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Κτιριακές ευαρμογές

Θέπμανση νεπού χπήσηρ

Θέπμανση χώπων

Ψύξη

Βιομητανικές ευαρμογές

Διεπγασίερ, ζεστό νεπό χπήσηρ

Σοσριστικές ευαρμογές

Ζεστό νεπό χπήσηρ

Θέπμανση χώπων

Ψύξη χώπων 

Αγροτικές ευαρμογές

Θέπμανση χώπων, θεπμοκηπίων

Ξήπανση αγποτικών πποϊόντων

Ηλεκτροπαραγωγή
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Εγκατεςτημζνη ιςχφσ ηλιακών 
Πεγή: RES Global Status Report 2012
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Εγκατεςτημζνη ιςχφσ ηλιακών 

ΕΕ 43 Χ 106 m²

Ελλάδα  4,1 Χ 106 m²
Πεγή: Solar Thermal Barometer, 2008

Σπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή 

ηζρύο ειηαθώλ (2007), ΜWth

Δγθαηεζηεκέλε ζεξκηθή ηζρύο ην

2007, ΜWth

2010

 Κύπξνο 575 kWth/1000 θαη.

 Ιζξαήι 394 kWthKWth/1000

 Απζηξία 337 kWth/1000

 Διιάδα 266 kWth/1000

 Γεξκαλία   112 kWth/1000
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Μεγάλοι 
καταςκευαςτζσ 2010

Γεξκαλία

Απζηξία

Τνπξθία

Βξαδηιία

Γεξκαλία

Παραγωγή ανά εταιρεία 2008
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Πεγή: ESTIF, Solar Thermal Markets in Europe, 2010

ΔΛΛΑΓΑ

Αλάπηπμε ειηαθώλ δεθαεηία ‘70

 >200 βηνηερλίεο δεθαεηία ’80

 >40% εμαγωγέο 

 Γξακκαηεία ΤΔ 35 γηα πξόηππα

 Γηακόξθωζε εξγαζηεξίωλ 
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Έννοιες ηλιακών εθαρμογών

Κάιπςε θνξηίνπ

Απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο

Απόδνζε ζπζηήκαηνο

Διαθορά με ζσμβαηική ζτεδίαζη εγκαηαζηάζεων

Οηθνλνκνηερληθή κειέηε

Τπνινγηζκόο θόζηνπο ιεηηνπξγίαο

Ενεργηηικά ηλιακά ζσζηήμαηα 

Ηιηαθνί ζπιιέθηεο

Απνζήθεπζε ζεξκόηεηαο

Βνεζεηηθό ζύζηεκα 

Τδξαπιηθό δίθηπν 
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ΗΛΙΑΚΟΙ ΤΛΛΕΚΣΕ
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ΕΠΙΠΕΔΟΙ ΤΛΛΕΚΣΕ

•• ΧαμθλζσΧαμθλζσ καικαι μζςεσμζςεσ κερμοκραςίεσκερμοκραςίεσ
•• ΚεντρικάΚεντρικά ςυςτιματαςυςτιματα
•• ΘερμοςιφωνικάΘερμοςιφωνικά ςυςτιματαςυςτιματα
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ΣΜΗΜΑΣΑ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΤΛΛΕΚΣΗ
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ΙΟΖΤΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΤΛΛΕΚΣΗ

ΚΑΛΤΜΜΑ

ΤΛΛΔΚΣΗ ΘΔΡΜΙΚΔ

ΑΠΩΛΔΙΔ, QL

ΓΙΑΘΔΙΜΗ ΗΛΙΑΚΗ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ, Q

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΜΔΝΗ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ, Qm

ΑΠΟΓΙΓΩΜΔΝΗ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ, Qu

ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΜΔΝΗ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ, Qα

ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΩΛΗΝΔ



ΙΟΖΤΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΤΛΛΕΚΣΗ

Q=Qm+Qα  (απορροφοφμενθ + μθ απορροφοφμενθ)

