση μονάδας
τριπαραγωγής στο Central Park Mall Jakarta

Οι κινητήρες αερίου Jenbacher λειτουργούν με σταθερό φορτίο για μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής. Οι πέντε κινητήρες αερίου Jenbacher J620N από την επιχείρηση
Distributed Power της General Electric με συνεργασία δύο ψυκτικές μονάδες
απορρόφησης και τρεις ηλεκτρικούς ψύκτες παράγουν ενέργεια που εξοικονομεί
περισσότερα από 1,1 εκατομμύρια δολάρια ετήσιου κόστους ενέργειας για το
εμπορικό κέντρο στην Τζακάρτα της Ινδονησίας. Χρησιμοποιώντας τις μονάδες
Jenbacher των 2,7 MW σε συνδυασμό με τα ψυκτικά συγκροτήματα, το εμπορικό
κέντρο δημιούργησε μια συνδυασμένη λύση ψύξης, θέρμανσης και ηλεκτρικής ισχύος
(CCHP), η οποία είναι πολύ πιο αποτελεσματική από την αποκλειστική εξάρτηση από
το τοπικό δίκτυο. Η απορριπτόμενη θερμότητα από τους κινητήρες αερίου Jenbacher
αποδίδει 3.500 τόνους ψύξης (RT) προς τα συνολικά 8.000 RT κλιματισμού που
απαιτούνται για το εμπορικό κέντρο, τα υπόλοιπα 4.500 RT κλιματισμού παρέχονται
από τους ηλεκτρικούς ψύκτες. Η ηλεκτρική ισχύς που απαιτείται για την κάλυψη του
φορτίου της τάξης 13,6 MW προέρχεται από τους κινητήρες αερίου 11 MW - 12 MW,
οι οποίοι λειτουργούν σε ποσοστό 85 έως 90% του φορτίου από τις 6π.μ. έως τις
10μ.μ. καθημερινά. Η λειτουργία των κινητήρων με σταθερό φορτίο επιμηκύνει τη
διάρκεια ζωής των κινητήρων, οι οποίες παράγουν 980 MWh ισχύος κάθε εβδομάδα.
Η διαφορά για την κάλυψη της ισχύος παρέχεται από το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο.
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Εικόνα 19: Central Park Mall Jakarta
Το εμπορικό κέντρο στην Jakarta είναι ένας σημαντικός προορισμός ψυχαγωγίας και
αγορών για την Ασία, μια ναυαρχίδα του Agung Podomoro Land, που βρίσκεται
δίπλα στο κέντρο της πόλης και περιβάλλεται από την αγορά. Το εμπορικό κέντρο, το
οποίο εγκαινιάστηκε το 2009 με περίπου 188.077 τετραγωνικά μέτρα εμβαδού και
περισσότερους από 300 ενοικιαστές, είναι ένας κορυφαίος προορισμός, με μια
εντυπωσιακή σειρά από ψυχαγωγικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένου ενός
ασύγκριτου συνδυασμού λιανικής πώλησης σε συνδυασμό με εστιατόρια, ψυχαγωγία
και αξιοθέατα παγκόσμιας κλάσης που θα φέρει την επανάσταση στην έννοια της
εμπειρίας αγορών στην περιοχή.
Ο προορισμός έχει επισκεψιμότητα που αντιστοιχεί σε περισσότερους από 40
εκατομμύρια πελάτες σε ένα χρόνο και ως διεθνές βραβευμένο εμπορικό κέντρο. Το
εμπορικό κέντρο της Jakarta, έχει δεσμευτεί να διατηρήσει την ποιότητα των
υπηρεσιών και να εστιάσει στο να γίνει σημείο αναφοράς στη διαχείριση των
εμπορικών κέντρων. Επιπλέον, το εμπορικό κέντρο είναι ένας εξαιρετικός
προορισμός αγορών και ρυθμιστής της μόδας στην Ασία, με 1,5 εκτάρια τριγωνικού
πάρκου δίπλα από το κανάλι στην καρδιά της ανάπτυξης για την προώθηση των
φιλικών προς το περιβάλλον στα εμπορικά κέντρα.
Ο Leonard Purba, ο ανώτερος μηχανικός του εμπορικού κέντρου, είναι
ευχαριστημένος με την απόδοση της μονάδας CCHP που υποστηρίζει η General
Electric. "Επιλέξαμε τους κινητήρες αερίου Jenbacher της General Electric, κυρίως
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επειδή η GE είναι διάσημη για την αξιοπιστία και την αποδοτικότητα", λέει. "Η
τεχνολογία CCHP είναι η πλέον κατάλληλη για κτίρια στο πολύ ζεστό κλίμα της
Ινδονησίας και ελπίζω ότι περισσότερα κτίρια στην Ινδονησία, ειδικά στη Τζακάρτα,
θα εφαρμόσουν την τεχνολογία CCHP στο μέλλον" [37].
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

5.1 Case Study Περιγραφή
Το εν λόγω κεφάλαιο αναφέρεται στην λειτουργία σταθμού συμπαραγωγής
ηλεκτρισμού & θερμότητας/ψύξης υψηλής αποδοτικότητας, ισχύος 600 kWe , ο
οποίος εγκαταστάθηκε στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά τεχνολογικού
τομέα (Α.Ε.Ι.Πειραιά τ.τ.). Η σκοπιμότητα της εγκατάστασης της μονάδος
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού – θερμότητας – ψύξεως ισχύος 600±3% kWe , είναι η
κάλυψη των αναγκών του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ., σε συνδυασμό με επεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας με ανάκτηση απορριπτόμενης θερμότητας, έγκειται τα
ακόλουθα:
1. Εξοικονόμηση ενέργειας λόγω αξιοποιήσεως των θερμικών αποβλήτων χαμηλής
ενθαλπίας της συμπαραγωγής για κάλυψη των αναγκών σε θερμότητα και ψύξη
κτιρίων του Α.Ε.Ι Πειραιά τ.τ. Επιπρόσθετο πλεονέκτημα, η μείωση των
εκπεμπόμενων ρύπων και ειδικότερα του CO2.
2. Βελτίωση στην αξιοπιστία του Η/Μ εξοπλισμού του Α.Ε.Ι Πειραιά τ.τ., λόγω
αποφυγής διακοπών στη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
3. Εξοικονόμηση ενέργειας με ανάκτηση πλεονάζουσας θερμότητας για παραγωγή
ψύξεως.
4. Περιβαλλοντική προστασία με χρήση καθαρότερων μορφών ενέργειας. Από όλα τα
συμβατικά καύσιμα, το φυσικό αέριο είναι το λιγότερο ρυπογόνο προς το περιβάλλον.
5. Εκπαιδευτική εμπειρία με την επίδειξη πλήθους αλληλεξαρτώμενων τεχνικών
συστημάτων (μηχανικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, αυτοματισμού,
περιβαλλοντικών, κλπ) και οικονομικής αποτίμησης της εγκατάστασης (με υποβολή
προτάσεων περαιτέρω βελτίωσης του βαθμού απόδοσης της εγκατάστασης με
επιπλέον χρησιμοποίηση της εκάστοτε απορριπτόμενης θερμικής ενέργειας, κλπ)
στους σπουδαστές του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ.
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5.1.1 Επιλογή συστήματος
Ο σταθμός συμπαραγωγής αποτελείται από:
•

διάταξη τροφοδοσίας με φυσικό αέριο,

•

εμβολοφόρο μηχανή εσωτερικής καύσεως με χρήση ως καυσίμου το φυσικό
αέριο που διατίθεται από το δίκτυο της ΕΠΑ Αττικής,

•

ηλεκτρογεννήτρια συζευγμένη με τη μηχανή εσωτερικής καύσεως,

•

διάταξη ανάκτησης της θερμότητας ψύξεως του κινητήρα εσωτερικής
καύσεως,

•

διάταξη ανάκτησης της θερμότητας ψύξεως του λαδιού λιπάνσεως του
κινητήρα εσωτερικής καύσεως,

•

διάταξη ανάκτησης της θερμότητας των καυσαερίων της μηχανής εσωτερικής
καύσεως,

•

διάταξη παραγωγής ψυχρού νερού με χρήση θερμότητας από τις διατάξεις
ανάκτησης θερμότητας,

•

διάταξη σύνδεση με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ,

•

διάταξη σύνδεσης με τα κυκλώματα θέρμανσης / ψύξης του ΤΕΙ Πειραιά και
συλλογής στοιχείων παραγωγής,

•

σύστημα κεντρικού ελέγχου της όλης εγκατάστασης.

Η εμβολοφόρος μηχανή εσωτερικής καύσεως χρησιμοποιεί ως καύσιμο το φυσικό
αέριο. Η ωφέλιμη μηχανική ισχύς της μηχανής είναι τέτοια ώστε η ηλεκτρική ισχύς
του συγκροτήματος μηχανή εσωτερικής καύσεως - ηλεκτρογεννήτρια να είναι
600±3% kW.
Η μηχανή εσωτερικής καύσεως έχει εγκατασταθεί σε εξωτερικό χώρο, εντός
καταλλήλου ηχομονωτικού προκατασκευασμένου CONTAINER 40 ft – ISO Standard
και θεωρείται πλήρης με όλα τα απαραίτητα για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία της
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παρελκόμενα (π.χ. διάταξη εξαγωγής καυσαερίων, διάταξη εκκίνησης, απαιτούμενοι
συσσωρευτές, βοηθητικές δεξαμενές φρέσκου και μεταχειρισμένου ελαιολιπαντικών,
φίλτρο αέρος, φίλτρο λαδιού, κλπ). Η έδραση της έχει γίνει επί κατάλληλης
αντικραδασμικής βάσης. Για την απομάκρυνση της εκπεμπόμενης από τη μηχανή
θερμότητας εντός του container έχει εγκατασταθεί εξαερισμός αυτού, με εισαγωγή
αέρα μέσω καταλλήλων φίλτρων. Στο προαναφερόμενο συγκρότημα θεωρούνται
ενσωματωμένοι και οι απαιτούμενοι πίνακες ισχύος και αυτοματισμών λειτουργίας
της μονάδας.
Η ηλεκτρογεννήτρια είναι σταθερά συζευγμένη με τη μηχανή εσωτερικής καύσης και
είναι τοποθετημένη και αυτή εντός του ηχομονωτικού container. Η θερμότητα που
αποβάλεται από το κύκλωμα ψύξεως του ελαίου λιπάνσεως ανακτάται από
κατάλληλο κύκλωμα νερού και χρησιμοποιείται για ανάγκες θέρμανσης ή αποβάλεται
στο περιβάλλον όταν δεν υπάρχει ζήτηση για θέρμανη/ψύξη.

5.1.2 Ενεργειακές ανάγκες περίπτωσης
Οι ενεργειακές ανάγκες των κτιρίων του συγκροτήματος του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. είναι
οι εξής:
α. Κτίριο Τεχνικής Υπηρεσίας, επιφανείας 874,50 m2 περίπου, όπου είναι
εγκατεστημένος ο ηλεκτρικός υποσταθμός 20 kV / 400 V, 50 Hz του
συγκροτήματος (2 Μ/Σ x 2.000 kVA έκαστος, με ανεξάρτητες καταναλώσεις
για τον καθένα και εφεδρικό Η/Ζ ισχύος 800 kVA / 400V, 50 Hz) και ο
θερμικός σταθμός (2 λέβητες θερμού νερού x 1.150.000 kcal/h, εκ των οποίων
ο ένας εξυπηρετείται με καυστήρα φυσικού αερίου, και αυτός λειτουργεί κατά
βάση, και ο άλλος με καυστήρα μικτής καύσης: φυσικού αερίου – πετρελαίου,
εφεδρικής λειτουργίας) ο οποίος εξυπηρετεί τα θερμικά φορτία χειμώνα των
κτιρίων Α – Β – Γ.
β. Κτίριο Διοίκησης, επιφανείας 1.945,26 m2 περίπου, όπου υπάρχει ανεξάρτητο
σύστημα θερμικής εξυπηρέτησής του με λέβητα θερμού ύδατος
εξυπηρετούμενο από καυστήρα πετρελαίου, μεγέθους 200.000 kcal/h, και
αερόψυκτη ηλεκτροκίνητη ψυκτική μονάδα, μεγέθους 281,35 kWψ .
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γ. Κτίρια Α-Β-Γ ενοποιημένα, επιφανείας 24.570 m2 περίπου, όπου η ηλεκτρική
και θερμική εξυπηρέτησή τους συνδέεται με τον Γ.Π.Χ.Τ και τον κεντρικό
συλλέκτη θερμού ύδατος του Κτιρίου Τεχν. Υπηρεσίας. Η ψυκτική
εξυπηρέτηση γραφείων των κτιρίων γίνεται με ανεξάρτητες τοπικές μονάδες
ψυκτών ή αντλιών θερμότητας, τύπου δωματίου.
δ. Κτίριο Βιβλιοθήκης, επιφανείας 2.015,48 m2 περίπου, όπου υπάρχει
ανεξάρτητο σύστημα θερμικής εξυπηρέτησής του με αερόψυκτη
ηλεκτροκίνητη αντλία θερμότητας, μεγέθους 200 kWθ & 210 kWψ .
ε. Κτίριο Δ, επιφανείας 5.724 m2 περίπου, όπου υπάρχει ανεξάρτητο σύστημα
θερμικής εξυπηρέτησής του με λέβητα θερμού ύδατος εξυπηρετούμενο από
καυστήρα φυσικού αερίου, μεγέθους 627.500 kcal/h και δύο αερόψυκτες
ηλεκτροκίνητες ψυκτικές μονάδες, μεγέθους 300 kWψ εκάστη.
στ. Κτίριο Ζ, επιφανείας 8.924,71 m2 περίπου, όπου υπάρχει ανεξάρτητο σύστημα
θερμικής εξυπηρέτησής του με λέβητα θερμού ύδατος εξυπηρετούμενο από
καυστήρα φυσικού αερίου, μεγέθους 1.200.000 kcal/h και δύο αερόψυκτες
ηλεκτροκίνητες ψυκτικές μονάδες, μεγέθους (600 + 393) kWψ .
ζ. Κτίριο Αμφιθεάτρων, επιφανείας 3.693,27 m2 περίπου, όπου υπάρχει
ανεξάρτητο σύστημα θερμικής εξυπηρέτησής του με λέβητα θερμού ύδατος
εξυπηρετούμενο από καυστήρα φυσικού αερίου, μεγέθους 550.000 kcal/h και
αερόψυκτη ηλεκτροκίνητη ψυκτική μονάδα, μεγέθους 600 kWψ .
η. Κτίριο Πληροφορικής, επιφανείας 1.132,90 m2 περίπου, όπου υπάρχει
ανεξάρτητο σύστημα θερμικής εξυπηρέτησής του με λέβητα θερμού ύδατος
εξυπηρετούμενο από καυστήρα πετρελαίου, μεγέθους 35.000 kcal/h, και
αερόψυκτη ηλεκτροκίνητη ψυκτική μονάδα, μεγέθους 35,15 kWψ .
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5.1.3 Μετρήσεις ενεργειακών αναγκών
Οι μετρήσεις που χρησιμοποιώ είναι οι πραγματικές τιμές καταναλώσεων του έτους
2009 για την παραγωγή θερμότητας , ψύξης και ηλεκτρισμού. Αντλήθηκαν από το
αρχείο “1η αξιολόγηση ΣΗΘ για ΡΑΕ Παράρτημα Γ2β”.

