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ΜΕΡΟΣ Α: 
 

Σκοπός Ηµερίδας: «Εξοικονόµηση Ενέργειας» 
 

Λουκάς Γ. Χριστοφόρου 
της Ακαδηµίας Αθηνών 

 
 

 
Κύριε  Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε της Ακαδηµίας Αθηνών, κύριε Πρύτανη, κύριε ∆ιοικητά, 
κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, 
 
Το έτος 2005 η Ακαδηµία Αθηνών συνέστησε την Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδηµίας µε 
σκοπό να διαδραµατίσει συµβουλευτικό ρόλο στα ενεργειακά θέµατα της Ελλάδος, τα οποία 
θεωρεί καίριας σηµασίας. 

 
Όπως είναι γνωστόν, η ενέργεια είναι ίσως η ουσιωδέστερη των «πρώτων υλών» που 
χρησιµοποιεί ο άνθρωπος και η παραγωγή, µεταφορά και χρήση της είναι στενά συνδεδεµένη 
µε το περιβάλλον, την υγεία, την ευηµερία, την οικονοµία και την παγκόσµια ειρήνη. Είναι, 
επίσης, γνωστόν ότι τα ενεργειακά προβλήµατα, όπως µάλιστα έχουν διαµορφωθεί 
τελευταία, απαιτούν ολοκληρωµένη εθνική ενεργειακή πολιτική και συντονισµένες 
προσπάθειες αξιοποίησης των ενδογενών ανανεώσιµων πηγών ενέργειας της χώρας µας, 
όπως, π.χ.,  η ηλιακή και η αιολική.  

  
Πιστεύουµε ότι και η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί ουσιώδες µέρος µίας 
ολοκληρωµένης εθνικής ενεργειακής πολιτικής και θεωρούµε την εξοικονόµηση ενέργειας 
ως µία άλλη σηµαντική ενδογενή πηγή ενέργειας που πρέπει να αξιοποιηθεί δεόντως. Η 
εξοικονόµηση ενέργειας µπορεί να επιτευχθεί µε πολλά µικρά και συντονισµένα βήµατα και 
αφορά όλα τα στρώµατα και όλες τις δραστηριότητες της κοινωνίας. Είναι υποχρέωση του 
κάθε πολίτη και του κάθε εµπορικού, βιοµηχανικού, και δηµόσιου ή ιδιωτικού τοµέα, καθώς 
και της κάθε τοπικής και σχολικής αρχής.  

 
Ως πρώτη, λοιπόν, πρωτοβουλία της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών είναι η 
διοργάνωση της σηµερινής ηµερίδας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας στην Ελλάδα, 
µέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο µεταξύ Ελλήνων ειδικών, το συντονισµό προσπαθειών 
και τη διατύπωση προτάσεων για πρωτοβουλίες και δράσεις. 

 
Η διοργάνωση της ηµερίδας έγινε σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και 
ιδιαίτερα µε τον καθ. κ. Νικόλαο Χατζηαργυρίου. Χρηµατοδοτήθηκε από την Ακαδηµία 
Αθηνών και τη ∆ΕΗ και φιλοξενείται σ’ αυτόν το χώρο ο οποίος ευγενώς παραχωρήθηκε 
από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΙΙΒΕΑΑ, κ. Γρηγόριο Σκαλκέα. 
Ευχαριστώ τους χορηγούς της Ηµερίδας, τον κ. Χατζηαργυρίου και τον κ. Σκαλκέα, καθώς 
και τον καθηγητή κ. Παναγιώτη Παπαγιαννακόπουλο και την κα Φωτεινή Κουτσογιάννη που 
πρόσφεραν ιδιαίτερα στην οργάνωση της Ηµερίδας. 

 
Ευχαριστώ, επίσης, τη Σύγκλητο της Ακαδηµίας Αθηνών - ιδιαίτερα τον Πρόεδρο της 
Ακαδηµίας κ. Κωνσταντίνο Στεφανή και τον Γενικό Γραµµατέα της Ακαδηµίας κ. Νικόλαο 
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Ματσανιώτη - για την υποστήριξη αυτής της προσπάθειας καθώς και τα µέλη της Επιτροπής 
Ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών για τη συµµετοχή τους παρά τα πολλά τους καθήκοντα.  

 
 
 
Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών 

 
Γεώργιος Κοντόπουλος 
Αντώνιος Κουνάδης 
Λουκάς Χριστοφόρου 
Νικόλαος Αµβράζης 
Ιάκωβος Βασάλος 
Γεώργιος Κουτζούκος 
Παναγιώτης Παπαγιαννακόπουλος 
Χρήστος Ποσειδώνας 
Νικόλαος Χατζηαργυρίου 
∆ηµήτριος Τσανάκας 
Νικόλαος Στεφάνου 
Παναγιώτης Παυλόπουλοs 
 
Ευχαριστώ όλους σας για την εδώ παρουσία σας. 

 
Κυρίες και κύριοι, 
 
Η σηµερινή ηµερίδα θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες θεµατικές περιοχές: 
 
1.  Εξοικονόµηση ενέργειας στην παραγωγή, µεταφορά και διανοµή της. 
2. Εξοικονόµηση ενέργειας στην κατανάλωση (διαχείριση φορτίου, ενηµέρωση, εκπαίδευση). 
3. Ρόλος νέων υλικών και τεχνολογιών και ανάπτυξη νέων προγραµµάτων στην Ελλάδα σε 
υλικά µε ενεργειακές εφαρµογές. 
 
∆ιαπρεπείς Έλληνες επιστήµονες και τεχνικοί θα αναφερθούν λεπτοµερώς µε σχετικές 
εισηγήσεις σ’ αυτές τις θεµατικές περιοχές και θα δώσουν παραδείγµατα εξοικονόµησης 
ενέργειας.  
 
Η ηµερίδα θα κλείσει µε «Συζήτηση Στρογγυλής Τράπεζας» στην οποία θα λάβουν µέρος 
επιστήµονες, τεχνικοί, και εκπρόσωποι κρατικών φορέων και βιοµηχανίας. 
 
Σχετικά µε την εξοικονόµηση ενέργειας στη µεταφορά και τη διανοµή της, το 2004 η 
Ακαδηµία Αθηνών διοργάνωσε, σε συνεργασία µε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το 
Tenth International Symposium on Gaseous Dielectrics κύριος σκοπός του οποίου ήταν η 
µελέτη, εξερεύνηση και βιοµηχανική χρήση διηλεκτρικών αερίων και υπεραγωγών για την 
εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας στη µεταφορά και τη διανοµή της.  
 
Σχετικά µε τις τρεις θεµατικές περιοχές της Ηµερίδας, επιτρέψτε µου, να επισηµάνω την 
ανάγκη συζήτησης  θεµάτων, όπως: 
 
1.  Ενεργειακή παιδεία και ενεργειακή συνείδηση (συλλογική υπευθυνότητα για την ενέργεια και 
το περιβάλλον). 
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2. Αξιοποίηση του επιστηµονικού και τεχνολογικού δυναµικού της χώρας στα ενεργειακά 
θέµατα. 
3.  Προώθηση της επιστήµης και της τεχνολογίας της ενέργειας (κυρίως νέα υλικά και νέες 
αποδοτικότερες τεχνολογίες). 
4. Συνεργασία µε άλλες χώρες και αξιοποίηση της εµπειρίας των σχετικά µε µέτρα 
εξοικονόµησης ενέργειας - ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών. 
5. ∆ιαφώτιση του πολίτη σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόµησης ενέργειας 
(υπηρεσία και τράπεζα δεδοµένων, παροχή πληροφοριών στον πολίτη). 
 
Σε ότι αφορά στο επιστηµονικό και τεχνολογικό δυναµικό της χώρας µας και τη δυνατότητα 
προσφοράς του στα ενεργειακά θέµατα της Ελλάδος γενικότερα και στην εξοικονόµηση 
ενέργειας ειδικότερα, συµµερίζοµαι την άποψη πολλών συναδέλφων ότι η Ελλάδα διαθέτει 
ζηλευτό έµψυχο δυναµικό το οποίο θα µπορούσε να πρωτοπορήσει σε αρκετούς 
ενεργειακούς τοµείς, όπως, για παράδειγµα, στην εφαρµογή καινοτόµων τεχνολογιών στην 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στη βέλτιστη διαχείριση των δικτύων µεταφοράς και 
διανοµής µε µείωση των απωλειών, και στην αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας στην 
κατανάλωση. Θα ήθελα να σταθώ ιδιαίτερα στην έρευνα στην περιοχή της επιστήµης των 
υλικών µε ενεργειακές εφαρµογές. ∆ύο συγκεκριµένες περιοχές αυτού του είδους αποτελούν 
τα θερµοηλεκτρικά υλικά για τη µετατροπή θερµότητας (συµπεριλαµβανοµένης και της 
«άχρηστης» θερµότητας) σε ηλεκτρική ενέργεια και τα οπτοηλεκτρικά υλικά για την 
αποδοτικότερη µετατροπή του ηλιακού φωτός σε ηλεκτρική ενέργεια και τη χρήση 
µεγαλύτερου µέρους της ηλιακής ακτινοβολίας για παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος. Στο άνω 
σχήµα της εικόνας 1 σκιαγραφείται η αρχή µίας ηλιακής θερµοηλεκτρικής γεννήτριας και 
στο κάτω σχήµα η µετατόπιση των οπτικών συχνοτήτων της ηλιακής ακτινοβολίας σε 
περιοχές καταλληλότερες για αποδοτική µετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε χρήσιµη 
µορφή ενέργειας. Και στις δύο αυτές περιοχές η επιστήµη των υλικών (και ειδικότερα η 
νανοτεχνολογία) προβλέπεται να διαδραµατίσει ουσιαστικό ρόλο. Ουσιαστική είναι επίσης η 
σηµασία των υλικών στην εξοικονόµηση ενέργειας στο φωτισµό. 
 
Επιθυµώ, εν προκειµένω, να αναφέρω ότι, τελευταία, η Ακαδηµία Αθηνών προκήρυξε τρεις 
µεταπτυχιακές υποτροφίες στην περιοχή της ενέργειας. 
 
Πριν κλείσω την εισαγωγική αυτή οµιλία για την Ηµερίδα, επιτρέψτε µου να υπενθυµίσω 
µερικούς απλούς πρακτικούς τρόπους άµεσης εξοικονόµησης ενέργειας: 
 
-  Κλείστε τα φώτα, τον υπολογιστή, την τηλεόραση που δεν χρησιµοποιείτε. 
- Αντικαταστήστε τις λυχνίες πυρακτώσεως µε αποδοτικότερες, όπως τις λυχνίες φθορισµού. 
- Χρησιµοποιείστε προγραµµατιζόµενους θερµοστάτες και χαµηλώστε τη θερµοκρασία τους 
µερικούς βαθµούς τον χειµώνα και αυξήστε την µερικούς βαθµούς το καλοκαίρι. 
- Χαµηλώστε το θερµοστάτη του θερµοσίφωνα στους 500 C. 
- Αν δεν έχετε, βάλτε ηλιακό. 
- ∆ιαβάστε τις ετικέτες που δίνουν πληροφορίες για την ενεργειακή αποδοτικότητα των νέων 
συσκευών (π.χ., ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών) - αγοράστε τις πλέον αποδοτικές.  
- Αντικαταστήστε το παλιό ψυγείο σας (νέα ψυγεία χρησιµοποιούν σχεδόν 4 φορές λιγότερη 
ενέργεια από τα παλιά µοντέλα). 
- Περιορίστε τη σπατάλη νερού. 
- Βοηθήστε στην ανακύκλωση υλικών, κυρίως χαρτιού, πλαστικών, γυαλιού και αλουµινίου 
αρχίζοντας από το σπίτι σας. 
- Καθιερώστε µία µέρα την εβδοµάδα που να µη κάµετε χρήση του αυτοκινήτου σας. 
- Βεβαιωθείτε ότι τα κτίρια (δηµόσια και µη) στα οποία εργάζεσθε έχουν πρόγραµµα  
εξοικονόµησης ενέργειας. 
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Η Επιτροπή Ενέργειας της Ακαδηµίας Αθηνών ελπίζει ότι η σηµερινή ενηµέρωση και 
συζήτηση θα βοηθήσει τη χώρα µας στην προσπάθειά της να εξοικονοµήσει σηµαντικά ποσά 
ενέργειας. 
 
Εύχοµαι κάθε επιτυχία. 

 

          
 

Εικόνα1 
Reference: USA DOE 2005,  http://www.sc.doe.gov/bes/reports/abstracts.html#SEU 
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ΜΕΡΟΣ Β: 

 

«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ∆ΙΑΝΟΜΗ ΤΗΣ» 
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ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΡΙΝΗΣ ΑΙΧΜΗΣ 

∆ρ. Ευάγγελος Λεκατσάς 

Πρόεδρος του ∆ιαχειριστή Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Το καλοκαίρι του 1987 εµφανίστηκε στην Αττική ένας ισχυρός και παρατεταµένος 

καύσωνας µε πάνω από 1500 νεκρούς λόγω θερµοπληξίας.  Το γεγονός αυτό πυροδότησε την 

αθρόα εγκατάσταση κλιµατιστικών συσκευών στα αµέσως επόµενα χρόνια µε αποτέλεσµα, 

από το 1992 και µετά, η θερινή αιχµή να είναι σταθερά πλέον µεγαλύτερη από τη χειµερινή. 

Παράλληλα, ήδη από το 1996, παρουσιάστηκε, για πρώτη φορά, ο κίνδυνος κατάρρευσης 

των τάσεων του Συστήµατος λόγω µεγάλου φορτίου και αυξηµένων αναγκών σε άεργο ισχύ. 

Λόγω ενισχύσεων του συστήµατος παραγωγής και µεταφοράς (επανένταξη του ΑΗΣΑΓ στο 

Κερατσίνι, νέος σταθµός Συνδυασµένου Κύκλου στο Λαύριο 560 MW, νέα καλώδια Ρίου, 

τρίτη γραµµή 400 KV στο Κρυονέρι κ.λ.π.) η δυνατότητα φόρτισης του συστήµατος 

αυξήθηκε. Παρά ταύτα, ο κίνδυνος κατάρρευσης επανεµφανίστηκε το 2001 µαζί µε έντονα 

φαινόµενα υπερφόρτισης των δικτύων της ∆ιανοµής στην περιοχή Αθηνών και συχνές 

διακοπές που, κατ’ ευτυχή συγκυρία, απεσόβησαν ευρύτερες διακοπές στο Νότιο Σύστηµα. 

Η διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος της 12.7.2004 ήταν το σηµείο κορύφωσης 

αυτής της πορείας, το οποίο έδειξε ότι το πρόβληµα της θερινής αιχµής, που εµφανίζεται 

λιγότερο από 50 ώρες κάθε χρόνο, δεν θεραπεύεται µόνο µε ενισχύσεις του παραγωγικού 

δυναµικού και των δικτύων µεταφοράς και διανοµής αλλά παράλληλα χρειάζεται αφενός η 

βελτίωση της αξιοπιστίας του παραγωγικού δυναµικού µε την ένταξη φθηνών (από την 

άποψη του επενδυτικού κόστους) και αξιόπιστων αιχµιακών µονάδων (αεριοστρόβιλοι 

ανοικτού τύπου) και αφετέρου η λήψη ορισµένων µέτρων διαχείρισης της πλευράς του 

φορτίου (Demand Side Management). Η λήψη µέτρων διαχείρισης του φορτίου πρέπει να 

έχει διαρκή και µακροπρόθεσµο χαρακτήρα, ώστε να καταστεί σταδιακά δυνατόν να 

αντιµετωπισθεί το πρόβληµα της θερινής  αιχµής  του Ελληνικού ∆ιασυνδεδεµένου 

Συστήµατος σε µονιµότερη βάση. Αντίθετα, όπως αναλυτικά θα εξηγηθεί παρακάτω, είναι 

άµεση η ανάγκη ένταξης στο Σύστηµα µονάδων αιχµής, γεγονός που υπαγορεύεται τόσο από 

την ανάγκη τονώσεως του επιπέδου αξιοπιστίας του υφιστάµενου σήµερα (πεπαλαιωµένου) 

παραγωγικού δυναµικού, όσο και από την ανάγκη εισαγωγής στο Σύστηµα µονάδων αφενός 

ευέλικτων και αφετέρου µικρών επενδυτικά κεφαλαιακών απαιτήσεων δεδοµένης της 

ολιγοώρου ετησίας χρησιµοποιήσεως τους µόνον κατά τις ώρες αιχµής.  
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ 

2.1 Σενάρια εξέλιξης της ζήτησης 

Στον Πίνακα 1 που ακολουθεί δίδονται οι προβλέψεις για την µέχρι το 2010 περίοδο τόσο ως 

προς την ετήσια κατανάλωση ενέργειας, όσο και ως προς την ετήσια αιχµή. Για το έτος 2006 

έχουν χρησιµοποιηθεί, ως σηµείο εκκίνησης, τα πλέον πρόσφατα, κατά την έναρξη της 

παρούσης µελέτης, στοιχεία της περιόδου από 25/08/2005 µέχρι και 24/08/2006. 

Θεωρήθηκαν δύο σενάρια. Στο ήπιο σενάριο η αιχµή αυξάνεται µε ρυθµό 3% ετησίως και η 

ενέργεια µε ρυθµό 2.5% ετησίως. Για το υψηλό σενάριο οι αντίστοιχοι ρυθµοί είναι 4% για 

την αιχµή και 3.6% για την ενέργεια. Σηµειώνεται ότι, κατά τα τελευταία χρόνια ο ρυθµός 

αύξησης της αιχµής είναι συνεχώς µεγαλύτερος από το ρυθµό αύξησης της 

καταναλισκόµενης ενέργειας.  Είναι συνεπώς φανερό ότι η ραγδαία αύξηση της ετήσιας 

αιχµής λόγω της διάδοσης των κλιµατιστικών επιδείνωσε τον βαθµό αποτελεσµατικής 

χρησιµοποίησης των εγκατεστηµένων µονάδων παραγωγής (Συντελεστής φορτίου το 2006 

µόνο 61.75%).   

ΠΙΝΑΚΑΣ  1 Αιχµή         (MW) Ενέργεια (GWh) 

  Ήπιο Υψηλό Ήπιο Υψηλό 
2006 9961 9961 53886 53886 
2007 10,260 10,359 55,233 55,826 
2008 10,568 10,774 56,614 57,836 
2009 10,885 11,205 58,029 59,918 
2010 11,211 11,653 59,480 62,075 

 

2.2 Η καµπύλη διαρκείας φορτίου 

Η παράθεση των 8760 ωριαίων τιµών φορτίου (MW) ενός έτους κατά φθίνουσα σειρά 

δηµιουργεί την καµπύλη διαρκείας φορτίου του Συστήµατος.  Η εικονιζόµενη καµπύλη 

διαρκείας φορτίου του Σχήµατος 1α έχει προκύψει από τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της 

περιόδου 25/08/2005 µέχρι 24/08/2006 και έχει προσαρµοσθεί ώστε να εµφανίζει αιχµή ίση 

προς την εµφανισθείσα, για το 2006, αιχµή των 10000 MW (στρογγυλοποιηµένη τιµή της 

αιχµής των 9961 MW της 21/08/2006). Στο Σχήµα 1β δεικνύεται η λεπτοµέρεια της 

καµπύλης αυτής κατά τις 200 ώρες  υψηλότερου φορτίου του συστήµατος. Από το σχήµα 

αυτό προκύπτει ότι το φορτίο πάνω από 9000 MW παρουσιάζεται για λιγότερο από 52 

ώρες/έτος (βλ. διαγραµµισµένη περιοχή Σχήµατος 1β). Όπως προκύπτει από το Σχήµα 1β η 

κάλυψη αυτού του φορτίου αιχµής των τελευταίων Q0=1000 MW  (από 9000 µέχρι 10000  

MW) αντιπροσωπεύει µια ενέργεια ίση µόνο µε E0= 14700 MWh/έτος (δηλαδή πρόκειται για 
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ισχύ 1000 MW µε φορτίο µόνο 14.7 ισοδύναµων ωρών λειτουργίας ετησίως, που 

αντιστοιχεί στο 0.0273% της ετήσιας ζήτησης ενέργειας), γεγονός που δηµιουργεί την 

ανάγκη εγκαταστάσεως νέων µονάδων µε µεγάλο επενδυτικό κόστος, οι οποίες 

χρησιµοποιούνται τελικώς µόνο για ελάχιστες ώρες ετησίως. Αντικείµενο της παρούσης 

µελέτης είναι να προσδιοριστεί ο προσφορότερος τρόπος αντιµετώπισης αυτού του 

ολιγόωρου αιχµιακού φορτίου (Q0,E0). Σηµειώνεται ότι για την ικανοποίηση της αιχµής των 

10000 MW, που διογκώνεται βραχυχρονίως στο µέγεθος αυτό λόγω των κλιµατιστικών,  

απαιτείται επίσης το Σύστηµα να διαθέτει τουλάχιστον 15 % παραπάνω εγκατεστηµένη ισχύ 

για λόγους στρεφόµενης εφεδρείας αλλά και αντιµετώπισης αιφνίδιων βλαβών µονάδων ή 

συµφορήσεων του δικτύου κατά τις ώρες αιχµής.  Το γεγονός αυτό διογκώνει ακόµη 

περισσότερο το κόστος παραγωγής του Συστήµατος. 
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2.3      ∆εδοµένα  υποψηφίων µονάδων παραγωγής 

Ως υποψήφιες µονάδες έχουν θεωρηθεί (α) Αεριοστροβιλικές µονάδες Ανοικτού Κύκλου µε 
Φυσικό Αέριο, (β) Μονάδες Συνδυασµένου Κύκλου µε Φ. Α. και (γ) Λιγνιτικές Μονάδες. 
Για κάθε µονάδα έχουν θεωρηθεί τα ακόλουθα δεδοµένα: 
• Επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία ε και  έτη απόσβεσης της επένδυσης Ν 
• Κόστος Φυσικού Αερίου gAK και gΣΚ για µονάδες Ανοικτού και Συνδυασµένου Κύκλου 

αντιστοίχως. 
• Κόστος Λιγνίτη gλ 
• Βαθµός απόδοσης η 
• Μοναδιαίο κόστος επένδυσης Κ 
Για κάθε µία από τις παραπάνω κοστολογικές παραµέτρους θεωρήθηκαν δύο τιµές min  και  

max τέτοιες ώστε η min να οδηγεί σε χαµηλή εκτίµηση του κόστους της µονάδος και η max 

να οδηγεί σε  υψηλή εκτίµηση αυτού. Με τον τρόπο αυτό για κάθε είδος µονάδος προέκυψαν 

δύο εκτιµήσεις του διωνυµικού κόστους (fc=σταθερό και vc=µεταβλητό): µία εκτίµηση 

χαµηλού κόστους (min) και µία εκτίµηση υψηλού κόστους (max).  Τα σχετικά 

αποτελέσµατα δεικνύονται στο Πίνακα 2 που ακολουθεί: 
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  ΠΙΝΑΚΑΣ  2        
Τυπικές Τιµές 

Κόστους 

Σταθερό 
κόστος 

 fc 
€/MW-
έτος 

Μεταβλητό 
Κόστος  
Καυσίµου    

vc          
€/MWh 

Ισχύς 
Αιχµής   

Q0       
MW 

Ετήσια 
Ενέργεια 
Αιχµής    
Ε0        

MWh     

Συνολικό 
Ετήσιο Κόστος 

Αιχµής          
C0=fc*Q0+vc*E0  

€/έτος  

Συνολικό 
Μοναδιαίο 
Κόστος      

C0pu = C0 / 
E0           

€/MWh  
Είδος Μονάδας             
Λιγνιτική  min 176272 20.5882 1000 14700 176575146 12011.91
Λιγνιτική  max 223459 31.0345 1000 14700 223914790 15232.30
Συνδ. Κύκλος min 58344 44.8276 1000 14700 59002552 4013.78
Συνδ. Κύκλος max 82875 58.0000 1000 14700 83727580 5695.75
Ανοικτός Κύκλος 
min 35805 82.5000 1000 14700 37017373 2518.19
Ανοικτός Κύκλος 
max 50205 120.0000 1000 14700 51968543 3535.28
              

 

Από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2 προκύπτει ότι η φθηνότερη λύση για την παροχή των 

τελευταίων Q0=1000 MW της αιχµής µε αντίστοιχη παροχή ενέργειας µόνο E0 =14700 

MWh/έτος είναι η λύση µε αεριοστροβιλικές µονάδες Ανοικτού Κύκλου. Πράγµατι η 

ακριβότερη εκδοχή τέτοιων µονάδων Ανοικτού Κύκλου έχει µοναδιαίο κόστος C0pu 

=3535.28 €/MWh το οποίο είναι σηµαντικά µικρότερο όλων των άλλων τύπων µονάδων. 

Σηµειώνεται επίσης ότι, όπως προκύπτει από τα αποτελέσµατα του Πίνακα 2, το συνολικό 

ετήσιο κόστος C0 των αεριοστροβιλικών µονάδων που θα κληθούν να παράσχουν την 

υπηρεσία αυτή κυµαίνεται µεταξύ 37.02 και 51.97 εκ. €/έτος.   

Εδώ εγείρεται το ερώτηµα εάν η Ελληνική κοινωνία είναι διατεθειµένη να καταβάλει το 

τόσο υψηλό κόστος των 37.02 έως 51.97  εκ. €/έτος ή µήπως θα ήταν προτιµότερο, µε µία 

πολιτική αυτοσυγκράτησης ή/και διαχείρισης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας τις 

ελάχιστες ώρες εµφανίσεως τόσο υψηλών φορτίων, να αποφευχθούν τόσο µεγάλες 

επενδύσεις. Για να απαντηθεί το ερώτηµα αυτό είναι αναγκαίο να προσδιορίσουµε την αξία 

που χάνεται για την Ελληνική οικονοµία από την περικοπή µιας µεγαβατώρας. Ο 

προσδιορισµός της αξίας της µη εξυπηρετούµενης ενέργειας (Value of Lost Load=VLL) 

απαιτεί ιδιαίτερη µελέτη. Για τις ανάγκες της παρούσης µελέτης η αξία αυτή προσδιορίζεται 

µε βάση την παραδοχή ότι κάθε παραγόµενη κιλοβατώρα συµβάλει στην δηµιουργία του 

ΑΕΠ ισοτίµως και συνεπώς θα είναι: 

                                               
Ε

ΑΕΠVLL=                                                             (1) 

Με ΑΕΠ που τα προσεχή χρόνια θα φθάσει τα 220 δις €/έτος και µε ετήσια παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας ίση προς Ε=55000000 MWh/έτος προκύπτει VLL=4000 €/MWh.  
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Το ερώτηµα που τίθεται εδώ και πρέπει να διερευνηθεί είναι µήπως, αντί της κατασκευής 

(επενδύσεως) των τελευταίων Q0=1000 MW και της παραγωγής από αυτά µόνο Ε0=14700 

MWh/έτος, θα ήταν οικονοµικότερο να κατασκευαστούν λιγότερα QSE<Q0 τα οποία θα 

παράγουν µέρος της ενέργειας αιχµής δηλαδή ΕSE<Ε0, ενώ η διαφορά EUSE=Ε0-ΕSE θα ήταν 

η µη εξυπηρετούµενη ενέργεια (USE=UnServedEnergy). Σε µία τέτοια περίπτωση το 

κόστος θα ήταν : 

                            

(2) 

)E-E(*VLL+E*vc+Q*fc=C SE0SESE

Στην σχέση (2) οι παράµετροι fc και vc αναφέρονται στην φθηνότερη εκδοχή 

αεριοστροβίλου Ανοικτού Κύκλου του Πίνακα 2 (fc=35805 €/MW-έτος και  vc= 82.5 

€/MWh), ενώ στο κόστος επένδυσης και λειτουργίας έχει προστεθεί και το κόστος της µη 

εξυπηρετούµενης ενέργειας. 

Για να είναι συµφέρουσα µία τέτοια λύση θα πρέπει να ισχύει η σχέση: 

                                  

(3) 

00SE0SESE E*vc+Q*fc<)E-E(*VLL+E*vc+Q*fc=C

Η σχέση αυτή αναδιαµορφώνεται ως εξής: 

                           

(4) 

)E-E(*vc+)Q-Q(*fc<)E-E(*VLL SE0SE0SE0

Η σχέση (4) εξασφαλίζει ότι η κοινωνική αξία της µη εξυπηρετούµενης ενέργειας πρέπει 

να είναι µικρότερη από το συνολικό κόστος παραγωγής αυτής της ενέργειας.  

Θεωρώντας τις ισοδύναµες ώρες της µη εξυπηρετούµενης ενέργειας: 

USE

USE

SE0

SE0
USE Q

E
=

Q-Q
E-E

=h                                                    

(5) 

µετασχηµατίζοµε την (4) ως εξής: 

USEUSE h*vc+fc<h*VLL                                      

(6) 

Χρησιµοποιώντας τις παραπάνω τιµές των παραµέτρων fc, vc και VLL και την σχέση (6) 

προκύπτει ότι hUSE < 9.14 ώρες/έτος. Το αποτέλεσµα αυτό υποδηλοί ότι, για ισοδύναµες 

ώρες λιγότερες από 9.14 ανά έτος, είναι προτιµότερη η πολιτική περιορισµού ή/και 

διαχείρισης της ζήτησης παρά η ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων παραγωγής. 

Τα µεγέθη EUSE και QUSE δεν είναι ανεξάρτητα µεταξύ τους αλλά συνδέονται µέσω της 

καµπύλης διαρκείας φορτίου (όπως και τα µεγέθη Ε0 και Q0 του Σχήµατος 1β). Εάν Α είναι η 
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Αιχµή του φορτίου, το µέγεθος EUSE εκφράζεται από το εµβαδόν κάτω από την καµπύλη 

διαρκείας φορτίου για ισχείς από Α- QUSE µέχρι την αιχµή Α=10000 MW. Ορίζοντας 

συνεπώς µία τιµή QUSE µπορούµε από την καµπύλη διαρκείας φορτίου να προσδιορίσουµε το 

εµβαδόν  EUSE και, χρησιµοποιώντας τη σχέση (5), τις ισοδύναµες ώρες hUSE. Στην συνέχεια 

έχοντας τα EUSE και QUSE µπορούµε να υπολογίσουµε τόσο το κόστος που θα προέκυπτε εάν 

θέλαµε να εξυπηρετηθεί η ενέργεια EUSE όσο και το κόστος µη εξυπηρέτησης της 

ενέργειας αυτής:  

USEUSE E*vc+Q*fc=C                  (7)        και                                              

(8) 

USELL E*VLL=C

Μπορούµε συνεπώς να προσδιορίσουµε τις συναρτήσεις C=C(hUSE) και CLL=CLL(hUSE). Οι 

συναρτήσεις αυτές έχουν απεικονιστεί στο Σχήµα 2, από το οποίο προκύπτει ότι τέµνονται 

στο σηµείο όπου είναι hUSE =9.14 ώρες/έτος. Όπως φαίνεται καθαρά από το σχήµα αυτό δια 

hUSE  < 9.14 είναι  CLL<C, άρα είναι προτιµότερο να µην εξυπηρετείται το φορτίο αιχµής, 

ενώ δια hUSE  > 9.14 είναι  CLL>C και συνεπώς, πέρα από το σηµείο αυτό είναι προτιµότερη 

η κάλυψη του αιχµιακού φορτίου µε αεριοστροβιλικές µονάδες Ανοικτού Κύκλου. 

Σηµειώνεται ότι το σηµείο hUSE  = 9.14 ώρες/έτος αντιστοιχεί σε QUSE  = 830 MW. 

 

Σχήµα 2:Φορτίο Αιχµής και Ετήσιο Κόστος συναρτήσει 
Ισοδυνάµων Ωρών Λειτουργίας
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Τα αποτελέσµατα αυτά οδηγούν στο συµπέρασµα ότι από τα τελευταία Q0=1000 MW αιχµής  

µόνο τα QSE=1000- 830 =170 MW είναι αναγκαίο να κατασκευαστούν, αφού τα υπόλοιπα 

QUSE= 830 είναι συµφερότερο, µε κατάλληλα µέτρα διαχείρισης φορτίου, να µη 

εξυπηρετηθούν. Θα πρέπει εδώ να παρατηρηθεί ότι οδηγηθήκαµε στο συµπέρασµα αυτό από 

την υπόθεση ότι η αξία της µη εξυπηρετούµενης ενέργειας είναι ίση µε VLL=4000 €/MWh. 

Ο προσδιορισµός της αξίας αυτής µπορεί να αµφισβητηθεί π.χ. µε το επιχείρηµα ότι το 

επίσηµο ΑΕΠ στην χώρα µας είναι µικρό διότι δεν λαµβάνεται υπόψη η παραοικονοµία η 

µεγάλη έκταση της οποίας οδηγεί σε ένα πραγµατικό ΑΕΠ  πολύ µεγαλύτερο. Εάν π.χ. 

θεωρήσουµε ένα ΑΕΠ κατά 25% µεγαλύτερο τότε θα οδηγηθούµε σε µία τιµή VLL=5000 

€/MWh. Χρησιµοποιώντας τα ίδια λοιπά δεδοµένα το σηµείο τοµής των δύο καµπυλών του 

Σχήµατος 2 θα είναι στις hUSE =7.28 ώρες/έτος, οπότε από την καµπύλη φορτίου του 

Σχήµατος 2 προκύπτει ότι QUSE  = 757 MW και άρα θα έπρεπε να κατασκευασθούν 

QSE=1000-757= 243 MW αεριοστροβιλικών µονάδων αιχµής. Συµπεραίνεται από το 

παράδειγµα αυτό ότι όσο πιο µεγάλη είναι η τιµή του VLL, δηλαδή όσο πιο µεγάλη είναι 

αξία της ηλεκτρικής ενέργειας για την κοινωνία, τόσο περισσότερα MW αιχµής θα 

πρέπει να εγκατασταθούν. Για το λόγο αυτό ο καθορισµός της τιµής VLL έχει πολιτικές 

πτυχές και δεν είναι ένα απλό τεχνοκρατικό ζήτηµα. Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί έχουν 

γίνει οι παραπάνω υπολογισµοί για τις τιµές του VLL από 3500 έως 7000 €/MWh σε βήµατα 

των 500 €/MWh. Από τον Πίνακα αυτό προκύπτει π.χ. ότι µε VLL=5000 €/MWh  µπορούµε 

να εντάξουµε στο σύστηµα µέχρι QSE= 243 MW που θα παράγουν ετησίως ESE =9188 MWh 

µε ένα κόστος CSE=9.5 εκ. €/έτος. Στην περίπτωση αυτή η Mη Eξυπηρετούµενη Eνέργεια 

λόγω περικοπών αναµένεται ότι θα είναι ΕUSE=14700-9188=5512 MWh και θα έχει 

κοινωνική αξία ίση προς CLL=CUSE=27.5 εκ. €/έτος.  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Υπολογισµός Ισχύος και Ενέργειας Αεριοστροβιλικών Μονάδων Α/Κ και Μη 
Εξυπηρετούµενης Ενέργειας συναρτήσει της Αξίας VLL 

VLL hUSE
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E EUSE QSE ESE CSE CLL CUSE C0
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MWh/έτο
ς €/έτος €/έτος €/έτος €/έτος 

VLL hUSE
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3500 10.48 877 9188 123 5512 4858693
3215868

1 32158681
3701737

3

4000 9.14 830 7586 170 7114 6673698
3034367

6 30343676
3701737

3

4500 8.11 792 6419 208 8281 8130519
2888685

4 28886854
3701737

3
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5000 7.28 757 5512 243 9188 9458553
2755882

0 27558820
3701737

3

5500 6.61 729 4818 271 9882
1051831

7
2649905

6 26499056
3701737

3

6000 6.05 702 4248 298 10452
1153210

5
2548526

8 25485268
3701737

3

6500 5.58 677 3777 323 10923
1246603

0
2455134

3 24551343
3701737

3

7000 5.18 653 3380 347 11320
1335811

3
2365926

0 23659260
3701737

3

∞       1000 14700
3701737

3 0 0
3701737

3
 

Τονίζεται ότι το αποτέλεσµα αυτό της παρούσης µελέτης δεν σηµαίνει ότι από τα τελευταία 

αυτά 1000 MW της αιχµής θα περικόπτονται µε βεβαιότητα τα 757 και θα εξυπηρετούνται τα 

243 MW. Το αποτέλεσµα δηλώνει ότι το µίγµα (mix) των µονάδων παραγωγής που έχουµε 

σήµερα δεν περιλαµβάνει τις κατάλληλες µονάδες ώστε η βελονοειδής αιχµή να 

αντιµετωπίζεται µε τον οικονοµικότερο τρόπο δηλαδή κατά ένα µέρος µε µονάδες 

αεριοστροβιλικές Ανοικτού Κύκλου και κατά ένα δεύτερο µέρος µε µέτρα ελεγχόµενης 

διαχείρισης τυχόν ελλειµµάτων ισχύος. 

 

3. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

Ανεξαρτήτως των παραπάνω σκέψεων πρέπει επίσης να επισηµανθεί ότι, όπως προκύπτει 

από τα στοιχεία του Πίνακα 1, οι αναµενόµενες αιχµές των εποµένων ετών είναι µεγαλύτερες 

της αιχµής των 10000 MW, που θεωρήσαµε στους παραπάνω υπολογισµούς, αυξανόµενες 

κατά 300 και πλέον MW ετησίως. Παράλληλα οι προβλέψεις είναι ότι κάθε χρόνο η αιχµή 

αυξάνεται ταχύτερα από την ετήσια ενέργεια εποµένως το αιχµιακό πρόβληµα θα  

παρουσιάζεται ολοένα και περισσότερο οξυµένο (βλ. Σχήµα 3 από το οποίο προκύπτει ότι 

ενώ τα τελευταία 1000 MW της καµπύλης φορτίου του έτους 2006 εµφανίζονται για 

λιγότερες από 52 ώρες ετησίως, τα τελευταία 1000 MW των καµπυλών φορτίου των 

εποµένων ετών εµφανίζονται για ολοένα και λιγότερες ώρες ετησίως. Π.χ. για το έτος 2010 

οι ώρες αυτές µειώνονται στις 35 ετησίως). 

Εξάλλου η αναµενόµενη πλέον µεγάλη διείσδυση αιολικού παραγωγικού δυναµικού, ενώ θα 

συµβάλλει σηµαντικά στην υποκατάσταση ακριβών και ρυπογόνων καυσίµων, εντούτοις θα 

εισάγει µεγάλες αβεβαιότητες ως προς την παροχή ισχύος ιδιαίτερα κατά τις ώρες της 

αιχµής, µε συνέπεια να καθιστά αναγκαία την παράλληλη εγκατάσταση ευέλικτων θερµικών 

µονάδων που θα µπορούν σε σύντοµο χρονικό διάστηµα να παράσχουν ενέργεια και ισχύ 

στις περιπτώσεις χρονικής συµπτώσεως άπνοιας και υψηλού αιχµιακού φορτίου. Για τους 
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παραπάνω λόγους, αλλά και για την βελτίωση της αξιοπιστίας του συνολικού, αρκούντως 

πεπαλαιωµένου, παραγωγικού δυναµικού του Συστήµατος, καθώς και για την αντιµετώπιση 

της διαφαινόµενης στενότητας εισαγωγών λόγω διακοπής της λειτουργίας του πυρηνικού 

σταθµού στο Kozlodui, κρίνεται αναγκαία η άµεση παραγγελία αιχµιακών µονάδων µε 

αεριοστροβίλους Φυσικού Αερίου Ανοικτού Κύκλου συνολικής ισχύος 450 MW και η 

ενεργοποίηση µέτρων και µεθόδων ανάσχεσης της συνεχιζόµενης υπέρµετρης αύξησης 

της αιχµής. 

 

Σχήµα 3: Λεπτοµέρεια Αιχµών ετών 2006 έως 2011
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∆ιευκρινίζεται ότι το πλήρες ετήσιο κόστος των ως άνω 450 MW µονάδων αιχµής εκτιµάται 

(µε επιτόκιο 12% και έτη απόσβεσης µόνο 10) µεταξύ 23.6 και 28.3 εκ. €/ έτος. Εάν το 

κόστος αυτό επιµερισθεί στην συνολική ετήσια κατανάλωση των 55 εκ MWh/έτος η 

επιβάρυνση θα είναι µεταξύ 0.000429 και 0.000515 €/kWh (0.429 και 0.515 €/MWh), 

δηλαδή αύξηση της µέσης τιµής κατά 0.6% µόνο.  

Πρέπει να σηµειωθεί ότι το φαινόµενο αυτό της υπερβολικά αυξηµένης θερινής βραχύβιας 

αιχµής λόγω κλιµατιστικών δεν είναι πρωτόγνωρο, αλλά έχει εκδηλωθεί εδώ και αρκετά 

χρόνια σε όλες τις θερµές και ανεπτυγµένες χώρες (Καλιφόρνια, Αυστραλία, Ιβηρική 

Χερσόνησο, νότιο Ιταλία, Ανατολική Μεσόγειο κλπ) στις οποίες, εκτός από τις ενισχύσεις 

των συστηµάτων µε νέες εγκαταστάσεις, έχουν µελετηθεί και ήδη εφαρµόζονται συστήµατα 
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και πολιτικές που αποσκοπούν στον περιορισµό της αιχµής. Τα συστήµατα και οι πολιτικές 

αυτές απαιτούν, για την εφαρµογή τους, πολύ µικρότερες επενδύσεις, στηρίζονται στη 

συναίνεση και συνεργασία µε τους καταναλωτές, και δύνανται να εφαρµοστούν σε χρόνους 

πολύ πιο σύντοµους από τους χρόνους που απαιτούνται για την ανέγερση νέων 

εγκαταστάσεων. Όλες οι µέθοδοι προσπαθούν να παρέµβουν είτε απ’ ευθείας στον έλεγχο 

του φορτίου µε προσυµφωνηµένες µε τους καταναλωτές περικοπές ή περιορισµό του 

φορτίου κατά τις ώρες αιχµής κατά τις οποίες η τιµολόγηση στο οριακό κόστος είναι πολύ 

υψηλή, είτε µε διαµόρφωση των τιµολογίων ώστε να «αντανακλούν» στο οριακό κόστος µε 

τρόπο που να ωθούνται οι καταναλωτές στον αυτόβουλο περιορισµό της κατανάλωσής τους 

κατά τις ηµέρες ή, σε καλλίτερη προσέγγιση, τις ώρες αιχµής.  
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Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΙΑΣΥΝ∆Ε∆ΕΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ 

∆ρ. Χρήστος Ποσειδών, ∆ιευθυντής  

Ευάγγελος Πανταζής, Βοηθός ∆ιευθυντής 

 Γεώργιος Παναγιωτόπουλος, Τοµεάρχης Προσφορών  

∆ιεύθυνση ∆ιαχείρισης Ενέργειας, ∆ΕΗ Α.Ε. 

 
Ι. Εισαγωγή  

Το αντικείµενο της εισήγησης αυτής είναι η εξοικονόµηση ενέργειας στην 

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (Η/Ε) και πως αυτή επιτυγχάνεται κατά τη ∆ιαχείριση της 

Παραγωγής της ∆ΕΗ, λειτουργώντας στο πλαίσιο του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος και 

Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κ∆Σ & ΣΗΕ  ). 

Ο Κ∆Σ & ΣΗΕ  αποτυπώνει το θεσµικό πλαίσιο µέσα στο οποίο λειτουργεί η Αγορά 

Η/Ε στη Χώρα µας. Οι δύο βασικές οντότητες της Αγοράς είναι οι Παραγωγοί και οι 

Προµηθευτές ή Εκπρόσωποι Φορτίου. Το σύστηµα της αγοράς λειτουργεί σε γενικές 

γραµµές ως εξής : Οι Παραγωγοί και οι Εισαγωγείς Η/Ε προσφέρουν την ενέργεια που 

διαθέτουν στο Σύστηµα, ορίζοντας επακριβώς τις ποσότητες και τις αντίστοιχες τιµές 

(προσφορές). Οι Εκπρόσωποι φορτίου αντίστοιχα δηλώνουν τις ποσότητες και τιµές που 

ενδιαφέρονται να αγοράσουν. Η τιµή εκκαθάρισης σε κάθε ώρα, που αναφέρεται ως Οριακή 

Τιµή Συστήµατος (ΟΤΣ), ορίζεται ως το σηµείο που τέµνονται οι καµπύλες προσφοράς και 

ζήτησης. 

Στην παρούσα εισήγηση θα επικεντρωθούµε στο Τµήµα των Προσφορών, από την 

Παραγωγή της ∆ΕΗ και θα διερευνήσουµε σε ποια σηµεία της διαδικασίας ∆ιαχείρισης, και 

πώς, επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα εξής: 

ΙΙ.  Οργάνωση της προσφοράς στο Σύστηµα. 

ΙIΙ. Τοµείς που επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας.  

α) Κατανοµή Θερµικών Μονάδων. 

β) Υδροθερµική Συνεργασία. 

γ) Λειτουργία Υδροηλεκτρικών Μονάδων. 

Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι τα µέτρα που λαµβάνονται για την επίτευξη της µέγιστης 

αποδόσεως των Θερµικών Μονάδων, αποτελούν αντικείµενο ξεχωριστής εισήγησης. Στην 

παρούσα, περιοριζόµαστε στην βέλτιστη διαχείριση των Μονάδων, όπως αυτές διατίθενται, 
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και στην κατάσταση που βρίσκονται, σε καθηµερινή βάση.     

 

ΙI. Οργάνωση της προσφοράς στο Σύστηµα  

Η ηµερήσια προσφορά της ∆ΕΗ υποβάλλεται στον ∆ΕΣΜΗΕ µετά την επίλυση του 

Ηµερήσιου Προγραµµατισµού λειτουργίας του υδροθερµικού συστήµατος παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας της ∆ΕΗ. Για τη µοντελοποίηση που ακολουθεί οι Υπηρεσίες µας 

συνεργάστηκαν µε το ΑΠΘ (καθηγητή κ. Μπακιρτζή). 

Κατά τον Ηµερήσιο Προγραµµατισµό υπολογίζονται: 

α) το πρόγραµµα ένταξης και το επίπεδο φόρτισης των θερµικών µονάδων (ΘΜ) και 

β) το πρόγραµµα λειτουργίας των υδροηλεκτρικών σταθµών (ΥΗΣ), 

έτσι ώστε να καλύπτεται η πρόβλεψη φορτίου για το επόµενο 24ωρο κατά τον πλέον 

οικονοµικό τρόπο και να τηρούνται οι τεχνικοί περιορισµοί του Συστήµατος Παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΣΠΗΕ). 

Λαµβάνονται υπόψη: 

i. Η προβλεπόµενη ζήτηση ηλεκτρικού φορτίου. 

ii. Η προβλεπόµενη µη ελεγχόµενη παραγωγή (ΑΠΕ κ.λ.π.) 

iii. Το πρόγραµµα εισαγωγών/εξαγωγών µέσω διεθνών διασυνδέσεων 

iv. Το ωριαίο κόστος λειτουργίας των ΘΜ. 

v. Το κόστος εκκίνησης / κράτησης των ΘΜ. 

vi. Οι τεχνικοί περιορισµοί των ΘΜ όπως: 

α) Τεχνικά ελάχιστα / µέγιστα. 

β) ∆ιαδικασία εκκίνησης / κράτησης µονάδας. 

γ) Ταχύτητα αύξησης / µείωσης της ισχύος εξόδου. 

δ) Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας / κράτησης 

vii. Η ωριαία κατανάλωση νερού των ΥΗΣ. 

viii. Οι περιορισµοί λειτουργίας των ΥΗΣ όπως: 

α) Τεχνικά ελάχιστα / µέγιστα. 

β) Αρχική / επιθυµητή τελική στάθµη νερού στους ταµιευτήρες. 

γ) Αποθηκευτικά όρια ταµιευτήρων. 

δ) Ισοζύγιο νερού ταµιευτήρων σε ωριαία βάση 

ε) Αρδευτικοί περιορισµοί. 

ix. Οι περιορισµοί του ηλεκτρικού συστήµατος. 

α) Ισοζύγιο ισχύος. 

β) Στρεφόµενη και µη στρεφόµενη εφεδρεία για τριτεύουσα ρύθµιση. 
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γ) Εφεδρεία για δευτερεύουσα και πρωτεύουσα ρύθµιση. 

Η αρχική και η επιθυµητή τελική στάθµη των ταµιευτήρων µαζί µε την ηµερήσια 

εισροή νερού στους ταµιευτήρες προσδιορίζουν την επιθυµητή ηµερήσια κατανάλωση νερού 

των ΥΗΣ. Η επιθυµητή τελική στάθµη των ταµιευτήρων καθορίζεται από τον µεσοπρόθεσµο 

προγραµµατισµό χρήσης των ταµιευτήρων που προκύπτει από το πρόγραµµα Υδροθερµικής 

Συνεργασίας. Οι περιορισµοί της ηµερήσιας προς εκταµίευση ενέργειας (ή ποσότητας νερού) 

από κάθε ταµιευτήρα ή, ισοδύναµα, οι περιορισµοί τελικής στάθµης των ταµιευτήρων είναι 

σηµαντικοί περιορισµοί στην επίλυση του προβλήµατος ΗΠΛ-ΣΠΗΕ. Στη γενική του 

τοποθέτηση, το πρόβληµα του ΗΠΛ-ΣΠΗΕ είναι ένα πρόβληµα βελτιστοποίησης µεγάλης 

κλίµακας µε ακέραιες και συνεχείς µεταβλητές απόφασης. Για την επίλυση του προβλήµατος 

χρησιµοποιείται µέθοδος Μικτού Ακέραιου Προγραµµατισµού (ΜΑΠ). 

 

ΦΑΣΗ Α 

α) Στον υπολογισµό του ηµερήσιου προγράµµατος εµπλέκονται µόνο ηλεκτρικά 

µεγέθη, όπως ηµερήσιες ενέργειες (MWh) και ισχείς εξόδου των µονάδων (MW). ∆εν 

µοντελοποιούνται οι υδραυλικοί περιορισµοί του προβλήµατος που εµπλέκουν τον όγκο του 

αποταµιευµένου νερού στους ταµιευτήρες (m3) ή τις παροχές (m3/s). 

β) Κάθε θερµική µονάδα (ΘΜ) χαρακτηρίζεται από µια τµηµατικά βηµατική 

συνάρτηση. Η συνάρτηση οριακού κόστους ΘΜ ορίζεται από δέκα (κατά µέγιστο) ζεύγη 

τιµών βήµατος ισχύος (MW) – οριακού κόστους (€/MWh).  

Η σειρά φόρτισης των ΘΜ κατά οικονοµική προτεραιότητα για την κάλυψη του 

φορτίου καταρτίζεται φορτίζοντας τα βήµατα των µονάδων µε αύξουσα σειρά οριακού 

κόστους µέχρι να καλυφθεί το φορτίο. 

Εκκίνηση θερµικών µονάδων κατά τη διάρκεια της µέρας προγραµµατισµού 

µοντελοποιείται ως µια αλληλουχία επιθυµητών τιµών της εξόδου της µονάδας κατά τη 

διάρκεια εκκίνησης. 

γ) Το πρόγραµµα άντλησης συντάσσεται µε βάση την πλεονάζουσα ενέργεια 

λιγνιτικών σταθµών ή φθηνών εισαγωγών ενέργειας. 

δ) Η µέγιστη προς εκταµίευση ενέργεια από κάθε ταµιευτήρα υπολογίζεται σε τρία 

στάδια ως εξής : 

(i) Στο πρώτο στάδιο υπολογίζεται η υποχρεωτική φόρτιση των αντλητικών 

ΥΗΣ, λόγω άντλησης. Υπολογίζεται αρχικά, η ηµερήσια επιθυµητή εκταµίευση 

ενέργειας για ανακύκλωση του νερού άντλησης µε πολλαπλασιασµό της ηµερήσιας 

ενέργειας που αντλήθηκε στο βήµα (γ) µε το βαθµό κύκλου απόδοσης (π.χ. 70%) 
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του αντλητικού σταθµού. Στη συνέχεια η ηµερήσια επιθυµητή εκταµίευση ενέργειας 

λόγω άντλησης µετατρέπεται σε ωριαίο πρόγραµµα λειτουργίας των ΥΗΣ, µε στόχο 

την εξοµάλυνση της καµπύλης φορτίου. 

(ii) Στο δεύτερο στάδιο υλοποιείται η υποχρεωτική φόρτιση των ΥΗΣ λόγω 

ύδρευσης, άρδευσης ή πληµµυρικών εισροών, µε στόχο την εξοµάλυνση της 

καµπύλης φορτίου. 

(iii) Στο τρίτο στάδιο υπολογίζεται η επιπρόσθετη φόρτιση των ΥΗΣ για την 

κάλυψη των αιχµών φορτίου θεωρώντας τους ΥΗΣ ως σταθµούς αιχµής µε υψηλό 

οριακό κόστος λειτουργίας, όπως περιγράφεται ακολούθως. Το στάδιο αυτό 

χρειάζεται γιατί σε πολλές περιπτώσεις το διαθέσιµο θερµικό δυναµικό δεν επαρκεί 

για να καλύψει τις αιχµές του φορτίου. 

 

ΦΑΣΗ Β 

Στη δεύτερη φάση εισάγονται οι περιορισµοί λειτουργίας µιας θερµικής µονάδας 

που είναι: 

-το τεχνικό ελάχιστο της µονάδας (MW), 

-η µέγιστη καθαρή ισχύς της µονάδας (MW), και 

-οι περιορισµοί στην ταχύτητα µεταβολής της ισχύος εξόδου της µονάδας 

(MW/min). 

Εισάγονται οι υδραυλικοί περιορισµοί, ώστε να εξασφαλίζεται ότι το υπολογιζόµενο 

πρόγραµµα είναι υδραυλικά εφικτό. 

Με τη χρήση ακέραιων µεταβλητών απόφασης κατά τη µοντελοποίηση των ΥΗΣ 

δίνεται η δυνατότητα να µοντελοποιηθούν περιορισµοί όπως τα τεχνικά ελάχιστα των ΥΗΣ 

και η λειτουργία των ΥΗΣ µε δυο κύκλους συνεχούς λειτουργίας (κατά τη µεσηµβρινή και 

τη βραδινή περίοδο αιχµής φορτίου). Επίλυση µε χρήση Γραµµικού Προγραµµατισµού 

(ΓΠ), δεν θα µπορούσε να µοντελοποιήσει τους περιορισµούς τεχνικού ελαχίστου των 

µονάδων. Επίσης η επίλυση µε ΓΠ, λόγω αδυναµίας µοντελοποίησης του ανάλογου 

περιορισµού, είναι δυνατόν να δηµιουργήσει προγράµµατα φόρτισης ΥΗΣ µε 

«διακοπτόµενη λειτουργία», δηλ. ένα πρόγραµµα κατά το οποίο ο ΥΗΣ λειτουργεί κατά τις 

ώρες 10,11,13,14,15 και δεν λειτουργεί κατά την ώρα 12. Αυτές οι καταστάσεις δεν είναι 

λειτουργικά αποδεκτές. 

Στη Φαση Β επίσης υπολογίζεται και το βέλτιστο επίπεδο άντλησης καθώς και η 

βέλτιστη συµµετοχή της ∆ΕΗ στην ηµερήσια αγορά ενέργειας τρίτων χωρών. Για τον 

υπολογισµό της βέλτιστης συµµετοχής της ∆ΕΗ στην ηµερήσια αγορά ενέργειας µιας άλλης 
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χώρας απαιτείται η πρόβλεψη της οριακής τιµής της χώρας και περιορίζεται από τη 

διαθέσιµη ικανότητα µεταφοράς των κόµβων των διασυνδέσεων. 

 

ΙIΙ. Τοµείς που επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας  

Η ∆ΕΗ πριν λίγα χρόνια ήταν ο µοναδικός παραγωγός Η/Ε. Σήµερα η ∆ΕΗ 

προσφέρει το 92% της συνολικής καταναλισκόµενης Ηλεκτρικής Ενέργειας και η προοπτική 

είναι τα επόµενα χρόνια το ποσοστό αυτό να µειωθεί. 

Το Σύστηµα παραγωγής της ∆ΕΗ (πλήν Νήσων) αποτελείται από τις κάτωθι 

Μονάδες : 

Είδος   Πλήθος  Ισχύς (MW) 

Λιγνιτικές      22      4.808 

Πετρελαϊκές       4         718 

Φυσικού Αερίου      6      1.539 

Υδροηλεκτρικές     55      3.060 

 

Η σύνθεση της προσφερόµενης ενέργειας από τη ∆ΕΗ, στο Σύστηµα για το έτος 

2006 είναι η εξής : 

Από Λιγνιτικές Μονάδες :   30.400 GWh 

Από Πετρελαϊκές Μονάδες :     3.200 GWh 

Από Μονάδες Φυσικού Αερίου:    8.500 GWh 

Από Υδροηλεκτρικές Μονάδες :    6.200 GWh 

Από Εισαγωγές :      2.900 GWh 

 

α) Κατανοµή Θερµικών Μονάδων 

Σκοπός είναι η κάθε ποσότητα ζητούµενης  Η/Ε που πρόκειται να παραχθεί από 

Θερµικές Μονάδες, να παραχθεί µε το µικρότερο δυνατό κόστος. 

  Όταν απαιτείται να παραχθεί µια επί πλέον ποσότητα Η/Ε (Kwh) και αυτό µπορεί 

να γίνει από πλήθος διαθέσιµων Μονάδων Παραγωγής, πρέπει να επιλεγεί εκείνη η Μονάδα 

Παραγωγής που θα απαιτήσει προς τούτο τη µικρότερη επί πλέον δαπάνη σε µεταβλητό 

κόστος, δηλαδή, βασικά, κατανάλωση καυσίµου.  

Η οικονοµικότερη Φόρτιση Μονάδων Παραγωγής επιτυγχάνεται όταν η σειρά 

φόρτισης είναι αντιστρόφως ανάλογη του Οριακού Κόστους των Μονάδων Παραγωγής κάθε 

χρονική στιγµή. (Σχήµα 1). 

Η ∆ΕΗ κατά τις Ηµερήσιες Τεχνικές-Οικονοµικές Προσφορές των Θερµικών 
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Μονάδων Παραγωγής της προς το ∆ιαχειριστή Συστήµατος (∆ΕΣΜΗΕ), µεριµνά έτσι ώστε 

οι τιµές για κάθε µέρος παραγωγής κάθε Μονάδας Παραγωγής, βάσει των οποίων ο 

∆ΕΣΜΗΕ φορτίζει τις Μονάδες Παραγωγής, να έχουν την ίδια Σειρά Φόρτισης µε αυτή που 

προκύπτει λαµβάνοντας υπ’ όψη το Οριακό Κόστος, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η 

µεγαλύτερη δυνατή εξοικονόµηση. 

Ειδικά για την περίπτωση Μονάδων µε το ίδιο καύσιµο, ο ανωτέρω τρόπος οδηγεί 

στη µέγιστη δυνατή εξοικονόµηση καυσίµων. 

 

β) Υδροθερµική Συνεργασία 

Για τη λειτουργία των Υδροηλεκτρικών Μονάδων χρησιµοποιείται το κριτήριο της 

Υποκατάστασης Παραγωγής. Όταν παράγει µια Υδροηλεκτρική Μονάδα τότε δεν φορτίζεται 

(καταναλώνει καύσιµο) αντίστοιχα µια Θερµική. 

Η Υδροθερµική Συνεργασία αποσκοπεί στη µέγιστη αποφυγή κόστους (ισοδύναµα 

κατανάλωσης καυσίµων) από τις Θερµικές Μονάδες µε τη χρήση µιάς συγκεκριµένης 

συνολικά διαθέσιµης ποσότητας Υδροηλεκτρικής Ενέργειας σε ένα έτος. Το έτος είναι και η 

περίοδος διακύµανσης των εισροών στους ταµιευτήρες. (Σχήµα 2). 

Οι Υδροηλεκτρικές Μονάδες της ∆ΕΗ όπως και οι Θερµικές Μονάδες Παραγωγής 

υπόκεινται στον περιορισµό της Ονοµαστικής Ισχύος τους για τη µέγιστη δυνατή Παραγωγή 

τους. Εκτός όµως από αυτό υπόκεινται και πλήθος άλλους περιορισµούς ως κάτωθι : 

- Περιορισµοί διαθέσιµης Υδραυλικής Ενέργειας µακροπρόθεσµα. ∆ηλαδή για ένα 

µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν µπορούν συνολικά να παράγουν περισσότερη ενέργεια από 

όση είναι αποταµιευµένη στους Ταµιευτήρες τους συν την ενέργεια εισρροών που όµως δεν 

ελέγχεται (βροχοπτώσεις, τήξη χιονιών) αλλά µόνο µπορεί να προβλεφθεί. 

- Περιορισµοί αλληλεξάρτησης Μονάδων του ιδίου ποταµού. Εάν λειτουργήσει µία 

Μονάδα στο άνω µέρος του ποταµού πρέπει διαδοχικά να λειτουργήσουν και οι Μονάδες 

στη συνέχεια του ποταµού. 

- Περιορισµοί συµβατικής υποχρεωτικής παραγωγής (για λόγους αρδεύσεων, 

ύδρευσης και άλλων υποχρεώσεων της ∆ΕΗ). 

- Περιορισµοί υποχρεωτικής παραγωγής για λόγους ασφαλείας Φραγµάτων. (Σε 

περιπτώσεις έντονων εισροών στους Ταµιευτήρες και αντίστοιχης ανόδου της στάθµης των 

Φραγµάτων).  

- Περιορισµοί ειδικής κατανάλωσης λόγω στάθµης Φράγµατος. Η ίδια ποσότητα 

ύδατος δεν µπορεί να αξιοποιηθεί (µετατραπεί σε Ηλεκτρική Ενέργεια) το ίδιο σε υψηλές και 

χαµηλές στάθµες Φράγµατος. 
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Το όλο πρόβληµα είναι αρκετά πολύπλοκο και λόγω του πλήθους των παραµέτρων 

αλλά και της φύσης τους (πιθανοτικές). Γι’ αυτό το λογισµικό που χρησιµοποιείται για την 

Υδροθερµική Συνεργασία αποτελείται από τα πλέον εξειδικευµένα και τεχνολογικά 

προηγµένα προγράµµατα (νευρωνικά δίκτυα, µη γραµµικός προγραµµατισµός, κλπ). 

Η πρακτική αυτή οδηγεί σε εξοικονόµηση ενέργειας διότι υποκαθιστά µεταξύ 

θερµικών Μονάδων οµοίου καυσίµου, αυτήν µε την υψηλότερη ειδική κατανάλωση. 

 

γ) Λειτουργία Υδροηλεκτρικών Μονάδων 

Η Βέλτιστη Λειτουργία Υδροηλεκτρικών Μονάδων αποσκοπεί στο να παράγεται η 

κάθε ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας από τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες µε τη µικρότερη 

δυνατή κατανάλωση ύδατος.  

Ο συνολικός βαθµός απόδοσης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων εξαρτάται, εκτός 

από τα Ηλεκτρο-Μηχανολογικά τους χαρακτηριστικά (τους βαθµούς απόδοσης της 

Γεννήτριας  και του Στροβίλου),  και από το ύψος στάθµης του ταµιευτήρα τους (ύψος 

πτώσης). Γι’ αυτό λαµβάνεται µέριµνα έτσι ώστε, όταν παράγουν Ηλεκτρική Ενέργεια, όχι 

µόνο να λειτουργούν σε φορτίο ώστε να εξασφαλίζεται ο καλύτερος Ηλεκτρο-

Μηχανολογικός βαθµός απόδοσης, αλλά και το ύψος στάθµης του ταµιευτήρα τους να είναι 

το µέγιστο δυνατόν.  

 

 

IV. Συµπεράσµατα 

 

Τα νέα δεδοµένα της Αγοράς, δηλαδή ο ανταγωνισµός αλλά και η προσπάθεια για 

κερδοφορία οδηγούν τη ∆ιαχείριση της Παραγωγής σε εκµετάλλευση των παραγωγικών 

πόρων µε στόχο την ελαχιστοποίηση του κόστους. Ταυτόχρονα, επιτυγχάνεται εξοικονόµηση 

ενέργειας µε την κατάλληλη σειρά φόρτισης των θερµικών Μονάδων όπως και τη χρήση των 

Υδροηλεκτρικών Μονάδων.  
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΒΑΘΜΟΥ 

ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΤΗΣ Γ∆/Π ΤΗΣ ∆ΕΗ Α.Ε. 

Ιωάννης Κοπανάκης 

∆ιευθυντής ∆ιεύθυνσης Σχεδιασµού ∆ιαχείρισης Απόδοσης Μονάδων Παραγωγής,  

∆ΕΗ ΑΕ 

 

Το πρόγραµµα βελτίωσης του βαθµού απόδοσης των ατµοηλεκτρικών σταθµών παραγωγής 

της Γενικής ∆ιεύθυνσης Παραγωγής της ∆ΕΗ Α.Ε, είναι έργο που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη 

και εντάσσεται στο Πρόγραµµα Μετασχηµατισµού "ΗΡΑΚΛΗΣ"  που αποτελεί βασικό 

άξονα του Νέου Πενταετούς Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2006-2010 της Επιχείρησης. 

 

Στην παρουσίαση που ακολουθεί γίνεται ειδική αναφορά, τόσο στο στόχο του 

προγράµµατος, όσο και στη µεθοδολογία προσέγγισης (βήµατα) που υιοθετήθηκε, δίνοντας 

παράλληλα και ένα ενδεικτικό παράδειγµα εφαρµογής. Η παρουσίαση  ολοκληρώνεται µε τα 

συµπεράσµατα που προκύπτουν από την έως τώρα  εφαρµογή του προγράµµατος. 

 

Ξεκινώντας λοιπόν καθορίσαµε τους βασικούς στόχους του προγράµµατος βελτίωσης του 

βαθµού απόδοσης των ατµοηλεκτρικών σταθµών παραγωγής, ως ακολούθως: 

♦ Μείωση του µεταβλητού κόστους των Σταθµών Παραγωγής µέσω της 

εξοικονόµησης καύσιµης πρώτης ύλης και εκποµπών ρύπων CO2 

♦ Μείωση της εξάρτησης της Γ∆/Π από εισαγόµενα καύσιµα και καλύτερη αξιοποίηση 

των εγχώριων κοιτασµάτων στερεών καυσίµων 

♦ Βελτίωση της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των Σταθµών Παραγωγής 

 

Σηµειώνουµε µε ιδιαίτερη έµφαση στο σηµείο αυτό, ότι στις σηµερινές συνθήκες η βελτίωση 

του Β.Α. του συνόλου των Σταθµών Παραγωγής της Γ∆/Π της ∆ΕΗ Α.Ε. κατά 1 π.µ. οδηγεί 

σε όφελος περίπου 50 εκ. € ετησίως. 

 

Σε πρώτη φάση καθορίστηκαν οι στόχοι βελτίωσης του Β.Α ανά Μονάδα ακολουθώντας τα 

παρακάτω βήµατα: 

1. Εστίαση στην αντιµετώπιση των βασικών προβληµάτων 

2. Συσχέτιση προβληµάτων και λειτουργικών παραµέτρων 
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3. Προγραµµατισµός δράσεων για τη βελτίωση των τιµών των κυρίων λειτουργικών 

παραµέτρων 

4. Στοχοθέτηση της αναµενόµενης βελτίωσης του Β.Α της Μονάδας 

5. Συσχέτιση του Β.Α της Μονάδας από άλλους «µη ελεγχόµενους» από το Σταθµό 

παράγοντες 

 

Mε τη µέθοδο bottom – up, µε τη βασική δηλαδή συνδροµή των Σταθµών Παραγωγής στην 

διαδικασία, οι ανωτέρω άξονες αναλύθηκαν σε επιµέρους συνιστώσες, όπως: 

 

1.  Εστίαση στην αντιµετώπιση των βασικών προβληµάτων 

 Μείωση παρασιτικού αέρα Λεβήτων και Προθερµαντών Αέρα (LUVO) 

 Βελτίωση της καθαρότητας των Λεβήτων 

 Μείωση των διαφυγών Ατµού-Νερού 

 Βελτίωση της απόδοσης κυκλώµατος Ψυκτικού-Συµπύκνωσης (Κ.Ψ.-Π.Ψ) 

 Βελτίωση απόδοσης Προθερµαντών νερού 

 Μείωση της εσωτερικής κατανάλωσης 

 Βελτίωση Ποιότητας λιγνίτη 

 

2.   Συσχέτιση προβληµάτων και λειτουργικών παραµέτρων 

 Καθορισµός κύριων λειτουργικών παραµέτρων ανά ενότητα προβλήµατος 

 Απόκλιση από συµβατικές τιµές 

 

3.   Προγραµµατισµός δράσεων για τη βελτίωση των τιµών των κυρίων λειτουργικών 

παραµέτρων 

 Λειτουργικές Πρακτικές 

 Επενδύσεις 

 Χρονοδιάγραµµα ∆ράσεων 

 Στοχοθέτηση Βελτίωσης των τιµών των κύριων Λειτουργικών Παραµέτρων µε 

αναφορά το χρονοδιάγραµµα δράσεων 

 

4.   Στοχοθέτηση της αναµενόµενης βελτίωσης του Β.Α της Μονάδας 

 Συσχέτιση Κύριων Λειτουργικών Παραµέτρων και Β.Α. 

 Ανάπτυξη αλγορίθµων 

 Ανάπτυξη γραφηµάτων 
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 Στοχοθέτηση Βελτίωσης του Β.Α. της µονάδας, µε βάση τους στόχους βελτίωσης 

των Κύριων Λειτουργικών Παραµέτρων , που στηρίζονται σε συγκεκριµένο 

χρονοδιάγραµµα δράσεων 

 

5.  Συσχέτιση του Β.Α της Μονάδας από άλλους «µη ελεγχόµενους» από το Σταθµό 

παράγοντες 

 Συντελεστή Εκµετάλλευσης 

 Ποιότητα καυσίµου 

 Θερµοκρασία Περιβάλλοντος 

 Μεθοδολογία αναγωγής 

 

Αφού καθορίστηκαν οι στόχοι και οι παράµετροι (το «τι») που θα µετράµε, στη συνέχεια 

διαµορφώθηκε και το πλαίσιο του τρόπου (το «πώς») της συστηµατικής λήψης και 

αποστολής των πληροφοριών, το οποίο χωρίζεται σε δύο στάδια µε την κάτωθι ανάλυση: 

 

A. Καθορισµός τρόπου παρακολούθησης πορείας δράσεων και υλοποίησης των στόχων που 

έχουν τεθεί αναφορικά µε τη βελτιστοποίηση συγκεκριµένων λειτουργικών παραµέτρων: 

 Καθορισµός εντύπων µέτρησης και παρακολούθησης δράσεων  

 Καθορισµός τρόπου λήψης µετρήσεων  

 Καθορισµός διαδικασίας ροής πληροφοριών 

 Σύνταξη οργανωτικής οδηγίας (παρούσα κατάσταση προγράµµατος) 

 

B. Προετοιµασία ΑΗΣ για λήψη µετρήσεων 

 Ενηµέρωση 

 Εκπαίδευση 

 

Το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας αναφέρεται στην αξιολόγηση της πορείας των δράσεων 

και  περιλαµβάνει τα παρακάτω βήµατα: 

 

• Αξιολόγηση πορείας δράσεων 

 

 Παρακολούθηση της πορείας των δράσεων 

 29



 Παρακολούθηση της εξέλιξης των Κύριων Λειτουργικών Παραµέτρων σε σχέση µε 

την αρχική τους κατάσταση (στάδιο αναφοράς) και τους στόχους που έχουν τεθεί 

 Υπολογισµός της βελτίωσης που αναµένεται στο Β.Α. από κάθε δράση ξεχωριστά 

και σύγκριση µε τη στοχοθετηµένη ανά δράση βελτίωση. 

      Αιτιολόγηση απόκλισης. 

 Σύγκριση της υπολογιστικά αναµενόµενης βελτίωσης του Β.Α. της κάθε µονάδας 

(από το σύνολο των δράσεων) µε τις µετρήσεις που υπάρχουν σχετικά µε την εξέλιξη 

του Β.Α. των µονάδων. 

 Μέσος λειτουργικός Β.Α. µέσω του συστήµατος Thermo (σύστηµα 

συλλογής και επεξεργασίας τεχνικών και λειτουργικών χαρακτηριστικών 

των ΑΗΣ) 

 Μέτρηση του Β.Α. µε συνεργεία 

 On – Line µέτρηση του Β.Α των µονάδων 

 

Το ενδεικτικό παράδειγµα εφαρµογής που είναι ενσωµατωµένο στην παρουσίαση, 

αναφέρεται στη µείωση του παρασιτικού αέρα του λέβητα µιας λιγνιτικής µονάδας 

παραγωγής. ∆είχνει αναλυτικά (µε την βοήθεια καµπυλών) την επίδραση των 

σηµαντικότερων λειτουργικών παραµέτρων στο Β.Α της Μονάδας και παράλληλα 

παρουσιάζει µε συγκεκριµένες οθόνες τον τρόπο λήψης, παρακολούθησης και αξιολόγησης 

των στοχοθετηµένων δράσεων  και παραµέτρων. 

 

Καταλήγοντας, τα συµπεράσµατα που προκύπτουν από την έως τώρα πορεία του 

προγράµµατος είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά, έχοντας καταγράψει δυνατότητα βελτίωσης του 

Β.Α σε πρώτη φάση κατά µία (1) περίπου ποσοστιαία µονάδα (0,5 π.µ από λειτουργικές 

πρακτικές και 0,5 π.µ µε προώθηση σχετικά χαµηλού προϋπολογιστικού ύψους επενδύσεων). 

Σε δεύτερη φάση προκύπτει δυνατότητα περαιτέρω βελτίωσης του Β.Α. κατά 1,5 περίπου 

π.µ. (≈ 4,5 %) µε µεγάλες επενδύσεις (≈ 125 εκ. €). 

Ενδεικτικά αναφέρονται δράσεις από λειτουργικές πρακτικές και µικρού ύψους επενδύσεις: 

 Στεγανοποίηση θυρίδων επιθεώρησης τροφοδοτών - Μύλων και αγωγών Μύλων 

 Ανίχνευση εισόδου παρασιτικού αέρα στο Λέβητα µε τη χρήση θερµοκαµερας 

 Βελτίωση λειτουργίας συστήµατος καθαρισµού Κύριου Ψυγείου 

 Ανάµιξη – οµογενοποίηση λιγνίτη 

καθώς και δράσεις που σχετίζονται µε µεγάλου ύψους επενδύσεις: 

 Αναβάθµιση Πύργων Ψύξης λιγνιτικών ΑΗΣ 
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 Αναβάθµιση ατµοστροβίλων λιγνιτικών ΑΗΣ 

 Εγκατάσταση και λειτουργία εναλλακτών θερµότητας µετά τα LUVO 

 Εγκατάσταση συστηµάτων για την On-line παρακολούθηση του Β.Α. 

 Εγκατάσταση on-line αναλυτών καυσίµου 

 

Η υλοποίηση του Προγράµµατος θα φέρει όφελος στη Γ∆/Π και τη ∆ΕΗ Α.Ε.  που θα 

υπερβαίνει τα 100 εκ. € ετησίως (µε σηµερινές τιµές καυσίµων και δικαιωµάτων εκποµπών 

CO2). 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΣΤΑΘΜΟΥΣ  

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Ε. Κακαράς, ∆. Γιαννακόπουλος, Α. ∆ουκέλης  

Εργαστήριο Ατµοπαραγωγών και Θερµικών Εγκαταστάσεων, ΕΜΠ 

 

1. Εισαγωγή  

Ο τοµέας της ηλεκτροπαραγωγής χαρακτηρίζεται από τη συνεχή προσπάθεια για την 

προηγµένη χρήση των φυσικών πόρων λαµβάνοντας υπόψη την ορθολογική χρήση των 

διαθέσιµων ορυκτών αποθεµάτων καθώς και την αύξηση της ενεργειακής ζήτησης. Η 

εφαρµογή των διαθέσιµων τεχνολογιών για αύξηση του βαθµού απόδοσης αποτελεί 

σηµαντικό τοµέα ενδιαφέροντος για τους σταθµούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Ο βαθµός απόδοσης θερµοηλεκτρικών µονάδων µε καύσιµο άνθρακα στην διευρυµένη 

Ευρώπη κυµαίνεται από 21.1% έως 44.0% [1]. Η απόδοση των σταθµών ηλεκτροπαραγωγής 

εµφανίζεται υψηλότερη στα Κράτη Μέλη της Ε.Ε. σε σύγκριση µε τις υπόλοιπες χώρες, 

κυρίως λόγω της εφαρµογής βελτιωµένων τεχνολογιών, της καλύτερης συντήρησης καθώς 

και της µεγαλύτερης ισχύος των µονάδων. Ο ολικός βαθµός απόδοσης συναρτήσει του έτους 

έναρξης λειτουργίας των µονάδων παρουσιάζεται στο Σχήµα 1.  
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Σχήµα 1: Ολικός βαθµός απόδοσης συναρτήσει του έτους έναρξης λειτουργίας µονάδων 

ηλεκτροπαραγωγής στερεού καυσίµου στην διευρυµένη Ευρώπη.   

Η υιοθέτηση νέων τεχνολογικών λύσεων έχει οδηγήσει στην αύξηση του βαθµού απόδοσης, 

επιτυγχάνοντας κατά την τελευταία δεκαετία τιµές από 38 έως 42%, οι οποίες προσεγγίζουν 

τα υφιστάµενα σχεδιαστικά όρια συµβατικών µονάδων. Η περαιτέρω αύξηση του βαθµού 

απόδοσης απαιτεί εφαρµογή προηγµένων τεχνολογικών λύσεων. 

 

2. Ελληνικοί λιγνιτικοί σταθµοί  

Tο εθνικό ενεργειακό σύστηµα περιλαµβάνει οκτώ λιγνιτικούς σταθµούς συνολικής ισχύος 

5,228 MWe , η πλειοψηφία των οποίων περιλαµβάνει µονάδες ισχύος 200-300 MWe. Πάνω 

από 11% της εγκατεστηµένης ισχύος των µονάδων αυτών έχει κατασκευασθεί πριν το 1970, 

ενώ 35% λειτουργεί από 20 έως 30 έτη. Συγκριτικά µε την ηλικιακή κατανοµή των µονάδων 

στερεών καυσίµων της διευρυµένης Ευρώπης, στην οποία σχεδόν το 50% είναι από 15 έως 

22 ετών λειτουργίας, οι ελληνικές µονάδες κατατάσσονται στις σχετικά νεώτερες [2]. 

 

Εκτιµάται ότι το 2010, περίπου 40 % των υφιστάµενων λιγνιτικών µονάδων και από τις 

οποίες παράγεται το 40.5 % του ηλεκτρισµού, θα ξεπεράσουν τα 30 έτη λειτουργίας. 

Λαµβάνοντας υπόψη και την αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας τα επόµενα έτη, 

κρίνεται αναγκαία η αναβάθµιση των παλαιοτέρων µονάδων για την εξασφάλιση υψηλού 

βαθµού απόδοσης του συστήµατος.  

 

3. Μέτρα εξοικονόµησης  

 

3.1 Τεχνολογικά µέτρα 

Για την αναβάθµιση των υφιστάµενων µονάδων ηλεκτροπαραγωγής, οι διαθέσιµες τεχνικές 

επιλογές αφορούν τη βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών καθώς και τη βελτίωση 

της περιβαλλοντικής επίδοσής τους. Για την επίτευξη των στόχων αυτών, προτείνονται τα 

ακόλουθα µέτρα [3], η εφαρµογή των οποίων µπορεί να πραγµατοποιηθεί άµεσα :  

• Καθαρισµός επιφανειών συναλλαγής, συντήρηση και βελτιστοποίηση των εκκαπνιστών. Το 

µέτρο αυτό στοχεύει στη διατήρηση υψηλού συντελεστή µεταφοράς θερµότητας κατά τη 

λειτουργία των µονάδων, ελαχιστοποιώντας προβλήµατα επικαθήσεων στις επιφάνειες 

συναλλαγής. Υπάρχουν πολλές εφαρµογές συστηµάτων βελτιστοποίησης της 

λειτουργίας των εκκαπνιστών, όπως τα συστήµατα KEDI, Diogenes κ.α.  
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• Στεγανοποίηση του λέβητα. Χρησιµοποιείται για τη µείωση των απωλειών διαφυγών 

καυσαερίων και για την επαναφορά σε συνθήκες σχεδιασµού παλαιών λεβήτων και 

στοχεύει στην αποδοτικότερη αξιοποίηση της θερµότητας των καυσαερίων καθώς και 

στην επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών καύσης. Οι παρεµβάσεις επικεντρώνουν κυρίως 

στις περιοχές εισόδου του καυσίµου και της ανακυκλοφορίας καυσαερίων. 

• Βελτιστοποίηση του προθερµαντήρα αέρα. Στοχεύει στη βελτιστοποίηση της λειτουργίας 

της προθέρµανσης από την πλευρά του καυσαερίου και επιτρέπει µε την χρήση νέων 

υλικών την µείωση της θερµοκρασίας εξόδου των καυσαερίων. 

• Πρόσθετη εκµετάλλευση της θερµότητας των καυσαερίων. Εφαρµόζεται σε µονάδες που 

διαθέτουν εγκαταστάσεις αποθείωσης µε χρήση µη µεταλλικών εναλλακτών για µείωση 

της θερµοκρασίας εξόδου των καυσαερίων µέχρι 100 oC. 

• Αναδιάταξη επιφανειών συναλλαγής, µεγέθυνση, σµίκρυνση ή και αντικατάστασή τους. 

Χρησιµοποιείται σε περιπτώσεις σηµαντικών τροποποιήσεων λειτουργίας της µονάδας, 

οπως αλλαγή καυσίµου ή συστήµατος καύσης, οι οποίες επηρεάζουν το θερµοκρασιακό 

πεδίο εντός του λέβητα. Επίσης, είναι αναγκαία σε περιπτώσεις επανασχεδιασµού του 

λέβητα. Οι αλλαγές περιορίζονται από τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά του λέβητα.  

• Μείωση των απωλειών του ανεµιστήρα. Επιτρέπει την βελτίωση του ελέγχου της 

λειτουργίας των ανεµιστήρων. 

• Βελτιστοποίηση του κρύου άκρου του Σταθµού µε επέµβαση στον Ατµοστρόβιλο. Αφορά 

παρεµβάσεις κυρίως σε βαθµίδες του στροβίλου και αντικατάσταση µε πτερύγια 

υψηλότερης απόδοσης. Λόγω της εξέλιξης στο σχεδιασµό και κατασκευή προηγµένων 

πτερυγώσεων στροβίλων, το τεχνικό ρίσκο των επεµβάσεων αυτών είναι χαµηλό, ενώ η 

αύξηση του βαθµού απόδοσης δικαιολογεί το πρόσθετο κόστος επέµβασης.  

• Βελτίωση της λειτουργίας του πύργου ψύξης. Η αξιοποίηση νέων υλικών προσφέρει τη 

δυνατότητα µείωσης της θερµοκρασίας συµπύκνωσης και της αντίθλιψης του 

ατµοστροβίλου και αντίστοιχα αύξηση του ολικού βαθµού απόδοσης της µονάδας.  

• Εφαρµογή βέλτιστων µεθόδων ξήρανσης του λιγνίτη. Για τη αντιµετώπιση των 

προβληµάτων που προέρχονται από την υψηλή περιεκτικότητα σε υγρασία του λιγνίτη, 

όπως αστάθεια στην καύση και µείωση της θερµοκρασίας των καυσαερίων και του 

βαθµού απόδοσης, προτείνονται διάφορες καινοτόµες τεχνολογίες ξήρανσης. Με αυτές 

επιτυγχάνεται µείωση των ιδιοκαταναλώσεων που απαιτούνται για την ξήρανση και 

αύξηση του βαθµού απόδοσης..  
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3.2 Μέτρα παρακολούθησης 

Στην επίτευξη του στόχου της αύξησης του βαθµού απόδοσης σηµαντική είναι η συνεισφορά 

υπολογιστικών συστηµάτων παρακολούθησης της λειτουργίας των ΑΗΣ, τα οποία 

καταγράφουν και αξιοποιούν, σε πραγµατικό χρόνο, λειτουργικά δεδοµένα για τη 

βελτιστοποίηση της απόδοσης των ΑΗΣ. Στο σχήµα 2 που ακολουθεί παρατίθεται η δοµη 

προτεινόµενου συστήµατος.  

 
Σχήµα 2 : ∆οµή συστήµατος συνεχούς παρακολούθησης βαθµού απόδοσης ΑΗΣ.  

 

Κρίσιµα στοιχεία του συστήµατος αφορούν τον καθορισµό των απαιτούµενων δεδοµένων 

εισόδου-εξόδου, τις υπολογιστικές απαιτήσεις καθώς και την εξασφάλιση των απαιτήσεων 

της µεθόδου υπολογισµού βαθµού απόδοσης κατά DIN 1942, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

αξιοπιστία του συστήµατος και η συµβατότητα µε τις διεθνείς προδιαγραφές.  

 

Το σύστηµα θα παρέχει τη δυνατότητα άµεσης και ακριβούς πληροφόρησης για τη 

λειτουργική κατάσταση των διαφόρων τµηµάτων των µονάδων, δίνοντας τη δυνατότητα 

επέµβασης σε περίπτωση που η µονάδα αποκλίνει από τη βέλτιστη λειτουργία. Εκτιµάται ότι 

η µέση ετήσια απόκλιση του βαθµού απόδοσης των µονάδων από το σηµείο βέλτιστης 

λειτουργίας είναι της τάξεως του 0.5%.  

 

4. Υλοποίηση έργων αναβάθµισης  

Στα πλαίσια της αναβάθµισης µονάδων ηλεκτροπαραγωγής διεξάγονται έργα που αφορούν 

την αναβάθµιση Πύργων Ψύξεως ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα 

Ι, ΙΙ, ΑΗΣ Μεγαλόπολης ΙΙΙ και ΑΗΣ Καρδιάς Ι, ΙΙ, την αναβάθµιση των Στροβίλων των 

µονάδων ΙΙΙ και IV του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου και την εγκατάσταση πληροφορικών 
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συστηµάτων για την ON-LINE (Συνεχή) παρακολούθηση του βαθµού απόδοσης και της 

λειτουργικής κατάστασης των µονάδων του ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου, ΑΗΣ Λαυρίου, Αγ. 

Γεωργίου και ΑΗΣ Αλιβερίου, καθώς επίσης δροµολογούνται και έργα για την περαιτέρω 

αξιοποίηση της θερµότητας των καυσαερίων µονάδων µε χρήση πρόσθετων εναλλακτών.  

 

4.1 Αναβάθµιση Πύργων Ψύξης ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, Μεγαλόπολης 

ΙΙΙ, Αµυνταίου-Φιλώτα Ι, ΙΙ,  και Καρδιάς Ι,ΙΙ 

Από τα αποτελέσµατα πρόσφατων µετρήσεων της απόδοσης των πύργων ψύξης των υπό 

αναβάθµιση µονάδων προέκυψαν αποκλίσεις της θερµοκρασίας εξόδου του ψυχρού νερού 

από τους πύργους ψύξης µεταξύ 0.7οC έως 5.2οC σε σχέση µε τη θερµοκρασία σχεδιασµού, 

οι οποίες έχουν σαν συνέπεια αυξηµένη αντίθλιψη στην έξοδο των στροβίλων, επηρεάζοντας  

αρνητικά τον βαθµό απόδοσης των µονάδων. 

 

Η αναβάθµιση των πύργων ψύξης, µε αντικατάσταση του συνόλου των επιφανειών 

συναλλαγής θερµότητας, αντικατάσταση του υφιστάµενου συστήµατος διανοµής και 

ψεκασµού του νερού µε καινούρια και αντικατάσταση των υφιστάµενων συλλεκτών 

σταγονιδίων, θα έχει σαν αποτέλεσµα τη µείωση της θερµοκρασίας ψυχρού νερού στην 

έξοδο των πύργων ψύξης σε τιµές χαµηλότερες κατά 0.3oC από την αρχική τιµή σχεδιασµού, 

µε αποτέλεσµα  την βελτίωση του βαθµού απόδοσης των µονάδων έως και 0.48 ποσοστιαίες 

µονάδες.  

 

4.2 Αναβάθµιση στροβίλων  ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου ΙΙΙ, ΙV 

Λόγω της φθοράς του µηχανολογικού εξοπλισµού η ειδική κατανάλωση των υφιστάµενων 

ατµοστροβίλων έχει αυξηθεί κατά περίπου 4.5%. Η αναβάθµιση των ατµοστροβίλων των 

µονάδων αφορά το Στρόβιλο Υ/Π (αντικατάσταση στροφείου, µετατροπές εσωτερικού 

κελύφους, αντικατάσταση βαθµίδων σταθερών πτερυγίων, ανακαίνιση εδράνων και πλάκας 

έδρασης και αντικατάσταση συστήµατος λαβυρίνθων), το Στρόβιλο Μ/Π (αντικατάσταση 

στροφείου, µετατροπές κελύφους, αντικατάσταση βαθµίδων σταθερών πτερυγίων και 

συστήµατος λαβυρίνθων), το Στρόβιλο Χ/Π (αντικατάσταση στροφείου, βαθµίδων σταθερών 

πτερυγίων και συστήµατος λαβυρίνθων) και γενικές µετατροπές (εγκατάσταση συστήµατος 

ανυψώσεως στροφείου, συστήµατος καθαρισµού ελαίου και εκσυγχρονισµό συστήµατος 

ελέγχου και ρυθµίσεως στροβίλου). Η αναβάθµιση θα επιφέρει σηµαντική µείωση της 

ειδικής κατανάλωσης των ατµοστροβίλων, τόσο σε σχέση µε την παρούσα κατάσταση όσο 

και σε σχέση µε την κατάσταση  κατά την αρχική περίοδο λειτουργίας των σταθµών. 
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4.3 Ανάκτηση θερµότητας καυσαερίων ΑΗΣ  

Η θερµοκρασία των καυσαερίων προ των ηλεκτροστατικών φίλτρων παρουσιάζει αύξηση 

κατά 40 – 50 οC έναντι της αρχικής σχεδίασης τους. Οι υψηλές αυτές θερµοκρασίες 

συνιστούν σηµαντική ενεργειακή απώλεια και µειώνουν ην απόδοση των ηλεκτροστατικών 

φίλτρων. Με την εγκατάσταση ενός εναλλάκτη καυσαερίου/νερού ανάντι των 

ηλεκτροστατικών φίλτρων των µονάδων θα επιτευχθεί ανάκτηση θερµικής ενέργειας της 

τάξεως των 45 ΜWth, η οποία µεταφέρεται στο κύκλωµα του τροφοδοτικού νερού µέσω 

δεύτερου εναλλάκτη νερού/νερού. 

 

5. Εξέλιξη νέων τεχνολογιών αξιοποίησης στερεών καυσίµων.  

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών για την παραγωγή ενέργειας σε µεγάλες εγκαταστάσεις 

καύσης στοχεύει στην επίτευξη µειωµένων εκποµπών αερίων ρύπων. Ιδιαίτερη έµφαση 

δίδεται στον περιορισµό ή και εξάλειψη των εκποµπών CO2 µε την ταυτόχρονη δέσµευση 

και αποθήκευση του.  

 

Ανάλογα µε το στάδιο εφαρµογής των τεχνολογικών λύσεων, η δέσµευση του CO2 

διακρίνεται σε αυτήν πριν, κατά την διάρκεια και µετά την καύση. Η πρώτη επιλογή 

περιλαµβάνει διεργασίες αεριοποίησης του καυσίµου ενώ η δεύτερη καύση µε χρήση 

οξυγόνου ως οξειδωτικού µέσου και ανακυκλοφορίας καυσαερίων υψηλής συγκέντρωσης σε 

CO2 στην εστία. Η τρίτη αφορά την επεξεργασία των καυσαερίων κυρίως µε απορρόφηση µε 

διαλύτες. 

6. Εφαρµογή τεχνολογιών δέσµευσης CO2 σε ελληνικό ΑΗΣ  

Πραγµατοποιήθηκε προσοµοίωση λιγνιτικού ΑΗΣ µικτής ισχύος 330 Mwel και εξετάσθηκε 

η δυνατότητα µετατροπής µε τεχνολογίες δέσµευσης µε αµίνη και καύση σε συνθήκες 

καθαρού οξυγόνου. Ο ΑΗΣ αποτελείται από ατµολέβητα υπερκρίσιµων χαρακτηριστικών, 

ατµοστρόβιλο τριών βαθµίδων πίεσης και προθέρµανση του τροφοδοτικού νερού από 8 

προθερµαντές ατµού. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα, η επίδραση των τεχνολογιών 

δέσµευσης CO2 σε ότι αφορά τη µείωση του βαθµού απόδοσης των µονάδων είναι 

σηµαντική. Για την εξεταζόµενη διαµόρφωση ΑΗΣ, η εφαρµογή της τεχνολογίας καύσης σε 

περιβάλλον οξυγόνου µειώνει το βαθµό απόδοσης κατά περίπου 10.3 εκατοστιαίες µονάδες 

ενώ η έκπλυση του καυσαερίου µε αµίνες κατά 11.6, όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.  
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Η εφαρµογή τεχνολογιών δέσµευσης του διοξειδίου του άνθρακα επιβαρύνει σηµαντικά το 

κόστος επένδυσης και επηρεάζει σηµαντικά το βαθµό απόδοσης της µονάδας και κατ’ 

επέκταση το κόστος της ηλεκτροπαραγωγής, όπως παρουσιάζεται στο Σχήµα 3 [4]. 

 

Πίνακας 1: Αποτελέσµατα προσοµοίωσης ΑΗΣ 

  Συµβατικός 
ΑΗΣ 

Καύση µε Ο2 ∆έσµευση 
µε αµίνη 

Θερµική ισχύς καυσίµου MWth 830,0 830,0 830,0 
Θερµική κατανάλωση για 
αναγέννηση διαλύµατος MWth - - 256.5 

Ισχύς που καταναλώνει η 
ASU (nis= 0.83) MWel - 58.1 - 

Ισχύς που καταναλώνουν οι 
συµπιεστές του CO2  
(nis= 0.85) 

MWel - 22.4 20.5 

Ισχύς που καταναλώνουν οι 
αντλίες νερου ψύξης MWel - 1.5 0.7 

Κατανάλωση ισχύος από 
µονάδα απορρόφησης CO2 
(ανεµιστήρας καυσαερίου, 
αντλίες) 

MWel - - 8.7 

Καθαρή ηλεκτρική ισχύς MWel 293.7 211.0 200.5 
Βαθµός απόδοσης µονάδας % 35.74 25.42 24.16 

 

Κόστος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
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Σχήµα 3 : Κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε εκτίµηση ρίσκου CO2 ως προς τις 

συµβατικές µονάδες µε δέσµευση CO2
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7. Συµπεράσµατα  

Οι σύγχρονες τεχνολογικές λύσεις στον τοµέα της ηλεκτροπαραγωγής προσφέρουν 

σηµαντικές δυνατότητες  για επίτευξη εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενες µονάδες 

αλλά και τον σχεδιασµό νέων µονάδων υψηλού βαθµού απόδοσης.  

 

Η εφαρµογή των µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας που υλοποιούνται σε ελληνικούς ΑΗΣ 

προσφέρει µείωση των εκποµπών CO2, οι οποίες για την περίπτωση της Μεγαλόπολης ΙΙΙ 

ανέρχεται σε 30 kT CO2, της Καρδιάς Ι-ΙΙ σε 41 kT CO2 και του Αγ. ∆ηµητρίου-Αµυνταίου 

σε 479 kT CO2 ετησίως. Οι µειώσεις αυτές αντιστοιχούν σε 0,67%, 0.41% και 2.63% 

αντίστοιχα σε σύγκριση µε τις ετήσιες επιτρεπόµενες εκποµπές των µονάδων, µε βάση το 

ΕΣΚ∆Ε Ι.  

  

Η έρευνα και ανάπτυξη στις επόµενες δεκαετίες των καθαρών τεχνολογιών αξιοποίησης 

στερεών καυσίµων αναµένεται να διασφαλίσουν υψηλούς βαθµούς απόδοσης και σηµαντική 

µείωση των εκποµπών CO2. Σε σύγκριση µε τις αναµενόµενες µέσες τιµές για το κόστος 

αποφυγής CO2, αναµένεται το αντίστοιχο κόστος για τον λιγνίτη να είναι υψηλότερο, 

λαµβάνοντας υπόψη την ποιότητα του καυσίµου.   
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ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Καθ. Νίκος Χατζηαργυρίου 

Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ 

Τηλ. 210-7723661, FAX 210-7723659, e-mail: nh@power.ece.ntua.gr 

 

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα Συστήµατα Ηλεκτρικής Ενέργειας έχουν παραδοσιακά δοµηθεί µε σκοπό να 

µεταφέρουν µε τον πλέον ασφαλή και οικονοµικό τρόπο την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία 

παράγεται σε κεντρικούς σταθµούς παραγωγής στην κατανάλωση µέσω γραµµών µεταφοράς 

και διανοµής. Η δοµή αυτή βασίζεται στην οικονοµία κλίµακας που συνεπάγεται η 

κατασκευή µεγάλων, κεντρικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνήθως κοντά 

στις ενεργειακές πηγές. Οµοίως, τα σύγχρονα διασυνδεδεµένα συστήµατα µεταφοράς 

επιτρέπουν την από κοινού εκµετάλλευση ενεργειακών πηγών από γειτονικά συστήµατα, 

ώστε να αυξάνεται η συνολική αποδοτικότητα κατά την λειτουργία αυτών των συστηµάτων.  

Λόγω των πιεστικών προβληµάτων ικανοποίησης της διαρκώς αυξανόµενης ηλεκτρικής 

ζήτησης, των σηµαντικών δυσκολιών που συναντώνται στην κατασκευή και επέκταση νέων 

γραµµών µεταφοράς και κεντρικών σταθµών παραγωγής, της ωρίµανσης της σχετικής 

τεχνολογίας, καθώς, και κυρίως, για περιβαλλοντικούς λόγους αυξάνεται µε γρήγορους 

ρυθµούς η εγκατάσταση µονάδων διασπαρµένης παραγωγής στα δίκτυα διανοµής 

ηλεκτρικής ενέργειας µέσης τάσης (ΜΤ) και χαµηλής τάσης (ΧΤ) σε διάφορες χώρες της 

Ευρώπης, στις ΗΠΑ, Ιαπωνία, κλπ. H εγκατάσταση διεσπαρµένων µονάδων παραγωγής 

αλλάζει σηµαντικά την δοµή των παραδοσιακών Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως 

φαίνεται και στο Σχήµα 1 [1].  
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Σχήµα 1. Εξέλιξη της δοµής των Συστηµάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας 

 

Η δυνατότητα εγκατάστασης µικρών µονάδων συµπαραγωγής, ακόµα και για οικιακή 

χρήση, αυξάνει την αποδοτικότητα της παροχής ηλεκτρισµού και θέρµανσης ταυτόχρονα και 

σε συνδυασµό µε την χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο συµβάλλει 

στην µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων ρύπων. Από την 

πλευρά του καταναλωτή, παραγωγή σε τοπικό επίπεδο µπορεί να σηµαίνει αύξηση της 

αξιοπιστίας και ποιότητας ισχύος της παρεχόµενης ενέργειας και σε περιβάλλον πλήρως 

απελευθερωµένης αγοράς, την µείωση του κόστους κάλυψης των ενεργειακών του αναγκών 

µε ευέλικτους τρόπους διαχείρισης της τοπικής παραγωγής, όταν οι τιµές στην ελεύθερη 

αγορά ενέργειας την καθιστούν οικονοµικά συµφέρουσα. Η δυνατότητα οργάνωσης της 

τοπικής παραγωγής του καταναλωτή και συµµετοχής της στην ελεύθερη αγορά ενέργειας 

µέσω κάποιου παροχέα ενεργειακών υπηρεσιών ανοίγει περαιτέρω δυνατότητες αύξησης του 

εισοδήµατος του και συνεισφέρει στο άνοιγµα της αγοράς. Από την πλευρά του χειριστή του 

∆ικτύου ∆ιανοµής Μέσης Τάσης ή της Επιχείρησης ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η 

δυνατότητα τοπικής κάλυψης του φορτίου ή µέρους του προσφέρει πληθώρα 

πλεονεκτηµάτων, όπως αναβολή επενδύσεων κεφαλαίου για την κατασκευή ή ενίσχυση των 

δικτύων µεταφοράς και διανοµής, αλλά και κεντρικών σταθµών παραγωγής, µείωση των 

απωλειών και µεγαλύτερη ευελιξία στον έλεγχο του δικτύου, ιδιαίτερα στον χειρισµό των 

συµφορήσεων και στην επαναφορά του συστήµατος µετά από σβέση. Τα πλεονεκτήµατα 

αυτά µπορούν να µεγιστοποιηθούν, εάν οι µονάδες αποκεντρωµένης παραγωγής οργανωθούν 
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σε Μικροδίκτυα. Στις επόµενες ενότητες παρουσιάζονται τα πλεονεκτήµατα της 

διασπαρµένης παραγωγής στην κάλυψη της ενεργειακής κατανάλωσης. 

 

2. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ 

 ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Το Σχήµα 2 παρουσιάζει το ισοζύγιο παραγωγής και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

στις Ευρωπαικές χώρες το 1999. Φαίνεται ότι από τις 7830 TWh που αντιστοιχούν σε 

πρωτογενείς πηγές ενέργειας, οι 4710 (60%) αποτελούν απώλειες λόγω της µετατροπής της 

ενέργειας αυτής σε ηλεκτρισµό, οι 1560 (20%) χρησιµοποιούνται για την λειτουργία των 

βοηθητικών των σταθµών, ενώ οι 360 (4.5%) αντιστοιχούν σε απώλειες µεταφοράς. Τελικά, 

η ηλεκτρική ενέργεια που φτάνει στην κατανάλωση είναι µόνο 2600 TWh, ποσό που 

αντιστοιχεί σε  συνολική απόδοση του Συστήµατος Ενέργειας της τάξης του 33%.       

Οι διεσπαρµένες πηγές ενέργειας περιλαµβάνουν ένα ευρύ φάσµα τεχνολογιών µικρο-

τουρµπίνων, συστηµάτων συµπαραγωγής θερµότητας και ηλεκτρισµού (CHP), µηχανών 

εσωτερικής καύσης, κυψελών καυσίµου, κλπ. Το κύριο καύσιµο είναι το φυσικό αέριο, αλλά 

και το ντήζελ, βιοντήζελ, βιοαέριο, αέριο από βιολογικούς καθαρισµούς κλπ. Το υδρογόνο 

αναµένεται να διαδραµατίσει επίσης σηµαντικό ρόλο στο µέλλον. Περιλαµβάνει επίσης 

τεχνολογίες ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως ηλιακή (φωτοβολταικά) και αιολική 

(µικρές ανεµογεννήτριες), ιδιαίτερα σε χώρες, όπου οι κλιµατολογικές συνθήκες το ευνοούν.  

Η χρησιµοποίηση τοπικά της θερµότητας που αποβάλλεται κατά την µετατροπή του 

καυσίµου σε ηλεκτρική ενέργεια είναι ένα από τα σηµαντικά πλεονεκτήµατα των 

συστηµάτων συµπαραγωγής ηλεκτρισµού και θερµότητας. Η χρήση αυτής της θερµότητας 

µειώνει τις εκποµπές αεριών ρύπων και αυξάνει την αποδοτικότητα της χρήσης πρωτογενών 

πηγών ενέργειας κατά 30% περίπου. Σήµερα, συναντώνται µεσαίου µεγέθους  εφαρµογές 

CHP σε βιοµηχανικά συστήµατα σε διάφορες χώρες και έχει σηµειωθεί σηµαντική πρόοδος 

στην ανάπτυξη µικρότερης κλίµακας εφαρµογών CHP, ακόµα και για οικιακή χρήση (Σχήµα 

3). Σχετικές µετρήσεις στην Ολλανδία (Essent Field Test) έδειξαν ότι ετήσια οικιακή 

κατανάλωση 3.000 kWh ηλεκτρισµού και 1700 m3 φυσικού αερίου που αντιστοιχούν σε 

19.950 kWh αντικαταστάθηκαν από κατανάλωση ηλεκτρισµού 500 kWh και 1984 m3 

φυσικού αερίου που χρησιµοποιήθηκαν για την παραγωγή 2.500 kWh ηλεκτρισµού και 

14.950 kWh θερµότητας. Η συνολική απόδοση του συστήµατος αυξήθηκε σε 90%. 
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Source: OECD 1999
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Σχήµα 2. Ευρωπαικό Ηλεκτρικό Ενεργειακό Ισοζύγιο (1999) 
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Σχήµα 3.  Κεντρική παραγωγή και µεταφορά ηλεκτρισµού και αποκεντρωµένη παραγωγή 

θερµότητας – αποκεντρωµένη παραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας (1/3 λιγότερη 

κατανάλωση καυσίµων)  
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Αυτά τα συστήµατα αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στις Βόρειες χώρες της 

ΕΕ. Αντίστοιχα, τα φωτοβολταϊκά αναµένεται να γίνουν δηµοφιλή στις Νότιες χώρες της ΕΕ 

για την παραγωγή ηλεκτρισµού, συµβάλλοντας περαιτέρω στην εξοικονόµηση των 

ενεργειακών πηγών.  

 

3. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΤΗΣ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ 

 ΑΠΩΛΕΙΩΝ  

Οι ηλεκτρικές απώλειες σε ένα σύστηµα, το οποίο τροφοδοτείται αποκλειστικά από 

κεντρική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, είναι της τάξεως 7%-10% της συνολικής ετήσιας 

κατανάλωσης ηλεκτρισµού. Το µέγεθος αυτών των απωλειών επηρεάζεται από πολλούς 

παράγοντες, όπως η απόσταση των µονάδων παραγωγής από τα σηµεία κατανάλωσης, τις 

ωµικές αντιστάσεις των γραµµών, τα φορτία και τις φορτίσεις της κάθε γραµµής, κλπ. Καθώς 

οι απώλειες είναι τετραγωνική συνάρτηση της έντασης του ρεύµατος, οι περισσότερες 

απώλειες παρατηρούνται κατά την διάρκεια του µέγιστου φορτίου. Η διασπαρµένη 

παραγωγή τροφοδοτεί τοπικά το φορτίο µειώνοντας έτσι τη µεταφερόµενη ηλεκτρική ισχύ 

µέσω γραµµών µεταφοράς και διανοµής και συνεπώς µειώνει τις απώλειες. Σύµφωνα µε 

υπολογισµούς, µείωση των απωλειών κατά 1% στο Βρετανικό σύστηµα εξοικονοµεί περίπου 

2 εκ. τόνους CO2 στο περιβάλλον. Μελέτες σε τυπικά δίκτυα διανοµής χαµηλής τάσης 

έδειξαν µέσες ετήσιες απώλειες της τάξης 1.7% της συνολικής κατανάλωσης, οι οποίες 

µπορούν να µειωθούν σε 0.35%, εάν το φορτίο καλύπτεται τοπικά από διασπαρµένες 

µονάδες [5]. Η παραγωγή υποτίθεται ότι προέρχεται από φωτοβολταικά και µικροτουρµπίνες 

που λειτουργούν µε τον βέλτιστο οικονοµικά τρόπο λαµβάνοντας υπόψη τους ρεαλιστικές 

τιµές αγοράς ηλεκτρισµού. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεωρήσει την µείωση των απωλειών 

ως βασικό στόχο των προγραµµάτων έρευνας και ανάπτυξης, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται 

για µια από τις προτεραιότητες στον στόχο της βελτιωµένης ενεργειακής αποδοτικότητας και 

τη συµβολή τους στο µετριασµό της αλλαγής του κλίµατος. 

 

4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ 

 ∆ΙΑΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Η ευρεία χρήση µονάδων διασπαρµένης παραγωγής µπορεί να συµβάλλει ουσιαστικά στη 

µείωση του φαινοµένου  του θερµοκηπίου και το µετριασµό των κλιµατικών αλλαγών. Αυτό 

συµβαίνει επειδή η λειτουργία των µονάδων αυτών είναι βασισµένη σε µεγάλο βαθµό σε 

ανανεώσιµες πηγές και σε τεχνολογίες που χαρακτηρίζονται από χαµηλές εκποµπές 
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καυσαερίων (Πίνακας 1). Παραδείγµατος χάριν, οι µικρο-τουρµπίνες αποτελούνται από µια 

γεννήτρια και έναν µικρό αεροστρόβιλο σε κοινό άξονα. Αυτοί οι στρόβιλοι λειτουργούν µε 

υψηλή ταχύτητα περιστροφής και παράγουν εναλλασσόµενο ρεύµα υψηλής συχνότητας. Η 

αποδοτικότητα αυτών των µονάδων κυµαίνεται µεταξύ 25% και 30%. Η χρησιµοποίηση της 

θερµότητας των καυσαερίων  µπορεί να αυξήσει τη γενική αποδοτικότητα των συστηµάτων 

(ηλεκτρική ενέργεια και θερµότητα) στα επίπεδα 70% έως και 80%. Έτσι, τα συστήµατα 

αυτά, διακρίνονται για τη συνολικά, χαµηλή εκποµπή ρύπων. Σε ευρωπαϊκή κλίµακα, η 

γενική αύξηση στην αποδοτικότητα του συνδυασµού θερµικής και ηλεκτρικής παραγωγής, 

θα µπορούσαν να οδηγήσουν στη µείωση περισσότερων από 65 εκατοµµυρίων τόνων CO2 

ανά έτος. Οµοίως η µείωση ρύπων που θα µπορούσε να επιτευχθεί, εάν το φορτίο ενός 

τυπικού δικτύου ΧΤ καλύπτεται τοπικά από διεσπαρµένες µονάδες συµπεριλαµβανοµένων 

φωτοβολταικών και µικροτουρµπίνων έχει υπολογισθεί σε 10% για CO2  και περίπου 20% 

για NOx, SO2 και αιωρούµενα σωµατίδια [5]. Η ετήσια συµβολή της αιολικής ενέργειας το 

2000 στην µείωση των αερίων ρύπων στην Κρήτη έχει υπολογισθεί σε 7.8% για CO2, 6% για 

NOx, 2.5% για SO2 και 7.3% για αιωρούµενα σωµατίδια [2].  
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Πίνακας 1. Κόστος εγκατάστασης και τυπικές εκποµπές αερίων  ρύπων από τις κύριες 

τεχνολογίες της διασπαρµένης παραγωγής 
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5. ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ∆ΙΕΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 

 ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται ο χρόνος διακοπής καταναλωτών (CMLs = Customer Minutes 

Lost) ως συνέπεια σφαλµάτων στα διάφορα επίπεδα τάσης ενός τυπικού Συστήµατος Ηλ. 

Ενέργειας. Εύκολα φαίνεται ότι το µεγαλύτερο ποσοστό αυτού του χρόνου οφείλεται σε 

βλάβες στα δίκτυα Μέσης (ΜΤ) και Χαµηλής Τάσης (ΧΤ). Αυτό συµβαίνει διότι τα 

σηµερινά δίκτυα διανοµής σχεδιάζονται ώστε, η λειτουργία των δικτύων ΜΤ και ΧΤ να 

επιδρά σηµαντικά στην ποιότητα παροχής ηλεκτρικής ισχύος στους καταναλωτές, ενώ τα 

σφάλµατα στα δίκτυα ΥΤ να µην επηρεάζουν τους καταναλωτές που είναι συνδεδεµένοι στη 

ΜΤ και ΧΤ. Τα δίκτυα ΜΤ είναι σχεδιασµένα σύµφωνα µε το λεγόµενο κριτήριο ασφάλειας 

Ν-1, που σηµαίνει ότι διακοπή που προκαλείται από τη βλάβη µιάς συνιστώσας του δικτύου 

ΜΤ θα πρέπει να αποκατασταθεί ταχύτατα µε την µεταγωγή του φορτίου που επηρεάζεται 

(χειροκίνητα ή αυτόµατα) σε υγιές τµήµα του δικτύου. Αυτό απαιτεί προφανώς κάποια 

περίσσεια στις δυνατότητες διανοµής των δικτύων ΜΤ. Οµοίως, τα δίκτυα ΥΤ σχεδιάζονται 

σύµφωνα µε τα κριτήρια ασφάλειας Ν-2. . Από την άλλη µεριά στα δίκτυα ΧΤ δεν υπάρχει 

τέτοια δυνατότητα και η διάρκεια διακοπής εξαρτάται από τον χρόνο επισκευής της βλάβης. 

‘Ετσι, ένα από τα βασικά πιθανά οφέλη της διασπαρµένης παραγωγής στα δίκτυα ΜΤ και 

ΧΤ είναι η δυνατότητα να αυξηθεί η ποιότητα ισχύος µε την παροχή επιπλέον παραγωγής, 

εκεί ακριβώς όπου αυτό απαιτείται. Αυτό φαίνεται παραστατικά στο δεξιό τµήµα του 

Σχήµατος 4.  

Προς το παρόν, οι κανονισµοί λειτουργίας των σηµερινών Συστηµάτων Ηλεκτρικής 

Ενέργειας δεν επιτρέπουν την λειτουργία «νησιδοποιηµένων» τµηµάτων του δικτύου, 

δηλαδή τµηµάτων αποµονωµένων από το κυρίως δίκτυο και επιβάλλουν την αυτόµατη 

αποσύνδεση της διασπαρµένης παραγωγής σε περιπτώσεις σφαλµάτων στο ανάντι δίκτυο 

[3]. Η κατάσταση αυτή είναι ενδεχόµενο να αλλάξει στο µέλλον καθώς αναγνωρίζεται γενικά 

η ικανότητα της διασπαρµένης παραγωγής να απαλείψει τις επιπτώσεις σφαλµάτων στα 

υψηλότερα επίπεδα τάσης και να βελτιώσει έτσι την αξιοπιστία παροχής ηλεκτρικής 

ενέργειας. Προφανώς αυτή η δυνατότητα απαιτεί εξελιγµένες υποδοµές προστασίας, ελέγχου 

και τηλεπικοινωνίας των µονάδων, ώστε να είναι σε θέση να αποµονωθεί το ενεργό τµήµα 

του δικτύου και να παρέχει σταθερή, αυτόνοµη λειτουργία. 
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Συµβολή της ∆ιεσπαρµένης Παραγωγής στην 
Αύξηση της Αξιοπιστίας Παροχής
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Σχήµα 4. Συµβολή της ∆ιασπαρµένης Παραγωγής στην αύξηση της Αξιοπιστίας Παροχής  

 

Τα Μικροδίκτυα [4,5,6] είναι συστήµατα διανοµής ΧΤ και ΜΤ τα οποία περιλαµβάνουν 

σηµαντική εγκατάσταση µικρών µονάδων παραγωγής (µικρο-τουρµπίνες, φωτοβολταικά, 

µικρές ανεµογεννήτριες, κυψέλες καυσίµου, κλπ) µε συσκευές αποθήκευσης ενέργειας 

(συσσωρευτές, σφόνδυλοι, πυκνωτές ενέργειας, κλπ). Τα µικροδίκτυα έχουν σχεδιασθεί ώστε 

να επιτρέπουν τον συντονισµένο έλεγχο ενός µεγάλου αριθµού διεσπαρµένων πηγών. Με την 

παροχή του δικού τους αποκεντρωµένου συστήµατος ελέγχου το µικροδίκτυο είναι παρόµοιο 

µε ένα παραδοσιακό ΣΗΕ, αν και πολύ µικρότερο σε µέγεθος. Ένα βασικό χαρακτηριστικό 

των Μικροδικτύων είναι η δυνατότητα τους να λειτουργούν διασυνδεδεµένα µε το ανάντι 

δίκτυο ΜΤ, αλλά και να λειτουργούν αποµονωµένα (νησιδοποιηµένα), όταν διακοπεί η 

διασύνδεση µε το κύριο δίκτυο µε οργανωµένο και ελεγχόµενο τρόπο. Η ευρεία διασύνδεση 

µικροπηγών συνδεδεµένων µέσω ηλεκτρονικών ισχύος προσφέρει σηµαντική ευελιξία στον 

έλεγχο του δικτύου, αλλά και εισάγει σηµαντική πολυπλοκότητα στην λειτουργία του 

µικροδικτύου, ιδιαίτερα σε νησιδοποιηµένη κατάσταση. Τα δίκτυα αυτά µεγιστοποιούν τα 

περιβαλλοντικά και λειτουργικά πλεονεκτήµατα της διασπαρµένης παραγωγής, όπως έχει 

αποδειχθεί και στα Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράµµατα “Microgrids: Large Scale 

Integration of Microgeneration to Low Voltage Grids” [5] και το εν εξελίξει “More 

Microgrids: Advanced Architectures and Control Concepts for More Microgrids” [6], τα 
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οποία συντονίζονται από την Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 

Υπολογιστών του ΕΜΠ.  

 

6. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΣΠΑΡΜΕΝΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

Στον Πίνακα 1 φαίνονται το κόστος εγκατάστασης των κυριοτέρων τεχνολογιών µονάδων 

διασπαρµένης παραγωγής. Αν και το κόστος αυτό αναµένεται να µειωθεί µε την τεχνολογική 

εξέλιξη και την ευρύτερη διάδοση των µονάδων διασπαρµένης παραγωγής, παραµένει 

εντούτοις υψηλό, εάν συγκριθεί µε το κόστος εγκατάστασης της ανά kW κεντρικής 

παραγωγής. Στο επόµενο Σχήµα 5 παρουσιάζεται η µέση τιµή αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

στα διάφορα επίπεδα τάσης ενός Ευρωπαικού Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μια 

προσεκτική µατιά σε αυτό το σχήµα δείχνει ότι η τιµή αυτή είναι πολύ υψηλότερη στην ΧΤ 

από ότι στα σηµεία της κεντρικής παραγωγής ή στην ΥΤ. Αυτή η διαφορά οφείλεται κυρίως 

στην αναγκαία υποδοµή (εγκατάσταση και λειτουργία) των δικτύων µεταφοράς και 

διανοµής. Φαίνεται λοιπόν ότι η «αξία» της διασπαρµένης παραγωγής είναι µεγαλύτερη από 

την «αξία» της κεντρικής παραγωγής, αφού η πρώτη τροφοδοτεί την κατανάλωση τοπικά και 

έτσι δεν απαιτεί τόσο µεγάλες επενδύσεις σε µεταφορά και διανοµή.  

Network Benefits –
Value of Micro Generation

LV Distribution

MV Distribution

HV Distribution

Transmission

Central Generation

Micro 
Generation

~ .02-.04 €/kWh

~ .05-.07 €/kWh

~.1-.15 €/kWh

~.03-.05 €/kWh

 
Σχήµα 5. Μέσο κόστος αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στα διάφορα σηµεία ενός 

Συστήµατος Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
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Σχήµα 6. Σύγκριση κόστους ικανοποίησης της αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου µε διάφορα 

σενάρια διείσδυσης διασπαρµένης παραγωγής 

 

Το γεγονός αυτό αποδεικνύεται και στο Σχήµα 6, στο οποίο παρουσιάζονται τα 

αποτελέσµατα µελέτης της ΙΕΑ στην οποία συγκρίνεται το κόστος επενδύσεων που 

απαιτούνται για την ικανοποίηση της αύξησης του ηλεκτρικού φορτίου µέχρι το 2020 µε 

διάφορα σενάρια κεντρικής και διασπαρµένης παραγωγής. Το πρώτο σενάριο βασίζεται 

αποκλειστικά στην εγκατάσταση κεντρικών σταθµών παραγωγής, ενώ το τελευταίο, το 

κόστος του οποίου προκύπτει κατά 30% χαµηλότερο υποθέτει την κάλυψη της ζήτησης 

αποκλειστικά από µονάδες διασπαρµένης παραγωγής συν κάποιο µικρό κόστος ενίσχυσης 

των δικτύων διανοµής. Ετσι η σύγκριση της οικονοµικότητας της διασπαρµένης έναντι της 

κεντρικής παραγωγής αποκλειστικά ως προς το κόστος εγκατάστασης €/kW και κόστος 

λειτουργίας €/kWh προφανώς αδικεί την πρώτη αφού δεν παίρνει υπόψη της τις ανάγες 

µεταφοράς και διανοµής, πέρα από την επίδραση στις απώλειες, αξιοπιστία, µείωση ρύπων, 

κλπ. 

 

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην εργασία αυτή παρουσιάσθηκαν οι δυνατότητες συµβολής της διασπαρµένης παραγωγής 

στην εξοικονόµηση ενέργειας, στην µείωση των απωλειών, στην µείωση της περβαλλοντικής 

ρύπανσης και στην αύξηση της αξιοπιστίας της παροχής ενέργειας στην κατανάλωση. Τα 
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πλεονεκτήµατα αυτά κάνουν την ενσωµάτωση της διασπαρµένης Παραγωγής στα σύγχρονα 

Συστήµατα ∆ιανοµής µία ιδιαίτερα ελκυστική προοπτική. Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό πάντως 

τα πλεονεκτήµατα αυτά να ποσοτικοποιηθούν και να ληφθούν υπόψη από τις Ρυθµιστικές 

Αρχές στον καθορισµό της λειτουργίας της Αγοράς Ηλ. Ενέργειας. Επιπλέον, 

παρουσιάζονατι νέα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα τεχνικά προβλήµατα, η λύση των οποίων 

απαιτεί σηµαντική έρευνα και καινοτοµία (εξελιγµένες τεχνικές κατανεµηµένου ελέγχου, 

τηλεπικοινωνιών κλπ).  
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Η ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ - 

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ∆ΕΗ ΑΕ 

∆ηµήτριος Βουµβουλάκης, 

∆ιπλ. Μηχανολόγος – Ηλεκτρολόγος ΕΜΠ, 

Πτυχ. Οικονοµικών & Εµπορικών Επιστηµών ΑΣΟΕΕ 

Βοηθός ∆ιευθυντού Εµπορίας, ∆ΕΗ ΑΕ 

 

Στα σύγχρονα ηλεκτρικά συστήµατα, προκειµένου να καλυφθεί η ζήτηση, κατασκευάζονται 

µονάδες παραγωγής, αλλά,  παράλληλα, προωθούνται και µέτρα ώστε η ζήτηση να µην 

αυξηθεί άσκοπα ή και να περιορισθεί. Πρόκειται για τα µέτρα ∆ιαχείριση Ζήτησης ή, όπως 

αποδίδεται διεθνώς, Demand Side Management, που αποσκοπούν στην εξοικονόµηση 

ενέργειας και στην ορθολογική χρήση του ηλεκτρισµού. 

 

Κατά την άποψη της ∆ΕΗ, µε την ορθολογική χρήση του ηλεκτρισµού δεν επιδιώκεται να 

στερηθεί ο καταναλωτής τις ανέσεις του ηλεκτρισµού, αλλά να περιορίσει µόνο την άσκοπη 

σπατάλη του. Αυτό σηµαίνει οικονοµία στην τσέπη του καταναλωτή και µειωµένα έξοδα για 

τη ∆ΕΗ.  

Αυτά δικαιολογούνται από το κόστος του ρεύµατος. Για να προστεθεί ισχύς στο σύστηµα 

ηλεκτροπαραγωγής απαιτείται να δαπανηθούν χρήµατα για επένδυση, ενώ για να 

εξοικονοµηθεί ίση ισχύς απαιτείται το 60% αυτής της δαπάνης. Έτσι, η δαπάνη για 

ορθολογική χρήση ενέργειας υποκαθιστά επενδύσεις και καύσιµα, δηλαδή µειώνει το 

κόστος, εποµένως, αυξάνει την απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων, έστω και αν οι 

πωλήσεις δεν αυξηθούν. Ακόµη, περιορίζει τη ρύπανση του περιβάλλοντος από τα 

εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής. Τέλος, πράγµα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τη χώρα µας, 

περιορίζει την ανάλωση των λιγνιτικών αποθεµάτων, δηλαδή του βασικού ενεργειακού µας 

πόρου, και τη χρήση δικαιωµάτων εκποµπής CO2. 

 

Ηδη από το 1994, η ∆ΕΗ εφαρµόζει συστηµατικά και σταθερά ένα πλήρες πρόγραµµα 

ορθολογικής χρήσης του ηλεκτρισµού µε επιτυχία. Θα αναφέροµε εδώ µερικά µόνο από τα 

σηµεία του προγράµµατος που σχετίζονται µε τον επηρεασµό της συµπεριφοράς του 

καταναλωτή, όπως εφαρµόζονται σήµερα. Τα µετρα καλύπτουν, µεταξύ άλλων, τρεις 
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περιοχές οικονοµικής δραστηριότητας: τη βιοµηχανία, το φωτισµό, τη θέρµανση & 

κλιµατισµό: 

1. Προσφέρονται στους πελάτες τιµολόγια µε χρέωση κατά χρονικές ζώνες. Από αυτά 

τα σπουδαιότερα είναι τα τιµολόγα ΥΤ Α και Α/εφεδρείας για τη µεγάλη 

βιοµηχανία, το οικιακό τιµολόγιο Γ1Ν, το τιµολόγιο ΧΤ Γ23 για τον τοµέα των 

υπηρεσιών και το τιµολόγιο ΧΤ Γ23Β για τη βιοτεχνία. Αυτά τα τιµολόγια, 

χρεώνοντας την kWh ακριβότερα στις ώρες αιχµής και φθηνότερα εκτός αιχµής, 

επιδιώκουν τη µείωση της ζήτησης του πελάτη στις ώρες αιχµής του Συστήµατος 

Μεταφοράς.   

2. Εφαρµόσθηκαν µέτρα περιορισµού της θερινής αιχµής φορτίου το 2005 και 2006. Τα 

µέτρα αυτά απευθύνθηκαν στους πελάτες της ∆ΕΗ µε τιµολόγια ΥΤ και ΜΤ, πλην 

των αγροτικών. Η κεντρική ιδέα εδώ ήταν: O πελάτης αναλαµβάνει να µειώσει τη 

ζήτηση ρεύµατος σε ορισµένες κρίσιµες χρονικές ζώνες µε πολύ υψηλή ζήτηση στο 

Σύστηµα Μεταφοράς και έναντι αυτού έχει έκπτωση στην τιµή του ρεύµατος. 

Εφαρµόσθηκαν διάφορες παραλλαγές αυτής της κεντρικής ιδέας και υπολογίζεται 

ότι το 2005 εξοικονοµήθηκαν 180 MW στην ώρα αιχµής Συστήµατος.  

3. Στους οικιακούς πελάτες εφαρµόσαµε από εφέτος ένα άλλο µέτρο εξοικονόµησης 

ενέργειας: Kάθε οικιακός πελάτης µε κατανάλωση µέχρι 6000 kWh στο 12µηνο 1η 

Αυγούστου 2006 έως 31η Ιουλίου 2007 που θα µειώσει την κατανάλωσή του κατά 

τουλάχιστον 4% έναντι του αντιστοίχου προηγουµένου 12µήνου, θα έχει έκπτωση 

5% στους λογαριασµούς του 12µήνου. Αν ο πελάτης έχει κατανάλωση από 6000 

kWh µέχρι 12000 kWh και µειώσει την κατανάλωσή του κατά τουλάχιστον 6% 

έναντι του αντιστοίχου προηγουµένου 12µήνου, θα έχει έκπτωση  5% στους 

λογαριασµούς του 12µήνου.  

4. Μετά το 2005, το βασικό οικιακό τιµολόγιο Γ1 διαµορφώθηκε έτσι ώστε η τιµή της 

kWh και το πάγιο να αυξάνονται όσο η κατανάλωση είναι υψηλότερη. Το µέτρο 

αυτό δηµιουργεί κίνητρο προς την αποφυγή άσκοπης κατανάλωσης. 

5. Οσον αφορά το φωτισµό, προωθήθηκε η χρήση ηλεκτρονικών λαµπτήρων, διότι έχει 

 αποδειχθεί ότι αυτοί είναι πολύ οικονοµικότεροι από τους συνηθισµένους λαµπτήρες 

 πυρακτώσεως. Προωθήθηκε η διάθεση 100.000 τέτοιων λαµπτήρων στα µη 

 διασυνδεδεµένα νησιά καθώς και στη Θράκη, ενώ σε πολύ µικρά νησιά οι λαµπτήρες 

 διατέθηκαν δωρεάν. 

6. Εχοµε εντοπίσει όλους τους πελάτες ΜΤ και ΧΤ µε χαµηλό συντελεστή ισχύος που 

είτε ανήκουν στο δηµόσιο τοµέα είτε είναι αρδευτικοί και τους έχοµε ζητήσει µε 
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επιστολή να διορθώσουν τον εν λόγω χαµηλό συντελεστή µε κατάλληλους 

πυκνωτές. Ετσι, προβαίνοντας σε επένδυση που αποσβέννυται σύντοµα, και το 

λογαριασµό τους θα µειώσουν και τα δίκτυα θα αποφορτίσουν.  

7. Εχουν γίνει διάφορες ενηµερώσεις των καταναλωτών µε διαφηµιστικές εκστρατείες, 

φυλλάδια, ένθετα και µηνύµατα στους λογαριασµούς ρεύµατος κλπ. Με αυτά 

προσπαθούµε να καλλιεργήσουµε ένα πνεύµα ορθολογικής χρήσης του ηλεκτρισµού, 

έχοντας υπ’ όψιν ότι αυτός ο στόχος απαιτεί προσπάθεια ήπια και συνεχή. 

 

Η ορθολογική χρήση και εξοικονόµηση ενέργειας είναι πάγιος στόχος της ∆ΕΗ και θα 

συνεχιστεί. Οµως, είναι αλήθεια ότι η ορθολογική χρήση του ηλεκτρισµού µειώνει τις 

πωλήσεις και τα έσοδα της ∆ΕΗ. Αυτό το µειονέκτηµα µπορεί να αντισταθµισθεί από την 

αύξηση στην απόδοση των επενδεδυµένων κεφαλαίων, από τη µη ρύπανση του 

περιβάλλοντος και από τη µη ανάλωση εθνικού καυσίµου, όπως ήδη αναφέρθηκε. Αυτό 

αποδεικνύεται από δύο δεδοµένα. Το ένα είναι ότι όλες οι ηλεκτρικές επιχειρήσεις διεθνώς, 

ιδιωτικές και δηµόσιες, έχουν δραστηριοποιηθεί εντόνως στα θέµατα της ορθολογικής 

χρήσης του ηλεκτρισµού. Το άλλο είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει ζωηρά τις 

προσπάθειες αυτές µε ειδικά προγράµµατα. 

Αυτά δεν παύουν να ισχύουν στο περιβάλλον της ανοικτής αγοράς, όπου πλέον λειτουργεί  

η ∆ΕΗ. Εδώ, µαζί µε τη ριζική αλλαγή που επέρχεται σταδιακά στη λειτουργία της ∆ΕΗ, θα 

αλλάξει πλήρως χαρακτήρα και η ορθολογική χρήση του ηλεκτρισµού. Μέχρι τώρα, 

επιδιώκαµε, ηπίως και συνεχώς, µε συµβουλές και µέτρα, δωρεάν και πάντοτε συναινετικά, 

να εκπαιδεύσουµε τον καταναλωτή και να του δηµιουργήσουµε ορθολογική καταναλωτική 

συνείδηση. Στο εξής, η ορθολογική χρήση του ηλεκτρισµού θα είναι µέρος του µάρκετινγκ 

προκειµένου να άλλες υπηρεσίες και να αναπληρώσοµε έτσι τις απώλειες εσόδων από ρεύµα, 

λόγω αναγκαστικής απωλείας ενός µεριδίου αγοράς.  

Στο µέλλον, η ∆ΕΗ, η ίδια ή µε θυγατρικές της, µπορεί να προσφέρει έναντι αµοιβής όχι 

απλώς ρεύµα αλλά πλήρη τιµολογιακά προϊόντα µε υπηρεσίες συµβούλων ενεργειακής 

διαχείρισης, ώστε ο πελάτης να έχει µείωση του λογαριασµού, ενώ η ∆ΕΗ θα έχει έσοδα από 

την υπηρεσία που αγόρασε ο πελάτης, διατηρώντας παράλληλα και τον πελάτη ως αγοραστή 

ρεύµατος.  

Η ∆ΕΗ δηµιουργεί ήδη τις υπηρεσίες που θα βοηθήσουν τον πελάτη σε τέτοια ζητήµατα. 

Ενδεικτικά αναφέροµε µερικά από αυτά: Ποιο είναι το κατάλληλο τιµολόγιο γι’ αυτόν; Πώς 

αποκόπτει τις αιχµές ζήτησης προκειµένου να µειώσει το λογαριασµό του; Τον συµφέρουν ή 
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όχι οι ευκαιρίες του Ν. 3468/06 περί Ανανεωσίµων Πηγών Ενέργειας; Τον συµφέρει ή όχι η 

συµπαραγωγή;  

 

Με αυτόν τον άξονα προσανατολισµού στη διαµορφούµενη ανοικτή αγορά ρεύµατος, το 

µάρκετινγκ της ∆ΕΗ προς τους µεγάλους πελάτες θα βασίζεται κυρίως στην τιµή του 

ρεύµατος. Γύρω από τη µείωση της τιµής του ρεύµατος θα κινείται και η ορθολογική χρήση 

του ηλεκτρισµού. Ήδη µελετούµε νέα τιµολόγια που θα τεθούν σε εφαρµογή µετά το 

άνοιγµα της αγοράς. Με αυτά, προσφέροµε στον πελάτη µια δυνατότητα να µειώσει το 

λογαριασµό του επιλέγοντας ένα κατάλληλο τιµολόγιο από µια οµάδα διαθεσίµων 

τιµολογίων. Με ορισµένα τιµολόγια θα έχει χαµηλότερο λογαριασµό, εφόσον µειώσει ή και 

διακόψει µόνος του την κατανάλωση σε ώρες όπου η ∆ΕΗ αντιµετωπίζει υψηλή ζήτηση και 

όπου η τιµή του ρεύµατος θα είναι υψηλή, ενώ η µειωµένη αυτή κατανάλωση θα συµφέρει 

να αυξηθεί σε άλλες ώρες όπου η τιµή θα είναι χαµηλότερη. Με άλλα τιµολόγια, που ο 

πελάτης θα διαπραγµατεύεται ατοµικά µε τη ∆ΕΗ, θα έχει ακόµα καλύτερες τιµές, εφόσον η 

κατανάλωσή του είναι σηµαντική και ο ίδιος είναι αξιόπιστος πελάτης. 

 

Οσον αφορά τους µικρούς πελάτες της ∆ΕΗ, το µάρκετινγκ της ∆ΕΗ και η ορθολογική 

χρήση ενέργειας θα βασίζεται κυρίως στην ολική ποιότητα του προϊόντος. Και εδώ η ∆ΕΗ ή 

οι θυγατρικές της θα τον βοηθήσουν να επιλέξει το ορθό τιµολόγιο και να βελτιώσει την 

ποιότητα στη χρήση του ηλεκτρισµού, απαντώντας σε ερωτήµατα που γι’ αυτόν έχουν 

σηµασία. Πώς θα χρησιµοποιήσει οικονοµικά τον κλιµατισµό και τη θέρµανση; Πώς θα 

χρησιµοποιήσει οικονοµικά τις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές; Tον συµφέρει η χρήση άλλης 

πηγής ενέργειας πέραν του ηλεκτρισµού; Ποια περιθώρια υπάρχουν για τη µείωση του 

λογαριασµού; 

 

Η ηλεκτρική επιχείρηση στην ανοικτή αγορά έχει στόχο της να παράγει οικονοµική 

αποτελεσµατικότητα και όχι απλώς ρεύµα. Στην κατεύθυνση αυτή θα προσανατολιστεί και η 

ορθολογική χρήση του ηλεκτρισµού. Αυτός είναι πλέον ο κεντρικός στόχος της ∆ΕΗ, όπως 

θα λειτουργεί µετά την πλήρη αναδιοργάνωσή της: Να είναι µια δυναµική εταιρεία, µε 

µέτοχο όχι µόνο το Κράτος, µε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανοικτή αγορά του ηλεκτρισµού 

και δραστηριότητα σε άλλους οικονοµικούς κλάδους. Μόνο έτσι, η ∆ΕΗ θα επιβιώσει και θα 

είναι οικονοµικώς υγιής, ενώ θα εξακολουθήσει να διατηρεί χαµηλά την τιµή του ρεύµατος, 

όπως συµβαίνει σήµερα. 
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Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. 

Φώτιος Ε. Καραγιάννης 

Τοµεάρχης 
∆ιεύθυνσης Στρατηγικής & Προγραµµατισµού, ∆ΕΗ ΑΕ 

f.karagiannis@dei.com.gr 
 

1. Εισαγωγή 

Η εξοικονόµηση ενέργειας αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της ενεργειακής 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Υφίσταται ανάγκη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση, της 

διαχείρισης της ζήτησης και της προώθησης της παραγωγής από ΑΠΕ, διότι άλλες 

δυνατότητες επιρροής στις παραµέτρους του ενεργειακού εφοδιασµού και στις συνθήκες 

διανοµής, βραχυπρόθεσµα ή µεσοπρόθεσµα, είτε µε αύξηση της δυναµικότητας είτε µε 

βελτίωση των συνθηκών µεταφοράς και διανοµής είναι σχετικώς περιορισµένες.  

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση θα συµβάλει επίσης στη 

µείωση της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας, στον περιορισµό των εκποµπών CO2 και 

άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και συνεπώς στην πρόληψη 

των επικινδύνων µεταβολών του κλίµατος. Οι εκποµπές αυτές συνεχίζουν να αυξάνονται, έτσι 

ώστε καθίσταται δυσκολότερη η εκπλήρωση των δεσµεύσεων που αναλήφθηκαν στο πλαίσιο 

του Πρωτοκόλλου του Κυότο. Οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες του ενεργειακού τοµέα 

προκαλούν το 78% των εκποµπών αερίων θερµοκηπίου της Κοινότητας. Το Έκτο Κοινοτικό 

Πρόγραµµα ∆ράσης για το Περιβάλλον (Απόφαση αριθ. 1600/2002/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου) προβλέπει περαιτέρω µειώσεις για να επιτευχθεί ο 

µακροπρόθεσµος στόχος της Σύµβασης-Πλαίσιο των Ηνωµένων Εθνών για την Κλιµατική 

Αλλαγή, που συνίσταται στη σταθεροποίηση των συγκεντρώσεων αερίων θερµοκηπίου στην 

ατµόσφαιρα σε επίπεδο το οποίο θα απέτρεπε την επικίνδυνη ανθρωπογενή παρέµβαση στο 

κλίµα.  

Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση θα καταστήσει δυνατή την 

εκµετάλλευση του εξοικονοµούµενου ενεργειακού κόστους µε οικονοµικά αποτελεσµατικό 

τρόπο. Τα µέτρα βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης οδηγούν σε εξοικονόµηση ενέργειας, 

βοηθώντας έτσι την Κοινότητα να µειώσει την εξάρτησή της από τις εισαγωγές ενέργειας. 

Επιπλέον, η στροφή προς τεχνολογίες µε καλύτερη ενεργειακή απόδοση ενισχύει την 

καινοτοµία και την ανταγωνιστικότητα της Κοινότητας, όπως υπογραµµίζεται στη 

Στρατηγική της Λισσαβόνας. 
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Η απελευθέρωση σε επίπεδο τελικών πελατών, των ευρωπαϊκών λιανεµπορικών αγορών 

ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου, άνθρακα, θέρµανσης (ακόµα και τηλεθέρµανσης και 

τηλεψύξης), έχουν σχεδόν παντού επιφέρει βελτίωση της απόδοσης και χαµηλότερο κόστος 

στην παραγωγή, τη µετατροπή και τη διανοµή της ενέργειας.  

 

2. Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  

Η Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 29ης Απριλίου 1998 µε τίτλο: «Ενεργειακή 

αποδοτικότητα: Προς µια στρατηγική ορθολογικής χρήσης της ενέργειας» 

(COM/98/0246) αποτελεί πολιτική δέσµευση υπέρ της ενεργειακής αποδοτικότητας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Επικεντρώνεται σε στόχους των οποίων η πραγµατοποίηση 

δροµολογείται βραχυπρόθεσµα και µεσοπρόθεσµα. 

Οι στόχοι τους οποίους επιδιώκει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι οι ακόλουθοι: 

• έµφαση στο υφιστάµενο οικονοµικό δυναµικό όσον αφορά την ενεργειακή αποδοτικότητα 

και τα εµπόδια για επενδύσεις στον εν λόγω τοµέα  

• ανάλυση των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί µέχρι σήµερα  

• προώθηση των παρεµβάσεων σε κοινοτικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο  

• εκ των προτέρων εκπόνηση λεπτοµερούς σχεδίου δράσης  

• προετοιµασία της θέσπισης κοινών πολιτικών και δράσεων συµβατών µε τις δεσµεύσεις 

του Κυότο.  

Το οικονοµικό δυναµικό βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας µεταξύ 1998 και 2010 

εκτιµάται, περί το 18% της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας του 1995. Εντούτοις, η 

εκµετάλλευση του εν λόγω δυναµικού είναι ανεπαρκής.  

Υφίστανται εµπόδια στις επενδύσεις στον τοµέα της ενεργειακής αποδοτικότητας. Ο 

παράγοντας τιµή αποτελεί σηµαντικό στοιχείο, εάν ληφθεί υπόψη ότι η ενεργειακή 

αποδοτικότητα δεν είναι δυνατόν να διεισδύσει πλήρως στην αγορά παρά µόνον εάν η τιµή 

της ενέργειας αντιστοιχεί στο κόστος αυτής. Τούτο θα καταστεί δυνατόν µέσω: 

• της εσωτερίκευσης των εξωτερικών στοιχείων κόστους υπό µορφή φόρων και τελών  

• της πραγµατικής απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρισµού και φυσικού αερίου.  

Τα θεσµικά και νοµικά εµπόδια για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης είναι επίσης 

πολυάριθµα, όπως επί παραδείγµατι: 

• η εµµονή στην πώληση ενέργειας υπό µορφή kWh και όχι υπό µορφή υπηρεσιών 

ενέργειας, όπως θέρµανση, φωτισµός, ισχύς κινητήρα κ.λ.π. 
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• η πρακτική ορισµένων κατασκευαστών ή ιδιοκτητών κτιρίων να εγκαθιστούν φθηνές 

συσκευές, των οποίων το υψηλό ενεργειακό κόστος λειτουργίας επιβαρύνει τον αγοραστή 

ή τον ενοικιαστή 

Η Ανακοίνωση προβαίνει σε απολογισµό των υφιστάµενων µέτρων όσον αφορά την 

ενεργειακή αποδοτικότητα. Η φύση των εν λόγω µέτρων ποικίλλει: 

• προγράµµατα, όπως JOULE-THERMIE, SAVE, PHARE, TACIS, SYNERGIE κ.λ.π. 

• υποστήριξη επενδύσεων µέσω του ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) 

και του Ταµείου Συνοχής  

Η Ανακοίνωση προτείνει στρατηγική για µια ορθολογική χρήση της ενέργειας. Ειδικότερα, 

προτείνονται τα παρακάτω σηµεία ως τοµείς δράσης προτεραιότητας, βραχυπρόθεσµα και 

µεσοπρόθεσµα: 

• κτίρια υψηλής ενεργειακής απόδοσης  

• αξιολόγηση της Οδηγίας 93/76/ΕΟΚ για τον περιορισµό των εκποµπών CO2  

• οικιακές συσκευές και εξοπλισµός µε κατανάλωση υψηλής ενεργειακής απόδοσης  

• µεγαλύτερη προσφυγή στις συµφωνίες µε τις βιοµηχανίες και στις µακροπρόθεσµες 

συµφωνίες σχετικά µε τα πρότυπα ελάχιστης κατανάλωσης  

• µεγαλύτερη διάδοση της πληροφόρησης  

• χρηµατοδότηση από τρίτους µε εγγύηση των αποτελεσµάτων  

• ενεργειακή αποδοτικότητα στους τοµείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου 

και στην συµπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερµότητας (ΣΗΘ)  

Τέλος, η Ανακοίνωση επισηµαίνει την ανάγκη µεγάλης αποφασιστικότητας του συνόλου των 

αρµοδίων και των ενδιαφερόµενων µερών, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί σηµαντική 

εξοικονόµηση ενέργειας. Επιπλέον, παράλληλα µε την κοινοτική στρατηγική, τα κράτη µέλη 

οφείλουν να επεξεργασθούν δικές τους εθνικές στρατηγικές. 

 

3. Οδηγία για την Ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 

Η Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

∆εκεµβρίου 2002 «για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» (ΕΕ L 1 της 4.1.2003) 

εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της Κοινότητας σχετικά µε την αλλαγή του 

κλίµατος (υποχρεώσεις βάσει του Πρωτοκόλλου του Κυότο) και την ασφάλεια του 

εφοδιασµού (Πράσινη Βίβλος για την ασφάλεια του εφοδιασµού). Αφενός αυξάνονται οι 

εκποµπές αερίων που προκαλούν το φαινόµενο του θερµοκηπίου και αφετέρου η Κοινότητα 

εξαρτάται µε αυξανόµενο ρυθµό από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Η Κοινότητα έχει 

περιορισµένη δυνατότητα επέµβασης στον ενεργειακό εφοδιασµό, αλλά µπορεί να επηρεάσει 
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τη ζήτηση. Η µείωση της κατανάλωσης ενέργειας, µέσω της βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης, αποτελεί εποµένως µία από τις πιθανές λύσεις για τα δύο αυτά προβλήµατα. 

Η κατανάλωση ενέργειας για τις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα κτίρια αντιπροσωπεύει 

σχεδόν το ένα τρίτο της ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ. Η Επιτροπή κρίνει ότι είναι 

δυνατόν να γίνει σηµαντική εξοικονόµηση µε πρωτοβουλίες σε αυτόν τον τοµέα. Χρειάζεται 

να θεσπισθούν µέτρα σε κοινοτικό επίπεδο, ώστε να αντιµετωπισθούν αυτές οι προκλήσεις. 

Η Οδηγία 92/42/ΕΟΚ αποτελεί συνέχεια των µέτρων σχετικά µε τους λέβητες, τα προϊόντα 

του τοµέα των δοµικών κατασκευών (89/106/ΕΟΚ) και των διατάξεων του προγράµµατος 

SAVE σχετικά µε τα κτίρια. Η Οδηγία σχετικά µε την ενεργειακή πιστοποίηση των κτηρίων 

(Οδηγία 93/76/ΕΟΚ που καταργήθηκε από την Οδηγία 2006/32/ΕΚ) εκδόθηκε πριν 

επιτευχθεί η συµφωνία του Κυότο και πριν διατυπωθούν αµφιβολίες αναφορικά µε την 

ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού της ΕΕ.  

Η παρούσα Οδηγία αποτελεί συµπληρωµατικό µηχανισµό ο οποίος προσεγγίζει το θέµα στο 

πλαίσιο των νέων προκλήσεων και προτείνει πιο συγκεκριµένες δράσεις προκειµένου να 

καλυφθούν τα κενά. Αφορά τον οικιακό και τον τριτογενή τοµέα (γραφεία, δηµόσια κτίρια, 

κ.λ.π.). Ωστόσο, ορισµένα κτίρια εξαιρούνται από το πεδίο εφαρµογής των διατάξεων σχετικά 

µε την πιστοποίηση, παραδείγµατος χάρη, τα ιστορικά κτίρια, τα βιοµηχανικά κτίρια, κ.λ.π. 

Αφορά όλες τις πλευρές της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, ώστε να διαµορφωθεί µια 

πραγµατικά ολοκληρωµένη προσέγγιση. 

Η πρόταση βασίζεται στα ακόλουθα τέσσερα βασικά στοιχεία: 

• κοινή µεθοδολογία για τον υπολογισµό της ολοκληρωµένης ενεργειακής απόδοσης των 

κτιρίων  

• ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης για νέα κτίρια και υφιστάµενα κτίρια, σε 

περίπτωση που υποβάλλονται σε µεγάλης κλίµακας ανακαίνιση  

• συστήµατα πιστοποίησης για νέα και υφιστάµενα κτίρια και, σε δηµόσια κτίρια, 

τοιχοκόλληση των πιστοποιητικών και άλλων σχετικών πληροφοριών. Τα πιστοποιητικά 

δεν πρέπει να είναι παλαιότερα των 5 ετών  

• επιθεώρηση των λεβήτων και των κεντρικών εγκαταστάσεων κλιµατισµού στα κτίρια σε 

τακτά χρονικά διαστήµατα και, επί πλέον, αξιολόγηση της εγκατάστασης θέρµανσης όπου 

οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών.  

Η κοινή µεθοδολογία υπολογισµού θα πρέπει να περιλαµβάνει όλους τους παράγοντες από 

τους οποίους εξαρτάται η ενεργειακή απόδοση, και όχι πλέον µόνον την ποιότητα της 

µόνωσης του κτιρίου. Στην εν λόγω ολοκληρωµένη προσέγγιση θα πρέπει να 

συνυπολογίζονται παράγοντες όπως οι εγκαταστάσεις θέρµανσης και ψύξης, οι 
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εγκαταστάσεις φωτισµού, η θέση και ο προσανατολισµός του κτιρίου, η ανάκτηση 

θερµότητας, κ.λ.π. 

Τα ελάχιστα πρότυπα για τα κτίρια υπολογίζονται βάσει της µεθοδολογίας που περιγράφεται 

ανωτέρω. Τα κράτη µέλη οφείλουν να θεσπίσουν ελάχιστα πρότυπα. 

Τα πιστοποιητικά πρέπει να διατίθενται κατά την κατασκευή, την πώληση ή την ενοικίαση 

ενός κτιρίου. Η Οδηγία στοχεύει ιδιαίτερα στην ενοικίαση, προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι 

ο ιδιοκτήτης, ο οποίος συνήθως δεν πληρώνει τον λογαριασµό για την κατανάλωση ενέργειας, 

θα λάβει τα αναγκαία µέτρα. Οι ένοικοι θα πρέπει να είναι σε θέση να ρυθµίζουν οι ίδιοι την 

κατανάλωση θέρµανσης και ζεστού νερού που πραγµατοποιούν, εφόσον τα µέτρα αυτά είναι 

οικονοµικώς συµφέροντα. 

 

4. Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή αποδοτικότητα  

Στις 22 Ιουνίου 2005, δηµοσιεύθηκε η “ΠΡΑΣΙΝΗ ΒΙΒΛΟΣ για την Ενεργειακή 

Αποδοτικότητα ή Περισσότερα Αποτελέσµατα µε Λιγότερα Μέσα” (COM(2005) 265). 

Πέντε έτη µετά από το Πρόγραµµα ∆ράσης για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα (Action Plan 

to improve Energy Efficiency in the European Community [COM (2000) 247]) της 

Επιτροπής, η Πράσινη Βίβλος προσπαθεί να ξαναρχίσει τη συζήτηση σε όλα τα επίπεδα 

ευρωπαϊκής κοινωνίας, για να βρει λύσεις προσαρµοσµένες σε αυτό το επείγον και καθολικό 

πρόβληµα. Οι διαβουλεύσεις µε όλα τα ενδιαφερόµενα µέρη πρέπει να οδηγήσουν σε 

συγκεκριµένα µέτρα, παραδείγµατος χάριν εθνικά προγράµµατα δράσης για να καθιερωθεί η 

βέλτιστη πρακτική από την άποψη της εξοικονόµησης ενέργειας. Αυτό θα επιτρέψει στην ΕΕ 

να λειτουργήσει στο κέντρο της διεθνούς προσπάθειας ενάντια στην αλλαγή κλίµατος και στη 

µείωση των ενεργειακών πόρων.  

Στην Πράσινη Βίβλο, η Επιτροπή υπολογίζει ότι η ΕΕ θα µπορούσε να µειώσει την 

κατανάλωση ενέργειας κατά 20% µέχρι το 2020, που θα απελευθέρωνε ένα ποσό € 60 δισ. 

ετησίως για άλλες επενδύσεις µε θετική επίδραση στους πολίτες της ΕΕ, όπως: 

• ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιοµηχανίας στο πλαίσιο της 

Στρατηγικής της Λισσαβόνας 

• δηµιουργία θέσεων εργασίας στους τοµείς των µεταφορών, των προηγµένων τεχνολογιών, 

της ενεργειακής αποδοτικότητας, κ.λ.π. 

• τήρηση των υποχρεώσεων του Κυότο µε τη µείωση των εκποµπών του CO2  

Εάν οι σύγχρονες τάσεις κατανάλωσης συνεχιστούν, η κατανάλωση ενέργειας στην Ευρώπη 

θα αυξηθεί κατά 10% στα επόµενα δεκαπέντε έτη. Η Επιτροπή σκοπεύει να αντιστρέψει 

αυτήν την τάση µε τη µείωση των κύριων µορφών ενεργειακών απωλειών.  
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Ο πρώτος τοµέας µε υψηλό δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας είναι οι µεταφορές, που 

αντιπροσωπεύουν ένα τρίτο της συνολικής κατανάλωσης της ΕΕ. Η κυριαρχία των οδικών 

µεταφορών και η µεγάλη εξάρτηση από τη βενζίνη συνοδεύονται από τα προβλήµατα 

συµφόρησης και ρύπανσης που προσθέτουν στα ενεργειακά απόβλητα.  

Μια άλλη περιοχή είναι η ενεργειακή παραγωγή. Ανάλογα µε την χρησιµοποιούµενη 

τεχνολογία ένα ποσοστό έως και 60% της πρωτογενούς ενέργειας για ηλεκτροπαραγωγή 

αποβάλλεται στο περιβάλλον κατά τη διαδικασία παραγωγής.  

Τέλος, σηµαντική πρόοδος µπορεί να σηµειωθεί στον τοµέα των κτηρίων, είτε στα σπίτια είτε 

τα γραφεία. Θα µπορούσε να γίνει αποτελεσµατικότερη διαχείριση στη θέρµανση και το 

φωτισµό των κτηρίων, που αντιστοιχούν σχεδόν στο 40% της ενέργειας που καταναλώθηκε 

στην ΕΕ.  

Η Επιτροπή υπογραµµίζει τις δράσεις για εξοικονόµηση ενέργειας που προωθήθηκαν ήδη σε 

ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το 20% της πιθανής εξοικονόµησης που θα µπορούσε να γίνει µέχρι 

το 2020, το 10% µπορεί να προκύψει από την πλήρη εφαρµογή της υπάρχουσας νοµοθεσίας, 

ιδιαίτερα στις µεταφορές, την παραγωγή θερµότητας και τους τοµείς των κτηρίων. Η 

αποτελεσµατική εφαρµογή ενός της Απόφασης αριθ. 1230/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2003, για θέσπιση πολυετούς 

προγράµµατος δράσης στο πεδίο της ενέργειας: "Ευφυής ενέργεια - Ευρώπη" (2003-2006) 

(Επίσηµη Εφηµερίδα αριθ. L 176, 15.07.2003) είναι εξίσου σηµαντική πριν προωθηθούν νέες 

πρωτοβουλίες. Τα όργανα για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στην ΕΕ 

υπάρχουν και πρέπει να χρησιµοποιηθούν.  

Το υπόλοιπο 10% της εξοικονόµησης ενέργειας απαιτεί νέους νόµους και νέα συµπεριφορά 

από όλους τους ενδιαφερόµενους φορείς, δηλ. τις δηµόσιες αρχές, τις βιοµηχανίες και τα 

άτοµα. Η Επιτροπή προτείνει πρακτικά µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στους διαφορετικούς 

τοµείς για να επιτύχει το στόχο 20% από 2020. 

Στον τοµέα των µεταφορών, πρέπει να τεθούν σε εφαρµογή φορολογικά σχήµατα που 

ευνοούν τα καθαρά και οικονοµικά οχήµατα ώστε ο ρυπαίνων να πληρώνει πραγµατικά. Οι 

κατασκευαστές που υποστηρίζουν την ενεργειακή αποδοτικότητα πρέπει να ανταµειφθούν και 

οι καταναλωτές πρέπει να γίνουν υπεύθυνοι για τα ζητήµατα όπως π.χ. η πίεση των ελαστικών 

του αυτοκινήτου και η χρήση των δηµόσιων συγκοινωνιών. Η Επιτροπή επιθυµεί να 

χρηµατοδοτήσει την έρευνα και την ανάπτυξη των εναλλακτικών καυσίµων. Τέλος, προτείνει 

τη καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας σε ευρωπαϊκή κλίµακα (οδικής και εναέριας) για 

τον περιορισµό της συµφόρησης και της µόλυνσης, ιδιαίτερα µε τη χρήση του πρόγραµµα 

ΓΑΛΙΛΑΙΟΣ . Το πρόγραµµα αυτό αφορά την πρώτη παγκόσµια δορυφορική υποδοµή 
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ραδιοπλοήγησης και προσδιορισµού θέσης για αστικούς λόγους. Έχει φθάσει τώρα σε 

προχωρηµένο στάδιο ωριµότητας και πρέπει να τοποθετηθεί σε συγκεκριµένη νοµική βάση, 

ικανή να ικανοποιήσει τις ανάγκες και να καλύψει την απαίτηση για καλή οικονοµική 

διαχείριση. 

Στον τοµέα των κτηρίων, η Επιτροπή σκοπεύει να ενθαρρύνει τη βιοµηχανία και τους 

καταναλωτές να χρησιµοποιούν την ενέργεια µέσω πιο οικονοµικών τεχνολογιών και 

συµπεριφοράς. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η αντικατάσταση λαµπτήρων, λεβήτων και ψυγείων µε 

αποδοτικότερες συσκευές. Η stand-by λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών είναι µια 

σηµαντική πηγή σπατάλης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Επιτροπή επισηµαίνει ότι στον οικιακό 

τοµέα µπορεί να εξοικονοµηθούν σηµαντικά ποσά µε την προσεκτικότερη ενεργειακή χρήση, 

και προσκαλεί τις κατασκευαστικές εταιρείες να εφαρµόσουν τη νοµοθεσία που µεταφέρεται 

σε εθνικό επίπεδο το 2006 .  

Στο βιοµηχανικό τοµέα, η Επιτροπή προσκαλεί τις επιχειρήσεις να επενδύσουν σε 

αποδοτικότερες τεχνολογίες. Οι δηµόσιες αρχές πρέπει να είναι έτοιµες να λάβουν µέτρα εάν 

οι µηχανισµοί αγοράς δεν είναι επαρκείς για να δώσουν ένα κίνητρο για την εξοικονόµηση 

ενέργειας. Μακροπρόθεσµα, η επένδυση στην αποδοτική τεχνολογία επιτρέπει στις 

επιχειρήσεις να µειώσουν τις δαπάνες παραγωγής και να είναι ανταγωνιστικότερες. Η 

Ευρώπη µπορεί επίσης να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά αποδοτικής ενεργειακής 

τεχνολογίας και να πρωτοπορεί σε διεθνές επίπεδο στη συζήτηση για την εξοικονόµηση 

ενέργειας.  

 

5. Σχόλια της ∆ΕΗ Α. Ε. στην Πράσινη Βίβλο 

Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί αδιαµφισβήτητα βασικό παράγοντα στην κατεύθυνση 

εκπλήρωσης των στόχων και πολιτικών της Πράσινης Βίβλου (ανταγωνιστικότητα, 

προστασία περιβάλλοντος και ασφάλεια εφοδιασµού). Σε αυτό το πλαίσιο, η ∆ΕΗ 

υποστηρίζει την προώθηση µέτρων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και τη 

διαµόρφωση αντίστοιχης «οικολογικής» συνείδησης στους Έλληνες πολίτες. 

Η ηλεκτρική ενέργεια πρέπει να θεωρηθεί ως εκείνη που µπορεί να οδηγήσει σε αυξηµένη 

αποδοτικότητα στην Ε.Ε. Όµως, στην Πράσινη Βίβλο αγνοείται χαρακτηριστικά η 

δυνατότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και των σχετικών τεχνολογιών να αντικαταστήσουν 

λιγότερο αποδοτικά είδη ενεργειών και τεχνολογιών. Αντίθετα, αν και η ηλεκτρική ενέργεια 

αντιπροσωπεύει λιγότερο από το 50% των συνολικών απαιτήσεων σε υγρά καύσιµα (π.χ. 

πετρέλαιο), αποτελεί για την Πράσινη Βίβλο τον κύριο στόχο, στον τοµέα όπου αναµένεται 

κυρίως να συνεισφέρει στην εξοικονόµηση ενέργειας. Το σκεπτικό φαίνεται να είναι ότι «η 
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κατανάλωση ενέργειας είναι κάτι που πρέπει να µειωθεί». Αυτή η τοποθέτηση µπορεί να 

εξηγηθεί µε δύο τρόπους: είτε µε άγνοια των πιθανών οφελών της ηλεκτρικής ενέργειας είτε 

µε πιθανή απροθυµία να αντιµετωπισθούν οι λιγότερο αποδοτικοί ενεργειακοί τοµείς και 

µορφές ενέργειας. 

Παρά το ότι ένα ευρύ φάσµα τοµέων εµπίπτει στην αρµοδιότητα της Πράσινης Βίβλου, 

ιδιαίτερα οι µεταφορές, εντούτοις, η αναφορά και η βαρύτητα που δίνεται σε αυτούς 

παραµένουν ιδιαίτερα περιορισµένες.  

Η ευθύνη για τα µέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας δεν πρέπει να αφορά αποκλειστικά τις 

επιχειρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας. Άλλοι παίκτες της αγοράς πρέπει επίσης να 

διαδραµατίσουν ένα σηµαντικό ρόλο. Αυτοί µπορεί να είναι: ΜΜΕ, ενεργειακοί σύµβουλοι, 

αρχιτέκτονες, κατασκευαστές εξοπλισµού και προµηθευτές, επιχειρήσεις ενεργειακών 

υπηρεσιών, καθώς και οι ίδιοι οι τελικοί χρήστες. 

Μια ισορροπηµένη ενεργειακή πολιτική πρέπει να αφήσει όλες τις επιλογές ανοικτές, 

συµπεριλαµβανοµένων των τεχνολογιών παραγωγής και των καυσίµων. Η ποικιλία στις 

τεχνολογίες και το είδος καυσίµου για την παραγωγή ενέργειας αποτελεί προαπαιτούµενο για 

τη διασφάλιση του εφοδιασµού, τη µείωση της εξάρτησης από ένα συγκεκριµένο καύσιµο και 

την ενεργειακή αποδοτικότητα συνολικά. ∆εν πρέπει να υποτιµούνται και να παραµερίζονται 

ούτε οι ΑΠΕ ούτε οι περιβαλλοντικά βελτιωµένες, σε σχέση µε το παρελθόν, τεχνολογίες µε 

βάση τον άνθρακα ή το λιγνίτη. 

Η ∆ΕΗ υποστηρίζει τη χρήση της συµπαραγωγής ως οικονοµικώς αποδοτικό µέτρο για να 

αυξηθεί η ενεργειακή αποδοτικότητα. Είναι σαφές ότι οι εγκαταστάσεις συµπαραγωγής έχουν 

σηµαντική συµβολή στην εξοικονόµηση ενέργειας και στη µείωση των εκποµπών CO2. 

Επιπλέον, η κατανεµηµένη παραγωγή πρέπει να θεωρηθεί ως συµπλήρωµα, και όχι ως 

υποκατάστατο, των κεντρικών εγκαταστάσεων παραγωγής. 

Θα πρέπει το ζήτηµα των λευκών πιστοποιητικών να εξεταστεί σε συνδυασµό και άµεση 

συσχέτιση µε τα πράσινα πιστοποιητικά και το µηχανισµό εµπορίας εκποµπών προτού 

ληφθούν οποιεσδήποτε αποφάσεις. Και αυτό, γιατί υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης, διπλών 

υπολογισµών στην εξοικονόµηση ενέργειας και στις µειώσεις των εκποµπών και διπλών 

επιβαρύνσεων στους τοµείς που θα καλύπτονται από αυτά τα σχήµατα.  

Ο τοµέας της ηλεκτρικής ενέργειας 

Ο τοµέας της ηλεκτρικής ενέργειας αντιµετωπίζει ένα σύνολο µέτρων, όπως η εφαρµογή των 

Οδηγιών για την εσωτερική αγορά ηλεκτρισµού, την εµπορία εκποµπών, τις ΑΠΕ, τον έλεγχο 

και την πρόληψη της ρύπανσης, τη συµπαραγωγή, την ασφάλεια εφοδιασµού, τις υπηρεσίες 

ενέργειας, την ενεργειακή φορολογία, την ενεργειακή αποδοτικότητα στα κτίρια και τις 
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απαιτήσεις οικολογικού σχεδιασµού για τα προϊόντα που λειτουργούν µε ηλεκτρική ενέργεια. 

Οι πολιτικοί πρέπει να γνωρίζουν ότι η συσσώρευση ενός τέτοιου νοµοθετικού-κανονιστικού 

βάρους στον τοµέα της ηλεκτρικής ενέργειας, που είναι στο στάδιο µιας σύνθετης διαδικασίας 

απελευθέρωσης, δεν είναι σύµφωνη µε τη στρατηγική της Λισσαβόνας και µπορεί να έχει τα 

αρνητικά αποτελέσµατα στην οικονοµία συνολικά. 

Αποδοτικότητα στη µεταφορά και τη διανοµή ηλεκτρικής ενέργειας 

Η Πράσινη Βίβλος αναφέρει ότι η µεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας περιλαµβάνει απώλειες 

µέχρι 10% της παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας. ∆εν γίνεται όµως καµία αναφορά στα τα 

κίνητρα για επενδύσεις σε εξοπλισµό και σε διαδικασίες εξοικονόµησης ενέργειας.  

Συµπράξεις ιδιωτικού/δηµοσίου τοµέα 

Η ∆ΕΗ πιστεύει ότι οι συνεργασίες δηµοσίου-ιδιωτικού τοµέα µπορούν να αποφέρουν 

σηµαντικά αποτελέσµατα. Έχοντας ως κοινό στόχο την ενεργειακή αποδοτικότητα στην Ε.Ε., 

το συνδυασµένο αποτέλεσµα της ένωσης των δυνάµεων τους είναι µεγαλύτερο από τα 

µεµονωµένα αποτελέσµατα. Κατά συνέπεια, είναι υπέρ τέτοιων συµπράξεων και 

συνεργασιών µε κρατικούς φορείς, πανεπιστήµια, ερευνητικές οµάδες, την Ε.Ε., τις εθνικές 

και περιφερειακές αρχές, στα προγράµµατα συνεργασίας που στοχεύουν στη διάδοση 

καλύτερων πρακτικών. 
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ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ∆Α:  
ΣΤΟΧΟΙ ΕΜΟ∆ΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Απόστολος Ευθυµιάδης, 
∆ρ. Μηχ., ∆ιπλ. Μηχ/γος-Ηλ/γος Μηχ.,  

Τεχνοµετρική ΕΠΕ, Σύµβουλοι Επιχειρήσεων 

 

Ενέργεια και κτιριακός τοµέας 

Η κατανάλωση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα της χώρας µας έφθασε στο 40% της 

συνολικής κατανάλωσης. Ο µέσος ρυθµός αύξησης της  ζήτησης της ηλεκτρικής ενέργειας 

κατά την τελευταία δεκαετία ανήλθε στο 4,6%.  Η φθηνή ηλεκτρική ενέργεια σε σχέση µε το 

πετρέλαιο σε συνδυασµό µε τη µαζική εισροή µεταναστών και τη ραγδαία εξάπλωση του 

κλιµατισµού κατά την τελευταία δεκαετία συνέτειναν σε αύξηση ρεκόρ της κατανάλωσης 

ρεύµατος. Η αύξηση υπολογίζεται για την επόµενη 10-ετία ότι θα διατηρηθεί σε ένα ποσοστό 

ετήσιας της τάξεως του 2 έως 3% σύµφωνα µε όλες τις µελέτες. Η αύξηση αυτή οφείλεται: 

• κατά το µεν θέρος στην συνεχιζόµενη ραγδαία ανάπτυξη της αγοράς των κλιµατιστικών. 

Τονίζεται ότι η  ετήσια εγκατάσταση νέων κλιµατιστικών µηχανηµάτων περί τα 300 MW 

στον οικιακό και τα 250 MW στον εµπορικό τοµέα.  

• κατά δε το χειµώνα στις συνεχιζόµενες χαµηλές τιµές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι του 

πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Αυτό έχει ως αποτέλεσµα συχνά να προτιµάται η 

χρήση ηλεκτρικών σωµάτων ή αντλιών θερµότητας στην θέση της λειτουργίας της 

κεντρικής θέρµανσης ή της τοπικής θέρµανσης µε πετρέλαιο, φ.α. ή υγραέριο.  

Από το έτος 2004 και µετά, οι τιµές της ενέργειας εκτινάχθηκαν διεθνώς σε νέα ύψη. Στον 

εµπορικό κτιριακό τοµέα, τα έξοδα διαχείρισης/θέρµανσης/ψύξης/κλιµατισµού έχουν φθάσει 

και συχνά έχουν υπερβεί τα έξοδα ενοικίασης. Η προµήθεια πετρελαίου κεντρικής 

θέρµανσης αν και ζωτική ανάγκη, έχει καταστεί είδος πολυτελείας για πολλές ελληνικές 

κατοικίες. Η χώρα µας αποτελεί µία από τις πλέον ενεργειακά εξαρτώµενες χώρες της 

Ενωσης. Οι τιµές της ηλεκτρικής ενέργειας αν και καθηλωµένες σε σχετικά χαµηλά επίπεδα, 

αναµένονται να λάβουν σταδιακά την ανιούσα εντός της εποµένης πενταετίας. 

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/ΕΚ 

Γενικά 

Η νέα ευρωπαϊκή οδηγία 2002/91/ΕΚ της 16ης ∆εκεµβρίου 2002 για την ενεργειακή απόδοση 

των κτιρίων αποτελεί την κύρια απάντηση στην υψηλή εξάρτηση της Ευρώπης από το 

πετρέλαιο.  Βασικός σκοπός της οδηγίας αυτής είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των κτιρίων, η ορθολογικότερη χρήση της ενέργειας στα κτίρια και η αντίστοιχη µείωση των 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων.  
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Επίτευξη των σκοπών αυτών γίνεται µέσω της βελτίωσης του ενεργειακού βαθµού 

απόδοσης, τόσο στα νέα όσο και στα υφιστάµενα κτίρια. Τα µέτρα τα οποία προβλέπονται 

από την οδηγία για τον σκοπό αυτό είναι : 

− Η θέσπιση απαιτήσεων για την ελάχιστη ενεργειακή απόδοση τόσο των νέων 

κτιρίων, όσο και των υφιστάµενων τα οποία υπόκεινται σε ανακαίνιση µικρής ή 

µεγάλης κλίµακας (άρθρα 4, 5 και 6) 

− Ενεργειακή πιστοποίηση νέων και υφιστάµενων κτιρίων (άρθρο 7).  

− Επιθεώρηση λεβήτων και εγκαταστάσεων κεντρικής θέρµανσης (άρθρο 8) 

− Εγκαταστάσεων ψύξης/κλιµατισµού (άρθρο 9).  

Η οδηγία αυτή δεν µπορούσε να έλθει σε καταλληλότερη στιγµή. Θα πρέπει επιτέλους να 

δοθεί ένα τέλος στην αλόγιστη χρήση κλιµατιστικών µονάδων χαµηλού βαθµού απόδοσης, 

στην κατασκευή ενεργοβόρων κτιρίων, στην έλλειψη σωστής συντήρησης και ελέγχου 

λεβήτων, καυστήρων ή µονάδων κλιµατισµού. Ο σωστός σχεδιασµός των νέων κτιρίων θα 

πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο κατάρτισης και εκπαίδευσης του τεχνικού κόσµου της 

χώρας.  

Νέα ή ανακαινιζόµενα κτίρια 

Με την νέα οδηγία, οι ελάχιστες ενεργειακές απαιτήσεις δεν περιορίζονται µόνο στην 

θερµοµόνωση των κτιρίων όπως ισχύει σήµερα µε τον Κανονισµό Θερµοµόνωσης, αλλά 

επεκτείνονται και σε θέµατα ηλιοπροστασίας καθώς και σε θέµατα των εγκαταστάσεων 

θέρµανσης/ψύξης/κλιµατισµού/αερισµού και φωτισµού.  Τα νέα ή τα ανακαινιζόµενα κτίρια 

θα πρέπει να πλέον να διαθέτουν επαρκή σκίαση των ανοιγµάτων τους, αυξηµένο πάχος 

θερµοµόνωσης του κελύφους, να διαθέτουν µόνωση των εγκαταστάσεων και σωληνώσεων 

ψύξης/θέρµανσης, να προβλέπουν λαµπτήρες νέας τεχνολογίας, να εγκαθιστούν λέβητες και 

κλιµατιστικά υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Τα νέα ή τα ανακαινιζόµενα κτίρια θα πρέπει 

επίσης να λαµβάνουν ενεργειακό πιστοποιητικό ή αλλιώς, ενεργειακή ταυτότητα. Το 

πιστοποιητικό αυτό θα αντιστοιχεί στην πραγµατική κατασκευή και όχι στην αρχική µελέτη 

υποβολής.  Κανένα κτίριο δεν θα λαµβάνει άδεια εάν έχει βαθµό κάτω του Γ µε άριστα το Α.  

Ένα τυπικό πιστοποιητικό δίδεται στο σχήµα που ακολουθεί. 

Για κτίρια χωρίς επαρκή σκίαση ή µόνωση όπως συµβαίνει µε τα περίφηµα γυάλινα κτίρια,  

θα πρέπει να προβλέπονται εγκαταστάσεις  µε ιδιαιτέρως υψηλό βαθµό  απόδοσης, 

προκειµένου να «συµψηφίζουν» την µειωµένη ενεργειακή απόδοση του κελύφους. Ο βαθµός 

Β θα απονέµεται σε κτίρια τα οποία ικανοποιούν αυξηµένες ενεργειακές απαιτήσεις πέραν 

των ελαχίστων προβλεποµένων όπως αυξηµένη θερµοµόνωση ή καλύτερο βαθµό απόδοσης 

του λέβητα ή ψύκτη. Ο βαθµός Α θα δίδεται µόνο σε κτίρια µε ελάχιστη η µηδενική χρήση 
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συµβατικής ενέργειας, δηλαδή κτίρια τα οποία στηρίζονται στην ηλιακή ή τις άλλες µορφές 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών (χρήση 

βιοµάζας, χρήση γεωθερµικής ενέργειας, χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων ή αιολικών 

µηχανών).   

Πιστοποίηση των κτιρίων 

Με την οδηγία επιβάλλεται η έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού για όλα τα κτίρια. Η 

χρήση του πιστοποιητικού αυτού θα είναι απαραίτητη σε κάθε περίπτωση σύναψης 

συµβολαίων αγοραπωλησίας ή ενοικίασης ή παραχώρησης χρήσεως. Στα µεγάλα κτίρια η 

ανάρτηση του πιστοποιητικού σε δηµόσιο χώρο θα είναι δεσµευτική.   

Η υποχρεωτική έκδοση του «ενεργειακού δελτίου ταυτότητας» αναµένεται να επηρεάσει τις 

τιµές στην αγορά ακινήτων και να συµβάλει στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης.  

Επίσης για την πραγµατοποίηση της ενεργειακής πιστοποίησης των κτιρίων και των 

τακτικών ενεργειακών επιθεωρήσεων απαιτείται, σύµφωνα και µε την κοινοτική οδηγία, η 

δηµιουργία σώµατος εξειδικευµένων  ενεργειακών επιθεωρητών, ο καθορισµός των 

προσόντων και κριτηρίων επιλογής τους, η τήρηση και λειτουργία του σχετικού τους 

Μητρώου στο Υπουργείο Ανάπτυξης καθώς και η ειδική εκπαίδευσή τους επί των  
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Σχήµα 1 : Τυπικό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίου 
 

 Ενεργειακή απόδοση κτιρίου Κατασκευή 
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Επιθεώρηση εγκαταστάσεων λεβητοστασίων καθώς και εγκαταστάσεων ψύξεως/ 

κλιµατισµού 

Με την οδηγία θεσπίζεται η περιοδική επιθεώρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης και 

λεβητοστασίων καθώς και των εγκαταστάσεων ψύξεως και κλιµατισµού. Με την 
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α τα στοιχεία τα οποία αφ' ενός µεν 

ς  και αφ' εταίρου είναι δυνατόν µε 

ης κατασκευής να συµβάλλουν στην 

ρόπο για τους χρήστες 

ελάχιστο πάχος µόνωσης, µέγιστος 

ρους) ή ποιοτικές (π.χ. απαίτηση 

υ). Οι απαιτήσεις αυτές διακρίνονται 

τες απαιτήσεις οι οποίες θα πρέπει να 

απαιτήσεις καλούνται εκείνες οι 

ή άλλως ιδεατό κτίριο  και η τήρηση 

τίριο.  

ος, µεγέθους, προσανατολισµού και 

 εξεταζόµενο κτίριο, το οποίο όµως 



πληροί τις τις υποχρεωτικές και τις πρότυπες απαιτήσεις ενεργειακής κατανάλωσης για 

θέρµανση, ψύξη, ζεστό νερό χρήσης και φωτισµό. Η συνολική ενεργειακή κατανάλωση του 

κτιρίου αναφοράς ισούται µε το άθροισµα των επιµέρους ενεργειακών καταναλώσεών του 

και εκφράζεται σε kWh/m2 κλιµατιζόµενης επιφάνειας δαπέδου το χρόνο. 

Η έννοια του κτιρίου αναφοράς αποτελεί κοµβικό σηµείο της µεθοδολογίας πιστοποίησης 

των κτιρίων. Κάθε εξεταζόµενο κτίριο θα συγκρίνεται µε το αντίστοιχο κτίριο αναφοράς και 

ανάλογα µε την απόκλιση της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης µεταξύ των δύο κτιρίων, 

θα προκύπτει η βαθµονόµηση του εξεταζόµενου κτιρίου. 

Η έννοια του κτιρίου αναφοράς προβλέπεται ρητά στο προσχέδιο της CEN prEN 

wi1+3:2004. Η έννοια αυτή αποτέλεσε ιστορικά βασικό σηµείο τριβής κατά την σύνταξη του 

ΚΟΧΕΕ. Σήµερα η αρµόδια επιτροπή του Υπουργείου Ανάπτυξης για την εναρµόνιση της 

οδηγίας, έχει αποδεχθεί την προσέγγιση αυτή, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου 

prEN wi1+3:2004.  

Οι υποχρεωτικές και οι πρότυπες απαιτήσεις του κτιρίου αναφοράς 

Οι απαιτήσεις οι οποίες πρέπει να θεσπιστούν καλύπτουν ένα πλήθος επιµέρους τεχνικών και 

τεχνολογιών οι οποίες δίδονται στον Πίνακα που ακολουθεί: 
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Πίνακας 1: Απαιτήσεις του κτιρίου 
αναφοράς 

• Ελάχ. Προδιαγραφές διατάξεων 
εσωτερικών φωτοκυττάρων 

• Εγκατάσταση σύµφωνα µε τις οδηγίες του 
κατασκευαστή 

 

 
Υποχρεωτικές απαιτήσεις για όλα τα 
είδη κτιρίων 

Πρόσθετες υποχρεωτικές απαιτήσεις για 
κτίρια τριτογενούς τοµέα Κτιριακό Κέλυφος 

• Μονώσεις (πιστοποιητικό, ειδικές 
περιπτώσεις (αφρώδεις), συµβατότητα 
υλικών µε πυρασφάλεια, υφιστάµενα 
κτίρια) 

Εγκατάσταση Θέρµανσης/Ψύξης/Κλιµατισµού 
• Πιστοποίηση στοιχείων εξοπλισµού 
• Ελάχιστη συνολική ανανέωση αέρα (µε 

φυσικό και µηχανικό αερισµό) • Εξωτερικές θύρες, παράθυρα, ανοίγµατα 
(πιστοποιητικό κυρίως για αερισµό, 
περίπτωση επιτόπιας κατασκευής) 

• ∆υνατότητες ανανέωσης αέρα µε φυσικό 
αερισµό 

• Απαιτήσεις λειτουργίας και ελέγχου για 
τον αερισµό (προαερισµός, συχνότητα 
χρήσης χώρου) 

• Αρµοί, σύνδεσµοι, άλλα ανοίγµατα 
(θέµατα αερισµού) 

• Φράγµα υδρατµών 
• Απαιτήσεις ποιότητας για τον νωπό αέρα Εγκατάσταση Θέρµανσης/Ψύξης/Κλιµατισµού 
• Αεραγωγοί θέρµανσης/δροσισµού κατά 

ζώνη 
• Συσκευές µε προδιαγραφές και σήµανση 

CE, π.χ. λέβητες, ψυγεία  
• Ολοκλήρωση και ισοστάθµιση του δικτύου 

αεραγωγών 
• Συστήµατα και εξοπλισµός θέρµανσης 

(πιστοποιητικό για βαθµό απόδοσης 
συστήµατος, διακόπτης ON-OFF, όχι ηλεκ. 
Θέρµανση, όχι φλόγα έναυσης, οδηγίες 
χρήσης κλπ) 

• Απαιτήσεις µόνωσης σωληνώσεων 
• Απαιτήσεις µόνωσης και στεγανότητας 

αεραγωγών και κιβωτίων ανάµιξης 
• Απαιτήσεις αυτοµατισµών των 

συστηµάτων κλιµατισµού (θερµοστάτες 
µονάδων δωµατίων για ξενοδοχεία και 
πολυόροφα κτίρια, αυτόµατος έλεγχος 
ψυκτών, αυτόµατος έλεγχος αντλιών 
θερµότητας, διαφράγµατα στην 
προσαγωγή και απαγωγή αέρα, κλπ)  

• Εγκατάσταση (σωληνώσεις, θερµαινόµενες 
δεξαµενές) 

• Συσκευές φυσικού αερίου (λέβητες κ.α.): 
ειδικές απαιτήσεις 

• Συστήµατα και εξοπλισµός κλιµατισµού 
(πιστοποιητικό για βαθµό απόδοσης, 
αυτοµατισµοί κλπ)  

• Μέθοδος υπολογισµού φορτίων 
σχεδιασµού για τη διαστασιολόγηση των 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
Υπολογισµοί θέρµανσης-ψύξης-αερισµού 
βάσει αναγνωρισµένων µεθόδων 
(ASHRAE, DIN, EN, κλπ) λαµβάνοντας 
υπόψη τις κάτωθι παραµέτρους για τους 
υπολογισµούς : 

Εγκαταστάσεις ζεστού νερού 
• Βεβαίωση κατασκευαστή για 

θερµοστατικό έλεγχο 
• Ρύθµιση θερµοκρασίας κατά στάδια 
• Λειτουργία κυκλοφορητών µόνον όταν 

υπάρχει φορτίο (κατανάλωση ζεστού 
νερού) 

• Μόνωση δοχείων  - Εσωτερικές συνθήκες σχεδιασµού 
• Ειδικές απαιτήσεις σε δηµόσια κτίρια 

(κάλυψη φορτίου κατά 60% µε ηλιακούς 
συλλέκτες ή από ανακτώµενη θερµότητα) 

- Εξωτερικές συνθήκες σχεδιασµού 
- Επίπεδα φυσικού και µηχανικού 

αερισµού 
Εγκατάσταση φωτισµού - Φορτία θέρµανσης και δροσισµού εκ 

του κελύφους • Οδηγίες για εγκατάσταση και ρύθµιση 
• Ενδείξεις λειτουργίας - Εσωτερικά κέρδη από φωτισµό 
• Ελάχ. Προδιαγραφές διατάξεων 

αυτοµάτων χρονοδιακοπτών 
- Εσωτερικά κέρδη από ηλ. Συσκευές 
- Εσωτερικά κέρδη από ανθρώπους 

• Ελάχ. Προδιαγραφές διατάξεων 
ανίχνευσης χρήσης του χώρου 

- Συντελεστής ασφάλειας υπολογισµών 
Εγκαταστάσεις ζεστού νερού 

• Ελάχ. Προδιαγραφές διατάξεων αυτόµατου 
ελέγχου φυσικού φωτισµού 

• Απαιτήσεις µόνωσης σωληνώσεων για 
ζεστό νερό 

• Ελάχ. Προδιαγραφές διατάξεων ελέγχου 
και διατήρησης της φωτεινότητας 

Εγκατάσταση φωτισµού 
• Υποχρεωτικές διατάξεις ελέγχου 

φωτισµού :  
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- διατάξεις διακοπής λαµπτήρων καθ' 
οµάδες 

- διατάξεις για µείωση του φωτισµού 
- περιοχές φυσικού φωτισµού 
- διατάξεις εξωτερικού φωτισµού 
- απαιτήσεις για φωτισµό εκθεσιακών 

χώρων 
• Απαιτήσεις για φωτιστικές εγκαταστάσεις 

και καλωδιώσεις 
 
Πρόσθετες υποχρεωτικές απαιτήσεις για 
κτίρια κατοικίας 
Κτιριακό κέλυφος 
• Μόνωση οροφής 
• Μόνωση διακένων  
• Μόνωση τοιχωµάτων  
• Μόνωση ανυψωµένων δαπέδων   
• Απαιτήσεις για εγκαταστάσεις τζακιών, 

εστιών 
• Απαιτήσεις υλικών στεγάνωσης αερισµού 
• Απαιτήσεις τοποθέτησης φραγµάτων 

ατµού 
Εγκατάσταση Θέρµανσης/Ψύξης/Κλιµατισµού 
• Μέθοδος υπολογισµού φορτίων 

σχεδιασµού για τη διαστασιολόγηση των 
µηχανολογικών εγκαταστάσεων. 
Υπολογισµοί θέρµανσης-ψύξης-αερισµού 
βάσει αναγνωρισµένων µεθόδων 
(ASHRAE, DIN, EN, κλπ) λαµβάνοντας 
υπόψη τις κάτωθι παραµέτρους για τους 
υπολογισµούς : 
- Εσωτερικές συνθήκες σχεδιασµού 
- Εξωτερικές συνθήκες σχεδιασµού 
- Επίπεδα φυσικού και µηχανικού 

αερισµού 
- Φορτία θέρµανσης και δροσισµού εκ 

του κελύφους 
- Εσωτερικά κέρδη από φωτισµό 
- Εσωτερικά κέρδη από ηλ. συσκευές 
- Εσωτερικά κέρδη από ανθρώπους 
- Συντελεστής ασφάλειας υπολογισµών 

• Συνθήκες σχεδιασµού για τη 
διαστασιολόγηση µηχανολογικών 
εγκαταστάσεων 

• Θερµοστατικός έλεγχος συσκευών 
θέρµανσης/ψύξης 

• Απαιτήσεις µόνωσης σωληνώσεων και 
δεξαµενών 

• Απαιτήσεις για αεραγωγούς και 
ανεµιστήρες 

Εγκατάσταση φωτισµού 
• Ελάχιστος βαθµός αποδοτικότητας 

λαµπτήρων (π.χ. 40 lumen ανά Watt)  
• Απαιτήσεις µόνωσης σωληνώσεων και 

δεξαµενών ζεστού νερού 

 
Πρότυπες απαιτήσεις -  Kτίρια τριτογενούς 
τοµέα 
Κτιριακό κέλυφος 
• Μέγιστο ποσοστό ανοιγµάτων π.χ. 40% 
• Μέγιστο U εξωτερικής στέγης και οροφής 
• Μέγιστο U εξωτερικών τοίχων 
• Μέγιστο U εσωτερικών τοίχων 
• Μέγιστο U εξωτερικών δαπέδων και 

υπογείων 
• Μέγιστο U παραθύρων, ανοιγµάτων 

οροφής     (skylights) και εξωτερικών 
θυρών 

• Θερµική µάζα κελύφους 
• Συντελεστής σχετικού ηλιακού θερµικού 

κέρδους ανοιγµάτων (λαµβανοµένης 
υπόψη και της σκίασης) 

• Συντελεστής ηλιακού θερµικού κέρδους 
ανοιγµάτων οροφής (skylights)  

• Ακριβής διαστασιολόγηση εξοπλισµού και 
συσκευών για την ικανοποίηση µελέτης 
των απιτ. Φορτίων 

Εγκατάσταση Θέρµανσης/Ψύξης/Κλιµατισµού 
• Βαθµός αποδοτικότητας ανεµιστήρων 

άνω των 25 kW 
- σταθερής παροχής  
- µεταβλητής παροχής  

• Θερµοστατικός έλεγχος κατά ζώνη 
• Ελεγχος κατά ζώνη ανεµιστήρων 

µεταβλητής παροχής 
• Συστήµατα ανάκτησης θερµότητας 
• Θερµοστατική ρύθµιση αέρα προσαγωγής 
• Ελάχιστος βαθµός αποδοτικότητας 

λαµπτήρων 
• Πιστοποίηση στοιχείων εξοπλισµού 
• Απαιτήσεις µόνωσης σωληνώσεων 
• Απαιτήσεις αυτοµατισµών των 

συστηµάτων  
 
Πρότυπες απαιτήσεις–κτίρια κατοικίας 
• Μόνωση κελύφους 
• Υαλοστάσια (τιµές U και ποσοστό 

ανοιγµάτων) 
• Συντελεστές σκίασης  
• Θερµική µάζα που απαιτείται ανά ζώνη 
• Φράγµατα συνεχούς διείσδυσης αέρα 
• Εναλλάκτες θερµότητας αέρα-αέρα  
• Τύπος απαιτούµενου συστήµατος 

θέρµανσης 
• Θερµοστάτες µε χρονοδιακόπτη 

λειτουργίας 
• Συστήµατα θέρµανσης νερού
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Τα περιθώρια και οι στόχοι της εξοικονόµησης ενέργειας 
Τα τελευταία 20 χρόνια στην χώρα µας, έχει καταβληθεί σηµαντική προσπάθεια από 

διάφορους φορείς (ΕΛΚΕΠΑ, ΤΕΕ, ΚΑΠΕ, ΥΠΑΝ, ΥΠΕΧΩ∆Ε, Σύλλογοι Μηχανικών, 

Πανεπιστήµια) για την µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης στον κτιριακό τοµέα. Η 

ίδια η βιοµηχανία τεχνολογικού υλικού, προσφέρει πλέον τυποποιηµένες λύσεις 

εξοικονόµησης σε όλο το φάσµα των οικοδοµικών υλικών (στεγανωτικά, µονώσεις, 

σκιάσεις, κλπ) και τεχνολογικού εξοπλισµού (λέβητες, κλιµατιστικά, αυτοµατισµοί, 

κεντρικός έλεγχος).  

Όµως, κατά γενική οµολογία τα περιθώρια εξοικονόµησης ενέργειας στον κτιριακό 

τοµέα στην χώρα µας παραµένουν µεγάλα τα οποία οφείλονται: 

• Στην µη ικανοποιητική µόνωση των κτιρίων, ιδίως του εµπορικού τοµέα, παρά 

την ύπαρξη του κανονισµού θερµοµόνωσης 

• Στην ελλιπή αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την θέρµανση των κτιρίων 

κατά τον χειµώνα. 

• Στην υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιµατισµό, λόγω έλλειψης 

ηλιοπροστασίας και συνεπώς λόγω υπερβολικής έκθεσης των κτιρίων στον ήλιο 

το καλοκαίρι, 

• Στον χαµηλό βαθµό απόδοσης όλων των εγκαθιστώµενων συσκευών 

θέρµανσης/ψύξης και κλιµατισµού και ιδιαιτέρως των κλιµατιστικών 

µηχανηµάτων 

• Στην έλλειψη σωστής συντήρησης των εγκαταστάσεων Θ/Ψ/Κ 

• Στην έλλειψη ζωνών πρασίνου εντός του αστικού περιβάλλοντος µε αποτέλεσµα 

την δηµιουργία «θερµικών νησίδων» 

Μόνο στον τοµέα του κλιµατισµού, η ειδική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας µπορεί 

σήµερα να µειωθεί άµεσα κατά τουλάχιστον 30% µε την αντικατάσταση των παλαιών 

κλιµατιστικών µονάδων µε νέες, υψηλής απόδοσης. Με την εισαγωγή του φυσικού 

αερίου στην κεντρική θέρµανση, η κατανάλωση θερµότητας µπορεί να µειωθεί 

τουλάχιστον κατά 15%, εφ’ όσον βέβαια ανακαινιστούν και οι καµινάδες. Με την 

κατάλληλη σκίαση των νοτίων και δυτικών ανοιγµάτων των κτιρίων του εµπορικού 

τοµέα, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για κλιµατισµό µπορεί να µειωθεί 

τουλάχιστον κατά 25%. Με την βελτίωση του αερισµού στα εµπορικά κτίρια και µε την 

εκµετάλλευση της θερµοκρασίας του εξωτερικού αέρα, µπορεί να µειωθεί έως και 30% η 

κατανάλωση ενέργειας για θέρµανση και ψύξη. Με την στεγανοποίηση των ανοιγµάτων 

µπορεί επίσης να µειωθούν δραστικά οι θερµικές απώλειες των κτιρίων. Τέλος µε την 

χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας ελέγχου (BMS), είναι δυνατόν να περιοριστεί 

δραστικά η άσκοπη χρήση των συστηµάτων Θ/Ω/Κ η οποία µπορεί και να φθάνει το 15 

µε 20% της συνολικής κατανάλωσης. 
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Μόνο µε τα µέτρα της «απόσυρσης» των παλαιών συσκευών θέρµανσης, ψύξης, 

κλιµατισµού και φωτισµού, θα µπορούσε επίσης να περιοριστεί δραστικά η ζήτηση της 

ηλεκτρικής ενέργειας και µάλιστα σε ώρες αιχµής. Με στοιχειώδη κίνητρα (π.χ. 

επιδότηση απόσυρσης) θα µπορούσε να µειωθούν οι απαιτήσεις για κατασκευή νέων 

σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.  

 

Τα εµπόδια της εξοικονόµησης ενέργειας 

Παρά τα οφέλη και την οικονοµικότητα, οι επενδύσεις εξοικονόµησης ενέργειας 

αντιµετωπίζουν επίσης και πολύ ισχυρά εµπόδια τα οποία µέχρι σήµερα έχουν ανακόψει 

σηµαντικά τις προσπάθειες όλων του τεχνικού κόσµου ο οποίος χρόνια τώρα αγωνίζεται 

στον τοµέα αυτό. Γιατί λοιπόν καθυστερεί τόσο στην χώρα µας η ανάπτυξη ενός εθνικού 

προγράµµατος εξοικονόµησης ενέργειας  

Ο πρώτος λόγος είναι η «εύκολη λύση». Η εκάστοτε διοίκηση του κράτους θεωρεί 

απείρως ευκολότερη την επιλογή παραγωγής µίας κιλοβατώρας ενέργειας από την 

εξοικονόµησή της. Η εξοικονόµηση ενέργειας απαιτεί συντονισµό προσπαθειών 

τουλάχιστον 50.000 ατόµων σε όλη την χώρα (διαχειριστές, διευθυντές επιχειρήσεων, 

τεχνικά στελέχη, µηχανικοί, διοικητικός µηχανισµός). Απαιτεί συνοδευτικές ενέργειες 

ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης, κατάρτισης, συντονισµού και διαχείρισης. Αντίθετα για 

την λήψη µίας απόφασης για την κατασκευή ενός νέου σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας χρειάζονται 10 έως 50 άνθρωποι.  Εν όψει της κρισιµότητας της έλλειψης 

ηλεκτρικής ενέργειας ή πετρελαίου, το κράτος καταφεύγει συνήθως στην εύκολη λύση, 

αγνοώντας τα πολλαπλά οφέλη της εξοικονόµησης τα οποία περιλαµβάνουν µεταξύ 

άλλων και την δηµιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. 

Ο δεύτερος λόγος είναι η γραφειοκρατία και ο τρόπος αναπαραγωγής της. Ως 

αποτέλεσµα των γνωστών πολιτικοκοινωνικών συνθηκών που επικρατούν στην χώρα 

µας, ουδέποτε η χώρα µας κατάφερε να δηµιουργήσει σταθερές και µόνιµες δοµές 

διοίκησης και διαχείρισης των επιµέρους θεµάτων, οι οποίες να χαρακτηρίζονται από 

αξιοκρατία, συνέχεια και συνέπεια. Η διαχείριση αυτών των θεµάτων αντιµετωπίζεται 

από το ελληνικό κράτος ως µία καθαρώς διοικητική διαδικασία χωρίς απαιτήσεις ευρείας 

επιστηµονικής και τεχνικής κατάρτισης. Τα στελέχη δηµόσιας διοίκησης εναλλάσσονται 

συχνά µε νέα τα οποία είναι άπειρα και τα οποία χρειάζονται να περάσουν από την 

«καµπύλη εκµάθησης». Ετσι η δηµόσια διοίκηση αποδείχθηκε µέχρι σήµερα ανίκανη να 

διαχειριστεί ένα τέτοιο θέµα. Κατά καιρούς αγνοήθηκαν σηµαντικές προτάσεις από 

φορείς καθώς και άξια και ικανά στελέχη στον τοµέα αυτό. Ουδέποτε δηµιουργήθηκαν 

στην χώρα µας οι προϋποθέσεις για την αξιοποίηση του τεχνικού δυναµικού της χώρας. 

Ο τρίτος λόγος είναι τα φορολογικά έσοδα από την παραγωγή και διακίνηση της 

ενέργειας. Ως γνωστό το ελληνικό κράτος εισπράττει ένα µεγάλο µέρος των εσόδων του 
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από την φορολογία των καυσίµων. Σε περιόδους ισχνών εσόδων και υψηλών 

δηµοσιονοµικών ελλειµµάτων, το Υπουργείο Εθνικής Οικονοµίας αποτελεί εξ’ ορισµού 

τον τελευταίο φορέα ο οποίος θα επιδείξει ενδιαφέρον για την προώθηση πολιτικής και 

µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας, ένεκα των οποίων το δηµόσιο θα απολέσει έσοδα. 

Αντίθετα η αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας και καυσίµων, αποτελεί ένα σηµαντικό 

τρόπο αύξησης των εσόδων του δηµοσίου.  

Ο τέταρτος λόγος είναι η απροθυµία του τοµέα της παραγωγής ενέργειας να συµβάλει σε 

µία συστηµατική πολιτική εξοικονόµησης. Τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας τα οποία 

λαµβάνουν οι επιχειρήσεις και οι οργανισµοί συµβάλλουν στην µείωση των αιχµών στη 

ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Το γεγονός αυτό έχει ευεργετικές επιδράσεις στην ∆ΕΗ η 

οποία έχει αναλάβει δια νόµου την ασφαλή τροφοδοσία της αγοράς µε ηλεκτρική 

ενέργεια και η οποία µε τον τρόπο αυτό αποφεύγει σηµαντικές επενδύσεις στην 

παραγωγή και µεταφορά. Όµως η αναδιανοµή του πραγµατοποιούµενου οφέλους προς 

τους ιδιώτες επενδυτές, απαιτεί την δηµιουργία νέων διαχειριστικών και νοµοθετικών 

θεσµών οι οποίοι θα αναλάβουν την διαχείριση και αναδιανοµή του οφέλους εν είδει 

κινήτρων. Εξ’ άλλου, µε την σηµερινή µονοπωλιακή µορφή του και µε την έλλειψη 

συγκεκριµένων δεσµεύσεων, ο τοµέας της ενέργειας δεν έχει κανένα κίνητρο/δέσµευση η 

οποία να του επιβάλει την λήψη µέτρων πολιτική για εξοικονόµηση ενέργειας. 

Αλλα εµπόδια στην εξοικονόµηση ενέργειας περιλαµβάνουν την έλλειψη εµπειρίας από 

ανάλογα διαχειριστικά προγράµµατα, η έλλειψη στελεχών καθώς και η ανάγκη 

ευαισθητοποίησης, ενηµέρωσης και κατάρτισης του τεχνικού κόσµου αλλά και των 

καταναλωτών.  

 

Προοπτικές – εθνικό πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας 

Ο τοµέας της εξοικονόµησης ενέργειας στα κτίρια αποτελεί χρόνια και πάγια επιδίωξη 

του Τεχνικού Επιµελητηρίου της Ελλάδος. Το ΤΕΕ από το 1993 έχει συντάξει ένα εθνικό 

πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας στον οποίο κεντρική θέση κατέχει ο κτιριακός 

τοµέας. ∆υστυχώς η πολιτεία δεν συνεργάστηκε µε το ΤΕΕ για την επίτευξη των στόχων 

αυτού του εθνικού προγράµµατος, µικρό µέρους του οποίου έχει µέχρι σήµερα 

εφαρµοστεί. 

Προς αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να σχεδιαστεί και να εφαρµοστεί στην χώρα µας 

ένα εθνικό πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας σύµφωνα µε τις προτάσεις του ΤΕΕ. Το 

πρόγραµµα αυτό δεν θα πρέπει να στηρίζεται κυρίως σε επιδοτήσεις, όπως γινόταν µέχρι 

σήµερα, αλλά θα πρέπει να περιλαµβάνει άλλου είδους κίνητρα τα οποία να αντιστοιχούν 

στα πραγµατικά οφέλη που δηµιουργούνται σε φορείς όπως ο ∆ΕΣΜΗΕ, η ∆ΕΗ ή το 

ελληνικό δηµόσιο από την εξοικονόµηση ενέργειας. Βασικοί άξονες ενός τέτοιου 

προγράµµατος µπορεί να είναι: 
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• Αµεση εναρµόνιση των σχετικών οδηγιών της Ενωσης στο ελληνικό δίκαιο. 

Κάθε καθυστέρηση στον τοµέα αυτό είναι αδικαιολόγητη από κάθε άποψη. 

• Ειδικότερα, ταχεία και πλήρης εναρµόνιση και προώθηση της οδηγίας 

2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 

• Φορολογικά κίνητρα για την χρήση τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας, 

ηλιακής ενέργειας ή φυσικού αερίου στον οικιακό και εµπορικό τοµέα, 

Επέκταση κινήτρων και για τις τεχνολογίες λεβήτων, κλιµατιστικών και 

λαµπτήρων υψηλής ενεργειακής απόδοσης προς αντικατάσταση παλαιοτέρων 

(απόσυρση). 

• Αναδιάρθρωση τιµολογίων ενέργειας µε σκοπό την αποθάρρυνση της αλόγιστης 

χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και της στήριξης της χρήσης του φυσικού 

αερίου. ∆ραστική επιβάρυνση της υψηλής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

• Τιµολογιακά κίνητρα για την µείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας σε 

ζώνες αιχµής – πολυζωνικοί µετρητές και τιµολόγια. 

• Τιµολογιακά πρόστιµα (παγίων) για την επιβάρυνση και την αποθάρρυνση 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων µεγάλης ισχύος στον οικιακό τοµέα. 

• Αυξηµένα τιµολογιακά κίνητρα προς την βιοµηχανία και τον εµπορικό τοµέα για 

την µείωση των αέργων φορτίων. Πρόσθετα τιµολογιακά κίνητρα για την 

«παραγωγή» αέργων φορτίων και την τοπική έγχυσή τους στο δίκτυο. 

• Οικονοµικά κίνητρα για την εισαγωγή νέας τεχνολογίας στον εµπορικό και 

βιοµηχανικό τοµέα (τεχνολογίες συµπαραγωγής, ψύξης µε κύκλο απορρόφησης, 

χρήση φυσικού αερίου σε ειδικές ηλεκτροβόρες βιοµηχανικές εφαρµογές).  

• Οικονοµικά κίνητρα για την διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων σε όλους 

τους τοµείς της κατανάλωσης. 

• ∆ιαφηµιστικές εκστρατείες ενηµέρωσης του κοινού για τα νέα κίνητρα. 

Με βάση τα ανωτέρω µέτρα είναι εφικτό να µειωθεί η σηµερινή κατανάλωση ενέργειας 

στον οικιακό και εµπορικό τοµέα τουλάχιστον κατά 25% εντός της επόµενης δεκαετίας.  
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΤΑ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ Α.Ε  ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΤΕΡΑ 

ΣΤΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

-∆. Μπακόπουλος  Βοηθός ∆ιευθυντής   

 ∆ιεύθυνσης  Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων ∆ΕΗ Α.Ε 

- Γ. Μηλιός  Τοµεάρχης  Ηλεκτρολογικών Μελετών 

 ∆ιεύθυνσης  Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων ∆ΕΗ Α.Ε 

- Κ. Κοντοχρήστος  Υποτοµεάρχης  Ηλεκτρολογικών Μελετών  

 ∆ιεύθυνσης  Μελετών & Ανάπτυξης Ορυχείων ∆ΕΗ Α.Ε 

 

ΓΕΝΙΚΑ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

• Η πρώτη προσπάθεια αντιµετώπισης των θεµάτων εξοικονόµησης ενέργειας στα 

Λιγνιτωρυχεία της ∆ΕΗ ξεκίνησε το 1990, οπότε συστήθηκε Επιτροπή µε απόφαση 

της ∆ιοίκησης µε ειδικότερο αντικείµενο την εξέταση της εξέλιξης της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ανά τόννο παραγοµένου λιγνίτη (Kwh/t) και την 

υποβολή προτάσεων. 

 

• Με νέα εντολή της ∆ιοίκησης, συστήθηκε το 1995  «Επιτροπή Εξοικονόµησης 

Ενέργειας», για την εξέταση και προώθηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στα 

Λιγνιτωρυχεία της ∆ΕΗ. 

 Η Επιτροπή καθόρισε τις αναγκαίες ενέργειες, και µέτρα προς την κατεύθυνση 

εξοικονόµησης ενέργειας, από τις οποίες άλλες έχουν ήδη υλοποιηθεί, άλλες 

ευρίσκονται στο στάδιο επεξεργασίας ή υλοποίησης και άλλες αποτελούν 

αντικείµενο µελλοντικού σχεδιασµού. 

 

A. ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ Η∆Η 

ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ 

1.  Εγκατάσταση εξοπλισµού αντιστάθµισης αέργου ισχύος (βελτίωσης συντελεστή 

ισχύος) στους κεντρικούς Υ/Σ : 

• 150/20kV  Ορ. Αµυνταίου(Συγκροτήµατα πυκνωτών 16,5Mvar) 

• 150/15kV & 150/20kV Ορ. Νοτίου Πεδίου (Συγκροτήµατα πυκνωτών 35,4 

και 26,4Mvar αντίστοιχα) 

• 150/20kV Ορ. Μεγαλόπολης (Συγκροτήµατα πυκνωτών 26Mvar) 

• Στους κεντρικούς υποσταθµούς 20/6kV των Ορυχείων Κυρίου Πεδίου 

(Βορείου Τοµέα και Κοµάνου), Ορυχείου Τοµέα 6 και του νέου Ορυχείου 

Μαυροπηγής (Συγκροτήµατα πυκνωτών 25,6Mvar) στο επίπεδο τάσης 6kV  
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Το αρχικό  Έργο  ξεκίνησε το ∆εκέµβριο 1998 και ολοκληρώθηκε εντός του 

2000, στοίχισε συνολικά 2.433.749€ και χρηµατοδοτήθηκε σε ποσοστό 45% από 

το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργειας. Ο στόχος του Έργου, που ήταν η 

αύξηση του συντελεστή ισχύος στις εγκαταστάσεις ηλεκτρικής τροφοδοσίας των 

Ορυχείων από 0,6 περίπου στην τιµή 0,85, επιτεύχθηκε πλήρως. (Η τιµή 

συντελεστή ισχύος 0,85 καθορίσθηκε από τη Γενική ∆ιεύθυνση ∆ιανοµής της 

∆ΕΗ, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της για αµοιβή/ποινή προς τους βιοµηχανικούς 

της πελάτες). 

Σύµφωνα µε Κοινή Υπουργική Απόφαση (Έγγραφο ΥΠΑΝ ΑΠ 

∆5/ΗΛ/Β/Φ1.α/9021 από 17.05.05),ζητήθηκε η περαιτέρω βελτίωση του  

συντελεστή ισχύος των ηλεκτρικών καταναλώσεων των Ορυχείων ,τουλάχιστον 

στην τιµή 0,95.         

Για το λόγο αυτό ανατέθηκε από τη ∆ΕΗ νέο Έργο βελτίωσης του  συντελεστή 

ισχύος  στους παραπάνω  Υ/Σ µε την προσθήκη συγκροτηµάτων πυκνωτών ( 

13,7Mvar στον Υ/Σ 150/20kV Ορ. Νοτίου Πεδίου, 7,1Mvar στον Υ/Σ 150/15kV 

Ορ. Νοτίου Πεδίου, 21,75Mvar στον Υ/Σ 150/20kV Ορ. Αµυνταίου και 1Mvar 

στον Υ/Σ 150/20kV Ορ. Μεγαλόπολης, ήτοι συνολικά  43,55 Mvar ). Το έργο, 

ύψους  671.105€, ξεκίνησε το Μάρτιο του 2006 και αναµένεται η ολοκλήρωσή 

του εντός του  µηνός Νοεµβρίου. 

Το συνολικό  κόστος  του εν λόγω Έργου  ανήλθε στο ποσό 3.104.854 €. 

  

2.  Έκδοση φυλλαδίου, στο οποίο παρουσιάζονται µε απλό, εύληπτο τρόπο όλες οι 

σκέψεις και προτάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στα Λιγνιτωρυχεία της ∆ΕΗ, το 

οποίο έχει διανεµηθεί σε όλο το προσωπικό της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ορυχείων 

(∆ΛΚ∆Μ,∆ΛΚΜ,∆ΜΑΟΡ)  

 

3. Προµήθεια και εγκατάσταση µετρητών και ενεργού και αέργου ισχύος, καθώς 

και ενέργειας, ώστε να υπάρξουν συστηµατικές µετρήσεις, µε ενιαίο τρόπο, των 

αντιστοίχων καταναλώσεων, στις οποίες θα βασισθούν οι περαιτέρω ενέργειες 

και µέτρα εξοικονόµησης. 

 

4. Συστηµατοποίηση (µε ενηµέρωση όλων των ενδιαφεροµένων τεχνικών) της 

µεθόδου αποτίµησης των απωλειών (ή βαθµού απόδοσης) : 

• Ηλεκτροκινητήρων 

• Μ/Σ ισχύος 
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τους οποίους προµηθεύεται η Γενική ∆ιεύθυνση Ορυχείων ώστε ο βαθµός 

απόδοσης να εκτιµάται ποσοτικά και να συµβάλλουµε στην προµήθεια, όσο είναι 

οικονοµικοτεχνικά σκόπιµο, εξοπλισµού χαµηλών απωλειών ισχύος και 

ενέργειας. 

 

5. Καταβολή συνεχούς προσπάθειας για µετατροπή των εξωτερικών αποθέσεων 

αγόνων σε εσωτερικές στο συντοµότερο δυνατό χρόνο για το λόγο της 

διακίνησης µαζών σε µικρότερες αποστάσεις,,  εφόσον επιτρέπουν τα λοιπά 

δεδοµένα της εκµετάλλευσης των Ορυχείων. 

 

6. Συµµετοχή της Γενικής ∆ιεύθυνσης Ορυχείων της ∆ΕΗ σε ∆ιεθνή Προγράµµατα 

όπως : 

1. Πρόγραµµα εξοικονόµησης ενέργειας στα Λιγνιτωρυχεία, το οποίο 

χρηµατοδοτήθηκε από την ECSC (EKAX), European Committee for Steel and 

Coal, (Ευρωπαϊκή Κοινοπραξία Άνθρακος και Χάλυβος) µε συµµετοχή 

RHEINBRAUN ENGINEERING, DMT, ∆ΕΗ και Πανεπιστηµίου του 

Nottingham, µε συντονιστή τη RHEINBRAUN ENGINEERING. Η πρόταση 

υποβλήθηκε το Σεπτέµβριο του 1999. 

 Προϋπολογισµός : 1.566.000 € συνολικά ( 277.500 € για το τµήµα της ∆ΕΗ). 

2. Πρόγραµµα «Ενεργειακής Σοφίας» (Energy Wisdom) στο πλαίσιο της  

EURELECTRIC, όπου καταγράφονται όλες οι δράσεις εξοικονόµησης 

ηλεκτρικής ενέργειας στις Ηλεκτρικές Επιχειρήσεις της Ευρώπης (πέραν 

εκείνων, οι οποίες είναι επιβεβληµένες από την αντίστοιχη Νοµοθεσία των επί 

µέρους κρατών). 

 

7. Χρήση συστηµάτων τροφοδοσίας και ελέγχου κινητήρων βραχυκυκλωµένου 

δροµέα (AC Drives) µε µετατροπείς συχνότητας µε IGBT (ανορθωτικές µονάδες 

και µονάδες αντιστροφέων) 

    Το Έργο που εκτελείται στα Ορυχεία Καρδιάς, Κυρίου Πεδίου και Νοτίου Πεδίου του 

Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής Μακεδονίας , περιλαµβάνει τη µελέτη, προµήθεια, 

εγκατάσταση, δοκιµές και θέση σε λειτουργία εβδοµήντα (70) πλήρως εξοπλισµένων 

υποσταθµών κίνησης ιµάντα ταινιοδρόµων (ταινιοσταθµών), για την ηλεκτρική 

τροφοδότηση κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα χαµηλής τάσης (690V ή 400V), 

ελεγχόµενων από συστήµατα οδήγησης κινητήρων (AC Drives) µε µετατροπείς 

συχνότητας µε IGBT (ανορθωτικές µονάδες και µονάδες αντιστροφέων), σε 

αντικατάσταση των υφιστάµενων δακτυλιοφόρων κινητήρων 6kV µε συγκροτήµατα 

αντιστάσεων εκκίνησης. 
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     Η προµήθεια και εγκατάσταση των κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα, των 

ογκοµετρικών ταινιοζυγών καθώς και των Μ/Σ υποβιβασµού ΜΤ (15 ή 20 kV) / ΧΤ 

(690V ή 400V) περιλαµβάνεται στο αντικείµενο της επένδυσης. 

    Το Έργο ξεκίνησε τον Αύγουστο 2005 και θα ολοκληρωθεί εντός του 2007. Το 

συνολικό του κόστος ανέρχεται σε  30.000.000 € περίπου. 

 

Εξοικονόµηση ενέργειας-Αναµενόµενα Ενεργειακά οφέλη του Έργου 

       Με την εγκατάσταση, στους ταινιοδρόµους του Λιγνιτικού Κέντρου ∆υτικής 

Μακεδονίας, συστηµάτων οδήγησης κινητήρων βραχυκυκλωµένου δροµέα χαµηλής 

τάσης µε µετατροπείς συχνότητας µε IGBT, στη θέση των υφισταµένων 

δακτυλιοφόρων  κινητήρων 6kV µε αντιστάσεις εκκίνησης, θα επέλθει µεγάλη 

εξοικονόµηση ενέργειας στη λειτουργία του Λιγνιτικού Κέντρου, η οποία θα 

προέρχεται από τα περιγραφόµενα παρακάτω : 

 

• Λειτουργία των ταινιοδρόµων µε µεταβαλλόµενη ταχύτητα (αντί της σταθερής που 

λειτουργούν µέχρι σήµερα) από 50% έως 100% της ονοµαστικής ταχύτητας 

(5,24m/sec), η οποία θα καθορίζεται από τη µέτρηση παροχής, που θα µετρά 

ογκοµετρικός ταινιοζυγός εγκατεστηµένος σε κάθε κλάδο ταινιοδρόµων 

(εκσκαφής ή απόθεσης) έτσι, ώστε ο διερχόµενος από τη διατοµή του ιµάντα του 

ταινιοδρόµου όγκος υλικού να είναι πάντα σταθερός. 

•   Ανάκτηση ενέργειας στο δίκτυο (regeneration), κατά το στάδιο πέδησης του 

ταινιοδρόµου 

•   Επίτευξη τιµής συντελεστή ισχύος περίπου 1, µε κατάλληλο έλεγχο της έναυσης 

των ΙGBT 

Η εν λόγω  αντικατάσταση, όπως έχει αποδειχθεί µε βάση µετρήσεις σε προηγούµενες 

ανάλογες εγκαταστάσεις, επιφέρει εξοικονόµηση : 

• ενεργού ισχύος  (εποµένως και ενέργειας) 

• αέργου ισχύος  (εποµένως και ενέργειας) 

Αναλυτικότερα η εκτιµώµενη εξοικονόµηση ενεργού ισχύος και ενέργειας 

υπολογίζεται ως εξής : 

1. Λόγω κατάργησης των βαθµίδων µόνιµης ολίσθησης των δακτυλιοφόρων 

κινητήρων : 3% 

2. Λόγω αφαίρεσης των αντιστάσεων εκκίνησης: 0,5% 

3. Λόγω µείωσης της κινητικής ενέργειας επιτάχυνσης (ανάλογη του τετραγώνου 

της ταχύτητας):0,4% 

4. Λόγω της ανακτώµενης ενέργειας πέδησης  (Regenerative braking):0,5% 
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5. Λόγω προσαρµογής της ταχύτητας στις ανάγκες του φορτίου του 

ταινιοδρόµου:15% 

Σύµφωνα µε τα προηγούµενα απολογιστικά στοιχεία σε προηγούµενες ανάλογες 

εγκαταστάσεις (Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης και Ορυχείο Nochten 

Γερµανίας), η µέση ταχύτητα v που επιτυγχάνεται µέσω των µετατροπέων 

συχνότητας ανέρχεται σε 0,68 της ονοµαστικής. Παράλληλα , λόγω της αύξησης 

του ανά µονάδα µήκους φορτίου του ιµάντα, (ώστε να διατηρείται σταθερή η 

παροχή µε τη µειωµένη ταχύτητα) προκύπτει αύξηση της αντίστασης F του 

ιµάντα κατά 25% περίπου. 

Μετά από τα παραπάνω  και δεδοµένου ότι:  Ισχύς P=F.v ,  η τελική κατανάλωση 

ισχύος υπολογίζεται σε PΤΕΛ=1,25F.0,68v= 0,85 PΑΡΧ

Άρα η αναµενόµενη µείωση κατανάλωσης  ισχύος και ενέργειας λόγω µείωσης 

ταχύτητας   ανέρχεται σε 15%.  

Συνολικά λοιπόν η κατανάλωση ισχύος και ενέργειας αναµένεται να µειωθεί 

κατά 15%+3%+0,5%+0,4%+0,5%=19,4%, οπότε ένα ποσοστό µείωσης 

τουλάχιστον 15% πρέπει να θεωρείται βέβαιο (ασφαλές). 

 

6. Λόγω βελτίωσης του συντελεστή ισχύος (cosφ) των κινητήρων από περίπου 0,75 

(στα ¾ του πλήρους φορτίου), χωρίς µετατροπείς συχνότητας, σε 0,98 µε την 

επενέργεια των µετατροπέων. 

Η συνολική εξοικονοµούµενη άεργος ισχύς εκτιµάται ως εξής : 

QΟΛΙΚΗ =ΣPi ( tanφΑΡΧ -tan φΤΕΛ ), όπου ΣPi  η συνολική εγκατεστηµένη ισχύς των 

κινητήρων κίνησης ιµάντα των ταινιοδρόµων των Ορυχείων, tan φΤΕΛ=0,203 και 

tanφΑΡΧ=0,882. 

Για τους ταινιοδρόµους των τριών Ορυχείων του παρόντος Έργου, ισχύει:  

ΣPi  = 77.770 kW  

συνεπώς η συνολική εξοικονοµούµενη άεργος ισχύς εκτιµάται ως εξής: 

QΟΛΙΚΗ= 52.806kvar 

            Λαµβάνοντας υπόψη ως ετήσιο χρόνο λειτουργίας των κινητήρων 5000 ώρες και 

συντελεστή φορτισιµότητας  0,75, προκύπτει ετήσια συνολική εξοικονόµηση 

ενέργειας 198 MWh.  

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ 

Για την τροφοδοσία ενός ή περισσοτέρων κινητήρων κίνησης του ιµάντα ταινιοδρόµων 

και για τον έλεγχο των στροφών των κινητήρων αυτών, χρησιµοποιούνται στα Ορυχεία 

της ∆ΕΗ διατάξεις µετατροπέων συχνότητας, µε δυνατότητα επανάκτησης ενέργειας στο 
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δίκτυο (regeneration), τοποθετηµένες σε πεδία (cabinets), βαθµού προστασίας 

τουλάχιστον ΙΡ21. 

Για τον έλεγχο των µετατροπέων συχνότητας προβλέπεται έλεγχος κλειστού βρόχου, που 

εξασφαλίζει την οµαλή λειτουργία των κινητηρίων µονάδων του ταινιοδρόµου 

(κινητήρας- µειωτήρας), µε έλεγχο της ταχύτητας και της ροπής των κινητήρων και µε 

παντελή απουσία ενδεχοµένων ταλαντώσεων.  

Οι µετατροπείς συχνότητας επικοινωνούν µε το τοπικό PLC του ταινιοσταθµού 

(υποσταθµού) του ταινιοδρόµου, µέσω δικτύου επικοινωνίας PROFIBUS. 

Η διάταξη  των πεδίων µετατροπέων συχνότητας αποτελείται από τα πεδία της 

ανορθωτικής µονάδας µε IGBT(AFE Converter), που εξυπηρετεί το σύνολο των 

κινητήρων του ταινιοδρόµου, και τα πεδία των αντιστροφέων (inverters), ένα για κάθε 

κινητήρα.  

Η ανορθωτική µονάδα µε IGBT, για τη µετατροπή της τριφασικής AC τάσης σε DC 

τάση, παρέχει τη δυνατότητα επανάκτησης ενέργειας στο δίκτυο τροφοδοσίας 

(regenerative drive system). 

 

Το κυρίως κύκλωµα αποτελείται από το γενικό διακόπτη εισόδου, τη σειρά ασφαλειών, 

φίλτρο γραµµής LCL, φίλτρο ηλεκτροµαγνητικής συµβατότητας (EMC), σύµφωνα µε τα 

όρια που ορίζονται στο ΕΝ 61800-3, για περιβάλλον 2, Κατηγορία C3  και το 

µετατροπέα. Ο µετατροπέας όταν λειτουργεί σε παθητική κατάσταση (passive mode), 

λειτουργεί σαν ανορθωτική διάταξη, ενώ όταν λειτουργεί σε ενεργητική κατάσταση 

(active mode) τα IGBTs ελέγχονται µε τέτοιο τρόπο ώστε να συγκρατούν την DC τάση 

σταθερή και την κυµατοµορφή του  ρεύµατος του δικτύου ηµιτονοειδή. Ταυτόχρονα, ο 

έλεγχος της εισόδου παρέχει συντελεστή ισχύος σχεδόν ίσο µε τη µονάδα. Έτσι δεν 

απαιτείται αντιστάθµιση αέργου ισχύος. Η ανορθωτική µονάδα µπορεί να παρέχει 

σταθερή τάση στον κινητήρα ακόµα κι αν η τάση του δικτύου είναι χαµηλότερη από την 

ονοµαστική .  

Οι αντιστροφείς (Inverters) έχουν ενσωµατωµένους πυκνωτές για την οµαλοποίηση της 

τάσης στους ζυγούς DC. Η ηλεκτρική σύνδεση µε τον κοινό ζυγό DC προστατεύεται από 

ασφάλειες. Υπάρχει ένας επιπλέον ασφαλειοδιακόπτης µε συσκευή προφορτίσεως των 

πυκνωτών για να καθίσταται εφικτή η απρόσκοπτη αποσύνδεση του αντιστροφέα από 

τους ζυγούς. 
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Οι µονάδες των ανορθωτικών µονάδων µε IGBT και των αντιστροφέων (inverters), 

επιλέγονται µε βάση τις ισχείς των κινητηρίων µονάδων και έτσι, ώστε να 

ικανοποιoύνται: 

• η απαίτηση φορτίου σταθερής ροπής µε δυνατότητα υπερφόρτισης 150% για 60sec 

κάθε 5min. 

• Οι τροφοδοτούµενοι κινητήρες πρέπει να µπορούν να εκκινούν από θερµή κατάσταση 

δέκα (10) φορές, ισαπέχουσες χρονικά, µέσα σε µία (1) ώρα µε µέση ροπή εκκίνησης 

1,5 φορά την ονοµαστική.Στους ενδιάµεσους χρόνους µεταξύ εκκινήσεων θα ληφθεί 

υπόψη ότι οι κινητήρες λειτουργούν µε ονοµαστικό φορτίο (χρόνος εκκίνησης 60sec 

κατά µέγιστο).Επίσης, θα µπορούν να εκκινούν από ψυχρή κατάσταση τρεις (3) φορές 

αλλεπάλληλες µε µέση ροπή εκκίνησης 1,5 φορά την ονοµαστική, χωρίς να ληφθούν 

υπόψη ενδιάµεσοι χρόνοι για πέδηση, λειτουργία εν κενώ ή ακινητοποίηση. 

 

Οι µετατροπείς συχνότητας έχουν µεγάλη ποικιλία παρελκόµενων ενσωµατωµένων σε 

αυτούς, προγραµµατίζονται εύκολα και είναι εφικτή η χρήση τους σε εφαρµογές που 

απαιτούν υψηλά περιθώρια υπερφορτίσεων.  

Τα συστήµατα των µετατροπέων διαθέτουν τοπικές µονάδες ελέγχου βασισµένες σε 

τεχνολογία µικροεπεξεργαστών. Οι µονάδες ελέγχου αυτές, διαθέτουν εγκατεστηµένο 

λογισµικό ειδικής διαγνωστικής διευκόλυνσης της λειτουργίας και συντήρησής τους . 

Στα πεδία των µετατροπέων συχνότητας περιέχονται επίσης φίλτρα common mode και 

φίλτρα dv/dt. Τα φίλτρα common mode και dV/dt είναι απαραίτητα για την αποκοπή 

υψίσυχνων παρασιτικών ρευµάτων από το µετατροπέα συχνότητας προς τον κινητήρα, 

για την αποκοπή  αιχµών τάσης και για τη διαφύλαξη των µονώσεων των κινητήρων από 

κρουστικές καταπονήσεις. 

 

Ρύθµιση της ταχύτητας των ταινιοδρόµων-Αρχή σχεδίασης: 

Οι ταινιόδροµοι λειτουργούν περισσότερο αποδοτικά και µε ασφάλεια µέσα σε µια 

ορισµένη κλίµακα τάνυσης. Η τάνυση µεταβάλλεται καθώς το φορτίο αλλάζει, αυτό 

σηµαίνει ότι απαιτείται συνεχής προσαρµογή της ταχύτητας ανάλογη της παροχής του 

εισερχόµενου φορτίου ώστε η κατανοµή του υλικού να είναι κατά το δυνατόν 

οµοιόµορφη κατά µήκος της ταινίας. H οµοιόµορφη κατανοµή περιορίζει αναπηδήσεις 

και φθορές στα εξαρτήµατα και διατηρεί τη  τάνυση στα προβλεπόµενα όρια. 

Όταν η ταινία λειτουργεί σε πλήρες φορτίο τότε πρέπει να κινείται µε ονοµαστική 

ταχύτητα. Η ταχύτητα µπορεί να προσαρµόζεται (µειώνεται) στην πραγµατική ροή 

υλικού (όγκο) στο σηµείο φόρτωσης. Η µέθοδος αυτή διατηρεί µια σταθερή διατοµή 

υλικού και ένα σταθερό συνολικό φορτίο πάνω στη ταινία. Η σταθερή διατοµή του 

υλικού αποδίδει ένα βέλτιστο λόγο φόρτωσης (loading ratio) οπότε αναµένεται 
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χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας ανά µονάδα µεταφερόµενου υλικού (ΚWh / Ton / 

km) σε σχέση µε ένα ταινιόδροµο σταθερής ταχύτητας. 

Η παραπάνω µέθοδος εγείρει την απαίτηση για διαδικασία ρύθµισης και στους 

επόµενους ταινιοδρόµους, σύµφωνα µε την οποία, η ταχύτητα θα είναι ταυτόχρονα κοινή 

για όλους τους Τ/∆ ενός Υποκλάδου (Υ/Κ)  ταινιοδρόµων.  Για το λόγο αυτό εκτός από 

τα σήµατα µανδαλωµένης λειτουργίας , θα πρέπει ο πρώτος Τ/∆ ενός Υ/Κ να µεταδίδει 

στους επόµενους Τ/∆ και την επιθυµητή ταχύτητα. Σηµειώνουµε επίσης ότι η αύξηση της 

ταχύτητας θα πρέπει να είναι σύµφωνη µε τη δυσµενέστερη δυνατή φόρτιση του Υ/Κ. 

 

Ογκοµετρικός ταινιοζυγός 

Στους  ταινιοδρόµους µέτρησης της παροχής του υλικού, υπάρχει εγκατεστηµένη πλήρης 

διάταξη ογκοµετρικού ταινιοζυγού.  

Το σήµα του ταινιοζυγού µεταφέρεται προς το PLC του ταινιοσταθµού. Η επιθυµητή 

τιµή της ταχύτητας του ιµάντα, επεξεργάζεται από το λογισµικό του PLC του 

ταινιοσταθµού και αποστέλλεται στο µετατροπέα συχνότητας µέσω δικτύου επικοινωνίας 

PROFIBUS. 

Υπάρχει ειδική διάταξη στήριξης του ταινιοζυγού στον  ταινιόδροµο, για την πρόσβαση 

του προσωπικού για ρύθµιση και συντήρηση, καθώς και µονάδα προστασίας από την 

σκόνη. 

Το σύστηµα αποτελείται από κατάλληλο αισθητήριο (δισδιάστατη σάρωση µε ΄΄ Laser΄΄) 

και µονάδα αξιολόγησης. Το σύστηµα µέτρησης του ταινιοζυγού παρέχει συνεχή 

ογκοµετρική µέτρηση και µέτρηση µάζας µε παραµετροποίηση του ειδικού βάρους για το 

µεταφερόµενο υλικό. 

 

Β. ΜΕΤΡΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ 

1. Καταγραφή των στοιχείων ροής ενέργειας όπως : 

• Μονογραµµικά διαγράµµατα των Υποσταθµών (Κεντρικών Υ/Σ και 

Ταινιοσταθµών Κεφαλής Τ/Σ) των Ορυχείων. 

• ∆ιαγράµµατα διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας στα Ορυχεία. 

 (Πορεία Εργασιών : Τα µονογραµµικά διαγράµµατα διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας έχουν διανεµηθεί από τη ∆ιεύθυνση Μελετών και Ανάπτυξης 

Ορυχείων σε όλα τα ορυχεία και αναµένονται προτάσεις για τη βελτίωση και 

την οριστικοποίηση τους). 

• Ονοµαστική ισχύς τροφοδοτουµένων µηχανηµάτων. 

•   Σηµεία υφισταµένων οργάνων µέτρησης καταναλισκόµενης ισχύος και 

ενέργειας. 
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• Μονογραµµικά σχέδια των ηλεκτρικών  Εγκαταστάσεων των συνεργείων, µε 

καταγραφή των οργάνων µέτρησης καταναλισκόµενης ισχύος και ενέργειας στα 

συνεργεία (όπου υπάρχουν). 

• Στοιχεία των καταναλώσεων ισχύος – ενέργειας στα συνεργεία, όπου έχουν 

καταγραφεί. 

2. ∆ιαµόρφωση τυποποιηµένου εντύπου, στο οποίο θα καταγράφονται µε τρόπο 

συστηµατικό και ενιαίο, σε όλα τα Ορυχεία οι καταναλώσεις ενεργού και αέργου 

ισχύος και ενέργειας. 

(Πορεία εργασιών : Έχει προταθεί σχέδιο του σχετικού εντύπου το οποίο έχει 

διανεµηθεί σε όλα τα Ορυχεία και αναµένεται η συγκέντρωση των παρατηρήσεων, 

ώστε να βελτιωθεί και να οριστικοποιηθεί). 

3. Έκδοση γενικών οδηγιών για την προσπάθεια εξοικονόµησης ενέργειας στους εξής 

επί µέρους τοµείς : 

• Φωτισµός Τ/∆ 

• Θέρµανση – Φωτισµός κτηρίων 

• Εκµετάλλευση Τ/∆ (καθαρισµός, ευθυγράµµιση Τ/∆, συντήρηση ραούλων). 

4. Έκδοση οδηγιών για η καταγραφή των µετρήσεων καταναλισκόµενης ισχύος και 

ενέργειας στους εξής επί µέρους τοµείς  

- Εκσκαφή 

- Μεταφορά (Τ/∆) 

- Απόθεση 

- Αντλήσεις 

- Συνεργεία 

5. Υποβολή προτάσεων βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας της θέρµανσης 

των κτηρίων Συνεργείων Επισκευής   τροχοφόρων οχηµάτων και βαρέων 

µηχανηµάτων των Λιγνιτικών Κέντρων µε : 

• Εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για τη θέρµανση ύδατος χρήσης  

• Αντικατάσταση της υφισταµένης ηλεκτρικής θέρµανσης (µέσω ηλ. 

Αεροθέρµων) µε θέρµανση µέσω ύδατος θερµαινόµενου από λέβητα 

πετρελαίου. 

 

Γ. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ – ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΜΕΛΕΤΕΣ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 

1. Επεξεργασία των στοιχείων,  ώστε να επιτευχθούν : 

- Εντοπισµός αδυνάτων σηµείων στις εγκαταστάσεις των Ορυχείων από πλευράς 

κατανάλωσης ισχύος – ενέργειας. 
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- Βελτίωση του εξοπλισµού (Μείωση αντιστάσεων – τριβών Τ/∆, βελτίωση 

ραούλων) κλπ.. 

- Τηλεθέρµανση κτηρίων – Συνεργείων  

Εξέταση οικονοµικοτεχνικής σκοπιµότητας χρήσης τηλεθέρµανσης (µε ατµό 

αποµαστευόµενο από τους εκάστοτε πλησιέστερους ΑΗΣ) για τη θέρµανση 

ύδατος χρήσης και χωρών των κτηρίων και συνεργείων των Λιγνιτικών Κέντρων 

της ∆ΕΗ. 

- Αξιολόγηση – Επιλογή των Μέτρων που θα προταθούν και κατάταξή τους, 

σύµφωνα και µε τις σχετική πρακτική στην ΕΕ, σε : 

• Μέτρα Χαµηλού κόστους (Good House-keeping) 

• Μέτρα Μεσαίου κόστους 

• Μέτρα Υψηλού κόστους 

- Καθορισµός Μεθόδων υπολογισµού του χρόνου ανάκτησης Κεφαλαίου για κάθε 

περίπτωση προτεινόµενης επένδυσης. 

 

2. Εκπαίδευση – Ενηµέρωση Προσωπικού 

• ∆ιοργάνωση Ηµερίδων µε θέµατα τους τρόπους και µέτρα εξοικονόµησης 

ενέργειας στα Λιγνιτικά Κέντρα 

• Κατάρτιση προγραµµάτων ενηµέρωσης – εκπαίδευσης του προσωπικού, ώστε να 

εξοικειωθεί µε τα θέµατα Εξοικονόµησης και Ορθολογικής Χρήσης Ενέργειας. 

3. Εγκατάσταση Συστήµατος Ενεργειακής ∆ιαχείρισης (Energy Management System) 

ώστε να ελαχιστοποιηθεί η χρέωση λόγω ενεργειακής κατανάλωσης στα Ορυχεία 

(είτε πραγµατική είτε λογιστική), πράγµα που θα συµβάλει στο στόχο της µείωσης 

του κόστους του Λιγνίτη. 
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∆ΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ 

Μ. Χάµψας - Κοντογεωργάκης, Βοηθός ∆ιευθυντής 

Α. Σωκρατίδου, Τοµεάρχης 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Ορυχείων, ∆ΕΗ ΑΕ 

 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ  

Στο Λιγνιτικό Κέντρο Μεγαλόπολης (ΛΚΜ) της ∆ΕΗ Α.Ε. λειτουργούν τρία ορυχεία, τα 

οποία τροφοδοτούν  τους 2 Ατµοηλεκτρικούς Σταθµούς (ΑΗΣ) της ∆ΕΗ της περιοχής.  

Ο παραγόµενος από τα ορυχεία λιγνίτης εµφανίζει µια µεταβλητότητα της ποιότητας, που 

οφείλεται κυρίως σε γεωλογικούς παράγοντες, µε αποτέλεσµα κατά περιόδους οι ΑΗΣ να 

µη λειτουργούν στις βέλτιστες συνθήκες, δηλ. να υπάρχει αδυναµία επίτευξης της πλήρους 

πραγµατικής παραγωγικής ισχύος και κατά συνέπεια να προκαλείται µείωση της 

παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως.  

Στο πλαίσιο του Β΄ Κ.Π.Σ./ Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργειας (ΕΠΕ-ΙΙ) 

συγχρηµατοδοτήθηκε το έργο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΕΧΟΥΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ/∆ΕΗ» µε σκοπό την εξοικονόµηση ενεργειακών πόρων καθώς και 

ενέργειας, στον κύκλο παραγωγής ενέργειας της ∆ΕΗ στη Μεγαλόπολη. Ο αρχικός 

προϋπολογισµός των επιλέξιµων για χρηµατοδότηση δαπανών του έργου, το οποίο είχε 

Κωδικό Αριθµό 2.2.ΙΙ.063, σύµφωνα µε την εγκριτική υπουργική απόφαση ένταξης, ήταν 

€630.000, µε προβλεπόµενο ποσοστό επιχορήγησης της τάξεως του 45%, προερχόµενη 

από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (ΕΤΠΑ). 

Στο πλαίσιο του έργου εγκαταστάθηκε στο σύστηµα ταινιοδρόµων διακίνησης λιγνίτη του 

ΛΚΜ, σύστηµα on-line προσδιορισµού ποιοτικών χαρακτηριστικών και ποσότητας 

λιγνίτη, καθώς και ρύθµισης της ποιότητας του τελικού καυσίµου, µε το οποίο τροφοδοτεί 

το ορυχείο τον ΑΗΣ και στις θέσεις προσωρινής αποθήκευσης λιγνίτη συστηµάτων 

συνεχούς καταγραφής διακινούµενων ποσοτήτων και θέσης απόθεσης των διαφόρων 

ποιοτήτων λιγνίτη.  

Η επιτυχής υλοποίηση του έργου, έχει σαν αποτέλεσµα τη σηµαντική εξοικονόµηση 

ενέργειας ετησίως, της τάξεως των 1.750 GWh. 

Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζονται συνοπτικά οι αρχές σχεδιασµού, για την πολύ 

µοντέρνα πρότυπη διεθνώς τεχνολογία που επιλέχθηκε, οι βασικές παράµετροι τεχνικών 

εφαρµογών και προσαρµογών στην παραγωγική διαδικασία, βασικά στοιχεία λειτουργίας 

του εξοπλισµού, οικονοµικά στοιχεία µε συγκριτική αξιολόγηση, καθώς και τα συνολικά 

ενεργειακά και οικονοµικά οφέλη για την Επιχείρηση και τη χώρα. 
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1.  Γενικά 

Το έργο που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία υλοποιήθηκε από τη ∆ΕΗ και 

συγχρηµατοδοτήθηκε εν µέρει και από το ΥΠΑΝ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 

Προγράµµατος Ενέργειας (ΕΠΕ-ΙΙ), του Β΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Β΄ ΚΠΣ). 

Η επένδυση είχε σαν αντικείµενο την τοποθέτηση συστηµάτων συνεχούς αυτόµατης 

καταγραφής της ποιότητας του λιγνίτη (περιεκτικότητα σε τέφρα και υγρασία και έµµεσα 

θερµογόνο  δύναµη) επί των ταινιοδρόµων µεταφοράς λιγνίτη από τα υπαίθρια µέτωπα 

εξόρυξης των λιγνιτωρυχείων στις αποθήκες λιγνίτη του Λιγνιτικού Κέντρου 

Μεγαλόπολης (ΛΚΜ),. Τα συστήµατα αυτά συνδέονται µε κεντρική µονάδα ελέγχου και 

παρακολούθησης, όπου και γίνεται άµεση καταγραφή των αποτελεσµάτων και έλεγχος 

της τροφοδοσίας στις αυλές ανάµειξης λιγνίτη του ΛΚΜ.  

Ο αντικειµενικός σκοπός της εγκατάστασης τέτοιων συστηµάτων είναι η έγκαιρη 

διαπίστωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του εξορυσσόµενου προϊόντος (λιγνίτη), επί 

της µεταφορικής ταινίας, µε συνέπεια τη δυνατότητα άµεσης ποιοτικής ταξινόµησης και 

αποτελεσµατικής ρύθµισης του τρόπου αποθήκευσης των διαφόρων ποιοτήτων (ανάµειξη 

και οµογενοποίηση λιγνίτη στις υπαίθριες αποθήκες).  Αποτελεί κατ’ ουσία ένα σύστηµα 

ρύθµισης της παραγωγικής διαδικασίας, δηλαδή επιδρά κυρίως στο διάγραµµα ροής της 

παραγωγικής διαδικασίας για εξασφάλιση της ποιότητας του τελικού προϊόντος που θα 

παραδίδεται στους ατµοηλεκτρικούς σταθµούς.  

 

2. Υπάρχουσα κατάσταση πριν την επένδυση 

Το 1997, οπότε υποβλήθηκε η πρόταση, στο ΛΚΜ λειτουργούσαν, όπως και σήµερα, τρία 

ορυχεία εκµετάλλευσης του υπάρχοντος λιγνιτικού κοιτάσµατος (Χωρεµίου, 

Μαραθούσας και Κυπαρισσίων).  

Ο εξορυσσόµενος λιγνίτης τροφοδοτεί (καύσιµος ύλη) τους Ατµοηλεκτρικούς Σταθµούς 

(ΑΗΣ) της περιοχής (3+1 Μονάδες), συνολικής εγκατεστηµένης ισχύος 850MW. Η µέση 

µηνιαία κατανάλωση λιγνίτη από τις 4 Μονάδες των ΑΗΣ ήταν περίπου 1.030.000 tn.  

Η µέθοδος εκµετάλλευσης των λιγνιτωρυχείων είναι η λεγόµενη «Γερµανική µέθοδος», 

δηλαδή εφαρµόζεται η συνεχής αδιάλειπτη ροή του υλικού (εκσκαφή-µεταφορά-απόθεση) 

µε χρήση ειδικού βαρέως τύπου ηλεκτροκίνητου εξοπλισµού (ηλεκτροκίνητοι καδοφόροι 

εκσκαφείς, ταινιόδροµοι µεταφοράς και αποθέτες).  

Για την ενδιάµεση (προσωρινή, µερικών ηµερών) αποθήκευση του παραγοµένου λιγνίτη 

λειτουργούν τρεις υπαίθριες αποθήκες ανάµειξης (αυλές λιγνίτη): η αυλή λιγνίτη 

Θωκνίας, χωρητικότητας 170.000tn, η αυλή λιγνίτη Χωρεµίου, χωρητικότητας 170.000tn 

και η αυλή λιγνίτη Kυπαρισσίων,  χωρητικότητας 320.000tn. 

Στην  κάθε αποθήκη λειτουργεί ένας αποθέτης, ο οποίος µπορεί να αποθέτει λιγνίτη σε 

δύο επιµήκεις πλατείες εκατέρωθεν και παράλληλα µε τη διαδροµή του. Σε κάθε µία από 
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τις δύο πλατείες, είναι εγκατεστηµένος ένας απολήπτης λιγνίτη, ο οποίος φορτώνει το 

λιγνίτη σε ταινιόδροµο για τη µεταφορά του στα  «σιλό»  των ΑΗΣ. Η απόθεση του 

λιγνίτη στις «αυλές» επιδιώκεται να γίνεται µε συνεχή κίνηση του αποθέτη σε σωρούς 

µήκους περίπου 100-150 m.  

Από την αρχή εµφανίσθηκε η ανάγκη κοινής εκτίµησης και έκφρασης της 

πολυπαραγοντικής ποιότητας του λιγνίτη. Σε κάθε λιγνιτικό ορίζοντα του κοιτάσµατος 

(στρώµα) γίνεται µια σειρά αναλύσεων, παρατηρήσεων και µετρήσεων, η µελέτη των 

οποίων δείχνει τις ποιοτικές διαβαθµίσεις των λιγνιτικών στρωµάτων, σε συνάρτηση µε 

τον τεκτονισµό τους και τη γεωµετρία τους. Όλα αυτά τα στοιχεία αποτυπώνονται σε 

ειδικούς χάρτες και καταγράφονται και σε ανάλογα αρχεία σε Η/Υ. 

Με βάση το πρόγραµµα εκµετάλλευσης, τους ποιοτικούς χάρτες και την ταξινόµηση των 

λιγνιτών, δίνεται εντολή από τους επιβλέποντες στο προσωπικό της κάθε αυλής για το 

είδος και τη θέση της απόθεσης του κάθε υλικού. 

Με τον τρόπο αυτό, δηλ. αποθέτοντας το εξορυχθέν υλικό σε µήκος υπερδιπλάσιο από 

εκείνο του επί του µετώπου (in-situ) και σε πολλαπλές επάλληλες στρώσεις, 

εξασφαλίζεται  η οµογενοποίηση του λιγνίτη µε στόχο τη σταθερότητα της ποιότητας 

τροφοδοσίας των ΑΗΣ.   

Η ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία ανάµειξης και οµογενοποίησης στηρίζεται κατά 

κύριο λόγο στην εµπειρία του επιβλέποντος και των χειριστών των αποθετών και στα 

αποτελέσµατα των δειγµατοληπτικών ελέγχων επί των µετώπων εξόρυξης. Οι αδυναµίες 

της παραπάνω διαδικασίας εντοπίζονται ως εκ τούτου στα τυχόν ανθρώπινα σφάλµατα 

και στις ελλιπείς πληροφορίες που προέρχονται από τα µέτωπα εξόρυξης λόγω εγγενών 

αδυναµιών (µικρός αριθµός δειγµατοληψιών, εξαλλοιώσεις των µετώπων, µη γνώση της 

ακριβούς θέσης του κάθε εκσκαφέα ανά πάσα στιγµή  της λειτουργίας του).  Συνέπεια 

των παραπάνω είναι η µη πλήρης επίτευξη της οµογενοποίησης µε αποτέλεσµα την κατά  

διαστήµατα τροφοδοσία των ΑΗΣ µε λιγνίτη ποιότητας κατώτερης της συµβατικής και τη 

χρησιµοποίηση από τους ΑΗΣ πετρελαίου  και λιθάνθρακα για τη στήριξη της καύσης. 

Το σύστηµα, που παρουσιάζουµε σήµερα, στηρίζεται στην on-line καταγραφή της 

ποιότητας του παραγόµενου λιγνίτη, µε αποτέλεσµα την έγκαιρη και αποτελεσµατικότερη 

επέµβαση, µε στόχο την πλήρη και πιο αξιόπιστη οµογενοποίηση του λιγνίτη και τη 

συνεπακόλουθη σταθεροποίηση της ποιότητάς του.  

 

3. Σκοπιµότητα της επένδυσης 

Η υπόψη επένδυση επιχειρεί την ανάπτυξη ενός αυτοµατοποιηµένου συστήµατος 

ποιοτικού ελέγχου και οµογενοποίησης, κατάλληλο για να εξυπηρετήσει τις ανάγκες των 

ορυχείων και των ΑΗΣ του Λιγνιτικού Κέντρου Μεγαλόπολης. Η συγκεκριµένη 

επένδυση συµβάλλει στη µείωση του εύρους των ηµερήσιων διακυµάνσεων στην 
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ποιότητα του λιγνίτη που τροφοδοτεί  τους ατµο-ηλεκτρικούς σταθµούς (ΑΗΣ) 

Μεγαλόπολης. Οι διακυµάνσεις αυτές είναι δυνατό να προκαλέσουν την ταπείνωση της 

απόδοσης λειτουργίας των καυστήρων σε επίπεδα σηµαντικά χαµηλότερα από την 

ονοµαστική ισχύ τους. Αποτέλεσµα αυτού του γεγονότος είναι οι ΑΗΣ να χρησιµοποιούν 

πετρέλαιο και λιθάνθρακα προκειµένου να στηρίξουν την καύση και να επιτύχουν 

παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε ισχύ, σύµφωνη µε τις ονοµαστικές δυνατότητές τους 

και ανάλογη βέβαια, µε τα απαιτούµενα από το εθνικό δίκτυο της χώρας, ηλεκτρικά 

φορτία. Πλέον αυτού η αυξηµένη περιεκτικότητα σε τέφρα δηµιουργεί έντονα 

προβλήµατα στον εξοπλισµό των ατµοηλεκτρικών σταθµών, αύξηση της ρύπανσης και 

εποµένως αυξηµένο κόστος συντήρησης των ΑΗΣ. 

Επιπλέον η µέχρι τότε διαδικασία ελέγχου της ποιότητας του λιγνίτη µε δειγµατοληψίες 

και εργαστηριακούς ελέγχους εκτός από χρονοβόρα δεν µπορούσε να διαπιστώσει 

ηµερήσιες διακυµάνσεις οι οποίες δηµιουργούσαν και το συγκεκριµένο πρόβληµα. 

 

4. Οφέλη 

Τα αναµενόµενα οφέλη από την εγκατάσταση του συστήµατος, όπως είχαν εκτιµηθεί, 

είναι ενεργειακά, οικονοµικά και περιβαλλοντικά. 

Πιο συγκεκριµένα, µελετώντας τις παραµέτρους και σχεδιάζοντας το έργο, εκτιµούσαµε 

ότι, η βελτίωση της δυνατότητας ρύθµισης της ποιότητας του λιγνίτη: 

- Θα βοηθήσει στην βελτίωση του βαθµού απόδοσης των ΑΗΣ µέσω της αύξησης 

της παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση ίσης ποσότητας λιγνίτη. 

Εκτιµάται ότι η ετήσια απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας είναι της τάξης του 6% επί της 

ονοµαστικής ισχύος των µονάδων. Υπολογίζεται ότι το 1996 η απώλεια ενέργειας 

(αδυναµία λειτουργίας στην επιθυµητή ισχύ) για τους ΑΗΣ Μεγαλόπολης ήταν 458,4 

GWh. Η απώλεια αυτή οφείλεται σε κακή καύση και σε άλλα προβλήµατα που 

δηµιουργούνται στους λέβητες και τους µύλους από την κακή ποιότητα του λιγνίτη 

(επικαθίσεις, µείωση χρόνου ζωής εξοπλισµού). 

- Θα βοηθήσει στην διασφάλιση της συνεχούς τροφοδοσίας  λιγνίτη ποιότητας εντός 

των προδιαγραφών των ΑΗΣ και αποφυγής ποιοτικών διακυµάνσεων που έχουν σαν 

αποτέλεσµα την ανάγκη καύσης βελτιωτικών, δηλαδή καυσίµων υψηλότερης 

θερµογόνου δύναµης, που είναι το πετρέλαιο και ο λιθάνθρακας. Θα επέλθει µείωση 

κατά 70% του πετρελαίου και του λιθάνθρακα. 

- Εµµέσως δηµιουργούνται περιβαλλοντικά οφέλη από την καλύτερη καύση και την 

ορθολογικότερη αξιοποίηση ορυκτών πόρων. 

 

5.  Ανάλυση κατάστασης πριν και µετά την επένδυση  

5.1 Παραγωγική διαδικασία.  
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Η παραγωγική διαδικασία περιλαµβάνει τρεις κύριες φάσεις:  

5.1.1 Σχεδιασµός – Προγραµµατισµός Παραγωγής  

Αφορά τη συγκέντρωση και ανάλυση όλων των πληροφοριών που αφορούν τον 

ποσοτικό και ποιοτικό προγραµµατισµό κάθε λιγνιτικού µετώπου. Με βάση τα 

στοιχεία αυτά καταρτίζεται ο ανά µήνα ποσοτικός προγραµµατισµός κάθε 

µετώπου και η σύνταξη των αντίστοιχων σχεδίων εκµετάλλευσης.  

• Πριν την επένδυση ο προγραµµατισµός γίνεται µε βάση κυρίως τα ποσοτικά 

στοιχεία του κάθε λιγνιτικού µετώπου δίχως να λαµβάνονται υπ' όψη τα 

αποσπασµατικά στοιχεία των δειγµατοληπτικών ελέγχων που έχουν γίνει επί 

των µετώπων.  

• Μετά την επένδυση  υπάρχει η δυνατότητα χρήσης πλήρων και επαρκών 

χαρακτηριστικών του κάθε λιγνιτικού µετώπου, τα οποία σε συνδυασµό µε τα 

ποσοτικά χαρακτηριστικά θα δώσουν τη δυνατότητα προγραµµατισµού και 

σχεδιασµού της κατά φάσεις εκµετάλλευσης του µετώπου µε αποτέλεσµα την 

βέλτιστη εκµετάλλευσή του.  

5.1.2 Παραγωγή – Ανάµειξη (οµογενοποίηση λιγνίτη) 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, η εκµετάλλευση του κάθε λιγνιτκού µετώπου γίνεται µε 

βάση τα ποσοτικά στοιχεία του µετώπου, ενώ µετά την εφαρµογή του 

προτεινόµενου συστήµατος θα γίνεται µε βάση και τα ακριβή ποιοτικά 

χαρακτηριστικά του µε αποτέλεσµα τη βελτιστοποίηση της χρήσης του κύριου 

εξοπλισµού των ορυχείων. Όσον αφορά την οµογενοποίηση του λιγνίτη, στις 

αυλές λιγνίτη αυτή µέχρι τώρα γινόταν µε βάση τα αποτελέσµατα µη επαρκών 

δειγµατοληπτικών ελέγχων επί του µετώπου αλλά και µε βάση την εµπειρία του 

προσωπικού από προηγούµενες εκµεταλλεύσεις του ίδιου µετώπου.  

Μετά την εφαρµογή του συστήµατος η ύπαρξη ποιοτικών χαρτών για το κάθε 

µέτωπο, οι οποίοι θα σχεδιασθούν και θα µεταβάλλονται µε βάση τα στοιχεία που 

θα προκύπτουν συνεχώς από το νέο σύστηµα θα οδηγήσει σε πληρέστερο ποιοτικό 

έλεγχο-ρύθµιση των αυλών λιγνίτη τα οποία αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για 

τον έλεγχο της ποιότητας και την εξασφάλιση καυσίµου εντός των προδιαγραφών 

σχεδιασµού-λειτουργίας των µονάδων ηλεκτροπαραγωγής.  

5.1.3 Τροφοδοσία των AHΣ  

Η πριν την εγκατάσταση του συστήµατος τροφοδοσία των ΑΗΣ γινόταν δίχως 

επαρκή γνώση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του λιγνίτη που βρισκόταν σε κάθε 

σηµείο των αυλών λιγνίτη µε αποτέλεσµα την κατά διαστήµατα τροφοδοσία µε 

χαµηλής ποιότητας λιγνίτη µε όλα τα συνεπαγόµενα αποτελέσµατα. 
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Με την ποιοτική χαρτογράφηση των αυλών λιγνίτη έχουµε περισσότερα στοιχεία 

αναφορικά µε την προέλευση, την ποιότητα και την ποσότητα λιγνίτη ανά θέση, 

έτσι ώστε να γίνεται καλύτερα ο σχεδιασµός τροφοδοσίας των ΑΗΣ. 

5.2 ∆ιάγραµµα Ροής 

Πριν την εγκατάσταση του συστήµατος Μετά την εγκατάσταση του συστήµατος 

 

Οι διαφορές στο διάγραµµα ροής πριν και µετά την εγκατάσταση του συστήµατος, 

εντοπίζονται κυρίως στις φάσεις Φ1 και Φ3. Συγκεκριµένα µετά την εγκατάσταση: 

• Στη φάση Φ1, συνυπολογίζονται πλέον για την σύνταξη του Μηνιαίου Προγράµµατος 

Παραγωγής και τα ποιοτικά στοιχεία που προκύπτουν από τις συνεχείς καταγραφές 

του προτεινόµενου συστήµατος καθώς επίσης και οι ποιοτικοί χάρτες ανά τοµή που 

προκύπτουν από τα στοιχεία αυτά.  

• Συντάσσεται Εβδοµαδιαίο Πρόγραµµα Αναµείξεων, εκτός από το Μηνιαίο 

Πρόγραµµα Παραγωγής, κάτι που συνιστά αλλαγή θεµελιώδη στη λειτουργία των 

αυλών λιγνίτη, η οποία θεσµοθετεί πλέον και την ποιοτική διάσταση στον 

προγραµµατισµό.  

• Οι ποιοτικοί χάρτες ανά τοµή ενηµερώνονται µηνιαίως, ενώ πριν την εγκατάσταση 

συντάσσονται άπαξ δίχως να ενηµερώνονται οι ποιοτικές διαφοροποιήσεις που 

προκύπτουν κατά την εξέλιξη της εκµετάλλευσης της τοµής.  

• Στη φάση Φ3 όπου µαζί µε την Καταγραφή Ποσότητας ανά θέση, γίνεται και 

Καταγραφή Ποιότητας, ενώ ο Έλεγχος Ποιοτικών Χαρακτηριστικών γίνεται µε 

µικρότερη συχνότητα και µόνο για επαλήθευση των ήδη γνωστών δεδοµένων και όχι 

για παραγωγή πρωτογενών ποιοτικών στοιχείων και διάγνωση µιας προϋπάρχουσας 

κατάστασης πριν από την τροφοδοσία.  
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6. Εξοπλισµός 

Ο ποιοτικός έλεγχος του λιγνίτη και του άνθρακα γενικότερα είναι ένα πρόβληµα 

πολυκριτηριακών διαστάσεων. Εκτός από τις χρονοβόρες συµβατικές µεθόδους 

(δειγµατοληψία από τα µέτωπα εξόρυξης και τους χώρους αποθήκευσης και 

εργαστηριακές αναλύσεις) υπάρχουν και σύγχρονα συστήµατα αναλύσεων που µπορούν 

να τοποθετηθούν σε διάφορες θέσεις της γραµµής παραγωγής και µεταφοράς (on-line 

analysers). Τα πλέον διαδεδοµένα συστήµατα “on-line” ανάλυσης του λιγνίτη 

περιλαµβάνουν την τεχνική προσδιορισµού της περιεκτικότητας σε τέφρα και υγρασία µε 

διάθλαση της γ-ακτινοβολίας (γ-ray backscatter) και την τεχνική αναρρόφησης της 

σκόνης του λιγνίτη από τα σηµεία µεταφόρτωσης και την επιτόπου ανάλυσή της. Η αρχή 

λειτουργίας τέτοιων συστηµάτων βασίζεται συνήθως σε διάφορες µεθόδους ανίχνευσης 

της φυσικής ραδιενέργειας ή της ραδιενέργειας που εκπέµπεται από κάποια εξωτερική 

πηγή. 

Σύστηµα µέτρησης µε χρήση ακτινοβολίας -γ.  

Σύµφωνα µε την µέθοδο της διπλής πηγής ακτινοβολίας-γ, που εφαρµόζεται στους εν 

λόγω αναλυτές, δύο πηγές εκποµπής γ-ακτινοβολίας, η µια χαµηλής ενέργειας και η άλλη 

υψηλής, τοποθετούνται είτε µαζί είτε χωριστά κάτω από τη µεταφορική ταινία. Η 

µετάδοση της ακτίνας υψηλής ενέργειας εξαρτάται κυρίως από τη µάζα του 

µεταφερόµενου άνθρακα, ενώ η µετάδοση της ακτίνας χαµηλής ενέργειας εξαρτάται από 

τη µάζα και την ποσότητα της τέφρας που περιέχεται στον λιγνίτη. Οι εντάσεις των δύο 

ακτίνων που περνούν µέσα από το δείγµα του λιγνίτη µετρούνται χωριστά και τα 

αποτελέσµατα συνδυάζονται για να δώσουν ένα µέτρο της περιεκτικότητας σε τέφρα, το 

οποίο δεν εξαρτάται από τo πάχος και την µάζα του στρώµατος λιγνίτη πάνω στη 

µεταφορική ταινία. Κατά την εφαρµογή του συστήµατος αυτού σε λιγνίτη, 

χρησιµοποιείται ισχυρότερη πηγή ραδιενεργού ακτινοβολίας για να µπορεί να 

καταγράψει µεγαλύτερες περιεκτικότητες σε τέφρα. Χρησιµοποιείται αυτοµατοποιηµένο 

σύστηµα ποιοτικού ελέγχου του γαιάνθρακα (άνθρακα/ λιγνίτη) για τον ταυτόχρονο 

προσδιορισµό της στοιχειακής ανάλυσης και της περιεκτικότητας του γαιάνθρακα σε 

τέφρα και βασίζεται στην αρχή της εκποµπής ακτινοβολίας γ από ένα πυρήνα ατόµου, 

που επανέρχεται από τη διεγερµένη στη σταθερή του κατάσταση (prompt gamma neutron 

activation analysis - PGNAA). Η διέγερση του πυρήνα επιτυγχάνεται µε το βοµβαρδισµό 

του µε νετρόνια που εκπέµπονται από κάποια πηγή ραδιενεργού ακτινοβολίας.  

Σύστηµα ανάλυσης δείγµατος σκόνης λιγνίτη από µεταφορική ταινία  

Η λειτουργία του εν λόγω συστήµατος βασίζεται στη λήψη δείγµατος σκόνης λιγνίτη από 

τα σηµεία µεταφόρτωσής του. Το δείγµα διαβιβάζεται στον αναλυτή όπου βρίσκεται στο 

σηµείο εκείνο. Οι συγκεκριµένες συσκευές (αναλυτές) µπορεί να χρησιµοποιούν σαν 

πηγή, είτε ραδιενεργά ισότοπα, είτε ακτινοβολία-Χ και η ανάλυση του δείγµατος να γίνει 
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µε φασµατοσκοπία της ακτινοβολίας αυτής. Οι συγκεκριµένοι αναλυτές έχουν τη 

δυνατότητα µέτρησης της περιεκτικότητας σε τέφρα, θείο και θερµογόνου δύναµης. Η 

µέθοδος είναι αρκετά γρήγορη (απαιτούµενος χρόνος για ένα δείγµα λιγότερος από 60 

δευτερόλεπτα).  

Σύστηµα αυτόµατης δειγµατοληψίας  

Το σύστηµα αποτελείται από µια διάταξη αυτόµατης λήψης δείγµατος από τον 

ταινιόδροµο, χωρίς να διακοπεί η λειτουργία του και θραύσης του δείγµατος στην 

κατάλληλη προς ανάλυση κοκκοµετρία. Το εν λόγω σύστηµα συνοδεύεται από κάποιον 

από τους προαναφερόµενους αναλυτές.  

Τα εν λόγω συστήµατα συνδέονται µε τις ήδη εγκατεστηµένες στα ορυχεία του ΛΚΜ, 

διατάξεις ελέγχου (PLCs) και παρέχουν τη δυνατότητα διακοπής της λειτουργίας του 

ταινιοδρόµου, σε περίπτωση που το µεταφερόµενο υλικό δεν πληροί τις ποιοτικές 

προδιαγραφές που προβλέπονται.  

 

7.  Αποτελέσµατα  

Το έργο υλοποιήθηκε, όπως προαναφέρθηκε, από τη ∆ΕΗ, χωρίς συµµετοχή ή εµπλοκή 

τρίτου µελετητικού γραφείου ή οίκου συµβούλων εκτός µόνον από την γερµανική εταιρία 

ANATECH GmbH, η οποία µετά από διεθνή µειοδοτικό διαγωνισµό προµήθευσε τον 

εξοπλισµό που είχε προδιαγραφεί (οκτώ συσκευές-συστήµατα αναλυτών ραδιενεργού 

ακτινοβολίας).  

Η παρακολούθηση των συµβάσεων συγχρηµατοδότησης των έργων και η διαχείριση των 

σχετικών πόρων του συγκεκριµένου Μέτρου 2.2 του ΕΠΕ-ΙΙ του Β΄ ΚΠΣ, είχαν ανατεθεί 

από τα ΥΠΑΝ-ΥΠΕΘΟ στον «Ενδιάµεσο Φορέα του ΕΠΕ» (ΕΦΕΠΕ), στον οποίο 

συµµετείχαν τέσσερις φορείς (ΕΛΑΝΕΤ, ΚΕΠΑ, ΚΣΜΕ∆Ε και ΚΑΠΕ). Το ΚΑΠΕ είχε 

την αρµοδιότητα των ενεργειακών επιθεωρήσεων για τα έργα και πράγµατι η ενεργειακή 

επιθεώρηση του υπόψη έργου έγινε από το ΚΑΠΕ τη χρονική περίοδο 15.12.2001-

31.12.2001. Μετά την εν λόγω επιθεώρηση συντάχθηκε έκθεση, σύµφωνα µε την οποία, 

όπως ακριβώς είναι η διατύπωση: «πιστοποιείται ότι: Η εξοικονόµηση πρωτογενούς 

ενέργειας,όπως αυτή προέκυψε από τη διενέργεια της ενεργειακής επιθεώρησης, ανέρχεται 

σε 1.748.455.524 KWh. ∆εδοµένου ότι ο ενεργειακός στόχος ανά έτος, όπως αυτός 

προβλεπόταν στην παραπάνω σύµβαση, ανέρχεται σε ετήσια εξοικονόµηση πρωτογενούς 

ενέργειας 1.158.282.000 KWh, παρατηρείται υπερκάλυψη  του ενεργειακού στόχου κατά 

50,95%.    
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ΑΞΙΟΠΙΣΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ. 

ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ. 

∆ηµήτρης Ι. Κάργας, Σύµβουλος Ενεργειακής Οικονοµίας 

dkarg@tee.gr, τηλ. 22940-94532, 6937-469870 

 
Εισαγωγή 

Έχει αποδειχθεί ότι η Εξοικονόµηση Ενέργειας (ΕΞΕ) αποτελεί το σηµαντικότερο βήµα 

µιας σωστής ενεργειακής πολιτικής. Ιδιαίτερα στον βιοµηχανικό τοµέα, η ΕΞΕ µπορεί να 

συµβάλλει  σηµαντικά: στην ανταγωνιστικότητα και βιωσιµότητα των επιχειρήσεων, στη 

µείωση των λειτουργικών δαπανών τους, αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Επεµβάσεις και έργα εξοικονόµησης ενέργειας πρέπει να γίνουν στις περισσότερες εκ 

των υφιστάµενων βιοµηχανικών µονάδων της χώρας µας, γιατί οι αιτίες που 

δηµιούργησαν τη σπατάλη ενέργειας εξακολουθούν να υφίστανται ακόµα.  

Από τα εκατοντάδες έργα ΕΞΕ που έχουν υλοποιηθεί στην χώρα µας, είτε µε 

αυτοχρηµατοδότηση είτε µέσα από τα Επιχειρησιακά Προγράµµατα Ενέργειας, 

προκύπτει ότι είναι δυνατόν να µειώσουµε τις ειδικές καταναλώσεις ενέργειας κατά 10-

15% και κάποιες φορές πάνω από 25%, ενώ η αντίστοιχη οικονοµική απόδοση αυτών 

των επενδύσεων είναι ιδιαίτερα υψηλή. 

Η απαιτούµενη τεχνογνωσία για τα έργα εξοικονόµησης ενέργειας υπάρχει ήδη και στη 

χώρα µας, ενώ στο συνολικό κόστος των έργων εξοικονόµησης ενέργειας η ελληνική 

συµµετοχή µπορεί να φθάσει και στο 70%. Είναι, λοιπόν, θέµα υψηλής προτεραιότητας 

το άµεσο ενεργειακό νοικοκύρεµα των βιοµηχανιών και στη συνέχεια να πάµε σε 

αντικαταστάσεις εξοπλισµού και στον ενεργειακό σχεδιασµό των νέων επιχειρήσεων.  

Παρά την τεράστια ενεργειακή εξάρτηση της χώρα µας, στον δείκτη «ενεργειακής 

έντασης» βρισκόµαστε πολύ ψηλά. Βασικές αιτίες αυτής της σπατάλης είναι οι 

παρακάτω: 

1. Η απουσία σχετικών κανονισµών και οδηγιών, για τον Ενεργειακό Σχεδιασµό και την 

Ορθολογική ∆ιαχείριση της Ενέργειας.  

2. Η έλλειψη ενεργειακής συνείδησης. 

3. Η µη εφαρµογή ενός Εθνικού Προγράµµατος Εξοικονόµησης Ενέργειας.  

4. Η απουσία (αποτελεσµατικής) διαφηµιστικής εκστρατείας για την εξοικονόµηση 

ενέργειας. 

5. Η απουσία Ενεργειακών Υπευθύνων, στις ενεργοβόρες υπηρεσίες και βιοµηχανίες.  

6. Η γραφειοκρατία (δηµόσια και ιδιωτική). 
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Όµως για τη σωστή υλοποίηση έργων για ΕΞΕ, προκύπτουν τα παρακάτω εύλογα 

ερωτήµατα: 

• Υπάρχουν αξιόπιστες και αποδοτικές τεχνολογίες στην αγορά;  

• Ποια είναι η σωστή, για την κάθε εφαρµογή, τεχνολογία; 

• Ο απαιτούµενος εξοπλισµός είναι διαθέσιµος και σε κόστος που να επιτρέπει την 

ευρεία εφαρµογή του; 

• Πέραν του περιβαλλοντικού οφέλους ή εθνικών µας υποχρεώσεων, υπάρχουν και 

οικονοµικά κίνητρα για επενδύσεις στην ΕΞΕ; 

• Υπάρχουν επιτυχηµένες εφαρµογές εξοικονόµησης ενέργειας σε βιοµηχανίες του 

τόπου µας, οι οποίες θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σαν αναφορές για παραπέρα 

διάδοση της Εξοικονόµησης Ενέργειας; 

Στα παραπάνω βασικά ερωτήµατα θα προσπαθήσουµε να δώσουµε κάποιες απαντήσεις, 

µέσω συγκεκριµένων εµπειριών και παραδειγµάτων έργων που έχουµε σχεδιάσει και 

κατασκευάσει σε ελληνικές βιοµηχανίες ή έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη.  

 

Α. Αξιόπιστες Τεχνολογίες για Εξοικονόµηση Θερµικής Ενέργειας 

 

Α.1 Ο Ενεργειακός Σχεδιασµός. 

Με τον όρο Ενεργειακός Σχεδιασµός εννοούµε ένα σύνολο κανονισµών, οδηγιών, 

προδιαγραφών και επεµβάσεων που αποβλέπουν:  

α. Στο βέλτιστο µέγεθος ενός βιοµηχανικού έργου.  

β. Στην επιλογή των, ενεργειακά, πλέον κατάλληλων: παραγωγικών, οικοδοµικών, 

ηλεκτροµηχανολογικών και ενεργειακών λύσεων. 

γ. Στη βέλτιστη χρήση της ενέργειας, κατά τη λειτουργία του έργου. 

Οι βασικές αρχές ενεργειακού σχεδιασµού κτιριακών και βιοµηχανικών έργων είναι 

διαθέσιµες, σε όποιον ενδιαφέρεται, εδώ και πολλά χρόνια. 

 

Α.2 Παράδειγµα µη ενεργειακού σχεδιασµού. 

Το 1967 σχεδιάσθηκε και κατασκευάσθηκε το εργοστάσιο πολυεθνικής εταιρείας για να 

καλύψει το 70% των αναγκών κάποιων καταναλωτικών προϊόντων της χώρας µας. Σε 

συνολική επιφάνεια 4.000 m2 στεγάσθηκαν όλες οι απαιτούµενες δραστηριότητες και η 

µεγιστοποίηση της αξιοποίησης του παραγωγικού και ενεργειακού δυναµικού γινόταν µε 

24ωρη λειτουργία του εργοστασίου.  

Το 1980 σχεδιάσθηκε, ανταγωνιστική της προαναφερθείσας, ελληνική βιοµηχανία µε 

τελικό στόχο να καλύψει το 30% της αγοράς (µετά από την αναµενόµενη ανακατάταξη 

των µεριδίων). Χωρίς σωστό χωροταξικό, παραγωγικό και ενεργειακό σχεδιασµό το νέο 

εργοστάσιο κάλυψε 10.000 m2, µε ό,τι αυτό συνεπάγεται σε: κόστος επένδυσης, 
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εσωτερικές µετακινήσεις, µήκος και απώλειες θερµικών και ηλεκτρικών δικτύων, 

κατανάλωση ενέργειας για φωτισµό θέρµανση κλπ. Επί πλέον λειτουργούσε µόνον 12-16 

ώρες την ηµέρα. Φυσικά η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και η τύχη της δεύτερης 

βιοµηχανίας ήταν, από τον σχεδιασµό ακόµα, προδιαγεγραµµένη. Πράγµατι, µετά από 

λίγα χρόνια συρρικνώθηκε και λίγες θέσεις εργασίας και δραστηριότητες διασώθηκαν.   

 

Α.3 Ανάκτηση θερµότητας από υγρά βιοµηχανικά απόβλητα. 

Στο θέµα της Εξοικονόµησης Ενέργειας, από τα απορριπτόµενα ζεστά βιοµηχανικά 

απόβλητα, οι τεχνολογίες είναι ιδιαίτερα διαδεδοµένες, αξιόπιστες, δοκιµασµένες και 

έχουν -όπως θα δούµε στη συνέχεια- σύντοµο χρόνο αποπληρωµής.  
Από τις σηµαντικότερες δευτερογενείς ενεργειακές πηγές είναι 
τα απορριπτόµενα, από τις βιοµηχανίες, ζεστά υγρά απόβλητα. 
Σε κάποιους κλάδους η απορριπτόµενη ενέργεια είναι 
εξαιρετικά µεγάλη. Π.χ. τα µεγάλα βαφεία του τόπου µας 
απορρίπτουν 1.000-5.000 m3/ ηµέρα υγρά απόβλητα, σε µέση 
θερµοκρασία 60°C.  
Είναι προφανές ότι η διαθέσιµη προς ανάκτηση θερµότητα είναι 
αξιόλογη, αν λάβουµε υπόψη µας ότι η µέση θερµοκρασία του 
νερού που τροφοδοτεί αυτά τα εργοστάσια είναι 17°C. Αρκεί, 
βέβαια, να έχει εξασφαλισθεί η χρήση της ανακτώµενης 
ενέργειας. 

Η ανάκτηση θερµότητας γίνεται µε ολοκληρωµένα συστήµατα ανάκτησης θερµότητας 

και τη χρήση εναλλακτών. Ως προς τους εναλλάκτες, υπάρχουν δυο βασικές επιλογές: 

 

Α.3.1 Οι σωληνωτοί εναλλάκτες 

 

 
Είναι από τους πλέον αξιόπιστους εναλλάκτες και ιδιαίτερα 
διαδεδοµένοι σε βιοµηχανικές εφαρµογές. Το κόστος τους δεν 
είναι µεγάλο και είναι επισκέψιµοι µε ανοίγµατα στους 
πυθµένες τους, για καθαρισµό. 
Βασικό µειονέκτηµα η σχετικά µικρή επιφάνεια εναλλαγής 
θερµότητας, µε βάση τον συνολικό όγκο του εναλλάκτη.  

 

Α.3.2 Οι πλακοειδείς εναλλάκτες. 
Είναι οι πλέον αποδοτικοί, σε εφαρµογές ανάκτησης 
θερµότητας από υγρά βιοµηχανικά απόβλητα. Ο 
εικονιζόµενος εναλλάκτης έχει επιφάνεια εναλλαγής 80m2 
και παροχή 90m3/h.  
Βασικά µειονεκτήµατα: η απαίτηση προστασίας τους από 
υδραυλικά πλήγµατα και η δυσκολία καθαρισµού τους, σε 
περίπτωση που θα βουλώσουν από στερεά σώµατα των 
αποβλήτων. Όµως µε απλά µέτρα είναι δυνατόν να µη 
βουλώσουν ποτέ, ακόµα και στα πιο δύσκολα απόβλητα, 
όπως είναι αυτά των βαφείων.  
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∆υο από τα πλέον ολοκληρωµένα και αποδοτικά συστήµατα ανάκτησης θερµότητας, σε 
βαφεία του τόπου µας. Ισχύος 4,5 και 5 MW αντίστοιχα. Η συνολική ισχύς των συστηµάτων 
ανάκτησης θερµότητας από υγρά απόβλητα, που έχουµε σχεδιάσει και κατασκευάσει στην 

Ελλάδα, µε δικό µας Know How, ανέρχεται στα 28 MW. 
 

Ως προς τα στοιχεία κόστους εγκατάστασης - οφέλους ενός παρόµοιου συστήµατος, 

παραθέτουµε τα παρακάτω ενδεικτικά στοιχεία: 

• Θερµική ισχύς συστήµατος: 5.000 ΚW 

• Ετήσια εξοικονόµηση ενέργειας: 1.200 tn µαζούτ /χρόνο 

• Ετήσιο οικονοµικό όφελος: 340.000 euros  

• Κόστος έργου: 300.000 euros 

 

Α.4 Ανάκτηση θερµότητας από ζεστό απορριπτόµενο αέρα 

Από τις βιοµηχανικές παραγωγικές διαδικασίες, χηµικές διεργασίες, καύσεις κλπ. 

απορρίπτονται τεράστιες ποσότητες ζεστών αερίων σε θερµοκρασίες που, συνήθως, 

φθάνουν τους 200°C, ενώ αρκετές φορές τους 300°C, 500°C ή και 800°C. 

Εποµένως, η απόρριψη π.χ. 100.000 m3/h αέρα σε θερµοκρασία 200°C δεν είναι 

ευκαταφρόνητη ποσότητα ενέργειας, αν λάβουµε υπόψη µας ότι ο αέρας αυτός 

αναπληρώνεται κάθε στιγµή από ισόποσο νωπό αέρα µέσης θερµοκρασίας 15°C.  

 

Α.4.1 Αποδοτικές τεχνολογίες ανάκτησης θερµότητας αέρα/αέρα 

Στις βιοµηχανικές εφαρµογές αξιοποίησης της απορριπτόµενης ενέργειας από αέρα, 

υπάρχουν κάποιες πρόσθετες δυσκολίες, λόγω της υγρασίας, της σκόνης, των ρύπων 

(κάποιες φορές διαβρωτικών) κλπ. που περιέχουν τα απορριπτόµενα αέρια. Αλλά οι 

διαθέσιµες τεχνολογίες έχουν δώσει τις λύσεις, στις περισσότερες των περιπτώσεων. 

Βασικό θέµα είναι να διατηρούνται συνεχώς καθαρές οι επιφάνειες εναλλαγής, ώστε να 

µη µειώνεται η απόδοση των εναλλακτών λόγω επικάθισης ρύπων, υγρασίας χνουδιών 

κλπ. Για το σκοπό αυτό επιβάλλεται ο (πλήρης) αυτοκαθαρισµός τους εν λειτουργία.  
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Στις φωτογραφίες που ακολουθούν φαίνονται οι κυριότεροι τύποι εναλλακτών. 

 
Αριστερά πλακοειδής εναλλάκτης θερµότητας αέρα/ αέρα, στο κέντρο σωληνωτός 

εναλλάκτης θερµότητας αέρα /νερού και δεξιά εναλλάκτης τύπου Rotary Wheel αέρα/ αέρα, 

παροχής 220.000Νm3/h. 

 

Ο εναλλάκτης τύπου Rotary Wheel υπερτερεί σηµαντικά των άλλων τύπων, για τους 

παρακάτω λόγους:  

i. έχει την υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, λόγω της µεγάλης επιφάνειας εναλλαγής 

θερµότητας και 

ii. µπορεί να έχει εγκατεστηµένο πλήρες σύστηµα αυτοκαθαρισµού εν λειτουργία, σε 

αντίθεση µε τους άλλους εναλλάκτες, που πρέπει να σταµατήσει η λειτουργία των 

µηχανών παραγωγής για να ανοιχτούν για καθαρισµό. 

 

Αριστερά, απλό σύστηµα Ανάκτησης Θερµότητας αέρα/αέρα σε ελληνική 

κλωστοϋφαντουργία µε εναλλάκτη τύπου Rotary Wheel. ∆εξιά, πρωτότυπο τριπλό Σύστηµα 

Ανάκτησης Θερµότητας αέρα/αέρα και Μηχανικής Αντιρρύπανσης, σε ελληνική βιοµηχανία. 

Τα συστήµατα αυτά είναι πλήρως αυτοκαθαριζόµενα εν λειτουργία, µε νερό πίεσης 120 bar 

και πεπιεσµένο αέρα. Η αποδοτική τους λειτουργία ελέγχεται, συνεχώς, από ολοκληρωµένα 

συστήµατα SCADA. Σε ελληνικές βιοµηχανίες έχουν τοποθετηθεί περισσότερα από 28 τέτοια 

συστήµατα, µε χρόνο ανάκτησης κόστους από ένα µέχρι τρία χρόνια, ανάλογα µε τον χρόνο 

λειτουργίας τους. 
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Η τυπική πορεία της θερµοκρασίας του απορριπτόµενου αέρα, στο τριπλό σύστηµα 

ανάκτησης θερµότητας της προηγούµενης φωτογραφίας, προκύπτει από τα εγκατεστηµένα 

θερµόµετρα: Ο απορριπτόµενος αέρας εισέρχεται στο τριπλό σύστηµα στους 185°C. Μετά 

τον πρώτο rotary wheel εξέρχεται στους 65°C και σε αυτή τη θερµοκρασία εισέρχεται στον 

δεύτερο rotary wheel για πρόσθετη ανάκτηση θερµότητας. Από το δεύτερο (εν σειρά) 

σύστηµα ο αέρας εξέρχεται στους 46 °C και στη συνέχεια εισέρχεται σε σύστηµα µηχανικών 

φίλτρων, από το οποίο τελικά βγαίνει στην ατµόσφαιρα στους 40°C. 

 

Α.4.2 Economisers 

Πρόκειται για µια ιδιαίτερα αξιόπιστη και δοκιµασµένη τεχνολογία Εξοικονόµησης 

Ενέργειας. Οι economisers τοποθετούνται στις καµινάδες των λεβήτων και ανακτούν 

θερµότητα από τα απορριπτόµενα καυσαέρια. Η ανακτώµενη ενέργεια χρησιµοποιείται 

για την αναθέρµανση του νερού τροφοδότησης των λεβήτων, την αναθέρµανση του 

λαδιού στους λέβητες διαθερµικού λαδιού, την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης κλπ.  

Βασική επισήµανση: η τελική θερµοκρασία των απορριπτόµενων καυσαερίων πρέπει να 

είναι πάνω από τους 160°C, αν τα καύσιµα περιέχουν θείο. ∆ιαφορετικά θα 

καταστραφούν τόσο ο economiser, όσο και ο βασικός εξοπλισµός. Πρακτικά, οι 

εναλλάκτες αυτοί χρησιµοποιούνται σε ντηζελοµηχανές και σε λέβητες καυσίµων 

αερίων. 

Οι economisers µεγιστοποιούν την ενεργειακή απόδοση των βιοµηχανικών λεβήτων και 

αποτελούν ισχυρότατο περιβαλλοντικό και οικονοµικό κίνητρο υποκατάστασης του 

µαζούτ µε φυσικό αέριο ή LPG. 

Η κατασκευή των economisers πρέπει να γίνεται σύµφωνα µε τους πρόσφατους 

Κοινοτικούς Κανονισµούς και να είναι πιστοποιηµένοι από αρµόδιους φορείς. 

Με τους economisers µειώνουµε την κατανάλωση καυσίµων 6 -7%, µε ταυτόχρονη 

µείωση στην εκποµπή των ρύπων που προέρχονται από την καύση.  
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Υπερµεγέθης και αποδοτικός economiser ισχύος 550 KW. Ο 
economiser αυτός έχει τοποθετηθεί σε ατµολέβητα ελληνικής 
βιοµηχανίας, µε σκοπό την αναθέρµανση του νερού 
τροφοδότησής του. Η εξοικονόµηση ενέργειας προέρχεται από 
την µείωση της θερµοκρασίας των απορριπτόµενων 
καυσαερίων. Στο εικονιζόµενο σηµείο λειτουργίας του λέβητα, 
τα καυσαέρια εισέρχονται στον economiser στους 229°C και 
εξέρχονται στους 120°C. Στη συνήθη λειτουργία, οι 
αντίστοιχες θερµοκρασίες είναι  215°C και 105°C.   

 

Β. Εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας 

Και στην ηλεκτρική ενέργεια, υπάρχουν τόσο τα περιθώρια εξοικονόµησης όσο και οι 

κατάλληλες τεχνολογίες για µειώσεις της κατανάλωσης, της τάξης του 5-20%. 

Ενδεικτικά, αναφέρουµε τις παρακάτω τεχνολογίες και εφαρµογές: 

 

Β.1 Υποκατάσταση ηλεκτρικής ενέργειας µε θερµική, εξοικονοµώντας σηµαντική 

πρωτογενή ενέργεια.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί το παρακάτω, υπό τελικό σχεδιασµό, έργο µας. Σε 

ενεργοβόρο βιοµηχανία, οι ηλεκτρογεννήτριες συνολικής ισχύος άνω των 10 MW 

χρησιµοποιούν συνεχώς αντιστάσεις ισχύος 200 KW για να θερµαίνουν το µαζούτ 

τροφοδότησης των µηχανών εσωτερικής καύσης. 
Με την εγκατάσταση κατάλληλης 
τεχνολογίας economiser σε µια από τις 
µηχανές, η θέρµανση του µαζούτ τελικής 
τροφοδότησης των µηχανών αλλά και των 2 
δεξαµενών αποθήκευσης θα γίνεται δωρεάν, 
µε την θερµότητα των καυσαερίων. 
Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ηλεκτρικής και 
θερµικής ενέργειας θα αποσβέσει το έργο σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα. 

 

Β.2 Βελτίωση συντελεστού ισχύος σε εγκαταστάσεις µέσης τάσης  

 

Σε δίκτυα µέσης τάσης, µε συστήµατα κεντρικής αντιστάθµισης, βελτιώνεται ο 
συντελεστής ισχύος από τα συνηθισµένα επίπεδα του 0,85 στο 1. Έτσι 
εξοικονοµούνται ηλεκτρική ενέργεια και  χρήµατα. Αναφορές: Πρόγραµµα ΕΞΕ 
στα 40 αεροδρόµια της Ελλάδας (έτος 1986), βιοµηχανίες ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΗΣ, 
ΦΙΕΡΑΤΕΞ, ΕΛΑΪΣ, ΕΛΦΙΚΟ, ΑΠΟΛΛΩΝ κλπ. 
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Β.3 Κεντρικά συστήµατα διαχείρισης ενέργειας και επιτήρησης ηλεκτρικού φορτίου 

(SCADA) 
Με τα συστήµατα SCADA, εκτός από τα έργα εξοικονόµησης θερµικής 
ενέργειας, µπορούν να επιτηρούνται: η διαχείριση της ηλεκτρικής ενέργειας 
και του ηλεκτρικού φορτίου, τα συστήµατα παραγωγής και διαχείρισης 
πεπιεσµένου αέρα, ο φωτισµός, ο κλιµατισµός κ.α. Βασική δοµή ενός 
συστήµατος SCADA: Αισθητήρια, δίκτυα τηλενδείξεων/ τηλεχειρισµών, 
υπολογιστής και ειδικό λογισµικό για το έργο που επιτηρεί.  

 

Γ. Μείωση των ρύπων λόγω Εξοικονόµησης Ενέργειας 

Μειώνοντας την κατανάλωση καυσίµων, µε την Εξοικονόµηση Ενέργειας, προκύπτει και 

αντίστοιχη µείωση των αερίων ρύπων. Η µείωση αυτή µπορεί να φθάσει και στο 45%, σε 

ενεργοβόρες βιοµηχανίες, εφόσον βέβαια το επιτρέπει η υπάρχουσα διαχείριση και 

εφαρµοσθούν όλα τα µέτρα και οι σωστές επεµβάσεις µε σκοπό την εξοικονόµηση 

ενέργειας.  

Η συµβολή του φυσικού αερίου στην προστασία του περιβάλλοντος είναι ιδιαίτερα 

σηµαντική, όπως προκύπτει από την ανάλυση των εκπεµπόµενων ρύπων ανά µονάδα 

παραγόµενης ενέργειας.  

Ο συνδυασµός έργων εξοικονόµησης ενέργειας και υποκατάστασης του µαζούτ µε 

φυσικό αέριο µπορεί να οδηγήσει σε σηµαντικότατη µείωση των αερίων ρύπων, όπως 

φαίνεται και στο διάγραµµα που ακολουθεί. 

 

 
Ο συνδυασµός: υποκατάσταση µαζούτ µε Φυσικό 
Αέριο και ταυτόχρονα υλοποίηση έργων ΕΞΕ, 
οδηγεί στη µεγαλύτερη δυνατή προστασία του 
περιβάλλοντος.  
Το διάγραµµα, αριστερά, είναι το αναµενόµενο από 
τα υπό εξέλιξη έργα σε βιοµηχανία της χώρας µας.  
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∆. Χαρακτηριστικά αποτελέσµατα εξοικονόµησης ενέργειας, σε ελληνική 

βιοµηχανία 

ΦΙΕΡΑΤΕΞ (έτος 2000, Νέα Σάντα Κιλκίς)  

 

Μεταβολή της ειδικής κατανάλωσης 
θερµικής ενέργειας, λόγω των έργων 
ανάκτησης θερµότητας: µέχρι -42%. 
Έργα ΕΞΕ που έγιναν: 
• Ανάκτηση θερµότητας από υγρά 

απόβλητα. 
• 7 Συστήµατα ανάκτησης θερµότητας 

από αέρα 
• Μονώσεις 
• Παραγωγικός εξοπλισµός µειωµένης 

ειδικής κατανάλωσης ενέργειας 
• Σύστηµα SCADA 

"ΦΙΕΡΑΤΕΞ Α .Ε.": Μεταβολή στην ειδική κατανάλωση ενέργειας, λόγω έργων Εξοικονόµησης 

Ενέργειας.(Αναµενόµενη στο  τέλος του 2002:  0,7 Kgr µαζούτ ανά Kgr υφάσµατος).
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Σηµαντικά αποτελέσµατα είχαµε και σε άλλες ενεργοβόρες βιοµηχανίες: ΕΛΑΪΣ, 

ΕΛΦΙΚΟ, ΦΟΙΒΟΣ, ΑΠΟΛΛΩΝ, ΙΡΙΣ, ΤΕΞΑΠΡΕΤ κλπ., µε µειώσεις της ειδικής 
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κατανάλωσης θερµικής ενέργειας από 15% µέχρι 35%. Στην ηλεκτρική ενέργεια, οι 

µειώσεις ήταν από 5% µέχρι 13%. Οι πραγµατοποιηθείσες επενδύσεις είχαν χρόνο 

ανάκτησης κόστους από 1 µέχρι 3 χρόνια. Αρκετές από αυτές εντάχθηκαν σε επενδυτικά 

προγράµµατα, όπως το Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργειας και το ΕΠΑΝ. 

 

Ε. Τεχνολογίες αντιρρύπανσης και εξοικονόµηση ενέργειας 

Από τον Ιούλιο του 2002 βρίσκεται σε ισχύ η Κοινή Υπουργική Απόφαση 

11641/1942/2002 (ΦΕΚ  832Β/2-7-2002), µε τίτλο ‘Μέτρα και όροι για τον περιορισµό 

των εκποµπών πτητικών οργανικών ενώσεων (ΠΟΕ) που οφείλονται στη χρήση οργανικών 

διαλυτών σε ορισµένες δραστηριότητες και εγκαταστάσεις’.  

Και στα θέµατα της αντιρρύπανσης η χώρα µας έχει µείνει πολύ πίσω. Η εφαρµογή της 

σχετικής κοινοτικής νοµοθεσίας βρίσκεται στα πρώτα της βήµατα. Βασικό ρόλο για τα 

προαναφερθέντα παίζει και το µεγάλο κόστος, τόσο των απαιτούµενων επενδύσεων όσο 

και της κατανάλωσης ενέργειας για τη λειτουργία των µονάδων αντιρρύπανσης. 

Εποµένως ο Ενεργειακός Σχεδιασµός των συστηµάτων αντιρρύπανσης είναι ιδιαίτερα 

σηµαντικός, τόσο για την υλοποίηση των απαραίτητων επενδύσεων προστασίας του 

Περιβάλλοντος όσο και για την ίδια τη βιωσιµότητα των επιχειρήσεων. Σηµειώνουµε ότι 

ενεργοβόρες επενδύσεις αντιρρύπανσης που έχουν γίνει, έχουν οδηγήσει είτε σε 

υπολειτουργία των µονάδων, είτε σε δυσβάσταχτο οικονοµικό πρόβληµα των 

επιχειρήσεων. 

Και στον τοµέα της αντιρρύπανσης η Εξοικονόµηση Ενέργειας έρχεται να δώσει λύσεις. 

Ας δούµε τις πολύ βασικές αρχές σχεδιασµού των κυριότερων συστηµάτων 

αντιρρύπανσης, από τη σκοπιά της κατανάλωσης ενέργειας. 

 

Ε.1 ∆έσµευση VOCs µε Άµεση Καύση 
Το αέριο ρεύµα µε τους ρύπους 
εισάγεται µέσα σε έναν θάλαµο 
καύσης, όπου λόγω των υψηλών 
θερµοκρασιών οι οργανικές ενώσεις 
αναφλέγονται. Σηµειώνεται ότι η 
θερµοκρασία καταστροφής των VOCs 
είναι περίπου 820oC.  
Η τεχνολογία αυτή είναι χαµηλού 
κόστους επένδυσης αλλά υψηλότατου 
λειτουργικού κόστους, γιατί είναι 
ιδιαίτερα ενεργοβόρος. Η συνολική 
ενεργειακή απόδοση του συστήµατος 
µπορεί να αυξηθεί αν ο εξερχόµενος, 
µετά την καύση, θερµός αέρας 
χρησιµοποιηθεί για την ανάκτησης 
θερµότητας. 
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Ε.2 Recuperative Oxidation 

 
Η καλύτερη, ενεργειακά, λύση της Θερµικής 
Οξείδωσης είναι η Καταλυτική Οξείδωση σε 
συνδυασµό µε Ανάκτηση θερµότητας. 
Ενεργειακό πλεονέκτηµά τους είναι η µεγάλη 
µείωση της απαιτούµενης θερµοκρασίας 
οξείδωσης των χηµικών οργανικών ενώσεων. 
Τυπικές θερµοκρασίες λειτουργίας στην 
είσοδο του καταλύτη είναι 250oC έως 400oC, 
ανάλογα µε το είδος του καταλύτη και των 
περιεχόµενων στο αέριο ρεύµα VOCs.  
 

 

Ε.3 Regenerative Oxidation 
Η Αναγεννητική Θερµική Οξείδωση είναι η πιο 
διαδεδοµένη και αποδοτική τεχνολογία για την 
αποµάκρυνση VOCs από αέρια ρεύµατα. Μεγάλο 
συγκριτικό πλεονέκτηµα είναι η πολύ υψηλή θερµική 
απόδοση , η οποία µπορεί να ξεπεράσει και το 95%, 
µειώνοντας στο ελάχιστο τις ενεργειακές λειτουργικές 
δαπάνες. Η απόδοση αυτή επιτυγχάνεται µε χρήση, ως 
µέσων ανάκτησης θερµότητας, κλινών από κεραµικά 
υλικά. 

 

Ε.4 Πρωτότυπη εφαρµογή Αντιρρύπανσης µε Εξοικονόµηση Ενέργειας 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται ένα ολοκληρωµένο σύστηµα Αντιρρύπανσης και 

Εξοικονόµησης Ενέργειας, το οποίο σχεδιάσαµε για µεγάλη ελληνική βιοµηχανία. Ίσως 

να πρόκειται για την πρώτη ανάλογη εφαρµογή, µε βάση τα όσα γνωρίζουµε. Τα VOCs 

του απορριπτόµενου αέρα από τις διεργασίες της συγκεκριµένης εταιρίας προέρχονται 

από χρήση διαλυτών.   

 

Ε.4.1 Αντιρρύπανση 

Για την αποµάκρυνση των VOCs, ως βέλτιστη περιβαλλοντική και ενεργειακή λύση, έχει 

επιλεγεί ένα Σύστηµα Αναγεννητικής Θερµικής Οξείδωσης τριών θαλάµων (3 canisters 

RTO). Η απόδοση καταστροφής των VOCs αγγίζει το 98% και η θερµική απόδοση της 

µονάδας ξεπερνάει το 95%. 

 

Ε.4.2 Ανάκτηση θερµότητας µε economiser αέρα / νερoύ 

Σήµερα, για τις ανάγκες της παραγωγής σε ζεστό νερό λειτουργούν ένας ατµολέβητας 

και δυο λέβητες νερού. Με τα απορριπτόµενα καυσαέρια της µονάδας αντιρρύπανσης 

µπορεί να λειτουργήσει ένας economiser που θα παράγει ζεστό νερό στους 80°C και σε 

ποσότητα που µπορεί να υπερκαλύψει αυτές τις ανάγκες και να θέσει εκτός λειτουργίας 

τους προαναφερθέντες λέβητες. 
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Ε.4.3 Παραγωγή καθαρού ζεστού αέρα για τις ανάγκες της παραγωγής 

Για τη λειτουργία των φούρνων βαφής των µετάλλων απαιτούνται 21.000 Nm3/h στους 

200°C. Σήµερα, ο αέρας αυτός αναρροφάται από το περιβάλλον σε µέση θερµοκρασία 

18°C και αναθερµαίνεται µε καυστήρες στους 200°C. 

∆εδοµένου ότι ο economiser µπορεί να υπερκαλύψει τις ανάγκες σε ζεστό νερό και να 

περισσεύει θερµική ισχύς (από τα απορριπτόµενα από τη µονάδα αντιρρύπανσης 

καυσαέρια), είναι δυνατή η παράλληλη λειτουργία µιας µονάδας ανάκτησης θερµότητας 

(HRU) αέρα/ αέρα ώστε να αξιοποιείται η συνολική ενέργεια των καυσαερίων. 

Φυσικά η ενέργεια που θα ανακτάται από την HRU θα εξαρτάται από το σηµείο 

λειτουργίας του διαφράγµατος καυσαερίων που θα οδηγεί κάθε φορά τη ροή τους, 

ανάλογα µε τις οδηγίες που θα παίρνει από ένα σύστηµα SCADA. 

 
Γενικό σχεδιάγραµµα της εγκατάστασης 

 

Ε.5 Το έργο Αντιρρύπανσης του Βιολογικού Καθαρισµού της Ψυττάλειας. 

Σκοπός του έργου είναι η καταστροφή των εκλυόµενων οσµών, από την υπό κατασκευή 

Μονάδα Ξήρανσης της λάσπης των λυµάτων. Με αυτό τον τρόπο πρόκειται να δοθεί 

λύση σε ένα σηµαντικό περιβαλλοντικό πρόβληµα, που απασχολεί το λεκανοπέδιο της 

Αθήνας. Το έργο αυτό είναι από τα δυσκολότερα στον ευρωπαϊκό χώρο. Το είδος και οι 

ποσότητες των ρύπων, σε συνδυασµό µε τον περιβαλλοντικό ρόλο που καλείται να παίξει 

το έργο, επιβάλλουν την εφαρµογή της καλύτερης και πιο δοκιµασµένης τεχνικής λύσης 

που υπάρχει στην διεθνή αγορά. 

 
Στον Βιολογικό Καθαρισµό της Ψυττάλειας, θα 
εγκατασταθούν τρεις µονάδες τεχνολογίας RTO 
(Regenerative Thermal Oxidisers), υψηλής 
περιβαλλοντικής απόδοσης.  
Ως προς την βασική δοµή, η κάθε µονάδα είναι: ένας 
µεγάλος θάλαµος καύσης, ένα σύνολον εναλλακτών 
θερµότητας εναλλασσόµενης ροής αερίων, ειδικός 
εξοπλισµός και αυτοµατισµοί. 
Ο σωστός Ενεργειακός Σχεδιασµός των RTOs, οδηγεί 
σε ελαχιστοποιηµένο λειτουργικό κόστος.  
Οι τρεις µονάδες βρίσκονται υπό κατασκευήν και θα 
λειτουργήσουν τον επόµενο χρόνο.  
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ΣΤ. Συµπεράσµατα 

Με τις αναφορές που κάναµε, ελπίζουµε να δώσαµε κάποιες ικανοποιητικές απαντήσεις 

στα ερωτήµατα που θέσαµε στην αρχή, ενώ προκύπτουν -κατά τη γνώµη µας- τα 

παρακάτω βασικά συµπεράσµατα:  

1. Στις ελληνικές βιοµηχανίες υπάρχουν σηµαντικά περιθώρια για Εξοικονόµηση 

Ενέργειας. Αυτό επιβεβαιώνεται από πλήθος επιτυχηµένων έργων. 

2. Για τα έργα Εξοικονόµησης Ενέργειας υπάρχουν τεχνολογίες οι οποίες είναι 

αξιόπιστες, αποδοτικές, δοκιµασµένες και µε σύντοµο χρόνο αποπληρωµής. Αρκεί να 

αναζητείται και να εφαρµόζεται- µε κριτήρια επιστηµονικά και «επαγγελµατική ηθική»- 

η κατάλληλη κάθε φορά τεχνολογία.  

3. Ο Ενεργειακός Σχεδιασµός µπορεί και πρέπει να εφαρµόζεται και σε όλα τα 

(ενεργοβόρα) συστήµατα αντιρρύπανσης.  

Τελικά, επειδή το δικαίωµα στην ανάπτυξη το έχουν όλοι, αλλά το δικαίωµα στη 

σπατάλη της ενέργειας δεν το έχει κανένας, θα µπορούσαµε -παραφράζοντας γνωστή 

φράση για το νερό- να πούµε ότι:  

Ο τρόπος διαχείρισης της ενέργειας είναι µέρος του πολιτισµού του κάθε λαού. 

Ας προσπαθήσουµε, λοιπόν, να αναβαθµίσουµε και αυτή την πλευρά του πολιτισµού 

µας. 
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ΜΕΡΟΣ ∆: 

 

«ΡΟΛΟΣ ΝΕΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ» 
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NΕΑ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΙ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

∆ρ. ∆. Νιάρχος 
∆/ντής και Πρόεδρος ∆Σ ΕΚΕΦΕ «∆ηµόκριτος» 

 
 

Η οικονοµική ευηµερία ενός λαού βασίζεται και στην ύπαρξη χαµηλού κόστους 

ενέργειας. Στην περίπτωση δε που η ενέργεια αυτή παράγεται εντός από το ίδιο το 

κράτος µε ίδια µέσα , τούτο αποτελεί επίτευγµα καθόσον το καθιστά λιγότερο 

εξαρτώµενο από τις πετρελαιοπαραγωγές χώρες αλλά και από εξωτερικές πολιτικές 

παρεµβάσεις. Στη σηµερινή δε συγκυρία όπου η «έλλειψη» ενέργειας είναι πλέον έντονη   

εταιρείες, κυβερνήσεις και η επιστηµονική κοινότητα αναζητούν  νέους δρόµους για 

παραγωγή, µεταφορά και εξοικονόµηση ενέργειας. Σε συνδυασµό δε µε την µόλυνση του 

περιβάλλοντος από τις συµβατικές µορφές ενέργειας- πετρέλαιο, άνθρακας, φυσικό 

αέριο, πυρηνική ενέργεια- η αναζήτηση εναλλακτικών µορφών ενέργειας- ηλιακή, 

βιοµάζα, αιολική, γεωθερµία, υδρογόνο-καθίσταται επιτακτική ανάγκη. 

 

Η επιστήµη και η τεχνολογία συνεισφέρουν τα µέγιστα προς αυτή την κατεύθυνση µε την 

ανακάλυψη/βελτίωση νέων υλικών και διαδικασιών ειδικότερα µε την βοήθεια της 

νανοτεχνολογίας για καλύτερη απόδοση φωτοβολταικών, νέες µπαταρίες και κυψελίδες 

καυσίµου καθώς και λιγότερο ενεργοβόρων γραµµών µεταφοράς. Μετασχηµατισµός µιας 

µορφής ενέργειας σε άλλη , π.χ µε χρήση νέων θερµοηλεκτρικών µηχανών η µε τη χρήση 

καταλυτών και υποβοήθηση µετατροπής χηµικής ενέργειας σε άλλη µορφή  η και 

αποθήκευση όπως στην τεχνολογία υδρογόνου είναι από τις µεγαλύτερες προκλήσεις της 

επιστηµονικής κοινότητας. Βελτίωση µαλακών και σκληρών µαγνητικών υλικών 

µπορούν να αυξήσουν την απόδοση γεννητριών η των µοτέρ. Τέλος υγρά µε µεταλλικά η 

κεραµικά  νανοσωµατίδια έχουν βελτιωµένες θερµοφυσικές ιδιότητες και ως εκ τούτου  

βελτιωµένη απαγωγή θερµότητας µε εφαρµογές σε µηχανές εσωτερικής καύσεως και σε 

πληθώρα άλλων εφαρµογών. Ακόµη τα νανοϋλικά σε συνδυασµό µε υλικά αλλαγής 

φάσης (οργανικά ή ανόργανα) δυνατόν να επιφέρουν σηµαντικές βελτιώσεις σε διατάξεις 

αποθήκευσης θερµότητας.   

 

Θα αναφερθώ σε µερικές από τις παραπάνω τεχνολογίες µε παραδείγµατα και τη 

σηµαντικότητα που έχουν για τη χώρα µας. 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

∆ρ Χάρης ∆. Καµπεζίδης 

∆ιευθυντής Ερευνών, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, harry@meteo.noa.gr 

Πρόεδρος Ελληνικής Επιτροπής Φωτισµού, info@efe.gr 

 

Εισαγωγή 

Με την αυξοµειούµενη τάση στις τιµές του πετρελαίου, που συµπαρασύρουν και 

εκείνες του φυσικού αερίου, αλλά και την όλο και µεγαλύτερη ενεργειακή ζήτηση, ιδίως 

εκ µέρους των ταχέως αναπτυσσόµενων χωρών της ΝΑ Ασίας και την απειλητική 

αύξηση του φαινοµένου του θερµοκηπίου, η επιταγή για λήψη µέτρων εξοικονόµησης 

ενέργειας στον αναπτυγµένο κόσµο είναι πια επιτακτική όσο ποτέ. Για το λόγο αυτό 

έχουν παρουσιασθεί τόσο στην Αµερική και την Ιαπωνία όσο και την Ευρώπη 

κατάλληλες οδηγίες για το σκοπό αυτό. 

Στην παρούσα εργασία θα γίνει λόγος για την εξοικονόµηση ενέργειας στο φωτισµό, 

και ιδιαίτερα τον οδοφωτισµό, µε την εφαρµογή κατάλληλων προτύπων, τα οποία και θα 

αναφερθούν. 

Θεσµικό πλαίσιο  

Υπάρχουν αρκετά θεσµικά εργαλεία σήµερα, στα οποία µπορεί να στηριχθεί ο 

µελετητής για να επιβάλει την άποψη της εξοικονόµησης ενέργειας σε εφαρµογές 

οδοφωτισµού. Αυτά είναι΅ 

 Οι κοινοτικές οδηγίες 54/ και 55/2003 και η 32/2006 

 Το πρότυπο 88:2004 της CIE για σήραγγες και υπόγειες  διαβάσεις 

 Οι νόµοι 3175/2003 και 3428/2005 

 Η ΚΥΑ 1792/2004 

Η κοινοτική οδηγία 54/2003 θεσπίζει κοινούς κανόνες, που αφορούν την παραγωγή, 

τη µεταφορά, τη διανοµή και την προµήθεια της ηλεκτρικής ενέργειας.  

Η κοινοτική οδηγία 55/2003 θεσπίζει κοινούς κανόνες, που αφορούν τη µεταφορά, 

τη διανοµή, την προµήθεια και την αποθήκευση του φυσικού αερίου. 

Η κοινοτική οδηγία 32/2006 προτείνει µέτρα και µηχανισµούς για την ανάπτυξη και 

την προώθηση της αγοράς των ενεργειακών υπηρεσιών. 

Το πρότυπο 88:2004 αντικατέστησε το CIE 88:1990 βάσει του οποίου έχουν 

κατασκευασθεί οι σήραγγες πριν το 2004. Το πρότυπο προτείνει χαµηλότερες τιµές 

λαµπρότητας για την εσωτερική ζώνη των σηράγγων σε σχέση µε το προηγούµενο. 
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Ο νόµος 3175/2003 διαµορφώνει το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο, που επιτρέπει τη 

λειτουργία χονδρεµπορικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο νόµος 3428/2005 διαµορφώνει το κατάλληλο νοµικό πλαίσιο, που επιτρέπει τη 

λειτουργία εσωτερικής αγοράς φυσικού αερίου. 

Η ΚΥΑ 1792/2004 ενσωµατώνει στο εθνικό δίκαιο το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 

13201, το οποίο προσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για το φωτισµό οδών και 

δηµόσιων εξωτερικών χώρων βάσει της κατηγορίας στην οποία κατατάσσονται µε 

κριτήρια, που σχετίζονται µε τη χρήση και το περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. 

 

Το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 13201 

Αφορά µόνιµες εγκαταστάσεις φωτισµού οδών και όχι σταθµούς διοδίων, σήραγγες 

και κανάλια. Το αντικείµενο του προτύπου εξαντλείται στην εξασφάλιση συνθηκών 

καλής ορατότητας σε οδούς και υπαίθριους δηµόσιους χώρους, όπου υπάρχει 

κυκλοφορία οχηµάτων ή / και πεζών κατά τη διάρκεια της νύκτας, στην υποστήριξη της 

ασφαλούς και οµαλής κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων και την ενίσχυση του 

αισθήµατος δηµόσιας ασφάλειας.. Αποτελείται από τέσσερα τµήµατα: 

 την επιλογή της κατηγορίας φωτισµού 

 τον προσδιορισµό των απαιτήσεων φωτισµού 

 τις µεθόδους υπολογισµών των σχετικών φωτοµετρικών µεγεθών, και 

 τις µεθόδους µέτρησης των σχετικών φωτοµετρικών µεγεθών. 

 

Επιλογή φωτισµού 

Οι προς διερεύνηση παράµετροι είναι: 

 ο κύριος τύπος χρήστη 

 η ταχύτητα κίνησης του κυρίου τύπου χρηστών  

 οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες  

 η γεωµετρία της εγκατάστασης  

 η πολυπλοκότητα του οπτικού πεδίου του χρήστη  

 η δυσκολία κατά την οδήγηση  

 η εγκληµατικότητα της περιοχής κλπ. 

Κατά τη διαδικασία προσδιορισµού του φωτισµού απαιτείται: 

 ακριβής προσδιορισµός της υπό εξέταση περιοχής 

 προσδιορισµός της κατηγορίας φωτισµού 

 εξέταση συνύπαρξης περιοχών διαφορετικής χρήσης  

 εξέταση απαιτήσεων γειτονικών περιοχών. 

Η κατάταξη της οδού γίνεται σε πέντε οµάδες ανάλογα µε: 

 τον κύριο τύπο χρηστών 
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 τους επιτρεπόµενους τύπους χρηστών 

 τους αποκλειόµενους τύπους χρηστών 

 την τυπική ταχύτητα κίνησης του κύριου τύπου χρηστών. 

Οι τύποι των χρηστών είναι: 

 µηχανοκίνητη κυκλοφορία (Μ) 

 αργά κινούµενα οχήµατα (S) – µηχανοκίνητα οχήµατα, άµαξες κά. Ταχύτητα < 

40km/h 

 ποδηλάτες (C) – Ταχύτητα < 50km/h 

  πεζοί (P). 

Τυπικές ταχύτητες θεωρούνται: 

 υψηλή  (> 60km/h) 

 µέση  (>30km/h και ≤60km/h) 

 χαµηλή  (>5km/h και ≤30km/h) 

 πολύ χαµηλή (ταχύτητα περιπάτου). 

Οι προβλεπόµενες οµάδες είναι: 

 Οµάδα A: αφορά κυκλοφορία οχηµάτων που συνδέει δύο περιοχές 

 Οµάδα B: αφορά την κυκλοφορία οχηµάτων γύρω από µια ευρύτερη περιοχή 

 Οµάδα C: αφορά την κυκλοφορία οχηµάτων γύρω από µια ευρύτερη περιοχή 

 Οµάδα D: αφορά κυκλοφορία αργά κινούµενων οχηµάτων σε µια περιοχή 

 Οµάδα E: αφορά κυκλοφορία αργά κινούµενων οχηµάτων σε µια περιοχή. 

Για τον προσδιορισµό της κατηγορίας του φωτισµού λαµβάνονται υπόψη οι εξής 

παράµετροι: 

 Οι επικρατούσες στην περιοχή καιρικές συνθήκες. 

 Η ύπαρξη διαχωριστικής νησίδας. 

 Η πυκνότητα διασταυρώσεων και κόµβων. 

 Η µέση ηµερήσια κυκλοφορία οχηµάτων. 

 Η ύπαρξη περιοχών πολλαπλής χρήσης. 

 Η πολυπλοκότητα του οπτικού πεδίου που είναι δυνατόν να αποσπάσει την 

προσοχή του οδηγού. 

 Η δυσκολία στην οδήγηση, αναφορικά µε την επιλογή λωρίδας κυκλοφορίας, την 

αλλαγή ή διατήρηση ταχύτητας και πορείας στο δρόµο κλπ. 

 Το µέσο επίπεδο λαµπρότητας του περιβάλλοντος χώρου κλπ. 
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Προσδιορισµός απαιτήσεων φωτισµού 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κατηγορίες συγκρίσιµης στάθµης φωτισµού

ME1 ME2 ME3 ME4 ME5 ME6

MEW1 MEW2 MEW3 MEW4 MEW5

CEO CE1 CE2 CE3 CE4 CE5

S1 S2 S3 S4 S5 S6
Οι κατηγορίες φωτισµού µεταξύ δύο γειτονικών περιοχών δεν µπορεί να διαφέρουν 
περισσότερο από δύο συγκρίσιµες κατηγορίες

Εναλλακτικές κατηγορίες φωτισµού
S1 S2 S3 S4 S5 S6

A1 A2 A3 A4 A5
Προτιµούνται όταν χρησιµοποιείται η ηµισφαιρική στάθµη φωτισµού

Πρόσθετες κατηγορίες φωτισµού
CE0 CE1 CE2 CE3 CE4 CE5

S1 S2 S3 S4 S5 S6
ES1 ES2 ES3 ES4 ES5 ES6 ES7 ES8 ES9

EV3 EV4 EV5
Προτιµούνται όταν χρησιµοποιείται η ηµικυλινδρική ή κατακόρυφη στάθµη φωτισµού

 

Υπολογισµός παραµέτρων φωτισµού 

Η κατανοµή των φωτεινών εντάσεων των 

φωτιστικών σωµάτων φαίνεται στο παράπλευρο 

Σχήµα. Η γωνιακή απόσταση κατακόρυφων επιπέδων 

µέτρησης: 2.5o (από 0o έως 180o). Η γωνιακή 

απόσταση αζιµούθιων γωνιών µέτρησης: 5o (η 

περιοχή εξαρτάται από τον τύπο συµµετρίας του 

φωτιστικού σώµατος). Ενδιάµεσες τιµές 

υπολογίζονται µε παρεµβολή.  1-Κλίση φ.σ. κατά τη 

µέτρηση, 2-∆ιαµήκης κατεύθυνση, 3-Πρώτος φωτοµετρικός άξονας, 4-∆ιεύθυνση 

φωτεινής έντασης.   
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q= L/E – συντελεστής λαµπρότητας 

L= q.E= q.I/H2.cos3γ= r.I /H2     r= 

q.cos3γ 

Ενδιάµεσες τιµές υπολογίζονται µε 

παρεµβολή.  

ST-∆ιαµήκης κατεύθυνση, Q-: 

Φωτοµετρικό κέντρο του φ.σ., PN- 

Κάθετη στην επιφάνεια του δρόµου,  

φ-Αζιµούθια γωνία εγκατάστασης, β-παραπληρωµατική γωνία, α-γωνία παρατήρησης. 1-

Φωτιστικό σώµα, 2-∆ιεύθυνση φωτεινής έντασης, 3-Παρατηρητής.. Ο υπολογισµός της 

λαµπρότητας σε ένα σηµείο ορίζεται ως: 

Ls = L1 + L2 + . . . +Ln = ∑Lk

όπου 

Lk = (I  r F MF 10-4) / H2

 

Για την οριζόντια στάθµη φωτισµού σε ένα σηµείο: 

E = I cos3ε F MF / H2

όπου ε-γωνία πρόσπτωσης. 

Για τον υπολογισµό του κατωφλίου διάκρισης φωτεινών αντιθέσεων 

TI = 650 MF0.8 Lv / Lave

και 

Lv = E1/θ1
2 + E2/θ2

2 + ... + En/θn
2

όπου MF-συντελεστής συντήρησης, Lv-ισοδύναµη λαµπρότητα θάµβωσης, Ek-στάθµη 

φωτισµού που παράγεται από το k φωτιστικό σώµα σε επίπεδο κάθετο στη κατεύθυνση 

οράσεως, στο ύψος του οφθαλµού του παρατηρητή, θk-η γωνία µεταξύ της κατεύθυνσης 

οράσεως και της ευθείας που ορίζεται από τον παρατηρητή και το κέντρο του k 

φωτιστικού σώµατος. Μόνο οι γωνίες θk < 20o λαµβάνονται υπόψη στον υπολογισµό. 

Λαµβάνεται υπόψη και ο λόγος της µέσης οριζόντιας στάθµης φωτισµού δύο 

λωρίδων (κατά το µήκος του δρόµου) που ξεκινούν από τα όρια του δρόµου και κείνται 

εκτός αυτού, προς την µέση οριζόντια στάθµη φωτισµού δύο λωρίδων (κατά µήκος του 

δρόµου) που ξεκινούν από τα όρια του δρόµου και κείνται εντός αυτού. Πλάτος και των 

τεσσάρων λωρίδων: 5m ή το ήµισυ του πλάτους του δρόµου ή το πλάτος της χωρίς 

εµπόδια ζώνης που βρίσκεται εκτός των ορίων του δρόµου (όποιο είναι µικρότερο). 

Οι συνθήκες µέτρησης αφορούν: 

 Σταθεροποίηση της λειτουργίας των λαµπτήρων µετά την αφή 

 Κλιµατικές συνθήκες  (θερµοκρασία, υγρασία, ταχύτητα ανέµου κλπ.) 

 Τρίτες πηγές φωτισµού και πηγές θάµβωσης. 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ 

Φραγκίσκος Β. Τοπαλής 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Εργαστήριο Φωτοτεχνίας 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, τηλ. 2107723628, topalis@ieee.org 

 

1. Οι σηµαντικότερες µέθοδοι για την εξοικονόµηση ενέργειας 

Οι πλέον διαδεδοµένες τεχνικές λύσεις για την εξοικονόµηση ηλεκτρικής 

ενέργειας σε εγκαταστάσεις φωτισµού εσωτερικών χώρων (κυρίως επαγγελµατικών) που 

φωτίζονται από λαµπτήρες φθορισµού είναι οι εξής: 

• Χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών διατάξεων έναυσης (ballast) αντί των συµβατικών 

ηλεκτροµαγνητικών 

• Χρησιµοποίηση λαµπτήρων Τ5 αντί των συνήθως χρησιµοποιουµένων Τ8 

• Εγκατάσταση συστήµατος κεντρικής διαχείρισης (BMS) 

• Εγκατάσταση αυτοµατισµών τοπικής εµβέλειας (χωρίς BMS) όπως αισθητήρες 

παρουσίας, αισθητήρες φωτισµού, ρυθµιστές φωτισµού, χρονοδιακόπτες κ.λπ. 

• Επιλογή λαµπτήρων µε τον κατάλληλο συνδυασµό χρωµατικής και φωτεινής 

απόδοσης. Επιλογή φωτιστικών σωµάτων που παρέχουν το βέλτιστο συνδυασµό 

αισθητικής προσαρµογής στο χώρο, ανάδειξης των χαρακτηριστικών του, ποιότητας 

του φωτισµού και υψηλής ενεργειακής απόδοσης  

• ∆ιόρθωση του συντελεστή ισχύος είτε τοπικά στο φωτιστικό είτε κεντρικά στον 

πίνακα διανοµής 

• Εφαρµογή προγράµµατος συντήρησης της εγκατάστασης φωτισµού 

• Χρησιµοποίηση ήπιων ή ριζικών αρχιτεκτονικών λύσεων για την αξιοποίηση του 

φυσικού φωτισµού (προσανατολισµός κτιρίου, εξωτερικά δοµικά στοιχεία στα 

παράθυρα, ειδικά υαλοστάσια, περσίδες, οπτικοί σωλήνες κ.λπ.) 

Οι ανωτέρω τεχνικές λύσεις περιγράφονται εν συντοµία κατωτέρω όπου 

προσδιορίζεται το πεδίο εφαρµογής τους, δηλαδή σε ποιες περιπτώσεις είναι εφικτό να 

εφαρµοσθούν και πότε συνιστάται η χρήση τους. Εκτιµάται επίσης, κατά προσέγγιση, το 

ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας. Πρέπει να επισηµανθεί ότι η συνολική εξοικονόµηση 

ενέργειας που θα προκύψει από την εφαρµογή µερικών, ή και του συνόλου, των ανωτέρω 

τεχνικών λύσεων δεν θα είναι το άθροισµα των επί µέρους εξοικονοµήσεων. Η 

αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας από την κάθε τεχνική λύση υπολογίζεται, κατ’ 

εκτίµηση, θεωρώντας ότι εφαρµόζεται µεµονωµένα. Ο συνδυασµός περισσότερων 

τεχνικών λύσεων θα επιφέρει εξοικονόµηση ενέργειας η οποία θα εκτιµηθεί συνολικά.  
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2. Ηλεκτρονικά ballast αντί των συµβατικών ηλεκτροµαγνητικών 

 

2.1 Πλεονεκτήµατα 

Εκτιµάται γενικώς ότι η χρησιµοποίηση ηλεκτρονικών ballast αντί των 

συµβατικών ηλεκτροµαγνητικών ballast (στραγγαλιστικών πηνίων) µπορεί να επιφέρει 

εξοικονόµηση ενέργειας έως 25%. Το ποσοστό αυτό προκύπτει από τη σύγκριση της 

κατανάλωσης µιας εγκατάστασης φωτισµού στην οποία χρησιµοποιούνται συµβατικά 

ballast µε την κατανάλωση που θα είχε η ίδια εγκατάσταση (ίδια φωτιστικά, ίδιοι 

λαµπτήρες) εάν χρησιµοποιούνταν ηλεκτρονικά ballast. Η µειωµένη κατανάλωση στη 

δεύτερη περίπτωση αποδίδεται κυρίως στους εξής λόγους: 

• Καλύτερη απόδοση του λαµπτήρα 

• Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας στο λαµπτήρα 

• Μικρότερες απώλειες ενέργειας στο ballast 

Σηµειώνεται ότι το ενεργειακό κέρδος της τάξης του 25% µπορεί να αυξηθεί 

ακόµη περισσότερο εάν ληφθεί υπ’ όψιν ότι υπολογίσθηκε µε αναφορά στην ονοµαστική 

απόδοση του λαµπτήρα που παρέχουν οι κατασκευαστές για λειτουργία µε συµβατικό 

ballast ενώ είναι γνωστό ότι αρκετά ballast του εµπορίου εµφανίζουν σηµαντικά 

µικρότερες αποδόσεις.     

Πέραν όµως αυτών των λόγων που έχουν άµεση επίπτωση στην κατανάλωση 

ενέργειας, υπάρχουν και άλλοι, εξ’ ίσου σηµαντικοί, όπου η χρησιµοποίηση 

ηλεκτρονικών ballast επιφέρει εµµέσως περαιτέρω εξοικονόµηση. Οι περιπτώσεις αυτές 

αφορούν τη χρησιµοποίηση τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας οι οποίες µπορούν να 

λειτουργήσουν µόνο µε ηλεκτρονικά ballast. Είναι δηλαδή άρρηκτη η συµµετοχή των 

ηλεκτρονικών ballast για την εφαρµογή των τεχνολογιών αυτών, εξ ου και ο 

χαρακτηρισµός ως έµµεσης της συµβολής τους στη µείωση της κατανάλωσης. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής λόγοι: 

• ∆υνατότητα ρύθµισης της φωτεινότητας του λαµπτήρα (dimming) µέσω αισθητήρων 

και ρυθµιστών φωτισµού (dimmers). Η ρύθµιση αυτή είναι αδύνατη µε συµβατικά 

ballast. Το χαρακτηριστικό αυτό, αλλά γενικότερα, η δυνατότητα  ρύθµισης και 

ελέγχου του φωτιστικού µε σήµατα χαµηλής τάσης στο ballast, καθιστούν τα 

φωτιστικά κατάλληλα για τη λειτουργία τους µε απλούς αυτοµατισµούς. Όπως 

περιγράφεται σε επόµενη παράγραφο, η εξοικονόµηση ενέργειας που µπορεί να 

επιτευχθεί µε τοπικά συστήµατα dimming κυµαίνεται από 10% έως 20% ανάλογα µε 

τη χρήση του χώρου. 

• ∆υνατότητα ένταξης της εγκατάστασης φωτισµού σε σύστηµα κεντρικής 

διαχείρισης κτιρίων (BMS). Η δυνατότητα αυτή θα ήταν αδύνατη µε συµβατικά 

ηλεκτροµαγνητικά ballast διότι αυτά, πρακτικά, δεν συνεργάζονται µε τα συστήµατα 

 116



BMS. Η εξοικονόµηση ενέργειας µε συστήµατα BMS κυµαίνεται από 10% έως 35% 

ανάλογα µε τη χρήση του χώρου (η εξοικονόµηση αυτή δεν είναι προσθετική στην 

αντίστοιχη που επιτυγχάνεται µε το dimming αλλά την εµπεριέχει). 

∆εν πρέπει να παραληφθούν και µερικοί άλλοι, δευτερεύοντες λόγοι, για τους 

οποίους εξοικονοµείται ενέργεια και χρήµα λόγω της χρησιµοποίησης ηλεκτρονικών 

ballast. Ενδεικτικά αναφέρονται οι εξής: 

• ∆υνατότητα λειτουργίας περισσοτέρων λαµπτήρων (έως 4) µε 1 µόνο ηλεκτρονικό 

ballast και κατά συνέπεια µικρότερες απώλειες. Αντιθέτως, το συµβατικό 

ηλεκτροµαγνητικό ballast δεν µπορεί να λειτουργήσει µε περισσότερους των 2 

λαµπτήρες. Χαρακτηριστικά αναφέρεται το παράδειγµα τυπικού φωτιστικού 

4Χ18W το οποίο καταναλώνει 86,8W (4·18W+2·7,4W) όταν λειτουργεί µε 

συµβατικά ballast (1 ballast ανά 2 λαµπτήρες σε σειρά) ενώ η κατανάλωσή του 

µειώνεται στα 74 W (4·16W+10W) όταν 1 ηλεκτρονικό αντικαταστήσει τα 2 

συµβατικά.  

• Το ηλεκτρονικό ballast διακόπτει τη λειτουργία του όταν ο λαµπτήρας δεν 

λειτουργεί (λόγω γήρανσης κ.λπ.) ενώ το συµβατικό ballast εξακολουθεί να 

διαρρέεται από ηλεκτρικό ρεύµα και να καταναλώνει ενέργεια. 

• Μεγαλώνει σηµαντικά η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων (έως 50%). Άρα, µειώνεται 

στο ήµισυ το κόστος αντικατάστασης των λαµπτήρων. 

• Βελτιώνεται ο συντελεστής συντήρησης των λαµπτήρων. Τούτο σηµαίνει ότι η 

στάθµη φωτισµού επιτυγχάνεται µε λιγότερα φωτιστικά αν χρησιµοποιηθούν 

ηλεκτρονικά ballast αντί των συµβατικών. Στην περίπτωση αυτή η απόδοση των 

λαµπτήρων µειώνεται  λιγότερο κατά τη διάρκεια ζωής τους απ’ ότι αν 

λειτουργούσαν µε συµβατικά ballast. Εκτιµάται ότι, γι’ αυτόν και µόνο τον λόγο, σ’ 

ένα καθαρό εργασιακό χώρο, τα απαιτούµενα φωτιστικά µπορούν να µειωθούν κατά 

6% περίπου   

Άξια λόγου είναι επίσης η βελτίωση της ποιότητας του φωτισµού διότι η 

λειτουργία των ηλεκτρονικών ballast σε υψηλές συχνότητες (>24 kHz) εξαλείφει τα 

εγγενή µειονεκτήµατα των συµβατικών ηλεκτροµαγνητικών όπως το βούισµα και το 

τρεµόσβηµα τα οποία προκαλούνται από τη χαµηλή συχνότητα λειτουργίας τους (50 Hz).   

Τέλος, επισηµαίνεται ότι εντός ολίγων ετών δεν θα επιτρέπεται η διάθεση των 

ενεργοβόρων ηλεκτροµαγνητικών ballast σύµφωνα µε οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

2.2 Καλύτερη απόδοση του λαµπτήρα 

Η φωτεινή ροή του λαµπτήρα αυξάνεται όταν λειτουργεί µε ηλεκτρονικό ballast σε 

σχέση µε τη φωτεινή ροή που παράγεται όταν αυτός λειτουργεί µε συµβατικό 

ηλεκτροµαγνητικό ballast.  
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Η ονοµαστική φωτεινή ροή των λαµπτήρων που παρέχουν οι κατασκευαστές έχει 

µετρηθεί µε πρότυπα εργαστηριακά ballast. Η απόδοση αυτή όµως ουδέποτε 

επιτυγχάνεται µε τα κοινά ballast του εµπορίου. Η πραγµατική απόδοση των λαµπτήρων 

κυµαίνεται συνήθως σε ποσοστά 80%-95% της ονοµαστικής (ballast factor B.F.=0,8-

0,95). Άρα η ονοµαστική απόδοση των λαµπτήρων είναι ανέφικτο µέγεθος µε τα 

συµβατικά ηλεκτροµαγνητικά ballast.  

Αντιθέτως, τα ηλεκτρονικά ballast ανυψώνουν την απόδοση των λαµπτήρων κατά 

12% περίπου (B.F.=1,12) ή και έως 18% σύµφωνα τουλάχιστον µε τους ισχυρισµούς 

κατασκευαστών. Αυτό αυτοµάτως σηµαίνει ότι µια εγκατάσταση φωτισµού που 

λειτουργεί µε ηλεκτρονικά ballast (B.F.=1,12) απαιτεί (112-95)/95=18% περίπου 

λιγότερα φωτιστικά από την ίδια εγκατάσταση (ίδιος χώρος, ίδια φωτιστικά) µε 

ηλεκτροµαγνητικά ballast καλής ποιότητας (B.F.=0,95). 

Το πλεονέκτηµα  αυτό των ηλεκτρονικών ballast είναι αξιοποιήσιµο κυρίως στις 

νέες εγκαταστάσεις οι οποίες µπορούν να υλοποιηθούν µε λιγότερα φωτιστικά χωρίς να 

µειώνεται η στάθµη φωτισµού και να υποβαθµίζεται η ποιότητά του. Το όφελος τότε 

είναι µεγαλύτερο διότι όχι µόνο µειώνεται το κόστος λειτουργίας (εξοικονόµηση 

ενέργειας και µείωση του κόστους συντήρησης) αλλά και το κόστος εγκατάστασης 

(λιγότερα φωτιστικά). Φυσικά, η µείωση στο κόστος εγκατάστασης δεν αντισταθµίζει το 

σαφώς υψηλότερο κόστος αγοράς των φωτιστικών µε ηλεκτρονικό ballast. Όµως, το 

υψηλότερο αυτό κόστος αποσβένεται σε σύντοµο χρονικό διάστηµα λόγω του 

χαµηλότερου κόστους λειτουργίας. 

 

2.3 Χαµηλότερη κατανάλωση ενέργειας  

Όπως προαναφέρθηκε, η κατανάλωση ενέργειας στον λαµπτήρα είναι χαµηλότερη 

όταν αυτός λειτουργεί µε ηλεκτρονικό ballast π.χ. ο λαµπτήρας  ονοµαστικής ισχύος 36 

W καταναλώνει 32 W ενώ µε συµβατικό ballast η κατανάλωσή του θα ήταν ίση µε την 

ονοµαστική (36 W). Επιπροσθέτως, οι απώλειες του ηλεκτρονικού ballast είναι 

µικρότερες του συµβατικού π.χ. σε ένα τυπικό φωτιστικό 2Χ36 W απαιτείται 1 

ηλεκτρονικό ballast µε απώλειες 8 W ενώ στη συµβατική λειτουργία απαιτούνται 2 

ηλεκτροµαγνητικά ballast µε απώλειες 2Χ8,1 W, άρα το φωτιστικό µε ηλεκτρονική 

λειτουργία θα καταναλώνει 2Χ32+8=72 W ενώ µε τη συµβατική 2Χ(36,0+8,1)=88,2 W. 

Το ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας εξαρτάται από τον τύπο του συµβατικού 

φωτιστικού που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της κατανάλωσης αναφοράς. 

Πάντως, η εξοικονόµηση κατά µέσο όρο ανέρχεται στο ύψος του 15% χωρίς να 

αποκλείονται αποκλίσεις προς τα κάτω (για φωτιστικά του 1 λαµπτήρα) ή προς τα άνω 

(για φωτιστικά περισσοτέρων λαµπτήρων). 
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Το πλεονέκτηµα  αυτό των ηλεκτρονικών ballast είναι αξιοποιήσιµο στις νέες αλλά 

και στις υφιστάµενες εγκαταστάσεις. Τα φωτιστικά σώµατα που λειτουργούν µε 

λαµπτήρες φθορισµού Τ8 (ή µεγαλύτερης διαµέτρου) επιδέχονται την αλλαγή αυτή, µε 

την προϋπόθεση ότι υπάρχει ο απαιτούµενος χώρος στο εσωτερικό τους για την 

τοποθέτηση του ηλεκτρονικού ballast και αφού γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές στην 

εσωτερική καλωδίωση. Σηµειώνεται ότι το ηλεκτρονικό ballast υποκαθιστά επίσης τη 

λειτουργία του εκκινητή (starter) του συµβατικού φωτιστικού, άρα ο εκκινητής και η 

καλωδίωσή του καταργούνται στο τροποποιηµένο φωτιστικό.  

Σε αρκετές περιπτώσεις το εργατικό κόστος για τις επεµβάσεις στο εσωτερικό των 

υφισταµένων φωτιστικών (µαζί µε το κόστος των υλικών) είναι υψηλότερο του κόστους 

της εξ’ ολοκλήρου αντικατάστασης των φωτιστικών µε καινούργια που φέρουν 

ηλεκτρονικά ballast. Ακόµη και σ’ αυτή την περίπτωση ο χρόνος απόσβεσης της 

επένδυσης είναι πολύ µικρός (έως 5 χρόνια). Ένας επιπλέον λόγος για µια τέτοια ριζική 

επέµβαση είναι ότι η απόδοση των υφισταµένων φωτιστικών µειώνεται συν τω χρόνω µε 

αποτέλεσµα να απαιτούνται εργασίες συντήρησής τους για να φωτίζουν επαρκώς.   

Τα φωτιστικά σώµατα µε λαµπτήρες Τ5 εξαιρούνται εκ των πραγµάτων από µια 

τέτοια παρέµβαση εξοικονόµησης ενέργειας (αντικατάσταση ballast) διότι οι λαµπτήρες 

αυτοί λειτουργούν µόνο µε ηλεκτρονικά ballast, συνεπώς φωτιστικά µε λαµπτήρες Τ5 και 

ηλεκτροµαγνητικό ballast δεν υφίστανται. Τούτο σηµαίνει ότι η χρησιµοποίηση 

φωτιστικών µε λαµπτήρες Τ5 ενδείκνυται σε νέες εγκαταστάσεις ή σε περιπτώσεις 

αντικατάστασης των ιδίων των φωτιστικών.   

 

3. Φωτιστικά σώµατα µε λαµπτήρες Τ5  

Οι λαµπτήρες Τ5 αποτελούν τη νέα γενεά λαµπτήρων φθορισµού. Λειτουργούν 

µόνο µε ηλεκτρονικό ballast, άρα τα φωτιστικά µε λαµπτήρες αυτού του τύπου έχουν όλα 

τα πλεονεκτήµατα που περιγράφονται στην §2. Οι διαστάσεις των λαµπτήρων Τ5 είναι 

διαφορετικές από τις διαστάσεις των λαµπτήρων Τ8 και Τ12, άρα δεν είναι δυνατόν να 

τους αντικαταστήσουν σε υφιστάµενα φωτιστικά. Μια τέτοια αντικατάσταση άλλωστε 

δεν έχει λόγους να γίνει όπως εξηγείται κατωτέρω. 

Η απόδοση του συστήµατος λαµπτήρα Τ5 και ballast (απαραιτήτως ηλεκτρονικού) 

µπορεί να προσεγγίσει τα 92 lm/W (αναλόγως του τύπου και της ονοµαστικής ισχύος του 

λαµπτήρα). Η απόδοση του συµβατικού συστήµατος λαµπτήρα Τ8 και ballast 

(ηλεκτροµαγνητικού) δεν µπορεί να υπερβεί τα 76 lm/W. Άρα, η απόδοση των 

λαµπτήρων Τ5 µπορεί να είναι έως και 21% υψηλότερη της απόδοσης των λαµπτήρων 

Τ8 µε συµβατικό ballast. Όταν όµως οι Τ8 λειτουργούν µε ηλεκτρονικό ballast τότε οι 

διαφορές στην απόδοση µε τους λαµπτήρες Τ5 µειώνονται αισθητά. Ούτως ή άλλως, δεν 

είναι δυνατόν να γίνουν απόλυτες συγκρίσεις δεδοµένου ότι οι λαµπτήρες Τ5 διατίθενται 

 119



σε διαφορετικές ονοµαστικές ισχείς από τους Τ8, οπότε δεν υπάρχουν συγκρίσιµα 

φωτιστικά.    

Σε γενικές γραµµές, η αντικατάσταση φωτιστικών λαµπτήρων Τ8 ηλεκτρονικής 

έναυσης µε παρεµφερή φωτιστικά λαµπτήρων Τ5 δεν αποφέρει σηµαντικά ενεργειακά 

οφέλη και κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι οικονοµικά συµφέρουσα (µεγάλος χρόνος 

απόσβεσης). Εάν οι λαµπτήρες Τ8 µιας εγκατάστασης φωτισµού λειτουργούν ήδη µε 

ηλεκτρονικά ballast τότε δεν υπάρχει ουσιαστικό ενεργειακό όφελος για την 

αντικατάσταση των φωτιστικών σωµάτων Τ8 µε φωτιστικά Τ5. Η χρησιµοποίηση 

φωτιστικών µε τους λαµπτήρες Τ5 ενδείκνυται σε νέες εγκαταστάσεις όχι µόνο λόγω του 

ενεργειακού κέρδους αλλά και των άλλων ποιοτικών χαρακτηριστικών τους που 

υπερτερούν σε σύγκριση µε τα φωτιστικά λαµπτήρων Τ8. Εξ’ άλλου, η χρησιµοποίηση 

λαµπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας είναι επιβεβληµένη και για καθαρά πρακτικούς 

λόγους. Στο εγγύς µέλλον πιθανώς να έχουν επικρατήσει οι λαµπτήρες Τ5 και να είναι 

δύσκολη η συντήρηση των φωτιστικών λαµπτήρων Τ8 (εξεύρεση ανταλλακτικών κ.λπ.). 

Αυτό άλλωστε συνέβη µε τα φωτιστικά παλαιάς τεχνολογίας που σήµερα έχουν σχεδόν 

εκλείψει λόγω δυσκολιών ανεύρεσης των λαµπτήρων Τ12. 

 

4. Τοπικοί αυτοµατισµοί  

Η εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού αποφέρει σηµαντικά ενεργειακά οφέλη 

στην ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων. Οι παρεµβάσεις που µπορεί να γίνουν προς 

την κατεύθυνση αυτή είναι πολλές. Οι περισσότερες στοχεύουν στην αρχιτεκτονική 

σχεδίαση και εσωτερική διαρρύθµιση των κτιρίων (βιοκλιµατική αρχιτεκτονική) ή στη 

χρησιµοποίηση συστηµάτων προσαγωγής του φωτός στους εσωτερικούς χώρους (οπτικοί 

σωλήνες, κάτοπτρα κ.λπ.) τα οποία αποτελούν αντικείµενο µείζονος αρχιτεκτονικής 

παρέµβασης.  Η πιο ρεαλιστική και υλοποιήσιµη σε υφιστάµενα κτίρια είναι η 

χρησιµοποίηση αυτόνοµων αυτοµατισµών στους επί µέρους χώρους. Το κόστος είναι 

λογικό και η επένδυση αποσβένεται αρκετά σύντοµα. Επιπροσθέτως δε, οι εργασίες 

εγκατάστασης µπορούν να διεξαχθούν χωρίς να σοβαρή διατάραξη της επαγγελµατικής 

δραστηριότητας του κτιρίου.  

Η πιο απλή λύση για την εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού είναι η τοποθέτηση 

αισθητήρα φωτός σε κάθε διακριτό χώρο εργασίας ο οποίος µετρά την ένταση φωτισµού 

και ρυθµίζει την ένταση του τεχνητού φωτισµού στο επιθυµητό επίπεδο µέσω ρυθµιστή 

φωτός (dimmer). Το σύστηµα αυτό είναι τοπικού χαρακτήρα και δεν συνδυάζεται ούτε 

επικοινωνεί µε αντίστοιχα συστήµατα εγκατεστηµένα σε άλλους χώρους. ∆εν 

προϋποθέτει δηλαδή την ύπαρξη συστήµατος κεντρικής διαχείρισης κτιρίου (BMS). 

Αντιθέτως, απαραίτητη προϋπόθεση είναι τα υφιστάµενα φωτιστικά να λειτουργούν µε 

ηλεκτρονικά ballast.  
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Σηµειώνεται ότι η ρύθµιση της φωτεινότητας των λαµπτήρων (dimming) δεν 

επιτυγχάνεται µε µείωση της τάσης τροφοδοσίας τους αλλά µε άλλες πιο σύνθετες 

τεχνικές (αποκοπή µέρους της κυµατοµορφής της τάσης κ.λπ.). Είναι χαρακτηριστικό ότι 

η έναυση των λαµπτήρων φθορισµού σε χαµηλά επίπεδα τάσης (συνήθως 180-190V) 

είναι αδύνατη. Τα κυκλώµατα που ρυθµίζουν τη φωτεινότητα των λαµπτήρων 

λειτουργούν σε υψηλές συχνότητες οι οποίες εκτείνονται στην περιοχή συχνοτήτων των 

ηλεκτρονικών ballast (και πέραν αυτής). Η συχνότητα λειτουργίας (50 Hz) των 

συµβατικών στραγγαλιστικών πηνίων (ηλεκτροµαγνητικών ballast) τα καθιστά 

ακατάλληλα για dimming. Συνεπώς, τα ballast πρέπει οπωσδήποτε να είναι ηλεκτρονικά. 

Εφιστάται η προσοχή σε αµφιβόλου προελεύσεως συστήµατα εξοικονόµησης 

ενέργειας (“economizers”) που διατίθενται στην αγορά τα οποία επιτυγχάνουν δήθεν 

εξοικονόµηση ενέργειας στο φωτισµό. Συνήθως, πρόκειται για απλά dimmers τα οποία 

υπό τον ψευδεπίγραφο τίτλο του “economizer” δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά µείωση της 

τάσης τροφοδοσίας µε αποτέλεσµα τη µείωση της στάθµης φωτισµού. Αυτού του είδους 

dimming είναι όµως τεχνικά απαράδεκτο και γι’ αυτό πουθενά δεν αναφέρεται από τους 

πωλητές των “economizers”. H εξοικονόµηση ενέργειας επιτυγχάνεται µε τη µείωση της 

στάθµης φωτισµού η οποία χειροτερεύει τις συνθήκες εργασίας µε ανεπιθύµητο dimming 

που δεν µπορεί να ελεγχθεί από κανένα. Χειροτερεύει δηλαδή η απόδοση της 

εγκατάστασης φωτισµού την οποία µόχθησαν οι µελετητές να βελτιστοποιήσουν. Εάν η 

επιχείρηση επιθυµεί -παρά τη χειροτέρευση του φωτισµού- να µειώσει την κατανάλωση, 

µπορεί να το πράξει µε dimmers του εµπορίου και µε σαφώς χαµηλότερο κόστος. Ούτως 

ή άλλως όµως, αυτό δεν ενδείκνυται τεχνικά όπως εξηγήθηκε ανωτέρω, επιπλέον δε το 

οικονοµικό όφελος θα είναι αµελητέο.   

Η ρύθµιση της φωτεινότητας (dimming) των λαµπτήρων επιτυγχάνεται είτε µε το 

συνδυασµό απλού ηλεκτρονικού ballast και ρυθµιστή (dimmer), είτε µε ηλεκτρονικό 

ballast που ενσωµατώνει τον ρυθµιστή (HF regulator). Απαραίτητος φυσικά είναι ο 

αισθητήρας φωτισµού ο οποίος επιδέχεται ρύθµιση από το χρήστη του χώρου για το 

επιθυµητό επίπεδο φωτισµού καθώς και το εύρος ρύθµισης ως ποσοστό της ονοµαστικής 

απόδοσης. Η τεχνολογία των αισθητήρων αυτού του τύπου είναι διαφορετική από τους 

αρκετά απλούστερους αισθητήρες παρουσίας (ή αισθητήρες κίνησης) οι οποίοι 

διακόπτουν τη λειτουργία των φωτιστικών όταν δεν ανιχνεύουν την παρουσία ή κίνηση 

αντίστοιχα ατόµων στο χώρο. Πάντως, σήµερα διατίθενται στο εµπόριο αισθητήρες που 

ενσωµατώνουν τις εν λόγω επί µέρους λειτουργίες. Μία επιπλέον επιλογή είναι η 

εγκατάσταση χρονοδιακοπτών που διακόπτουν τα κυκλώµατα φωτισµού στους επί 

µέρους χώρους για καθορισµένα διαστήµατα εντός των οποίων δεν προβλέπεται η χρήση 

τους. Η ρύθµιση του κάθε χρονοδιακόπτη διενεργείται σύµφωνα µε το ωράριο χρήσης 

του συγκεκριµένου χώρου.  
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Η εφαρµογή των ανωτέρω συστηµάτων αξιοποιεί το φυσικό φωτισµό και 

περικόπτει την άσκοπη λειτουργία του τεχνητού φωτισµού όταν οι χρήστες απουσιάζουν. 

Έχει διαπιστωθεί µε µετρήσεις εξειδικευµένων φορέων ότι µε τη χρησιµοποίηση 

αυτόνοµων αυτοµατισµών αυτού του τύπου επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας στο 

φωτισµό 10% έως 20% ανάλογα µε τη χρήση του χώρου.  

Επισηµαίνεται και πάλι ότι η εφαρµογή αυτών των αυτόνοµων αυτοµατισµών δεν 

προϋποθέτει την ύπαρξη συστήµατος κεντρικής διαχείρισης κτιρίου (BMS), άρα µπορούν 

να εγκατασταθούν σε όλα τα υφιστάµενα κτίρια υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν.  

Όλες οι λειτουργίες των αυτόνοµων αυτοµατισµών που συνοπτικά παρετέθησαν 

ανωτέρω αποτελούν υποσύνολο των λειτουργιών του BMS, η εγκατάσταση του οποίου 

εξοικονοµεί ακόµη περισσότερη ενέργεια στο φωτισµό αλλά και στις άλλες 

καταναλώσεις των κτιρίων.   

 

5. Συστήµατα κεντρικής διαχείρισης  

Τα συστήµατα κεντρικής διαχείρισης κτιρίων (Building Management Systems – 

BMS) συνιστούν ολοκληρωµένη λύση για την εποπτεία της λειτουργίας των κτιρίων, τον 

έλεγχο των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων (και όχι µόνον) και τη διαχείρισή 

τους. Η ορθολογική χρήση ενέργειας είναι µια µόνο από τις παραµέτρους που 

επηρεάζεται από την ύπαρξη αυτών των συστηµάτων και η συνεπαγόµενη εξοικονόµηση 

ενέργειας ένα µόνο από τα πλεονεκτήµατα της λειτουργίας τους. Η ανάλυση των 

χαρακτηριστικών ενός τέτοιου συστήµατος εκφεύγει του αντικειµένου του παρόντος. 

Αναφέρεται µόνον ότι όλες οι λειτουργίες των αυτοµατισµών της προηγούµενης 

παραγράφου µπορούν να εκτελεσθούν από ένα στοιχειωδώς απλό BMS. Επιπλέον δε, οι 

αυτοµατοποιηµένες λειτουργίες δεν αντιµετωπίζονται αυτόνοµα και τοπικά σε κάθε 

διακριτό χώρο αλλά ενσωµατώνονται στο ολοκληρωµένο σύστηµα του κτιρίου. Αυτό 

έχει σαν αποτέλεσµα τη διασύνδεση των αυτοµατισµών και την αλληλοεπίδραση των 

διακριτών λειτουργιών. Ουσιαστική επίσης είναι η διαφορά στο κόστος εγκατάστασης. 

Το κόστος εγκατάστασης αυτόνοµων αυτοµατισµών σε περισσότερους διακριτούς 

χώρους είναι σχεδόν ακέραιο πολλαπλάσιο της εγκατάστασης του ενός. Αντίθετα, στο 

ολοκληρωµένο BMS του κτιρίου οι επί µέρους µονάδες έχουν πολλαπλές λειτουργίες µε 

συνέπεια τον επιµερισµό του κόστους. 

Τα BMS εξοικονοµούν ενέργεια στη θέρµανση και ψύξη των κτιρίων, στο 

φωτισµό αλλά και σε άλλες καταναλώσεις (ζεστό νερό χρήσης, αρδεύσεις, ανελκυστήρες 

κ.λπ.). Έχει διαπιστωθεί µε µετρήσεις εξειδικευµένων φορέων ότι η εγκατάσταση 

συστήµατος κεντρικής διαχείρισης επιτυγχάνει εξοικονόµηση ενέργειας στο φωτισµό 

από 10% έως 35% ανάλογα µε το είδος της χρήσης του κτιρίου. 
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Το κόστος εγκατάστασης συστήµατος κεντρικής διαχείρισης είναι αρκετά 

υψηλότερο από το αντίστοιχο µιας συµβατικής εγκατάστασης. Όµως, η εφαρµογή του σε 

σύγχρονα επαγγελµατικά κτίρια αποσβένει το κόστος της σε λογικό χρονικό διάστηµα, 

καθιστώντας την επένδυση συµφέρουσα. Οπωσδήποτε, για την εγκατάσταση BMS 

απαιτείται τεχνοοικονοµική µελέτη η οποία θα εκτιµήσει το χρόνο απόσβεσης σύµφωνα 

µε τις λειτουργίες του κτιρίου. Η συνεχιζόµενη διείσδυση των BMS στην κατασκευή 

κτιρίων και η συνεπαγόµενη αύξηση των πωλήσεων θα µειώσει περαιτέρω το κόστος 

τους και το χρόνο απόσβεσης.  

Η άκριτη εφαρµογή BMS σε ένα κτίριο θεωρείται, δικαίως, επιπόλαιη ενέργεια. 

Περισσότερο, όµως, ζηµιογόνα ενέργεια µπορεί να αποδειχθεί η κατασκευή του κτιρίου 

χωρίς σύστηµα κεντρικής διαχείρισης εάν δεν έχει προηγηθεί η µελέτη των οικονοµικών 

–και λειτουργικών- επιπτώσεών του στο κατασκευαστικό και λειτουργικό κόστος του 

κτιρίου. Παράδειγµα προς αποφυγήν αποτελεί η πληθώρα επιχειρήσεων που 

κατασκεύασαν τα κτίριά τους συµβατικά και κατόπιν –µερικές πολύ σύντοµα- 

αποφάσισαν την αποκαθήλωση του συµβατικού συστήµατος και την αντικατάστασή του 

µε BMS, επωµιζόµενοι προφανώς το πρόσθετο κόστος, διότι αντελήφθησαν –κατόπιν 

εορτής- ότι το λειτουργικό κόστος µε το συµβατικό σύστηµα ήταν δυσβάστακτο.  

Η εγκατάσταση συστήµατος κεντρικής διαχείρισης δεν είναι η πανάκεια στο 

πρόβληµα του λειτουργικού κόστους των κτιρίων, ούτε όµως συνιστά περιττή 

πολυτέλεια. Η µελέτη σκοπιµότητας µιας τέτοιας επένδυσης, την οποία οφείλουν να 

εκπονούν οι επιχειρήσεις πριν την κατασκευή του κτιρίου τους ή πριν την εγκατάσταση 

του BMS, θα προδιαγράψει την οικονοµική βιωσιµότητα της επένδυσης. Η εµπειρία από 

την εφαρµογή συστηµάτων κεντρικής διαχείρισης σε επαγγελµατικά κτίρια έχει δείξει ότι 

τα οφέλη είναι πολλαπλά: ενεργειακά και λειτουργικά.  

 

6. Επιλογή λαµπτήρων και φωτιστικών σωµάτων 

 

6.1 Λαµπτήρες  

Η ονοµαστική ισχύς του λαµπτήρα δεν είναι το µοναδικό κριτήριο για την επιλογή 

του. Στο εµπόριο διατίθενται λαµπτήρες µε ταυτόσηµη ονοµαστική ισχύ, χρωµατική 

απόδοση και διαστάσεις αλλά µε διαφορετική απόδοση lm/W. Είναι δηλαδή εφικτή η 

µείωση της κατανάλωσης ενέργειας χωρίς καµία αλλαγή στην εγκατάσταση φωτισµού 

αλλά µόνο µε την ορθολογική επιλογή των λαµπτήρων. Η διαδικασία της επιλογής αυτής 

δεν απαιτεί ειδικές γνώσεις και µπορεί να διεξαχθεί από τεχνικούς της επιχείρησης µε 

απλή έρευνα της αγοράς. Αν δε, οι απαιτήσεις φωτισµού των χώρων το επιτρέπουν είναι 

εφικτή περαιτέρω εξοικονόµηση µε την επιλογή λαµπτήρων διαφορετικής χρωµατικής 

απόχρωσης αλλά καλύτερης απόδοσης lm/W. Όπως αναλύεται κατωτέρω µε απλά 
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παραδείγµατα, η άστοχη επιλογή λαµπτήρων µε µοναδικά κριτήρια την τιµή τους και την 

ονοµαστική ισχύ µπορεί να επιβαρύνει την κατανάλωση έως και κατά 30%.  

Η διαφορά στην απόδοση οφείλεται στη διαφορετική τεχνολογία των λαµπτήρων η 

οποία µάλιστα ελάχιστα επιβαρύνει το κόστος αγοράς. Αναφέρεται ενδεικτικά ότι ο 

απλός λαµπτήρας φθορισµού Τ8, 58 W, Daylight αποδίδει 4.000 lm ενώ ο αντίστοιχος 

τριφωσφορικός, µε τα ίδια ακριβώς χαρακτηριστικά, αποδίδει 5.000 lm, δηλαδή 25% 

επιπλέον φωτεινή ροή. Το όφελος γίνεται σηµαντικότερο αν ληφθεί υπ’ όψιν ότι η 

διάρκεια ζωής του τριφωσφορικού είναι σχεδόν διπλάσια του απλού.  

Η επιλογή της χρωµατικής απόχρωσης των λαµπτήρων µπορεί να επιφέρει 

περαιτέρω εξοικονόµηση. Αυτό φυσικά προϋποθέτει εκτίµηση των ποιοτικών 

απαιτήσεων του φωτισµού του χώρου (οπτική άνεση) σε συνδυασµό µε το επίπεδο 

φωτισµού. Αν οι συνθήκες το επιτρέπουν, τότε µπορεί να επιλεγεί τύπος λαµπτήρων που 

συνδυάζει συγκεκριµένη χρωµατική απόχρωση µε υψηλή απόδοση lm/W. 

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η κατανάλωση µειώνεται κατά 15% µε αντικατάσταση 

των απλών λαµπτήρων Τ8, 58 W, Daylight, 4.000 lm µε ταυτόσηµους Warmwhite, 4.600 

lm. Η εξοικονόµηση ανέρχεται σε 4% εάν αντικατασταθούν οι τριφωσφορικοί Τ8, 58 W, 

Daylight (5.000 lm) µε Warmwhite (5.200 lm). 

 

6.2 Φωτιστικά σώµατα  

 Η επιλογή των φωτιστικών σωµάτων δεν µπορεί να γίνεται µε τα κριτήρια 

αισθητικής αντίληψης του διακοσµητή. Απαιτείται εξειδικευµένη “ανάγνωση” των 

τεχνικών χαρακτηριστικών τους όπως ο τύπος κατανοµής της φωτεινής ροής, ο 

συντελεστής απόδοσης, η κατανοµή λαµπρότητας, η κλάση θάµβωσης, η κατανάλωση 

ενέργειας, η δυνατότητα dimming, ο τύπος του ανακλαστήρα ή του διαχύτη κ.λπ. 

∆είγµατα αµάθειας αποτελούν, επίσης, χώροι µε εµφανώς διαφορετικού τύπου φωτιστικά 

διότι διαπιστώθηκε αµέσως µετά την κατασκευή τους ότι υποφωτίζονται µε αποτέλεσµα 

να προστεθούν άλλα, παράταιρα, περισσότερο αποδοτικά φωτιστικά. Άλλες νοοτροπίες, 

όπως αυτή της επιλογής των φθηνότερων φωτιστικών ή αντίθετα της επισπεύσεως των 

εργασιών έναντι οποιουδήποτε κόστους, οδηγούν στα ίδια ολέθρια αποτελέσµατα. Το 

πέπλο της αγνοίας που καλύπτει τη χώρα –και εν προκειµένω τους ιδιοκτήτες των 

κτιρίων- είναι αυτό που επιτρέπει στους αµαθείς “ειδικούς” του φωτισµού να επιβάλλουν 

στους χρήστες των χώρων κακές συνθήκες φωτισµού και να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες 

των κτιρίων µε µεγάλα λειτουργικά κόστη. Το θλιβερό αυτό φαινόµενο θα εξέλιπε αν 

γνώριζαν οι ιδιοκτήτες πόσες εκατοστιαίες µονάδες του κόστους λειτουργίας των κτιρίων 

τους θα µπορούσαν να επωφεληθούν µόνο και µόνο από την ορθολογική µελέτη της 

εγκατάστασης φωτισµού. 
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Είναι ευνόητο ότι η επιλογή των φωτιστικών γίνεται σύµφωνα µε τη µορφή των 

εργασιών που διεξάγονται στο χώρο, την αισθητική του, τις αρχιτεκτονικές λεπτοµέρειες 

και ιδιαιτερότητες καθώς και το επιθυµητό επίπεδο ποιότητας του φωτισµού. Στις 

παραµέτρους αυτές οφείλει να συµπεριλαµβάνεται η ενεργειακή απόδοση της 

εγκατάστασης φωτισµού µε στόχο την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας. Οι 

επιλογές προς την κατεύθυνση αυτή είναι πολλές. Η πρώτη επιλογή αφορά τη γενική 

µορφή του φωτιστικού π.χ. αν θα είναι φωτιστικό επίµηκες (π.χ. 2X36W Τ8, 2X39W Τ5 

κ.λπ.) ή τετράγωνο (π.χ. 4Χ18W T8, 4Χ24W T5 κ.λπ.). Η επιλογή φωτιστικών 

επιφανειακής στερέωσης ή ψευδοροφής ή ανάρτησης συνήθως επιβάλλεται εκ των 

προτέρων από την αρχιτεκτονική διαρρύθµιση του χώρου. Η εµµονή στην επιλογή των 

τετράγωνων φωτιστικών 60Χ60 cm, 4X18 W, δεν αιτιολογείται ούτε από την καλύτερη 

ενεργειακή συµπεριφορά τους ούτε από την αισθητική τους ανωτερότητα.  

Είναι γνωστό ότι η απόδοση των λαµπτήρων (lm/W) αυξάνεται µε την ονοµαστική 

ισχύ τους. Από τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός συγκεκριµένου τύπου λαµπτήρων Τ5, 

προκύπτει ότι η απόδοσή τους είναι 96 lm/W στην ονοµαστική ισχύ των 14 W, 100 lm/W 

στα 21 W και 104 lm/W στα 28 W. Τα µεγέθη αυτά για τους συµβατικούς λαµπτήρες Τ8 

είναι 64 lm/W στα 18 W και 79 lm/W στα 36 W ή 58 W. Αυτό σηµαίνει ότι η επιλογή 

φωτιστικών µε λαµπτήρες µεγαλύτερης ονοµαστικής ισχύος, δηλαδή µεγαλύτερου 

µήκους, είναι ενεργειακά επωφελής. Ως τυπικό παράδειγµα µιας τέτοιας επιτυχούς 

επιλογής είναι η προτίµηση φωτιστικών 2X36 W αντί των 4Χ18 W.  

 Σηµαντικός παράγοντας είναι, επίσης, ο τύπος και το υλικό κατασκευής του 

οπτικού συστήµατος του φωτιστικού (διαχύτης, κάτοπτρο, περσίδες κ.λπ.). Οι συνθετικοί 

διαχύτες έχουν συνήθως µικρότερο βαθµό απόδοσης (LOR) και χειρότερο συντελεστή 

συντήρησης. Τα οπτικά συστήµατα από ανοδιωµένο αλουµίνιο εµφανίζουν υψηλότερο 

βαθµό απόδοσης (έως 85% έναντι 55%-60% των συνθετικών πολυκαρβονικών διαχυτών) 

αλλά και σ’ αυτή την περίπτωση η ποιότητα της ανοδίωσης και ο βαθµός καθαρότητας 

του αλουµινίου είναι οι κρίσιµοι παράγοντες. Στην αγορά απαντώνται φωτιστικά του 

ιδίου ακριβώς τύπου (ανακλαστήρας ανοδιωµένου αλουµινίου, διπλής παραβολικότητας) 

των οποίων οι βαθµοί απόδοσης µπορεί να διαφέρουν και κατά 20 εκατοστιαίες µονάδες. 

Πρωταρχική αιτία είναι η ποιότητα σχεδίασης του ανακλαστήρα. Η σχεδίαση του 

ανακλαστήρα είναι µια πολύπλοκη διαδικασία που απαιτεί υψηλή εξειδίκευση και 

προχωρηµένο λογισµικό. Οι απαιτήσεις αυτές είναι αδύνατον να πληρούνται από µικρούς 

κατασκευαστές που έχουν ως µοναδικό στόχο τη χαµηλή τιµή πώλησης δια της 

ελαχιστοποιήσεως του κόστους. Οι αντιγραφές εκ του προχείρου αποδίδουν συνήθως 

πτωχά αποτελέσµατα. Είναι απολύτως βέβαιο ότι η επένδυση σε φωτιστικά µε 

υψηλότερο κόστος αγοράς, από κατασκευαστές µε τεχνογνωσία, θα αποσβεσθεί πολύ 

σύντοµα (όχι αργότερα από 2-3 χρόνια). 
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Ο βαθµός καθαρότητας του αλουµινίου επηρεάζει την απόδοση των 

ανακλαστήρων και κατ’ επέκταση των φωτιστικών. Έχει αποδειχθεί πειραµατικά ότι 

αποκλίσεις κλάσµατος της εκατοστιαίας µονάδας στην καθαρότητα του αλουµινίου 

επιφέρουν δεκαπλάσια απόκλιση (µερικές εκατοστιαίες µονάδες) στην ανακλαστικότητα 

των οπτικών του φωτιστικού. Ούτε λόγος βέβαια να γίνεται για οπτικά βαφής φούρνου 

όπου η απόδοση κατακρηµνίζεται, ειδικότερα δε µε την πάροδο του χρόνου οπότε 

αποσυντίθεται η βαφή και η απόδοση του φωτιστικού µειώνεται σε τιµές µικρότερες του 

50%. Μερικές φορές, το οπτικό σύστηµα αποτελείται µόνο από περσίδες χωρίς 

ανακλαστήρα. Είναι προφανές ότι και στην περίπτωση αυτή η απόδοση θα είναι ιδιαίτερα 

χαµηλή δοθέντος ότι το ήµισυ σχεδόν της φωτεινής ροής των λαµπτήρων θα χάνεται 

εντός του φωτιστικού. 

Ανακεφαλαιώνοντας παρατίθενται ακολούθως τα σηµαντικότερα κριτήρια 

επιλογής φωτιστικών σωµάτων προς την κατεύθυνση της ενεργειακής τους απόδοσης: 1) 

Λαµπτήρες υψηλής απόδοσης αντί των απλών, 2) Απόχρωση Warmwight αντί της 

Daylight όπου είναι αποδεκτή, 3) Ballast µε υψηλή απόδοση (ballast factor>0,90) εφ’ 

όσον πρόκειται για συµβατικό, 4) Ηλεκτρονικό ballast αντί του συµβατικού, 5) 

Λαµπτήρας Τ5 αντί του Τ8 ή Τ12, 6) Λαµπτήρες µεγάλης ονοµαστικής ισχύος (κατά 

συνέπεια επιµήκη φωτιστικά) εάν οι συνθήκες το επιτρέπουν, 6) Φωτιστικά µε οπτικό 

σύστηµα υψηλής απόδοσης (κατά προτίµηση µε ανακλαστήρα αλουµινίου υψηλής 

καθαρότητας και ποιότητας ανοδίωσης) και µε ικανοποιητικό συντελεστή συντήρησης. 

 

7. Συντελεστής ισχύος 

Το πρόβληµα του χαµηλού συντελεστή ισχύος στις εγκαταστάσεις φωτισµού είναι 

θεωρητικά µάλλον αµελητέο, δεδοµένου ότι οι σοβαροί κατασκευαστές ενσωµατώνουν 

στα φωτιστικά τους τα απαραίτητα εξαρτήµατα (πυκνωτές κ.λπ.) που βελτιώνουν τον 

συντελεστή ισχύος. Σηµειώνεται πάντως ότι, ειδικά στα φωτιστικά µε ηλεκτρονικά 

ballast και ρυθµιστές, η διόρθωση αυτή αφορά συνήθως µόνο στον συντελεστή διαφοράς 

φάσης (cosφ). Όµως, αυτές οι ηλεκτρονικές διατάξεις παράγουν αρµονικά ρεύµατα τα 

οποία είναι αρκετά δύσκολο να µειωθούν. Αυτό έχει σαν συνέπεια την εµφάνιση 

χαµηλού συντελεστή ισχύος (power factor<<1) ακόµη και αν ο συντελεστής διαφοράς 

φάσης προσεγγίζει τη µονάδα (cosφ>>0,9). Η εξάλειψη των αρµονικών διαταραχών είναι 

ένα πολύ σύνθετο πρόβληµα και απαιτεί υψηλό κόστος το οποίο δύσκολα αποσβένεται. 

Αν οι αρµονικές δεν δηµιουργούν άλλα λειτουργικά προβλήµατα, τότε η επένδυση για 

την εξάλειψή τους είναι συνήθως ασύµφορη. Σε κάθε περίπτωση πάντως πρέπει να 

επιδιώκεται η εφικτή βελτίωση του συντελεστή διαφοράς φάσης. Προς τούτο απαιτείται 

η χρησιµοποίηση φωτιστικών µε διορθωµένο cosφ και στην περίπτωση που υπάρχουν 
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οδεύσεις καλωδίων µεγάλου µήκους να γίνεται διόρθωση κεντρικά, εφ’ όσον φυσικά δεν 

πρόκειται για πελάτες µέσης τάσης οπότε η διόρθωση είναι συµβατική υποχρέωση.   

 

8. Συντήρηση της εγκατάστασης φωτισµού 

Η απόδοση µιας εγκατάστασης φωτισµού αποµειώνεται συν τω χρόνω λόγω της 

επικάθισης ρύπων στις επιφάνειες των φωτιστικών και των λαµπτήρων, της γήρανσης 

των υλικών των φωτιστικών τα οποία συµµετέχουν στην εκποµπή φωτός (ανακλαστήρες, 

περσίδες, διαχύτες κ.λπ.) καθώς και της γήρανσης των λαµπτήρων και των ballast. Οι 

παράγοντες αυτοί συνιστούν τον συντελεστή συντήρησης της εγκατάστασης φωτισµού ο 

οποίος εκφράζει τη µείωση της απόδοσής της σε σχέση µε την αρχική. Η µείωση αυτή 

λαµβάνεται υπ’ όψη κατά τη µελέτη φωτισµού και για να αντισταθµισθεί προσαυξάνεται 

ο αριθµός των φωτιστικών ώστε το επίπεδο φωτισµού να µην πέφτει κάτω από την 

επιθυµητή τιµή λόγω της αναπόφευκτης αποµείωσης που θα επέλθει συν τω χρόνω.  

Εξειδικευµένοι φορείς που διεξήγαγαν µετρήσεις σε εγκαταστάσεις φωτισµού 

κτιρίου γραφείων διεπίστωσαν ότι η µείωση του φωτισµού στις πληµµελώς 

συντηρηµένες εγκαταστάσεις υπερβαίνει το 40% ενώ αν η συντήρηση είναι τακτική τότε 

η µείωση δεν υπερβαίνει το 25%. Οι µετρήσεις που έγιναν σε τυπικούς επαγγελµατικούς 

χώρους οδήγησαν στο συµπέρασµα ότι εξοικονοµείται ενέργεια της τάξης του 15% εάν 

τα φωτιστικά καθαρίζονται ανά έτος µε ταυτόχρονη αντικατάσταση του 1/3 των 

λαµπτήρων (έστω και αν λειτουργούν). Αξίζει να αναφερθεί ότι σύµφωνα µε τους φορείς 

που διεξήγαγαν τις µετρήσεις, στην πληµµελώς συντηρηµένη εγκατάσταση ο καθαρισµός 

και η αντικατάσταση των λαµπτήρων γίνονταν ανά 3 χρόνια.   

Σηµειώνεται ότι η απόδοση των  απλών λαµπτήρων φθορισµού µειώνεται κατά 

30% όταν υπερβούν το 70% της διάρκειας ζωής τους. Το ποσοστό αυτό είναι ενδεικτικό 

και δεν χαρακτηρίζει όλους τους τύπους των λαµπτήρων. Ο βαθµός µείωσης εξαρτάται 

από τον τύπο του λαµπτήρα και το είδος της έναυσης. Αρκετοί κατασκευαστές παρέχουν, 

πέραν της µέσης διάρκειας ζωής, την οικονοµική διάρκεια ζωής η οποία υποδηλώνει το 

χρόνο λειτουργίας πέραν του οποίου η λειτουργία του λαµπτήρα είναι ασύµφορη. Άρα, 

τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των λαµπτήρων της εγκατάστασης φωτισµού  θα πρέπει να 

λαµβάνονται από το πρόγραµµα συντήρησης ώστε να αντικαθίστανται έγκαιρα και 

οπωσδήποτε πριν το τέλος της ζωής τους.  

Η κάθε επιχείρηση οφείλει να τηρεί τακτικό πρόγραµµα συντήρησης σύµφωνα µε 

το οποίο σε καθορισµένο χρόνο θα ανοίγονται τα φωτιστικά, θα καθαρίζονται εσωτερικά 

και εξωτερικά και θα αντικαθίστανται οι λαµπτήρες και τα άλλα εξαρτήµατα που 

επηρεάζονται από τη γήρανση (εκκινητές, ballast κ.λπ.). Στο πρόγραµµα θα πρέπει να 

αναφέρεται ο τύπος των υλικών της εγκατάστασης και ο συνιστώµενος χρόνος 

αντικατάστασής τους ο οποίος θα διαφέρει κατά περίπτωση (µικρότερος για τους 
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λαµπτήρες, µεγαλύτερος για τα ballast κ.λπ.). Λαµβανοµένων υπ’ όψιν των πληµµελών 

συνθηκών συντήρησης των φωτιστικών στη χώρα µας, εκτιµάται ότι η εξοικονόµηση 

ενέργειας θα είναι µεγαλύτερη του 15% που µετρήθηκε σε χώρες µε πιο οργανωµένα και 

αυστηρά προγράµµατα λειτουργίας. 

 

9. Αρχιτεκτονικές λύσεις για την αξιοποίηση του φυσικού φωτισµού 

Ο φυσικός φωτισµός µπορεί να αξιοποιηθεί µε ποικίλους τρόπους στους οποίους 

περιλαµβάνεται ο ενδεδειγµένος προσανατολισµός του κτιρίου, η κατασκευή προεξοχών 

στα παράθυρα για την εκτροπή του άµεσου φωτός στο εσωτερικό µε ταυτόχρονη 

αποφυγή της θάµβωσης, η χρησιµοποίηση ειδικών υαλοστασίων που διαχέουν το φως 

περιορίζοντας τη θάµβωση, η εγκατάσταση εξωτερικών ή εσωτερικών φωτοφρακτών 

(σταθερών ή κινητών) ή αρχιτεκτονικών προεξοχών (µαρκιζών) ή εσωτερικών 

ανακλαστικών επιφανειών (light selves) που επιτυγχάνουν σκίαση αλλά και 

κατευθυνόµενη διάχυση στο εσωτερικό, η εγκατάσταση φωτοσωλήνων για τη µεταφορά 

της ηλιακής ακτινοβολίας στους εσωτερικούς χώρους ή ο συνδυασµός αυτών µε 

ηλιοστάτες που επιτυγχάνουν υψηλότερη συγκέντρωση της ηλιακής ακτινοβολίας κ.λπ. 

Οι ανωτέρω τεχνικές είναι ενδεικτικές καθώς αναπτύσσονται συνεχώς νέες πιο 

προηγµένες µε αντίστοιχους στόχους. Αρκετές από αυτές εντάσσονται στη βιοκλιµατική 

αρχιτεκτονική. Οι περισσότερες ενδείκνυνται κυρίως σε νέα κτίρια ενώ µερικές µπορούν 

να εφαρµοσθούν σε υφιστάµενα αλλά µε υψηλότερο κόστος. Ούτως ή άλλως, η 

εφαρµογή των περισσότερων από τις τεχνικές αυτές σε χώρες µε µεγάλη ηλιοφάνεια 

απαιτεί σοβαρή µελέτη ώστε να µην επιβαρύνουν το ψυκτικό φορτίο των κτιρίων. Η 

παρουσίαση των αρχιτεκτονικών λύσεων, έστω και συνοπτικά, είναι πολύ εκτεταµένη 

και εκφεύγει των στόχων του παρόντος, δεδοµένου ότι η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική 

αποτελεί από µόνη της ένα ολόκληρο τεχνολογικό κλάδο. Τα ενεργειακά οφέλη είναι 

αδύνατον να εκτιµηθούν, έστω και κατά τάξη µεγέθους, διότι απαιτούν τον 

συνυπολογισµό όλων των ενεργειακών παραµέτρων (θέρµανση, ψύξη, φωτισµός) σε ένα 

ενιαίο δυναµικό µοντέλο. Σε γενικές γραµµές πάντως, το κόστος αυτών των τεχνικών 

λύσεων είναι αρκετά υψηλό, γεγονός που προβληµατίζει τους κατασκευαστές και τους 

καθιστά επιφυλακτικούς, ιδιαίτερα αν συγκριθεί µε το αρκετά χαµηλότερο κόστος των 

παρεµβάσεων που περιγράφηκαν στις προηγούµενες παραγράφους. 

 

10. Επίλογος 

 Οι ακολουθητέα µεθοδολογία για την εξοικονόµηση ενέργειας στην εγκατάσταση 

φωτισµού επαγγελµατικού κτιρίου διαφοροποιείται αναλόγως εάν περί κτιρίου υπό 

ανέγερση ή υφισταµένου. Εφ’ όσον το κτίριο δεν έχει ακόµη κατασκευαστεί τα 

περιθώρια επεµβάσεων είναι σηµαντικά. Αν το κτίριο λειτουργεί ήδη, τότε θα πρέπει να 
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µελετηθεί το κόστος της κάθε επέµβασης τόσο ως προς την όχληση που θα προκληθεί 

στις επαγγελµατικές δραστηριότητες όσο και ως προς το οικονοµικό κόστος. Στην 

περίπτωση υπό ανέγερση κτιρίου υπάρχει µεγάλη ευχέρεια επιλογών. 

Όταν το κτίριο βρίσκεται στο στάδιο της µελέτης θα πρέπει αρχικά να διενεργηθεί 

µελέτη σκοπιµότητας για την εφαρµογή βιοκλιµατικών λύσεων που στη συγκεκριµένη 

περίπτωση αφορούν στην εκµετάλλευση του φυσικού φωτισµού σύµφωνα µε αυτά που 

αναφέρθηκαν στην §9. Αντίστοιχη µελέτη σκοπιµότητας πρέπει να εκπονηθεί για την 

εγκατάσταση συστήµατος κεντρικής διαχείρισης (BMS). Κατά πάσα πιθανότητα η 

µελέτη αυτή θα είναι ενθαρρυντική για το BMS (βλ. §5). Εάν απορριφθεί το BMS τότε 

θα εξετασθεί η κατά περίπτωση εγκατάσταση τοπικών αυτοµατισµών για συγκεκριµένες 

χρήσεις (βλ. §4). Ανεξαρτήτως της απόφασης για τα ανωτέρω, η επιλογή φωτιστικών 

σωµάτων µε ηλεκτρονικά ballast θεωρείται απαραίτητη (βλ. §2). Όχι µόνο διότι 

αποτελούν συµφέρουσα επένδυση αλλά και για να συµβαδίζει η εγκατάσταση µε τις 

απαιτήσεις των σύγχρονων τεχνολογιών και για να είναι ανοιχτή σε µελλοντικές 

επεµβάσεις.  

Η επιλογή φωτιστικών µε λαµπτήρες Τ5 θεωρείται επίσης ότι θα προκριθεί (βλ. 

§3) λόγω των πλεονεκτηµάτων που προσφέρουν χωρίς πρόσθετο κόστος άξιο λόγου. 

Μικρής σηµασίας αλλά όχι αµελητέα είναι η χρωµατική απόχρωση του λαµπτήρα. Εάν 

δεν δηµιουργούνται προβλήµατα µπορεί να επιλεγούν λαµπτήρες µε απόχρωση που 

αποδίδει µεγαλύτερη φωτεινή ροή. Ο τύπος των φωτιστικών οφείλει να είναι ο 

ενδεδειγµένος για το είδος του χώρου και την επιθυµητή ποιότητα φωτισµού. Από τους 

τύπους των φωτιστικών που ικανοποιούν αυτές τις απαιτήσεις θα πρέπει να επιλεγεί 

αυτός µε την καλύτερη ενεργειακή απόδοση σύµφωνα µε όσα ελέχθησαν στην §6. Τέλος, 

µετά την αποπεράτωση της εγκατάστασης θα συνταχθεί πρόγραµµα συντήρησης (βλ. §8) 

που θα λαµβάνει υπ’ όψιν τα ειδικά τεχνικά χαρακτηριστικά των υλικών που 

χρησιµοποιήθηκαν. Ευνόητο είναι ότι το πρόγραµµα αυτό θα πρέπει να τηρείται. 

Εάν το κτίριο είναι υφιστάµενο θα πρέπει αρχικά να διερευνηθεί κατά πόσον είναι 

εφαρµόσιµες αρχιτεκτονικές λύσεις –και ποιες- για την εκµετάλλευση του φυσικού 

φωτισµού. Οι περισσότερες συνήθως είναι ανέφικτες και αντιοικονοµικές πλην ίσως 

κάποιων φωτοφρακτών ή περσίδων. Θα ακολουθήσει η µελέτη για τη σκοπιµότητα 

εφαρµογής συστήµατος κεντρικής διαχείρισης (BMS). Σε αρκετές περιπτώσεις η 

εφαρµογή του BMS στο υφιστάµενο σύστηµα θέρµανσης και ψύξης είναι προβληµατική 

λόγω της τεχνολογίας των υλικών του συστήµατος αλλά και της διάταξης αυτού στο 

κτίριο. Τότε πλέον η εφαρµογή του µόνο στο φωτισµό καθίσταται µάλλον ασύµφορη 

αλλά όχι απαραιτήτως. Εάν πάντως απορριφθεί το BMS, τότε θα πρέπει να µελετηθεί η 

σκοπιµότητα εγκατάστασης αυτόνοµων αυτοµατισµών στο φωτισµό όλων ή µέρους των 

χώρων. Είναι βέβαιο ότι η επένδυση αυτή για κάποιες τουλάχιστον κατηγορίες χώρων θα 
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κριθεί οικονοµικώς συµφέρουσα. Εάν τα φωτιστικά είναι παλαιάς τεχνολογίας και 

γηρασµένα θα πρέπει να αντικατασταθούν για τους λόγους που εξετέθησαν στην §2.3 και 

σύµφωνα µε τα κριτήρια της §6.2. Το όφελος από την αντικατάστασή τους θα 

αποσβεσθεί σε λιγότερο από 5 έτη. Πιθανώς δε να κριθεί συµφέρουσα η επιλογή 

φωτιστικών µε λαµπτήρες Τ5 (βλ. §3). Στην περίπτωση που τα φωτιστικά παραµείνουν 

ως έχουν, θα πρέπει να αντικατασταθούν τα συµβατικά ballast µε ηλεκτρονικά και οι 

συµβατικοί λαµπτήρες µε οµοειδείς υψηλής απόδοσης (βλ. §6.1). Τέλος θα πρέπει να 

εφαρµοσθεί πρόγραµµα συντήρησης της εγκατάστασης φωτισµού σύµφωνα µε όσα 

ελέχθησαν στην §8. 

Η εφαρµογή των προτάσεων που προτείνονται ανωτέρω αποφέρει σηµαντική 

εξοικονόµηση ενέργειας και λειτουργικού κόστους. Η επιλογή των πλέον ενδεδειγµένων 

ώστε να είναι τεχνικά εφαρµόσιµες και οικονοµικά επωφελείς απαιτεί µελέτη των 

χαρακτηριστικών και της µορφής των κτιρίων. Πιθανόν να µην προκριθούν όλες. Όµως, 

ακόµη και µε την εφαρµογή των πιο απλών από αυτές, η εξοικονόµηση  που θα προκύψει 

(τουλάχιστον 20%) θα είναι πέραν και των ποιο ευοίωνων προοπτικών.         
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΠΙ∆ΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 

ΑΠΟ Κ.Π.Σ. :   ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ – ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ 

Γ.Α. Βόκας,  Β. Χριστόφιλος, Φ. Κοροβέσης, Αιµ. Σαµαράς 

ΕΛΑΝΕΤ - Βαλαωρίτου 4, 10671 Αθήνα, e-mail: gvokas@elanet.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Σκοπός αυτής της εργασίας είναι η καταγραφή των εµπειριών, η απαρίθµηση των 
αποτελεσµάτων και η επιµέτρηση των ενεργειακών ωφελειών ενεργειακών επενδύσεων 
που εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.) και που 
υλοποιούνται στο χώρο γεωγραφικής ευθύνης της εταιρείας ΕΛΑΝΕΤ, δεδοµένου ότι 
θεωρήθηκε ιδιαίτερα σηµαντικό να διαπιστωθεί, εάν η εφαρµογή του Ε.Π.ΑΝ. είναι 
επιτυχής ως προς τους στόχους του σε ενεργειακό, οικονοµικό και περιβαλλοντικό 
επίπεδο αλλά και να επιχειρήσει µια αποτίµηση των αποτελεσµάτων που έχουν προκύψει 
από τα µέχρι σήµερα ολοκληρωµένα έργα στα πλαίσια του Ε.Π.ΑΝ. 
 
1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Στην Ελλάδα κατά την προηγούµενη δεκαετία δόθηκε στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ 
σηµαντική ώθηση στα προγράµµατα εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας και 
περιβαλλοντικής προστασίας κυρίως µέσω του Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Ενέργειας 
(Ε.Π.Ε.) Το 2001 ολοκληρώθηκε το Ε.Π.Ε., το οποίο είχε ξεκινήσει από το 1994. Τότε η 
ΕΛΑΝΕΤ ήταν ένας από τους τέσσερις Ενδιάµεσους Φορείς ∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) του 
Ε.Π.Ε. και είχε την ευθύνη για την πραγµατοποίηση των επενδύσεων στις περιοχές:  
Αττική,  Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο και Κρήτη.  
Κατά την τρέχουσα δεκαετία και στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ (2001-2008), κύριος µοχλός 
ώθησης προγραµµάτων εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας αποτελεί η ∆ράση 2.1.3 
του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Ανταγωνιστικότητα (Ε.Π.ΑΝ.). Σήµερα, η ΕΛΑΝΕΤ 
έχει αναλάβει, µεταξύ άλλων, τη διαχείριση ∆ράσεων Ενεργειακών Επενδύσεων έργων 
που υλοποιούνται στις περιοχές της Αττικής, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. 
Το Ε.Π.ΑΝ. έχει ως κύριο σκοπό την παροχή οικονοµικών κινήτρων για την ενίσχυση 
µεµονωµένων ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων. Η ∆ράση 2.1.3 συγχρηµατοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το Ελληνικό ∆ηµόσιο και 
Ιδιωτικά κεφαλαία. Οι επιλέξιµες προς χορήγηση επιδότησης επεµβάσεις ανάγονται σε 
Εξοικονόµηση Ενέργειας, Συµπαραγωγή, η Υποκατάσταση συµβατικών καύσιµων µε 
Υγραέριο και Φ.Α. καθώς και κάθε είδους Εφαρµογή ΑΠΕ. Οι εταιρείες –ανάλογα µε 
τον τύπο επένδυσης– απολαµβάνουν επιδότηση της τάξης έως και 50% και πολλές 
βιοµηχανίες, ξενοδοχεία και ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας επωφελούνται 
πραγµατοποιώντας επεµβάσεις µε χρήση νέων τεχνολογιών. 
Η ΕΛΑΝΕΤ είναι µια εκ των επτά εταιρειών που ανέλαβε ως Ενδιάµεσος Φορέας 
∆ιαχείρισης (ΕΦ∆) την οικονοµοτεχνική διαχείριση 72 επενδύσεων που εντάχθηκαν στα 
πλαίσια της ∆ράσης 2.1.3 µε συνολικό προϋπολογισµό 120,91 Μ€   και δηµόσια 
επιχορήγηση 46,22 Μ€. Μέχρι σήµερα, τα περισσότερα έργα στην περιοχή  ευθύνης της 
ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Β. & Ν. Αιγαίο) εκτελούνται µε απόλυτη επιτυχία και προβλέπεται 
ότι θα καλύψουν τους στόχους που είχαν τεθεί σε οικονοµικό, ενεργειακό και 
περιβαλλοντικό επίπεδο. 
 
2.   ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Η διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης των προτάσεων προβλεπόταν από τους 
Οδηγούς Ενεργειακών Επενδύσεων (Ο.Ε.Ε.) του ΥΠΑΝ και το Π.∆. 98/96. Οι αρµοδίως 
συγκροτηµένες Επιτροπές Αξιολόγησης εξέδωσαν αποτελέσµατα επιτυχίας για δύο 
προκηρύξεις, µε πέντε συνολικά κύκλους. Μετά την υπογραφή των συµβάσεων µεταξύ 

 131



ΕΦ∆ και επενδυτών, ξεκίνησε η διαδικασία καταβολής της επιδοτήσεως κατόπιν 
περιοδικών τεχνικών και οικονοµικών πιστοποιήσεων για την πρόοδο των έργων. 
Η ΕΛΑΝΕΤ, έχοντας αναλάβει τη ∆ιαχείριση των έργων στις περιοχές Αττικής, Β. & Ν. 
Αιγαίου, πραγµατοποίησε µέχρι την 30.6.2006 για τα συνολικά 72 έργα ευθύνης της 343 
τεχνικές και 226 οικονοµικές πιστοποιήσεις, προκειµένου να γίνουν έγκαιρα και νόµιµα 
οι ανάλογες εκταµιεύσεις των επιδοτήσεων. 
Μετά την επιτυχή αποπεράτωση εκάστου έργου και για την οριστική παραλαβή του από 
την ΕΛΑΝΕΤ, διεξάγεται ο έλεγχος επίτευξης του ενεργειακού στόχου, από το 
αποτέλεσµα του οποίου κρίνεται εάν η επιχείρηση τελικά θα λάβει ολόκληρο το ποσό της 
επιδότησης ή µέρος αυτού. Ο ενεργειακός έλεγχος για όλα τα έργα της ΕΛΑΝΕΤ 
πραγµατοποιείται από το ΕΜΠ.  
 

3.   ΕΙ∆Η ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Οι επενδύσεις που λαµβάνουν χώρα ανήκουν στις τεχνολογικές κατηγορίες της 
Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ), Συµπαραγωγής (ΣΗΘ), Υποκατάστασης καυσίµων µε 
Φυσικό Αέριο ή Υγραέριο (ΥΠΟ) και Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Είναι σηµαντικό 
να καταγραφούν οι σηµαντικότερες και πιο συχνές επεµβάσεις που πραγµατοποιούνται: 

Επεµβάσεις ΕΞΕ και ΥΠΟ στη βιοµηχανία 
1. Λέβητες, Οικονοµητήρες, Επαναθερµαντήρες, Καυστήρες  
2. Εναλλάκτες Θερµότητας και Ανάκτηση Θερµότητας  
3. Συστήµατα ατµού- ∆ίκτυα ∆ιανοµής, Ατµοπαγίδες, Σωληνώσεις και Μονώσεις 
4. Νέες γραµµές παραγωγής και επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας σε υπάρχουσες. 
5. Υποκατάσταση συµβατικών καυσίµων µε φυσικό αέριο 
6. Επεµβάσεις στο ηλεκτρικό σύστηµα π.χ. βελτίωση cosφ, χρήση αντιστροφέων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (1)             (2) 
Φωτογραφία 1:   Μονώσεις δεξαµενών (βιοµηχανία ROLCO  ΑΕ- πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
Φωτογραφία 2:   Εναλλάκτες θέρµανσης καθαρού νερού  (βιοµηχανία DEMO ΑΕ – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (3)           (4) 
Φωτογραφία 3:   Γραµµή εφελκυσµού σύρµατος (Κ.Λυκογιάννης ΕΠΕ – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
Φωτογραφία 4:   Μηχανή παραγωγής καρφιών  (Κ.Λυκογιάννης ΕΠΕ  – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
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Επεµβάσεις ΕΞΕ και ΥΠΟ σε κτιριακές εγκαταστάσεις 
Στις κτιριακές εγκαταστάσεις ξενοδοχείων, νοσοκοµείων ή βιοµηχανιών οι συνηθέστερες 
επεµβάσεις ήταν: 
1. Μόνωση σωληνώσεων και επιφανειών  
2. Βελτίωση συστήµατος παραγωγής ΖΝΧ ή θέρµανσης και χρήση εναλλακτών 
3. Τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών για την παραγωγή ΖΝΧ  
4. Αντικατάσταση των απλών υαλοπινάκων µε διπλά και χρήση µαγνητικών επαφών 
5. Επεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας στο ψυκτικό σύστηµα 
6. Επεµβάσεις εξοικονόµησης και βελτίωσης ποιότητας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως: 

 η εγκατάσταση BMS για αυτόµατο έλεγχο των θερµοκρασιών και της κατάστασης 
λειτουργίας του κλιµατισµού, για διακοπή λειτουργίας των κινητήρων, για έλεγχο 
φωτισµού κλπ, 
 Χωρητική αντιστάθµιση και διόρθωση του συντελεστή ισχύος (συνφ) 
 Έλεγχος στροφών και βελτίωση του βαθµού απόδοσης των ηλεκτρικών µηχανών 
 Μείωση αρµονικών τάσης και ρεύµατος και βελτίωση της παρεχόµενης ποιότητας 
ισχύος 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             (5)                   (6) 
Φωτογραφία 5:   BMS –  Οθόνη SCADA  (Τράπεζα Πειραιώς. – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
Φωτογραφία 6:   Gas train φυσικού αερίου (ξενοδοχείο ΙΛΙΣΣΟΣ – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     (7)                                  (8) 
Φωτογραφία 7:   Πλακοειδής Εναλλάκτης προθερµ. νερού   (ξενοδοχ. ALDEMAR Ρόδος – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
Φωτογραφία 8:   Ψύξη µε υφάλµυρο νερό - επεξεργασία νερού (ξενοδοχ. ALDEMAR Ρόδος – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
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 (9)                                                                   (10) 
Φωτογραφία 9:   Βελτίωση ΣΙ µε πυκνωτές (Bazaar – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
Φωτογραφία 10:   Μόνωση µε Εtalbond και διπλοί υαλοπίνακες (κλιν. Τίµιος Σταυρός – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
 
Επεµβάσεις ΑΠΕ 
1. Αιολικά Συστήµατα (ΑΠΕ/ΑΙ) 
2. Εφαρµογές Γεωθερµικής Ενέργειας (ΑΠΕ/ΓΕ) 
3. Μικρά υδροηλεκτρικά έργα (ΑΠΕ/ΥΗ) 
4. Κεντρικά ενεργειακά ηλιακά συστήµατα (ΑΠΕ/ΗΛ) 
5. Αξιοποίηση βιοµάζας (ΑΠΕ/ΒΙ) 
6. Φωτοβολταϊκά συστήµατα (ΑΠΕ/ΦΒ) 
7. Παθητικά Συστήµατα (ΑΠΕ/ΠΣ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   (11)                                                 (12) 
Φωτογραφία 11:   Αιολικό Πάρκο Άντισσας Λέσβου  (Αιολική Άντισσας ΑΕ – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
Φωτογραφία 12:   Μηχανή βιοαερίου ΧΥΤΑ Α.Λιοσίων  (ΒΕΑΛ Α.Ε. – πηγή ΕΛΑΝΕΤ)  
 

 
   (13)                              (14) 
Φωτογραφία 13:  Υβριδικός Φ/Β Σταθµός στην Ηλεία (COSMOTE – πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
Φωτογραφία 14:  Βιοκλιµατικό κτίριο στον Αγ. Στέφανο  (Αγγελίδης –Γεωργακόπουλος Α.Ε.– πηγή ΕΛΑΝΕΤ) 
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4.   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Μετά την συλλογή και επεξεργασία στοιχείων από το σύνολο των επενδύσεων που 
αφορούν τα έργα της ΕΛΑΝΕΤ, έχουν προκύψει χρήσιµα ειδικά και γενικά 
συµπεράσµατα. Συγκεκριµένα, στις περιοχές γεωγραφικής ευθύνης της ΕΛΑΝΕΤ, ήτοι 
Αττική,  Βόρειο και Νότιο Αιγαίο είναι ενδιαφέρον να εξετασθεί ποιοι κλάδοι εταιρειών 
έδειξαν µεγαλύτερο ενδιαφέρον για τη ∆ράση 2.1.3. 

Υ∆ΡΕΥΣΗ-
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

5
6,94%ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3
4,17%

ΑΙ

12

ΟΛΙΚΑ
9

,50%

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ
15

20,83%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ-
ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ

20
27,78%

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ-ΓΡΑΦΕΙΑ
12

16,67%

ΚΛΙΝΙΚΕΣ-ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΑ
8

11,11%

Όπως φαίνεται και στο Σχήµα 1 το µεγαλύτερο ενδιαφέρον έδειξαν οι Βιοµηχανίες και οι 
Βιοτεχνίες (27,78%), οι Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις (20,83%), οι Εµπορικές 
Επιχειρήσεις (16,67%) ενώ σηµαντικό ποσοστό κατέχουν τα Αιολικά Πάρκα (12,5%) και 

οι Κλινικές - Μαιευτήρια 
(11,11%). Τα άλλα 2 είδη 
εταιριών (Τηλεπικοινίες & 
Ύδρευση) κατέχουν το 11,1%. 
Πρέπει, όµως, να τονισθεί, ότι 
το ποσοστό αυτό δεν εί/ναι 
ανάλογο της εξοικονόµησης 
που έγινε από αυτές τις 
εταιρείες, η οποία ήταν πολύ 
σηµαντική. Αυτό οφείλεται 
στο µεγάλο οικονοµικό 
µέγεθος των έργων αυτών. 

Σχήµα 1: Συµµετοχή των επιχειρήσεων ευθύνης ΕΛΑΝΕΤ στη ∆ράση 2.1.3 
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Στο Σχήµα 2 παρουσιάζονται τα κύρια οικονοµικά στοιχεία των έργων της ∆ράσης 
2.1.3. Ο εγκεκριµένος 
προϋπολογισµός της 
∆ράσης 2.1.3 των έργων 
ευθύνης της ΕΛΑΝΕΤ 
ανέρχεται σε 120.858.145 € 
και η αναλογούσα επιχο-
ρήγηση σε 46.208.043 €. Τα 
χρήµατα που τελικά θα 
εκταµιευθούν στις εταιρείες 
προβλέπεται να ανέλθουν 
σε ποσοστό άνω του 95%, 
όπως άλλωστε συνέβη και 
στα έργα του Β’ ΚΠΣ. 

Σχήµα 2:  Προϋπολογισµός και Επιχορήγηση έργων ευθύνης ΕΛΑΝΕΤ 
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Στο Σχήµα 3 παρουσιάζεται η εξέλιξη της  χρηµατοδότησης από την ΕΛΑΝΕΤ προς τις 
εταιρείες κατά τη διάρκεια 
της ∆ράσης 2.1.3. Όπως 
φαίνεται στο Σχήµα αυτό, η 
καταβολή της επιχορήγησης 
µέχρι 30.6.06 ακολουθεί 
συντηρητική πορεία που δεν 
ξεπερνά το 40%. Η 
απορρόφηση εµφανίζεται 
µειωµένη διότι τα έργα 
µεγάλου Π/Υ της ∆ΕΗ και 
ΕΥ∆ΑΠ δεν έχουν ακόµα 
ξεκινήσει να υλοποιούνται. 

Σχήµα 3:  Εξέλιξη απορρόφησης κονδυλίων των έργων ευθύνης ΕΛΑΝΕΤ 
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5.   ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
Στο Σχήµα 4 παρουσιάζεται ο στόχος της εκτιµώµενης παραγωγής ηλεκτρικής και 
θερµικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘ καθώς και της εξοικονόµησης / υποκατάστασης 
Ηλεκτρικής και Θερµικής Ενέργειας, όπως καταγράφονται στις συµβάσεις µεταξύ 
ΕΛΑΝΕΤ και των εταιρειών. Τα ποσά έχουν αναχθεί σε Πρωτογενή Ενέργεια και 
συγκεκριµένα σε Τόνους Ισοδυνάµου Πετρελαίου (Τ.Ι.Π.), ώστε να είναι συγκρίσιµα. 
Συνολικά ο στόχος ανέρχεται σε 95.728 Τ.Ι.Π. Στο Σχήµα 4 παρουσιάζονται: 

• Η ετήσια παραγόµενη/υποκαθιστάµενη τελική ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ και 
ΣΗΘ είναι  62.765 ΤΙΠ, η οποία κατ΄ ουσία αποτελεί καύσιµο που θα 
καταναλωνόταν  στους θερµικούς σταθµούς της ∆ΕΗ και τώρα εξοικονοµείται. 

• Η ετήσια παραγόµενη/ 
υποκαθιστάµενη τελική 
θερµική ενέργεια από ΑΠΕ 
και ΣΗΘ είναι 23.273 ΤΙΠ. 
Η θερµική ενέργεια  αυτή 
εξοικονοµείται µέσω 
ηλιακών συλλεκτών, παθη-
τικών συστηµάτων σε 
κτίρια και σταθµών ΣΗΘ. 
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• Η ετήσια εξοικονόµηση και 
υποκατάσταση συµβατικής 
πρωτογενούς ενέργειας από 
τις διάφορες επενδύσεις 
ΕΞΕ και ΥΠΟ είναι 9.690 
ΤΙΠ. 
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ΣΗΘ, ΑΠΕ, Εξοικονόµηση

Ενέργειας 

Σχήµα 4:  Εξέλιξη απορρόφησης κονδυλίων ∆ράσης 2.1.3 – ΕΠΑΝ 
 
Προκειµένου να ελεγχθεί η επίτευξη του συµβατικού στόχου που παρουσιάστηκε 
ανωτέρω, διεξάγονται από το ΕΜΠ τελικές ενεργειακές επιθεωρήσεις. Μέχρι την 30/6/06 
είχαν ολοκληρωθεί 11 από αυτές τα αποτελέσµατα των οποίων παρουσιάζονται 
κατωτέρω. Τα ευρήµατα των ενεργειακών επιθεωρήσεων αποτέλεσαν και το κριτήριο για 
το βαθµό αποπληρωµής του επιτρεπτού υπολοίπου της επιχορήγησης.  
Το διάγραµµα του Σχήµατος 5 απεικονίζει τον συµβατικό σε σχέση µε τον επιτευχθέντα 
ενεργειακό στόχο για αυτά τα 11 έργα εξετάζοντας τους τρεις δείκτες που 
προαναφέρθηκαν. Τα αποτελέσµατα έχουν και πάλι αναχθεί σε Τ.Ι.Π. Εκ των 11 έργων 
µόνο 2 παρουσίασαν µικρή αρνητική απόκλιση σε σχέση µε τον συµβατικό ενεργειακό 
στόχο, ενώ όλα τα υπόλοιπα υπερκάλυψαν τους αρχικά τεθέντες στόχους.  

Αξίζει να σηµειωθεί, ότι 
τα έργα ΕΞΕ και ΥΠΟ 
µαζί εµφανίζουν 32,1% 
µεγαλύτερη εξοικονόµηση  
πρωτογενούς ενέργειας 
από την προβλεφθείσα.  
Όπως φαίνεται στο Σχήµα 
5 η συνολική πρωτογενής 
ενέργεια που δεν 
καταναλώνεται πλέον 
είναι 8.035 ΤΙΠ. ∆ηλαδή, 
έχουµε υπερκάλυψη του 
αρχικού ενεργειακού 
στόχου κατά  10,5%. 
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Συµβατικός ενεργειακός στόχος
Επιτευχθής ενεργειακός στόχος

Σχήµα 5:  Σύγκριση συµβατικών και επιτευχθέντων ενεργειακών στόχων  ∆ράσης 2.1.3 – ΕΠΑΝ 
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Η εξοικονόµηση πρωτογενούς ενέργειας συνεπάγεται και την αποφυγή εκποµπής ρύπων 
βλαβερών στο περιβάλλον. Οι ρύποι, οι οποίοι δεν απελευθερώνονται πλέον στην 
ατµόσφαιρα εξαιτίας των ολοκληρωµένων 11 έργων απεικονίζονται στο  Σχήµα 6 και 

αφορούν περισσότερους 
από 25.000 tn CO2, 5,6 tn 
SO2, 4,6 tn CO, 19,2 tn 
ΝΟx, 1,5 tn HC και 2,3 tn 
σωµατιδίων. Συνεπώς, τα 
οφέλη από τις επενδύσεις 
δεν είναι µόνο 
οικονοµικής µορφής (π.χ. 
αύξηση παραγωγικότητας, 
εκσυγχρονισµός, µείωση 
κατανάλωσης) αλλά και -
κυρίως–  περιβαλλοντικής. 
 

Σχήµα 6:  Μη εκπεµπόµενοι ρύποι λόγω εξοικονόµησης πρωτογενούς ενέργειας 8.035 ΤΙΠ  
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Μετά το πέρας των ενεργειακών επενδύσεων είναι χρήσιµο να αναδειχθεί η 
αποδοτικότητα αυτών σε σχέση µε τα χρήµατα που δαπανήθηκαν. Ο βαθµός απόδοσης, 
που είναι το πηλίκο της πραγµατικής εξοικονόµησης ενέργειας προς τον προϋπολογισµό 
του έργου (ΤΙΠ/k€), είναι ένας τρόπος αποτίµησης της αποδοτικότητας. Στο διάγραµµα 
του Σχήµατος 7 εµφανίζονται οι βαθµοί απόδοσης κεφαλαίων των 11 υπό εξέταση 
εταιρειών. Στο Σχήµα αυτό βλέπουµε ότι η πλειονότητα των εταιριών έχει βαθµό 
απόδοσης της τάξης των 0,75, δηλαδή εξοικονόµησαν 0,75 ΤΙΠ για κάθε k€ που 
επένδυσαν. Λίγες, τέλος, ήταν οι εταιρείες που σηµείωσαν µεγάλη εξοικονόµηση σε 
σχέση µε τα χρήµατα που διέθεσαν. Οι επενδύσεις αυτές ήταν ορθά µελετηµένες και 
ήταν αναµενόµενο  να αποδώσουν πολλά οικονοµικά οφέλη. Να σηµειωθεί ότι τα δύο 

έργα που εµφανίζουν σχεδόν 
µηδενική αποδοτικότητα 
κεφαλαίων είναι έργα ΥΠΟ 
(υποκατάσταση καυσίµου), µε 
τα οποία γίνεται κυρίως 
µετατροπή ενέργειας από τη µια 
µορφή σε άλλη και όχι τόσο 
καθαρή εξοικονόµηση ενέργειας, 
γεγονός το οποίο όµως είναι 
σηµαντικό εξαιτίας των 
σηµαντικών περιβαλλοντικών 
ωφελειών. 
 

Σχήµα 7:  Αποδοτικότητα κεφαλαίων ολοκληρωµένων επενδύσεων 

 
7.   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  

Στα πλαίσια του Γ’ ΚΠΣ / Ε.Π.ΑΝ./ ∆ράση 2.1.3 η ΕΛΑΝΕΤ ως ΕΦ∆ των έργων στις 
περιοχές Αττικής,, Β. Αιγαίου και Ν. Αιγαίου, διαχειρίζεται συνολικά 72 ενεργειακά 
έργα. Συνολικά, για την ολοκλήρωση αυτών των έργων και την έγκαιρη και ορθή 
εκταµίευση των εθνικών και κοινοτικών πόρων πραγµατοποίησε µέχρι την 30.06.06 
συνολικά 343 τεχνικές και 226 οικονοµικές πιστοποιήσεις. 
Τα συνολικά 72 ενεργειακά έργα ευθύνης της ΕΛΑΝΕΤ έχουν συνολικό προϋπολογισµό 
120,91 εκατοµµύρια Ευρώ µε αναλογούσα επιχορήγηση 46,22 εκατοµµύρια Ευρώ. Η 

 137



εκκαθάριση των εθνικών και κοινοτικών πόρων µέχρι την 30.06.06 ανήλθε στα 16,7 
εκατοµµύρια Ευρώ σηµειώνοντας ποσοστό απορρόφησης που προσεγγίζει το 40% για το 
σύνολο των έργων. Αν εξαιρέσει κανείς τα έργα που δεν είναι ενεργά το ποσοστό 
απορρόφησης µέχρι την 30.06.06 εγγίζει το 50%.  
Ο συνολικός ενεργειακός στόχος ανέρχεται σε 95.728 Τ.Ι.Π. µε ανάλογα µεγάλη µείωση 
των εκπεµπόµενων ρύπων. 
Για τα 11 έργα τα οποία έχουν ολοκληρωθεί το ποσοστό απορρόφησης έφτασε το 98,6%. 
Το γεγονός αυτό είναι πολύ σηµαντικό σε εθνικό επίπεδο από κάθε άποψη αλλά κυρίως 
υπό το πρίσµα της πλήρους εκµετάλλευσης των εθνικών και κοινοτικών πόρων από τις 
ελληνικές επιχειρήσεις που έγιναν ανταγωνιστικότερες µε άµεσο αποτέλεσµα την 
ενδυνάµωση της ελληνικής οικονοµίας. 
Από ενεργειακής απόψεως, η συνολική ενεργειακή εξοικονόµηση ανά έτος εξ’ αιτίας των 
επενδύσεων αυτών ανήλθε 8.035 ΤΙΠ (πρωτογενής ενέργεια), υπερκαλύπτοντας τον 
ενεργειακό στόχο που είχε τεθεί κατά 10,5%. 
Στο σηµείο αυτό πρέπει να τονισθεί η συνεισφορά στη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων 
στην ατµόσφαιρα από τις ολοκληρωµένες επενδύσεις. Ενδεικτικά αναφέρεται η 
υπολογιζόµενη µείωση εκποµπών CO2 που ανέρχεται σε 25.000 τόνους. Τέλος, ας 
σηµειωθεί ότι η αποδοτικότητα των επενδύσεων αυτών κυµάνθηκε σε καλά επίπεδα µε 
τις εταιρείες να εξοικονοµούν κατά µέσο όρο 0,75 ΤΙΠ για κάθε k€ που επένδυσαν. 
 
ΕΠΙΛΟΓΟΣ  
Το Γ΄ ΚΠΣ, στο οποίο η ΕΛΑΝΕΤ παίζει τον ρόλο του ΕΦ∆ (όπως και στο Β’ ΚΠΣ), 
παρέχει αυξηµένες δυνατότητες για ανταγωνιστικότερες ελληνικές επιχειρήσεις και 
ενδυνάµωση της ελληνικής οικονοµίας. Στη χώρα µας και ιδιαίτερα στον ∆ηµόσιο Τοµέα 
γίνεται σηµαντική σπατάλη ενέργειας και συνεπώς τα περιθώρια είναι πολύ µεγάλα. 
Πέραν του Γ΄ ΚΠΣ εκτιµάται ότι θα πρέπει να καταρτισθεί σύγχρονο και λειτουργικό 
Εθνικό Πρόγραµµα Εξοικονόµησης Ενέργειας. Η πλήρης ανάπτυξη και εφαρµογή του 
Προγράµµατος αυτού εκτιµάται ότι θα µπορούσε να µειώσει την ειδική κατανάλωση 
ενέργειας µέχρι 25%, εάν πρωτίστως γίνει κατάλληλος ενεργειακός σχεδιασµός. Στην 
προσπάθεια αυτή που πρέπει να έχει εθνικό χαρακτήρα, σηµαντικό ρόλο πρέπει να παίξει 
η ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση τόσο των πολιτών όσο και των εταιρειών σε θέµατα 
Εξοικονόµησης και Βέλτιστης ∆ιαχείρισης του αγαθού της Ενέργειας. 
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Εισαγωγή 

Ο οικιακος τοµεας στην Ελλαδα ειναι υπευθυνος για το 24.5 % της τελικης ενεργειακης 

καταναλωσης στην χωρα, (1). Παρουσιαζει δε σηµαντικη αυξητικη ταση κατα τα 

τελευταια χρονια.   Ειναι χαρακτηριστικο οτι κατα την περιοδο 1990-2002, η ενεργειακη 

καταναλωση του οικιακου τοµεα αυξηθηκε κατα 54 %, ενω η αντιστοιχη χρονικα 

καταναλωση στην χωρα αυξηθηκε κατα 35 %. Παραλληλα, η ενεργειακη καταναλωση 

του οικιακου τοµεα που αφορα την θερµανση και τις ηλεκτρικες συσκευες και τον 

φωτισµο, αυξηθηκε κατα 65 %,  απο το 1990.  

Οσον αφορα την καταναλωση ανα χρηση, η θερµανση των χωρων απορροφει περιπου το 

72 % της καταναλωσης, (3.43 Μtoe).  ∆εδοµενου οτι ο αριθµος των κατοικιων εχει 

αυξηθει σηµαντικα τα τελευταια χρονια υπολογιζεται οτι η ενεργειακη καταναλωση ανα 

κατοικια εχει αυξηθει κατα 33 %, µε µια µεση αυξηση της καταναλωσης κατα 2.6 %. Με 

τα δεδοµενα αυτα η ετησια καταναλωση εχει αυξηθει απο 0.98 toe / κατοικια, το 1990, 

σε 1.32 toe/κατοικια, το 2002.  Η αντιστοιχη αυξηση της ενεργειακης καταναλωσης για 

θερµανση ειναι της ταξης του 30 %, ενω η  σχετικη αυξηση της καταναλωσης των 

ηλεκτρικων συσκευων και του φωτισµου εχει σχεδον διπλασιαστει παρουσιαζοντας µια 

µεση ετησια αυξηση της καταναλωσης κατα 6.6 %, (1). 

Η παρουσα εργασια παρουσιαζει τα αποτελεσµατα µιας τριετους µελετης που 

πραγµατοποιηθηκε απο τον Πανεπιστηµιο Αθηνων σε 1100 οικογενειες στην περιοχη της 

Αθηνας. Τα αποτελεσµατα που προεκυψαν καθως και τα κυρια συµπερασµατα 

συζητουνται παρακατω, 

 

Κατανάλωση Ενέργειας στον Οικιακό Τοµέα 

Πληροφοριες σχετικα µε τα οικονοµικα, κοινωνικα, τεχνικα και ενεργειακα 

χαρακτηριστικα 1100 κατοικιων συλλεχθησαν µε χρηση ερωτηµατολογιων και επιτοπου 

επισκεψεις κατα την περιοδο 2004-2005.  Τα αποτελεσµατα που προεκυψαν αναφερονται 

και αναλυονται παρακατω . Πληρης αναλυση των αποτελεσµατων δινεται στην (2).  

Α) Υπαρχει σχεδον γραµµικη συσχετιση αναµεσα στο οικογενειακο εισοδηµα και την 

αντιστοιχη επιφανεια της κατοικιας. Η µεση επιφανεια της κατοικιας στην υψηλοτερη 
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εισοδηµατικη ταξη ειναι κατα 115 % µεγαλυτερη απο την αντιστοιχη επιφανεια που 

κατεχουν οι χαµηλοτερες εισοδηµατικες ταξεις.    

Β) Η µεση επιφανεια κατοικιας ανα ατοµο ειναι περιπου 37 τετραγωνικα µετρα. Ο 

αριθµος των κατοικων ανα κατοικια αυξανει σαν συναρτηση του εισοδηµατος. Η µεση 

τιµη της επιφανειας ανα ατοµο δεν µεταββαλεται σαν συναρτηση του εισοδηµατος, παρα 

µονο στα πολυ υψηλα εισοδηµατα 

Γ) Οσον αφορα την κατανοµη της ηλικιας των κτιριων ανα εισοδηµατικη ταξη, 

προκυπτει οτι οσο υψηλοτερο το εισοδηµα τοσο µικροτερη η ηλικια του κτιριου οπου 

διανεµει η οικογενεια. Η µεση ηλικια των κτιριων στην µικροτερη εισοδηµατικη ταξη 

ειναι τα 29 ετη ενω η αντιστοιχη ηλικια στην ανωτερη εισοδηµατικη ταξη ειναι τα 19 

ετη.  

∆) Οσον αφορα τον τυπο της κατοικιας ανα εισοδηµατικη ταξη, προκυπτει οτι οσο 

αυξανει το εισοδηµα τοσο µειωνεται το ποσοστο των οικογενειων που διαµενει σε 

διαµερισµατα. Περιπου το 64 % των οικογενειων της χαµηλοτερης εισοδηµατικης ταξης 

κατοικει σε διαµερισµατα, ενω το αντιστοιχο ποσοστο στην ανωτερη εισοδηµατικη ταξη 

ειναι 48 %. Παραλληλα, οι οικογενειες χαµηλου εισοδηµατος κατοικουν στους 

χαµηλοτερους οροφους των πολυκατοικιων ενω αντιστοιχα οι οικογενειες υψηλου 

εισοδηµατος κατοικουν σε υψηλους οροφους.  Ταυτοχρονα, οι οικογενειες υψηλου 

εισοδηµατος προτιµουν να κατοικουν σε πολυκατοικιες µικρου µεγεθους, ενω οι 

οικογενειες χαµηλου εισοδηµατος κατοικουν σε πολυκατοικιες µε µεγαλο αριθµο 

διαµερισµατων ανα οροφο.   

Ε) Υπαρχει υψηλη συσχετιση αναµεσα στο εισοδηµα και την ποιοτητα του κελυφους των 

κτιριων. Οσο µεγαλυτερο το εισοδηµα τοσο µεγαλυτερο το ποσοστο των µονωµενων 

κατοικιων. Μονο το 28 % των πολιτων της χαµηλοτερης εισοδηµατικης ταξης κατοικει 

σε µονοµενα κτιρια, ενω το αντιστοιχο ποσοστο στην υψηλοτερη εισοδηµατικη ταξη 

ειναι περι το 70 %. Αντιστοιχα αποτελεσµατα προκυπτουν οσον αφορα την χρηση 

διπλων υαλοστασιων. Το ποσοστο των κατοικων της χαµηλοτερης εισοδηµατικης ταξης 

που κατοικει σε κτιρια µε διπλα υαλοστασια ειναι 24 %, ενω το αντιστοιχο ποσοστο στην 

υψηλοτερη εισοδηµατικη ταξη ειναι 67 %.   Μονο το 8 % των οικογενειων της 

χαµηλοτερης εισοδηµατικης ταξης κατοικει σε κτιρια µε µονωση και διπλα τζαµια ενω το 

αντιστοιχο ποσοστο στα υψηλα εισοδηµατα ειναι 60 %.  

Ζ) Η µεση διαρκεια θερµανσης ανα ηµερα ειναι 7.5 ωρες. Η περιοδος θερµανσης αυξανει 

στις 8.5 ωρες στην υψηλοτερη εισοδηµατικη ταξη. Η µεση θερµοκρασια κατα την 

περιοδο θερµανσης ειναι 18,4 C. Η διαφορα της εσωτερικης θερµοκρασιας ειναι περιπου 

1 C αναµεσα στην χαµηλοτερη και υψηλοτερη εισοδηµατικη ταξη. 

Η) Παρατηρειται εξαιρετικα σηµαντικη αυξηση του ποσοστου των εγκατεστηµενων 

κλιµατιστικων συσκευων σαν συναρτηση του εισοδηµατος. Η µεση τιµη των 
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εγκατεστηµενων κλιµατιστικων στην χαµηλοτερη εισοδηµατικη ταξη ειναι 0.6 µοναδες 

ανα οικογενεια ενω το αντιστοιχο ποσοστο στην ανωτερη εισοδηµατικη ταξη ειναι 2.15. 

Εντουτοις, η πυκνοτητα εγκατεστηµενων µοναδων ανα µοναδα επιφανειας ειναι κατα 

πολυ µεγαλυτερη στις χαµηλοτερες εισοδηµατικες ταξεις.  Κατα συνεπεια το κοστος του 

κλιµατισµου ανα µοναδα επιφανειας ειναι κατα πολυ µεγαλυτερο για τα χαµηλα 

εισοδηµατα. 

Θ) Η καταναλωση ενεργειας για θερµανση ανα οµαδα εισοδηµατος δινεται στο σχηµα 1. 

Η κατανοµη της ενεργειακης καταναλωσης για θερµανση ανα τετραγωνικο µετρο, σε 

σχεση µε το εισοδηµα παρουσιαζει την µορφη σχηµατος U, µε µεγαλη καταναλωση στα 

δυο ακρα.   Μεγαλη θερµικη καταναλωση ανα τετραγωνικο µετρο παρουσιαζεται στα 

πολυ χαµηλα και πολυ υψηλα εισοδηµατα. Οσον αφορα την µεση θερµικη καταναλωση 

ανα ατοµο και µοναδα επιφανειας, βρεθηκε οτι τα χαµηλοτερα εισοδηµατα 

παρουσιαζουν κατα 127 % υψηλοτερη τιµη απο οτι τα υψηλοτερα εισοδηµατα. Σε 

απολυτες τιµες, η µεση καταναλωση ενεργειας για θερµανση κυµαινεται απο 107 εως 

130 kWh/m2/y. Τετοια επιπεδα καταναλωσης συναντωνται επισης σε ολες τις µετρησεις 

που πραγµατοποιει το Πανεπιστηµιο Αθηνων στην περιοχη της Αθηνας.  Τα επιπεδα 

αυτα ειναι εξαιρετικα υψηλα, και σχεδον αντιστοιχουν στην µεση θερµικη καταναλωση 

των κατοικιων στην Αυστρια, (3).    

Ι) Οσον αφορα την θερµικη ενεργειακη καταναλωση ανα τυπο κατοικιας, βρεθηκε οτι η 

ενεργειακη καταναλωση των µονοκατοικιων ειναι κατα 50 % µεγαλυτερη απο αυτη των 

διαµερισµατων. 

Κ) Υπαρχει σηµαντικη µειωτικη ταση της θερµικης καταναλωσης σε σχεση µε την 

ηλικια των κτιριων. Η ταση ειναι περι τις to 0.8 kWh/m2/year. 

Λ) Στις µονοκατοικιες, η συνδιασµενη χρηση µονωσης και διπλων υαλοστασιων µειωνει 

την µεση θερµικη καταναλωση των κατοικιων κατα 40 kWh/m2/y, σε συγκριση µε µια 

αµονωτη κατοικια µε µονα υαλοστασια. Για τα διαµερισµατα η αντιστοιχη µειωση ειναι 

8 kWh/m2/y. Σχηµα 4.  

Μ) Υπαρχει σχεδον γραµµικη συσχετιση αναµεσα στην ηλεκτρικη καταναλωση και το 

εισοδηµα της καθε οικογενειας, Σχηµα 2α. Οι υψηλες εισοδηµατικες ταξεις 

παρουσιαζουν κοστος ηλεκτρικης καταναλωσης ανα µοναδα επιφανειας κατα 160 % 

µεγαλυτερο απο οτι τα χαµηλα εισοδηµατα.  Σε οτι αφορα την καταναλωση ηλεκτρικης 

ενεργειας ανα µοναδα επιφανειας και ατοµο, βρεθηκε οτι το κοστος  ειναι κατα 67 % 

υψηλοτερο στα χαµηλα συγκριτικα µε τα υψηλα εισοδηµατα, σχηµα 2β. 

Ν) Η χρηση κλιµατιστικων συσκευων αυξανει σηµαντικα τις ετησιες δαπανες ηλεκτρικης 

ενεργειας κυριως στα χαµηλα εισοδηµατα. Κατα µεση τιµη, η χρηση κλιµατισµου 

αυξανει τις ετησιες δαπανες ηλεκτρικης καταναλωσης κατα 100 Ευρω ανα οικογενεια, η 

κατα 0.6 Ευρω ανα τετραγωνικο µετρο, η κατα 12.5 ευρω ανα ατοµο.  Η αυξηση αυτη 
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ειναι κατα πολυ µεγαλυτερη για τα χαµηλα εισοδηµατα οπου η σχετικη αυξηση του 

κοστους λογω χρησης κλιµατιστικων συσκευων ειναι 195 Ευρω ανα οικογενεια, η 1.2 

ευρω ανα τετραγωνικο µετρο, η 87 ευρω ανα ατοµο.  
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Σχηµα 1. Μεση τιµη της καταναλωσης ενεργειας για θερµανση ανα εισοδηµατικη ταξη. 

 

Ξ) Το µεσο ποσοστο του εισοδηµατος που αντιπροσωπευει η θερµανση και ο 

ηλεκτρισµος ειναι 2.4 και 3.1 % αντιστοιχα, (τιµες 2004).  Το κοστος θερµανσης στα 

χαµηλα εισοδηµατα αντιπροσωπευει το 6.2 % των δαπανων στα χαµηλα και 0.6 % στα 

υψηλα εισοδηµατα. 

Ο) Περιπου το 1.63 % των οικογενειων υποφερουν απο ενδεια καυσιµων, fuel poverty, 

ενω το 0.35 % υποφερει απο σοβαρη ενδεια καυσιµων. Το ποσοστο ενδειας καυσιµων 

στα χαµηλα εισοδηµατα φθανει το 16 %, ενω η σοβαρη ενδεια καυσιµων φθανει το 4 %.  

Π) Οσον αφορα την ενεργειακη ενδεια, το µεσο ποστο των οικογενειων που ξοδευει ανω 

του 10 % του εισοδηµατος του για καλυψη των ενεργειακων αναγκων φθανει το 11.3 % 

ενω το 2 % των οικογενειων ξοδευει ανω του 20 %, (τιµες 2004). Περιπου το 40 % των 

οικογενειων που ανοικουν στα χαµηλα εισοδηµατα ευρισκονται σε κατασταση 

ενεργεακης ενδειας, ενω το 20 % ευρισκεται σε κατασταση σοβαρης ενεργειακης 

ενδειας. 
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Σχηµα 2 (a) : Μεταβολη της µεσης τιµης του κοστους ηλεκτρικης ενεργειας ανα οικογενεια και 

εισοδηµατικη ταξη. (b) Μεταβολη του µεσου κοστους ηλεκτρικης ενεργειας ανα µοναδα 

επιφανειας για ολες τις εισοδηµατικες ταξεις. (c), Μεταβολη του µεσου κοστους ηλεκτρικης 

ενεργειας ανα ατοµο και εισοδηµατικη ταξη. (d), Μεταβολη του µεσου κοστους ηλεκτρικης 

ενεργειας ανα τετραγωνικο µετρο και ατοµο για ολες τις εισοδηµατικες ταξεις.   

    

Ρ) Αναγωγη των παραπανω ποσοστων σε τιµες καυσιµων 2006 και λαµβανοντας υποψιν 

και την αντιστοιχη αυξηση του εισοδηµατος, αυξανει το µεσο ποσοστο που δαπαναται 

στην Αθηνα για θερµανση απο 2.4 σε 4.5 %.  Αντιστοιχα αυξανεται το µεσο ποσοστο 

δαπανης για ενεργεια απο 5.5 στο 7.4 %.  Στα χαµηλα εισοδηµατα, το µεσο εισοδηµα που 

δαπαναται για θερµανση αυξανει απο 6.2 σε 11.6 %, ενω παραλληλα το µεσο ποσοστο 

που δαπαναται για ενεργεια αυξανει απο 12.1 σε 17.6 %.  

Σ) Οι νεες τιµες ενεργειας αυξανουν το µεσο ποσσοτο των οικογενειων που υποφερουν 

απο ενδεια καυσιµων απο 1.6 % στο 8.4 %. Στα χαµηλα εισοδηµατα, το ποσοστο ενδειας 

καυσιµων αυξανεται απο 16 στο 36 %. Το µεσο ποσοστο σοβαρης ενδειας καυσιµων εχει 

επισης αυξηθει απο 0.35 σε 1.5 %, ενω στα χαµηλα εισοδηµατα το ποσοστο αυτο αυξανει 

σε 12 % απο 4 %.  

Τ) Το µεσο ποσοτο των οικογενειων που υποφερουν απο ενεργειακη ενδεια αυξανει απο 

11.3 % στο 21.1 %. Το ποσοστο ενεργειακης ενδειας στα χαµηλα εισοδηµατα αυξανει 

απο 40 σε 60 %. Το µεσο ποσοστο σοβαρης ενεργειακης ενδειας αυξανει επισης απο 2 σε 

3.7 %, ενω το αντιστοιχο ποσοστο στα χαµηλα εισοδηµατα αυξανει απο 20 σε 32 %.  
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Σχηµα 3. (a) : Ραβδος : Ποσοστο των ετησιων ∆απανων για θερµανση το 2004, (o) : ποσοστο των 

ετησιων δαπανων για ηλεκτρισµο, γραµµη, ποσοστο ετησιων δαπανων για θερµανση και 

ηλεκτρισµο το 2004. (b) : Ραβδος  Υπολολογισµενο ποσοστο των ετησιων δαπανων για θερµανση 

το 2006, (o) : υπολογισµενο ποσοστο των ετησιων δαπανων για ηλεκτρισµο το 2006, γραµµη , 

υπολογισµενο ποσοστο των ετησιων δαπανων γαι θερµανση και ηλεκτρισµο το 2006. (c) ραβδος, 

ποσοστο νοικοκοιριων σε ενδεια καυσιµων ανα εισοδηµατικη οµαδα το 2004, γραµµη, 

υπολογιζοµενο ποσοστο νοικοκυριων σε ενδεια καυσιµων, 2006, (d) ραβδος, ποσοστο 

νοικοκυριων σε σοβαρη ενδεια καυσιµων ανα εισοδηµατικη οµαδα το 2004, γραµµη,  

υπολογιζοµενο ποσοστο νοικοκυριων σε σοβαρη ενδεια καυσιµων το 2006, e) : Ραβδος , ποσοστο 

νοικοκυριων σε ενεργειακη ενδεια το 2004, Γραµµη, υπολογιζοµενο ποσοστο νοικοκυριων σε 

ενεργειακη ενδεια το 2006, (f) : ραβδος ποσοστο νοικοκυριων σε σοβαρη ενεργειακη ενδεια ανα 

εισοδηµατικη ταξη το 2004, γραµµη, υπολογιζοµενο ποσοστο νοικοκυριων σε σοβαρη ενεργειακη 

ενδεια το 2006.   
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Σχηµα 4. Θερµικη Κατανλωση διαµερισµατων ανα µοναδα επιφανειας.   

 

Τεχνικές Εξοικονόµησης Ενέργειας 

Με δεδοµενη την ενεργειακη καταναλωση που παρουσιαστηκε παραπανω ειναι σαφες 

οτι τα περιθωρια εξοικονοµησης ενεργειας στις ελληνικες κατοικιες ειναι τεραστια. 

Εξοικονοµηση ενεργειας επιτυγχανεται µε εφαρµογη αφενος καταλληλης νοµοθεσιας και 

αφετερου συγχρονων τεχνολογικων µεθοδων. Συµφωνα µε την µελετη ΜURE, η 

εφαρµογη στην Ελλαδα, της σχετικης νοµοθεσιας που ισχυει για τα κτιρια στην ∆ανια, 

θα επεφερε µειωση της ενεργειακης καταναλωσης για θερµανση κατα 50 %. ∆υστυχως, η 

ενεργειακη νοµοθεσια που ισχυει στην Ελλαδα εχει κατα πολυ ξεπεραστει, χωρις να 

υπαρχουν σχετικες πρωτοβουλιες απο το υπευθυνο κρατος. Παραλληλα, η υποχρεωτικη 

εφαρµογη της Κοινοτικης Νοµοθεσιας για την ενεργειακη αποδοση των κτιριων 

καθυστερει αδικαιολογητα, υποχρεωνοντας τους ελληνες πολιτες, και ιδιως τις χαµηλες 

εισοδηµατικες ταξεις, να πληρωνουν εξαιρετικα σηµαντικα ποσα για ενεργεια, και 

παραλληλα να κατοικουν σε κτιρια µε σηµαντικα περιβαλλοντικα προβληµατα. 

Οι τεχνικες εξοικονοµησης ενεργειας ειναι κατι που πλεον γνωριζει ο καθενας. Σηµερα 

στην Ελλαδα, µεγαλο µερος πολιτων σχεδιαζει και κατασκευαζει κτιρια κατοικιας µε 

καταναλωση ενεργειας για θερµανση κατω απο τις 20 kWh ανα τετραγωνικο µετρο και 

ετος, χωρις αναγκη χρησης κλιµατισµου κατα την θερινη περιοδο και µε εξαιρετικες 

συνθηκες εσωτερικου περιβαλλοντος. Κατα συνεπεια υπαρχει στην χωρα η τεχνογνωσια 

τοσο για εξοικονοµηση ενεργειας οσο και για βελτιωση του εσωτερικου περιβαλλοντος. 

Υπαρχει µεγαλος αριθµος µελετων που δειχνει τα περιθωρια εξοικονοµησης ενεργειας 

ανα ειδος τεχνικης επεµβασης. Τετοια σεναρια θα ειχε αξια να παρουσιαστουν στην 

δεκαετια του 1990, σηµερα οµως φανταζουν σαν ασκησεις σε χαρτη. Ο τεχνικος και 

 145



επιστηµονικος κοσµος γνωριζει πολυ καλα το πως µπορει να επεµβει στο κελυφος, στο 

συστηµα παραγωγης θερµοτητας, στον ελεγχο του κτιρου, στον φωτισµο και τις 

συσκευες καθως και στον αερισµο. Αυτο που εχει οµως σηµασια ειναι να υπαρχει 

επιτελους ενα νοµοθετικο πλαισιο εξοικονοµησης ενεργειας το οποιο θα επιτρεψει να 

µειωθει σηµαντικα η καταναλωση ενεργειας στον κτιριακο τοµεα, και ετσι να µειωθει η 

δραµατικη αυξηση της εγκατεστηµενης ηλεκτρικης ισχυος. ∆υστυχως, η ολη ενεργειακη 

πολιτικη εστιαζει σε θεµατα παραγωγης και αγνοει προκλητικα θεµατα εξοικονοµησης 

ενεργειας.   
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Τµήµα Κτιρίων, ∆ιεύθυνση Εξοικονόµησης Ενέργειας 

Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας, ΚΑΠΕ 

 

1. ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Το κτίριο συµπεριφέρεται ως ένας ζωντανός οργανισµός που αποκτά και χάνει 

θερµότητα κατά τη διάρκεια της ηµέρας διαµέσου του κελύφους του. Τα στοιχεία του 

κελύφους είναι πολλά και η συµπεριφορά τους είναι µεταβαλλόµενη ανάλογα µε τα 

υλικά από τα οποία αποτελούνται, τη σειρά µε την οποία είναι τοποθετηµένα από το 

εξωτερικό περιβάλλον προς το εσωτερικό, τις φυσικές ιδιότητες αυτών, την κλίση τους 

και τον προσανατολισµό τους. Προκειµένου λοιπόν να αποφασισθεί το σηµείο όπου 

πρέπει να επικεντρωθεί  η στρατηγική σχεδιασµού ενός κτιρίου θα πρέπει να λαµβάνεται 

υπόψη η σχετική σπουδαιότητα των διαφόρων στοιχείων της κατασκευής ως προς τη 

συλλογή ηλιακής ενέργειας, την απώλεια ή το συνολικό κέρδος του κελύφους, αλλά και 

την ικανότητα να αποβάλλει ποσότητες υγρασίας στο εξωτερικό περιβάλλον. 

Στην παρούσα εργασία εξετάζονται δοµικά συστήµατα σηµαντικής ενεργειακής 

απόδοσης κατά τη διάρκεια χρήσης ενός κτιρίου, η οποία αξιολογείται τόσο πειραµατικά 

όσο και υπολογιστικά σε συνδυασµό µε γειτνιάζοντα δοµικά συστήµατα. Οι θερµικές 

απώλειες που υπολογίζονται και µε τις δύο παραπάνω µεθόδους για τα εξεταζόµενα 

συστήµατα συγκρίνονται µε την συµβατική ελληνική κατασκευή ενώ τέλος 

προσδιορίζεται και η ικανότητα αποβολής της περιεχόµενης υγρασίας κατά τη διάρκεια 

του κύκλου ζωής του δοµικού συστήµατος. Οι τελευταίοι υπολογισµοί προσδιορίζουν 

την ποιότητα κατασκευής των υλικών αλλά και των συστηµάτων τους και αποτελεί µία 

ένδειξη της επικείµενης ή όχι παρουσίας υγρασίας και µούχλας στα δοµικά συστήµατα 

µε τα οποία έρχονται σε επαφή σε συνδυασµό πάντα µε τη χρήση του κτιρίου.   

 

2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΩΣΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ  

Ο τοµέας της κατασκευής καταναλώνει παγκοσµίως 3 δισεκατοµµύρια τόνους πρώτων 

υλών κάθε έτος ή 40% της συνολικής  χρήσης. Η χρήση ενεργειακά και περιβαλλοντικά 

οικοδοµικών υλικών µπορεί να συντελέσει στη µείωση των περιβαλλοντικών 
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επιπτώσεων που συνδέονται µε την εξαγωγή, τη µεταφορά, την επεξεργασία, την 

εγκατάσταση, την επαναχρησιµοποίηση, την ανακύκλωση, και τη διάθεση αυτών των 

υλικών ως πρώτη ύλη για νέα οικοδοµικά υλικά.   

Τα οικοδοµικά υλικά µεγάλης ενεργειακής απόδοσης προσφέρουν συγκεκριµένα οφέλη 

στους χρήστες:  

• Μειωµένες ενεργειακές ανάγκες για θέρµανση και ψύξη 

• Μειωµένες δαπάνες συντήρησης/αντικατάστασης κατά τη διάρκεια της ζωής του 

κτιρίου 

• Βελτιωµένες συνθήκες υγιεινής και παραγωγικότητας των ενοίκων 

• Χαµηλότερο κόστος  

• Μεγαλύτερη ευελιξία σχεδίου 

 

3. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΩΝ ∆ΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

Πειραµατική αξιολόγηση εφαρµογής αεριζόµενων δοµικών στοιχείων 

Σε περιοχές µε υψηλά επίπεδα προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας, οι αεριζόµενες 

δοµικές κατασκευές µπορούν να συµβάλουν σε µείωση των κερδών θερµότητας από το 

κέλυφος. Σε τέτοιου είδους κατασκευές, το κέλυφος του κτιρίου δρα δυναµικά µε το 

περιβάλλον και αξιοποιεί τις δυνατότητές του για δροσισµό ή θέρµανση σύµφωνα µε τις 

ανάγκες του κτιρίου. Τα δοµικά αυτά στοιχεία µπορεί να είναι τόσο τοίχοι όσο και 

οροφές και αποτελούνται από δύο επιµέρους στρώµατα δοµικών υλικών µεταξύ των 

οποίων υπάρχει ένα διάκενο αέρα το οποίο βρίσκεται σε επαφή µε το εξωτερικό 

περιβάλλον. Η κίνηση του αέρα στο διάκενο, στην περίπτωση τοιχοποιίας, επιτυγχάνεται 

µε την είσοδο του εξωτερικού αέρα µέσω ανοιγµάτων στο κάτω µέρος του τοίχου, την 

κατακόρυφη κυκλοφορία (θέρµανσή) του και την αποµάκρυνσή του από ανοίγµατα στο 

επάνω µέρος του τοίχου.  

Με τη χρήση αεριζόµενων δοµικών στοιχείων αποτρέπονται φαινόµενα συµπύκνωσης 

υδρατµών µέσα στην τοιχοποιία (ή την οροφή) και τις επικαλύψεις τους λόγω εξίσωσης 

των πιέσεων του διακένου µε αυτές του εξωτερικού αέρα ενώ προστατεύονται τα δοµικά 

υλικά του κτιρίου και ιδιαίτερα τα φέροντα από µεγάλες θερµικές διακυµάνσεις ή και 

θερµικά πλήγµατα. Επίσης, το εξωτερικό κέλυφος, κατά τη διάρκεια θερµών µηνών, 

ψύχεται µέσω του αεριζόµενου διάκενου και προστατεύει το δοµικό στοιχείο από την 

υπερθέρµανση που προκαλείται από την άµεση ή έµµεση πρόσπτωση της ηλιακής ή και 

της θερµικής (υπέρυθρης) ακτινοβολίας.  

Μελέτη του ΚΑΠΕ διερεύνησε τη θερµική συµπεριφορά ενός αεριζόµενου στοιχείου 

οροφής σε φυσική κλίµακα και κάτω από πραγµατικές κλιµατικές συνθήκες τόσο 

καλοκαιριού όσο και χειµώνα. Το δοκίµιο οροφής αποτελείτο από: πλάκα οπλισµένου 
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σκυροδέµατος πάχους 12 cm σε άµεση επαφή µε το εσωτερικό του δωµατίου, 

εξηλασµένη πολυστερίνη πάχους 5 cm, διάκενο αέρα πάχους 6 και 8 cm, 

προκατασκευασµένες πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος πάχους 2,5 cm. Τα 

αποτελέσµατα των µετρήσεων συγκρίθηκαν µε αυτά συµβατικής οροφής µε τα ίδια 

υποστρώµατα χωρίς διάκενο αέρα (βλέπε Πίνακα 3.1) σε συνθήκες ηµερήσιας 

λειτουργίας, νυκτερινής λειτουργίας καθώς και σε 24ωρη βάση. Με τη χρήση 

αεριζόµενης οροφής επιτυγχάνεται µείωση των θερµικών απωλειών έως και 60% (σε 

24ωρη βάση) την περίοδο του καλοκαιριού ενώ το χειµώνα οι δύο οροφές έχουν σχεδόν 

την ίδια θερµική συµπεριφορά µε αυτήν της αεριζόµενης ελάχιστα καλύτερη (2%). 

 

Πίνακας 3.1. Σύγκριση συµπεριφοράς αεριζόµενης µε συµβατική οροφή (θετικό 

πρόσηµο: καλύτερη συµπεριφορά, αρνητικό πρόσηµο: χειρότερη 

συµπεριφορά). 

Μείωση θερµικών απώλειες αεριζόµενης / συµβατικής οροφής 

Περίοδος ∆ιάκενο 
(cm) Ηµέρα Νύκτα 

 Καλοκαίρι 8 45% -18% 

 6 56% -13% 

 Χειµώνας 6 70% -11% 

 8 28% -10% 
 

Η θερµική συµπεριφορά ενός αεριζόµενου στοιχείου τοιχοποιίας µελετήθηκε 

πειραµατικά στο ΚΑΠΕ σε κλιµατικές συνθήκες θερµών και ψυχρών µηνών. Ο 

αεριζόµενος τοίχος αποτελείτο από: ασβεστοκονίαµα πάχους 1,5 cm, 

προκατασκευασµένες πλάκες οπλισµένου σκυροδέµατος, πάχους 2,5 cm, διάκενο αέρα 

πάχους 4 cm, θερµοµονωτικό στρώµα από πετροβάµβακα σε επαφή µε τα τούβλα, 

πάχους 5 cm, τουβλοδοµή πάχους 9 cm και ασβεστοκονίαµα πάχους 2 cm στο 

εσωτερικό. Στη µελέτη εξετάστηκε η επίδραση διαφορετικών παραµέτρων στην απόδοση 

του δοµικού στοιχείου, όπως η µεταβολή της συνολικής επιφάνειας των ανοιγµάτων 

εισόδου-εξόδου του αέρα και διαφορετικές συνθήκες ροής του αέρα στο διάκενο. Η 

σύγκριση των µετρήσεων µε αντίστοιχες συµβατικής τοιχοποιίας έδειξε ότι µε χρήση του 

αεριζόµενου τοίχου επιτυγχάνεται, σε 24ωρη βάση, µείωση των θερµικών απωλειών σε 

ψύξη της τάξεως του 45% το καλοκαίρι, ενώ κατά τη διάρκεια του χειµώνα η µείωση των 

θερµικών αναγκών κυµαίνεται στο 2% (Πίνακας 3.2).  
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Πίνακας 3.2. Σύγκριση συµπεριφοράς αεριζόµενης τοιχοποιίας µε συµβατική  (θετικό 

πρόσηµο: καλύτερη συµπεριφορά, αρνητικό πρόσηµο: χειρότερη 

συµπεριφορά). 

Μείωση θερµικών απωλειών αεριζόµενου / συµβατικού τοίχου 

 Επιφάνεια εισόδου/ 
εξόδου ανοιγµάτων  

Συνθήκες ροής 
Ηµέρα Νύκτα 

Α/Α Φυσική ροή 50% -2% 

2Α/2Α Φυσική ροή 60% 0% 

3Α/3Α Φυσική ροή 35% 0% 

2Α/3Α Εξαναγκασµένη 
ροή, 0,5 m/s 252% -2% 

Καλοκαίρι 

3Α/3Α Εξαναγκασµένη 
ροή, 1,4 m/s 398% -1% 

Α/Α Φυσική ροή 3% 2% 

2Α/2Α Φυσική ροή 2% 1% Χειµώνας 

3Α/3Α Φυσική ροή 5% -2% 
 

Γενικά, τα αεριζόµενα δοµικά στοιχεία µπορούν να βελτιώσουν αισθητά τη θερµική 

συµπεριφορά ενός κτιρίου σε χώρες µε Μεσογειακό κλίµα, ιδιαίτερα κατά την 

καλοκαιρινή περίοδο. Το διάκενο αέρα ενεργεί σαν πρόσθετο µονωτικό στρώµα και 

επιπλέον η κυκλοφορία του αέρα µέσα στο διάκενο διευκολύνει την απόρριψη 

θερµότητας από το στοιχείο, συνεισφέροντας έτσι στη µείωση των ενεργειακών αναγκών 

του κτιρίου για δροσισµό. 

Στο εµπόριο, υπάρχουν τυποποιηµένες εφαρµογές αεριζόµενων δοµικών στοιχείων, τόσο 

Ελληνικής κατασκευής όσο και του εξωτερικού, οι οποίες διακρίνονται από την εύκολη 

εφαρµογή τους και το σχετικά χαµηλό κόστος κτίσεώς τους. 

4. ΈΛΕΓΧΟΣ ΤΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ ΣΕ ΣΥΝΗΘΗ ∆ΟΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 

Η ποσότητα υγρασίας που εµφανίζεται σε δοµικά υλικά και συστήµατα είναι ένας 

παράγοντας που επηρεάζει σηµαντικά την ενεργειακή κατανάλωση κτιρίων ιδιαίτερα 

όταν εισχωρήσει σε θερµοµονωτικά υλικά τοιχοποιίας και οροφών. Επιπρόσθετα µπορεί 

να δηµιουργήσει προβλήµατα θερµικής άνεσης και να οδηγήσει σε υποβάθµιση της 

ποιότητας του εσωτερικού αέρα.  

Η υγρασία συνήθως παραβλέπεται ή υποεκτιµάται κατά το σχεδιασµό των κτιρίων. Τα 

προβλήµατα που δηµιουργούνται οφείλονται στην αδυναµία του κτιριακού κελύφους και 

του επικουρικού συστήµατος θέρµανσης-κλιµατισµού-εξαερισµού να αποµακρύνει το 
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πλεόνασµα της υγρασίας µέσα από δοµικά στοιχεία του κτιρίου. Γι αυτό το λόγο πρέπει η 

υγρασία στα δοµικά συστήµατα και γενικότερα στα κτίρια να αντιµετωπίζεται έγκαιρα, 

από το στάδιο ακόµη του σχεδιασµού των.  

Τα προβλήµατα που δηµιουργούνται όταν εµφανίζεται υγρασία στα δοµικά στοιχεία 

µπορεί να είναι ορατά ή αόρατα. Τα µη ορατά προβλήµατα σχετίζονται µε τη µείωση της 

θερµοµονωτικής ικανότητας των δοµικών υλικών, όταν εισέλθει νερό στους πόρους τους 

ενώ τα ορατά προβλήµατα από την υγρασία µπορεί να είναι εµφάνιση µούχλας, 

ανάπτυξη µυκήτων, αποχρωµατισµός (εµφάνιση κηλίδων υγρασίας ή αλάτων), διόγκωση 

των ασβεστοκονιαµάτων, αποκολλήσεις χρωµάτων.  

4.1 Μεθοδολογία υπολογιστικής προσέγγισης προσδιορισµού της υγρασίας Glaser++ 

Η µέθοδος αυτή υπολογίζει για κάθε χρονική περίοδο τη θερµοκρασία, την πίεση ατµών 

κορεσµού και την πίεση ατµών για κάθε διεπιφάνεια (επιφάνεια µεταξύ δύο στρωµάτων) 

και ακολούθως υπολογίζονται οι ροές των ατµών µέσα από τα στρώµατα. Για τον 

υπολογισµό αυτό θεωρείται ότι:  

• Η ροή θερµότητας και µάζας είναι κάθετη στην τοιχοποιία. Η αρχική 

συµπύκνωση του νερού παραµένει στο υλικό και δεν µπορεί να γίνει 

αποστράγγιση/ξήρανση (παρόλο που τέτοιου είδους αποστράγγιση είναι 

πραγµατική σε µερικές περιπτώσεις) 

• ∆εν υπάρχει ροή αέρα µέσα στο τοίχο 

• Οι υγροθερµικές ιδιότητες των υλικών των στρωµάτων του τοίχου είναι σταθερές 

(ανεξάρτητα του χρόνου, θερµοκρασίας και υγρασίας) 

• Για τη πίεση ατµών κορεσµού χρησιµοποιείται η παρακάτω συνάρτηση: 

     για θ≥0:    )72011.949507.207263.0exp(96.610 32 θθθ −+−−= EEps

)63002.140151.308236.0exp(96.610 32 θθθ −+−−= EEps     για θ<0:     

• Η λανθάνουσα θερµότητα του νερού δεν λαµβάνεται υπόψη 

• Η υγροσκοπική ποσότητα του νερού δεν λαµβάνεται υπόψη 

Ακόµα λαµβάνεται υπόψη ότι η µέθοδος ύγρανσης ή ξήρανσης της τοιχοποιίας εξαρτάται 

από την επιλογή της δυνατότητας ύγρανσης (humidification possibility flag). 

Επιπρόσθετα, λαµβάνεται υπόψη και το κρίσιµο ποσοστό περιεχοµένου νερού, το αρχικό 

ποσοστό περιεχοµένου νερού των διαφορετικών στρωµάτων καθώς και η µέγιστη 

επιτρεπόµενη ροή υγρασίας ανά βήµα επανάληψης. 

∆ύο τύποι υλικών µπορεί να διαπεράσει η υγρασία κατά τη διάρκεια συµπύκνωσης: 

• Τριχοειδή υλικά που απορροφούν την υγρασία 

• Μη-τριχοειδή υλικά που περιέχουν πόρους (όπως αφρώδες πλαστικό). Τέτοια 

υλικά χαρακτηρίζονται από το κρίσιµο ποσοστό περιεχοµένου νερού που ισούται 

µε το µέγιστο ποσοστό περιεχοµένου νερού (Wcr = Wmax). 
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Στη µέθοδο Glaser++ δε γίνεται καµία διαφοροποίηση για τους δύο τύπους υλικών. 

Αναγνωρίζονται στα δεδοµένα της τοιχοποιίας µε την ένδειξη ‘hup’ (πιθανότητα 

υγροποίησης – humidification possibility): hup=1 ή 0 εξαρτάται από το εάν ή όχι µπορεί 

να διαπεράσει υγρασία στο υλικό λόγω συµπύκνωσης, άσχετα από τον πιθανό µηχανισµό 

ύγρανσης. 

Η βάση για τη µέθοδο αυτή είναι ο προσδιορισµός του κρίσιµου ποσοστού περιεχοµένου 

νερού του υλικού: το κρίσιµο ποσοστό περιεχοµένου νερού του υλικού είναι το ποσοστό 

νερού πάνω από το οποίο ξεκινάει η διαδικασία µετάβασης του νερού σε υγρή φάση 

(υπόψυκτο νερό) και κάτω από αυτή τη τιµή υπάρχει µόνο µεταφορά µάζας νερού από 

διάχυση. Όταν µία συγκεκριµένη ποσότητα νερού W[Kg/m2] προστεθεί στην επιφάνεια 

του υλικού, ο προσδιορισµός αυτός επιτρέπει να υπολογιστεί το πάχος πάνω από το 

οποίο το στρώµα του υλικού είναι κρίσιµα υγρό: 

crw
w

=d  . [m]                                          

4.2 Προσοµοιωτική ανάλυση εύρεσης της κατανοµής υγρασίας στο εσωτερικό 

δοµικών συστηµάτων  

Στη παρακάτω ανάλυση εξετάζεται η συµπεριφορά των δοµικών συστηµάτων οροφών, 

σε σχέση µε τη συγκέντρωση υγρασίας, για δύο κατασκευαστικές µεθόδους.  

Το πρόγραµµα προσοµοίωσης που χρησιµοποιήθηκε είναι το Physibel – Glasta. Οι 

κλιµατικές συνθήκες αντιπροσωπεύουν την περιοχή της Θεσσαλονίκης.  

Η πρώτη κατηγορία αφορά στις προκατασκευασµένες οροφές µε την εξής διάταξη 

υλικών: Α) Εξωτερικό υλικό (αλουµίνιο, χαλκός, κεραµίδι, σκυρόδεµα (fibre cement)), 

Β) κενό αέρα (εκτός του χαλκού), Γ) δοκάρια στήριξης (ξύλα), ∆) πεπιεσµένο ξύλο, Ε) 

µονωτικό υλικό (ΧPS 40, 50, 60, 80), Ζ) πεπιεσµένο ξύλο. 

 

 

                   
 

Σχήµα 4.1. Προκατασκευασµένα στοιχεία οροφής. 
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Η δεύτερη κατηγορία αντιπροσωπεύει µια τυπική κατασκευή οροφής µε την εξής 

διάταξη υλικών: Α) Ασφαλτοτάπητας, Β) Μονωτικό υλικό, Γ) Στεγανωτικό υλικό, ∆) 

Οπλισµένο σκυρόδεµα. 
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Σχήµα 4.2. Τυπική κατασκευή οροφής. 

Οι εσωτερικές συνθήκες υγρασίας που λήφθηκαν υπόψη είναι για 40%, 60% και 80% 

R.H. Από τα αποτελέσµατα των προσοµοιώσεων παρατηρείται ότι για τις 

προκατασκευασµένες οροφές η περίοδος ξήρανσης κυµαίνεται από 1.2 χρόνια για την 

οροφή µε κεραµίδι έως 8 χρόνια για την οροφή µε χαλκό (χωρίς διάκενο αέρα) σε 

σχετική υγρασία 40%. Για την τυπική κατασκευή στις ίδιες συνθήκες η περίοδος 

ξήρανσης είναι περίπου 33 χρόνια.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.3. Περίοδος ξήρανσης µε εσωτερική σχετική υγρασία 40% για 

προκατασκευασµένη και τυπική οροφή. 

Όσον αφορά στις διαφορετικές συνθήκες εσωτερικής σχετικής υγρασίας (40%, 60%, 

80%) για τις προκατασκευασµένες οροφές παρατηρείται ότι µε την συγκεκριµένη 

διάταξη των υλικών η αύξηση της εσωτερικής σχετικής υγρασίας αυξάνει σηµαντικά την 

περίοδο ξήρανσης κυρίως στις οροφές µε µεταλλικό στρώµα εξωτερικού υλικού. 

 153



Αντίθετα για τις οροφές µε σκυρόδεµα και κεραµίδι η περίοδο ξήρανσης δεν επηρεάζεται 

µε τον ίδιο τρόπο και παραµένει µικρή. 
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Σχήµα 4.4. Περίοδος ξήρανσης προκατασκευασµένων οροφών σε διαφορετικές 

συνθήκες εσωτερικής υγρασίας. 

Στα επόµενα διαγράµµατα εξετάζεται η συγκέντρωση υγρασίας στα υλικά για εσωτερική 

σχετική υγρασία 80%. Παρατηρείται ότι και στις δύο κατασκευές η συγκέντρωση της 

υγρασίας λαµβάνει χώρα στα στρώµατα µεταξύ των τριχοειδών (capillary) υλικών που 

έχουν βάση το ξύλο (δοκάρια και πεπιεσµένο ξύλο). Όσον αφορά στην περίοδο ξήρανσης 

των δύο κατασκευών, η οροφή µε κεραµίδι χρειάζεται 2.3 χρόνια έως την πλήρη 

ξήρανσή της, ενώ η αντίστοιχη κατασκευή µε σκυρόδεµα εξωτερικά χρειάζεται περίπου 

5.4 χρόνια. 
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                                (α)                                                                               (β) 

Σχήµα 4.5. Η εξέλιξη της συγκέντρωσης υγρασίας στα στρώµατα προκατασκευασµένων 

οροφών µε (α) κεραµίδι και (β) σκυρόδεµα (RH 80%). 

Για την προκατασκευασµένη οροφή µε εξωτερικό υλικό αλουµίνιο σε διαφορετικές 

συνθήκες εσωτερικής σχετικής υγρασίας (RH - 40%, 60%, 80%) παρατηρείται, ότι, µε 

την συγκεκριµένη διάταξη των υλικών, όσο αυξάνεται το πάχος του µονωτικού υλικού 

αυξάνεται και η περίοδος ξήρανσης για τις ίδιες εξωτερικές συνθήκες. Παράλληλα, όσο 
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αυξάνεται η εσωτερική σχετική υγρασία η περίοδος ξήρανσης αυξάνεται σηµαντικά, 

ειδικότερα στη σχετική υγρασία της τάξης του 80% RH.  

 
Drying period for aluminium based ceiling with 
different insulation thickness and internal RH

0

200

400

600

800

1000

1200

XPS40 XPS50 XPS60 XPS80

M
on

th
s

RH 40% RH 60% RH 80%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήµα 4.6. Περίοδος ξήρανσης για προκατασκευασµένη οροφή µε αλουµίνιο σε 

διαφορετικές συνθήκες εσωτερικής υγρασίας και διαφορετικό πάχος µονωτικού. 

 

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

H εφαρµογή µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας στον κτιριακό τοµέα αποτελεί επιτακτική 

ανάγκη λόγω του γεγονότος ότι έχει συσχέτιση τόσο µε το εθνικό ενεργειακό ισοζύγιο 

όσο και µε την προστασία του περιβάλλοντος. Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών δοµικών 

υλικών, προϊόντων και συστηµάτων δύναται να συνεισφέρει σηµαντικά στην µείωση των 

ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου τόσο για θέρµανση όσο και για ψύξη. Στην εργασία 

παρουσιάζονται παραδείγµατα δοµικών προϊόντων µε βελτιωµένη ενεργειακή 

συµπεριφορά που µπορούν να επιτύχουν µείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια 

καθώς και παράγοντες που µπορούν να επιδράσουν καταλυτικά στην ενεργειακή 

απόδοση ενός δοµικού στοιχείου.  

Από τις προσοµοιωτικές αναλύσεις σε τοιχοποιίες µε αεριζόµενο διάκενο διαπιστώνεται 

ότι στο µεγαλύτερο ποσοστό της επιφάνειας της τοιχοποιίας εµφανίζονται πολύ µικρές 

θερµικές απώλειες και µόνο στα σηµεία επαφής µε τον φέροντα αµόνωτο οργανισµό 

(υποστύλωµα) διαπιστώνονται µεγαλύτερες θερµικές απώλειες, γεγονός που οδηγεί στο 

συµπέρασµα ότι µε την αεριζόµενη τοιχοποιία διαφεύγει ο θερµός αέρας και δεν 

µεταφέρεται στο εσωτερικό περιβάλλον.    

Από τις προσοµοιωτικές αναλύσεις για την ύπαρξη υγρασίας σε οροφές διαπιστώνεται 

ότι οι οροφές µε κεραµίδι και σκυρόδεµα ως εξωτερικά υλικά του συστήµατος 

παρουσιάζουν τις καλύτερες επιδόσεις ως αφορά την περίοδο ξήρανσης. Αυτό συµβαίνει 

διότι η τιµή θερµικής αγωγιµότητας (λ) είναι χαµηλότερη για το κεραµίδι και για το 

σκυρόδεµα Παράλληλα, το διάκενο αέρα µεταξύ του εξωτερικού και υπολοίπων 

εσωτερικών δοµικών υλικών στρωµάτων είναι απαραίτητο διότι επιταχύνεται η 
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διαδικασία ξήρανσης των συστηµάτων, αποφεύγοντας σε περιπτώσεις υψηλής 

εσωτερικής σχετικής υγρασίας τη δηµιουργία στρώµατος νερού άρα και όλων των 

βλαβερών για την υγεία του ανθρώπου συνθηκών (µούχλα).  

Για τη τυπική κατασκευή µεγάλο ρόλο στη σχετικά υψηλή περίοδο ξήρανσης κατέχουν 

τα στεγανωτικά (µη πορώδη) υλικά όπου και λόγω του τρόπου κατασκευής τους (µη 

πορώδη υλικά εξωτερικά του οπλισµένου σκυροδέµατος) εµποδίζουν την αποβολή 

υγρασίας από το µπετόν. 

Εποµένως ένα µέτρο που πρέπει να λαµβάνεται υπόψη για την αποφυγή προβληµάτων 

υγρασίας είναι η ελαχιστοποίηση της εισόδου της υγρασίας σε µορφή υδρατµών.  

Σηµαντικό ρόλο παίζουν επίσης οι κλιµατολογικές συνθήκες της περιοχής, η αντίσταση 

θερµοδιαφυγής των στρώσεων του δοµικού στοιχείου καθώς και η αντίστασή τους στη 

διάχυση υδρατµών.  

Η  προστασία του κτιρίου από τη διάχυση υδρατµών µπορεί να επιτευχθεί µε κατάλληλη 

τοποθέτηση των στρώσεων των δοµικών στοιχείων, ανάλογα µε την αντίστασή τους στη 

διάχυση υδρατµών. 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ - 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ 

∆ρ Κώστας Παπασταύρος 

Υπηρεσία Περιβάλλοντος 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος 

ΚΥΠΡΟΣ 
Τηλ. +357 22303886 

E-mail: cpapastavros@environment.moa.gov.cy 
 

 

Η ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας υπαγορεύεται από τις συνεχιζόµενες ανατιµήσεις 

της τιµής του πετρελαίου που θέτει σε κίνδυνο την οικονοµική και κοινωνική ανάπτυξη, 

από την λογική µείωσης της εξάρτησης  από τις εισαγωγές πετρελαιοειδών, από την 

ανάγκη ορθολογικής διαχείρισης των µη ανανεώσιµων ορυκτών καυσίµων, αλλά και 

ειδικότερα για αντιµετώπιση του προβλήµατος των κλιµατικών αλλαγών.  

 

Τα δεδοµένα για την Κύπρο είναι απλά και αναφέρονται ενδεικτικά µερικά από αυτά: Η 

ετήσια κατανάλωση ενέργειας ακολουθεί ρυθµούς εξαιρετικά υψηλούς, γεγονός που 

εγκυµονεί τεράστια προβλήµατα στο µέλλον. Η τεράστια εξάρτηση από τα εισαγόµενα 

καύσιµα συνεχώς εντείνεται. Η τιµή του πετρελαίου επηρεάζει σοβαρότατα την 

οικονοµία και την επιβίωση πολιτών και επιχειρήσεων. Η όλη κατάσταση εγκυµονεί 

κινδύνους διατάραξης της κοινωνικής συνοχής. Ο τόπος δεν έχει εναλλακτικές λύσεις και 

απουσιάζουν σε απελπιστικό βαθµό απλά καθηµερινά µέτρα, όπως το δηµόσιο σύστηµα 

µεταφορών. 

 

Ειδικότερα, για τις σχέσεις της εξοικονόµησης ενέργειας και των κλιµατικών αλλαγών, 

αναφέρεται ότι, από τα 25 Κράτη Μέλη της ΕΕ, µόνο η Κύπρος και η Μάλτα δεν έχουν 

καµία ποσοτικοποιηµένη δέσµευση για τις εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα. Όλα τα 

άλλα 23 Κράτη Μέλη είναι  συµβαλλόµενα µέρη της Συνθήκης (Παράρτηµα Β του 

Πρωτόκολλου του Κιότο), και έτσι έχουν ποσοτικοποιήσει τις υποχρεώσεις περιορισµού 

εκποµπών.  Κατά συνέπεια, προς το παρόν, η Κύπρος και η Μάλτα έχουν ένα ειδικό 

καθεστώς  εντός της ΕΕ.  

 

Αν και η Κύπρος δεν έχει οποιεσδήποτε υποχρεώσεις περιορισµού εκποµπών, η χώρα 

υποστηρίζει πλήρως την προσπάθεια  της  Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των Κρατών 

Μελών της ΕΕ προς τις φιλόδοξες µειώσεις των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου, 

µαζί µε τον ηγετικό ρόλο της ΕΕ σε διεθνές επίπεδο για τις κλιµατικές αλλαγές.  Επίσης, 

ως Κράτος Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κύπρος δεσµεύεται από τις υποχρεώσεις 
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που καθορίζονται στη νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συµπεριλαµβανοµένης της 

Οδηγίας για την Εµπορία ∆ικαιωµάτων  των Εκποµπών. 

 

Η Κύπρος παίρνει σειρά µέτρων, αφενός για αύξηση της συνεισφοράς των ΑΠΕ στη 

συνολική ενεργειακή κατανάλωση, στο 9% κατά το 2010 και, αφετέρου, για µείωση της 

συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης , µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας κατά 1% 

ετησίως.  

Ειδικότερα, µεταξύ άλλων, υπάρχει ειδικό σχέδιο χορηγιών για εξοικονόµηση ενέργειας 

και ενθάρρυνση της χρήσης των ΑΠΕ, ειδικό ταµείο, πενταετές Σχέδιο ∆ράσης 2006-

2010, νοµική εναρµόνιση µε τις ευρωπαϊκές οδηγίες, κ.ά.   
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, 
ΜΕΣΩ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ ΑΗΣ 

∆ρ. Σωκράτης Γρ. Ίτσκος 
Χηµικός 

Τ/χης Χηµικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος 
ΑΗΣ Ν. Φλώρινας 

Γρηγόριος  Σ. Ίτσκος 
Χηµικός 

Επιστηµονικός Συνεργάτης 
ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ 

 

Σε πολλές Μονάδες λιγνιτικής ηλεκτροπαραγωγής η ΄΄στρατσώνα΄΄ στο κύκλωµα 

ψυκτικού νερού των εγκαταστάσεων, για τον έλεγχο των ποιοτικών χαρακτηριστικών, 

ενεργείται από την υπερχείλιση της λεκάνης του Π.Ψ., όπως προβλεπόταν σχεδιαστικά 

από τους κατασκευαστές των Σταθµών. 

Τούτο έχει ως αποτέλεσµα να απορρίπτονται σηµαντικές ποσότητες νερού 

ποιοτικά και ενεργειακά αναβαθµισµένου. Η πρακτική αυτή στερεί την διαδικασία 

συµπύκνωσης του ατµού, επιβαρύνει τη λειτουργία των Π.Ψ., αποµειώνει τον Β.Α. των 

εγκαταστάσεων και συνιστά ΄΄σπατάλη΄΄ του φυσικού πόρου (νερού), αλλά και 

οικονοµικών πόρων. 

Στην εργασία τεκµαίρεται η εξοικονόµηση νερού, η βελτίωση παραµέτρων 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων, η υποβοήθηση της λειτουργίας του Π.Ψ., η αποµείωση 

των απωλειών φορτίου, µε απόρριψη νερού (΄΄στρατσώνα΄΄) από τον αγωγό ανόδου του 

Ψυκτικού νερού, αντί της ακολουθούµενης σήµερα πρακτικής. 

Οι απαιτούµενες παρεµβάσεις είναι µικρής κλίµακας, υλοποιήσιµες από τους 

λειτουργούς των Μονάδων µε µικρή δαπάνη εργατοωρών, υπό ελάχιστο ΄΄ρίσκο΄΄. Η 

υλοποίηση της πρότασης θα ΄΄πιστώσει΄΄ εξοικονόµηση φυσικού πόρου, οικονοµικότερη 

λειτουργία των εγκαταστάσεων και θα βελτιώσει το ΄΄οικολογικό προφίλ΄΄ της 

Επιχείρησης. Παράλληλα, συνεπικουρεί το ΄΄κοινωνικό πρόσωπό΄΄ της, µε τη 

δυνατότητα του απορριπτόµενου (θερµού) νερού να στηρίξει τη λειτουργία θερµοκηπίων 

ορισµένου τύπου καλλιεργειών, ωφελούµενη και η ίδια από την αποµείωση του όγκου 

των προς επεξεργασία υγρών αποβλήτων της. 

Τούτο, το τελευταίο, υπηρετείται και µε χρήση (µέρους) της απορριπτόµενης 

ποσότητας νερού για τη διαβροχή της τέφρας, υπό έτι περαιτέρω αξιοποίηση πριν την 

απόρριψή του.  

Εξ άλλου σύγχρονες αντιλήψεις θέλουν τις επιχειρήσεις να αυξάνουν το 

΄΄κοινωνικό κεφάλαιό΄΄ τους, ωφελούµενες πολύ περισσότερο από αυτές που 

επικεντρώνονται αποκλειστικά στο κέρδος, στα πλαίσια της αγοράς. 

 

Στις εγκαταστάσεις, στις οποίες αφορά η συγκεκριµένη εργασία, η συµµετοχή 

φυσικών πόρων -για τις ανάγκες της παραγωγικής διαδικασίας- θέλουν την 
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΄΄κατανάλωση΄΄ νερού να υπερβαίνει την αντίστοιχη του λιγνίτη ποσοτικά (κατά ετήσιο 

Μ.Ο.) σε ποσοστό 25%. 

Η δυσµενέστερη αναλογία αφορά στη ΄΄θερµή΄΄ περίοδο, υπό τις υψηλότερες 

υδροληπτικές απαιτήσεις, που συµπίπτουν µε τον περιορισµό υδροδοτικών δυνατοτήτων 

σε αντίθεση µε την διαθεσιµότητα του καυσίµου (∆ιαγράµµατα Ε.Κ.Ν., Ε.Κ.Κ.). 

Της πολύµηνης εργασίας, που αφορά στην εισήγηση, προηγήθηκε πολυετής 

αντίστοιχη, που αφορούσε στη διαχείριση του νερού και την εκµετάλλευση των 

συστηµάτων διάθεσης και κατεργασίας νερού, αποτυπωµένη ανά δίωρο οπτικά µε (6÷7) 

ισοζύγια νερού. Μια διαδικασία Χηµική, που συνυπολογίζει πολλές παραµέτρους που 

δεν αποτυπώνονται.     

Αποσκοπούµενο αυτής ήταν η οικονοµικότερη κάλυψη των υδροληπτικών 

αναγκών των εγκαταστάσεων, υπό τις υφιστάµενες περιβαλλοντικές συνθήκες και τις 

συνθήκες ζήτησης φορτίου εποχιακά, αλλά και υπό τους δεδοµένους κατά καιρούς 

περιορισµούς, σε συνδυασµό µε τα δεδοµένα ασφαλούς λειτουργίας των εγκαταστάσεων 

(∆ιαγράµµατα Μηνιαίας Εξάτµισης). 

Η υψηλότερη υδροληπτική απαίτηση (εντονότερη εξάτµιση) υπό οριοθετηµένη την 

υδροδοτική δυνατότητα νοµοτελειακά επιδείνωνε τις συνθήκες ασφαλούς λειτουργίας 

των εγκαταστάσεων κατά την περίοδο υψηλότερης ζήτησης φορτίου. 

Τούτο προσανατόλισε σε εφαρµογή δόκιµης τεχνολογίας για αντικαθαλωτική και 

αντιδιαβρωτική προστασία των επιφανειών στο κύκλωµα ψυκτικού νερού των 

εγκαταστάσεων, υπό οικονοµική ωφελιµότητα της διαδικασίας, µε την εξοικονόµηση 

νερού που συνεπάγετο.  

Οι αυτονόητες διακυµάνσεις εποχιακών υδροληπτικών αναγκών των 

εγκαταστάσεων ΄΄αποκρύπτουν΄΄ εντονότερες ακόµη διακυµάνσεις στη διάρκεια του 

(µέσου) 24/ώρου κάθε µήνα, σε συνάρτηση µε τις συνθήκες που τις επηρεάζουν 

(περιβάλλον, φόρτιση Μονάδων), ενώ η υδροδότησή τους είναι οριοθετηµένη. Τούτα 

΄΄αποτυπωµένα΄΄ ανά δίωρο κατά τη διάρκεια της (µέσης) ηµέρας (∆ιαγράµµατα 

Εξάτµισης κατά τη διάρκεια 24/ωρου) 

Η µέριµνα για την ασφαλή και αποδοτική λειτουργία των εγκαταστάσεων οφείλει 

να συνυπολογίζει τις ακόµη εντονότερες συνθήκες παραγωγής, όπως τη µέγιστη φόρτιση 

των Μονάδων κατά τη διάρκεια του θερµότερου ηµερήσιου διαστήµατος.   

                                                             (∆ιαγράµµατα Εξάτµισης υπό Μέγιστη Ισχύ) 

 

Συµπεριφορά Μονάδων υπό επιδείνωση των συνθηκών λειτουργίας τους  

και αντιµετώπιση µέσω της διαχείρισης νερού.  

Από το πρώτο πενθήµερο Μαρτίου, υπό τις υψηλές -για την εποχή- θερµοκρασίες 

περιβάλλοντος, η ΄΄στρατσώνα΄΄ στο κύκλωµα ψυκτικού των Μονάδων ενεργείται από 
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την υπερχείλιση των λεκανών Π.Ψ. Στο διάστηµα µέγιστης παραγωγής οι παράµετροι : 

θερµοκρασία εξόδου Συµπυκνώµατος, Χαµηλής, Π.Ψ. και ΄΄κενού΄΄ (πίεσης στον κ. 

Συµπυκνωτή) είναι υποδεέστερες στην Μονάδα Ι (έναντι της ΙΙ). 

Υπό την ίδια υδροδότηση των Μονάδων η ΙΙ ευνοείται κατά 40m3/h στην ΄΄στρατσώνα΄΄ 

(στο θερµότερο διάστηµα της ηµέρας και υπό την µέγιστη παραγωγή των Μονάδων). 

Ενεργώντας ΄΄στρατσώνα΄΄ από τον αγωγό ανόδου στην Ι, η Μονάδα ωφελείται 

στις (σχετικές) τιµές των παραµέτρων, υπό τις παρόµοιες περιβαλλοντικές συνθήκες και 

φόρτισης των Μονάδων              

Η ενέργεια αυτή ευνόησε τη (σχετική) λειτουργία της Ι Μονάδος καθόλο το 

(πρώτο) δεκαπενθήµερο του Μαρτίου. Κατά το δεύτερο δεκαπενθήµερο Μαρτίου 

υλοποιείται ΄΄στρατσώνα΄΄ από τον αγωγό άνοδο και στην ΙΙ -επωφελεία της Μονάδος-, 

οπότε οι σχετικές τιµές των παραµέτρων υποδεικνύουν την υποδεέστερη λειτουργία της 

Ι. Όταν το ισοζύγιο νερού επιβάλει µηδενισµό της ΄΄στρατσώνας΄΄ στην Ι Μονάδα, αυτή 

συνοδεύεται από επιδείνωση των παραµέτρων σε σύγκριση µε την ΙΙ.     

Στο τρίτο δεκαήµερο Μαρτίου η ΄΄στρατσώνα΄΄ στην Ι επιχειρείται από την 

υπερχείλιση της λεκάνης του Π.Ψ. της, ενώ στην ΙΙ από τον αγωγό ανόδου.  

Υπό την µέγιστη παραγωγή της Ι, µε υδροδότηση και ΄΄στρατσώνα΄΄ υπολειπόµενη 

κατά 40m3/h και άνοδο θερµοκρασίας περιβάλλοντος µέχρι 50C, επιδεινώνονται οι 

παράµετροι γραµµικά κατά 40C (οι θερµοκρασίες) και κατά 18 mbar το ΄΄κενό΄΄.      

 Ανύψωση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος µέχρι 7.50C συνοδεύτηκε από 

επιδείνωση των θερµοκρασιών κατά 60C και του ΄΄κενού΄΄ κατά 28 mbar, µε 

΄΄στρατσώνα΄΄ από τον Π.Ψ. και απαίτηση σε ΄΄στρατσώνα΄΄ αυξηµένη µέχρι 100m3/h. 

Ανάλογα συµπεριφέρθηκε η ΙΙ µε επιδείνωση 25 mbar στο ΄΄κενό΄΄ και αντίστοιχη 

αύξηση ΄΄στρατσώνας΄΄. Και στις δυο περιπτώσεις τούτο υπό επιπρόσθετη λειτουργία 

ενός περιφερειακού στους Π.Ψ. 

 

Κατά το πρώτο δεκαπενθήµερο Μαρτίου στο Π.Ψ. της Ι λειτουργούν (4) 

περιφερειακά και στην ΙΙ (3), υπό την ίδια υδροδότηση των Μονάδων.  

Μέχρι τις 07/3 η στρατσώνα επιχειρείται από την υπερχείλιση της λεκάνης των 

Π.Ψ. Η θερµοκρασία στην έξοδο του Π.Ψ. της Ι είναι µεγαλύτερη κατά (1÷2) 0C από την 

ΙΙ, στο µέγιστο φορτίο και υπό θερµοκρασία περιβάλλοντος µέχρι 200C και µεγαλύτερη 

(κατά τι) ΄΄στρατσώνα΄΄ στην ΙΙ. 

Στο επόµενο διάστηµα και µέχρι τις 14/3, µε ΄΄στρατσώνα΄΄ επιχειρούµενη από τον 

αγωγό ανόδου στην Ι, υπό την ίδια φόρτιση των Μονάδων η δ∆θ µειώνεται σε ~ 0.50C 

ενώ η Ι υπολείπεται σε ΄΄στρατσώνα΄΄ µέχρι 100m3/h. Ακόµη και υπό µεγαλύτερη 

παραγωγή της Ι (κατά 40 MWh), έναντι της ΙΙ, η Μονάδα Ι έχει βελτιωθεί στις σχετικές 

τιµές, υπό σηµαντική εξοικονόµηση ΄΄στρατσώνας΄΄. 

 162



Στο διάστηµα που ακολουθεί µέχρι τις 21/3 η ΄΄στρατσώνα΄΄ και στις δυο Μονάδες 

επιχειρείται από τον αγωγό ανόδου, οπότε βελτιώνονται οι συνθήκες λειτουργίας της ΙΙ 

Μονάδος (και επιδεινώνονται οι σχετικές τιµές της Ι) µε δ∆θ (1÷2) 0C. 

Στο διήµερο που ακολουθεί (µέχρι 23/3) υπό τις ίδιες συνθήκες υδροδότησης των 

Μονάδων και λειτουργίας περιφερειακών στους Π.Ψ., όµως µε ΄΄στρατσώνα΄΄ στην Ι 

Μονάδα από την υπερχείλιση (ενώ στην ΙΙ από τον αγωγό ανόδου) η δ∆θ των Μονάδων 

αυξάνει σε (2.5÷3.0) 0C. Κατά το υπόλοιπο διάστηµα (µέχρι 31/3) η σχετική δ∆θ 

µειώνεται σε (1.0÷1.5) 0C, όµως µε λειτουργία ενός λιγότερου περιφερειακού στην ΙΙ 

Μονάδα και υπό ταπείνωση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος κατά (2 ÷ 3) 0C. 

(∆ιαγράµµατα Μαρτίου)   

        

Υπό αύξηση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος κατά 50C και τη θέση σε λειτουργία 

ενός πρόσθετου περιφερειακού (Ι από 3 σε 4, και ΙΙ από 2 σε 3) η λειτουργία της Ι 

επιδεινώνεται (σε σύγκριση µε την ΙΙ) µε δ∆θ (εξόδου Συµπυκνώµατος) από (0 ÷ 2) 0C σε 

(2 ÷ 4) 0C, -στο µέγιστο φορτίο-, υπό την ίδια υδροδότηση, όµως µε αποτελεσµατικότερη 

΄΄στρατσώνα΄΄ στην ΙΙ Μονάδα.   

Ο Π.Ψ. της Ι Μονάδος, υποχρεωµένος να απάγει µεγαλύτερο θερµικό φορτίο, 

΄΄δυσκολεύεται΄΄ έτι περαιτέρω σε δεδοµένη θερµοκρασία περιβάλλοντος, αλλά και υπό 

αυξηµένη σχετική υγρασία στην ατµόσφαιρα µε επιδείνωση του ΄΄κενού΄΄ κατά 10mbar 

και δ∆θ (Συµπυκνώµατος) κατά 40C.  

Σε περιόδους υψηλής θερµοκρασίας περιβάλλοντος ορισµένης περιόδου και κατά 

το ΄΄θερµό΄΄ διάστηµα της ηµέρας, την υψηλότερη θερµοκρασία περιβάλλοντος (κατά 2 

÷ 3 0C) και τον περιορισµό της υδροδότησης της Ι Μονάδος κατά 40m3/h, η 

΄΄στρατσώνα΄΄ από τον αγωγό ανόδου εξισορρόπησε τις συνθήκες, υποδεικνύοντας (και 

επιβεβαιώνοντας) τη δυνατότητα εξοικονόµησης νερού και τη διευκόλυνση λειτουργίας 

της Μονάδος. Στην περίπτωση αυτή το νερό της ΄΄στρατσώνας΄΄ αξιοποιήθηκε περαιτέρω 

για τη διαβροχή της τέφρας.                 

Σταδιακή αύξηση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος κατά 120C  επιδείνωσε το 

΄΄κενό΄΄ του κ. ψυγείου της Ι Μονάδος κατά 30 mbar, παρά την αύξηση της υδροδότησης 

κατά 60m3/h (0.20 m3/MWh), αλλά έχοντας εξαντληθεί τα περιθώρια αποτελεσµατικής 

΄΄στρατσώνας΄΄ κατά 50m3/h (0.17 m3/MWh). Τούτο επειδή, η εξάτµιση (στο µέγιστο 

φορτίο, κατά τη θερµή περίοδο) έχει αυξηθεί κατά 0.25 m3/MWh.  

Το ποσοτικό ισοζύγιο, υπό τήρηση των παραµέτρων ποιότητας νερού στο 

κύκλωµα, προϋπολογίζει πρόσθετο συµπληρωµατικό νερό κατά 0.38 m3/MWh αυξηµένο. 

Το έλλειµµα των (0.38-0.20=)0.18 m3/MWh επιδεινώνει τη λειτουργία του Π.Ψ. της Ι 

Μονάδος και υποβαθµίζει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του νερού στο κύκλωµα.   
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Η ΙΙ µε το περιθώριο λειτουργίας ενός περιφερειακού υφίσταται µικρότερη 

επιδείνωση των παραµέτρων λειτουργίας της. Έτσι, υπό τις ίδιες συνθήκες υδροδότησης 

και ΄΄στρατσώνας΄΄ των Μονάδων η συνθήκες παραγωγής της ΙΙ Μονάδος έχουν 

επιδεινωθεί.          

Με µέριµνα για µεγαλύτερη υδροδότηση της Ι (έναντι της ΙΙ) Μονάδος κατά 40 

m3/h διασφαλίζεται ευνοϊκότερη ΄΄στρατσώνα΄΄, που καλύπτει µέρος της εντονότερής της 

εξάτµιση (κατά 0,15 m3/MWh και συντηρεί την σχετική συµπεριφορά των Μονάδων           

 

Υπό συνθήκες µέγιστης υδροδότησης και εφικτής στρατσώνας της Ι Μονάδος, και 

υπό αύξηση της θερµοκρασίας περιβάλλοντος (2÷5)0C  η λειτουργία έχει επιδεινωθεί µε 

περαιτέρω υποβάθµιση του ΄΄κενού΄΄ κατά (11÷16) mbar, ενώ και τα σχεδιαστικά όρια 

λειτουργίας του Π.Ψ. έχουν εξαντληθεί (∆θ 150C θερµοκρασίας εισόδου-εξόδου 50 και 

350C, αντίστοιχα) και η Μονάδα στερείται 5 MWh της µέγιστης της παραγωγής, ενώ η 

εξάτµιση -υπό µέγιστο φορτίο- στο θερµό διάστηµα (θερµοκρασία περιβάλλοντος 370C) 

υπερβαίνει τα 2 m3/MWh.            

Η συνεισφορά και αποτελεσµατικότητα της ΄΄στρατσώνας΄΄ από τον αγωγό ανόδου 

ακόµη και σε χαµηλότερες θερµοκρασίες περιβάλλοντος (280C) επιβεβαιώνεται µε 

ενέργειες οπόταν µηδενισµός (στρατσώνας) συνδέεται µε υποβάθµιση του ΄΄κενού΄΄ κατά 

15mbar, υπό την ίδια φόρτιση της Μονάδος Ι, ενώ η αποκατάσταση εξισορροπεί την 

παράµετρο. 

Από τα µέσα Ιουνίου εξέλειπε και οποιαδήποτε δυνατότητα επικουρίας µέσω 

διαχείρισης του νερού, υπό την εξάντληση των περιθωρίων υδροδότησης και τις υψηλές 

θερµοκρασίες περιβάλλοντος   
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΙΓΝΙΤΗ 

ΚΑΙ ΤΗ ∆ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΦΡΑΣ ΤΟΥ 

∆ρ. Σωκράτης Γρ. Ίτσκος 
Χηµικός 

Τ/χης Χηµικής Τεχνολογίας & Περιβάλλοντος 
ΑΗΣ Αµυνταίου-Φιλώτα  

Γρηγόριος  Σ. Ίτσκος 
Χηµικός 

Επιστηµονικός Συνεργάτης 
ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ 

 
 

Η λιγνιτική ηλεκτροπαραγωγή πληρώνει φθηνά τον λιγνίτη και αυτό δεν 

διευκολύνει την εξοικονόµηση κατά τη χρήση του, ενώ χρεώνεται και ακριβά τις 

επιπτώσεις στις περιπτώσεις απόκλισης ποιοποσοτικών χαρακτηριστικών. Η 

λιγνιτοπαραγωγή πληρώνεται φθηνά το παραγόµενο προϊόν της και αυτό µπορεί να είναι 

αντικίνητρο βελτίωσής του. Έτσι, η λογιστικοποίηση δεν φαίνεται να αφήνει πολλές 

προοπτικές αναίρεσης της κατάστασης, εάν δεν εκλογικευθεί η λογι(στι)κή ! 

Οι λιγνιτοπαραγωγοί έχουν την δυνατότητα (τεχνογνωσία) να βελτιώσουν το 

προϊόν τους. Αυτό όµως προϋπολογίζει δαπάνες επενδύσεων και συνεπάγεται κόστος της 

παραγωγικής τους διαδικασίας, που θα ενσωµατωθεί στο τίµηµα του προϊόντος τους.   

Μοναδικό πελάτη τους έχουν την ηλεκτροπαραγωγή, η οποία θα επωµισθεί την 

οικονοµική επιβάρυνση. Η ίδια όµως, η ηλεκτροπαραγωγή, θα ωφεληθεί σε 

αποδοτικότητα και διαθεσιµότητα των εγκαταστάσεών της -µε την προµήθεια πρώτης 

ύλης (λιγνίτη) ποιότητας βέλτιστης για την παραγωγική της διαδικασία-, αλλά και από 

την αποµείωση των σηµερινών αποκλίσεων, που συνεπάγονται οικονοµικές (αλλά και 

περιβαλλοντικές) επιπτώσεις. 

Τούτο όµως προϋποθέτει συνέπεια και η συνέπεια προϋπολογίζει δέσµευση, 

αµοιβαία. Απαιτείται, δηλαδή, συµβολαιοποίηση εις αντικατάστασιν της 

λογιστικοποίησης. 

 

Η ισοσκέλιση των δαπανών προϋποθέτει -για την ηλεκτροπαραγωγή- 

αντικειµενική γνώση της επιθυµητής ποιότητας καυσίµου. Να είναι αυτή που θα 

επικουρήσει την βελτίωση του Β.Α. των εγκαταστάσεών της και την διαθεσιµότητά τους. 

∆εν είναι το ευγενέστερο καύσιµο βέλτιστο. Επιθυµητό είναι το καύσιµο, που θα επιτύχει 

η χρήση του τα βέλτιστα αποτελέσµατα. Αυτό τόσο από πλευράς οικονοµικότητας στην 

προµήθεια, όσο και από πλευράς συµπεριφοράς των εγκαταστάσεων, αλλά και υπό το 

πνεύµα αποµείωσης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, όπως και εξοικονόµησης ορυκτών 

πόρων. 

Ορθός προγραµµατισµός της παραγωγής επιτρέπει, εκτός από τη χρήση του 

Βασικού καυσίµου, και άλλο -υποδεέστερο αυτό- καύσιµο µε βάση τα σχεδιαστικά 
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δεδοµένα των εγκαταστάσεων, αλλά και την κτηθείσα γνώση από την εµπειρία 

λειτουργίας των εγκαταστάσεων. Περίοδοι χαµηλότερης ζήτησης φορτίου, όχι απλά 

ανέχονται χρήση υποδεέστερου καυσίµου, αλλά οι εγκαταστάσεις λειτουργούν 

αποδοτικότερα µε την τροφοδότησή τους µ΄ αυτό, υπό την προϋπόθεση να πληροί αυτό 

ορισµένα κριτήρια.  

Έτσι η λειτουργία των εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής γίνεται πλέον 

οικονοµική και η εκµετάλλευση των ορυχείων πλέον εκλογικευµένη, υπό εξοικονόµηση 

ορυκτού πόρου και η παραγωγή πλέον εφικτή. 

Η προµήθεια δυο κατηγοριών ποιοτικά προδιαγραµµένων και ποσοτικά 

προϋπολογισµένων στα πλαίσια δυνατοτήτων του κοιτάσµατος, υπό το πνεύµα 

βελτιστοποίησης εκµετάλλευσής του και εξοικονόµησής του. Αποσκοπούµενο, η 

φιλικότερη προς το περιβάλλον  -υπό βελτίωση του οικολογικού ΄΄προφίλ΄΄ της 

Επιχείρησης- και επωφελεία της εθνικής οικονοµίας διαδικασία τόσο της 

λιγνιτοπαραγωγής, όσο και της (λιγνιτικής) ηλεκτροπαραγωγής. 

 

΄΄Κλειδί΄΄ για την επιτυχία του εγχειρήµατος, η ορθή προδιαγραφή του λιγνίτη. 

Αυτή που θα βελτιώσει αποδοτικότητα και παραγωγικότητα των εγκαταστάσεων 

ηλεκτροπαραγωγής, συνυπολογιζοµένων του εφικτού των δυνατοτήτων των 

λιγνιτοπαραγωγών και της οικονοµικότητας του αποτελέσµατός τους. Υπό τις 

προϋποθέσεις αυτές το τίµηµα του ενδιάµεσου προϊόντος θα συνιστά (και πάλι) 

εκλογικευµένη λογι(στι)κή ΄΄εσωτερική υπόθεση΄΄, ενώ θα έχουν εξοικονοµηθεί 

οικονοµικοί και ορυκτοί πόροι, θα έχουν αποµειωθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις 

επωφελεία της Επιχείρησης, της εθνικής οικονοµίας και της ποιότητας ζωής. Θα 

βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης, η ποιότητα του προϊόντος της και η 

συνεισφορά του στην ανταγωνιστικότητα της αγοράς. 

 

Τα σχεδιαστικά δεδοµένα εγκαταστάσεων και η αλλοδαπή γνώση είναι καλός 

σύµβουλος στην κατεύθυνση της βέλτιστης προδιαγραφής, όµως δεν είναι πανάκεια. Ο 

συνυπολογισµός της εµπειρίας των λειτουργών των εγκαταστάσεων είναι 

προαπαιτούµενο για την αποτελεσµατική προσέγγιση του αποσκοπούµενου. 

Προβλήµατα στις εγκαταστάσεις ΑΗΣ Α-Φ, ακόµη από τα πρώτα έτη της 

λειτουργίας τους, υποχρέωσαν σε διεξοδική έρευνα των φαινοµένων που εκδηλώθηκαν, 

συν τοις άλλοις και για τη στήριξη των θέσεων της επιχείρησης σε διαδικασία 

διεκδίκησης αποζηµιώσεων.  

Η γνώση βοηθά στο σχεδιασµό νέων εγκαταστάσεων, όµως σε υφιστάµενες 

εγκαταστάσεις οι δυνατότητες παρέµβασης οριοθετούνται τεχνικά και οικονοµικά.  
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Όταν οι προϋπολογιζόµενες παρεµβάσεις στην κατεύθυνση αυτή περιορίζονται -

υπό τα κριτήρια αυτά-, συνυπολογίζονται οι δυνατότητες προσέγγισης της σκοπιµότητας 

µε επιθυµητό καύσιµο (στο βαθµό που εξαρτάται από αυτό), στα πλαίσια δυνατοτήτων 

εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος. 

Από την άλλη πλευρά, η εξέλιξη εκµετάλλευσης του κοιτάσµατος 

παρακολουθείται από διαφοροποίηση του παραγόµενου προϊόντος (λιγνίτη) στα 

χαρακτηριστικά του. Στην περίπτωση των εγκαταστάσεων, στις οποίες αφορά η 

συγκεκριµένη εργασία, τούτο υπό σταδιακή αναβάθµιση των παραµέτρων σχεδιασµού 

τους.  

Όπως και να έχει η αλληλοσυσχέτιση καυσίµου αποδοτικότητας, δεν θα πρέπει 

να εκλαµβάνεται ως ΄΄στατική΄΄ -στο βάθος χρόνων- αλλά ΄΄δυναµική΄΄, χωρίς τούτο να 

σηµαίνει ότι δεν συνυπολογίζονται οι δυνατότητες εφικτών ενεργειών. 

Για την ερµηνεία των όσων παρατηρήθηκαν στις εγκαταστάσεις, στα πλαίσια 

εργασίας, προσδιορίσθηκαν οι παράµετροι που επηρεάζουν τα φαινόµενα, σε συνδυασµό 

µε την µορφή υπό την οποία παρίστανται τα συστατικά και µε τη µορφολογία των 

σωµατιδίων της τέφρας, την απελευθερούµενη θερµική ενέργεια, τα σχεδιαστικά 

δεδοµένα των εγκαταστάσεων συνυπολογιζόµενων των συνθηκών της παραγωγικής 

διαδικασίας, αλλά και της ανταγωνιστικότητας φαινοµένων, αποξεστικής και 

΄΄λιπαντικής΄΄ δράσης όπως και την διαφοροποίηση ορυκτής και ανόργανης ύλης σε 

συνάρτηση µε το µέγεθος σωµατιδίων κονιοποιηµένου καυσίµου και παραγόµενης 

τέφρας. Οι µαθηµατικές σχέσεις που αποδόθηκαν, υπολογίζουν την σχετική εκδήλωση 

των φαινοµένων, που αποδίδεται οπτικά στα διαγράµµατα και ερµηνεύουν ικανοποιητικά 

τα όσα παρατηρήθηκαν διαχρονικά στις εγκαταστάσεις. 

Η εµπειρία λειτουργίας των εγκαταστάσεων, συνεπικουρούµενη από τη γνώση 

που αποκτήθηκε µε διεξοδική διερεύνηση των όσων παρατηρήθηκαν, σε συνδυασµό µε 

τα χαρακτηρίστηκα του τροφοδοτούµενου καυσίµου και τα σχεδιαστικά δεδοµένα των 

εγκαταστάσεων, ήταν ο σύµβουλος για την περιγραφή της επιθυµητής ποιότητας 

καυσίµου (Βασικό) για την βέλτιστη απόδοση των εγκαταστάσεων κατά τη χρήση του. 

Για τις περιόδους µειωµένης παραγωγής των Μονάδων, για την οικονοµικότερη 

λειτουργία τους, περιγράφεται υποδεέστερο ποιοτικά καύσιµο, όµως στα πλαίσια 

διασφάλισης της διαθεσιµότητας και καλλίτερης αποδοτικότητας των εγκαταστάσεων.  

Στην περίπτωση αδυναµίας κάλυψης των ποιοποσοτικών απαιτήσεων αποδέχεται 

η σύµβαση τη χρήση προϊόντος της (ευρύτερης) περιοχής, µε βάση την εµπειρία που έχει 

αποκτηθεί κατά προγενέστερη χρήση του και δοκιµές που πραγµατοποιήθηκαν. 

Και οι δύο προτεινόµενες κατηγορίες υπολείπονται σε απαιτήσεις της 

δυνατότητας του ορυχείου, όσον αφορά στη (µέση) ποιότητα ετήσια παραγόµενου 
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προϊόντος του, συνυπολογίζοντας το εφικτό της εκµετάλλευσής του και υπό 

εξοικονόµηση του φυσικού πόρου. 

Προτείνει όµως ποσοτική διαθεσιµότητα των καυσίµων σύµφωνα µε τον 

προγραµµατισµό φόρτισης των εγκαταστάσεων και περιορισµό διακυµάνσεων των 

ποιοτικών χαρακτηριστικών (τυποποίηση), -σε τούτο αποσκοπεί η επιλογή δύο 

κατηγοριών- που προϋπολογίζουν δαπάνες επενδύσεων και εκµετάλλευσης για την 

υλοποίηση. 

Συµβολαιοποιεί τη βελτίωση της αποδοτικότητας και διαθεσιµότητας των 

εγκαταστάσεων, υπό αποµείωση περιβαλλοντικών επιβαρύνσεων, οικονοµικότερη 

λειτουργία τους στα πλαίσια της ανταγωνιστικότητας. Εξοικονοµεί ενέργεια και 

ορυκτούς πόρους, αλλά προαπαιτεί συνέπεια. Μετέρχεται ιδιωτικοοικονοµικά κριτήρια, 

για να διασφαλίσει ποιοποσοτική δέσµευση και χρονική διαθεσιµότητα της προµήθειας. 

Ο λιγνίτης, πρώτη ύλη της ηλεκτροπαραγωγής µε λογιστικοποιηµένη απαξία. Η 

τέφρα του επιβαρύνει το κόστος του λιγνίτη -λογιστικά και πάλι- κατά ποσοστό που 

υπερβαίνει την ποσοστιαία παρουσία της σ΄ αυτόν. Παρολαυτά είναι απαξιωµένη και 

αυτή ως υλικό. Επί δεκαετίες χαρακτηρίζεται ΄΄απόβλητο΄΄ (επιβαρύνοντας το 

οικολογικό προφίλ), αρνούµενη η Επιχείρηση µέχρι πρόσφατα να την εκτιµήσει ως 

΄΄παραπροϊόν΄΄ της διαδικασίας της, σε πείσµα των καιρών και της δυναµικής που 

παρουσιάζει το υλικό σε παγκόσµια κλίµακα. Ακόµη και µε την τρέχουσα τιµή της στην 

ελληνική αγορά -που υπολείπεται της αντικειµενικής- η απορριπτόµενη τέφρα έχει 

ενσωµατωµένη αξία, που υπερβαίνει το ένα τρίτο της (λογιστικής) αξίας του λιγνίτη. Υπό 

διαφορετική (οικονοµική) οπτική, η τέφρα που αντιστοιχεί σε κάθε τόνο 

καταναλισκόµενου λιγνίτη έχει αξία µεγαλύτερη από το τίµηµα που αντιστοιχεί στο 

θερµικό περιεχόµενο αυτού του λιγνίτη! Αυτό υπό την ισχύουσα λογι(στι)κη, και στα 

πλαίσια αυτής της λογικής δεν διαχειρίζεται υπό το πρίσµα ενδεχόµενης µελλοντικής 

χρήσης της -΄΄αποθήκευση΄΄- αλλά απορρίπτεται απαξιούµενη. 

Αυτό που επιβαρύνει την περιβαλλοντική εικόνα της ηλεκτροπαραγωγής, η 

τέφρα, συνεισφέρει στην εξοικονόµηση ενέργειας και ορυκτών πόρων µέσω (του κύκλου 

δραστηριότητας) της τσιµεντοβιοµηχανίας και αποµειώνει τις περιβαλλοντικές 

επιπτώσεις από την παραγωγική της διαδικασία. 

Επιγραµµατικά, η συµµετοχή της τέφρας στην τσιµεντοβιοµηχανία εξοικονοµεί 

ενέργεια στην παραγωγική της διαδικασία, σε ποσοστό που φθάνει το ποσοστό 

συµµετοχής της στο τελικό προϊόν της. Τούτο προσαυξηµένο κατά την εξοικονόµηση 

ορυκτών πόρων και αποµείωσης εκποµπών CO2. Για παράδειγµα, παραγωγή ενός τόνου 

τσιµέντου τύπου Portland αντιστοιχεί σε 1.5 τόνου ασβεστόλιθου υπό εκποµπή ενός 

τόνου CO2. Αυτονόητα, η υποκατάσταση αυτής της ποσότητας από έναν τόνο τέφρας -

στο τελικό προϊόν εξοικονοµεί τα αντίστοιχα µεγέθη. 
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Συνηθίζουµε να επικαλούµαστε την διεθνή εµπειρία για να τεκµηριώσουµε 

απόψεις. Επί του προκειµένου είναι σηµαντικό να αναφερθεί το παγκόσµιο ενδιαφέρον 

στην βιοµηχανία σκυροδέµατος (που υπερβαίνει τα 600 εκατοµµύρια τόνους) µε 

συµµετοχή της τέφρας (που εγγίζει τα 60 εκατοµµύρια τόνους) µε τους 

΄΄ανεπτυγµένους΄΄ να την χρησιµοποιούν µε ποσοστό συµµετοχής 30% και στους 

αναπτυσσόµενους το ποσοστό αυτό να είναι µικρότερο του 10%. Εµείς ανήκουµε στους 

΄΄µικροµεσαίους΄΄ µε ποσοστό 20%. 

Πρόσφατες εξελίξεις στον τόπο µας συνιστούν ΄΄άλµα στο µέλλον΄΄ στην 

κατεύθυνση αυτή. Η σύνταξη και προώθηση του σχεδίου εθνικών προδιαγραφών της 

τέφρας διευρύνει την προοπτική αξιοποίησης της στον κλάδο δοµικών έργων. Μένει να 

πραγµατοποιηθεί το άλµα και να µην καταστεί ΄΄µετέωρο βήµα΄΄. 

Την τέφρα ΄΄περιµένουν΄΄ και άλλες χρήσεις, όπως αυτές της εκµετάλλευσης 

συστατικών της (Al, Fe, Ιχνοστοιχεία). Τα σηµερινά δεδοµένα οριοθετούν αυτές τις 

δυνατότητες, όµως η εξάντληση φυσικών πόρων, η εξέλιξη της τεχνολογίας, η ζήτηση 

της αγοράς (διαµορφούµενη τιµή) καθιστούν οικονοµικά συµφέρουσα την απόληψη 

συστατικών, εκεί που σήµερα εκτιµάται αντιοικονοµική. 

 

Τελικά, η αναγκαιότητα αποµείωσης εκποµπών CO2, εξοικονόµησης φυσικών 

πόρων και ενέργειας σηµατοδοτούν την διεύρυνση ποσοτικής χρήσης και τις ποικιλίας 

εφαρµογών της τέφρας.  

Το νοµικό καθεστώς σήµερα δεν την αναγνωρίζει ως ορυκτό, ενώ καλύπτει -

τύποις και ουσία- την περιγραφή. Το ίδιο καθεστώς αναγνωρίζει ΄΄αποκλειστικά 

δικαιώµατα΄΄ στην ηλεκτροπαραγωγή, χωρίς να τα καρπούται, ενώ την επωµίζεται ως 

απόβλητο. 

Ως ΄΄δικαιούχος΄΄ η ηλεκτροπαραγωγή θα ωφεληθεί οικονοµικά από τη 

διεύρυνση χρήσης της τέφρας, αλλά και περιβαλλοντικά. Θα συνεισφέρει στην 

επικράτεια µε την εξοικονόµηση ενέργειας, ορυκτών πόρων, αποµείωσης 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και στην εθνική οικονοµία από την διεύρυνση του 

κύκλου εργασιών, συµπεριλαµβανοµένου του κοινωνικού οφέλους. 

 
Εργασίες (του εισηγητή ή οµάδων στις οποίες συµµετείχε), σε πορίσµατα των 

οποίων γίνεται αναφορά : 

1. -΄΄Επικαθίσεις Λεβήτων στις Μονάδες Ι, ΙΙ του ΑΗΣ Πτολεµαΐδος΄΄ 

 -΄΄∆έσµευση του Ελευθ. CaO της Ι.Τ. από το SiO2, µε θερµικές διεργασίες΄΄ 

              Ίτσκος, Σ.   (Πανελλήνιο Συνέδριο Χηµείας, Πάτρα 1985) 
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2. -΄΄∆ιαφοροποίηση Συµπεριφοράς της Ι.Τ., όσον αφορά στη Στοιχειακή της 

Σύσταση και τις θερµοκρασίες Φυσικοχηµικών Μεταβολών, στα διάφορα 

Κοκκοµετρικά Κλάσµατά της΄΄  Ίτσκος, Σ. 

 -΄΄∆ιαφοροποίηση Συµπεριφοράς της Ι.Τ., στα Κοκκοµετρικά της   

 Κλάσµατα΄΄, όσον αφορά στην Απώλεια Βάρους και στην Κρυσταλλική 

 φάση σε συνάρτηση µε την θερµοκρασία΄΄  Ίτσκος, Σ. 

(∆ιηµερίδα ΤΕΕ για την ΄΄Αξιοποίηση Ελληνικών Ιπτ. Τεφρών΄΄, 

Αθήνα 1989)  

3. -΄΄∆ιαφοροποίηση του Λιγνίτη Αναργύρων και της Παραγόµενης Ι.Τ. στα 

κοκκοµετρικά τους κλάσµατα΄΄  Ίτσκος, Σ.                                                                         

                                                      (∆ιηµερίδα ΤΕΕ για τα καύσιµα, Κοζάνη 1992)  

4. -΄΄Επίδραση στη Συµπεριφορά της Τέφρας Λιγνίτη στο Φλογοθάλαµο κατά 

τη χρήση CaO σαν Αποθειωτικό Μέσο΄΄  Ίτσκος, Σ.       

         (∆ιατριβή επί ∆ιδακτυρία ΕΜΠ, Αθήνα 1994)   

5. -΄΄Trace Element characterization of Coal Fly Ash Particles΄΄    

Katselis, v., Paradellis, T., Itskos, S., Karydas, E., Bogdanovic, I., Fasinic, S., 

Jaksik, M., Tadic, T., Valconic, O., Valconic, V.  

       (Nuclear Instruments and Methods in Physics Research, 1995) 

6. -΄΄Effects of Fouling on the Efficiency of Heat Exchangers in Lignite΄΄  

Bergeles, G., Yiannpekis, M., Burry, D., Itskos, S., Balabani, S., Katranas, G.         

       (Πρόγραµµα Χρηµατοδοτηθεν από Ε.Ε., 1995) 

7. -΄΄Slagging / Errosion Phenomena Investigation in Lignite utility Boilers΄΄         

    Itskos, S. (∆ιεθνές Συνέδριο Compastion Institute, Αθήνα 1997) 

8. - Ιπτάµενη Τέφρα, οι δύο όψεις. 

(Βιοµηχανικό Απόβλητο ή Παραπροϊόν;) Ίτσκος, Σ. (Βιβλίο-µονογραφία, 

2000). 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΑΤΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΑΗΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 

Θ. Παπαδέλης  ∆ιευθυντής ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου 

Π. Τσανούλας  Τοµεάρχης Λειτουργίας ΑΗς Αγ. ∆ηµητρίου 

∆. Σωτηρόπουλος Υποτοµεάρχης Χηµ. Τεχν. & Περιβ. ΑΗΣ Αγ. ∆ηµητρίου  

 
Εισαγωγή 

Η παραγωγή της ηλεκτρική ενέργειας, ως διαδικασία σε µια Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, 

δεν είναι τίποτε άλλο από µία διαδοχική µετατροπή ενέργειας. Σε κάθε φάση µετατροπής 

της ενέργειας υπάρχουν απώλειες ενέργειας που επιβάλλονται από θερµοδυναµικά 

αξιώµατα. Οι απώλειες αυτές µπορούν να ελαχιστοποιηθούν µε την αύξηση του βαθµού 

απόδοσης που προκύπτει ως αποτέλεσµα της βελτιστοποίησης των επιµέρους διεργασιών 

µετατροπής ενέργειας, έχοντας σαν τελικό αποτέλεσµα σηµαντική εξοικονόµηση ενέργειας 

και καυσίµου. 

Η βελτίωση του Βαθµού απόδοσης στην ηλεκτροπαραγωγή ήδη αποτελεί απαίτηση της 

Κοινοτικής Νοµοθεσίας µέσω των Βέλτιστων ∆ιαθέσιµων Τεχνικών (Best Available 

Techniques) και η συσχέτιση του Βαθµού Απόδοσης (BA) µε την εξοικονόµηση καυσίµου, 

την µείωση απωλειών ενέργειας και τη µείωση των εκπεµπόµενων αέριων ρύπων δίνεται 

στον επόµενο Πίνακα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις «Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές 

(Β∆Τ) στις Μεγάλες Εγκαταστάσεις Καύσης»: 

 

IPPC-Bref BAT for LPC - Πίνακας 2.2.7 –  
Αποτελέσµατα βελτίωσης Βαθµού Απόδοσης 

Εξοικονόµηση 
καυσίµου 

Μείωση των 
απωλειών 
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n1, n2: ΒΑ πριν και µετά την βελτίωση - VR: αέρας καύσης (m3/kg) - Hu: ΚΘΙ (MJ/kg) – x: 

νοµοθετικό όριο εκποµπής (mg/m3) 
 

Από τον παραπάνω πίνακα είναι προφανές ότι η βελτίωση του Βαθµού Απόδοσης στην 

ηλεκτροπαραγωγή δεν έχει απλώς θετική συµβολή στην παραγωγή και στην εξοικονόµηση 

ενέργειας αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και περιβαλλοντική προτεραιότητα. 

Ανάλυση του Βαθµού Απόδοσης σε λιγνιτικούς ΑΗΣ 

Σε κάθε παραγωγική διαδικασία 

υπάρχουν οι είσοδοι στη διαδικασία 

όπως οι πρώτες ύλες (καύσιµο στην 

Εξαγόµενο
προϊόν 

Παραγόµενο
προϊόν 

Ιδιοκατανάλωση
(εσωτερική κατανάλωση) 

Πρώτες ύλες 
(καύσιµο) 

απώλειες 

Παραγωγική 
διαδικασία 

απόβλητα 
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περίπτωση της ηλεκτροπαραγωγής), οι έξοδοι όπως το προϊόν (ηλεκτρική ενέργεια εν 

προκειµένω) καθώς και απώλειες οι οποίες πρακτικά ορίζουν την απόδοσης της διεργασίας 

(διαδικασίας).  

Στην ηλεκτροπαραγωγή, η συνολική απόδοση των διεργασιών (ΒΑ σε %) συνδέεται 

άρρηκτα µε την ποιότητα του καυσίµου (Κατώτερη Θερµαντική Ικανότητα σε kcal/kg) και 

την εξαγόµενη ενέργεια (MWh) µέσω της σχέσης: 

)(ΚΘΙ)(Q

860(MWh)
BA

λ ×

×
=

⋅
⋅

=
ενέργεια)νη(Εισερχόµε

άλωση)(Ιδιοκαταν-ενέργεια)η(Παραγόµεν  

όπου: Qλ είναι η κατανάλωση του καυσίµου σε tn, ΚΘΙ η Κατώτερη Θερµαντική Ικανότητα 

του καυσίµου (ως ένα βασικό µέτρο της ποιότητάς του) σε kcal/kg και το 860 (kcal/kWh) 

είναι συντελεστής µετατροπής µονάδων. 

Παράλληλα, για την παραγωγή ενός λιγνιτικού Σταθµού µιας καθετοποιηµένης επιχείρησης 

όπως η ∆ΕΗ (παραγωγός καυσίµου και ηλεκτρικής ενέργειας συγχρόνως), υπάρχουν δύο 

δεδοµένα: 

- Το προϊόν (έξοδος της διαδικασίας παραγωγής), η ποσότητα του οποίου καθορίζεται από 

το συνδυασµό της ζήτησης του δικτύου ηλεκτρικής κατανάλωσης και του κόστους της 

παραγωγής. 

- Το καύσιµο (είσοδος στη διαδικασία παραγωγής), η ποιότητα του οποίου µεταβάλλεται 

συνεχώς και καθορίζεται από το κοίτασµά του και την εκµετάλλευση του ορυχείου. 

Αυτό που µένει να επηρεάσει ο Σταθµός είναι ο βαθµός αξιοποίησης του «δεδοµένου» 

καυσίµου για την κάλυψη της «δεδοµένης» ζήτησης 

ηλεκτρικού ρεύµατος, δηλαδή ουσιαστικά η απόδοση της 

παραγωγικής διαδικασίας. ∆ηµιουργείται εποµένως ένα νοητό 

τρίγωνο, του οποίου η βάση είναι τα δεδοµένα εισόδου και 

εξόδου (ΚΘΙ και ΜWh αντίστοιχα) και το ζητούµενο είναι ο 

Βαθµός Απόδοσης (κορυφή) ο οποίος θα πρέπει να 

βελτιστοποιεί την αξιοποίηση των δεδοµένων της βάσης.  

MWh ΚΘΙ 

ΒΑ 

Ο βέλτιστος (µέγιστος) βέβαια Βαθµός Απόδοσης µιας Μονάδας είναι ο αντίστοιχος 

σχεδιαστικός και καθηµερινός στόχος του παραγωγού  αποτελεί η προσπάθεια προσέγγισης 

ή/και υπέρβασης αυτού του Βαθµού Απόδοσης στα πλαίσια της βελτιστοποίησης. 

Μία λιγνιτική Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής όµως δεν είναι µια αυτόνοµη µηχανή η οποία 

µπορεί αποµονωµένα να ελεγχθεί και να ρυθµιστεί αλλά αποτελείται από ένα σύνολο 

κυρίων τµηµάτων όπως: 

-Λέβητας 

-Στρόβιλος  

-Γεννήτρια 

µε τα περιφερειακά τους συστήµατα. 
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Κάθε ένα από αυτά αποτελεί και ένα εν δυνάµει διαφορετικό σηµείο απωλειών ενέργειας 

και εποµένως αντίστοιχο σηµείο επικέντρωσης της προσπάθειας βελτιστοποίησης της 

απόδοσης και εξοικονόµησης ενέργειας. 

Σχετικά µε τα παραπάνω κύρια µέρη, ο Βαθµός Απόδοσης της κάθε Μονάδας εκφράζεται 

σαν γινόµενο των επιµέρους αποδόσεων των τριών κυρίων µερών της, δηλαδή: 

ΒΑµονάδας = ΒΑλέβητα Χ ΒΑστρόβιλου Χ ΒΑγεννήτρια

Ως ενδεικτικές τιµές αναφέρονται οι: 

ΒΑλέβητα: 83.0 - 88.0 % 

ΒΑστρόβιλου: 45.0 - 47.0 %       

ΒΑγεννήτριας: 99.0 - 99.8 % 

και όπως γίνεται κατανοητό τα περιθώρια βελτίωσης βρίσκονται στα δύο πρώτα κύρια 

µέρη (λέβητα και στρόβιλο). 

 

Απώλειες ενέργειας στο λέβητα 

Οι απώλειες στον ατµοπαρα-

γωγό (λέβητα) µιας Μονάδας 

εντοπίζονται: 

Μείωση 
Βαθµού 
Απόδοσης
Λέβητα 

Μεγαλύτερη
θερµοκρασία
καυσαερίων

ΠΑΡΑΣΙΤΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ

Περισσότερα άκαυστα

- στη θερµότητα 

καυσαερίων (της τάξης του 

11-13%) 

- στο άκαυστο υλικό της 

ιπτάµενης τέφρας (της 

τάξης του 2,5%) 

- στο άκαυστο υλικό της 

τέφρας πυθµένα (της τάξης 

του 1,5%) 

και εξαρτώνται από τους παρακάτω  κυρίως παράγοντες: 

- παρασιτικός αέρας (αέρας που εισέρχεται στο λέβητα χωρίς προθέρµανση από µη 

προβλεπόµενα σηµεία του) 

- περίσσεια του αέρας καύσης (η επιπλέον ποσότητα αέρα από την στοιχειοµετρικά 

απαιτούµενη) 

- ποιότητα του καυσίµου (λιγνίτη) (χειρότερο καύσιµο παράγει περισσότερα καυσαέρια 

ανά µονάδα προϊόντος και εποµένως αυξάνει την απώλεια θερµότητας) 

- ρύπανση του λέβητα 

που οδηγούν σε αύξηση του άκαυστου υλικού (καυσίµου) και υψηλή θερµοκρασία των 

καυσαερίων. 
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Απώλεια ενέργειας στο στρόβιλο  

Η απώλειες στο στρόβιλο µιας Μονάδας εντοπίζονται κυρίως στα ακόλουθα σηµεία: 

- µηχανικές απώλειες 

στροβίλου 

Ψεκασµοί

Απώλειες στροβίλου

.Π.Χ.Π.Μ.Π.Υ

Πύργος
Ψύξης

Προθερµαντές

 Γεννήτρια

Στρόβιλος

Προθερµαντές

Τροφοδοτική

Κύριο
Ψυγείο

Κενό Κύριου Ψυγείου

Άλλ ειεη χρήση ατµών-απώλ ς
(ατµοί ατα) -συµπυκνώµ

Λέβητας

- θερµικές απώλειες κύριου 

συµπυκνωτή και πύργου 

ψύξης 

- απώλειες νερού - ατµού 

λειτουργικές και µη (βοηθη-

τικός ατµός, νισµοί, 

διαρροές κ.λ.π

ι εξαρτ

 

εκκαπ

.) 

κα ώνται από τους πα-

ρακάτω κυρίως παράγοντες: 

- ποσότητα ψεκασµών του ανάθερµου ατµού που σχετίζονται µε τη ρύπανση του λέβητα 

- κενό του κύριου συµπυ-κνωτή που σχετίζεται µε την απόδοση του ψυκτικού 

κυκλώµατος  

- θερµοκρασία τροφοδοτικού νερού που προέρχεται από µειωµένη απόδοση του 

συστήµατος προθέρµανσης ατµού µέσω των αποµαστεύσεων του στροβίλου. 

 

Μεθοδολογία εντοπισµού επεµβάσεων για βελτίωση Β.Α. και εξοικονόµηση 

ενέργειας στον ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου 

Ο Ατµοηλεκτρικός Σταθµός (ΑΗΣ) του Αγίου ∆ηµητρίου αποτελείται από 5 λιγνιτικές 

Μονάδες συνολικής ισχύος 1595 MW (2Χ300 ΜW, 2X310 MW και 375 ΜW) και 

περιλαµβάνει κοινά περιφερειακά συστήµατα διακίνησης λιγνίτη, διακίνησης τέφρας, 

επεξεργασίας νερού και αποβλήτων.  

Για τον εντοπισµό των σηµείων επέµβασης που θα βελτιώσουν τον Βαθµό Απόδοσης 

των Μονάδων του Σταθµού απαιτούνται πρακτικώς τα ακόλουθα βήµατα: 

1ο ο προσδιορισµός των λειτουργικών εκείνων παραµέτρων που επηρεάζουν άµεσα ή 

έµµεσα το Βαθµό Απόδοσης  

2ο ο προσδιορισµός µαθηµατικών µοντέλων και συναρτήσεων που να συνδέουν την 

κάθε παράµετρο µε την αναµενόµενη βελτίωση του βαθµού απόδοσης 

3ο η σύγκριση της τρέχουσας τιµής των παραµέτρων αυτών µε την αντίστοιχη τιµή 

σχεδιασµού των Μονάδων, ώστε να υπολογισθούν τα περιθώρια βελτίωσης σε 

κάθε επιµέρους απώλεια απόδοσης  

4ο σχεδιασµός δράσεων (ενεργειών) για ελαχιστοποίηση των αποκλίσεων 

178 



 

Οι λειτουργικές επεµβάσεις που προκύπτουν από την παραπάνω προσέγγιση εκτιµάται 

ότι µπορούν να αποφέρουν βελτιώσεις έως και 1.25 ποσοστιαίων µονάδων του Βαθµού 

Απόδοσης σε κάθε Μονάδα.  

Εκτός όµως από τις παραπάνω επεµβάσεις, υπάρχουν και δυνατότητες πρόσθετων 

δραστικότερων παρεµβάσεων, εφαρµόζοντας νέες τεχνολογίες, µε προγραµµατισµό 

αντίστοιχων επενδύσεων σε µικρό σχετικά χρονικό ορίζοντα, που θα αποφέρουν 

σηµαντικότερες βελτιώσεις (έως και 2.6 ποσοστιαίες µονάδες) στο Βαθµό Απόδοσης των 

Μονάδων. Τέτοιες παρεµβάσεις ενδεικτικά είναι: 

- η αναβάθµιση των στροβίλων (στις Μονάδες ΙΙΙ/IV) µε αντικατάσταση στροφείων 

πλέον εξελιγµένης σχεδίασης 

-  η ανάκτηση µέρους της θερµότητας των καυσαερίων µε εγκατάσταση εναλλακτών 

θερµότητας καυσαερίων στις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV καθώς και 

- η αναβάθµιση των πύργων ψύξης στις Μονάδες Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-IV 

 

Εφαρµογή της µεθοδολογίας στις Μονάδες του ΑΗΣ Αγίου ∆ηµητρίου 

Η εφαρµογή της προηγούµενης µεθοδολογίας παρουσιάζεται ενδεικτικά στο επόµενο 

διάγραµµα ροής, αποτέλεσµα της οποίας είναι οι βελτιώσεις του Βαθµού Απόδοσης των  

Προσδιορισµός λειτουργικών παραµέτρων:
-περίσσεια αέρα 
-ποιότητα καυσίµου 
-παρασιτικός αέρας 
-κενό κύριου συµπυκνωτή 
-ποσότητα ψεκασµών Α/Θ 
-κ.λ.π.

Σύγκριση-περιθώρια βελτίωσης: 
 

 Βελτίωση Β.Α. 
Παράµετρος Ι ΙΙ ΙΙΙ ΙV V 
Μείωση παρασιτικού 0.50 0.95 1.00 0.67 - 
Ποιότητα λιγνίτη 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03
Κενό συµπυκνωτή 0,10 0,13 0,15 0,08 - 

 

Προσδιορισµός µαθηµατικών συναρτήσεων:
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Σχεδιασµός δράσεων: 
-Μείωση παρασιτικού αέρα 
-Οµογενοποίηση καυσίµου 
-Αναβάθµιση πύργου Ψύξης 
-Αναβάθµιση στροβίλων 
κ.λ.π 

1ο βήµα 

2ο βήµα 4ο βήµα

Πίνακας 1: Συγκεντρωτικά αναµενόµενα αποτελέσµατα από εφαρµογή των δράσεων (*) 
∆ράσεις Μον. Ι Μον. ΙΙ Μον. ΙΙΙ Μον. ΙV Μον. V 
Βελτίωση ΒΑ από λειτουργικές επεµβάσεις 0,73% 1,25% 1,19% 0,90% 0,09% 
Βελτίωση ΒΑ από εφαρµογή νέων τεχνολογιών  0,50% 0,50% 1,47% 1,47% - 
Συνολική βελτίωση ΒΑ 1,23% 1,75% 2,66% 2,37% 0,09% 

3ο βήµα

Μονάδων που αναφέρονται συγκεντρωτικά στον Πίνακα 1 του διαγράµµατος.  

(*) Οι τιµές αναφέρονται σε ποσοστιαίες µονάδες 
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Οφέλη - Συµπεράσµατα 

Οι βελτιώσεις του Βαθµού Απόδοσης του παραπάνω Πίνακα 1 σχετίζονται µε τα 

παρακάτω οφέλη, σύµφωνα µε τις «Βέλτιστες ∆ιαθέσιµες Τεχνικές στις Μεγάλες 

Εγκαταστάσεις Καύσης»: 

1o  Εξοικονόµηση καυσίµου 

2o Εξοικονόµηση ενέργειας 

3o Μείωση εκποµπών CO2  

4o Μείωση αέριων εκποµπών 

τα οποία ποσοτικοποιούνται ως εξής: 

 
Αναµενόµενο όφελος 

Περιγραφή οφέλους Ποσότητα Ποσοστιαία 
βελτίωση 

Ετήσια εξοικονόµηση καυσίµου (1) 916,000 tn /έτος 4.1% 
Ετήσια εξοικονόµηση θερµότητας (2) 1,440,000 MWhth/έτος 6.6% 
ή Ισοδύναµη αύξηση εγκατεστηµένης ισχύος  60 MW - 
Μείωση εκποµπών CO2 (3) 528,000 tnCO2/έτος 4.1% 
Μείωση εκποµπών σωµατιδίων (4) 22 mg/Nm3 - 
Μείωση εκποµπών SO2 90 mg/Nm3 - 
 

Είναι φανερό ότι τα παραπάνω οδηγούν παράλληλα και σε άµεσο οικονοµικό όφελος για 

το Σταθµό και συνεπώς η βελτίωση του Βαθµού Απόδοσης των Μονάδων του Σταθµού 

πέραν της περιβαλλοντικής διάστασης (µείωση αέριων εκποµπών, εξοικονόµηση 

φυσικών πόρων και ενέργειας) έχει και σηµαντική αντίστοιχη οικονοµική διάσταση.   
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ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΙΣ (ΡΑΟΥΛΑ): ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥΣ 

ΣΤΟΥΣ ΤΑΙΝΙΟ∆ΡΟΜΟΥΣ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ 

ΤΩΝ ΟΡΥΧΕΙΩΝ ΤΗΣ ∆ΕΗ 

Ν. ∆. Στεφανής, ∆ιπλ. Μηχ. Μηχανικός 
 
 
       Για τις διακινήσεις µαζών (αδρανών υλικών και λιγνίτη) εδώ και αρκετά χρόνια στα 

Ορυχεία της ∆ΕΗ, βασικό µέσο µεταφοράς, αποτελούν οι ταινιόδροµοι (Τ/∆) µε ιµάντα. 

Αυτός ο τρόπος µεταφοράς, δηµιουργεί, ανάλογα µε τις παραγωγικές ανάγκες, 

περισσότερο ή λιγότερο περίπλοκα συστήµατα συνεχούς µεταφορικής ροής. 

Η µεγάλη διείσδυσή τους στα Ορυχεία και η ανάπτυξή τους στις αρχές της δεκαετίας του 

1970, προήλθε µεταξύ των άλλων, από τα λειτουργικά τους πλεονεκτήµατα, από τις 

τεράστιες τεχνικές τους δυνατότητες και από τη σχετική τους οικονοµικότητα, σε 

σύγκριση µε τα άλλα µεταφορικά µέσα (συρµοί τρένων, φορτηγά κλπ). 

Ως βασικά και κύρια πλεονεκτήµατα χρήσης των Τ/∆ (µε δεδοµένες τις διαρκώς 

µεταβαλλόµενες συνθήκες εκµετάλλευσης των υπαίθριων Ορυχείων), µπορούν να 

αναφερθούν: 

- η δυνατότητα µαζικής, συνεχούς και συγκεντρωτικής διακίνησης των µαζών 

- η οικονοµικά πιο φθηνή ειδική µεταφορική δυνατότητά τους ανά m3 υλικού 

- η ευχερής και η γρήγορη κατασκευή - τοποθέτησή τους, καθώς και η προσαρµογή 

τους (µεταθέσεις - µετασκευές), στις εργοταξιακές συνθήκες του παραγωγικού 

στόχου.  

Έτσι, η ανάπτυξη των Τ/∆ στα υπαίθρια Ορυχεία εξόρυξης λιγνίτη, είχε τα ακόλουθα 

αποτελέσµατα: 

α) Να µεγιστοποιηθούν οι αποδόσεις, τόσο κατά την απόληψη του υλικού µέσω των 

τεράστιων και τεχνολογικά προηγµένων καδοφόρων εκσκαφέων, όσο και κατά την 

απόρριψη των άγονων υλικών µέσω των αντίστοιχων αποθετών που χρησιµοποιήθηκαν. 

β) Να ικανοποιηθούν στο µέγιστο δυνατό οι βασικοί στόχοι τεχνικο-οικονοµικής 

σύνδεσης των δύο συστηµάτων (εργαλείων) εκσκαφής και απόθεσης, µε συνέπεια 

την ολοκλήρωση µιας αποτελεσµατικής τεχνολογικής σειράς συνεχούς παραγωγικής 

ροής, δηλαδή                    

Εκσκαφέας (Ε) + Ταινιόδροµος (Τ/∆) + Αποθέτης (Α) = max παραγωγική και 

µεταφορική ικανότητα συγκροτήµατος (κλάδου) 

 Σήµερα, παγκοσµίως οι Τ/∆ που λειτουργούν έχουν πλάτη (Β) µέχρι και 3.000mm, 

ταχύτητες (V) έως και 8m/sec, ενώ οι µεταφορικές τους αποδόσεις (Q) φτάνουν και τα 

30.000m3/h. 
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Ο βαθµός αξιοπιστίας ενός συστήµατος διακίνησης, στην προκειµένη περίπτωση ενός 

συγκροτήµατος Τ/∆ διακίνησης αγόνων, λιγνίτη και τέφρας, προσδιορίζεται από το 

άθροισµα της αξιοπιστίας και της λειτουργικότητας που µετρείται συγχρόνως για όλα τα 

επιµέρους στοιχεία του (η σιδηροκατασκευή του πλαισίου, τα ράουλα κύλισης και 

επιστροφής, ο ιµάντας), σε συσχέτιση µε την προβλεπόµενη διάρκεια ζωής τους, µε το 

ειδικό βάρος του κάθε φορά µεταφερόµενου υλικού, καθώς και µε τις περιβαλλοντικές – 

κλιµατολογικές συνθήκες στο Εργοτάξιο. 

 

ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΕΑ  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ∆ΕΗ 

          Η σκοπιµότητα χρήσης του περιστροφέα (ραούλου) στη λειτουργία των 

µεταφορικών Τ/∆, είναι η λήψη και η µεταβίβαση των στατικών και δυναµικών φορτίων 

στα σταθερά σηµεία της σιδηροκατασκευής (πλαισίου) του Τ/∆, τα οποία αναπτύσσονται 

κατά την κίνηση του φορτωµένου (µε υλικά) ιµάντα µεταφοράς.  

 

 
Περιστροφέας (1) 

Για την πραγµατοποίηση όµως αυτού του στόχου, στις ακραίες συνθήκες εργασίας των 

Ορυχείων, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη: 

• τα τεράστια φορτία των διακινούµενων µαζών,  

• η µεγάλη ρύπανση (ατµοσφαιρική, λειτουργική κ.α.), 

και ειδικότερα για να εκπληρώνεται τεχνικά ο ρόλος των περιστροφέων(ραούλων ) στην 

κίνηση του Τ/∆, θα πρέπει να έχουν: 

• κατά το δυνατόν ισόρροπη κίνηση, 

• δυναµική ζυγοστάθµιση, 

• µειωµένη αντίσταση κύλισης (περιστροφής), 

• µεγάλη διάρκεια ζωής. 
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Σύµφωνα λοιπόν µε τις προαναφερόµενες απαιτήσεις, επιβάλλεται εξαιρετική ανάλυση 

των συνθηκών και των δεδοµένων, καθώς και γνώση στη φάση της µελέτης, του 

σχεδιασµού και της σύνταξης των τεχνικών προδιαγραφών, προκειµένου να 

εξασφαλίζεται η παραγωγή ποιοτικού τελικού προϊόντος (στάδιο κατασκευής) και σαφή 

κριτήρια ελέγχου κατά την παραλαβή τους (στάδιο επιθεώρησης), από τα Ορυχεία της 

∆ΕΗ.  

Συνεπώς, προκειµένου ένας περιστροφέας(ράουλο) να διαθέτει υψηλή αντοχή, αυξηµένο 

πραγµατικό χρόνο λειτουργίας (διάρκεια ζωής) και τη µικρότερη δυνατή ενεργειακή 

κατανάλωση, ο σχεδιασµός και η κατασκευή του θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από: 

• την οµο-αξονική διάταξη όλων των εξαρτηµάτων που το συνθέτουν   

• τον κυλινδρισµό του, τόσο για το σύνολο, όσο και για τα επιµέρους στοιχεία του 

• τη λειτουργικότητα και την ανθεκτικότητα του κόµβου έδρασής του  

• την επάρκεια του συστήµατος στεγανοποίησής του 

• τις σωστές τεχνολογικά ανοχές του κ.λ.π. 

Πέρα όµως από την υποχρεωτική τεχνική αξιολόγηση των περιστροφέων (ραούλων), µια 

πετυχηµένη προµήθεια συνδυάζεται και µε την ορθολογική οικονοµική αξιολόγηση των 

προσφεροµένων υλικών. 

Έτσι, ο προσδιορισµός του κόστους προµήθειας ραούλων που θα συνοδεύει µια σωστή 

οικονοµική αξιολόγηση θα πρέπει να λαµβάνει υπόψη: 

- το κόστος αγοράς, 

- το κόστος λειτουργίας – χρήσης (εγκατάσταση, συντήρηση, κατανάλωση ενέργειας), 

- το κόστος αντικατάστασης, 

- το κόστος χρήµατος. 

∆υστυχώς όµως, µέχρι σήµερα, για τη ∆ΕΗ και για τη Γενική ∆ιεύθυνση Ορυχείων 

ειδικότερα, στην αξιολόγηση για την προµήθεια ραούλων, ως αποκλειστικό και µοναδικό 

κριτήριο λαµβάνεται το κόστος αγοράς, δηλαδή η µικρότερη προσφερόµενη οικονοµική 

τιµή. 

  Με τον τρόπο αυτό και κατά την άποψή µου, η ∆ΕΗ δεν αποτιµά σωστά το κόστος του 

ραούλου, εφόσον: 

1. στο οικονοµικό µέρος, δεν συνυπολογίζονται και προφανώς δεν λαµβάνονται υπόψη 

και τα επιµέρους κόστη που προαναφέρθηκαν 

2. στο τεχνικό µέρος, δεν συµµορφώνεται µε τους διεθνείς Κανονισµούς και 

Προδιαγραφές, ενώ στην εσωτερική της οργάνωση η ∆ΕΗ διαθέτει Μόνιµη 

Επιτροπή Προδιαγραφών στο Κ∆ΕΠ. 
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Ως ενδεικτικό παράδειγµα της απόκλισης αυτής, στις τεχνικές προδιαγραφές ραούλων, 

που ισχύουν (από το Μάρτιο του 1994 µέχρι και σήµερα) για τις σχετικές προµήθειες και 

Προγραµµατικές Συµφωνίες της ∆ΕΗ, γίνεται αναφορά: 

Στην Παρ. 7.4.1. (2), κατά τον έλεγχο – δοκιµή της «δυνατότητας περιστροφής και 

αντίσταση σε εκκίνηση» του ραούλου (ανάλογα µε την εξωτερική του διάµετρο), οι 

µετρούµενες τιµές της περιφερειακής δύναµης θα πρέπει να κυµαίνονται µεταξύ 260 – 

370 gr (µονάδα µέτρησης δύναµης; αντίστασης;), τη στιγµή που σύµφωνα µε τις διεθνείς 

προδιαγραφές (π.χ. DIN 22101,PN-91/M-46606), οι τιµές αντίστασης σε εκκίνηση 

προσδιορίζονται στα  3 – 4 Ν! (3). 

     Σηµειώνεται ότι η αντίσταση σε εκκίνηση ενός ραούλου µε τιµή 1 Ν, αντιστοιχεί σε 

ισχύ, περίπου 6 W (4,6). Έτσι, στην πιο συχνή περίπτωση της συνεχούς λειτουργίας ενός 

ραούλου επί του Τ/∆ (περίπου 250 ώρες / µήνα), η ισχύς αντιστοιχεί περίπου σε 1,5 KW.  

Συνεπώς, η αντίσταση περιστροφής ενός ραούλου, σύµφωνα  µε τις τεχνικές 

προδιαγραφές της ∆ΕΗ είναι κατά 22,5 – 37,7 Ν µεγαλύτερη από την τιµή που προκύπτει 

µε βάση τα διεθνή πρότυπα, ενώ συγχρόνως η ισχύ είναι πολλαπλάσια και αυξηµένη 

κατά 135 – 204 W !!! ανά ράουλο.  

       

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΑΠΟΨΕΙΣ 

Το ράουλο που επινοήθηκε και σχεδιάστηκε ως στοιχείο κύλισης, έχει µετατραπεί 

στην πραγµατικότητα των Ορυχείων της ∆ΕΗ σε διαρκές σώµα κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενέργειας και ταυτόχρονα, µετατροπής αυτής σε θερµική ενέργεια δηλ. 

λειτουργεί ως συσσωρευτής (η χαρτογράφηση της περιοχής µε θερµοκάµερα από τον 

ελληνικό δορυφόρο, θα αποδείκνυε του λόγου το αληθές). 

Κατ’ επέκταση στο Λ.Κ.∆.Μ., οι Τ/∆ µεταφοράς υλικών έχουν ουσιαστικά µετατραπεί 

σε ταινίες ενεργοβόρας κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος, µε τα διαρκώς 

περιστρεφόµενα (;) 670.000 ράουλα και µήκος πάνω από 220.000 m, οπότε η Γενική 

∆ιεύθυνση Ορυχείων της ∆ΕΗ να ανακηρύσσεται ως ο µεγαλύτερος ιδιοκαταναλωτής 

ηλεκτρικής ενέργειας, ως ο µόνιµος παραγωγός άεργης ισχύος και ως ο «καλύτερος 

τζαµπατζής πελάτης!» της ∆ΕΗ Α.Ε.,.  

Απόδειξη των παραπάνω είναι ότι σε περιπτώσεις αυξηµένης ζήτησης Η/Ε για αποφυγή 

ενδεχόµενου black-aout  τα Ορυχεία του Λ.Κ.∆.Μ. συµπεριλαµβάνονται στο σχεδιασµό 

και στην πράξει διακόπτουν την λειτουργία τους ,τα 100.000 ράουλα που 

«επισκευάζονται»,τα 336 κατεστραµµένα τύµπανα ,151 άξονες τύµπανων ,πάνω από 

2100 συγκολλήσεις(ενώσεις) ιµάντων Τ/∆ , και ο βαθµός αξιοποίησης(εκµετάλλευσης)  

του πάγιου εξοπλισµού στο (απαράδεκτα χαµηλό) 17.5%!!! το 2005(5).  

Με βάση τα παραπάνω, εκτίµησή µου είναι ότι το µέγεθος της ζηµιάς (µόνο  για το 

2003), προσεγγίζει το ποσό των 155.000.000€!!!! . 
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Ο λογαριασµός της ζηµιάς αυτής θα πληρωθεί για ακόµα µια φορά από τον πελάτη της 

∆ΕΗ Α.Ε. και τον ελληνικό λαό γενικότερα.  

Οι προβληµατισµοί και οι απόψεις που διατυπώνονται, στο παρών αποτελούν συνέχεια 

και επικαιροποίηση ανάλογων θέσεων που εκφράζω από το 1993, µε απώτερους στόχους, 

τόσο τη βελτίωση των τεχνικών προδιαγραφών της ∆ΕΗ, όσο και του εκσυγχρονισµού 

και αναβάθµισης της επιστηµονικής σκέψης για τη λειτουργία των βιοµηχανικών 

συγκροτηµάτων στην Ελλάδα, προκειµένου επιτέλους: 

- Να αυξηθεί ο ενεργειακός βαθµός απόδοσης των Ορυχείων και των Θερµικών 

Σταθµών. 

- Να επιτευχθεί η ορθολογική διαχείριση του λιγνίτη στην παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. 

- Να εφαρµοστούν οι εγκεκριµένοι περιβαλλοντικοί όροι των Ορυχείων της ∆ΕΗ στη 

∆υτική Μακεδονία. 

- Να διασφαλιστεί η αναπτυξιακή πορεία της περιοχής, µέσα από την οµαλή 

λειτουργία του Ενεργειακού Κέντρου. 

- Να ανοίξει ο διάλογος όλων των επιστηµονικών, κοινωνικών και συνδικαλιστικών 

φορέων της περιοχής για τη βιώσιµη προοπτική της ∆υτικής Μακεδονίας, µε 

ευρωπαϊκή κατεύθυνση και περιβαλλοντική συνείδηση.  

 

Βιβλιογραφία: 

1. Identyfikacja I diagnostyka Poltegor - Instytut -1996  

2. Τεχνικές Προδιαγραφές Ραούλων - Επιτροπή ∆ΕΗ/ΛΚΠ-Α - 3/1994 

3. Quality Idlers at the Henderson Mine Bulk Solids Handling. - Graning R. High - July / 

September 2000 

4. Metody oceny oplacalnosci kraznikow - L. Jurdziak - Transport Przemyslowy - 4/2002 

5. Απολογισµός δράσεις Μ.Κ.Σ. Λ.Κ.∆.Μ. 2005 

6.L.Gladysiewicz-Przenosniki tasmowe.Teoria I obliczenia-2003                                                               
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Η   ΤΕΧΝΙΚΗ   ΤΗΣ    ∆ΙΑΓΝΩΣΗΣ 

ΣΤΟΝ   ΕΛΕΓΧΟ  ΤΟΥ  ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

ΤΩΝ  ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ  ΟΡΥΧΕΙΩΝ 

Ν. ∆. Στεφανής, ∆ιπλ. Μηχ. Μηχανικός, 

Α.Μ. Τ.Ε.Ε 40617 Msc Πολυτεχνείου Βρότσλαβ 
 

 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ    

Η χρησιµοποίηση µεθόδων διάγνωσης κατά την διάρκεια ελέγχου του µηχανολογικού 

εξοπλισµού είναι αναγκαία και ικανή προϋπόθεση για την εύρυθµη και σωστή του 

λειτουργία. 

Στην εκµετάλλευση του µηχανολογικού εξοπλισµού των Ορυχείων η µέθοδος αυτή µέχρι 

σήµερα δεν βρήκε εφαρµογή. 

Για την εύρυθµη και αποδοτική λειτουργία από απόψεως οικονοµικής και τεχνικής είναι 

ικανή και αναγκαία η γνώση της τεχνικής κατάστασης του µηχανολογικού εξοπλισµού 

που διαχειριζόµαστε. 

Με την έννοια διάγνωση εννοούµε τον προσδιορισµό τεχνικής κατάστασης του 

εξοπλισµού µε βάση τα χαρακτηριστικά συµπτώµατα που συνοδεύουν την εργασία του. 

Η τεχνική κατάσταση προσδιορίζεται από τα συµπτώµατα που πάντα συνοδεύουν 

εργασία µιας µηχανής, άρα και του µηχανολογικού εξοπλισµού και τα οποία επηρεάζουν 

την συνεργασία των κινηµατικών ζευγών (υποκείµενων ). Παράδειγµα χαρακτηριστικών 

συµπτωµάτων είναι τα φυσικά φαινόµενα που δηµιουργούν τις µηχανικές ταλαντώσεις 

και τις αντιλαµβανόµαστε µε την µορφή θορύβου, τα µεγέθη που προδιαγράφουν το 

βαθµό φθοράς – τριβή, η εξέλιξη και τα µεγέθη της θερµοκρασίας σε µια επιφάνεια η 

σε ένα όγκο. Η αλλαγή µεγέθους και έντασης των ταλαντώσεων (θορύβου) 

αποδεικνύουν την αλλαγή κατάστασης σε ένα µηχανολογικό συγκρότηµα ή εξοπλισµό 

και στην ακραία περίπτωση µπορούν να είναι µοιραία για αυτόν και να προαναγγέλλουν 

την καταστροφή ή την απαξίωσή του. 

Μέχρι σήµερα η συντήρηση, είναι συνδεδεµένη άρρηκτα µε την στρατηγική 

εκµετάλλευση του µηχανολογικού εξοπλισµού και εξαρτάται από την τεχνική του 

κατάσταση.  Στην καθηµερινή µας πρακτική η συντήρηση και λειτουργία - εργασία του 

µηχανολογικού εξοπλισµού, η στρατηγική µέθοδος συντήρησης στην εκµετάλλευση 

βασίζεται  κύρια στη µέθοδο της προγραµµατισµένης συντήρησης (καθηµερινή, 

εβδοµαδιαία, ετήσια), ή στην αποκατάσταση ζηµίας.       

Η συντήρηση βασικά µε τις µεθόδους αυτές έχει ως κύριο χαρακτηριστικό και ως στόχο 

την επαναφορά των δυνατοτήτων και καταστάσεις του µηχανολογικού εξοπλισµού στα 

λειτουργικά του καθήκοντα µέσα από τον εντοπισµό και την αποκατάσταση αδυναµίας, 
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χαµηλής απόδοσης και την αποκατάσταση ζηµίας που δηµιουργήθηκε κατά τη 

λειτουργία του εξοπλισµού.                                                                                

Η χρησιµοποίηση µεθόδου - στρατηγικής - προγραµµατισµένη  συντήρηση - στην  

ουσία προβλέπει την δηµιουργία συγκεκριµένης ζηµίας ή αριθµού των ζηµιών. Η 

παραπάνω συντήρηση γίνεται πολλές φορές άχρηστη  και  άσκοπη, το  παραπάνω  

γεγονός  παρατηρείται  πολλές  φορές  στην  καθηµερινή  µας  πρακτική. 

Αυτό το γεγονός προκύπτει από το κριτήριο συνεχούς χρόνου εργασίας, η µεγέθους  

εξορυγµένου όγκου (π. χ. γεµάτες αυλές, ωριαία απόδοση). Αποτέλεσµα του είναι να  

φέρνει ζηµίες στο οικονοµικό µέγεθος υποχρεωτικής συντηρείς του εξοπλισµό µιας και 

αυτή δεν χρειάζεται, είναι άσκοπη και καταχρηστική (σισύφειο έργο) π.χ. επισκευή 

ραούλων, µειωτήρων.  

 

2. ΤΡΟΠΟΙ  ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ    

Υπάρχουν τρεις βασικοί τρόποι πραγµατοποίησης της συντήρησης.  

Οι τρόποι αυτοί προκύπτουν και έχουν την αιτία τους στον τρόπο εκµετάλλευσης του  

µηχανολογικού εξοπλισµού.   

   α)  εκµετάλλευση µέχρι του χρόνου παρουσίασης της βλάβης  

         (crisis management) 

   β) εκµετάλλευση προγραµµατισµένη - προληπτική  

   γ) εκµετάλλευση εξαρτώµενη από την κατάσταση του εξοπλισµού  

Οι δύο πρώτοι τρόποι είναι αυτοί που χρησιµοποιούµε συνήθως, ενώ η τρίτη 

χρησιµοποιεί την τεχνική διάγνωσης ή παρακολούθησης της κατάστασης (monitoring)   

Ο πρώτος τρόπος εκµετάλλευσης του εξοπλισµού από ανωµαλία σε ανωµαλία  

χρησιµοποιείται στον εξοπλισµό ο οποίος δεν έχει την κύρια η βασική σηµασία στην 

παραγωγική σειρά, η στην περίπτωση έκτακτης παρουσίασης ανωµαλίας ή ζηµίας. 

Χρησιµοποιεί το ανταλλακτικό που βρίσκεται στις αποθήκες ή υπάρχει ως δεύτερο 

(εφεδρεία) και βρίσκεται σε µόνιµη αδράνεια. Τον τρόπο αυτό µπορούµε να 

χρησιµοποιήσουµε µόνο όταν η ζηµία ή ανωµαλία δεν επιφέρει επικίνδυνη κατάσταση  

στον εξοπλισµό.  

Η εκτίµηση της κατάστασης µπορεί να βρει την αιτία και µε βάση αυτή να 

πραγµατοποιηθεί στο χρόνο η απαιτούµενη παραγγελία υλικού το οποίο είναι αναγκαίο 

για  την εργασία της συντήρησης.  

Με αυτόν τον τρόπο πραγµατοποίησης της συντηρήσεως πρέπει να παίρνουµε σοβαρά 

υπόψη µας την κατάσταση του εξοπλισµού (απαξίωση) - µέχρι την παρουσίαση βλάβης 

ή ανωµαλίας. Την µέγιστη απόδοση κατά την λειτουργία του εξοπλισµού  µπορούµε να 

εφαρµόσουµε µόνο όταν, όπως αναφέρθηκε παραπάνω έχουµε στις αποθήκες µας 

διαθέσιµο υλικό, εφάµιλλο και ανταλλάξιµο. Φέρνει όµως αυτή η κατάσταση το τεράστιο 
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πρόβληµα τις υπεραποθεµατοποίησης αδρανούς και άχρηστου  υλικού που συνεπάγεται 

µε τεράστιο πρόσθετο κόστος.                                                                              

Όταν µια παραγωγική µονάδα δεν διαθέτει πολλά ανταλλακτικά στις αποθήκες της  τότε 

υποχρεωτικά χρησιµοποιεί τη δεύτερη µέθοδο συντήρησης που ονοµάζουµε   

προγραµµατισµένη ή προληπτική. 

Χαρακτηριστικό της είναι, ότι µετά από συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα στο οποίο ο  

εξοπλισµός πραγµατοποίησε το έργο του, προγραµµατίζεται για συντήρηση ανεξάρτητα 

από την τεχνική του κατάσταση.  

Η πρακτική απέδειξε, ότι ο χρόνος εκµετάλλευσης του εξοπλισµού µέχρι την 

παρουσίαση ζηµίας ή ανωµαλίας είναι τυχαίο γεγονός και έχει σχέση µε τυχαίες 

µεταβολές (βαθµός απόδοσης, χρόνος λειτουργίας).    

Ο µεγάλος αριθµός του εξοπλισµού που διαθέτουµε απέδειξε στην καθηµερινή 

πραγµατικότητα ότι, τον εκµεταλλευόµαστε πολύ περισσότερο από τον χρόνο που 

προσδιόρισε ο κατασκευαστής ανάλογα µε τον τρόπο και τον βαθµό εκµετάλλευσης του. 

Η µέθοδος προγραµµατισµένης - προστατευτικής συντήρησης άρα και 

προγραµµατισµένης εκµετάλλευσης δεν είναι οικονοµικά αποδεκτός και µας επιφέρει  

οικονοµικές απώλειες. Οι απώλειες αυτές προκύπτουν από το γεγονός ότι για την 

συντήρηση προορίζονται µηχανήµατα που έχουν καλή τεχνική και γενική κατάσταση και 

θα µπορούσαν ακόµη για αρκετό χρόνο να είναι παραγωγικά. Η κάθε παρέµβαση στον  

εξοπλισµό που είναι σε καλή τεχνική κατάσταση µειώνει τις δυνατότητες του κατά τη  

διάρκεια εκµετάλλευσής του. 

Εύλογα τίθεται το ερώτηµα, µπορούµε να προσδιορίσουµε την τεχνική κατάσταση του 

εξοπλισµού δίχως την εσωτερική παρέµβαση του ανθρώπου.? 

Στο σηµερινό επίπεδο γνώσεων και τις τεχνικές εξελίξεις µπορούµε να απαντήσουµε  

θετικά.  

Με την τεχνική κατάσταση και γνώση των διάφορων µεθόδων και τεχνικών µπορούµε  

µε βάση τα συµπτώµατα και πρόσθετους µη καταστρεπτικούς ελέγχους να διαγνώσουµε 

µε µέγιστη ακρίβεια την τεχνική κατάσταση του µηχανολογικού εξοπλισµού.  Βάσει 

διαγνωστικών µετρήσεων και µη καταστρεπτικών ελέγχων µπορούµε να 

εκµεταλλευόµαστε τα µηχανήµατα ανάλογα αποδοτικά και τον εξοπλισµό να το 

παραδώσουµε για συντήρηση, µόνο όταν η τεχνική κατάστασή του µετά από 

παρακολούθηση το απαιτεί. 

Η συστηµατική παρακολούθηση της κατάστασης µας δίνει όλα τα στοιχεία απαραίτητα 

για την απόφαση και τον πιο κατάλληλο χρόνο της παρέµβασης.  Αυτός ο χρόνος 

προκύπτει από τη µέγιστη µείωση του κόστους εκµετάλλευσης και των απωλειών  που 

προκύπτουν από την ακινητοποίηση ή αδρανοποίηση του εξοπλισµού (σχέδιο 1).  
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                                                                                                       1
                                                                     2. Βαθµός συµµετοχής στη συντήρηση 

.Γενικό κόστος εξοπλισµού  

                                                                                                       3. Έλλειψη προγραµµατισµού συντήρηση. 
                                                                                                       4. Οικονοµική συµµετοχή  στη  συντήρηση. 
                                                                                                       5. Υπερβολική συµµετοχή κόστους στη συντήρηση. 
                                                                                                       7.Έλλειψη στρατηγικής µέχρι παρουσίασης  
                                                                                                           βλάβης. 
                                                                                                      11.Ιδανικό κόστος συντήρησης   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΤΑΞΗ  ΤΟΥ  ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ   

α) Τυποποίηση  στη  διάγνωση  των ταλαντώσεων  

Για τη διευκόλυνση των συµπερασµάτων της διάγνωσης τυποποιήθηκαν και 

κατατάχθηκαν η µέτρηση και τα συµπτώµατα κατάστασης µηχανολογικού εξοπλισµού. 

Η κατάταξή τους βασίζεται στη διαίρεση σε οµάδες που έχουν την τεχνικο-οικονοµική  

τους αναλογία. 

Η πιο διαδεδοµένη και γνωστή κατάταξη στην διάγνωση είναι η τυποποίηση µε βάση το 

ISO 3945 σύµφωνα µε την οποία το στοιχείο διαγνωστικής και µέτρησης είναι η αξία της 

ταχύτητας των ταλαντώσεων στο φάσµα συχνότητας 10-1000Hz.  

 

β) Τυποποίηση στην διάγνωση µε τη βάση ανάλυση των υποπροϊόντων 

Η λειτουργία του µηχανολογικού εξοπλισµού πραγµατοποιείται και συνδέεται άρρηκτα 

µε τη χρήση λιπαντικών, στα οποία µεταφέρεται - λόγω τριβής - το προϊόν της, που είναι 

υπό µορφή γρεζιού ή σκόνης που απορροφάται από το περιβάλλον εργασίας σε διάφορες 

µορφές και µεγέθη 

Ο βαθµός ρύπανσης του λιπαντικού έχει τυποποιηθεί σύµφωνα µε τις προδιαγραφές  ISO 

4406 σε 28 κατηγόρίες. Η τυποποίηση αφορά κυρίως στοιχεία µεγέθους έως 5µm.  

Η διατήρηση καθαρότητας του λιπαντικού στα υδραυλικά συστήµατα αποτελεί βασική 

προϋπόθεση διατήρησης της σωστής - ποιοτικά - κατάστασης του µηχανολογικού 

εξοπλισµού . 

Η σχέση µεταξύ διάρκειας ζωής και αριθµού στοιχείων προσδιορισµένων σύµφωνα  µε 

την τυποποίηση και τους κωδικούς αριθµούς ISO παρουσιάζεται στο παρακάτω Σχήµα 2.  
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γ) ∆ΙΑΓΝΩΣΗ ένσφαιρων τριβέων (ρουλεµάν) 

Μέχρι σχετικά πρόσφατα εθεωρείτο ότι η διάρκεια ζωής των ένσφαιρων τριβέων είναι  

καθορισµένη και χαρακτηριζόταν µε το L10. Τον τελευταίο καιρό ο Έλληνας Καθηγητής 

κ. Ε. Ιωαννίδης προχώρησε στη θεώρηση της απεριόριστης διάρκειας ζωής τους.  

Η παρουσίαση προβλήµατος (ζηµίας) του ένσφαιρου τριβέα συνοδεύεται µε την αύξηση 

ταλαντώσεων µε συχνότητα εξαρτώµενη από την συχνότητα ιδίων ταλαντώσεων του 

ένσφαιρου τριβέα. Τα επαναλαµβανόµενα σήµατα εµφανίζονται εξαρτώµενα  από την 

συχνότητα περιστροφής του άξονα, ο οποίος είναι τοποθετηµένος στον ένσφαιρο τριβέα 

και εξαρτάται από τα γεωµετρικά του χαρακτηριστικά. Με βάση τα πρότυπα, 

προσδιορίζεται η συχνότητα που µας αποδεικνύει το σηµείο ζηµίας ή αλλαγής των 

ανοχών του ένσφαιρου τριβέα (εξωτερικός, εσωτερικός δακτύλιος κλωβός, σώµατα 

κύλισης). Για τον προσδιορισµό της κατάστασης χρησιµοποιείται η µέτρηση  

επιταχύνσεις των ταλαντώσεων. Η επιτάχυνση ταλαντώσεων µας ενηµερώνει επακριβώς 

για την ακριβή κατάσταση του ένσφαιρου τριβέα. Το Σχήµα 3 µας δείχνει την  

κατεύθυνση αλλαγών του ένσφαιρου τριβέα από τη µέτρηση ταλαντώσεων.. 

 
 

 
 
ΣΧΗΜΑ 3. Κατεύθυνση αλλαγών ακουστικών σηµάτων ,σε συνάρτηση κατάστασης 

ένσφαιρου τριβέα. 
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4. ∆ΙΑΓΝΩΣΗ  ΤΩΝ  ΤΑΙΝΙΟ∆ΡΟΜΩΝ    
  
Ο ταινιόδροµος συγκροτείται από:    

α) τύµπανα κίνησης, επιστροφής, τανύσεως, κατεύθυνσης   

β) ράουλα κύλισης, επιστροφής, κατεύθυνσης    

γ) ελαστικό ιµάντα  

δ) µειωτήρες, συµπλέκτες. 

Τα κινηµατικά ζεύγη που εξετάζονται κατά τον διαγνωστικό έλεγχο του εξοπλισµού, 

αφορούν κυρίως:  

α) τη ζυγοστάθµιση τυµπάνων, τη σωστή ευθυγράµµισή τους στην κατεύθυνση 

κίνησης του ελαστικού ιµάντα, το θόρυβο και τη θερµοκρασία µειωτήρων και 

κουζινέτων στήριξης.   

β) στο διαγνωστικό έλεγχο κατάστασης ραούλων, την ευθυγράµµιση, τις 

ταλαντώσεις του και την κατάσταση ένσφαιρων τριβέων (θόρυβος, θερµοκρασία). 

γ) τη διάγνωση κατάστασης του ελαστικού ιµάντα. 

Το κινητήριο τύµπανο περιστρέφεται µέσω συστήµατος κίνησης, το οποίο περιλαµβάνει 

κινητήρα, µειωτήρα, συµπλέκτη. 

Η διάγνωση αφορά την αξιολόγηση (έλεγχο) της κατάστασης των ένσφαιρων τριβέων  

του κινητήρα και του µειωτήρα. Όσον αφορά το µειωτήρα, η διάγνωση συµπεριλαµβάνει 

την εξέταση κατάστασης των γραναζιών του, τη ζυγοστάθµιση του συµπλέκτη, την 

τοποθέτηση του µειωτήρα έναντι ηλεκτρικού κινητήρα και ευθυγράµµιση του µειωτήρα 

έναντι του κινητήριου τύµπανου. 

Με το θέµα της διάγνωσης του µηχανολογικού εξοπλισµού έχει ασχοληθεί µεγάλη 

µερίδα της επιστηµονικής και τεχνικής κοινότητας στο εξωτερικό 

   
α) ∆ιάγνωση περιστροφέων  

Για τη διάγνωση και την παρακολούθηση των θερµικών φαινοµένων που συνοδεύουν τη 

λειτουργία των περιστροφέων  χρησιµοποιείται η θερµογραφική µέθοδο π.χ. µε 

θερµοκάµερα . 

Η κατάσταση των ραούλων και η αξιολόγηση τους γίνεται µε βάση την ανάλυση της 

θερµοκρασίας στο σηµείο του ένσφαιρου τριβέα και συγκρίνεται µε την θερµοκρασία  

του περιβάλλοντος. Με βάση αυτό έγινε αποδεκτός ο κανόνας όσον αφορά την 

κατάσταση και την πολιτική συντήρησης - επισκευής των ραούλων. Όταν η θερµοκρασία 

ξεπερνά κατά 5οC τη θερµοκρασία περιβάλλοντος τότε ο περιστροφέας  αλλάζει 

κατάσταση. Πρέπει υποχρεωτικά να αντικατεστάθη µέσα σε διάστηµα τριών εβδοµάδων  

εργασίας και το κόστος συντήρησης - επισκευής του είναι 50% του καινούργιου. Όταν  η 
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θερµοκρασία του περιστροφέα  ξεπερνά 15οC τη θερµοκρασία περιβάλλοντος ο 

περιστροφέας  θεωρείται µη επισκευάσιµος. Σχήµα 4.  

 

 
 
 
β) ∆ιάγνωση ελαστικού ιµάντα   

Συµπεριλαµβάνει τον έλεγχο εξωτερικής και εσωτερικής διάβρωσης των ατσάλινων  

συρµατόσχοινων. Η διάβρωση µε τη µορφή σκουριάς µπορεί να κόψει τον ελαστικό  

ιµάντα και σε συνέχεια τον απαξιώνει. Ο έλεγχος και η διάγνωση ασχολείται και µε την 

αξιολόγηση των συνδέσεων. 

Η νεώτερη µέθοδος αξιολόγησης έχει την ονοµασία BELT C.A.T.(Cable Anomaly 

Tomography). Η τεχνική της βασίζεται στη µέτρηση διαφοράς της µαγνητικής 

αντίστασης. Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται υπό φορτίο και επιτρέπει την ακριβή 

µέτρηση συνδέσεων όλων των τύπων ζηµιών, σε όλο το µήκος και πλάτος του ελαστικού 

ιµάντα. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η αυξηµένη κατανάλωση οργανικών καυσίµων τις περασµένες δεκαετίες είχε ως 

αποτέλεσµα τη δηµιουργία µεγαλύτερου ενδιαφέροντος για βελτίωση της χρήσης 

ενέργειας. Το πρόβληµα της συνεχούς µέτρησης απόδοσης θερµικών µονάδων είναι 

αναµφισβήτητα ένα σηµαντικό ζήτηµα που γίνεται ακόµα πιο επίκαιρο λόγω της 

απελευθέρωσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, γιατί η ένταξη και η φόρτιση των 

µονάδων θα γίνεται πλέον µε κριτήρια οικονοµικότητας και θα σχετίζεται άµεσα µε το 

µεταβλητό κόστος αγοράς της πρώτης ύλης και τον βαθµό απόδοσης της όλης 

διαδικασίας.  

Ο κύριος στόχος της ερευνητικής προσπάθειας που γίνεται από το Πανεπιστήµιο ∆υτικής 

Μακεδονίας σε συνεργασία µε τη ∆ΕΗ Α.Ε. είναι η ανάπτυξη και εφαρµογή 

ολοκληρωµένων υπολογιστικών µεθοδολογιών για τη βελτίωση λειτουργικών 

χαρακτηριστικών και βαθµού απόδοσης σε Ατµοηλεκτρικούς Σταθµούς παραγωγής 

Ηλεκτρικής Ενέργειας, µε ταυτόχρονη µείωση εκποµπών και εξοικονόµηση ενέργειας. Ο 

στόχος αυτός επιδιώκεται µέσω της ανάπτυξης και εφαρµογής σύγχρονων τεχνολογιών 

ανάλυσης, παρακολούθησης και βελτιστοποίησης. 

Οι διαδικασίες που προτείνονται είναι: 1) ανάλυση χαρακτηριστικών παραµέτρων 

λειτουργίας, ανάπτυξη λογισµικού παρακολούθησης και βελτιστοποίηση βαθµού 

απόδοσης µονάδων, µε βάση τεχνικές γραµµικού και µη γραµµικού προγραµµατισµού 

και νευρωνικών δικτύων 2) υπολογιστική διερεύνηση διεργασιών καύσης µε στόχο τον 

έλεγχο και τη βελτίωση της απόδοσης των διεργασιών αυτών καθώς και τη µείωση των 

εκπεµπόµενων ρύπων, 3) υπολογιστική διερεύνηση διφασικής ροής σε βαθµίδες χαµηλής 

πίεσης ατµοστροβίλων µε στόχο τον έλεγχο της επίδρασης της παρουσίας της υγρής 
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φάσης στη διάβρωση και στο βαθµό απόδοσης της διεργασίας εκτόνωσης. Οι πρώτες δύο 

περιοχές αφορούν στην ανάλυση των δύο πιο σηµαντικών διεργασιών ενός ΑΗΣ, τη 

διεργασία της καύσης στον Ατµολέβητα και την εκτόνωση στις χαµηλές βαθµίδες του 

ατµοστροβίλου. H πρώτη περιοχή αφορά στη συλλογή και σύνθεση δεδοµένων από όλες 

τις επιµέρους διεργασίες και αναµένεται να συνεισφέρει στην καλύτερη παρακολούθηση 

και βελτιστοποίηση της συνολικής λειτουργίας του ΑΗΣ µε παράλληλη εξοικονόµηση 

ενέργειας. Γίνεται παρουσίαση αποτελεσµάτων από την εφαρµογή τεχνητών νευρωνικών 

δικτύων για την πρόβλεψη των εκποµπών σωµατιδίων και χαρακτηριστικών 

θερµοκρασιών τέφρας από έναν ΑΗΣ λαµβάνοντας υπόψη κύριες λειτουργικές 

παραµέτρους.  

 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΉ 

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η αυξηµένη κατανάλωση 

οργανικών καυσίµων τις τελευταίες δεκαετίες έχουν καταστήσει την βελτιστοποίηση της 

παραγωγής και χρήσης ενέργειας σηµαντικό ζήτηµα. Εργαλεία για την επίτευξη του 

στόχου αυτού σε θερµικές µονάδες παραγωγής, αποτελούν δύο διαφορετικές 

προσεγγίσεις. Από τη µια η µοντελοποίηση µε χρήση Τεχνητού Νευρωνικού ∆ικτύου 

(Artificial Neural Network, ΑΝΝ) και από την  άλλη η χρήση γραµµικού και µη-

γραµµικού προγραµµατισµού. 

 Η µοντελοποίηση µε Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα έχει εφαρµοστεί µε επιτυχία σε 

βιοµηχανικές εφαρµογές και συστήµατα παραγωγής ενέργειας (Lucifredi et al. 2000) και 

υπάρχουν συνδυαστικές λύσεις αυτών µε δυναµικά και στατικά µοντέλα καθώς και µε 

ελέγχου κλειστού βρόγχου (Model Based Predictive Control, MBPC) . Υπάρχουν 

αρκετές εφαρµογές και στην παραγωγή ενέργειας (Arya et al. 2004).  

Η εναλλακτική προσέγγιση του µη-γραµµικού µαθηµατικού προγραµµατισµού έχει 

εφαρµοστεί επιτυχώς την τελευταία δεκαετία σε προβλήµατα ενεργειακής παραγωγής και 

διανοµής. Στόχος της προσέγγισης αυτής είναι η µαθηµατική µοντελοποίηση του 

προβλήµατος, και τις συµπεριφοράς του συστήµατος µέσω ανάλυσης ευαισθησίας. 

Σε αντίθεση µε τον µη-γραµµικό προγραµµατισµό, όπου απαιτείται πολύ καλή γνώση 

των διαδικασιών και του συστήµατος, τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα είναι 

προσαρµόσιµα και µπορούν να «µάθουν» τις σχέσεις που διέπουν ένα σύστηµα από 

συνεχή παροχή δεδοµένων, ικανά να γενικευτούν σε προηγούµενα, άγνωστα δεδοµένα. 

Τα περισσότερα επιβλέπονται από άνθρωπο ο οποίος προσδιορίζει τι θα µάθει, 

καθορίζοντας την έξοδο για δεδοµένη είσοδο. Έτσι το δίκτυο προσπαθεί να συσχετίσει 

είσοδο µε έξοδο, προσαρµόζοντας τις ελεύθερες µεταβλητές του. 

194 



 

Στην παρούσα ερευνητική δουλεία, ερευνάται η ικανότητα για βελτιστοποίηση της 

διαχείρισης Ηλεκτροστατικών Φίλτρων και πρόβλεψης Θερµοκρασίας Τήξης Τέφρας και 

Θερµογόνου δύναµης λιγνίτη.   

 

2. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΦΙΛΤΡΩΝ 

Η Ηλεκτροστατική καθίζηση είναι τεχνολογία ελέγχου των εκποµπών των σωµατιδίων 

από λιγνιτικές µονάδες και αποτελείται από 4 φάσεις: τον ιονισµό των καυσαερίων που 

διέρχονται µέσα από τα ηλεκτρόδια, τη συλλογή των σωµατιδίων από αντίθετα 

φορτισµένες πλάκες, την αποµάκρυνση των σωµατιδίων από τις πλάκες και τη συλλογή 

τους σε χοάνες και τέλος την αποµάκρυνση της ιπτάµενης τέφρας από τις χοάνες. 

Οι παραπάνω παράµετροι µαζί µε την θερµοκρασία των καυσαερίων, από την οποία 

εξαρτάται η αποτελεσµατικότητα των φίλτρων και τις υπόλοιπες βασικές παραµέτρους 

λειτουργίας όπως την παραγόµενη ισχύς, την κατανάλωση λιγνίτη, την συγκέντρωση του 

Ο2, του αέρα καύσης, µετρήθηκαν σε  µία µονάδα παραγωγής κανονικής κλίµακας. Από 

αυτές, οι πλέον σηµαντικές στη λειτουργία της µονάδας και την αποτελεσµατικότητα των 

ηλεκτροστατικών είναι η παραγόµενη ισχύς, η κατανάλωση λιγνίτη, η συγκέντρωση του 

Ο2 , η κατανάλωση των φίλτρων και η θολότητά τους. Συνεπώς οι τιµές αυτές 

χρησιµοποιήθηκαν από µια συλλογή 562 µετρήσεων  (Ιανουάριος 2005 µε Ιούλιο 2005) 

από τις οποίες 450 χρησιµοποιήθηκαν για την εκµάθηση του µοντέλου και 112 για την 

αξιολόγηση. 

Η πρόβλεψη της θολότητας των καυσαερίων σε ποσοστό της %, αποτελεί την έξοδο του 

µοντέλου και ανταποκρίνεται στην συγκέντρωση τέφρας στα καυσαέρια. Τα 

αποτελέσµατα της πρόβλεψης έδωσαν µία τυπική απόκλιση 10,1% και 9% για το δεξί και 

το αριστερό φίλτρο αντίστοιχα και εύρος απόκλισης 72,9% και 78,6% αντίστοιχα, 

ποσοστά που δεν το καθιστούν αξιόπιστο εργαλείο πρόβλεψης. Αυτό οφείλεται στην 

µερική ένταξη των ιδιοτήτων της ποιότητας της τέφρας στα δεδοµένα εισόδου, η 

βελτίωση των οποίων απαιτεί περαιτέρω µετρήσεις. 

 

3. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΕΒΗΤΑ ΜΕΣΩ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΤΑΣΗΣ 

ΓΙΑ ΕΠΙΚΑΘΙΣΕΙΣ  

 Η απόδοση ενός λέβητα εξαρτάται και από τις επικαθίσεις, όπου χαµηλές θερµοκρασίες 

τήξης ιπτάµενης τέφρας οδηγούν σε υψηλή συσσώρευση σε περιοχές µετάδοσης 

θερµότητας µε επακόλουθο την πτώση της απόδοσης και την αύξηση του χρόνου 

καθαρισµού. Η ικανότητα για πρόβλεψη της τάσης αυτής, µέσω των χαρακτηριστικών 

θερµοκρασιών τις τέφρας, από Τεχνητό Νευρωνικό ∆ίκτυο θα παρουσιαστεί ακολούθως. 

Τα δεδοµένα για την εκπαίδευση είναι αυτά της χηµικής ανάλυσης της τέφρας, παρµένα 
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από τη βιβλιογραφία και τις υπάρχουσες Ελληνικές Μονάδες Παραγωγής και είναι αυτά 

που καθορίζουν τις χαρακτηριστικές θερµοκρασίες της τέφρας (Wall et al. 1998). 

Τα προβλεπόµενα αποτελέσµατα των θερµοκρασιών, σε σύγκριση και µε άλλες 

µεθόδους, δίνονται στην Εικόνα 1 και οι συστάσεις καθώς και τα πειραµατικά µε τα του 

Τεχνητού Νευρωνικού ∆ικτύου αποτελέσµατα στους Πίνακες 2 και 3 αντίστοιχα. Η 

µεγαλύτερη απόκλιση είναι 73οC στην θερµοκρασία F.T. για την Ελληνική τέφρα. Όµως 

η αναπαραγωγή των µετρήσεων σε  ίδιες συνθήκες µπορούν να έχουν 30 – 40οC 

απόκλιση και από 50-80οC σε διαφορετικά (Seggiani 1999). Για περαιτέρω τεκµηρίωση 

έγινε χρήση δεδοµένων  εκπαίδευσης σαν δοκιµαστικά δεδοµένα και δώσανε τυπικές 

αποκλίσεις 33, 27, 36, 46οC για τις θερµοκρασίες IDT, ST, HT και FT αντίστοιχα. 
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Εικόνα 1. Πειραµατικά και υπολογισµένα δεδοµένα για θερµοκρασίες τήξης τέφρας(Black Thunder Coal και 
Ελληνικός λιγνίτης) 
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Πίνακας 2. Σύσταση του Black Thunder Coal και του Ελληνικού Λιγνίτη 

 

 IDT ST HT FT 

Black Thunder Coal (Πειραµατικές τιµές) 1161 1178 1189 1210 

Black Thunder Coal (ΑΝΝ τιµές) 1147 1161 1206 1226 

Greek Lignite (Πειραµατικές τιµές)  1165 1185 1198 1223 

Greek Lignite (ANN τιµές) 1185 1234 1256 1296 

Πίνακας 3. Πειραµατικές και τιµές από ANN για Black Thunder Coal και Ελληνικό Λιγνίτη 
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4. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

Λόγω των µειωµένων τύπων υπολογισµού θερµογόνου δύναµης στερεού καυσίµου (LHV 

και HHV), η εκτίµηση γίνεται πειραµατικά µε δείγµατα καύσης και µετρήσεις 

εκλυόµενης θερµότητας, Μείωση του χρόνου µε αξιόλογα αποτελέσµατα δίνουν τα 

Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα µε χρήση για την εκπαίδευση δειγµάτων  καυσίµου (86 στην 

συγκεκριµένη περίπτωση). Αν και µικρό το δείγµα, είναι αντιπροσωπευτικό.  

Για τα αποτελέσµατα έγινε χρήση δύο µοντέλων παράλληλα. Ενός άµεσου και ενός 

απόλυτου. Επίσης έγινε σύγκριση µε πειραµατικά αποτελέσµατα καθώς και 

αποτελεσµάτων από τύπο της βιβλιογραφίας (Papageorgiou 1981).Τα παραπάνω 

φαίνονται στον Πίνακα 4. 
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∆είγµα No1 
(Άµεση 
ανάλυση) 

1519 1481 1401 1894 1857 1692 

∆είγµα No2 
(Άµεση 
ανάλυση) 

1151 1258 1590 1519 1630 1925 

∆είγµα No1 
(Απόλυτη 
ανάλυση) 

1177 1179 N/A 1561 1559 N/A 

∆είγµα No2 
(Απόλυτη 
ανάλυση) 

1547 1515 N/A 1917 1888 N/A 

Πίνακας 4. Αποτελέσµατα από πειράµατα και από το µοντέλο ΑΝΝ 

 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Στην παρούσα έρευνα, έγινε χρήση Τεχνικού Νευρωνικού ∆ικτύου για βελτιστοποίηση 

µονάδας παραγωγής ενέργειας και συστηµάτων αυτής και παρουσίαση των 

αποτελεσµάτων. Στην περίπτωση των Ηλεκτροστατικών φίλτρων δεν παράγονται 

αξιόπιστα αποτελέσµατα λόγω της ανικανότητας της ένταξης των παραµέτρων ποιότητας 

της τέφρας στο στήσιµο της µονάδας µε αποτέλεσµα να δίνουν τυπικές αποκλίσεις της 

τάξης του 10%.  

Αντίθετα θετικά είναι τα  αποτελέσµατα για τις εκτιµήσεις της θερµογόνου δύναµης και 

των θερµοκρασιών τήξης της τέφρας. Αυτό καθιστά τα Τεχνητά Νευρωνικά ∆ίκτυα 

κατάλληλα για αντικατάσταση των εργαστηρίων ανάλυσης, εξοικονοµώντας εργατοώρες. 
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ΕΥΦΥΕΣ ΜΟΝΤΕΛΟ 

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ 

∆ούκας Χ., Πατλιτζιάνας ∆. Κ., Ιατρόπουλος Κ., Παπαδοπούλου Γ.Α, Ψαρράς Ι. 1

Εργαστήριο Συστηµάτων Αποφάσεων και ∆ιοίκησης,  
Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,  

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,  
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 157 73, Ζωγράφου - Αθήνα, Ελλάδα. 

 
1. Εισαγωγή 

Ο κτιριακός τοµέας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αυξηµένες τιµές ενεργειακής 

έντασης αλλά και την µεγαλύτερη τάση αύξησης της ενεργειακής κατανάλωσης ανάµεσα 

σε όλους τους τοµείς. Επιπλέον, ολοένα και περισσότερο διαφαίνεται η ανάγκη 

ανάπτυξης εργαλείων και µεθοδολογιών, επιδιώκοντας τη βέλτιστη (ενεργειακά και 

περιβαλλοντικά) λειτουργία των εγκαταστάσεων, µε στόχο αφενός µεν τη διασφάλιση 

συνθηκών άνετης διαβίωσης και αφετέρου τη διαχείριση ενέργειας σε ένα κτίριο. 

Συγκεκριµένα, σηµαντικός είναι ο ρόλος που µπορούν να έχουν τα συστήµατα 

υποστήριξης αποφάσεων, εφόσον συµβάλλουν τόσο στον έλεγχο της διαχείρισης των 

λειτουργιών του κτιρίου όσο και της ενέργειας, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την 

εξοικονόµηση ενέργειας και τη µείωση του ενεργειακού κόστους. 

Σε αυτό το πλαίσιο, σκοπός της µελέτης είναι η περιγραφή της µεθοδολογικής 

προσέγγισης για την ανάπτυξη ενός πρότυπου, ολοκληρωµένου µοντέλου «ευφυούς» 

διαχείρισης των διαδικασιών των κτιρίων, µέσω της χρήσης των έµπειρων συστηµάτων. 

Το ολοκληρωµένο αυτό µοντέλο µε τις τελικές µονάδες λογισµικού για την έξυπνη 

βελτιστοποίηση των λειτουργιών του κτιρίου περιλαµβάνει δύο συνιστώσες: 

 Συνιστώσα Ι - ∆ιαχείριση Λειτουργιών του Κτιρίου: Ο καθορισµός των 

προδιαγραφών και η ανάπτυξη του απαραίτητου λογισµικού της συγκεκριµένης 

συνιστώσας έχει σαν στόχο τη βελτιστοποίηση των κτιριακών λειτουργιών ενός 

τυπικού κτιρίου, στο πλαίσιο της εξοικονόµησης ενέργειας και της διαµόρφωσης 

άνετου εσωτερικού κλίµατος. 

 Συνιστώσα ΙΙ - ∆ιαχείριση Ενέργειας: Η συνιστώσα αυτή παρέχει τη βέλτιστη 

δυνατή κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου και τη δυνατότητα υπόδειξης 

των κατάλληλων δράσεων ενεργειακής βελτίωσης. Η Συνιστώσα II δίνει ιδιαίτερη 

έµφαση στην υιοθέτηση των κατάλληλων ενεργειακών τεχνολογιών επιτυγχάνοντας 

έτσι την οικονοµικότερη λειτουργία της κτιριακής εγκατάστασης και συµβάλλοντας 

ταυτόχρονα στην προστασία του περιβάλλοντος. 

                                                 
1 Επικοινωνία: Χ. ∆ούκας, h_doukas@epu.ntua.gr, 210-7722084. 
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2. Συνιστώσα Ι - ∆ιαχείριση Λειτουργιών του Κτιρίου 

Η γενική φιλοσοφία της Συνιστώσας Ι του µοντέλου σχετικά µε τη διαχείριση των 

λειτουργιών του κτιρίου, απεικονίζεται σχηµατικά στο παρακάτω Σχήµα 1. Η γενική 

φιλοσοφία του βασίζεται στις αρχές των συστηµάτων «Building Energy Management 

Systems (BEMS)».  

Η παρακάτω παρουσίαση είναι η γενική απεικόνιση του µοντέλου, το οποίο έχει τη 

δυνατότητα να προσαρµόζεται στις ιδιαίτερες απαιτήσεις κάθε τύπου κτιρίου, µε την 

κατάλληλη αποτύπωση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του (όπως συστήµατα, 

αισθητήρες, χώροι). Σηµαντικό τµήµα του µοντέλου είναι η «Μονάδα Απόφασης Ι» και 

οι συνδέσεις της µε την είσοδο και την έξοδο ενός τυπικού συστήµατος BEMS. 

 

Αισθητήρες
Χώρου:

Θερµοκρασία
Υγρασία
Ποιότητα Αέρα
Κινητικότητα
Φωτεινότητα

∆ιακόπτες
∆ιαφράγµατα
Βαλβίδες
Λοιπά

ΕίσοδοιΕίσοδοι ΈξοδοιΈξοδοι

∆ιάγνωση
Προσωρινής 
Κατάστασης

Επιλογή
Κατάλληλων 
Παρεµβάσεων

Εµπειρία

Ενεργοποιητές
Συσκευών:

Εξωτερικές Συνθήκες: Αισθητήρες 
Θερµοκρασία
Υγρασία
Ποιότητα Αέρα
Φωτεινότητα

ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ι

ΚΤΙΡΙΟ

Βάση Μονάδας 
Απόφασης

Βάση 
Λειτουργίας

Βάση
Γνώσης

Αισθητήρες
Χώρου:

Θερµοκρασία
Υγρασία
Ποιότητα Αέρα
Κινητικότητα
Φωτεινότητα

∆ιακόπτες
∆ιαφράγµατα
Βαλβίδες
Λοιπά

ΕίσοδοιΕίσοδοι ΈξοδοιΈξοδοι

∆ιάγνωση
Προσωρινής 
Κατάστασης

Επιλογή
Κατάλληλων 
Παρεµβάσεων

Εµπειρία

Ενεργοποιητές
Συσκευών:

Εξωτερικές Συνθήκες: Αισθητήρες 
Θερµοκρασία
Υγρασία
Ποιότητα Αέρα
Φωτεινότητα

ΜΟΝΑ∆Α ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ι

ΚΤΙΡΙΟ

Βάση Μονάδας 
Απόφασης

Βάση 
Λειτουργίας

Βάση
Γνώσης

Βάση Μονάδας 
Απόφασης

Βάση 
Λειτουργίας

Βάση
Γνώσης

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σχήµα 1: Φιλοσοφία Συνιστώσας Ι  

 
Συγκεκριµένα, η Συνιστώσα Ι περιλαµβάνει τα παρακάτω τµήµατα: 

 Αισθητήρες Χώρου: Ελέγχουν τη θερµοκρασία / υγρασία, ποιότητα αέρα, 

κινητικότητα και φωτεινότητα. 

 Ενεργοποιητές Συσκευών: Περιλαµβάνουν διακόπτες, διαφράγµατα και βαλβίδες 

κ.α. 
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 Αισθητήρες Εξωτερικών Συνθηκών: Για τη συνεργασία των ενεργειακών 

συστηµάτων και των συστηµάτων διαχείρισης των φυσικών ανοιγµάτων, χρειάζεται 

να λαµβάνονται υπόψη και οι εξωτερικές συνθήκες, µέσω της χρήσης αισθητήρων. 

Οι αισθητήρες ελέγχουν τη θερµοκρασία / υγρασία, ποιότητα αέρα και φωτεινότητα. 

 Μονάδα Απόφασης Ι: Απαραίτητη είναι η σύνδεση των απαιτήσεων χώρου (που 

ελέγχονται µε τους αισθητήρες) µε τις εντολές (που δίνονται προς τους 

ενεργοποιητές). Η σύνδεση αυτή στο προτεινόµενο µοντέλο επιτυγχάνεται µέσω µιας 

«Ευφυούς Μονάδας Απόφασης». Η µονάδα έχει τη δυνατότητα να κάνει διάγνωση 

της εκάστοτε κατάστασης των εσωτερικών συνθηκών και µέσω της «εµπειρίας» να 

αποφασίζει για τις αναγκαίες παρεµβάσεις, προσεγγίζοντας τις προεπιλεγµένες ή τις 

επιθυµητές συνθήκες, δίνοντας τις κατάλληλες εντολές στους ενεργοποιητές των 

συσκευών. Επιπλέον, µια σηµαντική λειτουργία της µονάδας απόφασης είναι και η 

αποθήκευση όλων των σηµαντικών πληροφοριών καθώς και της εµπειρίας στη βάση, 

η οποία αποτελείται ουσιαστικά από τη βάση λειτουργίας και τη βάση γνώσης. 

 

3. Συνιστώσα ΙΙ - ∆ιαχείριση Ενέργειας 

Η γενική φιλοσοφία της Συνιστώσας ΙΙ του µοντέλου σχετικά µε τη διαχείριση των 

λειτουργιών του κτιρίου απεικονίζεται σχηµατικά στο παρακάτω Σχήµα 2. 
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Σχήµα 2: Φιλοσοφία Συνιστώσας ΙΙ 
 
Συγκεκριµένα, η Συνιστώσας ΙΙ περιλαµβάνει τα παρακάτω τµήµατα: 

 Βάση Οµάδας Προτάσεων: Στη βάση αυτή αποθηκεύεται το σύνολο των δυνατών 

πιθανών προτάσεων που περιλαµβάνουν επεµβάσεις στο φωτισµό, στη θέρµανση και 

ψύξη, στον ηλεκτροµηχανολογικό εξοπλισµό και γενικές επεµβάσεις που έχουν να 
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κάνουν για παράδειγµα µε τη χρήση φυσικού αερίου και ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας, η εφαρµογή των οποίων µπορεί να επιφέρει σηµαντική µείωση της 

καταναλισκόµενης ενέργειας.  

 Μονάδα Απόφασης ΙΙ: Αποτελεί «τον πυρήνα» του παρόντος µοντέλου και 

διενεργεί µια σειρά από διαδικασίες. Αρχικά, διερευνά τις προτάσεις αυτές µε τη 

βοήθεια της εµπειρίας ώστε να αναγνωρίσει τις προτάσεις υψηλής προτεραιότητας. 

Στη συνέχεια, αξιολογείται η βιωσιµότητα των συγκεκριµένων προτάσεων. Αυτό 

επιτυγχάνεται µέσα από µια σειρά από ελέγχους και µέσω της εµπειρίας, 

λαµβάνοντας υπόψη εξωτερικές παραµέτρους που έχουν να κάνουν µε το κόστος 

εξοπλισµού, τη φορολογική πολιτική, το επιτόκιο, το κόστος καυσίµου κ.α. Η χρήση 

της εµπειρίας καθιστά την συγκεκριµένη µονάδα σαν µια «Ευφυή Μονάδα 

Απόφασης». Με αυτόν τον τρόπο διαµορφώνεται η λίστα των προτάσεων που 

κρίνονται ως κατάλληλες. Επιπροσθέτως, το µοντέλο δίδει τη δυνατότητα να 

αξιολογείται η συνάφεια των προτάσεων της παραπάνω λίστας µε το περιβάλλον, 

ώστε να αναδειχτούν οι περισσότερο περιβαλλοντικά φιλικές, λαµβάνοντας υπόψη 

συσχετιζόµενες εξωτερικές παράµερους.  

 Εµπειρία: Αποτελείται από τη βάση της µονάδας απόφασης της Συνιστώσας Ι και τις 

συσχετιζόµενες εξωτερικούς παραµέτρους. Πιο συγκεκριµένα: 

- Βάση Μονάδας Απόφασης Ι: Πρόκειται για τη βάση της Συνιστώσας Ι. 

Ουσιαστικά, τα δεδοµένα που αφορούν στα λειτουργικά και ενεργειακά 

χαρακτηριστικά του εξεταζόµενου κτιρίου χρησιµοποιούνται για τη διαµόρφωση 

της οµάδας προτάσεων που θα εισαχθούν στη Μονάδα Απόφασης ΙΙ. 

- Εξωτερικές Παράµετροι: Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των πιθανών προτάσεων, 

µια σειρά από εξωτερικές παραµέτρους λαµβάνονται υπόψη έτσι ώστε να 

διερευνηθεί η καταλληλότητα εφαρµογής τους στο εκάστοτε κτίριο. Οι 

παράµετροι αυτοί δεν αφορούν στα ενεργειακά χαρακτηριστικά του κτιρίου αλλά 

αποτελούν όλα τα εξωτερικά χαρακτηριστικά που είναι απαραίτητα στην 

αξιολόγηση τόσο της βιωσιµότητας των δράσεων (π.χ. επιτόκιο της αγοράς, 

κόστος εξοπλισµού και καυσίµου κλπ.) και δευτερευόντως του ελέγχου 

συνάφειας µε το περιβάλλον (π.χ. συντελεστές εκποµπών, τιµή άνθρακα κλπ.). 

 Λίστα Προτάσεων: Αποτελείται από τη τελική λίστα προτάσεων µε βάση τα 

αποτελέσµατα της µονάδας απόφασης. 

Σε αυτό το σηµείο πρέπει να τονισθεί ότι µέσω της χρήσης των βάσεων δεδοµένων της 

Συνιστώσας Ι για τη Μονάδα Απόφασης ΙΙ επιτυγχάνεται η σύνδεση µεταξύ των δύο 

συνιστωσών.  
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Με το παραπάνω τρόπο δίνεται η δυνατότητα ολοκληρωµένου ελέγχου τόσο της 

λειτουργικότητας όσο και της ενεργειακής διαχείρισης των εξεταζόµενων κτιρίων. 

 

4. Εφαρµογή 

Η οµάδα των συγγραφέων εφάρµοσε το συγκεκριµένο καινοτόµο ευφυές σύστηµα στο 

κτιριακό συγκρότηµα της εταιρείας «ΖΗΝΩΝ Α.Ε.» στην Αθήνα, Ελλάδα. Με βάση την 

πιλοτική εφαρµογή του µοντέλου, κρίθηκε ότι είχε ικανοποιητική απόδοση.  

 

5. Συµπεράσµατα 

Το ευφυές µοντέλο αξιολογήθηκε σαν ένα ικανοποιητικό εργαλείο για τις επιχειρησιακές 

µονάδες, καθώς: 

 Η Συνιστώσα Ι συνέβαλλε στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στο εσωτερικό του 

κτιρίου (θερµοκρασία, σχετική υγρασία και επίπεδα ποιότητας αέρα ήταν στα 

προκαθορισµένα όρια), ενώ εγγυούταν την πιθανή ενεργειακή εξοικονόµηση.  

 Η Συνιστώσα ΙΙ αποκάλυψε σηµαντικό δυναµικό ενεργειακής εξοικονόµησης, µέσω 

της χρήσης αποδοτικότερων ενεργειακά τεχνολογιών, που αφορούν κυρίως στο 

φωτισµό στους χώρους των γραφείων, και στην εισαγωγή εναλλακτικών µορφών 

ενέργειας (ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, φυσικό αέριο). 

 

 

Σηµείωση: 

Η συγκεκριµένη δηµοσίευση συσχετίζεται µε τα αποτελέσµατα του έργου «ΕΞΕΝ-2Ε: 

Ευφυή Κτίρια – ΕΞοικονόµηση ΕΝέργειας στα κτίρια µέσω ευφυούς Ελέγχου και 

Επικοινωνιών», το οποίο χρηµατοδοτείται από την «Γενική Γραµµατεία Έρευνας και 

Τεχνολογίας» του Υπουργείου Ανάπτυξης. 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ 

ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΩΝ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 

Κωνσταντίνος Μπουρούσης, Φραγκίσκος Β. Τοπαλής 

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τοµέας Ηλεκτρικής Ισχύος 

Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου 157 80, τηλ. 2107723628, fvt@central.ntua.gr 
 
 

1. Εισαγωγή 

Το έργο “Stategies for development and diffusion of Energy Efficient Distribution 

Transformers (SEEDT)” χρηµατοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραµµα “Intelligent 

Energy – Europe (SAVE)”. Στόχος του είναι η προώθηση των ενεργειακά αποδοτικών 

µετασχηµατιστών διανοµής.. Η διάρκειά του θα είναι 30 µήνες. Η εκτέλεση του άρχισε 

την 1η Ιανουαρίου 2006 και θα έχει ολοκληρωθεί την 30η Ιουνίου 2008. Οι φορείς που 

εκτελούν το έργο είναι οι εξής: 

 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο - Συντονιστής (Ελλάδα) 

 Thelcon ΕΠΕ – Υπεργολάβος (Ελλάδα) 

 Wuppertal Institut für Umwelt, Klima, Energie GmbH im Wissenschaftszentrum 

Nordrhein-Westfalen (Γερµανία)   

 Agence De l’environnement et de la Maitrise de l'Energie – ADEME (Γαλλία) 

 Alternatives pour l’énergie, les énergies renouvelables et l'environnement – AERE 

(Γαλλία) 

 Endesa Distribución Eleectrica (Ισπανία) 

 Federazione delle Associazioni Scientifiche e Tecniche (FAST) (Ιταλία) 

 AREVA T&D Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Πολωνία) 

 Łódzki Zakład Energetyczny S.A. – LZE (Πολωνία) 

 Polish Copper Promotion Centre – PCPC (Πολωνία) 

 

2. Σύνοψη 

Έχει εκτιµηθεί από µελέτες ευρωπαϊκών έργων ότι το δυναµικό εξοικονόµησης ενέργειας 

στους µετασχηµατιστές διανοµής (ΜΤ∆) είναι περίπου 22 TWh ανά έτος για τις εταιρείες 

ηλεκτρισµού (που αντιστοιχούν σε εκποµπές 9 Mt CO2) και 5 TWh για τη βιοµηχανία και 

άλλους πελάτες µέσης τάσης. Η εξοικονόµηση αυτή αντιστοιχεί στην παραγωγή 3 

µεγάλων θερµικών σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (µε άνθρακα) ή στην 

κατανάλωση 5,1 εκατοµµυρίων κατοικιών. Το SEEDT θα προτείνει και θα εφαρµόσει 

στρατηγικές στην κατεύθυνση επίτευξης αυτής της εξοικονόµησης ενέργειας. 

Οι δράσεις του SEEDT περιλαµβάνουν προτάσεις για ενεργειακή κατηγοριοποίηση των 

ΜΤ∆ (labelling), υποχρεωτικά πρότυπα ή εθελοντικές  συµφωνίες καθώς ανάπτυξη 
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διαφορετικών µηχανισµών διάχυσης τεχνολογιών στην κατεύθυνση των χρηστών ΜΤ∆ 

όπως οι εταιρείες ηλεκτρισµού, η βιοµηχανία, τα κτίρια του τριτογενούς τοµέα και οι 

διαχειριστές κτιρίων.  Θα αναπτυχθούν επίσης εργαλεία λήψης αποφάσεων (decision 

support tools) και πληροφοριακό υλικό που θα υποβοηθούν τους χρήστες στην λήψη 

αποφάσεων σχετικά µε την επιλογή ενεργειακά αποδοτικών ΜΤ∆. 

Το SEEDT εναρµονίζεται µε το “2005 Green Paper” που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή 

Επιτροπή. Επικεντρώνεται δε στο άρθρο 13 σχετικά µε τη βελτίωση της αποδοτικότητας 

της µεταφοράς και διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας. 

 

3. Στόχοι του έργου 

Οι στόχοι του SEEDT µπορούν να συνοψισθούν στα εξής: 

• Ανάλυση της υπάρχουσας κατάστασης στο χώρο των ΜΤ∆. 

• ∆ιαµόρφωση µιας πρότασης για την ενεργειακή κατηγοριοποίηση των ΜΤ∆ κατά 

το πρότυπο των λευκών ηλεκτρικών συσκευών, των λαµπτήρων, των ballast και 

των αντλιών. 

• Πρόταση µεθόδων για σταδιακή µετατόπιση των πωλήσεων ΜΤ∆ από την κλάση 

DkEo προς την κλάση ΑkΑo του προτύπου prEN 50464-1 το οποίο πρόκειται να 

τεθεί σε ισχύ και να αντικαταστήσει το ισχύον σήµερα  HD428 στο οποίο οι 

αντίστοιχες κλάσεις είναι οι AΑ´ και CC´. 

• Ανάπτυξη τεχνολογικής επικοινωνίας & υπολογιστικών εργαλείων που θα 

υποβοηθούν τους αγοραστές στην προδιαγραφή και επιλογή του ΜΤ∆ µε 

οικονοµοτεχνικά κριτήρια. 

• Προώθηση της χρήσης νέων υλικών π.χ. άµορφου σιδήρου, για βελτίωση της 

απόδοσης των ΜΤ∆. 

• ∆ιερεύνηση της σκοπιµότητας: 

o ενεργειακής ταυτότητας (labelling) στους ΜΤ∆ κατά το πρότυπο των λευκών 

ηλεκτρικών συσκευών, των λαµπτήρων, των ballast και των αντλιών 

o εθελοντικής συµφωνίας κατασκευαστών  

o καθιέρωσης υποχρεωτικού ευρωπαϊκού προτύπου  

o καθιέρωσης ελάχιστων απαιτήσεων στην κατασκευή ΜΤ∆ 

• ∆ιερεύνηση της πρόθεσης των κατασκευαστών, αγοραστών και χρηστών των ΜΤ∆ 

να αποδεχτούν τις ανωτέρω προτάσεις. 

• Προώθηση των πρακτικών που είναι αποδεκτές από τους κατασκευαστές και 

µπορούν να εφαρµοστούν. 

Μεταξύ των δράσεων του SEEDT θα είναι η διερεύνηση της θέλησης των 

κατασκευαστών και χρηστών ΜΤ∆ να στραφούν προς µετασχηµατιστές χαµηλών 
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απωλειών καθώς και η σκοπιµότητα εφαρµογής ενός νέου πλαισίου θεσµών προς την 

κατεύθυνση αυτή. Ειδικότερα θα ερευνηθούν τα εξής: 

• Ποια είναι η κατανοµή των εγκατεστηµένων ΜΤ∆ στην Ελλάδα ανάλογα µε τον 

τύπο τους; 

• Ποιος τύπος ζητείται περισσότερο από τους αγοραστές σήµερα; 

• Πόσο εκτιµούν οι αγοραστές την κλάση απωλειών του ΜΤ∆; 

• Γνωρίζουν οι αγοραστές τα οφέλη από τους ΜΤ∆ υψηλής απόδοσης; 

• Θα ήταν αποδεκτό ένα υψηλότερο κόστος αγοράς (έως 30%) για έναν ΜΤ∆ 

υψηλής απόδοσης; 

•  ∆ιαφαίνεται τάση προς περισσότερο αποδοτικούς ΜΤ∆ στα επόµενα 2 χρόνια; 

• Ποια είναι τα κυριότερα εµπόδια (νοµικής φύσης, κόστος, τεχνολογία παραγωγής, 

τελικοί χρήστες κ.λπ.); 

• Πως µπορούν να υπερκερασθούν τα εµπόδια; 

• Θα έχουν οι κατασκευαστές οικονοµικά οφέλη εγκαθιστώντας µια νέα 

ενδεχοµένως γραµµή παραγωγής για ΜΤ∆ χαµηλών απωλειών; 

• Είναι επαρκή τα πρότυπα HD428 για τους ΜΤ ελαίου ή το prEN 50464-1 που 

πρόκειται να το αντικαταστήσει καθώς και το HD538 για τους ΜΤ ξηρού τύπου 

για τις σύγχρονες τάσεις προς ενεργειακά αποδοτικά συσκευές; 

• Υπάρχει ανάγκη για ένα νέο ευρωπαϊκό πρότυπο που να στοχεύει στην ενεργειακή 

απόδοση των µετασχηµατιστών; 

• Η ενδεχόµενη καθιέρωση ενεργειακής ταυτότητας (labelling) για τους ΜΤ∆, θα 

είναι χρήσιµη στους κατασκευαστές, αγοραστές και χρήστες ΜΤ∆; Η ενεργειακή 

ταυτότητα έχει ήδη εφαρµοσθεί στις αντλίες, τις ψυκτικές µονάδες και εξετάζεται 

για τα φωτιστικά οδοφωτισµού. 

Οι δράσεις του SEEDT θα στοχεύουν επίσης στην αντιµετώπιση των εµποδίων για τη 

διάδοση ΜΤ∆ χαµηλών απωλειών. Ενδεικτικά αναφέρονται µερικά από τα εµπόδια που 

θα γίνει προσπάθεια να αντιµετωπισθούν: 

• Έλλειψη ενηµέρωσης και ενδιαφέροντος από την πλειοψηφία των ηλεκτρικών 

εταιρειών, βιοµηχανιών και κτιρίων του τριτογενούς τοµέα σχετικά µε τις 

τεχνολογίες ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων 

• Έλλειψη πληροφοριών σχετικά µε το πραγµατικό κόστος και τα οφέλη από την 

εγκατάσταση και χρήση των ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων 

• Υψηλό κόστος των µετασχηµατιστών χαµηλών απωλειών 

• Οι πρόσφατα ιδιωτικοποιηµένες ηλεκτρικές εταιρείες δείχνουν µικρό ενδιαφέρον 

για προβλήµατα µε βάθος χρόνου. Συνήθως επιδιώκουν σύντοµους χρόνους 

απόσβεσης των επενδύσεών τους σε σύγκριση µε τις πρώην κρατικές εταιρείες των 
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οποίων έχουν καταλάβει τη θέση τους. Γενικώς, οι εταιρείες διανοµής ηλεκτρικής 

ενέργειας προσπαθούν να ελαχιστοποιήσουν τις επενδύσεις παγίων. 

 

4. Αναµενόµενα αποτελέσµατα 

Μετά την ολοκλήρωση του SEEDT αναµένεται να έχουν επιτευχθεί τα κάτωθι: 

• Συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων εξοικονόµησης ενέργειας από κατασκευαστές, 

αγοραστές και χρήστες  

• Εξαγωγή χρήσιµων συµπερασµάτων από τις συζητήσεις ώστε να 

επαναπροσδιορισθούν οι στρατηγικές 

• Υλοποίηση εκστρατείας για την προώθηση ΜΤ∆ υψηλής απόδοσης 

• Ενθάρρυνση του ανταγωνισµού µεταξύ των κατασκευαστών για την παραγωγή 

ΜΤ∆ υψηλής απόδοσης 

 

5. Η µέχρι σήµερα πρόοδος 

Κατά το διαρρεύσαν διάστηµα των 10 µηνών από την έναρξη του έργου έχουν 

ολοκληρωθεί οι κατωτέρω ενέργειες: 

• Καταγραφή του πλήθους των ΜΤ∆ ανά κατηγορία και τύπο σε όλες τις χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων όπως οι απώλειες φορτίου 

και εν κενώ, ο βαθµός φόρτισης, οι αρµονικές κ.λπ. Ανάλυση και επεξεργασία των 

συγκεντρωθέντων δεδοµένων. 

• ∆ιεξαγωγή συµποσίων και ανοιχτών συζητήσεων για τη διερεύνηση της θέλησης 

των κατασκευαστών και χρηστών ΜΤ∆ να στραφούν προς µετασχηµατιστές 

χαµηλών απωλειών καθώς και τη σκοπιµότητα εφαρµογής ενός νέου πλαισίου 

θεσµών προς την κατεύθυνση αυτή. Η συµµετοχή και άλλων παραγόντων που 

επηρεάζουν τη λήψη αποφάσεων είναι επίσης επιθµητή. 

• Έκδοση δελτίου τύπου µε τους στόχους του SEEDT, τις δραστηριότητες των 

εταίρων καθώς και µε υλικό τεχνολογικής πληροφόρησης για τους ΜΤ∆ χαµηλών 

απωλειών. 

• Συµµετοχή των εταίρων του έργου σε συνέδρια, συµπόσια, ηµερίδες και σεµινάρια 

µε στόχο την ενηµέρωση των χρηστών ΜΤ∆ για τους στόχους του SEEDT. Πέραν 

της ενηµέρωσης, επιδιώκεται η ανίχνευση των προθέσεων των χρηστών για τις 

σχεδιαζόµενες δράσεις (πρότυπα, εθελοντικές συµφωνίες, labeling κ.λπ.), η 

αξιολόγηση των απόψεών τους και ο συγκερασµός τους σε ένα πλαίσιο κοινώς 

αποδεκτών ενεργειών.     
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• ∆ηµιουργία ιστοσελίδας του SEEDT στο διαδίκτυο: http://seedt.ntua.gr/. Η 

ιστοσελίδα είναι προσβάσιµη από τους ενδιαφερόµενους. Περιλαµβάνει όµως ένα 

τµήµα ανοιχτό µόνο στους εταίρους για την ανταλλαγή υλικού και απόψεων.   

 

6. Αντί επιλόγου 

Το SEEDT επιδιώκει να προτείνει µέτρα που να είναι εφικτά, αποδοτικά και αποδεκτά 

από τους χρήστες ΜΤ∆. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν οι γνώµη των 

καθ’ ύλιν αρµοδίων, δηλαδή των εταιρειών διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, των 

κατασκευαστών ΜΤ∆, των τελικών χρηστών αλλά και των φορέων που εµπλέκονται 

στην παραγωγή και διαχείριση ενέργειας. Η γνώµη όλων αυτών θα είναι πολύτιµη για το 

έργο και κατά συνέπεια ευπρόσδεκτη. Όλοι οι ανωτέρω µπορούν να διατυπώνουν τις 

θέσεις τους είτε κατ’ ευθείαν στους εκπροσώπους του SEEDT στην Ελλάδα είτε 

ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του.   
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 ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 

E. Τριάντη 
∆ρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός  
Γραφείο Ενεργειακής ∆ιαχείρισης Ε.Μ.Π.  
etrianti@chemeng.ntua.gr 

Ι. Τζουβαδάκης 
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π 
Επ.  καθηγητής Ε.Μ.Π. 
itzouvad@central.ntua.gr 

 
 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 Η ένταξη περιβαλλοντικών παραµέτρων στην διαδικασία επανασχεδιασµού των 

υφιστάµενων κτιρίων µπορεί να έχει σηµαντικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα 

οικοσυστήµατα εφόσον, όπως είναι γνωστό, τα υφιστάµενα κτίρια αποτελούν την µεγάλη 

πλειοψηφία του δοµηµένου χώρου σε σύγκριση µε τα νέα. Έτσι και στους νέους 

κανονισµούς και διατάγµατα σχετικά µε την «ενεργειακή απόδοση των κτιρίων» δίδεται 

ιδιαίτερη έµφαση στις δυνατότητες εφαρµογής συστηµάτων εξοικονόµησης ενέργειας 

και ήπιων µορφών ενέργειας σε υπάρχοντα κτίρια, µε προτεραιότητα στα κτίρια του 

δηµόσιου τοµέα. 

 Σύµφωνα µε εκτεταµένες έρευνες των τελευταίων χρόνων,  τα εκπαιδευτικά 

κτίρια παρουσιάζουν  πολλές οµοιότητες ως προς τα αρχιτεκτονικά και λειτουργικά 

χαρακτηριστικά τους καθώς και σε θέµατα συντήρησης και ποιότητας εσωτερικού αέρα, 

ενώ συχνά διακρίνονται για υψηλές ενεργειακές καταναλώσεις σε σύγκριση µε 

αντίστοιχα κτίρια τόσο του δηµόσιου όσο και του ιδιωτικού τοµέα. 

 Είναι επίσης  γνωστό ότι η βελτίωση των συνθηκών θερµικής και οπτικής 

άνεσης στα σχολεία σε συνδυασµό µε την χρησιµοποίηση οικολογικών υλικών 

κατασκευής,  επηρεάζει άµεσα τόσο την εσωτερική ποιότητα αέρα, όσο  και την απόδοση 

των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Στα πλαίσια της παραπάνω προβληµατικής,  παρουσιάζεται  στην εργασία αυτή η 

µεθοδολογία ενός διεθνούς ερευνητικού προγράµµατος που απευθύνεται στα υπάρχοντα 

εκπαιδευτικά κτίρια µε τους παρακάτω στόχους: α) την διερεύνηση τεχνικών, 

λειτουργικών και διοικητικών φραγµών στην εφαρµογή περιβαλλοντικών κριτηρίων για 

τον ανασχεδιασµό εκπαιδευτικών κτιρίων στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες του 

εξωτερικού, και  β) την ανάπτυξη µιας µεθοδολογίας για την τεχνική υποστήριξη της 

διοίκησης και των µηχανικών κατά την διαδικασία λήψης αποφάσεων ως προς την 

ενσωµάτωση µέτρων και τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας στην φάση του επανασχεδιασµού. 

 Η έρευνα βασίζεται στην ανάλυση αντιπροσωπευτικών παραδειγµάτων 

εκπαιδευτικών κτιρίων  στην Ελλάδα  και σε άλλες εννέα χώρες στην Ευρώπη και  

Αµερική, στα οποία ένας συνδυασµός καινοτόµων και ήδη δοκιµασµένων συστηµάτων 
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ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και ορθολογικής χρήσης ενέργειας έχουν εφαρµοσθεί 

κατά την διαδικασία ανασχεδιασµού, µε άµεσα αποτελέσµατα τόσο ως προς την 

βελτίωση των συνθηκών θερµικής,  οπτικής άνεσης  και ποιότητας εσωτερικού αέρα όσο 

και ως προς την ελάττωση της ενεργειακής κατανάλωσης και των αντίστοιχων 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

 Το πρόγραµµα του ∆ιεθνούς Οργανισµού Ενέργειας (I.E.A.) “Retrofitting in 

Educational Buildings-Energy Concept Adviser for Technical Retrofit Measures” 

βασίζεται στην συγκριτική αξιολόγηση 25 «µελετών-περιπτώσεων» (case studies)  

περιβαλλοντικού ανασχεδιασµού εκπαιδευτικών κτιρίων από δέκα διαφορετικές χώρες 

της Ευρώπης και των Η.Π.Α. Τα κτίρια αυτά έχουν επιλεγεί ως αντιπροσωπευτικά 

παραδείγµατα εκπαιδευτικών κτιρίων στα οποία ένας συνδυασµός συστηµάτων 

εξοικονόµησης ενέργειας και ήπιων µορφών ενέργειας έχουν ενταχθεί στην διαδικασία 

επισκευής ή ανακαίνισης µεγαλύτερης ή µικρότερης κλίµακας. 

 Στόχος του προγράµµατος είναι η συλλογή και αξιολόγηση συστηµάτων και 

µέτρων περιβαλλοντικού επανασχεδιασµού εκπαιδευτικών κτιρίων από κάθε χώρα. Η 

ανάλυση περιλαµβάνει στοιχεία ενεργειακής εξοικονόµησης, περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων, κόστους εγκατάστασης και λειτουργίας, οδηγίες σχεδιασµού και 

κατασκευής, απόψεις των χρηστών και χρήσιµα συµπεράσµατα για κάθε ένα από τα 

συστήµατα που έχουν χρησιµοποιηθεί σε κάθε περίπτωση. 

 Τα βασικά στοιχεία της ανάλυσης χρησιµοποιούνται για την ανάπτυξη µιας 

µεθοδολογίας για την υποστήριξη της διοίκησης και των µηχανικών ως προς την 

ενσωµάτωση µέτρων και τεχνολογιών εξοικονόµησης ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας στην διαδικασία ανασχεδιασµού των εκπαιδευτικών κτιρίων. Η µεθοδολογία 

αυτή αναπτύχθηκε µε την µορφή ενός ηλεκτρονικού εργαλείου σχεδιασµού, διαθέσιµου 

µέσω internet, που ονοµάζεται “energy concept adviser” και είναι το τελικό αποτέλεσµα 

του προγράµµατος. 

 

3. Η ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ 

 Σύµφωνα µε την µεθοδολογία ανασχεδιασµού του προγράµµατος που 

εφαρµόσθηκε στις µελέτες περίπτωσης η ανάλυση κάθε κτιρίου περιλαµβάνει τα 

παρακάτω στάδια: 

3.1. Καταγραφή των οικοδοµικών, κλιµατολογικών και ενεργειακών στοιχείων των 

κτιρίων και της περιοχής τους. (Αρχιτεκτονικά σχέδια, οικοδοµικές λεπτοµέρειες, 

υλικά κατασκευής, περιβαλλοντικές και κυκλοφοριακές επιβαρύνσεις ενεργειακές 

καταναλώσεις, στοιχεία µικροκλίµατος κλπ.). 
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3.2. Καταγραφή των απόψεων των χρηστών του κτιρίου σχετικά µε τις συνθήκες 

θερµικής και οπτικής άνεσης στους χώρους τους (εκπαιδευτικοί, διοικητικό 

προσωπικό, µαθητές, γονείς, περίοικοι). 

3.3. Καταγραφή των επιπέδων θερµοκρασίας, υγρασίας και φυσικού φωτισµού και 

ποιότητας αέρα στο εσωτερικό των κτιρίων µε χρήση απλών καταγραφικών 

µεθόδων (θερµοϋγρόµετρα, φωτόµετρα, κλπ.)  

3.4. Κατάστρωση σεναρίων βελτίωσης της περιβαλλοντικής συµπεριφοράς των 

κτιρίων σε συνεργασία µε τους χρήστες και διοικητικούς υπευθύνους, σύµφωνα 

µε τις αρχές του ECA. ∆ιερεύνηση των µέτρων και τεχνολογιών που 

προβλέπονται, σύµφωνα µε κριτήρια περιβαλλοντικά, κόστους/οφέλους, 

λειτουργικά, αισθητικά κλπ. 

3.5. Προτάσεις ανασχεδιασµού των κτιρίων, µε ενσωµάτωση  περιβαλλοντικών 

συστηµάτων τόσο δοκιµασµένων όσο και καινοτόµων (ηλιακά, φωτοβολταϊκά, 

υβριδικά συστήµατα κλπ.) σύµφωνα µε τις αρχές της    βιώσιµης ανάπτυξης. 

 

Οι προτάσεις ανασχεδιασµού χωρίζονται γενικά σε πέντε κατηγορίες : 

Α. Κτιριακό κέλυφος  

- Βελτίωση της θερµοµόνωσης των εξωτερικών τοιχοποιιών  

- Βελτίωση του συντελεστή θερµοορατότητας των ανοιγµάτων  

- Μείωση της διείσδυσης από τις κάσες των παραθύρων  

- Χρήση συστηµάτων σκιασµού  

- Χρήση απλών παθητικών ηλιακών συστηµάτων  

- Χρήση στοιχείων φυσικού φωτισµού  

Β. Θέρµανση / ∆ροσισµός  

- Έλεγχος συστηµάτων θέρµανσης  

- Έλεγχος συστηµάτων κλιµατισµού  

- Αύξηση απόδοσης ανεµιστήρων ή αντλιών  

- Θερµοµόνωση αγωγών και σωληνώσεων  

- Βελτίωση του συστήµατος παροχής θέρµανσης και ψύξης  

- Αλλαγή φίλτρων και air handling units (ahu)  

- Μείωση της θερµοκρασίας του ζεστού νερού  

Γ. Αερισµός  

- Φυσικός αερισµός  

- Νυχτερινός αερισµός  

- Ανεµιστήρες οροφής 

- Άλλα συστήµατα αερισµού  

- Εξατµιστικοί ψύκτες  
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- Ηλιακές καµινάδες  

- Ψύξη µέσω του εδάφους  

- Θερµική µάζα  

- Βελτίωση του µικροκλίµατος  

∆. Φωτισµός  

- Μείωση εσωτερικών επιπέδων φωτισµού  

- Εντοπισµένος φωτισµός (task lighting)  

- Έλεγχος των εσωτερικών συστηµάτων τεχνητού φωτισµού  

- Αυξηµένη απόδοση φωτιστικών πηγών ή πηνίων 

- Έλεγχος του εξωτερικού φωτισµού  

Ε. Άλλα στοιχεία περιβαλλοντικού σχεδιασµού  

- Φωτοβολταϊκά συστήµατα  

- Άλλα συστήµατα ανανεώσιµων πηγών ενέργειας  

- Βελτίωση του µικροκλίµατος  

 

4. ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

 Στα παραδείγµατα που παρουσιάζονται συνοπτικά πιο κάτω, έχει χρησιµοποιηθεί 

η διαδικασία του «ολοκληρωµένου περιβαλλοντικού ανασχεδιασµού», κατά την οποία τα 

αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του κτιρίου (διαστάσεις, προσανατολισµοί, οργάνωση και 

διαµόρφωση χώρων, υλικά κατασκευής κλπ), συνδυάζονται µε την χρήση των χώρων και 

τα περιβαλλοντικά συστήµατα, έτσι ώστε να επιτευχθούν αποτελέσµατα χαµηλής 

περιβαλλοντικής επιβάρυνσης, προσαρµοσµένα στις λειτουργικές ανάγκες και µε υψηλά 

επίπεδα άνεσης και ποιότητας εσωτερικού αέρα. Τα παραδείγµατα διακρίνονται 

σύµφωνα µε τις αρχές ολοκληρωµένου περιβαλλοντικού ανασχεδιασµού που έχουν 

χρησιµοποιηθεί: 

4.1. Χρησιµοποίηση των χώρων µετάβασης ως βάσης του νέου συστήµατος 

αερισµού των κτιρίων 

4.1.1. Σχολείο Μπ. Μπρεχτ στη Γερµανία (σχ. 1) 

- Ειδικά χαρακτηριστικά: Μετατροπή κεντρικής αυλής σε αίθριο ως βάση του 

υβριδικού συστήµατος αερισµού 

4.1.2. Πανεπιστηµιακό κτίριο στα Ιωάννινα (σχ. 2) 

- Ειδικά χαρακτηριστικά: Βιοκλιµατική οροφή, υπεδάφιο σύστηµα δροσισµού 
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Σχ. 1. Σχολείο Μπ. Μπρεχτ στη Γερµανία                  Σχ. 2. Πανεπιστηµιακό κτίριο στα Ιωάννινα  
 
4.2. Ενσωµάτωση καινοτοµικών συστηµάτων αερισµού 

4.2.1. Σχολείο στο Ballerup, ∆ανία  (σχ. 3) 

- Ειδικά χαρακτηριστικά: Καινοτοµικά συστήµατα αερισµού/φυσικού φωτισµού, 

οικολογικά υλικά 

4.2.2. Σχολείο Enghojkolen στη ∆ανία  

- Ειδικά χαρακτηριστικά: Συστήµατα φυσικού αερισµού οικολογικά υλικά, 

συµµετοχικός σχεδιασµός 

4.2.3. Σχολείο Kampen στη Νορβηγία (σχ. 4) 

- Ειδικά χαρακτηριστικά: Καινοτοµικός πύργος αερισµού, ενσωµατωµένο 

σύστηµα αερισµού και φυσικού φωτισµού, οικολογικά υλικά 

           
Σχ. 3. Σχολείο στο Ballerup, ∆ανία              Σχ. 4. Σχολείο Kampen στη Νορβηγία 
 
4.3. Ολιστική προσέγγιση (συνδυασµός πολύπλοκών περιβαλλοντικών συστηµάτων  

       πλήρως ενσωµατωµένων στο κτίριο) 

4.3.1. Πανεπιστηµιακό κτίριο στο Thames Valley στην Μεγάλη Βρετανία (σχ. 5) 

- Ειδικά χαρακτηριστικά: Παθητικό σύστηµα αερισµού, νυκτερινός δροσισµός, 

αποδοτικό συστήµατα θέρµανσης και φωτισµού 

4.3.2. Πανεπιστηµιακό κτίριο Ε.Μ.Π. στην Αθήνα (σχ. 6) 

- Ειδικά χαρακτηριστικά: Υβριδικό φωτοβολταϊκό σύστηµα ενσωµατωµένο στο 

κτίριο, αγωγοί φυσικού αερισµού/φωτισµού, ηλιακά ράφια, ηλιακοί χώροι, 

στεγασµένο αίθριο  
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Σχ. 5. Πανεπιστηµιακό κτίριο στο Thames       Σχ. 6. Πανεπιστηµιακό κτίριο Ε.Μ.Π. στην 
Αθήνα 
Valley στην Μεγάλη Βρετανία  
 

Όπως είναι φανερό, η µορφολογία κάθε κτιρίου καθοδήγησε την εφαρµογή 

συγκεκριµένων προτάσεων, οι οποίες βελτιώνουν την βιοκλιµατική λειτουργία, αλλά και 

την περιβαλλοντική του εικόνα.  

Πέρα από τις µελέτες-περιπτώσεις που παρουσιάστηκαν συνοπτικά εδώ, η 

µεθοδολογία αυτή έχει ήδη εφαρµοσθεί πειραµατικά και σε άλλες περιπτώσεις 

περιβαλλοντικού ανασχεδιασµού εκπαιδευτικών κτιρίων στη χώρα µας σε συνεργασία µε 

τους αντίστοιχους φορείς (Κτίρια Πολιτικών Μηχανικών και ∆ιοίκησης του Ε.Μ.Π., 

κτίρια του Ο.Σ.Κ., ΥΠΠΟ, Πανεπιστηµίου Πατρών κλπ), ενώ έχει περιληφθεί σε 

µαθήµατα προπτυχιακού και µεταπτυχιακού επιπέδου και παρουσιασθεί σε σεµινάρια 

επιµόρφωσης µηχανικών. 

 
5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Όπως αποδεικνύεται από την ανάλυση των προτάσεων, οι στρατηγικές 

ανασχεδιασµού που περιγράφονται µπορούν να καλύψουν ένα σηµαντικό ποσοστό των 

ενεργειακών αναγκών ενός εκπαιδευτικού κτιρίου µε σύγχρονη βελτίωση του επιπέδου 

θερµικής και οπτικής άνεσης των χρηστών του. 

Η κλίµακα, η µορφολογία και ο τρόπος  κατασκευής κάθε κτιρίου επηρεάζουν 

τον χαρακτήρα των επεµβάσεων ως προς την πολυπλοκότητα, το κόστος και τις 

δυνατότητες εφαρµογής τους. 

Μια που τα εκπαιδευτικά κτίρια είναι πρότυπα για την κοινωνία, τα ενεργειακά 

και περιβαλλοντικά οφέλη που προκύπτουν από τις επεµβάσεις ολοκληρωµένου 

περιβαλλοντικού ανασχεδιασµού συντελούν στην ανάπτυξη της ενεργειακής συνείδησης 

των µαθητών και του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού καθώς και ευρύτερων 

κοινωνικών οµάδων τόσο στον ∆ηµόσιο όσο και στον Ιδιωτικό Τοµέα. 
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ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΣΤΟΝ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟ  

∆ΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ  ΑΘΗΝΑ 

Ι. Τζουβαδάκης 

Σχολή Πολιτικών Μηχανικών Ε.Μ.Π.  

E. Τριάντη 

Γραφείο Ενεργειακής ∆ιαχείρισης Ε.Μ.Π. 

 

Τελευταία διεξάγονται συχνά έρευνες επάνω στα φαινόµενα της «αστικής νησίδας» και 

της «αστικής χαράδρας», όροι που υποδηλώνουν ιδιαίτερα κλιµατικά δεδοµένα για µια 

αστική περιοχή σε σχέση µε αυτά που επικρατούν στον ευρύτερο χώρο του αστικού 

περιβάλλοντος. Πρόκειται για κλιµατικά φαινόµενα που δηµιουργούνται από την 

παρεµβολή πολεοδοµικών και οικοδοµικών  παραµέτρων και αστικών δραστηριοτήτων 

στο υπάρχον κλίµα της περιοχής, το οποίο τροποποιούν δηµιουργώντας τοπικά ένα 

επίκτητο χαρακτηριστικό «µικροκλίµα». Τέτοιες παράµετροι πέρα από το ανάγλυφο του 

εδάφους είναι η µορφή και η διάταξη του αστικού ιστού σε σχέση µε τον γεωγραφικό 

προσανατολισµό, τα πολεοδοµικά χαρακτηριστικά της περιοχής, όπως διάταξη πλάτος 

και γεωµετρία του οδικού δικτύου, η έκταση των ελευθέρων υπαίθριων χώρων η 

ποιότητα χλωρίδας που διαθέτουν, η µορφή  και η έκταση των οικοδοµικών τετραγώνων, 

η πυκνότητα και το ύψος των κτιρίων, τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη δόµηση, κλπ. 

Στη σύγχρονη ενεργοβόρα µεγαλούπολη ο αστικός χώρος «κλιµατίζεται αρνητικά» από 

τη λειτουργία χιλιάδων κλιµατιστικών µηχανηµάτων των κτιρίων, ενώ πολύ συχνά 

παρατηρούµε τις φιλότιµες προσπάθειες πολλών καταστηµαταρχών αναψυκτηρίων σε 

καλοκαιρινούς µήνες  να προσπαθούν να δηµιουργήσουν τεχνητή δροσιά και ρεύµα αέρα 

µε ψεκασµό νερού και ανεµιστήρες σε υπαίθριους χώρους, οι οποίοι θα µπορούσαν µε 

άλλο σχεδιασµό να δροσίζονται µε φυσικό τρόπο.  

Οι φυτεµένοι κυρίως υπαίθριοι χώροι σήµερα αναγνωρίζονται ως ένα πολύτιµο φυσικό 

αγαθό το οποίο πρέπει να διαφυλαχτεί µε κάθε θυσία από την διάθεση  οικοπεδοποίησης 

και δόµησης που οι υψηλές αξίες γης στον αστικό χώρο επιβάλλουν. Μέχρι πρόσφατα µε 

διάφορες µεθοδεύσεις πολλοί τέτοιοι φυτεµένοι χώροι στις πόλεις περιορίστηκαν για τη 

δηµιουργία προσβάσεων σε χώρους υπόγειας στάθµευσης κάτω από πλατείες,, αλλού 

δέντρα κόπηκαν για µικροαθλητικές εγκαταστάσεις και για την ανέγερση αναψυκτηρίων  

και πολλές επιφάνειες χώµατος και πρασίνου πλακοστρώθηκαν για τη δηµιουργία άλλων 

«κοινωφελών» δραστηριοτήτων. Η αξία διατήρησης αυτών των φυτεµένων υπαίθριων 

χώρων γίνεται πιο επιτακτική αν υπολογίσουµε τον αποκλεισµό δεντροφύτευσης και την 

«τσιµεντοποίηση» εκτεταµένων επιφανειών των σύγχρονων προκηπίων  και των αυλών 

των κτιρίων αλλά και των πεζοδροµίων στις πόλεις για τη στάθµευση και τη διέλευση 

Ι.Χ. οχηµάτων στα κτίρια. 
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Παρόλο το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης και των ειδικών για τη συνεισφορά 

των υπαίθριων χώρων στη βελτίωση της κοινωνικής ζωής, παρατηρείται µια τάση 

µείωσης της λειτουργικότητας και της σηµασίας τους, που χαρακτηρίζεται από κάποια 

υποβάθµιση του ρόλου τους ως χώρων παραµονής  και ξεκούρασης για τους κατοίκους. 

Επίσης συχνά παραβλέπεται ο ρόλος τους ως ρυθµιστών στη δηµιουργία ενός 

ευεργετικού µικροκλίµατος  που βελτιώνει το περιβάλλον στην πόλη και συµβάλλει στην  

εξοικονόµηση της ενέργειας. Το ερώτηµα που τίθεται είναι πόσο βαρύνουσα είναι η 

συµβολή της αρχιτεκτονικής και πολεοδοµικής σύνθεσης των χώρων αυτών στη 

δηµιουργία ευνοϊκών περιβαλλοντικών συνθηκών.  

Στην εργασία αυτή παρουσιάζοµε τη µεθοδολογία που υιοθετήθηκε από ερευνητική 

οµάδα του Ε.Μ.Π. για µια συστηµατική διερεύνηση των περιβαλλοντικών συνθηκών σε 

δηµόσιους κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους στην Αθήνα  Η έρευνα αυτή ξεκίνησε 

πιλοτικά τον Ιούνιο του 2006 και προβλέπεται να περατωθεί τον Φεβρουάριο του 2007. 

Σκοπός  της έρευνας είναι ο προσδιορισµός των συνθηκών θερµικής άνεσης σε 

συνάρτηση µε τις χρήσεις των χώρων και τις βασικές παραµέτρους σχεδιασµού τους 

(υλικά, φυτεύσεις, σκιασµός, χρήση νερού κλπ) µε στόχο τη δηµιουργία ευεργετικού 

φυσικού µικροκλίµατος  µέσα από ανασχεδιασµό και αρχιτεκτονικές ή πολεοδοµικές 

µικροεπεµβάσεις σε κάθε περιοχή. 

Η έκτασή της έρευνας περιορίζεται, προς το παρόν, στο λεκανοπέδιο Αττικής, όπου κατά 

µήκος ενός νοητού άξονα Βορρά – Νότου εξετάζονται οι κύριες περιβαλλοντικές 

παράµετροι  χώρων πλατειών (θερµοκρασία αέρα, σχετική υγρασία, ταχύτητα ανέµου και 

επιφανειακή θερµοκρασία των υλικών), σε συνδυασµό µε παρατηρήσεις και 

ερωτηµατολόγια προς τους χρήστες των χώρων αυτών.  

Η επιλογή των χώρων καταγραφής έγινε αφενός µε κριτήριο να εξεταστούν χώροι σε µια 

νοητή τοµή του λεκανοπεδίου µε διαφορετικό υψόµετρο, αφετέρου οι χώροι να 

διαθέτουν ποικιλία χρήσεων, υλικών δόµησης, χλωρίδας ή και υδάτινων επιφανειών 

καθώς και ιδιαιτερότητες σε σχέση µε τον περιβάλλοντα πολεοδοµικό ιστό της πόλης. 

Οι καταγραφές γίνονται, πέρα από την κύρια Ερευνητική Οµάδα των συγγραφέων και 

από µεταπτυχιακούς σπουδαστές του Ε.Μ.Π., καθώς και από προπτυχιακούς φοιτητές 

στα πλαίσια εκπόνησης ∆ιπλωµατικών Εργασιών.  

Τα µέσα έρευνας είναι τοπογραφικοί χάρτες και αεροφωτογραφίες της περιοχής, 

καταγραφικά έντυπα, ερωτηµατολόγια, επίγειες φωτογραφίες  και όργανα µέτρησης. 

Ειδικά, ως όργανα µέτρησης  χρησιµοποιήθηκαν ψηφιακά καταγραφικά χειρός για την 

µέτρηση της θερµοκρασίας του περιβάλλοντος, της ατµοσφαιρικής υγρασίας, της 

έντασης  και διεύθυνσης του ανέµου, της εκπεµπόµενης θερµοκρασίας από τα διάφορα 

δοµικά υλικά, την χλωρίδα και τις υδάτινες επιφάνειες, καθώς και αυτόµατοι 

προγραµµατιζόµενοι καταγραφείς θερµοκρασίας και υγρασίας. Η διπλή καταγραφή 
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Εικ. 1 Περιοχές καταγραφής: 

1.Πλατεία. Φλοίσβου  

2. Πλατεία  Ν. Σµύρνης 

3. Πλατεία Συντάγµατος 

4. Πλατεία Οµονοίας 

5. Πλατεία Αγ Σοφίας Ν. Ψυχικού 

6. Πλατεία Ελευθερωτών Χαλανδρίου 

7. Πλατεία Εθν. Αντιστάσεως Αµαρουσίου 

8. Άλσος Κηφισιάς 

9. Κεντρική πλατεία Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου 

 
Εικ. 2. ∆ορυφορική απεικόνιση της πλατείας Συντάγµατος. Τα κίτρινα στίγµατα είναι τα 

επιλεγµένα σηµεία καταγραφής των περιβαλλοντικών δεδοµένων της περιοχής 

 

Εικ. 3  Αριστερά: 
Καταγραφικό 
θερµοκρασίας υγρασίας. 

Μέσο: Αυτόµατο 
προγραµ µατιζόµενο µε 
Η/Υ καταγραφικό 
θερµοκρασίας υγρασίας. 
∆εξιά: Καταγραφικό της 
ακτινοβολούµενης 
θερµοκρασίας των υλικών 
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θερµοκρασίας και υγρασίας τόσο αυτόµατα όσο και χειροκίνητα  επελέγη για λόγους 

καλλίτερης ακρίβειας και ελέγχου.  

Για κάθε εξεταζόµενη περιοχή επάνω σε πρόσφατη αεροφωτογραφία της επιλέγεται µια 

σπειροειδής πορεία από την περιφέρεια προς το κέντρο κατά µήκος της οποίας  

προβλέπονταν στάσεις όπου καταγράφονταν θερµοκρασίες ακτινοβολίας των υλικών. 

Παράλληλα γινόταν  καταγραφή και του µικροκλίµατος σε κάθε θέσης µέτρησης. Το 

µικροκλίµα της περιοχής συγκρινόταν κατόπιν µε τις ευρύτερες κλιµατικές συνθήκες που 

καταγράφονται  από τους µετεωρολογικούς σταθµούς. 

Η συχνότητα των καταγραφών  για κάθε περιοχή ορίστηκε σε µια φορά στα µέσα του 

κάθε µήνα και πάντα ακολουθείται η αυτή πορεία καταγραφής 

Επίσης δοκιµάστηκε µε επιτυχία  η ολιγόλεπτη µαγνητοσκόπηση από σηµεία µε γενική 

εποπτεία της περιοχής έρευνας, παράλληλα µε τις µετρήσεις, ώστε να µπορούν να 

εκτιµηθούν οι δραστηριότητες των ατόµων που βίωναν τον εξεταζόµενο χώρο, η 

ενδυµασία που έφεραν (ελαφρά, βαριά), οι τοποθεσίες όπου αυτοί προτιµούσαν να 

συχνάζουν, η συµπεριφορά βαδίσµατος (βιαστικό βήµα ή διάθεση περιπάτου), οι 

µετακινήσεις σε παρέες ή ατοµικά, το φύλο, η ηλικία   των διερχοµένων κλπ.  

Έχουν εντοπιστεί µέχρι σήµερα πάνω από 30 διαφορετικά υλικά δόµησης που 

χρησιµοποιούνται ευρύτατα στους δηµόσιους υπαίθριους χώρους,, συχνά µε 

διαφοροποίηση του αστικού εξοπλισµού ανά περιοχή (σχεδιασµός και υλικά), και 

ποικιλία χλωρίδας. Για όλα τα παραπάνω αντικείµενα καταγράφεται η θερµική 

ακτινοβολία που εκπέµπουν σε σχέση µε τις εκάστοτε περιβαλλοντικές συνθήκες. 

Έχουν εντοπιστεί και έχουν καταγραφεί  αρχιτεκτονικές και πολεοδοµικές συνθέσεις 

ευνοϊκές  προς τους χρήστες και το περιβάλλον, ενώ αλλού καταστάσεις πρακτικά 

αποτρεπτικές για παραµονή ή και διέλευση ατόµων.  Η ορθολογική διαχείριση των 

δοµικών υλικών και η χρήση χλωρίδας και υδάτινων επιφανειών  φαίνεται να παίζει 

σηµαντικό ρυθµιστικό ρόλο εφόσον  βελτιώνει αισθητά το κλίµα της περιοχής  και 

διευκολύνει τους πολίτες σε αυθόρµητη συνάθροιση και παραµονή για µεγάλα 

διαστήµατα του χρόνου. 

Ένας από τους στόχους της έρευνας είναι  η κατάρτιση  ενός συµβουλευτικού οδηγού 

σχετικά µε τις µε αρχές και πρακτικές ορθολογικού σχεδιασµού υπαίθριων χώρων και 

χρήσεως δοµικών υλικών και αστικού εξοπλισµού υπό το πρίσµα της βιοκλιµατικής 

αρχιτεκτονικής. Οι πρώτες ενδείξεις µας ενθαρρύνουν στη κατεύθυνση αυτή.  

 

1. Givoni, B et al,2002, “Outdoor comfort research issues”, in Energy and 

Buildings, vol. 1462 pp. 1-10 

2. Hoppe, P., 2002 “Different aspects of assessing indoor and outdoor thermal 

comfort”, in Energy and Buildings, vol. 34 pp. 661-665 
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Τα ιστορικά κτίρια και τα κτίρια της λαϊκής ανώνυµης αρχιτεκτονικής, χαρακτηρίζονται 

από µια φιλοσοφία “θεοκεντρική” και όχι ανθρωποκεντρική, δηλαδή εγωϊκή, ή market-

oriented, εµπεριέχουν δε ένα πλούσιο υλικό, (τόσο όσον αφορά στα υλικά, όσο και στις 

µεθοδολογίες-τεχνολογίες), από το οποίο µπορούµε να αντλήσουµε µια απίστευτα 

µεγάλη εµπειρία γι αυτό που σήµερα αποκαλούµε ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ∆ΟΜΗΣΗ, 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ. Τα κτίρια 

αυτά, µπορούν να χαρακτηριστούν ως κτίρια χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, τόσο 

κατά τη φάση κατασκευής τους, όσο και κατά τη φάση λειτουργίας τους, σεβόµενα µε 

τον τρόπο αυτό τη Φύση, από την οποία αντλούν τις πρώτες ύλες τους, αλλά και το 

χρήστη, ενώ, θα µπορούσαµε να ισχυριστούµε, ότι η κατασκευή τους µιµείται αυτό που 

αποκαλούµε «Οικονοµία της Φύσης». Η δόµησή τους έχει γίνει µε απλές τεχνικές και µε 

τη χρήση απλών, φυσικών, ατοξικών υλικών, για την κατασκευή και ενσωµάτωση των 

οποίων δεν έχει γίνει υπερεκµετάλλευση των φυσικών αποθεµάτων, καθώς, κατά κανόνα, 

επιλέχτηκαν επιτόπια υλικά, χωρίς εργοστασιακή επεξεργασία2. Τα υλικά αυτά είναι 

φυτικής ή ζωικής προέλευσης, ή υλικά εδάφους και υπεδάφους, που υπήρχαν εν αφθονία 

στη φύση3, ή υλικά παραγόµενα µε απλούς φυσικούς τρόπους4, που για την παραγωγή 

τους έχουν χρησιµοποιηθεί οι δωρεάν παρεχόµενες από τη Φύση ενέργειες, αν και είναι 

βέβαιο ότι είχε αναπτυχθεί υψηλού επιπέδου τεχνολογία και ήταν γνωστά πολλά από τα 

                                                 
2 Μέχρι περίπου την εποχή της «Βιοµηχανικής Επανάστασης», το µεγαλύτερο µέρος των 
κατασκευών δοµείται µε υλικά της εγγύς περιοχής, για λόγους όχι µόνο τεχνικούς, αλλά και 
οικονοµικούς, καθώς η µεταφορά από αποµακρυσµένες περιοχές αποτελεί όχι µόνο τεχνικό 
πρόβληµα, αλλά και «οικονοµικό µέγεθος», διότι απαιτεί ενεργειακή δαπάνη (µεταφορικό µέσο, 
κόπο, χρόνο, χρήµα, σκέψη), ενώ υποστηρίζεται, ότι όλες οι ενέργειές µας θα πρέπει να τείνουν 
στη χρήση κατά κανόνα επιτόπιων προϊόντων, καθώς αυτά είναι «οργανικά» συνδεδεµένα µε την 
ταυτότητα του τόπου, αλλά και το χαρακτήρα, την ψυχοσύνθεση και τις συνήθειες των «γηγενών» 
κατοίκων.   
3 άχυρο, ξύλο, καλάµι, φυσικές ρητίνες, τρίχες ζώων, χώµα, πηλός, πέτρα, µάρµαρο, κ.ά. 
4 π.χ. ωµόπλινθος 
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υλικά που χρησιµοποιούµε και σήµερα, όπως π.χ. ο αµίαντος5. Επιπλέον, η επανάχρηση 

των υλικών δοµής6, ή ανακύκλωση, αποτελεί σύνηθες φαινόµενο, που γίνεται για την 

εξοικονόµηση κόπου, χρόνου και χρήµατος που απαιτούνται για την παραγωγή των 

υλικών, τη µεταφορά τους, κλπ., άρα για την «Εξοικονόµηση Ενέργειας».  

Ενδιαφέρον αποτελεί και το γεγονός ότι τα όργανα και τα µηχανήµατα που 

χρησιµοποιούνται στη φάση δόµησης και λειτουργίας των ιστορικών κτιρίων, αλλά και 

σε άλλες καθηµερινές χρήσεις7, αποτελούνται από «έξυπνα» συστήµατα, που 

καταναλώνουν ελάχιστη ενέργεια, ή εκµεταλλεύονται τη δωρεάν παρεχόµενη ενέργεια 

του ήλιου, του αέρα, κλπ.  

Σε αντίθεση µε αυτή την κατασκευαστική λογική, η δόµηση των σύγχρονων κτιρίων, 

συχνά δε και η αποκατάσταση των παλαιών, γίνεται µε αλόγιστη χρήση των ενεργειακών 

αποθεµάτων, µε υλικά κατά κανόνα «µη καθαρά» και τεχνικές επιβλαβείς και 

ενεργοβόρες, καθώς, µε την ανάπτυξη της Τεχνολογίας και την άρση διαφόρων τεχνικής 

φύσεως εµποδίων, τα ενεργειακά µεγέθη παύουν να απασχολούν τον άνθρωπο, που 

νοιώθει κυρίαρχος της Φύσης χάρη στις γνώσεις του και αρχίζει να κατασπαταλά τις 

διάφορες πλουτοπαραγωγικές πηγές, υποθηκεύοντας έτσι το µέλλον των επόµενων 

γενεών. Η αλόγιστη αυτή χρήση της ενέργειας οδηγεί στην Ενεργειακή κρίση, που µε τη 

σειρά της οδηγεί στη συνειδητοποίηση, αυτή τη φορά µέσα από τη συγκεκριµένη 

επιστηµονική γνώση του αντικειµένου. 

Η βαθύτερη και ενδελεχής µελέτη των υλικών και τεχνικών δόµησης των ιστορικών 

κτιρίων µπορεί, αφενός να βελτιώσει την υπάρχουσα τεχνογνωσία γύρω από τη 

µεθοδολογία προστασίας τους και, αφετέρου, να αποτελέσει ένα καλό εργαλείο για την 

εξοικονόµηση ενέργειας, όσον αφορά στη διαδικασία δόµησης των κατασκευών, 

(παραγωγή, µεταφορά και ενσωµάτωση υλικών), αλλά και µοχλό ανάπτυξης ενός 

αειφόρου Πολεοδοµικού Σχεδιασµού, χωρίς µάλιστα τις επιπτώσεις που προξενούνται 

στον άνθρωπο και στο Οικοσύστηµα από τις ποικίλες τοξικές ουσίες που εµπεριέχονται 

στα περισσότερα σύγχρονα οικοδοµικά υλικά. Περαιτέρω, η γνώση αυτή µπορεί να 

αποτελέσει το έναυσµα για τη δηµιουργία µιας σύγχρονης φιλοσοφίας, ενός νέου, απλού, 

µε λιγότερες εξαρτήσεις από µηχανικά µέσα, κυρίως δε πλέον συνειδητού τρόπου ζωής, 

προς τον οποίο θα πρέπει να προσβλέπει η Κοινωνία µας.  

Όπως µας είναι γνωστό, το Κτίριο αποτελεί ανέκαθεν το «Κέλυφος του Ανθρώπου» και 

κατασκευάζεται µε στόχο την προστασία του. Από τα πολύ παλιά χρόνια, καθώς οι 

                                                 
5 Ο Πλούταρχος αναφέρει το αθάνατο φυτίλι των Εστιάδων Παρθένων και ο Παυσανίας µια 
λάµπα της οποίας το φυτίλι ήταν φτιαγµένο από ορυκτές ίνες της Καρπασίας Κύπρου, ενώ ο 
Πλίνιος ονοµάζει «σάβανο των βασιλέων», το φτιαγµένο από ίνες αµιάντου ύφασµα που 
χρησιµοποιούσαν οι ευγενείς ως νεκρικό ένδυµα 
6 των SPOLIA κατά τους Ρωµαίους, που έκαναν κατά κόρον επανάχρηση αρχαίων µελών  
7 κριοί, µοχλοί, κοχλίες, µεταφορικά & ανυψωτικά µέσα, ηλιακά ρολόγια, κλπ. 
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συνθήκες ευνοούσαν µια εγγύτερη, πιο εσωτερική σχέση του ανθρώπου µε τη Φύση, 

αφού µάλιστα η επιβίωσή του βρισκόταν σε άµεση συνάρτηση µε αυτήν8, αναπτύσσεται 

µέσα του ο Σεβασµός προς τις Ενέργειες και ∆υνάµεις της Φύσεως, που συχνά θεοποιεί. 

Η γνώση που αποκτά σε σχέση µε τη δόµηση του Οίκου του είναι εµπειρικοβιωµατική, 

αλλά σ’ ένα βαθµό χάνεται, καθώς ο «νέος», πιο τεχνολογικός τρόπος ζωής, τον 

αποµακρύνει από τη γήινη µήτρα του.  

Από την έρευνα των υλικών που έχουν χρησιµοποιηθεί κατά τη δόµηση των ιστορικών 

κτιρίων, διαπιστώνεται ότι οι φυσικοί πόροι από τους οποίους προέρχονται είναι 

ανανεώσιµοι, τα δε υλικά ανακυκλώσιµα ή βιοαποικοδοµήσιµα, ενώ, εκτός ελάχιστων 

εξαιρέσεων, δεν είναι ούτε οικοτοξικά ούτε τοξικά. Η άργιλος, (πηλός), κύριο συστατικά 

των εύφορων εδαφών, τα περισσότερα των οποίων είναι ατοξικά, είναι ένα από τα 

αρχαιότερα υλικά, που το 19ο αιώνα εξακολουθεί να αποτελεί ένα από τα κύρια υλικά 

δόµησης σε όλο τον κόσµο. Στα µέσα του 20ού αιώνα, ο πηλός εξοστρακίζεται 

ολοκληρωτικά από την οικοδοµική δραστηριότητα των ανεπτυγµένων χωρών, ενώ 

εξακολουθεί να παίζει κυρίαρχο ρόλο στον τρίτο κόσµο. Σήµερα, κάτω από την πίεση 

των αναγκών για την εξεύρεση καθαρών & οικονοµικών λύσεων, ο πηλός αρχίζει να 

επανέρχεται στις αναπτυγµένες χώρες µε βελτιωµένη µορφή, καθώς οι ιδιότητές του9, όχι 

µόνο από περιβαλλοντική άποψη, τον κατατάσσουν µεταξύ των οικοδοµικών υλικών του 

µέλλοντος και οι σύγχρονες τεχνολογικές δυνατότητες επιτρέπουν τη βελτίωση της 

ποιότητάς του, ώστε να ανταποκρίνεται στις υψηλές απαιτήσεις του σηµερινού τρόπου 

ζωής. Το έτερο, ευρέως χρησιµοποιούµενο υλικό στα ιστορικά κτίρια, ο ασβέστης, 

αποτελεί επίσης άριστο δοµικό υλικό που "αναπνέει", επιτρέποντας έτσι µια σταθερή 

ανταλλαγή αέρα µεταξύ εσωτερικού χώρου και εξωτερικού περιβάλλοντος. Εξάλλου, το 

χώµα, υλικό που υπάρχει εν αφθονία στη φύση, έχει ευρεία χρήση στην οικοδοµή, 

κυρίως στα κονιάµατα δόµησης, στα δάπεδα, αλλά και στα δώµατα σαν µονωτικό υλικό 

και σαν υλικό πλήρωσης, κλπ10.  

Ένα άλλο καλό παράδειγµα, αποτελούν οι πλίνθοι και τα κεραµίδια, η κατασκευή των 

οποίων δεν απαιτούσε κατανάλωση καυσίµων, καθώς η όπτηση γινόταν στον ήλιο και το 

στέγνωµα εξασφαλιζόταν από τον αέρα, χάρη και στον τρόπο στοίβαξής τους. Τα υλικά 

αυτά, συγκεντρώνουν, από άποψη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τα περισσότερα 

πλεονεκτήµατα, καθώς η επεξεργασία πρώτων υλών για τη παραγωγή τους, ακόµη και 

                                                 
8 τροφή, ένδυση, ενέργεια, υλικά για να δοµήσει τον οίκο του, είτε πρόκειται για τον προσωπικό 
του οίκο, είτε για τον Οίκο όπου γίνεται η λατρεία του ανώτερου Όντος 
9 ατοξικότητα, θερµική µόνωση, αναπνοή εξωτερικών τοίχων, καλή µηχανική αντοχή 
10 το χώµα, πέρα από τις όποιες µονωτικές ιδιότητες, ασκεί πάνω στο χρήστη του κτιρίου χρήσιµες 
γήινες επιδράσεις, δρώντας σαν βιολογικός εξισορροπητής, καθώς είναι ένα από τέσσερα βασικά 
στοιχεία που απαντώνται στη φύση και διέπουν τη ζωή µας (Αέρας, Νερό, Γη, Φωτιά) 
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σήµερα, είναι δυνατό να απαιτεί ελάχιστες ποσότητες συµβατικής ενέργειας σε σύγκριση 

µε άλλα οικοδοµικά υλικά.  

Άλλα οικοδοµικά υλικά που χρησιµοποιήθηκαν στα υπό εξέταση κτίρια και που 

προέρχονται επίσης από το έδαφος ή το υπέδαφος, είναι οι λίθοι, τα παντός είδους 

µάρµαρα και τα αδρανή υλικά. Οι απαιτούµενες ποσότητες ενέργειας για την παραγωγή 

τους είναι ελάχιστες σε σχέση µε άλλα υλικά, ενώ µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν ή 

να αφοµοιωθούν. Σήµερα, που οι ανάγκες για δόµηση είναι πολύ αυξηµένες σε σχέση µε 

το παρελθόν, απαιτείται προσοχή κατά την εξόρυξη των υλικών αυτών, καθώς αποτελούν 

φίλτρο καθαρισµού των επιφανειακών υδάτων πριν από τη διήθησή τους στο έδαφος, η 

δε αποµάκρυνσή τους εκθέτει τους υπόγειους υδροφόρους ορίζοντες στη ρύπανση, ενώ, 

η εξόρυξη πετρωµάτων στα λατοµεία, τραυµατίζει το φυσικό ανάγλυφο, δηµιουργεί 

βαθιές και εκτεταµένες διακοπές στη συνέχεια του φυσικού εδάφους, προκαλεί 

εκτοπισµό της πανίδας και χλωρίδας, απονέκρωση περιοχών και παραγωγή µεγάλων 

ποσοτήτων σκόνης.  

Αν και στα ιστορικά κτίρια γίνεται χρήση υλικών που σήµερα θεωρούµε ευτελή, δεν 

παραβλέπεται καθόλου το κεφάλαιο “σεισµός”, για την αντιµετώπιση του οποίου 

χρησιµοποιούνται οριζόντιες ξυλοδεσιές, µεταλλικοί ελκυστήρες, ή άλλες τεχνικές, όπως 

π.χ. 2ος εσωτερικός Φ.Ο.11, ενώ, οι σοβάδες γίνονται πιο ανθεκτικοί στο σεισµό και στις 

καιρικές συνθήκες, µε την ανάµιξη του κονιάµατος µε τρίχες από ζώα ή άχυρο.  

Τέλος, αρκεί µια προσεκτική παρατήρηση για να διαπιστωθεί µε τι σοφία 

χρησιµοποιείται το κάθε υλικό, ακόµα και το τελευταίο λιθοσύντριµµα12, που 

ενσωµατώνεται στο µέσον της τοιχοποιίας από αργολιθοδοµή, ή στο µεταξύ δαπέδου και 

ψευδοπατώµατος κενό, εξασφαλίζοντας αφενός καλύτερη θερµοηχοµόνωση και 

αφετέρου αποφυγή ρύπανσης του περιβάλλοντος από την απόρριψη µπαζών και τη 

διασπορά σκόνης. Κατά παρόµοιο τρόπο, µε το κενό στις στέγες εξασφαλίζεται πολύ 

καλή θερµοηχοµόνωση, χωρίς τη χρήση ειδικών µονωτικών υλικών και εποµένως 

κατανάλωση ενέργειας για την αγορά, κατασκευή και ενσωµάτωσή τους. 

Πέρα από τη χρήση υλικών χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης, τα ιστορικά κτίρια 

χρησιµοποιούν πλήθος συστηµάτων και τεχνικών, που εξασφαλίζουν το «φυσικό» 

δροσισµό των κτιρίων, χωρίς να καταναλώνουν ενέργεια. Αυτό, επιτυγχάνεται µε τα 

αίθρια, τις κρήνες, τους κήπους και τα δασάκια που καθαρίζουν την ατµόσφαιρα13, τις 

καλαµωτές, τα µακρόστενα µικρά παράθυρα µε τους ανοιγόµενους φεγγίτες ή τα 

ανοίγµατα στην οροφή, (κυρίως σε κελιά µοναστηριών)14, τη διαµπερότητα των 

                                                 
11 βλ. σπίτια Λευκάδας 
12 σκουπίδι µε τη σηµερινή λογική 
13 ενώ παράλληλα εξουδετερώνουν τα αποτελέσµατα των εντάσεων, εξισορροπώντας τις δυνάµεις 
και τις ενέργειες 
14 που εξασφαλίζουν παράλληλα άριστο έµµεσο φωτισµό 
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ανοιγµάτων, τα µεγαλύτερα ύψη των ορόφων15. Αρκεί να παρατηρήσει κανείς τη 

λειτουργία του ανεµόπυργου της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής πολλών µουσουλµανικών 

χώρων, για να διαπιστώσει για µια ακόµη φορά τη λαϊκή σοφία, ή τον τρόπο κατασκευής 

των ξυλοκάλυβων των ιθαγενών των τροπικών δασών, που, ακόµη και σήµερα, 

αφήνονται ανοικτές από παντού, για την εξασφάλιση καλύτερου δροσισµού, ή τον τρόπο 

αντιµετώπισης του δυνατού Μεσογειακού ήλιου στα Αιγαιοπελαγίτικα νησιά µε τη 

χρήση του λευκού κυρίως χρώµατος, ώστε να αντανακλάται το µεγαλύτερο µέρος της 

ηλιακής θερµότητας. Με βάση τις πιο πάνω αναπτυχθείσες µεθοδολογίες, τα κτίρια 

µπορούν και λειτουργούν σαν µεµβράνες εσωκλιµατικής ρύθµισης.  

Και βέβαια, η ίδια λογική ακολουθείται και στο δηµόσιο χώρο, όπου οι δρόµοι δεν 

στρώνονται µε µπετόν ή άσφαλτο, που, εκτός από την επικινδυνότητα των 

χρησιµοποιούµενων υλικών, αυξάνουν τη θερµοκρασία του περιβάλλοντος, αφού 

απορροφούν τεράστιες ποσότητες ηλιακής θερµότητας. 

Στα κτίρια αυτά, τίποτα δεν πάει χαµένο, το καθετί µπορεί να έχει µια χρηστική αξία, το 

κάθε τι είναι άξιο σεβασµού, γιατί είναι ένα κοµµάτι από το Σύµπαν. Αυτή είναι και η 

ύψιστη προσφορά προς τη µάνα γη, αλλά και η ύψιστη ∆ιαισθητική Σοφία.  

Σε αντίθεση µε τα ιστορικά κτίρια, τα σύγχρονα κτίρια, που κατασκευάζονται από 

οπλισµένο σκυρόδεµα, εµπεριέχουν αρκετούς κινδύνους, καθώς ο δοµικός χάλυβας, 

προκαλεί µεταβολή του γήινου ηλεκτροµαγνητικού πεδίου, το δε χρησιµοποιούµενο 

τσιµέντο περιέχει συχνά καρκινογόνα υποπροϊόντα. 

Όπως διαπιστώθηκε από τις πιο πάνω αναφορές µας, οι ιστορικές κατασκευές πληρούν 

όλους τους βιοκλιµατικούς παράγοντες και είναι απόλυτα εναρµονισµένες µε τους 

φυσικούς νόµους, που εκφράζονται από τα επιστηµονικά πεδία της φυσικής και της 

µηχανικής, ενώ δεν παραµελείται η κάλυψη της κοινωνικής ανάγκης, αλλά και η 

ποιητική του δοµηµένου χώρου16. Αυτό υποδηλώνει τη βαθύτατη σχέση µε το 

αντικείµενο, την ένωση υποκειµένου-αντικειµένου και την εσωτερική γνώση του 

κτίστορα, αλλά και του κτήτορα.  

Πέρα από αυτά, από τη µελέτη της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και της θέσης του 

ευρύτερου χώρου οικοδόµησης των Αρχαίων Ελληνικών, αλλά και Βυζαντινών Ναών, 

καθώς και τη διερεύνηση διάταξης και προσανατολισµού τους, διαπιστώνεται η άριστη 

αρχιτεκτονική σύλληψη και η άριστη γνώση για τη χωροθέτηση σε περιβάλλον που 

εξασφάλιζε, όχι µόνο την εκµετάλλευση στο έπακρο του άµεσου ηλιακού κέρδους, αλλά 

και την ασφάλεια, την αποµόνωση και την ένωση µε το θείο. 

Ήδη, στις Ιερές Βέδες, διαπιστώνεται η προτροπή, κατά τη σχεδίαση ενός κτίσµατος, να 

γίνεται η τοποθέτηση στο χώρο κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να επιτυγχάνεται η 

                                                 
15 που επιπλέον προσφέρουν µεγαλύτερη οπτική άνεση και πιο ευχάριστο περιβάλλον. 
16 Alberti: necessitas, commoditas, voluptas 
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«αξιοποίηση των ιδιοτήτων του Φυσικού Νόµου». Για τον ίδιο λόγο, κατά την 

Πολεοδόµηση µιας έκτασης, τα Ιερά Βιβλία ορίζουν ότι πρέπει να προβλέπεται ώστε, ένα 

σωστά µοιρασµένο ποσοστό γης να µένει ακάλυπτο από σκληρά υλικά, να είναι δηλαδή 

χώµα ή πράσινο, ώστε ο άνθρωπος να ζει σε άµεση επαφή µε τη µητέρα γη που τον 

γεννά, τον δονεί και τον τρέφει.    

Από την παρατήρηση, µελέτη, ανάλυση και τεκµηρίωση των υλικών, των τεχνικών δοµής 

και της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και χωροθέτησης των ιστορικών κτιρίων, είναι πιθανό, 

µε τις σηµερινές επιστηµονικές συγκεκριµένες γνώσεις, να αποκαλυφθούν κάποιες 

ατέλειες, ιδίως σε θέµατα µηχανικής αντοχής, κυρίως έναντι σεισµού, όπως και σε 

θέµατα υγρασίας ή και προσωπικής υγιεινής, ή όσον αφορά στη χρήση φυσικών 

ραδιενεργών υλικών, (π.χ. γρανίτης), αφού δεν είναι µόνο τα βιοµηχανικά, αλλά και τα 

φυσικά υλικά που µολύνουν, καθώς η Ύλη αποτελεί εν δυνάµει µια χονδροειδή (πυκνή) 

µορφή Ενέργειας, ως εκ τούτου, εµπεριέχεται σ΄ αυτήν η βασική ιδιότητα της Ενέργειας 

του να είναι «ασταθής», άρα να εκλύει ενώσεις που παραµένουν στην ατµόσφαιρα για 

κάποιο ορισµένο χρόνο και «µολύνουν» τον αέρα. Πέρα όµως από τις όποιες ατέλειες, θα 

βρεθούµε κατά κανόνα προ εκπλήξεων, ακόµη και όσον αφορά σε θέµατα, όπως η 

θερµοµόνωση, η ηχοµόνωση, ο ηλιασµός, ο αερισµός, ο δροσισµός, η πυρασφάλεια.  

Σήµερα, η µείωση των αποθεµάτων των φυσικών πόρων, η ανάγκη εξοικονόµησης 

ενέργειας ορυκτών καυσίµων, η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος και εξασφάλισης 

υγιεινής στη δόµηση, επαναφέρουν τα παλαιά υλικά και κυρίως την ωµή και ψηµένη 

άργιλο στο διεθνές προσκήνιο, ενώ υπάρχει  αναζήτηση του ορθού για τη χρήση φυσικών 

υλικών, ή και υλικών που παράγονται από φυσικές πρώτες ύλες, µε τρόπους απλούς και 

µε τη µικρότερη δυνατή επεξεργασία, καθώς η χρήση τεχνικών απλών και παραδοσιακών 

µπορεί να αποτρέψει την εξάρτησή µας από µια υπερανεπτυγµένη Τεχνολογία. Το 

ζητούµενο είναι να αφοµοιώσουµε την ουσία και να αναχθούµε στην “καρδιά του 

προβλήµατος”. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

Τα ιστορικά κτίρια έχουν να µας διδάξουν πολλά πάνω στον τοµέα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», αρκεί να παρατηρήσουµε προσεκτικά και να ερµηνεύσουµε ορθά τον 

τρόπο δοµής, τις τεχνικές και τα υλικά που χρησιµοποιήθηκαν, καθώς και τη λογική του 

«σεβασµού των Φυσικών Νόµων και της, καλώς εννοούµενης, ήσσονος προσπάθειας», 

λογικής που επικρατεί κατά κόρον στη Φύση και σύµφωνα µε την οποία, ένα έργο 

οφείλει να παράγεται µε τη µικρότερη δυνατή κατανάλωση ενέργειας, διότι κανείς δε 

δικαιούται να καταναλώνει κάτι που δεν µπορεί να αναπαραγάγει. 
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ΚΟΣΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ 2002-2006. Ο ΣΥΝ∆ΥΑΣΜΟΣ 

∆ΡΑΣΕΩΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΩΝ. 

Μιχάλης Κτενιαδάκης 

Επικ. Καθηγητής Τµ. Μηχανολογίας. ΤΕΙ Κρήτης,  

Σταυρωµένος, 71500 Ηράκλειο.  

Τηλ. (2810) 379862, 319781. Fax (2810) 319782. e-mail: mkten@tm.teiher.gr 

 

ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

1. ΓΕΝΙΚΑ-ΣΚΟΠΟΣ 

Στην απόφαση για υλοποίηση οποιασδήποτε από τις ποικίλες τεχνολογικές 

παρεµβάσεις για εξοικονόµηση ενέργειας (εξ.εν.), καθοριστικό ρόλο παίζει πάντα η 

οικονοµική αποδοτικότητά της. Με κατάλληλες µεθοδολογίες και µε χρήση ορισµένων 

κριτηρίων, µπορεί να αξιολογηθεί η όλη επένδυση ως προς τη βιωσιµότητά της. Το 

κόστος της ενέργειας και το κόστος του χρήµατος έχει, σε κάθε περίπτωση,  καθοριστική 

σηµασία. 

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, η ραγδαία αύξηση του κόστους της ενέργειας  

περισσότερο της θερµικής και λιγότερο της ηλεκτρικής  έχει δραµατική θετική επίδραση 

στην οικονοµική αποδοτικότητα των επεµβάσεων εξ.εν. και µπορεί να αλλάξει ριζικά τη 

στάση του τελικού χρήστη / καταναλωτή ως προς την απόφασή του να προχωρήσει στην 

υλοποίησή τους, οδηγώντας και την πολιτεία σε αναθεώρηση της ακολουθούµενης 

πολιτικής στον τοµέα αυτόν.  

Στην εργασία αυτή εξετάζονται (3) συγκεκριµένες παρεµβάσεις εξ.εν., αναλύονται 

ενεργειακά και αξιολογούνται τεχνικοοικονοµικά, για τα έτη 2002 και 2006, 

(λαµβάνοντας υπόψη τόσο την αύξηση του κόστους της ενέργειας όσο και τα αυξηµένα 

κόστη των παρεµβάσεων), και να συγκρίνει τα αποτελέσµατα. Αυτές είναι : 

α) Θερµοµόνωση δώµατος (σε Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη, για θέρµανση) 

β) Αντικατάστασηβελτίωση θερµοµόνωσης σωληνώσεων θερµούψυχρού νερού. 

γ) Αντικατάσταση λαµπτήρων πυράκτωσης µε φθορισµού, χαµηλής κατανάλωσης. 

 

2. MEΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ 

Για κάθε επέµβαση εξ.εν. υπολογίζεται, µε γνωστές δόκιµες µεθόδους και χρήση 

υπολογιστικών φύλλων (excel), η ετήσια εξοικονοµούµενη τελική ενέργεια, θερµική 

ή/και ηλεκτρική. Ειδικά, η πρώτη επέµβαση παραµετροποιείται σε σχέση µε τις 

κλιµατολογικές συνθήκες (βαθµοηµέρες θέρµανσης)και εξετάζεται για δύο 

πόλεις:Ηράκλειο και Θεσσαλονίκη. 

227 



 

Όλες οι επεµβάσεις αξιολογούνται οικονοµοτεχνικά, χρησιµοποιώντας δεδοµένα και 

πραγµατικά στοιχεία κόστους της επένδυσης και της ενέργειας για τα έτη 2002 και 2006. 

Η αξιολόγηση γίνεται µε τα γνωστά κριτήρια της Καθαρής Παρούσας ΑξίαςΚ.Π.Α. (Net 

Present ValueNPV) και ΄Εντοκης Περιόδου ΑποπληρωµήςΕ.Π.Α.(Discounted Payback 

Period DPP). 

Για τις δύο θερµοµονωτικές παρεµβάσεις εντοπίζεται και το βέλτιστο πάχος 

µονωτικού.  

 

3. ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

Γενικές παραδοχές 

- Η ενεργειακή και οικονοµική ανάλυση όλων των παρεµβάσεων γίνεται για δύο 

περιόδους: (Ι) Απρίλιο 2002 και (ΙΙ) Απρίλιο 2006.  

- Η εξοικονόµηση ενέργειας αφορά σε τελική ενέργεια. Το κόστος της τελικής 

ενέργειας Ρ (€/kWh), για καύσιµο ντήζελ θέρµανσης, προκύπτει από τη 

σχέση: P
κκ

κ

Θρ
τ

= , όπου : 

τκ  : Τιµή µονάδας του καυσίµου, €/L 

ρκ  : Πυκνότητα καυσίµου = 0,84 kg/L 

Θκ : (Κατώτερη) θερµογόνος δύναµη καυσίµου = 11,92 kWh/kg 

- Για την οικονοµική αξιολόγηση θεωρήθηκε σταθερό επιτόκιο δανεισµού d=9% και 

σταθερός ετήσιος πληθωρισµός i=3,8%, οπότε προκύπτει επιτόκιο αναγωγής 

(αποπληθωρισµένο): %5
038,01

038,009,0
i1
idr ≈

+
−

=
+
−

=  

- Οι τιµές υλικών και εργατικών στηρίχθηκαν στο ΑΤΟΕ (2002-Β.τρίµηνο και 2006-

Α. τρίµηνο), διορθώθηκαν όµως µε πραγµατικές τιµές εµπορίουαγοράς και ελήφθη ο 

µέσος όρος. 

- Οι τιµές των καυσίµων είναι µέσες τιµές, σε επίπεδο χώρας, των αντίστοιχων 

περιόδων. 

- Οι τιµές ηλεκτρισµού (ενέργειας και ισχύος) ελήφθησαν από τα σχετικά τιµολόγια 

της ∆ΕΗ, που ίσχυαν στις αντίστοιχες περιόδους. 

- Σε κάθε περίπτωση λαµβάνονται υπόψη οι πραγµατικές ώρες λειτουργίας των 

εγκαταστάσεων, ετησίως. 

 

3.1 Θερµοµόνωση δώµατος 

Αφορά την προσθήκη πλήρους θερµοµόνωσης σε  αµόνωτη οροφή (δώµα) 

καταστήµατος, εµβαδού 620 m2. Εξετάζονται διάφορα πάχη (4 5 6 7 cm) συνθετικού 
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θερµοµονωτικού υλικού, µε λ=0,041 W/mK, και µάλιστα για δύο βαθµούς απόδοσης της 

εγκατάστασης θέρµανσης : n=80% (συνήθης) και n=70% (κακός). Η διάρκεια ζωής 

λαµβάνεται 15 έτη. 

Στα Σχ. 1.1 έως Σχ. 1.4, φαίνονται οι µεταβολές της ΚΠΑ και της ΕΠΑ, συναρτήσει 

του πάχους µονωτικού, στα δύο έτη 2002 και 2006, για το ΗΡΑΚΛΕΙΟ και τη 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. 

Μόνωση οροφής - ΗΡΑΚΛΕΙΟ n=0,70

-4.000

-2.000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

0,04 0,05 0,06 0,07

Πάχος µόνωσης (m)

Κ
Π
Α

 (€
)

0

5

10

15

20

25

30

ΕΠ
Α

 (έ
τη

)
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3.2 Βελτίωση θερµοµόνωσης σωληνώσεων θερµού – ψυχρού νερού  

Αφορά την αντικατάσταση φθαρµένης θερµοµόνωσης σε κοινό δίκτυο σωληνώσεων 

θερµού νερού (θέρµανσης) και ψυχρού (κλιµατισµού), σε ξενοδοχείο. Η νέα βελτιωµένη 

θερµοµόνωση εφαρµόζεται  - ενδεικτικά - σε σιδηροσωλήνα Φ1΄΄, µήκους 500 m, 

προσαυξηµένου κατά 10% (για να ληφθεί υπόψη και η µόνωση των εξαρτηµάτων) και 

πραγµατοποιείται µε κυλινδρικούς µανδύες συνθετικού καουτσούκ, µέσου λ=0,04 

W/mK. Εξετάζονται διάφορα πάχη (6 9 13 19 mm) µονωτικού, και µάλιστα για δύο τιµές 

ενεργειακής αποδοτικότητας. Για µεν τη θέρµανση βαθµοί απόδοσης καύσης : n=85% 

(συνήθης) και n=75% (κακός), για δε τον κλιµατισµό µέσοι συντελεστές επίδοσης 

ψυκτικής εγκατάστασης COP=2,4(συνήθης) και COP=2,1 (κακός). Η διάρκεια ζωής 

λαµβάνεται 15 έτη. 
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Στα Σχ. 2.1 έως Σχ. 2.4, φαίνονται οι µεταβολές της ΚΠΑ και της ΕΠΑ, συναρτήσει 

του πάχους µονωτικού, στα δύο έτη 2002 και 2006, για το δίκτυα ΘΕΡΜΟΥ και 

ΨΥΧΡΟΥ νερού. 

 

Βελτ. µόνωσης σωλ. ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ n=0,85
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3.3 Αντικατάσταση λαµπτήρων πυράκτωσης µε φθορισµού, χαµηλής 

κατανάλωσης. 

Αφορά την ανακατασκευή της εγκατάστασης φωτισµού καταστήµατος (χώρου 

πωλήσεων και αποθηκών) µε δύο εναλλακτικές λύσεις : Την αντικατάσταση µόνο των 

600 λαµπτήρων πυράκτωσης, ισχύος 60 W, µε ισάριθµους ηλεκτρονικούς λαµπτήρες 

φθορισµού υψηλής απόδοσης, 13 W  ή την αντικατάσταση και των λαµπτήρων και των 

αντίστοιχων φωτιστικών.  

Η διάρκεια ζωής των λαµπτήρων λαµβάνεται περίπου 8000 h, οπότε, ανάλογα µε την 

ετήσια χρήση των λαµπτήρων, υπολογίζεται η αντίστοιχη (µέγιστη) διάρκεια ζωής σε 

έτη, εντός της οποίας δεν αντικαθίστανται οι λαµπτήρες. Στην περίπτωσή µας 

υπολογίζεται σε 4 έτη. 
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Υπολογίζεται το οικονοµικό όφελος, τόσο λόγω της ελαττωµένης κατανάλωσης 

ενέργειας  όσο και λόγω της µείωσης της απορροφούµενης ισχύος. 

Σηµειώνεται ότι, µεταξύ 2002 και 2006, η αύξηση των τιµών ηλεκτρικής ενέργειας 

ήταν  µικρή (�13,5%) σε σχέση µε την αύξηση στα καύσιµα  (�60%) 

Στα Σχ. 3.1 και Σχ. 3.2, δίνονται οι προκύπτουσες ΚΠΑ και ΕΠΑ, στα δύο έτη 2002 

και 2006,για την περίπτωση αντικατάστασης µόνο των λαµπτήρων. Τα Σχ. 3.3 και Σχ. 3.4 

αφορούν τα ίδια µεγέθη, αλλά για την περίπτωση αντικατάστασης λαµπτήρων και φωτ. 

σωµάτων. 
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
4.1. Θερµοµόνωση δώµατος : Στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, το 2002, για κανένα πάχος η µόνωση 

δεν θα ήταν οικονοµικά αποδοτική για κατάστηµα και µόνο για θέρµανση (αρνητική 
ΚΠΑ). Προφανώς γίνεται αποδοτική αν υπολογισθεί και η εξοικ. ενέργειας για 
κλιµατισµό. Το 2006 η επέµβαση καθίσταται οριακά αποδοτική για εγκατάσταση µε 
n=80%, ενώ είναι αρκετά αποδοτική, αν ο n=70%. Tο βέλτιστο πάχος µόνωσης είναι 
σχετικά µικρό (4 cm).  

Στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, και τα δύο έτη, η µόνωση είναι αποδοτική, ειδικά αν n=70%. 
Ωστόσο, είναι θεαµατική η αύξηση της ΚΠΑ (σχεδόν διπλασιάζεται) από το 2002 στο 
2006, ενώ το βέλτιστο πάχος µόνωσης είναι πλέον µεγαλύτερο (6 ή 7 cm). 

4.2. Βελτίωση θερµοµόνωσης σωληνώσεων θερµού – ψυχρού νερού : Ενώ η 
τοποθέτηση εξαρχής θερµοµόνωσης σε δίκτυα θερµού - ψυχρού νερού είναι πάντοτε 
αποδοτική, ακόµα και για λίγες ώρες λειτουργίας ετησίως, η βελτίωση υπάρχουσας 
θερµοµόνωσης δεν είναι πάντοτε.  

Έτσι, µόνο για την θέρµανση, και τα δύο έτη, η επέµβαση είναι αποδοτική, για µικρά 
πάχη µόνωσης, µε σηµαντική βελτίωση στο 2006  (αύξηση της ΚΠΑ και µείωση κατά 
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1/3 της ΕΠΑ). Όµως, µόνο για την ψύξη, και τα δύο έτη, η επέµβαση είναι οριακά 
αποδοτική, και οφείλεται στις πολλές ώρες λειτουργίας του κλιµατισµού ετησίως 
(Κρήτη), διαφορετικά θα ήταν ασύµφορη. Το πάχος της µόνωσης πρακτικά δεν 
επηρεάζει την αποδοτικότητα – οπότε συµφέρουν µικρά πάχη – ενώ είναι µικρές οι 
διαφορές µεταξύ 2002 και 2006. Αλλά για κοινή χρήση του δικτύου, όπως πράγµατι 
συµβαίνει, τα οφέλη προστίθενται, οπότε η αποδοτικότητα βελτιώνεται σηµαντικά 
(σχεδόν διπλασιασµός της ΚΠΑ) και συµφέρουν µεγαλύτερα πάχη. 

4.3. Αντικατάσταση λαµπτήρων πυράκτωσης µε φθορισµού, χαµηλής κατανάλωσης. 
Χωρίς σηµαντικές διαφορές µεταξύ 2002 και 2006, καταδεικνύεται ότι η απλή 
αντικατάσταση είναι από τις πλέον αποδοτικές επεµβάσεις (µε ΕΠΑ 1-2 έτη), αλλά 
επίσης ότι η αλλαγή και των φωτιστικών (για να δεχθούν λαµπτήρες φθορισµού υψ. 
απόδοσης) πρέπει να εξετάζεται, αφού είναι πιθανόν να είναι οικονοµικά αποδοτική 
(ΕΠΑ 3-4 έτη). 

4.4. Προτάσεις : Η πολιτεία οφείλει επειγόντως να τροποποιήσει βασικές 
προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής, ώστε να προωθήσειεπιτέλουςαποτελεσµατικά 
τα θέµατα της εξ. εν. Παράλληλα, πολιτεία, φορείς, εκπ. ιδρύµατα κλπ, πρέπει να 
ενηµερώσουν τους πολίτες, ώστε να πεισθούν και να δράσουν λαµβάνοντας υπόψη και 
τα νέα οικονοµικά δεδοµένα, που καθιστούν συµφέρουσες/ελκυστικές πολλές από τις 
επεµβάσεις εξ.εν. 
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Η ΕΒ∆ΟΜΑ∆Α ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ: ECOWEEK 

Ηλίας Μεσσίνας17

 
 
 Με αφορµή την Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος18 και τη Παγκόσµια Ηµέρα 

κατά της Ερηµοποίησης και της Ξηρασίας19 γεννήθηκε ο θεσµός Εβδοµάδα Οικολογίας ή 

EcoWeek.  

 Η  Εβδοµάδα Οικολογίας βασίζεται στις εξής αρχές:  

 (α) Τη Σύµβαση του Aarhus20 για το δικαίωµα όλων στην πρόσβαση σε 

πληροφόρηση, λήψη αποφάσεων και δικαιοσύνη στα θέµατα περιβάλλοντος.  

 (β) Τη Κοινοτική Οδηγία 2003/4/ΕΚ (28/1/03) για την πρόσβαση του κοινού σε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες, που συµβάλλει στη µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του 

κόσµου, την ανταλλαγή απόψεων και λήψη αποφάσεων για ένα καλύτερο περιβάλλον.  

 (γ) Την όσο το δυνατόν πλατύτερη (αλλά πληρέστερη) πληροφόρηση, που να 

καλύπτει όσο το δυνατόν περισσότερα θέµατα και να αφορά όσο το δυνατόν 

περισσότερους πολίτες και επαγγελµατίες  

 (δ) Την δωρεάν πρόσβαση σε όλες τις εκδηλώσεις, πληροφόρηση, έντυπα, 

εκθέσεις, κλπ. και  

 (ε) Τη δηµιουργία κινήτρων για να αλλάξουµε τις καθηµερινές συνήθειές µας, 

µε στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας, τη µείωση της ρύπανσης του αέρα, των υδάτων 

και του εδάφους, τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, την προστασία του 

περιβάλλοντος και των οικοσυστηµάτων µέσα από µία συλλογική συµµετοχή όλωνν που 

θα φέρει ευεργετικά αποτελέσµατα στον πλανήτη, τη φύση και τον άνθρωπο. 

                                                 
17 Ο Ηλίας Μεσσίνας είναι αρχιτέκτονας και σύµβουλος περιβάλλοντος, απόφοιτος του 
Κολλεγίου Αθηνών, ∆ρ. Χωροταξίας ΕΜΠ, µε M.Arch. από το Γέιλ. Ασχολείται µε θέµατα 
περιβάλλοντος, οικολογίας και οικολογικής δόµησης από το 1995. Η διατριβή του για τις 
συναγωγές της Ελλάδας και την αναπαλαίωση της συναγωγής Βέροιας δηµοσιεύτηκαν εν µέρει το 
1997 και θα δηµοσιευθούν εκτενέστερα από τον οίκο Bloch στη Νέα Υόρκη και από τις εκδόσεις 
Μέλισσα το 2007.  Η διεθνής του δραστηριότητα περιλαµβάνει µεταξύ άλλων εκθέσεις διαλέξεις 
(Γέιλ, Πρίνστον, Εβραϊκά Μουσεία Νέας Υόρκης και Παρισιού, ∆ιεθνή Τράπεζα) και 
δηµοσιεύσεις. Αρθρογραφεί εκτενώς στον τύπο. Από το 2005 έχει δηµιουργήσει το θεσµό της 
Εβδοµάδας Οικολογίας (EcoWeek) που, µετά την Αίγινα, θα πραγµατοποιείται από το 2007 σε 
δήµους, πόλεις και νησιά σε ολόκληρη την Ελλάδα. Είναι Πρόεδρος στην Μη Κερδοσκοπική 
Εταιρεία Ήλιος για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη. Το αρχιτεκτονικό του γραφείο ειδικεύεται στη 
βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και οικολογική δόµηση και συντονίζει το σχεδιασµό και κατασκευή 
ενός πρωτοποριακού οικολογικού οικισµού για 100 οικογένειες. Η δουλειά του έχει δηµοσιευθεί 
και εκτεθεί εκτενέστατα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει δώσει συνεντεύξεις σε 
περιοδικά, εφηµερίδες και την τηλεόραση. Πρόσφατα προσκλήθηκε να συµµετέχει στον κατάλογο 
της ελληνικής συµµετοχής της 10ης Biennale στη Βενετία.  
18 Γιορτάζεται στις 5 Ιουνίου. 
19 Γιορτάζεται στις 17 Ιουνίου. 
20 Aarhus Convention που ψηφίστηκε στις 25 Ιουνίου 1998 και τέθηκε σε ισχύ στην ΕΕ στις 25 
Ιουνίου 2005 µε την Κοινοτική Οδηγία 2003/35/EC. 
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 Η Εβδοµάδα Οικολογίας είναι ένας θεσµός που πραγµατοποιήθηκε για πρώτη 

φορά τον Οκτώβριο 2005 και τον Ιούνιο 2006 στην Αίγινα µε πρωτοβουλία και 

διοργάνωση του γράφοντα, σε συνεργασία µε φορείς, οργανώσεις και συλλόγους, όπως η 

Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της Πολιτιστικής 

Κληρονοµιάς, το Λαογραφικό Μουσείο Αίγινας, το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών 

Ενέργειας, το Κοινοτικό Πρόγραµµα RECORA, η Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, ο 

Σύλλογος Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής ∆όµησης, η ΜΚ Εταιρεία «Ήλιος» 

για τη Βιώσιµη Ανάπτυξη, ο Σύλλογος Γυναικών Αίγινας, η γκαλερί Έγινα Αίγινα, το 

Σινέ Τιτίνα, κ.α. Επιπλέον, οι εκδηλώσεις είχαν την υποστήριξη και συµµετοχή του 

∆ήµου Αίγινας, του Λιµενικού Ταµείου Αίγινας, του ∆ηµοτικού Θεάτρου Αίγινας, του 

Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου Αίγινας και της ∆ηµόσιας Καποδιστριακής Βιβλιοθήκης 

Αίγινας. Η πλειοψηφία των εκδηλώσεων φιλοξενήθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο 

Αίγινας, στην οδό Σπ. Ρόδη και στον Πύργο Μαρκέλλου, σε κεντρικό σηµείο της 

Αίγινας, τα οποίο ευγενώς παραχώρησαν το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Φίλων του 

Λαογραφικού Μουσείου και το ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Πνευµατικού Κέντρου ∆ήµου 

Αίγινας αντίστοιχα, για το σκοπό αυτό. 

To πρόγραµµά των εκδηλώσεων περιελάµβανε µεταξύ άλλων: διάλεξη για τη 

βιοκλιµατική αρχιτεκτονική και Οικολογική ∆όµηση από τον αρχιτέκτονα Αλέξανδρο 

Τοµπάζη και τον µηχανικό Κώστα Τσίπηρα, συγγραφέα του βιβλίου «Οικολογική 

Αρχιτεκτονική» (εκδόσεις Κέδρος, 2005). Επίσης, περιελάµβανε επίσκεψη σε 

βιοκλιµατικές κατοικίες στην Πέρδικα και την Παχειοράχη µε τους Αλέξανδρο Τοµπάζη 

και Κώστα Τσίπηρα αντίστοιχα. Έγιναν προβολές ταινιών οικολογικού περιεχοµένου, 

προβολή της βραβευµένης ταινίας της Λυδίας Καρρά «Φωνή Αιγαίου» µε πρόλογο της 

κας. Καρρά και προβολή της ταινίας του Άγγελου Κοβότσου και Πάνου Κέκα «Τα σπίτια 

του ήλιου» µε πρόλογο της δηµοσιογράφου Βάσως Κανελλοπούλου που συνεργάστηκε 

στην παραγωγή. Οι εκδηλώσεις για τα παιδιά αποτελούσαν ένα σηµαντικό κοµµάτι της 

Εβδοµάδας Οικολογίας και περιελάµβαναν θεατρικό παιχνίδι µε θέµα την ανακύκλωση 

µε την Έλενα Φουντούκη και τον Βασίλη Βασιλάκη, κουκλοθέατρο µε τίτλο «Πριτιλί και 

Ανακύκλωση» του σκηνοθέτη Βασίλη Βασιλάκη, παράσταση θεάτρου σκιών «Ο 

Καραγκιόζης και τα σκουπίδια του Σεραγιού» του Αντρέα ∆ερµάτη, οικολογικό 

εργαστήρι και κατασκευές21 που έφτιαξαν τα παιδιά µαζί µε τον ενεργειολόγο Γρηγόρη 

Μαλτέζο και την αρχιτέκτονα Βάλια Μαλτέζου και ζωγραφική για παιδιά µε τη Βάσω 

Καλουδιώτη στη γκαλερί Έγινα-Αίγινα. 

                                                 
21 Οι κατασκευές γίνονται από χαρτί, χαρτόνι, αλουµινόχαρτο και γενικά απλά, καθηµερινά και 
ακίνδυνα υλικά, µε τα οποία τα παιδιά κατασκευάζουν ηλιακούς θερµοσίφωνες για να ζεστάνουν 
νερό, ανεµόµυλους, κ.α. Η επαφή του παιδιού µε τα αποτελέσµατα των απλών αυτών λύσεων, 
τους δίνει τα ερεθίσµατα να είναι πιό παρατηρητικά στα φυσικά φαινόµενα και τις 
αλληλεπιδράσεις µε τη δραστηριότητα του ανθρώπου. 
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Κατά την Εβδοµάδα Οικολογίας έγινε επίσης προσπάθεια ενηµέρωσης του 

κόσµου για την οικιακή κοµποστοποίηση– όπως γίνεται σε ∆ήµους της Αττικής22, µε 

διάλεξη για την οικιακή κοµποστοποίηση των οργανικών υπολειµάτων της κουζίνας από 

τον µηχανικό περιβάλλοντος ∆ηµήτρη Χωµατίδη, συνεργάτη της Οικολογικής Εταιρείας 

Ανακύκλωσης και κλήρωση κάδων κοµποστοποίησης, προσφορά του αντιπροσώπου 

Γιώργου Παππά και της Βελτιωτικής – Γ. Παππάς. Οι εκδηλώσεις περιελάµβαναν επίσης 

διαλέξεις για την υγιεινή διατροφή µε τη ∆ρ. Φυσικής Ιατρικής Ματίνας Χρονοπούλου, 

εργαστήρι για «Ζωή όλο ενέργεια» της ψυχολόγου Υβέτ Ναχµία σε συνεργασία µε το 

Σύλλογο Γυναικών Αίγινας, διάλεξη για την περιβαλλοντική συνείδηση στα µικρά παιδιά 

της δασκάλας Ρουθ Κάρτερ που διδάσκει στην σχολή Στάινερ-Γουάλντορφ στην Αθήνα. 

Ο γράφοντας παρουσίασε τρόπους ανακύκλωσης οικιακών απορριµάτων – πριν 

ξεκινήσει οργανωµένο πρόγραµµα ανακύκλωσης συσκευασιών στην Αίγινα, ο 

µηχανολόγος µηχανικός Περιβάλλοντος Χρήστος Γανδάς µίλησε για τις επιπτώσεις του 

αµιάντου στην υγεία και έδωσε χρήσιµες οδηγίες για την αποµάκρυνσή του, ο Μιλτιάδης 

Τσοσκούνογλου ∆ιευθυντής στον Τοµέα Προστασίας του Περιβάλλοντος, Υγείας και 

Ασφάλειας της Εργασίας της ΤΟΥΟΤΑ Ελλάς µίλησε για τη νέα τεχνολογία των 

υβριδικών αυτοκινήτων που είναι πιό φιλικά στο περιβάλλον και πιό οικονοµικά στον 

καταναλωτή, προσφέροντας συγχρόνως την ευκαιρία δοκιµαστικής οδήγησης του νέου 

υβριδικού Prius της ΤΟΥΟΤΑ στους δρόµους της Αίγινας. Η δηµοσιογράφος Βάσω 

Κανελλοπούλου, µε την ευκαιρία της κυκλοφορίας του βιβλίου της «Μεταλλαγµένα: το 

παρελθόν, το παρόν και το άγνωστο µέλλον» (εκδόσεις Ευώνυµος Οικολογική 

Βιβλιοθήκη, 2006) µίλησε για τα µεταλλαγµένα και τις επιπτώσεις που έχουν στο 

περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου, η ψυχολόγος και θεραπεύτρια Υβέτ Ναχµία 

οργάνωσε σεµινάριο για τη σχέση «Γη-Γυναίκα» σε συνεργασία µε το Σύλλογο 

Γυναικών Αίγινας και η ΜΚ Εταιρεία «Ήλιος» οργάνωσε οµιλία του καθ. ∆ηµήτρη 

Ρόκου, Τοπογράφου Μηχανικού και διευθυντή του ∆ιεπιστηµονικού Προγράµµατος 

«Περιβάλλον και Ανάπτυξη» στο ΕΜΠ, για την αξιοβίωτη ολοκληρωµένη ανάπτυξη. 

Στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου φιλοξενήθηκε προβολή του ντοκιµαντέρ 

«Ο Κύκλος των Χαµένων Υλικών» της Οικολογικής Εταιρείας Ανακύκλωσης και της 

ΕΤ1 για την ανακύκλωση και προβολή για τη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική της 

αρχιτέκτονος Έλλης Γεωργιάδου. Επίσης, φιλοξενήθηκε έκθεση για την βιοκλιµατική 

αρχιτεκτονική, οικολογική δόµηση, εξοικονόµηση ενέργειας στην κατοικία, γεωβιολογία 

και χρήση ΑΠΕ στην κατοικία του Συλλόγου Ολιστικής Αρχιτεκτονικής και Οικολογικής 

                                                 
22 Παραδείγµατος χάριν το πρόγραµµα που υλοποίησε η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης σε 
συνεργασία µε το Πειραµατικό Λύκειο Αναβρύτων και µε την υποστήριξη της Γενικής 
Γραµµατείας Νέας Γενιάς. Το πρόγραµµα είχε τίτλο «Κοµπόστ από σκουπίδια! Μία πρωτοβουλία 
νέων στο σχολείο και στο σπίτι» και υλοποιήθηκε το 2001. Βλ. Περιοδικό Σκουπίδια και 
Ανακύκλωση, τεύχος 42 (Απρίλιος, Μάιος, Ιούνιος 2002), σελ. 3-4. 
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∆όµησης και του ΚΑΠΕ. Στο χώρο του Λαογραφικού Μουσείου υπήρχαν επίσης ένας 

σταθµοί Η/Υ µε πληροφοριακό υλικό του ∆ιεπιστηµονικού Ινστιτούτου 

Περιβαλλοντικών Ερευνών για την οικολογική δόµηση και ειδικός υποδοχέας για τη 

συλλογή µπαταριών οι οποίες στη συνέχεια ανακυκλώθηκαν.  

Στην Εβδοµάδα Οικολογίας 2006 πραγµατοποιήθηκε και συνέδριο του 

Προγράµµατος RECORA για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας, µε τη συµµετοχή των 

ευρωπαίων εταίρων από Αυστρία, υπό την αιγίδα του ∆ήµου Αίγινας και τη συµµετοχή 

της Περιφέρειας Αττικής. Στο συνέδριο παρουσιάστηκαν εφαρµογές κοµποστοποίησης 

και συζητήθηκαν πιθανές λύσεις για τα φύκια και τα οργανικά απορρίµµατα της Αίγινας.  

Στην Εβδοµάδα Οικολογίας µαζί µε τους κάδους οικιακής κοµποστοποίησης, 

κληρώθηκαν και ηλιακοί φορτιστές της Vodafone, που αξιοποιούν τον ήλιο για να 

φορτίσουν το κινητό τηλέφωνο.  

Τις εκδηλώσεις του 2005 πλαισίωνε η εγκατάσταση «Πλαστικά Μπουκάλια» 

εµφυαλωµένου νερού, τα οποία συλλέχθησαν και ετοιµάστηκαν µε την συµµετοχή των 

µαθητών του 1ου Γυµνασίου «Καποδίστριας», Αγ. Βαρβάρας, Αίγινας23. 

Η Εβδοµάδα Οικολογίας το 2005 και το 2006 δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την 

ευγενή υποστήριξη των: ΑΝΕ∆ΗΚ Κρητικός, Βελτιωτική – Γ. Παππάς, Medi-Terra 

ΕΠΕ, Shielco, Ελληνική Εταιρεία, Envitec, Intereg IIIc και χορηγούς επικοινωνίας το 

ΟΙΚΟ της «Καθηµερινής», το ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ, τα «Νέα του Σαρωνικού» και τους 

δικτυακούς τόπους www.ecoweek.gr και www.aeginagreece.com.  

 Η επιτυχία της διοργάνωσης και η θετική απήχηση που είχε η Εβδοµάδα 

Οικολογίας στην τοπική κοινωνία και τα δρώµενα της Αίγινας, µας οδήγησε στην 

απόφαση η Εβδοµάδα Οικολογίας 2007 να γίνεται από το 2007 πλέον σε ολόκληρη την 

Ελλάδα, καλύπτοντας δήµους, πόλεις και νησιά σε ολόκληρη τη χώρα. Οι εκδηλώσεις θα 

καλύψουν µία περίοδο από τον Απρίλιο µέχρι και Ιούνιο 2007, γύρω από τις σηµαδιακές 

ηµεροµηνίες: Ηµέρα της Γης, Παγκόσµια Ηµέρα Περιβάλλοντος, Παγκόσµια Ηµέρα 

κατά της Ερηµοποίησης και Ξηρασίας,  Παγκόσµια Ηµέρα Βιοποικιλότητας. 

 Η διοργάνωση της Εβδοµάδας Οικολογίας για το 2007 θα βασίζεται στη 

συνεργασία µε φορείς, οργανώσεις και ιδρύµατα, που έχουν πανελλαδική εµβέλεια και 

δράση και τη συµµετοχή σχολείων. Το πρόγραµµα της Εβδοµάδας Οικολογίας 2007 θα 

δηµοσιοποιηθεί εντός των ερχόµενων εβδοµάδων. 

Για το 2007 προγραµµατίζονται να συµµετέχουν 2-3 επιφανείς, διεθνούς κύρους 

και εµβέλειας, οµιλητές, οι οποίοι έχουν σηµαντική δράση στα θέµατα περιβάλλοντος 

                                                 
23 Με την ευκαιρία αυτή θέλω να ευχαριστήσω τον Γυµνασιάρχη Στέλιο Κρητικό και την 
καθηγήτρια γυµναστικής και περιβαλλοντικών µαθηµάτων Έφη Παπαευσταθίου, καθώς επίσης 
και όλους τους µαθητές που έλαβαν µέρος στην προετοιµασία της εγκατάστασης, για τη 
συνεργασία στο εγχείρηµα των πλαστικών µπουκαλιών. 
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και θα αποτελέσουν τόσο παράδειγµα προς µίµηση όσο και πηγή έµπνευσης για τους 

νέους και τους αποφασίζοντες στην Ελλάδα.  

Στα πλαίσια της Εβδοµάδας Οικολογίας 2007 θα υπάρξει εκτενής ενηµέρωση και 

πληροφόρηση της τοπικής κοινωνίας, θα µοιραστούν φυλλάδια και ενηµερωτικό υλικό 

για την εξοικονόµηση ενέργειας, θα µοιραστούν ειδικές τσάντες για ανακύλωση σε 

δήµους και πόλεις που υπάρχει πρόγραµµα ανακύκλωσης, θα γίνουν επισκέψεις σε 

εργοστάσια διαλογής απορριµµάτων και σε χώρους υγειονοµικής ταφής απορριµµάτων, 

ενώ η είσοδος σε όλες τις εκδηλώσεις και διαλέξεις, θα είναι και φέτος, δωρεάν και 

ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και µιά καλύτερη 

ποιότητα ζωής για όλους. 
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Εισαγωγή 

Το παρόν ερευνητικό άρθρο περιγράφει περιληπτικά ένα πρωτοποριακό Πληροφοριακό 

Σύστηµα Βέλτιστης ∆ιαχείρισης Ενεργειακών Πόρων (E.M.I.R.) µε την χρήση 

προηγµένων υπηρεσιών ∆ιαδικτύου (πλήρες ενεργειακό portal στο 

http://fermat.medialab.ntua.gr/emir) και τεχνολογιών πολυµέσων, το οποίο βρίσκεται ήδη σε 

προχωρηµένο σχεδιασµό και ανάπτυξη στο Εργαστήριο Τεχνολογίας Πολυµέσων της σχολής 

ΗΜΜΗΥ του ΕΜΠ, σε επίπεδο διδακτορικής διατριβής.  Η απελευθέρωση της αγοράς 

ενέργειας σε συνδυασµό µε την απότοµη αύξηση της τιµής των καυσίµων αποτελούν ένα 

βασικό παράγοντα αποσταθεροποίηση για τις ενεργοβόρες ελληνικές επιχειρήσεις. Η σχεδίαση 

της βέλτιστης ενεργειακής πολιτικής, στα πλαίσια της ελεύθερης παραγωγής και διάθεσης 

ενέργειας, εξελίσσεται σε ένα ιδιαίτερα σύνθετο πρόβληµα για τις επιχειρήσεις. 

 Σκοπός του εξελιγµένου πληροφοριακού συστήµατος είναι να διαχειρίζεται, να αναλύει, να 

προβλέπει και να βελτιστοποιεί ενεργειακά φορτία και διαδικασίες ενεργειακής 

κοστολόγησης, µέσω τηλεµετρούµενης βάσης δεδοµένων και σύνθετων καινοτόµων τεχνικών 

και αλγορίθµων διαχείρισης και αναπαράστασης γνώσης (advanced knowledge engineering, 

υπερκυβικό clustering), εξόρυξης (data mining) και πολυδιάστατης στατιστικής ανάλυσης και 

απεικόνισης βάσεων γνώσεων (web-based OLAP). Οι υπηρεσίες του συστήµατος θα είναι 

πλήρως προσπελάσιµες µέσω του ∆ιαδικτύου (advanced web services) και οι 

αυτοµατοποιηµένες απεικονίσεις θα γίνονται µέσω on-line web-based γραφικών αναφορών. Το 

σύστηµα και η µέθοδος προστατεύονται ήδη από δύο ∆ιπλώµατα Ευρεσιτεχνίας (O.B.I.). 
 
Μέθοδος Προσέγγισης  

Η µέθοδος που ακολουθείται συνδυάζει µία πρώτη οντολογική και σηµασιολογική προσέγγιση 

του συστήµατος παραγωγής και κοστολόγησης της ενέργειας και εν συνεχεία µέσω της 

δηµιουργίας ενός σηµασιολογικού δικτύου και σηµασιολογικής Βάσης ∆εδοµένων, η 

ενεργειακή πληροφορία συσταδοποιείται, αναλύεται και παρουσιάζεται στον χρήστη µέσω 

στατιστικών γραφηµάτων και πινάκων. Το πρώτο βήµα που ακολουθείται λοιπόν για µία 

σωστή µαθηµατική και εννοιολογική προσέγγιση του συστήµατος EMIR, είναι η εξαγωγή και 
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σχεδιασµός οντολογιών που θα περιγράφουν ιδανικά ένα σύστηµα παραγωγής ή προµήθειας 

ενέργειας, σύµφωνα µε τους νέους κανόνες της ελεύθερης αγοράς. Εν συνεχεία, αυτές οι 

ενεργειακές οντολογίες θα διασυνδεθούν µεταξύ τους για την παραγωγή ενός σύνθετου 

σηµασιολογικού δικτύου, όπου βάση κάποιον προχωρηµένων αλγορίθµων, θα επεξεργάζεται η 

ενεργειακή πληροφορία και θα εξάγεται γνώση. 

 
Σχ. 1 Συνολική διαδικασία ανάλυσης και σηµασιολογικής επεξεργασίας ενεργειακής πληροφορίας 

 
Μαθηµατικό Μοντέλο & Γραφήµατα 

Το αρχικό µοντέλο βασίστηκε στην µαθηµατική ανάλυση κοστολόγησης του κ. Ε. Λεκατσά  

[4]) η οποία παρουσιάζει και αναλύει διεξοδικά όλα τα σύνθετα σηµεία υπολογισµού και 

κοστολόγησης ηλεκτρικής ενέργειας στην ελεύθερη αγορά. Το µαθηµατικό µοντέλο 

αναλύθηκε σε βάθος και µε βάση τις περιγραφικές ολοκληρο-διαφορικές εξισώσεις που 

περιγράφουν τις διαδικασίες, ενεργειακές ιεραρχικές οντολογίες εξήχθησαν. Το σύστηµα έχει 

ως στόχο την on-line ελαχιστοποίηση του µεταβλητού κόστους Παραγωγής (µέσω της θεωρίας 

της βελτιστοποίησης και Εξόρυξης δεδοµένων) καθώς και την µεγιστοποίηση των κερδών της 

Επιχείρησης ή του Προµηθευτή. Για να επιτευχθεί ο παραπάνω στόχος θα πρέπει το πρόβληµα 

να περιγραφεί µαθηµατικά µε µια Αντικειµενική Συνάρτηση (Objective Function) η οποία µε 

βάση των ενεργειακών αποτελεσµάτων που θα εξάγονται από την ενεργειακή Βάση 

∆εδοµένων και σύνθετων on-line αλγορίθµων, θα ελαχιστοποιείται συνεχώς. Η όλη διαδικασία 

της ελαχιστοποίησης µπορεί να µας δώσει σηµαντικές πληροφορίες για την διαδικασία 

προµήθειας ενέργειας και βέλτιστων ενεργειακών δοσοληψιών, οι οποίες εξαρτώνται χρονικά 

από τις εκάστοτε ενεργειακές µετρήσεις. Η δυναµικότητα του συστήµατος αντιµετωπίζεται 

βέλτιστα από το σύστηµα EMIR, µε βάση την συνεχή διαδικτυακή εξόρυξη µετρήσεων και την 

συνεχή συσταδοποίηση των αποτελεσµάτων για εξαγωγή απόφασης. Βασική επιδίωξη του 

web-based DSS συστήµατος είναι η εύρεση και στοχαστική πρόβλεψη των ωρών ή ηµερών 

όπου θα υπάρχει κέρδος για τον Προµηθευτή, που σηµαίνει µικρό ∆ιαφορικό κόστος 

παραγωγής.. Ως συνέπεια, υψηλή Οριακή τιµή Συστήµατος συγκριτικά µε την τιµή µεταβλητή 

τιµή Συµβολαίου και χαµηλό ∆ιαφορικό κόστος Παραγωγής - Προµήθειας θα αποφέρει στον 

Προµηθευτή κέρδη από την πώληση της περίσσειας  θετικής ενέργειας στο σύστηµα. Η 

παραπάνω παραδοχή αποδεικνύεται και µαθηµατικά από την παρακάτω εξίσωση Ενεργειακής 

Ισορροπίας (Λεκατσάς): 
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Όπου  που σηµαίνει ότι το φορτίο είναι άµεσα εξαρτώµενο και ανάλογο 

της πολυδιάστατης Μήτρας W που αντιπροσωπεύει τις ειδικές τιµές και συµφωνίες (n) του 

συµβολαίου προµήθειας ενέργειας (k) καταναλωτών και επίσης η συνολική σχέση είναι 

ανάλογη της ζήτησης φορτίου που αντιπροσωπεύεται από την στοχαστική συνάρτηση 

(εξαρτώµενη από διανυσµατικές κλιµατολογικές και λοιπές τυχαίες µεταβλητές).  
iXr xe )(

Μέσω της µεταβαλλόµενης µήτρας W και της στοχαστικής εκτίµησης φορτίου 

iXr xe )( µπορούµε να επέµβουµε στην ελεγχόµενη ελαχιστοποίηση. Το σύστηµα EMIR, µε 

back-end processes και διαδικασίες εξόρυξης, αναλύει τα µετρούµενα ενεργειακά δεδοµένα 

και υπολογίζει τα θετικά ισοζύγια ενέργειας, µε βάση τους πελάτες και τα κόστη παραγωγής 

του εκάστοτε Παραγωγού - Προµηθευτή. Εν συνεχεία, µε την µέθοδο της συσταδοποίησης 

(clustering) και επιλέγοντας συγκεκριµένο κεντροειδές (centroid) βρίσκει και περιγράφει 

γραφικά τις βέλτιστες ηµέρες και ώρες, όπου ο Προµηθευτής αναµένεται να έχει κέρδος. 

Βέβαια, όλα τα παραπάνω είναι δυναµικά και προσαρµόζονται στην εκάστοτε αγορά και τους 

κανόνες συνδιαλλαγής. Η βάση του συστήµατος απόφασης, είναι οι οντολογίες, οι οποίες 

συνδυαζόµενες δηµιουργούν ένα ενεργειακό σηµασιολογικό δίκτυο, το οποίο αποτελεί την 

βάση γνώσης του συστήµατος EMIR.  Η οντολογική προσέγγιση είναι µείζονος σηµασίας [1], 

[2], καθώς αποτελεί το µέσο από όπου θα εξαχθεί η απόφαση. Οι διάφορες οντότητες 

σχεδιάστηκαν ιεραρχικά και εν συνεχεία διασυνδέθηκαν µεταξύ τους για να δηµιουργήσουν 

ένα ενεργειακό σηµασιολογικό δίκτυο. Οι σχέσεις µεταξύ των οντοτήτων του σηµασιολογικού 

δικτύου βαθµολογούνται µε ασαφή βάρη (fuzzy weights) έτσι ώστε να υπάρχει σηµασιολογική 

σχέση µεταξύ τους (πχ. παράγει ακριβή ενέργεια µε φτηνά υλικά). Η παραπάνω προσέγγιση 

[1], [2], [7] σε συνδυασµό µε αλγόριθµους υπερκυβικού clustering, εξάγει συγκριτική 

απόφαση για το αποτέλεσµα. Μέσω δυναµικών αλγορίθµων, βασισµένων στο Matlab, οι 

διάφορες τοπολογικές αποστάσεις (normed distances) µετριούνται από κεντροειδή µε βάση 

διάφορες οντολογικές ιδιότητες (attributes). Με αυτό το τρόπο µπορούν να εισαχθούν όσες 

ιδιότητες θεωρούνται σηµαντικές για την εξόρυξη γνώσης και συµπεράσµατος (πχ. 

λεπτοµέρειες συµβολαίων, διµερείς συµφωνίες µεταξύ Παραγωγού - Λειτουργού Συστήµατος 

κλπ). Η µέτρηση λοιπόν κάποιων νορµών, οι οποίες βασίζονται σε ένα ισοµορφικό µετρικό 

χώρο (που αποτελείται από πολλά vertices σε δοµή simplicial complex, [7]) δίνουν µία οπτική 

αλλά και µαθηµατική µέτρηση του πόσο απέχει η εκάστοτε µέτρηση µου από γειτονικές 

οντότητες (Σηµασιολογική απόσταση) [1], [2]. [7]. ∆ιασυνδέοντας λοιπόν όλες τις αποστάσεις, 

µε ειδικό µαθηµατικό αλγόριθµο και ειδική παράλληλη επεξεργασία (σε παράλληλο δίκτυο µε 

βάση το Matlab και J2EE αρχιτεκτονική) έχουµε γνώση αλλά και οπτικά ένα γεωµετρικό-
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τοπολογικό locus που µας δείχνει το πως "κινείται" η µέτρηση σε σχέση µε τα κεντροειδή που 

έχουµε θέσει αρχικά ως βέλτιστες τιµές (πχ. εκτιµώµενο κέρδος, ιδανικό SMP, µεταβλητή 

τιµολογιακή πολιτική, κοκ). 

   
      Σχ. 2  Τρισδιάστατα Στατιστικά Γραφήµατα τιµής SMP και αποτελέσµατα συσταδοποίησης (clustering) 

 
Συµπεράσµατα 

Το παραπάνω πληροφοριακό σύστηµα εστιάζεται στην ενεργειακή ευφυΐα, η οποία επιτελείται 

on-line µε την βοήθεια των σύγχρονων πληροφοριακών συστηµάτων και την χρησιµοποίηση 

του στρώµατος Internet ως µέσο πρόσβασης και ως µέσο αναζήτησης χαοτικής µεν, χρήσιµης 

δε ενεργειακής πληροφορίας. H νέα ενεργειακή πολιτική απαιτεί την πλήρη οργάνωση και 

συντονισµό διαδικασιών, σε ένα σύστηµα τύπου e-energy. Επίσης, η απαιτούµενη 

υπολογιστική ευφυΐα και πολυπλοκότητα θα παραµένει κρυφή (transparent business logic) 

στον τελικό χρήστη, µε αποτέλεσµα να µεγιστοποιηθεί η αποτελεσµατικότητα του 

συστήµατος, διότι ο απλός χρήστης χωρίς ειδικευµένες γνώσεις διαχείρισης πληροφορίας και 

εξόρυξης θα µπορεί µε απλά menus και κουµπιά µέσω ενός Internet browser να παράγει 

σύνθετα reports και στατιστικούς πίνακες.  

 
REFERENCES 
[1]E.M.I.R. Project (Energy Management & Intelligent Reporting): 

Πληροφορίες : http://fermat.medialab.ntua.gr/emir & http://www.medialab.ntua.gr/vnikolop 

[2] ‘Analyse et Simulation des méthodes de routage dans la topologie d’hypercube’, Vassilis 
Nikolopoulos, mémoire, Ecole Polytechnique, promotion X99, 2002 

[3] ‘Responsable d’équilibre - Règles et contractualisation’,  RTE, France 
[4] ‘Οικονοµική Ανάλυση Ηλεκτρικών Συστηµάτων’, Ε.Λεκατσά, κεφ.4 Εκδ. ΤΕΕ 2000 
[5] ‘Current State of Balance Management in Europe’, ESTO report, Dec. 2003 
[6] ‘Code of Commerce’, MAVIR website http://www.mavir.hu   
[7] ‘A web-based Energy Decision Support System for dynamic knowledge energy 
 management and automatic intelligent reporting (EMIR)’ paper under preparation for 
 ELSEVIER Decision Support Systems Journal, V.Nikolopoulos, V.Loumos 

241 



 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ- 

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Παπαβασιλείου Νικόλαος, 
Υπεύθυνος Marketing Αρχιτεκτονικών Συστηµάτων, ΑΛΟΥΜΥΛ 

 

Ηλιοπροστασία 

Συστήµατα σκίασης 

Για ηλιοπροστασία του κτιρίου µε σκίαστρα µόνιµα ή κινητά διαφόρων διαστάσεων 

 
 

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

• Κτήριο ΙΚΕΑ  

•  Hotel King George - Athens Plaza 

•  Hotel Royal Olympic 

•  Κτήριο TOI-MOI 

•  Κτήριο R.C. TECH 

•  Κτήριο EKTASIS 

 

Καινοτόµες Εφαρµογές Αλουµινίου στη Σύγχρονη Κατασκευή 

 

Εξελίξεις Προϊόντων σε θέµατα Εξοικονόµησης  Ενέργειας 

Περιεχόµενα 

• Εξοικονόµηση Ενέργειας & Αλουµίνιο 

•  Συστήµατα Αλουµινίου για εξοικονόµηση Ενέργειας 

•  Case Studies Κτιρίων 

•  Τι πρέπει να προσέχει ο Μελετητής 

ΕΝΕΡΓEΙΑ: Τα ∆εδοµένα 

• Η κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, συχνά, µε 

αλόγιστη και άσκοπη σπατάλη αυτής 
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• Το κλίµα παρουσιάζει αλλαγές µε εντάσεις ακραίων καιρικών φαινοµένων  

• Αύξηση στη χρήση των συσκευών που καταναλώνουν ενέργεια (κλιµατιστικά 

κλπ) 

• Ένταση συγκέντρωσης πληθυσµού στα Αστικά Κέντρα 

• Οι διαρκείς ανατιµήσεις στις τιµές των καυσίµων  

• Η διαρκώς αυξανόµενη οικολογική ευαισθητοποίηση των καταναλωτών 

• Οι επερχόµενες  ρυθµίσεις για την αναλισκόµενη ενέργεια από την ΕΕ 

 

Απώλεια Θερµότητας Στα Κτίρια                          

Πηγή site GreenPeace 

 

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός και οι σύγχρονες κτιριακές επεµβάσεις 

•  
Πηγή Site GrenPeace – Κτίριο ΕΡΤ – ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

 

• Κύριοι τοµείς επέµβασης εξοικονόµησης ενέργειας– Βιοκλιµατικός σχεδιασµός 

• Κτιριακό κέλυφος (όπου περιλαµβάνονται θερµοµόνωση , κατάλληλα 

συστήµατα ανοιγµάτων , παθητικά ηλιακά συστήµατα κα) 

• Χρήση δοµικών στοιχείων του κτιρίου 

 
 

Σύγκριση Θερµοµονωτικών και απλών Συστηµάτων 
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Πηγή Περιοδικό Aluminium Magazine 

Σύγκριση Θερµοµονωτικών και απλών Συστηµάτων 

 
Πηγή Περιοδικό Aluminium Magazine 

 

 

Παθητικά ηλιακά συστήµατα  

Συστήµατα Αίθριου  

Για τη λειτουργία θερµοκηπίου ως παθητικά ηλιακά συστήµατα και την εξασφάλιση 

επαρκούς φυσικού φωτισµού µέσα στο χώρο 
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ΠΕΖΟΙ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΕΖΗ - Πρωτοβουλία Πολιτών για τα ∆ικαιώµατα των Πεζών 

http://www.pezh.gr           Τ.Θ. 3188 Αθήνα 10210        E-mail: pezh@pezh.gr

 
 

1. Εξοικονόµηση ενέργειας και µεταφορές 
 
Ο τοµέας των µεταφορών συµµετέχει µε 30% περίπου στη συνολική κατανάλωση 

ενέργειας. στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη χώρα µας το ποσοστό αυτό είναι ακόµα 

µεγαλύτερο και προσεγγίζει το 40%24. Το µεγαλύτερο µέρος αυτής της κατανάλωσης 

αφορά χερσαίες µεταφορές. Είναι προφανής εποµένως η σηµασία που θα πρέπει να δοθεί 

στην εξοικονόµηση ενέργειας στον τοµέα αυτό. 

 
2. Πολιτικές που ευνοούν την εξοικονόµηση ενέργειας 
 
Μεγάλα περιθώρια για εξοικονόµηση ενέργειας υπάρχουν στις πόλεις, όπου γίνονται 

πολλές και συχνές µετακινήσεις και οι αποστάσεις είναι σχετικά µικρές. Ένα µεγάλο 

µέρος των µετακινήσεων αφορούν µικρής απόστασης µετακινήσεις και µπορεί να 

γίνονται µε τα πόδια. Επίσης η ποδηλασία µπορεί να βοηθήσει σε µεγαλύτερες 

αποστάσεις, εφόσον υπάρξει η κατάλληλη υποδοµή και οι κυκλοφοριακές συνθήκες που 

θα την ενθαρρύνουν. Πόσο µάλλον που η µέση ταχύτητα µετακίνησης των αυτοκινήτων 

έχει φτάσει στις κεντρικές αρτηρίες της Αθήνας τα 5-12 χλµ/ώρα και στους άλλους 

δρόµους πολύ µικρότερες – δηλαδή περίπου όσο η ταχύτητα γρήγορου βαδίσµατος και 

µικρότερη από την ταχύτητα ποδηλάτου25. Για µεγαλύτερες αποστάσεις τα µέσα 

συλλογικής µεταφοράς, αν είναι σωστά οργανωµένα (σε όρους χρόνου, κόστους, άνεσης 

και αξιοπιστίας) µπορούν να εξοικονοµήσουν ενεργειακούς πόρους και ταυτόχρονα να 

ενθαρρύνουν αυτά τα ήπια µέσα µετακίνησης. 

Είναι σηµαντικό εποµένως οι πόλεις να είναι πυκνοδοµηµένες, ώστε η προέλευση και 

ο προορισµός των µετακινήσεων (π.χ. σχολείο, ιατρικό κέντρο, καταστήµατα κλπ) να 

µην είναι αποµακρυσµένοι. Επίσης το περιβάλλον της πόλης πρέπει να είναι ασφαλές και 

ευχάριστο για περπάτηµα και ποδηλασία (να υπάρχουν λ.χ. ελεύθεροι χώροι πρασίνου). 

Πράγµατι, έρευνες έχουν δείξει ότι η απόσταση που είναι διατεθειµένος να περπατήσει 

κανείς µπορεί να αυξηθεί περισσότερο από 70%, αν βελτιωθούν οι συνθήκες πεζή 

µετακίνησης26.  

                                                 
24 EUROSTAT, Energy - Yearly statistics 2004 
25 Βλ. π.χ. εφηµερίδα ΤΑ ΝΕΑ 1-2-2006 αρ.18453, “Σηµειωτόν στις λεωφόρους” 
26 βλ.π.χ. Peperna, O. (1982) Die Einzugsbereiche von Haltestellen oeffentlicher 
Nahverkehrsmittel im Strassen-und Busverkehr. In Institut fuer Verkehrsplanung und 
Verkehrstechnik TU Vienna, Vienna 
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Τα ΙΧ αυτοκίνητα και οι µοτοσικλέτες καταστρέφουν µε διπλό τρόπο τις 

προϋποθέσεις αυτές µιάς ενεργειακά αποδοτικής πόλης. Αφενός µεν  διεθνής η εµπειρία 

δείχνει ότι ευνοούν την εξάπλωση της πόλης και τη διάλυση του αστικού ιστού, 

δηµιουργώντας την εντύπωση ότι µειώνουν τις αποστάσεις. Στην πραγµατικότητα όµως 

προκαλούν έτσι αύξηση του αριθµού και του µεγέθους των µετακινήσεων και σε τελική 

φάση τον κυκλοφοριακό κορεσµό της. Από την άλλη πλευρά , η επιδείνωση του αστικού 

περιβάλλοντος (ατµοσφαιρική ρύπανση, ηχορύπανση, απειλή για την ασφάλεια των 

πεζών κλπ) που δηµιουργείται µε την αύξηση της κυκλοφορίας τους, αποθαρρύνει τα 

ήπια µέσα µεταφοράς (περπάτηµα, ποδηλασία). 

Στις υπεραστικές µετακινήσεις η χρήση των συλλογικών µέσων µεταφοράς και 

κυρίως του σιδηρόδροµου µπορεί να µειώσει την ανάγκη για ΙΧ αυτοκίνητο και να 

εξοικονοµήσει σηµαντικά ποσά ενεργειακών πόρων. Έτσι µόνο σε αραιοκατοικηµένες 

περιοχές υπάρχει πράγµατι η ανάγκη για χρήση ΙΧ αυτοκινήτου. Και εκεί όµως αυτή η 

χρήση τους δεν συνεπάγεται απαραίτητα την ιδιοκτησία τους, αλλά συχνά µπορεί να 

γίνεται µε µορφές που είναι οικονοµικότερες για τους χρήστες και δεν ενθαρρύνουν την 

παραπέρα χρησιµοποίησή τους (διάφορες µορφές ενοικίασης, carsharing κλπ) 

Μια τέτοια πολιτική αντιµετώπισης των διάφορων µεταφορικών µέσων έχει ευνοϊκές 

συνέργειες και σε άλλες, εκτός της ενεργειακής, πολιτικές: οικονοµική, κοινωνική, 

οδικής ασφάλειας, υγείας κλπ. Για το λόγο αυτό και οι περισσότερες πόλεις των πλέον 

ανεπτυγµένων χωρών εφαρµόζουν προγράµµατα περιορισµού της µηχανοκίνητης 

κυκλοφορίας και βελτίωσης των συνθηκών πεζή µετακίνησης και ποδηλασίας και 

ενίσχυσης των δηµοσίων συγκοινωνιών (η Κοπεγχάγη, η Ζυρίχη, το Άµστερνταµ είναι 

µερικά πετυχηµένα παραδείγµατα). Το 1988 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε το 

χάρτη των δικαιωµάτων των πεζών και το 1996 οι δήµαρχοι των µεγαλύτερων 

ευρωπαϊκών πόλεων (µεταξύ των οποίων και της Αθήνας) υπέγραψαν τη διακήρυξη της 

Κοπεγχάγης. 

Και στην Αθήνα όµως είχαµε την εµπειρία των ολυµπιακών αγώνων του 2004, όπου 

οι µετακινήσεις των επισκεπτών και των κατοίκων εκείνη την εποχή προγραµµατίστηκαν 

και έγιναν µε επιτυχία κατά κύριο λόγο µε τα µέσα µαζικής µεταφοράς. ∆υστυχώς, λόγω 

των ιδεολογικών εµµονών της διοίκησης υπέρ του αυτοκινήτου και των µοτοσικλετών, η 

τόσο πετυχηµένη αυτή πολιτική εγκαταλείφθηκε την εποµένη των ολυµπιακών αγώνων. 

 

3. Πολιτική µεταφορών στην Ελλάδα 

 

Στη χώρα µας, ενώ η κερδοσκοπία της γης έχει οδηγήσει σε πυκνοκατοικηµένους 

οικισµούς (ίσως µάλιστα σε υπερβολικό βαθµό, σε κάποια σηµεία), παρόλα αυτά 

ακολουθείται εδώ και πολλά χρόνια µια δογµατική, και διπλά ανορθολογική, πολιτική 
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ενίσχυσης του ΙΧ αυτοκινήτου. Αυτή η πολιτική συνοδεύτηκε µε το διωγµό της πεζή 

µετακίνησης, και άνευ όρων ενίσχυσης της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας27. Το ίδιο 

αµείλικτα κυνηγήθηκε και η ποδηλασία, µε αποτέλεσµα να είναι σήµερα σχεδόν 

ανύπαρκτη, όταν σε άλλες χώρες η συµµετοχή της στην κατανοµή των µετακινήσεων 

είναι σηµαντική φτάνοντας σε µερικές περιοχές της Ολλανδίας ή της ∆ανίας να καλύπτει 

το 40-50% των µετακινήσεων. Οι χρηµατοδοτήσεις κατευθύνθηκαν σε έργα οδοποιίας 

(για τα οποία σπανίως υπάρχουν διόδια – αλλά και τότε καλύπτουν µόνο µέρος του 

κόστους συντήρησης και όχι το κόστος κατασκευής), ενώ ο σιδηρόδροµος αφέθηκε να 

παρακµάσει κάτω από το βάρος του αθέµιτου ανταγωνισµού του αυτοκινήτου και 

γραφειοκρατικών διοικήσεων. Για να µπορέσει να µειωθεί ακόµα περισσότερο το κόστος 

του αυτοκινήτου και να γίνει ελκυστικό, το σύνολο σχεδόν των ελεύθερων χώρων των 

πόλεων διατέθηκε (ως επί το πλείστον δωρεάν) για τις ανάγκες στάθµευσης και κίνησης  

του αυτοκινήτου, είτε νοµιµοφανώς (όπως λ.χ. στην περίπτωση των στενών και 

ανεπαρκών διαστάσεων πεζοδροµίων), είτε και τελείως παράνοµα (όπως στην περίπτωση 

της ενθάρρυνσης της στάθµευσης στα πεζοδρόµια και τους “πεζόδροµους”). Γενικότερα 

τα µέσα µαζικής µεταφοράς αφέθηκαν να υποβαθµιστούν σηµειολογικά και λειτουργικά, 

ενώ καλλιεργήθηκε στην κοινή γνώµη η άποψη ότι το Ι.Χ. αυτοκίνητο ταυτίζεται κατά 

έναν αυθαίρετο τρόπο µε την πρόοδο και θα πρέπει να ενισχύεται µε κάθε τρόπο. Όταν 

τα αυτοκίνητα γέµισαν ασφυκτικά κάθε χώρο της πόλης άρχισαν να προωθούνται οι 

µοτοσικλέτες µε µια σειρά προνοµίων που τους παραχωρήθηκαν (είσοδος στο δακτύλιο, 

ευνοϊκή φορολογία, απαλλαγή από ΚΤΕΟ, κίνηση σε λεωφορειολωρίδες, ανεξέλεγκτη 

ηχορύπανση κλπ), επειδή υποτίθεται ότι αντικαθιστούν αυτοκίνητα στους δρόµους, 

εκµεταλλευόµενες καλύτερα τον περιορισµένο αστικό χώρο. Φυσικά και στην περίπτωση 

αυτή υπήρξε εµπαιγµός της κοινής γνώµης, αφού, όπως µπορεί κανείς να διαπιστώσει, οι 

µοτοσικλέτες δεν µειώνουν τα αυτοκίνητα στους δρόµους, αλλά επιπροστίθενται σ’ αυτά 

επεκτεινόµενες εις βάρος των χώρων των πεζών: κινούνται στους λεωφορειόδροµους, 

στους πεζόδροµους και στα κενά µεταξύ των αυτοκινήτων, σταθµεύουν στα πεζοδρόµια 

και περιµένουν στα φανάρια στις διαβάσεις των πεζών. ∆υστυχώς όσα προβλέπουν ο 

χάρτης των δικαιωµάτων των πεζών και η διακήρυξη της Κοπεγχάγης, ενώ στις άλλες 

ευρωπαϊκές πόλεις εφαρµόζονται εδώ και πολλά χρόνια στην Αθήνα και στις άλλες 

ελληνικές πόλεις µένουν κενό γράµµα. 

 
 

                                                 
27 Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΚΟΚ καθιέρωσε τεκµήριο υπαιτιότητας των πεζών µε τη 
δικαιολογία, όπως αναφέρει η εισηγητική έκθεση εκείνης της εποχής: “πρέπει να θεωρηθεί 
δικαιολογηµένη και αναγκαία η απόκλιση από τις αρχές του ΓΠΝ/1911 διότι δεν συντρέχει λόγος 
να φοβόµαστε τα αυτοκίνητα αφού δεν είναι επικίνδυνα για τους πεζούς για τους οποίους έχουν 
ληφθεί µέτρα για την ασφαλή κυκλοφορία τους. Εποµένως πρέπει και αυτοί να υποβοηθήσουν µε 
την αυξηµένη προσοχή τους την ακώλυτη κυκλοφορία ιδίως στις µεγάλες πόλεις” 
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4. Προς µία ενεργειακά αποδοτική πολιτική µεταφορών  
 
Βασικός στόχος µιάς  ενεργειακά αποδοτικής πολιτικής µεταφορών είναι η επιδίωξη 

όσο το δυνατόν περισσότερος αριθµός µετακινήσεων να πραγµατοποιείται µε βάδισµα, 

ποδήλατο και µε τα πόδια. 

Είναι αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια έχουν καταβληθεί κάποιες προσπάθειες για 

βελτίωση των συγκοινωνιών στην πόλη. Οι προσπάθειες όµως αυτές ήταν άτολµές, 

αναποτελεσµατικές και συνοδεύονταν από ακόµα µεγαλύτερες προσπάθειες για βελτίωση 

της κίνησης των ΙΧ αυτοκινήτων και των µηχανών. Ο κυριότερος λόγος αυτών των 

περιορισµένων αποτελεσµάτων είναι ότι οι προσπάθειες αυτές δεν εντάσσονται σε µία 

γενικότερη πολιτική ενίσχυσης της ποδηλασίας και του βαδίσµατος, αλλά στην σταθερή 

και αταλάντευτη πολιτική επιλογή για κυριαρχία του ΙΧ αυτοκινήτου και της 

µοτοσικλέτας. Πράγµατι τα µέσα µαζικής µεταφοράς δεν διευκολύνουν µόνο τους πεζούς 

αλλά έχουν ευνοϊκές επιδράσεις και στην µηχανοκίνητη κυκλοφορία γιατί στρέφοντας 

δυνητικούς χρήστες ΙΧ προς τα µέσα µαζικής µεταφοράς, επιτρέπουν στους υπόλοιπους 

που παραµένουν να κινούνται πιο άνετα στους δρόµους.  

Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι το τραµ: κατά τη χάραξή του αποφεύχθηκε 

προσεκτικά να θιγεί χώρος της µηχανοκίνητης κυκλοφορίας και καταστράφηκαν χώροι 

πεζών και πάρκα, ενώ ακόµα και σήµερα αποφεύγεται να δοθεί η προτεραιότητα  στην 

κίνησή του (πράσινο κύµα). Το αποτέλεσµα είναι να κινείται µε ακατάστατα και αραιά 

δροµολόγια, µαζεύοντας κυρίως τους επιβάτες που χρησιµοποιούσαν πριν από την 

κατασκευή του τις γραµµές των λεωφορείων που κατήργησε, και να µην µπορεί να παίξει 

το φυσικό ρόλο του ως ραχοκοκαλιά ενός ολοκληρωµένου συστήµατος µεταφορών, µε 

µετεπιβιβάσεις από άλλες πιο αργές λεωφορειακές γραµµές. 

Για τους πεζούς δεν έχει γίνει ακόµα σχεδόν τίποτε, ενώ αντί για την ανάπτυξη της 

ποδηλασίας ενισχύονται οι µοτοσικλέτες που δρουν ανταγωνιστικά προς αυτές (γι’ αυτό 

και οι καταναλωτές µοτοσικλετών είναι αντίθετοι στην ανάπτυξη της ποδηλασίας).  

Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ούτε η χρήση των δηµόσιων συγκοινωνιακών 

µέσων δεν µπορεί να αυξηθεί αν είναι αδύνατο οι χρήστες τους να φτάσουν στα σηµεία 

εισόδου τους (στάσεις). Σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία το πλάτος της ζώνης 

ελεύθερης διέλευσης των πεζοδροµίων, για λόγους εξυπηρέτησης ατόµων µειωµένης 

κινητικότητας και µόνον, θα πρέπει να είναι 1,50 µέτρο, που αντιστοιχεί σε πλάτος 

πεζοδροµίου πάνω από 2 µέτρα. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι συστάσεις διεθνών 

οργανισµών ορίζουν ελεύθερο πλάτος διέλευσης ακόµα µεγαλύτερο (1,80 – 2,50 µέτρα), 

ενώ στις περιπτώσεις οδών µε εµπορική κίνηση ή άλλα σηµεία συγκέντρωσης πεζών (λ.χ. 

στάσεις λεωφορείων), είναι προφανές ότι το πλάτος θα πρέπει να είναι ακόµα 

µεγαλύτερο (πάνω από 3,00 – 3,50 µέτρα σύµφωνα µε τις συστάσεις). ∆υστυχώς 
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ελάχιστα πεζοδρόµια στην Αθήνα έχουν αυτές τις διαστάσεις, ενώ και γενικότερα οι 

ελλείψεις της πόλης σε ελεύθερους χώρους είναι κραυγαλέες. 

Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πάψει η υποβάθµιση ελεύθερων χώρων (πλατειών, 

πάρκων κλπ) µε υπόγεια γκαράζ που προσελκύουν µηχανοκίνητη κυκλοφορία στα 

κέντρα των πόλεων, και η κατασκευή αστικών αυτοκινητόδροµων (όπως λ.χ. 

µετατράπηκαν πρόσφατα τµήµατα της λεωφόρου Κηφισίας, Μεσογείων, παραλιακής 

κλπ). 

Το κυριότερο όµως είναι η ενηµέρωση της κοινής γνώµης και η αλλαγή της 

νοοτροπίας των ανθρώπων που βρίσκονται στα κέντρα λήψης αποφάσεων που θα πρέπει 

να προσανατολιστεί προς την κατεύθυνση της ανθρώπινης πόλης και να απαλλαγεί από 

την ιδεολογία της µε κάθε τρόπο κυριαρχίας του ΙΧ αυτοκινήτου και της µηχανής και 

αντιµετώπισης των πεζών όχι ως κυκλοφορία, αλλά ως ενοχλητικό εµπόδιό της. Ιδιαίτερα 

εµποτισµένοι µε αυτή την ιδεολογική αντίληψη κατά των πεζών είναι πολλά από τα 

στελέχη των αρχών και των υπηρεσιών που ασχολούνται µε τα θέµατα σχετικά µε τις 

οδικές µεταφορές, ιδιαίτερα στις ανώτερες βαθµίδες. Η τροχαία λ.χ. αρνείται να 

προστατεύσει τα δικαιώµατα των πεζών, και δεν θεωρεί αναγκαία την προστασία τους, 

εφαρµόζοντας την πολιτική της µονόπλευρης επιείκειας: επιείκεια για τους παραβάτες 

των δικαιωµάτων των πεζών – σκληρότητα και απανθρωπιά για τους πεζούς (ιδίως 

µάλιστα τους ασθενέστερους από αυτούς: µικρά παιδιά, υπερήλικες, άτοµα µε αναπηρίες 

κλπ εµποδιζόµενα άτοµα). Κάποιο µάλιστα έχουν και την ψευδαίσθηση ότι δείχνουν µε 

αυτό τον τρόπο “ανθρώπινο πρόσωπο”! . 

Η ενεργειακά αποδοτική πόλη δεν µπορεί παρά να είναι η ανθρώπινη πόλη. Και 

ανθρώπινη πόλη είναι η πόλη που είναι φτιαγµένη και λειτουργεί για τους ανθρώπους και 

όχι για τις µηχανές. 
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Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΗΝ  

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Τσιτόπουλος Αλέξανδρος, Χηµικός Μηχανικός ΕΜΠ 

∆ιευθυντής Πωλήσεων Έργων & Τεχν. Υποστήριξης, POLYKEM 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Τα τελευταία χρόνια, τόσο σε παγκόσµιο όσο και σε εθνικό επίπεδο, γίνονται 

προσπάθειες προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι επιπτώσεις της αλόγιστης ενεργειακής 

σπατάλης. Σε αυτή την σπατάλη, η συµβολή του κτιριακού τοµέα είναι ιδιαίτερα 

σεβαστή, αφού συγκεκριµένα για τον Ελλαδικό χώρο, η ενέργεια που καταναλώνουν οι 

διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις (σπίτια, ξενοδοχεία, δηµοσια κτίρια κ.λ.π) µπορεί να 

φτάσει και το 30% της συνολικής κατανάλωσης. 

 

Οι επιπτώσεις από την χωρίς όρια ενεργειακή κατανάλωση, έχουν ήδη αρχίσει να 

γίνονται αντιληπτές, αφού τόσο οι διαθέσιµοι ενεργειακοί πόροι  φαίνεται να 

συρρικνώνονται µε το πέρας των χρόνων, αλλά παράλληλα, οι εκποµπές αερίων 

θερµοκηπίου σηµειώνουν αύξηση που εκτιµάται ότι έως το 2010 θα είναι +35%. 

Επιπλέον, λόγω των εκποµπών ρυπογόνων αερίων, τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα 

στην Ελλάδα, παρατηρούνται ακραίες κλιµατικές αλλαγές. 

 

Με βάση τις διαπιστώσεις αυτές, και µε στόχο  την αύξηση της αποδοτικότητας στη 

χρήση των ενεργειακών πόρων, δηµιουργείται η ανάγκη αφενός για κτίρια υψηλής 

περιβαλλοντικής απόδοσης και χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης και αφετέρου για τη 

λήψη µέτρων και όρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάµενων 

κτιρίων.  

  

Στα παραπάνω – και συγκεκριµένα για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης και κατά 

συνέπεια και για την Ελλάδα – θα πρέπει να λάβουµε υπόψη ότι µε βάση την Οδηγία 

2002/91/ΕΚ που αφορά στην ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων, η σοβαρή 

ενασχόληση µε το θέµα, αποτελεί πλέον υποχρέωση που θεσπίζεται και νοµικά. Με βάση 

την Οδηγία αυτή, κάθε κτίριο (υφιστάµενο ή νέο) υποχρεούται να εφαρµόζει τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για ενεργειακή απόδοση και να αποκτά σχετική ενεργειακή 

πιστοποίηση.  
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Η ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ  

 

Η εξωτερική θερµοµόνωση, αποτελεί ουσιαστικά µονόδροµο προκειµένου ένα 

υφιστάµενο και χωρίς θερµοµόνωση κτίριο να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις που έχουν 

πλέον τεθεί.  

 

Τι πρέπει όµως να περιλαµβάνει ένα τέτοιο σύστηµα προκειµένου να ανταποκρίνεται 

στις προσδοκίες του ιδιοκτήτη που θα το επιλέξει; 

 

Πρώτα απ’όλα χρειάζεται µια ινοπλισµένη κόλλα τσιµεντοειδούς βάσης για την ασφαλή 

στερέωση των θερµοµονωτικών πλακών στην τοιχοποιία. Στην περίπτωση µάλιστα που 

αυτή είναι ενισχυµένη µε ρητίνες και προσφέρει ελαστικότητα και αντοχή στην υγρασία, 

θα µπορεί να χρησιµοποιηθεί και σαν υπόστρωµα για το τελικό επίχρισµα.  

 

Βέβαια, για να ενισχύθεί ακόµη περισσότερο το υπόστρωµα και να αποφευχθούν οι 

ρηγµατώσεις σε όλη την επιφάνεια, αλλά και τις περιοχές όπου έχουµε κουφώµατα ή 

µαρκίζες και οι κίνδυνοι είναι ακόµα µεγαλύτεροι, απαραίτητη είναι η χρήση 

κατάλληλου υαλοπλέγµατος, αλλά και ειδικά σχεδιασµένων ειδικών τεµαχίων για 

συστήµατα εξωτερικής θερµοµόνωσης.  

 

Για την στήριξη των πλακών, απαραίτητη είναι και η µηχανική στερέωσή τους από 

ειδικά βύσµατα που µαζί µε την κόλλα αποτελούν τα απαραίτητα συστατικά για την 

ασφαλή στερέωση στην υφιστάµενη τοιχοποϊία.  

 

Όσον αφορά το εξωτερικό επίχρισµα, απαραίτητη είναι η παρουσία ενός σοβά, η οποία 

όχι µόνο θα µας δίνει την τελική επιφάνεια που θέλουµε, αλλά θα µπορεί και να µείνει 

σαν τελική στρώση χωρίς επιπλέον βάψιµο. Εκτός από τα παραπάνω, θα πρέπει και 

αυτός φυσικά να είναι ρητινούχος και υδαταπωθητικός, διατηρώντας έτσι σταθερή την 

κατάστασή του, ακόµα και στις πιο δύσκολες και απαιτητικές καιρικές συνθήκες. 

 

Σχετικά µε το θερµοµονωτικό υλικό, η επιλογή θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική. 

Πρώτα απ’όλα θα πρέπει να επιλέχθεί ένα υλικό που θα διατηρεί όχι µόνο το συντελεστή 

θερµικής αγωγιµότητας (λ) σταθερό, αλλά και όλες τις ιδιότητές του καθ’όλη τη διάρκεια 

ζωής του έργου. Επίσης, το θερµοµονωτικό θα πρέπει να είναι ένα υλικό που σε 

συνδυασµό µε τα προαναφερθέντα υλικά, ανταποκρίνεται πλήρως στην ανάγκες ενός 

συστήµατος εξωτερικής θερµοµόνωσης και ανακαίνισης, προσδίδοντας εξοικονόµηση 

ενέργειας στον χρήση και τελικά εξοικονοµώντας του χρήµατα.  
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Παράλληλα, για να είναι σίγουρος ότι αυτό που θα επιλέξει είναι το κατάλληλο για την 

περίπτωσή του, θα πρέπει το σύστηµα να είναι ελεγµένο και πιστοποιηµένο από 

ανεξάρτητους και διαπιστευµένους φορείς, που θα επιβεβαιώνουν όχι µόνο την 

αξιοπιστία των επί µέρους συστατικών του, αλλά την απόλυτη συµβατότητα, τη 

δυναµική τους, αλλά και την µεγάλη διάρκεια ζωής του όλου συστήµατος. 

 

Με την εφαρµογή ενός τέτοιου συστήµατος, ο χρήστης θα επιτύχει  

 

• Εξοικονόµηση ενέργειας, πράγµα που συνεπάγεται λιγότερα έξοδα για θέρµανση το 

χειµώνα και δροσιά το καλοκαίρι 

• Θερµική άνεση όλο το χρόνο, διατηρώντας κατά το δυνατόν σταθερή θερµοκρασία 

στο εσωτερικό του κτιρίου 

• Αποφυγή σχηµατισµού θερµικών γεφυρών και συµπύκνωσης  υδρατµών και κατά 

συνέπεια  δηµιουργίας  µούχλας στο εσωτερικό του κτιρίου 

• Προστασία του κτιριακού κέλυφους  από τις καιρικές καταπονήσεις 

 

ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ Kelyfos 

 

Το Σύστηµα Εξωτερικής  Θερµοµόνωσης Kelyfos, αποτελεί ένα προϊόν συνεργασίας 

τριών από τις µεγαλύτερες εταιρίες στο χώρο της δόµησης, την POLYKEM της  DOW 

και της  ISOMAT και περιλαµβάνει:  

 

1. Εξηλασµένη Πολυστερίνη STYROFOAM IB-SL της DOW 

2. Κόλλα KELYFOS THERMO της ISOMAT 

3. Υαλόπλεγµα KELYFOS 

4. Έτοιµος σοβάς KELYFOS FINE/DECOR της ISOMAT 

 

Ιδιαίτερη µνεία πρέπει να γίνει στο θερµοµονωτικό υλικό του συστήµατος, το οποίο 

συγκεντρώνει τις εξής σηµαντικές ιδιότητες: 

1. Χαµηλό συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ=0,035 W/mK) 

2. Υψηλή αντοχή στην συµπίεση 

3. Μεγάλη υδατοαπωθητικότητα 

4. Σταθερή θερµική συµπεριφορά 
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Παράλληλα, η παραγωγή του είναι πλήρως καθετοποιηµένη, η ποιότητα της 

πολυστερίνης που χρησιµοποιείται είναι σταθερή, και το διογκωτικό αέριο που 

χρησιµοποιεί είναι το CO2. 

  

Το υλικο είναι πιστοποιηµένο µε CΕ και έχει ISO 9001:2000 και ISO 14001 

 

Με βάση τη µελέτη εξοικονόµησης ενέργειας που πραγµατοποίησε το Κ.Α.Π.Ε, η 

εφαρµογή του συστήµατος εξασφαλίζει τα παρακάτω ποσοστά εξοικονόµησης, ανάλογα 

µε την κλιµατική ζώνη που βρίσκεται το κτίριο  

 
  

Εξοικονόµηση   
για θέρµανση 

Εξοικονόµηση για 
ψύξη 

Συνολική 
εξοικονόµηση 
ενέργειας 

 
Α ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

 
28-31% 

 
48-49% 

 
35-37% 

 
 Β ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

 
33-35% 

 
46-48% 

 
36-39% 

 
Γ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

 
35-38% 

 
47-48% 

 
36-38% 

 
∆ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΖΩΝΗ 

 
39-41% 

  

 
Ο παραπάνω πίνακας δείχνει πως µε την τοποθέτηση του συστήµατος εξωτερικής 

θερµοµόνωσης, µειώνουµε την κτιριακή κατανάλωση ενέργειας, και συµβάλουµε στην 

παγκόσµια προσπάθεια µείωσης αερίων ρύπων CO2, CO και SO2 που εκπέµπονται όταν 

χρησιµοποιείται ως καύσιµο το πετρέλαιο για τις εγκαταστάσεις θέρµανσης καθώς και 

στην προσπάθεια µείωσης  της ηλεκτρικής ενέργειας για τις εγκαταστάσεις ψύξης. 
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΘΕΡΜΙΚΟΥΣ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥΣ 

Καψάλης Β., ∆ιπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός 

Καρανάσος Γ., ∆ιπλ. Ηλεκτρολόγος Μηχανικός 

Σύνοψη 

Η εκµετάλευση του θερµικού περιεχοµένου των συµπυκνωµάτων θερµικών υποσταθµών 

οδηγεί σε σηµαντική εξοικονόµιση ενέργειας. Ο ανασχεδιασµός και η βέλτιστη 

διαχείριση των  συµπυκνωµάτων οδηγεί σε οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη.  

 

Λέξεις κλειδιά:  Αποκεντρωµένη θερµική παραγωγή, Ανασχεδιασµός, Ανάκτηση 

συµπυκνωµάτων, εξοικονόµιση ενέργειας,    

Εισαγωγή 

Γενικά, ο ατµός παράγεται και µεταφέρει µεγάλα ποσά ενέργειας τα οποία είναι 

απαραίτητα σε θερµικές διεργασίες ή / και στην παραγωγή ηλεκτρισµού. Ιδιαίτερα στα 

νοσοκοµεία χρησιµοποιείται σε κρίσιµες λειτουργίες όπως στους κλιβάνους  

αποστείρωσης, στα χειρουργεία, στα πλυντήρια, στη θέρµανση χώρων και νερού χρήσης, 

στον κλιµατισµό, κ.α.   Το κόστος παραγωγής  του ατµού εξαρτάται από την πρωτογενή 

πηγή ενέργειας (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κλπ) και συνεισφέρει σηµαντικά στο συνολικό 

κόστος της εγκατάστασης και λειτουργίας του όλου συστήµατος. Η παρούσα εφαρµογή 

αφορά σε νοσοκοµείο  και µελετά την επίδραση της ανάκτησης συµπυκνωµάτων σε 

θερµικούς υποσταθµούς.  

Περιγραφή του συστήµατος 

Ο ατµός παράγεται κεντρικά, από τρεις (3) ατµοπαραγωγούς, 5t/h ο καθένας,.  Το 

καύσιµο που χρησιµοποιείται είναι πετρέλαιο.  Με την πίεση λειτουργίας µεταφέρεται 

κοντά στις τελικές καταναλώσεις όπου µέσω πέντε (5) θερµικών υποσταθµών γίνεται 

αποκεντρωµένη θερµική παραγωγή µε την εκµετάλλευση του ενεργειακού περιεχοµένου 

του ατµού σε διαφορετικές πιέσεις και θερµοκρασίες.   Με την εναλλαγή ενέργειας µέσω 

εναλλακτών θερµότητας χρησιµοποιείται κυρίως η λανθάνουσα θερµότητα ατµοποίησης, 

ενώ το συµπύκνωµα που αποµένει είναι απεσταγµένο νερό και περιέχει ακόµη σηµαντικά 

ποσά ενέργειας.   
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Ανάλυση και σχεδιασµός 

Κατά τη φάση της επιθεώρησης, αναλύθηκε ενεργειακά το σύστηµα και συγκεκριµένα 

εξετάστηκαν τα εξής υποσυστήµατα:  

1. Το δίκτυο του ατµού και των συµπυκνωµάτων των πέντε (5) θερµικών 

υποσταθµών 

2.  Η κατανάλωση καυσίµου, ο βαθµός απόδοσης των ατµοπαραγωγών και οι 

εκποµπές των καυσαερίων προς το περιβάλλον  

3.  Το δίκτυο του νερού τροφοδοσίας και των τελικών καταναλώσεων. 

Κρίθηκε απαραίτητη η βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς και εξετάστηκαν 

διάφορες λύσεις, µία εκ των οποίων υλοποιήθηκε, και αφορά σε επεµβάσεις 

ανασχεδιασµού και διαχείρισης συµπυκνωµάτων των αποκεντρωµένων θερµικών 

υποσταθµών.  

Για την επιστροφή των συµπυκνωµάτων χρησιµοποιήθηκε  ατµός  και µηχανική αντλία, 

για την ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερη σηµασία 

δόθηκε και στην αξιοποίηση του δευτερογενoύς ατµού.  Το δίκτυο επιστροφής καταλήγει 

στον απαερωτή και µαζί µε το απαιτούµενο νερό θα προετοιµαστεί για την τροφοδοσία 

του ατµολέβητα. Το νερό τροφοδοσίας του ατµολέβητα θα πρέπει να έχει συγκεκριµένα 

χαρακτηριστικά σκληρότητας και αγωγιµότητας.  

Για τον ανασχεδιασµό και την κατασκευή των εναλλακτών θερµότητας αποθήκευσης 

ζεστού νερού χρήσης χρησιµοποιήθηκε το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ-13445 (∆οχεία πίεσης µη 

εκτεθειµένα σε φλόγα) ενώ η πιστοποίηση και συµµόρφωση CE έγινε σύµφωνα µε την 

οδηγία 97/23/CE (PED). Στα σηµεία παραγωγής ζεστού νερού θέρµανσης ή άλλων 

διεργασιών χρησιµοποιήθηκαν εναλλάκτες από ανοξείδωτο χάλυβα AISI316, 

κατάλληλων για ρευστά χαµηλού ιξώδους και συνθήκες τυρβώδους ροής, µε ειδική 

διαµόρφωση στην εξωτερική επιφάνεια των σωληνώσεων για τη µεγιστοποίηση της 

θερµικής συναλλαγής.  

Ο έλεγχος των θερµοστατικών βαλβίδων του ατµού σε σχέση µε την παραγόµενη 

θερµοκρασία εξόδου του νερού επιτεύχθηκε µε ηλεκτροπνευµατικό σύστηµα 

(πεπιεσµένος αέρας περίπου στα 6 bar g) για την ταχύτερη απόκρισή τους.    
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Οφέλη και συµπεράσµατα 

Εγινε σύγκριση των διαφόρων παραµέτρων πριν και µετά την εφαρµογή  ανάκτησης 

συµπυκνωµάτων και αναλύθηκαν τα σηµεία που επιδρούν στη βελτίωση της 

συµπεριφοράς του συστήµατος.  

1. Μείωση της κατανάλωσης νερού. Κάθε ποσότητα συµπυκνωµάτων που 

αποµακρύνεται θα πρέπει να αντικατασταθεί µε νερό τροφοδοσίας. Στον 

απαερωτή συνεισφέρουν στη λειτουργία της θερµικής µεθόδου 

αποµάκρυνσης των διαβρωτικών αερίων του νερού.  

2. Ελαχιστοποίηση της χηµικής επεξεργασίας. ∆ηµιουργούνται µικρότερες 

επικαθήσεις ιζηµάτων στα επιµέρους συστήµατα τα οποία διατηρούν τον 

αρχικό βαθµό απόδοσής τους για µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα.. Επιπλέον η 

απαιτούµενη ποσότητα που αποµακρύνεται µε τον στρατσωνισµό µειώνεται 

οδηγώντας σε επιπλέον ενεργειακή εξοικονόµιση. 

3. Μείωση της κατανάλωσης καυσίµου. Προέρχεται από τον καλύτερο βαθµό 

απόδοσης των ατµολεβήτων και την µείωση της ποσότητας του 

προθερµανόµενου νερού. Επιπλέον ο ατµός προθέρµανσης µειώνεται µε τη 

µείωση του χρόνου προθέρµανσης.  

4. Ο υψηλός βαθµός απόδοσης βελτιώνει επιπλέον και την περιβαλλοντική 

συµπεριφορά των καυσαερίων. Αυτό οδηγεί σε µείωση του λειτουργικού 

κόστους της εγκατάστασης και µικρή περίοδος αποπληρωµής της επένδυσης. 

Η ποσοτικοποίηση των παραπάνω παραµέτρων οδηγεί στη δηµιουργία σηµαντικής 

προστιθέµενης αξίας. 
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