και Qα=Qu+QL (αποδιδόμενθ + απϊλειεσ)

ΘΔΡΜΙΚΔ

ΑΠΩΛΔΙΔ, QL

ΓΙΑΘΔΙΜΗ ΗΛΙΑΚΗ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ, Q

ΜΗ ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΜΔΝΗ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ, Qm

ΑΠΟΓΙΓΩΜΔΝΗ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ, Qu

ΑΠΟΡΡΟΦΟΤΜΔΝΗ

ΔΝΔΡΓΔΙΑ, Qα



ΙΟΖΤΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΤΛΛΕΚΣΗ

Qu=Qm-Qα-QL
(αποδιδόμενθ= προςπίπτουςα – μθ απορροφοφμενθ - απϊλειεσ)



ΙΟΖΤΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΤΛΛΕΚΣΗ

Βακμόσ απόδοςθσ

Ο βακμόσ αυτόσ απόδοςθσ μπορεί να μετρθκεί ςε ειδικά διαμορφωμζνεσ εγκαταςτάςεισ. Στισ 
διατάξεισ αυτζσ υπολογίηεται ο ςτιγμιαίοσ βακμόσ απόδοςθσ από τθν ςχζςθ: 
n = Q / Ι όπου:

Q = m cp ΔΤ  
m     θ παροχι ςτον ςυλλζκτθ
cp θ ειδικι κερμοχωρθτικότθτα του ρευςτοφ (νερό)
ΔΤ    κερμοκραςιακι διαφορά (εξόδου – ειςόδου)



ΙΟΖΤΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΤΛΛΕΚΣΗ

Κλίςθ καμπφλθσ

Τιμι του κατακόρυφου άξονα



ΙΟΖΤΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΤΛΛΕΚΣΗ

Υαξαθηεξηζηηθά κεγέζε δηαθόξσλ ηύπσλ ειηαθώλ ζπιιεθηώλ.

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΑΤΞΗΗ

ΘΔΡΜ/ΙΑ (°C)

TIMH UL (W/m²K)

Πιαζηηθόο ζπιιέθηεο 5-17 25

Δπίπεδνο απιόο – έλα

θάιπκκα

12-36 10

Δπίπεδνο απιόο – δύν

θαιύκκαηα

15-53 6

Δπηιεθηηθόο – έλα

θάιπκκα

20-72 5

πιιέθηεο θελνύ 30-150 2



ΙΟΖΤΓΙΟ ΕΠΙΠΕΔΟΤ ΗΛΙΑΚΟΤ ΤΛΛΕΚΣΗ

Κλίςθ ςυλλεκτϊν

α

β δ

ζ

κ/α = sin(β)/tan(η) + cos(β)
όπου:

α   το μικοσ του ςυλλζκτθ 
κ   θ απόςταςθ μεταξφ των ςυλλεκτϊν 

ϊςτε να μθν ςκιάηονται
β    θ κλίςθ των ςυλλεκτϊν  
η    θ γωνία ςκίαςθσ 



ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝ
Πρότυπα

ΕΝ 12975-1/2006:  Thermal solar systems and components – solar 

collectors – part 1: general requirements – Ηλιακοί ςυλλζκτεσ

ΕΝ 12975-1/2006:  Thermal solar systems and components – solar 

collectors – part 2: Test methods– Ηλιακοί ςυλλζκτεσ

ΕΝ 12976-2/2006: Thermal solar systems and components – factory 

made systems – part 1: general requirements – Ηλιακά ςυςτιματα

ΕΝ 12976-2/2006: Thermal solar systems and components – factory 

made systems – part 1: test methods– Ηλιακά ςυςτιματα



ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝ
Η πιςτοποίθςθ κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων κατά ΕΝ12976 -1 & -2
αφορά Οικιακά θλιακά ςυςτιματα για παραγωγι ηεςτοφ νεροφ
χριςθσ, παραγόμενα ςε ςειρά παραγωγισ:
• Ολοκληρωμένα ηλιακά συστήματα
• Θερμοσιφωνικά συστήματα
• Συστήματα εξαναγκασμένης κυκλοφορίας

