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Τα συμβατικά καύσιμα 

Τα συμβατικά καύσιμα όπως είναι το
πετρέλαιο, ο άνθρακας και το φυσικό
αέριο είναι περιορισμένα. Για να
ανανεωθούν, χρειάζονται χιλιάδες ή και
εκατομμύρια χρόνια, γι' αυτό και λέμε ότι
πρακτικά είναι μη ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας.

Υπάρχουν όμως και πηγές ενέργειας, που
όσο και αν τις χρησιμοποιούμε, δεν
εξαντλούνται. Οι πηγές αυτές
ανανεώνονται από τη φύση με πολύ
γρήγορο ρυθμό, γι' αυτό τις ονομάζουμε
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.



Η παραγωγή ενέργειας με τη χρήση συμβατικών καυσίμων:
 Εξαρτάται από «εξαντλήσιμες» πηγές (συμβατικά καύσιμα).
 Επιβαρύνει τη ρύπανση του περιβάλλοντος, καθώς φαινόμενα

όπως αυτό του θερμοκηπίου ή της όξινης βροχής οφείλονται
πρωτίστως στους εκπεμπόμενους ρύπους από την καύση των
καυσίμων (CO2).

Ως εκ τούτου, τα τελευταία χρόνια :
 δίνεται έμφαση στην ευρύτερη δυνατή προώθηση των

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), που είναι:
 Ανεξάντλητες, και
 Φιλικές προς το περιβάλλον

Γιατί ΑΠΕ; (Γενικά)



Ηλιακή Ενέργεια

Αιολική Ενέργεια

Υδραυλική Ενέργεια

Βιομάζα

Γεωθερμική Ενέργεια

Μορφές των ΑΠΕ



Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για την εκμετάλλευση της
ηλιακής ενέργειας, διακρίνονται σε:

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα

Μορφές των ΑΠΕ ‐ Ηλιακή Ενέργεια



Θερμικά ηλιακά 



Θερμικά Ηλιακά Συστήματα: δεσμεύουν την ηλιακή ακτινοβολία
και στη συνέχεια την μεταφέρουν, υπό μορφή θερμότητας, σε
νερό, αέρα ή κάποιο άλλο μέσο εναλλαγής της θερμότητας.

Θερμικά Ηλιακά Συστήματα

Ένα τυπικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού αποτελείται από
τους ηλιακούς συλλέκτες, ένα δοχείο αποθήκευσης της
θερμότητας (δεξαμενή) και τις απαραίτητες σωληνώσεις
κυκλοφορίας του μέσου εναλλαγής και μεταφοράς της
θερμότητας.



Ηλιακή ακτινοβολία

 Στην Ελλάδα η ηλιακή ενέργεια ανά τετραγωνικό μέτρο
οριζόντιας επιφάνειας που προσπίπτει ημερησίως, είναι κατά
μέσον όρο, 4,3 kWh

 Στη διάρκεια ενός έτους είναι περίπου
1.600 kWh/m2 /έτος

 Αυτή η ποσότητα ενέργειας, αντιστοιχεί
σε 160 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης



Ηλιακή ακτινοβολία



Solar Water Heater, Pamona Valley 1911

Τα πρώτα ΘΗΣ στις ΗΠΑ



Ηλιακοί 
συλλέκτες

Ηλιακή θέρμανση πισίνας



Η Ελλάδα κατέχει την 6η θέση παγκοσμίως σε απόλυτες τιμές
εγκατεστημένης θερμικής ισχύος από θερμικά ηλιακά συστήματα

 Η Ελλάδα κατέχει τη 3η θέση στην Ευρώπη και την 4η
παγκοσμίως στην επιφάνεια συλλεκτών εν λειτουργία, αν αυτή
αναχθεί στον πληθυσμό της

Η αγορά των ΘΗΣ



 «οικογενειακό»

 2 – 4  τ.μ συλλέκτη

 100 ‐ 300 λίτρα δοχείο 

 1200 –2400 kWh/έτος

Ηλιακοί θερμοσίφωνες

Τυπικό σύστημα 



Δημοτικό σχολείο στο Slammanan ‐ Η.Β.

 Το Δημοτικό Σχολείο του Slammanan κτίστηκε το 1875 και
ανακαινίστηκε και επεκτάθηκε στη δεκαετία του 1970,

 Στο σχολείο φοιτούν 125 μαθητές,
 Το χωριό βρίσκεται σε αγροτική περιοχή και δεν υπάρχει δίκτυο

φυσικού αερίου,
 Τα συστήματα θέρμανσης και ζεστού νερού σχεδιάστηκαν και

εγκαταστάθηκαν τη δεκαετία του 1970,
 Το σχολείο είχε ένα μεγάλο δοχείο αποθήκευσης ζεστού νερού

1.000 λίτρων που θερμαινόταν από ηλεκτρικές αντιστάσεις,
 Το δοχείο ζεστού νερού των 1.000 λίτρων αντικαταστάθηκε από

ένα δοχείο 500 λίτρων και εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις
του σχολείου για ζεστό νερό,

 Η εγκατάσταση έγινε το Μάρτιο του 2009.



Δημοτικό σχολείο στο Slammanan‐ Η.Β.

 4 θερμικοί ηλιακοί συλλέκτες (10m2) Worcester Bosch FKC‐1S 
 1 καινούριο θερμοδοχείο 500 λίτρων



Δημοτικό σχολείο στο Slammanan‐ Η.Β.