Ολική κατανάλωση Ολική κατανάλωση
Κατανάλωση
Κατανάλωη καυσίμων (φυσικού
Μήνας
καυσίμων (φυσικού ηλεκτρικής ενέργειας ηλεκτρικής ενέργειας
αερίου) για το κτίριο
αερίου) (Mwhf)
(Mwhe)
για ψύξη (Mwhe)
αμφιθεάτρων (Mwhf)
Ιανουάριος
225,052
300
41,635
Φεβρουάριος
273,171
276
50,537
Μάρτιος
323,903
297,6
59,922
Απρίλιος
71,054
213,6
13,145
Μάιος
319,2
105,6
Ιούνιος
397,5
183,9
Ιούλιος
396
182,4
Αύγουστος
292,8
79,2
Σεπτέμβριος
331,2
117,6
Οκτώβριος
290,4
76,8
Νοέμβριος
105,763
269,74
19,566
Δεκέμβριος
215,842
247,2
39,931
Σύνολα
1214,785
3631,24
745,5
224,736
Πίνακας 8: Καταναλώσεις έτους 2009
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Διάγραμμα 25: Μηνιαία ηλεκτρική κατανάλωση Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ.
έτους 2009
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12

Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα

Μελλοντική κατανάλωση
Μελλοντική κατανάλωση
Ολική κατανάλωση ηλεκτρικής
ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη ηλεκτρικής ενέργειας κτιρίου ενέργειας μετά την εγκατάσταση της
κτιρίου αμφιθεάτρων (Mwhe)
αμφιθεάτρων (Mwhe)
ΣΗΘ (Mwhe)
24,047
159,887
21,984
115,584
23,643
129,723
17,309
94,109
39,774
17,425
94,439
69,266
16,469
101,715
68,701
16,428
61,457
29,831
16,575
129,37
44,294
17,262
11,236
28,927
17,605
40,874
21,824
109,164
19,751
111,911
280,793
230,322
1159,469

180
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120
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60
40
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Δεκέμβριος

Νοέμβριος

Οκτώβριος

Σεπτέμβριος

Μήνας

Αύγουστος

Ιούλιος

Ιούνιος

Μαΐος

Απρίλιος

Μάρτιος

Φεβρουάριος

0
Ιανουάριος

Ολική κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
μετά την εγκατάσταση της ΣΗΘ (MWhe)

Πίνακας 9: Ολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με την ΣΗΘ

Διάγραμμα 26: Μηνιαία ηλεκτρική κατανάλωση μετά την
εγκατάσταση της ΣΗΘ έτους 2009

Όπως φαίνεται από τους ανωτέρω πίνακες 8 και 9, τους καλοκαιρινούς μήνες η
κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με τους
εαρινούς – φθινοπωρινούς μήνες. Αυτό είναι σαφές ότι οφείλεται στη λειτουργία των
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ηλεκτρικών ψυκτών (κεντρικών & τοπικών συστημάτων) για τις ανάγκες
κλιματισμού των χώρων. Τους χειμερινούς μήνες, πάλι, η κατανάλωση της
ηλεκτρικής ενέργειας παρουσιάζει μικρή αύξηση σε σχέση με τους εαρινούς –
φθινοπωρινούς μήνες λόγω αφ’ ενός μεν της θέρμανσης του κτιρίου της Βιβλιοθήκης
με ηλεκτροκίνητη αντλία θερμότητας αφ’ ετέρου δε, της πλέον εκτεταμένης χρήσης
του φωτισμού των χώρων. Πάλι από τους ανωτέρω πίνακες 8 και 9, η μικρότερη τιμή
(για θερινούς μήνες) της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη παρουσιάζεται
τον Αύγουστο, όπου, παρ’ ότι λόγω του κλιματισμού των χώρων η τιμή της αιχμής
της ζήτησης είναι μεγάλη, η λειτουργία των κτιρίων είναι περιορισμένη λόγω αργιών,
ομαδικών αδειών εργαζομένων, η συνολική κατανάλωση να είναι μικρή.
Στον κατωτέρω πίνακα 10 που ακολουθεί παρουσιάζεται η ετήσια καταναλισκόμενη
ωφέλιμη θερμότητα για θέρμανση και για ψύξη (και κατ’επέκταση η συνολική
ωφέλιμη θερμότητα). Η πρώτη υπολογίζεται από την συνολική ποσότητα του
καταναλισκόμενου φυσικού αερίου στους λέβητες θερμού νερού του A.Ε.Ι. Πειραιά
τ.τ. , με μέσο βαθμό απόδοσης ίσο με 0,90. Η δεύτερη υπολογίζεται από την
συνολική ποσότητα της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας για ψύξη από τους
ψύκτες του Α.Ε.Ι Πειραιά τ.τ. , με μέσο βαθμό ενεργειακής απόδοσης (EER) ίσο με
2,70.

Μήνας

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα

Συνολική
Συνολική
κατανάλωση
κατανάλωση
ηλεκτρικής
καυσίμων (φυσικού
ενέργειας για ψύξη
αερίου) (Mwhf)
(Mwhe)

Κατανάλωση
ωφέλιμης
θερμότητας
θέρμανσης
(Mwhth)

266,687
323,708
383,825
84,199

240,018
291,337
345,443
75,779
145,374
253,166
251,101
109,031
161,894
105,727

125,329
255,773
1439,521

Κατανάλωση
Ολική κατανάλωση
ωφέλιμης
ωφέλιμης
θερμότητας ψύξης
θερμότητας (MWh)
(Mwhth)

392,51
683,548
677,973
294,384
437,114
285,423
112,796
230,196
1295,569

1026,293

2770,952

Πίνακας 10: Ενεργειακές καταναλώσεις έτους 2009
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Διάγραμμα 27: Ολική κατανάλωση ωφέλιμης θερμότητας έτους
2009

Δεδομένου ότι η ΕΚΚ (για την συγκεκριμένη μονάδα συμπαραγωγής) είναι 1.430
kWhf / 600 kWhe ή 2,3833 kWhf / kWhe και δεδομένου ότι η ετήσια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας από την μονάδα συμπαραγωγής υπολογίσθηκε σε 2.052.000
kWhe , εκτιμάται ότι η ετήσια κατανάλωση καυσίμου (ως καταναλισκόμενη ενέργεια)
ανέρχεται σε 4.890,6 ΜWhf .
Ο εκτιμώμενος μέσος ετήσιος ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ,
δεδομένου ότι η μονάδα λειτουργεί υπό σταθερό φορτίο (το ονομαστικό της:
600kWe), είναι εγγυημένος από τον κατασκευαστή MWM (DEUTZ POWER
SYSTEMS) και για την ηλεκτροπαραγωγή της μονάδας TCG 2016 V12 C, είναι
ηe=0,42 (42 %).
Ο εκτιμώμενος μέσος ετήσιος θερμικός βαθμός απόδοσης ηth της μονάδας ΣΗΘ,
υπολογίζεται με βάση τους ανωτέρω πίνακες 10 και 11, ως εξής: Συγκρίνοντας ανά
μήνα την παραγόμενη θερμική ενέργεια (για θέρμανση και ψύξη) βάσει της
προβλεπόμενης λειτουργίας της μονάδας ΣΗΘ, καταλήγουμε στην σύνταξη του
κατωτέρω πίνακα 11, που εμφανίζει την πραγματικά καταναλισκόμενη θερμική
ενέργεια από την παραγωγή της μονάδας ΣΗΘ, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις
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παρατηρήσεις του πίνακα 8 και του μήνα Νοεμβρίου, που φαίνεται ότι η παραγωγή
θερμού ύδατος είναι μεγαλύτερη της καταναλισκόμενης ωφέλιμης θερμότητας
θέρμανσης.

Μήνας

Παραγωγή
ωφέλιμης
θερμότητας (MWh)

