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ΔΙΑΓΧΓΗ  

 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα είλαη ζήκεξα έλα απφ ηα 

πιένλ ζεκαληηθά ζέκαηα ηεο παγθφζκηαο θνηλφηεηαο. Ζ ελέξγεηα είλαη 

έλα αγαζφ πνπ εμππεξεηεί θνηλσληθέο θαη αλαπηπμηαθέο αλάγθεο, 

παξνπζηάδεη ζπλερψο απμαλφκελε δήηεζε, ελψ νη επηπηψζεηο απφ ηε 

ρξήζε ηεο ζην πεξηβάιινλ είλαη θαζνξηζηηθέο. 

 Οη επηπηψζεηο ηεο ππνβάζκηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο 

εμάληιεζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ, θαζψο θαη ε πνιππινθφηεηα ησλ 

δεηεκάησλ πνπ ζπλδένληαη κε ην πεξηβάιινλ θαη ηελ αλάπηπμε δελ 

είλαη λέα ζέκαηα. ήκεξα, ε πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε 

βηψζηκε αλάπηπμε (αλάπηπμε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη κε ηελ παξάιιειε 

θαη ηζφηηκε πξνψζεζε ηεο νηθνλνκίαο, ηεο θνηλσλίαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο) απνηεινχλ πιένλ δηαπηζησκέλεο αλαγθαηφηεηεο θαη 

πξνηεξαηφηεηεο ηεο δηεζλνχο θνηλφηεηαο. 

 Ο θηηξηαθφο ηνκέαο ζπκκεηέρεη κε πςειφ πνζνζηφ ζηελ θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο θαη ζηελ έθιπζε ξχπσλ, ηδηαίηεξα ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε, 

φπνπ ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ θηηξίσλ ζηε ζπλνιηθή θαηαλάισζε 

ελέξγεηαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 40% (EuroACE: Investing in Building 

Energy Efficiency in the Enlarged EU). Σν έηνο 2005 ηα Διιεληθά 

θηίξηα (νηθηαθφο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο) ζπκκεηείραλ κε πνζνζηφ 34% 

ζην Διιεληθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην θαη κε πνζνζηφ 65% ζηελ θαηαλάισζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν άκεζν απνηέιεζκα είλαη φηη ην πνζνζηφ ησλ 

εθπνκπψλ ηνπ CO2 πνπ αληηζηνηρεί ζηα θηίξηα λα ππεξβαίλεη ην 43% 

(EAA 2007, Πξφβιεςε αεξίσλ ξχπσλ ηνπ Θεξκνθεπίνπ, Δηήζηα έθζεζε γηα 

ΔΔ). Σν έηνο 1995, ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ Διιεληθψλ 

θηηξίσλ ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ήηαλ 25% ελψ ην έηνο 1985 ήηαλ 

20% (YΠΑΝ, ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΟ ΗΟΕΤΓΗΟ 1985-2005). 

 Ο κέζνο εηήζηνο ξπζκφο αχμεζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηα 

Διιεληθά θηίξηα απμάλεηαη ζπλερψο θαη γηα ηε δεθαεηία 1995-2005 

αλέξρεηαη ζην 5,5%, ελψ ν αληίζηνηρνο ξπζκφο αχμεζεο γηα ην ζχλνιν 

ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα είλαη πεξίπνπ 3% (ΣΔΔ, 

Πξαθηηθά ζπλεδξίνπ: Δμνηθνλφκηζε θαη δηαρείξηζε Δλέξγεηαο ζηα 
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θηίξηα, Ηνχιηνο 2009). Με απηνχο ηνπο ξπζκνχο αχμεζεο ηεο 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαζίζηαηαη εμαηξεηηθά δχζθνιε ε επίηεπμε ησλ 

ζηφρσλ ηεο Διιάδαο ζην πιαίζην ηνπ Πξσηνθφιινπ ηνπ Κπφην, νη νπνίνη 

αθνξνχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ζηε κείσζε ησλ εθιπφκελσλ 

ξχπσλ. Γηα ηνλ ιφγν απηφ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ άκεζα κέηξα, κε ηελ 

εθαξκνγή νηθνλνκηθψλ ππνζηεξηθηηθψλ θηλήηξσλ γηα ηελ επίηεπμε ηεο 

αλαγθαίαο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε φινπο ηνπ ηνκείο θαη ηδηαίηεξα 

ζηα θηίξηα. 

  Δπνκέλσο θξίλεηαη αλαγθαίν αθελφο ε εμεχξεζε ιχζεσλ κε απνηέιεζκα 

ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο κε ρξήζε απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ 

εμνηθνλφκεζεο θαη αθεηέξνπ ε ζηαδηαθή απεμάξηεζε απφ ηα ζπκβαηηθά 

θαχζηκα (πεηξέιαην) κε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηα 

πιαίζηα ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο. Οη ΑΠΔ απνηεινχλ, ζεσξεηηθά, ηελ 

απφιπηε ιχζε ζην ελεξγεηαθφ δήηεκα: είλαη αλεμάληιεηεο, δελ 

πξνθαινχλ πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο θαη είλαη πξνζβάζηκεο ζε 

φινπο. Δπηζεκαίλεηαη δε φηη νη ιφγνη πνπ, παξά ηελ αθζνλία ησλ ΑΠΔ, 

εμαθνινπζνχκε λα εμαξηηφκαζηε απφ ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο 

είλαη νη ιφγνη πνπ, παξαδνζηαθά, απνηεινχλ ηηο παξακέηξνπο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ δεηήκαηνο:  

 

 Απαηηείηαη ε χπαξμε ηεο θαηάιιειεο ηερλνινγίαο γηα ηελ 

απνδνηηθή αμηνπνίεζε θάζε ελεξγεηαθνχ πφξνπ, επνκέλσο 

απαηηνχληαη ψξηκα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. 

 Σν θφζηνο κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο ζε αμηνπνηήζηκε κνξθή, ψζηε 

λα κπνξεί λα παξαρζεί σθέιηκν έξγν, πξέπεη λα είλαη εχινγν. 

 Ζ πξφζβαζε ζηνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο πξέπεη λα είλαη 

δηαζθαιηζκέλε. 

Οη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο δελ ζα κπνξέζνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ 

ηηο πθηζηάκελεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο ρσξίο ζεκαληηθέο 

αιιαγέο ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Ο βαζηθφηεξνο ιφγνο, είλαη ε 

δηαιείπνπζα θχζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, ε νπνία δελ 

κπνξεί λα αθνινπζεί ηελ δηαξθψο κεηαβαιιφκελε δήηεζε. Ζ ελέξγεηα 
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πνπ πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ κπνξεί λα ρνξεγεζεί on-demand κφλν αλ γίλεη 

δπλαηή ε απνζήθεπζή ηεο γηα κεηαγελέζηεξε ρξήζε. 

 Δπηπιένλ ην κεγάιν κεηνλέθηεκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη ε 

δχζθνιε, ζρεδφλ αδχλαηε καθξνρξφληα απνζήθεπζή ηεο. Γηα ην ιφγν 

απηφ ζα πξέπεη λα θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή ηεο ή 

λα απνζεθεχεηαη αθνχ πξψηα κεηαηξαπεί ζε άιιεο κνξθέο ελέξγεηαο 

(π.ρ. ρεκηθή, δπλακηθή θιπ.). 

Ζ πξφζθαηε πξφνδνο ηεο έξεπλαο ζηε ηερλνινγία απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο αλαδεηθλχεη ην θεθάιαην ηεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κηα 

εθαξκφζηκε ιχζε κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο δηαρείξηζεο ελέξγεηαο 

ζηελ θαηαλάισζε αιιά θαη ηεο αμηνπηζηίαο κέζσ ηεο εθεδξείαο πνπ 

επηηπγράλεηαη. ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαθέξνληαη 

νη ζπνπδαηφηεξεο κέζνδνη απνζήθεπζεο ελέξγεηαο αιιά θαη νη 

δπλαηφηεηεο ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα θαζψο κελ ε 

απνζήθεπζε είλαη αλαγθαία ζπλζήθε πξνο ηε θαηεχζπλζε ηεο 

νξζνινγηθφηεξεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο αιιά φρη ηθαλή αλ 

πξνεγνπκέλσο δελ επηηεπρζεί κείσζε ησλ ζεξκηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

θνξηίσλ ζηελ θαηαλάισζε κε ρξήζε λέσλ ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο. 

Ο θηηξηαθφο ηνκέαο απαηηεί κεγάιε πνζφηεηα ελέξγεηαο ηφζν γηα ςχμε 

φζν θαη γηα ζέξκαλζε. Σα θνξηία απηά ζπκβάιινπλ αξθεηά ζηελ 

ελεξγεηαθή θαηαλάισζε φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. Ζ κείσζε 

επνκέλσο ησλ θνξηίσλ πνπ απαηηνχληαη γηα ςχμε φζν θαη γηα ζέξκαλζε 

ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ, πξνθεηκέλνπ λα επηηχρνπκε 

πεξηνξηζκφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, είλαη πνιχ ζεκαληηθφ 

δήηεκα. Τπάξρεη έλα απμεκέλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ αλάπηπμε παζεηηθψλ 

θαη ελεξγεηηθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο/ςχμεο κε ζθνπφ ηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο αιιά θαη θαηλνχξγησλ ηερληθψλ απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ κε ζθνπφ ηελ βειηίσζε ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ κε ρξήζε πιηθψλ αιιαγήο θάζεο. 

ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε θαηάιιειν 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο απνζήθεπζεο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο ζε θηηξηαθφ θέιπθνο, κε ρξήζε πιηθψλ αιιαγήο θάζεο, κε 

ζθνπφ ηελ εμαγσγή θαηάιιεισλ ζπκπεξαζκάησλ φζσλ αθνξά ζηελ 
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εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηίξηα. Ζ δνκή ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο 

απαξηίδεηαη απφ πέληε θχξηεο ελφηεηεο. ην πξψην θεθάιαην 

εμεηάδεηαη ε ελεξγεηαθή θαηάζηαζε ζηελ Διιάδα κε έκθαζε ζηελ 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, δίλνληαο ζαθή ζηνηρεία 

γηα ηηο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο αιιά θαη ηε δπλαηφηεηα 

εμνηθνλφκεζεο. ην δεχηεξν θεθάιαην αλαθέξνληαη νη ηερλνινγίεο 

παξαγσγήο ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. 

ην ηξίην θεθάιαην εμεηάδεηαη ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο ηφζν ζε 

κεγάιεο θιίκαθαο εθαξκνγέο φζν θαη ζε κηθξφηεξεο πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θηηξηαθέο εγθαηαζηάζεηο. ην ηέηαξην 

θεθάιαην εμεηάδεηαη ε κειέηε ρξήζεο πιηθνχ αιιαγήο θάζεο γηα 

απνζήθεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε πξφηππν θηίξην θαη γίλεηαη 

αλαθνξά  ζηελ πξνζνκνίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο, κε παξάζεζε θαη αλάιπζε 

ησλ αιγεβξηθψλ εμηζψζεσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζακε θαη ησλ παξαδνρψλ πνπ 

θάλακε. πγθεθξηκέλα κειεηάηαη ππνινγηζηηθά κέζσ θαηάιιεινπ 

καζεκαηηθνχ εξγαιείνπ ε επίδξαζεο ηεο ελζσκάησζεο πιηθψλ αιιαγήο 

θάζεο (Phase Change Materials - PCMs) ζε δηαθνζκεηηθά πεηξψκαηα κε 

ζηφρν ηε ρξήζε ζε εθαξκνγέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα. 

Σέινο, γίλεηαη εθηελήο αλάιπζε ησλ απνηειεζκάησλ πνπ πξνέθπςαλ απφ 

ηελ εθηέιεζε ηεο πξνζνκνίσζεο. ην πέκπην θεθάιαην αθνινπζνχλ ηα 

γεληθά ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο δηάθνξεο ηερλνινγίεο 

ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. 
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1. Η ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ ΔΛΛΑΓΑ 

 

1.1 Γεληθά 

 

Οη ξαγδαίεο θιηκαηηθέο αιιαγέο επηβάιινπλ κηα λέα ζεψξεζε απέλαληη 

ζηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ζηνπο ηξφπνπο πνπ φιε ε Δπξψπε 

πξνζπαζεί λα κεηψζεη ηηο εθπνκπέο ξχπσλ κε ζηφρν έλα πην «πξάζηλν» 

πεξηβάιινλ. 

Όπσο είλαη γλσζηφ, ε ειεθηξηθή βηνκεραλία δηαλχεη κηα κεηαβαηηθή 

πεξίνδν επηρεηξεκαηηθήο θαη ηερλνινγηθήο πξνζαξκνγήο ζηηο 

απαηηήζεηο ηνπ ζχγρξνλνπ πεξηβάιινληνο. Σν λέν πεξηβάιινλ 

θαζνξίδεηαη απφ ην απειεπζεξσκέλν θαζεζηψο αληαγσληζκνχ, ηνπο 

πεξηνξηζκνχο ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ, θαη απφ ηελ αλάγθε 

ελζσκάησζεο ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ δηαζπαξκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ  

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (20% ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε ην 2020 

ζχκθσλα κε ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2009/28/ΔΚ), ζπκπαξαγσγή, θιπ. 

Ζ ηειεπηαία απαίηεζε, αιιά θαη ε αλάγθε ηεο βέιηηζηεο δηαρείξηζεο 

ηεο ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο, ζα νδεγήζεη ζηε ζηαδηαθή κεηαηξνπή ησλ 

δηθηχσλ κεηαθνξάο ειεθηξηζκνχ ζε έμππλα θαη επέιηθηα δίθηπα 

ειεθηξηζκνχ ζηα νπνία ζα δηαθηλνχληαη, παξάιιεια κε ηελ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, θαη ζα αμηνπνηνχληαη φιεο νη πιεξνθνξίεο γηα ηε 

ιεηηνπξγία θαη ηνλ έιεγρν ηνπ ζπζηήκαηνο αιιά θαη ηε δηαζθάιηζε 

ηεο βέιηηζηεο ζπλεξγαζίαο ηεο θαηαλάισζεο θαη ηεο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Οη πξνθιήζεηο γηα ηελ πξνζερή δεθαεηία θαη κεηά, είλαη: ν 

αληαγσληζκφο ησλ επηρεηξήζεσλ ζηα πιαίζηα ηεο πιήξσο 

απειεπζεξσκέλεο ειεθηξηθήο αγνξάο, ε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

εθκεηάιιεπζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ, ε αχμεζε ιεηηνπξγηθήο απφδνζεο 

θαη πνηφηεηαο πξντφλησλ-ππεξεζηψλ, ε καθξνρξφληα δηαζθάιηζε 

επαξθνχο ηζρχνο θαη ε παξνρή ελέξγεηαο κε πεξηβαιινληηθή 

ππεπζπλφηεηα. εκεησηένλ φηη ε ειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη 
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αλαπφζπαζην ζηνηρείν θαη βάζε γηα ην ζχγρξνλν βηνηηθφ θαη 

πνιηηηζηηθφ επίπεδν.  

Έηζη, ε απηνζπληεξνχκελε (αεηθφξνο) ρξήζε δηαζέζηκσλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνχ αθελφο θαη ε νξζνινγηθή θαη 

απνηειεζκαηηθή ρξήζε ηνπ ειεθηξηζκνχ αθεηέξνπ είλαη δσηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηηο ζχγρξνλεο θνηλσλίεο. Ο ηνκέαο ησλ θηηξίσλ 

(νηθηαθφο θαη ηξηηνγελήο) απνηειεί ηνλ κεγαιχηεξν θαηαλαισηή 

ηειηθήο ελέξγεηαο ρξήζεο κε πνζνζηφ 40% ζηελ Δπξσπατθή θνηλφηεηα 

θαη ζηελ Διιάδα. Σν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα 

είλαη επίζεο κεγάιν θαη θπκαίλεηαη κεηαμχ 27% γηα ηα θηίξηα 

θαηνηθηψλ θαη 30% γηα ηα εκπνξηθά θηίξηα (Παξάξηεκα 3: Γξάζεηο 

ελεκέξσζεο, Δπαηζζεηνπνίεζεο γηα ηελ πξνψζεζε ηεο Δμνηθνλφκεζεο 

Δλέξγεηαο, ΤΠΑΝ). Δπνκέλσο ζηε ζχγρξνλε επνρή ησλ ξαγδαίσλ 

ηερλνινγηθψλ εμειίμεσλ θαη ηαπηφρξνλα έληνλσλ πεξηβαιινληηθψλ 

κεηαβνιψλ θξίλεηαη αλαγθαία ε ππνινγηζηηθή θαη εκπεηξηθή κειέηε 

ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηηξίσλ θαη ε ρξήζε κεζφδσλ 

θαηάιιεισλ γηα κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο κε ζθνπφ ηελ 

κείσζε ησλ ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο απφ νξπθηά θαχζηκα θαη ηαπηφρξνλα 

ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

1.2  Διιεληθή πξαγκαηηθόηεηα – Καηαλάισζε ελέξγεηαο ζε 

θηίξηα 

 

 Ζ αλαθνξά ζε απφιπηα κεγέζε ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο δελ βνεζά λα 

γίλεη αληηιεπηφ ην πξφβιεκα ηεο ππεξθαηαλάισζεο ελέξγεηαο απφ ηα 

ειιεληθά θηίξηα. Αληηζέησο, ε ζπγθξηηηθή παξνπζίαζε ηεο ζρεηηθήο 

θαηαλάισζεο αλά ρψξα γηα αληίζηνηρνπο ηχπνπο θηηξίσλ πξνζθέξεη 

ζεκαληηθή πιεξνθφξεζε θαη ζαθέζηεξε εηθφλα ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. 

πκθψλα κε ηελ Δurostat, ε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

αλά λνηθνθπξηφ ζηελ Διιάδα, είλαη πεξίπνπ 61 GJ , ε 1,46 Toe, 

(ρήκα 1.1). χγθξηζε αλάκεζα ζηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο θαηαδεηθλχεη 

φηη ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά παξνπζηάδνπλ ηελ κεγαιχηεξε ζρεηηθή 

θαηαλάισζε, ζρεδφλ 30% κεγαιχηεξε ηεο Ηζπαλίαο θαη πεξίπνπ 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  15 
 

δηπιάζηα ηεο Πνξηνγαιίαο. Σαπηφρξνλα, είλαη ζρεδφλ ίζε κε απηήλ 

ηεο Οιιαλδίαο θαη ζεκαληηθά κεγαιχηεξε απφ ρψξεο κε ςπρξφηεξν 

θιίκα φπσο ην Βέιγην θαη ε Σζερία. 

 

 

 
Σχήμα 1.1. Δηήζηα Καηαλάισζε Δλέξγεηαο αλά Ννηθνθπξηφ [1]. 

 

 

 Γεδνκέλνπ φηη, ε επηθάλεηα θάζε λνηθνθπξηνχ θαζψο θαη ν βαζκφο 

ρξήζεο ηνπ θηηξίνπ, δελ ηαπηίδνληαη αλά ηηο δηάθνξεο ρψξεο, ε 

παξαπάλσ ζχγθξηζε κπνξεί λα νδεγήζεη ζε ιάζνο ζπκπεξάζκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα, ε κέζε θαηνηθία ζηελ Διιάδα πξνζεγγίδεη ηα 80m
2
 θαη 

θαηνηθείηαη θαηά κέζε ηηκή απφ 2.8 άηνκα, ελψ ε αληίζηνηρε ζηελ 

Οιιαλδία ηα 100m
2
 θαη θαηνηθείηαη απφ 2.4 θαηνίθνπο. Έηζη, είλαη 

πιένλ ελδεδεηγκέλν ε ζχγθξηζε λα πξαγκαηνπνηείηαη αλά κνλάδα 

επηθάλεηαο (m
2
) ή αλά κνλάδα φγθνπ (m

3
) θαηνηθίαο. Μηα ηέηνηα 

ζχγθξηζε πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ EUROΑCE, 

(ρήκα 1.2), φπνπ ππνινγίζηεθε ε θαηαλάισζε γηα ζέξκαλζε κηαο 

θαηνηθίαο θαηαζθεπαζκέλεο ζχκθσλα κε ηελ ηνπηθή λνκνζεζία. 
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 Όπσο δηαπηζηψλεηαη, ε ελεξγεηαθή ζεξκηθή θαηαλάισζε ζηελ Διιάδα 

είλαη θαηά πνιχ κεγαιχηεξε απφ ρψξεο φπσο ε Γαλία, ε Γεξκαλία ε 

θαη αθφκα ε Βξεηαλία. 

 

Σχήμα 1.2. Δλεξγεηαθή Εήηεζε Σππηθνχ Κηηξίνπ Καηνηθίαο [2]. 

 

 Ζ ελέξγεηα ζηα ειιεληθά λνηθνθπξηά δαπαλάηαη θπξίσο γηα ζεξκηθέο 

ρξήζεηο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ζέξκαλζε ησλ ρσξψλ, (πεξίπνπ 59% ηνπ 

ζπλoιηθνχ θνξηίνπ). Σν επξσπατθφ πξφγξακκα ΔPA-ED ππνιφγηζε 

ζπγθξηηηθά ην πνζνζηφ ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ λνηθνθπξηψλ 

αλά είδνο ρξήζεο. 

 Όπσο δηαπηζηψζεθε απφ ην πξφγξακκα απηφ, ην πνζνζηφ πνπ 

αληηζηνηρεί ζηελ ζέξκαλζε ησλ θηηξίσλ ζηελ Διιάδα είλαη ζρεηηθά 

κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ζε έλα λεφθηηζην θηίξην ηεο 

Γαλίαο. Μηα ελαιιαθηηθή κέζνδνο αμηνιφγεζεο ηεο ελεξγεηαθήο θαη 

πεξηβαιινληηθήο πνηφηεηαο ησλ θηηξίσλ θαηνηθίαο είλαη ν 

ππνινγηζκφο ησλ εθπνκπψλ CO2 αλά θάηνηθν ζε εηήζηα βάζε. πκθψλα κε 

ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ Πεξηβάιινληνο, νη θαηνηθίεο ζηελ Διιάδα 

παξάγνπλ πεξίπνπ 12-13 ηφλνπο CO2/θάηνηθν/έηνο. Ζ ηηκή απηή είλαη 
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ζπγθξηηηθά κεγαιχηεξε απφ φιεο ηηο άιιεο κεζνγεηαθέο ρψξεο θαη 

κεγαιχηεξε αθφκα απφ πνιχ βνξεηφηεξεο ρψξεο φπσο ε Ννξβεγία, ε 

Γεξκαλία, ε Απζηξία θαη ε Βξεηαλία (ρήκα 1.3). 

 

 
 

Σχήμα 1.3. Δθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) αλά θάηνηθν θαη 

έηνο, απφ ηα θηίξηα θαηνηθίαο ζε δηάθνξεο ρψξεο θαη ζηελ Διιάδα 

[3]. 

 

 Δίλαη ινηπφλ πξνθαλέο φηη ηα θηίξηα θαηνηθίαο ζηελ Διιάδα είλαη 

θαηά πνιχ πεξηζζφηεξν ελεξγνβφξα απφ ηα αληίζηνηρα θηίξηα ζε φιε 

ηελ Μεζνγεηαθή ιεθάλε θαη ηαπηφρξνλα παξνπζηάδνπλ κεγαιχηεξε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ πνιιέο βφξεηεο ρψξεο. Δίλαη πξνθαλέο 

ινηπφλ φηη ην δπλακηθφ (δει. ηα πεξηζψξηα) εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

ησλ θαηνηθηψλ ζηελ Διιάδα είλαη εμαηξεηηθά κεγάιν. 
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1.3 Γπλακηθό εμνηθνλόκεζεο ελεξγείαο ζηελ Διιάδα 

 

Πιήζνο κειεηψλ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί είηε ζηελ Διιάδα είηε ζε 

άιιεο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ 

δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα ειιεληθά θηίξηα. Γεδνκέλνπ 

φηη ε πςειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε νθείιεηαη αθελφο ζηελ έιιεηςε 

απνδνηηθήο λνκνζεζίαο αθεηέξνπ ζην είδνο θαη ηνλ ηξφπν πνπ 

αμηνπνηείηαη θαη εθαξκφδεηαη ε ζρεηηθή θηηξηαθή ηερλνινγία, νη 

ζρεηηθέο κειέηεο επηρεηξνχλ λα δηεξεπλήζνπλ ην δπλακηθφ 

εμνηθνλφκεζεο πνπ ζρεηίδεηαη κε θάζε κηα απφ ηηο δπν απηέο 

παξακέηξνπο. Μειέηε πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν Δπξσπατθφο Οξγαληζκφο 

ΔUROΑCE, δηαπίζησζε φηη ε κε εθαξκνγή ελεξγεηαθά απνδνηηθήο 

λνκνζεζίαο ζηα ειιεληθά θηίξηα έρεη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο 

ζπλέπεηεο. Γηαπηζηψζεθε, φηη εάλ ε ζρεηηθή λνκνζεζία ηεο Γαλίαο 

εθαξκνδφηαλ γηα ηα ειιεληθά θηίξηα θαηνηθίαο, ζα πξνέθππηε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πεξίπνπ θαηά 45% (ρήκα 1.4). 

 
 

Σχήμα 1.4. Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα ζέξκαλζε ελφο ηππηθνχ θηηξίνπ 

θαηνηθίαο ζε δηάθνξεο Δπξσπατθέο ρψξεο, (θφθθηλν), θαη εθηίκεζε ηεο 

ηειηθήο θαηαλάισζεο ηνπ ίδηνπ θηηξίνπ εάλ εθαξκνζζεί ε ελεξγεηαθή 

θηηξηαθή λνκνζεζία ηεο Γαλίαο [4]. 
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 Παξάιιεια, ζεκαληηθφ πιήζνο κειεηψλ έρνπλ εθπνλεζεί γηα ηελ 

εθηίκεζε ηνπ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο εάλ εθαξκνζζεί 

ζχγρξνλε ελεξγεηαθή ηερλνινγία ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ, ζηα 

ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο, ζηνλ θσηηζκφ θαζψο θαη παζεηηθά 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη δξνζηζκνχ. Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο απνηειεί πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη θαη‟επέθηαζε ηεο Διιάδαο. Ζ ελεξγεηαθή 

πνιηηηθή ζηελ ΔΔ δηέπεηαη απφ ηξεηο ζηφρνπο νη νπνίνη πηνζεηνχληαη 

θαη ζε εζληθφ επίπεδν. Ο πξψηνο αθνξά ζηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο 

νηθνλνκίαο, ν δεχηεξνο ζηελ αζθάιεηα ηνπ ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ 

θαη ν ηξίηνο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε ζα θαηαζηήζεη δπλαηή 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ εμνηθνλνκνχκελνπ ελεξγεηαθνχ θφζηνπο κε 

νηθνλνκηθά απνηειεζκαηηθφ ηξφπν. Σα κέηξα βειηίσζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζα κπνξνχζαλ λα νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, βνεζψληαο έηζη ηελ Διιάδα λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο 

απφ ηηο εηζαγσγέο ελέξγεηαο. Δπηπιένλ, ε ζηξνθή πξνο ηερλνινγίεο 

κε θαιχηεξε ελεξγεηαθή απφδνζε κπνξεί λα εληζρχζεη ηελ θαηλνηνκία 

θαη ηελ αληαγσληζηηθφηεηα ηεο, ζχκθσλα κε ηηο Κνηλνηηθέο 

δεζκεχζεηο θαη φπσο ππνγξακκίδεηαη ζηε ζηξαηεγηθή ηεο Ληζζαβφλαο.  

 Με βάζε ην ρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο (ΓΔΑ), 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηεο Οδεγίαο 2006/32/ΔΚ, ηα κέηξα 

βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ζπληνληζκέλα ζε φινπο ηνπο 

ηνκείο, ζα νδεγήζνπλ ζε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ έσο 

16,41TWh ην 2016 εθπιεξψλνληαο ην ζηφρν ηνπ 9% θαη βνεζψληαο έηζη 

ηελ Διιάδα λα κεηψζεη ηελ εμάξηεζή ηεο απφ ηηο εηζαγσγέο 

ελέξγεηαο. Απφ πιεπξάο βαξχηεηαο ε δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ηφζν 

ζηνλ  ηξηηνγελή ηνκέα φζν θαη ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα σο πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο ζε εμνηθνλφκεζε είλαη 30% θαη 29% αληίζηνηρα 

(ΚΑΠΔ,ΔΣΖΗΑ ΔΚΘΔΖ 2009).  

 Ο θιάδνο ησλ εκπνξηθψλ θηηξίσλ παξνπζηάδεη ζπλνιηθά ην κεγαιχηεξν 

δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο (44% ηνπ ζπλφινπ ηεο εμνηθνλφκεζεο ηνπ 

ηξηηνγελνχο) θαη ν θιάδνο ησλ Ξελνδνρείσλ (24% ηνπ ζπλφινπ ηεο 

εμνηθνλφκεζεο ηνπ ηξηηνγελνχο) ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο Πξφηαζεο 
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Δζληθνχ πιαηζίνπ Γξάζεο γηα ηελ εμνηθνλφκηζε ελέξγεηαο ηνπ ΣΔΔ, 

Ννέκβξηνο 2009. 

Οη θαηαλαιψζεηο κε ην κεγαιχηεξν δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο είλαη ε 

ζέξκαλζε ρψξσλ (70% ηεο εμνηθνλφκεζεο) ν θσηηζκφο (15% ηεο 

εμνηθνλφκεζεο) θαη ε ςχμε ρψξσλ (13% ηεο εμνηθνλφκεζεο ζχκθσλα κε 

ηνλ Πίλαθα 1.1). 

 

 
 

Πίνακας 1.1. Γηαθνξά θαηαλάισζεο αλά ρξήζε ζηνλ ηξηηνγελή ηνκέα κε 

βάζε ηνλ ζηφρν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ππνινγηζκέλν ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία ηεο νδεγίαο 2006/32/ΔΚ, γηα ην 2016 θαζψο θαη ηνλ 

ελδηάκεζν ζηφρν γηα ην 2010 [5].  

 

 

 χκθσλα κε ρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

Οδεγίαο 2006/32/ΔΚ,  ζηε ζέξκαλζε ρψξσλ είλαη δπλαηφλ λα 

επηηεπρζεί κηα εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο 0.6TWh ζπλνιηθά ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα, πνπ νθείιεηαη ζηελ ρξήζε ηερλνινγηψλ βειηίσζεο 

ηνπο θειχθνπο (κνλψζεηο, παινπίλαθεο), ελψ παξαηεξείηαη επίζεο 

δηείζδπζε ηερλνινγηψλ θπζηθνχ αεξίνπ. Δπηπιένλ παξαηεξείηαη 

ζεκαληηθή δηείζδπζε ηερλνινγηψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο πνπ παξάγνπλ 

ηαπηφρξνλα ςχμε ρψξσλ, θαη δεζηφ λεξφ, θαζψο θαη δηείζδπζε ηεο 

ηειεζέξκαλζεο. Δπίζεο παξαηεξείηαη δηείζδπζε ηεο ζπκπαξαγσγήο κε 

ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ θαη LPG (Liquefied petroleum gas- Τγξαέξην) 

γηα ηελ θάιπςε ζεξκηθψλ – ειεθηξηθψλ θνξηίσλ ζηα Ννζνθνκεία, 

Ξελνδνρεία, Δκπνξηθά θηίξηα θαη ζηνλ άιιν ηξηηνγελή ηνκέα. 
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Γηα ηελ ςχμε ρψξσλ ε δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο πξνέξρεηαη απφ ηε 

δηείζδπζε λέσλ ειεθηξηθψλ ηερλνινγηψλ θαιχηεξεο απφδνζεο, θαζψο 

θαη αληιηψλ ζεξκφηεηαο πνπ παξάγνπλ ηαπηφρξνλα ζέξκαλζε-ςχμε ρψξσλ 

θαη δεζηφ λεξφ. 

 ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 1.5) παξηζηάλεηαη γξαθηθά ε 

εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη κε βάζε ην ρέδην Γξάζεο 

Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο (ΓΔΑ) έσο ην έηνο 2016. 

 
 

Σχήμα 1.5. Γηαθνξά θαηαλάισζεο αλά ρξήζε ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα [5]. 

  

 Αληίζηνηρα νη ρξήζεηο πνπ παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν δπλακηθφ 

εμνηθνλφκεζεο ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα είλαη ε ζέξκαλζε ρψξσλ πνπ 

θαιχπηεη ην 57% ηεο δπλαηήο εμνηθνλφκεζεο, ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο 

(22%) θαη ν θσηηζκφο (9%) (Πίλαθαο 1.2). 
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Πίνακας 1.2. Γηαθνξά θαηαλάισζεο αλά ρξήζε ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα κε 

βάζε ηνλ ζηφρν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ππνινγηζκέλν ζχκθσλα κε ηε 

κεζνδνινγία ηεο νδεγίαο 2006/32/ΔΚ [5]. 

 
  

 Με βάζε ην ρέδην Γξάζεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο γηα ηελ ζέξκαλζε 

ρψξσλ, ε εμνηθνλφκεζε επηηπγράλεηαη κε ζπλδπαζκφ ηεο ζεξκνκφλσζεο 

ηνπ θειχθνπο, ηεο ρξήζεο δηπιψλ παινπηλάθσλ ζηα παξάζπξα, ηεο 

δηείζδπζεο ιεβήησλ θπζηθνχ αεξίνπ, θαζψο θαη ηεο δηείζδπζεο ηεο 

ηειεζέξκαλζεο. Ζ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε θηάλεη ζηηο 3,2TWh πεξίπνπ 

ην 2016, απφ ηηο νπνίεο ην 60% πεξίπνπ νθείιεηαη ζηηο δξάζεηο 

βειηίσζεο θειχθνπο (ζεξκνκνλψζεηο, παινπίλαθεο) ζχκθσλα κε ηα 

ζηνηρεία ηεο Πξφηαζεο Δζληθνχ πιαηζίνπ Γξάζεο γηα ηελ εμνηθνλφκηζε 

ελέξγεηαο ηνπ ΣΔΔ, Ννέκβξηνο 2009. 

 Γηα ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο ε εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ησλ 1,2TWh 

νθείιεηαη θπξίσο ζηε δηείζδπζε ειηαθψλ ζπιιεθηψλ κε ρξήζε 

ειεθηξηθήο αληίζηαζεο θαη θπζηθνχ αεξίνπ ζαλ ελαιιαθηηθή πεγή κε 

απνκάθξπλζε ησλ ειεθηξηθψλ ζεξκνζηθψλσλ (99% ηεο εμνηθνλφκεζεο). 

Παξάιιεια ε δηείζδπζε ηεο ηειεζέξκαλζεο θαη ηεο ρξήζεο θπζηθνχ 

αεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ζε ζπλδπαζκφ κε ζέξκαλζε 

ρψξσλ ζπλεηζθέξεη ζην ππφινηπν πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο. 

 ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 1.6) παξηζηάλεηαη γξαθηθά ε 

εμνηθνλφκεζε πνπ επηηπγράλεηαη κε βάζε ην ρέδην Γξάζεο 

Δλεξγεηαθήο Απνδνηηθφηεηαο (ΓΔΑ) έσο ην έηνο 2016. 
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Σχήμα 1.6. Γηαθνξά θαηαλάισζεο αλά ρξήζε ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα [5]. 

  

  

Σα θηίξηα θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα γηα ηελ επίηεπμε ζεξκηθήο θαη 

νπηηθήο άλεζεο εληφο ησλ ρψξσλ, θαζψο θαη γηα ηελ ρξήζε εηδηθψλ 

ζπζθεπψλ. Όπσο παξαηεξείηαη ε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ απνηειεί ηελ 

ζεκαληηθφηεξε εηδηθή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε γηα φια ηα θηίξηα ζηελ 

ρψξα. Σν γεγνλφο απηφ νθείιεηαη ζε κηα ζεηξά απφ παξακέηξνπο πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ην πιήζνο ησλ εγθαηαζηεκέλσλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο 

θαη θιηκαηηζκνχ ην είδνο ηεο πξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ θαηά ηελ 

δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη ηνπ ζέξνπο, θαζψο θαη ζην γεγνλφο φηη γηα 

ηνλ δξνζηζκφ ησλ ρψξσλ ρξεζηκνπνηείηαη ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη 

ζπζθεπέο κε ζπληειεζηή απφδνζεο θαηά πνιχ κεγαιχηεξν ηεο κνλάδαο. 
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1.4 Σα εκπόδηα θαη νη κειινληηθέο πξνθιήζεηο  

 

  Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα, ε ζέξκαλζε ρψξσλ θπξίσο, αιιά θαη ε 

ςχμε παξνπζηάδνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ηειηθήο ρξήζεο. Τπάξρνπλ ηερληθά εκπφδηα ζην δξφκν πνπ νδεγεί πξνο 

ηελ θαηεχζπλζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ςχμεο / ζέξκαλζεο 

θαη αεξηζκνχ θαη νη πηζαλνί ηξφπνη γηα λα μεπεξαζηνχλ απηά αθνξνχλ 

ζηε:  

 Μαθξνπξφζεζκε αμηνπηζηία ησλ ελαιιαθηηθψλ ζπζηεκάησλ ςχμεο / 

ζέξκαλζεο θαη αεξηζκνχ, θπξίσο γηα ηα ζπζηήκαηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Ζ ζπζζσξεπκέλε 

εκπεηξία ζηε ιεηηνπξγία θαη ηε ζπληήξεζε απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ, 

θαζψο θαη βειηηψζεηο φζνλ αθνξά ηνλ έιεγρν ησλ ζηξαηεγηθψλ ζα 

βνεζήζνπλ λα μεπεξαζηεί απηφ ην εκπφδην. 

 πλζεηφηεηα  ησλ εθαξκνγψλ γηα ηα ζπζηήκαηα ςχμεο / ζέξκαλζεο 

θαη αεξηζκνχ φηαλ απηά εμππεξεηνχλ ηαπηφρξνλα πνιιαπιέο 

αλάγθεο (π.ρ. ειηαθνί ζπιιέθηεο, ζπζηήκαηα απνξξφθεζεο, 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο δαπέδνπ θαη νξνθψλ) ηα νπνία πζηεξνχλ 

έλαληη ρακεινχ θφζηνπο δηαδεδνκέλσλ ιχζεσλ, πνπ έρνπλ λα 

θάλνπλ κε ηελ εγθαηάζηαζε θαη ζπληήξεζε ηνπο. 

 Έληαμε ζπζηεκάησλ επνπηείαο θαη ειέγρνπ κε ηα άιια ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο (Smart BMS / ECMS), γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ 

επηδφζεσλ ηνπ ζπζηήκαηνο. Απηφ ζα κπνξνχζε λα δηεπθνιπλζεί κε 

ηελ απμαλφκελε έληαμε ησλ ηερλνινγηψλ δηθηχσλ θαη πιεξνθνξηθήο 

(ΗCT- Information and communication technologies) ζηνλ 

θηηξηαθφ ηνκέα. 

 Υξήζε νινθιεξσκέλσλ ζπζηεκάησλ CHP (πζηήκαηα πκπαξαγσγήο 

Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο) ζηα θηίξηα: ε έιιεηςε αμηνπηζηίαο, 

ε έιιεηςε ππνδνκήο γηα επαξθή έιεγρν, ην κε θαηάιιεια 

εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ, ε κε απνδεδεηγκέλε ιεηηνπξγία θαη ε 

αλάπηπμε αλαμηφπηζησλ πξαθηηθψλ ζπληήξεζεο γηα ηε βέιηηζηε 

ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ, θαζψο θαη ην πςειφ θφζηνο 
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είλαη έλα ζέκαηα πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ θαη λα εμεπξεζνχλ 

ηξφπνη ιχζεηο ηνπο. 

 Δηζαγσγή ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο κε ρξήζε κεζφδσλ απνζήθεπζεο, 

σο αλαπφζπαζην κέξνο ησλ ζπζηεκάησλ ςχμεο / ζέξκαλζεο θαη 

αεξηζκνχ, θπξίσο γηα λα μεπεξαζηεί ην πξφβιεκα ηεο δηαθχκαλζεο 

φζνλ αθνξά ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο, 

αιιά θαη ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο γηα λα κεγηζηνπνηείηαη ε 

απφδνζε θαη λα ειαρηζηνπνηείηαη ην ελεξγεηαθφ θφζηνο. 

Οη βειηηψζεηο ζε φινπο απηνχο ηνπο ηνκείο ζα πξέπεη λα ζπκβάινπλ 

ζηελ αχμεζε θαη ηελ επξεία απνδνρή ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο, 

αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ (HVAC) σο κηα πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε 

γηα ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα θαη λα απνθζερζεί ε αλάγθε ρξήζεο εθεδξείαο 

ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ πνπ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην θφζηνο ζπληήξεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο, πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίζεη ηελ πιήξε αμηνπηζηία 

ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. 

 

 1.5 ύλνςε – Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο ζε θηίξηα 

 

 Λφγσ ηεο ζπλερνχο αχμεζεο ηνπ θφζηνπο ηεο ελέξγεηαο θαη ηνπ 

απμαλφκελνπ αξηζκνχ λνκνζεηηθψλ δηαηάμεσλ, ε ελεξγεηαθή απφδνζε 

ησλ θηηξίσλ παίξλεη νινέλα θαη πην ζεκαληηθή ζέζε ζηε ζπλείδεζε 

ησλ εξγνιάβσλ, ησλ κειεηεηψλ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ρξεζηψλ θηηξίσλ. Ζ 

κεγαιχηεξε δπλαηφηεηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηα πθηζηάκελα 

θηίξηα, ζχκθσλα κε ην ζρέδην δξάζεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο 

βξίζθεηαη, κε πνζνζηφ 27 έσο 30% σο ην 2020 (IEA, August 2005). Με 

βάζε ην ηζρχνλ λνκνζεηηθφ πιαίζην είλαη δπλαηφλ λα ππνινγηζζνχλ ηα 

πεξηζψξηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο αιιά θαη ν ηξφπν επίηεπμεο ηνπ 

ζηφρνπ απηνχ.  
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Ηδηαίηεξε έκθαζε πξέπεη λα δνζεί ζηνπο παξάγνληεο πνπ ζπκβάιινπλ 

ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ελφο θηεξίνπ, φπσο είλαη:  

 Ζ κφλσζε έλαληη ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο. Δδψ πεξηιακβάλεηαη επίζεο ε κείσζε ησλ απσιεηψλ 

ελέξγεηαο κέζσ βειηησκέλεο κφλσζεο. 

 Ζ νξζνινγηθή παξαγσγή ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε ή/θαη ςχμε. 

 Ζ απνηειεζκαηηθή εθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκφηεηαο απφ εμσγελείο 

παξάγνληεο ζην θηίξην ή ηεο ππάξρνπζαο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

(π.ρ. ε θπζηνινγηθή πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο). 

 Ζ απνηειεζκαηηθή, κε φζν ην δπλαηφ κηθξφηεξεο απψιεηεο, 

θαηαλνκή ηεο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ζην θηίξην. 

 Ζ κεγηζηνπνίεζε εθκεηάιιεπζεο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη 

ε επίηεπμε ελφο φζν ην δπλαηφλ πςειφηεξνπ βαζκνχ ελεξγεηαθήο 

απφδνζεο κε ηε ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ (ιέβεηεο ζπκπχθλσζεο 

θαπζαεξίσλ ή ιέβεηεο ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ). 

 Ζ βέιηηζηε ξχζκηζε/παξακεηξνπνίεζε ησλ πθηζηακέλσλ 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη εμαεξηζκνχ. 

 Ζ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζε εγθαηαζηάζεηο 

ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη εμαεξηζκνχ (αληιίεο ζεξκφηεηαο, 

αλεκηζηήξεο θιπ.). 

ηελ Διιάδα κε βάζε ηνλ θαλνληζκφ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξηαθνχ 

Σνκέα (πεξηιακβάλεη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ  

Νφκνπ 3661/08) πξνβιέπεηαη ε ελζσκάησζε ελφο νινθιεξσκέλνπ 

ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ ησλ θηηξίσλ κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηεο 

ελεξγεηαθήο απφδνζήο ηνπο, ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ 

πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, κε ζπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πνπ αθνξνχλ 

θπξίσο ζηελ εθπφλεζε Μειέηεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ, 

ελεξγεηαθή θαηάηαμε ησλ Κηηξίσλ (Πηζηνπνηεηηθφ Δλεξγεηαθήο 

Απφδνζεο) θαη ηηο ελεξγεηαθέο Δπηζεσξήζεηο Κηηξίσλ, ιεβήησλ & 

εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο θαη εγθαηαζηάζεσλ θιηκαηηζκνχ. 
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2. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΘΔΡΜΙΚΗ ΚΑΙ 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

2.1 Γεληθά 

 

Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηεο πξσηνγελνχο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηελ 

Δπξψπε ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε, ςχμε, αεξηζκφ θαη δεζηφ λεξφ 

ζε θηίξηα. Καζψο ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ελέξγεηαο πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε, ςχμε θαη αεξηζκφ ζηα θηίξηα 

παξάγεηαη απφ ηελ θαχζε πεηξειαίνπ, άλζξαθα θαη θπζηθνχ αεξίνπ 

(είηε άκεζα είηε ζε ειεθηξηθέο κνλάδεο παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο), ηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο/ςχμεο ζηελ ΔΔ πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

εθπνκπή αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. χκθσλα κε ηνλ Δπξσπατθφ Οξγαληζκφ 

Πεξηβάιινληνο (European Environment Agency), ε ηειηθή ελεξγεηαθή 

θαηαλάισζε ησλ λνηθνθπξηψλ απμήζεθε θαηά πεξίπνπ 16% θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 1990-2005 φζν ε αχμεζε ησλ πξνζσπηθψλ εηζνδεκάησλ 

επέηξεςε πςειφηεξν βηνηηθφ επίπεδν θαη θαη‟επέθηαζε πςειφηεξα 

επίπεδα άλεζεο. Ωζηφζν, πξφζθαηεο κειέηεο δείρλνπλ φηη ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα ζα κπνξνχζε δπλεηηθά λα 

μεπεξάζεη ην 20%, ρσξίο λα  κεησζεί ε άλεζε θαη ε πνηφηεηα ηεο 

δσήο.  

Τπάξρεη ζεκαληηθφ δπλακηθφ κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, 

ηδίσο ζηνπο ελεξγνβφξνπο ηνκείο, φπσο ηα θηίξηα, νη κεηαπνηεηηθέο 

βηνκεραλίεο θαη ε κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο. Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή 

εμήγγεηιε κηα δέζκε πξνηάζεσλ κε αληηθείκελν ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε  πνπ ζηνρεχεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζε θαίξηαο 

ζεκαζίαο ηνκείο φπσο ε ελίζρπζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή 

απφδνζε ζηα θηίξηα (Κνηλνηηθή νδεγία 2002/91/ΔC) θαη ζε πξντφληα 

πνπ θαηαλαιψλνπλ ελέξγεηα, θαη ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ησλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ελεξγεηαθψλ επηδφζεσλ θαζψο θαη ησλ εθζέζεσλ 

ειέγρνπ γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη θιηκαηηζκνχ ηνπ αέξα. 
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Δπηπιένλ, ζήκεξα είλαη δηαζέζηκεο αξθεηέο ηερλνινγίεο γηα ηελ 

παξαγσγή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ε 

αηνιηθή, ε ελέξγεηα απφ κηθξά πδξνειεθηξηθά, ε βηνκάδα θαη ε 

ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα, θαζψο έρνπλ θηάζεη ζε πςειφ επίπεδν 

ηερλνινγηθήο σξηκφηεηαο, νηθνλνκηθήο βησζηκφηεηαο θαη 

αληαγσληζηηθφηεηαο. Άιιεο, φπσο ε θσηνβνιηατθή, παξφηη έρνπλ ήδε 

επηηχρεη ζεκαληηθφ βαζκφ ηερλνινγηθήο σξηκφηεηαο πξνζπαζνχλ λα 

δείμνπλ φηη είλαη νηθνλνκηθά βηψζηκεο, ελψ ε αλάπηπμε ηνπο 

εμαξηάηαη ζε κεγάιν βαζκφ απφ ην επλντθφ λνκνζεηηθφ πιαίζην, ηφζν 

ζηε Δπξσπατθή, φζν θαη ζηελ Δζληθή λνκνζεζία ησλ θξαηψλ–κειψλ. 