Συνολικό κόστος του έργου £11.000

Ενέργεια που εξοικονομείται ετησίως 4.500 kWh

Η μεγάλη οθόνη στο χώρο του εργαστηρίου της πληροφορικής επιτρέπει στους μαθητές
και στο προσωπικό να κατανοήσουν τη λειτουργία των θερμικών ηλιακών και μπορούν να
δουν το ποσό της ενέργειας σε kWh που εξοικονομούνται. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τις
μετρήσεις που λαμβάνουν από την οθόνη σε μια ποικιλία διαφορετικών μαθημάτων.

Οι ηλιακοί συλλέκτες έχουν μειώσει το
λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος
λίγο παραπάνω από £1.000 κατά τη
διάρκεια των 18 μηνών που αυτοί
είχαν εγκατασταθεί, πράγμα που
σημαίνει ότι το κόστος του κεφαλαίου
της εγκατάστασης θα αποσβεστεί σε
λιγότερο από 8 χρόνια.



Φωτοβολταϊκά



Φωτοβολταϊκά Ηλιακά Συστήματα: μετατρέπουν την ηλιακή
ενέργεια άμεσα σε ηλεκτρική ενέργεια.

Μορφές των ΑΠΕ ‐ Φωτοβολταϊκά



Το επιθυμητό ρεύμα και τάση μπορεί να επιτευχθεί με την
σύνδεση Φ/Β πλαισίων σε σειρά και εν παραλλήλω όπως γίνεται
και με τις μπαταρίες.

Όταν τα Φ/Β πλαίσια είναι τοποθετημένα σε κοινή βάση
ονομάζονται ομάδα (πάνελ) και όταν δύο ή περισσότερες ομάδες
χρησιμοποιούνται μαζί λέγονται συστοιχία.

Φ/Β Στοιχείο ‐> Συστοιχία

στοιχείο πλαίσιο συστοιχία
0.6V, 0‐5A 15V, 0‐5A 300V, 0‐5A



Από ένα Φ/Β στοιχείο σε ένα Φ/Β σύστημα

 

 
Φ/Β Στοιχείο

Φ/Β Πλαίσιο

Φ/Β ομάδα

Φ/Β Συστοιχία

Φ/Β Σύστημα

Μετρητής ρεύματος

Αντιστροφέας

Απομονωτής AC

Ασφαλειοθήκη

Σύστημα παρακολούθησης
ηλιακής τροχιάς

Μπαταρίες

Ελεγκτής φόρτισης

Μετρητής ενέργειας

Διακόπτης φορτίου DC

Καλωδίωση

Στερέωση



Τύποι Φ/Β Συστημάτων

1) Διασυνδεδεμένα Φ/Β συστήματα:
• Η πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια τροφοδοτείται στο δίκτυο:
 Οι αυτοπαραγωγοί τροφοδοτούν το πλεόνασμα της παραγόμενης

ενέργειας στο δίκτυο, ενώ σε περιόδους έλλειψης (π.χ. τη νύχτα)
καταναλώνουν ενέργεια από το δίκτυο

 Στους εμπορικής κλίμακας κεντρικούς σταθμούς Η/Π, όλο το
παραγόμενο ΣΡ μετατρέπεται σε ΕΡ και τροφοδοτείται στο
κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο, και από εκεί διανέμεται στους
πελάτες.

2) Αυτόνομα Φ/Β συστήματα:

• Η παραγόμενη ενέργεια καταναλώνεται από τον χρήστη
(συνήθως διαθέτουν σύστημα αποθήκευσης/μπαταρίας).

• Τα αυτόνομα Φ/Β συνήθως καλύπτουν το σύνολο των
ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου ή μίας επαγγελματικής
χρήσης.



Φ/Β Σύστημα Διασυνδεδεμένο στο Ηλεκτρικό Δίκτυο
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Υβριδικό Φ/Β Σύστημα ‐ Μικροδίκτυο
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Υβριδικό Φ/Β Σύστημα ‐ Μικροδίκτυο

Αυτόνομος Φ/Β‐Υβριδικός σταθμός ‐ Μικροδίκτυο για 
αποκεντρωμένη ηλεκτροδότηση, Γαιδουρόμαντρα, Κύθνος



Υβριδικό Φ/Β Σύστημα ‐ Μικροδίκτυο

Αυτόνομος Φ/Β‐Υβριδικός σταθμός ‐ Μικροδίκτυο για 
αποκεντρωμένη ηλεκτροδότηση, Γαιδουρόμαντρα, Κύθνος



Ηλιακή ακτινοβολία



Αυστρία ‐ Νέο Νηπιαγωγείο στο Amstetten 



 Στην είσοδο του νηπιαγωγείου τοποθετήθηκε, ένα επικλινές
και με νότιο προσανατολισμό, ημιδιάφανο φωτοβολταϊκό
σύστημα

 Η συστοιχία των Φ/Β καταλαμβάνει έκταση 60 m2

Αυστρία ‐ Νέο Νηπιαγωγείο στο Amstetten 

 Η απόδοση του Φ/Β
συστήματος οφείλεται
στον ιδανικό
προσανατολισμό, αλλά
και στο, ιδιαίτερα υψηλό
σωστό εξαερισμό.



3ο Γυμνάσιο Κοζάνης  ‐ Φωτοβολταϊκός σταθμός



3ο Γυμνάσιο Κοζάνης  ‐ Φωτοβολταϊκός σταθμός

Φορέας Χρηματοδότησης: Τοπικός πόρος ανάπτυξης

Στόχος του Έργου: Η διαρκής προσπάθεια ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των μαθητών και των εκπαιδευτικών, για τις
πρακτικές δυνατότητες χρήσεις των ΑΠΕ στον αστικό χώρο και σε
δημόσιου χαρακτήρα κτίρια ειδικότερα.