Ιανουάριος
179,208
Φεβρουάριος
199,12
Μάρτιος
209,076
Απρίλιος
74,67
Μάιος
99,56
Ιούνιος
199,12
Ιούλιος
219,032
Αύγουστος
109,516
Σεπτέμβριος
199,12
Οκτώβριος
104,538
Νοέμβριος
112,796
Δεκέμβριος
169,252
Σύνολο
1875,008
Πίνακας 11: Παραγωγή ωφέλιμης θερμότητας
από την ΣΗΘ
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Διάγραμμα 28: Παραγωγή ωφέλιμης θερμότητας μονάδας ΣΗΘ
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Προκύπτει μέσος ετήσιος θερμικός βαθμός απόδοσης ηth της μονάδας ΣΗΘ:
1.875,008 / 4.890,6 = 0,3834 (38,34 %), και επομένως: Μέσος ολικός ετήσιος βαθμός
απόδοσης η της μονάδας ΣΗΘ: ηe + ηth = 0,4196 + 0,3834 = 0,8030 ή 80,3% ο οποίος
είναι αποδεκτός βάση της υπουργικής απόφασης 15641 (ΦΕΚ.1420_15/07/2009),
όπου δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας πλήρους συμπαραγωγής στον τύπο
συμπαραγωγής που έχει εγκατασταθεί (συνδυασμένος κύκλος αεριοστροβίλου με
ανάκτηση θερμότητας) με ολικό βαθμό απόδοσης τουλάχιστον 80% .
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5.2 Μέρη συστήματος
Σε μία πιό λεπτομερή ανφορά, η μονάδα αποτελείται από τα παρακάτω κύρια
στοιχεία:
1. Εμβολοφόρο τετράχρονο, υδρόψυκτο με υπερπληρωτή, κινητήρα εσωτερικής
καύσεως φυσικού αερίου, 1500 rpm, καταναλώσεως της τάξεως των 0,25 Νm3
φυσικού αερίου / kWhe περίπου.
2. Σύγχρονη τριφασική ηλεκτρογεννήτρια, της τάξεως των 750 kVA, 50 Hz περίπου.
3. Ενσωματωμένο σύστημα εναλλακτών θερμότητας για την ανάκτηση της
απόβλητης θερμικής ενέργειας, τάξεως ισχύος 655 kWth περίπου και αερόψυκτων
ψυκτών επείγουσας αποβολής του θερμικού φορτίου του κινητήρα σε περίπτωση μη
χρήσεως του από τα συστήματα του Α.Ε.Ι Πειραιά τ.τ.
4. Πίνακα αυτοματισμού που δίνει στο σύστημα τη δυνατότητα να λειτουργεί
παράλληλα και σε συγχρονισμό με το εθνικό δίκτυο. Το σύστημα είναι
προστατευμένο ηλεκτρικά για παράλληλη λειτουργία, αλλά σε περίπτωση διακοπής
μπορεί να λειτουργήσει ανεξάρτητα.
Όλα τα ανωτέρω 4 στοιχεία είναι εγκατεστημένα εντός κατάλληλης διατάξεως
εμπορευματοκιβωτίου (container 40 ft – ISO Standard), το οποίο είναι τοποθετημένο
στον υπαίθριο χώρο πίσω από το κτίριο Τεχν. Υπηρεσίας του Α.Ε.Ι Πειραιά τ.τ.
5. Εντός επέκτασης του εμπορευματοκιβωτίου, έχει τοποθετηθεί η ψυκτική μηχανή
απορρόφησης (absorbion chiller), το αυτόματο σύστημα αποσκλήρυνσης ύδατος του
συστήματος, το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης με κατάκλιση του χώρου με CO2 , ο
Μ/Σ αναβίβασης της τάσης με την προστασία του και τους ανάλογους διακόπτες του,
ένα μικρό αντλιοστάσιο που εξυπηρετεί το δίκτυο τηλεθέρμανσης με τις αντλίες του
πρωτεύοντος κυκλώματος μεταξύ των εναλλακτών της ΜΕΚ και των συλλεκτών, τις
αντλίες των δευτερευόντων κυκλωμάτων που στέλνουν θερμό νερό στα τοπικά
λεβητοστάσια και το σύστημα σωληνώσεων, οργάνων ελέγχου ροής, θερμικής ή
ψυκτικής ενέργειας. Σε παραπλήσιο δε ακάλυπτο χώρο, έχει εγκατασταθεί πύργος
ψύξεως ύδατος, ανοικτού τύπου, ικανός να αναλάβει το απορριπτόμενο φορτίο της
ψυκτικής μονάδας.
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5.2.1 Μηχανή εσωτερικής καύσης
Το φυσικό αέριο, μετά το gas train της μονάδας, σε πίεση 0÷200 mbarg, τροφοδοτεί
το σύστημα τροφοδοσίας της μηχανής, όπου και αναμειγνύεται με την αναγκαία
ποσότητα αέρα.
Η μηχανή καίγοντας το καύσιμο παράγει κινητήρια ισχύ της τάξεως των 620±10%
kW περίπου, η οποία, μετά τις μηχανικές απώλειες, καταλήγει στη γεννήτρια, η οποία
αποδίδει 600±10% KWe. Η ηλεκτρική ισχύς μεταφέρεται προς τον πίνακα
παραλληλισμού και από εκεί τροφοδοτεί τον Μ/Σ ανύψωσης τάσης.
Τα χιτώνια της μηχανής και το λιπαντικό της μηχανής ψύχονται μέσω αντλίας και
εναλλάκτη εγκατεστημένου εντός του container. Το νερό ψύξεως των χιτωνίων έχει
θερμοκρασία 74 oC στην είσοδο και 86 oC στην έξοδο. Κατάλληλη τρίοδη ρυθμιστική
βάνα διατηρεί τη θερμοκρασία μέσω του PLC του συστήματος. Το νερό χρήσεως
(από την άλλη πλευρά του εναλλάκτη) θερμαίνεται περαιτέρω, μέχρι 92 oC, από τα
καυσαέρια της μηχανής, τα οποία μέσω του καπναγωγού τροφοδοτούν εναλλάκτη
καυσαερίων, στην οροφή του container εγκατεστημένου, ψυχόμενα σε 120oC πριν
αποβληθούν στο περιβάλλον.
Αυτή η μεταφερόμενη ωφέλιμη θερμότητα, τάξεως ισχύος 655 kW περίπου,
οδηγείται μέσω ενός εξωτερικού εναλλάκτη, αντλιών και τρίοδων βανών στο
κύκλωμα διανομής θερμού νερού των κτιρίων Τεχν. Υπηρεσίας, Δ & Ζ ή στον ψύκτη
απορρόφησης απ’ όπου ως νερό ψύξεως οδηγείται στο κύκλωμα διανομής ψυχρού
νερού των κτιρίων Δ, Ζ και των Αμφιθεάτρων.
Σε περίπτωση κατά την οποία η κατανάλωση ζεστού νερού λειτουργεί υπό μερικό
φορτίο ή δεν λειτουργεί καθόλου, τότε αφ’ ενός μεν τα καυσαέρια απορρίπτονται στο
περιβάλλον σε μεγαλύτερη θερμοκρασία (οπότε δεν θερμαίνουν καθόλου το νερό
χρήσεως της άλλης πλευράς του εναλλάκτη) αφ’ ετέρου δε κατάλληλη τρίοδη βάνα
απορρίπτει το φορτίο (χιτωνίων και λιπαντικού) στο περιβάλλον μέσω κατάλληλου
εφεδρικού αεροψυκτήρα ( intercooler ), εγκατεστημένου στην οροφή του container.
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5.2.2 Τμήμα ανάκτησης θερμότητας
Σημαντικό ρόλο παίζουν οι εναλλάκτες θερμότητας στην εγκατάσταση, μεταξύ του
συστήματος θέρμανσης και ψύξης και του συστήματος διανομής. Υπάρχουν
διαφόρων ειδών εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας, όπως οι πλακοειδείς, οι αυλώνκελύφους και οι εναλλάκτες σταυρωτής ροής. Αν και τα δυο ρευστά κινούνται προς
την ίδια κατεύθυνση, έχουμε παράλληλη ροή αυτών, δηλαδή ομορροή (parallel-flow).
Αν κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις η πραγματοποιούμενη διεργασία λαμβάνει
τον χαρακτηρισμό της αντιρροής (counter-flow). Έχουν εγκατασταθεί εναλλάκτες
διπλού σωλήνα με αντιρροή. Η ζήτηση αιχμής θέρμανσης και ψύξης, και συνεπώς οι
μέγιστοι ρυθμοί ροής μάζας στο σύστημα διανομής, εμπλέκονται εδώ. Το εύρος της
θερμοκρασίας από την πλευρά του χρήστη τόσο για τον χειμώνα όσο και για το
καλοκαίρι καθορίζονται από την επιλογή του συστήματος διανομής: 40°C - 30°C για
σώματα πάνελ τύπου καλοριφέρ και 8°C – 13°C για fan coil. Ενώ στην πλευρά της
εγκατάστασης έχουν επιλεγεί οι ακόλουθες θερμοκρασίες: 48°C - 35°C και 10°C 5,3°C. Περαιτέρω, για την λειτουργία της ψύξης, έχει επιλεγεί η θερμοκρασία 5,3°C
σύμφωνα με τη θερμοκρασία του ψυχρού ύδατος που παρέχεται από τον ψυκτήρα
απορρόφησης με θερμοκρασίες εισόδου του θερμού νερού και του νερού ψύξης
αντιστοίχως ίσες προς 90°C και 29°C.
Για τον προσδιορισμό του ολικού συντελεστή μετάδοσης θερμότητας (U) και της
επιφάνειας (A) του εναλλάκτη θερμότητας χρησιμοποιείται η μέθοδος της Μέσης
Λογαριθμικής Διαφοράς Θερμοκρασίας (Logarithmic Mean Temperature Difference –
LMTD). Με την μέθοδο LMTD προσδιορίζουμε την θερμοκρασία της κινητήριας
δύναμης για την μεταφορά θερμότητας σε συστήματα ροής μάζας, κυρίως στου
εναλλάκτες θερμότητας. Η μέθοδος LMTD είναι ένας λογαριθμικός μέσος όρος της
θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ των ψυχρών και θερμών τροφοδοσιών σε κάθε
άκρο του εναλλάκτη διπλού σωλήνα. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή της LMTD τόσο
περισσότερη θερμότητα μεταφέρεται. Η χρήση της LMTD προκύπτει απευθείας από
την ανάλυση ενός εναλλάκτη θερμότητας με σταθερό ρυθμό ροής και τις θερμικές
ιδιότητες των ρευστών.
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Για τον υπολογισμο της LMTD έγιναν οι εξής υποθέσεις:
•

Ο παράγοντας U είναι σταθερός σε ολόκληρο τον εναλλάκτη.

•

Το σύστημα παρουσιάζει αδιαβατική συμπεριφορά. Η μετάδοση θερμότητας
γίνεται μόνο μεταξύ των δύο ρευστών (τέλεια μόνωση των εξωτερικών
τοιχωμάτων του εναλλάκτη).

•

Οι θερμοκρασίες των δύο ρευστών είναι σταθερές σε κάθε δεδομένη διατομή
και αντιπροσωπεύονται από τις μέσες θερμοκρασίες των ρευστών.

•

Οι ειδικές θερμότητες των ρευστών είναι σταθερές.

•

Έχουμε αμελητέα θερμική αγωγή κατά μήκος των σωλήνων.

•

Έχουμε αμελητέες μεταβολές της δυναμικής και κινητικής ενέργειας.

Πρέπει να σημειωθεί ότι για τις ίδιες θερμοκρασίες εισόδου και εξόδου, η μέση
λογαριθμική διαφορά στην περίπτωση της αντιρροής είναι πάντα μεγαλύτερη από την
αντίστοιχη της ομορροής. Αυτό σημαίνει ότι η επιφάνεια εναλλαγής που απαιτείται,
είναι στην περίπτωση της αντιρροής μικρότερη από αυτή της ομορροής, εφόσον
βέβαια έχουμε και στις δύο περιπτώσεις τον ίδιο ολικό συντελεστή μετάδοσης
θερμότητας.
Μια λογική μάζα ροής συλλέκτη ανά m² συλλεκτών αναγνωρίστηκε μέσω
προσομοιώσεων TRNSYS και ανέρχεται σε 60 l / m² * hr. Οι προσομοιώσεις
πραγματοποιήθηκαν μεταβάλλοντας τη μάζα ροής στους ηλιακούς συλλέκτες
προκειμένου να επιτευχθούν οι καθορισμένες θερμοκρασίες το χειμώνα και το
καλοκαίρι κάτω από την ηλιακή ακτινοβολία της Αθήνας. Η μάζα ροής στον
πρωτογενή βρόχο προσδιορίζεται με:
PrimFlow=

60
2
⋅Collectors Area( m )
2
m ⋅hr

Ο εναλλάκτης θερμότητας μεταξύ του κύριου και του δευτερεύοντος ηλιακού βρόχου
έχει διαστασιολογηθεί χρησιμοποιώντας τη μέθοδο LMTD. Ο παρακάτω πίνακας
αναφέρει τις διαφορές θερμοκρασίας που επιλέχθηκαν στην θερμή και ψυχρή πλευρά
του εναλλάκτη θερμότητας μεταξύ του πρωτεύοντος και δευτερεύοντος ηλιακού
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κυκλώματος. Λάβετε υπόψη ότι αυτή η επιλογή λαμβάνει υπόψη τις διαφορές
θερμοκρασίας που πρέπει να παρέχονται στους χρήστες τόσο το καλοκαίρι όσο και το
χειμώνα [28].

Θερμοκρασίες ροής μάζας
Ται σε C
Ταο σε oC
Τβι σε oC
Τβο σε oC
ο

Ροή θερμότητας
Ροή ψύξης

LMTD
Πίνακας 12 Υπολογισμός LMTD

Χειμώνας
55
40
35
48
5.94

Καλοκαίρι
95
83
80
90
3.92

Έτσι, καθώς η θερμότητα που μεταφέρεται και η LMTD είναι διαφορετική για το
χειμώνα και το καλοκαίρι, υπολογίστηκαν δύο συντελεστές μετάδοσης θερμότητας.
Στην μελέτη της περίπτωσης μας, του συστήματος τριπαραγωγής ενέργειας με
ηλιακή υποβοήθηση του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ., η θερμότητα που αποβάλλεται από το
κύκλωμα ψύξεως του ελαίου λιπάνσεως ανακτάται από κατάλληλο κύκλωμα νερού
και χρησιμοποιείται για ανάγκες θέρμανσης / ψύξης ή να αποβληθεί στο περιβάλλον.
Η μέγιστη θερμοκρασία επιστροφής νερού από τα κτίρια ή την ψυκτική μηχανή
θεωρείται ότι είναι οι 70 oC, ενώ ως θερμοκρασία προσαγωγής οι 85 oC. Η θερμότητα
που αποβάλλεται από το κύκλωμα ψύξεως του συμπιεστή αέρα για την υπερπλήρωση
της μηχανής εσωτερικής καύσεως, ανακτάται εν μέρει για να χρησιμοποιηθεί για τις
ανάγκες θέρμανσης ενώ η υπόλοιπη αποβάλλεται στο περιβάλλον από κατάλληλο
κύκλωμα νερού.
Η διάταξη ανάκτησης της θερμότητας από το κύκλωμα ψύξεως του κινητήρα
εσωτερικής καύσης και των καυσαερίων της μηχανής εσωτερικής καύσεως
περιλαμβάνει εναλλάκτη καυσαερίων / νερού εν σειρά με εναλλάκτη νερού ψύξεως
χιτωνίων / νερού για παραγωγή ζεστού νερού θερμοκρασίας τουλάχιστον 92 oC. Κατά
την περίοδο του χειμώνα το νερό χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κτιρίων, ενώ
κατά την περίοδο του θέρους χρησιμοποιείται για την παραγωγή ψυχρού νερού μέσω
του ψύκτη απορρόφησης. Ως μέγιστη θερμοκρασία εξόδου καυσαερίων από την
μονάδα θεωρούνται οι 120 oC, υπό το μέγιστο φορτίο λειτουργίας της μηχανής.
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5.2.3 Τμήμα ψύκτη απορρόφησης
Η διάταξη παραγωγής ψυχρού νερού χρησιμοποιεί ζεστό νερό το οποίο έχει παραχθεί
από την ανάκτηση της θερμότητας των χιτωνίων και των καυσαερίων της μονάδας.
Έχει γίνει η εγκατάσταση ενός ψύκτη απορρόφησης, απλής βαθμίδας με χρήση LiBr
ως εργαζόμενου μέσου και ψυκτικής ισχύος τόσης, ώστε να είναι εφικτή η πλήρης
αξιοποίηση της θερμότητας. Η αποβαλλόμενη από τον ψύκτη θερμότητα
συμπυκνώσεως αποβάλλεται στο περιβάλλον μέσω πύργου ψύξεως ανοικτού τύπου.
•

Θερμοκρασία προσαγωγής ψυχρού νερού: 7 oC.

