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Περίληψη 

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  πραγματεύεται  το  αντικείμενο  της  αποτύπωσης  της

ενεργειακής  απόδοσης  των  ηλεκτρομηχανολογικών  συστημάτων  μίας  ξενοδοχειακής

μονάδας. Ειδικότερα πραγματοποιείται ενεργειακή ανάλυση σε υφιστάμενο ξενοδοχείο στην

πόλη της Καστοριάς,  δηλαδή σε ένα κτήριο το οποίο και  εμφανίζει  σημαντικά ηλεκτρικά,

θερμικά, καθώς και ψυκτικά φορτία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η δομή της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.

Στο  πρώτο  κεφάλαιο,  πραγματοποιείται  η  εισαγωγή  στην  ενεργειακή  απόδοση

ξενοδοχειακών μονάδων, παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία, με έμφαση στην κατάσταση

στην Ελλάδα. 

Στο  δεύτερο  κεφάλαιο,  πραγματοποιείται  η  παρουσίαση  της  χρησιμοποιούμενης

μεθοδολογίας,  καθώς και  του  επιστημονικού εκείνου υποβάθρου στο οποίο  εδράζεται  το

σύνολο των υπολογισμών. 

Στο  τρίτο  κεφάλαιο,  γίνεται  η  παρουσίαση  των  σχετικών  αποτελεσμάτων.  Ειδικότερα,

παρατίθεται η ενεργειακή αποτύπωση του υπό μελέτη ξενοδοχειακού συγκροτήματος.  Εν

τέλει, παρατίθενται τα αποτελέσματα της μελέτης δύο οικονομοτεχνικών σεναρίων, τα οποία

και εξετάζονται.   

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι αφιερωμένο

στην  εξαγωγή  συμπερασμάτων  τα  οποία  και  αφορούν  την  ενεργειακή  απόδοση  των

ηλεκτρομηχανολογικών  συστημάτων  της  εξεταζόμενης  ξενοδοχειακής  μονάδας.  Η

υλοποιηθήσα  οικονομοτεχνική  ανάλυση  των  προτεινόμενων  σεναρίων  αναβάθμισης

αποδεικνύει πως η σχετική επένδυση, αποτελεί μία σαφέστατα βιώσιμη λύση, ασφαλώς υπό

προϋποθέσεις. Εν κατακλείδι, γίνεται παράθεση προτάσεων για σχετική μελλοντική έρευνα.
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Abstract

The present dissertation project treats the subject of mapping the energy performance of the

electromechanical  systems at  a  hotel  unit.  In  particular,  an  energy  analysis  is  being

implemented  at  an  existing  hotel  complex,  located  at  the  town of  Kastoria, Macedonia,

Greece, that is a tertiary sector building which displays significant electrical, thermal and

cooling loads throughout the year.

The dissertation structure consists of four chapters.

In the first chapter, an introduction to hotel building energy performance is being conducted,

presenting statistical evidence with emphasis on the energy situation in Greece.   

In the second chapter, the presentation of the methodology being used is being conducted,

as well as that of the scientific background being used for the relative calculations.

In the third chapter, the presentation of the relative results is being conducted. In particular,

the energy survey of the under study hotel complex is being set out. Finally, the results of the

study for a couple of techno-economic scenarios are being set out as well.

The fourth and final chapter of the present dissertation is dedicated to drawing conclusions

concerning the  energy performance of the electromechanical systems at the studied hotel

unit. The implemented techno-economic analysis of the suggested scenarios proves that the

relative investment most certainly constitutes a viable solution, surely under conditions. To

conclude, certain proposals for relative future research are being set out.
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Εισαγωγή 

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  πραγματεύεται  το  αντικείμενο  της  αποτύπωσης  της

ενεργειακής  απόδοσης  των  ηλεκτρομηχανολογικών  συστημάτων  μίας  ξενοδοχειακής

μονάδας. 

Ο τουρισμός είναι μία από τις κύριες παραμέτρους στην οικονομία της Ελλάδας, ο οποίος

συμβάλει  καθοριστικά  στο  Ακαθάριστο  Εγχώριο  Προϊόν  της  χώρας.  Πιο  συγκεκριμένα  η

περιοχή  μελέτης  της  εργασίας,  η  Καστοριά,  είναι  ένας  από  τους  πλέον  δημοφιλείς

τουριστικούς προορισμούς στη Δυτική Μακεδονία.