Κατάσταση: Τέθηκε σε λειτουργία την 31η Ιανουαρίου του 2013

Η ισχύς της εγκατάστασης είναι 4,840 kWp

Ο φωτοβολταϊκός σταθμός συνδέθηκε με το δίκτυο της ΔΕΗ



3ο Γυμνάσιο Κοζάνης  ‐ Φωτοβολταϊκός σταθμός



Αιολική ενέργεια



Αιολική Ενέργεια: η κινητική ενέργεια που παράγεται από τη
δύναμη του ανέμου και μετατρέπεται σε απολήψιμη μηχανική
ενέργεια ή / και σε ηλεκτρική ενέργεια.

Μορφές των ΑΠΕ – Αιολική ενέργεια



Κατάταξη ανεμογεννητριών μπορεί να γίνει βάσει της θέσης 
του κύριου άξονα περιστροφής σε :

Α/Γ κατακόρυφου άξοναΑ/Γ οριζοντίου άξονα

Κατάταξη ανεμογεννητριών



Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα

Πτερύγιο δρομέα

Πλήμνη
Δρομέα

Ηλεκτρική γεννήτρια

ΠύργοςΜηχανισμός 
εκτροπής

Μετατροπέας στροφών

Σύστημα πέδησης

Άτρακτος



Μία τυπική ανεμογεννήτρια οριζοντίου
άξονα, αποτελείται από:

Το δρομέα, συνήθως με δύο ή τρία
πτερύγια, τα οποία κατασκευάζονται
από ενισχυμένο πολυεστέρα.

Τα πτερύγια προσδένονται πάνω σε
μία πλήμνη είτε σταθερά, είτε έχοντας
τη δυνατότητα να περιστρέφονται
γύρω από το διαμήκη άξονά τους,
μεταβάλλοντας έτσι το βήμα της
πτερύγωσης.

Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα



Το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, που αποτελείται από τον
κύριο άξονα, τα έδρανά του και το κιβώτιο
πολλαπλασιασμού στροφών, με το οποίο προσαρμόζεται η
ταχύτητα περιστροφής του δρομέα στη σύγχρονη ταχύτητα
της ηλεκτρογεννήτριας.

Η ταχύτητα περιστροφής παραμένει σταθερή κατά την
κανονική λειτουργία της μηχανής.

Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα



Την ηλεκτρογεννήτρια, η οποία συνδέεται στην έξοδο του
κιβωτίου πολλαπλασιασμού στροφών μέσω ενός ελαστικού ή
υδραυλικού συνδέσμου.

Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα



Το σύστημα πέδης, το οποίο είναι ένα συνηθισμένο
δισκόφρενο που τοποθετείται στον κύριο άξονα ή στον άξονα
της γεννήτριας.

Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα



Το σύστημα προσανατολισμού, το οποίο αναγκάζει τον
άξονα περιστροφής του δρομέα να βρίσκεται συνεχώς
παράλληλα με τη διεύθυνση του ανέμου. Με τον τρόπο αυτό
αυξάνει η διαθεσιμότητα της ανεμογεννήτριας, δηλαδή το
ποσοστό του χρόνου που αυτή είναι διαθέσιμη για την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα



Τον πύργο, επάνω στον οποίο εδράζεται όλη η
ηλεκτρομηχανολογική εγκατάσταση. Ο πύργος είναι συνήθως
μεταλλικός, σωληνωτός ή δικτυωτός και, σπανίως, από
οπλισμένο σκυρόδεμα, ενώ το ύψος του είναι τέτοιο ώστε ο
δρομέας να δέχεται την αδιατάρακτη από το έδαφος ροή του
ανέμου.

Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα



Εργάτες

Χαρακτηριστικά ανεμογεννητριών οριζοντίου άξονα



Ο αιολικός χάρτης της Ελλάδας



Ανεμογεννήτρια 250Watt, που
κατασκευάστηκε στα πλαίσια του
«καλοκαιρινού» σχολείου της
Σιβιτανιδείου Σχολής, στις Σπέτσες
το 2003.

Σιβιτανίδειος Σχολή



Ανεμογεννήτρια 
Hornet 400Watt

Σιβιτανίδειος Σχολή



8 Φ/Β πάνελ συνολικής ισχύος 450Wp σε πλαίσιο μεταβλητής 
γωνίας κλίσης (7 θέσεων)

Σιβιτανίδειος Σχολή



 Δύο ανεμογεννήτριες, 250 & 400Watt
Φωτοβολταϊκά Shell Solar, 450Watt, Μονοκρυσταλλικού 

Πυριτίου 
 Δύο Ρυθμιστές φόρτισης Steca PR3030, 30A/12V για τα Φ/Β
 Συσσωρευτές FIAMM,720Ah, 7EpzS 560, ανοικτού τύπου, 

αργής εκφόρτισης, μεγάλης βύθισης, ονομαστικής τάσης 2V
Μετατροπέας ισχύος Triplite, APSINT 2012, 2KW, 4Wp με 

ενσωματωμένο ρυθμιστή φόρτισης 30Α, 
 2 Κλιματιστικά ισχύος 7000BTU/h

Ο εξοπλισμός

Σιβιτανίδειος  ‐ συνολική εγκατεστημένη ισχύς 1,1KW



Υδροηλεκτρικά



Υδραυλική Ενέργεια: αξιοποιεί τις υδατοπτώσεις, με στόχο την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ή και το μετασχηματισμό της σε
απολήψιμη μηχανική ενέργεια.

Μορφές των ΑΠΕ ‐ Υδραυλική Ενέργεια



Σύμφωνα με την παράδοση, ο
αρχαιότερος καταγεγραμμένος
υδρόμυλος βρισκόταν στο παλάτι
του βασιλιά του Πόντου
Μιθριδάτη ΣΤ΄ του Ευπάτορα,
(111‐63 π.Χ.)

