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Α) ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματοποιείται μελέτη της χρήσης των ηλιακών κλιματιστικών
συστημάτων τα τελευταία χρόνια αντί των κλασσικών κλιματιστικών συστημάτων. Αναλύεται η
λειτουργία των συστημάτων ανοικτού και κλειστού κύκλου και το κόστος αυτών των νέων
συστημάτων σε σχέση με άλλα παρόμοια συστήματα. Τελικά διατυπώνονται ορισμένα
συμπεράσματα και προτάσεις που σκοπό έχουν την άριστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για
κλιματισμό.

Β) ABSTRACT
In this project work is being made a study of the use of the solar conditioning systems in the recent
years instead of the classic conditioning systems. It is being analyzed the function of the systems of
open and closed cycle and the cost of these new systems in comparison with other similar systems.
Finally are being formulated some conclusions and proposals aiming to the best exploitation of the
solar energy for conditioning.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1
1.1 Εισαγωγή

Οι απαιτήσεις κλιµατισµού στον τριτογενή τοµέα αυξάνονται συνεχώς,
ιδιαίτερα λόγω των µεγαλύτερων
υψηλότερων

θερµοκρασιών

που

απαιτήσεων

θερµικής άνεσης

έχουν εµφανιστεί κατά τη διάρκεια της

τελευταίας δεκαετίας. Παράλληλα, εφαρµογές παθητικών και
συστηµάτων,

και των

που χρησιµοποιούνται

ηµι- ενεργητικών

για αιώνες για τη διατήρηση άνετων

συνθηκών σε εσωτερικούς χώρους, φαίνεται να µην αξιοποιούνται σε πολλά
νέα κτίρια. Αυτή η όλο και περισσότερο

εκτενής χρήση των ηλεκτροκίνητων

συστηµάτων ψύξης µε συµπίεση είναι υπεύθυνη για την αυξανόµενη ζήτηση
αιχµής της ηλεκτρικής ενέργειας το καλοκαίρι, η οποία φτάνει σε διάφορες
περιπτώσεις στο ανώτατο όριο του δικτύου.
Η εκποµπή αερίων

ρύπων

υπεύθυνων για το φαινόµενο του

θερµοκηπίου αυξάνεται, είτε από την ενεργειακή παραγωγή, είτε από τυχόν
διαρροές των

ψυκτικών ρευστών, γεγονός που

ενισχύει το φαύλο κύκλο των

κλιµατικών αλλαγών. Ένα µεγάλο εύρος επιλογών παθητικών συστηµάτων
είναι διαθέσιµο, είτε για εφαρµογή σε νέα κτίρια που βρίσκονται στο στάδιο
του σχεδιασµού,

είτε για ήδη υπάρχοντα, µε σκοπό τη

βελτίωση των

συνθηκών εσωτερικών χώρων χωρίς τη χρήση οποιουδήποτε
κλιµατισµού, ή τουλάχιστον τη δραστική µείωση
καλοκαίρι.Την ίδια
τεχνολογίες
αποδείξει,

ψύξης
κάποιες

αποδοτικότητα

των αναγκών

στιγµή, η ηλιακή ακτινοβολία είναι
που
για

παρουσιάζονται

στην

παρούσα

ψύξης το

διαθέσιµη. Οι ηλιακές
έκδοση

έχουν

διάρκεια µεγαλύτερη των δέκα ετών, την

και αξιοπιστία τους. Αυτές οι τεχνολογίες

αβλαβή ρευστά (κυρίως

συστήµατος

χρησιµοποιούν

νερό) και πολύ λιγότερη πρωτογενή

σχέση µε τα κλασσικά συστήµατα. Εποµένως,

ενέργεια σε

γιατί να µη χρησιµοποιηθεί η

ηλιακή ενέργεια µε σκοπό τη διατήρηση άνετων συνθηκών σε εσωτερικούς
χώρους ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού;
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΙΔΑΤΖΗ
ΣΕΛΙΔΑ 5

KAINΟTOMA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

1.2

Κλιµατικές

αλλαγές

και

το

φαινόµενο

της

ανύψωσης

της

θερµοκρασίας του πλανήτη (global warming)
Σύµφωνα µε προβλέψεις ειδικών,
θερµοκρασία του πλανήτη µας

στα επόµενα 50-100 χρόνια η
θα αυξηθεί σηµαντικά. Μια θερµοκρασιακή
0

αύξηση της τάξης των 2 βαθµών C θεωρείται πολύ µεγάλη σε σχέση µε τις
φυσιολογικές διακυµάνσεις της θερµοκρασίας του πλανήτη στο πέρασµα του
χρόνου και θα είναι η µεγαλύτερη των τελευταίων 100.000 χρόνων.

Σχημα 1.1(. Φαινόµενο Θερµοκηπίου)

Αύξηση της θερµοκρασίας καθώς
στάθµης των επιφανειακών
προκαλέσουν

την

και η

προβλεπόµενη ανύψωση της

νερών (λόγω τήξης των πάγων) πιθανότατα να

εξαφάνιση

των

ειδών

που
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προσαρµοστούν
αποδοτικότητα

στις νέες

συνθήκες

και θα µειώσουν

των καλλιεργειών. Από τα παραπάνω

διατήρηση της υπάρχουσας

σηµαντικά

την

γίνεται σαφές ότι η

βιοποικιλότητας κρίνεται αναγκαία έτσι ώστε να

εξασφαλιστεί η επιβίωση ειδών ή/ και η δηµιουργία νέων προσαρµοσµένων
στο µελλοντικό

κλιµατικό καθεστώς,

δυνητικά εκµεταλλεύσιµων (π.χ.για

καλλιέργεια) από τον άνθρωπο.

Σχημα 2 . Η µαύρη γραµµή αντιστοιχεί στις αλλαγές που καταγράφηκαν στη µέση
θερµοκρασία της Γη ςµεταξύ 1850 και 1990. Η κίτρινη περιοχή αντιστοιχεί στην προβλεπόµενη
αυξηση της θερµοκρασίας τουπλανήτη στα επόµενα χρόνια.
Κλιµατικές αλλαγές µπορεί να προκαλέσουν
των βιοκοινοτήτων

τροποποιήσεις

αφού πιθανές µεταναστεύσεις

ειδών και η εξαφάνιση

άλλων θα φέρει σε επαφή γεωγραφικά αποµακρυσµένους
ίδιου ή διαφορετικών
γενετική

ποικιλότητα

βιοκοινότητες.

ειδών και θα απλουστεύσει,
ειδών

και

τον

αριθµό

Οι νέες αυτές ενδοειδικές

αναπτυχθούν µπορεί

να επιφέρουν

στη σύνθεση

πληθυσµούς

του

θα µειώσει δηλαδή τη
των

σε

κάποιες

και διαειδικές σχέσεις

που θα

εντάσεις (stress)

ειδών

που θα οδηγήσουν

κάποιους πληθυσµούς ή και είδη σε εξαφάνιση.
Ορισµένοι επιστήµονες υποστηρίζουν ότι είναι πιθανό να εισέλθουµε
µελλοντικά σε µια εποχή παγετώνων. Με το παραπάνω επιχείρηµα σχετίζεται
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το Ρεύµα του Κόλπου, ένα υδάτινο ρεύµα που φέρνει ζεστό νερό από νότια
και δυτικά και ζεσταίνει την Ευρώπη. Σε περίπτωση υπερθέρµανσης της Γης,
µέσα από µια σειρά χηµικών φαινοµένων, η ροή του ρεύµατος θα αλλάξει.
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Αυτό θα προκαλέσει σηµαντική µείωση στη θερµοκρασία της Ευρώπης.
χιονοπτώσεις

Οι

θα αυξηθούν και τα επιφανειακά χιόνια θα ανακλούν µεγάλο

µέρος της ηλιακής ακτινοβολίας προς το ∆ιάστηµα, µειώνοντας
θερµοκρασία

της Γης. Οι αλλαγές

αυτές είναι πιθανό

και άλλο τη

να συµβούν µε

τροµακτική ταχύτητα, µέσα σε µία δεκαετία ή και συντοµότερα.
Ακτινοβολία
Θα πρέπει καταρχήν να έχουµε υπ’ όψιν µας ότι άλλη η βιολογική δράση
των υπεριωδών

ακτινών πάνω στο δέρµα, άλλη των ορατών και άλλη των

υπερύθρων. Μεγαλύτερη βιολογική

επίδραση έχουν οι υπεριώδεις

καταστροφή του όζοντος που διαπιστώθηκε
φορά το 1974
φαινοµένου

στην ατµόσφαιρα για πρώτη

έλαβε τραγικές διαστάσεις το 1985, µε

της τρύπας

Αρκτική, ενώ πρόσφατα

ακτίνες. Η

τη δηµιουργία του

του όζοντος στην Ανταρκτική και το 1987
αναγγέλθηκε

το ίδιο φαινόµενο πάνω

στην

από την

Ευρώπη.Η καταστροφή του όζοντος στην ατµόσφαιρα γίνεται από τους
χλωριοφθοριωµένους υδρογονάνθρακες (CFCs) µε κυριότερο εκπρόσωπο το
λεγόµενο Freon, που

χρησιµοποιείται ως προωθητικό στα spray, ως ψυκτικό

µίγµα, ως µονωτικό στα συστήµατα κλιµατισµού κλπ.Καθώς το όζον καταστρέφεται από τις
παραπάνω ουσίες, οι ακτίνες του ηλίου διαπερνούν ανενόχλητες την ατµόσφαιρα της Γης,
καταστρέφοντας την πανίδα και τη χλωρίδα,προκαλώντας παράλληλα στον άνθρωπο διάφορα
νοσήµατα.Οι χαµηλές θερµοκρασίες ευνοούν την καταστροφή που προκαλεί
το χλώριο στο όζον. Εποµένως η χειρότερη εποχή είναι ο χειµώνας,ενώ τα
αποτελέσµατα από τη µείωση του όζοντος διαρκούν καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Οι περιοχές που κινδυνεύουν περισσότερο είναι οι Βαλτικές Χώρες, η
Γερµανία, η Μεγάλη Βρετανία και η Ρωσία.Από τον κίνδυνο,όµως, δε
διαφεύγει ούτε η Μεσόγειος.

Οι φυσιολογικές αντιδράσεις του δέρµατος στην ηλιακή ακτινοβολία είναι
το ηλιακό ερύθηµα, η ενεργητική αύξηση πάχους

και η µελάγχρωση.

Η µελάγχρωση, δηλαδή το µαύρισµα από τον ήλιο, είναι η βιολογική προστασία
του δέρµατος στον Ήλιο και διακρίνεται σε άµεσο µαύρισµα έπειτα από 9-12
ώρες που δε διαρκεί και σε κανονικό έπειτα από 48 ώρες που διαρκεί 3-6
µήνες.
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΙΔΑΤΖΗ
ΣΕΛΙΔΑ 9

KAINΟTOMA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

Οι παθολογικές αντιδράσεις είναι
φωτοδερµατίτιδες

οξείες, όπως τα εγκαύµατα και οι

και χρόνιες όπως η πρόωρη

γήρανση, οι προκαρκινικές

παθήσεις και η ανάπτυξη καρκινωµάτων. Οι χρόνιες παθολογικές καταστάσεις
συνυπάρχουν, δηλαδή πάνω στο πρόωρα γηρασµένο δέρµα ανθρώπων που
εκτίθενται στον ήλιο αναπτύσσονται

προκαρκινικές

παθήσεις

και αργότερα

καρκινώµατα, σε καρκίνο.
Μια άλλη κατηγορία είναι
κινδυνεύουν

ορισµένοι σπίλοι (µαύρες ελιές), που

να εξελιχθούν σε κακόηθες µελάνωµα.

Οι αιτίες είναι πάρα

πολλές και διάφορες. Σηµαντικό ρόλο έχει παίξει η επιµήκυνση της διάρκειας
ζωής του ανθρώπου -

καθώς οι καρκίνοι είναι ασθένειες συνήθως

των

µεγάλων ηλικιών- η ένδυση µε λιγότερα ρούχα και η συχνότερη έκθεση του
σώµατος στην ηλιακή ακτινοβολία.
Υπολογίζεται π.χ.
αποτέλεσµα µια

ότι µια µείωση του όζοντος κατά 10% έχει ως
αύξηση των βασικοκυτταρικών

∆ραµατική χαρακτηρίζεται

η αύξηση

καρκινωµάτων κατά 2,5%.

των καρκίνων

του δέρµατος

στον

άνθρωπο κατά τα τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάµε ότι η βλαπτική επίδραση του
ηλίου είναι αθροιστική και αρχίζει αµέσως. Σηµαντικό ρόλο παίζει η µείωση
του στρώµατος του όζοντος στην ατµόσφαιρα. Η καταστροφή του όζοντος
στην ατµόσφαιρα χαρακτηρίζεται από τον ΟΗΕ το AIDS του περιβάλλοντος.
Είναι κατανοητό ότι τα προγράµµατα αυτά κοστίζουν, αλλά εξυπηρετούν

τον

κυριότερο σκοπό: την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Ατενίζοντας το µέλλον
Η Ευρωπαϊκή Ένωση

είναι πεπεισµένη ότι είµαστε

περικόψουµε τις οικείες εκποµπές
ταυτοχρόνως το
στόχοι

δεν

προσαρµογή

του τρόπου

να

αερίων θερµοκηπίου και να βελτιώσουµε

βιοτικό επίπεδο και

είναι καθόλου

ικανοί

την ποιότητα ζωής των πολιτών.

ασύµβατοι.

ζωής µας

Αλλά αυτό

και του τρόπου

θα

Οι δύο

απαιτήσει

την

της εκ µέρους µας

παραγωγής και χρήσης ενέργειας.Οι ευρωπαίοι ηγέτες συµφώνησαν ότι δεν πρέπει ν’
αφήσουµε τις παγκόσµιες θερµοκρασίες να αυξηθούν σε επίπεδα άνω των 20ο Κελσίου σε
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σύγκριση µε τα προβιοµηχανικά επίπεδα - επειδή, εάν συµβεί κάτι τέτοιο, θα
αυξάνονταν υπερβολικά οι κίνδυνοι µείωσης των διαθέσιµων τροφίµων και
των αποθεµάτων νερού,

καθώς και των περιβαλλοντικών

τον κόσµο. Προκειµένου να επιτευχθεί
µακροπρόθεσµη

ο δεύτερος

καταστροφών ανά

στόχος,

θα χρειαστεί

δράση µετά το 2012, έτος κατά το οποίο πρέπει να έχουν

επιτευχθεί οι στόχοι του πρωτοκόλλου του Κιότο.
Ενδέχεται

να

χρειαστεί εκ µέρους των

µείωση των οικείων εκποµπών

εκβιοµηχανισµένων χωρών

αερίων θερµοκηπίου κατά περίπου 15-30%,

σε σύγκριση µε τα επίπεδα του 1990, µέχρι το 2020 και κατά 60-80% µέχρι το
2050. Είναι όµως επίσης σηµαντικό να συµµετάσχουν
συµφωνία

οι

αναπτυσσόµενες

χώρες

που

σε µια µελλοντική

εµφανίζουν

ικανοποιητικά

οικονοµικά αποτελέσµατα, επειδή οι εκποµπές τους αυξάνονται µε ραγδαίους
ρυθµούς. Οι διεθνείς διαβουλεύσεις για το µελλοντικό καθεστώς σ’ ό,τι αφορά
την αλλαγή του κλίµατος αρχίζουν τώρα. Η Ευρωπαϊκή
δηµοσιεύσει έγγραφο στο οποίο υπογραµµίζονται
που θα όφειλε να ενσωµατώσει

Επιτροπή έχει ήδη

ορισµένα βασικά στοιχεία

το νέο καθεστώς,

όπως,

λόγου χάριν, η

ευρεία συµµετοχή απ’ όλες τις χώρες που εκπέµπουν µεγάλες
αερίων θερµοκηπίου, καθώς και µια αποφασιστική ώθηση

ποσότητες

των νέων, φιλικών

προς το κλίµα τεχνολογιών.
Η αλλαγή του κλίµατος δεν θα εξαφανιστεί ως δια µαγείας όµως, όσο
γρηγορότερα
κινητοποιηθούµε

συνειδητοποιήσουµε όλοι τις
για την αντιµετώπισή

επιπτώσεις της

της τόσο περισσότερο

και
θα είµαστε

ικανοί να πάρουµε τις τύχες µας στα χέρια µας, να εξασφαλίσουµε µια άνετη
ζωή και να διαφυλάξουµε για το µέλλον όλη

την οµορφιά και ποικιλότητα του

πλανήτη µας.

1.3 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις

• Τα στρώµατα πολικού πάγου λιώνουν καθηµερινά. Η θαλάσσια

περιοχή

που καλύπτεται από τον αρκτικό πάγο στον Βόρειο Πόλο συρρικνώθηκε κατά
10% τις τελευταίες δεκαετίες και το πάχος του πάγου που βρίσκεται πάνω
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από τη στάθµη του νερού µειώθηκε κατά 40% περίπου.

Στην αντίθετη άκρη

του κόσµου, το στρώµα πάγου που καλύπτει την ήπειρο της Ανταρκτικής έχει
καταστεί ασταθές.
• Οι παγετώνες

υποχωρούν.

Πιθανότατα,

το 75%

των παγετώνων

των

Ελβετικών Άλπεων θα έχουν εξαφανιστεί µέχρι το 2050. Οι επιχειρηµατίες του
κέντρου σκι του Άντερµατ στην Ελβετία εξετάζουν τρόπους
παγετώνα του Gurschen, µιας
τεράστιο µονωτικό

πλαστικό

κάλυψης του

δηµοφιλούς για τους σκιέρ περιοχής, µε

ένα

κάλυµµα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού,

ούτως ώστε να αναστείλουν το λιώσιµο και τη διολίσθησή του.
• Όσο λιώνουν τα στρώµατα πάγου

τόσο ανεβαίνει η στάθµη της θάλασσας.

Έχει ήδη ανέβει κατά 15-25 cm (ανάλογα µε τη µέτρηση) τον τελευταίο αιώνα
και προβλέπεται
αποτέλεσµα

να ανέβει και άλλα 88 cm µέχρι

να πληµµυρίσουν

το 2100. Αυτό θα είχε ως

νησιά και παράκτιες

περιοχές

χαµηλού

υψοµέτρου, όπως οι Μαλβίδες, το ∆έλτα του Νείλου στην Αίγυπτο, καθώς και
το Μπανγκλαντές. Στην
παρακτίων περιοχών
θαλάσσιο νερό

Ευρώπη, κινδυνεύουν περίπου 70 εκατ. κάτοικοι των
αλλά και στην ενδοχώρα των παράκτιων ζωνών,

θα εισχωρούσε και θα κατέστρεφε το

το δε

καλλιεργούµενο έδαφος

και τα αποθέµατα γλυκού νερού.
• Εάν έλιωνε το τεράστιο στρώµα πάγου της Γροιλανδίας,
µπορούσε

να συµβεί τους επόµενους

κάτι που θα

αιώνες, η στάθµη της θάλασσας

θα

ανέβαινε κατά 7 m περίπου.
• Η αλλαγή του κλίµατος προκαλεί ακραία καιρικά φαινόµενα όπως καταιγίδες,
πληµµύρες, ξηρασίες και
σε σύγκριση µε

καύσωνες. Την τελευταία δεκαετία

τη δεκαετία του 1960

τριπλασιάστηκαν

οι καιρικές θεοµηνίες, κυρίως οι

πληµµύρες και οι ανεµοθύελλες, στον κόσµο. Οι εν λόγω καταστροφές όχι
µόνο προκαλούν πολλές ζηµιές, αλλά και ανεβάζουν σε δυσθεώρητα ύψη το
κόστος των ασφαλίσεων.
• Ήδη το νερό σπανίζει σε πολλές περιοχές του κόσµου. Περίπου το ένα
πέµπτο

του παγκόσµιου

πρόσβαση

σε καθαρό

πληθυσµού,
πόσιµο

δηλαδή 1,2

δισ. άτοµα, δεν έχουν

νερό. Εάν οι παγκόσµιες

υπερβούν κατά 2,5ο Κελσίου τα προβιοµηχανικά

επίπεδα, άλλα 2,4 έως 3,1

δισ. άτοµα παγκοσµίως θα υποφέρουν πιθανότατα από έλλειψη νερού.
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0

• Επίσης, µια

αύξηση της θερµοκρασίας κατά 2,5 C Κελσίου θα εξέθετε 50

εκατ. άτοµα στο ενδεχόµενο
υποφέρουν

σήµερα

από

πείνας,

χρόνια

πέραν των 850

πείνα.

