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Εισαγωγή 

    Οι εναλλακτικοί τρόποι ζωής (στις ανταλλαγές αγαθών, στο κίνημα «χωρίς 

μεσάζοντες», στις επιλογές ψυχαγωγίας  κ.λ.π.,) λόγω των συγκεκριμένων 

συνθηκών, έχουν κερδίσει έδαφος και  έχουν διευκολύνει, κατά κάποιον τρόπο, την 

καθημερινότητά μας.  Το ουσιώδες είναι ότι έχουν αλλάξει εν μέρει τις συνήθεις 

νοοτροπίες του πολίτη, ο οποίος φαίνεται ότι αρχίζει να διαμορφώνει μια νέα 

κουλτούρα. Οι ευαισθητοποιημένοι πολίτες σήμερα, περισσότερο                               

παρά ποτέ, αναζητούν  εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης και οι επιστήμονες, 

σήμερα,  είμαστε  σε θέση να  προτείνουμε έγκυρους και δοκιμασμένους 

εναλλακτικούς τρόπους θέρμανσης.   Εκτιμώ ότι με την ιδιότητα του επιστήμονα,  

του ανθρώπου δηλ. που προσεγγίζει με μια συνολική θεώρηση την επιστήμη και την 

ζωή,  οφείλουμε όχι μόνο να διαθέτουμε  τον κατάλληλο εξοπλισμό, αλλά και να τον 

αξιοποιούμε στην πράξη, προσπαθώντας να εφαρμόσουμε  τεχνικές λύσεις που 

διευκολύνουν  τον άνθρωπο και είναι φιλικές  για  το περιβάλλον.                                                                                

Προβληματιζόμαστε ως μηχανικοί , λοιπόν, γύρω από θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας για να είμαστε σε θέση να προτείνουμε λύσεις τόσο σε φάση του αρχικού 

σχεδιασμού ενός κτηρίου όσο και σε φάση των μετέπειτα παρεμβάσεων. Στόχος 

μας είναι, στην παρούσα φάση,   να ανεξαρτητοποιηθούμε από το πετρέλαιο 

θέρμανσης. Στο πλαίσιο αυτού του άρθρου θα αναφερθούμε, λοιπόν,  στα γεωθερμικά 

συστήματα και στη βιομάζα.  

 

Αρχή  λειτουργίας  γεωθερμικού  συστήματος 

   Ένα γεωθερμικό σύστημα αξιοποιεί την σταθερή υπάρχουσα θερμοκρασία του 

εδάφους (περίπου 17οC). Κατά τη χειμερινή περίοδο απορροφά τη θερμότητα από 

το έδαφος και την αποδίδει στο κτήριο. Αντίστοιχα τη θερινή περίοδο απάγει τη 

θερμότητα από το κτήριο και την αποδίδει στο έδαφος. Το γεωθερμικό σύστημα 

είναι, λοιπόν, σε θέση να παράγει θέρμανση και ψύξη. Ένα γεωθερμικό σύστημα 

αποτελείται από το γεωεναλλάκτη, τη γεωθερμική αντλία θερμότητας και τις 

τερματικές μονάδες απόδοσης θέρμανσης και ψύξης . 

 

Είδη γεωθερμικών συστημάτων 

   Ανάλογα με τον τύπο του γεωεναλλάκτη τα γεωθερμικά συστήματα διακρίνονται 

σε ανοιχτά και κλειστά συστήματα. Ανοιχτά ονομάζονται τα συστήματα που 

αξιοποιούν άμεσα τη θερμότητα που υπάρχει στα υπόγεια νερά. Κλειστά είναι τα 

συστήματα που αξιοποιούν τη θερμότητα του εδάφους,  χωρίς να έρχονται σε 

άμεση επαφή με τον υδροφόρο ορίζοντα.  