 

2.2 πζηήκαηα ζέξκαλζεο-ςύμεο/δξνζηζκνύ 

 

Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ αλάπηπμε 

ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο/ςχμεο ήηαλ 

πεξηνξηζκέλεο θαηά ηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο, ιφγσ ηεο 

δηαζεζηκφηεηαο ζε θζελή ελέξγεηα θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ 

ζπζθεπψλ ζέξκαλζεο/ςχμεο (π.ρ. ειεθηξηθά θαινξηθέξ/ελαιιάθηεο 

ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε, ειεθηξηθά ζπζηήκαηα ςχμεο 

(chillers)/δηαηξνχκελα ζπζηήκαηα γηα ηελ ςχμε). Δθφζνλ ήηαλ 

απνδνηηθή ε θαηαζθεπή θαη ε εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο/ςχμεο, ην ίδην ζχζηεκα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί κε βάζε ηα 

ίδηα ραξαθηεξηζηηθά ζε θηίξηα ρσξίο λα δίλεηαη έκθαζε ζην είδνο 

ηνπ θηεξίνπ ή ηε ρξήζε ηνπ, ή ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θάησ 

απφ ηηο νπνίεο ζα έπξεπε λα ιεηηνπξγεί. 

 Δπηπρψο, ηα ηειεπηαία ρξφληα ζεκεηψζεθε κηα απφηνκε αχμεζε ησλ 

πξνζπαζεηψλ έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ηφζν ζηνλ δεκφζην φζν θαη ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα, πξνθεηκέλνπ λα αλαπηπρζνχλ πην απνηειεζκαηηθά 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο/ςχμεο ζηα θηίξηα θαη λα απμεζεί ε δηείζδπζε 

ησλ ιχζεσλ πνπ βαζίδνληαη ζε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο ζηνλ 

θηηξηαθφ ηνκέα. Παξά ηελ ήδε αηζζεηέο βειηηψζεηο, είλαη ζαθέο φηη 

νη κεγάιεο πξνζπάζεηεο  έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζα εμαθνινπζήζνπλ λα 

θηλνχληαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε πεξηζζφηεξν απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ 
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ζέξκαλζεο/ςχμεο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα ζην κέιινλ. ηα ππάξρνληα 

ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο/ςχμεο εληάζζνληαη ηα ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο/αεξηζκνχ θαη θιηκαηηζκνχ (HVAC), ελψ ζηα λέα ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο/ςχμεο κε ζεκαληηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ρακειή 

ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο εληάζζνληαη νη αληιίεο ζεξκφηεηαο Αέξνο 

- Νεξνχ θαη ηα ζπζηήκαηα Γεσζεξκίαο.  

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ εμεηάδεηαη ε πηζαλφηεηα απηνπαξαγσγήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, νη κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο 

θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ) είλαη νη πιένλ θαηάιιειεο. Ζ ιχζε απηή κπνξεί 

λα είλαη πνιχ ειθπζηηθή, αθφκα θαη ζηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ 

ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξάγεηαη θνζηίδεη ην ίδην κε απηφ πνπ 

παξέρεηαη απφ ηελ ειεθηξηθή εηαηξεία. Απηφ νθείιεηαη ζην γεγνλφο 

φηη, κε απηή ηε δηάηαμε, ε πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη ζηε 

ζεξκηθή κεραλή ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ 

θπθινθνξίαο, αληί λα ρξεηάδεηαη λα παξάγεηαη ζεξκφηεηα εηδηθά γηα 

ην ζθνπφ απηφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί νξζά ε νηθνλνκηθή βησζηκφηεηα κηαο 

ηέηνηαο ιχζεο, πξέπεη λα γίλεη πξνζεθηηθά ν ππνινγηζκφο ηνπ ιφγνπ 

ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πξνο ηε ζεξκφηεηα πνπ απαηηνχληαη, θαζψο 

θαη ηνπ θφζηνπο αγνξάο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο ΖΘ. 

 

2.2.1 πζηήκαηα ζέξκαλζεο, αεξηζκνύ θαη θιηκαηηζκνύ (HVAC) 

 

 

 Σα ζπζηήκαηα HVAC κπνξνχλ λα ηαμηλνκεζνχλ γεληθά σο εμήο: κφλν 

ζέξκαλζεο, κφλν εμαεξηζκνχ, κφλν δξνζηζκνχ (ζπζηήκαηα θιηκαηηζκνχ) 

ε ζπλδπαζκφ απηψλ.  

Έλα ζχζηεκα ζέξκαλζεο ζρεδηάδεηαη γηα λα πξνζζέηεη ζεξκηθή 

ελέξγεηα ζε έλα ρψξν ή θηίξην, πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη θάπνηα 

επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία αέξα, ε νπνία εηδάιισο δελ ζα κπνξνχζε λα 

επηηεπρζεί ιφγσ ηεο ξνήο ηεο ζεξκφηεηαο πξνο ην εμσηεξηθφ 

πεξηβάιινλ (απψιεηα ζεξκφηεηαο).  

Έλα ζχζηεκα εμαεξηζκνχ έρεη σο ζθνπφ ηνπ ην λα θπθινθνξεί ηνλ 

αέξα ζε έλα ρψξν, ψζηε λα ηνλ θηλεί ρσξίο λα ρξεηάδεηαη λα αιιάμεη 
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ε ζεξκνθξαζία ηνπ. Σα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ κπνξνχλ, θαη ζε 

νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο πξέπεη, λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα λα βειηηψλνπλ 

ηελ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα θαη, θαη‟ απηφλ ηνλ ηξφπν, ηα 

επίπεδα άλεζεο ησλ ελνίθσλ. 

Έλα ζχζηεκα ςχμεο (ή αιιηψο δξνζηζκνχ), ζρεδηάδεηαη γηα λα 

αθαηξεί ζεξκηθή ελέξγεηα απφ έλα ρψξν ή θηίξην. Απηφ είλαη αλάγθε 

λα γίλεηαη πξνθεηκέλνπ λα δηαηεξείηαη θάπνηα επηιεγκέλε ζεξκνθξαζία 

ηνπ αέξα, ρακειφηεξε ζπγθξηηηθά κε απηή πνπ, αιιηψο, ζα επηθξαηνχζε 

ιφγσ ηεο αλαπφθεπθηεο ξνήο ζεξκφηεηαο ηφζν απφ ηηο εζσηεξηθέο πεγέο 

ηεο, φζν θαη απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ πξνο ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ρψξνπ (θέξδνο ζεξκφηεηαο). Οη  ηερλνινγίεο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ 

θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δπν θχξηα κέξε:  

 

 πζηήκαηα ζέξκαλζεο & ςχμεο ρψξσλ, φπσο είλαη ηα ζεξκαηλφκελα 

δάπεδα θαη νη νξνθέο.  

 

 Μεραληθά ζπζηήκαηα αεξηζκνχ, φπσο είλαη: 

 

- Σα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ κε αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο (Heat Recovery 

Ventilation): κπνξεί λα ζεξκαίλεηαη ή λα ςχρεηαη ν εηζεξρφκελνο 

θαζαξφο αέξαο, ρσξίο θακία πξφζζεηε πεγή ελέξγεηαο, αλαθηψληαο 60% 

έσο 90% ηεο ελέξγεηαο πνπ δηαθνξεηηθά ζα είρε ραζεί.  

 Σα ζπζηήκαηα αλάθηεζεο ελέξγεηαο έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζε 

κεγάια ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ ηα ηειεπηαία ρξφληα, θπξίσο ράξε ζε 

πεξηνξηζηηθνχο θαλφλεο πνπ ζέηνπλ νη ζχγρξνλεο πξνδηαγξαθέο ησλ 

θηηξίσλ. ε απηά ηα ζπζηήκαηα, ε ελέξγεηα πνπ αλαθηάηαη απφ ηελ 

έμνδν ηνπ αέξα πξηλ απηή εμαρζεί ζηελ αηκφζθαηξα, κεηαθέξεηαη γηα 

λα πξνζεξκάλεη ή λα ςχμεη ηνπ εηζεξρνκέλνπ αέξα. Ζ 

απνηειεζκαηηθφηεηα εμαξηάηαη απφ ηνλ ηχπν θαη ην ζχζηεκα αλάθηεζεο 

θαη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ξεχκαηνο εηζφδνπ θαη εμφδνπ. Σα 

ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα είλαη ζηαηηθά ή πεξηζηξνθηθά, ειεγρφκελα απφ 

ηελ ελζαιπία θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, κε ζηαζεξή ή κεηαβιεηή 

ηαρχηεηα ηνπ αέξα, θιπ. Ζ απφδνζε πνηθίιιεη απφ ηε κία θαηεγφξηα 

ζηελ άιιε, αιιά πνηέ δελ είλαη ρακειφηεξε απφ 45%. 
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Σα ζπζηήκαηα απηά κπνξνχλ επνκέλσο λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο/ςχμεο 

θαη εμαεξηζκνχ HVAC. 

 

- Σα ζπζηήκαηα εμαεξηζκνχ κε Αλάθηεζεο Δλέξγεηαο (Energy Recovery 

Ventilation): Υξεζηκνπνηνχληαη γηα επαλάθηεζε ηεο ελέξγεηαο, φπσο 

ηα ζπζηήκαηα HRV θαζψο θαη γηα λα ζπκβάινπλ ζηνλ έιεγρν ηεο 

πγξαζίαο.  

 

- Σα ζπζηήκαηα αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο κέζσ ππφγεησλ ζσιήλσλ: 

χζηεκα κέζσ ππφγεησλ ζσιήλσλ ην νπνίν κπνξεί λα είλαη ζπλδεδεκέλν 

κε ην ζχζηεκα αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο HRV (Ζeat Recovery Ventilation) 

θαη λα ελεξγεί σο πεγή-αέξνο ζεξκφηεηαο θαη πξν-ζεξκφηεηαο (ή πξν-

ςχμεο) ζηνλ αέξα εηζαγσγήο γηα ην ζχζηεκα εμαεξηζκνχ. 

 

2.2.1.1 πζηήκαηα ζέξκαλζεο ρώξσλ 

 
 

 Σα ζπζηήκαηα κφλν ζέξκαλζεο ρψξσλ (ρήκα 2.1) ζηεξίδνληαη 

ζπλήζσο ζε κία θεληξηθά ηνπνζεηεκέλε ζεξκαληηθή κνλάδα, ζηελ νπνία 

απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ κέζνπ πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 

δηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο ζηνπο ρψξνπο πνπ πξέπεη λα ζεξκαλζνχλ. 

 
Σχήμα 2.1. ρεκαηηθή Παξάζηαζε ελφο πζηήκαηνο Κεληξηθήο Θέξκαλζεο. 
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ήκεξα πιένλ, νη πεξηζζφηεξεο, αλ φρη φιεο, θηηξηαθέο κνλάδεο 

ρξεζηκνπνηνχλ θεληξηθή ζέξκαλζε. Έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο 

απνηειείηαη απφ ηα παξαθάησ θχξηα ππνζπζηήκαηα: 

 

 Μία κνλάδα παξαγσγήο ή κία νκάδα απφ ηέηνηεο κνλάδεο. Απηή 

κπνξεί λα είλαη έλαο ιέβεηαο νξπθηνχ θαπζίκνπ, κία αληιία 

ζεξκφηεηαο ή έλαο ππνζηαζκφο ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο, 

ζπλδεδεκέλνο ζε έλα ζχζηεκα πεξηθεξεηαθήο ζέξκαλζεο. Πξφζθαηα 

έρνπλ αξρίζεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη κνλάδεο ζπλδπαζκέλεο 

παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο (ΖΘ) γηα ην ζθνπφ απηφ. 

ηελ πεξίπησζε ησλ κνλάδσλ νξπθηνχ θαπζίκνπ, ηα θαπζαέξηα απφ 

ην ιέβεηα νδεγνχληαη ζηελ αηκφζθαηξα κέζσ ηεο θακηλάδαο. 

 Έλα δίθηπν αγσγψλ δηαλνκήο, γηα ηε κεηαθνξά ηνπ ζεξκαηλφκελνπ 

κέζνπ, πνπ ζπλήζσο είλαη λεξφ ή αηκφο, ζηνπο πξνο ζέξκαλζε 

ρψξνπο. 

 πζθεπέο απφδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο ζην ρψξν, νη νπνίεο 

δηαηίζεληαη ζε κεγάιε πνηθηιία θαη επηιέγνληαη αλάινγα κε ηηο 

αλάγθεο ηνπ ζεξκαηλφκελνπ ρψξνπ. Απηέο πεξηιακβάλνπλ ηα 

ζεξκαληηθά ζψκαηα (θαινξηθέξ), ηα νπνία είλαη θαη νη πην 

ζπλεζηζκέλεο απφ ηηο ζπζθεπέο απηέο, ηνπο κεηαγσγείο, αιιά θαη 

ηνπο ζεξκαληήξεο παηψκαηνο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο. 

  

 Ζ κνλάδα παξαγσγήο ηνπ ζπζηήκαηνο ηξνθνδνηείηαη κε λεξφ, ην 

νπνίν ζεξκαίλεη θαη ην κεηαηξέπεη ζε δεζηφ λεξφ ή αηκφ (ζε 

κεγαιχηεξα ζπζηήκαηα). Απηφ ζπλήζσο επηηπγράλεηαη κέζσ ελφο ιέβεηα 

πνπ θαίεη θάπνην νξπθηφ θαχζηκν. Σν θαχζηκν κπνξεί λα είλαη 

πεηξέιαην, αέξην ή μχιν, ην νπνίν θαίγεηαη ζηελ θαηάιιειε ζπζθεπή, 

ηνλ θαπζηήξα. Απηφο είλαη ελ γέλεη ελζσκαησκέλνο ζην ιέβεηα θαη 

απνηειεί κία πνιχ ζεκαληηθή γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζπληζηψζα ηνπ.  

 Ζ δηαλνκή ηεο ζεξκφηεηαο γίλεηαη κέζσ ηνπ θαηάιιεια 

πξνζεξκαζκέλνπ ζηελ θεληξηθή κνλάδα κέζνπ, ζπλήζσο λεξφ, ην νπνίν 

ζηε ζπλέρεηα κεηαθέξεηαη ζηνπο ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο κέζσ ηνπ 
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δηθηχνπ αγσγψλ. Δθεί, ε ζεξκφηεηα απνδίδεηαη πξνο ρξήζε ζην ρψξν 

κέζσ κίαο θαηάιιειεο ζπζθεπήο ζέξκαλζεο (κνλάδεο απφδνζεο), αλάινγα 

κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ εθάζηνηε ρψξνπ. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ κέζνπ 

ελαιιαγήο ζεξκφηεηαο πέθηεη, θαζψο απηφ δηέξρεηαη κέζα απφ έλα 

κεγάιν αξηζκφ κνλάδσλ απφδνζεο πξνο ρξήζε θαη ζπλαιιάζεη ζεξκφηεηα 

κε ηνλ αέξα ησλ δσκαηίσλ. ην ηέινο ηνπ βξφρνπ πνπ δεκηνπξγείηαη, 

ην ζεξκαληηθφ κέζν επηζηξέθεη ζηελ θεληξηθή κνλάδα γηα λα 

μαλαδεζηαζεί. 

 

2.2.1.2 πζηήκαηα θιηκαηηζκνύ ρώξσλ 

 
  

Τπάξρνπλ ηξεηο γεληθνί ηχπνη ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ, κε πνιιέο 

δηαζέζηκεο παξαιιαγέο γηα ηνλ θάζε έλαλ, φπσο θαίλεηαη παξαθάησ: 

 

 πγθεληξσκέλα (ή θεληξηθά) ζπζηήκαηα αέξα, ζηα νπνία φια ηα 

θνξηία ζέξκαλζεο ή/θαη ςχμεο παξάγνληαη ζε έλα θεληξηθφ 

δσκάηην εγθαηαζηάζεσλ θαη κεηαβηβάδνληαη ζηα δσκάηηα κε ηε 

βνήζεηα ελφο δηθηχνπ αγσγψλ. 

 Μεξηθψο ζπγθεληξσκέλα ζπζηήκαηα αέξα/λεξνχ, ζηα νπνία ν 

θεληξηθά δξνζηζκέλνο ή δεζηακέλνο αέξαο δξνζίδεηαη ή 

ζεξκαίλεηαη πεξαηηέξσ ηε ζηηγκή πνπ εηζέξρεηαη ζηα δσκάηηα. 

 Σνπηθά ζπζηήκαηα, ζηα νπνία φιεο νη δηαδηθαζίεο εθηεινχληαη 

ηνπηθά, ζηνπο ρψξνπο πνπ ππάξρεη αλάγθε λα θιηκαηηζζνχλ. 

 

2.2.1.2.1 πγθεληξσκέλα ζπζηήκαηα αέξα 

 
 

 Απηά ηα ζπζηήκαηα ζπλήζσο θηίδνληαη γχξσ απφ κηα πξν-

ζπζθεπαζκέλε κνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ αέξα (AHU), ε νπνία απνηειείηαη 

απφ έλαλ αλεκηζηήξα θαη ζπλδπαζκνχο ζπεηξψλ ζέξκαλζεο ή/θαη 

δξνζηζκνχ, θίιηξσλ, πγξαληψλ θαη απνζβεζηήξσλ ειέγρνπ. Μπνξνχλ 

επίζεο λα πεξηιακβάλνπλ ζπζθεπαζκέλεο αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη έλαλ 

αλεκηζηήξα απφξξηςεο ή/θαη λα έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα αλαθπθιψλνπλ 

ηνλ απνξξηπηφκελν αέξα πίζσ ζην θηίξην. Ζ κνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ 
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αέξα ζπλήζσο ηνπνζεηείηαη κέζα ζε έλα θεληξηθφ δσκάηην 

εγθαηαζηάζεσλ, κε ηηο ςπθηηθέο κνλάδεο θαη ηνπο ιέβεηεο 

ηνπνζεηεκέλνπο ζε γεηηνληθέο ζέζεηο. Όηαλ ν εμσηεξηθφο αέξαο είλαη 

αξθνχλησο πην δξνζεξφο απφ ην επηζπκεηφ επίπεδν, κπνξεί λα εηζαρζεί 

θξέζθνο αέξαο απ‟ επζείαο ζηνλ θιηκαηηδφκελν ρψξν θαη, πιένλ, λα 

κελ απαηηείηαη ε κεραληθή θαηάςπμή ηνπ απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα. 

Πξέπεη ελ γέλεη λα αληρλεχνληαη νη δπλαηφηεηεο θαη λα δηεπθνιχλεηαη 

απηή ε “ειεχζεξε ςχμε”, πξνθεηκέλνπ λα ειαρηζηνπνηείηαη ε αλάγθε 

γηα ςχμε κε κεραληθά κέζα. Οη κνλάδεο δηαρείξηζεο ηνπ αέξα κπνξνχλ 

λα δηακνξθσζνχλ θαηάιιεια ψζηε λα εμππεξεηνχλ κία ζεηξά απφ 

δηαθνξεηηθνχο ηχπνπο ζπζηεκάησλ δηαλνκήο. 

 Σα ζπζηήκαηα εληαίαο δψλεο ζηαζεξνχ φγθνπ (ρήκα 2.2) είλαη 

απιά, ζρεηηθά ρακεινχ θφζηνπο θαη εχθνια ζηελ εγθαηάζηαζε, αιιά δελ 

κπνξνχλ λα παξάζρνπλ επαξθή έιεγρν γηα ηηο πεξηνρέο (δψλεο) πνπ 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξεηηθέο ή/θαη ηαπηφρξνλεο αλάγθεο ζέξκαλζεο ή 

ςχμεο. ηελ πεξίπησζε απηή, κπνξεί λα απαηηεζεί ε εηζαγσγή δηάθνξσλ 

δηαηξνχκελσλ ζπζηεκάησλ γηα λα εμππεξεηεζνχλ νη δηαθνξεηηθέο δψλεο, 

απμάλνληαο έηζη ηηο δαπάλεο αγνξάο θαη ηνλ απαξαίηεην ρψξν 

εγθαηάζηαζεο. 

 

 
Σχήμα 2.2. ρεκαηηθφ δηάγξακκα ελφο ζπζηήκαηνο HVAC εληαίαο δψλεο 

αέξα-αέξα, κε έλα ρσξηζηφ δηαρεηξηζηή αέξα, έλα ιέβεηα θαη κία 

ςπθηηθή κνλάδα. 
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2.2.1.2.2 Μεξηθώο ζπγθεληξσκέλα ζπζηήκαηα αέξα/λεξνύ 

 
 Ο θνηλφο παξάγνληαο ζε απηά ηα ζπζηήκαηα είλαη φηη 

ρξεζηκνπνηείηαη κία θεληξηθή κνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ αέξα (AHU), 

φπσο πεξηγξάθεθε πξνεγνχκελα, αιιά ν πεξαηηέξσ θιηκαηηζκφο ηνπ 

δσκαηίνπ κπνξεί λα είλαη ηνπηθά ειεγρφκελνο. Σα κεξηθψο 

ζπγθεληξσκέλα πνιπδσληθά ζπζηήκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα κεηαβιεηνχ 

φγθνπ αέξα επηηξέπνπλ ηελ ειεχζεξε ςχμε, κέζσ ηνπ ειέγρνπ απφζβεζεο 

ζηελ θεληξηθή κνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ αέξα. 

 Σα κεξηθψο ζπγθεληξσκέλα ζπζηήκαηα αέξα κε αλαζέξκαλζε (ζρήκα 

2.3), ηφζν ηα ζηαζεξνχ φζν θαη ηα κεηαβιεηνχ φγθνπ, είλαη θαηάιιεια 

γηα ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ν αέξαο απφ ηνλ θεληξηθφ αλεθνδηαζκφ 

πξέπεη λα ζεξκαίλεηαη ή λα δξνζίδεηαη πεξαηηέξσ, πξνθεηκέλνπ λα 

θαιπθζνχλ νη απαηηήζεηο ζε θιηκαηηζκφ ησλ δσκαηίσλ. Απηφ γίλεηαη 

κέζσ πξφζζεησλ ζπεηξψλ ζέξκαλζεο ή δξνζηζκνχ. ηα ζπζηήκαηα 

ζηαζεξνχ φγθνπ, ε ιεηηνπξγία απηή βειηηψλεη ζεκαληηθά ηε δπλαηφηεηα 

ειέγρνπ ηνπ ζπζηήκαηνο θαη ην δίθηπν ησλ αγσγψλ κπνξεί λα 

δηακνξθσζεί θαηάιιεια ψζηε λα εμππεξεηεί ρψξνπο κε αξθεηά 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο (πνιπδσληθά ζπζηήκαηα ζηαζεξνχ φγθνπ) 

(ρήκα 2.4). 

 

 

 
 

Σχήμα 2.3. ρεκαηηθφ δηάγξακκα ελφο ζπζηήκαηνο ηεξκαηηθήο 

αλαζέξκαλζεο. 
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Σχήμα 2.4. ρεκαηηθφ δηάγξακκα ελφο ζπζηήκαηνο πνιιαπιψλ δσλψλ. 

 

   

Οη ζπείξεο ζέξκαλζεο ή/θαη δξνζηζκνχ κπνξεί λα βξίζθνληαη είηε 

κέζα ζηνπο ειεχζεξνπο ρψξνπο ηεο νξνθήο (κεξηθψο ζπγθεληξσκέλν 

ζχζηεκα), είηε ζην δσκάηην ηεο θεληξηθήο εγθαηάζηαζεο (πιήξσο 

ζπγθεληξσκέλν ζχζηεκα). ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε ηνπνζέηεζε απηή 

ησλ ζπεηξψλ κπνξεί λα απμήζεη ηηο θχξηεο δαπάλεο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ρψξνπ, δεδνκέλνπ φηη νη ρσξηζηνί αγσγνί ζα πξέπεη λα δηαηξέρνπλ ην 

δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ δσκαηίνπ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηεο θάζε δψλεο.  Σα 

ζπζηήκαηα επαγσγήο ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ αέξα απφ ηελ θεληξηθή κνλάδα 

δηαρείξηζεο (πξσηνγελήο αέξαο), ν νπνίνο εγρέεηαη κέζσ αθξνθπζίσλ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνθιεζεί θπθινθνξία ηνπ αέξα ηνπ δσκαηίνπ γχξσ απφ 

κηα ζπείξα, ζηελ νπνία εθαξκφδεηαη αλάινγα ζέξκαλζε ή δξνζηζκφο. Ο 

πξσηνγελήο αέξαο πεξηνξίδεηαη γεληθά ζηελ ειάρηζηε πνζφηεηα θξέζθνπ 

αέξα πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ εμαεξηζκφ, κε απνηέιεζκα ηα ζπζηήκαηα 

απηά λα παξέρνπλ πεξηνξηζκέλεο δπλαηφηεηεο γηα ειεχζεξε ςχμε θαη 

έιεγρν ηεο πγξαζίαο. 

 Αληίζεηα ηα ζπζηήκαηα fan-coil είλαη παξφκνηα κε ζχζηεκα 

πνιιαπιψλ δσλψλ, εθηφο ηνπ φηη ζ‟απηά ν αέξαο θηλείηαη κε ηε 

βνήζεηα ελφο αλεκηζηήξα, αληί λα θηλείηαη εμαηηίαο ηνπ θαηλνκέλνπ 

ηεο επαγσγήο. Ο θξέζθνο αέξαο κπνξεί λα παξάζρεηαη απφ κία κνλάδα 

δηαρείξηζεο ή λα πξνέξρεηαη άκεζα απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαη 

λα δηέξρεηαη κέζσ ηνπ αλεκηζηήξα, φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 

(ρήκα 2.5).  
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Σχήμα 2.5. ρεκαηηθφ δηάγξακκα κηαο κνλάδαο fan-coil λεξνχ-αέξα. 

 
   

ε κεξηθνχο ηχπνπο ησλ κνλάδσλ απηνχ ηνπ είδνπο, ν θξέζθνο αέξαο 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα λα παξαζρεζεί θαη ειεχζεξε ςχμε, θαηά 

ηνλ ηξφπν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηα πξνεγνχκελα. Σα ζπζηήκαηα κνλάδσλ 

επαγσγήο θαη κνλάδσλ fan-coil θαλνληθά αλεθνδηάδνληαη πιήξσο κε 

θξέζθν αέξα απφ ηε κνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ αέξα. Καη‟ απηφλ ηνλ 

ηξφπν επηηπγράλεηαη ε ειαρηζηνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ζε θξέζθν αέξα 

θαη, επνκέλσο, ηα ζπζηήκαηα απηά ρξεηάδνληαη γηα ηελ νξζή 

ιεηηνπξγία ηνπο πνιχ κηθξφηεξν φγθν αέξα απ'φηη έλα ηζνδχλακν 

πνιπδσληθφ ζχζηεκα. Απαηηνχληαη επίζεο κηθξφηεξα κεγέζε ηφζν γηα ηε 

κνλάδα δηαρείξηζεο ηνπ αέξα φζν θαη γηα ηνπο αγσγνχο, αλ θαη ηα 

ζπζηήκαηα επαγσγήο κπνξεί λα εκθαλίδνπλ απμεκέλεο, ζε ζρέζε κε 

απηέο ησλ fancoil, απαηηήζεηο ζε ρψξν ιφγσ ηεο αλάγθεο επαγσγήο ηνπ 

αέξα ησλ δσκαηίσλ.  

Οη κνλάδεο fan coil κπνξνχλ λα ηνπνζεηνχληαη ζηελ πεξίκεηξν ή ηελ 

νξνθή ησλ δσκαηίσλ, ελψ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη ζχγρξνλνη 

αλεκηζηήξεο είλαη εθπιεθηηθά αζφξπβνη.  

 

2.2.1.2.3 Σνπηθά ζπζηήκαηα 

 
Σα ζπζηήκαηα απηά ραξαθηεξίδνληαη απφ ηελ εγθαηάζηαζε κηαο 

κνλάδαο αλά θιηκαηηδφκελε δψλε, φηαλ κφλν κεξηθά κέξε ελφο θηηξίνπ 

απαηηνχλ θιηκαηηζκφ ή εάλ ν θιηκαηηζκφο πξφθεηηαη λα εηζάγεηαη ζε 

έλα δσκάηην θάζε θνξά. 
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Οη δηακέζνπ ηνπ ηνίρνπ ζπζθεπαζκέλεο κνλάδεο είλαη δεκνθηιείο 

ζηηο Μεζνγεηαθέο πεξηνρέο αιιά αζπλήζηζηεο ζηηο Βφξεην-επξσπατθέο 

ρψξεο. Οη κνλάδεο απηέο απνηεινχληαη γεληθά απφ κηα κηθξνχ κεγέζνπο 

ςπθηηθή κνλάδα, κε έλαλ ελζσκαησκέλν αλεκηζηήξα γηα ηελ θπθινθνξία 

ηνπ αέξα. Ο αέξαο απνξξνθάηαη απφ ην ρψξν, δξνζίδεηαη θαζψο 

δηέξρεηαη απφ ηε κνλάδα θαη επηζηξέθεηαη ζηνλ θιηκαηηδφκελν ρψξν. Ζ 

ζεξκφηεηα πνπ αθαηξείηαη απφ ηνλ αέξα πεξλά δηακέζσ ηνπ ηνίρνπ θαη 

απνξξίπηεηαη ζηνλ εμσηεξηθφ αέξα. Οη κνλάδεο είλαη απιέο, ρακεινχ 

θφζηνπο θηήζεσο, εχθνιεο ζηε ρξήζε θαη πξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα γηα 

ηνπηθή ξχζκηζε απφ ην ρξήζηε. Αληηζέησο, νη δπλαηφηεηεο ειέγρνπ ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρψξνπ είλαη θησρέο, ιφγσ ηεο ζέζεο ησλ αηζζεηήξσλ 

θαη ηεο ζρεηηθήο δξάζεο ειέγρνπ, ε νπνία γίλεηαη ζέηνληαο είηε ζε 

ιεηηνπξγία είηε εθηφο ιεηηνπξγίαο ηε κνλάδα. Δπηπιένλ, νη κνλάδεο 

απηέο κπνξεί λα είλαη ζνξπβψδεηο θαη, γεληθά, δελ είλαη πνιχ 

απνδνηηθέο. Οη απαηηήζεηο ζπληήξεζεο ελφο κεγάινπ αξηζκνχ ηέηνησλ 

κνλάδσλ κπνξεί λα είλαη ζεκαληηθέο, ελψ νη πεξηζζφηεξεο απφ απηέο 

δελ πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζε θάπνην ζχζηεκα θεληξηθνχ ειέγρνπ. 

Μεξηθέο κνλάδεο πξνζθέξνπλ δπλαηφηεηα ζέξκαλζεο, κε ηε βνήζεηα 

ειεθηξηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ φκσο κπνξεί λα είλαη ελεξγνβφξα ζηε ρξήζε 

ηνπο. 

 Δπηπιένλ νη κεκνλσκέλεο αληηζηξέςηκεο αληιίεο ζεξκφηεηαο 

δηαηίζεληαη ηφζν σο ζπζηήκαηα δηακέζσ ηνπ ηνίρνπ, φζν θαη σο 

ζπζθεπαζκέλεο δηαηξνχκελεο κνλάδεο. ε απηέο ε ςχμε κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη θαη θαηά ηελ αληίζηξνθε θνξά, αληιψληαο ζεξκφηεηα κέζα 

ζην, θαζψο επίζεο θαη απφ ην, δσκάηην. Έρνπλ δειαδή ηε δπλαηφηεηα 

λα παξέρνπλ ηφζν ζέξκαλζε φζν θαη ςχμε, φπνηε απηή ρξεηάδεηαη. 

Σα ζπζηήκαηα κεηαβιεηήο παξνρήο ςπθηηθνχ κέζνπ απνηεινχλ κία 

ζρεηηθά λέα ηερλνινγία. Πξφθεηηαη γηα κία παξαιιαγή ησλ 

πνιπδηαηξνχκελσλ ζπζθεπαζκέλσλ  ζπζηεκάησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο. 

Γηάθνξα δνρεία ςχμεο δσκαηίσλ ζπλδένληαη απεπζείαο κε κηα εληαία 

ππαίζξηα ςπθηηθή κνλάδα. Ζ παξνρή ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ κπνξεί λα 

κεηαβάιιεηαη, ρξεζηκνπνηψληαο έλα ζπκπηεζηή κεηαβιεηήο ηαρχηεηαο, 

ζε αληαπφθξηζε ζηηο αιιαγέο ησλ απαηηήζεσλ ςχμεο. Έλα πεξίπινθν 
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ζχζηεκα ειέγρνπ επηηξέπεη ηελ ελαιιαγή κεηαμχ ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. 

 

2.2.2 πζηήκαηα Δπνπηείαο θαη Διέγρνπ 

 

 

Ζ εθαξκνγή ηερλνινγηψλ ειέγρνπ θαη επνπηείαο ζηα ζπζηήκαηα HVAC 

ζα δψζεη πην αηζζεηά απνηειέζκαηα, θαζψο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα 

ππάξρεη κεγάιε έιιεηςε ζπζηεκάησλ πνπ λα κπνξεί λα αληαπνθξίλνληαη 

επαξθψο ζε ζεξκηθή ελέξγεηα, ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο δήηεζεο, ελψ 

ηαπηφρξνλα ζα ειαρηζηνπνηεί ηηο αλάγθεο ζε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

θφζηνπο. Έλα άιινο ζεκαληηθφο ηνκέα ηεο έξεπλαο αθνξά ηελ έληαμε 

ησλ HVAC ζε ζπζηήκαηα επνπηείαο θαη έιεγρνπ κε ηε βνήζεηα 

ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο θηηξίσλ Smart BMS (Business Management 

System / ECMS (Enterprise Content Managament Systems). Σα ζπζηήκαηα 

απηά ζα επηηξέπνπλ, ηνλ νινθιεξσκέλν έιεγρν ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

ζέξκαλζεο/ ςχμεο, εμαεξηζκνχ θαη ησλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ, κέζσ ηνπ 

δηθηπσκέλνπ έιεγρνπ πνπ ζα επηηξέπεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δήηεζεο 

θαζψο θαη ηελ πξφβιεςε ηεο (επθπή ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

ελεξγεηαθήο δήηεζεο). 

  Σν ζχζηεκα Γηαρείξηζεο ηεο Δλέξγεηαο Κηηξίνπ (ΒΔMS) είλαη έλα 

απηνκαηνπνηεκέλν ζχζηεκα πνπ πξνζπαζεί λα ειέγμεη φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζε έλα θηίξην. Απηέο νη 

δηαδηθαζίεο κπνξεί λα ζπκπεξηιάβνπλ ηελ ζέξκαλζε θαη ηνλ αεξηζκφ, 

ην θσηηζκφ, ην εζσηεξηθφ θιίκα θαη άιια. Αλάινγα κε ην επίπεδν 

πεξηπινθφηεηαο, φια ηα παξαπάλσ κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ αλεμάξηεηα ε 

φρη. Καη‟απηφ ηνλ ηξφπν αλακέλεηαη φηη νη ιεπηέο ακνηβαίεο ζρέζεηο 

κεηαμχ ησλ δηαθφξσλ παξακέηξσλ ιακβάλνληαη ππφςηλ,  κε ζπλέπεηα ηε 

βέιηηζηε ιεηηνπξγηά.   

πλεπψο έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο πξέπεη λα ηθαλνπνηεί ηνπο 

αθφινπζνπο ζηφρνπο: 

 

 Να δηαηεξήζεη ηε άλεζε ηεο ζεξκηθήο, νπηηθήο θαη εζσηεξηθήο 

πνηφηεηαο ηνπ αέξα, 
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 Να δίλεη πξνηεξαηφηεηα ζηηο παζεηηθέο ηερληθέο πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζνχλ νη απαηηήζεηο άλεζεο, 

 Να είλαη επέιηθην, δειαδή λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ηθαλνπνηήζεη ηηο πξνηηκήζεηο ησλ ρξεζηψλ πνπ παξεκβάιινληαη 

ζην ζχζηεκα. 

 

Σα ζχγρξνλα ζπζηήκαηα έιεγρνπ παξέρνπλ κηα βειηηζηνπνηεκέλε 

ιεηηνπξγία ησλ ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ κε ηαπηφρξνλε άλεζε ζηνπο 

ρξήζηεο. Οη πξφζθαηεο ηερλνινγηθέο εμειίμεηο βαζηζκέλεο ζηηο 

ηερληθέο ηερλεηήο λνεκνζχλεο πξνζθέξνπλ δηάθνξα πιενλεθηήκαηα 

έλαληη ησλ θιαζζηθψλ ζπζηεκάησλ έιεγρνπ. Γηα ηα ζπζηήκαηα Δπνπηείαο 

θαη Έιεγρνπ ησλ πζηεκάησλ βειηηψζεηο αλακέλνληαη κε ηελ αλάπηπμε 

έμππλσλ, πςειήο απφδνζεο ζπζηεκάησλ, κε ζθνπφ ηελ  βειηηζηνπνίεζε 

ηελ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζε θάζε ζηηγκή ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ. 

ήκεξα, ν φξνο έμππλν ζπίηη θεξδίδεη έδαθνο, κε κεγάιεο 

πξννπηηθέο ζηε αγνξά εμνηθνλφκεζεο θαη δηαρείξηζεο ελέξγεηαο. Αλ 

θαη ε „λνεκνζχλε‟ ζηα θηίξηα είλαη έλαο δηθνξνχκελνο φξνο, 

αλαθέξεηαη ζηα αληηθείκελα πνπ κπνξνχλ λα αληηδξάζνπλ ζσζηά ζηηο 

απξφβιεπηεο πεξηζηάζεηο κε ηελ επηινγή ελφο ζπλφινπ πηζαλψλ 

ελεξγεηψλ θαη κπνξνχλ λα κάζνπλ απφ ηελ αλαηξνθνδφηεζε. Οη έλλνηεο 

ηεο αλνρήο, ηεο απηφ-δηφξζσζεο ε ηεο απηνπξνζαξκνγήο ζεσξνχληαη σο 

απαξαίηεηα ζηνηρεηά ηεο ιεηηνπξγηάο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Γίλεηαη 

επίζεο επξέσο απνδεθηφ φηη γηα λα επηηεπρζεί ε λνεκνζχλε 

ηαπηίδνληαη κε ηα εξγαιεία πνπ πξνζνκνηάδνπλ ηηο αλζξψπηλεο 

κεζφδνπο λνεκνζχλεο, φπσο ηα λεπξσληθά δίθηπα θαη ε αζαθήο ινγηθή. 

Ζ ηερλνινγία ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο ελέξγεηαο ελφο θηηξίνπ 

αλαθέξεηαη γεληθά ζηελ ελζσκάησζε ηεζζάξσλ ζπζηεκάησλ έλα ζχζηεκα 

απηνκαηνπνίεζεο θηηξίνπ (TS), έλα ζχζηεκα ηειεπηθνηλσληψλ (TS), έλα 

ζχζηεκα Απηνκαηηζκνχ Γξαθείνπ (OAS) θαη έλα ζχζηεκα δηαρείξηζεο 

Δγθαηάζηαζεο κε ηε βνήζεηα ππνινγηζηή (CAFMS). 
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2.3 Αληιίεο ζεξκόηεηαο 

 
 

Μεξηθέο θαηεγνξίεο εμνπιηζκνχ ζήκεξα είλαη ηφζν πνιχ απνδνηηθέο, 

πνπ ην απμεκέλν θφζηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο αληηζηαζκίδεηαη ζε ζχληνκν 

ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ην κεησκέλν θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο.  

Δηδηθφηεξα, φηαλ ζηα ππάξρνληα ζρέδηα πεξηιακβάλεηαη, εθηφο απφ ηε 

ζέξκαλζε, θαη ε ςχμε ησλ ρψξσλ, νη αληιίεο ζεξκφηεηαο κπνξνχλ λα 

θαηαζηνχλ πνιχ απνδνηηθέο. Δπίζεο, κε απηέο κπνξεί λα αλαθηάηαη ε 

πεξίζζεηα ζεξκφηεηαο απφ άιιεο δηαηάμεηο ηνπ ζπζηήκαηνο, ε νπνία 

αιιηψο ζα έπξεπε λα απνβιεζεί ζην πεξηβάιινλ, βειηηψλνληαο έηζη 

πεξαηηέξσ ην βαζκφ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο  είλαη ζεξκηθέο κεραλέο νη νπνίεο 

ιεηηνπξγνχλ κε βάζε ηε κεηαθνξά ή ηελ άληιεζε ζεξκφηεηαο απφ έλα 

απνκνλσκέλν ζχζηεκα ζε έλα άιιν. εκαληηθφ ραξαθηεξηζηηθφ ηνπο 

είλαη ε δπλαηφηεηα ιεηηνπξγίαο ηφζν γηα ηελ παξαγσγή ζέξκαλζεο φζν 

θαη ςχμεο. Έηζη, κε κία θεληξηθή κνλάδα κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

έλαο αξηζκφο άιισλ ζεξκηθψλ ζπζθεπψλ, γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε, 

νδεγψληαο ζε νινθιεξσκέλεο ιχζεηο θιηκαηηζκνχ. Τπάξρνπλ δπν βαζηθέο 

ιεηηνπξγίεο : 

 Λεηηνπξγία ςχμεο (θαινθαίξη). Ζ αληιία ζεξκφηεηαο «αληιεί» 

ζεξκφηεηα απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ θαη ηελ απνξξίπηεη ζε 

εμσηεξηθή "δεμακελή" ζεξκφηεηαο (αέξαο/έδαθνο). Όζν κηθξφηεξε είλαη 

ε ζεξκνθξαζία ηεο εμσηεξηθήο δεμακελήο ζεξκφηεηαο ηφζν κεγαιχηεξε 

είλαη ε απφδνζε ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο.  

 Λεηηνπξγία ζέξκαλζεο (ρεηκψλαο). Ζ αληιία ζεξκφηεηαο «αληιεί» 

ζεξκφηεηα απφ εμσηεξηθή πεγή ζεξκφηεηαο (αέξαο / έδαθνο) θαη ηελ 

πξνζάγεη ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. Όζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

ζεξκνθξαζία ηεο εμσηεξηθήο πεγήο ζεξκφηεηαο ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε 

απφδνζε ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο ε αληιία ζεξκφηεηαο ιεηηνπξγεί κε 

ηνλ ίδην ηξφπν φπσο έλα ηππηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ. Υξεζηκνπνηεί 

έλα εμαηκηζηή γηα ηελ απνξξφθεζε ζεξκφηεηαο απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ 

ζπηηηνχ θαη απνξξίπηεη απηή ηελ ζεξκφηεηα έμσ απ‟απηφ κέζσ ηνπ 
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ζπκππθλσηή. Σν κφλν βαζηθφ ζπζηαηηθφ πνπ θάλεη κηα αληιία 

ζεξκφηεηαο απφ κηα δηαθνξεηηθή απφ έλα ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ (A/C) 

είλαη ε βαιβίδα αληηζηξνθήο. Ζ βαιβίδα αληηζηξνθήο επηηξέπεη ηελ 

αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο ηεο ξνήο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ. Απηφ επηηξέπεη 

ηε ζεξκφηεηα λα αληιείηαη πξνο ηηο δχν θαηεπζχλζεηο.  

 Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο θαηά ηε ιεηηνπξγία ςχμεο 

θαίλεηαη ζην αθφινπζν ζρήκα (ρήκα 2.6). ηνλ αηκνπνηεηή 

(ελαιιάθηεο ζεξκφηεηαο) ε ζεξκηθή ελέξγεηα κεηαθέξεηαη απφ ην ςπρξφ 

κέζν ζην ςπθηηθφ κέζν, ην νπνίν θαη εμαηκίδεηαη.  Σν ςπθηηθφ κέζν 

κεηαθέξεηαη ζην θχθισκα κέζσ ηνπ ζπκπηεζηή, ν νπνίνο απμάλεη ηελ 

πίεζε θαη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ. Έπεηηα ζηνλ ζπκππθλσηή (ελαιιάθηεο 

ζεξκφηεηαο) ην ςπθηηθφ κέζν ςχρεηαη θαη ζπκππθλψλεηαη. Ζ ελέξγεηα 

πνπ απνξξνθήζεθε θαηά ηελ ζπκπχθλσζε κεηαθέξεηαη, δηακέζνπ ηνπ 

ςπθηηθνχ κέζνπ ζην ζεξκαληηθφ ζχζηεκα ηεο νηθίαο. Ζ εθηνλσηηθή 

βαιβίδα ξπζκίδεη ηελ ξνή κάδαο ηνπ ςπθηηθνχ κέζνπ , νχησο ψζηε λα 

δηαηεξείηαη ε δηαθνξά πίεζεο κεηαμχ ηεο ‟πεξηνρήο ρακειήο-πςειήο 

πίεζεο‟. Ο θχθινο νινθιεξψλεηαη φηαλ ην ςπρξφ ςπθηηθφ πγξφ 

επαλέξρεηαη ζηνλ εμαηκηζηή γηα λα πάξεη ζεξκφηεηα απφ ην δσκάηην 

φληαο πγξφ. Σν ρεηκψλα κηα βαιβίδα αιιάδεη ηε ζπείξα εηζφδνπ, ε 

νπνία πιένλ ιεηηνπξγεί σο ζπκππθλσηήο ελψ ε ζπείξα εμφδνπ λα 

ιεηηνπξγεί σο εμαηκηζηήο. 

 

Σχήμα 2.6. Κχθινο ιεηηνπξγίαο ζέξκαλζεο/ςχμεο ζπζηήκαηνο αληιίαο 

ζεξκφηεηαο [6]. 
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 Σα είδε ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο πνπ ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ρξήζε 

ζε θαηνηθίεο θαη εκπνξηθά θηίξηα είλαη ηα εμήο: 

 

 ειεθηξηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο Εεζηνχ λεξνχ απνζήθεπζεο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πβξηδηθψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο, ηα 

νπνία ρξεζηκνπνηνχλ ην δπλακηθφ ηεο ζέξκαλζεο θαη γηα ηε 

ζέξκαλζε ρψξσλ),  

 ειεθηξηθέο αληιίεο ζεξκφηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ, 

 αληιίεο ζεξκφηεηαο κε πεγή αεξίνπ γηα ζέξκαλζε ρψξσλ. 

 

Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο επνκέλσο «αληινχλ» ζεξκφηεηα (κε ηε κνξθή 

ςχμεο ή ζέξκαλζεο) απφ κηα δεμακελή ζεξκφηεηαο (αέξαο 

πεξηβάιινληνο, δεμακελή λεξνχ, ππφγεηα λεξά, ιίκλε θιπ) πξνο έλα 

ρψξν, κέζσ ελφο θχθινπ εμάηκηζεο θαη ζπκπχθλσζεο ελφο εξγαδφκελνπ 

κέζνπ, κε ηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.  

Ο ιφγνο πνπ ε ζέξκαλζε κε ρξήζε αληιηψλ ζεξκφηεηαο είλαη 

ζεκαληηθά νηθνλνκηθφηεξνο απφ ηε ζπκβαηηθή ζέξκαλζε κε θαχζε 

νθείιεηαη ζηελ άληιεζε ζεξκφηεηαο απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα ηεο κεηαηξνπήο ελφο ζπκβαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο/ςχμεο ζε αληιία ζεξκφηεηαο είλαη φηη:  

 

 δελ ξππαίλεη ηελ ηνπηθή αηκφζθαηξα κε θαπζαέξηα, 

 εμνηθνλνκεί ρψξν (ιεβεηνζηαζίνπ θαη δεμακελήο θαπζίκνπ),  

 ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηθφ ξεχκα, ην νπνίν ζηελ Διιάδα παξάγεηαη 

ζε κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ εγρψξηα θαχζηκα (ιηγλίηε θαη 

πδξνειεθηξηθά), ελψ ην πεηξέιαην εηζάγεηαη,  

 κε ηελ ίδηα εγθαηάζηαζε κπνξεί λα επηηεπρζεί ςχμε ην 

θαινθαίξη.  