εκατ. Ατόµων που

Στην Ευρώπη,

η καλλιεργητική

περίοδος επιµηκύνθηκε κατά δέκα ηµέρες µεταξύ του 1962 και του 1995. Ενώ
το φαινόµενο αυτό ωφέλησε τη γεωργία στη Βόρεια Ευρώπη, ακόµη και εκεί
οι παραγωγές

θα αρχίσουν να µειώνονται µόλις οι θερµοκρασίες αυξηθούν

0

πέραν των 2 C Κελσίου πάνω από τα προβιοµηχανικά επίπεδα.
• Ενδέχεται να εµφανιστούν επιδηµίες τροπικών ασθενειών, όπως η ελονοσία,
επειδή θα αυξηθεί η επιφάνεια της γης όπου

οι κλιµατικές συνθήκες ευνοούν

το κουνούπι - φορέα της ελονοσίας. Μια αύξηση της θερµοκρασίας κατά 2ο
Κελσίου θα εξέθετε σε κίνδυνο άλλα 210

εκατ. άτοµα, πέραν

των ήδη

εκτεθειµένων.
• Από το 2070 περίπου και µετά, η Ευρώπη πιθανότατα θα πλήττεται ανά
διετία από καύσωνα ανάλογο εκείνου του 2003.
2003

συνέβαλε

στον πρόωρο

µεγάλης κλίµακας δασικές

θάνατο 20,000

Ο θερινός καύσωνας
Ευρωπαίων,

του

προκάλεσε

πυρκαγιές στη νότια Ευρώπη και γεωργικές ζηµιές

άνω των 10 δισ. ευρώ.
• Πολλά ζώα και φυτά δεν θα µπορέσουν

να αντιµετωπίσουν µε επιτυχία την

αλλαγή των θερµοκρασιών, ούτε θα µπορέσουν
µε κατάλληλο για αυτά κλίµα.
προκύπτει

να µετακινηθούν σε περιοχές

Από µια ανησυχητική µελέτη που εκπονήθηκε

ότι η αλλαγή του κλίµατος θα µπορούσε

εξαφάνιση του ενός τρίτου των ειδών της γης µέχρι

να οδηγήσει
το 2050.

στην

Ιδιαίτερα

απειλούνται θηλαστικά και πτηνά που ζουν σε ψυχρά κλίµατα, όπως
πολικές αρκούδες, οι

φώκιες, οι θαλάσσιοι ίπποι και

του Αµαζονίου, οι επιστήµονες
ταχύτερους ρυθµούς αναπτυσσόµενα

παρατήρησαν

οι

οι πιγκουΐνοι. Στο δάσος
ότι τα µεγαλύτερα,

δένδρα που απορροφούν

και µε

περισσότερο

CO2 αναπτύσσονται εις βάρος άλλων φυτικών ειδών.
• Σε πιο µακροπρόθεσµη
να οδηγήσουν
προσφύγων,

βάση, οι εκτεταµένες κλιµατικές αλλαγές ενδέχεται

σε περιφερειακές

συγκρούσεις,

λοιµούς και µετακινήσεις

στο µέτρο που θα σπανίζουν τα τρόφιµα καθώς και οι υδατικοί

και ενεργειακοί πόροι.
• Ένα άλλο καταστροφικό ενδεχόµενο

θα ήταν η αναστολή της ροής του
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Ρεύµατος του Κόλπου, το οποίο µεταφέρει θερµά ύδατα στις βόρειες περιοχές
του Ατλαντικού - ένα σενάριο που

χρησιµοποιήθηκε

στην ταινία του 2003 “Η

µεθαυριανή ηµέρα” (Τhe day after tomorrow). Ενώ ένα τέτοιο ενδεχόµενο είναι
µάλλον απίθανο να υλοποιηθεί τον αιώνα που διατρέχουµε, οι επιστήµονες
συµφωνούν ότι εάν υλοποιείτο θα ακύρωνε τις θερµαντικές τάσεις στη βόρεια Ευρώπη και θα
είχε ως αποτέλεσµα την εµφάνιση πολύ ψυχρότερου κλίµατος στις περιοχές αυτές.
1.4 Η βοήθεια από την ηλιακή ψύξη

Κατά καιρούς, έχουν χρησιµοποιηθεί διάφορες µέθοδοι για την αποφυγή
της υπερθέρµανσης

και τη µείωση των εσωτερικών θερµοκρασιών κτιρίων

κατά τη διάρκεια

του καλοκαιριού.

παράδειγµα,

Στην περιοχή

της Μεσογείου

για

τα κτίρια είναι βαµµένα µε ανοιχτά χρώµατα, προκειµένου να

αντανακλούν µέρος της

ηλιακής ακτινοβολίας,

Οι εναλλακτικές µέθοδοι

ειδικά κατά τη θερινή περίοδο.

δροσισµού είναι βασισµένες σε διάφορες τεχνικές

παθητικής ψύξης και ψύξης χαµηλής ενεργειακής κατανάλωσης (προστασία
µε µέτρα στο σχεδιασµό του κτιρίου, χρήση ειδικού εξοπλισµού για τη µείωση
των θερµικών κερδών ή για την απόρριψη θερµότητας στο περιβάλλον). Όλες
αυτές οι τεχνικές στοχεύουν
ζήτησης

ηλεκτρικής

στη µείωση

ενέργειας

για

των ψυκτικών φορτίων και της

κλιµατισµό.

Κατά τη διάρκεια

του

καλοκαιριού η ζήτηση για ηλεκτρική ενέργεια αυξάνεται λόγω της εκτενούς
χρήσης του κλιµατισµού χώρων (Heating Ventilation & Air Conditioning,),
αυξάνοντας

το ηλεκτρικό φορτίο αιχµής µε αποτέλεσµα

να προκαλούνται

σηµαντικά προβλήµατα στην ηλεκτροδότηση. Η "ενεργειακή έλλειψη" είναι πιο
έντονη κατά τη διάρκεια των "ξηρών"

ετών λόγω της ανεπάρκειας των

υδροηλεκτρικών σταθµών, ώστε να καλυφθεί ποσοστό του φορτίου αιχµής. Η
χρήση της ηλιακής ενέργειας για τη λειτουργία συστηµάτων
χώρων είναι ελκυστική, δεδοµένου ότι το

ψυκτικό φορτίο συµπίπτει

κλιµατισµού
γενικά µε

τη διαθεσιµότητα της ηλιακής ενέργειας και εποµένως οι απαιτήσεις σε ψύξη
ενός κτιρίου συµπίπτει µε

την υψηλή ηλιακή ακτινοβολία. Τα συστήµατα

ηλιακής ψύξης έχουν το πλεονέκτηµα ότι χρησιµοποιούν
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ρευστά όπως το νερό, ή διαλύµατα αλάτων για την λειτουργία τους. Είναι
ενεργειακά αποδοτικά και περιβαλλοντικά φιλικά. Μπορούν να
χρησιµοποιηθούν είτε ως αυτόνοµα συστήµατα, είτε σε συνδυασµό µε
συµβατικό κλιµατισµό, για να βελτιώσουν την ποιότητα της ατµόσφαιρας του
εσωτερικού

όλων

των

τύπων

κτιρίων.

Ο

κύριος

στόχος

είναι

να

χρησιµοποιηθούν τεχνολογίες "µηδενικών εκποµπών" µε σκοπό τη µείωση
της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών CO.
Χάρη στα συστήµατα ηλιακής ψύξης είναι
µειώνοντας

στο ελάχιστο τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Εντούτοις, παρόλο

που η χρησιµοποιούµενη

ενέργεια παρέχεται δωρεάν (ηλιακή ενέργεια), τα

συστήµατα ηλιακής ψύξης είναι
συστήµατα

δυνατό να κλιµατιστούν κτίρια

κλιµατισµού

προς το παρόν ακριβότερα από τα συµβατικά

αντίστοιχης

ψυκτικής

ισχύος.

Εποµένως,

αν

αποφασισθεί η εγκατάσταση ενός συστήµατος ηλιακής ψύξης, πρέπει να γίνει
προσεκτική ανάλυση των παραµέτρων του κτιρίου που θα κλιµατίζεται και να
υιοθετηθούν όλα τα µέτρα που απαιτούνται για τη µείωση των ενεργειακών
αναγκών.
Στα συστήµατα ψύξης, η ισχύς των ψυκτών επιλέγεται µε βάση τα θερινά
ψυκτικά φορτία, τα οποία είναι το άθροισµα όλων των ψυκτικών φορτίων,
εσωτερικών

και εξωτερικών,

τα οποία

έχουν

επιπτώσεις

ισορροπία µεταξύ του κτιρίου και του περιβάλλοντος

στη θερµική

χώρου (αλλά και όλων

των άλλων γειτονικών κτιρίων που δεν κλιµατίζονται). Το καλοκαίρι, το ποσό
θερµότητας που απάγεται εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, µερικοί από
τους οποίους (όπως

για παράδειγµα

η ηλιακή ακτινοβολία), µεταβάλλονται

κατά τη διάρκεια της ηµέρας.
Οι παράγοντες που

προκαλούν σηµαντική µεταβολή των ψυκτικών

φορτίων συνοψίζονται παρακάτω:
•

επιδράσεις της ηλιακής ακτινοβολίας µέσω διαφανών επιφανειών

•

επιδράσεις της µεταφοράς θερµότητας µέσω διαφανών και αδιαφανών

κατασκευών
•

επιδράσεις της θερµικής αδράνειας των κτιριακών κατασκευών

•

εσωτερικά

θερµικά

φορτία,

αισθητά

και λανθάνοντα,
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Παρουσίας ανθρώπων και συσκευών που παράγουν θερµότητα
(φωτισµός, συσκευές, κλπ.)
•

θερµικά κέρδη, αισθητά και λανθάνοντα,λόγω φυσικού και

εξαναγκασµένου αερισµού του χώρου.
Το διάγραµµα ροής
επηρεάζεται

του

σχήµατος 1.4.1 δείχνει ότι το

πολύ από τα χαρακτηριστικά

ψυκτικό

φορτίο

των

δοµικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους.Ένα σύστηµα
αναγκών τους θερινούς µήνες, πρέπει να είναι σε θέση να
απάγει την αισθητή αλλά και τη λανθάνουσα θερµότητα από
το κτίριο.

Πινακας

ψύξης

1.4.1
∆ιάγραµµα
ροής

της

διαδικασίας
υπολογισµού
για
εκτίµηση
ψυκτικών
φορτίων
κτιρίου.
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Τα εµπορικά συστήµατα ηλιακού κλιµατισµού χρησιµοποιούν συνήθως
τεχνολογίες απορρόφησης και

προσρόφησης

για ψύξη. Οι τεχνολογίες αυτές

αποτελούνται από ψύκτες, οι οποίοι χρησιµοποιούν ζεστό νερό θερµοκρασίας
0

από 70 ως 110 C για την
χρησιµοποιείται

παραγωγή κρύου νερού (7 - 10 ) που

για τον κλιµατισµό του κτιρίου. Ηλιακοί συλλέκτες υψηλής

απόδοσης µπορούν να τροφοδοτήσουν µε ζεστό νερό
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το ζεστό νερό
κλιµατισµό του κτιρίου αλλά και για την

προσαγωγής

τον

ψύκτη.

µπορεί ναχρησιµοποιηθεί για τον

εξασφάλιση του ζεστού νερού χρήσης που

χρειάζεται. Τους χειµερινούς µήνες το ζεστό νερό µπορεί να εξασφαλίσει τη θέρµανση του
κτιρίου καθώς επίσης και τις ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης.
1.5 Ιστορική αναδρομή
Η χρήση της ψύξεως έχουμε πληροφορίες ότι ξεκινά από την προϊστορική εποχή ακόμα όπου
αντικατοπτριζόταν στην συλλογή πάγου και χιονιού από φυλές όπως οι Κινέζοι, οι Εβραίοι, οι
Έλληνες, οι Ρωμαίοι και οι Πέρσες. Τα παραπάνω υλικά αποθηκεύονταν σε σπηλιές και
κλειστούς χώρους με σκοπό την διατήρηση των τροφίμων, αυτή η τεχνική με ορισμένες
ο

διαφοροποιήσεις έδρασε πολύ καλά μέχρι τον 20 αιώνα όπου και έχουμε μια ριζική
απομάκρυνση αυτής. Λίγο πιο πριν και συγκεκριμένα τον 16αιώνα η ανακάλυψη του Νιτρικού
άλατος του νατρίου (ΝαΝΟ3) και του Νιτρικού άλατος του καλίου (ΚΝΟ3) έδωσε σημαντική
ώθηση προς την κατεύθυνση των τεχνιτών ψυκτικών.
Το δε χρονοδιάγραμμα εξέλιξης έχει ως εξής:

• 1748) O William Cullen στο πανεπιστήμιο της Γλασκόβης πραγματοποιεί το πρώτο πείραμα
με δημιουργία κενού και αιθυλικό αιθέρα που έχει πρακτική εφαρμογή.
• 1805) Ο Oliver Evans σχεδιάζει αλλά ποτέ δεν κατασκευάζει μηχανή βασισμένη στον γνωστό
μας κύκλο συμπιέσεως ατμού.
• 1820) Ο Michael Faraday υγροποιεί την αμμωνία και άλλα αέρια χρησιμοποιώντας χαμηλές
θερμοκρασίες και μεγάλες πιέσεις.
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• 1834) Ο Jacob Perkins κατοχυρώνει την πρώτη πατέντα και κατασκευάζει το πρωτότυπο
μηχανισμού συμπιέσεως ατμού.
• 1842) Ο John Gorrie σχεδιάζει σύστημα για ψύξη νερού με σκοπό τη δημιουργία πάγου και
παράλληλα συλλαμβάνει την ιδέα του κλιματισμού εσωτερικών χώρων.
• 1850) Ο Alexander Twining πειραματίζεται με τον κύκλο συμπιέσεως ατμού και καταφέρνει
μέχρι το 1856 να αρχίσει εμπορικές προσπάθειες στην Αμερική.
163
• 1860) Ο Ferdinand Carre εξελίσσει την πρώτη μηχανή απορρόφησης και την πατεντάρει.
• 1861) Ο James Harrison εισάγει την ψύξη με μηχανική συμπίεση ατμού σε επιχειρήσεις.
• 1915) Η Kelvinator κατασκευάζει τις πρώτες μηχανές οικιακής ψύξεως.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
2 Ποιότητα εσωτερικού χώρου
Όπως αναφέρθηκε, η έννοια του κλιματισμού αναφέρεται στην διατήρηση της
θερμοκρασίας, της υγρασίας, της ποιότητας και της κυκλοφορίας του αέρα που είναι
απαραίτητη σε έναν χώρο με βάση τις ανάγκες του. Στο παρελθόν στόχος των σχεδιαστών των
κλιματιστικών συστημάτων ήταν να επιτευχθεί η άνεση των ατόμων με ένα λογικό κόστος και
θεωρώντας ότι το άνετο περιβάλλον ήταν και υγιεινό. Ωστόσο σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες
μελέτες δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι ένα άνετο περιβάλλον μπορεί να είναι ανθυγιεινό και
να περιέχει είτε παθογόνους μικροοργανισμούς, είτε σωματίδια, είτε ρύπους όπως το διοξείδιο
του άνθρακα. Κάποια στιγμή στα πλαίσια της μείωσης του κόστους ως λύση δόθηκε η μείωση
του εξωτερικού αέρα περιβάλλοντος και συνεπώς η μείωση των φορτίων του χώρου. Το
αποτέλεσμα ήταν να υπάρξουν προβλήματα στην υγεία των ατόμων στο χώρο. Είναι αντιληπτό
ότι αυτό αποτελεί πρόβλημα για χώρους εργασίας, μεγάλα κτίρια και γενικά όπου υπάρχουν
πολλά άτομα ή παράγονται μυρωδιές ή άλλοι μικροοργανισμοί ή σε κάποιο εργοστάσιο που θα
προκύπτουν αναθυμιάσεις από την παραγωγή. Αλλά ακόμα και όπου είναι λίγα άτομα όπως
παραδείγματος χάρη σε ένα σπίτι πρέπει να δίνεται προσοχή στην ποιότητα του αέρα για να
αποφευχθεί μικροβιακή ανάπτυξη και μη άνεση. Επομένως σήμερα απασχολεί όχι μόνο η
άνεση των ατόμων ενός χώρου αλλά και η υγεία αυτών. Έτσι δημιουργήθηκε ο όρος ποιότητα
εσωτερικού χώρου (indoor air quality-IAQ) που στοχεύει στο να προσδιορίσει αν ένα
περιβάλλον είναι καθαρό, υγιεινό και χωρίς μυρωδιές, και που επηρεάζει την υγεία και την
ευημερία των ατόμων που κινούνται σε αυτόν. Αυτοί οι παράγοντες με τη σειρά τους
επηρεάζουν την ποιότητα, τη διαδικασία και την αποτελεσματικότητα παραγωγής ή δουλειάς
που αποτελούν εξ’ίσου σημαντικούς παράγοντες. Επομένως για βιομηχανικά περιβάλλοντα θα
πρέπει να υπάρχει ειδικός εξαερισμός και ειδικές υποδομές.
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2.1 Αποδεκτή ποιότητα αέρα
Η ASHRAE στο standard 62 διευκρινίζει ότι αποδεκτή ποιότητα αέρα είναι εκείνη στην
οποία δεν υπάρχουν επιβλαβή παθογόνα σωματίδια σε επικίνδυνες συγκεντρώσεις ( όπως θα
επαληθεύεται από αρμόδιους) και στην οποία η πλειοψηφία των ανθρώπων ( 80%) που
εκτίθενται στον αέρα αυτό δεν εκφράζουν δυσαρέσκεια. Έτσι με αποδεκτή ποιότητα αέρα και
οι άνθρωποι είναι άνετα, αλλά και το περιβάλλον τους είναι υγιεινό. Η διατήρηση της άνεσης
εξασφαλίζεται με έλεγχο θερμικό, υγρασίας, ταχύτητας του αέρα και της θερμοκρασίας των
περιβαλλουσών επιφανειών. Η διατήρηση

της

καλής

ποιότητας

εσωτερικού

αέρα

εξασφαλίζεται με την εντός καθορισμένου επιπέδου συγκέντρωση των αερίων και των
σωματιδίων. Έτσι επιτυγχάνεται παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.
2.2 Θερμική άνεση
Η θερμική άνεση των ατόμων παραμένει το πιο βασικό μέλημα της βιομηχανίας κλιματιστικών
και ορίζεται ως η κατάσταση εκείνη στην οποία οι άνθρωποι είναι ικανοποιημένοι με το
περιβάλλον στο οποίο βρίσκονται. Το πρόβλημα είναι ότι δεν νιώθουν όλοι οι άνθρωποι άνετα
κάτω από τις ίδιες συνθήκες και φυσικά δεν είναι επιθυμητό να έχουμε αλλαγή του ρουχισμού,
της δραστηριότητας ή της θέσης,άνοιγμα παραθύρων, κλείσιμο του κλιματιστικού και άλλες
τέτοιες ενδείξεις μη άνεσης, ενώ ακόμα δεν είναι επαρκώς προσδιορισμένοι όλοι οι παράγοντες
που επιδρούν σε αυτήν. Ωστόσο είναι σαφές ότι η άνεση επηρεάζεται από την θερμοκρασία,
την υγρασία, και την κίνηση του ατόμου, ενώ ρόλο παίζει και η προσπίπτουσα ακτινοβολία του
ηλίου που απορροφάται από τις επιφάνειες και με την σειρά τις επανακτινοβολείται [2]. Ακόμα
ενδιαφέρει ο χώρος να μην έχει μυρωδιές, σκόνη και φασαρία που σίγουρα εμποδίζουν κάποιον
να νιώθει άνετα. Όλα αυτά οδηγούν στην εκτίμηση αυτών των παραμέτρων και στον
περιορισμό τους μέσα σε κάποια όρια.
2.2.1 Μηχανισμοί ρύθμισης θερμοκρασίας
Το ανθρώπινο σώμα έχει ένα περίπλοκο σύστημα ρύθμισης της θερμοκρασίας του
προκειμένου να τη διατηρήσει στους 36,9 ◦C ανεξαρτήτως περιβαλλοντικών συνθηκών. Οι
βασικοί μηχανισμοί είναι :
A. Η κυκλοφορία του αίματος κοντά στην επιφάνεια του δέρματος-ρυθμίζει το ρυθμό
μεταφοράς θερμότητας στο δέρμα.
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B. Με την αναπνοή-το σώμα χάνει αισθητό και λανθάνον φορτίο τόσο με συναγωγή όσο και με
ατμοποίηση.
C. Με την εφίδρωση-μεταφορά θερμότητας και μάζας από το δέρμα στο περιβάλλον.
D. Με τη ρύθμιση του μεταβολισμού-ενέργεια μετατρέπεται από χημική σε θερμική κάτι που
εξαρτάται σαφώς από η δραστηριότητα. Ο μεταβολικός ρυθμός ποικίλει ανάλογα με την
δραστηριότητα, τον άνθρωπο και τις συνθήκες στις οποίες αυτός κινείται.