•

Θερμοκρασία επιστροφής ψυχρού νερού: 12 oC.

•

Θερμοκρασία προσαγωγής νερού προς πύργο ψύξεως: 55 oC.

•

Θερμοκρασία επιστροφής νερού από πύργο ψύξεως: 32 oC.

5.2.4 Συνδέσεις τμημάτων
Η διάταξη σύνδεσης της εγκατάστασης με το δίκτυο μέσης τάσης της ΔΕΗ
περιλαμβάνει καλώδια και ηλεκτρικό πίνακα χαμηλής τάσης, μετασχηματιστή ξηρού
τύπου ανύψωσης της τάσης ώστε η τελική τάση να είναι 20 kV, καλώδια μέσης
τάσης, ηλεκτρικό πεδίο μέσης τάσης και διάταξη συγχρονισμού με το δίκτυο μέσης
τάσης της ΔΕΗ. Ο χώρος εγκατάστασης του μετασχηματιστή και του πεδίου μέσης
τάσης (το σημείο σύνδεσης του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. με το δίκτυο μέσης τάσης της
ΔΕΗ) είναι στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας, σε συνέχεια των υφιστάμενων Μ/Σ,
κατάλληλα διαμορφωμένος. Τα ανωτέρω έχουν κατασκευασθεί σύμφωνα με τους
εθνικούς και διεθνείς κανονισμούς που διέπουν τις εγκαταστάσεις αυτές,
συμπεριλαμβανομένων και των διατάξεων ασφαλείας που απαιτούν οι κανονισμοί της
ΔΕΗ.
Η διάταξη τροφοδοσίας φυσικού αερίου περιλαμβάνει την απαιτούμενη σωλήνωση
για σύνδεση του αγωγού φυσικού αερίου εξωτερικά του χώρου εγκατάστασης της
μηχανής εσωτερικής καύσεως με τη μηχανή εσωτερικής καύσεως, μετά των
απαραίτητων διατάξεων ασφαλείας, διατάξεων μέτρησης της κατανάλωσης, ειδικά
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για την ΣΗΘΥΑ και καταγραφής της από το σύστημα κεντρικού ελέγχου. Έχει
προβλεφθεί επίσης η εγκατάσταση όλων των απαραίτητων διατάξεων ανίχνευσης
τυχόν διαρροής αερίου, καθώς και διακοπής της ροής αυτού, μέσω κατάλληλου
αυτοματισμού. Η διαθέσιμη πίεση αερίου θεωρείται ως 2 bar.
Η διάταξη σύνδεσης με τα κυκλώματα θέρμανσης των κτιριακών συγκροτημάτων
‘Τεχν. Υπηρεσίας’ , ‘Δ’ , ‘Ζ’ και ‘Αμφιθεάτρων’ περιλαμβάνει αφ’ ενός μεν το δοχείο
αδράνειας για την εξισορρόπηση της θερμοκρασίας του νερού θέρμανσης των
προαναφερθέντων κτιρίων και αφ’ ετέρου ενός κεντρικού collecteur για το
παραγόμενο θερμό νερό από την μονάδα συμπαραγωγής θερμότητας και ηλεκτρισμού
και τη σύνδεσή του με τα λεβητοστάσια των προαναφερομένων κτιρίων του Α.Ε.Ι.
Πειραιά τ.τ.
Η διάταξη σύνδεσης με το κύκλωμα κλιματισμού του κτιριακού συγκροτήματος ‘Δ’,
‘Ζ’ και ‘Αμφιθεάτρων’, περιλαμβάνει αφ’ ενός το δοχείο αδράνειας για την
εξισορρόπηση της θερμοκρασίας του νερού ψύξης των προαναφερθέντων κτιρίων και
αφ’ ετέρου ενός κεντρικού collecteur για το παραγόμενο ψυχρό νερό από τον ψύκτη
απορρόφησης και τη σύνδεσή του με τα ψυχροστάσια των προαναφερομένων κτιρίων
του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ.
Η μέτρηση και καταγραφή των παραμέτρων λειτουργίας της μονάδας ΣΗΘΥΑ της
εγκατάστασης, καθώς και οι απαιτούμενοι για τη λειτουργία της χειρισμοί γίνονται
μέσω συστήματος αυτομάτου ελέγχου αυτής, εγκατεστημένου στο ηχομονωτικό
container. Έχει γίνει η εγκατάσταση όλων των απαραίτητων αισθητηρίων μέτρησης
παραμέτρων λειτουργίας, διατάξεων ρυθμίσεως λειτουργίας (π.χ. τρίοδες βάνες, relay
ισχύος, inverter κλπ.), κατάλληλα σχεδιασμένου ηλεκτρικού πίνακα ισχύος και
κατάλληλα σχεδιασμένου πίνακα αυτοματισμού, ώστε να γίνεται έλεγχος της ΣΗΘΥΑ
από τον ίδιο εξειδικευμένο υπολογιστή με οθόνη αφής, στον οποίο έχει εγκατασταθεί
το λογισμικό ελέγχου της ΣΗΘ, απλής και ευκόλως κατανοητής μορφής. Το σύνολο
της εγκατάστασης (ΣΗΘΥΑ, ψύκτης απορρόφησης, αντλίες θερμού και ψυχρού
ύδατος, τρίοδες βάνες χειμώνα ή θέρους, διακόπτες ισχύος κατά την φάση της
διακοπής ΔΕΗ ή λειτουργίας της ΣΗΘΥΑ, κλπ) ελέγχεται, χειρίζεται αυτομάτως και
καταγράφονται οι χειρισμοί από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή, που λειτουργεί μέσω
PLC και είναι εγκατεστημένο στο γραφείο Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Τεχνικής
Υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ.
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5.3 Ηλιακή υποβοήθηση
Με τον όρο ηλιακή υποβοήθηση εννοείται η υποβοήθηση ενός συστήματος
παραγωγής ενέργειας από την ηλιακή ακτινοβολία με την παραγωγή θερμότητας,
δηλαδή ένα ηλιοθερμικό σύστημα που συμβάλλει στην μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης του συστήματος παραγωγής ενέργειας. Στην συγκεκριμένη μελέτη
περίπτωσης, έχουμε ένα σύστημα τριπαραγωγής ενέργειας το οποίο είναι
εγκατεστημένο στο Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. και λειτουργεί από το 2016. Σε αυτό το ήδη
υπάρχων σύστημα μελετάμε την προσθήκη ηλιοθερμικού συστήματος με αποτέλεσμα
την αύξηση της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και περαιτέρω μείωση της
εκπομπής αέριων ρύπων.
5.3.1 Διαστασιολόγηση ηλιοθερμικού συστήματος
Για την διαστασιολόγηση του ηλιοθερμικού συστήματος, που θα παρέχει
υποβοήθηση στη μονάδα τριπαραγωγής ενέργειας του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ.,
χρησιμοποιήσαμε την μέθοδο καμπυλών f. Η μέθοδος αυτή αποτελεί μια προσέγγιση
της μακροχρόνιας απόδοσης ενός ηλιοθερμικού συστήματος, δηλαδή τον
προσδιορισμό της ωφέλιμης ενέργειας, που παρέχει το σύστημα. Κατά την μέθοδο
καμπυλών f, το ποσοστό f του μηνιαίου θερμικού φορτίου που καλύπτεται από την
ηλιακή ενέργεια εκφράζεται εμπειρικά με τη βοήθεια δύο αδιάστατων συντελεστών Χ
και Υ [7].
X=(Ac/L)*FRUL*(F'R/FR)*(Tref-Ta)*Δt*K2*K3
Y=(Ac/L)*FR(ta)n*(F'R/FR)*[(ta)/(ta)n]*HT*K4
Όπου :
Ac

Η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών σε m2

F'R/FR

Ο διορθωτικός συντελεστής συλλέκτη/εναλλάκτη

FRUL και FR(ta)n
Tref

Χαρακτηριστικά μεγέθη του συλλέκτη

Θερμοκρασία αναφοράς που ορίζεται ίση με 100oC
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Ta

Η μέση μηνιαία θερμοκρασία ημέρας

Δt

Η χρονική περίοδος κάθε μήνα σε second

L

Το μέσο μηνιαίο φορτίο σε Joule

HT

Η μέση μηνιαία ακτινοβολία που προσπίπτει στο επίπεδο του συλλέκτη

-

σε Joule/m2-mo

(ta)/(ta)n

Διορθωτικός συντελεστής κλίσης και προσανατολισμού συλλέκτη

K2

Διορθωτικός συντελεστής χωρητικότητας δεξαμενής

K3

Διορθωτικός συντελεστής ζεστού νερού

K4

Διορθωτικός συντελεστής εναλλάκτη θερμότητας φορτίου

Η φυσική έννοια των αδιάστατων συντελεστών Χ και Υ είναι η εξής, ο συντελεστής
Υ αντιστοιχεί στο πηλίκο της ολικής ενέργειας που απορροφάται από την επιφάνεια
των συλλεκτών προς το ολικό θερμικό φορτίο του μήνα, ενώ ο συντελεστής Χ
αντιστοιχεί στο πηλίκο των απωλειών του συλλέκτη προς το ολικό θερμικό φορτίο
του μήνα [6].
Η σχέση μεταξύ Χ , Υ και f εκφράζεται με την εξίσωση:
f =1,029Y-0,065X-0,245Y2+0,0018X2+0,0215Y3
για 0<Υ<3 και 0<Χ<18.
Για την ευκολότερη χρήση των καμπυλών f, για την προσέγγιση της απόδοσης του
ηλιακού μας συστήματος, έχουμε αναπτύξει υπολογιστικά φύλλα ώστε να είναι
οργανωμένοι οι υπολογισμοί που γίνονται για την εύρεση της απόδοσης του
συστήματος. Ο πρώτος και βασικότερος υπολογισμός είναι ο προσδιορισμός του
ολικού μηνιαίου θερμικού φορτίου σε Joule (πίνακας 13) . Στην περίπτωση μας,
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υπάρχουν μετρήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. όπου αυτές
χρησιμοποιούμε για τον υπολογισμό των συντελεστών Χ και Υ αλλά και για την
ανάπτυξη της μεθόδου καμπυλών f . Από τον πίνακα 13 παίρνουμε τις τιμές της
ολικής κατανάλωσης ωφέλιμης θερμότητας που είναι μετρημένες σε MWh ανά μήνα
και τις μετατρέπουμε σε Joule ανά μήνα [7].

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Συνολο

Ολική κατανάλωση ωφέλιμης Ολική κατανάλωση ωφέλιμης Ολική κατανάλωση ωφέλιμης
θερμότητας (MWh)
θερμότητας (Mjoule)
θερμότητας (Joule)
240,02
864.064,80
864.064.800.000
291,34
1.048.813,20
1.048.813.200.000
345,44
1.243.594,80
1.243.594.800.000
75,78
272.804,40
272.804.400.000
392,51
1.413.036,00
1.413.036.000.000
683,55
2.460.772,80
2.460.772.800.000
677,97
2.440.702,80
2.440.702.800.000
294,38
1.059.782,40
1.059.782.400.000
437,11
1.573.610,40
1.573.610.400.000
285,42
1.027.522,80
1.027.522.800.000
112,80
406.065,60
406.065.600.000
230,20
828.705,60
828.705.600.000
4.066,52
14.639.475,60
14.639.475.600.000

Πίνακας 13: Μετατροπή ολικής κατανάλωσης ωφέλιμης
θερμότητας σε Joule ανά μήνα

Όπως έχουμε προαναφέρει το ηλιακό σύστημα θα απαρτίζεται από ηλιακούς
συλλέκτες κενού με τα τεχνικά χαρακτηριστικά του παρακάτω πίνακα 14:

Kλίση
συλλέκτη
30μοίρες

C

D

1,2125

0,4365

FRUL (W/m2 oC) FR(ta)n
1,25

0,45

(F'R/FR)
0,97

Πίνακας 14 Τεχνικά χαρακτηριστικά ηλιακού συλλέκτη κενού

Στον παρακάτω πίνακα 15 παρουσιάζεται το μηνιαίο συνολικό φορτίο του Α.Ε.Ι.
Πειραιά τ.τ. και οι ημέρες λειτουργίας του.
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C1
Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

C2

Ημέρες
Αρ.
λειτουργίας Βαθμοημερών με
ΤΕΙ
βάση 18oC
18
20
21
15
20
20
22
11
20
21
20
17

288
244
211
78
13
1209
2162
1787
363
126
239

C5
Συνολικό φορτίο
(Joule/month)
864.064.800.000
1.048.813.200.000
1.243.594.800.000
272.804.400.000
1.413.036.000.000
2.460.772.800.000
2.440.702.800.000
1.059.782.400.000
1.573.610.400.000
1.027.522.800.000
406.065.600.000
828.705.600.000

Πίνακας 15 Μηνιαίο συνολικό φορτίο Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. (2009)

Παρακάτω έχουμε τους πίνακες 16 και 17 όπου παρουσιάζονται οι τιμές Χ/Α [l/m2]
και Υ/Α [l/m2] όπου υπολογίστηκαν με τους παραπάνω τύπους.

Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

C6
Δευτερόλεπτα
ανά μήνα
(sec.)
1.036.800
1.152.000
1.209.600
864.000
1.152.000
1.152.000
1.267.200
633.600
1.152.000
1.209.600
1.152.000
979.200

C7

C8

(100-Ta) [oC]

X/A [l/m^2]

91,3
90,7
88,8
84,6
79,3
74,3
71,9
72,5
76,6
81,8
86,2
89,7

0,00013283
0,00012079
0,00010473
0,00032487
0,00007839
0,00004217
0,00004526
0,00005256
0,00006799
0,00011676
0,00029651
0,00012851

Πίνακας 16 Μηνιαίος συντελεστής Χ
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C9

Μήνας
Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος

C10
(τα)/(τα)n για 30 Ημερήσια ατκινοβολία
στον συλλέκτη
μοίρες
(Joule/m^2*day)
0,89
9.987.096,8
0,90
12.471.428,6
0,91
14.632.258,1
0,92
18.120.000,0
0,91
21.019.354,8
0,91
22.560.000,0
0,92
23.690.322,6
0,92
24.240.000,0
0,92
19.920.000,0
0,91
15.445.161,3
0,90
12.480.000,0
0,89
9.870.967,7

C11
Y/A [l/m^2]
0,00008082
0,00009343
0,00009815
0,00040010
0,00011817
0,00007283
0,00008575
0,00010104
0,00010167
0,00012539
0,00024148
0,00007867

Πίνακας 17 Μηνιαίος συντελεστής Υ

Με τη βοήθεια της μεθόδου καμπυλών f για τον προσεγγιστικό υπολογισμό κάλυψης,
έχουμε βρει τους μηνιαίους συντελεστές Χ και Υ ως προς την επιφάνεια του ηλιακού
συστήματος μας (πίνακες 15,16,17), αυτό που μένει είναι να πολλαπλασιάσουμε τους
συντελεστές των στηλών C8 και C11 με την συνολική επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών,
ώστε να βρω τους συντελεστές Χ και Υ στην αντίστοιχη επιφάνεια και αμέσως μετά
να προσεγγίσουμε την κάλυψη των θερμικών φορτίων με την συγκεκριμένη
επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών.

Για επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών 500m2
Για επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών 1000m2
Για επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών 2000m2
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Στον ακόλουθο πίνακα 18 φαίνεται το ποσοστό κάλυψης τον θερμικών φορτίων του
Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. και η παραγόμενη θερμική ενέργεια για επιφάνεια ηλιακών
συλλεκτών 500m2.

C14

C15

C16

X

Y

f

0,0664
0,0604
0,0524
0,1624
0,0392
0,0211
0,0226
0,0263
0,0340
0,0584
0,1483
0,0643

0,0404
0,0467
0,0491
0,2001
0,0591
0,0364
0,0429
0,0505
0,0508
0,0627
0,1207
0,0393

0,0369
0,0436
0,0465
0,1857
0,0574
0,0358
0,0422
0,0497
0,0495
0,0598
0,1111
0,0359

A=500m2
C17
Θερμική ενέργεια από
ηλιακούς συλλέκτες
(joule/month)
31.863.344.657,84
45.745.871.181,92
57.840.239.037,09
50.662.087.661,77
81.114.914.256,27
88.042.534.995,67
103.000.683.285,93
52.622.705.854,56
77.848.664.447,69
61.409.389.551,37
45.117.497.155,25
29.772.326.248,84

Θερμική ενέργεια από
ηλιακούς συλλέκτες
(Wh/month)
8.850.929,07
12.707.186,44
16.066.733,07
14.072.802,13
22.531.920,63
24.456.259,72
28.611.300,91
14.617.418,29
21.624.629,01
17.058.163,76
12.532.638,10
8.270.090,62

Θερμική ενέργεια
από ηλιακούς
συλλέκτες
(Mwh/month)
8,85
12,71
16,07
14,07
22,53
24,46
28,61
14,62
21,62
17,06
12,53
8,27
201,40

Πίνακας 18 Μηνιαία παραγωγή θερμικής ενέργειας από τους
ηλιακούς συλλέκτες 500m2
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Στον ακόλουθο πίνακα 19 φαίνεται το ποσοστό κάλυψης τον θερμικών φορτίων του
Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. και η παραγόμενη θερμική ενέργεια για επιφάνεια ηλιακών
συλλεκτών 1000m2.

C14

C15

C16

X

Y

f

0,1328
0,1208
0,1047
0,3249
0,0784
0,0422
0,0453
0,0526
0,0680
0,1168
0,2965
0,1285

0,0808
0,0934
0,0981
0,4001
0,1182
0,0728
0,0858
0,1010
0,1017
0,1254
0,2415
0,0787

0,0730
0,0862
0,0919
0,3529
0,1131
0,0709
0,0835
0,0981
0,0977
0,1176
0,2154
0,0711

A=1000m2
C17
Θερμική ενέργεια από
ηλιακούς συλλέκτες
(joule/month)
63.056.315.244,59
90.397.846.989,66
114.244.240.493,96
96.282.157.483,97
159.857.932.647,13
174.505.318.720,73
203.832.052.331,90
103.940.372.566,74
153.737.936.521,50
120.885.167.184,91
87.458.758.891,57
58.935.269.961,89

Θερμική ενέργεια από
ηλιακούς συλλέκτες
(Wh/month)
17.515.643,12
25.110.513,05
31.734.511,25
26.745.043,75
44.404.981,29
48.473.699,64
56.620.014,54
28.872.325,71
42.704.982,37
33.579.213,11
24.294.099,69
16.370.908,32

Θερμική ενέργεια
από ηλιακούς
συλλέκτες
(Mwh/month)
17,52
25,11
31,73
26,75
44,40
48,47
56,62
28,87
42,70
33,58
24,29
16,37
396,43

Πίνακας 19 Μηνιαία παραγωγή θερμικής ενέργειας από τους
ηλιακούς συλλέκτες 1000m2
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Στον ακόλουθο πίνακα 20 φαίνεται το ποσοστό κάλυψης τον θερμικών φορτίων του
Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. και η παραγόμενη θερμική ενέργεια για επιφάνεια ηλιακών
συλλεκτών 2000m2.

C14

C15

C16

X

Y

f

0,2657
0,2416
0,2095
0,6497
0,1568
0,0843
0,0905
0,1051
0,1360
0,2335
0,5930
0,2570

0,1616
0,1869
0,1963
0,8002
0,2363
0,1457
0,1715
0,2021
0,2033
0,2508
0,4830
0,1573

0,1429
0,1683
0,1792
0,6361
0,2197
0,1393
0,1635
0,1913
0,1905
0,2279
0,4043
0,1393

A=2000m2
C17
Θερμική ενέργεια από
ηλιακούς συλλέκτες
(joule/month)
123.460.559.792,26
176.475.279.854,62
222.819.365.857,45
173.523.237.486,93
310.378.692.388,06
342.752.952.179,26
399.086.119.780,82
202.731.093.323,72
299.744.972.859,91
234.166.530.536,06
164.181.367.970,99
115.459.029.816,68

Πίνακας 20 Μηνιαία παραγωγή θερμικής
ηλιακούς συλλέκτες 2000m2

Θερμική ενέργεια
από ηλιακούς
συλλέκτες
(Mwh/month)
34.294.599,94
34,29
49.020.911,07
49,02
61.894.268,29
61,89
48.200.899,30
48,20
86.216.303,44
86,22
95.209.153,38
95,21
110.857.255,49
110,86
56.314.192,59
56,31
83.262.492,46
83,26
65.046.258,48
65,05
45.605.935,55
45,61
32.071.952,73
32,07
767,99
ενέργειας από τους

Θερμική ενέργεια από
ηλιακούς συλλέκτες
(Wh/month)

Από τους πίνακες 18, 19 και 20 υπολογίζουμε τις μηνιαίες τιμές παραγωγής ωφέλιμης
θερμότητας από το ηλιακό μας σύστημα στην εκάστοτε συλλεκτική επιφάνεια, ώστε
να χρησιμοποιηθούν οι μηνιαίες τιμές για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης
πρωτογενούς ενέργειας και άλλων οικονομικών υπολογισμών που αφορούν την
απόσβεση της επένδυσης.
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5.3.2 Κόστος ηλιακών συλλεκτών
Στον παρακάτω πίνακα 21 αναφέρεται το κόστος για τις τρεις διαφορετικές
περιπτώσεις που έχουμε χρησιμοποιήσει στον υπολογισμό με την μέθοδο καμπυλών
f. Έχουμε το κόστος για την προμήθεια και μόνο, από την Green Solar, για τους
ηλιακούς συλλέκτες κενού συνολικής επιφάνειας 500 m2, 1000 m2 και 2000 m2.
Εταιρεία

Green Solar
Ηλιακός συλλέκτης 30
τεμαχίων σωλήνων
κενού
GCA-30

Τύπος
Μοντέλο
Συνολική επιφάνεια συλλεκτών σε m2
Τεμάχια
Επιφάνεια συλλέκτη σε m2
Τιμή τεμαχίου σε ευρώ
Συνολικό κόστος σε ευρώ

500
156
3,2
600 €
93.600 €

Συνολική επιφάνεια συλλεκτών σε m2
Τεμάχια
Επιφάνεια συλλέκτη σε m2
Τιμή τεμαχίου σε ευρώ
Συνολικό κόστος σε ευρώ

1000
312
3,2
600 €
187.200 €

Συνολική επιφάνεια συλλεκτών σε m2
Τεμάχια
Επιφάνεια συλλέκτη σε m2
Τιμή τεμαχίου σε ευρώ
Συνολικό κόστος σε ευρώ

2000
625
3,2
600 €
375.000 €

Πίνακας 21 Ενδεικτικό κόστος ηλιακών
συλλεκτών
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5.3.3 Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας χρησιμοποιήσαμε την
Υ.Α. 15606 “Καθορισμός εναρμονισμένων τιμών αναφοράς των βαθμών απόδοσης
για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας” [4] και Υ.Α. 15641
“Καθορισμός λεπτομερειών της μεθόδου υπολογισμού της ηλεκτρικής ενέργειας από
συμπαραγωγή και της αποδοτικότητας συμπαραγωγής” [5]. Όπου αντλήσαμε σχετικό
τυπολόγιο για τον υπολογισμό των βαθμών απόδοσης ηλεκτρικής, θερμικής και
ολικής, ακόμα για τον υπολογισμό της ενέργειας καυσίμου, όπως και για τον
υπολογισμό της ποσότητας εξοικονομημένης ενέργειας από ένα σύστημα ΣΗΘ και
του λόγου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας που όλοι οι υπολογισμοί φαίνονται
στους παρακάτω πίνακες.
Στον παρακάτω πίνακα 22 , όπου είναι ο πρώτος από τους τρεις εν σειρά πίνακες για
κάθε ηλιακή συλλεκτική επιφάνεια (500m2, 1000m2, 2000m2), παρουσιάζονται οι
τιμές παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας Εc από την ΣΗΘ και οι τιμές της ενέργειας
καυσίμου Fe για την συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Εc.
Συμπληρωματικά οι ηλεκτρικοί βαθμοί απόδοσης ne (ΣΗΘ) και ner (συμβατικής
καύσης).
ne =

Ec
Fc

Fe =

Ec
ner

Μήνας

Ημέρες
λειτουργίας (d)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα

18
20
21
15
20
20
22
11
20
21
20
17
225

Ώρες
λειτουργίας
ανά μήνα (h)
288
320
336
240
320
320
352
176
320
336
320
272
3600

ne

ner

0,4196

0,4857

Ec (Mwh)

Fe (Μwh)

164,16
182,40
191,52
136,80
182,40
182,40
200,64
100,32
182,40
191,52
182,40
155,04
2.052,00

337,95
375,50
394,28
281,63
375,50
375,50
413,05
206,53
375,50
394,28
375,50
319,18
4.224,41

Πίνακας 22 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργεια
συμβατικής καύσης
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Στον παρακάτω πίνακα 23 φαίνονται οι τιμές της ενέργειας καυσίμου Fh για την
παραγωγή θερμότητας από συμβατική καύση , δηλαδή λέβητα Φ.Α. Ακόμα
παρουσιάζονται οι τιμές της θερμικής ενέργειας που παράγεται από την ΣΗΘ αλλά
και τους ηλιακούς συλλέκτες, επιφάνειας 500m2.
Fh =

H chp
nhr

Συμπληρωματικά :
H chp
Fc

•

nh : Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ. nh=

•

nhr : Ο βαθμός απόδοσης του συμβατικού συστήματος θέρμανσης, το οποίο
είναι λέβητες καύσης Φυσικού αερίου και με βάση το παράρτημα 2 της Υ.Α.
15606 [4] ισούται με 90% ή 0,90.