 

Σα ζεκαληηθφηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο κεηαηξνπήο ελφο ζπκβαηηθνχ 

ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο/ςχμεο ζε αληιία ζεξκφηεηαο είλαη:  

 ην πςειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο,  

 ε πςειφηεξε ζηάζκε ζνξχβνπ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ζεξκαηλφκελνπ 

ρψξνπ.  
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2.4 πζηήκαηα ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνύ θαη 

ζεξκόηεηαο (ΗΘ) 

 

 

Σα ζπζηήκαηα ζπλδπαζκέλεο παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο 

(ΖΘ) παξάγνπλ ηαπηφρξνλα ειεθηξηθή θαη ζεξκηθή ελέξγεηα ζε έλα 

εληαίν, νινθιεξσκέλν ζχζηεκα. Έλα ηέηνην ζχζηεκα φρη κφλν θαιχπηεη 

ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο κηαο θαηνηθίαο, αιιά θαη ηηο αλάγθεο ηεο ζε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ αλαθηάηαη ζε έλα ζχζηεκα 

ΖΘ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ζέξκαλζε ή ςχμε ζηε βηνκεραλία, ζε 

κεκνλσκέλα θηίξηα ή ζε κηα βηνκεραληθή πφιε πνπ εμππεξεηείηαη απφ 

έλα θεληξηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο /ςχμεο (ηειεζέξκαλζε) απμάλνληαο 

θαηαθφξπθα ηνλ βαζκφ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Με ην ζπκβαηηθφ ηξφπν παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, κεγάιεο 

πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο απνξξίπηνληαη ζην πεξηβάιινλ, είηε κέζσ ησλ 

ςπθηηθψλ θπθισκάησλ (ζπκππθλσηέο, πχξγνη ςχμεο θιπ), είηε κέζσ ησλ 

θαπζαεξίσλ (αεξνζηξφβηινη θιπ). Με ηε κέζνδν ηεο ζπκπαξαγσγήο, 

ζεκαληηθφ κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο απηήο αλαθηάηαη θαη ρξεζηκνπνηείηαη 

σθέιηκα. 

Ζ ηερλνινγία ηεο ζπκπαξαγσγήο, πξνθεηκέλνπ λα είλαη νηθνλνκηθά 

βηψζηκε, εθαξκφδεηαη ζε πεξηπηψζεηο φπνπ ππάξρεη ηαπηφρξνλε δήηεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζεξκφηεηαο (ή ςχμεο).  

Σα ζπζηήκαηα ζπκπαξαγσγήο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ νινθιεξσκέλα 

ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, κε ηελ έλλνηα φηη κπνξνχλ λα θαιχςνπλ φιεο 

ηηο ηειηθέο ελεξγεηαθέο ρξήζεηο (ειεθηξηζκφ, ζεξκφ λεξφ, αηκφ, 

ζεξκφ αέξα, ςχμε). Ο βαζκφο απφδνζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπαξαγσγήο 

κπνξεί λα θζάλεη ην 85% κε 90% (κέγηζηε απφδνζε κε ζχζηεκα 

αεξνζηξφβηινπ θπζηθνχ αεξίνπ) ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο «GREEN LODGES»  ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο 

«Δπθπήο Δλέξγεηα» (Intelligent Energy for Europe). 

Ζ ζπκβαηηθή παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη απφ ηε θχζε ηεο 

κε απνδνηηθή, αθνχ κεηαηξέπεηαη κφλν ην έλα ηξίην ηεο ελέξγεηαο ησλ 

θαπζίκσλ ζε σθέιηκε ελέξγεηα (βαζκφο απφδνζεο 30-45%) ζχκθσλα κε 

ζηνηρεία ηνπ ΔΛΚΔΠΑ (πκπαξαγσγή Θεξκφηεηαο θαη ειθεηξηζκνχ, 

Διιεληθφ θέληξν Παξαγσγηθφηεηαο, Ννέκβξηνο 1994). Ζ ζεκαληηθή 
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αχμεζε ηεο απνδνηηθφηεηαο κε ηε ΖΘ νδεγεί ζε κηθξφηεξε θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ θαη ζε κεησκέλεο εθπνκπέο ξχπσλ ζε ζρέζε κε ηε ρσξηζηή 

παξαγσγή ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο. Ζ ΖΘ απνηειεί κηα νηθνλνκηθά 

παξαγσγηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ησλ αηκνζθαηξηθψλ ξχπσλ κέζσ 

ηεο πξφιεςεο ηεο ξχπαλζεο, ελψ ν παξαδνζηαθφο έιεγρνο ηεο ξχπαλζεο 

πνπ επηηπγράλεηαη απιά κέζσ ηεο επεμεξγαζίαο ησλ θαπζαεξίσλ δελ 

παξέρεη θαλέλα νηθνλνκηθφ φθεινο θαη ζηελ πξαγκαηηθφηεηα, κεηψλεη 

ηελ απφδνζε θαη ηελ σθέιηκε παξαγσγή ελέξγεηαο. Σα ζπζηήκαηα 

ζπκπαξαγσγήο κπνξεί λα ιεηηνπξγήζνπλ κε δηάθνξα θαχζηκα (πεηξέιαην, 

αέξην, βηνκάδα, βηνθαχζηκα) πξνζθέξνληαο ζρεηηθή αλεμαξηεζία απφ 

ηηο ηηκέο ησλ θαπζίκσλ. 

Ζ ζπκπαξαγσγή πξνζθέξεη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ θπκαίλεηαη 

κεηαμχ 15-40% ζε ζχγθξηζε κε ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη 

ζεξκφηεηαο απφ ζπκβαηηθέο ζηαζκνχο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ιέβεηεο 

(European Standard (EN 15265), 6 July 2007).  

 Έλα ηππηθφ ζχζηεκα ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο έρεη ην αθφινπζν 

δηάγξακκα φζσλ αθνξά ηελ ελεξγεηαθή ηνπ θαηαλάισζε θαη απφδνζε 

(ρήκα 2.7). 

 
Σχήμα 2.7.Δλεξγεηαθή απφδνζε ζπζηήκαηνο ζπκπαξαγσγήο ελέξγεηαο [7]. 

 

 

ηηο ηερλνινγίεο ζπκπαξαγσγήο, ην θπζηθφ αέξην έρεη ζεκαληηθφ 

πεδίν σο θαχζηκν θαη ηδηαίηεξα ζηνπο αεξνζηξφβηινπο θαη ζηηο 

κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο. Παξνπζηάδεη πςειφ ελεξγεηαθφ βαζκφ 

απφδνζεο, θαζψο θαη ρακειέο εθπνκπέο αέξησλ ξχπσλ. 

Οη εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ ΖΘ κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζηηο εμήο 

θχξηεο θαηεγνξίεο:  

 

 Βηνκεραληθφο ηνκέαο. Ο ηνκέαο απηφο θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν 

κέξνο ησλ εθαξκνγψλ ηεο ΖΘ ζηε ρψξα καο. Δθαξκνδφκελεο 
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ηερλνινγίεο είλαη θπξίσο κε αεξηνζηξφβηιν θαη αηκνζηξφβηιν θαη 

ζπλήζσο ην ζεξκηθφ πξντφλ είλαη αηκφο πςειήο πίεζεο. 

      

 Δκπνξηθφο, θηηξηαθφο ηνκέαο (ηξηηνγελήο ηνκέαο). Ζ ηερλνινγία 

πνπ εθαξκφδεηαη είλαη θπξίσο κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο, ελψ ην 

ζεξκηθφ πξντφλ είλαη δεζηφ λεξφ ή αηκφο ρακειήο πίεζεο. Δπίζεο, 

γίλεηαη ρξήζε ζπζηεκάησλ απνξξφθεζεο γηα ηε κεηαηξνπή ησλ 

ζεξκηθψλ θνξηίσλ ζε ςπθηηθά (θιηκαηηζκφο). 

 

 Θεξκνθήπηα. Ζ παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηα Θεξκνθήπηα 

δηαηίζεηαη ζην Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, ελψ κε ηα 

ζεξκηθά θνξηία γίλεηαη ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη 

εκπινπηηζκφο ηνπ κε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα γηα ηελ ηαρχηεξε 

αλάπηπμε ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ. 

 

2.5 Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο 

 
 

Oη Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) αλαπιεξψλνληαη κέζσ ησλ 

θπζηθψλ θχθισλ θαη ζεσξνχληαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο. Ο ήιηνο, ν 

άλεκνο, ε γεσζεξκία, ηα πνηάκηα, νη νξγαληθέο χιεο, φπσο ην μχιν 

θαη αθφκε ηα απνξξίκκαηα νηθηαθήο θαη γεσξγηθήο πξνέιεπζεο, είλαη 

πεγέο ελέξγεηαο, πνπ ε πξνζθνξά ηνπο δελ εμαληιείηαη πνηέ. Δμάιινπ, 

ε αμηνπνίεζή ηνπο γηα ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο δελ επηβαξχλεη ην 

πεξηβάιινλ. Ζ Διιάδα δηαζέηεη αμηφινγν δπλακηθφ ΑΠΔ, νη νπνίεο 

κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ κηα πξαγκαηηθή ελαιιαθηηθή ιχζε γηα ηελ 

θάιπςε κέξνπο ησλ ελεξγεηαθψλ καο αλαγθψλ, ζπλεηζθέξνληαο ζηε 

κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, ζηελ ειάηησζε ηνπ 

θαηλφκελνπ ηνπ Θεξκνθεπίνπ, ζηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη 

ζηελ αλάπηπμε απνθεληξσκέλσλ πεξηνρψλ. Ζ ειηαθή ελέξγεηα κπνξεί λα 

αμηνπνηεζεί κε ηνπο αθφινπζνπο ηξφπνπο. 

 



2.5.1 Παζεηηθά Ηιηαθά πζηήκαηα  

 

Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα είλαη δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ, 

πνπ, αμηνπνηψληαο ηνπο λφκνπο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο, ζπιιέγνπλ ηελ 

ειηαθή ελέξγεηα, ηελ απνζεθεχνπλ ζε κνξθή ζεξκφηεηαο θαη ηε 

δηαλέκνπλ ζην ρψξν. Ζ ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη ζην 

θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη εηδηθφηεξα, ζηελ είζνδν ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο κέζσ ηνπ γπαιηνχ ή άιινπ δηαθαλνχο πιηθνχ θαη ηνλ 

εγθισβηζκφ ηεο ζεξκφηεηαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ. Σα παζεηηθά 

ειηαθά ζπζηήκαηα ζπλδπάδνληαη θαη κε ηερληθέο θπζηθνχ θσηηζκνχ 

θαζψο θαη παζεηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο γηα ην θπζηθφ δξνζηζκφ 

ησλ θηηξίσλ ην θαινθαίξη. Μπνξνχλ δε λα εθαξκνζηνχλ ηφζν ζε 

θαηλνχξγηα, φζν θαη ζε ήδε ππάξρνληα θηίξηα.  

Γηαθξίλνληαη ηξεηο γεληθέο θαηεγνξίεο παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ 

ζέξκαλζεο: 

 

 πζηήκαηα άκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο. Δίλαη ην πην απιφ ζχζηεκα 

πνπ αμηνπνηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ηελ ζέξκαλζε είλαη ην 

άκεζν θέξδνο κέζσ ησλ λφηηα πξνζαλαηνιηζκέλσλ αλνηγκάησλ. 

 

 πζηήκαηα έκκεζνπ ειηαθνχ θέξδνπο. Αλήθνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ 

αμηνπνηνχλ έκκεζα ηα ειηαθά νθέιε γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ 

θηεξίνπ. Απηά ηα ζπζηήκαηα απνξξνθνχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία 

πνπ πξνζπίπηεη ζην θέιπθνο θαη χζηεξα επηηξέπνπλ ζηε ζεξκφηεηα 

λα δηεηζδχζεη ζηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο. 

 

 πζηήκαηα απνκνλσκέλνπ θέξδνπο. ηα ζπζηήκαηα απνκνλσκέλνπ 

θέξδνπο ε επηθάλεηα ειηνζπιινγήο δελ βξίζθεηαη ζε επαθή κε ηνλ 

ρψξν πνπ επηζπκνχκε λα ζεξκάλνπκε. Μεηαμχ απηήο ηεο επηθάλεηαο 

θαη ην ρψξν δηαβίσζεο ππάξρεη έλαο κεραληζκφο κεηάδνζεο ηεο 

ζεξκφηεηαο φπσο γηα παξάδεηγκα έλαο αλεκηζηήξαο. 

 



2.5.2 Δλεξγεηηθά Ηιηαθά ζπζηήκαηα 

 

Σα ελεξγεηηθά (ή ζεξκηθά) ειηαθά ζπζηήκαηα απνηεινχλ κεραλνινγηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ζπιιέγνπλ, ηελ ειηαθή ελέξγεηα, ηε κεηαηξέπνπλ ζε 

ζεξκφηεηα, ηελ απνζεθεχνπλ θαη ηε δηαλέκνπλ, ρξεζηκνπνηψληαο είηε 

θάπνην πγξφ είηε αέξα σο ξεπζηφ κεηαθνξάο ηεο ζεξκφηεηαο. 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ζέξκαλζε λεξνχ νηθηαθήο ρξήζεο, γηα ηε 

ζέξκαλζε θαη ςχμε ρψξσλ, γηα βηνκεραληθέο δηεξγαζίεο, γηα 

αθαιάησζε, γηα δηάθνξεο αγξνηηθέο εθαξκνγέο, γηα ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ 

ζε πηζίλεο θ.ι.π. Ζ πην απιή θαη δηαδεδνκέλε κνξθή ησλ ζεξκηθψλ 

ειηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη νη γλσζηνί ζε φινπο καο ειηαθνί 

ζεξκνζίθσλεο. Ζ ρψξα καο είλαη ε πξψηε ρψξα ζηελ Δπξψπε κεηά ηελ 

Κχπξν ζε εγθαηεζηεκέλνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο αλά θάηνηθν.  

Έλα ηππηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο δεζηνχ λεξνχ απνηειείηαη απφ ηνπο 

ειηαθνχο ζπιιέθηεο, κηα δεμακελή απνζήθεπζεο ηνπ δεζηνχ λεξνχ, ηηο 

απαξαίηεηεο ζσιελψζεηο θαη ην ζχζηεκα έιεγρνπ. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία 

απνξξνθάηαη απφ ηνλ ζπιιέθηε θαη ε ζπιιεγφκελε ζεξκφηεηα αληιείηαη 

κε θπζηθφ ηξφπν ε ηερλεηφ ηξφπν ζηε δεμακελή. 

Ζ ρξήζε επίπεδσλ πιαθψλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ είλαη ην πιένλ 

απνηειεζκαηηθφ απφ άπνςε θφζηνπο θαη θαηά ζπλέπεηα, ην πην επξέσο 

ρξεζηκνπνηνχκελν είδνο ζπιινγήο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, πνπ 

αληηπξνζσπεχεη πεξηζζφηεξν απφ ην 90% ηεο αγνξάο. Οη θνηλνί ειηαθνί 

ζεξκνζίθσλεο γηα ηε ζέξκαλζε λεξνχ νηθηαθήο ρξήζεο ρξεζηκνπνηνχλ 

επίπεδνπο ζπιιέθηεο θαη απνηεινχλ ηελ πην δηαδεδνκέλε εθαξκνγή γηα 

ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο κε κεηαηξνπή ζε 

ζεξκφηεηα. Ζ κέζε εηήζηα απφδνζε κεηαηξνπήο είλαη πεξίπνπ 30 – 40% 

(Combined Heat and power Partnership, August 10, 2004). 

Οη επίπεδνη ζπιιέθηεο εθκεηαιιεχνληαη ηελ νιηθή αθηηλνβνιία θαη 

ζηνπο ζπιιέθηεο απηνχο, επηδηψθεηαη βειηίσζε ηνπ βαζκνχ απφδνζεο κε 

κείσζε ησλ απσιεηψλ ή κε αχμεζε ηνπ ιφγνπ ηεο απνξξνθεηηθφηεηαο 

πξνο ηελ ηθαλφηεηα εθπνκπήο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο. 
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Έλαο ηππηθφο επίπεδνο ζπιιέθηεο  (ρήκα 2.8) απνηειείηαη  απφ ηελ 

καχξε απνξξνθεηηθή επηθάλεηα ζηελ νπνία γίλεηαη κεηαηξνπή ηεο 

απνξξνθεκέλεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκφηεηα. Ζ ζεξκφηεηα απηή 

κεηαθέξεηαη ζε θάπνην ξεπζηφ ην νπνίν θπθινθνξεί κέζα ζηνπο αγσγνχο 

δηέιεπζεο ηνπ ξεπζηνχ πνπ είλαη ελζσκαησκέλνη ζηνλ απνξξνθεηή. Ο 

απνξξνθεηήο θαιχπηεηαη ζηελ πάλσ πιεπξά απφ έλα δηαθαλέο θάιπκκα 

πνπ κεηψλεη ηεο απψιεηεο ιφγσ ζπλαγσγήο θαη αθηηλνβνιίαο πξνο ηελ 

αηκφζθαηξα, ε πιάηε θαη ηα πιατλά ηνπ απνξξνθεηή είλαη  κνλσκέλα 

γηα πεξηνξηζκφ ησλ απσιεηψλ πξνο ην πεξηβάιινλ. Όια ηα παξαπάλσ 

βξίζθνληαη «ζπζθεπαζκέλα» ζε έλα κεηαιιηθφ ζπλήζσο πιαίζην πνπ 

πξνζθέξεη πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη αθακςία. 

Οη επίπεδνη ζπιιέθηεο ρσξίδνληαη αλάινγα κε ην ξεπζηφ πνπ 

ζεξκαίλνπλ ζε ζπιιέθηεο αέξα θαη ζε ζπιιέθηεο πγξνχ. Ζ ζπληξηπηηθή 

πιεηνςεθία ησλ δηαζέζηκσλ ζπιιεθηψλ ζήκεξα είλαη πγξνχ, ελψ νη 

ζπιιέθηεο αέξα είλαη αθφκα ζην ζηάδην αλάπηπμεο. Γηα ηελ θαηαζθεπή 

ησλ επίπεδσλ ζπιιεθηψλ ρξεζηκνπνηείηαη κηα πιεζψξα πιηθψλ ζηελ 

νπνία πεξηιακβάλνληαη ν ραιθφο, ν ράιπβαο, ην αινπκίλην, δηάθνξα 

είδε γπαιηνχ, κνλσηηθά θ.α.  

 

 
 

Σχήμα 2.8. Δπίπεδνο ειηαθφο ζπιιέθηεο. 

 

 

   Επίπεδος Ηλιακός Σσλλέκηης 
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Ωζηφζν, ππάξρνπλ θαη άιιεο ηερλνινγίεο, φπσο νη χλζεηνη 

Παξαβνιηθνί ζπγθεληξσηέο (Cνmpound Parabolic Concentrators) θαη νη 

πιιέθηεο ζσιήλσλ θελνχ (Δvacuated Tube collectors) νη πνπ είλαη 

πην απνηειεζκαηηθνί ζηε ιήςε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, αλ θαη πην 

αθξηβνί. Σν κεγαιχηεξν φθεινο απηψλ ησλ ζπιιεθηψλ είλαη ε κείσζε 

ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ αιιά θαη ε πςειή απφδνζε αθφκα θαη ζε κεγάιεο 

δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 

  

 
Σχήμα 2.9. Γπάιηλνη ζσιήλεο θελνχ (ΔΣΒ). 

 

 

 

Οη χλζεηνη Παξαβνιηθνί ζπιιέθηεο CPC ζπγθεληξψλνπλ ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα κε ηε ρξήζε αλαθιαζηήξσλ (πνπ δξνπλ ζαλ θαζξέθηεο), 

πξνθεηκέλνπ λα επηθεληξψζνπλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε κηα κηθξή 

επηθάλεηα, φπνπ είλαη ην απνξξνθεηηθφ ζηνηρείν.  

 

          
 

Σχήμα 2.10. χλζεηνη παξαβνιηθνί ζπιιέθηεο (CPC). 
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Σηο πεξηζζφηεξεο θνξέο, ε ελέξγεηα πνπ δεζκεχεηαη κε ειηαθνχο 

ζπιιέθηεο ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα δεζηφ λεξφ νηθηαθήο ρξήζεο 

(Dνmestic HeatWater). Όκσο, ε ειηαθή ζεξκηθή ελέξγεηα κπνξεί 

δπλεηηθά λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε νπνηαδήπνηε θηηξηαθέο εθαξκνγέο πνπ 

απαηηνχλ πεγή ζεξκφηεηαο. 

 Μεξηθά παξαδείγκαηα πνπ δείρλνπλ πψο ε ελέξγεηα πνπ ζπιιέγεηαη 

απφ ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί απνηειεζκαηηθά 

ζε θηίξηα είλαη ηα αθφινπζα: 

 Γηα ηε ζέξκαλζε ρψξσλ, ζε γεληθέο γξακκέο κε ηε ζχλδεζε ησλ 

ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ απεπζείαο ζε ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ 

ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο. Δπεηδή ηα ζπζηήκαηα απηά ιεηηνπξγνχλ 

ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απφ φηη ελφο ηππηθνχ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο δεζηνχ λεξνχ (π.ρ. θαινξηθέξ), θάλνπλ θαιχηεξε ρξήζε 

ηεο ελέξγεηαο πνπ ζπιιέγεηαη απφ ηνπο ειηαθνχο ζπιιέθηεο. Ο 

ζπλδπαζκφο ηεο ζέξκαλζεο ρψξσλ θαη ππεξεζηψλ DHW (νηθηαθφ 

δεζηφ λεξφ ρξήζεο) κε ειηαθνχο ζπιιέθηεο γεληθά αλαθέξεηαη σο 

ζχλζεην ειηαθφ ζχζηεκα.  

 

 Γηα ηελ ςχμε ρψξσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχλ ηε ζεξκφηεηα πνπ 

ζπιιέγεηαη θαη ηελ νδεγνχλ ζε ζπζηήκαηα ςχμεο. Σέηνηα 

ζπζηήκαηα ειηαθήο ςχμεο, θαηά θαλφλα εμαξηψληαη απφ ηελ 

απνξξφθεζε ηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηελ ειηαθή 

ζεξκηθή ελέξγεηα ζε έλα θχθιν ςχμεο (ζρήκα 2.11). φπνπ 

θαίλνληαη ηα ζηάδηα ελφο θχθινπ ηεο κεραλήο ςχμεο) φπνπ ε 

ζεξκφηεηα πνπ παξέρεη ε πεγή ελέξγεηαο είλαη αλαγθαία γηα ηελ 

νδήγεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ςχμεο. Σέηνηα ζπζηήκαηα είλαη ηα πιένλ 

απνηειεζκαηηθά απφ πιεπξάο θφζηνπο θαη απαηηνχλ εηζεξρφκελεο 

ζεξκνθξαζίεο ζηνλ θχθιν ςχμεο ζπκβαηέο κε ηηο εμσηεξηθέο 

ζεξκνθξαζίεο ησλ επίπεδσλ ζπιιεθηψλ (ηεο ηάμεο πεξίπνπ 80 - 95 

ºC) (Δπξσπατθφ έξγν SΟLCO, ηζηνζειίδα: www.solcoproject.net). 
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Σχήμα 2.11. Σππηθφ δηάγξακκα ελφο θχθινπ ηεο κεραλήο ςχμεο [8]. 

 

Τπάξρνπλ πνιιέο εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ δηεμάγνληαη γηα ηελ 

πξνζαξκνγή ησλ ζπζηεκάησλ ελφο θχθινπ απνξξφθεζεο ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ νκαιά κε ηα ειηαθά ζεξκηθά ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ 

αλαπηχζζνληαη ζπζηήκαηα αληιηψλ ζεξκφηεηαο  κε ρξήζε απνξξφθεζεο, 

πνπ κπνξνχλ αθφκα θαη λα απνζεθεχνπλ ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ 

ηελ ςχμε. Μηα ηέηνηα λέα θαηλνηνκηθή πξνζέγγηζε, πνπ ζχληνκα ζα 

εηζαρζεί ζηελ αγνξά, είλαη ηα ζπζηήκαηα ςχμεο DEC (Dessicant) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχλ πγξφ δηάιπκα λεξνχ/ρισξηνχρνπ ιηζίνπ σο πιηθφ 

ξφθεζεο. Απηφο ν ηχπνο ζπζηεκάησλ παξνπζηάδεη δηάθνξα πιενλεθηήκαηα 

φπσο πςειφηεξα πνζνζηά αθχγξαλζεο αέξα θαη δπλαηφηεηα πςειήο 

ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο κε απνζήθεπζε κάδαο ηνπ ζπκππθλσκέλνπ 

δηαιχκαηνο. Ζ ηερλνινγία απηή απνηειεί κηα πνιιά ππνζρφκελε επηινγή 

γηα πεξαηηέξσ αχμεζε ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζεξκηθψλ ειηαθψλ 

ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ. 

2.5.3 Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα  

 

Σα Φσηνβνιηατθά πζηήκαηα Φ/Β είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία 

εθκεηαιιεχνληαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα κεηαηξέπνληαο ηελ ζε ειεθηξηθή. 

Σν ζεκαληηθφ είλαη φηη ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη κε απηφ ηνλ ηξφπν, 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε ειεθηξηθνχο ζπζζσξεπηέο (κπαηαξίεο) κε 
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απνηέιεζκα λα ππάξρεη αλεμάληιεηε, αλαλεψζηκε, θζελή θαη θπξίσο 

"θαζαξή" ελέξγεηα. Ζ κέγηζηε απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ 

(Φ/Β), αλάινγα κε ην πιηθφ θαηαζθεπήο ηνπο θπκαίλεηαη απφ 7% 

(ειηαθά ζηνηρεία άκνξθνπ ππξηηίνπ) έσο 12-16% (ειηαθά ζηνηρεία 

κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ) ζε ηδαληθέο ζπλζήθεο (Απφδνζε 

πεηξακαηηθήο Φ/Β εγθαηάζηαζεο, Οκάδα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, 

Ηλζηηηνχην Δξεπλψλ Πεξηβάιινληνο & Βηψζηκεο Αλάπηπμεο).  Βέβαηα ε 

απφδνζε ηνπο  εμαξηάηαη θαη απφ άιινπο παξάγνληεο φπσο είλαη: 

 Ζ ζπλζήθεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ηεο πεξηνρήο πνπ εγθαζίζηαληαη 

(φζν ιηγφηεξεο είλαη νη κέξεο ειηνθάλεηαο ηφζν κηθξφηεξε είλαη 

ε απφδνζε). 

 Απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρήο (φζν πην Νφηηα είλαη  ε 

πεξηνρή ηφζν κεγαιχηεξε είλαη ε έληαζε ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο). 

 Απφ ηελ θιίζε ησλ Φ/Β πάλει σο πξνο ην νξηδφληην επίπεδν (ε 

βέιηηζηε απφδνζε είλαη κε λφηην πξνζαλαηνιηζκφ θαη θιίζε 

πεξίπνπ 30
ν
  κνίξεο). 

 Απφ ηελ ειηθία ησλ Φ/Β πάλει (ππνινγίδεηαη φηη ηα πάλει έρνπλ 

δηάξθεηα δσήο 20 κε 30 έηε κε απφδνζε έσο θαη 80% γηα ηα πξψηα 

20 έηε). 

 

Σα Φ/Β κπνξνχλ λα είλαη αληαγσληζηηθά κε ηηο άιιεο κνξθέο 

ελέξγεηαο εηδηθά ζε πεξηνρέο κε πςειά επίπεδα αθηηλνβνιίαο. αλ 

θπξηφηεξεο θαηεγνξίεο εθαξκνγψλ Φ/Β ζπζηεκάησλ κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ 

νη εμήο: 

 πζηήκαηα εμσηεξηθνχ θσηηζκνχ δξφκσλ, πάξθσλ, αεξνδξνκίσλ θιπ. 

 πζηήκαηα αθαιάησζεο / άληιεζεο / θαζαξηζκφ λεξνχ. 

 πζηήκαηα ηειεπηθνηλσληψλ, ηειεκεηξήζεσλ θαη ζπλαγεξκνχ. 

 πζηήκαηα ζεκαηνδφηεζεο νδηθήο θπθινθνξίαο, λαπηηιίαο, 

αεξνλαπηηιίαο θιπ.  

 Αγξνηηθέο εθαξκνγέο φπσο ηρζπνθαιιηέξγεηεο, ςχμε αγξνηηθψλ 

πξντφλησλ, θαξκάθσλ θιπ.  
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 πζηήκαηα θαηνηθηψλ γηα ηελ θάιπςε έζησ θαη κέξνπο ησλ 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ φπσο θσηηζκφο, ηειεπηθνηλσλίεο, ςχμε θηι. 

 

2.5.3.1 Καηεγνξίεο θσηνβνιηατθώλ θπηηάξσλ 

 

Σα Ζιηαθά θσηνβνιηατθά θχηηαξα πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ 

ην θσο ρξεζηκνπνηνχλ έλα εκηαγψγηκν πιηθφ, ην νπνίν δηαζέηεη ηελ 

ηδηφηεηα λα απνξξνθά θσηφληα θαη λα παξάγεη ειεθηξφληα 

(θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν). Ζ ξνε ησλ ειεθηξνλίσλ απηψλ ζπλεπάγεηαη 

θαη ηε δεκηνπξγία ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. Τπάξρνπλ ηέζζεξα είδε 

θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ (PV) πνπ είλαη δηαζέζηκα (F. de Winter, MIT 

Press, 1990):  

 

 Σα κνλνθξπζηαιιηθά: Δίλαη ηα πην απνηειεζκαηηθά ζε θαιέο 

ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Απνηειείηαη απφ έλα ιεπηφ ζηξψκα θαζαξνχ 

θξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ. Σν πάρνο ηνπ είλαη απφ 200 έσο 400 

κm. Σνπνζεηείηαη κεηαιιηθφ πιέγκα ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο 

ειεθηξηθή επαθή. Σα κνλνθξπζηαιιηθά ειηαθά ζηνηρεία 

παξνπζηάδνπλ ηελ πςειφηεξε απφδνζε αιιά θαη ην πςειφηεξν 

θφζηνο ζε ζρέζε κε ηα ππφινηπα ζηνηρεία ππξηηίνπ. 

 

 Σα πνιπθξπζηαιιηθά: Δπηηπγράλνπλ πςειή απφδνζε ζε θαιέο 

ζπλζήθεο θσηηζκνχ. Καηαζθεπάδνληαη απφ κεγάιεο νξζνγψληεο 

ξάβδνπο θαζαξνχ ππξηηίνπ. Έρνπλ κηθξφηεξε απφδνζε αιιά θαη 

θφζηνο ζε ζρέζε κε ηα κνλνθξπζηαιιηθά. 

 

 Λεπηήο κεκβξάλεο (thinfilm): Δίλαη ηα πην απνηειεζκαηηθά ζε 

ρακειέο ζπλζήθεο θσηφο, παξνπζηάδνπλ αλζεθηηθφηεηα ιφγσ ηεο 

ειαζηηθφηεηαο ηνπο θαη ηεο ηθαλφηεηαο ηνπο λα πξνζαξηψληαη 

εχθνια ζε θηίξηα. Απνηεινχληαη απφ ιεπηφ ζηξψκα άκνξθνπ 

ππξηηίνπ ην νπνίν ηνπνζεηείηαη ζε θχιιν γπαιηνχ, πνπ έρεη 

θαιπθζεί απφ δηάθαλν νμείδην ηνπ θαζζίηεξνπ. ηελ πίζσ 

επηθάλεηα ηνπνζεηείηαη κεηαιιηθφο αγσγφο φπνπ ζπλδέεη ηα 

μερσξηζηά ζηνηρεία κεηαμχ ηνπο. 
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 Τβξηδηθά: Έλαο ζπλδπαζκφο κνλνθξπζηαιιηθψλ θαη ηερλνινγηψλ 

ιεπηήο κεκβξάλεο (thin-film). Δμαηξεηηθήο απφδνζεο ζε 

ρακειέο ζπλζήθεο θσηηζκνχ. 

Δπηπιένλ ππάξρνπλ θαη αιιά πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζε εμέιημε, φπσο 

Νάλν-θξπζηάιισλ (quantum dots) θαη νη ειηαθέο θπςέιεο κε νξγαληθά 

θχηηαξα. Δπηγξακκαηηθά νη θαηεγνξίεο ησλ θσηνβνιηατθψλ θπηηάξσλ 

αιιά θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαίλνληαη ζην επφκελν ζρήκα (ρήκα 

2.12). 

 

 
 

Σχήμα 2.12. Σχπνη θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ [9]. 

 

 

Tα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε δηάθνξνπο 

ηξφπνπο γηα λα αληηθαηαζηήζνπλ κέξνο ησλ παξαδνζηαθψλ νηθνδνκηθψλ 

πιηθψλ ελφο θηεξίνπ (πρ. θεξακνζθεπέο) θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ην ίδην ην θηίξην. Δπηπιένλ 

κπνξνχλ εχθνια λα πξνζαξκνζηνχλ ζε θαηαζθεπέο πνπ πεξηιακβάλνπλ 

πιηθά επέλδπζεο ηνίρσλ, παινπίλαθεο ή πάλει.  
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2.5.4 Αηνιηθή Δλέξγεηα  

 

Ζ εθκεηάιιεπζε ηεο ελέξγεηαο ηνπ αλέκνπ ππήξμε απφ ηελ αξραηφηεηα 

κηα ιχζε γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ αλζξψπνπ: 

ηζηηνθφξα, αλεκφκπινη θ.ι.π. Γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο ρξεζηκνπνηνχκε ζήκεξα ηηο αλεκνγελλήηξηεο, νη νπνίεο 

κεηαηξέπνπλ ηελ θηλεηηθή ελέξγεηα ηνπ αλέκνπ ζε ειεθηξηθή. 

Ζ αηνιηθή ελέξγεηα πξνζθέξεη πνιιά πιενλεθηήκαηα, πξάγκα πνπ 

εμεγεί γηαηί είλαη ε πεξηζζφηεξν ηαρέσο αλαπηπζζφκελε πεγή 

ελέξγεηαο ζηνλ θφζκν. Οη εξεπλεηηθέο πξνζπάζεηεο έρνπλ ζηφρν λα 

αληαπνθξηζνχλ ζηηο αλάγθεο γηα επξχηεξε ρξήζε ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο. Απνξξένληαο απφ ηνλ άλεκν, ε αηνιηθή ελέξγεηα είλαη κηα 

θαζαξή πεγή ελέξγεηαο. Γελ κνιχλεη ηελ αηκφζθαηξα φπσο ηα 

εξγνζηάζηα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ ηα νπνία ζηεξίδνληαη ζηελ θαχζε 

νξπθηψλ θαπζίκσλ, φπσο άλζξαθα ή θπζηθφ αέξην. Οη αλεκνγελλήηξηεο 

δελ εθιχνπλ ρεκηθέο νπζίεο ζην πεξηβάιινλ νη νπνίεο πξνθαινχλ φμηλε 

βξνρή ή αέξηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

Οη κηθξέο αλεκνγελλήηξηεο απνηεινχλ θαηάιιειε θαη βηψζηκε ιχζε γηα 

πεξηνρέο ρσξίο πξφζβαζε ζε ειεθηξηθφ δίθηπν. Όπσο θαη άιιεο 

αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (π.ρ. ηα θσηνβνιηατθά), κηθξέο 

αλεκνγελλήηξηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζε απηφλνκα ή πβξηδηθά 

ζπζηήκαηα γηα παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ελψ κηθξά νηθηαθά θαη 

εκπνξηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν ηξνθνδνηψληαο ην 

κε πεξίζζεηα πξάζηλεο ελέξγεηαο. 

Οη λεζησηηθέο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο είλαη απφ ηηο επλντθφηεξεο 

γεσγξαθηθέο ζέζεηο παγθνζκίσο γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο.  

Παξά ηαχηα ζηελ Διιάδα, ε αλάπηπμε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο, 

αληηκεησπίδεη κέρξη ηψξα αξθεηά πξνβιήκαηα. Ζ αχμεζε ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο ηα ηειεπηαία ρξφληα, είλαη θνηλά απνδεθηφ φηη 

είλαη πνιχ κηθξή δεδνκέλνπ ηνπ πινχζηνπ αηνιηθνχ δπλακηθνχ ηεο 

ρψξαο καο. Κχξηνο ιφγνο γηα ηε κηθξή αλάπηπμε κέρξη ην 2001 ήηαλ ην 

λνκνζεηηθφ θαζεζηψο θαη ην κνλνπσιηαθφ κνληέιν ηεο νηθνλνκίαο ζηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Μεηά ηηο λνκνζεηηθέο αιιαγέο ζην 
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ρψξν ησλ ΑΠΔ θαη ηελ απειεπζέξσζε ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, 

ε θαηάζηαζε βειηηψζεθε ζεκαληηθά (ρήκα 2.13). 

 

 

Σχήμα 2.13: Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο αηνιηθήο ελέξγεηαο ζηελ Διιάδα 

1997- 2008 [10]. 

 

ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο είλαη φηη πξέπεη λα 

ζπλαγσληζηεί ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο ζε επίπεδν θφζηνπο. 

Αλάινγα κε ην πφζν ελεξγεηηθή, σο πξνο ηνλ άλεκν, είλαη κηα 

ηνπνζεζία, ην αηνιηθφ πάξθν κπνξεί ή δελ κπνξεί λα είλαη 

αληαγσληζηηθφ σο πξνο ην θφζηνο. Παξφηη ην θφζηνο ηεο αηνιηθήο 

ελέξγεηαο έρεη κεησζεί δξακαηηθά ηα ηειεπηαία 10 ρξφληα, ε 

ηερλνινγία απαηηεί κηα αξρηθή επέλδπζε πςειφηεξε απφ εθείλε ησλ 

γελλεηξηψλ πνπ ιεηηνπξγνχλ κε θαχζε νξπθηψλ. Ζ ηζρπξφηεξε πξφθιεζε 

ζηε ρξεζηκνπνίεζε ηνπ αλέκνπ σο πεγή ελέξγεηαο είλαη φηη : 

 Ο άλεκνο είλαη πεξηνδηθά δηαθνπηφκελνο θαη δελ θπζά πάληα φηαλ 

ν ειεθηξηζκφο απαηηείηαη. Ζ αηνιηθή ελεξγεία δελ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί εχθνια (εθηφο αλ ρξεζηκνπνηεζνχλ πβξηδηθέο κνλάδεο 

ε κπαηαξίεο). 
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 Σα θαηάιιεια ζεκεία γηα αηνιηθά πάξθα ζπρλά βξίζθνληαη ζε 

απνκαθξπζκέλεο πεξηνρέο, καθξηά απφ πφιεηο φπνπ ρξεηάδεηαη ν 

ειεθηξηζκφο. 

 Ζ ρξήζε γεο γηα εθκεηάιιεπζε ηνπ αλέκνπ σο θπζηθνχ πφξνπ 

ιεηηνπξγεί πνιιέο θνξέο αληαγσληζηηθά κε άιιεο ρξήζεηο. 

 Αλ θαη ηα αηνιηθά πάξθα έρνπλ ζρεηηθά κηθξή επίπησζε ζην 

πεξηβάιινλ ζε ζχγθξηζε κε άιιεο ζπκβαηηθέο εγθαηαζηάζεηο 

παξαγσγήο ελέξγεηαο, ππάξρνπλ νξηζκέλεο θνξέο ππεξβνιηθέο 

αληηξξήζεηο γηα ηελ αηζζεηηθή (νπηηθή) επίπησζε. 

2.5.5 Bηνκάδα  

 Με ηνλ φξν βηνκάδα ελλννχκε ηα θαπζφμπια, ηα θπηηθά θαη δαζηθά 

ππνιείκκαηα (θιαδνδέκαηα, άρπξα, πξηνλίδηα, ειαηνππξήλεο, 

θνπθνχηζηα), ηα δσηθά απφβιεηα (θνπξηά, άρξεζηα αιηεχκαηα), ηα θπηά 

πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηηο ελεξγεηαθέο θπηείεο εηδηθά γηα λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ σο πεγή ελέξγεηαο, θαζψο επίζεο θαη ηα αζηηθά 

απνξξίκκαηα θαη ηα ππνιείκκαηα ηεο βηνκεραλίαο ηξνθίκσλ θαη ηεο 

αγξνηηθήο βηνκεραλίαο.  

Οη θπξηφηεξεο ρξήζεηο ηεο βηνκάδαο είλαη: 

 Θέξκαλζε ζεξκνθεπίσλ.  

 Θέξκαλζε θηηξίσλ κε θαχζε βηνκάδαο ζε αηνκηθνχο/θεληξηθνχο 

ιέβεηεο : ε νξηζκέλεο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηε ζέξκαλζε θηηξίσλ αηνκηθνί/θεληξηθνί ιέβεηεο 

ππξελφμπινπ.  

 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε γεσξγηθέο βηνκεραλίεο. 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε βηνκεραλίεο μχινπ. 

 Σειεζέξκαλζε : είλαη ε πξνκήζεηα ζέξκαλζεο ρψξσλ θαζψο θαη 

ζεξκνχ λεξνχ ρξήζεο ζε έλα ζχλνιν θηηξίσλ, έλαλ νηθηζκφ, έλα 

ρσξηφ ή κηα πφιε, απφ έλαλ θεληξηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο. H ζεξκφηεηα κεηαθέξεηαη κε πξν-κνλσκέλν δίθηπν 

αγσγψλ απφ ην ζηαζκφ πξνο ηα ζεξκαηλφκελα θηίξηα. 

 Παξαγσγή ελέξγεηαο ζε κνλάδεο βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ θαη Υψξνπο 

Τγεηνλνκηθήο Σαθήο Απνξξηκκάησλ (ΥΤΣΑ).  
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2.5.6 Γεσζεξκία 

 

Ζ Γεσζεξκία είλαη κία ήπηα θαη αλαλεψζηκε ελεξγεηαθή πεγή πνπ 

κπνξεί κε ηηο ζεκεξηλέο ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο λα θαιχςεη 

ελεξγεηαθέο αλάγθεο ζέξκαλζεο, αιιά θαη λα παξαγάγεη ειεθηξηθή 

ελέξγεηα ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο. Ζ ζεξκνθξαζία ηνπ γεσζεξκηθνχ 

ξεπζηνχ ή αηκνχ πνηθίιεη απφ πεξηνρή ζε πεξηνρή θαη κπνξεί λα έρεη 

ηηκέο απφ 25 °C κέρξη 350 °C. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ηα γεσζεξκηθά 

ξεπζηά έρνπλ πςειή ζεξκνθξαζία (πάλσ απφ 150 °C) ε γεσζεξκηθή 

ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειφηεξε, ε γεσζεξκηθή 

ελέξγεηα αμηνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε θαηνηθηψλ, ζεξκνθεπίσλ, 

θηελνηξνθηθψλ κνλάδσλ, ηρζπνθαιιηεξγεηψλ θ.ιπ.  

Δπίζεο ν γεσζεξκηθφο θιηκαηηζκφο (ζέξκαλζε θαη ςχμε) ρψξσλ άξρηζε 

λα αλαπηχζζεηαη ζεκαληηθά απφ ηε δεθαεηία ηνπ 1980, αθνινπζψληαο 

ηελ εκθάληζε θαη ηελ επξεία δηάδνζε ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο (heat 

pumps). Οη πνιινί δηαζέζηκνη ηχπνη αληιηψλ ζεξκφηεηαο επηηξέπνπλ 

ηελ απφιεςε θαη ρξήζε κε νηθνλνκηθφ ηξφπν ηνπ ζεξκηθνχ πεξηερνκέλνπ 

ησλ ζσκάησλ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο, φπσο είλαη ην έδαθνο. Λίγα κέηξα 

θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ εδάθνπο, ε ζεξκνθξαζία ηεο γεο ηείλεη λα 

παξακείλεη ζηαζεξή, κε κηθξή δηαθχκαλζε ιφγσ ηνπ αέξα θαη ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηεο επηθάλεηαο. Απηή ε ζηαζεξή πεγή ζεξκφηεηαο κπνξεί 

λα αμηνπνηεζεί κε ρξήζε αληιηψλ ζεξκφηεηαο επηθαλεηαθήο πεγήο ηφζν 

γηα ζέξκαλζε φζν θαη γηα ηελ ςχμε ρψξσλ (ρήκα 2.14).  
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Σχήμα 2.14. Αληιία ζεξκφηεηαο γηα ζέξκαλζε - ςχμε ρψξσλ [11]. 

 

 

Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο  επηθαλεηαθήο πεγήο έρνπλ σο ζθνπφ ηελ 

απαγσγή ηεο ζεξκφηεηαο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θνληά ζηελ επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. Μηα αληιία ζεξκφηεηαο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κεηαθνξά 

ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην έδαθνο κέζσ ελφο ζσιήλα πνπ είλαη ζακκέλνο 

ζην έδαθνο θαη ρξεζηκνπνηψληαο σο εξγαδφκελν κέζν, πγξφ ψζηε λα 

απνξξνθά ηε ζεξκφηεηα, ε νπνία ζηε ζπλέρεηα δηαλέκνληαη ζην ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο ελφο θηεξίνπ. 

Απηή ε ηερλνινγία κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ελέξγεηα ηεο ηάμεο ησλ 

4kWh ζε σθέιηκε ζεξκφηεηα ζε έλα ζπίηη ε θηίξην. Σν ζχζηεκα κπνξεί 

λα ζπλδεζεί κε έλα ζχζηεκα ζέξκαλζεο (θαινξηθέξ) ή ζχζηεκα 

ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο. Ζ ηερλνινγία είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκε, ζε 

κεγάιν βαζκφ έρνπλ ήδε δνθηκαζηεί θαη εθαξκνζηεί ζηελ Δπξψπε θαη ηε 

Βφξεηα Ακεξηθή. Έρεη ηε δπλαηφηεηα λα αληηθαηαζηήζνπλ ηα 

παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο  είλαη εχθνιν λα ζπλδεζνχλ κε 

πθηζηάκελεο ζσιελψζεηο θαινξηθέξ ζηα ζπίηηα. 

Δπηπιένλ κε ηελ αληηζηξέςηκε ιεηηνπξγία πνιιψλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο,  

παξέρνπλ ηφζν ςχμε φζν θαη ζέξκαλζε ζην ρψξν. Βέβαηα, γηα ηε 

ιεηηνπξγία ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο απαηηείηαη δαπάλε ελέξγεηαο, ελψ 

ε ρξήζε ηνπο ελδείθλπηαη θαηά θχξην ιφγν ζε πεξηνρέο θαηάιιεισλ 

θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ, νπφηε γηα λα είλαη ζεηηθή ε ελεξγεηαθή 

ηζνξξνπία πξέπεη λα πξνεγεζεί έλαο ζσζηφο ζρεδηαζκφο. 
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Οη αληιίεο ζεξκφηεηαο  επηθαλεηαθήο πεγήο είλαη επίζεο θαηάιιειεο 

γηα ηα εκπνξηθά θαη βηνκεραληθά θηίξηα.  

Οη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο απηήο ηεο ηερλνινγίαο είλαη πνιχ 

ρακειέο. Δάλ ρξεζηκνπνηνχληαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο γηα ηε 

ιεηηνπξγία ηεο αληιία ζεξκφηεηαο ηφηε ην ζχζηεκα απνηειεί κηα 

θαζαξά πξάζηλε ηερλνινγία. Γπλεηηθά θάζε ζπίηη κε θήπν ζα κπνξνχζε 

λα ρξεζηκνπνηήζεη κηα αληιία ζεξκφηεηαο ππφγεηαο πεγήο.  

Τπάξρνπλ πξνθαλή νθέιε κε ηε ρξήζε ηεο ηερλνινγίαο απηή ζε ζρέζε 

κε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα ζέξκαλζεο (πνπ ρξεζηκνπνηεί νξπθηά θαχζηκα 

σο πεγή ελέξγεηαο). Σν θφζηνο ηεο αξρηθήο εγθαηάζηαζεο είλαη 

πςειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε έλα παξαδνζηαθφ ζχζηεκα ιεβήησλ θαη 

θαινξηθέξ ή έλα ζχζηεκα ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο, αιιά ην θφζηνο 

ιεηηνπξγίαο είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξν ζε ζχγθξηζε κε ηηο 

παξαδνζηαθέο κνξθέο ζέξκαλζεο κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Όκσο, ε εγθαηάζηαζε ηνπ εδάθνπο πεγψλ αληιίεο ζεξκφηεηαο 

ζα απμήζεη ηε ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε κηα ζηηγκή πνπ είλαη 

απαξαίηεηε ε κείσζε ηεο δήηεζεο. Με ηελ ηηκή ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ λα 

απμάλεηαη, ην θφζηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζα απμεζεί, κε 

απνηέιεζκα ην θφζηνο ηεο ιεηηνπξγίαο κηαο αληιίαο ζεξκφηεηαο πεγήο 

εδάθνπο λα απμεζεί. 