 



   Tα ανοιχτά συστήματα βασίζονται στην ύπαρξη υδροφόρου ορίζοντα. Ο 

γεωεναλλάκτης,  στο ανοιχτό σύστημα,   αποτελείται από δύο ( 2 ) υδρογεωτρήσεις: 

Η μία είναι άντλησης του νερού  και η άλλη είναι επαναεισαγωγής του.  Η ποσότητα 

νερού που αντλείται οδηγείται στη γεωθερμική αντλία θερμότητας, όπου γίνεται η 

συνδιαλλαγή της θερμότητας με τον ψυκτικό κύκλο. Στη συνέχεια η ίδια ποσότητα 

νερού επαναεισάγεται στον υδροφόρο ορίζοντα, από  όπου προήλθε. Με 

δοκιμαστική άντληση ελέγχεται, αν η παροχή του υδροφόρου ορίζοντα επαρκεί για 

να μας δώσει τη θερμική και ψυκτική ισχύ που επιθυμούμε. Επίσης ελέγχεται η 

ποιότητα των υπόγειων νερών. Για παράδειγμα ένα νερό με πολλά άλατα δεν 

συνιστάται, γιατί είναι επικίνδυνο να προκαλέσει φθορές στη γεωθερμική αντλία 

θερμότητας. Ωστόσο αν η ποιότητα του νερού δεν είναι η ενδεικνυόμενη, μπορούμε 

να παρέμβουμε τεχνικά, ώστε να ξεπεραστεί το πρόβλημα. Στην παραπάνω  

περίπτωση π.χ. πρέπει μεταξύ των υδρογεωτρήσεων  και της γεωθερμικής αντλίας 

θερμότητας (Γ.ΑΘ) να παρεμβληθεί ένας εναλλάκτης τιτανίου.                                                                                               

Τα ανοιχτά συστήματα, όπως αντιλαμβανόμαστε, βρίσκουν εφαρμογές σε  

παραθαλάσσιες περιοχές, όπου συνήθως υποψιαζόμαστε την ύπαρξη υδροφόρου 

ορίζοντα. 

   Τα κλειστά γεωθερμικά συστήματα χωρίζονται και αυτά με τη σειρά τους σε 

οριζόντια και σε κάθετα συστήματα. Στα κλειστά συστήματα το ρόλο του 

γεωεναλλάκτη παίζουν  σωλήνες πολυπροπυλενίου, οι οποίοι  εγκιβωτίζονται μέσα 

στο έδαφος, είτε σε κάθετη είτε σε κατακόρυφη διάταξη. Μέσα στο γεωεναλλάκτη 

μας δεν ρέει πια νερό από τον υδροφόρο ορίζοντα, αλλά ρέει διάλυμα νερού. 

   Τα οριζόντια κλειστά συστήματα είναι τα πιο «εύκολα», ως προς την εγκατάσταση, 

συστήματα γεωθερμίας, καθώς δεν απαιτούνται γεωτρήσεις. Στα οριζόντια 

συστήματα ο γεωεναλλάκτης μας, δηλαδή οι εύκαμπτοι σωλήνες, εγκιβωτίζονται 

στο έδαφος σε ένα σκάμμα βάθους 1.5 μέτρων. Η κυριότερη πηγή ενέργειας σε 

αυτά τα συστήματα είναι η ακτινοβολία του ήλιου στην επιφάνεια της γης.  Γι’ αυτό 

το λόγο ο χώρος  που τοποθετείται ο οριζόντιος γεωεναλλάκτης δεν πρέπει να 

καλύπτεται με μπετόν ή με φυτά που δημιουργούν σκίαση. Το μειονέκτημα του 

συγκεκριμένου συστήματος είναι ότι απαιτείται μεγάλη έκταση. Για παράδειγμα για 

ένα σπίτι καλά μονωμένο, επιφάνειας 100 m2 χρειαζόμαστε  έκταση 270 m2. 

   Τα κάθετα κλειστά συστήματα βασίζουν τη λειτουργία τους  στο ότι η 

θερμοκρασία του εδάφους μετά από ένα ορισμένο βάθος παραμένει σταθερή καθ’ 

όλη τη διάρκεια του έτους. Σε αυτή την περίπτωση πραγματοποιούνται κάθετες 

γεωτρήσεις. Μέσα στις γεωτρήσεις τοποθετούνται οι σωλήνες του γεωεναλλάκτη σε 

σχηματισμό «διπλού U». Το μέγιστο βάθος της γεώτρησης δεν μπορεί να ξεπερνάει 

τα 110 m. H  γεώτρηση πληρούται με μπετονίτη, αγώγιμο υλικό που επιτρέπει τη 

μεταφορά θερμότητας μεταξύ του γεωεναλλάκτη και του εδάφους. 