Αναφέρεται από τον Στράβωνα
στα «Γεωγραφικά», ο οποίος τον
ονομάζει «υδραλέτη» (δηλαδή,
υδρομύλο πρβλ XII.3 30).

Ιστορία της υδραυλικής ενέργειας

……………..ἐν δὲ τοῖς Καβείροις τὰ βασίλεια Μιθριδάτου κατεσκεύαστο καὶ
ὁ ὑδραλέτης καὶ τὰ ζωγρεῖα καὶ αἱ πλησίον θῆραι καὶ τὰ μέταλλα.



Η υδραυλική ενέργεια σήμερα

 Ίδια αρχή λειτουργίας, όπως παλιά, αλλά πιο πολύπλοκη.

 Τώρα παράγει περίπου 24% της παγκόσμιας ηλεκτρικής
ενέργειας

 Προμηθεύει με ηλεκτρισμό περισσότερο από 1
δισεκατομμύριο ανθρώπους

 Παράγει 675.000 μεγαβάτ (= 3,6 δισεκατομμύρια βαρέλια
πετρελαίου)



Δυναμική 
ενέργεια

Κινητική 
ενέργεια

Ηλεκτρική 
ενέργεια

Μηχανική 
ενέργεια

Ηλεκτρισμός

Μορφές των ΑΠΕ ‐ Υδραυλική Ενέργεια

Γεννήτρια

Ανάντη 
στάθμη νερού

Στρόβιλος
Αγωγός πτώσης

Φράγμα

Κατάντη 
στάθμη νερού



Μικρά Υδροηλεκτρικά (ΜΥΗ)

Μικρής κλίμακας Υδροηλεκτρικά Συστήματα (ΜΥΗΣ),
αποκαλούνται οι υδροηλεκτρικοί σταθμοί που η ισχύς τους είμαι
μικρότερη από 15 MW.

Τα μεγάλης κλίμακας υδροηλεκτρικά εν γένει δεν θεωρούνται
ως συστήματα αξιοποίησης των ΑΠΕ.

Τα μεγάλα φράγματα μεταβάλλουν το οικοσύστημα, αφού
εγκαθίστανται σε περιοχές φυσικών ρευμάτων και μειώνουν το
οξυγόνο του νερού. Οι ταμιευτήρες είναι λίμνες λιμνάζοντος
ύδατος, οπότε είναι αφιλόξενοι για τα ενδημικά είδη ψαριών.
Κατάντη προκαλούν εναλλασσόμενες περιόδους λειψυδρίας
ακολουθούμενες από ορμητικούς κυματισμούς που διαβρώνουν
το έδαφος και τη βλάστηση.



Μικρά Υδροηλεκτρικά (ΜΥΗ)

Τα ΜΥΗΣ είναι κυρίως “συνεχούς ροής”, δηλαδή δεν
περιλαμβάνουν σημαντική περισυλλογή νερού και επομένως δεν
απαιτείται η κατασκευή μεγάλων φραγμάτων και ταμιευτήρων, αν
και όπου αυτά υπάρχουν ήδη και μπορούν να χρησιμοποιηθούν
εύκολα είναι επιβοηθητικά.



Αυλάκι απαγωγής

Κτίριο στροβίλου

Μεταφορά

Αγωγός πτώσης

Υδροληψία

Υδροταμιευτήρας

Λεκάνη απορροής

Μικρά Υδροηλεκτρικά (ΜΥΗ)



Χωριό ΙΜΑΚΙ στο Βανουάτου  (Πρώην Νέες Εβρίδες)

• Το Βανουάτου βρίσκεται στον Ν. Ειρηνικό
• Από το 1906, οι τότε Νέες Εβρίδες τελούσαν υπό αγγλογαλλική 
διοίκηση

• Το 1980, η χώρα απέκτησε την ανεξαρτησία της 
• Ο πληθυσμός της ανέρχεται σε 205.000



Χωριό ΙΜΑΚΙ

Το χωριό Imaki φιλοξενεί:

 Δύο σχολεία (ένα Α’βάθμιας και ένα Β’βάθμιας) και

 ένα κέντρο υγείας

που εξυπηρετούν τον τοπικό πληθυσμό των 3000 κατοίκων



 Για φωτισμό χρησιμοποιούνται λάμπες κηροζίνης και κεριά,

 Τα βράδια οι περισσότεροι κάτοικοι χρησιμοποιούν όταν 
μετακινούνται φακούς με μπαταρίες,

 Για την παροχή ηλεκτρισμού στα κτίρια του μικρό‐δικτύου του 
σχολείου του χωριού χρησιμοποιείται ως καύσιμο το ντίζελ για 
την μοναδική γεννήτρια που λειτουργεί για λίγες ώρες κάθε μέρα.

 Υπάρχουν 2 φωτοβολταϊκά συστήματα στο Imaki

 ένα 200Wp στην ταράτσα του σχολείου που χρησιμοποιείται 
για τη φόρτιση των κινητών τηλεφώνων και των φορητών 
υπολογιστών, 

 ένα μικρό ανενεργό σύστημα που είναι εγκατεστημένο κοντά 
στο κέντρο υγείας και προοριζόταν για την παροχή συνεχούς 
ρεύματος φωτισμό και για ένα ραδιόφωνο CB.