 

2.5.6.1 πζηήκαηα γεσζεξκηθήο αληιίαο ζεξκόηεηαο  

 

Όπσο είδακε ζηελ πξνεγνχκελε ελφηεηα κηα γεσζεξκηθή αληιία 

ζεξκφηεηαο είλαη κηα αληιία ζεξκφηεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηε γε είηε 

σο πεγή ζεξκφηεηαο, φηαλ βξίζθεηαη ζε ιεηηνπξγία ζέξκαλζεο, ή 

ζεξκηθή θαηαβφζξα, φηαλ ιεηηνπξγεί θαηά ηε ιεηηνπξγία ςχμεο. Ζ πεγή 

ζεξκφηεηαο ή ε ζεξκηθή θαηαβφζξα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αιιαγή ηεο 

θαηάζηαζεο ηνπ εξγαδφκελνπ κέζνπ ζην θχθισκα ζέξκαλζεο - ςχμεο, ην 

νπνίν έρεη σο απνηέιεζκα ηε δπλαηφηεηα ηεο ζπζθεπήο γηα ηελ απαγσγή 

ηεο ζεξκφηεηαο ή ηελ παξνρή ζεξκφηεηαο αληίζηνηρα. 
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Σα ζπζηήκαηα Γεσζεξκηθήο Αληιίαο Θεξκφηεηαο απνηεινχληαη απφ ηξεηο 

ελφηεηεο: 

 

α) Σνλ Γεσζεξκηθφ Δλαιιάθηε πνπ είλαη ην ζχζηεκα ην νπνίν απνξξνθά 

ή απνβάιιεη ζεξκφηεηα ζην έδαθνο. 

 

β) Tελ αληιία Θεξκφηεηαο πνπ ιεηηνπξγεί αληίζηνηρα κε ηηο αληιίεο 

λεξνχ κφλν πνπ αλπςψλεη, αληί γηα λεξφ, ζεξκηθή ελέξγεηα. 

Γειαδή αληιεί ελέξγεηα απφ έλα ρψξν (π.ρ. ζεξκνθξαζίαο 5ºC) θαη 

ηελ κεηαθέξεη ζε έλα άιιν ρψξν πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίαο (π.ρ. 

ζεξκνθξαζίαο 25ºC). Ζ πην γλσζηή Αληιία Θεξκφηεηαο είλαη ην 

ςπγείν, ην νπνίν αληιεί ζεξκηθή ελέξγεηα απφ ηνλ εζσηεξηθφ ηνπ 

ρψξν θαη ηελ απνξξίπηεη ζην δσκάηην πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν, 

δηαηεξψληαο έηζη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ηνπ ζε ρακειά 

επίπεδα. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ μνδεχνπκε γηα ηελ ιεηηνπξγία 

ηεο αληιίαο είλαη πνιχ ιηγφηεξε απφ απηή πνπ κεηαθέξνπκε. 

 

γ) Tν ζχζηεκα πνπ πξνζδίδεη ή απνξξνθά ζεξκφηεηα απφ ην ζπίηη. Οη 

Αληιίεο Θεξκφηεηαο δελ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε ηα θνηλά 

ζψκαηα ησλ θαινξηθέξ, θαζψο απηά απαηηνχλ πνιχ πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο λεξνχ, αιιά κφλν κε Fan Coils (ψκαηα 

Δμαλαγθαζκέλεο Κπθινθνξίαο αέξα) ή κε Δλδνδαπέδην / Δπηηνίρηα 

Θέξκαλζε. Ζ Δλδνδαπέδηα Θέξκαλζε είλαη θαη ε πην ελδεδεηγκέλε 

θαζψο εμαζθαιίδεη ηηο βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη 

επηηξέπεη θαη ηελ εθκεηάιιεπζε άιισλ ήπησλ ζπζηεκάησλ φπσο νη 

ειηαθνί ζπιιέθηεο.  

 

Ζ γεσζεξκηθή αληιία αληαιιάζζεη ηε ζεξκφηεηα κε ηε βνήζεηα ελφο 

ζπζηήκαηνο ζσιελψζεσλ, θαηάιιεια ηνπνζεηεκέλσλ, ζην νπνίν 

θπθινθνξεί ην ξεπζηφ κέζν (λεξφ).  

http://www.energyhomes.gr/material/pages/nrginfo/geoenallaktes.html
http://www.energyhomes.gr/material/pages/proionta/energsust1.html
http://www.energyhomes.gr/material/pages/proionta/sustapodosis4.html
http://www.energyhomes.gr/material/pages/nrginfo/susthermikis1.html
http://www.energyhomes.gr/material/pages/nrginfo/susthermikis2.html
http://www.energyhomes.gr/material/pages/nrginfo/susthermikis2.html
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2.5.6.2 πζηήκαηα αλαηξνθνδόηεζεο κε ρξήζε αληιίαο ζεξκόηεηαο 

 

 

Δίλαη  δπλαηφ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ ηέζζεξηο βαζηθνί ηχπνη ζπζηεκάησλ 

αλαηξνθνδφηεζεο (αλαθχθισζεο ηνπ λεξνχ). Σα ηξία είλαη θιεηζηνχ 

βξφρνπ ζπζηήκαηα, ελψ ην ηέηαξην είλαη αλνηθηνχ βξφρνπ. Ζ απφδνζε 

ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη απφ ην θιίκα, ηνλ ηχπν ηνπ εδάθνπο, ην 

δηαζέζηκν έδαθνο θαη ησλ επηκέξνπο εμφδσλ εγθαηάζηαζεο ζην ρψξν. 

Όιεο απηέο νη πξνζεγγίζεηο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή θαηνηθηψλ θαη εκπνξηθψλ εθαξκνγψλ.  

Σα ζπζηήκαηα θιεηζηνχ βξφρνπ είλαη γεληθά πην νηθνλνκηθά απνδνηηθά 

γηα νηθηαθέο εγθαηαζηάζεηο, ε γηα λέεο θαηαζθεπέο φπνπ είλαη αξθεηή 

γε δηαζέζηκε. Απαηηεί ηελ δηάλνημε ππνγείνπ απιαθηνχ ηνπιάρηζηνλ 

βάζνπο 1 κέηξνπ απφ ηελ επηθάλεηα. Δπίζεο κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ δηαηάμεηο δχν ζσιήλσλ, έλαλ ζηα 2 κέηξα απφ ηελ 

επηθάλεηα, θαη ηνλ άιινλ ζην 1 κέηξν, ή δχν ζσιήλεο πνπ 

ηνπνζεηνχληαη ε κία δίπια ζηελ άιιε ζην 1,5 κέηξα απφ ηε επηθάλεηα 

ηνπ εδάθνπο. 

 

 
 

Σχήμα 2.15. Κιεηζηνχ βξφρνπ - νξηδφληηα δηάηαμε [12]. 

 

 

 Σα κεγάια εκπνξηθά θηίξηα θαη ηα ζρνιεία ζπρλά θάλνπλ ρξήζε 

θάζεησλ ζπζηεκάησλ, δηφηη ε έθηαζε ηεο γεο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ 

νξηδφληηνπ βξφρνπ είλαη απαγνξεπηηθή. Ζ ρξήζε θαηαθφξπθσλ βξφρσλ 

ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο φπνπ ην έδαθνο είλαη πνιχ ξερά γηα 
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trenching θαη ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο δηαηάξαμεο ηνπ ηνπίνπ ζηηο 

ππάξρνπζεο. Γηα έλα θάζεην ζχζηεκα, ηνπνζεηνχληαη ζσιελψζεηο κε 

απφζηαζε κεηαμχ ηνπο πεξίπνπ 6 κέηξσλ, θαη ζε βάζνο 30 έσο 120 

κέηξα. Οη ζσιελψζεηο ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ψζηε λα ζρεκαηίζνπλ έλα 

βξφρν. Ζ θαηαθφξπθε βξφρνη ζπλδένληαη κε νξηδφληηεο ζσιήλεο, 

ηνπνζεηνχληαη ζε ηάθξνπο, θαη ζπλδέεηαη κε ηελ αληιία ζεξκφηεηαο 

ζην θηίξην. 

 

 
 

Σχήμα 2.16. Κιεηζηνχ βξφρνπ - Καηαθφξπθε δηάηαμε [12]. 

 

 

 

πζηήκαηα θιεηζηνχ βξφρνπ γηα ρξήζε ζε παξαθείκελε ιίκλε  

Αλ ν δηαζέζηκνο ρψξνο έρεη επαξθέο λεξφ (ιίκλε), κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί σο ηακηεπηήξαο αλάθηεζεο ζεξκφηεηαο κε ρακειφ θφζηνο 

εγθαηάζηαζεο. Απαηηνχληαη ζσιελψζεηο πεξηειηγκέλεο ζε θχθινπο 

ηνπιάρηζηνλ 2,5 κέηξα θάησ απφ ηελ επηθάλεηα ηνπ λεξνχ γηα ηελ 

πξνζηαζία απφ πάγσκα. Σν δίθηπν ζα πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κφλνλ ζε 

κηα πεγή λεξνχ πνπ πιεξνί ηηο ειάρηζηεο απαηηήζεηο ζε φγθν, βάζνο, 

θαη δηάθνξα αιιά θξηηήξηα πνηφηεηαο.  
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Σχήμα 2.17. Αλνηρηνχ βξφρνπ – GHP [12]. 

 

  

Απηφο ν ηχπνο ηνπ ζπζηήκαηνο ρξεζηκνπνηεί ην λεξφ γηα αληαιιαγή 

ζεξκφηεηαο απεπζείαο σο εξγαδφκελν κέζν πνπ θπθινθνξεί κέζσ ησλ 

ζσιελψζεσλ. Μφιηο έρεη θπθινθνξήζεη κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ην λεξφ 

επηζηξέθεη ζην έδαθνο απφ ηνλ έλα ππφγεην ηακηεπηήξα ζηνλ άιιν, 

φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 2.18). Ζ επηινγή απηή είλαη 

πξαθηηθή κφλν φηαλ ππάξρεη επαξθήο παξνρή ζρεηηθά πνζφηεηα θαζαξνχ 

λεξνχ, θαζψο θαη φινπο ηνπο ηνπηθνχο θψδηθεο θαη πιεξνχληαη νη 

θαλνληζκνί ρξήζεο ππφγεησλ πδάησλ. 

 

 

 
 

Σχήμα 2.18. Αλνηρηνχ βξφρνπ κε ρξήζε θαηαθφξπθσλ δεμακελψλ [12]. 
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2.5.7 Η Τδξαπιηθή Δλέξγεηα 

 
 

Ζ πδξαπιηθή ελέξγεηα, φπσο ιέγεηαη ε ελέξγεηα ηνπ λεξνχ, είλαη κηα 

παξαδνζηαθή πεγή ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη εδψ θαη πνιιά ρξφληα 

απφ ηνλ άλζξσπν. Σν λεξφ πέθηνληαο απφ θάπνην χςνο ή ξένληαο κε 

κεγάιε ηαρχηεηα κπνξεί λα πεξηζηξέςεη ηξνρνχο κε πηεξχγηα 

(πδξνζηξνβίινπο). Απηή ηελ πεξηζηξνθή ηελ αμηνπνηνχκε παξάγνληαο 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζε εηδηθέο εγθαηαζηάζεηο (πδξνειεθηξηθνί 

ζηαζκνί).  

Ζ κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο ησλ πδαηνπηψζεσλ κε ηε ρξήζε πδξαπιηθψλ 

ηνπξκπίλσλ παξάγεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα. Ζ ελέξγεηα απηή 

ηαμηλνκείηαη ζε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα κεγάιεο θαη κηθξήο θιίκαθαο. 

Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα κηθξήο θιίκαθαο δηαθέξεη ζεκαληηθά απφ 

απηή ηεο κεγάιεο ζε φηη αθνξά ηηο επηπηψζεηο ηεο ζην πεξηβάιινλ. Οη 

πδξνειεθηξηθέο κνλάδεο κεγάιεο θιίκαθαο απαηηνχλ ηε δεκηνπξγία 

θξαγκάησλ θαη ηεξάζηησλ δεμακελψλ κε ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζην 

νηθνζχζηεκα θαη γεληθφηεξα ζην άκεζν πεξηβάιινλ.  

Σα ζπζηήκαηα κηθξήο θιίκαθαο ηνπνζεηνχληαη δίπια ζε πνηάκηα θαη 

θαλάιηα κε απνηέιεζκα λα έρνπλ ιηγφηεξεο επηπηψζεηο ζην πεξηβάιινλ. 

Τδξνειεθηξηθέο κνλάδεο ιηγφηεξεο ησλ 30 MW ραξαθηεξίδνληαη κηθξήο 

θιίκαθαο θαη ζεσξνχληαη αλαλεψζηκεο πεγέο. Σν γξήγνξα θηλνχκελν 

λεξφ νδεγείηαη κέζα απφ ηνχλει κε ζθνπφ λα ζέζεη ζε ιεηηνπξγία ηηο 

ηνπξκπίλεο παξάγνληαο έηζη κεραληθή ελέξγεηα. Μηα γελλήηξηα 

κεηαηξέπεη απηή ηελ ελέξγεηα ζε ειεθηξηθή. ε αληίζεζε κε ην φηη 

ζπκβαίλεη κε ηα νξπθηά θαχζηκα, ην λεξφ δελ αρξεζηεχεηαη θαηά ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη γηα 

άιινπο ζθνπνχο. 

Φπζηθά, κφλν ζε πεξηνρέο κε ζεκαληηθέο πδαηνπηψζεηο, πινχζηεο 

πεγέο θαη θαηάιιειε γεσινγηθή δηακφξθσζε είλαη δπλαηφλ λα 

θαηαζθεπαζζνχλ πδαηνηακηεπηήξεο. πλήζσο ε ελέξγεηα πνπ ηειηθψο 

παξάγεηαη κε ηνλ ηξφπν απηφ, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν ζπκπιεξσκαηηθά κε 

άιιεο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο, ζε ψξεο αηρκήο.  



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  67 
 

ηε ρψξα καο ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα ηθαλνπνηεί πεξίπνπ ην 10% 

ησλ ελεξγεηαθψλ καο αλαγθψλ. 

Σα πιενλεθηήκαηα απφ ηε ρξήζε ηεο πδξαπιηθήο ελέξγεηαο είλαη: 

 

 Οη πδξνειεθηξηθνί ζηαζκνί είλαη δπλαηφ λα ηεζνχλ ζε ιεηηνπξγία 

ακέζσο κφιηο δεηεζεί επηπιένλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, ζε αληίζεζε 

κε ηνπο ζεξκηθνχο ζηαζκνχο (γαηαλζξάθσλ, πεηξειαίνπ), πνπ 

απαηηνχλ ρξφλν πξνεηνηκαζίαο.  

 Δίλαη κία "θαζαξή" θαη αλαλεψζηκε πεγή ελέξγεηαο, κε ηα γλσζηά 

πιενλεθηήκαηα (εμνηθνλφκεζε ζπλαιιάγκαηνο, θπζηθψλ πφξσλ, 

πξνζηαζία πεξηβάιινληνο).  

 Μέζσ ησλ πδξνηακηεπηήξσλ δίλεηαη ε δπλαηφηεηα λα ηθαλνπνηεζνχλ 

θαη άιιεο αλάγθεο, φπσο χδξεπζε, άξδεπζε, αλάζρεζε ρεηκάξξσλ, 

δεκηνπξγία πγξνηφπσλ, αλαςπρή, αζιεηηζκφο.  

 

Σα κεηνλεθηήκαηα πνπ ζπλήζσο εκθαλίδνληαη είλαη: 

 

 Σν κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο θξαγκάησλ θαη εμνπιηζκνχ ησλ 

ζηαζκψλ ειεθηξνπαξαγσγήο θαζψο θαη ε κεγάιε ρξνληθή δηάξθεηα 

απαηηείηαη κέρξη ηελ απνπεξάησζε ηνπ έξγνπ.  

 Ζ έληνλε πεξηβαιινληηθή αιινίσζε ζηελ πεξηνρή ηνπ ηακηεπηήξα 

(ελδερφκελε κεηαθίλεζε πιεζπζκψλ, ππνβάζκηζε πεξηνρψλ, αιιαγή 

ζηε ρξήζε γεο, ζηε ρισξίδα θαη παλίδα πεξηνρψλ αιιά θαη ηνπ 

ηνπηθνχ θιίκαηνο, αχμεζε ζεηζκηθήο επηθηλδπλφηεηαο, θ.ά.). Ζ 

δηεζλήο πξαθηηθή ζήκεξα πξνζαλαηνιίδεηαη ζηελ θαηαζθεπή κηθξψλ 

θξαγκάησλ.  

 

ην ζχλνιν ηνπο νη ΑΠΔ ππφζρνληαη λα δψζνπλ ζπνπδαίεο ελαιιαθηηθέο 

ηερληθέο ζην ελεξγεηαθφ πξφβιεκα αιιά θαη λα δψζνπλ ιχζεηο ζηα 

ηεξάζηηα πεξηβαιινληνινγηθά πξνβιήκαηα ηνπ πιαλήηε. 
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2.6 Kπςέιεο θαπζίκνπ 

 
 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ (fuel cells) αλακέλεηαη λα παίμνπλ ζεκαληηθφ 

ξφιν ζηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ 21
ν
 αηψλα. Ζ αλάγθε 

γηα απεμάξηεζε απφ ηα νξπθηά θαχζηκα θαη γηα εχξεζε «θαζαξψλ» πεγψλ 

ελέξγεηαο γίλεηαη νινέλα θαη πην επηηαθηηθή ιφγσ ηεο ελεξγεηαθήο 

θξίζεο θαη ηεο κφιπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Οη θπςέιεο δηαθξίλνληαη 

γηα ηα ζεκαληηθά επηζπκεηά ραξαθηεξηζηηθά ηνπο θαη έρνπλ κεγάιν 

θάζκα εθαξκνγψλ. Ζ ηερλνινγία ηνπο αλαπηχζζεηαη ξαγδαία ηα 

ηειεπηαία ρξφληα κε θχξην πξνζαλαηνιηζκφ λα μεπεξαζηνχλ ηα δηάθνξα 

πξνβιήκαηα πνπ ηηο ζπλνδεχνπλ. 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ απνηεινχληαη απφ δπν ειεθηξφδηα (ηελ άλνδν θαη 

ηελ θάζνδν), ηα νπνία δηαρσξίδνληαη απφ έλαλ ειεθηξνιχηε (ρήκα 

2.19). Ο ειεθηξνιχηεο είλαη απφ πνιπκεξέο ή άιιν πιηθφ, ην νπνίν 

επηηξέπεη ηελ δηέιεπζε ηφλησλ, αιιά φρη ηε δηέιεπζε ησλ 

ειεθηξνλίσλ. Ο ειεθηξνιχηεο ζπλδέεηαη κε ηα ειεθηξφδηα. Ζ άλνδνο 

ηξνθνδνηείηαη κε ην θαχζηκν (Τδξνγφλν) θαη ε θάζνδνο κε ηελ 

νμεηδσηηθή νπζία (Ομπγφλν). ηελ άλνδν, ηα κφξηα ηνπ πδξνγφλνπ 

νμεηδψλνληαη ζε ζεηηθά θνξηηζκέλα ηφληα πδξνγφλνπ, απειεπζεξψλνληαο 

ειεθηξφληα. Σα ειεθηξφληα πεγαίλνπλ κέζν ηνπ εμσηεξηθνχ θπθιψκαηνο 

ζηελ θάζνδν θαη παξάγεηαη έηζη ειεθηξηθφ ξεχκα. Σα θαηηφληα ηνπ 

πδξνγφλνπ δηαζθνξπψληαη κέζσ ηνπ ειεθηξνιχηε ζηελ θάζνδν αληηδξνχλ 

κε νμπγφλν θαη παξάγεηαη λεξφ.  
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Σχήμα 2.19. Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο θπςέιεο θαπζίκνπ. 

 

Δπνκέλσο νη θπςέιεο θαπζίκνπ (fuel cells) είλαη ειεθηξνρεκηθέο 

ζπζθεπέο πνπ κεηαηξέπνπλ ηε ρεκηθή ελέξγεηα ηνπ θαπζίκνπ απεπζείαο 

ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε πςειή απφδνζε θαη ρακειή πεξηβαιινληηθή 

επηβάξπλζε. Δπεηδή απνθεχγνληαη ηα ελδηάκεζα ζηάδηα ηεο παξαγσγήο 

ζεξκφηεηαο θαη κεραληθνχ έξγνπ ησλ ζπκβαηηθψλ κεζφδσλ παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ηζρχνο, νη θπςέιεο θαπζίκνπ δελ πεξηνξίδνληαη απφ ηνπο 

ζεξκνδπλακηθνχο πεξηνξηζκνχο ησλ ζεξκηθψλ κεραλψλ, φπσο ε απφδνζε 

Carnot. Δπηπιένλ, εμαηηίαο ηεο απνπζίαο θαχζεο, νη θπςέιεο θαπζίκνπ 

έρνπλ ειάρηζηνπο ξχπνπο. Αληίζεηα κε ηηο κπαηαξίεο, νη θπςέιεο 

θαπζίκνπ πξέπεη λα ηξνθνδνηνχληαη αδηάιεηπηα κε θαχζηκν θαη 

νμεηδσηηθή νπζία γηα λα ιεηηνπξγνχλ ζπλερψο. Παξφιν πνπ νη θπςέιεο 

θαπζίκνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα επεμεξγαζηνχλ έλα κεγάιν εχξνο 

θαπζίκσλ θαη νμεηδσηηθψλ νπζηψλ, ην ελδηαθέξνλ εζηηάδεηαη ζηηο 

θπςέιεο πνπ ρξεζηκνπνηνχλ γηα θαχζηκν ηα ζπλεζηζκέλα θαχζηκα (ή ηα 

παξάγσγα ηνπο) ή πδξνγφλν, θαη γηα νμεηδσηηθή νπζία αηκνζθαηξηθφ 

αέξα.  
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Ζ ηάζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ φιν θαη ιηγφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

άλζξαθα είλαη ηζηνξηθά εκθαλήο. Σν πδξνγφλν, απαιιαγκέλν απφ θάζε 

πνζνζηφ άλζξαθα, κπνξεί λα πξνζθέξεη αξθεηή ελέξγεηα κε πην θαζαξέο 

θαη απνδνηηθέο ελαιιαθηηθέο ιχζεηο απφ ηελ θαχζε βελδίλεο θαη άιισλ 

νξπθηψλ πφξσλ. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο 

κεραλέο εζσηεξηθήο θαχζεο ζηα νρήκαηα θαη λα παξέρνπλ ελέξγεηα ζε 

ζηαζεξέο θαη θηλεηέο εθαξκνγέο φπσο είλαη ηα θηλεηά ηειέθσλα θαη νη 

θνξεηνί ππνινγηζηέο φζν θαη ζε κεγάιεο θνξεηέο ζπζθεπέο φπσο ηα 

απηνθίλεηα, ηα θνξηεγά, ή ηα πινία. Αθφκα, κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ζέξκαλζε θαη παξνρή ελέξγεηαο ζε γελλήηξηεο γηα 

νηθηαθή ή βηνκεραληθή ρξήζε.  

 

2.6.1 Σύπνη θπςειώλ θαπζίκνπ 

 
  

 Οη δηάθνξνη ηχπνη θπςειψλ θαπζίκνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ ηνλ 

ειεθηξνιχηε πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαη δηαθξίλνληαη ζε (Κπςέιεο 

θαπζίκνπ,ηζηνζειίδα: www.cres.gr): 

 

 Κπςέιεο θαπζίκνπ κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ(PEMFC ή PEFC),  

 

 Αιθαιηθέο θπςέιεο θαπζίκνπ (ΑFC), 

 

 Κπςέιεο θαπζίκνπ θσζθνξηθνχ νμένο (PAFC), 

 

 Κπςέιεο θαπζίκνπ ηήγκαηνο αλζξαθηθψλ αιάησλ (MCFC), 

 

 Κπςέιεο θαπζίκνπ ζηεξεψλ νμεηδίσλ (SOFC).  

                                       

http://www.cres.gr/
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Πίνακας 2.1. Σχπνη θπςειψλ θαπζίκνπ [13]. 

 

 Οη θπςέιεο θαπζίκσλ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ κε πνηθίια θαχζηκα 

θαη κάιηζηα κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Όζνλ αθνξά ηελ παξαγσγή 

πδξνγφλνπ, ηερλνινγίεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΠΔ πνπ παξάγνπλ ειεθηξηθή 

ελέξγεηα δχλαληαη λα παξάγνπλ πδξνγφλν κέζα απφ κία ζπζθεπή 

ειεθηξφιπζεο. Έηζη ε αηνιηθή, ε ειηαθή, ε γεσζεξκηθή ελέξγεηα, ην 

πδάηηλν δπλακηθφ θαη ε θπκαηηθή ελέξγεηα δχλαληαη λα παξάγνπλ 

ειεθηξνιπηηθφ πδξνγφλν κέζα απφ ζπζθεπέο πνπ ιεηηνπξγνχλ ππφ πίεζε 

(5 έσο 30 bar), θαηάιιειεο γηα ιεηηνπξγία κε κεηαβαιιφκελεο 

ζπλζήθεο εηζφδνπ, αληίζηνηρεο δειαδή κε απηέο πνπ παξάγνπλ νη ΑΠΔ.  

Οη θπςέιεο θαπζίκσλ κπνξνχλ επίζεο λα ρξεζηκνπνηήζνπλ θαχζηκα πνπ 

πεξηέρνπλ πδξνγφλν, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο κεζαλφιεο, ηεο 

αηζαλφιεο, ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ, θαη ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ αθφκε φπσο 

ε βελδίλε ή ην ληίδει. Σα θαχζηκα πνπ πεξηέρνπλ πδξνγφλν απαηηνχλ 

γεληθά έλαλ «κεηαζρεκαηηζηή θαπζίκνπ» πνπ ζα εμάγεη απφ ην θαχζηκν 

ην πδξνγφλν. Ζ ελέξγεηα ζα κπνξνχζε επίζεο λα παξαζρεζεί απφ ηε 

βηνκάδα, ηνλ αέξα, ηελ ειηαθή ελέξγεηα ή άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο.  

ΣΤΠΟΙ ΚΤΦΔΛΧΝ ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΗΛΔΚΣΡΟΛΤΣΗ ΜΔΜΒΡΑΝΗ 

ΑΝΣΑΛΛΑΓΗ 

ΠΡΧΣΟΝΙΧΝ 

ΑΛΚΑΛΙΑ ΦΧΦΟΡΙΚΟ         

ΟΞΤ 

ΣΗΓΜΔΝΑ 

ΑΝΘΡΑΚΙΚΑ   

ΑΛΑΣΑ 

ΣΑΘΔΡΟΠΟΙΗ-

ΜΔΝΑ ΟΞΔΙΓΙΑ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 

80 
o
C 60-150 

o
C ΠΔΡΗΠΟΤ 

200 
o
C 

650 
o
C 800-1000 

o
C 

ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ 

ΦΟΡΔΑ 

ΗΟΝ 

ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ 

ΗΟΝ 

ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ 

ΗΟΝ 

ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ 

ΑΝΘΡΑΚΗΚΟ      

ΗΟΝ 

ΗΟΝ   

ΤΓΡΟΓΟΝΟΤ 

ΚΑΣΑΛΤΣΗ ΠΛΑΣΗΝΑ ΠΛΑΣΗΝΑ ΠΛΑΣΗΝΑ ΝΗΚΔΛΗΟ ΣΗΣΑΝΗΚΟ   

ΑΒΔΣΗΟ 

ΑΠΟΓΟΗ (%) 40-50 70 40-60 >60 >60 

ΚΤΡΙΟΣΔΡΔ       

ΔΦΑΡΜΟΓΔ 

ΜΔΣΑΦΟΡΔ,

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑ-

ΡΑΓΩΓΖ,ΦΟ-

ΡΖΣΔ 

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗ-

ΚΔ 

ΤΚΔΤΔ 

ΓΗΑΣΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟ-

ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΚΑΗ 

ΤΜΠΑΡΑ-

ΓΩΓΖ Δ 

ΚΣΗΡΗΑΚΔ 

ΔΓΚΑΣΑ-

ΣΑΔΗ 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ   

ΜΟΝΑΓΔ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑ-

ΡΑΓΩΓΖ, 

ΤΜΠΑΡΑΓΩ-

ΓΖ 

ΚΔΝΣΡΗΚΔ 

ΜΟΝΑΓΔ 

ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑ-

ΓΩΓΖ, 

ΤΜΠΑΡΑΓΩΓΖ 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  72 
 

Οη θπςέιεο θαπζίκσλ ζήκεξα ιεηηνπξγνχλ κε πνιιά δηαθνξεηηθά 

θαχζηκα, αθφκε θαη βηναέξην απφ ηηο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο 

ζηεξεψλ-πγξψλ απφβιεησλ.  Δπίζεο νη αλεκνγελλήηξηεο, ηα Φ/Β 

ζπζηήκαηα θαη νη πδξνειεθηξηθνί ζηξφβηινη κπνξνχλ επίζεο λα 

παξάμνπλ θαζαξή ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα λα δηαζπάζνπλ ην λεξφ ζε 

πδξνγφλν θαη νμπγφλν. Απηή ηε ζηηγκή ην θαηαιιειφηεξν θαχζηκν γηα 

ηηο θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη ην θπζηθφ αέξην. 

ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 2.20) παξαηίζεληαη νη δηάθνξεο 

ηερλνινγίεο θπςειψλ θαχζηκνπ κε βάζεη ην πεδίν  εθαξκνγψλ ηνπο θαη 

ησλ θχξησλ πιενλεθηεκάησλ ηνπο γηα ηα δηάθνξα είδε.  

 

 

Σχήμα 2.20. πλνπηηθφ δηάγξακκα ησλ εθαξκνγψλ θαη ησλ θχξησλ 

πιενλεθηεκάησλ ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ γηα ηα δηάθνξα είδε, θαζψο θαη γηα 

ηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο [14]. 

 

Ζ θπςέιε θαπζίκνπ κεκβξάλεο αληαιιαγήο πξσηνλίσλ (PEMFC) 

παξνπζηάδεη ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ, αθνχ ην κεγάιν εχξνο ηζρχνο ηεο 

(απφ κεξηθά Watt κέρξη εθαηνληάδεο ΚW) θαη ε ρακειή ζεξκνθξαζία 

ιεηηνπξγίαο ηεο, ηελ θαζηζηνχλ θαηάιιειε γηα νηθηαθέο θαη κηθξέο 

βηνκεραληθέο εθαξκνγέο. Δπίζεο, είλαη θαηάιιειε γηα ρξήζε ζε 
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κηθξνδίθηπα ρακειήο ηάζεο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζην κέιινλ 

(δηαλεκεκέλε παξαγσγή).  

 

2.6.2 Δλεξγεηαθά απηνδύλακν ζύζηεκα κε θπςέιε θαπζίκνπ ακθίδξνκεο 

ιεηηνπξγίαο 

 

 
 Οη Κπςέιεο θαπζίκνπ ζηεξενχ νμεηδίνπ έρνπλ θαιέο πξννπηηθέο 

εθαξκνγήο σο κνλάδεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη ζεξκφηεηαο ράξε 

ζηελ πςειή ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο. Δπηπιένλ, κπνξνχλ λα 

ιεηηνπξγήζνπλ θαη σο ζπζθεπέο ειεθηξφιπζεο λεξνχ γηα ηελ παξαγσγή 

πδξνγφλνπ θαη νμπγφλνπ. πλεπψο, έλα ζχζηεκα κε θπςέιε θαπζίκνπ 

κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί ηε δηαζέζηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη ηηο 

ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο θνξηίνπ, πξνθεηκέλνπ λα παξάγεη ην 

κειινληηθφ θαχζηκν ηνπ (πδξνγφλνπ) ρξεζηκνπνηψληαο λεξφ σο 

πξσηνγελέο πιηθφ. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα, πνπ απαηηείηαη γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ, κπνξεί λα πξνέξρεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο κε θηιηθέο 

πξνο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγίεο (π.ρ. θσηνβνιηατθά ζηνηρεία). Οη 

δπλαηφηεηεο απηέο έδσζαλ ην θίλεηξν γηα ηε δηεξεχλεζε ηεο 

δπλαηφηεηαο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο απφδνζεο ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο. Ζ 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο απνηειείηαη απφ δχν θάζεηο: ηε θάζε 

ειεθηξφιπζεο  θαη ηε θάζε ειεθηξνπαξαγσγήο. Καηά ηε θάζε 

ειεθηξφιπζεο, ε θπςέιε θαπζίκνπ ρξεζηκνπνηεί ειεθηξηζκφ πξνεξρφκελν 

απφ θσηνβνιηατθά ζηνηρεία γηα ηελ ειεθηξφιπζε λεξνχ. Σα πξντφληα 

ηεο ειεθηξφιπζεο απνζεθεχνληαη ζε δεμακελέο. Καηά ηε θάζε 

ειεθηξνπαξαγσγήο, ην πδξνγφλν θαη ην νμπγφλν αληηδξνχλ 

ειεθηξνρεκηθά κέζα ζηελ θπςέιε θαπζίκνπ παξάγνληαο ειεθηξηθή θαη 

ζεξκηθή ηζρχ. Παξάιιεια παξάγεηαη επηπιένλ ειεθηξηθήο ηζρχο απφ 

αεξνζηξφβηιν πνπ θηλείηαη απφ ηα αέξηα πνπ εμέξρνληαη απφ ηελ 

θπςέιε. Σν ζπκπέξαζκα πνπ πξνθχπηεη είλαη φηη έλα πεξηβαιινληηθά 

νπδέηεξν ζπζηήκαηα ζαλ απηφ είλαη ηερληθά δπλαηφ θαη κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη απηφλνκα ρσξίο λα απαηηείηαη ε παξνρή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο ή θαπζίκνπ απφ εμσηεξηθέο πεγέο. 

 



2.6.3 Δθαξκνγέο θαη πιενλεθηήκαηα ησλ θπςειώλ θαπζίκσλ πδξνγόλνπ 

 
 

Σν πεδίν εθαξκνγψλ ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ είλαη κεγάιν θαη 

πεξηιακβάλεη ηηο αθφινπζεο ρξήζεηο: 

 

α) Υξεζηκνπνίεζε ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ γηα ζπκπαξαγσγή ελέξγεηαο 

(Παξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ελέξγεηαο γηα μελνδνρεία, λνζνθνκεία 

ζπίηηα).  

β) Απνθεληξσκέλε παξαγσγή ηζρχνο: (Έξεπλα θαη αλάπηπμε ζηε 

βηνκεραλία).  

γ) Δθαξκνγέο κηθξήο ηζρχνο: Φσηηζκφο απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρψλ, 

ζηαζκνί ηειεπηθνηλσληψλ θαη κεηεσξνινγηθνί ζηαζκνί. 

δ)  Μεηαθνξέο (Απηνθίλεηα, ππνβξχρηα, ηξαίλα, ιεσθνξεία θ.ά.). 

ε) Φνξεηέο ζπζθεπέο ηζρχνο: Φνξεηά ηειέθσλα, θνξεηνί ππνινγηζηέο, 

θάκεξεο θαη θνξεηέο ζπζθεπέο ήρνπ. 

Οη θπςέιεο θαπζίκνπ ζαλ ελαιιαθηηθή πεγή ελέξγεηαο παξνπζηάδνπλ ηα 

παξαθάησ πιενλεθηήκαηα:  

 

α)  Διάρηζηεο εθπνκπέο ξχπσλ. Πξνζηαζία ηεο αηκφζθαηξαο, θηιηθφο 

πξνο ην πεξηβάιινλ ειεθηξηζκφο. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ πνπ ιεηηνπξγνχλ 

κε πδξνγφλν δελ κνιχλνπλ ην πεξηβάιινλ, ην κφλν παξαπξντφλ είλαη ην 

θαζαξφ θαη δεζηφ λεξφ. Απηφ είλαη αλακθίβνια ην ζεκαληηθφηεξν 

πιενλέθηεκα ηνπο, φηαλ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηα νρήκαηα, θαζψο 

ππάξρεη ε απαίηεζε κείσζεο ησλ εθπεκπφκελσλ ξχπσλ απφ απηά. Ωζηφζν, 

ζα πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη πξνο ην παξφλ, εθπνκπέο CO2 έρνπκε 

ζρεδφλ πάληα θαηά ηελ παξαγσγή ηνπ πδξνγφλνπ. 

  

β) Αζφξπβε ιεηηνπξγία, αθνχ δελ έρεη θηλνχκελα κέξε θαηά ηελ 

ελεξγεηαθή κεηαηξνπή (πνιχ ζεκαληηθφ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ θπςειψλ 

θαπζίκνπ ζε θνξεηέο ζπζθεπέο θαη ζε νηθηαθή ρξήζε).  

 

γ) Οη ειεθηξνρεκηθέο θπςέιεο θαπζίκνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

κεηαηξαπνχλ ην θαχζηκν απεπζείαο ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε απνδφζεηο 

κεγαιχηεξεο απφ θάζε εληαία ζπκβαηηθή ελεξγεηαθή ηερλνινγία 

κεηαηξνπήο (ηεο ηάμεο ηνπ 49-65%).  
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δ) Πξνζαξκνδφκελνο ζρεδηαζκφο γηα εθαξκνγέο απφ ιίγα Watt κέρξη 

Μwatt.  

 

ε) αλ αέξην ή πγξφ, ην πδξνγφλν κπνξεί εχθνια λα κεηαθεξζεί, λα 

θπιαρηεί θαη ηειηθά κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θάζε εθαξκνγή φπνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα θαχζηκα.  

 

ζη) Κνζηίδεη ιηγφηεξν γηα λα κεηαθεξζεί ην πδξνγφλν ζε άιιεο 

Ζπείξνπο σο ζπκπηεζκέλν αέξην κε ηε βνήζεηα ζσιήλσλ απφ έλα ίζν 

πνζφ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Σν πγξφ πδξνγφλν είλαη ε αζθαιέζηεξε θαη 

πην νηθνλνκηθή επηινγή σο πεγή ελέξγεηαο. 

δ) Σν πδξνγφλν είλαη ην πην αζθαιέο απφ φια ηα θαχζηκα. Σν αέξην 

πδξνγφλν είλαη 14 θνξέο ειαθξφηεξν απφ ηνλ αέξα θαη γη‟ απηφ 

δηαρέεηαη ηαρέσο ζηελ αηκφζθαηξα ζηελ πεξίπησζε ελφο αηπρήκαηνο. 

  

ε) Ηθαλφηεηα γξήγνξεο απφθξηζεο ζηηο αιιαγέο ηνπ θνξηίνπ. ε 

κεξηθά δεπηεξφιεπηα ε ηάζε θαη ε ηζρχο ηεο θπςέιεο θαπζίκνπ 

έξρνληαη ζηελ θαηάζηαζε ηζνξξνπίαο. Με ηελ ρξήζε ειεθηξνληθψλ 

ηζρχνο θαη κπαηαξηψλ παξάιιεια κε ηελ θπςέιε θαπζίκνπ είλαη δπλαηή 

ε αθφκα γξεγνξφηεξε απφθξηζε κέζα ζε δεθάδεο ή εθαηνληάδεο ms.  

 

Θ) Δπάξθεηα ελεξγεηαθνχ εθνδηαζκνχ. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ ζπλήζσο 

ιεηηνπξγνχλ κε θαζαξφ αέξην πδξνγφλνπ, ην νπνίν κπνξεί λα παξαρζεί 

απφ ειηαθή ελέξγεηα, φπσο θαη απφ άιιεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

(αλεκνγελλήηξηεο). 

 

Ζ πξφνδνο ζηελ αλάπηπμε ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ, θαίλεηαη πνιχ 

ειθπζηηθή γηα ηελ αλάπηπμε νηθνλνκίαο ηνπ πδξνγφλνπ, κηαο 

νηθνλνκίαο ρσξίο επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. Ωζηφζν, ε φιε ηδέα 

έρεη έλα εγγελέο κεηνλέθηεκα, ηνλ ηξφπν παξαγσγήο ηνπ πδξνγφλνπ. 

Όιεο νη κέζνδνη παξαγσγήο, εθηφο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ, θαίλεηαη 

φηη ηειηθά απμάλνπλ πεξηζζφηεξν ηελ ξχπαλζε απ‟ φζν ε απ‟ επζείαο 

ρξήζε ζπκβαηηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε, νη αλαλεψζηκεο 
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πεγέο έρνπλ ηα κεηνλεθηήκαηα ηεο πνιχ κηθξήο ζπγθέληξσζεο ηζρχνο 

θαη ηνπ κεγάινπ θφζηνπο, έηζη ψζηε ζα πξέπεη λα ινγίδνληαη σο κηα 

δεπηεξεχνπζα πεγή παξνρήο ελέξγεηαο, ζε ζρεηηθά κηθξή θιίκαθα.  

Σν πδξνγφλν δελ ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη θαχζηκν (δεδνκέλνπ φηη δελ 

ππάξρεη ειεχζεξν ζηε θχζε), αιιά κάιινλ θνξέαο θαζαξήο ελέξγεηαο, 

φπσο ην ειεθηξηθφ ξεχκα. Ζ ζχγθξηζε ινηπφλ, ζα έπξεπε λα γίλεηαη 

αλάκεζα ζ‟ απηά ηα δχν, φπνπ γηα ζηαηηθέο ρξήζεηο, ην ειεθηξηθφ 

ξεχκα θαίλεηαη φηη επηθξαηεί θαζαξά σο ιχζε. Δπνκέλσο, ζα έπξεπε 

κφλν λα εμεηάδεηαη ε ιχζε ηνπ πδξνγφλνπ γηα ηελ ρξήζε ηνπ ζηα 

απηνθίλεηα. 

Ίζσο ινηπφλ ζα έπξεπε λα δνζεί ηαπηφρξνλα κεγαιχηεξε ζεκαζία (θαη 

ρξεκαηνδφηεζε) ζηελ έξεπλα γηα ηελ αλάπηπμε απνδνηηθψλ θαη κε 

κεγάιε ππθλφηεηα ηζρχνο ζπζθεπψλ απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

γηα ρξήζε ηνπο ζηηο κεηαθνξέο θαη επίζεο αληίζηνηρα ζηελ έξεπλα γηα 

ηελ καθξνπξφζεζκε επίηεπμε  ηεο ζχληεμεο, γηα ηελ ηειηθή ιχζε ηνπ 

ελεξγεηαθνχ πξνβιήκαηνο ηεο αλζξσπφηεηαο. 

 

2.7 ύλνςε - Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζηνλ θηηξηαθό ηνκέα 

 

 
Οη λέεο ηερλνινγίεο ζηνλ ηνκέα ηεο ελέξγεηαο παξέρνπλ κηα 

ελαιιαθηηθή νδφ πξνο ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ. Δπηπιένλ, νη λέεο 

θαη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο (ειηαθήο, αηνιηθήο, πδξνειεθηξηθήο, 

γεσζεξκηθήο, ελέξγεηαο απφ βηνκάδα) δεκηνπξγνχλ νηθνλνκηθή 

δξαζηεξηφηεηα, πξνζηηζέκελε αμία θαη απαζρφιεζε ζηελ Eπξψπε, 

βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ην επίπεδν δσήο θαη 

είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο γηα ηηο ιηγφηεξν αλαπηπγκέλεο πεξηνρέο 

ηεο Έλσζεο, νη νπνίεο δηαζέηνπλ πνιινχο αλαλεψζηκνπο ελεξγεηαθνχο 

πφξνπο. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο, κηα νδεγία δεζκεχεη ηα θξάηε κέιε 

λα ηεξνχλ εζληθνχο ζηφρνπο γηα ηε κειινληηθή θαηαλάισζε ειεθηξηζκνχ 

απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζχκθσλα κε έλαλ ελδεηθηηθφ ζπλνιηθφ ζηφρν 21% 

ηεο αθαζάξηζηεο εγρψξηαο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ην 2010 (Οδεγία ΔΔ 

2001/77). 

http://cordis.europa.eu/opet/
http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1213172230-178310-22099.tkl?lang=gr
http://europedia.moussis.eu/discus/discus-1213172230-178310-22099.tkl?lang=gr
http://europa.eu/abc/european_countries/eu_members/index_el.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24452.htm
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l24452.htm
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2001L0077:20100401:EL:PDF
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Ζ θνηλή πνιηηηθή ηεο έξεπλαο θαη αλάπηπμεο ζηελ ΔΔ επηδηψθεη λα 

ελζαξξχλεη ηελ εμάπισζε ησλ ππφ αλάπηπμε ηερλνινγηψλ θαη ηελ αιιαγή 

ησλ πξνηχπσλ ελεξγεηαθήο δήηεζεο θαη ζπκπεξηθνξάο, ράξε ζηε 

βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο ζηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα. Δπηπιένλ ε 

ελίζρπζε ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο ηνπ επξσπατθνχ ελεξγεηαθνχ ηνκέα, 

ελφςεη ηνπ ηεξάζηηνπ παγθφζκηνπ αληαγσληζκνχ, απνηειεί ζεκαληηθφ 

ζηφρν ηνπ ελ ιφγσ ζεκαηηθνχ ηνκέα, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

επξσπατθή βηνκεραλία λα δηαηεξήζεη θαη λα αλαπηχμεη ηνλ παγθφζκην 

εγεκνληθφ ηεο ξφιν ζε θαίξηαο ζεκαζίαο ηερλνινγίεο θαη πιηθά γηα 

ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο θαη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε. Οη θπξηφηεξεο 

δξαζηεξηφηεηεο πνπ θαιχπηεη απηφο ν ηνκέαο είλαη: ην πδξνγφλν θαη 

νη θπςέιεο θαπζίκνπ, ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ 

αλαλεψζηκεο πεγέο, ε παξαγσγή αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ, νη αλαλεψζηκεο 

κνξθέο ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηε ςχμε, νη ηερλνινγίεο 

δέζκεπζεο θαη απνζήθεπζεο CO2 γηα κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο, ηα 

επθπή ελεξγεηαθά δίθηπα, ε ελεξγεηαθή απφδνζε θαη εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο θαη ε δηεζλήο ζπλεξγαζία. 

  Όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνχκελα ν νηθηαθφο θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο, 

απνηεινχλ ην κεγαιχηεξν θαηαλαισηή ηειηθήο ελέξγεηαο ρξήζεο κε 

πνζνζηφ 39% ζηελ ΔΔ (ζηνηρεία ηεο Eurostat γηα ην Γεθ. 2008) θαη κε 

ζπλερή απμεηηθή ηάζε, ε νπνία αλακέλεηαη λα νδεγήζεη ζε απμεκέλε 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην κέιινλ θαη θαηά ζπλέπεηα απμεκέλεο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.   

ηελ Διιάδα ε ζπκκεηνρή ηνπ νηθηαθνχ θαη ηξηηνγελή ηνκέα ζηε 

ζπλνιηθή θαηαλάισζε ηειηθήο ελέξγεηαο αλέξρεηαη πεξίπνπ ζην 24% 

(ζηνηρεία Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 2007). Παξάιιεια, νη αλάγθεο γηα 

ζέξκαλζε ησλ θαηνηθηψλ αλέξρνληαη πεξίπνπ ζην 70% ηεο ζπλνιηθήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελψ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηηο νηθηαθέο 

ζπζθεπέο, ην θσηηζκφ θαη ηνλ θιηκαηηζκφ αλέξρεηαη ζην 18% ηνπ 

ζπλνιηθνχ ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ. Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα 

παξνπζηάδεη απμεηηθή ηάζε, ιφγσ ηεο αχμεζεο ηεο ρξήζεο 

θιηκαηηζηηθψλ θαη κηθξνζπζθεπψλ. Παξά ηε ζεκαληηθή βειηίσζε πνπ 

έρεη επηηεπρζεί ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθφηεηα ησλ ζπζθεπψλ, ηνπ 
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εμνπιηζκνχ ζέξκαλζεο-ςχμεο θαη ηνπ θσηηζκνχ, ηα ηειεπηαία 10 

ρξφληα, ε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θαη ζηνλ 

ηξηηνγελή ηνκέα απμάλεηαη θαηά 2% θαη 3% θάζε έηνο, αληηζηνίρσο 

(Παξάξηεκα 1: Οξζνινγηθή ρξήζε ελέξγεηαο (ΟΥΔ) – Δμνηθνλφκεζε 

Δλέξγεηαο (ΔΞΔ), Τπνπξγείν Αλάπηπμεο - Δηδηθή Τπεξεζία Δλεκέξσζεο). 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο ιφγνπο ηεο αχμεζεο ζρεηίδνληαη κε ηελ απαίηεζε 

γηα βειηησκέλεο ζπλζήθεο άλεζεο, ηε δήηεζε κεγαιχηεξσλ θνξηίσλ γηα 

θιηκαηηζκφ, ππνινγηζηέο, νπηηθναθνπζηηθφ εμνπιηζκφ, κεραλέο 

γξαθείνπ, θηι. θαζψο θαη ζηελ έιιεηςε γλψζεο, πιεξνθφξεζεο θαη 

ελεξγεηαθήο ζπλείδεζεο. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα απνηειεί επηηαθηηθφ ζηφρν ηφζν 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φζν θαη θάζε θξάηνπο-κέινπο ηεο θαη δίλεηαη 

ζαθήο πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ επίηεπμή ηεο. Δθηηκάηαη φηη, ζε 

Δπξσπατθφ επίπεδν, σο ην 2010 κπνξεί λα επηηεπρζεί εμνηθνλφκεζε ηεο 

ηάμεο ηνπ 22% ζηελ ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ζέξκαλζε, 

θιηκαηηζκφ, δεζηφ λεξφ θαη θσηηζκφ. Ζ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο γηα 

θιηκαηηζκφ αλακέλεηαη λα δηπιαζηαζηεί σο ην 2020, κπνξεί φκσο λα 

επηηεπρζεί 25% εμνηθνλφκεζε απφ ηε ρξήζε ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ 

ζπζηεκάησλ θιηκαηηζκνχ. Ο θσηηζκφο θαηαλαιψλεη ην 14% ηεο ζπλνιηθήο 

ελέξγεηαο ηνπ θηηξηαθνχ ηνκέα. Με ηε ρξήζε πην απνδνηηθψλ 

εμαξηεκάησλ θαη ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη κε ηελ ελζσκάησζε ηερληθψλ 

θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη άιισλ ηερλνινγηψλ κπνξεί λα έρνπκε 

εμνηθνλφκεζε 30-50%. Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο, ηα παζεηηθά θαη 

ελεξγεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα, ν θπζηθφο θσηηζκφο θαη ν θπζηθφο 

δξνζηζκφο κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε θαηά 60% ζε 

έλα κέζν θηίξην (Σερλνινγίεο Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο, Τπνπξγείν 

Αλάπηπμεο, Σνκέαο Δλέξγεηαο θαη Φπζηθψλ πφξσλ).  