Κατάταξθ 



ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝ



ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝ



ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΤΛΛΕΚΣΪΝ
Δοκιμζσ ςυλλεκτϊν



ΣΤΠΟΙ ΤΛΛΕΚΣΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ



ΣΤΠΟΙ ΤΛΛΕΚΣΩΝ
ΠΛΑΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ



ΣΤΠΟΙ ΤΛΛΕΚΣΩΝ
ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΕΝΟΥ
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ΘΕΡΜΟΙΦΩΝΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ

 

 

3 

1 

2 
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1    Ηλ. Συλλζκτθσ
2    Δοχ. αποκικευςθσ
3 Εναλλάκτθσ
4    Σωλθνϊςεισ 

 
 

1 Ες. προςταςία
2 Χαλφβδινο χιτϊνιο
3 Θερμομόνωςθ 
4 Εξ. περίβλθμα 
5 Εναλλάκτθσ 
6 Ηλ. αντίςταςθ 
7 Απ. επιφάνεια 
8 Κάλυμμα 
9 Θερμομόνωςθ 

10 Πλαίςιο
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ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ
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1: Συλλζκτθσ
2: Εναλλάκτθσ
3: Δεξαμενι
4: Τρίοδθ
5: Κυκλοφορθτισ
6: Τροφοδοςία
7: Βοθκθτικι πθγι

8: Κατανάλωςθ
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

 

3 

X 

1 

2  

4 

5 

5 
7 

8 

6 



30

ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

Τπάρχουν διάφοροι μζθοδοι
Η πλζον γνωςτή είναι η μζθοδοσ των καμπυλών Η πλζον γνωςτή είναι η μζθοδοσ των καμπυλών f f ::

• Υπολογίηεται το ποςό ενζργειασ που πρζπει να καλυφκεί
•• Εκτιμάται το ποςοςτό κάλυψθσ Εκτιμάται το ποςοςτό κάλυψθσ ff του φορτίου για του φορτίου για 

δεδομζνθ επιφάνεια και τφπο ςυλλεκτϊνδεδομζνθ επιφάνεια και τφπο ςυλλεκτϊν
•• Οι υπολογιςμοί γίνονται ςε μθνιαία βάςθ Οι υπολογιςμοί γίνονται ςε μθνιαία βάςθ 
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
•• Το ποςοςτό κάλυψθσ του φορτίου Το ποςοςτό κάλυψθσ του φορτίου f f υπολογίηεται με βάςθ υπολογίηεται με βάςθ 

δφο δφο αδιάςτατουσαδιάςτατουσ ςυντελεςτζσ Χ και Υ:ςυντελεςτζσ Χ και Υ:
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
•• Το ποςοςτό κάλυψθσ του φορτίου Το ποςοςτό κάλυψθσ του φορτίου f f υπολογίηεται με βάςθ υπολογίηεται με βάςθ 

δφο δφο αδιάςτατουσαδιάςτατουσ ςυντελεςτζσ Χ και Υ:ςυντελεςτζσ Χ και Υ:
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ

K1 = (M/75) K1 = (M/75) --0.250.25

K2 = (11.6+1.18 Ti+3.86TmK2 = (11.6+1.18 Ti+3.86Tm--2.32Ta)/(1002.32Ta)/(100--Ta)Ta)

Χαρακτηριστικό Τιμή

Παροχή συλλεκτών 0,015 lit/m²sec

Χωρητικότητα δεξαμενών 50-100 Lit/m²
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Υπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείουΥπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείου

ΦΟΡΣΙΟ ΚΑΛΤΨΗ 

L = Lw + Lp
Lw = N x P x NB x Vw x ρ x Cp x(Tw-Tm)