Χωριό ΙΜΑΚΙ – Η παρούσα κατάσταση



Αγωγός πτώσης Είδος: 90mm OD PN8 HDPE Polypipe
Μήκος: 790 m 
Ύψος πτώσης: 66,26 m

Υδροστρόβιλος EcoInnovation PowerSpout GE τύπου Pelton
Ακροφύσια: 2 x 10mm

Γεννήτρια Έξοδος: DC
Ισχύς: 1550W
Τάση: 330 V DC

Μετάδοση Μήκος: 230 m
Καλωδίωση: 2 x μονόκλωνα 16mm2

Αλουμινίου
Τάση: 330V DC

Ηλεκτρονικά ισχύος Αντιστροφέας: SMA SB1100
Ισχύς(max): 1100W

Το μικρό υδροηλεκτρικό στο ΙΜΑΚΙ



Καλωδίωση: 
2 x μονόκλωνα 16mm2

Αγωγός πτώσης:
90mm OD PN8 HDPE Polypipe 

Το μικρό υδροηλεκτρικό στο ΙΜΑΚΙ



Το μικρό υδροηλεκτρικό στο ΙΜΑΚΙ



Υλικά
Κόστος 
σε AU$ 

Αγωγός πτώσης 6.078 
Γεννήτρια 1.590 
Υπόγεια ηλεκτρική γραμμή 250m, συμπεριλαμβανομένου 
του αγωγού 600 
Αντιστροφέας 1.793 
Σύνολο:   10.061 

Αγωγός πτώσης:
90mm OD PN8 HDPE 
Polypipe 

Το μικρό υδροηλεκτρικό στο ΙΜΑΚΙ

1 € = 1,5 AU$ 
1 AU$  = 0,67 €



Το δωμάτιο ελέγχου



 Το ΜΥΗ συνδέει με ασφάλεια 25 κτίρια στο ηλεκτρικό δίκτυο
των 230V AC χωρίς εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα,

 Η ενεργειακή απόδοση του υδροστροβίλου υπερβαίνει κατά
πολύ την τρέχουσα ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια, αλλά αν η
χρήση ενέργειας μεγαλώσει αρκετά ώστε να δικαιολογείται η
επέκταση του συστήματος αυτή μπορεί να γίνει με ελάχιστο
κόστος και σε μικρό χρονικό διάστημα,

 Παροχή υδροηλεκτρικής ενέργειας στο σχολείο της
Β’βάθμιας εκπαίδευσης του χωριού θα εξοικονομήσει 3,2
τόνους εκπομπών CO2 καθώς και AU$4.000 για πετρέλαιο
ετησίως.

 Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στα υπόλοιπα δημόσια κτίρια
του χωριού θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Το μικρό υδροηλεκτρικό στο ΙΜΑΚΙ



Βιομάζα



6CO2 + 6H2O                 C6H12O6 + 6O2
φως

CO
2

O
2

Φωτοσύνθεση

Μορφές των ΑΠΕ ‐ Βιομάζα



Βιομάζα: είναι αποτέλεσμα της φωτοσυνθετικής δραστηριότητας,
που μετασχηματίζει την ηλιακή ενέργεια με μία σειρά διεργασιών
των φυτικών οργανισμών χερσαίας ή υδρόβιας προέλευσης.

Κατά την καύση της η βιομάζα απελευθερώνει την ενέργειά της, και
ο άνθρακας επανοξειδώνεται σε CO2 ώστε να αντικατασταθεί αυτό
που απορροφήθηκε όσο αναπτυσσόταν το φυτό.

Μορφές των ΑΠΕ ‐ Βιομάζα

Η ενεργειακή χρήση της βιομάζας είναι το 
αντίστροφο της φωτοσύνθεσης



Ο κύκλος της βιομάζας



Διεργασίες 
Μετατροπής

– Δέντρα
– Αγροστώδη
– Γεωργικές καλλιέργειες
– Γεωργικά υπολείμματα
– Δασικά υπολείμματα
– Ζωικά Απόβλητα
– Αστικά Στερεά Απόβλητα

ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Καύσιμα:
– Αιθανόλη
– Βιοντήζελ
– Συνθετική βενζίνη
– Υδρογόνο

Ενέργεια:
– Ηλεκτρισμός
– Θερμότητα (ΣΘΗ)

Χημικά
– Πλαστικά
– Διαλυτικά
– Χημικά ενδιάμεσα
– Φαινολικά
– Συγκολλητικά
– Φουρφουράλη
– Λιπαρά οξέα
– Οξικό οξύ
– Αιθάλη
– Χρώματα
– Χρώματα, μελάνια
– Απορρυπαντικά
– κλπ

Τρόφιμα, Ζωοτροφές και Ίνες 

– Αεριοποίηση
– Ενζυματική ζύμωση
– Αέρια/υγρή ζύμωση
– Όξινη υδρόλυση / Ζύμωση
– Αεριοποίηση
– Πυρόλυση
– Καύση
– Σύγκαυση

Πρώτη ύλη
Βιομάζας

Βιομάζα



πυρόλυση

αεριοποίηση

καύση

αερόβια 
χώνευση

αναερόβια 
χώνευση

αλκοολική 
ζύμωση

βιοέλαιο

χημικά

ξυλάνθρακας

θερμότητα, ηλεκτρισμός

κομπόστα
βελτιωτικά εδάφους

βιοαέριο

χούμος

βιοαιθανόλη καύσιμο μεταφορών

θερμότητα, ηλεκτρισμός

θερμότητα, ηλεκτρισμός

θερμότητα, ηλεκτρισμόςαέριο καύσιμο

μεθανόλη αμμωνία

θερμότητα

Διαδικασίες μετατροπής της Βιομάζας

Θερμοχημική 
μετατροπή

Βιοχημική 
μετατροπή

Βιομάζα



Τα κύρια βιοκαύσιμα είναι το βιοντήζελ και η βιοαιθανόλη.

Το βιοντήζελ είναι εναλλακτικό καύσιμο του πετρελαίου κίνησης
και χρησιμοποιείται σε μίγμα 5% με συμβατικό πετρέλαιο
κίνησης.