Μετριέται σε met=58.1 W/m2=50 kcal/(h·m2) [2]. Τυπικές τιμές δίνονται στο Παράρτημα στον
Πίνακα (2. 1)
Έτσι ένας άνθρωπος είναι αναμενόμενο να νιώθει πιο άνετα σε ένα θερμοκρασιακό
περιβάλλον όπου το σώμα του μπορεί να διατηρήσει πιο εύκολα την σταθερή αυτή
θερμοκρασία. Επομένως πρέπει η θερμοκρασία του σώματος να βρίσκεται σε ένα στενό πεδίο
τιμών, η υγρασία του δέρματος να κρατείται σε χαμηλά επίπεδα και η προσπάθεια για ρύθμιση
αυτών να είναι η ελάχιστη.
2.2.2 Παράγοντες που επιδρούν στην άνεση
Οι πιο βασικοί παράγοντες για να εξασφαλίζεται άνεση είναι όπως αναφέρθηκε η θερμοκρασία
ξηρής σφαίρας, η υγρασία, η ταχύτητα του αέρα, η ακτινοβολία από τις επιφάνειες, που είναι
περιβαλλοντικοί παράγοντες, αλλά και ο ρουχισμός και η δραστηριότητα του ανθρώπου (
σχετίζεται με τον μεταβολισμό) που είναι καθαρά προσωπικοί. Εκτός όμως από αυτούς
υπάρχουν και άλλοι δευτερογενείς παράγοντες, όπως η ανομοιομορφία του περιβάλλοντος, τα
οπτικά ερεθίσματα, η ηλικία, το φύλο, η διάρκεια έκθεσης αλλά και το εξωτερικό περιβάλλον
[2]. Με ορισμένες συσχετίσεις και εξισώσεις έχει δημιουργηθεί η παρακάτω κλίμακα θερμικής
αίσθησης.
Πίνακας 2.1 Κλίμακα θερμικής αίσθησης. ASHRAE thermal
Sensation scale [2]
+3
+2
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Ο ρουχισμός παρέχει μόνωση στο δέρμα και έτσι μειώνει την μεταφορά θερμότητας από
το δέρμα στο εξωτερικό περιβάλλον. Ενδιαφέρει η θερμική αντίσταση που παρέχει το ρούχο
και η οποία μετράται συνήθως σε clo. Ακόμα ενδιαφέρει η διαπερατότητα της υγρασίας μέσα
από τα ρούχα και η συνολική επιφάνεια αυτών.
Η ανομοιομορφία του περιβάλλοντος όπως προαναφέρθηκε αποτελεί παράγοντα
δυσφορίας γιατί ενώ το συνολικό σώμα μπορεί να είναι ουδέτερο, μέρη αυτού μπορεί να είναι
πολύ ζεστά ή πολύ κρύα εξαιτίας ασύμμετρης θερμικής ακτινοβολίας στις επιφάνειες (κρύα ή
ζεστά παράθυρα, ζεστά μηχανήματα κ.α), λόγω πολλών ρευμάτων αέρα (τοπική ψύξη ή
θέρμανση του σώματος οδηγεί στην αλλαγή της θερμοκρασίας κλιματισμού ή ακόμα και σε
κλείσιμο αυτού, και σχετίζεται με την ταχύτητα του αέρα στο χώρο) και οριζόντιων
θερμοκρασιακών διαφορών μεταξύ κεφαλιού και ποδιών.
Πραγματική θερμοκρασία (effective temperature ΕΤ*) είναι η θερμοκρασία ενός χώρου με
50% σχετική υγρασία που προκαλεί τόση συναλλαγή θερμότητας όση και στο πραγματικό
περιβάλλον και εξαρτάται από τη δραστηριότητα και το ρουχισμό. Ενεργός θερμοκρασία
(operative temperature) είναι το μέσο της ακτινοβολίας και της θερμοκρασίας ξηρής σφαίρας,
και είναι εκείνη η ομοιόμορφη υποθετική θερμοκρασία που θα είχε ένας χώρος στον οποίο ένα
άτομο θα είχε τόση συναλλαγή θερμότητας με συναγωγή και ακτινοβολία όση και στο
πραγματικό περιβάλλον.

2.2.3 Διάγραμμα άνεσης
Προκειμένου να γίνει περισσότερο κατανοητό το αρχικό πρόβλημα, δηλαδή αυτό της
άνεσης θα μελετηθεί το παρακάτω διάγραμμα συνθηκών άνεσης [2].
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Πινακας 2.2.3 Ζώνες άνεσης για χειμώνα και καλοκαίρι [2] για τυπικές τιμές
ρουχισμού και στατική δραστηριότητα
Το διάγραμμα αυτό απεικονίζει τις καλοκαιρινές και χειμερινές συνθήκες θερμικής άνεσης
όπως δίνεται από το Standard 55 της ASHRAE, ώστε το 80% του συνόλου των ατόμων που
είτε κάνουν καθιστική δουλειά, είτε είναι σχετικά ενεργητικοί να την βρίσκουν θερμικά
αποδεκτή. Σε αυτό λοιπόν έχει θεωρηθεί ότι το επίπεδο μόνωσης ρουχισμού είναι της τάξης
των 0,5 clo για καλοκαίρι και 0,9 clo για χειμώνα (δηλαδή κάποιες ενδεικτικές τιμές ρουχισμού
ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες). Τα άνω και κάτω θερμοκρασιακά όρια του πεδίου άνεσης
συμπίπτουν με τις γραμμές σταθερής ΕΤ* και επηρεάζονται από την υγρασία.
Στο κέντρο του διαγράμματος ένας τυπικός άνθρωπος με τις δεδομένες προδιαγραφές
ρουχισμού και ακτινοβολίας θα είχε μια θερμική αίσθηση σχεδόν ουδέτερη, ενώ κοντά στα
όρια θα είχε αίσθηση περίπου στο +0,5 για καλοκαίρι και στο -0,5 για χειμώνα.
Για άλλο επίπεδο μόνωσης ρουχισμού, πρέπει για κάθε 0,1 clo αύξηση να μειώνονται
κατά 0,5◦C τα θερμοκρασιακά όρια, και αν το επίπεδο μεταβολικής δραστηριότητας αυξηθεί
πάνω από τα 1,2 met μπορεί να μικραίνει κατά 1,25◦C η θερμοκρασία [2]. Αντίθετα τα όρια της
υγρασίας είναι λιγότερο ακριβή. Έτσι χαμηλή υγρασία μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα και
γι’αυτό το standard 55 συνιστά να μην είναι το σημείο δρόσου κάτω από 2,2◦C, ενώ υψηλή
οδηγεί σε δυσφορία οπότε συνίσταται το καλοκαίρι να μην ξεπερνά η σχετική υγρασία το 60%.

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΙΔΑΤΖΗ
ΣΕΛΙΔΑ 23

KAINΟTOMA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ

2.3 Ασθένειες και Υγεία
Η αραίωση των μολυσματικών σωματιδίων του αέρα επιτυγχάνεται με εισαγωγή
εξωτερικού αέρα και είναι το πρώτο βήμα για τη διασφάλιση κατάλληλων συνθηκών υγιεινής.
Η μείωση του εισερχόμενου εξωτερικού αέρα προκειμένου να μειωθεί η καταναλισκόμενη
ενέργεια προκάλεσε προβλήματα υγείας και δεν ενδείκνυται ως μέθοδος. Μερικά από τα
σωματίδια και τα αέρια που είναι επιθυμητό να βρίσκονται εντός ορισμένων πλαισίων είναι το
διοξείδιο του άνθρακα, το μονοξείδιο του άνθρακα, ατμοί, ραδιενεργά υλικά, μικροοργανισμοί,
ιοί, αλλεργιογόνα και σωματίδια. Ακόμα τα πιο σύγχρονα κτίρια έχουν μοκέτες, χαλιά και
επίπλωση που απελευθερώνουν πτητικές οργανικές ενώσεις (τα λεγόμενα volatile organic
compounds VOCs) που είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο και την υγεία του.
Συμπτώματα όπως πονοκέφαλοι, ναυτίες , ερεθισμοί ματιών και μύτης, άσθμα, αλλά και
πολλές σοβαρότερες ασθένειες επικίνδυνες για την υγεία, μπορεί να είναι δείγματα κακής
ποιότητας αέρα. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που έχει παρατηρηθεί το ‘‘sick building
syndrome’’ όπου ένας ασυνήθιστα μεγάλος αριθμός ατόμων που δουλεύουν σε ένα χώρο
παρουσιάζει προβλήματα υγείας λόγω κακής ποιότητας αέρα. Στο Παράρτημα ο Πίνακας 2
δέιχνει ορισμένες ασθένειες που οφείλονται σε κακή ποιότητα αέρα εσωτερικού χώρου.
2.3.1 Εξασφάλιση ποιότητας αέρα
Η ASHRAE στο Standard 62 περιγράφει δύο μεθόδους για την επίτευξη καλής ποιότητας
αέρα. Η πρώτη και βασική μέθοδος είναι η χρήση εξωτερικού αέρα σε ικανοποιητική ποσότητα
μαζί με αέρα ανακυκλοφορίας του χώρου (Ventilation Rate Procedure) ενώ η δεύτερη είναι η
μείωση της συγκέντρωσης όλων των βλαβερών ουσιών σε αποδεκτά επίπεδα (Indoor air
Quality Procedure) με μεθόδους όπως καθαρισμό του αέρα, φιλτράρισμα, κατάλληλη διανομή
του αέρα και μπορεί να συνδυαστεί με την πρώτη μέθοδο προκειμένου να μειωθεί ο
απαιτούμενος εξωτερικός αέρας, τα φορτία που αυτός εισάγει στο χώρο και συνεπώς το
κόστος. Τυπικές τιμές αερισμού όπως δίνονται στο standard 62 της ASHRAE βρίσκονται στο
παράρτημα.
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Επειδή υπάρχει περίπτωση ο χώρος που ενδιαφέρει να βρίσκεται σε περιοχή με μολυσματικές πηγές και ο
εξωτερικός αέρας να είναι μολυσμένος ή γενικότερα βλαβερός, ενδεικτικά αναφέρονται τα όρια
συγκέντρωσης (National Primary and Secondary Ambient Air Quality Standards for Outdoor Air) όπως
καθορίστηκαν από την United States Environmental Protection agency (EPA) και από την World Health
Organization για την Ευρώπη [2]. Στο Παράρτημα δίνεται Πίνακας με τις ενδεικτικές συγκεντρώσεις.

2.3.2 Φυσιολογία και υγεία

Πέρα όμως από τους μολυσματικούς και ρυπογόνους παράγοντες ακόμα και η θερμοκρασία επηρεάζει
την υγεία των ανθρώπων διότι επηρεάζει τη θερμοκρασία του σώματος και την εσωτερική και την
εξωτερική. Η εσωτερική θερμοκρασία του σώματος διατηρείται περίπου σταθερή μέσω ενός πολύπλοκου
μηχανισμού ρύθμισής της, ενώ η θερμοκρασία του δέρματος μεταβάλλεται αρκετά ανάλογα με τις
συνθήκες και τη δραστηριότητα. Ακόμα, διαφορετικά σημεία του σώματος πολλές φορές έχουν
διαφορετική θερμοκρασία όπως τα χέρια και τα πόδια. Έτσι όταν υπάρχουν μεταβολές στη θερμοκρασία
του χώρου, το σώμα αυξάνει την προσπάθεια για ρύθμιση της εσωτερικής του θερμοκρασίας (ρύθμιση
ποσότητας αίματος με την εφίδρωση με αλλαγές του μεταβολικού ρυθμού) με αποτέλεσμα να
προκαλούνται από διαταραχές στην ψυχολογία μέχρι και στην ίδια την υγεία όπως φαίνεται στον
παρακάτω πίνακα [2].
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Πίνακας:2.2.1 Αισθητήριες αντιδράσεις, φυσιολογία και υγεία για παρατεταμένη έκθεση σε ορισμένη
θερμοκρασία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
3. ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
3.1. Γενικά
Στα συστήµατα ηλιακού κλιµατισµού, η διαδικασία ψύξης τροφοδοτείται
από την ηλιακή ακτινοβολία. Οι πιο κοινές τεχνολογίες κλιµατισµού µε χρήση
της ηλιακής ενέργειας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα.
Τα συστήµατα ηλιακού κλιµατισµού που χρησιµοποιούνται µέχρι τώρα
µπορούν να ταξινοµηθούν σε:
-κλειστα συστήµατα: αυτά είναι θερµοκίνητοι ψύκτες που παρέχουν ψυχρό νερό,το οποί
είτε χρησιµοποιείται στις κεντρικές κλιµατιστικές

µονάδες για Να παρέχει πλήρως

κλιµατισµένο αέρα (ψυχρό,ξηρό) είτε διανέµεται µέσω ενός δικτύου ψυχρού νερού σε
καθορισµένους χώρους για να ενεργοποιήσει τις τοπικές µονάδες
Των δωµατίων (π.χ. fan coils). Στην αγορά σήµερα.Υπάρχουν διαθέσιµοι οι ψύκτες
απορρόφησης

(πιο κοινοί) και ψύκτεςπροσρόφησης (µερικές εκατοντάδεςσυστήµατα

παγκοσµίως, αλλά συνεχώς αυξανόµενου ενδιαφέροντος για κλιµατισµό ηλιακό).
-ανοικτά συστήµατα: που επιτρέπουν πλήρη κλιµατισµό παρέχοντας ξηρό
ψυχρό και αέρα σύµφωνα µε τις απαιτούµενες συνθήκες άνεσης.
Το ψυκτικόµέσο είναι πάντα νερό, δεδοµένου ότι είναισε άµεση επαφή µε τον αέρα.
Τα πιο κοινά συστήµατ είναι συστήµατα ψύξης ανοικτού κύκλου (desiccant),
Που χρησιµοποιούν έναν περιστρεφόµενο τροχό αφύγρανσης µε στερεό
πορώδες ροφητικό υλικό.

3.1.2 Είδη ηλιακού κλιματισμού
Τα είδη ηλιακού κλιματισμού μπορούν να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: ιοκινούμενα
συστήματα ψύξης με μηχανική συμπίεση . Ψύξη με υλικά απορρόφησης και χρήση θερμικής
ηλιακής ενέργειας
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Η πρώτη κατηγορία αναφέρεται στην ψύξη που επιτυγχάνεται χρησιμοποιώντας την ηλιακή
ακτινοβολία για την παραγωγή ηλεκτρισμού με φωτοβολταϊκά πάνελ και κατόπιν χρήση του
για να κινήσουν έναν συμπιεστή ατμού. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα συστήματα ψύξης
με απορρόφηση που εκμεταλεύονται την ικανότητα ορισμένων υλικών να έλκουν και να
συγκρατούν άλλα υγρά ή αέρια. Η κατηγορία αυτή χωρίζεται σε δύο υποκατηγορίες που είναι
τα συστήματα κλειστού και ανοιχτού κύκλου. Στα συστήματα κλειστού κύκλου
περιλαμβάνονται οι απορροφητές (absorption) όπου η απορρόφηση γίνεται στην εξωτερική
επιφάνεια από το σύνολο του υγρού απορροφητικού μέσου, και οι προσροφητές (adsorption)
όπου η απορρόφηση γίνεται μόνο από την εξωτερική επιφάνεια στερεού απορροφητικού
μέσου. Στα συστήματα ανοιχτού κύκλου η απορρόφηση πραγματοποιείται με αφυγραντικά
υλικά (desiccant). Τα συστήματα ανοιχτού κύλου λειτουργούν με εργαζόμενο μέσο τον αέρα
περιβάλλοντος ενώ το ψυκτικό μέσο, που εν προκειμένου είναι το νερό, απορρίπτεται από το
σύστημα αφού δημιουργήσει την ψύξη και στη συνέχεια επανατροφοδοτείται. Τα
απορροφητικά μέσα που ονομάζονται desiccant, βρίσκονται είτε σε στέρεη, είτε σε υγρή
μορφή. Όπως είναι φυσικό ανάλογα με τη μορφή τους υπάρχει και η αντίστοιχη απορροφητική
διάταξη

Πίνακας 3.1.2.1. Επισκόπηση των πιο κοινών τεχνολογιών ηλιακού κλιµατισµού
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3.1.3 Ηλιακοί συλλέκτες

Οι θερµικοί ηλιακοί
παρουσιάζονται

συλλέκτες που διατίθενται στην
στον

ακόλουθο

πίνακα.

Τα

αγορά
συστήµατα υψηλών

θερµοκρασιών όπως οι παραβολικοί συλλέκτες µε σύστηµα παρακολούθησης
του ήλιου δε λαµβάνονται υπόψη. Στα συστήµατα ηλιακού κλιµατισµού, η
διαφορά στη λειτουργία των ηλιακών συλλεκτών σε σχέση µε
συστήµατα ζεστού νερού χρήσης είναι το υψηλό επίπεδο
οποίο πρέπει να παρασχεθεί
ψύκτες, η θερµοκρασία
ελάχιστη

τιµή 60°C.

θερµοκρασίας, στο

η χρήσιµη θερµότητα. Για τους θερµοκίνητους

αναγέννησης

είναι συνήθως

Για τα συστήµατα

αναγέννησης είναι από 55°Cως

τα ηλιακά

άνω των 80°C, µε

ψύξης DEC,

η θερµοκρασία

και 90°C. Λόγω των υψηλών παροχών

στο

κύκλωµα θέρµανσης, η ιδανική στρωµάτωση στην αποθήκευση ζεστού νερού
είναι δύσκολο να επιτευχθεί και έτσι η θερµοκρασία επιστροφής στον ηλιακό
συλλέκτη είναι σχετικά υψηλή. Αυτό

προκαλεί µερικούς περιορισµούς στην

Επιλογή του

Συνεπώς,

τύπου

συλλεκτών.