N Αρικμόσ θμερϊν 

P Πλθρότθτα ξενοδοχείου
ΝΒ Αρικμόσ κλινϊν
Vw Ημεριςια κατανάλωςθ νεροφ 
Tw Θερμοκραςία ηεςτοφ νεροφ
Tm Θερμοκραςία κρφου νεροφ

Συνικωσ 
Tw 40°C ι 45°C (ανάλογα με το μικοσ του δικτφου)

Vw ~ 40-60 Lit/άτομο/θμζρα
Tm Θερμοκραςία κρφου νεροφ από πίνακεσ
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Υπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείουΥπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείου

ΑΠΩΛΕΙΕ ΔΙΚΣΤΟΤ 

Lp = N x t x Ud x Ld
N Αρικμόσ θμερϊν 

Vw Χρόνοσ λειτουργίασ δικτφου 
Ud Συντελεςτισ απωλειϊν δικτφου
Ld Μικοσ δικτφου

Συνικωσ 
Vw 16 h

Ud Ανάλογα με τθν καταςκευι του δικτφου
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Υπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείουΥπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείου

Μήλαο Πιεξόηεηα

Ώξεο 

ιεηηνπξγία

ο

Θεξκ. 

πεξηβ.

Θεξκνθξαζί

α λεξνύ 

δηθηύνπ

Φνξηίν ζεξκνύ 

λεξνύ ρξήζεο

Απώιεηεο 

ζωιελώζεω

λ

Σπλνιηθό 

ζεξκηθό θνξηίν

[-] [-] [h] °C [°C] [kWh/mo] [kWh/mo] [kWh/mo]

Ιαλ 0.8 8 5.5 8 24,075 1,251 25,326

Φεβ 0.65 8 7 8 18,299 1,131 19,430

Μαξ 0.6 8 9.9 10 17,190 1,128 18,318

Απξ 0.6 11 14.6 13 15,380 1,325 16,705

Μαϊ 0.55 13 19.7 17 12,985 1,385 14,370

Ινπλ 0.45 14 24.1 19 9,655 1,234 10,889

Ινπι 0.45 15 26.7 22 9,007 1,229 10,235

Απγ 0.4 15 26.3 22 8,006 1,250 9,256

Σεπ 1 13 22.2 20 20,760 1,229 21,990

Οθη 0.6 11 16.7 17 14,165 1,288 15,453

Ννε 0.6 9 11.9 13 15,380 1,167 16,547

Δεθ 0.8 8 7.4 10 22,920 1,198 24,118
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Υπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείουΥπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείου

ΑC= 140.00 m²

[FRUL]= 4.72 W/m²K

[FR(ηα)n]= 0.81

[FR΄/FR]= 0.95

Α= 2.32 m²

m= 0.03474 kg/s
ΝS= 1 ηεκ.

Κ= 0.07528
[FRUL]΄= 4.72 W/m²K

[FR(ηα)n]΄= 0.81

1
[(ηα)/(ηα)n]

Τm= 50.0°

V= 10.50 m3

Γηλόκελν ζπληειεζηή ζεξκηθήο απνιαβήο ηνπ ζπιιέθηε θαη ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθώλ απωιεηώλ:
Επηθάλεηα ειηαθώλ ζπιιέθηωλ (αθαηξνύκελεο ηεο επηθάλεηαο πιαηζίνπ):
Σηνηρεία ζπζηήκαηνο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ

Γηλόκελν ζπληειεζηή ζεξκηθήο απνιαβήο ηνπ ζπιιέθηε θαη ηωλ ζπληειεζηή δηαπεξαηόηεηαο θαη απνξξνθεηηθόηεηαο 

Δηνξζωκέλν γηλόκελν ζπληειεζηή ζεξκηθήο απνιαβήο ηνπ ζπιιέθηε θαη ηνπ ζπληειεζηή ζεξκηθώλ απωιεηώλ:

Νέν γηλόκελν ζπληειεζηώλ ζεξκηθήο απνιαβήο ηνπ ζπιιέθηε θαη ηωλ δηαπεξαηόηεηαο θαη απνξξνθεηηθόηεηαο γηα 

Σπληειεζηήο γηα ηελ επίδξαζε ηεο ζπζηνηρίαο:

Θεωξεηηθόο όγθνο δεμακελήο απνζήθεο ζεξκνύ λεξνύ (boiler):

Δηνξζωηηθόο ζπληειεζηήο γηα ηελ επίδξαζε ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο:

Aξηζκόο ζπιιεθηώλ ζπλδεδεκέλωλ ζηελ ζεηξά ζηελ ζπζηνηρία:
Ολνκαζηηθή παξνρή δνθηκώλ γηα ηνλ ειηαθό ζπιιέθηε:

Επηθάλεηα ελόο ειηαθνύ ζπιιέθηε (αθαηξνύκελεο ηεο επηθάλεηαο πιαηζίνπ):

Σπιιέθηεο κε έλα ηδάκηΤύπνο ζπιιέθηε:
Δηνξζωηηθόο ζπληειεζηήο γηα θεθιηκέλε επηθάλεηα:

Mέζε ζεξκνθξαζία λεξνύ ηξνθνδνζίαο ηνπ δηθηύνπ θαηαλάιωζεο:
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Υπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείουΥπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείου
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ΤΠΟΛΟΓΙΣΙΚΟΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Υπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείουΥπολογιςμόσ εγκατάςταςθσ ξενοδοχείου
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Σσλλεκηική επιθάνεια

Στεδίαζη ηφν καμπσλών απόδοζης ηοσ ενεργηηικού 
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ΗΛΙΑΚΑΗΛΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑΤΣΗΜΑΣΑ

ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ

Σα ζπλήζε πιηθά είλαη ράιπβεο, αλνημείδσηνη ράιπβεο, ελώ γηα

πξνζηαζία ρξεζηκνπνηείηαη επηςεπδαξγύξσζε ή ζε κηθξόηεξεο

δηαζηάζεηο εθπάισζε

Δπαξθήο ζεξκηθή κόλσζε κε ηξόπν ώζηε ν ζπληειεζηήο

ζεξκηθώλ απσιεηώλ λα ηθαλνπνηεί ηελ αθόινπζε ζρέζε.

:

UA 0.16 VS S

όπος: 

Vs ο όγκορ ηηρ δεξαμενήρ (lit)

U ζςνολικόρ ζςνηελεζηήρ θεπμικών απωλειών (W/m²/K)

As η παπάπλεςπη επιθάνεια ηηρ δεξαμενήρ (m²) 



ΗΛΙΑΚΑΗΛΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑΤΣΗΜΑΣΑ
ΔΝΑΛΛΑΚΣΔ

 

 

Χαπακηηπιζηικά εναλλακηών πλακών

Μέγεθος Τιμή

Μέγιζηη πίεζη λειηοςπγίαρ (bar) 25

με ειδική καηαζκεςή (bar) 30

Μέγιζηη θεπμοκπαζία (oC) 160

με ειδικέρ θλάνηζερ (oC) 200

Μέγιζηη παποσή (m3/h) 3600

Σςνηελεζηήρ μεηάδοζηρ θεπμόηηηαρ (W/m2 o C) 3.500-7.500
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ΤΣΗΜΑΣΑ COMBI
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ΤΣΗΜΑΣΑ
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Σο Ηλιακό Υωριό •Παθητικά σσστήματα
- Καηάιιειε δηάηαμε ηωλ θηηξίωλ, πνπ ηνλ ρεηκώλα 

ιεηηνπξγνύλ ζαλ θξάγκα πξνζηαζίαο από ηνπο 

αλέκνπο θαη πνπ εμαζθαιίδνπλ ηνλ κέγηζην 

ειηαζκό, θαη ην θαινθαίξη πξνζθέξνπλ κέγηζηε 

ειηνπξνζηαζία. 