Η βασική ιδέα της διπλωματικής εργασίας ξεκίνησε με την υποχρεωτική εκπόνηση μελέτης

ενεργειακής απόδοσης, βάσει του νόμου 3661/2008 «Μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής

κατανάλωσης  των  κτηρίων  και  άλλες  διατάξεις»  (ΦΕΚ  Α 89)   για  όλα  τα  νέα  ή  ριζικά

ανακαινιζόμενα  κτίρια  με  τις  εξαιρέσεις  του  άρθρου  11,  όπως  αυτός  τροποποιήθηκε

σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 10Α του νόμου 3851/2010. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης

εκπονείται  βάσει  του  Κανονισμού  Ενεργειακής  Απόδοσης  Κτηρίων  -  Κ.Εν.Α.Κ.  (ΦΕΚ

2367/Β/12-7-2017)  και  τις  Τεχνικές  Οδηγίες  του  Τεχνικού  Επιμελητηρίου  Ελλάδας  του

συντάχθηκαν υποστηρικτικά του κανονισμού όπως αυτές ισχύουν επικαιροποιημένες.

Στόχος  της  Ευρωπαϊκής  Κοινότητας  για  τη  μείωση  της  κατανάλωσης  ενέργειας  και  των

εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της έννοιας του κτηρίου με σχεδόν μηδενική

κατανάλωση  ενέργειας  (near  zero  energy  building).  Ως  κτήριο  με  σχεδόν  μηδενική

κατανάλωση ενέργειας, ορίζεται ένα κτήριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση. Η σχεδόν

μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που απαιτείται θα πρέπει να συνίσταται σε

πολύ μεγάλο βαθμό σε ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, περιλαμβανομένης της

παραγόμενης επί τόπου ή πλησίον του κτηρίου. Προτείνονται ενισχυμένα ή νέα μέτρα για την

επίσπευση της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, κάτι που συμβάλλει καθοριστικά στο

«Χάρτη πορείας για τη μετάβαση σε μία ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών εκπομπών CO2

μέχρι  το  2050»,  με  τη  μείωση των  εκπομπών αερίων  θερμοκηπίου από τον  ενεργειακό

τομέα. Επιπλέον, στόχος είναι η επίτευξη ηλεκτροπαραγωγής με μηδενικές εκπομπές έως το

2050. Επίσης, τονίζεται η σημασία των ενεργειακών ελέγχων στον εμπορικό τομέα. Τα κράτη

μέλη  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης,  θα  πρέπει  να  αναπτύξουν  προγράμματα,  έτσι  ώστε  να

ενθαρρύνουν  τις  μικρομεσαίες  και  τις  μεγάλες  επιχειρήσεις  να  αναπτύξουν  ενεργειακούς

ελέγχους βάσει των ευρωπαϊκών και διεθνών προτύπων.
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Προκειμένου  να  προταθούν  λύσεις  για  τον  περιορισμό  της  συνεχούς  αύξησης  των

ενεργειακών  αναγκών  των  ξενοδοχειακών  μονάδων,  έτσι  ώστε  να  οδηγηθούν  τελικά  σε

«near  zero  energy  buildings»  θα  πρέπει,  σε  αρχικό  στάδιο,  να  πραγματοποιηθεί  η

ενεργειακή καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης προκειμένου να καθοριστεί η κτηριακή

ενεργειακή  κλάση.  Κατόπιν  πρέπει  να  δημιουργηθούν  σενάρια  που  θα  βελτιώσουν  την

κτηριακή ενεργειακή κατάταξη και, εφόσον η οικονομοτεχνική τους μελέτη τα κρίνει εφικτά,

τελικά τα κτήρια οδηγούνται σε στάδιο «near zero energy buildings».

Κεντρικός  στόχος  της  παρούσης  διπλωματικής  εργασίας  αποτελεί  η  τροφοδότηση

δεδομένων  για  μελέτες  ενεργειακής  αναβάθμισης  του  κτηρίου  αναφοράς.  Περισσότερο

συγκεκριμένα, στόχευση αποτελεί η τροφοδότηση με ενεργειακά δεδομένα, αναφορικά με το

υπό εξέταση κτήριο, της διπλωματικής εργασίας της Κυρίας Αικατερίνης Μάρκου, η οποία και

τιτλοφορείται  «Μελέτη  συμπαραγωγής  ηλεκτρισμού  και  θερμότητας  σε  ξενοδοχειακή

μονάδα».    

Η δομή της διπλωματικής εργασίας αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια.