Παξάιιεια, 10 εθαηνκκχξηα νηθηαθνί ιέβεηεο ζηελ ΔΔ είλαη 

παιαηφηεξνη ησλ 20 εηψλ. Ζ αληηθαηάζηαζή ηνπο κπνξεί λα 

εμνηθνλνκήζεη 5-10% ηεο ελέξγεηαο ζέξκαλζεο. Σέινο, νη ηνπηθά 

δηαζέζηκεο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, ε ζπκπαξαγσγή 

ζεξκφηεηαο/ειεθηξηζκνχ, ε ηειεζέξκαλζε θαη νη αληιίεο ζεξκφηεηαο 

έρνπλ επηπξφζζεην δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο (Δλεξγεηαθή Απνδνηηθφηεηα 
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ζην Γνκεκέλν Πεξηβάιινλ, Γηεχζπλζε Δλεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, ΚΑΠΔ 

2008). 

ηελ Διιάδα ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο είλαη ζεκαληηθή παξάκεηξνο 

ζηε δηακφξθσζε ηεο εζληθήο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο, ε νπνία 

πεξηιακβάλεη σο ζηφρν, κεηαμχ άιισλ, θαη ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηνλ θηηξηαθφ ηνκέα. ε απηή ηελ 

θαηεχζπλζε έρνπλ ήδε ιεθζεί ζεζκηθά κέηξα, κε πην  πξφζθαην, ην 

Νφκν 3661/2008 (ΦΔΚ 89 Α‟), ν νπνίνο κεηαθέξεη ηελ Οδεγία  

2002/91/ΔC ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ ζην εζληθφ δίθαην. θνπφο 

ηνπ Νφκνπ είλαη ε ιήςε κέηξσλ γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο ησλ θηηξίσλ. ην πιαίζην απηφ πξνβιέπνληαη κέηξα θαη 

δηαδηθαζίεο γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πθηζηάκελσλ 

θαη λεναλαγεηξφκελσλ θηηξίσλ, ελψ ζεζπίδεηαη θαη ε εθαξκνγή ηνπ 

Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ). 
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3. ΑΠΟΘΗΚΔΤΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

 

3.1  Γεληθά  

 

 Γηα δεθαεηίεο, ε έξεπλα  ζηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο εζηηαδφηαλ 

θπξίσο ζε κεγάιεο θιίκαθαο ηερλνινγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε 

ελέξγεηαο, ζε ζπλζήθεο ρακειήο δήηεζεο κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε 

θνξηίνπ ηηο ψξεο αηρκήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ρξήζεο. Αλ θαη νη 

εγθαηαζηάζεηο απηέο κπνξνχλ αθφκε λα είλαη νηθνλνκηθά απνδνηηθέο, 

έρνπλ αλαπηπρηεί κηα ζεηξά απφ κηθξφηεξεο ζπζθεπέο απνζήθεπζεο, κε 

ζεκαληηθή δηεχξπλζε ησλ εθαξκνγψλ ηνπο ηα ηειεπηαία δέθα ρξφληα ζε 

έλα επξχ θάζκα ζεκάησλ θνηλήο σθειείαο. Όπσο είλαη νη πξνεγκέλεο 

κπαηαξίεο, νη ππέξ-ππθλσηέο, νη πςειήο απφδνζεο θπςέιεο θαπζίκνπ, 

πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα απμάλνπλ ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα, ηελ 

αμηνπηζηία, ηελ πνηφηεηα ηεο ηζρχνο ζε ζηαζκνχο παξαγσγήο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είηε ζε εγθαηαζηάζεηο ελφο κεκνλσκέλνπ ρξεζηή. 

 Δθφζνλ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ αλαλεψζηκεο πεγέο 

ελέξγεηαο, ε νπνία επέδεημε αμηνζεκείσηε αλάπηπμε ζε παγθφζκην 

επίπεδν, ζπάληα κπνξεί λα παξέρεη άκεζε αληαπφθξηζε ζηε δήηεζε, 

θαζψο νη πεγέο απηέο ελέξγεηαο δελ παξέρνπλ έλα ζπλερή εθνδηαζκφ 

θαη επνκέλσο δελ πξνζαξκφδνληαη εχθνια ζηηο αλάγθεο ηεο δήηεζεο. 

Έηζη, ε αλάπηπμε ηεο απνθεληξσκέλεο παξαγσγήο ζεκαίλεη κεγαιχηεξν 

θφξην ζην δίθηπν κεηαθνξάο δεκηνπξγψληαο πξνβιήκαηα ζηαζεξφηεηαο 

θαη επνκέλσο θξίλεηαη αλαγθαία ε απαίηεζε γηα απνζήθεπζε ηεο 

ελέξγεηαο. 

 Ζ κνλάδα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζε έλα ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο 

είλαη νπνηαδήπνηε εγθαηάζηαζε, ε νπνία δχλαηαη λα απνζεθεχζεη 

ελέξγεηα, πνπ παξάγεηαη ζην θπξίσο ελεξγεηαθφ ζχζηεκα, λα ηε 

δηαηεξήζεη θαη λα ηελ απνδψζεη ζην ζχζηεκα φηαλ απηφ είλαη 

απαξαίηεην. Με ηα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κεηψλεηαη ε 

θαηαλάισζε ζε ελέξγεηα θαη απμάλεηαη ε απφδνζε ηνπ φινπ ζπζηήκαηνο. 

Αλάινγα κε ην ζχζηεκα παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηε ρξνληθή πεξίνδν 

απνζήθεπζεο κεηαβάιιεηαη ε κνξθή απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ε 

δηάξθεηα ηνπ θχθινπ ιεηηνπξγίαο ηεο. H απνζήθεπζε ελέξγεηαο ,κπνξεί 

λα είλαη είηε ζεξκηθή είηε ειεθηξηθή. Ζ ειεθηξηθή επξίζθεηαη ζε 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  82 
 

πνην ψξηκν ηερλνινγηθφ ζηάδην θαη γη' απηφ ην ιφγν δχλεηαη 

κεγαιχηεξε έκθαζε ζην θεθάιαην. 

 Σα θχξηα πιενλεθηήκαηα πνπ θαζηζηνχλ ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο έλα ελδηαθέξνλ εγρείξεκα ζα κπνξνχζαλ λα πεξηγξαθνχλ σο 

εμήο:  

 

 Ζ αζθάιεηα εθνδηαζκνχ. Ζ ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ηνπ 

ζηαζκνχο παξαγσγήο, κέζσ ηεο κεηαηξνπήο ηεο ζε ρακεινχ θφζηνο 

πξσηνγελή πεγή ελέξγεηαο πνπ νθείιεηαη ζηε ρξεζηκνπνίεζε 

ζπκβαηηθψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζα πξέπεη 

λα απνζεθεχεηαη θαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ζε θαηάιιειε ρξνληθή 

ζηηγκή γηα λα ππνθαηαζηήζεη ηε δαπαλεξή πξσηνγελή ελέξγεηα πνπ 

απαηηείηαη ζηελ αηρκή θνξηίνπ ησλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ή γηα ηελ εζπεπζκέλε αλάγθε ζε ειεθηξηζκφ φηαλ 

έρνπκε δηαθνπή ηνπ εθνδηαζκνχ (ζθάικα ελφο κέξνπο ηνπ 

ζπζηήκαηνο παξαγσγήο). Τπάξρνπλ δχν ηξφπνη γηα ηελ παξαγσγή 

ελέξγεηαο γηα ηηο νπνίεο ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο θξίλεηαη 

αλαγθαία, είηε κε ζπκβαηηθή κνξθή (ρξήζε νξπθηψλ θαπζίκσλ), 

είηε κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. 

 

 Ζ εμνηθνλφκεζε ηνπ δηθηχνπ. ρεκαηηθά, έλα δίθηπν ελέξγεηαο 

απνηειείηαη απφ πνιιέο κνλάδεο, κε δηαθνξεηηθά επίπεδα ησλ 

γξακκψλ κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο (γξακκέο κεηαθνξάο Τπεξπςειήο/ 

Τςειήο Σάζεο, Μέζεο Σάζεο), ησλ ζπλαθψλ ζηαζκψλ θαη ησλ 

ππνζηαζκψλ θαη έλα κεγάιν θνξηίν (απαηηήζεηο ζε θαηαλάισζε) 

πνπ πξέπεη λα θαιπθζεί. ε έλα ειεθηξηθφ δίθηπν, είηε απηφ 

είλαη έλα ηζρπξφ δηαζπλδεδεκέλν δίθηπν (φπσο απηφ ηεο 

επεηξσηηθήο ρψξαο) είηε είλαη απηφλνκν (κεγάιεο ή κηθξφηεξεο 

ηζρχνο, φπσο ηα λεζηά αλάινγα κε ην κέγεζφο ηνπο) ζε θάζε 

ρξνληθή ζηηγκή πξέπεη λα ηθαλνπνηείηαη ην ηζνδχγην ηεο ηζρχνο, 

δει. ε ηζρχο πνπ απνξξνθάηαη απφ ηνπο θαηαλαισηέο, ην θνξηίν, 

πξέπεη λα είλαη ίζε, κε κηθξέο απνθιίζεηο, πξνο απηή πνπ 

παξάγνπλ νη ζηαζκνί παξαγσγήο (ζεξκηθνί, πδξνειεθηξηθνί θιπ). 

Όκσο ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ηνπο ρξήζηεο, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εκέξαο, ραξαθηεξίδεηαη απφ αληζφηεηα θαη δηαθχκαλζε, κε 
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ηελ έλλνηα φηη ε ειάρηζηε θαηαλάισζε εκθαλίδεηαη ζρεδφλ κηζή 

θνξά ζε ζρέζε κε ηε κέγηζηε αηρκή (ρήκα 3.1). Σέινο, ε δήηεζε 

ησλ ρξεζηψλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαινγία κεηαμχ ηεο κέζεο 

πξνβιεπφκελεο ηζρχνο θαη ηε πξαγκαηηθήο ζηηγκηαίαο ηζρχνο 

αηρκήο, έρεη κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. 

Απηφ νδεγεί ζηε δηαζηαζηνιφγεζε ηεο παξαγσγήο θαη ηεο 

κεηαθνξάο ηνπ εμνπιηζκνχ, πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ζε ζπλάξηεζε κε 

ηηο αηρκέο ηεο δήηεζεο θαη φρη κε ηε κέζε εκεξήζηα θαηαλάισζε. 

 

 
 

Σχήμα 3.1. ρεκαηηθφ δηάγξακκα ζηηγκηαίνπ - κέζνπ εκεξήζηνπ θνξηίνπ 

γηα ειεθηξηθφ δίθηπν (ηππηθέο κνλάδεο θνξηίνπ 0 εψο 1). 

 

 Ωζηφζν, ε κέζε δήηεζε θνξηίνπ ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ 

δηαθπκάλζεσλ ζην ειάρηζην, θαζηζηψληαο ηελ πην πξνβιέςηκε γη‟απηφ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο κεηαθνξάο θαη δηαλνκήο ζα πξέπεη λα ππνινγίδεηαη 

ε θακπχιε κέζεο εκεξήζηαο θαηαλάισζεο, πνπ ζπκβάιεη ηφζν ζηνλ 

πξνγξακκαηηζκφ ηεο αλάγθεο ζε ηζρχ ηνπ πθηζηάκελνπ δηθηχνπ αιιά θαη 

ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ εγθαηαζηάζεσλ. Παξά ηηο 

ζηαηηζηηθή αλάιπζε ηεο κέζεο θαηαλάισζεο, ε δήηεζε ελέξγεηαο 

πνηθίιιεη ζεκαληηθά αλάινγα κε ηελ ψξα ηεο εκέξαο ή απφ επνρή ζε 

επνρή. Δδψ βξίζθεηαη ε ζεκαζία ηεο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο. Με ηε 

ρξήζε απνζήθεπζεο  παξέρεηαη ηνπηθή παξνρή αληηζηάζκηζεο ζηηο 

δηαθπκάλζεηο ηνπ θνξηίνπ, επνκέλσο ζα είλαη δπλαηφλ λα ιεηηνπξγνχλ 

ηα δίθηπα κεηαθνξάο, θαη ηα δίθηπα δηαλνκήο κε απινχζηεξεο 

ειεθηξηθέο δηαηάμεηο. 
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 Σν πιενλέθηεκα ηεο επειημίαο ζηε ρξήζε. Ζ επειημία ησλ 

ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο θαη αλάθηεζεο κπνξεί λα βνεζήζεη ψζηε 

λα παξέρεη άκεζε απφθξηζε ζηε δήηεζε θαη θαηά ζπλέπεηα, λα 

απμεζεί ε επειημία ηνπ δηθηχνπ φζσλ αθνξά ηε δήηεζε. Ζ αλάγθε 

ζε απνζήθεπζε κπνξεί λα πξνθιεζεί απφ έλα πξνζσξηλφ έιιεηκκα 

παξαγσγήο, ην νπνίν ζα κπνξνχζε ελδερνκέλσο λα πξνβιεθζεί. Ζ 

αλάγθε ζα κπνξνχζε επίζεο λα είλαη απνηέιεζκα ελφο ζθάικαηνο 

ζηελ παξαγσγή. Απηφο είλαη ν ιφγνο πνπ πξνθχπηνπλ θέξδε κέζσ 

ηνπ ελδηάκεζνπ ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο κε ζθνπφ λα δηαζθαιηζηεί 

ε απφδνζε ησλ δαπαλψλ ηεο παξαθάησ αιπζίδαο δηπιήο κεηαηξνπήο: 

Ζιεθηξηζκφο - ελδηάκεζε απνζήθεπζε ελέξγεηαο - Ζιεθηξηζκφο. 

 

 

  Ζ αλάγθε εμνκάιπλζεο ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο. Όπσο 

πξναλαθέξακε ε ρξνληθή δηαθχκαλζε ηνπ θνξηίνπ είλαη ζρεηηθά 

πξνβιέςηκε ψζηε λα πξνζαξκφδεηαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ηζρχνο. 

Γηα ηερληθνχο ιφγνπο θαη ζε πεξηφδνπο ρακεινχ θνξηίνπ, νη 

κεγάινη ζεξκηθνί ζηαζκνί δελ κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηελ παξαγσγή 

ηνπο θάησ απφ έλα ηερληθφ ειάρηζην φξην νπφηε ηηο ρξνληθέο 

απηέο πεξηφδνπο θαίλεηαη λα πεξηζζεχεη ηζρχο ζην δίθηπν. 

Δπίζεο ζηηο ρξνληθέο πεξηφδνπο πςεινχ θνξηίνπ (πςεινχ θνξηίνπ) 

θαη ηδηαίηεξα ζηηο αηρκέο ηνπ θνξηίνπ είλαη ηδηαίηεξα 

επηζπκεηή ζηνλ δηαρεηξηζηή ελφο δηθηχνπ ε δηαζεζηκφηεηα 

κεγάιεο ηζρχνο ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Απφ ηα πξνεγνχκελα 

πξνθχπηεη ε αλάγθε απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ηηο ψξεο πνπ ππάξρεη 

απηή δηαζέζηκε θαη ε δπλαηφηεηα πξφζδνζεο ελέξγεηαο ζην 

ειεθηξηθφ δίθηπν θαηά ηηο πεξηφδνπο αηρκήο. 

 

πλνςίδνληαο πηζαλέο εθαξκνγέο πνπ κπνξνχλ λα έρνπλ νη 

απνζεθεπηηθέο δηαηάμεηο ζε έλα ΖΔ (χζηεκα Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο) 

θάπνηεο απφ ηη νπνίεο κπνξνχλ λα εμππεξεηνχληαη απφ ηελ ίδηα 

απνζεθεπηηθή δηάηαμε είηε ηαπηφρξνλα είηε ζε δηαθνξεηηθέο 

πεξηφδνπο: 
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α. Υξήζε απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο ιφγσ έιιεηςεο ηθαλφηεηαο παξαγσγήο 

ησλ δηαζέζηκσλ κνλάδσλ. 

 

β. Απνζήθεπζε ελέξγεηαο γηα απνθπγή παξαβίαζεο ηερληθψλ ειαρίζησλ 

ζεξκηθψλ κνλάδσλ. 

 

γ. Υξήζε απνζεθεπηηθήο δηάηαμεο γηα εμνκάιπλζε ηεο παξαγφκελεο 

ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ θαη απνδνηηθφηεξεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζηηο αγνξέο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο , απνζεθεχνληαο ζηηο ψξεο ρακεινχ θφζηνπο 

θαη ρξεζηκνπνηψληαο ηελ ζηηο ψξεο πςεινχ θφζηνπο 

εθκεηαιιεπφκελνη ηε δηαθνξά ηηκψλ. 

 

δ. Πεξηνξηζκφο απνθνπηφκελεο ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ, απνζήθεπζε 

ελέξγεηαο γηα ρξήζε ζε επφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα νπφηε θαη δελ ζα 

ππάξρεη δηαζέζηκε παξαγσγή. Δίλαη ε ζπλεζηζκέλε πξαθηηθή ζε 

κηθξά απηφλνκα θαη απνκνλσκέλα ζπζηήκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

ε. Γηα εθκεηάιιεπζε ηεο δηαθνξάο θφζηνπο παξαγσγήο απφ ηηο 

ζπκβαηηθέο κνλάδεο είηε ρσξίο αιιαγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έληαμεο 

κνλάδσλ (κφλν νηθνλνκηθή θαηαλνκή), είηε κεηαβάιινληαο θάπσο ην  

πξφγξακκα έληαμεο κνλάδσλ. 

 

ζη. Παξνρή ζηξεθφκελεο εθεδξείαο, παξνρή ηζρχνο ζε έθηαθηε ρξνληθή 

ζηηγκή. Πεξηνξηζκφο απσιεηψλ δηθηχνπ ιφγσ ηεο παξνρήο ηζρχνο ζε 

πνιχ ηνπηθφ επίπεδν. 

 

δ. Απνθπγή ή κεηάζεζε επελδχζεσλ ελίζρπζεο δηθηχνπ, δηαλνκήο εηδηθά 

αλ ππάξρεη ζπλδπαζκφο ηεο δηάηαμεο απνζήθεπζεο κε θάπνηαο κνξθήο 

παξαγσγήο απφ ΑΠΔ , αλ έρνπλ επηιεγεί νη θαηάιιειεο ζέζεηο γηα 

ηελ εγθαηάζηαζή ηεο. 

 

ε. Γηαρείξηζε δεηεκάησλ πνηφηεηαο ηζρχνο ιφγσ ηεο γξήγνξεο 

απφθξηζεο ησλ κνλάδσλ απηψλ.  
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ζ.  Αδηάιεηπηε παξνρή ηζρχνο. 

 

η.  Δθθίλεζε κεηά απφ ζθάικα (Black start). 

 

θ.  Τπνζηήξημε ηάζεο θαη ζπρλφηεηαο. 

 

ι. Παξαγσγή άιινπ αγαζνχ θαη απνζήθεπζήο ηνπ π.ρ ζεξκφηεηαο, ζε 

ψξεο ζηηο νπνίεο ην θφζηνο είλαη ρακειφ γηα ηελ απνθπγή 

θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζε ψξεο πςεινχ θνξηίνπ. 

 

Δπηπιένλ νη ρξνληθνί νξίδνληεο γηα ηε ρξήζε ησλ απνζεθεπηηθψλ 

δηαηάμεσλ γηα κία απφ ηηο παξαπάλσ δπλαηέο εθαξκνγέο ηνπο ρσξίδνπλ 

ηηο δηαηάμεηο απνζήθεπζεο ζε δηαηάμεηο: 

 

 Βξαρππξφζεζκεο απνζήθεπζεο. Πξφθεηηαη γηα ηηο δηαηάμεηο 

απνζήθεπζεο πνπ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ή λα απνξξνθήζνπλ 

ελέξγεηα γηα πνιχ κηθξφ ρξνληθφ δηάζηεκα (ιίγα δεπηεξφιεπηα 

έσο κεξηθά ιεπηά). Σππηθέο εθαξκνγέο απηνχ ηνπ είδνπο είλαη ε 

παξνρή αδηάιεηπηεο παξνρήο ηζρχνο θαη επζηάζεηαο ιεηηνπξγίαο 

ΖΔ. 

 

 Μεζνπξφζεζκεο απνζήθεπζεο. Αθνξά δηαηάμεηο πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ρξνληθνχο νξίδνληεο απφ κεξηθά ιεπηά σο 

κεξηθέο ψξεο. Σέηνηνπ είδνπο εθαξκνγέο είλαη ε δηαρείξηζε ΑΠΔ, 

ε ελίζρπζε ηεο παξνρήο ζηξεθφκελεο εθεδξείαο θαη ε δηαρείξηζε 

παξερφκελεο ηζρχνο ζηνπο θαηαλαισηέο. 

 

 

 Μαθξνπξφζεζκεο απνζήθεπζεο. Αθνξά δηαηάμεηο απνζήθεπζεο απφ 

αξθεηέο ψξεο κέρξη βδνκάδα θαη κήλεο. Κπξίσο ρξεζηκνπνηείηαη 

γηα ηελ εμνκάιπλζε ηεο δήηεζεο κεηαμχ σξψλ αηρκήο θαη κε 

αηρκήο ή ηελ ηθαλνπνίεζε δήηεζεο αηρκήο έρνληαο απνζεθεχζεη  

ελέξγεηα ζε πεξηφδνπο ρακειήο δήηεζεο. 
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3.2 Δθαξκνγέο απνζήθεπζεο κε βάζε ηηο ηερληθέο/κεζόδνπο 

κεηαηξνπήο 

 

 

Ζ απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί 

απνηειεζκαηηθά, αξρηθά κε ηελ κεηαηξνπή ζε άιιε κνξθή ελέξγεηαο θαη 

λα κεηαηξαπεί μαλά ζε ειεθηξηθή φηαλ ρξεηάδεηαη. Τπάξρνπλ πνιιέο 

ηερληθέο γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο, πνπ ζε ζρεδφλ φιεο ηηο 

κνξθέο ελέξγεηαο: κεραληθή, ρεκηθή θαη ζεξκηθή. Οη ηερλνινγίεο 

απνζήθεπζεο πνπ ζα αληαπνθξίλνληαη ζε ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη 

νηθνλνκηθά θξηηήξηα, δηαθέξνπλ ζεκαληηθά αλάινγα κε ηηο εθαξκνγέο 

θαη ηηο εθάζηνηε αλάγθεο.  

Οη ηερληθέο απνζήθεπζεο κπνξνχλ λα ρσξηζηνχλ ζε ηέζζεξηο 

θαηεγνξίεο, αλάινγα κε ηηο εθαξκνγέο ηνπο: 

 

  Δθαξκνγέο ρακειήο ηζρχνο ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο, γηα ηελ    

θάιπςε έθηαθησλ αλαγθψλ θαη ησλ ηεξκαηηθψλ ζηαζκψλ.  

  Δθαξκνγέο κέζεο ηζρχνο ζε απνκνλσκέλεο πεξηνρέο (επηκέξνπο 

ειεθηξηθά ζπζηήκαηα). 

  Δθαξκνγή κεγίζηεο δήηεζεο ζε απνθεληξσκέλα δίθηπα. 

  Δθαξκνγέο πνπ απαηηείηαη πνηνηηθφο έιεγρνο ηεο ηζρχνο.  

 

Οη δχν πξψηεο θαηεγνξίεο είλαη γηα κηθξήο θιίκαθαο ζπζηήκαηα φπνπ 

ε ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα απνζεθεπζεί σο θηλεηηθή ελέξγεηα, ρεκηθή 

ελέξγεηα, ε σο πδξνγφλν (θπςέιεο θαπζίκνπ), ή ζε ππεξ-ππθλσηέο ή 

ππεξαγσγνχο.  

Οη θαηεγνξίεο ηξία θαη ηέζζεξα είλαη γηα κεγάιεο θιίκαθαο 

ζπζηήκαηα φπνπ ε ελέξγεηα ζα κπνξνχζε λα απνζεθεπζεί σο βαξπηηθή 

ελέξγεηα (πδξαπιηθά ζπζηήκαηα), ζεξκηθή ελέξγεηα (ιαλζάλνπζα 

ζεξκφηεηα), ρεκηθή ελέξγεηα (ζπζζσξεπηέο, κπαηαξίεο ξνήο), ή 

ζπκπηεζκέλνπ αέξα (ή ζε ζπλδπαζκφ κε πγξά ή κε ηελ απνζήθεπζε 

θπζηθνχ αεξίνπ). 
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Σα δηάθνξα κέζα απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηεξίδνπλ ηε 

ιεηηνπξγία ηνπο ζε κεηαηξνπή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε ρεκηθή, 

καγλεηηθή ή δπλακηθή ελέξγεηα θαη ζηε ζπλέρεηα ηελ εθ λένπ 

κεηαηξνπή ηεο ελέξγεηαο απηήο ζε ειεθηξηθή. Ο παξαθάησ πίλαθαο 

(Πίλαθαο 3.1) παξνπζηάδεη ηηο δηάθνξεο κνξθέο ελέξγεηαο ζηηο νπνίεο 

κπνξεί λα κεηαηξαπεί ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πξνθεηκέλνπ λα 

απνζεθεπηεί θαζψο θαη ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα δηάηαμεο γηα θάζε 

κνξθή κεηαηξνπήο. 

 

 

Μνξθή κεηαηξνπήο Αληηπξνζσπεπηηθή   

δηάηαμε 

Ζιεθηξηθή Ππθλσηέο θαη ππέξ-

ππθλσηέο 

Τπεξαγψγηκα Τιηθά Magnetic Energy Storage 

(SMES) 

Υξήζε κεραληθήο 

ελέξγεηαο (δπλακηθή ή 

πεξηζηξνθή) 

Αληιεζηνηακίεπζε 

 

πκπηεζκέλνο Αέξαο (CAES) 

ηξεθφκελνη ζθφλδπινη 

Υεκηθέο κέζνδνη Μπαηαξίεο, κπαηαξίεο 

ξνήο, πξνρσξεκέλνπ 

ηχπνπ κπαηαξίεο 

 

Πίνακας 3.1. Μνξθή κεηαηξνπήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο 

δηάθνξεο νκάδεο απνζεθεπηηθψλ Γηαηάμεσλ [15]. 
 

 

 

Αλάινγα κε ηελ εθάζηνηε εθαξκνγή ρξεηάδεηαη θαη κία απνζεθεπηηθή 

δηάηαμε κε θαηάιιειεο ηδηφηεηεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζηεί πνην 

απνζεθεπηηθφ κέζν είλαη θαηάιιειν γηα θάζε πεξίπησζε εθαξκνγήο 

ρξεηάδεηαη λα εμεηαζηεί κηα επξεία γθάκα απνζεθεπηηθψλ δηαηάμεσλ. Ζ 

δηαδηθαζία απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ζηελ ζπλέρεηα ηεο 

επαλαπφδνζεο ηεο ζηελ θαηαλάισζε γίλεηαη κε ηελ αλάπηπμε απσιεηψλ 

κε απνηέιεζκα ε ελέξγεηα πνπ απνδίδεηαη λα είλαη κηθξφηεξε απφ ηελ 

ελέξγεηα πνπ απνζεθεχεηαη. Ο ηχπνο ησλ απσιεηψλ εμαξηάηαη απφ ηελ 

κέζνδν απνζήθεπζεο. Απφ φιεο ηηο κεζφδνπο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, 

κφλν ε απνζήθεπζε ηεο ζε κνξθή πδξαπιηθήο ελέξγεηαο θαη ππφ κνξθή 
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πεπηεζκέλνπ αέξα θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή κεγάισλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο, 

φπνηε είλαη εθαξκφζηκεο ζηελ πεξίπησζε ειεθηξηθνχ δηθηχνπ.  

Έλα ζρεηηθφ δηάγξακκα γηα ηα ηππηθά κεγέζε ησλ απνζεθεπηηθψλ 

δηαηάμεσλ, ηηο ηππηθέο εθαξκνγέο ηνπο θαη ηελ σξηκφηεηα ηνπο 

παξνπζηάδεηαη ζην επφκελν ζρήκα (ρήκα 3.2). 

 

 

 

 

 

Σχήμα 3.2. Μέγεζνο, εθαξκνγέο θαη ηερλνινγηθή σξηκφηεηα ησλ 

δηαθφξσλ πεγψλ απνζήθεπζεο [16]. 

 



3.3 Aπνζήθεπζε Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο 

 

3.3.1 Ηιεθηξηθέο ζηήιεο 

 

 

Οη Ζιεθηξηθέο ζηήιεο (κπαηαξία) είλαη έλαο ζπζζσξεπηήο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Ζ κηθξφηεξε κνλάδα ηεο είλαη έλα ζηνηρείν. Καηά θαλφλα 

κηα κπαηαξία απνηειείηαη απφ κηα ζεηξά ζηνηρείσλ ηα νπνία είλαη 

κεηαμχ ηνπο ζπλδεδεκέλα ζε έλα ειεθηξηθφ θχθισκα. Ο ζπζζσξεπηήο 

είλαη ρεκηθή πεγή ξεχκαηνο, ηθαλή λα απνζεθεχζεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

(αθνχ ηε κεηαηξέςεη ζε ρεκηθή) θαη φηαλ ρξεηαζηεί, λα ηελ απνδψζεη 

ζε εμσηεξηθφ θχθισκα. Απνηειείηαη απφ δνρείν θαηαζθεπαζκέλν απφ 

κνλσηηθφ πιηθφ (εβνλίηε, πιαζηηθφ, γπαιί) κε ειεθηξνιχηε (νμχ ή 

αιθάιην), ζην νπνίν βπζίδνληαη ηα ειεθηξφδηα (ρήκα 3.3). Ζ ζχλδεζή 

ηνπο ζε εμσηεξηθφ θχθισκα πξνθαιεί ζε απηφ δηέιεπζε ξεχκαηνο 

(εθθφξηηζε ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζζσξεπηή). Έηζη, ζηνλ ειεθηξηθφ 

ζπζζσξεπηή γίλνληαη ρεκηθέο δηεξγαζίεο, πνπ έρνπλ ζρέζε κε ηε 

κεηαηξνπή ηεο ρεκηθήο ελέξγεηαο ζε ειεθηξηθή. 

 

 

 

Σχήμα 3.3. Γηάγξακκα ιεηηνπξγίαο Ζιεθηξηθήο ζηήιεο. 

 

 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C_%CF%81%CE%B5%CF%8D%CE%BC%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B5%CE%BD%CE%AD%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%B9%CE%B1
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%9A%CF%8D%CE%BA%CE%BB%CF%89%CE%BC%CE%B1&action=edit&redlink=1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CE%BF%CE%BD%CF%89%CF%84%CE%AE%CF%82
http://el.wikipedia.org/w/index.php?title=%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BB%CF%8D%CF%84%CE%B7%CF%82&action=edit&redlink=1
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Ο ειεθηξηθφο ζπζζσξεπηήο ραξαθηεξίδεηαη: απφ ηε ρσξεηηθφηεηα, δει. 

ηελ πνζφηεηα ηνπ ειεθηξηζκνχ ζε ακπεξψξηα, πνπ κπνξεί ν ζπζζσξεπηήο 

λα δψζεη ζην θχθισκα πνπ ηξνθνδνηεί, απφ ηε κέζε ηάζε ζε Volt θαηά 

ην ρξφλν ηεο θφξηηζεο θαη εθθφξηηζεο, απφ ηελ εηδηθή ελέξγεηα θαηά 

βάξνο θαη φγθν, δει. ηελ ελέξγεηα ζε βαηψξηα πνπ παξέρεηαη θαηά ηελ 

εθθφξηηζε απφ 1 kgr βάξνπο ή 1 δεθαηφκεηξν ηνπ φγθνπ ηνπ ειεθηξηθνχ 

ζπζζσξεπηή, απφ ηελ απφδνζε θαηά ρσξεηηθφηεηα, δει. ην ιφγν ηεο 

πνζφηεηαο ησλ ακπεξσξίσλ πνπ απνδίδεηαη θαηά ηελ εθθφξηηζε πξνο ηελ 

πνζφηεηα ησλ ακπεξσξίσλ πνπ απνξξνθάηαη θαηά ηε θφξηηζε, απφ ηελ 

απφδνζε θαηά ελέξγεηα, δει. ην ιφγν ηεο ελέξγεηαο πνπ απνδίδεηαη 

θαηά ηελ εθθφξηηζε πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ απνξξνθάηαη θαηά ηε 

θφξηηζε. Τπάξρνπλ ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο ζε κφληκε εγθαηάζηαζε (γηα 

ηηο αλάγθεο ησλ ειεθηξηθψλ ζηαζκψλ, ησλ ηειεθσληθψλ θαη 

ηειεγξαθηθψλ ζηαζκψλ, ησλ ξαδηνζηαζκψλ θ.ά.) θαη θνξεηνί (γηα 

ηξνθνδφηεζε θηλεηψλ ξαδηνζπζθεπψλ θαη ζπζθεπψλ ελζχξκαηεο 

ηειεπηθνηλσλίαο, απηνθηλήησλ, αεξνπιάλσλ θ.ά.). 

Δπξεία ρξήζε έρνπλ (θπξίσο ζε κφληκεο εγθαηαζηάζεηο) νη ειεθηξηθνί 

ζπζζσξεπηέο κφιπβδνπ-νμένο, ζηνπο νπνίνπο ζαλ ειεθηξνιχηεο 

ρξεζηκνπνηείηαη δηάιπκα ζεηηθνχ νμένο κε ππθλφηεηα 1,18- 1,29 

gr/cm
3
 θαη ζαλ ειεθηξνιχηεο δηνμεηδίνπ ηνπ κφιπβδνπ ΡbΟ2 θαη 

ζπνγγψδεο κφιπβδνο. 

αλ θνξεηνί ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζπρλφ νη 

αιθαιηθνί ζπζζσξεπηέο, πνπ έρνπλ κεγαιχηεξε κεραληθή αληνρή. Απηνί 

δελ έρνπλ θαηά ηε ιεηηνπξγία επηδήκηεο εμαηκίζεηο θαη είλαη 

απινχζηεξνη ζηε ρξεζηκνπνίεζή ηνπο απφ ηνπο ειεθηξηθνχο ζπζζσξεπηέο 

νμένο ειαίνπ, ζηνπο νπνίνπο ζαλ ειεθηξνιχηεο ρξεζηκνπνηείηαη 

δηάιπκα θαπζηηθνχ θαιίνπ, ζαλ ζεηηθφ ειεθηξφδην νμείδηα ληθειίνπ ζε 

κείγκα κε γξαθίηε θαη ζαλ αξλεηηθφ ειεθηξφδην ξηλίζκαηα ζηδήξνπ ή 

θαδκίνπ ζε κείγκα κε ζπνγγψδε ζίδεξν. Οη κέζεο ηάζεηο θφξηηζεο 

είλαη αληίζηνηρα: 1,74 V θαη 1,65 V.  

Σα πιενλεθηήκαηά ηνπο είλαη ε κεγάιε εηδηθή ελέξγεηα θαη ε 

ηθαλφηεηα λα ιεηηνπξγνχλ ζε εξκεηηθά θηβψηηα θαη ζε χςνο (κε ρακειή 

ζεξκνθξαζία θαη πίεζε). Σν κεηνλέθηεκά ηνπο είλαη φηη έρνπλ θφζηνο 

4-10 θνξέο κεγαιχηεξν απφ ηνπο ειεθηξηθνχο ζπζζσξεπηέο κνιχβδνπ-

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%98%CE%B5%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%BA%CF%81%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%AF%CE%B5%CF%83%CE%B7
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νμένο. Οη αιθαιηθνί ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο ρξεζηκνπνηνχληαη επίζεο, 

ζε φξγαλα βαξεθνΐαο θ.α. Γηα ηε ιήςε κεγάισλ ηάζεσλ θαη ξεπκάησλ νη 

ειεθηξηθνί ζπζζσξεπηέο ζπλδένληαη ζε ζπζηνηρίεο. 

ηα απηνθίλεηα ν ζπζζσξεπηήο ρξεζηκεχεη γηα ηελ ελαπνζήθεπζε ηνπ 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο πνπ πξνέξρεηαη απφ ηε δπλακνκεραλή (δπλακφ) θαη 

ηε δηαλνκή ηνπ ζηε ζπλέρεηα ζηηο δηάθνξεο ζπζθεπέο ηεο ειεθηξηθήο 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νρήκαηνο. Μεηαμχ ηνπ δπλακφ θαη ηνπ ζπζζσξεπηή 

παξεκβάιιεηαη απηφκαηνο δηαθφπηεο, ν νπνίνο παξεκπνδίδεη ηελ 

εθθφξηηζε ηνπ ζπζζσξεπηή πξνο ην δπλακφ φηαλ ν θηλεηήξαο εξγάδεηαη 

ζην ξειαληί ή δελ εξγάδεηαη. 

ε ζχγθξηζε κε άιιεο πξνεγκέλεο ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο, ην κεγάιν 

πιενλέθηεκα ησλ ειεθηξηθψλ ζηειψλ είλαη ε εγγελψο πςειή ελεξγεηαθή 

ππθλφηεηα, ε νπνία πξνθχπηεη απφ ηε ρξήζε ησλ ρεκηθψλ θαη φρη 

θπζηθψλ κεζφδσλ γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο. 

Άιιεο πξνεγκέλεο ειεθηξηθέο ζηήιεο ηψξα αλαπηχζζνληαη γηα ρξήζε ζε 

πβξηδηθά ειεθηξηθά νρήκαηα (PHEVs) αιιά θαη γηα ζηαζεξέο εθαξκνγέο. 

Σφζν ην ληθέιην - πδξίδην κεηάιινπ (NiMH) αιιά θαη νη ειεθηξηθέο 

ζηήιεο ηφλησλ ιηζίνπ (Li-ion) έρνπλ επηδείμεη ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο πνιχ πςειφηεξε απφ εθείλεο ησλ ζπκβαηηθψλ ζπζζσξεπηψλ 

κνιχβδνπ-νμένο κε θχθιν δσήο 5 έσο 10 θνξέο κεγαιχηεξν. Αλ νη 

πξνεγκέλεο κπαηαξίεο PHEVs επηηχρνπλ εκπνξηθά, ην θφζηνο ησλ NiMH 

θαη Li-ion κπαηαξηψλ ζα κπνξνχζε λα κεησζεί έσο θαη θαηά 80% ζε έλα 

ζρεηηθά ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, έηζη ψζηε λα γίλνπλ πην πξνζηηέο 

γηα ζηαζεξέο ρξήζεηο. Μία ηδηαίηεξα ελδηαθέξνπζα είλαη ε δπλαηφηεηα 

ρξήζεο ελφο PHEV σο εθεδξηθή κνλάδα ελέξγεηαο ζην ζπίηη.  

Γηα κεγάιεο δηάξθεηαο εθαξκνγέο, ρξεζηκνπνηνχληαη κπαηαξίεο 

ελεξγνχ πιηθνχ πνπ πεξηέρεηαη ζην πγξφ ειεθηξνιπηψλ θαη φρη ζε 

ζηεξεά ειεθηξφδηα. Σν πιενλέθηεκα απηνχ ηνπ ζρεδηαζκνχ είλαη φηη ε 

ελέξγεηα ηεο κπαηαξίαο εμαξηάηαη απφ ηνλ φγθν ησλ ειεθηξνιπηψλ, ελψ 

ε ηζρχο εμφδνπ εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηεο αληίδξαζεο ησλ 

ζηνηβάδσλ ησλ θπςειψλ. Ωο απνηέιεζκα, ην θφζηνο ηεο επέθηαζεο ηνπ 

ρξφλνπ κηαο κπαηαξίαο εμαξηάηαη κφλν απφ ην κέγεζνο ηεο δεμακελήο 

πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηε ζηαζεξνπνίεζε ησλ ειεθηξνιπηψλ, πνπ 

είλαη ρακειφ ζε ζχγθξηζε κε ην θφζηνο ηεο κεηαβνιήο ηνπ αξηζκνχ ησλ 
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θπηηάξσλ ζε παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα κπαηαξίαο. Έηζη, ε κπαηαξία  κε 

ρξήζε πγξψλ ειεθηξνιπηψλ είλαη ηδηαίηεξα ειθπζηηθή γηα εθαξκνγέο 

πνπ απαηηνχλ ηελ ρξήζε ηεο ελέξγεηαο γηα πνιιέο ψξεο. Σν 

κεηνλέθηεκα είλαη φηη νη αληίζηνηρεο κπαηαξίεο ξνήο ηείλνπλ λα 

είλαη πεξίπινθα ζπζηήκαηα κε αληιίεο, θαη άιιεο βνεζεηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο.  

Τπάξρνπλ δπν είδε κπαηαξηψλ ξνήο, ε κπαηαξία νμεηδαλαγσγήο 

Βαλαδίνπ (VRB) θαη ε κπαηαξία ηνπ ςεπδαξγχξνπ Βξψκηνπ πνπ είλαη 

δηαζέζηκεο ζε εκπνξηθή ρξήζε. Ζ ηερλνινγία απηή παξέρεη κηα 

αλαζηξέςηκε ειεθηξνρεκηθή αληίδξαζε κεηαμχ δχν ειεθηξνιπηψλ 

δηαιχκαηνο άιαηνο. Όπσο θαη άιιεο ειεθηξηθέο ζηήιεο ξνήο, ε 

δηαθχκαλζε ηεο ηζρχνο θαη ηεο ελέξγεηαο είλαη αλεμάξηεηεο κεηαμχ 

ηνπο. Ζ θαζαξή απφδνζε ηεο κπαηαξίαο είλαη πεξίπνπ 75%. Απηή ε 

κπαηαξία ιεηηνπξγεί ζε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ. Τπήξμαλ αξθεηέο 

εθαξκνγέο VRB πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα. Σν 2003, γηα παξάδεηγκα, ε 

εηαηξία PacificCorp εγθαηέζηεζε κηα κπαηαξία VRB, δηάξθεηαο 8 σξψλ 

θαη ηζρχνο 250kW ζε εγθαηάζηαζε γηα δηαλνκή ηξνθνδνζίαο ζηελ 

πεξηνρή Moab, ζηελ θνηλφηεηα ηεο Utah, πνπ έρεη ζρεδηαζηεί γηα  

απνθπγή ησλ αηρκψλ δήηεζεο θαη ππνζηήξημεο ησλ ζπζηεκάησλ 

ηξνθνδνζίαο. 

Ωζηφζν, νη ειεθηξηθέο ζηήιεο δελ έρνπλ αληνρή ζε πνιινχο θχθινπο 

θφξηηζεο - απνθφξηηζεο θαη δελ κπνξνχλ λα απνζεθεχνπλ κεγάιεο 

πνζφηεηεο ελέξγεηαο ζε κηθξφ φγθν. Απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ 

νπνίν αλαπηχζζνληαη θαη πινπνηνχληαη άιιεο ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο.  

Σν γεγνλφο απηφ νδήγεζε ζηελ εκθάληζε ηεο απνζήθεπζεο σο έλα 

αλαπφζπαζην ζηνηρείν ζηε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, επηηξέπνληαο ηελ 

ελέξγεηα λα απνζεθεπηεί θαη λα θπθινθνξήζεη ζην δίθηπν θαηά ηηο 

ψξεο αηρκήο, φηαλ είλαη πην πνιχηηκε. Παξαθάησ πεξηγξάθνληαη 

κεξηθέο απφ ηηο πνην δηαδεδνκέλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ απνζήθεπζε 

ελέξγεηαο φπσο είλαη ν Τπεξππθλσηήο, νη Κηλνχκελνη ηξνρνί θαη ε 

αληιεζηνηακίεπζε. 

 



3.3.2 Yπεξππθλσηήο  

 

 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππθλσηψλ απηψλ ηαηξηάδνπλ ηφζν κε απηά ησλ 

ππθλσηψλ φζν θαη ησλ ειεθηξνρεκηθψλ κπαηαξηψλ, κε ηε δηαθνξά φηη 

δελ ππάξρεη ρεκηθή αληίδξαζε, ε νπνία απμάλεη ζεκαληηθά ηελ 

ηθαλφηεηαο ηνπο λα θνξηίδνληαη θαη απνθνξηίδνληαη πνιιέο θνξέο. Ζ 

απνζήθεπζε  ηεο ελέξγεηαο ζηνπο ππεξππθλσηέο γίλεηαη κε ηε κνξθή 

ελφο ειεθηξηθνχ πεδίνπ κεηαμχ δχν ειεθηξνδίσλ.  

Οη ππεξππθλσηέο βαζίδνληαη πάλσ ζε έλα ειεθηξνρεκηθφ θαηλφκελν πνπ 

παξαηεξήζεθε απφ ηνλ Hermann von Helmholz ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα. Ζ 

δνκή ηνπο κνηάδεη κε απηή ησλ ειεθηξνιπηηθψλ ππθλσηψλ, κφλν πνπ ζε 

αληίζεζε κε απηνχο, θηάλνπλ ρσξεηηθφηεηεο κεξηθψλ ρηιηάδσλ Farad. Ζ 

ρσξεηηθφηεηά ηνπο είλαη κεγάιε, δηφηη κεηαμχ ελφο ειεθηξνδίνπ 

ελεξγνχ άλζξαθα θαη ηνπ ειεθηξνιχηε ζρεκαηίδεηαη έλα δηπιφ ρεκηθφ 

δηειεθηξηθφ ηνίρσκα κφιηο 6 κηθξνκέηξσλ (ε ρσξεηηθφηεηα είλαη 

αληηζηξφθσο αλάινγε ηεο απφζηαζεο ησλ ειεθηξνδίσλ). Πεξαηηέξσ 

πιενλέθηεκα είλαη ε αληνρή ηνπο ζε ξεχκαηα ηεο ηάμεο κεξηθψλ kilo 

Ampere. Σν κεηνλέθηεκα ηνπ ιεπηνχ δηειεθηξηθνχ, είλαη ε ειάρηζηε 

αληνρή ζε ηάζεηο, πνπ πεξηνξίδεη ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ππεξππθλσηή ζε 

κηα πεξηνρή απφ 0 έσο 2,5 Volt.  Δληνχηνηο ε ρσξεηηθφηεηα θαη ε 

ελεξγεηαθή ππθλφηεηα απηψλ ησλ ζπζθεπψλ είλαη ρηιηάδεο θνξέο 

κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ ειεθηξνιπηηθψλ ππθλσηψλ. 

Οη ειεθηξνρεκηθνί ππθλσηέο (ΔΚ) απνζεθεχνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη 

ζηηο δχν ζεηξέο ησλ ειεθηξηθψλ ππθλσηψλ (δηπιήο ζηξψζε), φπσο 

θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα,  πνπ ζρεκαηίδεηαη κεηαμχ θαζελφο απφ 

ηα ειεθηξφδηα θαη ηα ηφληα ησλ ειεθηξνιπηψλ. Σα ειεθηξφδηα είλαη 

ζπρλά θαηαζθεπαζκέλα απφ πνξψδεο πιηθφ άλζξαθα. 
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Σχήμα 3.4. ρεκαηηθή απεηθφληζε ελφο ειεθηξνρεκηθνχ ππεξππθλσηή. 