- Διαρηζηνπνίεζε ηωλ Β, Α θαη Γ αλνηγκάηωλ κε εθηελή 

ρξήζε ηωλ Ν αλνηγκάηωλ.

- Δθκεηάιιεπζε ηεο ζεξκηθήο κάδαο ηωλ θηηξίωλ 

- Διαρηζηνπνίεζε ηωλ ζεξκηθώλ απωιεηώλ (πρ 

ζεξκνκόλωζε ηνπ θειύθνπο, δηπινί παινπίλαθεο). Οη 

ππιωηέο κνλώζεθαλ κε 10 εθαη. εμειαζκέλε 

πνιπζηεξίλε θαη 8 εθαη. ζηνπο ηνίρνπο.

- Παζεηηθά ζπζηήκαηα (πρ ηνίρνη ζεξκηθήο 

απνζήθεπζεο, λεξόηνηρνη, ζεξκνθήπηα, πάγθνη λεξνύ)
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ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ ΗΛΙΑΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ 

Σο Ηλιακό Υωριό
•Δνεργητικά σσστήματα

Τα θηίξηα ηνπ νηθηζκνύ δηαηξνύληαη ζε 7 πεξηνρέο, ζηηο 

νπνίεο εγθαηαζηάζεθαλ δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα 

παξαγωγήο ζεξκόηεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε ρώξωλ θαη 

ηελ παξαγωγή δεζηνύ λεξνύ ρξήζεο. 

Σπλδπαζκόο ειηαθώλ ζπιιεθηώλ, αληιηώλ 

ζεξκόηεηαο θαη ζεξκηθώλ ζπζηεκάηωλ (ιέβεηεο 

πεηξειαίνπ). 

Σε έλα ζπγθξόηεκα ε ζπιιεγόκελε ζεξκόηεηα από 

ζπιιέθηεο θελνύ απνζεθεύεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

θαινθαηξηνύ ζε κεγάιε ππόγεηα δεμακελή (ζε 

ζεξκνθξαζία κέρξη θαη 90νC) ε νπνία αλαθηάηαη ηνλ 

ρεηκώλα γηα ηελ ζέξκαλζε ρώξωλ θαη δεζηνύ λεξνύ 

ρξήζεο.
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Πξνέιεπζε

• Πξνϊόληα, ππνπξνϊόληα, θαηάινηπα θπηηθήο, δαζηθήο αιηεπηηθήο παξαγωγήο 

• Υπνπξνϊόληα από ηελ εθκεηάιιεπζε απηώλ 

• Αζηηθά ιύκαηα θαη απνξξίκκαηα 

• Φπζηθέο ύιεο από νηθνζπζηήκαηα (δάζε, ελεξγεηαθέο θπηείεο)

Η βηνκάδα απνηειεί κηα ζεκαληηθή πεγή ελέξγεηαο. Καιύπηεη πεξίπνπ ην 14% ηωλ

παγθόζκηωλ ελεξγεηαθώλ απαηηήζεωλ θαη είλαη ε ζεκαληηθόηεξε πεγή ελέξγεηαο γηα

ηηο αλαπηπζζόκελεο ρώξεο, κε έλα πνζνζηό 35%.