 



 Γεωθερμική αντλία θερμότητας 

   Η γεωθερμική αντλία θερμότητας είναι η καρδιά της εγκατάστασης, καθώς 

αποτελεί τη μονάδα παραγωγής θερμικής και ψυκτικής ισχύος. Η λειτουργία της 

βασίζεται στη λειτουργία του ψυκτικού κύκλου. Αυτό που κάνει τις γεωθερμικές 

αντλίες θερμότητας  πολύ αποδοτικές είναι το γεγονός ότι δεν συνδιαλλάσσονται με 

τον εξωτερικό αέρα (όπως π.χ οι αντλίες θερμότητας αέρος - νερού), αλλά 

«συνεργάζονται» με το έδαφος που έχει μία σταθερή θερμοκρασία, ανεξάρτητη 

από τις καιρικές συνθήκες. Για αυτό το λόγο η γεωθερμική αντλία θερμότητας 

παρουσιάζει υψηλούς ετήσιους συντελεστές συμπεριφοράς της τάξης SPF>4,5. 

Μία τυπική γεωθερμική εγκατάσταση καθέτου κλειστού συστήματος δίδεται στο 

σχήμα που ακολουθεί1. Παρατηρείται ότι πέραν του γεωθερμικού εναλλάκτη και 

των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας, στο κύκλωμα έχουν προστεθεί και δύο 

δοχεία αδρανείας διά την εξομάλυνση της λειτουργίας του συστήματος και την 

αποφυγή της υπερδιαστασιολόγησης των αντλιών θερμότητας και του γεωθερμικού 

εναλλάκτη.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Απόστολος Ευθυμιάδης, «Το μέλλον της κτιριακής δομήσεως : ολιστικά-παθητικά κτίρια και σπίτια 

χαμηλής καταναλώσεως ενεργείας» ΔΕΛΤΙΟ ΠΣΔΜ-Η, τεύχος 452, Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2012 



 

Η εγκατάσταση του σχήματος έχει σχεδιαστεί για μία εφαρμογή στο ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ με τα 

ακόλουθα τεχνικά χαρακτηριστικά :  

α) Γεωθερμικός εναλλάκτης θερμότητας, ο οποίος περιλαμβάνει την διάνοιξη αντίστοιχων 

κατακόρυφων γεωτρήσεων, έκαστη εκ των οποίων φέρει δύο διπλά κυκλώματα 

κατακόρυφων σωλήνων (τέσσερις σωλήνες) με διάμετρο 35mm και βάθος έως 100 μέτρων.  

β) Δίκτυο σωληνώσεων γεωεναλλάκτη. Το δίκτυο αυτό περιλαμβάνει συγκρότημα 

κυκλοφορητών, συλλέκτες προσαγωγής και επιστροφής καθώς και δοχείο αδρανείας 3000 

λίτρων.  

γ) Γεωθερμικές αντλίες  θερμότητας με συνολική  θερμαντική/ψυκτική  ικανότητα 150 kW  

και 110 kW αντίστοιχα. 

Οι αντλίες αυτές έχουν αυξημένο βαθμό απόδοσης έναντι των συμβατικών ψυκτών : 

 Βαθμός απόδοσης (C.O.P) κατά την θέρμανση: 4,5 

 Βαθμός απόδοσης (E.E.R) κατά την ψύξη:  5  (έναντι 2,5 του συμβατικού ψύκτη) 

δ) Κύκλωμα διασύνδεσης των αντλιών θερμότητας με το σύστημα θέρμανσης/ψύξης του 

κτιρίου. Το κύκλωμα αυτό περιλαμβάνει κυκλοφορητές, συλλέκτες προσαγωγής και 

επιστροφής καθώς δοχείο αδρανείας συνολικής χωρητικότητας 3000 λίτρων για την 

αποθήκευση του νερού που κυκλοφορεί στο κύκλωμα. 

Τερματικές μονάδες 

   Ένα γεωθερμικό σύστημα συνδυάζεται αποδοτικά με τερματικές μονάδες 

χαμηλών θερμοκρασιών (π.χ F.C.U/ενδοδαπέδιο σύστημα). Οι τερματικές μονάδες 

χαμηλών θερμοκρασιών για να αποδώσουν θέρμανση απαιτούν ένα νερό 

προσαγωγής ≤45oC (ενώ τα συμβατικά σώματα απαιτούν ένα νερό προσαγωγής 

80oC) , γεγονός που επιτρέπει στη γεωθερμική αντλία θερμότητας να «δουλεύει» με 

υψηλό συντελεστή συμπεριφοράς (C.O.P). 

   Όπως γίνεται αντιληπτό το γεωθερμικό σύστημα είναι ένα σύστημα που απαιτεί 

λεπτομερή μελέτη, προσεκτικό σχεδιασμό, συγκεκριμένες προϋποθέσεις 

κατασκευής και υψηλό κόστος επένδυσης. Για αυτό αποτελεί έναν τρόπο 

εναλλακτικής θέρμανσης που καλό είναι να τίθεται ως επιλογή σε φάση αρχικού 

σχεδιασμού του κτηρίου. 

Βιομάζα 

   Τα συστήματα βιομάζας είναι πιο ευέλικτα και για αυτό  μπορούν να υλοποιηθούν  

και σε επίπεδο μετέπειτα παρεμβάσεων. Με τον όρο βιομάζα χαρακτηρίζουμε 

οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμούς και μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για παραγωγή ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτού του 

άρθρου θα ασχοληθούμε κυρίως με το pellet και το ξύλο.  Υπάρχει η επιλογή να 

αντικαταστήσουμε τον υπάρχοντα λέβητα - καυστήρα  πετρελαίου  με έναν λέβητα -



καυστήρα βιομάζας (pellet ή ξύλου). Μάλιστα σε περίπτωση που το λεβητοστάσιο 

στο οποίο θα παρέμβουμε διαθέτει αρκετό χώρο, ενδείκνυται να τοποθετήσουμε το 

λέβητα βιομάζας δίπλα  στον υπάρχοντα λέβητα πετρελαίου και με την κατάλληλη 

διαμόρφωση του υδραυλικού δικτύου να μπορούμε να ενεργοποιούμε όποιον 

λέβητα θέλουμε κατά βούληση.  Αν δεν θέλουμε να επέμβουμε στο κεντρικό 

λεβητοστάσιο, μπορούμε να θερμάνουμε απευθείας τον αέρα του χώρου που μας 

ενδιαφέρει με τη χρήση σόμπα pellet ή ενός ενεργειακού τζακιού. Με ένα 

ενεργειακό τζάκι και κατάλληλο δίκτυο από αεραγωγούς μπορούμε να θερμάνουμε 

ανεξάρτητους χώρους, μπορούμε να έχουμε δηλαδή κεντρική θέρμανση. 

   Για να διαμορφώσουμε άποψη σχετικά με το κόστος λειτουργίας των συστημάτων 

βιομάζας ας μελετήσουμε τη θερμιδική τους τιμή και ας την συγκρίνουμε με την 

αντίστοιχη του πετρελαίου. 

Πίνακας:  Σύγκριση θερμιδικών τιμών καυσίμων 

Καύσιμο Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

Pellet Ξύλο 

Κατώτερη 
θερμογόνος 
δύναμη  

9,89 kWh/λίτρο 4,884 kWh/kg 4,07 kWh/kg 

Μέση τιμή 
καυσίμου 

1,40 €/lt  

 

290 €/τόνο 185 €/τόνος 

 

Βαθμός απόδοσης 
εγκατάστασης 

80% 80% 80% 

Θερμιδική τιμή 
καυσίμου 

0,177 €/kWh 0,074 €/kWh 0,057 €/kWh 

 

   Από τη συγκριτική εικόνα που μας δίνει ο πίνακας, μπορούμε εύκολα να 

διαπιστώσουμε τη διαφορά κόστους ανάμεσα στα καύσιμα υλικά, γεγονός που 

επηρεάζει τις αποφάσεις μας. 

Επίλογος 

   Η επιλογή τρόπου θέρμανσης είναι συνάρτηση πολλών παραγόντων. Εξαρτάται 

από τις αντικειμενικές συνθήκες του κτηρίου (τοποθεσία, παλαιότητα, 

ιδιαιτερότητες και λοιπά), τις ανάγκες, τα αιτήματα, την οικονομική δυνατότητα του 

ιδιοκτήτη, καθώς και τη φιλοσοφία και την κατάρτιση του επιστήμονα – μηχανικού. 

Σε κάθε περίπτωση το θέμα χρειάζεται να προσεγγίζεται με ευρύτητα και ευελιξία. 

Ας μην ξεχνάμε ότι ο μονόδρομος δεν αποτελεί σχεδόν ποτέ την ενδεικνυόμενη 

λύση. 

 