οι τυποποιηµένοι

επίπεδοι

Συλλέκτες και οι ηλιακο ί συλλέκτες αέρα µπορούν να χρησιµοποιηθούν µε µέγιστο όφελος
στα συστήµατα DEC.
Στις διατάξεις που χρησιµοποιούν ψύκτη προσρόφησης ή απορρόφησης µονής βαθµίδας, η
χρήση επίπεδων συλλεκτών επιλεκτικής επιφάνειας περιορίζεται σε περιοχές µε υψηλή
ηλιακή ακτινοβολία.
Για τις άλλες περιοχές και για ψύκτες που απαιτούν υψηλότερες
θερµοκρασίες αναγέννησης, χρησιµο-ποιούνται συλλέκτες υψηλής απόδοσης,
π.χ.συλλέκτες σωλήνων κενού. Από τα

σταθερά συστήµατα συλλεκτών,

υψηλότερες θερµοκρασίες µπορούν να επιτευχθούν µε

οι

συλλέκτες σωλήνων

κενού,χρησιµοποιώντας οπτική συγκέντρωση. Αυτή αποτελεί ενδιαφέρουσα επιλογή για τα
συστήµατα ηλιακού κλιµατισµού που χρησιµοποιούν υψηλής απόδοσης ψύκτες απορρόφησης
(διπλής βαθµίδας)
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Πίνακας 3.1.3.1. Τύποι ηλιακών συλλεκτών

.
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(Πινακας (3.1.3.2)
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

4 ΨΥΞΗ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΞΗΡΑΝΤΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (DESICCANT SYSTEMS)
4.1 Εισαγωγή
Τα παραδοσιακά συστήματα ψύξης συμπίεσης αερίου χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια για
την ψύξη και αφύγρανση του αέρα. Σε αντίθεση, τα συστήματα αποξηραντικού μέσου
χρησιμοποιούν θερμική ενέργεια για την επίτευξη του ιδίου αποτελέσματος. Όταν
εφαρμόζονται κατάλληλα, τα συστήματα αποξηραντικού μέσου μπορούν να εξοικονομήσουν
ενέργεια σε σύγκριση με παραδοσιακά συστήματα και μπορούν να παρέχουν επίσης και άλλα
οφέλη. Για παράδειγμα, τα συστήματα αποξηραντικού μέσου μπορούν να:
• Ελέγξουν την υγρασία του αέρα ανεξάρτητα της θερμοκρασίας του και μπορούν να ελέγξουν
την υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
• Λειτουργήσουν χωρίς τη χρήση Χλωροφθορανθράκων (CFC), που αναγνωρισμένα
συμβάλλουν στην καταστροφή της ζώνης του όζοντος.
• Εξισορροπήσουν μεγάλες απαιτήσεις ενέργειας κλιματισμού μεταξύ διαφόρων πηγών
καυσίμων — το σύστημα αποξηραντικού μέσου ελέγχει την υγρασία χρησιμοποιώντας θερμική
ενέργεια και ένα σύστημα συμπίεσης αερίου ελέγχει την θερμοκρασία κτιρίου.
• Αποφύγουν τις υψηλές τιμές υγρασίας που δημιουργεί προβλήματα ποιότητας στον αέρα
εσωτερικών χώρων.
• Αποφύγουν την σπατάλη ενέργειας που χρησιμοποιείται για την αντικατάσταση υλικών που
καταστρέφονται από το νερό, την διάβρωση λόγο υγρασίας και μούχλιασμα.
Τα συστήματα αποξηραντικού μέσου αποτελούν τεχνολογία αφύγρανσης και ψύξης που
ενεργοποιείται με θερμότητα. Με τις πρόσφατες εξελίξεις σε αυτή την τεχνολογία, τα
συστήματα αποξήρανσης μπορούν τώρα να επιτύχουν κύριο συντελεστή απόδοσης (COP)
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μεταξύ 1,3 και 1,5, με δυνατότητα να ανέβει στο 1,7 ή και ψηλότερα. Εξελίσσεται σε μια από
τις σημαντικότερες εναλλακτικές στα συμβατικά συστήματα ψύξης. Δύο σημαντικά και πολύ
γνωστά πλεονεκτήματα των συστημάτων ψύξης αποξηραντικού μέσου είναι ότι είναι ελεύθερα
από CFC και μπορούν να μειώσουν το φορτίο αιχμής ηλεκτρικού. Ακόμα ένα σημαντικό αλλά
λιγότερο γνωστό πλεονέκτημα της τεχνολογίας αποξηραντικού μέσου είναι η δυνατότητα
διατήρησης της ενέργειας. Η μελέτη επιπτώσεων ενέργειας στην παρούσα αναφορά
υποδηλώνει ότι ένα πιθανό 13% εξοικονόμησης ενέργειας σε οικιστικό κλιματισμό και 8% σε
εμπορικό κλιματισμό είναι πιθανά. Μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας υπάρχει επίσης
στο βιομηχανικό τομέα εάν απορριπτόμενη θερμότητα βιομηχανιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί
για την επαναδραστηριοποίηση του αποξηραντικού μέσου.
Η πιο πρόσφατη μελέτη σε ολοκληρωμένα συστήματα αποξηραντικού μέσου για κλιματισμό,
εξαερισμό και θέρμανση κτιρίων (HVAC) απέδειξαν ότι το αρχικό κόστος συμβατικού
εξοπλισμού ψύξης μειώθηκε αισθητά με τη χρήση τεχνολογίας αποξηραντικού μέσου εξαιτίας
των περιορισμένων σε μέγεθος συμπιεστών, ανεμιστήρων και σωληνώσεων. Αυτή η μείωση
κόστους ήταν παραπάνω από αρκετή για να αντισταθμίσει το κόστος του εξοπλισμού
αποξηραντικού μέσου. Εκτός αυτού, το κόστος λειτουργίας του συστήματος μειώθηκε επίσης.
Όλα αυτά υποδηλώνουν ότι τα συστήματα αποξήρανσης είναι επίσης οικονομικά αποδοτικά.
Αυτή η μελέτη παρέχει μια ενημερωμένη αξιολόγηση των πιο πρόσφατων εξελίξεων της
τεχνολογίας αποξηραντικού μέσου στο πεδίο των υλικών αποξήρανσης, συστημάτων,
υπολογιστικών μοντέλων και θεωρητικών αναλύσεων. Από αυτές τις πληροφορίες αποδόθηκαν
οι τεχνολογικές επιλογές και οι μελλοντικές ανάγκες έρευνας και ανάπτυξης προσδιορίστηκαν.
Μια ιστορική επισκόπηση παραθέτει σε λίστα τι έχει ήδη πραγματοποιηθεί και ποιος κάνει τι.
Αυτές οι πληροφορίες θα μας βοηθήσουν να προβάλουμε το μέλλον αυτής της τεχνολογίας.
Επειδή η τεχνολογία αποξηραντικού μέσου έχει ήδη εφαρμοστεί στον τομέα εμπορικών
κτιρίων με πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα, αναμένεται ότι οι μελλοντικές σημαντικές
εξελίξεις στην αγορά θα ξεκινήσουν σε αυτόν τον τομέα. Μια ανάλυση αγοράς για την
εφαρμογή εμπορικών κτιρίων περιλαμβάνεται για αυτό το λόγο.
Ενώ αυτή η αναφορά παρουσιάζει ότι ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς έχει ήδη επιτευχθεί,
υποδηλώνει επίσης ότι απαιτείται πολύ δουλειά ακόμα πριν αυτή η οικονομικά υποσχόμενη και
περιβαλλοντικά ασφαλής τεχνολογία καταφέρει να φτάσει στην πλήρη δυναμική της.
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4.1.2 ΑΦΥΓΡΑΝΤΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
Τα απορροφητικά υλικά είναι υλικά που έχουν την δυνατότητα να προσελκύουν και να
Δεσμεύουν αέρια και ρευστά. Αυτή η ιδιότητα τους, τα κάνει ιδιαίτερα χρήσιμα σε
διαδικασίες χημικών διαχωρισμών. Τα αφυγραντικά υλικά είναι μια υποκατηγορία των
απορροφητικών έχοντας όμως πολύ καλές ιδιότητες σε ότι αφορά στο νερό. Όλα τα κοινά
υλικά, όπως το ξύλο ή το μαλλί, μπορούν να χαρακτηριστούν χονδροειδώς ως αφυγραντικά
καθώς έχουν τη δυνατότητα τη δέσμευσης και κατακράτησης υγρασίας. Η σημαντική διαφορά
όμως των κοινών» υλικών από τα αφυγραντικά είναι η χωρητικότητα τους. Για παράδειγμα ένα
μάλλινο χαλί μπορεί να δεσμεύσει υγρασία ίση με το 23% της ξηρής του μάζας ενώ το νάιλον
μόνο το 6% της ξηρής του μάζας. Σε αντίθεση, τα αφυγραντικά υλικά μπορούν να δεσμεύσουν
υγρασία από το 20 έως το 1100% της ξηρής τους μάζας, τιμή που εξαρτάται από το είδος του
υλικού αλλά και τη διαθέσιμη υγρασία στο περιβάλλον. Ακόμα πολλά αφυγραντικά υλικά
ελκύουν υγρασία ακόμα και αν ο περιβάλλον αέρας είναι αρκετά ξηρός. [15]Η αφύγρανση
μπορεί να επιτευχθεί με τη χρησιμοποίηση είτε στερεών είτε υγρών αφυγραντικών υλικών
κατακρατώντας απ’ ευθείας την υγρασία μέχρι να επιτευχθεί ισορροπία με το διακινούμενο
ρεύμα αέρα, επιτρέποντας όμως την αποδέσμευση των διαδικασιώνψύξης και αφύγρανσης. Ο
μηχανισμός στον οποίο βασίζεται η διαδικασία της δέσμευσης της υγρασίας, είναι η διαφορά
της πίεσης των υδρατμών στο ρεύμα αέρα και την επιφάνεια του αφυγρντικού υλικού. Όταν η
πίεση των υδρατμών στην επιφάνεια του υλικού είναι χαμηλότερη από εκείνη του αέρα
κατακρατείται η υγρασία σε αντίθετη περίπτωση αυτή απορρίπτεται. Στο σχήμα (4.1.2.1)
βλέπουμε τη συσχέτιση της περιεχόμενης υγρασίας στο αφυγραντικό υλικό και της πίεσης
των28 υδρατμών στην επιφάνειά του. Αρχικά, παρατηρούμε ότι η σχέση τους είναι ανάλογη
αφού όσο μεγαλώνει η περιεκτικότητα του αφυγραντικού υλικού σε υγρασία τόσο αυξάνεται
και η πίεση των υδρατμών στην επιφάνειά του. Αυτή η συμπεριφορά συνεχίζεται μέχρι ενός
σημείου όπου η πίεση των υδρατμών παραμένει σταθερή παρά την αύξηση της περιεκτικότητας
του υλικού σε υγρασία. Σε αυτό σημείο βρισκόμαστε σε ισορροπία όπου η υγρασία δε μπορεί
να μετακινηθεί ούτε από, ούτε προς το αφυγραντικό υλικό. Έτσι μία εξωγενής αιτία από το
συγκεκριμένο σύστημα είναι εκείνη που θα αλλάξει την κατάσταση της ισορροπίας.
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (4.1.2.1) συσχέτιση της περιεχόμενης υγρασίας στο αφυγραντικό υλικό και
της πίεσης των υδρατμών στην επιφάνειά του.

Τα χαρακτηριστικά των αφυγραντικών υλικών είναι πολύ χρήσιμα σε περιπτώσεις όπου οι
απαιτήσεις της αφύγρανσης
είναι αρκετά μεγάλες δηλαδή το λανθάνον φορτίο είναι συγκριτικά πολύ μεγαλύτερο από το
αισθητό όπως συμβαίνει σε θερμά και υγρά κλίματα
,. Ακόμα η χρήση αφυγραντικών υλικών
συνίσταται σε περιπτώσεις όπου το κόστος της αναγέννησης του υλικού
είναι χαμηλότερο σε σχέση με το κόστος της ενέργειας για την αφύγρανση του αέρα ψύχοντας
τον κάτω από το σημείο δρόσου του αλλά και σε περιπτώσεις που έλεγχος
του θερμοκρασιακού επιπέδου του χώρου απαιτεί συνεχή διανομή αέρα σε υπόψυκτες
θερμοκρασίες. Όλα τα συστήματα αφυγραντικών υλικών πραγματοποιούν την αφύγρανση
χωρίς να παρατηρείται κορεσμός καθώς χρησιμοποιούν θερμότητα για την αναγέννηση τους,
ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες ανάπτυξης μούχλας και άλλων μικροοργανισμών που
αποτελούν εστίες μολύνσεων και προβλημάτων για την υγιεινή της εγκατάστασης.
Χαρακτηριστικό που λειτουργεί και ως σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας αφού δε
παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης αλλά ούτε αυξάνονται οι απώλειες
πίεσης στα επιμέρους υποσυστήματα με αποτέλεσμα την ανάγκη κατανάλωσης περισσότερης
ενέργειας από τους ανεμιστήρες. Ακόμα
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δεν απαιτείται ο καθαρισμός τους με ειδικάοξέα, μειώνοντας έτσι και το κόστος συντήρησης
του αφυγραντικού υλικού, αλλά και η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας που θα κατανάλωνε
κάποια ποσά συμβατικής ενέργειας.
Η φιλοσοφία της αφύγρανσης με στερεό αφυγραντικό υλικό είναι η ροή του αέρα μέσα από τον
περιστρεφόμενο τροχό που αποτελείται από υλικά, όπως silica gel, ζεολίτες, συνθετικούς
ζεολίτες, άνθρακα, LiCl, γυαλί, συνθετικά πολυμερή και άλλα, δημιουργώντας ένα πυκνό
πλέγμα που μπορεί εύκολα να παρομοιαστεί με ένα μεγάλο άκαμπτο σφουγγάρι που στην
επιφάνεια του παρατηρείται σύμπλεγμα τριχοειδών που πολλοί το παρομοιάζουν με το
σύμπελα που παρουσιάζουν οι σκανδιναβικές ακτές fjord.
Τα silica gels είναι άμορφες στερεές δομές που σχηματίζονται από την υγροποίηση ευδιάλυτων
σιλικονούχων από διαλύματα νερού και άλλων διαλυτών. Έχουν το πλεονέκτημα του χαμηλού
σχετικού κόστους και της σχετικής απλότητας στην διαμόρφωση της κατασκευής.
Είναι διαθέσιμα σε διάφορα σχήματα και μεγέθη από μικρές σφαίρες διαμέτρου 5mm έως
κόκκους μία λείας πούδρας.

Οι ζεολίτες είναι αλουμινοσιλικονούχα ορυκτά. Τα συναντάμε ελεύθερα στη φύση και η
σύνθεση τους δεν είναι απαραίτητη. Οι ζεολίτες έχουν πολύ ανοικτλη κρυσταλλική δομή που
επιτρέπει σε μόρια όπως αυτά των υδρατμών να συγκρατούνται μέσα στον κρύσταλλο σαν σε
κελί. Συγκεκριμένα άτομα των αλιμουνισιλικονούχων καθορίζουν το πόσο ανοικτή θα είναι η
κρυσταλλική τους δομή γεγονός που καθορίζει και το μέγεθος των μορίων που μπορεί να
δεσμεύσει.
Οι συνθετικοί ζεολίτες, που συχνά αποκαλούνται και μοριακά κόσκινα, είναι κρυσταλλικά
αλουμινοσυλικονούχα που κατασκευάζονται ύστερα από θερμική κατεργασία. Με τον έλεγχο
της θερμοκρασίας της διαδικασίας αλλά και της αναλογίας των συστατικών υλικών είναι
δυνατή η πλήρης διαμόρφωση της δομής αλλά και των χαρακτηριστικών της επιφάνειας του
προσροφητικού υλικού. Με λίγο ψηλότερο κόστος κατασκευής, οι φυσικοί ζεολίτες
προσφέρουν ένα πολύ περισσότερο ομοιογενές υλικό από ότι οι φυσικοί ζεολίτες.
Ο άνθρακας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σα προσροφητικό υλικά αερίων κυρίως και όχι
για υγρά όπως το νερό καθώς έχει μεγαλύτερη συγγένεια στα τυπικά μη πολικά μόρια των
οργανικών διαλυτών. Όπως άλλα προσροφητικά υλικά ο άνθρακας έχει μεγάλη εσωτερική
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΙΔΑΤΖΗ
ΣΕΛΙΔΑ 36

KAINΟTOMA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
επιφάνεια και ιδιαίτερα μεγάλα τριχοειδή. Αυτή η δομή του δίνει το χαρακτηριστικό της
υψηλής προσροφητικότητας υδρατμών σε σχετική υγρασία της τάξης του 45% έως 100%.
Τέλος και τα συνθετικά πολυμερή έχουν την δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν ως αφυγραντικά
υλικά. Καθώς διαθέτουν μακριά μόρια, όπως αυτά των νατριούχων αλάτων του
πολυστυρενοθειϊκού οξέος (PSSASS), τα οποία είναι συνδεδεμένα όπως η περιστροφική έλικα
του ανθρώπινου DNA. Κάθε ένα από τα μακρομόρια του PSSASS έχει τη δυνατότητα να
δεσμεύσει αρκετά μόρια νερού, καθώς και μεσοδιαστήματα μεταξύ των μορίων αυτών μπορούν
να συμπληρωθούν από συμπυκνωμένο νερό, δίνοντας έτσι στα πολυμερή εξαιρετικά υψηλή
χωρητικότητα κατακράτησης σε σχέση με άλλα στερεά αφυγραντικά υλικά.__
Για την κατακράτηση για παράδειγμα του νερού-υγρασίας διαστήματα της τάξης των
3angstrom8 μπορούν να χρησιμοποιηθούν καθώς η διάσταση των μορίων του νερού
δε ξεπερνάει τα 2.8angstrom. Με αυτόν τον τρόπο μεγαλύτερα μόρια δε μπορούν να
εισχωρήσουν στο αφυγραντικό υλικό. Η διεργασία κατά την οποία το νερό υπό τη
μορφή της υγρασίας δεσμεύεται από το αφυγραντικό υλικό ονομάζεται προσρόφηση καθώς δε
παρατηρείται κάποια χημική αλλαγή στην επιφάνεια ή σύσταση του υλικού.
. Η αφυγραντική ικανότητα αυτών των υλικών απορρέει από την εξαιρετικά πορώδη φύση
τους, για παράδειγμα ένα κυβικό μέτρο silica gel καταλαμβάνει επιφάνεια περίπου 3x107
m2.Αυτή η αναλογία καταδεικνύει και την μεγάλη κλίμακα των διαφορετικών επιφανειών σε
ένα προσροφητικό υλικό [5].
Μια μεγάλη ποσότητα του προσροφημένου νερού περιέχεται μέσω της συμπύκνωσης στα
τριχοειδή του υλικού και το μεγαλύτερο κομμάτι της επιφάνειάς του, που προσελκύει
ανεξάρτητα μόρια νερού, βρίσκεται στην κρυσταλλική δομή του ίδιου του υλικού. Τα στερεά
αφυγραντικά υλικά προσελκύουν την υγρασία λόγω του ηλεκτρικού πεδίου που έχουν στην
επιφάνειά τους. Αυτό το πεδίο δεν είναι ομοιογενές ούτε ως προς τη δύναμη ούτε ως προς το
φορτίο, έτσι προσελκύει μόρια νερού με καθαρό αντίθετο φορτίο από συγκεκριμένες περιοχές
της επιφάνειάςτου αφυγραντικού υλικού.
Όταν το στερεό αφυγραντικό υλικό προσροφά υγρασία εκλύεται παράλληλα θερμότητα,
ανεβάζοντας έτσι και τη θερμοκρασία του ίδιου του υλικού αλλά και του διερχόμενου ρεύματος
αέρα. Η αλλαγή στην κατάσταση του αέρα στο ρεύμα προσαγωγής συνοδεύεται από μια μικρή
αύξηση στην ενθαλπία του, σε θεωρητικούς υπολογισμούς αυτή η αύξηση λαμβάνεται τις
περισσότερες φορές μηδενική. Η εκλυόμενη θερμότητα κατά την δέσμευση και αποδέσμευση
των υδρατμών είναι ίση με τη λανθάνουσα θερμότητα συμπύκνωσης των υδρατμών που
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δεσμεύτηκαν από το αφυγραντικό υλικό και μια επιπλέον ποσότητα θερμότητας που
κυμαίνεται από 5% έως 25% της λανθάνουσας θερμότητας των υδρατμών. [4] [15] Σημαντικό
είναι να έχουμε όσο το δυνατόν μικρότερη δυνατή ολική θερμότητα εκλυόμενη κατά την
προσρόφηση,ιδιότητα που αποτιμάται από τους ίδιους τους κατασκευαστές.
Το αφυγραντικό υλικό πρέπει να θερμανθεί περισσότερο από ένα δεύτερο ρεύμα αέρα
προκειμένου να αναγεννηθεί δηλαδή να αποδεσμεύσει την ήδη προσροφημένη υγρασία. Η
απαιτούμενη θερμοκρασία για την αναγέννηση πρέπει να έχει μία ορισμένη τιμή στην οποία η
πίεση ατμών του δεσμευμένου νερού να υπερβαίνει την μερική πίεση των υδρατμών στο θερμό
ρεύμα αναγέννησης. Έτσι η απαιτούμενη θερμότητα για την αναγέννησηαποτελεί το άθροισμά
τριών όρων. Αρχικά, την θερμότητα η οποία θα μας οδηγήσει στο απαιτούμενο θερμοκρασιακό
επίπεδο που αναφέραμε προηγουμένως. Κατά δεύτερον, την απαιτούμενη θερμότητα για την
ατμοποίηση της φέρουσας από το υλικό υγρασίας, που είναι περίπου 2465kJ/Kg, τέλος το
μικρό ποσό θερμότητας από την αποδέσμευση του νερού από το αφυγραντικό υλικό.
Ωστόσο η θερμοκρασία αναγέννησης είναι σημαντικά χαμηλής στάθμης , αφού
κυμαίνεται από 50 έως 1000C, (5) γεγονός που μας εξασφαλίζει ότι μπορούν να μας την
παρέχουν επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες,.

Η επιλογή του πλέον κατάλληλου αφυγραντικού υλικού για την κάθε εφαρμογή εξαρτάται από
το εύρος των πιέσεων των υδρατμών που εμφανίζονται στο διερχόμενο ρεύμα αέρα, το
θερμοκρασιακό επίπεδο της πηγής για την απαιτούμενη αναγέννηση αλλά και τα ίδια
χαρακτηριστικά του αφυγραντικού υλικού. Κατά τη σχεδίαση και την κατασκευή των στερεών
αφυγραντικών υλικών γίνονται κάποιοι συμβιβασμοί ως προς τα χαρακτηριστικά τους ώστε να
πετυχαίνεται ο βέλτιστος συνδυασμός των επιθυμητών ιδιοτήτων για την απαιτούμενη
εφαρμογή. Αυτός ο συνδυασμός μπορεί να υλοποιηθεί με τη χρήση περισσότερων από ένα
υλικών.
Η διεργασία της αφύγρανσης και της απαιτούμενης αναγέννησης φαίνεται στο παρακάτω
σχήμα με σχετική απεικόνιση στον ψυχρομετρικό χάρτη,(4.1.2.2)
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (4.1.2.2) σχηματική παράσταση της διεργασίας στον αφυγραντικό τροχό, [4].
Για ένα δεδομένο τροχό στερεού αφυγραντικού υλικού σε καθορισμένες συνθήκες
ροής αέρα και ταχύτητα περιστροφής η κατάσταση του αέρα μετά την αφύγρανση
εξαρτάται κυρίως από τις συνθήκες περιβάλλοντος και τις συνθήκες αναγέννησης.
Δύο είναι οι επικρατέστερες διατάξεις για τον τροχό, στην πρώτη το 75% της μετωπικής
επιφάνειας του αφιερώνονται στην διαδικασία της αφύγρανσης και το υπόλοιπο 25% στη
διαδικασία της αναγέννησης, ενώ στη δεύτερη οι δύο διαδικασίες καταλαμβάνουν από το 50%
της μετωπικής επιφάνειας του τροχού έκαστη.
Το αφυγρντικό υλικό μετά την αναγέννηση θα βρίσκεται σε θερμοκρασίες της τάξης
των 70÷900C και θα πρέπει να περιστραφεί μέσα στο ρεύμα του αέρα προσαγωγής κατά
5÷10% ώστε να μπορεί να προσροφήσει εκ νέου υγρασία.
Αντίστροφα, ένα μικρό μέρος 6÷7% της ροής του ρεύματος
προσαγωγής μπορεί να διοχετεύεται στον αφυγραντικό τροχό με το που γυρίζει
στο ρεύμα της επιστροφής ώστε να ελαχιστοποιήσουμε την μεταφορά θερμότητας από τον
αφυγραντικό τροχό προς το ρεύμα προσαγωγής αλλά και μεγιστοποιήσουμε την ικανότητα
αφαίρεσης της υγρασίας από τον εισερχόμενο αέρα του περιβάλλοντος
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Η συμπεριφορά προσρόφησης του υλικού εξαρτάται από τη συνολική τους επιφάνεια, το
συνολικό όγκο των τριχοειδών και το εύρος των διαμέτρων τους. Μια αρκετά μεγάλη
επιφάνεια δίνει στο υλικό μεγάλη προσροφητική ικανότητα σε σχετικά χαμηλές τιμές της
σχετικής υγρασίας του διακινούμενου αέρα. Μεγάλα τριχοειδή παρέχουν υψηλή χωρητικότητα
σε συμπυκνωμένο νερό, γεγονός που δίνει στο υλικό μεγαλύτερη χωρητικότητα στις υψηλές
τιμές της σχετικής υγρασίας του αέρα. Ακόμα, ένα στενό εύρος διαμέτρων των τριχοειδών
κάνει το υλικό πιο επιλεκτικό στο είδος των ατμών που μπορεί να συγκρατεί.
Τέλος, είναι δυνατή μια διάκριση στους αφυγραντικούς τροχούς με στερεό υλικό σε ενεργό και
παθητικό. Ο ενεργός τροχός είναι εκείνος που για την αναγέννηση του χρησιμοποιείται
εξωτερική πηγή ενέργειας, συνήθως το εξερχόμενο ρεύμα αέρα προς το περιβάλλον. Σε
αντίθεση στο παθητικό τροχό, η ξηρότητα του εξερχόμενου ρεύματος είναι η αιτία για την
αποβολή της υγρασίας. Ακόμα, θερμότητα μεταφέρεται από το εισερχόμενο στο εξερχόμενο
ρεύμα αέρα και γι αυτό το λόγο ο παθητικός αφυγραντικός τροχός ονομάζεται και τροχός
ολικής ενέργειας ή ενθαλπικός τροχός. Ένας τέτοιος τροχός χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις
ταυτόχρονης ξήρανσης και ψύξης ή θέρμανσης και ύγρανσης του εισερχόμενουρεύμα αέρα.
Από την άλλη πλευρά, η αφύγρανση με τη χρήση υγρών αφυγραντικών υλικών έχει ως βασική
αρχή λειτουργίας την απορρόφηση της υγρασίας από το διερχόμενο ρεύμα αέρα, η
οποία στη συνέχεια συλλέγεται και την μετέπειτα θέρμανση των υλικών ώστε να
διαφύγει η υπολειπόμενη παρακρατηθείσα υγρασία. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως
για την κατασκευή των υγρών αφυγραντικών διατάξεων είναι τριαιθυλενική γλυκόλη ή
διάφορα άλατα όπως το χλωριούχο λίθιο, το χλωριούχο ασβέστιο διαλυμένα σε νερό.
Το συγκεκριμένο διάλυμα έχει πίεση ατμών μικρότερη από το νερό στην ίδια θερμοκρασία,
έτσι ο διερχόμενος από αυτό υγρός αέρας πλησιάζει αυτή τη μειωμένη πίεση ατμών και
αφυγρένεται.
Η πίεση των ατμών ενός υγρού διαλύματος απορρόφησης είναι ευθέως ανάλογο με
την θερμοκρασία του και αντιστρόφως ανάλογο με την συγκέντρωσή του. Στο σχήμα(4.4.2)
παρουσιάζεται το παραπάνω φαινόμενο κατά το οποίο όσο αυξάνει η συγκέντρωση
του αφυγραντικού υλικού στο διάλυμα τόσο μειώνεται η πίεση των υδρατμών στην επιφάνειά
του.
Τα διάγραμμα αφορά σε ένα από τα πλέον εμπορικά υγρά αφυγραντικά όπως είναι η
τριαιθυλενική γλυκόλη, αυτή η διαφορά που παρατηρούμε στις επιμέρους πιέσεις είναι εκείνη
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που επιτρέπει στο υλικό να απορροφά την υγρασία από τον διακινούμενο αέρα.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ (4.1.2.3) συσχέτιση συγκέντρωσης της τριαιθυλενικής γλυκόλης στο
διάλυμα απορόφησης με τη πίεση των υδρατμών στην επιφάνειά του.

Βέβαια, από μια άλλη οπτική γωνία μπορούμε να θεωρήσουμε ότι η πίεση των ατμών ενός
απορροφητικού διαλύματος για μία συγκεκριμένη συγκέντρωση προσεγγίζει τις τιμές της
πίεσης
των ατμών για μία συγκεκριμένη σχετική υγρασία στον ψυχρομετρικό χάρτη. Έτσι υψηλότερες
συγκεντρώσεις στο διάλυμα δίνουν χαμηλότερες τιμές ισορροπίας για τη σχετική υγρασία,
γεγονός που επιτρέπει στο απορροφητικό υλικό να ξηραίνει τον αέρα σε χαμηλότερα επίπεδα.
(15) Χαρακτηριστικό παράδειγμα των παραπάνω παρουσιάζεται στο σχήμα 2.18 όπου
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παρουσιάζεται την επίδραση της θερμοκρασίας στη πίεση των ατμών στο χλωριούχο λίθιο,
υγρό
αφυγραντικό που χρησιμοποιείται ευρύτατα. Ένα διάλυμα με 25% περιεκτικότητα σε
χλωριούχο
λίθιο έχει όπως φαίνεται πίεση ατμών 1.25 kPa σε θερμοκρασία 210 C ενώ αν θερμανθεί στους
380 C η πίεση των ατμών του διπλασιάζεται και γίνεται 3.34 kPa. Αλλιώς από το ίδιο
διάγραμμα προκύπτει ότι το διάλυμα με περιεκτικότητα 25% σε χλωριούχο λίθιο θα βρίσκεται
σε ισορροπία με ρεύμα αέρα που έχει σημείο δρόσου τους 260 C. Όσο πιο θερμό είναι το
αφυγραντικό υλικό τόσο λιγότερη υγρασία μπορεί αν απορροφήσει από το ρεύμα αέρα.

Σε πρακτικές εφαρμογές ο έλεγχος των υγρών αφυγραντικών υλικών πραγματοποιείται
μεταβάλλοντας τη θερμοκρασία τους αλλά και τη συγκέντρωσή τους. Βέβαια η διαδικασία της
απορρόφησης περιορίζεται από την εκτεθειμένη επιφάνεια του αφυγραντικού υλικού στο ρεύμα
αέρα αλλά και τον διατιθέμενο χρόνο για την πραγματοποίηση της αντίδρασης. Όσο
μεγαλύτερα είναι αυτά τα δύο μεγέθη τόσο περισσότερο πλησιάζει το αφυγραντικό στη μέγιστη
θεωρητικά απορροφητική του χωρητικότητα.
Ο δόκιμος χρόνος ζωής ενός αφυγραντικού υλικού εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα
των προσμίξεων που φέρει το ρεύμα αέρα που μπορούν να αποξηράνουν. Στις εμπορικές
εφαρμογές τα αφυγραντικά υλικά λειτουργούν απροβλημάτιστα από 10000 έως 100000
συνεχείς ώρες,μπορεί και παραπάνω, πριν χρειαστούν αντικατάσταση. Δύο είναι οι κύριοι
παράγοντες που οδηγούν σε απώλεια της αφυγραντικής χωρητικότητας του υλικού. Αρχικά η
αλλαγή τωνχαρακτηριστικών του σε ότι αφορά στην προσροφητική τους ικανότητα μέσα από
αντιδράσειςτου υλικού με τα διάφορα αιωρούμενα σωματίδια που φέρει μαζί του ο αέρας.
Κατά δεύτερον,απώλεια μέρους της ενεργής εξωτερικής επιφάνειας του υλικού από απόφραξη
ή υδροθερμικό εκφυλισμό. Τα υγρά αφυγραντικά υλικά είναι περισσότερο ευαίσθητα στις
χημικές αντιδράσεις με τα σωματίδια του ρεύματος του αέρα από ότι τα στερεά αφυγραντικά.
Για παράδειγμα, ένα μείγμα θείου μπορεί να αντιδράσει με το χλωριούχο λίθιο παράγοντας
λίθιο θειικού οξέος που δεν είναι αφυγραντικό υλικό. Αν για παράδειγμα η συγκέντρωση αυτού
του μείγματος του θείου στο ρεύμα αέρα δε ξεπερνά τα 10mg/kg και το αφυγραντικό υλικό
χρησιμοποιείται σε 24ωρη βάση, η μείωση στη χωρητικότητα του θα είναι περίπου της τάξης
του 20% μετά από τριετή λειτουργία. Αν η συγκέντρωση αυτή έφτανε το 30mg/kg η ίδια
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μείωση θα προέκυπτε μετά από έναν χρόνο. Τα στερεά αφυγραντικά τείνουν να είναι λιγότερο
αντιδραστικά με τα αιωρούμενα σωματίδια αλλά περισσότερο ευπαθή ως προς την απόφραξη,
μια ιδιότητα που εξαρτάται από το είδος και την ποσότητα των σωματιδίων που περιέχονται
στο διερχόμενο ρεύμα αέρα. Σε μερικές περιπτώσεις κάποια προσροφητικά υλικά δείχνουν
ιδιαίτερη ευαισθησία στουδροθερμικό σοκ εξ’ αιτίας της θερμικής συστολής και διαστολής του
υλικού αλλά και στη γρήγορη μεταβολή της ποσότητας της παρακρατηθείσας υγρασίας. Για
παράδειγμα, το silica gel πρέπει να κινείται ανάμεσα σε ένα ρεύμα αέρα σχετικής υγρασίας
95% ή μεγαλύτερης σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε ένα ρεύμα αναγέννησης πολύ υψηλών
θερμοκρασιών έξι φορές την ώρα, για 24 συνολικά ώρες ώστε να έχουμε μερική θραύση στη
δομή του υλικού που συνεπάγεται 10% μείωση της προσροφητικής χωρητικότητας μετά το
πέρασμα ενός χρόνου λειτουργίας . [15]
Τα υγρά από τα στερεά αφυγραντικά υλικά έχουν και άλλες σημαντικές διαφορές μεταξύ τους.
Τα στερεά αφυγραντικά έχουν καλύτερο συντελεστή συμπεριφοράς από τα υγρά αφυγραντικά
καθώς γίνεται ανακύκλωση της θερμότητας για την αναγέννηση τους. Επιπρόσθετα, τα
συστήματα με στερεά αφυγραντικά έχουν πιο αποτελεσματικήδιαχείριση του νερού καθώς δεν
είναι απαραίτητη η παρουσία πύργου ψύξης όπως συμβαίνει για τη ψύξη των υγρών
αφυγραντικών. Το σημαντικότερο ίσως πλεονέκτημα των στερεών αφυγραντικών είναι το
χαμηλότερο κόστος τους σε σχέση με τα υγρά αφυγραντικά, το οποίο κυμαίνεται στα
360÷750$/kW παραγόμενης ψύξης. Από την άλλη πλευρά, τα υγρά αφυγραντικά παρουσιάζουν
και αυτά με τη σειρά τους κάποια σοβαρά πλεονεκτήματα. Χαμηλότερες πιέσεις ατμών
μπορούν να επιτευχθούν για μία συγκεκριμένη θερμοκρασία αναγέννησης καθώς μέρος της
θερμότητας που προσλαμβάνει το υλικό αφαιρείται κατά την διαδικασία της απορρόφησης.
Ακόμα οι πτώσεις πιέσεων στο διακινούμενο ρεύμα αέρα που παρατηρούνται κατάντι ενός
υγρού αφυγραντικού είναι μικρότερες από εκείνες που παρατηρούνται σε ένα στερεό με
αποτέλεσμα την μικρότερη απαίτηση σε ενέργεια από τους ανεμιστήρες της εγκατάστασης.
Επιπλέον ένα συγκεντρωτικό υγρό αφυγραντικό μπορεί να δημιουργηθεί σε περιπτώσεις όπου
υπάρχει πλεόνασμα θερμότητας και να αποθηκευτεί για μετέπειτα χρήση. Η ενεργειακή
πυκνότητα αποθήκευσης ενός διαλύματος με 40% συγκέντρωση χλωριούχου λιθίου είναι της
τάξης των 800÷1400MJ/m3, εξαρτώμενη βεβαία πάντα και από την περιεκτικότητα του
ρεύματος αέρα σε υδρατμούς ενώ η λανθάνουσα θερμότητα στερεοποίησηςτου πάγου που
χρησιμοποιείται σε συστήματα αποθήκευσης θερμότητας είναι μόνο 335MJ/m3. [5]Εν γένει, τα
στερεά αφυγραντικά είναι εκείνα που χρησιμοποιούνται συνήθως σε εφαρμογές χάρις στην
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μεγαλύτερη αφυγραντική τους ικανότητα, βέβαια όλη η έρευνα κατευθύνεται προς την
ανάπτυξη των υγρών αφυγραντικών καθώς είναι η μόνη τεχνολογία με την δυνατότητα να
φέρει τον αέρα απ’ ευθείας στις επιθυμητές συνθήκες θερμοκρασίας και σχετικής υγρασίας
χωρίς να χρειαστεί πρώτα θέρμανση ή ψύξη του, όπως συμβαίνει με τα στερεά αφυγραντικά
αλλά και άλλες τεχνολογίες(σχήμα 4.1.2.4). [5] Σε ότι αφορά στο κόστος των υγρών
αφυγραντικών υλικών με την εξέλιξη της τεχνογνωσίας προβλέπεται να υπάρχει δυνατότητα να
γίνουν 50% μικρότερα και 40% πιο οικονομικά από τα αντίστοιχα στερεά.
.

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ: (4.1.2.4) Σύγκριση διαδικασίας στο ψυχρομετρικό χάρτη ενός ψύκτη με
μηχανικό συμπιεστή ενός υγρού και ενός στερεού αφυγραντικού υλικού.
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4.2 Τύποι συστημάτων desiccant
Τυπικό σύστημα
Είναι το σύστημα που θα μελετηθεί αναλυτικά στη συνέχεια αυτής της εργασίας. Με βάση
αυτό λοιπόν θα γίνει η προσπάθεια επεξήγησης της λειτουργίας ενός συστήματος ηλιακού
κλιματισμού με στερεά αφυγραντικά μέσα (SOLAR DESICCANT COOLING). Το
χαρακτηριστικό αυτού του συστήματος είναι ότι το ρεύμα αέρα που περνάει μέσω του τροχού
και οδεύει προς τον χώρο που θα κλιματισθεί προέρχεται εξ’ ολοκλήρου από το εξωτερικό
περιβάλλον. Ακόμα, το ρεύμα αναγέννησης που περνάει με τη σειρά του από τον τροχό
προκειμένου να τον αναγεννήσει προέρχεται μόνο από τον κλιματιζόμενο χώρο. Άλλες
διατάξεις όσον αφορά τις παροχές του αέρα θα εξετασθούν στη συνέχεια

Σχήμα (4.2.1) Τυπικό σύστημα ηλιακού κλιματισμού-υποσυστήματα
Στο παραπάνω σχήμα παρουσιάζεται ένα τυπικό σύστημα ηλιακού κλιματισμού με παροχή εξωτερικού
αέρα 100% (all desiccant system-ventilation mode) με αφυγραντικά μέσα που περιλαμβάνει:
 τροχό desiccant
 τροχός ανάκτησης θερμότητας που ουσιαστικά είναι εναλλάκτης θερμότητας
 υγραντήρες, έναν άμεσο και έναν έμμεσο
 σύστημα θέρμανσης του αέρα αναγέννησης
 τα φίλτρα
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 τους ανεμιστήρες
Ο εξωτερικός αέρας εισέρχεται στο σύστημα και αφού περάσει τα φίλτρα, μπαίνει στον
τροχό desiccant και αφυγραίνεται. Εξέρχεται πλέον ξηρός αλλά και πιο θερμός και επομένως
πρέπει να ψυχθεί και να ρυθμιστεί η υγρασία του κατάλληλα. Περνάει από τον τροχό
ανάκτησης θερμότητας όπου συναλλάζει θερμότητα με το ρεύμα αναγέννησης, και βγαίνοντας
έχει χαμηλότερη θερμοκρασία αφού έχει προσδώσει μέρος της αισθητής θερμότητάς του σε
αυτό επομένως ψύχεται. Μετά περνάει από τον υγραντήρα ο οποίος επειδή είναι άμεσος
υγραίνει τον αέρα και τον ψύχει περαιτέρω ώστε να βρίσκεται στις επιθυμητές συνθήκες για να
τροφοδοτήσει τον χώρο. Από την άλλη μεριά, το ρεύμα αναγέννησης εισέρχεται στον έμμεσο
υγραντήρα προκειμένου να πέσει η θερμοκρασία του και μετά μπαίνοντας στον εναλλάκτη και
όντας πλέον πιο ψυχρός μπορεί να απορροφήσει μεγαλύτερο ποσό αισθητής θερμότητας από το
άλλο ρεύμα και να το ψύξει καλύτερα. Στην συνέχεια εισέρχεται στον θερμαντήρα, ο οποίος
στην περίπτωσή που μελετάται θα λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια, και ζεσταίνεται. Έτσι είναι
έτοιμος να περάσει από τον τροχό desiccant και να τον αναγεννήσει ώστε να μπορεί να
απορροφήσει και άλλη υγρασία από το ρεύμα αέρα εισόδου. Δεν πρέπει να συγχέεται ο τροχός
desiccant με τον τροχό ανάκτησης, καθώς η λειτουργία τους είναι εντελώς διαφορετική. Στο
σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι αυτή η διάταξη επιτρέπει τη διαχείριση μεγάλων παροχών
φρέσκου αέρα, η αναγκαιότητα των οποίων θα γίνει σαφής παρακάτω

Είναι φανερό λοιπόν ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία έχει το πλεονέκτημα ότι επιχειρεί την
ταυτόχρονη ρύθμιση θερμοκρασίας και υγρασίας, συνδυάζοντας την αντιμετώπιση τόσο
του αισθητού όσο και του λανθάνοντος φορτίου κλιματισμού

Σύστημα με αέρα αναγέννησης από το περιβάλλον
Εδώ, η μοναδική διαφορά με την προηγούμενη περίπτωση που εξετάσθηκε είναι η προέλευση
του αέρα αναγέννησης ο οποίος πλέον λαμβάνεται από το περιβάλλον. Η επιλογή αυτή πολλές
φορές προτιμάται αν υπάρχει δυσκολία συγκέντρωσης του αέρα του χώρου που προορίζεται για
αναγέννηση.
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Σύστημα με αέρα αναγέννησης από διαφορετικές θέσεις
Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο αέρας ανανέωσης λαμβάνεται αρχικά από τον χώρο και
αφού ψυχθεί και περάσει και τον εναλλάκτη θερμότητας απορρίπτεται στο περιβάλλον και
φρέσκος αέρας λαμβάνεται εκ νέου για να θερμανθεί και να αναγεννήσει τον τροχό desiccant.
Η διάταξη αυτή προτιμάται επειδή πολλές φορές η θερμοκρασία του εξωτερικού
περιβάλλοντος είναι υψηλότερη από αυτή που έχει αποκτήσει ο αέρας αναγέννησης βγαίνοντας
από τον εναλλάκτη και έτσι λοιπόν χρειάζεται να προσδοθεί λιγότερη θερμική ενέργεια για τη
θέρμανση του και συνεπώς για την αναγέννηση του τροχού.