Σηελ Δπξώπε ε ρξήζε ηεο βηνκάδαο γηα παξαγωγή ελέξγεηαο είλαη αξθεηά

δηαδεδνκέλε. Η Σνπεδία θαιύπηεη ην 14% ηωλ ελεξγεηαθώλ ηεο αλαγθώλ από ηελ

βηνκάδα. Σηελ ρώξα καο ε ζπκκεηνρή ηεο βηνκάδαο ζην ελεξγεηαθό ηζνδύγην εθηηκάηαη

πεξίπνπ ζην 35% ηα ηειεπηαία 30 ρξόληα.
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Η δηαδηθαζία παξαγωγήο ηεο βηνκάδαο αξρίδεη κε ηελ δηαζέζηκε ειηαθή ελέξγεηα,. Η

βηνκάδα παξάγεηαη από ηελ κεηαηξνπή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο, κε βαζηθέο πξώηεο

ύιεο ην λεξό θαη ηνλ άλζξαθα. Από ηελ επεμεξγαζία ηεο βηνκάδαο παξάγνληαη

ζηεξεά, πγξά θαη αέξηα θαύζηκα, γηα παξαγωγή ιηπαζκάηωλ, ηξνθώλ θαη

βηνκεραληθώλ πιηθώλ.

Μέζνδνη επεμεξγαζίαο:

Θεξκνρεκηθέο (C:N>30)

βηνρεκηθέο (C:N<30)
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Γηα ηελ άκεζε θαύζε ρξεζηκνπνηνύληαη θαπζόμπια θαη γεωξγηθά ππνπξνϊόληα

(άρπξν, θαιάκηα, θόηζαια, θιαδνδέκαηα θαη ππνιείκκαηα μύινπ) κε πεξηεθηηθόηεηα

ζε λεξό κηθξόηεξε από 15%. Η ζεξκαληηθή αμία ηωλ γεωξγηθώλ θαη δαζηθώλ

ππνιεηκκάηωλ επεξεάδεηαη από ηνλ ηξόπν θαύζεο ηνπο. Η απόδνζε ζε

βηνκεραληθνύ ηύπνπ θιηβάλνπο θηάλεη ην 40%, ελώ ζηα παξαδνζηαθά ηδάθηα

θαηνηθηώλ 5-20%.

Η θαύζε μύινπ αληηπξνζωπεύεη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηεο ελέξγεηαο πνπ

παξάγεηαη από ηελ βηνκάδα ζηελ Δπξώπε θαη ζηνλ ππόινηπν θόζκν. Οη απνδόζεηο

ηεο δηαδηθαζίαο θαύζεωο έρνπλ πιεζηάζεη ην 30% ζε κηθξήο αιιά θαη κεγάιεο

θιίκαθαο ζεξκηθά εξγνζηάζηα.
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Καύζηκα

 Pellets

 Μπξηθέηεο

Ξύια

Καύζε βηνκάδαο

• Τδάθηα

• Λέβεηεο
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Καύζηκα

 Pellets

 Μπξηθέηεο

Ξύια

Καύζε βηνκάδαο

• Τδάθηα

• Λέβεηεο
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Καύζηκα

 Pellets

 Μπξηθέηεο

Ξύια

Καύζε βηνκάδαο

• Τδάθηα

• Λέβεηεο
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Καύζηκα

 Pellets

 Μπξηθέηεο

Ξύια

 EN 14588 Σηεξεά Βηνθαύζηκα - Οξνινγία, Οξηζκνί θαη πεξηγξαθέο

 EN 14961-1 Σηεξεά Βηνθαύζηκα - Πξνδηαγξαθέο θαη Καηεγνξίεο 

Καπζίκωλ- Μέξνο 1: Γεληθέο Απαηηήζεηο

Μέξνο 2: Ξπιώδεηο πειιέηεο, κε βηνκεραληθήο ρξήζεο

(ππό αλάπηπμε)

• Μέξνο 3: Ξπιώδεηο κπξηγθέηεο, κε βηνκεραληθήο ρξήζεο

(ππό αλάπηπμε)

• Μέξνο 4: Θξπκκαηηζκέλν μύιν, κε βηνκεραληθήο ρξήζεο

(ππό αλάπηπμε)

• Μέξνο 5: Καπζόμπια , κε βηνκεραληθήο ρξήζεο (ππό

αλάπηπμε)