 

Ο θχξηνο ιφγνο πνπ δελ θαζηεξψζεθαλ επξέσο ζηα ειεθηξηθά νρήκαηα 

είλαη ε κηθξή ηνπο ελεξγεηαθή απηνλνκία θαη ε κηθξή ηνπο ηζρχο, πνπ 

νθείιεηαη θπξίσο ζηελ δπζθνιία ηεο απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο. Δπεηδή απνζεθεχνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ρεκηθά, έρνπλ 

πεξηνξηζκέλε ηζρχ αθνχ ε ηζρχο ηεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηαρχηεηα 

αληίδξαζεο ησλ εθάζηνηε ρεκηθψλ αληηδξάζεσλ. ε ζχγθξηζε κε ηηο 

ειεθηξηθέο ζηήιεο κνιχβδνπ-νμένο, νη ππθλσηέο (ΔΚ) έρνπλ ρακειφηεξε 

ελεξγεηαθή ππθλφηεηα, αιιά κπνξνχλ λα ελαιιάζζνληαη δεθάδεο 

ρηιηάδεο θνξέο (θχθινο θφξηηζεο- απνθφξηηζεο) θαη κε κεγαιχηεξε 

απφθξηζε (δπλαηφηεηα γξήγνξεο θφξηηζεο θαη απνθφξηηζεο). 

 

3.4 Απνζήθεπζε Κηλεηηθήο ελέξγεηαο - Κηλνύκελνη ηξνρνί 

 

 

Οη θηλνχκελνη ηξνρνί είλαη κηα ζπζθεπή απνζήθεπζεο θηλεηηθήο 

ελέξγεηαο, απνηεινχκελε απφ έλα πεξηζηξεθφκελν άμνλα (δξνκέα) θαη 

ηε απνζεθεπφκελε κάδα, κε ην πνζφ ηεο απνζεθεπκέλεο ελέξγεηαο λα 

εμαξηάηαη απφ ηε κάδα θαη ηελ ηαρχηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ δξνκέα. Μία 

ξνπή ζηξέςεο πξνθαιεί ηνλ δξνκέα λα επηηαρχλεη θαη λα απνζεθεχεη 

ελέξγεηα, ελψ ε επηβξάδπλζε ηνπ δξνκέα πξνθαιεί ηελ αλάπιαζε ηεο 

ελέξγεηαο.  
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Οη θηλνχκελνη ηξνρνί έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα μεπεξάζνπλ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ζηελ απφδνζε ηεο ηζρχνο, φηαλ είλαη παξνδηθέο νη 

θνξηίζεηο φπσο ζπκβαίλεη ζηνλ ηνκέα ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο. 

Οη θηλνχκελνη ηξνρνί έρνπλ ιάβεη εθαξκνγή ζε ζπζηήκαηα ηζρχνο γηα 

πεξηζζφηεξν απφ έλαλ αηψλα, απφ ηε ζηηγκή πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

ηελ εμνκάιπλζε ηεο ηζρχνο εμφδνπ ησλ γελλεηξηψλ πνπ θηλνχληαλ κε 

αηκφ-θηλεηήξεο. Οη πην ζχγρξνλεο εθαξκνγέο ησλ ηξνρψλ απηψλ 

απνηεινχληαη απφ βαξχ ράιπβα θαη έρνπλ δηεηζδχζεη ζε αγνξέο πνπ 

απαηηνχληαη ζεκαληηθά πνζά ηζρχνο, ελψ ζε κηθξφηεξε θιίκαθα, πςειήο 

ηαρχηεηαο εθδφζεηο θηλνχκελσλ ηξνρψλ αξρίδνπλ λα βξίζθνπλ εκπνξηθή 

εθαξκνγή ζε νηθηαθέο εθαξκνγέο. 

Έηζη, απφ ηα πην ζχγρξνλα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, ν 

ζθφλδπινο απνηειείηαη απφ έλα πεξηζηξεθφκελν θχιηλδξν πνπ 

απνηειείηαη απφ ζχλζεην κεραληζκφ (απφ κία ζηεθάλε πνπ ζπλδέεηαη κε 

έλα ζηξνθαινθφξν άμνλα) πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλα αθίλεην κέξνο 

πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ καγλεηηθψο αησξνχκελα έδξαλα πνπ εμαιείθνπλ 

ηε ηξηβή θαη ηαπηφρξνλα απμάλνπλ ηεο δσή ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Γηα ηε δηαηήξεζε ηεο απφδνζεο, ην ζχζηεκα ιεηηνπξγεί ζε έλα 

πεξηβάιινλ θελνχ αέξνο γηα ηε κείσζε ησλ απσιεηψλ απφ ηελ απην-

απνθφξηηζε.  

Ο ζθφλδπινο είλαη ζπλδεδεκέλνο κε έλα θηλεηήξα / γελλήηξηα 

ηνπνζεηεκέλε πάλσ ζην αθίλεην κέξνο, πνπ κε ηε βνήζεηα ειεθηξνληθψλ 

ηζρχνο αιιειεπηδξά κε ην βνεζεηηθφ πξφγξακκα δηθηχνπ (ρήκα 3.5). 
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Σχήμα 3.5. Απεηθφληζε ελφο ζπζηήκαηνο θηλνχκελσλ ηξνρψλ [17].  

 

 

3.5 πζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζπκπηεζκέλνπ αέξα 

 

 

Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζπκπηεζκέλνπ αέξα ρξεζηκνπνηνχλ 

ελέξγεηα ζε ψξεο ρακειήο δήηεζεο (ηα βξάδηα θαη ηα αββαηνθχξηαθα) 

γηα ηε ζπκπίεζε θαη απνζήθεπζε πνζνηήησλ αέξα ζε κεγάιεο πηέζεηο 

(ζπλήζσο θνληά ζηα 75 bar) θαη ζε ππφγεην αεξνζηεγή ηακηεπηήξα. 

Όηαλ ζεσξεζεί απαξαίηεην (ζε ψξεο πςειήο δήηεζεο), πνζφηεηεο 

ζπκπηεζκέλνπ αέξα απειεπζεξψλνληαη απφ ηνλ ηακηεπηήξα θαη ελ 

ζπλερεία εθηνλψλνληαη ζε ζηξφβηιν ζπλδεδεκέλν κε γελλήηξηα, γηα ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ απνξξηπηφκελε απφ ην ζηξφβηιν 

ελέξγεηα πξηλ απειεπζεξσζεί ζην πεξηβάιινλ νδεγείηαη ζε 

πξνζεξκαληήξα γηα ηελ πξφζδνζε ηθαλήο ζεξκφηεηαο ζην ζπκπηεζκέλν 

αέξα, πξνηνχ ν ηειεπηαίνο αλαθιερζεί ζην ζάιακν θαχζεο. ρεδφλ ηα 

2/3 ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζε έλα ζπκβαηηθφ ζηαζκφ παξαγσγήο 

θαηαλαιψλνληαη γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ ζπκπηεζηή κέζσ ηνπ ζηξνβίινπ. 

Αληίζεηα, γηα λα ηεζεί, ζε έλα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο 

ζπκπηεζκέλνπ αέξα, ν ζπκπηεζηήο ζε ιεηηνπξγία ρξεζηκνπνηείηαη 

ρακεινχ θφζηνπο ζπκπηεζκέλνο αέξα, εμνηθνλνκψληαο κε απηφλ ηνλ 

ηξφπν ζεκαληηθέο πνζφηεηεο θπζηθνχ αεξίνπ. 
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Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζπκπηεζκέλνπ αέξα βξίζθνπλ 

εθαξκνγή ζε κεγάιεο θιίκαθαο απνζεθεπηηθά έξγα. Δθηφο ησλ 

αλαζηξέςηκσλ πδξνειεθηξηθψλ θακία άιιε κέζνδνο δελ έρεη ηε 

δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο ηφζν κεγάισλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο. Ζ ηζρχο 

ελφο ζπζηήκαηoο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζπκπηεζκέλνπ αέξα κπνξεί λα 

μεθηλά απφ 50MW θαη εχθνια λα μεπεξλά ηα 300MW. Ζ πεξίνδνο 

απνζήθεπζεο κπνξεί λα είλαη κεγάιεο δηάξθεηαο θαζψο νη αληίζηνηρεο 

απψιεηεο δε ζεσξνχληαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθέο. Μηα κνλάδα απνζήθεπζεο 

ελέξγεηαο ζπκπηεζκέλνπ αέξα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ 

απνζήθεπζε ελέξγεηαο γηα πεξηζζφηεξν απφ έλα έηνο. Ζ γξήγνξε 

εθθίλεζε απνηειεί επίζεο ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα γηα ηα ζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζπκπηεζκέλνπ αέξα. ε θπζηνινγηθέο ζπλζήθεο 

απαηηνχληαη πεξίπνπ 12 ιεπηά ελψ ζε πεξηπηψζεηο αλάγθεο ε κνλάδα 

έρεη ηε δπλαηφηεηα εθθίλεζεο ζε 9 ιεπηά, ρξφλνη εληππσζηαθνί αλ 

αλαινγηζηνχκε πσο κηα ζπκβαηηθή κνλάδα απαηηεί 20 κε 30 ιεπηά. ηελ 

πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηεζεί θπζηθφο ηακηεπηήξαο ηα νθέιε είλαη 

πνιιαπιά θαζψο ην αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδεηαη 

ζεκαληηθά κεησκέλν θαη ε πεξηβαιινληηθή ππνβάζκηζε αζήκαληε. Σα 

ζπζηήκαηα απηά αξηζκνχλ φκσο θαη θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Απψιεηεο 

ελέξγεηαο παξαηεξνχληαη ηφζν θαηά ηελ απνζήθεπζε ζηνλ ηακηεπηήξα 

φζν θαη θαηά ηελ άληιεζε ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα απφ απηφλ θαζψο θαη 

εμαηηίαο ησλ κεραλνινγηθψλ βαζκψλ απνδφζεσλ ησλ επηκέξνπο ηκεκάησλ 

ηεο εγθαηάζηαζεο. Δθηηκήζεηο αλαθέξνπλ βαζκνχο απφδνζεο 

εγθαηαζηάζεσλ ζπκπηεζκέλνπ αέξα ηεο ηάμεο ηνπ 80%. Δπηπξνζζέησο, ε 

θαηαζθεπή ελφο ππφγεηνπ ηακηεπηήξα πξνυπνζέηεη ηε δηάζεζε 

ζεκαληηθνχ αξρηθνχ θεθαιαίνπ πνπ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο θαζηζηά ηελ 

πξαγκαηνπνίεζε αλάινγσλ ζρεδίσλ αδχλαηε. 

Γχν κεγάιεο θιίκαθαο ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζπκπηεζκέλνπ 

αέξα ιεηηνπξγνχλ απηή ηε ζηηγκή παγθνζκίσο. Σν πξψην, ηζρχνο 

110MW ιεηηνπξγεί απφ ην 1991 ζηελ Alabama θαη ην δεχηεξν, ηζρχνο 

290MW θαηαζθεπάζζεθε ζηε Γεξκαλία (Ζuntorf) ην 1978 θαη απνηέιεζε 

ην πξψην κεγάιεο θιίκαθαο ζχζηεκα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο 

ζπκπηεζκέλνπ αέξα παγθνζκίσο. ηελ Iowa ησλ ΖΠΑ κειεηάηαη ε 
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εγθαηάζηαζε κνλάδνο ηζρχνο 300MW κε ζπλεξγαζία κεηαμχ αηνιηθνχ 

πάξθνπ 100 MW θαη ζπζηήκαηνο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζπκπηεζκέλνπ 

αέξα ηζρχνο 200 ΜW. Έρεη ήδε δαπαλεζεί ην πνζφ ηνπ 1.500.000$ γηα 

ηελ έξεπλα θαη κειέηε ηνπ φινπ ζρεδίνπ θαη φια δείρλνπλ πσο ζηα 

κέζα ηνπ επφκελνπ ρξφλνπ νη πξνζπάζεηεο ησλ αξκνδίσλ ζα 

θαξπνθνξήζνπλ. Ζ κειινληηθή εγθαηάζηαζε θηινδνμεί λα ρξεζηκνπνηεί 

θαηά 33% ιηγφηεξν θπζηθφ αέξην απφ αληίζηνηρε ζπκβαηηθή, ελψ ην 

φπνην επηπξφζζεην θφζηνο γηα ηελ παξαγσγή αηνιηθήο ελέξγεηαο 

εθηηκάηαη σο ακειεηέν. 

 

3.6 Απνζήθεπζε Γπλακηθήο Δλέξγεηαο - Αληιεζηνηακίεπζε  

 

 

 

H πην δηαδεδνκέλε ηδέα γηα ηε καδηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο είλαη ε 

ρξήζε κνλάδσλ Αληιεζηνηακίεπζεο (Pump – hydro storage). Ζ γεληθή 

ηδέα ηεο αληιεζηνηακίεπζεο είλαη ε εμήο: ζε κία δεμακελή βξίζθεηαη 

απνζεθεπκέλε κία πνζφηεηα λεξνχ. Όηαλ δεηεζεί ηζρχο ην λεξφ κπνξεί 

λα πέζεη ζε κία ρακειφηεξα ηνπνζεηεκέλε (δεχηεξε) δεμακελή κε ηε 

βνήζεηα πδξνζηξφβηινπ, ελψ φηαλ δελ ππάξρεη πηα δήηεζε ηζρχνο 

κπνξεί κε αληιίεο λα νδεγεζεί μαλά πίζσ ζηελ πξψηε (ςειφηεξε) 

δεμακελή. Έλα ζχζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο απνηειείηαη απφ ηα εμήο 

κέξε: κία αλψηεξε δεμακελή (First Reservoir), αγσγνί λεξνχ 

(Penstock), αληιία, πδξνζηξφβηινο, ή ζε ζπλδπαζκφ κε ηνλ ζηξφβηινη 

αληηζηξέςηκεο θνξάο Reversible Turbines θαη κία θαηψηεξε, δεχηεξε 

δεμακελή (Second Reservoir) ε νπνία κπνξεί λα είλαη αθφκε θαη ε 

ζάιαζζα. ρεκαηηθή αλαπαξάζηαζε παξνπζηάδεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα 

(ρήκα 3.6). 

 
 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  100 
 

 
Σχήμα 3.6. χζηεκα αληιεζηνηακίεπζεο (Pumped Storage Unit). 

 

 

Παξφιν φκσο πνπ ε αληιεζηνηακίεπζε κπνξεί λα δψζεη πςειή 

ρσξεηηθφηεηα ελέξγεηαο ζε ρακειφ θφζηνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη φζν ζα 

ήηαλ αλακελφκελν. Ο ιφγνο είλαη αθελφο ε εμεηδηθεπκέλε πεξηνρή πνπ 

ρξεηάδεηαη γηα λα θαηαζθεπαζηεί ε εγθαηάζηαζε θαη αθεηέξνπ ν ρξφλνο 

πνπ ρξεηάδεηαη γηα λα πξαγκαηνπνηεζεί ε δηαδηθαζία θαη λα 

απειεπζεξσζεί ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, αθνχ αλ ε αληιία δελ 

ιεηηνπξγεί ήδε ρξεηάδεηαη ρξφλνο έληαμεο. Γηα απηφ σο επί ην 

πιείζηνλ ρξεζηκνπνηείηαη ζε εγθαηαζηάζεηο ελέξγεηαο κεγάιεο 

θιίκαθαο. Παγθνζκίσο είλαη δηαζέζηκα πάλσ απφ 90GW ηζρχνο απφ 

αληιεζηνηακίεπζε θαη ζε κεξηθέο πεξηπηψζεηο ζε ζπλδπαζκφ κε 

θξάγκαηα. ηε ρψξα καο ηέηνηνπ είδνπο ζηαζκνί ππάξρνπλ ζηε θεθηά 

θαη ζηνλ ΤΖ Θεζαπξνχ. 

Οξηζκέλα απφ ηα λεζηά καο πνπ δελ είλαη δηαζπλδεδεκέλα έρνπλ ήδε 

θνξεζζεί απφ πιεπξάο εγθαηεζηεκέλσλ αηνιηθψλ πάξθσλ θαη ζε απηά ε 

αχμεζε ηεο δηείζδπζεο κπνξεί λα γίλεη κφλν κέζσ ηεο εηζαγσγήο ηεο 

αληιεζηνηακίεπζεο, δει. πβξηδηθψλ κνλάδσλ πνπ ζπλδπάδνπλ ηα αηνιηθά 

πάξθα κε αληιεζηνηακίεπζε, γηα παξάδεηγκα  ζηελ Ηθαξία είλαη ππφ 

θαηαζθεπή απφ ηελ ΓΔΖ ζχζηεκα ειεθηξνπαξαγσγήο πβξηδηθήο ηζρχνο 3 

MW. Λφγσ ηνπ αλαινγηθά κηθξνχ κεγέζνπο ηνπ δηθηχνπ ζηα λεζηά ε 

δηαζηαζηνιφγεζε κίαο πβξηδηθήο κνλάδαο ζα πξέπεη λα πξνθχςεη σο 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  101 
 

απνηέιεζκα βειηηζηνπνίεζεο φισλ ησλ παξακέηξσλ πνπ ππεηζέξρνληαη, 

πξνβιέπνληαο επηπιένλ ηελ δήηεζε ζηα επφκελα ρξφληα. 

 

3.7 Απνζήθεπζε Θεξκηθήο Δλέξγεηαο  

 
 

ηα παξαδνζηαθά ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα, ε αλάγθε γηα απνζήθεπζε 

ζεξκφηεηαο είλαη ζπλήζσο κηθξήο δηάξθεηαο θαη επνκέλσο νη ηερληθέο 

ιχζεηο γηα ηελ απνζήθεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο κπνξεί λα είλαη αξθεηά 

απιέο, φπσο πρ. ε ζπγθέληξσζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο θαηά ηελ  

απνζήθεπζεο λεξνχ, ην νπνίν παξνπζηάδεη κεγάιε θαη‟ φγθν 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα. 

Τπάξρνπλ ηξεηο βαζηθνί ηξφπνη γηα ηελ θπζηθή απνζήθεπζε ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο: ε αηζζεηή ξνε ζεξκφηεηαο (sensible heat), νη αληηδξάζεηο 

αιιαγήο θάζεο (phase change) θαη νη ζεξκν-ρεκηθέο αληηδξάζεηο 

(thermo chemical). Αλαιπηηθά νη βαζηθέο θπζηθέο αξρέο γηα ηελ 

παξνρή ζεξκηθήο ελέξγεηαο παξνπζηάδνληαη παξαθάησ: 

 

 Αηζζεηή ξνε ζεξκόηεηαο  

 

Ζ απνζήθεπζε γίλεηαη κε βάζε ηηο κεηαβνιέο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηνπ πιηθνχ θαη ηελ ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο [J/g] (ζεξκηθή 

ρσξεηηθφηεηα). 

 

 Αιιαγή Φάζεο  

 

Αλ ην πιηθφ αιιάδεη θάζε ζε κηα νξηζκέλε ζεξκνθξαζία 

ζέξκαλζεο, ηφηε ε ζεξκφηεηα απνζεθεχεηαη ζην ζηάδην αιιαγήο. 

Αλάζηξνθα, φηαλ ην πιηθφ ςχρεηαη ε ζεξκφηεηα δηαρέεηαη ζην 

ζηάδην αιιαγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Ζ ρσξεηηθφηεηα απνζήθεπζεο 

ησλ πιηθψλ αιιαγήο θάζεο είλαη ίζε κε ηε θάζε αιιαγήο ηεο 

ελζαιπίαο θαηά ηελ θάζε αιιαγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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 Υεκηθέο αληηδξάζεηο 

 

Οη ρεκηθέο αληηδξάζεηο παξέρνπλ ηελ δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο  ζε 

ζεξκηθή ελέξγεηα. Ζ βαζηθή αξρή είλαη:  

 

ΑΒ + ζεξκφηεηα  >   A + B 

 

Υξεζηκνπνηψληαο Θεξκφηεηα κηα ρεκηθή έλσζε AB κπνξεί λα 

δηαζπαζηεί ζηα ζπζηαηηθά ηεο ζηνηρεία Α θαη Β, ηα νπνία 

κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ ρσξηζηά. Δλψλνληαο ηα ζηνηρεία Α θαη Β 

καδί ζρεκαηίδεηαη ε έλσζε AB θαη ηαπηφρξνλα απειεπζεξψλεηαη 

ζεξκφηεηα. Ζ απνζεθεπηηθή ηθαλφηεηα είλαη ε ζεξκφηεηα ηεο 

αληίδξαζεο ή ειεχζεξεο ελέξγεηαο πνπ απειεπζεξψλεηαη απφ ηελ 

αληίδξαζε.  

 

Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο πνπ βαζίδνληαη ζε ρεκηθέο αληηδξάζεηο 

έρνπλ ακειεηέεο απψιεηεο, ζε αληίζεζε κε έλα ζχζηεκα αηζζεηήο ξνήο 

ζεξκφηεηαο πνπ απειεπζεξψλεη ηελ απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα ζην 

πεξηβάιινλ. 

 

3.7.1 Σύπνη πιηθώλ απνζήθεπζεο  

 

 

Σα πιηθά είλαη ηα θχξηα ζπζηαηηθά γηα ηελ απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο. 

Τπάξρεη κηα κεγάιε πνηθηιία απφ δηαθνξεηηθά πιηθά πνπ κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο. Σν πην θνηλφ κέζν 

απνζήθεπζεο είλαη ην λεξφ. Δπίζεο ηα Μεηαιιηθά πδξίδηα είλαη γλσζηά 

γηα ηελ απνζεθεπηηθή ηνπο ηθαλφηεηα, κε πξνζζήθε πδξνγφλνπ ζα 

απειεπζεξσζεί ζεξκφηεηα θαη κε ηελ αθαίξεζε πδξνγφλνπ απνξξνθήζνπλ 

ζεξκφηεηα. Με ηνλ ηξφπν απηφ, κεηαιιηθά πδξίδηα ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ ζεξκνκεηαθνξά ρεκηθήο απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο (AB = MeHx).  

Μηα απφ ηα πην ελδηαθέξνπζεο θπζηθέο παξάκεηξνπο ηεο ζεξκηθήο 

απνζήθεπζεο είλαη ε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο θαη ε δηαθχκαλζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο. Απηέο νη δχν παξάκεηξνη θαζνξίδνπλ ην κέγεζνο θαη ηελ 
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θαηαιιειφηεηα ηεο απνζήθεπζεο ζε κηα εθαξκνγή, αληίζηνηρα.  

Γηα λα ππάξρεη απνδνηηθή κεηαθνξά ζεξκφηεηαο πξέπεη ην ππεχζπλν 

πιηθφ λα έρεη κεγάιε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα. Σα πιηθά αιιαγήο θάζεο 

έρνπλ ελ γέλεη κηθξή ηηκή ζεξκηθήο αγσγηκφηεηαο, γεγνλφο πνπ 

απνηειεί κεηνλέθηεκα ζηηο δηάθνξεο εθαξκνγέο ηνπο. Ζ ηηκή ζεσξείηαη 

πξαθηηθά ζηαζεξή ζε νιφθιεξν ην ζεξκνθξαζηαθφ θάζκα εθαξκνγήο. Λφγσ 

ηεο κηθξήο ηηκήο ηεο αγσγηκφηεηαο, ν ξπζκφο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο 

ζηα πιηθά αιιαγήο θάζεο ζεσξείηαη κε απνδνηηθφο, θαζψο απαηηνχληαη 

γηα γξήγνξε θαη απνηειεζκαηηθή ρξήζε ησλ εθαξκνγψλ ησλ πιηθψλ 

απηψλ, πςειέο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο.  

 Γηα λα μεπεξαζηνχλ απηά ηα κεηνλεθηήκαηα ηα πιηθά αιιαγήο θάζεο 

(PCM) κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ, αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή, γηα ηελ 

απνζήθεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζε κεγάιεο επηθάλεηεο κεηάδνζεο 

ζεξκφηεηαο. Ζ αιιαγή ηεο θάζεο κπνξεί λα επηηεπρζεί είηε κε ηε 

δηαδηθαζία ηήμεο ή εμάηκηζεο. Ζ δηαδηθαζία Σήμεσο έρεη ελεξγεηαθή 

ππθλφηεηα ηεο ηάμεο ησλ 100 kWh/m³ έλαληη 25 kWh/m³ ηεο αληηιεπηήο 

απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο. ε αληηδηαζηνιή ε ζεξκηθή ρσξεηηθφηεηα 

απνζήθεπζεο ηνπ λεξνχ ζε κηα νηθηαθή εθαξκνγή ζέξκαλζεο είλαη 

πεξίπνπ 60 kWh/m
3
.  

Σα πιηθά αιιαγήο θάζεο κπνξνχλ λα ελζσκαησζνχλ ζε δνκηθά πιηθά θαη 

επνκέλσο κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο θαη ηεο δήηεζεο ηεο ελέξγεηαο απφ ηελ απνζήθεπζε ηεο 

ειηαθήο ελέξγεηαο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη ηελ απνζήθεπζε ελ 

ςπρξψ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο. 

Γεδνκέλνπ φηη ηα πιηθά αιιαγήο θάζεο (PCM) έρνπλ κηα απφηνκε 

κεηαβνιή ζηελ ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο ζε έλα κφλν ζεκείν ζεξκνθξαζίαο 

(θάζε αιιαγήο ηεο ζεξκνθξαζίαο), κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Γηα παξάδεηγκα, ε αλάκημε κε PCM ελφο 

δνκηθνχ πιηθνχ ζα κπνξνχζε λα απμήζεη ηε ζεξκηθή ηζρχ ηνπ ηνίρνπ. 

Έλαο ηνίρνο έρεη ζπλήζσο κηα απνηειεζκαηηθή κεηαβνιή ζε ζεξκνθξαζία 

ΓΣ πεξίπνπ ηεο ηάμεο ησλ 10-15 
o
C πνπ δίλεη ηελ ηθαλφηεηα 

απνζήθεπζεο ηνπ 10 kWh/m
3
, πνπ είλαη πεξίπνπ ην 1/5 ηεο ηθαλφηεηαο 

απνζήθεπζεο ζε παξαθίλε. Ζ αλάκημε δχν δηαθνξεηηθψλ PCM ηεο ζε έλα 
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θαηάιιειν πνζνζηφ δίλεη ηε δπλαηφηεηα αιιαγήο ηεο θάζεο ζηελ 

απαηηνχκελε (επηζπκεηή) ζεξκνθξαζία. 

ήκεξα είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκα πνιιά δηαθνξεηηθά πιηθά αιιαγήο 

θάζεο (PCM) κε ζεκεία ηήμεο πνπ θπκαίλνληαη απφ -21 °C έσο 120 °C. 

Δληνχηνηο ε απνζήθεπζε λεξνχ είλαη ε θχξηα εκπνξηθή εθαξκνγή 

απνζήθεπζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Οη κηθξέο κνλάδεο απνζήθεπζεο PCM 

ρξεζηκνπνηνχληαη θπξίσο γηα εηδηθέο εθαξκνγέο. 

 

3.7.2 Τιηθά αιιαγήο θάζεο  (PCM)  
 

 
Ζ ζεξκνζπζζψξεπζε ησλ πιηθψλ απνηειεί βαζηθή ζηξαηεγηθή 

εμνκάιπλζεο ησλ ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ. 

Σν ρεηκψλα δηαηεξεί ηε ζεξκνθξαζία ζε αλεθηά επίπεδα κέρξη αξγά ηε 

λχρηα, ελψ ην θαινθαίξη θξαηά ηνπο ρψξνπο δξνζεξνχο γηα κεγάιν 

δηάζηεκα ηεο εκέξαο. Παξαδνζηαθά ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά κε κεγάιε 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα, φπσο ζθπξφδεκα, πέηξα, ζπκπαγείο νπηφπιηλζνη, 

ζπκπαγέο μχιν θαη ζε θάπνηα ζπζηήκαηα θαη κάδεο λεξνχ. Σν πνζφ 

ζεξκφηεηαο πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηα πιηθά απηά απμάλεη θαζψο απμάλεη ε 

κάδα, άξα ην πάρνο ησλ πιηθψλ. Αληίζηνηρα θαη ε ζεξκνθξαζία ησλ 

πιηθψλ απηψλ απμάλεηαη αλάινγα πξνο ηε ζεξκνθξαζία πνπ έρεη 

απνζεθεπηεί. Ζ κεηαβνιή απηή ηεο ζεξκνθξαζίαο είλαη ζηελ πεξίπησζε 

απηή αηζζεηή. 

ήκεξα, θπξίσο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ζε 

θηίξηα γξαθείσλ, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θαηά ηα άιια ειαθξέο 

θαηαζθεπέο πιηθά κεγάιεο κάδαο θαη άξα θαη βάξνπο. Απηφ σζηφζν 

απνηειεί αληίθαζε ζηε ινγηθή ηεο ειαθξηάο θαηαζθεπήο θαη ζα ήηαλ 

επρήο έξγν ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο ειαθξφηεξσλ πιηθψλ γηα 

ζεξκνζπζζψξεπζε. 

Σε ιχζε έξρνληαη λα δψζνπλ ηα ιεγφκελα πιηθά αιιαγήο θάζεο (PCM) 

γλσζηά θαη σο ιαλζάλνληεο ζεξκνζπζζσξεπηέο. Σα πιηθά αιιαγήο θάζεο 

πξνζιακβάλνπλ ζεξκφηεηα, ηελ απνζεθεχνπλ θαη ηελ απνδίδνπλ ζε 

θάπνην άιιν ρξνληθφ ζεκείν. 

Υξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζε ειηαθήο ζεξκφηεηαο ζε 

δεμακελέο λεξνχ (solar ponds), γηα ηελ ςχμε ηξνθίκσλ ζε 
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ζπζθεπαζίεο, ηελ θαηαζθεπή ζηνιψλ αλζεθηηθψλ ζε αθξαίεο 

θαηαπνλήζεηο θαη ηελ απνζήθεπζε απφβιεηεο ζεξκφηεηαο ζε 

βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο. Σψξα ε ςχμε θαη ζέξκαλζε θηηξίσλ 

έξρεηαη λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ πεδίν εθαξκνγήο ησλ πιηθψλ 

κεηαβιεηήο θάζεο. 

 

3.7.2.1 Πώο ιεηηνπξγνύλ νη ιαλζάλνληεο ζεξκνζπζζσξεπηέο 

 

 Σν πην γλσζηφ πιηθφ κεηαβιεηήο θάζεο είλαη ην λεξφ. Αλ 

παξαηεξήζνπκε θχβνπο πάγνπ ζε ζηάδην ηήμεο, θαζψο απηνί ιηψλνπλ, 

αθαηξνχλ ζεξκφηεηα  απφ ην πεξηβάιινλ ηνπο. Αληίζεηα ην λεξφ ζε 

πγξή θάζε θαηά ην ζηάδην ςχμεο, θαζψο πήδεη θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

πάγν, απνδίδεη ζεξκφηεηα ζην πεξηβάιινλ. Καηά ηε κεηαβνιή ηεο θάζεο 

ηνπ απφ ζηεξεφ ζε πγξφ θαη αληίζηξνθα, ην λεξφ δηαηεξεί ζηαζεξή 

ζεξκνθξαζία 0°C. Ζ ζεξκνθξαζία πνπ απνζεθεχεηαη θαη απειεπζεξψλεηαη 

ρσξίο λα γίλεηαη αηζζεηή νλνκάδεηαη ιαλζάλνπζα ζεξκνθξαζία. 

Τπάξρνπλ θαη ζήκεξα ζηηο θαλδηλαβηθέο ρψξεο θηίξηα απφ πάγν θαζψο 

θαη θηίξηα πνπ θιηκαηίδνληαη εμ νινθιήξνπ κε δεμακελέο πάγνπ θαη 

ρηνληνχ. Όηαλ φκσο κηιάκε γηα δηεπξπκέλε ρξήζε ζε πεξηζζφηεξν 

νηθεία θιίκαηα, αλαδεηνχκε πιηθά κε ζεκείν ηήμεο θνληά ζηηο 

επηζπκεηέο ζεξκνθξαζίεο ησλ ρψξσλ ελδηαίηεζεο, δειαδή απφ 20 έσο 

30°C. Σν δεηνχκελν είλαη λα δηαηεξεζνχλ απηέο νη ζεξκνθξαζίεο ζην 

εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ, παξά ηε κεηαβνιή ηεο εμσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο.  

Γχν θαηεγνξίεο ηέηνησλ πιηθψλ είλαη γλσζηέο ζήκεξα:  

 

 Οη παξαθίλεο, κφξηα πνπ ζπλίζηαληαη απφ κεγάιεο αιπζίδεο 

πδξνγνλάλζξαθα, κε ζεκεία ηήμεο κεηαμχ 22 θαη 26 °C. 

 

 Σα έλπδξα άιαηα, φπσο ηα CaCl2·6H2O κε ζεξκνθξαζία ηήμεο 27°C 

θαη Na2SO4·10H2O κε ζεξκνθξαζία ηήμεο 32°C. 
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Οη παξαθίλεο είλαη πεξηζζφηεξν εχρξεζηεο θαη θζελέο αιιά 

εκθαλίδνπλ κεγαιχηεξε ζεξκηθή αδξάλεηα, κηθξφηεξε ζηαζεξφηεηα θαη 

απνβάιινπλ ηνμηθά αέξηα φηαλ εθηεζνχλ. 

Σα πιηθά κεηαβιεηέο θάζεο εληζρχνπλ ηε ζεξκνζπζζψξεπζε ησλ 

θηηξηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο 

ζπκπεξηθνξάο ηνπ θειχθνπο θηηξίσλ κε κηθξή ζεξκηθή κάδα. Ηδηαίηεξα 

ζηα θηίξηα γξαθείσλ κε κεγάια ειηαθά θαη εζσηεξηθά ζεξκηθά θέξδε, 

ηα πιηθά αιιαγήο θάζεο εκθαλίδνληαη σο ηδηαίηεξα ειθπζηηθή 

ελαιιαθηηθή ιχζε ζε ζρέζε κε ηε δαπαλεξή εγθαηάζηαζε ελεξγψλ 

ςπθηηθψλ ζηνηρείσλ. Δπίζεο ηα πιηθά απηά είλαη ζε ζέζε λα 

εμνκαιχλνπλ ηηο ζεξκνθξαζηαθέο απμνκεηψζεηο ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο, 

φηαλ ηα θηηξηαθά ζηνηρεία πνπ ηνπο πεξηθιείνπλ δελ δηαζέηνπλ αξθεηή 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα. 

 

3.7.2.2 Δθαξκνγέο ησλ πιηθώλ αιιαγήο θάζεο 

 

Ξερσξίδνπλ δχν ηχπνη εθαξκνγψλ ησλ πιηθψλ κεηαβιεηήο θάζεο ζε 

θηίξηα: 

α. Αδηαθαλή ζηνηρεία 

Σα πιηθά αιιαγήο θάζεο ελζσκαηψλνληαη ζε θηηξηαθά  ζηνηρεία, θαη 

ζπγθεθξηκέλα κε: 

 

 Eγθιεηζκφ ησλ πιηθψλ ζε ζπζθεπαζίεο ζάθσλ ή θνπηηψλ θαη 

ελζσκάησζή ηνπο ζε ςεπδνξνθέο. 

 

 Eγθιεηζκφ ζε κηθξνζθνπηθέο θάςνπιεο θαη ελζσκάησζε ζε πιηθά 

επίρξηζεο ηνίρσλ ή ζε παλφ (γπςνζαλίδεο). 

 

β. Γηαθαλή ζηνηρεία 

Μηα πνιχ ελδηαθέξνπζα εθαξκνγή είλαη ηα εκηδηαθαλή ζηνηρεία 

πξνζφςεσλ  πνπ απνηεινχληαη απφ ηξία θειχθε: Δμσηεξηθά έλα 

πξηζκαηηθφ γπαιί επηηξέπεη ηε δηέιεπζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο 

κφλν φηαλ ε γσλία πξφζπησζεο είλαη κηθξή (ρεηκψλαο) ελψ ην 
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θαινθαίξη ιεηηνπξγεί ζαλ ειηνπξνζηαζία. Σν δεχηεξν θέιπθνο 

απνηειείηαη απφ εκηδηαθαλή θνπηηά πνπ γεκίδνπλ κε παξαθίλε ή έλπδξν 

άιαο (πξνηηκφηεξν γηα ιφγνπο ππξαζθάιεηαο). Ζ αθηηλνβνιία πνπ 

δηέξρεηαη ην ρεηκψλα ζεξκαίλεη ηα πιαζηηθά δνρεία θαη θέξλεη ην 

πιηθφ ζην ζεκείν ηήμεσο, φπνπ ζπζζσξεχεηαη ε ζεξκφηεηα. Σηο 

λπρηεξηλέο ψξεο, φηαλ ε ζεξκνθξαζία πέθηεη ην πιηθφ πήδεη θαη 

απνδίδεη ζεξκφηεηα ζην ρψξν. Σν θαινθαίξη ην πιηθφ ζεξκαηλφκελν απφ 

ηελ πεξηβάιινπζα ζεξκνθξαζία ιηψλεη θαη ζπζζσξεχεη ζεξκφηεηα 

εμνκαιχλνληαο έηζη ηηο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο (ρήκα 3.7). 

ηελ εζσηεξηθή πιεπξά, ην ηξίην θέιπθνο, έλαο παινπίλαθαο αζθαιείαο 

πνπ κπνξεί λα ηππσζεί κε ηελ ηερληθή ηεο θεξακηθήο κεηαμνηππίαο. Σν 

ζχζηεκα απηφ αμηνπνηείηαη φπσο αληηιακβαλφκαζηε γηα ζέξκαλζε, ζε 

ζρεηηθά ςπρξά θιίκαηα. Ζ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο ζε ζεξκηθή 

γίλεηαη φρη κφλν αηζζεηή αιιά θαη νξαηή, θαζψο κε ηελ ηήμε ηεο 

παξαθίλεο απμάλεηαη ε δηαθάλεηα ηνπ ζηνηρείνπ. Άιια ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχλ ηηο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ κεηαβιεηήο θάζεο γηα ςχμε. 

Σα ζπζηήκαηα απηά δηαθξίλνληαη ζε παζεηηθά θαη ελεξγά. ηα παζεηηθά 

ζπζηήκαηα ε επαλαθνξά ησλ ζηνηρείσλ ζεξκνζπζζψξεπζεο κεηά ηελ ηήμε 

ηνπο επηηπγράλεηαη κε θπζηθφ αεξηζκφ (ρήκα 3.8). Σν κεηνλέθηεκά 

ηνπο είλαη φηη ζε καθξνρξφληα δηαζηήκαηα κε δέζηε θαη κε πςειέο 

λπθηεξηλέο ζεξκνθξαζίεο ή κε έθζεζε ησλ πιηθψλ ζε ειηαθή 

αθηηλνβνιία, ηα πιηθά αιιαγήο θάζεο θαζίζηαληαη αλελεξγά. 

 

                 
  

Σχήμα 3.7. Λεηηνπξγία ηνπ εκηδηαθαλνχο ζηνηρείνπ ην ρεηκψλα. 
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Σχήμα 3.8. α.  Πιάθεο σο ζήθεο γηα κείγκα παξαθίλεο θαη έλπδξνπ άιαηνο.                                      

           b.  Πιάθεο κε αινπκηλέληεο θχζηεο πνπ πεξηέρνπλ έλπδξν άιαο. 

Γηα ην ιφγν απηφ αλαπηχρζεθαλ ελεξγά ζπζηήκαηα ζηα νπνία 

ξπζκίδεηαη ν ρξφλνο θαη ν ξπζκφο ηεο εθηφλσζεο ηεο απνζεθεπκέλεο 

ελέξγεηαο κε εηζαγσγή ςχμεο. Απηφ πξαγκαηνπνηείηαη κε λεξφ ζε 

ζσιήλεο (ζρήκαηα 3.9, 3.10) ή κε ςπρξφ αέξα παξαγφκελνη απφ κηθξνχο 

αλεκηζηήξεο (ρήκα 3.11). 

 

Σχήμα 3.9. a. Πιάθεο κε αινπκηλέληεο θχζηεο πνπ πεξηέρνπλ έλπδξν    

άιαο. Αλεκηζηήξαο γηα απνθφξηηζε ζεξκφηεηαο. 

           b. πζηνηρίεο παλφ κε έλπδξν άιαο. Αλεκηζηήξαο γηα      

απνθφξηηζε ζεξκφηεηαο. 

           c. Παλφ κε πιέγκα ιεπηψλ ζσιήλσλ θαη πιήξσζε κε κείγκα  

παξαθίλεο θαη έλπδξνπ άιαηνο. 

 

Σχήμα 3.10. a. Δλδνδαπέδην ζχζηεκα κε ζσιήλεο λεξνχ γηα απνθφξηηζε    

ζεξκφηεηαο πάλσ απφ ζηξψκα έλπδξνπ άιαηνο. 

           b. Δλδνδαπέδην ζχζηεκα κε ζσιήλεο λεξνχ γηα απνθφξηηζε   

ζεξκφηεηαο πάλσ απφ θφθθνπο παξαθίλεο. 

           c. Δλδνδαπέδην ζχζηεκα κε ειεθηξηθνχο αγσγνχο γηα θφξηηζε 

ζεξκφηεηαο. 
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Σχήμα 3.11.  a. Γπςνζαλίδα κε ελζσκαησκέλνπο θφθθνπο   παξαθίλεο πάλσ 

απφ ελδνηνίρηεο ζσιελψζεηο. 

b. πζθεπή ςχμεο κε αέξα γηα θάζεηα ρσξίζκαηα. Παλφ   

αινπκηλίνπ κε πιήξσζε απφ κίγκα παξαθίλεο – έλπδξνπ 

άιαηνο θαη κε ελδηάκεζεο ζσιελψζεηο γηα εθηφλσζε. Μηθξφο 

αλεκηζηήξαο γηα απαγσγή αέξα. 

 

Οη εθαξκνγέο ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζε ιαλζάλνπζα 

κνξθή είλαη αξθεηά εθηεηακέλεο. Σα πιενλεθηήκαηα είλαη ε κεγάιε 

ππθλφηεηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο κε κηθξφηεξε δηαθχκαλζε θαηά ηελ 

αλάθηεζή ηεο κε κηθξφηεξε ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά απφ ηελ πεγή 

ζεξκφηεηαο (κέρξη θαη ηζνζεξκνθξαζηαθά). Οη πξαθηηθέο δπζθνιίεο πνπ 

αλαθχπηνπλ νθείινληαη ζηε ρακειή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή αγσγηκφηεηαο, 

ζηε κεηαβνιή ηεο ππθλφηεηαο, ζηελ αμηνπηζηία-ζηαζεξφηεηα ησλ 

ηδηνηήησλ ζε καθξφρξνλε ρξήζε θαζψο θαη ζην δηαρσξηζκφ ησλ θάζεσλ 

κε ελδερφκελε αιιαγή ρεκηθήο ζχζηαζεο ησλ πιηθψλ. 

Ζ απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο είλαη έλα πνιχ ζεκαληηθφ κέζν 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, βειηηψλνληαο ηελ αμηνπνίεζε ηεο ήδε 

ππάξρνπζαο ελέξγεηαο. Μηθξήο δηάξθεηαο απνζήθεπζε είλαη απαξαίηεηε 

ζρεδφλ ζε φιεο ηηο εθαξκνγέο, ελψ κειεηψληαη εγθαηαζηάζεηο κεγάιεο 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο (επνρηαθή απνζήθεπζε). 

Λακβάλνληαο ππ' φςε ηελ πεξηνδηθφηεηα ησλ ελεξγεηαθψλ θαηλνκέλσλ 

ζηε θχζε, νη εθαξκνγέο πνπ ζπλδπάδνπλ ειηαθά ζπζηήκαηα ζα πξέπεη λα 

πξνβιέπνπλ επαξθή ηθαλφηεηα ελεξγεηαθήο απνζήθεπζεο γηα ηελ 

πεξίζζεηα ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ δηάζεζή ηεο, ηηο ψξεο κε δηάζεζεο 

απφ ηελ πεγή. 
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Δθηελείο πξνζπάζεηεο έρνπλ γίλεη θαη εμαθνινπζνχλ λα γίλνληαη ζην 

ηκήκα ησλ εθαξκνγψλ ησλ Τιηθψλ Μεηαβιεηήο Φάζεο κε ζπζηήκαηα 

αμηνπνίεζεο ειηαθήο ελέξγεηαο φπνπ ε απαηηνχκελε ζεξκφηεηα 

απνζεθεχεηαη ηελ εκέξα γηα λα ρξεζηκνπνηεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

λχρηαο ή ζε ψξεο κε ειηνθάλεηαο. Υαξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα 

εθαξκνγψλ πιηθψλ αιιαγήο θάζεο είλαη ηα αθφινπζα (ρήκα 12). 

 

  

Σχήμα 3.12.   Αξηζηεξά: παλφ κε ελζσκαησκέλα PCM ζε πνζνζηφ 20%. 

Γεμηά: θηίξην κε εμσηεξηθή επέλδπζε απφ παλφ κε   

ελζσκαησκέλα PCM. 

 

3.8 ύλνςε - Πξννπηηθέο θαη όξηα ησλ PCM 

 
 

Σα πιηθά αιιαγήο θάζεο κε ην πςειφ δπλακηθφ ζεξκνζπζζψξεπζεο πνπ 

ηα δηαθξίλεη πξνζθέξνπλ απμεκέλε ζεξκηθή άλεζε ζε θηίξηα ειαθξηάο 

θαηαζθεπήο ζε ζχγθξηζε κε αιιά θαηαζθεπαζηηθά πιηθά (ρήκα 3.13). 

 

 

Σχήμα 3.13: χγθξηζε ηνπ αλαγθαίνπ πάρνπο πιηθνχ πξνθεηκέλνπ λα 

επηηεπρζεί ε ίδηα ζεξκνζπζζψξεπζε. 
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Σα ζπζηήκαηα  θιηκαηηζκνχ θηηξίσλ ρξεζηκνπνηνχλ δπν βαζηθνχο 

ηξφπνπο γηα ρξήζε ησλ PCM, είηε κε εθαξκνγή ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ 

θηεξίνπ είηε ζε δνρεία απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο. Σν πξψην ζχζηεκα 

είλαη παζεηηθφ, δει. ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα ή ην ςχρνο εθιχεηαη 

απηφκαηα φηαλ ε εζσηεξηθή ή εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία αλέβεη ή θαηέβεη 

πέξαλ ηεο ζεξκνθξαζίαο αιιαγήο θάζεσο. Σν δεχηεξν είλαη έλα 

ελεξγεηηθφ ζχζηεκα φπνπ ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα βξίζθεηαη ζε έλα 

ζεξκηθά κνλσκέλν δνρείν.  

 ε πνιχ ζεξκά θιίκαηα σζηφζν ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα δελ είλαη 

πξαγκαηνπνηήζηκα. Απαηηείηαη ζθίαζε θαη ςχμε κε θάπνην ελεξγφ 

ζχζηεκα. Ο ςπρξφο αέξαο ή ην ςπρξφ λεξφ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε 

ξχζκηζε ηεο θφξηηζεο θαη εθηφλσζεο ηνπ πιηθνχ κπνξνχλ παξ‟ φια απηά 

λα θεξδεζνχλ απφ ζπζηήκαηα πνπ ηξνθνδνηνχληαη απφ ελαιιαθηηθέο 

πεγέο ελέξγεηαο, φπσο ζεξκναληιίεο, ςχμε κε ήιην ή λπθηεξηλφ 

αεξηζκφ. 
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4. ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΧΗ: ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΘΔΡΜΙΚΧΝ 
ΦΟΡΣΙΧΝ 

 

4.1 Γεληθά  
 

 
 Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ππήξμαλ αξθεηέο κειέηεο πνπ θαηέδεημαλ 

ηα νθέιε απφ ηε ρξήζε πιηθψλ αιιαγήο θάζεο ζε θηίξηα. Οη κειέηεο 

απηέο πεξηιακβάλνπλ παξαδείγκαηα ελζσκάησζεο ηέηνησλ πιηθψλ ζηα 

παξαδνζηαθά δνκηθά πιηθά, φπσο γπςνζαλίδεο θαη κπινθ ηζηκέληνπ 

(ηζηκεληφιηζνη), γηα εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ελίζρπζε ηεο 

αίζζεζεο ζεξκηθήο άλεζεο. Δπηπιένλ θαηά ηελ κειέηε θαη εθαξκνγή 

πιηθψλ αιιαγήο θάζεο ζηα δνκηθά πιηθά ελφο θηηξίνπ πξέπεη λα 

εμεηάδεηαη ε ηθαλφηεηα λα εθαξκνζηεί θαη λα δψζεη αμηφπηζηα 

απνηειέζκαηα ζε πξαγκαηηθέο κηθξφηεξεο ή κεγαιχηεξεο θιίκαθαο 

εθαξκνγέο. 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη απφ ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ ηνπ εμεηαδφκελνπ ρψξνπ θαη ηηο 

ζεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ επηιεγκέλνπ πιηθνχ αιιαγήο θάζεο. 