Η βιοαιθανόλη είναι πρόσθετο για τη βενζίνη ή υποκατάστατο. Η
βιοαιθανόλη κυρίως παράγεται από ζαχαρότευτλα ή από σιτάρι.

Βιοκαύσιμα 



Το βιοαέριο είναι ένα εύφλεκτο αέριο πλούσιο σε μεθάνιο
(CH4) παράγεται από την Αναερόβια Χώνευση (ΑΧ) (ζύμωση),
οργανικών αποβλήτων

Δημοτικά στερεά απόβλητα τροφοδοτούμενα σε 
μονάδα βιοαερίου στη Γερμανία (RUTZ 2008)

Τι είναι το βιοαέριο 



Φυτά ‐ Όταν τα φυτά αποσυντίθενται,  εκλύεται μεθάνιο

Κτηνοτροφία ‐ Τα βοοειδή, οι χοίροι, τα πουλερικά, παράγουν
κοπριά. Όταν η κοπριά αποσυντίθεται, εκλύεται επίσης μεθάνιο

Βιοαέριο ‐ από πού προέρχεται



Λύματα – Κατά την επεξεργασία των λυμάτων σε αναερόβιους
χωνευτήρες παράγεται μεθάνιο

ΚΕΛΨ‐Κέντρο 
επεξεργασίας 
λυμάτων 

Ψυτάλλειας 

Χώροι υγειονομικής ταφής ‐ Τα σκουπίδια παράγουν μεθάνιο,
καθώς αποσυντίθεται

Μονάδα βιοαερίου στα 
Α. Λιόσια 23,5 MW

Βιοαέριο ‐ από πού προέρχεται



1. Δεξαμενή αποθήκευσης με είσοδο του οχήματος
2. Δεξαμενή υγρής κοπριάς
3. Κύριος χωνευτής 
4. Μετα‐χωνευτής 
5. Αποθήκευση του χωνεμένου υπολείμματος

Μονάδα παραγωγής βιοαερίου Wallsee – Αυστρία 

3

2

45

1



Καυστήρας βιομάζας στο Δημοτικό σχολείο του Curridge



Καυστήρας βιομάζας στο Δημοτικό σχολείο του Curridge

Το έργο με μια ματιά
Τοποθεσία Curridge, Η.Β.
Τύπος 
καυσίμου

Θρυμματισμένο 
ξύλο 

Θερμική ισχύς 
του λέβητα

50 kW

Προηγούμενος
τύπος 
καυσίμου

Πετρέλαιο

Ημερομηνία 
εγκατάστασης

9/2007



Καυστήρας βιομάζας στο Δημοτικό σχολείο του Curridge

Ετήσια παραγωγή 
ενέργειας 

56.000 kWh

Εξοικονόμηση καυσίμου £1340
όταν το κόστος από το θρυμματισμένο ξύλο
συγκρίνεται με το κόστος του πετρελαίου που 
εξοικονομήθηκε

Ετήσια κόστος λειτουργία 
και συντήρηση (O&M) 

£885 είναι το μέσο κόστος Λ&Σ για το 
διάστημα των 4 ετών.
Το ετήσιο κόστος Λ&Σ κυμαίνεται από έτος σε 
έτος και καλύπτει παράγοντες όπως οι έλεγχοι 
του λέβητα, η απομάκρυνση της τέφρας, η 
συντήρηση του λέβητα και τα ανταλλακτικά

Η περίοδος απόσβεσης 12 έτη

1 £ = 1,26 €
1 € = 0,79 £ 



Κόστη σε £  (1 £ = 1,26 ΕΥΡΩ)
Λέβητας με καύσιμο βιομάζα και συναφής εξοπλισμός 23.228
Αποθήκη καυσίμου 2.487
Έργα πολιτικού μηχανικού για τον οικίσκο του λέβητα και 
απομάκρυνση του παλαιού λέβητα πετρελαίου

20.198

Υδραυλικά και ηλεκτρικά 14.448
Φυσητήρας θρυμματισμένου ξύλου 11 kW Mus‐Max  6.628
Πρόσθετες ηλεκτρικές αντιστάσεις 650
Θερμιδόμετρα (Ultraflow 65‐s qp6 με 5μ μονό καλώδιο) 463
Πόρτα αποθήκης 80
Σύνολο 68.182

Καυστήρας βιομάζας στο Δημοτικό σχολείο του Curridge



Sankt Margarethen an der Raab‐ έργο σύμβασης µε βιομάζα

Το δημοτικό σχολείο στο δήμο St. Margarethen an der
Raab προμηθεύεται, ήδη από το 1998, θερμότητα που
παράγεται από βιομάζα



Όταν το σχολείο ανακαινίστηκε λήφθηκε η απόφαση για να
τεθεί σε εφαρμογή ένα έργο σύμβασης µε βιομάζα, παρά το
πρόσθετο κόστος, ύψους 15%, εξαιτίας της φθηνής τιμής του
φυσικού αερίου κατά τη χρονική εκείνη στιγμή.

Ο στόχος ήταν να γίνει ανεξάρτητο, από την άποψη του
ενεργειακού εφοδιασμού και να ενισχύσει τη δημιουργία
ωφέλειας στην τοπική κοινωνία.

Έργο σύμβασης µε βιομάζα

Το 2009, το διπλανό σχολείο
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
αντικατέστησε, επίσης, το φυσικό
αέριο µε θέρμανση από βιομάζα.



Στοιχεία του έργου
Ανάδοχος Συνεταιρισμός προμήθειας θερμότητας St.