• Μέξνο 6: Με μπιώδεηο πειιέηεο , κε βηνκεραληθήο

ρξήζεο (ππό αλάπηπμε)
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Καύζηκα

 Pellets

 Μπξηθέηεο

Ξύια

Πξόηππα CEN/TC 335 γηα ζηεξεά βηνθαύζηκα

(ζπλνιηθά 27 πξόηππα)



56

Καύζηκα

 Pellets

 Μπξηθέηεο

Ξύια
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Λέβεηεο – εθπνκπέο θαηά ΚΔΝΑΚ
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Λέβεηεο – εθπνκπέο θαηά ΔΝ 303-5
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Άξζξν 124

Τπνρξεώζεηο ιηαλνπσιεηώλ θαπζόμπισλ 

Δπηπιένλ ησλ γεληθώλ ππνρξεώζεσλ ιηαληθήο πώιεζεο πξντόλησλ, νη ιηαλνπσιεηέο 

θαηά ηε ρύδελ πώιεζε θαπζόμπισλ ππνρξενύληαη: 

1. Να πσινύλ ηα θαπζόμπια θαη’ όγθν θαη λα ρξεζηκνπνηνύλ σο κνλάδα κέηξεζεο ην 

ρσξηθό θπβηθό κέηξν (m3). Ωο ρσξηθό θπβηθό κέηξν λνείηαη ν όγθνο ηνπ θπβηθνύ κέηξνπ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ θελώλ ιόγσ ηεο ζηνίβαμεο.

2. Σα πξνο πώιεζε θαπζόμπια, πξέπεη λα ζηνηβάδνληαη κε ηα κηθξόηεξα δπλαηά θελά 

κεηαμύ ηνπο ώζηε λα δηεπθνιύλεηαη ε κέηξεζε ησλ δηαζηάζεσλ ηεο ζηνίβαο πνπ 

πξόθεηηαη λα πσιεζεί.

3. Δλαιιαθηηθά ηα θαπζόμπια κπνξνύλ λα δηαηίζεληαη ζθηρηά ζηνηβαγκέλα ζε πεξηέθηεο 

θαλνληθνύ γεσκεηξηθνύ ζρήκαηνο (παιέηεο, big bags θιπ) ν όγθνο ησλ νπνίσλ ζα 

αλαγξάθεηαη επθξηλώο επί ηεο εμσηεξηθήο ηνπο επηθαλείαο.

4. Να εμαζθαιίδνπλ κε θάζε πξόζθνξν ηξόπν ηελ πξνζηαζία ησλ πξντόλησλ από 

δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο πνπ ελδέρεηαη λα αιινηώζνπλ ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνο 

δηάζεζε πξντόληνο.

5. Να δηαηεξνύλ θάζε ζσξό θαπζόμπισλ ηειείσο μερσξηζκέλν από ηνλ 

παξαθείκελν, έηζη ώζηε λα απνθιείεηαη εληειώο ε αλάκημε ησλ εηδώλ δηαθνξεηηθήο 

πξνέιεπζεο, πνηόηεηαο θαη ηηκήο.

28 /9/2012 - δεκόζηα δηαβνύιεπζε -ΚΑΝΟΝΔ ΓΙΑΚΙΝΗΗ / ΔΜΠΟΡΙΑ 

ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ (ΓΙ.Δ.Π.Π.Τ.).
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Λέβεηεο – πωιήζεηο
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Πξνβιήκαηα

• Χωξνζέηεζεο (ηδηαίηεξεο δηαζηάζεηο)

• Καπλνδόρνο (δηαζηαζηνιόγεζε)

• Πεξηερόκελν λεξό (δηαθύκαλζε θνξηίνπ– απνζήθε λεξνύ)

• Γηαρείξηζε ζηάρηεο

• Γηαρείξηζε πξώηεο ύιεο

• Σπζηήκαηα αζθαιείαο (θαύζε θαη κεηά ηελ δηαθνπή ει. Τξνθνδνζίαο)
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