Σχήμα(4.2.2) Σύστημα ηλιακού κλιματισμού με αέρα αναγέννησης από διαφορετικές θέσεις

4.2.3 Λειτουργία με αέρα ανακυκλοφορίας (recirculation mode)

Στη παρακάτω διάταξη ο αέρας που κλιματίζεται προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από
τον κλιματιζόμενο χώρο, ενώ ο αέρας αναγέννησης από το εξωτερικό περιβάλλον. Ο λόγος
ύπαρξης μιας τέτοιας διάταξης είναι προφανής. Ο αέρας στον κλιματιζόμενο χώρο έχει
χαμηλότερη θερμοκρασία από αυτή του περιβάλλοντος και με τη προσαγωγή του για
περαιτέρω ψύξη και αφύγρανση επιτυγχάνονται πολύ ευκολότερα οι επιθυμητές συνθήκες.
Έτσι λοιπόν το κόστος του κλιματισμού είναι πολύ μικρότερο. Οι περιορισμοί και τα
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προβλήματα υγείας που προκύπτουν από τέτοιες διατάξεις θα γίνουν φανερά σε επόμενο
κεφάλαιο.

Σχήμα(4.2.3) Σύστημα ηλιακού κλιματισμού με αέρα ανακυκλοφορίας
4.2.4 Λειτουργία με αέρα περιβάλλοντος και ανακυκλοφορίας
Εδώ ο αέρας που πρόκειται να κλιματισθεί λαμβάνεται κατά ένα ποσοστό από το
περιβάλλον και το υπόλοιπο από τον χώρο. Το ποσοστό φρέσκου αέρα ποικίλει κατά
περίπτωση ωστόσο μια συνήθης τιμή είναι η 30%. Με τη χρήση και φρέσκου αέρα και
ανακυκλοφορίας δε παρουσιάζονται προβλήματα υγείας (αρκεί ο φρέσκος αέρας να είναι από
μια τιμή και πάνω που προσδιορίζεται σε κάθε περίπτωση) ενώ ταυτόχρονα το κόστος
λειτουργίας διατηρείται χαμηλότερο από τη περίπτωση λειτουργίας με 100% εξωτερικό αέρα
λόγω του ότι ο συνολικός αέρας είναι λιγότερο θερμός. Και πάλι έχουμε δύο περιπτώσεις όσον
αφορά τον αέρα αναγέννησης, ο οποίος μπορεί να λαμβάνεται είτε από τον χώρο είτε από το
περιβάλλον.
Σύστημα με αέρα αναγέννησης από τον κλιματιζόμενο χώρο
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Σχήμα(4.2.4)

Σύστημα

ηλιακού

κλιματισμού

ανακυκλοφορίας Αέρας αναγέννησης από το χώρο

Σύστημα με αέρα αναγέννησης από το περιβάλλον
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

5 ABSORPTION (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ)
5.1. Γενικές αρχές
Τα ηλιακά κλιµατιστικά βασίζονται σε συνεχείς κύκλους απορρόφησης, που βασίζουν την
λειτουργία τους σε ηλιακούς συλλέκτες Ο κλιµατισµός µε την µέθοδο της απορρόφησης έχει
αποδειχθεί ότι είναι οικονοµικάβιώσιµος, όταν υπάρχει µια φθηνή πηγή ενέργειας, στο εύρος
0

των θερµοκρασιών από 100 έως 200 C. Επίσης µηχανές απορρόφησης µπορούν να
χρησιµοποιηθούν σαν αναγεννητές, σε τυπικά κλιµατιστικά µηχανήµατα, µε παραγωγή ψυχρού
νερού. Έρευνες σε συστήµατα που χρησιµοποιούν την µέθοδο της απορρόφησης, στηριζόµενα
σε επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, για οικιακή χρήση, έχουν σαν στόχο την βελτίωση της
προσαρµογής αυτών των τύπων Επιστήµονες, χρησιµοποιώντας τον συνδυασµό νερούβρωµιούχου λιθίου αναζήτησαν το βέλτιστο ψυκτικό µέσο, ανάµεσα σε αρκετά υποψήφια. Ο
µέγιστος COP του ψυκτικού κύκλου για τηνχαµηλότερη θερµοκρασία λειτουργίας των
συλλεκτών , επιτυγχάνεται µε

την χρήση του συνδυασµού νερού-βρωµιούχου λιθίου.

Έχουν µελετηθεί και άλλα ψυκτικά µέσα αλλά χωρίς να έχουν παρατηρηθεί, ουσιαστικά
πρακτικά αποτελέσµατα Τα συστήµατα απορρόφησης χωρίζονται σε
1)υγρού τύπου
2)στερεού τύπου.

5.2. Συστήµατα απορρόφησης υγρού τύπου
5.2.1. Γενικά

Αυτά τα συστήµατα, όταν χρησιµοποιούν την ηλιακή ενέργεια, αυτή συγκεντρώνεται µε
θερµικούς συλλέκτες. Οι ψύκτες απορρόφησης χρησιµοποιούν ζεύγη δυο ουσιών. Ένα ψυκτικό
µέσο

και έναναπορροφητή. Συνήθως λειτουργούν µε µείγµα απορροφητικού/ψυκτικού
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Η2Ο/ΝΗ3ή σε ορισµένες περιπτώσεις χλωριούχο ασβέστιο και νερού.
Ένας άλλος τρόπος ψύξης µε την µέθοδο της απορρόφησης, είναι η χρήση LiBr/H2O, όπου το
νερό είναι το ψυκτικό µέσο και το LiBr είναι ο απορροφητής. Εκτός από τα αναφερόµενα
κλασσικά ζεύγη, µπορούν να χρησιµοποιηθούν και οργανικές ενώσεις,όταν οι θερµοκρασίες
δεν είναι υψηλές, όπου θα προκαλούνταν καταστροφική αποσύνθεση.

Σχήµα 5.1 Αρχή λειτουργίας ενός ψύκτη απορρόφησης(LiBr/H2O)

Η αποτελεσµατικότητα ενός κύκλου απορρόφησης εξαρτάται από τις δύο ουσίες που
αποτελούν το ψυκτικό και το απορροφητικό µέσο.
Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά αυτών των δύο ουσιών είναι τα εξής:
•

Η απουσία απορροφητή στερεού τύπου.

•

Ένα ψυκτικό που θα είναι περισσότερο πτητικό από τον απορροφητή, ώστε να

διαχωρίζεται εύκολα
από το απορροφητικό µέσο.
•

Ένα απορροφητικό µέσο που δεν θα έχει συγγένεια µε το ψυκτικό.

•

Υψηλού βαθµού χηµική σταθερότητα, για µακροχρόνια λειτουργία.

•

Ένα ψυκτικό που θα έχει µεγάλη λανθάνουσα θερµότητα.

• Μικρό βαθµό διάβρωσης και καθόλου τοξικότητα, για λόγους ασφαλείας.
Το νερό (στους 70οC)εισέρχεται στον εξατµιστή (σχήµα 1), όπου προσλαµβάνει θερµότητα και
εξατµίζεται.Ο υδρατµός (στους 4οC)φεύγοντας από τον εξατµιστή µπαίνει στον απορροφητή,
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όπου διαλύεται και αντιδρά µε το LiBr, για να σχηµατίσει το LiBr/H2O.Αυτή η εξωθερµική
αντίδραση έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της θερµοκρασίας.

.

Η ποσότητα του νερού που µπορεί να διαλυθεί στο LiBr, είναι αντιστρόφως ανάλογη της τιµής
της θερµοκρασίας. Εποµένως, είναι αναγκαίο να

µειώσουµε την θερµοκρασία του

απορροφητή, ώστε να διατηρήσουµε την θερµοκρασία στο πιο χαµηλό επίπεδο
. Έτσι θα µεγιστοποιηθεί το ποσοστό του νερού που θα διαλυθεί στο LiBr
. Το πτωχό διάλυµα στη συνέχεια αντλείται προς µεγαλύτερη πίεση και εισάγεται (στους70οC)
στον αναγεννητή όπου προσλαµβάνει, θερµότητα(στους 100οC)και έτσι το νερό διαχωρίζεται
ατµοποιούµενο. Το ατµοποιηµένο νερό εισέρχεται (στους 70οC)στον συµπυκνωτή, όπου
και συµπυκνώνεται λόγω του νερού ψύξης

(στους 45οC), για να επιστρέψει ως

συµπύκνωµα (στους 70οC)στον εξατµιστή και έτσι να κλείσει το κύκλωµα υδρατµών του
κύκλου απορρόφησης. Με την επιστροφή του πλούσιου διαλύµατος στον απορροφητή,
διαµέσου ενός εναλλάκτη θερµότητας ολοκληρώνεται το

κύκλωµα

διαλύµατος

του

κύκλου απορρόφησης.
Συγκριτικά, η ψύξη µε απορρόφηση έχει ορισµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα, έναντi

τωv

συστηµάτων που συµπιέζουν τον ατµό. Η άντληση ενός υγρού απαιτεί πολύ λιγότερο έργο,
από το αν γινόταν το ίδιο µε τον ατµό,στις ίδιες πιέσεις.
Το εργο είναι περίπου το1της θερµότηταςτου αναγεννητή και µπορεί να θεωρηθεί
αµελητέο. Από την άλλη πλευρά, αυτά τα συστήµατα έχουν ορισµένα µειονεκτήµατα: είναι
αρκετά πολύπλοκα, ογκώδη και ακριβά.Οικονοµικά ανταγωνιστικά είναι µόνο όταν υπάρχει
φθηνή ενέργεια. Γενικά,χρησιµοποιούνται σε χηµικές µηχανές ενώ η συντήρηση αυτών των
συστηµάτων είναι δύσκολη, επειδή δεν είναι ευρέως διαδεδοµένα.Η απόφαση για

την

τοποθέτηση ενός τέτοιου συστήµατος

της

συνήθωςλαµβάνεται µόνο όταν το κόστος

παρερχοµένης θερµότητας είναι πολύ µικρό, συγκριτικά µε το κόστος της ηλεκτρικής
ενέργειας.
Ο συντελεστής απόδοσης µπορεί να ορισθεί, αν θεωρήσουµε ότι ο κύκλο είναι αναστρέψιµος,
ως προς το ψυκτικό αποτέλεσµα προς την πρόσδοση θερµότητας. Η θερµότητα συναλλάσσεται
σε τρία επίπεδα. Το πρώτο, ατµοσφαιρική θερµοκρασία Τ0, όπου η θερµότητα αποβάλλεται
στο περιβάλλον από τον συµπυκνωτή και από τον απορροφητή. Η θερµοκρασία ψύξης Τ2 στην
ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΙΔΑΤΖΗ
ΣΕΛΙΔΑ 52

KAINΟTOMA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
οποία η θερµότητα Q2απορροφάται στον εξατµιστή και τέλος η θερµοκρασία πηγής Τ1, στην
οποία η θερµότητα Q1προστίθεται στον αναγεννητή. Ένα µικρό ποσό ενέργειας προστίθεται
σαν έργο στην αντλία, αλλά αυτό είναι αµελητέο, συγκρινόµενο µε τα ποσά θερµότητας. Ο
µέγιστος συντελεστής απόδοσης CARNOT µπορεί να οριστεί σαν Q2 / Q1 : COP = Q2/ Q1 =
T2(T1 - T0) / T1(T0 - T2)
Ας υποθέσουµε ότι η θερµοκρασία του ψυχρού νερού και

θερµοκρασία

ψύξης

Τ2είναι

σταθερή, ενώ η Τ1 µπορεί να κυµαίνεται. Η διαίρεση δείχνει θεωρητικά ότι όσο µεγαλύτερη
είναι η Τ1τόσο µεγαλύτερος γίνεται ο COP. Οι
θερµοδυναµικές ιδιότητες της αµµωνίας είναι τέτοιες, που η θερµότητα που απορροφάται στον
εξατµιστή Q2, δεν είναι ανεξάρτητη από αυτή που

απορροφάται στον

αναγεννητή

Q1 .

H αναλογία των δύο και κατ’ επέκταση ο COP, είναι περίπου στο 0,9 , αυτή η µικρή τιµή δεν
είναι και τόσο ευκαταφρόνητη, εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιµη δωρεάν θερµότητα, όπως
συµβαίνει και στον ηλιακό κλιµατισµό.

Εικόνα 5.1 : Ψύκτης απορρόφησης 105 kW, Rethymno Village Hotel, Κρήτη
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Σήµερα, η αγορά κλιµατισµού µε την µέθοδο της απορρόφησης, κυριαρχείται από συστήµατα
που λειτουργούν µε διάλυµα νερού-βρωµιούχου λιθίου. Τα
αµµωνία και

νερό προτιµώνται

συστήµατα που λειτουργούν µε

σε περιπτώσεις που έχουµε εφαρµογές µε χαµηλές

θερµοκρασίες. Μηχανήµατα απορρόφησης µε νερό-βρωµιούχο λίθιο χρησιµοποιούντα ευρέως
για

την

παροχή

ψυχρού

νερού

,για

θερµοκρασίες

άνω

0

των

5 C.

Η βασική αρχή λειτουργίας είναι ίδια µε αυτή της αµµωνίας/νερού και εξαρτάται από
την δυνατότητα του διαλύµατος βρωµιούχου λιθίου να απορροφά ατµούς ψυχρού νερού
0

ενδοθερµικά. Στους 5 C η πίεση ατµοποίησης του νερού είναι µόλις 0,009 bar.
Το ζεύγος Η2Ο/ΝH3σύστηµα απαιτεί υψηλότερες θερµοκρασίες λειτουργίας στον αναγεννητή,
0

0

0

µεταξύ 120-150 C ενώ το σύστηµα LiBr/H2O λειτουργεί µεταξύ 88 C και 93 C. Επίσης, το
σύστηµα LiBr/Η2Ο είναι πιο απλό, επειδή το νερό είναι το ψυκτικό µέσο, ενώ στο σύστηµα
Η2Ο/ΝΗ3, όπου η ΝΗ3είναι ψυκτικό µέσο χρειάζεται ειδική διάταξη, ώστε ο ατµός του νερού
να µην αναµειχθεί µε την αµµωνία, για να µην εισέλθει στον εξατµιστή και παγώσει.
Σε ένα σύστηµα Η2Ο/LiBr η πίεση στον συµπυκνωτή και στον αναγεννητή καθορίζεται από
την θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού στον συµπυκνωτή, ενώ η θερµοκρασία του ψυκτικού
υγρού στον

απορροφητή ρυθµίζει την πίεση στον εξατµιστή και στον απορροφητή. Η

θερµοκρασία του θερµού υγρού στον αναγεννητή πρέπει να είναι πάνω από την µεγίστη τιµή
της θερµοκρασίας του αναγεννητή, η οποία καθορίζεται από την πίεση στον συµπυκνωτή και
την συγκέντρωση του διαλύµατος, όταν αυτό φεύγει από τον αναγεννητή.

Η θερµοκρασία

του αναγεννητή πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ κάποιων ορίων, τα οποία προσδιορίζονται
από τα χαρακτηριστικά των ηλιακών συλλεκτών. Σαν συνέπεια,ταχαρακτηριστικά σχεδιασµού
είναι αυτά που καθορίζουν την αποδοτικότητα των εναλλακτών θερµότητας και την ψυκτική
θερµοκρασία. Οσυντελεστής απόδοσης είναι περίπου στο 0,7για τα συστήµατα µονού
σταδίου και 1,2 για τα συστήµατα διπλού σταδίου.
Με το νερό να χρησιµοποιείται σαν ψυκτικό µέσο στον απορροφητή και στον συµπυκνωτή, η
0

0

θερµοκρασία του αναγεννητή είναι µεταξύ 75 C και 95 C και η θερµοκρασία του υγρού που
παρέχεται στον αναγεννητή πρέπει να είναι υψηλότερη από την τελευταία.
Υπάρχουν

τρία

βασικά προβλήµατα

σε αυτού του είδους τις εφαρµογές.