Margarethen GesbR
Τύπος Λειτουργικό μοντέλο – τεχνολογία 

θέρμανσης χρηματοδοτούμενα από τον 
ανάδοχο

Επένδυση €80.500

Τεχνολογία Σύστημα θρυμματισμένου ξύλου 250 kW
(εγκατάσταση διπλού λέβητα), δοχείο
αδράνειας 3.500 λίτρων

Διάρκεια σύμβασης 15 έτη
Μείωση CO2 76 τόνοι/έτος

Έργο σύμβασης µε βιομάζα



Έργο σύμβασης µε βιομάζα ‐ Η Τεχνολογία

 Η εγκατάσταση συστήματος διπλού λέβητα και το 3.500 λίτρων
δοχείο αδράνειας επιτρέπουν την αποτελεσματική και φιλική
προς το περιβάλλον λειτουργία και το καλοκαίρι, διάστημα κατά
το οποίο απαιτούνται µόνο τα 15kW έως 20 kW από τη μέγιστη
παραγωγής.

 Το σύστημα θέρμανσης και ο αποθηκευτικός χώρος για το
θρυμματισμένο ξύλο βρίσκονται στο υπόγειο του δημοτικού
σχολείου.

 Ένας διπλός λέβητας µε ισχύ 250
κιλοβάτ (kW) παράγει περίπου 350
µεγαβατώρες (ΜWh) θερµότητας,
ετησίως και για τα δύο σχολεία.



Έργο σύμβασης µε βιομάζα ‐ Η Τεχνολογία

Κατά τη διάρκεια της χαμηλής αυτής περιόδου ζήτησης, µόνο ο
μικρότερος λέβητας των 100 kW είναι σε λειτουργία.

Το γυμνάσιο θερμαίνεται επίσης τοπικά, µε τη χρήση αγωγού
παροχής θερμότητας, μήκους 65 μέτρων.



Έργο σύμβασης µε βιομάζα ‐ Αγρότες ως ανάδοχοι

Η θερµότητα για τα δύο σχολεία παρέχεται από τέσσερις
αγρότες της περιοχής οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την
προµήθεια του καυσίµου, τον έλεγχο και τη συντήρηση του
συστήµατος θέρµανσης.

Τα δύο σχολεία είναι πλέον εξοπλισµένα µε ένα πλήρως
αυτοµατοποιηµένο σύστηµα παροχής θερμότηταςπου βασίζεται
σε µια ανανεώσιµη πηγή ενέργειας, η οποία είναι εντελώς
ακίνδυνη και ταυτόχρονα αποδίδει σηµαντική εξοικονόµηση
δαπανών.

Η συνολική ετήσια απαίτηση για καύσιµο είναι περίπου 500
χωρικά κυβικά µέτρα θρυµµατισµένου ξύλου, χύδην, που είναι
ένα υποπροϊόν της αειφόρου διαχείρισης των δασών που
ανήκουν στο φορέα λειτουργίας της µονάδας.



Γεωθερμία



Γεωθερμική Ενέργεια: η θερμική ενέργεια που προέρχεται από το
εσωτερικό της γης και εμπεριέχεται σε φυσικούς ατμούς, σε
επιφανειακά ή υπόγεια θερμά νερά και σε θερμά ξηρά πετρώματα.

Μορφές των ΑΠΕ ‐ Γεωθερμική Ενέργεια

Krafla power 
plant, N‐Iceland



Γεωθερμία υψηλής ενθαλπίας:
Θερμότητα υπόγειων πετρωμάτων & υδάτων θερμοκρασίας 
> 150ο C

Γεωθερμία μέσης ενθαλπίας:
Θερμότητα υπόγειων πετρωμάτων & υδάτων θερμοκρασίας 
90ο C – 150ο C

Γεωθερμία χαμηλής ενθαλπίας:
Θερμότητα υπόγειων πετρωμάτων & υδάτων θερμοκρασίας 
25ο C – 90ο C

Αβαθής Γεωθερμία:
Θερμότητα πετρωμάτων μικρού βάθους και επιφανειακών 
υδάτων 
< 25ο C

Μορφές γεωθερμικής ενέργειας



Χρήσεις της γεωθερμικής ενέργειας

350oC

200oC

175oC
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την παραγωγή ανανεώσιμου Υδρογόνου 
**Η απαιτούμενη θερμοκρασία ρυθμίζεται με την ανάμιξη με κρύο νερό
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Τηλεθέρμανση Ξενώνα Τραϊανούπολης

 Τηλεθέρμανση 5 κτιρίων 
(ξενώνες & κτίριο λουτρών)

 Θερμοκρασία 550C

 Θέρμανση με ενδοδαπέδιο 
σύστημα & παραγωγή ζεστού 
νερού



Θερμοκήπια

Ξήρανση προϊόντων

Χρήσεις της γεωθερμικής ενέργειας

Ιχθυοκαλλιέργειες



Μαγείρεμα
Μήλος ‐ Παλιοχώρι 

Χρήσεις της γεωθερμικής ενέργειας

 Το μαγείρεμα γίνεται με την
τοποθέτηση πήλινων δοχείων για
ικανό χρονικό διάστημα (5 ώρες) σε
βάθος περίπου 20 cm σε ένα πολύ
θερμό τμήμα της αμμώδους ακτής

 Το τμήμα αυτό θερμαίνεται κοντά
τους 100 C από την ανάδυση ατμών.



Θέρμανση/ψύξη και ζεστό νερό χρήσης στα κτίρια με αναστρέψιμη
αντλία θερμότητας και με χρήση του υπεδάφους ως
πηγή/αποδέκτη θερμότητας

Γεωθερμική Αντλία Θερμότητας (ΓΑΘ)

• Αναστρέψιμη αντλία θερμότητας –
θέρμανση/ψύξη

• Αντλία θερμότητας νερού‐νερού
• Χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για τη 
λειτουργία του ψυκτικού κυκλώματος



Γεωθερμικές περιοχές της Ελλάδας



Το EST Setúbal είναι μια σχολή εφαρμοσμένης μηχανικής που
ανήκει στην Πολυτεχνική Σχολή του Setúbal.