 Πιήζνο κειεηψλ αζρνιήζεθε κε δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο γηα θάζε δεδνκέλε εθαξκνγή κε 

γλσζηά θιηκαηνινγηθά κεγέζε θαζψο θαη γλσζηέο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ 

ην πξνθίι ηνπ θνξηίνπ, ε επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο ζηελ επηινγή ηνπ ζεκείνπ ηήμεο ηνπ πιηθνχ 

αιιαγήο θάζεο. Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ ην γεγνλφο φηη ε ζεξκνθξαζία 

ηήμεο ηνπ πιηθνχ αιιαγήο θάζεο θαζνξίδεη ηε βέιηηζηε ηθαλφηεηα 

απνζήθεπζεο ιαλζάλνπζαο ζεξκφηεηαο ηνπ ηνίρνπ, θαηά ηε δηάξθεηα 

κίαο εκέξαο. χκθσλα κε εξεπλεηηθά απνηειέζκαηα απνδεηθλχεηαη πσο ν 

απνδνηηθφηεξνο ηξφπνο ξχζκηζεο ηνπ ηνίρνπ, επηηπγράλεηαη κε επηινγή 

πιηθνχ αιιαγήο θάζεο ηνπ νπνίνπ ε ζεξκνθξαζία ηήμεο είλαη πνιχ 

θνληά κε ηε κέζε εκεξήζηα ζεξκνθξαζία ηνπ ηνίρνπ θαη φρη ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  
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4.2  Αλάιπζε ησλ ζεξκηθώλ ηδηνηήησλ ησλ δνκηθώλ πιηθώλ  

ελόο θηηξίνπ κε ηελ ελζσκάησζε πιηθώλ αιιαγήο θάζεο 

 

 Όπσο αλαθέξζεθε ζην πξνεγνχκελν θεθάιαην, κε ηελ ρξήζε πιηθψλ 

αιιαγήο θάζεο επηηπγράλεηαη ε βειηίσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηδηνηήησλ 

ησλ δνκηθψλ πιηθψλ ελφο θηηξίνπ. Γηα λα ππνινγίζνπκε ηελ επίδξαζε 

ησλ πιηθψλ απηψλ απαηηείηαη φκσο ε πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ησλ 

ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ αιιαγήο θάζεο φηαλ ελζσκαηψλνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά δνκηθά ζηνηρεηά ηνπ θηηξίνπ. Δπνκέλσο θξίλεηαη αλαγθαία 

ε κειέηε ηεο επίδξαζεο ηεο ελζσκάησζεο πιηθψλ αιιαγήο θάζεο (Phase 

Change Materials - PCMs) πρ. ζε δηαθνζκεηηθά πεηξψκαηα κε ζηφρν ηε 

ρξήζε ζε εθαξκνγέο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα. 

 Σν πιένλ πξνζηηφ δείγκα ρξήζεο ησλ πιηθψλ αιιαγήο θάζεο ψζηε λα 

γίλεη θαηαλνεηή ε ιεηηνπξγία ηνπο είλαη ζηελ ηνηρνπνηία. Καηά ηε 

ζεξηλή πεξίνδν ε ζεξκφηεηα απφ ην πεξηβάιινλ εηζέξρεηαη ζην θέιπθνο 

ηνπ θηηξίνπ δηαπεξλψληαο ηα ζηξψκαηα ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη 

αληηκεησπίδεη ηε ζεξκηθή αληίζηαζε ηεο κφλσζεο. ε θνηλή θαηαζθεπή 

ηνηρνπνηίαο φζε ζεξκφηεηα δηαπεξάζεη ην ζηξψκα ηεο κφλσζεο ζα 

εηζέιζεη ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. ηελ πεξίπησζε ηνηρνπνηίαο κε πιηθφ 

αιιαγήο θάζεο απηή ε ζεξκφηεηα δελ ζα εηζέιζεη ζην ρψξν, θαζψο ζα 

απνζεθεπηεί ζην ζηξψκα ηνπ πιηθνχ αιιαγήο θάζεο. ηελ ρεηκεξηλή 

πεξίνδν, ν αέξαο ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ έρεη κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία 

απφ ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αληίζηνηρα ινηπφλ, ε ζηξψζε πιηθψλ 

αιιαγήο θάζεο απνζεθεχεη φζε ζεξκφηεηα έρεη δηαθχγεη απφ ηα 

ζηξψκαηα ηνπ ηνχβινπ, ηνπ ζνβά θαη ηεο κφλσζεο. 

 Ζ δηεξεχλεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ PCM ζε θηίξηα ζηεξίρηεθε ζηελ 

εξγαζία πνπ εμεηάδεη ηελ ζεξκηθή απνζήθεπζε κε βάζε ηε ρξήζε PCM 

φηαλ απηφ είλαη ελζσκαησκέλν ζε θπζηθή πέηξα (natural stone). Όπσο 

είλαη επξέσο γλσζηφ ε ρξήζε πεηξσκάησλ γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο 

θηηξίνπ  θαη ζπγθεθξηκέλα θπζηθήο πέηξαο είλαη αξθεηά δηαδεδνκέλε 

γηα ρξήζε ζηηο πξνζφςεηο ησλ θηηξίσλ ε ζην εζσηεξηθφ απηψλ γηα 

δηαθφζκεζε δαπέδσλ ε ηνίρσλ. Ζ ρξήζε πιηθψλ αιιαγήο θάζεο γηα ηελ 

επεμεξγαζία ηεο θπζηθήο πεηξάο σο δνκηθνχ πιηθνχ, κε ζθνπφ ηελ 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  115 
 

βειηίσζε ησλ ζεξκηθψλ ηδηνηήησλ ελφο θηηξίνπ, είλαη πξνηεηλφκελε 

γηα ηνχο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 

1) Δπηηπγράλεηαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο/ςχμεο. 

2) Δληζρχεηαη ε ζεξκηθή άλεζε εληφο ηνπ θηηξίνπ (κείσζε ησλ 

ζεξκνθξαζηαθψλ κεηαβνιψλ κεηαμχ εκέξαο θαη λχρηαο). 

3) Δπηηπγράλεηαη ε απνζήθεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο απφ ην εμσηεξηθφ 

κέξνο ηνπ θηηξίνπ. 

4) Πξνζηαηεχεηαη ην δνκηθφ πιηθφ (θπζηθή πέηξα) ζε αθξαίεο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο. 

 

4.3 Πεξηγξαθή πεηξακαηηθώλ δεδνκέλσλ ησλ πξόηππσλ ζηαζκώλ 

(pilot houses) 

 

  

Σα πεηξακαηηθά δεδνκέλα ησλ πξφηππσλ πεηξακαηηθψλ ζηαζκψλ (pilot 

stations) βαζίδνληαη ζε πεηξακαηηθή εξγαζία, ζηελ νπνία 

απνδεηθλχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ρξήζεο πιηθψλ αιιαγήο θάζεο, 

θαηά ηελ ελζσκάησζε PCM ζηα δνκηθά πιηθά ηνπο. H εξγαζία πνπ έιαβε 

ρψξα ζηελ Ηζπαλία θαη ε νπνία αλαπηχρζεθε ζε ζπλεξγαζία κε ην 

εξγαζηήξην εηεξνγελψλ κεηγκάησλ θαη ζπζηεκάησλ θαχζεο ηνπ ηκήκαηνο 

Μεραλνιφγσλ Μεραληθψλ, εμεηάδεη πξαθηηθά ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα ζηε 

ρξήζε PCM θαηά ηελ ελζσκάησζε ηνπο ζε θπζηθή πέηξα (bateig azul). Ο 

ζθνπφο ηνπ εγρεηξήκαηνο απηνχ είλαη ε πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηεο 

κεηαβνιήο ηεο ζεξκνθξαζίαο φηαλ ελζσκαηψλεηαη ην πιηθφ αιιαγήο 

θάζεο ζηε θπζηθή πέηξα ηφζν ζηελ παξάπιεπξε ηνηρνπνηία φζν θαη ζηελ 

νξνθή ηνπ πξφηππνπ ζηαζκνχ φπσο θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 

4.1). 
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Σχήμα 4.1. Πξφηππνο πεηξακαηηθφο ζηαζκφο. 

 

  

ηα πιαίζηα ηεο εξγαζίαο κεηξήζεθε πεηξακαηηθά ε ζεξκνθξαζία εληφο 

ηνπ θηηξίνπ ζε δχν πεξηπηψζεηο, φηαλ έρεη ελζσκαησζεί ην PCM αιιά 

θαη φηαλ δελ έρεη ελζσκαησζεί ην PCM. Σα απνηειέζκαηα ησλ 

κεηξήζεσλ, πνπ αθνξά ζηελ  δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ 

πξφηππνπ ζηαζκνχ ζε ζρέζε κε ηε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία,  

παξηζηάλνληαη γξαθηθά ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.2). Οη 

πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ειήθζεζαλ αλά 10 ιεπηά θαη γηα πνιιέο 

ζπλερείο εκέξεο πξνζεγγίδνληαο ζπλνιηθά ηηο 790 ψξεο. 
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Σχήμα 4.2. Απνηειέζκαηα πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πξφηππνπ ζηαζκνχ [18]. 

 

  

Απφ ηα απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ παξαηεξνχκε ζεκαληηθέο δηαθνξέο 

θαηά ηελ ελζσκάησζε PCM ζε θπζηθή πέηξα. Δλψ ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία 

παξαηεξήζεθε ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή, ηφζν κε ηε ρξήζε φζν θαη 

ρσξίο ηε ρξήζε PCM, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη θαηά 1,3 
Ο
C 

ρακειφηεξε φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη ην PCM. Καηά ηελ δηαδηθαζία ηεο 

έθιπζεο ζεξκφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ παξαηεξνχκε φηη κε ηε ρξήζε 

PCM ππάξρεη ρξνληθή θαζπζηέξεζε κίαο ψξαο, πνπ νθείιεηαη ζηελ αξγή 

δηαθπγή ηεο ζεξκφηεηαο πξνο ην πεξηβάιινλ φηαλ ελζσκαηψλεηαη ην 

PCM. 

 Απηέο νη πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο απνδεηθλχνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηεο ελζσκάησζεο PCM ζε θπζηθή πέηξα. ε 

ζεξκνθξαζίεο κεγαιχηεξεο απφ ηε ζεξκνθξαζία αιιαγήο θάζεο ηνπ PCM  

(26 
ν
C ζην πείξακα), ην PCM απνζεθεχεη ελέξγεηα. Όηαλ ε ζεξκνθξαζία 

ηνπ πεξηβάιινληνο κεησζεί, ηφηε ην PCM απειεπζεξψλεη ελέξγεηα, κε 

ειεγρφκελν ξπζκφ, δηαηεξψληαο κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο εληφο ην 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  118 
 

πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ. ε έλα θηίξην αλ εθαξκνδφηαλ ε παξαπάλσ 

δηαδηθαζία ζα κείσλε ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ κέξαο 

θαη λχρηαο, ελψ ηαπηφρξνλα ζα πεξηφξηδε ηηο ελεξγεηαθέο απαηήζεηο 

ζε ζέξκαλζε / ςχμε, απμάλνληαο ηελ ζεξκηθή άλεζε εληφο απηνχ. 

 ηα πιαίζηα ηεο δηπισκαηηθήο εξγαζίαο αλαπηχρζεθε θαηάιιειν 

κνληέιν πξνζνκνίσζεο πνπ βαζίζηεθε ζην πξνεγνχκελν κνληέιν 

ελζσκάησζεο ησλ πιηθψλ αιιαγήο θάζεο ζε δνκηθά πιηθά (ζπγθεθξηκέλα 

φπσο αλαθέξζεθε ε ελζσκάησζε ησλ πιηθψλ αιιαγήο θάζεο ζε θπζηθή 

πέηξα) ηνπ πξφηππνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ (πξφηππν πεηξακαηηθφ 

θηίξην) ζχκθσλα κε ηελ αθφινπζε πεηξακαηηθή εξγαζία: Σhermal Energy 

Storage in natural stone treated with PCMs, Romero Sanchez, Founti 

Maria, Gulliem-Lopez, Lopez-Buendia, August 2001.  

 πγθεθξηκέλα έγηλε µηα πξνζνκνίσζε ελφο θαηλνκέλνπ ηήμεο θαη 

ζηεξενπνίεζεο ηνπ πιηθνχ αιιαγήο θάζεο ην νπνίν επξίζθεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ηνίρνπ µε πνιπεπίπεδα ζηξψκαηα. Δπίζεο ηα ηνηρψκαηα 

ηνπ πξφηππνπ ζηαζκνχ  δηαθξηηνπνηήζεθαλ ζε ηξία βαζηθά ζηξψκαηα (1ν 

ζηξψκα: απνηειείηαη απφ θπζηθή πέηξα κε ελζσκαησκέλν PCM, 2ν 

ζηξψκα: απνηειείηαη απφ ζηξψκα θελνχ αέξνο θαη 3ν ζηξψκα: 

απνηειείηαη απφ κπιφθ ηζηκέληνπ). ηφρνο ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο 

είλαη ε επίδξαζε ηεο ζέζεο ηεο δηεπηθάλεηαο αιιαγήο θάζεο ηνπ 

πιηθνχ, θαζψο απηφ βξίζθεηαη ζε ζηεξεά θαηάζηαζε θαη ζεξκαίλεηαη 

απφ ην έλα άθξν ηνπ, µε ζεξκνθξαζία µεγαιχηεξε ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ηήμεο ηνπ, νπφηε θαη ηήθεηαη ζηαδηαθά, ζηε κεηαβνιή ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ηνπ πξφηππνπ κνληέινπ. Γηα ηελ 

δεκηνπξγία ηνπ ππνινγηζηηθνχ κέξνπο, ρξεζηκνπνηήζεθε ην καζεκαηηθφ 

εξγαιείν Matlab, ζην φπνην αλαπηχρηεθε θαηάιιειε εθαξκνγή κε βάζε 

ηα δεδνκέλα απφ ην πεηξακαηηθφ κνληέιν θαη ζην νπνίν 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη απαηηνχκελνη ππνινγηζκνί κε ζθνπφ ηελ 

δηεξεχλεζε ηεο κεηαβνιήο ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πξφηππνπ 

κνληέινπ (pilot station) φηαλ ζην εμσηεξηθφ ηνίρσκα απηνχ (ηνίρσκα 

απφ θπζηθή πέηξα) έρεη ελζσκαησζεί ην PCM.   
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 4.4 Αλάπηπμε Τπνινγηζηηθνύ εξγαιείνπ 

 

 
 Ζ καζεκαηηθή αλάιπζε θαη πεξηγξαθή ησλ ζπζηεκάησλ ελεξγεηαθήο 

δηαρείξηζεο ησλ θηηξίσλ είλαη  

πεξίπινθε ιφγσ ησλ πνιιψλ κε-γξακκηθψλ παξαγφλησλ, φπσο είλαη νη 

ζπληειεζηέο κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο, νη θπζηθέο ηδηφηεηεο ησλ πιηθψλ, 

νη εμσηεξηθέο θαηξηθέο ζπλζήθεο θαη νη επηπηψζεηο ηεο εμσηεξηθήο 

αθηηλνβνιίαο, κε απνηέιεζκα λα είλαη δχζθνιε ε κνληεινπνίεζε ησλ 

ζπζηεκάησλ HVAC θαη ηεο πξνζνκνίσζεο. 

 Δπηπιένλ θαηά ηελ πξνζνκνίσζε ησλ ελεξγεηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ 

θηηξίσλ ππεηζέξρνληαη επηπξφζζεηνη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

ζεξκηθή ηζνξξνπία ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ φπσο είλαη ν αξηζκφο ησλ 

αηφκσλ πνπ δηακέλνπλ, ε αθηηλνβνινχκελε ελέξγεηα απφ πεγέο θσηφο 

αιιά θαη ν εμνπιηζκφο ζεξκηθήο άλεζεο πνπ έρεη εγθαηαζηαζεί. 

 ηελ βηβιηνγξαθία ππάξρνπλ κνληέια πξνζνκνίσζεο πνπ βαζίδνληαη ζε 

δηαθνξεηηθά ζεξκνδπλακηθά ζπζηήκαηα θαη αλαιχνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπο κε βάζε ηελ απνδνηηθφηεηα. Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξφπνη κε ηνπο 

νπνίνπο κπνξεί λα εθθξαζζεί ε απνδνηηθφηεηα κηαο πεγήο ζέξκαλζεο ή 

ςχμεο. Ζ θαηαλφεζε ησλ κνλάδσλ κέηξεζεο ηεο απνδνηηθφηεηαο είλαη 

θξίζηκε γηα ην ζρεδηαζκφ ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ (Δnergy 

optimal control of a residential space 

 Άιια κνληέια ρξεζηκνπνηνχλ ηζνδχλακα ειεθηξηθά θπθιψκαηα (RC 

θπθιψκαηα) γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζεξκηθψλ ηδηνηήησλ ελφο θηηξίνπ. 

(Control strategies for energy conservation in room air-

conditioning units, Suresh Kumar K. Department of Electrical 

Engineering, National Institute of Technology Calicut, 2000). Σα 

κνληέια απηά ζεσξνχληαη θαηάιιεια γηα ηελ πξνζνκνίσζε κεγάισλ 

θηηξίσλ θαζψο δίλνπλ έκθαζε ζηε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ. Άιια 

επίζεο καζεκαηηθά κνληέια βαζίδνληαη ζηελ ζεξκηθή πξνζνκνίσζε 

ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο / ςχμεο κε ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

θαη ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. (The heat balance model of a 

residential house”. Egidijus Kazanavicius, Antanas Mikuckas, Irena 

Mikuckiene, Jonas Ceponis ,Digital Signal Processing Laboratory 

http://itc.ktu.lt/itc354/Mikuck354.pdf
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,kaunas University, Lithuania, 2006). Σέινο ππάξρνπλ κνληέια πνπ 

πξνζνκνηψλνπλ ηελ ζεξκνρσξεηηθφηεηα αλαιχνληαο ην ηνίρσκα ελφο 

θηηξίνπ ζε πνιιά ζηξψκαηα επνκέλσο γίλεηαη εχθνιε ε κνληεινπνίεζε 

ησλ παξακέηξσλ κε βάζε ηελ  ρσξηθή φζν θαη ηελ ρξνληθή κεηαβνιή 

ηνπο (Modelling of thermal processes in apartment houses”. Sven 

Peets, Tonis Peets and Eugen Kokin, Institute of Engineering, 

Estonian University of Life Sciences. October 2004). 

 Ζ εξγαζία απηή παξνπζηάδεη έλα δπλακηθφ κνληέιν γηα ηελ κειέηε 

ηεο ζεξκηθήο κεηαβνιήο ελφο θηηξίνπ κε δηαθξηηνπνίεζε ησλ 

ηνηρσκάησλ ηνπ ζε πνιιά ζηξσκαηά, ρξεζηκνπνηψληαο σο καζεκαηηθφ 

εξγαιείν ην matlab. 

 

4.5 Παξαδνρέο – Παξάκεηξνη πξνζνκνίσζεο 

 

 
Γηα λα πξνζνκνηψζνπκε ην παξαπάλσ κνληέιν έγηλαλ θάπνηεο παξαδνρέο: 

 

 

 Σν δσκάηην ζεσξείηαη εξκεηηθά 

θιεηζηφ κε κηα νκνηφκνξθε θαηαλνκή ηεο εζσηεξηθήο ζεξκηθήο 

ελέξγεηαο. 

 

 Οη ζεξκηθέο απψιεηεο πθίζηαληαη κφλν θαηά ηε κεηαθνξά 

ζεξκφηεηαο κέζσ ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο. 

 

 Σα γχξσ ηνηρψκαηα ηνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ φζν θαη ε ζηέγε 

είλαη νκνηφκνξθα σο πξνο ηα δηαθνξεηηθά ζηξσκαηά πιηθψλ 

(θπζηθή πέηξα, πιηθφ αιιαγήο θάζεο, ηζηκέλην). 

 

 Ζ ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ PCM είλαη κεηαβιεηή θαη παίξλεη 

δηαθνξεηηθέο ηηκέο  αλάινγα κε ηελ κεηαβνιή ηεο εμσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο (βάζεη ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ). 

 

 Θεσξνχκε φηη ην πνζνζηφ αχμεζεο ηνπ βάξνπο ηεο θπζηθήο πέηξαο 

φηαλ εκβαπηίδεηαη ζε PCM είλαη 0.5%, πνπ αληηζηνηρεί ζε 0,011 

gr PCM/cm
3
 θπζηθήο πέηξαο (Βateig azul). 

 

http://www.kirj.ee/public/va_te/eng-2006-1-5.pdf
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 Ζ ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ αιιαγήο θάζεο είλαη ζηαζεξή επεηδή 

ζεσξνχκε φηη είλαη κηθξή έσο αλεπαίζζεηε ε κεηαβνιή θαηά ηε 

δηάξθεηα αιιαγήο θάζεο ηνπ πιηθνχ. 

 

 

 Ζ ειεχζεξε ζπλαγσγή, θαηά ηε δηάξθεηα ηήμεο ή ςχμεο ηνπ πιηθνχ 

αιιαγήο θάζεο έρεη αγλνεζεί. 

 

 Ζ ζεξκηθή αγσγηκφηεηα ηνπ πιηθνχ αιιαγήο θάζεο φηαλ 

ελζσκαηψλεηαη ζε θπζηθή πέηξα ζεσξείηαη ζηαζεξή θαη ίζε κε 

1,99  W/mK. 

 

  Ζ εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ κεηαβάιιεηαη κε γξακκηθά 

(κεξηθή δηαθνξηθή εμίζσζε ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ). 

 

  Τπάξρεη ηφζν ρσξηθή φζν θαη ρξνληθή κεηαβνιή ηεο ζεξκνθξαζίαο 

ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ θηηξίνπ αλαθνξάο κε ζθνπφ ηελ πιήξε 

ελζσκάησζε ησλ δηαθνξεηηθψλ ηδηνηήησλ ησλ πιηθψλ (θπζηθή 

πέηξα,  PCM,  ηζηκέλην) ζηελ πξνζνκνίσζε. 

 

 Ζ κεηαθνξά ζεξκφηεηαο κπνξεί λα επηηεπρζεί κφλν θαηά ηε 

δηεχζπλζε ηνπ πάρνπο ηνπ ηνίρνπ θαη  είλαη κε γξακκηθή 

δηεξγαζία αγσγηκφηεηαο. 

  

 

Σα δεδνκέλα ηεο πξνζνκνίσζεο πνπ ειήθζεζαλ ππφςηλ είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 

 

 

Γεδνκέλα 

πξνζνκνίσζεο 

Ολνκαζία 

tf Υξφλνο πξνζνκνίσζεο (sec) 

 

Ν Αξηζκφο  δηαθξηηψλ βεκάησλ ρξφλνπ 

 

κ Αξηζκφο  δηαθξηηψλ επηπέδσλ ρψξνπ 

 

h Γηάξθεηα ελφο δηαζηήκαηνο ρξφλνπ (sec) 
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Κair, hair, densair, Airthick Aληίζηνηρα ε αγσγηκφηεηα ηνπ ζηξψκαηνο αέξα ηνπ 

ηνίρνπ (W/(m K)), ζπληειεζηήο ζπλαγσγήο ηνπ αέξα 

(W/(m
2
K)), ε ππθλφηεηα ηνπ αέξα (kg/m

3
) θαη ην 

πάρνο ζηξψκαηνο απφ θελφ αέξνο (m) 

Κpcm, Cppcm, denspcm, PCMthick Aληίζηνηρα ε αγσγηκφηεηα ηνπ ζηξψκαηνο PCM ηνπ 

ηνίρνπ (W/(m K)), ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ PCM 

(kJ/(kg K)), ε ππθλφηεηα ηνπ PCM (kg/m
3
) θαη ην 

πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο PCM (m) 

Κconc, Cpconc, densconc, CONCthick Aληίζηνηρα ε αγσγηκφηεηα ηνπ ζηξψκαηνο ηζηκέληνπ 

ηνπ ηνίρνπ (W/(m K)), ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ 

ηζηκέληνπ (kJ/(kg K)), ε ππθλφηεηα ηνπ ηζηκέληνπ 

(kg/m
3
) θαη ην πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο ηζηκέληνπ (m) 

ΚBat, CpBat, densBat, BATthick Aληίζηνηρα ε αγσγηκφηεηα ηνπ ζηξψκαηνο θπζηθήο 

πέηξαο ηνπ ηνίρνπ (W/(m K)), ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα 

ηεο θπζηθήο πέηξαο (kJ/(kg K)), ε ππθλφηεηα ηεο 

θπζηθήο πέηξαο (kg/m
3
) θαη ην πάρνο ηεο θπζηθήο 

πέηξαο (m) 

Κpoli, Cppoli, denspoli, POLIthick Aληίζηνηρα ε αγσγηκφηεηα ηνπ πιηθνχ polispan ηεο 

πφξηαο (W/(m K)), ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ 

polispan (kJ/(kg K)), ε ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ 

polispan (kg/m
3
) θαη ην πάρνο ζηξψκαηνο ηνπ 

πιηθνχ polispan (m) 

Κpvc, Cppvc, denspvc, PVCthick Aληίζηνηρα ε αγσγηκφηεηα ηνπ πιηθνχ PVC ηεο 

πφξηαο (W/(m K)), ε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ πιηθνχ 

PVC (kJ/(kg K)), ε ππθλφηεηα ηνπ πιηθνχ PVC 

(kg/m
3
) θαη ην πάρνο ζηξψκαηνο ηνπ πιηθνχ PVC (m) 

Κmet, Cpmet, densmet, METthick Aληίζηνηρα ε αγσγηκφηεηα ηνπ κεηαιιηθνχ 

ζηξψκαηνο ηεο πφξηαο (W/(m K)), ε 

ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ κεηάιινπ  (kJ/(kg K)), ε 

ππθλφηεηα ηνπ κεηάιινπ (kg/m
3
) θαη ην πάρνο 

ζηξψκαηνο ηνπ κεηάιινπ (m) 

 

  

 Οη δηάθνξεο παξάκεηξνη πνπ ειήθζεζαλ ππφςηλ θαηά ηελ πξνζνκνίσζε 

είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 

 

 
Παξάκεηξνη πξνζνκνίσζεο Ολνκαζία 

ρk  Ππθλφηεηα πιηθνχ ζην επίπεδν θ (kg/m
3
) 

 

Ck Δηδηθή ζεξκνρσξεηηθφηεηα επηπέδνπ θ 

(kJ/(kg K)) 

 

Vk Όγθνο ηνπ πιηθνχ ζην επίπεδν θ (m
3
) 

 

Tk Θεξκνθξαζία ζην επίπεδν θ (°C) 
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λk Γξακκηθή Θεξκηθή κεηάδνζε ζην επίπεδν θ 

(W/(m K)) 

 

 Lk πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο k (m) 

 

  Κk πληειεζηεο επηθαλεηαο Θεξκηθήο αγσγήο ζην 

επίπεδν θ (W/(m
2
 K)) 

 

Ai Δκβαδφλ επηπέδνπ θ (m
2
) 

 

 

 
 Δθαξκφδνληαο ηελ εμίζσζε δηαηήξεζεο ηεο ελέξγεηαο γηα θάζε 

δνκηθφ ζηνηρείν, αλαπηχρζεθε θαηάιιειν καζεκαηηθφ κνληέιν ην νπνίν 

δηαρσξίδεη ηελ εμσηεξηθφ ηνίρν ζε εζσηεξηθέο επηθάλεηεο θ.  

 Γηα ηηο αλάγθεο ηεο πξνζνκνίσζεο ην εζσηεξηθφ ηνπ ηνηρψκαηνο έρεη 

δηαρσξηζηεί ζε ηέζζεξηο επηκέξνπο ζηξψκαηα,  ζην πξψην έρνπκε 

θπζηθή πέηξα, ζην δεχηεξν ην πιηθφ αιιαγήο θάζεο, ζην ηξίην ζηξψκα 

θελφ αέξνο θαη ηέινο ζην ηέηαξην ηζηκέλην, φπσο θαίλεηαη θαη  ζην 

παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.3). 

 

 

 
Σχήμα 4.3. Γηαθξηηνπνίεζε ζηξσκάησλ εληφο ηνπ ηνηρψκαηνο ηνπ ππφ 

εμέηαζε πξφηππνπ ζηαζκνχ. 

 

  

Αληίζηνηρε δηαθξηηνπνίεζε έγηλε θαη γηα ηελ πεξίπησζε ηεο πφξηαο 

ηνπ ππφ εμέηαζε πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ (πεηξακαηηθφ κνληέιν) θαηά ηελ 

νπνία ηα ζηξψκαηα δηαηξέζεθαλ ζηα εμήο ηξία: ζηξψκα εμσηεξηθφ απφ 
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PVC (PVC sheet layer) , ζηξψκα εζσηεξηθφ απφ πιηθφ polispan 

(Polispan sheet layer) θαη ηξίην ζηξψκα απφ κέηαιιν (Metal sheet 

layer). 

 Γηα θάζε επηθάλεηα θ εληφο ηνπ ηνηρψκαηνο, έρνπκε ηελ αθφινπζε 

εμίζσζε ηζνξξνπίαο (ζεξκηθφ ηζνδχγην): 

 

 

k,i

κ,ι k,i k,i k+1,i k k+1,i k,i k,i k k,i k-1,i

dT (t)
ρ c V =K A [T (t)-T (t)]-K A [T (t)-T (t)]

dt  
 

 

 

φπνπ ε ζεξκηθή αγσγή Κ, κπνξεί λα ππνινγηζηεί 

απφ ηελ αθφινπζε εμίζσζε  κε βάζε ην αξκνληθφ κέζν σο: 

 

 

,

1, 1, , ,

1

( / 2) ( / 2)
k i

k i k i k i k i

K
L L  




 
 

 

φπνπ Lk,i δειψλεη ην πάρνο ηνπ ζηξψκαηνο k θαη ε παξάκεηξνο ιθ,η 

ηελ ζεξκηθή ηνπ αγσγηκφηεηα. 

 Ζ εμίζσζε ηζνξξνπίαο γηα ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα (εμσηεξηθφ 

ζηξψκα) κπνξεί  λα ππνινγηζηεί κε βάζε ηελ παξαθάησ εμίζσζε: 

 

 

, 2, 1, _ 1,( ) ( )k i i i air out i extK T T h T T 
 

 

 

φπνπ Text αλαθέξεηαη ζηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαη hair_out 

αλαθέξεηαη ζηoλ ζεξκηθφ ζπληειεζηή κεηαθνξάο ζεξκφηεηαο ηνπ αέξα. 

 Δπηπιένλ απαηηνχληαη θαηά ηελ πξνζνκνίσζε νη πεηξακαηηθέο 

κεηξήζεηο ηεο κεηαβνιήο ησλ ζεξκηθψλ ηδηνηήησλ ηνπ πιηθνχ αιιαγήο 

θάζεο (ζπγθεθξηκέλα ε κεηαβνιή ηεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο φηαλ ζηελ 

θπζηθή πέηξα ελζσκαηψλεηαη ην πιηθφ αιιαγήο θάζεο) ζε ζρέζε  κε ηελ 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ησλ ηνηρσκάησλ ηνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ κε 

ζθνπφ ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θηηξίνπ θαη 

ηελ εμαγσγή ρξήζηκσλ ζπκπεξαζκάησλ.   
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4.6 Aπνηειέζκαηα πξνζνκνίσζεο 

 

 
 Αξρηθά ππνινγίδνπκε ηε κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ ρσξίο ηε ρξήζε PCM θαη ζπγθξίλνπκε ηα 

απνηειέζκαηα κε εθείλα ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ. Υξεζηκνπνηψληαο 

ηνπο πξνεγνχκελνπο ηχπνπο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο παξηζηάλνπκε γξαθηθά ηα απνηειέζκαηα θαη ζπγθξίλνπκε 

ηηο γξαθηθέο παξαζηάζεηο. ην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.4) 

παξηζηάλνληαη γξαθηθά ε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ηνπ πξφηππνπ ζηαζκνχ, 

ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία κε βάζε ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ κνληέινπ 

πξνζνκνίσζεο θαη ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία κε βάζε ηνπο πεηξακαηηθνχο 

ππνινγηζκνχο, φηαλ δε έρεη ελζσκαησζεί ην PCM. 

 

Σχήμα 4.4. Τπνινγηζηηθέο κεηξήζεηο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πξφηππνπ ζηαζκνχ φηαλ δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ην PCM. 
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 Παξαηεξνχκε ζηελ γξαθηθή παξάζηαζε φηη νη ππνινγηζηηθέο κεηξήζεηο 

ζπγθιίλνπλ κε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο σο πξνο ηελ κεηαβνιή ηεο 

εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ηα ηππηθά αθξφηαηα 

(αθξαίεο ηηκέο ζεξκνθξαζίαο), ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ππνινγηζηηθψλ κεηξήζεσλ, εκθαλίδνληαη ηηο ίδηεο ρξνληθέο ζηηγκέο. 

ηε ζπλέρεηα παξηζηάλνληαη γξαθηθά (ρήκα 4.5) ε εμσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία ηνπ πξφηππνπ ζηαζκνχ, ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία κε βάζε 

ηνπο ππνινγηζκνχο ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζεο θαη ε  εζσηεξηθή 

ζεξκνθξαζία κε βάζε ηνπο πεηξακαηηθνχο ππνινγηζκνχο, φηαλ έρεη 

ελζσκαησζεί ην PCM. 

 
Σχήμα 4.5. Τπνινγηζηηθέο κεηξήζεηο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

πξφηππνπ ζηαζκνχ φηαλ έρεη ελζσκαησζεί ην PCM. 

 

 Παξαηεξνχκε ζηελ παξαπάλσ γξαθηθή παξάζηαζε φηη νη ππνινγηζηηθέο 

κεηξήζεηο ζπγθιίλνπλ κε ηηο πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο, ζε κεγαιχηεξν 

βαζκφ, σο πξνο ηελ κεηαβνιή ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Ζ 

εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαηά ηελ αξρή ηεο πξνζνκνίσζεο φζν θαη ζην 

πέξαο ηεο ζπκπίπηεη ζε πξαγκαηηθά κεγέζε κε ηα πεηξακαηηθά 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  127 
 

δεδνκέλα. Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ηα ηππηθά αθξφηαηα ηηκψλ (αθξαίεο 

ηηκέο ζεξκνθξαζίαο), ησλ πεηξακαηηθψλ δεδνκέλσλ θαη ησλ 

ππνινγηζηηθψλ κεηξήζεσλ, εκθαλίδνληαη ζε παξαπιήζηεο ρξνληθέο 

ζηηγκέο, πνπ ζεκαίλεη φηη ηα απνηειέζκαηα ηνπ αιγνξίζκνπ αθνινπζνχλ 

ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν ηα δεδνκέλα ησλ πεηξακαηηθψλ κεηξήζεσλ. Αθφκε 

είλαη ζεκαληηθφ λα αλαθέξνπκε φηη ε δηαθχκαλζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο, φηαλ ελζσκαηψλεηαη ην PCM, παξνπζηάδεη εμνκάιπλζε, 

δει. νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ πεηξακαηηθνχ 

ζηαζκνχ είλαη κηθξφηεξεο, επνκέλσο απνθεχγνληαη νη απφηνκεο 

ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο.  

4.7 πκπεξάζκαηα από ηε κειέηε πεξίπησζεο 

 
  Παξαηεξνχκε φηη ην θάζκα ηηκψλ ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο φηαλ 

δελ ρξεζηκνπνηείηαη PCM είλαη κεηαμχ ηνπ δηαζηήκαηνο [27,88 31,56] 

φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 4.6). 

 

Σχήμα 4.6. Τπνινγηζηηθέο κεηξήζεηο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία φηαλ δελ έρεη ελζσκαησζεί ην 

PCM. 
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  Αληίζεηα φηαλ ρξεζηκνπνηείηαη PCM ε ζεξκνθξαζία θπκαίλεηαη ζην 

δηάζηεκα [27,86 31,51] φπσο θαίλεηαη θαη ζην παξαθάησ ζρήκα (ρήκα 

4.7). Παξαηεξνχκε δειαδή κείσζε ηεο κεγίζηεο ζεξκνθξαζίαο εληφο ηνπ 

ζπηηηνχ, πνπ εθθξάδεηαη ζε θαιχηεξε απφδνζε ηεο ηάμεο ηνπ 0,16% 

φζσλ αθνξά ηελ ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά εληφο ηνπ πξφηππνπ ζηαζκνχ. 

Αθφκε αλ ππνινγίζνπκε ηελ κέζε ηηκή ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο 

παξαηεξνχκε φηη  ζηελ πεξίπησζε ηεο ρξήζεο PCM ε ηηκή απηή είλαη 

29,27 
ν
C ζε αληίζεζε κε ηε κε ρξήζε PCM φπνπ ε κέζε ηηκή είλαη 

29,29 
ν
C, πνπ κεηαθξάδεηαη ζε πην νκνηφκνξθε απφδνζε ηεο ζεξκφηεηαο 

εληφο ηνπ ζπηηηνχ (ζεξκηθή άλεζε). 

 
Σχήμα 4.7. Τπνινγηζηηθέο κεηξήζεηο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία φηαλ έρεη ελζσκαησζεί ην PCM. 

 

  

Δπίζεο παξαηεξνχκε φηη ελψ ε κέγηζηε ηηκή ηεο εζσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο κεηψλεηαη κε ηελ ελζσκάησζε PCM, ε ειάρηζηε ηηκή ηεο, 

ελψ ζα πεξηκέλακε λα απμεζεί, εληνχηνηο δελ επεξεάδεηαη. Απηφ 

νθείιεηαη ζην φηη ε ζεξκνθξαζία ηήμεο ηνπ πιηθνχ αιιαγήο θάζεο 
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είλαη νξηζκέλε ζηνπο 26 
ν
C θαη επνκέλσο δελ επεξεάδεη ηελ ειάρηζηε 

ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ ππνινγίζακε θαζψο βξίζθεηαη ζην δηάζηεκα 

ηηκψλ [27,86 31,51], αξθεηά πην πάλσ δειαδή απφ ην ζεκείν ηήμεο.     

 Δπνκέλσο ηα ππνινγηζηηθά απνηειέζκαηα δίλνπλ νξζή ιχζε ζην ζέκα 

ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ, θαζψο κεηψλνπλ ηελ κέγηζηε ηηκή ηεο, αιιά 

δελ πξνζθέξνπλ ηθαλνπνηεηηθή ιχζε ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο, ιφγσ 

ηνπ πεξηνξηζκέλνπ εχξνπο ηηκψλ ηνπο. Παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη 

ππεξεθηίκεζε ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, φηαλ ππάξρεη πηψζε ηεο 

εμσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο, θαζψο δελ πξνζεγγίδεη ην ζεκείν αιιαγήο 

θάζεο (26 
ν
C) θαη επνκέλσο δελ έρνπκε πιήξε επαλαπφδνζε ηεο 

απνζεθεπκέλεο ζεξκφηεηαο ζην πεξηβάιινλ θαζψο δελ ζηεξενπνηείηαη ην 

πιηθφ αιιαγήο θάζεο. 

 Σν γεγνλφο φηη ην θάζκα ηηκψλ ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ππφ 

εμέηαζε κνληέινπ είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλν ζε ζρέζε κε ηα 

πεηξακαηηθά δεδνκέλα νθείιεηαη ζην φηη ζε πξαγκαηηθέο ζπλζήθεο 

ππεηζέξρνληαη θαη άιινη παξάγνληεο, πνπ επεξεάδνπλ δξαζηηθά ηα 

απνηειέζκαηα ησλ κεηξήζεσλ, φπσο είλαη πρ. ε ειηαθή αθηηλνβνιία θαη 

ε ζεξκηθή απνιαβή απφ ην έδαθνο. Ωζηφζν ε δπλαηφηεηα απνζήθεπζεο 

ηεο ελέξγεηαο γηα ρξήζε ζε κεηέπεηηα ζηάδην είλαη εκθαλήο θαηά ηνλ 

ππνινγηζκφ ηεο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο. Όπσο είλαη θαλεξφ απφ ηα 

πξνεγνχκελα ζρεκαηηθά δηαγξάκκαηα, ην ππφ εμέηαζε πιηθφ αιιαγήο 

θάζεο, ή ζχζηεκα απνζήθεπζεο ιαλζάλνπζαο ζεξκφηεηαο, παξέρεη έλαλ 

πξαθηηθφ θαη θπζηθφ ηξφπν ρξνληθήο  θαζπζηέξεζεο θαη επηηξέπεη ηε 

ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ απνζεθεχηεθε ηελ εκέξα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο, φπνηε θαη απηή ρξεηάδεηαη (θχθινο θφξηηζεο– 

απνθφξηηζεο). 

 Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο εμαξηάηαη απφ ηηο 

θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ ηνπ εμεηαδφκελνπ ρψξνπ θαη ηηο 

ζεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ επηιεγκέλνπ Τιηθνχ Αιιαγήο Φάζεο.  
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 Μπνξνχκε λα παξαζηήζνπκε γξαθηθά ηηο δχν πεξηπηψζεηο ζην αθφινπζν 

δηάγξακκα (ρήκα 4.8), φπνπ κε ζπλερή γξακκή παξηζηάλεηαη ε 

εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία φηαλ δελ έρεη ελζσκαησζεί ην PCM θαη κε 

δηαθεθνκκέλε γξακκή ε εζσηεξηθή ζεξκνθξαζία φηαλ έρεη ελζσκαησζεί 

ην PCM αληίζηνηρα. 

 

 
Σχήμα 4.8. Τπνινγηζηηθέο κεηξήζεηο εζσηεξηθήο ζεξκνθξαζίαο κε 

ελζσκάησζε ηνπ PCM ζε ζχγθξηζε κε ηε ελζσκάησζε ηνπ PCM. 

   
  

Δπνκέλσο θαη ππνινγηζηηθά ζπκπεξαίλνπκε φηη ε ρξήζε PCM βειηηψλεη 

ηελ ζεξκηθή απφδνζε ηνπ πξφηππνπ πεηξακαηηθνχ ζηαζκνχ θαη επνκέλσο 

κεηψλεη ηελ ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά βειηηψλνληαο ηελ ζεξκηθή άλεζε 

εληφο απηνχ. 

 Όπσο απνδεηθλχεηαη, ε ρξήζε πιηθψλ αιιαγήο θάζεο κε θαηάιιειν 

ζεκείν ηήμεο εμνκαιχλεη ηηο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ ρψξνπ, ειαηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο 

ππεξζέξκαλζεο ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν θαη γεληθφηεξα εληζρχεη ηελ 

αίζζεζε ζεξκηθήο άλεζεο ζην εζσηεξηθφ. 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  131 
 

 Αθφκα, ε κηθξή δηαθχκαλζε ηεο ζεξκνθξαζίαο πνπ επηηπγράλεηαη ζην 

εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ, ειαηηψλεη ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζεο πςεινχ 

ζεξκηθνχ θνξηίνπ ζέξκαλζεο ή ςχμεο, θάηη πνπ έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηε 

ρξήζε κηθξφηεξσλ ζεξκαληηθψλ θαη θιηκαηηζηηθψλ ζσκάησλ, πνπ σο 

γλσζηφ ιεηηνπξγνχλ κε θαιχηεξν βαζκφ απφδνζεο ζπγθξηηηθά κε ηηο 

κεγαιχηεξεο κνλάδεο. 

  

4.8 ύλνςε - Πξννπηηθέο αλάπηπμεο πιηθώλ αιιαγήο θάζεο  

 
 
 Ζ ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο ζεξκφηεηαο ζηελ πέηξα είρε παξαηεξεζεί 

απφ ηνπο αξραίνπο ρξφλνπο θαη είρε αμηνπνηεζεί ζηελ θαηαζθεπή 

θαηνηθηψλ. Ζ ρξήζε φκσο πιηθψλ πνπ απνζεθεχνπλ ελέξγεηα κε ηε κνξθή 

αηζζεηήο ζεξκφηεηαο, παξνπζηάδεη ζπγθεθξηκέλα πξνβιήκαηα φπσο γηα 

παξάδεηγκα ηελ ππεξβνιηθή πνζφηεηα πιηθνχ πνπ απαηηείηαη, θαζψο 

επίζεο θαη ηηο κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζην ζεξκνθξαζηαθφ εχξνο ζην 

νπνίν θπκαίλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πιηθνχ απνζήθεπζεο. 

 Σα δνκηθά πιηθά ηα νπνία ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζηα θηίξηα 

παξακέλνπλ ζηε ζηεξεή θαηάζηαζε ζε νιφθιεξν ην εχξνο ζεξκνθξαζηψλ 

ρξήζεο ηνπο. Οκνίσο ζπκπεξηθέξνληαη θαη ηα θιαζζηθά δνκηθά πιηθά ηα 

νπνία σο ραξαθηεξηζηηθφ έρνπλ ηελ αληίζηαζε πνπ πξνβάιινπλ ζηε 

δηακέζνπ ηνπο ξνή ηεο ζεξκφηεηαο. Αληίζεηα κε απηή ηελ πξνζέγγηζε 

κφλσζεο ησλ θηηξίσλ ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ πιηθά πνπ 

απνζεθεχνπλ ηε ζεξκφηεηα πνπ εηζέξρεηαη ζην θηίξην απφ ην θέιπθφο 

ηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ζέξνπο, ψζηε λα κελ απμεζεί ε ζεξκνθξαζία 

ησλ ρψξσλ, ή λα απνζεθεχνπλ ηε ζεξκφηεηα πνπ πξνζπίπηεη ζην θηίξην 

ππφ ηε κνξθή ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ψζηε λα κελ ππάξρνπλ απψιεηεο 

ζεξκφηεηαο θαηά ην ρεηκψλα. 

 Γηα ρξήζε ζηηο θαηαζθεπέο ηα πιηθά αιιαγήο θάζεο πξέπεη λα έρνπλ 

ζεκείν ηήμεο ιίγν κεγαιχηεξν ηεο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ, ψζηε ζε 

ζπλήζεηο ζπλζήθεο δσκαηίνπ λα είλαη ζηεξεφ. Κάζε αιιαγή 

ζεξκνθξαζίαο πξνθαιεί ηήμε ηνπ πιηθνχ, νπφηε θαη απνξξφθεζε 

ζεξκφηεηαο απφ ην πεξηβάιινλ. Πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζα έρεη σο 

απνηέιεζκα απειεπζέξσζε ελέξγεηαο μαλά πξνο ηνλ πεξηβάιινληα αέξα. 
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  Ζ βαζηθή ηδέα ησλ ζπζηεκάησλ απνζήθεπζεο σο κέζα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο είλαη ε κεηαηφπηζε ησλ κέγηζησλ ηεο ελεξγεηαθήο δήηεζεο 

ηεο εγθαηάζηαζεο ζε ψξεο κε αηρκήο, ή ε εμνκάιπλζε ηεο θακπχιεο 

ελεξγεηαθήο δήηεζεο ηεο εγθαηάζηαζεο ψζηε λα κελ παξνπζηάδνληαη 

ζεκεία αηρκήο θαηά ηελ 24σξή ιεηηνπξγία ηεο, άξα κηθξφηεξα ζεξκηθά 

θαη ςπθηηθά θνξηία. 
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5. ΓΔΝΙΚΑ ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΜΔ ΒΑΗ ΑΝΑΚΟΠΗΗ 

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΧΝ 

 

Έλα κεγάιεο ζεκαζίαο πξφβιεκα πνπ παξνπζηάδεη ε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα, είλαη ε απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ ηεο θαζίζηαηαη 

δχζθνιε θαη αληηνηθνλνκηθή. Ζ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη θάζε ζηηγκή 

ζηνπο ειεθηξηθνχο ζηαζκνχο είλαη φζε ε εθάζηνηε δήηεζε θνξηίνπ, ελψ 

ε επηπιένλ παξαγσγή είλαη αλψθειε εθφζνλ δελ πξφθεηηαη λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ή απνζεθεπηεί. Έλα ζεκαληηθφ πιενλέθηεκα ηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο είλαη φηη κπνξεί λα κεηαηξαπεί  απνδνηηθά ζε 

θάπνηα άιιε κνξθή, ε νπνία κπνξεί κε ηε ζεηξά ηεο λα απνζεθεπηεί 

πην εχθνια. Δπνκέλσο, επεηδή ε ειεθηξηθή ελέξγεηα δελ κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί απεπζείαο, γελλάηαη ε αλάγθε αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ 

κεηαηξνπήο ζε κνξθέο πνπ κπνξνχλ λα απνζεθεπηνχλ επθνιφηεξα. Όπσο 

αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελν θεθάιαην, ε ειεθηξηθή ελέξγεηα κπνξεί λα 

απνζεθεπηεί ειεθηξνκαγλεηηθά, ειεθηξνρεκηθά θαη ππφ κνξθή δπλακηθήο 

θαη θηλεηηθήο ελέξγεηαο.  