Για το

Η2Ο/LiBr υπάρχουν κάποιες βελτιώσεις. Κάποιες εταιρίες ερευνούν ειδικά σχεδιασµένους
ψύκτες, µεαντίστοιχα µεγάλες θερµοκρασίες

εξάτµισης,

αποδοτικότητα του ψύκτη δεν ξεπερνάει το 0,65.
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5.2.2 Σύγκριση µεθόδου µονού σταδίου µε διπλού σταδίου κύκλου απορρόφησης [7]
Ένας κανονικός κύκλος ψύξης µε απορρόφηση δεν είναι διαφορετικόςαπό αυτούς που χρησιµοποιούνται
σε άλλους τύπους κλιµατισµού (συµπίεση ατµού). Ένα ψυκτικό µέσο (συνήθως,νερο,ψυκτικο).
επιτρέπεται να εξατµιστεί και να κρυώσει τον αέρα. Στηνσυνέχεια, το νερό ξανασυµπιέζεται και η
απορριπτόµενη θερµότητα αποβάλλεται στην ατµόσφαιρα. Στον

κύκλο απορρόφησης αυτή συµπίεση

επιτυγχάνεται, µε την απορρόφηση ατµών από νερού από διάλυµα άλατος, που ευρίσκεται

σε χαµηλή

πίεση.Αυτό το διάλυµα παράγεται συνεχώς από µονάδα απόσταξης,
η οποία λειτουργεί µε θερµότητα προερχόµενη από καύσιµο . Η ψύξη που προέρχεται από το σύστηµα
απορρόφησης µπορεί να χωρισθεί σε

δύο διακριτές και διαλειπείς φάσεις. Με αυτό τον τρόπο το

διάλυµα άλατος µπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιµοποιηθεί ξανά αργότερα,
όποτε απαιτηθεί από το ψυκτικό φορτίο. Ο βασικός περιορισµός σε µια τέτοια διαδικασία είναι το µεγάλο
κόστος των εργαζοµένων µέσων.
Μεγάλα κονδύλια χρηµάτων και χρόνου έχουν επενδυθεί σε έρευνες για καλύτερα καιφθηνότερα
εργαζόµενα µέσα. Συνήθως χρησιµοποιούνται διαλύµατα βρωµιούχου λιθίου-νερού, αλλά και διαλύµατα
αµµωνίας-νερού, πιο περιορισµένα. Οι

µονάδες απορρόφησης

κοστίζουν από την φύση τους

περισσότερο, έναντι των αντίστοιχων ηλεκτρικών, επειδή απαιτείται µεγάλος αριθµός εναλλάκτων
θερµότητας και µεγάλοι πύργοι ψύξεως, αναγκαίων για την αποβολή θερµότητας κατά την διαδικασία
απορρόφησης.
Τα συστήµατα διπλού σταδίου είναι ακόµη πιο ακριβά, από αυτά του µονού σταδίου, επειδή είναι
παράγονται σε µικρότερο αριθµό. Μια ανάλυση των συστατικών που απαιτούνται, έδειξε ότι οι µηχανές
διπλού σταδίου µπορούν να κοστίσουν περίπου 20 % παραπάνω από τις µηχανές µονού σταδίου, της ίδιας
ισχύος. Οι τιµές που φαίνονται στο διάγραµµα 2, δείχνουν ότι οι µηχανές διπλού σταδίου που λειτουργούν
στους 305ο Fαντί στους 360ο Fκαι κοστίζουνσχεδόν το διπλάσιο, επειδή

η χωρητικότητα τους θα

µειωθεί. Τα µικρά µονάσυστήµατα απορρόφησης, που κυκλοφορούν σήµερα στην αγορά, είναι της Arkla
SA µονού σταδίου, που κατασκευάζονται από 3έως 25 ψυκτικούς τόνους. ∆ιπλού σταδίου
µικράσυστήµατα δεν υπάρχουν ακόµη. Στην
δεκαετία

του 60 µηχανή διπλού σταδίου,

Αµερική παρουσιάστηκε στην αγοράκατά
µικρού

µεγέθους,που

λειτουργούσε

µε

την
διάλυµα

βρωµιούχου λιθίου, µε σηµαντικές αποδόσεις. Γρήγορα, όµως, αναγκάστηκε να την αποσύρει, επειδή η
εταιρία δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει προβλήµατα αξιοπιστίας, παρ’όλες τις σχετικές δαπάνες. Αυτή η
µονάδα ήταν πολύ διαφορετική από τις άλλες µονάδες µονού σταδίου και το τεχνικό προσωπικό
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δυσκολευόταν να την συντηρήσει.

Διάγραµµα (5.2.2.1):
Εκτιµώµενο κόστος ανά ψυκτικό τόνο των µηχανών απορρόφησης, µονού και διπλού σταδίου

5.2.3 Επιδόσεις του συστήµατος απορρόφησης [7]
Ο συντελεστής συµπεριφοράς (COP) των σύγχρονων µηχανών απορρόφησης φαίνεται στο
διάγραµµα 3. Μια τυπική µηχανή µονού σταδίου έχει COP = 0,65 και µια τυπική µηχανή
διπλού σταδίου έχει COP = 1,1. Οι COP που φαίνονται στο διάγραµµα 2 δεν
συµπεριλαµβάνουν την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία
των αντλιών και για την περιστροφή του ανεµιστήρα στον πύργο ψύξης. Οι αντλίες κινούν το
ψυχρό νερό στο κτήριο και προς τους πύργους ψύξης. Αυτές οι περιφερειακές συσκευές, σε µια
τυπική εφαρµογή,

χρειάζονται περίπου 0,14 kW/ton

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΑΤΘΑΙΑΣΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΑΙΔΑΤΖΗ
ΣΕΛΙΔΑ 57

ψύξης. Επίσης οι COP δεν

KAINΟTOMA ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
συµπεριλαµβάνουν την απώλεια ενέργειας από το µπόιλερ, όταν η µονάδα απορρόφησης
χρησιµοποιεί καύσιµο ύλη, από ορυκτό υλικό.

Διάγραµµα (5.2.3.1):

∆ιάγραµµα του COP συναρτήσει της θερµοκρασίας του νερού παροχής, για απλού και διπλού
σταδίου κύκλο απορρόφησης Οι COP που φαίνονται

στο διάγραµµα 3 ανταποκρίνονται σε

µονάδες που λειτουργούν µε ψυκτικά υγρά θερµαινόµενα από τον ήλιο, ή µε ατµό που
παράγεται από απορριπτόµενη θερµότητα. Στις µονάδες που χρησιµοποιούν υλικά άµεσης
καύσης οι COP µειώνονται κατά 20 %.Από τα ανωτέρω διαφαίνεται η ανάγκη να βελτιωθούν
οι αποδόσεις αυτών των µηχανηµάτων. Ή δη η εταιρία Arkla SA έχει έτοιµη την νέα µονάδα
απορρόφησης, µονού σταδίου, µε COP άνω του

0,7 και σε τιµή κόστους, όσο περίπου οι

παλαιές. Μια πειραµατική συσκευή, που ήταν βελτίωση του µονού σταδίου της Arkla, πέτυχε
COP µεγαλύτερο από 0,8 . Μια συσκευή διπλού σταδίου, άλλης εταιρίας,

πέτυχε COP 1,2 ,

αλλά χωρίς να υπολογίζονται οι απώλειες από το µπόιλερ και τα απαιτούµενα ηλεκτροκίνητα
περιφερειακά. Ορισµένοι τεχνικοί πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να κατασκευασθούν
µηχανήµατα, που θα επιτυγχάνουν COP πλησίον του 1,35.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6
6.ADSORPTION (ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ)

6.1 Γενικές αρχές
Στην περίπτωση των ψυκτών προσρόφησης ,

αντί υγρού διαλύµατος, χρησιµοποιούνται

στερεά πορώδη ροφητικά υλικά Τα διαθέσιµα στην αγορά συστήµατα χρησιµοποιούν νερό ως
ψυκτικό µέσο και silica gel ως ροφητικό υλικό. Οι ψύκτες αποτελούνται από δύο χώρους
ροφητικού υλικού (που αναφέρονται

ως

1 και

2 στο σχήµα

3), έναν εξατµιστή και

ένα συµπυκνωτή.Ενώ το ροφητικό υλικό στο πρώτο διαµέρισµα αναγεννάτε χρησιµοποιώντας
ζεστό νερό από εξωτερική

πηγή θερµότητας,

π.χ. τον ηλιακό συλλέκτη, το ροφητικό

υλικό στο διαµέρισµα 2(προσροφητικό υλικό) προσροφά τους υδρατµούς που εισάγονταιαπό
τον εξατµιστή. Αυτός ο χώρος πρέπει να ψύχεται προκειµένου να επιτραπεί
προσρόφηση.Το νερό στον εξατµιστή περνά στην αέρια φάση,

συνεχής

θερµαινόµενο από ένα

εξωτερικό κύκλωµα νερού. Στην πραγµατικότητα, εδώ παράγεται η χρήσιµη ψυκτική ισχύς.
Εάν η ψυκτική ισχύς µειωθεί σε µια ορισµένη τιµή λόγω του κορεσµού του ροφητικο υλικού
στον

προσροφητή, οι θάλαµοι αντιστρέφουν τη λειτουργία τους.Μέχρι σήµερα, µόνο

κάποιοι Ασιάτες κατασκευαστές παράγουν ψύκτες προσρόφησης.
Υπό τυπικές συνθήκες λειτουργίας µε θερµοκρασία αναγέννησης περίπου 80°C, τα συστήµατα
επιτυγχάνουν CΟΡ περίπου 0,6, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ακόµη και σε
θερµοκρασίες αναγέννησης της τάξης των 60° C Η ψυκτική τους ικανότητα κυµαίνεται από
50-500 kW. Η απλότητα κατασκευής των ψυκτών προσρόφησης και η αναµενόµενη µηχανική
αντοχή τους είναι σηµαντικά πλεονεκτήµατα. ∆εν υπάρχει περιορισµός στη θερµοκρασία
απόρριψης θερµότητας, καθώς δεν υφίσταται κανένας Κίνδυνος κρυστάλλωσης. ∆εν υπάρχει
εσωτερική αντλία διαλύµατος και ως εκ τούτου η ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνεται είναι
ελάχιστη. Μειονεκτήµατα αυτού του τύπου των ψυκτών είναι ο συγκριτικά

µεγάλος όγκος

και το βάρος τους. Επιπλέον, λόγω του µικρού αριθµού παραγόµενων µονάδων, η τιµή των
ψυκτών προσρόφησης παραµένει υψηλή. Υπάρχειµεγάλη δυνατότητα, στις επόµενες γενιές
των ψυκτών προσρόφησης, βελτίωσης των εναλλακτών θερµότητας
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προσροφητών και κατά συνέπεια αναµένεται αξιοσηµείωτη µείωση του όγκου και του βάρους
τους.

[1]

Σχήµα 6.1: Σχηµατικό διάγραµµα ενός ψύκτη προσρόφησης
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Εικόνα (6.2.2) : Ψύκτης προσρόφησης, ψυκτικής ισχύος 350 kW στη Βιοµηχανία ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε.,
Βοιωτία.

6.2. Σύγκριση µεταξύ silicagel και LiBr [2]
LiBr (απορρόφηση)




silicagel/(προσρόφηση)

Απλή κατασκευή. Η



Απλή κατασκευή χωρίς

αντλία του



πολλά κινούµενα µέρη

διαλύµατος είναι το
µόνο



κινούµενο µέρος



Χαµηλό κόστος λειτουργίας ,

χαµηλό κόστος λειτουργίας

αφού ενεργοποιείται θερµικά ,

αφού ενεργοποιείται θερµικά

η σχέση αυτή είναι περίπου 1/10

εάν συγκριθεί µε τα συµβατικά

συστήµατα ψυκτών




Ανειδίκευτο



Ανειδίκευτο προσωπικό αρκεί

προσωπικό αρκεί



για τη συντήρηση1 µε 2 λεπτά

για τη συντήρηση



το ίδιο

Εκκίνηση

ή

επανεκκίνηση
ύστερα
από βλάβες είναι
απλή


χρόνος ανόδου της θερµοκρασίας
νερού κατά την εκκίνηση,
3µε 5 λεπτά



Καλή απόδοση
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χαµηλότερη



Υπάρχει αντιπαγετική προστασία
του εξατµιστή

απόδοση
µια σερπατίνα θερµαίνει τον
εξατµιστή στην περίπτωση παγετού
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Σχήµα 6.2.: ∆ιάταξη και λειτουργία ενός συστήµατος προσρόφησης [9]

1.ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
2.∆ΕΞΑΜΕΝΗ
3.ΨΥΚΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ
4. ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ
5. ΑΝΤΛΙΕΣ
6. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
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6.3. Περιορισµοί των δυο συστηµάτων/(silicagel και LiBr) [2]

• µόνο ζεστό νερό µπορεί να αναγεννήσει τις µηχανές ρόφησης (οι καυστήρες
φλόγας αποκλείονται),
• οι υπάρχουσες δυνατότητες και ευκολίες κατασκευής είναι οι συγκεκριµένες,
• οι µελλοντικές ευκολίες κατασκευής είναι καθορισµένες,
• το δυναµικό για µελλοντικές επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισµό είναι
δεδοµένο,
• η ευελιξία των γραµµών παραγωγής για την παραγωγή νέου προϊόντος είναι
συγκεκριµένη,
• η ανάγκη για εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό εξαρτάται από την υπό
επιλογή τεχνολογία,
• το υπό ανάπτυξη προϊόν απέχει ακόµα αρκετά από τη στιγµή που αυτό θα
γίνει προ-εµπορικό,
• η ασφάλειατης προµήθειας πρώτων υλών είναι επίσης ζωτικός παράγοντας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

7. ΧΗΜΕΙΟΡΡΟΦΗΣΗ
7.1. Γενικές αρχές [13]
Τα συστήµατα ρόφησης που χρησιµοποιούν στερεά απορροφητικά και ψυκτικά
αέριας

µορφής, εδώ και καιρό δείχνουν µια καλή εναλλακτική για τα

συστήµατα ρόφησης υγρού-ατµού. Παρόλα αυτά, έρευνες πρωταρχικά
εστιάζονται σε µεταλλικά υβρίδια ή ζεόλιθους, ενεργό άνθρακα και silicagel
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χρησιµοποιώντας νερό ή αµµωνία ως ψυκτικά. Σε όλα αυτά τα συστήµατα,
εκτός µερικών µεταλλικών υβριδίων, η πίεση του ατµού στα διαλύµατα είναι
έργο της συγκέντρωσης του ψυκτικού στη θερµοκρασία του διαλύµατος. Αυτή
η συµπεριφορά µειώνει την ανύψωση της αισθητής θερµοκρασίας, αυξάνει την
απαιτούµενη

θερµοκρασία τροφοδοσίας και δυσκολεύει την όλη

διαδικασία.Από την άλλη πλευρά η πίεση ατµοποίησης σε ένα µονοδιάστατο
σύστηµα εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία του διαλύµατος , και δεν
επηρεάζεται από το ποσοστό απορρόφησης . Ένα ιδανικό σύστηµα ρόφησης, θα
ήταν αυτό όπου

το απορροφητικό

µέσο θα

µπορούσε να συγκρατήσει

µεγάλες ποσότητες ψυκτικού, και η πίεση ατµοποίησης του ψυκτικού θα ήταν
σταθερή. Απορροφητικά που πλησιάζουν, από πλευράς χηµείας το ψυκτικό
µπορούν να προσεγγίσουν το ιδανικό σύστηµα.
Αµµωνιακά και υβρίδια µετάλλων ανόργανων αλάτων είναι υλικά που µπορούν
να αναστρέψουν τους δεσµούς τους

και

να

απελευθερώσουν

µεγάλες

ποσότητες ψυκτικού (αµµωνίας ή νερού), µε την όλη διαδικασία
απορρόφησης, να πραγµατοποιείται σε ένα σηµείο θερµοκρασίας –πίεσης. Σε
αυτά τα συστατικά, το νερό ή η αµµωνία σχηµατίζουν έναν ειδικό τύπο
οµοιοπολικού δεσµού, που συνήθως αναφέρεται σαν συνδυασµός δεσµών.
Αυτές οι ενώσεις που δηµιουργούνται ονοµάζονται πολυσύνθετες ενώσεις.
Ο λόγος γιατον

οποίο

οι

πολυσύνθετες

ενώσεις

έχουν

διαφορετικές

θερµοδυναµικές ιδιότητες από άλλα απορροφητικά µέσα, έγκειται στη φύση του
συνδυασµού δεσµών. Αυτός ο δεσµός σχηµατίζεται από µετακίνηση των
ηλεκτρονίων και δεν εξαναγκάζεται από τις εσωτερικές δυνάµεις των ατόµων.
Οι πολυσύνθετες ενώσεις µπορούν να δηµιουργηθούν µε κάθε ψυκτικό που
έχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια, αλλά η αµµωνία και το νερό είνα ιτα πιο χρηστικά.
Το µέγεθος του αναγεννητή και ειδικότερα του απορροφητή ενός συστήµατος
ρόφησης υγρού- ατµού, είναι αντιστρόφως ανάλογο

µε το συντελεστή

µεταφοράς θερµότητας και µάζας. Το πρόβληµα επίτευξης µεγάλης µεταφοράς
µάζας και θερµότητας είναι ακόµα πιο οξύ σε συστήµατα ρόφησης στερεού –
ατµού, καθώς τα Ποσοστά επηρεάζονται από την επιφάνεια του απορροφητή. Οι
ισορροπηµένες ιδιότητες των πολυσύνθετων ενώσεων µπορούν να υποστούν
εκµετάλλευση και να έχουµε αύξηση της µεταφοράς µάζας και θερµότητας. Το
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Ποσοστό ρόφησης σχετίζεται
ρόφησης. Συµβατικές

µε την ισχύ της πυκνότητας της αντίδρασης

διαδικασίες ρόφησης στερεού-αερίου κυµαίνονται από

700kJ/kg έως 1400 kJ/kg, για περιόδους ρόφησης από 5 έως 12 λεπτά.Η ρόφηση
των πολυσύνθετων ενώσεων πρέπει να επιτύχουν πυκνότητες ισχύος, πέντε µε
δέκα φορές µεγαλύτερες έτσι ώστε να εκµεταλλευτούµε την θερµοδυναµική
τους ισορροπία. Σηµαντική αύξηση της µεταφοράς θερµότητας και µάζας σε
ρόφηση πολυσύνθετων ενώσεων, έχει επιτευχθεί µε τη σωστή διαχείριση των
γεωµετριών των εναλλακτών θερµότητας και

των φυσικών ιδιοτήτων των

αµµωνιακών ενώσεων. Στο διάγραµµα 1 φαίνονται οι πυκνότητες ισχύος που
επιτυγχάνονται µε συνδυαζόµενες πολυσύνθετες ενώσεις, συγκρινόµενες µε
αυτές συστηµάτων ρόφησης στερεού-αερίου. Έτσι επιτυγχάνονται πυκνότητες
ισχύος σε µεγαλύτερο µέγεθος από τα συµβατικά συστήµατα.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8
8. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
O ηλιακός κλιματισμός βρίσκεται ακόμη στο στάδιο ανάπτυξης. Για την περαιτέρω
ανάπτυξή του πρέπει να ξεπεραστούν προβλήματα, κυρίως στον τομέα σχεδιασμού
του υδραυλικού συστήματος και των συστημάτων ελέγχου. Μολονότι υπάρχει
πληθώρα εφαρμογών τα διαθέσιμα στοιχεία είναι συνήθως ελλιπή. Η εμπειρία από
πραγματικές εγκαταστάσεις είναι απαραίτητη για την δημιουργία τυποποιημένων
λύσεων. Παράλληλα απαιτείται η οικονομική ενίσχυση των εφαρμογών ηλιακού
κλιματισμού για την διείσδυσή τους στην αγορά.
(1) Συστήματα απορρόφησης H2O/LiBr Βελτίωση αποδόσεων και μείωση
κόστους ηλιακών συλλεκτών για την επίτευξη υψηλών θερμοκρασιών. Βελτίωση
αποδόσεων και μείωση κόστους δεξαμενών θερμικής αποθήκευσης (πχ
θερμοχημικές). Ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά μηχανημάτων με μικρή ψυκτική
ισχύ για εφαρμογές σε κατοικίες. Ανάπτυξη αερόψυκτων μηχανημάτων για την
αποφυγή χρήσης πύργων ψύξης και την μείωση του αρχικού κόστους και του
κόστους συντήρησης.
(2) Συστήματα απορρόφησης NH3/H2O Βελτίωση της αξιοπιστίας, με χαμηλό
κόστος, ανεξάρτητο έλεγχο ροής του ψυκτικού μέσου. Βελτίωση της αξιοπιστίας
των αντλιών, με χαμηλό κόστος, και των ανιχνευτών στάθμης των ρευστών.
Βελτίωση της απόδοσης και των μεθόδων μεταφοράς θερμότητας και μάζας
(τεχνικές ροής λόγω βαρύτητας). Απλοποίηση σχεδιασμού των συστημάτων.
(3) Συστήματα προσρόφησης Βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας, ανάπτυξη
νέων προσροφητικών υλικών και προηγμένων κύκλων λειτουργίας.
(4) Συστήματα με υγρούς αφυγραντές Βελτίωση αποδόσεων και μείωση κόστους
ηλιακών συλλεκτών και δεξαμενών θερμικής αποθήκευσης, σε συνδυασμό με
συστήματα ψύξης του αέρα. Ανάπτυξη ηλιακών συλλεκτών για την άμεση
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αναγέννηση των διαλυμάτων. Βελτίωση της απόδοσης και των μεθόδων μεταφοράς
θερμότητας.
(5) Συστήματα με στερεούς αφυγραντές Βελτίωση των στρατηγικών ελέγχου.
Τυποποίηση του σχεδιασμού και μείωση του μεγέθους των κεντρικών κλιματιστικών
μονάδων. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του βοηθητικού
εξοπλισμού. Απλούστευση των διαδικασιών επεξεργασίας νερού για τους υγραντές.
Περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες καιεφαρμογές επίδειξης είναι απαραίτητες
προκειμένου αφενός να επιλυθούν ορισμένα τεχνικά προβλήματα και αφετέρου να
προωθηθούν στην αγορά και να μειωθεί το κόστος των συστημάτων ηλιακού
κλιματισμού.
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Ανάπτυξη αερόψυκτων μηχανημάτων για την αποφυγή χρήσης πύργων ψύξης
και την μείωση του αρχικού κόστους και του κόστους συντήρησης.
(2) Συστήματα απορρόφησης NH3/H2O Βελτίωση της αξιοπιστίας, με χαμηλό
κόστος, ανεξάρτητο έλεγχο ροής του ψυκτικού μέσου. Βελτίωση της
αξιοπιστίας των αντλιών, με χαμηλό κόστος, και των ανιχνευτών στάθμης των
ρευστών. Βελτίωση της απόδοσης και των μεθόδων μεταφοράς θερμότητας και
μάζας (τεχνικές ροής λόγω βαρύτητας). Απλοποίηση σχεδιασμού των
συστημάτων.
(3) Συστήματα προσρόφησης Βελτίωση της μετάδοσης θερμότητας, ανάπτυξη
νέων προσροφητικών υλικών και προηγμένων κύκλων λειτουργίας.
(4) Συστήματα με υγρούς αφυγραντές Βελτίωση αποδόσεων και μείωση
κόστους ηλιακών συλλεκτών και δεξαμενών θερμικής αποθήκευσης, σε
συνδυασμό με συστήματα ψύξης του αέρα. Ανάπτυξη ηλιακών συλλεκτών για
την άμεση αναγέννηση των διαλυμάτων. Βελτίωση της απόδοσης και των
μεθόδων μεταφοράς θερμότητας.
(5) Συστήματα με στερεούς αφυγραντές Βελτίωση των στρατηγικών ελέγχου.
Τυποποίηση του σχεδιασμού και μείωση του μεγέθους των κεντρικών
κλιματιστικών μονάδων. Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του
βοηθητικού εξοπλισμού. Απλούστευση των διαδικασιών επεξεργασίας νερού
για τους υγραντές. Περαιτέρω ερευνητικές δραστηριότητες καιεφαρμογές
επίδειξης είναι απαραίτητες προκειμένου αφενός να επιλυθούν ορισμένα τεχνικά
προβλήματα και αφετέρου να προωθηθούν στην αγορά και να μειωθεί το κόστος
των συστημάτων ηλιακού κλιματισμού
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9
Γρ.ΣαράντηςΑ.Ε.Βοιωτία