Οι ΓΑΘ και οι ομοαξονικοί εναλλάκτες θερμότητας
αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού
προγράμματος GROUNDHIT.
http://www.geothermie.de/groundhit/index.htm

Η αρχική παρακολούθηση των εγκατεστημένων συστημάτων
στο κτίριο δείχνει ότι οι ΓΑΘ λειτουργούν υπό πραγματικές
συνθήκες και μπορούν να επιτύχουν τιμές COP πάνω από 6,
όσον αφορά τη θέρμανση του κτιρίου.

Αντλίες θερμότητας στο EST Setúbal



 2 Γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

 2 x 15 kWheating

 2 x 12 kWcooling

 5 Γεωτρήσεις (5 x 80m = 400 m)

 Fan Coils με δισωλήνιο (δύο διαφορετικές γραμμές 
διανομής):

 2 αίθουσες διδασκαλίας 

 7 γραφεία

Αντλίες θερμότητας στο EST Setúbal

Και οι δύο αντλίες θερμότητας μπορούν να παρέχουν χωριστά
θέρμανση ή ψύξη για τα γραφεία και τις αίθουσες διδασκαλίας.
Όλα τα γραφεία και οι αίθουσες διδασκαλίας είναι εξοπλισμένα
με 9 αερόθερμα (φαν‐κόιλ) συνολικά.



Δύο γραμμές διανομής με δύο σωληνώσεις η κάθε μια:

 γραμμή γραφείων (7 δωμάτια)

 γραμμή αιθουσών διδασκαλίας (2 δωμάτια)

Fan-coil

Fan-coil

Αντλίες θερμότητας στο EST Setúbal



Αντλίες θερμότητας στο EST Setúbal

Οι 2 αντλίες θερμότητας 2 x 15 kWheating 2 x 12 kWcooling της CIAT



Οι εναλλάκτες θερμότητας των γεωτρήσεων (σύστημα κλειστού
βρόγχου) εγκαταστάθηκαν σε διάταξη ‘zig‐zag’, σε βάθος 80
μέτρων η κάθε μια.

Αντλίες θερμότητας στο EST Setúbal



γεωεναλλάκτες τύπου διπλού-U  

Bentonite Fill 
Tube

Acessories

Heat 
Exchanger 

tubes

Pendulum

Συνολικά υπάρχουν πέντε γεωτρήσεις, τρεις εξ αυτών χρησιμοποιούν
γεωεναλλάκτες τύπου διπλού‐U και οι άλλες δύο ομοαξονικού τύπου.

Αντλίες θερμότητας στο EST Setúbal



γεωεναλλάκτες ομοαξονικού τύπου

Outer pipe (70 mm)

Inner pipe (40 mm)

E-welding Cap

Borehole wall (120 mm)

E-welding “T”

E-welding reduction place

E-welding reduction place

Outer pipe (70 mm)

Inner pipe (40 mm)

E-welding Cap

Borehole wall (120 mm)

E-welding “T”

E-welding reduction place

E-welding reduction place

Outer pipe (70 mm)

Inner pipe (40 mm)

E-welding Cap

Borehole wall (120 mm)

E-welding “T”

E-welding reduction place

E-welding reduction place

Αντλίες θερμότητας στο EST Setúbal



Σωληνώσεις τύπου διπλού‐U 

Σωληνώσεις ομοαξονικού τύπου

Οι εναλλάκτες θερμότητας των γεωτρήσεων

Αντλίες θερμότητας στο EST Setúbal



Σχολικό συγκρότημα της οδού Κλεάνθους

Ενεργειακή αναβάθμιση με ΑΠΕ, Θεσσαλονίκη,



Σχολικό συγκρότημα της οδού Κλεάνθους

Ενεργειακή αναβάθμιση με ΑΠΕ, Θεσσαλονίκη,

Κτιριακό κέλυφος

 Εξωτερική θερμομόνωση 
 Αντικατάσταση παραθύρων 
 Εξωτερικά σκίαστρα

ΗΜ εγκαταστάσεις

 Ενεργειακά αποδοτικό σύστημα 
φωτισμού 

 ΒΕΜS

ΑΠΕ
 Γεωθερμική αντλία 
 ΦΒ ενσωματωμένα στην οροφή

Ενεργειακή ζήτηση για θέρμανση 20,25 kWh/m2

Ενεργειακή ζήτηση για ψύξη 2,30 kWh/m2

Ενεργειακή ζήτηση για φωτισμός 19,50 kWh/m2

Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ 26,85 kWh/m2 για θέρμανση
Εξοικονόμηση ενέργειας 85%



Σχολικό συγκρότημα της οδού Κλεάνθους

Ενεργειακή αναβάθμιση με ΑΠΕ, Θεσσαλονίκη,

ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ: Ε.Π. "Περιβάλλον ‐ Αειφόρος Ανάπτυξη" 

Αντικείμενο των παρεμβάσεων είναι η ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιρίων του Σχολικού Συγκροτήματος επί 
της οδού Κλεάνθους 30 στην Κάτω Τούμπα του Δήμου 
Θεσσαλονίκης.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν τα ακόλουθα κτίρια:
 2ο, 4ο Γυμνάσιο Τούμπα και 20ο Γενικό Ενιαίο Λύκειο 

Τούμπας
 1ο Πειραματικό Λύκειο και 2ο Πειραματικό Γυμνάσιο και 
 Κλειστό Γυμναστήριο. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας


