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Οι εγκαταστάσεις προς διερεύνηση

Πανεπιστήμιο ∆υτικής
Μακεδονίας
Παιδαγωγική Σχολή

Κλειστό Γυμναστήριο
Λευκόβρυσης

Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια (Ελλάδα)
1970: Μη μονωμένο κτίριο
1979: Κανονισμός Θερμομόνωσης Κτιρίων
1980: Θερμομονωμένο κτίριο
1990: Βιοκλιματικά κτίρια
2002: Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων (EPBD)
2002: Κτίριο χαμηλής κατανάλωσης ενέργειας
2008: Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ Α΄ 89) «Μέτρα για τη μείωση
της Ενεργειακής Κατανάλωσης των Κτιρίων και άλλες
διατάξεις»
2010: Παθητικό κτίριο
2010: Οδηγία 31/2010/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση
των κτιρίων (αναδιατύπωση)
2013: Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ Α' 42) «Ενεργειακή Απόδοση
Κτιρίων ‐ Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και
λοιπές διατάξεις».
2020: Κτίριο (σχεδόν) μηδενικής κατανάλωσης
ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια (Ελλάδα)
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Κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια (Ελλάδα)
-Τα ελληνικά κτίρια : 67% παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας
43% συνολικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
- 74 % κατανάλωση σε κατοικίες, 26 % σε κτίρια του τριτογενή τομέα

Κατανομή των ελληνικών κατοικιών κτιριακού αποθέματος σε σχέση με την ηλικία τους (Martinopoulos et al.,
2016)
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών ∆. Μακεδονία: Η περίπτωση
της τηλεθέρμανσης
Α.Π.Ε. σε κτίρια
•
•
•
•

Η επιλογή της τεχνολογίας συνάρτηση του δυναμικού της περιοχής εγκατάστασης
Σημαντικός παράγοντας στη Δ. Μακεδονία η συνεκτίμηση του δυναμικού που προσφέρει το
υπάρχον δίκτυο τηλεθέρμανσης
Δίκτυο τηλεθέρμανσης: δυνατότητα παροχής θερμότητας σε θερμοκρασίες της τάξης των 80oC,
Διερεύνηση δυνατότητας αξιοποίησης της θερμότητας και το καλοκαίρι (π.χ. εφαρμογή πρακτικών
διεποχιακής αποθήκευσης θερμότητας)
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Ενσωμάτωση τεχνολογιών
Α.Π.Ε. σε κτίρια

•
•
•

Τεχνολογίες Θερμικής ψύξης

Αξιοποιούν τη θερμότητα για ψύξη
Δυνατότητα συνδυασμού με ηλιακούς θερμικούς συλλέκτες αλλά και συμβατικές πηγές (π.χ.
καυστήρες φ.αερίου, δίκτυα τηλεθέρμανσης).
Διαθέσιμο εύρος τεχνολογιών
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Συστήματα ΑΠΕ / χαμηλής
κατανάλωσης συμβατικής
ενέργειας

Αβαθής γεωθερμία: Αντλίες
θερμότητας για θέρμανση
χωρων & ΖΝΧ
Td
ΡT

• Χρησιμοποιούν νερό ως θερμικό
μέσο, το οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί
και για τη θέρμανση χώρων (π.χ.
χρήση τερματικών μονάδων fan-coil ή
μονάδων ενδοδαπέδιας / επιτοίχιας
θέρμανσης)
• Χαμηλό
κόστος
–
αποδοτικότητα διατάξεων
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• ∆υνατότητα
αξιοποίησης
διαφορετικών πηγών θερμότητας
(π.χ. αέρας, επιφανειακά ύδατα,
αβαθής γεωθερμία)
• ∆υνατότητα
λειτουργίας
ως
βοηθητική πηγή σε σύστημα ηλιακών
συλλεκτών
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Παιδαγωγική Σχολή Πανεπιστημίου ∆υτικής
Μακεδονίας (Φλώρινα)
•

Συνολική επιφάνεια:10500 m2

•

3 λέβητες πετρελαίου (συνολική
ισχύς 1700 Mcal/h)

•

Boiler ΖΝΧ: 1000 l (εστιατόριο)

Σύστημα κλιματισμού που
αποτελείται από ψυκτική μονάδα
αέρα – νερού ψυκτικής ισχύος 95 kW,
η οποία τροφοδοτεί δύο κλιματιστικές
μονάδες που καλύπτουν την ψύξη θέρμανση του κεντρικού
αμφιθεάτρου.

Παιδαγωγική Σχολή Π∆Μ
(Φλώρινα)

•
•
•

Ενεργειακή αναβάθμιση
Κέλυφος

Θερμομόνωση αδιαφανών κατακόρυφων/οριζόντιων στοιχείων: πετροβάμβακας
λ=0,039 (m²K/W)/ρολό πετροβάμβακα λ=0,029 (m²K/W)
Υπολογισμός πάχους μόνωσης
Αντικατάσταση υπαρχόντων κουφωμάτων με ενεργειακούς υαλοπίνακες Prima 8500
(διάκενο 10 mm), δίφυλλο ανοιγόμενο κούφωμα

Ενεργειακή αναβάθμιση
Συστήματα (Αντλίες
Θερμότητας)

Παιδαγωγική Σχολή Π∆Μ
(Φλώρινα)
Κτίριο

Μέγιστο φορτίο

SCOP

Αντλία θερμότητας

Τμήμα Ι

69,9 kW

4,05

61WG-060

Τμήμα ΙΙ

83,5 kW

4,89

61WG-080

Κτίριο ∆

26,1 kW

4,90

61WG-025

Οι αντλίες θα παράγουν ζεστό νερό 65 ºC ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν
τα ήδη υφιστάμενα θερμαντικά σώματα (καλοριφέρ).

Παραγωγή ΖΝΧ εστιατορίου (θερμοκρασίας 55 ºC) μέσω των αντλιών
θερμότητας.
Χρήση δύο δοχείων ΖΝΧ του οίκου Carrier, HPC1_500
•
•

Αντικατάσταση λαμπτήρων/προβολέων με τεχνολογία LED: Μείωση 47%
κατανάλωσης
Εγκατάσταση PV για κάλυψη ηλεκτρικών αναγκών. Εγκατάσταση 684 πάνελ (1.64
m2 / πάνελ). Απαιτούμενη έκταση : 3,5 στρέμματα γης/ταράτσας ή 1.800 m²

Παιδαγωγική Σχολή Π∆Μ
(Φλώρινα)

Ενεργειακή αναβάθμιση
Γεωεναλλάκτης

Αριθμός RT

Lh [m]

Ldrilling [m]

Έκταση [ mm²]

Τμήμα Ι

13

2384,42

91,70

400

Τμήμα ΙΙ

16

2892,84

90,40

400

Κτίριο ∆

5

899

89,90

120

Τμήμα ΙΙ

Επιλέχτηκε η χρήση σωλήνων
πολυαιθυλενίου HYDROLIFE 3ης
γενιάς PE 100 (EN 12201-2 και DIN
8074-8075)
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Ενεργειακή αναβάθμιση
Οικονομικά στοιχεία

Παιδαγωγική Σχολή Π∆Μ
(Φλώρινα)
Κόστος
Θερμομόνωσης

€
αδιαφανών

56.133

διαφανών

419.804

στοιχείων
Αντικατάστασης
στοιχείων
Αγοράς αντλιών θερμότητας
Αγοράς

δοχείων

ζεστού

49.765
νερού

2.124

Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 713713 €, έτη απόσβεσης: 8.6
χρήσης

Εγκατάστασης γεωεναλλάκτη

185.886

‐ κόστος αντικατάστασης λαμπτήρων 21000 €, έτη απόσβεσης: 1.3
‐ κόστος εγκατάστασης PV 205200 €, έτη απόσβεσης: 5.6
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Παιδαγωγική Σχολή Π∆Μ
(Φλώρινα)

Ενεργειακή αναβάθμιση

Το αποτέλεσμα;
Ένα «πράσινο» κτίριο, μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης. Tο 100% των ενεργειακών
καταναλώσεων του Πανεπιστημίου θα προέρχονται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες.

Κλειστό Γυμναστήριο Λευκόβρυσης

•
•
•
•

Συνολική επιφάνεια 5141.7 m2
Κύριος αγωνιστικός χώρος επιφάνειας 3432.9 m2
Βοηθητικοί χώροι επιφανείας 3309.8 m2, οι οποίοι
περιβάλλουν τον κύριο χώρο και βρίσκονται
κατ’ουσίαν κάτω από τις κερκίδες
Θέσεις θεατών: 2196 στις μόνιμες κερκίδες και
2x264=528 στις εφεδρικές: συνολικά 2724 θεατές
15

Κλειστό Γυμναστήριο Λευκόβρυσης

Σύστημα
Λέβητας (πετρελαίου)
Ψύκτης
Κλιματιστική
μονάδα/Σύστημα
αεραγωγών
Boiler
ΖΝΧ

Ενεργειακή αναβάθμιση
(Υφιστάμενα συστήματα)

Αριθμός μονάδων (-)
1
2
1/4

Ισχύς (KW)
1744.5
2x251
-

1

2000 l (χωρητικότητα)

