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1.1

ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η ενέργεια είναι μια από τις βασικές έννοιες, καθώς υπεισέρχεται σε κάθε δράση που
συμβαίνει στο σύμπαν. Ενέργεια χρησιμοποιούμε για την παραγωγή έργου, την θέρμανση
των κτιρίων, την κίνηση των αυτοκινήτων, των τρένων, των αεροπλάνων, των πυραύλων. Η
ενέργεια είναι απόλυτα συνδεδεμένη με την ζωή και τον κόσμο γύρω μας. Η ενέργεια ορίζεται
ως η ικανότητα παραγωγής χρήσιμου έργου.

Η ενέργεια αποθηκεύεται στις εξής μορφές :
1. μηχανική ενέργεια (κινητική ενέργεια και δυναμική ενέργεια θέσης). Το τυλιγμένο
ελατήριο ενός ρολογιού, παιγνιδιού κλπ., έχει δυναμική ενέργεια που μπορεί να
μετατραπεί σε κινητική ενέργεια. Το νερό σε ένα υδροηλεκτρικό φράγμα βρίσκεται σε
μια υψηλή στάθμη έχει επίσης δυναμική ενέργεια που μπορεί να μετατραπεί σε
κινητική, αν αφεθεί να διέλθει μέσα από τον αγωγό προς τα χαμηλότερα σημεία.

, χημική ενέργεια του μοριακού δεσμού. Το πετρέλαιο έχει αποθηκευμένη ενέργεια ή
οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί με την καύση για να κινήσει μια μηχανή.
. πυρηνική ενέργεια στον πυρήνα του ατόμου,
. θερμική ενέργεια. Η θερμότητα είναι μια ειδική μορφή κινητικής ενέργειας των ατόμων,
καθώς δεν είναι δυνατόν να αντιληφθούμε την τυχαία κίνηση τους. Όταν αυτά
προσλαμβάνουν περισσότερη ενέργεια κινούνται πιο γρήγορα, προς τυχαίες
κατευθύνσεις στην περίτπωση υγρών ή αερίων και με απλή ταλάντωση στην
περίτπωση των στερεών.
ακτινοβολία (φως, ραδιοκύματα, ακτίνες Χ).Το φως είναι ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και
παράγεται από σώματα που είναι πολύ θερμά. Ο ήλιος παραδείγματος χάρη έχει
θερμοκρασία επιφανείας γύρω στους 6000 βαθμούς Κελσίου και εκπέμπει το ηλιακό
φως. Κάποια άλλα σώματα όμως, όπως ο φώσφορος στις λάμπες φθορισμού ή στις
οθόνες των τηλεοράσεων, εκπέμπουν φως σε θερμοκρασίες δωματίου,
ηλεκτρική ενέργεια.

1.2

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Μια από τις πιο σημαντικές ανακαλύψεις ήταν ότι η ενέργεια δεν μπορεί ούτε να δημιουργηθεί
από το μηδέν, αλλά και ούτε να καταστραφεί. Απλώς αλλάζει από την μια μορφή στην άλλη,
με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κατά την διάρκεια αυτής της μετατροπής υπάρχει πάντα
απώλεια ενέργειας, συνήθως με την μορφή θερμότητας. Είδαμε ότι η ελαστική ενέργεια ενός
τυλιγμένου ελατηρίου μετατρέπεται σε κινητική ενέργεια του ρολογιού, η χημική ενέργεια του
πετρελαίου γίνεται θερμότητα με την καύση του και κίνηση στην συνέχεια του αυτοκινήτου. Η
χημική ενέργεια της ηλεκτρικής μπαταρίας μπορεί να μετατραπεί σε ηλεκτρισμό και μετά σε
φως σε έναν φακό ή σε κίνηση σε ένα παιδικό παιγνίδι, ή σε ήχο με την λειτουργία ή ενέργεια
των ηλεκτρονίων του ραδιόφωνου.

1.3

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΣ

Ο ηλεκτρισμός κινεί πολλές συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μερικές παίρνουν
μπαταρίες που χρησιμοποιούν τον αποθηκευμένο ως χημική ενέργεια ηλεκτρισμό. Αλλες
πρέπει να τις συνδέσουμε στην ηλεκτρική πρίζα για να λειτουργήσουν.
Η ενέργεια μπορεί να μεταδοθεί με αγωγή. Ο ηλεκτρισμός είναι κατ’ αντιστοιχία ροή ενέργειας
από το ένα μέρος στο άλλο.
Η ύλη αποτελείται από άτομα, τα οποία αποτελούνται από μικρότερα σωματίδια, ένα από τα
οποία είναι το ηλεκτρόνιο. Τα ηλεκτρόνια γυρίζουν γύρω από το κέντρο, ή τον πυρήνα των
ατόμων όπως ονομάζεται, όπως ακριβώς η Σελήνη περιστρέφεται γύρω από την Γη. Ο
πυρήνας αποτελείται από πρωτόνια και νετρόνια. Τα ηλεκτρόνια έχουν ένα αρνητικό φορτίο,
ενώ τα πρωτόνια του πυρήνα έχουν ένα θετικό φορτίο. Τα νετρόνια δεν έχουν κανένα φορτίο,
είναι δηλαδή ουδέτερα.
Μερικά είδη ατόμων έχουν ηλεκτρόνια που είναι χαλαρά συνδεδεμένα με τον πυρήνα και
μπορούν να μετακινηθούν εύκολα από το ένα άτομο σε ένα άλλο. Όταν αυτά τα άτομα
μετακινούνται από το ένα άτομο σε ένα άλλο τότε έχουμε ένα ρεύμα ηλεκτρισμού.

Αυτό συμβαίνει σε ένα καλώδιο. Τα ηλεκτρόνια μεταφέρονται αττό άτομο σε άτομο,
παράγοντας ένα ηλεκτρικό ρεύμα. Ο ηλεκτρισμός ρέει ευκολότερα μέσα από ορισμένα υλικά.
Το πόσο ευκολότερα ένα υλικό μεταφέρει τον ηλεκτρισμό μετράτε με την αντίσταση του. Η
αντίσταση σε ένα καλώδιο εξαρτάται από το πάχος του, από το μήκος του και από το είδος
του υλικού.
Ο χαλκός χρησιμοποιείται συχνά στα καλώδια γιατί έχει μια χαμηλή αντίσταση σε σχέση με
άλλα μέταλλα, και είναι το πιο συνηθισμένο υλικό για τα καλώδια στο σπίτι μας.
Η ηλεκτρική «δύναμη» που «σπρώχνει» τα ηλεκτρόνια μετράτε σε Volts (Βόλτς). Στην Ελλάδα
ο ηλεκτρισμός που έχουμε στα σπίτια μας έχει τάση ίση με 220 V.
Οι μπαταρίες περιέχουν χημική ενέργεια σε αποθηκευμένη μορφή. Όταν τα χημικά αντιδρούν
μεταξύ τους παράγουν ηλεκτρικό φορτίο. Αυτό μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια όταν η
μπαταρία συνδεθεί σε ένα κύκλωμα. Αν βάλουμε στο κύκλωμα ένα λαμπάκι τότε αυτό ανάβει,
έχουμε δηλαδή μετατροπή της ηλεκτρικής ενέργειας σε φως και θερμότητα.
Μπορούμε επίσης να παρεμβάλουμε στο κύκλωμα μια αντίσταση. Όταν ρέει ο ηλεκτρισμός,
τότε η αντίσταση προκαλεί τριβή και η τριβή παράγει θερμότητα. Όσο μεγαλύτερη είναι η
αντίσταση τόσο πιο πολύ ζεσταίνεται.
Τέλος μπορούμε να συνδέσουμε ένα κινητήρα. Ο κινητήρας λειτουργεί με ηλεκτρομαγνητισμό.
Έχει ένα περιτυλιγμένο καλώδιο που τοποθετείται μεταξύ του βορείου και νοτίου πόλου ενός
μαγνήτη. Όταν ρέει το ρεύμα μέσα στο τυλιγμένο καλώδιο, παράγεται ένα ακόμα μαγνητικό
πεδίο. Ό βόρειος πόλος του ακίνητου μαγνήτη έλκει τον νότιο πόλο του τυλιγμένου καλωδίου.
Όι δύο βόρειοι πόλοι απωθούνται μεταξύ τους και ο κινητήρας είναι έτσι φτιαγμένος ώστε
αυτή ή έλξη και απώθηση να αναγκάζει το κεντρικό τμήμα του να περιστραφεί μαζί με το
τυλιγμένο καλώδιο.
Ένας άλλος τύπος ηλεκτρικής ενέργειας είναι ο στατικός ηλεκτρισμός. Αντίθετα με το
ηλεκτρικό ρεύμα που κινείται, ο στατικός ηλεκτρισμός παραμένει στο ίδιο μέρος.

1.5 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η κατανόηση της ενέργειας απαιτεί την κατανόηση της φύσεως των πόρων και των ορίων
τους, όπως επίσης και των περιβαλλοντικών συνεπειών από την χρήση αυτών. Καθώς η
χρήση της ενέργειας δεν είναι αυτοσκοπός θα πρέπει να εξετάζουμε που χρησιμοποιείται η
ενέργεια.
Οι ενεργειακοί πόροι ταξινομούνται σε ανανεώσιμους και μη ανανεώσιμους. Οι ανανεώσιμοι
είναι ροές και συνεπώς ανεξάντλητοι, ενώ οι μη ανανεώσιμοι ή συμβατικοί πόροι, χρειάστηκαν
εκατομμύρια χρόνια για τον σχηματισμό τους και έχουν πεπερασμένο μέγεθος. Στους
ανανεώσιμους ενεργειακούς πόρους ανήκουν : η ηλιακή ενέργεια, η αιολική ενέργεια, η
βιομάζα, η υδραυλική ενέργεια και η γεωθερμική ενέργεια. Στα συμβατικά καύσιμα
ανήκουν ; το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, το κάρβουνο και το ουράνιο.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της απαιτούμενης ενέργειας το παίρνει ο άνθρωπος από τους
συμβατικούς πόρους, την υδραυλική ενέργεια και την βιομάζα. Η χρήση των συμβατικών
πόρων ενέργειας έχει ως αποτέλεσμα την έκλυση διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα
καθώς και την παραγωγή αέριων ρύπων. Το διοξείδιο του άνθρακα είναι το κατ' εξοχήν αέριο
που συμβάλλει στο φαινόμενο του θερμοκηπίου.
1.6 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ: ΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ, ΣΤΡΟΒΙΛΟΙ, ΘΕΡΜΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Η παραγωγή και διανομή του ηλεκτρισμού είναι δύο από τα σημαντικότερα επιτεύγματα, της
βιομηχανικής κοινωνίας. Ο ηλεκτρισμός είναι ένας οικονομικός και αποδοτικός φορέας
ενέργειας που παράγεται από άλλες μορφές ενέργειας. Όπως είδαμε στα προηγούμενα ο
ηλεκτρισμός ρέει μέσα στα καλώδια για να φωτίσουν οι λάμπες, να λειτουργήσουν συσκευές,

όπως η τηλεόραση, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής κ.α., να περιστραφούν οι ηλεκτρικοί
κινητήρες, κλπ.
Για να παραχθεί ηλεκτρισμός απαιτείται μια γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Για να παραχθεί
ηλεκτρισμός λοιπόν θα πρέπει να βρεθεί τρόπος να περιστραφεί η γεννήτρια. Για επιτύχουμε
την περιστροφή αυτή σε μεγάλη κλίμακα, υπάρχουν δύο μηχανές: η μηχανή εσωτερικής
καύσης και ο στρόβιλος. Μηχανές εσωτερικής καύσεως χρησιμοποιούν τα πλοία, τα
αυτοκίνητα, τα φορτηγά αλλά και η ΔΕΗ σε μικρές μονάδες που είναι εγκατεστημένες στα
νησιά. Ο στρόβιλος διαθέτει μια σειρά -πτερυγίων προσαρμοσμένων σε ένα περιστρεφόμενο
άξονα, παρόμοιο με έναν ανεμιστήρα. Όταν ο ατμός από ένα λέβητα ή τα καυσαέρια από ένα
θάλαμο καύσης διέλθουν μέσα από τον στρόβιλο με μεγάλη ταχύτητα, τότε ο άξονας του
στροβίλου αρχίζει να περιστρέφεται. Για την παραγωγή του ατμού απαιτείται θερμότητα η
οποία λαμβάνεται είτε από την καύση υδρογονανθράκων, είτε από γεωθερμική πηγή, είτε
τέλος από έναν πυρηνικό αντιδραστήρα. Ο ηλεκτρισμός μετράτε σε κιλοβατώρες.

Σχήμα 1
Σταθμός παραγωγής ηλεκτρισμού.

Σχήμα 2.
Σχηματική διάταξη παραγωγής ηλεκτρισμού.

1.7

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ

Μετά την παραγωγή στα εργοστάσια της ΔΕΗ, ο ηλεκτρισμός θα πρέπει να φθάσει μέχρι τους
καταναλωτές μέσα από εναέρια καλώδια που απλώνονται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Στα
καλώδια αυτά που είναι από χαλκό ή αλουμίνιο, ο ηλεκτρισμός μεταφέρεται σε υψηλή τάση
ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες, μέχρι τους υποσταθμούς που βρίσκονται
κοντά στα σπίτια μας, τα εργοστάσια, και τις επιχειρήσεις. Εκεί γίνεται υποβιβασμός της τάσης
σε 220V ή 380V.
Σε πολλές περιοχές έχει αρχίσει η μεταφορά του ηλεκτρικού ρεύματος με υπόγεια καλώδια για
λόγους αισθητικής βελτίωσης του περιβάλλοντος.

Σχήμα 3.
Εναέριες γραμμές μεταφοράς ηλεκτρισμού.

2 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΒΑΣΙΚΑ
Ανανεώσιμες, ή ήπιες, πηγές ενέργειας θεωρούνται οι παρακάτω μορφές ενέργειας : ηλιακή,
αιολική, βιομάζα, γεωθερμία και υδραυλική.
Σε αντίθεση με τις συμβατικές πηγές ενέργειας, δηλαδή τα ορυκτά καύσιμα από απολιθώματα,
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεν είναι εξαντλήσιμες , άρα θα υπάρχουν για εκατομμύρια
χρόνια ακόμα. Οι περιβαλλοντικές επιτπώσεις από τις ανανεώσιμες πηγές είναι πολύ
περιορισμένες
έως
μηδενικές,
έχουν
όμως
άλλα
μειονεκτήματα.

2.

ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

2.1 ΗΛΙΑΚΗ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Η ποσότητα ηλιακής ενέργειας που φθάνει σε κάποιο μέρος στην επιφάνεια της Γης κάποια
συγκεκριμένη ώρα ονομάζεται ηλιακή ακτινοβολία και η τιμή της εξαρτάται από ορισμένους
παράγοντες. Αν ο ήλιος βρίσκεται κατευθείαν πάνω μας και ο ουρανός είναι καθαρός, η
ακτινοβολία σε μια οριζόντια επιφάνεια είναι περίπου 1000 W/m2. Αυτή είναι περίπου η
υψηλότερη τιμή που μπορεί να έχει η ηλιακή ακτινοβολία στην επιφάνεια της Γης χωρίς την
χρησιμοποίηση συγκεντρωτικών φακών ή καθρετπών. Η ακτινοβολία αυτή υφίσταται μια
μείωση από την διαδρομή της μέσα στην ατμόσφαιρα καθώς απορροφάται από τα στρώματα
της ατμόσφαιρας. Στην περίτττωση που υπάρχουν σύννεφα αυτά ανακλούν μέρος αυτής της
ενέργειας προς το διάστημα ενώ ένα άλλο μέρος της διαχέεται προς την επιφάνεια της Γης.
Η ηλιακή ακτινοβολία που φθάνει στην Γη είναι συνεπώς αποτέλεσμα των εξής συνιστωσών :
αυτής που προέρχεται κατευθείαν από τον ήλιο και ονομάζεται άμεση ηλιακή ακτινοβολία, και
αυτής που προέρχεται από τα σύννεφα και την ατμόσφαιρα και ονομάζεται διάχυτη ηλιακή
ακτινοβολία. Όταν γύρω μας υπάρχουν λόφοι, κτήρια κλπ. που αντανακλούν την ηλιακή
ακτινοβολία, υπάρχει και μια τρίτη ποσότητα ενέργειας που ονομάζεται ανακλώμενη από το
έδαφος ηλιακή ακτινοβολία.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών έχει αρχίσει μια πιο αποδοτική χρησιμοποίηση
της ηλιακής ενέργειας και αυτή η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί και να επιταχυνθεί.
Η ηλιακή ενέργεια είναι πρακτικά μια ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή και αυτό είναι το βασικό
προσόν της. Ταυτόχρονα δεν ρυπαίνει και δεν απαιτεί δύσκολες και δαπανηρές
εγκαταστάσεις για την χρήση της, τουλάχιστον για τις απλές εφαρμογές.
Το βασικό πρόβλημα είναι ότι ο ήλιος δεν λάμπει όλες τις ώρες, και η απαίτηση για ενέργεια

θέρμανσης και φωτισμού είναι ιδιαίτερα επιτακτική ακριβώς τις ώρες που έχουμε σκοτάδι και
κρύο.
Η ηλιακή ενέργεια είναι μια ασθενής ενεργειακή πηγή, με μικρή πυκνότητα στον χρόνο και
στον χώρο. Όλη η επιφάνεια της Γης δέχεται 5.6 χ 1018 MJ ηλιακής ακτινοβολίας κάθε χρόνο,
αλλά για να την αξιοποιήσουμε θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την συλλογή της για μακρύ
χρονικό διάστημα, ενώ αυτό απαιτεί και μεγάλες επιφάνειες. Για τις απαιτήσεις της σύγχρονης
βιομηχανικής κοινωνίας θα πρέπει αυτή η ηλιακή ενέργεια να συγκεντρωθεί με ειδικά
συστήματα ώστε να γίνει ανταγωνιστική με τα συμβατικά καύσιμα.
Με ελαφριές κατασκευές μπορούμε να θερμάνουμε με ηλιακή ενέργεια τα σπίτια μας και το
ζεστό νερό χρήσης, αυτό όμως παρόλο που βοηθάει για να μειωθεί η κατανάλωση των
συμβατικών καυσίμων, δεν είναι αρκετό για να τα υποκαταστήσει πλήρως στις καθημερινές
μας ανάγκες.
Η πλέον αξιόλογη χρήση της ηλιακής ενέργειας είναι με την μετατροπή της σε άλλη μορφή
ενέργειας και μάλιστα η απευθείας μετατροπή σε ηλεκτρισμό με την βοήθεια φωτοβολταϊκών
κυττάρων.

2.2 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ

Με την εξέλιξη της τεχνολογίας μεγάλα ποσά ηλιακής ενέργειας μπορούν να μετατραπούν σε
ηλεκτρική με την χρησιμοποίηση κατασκευών που αποτελούνται από φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Οταν το ηλιακό φως προσπέσει στα φωτοβολταϊκά στοιχεία ελευθερώνει ηλεκτρικά φορτία
στο εσωτερικό τους τα οποία με την ενέργεια που παίρνουν κινούνται ελεύθερα και μπορούν
να περάσουν από έναν καταναλωτή όπως είναι μια λάμπα ή ένας κινητήρας και να τον
θέσουν σε λειτουργία .

ΗΛΙΑΚΕΣ ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ ΠΑ. ΔΟΡΥΟΟΡΟ

Τα πρώτα φωτοβολταϊκά στοιχεία αναπτύχθηκαν από τη δεκαετία του πενήντα για να
τροφοδοτήσουν τους διαστημικούς δορυφόρους με την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια που
χρειάζονταν για την λειτουργία των συσκευών τους .Από τότε μέχρι σήμερα τα φωτοβολταϊκά
στοιχεία βρήκαν πολλές επίγειες εφαρμογές σε διάφορους τομείς της ανθρώπινης
δραστηριότητας για δύο βασικούς λόγους . Ο ένας είναι η ευκολία με την οποία παράγουν την
ηλεκτρική ενέργεια και ο άλλος τα διάφορα δισεπίλυτα προβλήματα που παρουσιάζει ο
κλασσικός τρόπος παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής ενέργειας .
Πραγματικά ο μεγάλος κεντρικός ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός που παράγει τεράστια ποσά
ηλεκτρικής ενέργειας με την καύση πετρελαίου, άνθρακα ή ακόμη και με τη διάσπαση
ουρανίου και τα διανέμει με ένα εκτεταμένο ηλεκτρικό δίκτυο σε όλη τη χώρα, αντιμετωπίζει
πολλά ερωτηματικά και κριτικές . Ένα σοβαρό επιχείρημα κατά της κατασκευής τέτοιων
μεγάλων σταθμών είναι οι καταστροφικές διακοπές παροχής ρεύματος που συμβαίνουν
τακτικά και καλύτττουν συνήθως μεγάλες περιοχές προκαλώντας αναστάτωση και πολλά
προβλήματα με σοβαρά οικονομικά επακόλουθα. Όλες αυτές οι διακοπές μπορούν να
προέλθουν από βλάβη, κακή λειτουργία κάποιου συστήματος του σταθμού ή ακόμη και από
δολιοφθορές ή θεομηνίες.
Άλλο επιχείρημα κατά της κατασκευής θερμοηλεκτρικών σταθμών είναι η πλήρης εξάρτηση
της λειτουργίας τους από τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται. Κάθε καύσιμο έχει τα δικά του
προβλήματα που με τη σειρά τους γίνονται και προβλήματα του σταθμού.
Σχετικά με το κάρβουνο, η ίδια η εξαγωγή του από το εσωτερικό της γης είναι επικίνδυνη. Το
μεγάλο όμως πρόβλημα που προκαλεί είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος . Κατά την καύση
του τα οξείδια του θειαφιού που περιέχεται στο κάρβουνο προκαλούν την όξινη βροχή που
θεωρείται η αιτία καταστροφής της βλάστησης και των δασών ακόμη και σε μεγάλη απόσταση
από το σταθμό. Επί πλέον το διοξείδιο του άνθρακα που εκλύεται προκαλεί γενική
υποβάθμιση του περιβάλλοντος με την ενίσχυση του φαινόμενου του θερμοκηπίου.
Για να αποφευχθούν τα καταστροφικά αυτά φαινόμενα απαιτείται τεράστια οικονομική δαπάνη
κατά την κατασκευή του σταθμού για να αποκτήσει τη δυνατότητα να δεσμεύει όλα αυτά τα
ανεπιθύμητα ελκυόμενα αέρ ια.
Όσο αφορά το πετρέλαιο, αυτό παρουσιάζει εκτός των άλλων, το πρόβλημα ότι η προμήθεια
του από τις διάφορες χώρες εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις πολιτικές διαμάχες .
Αυτό φάνηκε καθαρά από όσα συνέβησαν το φθινόπωρο του 1973 καθώς και την κρίση στην
περιοχή του Περσικού κόλπου που άρχισε το καλοκαίρι του 1990.
Σχετικά με την ενέργεια που ελευθερώνεται με τη διάσπαση των πυρήνων ουρανίου, η
εξάρτηση από αυτή είναι πολύ δύσκολη λόγω του είδους της πρώτης ύλης. Είναι όμως και

εξαιρετικά επικίνδυνη αν κρίνει κανείς από το ατύχημα που έγινε crrov πυρηνικό σταθμό του
Three Mile Island στην Πενσυλβανία, το ατύχημα του Τσέρνομπιλ και τα τόσα άλλα γνωστά
άγνωστα ατυχήματα που συνέβησαν στα διάφορα πυρηνικά εργοστάσια .
Άλλο μειονέκτημα του μεγάλου κεντρικού σταθμού είναι το τεράστιο οικονομικό κόστος που
συνεπάγεται η κατασκευή του.
Τεράστια ποσά πρέπει να δαπανηθούν και μάλιστα ο προϋπολογισμός της δαπάνης πρέπει
να γίνει πολλά χρόνια πριν την τελική κατασκευή του σταθμού. Το χειρότερο όμως είναι ότι το
ποσό που υπολογίζεται είναι συνήθως πολύ μικρότερο συγκριτικά με το ποσό που τελικά
χρειάζεται να ξοδευτεί για την πλήρη και σωστή αποπεράτωση του σταθμού, κατά τρόπο που
να μην προκαλεί ρύπανση του περιβάλλοντος.
Για όλους αυτούς τους λόγους χρειάζεται μια διαφορετική αντιμετώπιση του ενεργειακού
προβλήματος με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών. Πραγματικά η λύση μπορεί να δοθεί
με τη κατασκευή πολλών μικρών ηλεκτροπαραγωγών σταθμών σε περιοχές που γειτονεύουν
με το ηλεκτρικό δίκτυο διανομής. Οι σταθμοί αυτοί μπορούν να λειτουργήσουν με εκείνες τις
εναλλακτικές πηγές ενέργειας που υπάρχουν σε μεγάλο βαθμό στη χώρα .

Για την Ελλάδα και την Κύπρο η ηλιακή ενέργεια παρέχει απεριόριστες δυνατότητες. Ο
εναλλακτικός τρόπος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη μέθοδο των φωτοβολταϊκών
στοιχείων μπορεί να δώσει μεγάλα ποσά ηλεκτρικής ενέργειας. Τα ποσά αυτά είναι αρκετά για
να αντικαταστήσουν εκείνα που δίνει ένας θερμοηλεκτρικός σταθμός καθιστώντας τον
αχρείαστο ή περιορίζοντας κατά πολύ την λειτουργία του. Αυτό μπορεί να γίνει με την
κατασκευή διαφόρων μικρών ηλεκτροπαραγωγών σταθμών ή ακόμη και τη σύγχρονη
εγκατάσταση ανεξάρτητων αυτοτελών Φ/β συστημάτων σε διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις
και οικιακές μονάδες.
Ένα τέτοιο Φ/β σύστημα αποτελείται βασικά από τα Φ/β στοιχεία, τη συσκευή μετατροπής της
τάσης που δίδουν τα Φ/β στοιχεία, και την συσκευή αποθήκευσης της ηλεκτρικής ενέργειας
για να υπάρχει δυνατότητα συνεχούς κατανάλωσης .
Τα Φ/β στοιχεία κατασκευάζονται από διάφορα υλικά όπως είναι το δεύτερο στη σειρά
διαδεδομένο στοιχείο Πυρίτιο, το στοιχείο Γερμάνιο, οι χημικές ενώσεις Αρσενιούχο Γάλλιο,
Φωσφορούχο Γάλλιο, Φωσφορούχο , Ινδιο και πολλά άλλα υλικά. Σε αυτά ενσωματώνονται
τεχνητά, ίχνη διαφόρων άλλων στοιχείων (προσμίξεις) και έτσι αποκτούν την ιδιότητα να
εμφανίζουν τάση στα άκρα τους όταν φωτίζονται. Η τάση αυτή που στην περίτπωση του Φ/β

στοιχείου είναι της τάξης των 0,5 Volts, μπορεί να τροφοδοτήσει με ηλεκτρικό ρεύμα ένα
καταναλωτή.
Επειδή οι διάφοροι καταναλωτές είναι να λειτουργούν με ορισμένη συνεχή ή εναλλασσόμενη
τάση, είναι ανάγκη η συνεχής τάση των Φ/β στοιχείων να μετατραπεί στην κατάλληλη τάση
λειτουργίας των καταναλωτών.
Το Φ/β σύστημα θα πρέπει να παρέχει επαρκή ηλεκτρική ενέργεια και στις περιόδους που δεν
υπάρχει ηλιοφάνεια (νυκτερινές ώρες, συννεφιασμένες μέρες). Αυτό επιτυγχάνεται με τη
συσκευή αποθήκευσης που αποτελείται από συσσωρευτές (μπαταρίες) πολύ καλής
κατασκευής, ικανούς να αποθηκεύσουν το περίσσευμα της παραγόμενης από τα Φ/β στοιχεία
ηλεκτρικής ενέργειας για να χρησιμοποιηθεί όταν η ζήτηση είναι μεγαλύτερη από την
παραγωγή .
Ένα Φ/β σύστημα μπορεί να είναι μικρό ώστε να ανάψει μόνο μια λάμπα ή να τροφοδοτήσει
με ρεύμα την εγκατάσταση ενός σπιτιού ή συγκροτήματος κτιρίων. Είναι δυνατό όμως το
σύστημα να είναι πιο μεγάλο ώστε να τροφοδοτεί ένα χωριό ή μια κοινότητα .
Τα Φ/β συστήματα μπορούν να λειτουργήσουν με δύο τρόπους. Με τον πρώτο τρόπο, το
σύστημα λειτουργεί σαν ανεξάρτητο και αυτοτελές και τροφοδοτεί με ρεύμα που παράγει το
οικοδόμημα ή σύμπλεγμα κτιρίων για το οποίο κατασκευάστηκε. Στην περίτττωση αυτή είναι
απαραίτητη και η συσκευή αποθήκευσης των περισσευμάτων της παραγόμενης ηλεκτρικής
ενέργειας.

Με το δεύτερο τρόπο το σύστημα όπως είναι συνδεδεμένο με ένα σπίτι ή το συγκρότημα
κτιρίων, συνδέεται συγχρόνως και με το κεντρικό ηλεκτρικό δίκτυο διανομής. Με τον τρόπο
αυτό, όταν το σύστημα παράγει περισσεύματα ηλεκτρικής ενέργειας αυτά διοχετεύονται σε
άλλα κτιριακά συγκροτήματα που είναι συνδεδεμένα με το δίκτυο. Στην περίπτωση αυτή που
το σύστημα δεν παράγει την απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεται το συγκρότημα
των κτιρίων , συμπληρώνει με ενέργεια που αντλεί από το δίκτυο.
Ένα μεγάλο Φ/β σύστημα μπορεί να κατασκευαστεί σε κάποια περιοχή κοντά στο δίκτυο και
να συνδεθεί μόνο με αυτό, ώστε με την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει να το ενισχύει και
έμμεσα να τροφοδοτεί κτιριακά συγκροτήματα. Είναι φανερό ότι ένα τέτοιο σύστημα αποτελεί
στην ουσία ένα μικρό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια.
Πολλοί τέτοιοι σταθμοί είναι δυνατόν να κατασκευαστούν σε άγονες υπαίθριες περιοχές κατά
μήκος του δικτύου και να συνδεθούν με αυτό. Έτσι, με τη συνολική ενέργεια που θα
παράγουν, θα μπορούν να αντικαταστήσουν ένα μεγάλο θερμοηλεκτρικό σταθμό πετρελαίου
ή κάρβουνου.
Οι ηλιακοί σταθμοί Φ/β στοιχείων έχουν πολλά πλεονεκτήματα έναντι των συμβατικών
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Αυτά έχουν αποδειχθεί στην πράξη με την πείρα που αποκτήθηκε από την λειτουργία των
σταθμών που κατασκευάστηκαν μέχρι σήμερα.
Το σπουδαιότερο πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν προκαλούν ρύπανση στο περιβάλλον και
δεν δημιουργούν απόβλητα. Επίσης δεν έχουν κινητά μέρη ώστε να προκαλούνται φθορές
από την τριβή απώλειες ενέργειας σε θερμότητα αλλά και θόρυβο. Η λειτουργία τους είναι
σίγουρη και συνεχής διότι είναι βασισμένη στην τεχνολογία της στερεός κατάστασης της ύλης
που έχει οδηγήσει στην κατασκευή πολλών άλλων ηλεκτρονικών συσκευών.
Δεν χρειάζονται τη συνεχή επιδιόρθωση και φροντίδα όπως γίνεται στους άλλους σταθμούς
και έτσι τα έξοδα λειτουργίας είναι μηδαμινά διότι χρησιμοποιούν σαν καύσιμο την αιώνια και
χωρίς κόστος ηλιακή ακτινοβολία με τα νέα υλικά που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή
τους τα τελευταία χρόνια, η διάρκεια ζωής των Φ/β σταθμών είναι πρακτικά απεριόριστη (
γύρω στα 30 χρόνια ).
Ο χρόνος που χρειάζεται να κατασκευαστεί ένας τέτοιος σταθμός είναι μόνο μερικοί μήνες και
όχι μερικά χρόνια που απαιτούνται για την ανέγερση ενός θερμοηλεκτρικού σταθμού.
Γενικά η τεχνολογία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/β στοιχεία είναι βασισμένη
σε συμπεράσματα που έχουν εξαχθεί μελετώντας τη φύση του φωτός και τη δομή της ύλης.
Η γωνία πρόσπτωσης των ηλιακών ακτινών στα φωτοβολταϊκά στοιχεία είναι πολύ σημαντική
παράμετρος για την μεγιστοποίηση της απόδοσης. Η μέγιστη απόδοση επιτυγχάνεται για
κάθετη πρόσπτωση. Προφανώς αυτό δεν είναι δυνατόν για στοιχεία που είναι τοποθετημένα
σε σταθερή βάση. Απαιτείται λοιπόν κινητή βάση η οποία παρακολουθεί την κίνηση του Ήλιου
καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας και για όλες τις εποχές του έτους. Μια τέτοια συσκευή
ονομάζεται ηλιοστάτης και μπορεί να είναι είτε ενός, είτε δύο αξόνων.

Οι ηλιοστάτες ενός άξονα παρακολουθούν την ημερήσια (αζιμουθιακή) κίνηση του ήλιου,
έχοντας σταθερή κλίση ως προς το εποχικό ύψος του ήλιου. Με τον τρόπο αυτό βελτιώνεται
αισθητά η απόδοση σε σχέση με σταθερή τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Οι ηλιοστάτες δύο αξόνων μεταβάλλουν όχι μόνο την αζιμουθιακή, αλλά και την γωνία
ανύψωσης παρακολουθώντας με ακρίβεια την κίνηση του ήλιου και πετυχαίνοντας την
μέγιστη δυνατή απόδοση.

2.3

ΣΥΣΤΟΙΧΙΕΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ

Στις περισσότερες περιπτώσεις ηλεκτροδότησης με τη χρήση φωτοβολταϊκών
πλαισίων, η ηλεκτρική ισχύς που απαιτείται παρέχεται από περισσότερα του ενός
πλαισίου κατάλληλα συνδεδεμένα μεταξύ τους.
Οι τρόποι που μπορούν να συνδεθούν
είναι:
Σύνδεση σε σειρά.
Παράλληλη σύνδεση
Μικτή σύνδεση.

• Σύνδεση φωτοβολταϊκών πλαισίων σε σειρά

Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται στις περιτπώσεις που θέλουμε να επιτύχουμε τάση
μεγαλύτερη από την τάση που παρέχει κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο χωριστά. Η σύνδεση
γίνεται ως εξής:
Ο θετικός πόλος του ενός στοιχείου συνδέεται με τον αρνητικό πόλο του επομένου και η
διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να συνδεθούν μεταξύ τους όλα.
Έτσι προκύπτει μια συστοιχία φωτοβολταϊκών πλαισίων συνδεδεμένων σε σειρά.

Προσοχή: Τα φωτοβολταϊκό πλαίσια που θα συνδεθούν σε σειρά πρέπει να έχουν
το ίδιο ρεύμα βραχυκυκλώματος (Isc) και το ίδιο ρεύμα μεγίστης ισχύος (Im).

Η συνολική τάση της συστοιχίας είναι το άθροισμα των τάσεων του κάθε φωτοβολταϊκού
πλαισίου. Για « ν » φωτοβολταϊκά πλαίσια, έχουμε·
Τάση ανοικτού κυκλώματος:
Voc= Voci + Voc2 ^ Voc3 +....+ Vocv

(6)

Τάση μεγίστης ισχύος:

(7 )

Vm = V m 1 + V m 2 "V m 3 +

Στο σχήμα 1.9 φαίνεται η σύνδεση τεσσάρων φωτοβολταϊκών πλαισίων (Π1,Π2,Π3,Π4) σε
σειρά.

+

Ϊ7 + h r
Π2
Π1

Γ Τ
Π3

1^ ®

Π4

Οι ακροδέκτες της συστοιχίας που προκύπτει είναι οι A και Β .Ο θετικός
της συστοιχίας είναι ο A και ο αρνητικός ο Β.

ακροδέκτης

Από το κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο κυκλοφορεί το ίδιο ρεύμα.

• Σύνδεση φωτοβολταϊκών πλαισίων παράλληλα

Η σύνδεση αυτή χρησιμοποιείται στις περιπτώσεις που θέλουμε να επιτύχουμε ρεύμα
μεγαλύτερο από το ρεύμα που παρέχει κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο χωριστά. Η σύνδεση
γίνεται ως εξής:
Ο θετικός πόλος του ενός στοιχείου συνδέεται με τον θετικό πόλο του άλλου και ο
αρνητικός πόλος με τον αρνητικό του άλλου. Η διαδικασία αυτή συνεχίζεται μέχρι να
συνδεθούν μεταξύ τους όλα. Έτσι προκύπτει μια συστοιχία φωτοβολταϊκών πλαισίων
συνδεδεμένων παράλληλα.
Προσοχή. Τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που θα συνδεθούν παράλληλα πρέπει να έχουν την
ίδια τάση ανοικτού κυκλώματος (Voc).
Το

συνολικό

ρεύμα

της

συστοιχίας

είναι

το

αθροισμάτων

φωτοβολταϊκού πλαισίου. Για « ν » φωτοβολταϊκά πλαίσια, έχουμε:
Ένταση βραχυκυκλώματος:

ρευμάτων

του

κάθε

Isc= Ι501·Ί502 + Ι50 3*··••■'Iscv

(8)

Ένταση μεγίστης ισχύος.
Im = Im1 + Im2 + Ιπτ3+ ....+ Imv

(9)

Στο σχήμα 1.10 φαίνεται η σύνδεση τεσσάρων φωτοβολταϊκών πλαισίων (Π1,Π2,Π3,Π4)
παράλληλα.
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Οι ακροδέκτες της συστοιχίας που προκύτττει είναι οι A και Β. Ο θετικός ακροδέκτης της
συστοιχίας είναι ο A και ο αρνητικός ο Β.
Οι τάσεις ανοιχτού κυκλώματος Voc και μέγιστης ισχύος V,,, της συστοιχίας είναι ίδιες με τις
αντίστοιχες τάσεις των πλαισίων.

• Μικτή σύνδεση φωτοβολταϊκών πλαισίων
Με αυτή τη σύνδεση πετυχαίνουμε να αυξήσουμε το ρεύμα και την τάση ταυτόχρονα, σε
τιμές που δεν είναι διαθέσιμες από απλά φωτοβολταϊκά πλαίσια.
Από τεχνικής απόψεως η μικτή σύνδεση είναι συνδυασμός της σύνδεσης σε σειρά και της
παράλληλης σύνδεσης και κατά συνέπεια ισχύει ότι ισχύει σε αυτές τις συνδέσεις.
Η τάση της συστοιχίας αυτής καθορίζεται από τα στοιχεία που είναι συνδεδεμένα σε σειρά
ενώ το συνολικό ρεύμα από τις παράλληλες ομάδες.
Στο σχήμα 1.11 φαίνεται μια μικτή σύνδεση φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Παρατηρούμε ότι αποτελείται από 3 ομάδες (01, 0 2 , 0 3 ) φωτοβολταϊκών πλαισίων
συνδεδεμένων μεταξύ τους παράλληλα.
Κάθε ομάδα περιέχει 4 φωτοβολταϊκά πλαίσια συνδεδεμένα μεταξύ τους σε σειρά. Συνολικά
λοιπόν, σ' αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιούνται 12 φωτοβολταϊκά πλαίσια.

Αν για παράδειγμα κάθε φωτοβολταϊκό πλαίσιο είχε τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Ρεύμα μέγιστης ισχύος

ΙπΊ = 3,02 Amps

Τάση μέγιστης ισχύος

V m =16„9 Volts

Ρεύμα βραχυκυκλώματος
Τάση ανοικτού κυκλώματος

Im = 3,25 Amps
Voc= 21,2 Volts

Από αυτά τα στοιχεία και τον παρακάτω τύπο προκύτπει ότι η ισχύς του κάθε πλαισίου
είναι: Pm = 1 6 ,9 /3 ,0 2 = 5 1 ,0 3 8 Watts

Τα τελικά αποτελέσματα rnc σύνδεση€ aurnc είναι:

Ρεύμα μέγιστης ισχύος συστοιχίας

Im =3,02 X 3 =9,06Amps

Τάση μέγιστης ισχύος συστοιχίας

Vm=16.9 X 4 =67,6 Volts

Ρεύμα βραχυκυκλώματος συστοιχίας

Isc =3,25 X 3 =9,75 Amps

Τάση ανοικτού κυκλώματος συστοιχίας

Voc=21,2 x 4 =84,8 Volts

Ισχύ συστοιχίας

Pm=67,6 X 9,06=612,456 Watts

-·®
Οι ακροδέκτες της συστοιχίας που προκύπτει είναι οι A και Β .Ο θετικός ακροδέκτης της
συστοιχίας είναι ο A και ο αρνητικός ο Β.
Παρατήρηση: Η συνολική ισχύς που προκύπτει από μια σύνδεση φωτοβολταΐκών
πλαισίων, ανεξάρτητα του τύπου της, είναι το άθροισμα της ισχύος κάθε φ ωτοβολταϊκού
πλαισίου χωριστά.

Προσοχή : τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που αποτελούν μια συστοιχία πρέπει να εργάζονται
όλα κάτω από τις ίδιες συνθήκες.

Στο σχήμα φαίνεται ένας τρόπος συμβολισμού μίας συστοιχίας φωτοβολταϊκών πλαισίων.

2.4

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ, ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

2.4.1 ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Τα ενεργειακά συστήματα που βασίζονται σε ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από
τον ήλιο, μπορούν να καταταγούν με τα ακόλουθα κριτήρια:
α) Την περίοδο λειτουργίας τους
β) Το χρόνο κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας.
γ)

Τον τύπο του φορτίου τους

δ) Τη μέγιστη ισχύ του φορτίου
ε) Αν αποθηκεύουν ή όχι ηλεκτρική ενέργεια.
στ) Αν χρησιμοποιείται βοηθητική πηγή ενέργειας.
α) ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Είναι η περίοδος του έτους κατά την οποία είναι απαραίτητο να λειτουργούν τα
φωτοβολταϊκά συστήματα.
Έτσι έχουμε συστήματα που λειτουργούν εποχιακά, όπως για παράδειγμα, σε μια θερινή
κατοικία που χρησιμοποιείται από τον Ιούνιο μέχρι το Σεπτέμβρη, μόνο, κάθε χρόνο.
Αντίθετα, ένας φάρος σε κάποια θαλάσσια ξέρα πρέπει να λειτουργεί όλο το χρόνο.
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β) ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Είναι η χρονική περίοδος του εικοσιτετραώρου που απαιτείται κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας.
Έτσι, μπορεί να έχουμε:
α) Ενεργειακά συστήματα που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια όλο το
εικοσιτετράωρο.
Παράδειγμα, οι απαιτήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια
μιας κατοικίας,
β) Ενεργειακά συστήματα που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια κατά τη
διάρκεια της νύχτας. Παράδειγμα, ή λειτουργία ενός φάρου.
γ) Ενεργειακά συστήματα που καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια κατά τη διάρκεια της
ημέρας. Παράδειγμα, ή λειτουργία μιας αντλίας που χρησιμοποιείται για άρδευση.
Όλα αυτά, κατά τη φάση σχεδίασης του συστήματος, λαμβάνονται σοβαρά υπόψη διότι η
κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται διαφορετικά.
Έτσι στην περίπτωση του φάρου χρειάζεται απαραίτητα σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής
ενέργειας για να μπορεί να λειτουργεί τη νύχτα που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.
Αντίθετα στην περίπτωση της αντλίας άρδευσης ένα τέτοιο σύστημα μπορεί να μην είναι
απαραίτητο. Αν υπάρχει ηλιοφάνεια η αντλία λειτουργεί, αν όχι δεν λειτουργεί.

γ) ΤΥΠΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ

Εδώ έχουμε να κάνουμε με τα ηλεκτρικά χαρακτηριστικά του φορτίου. Συγκεκριμένα την
τάση και τη συχνότητα του ρεύματος που απαιτεί το φορτίο για την ομαλή του λειτουργία.
Έτσι, για φωτισμό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε λαμπτήρες που λειτουργούν με
συνεχές ρεύμα τάσεως 12 Volt. Αντίθετα, για έναν ηλεκτροκινητήρα με τάση λειτουργίας
220 Volt και συχνότητα 50Ηζ, απαιτείται να χρησιμοποιηθεί ένας μετατροπέας, που θα
μετατρέπει το συνεχές ρεύμα των φωτοβολταϊκών στοιχείων.
Είναι φανερό, ότι οι απαιτήσεις και τα κόστη σ' αυτές τις δύο περιπτώσεις διαφέρουν ριζικά.
δ) ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΤΟΥ ΦΟΡΤΙΟ Υ

Είναι ο καθοριστικότερος παράγοντας για την επιλογή των φωτοβολταϊκών στοιχείων, με
άμεσες συνέπειες και στο τελικό κόστος της εγκατάστασης.
Έτσι, μπορεί να έχουμε εγκαταστάσεις μικρής, μέσης και μεγάλης
ισχύος.

Πριν αρχίσει η σχεδίαση του ενεργειακού συστήματος, πρέπει να γνωρίζουμε τις
απαιτήσεις σε ενέργεια που έχουμε και πως αυτές κατανέμονται στη διάρκεια του
εικοσιτετραώρου και τις διάφορες εποχές του έτους.
Εναλλακτικά, στις περιπτώσεις που η απαιτούμενη ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι σταθερή
αλλά μεταβάλλεται, πρέπει να ορίσουμε μια μέγιστη ισχύ που θα λάβουμε υπόψη σαν
βάση στη φάση των υπολογισμών.

ε) ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Διατάξεις και διαδικασίες που καθιστούν ανεξάρτητη την προσφερόμενη ηλεκτρική ενέργεια
από την ύπαρξη ή όχι ηλιοφάνειας. Υπάρχουν όμως και περιτττώσεις που δεν είναι
απαραίτητη.

στ) ΧΡΗΣΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΗΣ ΠΗΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Σε πολλές περιπτώσεις είναι απαραίτητο να εξαλείψουμε την πιθανότητα διακοπής της
ηλεκτρικής παροχής λόγω κάποιου απρόβλεπτου γεγονότος.
Μια τεχνική βλάβη ή μια παρατεταμένη νέφωση ενδέχεται να αποδιοργανώσει το σύστημα
και να το θέση εκτός λειτουργίας. Σε κρίσιμες όμως εγκαταστάσεις κάτι τέτοιο θα ήταν
καταστροφικό. Δεν μπορεί, λόγου χάρη, ένα κέντρο υγείας να πάψει να τροφοδοτείται με
ηλεκτρικό ρεύμα, γιατί οι συνέπειες μπορεί να είναι καταστρετπικές.

Γι'αυτόν το λόγο, σε εγκαταστάσεις που επιτελούν κρίσιμες λειτουργίες, χρησιμοποιούνται
συμπληρωματικά βοηθητικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας.
Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος (Κινητήρας Diesel και
γεννήτρια) ή αιολική γεννήτρια.
Το τι ακριβώς θα χρησιμοποιηθεί, θα το αποφασίσει ο Μηχανικός που συντάσσει τη μελέτη,
εκτιμώντας όλες τις παραμέτρους που εισέρχονται στο πρόβλημα.
Οι σταθμοί αυτού του τύπου ονομάζονται υβριδικοί διότι συνδυάζουν διαφορετικές
τεχνολογίες.
Βέβαια, σε πολλές περιπτώσεις, η ηλεκτρική ενέργεια που προέρχεται από άλλες πηγές,
πέραν του ήλιου, μπορεί να συμμετέχει ενεργά στο όλο σύστημα και όχι βοηθητικά για τις
έκτακτες περιτπώσεις. Αυτό όμως θα προκύψει από μια τεχνοοικονομική μελέτη.

2.4.2 ΔΟΜΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική δεν αρκούν μόνο τα φωτοβολταϊκά
στοιχεία αλλά χρειάζονται κι ένα πλήθος άλλων συσκευών και οργάνων, κατάλληλα
συνδεδεμένων μεταξύ τους σε ένα ενιαίο λειτουργικά σύστημα.

Στο διάγραμμα του σχήματος φαίνεται μια τέτοια τυπική διάταξη.

Για το διάγραμμα του σχήματος , έχουμε:
Διάταξη ΜΡΡ. Ηλεκτρονικό κύκλωμα αυτοματισμού που ρυθμίζει τα φω-τοβολταϊκά
στοιχεία να εργάζονται στο μέγιστο σημείο της απόδοσης τους ΜΡΡ (Maxioium Power

Point). Χρησιμοποιούνται κυρίως σε εγκαταστάσεις μεσαίου και μεγάλου μεγέθους.
Μετατροττέας συνεχούς ρεύματος (Converter DC to DC). Ηλεκτρονικό κύκλωμα που
έχει σκοπό να μετατρέπει τη συνεχή τάση των φωτοβολταϊκών στοιχείων, σε συνεχή
τάση, με χαρακτηριστικά κατάλληλα που επιτρέπουν στα υπόλοιπα κυκλώματα να
λειτουργούν ομαλά. Επίσης, διατηρεί την τάση εξόδου της φωτοβολταϊκής γεννήτριας
σταθερή στα επιθυμητά επίπεδα.
Ρυθμιστής φόρτισης συσσωρευτών. Ηλεκτρονικός αυτοματισμός που φροντίζει για
την ορθή φόρτιση και εκφόρτιση των συσσωρευτών. Αυτοματισμός απαραίτητος για τη
μακροζωία των συσσωρευτών διότι προστατεύει από υπερφόρτιση ή από βαθιά
εκφόρτιση τους συσσωρευτές.

Διάταξη ανόρθωσης. Μετατροπέας εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) που
προέρχεται από ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος ή από το δίκτυο της πόλης, σε
συνεχές (DC) κατάλληλο για τη φόρτιση των συσσωρευτών.
Ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Συνδυασμός κινητήρα Diesel και ηλεκτρογεννήτριας που
προσφέρει το απαιτούμενο ηλεκτρικό ρεύμα, όταν για κάποια αιτία δεν μπορούν να
εργαστούν τα φωτοβολταϊκά στοιχεία. Διάταξη κατάλληλη για τις περιπτώσεις εκείνες
που δεν πρέπει για κανένα λόγο να σταματήσει η παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.
Αντιστροφέας συνεχούς - εναλλασσόμενου (Inverter DC to AC). Ηλεκτρονική
διάταξη μετατροπής της συνεχούς τάσεων (DC) των συσσωρευτών σε εναλλασσόμενη
(AC) με κατάλληλα χαρακτηριστικά. Συνήθως μονοφασικό 220Volt/50Hz ή τριφασικό 380
Volt/50 Hz. Αυτή η μετατροπή είναι απαραίτητη στις περισσότερες περιτττώσεις διότι:
α) Οι συσκευές του εμπορίου λειτουργούν με εναλλασσόμενη τάση,
β) Οι συσκευές που λειτουργούν με συνεχή τάση είναι ακριβότερες από
τις αντίστοιχες που λειτουργούν με εναλλασσόμενη,
γ) Οι απώλειες ισχύος στα δίκτυα εναλλασσομένου είναι μικρότερες
από τις απώλειες στα δίκτυα συνεχούς.
Επιλογέας κατανάλωσης. Σε πολλές εγκαταστάσεις που τροφοδοτούνται με ηλεκτρική
ενέργεια προερχόμενη από φωτοβολταϊκά στοιχεία, είναι απαραίτητο οι καταναλώσεις να
ιεραρχούνται και να αποκτούν μια προτεραιότητα. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα,
κάποιες καταναλώσεις να τεθούν εκτός δικτύου όταν υπάρχει υπερβολική ζήτηση
ενέργειας και το σύστημα αδυνατεί να ανταποκριθεί. Έτσι για παράδειγμα, σε
αγροτικό ιατρείο θα τεθεί εκτός λειτουργίας η τηλεόραση αλλά ο καρδιογράφος θα
συνεχίσει να εργάζεται κανονικά.
Πίνακας οργάνων και ελέγχου. Στον πίνακα αυτό είναι συγκεντρωμένα όλα τα όργανα
μετρήσεων και ελέγχου που είναι απαραίτητα για την παρακολούθηση και τη σωστή
λειτουργία του συστήματος. Εδώ συναντάμε
ηλεκτρικές ασφάλειες, διακόπτες.

βολτόμετρα, αμπερόμετρα,
όργανα.

μετρητές κατανάλωσης και διάφορα άλλα απαραίτητα

Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι συσκευές έχουν αξιόλογες απώλειες, όταν
δεν λειτουργούν κοντά στην ονομαστική τους ισχύ.
Έτσι, ο βαθμός απόδοσης τους (από 90-95%) πέφτει πολύ χαμηλότερα όταν η
λειτουργία τους ξεφεύγει από κάποια όρια.
ΓΓ αυτόν το λόγο θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί αφ’ενός, στις ρυθμίσεις του
συστήματος και αφ’ετέρου στις επιλογές των διάφορων αυτοματισμών.

2.4.3.

ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΣΥΓΤΉΜΑΤΟΣ

Όπως ήδη έχει αναφερθεί, ένα ενεργειακό ηλιακό σύστημα πέραν των φωτοβολταϊκών
στοιχείων που περιέχει, απαρτίζεται και από ένα πλήθος άλλων συσκευών και διατάξεων,
που επιδρούν επάνω του και καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Στο σχήμα 3.1 φαίνεται τι
συνήθως συναντάμε σε ένα τέτοιο σύστημα. Ο συνολικός βσθμός απόδοσης του, εξαρτάται
από τους επιμέρους βαθμούς απόδοσης των διαφόρων διατάξεων που περιέχει.
Αν Πι, Π2, Π3, Π4, .......................... Πχ

είναι ο επιμέρους βαθμός απόδοσης των

διαφόρων συστημάτων, τότε ο συνολικός ο βαθμός απόδοσης είναι:
η θ = Π 1 X Π 2 X Π 3 X Π 4, ........X Πχ

(α)

ο συνολικός βαθμός απόδοσης του επιμέρους εξοπλισμού που περιέχει το
ενεργειακό σύστημα (δεν περιλαμβάνονται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία).

Από τη σχέση (α) φαίνεται πόσο καθοριστικό ρόλο παίζει στο τελικό αποτέλεσμα η
απόδοση του κάθε συστήματος. ΓΓ αυτό πρέπει πάντα να επιλέγονται προϊόντα υψηλής
ποιότητας που καλύπτουν τις αντίστοιχες διεθνείς προδιαγραφές και τα οποία να
συνοδεύονται με έντυπο οδηγιών που απαραίτητα αναγράφονται τα τεχνικά τους στοιχεία.
Στον πίνακα δίνονται ενδεικτικές τιμές του βαθμού απόδοσης διαφόρων συσκευών.

Συσκευή - Διάταξη
Διάταξη ΜΡΡ
Μετατροττέας συνεχούς ρεύματος (Converter DC TO DC).
Συσσωρευτές
Ανπστροφέας συνεχούς εναλλασσομένου (Inverter DC to AC)
Ετπλογέας κατανάλωσης
Διάςκτρες καλωδιώσεις

Βαθμός απόδοσης
0.90
0.90
0.85
“
i
0.92
I
0.98
0.97

Έτσι, αν μια εγκατάσταση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία του πίνακα (3.1) ο βαθμός
απόδοσης της θα είναι:
ηο = 0.90 X 0.90 χ 0,85 χ 0.92 χ 0.98 χ 0.97 = 0.6
ή ηο=60%. Η τιμή αυτή μπορεί να θεωρηθεί ότι ανταποκρίνεται ικανοποιητικά στην
πραγματικότητα.

Στη μέχρι τώρα ανάλυση για το βαθμό απόδοσης του ενεργειακού συστήματος, δεν έχει
γίνει αναφορά στα φωτοβολταϊκά στοιχεία που περιέχει.
Ο συνολικός βαθμός απόδοσης του καθορίζεται από το συνδυασμό των φωτοβολταϊκών
στοιχείων και του εξοπλισμού του. Δίνεται από τη σχέση (1).
Πς = η X πο

(1 )

Γνωρίζοντας τη μέση ισχύ που αποδίδει ο ενεργειακός σταθμός, χρησιμοποιούμε τη σχέση
( 2).
η|ς= Pm/(Ex F X σβ X Ορ)

( 2)

Ο βαθμός απόδοσης των φωτοβολταϊκών πλαισίων.
Ο συνολικός βαθμός απόδοσης του ενεργειακού συστήματος.
Η μέση ισχύς του ενεργειακού σταθμού (Watts)
Ο συνολικός βαθμός απόδοσης του επιμέρους εξοπλισμού που περιέχει ο
ενεργειακός σταθμός (δεν περιλαμβάνονται τα φωτοβολταϊκά στοιχεία).
Αδιάστατος συντελεστής που έχει σχέση με τη θερμοκρασία λειτουργίας των
φωτοβολταϊκών πλαισίων, δίνεται από τον κατασκευαστή ή από τη σχέση (5).
Αδιάστατος συντελεστής που σχετίζεται με τη ρύπανση του περί

βάλλοντος στο

οποίο είναι τοποθετημένα τα φωτοβολταϊκά πλαίσια.
1

Για περιβάλλον χωρίς ρύπανση.

0.9

Για περιβάλλον με μέτρια επίπεδα ρύπανσης.

0.8

Για περιβάλλον με υψηλά επίπεδα ρύπανσης.
Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο των φωτοβολταϊκών πλαισίων

Ε =

(Watts/m^).
Η συνολική ενεργός επιφάνεια των φωτοβολταϊκών πλαισίων (πι^)

F=

F=F„ X Ν
F„ =
Ν=

(3)

Η ενεργός επιφάνεια του φωτοβολταϊκού πλαισίου (οι)
Ο αριθμός των φωτοβολταϊκών πλαισίων που περιέχει ο ενεργειακός σταθμός.

Με τη βοήθεια της σχέσης (3) υπολογίζουμε τα φωτοβολταϊκά πλαίσια που απαιτούνται.

2.4.4 ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Για το σχεδίασμά ενός ενεργειακού ηλιακού συστήματος, απαιτείται να γνωρίζουμε σε κάθε
περίπτωση, κάποια βασικά στοιχεία. Αυτά είναι:

•

Μετεωρολογικά στοιχεία περιοχής

Ηλιοφάνεια, θερμοκρασία ημέρας, ένταση ηλιακής ακτινοβολίας.

•

Καθορισμό του χρόνου λειτουργίας του συστήματος

Εδώ πρέπει να ορίσουμε το χρόνο λειτουργίας του συστήματος. Έτσι, μπορεί να έχουμε
συστήματα που λειτουργούν εποχιακά και συστήματα που λειτουργούν όλο το έτος.
Είναι αυτονόητο ότι ένα σύστημα που έχει υπολογισθεί να λειτουργεί τους θερινούς μήνες,
κατά τη διάρκεια του χειμώνα θα δυσλειτουργεί.

•

Προσδιορισμό των ηλεκτρικών καταναλωτών

Είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν ο αριθμός και τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρικών
καταναλωτών που καλείται να εξυπηρετήσει το σύστημα.

•

Συγκέντρωση τεχνικών στοιχείων

Μετά από διερεύνηση που γίνεται στην αγορά, συγκεντρώνονται έντυπα με τα τεχνικά
στοιχεία του εξοπλισμού που είναι απαραίτητος για την υλοποίηση του συστήματος.
Πρέπει να συγκεντρωθούν στοιχεία για τα φωτοβολταϊκά πλαίσια, συσσωρευτές. Inverter
και λοιπούς αυτοματισμούς, καθώς επίσης και για τα κόστη τους. Πληροφορίες απαραίτητες
για την τελική μας επιλογή.

•

Καθορισμός της αυτοδυναμίας του συστήματος (Sp)

Με τον όρο αυτοδυναμία, εννοούμε το χρονικό διάστημα (πόσες ημέρες) για το οποίο το
σύστημα μας είναι ικανό να παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε περίπτωση νέφωσης.
Αυτή η παράμετρος ορίζεται ανάλογα με το σκοπό που εξυπηρετεί το σύστημα, τα
μετεωρολογικά στοιχεία της περιοχής εγκατάστασης, τις επιπτώσεις από τη διακοπή στη
παροχή ενέργειας καθώς επίσης και τη δυνατότητα πρόσβασης που έχουμε σε άλλη πηγή
ηλεκτρικής ενέργειας αν παραστεί ανάγκη.
Η επιλογή που θα κάνουμε έχει επιπτώσεις στο σύστημα αποθήκευσης της ηλεκτρικής
ενέργειας (χωρητικότητα συσσωρευτών).
Λέγοντας, για παράδειγμα, ότι το σύστημα μας έχει αυτοδυναμία 6 ημερών (Sp=6),
εννοούμε ότι έχει την ικανότητα να καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες 6 εικοσιτετραώρων
χωρίς να υπάρχει ηλιοφάνεια, με ενέργεια που προέρχεται από το σύστημα αποθήκευσης.

ο συντελεστής Sp έχει τιμή μεγαλύτερη ή ίση της μονάδας και αν δεν υπάρχει λόγος να
ορισθεί διαφορετικά, προτείνεται τη σχέση:

Sp = (5/17) X [(NsX d < „ -

Nso) /N J +

(12/17)

(4)

Ns= O ημερήσιος αριθμός ωρών ηλιοφάνειας για τελείως ανέφελο ουρανό της 15’’^ ημέρας
του μήνα.
Nso = Ο Πραγματικός αριθμός ωρών ηλιοφάνειας του μήνα.
dom = Οι ημέρες που έχει ο αντίστοιχος μήνας.
Παράδειγμα: Φεβρουάριος 28 ημέρες ενώ για τον Νοέμβριο έχουμε 30.
Για παράδειγμα :Θα μπορούσε να υπολογισθεί ο συντελεστής αυτοδυναμίας Sp για την
Αθήνα και τους μήνες Ιανουάριο και Ιούλιο,
dom =31 (Οι ημέρες του κάθε μήνα).
Nso (Ιανουαρίου) =123 (Ώρες ηλιοφάνειας του μήνα.)
Nso (Ιουλίου)

=373 ΓΏρες ηλιοφάνειας του μήνα.)

Από τη σχέση Νς = 2ως/15 υπολογίζουμε τον ημερήσιο αριθμό ωρών ηλιοφάνειας για
τελείως ανέφελο ουρανό, για τους μήνες που μας ενδιαφέρει.
Ns

(Ιανουαρίου)

=9.64

Ώρες

Ns (Ιουλίου) =14.38

ηλιοφάνειας

τελείως

»

ανέφελου

»

ουρανού.

»

Με τη βοήθεια της σχέσης (4) υπολογίζουμε:
Για τον Ιανουάριο:
Για τον Ιούλιο:

Sp=6.07
Sp=2.19

Επιλέγουμε:
»

»

Sp =6
Sp =2

Επιλέγοντας (Sp =6) για λειτουργία όλο το έτος, καλύπτονται και οι απαιτήσεις του
Ιουλίου.
Γνώση του χώρου εγκατάστασης

Πρέπει να γνωρίζουμε το χώρο στον οποίον θα εγκατασταθεί το σύστημα.
Πόσο εύκολα έχουμε πρόσβαση σ' αυτόν και την ασφάλεια που προσφέρει στο σύστημα
(για παράδειγμα ένα μέρος που κινδυνεύει από πυρκαγιά ή κατολίσθηση δεν είναι
κατάλληλο).
Η επιλογή του χώρου έχει επιπτώσεις στο τελικό κόστος του συστήματος καθώς επίσης
και στο κόστος συντήρησης του.

3 ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Η αιολική ενέργεια αποτελεί μια ανανεώσιμη και ήπια προς το περιβάλλον μορφή ενέργειας,
η οποία προέρχεται από τη μετατροπή μικρού ποσοστού ηλιακής ακτινοβολίας σε κινητική
ενέργεια του ανέμου.
Η αιολική ενέργεια ανήκει στις ήπιες ή ανανεώσιμες πηγές ενέργειας δεδομένου ότι αφ ‘ενός
δεν ρυπαίνει το περιβάλλον και αφ’ετέρου είναι θεωρητικά ανεξάντλητη.
Η ισχύς του ανέμου σε ολόκληρο τον πλανήτη εκτιμάται σε 3,68*109MW, ενώ σύμφωνα με
εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Μετεωρολογίας ποσοστό 1% της αιολικής ενέργειας
που ανέρχεται σε ,60(ή 175*1012 KWH) είναι διαθέσιμα για ενεργειακή αξιοποίηση σε
διάφορα μέρη του κόσμου.
Οι πλέον ευνοημένες περιοχές του πλανήτη μας από πλευράς αιολικού δυναμικού είναι
χώρες της πολικής και εύκρατης ζώνης ιδιαίτερα κοντά στις ακτές .Βέβαια η αξιοποίηση της
δωρεάν ενέργειας που προσφέρει η φύση στον άνθρωπο προϋποθέτει την ύπαρξη των
κατάλληλων μηχανών για την δέσμευση της αιολικής ενέργειας και την μετατροπή της στην
επιθυμητή μορφή ενέργειας.
Τα τελευταία τριάντα χρόνια ιδιαίτερα μετά τις διαδοχικές ενεργειακές κρίσεις και σε
συνδυασμό με τα οξυμένα περιβαλλοντικά προβλήματα οι άνθρωποι έδειξαν ιδιαίτερο
ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της αιολικής ενέργειας.
Αξίζει να σημειωθεί ότι από τεχνικοοικονομικής άποψης η αιολική ενέργεια αποτελεί σήμερα
την πλέον συμφέρουσα ανανεώσιμη πηγή ενέργειας δεδομένου ότι ήδη το κόστος της
παραγόμενης αιολικής KWH συναγωνίζεται το κόστος της συμβατικής KWH, χωρίς μάλιστα
να συμπεριληφθεί το κοινωνικό και περιβαλλοντικό κόστος από την παραγωγή ενέργειας .

Για το λόγο αυτό τα τελευταία χρόνια γίνονται σοβαρές επενδύσεις στον τομέα της αιολικής
ενέργειας τόσο από δημόσιους όσο και από ιδιωτικούς φορείς
κυρίως στις πιο ανεπτυγμένες χώρες του πλανήτη μας.
Βέβαια από την άλλη πλευρά αντιπαρατίθεται το γεγονός ότι η αιολική ενέργεια δεν είναι
προβλέψιμη ούτε και συνεχής ενώ είναι μια μορφή ενέργειας χαμηλής πυκνότητας .Αυτός
είναι ο λόγος που σιγά- σιγά αντικαταστάθηκε από άλλες μορφές ενέργειας ,σήμερα όμως
παρουσιάζεται μια σημαντική βελτίωση στην αξιοποίηση και συγκέντρωση ισχύος παρόλα
αυτά είναι χρήσιμο να εξετάσουμε τα μειονεκτήματα της αιολικής ενέργειας.
Κατατάσσεται στις αραιές μορφές ενέργειας λόγο της χαμηλής ροής αξιοποιήσιμης κινητικής
ενέργειας του ανέμου(\ν3«/Γπ2) .Τοπικές τιμές ροής της αξιοποιούμενης αιολικής ισχύος
κυμαίνονται μεταξύ 200W / m2 και 400 W / m2 με αποτέλεσμα τη χρήση είτε μεγάλου
αριθμού ανεμογεννητριών είτε τη χρήση μηχανών μεγάλων διαστάσεων για την παραγωγή
της επιθυμητής ποσότητας ενέργειας .
Σήμερα καταβάλλονται προσπάθειες αύξησης της συγκέντρωσης ισχύος των
αιολικών μηχανών οι οποίες πλησιάζουν ή και υπερβαίνουν τα 500 W / m2 .
Η αδυναμία ακριβούς πρόβλεψης της ταχύτητας και της διεύθυνσης των ανέμων είναι ένα
επιπλέον πρόβλημα που δεν μας δίνει την δυνατότητα να έχουμε την απαραίτητη αιολική
ενέργεια τη στιγμή που την χρειαζόμαστε .
Το γεγονός αυτό μας υποχρεώνει να χρησιμοποιούμε τις αιολικές μηχανές κυρίως σαν
εφεδρικές πηγές ενέργειας σε συνδυασμό πάντοτε με κάποια άλλη πηγή ενέργειας(σύνδεση
με ηλεκτρικό δίκτυο .παράλληλη λειτουργία με μονάδα Diesel, θα μπορούσε να εξεταστεί η
περίτττωση συνδυασμού ανεμογεννητριών με αντλητικά υδροηλεκτρικά έργα).
Αντίστοιχα ,σε περίπτωση αυτόνομων μονάδων είναι απαραίτητη η ύπαρξη συστημάτων
αποθήκευσης της παραγόμενης ενέργειας σε μια προσπάθεια να έχουμε συγχρονισμό της
ζήτησης και της διαθέσιμης ενέργειας .
Το γεγονός αυτό συνεπάγεται αυξημένο αρχικό κόστος και βέβαια επιπλέον απώλειες
ενέργειας κατά τις φάσεις μετατροπής και αποθήκευσης ,καθώς και αυξημένης υποχρεώσεις
συντήρησης και εξασφάλισης της ομαλής λειτουργίας .
Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψιν ότι από το σύνολο της απορροφούμενης αιολικής
ενέργειας από μια ανεμογεννήτρια μόνο ένα περιορισμένο μέρος της μετατρέπεται σε
ωφέλιμη ενέργεια λόγω των αεροδυναμικών και των μηχανικών απωλειών και περιορισμών.
Τέλος το σχετικά υψηλό κόστος της αρχικής επένδυσης για την εγκατάσταση μιας
ανεμογεννήτριας ειδικά για μεμονωμένες περιπτώσεις αιολικών μηχανών μικρού μεγέθους
είναι ένα σημαντικό μειονέκτημα.
Αν και δεν είναι δυνατόν να αγνοήσουμε τα μειονεκτήματα που συνοδεύουν την αξιοποίηση
της αιολικής ενέργειας ,είναι επίσης σημαντικό να ληφθούν υπόψιν και τα πλεονεκτήματα
.ορισμένα από τα οποία ισχύουν ιδιαίτερα στη χώρα μας.

Αρχικά η αιολική ενέργεια αποτελεί μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας που σημαίνει ότι η
αιολική ενέργεια δεν εξαντλείται σε αντίθεση με το σύνολο των συμβατικών καυσίμων ,των
οποίων τα βεβαιωμένα αποθέματα του πλανήτη μας αναμένεται να εξαντληθούν σε σύντομο
χρονικό διάστημα.
Αποτελεί μια καθαρή μορφή ενέργειας .ήπια προς το περιβάλλον ,η χρήση της δεν
επιβαρύνει τα οικοσυστήματα των περιοχών εγκατάστασης και παράλληλα αντικαθιστά
ιδιαίτερα ρυπογόνες πηγές ενέργειας όπως το κάρβουνο ,το πετρέλαιο και η πυρηνική
ενέργεια .Τα σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα των περισσοτέρων αναπτυγμένων
χωρών καθώς και της χώρας μας καθιστούν την αιολική ενέργεια ιδιαίτερα ελκυστική σχετικά
με την προστασία του
περιβάλλοντος.
Η αξιόλογη εγχώρια ηλεκτρομηχανολογική εμπειρία καθώς και το σημαντικό επιστημονικόερευνητικό ενδιαφέρον και δραστηριότητα στη γνωστική περιοχή της αιολικής ενέργειας.
29

Η δυνατότητα αξιοποίησης επενδυτικών προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται εν μέρει
από ελληνικούς και κοινοτικούς φορείς δεδομένου των υψηλών επιχορηγήσεων και του
συγκριτικά χαμηλού κόστους που συνοδεύουν παρόμοιες επενδύσεις σε τομείς αξιοποίησης
των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Η έλλειψη ισχυρών ελληνικών οικονομικών συμφερόντων που έχουν επενδύσει σε άλλες
μορφές ενέργειας άλλων χωρών ,θα μπορούσαν να αποθαρρύνουν τυχόν κυβερνητικό
ενδιαφέρον για την αξιοποίηση της αιολικής ενεργείας.
Η ισχυρή εξάρτηση της χώρας μας από εισαγόμενα καύσιμα τα οποία οδηγούν αφ’ενός σε
συναλλαγματική αιμορραγία την χώρα μας ,και αφ’τερου σε εξάρτησή της από χώρες εκτός
Ευρωπαϊκής Ένωσης .Η χώρα μας εξαρτάται κατά 70% από εισαγόμενο πετρέλαιο όπου
προέρχεται από χώρες υψηλού πολιτικοοικονομικού κινδύνου και οι οποίες εμπλέκονται
συχνά σε πολιτικές και στρατιωτικές κρίσεις.
Η υψηλή σεισμικότητα της χώρας μας εγκυμονεί κινδύνους για της θερμοηλεκτρικές και
κυρίως τις πυρηνικές εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα να θεωρείται προβληματική στο άμεσο
μέλλον η κατασκευή πυρηνικών μονάδων στη χώρα μας. Προφανώς με τα σημερινά
τεχνολογικά δεδομένα είναι δυνατή η δημιουργία υψηλής ασφάλειας συμβατικών μονάδων
με δυσανάλογη όμως αύξηση του κόστους της παραγόμενης ενέργειας.
Η σημαντική διασπορά και ανομοιομορφία του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
στα διάφορα τμήματα της χώρας μας έχει ως αποτέλεσμα ότι ακόμα και σε περίπτωση που
η μέση τιμή διάθεσης της ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας θα είναι ελαφρώς κατώτερη
του οριακού κόστους της παραγόμενης αιολικής KWH ,σε αρκετά νησιά της χώρας μας το
κόστος παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολλαπλάσιο ενίοτε και υπερδεκαπλάσιο
του οριακού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ.

Η δυνατότητα τόνωσης της ελληνικής κατασκευαστικής δραστηριότητας με προϊόντα υψηλής
Εγχώριας Προστιθέμενης αξίας και συγκριτικά χαμηλού επενδυτικού κόστους ,όπως θα
μπορούσε να αποτελέσει η απόφαση συμπαραγωγής ανεμογεννητριών στην χώρα μας
συνεισφέροντας ταυτόχρονα και στη μείωση της ανεργίας.
Η υψηλή Εγχώρια Προστιθέμενη Αξία η οποία συνοδεύει την απόφαση εγχώριας
παραγωγής ανεμογεννητριών μπορεί να φτάσει και να υπερβεί με τη σταδιακή απόκτηση
εμπειρίας το 90% του συνολικού κόστους μιας ανεμογεννήτριας, ενισχύοντας ταυτόχρονα
την εθνική οικονομία .
Τέλος η δυνατότητα αποκεντρωμένης ανάπτυξης μέσα από αυτόνομα συστήματα
παραγωγής ενέργειας είναι ένα επιπλέον πλεονέκτημα, γεγονός που μπορεί να ενισχύσει
την οικονομική δραστηριότητα των τοπικών κοινωνιών.
Οι μηχανές με τις οποίες εκμεταλλευόμαστε το φαινόμενο αυτό, ονομάζονται
ανεμογεννήτριες (Α/Γ) Οι ανεμογεννήτριες κυριότερα χρησιμοποιούνται για την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας ,είτε αυτόνομα είτε σε σύνδεση με το τοπικό ηλεκτρικό δίκτυο .Για
αιολική η ηλεκτροπαραγωγή ο ανεμοκινητήρας συνδέεται με μια ηλεκτρογεννήτρια
σύγχρονη ή ασύγχρονη ή ακόμα και συνεχούς ρεύματος .Το παραγόμενο ηλεκτρικό ρεύμα
τροφοδοτεί οικιακές συσκευές μικρής ισχύος.
Οι κυριότερες ηλεκτρογεννήτριες είναι εναλλασσόμενου ρεύματος είτε ασύγχρονες είτε
σύγχρονες και είναι συνδεδεμένες με το τοπικό δίκτυο .Δεν μπορούν να λειτουργήσουν
αυτόνομα δεδομένου ότι χρειάζονται εξωτερική διέγερση την οποία παίρνουν από το δίκτυο.
Αντίστοιχα οι σύγχρονες γεννήτριες μπορούν να λειτουργήσουν και αυτόνομα εμφανίζουν
όμως κάποια προβλήματα συνεργασίας με το ηλεκτρικό δίκτυο,λόγω της σχετικής ακαμψίας
που παρουσιάζουν.
Διακρίνουμε δύο είδη; τις δίπτερες και τις τρίπτερες. Οι τρίτπερες, με ρότορα μικρότερο των
10 μέτρων, έχουν τη δυνατότητα εκμετάλλευσης ασθενούς αιολικού δυναμικού. Στις μηχανές
μεγάλου μεγέθους επικρατούν οι δίπτερες, με κόστος κατασκευής και συντήρησης μικρότερο

απ' αυτό των τρίπτερων αντίστοιχου μεγέθους. Η σύγχρονη τεχνολογία χρήσης της αιολικής
ενέργειας ξεκίνησε με μικρές Α/Γ δυναμικότητας 20 ως 75 KW. Σήμερα χρησιμοποιούνται
Α/Γ δυναμικότητας 200 ως 2.000 KW.

Εδώ φαίνονται τα 2 είδη ανεμογεννητριών (δίτττερες,
τρίτΓτερες).

Τρίπτερες ανεμογεννήτριες

Δίπτερες ανεμογεννήτριες
Τρίπτερες ανεμογεννήτριες με ρότορα μήκους μικρότερου των 10 μέτρων έχουν τη
δυνατότητα εκμετάλλευσης ασθενούς αιολικού ανέμου (ευρύ φάσμα ταχυτήτων ανέμου) και
κόστος κατασκευής και συντήρησης μικρό καθώς τα προβλήματα αντοχής και δυναμικής
καταπόνησης μηχανικών μερών είναι περιορισμένα στις μηχανές αυτής της κατηγορίας.
Στις μηχανές μεγάλου μεγέθους επικρατούν οι δίτιτερες, με κόστος κατασκευής και
συντήρησης σαφώς μικρότερο, από αυτό των τριπτερύγων αντιστοίχου μεγέθους.
Η κατασκευή μηχανών της τάξεως Μεγαβάτ δεν κατάφερε να ενταχθεί στο οικονομικά και
κατασκευαστικά βιώσιμο κατεστημένο. Η οικονομική υποστήριξη της κατασκευής μηχανών
αυτής της κατηγορίας είναι πλέον εφικτή μόνο μέσα από Ευρωπαϊκά προγράμματα.
Η ανάπτυξη της τεχνολογίας όμως έχει ελαχιστοποιήσει κάποια από τα μειονεκτήματα.
Ένα άλλο είδος ανεμογεννήτριας για αυτόνομες εγκαταστάσεις που είναι η σειρά
butterfly.ria την κατασκευή τους χρησιμοποιούνται προηγμένα υλικά όπως μαγνήτες από
Νεοδύμιο. Επίσης έχει ενσωματωθεί ένα σύστημα αυτοπροστασίας από ισχυρούς ανέμους.
Το σύστημα αυτό είναι "δανεισμένο" από το πέταγμα της πεταλούδας, από τη οποία παίρνει
και το όνομα της η σειρά. Σε μια ισχυρή ριπή ανέμου, τα φτερά παρασύρονται και
συγκλίνουν μέχρι η ριπή αυτή να παρέλθει και στη συνέχεια επιστρέφουν στην αρχική τους

θέση, όπως ακριβώς τα φτερά μιας πεταλούδας. Το αποτέλεσμα είναι η μείωση της
επιφάνειας του ρότορα και ο ακριβής έλεγχος της κίνησης μέσο ενός εμβόλου
αερίου/λαδιού.
Για να είναι δυνατή αυτή η λειτουργία, ο ρότορας έχει τοποθετηθεί πίσω από τον ιστό της
ανεμογεννήτριας. Επιπλέον για να αποφευχθεί η περιστροφή του nacelle γύρω από τον
άξονα του από πλάγιες ριπές, έχει αφαιρεθεί η ουρά της ανεμογεννήτριας. Αντί αυτού, το
nacelle καθοδηγείται από τον άνεμο λόγω του μήκους του και επειδή βρίσκεται πολύ κοντά
και πίσω από τον κατακόρυφο άξονα.
Η γεννήτρια παράγει τριφασικό ρεύμα με αυξομειούμενη τάση, το οποίο οδηγείται σε μια
ανορθωτική διάταξη πριν καταλήξει στις μπαταρίες. Η φόρτιση των μπαταριών ελέγχεται με
ένα regulator με όλα τα απαραίτητα συστήματα ασφαλείας. Ο regulator αυτορυθμίζεται
ανάλογα για κλειστού ή ανοιχτού τύπου μπαταρίες καθώς επίσης και για την ανάλογη τάση
(12-24V ).

3.1 Βασικά Πλεονεκτήματα
• Μόνιμος μαγνητικός εναλλακτήρας - παράγει φορτίο σε χαμηλές
περιστροφές και δεν απαιτεί μηχανικό σύστημα για αναπαραγωγή
περιστροφών
• Μηχανικό σύστημα προστασίας, επομένως αξιόπιστο
• Άριστη ποιότητα κατασκευής με ανοξείδωτα μέρη για αποτελεσματική
προστασία από την διάβρωση
• Εύκολη διακοπή μέσω διακόπτη
• Αθόρυβη λειτουργία
• Συντήρηση - Δεν απαιτείται να είναι συχνή
• Ελαφρύ βάρος
• Μεγάλη περίοδος μεταξύ συντηρήσεων

" b u t t e i- f ly "
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Υπάρχουν επίσης άλλοι δυο τύποι κινητήρων: μεταβλητής γωνίας τπερυγίων και μη
μεταβλητής.
Οι χρησιμοποιούμενες γεννήτριες είναι ή ασύγχρονες ή επαγωγικού τύπου συνήθως
σταθερής ταχύτητας αν και τελευταία η χρήση των γεννητριών τύπου IGBT έχει επιτρέψει
μεταβλητές ταχύτητες. Η ταχύτητα είναι μια σημαντική παράμετρος που χαρακτηρίζει μια
αιολική μηχανή.
Άλλα χαρακτηριστικά μεγέθη είναι ο συντελεστής ισχύος μιας αιολικής μηχανής (Cp) ,που
ισούται με τον λόγος της μηχανικής ισχύος ΡΜ παράγει η μηχανή προς την ισχύς ΡΑ του
ανέμου, που διαπερνάει μία νοητή επιφάνεια S κάθετη στην ταχύτητα του ανέμου, ίση και
στην ίδια θέση ,με την επιφάνεια που διαγράψουν τα πτερύγια της μηχανής.
Cp= ΡΜ / ΡΑ =2 ΡΜ /p.S.v3
Ενδιαφέρον, για την εκμετάλλευση του αιολικού δυναμικού τους, έχουν οι περιοχές με
ικανοποιητικές μέσες ταχύτητες ανέμου. Ένα πάρκο
ανεμογεννητριών, το οποίο σε
ταχύτητα θπι/εοο αποδίδει 1600KW, σε ταχύτητα 4m/sec αποδίδει μόνο 200 KW. Σημαντικό
ρόλο παίζει ο τόπος εγκατάστασης των ανεμογεννητριών. Η ύπαρξη ανωμαλιών του
εδάφους, κτιρίων, δέντρων ή εμποδίων γενικά μπορεί να δημιουργήσει στροβιλισμούς και να
μειώσει την αποδοτικότητα. Πριν την επιλογή της περιοχής απαιτείται μελέτη στατιστικών
μετεωρολογικών δεδομένων για τις κατευθύνσεις των κυρίαρχων ανέμων για περίοδο ενός
χρόνου. Το 1999 η αιολική ενέργεια κάλυψε το 10% των αναγκών για ηλεκτρισμό στη Δανία
και το 2003 αναμένεται να καλύψει το 14%. Θεωρητικά, η αξιοποίηση του αιολικού
δυναμικού της Ευρώπης στο μέγιστο θα μπορούσε να καλύψει όλες τις ανάγκες για
ηλεκτρική ενέργεια. Στην Ευρώπη, στις αρχές του 1999, πάνω από 6600MW
κάλυψαν τις ανάγκες 7 εκατομμυρίων ανθρώπων.
Υπολογίζεται ότι πάνω από 55.000 ανεμογεννήτριες εγκατεστημένες σε όλο τον κόσμο
ικανοποιούν τις ανάγκες σε κατανάλωση ηλεκτρισμού 14.000.000 νοικοκυριών ,ενώ
δυναμικό 70.000 ατόμων απασχολείται στην "αιολική βιομηχανία" .Κατά την διάρκεια του
2002 αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 6.800M W συνδέθηκαν στο ηλεκτρικό δίκτυο ,ενώ στις
αρχές του 2003 η συνολική εγκαταστημένη ισχύς παγκοσμίως έφτασε τα 31.000MW από τα
οποία το ποσοστό 75% είναι εγκατεστημένο στην Ευρώπη .
Καθώς η παγκόσμια αγορά της αιολικής ενέργειας μεγεθύνεται μειώνεται το κόστος
παραγωγής .Η παραγωγή μιας αιολικής KWH στοιχίζει σήμερα το 1/5 της αξίας που είχε
πριν είκοσι χρόνια ενώ στην τελευταία πενταετία το κόστος παραγωγής έχει μειωθεί κατά
20% .Οι τυπικές ανεμογεννήτριες κυμαίνονται από 750-1300KW ενώ η μεγαλύτερη μηχανή
που κυκλοφορεί στην αγορά έχει ονομαστική ισχύς 2500KW. Το ύψος των ιστών φτάνουν τα
80m περίπου με διάμετρο των πτερυγίων τα 65m .
Οι προηγμένες τεχνολογίες, εν προκειμένω, στην αεροδυναμική, στην αντοχή των υλικών
και στη μετεωρολογία, έχουν συνεισφέρει σε ετήσια αύξηση 5% στην απόδοση ανά
τετραγωνικό μέτρο έλικα (στατιστικά στοιχεία καταγεγραμμένα στη Δανία μεταξύ 1980 1995). Επίσης, έρευνες που γίνονται στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, προσανατολίζονται στη
θεαματική μείωση του κόστους παραγωγής της γύρω στο 2005.
Σήμερα, ο σχετικός τομέας στη βιομηχανία προσφέρει 40.000 θέσεις
εργασίας παγκοσμίως. Οι δημοσκοπήσεις σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως Δανία, Γερμανία,
Ολλανδία, Μ. Βρετανία έδειξαν ότι το 70% του πληθυσμού προτιμά την παραγωγή και
χρήση αιολικής ενέργειας. Η Δανία κατέχει την πρώτη θέση στην παγκόσμια παραγωγή. Το
παραγόμενο αιολικό δυναμικό στη Δανία το 1998 ήταν 1200 MW και το ίδιο έτος οι Δανοί
κατασκευαστές κατείχαν το 50% της παγκόσμιας αγοράς σε ανεμογεννήτριες.
Αποτέλεσμα το κόστος της ενέργειας να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, γΓ αυτό παρατηρείται
πληθώρα έργων εκμετάλλευσης στις περιοχές αυτές.
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Το συνολικό εκμεταλλεύσιμο αιολικό δυναμικό της Ελλάδας μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο
μέρος των ηλεκτρικών αναγκών της. Είναι γνωστό ότι η κάλυψη του 15% των ηλεκτρικών
αναγκών της χώρας, που αντιστοιχεί σε 6,45 Twh, Το 2004 μπορεί να επιτευχθεί οικονομικά
με την ανάπτυξη των Αιολικών Πάρκων.
Συγκεκριμένα η Ελλάδα όπου διαθέτει πολύ υψηλό αιολικό δυναμικό (Στα νησιά του Αιγαίου,
στην Κρήτη και στην Αν. Στερεά Ελλάδα οι μέσες ταχύτητες ανέμου είναι 6 - 7 m/sec, με
αποτέλεσμα το κόστος της παραγόμενης ενέργειας να είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικό, γΓ αυτό
παρατηρείται πληθώρα έργων εκμετάλλευσης στις περιοχές αυτές, (κυρίως τα νησιά του
Αιγαίου) και μάλιστα άριστης ποιότητας .σημαντικής ταχύτητας και διάρκειας σχεδόν
ολόκληρο το έτος.
Το 1996 ίδρυσε την εταιρία «Αιολικό Πάρκο Ρόδου Α.Ε» με μόνη δραστηριότητα την
ανάπτυξη και λειτουργία αιολικών πάρκων. Σύμφωνα
με ανακοινώσεις που μας δόθηκαν σε συνέντευξη Τύπου στη Δανία, στο
εργοστάσιο της NEG MIGON, που κατασκευάζει ανεμογεννήτριες, το αιολικό πάρκο της
Ρόδου θα εγκατασταθεί στην τοποθεσία του Πιθανίτη στο όρος Αττάβυρος, σε δημόσιο
χώρο που εκμισθώθηκε έναντι 988.540€ για τα επόμενα είκοσι χρόνια.
Εκεί θα τοποθετηθούν 13 ανεμογεννήτριες. Η κάθε μία από αυτές, τύπου NEG-MIGON
900/52, θα έχει ονομαστική ισχύ 900 KW. Ανάδοχος του έργου ανέλαβε η ΑΒΒ.
Η περιορισμένη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο εθνικό ενεργειακό
ισοζύγιο ,με αμελητέα μάλιστα τη συμμετοχή της αιολικής ενέργειας καθιστά προφανείς τις

σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες σύστασης αιολικών εγκαταστάσεων παραγωγής
ενέργειας σε μια αγορά με σημαντικό αριθμό αναξιοποίητων θέσεων εγκατάστασης.
Μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν εφαρμογές αιολικής ενέργειας στην Περιφέρεια Ηπείρου. Αυτό
οφείλεται κυρίως στην έλλειψη δυνατών ανέμων. Σύμφωνα με μετεωρολογικά στοιχεία που
φαίνονται στον παρακάτω πίνακα είναι φανερό πως ο αριθμός των ημερών που υπάρχουν
άνεμοι πάνω από 12Κπι/ώρα είναι μικρός.

Παρόλα αυτά υπάρχουν περιοχές στην Ήπειρο όπου τα μετεωρολογικά στοιχεία δίνουν
ταχύτητες ανέμων ικανές για να στοιχειοθετηθούν εφαρμογές και πιστεύουμε ότι θα
υπάρξουν μερικές πολύ σύντομα.
Στους μελλοντικούς τομείς δράσης του Περιφερειακού Ενεργειακού Κέντρου Ηπείρου
εντάσσεται και η λετπομερής αξιολόγηση του αιολικού δυναμικού στις παράκτιες περιοχές
της Περιφέρειας.
Μετά την απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας, υποβλήθηκαν 350 αιτήσεις
για άδεια αιολικών εγκαταστάσεων. Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τον άνεμο είναι σήμερα
ελκυστική για πολλούς λόγους.
Η χρήση μιας τουρμπίνας 600KW, σε κανονικές συνθήκες, αποτρέπει
την αποβολή 1200 τόνων C 0 2 ετησίως, που θα αποβάλλονταν στο περιβάλλον αν
χρησιμοποιείτο άλλη πηγή για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, όπως π.χ. άνθρακας. Δεν
έχει καμιά επιβάρυνση για το περιβάλλον και ο τρόπος παραγωγής έχει αδιαμφισβήτητη
ασφάλεια.
Η παραγωγή ενέργειας από μια ανεμογεννήτρια κατά τα 20 χρόνια λειτουργίας της
ισοδυναμεί με την δΟπλάσια ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κατασκευή,
λειτουργία και καταστροφή της όταν αυτή κριθεί ανενεργή.
Από τεχνολογικής και οικονομικής πλευράς η πιο ώριμη μορφή ενέργειας είναι η αιολική η
οποία κατάφερε να φτάσει πρώτη σε επίπεδο εμπορικής αξιοπιστίας και με ανταγωνιστικό
κόστος της παραγόμενης ενέργειας. Παρόλο που ακόμη η βιωσιμότητα των εγκαταστάσεων
του είδους στηρίζεται σε οικονομικές ενισχύσεις ,η συνεχώς αυξανόμενη υλοποίηση
ιδιωτικών επενδύσεων που παρατηρείται τελευταία στην Ευρώπη επιβεβαιώνει ότι σταδιακά
η αιολική ενέργεια θα μπορεί να αντιμετωπίσει τους συμβατικούς τρόπους παραγωγής
ενέργειας.
Η Ελλάδα βρίσκεται στην ιδιαίτερα προνομιακή θέση να διαθέτει ένα από τα υψηλότερα
αιολικά δυναμικά ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,σύμφωνα με τις μετρήσεις
του κέντρου Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας ,από τις πλέον πρόσφορες περιοχές για την
εγκατάσταση ανεμογεννητριών είναι η Νότια Πελοπόννησος, η Ανατολική Στερεά Ελλάδα-με
επίκεντρο την Εύβοια ,η Κρήτη και τα νησιά του Αιγαίου στα οποία ττνέουν συχνά ισχυροί
άνεμοι μέσης
ταχύτητας που ξεπερνά τα ΙΟπι/s .Κατά συνέπεια η αιολική ενέργεια μπορεί να αποτελέσει
σημαντικό μοχλό για την ανάπτυξη της ενεργειακής αγοράς. Μέχρι το τέλος του 2002 είχαν
κατασκευαστεί στη χώρα αιολικά πάρκα συνολικής ισχύος 350MW.
Τέλος χάρη στην επιδότηση του ελληνικού κράτους και της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν
εγκατασταθεί στη χώρα μας αρκετά αιολικά πάρκα σε εφαρμογές διασύνδεσης με το
σύστημα της ΔΕΗ Α.Ε .Η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των αιολικών συστημάτων ήταν
35

305M W στο τέλος του Φεβρουάριου του 2003 και με τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει
γνωμοδοτήσει θετικά για άλλα περίπου 3000MW έως το Ιανουάριο του 2004.
Για την χρηματοοικονομική μελέτη των αιολικών πάρκων εφαρμόζεται η μέθοδος της
ανάλυσης ευαισθησίας της επένδυσης ως προς την ταχύτητα του ανέμου .Τα τυχαία αυτά
γεγονότα αναφέρονται συνήθως σε ιδιαιτερότητες που μπορεί να έχει κάποιο από τα έργα
που επιλέχθηκάν προς μελέτη ,όπως η ύπαρξη ηλεκτρικού δικτύου πλησίον της θέσης
εγκατάστασης του σταθμού που οδηγεί σε σημαντική μείωση του κόστους της επένδυσης.
Εφαρμόζοντας ανάλυση ευαισθησίας ως προς την ταχύτητα του ανέμου μιας και η μη
προβλέψιμη φύση του ανέμου είναι το στοιχείο που αυξάνει την αβεβαιότητα της αιολικής
επένδυσης σε σχέση με επενδύσεις συμβατικών μορφών ενέργειας .Έτσι για κάθε
χρηματοδοτικό σχήμα ,σε κάθε ένα από τα αιολικά πάρκα υποτήθενται οκτώ διαφορετικές
ταχύτητες ανέμου .επομένως προκύπτουν 8*7=56 διαφορετικά σενάρια απόδοσης της
επένδυσης .Υπολογίζοντας τις μέσες τιμές των δεικτών απόδοσης για κάθε ταχύτητα ανά
χρηματοδοτικό σχήμα εξάγονται τα απευαισθητοποιημένα πλέον αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα αξιολογούνται με βάση τα κριτήρια της καθαρής παρούσας αξίας του
εσωτερικού βαθμού απόδοσης και την έντοκη περίοδο αποπληρωμής .Τα κριτήρια αυτά
είναι ευρύτατα διαδεδομένα και εφαρμόζονται διεθνώς στην αξιολόγηση οποιοσδήποτε
επένδυσης .
Επιπλέον ο υπολογισμός του κόστους παραγωγής βοηθάει στην εξαγωγή
χρήσιμων συμπερασμάτων για την ανταγωνιστικότητα της αιολικής ενέργειας σε σχέση με
την ενέργεια από συμβατικό καύσιμο.
Για επενδύσεις σε αιολικά πάρκα ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης κρίνεται ικανοποιητικός
όταν είναι μεγαλύτερος του 12%.
Έντοκη περίοδος αποπληρωμής (DPB) είναι το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την
αποπληρωμή της αρχικής επένδυσης καθώς και των τόκων που θα μπορούσαν να ληφθούν
από μια εναλλακτική τοποθέτηση του αρχικού κεφαλαίου .μια επένδυση θεωρείται
οικονομικά βιώσιμη όταν η τιμή της έντοκης περιόδου αποπληρωμής ικανοποιεί τις
προσδοκίες του επενδυτή ως προς τον χρόνο αποπληρωμής .
Για αιολικούς σταθμούς επενδύσείς με DPB<9 έτη θεωρούνται ικανοποιητικές.
Το κόστος παραγωγής του αιολικού πάρκου προκύπτει από την σχέση:Ρο=(Ετήσιο
λειτουργικό κόστος +Ετήσιο κόστος επένδυσης)/Ετήσια Διατιθέμενη παραγωγή.
30% γίνονται αποδεκτές στην πλειοψηφία τους με ιδιαίτερα ελκυστικούς οικονομικούς
δείκτες ,ακόμα και σε θέσεις εγκατάστασης με χαμηλό αιολικό δυναμικό.
Οι αιολικές επενδύσεις που δεν επιδοτούνται αλλά δανειοδοτούνται κατά 50%
παρουσιάζουν μέτρια απόδοση και απαιτούν ταχύτητες ανέμου μεγαλύτερες των 7,8m/s
ώστε να είναι αποδεκτές.
Οι αιολικές επενδύσεις που επιδοτούνται πλήρως από ίδια κεφάλαια έχουν χαμηλούς
οικονομικούς δείκτες, και για να θεωρηθούν αποδεκτές απαιτούν ταχύτητες ανέμου 8,2 ιπ/s
και άνω.
Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Ν. 2244/94 και 2773/99) η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη
να αγοράζει την παραγόμενη ενέργεια από ανεξάρτητο παραγωγό. Η τιμή πώλησης της
KWh συνδέεται με τα τιμολόγια των καταναλωτών. Συγκεκριμένα, για το διασυνδεδεμένο
δίκτυο και για τον Ανεξάρτητο Παραγωγό η τιμή πώλησης καθορίζεται στο 90% του
τιμολογίου Β2. Επιπλέον, παρέχεται ένα σταθερό επιχειρησιακό περιβάλλον, αφού
υπογράφονται μακροχρόνιες (10 ετών) συμβάσεις πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας.
Επιπλέον, μέσω του αναπτυξιακού νόμου 2601/98 τα Αιολικά Πάρκα χρηματοδοτούνται με
ένα ποσοστό 40% που οδηγεί στην πλήρη απόσβεση της επένδυσης από 2 - 7 χρόνια,
ανάλογα με το αιολικό δυναμικό της περιοχής και την ονομαστική ισχύ του σταθμού. Μια
εναλλακτική πηγή χρηματοδότησης μπορεί να είναι τα Κοινοτικά Προγράμματα (Ενεργειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα).

Η χωροθέτηση αποτελεί μία απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της άδειας
εγκατάστασης για τον αιολικό σταθμό. Για την εγκατάσταση του αιολικού σταθμού απαιτείται
επίσης και η άδεια εγκατάστασης, η λήψη της οποίας απαιτεί 1 με 2 χρόνια, ενώ η άδεια
λειτουργίας εκδίδεται μετά την εγκατάσταση του σταθμού.
Όσον αφορά στη λήψη της άδειας παραγωγής, βάσει του νόμου 2773/99, ιδρύθηκε μια
ανεξάρτητη αρχή ενέργειας (ΡΑΕ), όπου οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές / εταιρείες /
κοινοπραξίες μπορούν να καταθέτουν μία αίτηση και ένα φάκελο μελέτης. Η ΡΑΕ, με τη
σειρά της, εξετάζει κάθε αίτηση ξεχωριστά και διαμορφώνει μια γνώμη για αυτή· αυτή η
γνώμη κοινοποιείται στον Υπουργό
Ανάπτυξης, ο οποίος λαμβάνει και την τελική απόφαση για την έκδοση άδειας παραγωγής ή
όχι.
Το υψηλό αιολικό δυναμικό της εξεταζόμενης περιοχής δεν αποτελεί το μόνο κριτήριο για
την επιλογή της. Άλλοι παράμετροι που θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην εξέταση είναι:
_ Τα γειτονικά δίκτυα με τη ΔΕΗ ανάλογης ισχύος και η ύπαρξη
όμων πρόσβασης.
_ Αποστάσεις από τις κοντινότερες κοινότητες.
_ Το αρχαιολογικό ενδιαφέρον για την εξεταζόμενη περιοχή.
_ Η θέση της ΑΓ σε σχέση με τους αναμεταδότες της ΕΡΤ και του
ΟΤΕ.
_ Αποστάσεις από τα αεροδρόμια.
_ Ειδικά προγράμματα περιβαλλοντικής προστασίας (NATURA, RAMSAR, κλπ.)
Συμπερασματικά η φιλοσοφία που πρέπει να διέπει την πολιτική για ταχεία ανάπτυξη των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με γενναίες
επιδοτήσεις ώστε να γίνουν οικονομικά ελκυστικές με μέτριο αιολικό δυναμικό ,δεδομένου
ότι τα εξωτερικά κόστη δεν αντανακλώνται στις τιμές των ενεργειακών προϊόντων.
Η πολιτική προσπάθεια φαίνεται παρακάτω:

Νόμος

Έτος

Περιγραφή

Β1560

ΦΕΚ

Υ-ΑΔ6

1999

ΚΡΗΤΗ ΡΟΔΟ ΚΤΑ

Β-201

ΥΑ252

1986

δικ/τα ίδρυσης

Β-238

Υ.Α238

1998

Β-678

ΥΑ692

1990

απαραττ. Δικαιολογηηκά
Κατηγορίες έργων-Με>.έτες Περιβ.Ετηπτώσεωχ’

4. ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

Οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να χαρακτηριστούν σαν κέντρα ενός συστήματος το οποίο
χρησιμοποιεί το υδρογόνο ως καύσιμο. Είναι αυτές οι οποίες αναλαμβάνουν τη μετατροπή
του καυσίμου σε χρήσιμη ηλεκτρική ενέργεια. Η έννοια της κατάλυσης παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στη λειτουργία μιας κυψέλης καυσίμου, όπως θα δούμε παρακάτω και η
έρευνα για τη βελτίωση της αποδόσεων της γίνεται κυρίως σε αυτόν τον τομέα, τομέας εξ
ορισμού μελετώμενος στην κλίμακα του νανομέτρου.
Η κυψέλη καυσίμου αποτελεί ένα μηχανισμό για την ηλεκτροχημική μετατροπή της ενέργειας
μετατρέποντας υδρογόνο και οξυγόνο σε νερό, παράγοντας ταυτόχρονα με τη διαδικασία
αυτή, ηλεκτρισμό και θερμότητα. Ο ηλεκτρισμός παράγεται με τη μορφή συνεχούς ρεύματος.
Η πρώτη κυψέλη φτιάχτηκε από τον Sir \Λ/ίΙΙί3πι Grove , το 1839. Ωστόσο η συστηματική
έρευνα πάνω σε αυτές άρχισε μόλις τη δεκαετία του '60, όταν η NASA χρησιμοποίησε
κυψέλες καυσίμου στο διαστημικό σκάφος Gemini και Apollo ως φθηνότερη λύση από την
ηλιακή ενέργεια.

Αρχή λειτουργίας
Οι κυψέλες καυσίμου μπορούν να ταξινομηθούν βάση του τύπου του ηλεκτρολύτη τον οποίο
χρησιμοποιούν. Το πιο γνωστό είδος είναι η κυψέλη καυσίμου με μεμβράνη ανταλλαγής
πρωτονίου ( ΡΕΜ ).

Δύο ηλεκτρόδια, τα οττοία διαχωρίζονται από μία μεμβράνη, η οποία έχει το ρόλο του
ηλεκτρολύτη. Μεταξύ αυτής της πολυμερισμένης μεμβράνης και των ηλεκτροδίων υπάρχει
ένα στρώμα καταλύτη. Αργότερα θα μελετήσουμε τα μέρη μιας κυψέλης αναλυτικότερα.
Συνοπτικά, η διαδικασία παραγωγής ηλεκτρισμού περιγράφεται από τα παρακάτω
επιμέρους στάδια.
Το υδρογόνο τροφοδοτεί την άνοδο της κυψέλης, το αρνητικό ηλεκτρόδιο, το οποίο
ερχόμενο σε επαφή με τον καταλύτη διαχωρίζεται σε θετικά φορτισμένα ιόντα υδρογόνου και
ηλεκτρόνια. Η άνοδος και ο καταλύτης είναι τέτοιας κατασκευής ώστε η διάχυση των ατόμων
του υδρογόνου να γίνεται με ομογενή τρόπο. Τα ηλεκτρόνια τα οποία απελευθερωθήκαν
μεταφέρονται μέσω εξωτερικού ηλεκτρικού κυκλώματος προς την άνοδο δημιουργώντας
ηλεκτρισμό αφού η μεμβράνη αποτρέπει τη διέλευση τους μέσω αυτής. Για αυτό το λόγο
άνοδος και καταλύτης διαλέγονται αγώγιμα υλικά.
Τα θετικά φορτισμένα ιόντα του υδρογόνου (στην ουσία αναφερόμαστε σε μεμονωμένα
πρωτόνια) διαπερνούν τη μεμβράνη και ενώνονται με το οξυγόνου το οποίο τροφοδοτεί την
κάθοδο, το θετικά φορτισμένο ηλεκτρόδιο, και παράγεται νερό. Όπως και πριν, την ομογενή
διάχυση του οξυγόνου στον καταλύτη εξασφαλίζει η κατασκευή του ηλεκτροδίου. Ο
καταλύτης αναλαμβάνει την επιτάχυνση της δημιουργίας του νερού από τα συστατικά του.
Στο σχηματισμό του νερού συμμετέχουν εκτός των μορίων του οξυγόνου και των ιόντων του
υδρογόνου, τα ηλεκτρόνια τα οποία διοχετεύτηκαν μέσω του εξωτερικού ηλεκτρικού
κυκλώματος στην κάθοδο, στην αρχή της διαδικασίας.
Τα δύο στρώματα (στηριζόμενου) καταλύτη χρησιμεύουν στην αύξηση της ταχύτητας των
αντιδράσεων διάσπασης του μορίου του υδρογόνου και της ένωσης υδρογόνου οξυγόνου
για τη δημιουργία νερού, στην άνοδο και στην κάθοδο αντίστοιχα. Συνήθως αποτελείται από
ένα πολύ λεπτό στρώμα λευκόχρυσου (Pt) πάνω σε επιφάνεια άνθρακα. Το στρώμα αυτό
είναι και το μέρος του καταλύτη το οποίο βρίσκεται σε επαφή με τη μεμβράνη. Ο καταλύτης
είναι τραχύς και πορώδης ώστε να μεγιστοποιεί η εκτεθειμένη επιφάνεια του.
Οι χημικές αντιδράσεις οι οποίες χαρακτηρίζουν τα παραπάνω βήματα, συνοψίζονται
παρακάτω.
Στην άνοδο:
2Ηζ — 4Η"

Στην κάθοδο:
02 + 4Η" + 4 θ ^ 2Η2θ
Ολική αντίδραση:
2Η2 + 0 2 -^ 2Η2θ
Οι παραπάνω αντιδράσεις σε μία απλή κυψέλη καυσίμου παράγει περίπου στα 0,7 Volts.
Προκειμένου να παραχθούν μεγαλύτερες (και πρακτικά αξιοποιήσιμες) τάσεις,
χρησιμοποιούνται περισσότερες κυψέΛες σε σειρά (fuel cell stack).

Είδη κυψελών καυσίμου
Κυψέλη καυσίμου ττολυμερισμένης μεμβράνης (ΡΕΜ)
Αυτές οι κυψέλες (κυψέλες καυσίμου ανταλλαγής πρωτονίων, proton exchange membrane
fuel cells , PEM ) λειτουργούν σε σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και παράγουν ισχύ αρκετή
για την εφαρμογή τους για την ικανοποίηση καθημερινών ενεργειακών αναγκών, όπως αυτή
για την κίνηση ενός οχήματος. Σε αυτό βοηθά η ικανότητα τους να προσαρμόζονται σε
γρήγορες αυξομειώσεις στην απαίτηση ισχύος. Η ισχύς που παράγει μια τέτοια κυψέλη
κυμαίνεται μεταξύ των 50 και 250 kW . Ο συγκεκριμένος τύπος κυψέλης είναι αρκετά
ευαίσθητος σε μη καθαρά καύσιμα.
Η έρευνα πάνω στις κυψέλες καυσίμου όσων αφορά εφαρμογές τους στην τροφοδότηση
οχημάτων αυτή τη στιγμή είναι επικεντρωμένη κυρίως σε αυτόν τον τύπο.
Κυψέλη καυσίμου φωσφορικού οξέος (PAFC)
Οι κυψέλες φωσφορικού οξέος (phosphoric - acid fuel cells, PAFC) είναι αυτές όπου είναι
διαθέσιμες σήμερα στο εμπόριο. Η απόδοση ενός τέτοιου συστήματος κυμαίνεται σε αρκετά
υψηλά επίπεδα.
Οι θερμοκρασίες λειτουργίας του βρίσκονται στην περιοχή των 150 με 200°C. Σε
χαμηλότερες θερμοκρασίες το φωσφορικό οξύ γίνεται κακός ιοντικός αγωγός και το
μονοξείδιο του άνθρακα CO το οποίο σχηματίζεται πάνω στον καταλύτη δηλητηριάζει την
άνοδο ρίχνοντας πάρα πολύ την απόδοση. Ωστόσο τα επίπεδα ανοχής της συγκέντρωσης
του CO είναι τέτοια ώστε να επιτρέπει περισσότερα είδη καυσίμων για τη τροφοδότηση του.
Στην περίπτωση της συμβατικής βενζίνης ωστόσο πρέπει να απομακρυνθούν τα σουλφίδια.
Τα μειονεκτήματα των ΡΑ κυψέλων καυσίμου, είναι το μεγάλο μέγεθος και βάρος, ο ακριβός
καταλύτης όπου χρησιμοποιείται (λευκόχρυσος) ενώ το ρεύμα το οποίο παράγεται είναι
χαμηλό και η ισχύς συγκρίσιμη με αυτή άλλων τύπων κυψέλων καυσίμου.
Οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που χαρακτηρίζουν αυτόν τον τύπο είναι ίδιες με αυτής της
ΡΕΜ κυψέλης.
Κυψέλη καυσίμου μεθανόλης (DMFC)
Σε όλες τις παραπάνω κυψέλες ως καύσιμο χρησιμοποιείται το υδρογόνο. Ωστόσο, ο
συγκεκριμένος τύπος κυψελών (direct methanol fuel cells, DMFC) χρησιμοποιεί ως καύσιμο
μεθανόλη χωρίς να απαιτεί τη μετατροπή της σε υδρογόνο. Σε αυτή την περίτπωση η
μεθανόλη είναι αυτή που οξειδώνεται στην άνοδο. Η κατηγορία αυτή είναι πιο πρόσφατη
των κυψελίδων ΡΕΜ με αρκετά ακόμα προβλήματα προς επίλυση όπως η μεγάλη ποσότητα
καταλύτη όπου απαιτείται. Ωστόσο, εάν η συγκεκριμένη τεχνολογία επρόκειτο να
χρησιμοποιηθεί στη θέση των ΡΕΜ κυψέλων δε θα υπήρχε η ανάγκη αναζήτησης
εναλλακτικών τρόπων αποθήκευσης του καυσίμου όπως γίνεται στη δεύτερη περίπτωση με
το υδρογόνο ενώ δε θα ήταν αναγκαία και η ανάπτυξη αναμορφωτών.
Ηλεκτρόδια κυψέλης
Τα ηλεκτρόδια της κυψέλης αποτελούν πολύπλοκες νανοδομές και περιέχουν καταλύτη,
πόρους και ηλεκτρικά αγώγιμα υλικά. Όλες οι ηλεκτροχημικές αντιδράσεις που λαμβάνουν
χώρα σε μία κυψέλη καυσίμου αποτελούνται από δύο επιμέρους ημι-αντιδράσεις. Την

οξείδωση (Αγγλ. Oxidation) του υδρογόνου η οποία πραγματοποιείται στην άνοδο και την
αναγωγή (Αγγλ. Reduction) του οξυγόνου στην κάθοδο.
Με την οξείδωση του υδρογόνου παράγονται ιόντα υδρογόνου (πρωτόνια), τα οποία
μεταφέρονται μέσω της ιοντικά αγώγιμης μεμβράνης στην κάθοδο και ηλεκτρόνια τα οποία
διοχετεύονται στο εξωτερικό κύκλωμα καθώς η διέλευση τους μέσα από τη μεμβράνη δεν
είναι δυνατή.
Η αναγωγή του οξυγόνου γίνεται καθώς το οξυγόνο το οποίο παρέχεται από τον αέρα
έρχεται σε επαφή με τα ιόντα υδρογόνου και παράγεται νερό και θερμότητα. Αντίθετα με τη
διαδικασία της οξείδωσης, στη διαδικασία της αναγωγής δεν έχει ακόμα κατανοηθεί ο
μηχανισμός της αντίδρασης πλήρως.
Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι η ταχύτητα της καθοδικής αντίδρασης είναι 100 φορές
μικρότερη από αυτή της ανόδου και αυτό δημιουργεί ένα σημαντικό όριο στην απόδοση της
κυψέλης. Η χαμηλή ταχύτητα αναγωγής του οξυγόνου οφείλεται σε 3 παράγοντες:
•
•
•

Στη μεγάλη ισχύ του δεσμού του μοριακού οξυγόνου και στην αυξημένη σταθερότητα
του δεσμού Pt - Ο ή Pt - ΟΗ.
Στο ότι είναι αντίδραση μεταφοράς 4 ηλεκτρονίων
Στην δημιουργία παραπροϊόντων όπως το Η2Ο 2 (ΟΗ-ΟΗ)

Αναμορφωτές
Οι κυψέλες καυσίμου βασίζονται στο υδρογόνο. Ωστόσο οποιοδήποτε υλικό το οποίο
περιέχει υδρογόνο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο, όπως η μεθανόλη, η αιθανόλη, το
φυσικό αέριο, παράγωγα του πετρελαίου, υγρό προπάνιο κτλ. Μέσω της διαδικασίας της
αναμόρφωσης (reforming) επιτυγχάνεται η παραγωγή υδρογόνου από τα υλικά αυτά και
κατά αυτό τον τρόπο γίνεται εφικτή η χρήση του σε εφαρμογές όπως η κίνηση ενός
οχήματος χωρίς να είναι απαραίτητη αποθήκευση του αυτού καθ' αυτού.
Οι αναμορφωτές φαίνεται να είναι αναγκαίοι αφού προς το παρόν δεν υπάρχει οργανωμένη
υποδομή για την παράδοση υδρογόνου ενώ δεν υπάρχουν επίσης και αποτελεσματικοί
τρόποι για την αποθήκευση του ώστε να επιτευχθεί η άμεση χρήση του.
Η αναμόρφωση μπορεί να λάβει χώρα σε μεγάλη, μεσαία ή μικρή κλίμακα. Παράδειγμα της
πρώτης είναι η παραγωγή του υδρογόνου σε υγρή μορφή ύστερα από επεξεργασία των
καυσίμων σε μεγάλα εργοστάσια παραγωγής. Παράδειγμα της δεύτερης αποτελούν οι ήδη
υπάρχοντες σταθμοί ανεφοδιασμού. Τέλος αναμόρφωση μπορεί να γίνει τοπικά με την
άμεση τροφοδότηση μιας κυψέλης καυσίμου από τον αναμορφωτή όπως για παράδειγμα σε
ένα όχημα το οποίο τροφοδοτείται αρχικά με συμβατική βενζίνη την οποία μετατρέπει σε
υδρογόνο προς χρήση στην κυψελίδα καυσίμου.

Στήλη κυψελών καυσίμου
Η απόδοση μιας κυψέλης καυσίμου δεν είναι 100% κι επομένως η θεωρητική τάση των 1,16
V δε συναντάτε. Αντίθετα μια συνηθισμένη τιμή τάσης εξόδου ισούται περίπου με 0,7V .
Ωστόσο επειδή αυτή η τάση είναι μικρή και επομένως ακατάλληλη για τις περισσότερες
πιθανές εφαρμογές της, γίνεται χρήση παραπάνω από μιας κυψέλης συνδεόμενες μεταξύ
τους σε σειρά, δημιουργώντας αυτό το οποίο ονομάζουμε στήλη κυψέλης καυσίμου (fuel cell
stack). Ανάλογα με τη χρήση όπου προορίζεται η κυψέλη η στήλη μπορεί να αποτελείται
από μερικές έως και εκατοντάδες κυψέλες. Ειδικά σε περιτττώσεις όπου απαιτείται εκτός
από μεγάλη τάση και μεγάλη ισχύ χρησιμοποιούνται περισσότερες από μία στήλες σε σειρά.
Προκειμένου να μειωθεί ο συνολικός όγκος και βάρος της στήλης γίνεται χρήση αντί δύο
πλακών καθορισμού της ροής των αερίων, μίας. Αυτή η πλάκα έχει δύο περιοχές με κανάλια
μεταφοράς, μια σε κάθε μεριά της η οποία αναλαμβάνει τη μεταφορά και διαφορετικού
αερίου (υδρογόνου ή αέρα) και ονομάζεται διπολική πλάκα (bipolar plate). Στα άκρα της
κυψέλης βρίσκονται δύο απλές πλάκες.
Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο αδιαπέραστο από αέρια της στήλης διότι σε αντίθετη
περίπτωση υδρογόνο και αέρας θα ενώνονταν άμεσα χωρίς την παραγωγή
εκμεταλλεύσιμου ρεύματος. Η διπολική πλάκα πρέπει επίσης να είναι αγώγιμη ώστε το
ρεύμα να μπορεί να κινηθεί από τη μία κυψέλη στην επόμενη

Πως λειτουργεί;

Η κυψέλη καυσίμων λειτουργεί παρόμοια με μια μπαταρία. Έχει δύο ηλεκτρόδια, μια άνοδο
και μια κάθοδο, που χωρίζονται από μια μεμβράνη. Το οξυγόνο περνά πάνω από το ένα
ηλεκτρόδιο και το υδρογόνου από το άλλο. Το υδρογόνο αντιδρά με έναν καταλύτη στην
άνοδο (+) που μετατρέπει το αέριο υδρογόνου σε αρνητικά φορτισμένα ηλεκτρόνια (β -) και
θετικά φορτισμένα ιόντα (Η +). Τα ηλεκτρόνια ρέοντας από την κυψέλη αποτελούν ένα
ρεύμα που χρησιμοποιείται ως ηλεκτρική ενέργεια. Τα ιόντα του υδρογόνου τώρα κινούνται
μέσω της ηλεκτρολυτικής μεμβράνης προς την κάθοδο (-) όπου ενώνονται με το οξυγόνο και
τα ηλεκτρόνια για να παραγάγουν το νερό. Αντίθετα από τις μπαταρίες, οι κυψέλες
καυσίμων ποτέ δεν φορτίζονται απ' έξω. Μία κυψέλη καυσίμου παράγει περίπου 0.6 Volt και
και πολλές μαζί συνδυάζονται για να δώσουν την ηλεκτρική ισχύ που χρειάζεται.

Εφαρμογές και πλεονεκτήματα των κυψελών καυσίμων
Εφαρμογές
• Χρησιμοποίηση της κυψέλης καυσίμου για συμπαραγωγή ενέργειας (Παραγωγή
θερμότητας και ενέργειας για ξενοδοχεία, νοσοκομεία και σπίτια)
• Αποκεντρωμένη παραγωγή ισχύος(Έρευνα και ανάπτυξη στη βιομηχανία)
• Εφαρμογές μικρής ισχύος: Φώτα απομακρυσμένων περιοχών, ταμπέλες δρόμων, σταθμοί
επικοινωνιών και μετεωρολογικοί σταθμοί.
• Μεταφορές (Διαστημόπλοια, υποβρύχια, τραίνα, λεωφορεία)
• Φορητές συσκευές ισχύος: Φορητά τηλέφωνα. Laptop , κάμερες και φορητές συσκευές

Πλεονεκτήματα
• Ελάχιστες εκπομπές ρύπων. Προστασία της ατμόσφαιρας, φιλικός προς το περιβάλλον
ηλεκτρισμός
• Οι κυψέλες δεν έχουν κινητά μέρα. Ήσυχη λειτουργία και μικρή συντήρηση.
• Μεγάλη απόδοση στην μετατροπή ηλεκτρισμού της τάξης του 40-65% ?
• Προσαρμοζόμενος σχεδιασμός για εφαρμογές από watt μέχρι oiegawatt.
• Σαν αέριο ή υγρό, το υδρογόνο μπορεί εύκολα να μεταφερθεί, να φυλαχθεί και τελικά
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε εφαρμογή όπου χρησιμοποιούνται σήμερα τα καύσιμα .
• Κοστίζει λιγότερο για να μετακινηθεί το υδρογόνο σε άλλες ηπείρους ως συμπιεσμένο
αέριο με τη βοήθεια σωλήνων, από ένα ίσο ποσό ηλεκτρικής ενέργειας. Το υγρό υδρογόνο
είναι η ασφαλέστερη και πιο οικονομική επιλογή για την κίνηση της ενέργειας από τους
ωκεανούς.
• Το υδρογόνο είναι το πιο ασφαλές από όλα τα καύσιμα. Το αέριο υδρογόνο είναι 14 φορές
ελαφρύτερο από τον αέρα και για αυτό διαχέεται ταχέως στην ατμόσφαιρα στην περίτπωση
ενός ατυχήματος. Ενώ τα άλλα καύσιμα έχουν μεγάλο χρόνο επικινδυνότητας έως ότου
αυτά ξεφύγουν από την θέση τους.

5.ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΜΟΙΟΣΗ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ
ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΙΑΣ ΟΙΚΙΑΣ

Απαιτήσεις οικίας σε ηλεκτρική ενέργεια.
Σε συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη της κατοικίας μπορέσαμε να πάρουμε τα αποτελέσματα
σε χρόνο και Watt για μια εβδομάδα

α/α

Συσκευή

Ισχύς Χρόνος λειτουργίας
(WatQ (Ώρες για κάθε

Καταναλισκόμεν
η ενέργεια (Wh)

μέρα )
1

Ψυγείο

250

6

250x6=1500

2

Τηλεόραση

60

4

60x4=240

3

θερμοσίφωνα

4000

1

4000x1=4000

4

Τοστιέρα

800

2

800x2=1600

5

Στεγνωτήρας μαλ^ώv 600

2

600x2=1200

6

Πλυντήριο ρούχων

2

3500x2=7000

7

κουζίνα

2000

1

2000x1=1000

8

Φωτισμός

320

9

Στερεοφωνκό

100

1

100x1=100

3500

1

3500x1=3500

10 Κλιματιστικό

3500

7

320x7=2240

21 31 41 51 61 71 81 91 101 111 121 131 141 151 161
Ωρες

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕ Watt ANA ΩΡΕΣ

22300W h/ (Για την πρώτη μέρα)

156100Wh/ (Για μια εβδομάδα)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ 7 ΗΜΕΡΕΣ ( ή 168 ώρες) ΣΕ Watt

6η ΜΕΡΑ

4500

1000

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ

2η ΜΕΡΑ
1 3.4

11
12

19
90
22
23
24

28
25

29
3
3,2
3.4
3.4

3η ΜΕΡΑ

11
12
13

2.8
2.5
2.2

11

2.8

13

2.2

15
16

2.1
2.2

15
16

2.1
2.2

19
20
21
22
23
24

2.9

19
20
21
22
23
24

2.9

3
3.1
3.2
3.4
3.4

4η ΜΕΡΑ

3
3.1
3.2
3.4
3.4

11
12
13

2.8
2.5
2.2

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

2.1
2.2
2.3
2.7
2.9
3
3.1
3.2
3.4
3.4

5η
ΜΕΡΑ
1 3.4

15
16

2.1
2.2

19
20
21
22
23
24

2.9
3
3.1
3.2
3.4
3.4

ΜΕΡΑ
1 3.4

11
12

2.8
2.5

15
16

2.1
2.2

19
20
21
22

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΗΛΙΟΦΑΝΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑ
1η ΜΕΡΑ
'
,

150
200
10
11
12
13

500
700
900
1100
700
500
300
200
150
100
0
0
0
0
0

2η ΜΕΡΑ

3η ΜΕΡΑ

8
200
8
^
9
300
9
500 10
10
700 11
11
900 12
12
13 1100 13
700 14
14
500 15
15
300 16
16
200 17
17
150 18
18
100 19
19
0 20
20
0 21
21
0 22
22
0 23
23
0 24
24

200
__
300

900
1100
700
500
300
200

4η ΜΕΡΑ
t
η

8
Λ
9

12
13
14
15
16
17

5η ΜΕΡΑ
-I
η

200
«ΛΛ
300
500
700
900
1100
700
500
300
200
150
100
0

8
Γ»
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0

21

0

22

200
ΟΑΛ
300
500
700
900
1100
700
500
300
200
150
100
0
0
0

6η ΜΕΡΑ
1
η

1

8
Λ

200
Ί
Γ\Γ\
300

8
Q

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

500
700
900
1100
700
500
300
200
150
100
0
0

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Τώρα μπορούμε να δούμε και με την βοήθεια του προγράμματος MATLAB την
συμπεριφορά και την αποδοτικότητα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας στις αντίστοιχες
ώρες της συγκεκριμένης εβδομάδας. Επίσης θα δούμε και τα αντίστοιχα μοντέλα των Α.Π.Ε
καθώς και τα διαγράμματα τα οποία θα μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε την συμπεριφορά
τους .

►InlOutJ ----- ^ jl---- 1|

ΜΟΝΤΕΛΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ - ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

C o n v e n tio n a l controller
c h a rg in g at 12V only
e x tra c ts a b o u t 53W .

S olar B oost M P P T c o n 
tro lle r o perates m o d u le at
its m axim um p o w e r v o ltag e
extracting full 75W .
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PV VO LTS
Σχήμα ; παράδειγμα σχήματος Σημείου Εντοπισμού Μεγίστης Ενέργειας

Στο παραπάνω μοντέλο μπορούμε να παρατηρήσουμε την σύνδεση των φωτοβολταϊκών
πλαισίων σε συνδυασμό με τις κυψέλες καυσίμων καθώς και την αποδοτικότητα τους την
οποία μπορούμε να δούμε με βάση τα αποτελέσματα που αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν λαμβάνουμε
υπόψη τα δεδομένα από την αιολική ενεργεία.
Η διεργασία που βλέπουμε να γίνεται μέσα στο μοντέλο έχει ως κύριο σκοπό την κάλυψη
των αναγκών μιας οικίας στο έπακρο των απαιτήσεων της καθώς και την ανταπόκριση που
μπορεί να έχει η διάταξη του μοντέλου στις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ-ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στα διαγράμματα που ακολουθούν μπορούμε να δούμε τις απαιτήσεις της οικίας στην
πάροδο μιας εβδομάδας (ή 168 ωρών) , την αποδοτικότητα του συνδυασμού των
φωτοβολταϊκών με τις κυψέλες καυσίμων καθώς και την ενεργεία που αποβάλλεται λόγω
πλεονασμού.
Στο 1° διάγραμμα φαίνεται η καμπύλη της ημερησίας απαίτησης της οικίας σε ενεργεία, στο
2° διάγραμμα η ενεργεία που αποδίδουν τα φ/β, στο 3° η ενεργεία που τροφοδοτούν τα φ/β
την οικία , στο 4° η ενεργεία που αποδίδουν οι κυψέλες και στο 5° η ενεργεία που
αποβάλλεται λόγω πλεονασμού του συστήματος.

Φωτοβολταίκα και Ανεμογεννήτρια
Στο παρακάτω μοντέλο μπορούμε να παρατηρήσουμε την σύνδεση των φωτοβολτα’ι’κών
πλαισίων σε συνδυασμό με ανεμογεννήτρια καθώς και την αποδοτικότητα τους την οποία
μπορούμε να δούμε με βάση τα αποτελέσματα που αναφέρονται στον παρακάτω πίνακα.
Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν λαμβάνουμε υπόψη τα
δεδομένα από τις κυψέλες καυσίμων.
Η διεργασία που βλέπουμε να γίνεται μέσα στο μοντέλο έχει ως κύριο σκοπό την κάλυψη
των αναγκών μιας οικίας στο έπακρο των απαιτήσεων της καθώς και την ανταπόκριση που
μπορεί να έχει η διάταξη του μοντέλου στις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ

Στα διαγράμματα που ακολουθούν μπορούμε να δούμε τις απαιτήσεις της οικίας στην
πάροδο μιας εβδομάδας (ή 168 ωρών) , την αποδοτικότητα του συνδυασμού των
φωτοβολτα’ι’κών με την ανεμογεννήτρια καθώς και την ενεργεία που αποβάλλεται λόγω
πλεονασμού.
Στο 1° διάγραμμα φαίνεται η καμπύλη της ημερησίας απαίτησης της οικίας σε ενεργεία, στο
2° διάγραμμα η ενεργεία που αποδίδει η ανεμογεννήτρια, στο 3° η ενεργεία που αποδίδουν
τα φωτοβολτα'ι’κά , στο 4° η ενεργεία που τροφοδοτεί η ανεμογεννήτρια την οικία , στο 5° η
ενεργεία που τροφοδοτούν τα φωτοβολταϊκών την οικία και στο 6° η ενεργεία που
αποβάλλεται λόγω πλεονασμού του συστήματος.

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΑΠΟ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ

Ανεμογεννητρία και κυψέλες καυσίμων
Στο παρακάτω μοντέλο μπορούμε να παρατηρήσουμε την σύνδεση της ανεμογεννητρίας
πλαισίων σε συνδυασμό με τις κυψέλες καυσίμων καθώς και την αποδοτικότητα τους την
οποία μπορούμε να δούμε με βάση τα αποτελέσματα που αναφέρονται στον παρακάτω
πίνακα. Επίσης πρέπει να επισημάνουμε ότι στο συγκεκριμένο μοντέλο δεν λαμβάνουμε
υπόψη τα δεδομένα των φ/β.
Η διεργασία που βλέπουμε να γίνεται μέσα στο μοντέλο έχει ως κύριο σκοπό την κάλυψη
των αναγκών μιας οικίας στο έπακρο των απαιτήσεων της καθώς και την ανταπόκριση που
μπορεί να έχει η διάταξη του μοντέλου στις συγκεκριμένες απαιτήσεις.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΨΕΛΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Στα διαγράμματα που ακολουθούν μπορούμε να δούμε τις απαιτήσεις της οικίας στην
πάροδο μιας εβδομάδας (ή 168 ωρών) , την αποδοτικότητα του συνδυασμού των κυψελών
καυσίμου με την ανεμογεννήτρια καθώς και την ενεργεία που αποβάλλεται λόγω
πλεονασμού.
Στο 1° διάγραμμα φαίνεται η καμπύλη της ημερησίας απαίτησης της οικίας σε ενεργεία, στο
2° διάγραμμα η ενεργεία που αποδίδει η ανεμογεννήτρια, στο 3° η ενεργεία που τροφοδοτεί
η ανεμογεννήτρια την οικία , στο 4° η ενεργεία που αποδίδουν οι κυψέλες καυσίμων και στο
5° η ενεργεία που αποβάλλεται λόγω πλεονασμού του συστήματος.

ΚΥΜΑΤΟΜΟΡΦΕΣ ΑΠ ΟΤΕΛΕΣΜ Α ΤΩ Ν Α Ν Ε Μ Ο ΓΕ Ν Ν Η ΤΡ ΙΑ Σ -Κ Υ Ψ Ε Λ Ε Σ ΚΑΥΣΙΜ ΩΝ

Κόστος συστήματος
Για να μπορέσουμε να κατασκευάσουμε όμως μια από τις παραπάνω αυτόνομες
μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας θα πρέπει να γνωρίζουμε και το αρχικό κόστος
της επένδυσης καθώς επίσης και την τιμή ανά KWh.
Οπότε είναι πρωταρχικό στοιχειό να δούμε ποιο θα είναι το τελικό κόστος της
ανεμογεννήτριας , των φωτοβολταϊκών και των κυψελών καυσίμου.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Ηλεκτρολύτης
Κυψέλες Καυσίμου
Ανεμογεννήτρια
Φωτοβολταϊκά
Δεξαμενή Αποθήκευσης
i
Σύστημα Ελέγχου
Πρόσθετος Εξοπλισμού

ΑΡΧΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
(€/KW)
95.5
81
33
33
70,5 (€/m")
67
13

ΚΟΣΤΟΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ l€/KWh)
0,0106
0,007
1
0,0035
i
0,007
1
■

-

1

Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα το κόστος των πηγών ενεργείας που έχουμε
χρησιμοποιήσει είναι υψηλό, αλλά θα ελαττωθεί πολύ γρήγορα με την πάροδο του χρόνου.
Ένα άλλο κόστος που πρέπει να συνυπολογίσουμε είναι το εβδομαδιαίο κόστος ηλεκτρικής
ενεργείας το οποίο υπολογίζεται από την εξίσωση :
Ετήσιο Κόστος Ηλεκτρικής Ενέργειας=

Α.Κ.ΧΣ.Α+Κ.Σ.Λ
Ετήσια Απαίτηση Ενέργειας

Α.Κ. : Αρχικό Κόστος
Σ.Α. : Συντελεστής Ανάκτησης (0,0802)
Κ .Σ .Λ .: Κόστος Συντήρησης και Λειτουργίας

Το αρχικό κόστος βγαίνει από το άθροισμα των τιμών της κάθε πηγής πολλαπλασιασμένης
επί της αντίστοιχης συνολικής εγκατεστημένης ισχύος. Έτσι έχουμε :

Φωτοβολταίκα και κυψέλες καυσίμων:
Φωτοβολταϊκά
Κυψέλες Καυσίμου
Ηλεκτρολύτης
Δεξαμενή Αποθήκ.
Σύστημα Ελέγχου
Ποόσθετοο Εξοπλ.
Σύνολο

33C X5K W
81 € X 5KW
9 5 .5 € X 6 K W
70 ,5 € X 5 0 m ^
67 €
13 €

=165€
= 405 €
= 573€
=3525€
= 67€
=
13€_
= 4748 €

To κόστος συντήρησης και λειτουργίας ττροκύτπει αττό τον ττολλαπλασιασμό της
τταραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας (σε KWh) κάθε μονάδας επί τον αντίστοιχο συντελεστή.
Κυψέλες Καυσίμου
Φωτοβολταϊκά
Ηλεκτρολύτης

45,20 KWh X 0,007 €/KWh = 0,31 €
54,36
KWh X 0,007 €/KWh = 0,38 €
23,26
KWh X 0,0106 €/KW h= 0,246 €

H απαίτηση σε ηλεκτρική ενέργεια στην διάρκεια μια εβδομάδας αντιστοιχεί σε 156 KWh.
Επομένως η σχέση γίνεται ως εξής ;

Ε.Κ.Η.Ε = 4 7 4 8 * 0 . 082 + 0 ,9 3 6 / 156,1 ==2.4 €/KWh

Φωτοβολταίκα και Ανεμογεννήτρια:
Φωτοβολταϊκά
Ανεμογεννήτρια
Σύστημα Ελέγχου
Ποόσθετοο Είοπλ.
Σύνολο

:
:
;
:

3 3 C X 5 K W = 1 65€
33€X10K W =
330 €
67€
67 €
13€
13€
= 575 €

Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της
παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας (σε KWh) κάθε μονάδας επί τον αντίστοιχο συντελεστή.
Ανεμογεννήτρια
Φωτοβολταϊκά
Ηλεκτρολύτης

70.88 KWh X 0,0035 €/KWh = 0.24 €
54.36
KWh X 0,007 €/KWh = 0.38 €
23.26
KWh X 0,0106 €/KW h= 0.246 €

H απαίτηση σε ηλεκτρική ενέργεια στην διάρκεια μια εβδομάδας αντιστοιχεί σε 156 KWh.
Επομένως η σχέση γίνεται ως εξής :
Ε.Κ.Η.Ε = 575 * 0.082 + 0,936 /156,1 = 0,3 €/KWh

Ανεμογεννητρία και κυψέλες καυσίμων:
Ανεμογεννήτρια
Κυψέλες Καυσίμου
Ηλεκτρολύτης
Δεξαμενή Αποθήκ.
Σύστημα Ελέγχου
Ποόσθετοο Ε£οπλ.
Σύνολο

3 3 € X 1 0 K W = 33 0 €
81 € Χ 5 K W = 4 0 5 €
95.5 € Χ 6 K W = 573€
70.5 € X 5 0 m ^ = 3 5 2 5 €
67€
= 67€
13f
=
13 €______
=4913 €

To κόστος συντήρησης και λειτουργίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της
παραχθείσας ηλεκτρικής ενέργειας (σε WA/h) κάθε μονάδας επί τον αντίστοιχο συντελεστή.
Ανεμογεννήτρια
Κυψέλες Καυσίμου
Ηλεκτρολύτης

70.88 KWh X 0,0035 €/KWh = 0.24 €
54.36
KWh X 0,007 €/KWh = 0.38 €
23.26
KWh X 0,0106 €/KW h= 0.246 €

H απαίτηση σε ηλεκτρική ενέργεια στην διάρκεια μια εβδομάδας αντιστοιχεί σε 156 KWh.
Επομένως η σχέση γίνεται ως εξής :
Ε.Κ.Η.Ε = 4913* 0 .082+ 0 ,8 6 6/156,1 = 2 .5 8 €/KWh

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Θέλοντας να εξετάσουμε την συμπεριφορά και τα αποτελέσματα των Α.Π.Ε σε σχέση με την
αποδοτικότητα τους σε πειραματικό στάδιο με μια οικία ,της οποίας η εβδομαδιαία
κατανάλωση ανερχόταν στα 156 KWh , καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι το ποιο αποδοτικό
σύστημα που μπορεί να μας κάλυψη τις ανάγκες και οικονομικά και ενεργειακά είναι το
σύστημα συνεργασίας φωτοβολταίκων και ανεμογεννήτριας.
Τα συστήματα που εμπεριείχαν κυψέλες καυσίμου αποδειχτικά πιο δαπανηρά από το
παραπάνω σύστημα.

4.

ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Συνοψίζοντας και θεωρώντας όλα τα παραττάνω αξιόπιστα καταλήγουμε στα εξής
συμπεράσματα.
Η Ελλάδα , όντας μια συνεχώς αναπτυσσόμενη χωρά μπορεί να αξιοποιήσει στο έπακρον
όλες τις μορφές που περικλείει το ευρύ φάσμα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας , αφού
πλήρη όλες τις προδιαγραφές που αυτά απαιτούν (μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας ,
δυνατούς ανέμους).
Η υλοποίηση βέβαια όλων των παραπάνω είναι σχεδόν πλασματική αφενός λόγω του
υψηλού κόστους , αφετέρου δε λόγω της μη μαζικής πληροφόρησης των πολιτών. Παρόλα
αυτά τα μειονεκτήματα που αναφέρθηκαν παραπάνω , δεν είναι ικανά να καταστείλουν την
χρησιμότητα των ανανεώσιμων πηγών ενεργείας αλλά ούτε φυσικά, και την σχεδόν
δεδομένη αναβάθμιση της καθημερινότητας , λόγω της χρήσης τους.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Ο ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ 2601/98
ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ
ΦΕΚ 880/Β 19/8/1998 (ΚΟΧΕΕ)
Η ΚΟΙΝΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ
ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ.

ΤΗΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ

Η απόφαση με αριθμό 21475/4707 που υπεγράφη από τους υπουργούς Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημ. Έργων με θέμα "Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
με τον καθορισμό μέτρων και όρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
κτιρίων" (συμμόρφωση με κοινοτική οδηγία SAVE 93/76ΕΕ) δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 880/Β
στις 19/8/1998.
Η έκδοση της κοινής αυτής Υπουργικής, όπου εμπεριέχονται μέτρα
πολιτικής για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και του μικροκλιματος,
σηματοδοτεί μια ιδιαίτερα σημαντική και ευτυχή στιγμή για τα ενεργειακά ζητήματα της
χώρας και για την οικοδομή ειδικότερα καθώς εισάγει έννοιες και θεσμούς που προάγουν

την ορθολογική χρήση και διαχείριση των ενεργειακών ττόρων και τη χρήση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση της ποιότητας κατασκευής κλπ. που
εντάσσονται στις αρχές του αειφόρου σχεδιασμού και της οικολογικής δόμησης. Παράλληλα
εξασφαλίζεται η ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τα ενεργειακά και άλλα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των κτιρίων όπου ζουν και εργάζονται (μέσο της ενεργειακής πιστοποίησης
και βαθμονόμησης και του δελτίου ενεργειακής ταυτότητας). Η απόφαση έχει ως εξής:
Αριθμ. 21475/4707(1)
Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, με τον καθορισμό μέτρων και όρων για
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ &
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΧΩΡΟ ΤΑ-ΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ έχοντας υπόψη:

ΚΑΙ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ -

1. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 (παρ. ζ) του ν. 1338/83
"Εφαρμογή του Κοινοτικού Δικαίου" (Α 34) όπως τροποποιήθηκε
και συμπληρώθηκε με το άρθρο 6 του Ν. 1440/84 "Συμμετοχή της Ελλάδας στο Κεφάλαιο,
στα αποθεματικά και τις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κλπ." (Α 70),
σε συνδυασμό με το άρθρο 8 του Ν. 1650/86 (160Α) της παραγράφου 2 του άρθρου
δεύτερου του Ν. 2077/92 "Κύρωση της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση των σχετικών
πρωτοκόλλων και δηλώσεων
που περιλαμβάνονται στην τελική πράξη (136 Α)".
2. Τις διατάξεις του Ν. 2476/97 "Κύρωση Τελικής Πράξης της Διάσκεψης του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Ενέργειας, της Συνθήκης, για το Χάρτη Ενέργειας και του Πρωτοκόλλου του Χάρτη
Ενέργειας για την ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά περιβαλλοντικά προβλήματα".
3. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 1577/85 "Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός" (Α 210).
4. Την 93/76/ΕΟΚ οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης
Σεπτεμβρίου 1993 " για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τη βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης" που έχει δημοσιευτεί στην ελληνική
γλώσσα στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Ειδική έκδοση στα
ελληνικά σειρά L37/28/22.9.93).
5. Τις διατάξεις του Ν. 40/75 "Περί λήψεως μέτρων εξοικονόμησης Ενέργειας" (Α 90).
6. Τις διατάξεις του άρθρου 6 "Κίνητρα για εξοικονόμηση ενέργειας" του Ν. 1512/85 (Α 4).
7. Τις διατάξεις του Ν. 2052/92 "Μέτρα για την αντιμετώπιση του νέφους και πολεοδομικές
ρυθμίσεις" (Α 94).
8. Τις διατάξεις του "Κανονισμού θερμομόνωσης (Δ 362).
9. Τις διατάξεις του από 27.09.85 π.δ/τος "Τεχνικός κανονισμός κατανομής δαπανών
κεντρικής θέρμανσης κτιρίων" (Δ 631).
10. Τις διατάξεις της υπ'αριθμ. 3046/304/30.1.89 απόφασης (Β 59) "Κτιριοδομικός
κανονισμός", όπως τροποποιήθηκε με την υπ'αριθμόν 49977/3068 απόφαση (Β 535).
11 Τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν. 1558/85 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα" (Α
137), όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/92 (Α 154) και τροποποιήθηκε με
το άρθρο 1 παρ. 2α του Ν. 2469/97 { k Z 8 ) .
12 Τις διατάξεις της υπ'αριθμόν ΔΙΔΚ/Φ.1/20199 "Ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης στους Υφυπουργούς Εσωτερικών,
Διοίκησης και Αποκέντρωσης" (Β 801).
13 Τις διατάξεις της υπ'αριθμόν Δ. 17α/03/99/Φ221/1996 κοινής απόφασης Ανάθεση
αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Περιβάλλοντος, Χωροταξίας, Δημοσίων Έργων
Θ εό δ ω ρ ο Κολιοπάνο και Χρήστο Βερελή " (Β 1006).
14. Το γεγονός ότι από τις κανονιστικές διατάξεις της παρουσης απόφασης δεν προκαλειται

δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε;

ΣΚΟΠΟΣ
1. Η παρούσα απόφαση αποσκοπεί στη συμμόρφωση προς τις διατάξεις της 93/76/ΕΟΚ
οδηγίας του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 13ης Σετπεμβρίου 1993 "για
περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης" , που έχει δημοσιευτεί στην ελληνική γλώσσα στην
Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. (Ειδική έκδοση στα ελληνικά σειρά
L37/28/22.9.93), ώστε με τη λήψη των πλέον ενδεδειγμένων να διασφαλίζεται η βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων με στόχο τη σταθεροποίηση και μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και κατ ' επέκταση την προστασία του περιβάλλοντος.
1.1. Η βελτίωση αυτή σημαίνει μείωση στην κατανάλωση συμβατικής ενέργειας - πετρελαίου
και ηλεκτρικούς ρεύματος -τόσο για τη θέρμανση όσο και για την ψύξη, τον αερισμό, την
παραγωγή ζεστού νερού χρήσης και το φωτισμό χωρίς να
διαταράσσονται οι συνθήκες άνεσης στα κτίρια.
1.2. Για την επιλογή των ενδεδειγμένων μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
των κτιρίων λαμβάνονται υπόψη οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές συνθήκες, το
κλίμα, οι τοπικές ιδιομορφίες, οι ιδιαιτερότητες στην παραγωγή ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος, καθώς και στόχοι επίτευξης συνθηκών θερμικής άνεσης, υγιεινής
διαβίωσης, ποιότητας εσωτερικού αέρα, κλπ.
2. Η επίτευξη αυτού του στόχου πραγματοποιείται με την εκπόνηση και εφαρμογή μέτρων
και προγραμμάτων στους ακόλουθους τομείς:
• Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων.
• Τιμολόγηση των δαπανών θέρμανσης, κλιματισμού και ζεστού
νερού χρήσης, με βάση την πραγματική κατανάλωση.
• Χρηματοδότηση εκ μέρους τρίτων των επενδύσεων για βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης στο δημόσιο τομέα.
• Ικανοποιητική θερμομόνωση των νέων κτιρίων.
• Περιοδική επιθεώρηση των λεβήτων.
• Ενεργειακές επιθεωρήσεις των πολύ ενεργειοβόρων επιχειρήσεων.
Τα μέτρα και προγράμματα αποβλέπουν:
• Στη συνετή και ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα των ενεργειακών.
• Στην αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για την υποκατάσταση αντίστοιχης
ποσότητας συμβατικής ενέργειας.
• Στην αξιοποίηση των θετικών παραμέτρων του κλίματος, όπως της ηλιακής ενέργειας για
θέρμανση και των δροσερών ανέμων για τη φυσική ψύξη των κτιρίων, που συμβάλλουν
στην υποκατάσταση συμβατικής ενέργειας.
• Στη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση της ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης
ενέργειας στα κτίρια, μέσω τεχνικών και συστημάτων στο κέλυφός τους και στις Η/Μ
εγκαταστάσεις τους.
• Στη λήψη μέτρων για την εξασφάλιση του ελέγχου εφαρμογής και την ενημέρωση των
χρηστών σχετικά με τα ενεργειακά - περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά των κτιρίων, μέσω της
πιστοποίησης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης και ενεργειακής βαθμονόμησης των
κτιρίων.
ΑΡΘ ΡΟ 2

Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ορίζονται ως εξής οι παρακάτω έννοιες;
1. Ενεργειακή επίδοση κτιρίου; Είναι ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου κατά τη
λειτουργία του (μέσω του κελύφους και των Η/Μ εγκαταστάσεων) για την κάλυψη σε ετήσια
βάση των συνολικών ενεργειακών του απαιτήσεων για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό,
ζεστό νερό χρήσης και συσκευές, επιτυγχάνοντας τις αναγκαίες συνθήκες άνεσης.
2. Ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίού; Είναι η διαδικασία ελέγχου και διάγνωσης της
ενεργειακής συμπεριφοράς κάθε κτιρίου και της πραγματοποιούμενης κατανάλωσης
ενέργειας για την κάλυψη όλων των αναγκών του, στοιχεία που προκύπτουν μετά από τη
διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων ή ελέγχων.
3. Ενεργειακή επιθεώρηση ή ενεργειακή αυτοψία ή ενεργειακή διάγνωση; Είναι η διαδικασία
εκτίμησης και καταγραφής των πραγματικών καταναλώσεων ενέργειας, των παραγόντων
που τις επηρεάζουν καθώς και των δυνατοτήτων για εξοικονόμηση ενέργειας σε ένα κτίριο ή
κτιριακό συγκρότημα με την υπόδειξη
προτάσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής επίδοσης των κτιρίων. Η ενεργειακή
επιθεώρηση μπορεί, κατά περίτπωση, να είναι συνοπτική ή εκτενής,
4. Ενεργειακοί επιθεωρητές ή ελεγκτές; Είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες όπως καθορίζονται
από τον κανονισμό ενεργειακών επιθεωρήσεων και σχετικές υπουργικές αποφάσεις που
εκδίδονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης, οι οποίοι διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις για
την πιστοποίηση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης και της ενεργειακής επίδοσης των
κτιρίων.
5. Δελτίο Ενεργειακής Ταυτότητας κτιρίού ( ΔΕΤΑ); Είναι ειδικό έντυπο στο οποίο
περιγράφεται το σύνολο των ενεργειακών χαρακτηριστικών κάθε κτιρίου, είτε σύμφωνα με
τα οριζόμενα από τον Κανονισμό Ορθολογικής Χρήσης και Εξοικονόμησης Ενέργειας βάσει
του οποίου μελετάται και κατασκευάζεται κάθε
νέο κτίριο είτε σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ενεργειακού ελέγχου, καθώς επίσης ο
βαθμός ενεργειακής απόδοσης και η ενεργειακή κατηγορία στην οποία κατατάσσεται.
6. Ενεργειακή βαθμονόμηση κτιρίου; Είναι η βαθμολογική κατάταξη κάθε κτιρίου, με βάση το
ΔΕΤΑ που γίνεται σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ενεργειακής πιστοποίησης, στην
αντίστοιχη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τα καθορισμένα από τον
κανονισμό ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας όρια των ειδικών ενεργειακών
αποδόσεων ανά
κατηγορία.
7. Ενεργειακή μελέτη; Είναι η μελέτη που εξετάζει συνολικά τις απαιτούμενες ενεργειακές
ανάγκες κτιρίων ή οικισμών για θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό, ζεστό νερό χρήσης,
ώστε να εξασφαλίζεται θερμική άνεση κατά τη διάρκεια του χρόνου. Υποδεικνύει τις
βέλτιστες, κατά περίτπωση, λύσεις για την εξασφάλιση των παραπάνω συνθηκών μέσω
τεχνικών και συστημάτων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας ή μέσω της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
8. Βιοκλιματικός σχεδιασμός; Είναι ο αρχιτεκτονικός και πολεοδομικός σχεδιασμός κτιρίων
και οικιστικών συνόλων αντίστοιχα, που επιδιώκει την προσαρμογή του κτιρίου και του
οικιστικού συνόλου στο τοπικό κλίμα και το φυσικό περιβάλλον και στοχεύει στην
αξιοποίηση θετικών περιβαλλοντικών
παραμέτρων ώστε να ελαχιστοποιεί τις ενεργειακές αναγκες του ολο το χρονο και να
επιτυγχάνει περιορισμό στην κατανάλωση συμβατικής ενέργειας.
9. Π αθη τικ ά ηλιακά συστήματα (Π .Η .Σ .) θέρμανσης ή δροσισμού;
Είναι οι τεχνικές και κατασκευές που εμπεριέχονται στο σχεδιασμο του κτιρίου και
προσαρμόζονται κατάλληλα στο κέλυφός του. Τα Π.Η.Σ. διευκολύνουν στην καλύτερη
εκμ ετάλλευ σ η της ηλιακής ενέργειας για την θέρμανση κτιρίων,
-ε
,-, ο
καθώς και στην αξιοποίηση των δροσερών ανέμων για τη φυσική τους ψύξη. Οι βασικές
κατηγορίες των Π.Η.Σ. είναι; α) τα άμεσου ηλιακού κέρδους, όπως τα νοτιά ανοίγματα, β) τα

έμμεσου ηλιακού κέρδους όπως ο ηλιακός χώρος - θερμοκήπιο, το ηλιακό αίθριο, ο ηλιακός
τοίχος, το θερμοσιφωνικό πέτασμα, γ) τα συστήματα δροσισμού όπως τα σκίαστρα, η
ηλιακή καμινάδα, η υδάτινη οροφή και συστήματα αερισμού.
10. Υβριδικά συστήματα: Είναι τα παθητικά συστήματα που κάνουν χρήση και μηχανικών
μέσων των οποίων η λειτουργία απαιτεί συμβατική ενέργεια πολύ μικρότερη από αυτή που
εξοικονομεί το ίδιο το υβριδικό σύστημα (ττχ. ηλιακή καμινάδα με ανεμιστήρα κλπ.).
11. Ενεργητικά ηλιακά συστήματα (Ε.Η.Σ.) θέρμανσης ή δροσισμού: Είναι τα συστήματα
εκείνα που χρησιμοποιούν μηχανικά μέσα για τη θέρμανση ή το δρόσισμά των κτιρίων
αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια ή τις φυσικές δεξαμενές ψύξης. Στην κατηγορία ανήκουν
οι ηλιακοί συλλέκτες θέρμανσης ή παροχής ζεστού νερού χρήσης, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία
κ.ά.
12. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας: Είναι οι φυσικοί διαθέσιμοι πόροι, που υπάρχουν σε
αφθονία στο φυσικό μας περιβάλλον, που δεν εξαντλούνται αλλά διαρκώς ανανεώνονται και
που δύνανται να μετατρέπονται σε ηλεκτρική ή θερμική ενέργεια, όπως είναι ο ήλιος, ο
άνεμος, η βιομάζα, η γεωθερμία, οι υδατοπτώσεις, η θαλάσσια κίνηση.
13. Χρηματοδότηση εκ μέρους τρίτων: Είναι η εν όλω ή εν μέρει χρηματοδότηση μιας
επένδυσης ενεργειακής απόδοσης από τρίτους εκτός του χρήστη της επένδυσης, με
διαδικασίες αποπληρωμής που εξαρτούν την ανάκτηση του επενδεδημένου κεφαλαίου και
των παρεχόμενων υπηρεσιών των τρίτων από το
οικονομικό όφελος που απολαμβάνει ο χρήστης της επένδυσης από την επιτυγχανόμενη
εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας ή και την παραγόμενη ενέργεια. Τα παρεχόμενα από
τους τρίτους κεφάλαια και υπηρεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν ενεργειακή επιθεώρηση,
μελέτη, αγορά κατασκευή - εγκατάσταση εξοπλισμού, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση
εγκαταστάσεων.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης αφορούν σε υφιστάμενα και νεοαναγειρόμενα κτίρια
και εφαρμόζονται ανάλογα με την ταξινόμησή τους σύμφωνα με τη χρήση τους όπως
προβλέπεται στο άρθρο 3 παράγραφος 1 του ισχύοντος κτιριοδομικού κανονισμού ( ΦΕΚ
59Δ/3.2.1989) δηλαδή: Κατοικία, προσωρινή διαμονή, συνάθροιση κοινού, εκπαίδευση,
υγεία και κοινωνική πρόνοια, σωφρονισμός, εμπόριο, γραφεία, βιομηχανία - βιοτεχνία.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ Ε-ΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ( Κ.Ο.Χ.Ε.Ε.)
1 Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, σύμφωνα
με το άρθρο 26 του ΓΟΚ, Κανονισμός για την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση
Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), που αντικαθιστά τον ισχύοντα κανονισμό θερμομόνωσης και έχει
εφαρμογή σε όλα τα νεοανεγερμένα κτίρια
για την μελέτη και κατασκευή τους, καθώς και σε υφιστάμενα κτίρια για τη μελετη των
αναγκαίων επεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης.

1 1 ο ΚΟΧΕΕ εττιβάΑΑει την εκπόνηση μελετών, όπως ενεργειακή μελετη, για τη
διαπίστωση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης, την κατάταξη των κτιρίων στην αντίστοιχη

ενεργειακή κατηγορία (βαθμονόμηση) στοιχεία που αναγράφονται στο ειδικό έντυπο
(ΔΕΤΑ).
1.2.
Το ΔΕΤΑ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της οικοδομικής άδειας του κτιρίου και είναι
απαραίτητο σε όλες τις δικαιοπραξίες που καταρτίζονται για το ακίνητο.
2. Οι στόχοι του ΚΟΧΕΕ είναι:
α) Η εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας για την θέρμανση, την ψύξη, τον αερισμό, τον
φωτισμό και το ζεστό νερό χρήσης, με συγκεκριμένους κανόνες και διατάξεις που
περιορίζουν τις ενεργειακές ανάγκες.
β) Η υποκατάσταση της συμβατικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την
κάλυψη μέρους ή του συνόλου των αναγκών σε ενέργεια στα κτίρια σε συνδυασμό με
εφαρμογή των αρχών του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
γ) Η εξασφάλιση υγιεινής και άνετης διαβίωσης των ενοίκων του κτιρίου με τη διατήρηση
των επιπέδων θερμικής και οπτικής άνεσης, καθώς και της καλής ποιότητας του εσωτερικού
αέρα.
δ) Η οικονομία στο κόστος κατασκευής και λειτουργίας (αποδοτικής) των εγκαταστάσεων
θέρμανσης - κλιματισμού.
3. Τα περιεχόμενα του ΚΟΧΕΕ είναι:
• Οι όροι και προϋποθέσεις για τον βέλτιστο σχεδιασμό των κτιρίων και τη θερμική τους
προστασία και ο καθορισμός των ορίων θερμικής άνεσης στο εσωτερικό των κτιρίων ανά
χρήση κτιρίου και κλιματική περιοχή για όλη τη διάρκεια του χρόνου.
• Ανώτατα επιτρεπόμενα όρια κατανάλωσης συμβατικής ενέργειας με βάση τα επιτρετττά
όρια θερμικής άνεσης και εναλλαγών του αέρα για κάθε χρήση κτιρίου.
• Κλιματικές ζώνες για όλη τη χώρα με βάση τις βαθμοημέρες θέρμανσης και ψύξης.
• Παράμετροι θερμικών απωλειών του κτιρίου, απαιτήσεις σε θερμομόνωση του κελύφους,
περιορισμός των απωλειών από την ανανέωση του αέρα, μέγιστοι επιτρεπόμενοι
συντελεστές θερμοπερατότητας.
• Παράμετροι θερμικών συσεισψορών στα κτίρια: εσωτερικά κέρδη σε ετήσια βάση, ηλιακά
κέρδη,
παθητικά
ηλιακά
συστήματα,
θερμικό
ισοζύγιο
κτιρίου,
απαιτούμενη
συμπληρωματική ενέργεια.
• Παράμετροι για τη φυσική ψύξη του κτιρίου: ηλιοπροστασία με βλάστηση και σκίαστρα,
φυσικός αερισμός, θερμική μάζα, συστήματα φυσικού δροσισμού.
• Χαρακτηριστικά των υλικών κατασκευής, θερμικές ιδιότητες απορρόφησης σε υγρασία,
εκπομπές ρυπογόνων ουσιών κλπ. ως και κριτήρια επιλογής υλικών για την προστασία του
ανθρώπου και του περιβάλλοντος.
• Υπολογισμοί ενεργειακών αναγκών του κτιρίου και τρόπος εκπόνησης ενεργειακής μελέτης
για την απόδειξη του ότι η απαιτούμενη συμβατική ενέργεια για την εύρυθμη λειτουργία του
κτιρίου δεν υπερβαίνει τα μέγιστα οριζόμενα όρια ενεργειακών καταναλώσεων και ότι ο
σχεδιασμός του κτιρίου και ο
προβλεπόμενος εξοπλισμός του συντελούν στη μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων
από συμβατικές πηγές ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη, αερισμό, φωτισμό και παραγωγή
ζεστού νερού χρήσης.
• Παράμετροι και κριτήρια για την εκπόνηση μελέτης βιοκλιματικού σχεδιασμού του κτιρίου
ως συμπληρώματος της αρχιτεκτονικής μελέτης του κτιρίου και στοιχείου της ενεργειακής
μελέτης αυτού.
• Παράμετροι για τη συμπλήρωση της μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων με τη μελέτη
εγκατάστασης και ένταξης ΕΗΣ ή / και Φ/Β, εφόσον προβλέπονται, ως στοιχεία της
ενεργειακής μελέτης του κτιρίου.
_
.
„.
• Μέθοδος υπολογισμού απαιτήσεων μελέτης φωτισμού - φυσικου και τεχνητού - με βάση
τη χρήση του κτιρίου.
.
.
.
• Ειδικό έντυπο ΔΕΤΑ όπου αναγράφονται τα αποτελέσματα όλων των υπολογισμών των

σχετικών μελετών και όττου καταγράφεται ο σχεδιαζόμενος βαθμός ενεργειακής απόδοσης
και η ενεργειακή κατηγορία του κτιρίου.
• Τρόποι διενέργειας περιοδικών ενεργειακών επιθεωρήσεων για όλες τις κατηγορίες κτιρίων
εκτός από τις ενεργειοβόρες επιχειρήσεις.
• Σύστημα και διαδικασία ενεργειακής πιστοποίησης και βαθμονόμησης κτιρίων.
• Έντυπο - πιστοποιητικό που συμπληρώνεται κατά τις περιοδικές ενεργειακές επιθεωρήσεις
του άρθρου 7 της παρούσας απόφασης όπου αναγράφονται: Η κατανάλωση ενέργειας για
τη θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης του κτιρίου, καθώς και η ισχύς, ο τύπος και το
εργοστάσιο κατασκευής του λέβητα - καυστήρα - κυκλοφορητή, της αντλίας θερμότητας, η
διατομή της καμινάδας,
η ύπαρξη ή μη διαφράγματος, η ύπαρξη ή μη συστημάτων αυτοματισμού και ελέγχου
λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων, τα αποτελέσματα των μετρήσεων καυσαερίων, η
ύπαρξη ή μη μόνωσης των σωληνώσεων, ο επιτυγχανόμενος βαθμός απόδοσης των
εγκαταστάσεων, τα ενδεδειγμένα μέτρα
για τη βελτίωση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης αυτών.
4.
Μέχρι την έναρξη ισχύος του ΚΟΧΕΕ εφαρμόζονται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
ΑΡΘΡΟ 5
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ
ΚΤΙΡΙΩΝ
1. Καθιερώνονται υποχρεωτικές ενεργειακές επιθεωρήσεις ή έλεγχοι που διενεργούνται από
ενεργειακούς επιθεωρητές ή ελεγκτές με στόχο την πιστοποίηση του πραγματοποιούμενου
βαθμού, ενεργειακής βαθμονόμησής τους σε σχέση με τα αναγραφόμενα στο ΔΕΤΑ των
κτιρίων. Τα αποτελέσματα της
πιστοποίησης αναγράφονται επί του ΔΕΤΑ του κτιρίου και σφραγίζονται συνοδευόμενα με
την ημερομηνία διενέργειας του σχετικού ελέγχου.
2. Οι κύριοι όλων των κτιρίων που κατασκευάζονται σύμφωνα με τον ΚΟΧΕΕ υποχρεούνται
με ευθύνη τους να μεριμνήσουν για τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων ή ελέγχων της
προηγούμενης παραγράφου, μετά από ένα χρόνο από τη λειτουργία των κτιρίων και
οπωσδήποτε όχι πέραν των δύο ετών από την αποπεράτωσή τους.
2.1.
Εφόσον, μετά τη διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης πιστοποιείται ότι η πραγματική
κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου είναι κατώτερη αυτής που αναγράφεται ως
σχεδιαζόμενη επί του ΔΕΤΑ του κτιρίου, οι αναφερόμενοι ως υπεύθυνοι στην παράγραφο 4
του άρθρου 17 του Ν. 1337/83, όπως ισχύει, υποχρεούνται να προβούν στις αναγκαίες
επεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου σε βαθμό που αυτή να
εντάσσεται στην ενεργειακή μελέτη - σχεδίασμά του κτιρίου και αναγράφεται επί του ΔΕΤΑ
του
κτιρίου, άλλως υπόκεινται στις κυρώσεις που προβλέπονται από το άρθρο 17 του ως άνω
νόμου.
3. Στα προϋφιστάμενα του ΚΟΧΕΕ κτίρια είναι δυνατό οι κύριοι των ακινήτων να
εφαρμόσουν τεχνικές και συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας στο κέλυφος, στις Η/Μ
εγκαταστάσεις και στον περιβάλλοντα χώρο ή να εφαρμόζουν συστήματα ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, για την καλύτερη ενεργειακή επίδοση των κτιρίων. Στην περίτττωση αυτή
μπορεί να δοθούν κίνητρα για την εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 6 του Ν. 12/85 και των εκτελεστικών του διαταγμάτων.
3.1 Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις και έλεγχοι της παραγράφου 1 δύνανται να διενεργούνται
και σε υφιστάμενα κτίρια του άρθρου 3 της παρούσας και πάντως διενεργούνται
υποχρεωτικά με ευθύνη των εχόντων τη νομή ή κυριότητα των ακινήτων μέσα σε έξι (6) το
πολύ χρόνια από την ισχύ του ΚΟΧΕΕ, προκειμένου να πιστοποιηθεί ο βαθμός ενεργειακής
τους απόδοσης και να καταταγούν στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία , στοιχεία που