Περιγραφή
Το έργο λέγεται "ΦΩΤΟΝΙΟ" και αφορά
στην εγκατάσταση κεντρικού συστήματος
κλιματισμού κάνοντας χρήση ηλιακής
ενέργειας για τη θέρμανση ή την ψύξη των
νέων κτιρίων και αποθηκών καλλυντικών
της επιχείρησης Σαράντης Α.Ε.
Ο κλιματιζόμενος χώρος είναι 22.000 m2
(130.000 m3). Το πεδίο ηλιακών
επιλεκτικών συλλεκτών συνολικής έκτασης
2.700 m2 κατασκευάστηκε εξολοκλήρου
στην Ελλάδα από τη SOLE A.E
Κόστος επένδυσης και οικονομικά δεδομένα
Συνολικό κόστος επένδυσης: 1.305.943 ,
50% από το οποίο χρηματοδοτήθηκε από
το Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ενέργειας (ΕΠΕ) (του Ελληνικού
Υπουργείου Ανάπτυξης).
Στο έργο έχει απονεμηθεί το βραβείο
"Energy Globe Award 2001" σαν η τρίτη
καλύτερη επένδυση για τη βιώσιμη
ενέργεια στον κόσμο, στο έτος 2001 και
έχει βραβευθεί από το ΚΑΠΕ (Κέντρο
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας) ως η
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καλύτερη επένδυση για εξοικονόμηση
ενέργειας στην Ελλάδα για το έτος 1999.
Οι συνολικές ανάγκες ψύξης του κτιρίου
είναι περίπου 2.700.000 kWh ετησίως. Οι
ηλιακοί συλλέκτες παρέχουν ζεστό νερό
θερμοκρασίας 70-75 °C σε δύο ψύκτες
προσρόφησης και λειτουργούν με
συντελεστή απόδοσης 60%. Οι δύο
ψύκτες προσρόφησης χρησιμοποιούν το
ζεστό νερό ως πηγή ενέργειας και
παράγουν ψυχρό νερό θερμοκρασίας 810 °C. Οι ψύκτες προσρόφησης δεν
χρειάζονται κινούμενα εξαρτήματα και
χρησιμοποιούν ελάχιστη ηλεκτρική
ενέργεια για τη λειτουργία των αντλιών
κενού (1,5kW). Η χρήσιμη ψυκτική ισχύς
είναι 350kW για κάθε έναν και 700kW για
το σύνολο. Για την κάλυψη του φορτίου
αιχμής, έχουν εγκατασταθεί τρεις
συμβατικοί ηλεκτρικοί ψύκτες 350kW ο
καθένας. Κατά τη διάρκεια της
χειμερινής περιόδου οι ηλιακοί
συλλέκτες συχνά παράγουν ζεστό νερό
55°C, το οποίο κυκλοφορεί άμεσα στις
τοπικές κλιματιστικές μονάδες (fan coils)
του κτιρίου. Οι συμβατικοί λέβητες
επικουρούν τον τομέα συλλεκτών σε
περίπτωση συννεφιάς. Το ψυχρό νερό
(κατά τη θερινή περίοδο) και το ζεστό
νερό (κατά τη χειμερινή περίοδο)
κατευθύνονται στην τοπική μονάδα
κλιματισμού όπου ψύχουν ή θερμαίνουν
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αντίστοιχα τον αέρα περιβάλλοντος.
Τεχνικά αποτελέσματα:
Περίοδος αναφοράς: 12 μήνες
Παραγωγή ενέργειας από το ηλιακό
σύστημα: 1.719MWh,
Ψύξη: 1.090 MWh, Θέρμανση: 629MWh,
Συνολικό Ενεργειακό Φορτίο: 614 MWh,
Ηλιακή κάλυψη: 66%, Μείωση CO2: 5.125tn/έτος.

“Rethimno Village” Hotel
Κρήτη
ΚΤΗΡΙΟ
Ξενοδοχείο
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ
105 kWc
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Απορρόφηση
ΤΥΠΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
Επίπεδοι ηλιακοί
συλλέκτες εκλεκτικής
επιφάνειας
ΕΜΒΑΔΟ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
448 m2
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΑΠΟ 2000

Περιγραφή
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Το Rethimno Village Hotel βρίσκεται στο
Ρέθυμνο της Κρήτης, στη νότια Ελλάδα.
Είναι τουριστικό συγκρότημα χωρητικότητας
170 κλινών και έχει πληρότητα
100% το καλοκαίρι και 45% το χειμώνα.
Η εγκατάσταση χρησιμοποιεί επίπεδους
συλλέκτες (επιλεκτικής επιφάνειας, 448
m2) για τον κεντρικό κλιματισμό (ψύξη και
θέρμανση) και επίσης συλλέκτες
πολυπροπυλενίου 199 m2 που τροφοδοτούν
ζεστό νερό για τη θέρμανση της
πισίνας. Ο σχεδιασμός, η προμήθεια και η
εγκατάσταση αυτού του συστήματος
έγιναν από τη SOLE A.E.
Συνολική κλιματιζόμενη επιφάνεια: 3.000
m2.
Συνολικό πάγιο κόστος: 264.123 .
Το έργο επιχορηγήθηκε 50% από το
Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την
Ενέργεια (ΕΠΕ) (του Ελληνικού
Υπουργείου Ανάπτυξης).
Στο πρόγραμμα έχει απονεμηθεί από το
ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας) βραβείο ως η καλύτερη
επένδυση εξοικονόμησης ενέργειας για το
έτος 2000.
Οι ηλιακοί συλλέκτες τροφοδοτούν ένα
ψύκτη απορρόφησης με ζεστό νερό
θερμοκρασίας 70-75 °C που λειτουργεί με
συντελεστή απόδοσης 60%. Ο ψύκτης
απορρόφησης χρησιμοποιεί το ζεστό
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νερό ως πηγή ενέργειας και παράγει
ψυχρό νερό θερμοκρασίας 8-10°C. Το
μέσο ψύξης είναι επίσης νερό (αντί του
φρέοντος ή της αμμωνίας).
Ο ψύκτης απορρόφησης χρησιμοποιεί
ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια για τη
λειτουργία της αντλίας κενού (0,5 kW). Η
ισχύς του είναι 105 kW. Ένας λέβητας
(φυσικού αερίου) 600 kW αντικαθιστά
τους συλλέκτες όταν υπάρχει συννεφιά ή
όποτε υπάρχει ανάγκη για κλιματισμό
κατά τη διάρκεια της νύχτας. Κατά τη
διάρκεια της χειμερινής περιόδου οι
ηλιακοί συλλέκτες παράγουν ζεστό νερό
55°C, το οποίο κυκλοφορεί άμεσα στις
τοπικές κλιματιστικές μονάδες. Ο ίδιος
λέβητας αντικαθιστά τους συλλέκτες σε
περίπτωση συννεφιάς. Το ψυχρό νερό
(κατά τη θερινή περίοδο) και το ζεστό
νερό (κατά τη χειμερινή περίοδο)
κατευθύνεται στην τοπική μονάδα
κλιματισμού όπου ψύχουν ή θερμαίνουν
τον αέρα περιβάλλοντος.
Τεχνικά αποτελέσματα:
Περίοδος αναφοράς: 12 μήνες
Παραγωγή ενέργειας από το ηλιακό
σύστημα: 651 ΜWh,
Συνολικό ενεργειακό φορτίο: 1.498 ΜWh,
Ηλιακή κάλυψη: 43% Εξοικονόμηση
πρωτογενούς ενέργεια651 ΜWh.
Μείωση της παραγωγής CO2: 1.095 kgς
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Κεντρικά Γραφεία της Inditex
Arteixo - A Coruna

ΤΥΠΟΣ ΚΤΙΡΙΟΥ
Γραφεία και
καταστήματα
ΨΥΚΤΙΚΗ
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
170 kWc
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Ψύκτης
απορρόφησης
(LiBr-H O)
2

ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
Επίπεδοι συλλέκτες
με επιλεκτική
επιφάνεια
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ

1.626 m2
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟ 2003
ΧΩΡΑ
Ισπανία
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Arteixo - A Coruna
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Περιγραφή

Το κτίριο όπου βρίσκονται οι θερμικοί
ηλιακοί συλλέκτες είναι το κύριο κτίριο
της Inditex. Αυτό το κτίριο
χρησιμοποιείται κυρίως για γραφεία, και
ένα μέρος για καταστήματα. Αποτελείται
από δύο ορόφους, 10.000 m2 ο καθένας.
Ο πρώτος όροφος χρησιμοποιείται για
το σχεδιασμό προϊόντων σχετικών με τη
ZARA (ενδύματα και αξεσουάρ) και είναι
σχεδιασμένος ως ένας πλήρως ενιαίος
χώρος, ύψους 4,10 m. Ο ρύθμιση των
συνθηκών γίνεται με τη βοήθεια τριών
μονάδων διαχείρισης αέρα 4-σωλήνων,
ελεγχόμενος από αισθητήρες
θερμοκρασίας περιβάλλοντος με
σταθερή θερμοκρασία 23ο C.
Το ισόγειο απαρτίζεται από περισσότερους
χώρους, και επομένως
συνδυάστηκαν οι κεντρικές κλιματιστικές
μονάδες με τοπικές κλιματιστικές
μονάδες. Υπάρχει επίσης μια εγκατάσταση
4-σωλήνων, ώστε ο καθένας να
μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία
σύμφωνα με τις ανάγκες του. Το κτίριο
χρησιμοποιείται από τις 8 π.μ. μέχρι τις
10 μ.μ., από Δευτέρα ως Παρασκευή και
εξυπηρετεί ένα μέσο αριθμό 500
ανθρώπων στους δύο ορόφους.
Το σύστημα είχε αρχικά δύο ηλεκτρικές
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αντλίες θερμότητας και έναν ηλεκτρικό
ψύκτη για να εξασφαλίσει καθ' όλη τη
διάρκεια του χρόνου ζεστό νερό σε
θερμοκρασία 55ο C και κρύο νερό σε
θερμοκρασία 7ο C, με επιστροφή 45ο C
και 12ο C αντίστοιχα.
Με την ηλιακή εγκατάσταση η θερμότητα
συσσωρεύεται σε δύο δεξαμενές 30.000
λίτρων. Όταν η θερμοκρασία στις
δεξαμενές υπερβαίνει τους 55ο C, δίνεται
εντολή στο ηλιακό σύστημα να στείλει
νερό στο συσσωρευτή ζεστού νερού,
αποτρέποντας τις αντλίες θερμότητας να
αρχίσουν να λειτουργούν. Το καλοκαίρι,
μόλις η θερμοκρασία στις δεξαμενές
φθάσει στους 80ο C το νερό επιστροφής
στέλνεται από το σύστημα στον ψύκτη
απορρόφησης. Έτσι, το κρύο νερό που
παράγεται εισάγεται στο κύκλωμα
ψύξης, με αποτέλεσμα να περιορίζεται η
λειτουργία του συμβατικού (ηλεκτρικού)
ψύκτη.
Κόστος επένδυσης και οικονομικά δεδομένα
Συνολικό κόστος επένδυσης: 900.000
Επιδοτούμενο από το Περιφερειακό
Υπουργείο Βιομηχανίας & Εμπορίου της
Γαλικίας (100.000 ) και το Ισπανικό
Ινστιτούτο IDAE (Institute for Energy
Diversification and Saving) (300.000 ).
Ενεργειακά και περιβαλλοντικά δεδομένα
Η ηλιακή εγκατάσταση θα εξοικονομήσει
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συνολικά 565.060 kWh/έτος, 15% της
συνολικής ενέργειας που απαιτείται, με
μια επακόλουθη μείωση των εκπομπών
CO2 κατά 282 t.
Ineti
Lisbon

Περιγραφή
Είναι το κτίριο του Τμήματος Ανανεώσιμης
Ενέργειας INETI, όπου εκτελούνται
εφαρμοσμένες ερευνητικές δραστηριότητες
σε τομείς όπως τα Θερμικά Ηλιακά,
τα Φ/Β, η Βιομάζα, η Αιολική και Κυματική
ενέργεια. Περιλαμβάνει εργαστήρια
Μηχανικής και Χημείας καθώς και γραφεία
προσωπικού.
Τα 12 γραφεία που βρίσκονται στον
πρώτο όροφο είναι κλιματιζόμενα
αποκλειστικά με ένα σύστημα DEC με
ενσωματωμένη αντλία θερμότητας και
που λειτουργεί με 24 ηλιακούς συλλέκτες
CPC (εμβαδού 48 m2, καθαρό εμβαδόν 46
m2) που βρίσκονται στην επίπεδη οροφή
του κτιρίου.
Τα παράθυρα των γραφείων αντιπροσωπεύουν
το 70% του εμβαδού των
εξωτερικών τοίχων, είναι στραμμένοι ΝΔ
(28ο Δ), που σημαίνει ότι υπάρχει αυξημένη
ζήτηση ψύξης μετά το μεσημέρι.
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Το περιορισμένο μέγεθος του συστήματος
διανομής αέρα υποχρέωσε την
ενσωμάτωση αντλίας θερμότητας στο
σχεδιασμό της Ηλιακής Εξατμιστικής
τεχνολογίας Ανοικτού Κύκλου DEC.
Το κλίμα είναι μεσογειακό. Το σύστημα
έχει σχεδιαστεί με τις ακόλουθες παραμέτρους,
μέγιστη παροχή αέρα 5.000 m3/h
(μόνο εξωτερικό αέρα), με θερινή
θερμοκρασία (εξωτερικού αέρα) 32ο C,
σχετική υγρασία 40,4% και απόλυτη
υγρασία 12 g/kg. Στα δωμάτια, οι
συνθήκες άνεσης είναι, θερμοκρασία 24ο
C και σχετική υγρασία 50%.
Το σύστημα είναι ικανοποιητικό για τους
χρήστες των γραφείων, επειδή η άνεση
είναι υψηλή προτεραιότητα όλες τις ώρες.
Κατά συνέπεια ο βαθμός ικανοποίησηςείναι υψηλός

ΧΩΡΑ
Πορτογαλία
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ
Λισσαβόνα

ΚΤΗΡΙΟ

Γραφεία
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΨΥΞΗΣ
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36 kWc
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Εξατμιστική μονάδα
ψύξης ανοικτού
κύκλου (desiccant)
και αντλία
θερμότητας.
ΤΥΠΟΣ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
Συμπαγής
παραβολικός
συλλέκτης (CPC).
ΕΜΒΑΔΟΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ
48 m2
ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΑΠΟ 1999

Σκοπός

του

έργου

ήταν

να

υποκαταστήσει
ηλεκτρική

ενέργεια

για

κτίριο το
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ΓΓΓΓΓΓΓΓΓΓ
ΓΓΦφφφφφφ

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Φραγκιαδάκης, Ι. (2007). Φωτοβολταϊκά συστήματα. Εκδόσεις Ζήτη.
Βογιατζής, Κ. (2010). Περιβαλλοντολογική τεχνική & θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής.
Εκδόσεις Συμμετρία.
Πέρδιος, Σ. (2011). Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. Εκδόσεις Τεκδοτική.
ΠΗΓΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Σύνδεσμος Εταιριών ηλιακης ενεργειας (ΣΕΦ – http://www.helapco.gr/): «Ηλιακές
Στέγες – Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στον οικιακό – κτιριακό τομέα» (Σεπτέμβριος 2010)
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ – http://www.cres.gr): «Οδηγός για την
εγκατάσταση ΦΒ συστημάτων σε κτηριακές εγκαταστάσεις» (Αύγουστος 2009)
SMA Solar Technology (SMA –
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http://www.sma-hellas.com/el.html)
Σύνδεσμος Εταιριών ηλιακης ενεργειας (ΣΕΦ – http://www.helapco.gr/): «Ένας
πρακτικός τεχνικός οδηγός» (Ιανουάριος 2011)
Σύνδεσμος ηλιακης ενεργειας (ΣΕΦ
http://www.helapco.gr/): «Στατιστικά ελληνικής αγοράς 2010»
Σύνδεσμος ηλιακης ενεργειας (ΣΕΦ – http://www.helapco.gr/): «Στατιστικά διεθνούς
αγοράς»
Schletter GmbH (Schletter –
http://www.schletter.de/)
Υπουργείο

Περιβάλλοντος,

Ενέργειας

&

Κλιματικής

Αλλαγής:

«http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=555&language=el-GR»
Ευρωπαϊκός οργανισμός ανακύκλωσης (PV Cycle http://www.pvcycle.org)
PV Magazine, Growth potential for PV recycling
( http://www.pv-magazine.com/news/details/beitrag/pv-cycle-recycles-over-1-000-tons-ofmodules_100004693/#axzz2DWyufIr8 )
1ST INTERNATIONAL CONFERENCE ON PV RECYCLING BERLIN, JANUARY
26, 2010 (http://www.epia.org/events/past-events/archives/1st-international-conference-onpv-module-recycling.html?tx_felogin_pi1[forgot]=1 )
Πρόγραμμα ανακύκλωσης της First Solar, από τη Lisa Krueger
(http://www.solarscorecard.com/panel/pdf/Lisa_Krueger.pdf )
Econews
(http://www.econews.gr/tag/%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CF%85%CE%BA
%CE%BB%CF%89%CF%83%CE%B7%CF%86%CF%89%CF%84%CE%BF%CE%B2%CE%BF%CE%BB%CF%84%CE%B1
%CE%B9%CE%BA%CF%89%CE%BD/ )
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ηηγη
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ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

(Απορρόφηση)

(Προσρόφηση)

COP(0,6-0,75)

COP(0,3-0,7)

Υγρού

Στερεού

τύπου

τύπου

H O/NH
2

ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΤΥΠΟΥ

χημειορροφηση

DEC
COP(0,5-<1)

Ξηρού

υγρου

τυπου

τυπου

H2 0

3

-

LiBr/H O

SrCL2-γραφίτης-

2

NH /LiNO
3

ζεολιθος

3

ΝΗ3/NACL2
NH /NaSCN
3

αντιστοίχ
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COP(1-1,2)