Σύστημα BEMS για τον έλεγχο των λειτουργιών
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Κλειστό Γυμναστήριο Λευκόβρυσης

Ενεργειακή αναβάθμιση
(Αβαθής γεωθερμία)

Λόγω των μεγάλων θερμικών φορτίων συνολικά της εγκατάστασης, αποφασίστηκε η
διερεύνηση κάλυψης του φορτίου θέρμανσης του κυρίως αθλητικού χώρου, ήτοι 872.5 kW.
Παράλληλα, η ισχύς αυτή υπερκαλύπτει και την περίπτωση του ψυκτικού φορτίου (500 kW)
κατά τους καλοκαιρινούς μήνες.
Απαιτούμενο μήκος γεωεναλλάκτη: L= 39129 m. Η κάθε γεώτρηση θα είναι με διπλό‐U και θα
αποδίδει περίπου 7 kW.
Συνολικά απαιτούνται 93 γεωτρήσεις, το βάθος της κάθε γεώτρησης θα είναι 105 m ενώ η
απαιτούμενη έκταση για την εγκατάσταση των γεωτρήσεων θα είναι 2808 m2.

Αντλία θερμότητας 30XWH‐0852 της Carrier με κοχλιωτό
(screw) συμπιεστή, ονομαστικής απόδοσης 910.5 kW στη
θέρμανση και 650 kW στην ψύξη, με εποχιακό βαθμό
απόδοσης SCOP= 4.66.
Κόστος αντλίας θερμότητας: 100.000 €
Κόστος εγκατάστασης του γεωεναλλάκτη: 6.000 € για κάθε
γεώτρηση, συνολικά για τις γεωτρήσεις το κόστος
ανέρχεται στις 558.000 € .

Κλειστό Γυμναστήριο Λευκόβρυσης

Ενεργειακή αναβάθμιση

•

Σε επίπεδο υποκατάστασης συμβατικής ενέργειας, τα περιθώρια είναι σχετικά στενά, λόγω των
υψηλών θερμικών και ηλεκτρικών φορτίων.

•

Η προκαταρκτική διερεύνηση που πραγματοποιήθηκε περιορίστηκε στα φορτία θέρμανσης και
ψύξης του κυρίως αθλητικού χώρου, καταδεικνύοντας σημαντική έκταση για τις γεωτρήσεις (της
τάξης των 3 στρεμμάτων).

•

Η εγκατάσταση ηλιοθερμικού συστήματος για το ΖΝΧ, μπορεί να εξοικονομήσει συμβατική
ενέργεια. Προκαταρκτική διερεύνηση κατέδειξε επιφάνεια της τάξης των 55 m2 για ένα αρχικά
εκτιμώμενο επίπεδο φορτίων.

•

Η εγκατάσταση ΦΒ πάνελ επιφάνειας 100‐500 m2 δεν αναμένεται να εξοικονομήσει σημαντικό
ποσοστό της υφιστάμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Συστήνεται η εφαρμογή των
μέτρων εξοικονόμησης (φωτισμός, αναβάθμιση BEMS)
Σε κάθε περίπτωση, η μη συνεχής λειτουργία του
Γυμναστηρίου δεν βοηθάει στη συλλογή πραγματικών
στοιχείων για τις καταναλώσεις ενέργειας, η οποία θα
βοηθούσε στην αξιόπιστη και αποτελεσματική αποτίμηση
του οφέλους και της σκοπιμότητας από δράσεις
εξοικονόμησης ενέργειας.
Παράλληλα, η τακτική λειτουργία θα επέτρεπε και τον
αποτελεσματικότερο εντοπισμό ατελειών ή προβλημάτων.

Ευρύτερες δράσεις διείσδυσης ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας στο κτιριακό απόθεμα της
∆υτ. Μακεδονίας
 Η αβαθής γεωθερμία μπορεί να αποτελέσει λύση
 Συνδυασμός με θερμικά ηλιακά συστήματα
 Το
πλεονέκτημα
ευνοϊκών
θερμοκρασιών
λειτουργίας για τον εξατμιστή είναι πολύ σημαντικό
για την κλιματική ζώνη ∆
 ∆ιερεύνηση δυνατότητας αβαθούς γεωθερμίας
σε παραλίμνιες περιοχές (π.χ. Καστοριά)
 Περιπτώσεις εφαρμογών οι κατοικίες και ο
τριτογενής τομέας, αναφέροντας χαρακτηριστικά:
‐ Αγροτοβιοτεχνικές (απομονωμένες) μονάδες
– Συνδυασμός κτιριακών φορτίων & φορτίων
διεργασιών παραγωγής / δυνατότητα αξιοποίησης
απορριπτόμενης θερμότητας
‐ Μικρές οικο‐τουριστικές μονάδες