αναγράφονται εττί του ΔΕΤΑ του κτιρίου.
ΑΡΘΡΟ 6
ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΟΒΟΡΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Σε υφιστάμενα κτίρια ή κτιριακά συγκροτήματα επιχειρήσεων που έχουν ιδιαίτερα υψηλές
ενεργειακές απαιτήσεις, λόγω του μεγέθους και όγκου τους, της λειτουργίας ή της χρήσης
τους, όπως είναι ορισμένα είδη βιομηχανιών, νοσοκομεία και κλινικές, συγκροτήματα
γραφείων, εμπορικών κέντρων, μεγάλα
ξενοδοχειακά συγκροτήματα, εκτός των ενεργειακών ελέγχων που διενεργούνται
υποχρεωτικά άπαξ για την πιστοποίηση της ενεργειακής τους απόδοσης και την κατάταξή
τους σε αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία, διενεργούνται περιοδικές ενεργειακές
επιθεωρήσεις σύμφωνα με τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που
ορίζονται:
α) Από τον ΚΟΧΕΕ.
β) Από ειδικές διατάξεις που θεσπίζονται από το Υπουργείο Ανάτττυξης για τη ρύθμιση του
είδους και του μεγέθους των υπόχρεων επιχειρήσεων και του αντικειμένου και της
περιοδικότητας των ενεργειακών επιθεωρήσεων.
γ) Από τον κανονισμό ενεργειακών επιθεωρήσεων που θεσπίζεται από το Υπουργείο
Ανάπτυξης.
δ) Από άλλες ειδικές διατάξεις.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΨΥΞΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΡΗΣΗΣ
1.
Πέραν της υποχρεωτικής ετήσιας συντήρησης του συστήματος καυστήρα - λέβητα, όπως
προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, διενεργείται υποχρεωτική περιοδική ενεργειακή
επιθεώρηση, με ευθύνη των εχόντων την κυριότητα ή τη νομή των ακινήτων ή οριζοντίων
ιδιοκτησιών, σε κεντρικές εγκαταστάσεις θέρμανσης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των
15kw, σε κεντρικές
εγκαταστάσεις ψύξης ισχύος άνω των 8.0 Iw, σε κεντρικά ηλιακά ή άλλα συστήματα
παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, με στόχο τη λήψη των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης του
βαθμού της ενεργειακής τους απόδοσης.
1.1. Μετά το πέρας της περιοδικής αυτής ενεργειακής επιθεώρησης πιστοποιείται από τον
εκάστοτε αρμόδιο η καλή λειτουργία των κεντρικών εγκαταστάσεων και συμπληρώνεται
ειδικό έντυπο - πιστοποιητικό, όπου αναγράφεται το σύνολο των
ενεργειακών χαρακτηριστικών του συστήματος των κεντρικών εγκαταστάσεων.
1.2. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά των συστημάτων κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης,
ψύξης και ζεστού νερού χρήσης κατατίθενται με ευθύνη των εχόντων τη νομή ή κυριότητα ή
τη χρήση ακινήτων, στις κατά τόπους αρμόδιες υπηρεσίες
Περιβάλλοντος του ΥΠΕΧΩΔΕ ή του Νομού ή σε άλλα αρμόδια τοπικά ή περιφερειακά
όργανα, εξουσιοδοτημένα προς τούτο με απόφαση Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ όπου θα τηρείται
σχετικό αρχείο.

1.3, Οι περιοδικές αυτές ενεργειακές επιθεωρήσεις διενεργούνται σε τακτά χρονικά
διαστήματα, που δεν μπορεί να είναι μικρότερα του εξαμήνου ή μεγαλύτερα της 5ετίας. Το
χρονικό αυτό διάστημα καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, με βάση τα
στατιστικά στοιχεία που θα προκύψουν από την επεξεργασία των υποβαλλόμενων
πιστοποιητικών.
1.4. Τα πρώτα πιστοποιητικά υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες το αργότερο μέσα σε
έναν (1) χρόνο από την ισχύ της παρούσας απόφασης.
2. Για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης, ψύξης,
αερισμού, παραγωγής ζεστού νερού και φωτισμού χρησιμοποιούνται κατάλληλα συστήματα
αυτοματισμού και ελέγχου, ή/και εφαρμόζονται τεχνικές και συστήματα εξοικονόμησης,
όπως ενδεικτικά αναφέρονται παρακάτω:
α) Συστήματα ρύθμισης και προσαρμογής της λειτουργίας του λέβητα σε συνθήκες μερικού
φορτίου, σε συνάρτηση με τη θερμοκρασία του εξωτερικού περιβάλλοντος ή τη
θερμοκρασιακή διαφορά περιβάλλων χώρος - θερμαινόμενος χώρος, που για την
περίπτωση μεγάλων θερμικών φορτίων μπορεί να γίνεται σε
συνδυασμό με τρίοδη ή τετράοδη βάνα.
β) Συστήματα ρύθμισης με θερμοστάτες εσωτερικού χώρου σε συνδυασμό με υδροστάτες
ελέγχου λειτουργίας του καυστήρα, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρές και αυτόνομες
εγκαταστάσεις.
γ) Θερμοστατικοί διακόπτες ανά θερμαντικό σώμα, άνω των 800Kcal/h.
δ) Απλά συστήματα διακοπής λειτουργίας της εγκατάστασης θέρμανσης με τη βοήθεια
θερμοστάτη εξωτερικού περιβάλλοντος.
ε) Συστήματα αυτόματου ηλεκτροκίνητου διαφράγματος στη βάση της καπνοδόχου, εφόσον
ο λέβητας δεν διαθέτει διάφραγμα διακοπής ελκυσμού.
στ) Θερμιδομετρητές σε κάθε θερμαντικό σώμα ή τοποθέτηση θερμιδομετρητών ιδίου τύπου
στα μονοσωλήνια συστήματα θέρμανσης (αυτονομίες).
ζ) Θερμομόνωση σωληνώσεων και αεραγωγών των δικτύων θέρμανσης, ψύξης, των
λεβήτων και καμινάδων.
η) Αντλίες θερμότητες μηχανικής συμπίεσης και απορρόφησης,
θ) Μετατροπή ψυκτών από αερόψυκτους σε υδρόψυκτους.
ι) Τεχνικές και συστήματα αυτοματισμού για τον τεχνητό φωτισμό για τη ρύθμιση του χρόνου
λειτουργίας και της έντασής του σε συνάρτηση με τον υπάρχοντα φυσικό φωτισμό,
ια) Λαμπτήρες φθορισμού ή άλλου τύπου υψηλής ενεργειακής απόδοσης σε αντικατάσταση
των λαμπτήρων πυρακτώσεως.
3. Για την εξοικονόμηση ενέργειας και την υποκατάσταση συμβατικών μορφών ενέργειας
είναι δυνατό να χρησιμοποιούνται δόκιμα συστήματα που αξιοποιούν ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (Α.Π.Ε.), όπως την ηλιακή ενέργεια, την ενέργεια από γεωθερμία ή καύση
βιομάζας, την ενέργεια από ανέμους, υδατοπτώσεις,
καθώς και τη χρήση άλλων πηγών ενέργειας που είναι φιλικές προς το περιβάλλον, όπως
ενδεικτικά αναφέρονται:
α) Ενεργητικά ηλιακά συστήματα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης ή θέρμανσης,
β) Φ/Β στοιχεία για τη μετατροπή της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική,
γ) Αξιοποίηση της γεωθερμίας υψηλής και χαμηλής ενθαλπίας για θέρμανση, καθώς και για
ψύξη με αντλίες θερμότητας απορροφητικού τύπου.
δ) Ανεμογεννήτριες για αξιοττοίηση της αιολικής ενέργειας με τη μετατροττή της σε ηλεκτρική
ενέργεια.
ε) Συστήματα τηλεθέρμανσης, τζάκια καύσης βιομάζας,
στ) Χρήση αέριων καυσίμων όπως το φυσικό αέριο.

ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
1. Στα κτίρια του Δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα εττιβάλλεται να γίνουν, με ευθύνη
των φορέων που στεγάζονται σε αυτά, επεμβάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής τους
επίδοσης μέσα σε χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) χρόνων από την ισχύ της παρούσας
απόφασης. Για την πραγματοποίηση
επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας επιτρέπεται η αξιοποίηση της τεχνικής της
χρηματοδότησης εκ μέρους τρίτων.
2. Όλοι οι φορείς του δημοσίου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, με αποκλειστική τους
ευθύνη, υποχρεούνται σε χρονικό διάστημα ενός (1) χρόνου από την ισχύ της παρούσας
απόφασης, να προγραμματίσουν και να οργανώσουν κεντρικά τη λειτουργία Γραφείου ή
Τμήματος Ενεργειακής Διαχείρησης (ΓΕΔ) των κτιρίων που χρησιμοποιούν, να καθορίσουν
τον τρόπο και τη διαδικασία στελέχωσης του, τις αρμοδιότητες του ΓΕΔ και να ορίσουν ανά
κτίριο ενεργειακό υπεύθυνο.
2.1.
Το υπαλληλικό δυναμικό των ΓΕΔ καθορίζεται ανάλογα με τις λειτουργικές του συνόλου
των κτιρίων του φορέα, το συνολικό υπαλληλικό δυναμικό, την ωφέλιμη επιφάνεια και όγκο
του συνόλου των κτιρίων και λοιπά στοιχεία. Ορίζεται ως προϊστάμενος του ΓΕΔ Μηχανικός
κατηγορίας ΠΕ σχετικής με το
αντικείμενο ειδικότητας ή ΤΕ, εφόσον δεν υπάρχει αντίστοιχος ΠΕ. Οι αρμοδιότητες του εν
λόγω Γραφείου ή Τμήματος είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:
α) Συλλογή στοιχείων για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος
β) Τήρηση αρχείου ή τράπεζας δεδομένων για τις ενεργειακές καταναλώσεις και την
ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου ή των κτιρίων του φορέα.
γ) Μέριμνα για την τακτική ενεργειακή καταγραφή και έλεγχο, ως και την εξαγωγή
συγκριτικών συμπερασμάτων.
δ) Καταγραφή στοιχείων της πραγματοποιημένης χρήσης του ή των κτιρίων (χρήση,
λειτουργία εγκαταστάσεων και συσκευών, επισήμανση προβλημάτων συστήρησης κ.ά.).
Συσχέτιση ενεργειακών καταναλώσεων με τα προβλήματα λειτουργίας κτιρίου ή κτιρίων,
ε) Χρονικός και Οικονομικός Προγραμματισμός των αναγκαίων επεμβάσεων ορθολογικής
χρήσης και εξοικονόμησης ενέργειας, εξασφάλιση πόρων.
στ) Προγραμματισμός σχετικά με τη διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων ή ελέγχων και
την εκπόνηση ενεργειακής μελέτης για την καταγραφή της ενεργειακής συμπεριφοράς
κτιρίου ή κτιρίων
ζ) Παρακολούθηση, επίβλεψη έργων συντήρησης ή επισκευών για εξοικονόμηση ενέργειας,
η) Παρακολούθηση της λειτουργίας των κεντρικών εγκαταστάσεων θέρμανσης - ψύξης.
Έλεγχος και ευθύνη διενέργειας της περιοχής συντήρησης των λεβήτων - καυστήρων,
θ) Προϋπολογισμός κόστους αναγκαίων επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας και
κατανομή των αναγκαίων δαπανών στον ετήσιο προϋπολογισμό των δημοσίων
επενδύσεων του φορέα.
I) Μέριμνα για την εξασφάλιση απορρόφησης ειδικών πιστώσεων κοινοτικής ή εθνικής
προέλευσης για εξοικονόμηση ενέργειας.
ια) Προώθηση των διαδικασιών για την εφαρμογή συνολικών επεμβάσεων βελτίωσης του
βαθμού της ενεργειακής απόδοσης, ιδιαίτερα σε δημόσια κτίρια Υγείας - Περίθαλψης
(Νοσοκομεία, Κλινικές κλπ.) μέσω της Χρηματοδότησης Εκ Μέρους Τρίτων, της
χρηματοδοτικής Μίσθωσής, ή άλλων χρηματοδοτικών
μηχανισμών που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση ανάλογων επενδύσεων απο το
οικονομικό όφελος που προκύπτει λόγω της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης ενεργειας.
ιβ) Καθορισμός των πρωτογενών πληροφοριών που κρίνονται αναγκαίες να συλλεγονται
ανά κτίριο από τον κάθε ενεργειακό υπεύθυνο και συγκέντρωση αυτών κεντρικά προς
επεξεργασία.

ιγ) Συντονισμός των αναγκαίων δράσεων και παροχή οδηγιών προς τους ενεργειακούς
υπευθύνους των κτιρίων του φορέα.
2.2. Σε υφιστάμενα κτίρια γραφείων που μισθώνονται από το Δημόσιο για την στέγαση
υπηρεσιών του και εφόσον δεν συναινεί ο ιδιοκτήτης για την εφαρμογή συνολικών
επεμβάσεων, προωθείται η εφαρμογή τουλάχιστον απλών τεχνικών και συστημάτων που
αποσκοπούν στην ορθολογική χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας, όπως ενδεικτικά
αναφέρονται παρακάτω;
α) Ρύθμιση των θερμοκρασιών εσωτερικού χώρου, ώστε να μην υπερβαίνουν τα όρια που
θέτει ο ΚΟΧΕΕ.
β) Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κεντρικών εγκαταστάσεων, με κατάλληλη
ρύθμιση ή / και χρήση συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.
γ) Περιορισμός θερμικών απωλειών από το κέλυφος με την αεροστεγάνωση των
εξωτερικών ανοιγμάτων.
δ) Βελτίωση ή αλλαγή των υφιστάμενων ηλιοπροστατευτικών πετασμάτων ή προσθήκη
σκιάστρων, τοποθέτηση ανεμιστήρων οροφής για τον περιορισμό της χρήσης των
κλιματιστικών.
ε) Χρήση του νυχτερινού αερισμού για τα κτίρια, όπου αυτό είναι δυνατό,
στ) Βελτίωση - οργάνωση του φωτισμού με τρόπο ώστε να μη γίνεται σπατάλη και
προγραμματισμός της αντικατάστασης των λαμτπήρων πυρακτώσεως από λαμπτήρες
φθορισμού ή άλλους υψηλής απόδοσης και μακράς διάρκειας ζωής (λαμπτήρες
εξοικονόμησης ενέργειας).
ζ) Διαμόρφωση ευνοϊκού μικροκλίματος στον περιβάλλοντα τα κτίρια χώρο, με ειδική
φύτευση και κατάλληλες διαμορφώσεις.
2.3. Σε κτίρια γραφείων που ιδιοκτησιακά ανήκουν στο Δημόσιο εφαρμόζονται οπωσδήποτε
οι αναγκαίες επεμβάσεις βελτίωσης του βαθμού ενεργειακής απόδοσης, που προκύπτουν
από ενεργειακή επιθεώρηση ή έλεγχο ή/ και από ενεργειακή μελέτη και αξιοποιείται η
τεχνική της χρηματοδότησης τρίτων.
2.4. Προτεραιότητα στην εφαρμογή επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας έχουν κτίρια του
ευρύτερου δημόσιου τομέα που είναι ενεργειοβόρα, είτε λόγω των ιδιαίτερων λειτουργικών
αναγκών τους είτε λόγω της χρήσης τους, όπως είναι τα νοσοκομεία, τα ξενοδοχεία, τα
αθλητικά κέντρα, οι στρατώνες, τα σωφρονιστήρια, καθώς και κτίρια που λόγω της χρήσης
τους συμβάλλουν στην
εκπαίδευση νέων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού, όπως είναι τα σχολικά κτίρια, τα εν
γένει εκπαιδευτήρια, ερευνητικά κέντρα κλπ.
3. Οι τεχνικές Υπηρεσίες του Δημοσίου που έχουν στην ευθύνη τους τη μελέτη,
δημοπράτηση και επίβλεψη κατασκευής νέων κτιρίων για τη στέγαση υπηρεσιών
υπουργείων, οργανισμών, δημοτικών κτιρίων, νοσοκομείων, κτιρίων υγείας - περίθαλψης,
κτιρίων εκπαίδευσης όλων των βαθμιδών, αθλητικών εγκαταστάσεων, στρατώνων,
σωφρονιστικών κτιρίων, ή άλλων κοινωφελών
κτιρίων, καθώς και αυτές που συντάσσουν ανάλογες προδιαγραφές, υποχρεούνται να
αναπροσαρμόσουν εντός ενός έτους από την ισχύ του ΚΟΧΕΕ τις προδιαγραφές τους αλλά
και τις διαδικασίες ανάθεσης και δημοπράτηαης.
4. Σε όλα τα υφιστάμενα κτίρια υγείας - περίθαλψης, που ανήκουν ιδιοκτησιακά στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα, με προτεραιότητα στα Νοσοκομεία, που είναι από τα πλέον
ενεργειοβόρα κτίρια, επιβάλλεται, με ευθύνη του φορέα στου οποίου τη διαδικασία
υπάγονται
ο προγραμματισμός και η προώθηση εφαρμογής συνολικών μέτρων
ορθολογικής χρήσης, διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο για τις κεντρικές
εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, αερισμού, φωτισμού, ζεστού νερού χρήσης, όσο και για
το κέλυφος των κτιρίων, με στόχο τον περιορισμό της κατανάλωσης ενέργειας,
συνεξετάζοντας και την οικονομικά
,
.
,
αποδοτική δυνατότητα της υποκατάστασης συμβατικών πηγών ενεργειας απο ανανεώσιμες

πηγές ενέργειας. Εξετάζεται, κατά προτεραιότητα, η δυνατότητα χρήσης κεντρικών
ενεργητικών ηλιακών συστημάτων για την παραγωγή του ζεστού νερού χρήσης και η
συμπαραγωγή ηλεκτρισμού - θερμότητας με χρήση
φυσικού αερίου.
5.
Για την πραγματοποίηση επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης μέσω της τεχνικής της
χρηματοδότησης εκ μέρους τρίτων που προβλέπεται στην παράγραφο 1, προκηρύσσεται
εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπου τίθένται σαφείς προδιαγραφές τόσο ως προς την
εξειδίκευση και εμπειρία, τα απαιτούμενα προσόντα της εταιρείας, τον τεχνολογικό
εξοπλισμό της, όσο και ως προς τον
τρόπο και τους όρους αποπληρωμής της αναγκαίας επένδυσης, μέσω της επιτυγχανόμενης
εξοικονόμησης ενέργειας, στα πλαίσια των κειμένων διατάξεων.
5.1.
Οι εταιρείες που αναλαμβάνουν επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης με το
μηχανισμό της χρηματοδότησης από τρίτους, συνάπτουν με το Δημόσιο ειδικές συμβάσεις,
όπου περιγράφεται επακριβώς το αντικείμενο των εργασιών, ο χαρακτήρας των
επεμβάσεων, το είδος και ο τρόπος εφαρμογής
των τεχνικών και συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, το συνολικό κόστος των εργασιών
και του εξοπλισμού με αναλυτικό προϋπολογισμό, το ποσοστό την αναμενόμενης
εξοικονόμησης ενέργειας και άλλες αναγκαίες λετπομέρειες, καθώς και ο χρόνος
αποπληρωμής των επενδύσεων που θα εξασφαλίζεται από την επιτυγχανόμενη
εξοικονόμηση ενέργειας. Οι εταιρείες αυτές έχουν την ευθύνη της διενέργειας των αναγκαίων
ενεργειακών ελέγχων και μετρήσεων για την ευθύνη του προγραμματισμού και της
εφαρμογής των πλέον απαραίτητων και ενδεδειγμένων τεχνικών και συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
1. Κάθε δύο (2) χρόνια από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, η αρμόδια
υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων υποβάλλει
προς την Επιτροπή Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έκθεση για τα σχέδια δράσης, τα
πρσγράμματα και εν γένει την επιλεγείσα δέσμη μέτρων για την εφαρμογή της παρούσας
απόφασης. Επιπλέον, με αίτημα της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, η αρμόδια ως
άνω υπηρεσία προβαίνει σε αιτιολόγηση του περιεχομένου των προαναφερθέντων μέτρων,
λαμβάνοντας υπόψη της δυνητικές βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης, της σχέσης
κόστους αποτελεσματικότητας, της τεχνικής σκοπιμότητας και των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων.
1.1.
Επίσης υποβάλλεται έκθεση σχετικά με την αποτελεσματικότητα των μέτρων που έχουν
ληφθεί για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων.
Ανακοινώνονται στην εν λόγω Επιτροπή οι διατάξεις εθνικού δικαίου και άλλα μέτρα ή
προγράμματα που θεσπίζονται στον τομέα των κτιρίων και που συνεισφέρουν στον
περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
2. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων συνεργάζεται με το
Υπουργείο Ανάπτυξης και άλλους συναρμόδιους φορείς για τη συναλλαγή όλων των
στοιχείων της παραγράφου 1 και συντονίζει τις διαδικασίες ελεγχου εφαρμογής και
παρακολούθησης του βαθμού και τρόπου διείσδυσης των
μέτρων που επιβάλλονται με την παρούσα απόφαση.

3.
Την ευθύνη του ελεγχου και τταρακολούθησης της εφαρμογής του συνόλου των
ρυθμίσεων και μέτρων ττου θεσπίζονται με την παρούσα απόφαση, την καταγραφή της
περιβαλλοντικής και ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και των οικιστικών συνόλων
της χώρας έχει το Γραφείο Ενεργειακής Διαχείρησης
του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων που συστήνεται με
απόφαση Υπουργού, το οποίο εισηγείται αρμοδίως για τη λήψη συμπληρωματικών μέτρων
και την προώθηση θεσμικών και άλλων ρυθμίσεων.

1 Η ισχύς των διατάξεων της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 30 Ιουλίου 1998
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