•

nh+solar : Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ σε συνδυασμό με
τους ηλιακούς συλλέκτες.
nh

nhr

nh+solar

0,3834

0,9000

0,4191

Μήνας

Hchp (Mwh)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα

179,21
199,12
209,08
74,67
99,56
199,12
219,03
109,52
199,12
104,54
112,80
169,25
1.875,01

Hsolar (Mwh) Hchp (Μwh)th
Fh
(Μwh)th
+ Hsolar
για 500m2
199,12
8,85
188,06
221,24
12,71
211,83
232,31
16,07
225,14
82,97
14,07
74,67
110,62
22,53
122,09
221,24
24,46
223,58
243,37
28,61
247,64
121,68
14,62
124,13
221,24
21,62
220,74
116,15
17,06
121,60
125,33
12,53
112,80
188,06
8,27
177,52
2.083,34
201,40
2.049,80

Πίνακας 23 Παραγωγή θερμικής ενέργειας από συμβατική καύση
και ηλιακή ακτινοβολία για 500m2 συλλεκτικής επιφάνειας
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Στον παρακάτω πίνακα 24 φαίνονται οι τιμές της ενέργειας καυσίμου Fc (Natural gas)
για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με την μονάδα ΣΗΘ. Ακόμα
παρουσιάζονται οι μηνιαίες ποσότητες της εξοικονομημένης ενέργειας από την
λειτουργία της ΣΗΘ μόνο (PES) και από τον συνδυασμό της ΣΗΘ με τους ηλιακούς
συλλέκτες (PES') , επιφάνειας 500m2.
PES=F e + F h−F c
Συμπληρωματικά:
•

PESR : Ο λόγος εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτει από την λειτουργία

της ΣΗΘ.

•

PESR=

F e + Fh −Fc
PES
=
ner
Fe + Fh

PESR=1−

1
ne nh
+
ner nhr

PESR' : Ο λόγος εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτει από την λειτουργία
της ΣΗΘ σε συνδυασμό με τους ηλιακούς συλλέκτες.

PESR '=

F e + F ' h−Fc
PES
=
ner
Fe + F ' h

PESR=1−

1
ne nh+ solar
+
ner
n hr

•

ntotal : Ο συνολικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ. ntotal=ne + nh

•

ntotal+solar : Ο ολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος ΣΗΘ/Ηλιακοί
συλλέκτες. ntotal +solar=ne + nh+ solar
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ntotal

ntotal+solar

0,8030
Μήνας

F'h (Μwh)th

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα

208,95
235,36
250,16
82,97
135,66
248,42
275,16
137,93
245,27
135,11
125,33
197,25
2.277,56

0,8387
Fc Natural
gas (Mwh)
391,24
434,71
456,45
326,04
434,71
434,71
478,19
239,09
434,71
456,45
434,71
369,51
4.890,53

PESR
0,2247

PESR'
0,2478

PES (MWh)

PES' (MWh)

145,83
162,03
170,14
38,56
51,41
162,03
178,24
89,12
162,03
53,98
66,12
137,73
1.417,22

155,66
176,15
187,99
38,56
76,45
189,21
210,03
105,36
186,06
72,94
66,12
146,92
1.611,44

Πίνακας 24 Μηνιαία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
Στον παρακάτω πίνακα 25 , όπου είναι ο πρώτος από τους τρεις εν σειρά πίνακες για
ηλιακή συλλεκτική επιφάνεια 1000m2, παρουσιάζονται οι τιμές παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας από την ΣΗΘ και οι τιμές της ενέργειας καυσίμου για την
συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Fe. Συμπληρωματικά οι ηλεκτρικοί
βαθμοί απόδοσης ne και ner αντιστοίχως.

Μήνας

Ημέρες
λειτουργίας (d)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα

18
20
21
15
20
20
22
11
20
21
20
17
225

Ώρες
λειτουργίας
ανά μήνα (h)
288
320
336
240
320
320
352
176
320
336
320
272
3600

ne

ner

0,4196

0,4857

Ec (Mwh)

Fe (Μwh)

164,16
182,40
191,52
136,80
182,40
182,40
200,64
100,32
182,40
191,52
182,40
155,04
2.052,00

337,95
375,50
394,28
281,63
375,50
375,50
413,05
206,53
375,50
394,28
375,50
319,18
4.224,41

Πίνακας 25 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργεια
συμβατικής καύσης
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Στον παρακάτω πίνακα 26 φαίνονται οι τιμές της ενέργειας καυσίμου Fh για την
παραγωγή θερμότητας από συμβατική καύση , δηλαδή λέβητα Φ.Α. Ακόμα
παρουσιάζονται οι τιμές της θερμικής ενέργειας που παράγεται από την ΣΗΘ αλλά
και τους ηλιακούς συλλέκτες, επιφάνειας 1000m2.
Συμπληρωματικά :
•

nh : Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ.

•

nhr : Ο βαθμός απόδοσης του συμβατικού συστήματος θέρμανσης.

•

nh+solar : Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ σε συνδυασμό με
τους ηλιακούς συλλέκτες.

nh

nhr

nh+solar

0,3834

0,9000

0,4540

Hsolar (Mwh) Hchp (Μwh)th
Fh
(Μwh)th για 1000m2
+ Hsolar
Ιανουάριος
179,21
199,12
17,52
196,72
Φεβρουάριος
199,12
221,24
25,11
224,23
Μάρτιος
209,08
232,31
31,73
240,81
Απρίλιος
74,67
82,97
26,75
74,67
Μάιος
99,56
110,62
44,40
143,96
Ιούνιος
199,12
221,24
48,47
247,59
Ιούλιος
219,03
243,37
56,62
275,65
Αύγουστος
109,52
121,68
28,87
138,39
Σεπτέμβριος
199,12
221,24
42,70
241,82
Οκτώβριος
104,54
116,15
33,58
138,12
Νοέμβριος
112,80
125,33
24,29
112,80
Δεκέμβριος
169,25
188,06
16,37
185,62
Σύνολα
1.875,01
2.083,34
396,43
2.220,39
Πίνακας 26 Παραγωγή θερμικής ενέργειας από συμβατική
καύση και ηλιακή ακτινοβολία για 1000m2 συλλεκτικής
επιφάνειας
Μήνας

Hchp (Mwh)
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Στον παρακάτω πίνακα 27 φαίνονται οι τιμές της ενέργειας καυσίμου Fc (Natural gas)
για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με την μονάδα ΣΗΘ. Ακόμα
παρουσιάζονται οι μηνιαίες ποσότητες της εξοικονομημένης ενέργειας από την
λειτουργία της ΣΗΘ μόνο (PES) και από τον συνδυασμό της ΣΗΘ με τους ηλιακούς
συλλέκτες (PES') , επιφάνειας 1000m2.
Συμπληρωματικά:
•

PESR : Ο λόγος εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτει από την λειτουργία
της ΣΗΘ.

•

PESR' : Ο λόγος εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτει από την λειτουργία
της ΣΗΘ σε συνδυασμό με τους ηλιακούς συλλέκτες.

•

ntotal : Ο συνολικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ.

•

ntotal+solar : Ο ολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος ΣΗΘ+Ηλιακοί
συλλέκτες.

ntotal
0,8030

ntotal+solar
0,8736

PESR
0,2247

PESR'
0,2691

Fc Natural
PES (MWh) PES' (MWh)
gas (Mwh)
Ιανουάριος
218,58
391,24
145,83
165,29
Φεβρουάριος
249,15
434,71
162,03
189,93
Μάρτιος
267,57
456,45
170,14
205,40
Απρίλιος
82,97
326,04
38,56
38,56
Μάιος
159,96
434,71
51,41
100,75
Ιούνιος
275,10
434,71
162,03
215,89
Ιούλιος
306,28
478,19
178,24
241,15
Αύγουστος
153,76
239,09
89,12
121,20
Σεπτέμβριος
268,69
434,71
162,03
209,48
Οκτώβριος
153,46
456,45
53,98
91,29
Νοέμβριος
125,33
434,71
66,12
66,12
Δεκέμβριος
206,25
369,51
137,73
155,92
Σύνολα
2.467,11
4.890,53
1.417,22
1.800,99
Πίνακας 27 Μηνιαία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
Μήνας

F'h (Μwh)th
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Στον παρακάτω πίνακα 28 , όπου είναι ο πρώτος από τους τρεις εν σειρά πίνακες για
ηλιακή συλλεκτική επιφάνεια 2000m2, παρουσιάζονται οι τιμές παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας από την ΣΗΘ και οι τιμές της ενέργειας καυσίμου για την
συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Fe. Συμπληρωματικά οι ηλεκτρικοί
βαθμοί απόδοσης ne και ner.

Μήνας

Ημέρες
λειτουργίας (d)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα

18
20
21
15
20
20
22
11
20
21
20
17
225

Ώρες
λειτουργίας
ανά μήνα (h)
288
320
336
240
320
320
352
176
320
336
320
272
3600

ne

ner

0,4196

0,4857

Ec (Mwh)

Fe (Μwh)

164,16
182,40
191,52
136,80
182,40
182,40
200,64
100,32
182,40
191,52
182,40
155,04
2.052,00

337,95
375,50
394,28
281,63
375,50
375,50
413,05
206,53
375,50
394,28
375,50
319,18
4.224,41

Πίνακας 28 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργεια
συμβατικής καύσης
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Στον παρακάτω πίνακα 29 φαίνονται οι τιμές της ενέργειας καυσίμου Fh για την
παραγωγή θερμότητας από συμβατική καύση , δηλαδή λέβητα Φ.Α. Ακόμα
παρουσιάζονται οι τιμές της θερμικής ενέργειας που παράγεται από την ΣΗΘ αλλά
και τους ηλιακούς συλλέκτες, επιφάνειας 2000m2.
Συμπληρωματικά :
•

nh : Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ.

•

nhr : Ο βαθμός απόδοσης του συμβατικού συστήματος θέρμανσης.

•

nh+solar : Ο θερμικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ σε συνδυασμό με
τους ηλιακούς συλλέκτες.

nh

nhr

nh+solar

0,3834

0,9000

0,5213

Μήνας

Hchp (Mwh)

Ιανουάριος
Φεβρουάριος
Μάρτιος
Απρίλιος
Μάιος
Ιούνιος
Ιούλιος
Αύγουστος
Σεπτέμβριος
Οκτώβριος
Νοέμβριος
Δεκέμβριος
Σύνολα

179,21
199,12
209,08
74,67
99,56
199,12
219,03
109,52
199,12
104,54
112,80
169,25
1.875,01

Hsolar (Mwh) Hchp (Μwh)th
Fh
(Μwh)th για 2000m2
+ Hsolar
199,12
34,29
213,50
221,24
49,02
248,14
232,31
61,89
270,97
82,97
48,20
74,67
110,62
86,22
185,78
221,24
95,21
294,33
243,37
110,86
329,89
121,68
56,31
165,83
221,24
83,26
282,38
116,15
65,05
169,58
125,33
45,61
112,80
188,06
32,07
201,32
2.083,34
767,99
2.549,20

Πίνακας 29 Παραγωγή θερμικής ενέργειας από συμβατική καύση
και ηλιακή ακτινοβολία για 2000m2 συλλεκτικής επιφάνειας
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Στον παρακάτω πίνακα 30 φαίνονται οι τιμές της ενέργειας καυσίμου Fc (Natural gas)
για την παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας με την μονάδα ΣΗΘ. Ακόμα
παρουσιάζονται οι μηνιαίες ποσότητες της εξοικονομημένης ενέργειας από την
λειτουργία της ΣΗΘ μόνο (PES) και από τον συνδυασμό της ΣΗΘ με τους ηλιακούς
συλλέκτες (PES') , επιφάνειας 2000m2.
Συμπληρωματικά:
•

PESR : Ο λόγος εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτει από την λειτουργία
της ΣΗΘ.

•

PESR' : Ο λόγος εξοικονόμησης ενέργειας που προκύπτει από την λειτουργία
της ΣΗΘ σε συνδυασμό με τους ηλιακούς συλλέκτες.

•

ntotal : Ο συνολικός βαθμός απόδοσης της μονάδας ΣΗΘ.