Δπηπιένλ νη δεκνθηιείο ζήκεξα ηερλνινγίεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο θαη ε κεγάιε αλάπηπμε ηνπο ζηνλ ελεξγεηαθφ ζρεδηαζκφ 

πξνζζέηνπλ πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ελφο ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, επεηδή είλαη απξφβιεπηεο θαη ε παξάγσγε ηνπο αιιάδεη κε 

ηαρείο ξπζκνχο. Γηα παξάδεηγκα, ζηελ αηνιηθή ελέξγεηα δελ είλαη 

αζπλήζηζηε κηα αιιαγή ηεο ηάμεο ηνπ 50% ζηελ παξαγσγή κέζα ζε ιίγα 

ιεπηά. Δπηπιένλ ε ελέξγεηα απφ αλαλεψζηκεο πήγεο, φπσο ε ειηαθή, 

δελ παξάγεηαη φηαλ ρξεηάδεηαη θαη επνκέλσο ε απνζήθεπζε είλαη 

αλαγθαία. Όινη νη θνξείο πξνψζεζεο ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο 

αγλννχλ ηελ αλάγθε γηα απνζήθεπζε. Απηφ πνπ ρξεηάδεηαη είλαη κηα 

κεγάιεο θιίκαθαο ηερλνινγία πνπ  κε απνηειεζκαηηθφηεηα θαη ρακειφ 

θφζηνο κπνξεί λα απνζεθεχζεη κεγάιεο πνζφηεηεο ελέξγεηαο. 

Δπνκέλσο ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθά νθέιε 

κέζσ ηεο αζθαινχο θαη νηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ελφο δηαζπλδεδεκέλνπ 

δηθηχνπ κε ζθνπφ ηελ νξζνινγηθφηεξε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ζηελ 

πεγή αιιά θαη ζηελ θαηαλάισζε (θπξίσο ηξηηνγελή ηνκέα) κε ζπζηήκαηα 
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εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο πνπ ζα έρνπλ ζηφρν ηελ κείσζε ησλ ζεξκηθψλ 

θαη ειεθηξηθψλ αλαγθψλ ζε ζέξκαλζε ςχμε θαη θιηκαηηζκφ. ην 

θεθάιαην απηφ αλαθέξνληαη νη θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ζε ηερλνινγίεο 

απνζήθεπζεο αλά ηνκέα ρξήζεο θαη εμεηάδεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα 

ηνπο αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ απαηηνχληαη θαηά πεξίπησζε. 

Παξαθάησ ζα αλαθεξζνχκε ζηηο ζεκαληηθφηεξεο εθαξκνγέο ζηελ 

απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζηελ πεγή (ειεθηξνπαξαγσγή) αιιά θαη ζηελ 

θαηαλάισζε (θηηξηαθφο ηνκέαο). 

Απφ φιεο ηηο κεζφδνπο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, κφλν ε απνζήθεπζε ηεο 

ζε κνξθή πδξαπιηθήο ελέξγεηαο θαη ππφ κνξθή πεπηεζκέλνπ αέξα 

θαιχπηνπλ ηελ πεξηνρή κεγάισλ πνζνηήησλ ελέξγεηαο, φπνηε είλαη 

εθαξκφζηκεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 

Ζ απνζήθεπζε ελέξγεηαο κε ζπκπηεζκέλν αέξα (Compressed energy 

storage CAES) απνηειεί κηα εκπνξηθή, γεληθήο ρξήζεο ηερλνινγία, 

θαηάιιειε λα παξέρεη καθξνπξφζεζκε απνζήθεπζε κεγάισλ πνζνηήησλ 

ελέξγεηαο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα απνζεθεχεηαη ππφ κνξθή ζπκπηεζκέλνπ 

αέξα ζε θαηάιιειεο δεμακελέο-απνζήθεο. ηα ζπζηήκαηα CAES, ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη νδεγψληαο ζε αεξηνζηξφβηινπο ηα 

παξάγσγα ηεο θαχζεο ηνπ ζπκπηεζκέλνπ αέξα πνπ αλαθηνχκε απφ πήγεο 

ζην ππέδαθνο,  κε κηθξή πνζφηεηα θπζηθνχ αεξίνπ. Ζ ηερλνινγία απηή 

βξίζθεη εθαξκνγή ζηελ ππνζηήξημε θνξηίνπ, κε ηηο κνλάδεο CAES λα 

είλαη ηεο ηάμεο ησλ εθαηνληάδσλ MW, ζε αληίζεζε κε ηα ζπζηήκαηα 

flywheels θαη ππεξ-ππθλσηψλ πνπ ιφγσ ηεο κηθξήο δηάξθεηαο 

απνζήθεπζεο πεξηνξίδνληαη ζε κηθξέο εθαξκνγέο. 

Βαζηθφο ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ CAES είλαη λα αμηνπνηνχλ ιίγε, 

ρακεινχ θφζηνπο, εθηφο αηρκήο ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ηηο κνλάδεο 

βάζεο,  γηα ηελ παξαγσγή θαη ζπκπίεζε ηνπ αέξα, ηνλ νπνίν θαη 

απνζεθεχνπλ ζηε ζπλέρεηα ηε λχρηα κέζα ζε ππφγεηεο δεμακελέο. Καηά 

ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη φηαλ νη απαηηήζεηο ζε ελέξγεηα απμεζνχλ, 

ε κνλάδα αληιεί ηνλ ζπκπηεζκέλν αέξα απφ ηε δεμακελή θαη αθνχ ηνλ 

αλακίμεη κε θπζηθφ αέξην ηξνθνδνηεί ηνπο αεξηνζηξφβηινπο κε ηα 

παξάγσγα ηεο θαχζεο.  Ο ζπλδπαζκφο ζπκπηεζκέλνπ αέξα,  ε παξαγσγή 

ηζρχνο θαη ε πξνρσξεκέλε ηερλνινγία θάησ απφ ην έδαθνο ζα 

απνηειέζνπλ έλα έξγν παγθφζκηαο ζεκαζίαο ην νπνίν ζα ελζαξξχλεη 
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επηπιένλ ηελ ηδέα ηεο εθκεηάιιεπζεο ησλ ζπζηεκάησλ ζπκπηεζκέλνπ 

αέξα.  

Ζ πην δηαδεδνκέλε ηδέα γηα ηελ καδηθή απνζήθεπζε ελέξγεηαο είλαη ε 

ρξήζε κνλάδσλ αληιεζηνηακίεπζεο. Σα ζπζηήκαηα άληιεζεο γηα 

απνζήθεπζε πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηα νπνία αλπςψλνπλ ην λεξφ ζε 

κία απνζήθε γηα λα ην ξίμνπλ ζε έλαλ πδξνζηξφβηιν γηα λα παξάγνπλ 

ειεθηξηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη ζήκεξα ζε πνιιέο πεξηνρέο. Αιιά, παξά 

ηελ αλάπηπμε ηέηνησλ ζπζηεκάησλ άληιεζεο θαη απνζήθεπζεο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνβιέπεηαη πεξηνξηζκέλε εθαξκνγή ηνπο 

ιφγσ πεξηβαληνιινγηθψλ πξνβιεκάησλ πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ 

θαηαζθεπή πδξνθξαγκάησλ θαη κεησκέλεο δήηεζεο ηέηνηαο κνξθήο 

ελέξγεηαο.  

Ζ πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα είλαη ε πξψηε ζε παξαγσγή ελέξγεηαο κέζσ 

ηερλνινγηψλ ΑΠΔ, ζηελ Δπξψπε θαη ηνλ θφζκν, ηφζν απφ ηελ άπνςε ηεο 

εγθαηεζηεκέλεο ρσξεηηθφηεηαο φζν θαη σο πξνο ηελ απνδνηηθφηεηά ηεο. 

Ο ραξαθηεξηζκφο ησλ εγθαηαζηάζεσλ πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο σο 

κηθξήο θιίκαθαο πνηθίιιεη απφ ρψξα ζε ρψξα (απφ 1,5 έσο 25MW). Σν 

αλψηεξν φξην πνπ πηνζεηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε Μηθξψλ 

Τδξνειεθηξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ είλαη 10MW, ην νπνίν γίλεηαη θαη 

θνηλψο απνδεθηφ. 

Δπεηδή νη κηθξέο πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο κπνξεί λα είλαη ή λα 

κελ είλαη ζπλδεδεκέλεο κε ην ειεθηξηθφ δίθηπν, είλαη δχζθνιν λα 

κεηξεζεί ε εγθαηεζηεκέλε ρσξεηηθφηεηά ηνπο. Ωζηφζν ππνινγίδεηαη φηη 

ην 5% ηεο πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνέξρεηαη απφ κηθξέο  

εγθαηαζηάζεηο, ελψ ε πδξνειεθηξηθή ελέξγεηα αληηπξνζσπεχεη ην 22% 

ηεο παγθφζκηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ηελ Δπξψπε ππάξρνπλ 

πεξηζζφηεξεο απφ 17.400 κηθξέο πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο (Small 

Hydro-Power as a Source of Renewable Energy in the European Union, 

Roman Wichowski, Water Management and Hydraylic Engineering, 

Austria 2005). 

Οη κηθξέο πδξνειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο έρνπλ ηεξάζηηεο 

δπλαηφηεηεο, θαη έηζη κπνξνχλ λα ζπκβάινπλ ζεκαληηθά ζηελ θάιπςε 

ησλ κειινληηθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. Ζ Δπξψπε δηαζέηεη ηφζν 

θπζηθνχο πφξνπο φζν θαη πςειή ηερλνινγία, πνπ ηεο επηηξέπνπλ 



Συςτήματα και τεχνολογίεσ για αποθήκευςη ενέργειασ ςε κτίρια  136 
 

πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Δθηφο απφ ηελ δεκηνπξγία λέσλ εγθαηαζηάζεσλ, 

ππάξρεη επίζεο αμηφινγε δπλαηφηεηα αλάπηπμεο θαη βειηηζηνπνίεζεο 

ησλ ππαξρνπζψλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ θαηάιιειε ζπληήξεζε θαη αλαθαίληζή 

ηνπο ζα κπνξνχζαλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλάπηπμε ηεο κηθξήο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

Ζ θαιχηεξε αγνξά ζηελ Δπξψπε είλαη ε αλαθαίληζε ησλ ππαξρνπζψλ 

εγθαηαζηάζεσλ. Ζ Ηηαιία, ε Γαιιία, ε Γεξκαλία, ε Ηζπαλία, ε Απζηξία 

θαη ε νπεδία είλαη νη ρψξεο ηεο ΔΔ ησλ 15 πνπ ζπκβάιινπλ 

πεξηζζφηεξν ζηελ παξαγσγή πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ Ηζπαλία θαη ε 

Ηηαιία παξνπζίαζαλ κεγάιε αχμεζε ζε εγθαηεζηεκέλε ρσξεηηθφηεηα θαη 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, ελψ ζρεδφλ 

φιεο νη ρψξεο εθηφο απφ ηε Γαλία, ηε νπεδία, ηε Φηλιαλδία θαη ηηο 

Κάησ Υψξεο απμάλνπλ ηελ παξαγσγή ηνπο. Μεξηθέο ρψξεο φπσο ε 

Γεξκαλία, ε Διιάδα, ε Ηζπαλία, ε Ηηαιία, ην Λνπμεκβνχξγν, ε 

Πνξηνγαιία θαη ην Ζλσκέλν Βαζίιεην αλέπηπμαλ ηνλ ηνκέα ηεο κηθξήο 

πδξνειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηελ ηειεπηαία δεθαεηία. Σν 2003, ε 

παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ ΔΔ, απφ πδξνειεθηξηθνχο 

ζηαζκνχο,  αληηζηνηρνχζε ζην 4% ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο 

θαη ζην 67% ηεο ζπλνιηθήο παξαγσγήο απφ ΑΠΔ (EU energy consumption 

by source in 2003, EIA). 

Δπίζεο κηα κηθξφηεξεο θιίκαθαο ηερλνινγία είλαη ηα ζπζηήκαηα 

απνζήθεπζεο κε ππεξ-ππθλσηέο θαη ππεξαγψγηκα πιηθά. Οη κνλάδεο 

ππεξππθλσηψλ έρνπλ ρσξεηηθφηεηα ηζρχνο ηεο ηάμεο ησλ 100 KW,  ελψ ε 

ελέξγεηα ηνπο είλαη δπλαηφλ λα δηνρεηεπηεί πνιχ γξήγνξα, απφ 

θιάζκαηα ελφο δεπηεξνιέπηνπ έσο έλα ιεπηφ. Οη δηαηάμεηο 

ππεξαγψγηκσλ πιηθψλ ζηεξίδνπλ ηελ ιεηηνπξγία ηνπο ζηε ρξήζε ηεο 

ηερλνινγίαο ησλ ππεξαγψγηκσλ πιηθψλ θαη απαηηνχλ ζεκαληηθέο 

πνζφηεηεο ςχμεο. Απηέο νη δηαηάμεηο κπνξνχλ λα δηαζέζνπλ έσο θαη 2 

MW κέζα ζε ιίγνπο θχθινπο ηνπ ελαιιαζζνκέλνπ ξεχκαηνο. Οη δπν απηνί 

ηχπνη δηαηάμεσλ, αιιά θπξίσο απηή ησλ ππεξαγψγηκσλ πιηθψλ, 

απνηεινχλ κηα ιχζε ζε παξνρή πνηφηεηαο ηζρχνο ζηα δίθηπα δηαλνκήο. 

Σα ραξαθηεξηζηηθά ηεο δηάηαμεο ησλ ππεξαγψγηκσλ πιηθψλ είλαη ηέηνηα 

ψζηε λα εκθαλίδνπλ ζρεδφλ κεδεληθή αληίζηαζε ζηηο πνιχ ρακειέο 

ζεξκνθξαζίεο, κε απνηέιεζκα λα εγθισβίδνπλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα 

http://www.eia.doe.gov/
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ζε καγλεηηθφ πεδίν κε ζρεδφλ κεδεληθέο απψιεηεο. Πξφζθαηεο 

εθαξκνγέο ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ελέξγεηαο έδεημαλ φηη ηα 

ππεξαγψγηκα πελία ζα κπνξνχζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα λα 

ζπκπιεξψζνπλ ηηο αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο, αξθεί λα ππάξρεη 

θαηάιιειν ζχζηεκα ςχμεο. 

Αληίζεηα νη ζηξεθφκελνη ζθφλδπινη (flywheels), αλακέλεηαη λα έρνπλ 

εθαξκνγέο παξνρήο ηζρχνο θαη ελέξγεηαο γηα κηθξά ρξνληθά δηαζηήκαηα 

θαη θπξίσο γηα παξνρή εθεδξείαο θαη φρη γηα ηελ παξνρή ελέξγεηαο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα, έκθαζε έρεη δνζεί ζην ζρεδηαζκφ ηεο γεσκεηξίαο 

θαηά ηελ πεξηζηξνθή ησλ καδψλ ζηελ πξνζπάζεηα λα επηηεπρζνχλ πςειέο 

πεξηζηξνθηθέο ηαρχηεηεο (40.000-60.000 rpm).O ρξφλνο εθθφξηηζεο 

απηψλ ησλ δηαηάμεσλ θπκαίλεηαη απφ ιίγα δεπηεξφιεπηα έσο κεξηθά 

ιεπηά, βνεζψληαο πεξηζζφηεξν, απφ ηηο κπαηαξίεο, ζε εθαξκνγέο 

παξνρήο ηζρχνο παξά ελέξγεηαο. Αληίζεηα απφ ηηο ειεθηξηθέο ζηήιεο, 

ηα ζπζηήκαηα ζηξεθφκελσλ καδψλ (ζθφλπινη) δελ είλαη επαίζζεηα ζηελ 

ζεξκνθξαζία θαη ε απφδνζε ηνπο κπνξεί λα θηάζεη έσο 90% ρσξίο 

ηδηαίηεξε κείσζε ηνπ ρξφλνπ δσήο ηνπο (15-20 ρξφληα). Δπίζεο 

πιενλεθηνχλ ζην φηη απαηηνχλ κηθξφ θφζηνο ζπληήξεζεο θαη 

εγθαηάζηαζεο. 

Δπηπιένλ ζηα πιαίζηα ηεο βειηηζηνπνίεζεο ηνπ ζρεδηαζκνχ ζπζηεκάησλ 

αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θξίλεηαη αλαγθαία ε αλάπηπμε πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ γηα ηελ κείσζε ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο εγθαηάζηαζεο, ηελ 

αχμεζε ηεο απφδνζεο αλά κνλάδα εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, ηε 

δηαζεζηκφηεηα ηεο ηζρχνο φηαλ απαηηείηαη θαη ε νηθνλνκηθφηεηα ηεο 

εγθαηάζηαζεο. Δπηπιένλ αλαπηχζζνληαη εξεπλεηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

αλάπηπμεο ζπζηεκάησλ απηνκαηηζκνχ θαη ειέγρνπ ηειεπηαίαο γεληάο, ηα 

νπνία είλαη πξνζαξκνζκέλα ζηηο ηδηαηηεξφηεηεο ησλ Φ/Β θαη πβξηδηθψλ 

ζπζηεκάησλ ΑΠΔ. Με ηνλ ηξφπν απηφ αλακέλεηαη λα βειηηζηνπνηεζεί ε 

ιεηηνπξγία θαη δηαρείξηζε ελέξγεηαο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ. Έλα 

πβξηδηθφ ζχζηεκα παξαγσγήο ειεθηξηζκνχ πνπ απνηειεί  έλα 

πξσηνπνξηαθφ έξγν, ζε ηνπηθφ θαη επξσπατθφ επίπεδν,  πινπνηείηαη 

ζήκεξα ζηε ρψξα καο θαη αθνξά ην  Τβξηδηθφ Δλεξγεηαθφ Έξγν Ηθαξίαο.  

ηελ Ηθαξία βξίζθεηαη ζε θάζε πινπνίεζεο απφ ηε ΓΔΖ Αλαλεψζηκεο 

Α.Δ πβξηδηθφ ζρήκα απνηεινχκελν απφ ηππηθή πδξνειεθηξηθή κνλάδα 
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ζπδεπγκέλε κε δχν αληιεζηνηακηεπηήξεο ηζρχνο 3.8 MW θαη βνεζνχκελν 

απφ αηνιηθφ πάξθν 2.4 MW, κε ζπλνιηθή ηθαλφηεηα παξαγσγήο πεξίπνπ 

15,11 GWh/έηνο. Σν έξγν έρεη εληαρζεί γηα παξνρή δεκφζηαο ελίζρπζεο 

ζην Γ' Κνηλνηηθφ Πιαίζην ηήξημεο. Ζ Δηήζηα Καζαξή Παξαγσγή 

Δλέξγεηαο ηνπ Τβξηδηθνχ Δλεξγεηαθνχ Έξγνπ Ηθαξίαο θηάλεη ηηο 10,96 

GWh. Ζ ελέξγεηα απηή επαξθεί γηα ηελ θάιπςε ηνπ κεγαιχηεξνπ κέξνπο 

ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπ λεζηνχ γηα φιν ην έηνο, πεξηνξίδνληαο 

ζεκαληηθά ηελ αλάγθε ιεηηνπξγίαο ηνπ Θεξκηθνχ Σνπηθνχ ηαζκνχ 

Παξαγσγήο ζηνλ Άγην Κήξπθν.  

Όπσο είδακε πξσηχηεξα νη αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο δελ ζα 

κπνξέζνπλ λα αληηθαηαζηήζνπλ ηηο πθηζηάκελεο ηερλνινγίεο παξαγσγήο 

ελέξγεηαο ρσξίο ζεκαληηθέο αιιαγέο ζηνλ ζχγρξνλν ηξφπν δσήο. Ο 

βαζηθφηεξνο ιφγνο, είλαη ε δηαιείπνπζα θχζε ησλ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, ε νπνία δελ κπνξεί αθνινπζεί ηελ δηαξθψο κεηαβαιιφκελε 

δήηεζε. Ζ ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ κπνξεί λα ρνξεγεζεί on-

demand κφλν αλ γίλεη δπλαηή ε απνζήθεπζή ηεο γηα κεηαγελέζηεξε 

ρξήζε. Ζ πξνψζεζε ησλ ΑΠΔ εδξάδεηαη ζηελ αλάγθε γηα αεηθνξία ζηελ 

πξνκήζεηα ελέξγεηαο θαη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ρξήζεο ηνπ άλζξαθα γηα 

ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ιφγσ ησλ θιηκαηηθψλ αιιαγψλ. Οη 

ΑΠΔ δελ είλαη ε κφλε ιχζε ζε απηά ηα πξνβιήκαηα.  

Γηα ηελ απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε απηφλνκεο εγθαηαζηάζεηο 

ρξεζηκνπνηνχληαη νη ζπζζσξεπηέο.  Οη ζπζζσξεπηέο γηα Φ/Β εθαξκνγέο 

απνηεινχλ βειηηζηνπνηεκέλεο θαηαζθεπέο ζε ζρέζε κε ζπκβαηηθέο 

επαλαθνξηηδφκελεο κπαηαξίεο, θπξίσο φζνλ αθνξά ηε ρακειή εζσηεξηθή 

αληίζηαζε, ηε κεγάιε αληνρή ζε θχθινπο θαη βαζηέο εθθνξηίζεηο θαη 

ηελ απνθπγή ζηξσκάησζεο ηνπ ειεθηξνιχηε κε εμαλαγθαζκέλε ξνή. Οη 

κπαηαξίεο κνιχβδνπ-νμένο θαηέρνπλ ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο αγνξάο 

ζηα απηφλνκα Φ/Β ζπζηήκαηα δηφηη ζπλδπάδνπλ θαιφ ρξφλν δσήο κε 

ηθαλνπνηεηηθφ θφζηνο αξρηθήο επέλδπζεο. ε ζπγθεθξηκέλεο εθαξκνγέο 

φπνπ ε πξνζβαζηκφηεηα θαη επηζθεςηκφηεηα είλαη δχζθνιε, 

ρξεζηκνπνηνχληαη κπαηαξίεο κνιχβδνπ θιεηζηνχ ηχπνπ (VRLA), 

κεδεληθψλ απαηηήζεσλ ζπληήξεζεο θαη πιήξσζεο πγξψλ ειεθηξνιχηε.  ε 

κεγάιεο εθαξκνγέο σζηφζν ε απνζήθεπζε ελέξγεηαο ζε κπαηαξίεο δελ 
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είλαη ε ελδεδεηγκέλε ιχζε. Σν πδξνγφλν είλαη ν θαιχηεξνο ππνςήθηνο 

γηα κεγάιεο δηαβάζκηζεο απνζήθεπζε.  

Σν πδξνγφλν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζαλ ελαιιαθηηθφ θαχζηκν ζε 

πιήζνο (θαηάιιεια ηξνπνπνηεκέλσλ) ηερλνινγηψλ θαχζεο φπσο 

θαηαιπηηθνχο θαπζηήξεο, ιέβεηεο αεξίνπ, αεξνζηξφβηινπο θαη 

θηλεηήξεο εζσηεξηθήο θαχζεο. Ζ θαχζε ηνπ πδξνγφλνπ παξάγεη λεξφ 

αιιά, ιφγσ ησλ πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαχζεο, παξάγνληαη θαη νμείδηα 

ηνπ αδψηνπ. Οη θπςειίδεο θαπζίκνπ είλαη κία ζρεηηθά πξφζθαηε 

ηερλνινγία πνπ επηηξέπεη κέζσ ειεθηξνρεκηθήο αληίδξαζεο ηελ 

παξαγσγή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κε κφλν ππνπξντφλ ην λεξφ. Ζ 

ιεηηνπξγία ηεο είλαη αληίζηξνθε απφ απηή κηαο ειεθηξνιπηηθήο 

κνλάδαο θαη πξνζνκνηάδεη ηελ ιεηηνπξγία κηαο κπαηαξίαο, κε ηελ 

δηαθνξά φηη δελ έρεη ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο εμάληιεζεο ηνπ θαπζίκνπ κηα 

θαη ην θαχζηκν (πδξνγφλν) θαη ην νμεηδσηηθφ (αέξαο ή νμπγφλν) 

εηζάγνληαη ζπλερψο ζηελ άλνδν θαη ηελ θάζνδν θαη ηα πξντφληα 

(ειεθηξηθή ελέξγεηα θαη λεξφ) απνκαθξχλνληαη. Θέκαηα δηαζεζηκφηεηαο 

θαπζίκσλ αθ‟ ελφο αιιά θαη κείσζεο ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ 

απφ ηελ ρξήζηε νξπθηψλ θαπζίκσλ αθ‟ εηέξνπ, νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα 

φηη ζην κέιινλ ην πδξνγφλν πνπ ζα παξάγεηαη απφ ΑΠΔ ζα παίμεη 

ζεκαληηθφ ξφιν κεζνπξφζεζκα, σο κέζν απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη 

καθξνπξφζεζκα, σο θαζαξφ θαχζηκν γηα απνθεληξσκέλε παξαγσγή 

ελέξγεηαο ή γηα ηηο κεηαθνξέο.      

  Ζ ρεκηθή βηνκεραλία ζήκεξα παξάγεη πδξνγφλν απφ νξπθηά θαχζηκα 

αιιά απηφ ζα κπνξνχζε επίζεο λα γίλεη κε ειεθηξφιπζε (electrolysis) 

δηαζπψληαο ηα κφξηα ηνπ λεξνχ (H2O) ζε πδξνγφλν H2 θαη νμπγφλν (O2). 

Γηα παξάδεηγκα έρνπλ αλαπηπρζεί εθαξκνγέο φπνπ κε κία ειεθηξηθή 

εθθέλσζε αλαπηχζζνπλ ζπζηήκαηα ειεθηξφιπζεο ρξεζηκνπνηψληαο 

ειεθηξηζκφ απφ θσηνβνιηατθά θχηηαξα (ειηαθφ πδξνγφλν). Σν πδξνγφλν 

κπνξεί λα απνζεθεπηεί ζε κεηαιιηθά Τδξίδηα (ζπλδπαζκνί κεηαιιηθψλ 

θξακάησλ ηα νπνία δξνπλ ζαλ ζε έλα ζθνπγγάξη πνπ απνξξνθά λεξφ). Σα 

πδξίδηα κεηάιισλ έρνπλ ηελ κνλαδηθή ηθαλφηεηα λα απνξξνθνχλ 

πδξνγφλν θαη λα ην απειεπζεξψλνπλ αξγφηεξα, φηαλ απηφ είλαη 

απαξαίηεην.  
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Πέξα απφ ηηο πνιιέο ηνπ ρξήζεηο ζηε ρεκηθή βηνκεραλία, ην πδξνγφλν 

κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί σο θνξέαο ελέξγεηαο. ε παγθφζκην επίπεδν, 

ε ηάζε θαηαλάισζεο θαπζίκσλ φιν θαη ιηγφηεξεο πεξηεθηηθφηεηαο ζε 

άλζξαθα είλαη εκθαλήο. Σν πδξνγφλν απαιιαγκέλν απφ θάζε πνζφ 

άλζξαθα κπνξεί λα πξνζθέξεη αξθεηή ελέξγεηα γηα θαζεκεξηλέο ρξήζεηο 

φπσο ε ειεθηξνδφηεζε θηηξίσλ ή ε θίλεζε ησλ κεηαθνξηθψλ καο κέζσλ. 

Μάιηζηα απηή ηε ζηηγκή γίλνληαη ζεκαληηθέο πξνζπάζεηεο, θπξίσο ζηα 

ηδηαίηεξα αλεπηπγκέλα θξάηε, γηα ηε κεηαηξνπή ηεο πξνζαξκνζκέλεο 

ζηα θαχζηκα άλζξαθα ππνδνκήο ζε ππνδνκή κε βάζε ην πδξνγφλν. 

Δλδεηθηηθά, ε Ηζιαλδία, πξνβιέπεη ζε κία ππνδνκή πιήξσο βαζηζκέλε 

ζην πδξνγφλν κέρξη ην 2030-2040, ελψ κέρξη ην 2030 ζηφρνο ηνπ 

ππνπξγείνπ ελέξγεηαο ησλ Ζ.Π.Α. είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 10% ηεο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο απφ ελέξγεηα πδξνγφλνπ.  

Ζ δηηηφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη πδξνγφλνπ, πνπ πξνβιέπεηαη 

γηα ην µέιινλ, ζεµαίλεη φηη ζα είλαη δπλαηή ε καδηθή απνζήθεπζε 

πδξνγφλνπ θαη ε µεηαηξνπή ηνπ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Έηζη ζα 

δηεπθνιπλζεί ε επξχηεξε ρξήζε θαη ελζσµάησζε ησλ αλαλεψζηµσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο, φπσο ε αηνιηθή θαη ειηαθή, πνπ είλαη δηαιείπνπζεο ζηε 

θχζε.  

Όζσλ αθνξά ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα  ε πην ζπκθέξνπζα επηινγή γηα ηελ 

απνζήθεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο είλαη ηα ειηαθά ζεξκηθά ζπζηήκαηα. Ζ 

εθαξκνγή ησλ επίπεδσλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο είλαη 

αξθεηά δηαδεδνκέλε, αλ θαη ε αγνξά ηνπο δελ έρεη δηεηζδχζεη κε ηνπο 

ίδηνπο ξπζκνχο ζε φιεο ηηο ρψξεο ηεο Δπξψπεο. Ο ξπζκφο πσιήζεσλ ησλ 

ειηαθψλ ζπιιεθηψλ απμήζεθε θαηά 25% ην έηνο 2003 ζε ζρέζε κε ην 

έηνο 2002, απνδεηθλχσληαο ην ζεκαληηθφ δπλακηθφ αλάπηπμεο ηεο 

αγνξάο ζπηεκάησλ ειηαθήο ζέξκαλζεο ζηελ Δπξσπατθε Δλσζε (EUROPEAN 

SOLAR THERMAL INDUSTRY FEDERATION, Technologies for sustainable 

heating and cooling, 2004). Δληνχηνηο, γηα λα επηηεπρζνχλ νη ζηφρνη 

πνπ έρεη ζέζεη ε Δπξσπατθή Κνηλφηεηα κε ηε Λεπθή Βίβιν γηα 100 

εθαηoκχξηα η.κ. εγθαηαζηεκέλσλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ κέρξη ην 2010, ν 

εηήζηνο ξπζκφο πσιήζεσλ ζα πξέπεη λα θηάζεη ην 35%.  

 Γηα ηηο Μεζνγεηαθέο ρψξεο, ε θαηαζθεπή ησλ ειηαθψλ ζπιιεθηψλ 

είλαη πην απιή ζπγθξηλφκελε κε εθαξκνγέο ζηηο Β. Δπξσπατθέο ρψξεο, 
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φπνπ ρξεζηκνπνηνχληαη επηιεθηηθέο επηθάλεηεο γηα ηελ απνξξνθεηηθή 

ηνπο επηθάλεηα, κεγαιχηεξε ζπιιεθηηθή θαη απνζεθεπηηθή επηθάλεηα, 

ηερληθέο αληηςχμεο.  

Σα ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ρψξσλ θαη δεζηνχ λεξνχ απνθηνχλ 

πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο, ηδίσο ζε κεγάια θηίξηα. Αλ θαη νη βαζηθέο 

αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη γλσζηέο, ε επηηπρήο εθαξκνγή ηνπο 

ρξεηάδεηαη ζπλερή βειηίσζε ηεο ζπλδπαζκέλεο ιεηηνπξγίαο ησλ 

ζπζηεκάησλ θαη αλάπηπμε έμππλσλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ γηα κέγηζηε 

αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο.  

Ο αξηζκφο ηελ θιηκαηηδφκελσλ θηηξίσλ απμάλεη, κε θπξίαξρα ηα 

κεγάια θηίξηα ηνπ ηξηηνγελή ηνκέα ζηηο Β. Δπξσπατθέο ρψξεο, ελψ ζηε 

Ν. Δπξψπε ζεκαληηθφ κεξίδην θαηαιακβάλνπλ θαη ηα θηίξηα ηνπ 

νηθηζηηθνχ ηνκέα. αλ απνηέιεζκα, ν ειηαθφο θιηκαηηζκφο απνθηά 

κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ θαζψο νη ψξεο αηρκήο ηνπ ςπθηηθνχ θνξηίνπ θαη 

ηεο κέγηζηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εμσηεξηθνχ αέξα ζπκπίπηνπλ. Ζ ζεξκηθή 

ελέξγεηα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ςχμε είηε λεξνχ (θιεηζηφ θχθισκα) ή 

απεπζείαο ηνπ αέξα (αλνηθηφ θχθισκα). πζηήκαηα απνξξφθεζεο, 

(λεξφ/ιίζηνχρν βξψκην ή ακκσλία) είλαη εκπνξηθά δηαζέζηκα 

(κεγαιχηεξα ησλ 100 kW) θαη ηα ζπζηήκαηα απηά έρνπλ πςειή απφδνζε 

ζε ςειέο ζεξκνθξαζίεο (> 160ºC), ε νπνία κεηψλεηαη ζε ρακειφηεξεο 

ζεξκνθξαζίεο, ηππηθέο ησλ ζεξκνθξαζηψλ ησλ επίπεδσλ ζπιιεθηψλ 

(80ºC). πζηήκαηα πξνζξφθεζεο κε ζηεξεφ απνξξνθεηή είλαη εκπνξηθά 

δηαζέζηκα κε ζπλδπαζκφ λεξνχ θαη ζηιηθφλεο. Αλ θαη ηα ζπζηήκαηα 

απηά κπνξνχλ λα δνπιέςνπλ ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (70ºC), είλαη 

ζρεηηθά νγθψδε ζπζηήκαηα, βαξηά θαη αθξηβά. Σα ζπζηήκαηα ειηαθνχ 

θιηκαηηζκνχ ρξεηάδνληαη πεξαηηέξσ βειηίσζε ηεο ηερλνινγίαο ηνπο, 

ψζηε λα βειηησζεί ε απφδνζε ηνπο θαη λα θαηαζηνχλ νηθνλνκηθά πην 

πξνζηηά.  

Έλαο άιινο ηνκέαο εθαξκνγψλ πνπ απνθηά απμαλφκελν εξεπλεηηθφ 

ελδηαθέξνλ, είλαη ηα ζπλδπαζκέλα ζπζηήκαηα θσηνβνιηατθψλ θαη 

ειηαθψλ ζπιιεθηψλ γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ησλ θηηξίσλ.  

Δπίζεο έλαο άιινο ηνκέαο εθαξκνγψλ ησλ επίπεδσλ θεληξηθψλ ειηαθψλ 

ζπζηεκάησλ είλαη ε παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ γηα βηνκεραληθή ρξήζε, 

φπνπ απαηηνχληαη ζρεηηθά ρακειέο ζεξκνθξαζίεο λεξνχ (40-80ºC). Οη 
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θπξηφηεξνη βηνκεραληθνί θιάδνη ζηνπο νπνίνπο παξνπζηάδνληαη 

ζεκαληηθέο δπλαηφηεηεο ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ είλαη ε 

βηνκεραλία ηξνθίκσλ, βηνκεραλίεο έλδπζεο, ρεκηθέο βηνκεραλίεο, 

πνηνπνηία, αγξνηηθά πξντφληα (Solar Thermal Process Heating in 

Industrial Application, Karagiorgas M., Altener XVII/4.1030/Z/98-

205, 2000).  

Καζψο νη δηαθνξεηηθέο ρξήζεηο ειηαθψλ ζπιιεθηψλ απαηηνχλ θαη 

δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ξεπζηνχ, πεξαηηέξσ έξεπλα 

ρξεηάδεηαη γηα πιηθά ηφζν ηεο απνξξνθεηηθήο φζν θαη ηεο δηαθαλήο 

επηθάλεηαο ηνπο γηα βειηίσζε ηεο απφδνζεο θαη αηζζεηηθήο εκθάληζήο 

ηνπο. Έξεπλα γηα λέα πιηθά, κεγάιεο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο, ζα 

δηεπξχλεη ηηο εθαξκνγέο ηνπο θαη ζα επηκεθχλεη ην ρξφλν ιεηηνπξγίαο 

απηψλ ησλ ζπζηεκάησλ.  

ήκεξα, ε Ηζπαλία, ε Γαιιία θαη ε Ηηαιία είλαη νη ρψξεο κε ηε 

κεγαιχηεξε παξαγσγή ζεξκνζπζζσξεπηψλ ζηελ Δπξψπε. Βέβαηα, ε ζεζκηθή 

ππνζηήξημε είλαη απαξαίηεηε γηα ηε δηάδνζε ηεο ρξήζεο ηεο ειηαθήο 

ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Ζ Γαιιηθή θπβέξλεζε πξνσζεί ηε δεκηνπξγία 

ηέηνησλ εγθαηαζηάζεσλ επηρνξεγψληαο κέρξη θαη ην 40% ηνπ θφζηνπο 

ηεο επέλδπζεο. Ζ Ηηαιία εθδίδεη πηζηνπνηεηηθά έγθξηζεο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ φηαλ αθνινπζνχληαη ζπγθεθξηκέλνη θαλνληζκνί 

(νξηδφληηα επηθάλεηα, αζθίαζηεο ζπζθεπέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 

εκέξαο). Λακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαθνξέο ζηε γεσγξαθηθή θαηάζηαζε 

θαη ζην θιίκα ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, είλαη πξνθαλέο φηη 

θάζε πεξηνρή πξέπεη λα εμνπιηζηεί κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν γηα λα 

ζπκκνξθσζεί κε ηηο απαηηνχκελεο ζεξκαληηθέο ηηκέο, θαζψο επίζεο θαη 

λα ιάβεη ππνζηήξημε απφ εηαηξίεο κάξθεηηλγθ, θαηαζθεπαζηηθέο 

εηαηξίεο, θ.ιπ. Πέξα απφ απηφ, θάζε ρψξα πξέπεη λα εθαξκφζεη ηηο 

θαηάιιειεο πνιηηηθέο γηα λα επσθειεζεί ζην έπαθξν απφ ηνπο 

αλαλεψζηκνπο θαη κε πφξνπο ηεο. 

Σέινο ηδηαίηεξε έκθαζε δίλεηαη ζε ζπζηήκαηα πνπ βαζίδνληαη ζηελ 

απνζήθεπζε ζεξκηθήο ελέξγεηαο κέζσ ελαπφζεζεο ζηε ζεξκηθή κάδα ηνπ 

θηηξίνπ. Ζ ζεξκηθή κάδα ηνπ θηηξίνπ έξρεηαη λα απνξξνθήζεη ηελ 

πεξίζζεηα ελέξγεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο θαη λα ηελ απνδψζεη 

ζηαδηαθά ζην ρψξν αξγφηεξα, έηζη ψζηε λα κελ ππάξρνπλ ζεκαληηθέο 
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ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ εηθνζηηεηξαψξνπ. Ζ 

απαηηνχκελε πνζφηεηα ζεξκηθήο κάδαο δηαθέξεη αλάινγα κε ηνλ ηχπν 

ηνπ θηηξίνπ. ε νξηζκέλα θηίξηα ηα νπνία δελ ρξεζηκνπνηνχληαη φιν 

ην εηθνζηηεηξάσξν, αιιά ρξεηάδνληαη άκεζε ζέξκαλζε ή ςχμε γηα ιίγεο 

ψξεο, απαηηείηαη ιηγφηεξε ζεξκηθή κάδα απ' φηη ζε άιια θηίξηα, έσο 

θαη ειάρηζηε.  

Σφζν ν παξαδνζηαθφο, φζν θαη ν ζχγρξνλνο ηξφπνο δφκεζεο ζηηο 

πεξηνρέο ηεο Νφηηαο Δπξψπεο ρξεζηκνπνηεί πιηθά κε κεγάιν ζπληειεζηή 

ζεξκνρσξεηηθφηεηαο φπσο πέηξα, ηνχβια θαη ζθπξφδεκα. Τπάξρνπλ φκσο 

θαη ηερληθέο, ιηγφηεξα δηαδεδνκέλεο θαη αληίζηνηρα πιηθά, πνπ 

κπνξνχλ λα απμήζνπλ ηε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ελφο θηηξίνπ. Ηδηαίηεξε 

έκθαζε έρεη δνζεί ηα ηειεπηαία ρξφληα ζηελ κειέηε θαη εγθαηάζηαζε  

Τιηθψλ αιιαγήο θάζεο.  Πξφθεηηαη γηα πιηθά πνπ απνζεθεχνπλ 

ζεξκφηεηα θαη ξεπζηνπνηνχληαη φηαλ ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα 

απνδίδεηαη ζην πεξηβάιινλ κε απνηέιεζκα ε πξνζιακβάλνπζα εμσηεξηθή 

ζεξκηθή ελέξγεηα λα απνζεθεχεηαη γηα ρξήζε ζε κεηέπεηηα ζηάδην. 

Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ιαλζάλνπζαο ζεξκφηεηαο παξέρνπλ έλαλ 

πξαθηηθφ θαη θπζηθφ ηξφπν ρξνληθήο θαζπζηέξεζεο θαη επηηξέπνπλ ηε 

ρξήζε ηεο ζεξκφηεηαο πνπ απνζεθεχηεθε ηελ εκέξα, θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο λχρηαο, φπνηε θαη απηή ρξεηάδεηαη. Σα ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο 

ιαλζάλνπζαο ζεξκφηεηαο ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηε ρξήζε Τιηθψλ Αιιαγήο 

Φάζεο, ζεσξνχληαη ηδηαηηέξσο ζεκαληηθά γηα ηελ έξεπλα, ιφγσ ηεο 

κεγάιεο απνζεθεπηηθήο (απφ ελεξγεηαθή άπνςε) ηθαλφηεηάο ηνπο. 

 Οη εθαξκνγέο πνπ έρνπλ ιάβεη ρψξα ηα ηειεπηαία ρξφληα είλαη 

πνιιέο θαη βαζίδνληαη ζηελ ελζσκάησζε ησλ πιηθψλ αιιαγήο θάζεο ζηα 

δνκηθά ζηνηρεία ελφο θηηξίνπ. Ζ εθαξκνγή ησλ Τιηθψλ Αιιαγήο Φάζεο 

ζηελ ηνηρνπνηία κπνξεί λα γίλεη είηε κε ρξήζε ηνπο απηνχζηα (ζαλ 

ζηξψκα πιηθνχ κέζα ζηα πιηθά ηνπ ηνίρνπ), ή ζαλ ζπζηαηηθφ ζχλζεησλ 

πιηθψλ κε βάζε ην ηζηκέλην ή ην γχςν (πρ. γπςνζαλίδεο κε Τιηθά 

Αιιαγήο Φάζεο). Ζ ρξήζε ησλ Τιηθψλ Αιιαγήο Φάζεο ζε γπςνζαλίδα 

ζπλήζσο γίλεηαη ζε αλαινγία 20-30% θαηά βάξνο. Δηδηθά γηα ηε 

ρξεζηκνπνίεζε νξγαληθψλ Τιηθψλ Αιιαγήο Φάζεο ε ρξήζε ηνπο ζε 

ζπλδπαζκφ κε κε αλαθιέμηκα θαη ππξαζθαιή πιηθά εμαζθαιίδεη ελ κέξεη 

ηελ κε αλαθιεμηκφηεηα ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο. Ζ ελζσκάησζε ησλ 
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πιηθψλ απηψλ ζε ηζηκέλην ή γχςν εμαζθαιίδεη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ 

ηε ζπγθξάηεζε ηνπ πιηθνχ αθφκε θαη κεηά ηελ πιήξε πγξνπνίεζή ηνπ, 

θαζψο θαη ηελ κε πξφζιεςε πγξαζίαο απφ ηνλ αέξα ηνπ πεξηβάιινληνο. 

ε πνιιέο πεξηπηψζεηο πξηλ ηελ ελζσκάησζε ηνπ πιηθνχ αιιαγήο θάζεο 

(πρ. ιηπαξά νμέα, έλπδξα άιαηα) ζε θάπνην δνκηθφ πιηθφ είλαη 

απαξαίηεηε ε πξνζζήθε θάπνηνπ θαιχκκαηνο. Γηα ηελ θαηεγνξία ησλ 

παξαθηλψλ πεηξακαηηθέο κειέηεο απέδεημαλ ηε ζπκβαηφηεηά ηνπο κε ην 

ηζηκέλην ή ην γχςν θαη γη' απηφ ην ιφγν έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί δνκηθά 

πιηθά εκπνηηζκέλα κε παξαθίλεο (Thermal Insulation of Buildings 

using Phase Change Materials, Energy and Buildings”, V. Metivaud, 

Vol 36). 

Καηά ηα ηειεπηαία 30 ρξφληα, ε ηερλνινγία επέηξεςε ηε δεκηνπξγία 

θαη ηελ αλάπηπμε κηθξνζπζθεπαζκέλσλ Τιηθψλ Αιιαγήο Φάζεο ζε 

θάςνπιεο, κνξθή ε νπνία είλαη ηδαληθή γηα ηε ρξήζε ζε ζπλεξγαζία κε 

δνκηθά πιηθά νπνηαζδήπνηε κνξθήο. Πιένλ ε ρξήζε ηέηνησλ πιηθψλ 

ζεσξείηαη δεδνκέλε ζε θηίξηα ηα νπνία ζρεδηάδνληαη λα είλαη πςειήο 

ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο. 

Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα φκσο ηεο ρξήζεο ησλ πιηθψλ απηψλ εμαξηάηαη 

απφ ηηο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο εθάζηνηε πεξηνρήο, απφ ηα 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θνξηίνπ ηνπ εμεηαδφκελνπ ρψξνπ θαη ηηο 

ζεξκνδπλακηθέο ηδηφηεηεο ηνπ επηιεγκέλνπ Τιηθνχ Αιιαγήο Φάζεο. 

Αξηζκφο κειεηψλ αζρνιήζεθε κε δηαθνξεηηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

θαη θαηέιεμαλ ζην ζπκπέξαζκα πσο γηα θάζε δεδνκέλε εθαξκνγή κε 

γλσζηά θιηκαηνινγηθά κεγέζε θαζψο θαη γλσζηέο πιεξνθνξίεο γχξσ απφ 

ην πξνθίι ηνπ θνξηίνπ, ε επηηπρία ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζην 

κεγαιχηεξν βαζκφ ηεο ζηελ επηινγή ηνπ ζεκείνπ ηήμεο ηνπ Τιηθνχ 

Αιιαγήο Φάζεο. 

Παξ‟ φηη ε έξεπλα γχξσ απφ ηα πιενλεθηήκαηα θάζε κνξθήο αθφκα 

ζπλερίδεηαη, θαίλεηαη πσο ηα έλπδξα άιαηα έρνπλ κεγαιχηεξε ζεξκηθή 

αγσγηκφηεηα καδί κε κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα απνζήθεπζεο ιαλζάλνπζαο 

ζεξκφηεηαο. Οη παξαθίλεο είλαη επίζεο εχθιεθηεο, ελψ ηα έλπδξα 

άιαηα φρη. Καηά ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο ζε ηνίρνπο θηηξίσλ, δελ έρεη 

παξαηεξεζεί φηη ηα Τιηθά Αιιαγήο Φάζεο εθιχνπλ βιαβεξά αέξηα, αιιά 

νη παξαθίλεο είλαη ζεκαληηθά ηνμηθφηεξεο απφ ηα έλπδξα άιαηα. Οη 
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πεηξακαηηθέο ελδείμεηο χζηεξα απφ ελδειερή εμέηαζε ηείλνπλ λα 

θαηαδείμνπλ ηελ ππεξνρή ησλ έλπδξσλ αιάησλ ζε βάξνο ησλ παξαθηλψλ 

φζνλ αθνξά ζηε ρξεζηηθφηεηά ηνπο σο πιηθά αιιαγήο θάζεο (Thermal 

storage in Buildings, Energy and Buildings”, V. Tyagi, Vol 42). 
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