•

ntotal+solar : Ο ολικός βαθμός απόδοσης του συστήματος ΣΗΘ+Ηλιακοί
συλλέκτες.

ntotal
0,8030

ntotal+solar
0,9408

PESR
0,2247

PESR'
0,3070

Fc Natural
PES (MWh) PES' (MWh)
gas (Mwh)
Ιανουάριος
237,23
391,24
145,83
183,94
Φεβρουάριος
275,71
434,71
162,03
216,50
Μάρτιος
301,08
456,45
170,14
238,91
Απρίλιος
82,97
326,04
38,56
38,56
Μάιος
206,42
434,71
51,41
147,21
Ιούνιος
327,03
434,71
162,03
267,82
Ιούλιος
366,54
478,19
178,24
301,41
Αύγουστος
184,26
239,09
89,12
151,69
Σεπτέμβριος
313,76
434,71
162,03
254,55
Οκτώβριος
188,43
456,45
53,98
126,26
Νοέμβριος
125,33
434,71
66,12
66,12
Δεκέμβριος
223,69
369,51
137,73
173,36
Σύνολα
2.832,44
4.890,53
1.417,22
2.166,32
Πίνακας 30 Μηνιαία εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας
Μήνας

F'h (Μwh)th
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5.3.4 Συμβατικές Εκπομπές αέριων ρύπων
Από τα συλλεχθέντα στοιχεία, στην ενότητα αυτή εκτιμώνται οι παρούσες εκπομπές
αερίων ρύπων, τιμές οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν μαζί με το συμβατικό κόστος
κάλυψης των ενεργειακών αναγκών, ως βάση σύγκρισης για την ηλιακή υποβοήθηση
του συστήματος.
Το φυσικό αέριο είναι η καθαρότερη πηγή πρωτογενούς ενέργειας, μετά τις
ανανεώσιμες μορφές. Τα μεγέθη των εκπεμπόμενων ρύπων είναι σαφώς μικρότερα σε
σχέση με τα συμβατικά καύσιμα, ενώ η βελτίωση του βαθμού απόδοσης μειώνει τη
συνολική κατανάλωση καυσίμου και συνεπώς περιορίζει την ατμοσφαιρική ρύπανση.
Οι βασικοί συντελεστές εκπομπών αερίων ρύπων παρουσιάζονται ακολούθως, στον
επόμενο πίνακα 31:
Συντελεστής εκπομπής ρύπου
για κατανάλωση ηλεκτρισμού
συστήματος mej
Ρύπος j
CO2
SO2
CO
NOx
HC
Σωματίδια

(Kgr/MWh)
850
15,5
0,18
1,2
0,05
0,8

Συντελεστής εκπομπής
ρύπου για κατανάλωση
πετρελαίου mfj
(gr/Kgr)
3.142
6
0,572
2,384
0,191
0,286

(Kgr/MWh)
251
0,48
0,0457
0,19
0,0153
0,0228

Συντελεστής εκπομής ρύπου για
κατανάλωση φυσικού αερίου mnaj
(gr/Kgr)
2.715
0
0,332
2,102
0,08
0,1

(gr/Nm3) (Kgr/MWh)
2.118
186,7
0
0
0,259
0,0228
1,64
0,1446
0,062
0,0055
0,078
0,0069

Πίνακας 31 Συντελεστές εκπομπών αέριων ρύπων

Εκπεμπόμενη ποσότητα ρύπων,
λόγω ηλεκτρικής κατανάλωσης
συστήματος
(Kgr/έτος)
3.086.554,00
56.284,22
653,62
4.357,49
181,56
2.904,99
3.150.935,89

Εκπεμπόμενη ποσότητα ρύπων
λόγω κατανάλωσης φυσικού αερίου

Εκπεμπόμενη ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου

(Kgr/έτος)

(Kgr/έτος)
226.800,36
0,00
27,70
175,66
6,68
8,38
227.018,78

Πίνακας 32 Εκπομπή αέριων ρύπων συμβατικής εγκατάστασης
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3.313.354,36
56.284,22
681,32
4.533,15
188,24
2.913,37
3.377.954,66

Στον παραπάνω πίνακα 32 παρουσιάζονται αναλυτικά οι συνολικές ετήσιες εκπομπές
αέριων ρύπων της υφιστάμενης κατάστασης, όπως εκτιμήθηκαν με βάση τις ετήσιες
ολικές καταναλώσεις του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. ηλεκτρισμού από το σύστημα (3.631.240
kWh/έτος) και καυσίμου, φυσικού αερίου (106.293 Nm 3 ή ισοδύναμα 1.214.785
kWh/έτος).
Στον παρακάτω πίνακα 33 παρουσιάζονται αναλυτικά οι ετήσιες εκπομπές αέριων
ρύπων των υπόλοιπων καταναλώσεων πέραν της κατανάλωσης της μονάδας ΣΗΘ.
Ακόμα παρουσιάζεται και η μείωση της εκπομπής αέριων ρύπων σε σχέση με την
πλήρη συμβατική κάλυψη.

(Kgr/έτος)
69.978,61
0,00
8,55
54,20
2,06
2,59
70.046,00

(Kgr/έτος)
1.562.341,84
10.563,49
242,72
1.579,20
63,04
581,54
1.575.371,83

Πίνακας 33 Εκπομπή αέριων ρύπων μονάδας ΣΗΘ
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(Kgr/έτος)
3.313.354,36
56.284,22
681,32
4.533,15
188,24
2.913,37
3.377.954,66

Μείωση αέριων ρύπων
κατά

Εκπεμπόμενη ποσότητα
ρύπων λόγω κατανάλωσης
ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου προ ΣΗΘ

(Kgr/έτος)
913.075,02
0,00
111,51
707,18
26,90
33,75
913.954,35

Συνολική εκπεμπόμενη
ποσότητα αέριων ρύπων
συστήματος και μονάδας
ΣΗΘ

(Kgr/έτος)
579.288,21
10.563,49
122,67
817,82
34,08
545,21
591.371,48

Εκπεμπόμενη ποσότητα
ρύπων λόγω κατανάλωσης
φυσικού αερίου
συμβ.καύση

Εκπεμπόμενη ποσότητα
ρύπων λόγω κατανάλωσης
φυσικού αερίου ΣΗΘ

Ρύπος j
CO2
SO2
CO
NOx
HC
Σωματίδια
Σύνολο

Εκπεμπόμενη ποσότητα
ρύπων, λόγω ηλεκτρικής
κατανάλωσης συστήματος

ΣΗΘ μόνο

(Kgr/έτος)
1.751.012,52
45.720,73
438,60
2.953,95
125,21
2.331,83
1.802.582,83

Στον παρακάτω πίνακα 34 παρουσιάζονται αναλυτικά οι ετήσιες εκπομπές αέριων
ρύπων των υπόλοιπων καταναλώσεων πέραν της κατανάλωσης της μονάδας ΣΗΘ και
αυτή τη φορά με την ηλιακή υποβοήθηση,συλλεκτικής επιφάνειας 500m2. Ακόμα
παρουσιάζεται και η μείωση της εκπομπής αέριων ρύπων σε σχέση με την πλήρη
συμβατική κάλυψη.

Ρύπος j
CO2
SO2
CO
NOx
HC
Σωματίδια
Σύνολο

(Kgr/έτος)
538.708,11
9.823,50
114,08
760,53
31,69
507,02
549.944,92

(Kgr/έτος)
913.075,02
0,00
111,51
707,18
26,90
33,75
913.954,35

(Kgr/έτος)
57.046,57
0,00
6,97
44,18
1,68
2,11
57.101,51

(Kgr/έτος)
1.508.829,70
9.823,50
232,55
1.511,89
60,27
542,87
1.521.000,78

Μείωση αέριων
ρύπων κατά

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης
ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου προ
ΣΗΘ

Συνολική
εκπεμπόμενη
ποσότητα αέριων
ρύπων συστήματος και
μονάδας ΣΗΘ

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης φυσικού
αερίου συμβ.καύση

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης φυσικού
αερίου ΣΗΘ

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων,
λόγω ηλεκτρικής
κατανάλωσης
συστήματος

ΣΗΘ και 500m2 συλλεκτική επιφάνεια

(Kgr/έτος)
3.313.354,36
56.284,22
681,32
4.533,15
188,24
2.913,37
3.377.954,66

(Kgr/έτος)
1.804.524,66
46.460,72
448,77
3.021,25
127,98
2.370,50
1.856.953,88

Πίνακας 34 Εκπομπή αέριων ρύπων μονάδας ΣΗΘ με ηλιακή υποβοήθηση 500m2
Στον παρακάτω πίνακα 35 παρουσιάζονται αναλυτικά οι ετήσιες εκπομπές αέριων
ρύπων των υπόλοιπων καταναλώσεων πέραν της κατανάλωσης της μονάδας ΣΗΘ και
αυτή τη φορά με την ηλιακή υποβοήθηση,συλλεκτικής επιφάνειας 1000m2. Ακόμα
παρουσιάζεται και η μείωση της εκπομπής αέριων ρύπων σε σχέση με την πλήρη
συμβατική κάλυψη.

Ρύπος j
CO2
SO2
CO
NOx
HC
Σωματίδια
Σύνολο

(Kgr/έτος)
499.117,84
9.101,56
105,70
704,64
29,36
469,76
509.528,86

(Kgr/έτος)
913.075,02
0,00
111,51
707,18
26,90
33,75
913.954,35

(Kgr/έτος)
48.675,57
0,00
5,94
37,70
1,43
1,80
48.722,45

(Kgr/έτος)
1.460.868,43
9.101,56
223,15
1.449,52
57,69
505,30
1.472.205,65

(Kgr/έτος)
3.313.354,36
56.284,22
681,32
4.533,15
188,24
2.913,37
3.377.954,66

Μείωση αέριων
ρύπων κατά

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης
ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου προ
ΣΗΘ

Συνολική
εκπεμπόμενη
ποσότητα αέριων
ρύπων συστήματος και
μονάδας ΣΗΘ

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης φυσικού
αερίου συμβ.καύση

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης φυσικού
αερίου ΣΗΘ

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων,
λόγω ηλεκτρικής
κατανάλωσης
συστήματος

ΣΗΘ και 1000m2 συλλεκτική επιφάνεια

(Kgr/έτος)
1.852.485,92
47.182,66
458,17
3.083,63
130,55
2.408,07
1.905.749,01

Πίνακας 35 Εκπομπή αέριων ρύπων μονάδας ΣΗΘ με ηλιακή υποβοήθηση 1000m 2
156

Στον παρακάτω πίνακα 36 παρουσιάζονται αναλυτικά οι ετήσιες εκπομπές αέριων
ρύπων των υπόλοιπων καταναλώσεων πέραν της κατανάλωσης της μονάδας ΣΗΘ και
αυτή τη φορά με την ηλιακή υποβοήθηση,συλλεκτικής επιφάνειας 2000m2. Ακόμα
παρουσιάζεται και η μείωση της εκπομπής αέριων ρύπων σε σχέση με την πλήρη
συμβατική κάλυψη.

Ρύπος j
CO2
SO2
CO
NOx
HC
Σωματίδια
Σύνολο

(Kgr/έτος)
422.852,74
7.710,84
89,55
596,97
24,87
397,98
431.672,95

(Kgr/έτος)
913.075,02
0,00
111,51
707,18
26,90
33,75
913.954,35

(Kgr/έτος)
32.516,66
0,00
3,97
25,18
0,96
1,20
32.547,97

(Kgr/έτος)
1.368.444,42
7.710,84
205,02
1.329,33
52,73
432,93
1.378.175,27

(Kgr/έτος)
3.313.354,36
56.284,22
681,32
4.533,15
188,24
2.913,37
3.377.954,66

Μείωση αέριων
ρύπων κατά

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης
ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου προ
ΣΗΘ

Συνολική
εκπεμπόμενη
ποσότητα αέριων
ρύπων συστήματος και
μονάδας ΣΗΘ

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης φυσικού
αερίου συμβ.καύση

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων λόγω
κατανάλωσης φυσικού
αερίου ΣΗΘ

Εκπεμπόμενη
ποσότητα ρύπων,
λόγω ηλεκτρικής
κατανάλωσης
συστήματος

ΣΗΘ και 2000m2 συλλεκτική επιφάνεια

(Kgr/έτος)
1.944.909,94
48.573,38
476,30
3.203,81
135,51
2.480,45
1.999.779,39

Πίνακας 36 Εκπομπή αέριων ρύπων μονάδας ΣΗΘ με ηλιακή υποβοήθηση 2000m 2
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5.3.5 Επιχειρηματικό σχέδιο
Στον παρακάτω πίνακα 37 παρουσιάζεται το επιχειρηματικό σχέδιο πενταετίας όπου
φαίνονται τα συνολικά ποσά που εξοικονομούνται σε ευρώ, πρώτον με την
εγκατάσταση της μονάδας ΣΗΘ και δεύτερον με τις τρεις επιλογές ηλιακής
υποβοήθησης της μονάδας ΣΗΘ, που μελετάμε.
500m2

ΣΗΘ
Συμβατικές
πηγές
ενέργειας

Επιφάνεια συλλεκτών
Ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού σε MWh
Ετήσια παραγωγή θερμότητας (χειμώνα) σε MWh
Ετήσια παραγωγή ψύξης (καλοκαίρι) σε MWh
Κατανάλωση ηλεκτρισμού (ετήσια συνολική) σε Μwh/έτος
Κατανάλωση φυσικού αερίου (ετήσια συνολική) σε Μwh/έτος
Κατανάλωση ωφέλιμης θερμότητας θέρμανσης (Mwhth)
Κατανάλωση ωφέλιμης θερμότητας ψύξης (Mwhth)

3.631,24
1.214,79
1.295,57
2.770,95

1000m2

2000m2

2052
1.304,24
935,86
681,52
374,82
351,45
1.840,07

2052
1.376,74
1.064,76
633,77
325,87
305,55
1.711,17

2052
1.446,04
1.190,56
587,20
260,72
278,05
1.585,41

2052
1.575,34
1.432,76
497,47
174,17
185,75
1.343,16

76.643,2
17.747,7
210.589,2
32.832,0
337.812,1

71.274,3
15.430,0
210.589,2
32.832,0
330.125,5

66.036,2
12.344,9
210.589,2
32.832,0
321.802,3

55.945,9
8.246,7
210.589,2
32.832,0
307.613,9

78.939,9
18.279,9
216.898,1
33.817,0
347.934,9

73.410,1
15.892,8
216.898,1
33.817,0
340.017,9

68.015,1
12.715,1
216.898,1
33.817,0
331.445,2

57.622,4
8.494,0
216.898,1
33.817,0
316.831,5

81.304,8
18.827,1
223.402,6
34.831,5
358.366,0

75.609,3
16.368,5
223.402,6
34.831,5
350.211,9

70.052,7
13.095,7
223.402,6
34.831,5
341.382,5

59.348,6
8.748,3
223.402,6
34.831,5
326.331,0

83.744,6
19.393,1
230.102,7
35.876,4
369.116,9

77.878,2
16.860,6
230.102,7
35.876,4
360.717,9

72.154,8
13.489,4
230.102,7
35.876,4
351.623,4

61.129,6
9.011,3
230.102,7
35.876,4
336.120,0

86.259,4
19.974,1
236.998,5
36.952,7
380.184,7

80.216,8
17.365,7
236.998,5
36.952,7
371.533,7

74.321,6
13.893,5
236.998,5
36.952,7
362.166,3

62.965,3
9.281,3
236.998,5
36.952,7
346.197,7

2010
Κόστος ηλεκτρισμού σε €
Κόστος Φ.Α. για θέρμανση σε €
Κόστος Φ.Α. μονάδας ΣΗΘ σε €
Κόστος συντήρησης σε €
Συνολικό κόστος συστήματος σε €

408.369,3
57.520,1
210.589,2
32.832,0
709.310,6

2011
Κόστος ηλεκτρισμού σε €
Κόστος Φ.Α. για θέρμανση σε €
Κόστος Φ.Α. μονάδας ΣΗΘ σε €
Κόστος συντήρησης σε €
Συνολικό κόστος συστήματος σε €

420.606,5
59.245,1
216.898,1
33.817,0
730.566,7

2012
Κόστος ηλεκτρισμού σε €
Κόστος Φ.Α. για θέρμανση σε €
Κόστος Φ.Α. μονάδας ΣΗΘ σε €
Κόστος συντήρησης σε €
Συνολικό κόστος συστήματος σε €

433.206,9
61.018,7
223.402,6
34.831,5
752.459,7

2013
Κόστος ηλεκτρισμού σε €
Κόστος Φ.Α. για θέρμανση σε €
Κόστος Φ.Α. μονάδας ΣΗΘ σε €
Κόστος συντήρησης σε €
Συνολικό κόστος συστήματος σε €

446.206,8
62.853,0
230.102,7
35.876,4
775.038,9

2014
Κόστος ηλεκτρισμού σε €
Κόστος Φ.Α. για θέρμανση σε €
Κόστος Φ.Α. μονάδας ΣΗΘ σε €
Κόστος συντήρησης σε €
Συνολικό κόστος συστήματος σε €

459.606,0
64.735,9
236.998,5
36.952,7
798.293,1

Πίνακας 37 Επιχειρηματικό σχέδιο πενταετίας
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Ο παραπάνω πίνακας 37 συμπληρώθηκε με τιμές που υπολογίστηκαν με βάση την
“1η Αξιολόγηση ΣΗΘ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ2γ” [14] του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ.
Ως ετήσια παραγωγή ηλεκτρισμού ορίζεται η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας για ένα χρόνο, από την εγκατεστημένη μονάδα ΣΗΘ, όπως υπολογίστηκε
προηγουμένως. Μετά έχουμε την ετήσια παραγωγή ωφέλιμης θερμότητας για τον
χειμώνα αλλά και για το καλοκαίρι, από την μονάδα ΣΗΘ και σε συνδυασμό με την
υποβοήθηση που παρέχεται από τρεις διαφορετικές συλλεκτικές επιφάνειες.
Οι καταναλώσεις υπολογίζονται για τα υπολειπόμενα φορτία που αδυνατεί να
καλύψει η μονάδα ΣΗΘ σε συνδυασμό με την ηλιακή υποβοήθηση. Αυτά τα φορτία
είναι: η ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται για την ψύξη την εποχή του καλοκαιριού
και η κατανάλωση καυσίμου, Φυσικού Αερίου στην περίπτωση μας για την θέρμανση
χώρων την περίοδο του χειμώνα, όπου είναι και μικρότερη η ηλιοφάνεια και μαζί η
θερμική απολαβή από τους ηλιακούς συλλέκτες.
Το κόστος ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου για ψύξη/θέρμανση αντιστοίχως ορίζεται
ως το υπολειπόμενο φορτίο ψύξης/θέρμανσης επί την τιμή του καυσίμου. Το κόστος
φυσικού αερίου μονάδας ΣΗΘ αφορά το συνολικό κόστος προμήθειας Φ.Α. για την
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θέρμανσης ή ψύξης, με την αποδοτικότερη
λειτουργία του συστήματος. Ως κόστος συντήρησης είναι οι παραγόμενες MWh
ηλεκτρικής ενέργειας επί την τιμή συντήρησης του συστήματος ανά MWh.
Το συνολικό κόστος συστήματος αφορά την ετήσια λειτουργία του κάθε συστήματος
που προανέφερα παραπάνω και συνδυασμοί αυτών.
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Σχήμα 29: Εγκατάσταση ΣΗΘ, ψύκτη απορρόφησης και διάγραμμα
ροών
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

6.1 Συμπεράσματα για την επιλογή καυσίμου και
μηχανής καύσης
Σύμφωνα με την ενεργειακή κατάσταση που βρίσκεται η Ελλάδα, προσπαθούμε με
κάθε τρόπο να βελτιστοποιήσουμε κάθε προϊόν, κάθε παραγωγική διαδικασία που
ερευνούμε. Η βέλτιστη επιλογή καυσίμου στις μέρες μας είναι το φυσικό αέριο για
την παραγωγή ενέργειας, που αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια μηχανή εσωτερικής
καύσης (ΜΕΚ) για να μας παρέχει την ηλεκτρική ενέργεια που χρειαζόμαστε.
Παράλληλα δε με την σωστή εκμετάλλευση της ενέργειας που παράγει η ΜΕΚ
έχουμε έναν ολικό βαθμό απόδοσης από 75% έως και 88% το οποίο σημαίνει ότι
έχουμε αποδοτικότερη λειτουργία σε σχέση με τις συμβατικές λύσεις παραγωγής.
Ακόμα κάνουμε καλύτερη αξιοποίηση διαφόρων μορφών ενέργειας και των
καυσίμων της ΜΕΚ.

6.2 Συμπεράσματα για την επιλογή θέρμανσης
Η θέρμανση από την αρχή είναι πιο εύκολη στη διαχείριση της, όπου με σχετική
διάταξη ανάκτησης γίνετε από το σύστημα ψύξης και το σύστημα λαδιού της ΜΕΚ,
ακόμα από το σύστημα αξιοποίησης της θερμοκρασίας των καυσαερίων της ΜΕΚ.
Όπου με του κατάλληλους εναλλάκτες, δοχείων αδράνειας και πλήρωσης έχουμε την
δυνατότητα να τροφοδοτήσουμε καταναλωτές θερμικής ενέργειας με ένα σύστημα
τηλεθέρμανσης. Η τηλεθέρμανση στην Ελλάδα με πρωτοπόρο την εγκατάσταση και
ανάπτυξη της τεχνολογίας αυτής στην Πτολεμαΐδα το 1960. Στην περίπτωση μας, το
σύστημα τηλεθέρμανσης αποτελείται από το σύστημα διανομής ζεστού / κρύου νερού
και οι επιστροφές τους για το Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ.
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6.3 Συμπεράσματα για την επιλογή ψύξης
Για την επιλογή της ψύξης είναι πιο σοβαρά τα πράγματα, διότι έχουμε να κάνουμε
με αρκετές μορφές για την αξιοποίηση μέρους της θερμότητας της ΜΕΚ. Έχει
επιλεγεί μια από τις πιο διαδεδομένες αυτή του ψύκτη απορρόφησης με διάλυμα
LiBr/H20, που είναι κατάλληλος για την παροχή ψύξης κατά τους θερινού μήνες
εκμεταλευόμενος την θερμότητα ανάκτησης που προέρχεται από την ΜΕΚ, με τον
καλύτερο δυνατό βαθμό απόδοσης.
Βέβαια έχουν υπάρξει σημαντικές εξελίξεις στην τεχνολογία ψύξης προσρόφησης
που οδηγεί σε ευρύ φάσμα εφαρμογών όπως τον κλιματισμό στα μέσα μεταφορών,
βιομηχανίες τροφίμων, βιομηχανία πάγου, διαχείριση ενέργειας στο κτίριο και για
ηλεκτρονική ψύξη. Έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχουν αρκετές δυνατότητες
περαιτέρω ανάπτυξης για τη βελτίωση της θερμικής απόδοσης των συστημάτων
ψύξης προσρόφησης, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων προσροφητικών
υλικών, ψυκτικών μέσων και εναλλακτών θερμότητας και τεχνικών βελτίωσης της
κλίνης.

6.4 Συμπεράσματα για την επιλογή ηλιακής
υποβοήθησης
Επιλέξαμε τους ηλιακούς συλλέκτες κενού που μας παρέχουν μεγάλες θερμοκρασίες
λειτουργίας ώστε να είναι επαρκές η ροή μάζας θερμότητας. Ακόμα έχουν υψηλή
ενεργειακή απόδοση ώστε να υποβοηθήσει το σύστημα ψύξης αλλά και θέρμανσης με
τις κατάλληλες διατάξεις και το κατάλληλο σύστημα ελέγχου. Η μελέτη που κάναμε
βασίστηκε στη μέθοδο καμπυλών f και με βάση τα αποτελέσματα αυτής, επιλέξαμε
την επιφάνεια που θα καλύπτουν οι ηλιακοί συλλέκτες, ώστε να έχουν ένα σημαντικό
ποσοστό κάλυψης των θερμικών και ψυκτικών φορτίων του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. Στην
Αθήνα, με περίπου 250 μέρες ηλιαφάνειας τον χρόνο επιβάλεται η εκμετάλευση της
ηλιακής ενέργειας, ειδικότερα για την αξιοποίηση της το καλοκαίρι σε συνδυασμό με
ψύκτες ρόφησης. Ακόμα θα πρέπει να μελετηθεί και το ενδεχόμενο της αξιοποίησης
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της πλεονάζουσας και περίσσειας θερμικής ενέργειας από την ΜΕΚ και το
ηλιοθερμικό σύστημα μας για τις μέρες που το Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ. είναι κλειστό ή
υπολειτουργεί.

6.5 Σύστημα ελέγχου μονάδας τριπαραγωγής
Με σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας κλιματιζόμενων χώρων με εύρος
θερμοκρασιακής άνεσης δηλαδή 23°C έως 27°C θα γίνεται η εναλλαγή από το
σύστημα θέρμανσης στο σύστημα ψύξης και ανάποδα. Το σύστημα ελέγχου,
τουλάχιστον το πιο διαδεδομένο είναι PLC όπου μπορούν να σχεδιαστούν για τις
πολλαπλές ρυθμίσεις των ψηφιακών και αναλογικών I/O, για εκτεταμένες
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Το σύστημα ελέγχου είναι από τα σημαντικότερα
μέρη της εγκατάστασης, με αυτό έχουμε τον πλήρη έλεγχο της εγκαταστασής ώστε να
κάνουμε τις καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις για την βέλτιστη διαχείρηση της συνολικής
παραγωγής ωφέλιμης θερμοτητας τόσο από την ΜΕΚ όσο και από τους ηλιακούς
συλλέκτες, με αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού βαθμού απόδοσης της
εγκατάστασης.

6.5 Συμπεράσματα συστήματος τριπαραγωγής με
ηλιακή υποβοήθησης
Ο σκοπός της ηλιακής υποβοήθησης σε ένα σύστημα σαν αυτό της τριπαραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης είναι να βελτιώσουμε την συνολική
απόδοση του συστήματος, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση καυσίμου αλλά και την
μείωση ρύπων ανά Kwh. Στην παρούσα εργασία με την συγκεκριμένη μονάδα
συμπαραγωγής έχουμε εξοικονομήσει 1.417,22 MWh πρωτογενούς ενέργειας με λόγο
22,254% το οποίο σημαίνει αρχικά λιγότερες δαπάνες για την προμήθεια καυσίμου
δηλαδή φυσικού αερίου, δεύτερον την σημαντική μείωση εκπομπής αέριων ρύπων.
Με την ηλιακή υποβοήθηση που προσθέσαμε στο σύστημα έχουμε εξοικονόμηση
1611,44 MWh πρωτογενούς ενέργειας με λόγο 24,8% για 500m2 ηλιακή συλλεκτική
επιφάνεια, 1800,99 MWh πρωτογενούς ενέργειας με λόγο 26,93% για 1000m2 ηλιακή
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συλλεκτική επιφάνεια και 2166,32 MWh πρωτογενούς ενέργειας με λόγο 30,71% για
2000m2 ηλιακή συλλεκτική επιφάνεια, δηλαδή όπως ήταν αναμενόμενο η ηλιακή
υποβοήθηση παίζει σπουδαίο ρόλο στην εξοικονόμηση ενέργειας. Το κόστος της
ηλιακής υποβοήθησης παίζει μεγάλο ρόλο διότι η απόσβεση της επένδυσης ανέρχεται
στα 4-5 χρόνια. Βέβαια μετά την αποπληρωμή του έργου, η εγκατάσταση
τριπαραγωγής ενέργειας με ηλιακή υποβοήθηση θα είναι από τις πιο αποδοτικές
εγκαταστάσεις, με χαμηλές εκπομπές αέριων ρύπων αλλά και προοπτική για την
εξέλιξη του συστήματος με σκοπό την βέλτιστη δυνατή αξιοποίηση τόσο των
καυσίμων όσο και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των φορτίων
ενέργειας του Α.Ε.Ι. Πειραιά τ.τ.
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