Στόχος  του  πρώτου  κεφαλαίου  αποτελεί  η  εισαγωγή  στην  ενεργειακή  απόδοση

ξενοδοχειακών μονάδων, παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή

κατανάλωση, με έμφαση στην κατάσταση στην Ελλάδα. Παρατίθεται μία ανασκόπηση του

κτηριακού  αποθέματος  στην  ελληνική  επικράτεια.  Συγκεκριμένα,  παρατίθενται  στατιστικά

στοιχεία αναφορικά με το πλήθος και την ηλικία των κτηρίων, κυρίως αυτών του τριτογενούς

τομέα  όπου  και  συγκαταλέγονται  τα  ξενοδοχεία,  στις  διάφορες  κλιματικές  ζώνες,  καθώς

επίσης και στοιχεία αναφορικά με την ενεργειακές καταναλώσεις του κτηριακού αποθέματος.

Γίνεται με αυτό τον τρόπο αντιληπτή η σπουδαιότητα της ενεργειακής αναβάθμισης των εν

λόγω κτηρίων. 

Στόχος  του  δευτέρου  κεφαλαίου  αποτελεί  η  παρουσίαση  της  χρησιμοποιούμενης

μεθοδολογίας,  καθώς και  του  επιστημονικού εκείνου υποβάθρου στο οποίο  εδράζεται  το

σύνολο των υπολογισμών. Ειδικότερα, μετά την περιγραφή του υπό μελέτη ξενοδοχειακού

συγκροτήματος,  παρουσιάζεται  η  μεθοδολογία  που  αφορά  την  ενεργειακή  ανάλυση  του

κτηρίου (μεθοδολογία υπολογισμού θερμικών απωλειών, ψυκτικών φορτίων, ζεστού νερού

χρήσης,  ηλεκτρικών  φορτίων,  μελέτης  ενεργειακής  απόδοσης).  Τέλος,  παρατίθεται  η

μεθοδολογία εξέτασης δύο οικονομοτεχνικών σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης, με χρήση

συγκεκριμένου λογισμικού.

Στόχος του τρίτου κεφαλαίου αποτελεί η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που λαμβάνονται

ακολουθώντας  τη  μεθοδολογία,  όπως  αυτή  παρουσιάζεται  στο  δεύτερο  κεφάλαιο.

Ειδικότερα,  παρατίθεται  η  ενεργειακή  αποτύπωση  του  υπό  μελέτη  ξενοδοχειακού

συγκροτήματος (θερμικές απώλειες, ψυκτικά φορτία, ζεστό νερό χρήσης, ηλεκτρικά φορτία,
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μελέτη ενεργειακής απόδοσης και προκύπτουσα ενεργειακή αναβάθμιση από την σχετική

παρέμβαση). Επιπλέον των συγκεντρωτικών αποτελεσμάτων, παρουσιάζεται μία σύγκριση

των  υπολογιζόμενων καταναλώσεων με  υφιστάμενα  τιμολογιακά  στοιχεία.  Ενώ,  εν  τέλει,

παρατίθενται τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής μελέτης των υπό εξέταση σεναρίων και

μία συγκεντρωτική παρουσίαση αυτών.  

Στόχος  του  τετάρτου  και  τελευταίου  κεφαλαίου  της  παρούσης  διπλωματικής  εργασίας

αποτελεί  η  εξαγωγή  συμπερασμάτων,  τα  οποία  και  αφορούν  τη  βιωσιμότητα  της

εξεταζόμενης επένδυσης, καθώς και η παράθεση προτάσεων για σχετική μελλοντική έρευνα.
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Κεφάλαιο  1:  Εισαγωγή  στην  Ενεργειακή  Απόδοση
Ξενοδοχειακών Μονάδων

1.1 Γενικά

Η  επίτευξη  της  βέλτιστης  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίων  πραγματοποιείται  μέσω  του

σχεδιασμού κτηρίων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης, της εγκατάστασης αποδοτικών και

αξιόπιστων ενεργειακών τεχνολογιών προκειμένου να καλυφθούν οι κτηριακές ενεργειακές

απαιτήσεις (ζεστό νερό χρήσης (ΖΝΧ), θερμικά, ψυκτικά και ηλεκτρικά φορτία), καθώς και

της  εφαρμογής  συστημάτων ελέγχου  (όσον αφορά  τη  λειτουργία  και  την  απόδοση)  των

κτηριακών εγκαταστάσεων [1].

Ο  ενεργειακός  σχεδιασμός  περιλαμβάνει  ζητήματα  όπως  είναι  η  θερμική  απόδοση  του

κτηριακού κελύφους, ο φυσικός φωτισμός, ο σχεδιασμός των ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ)

εγκαταστάσεων του  κτηρίου  και  ασφαλώς  η  διαστασιολόγηση  και  επιλογή  των  σχετικών

συστημάτων που αφορούν τη θέρμανση, τον κλιματισμό, το φωτισμό, την παραγωγή ΖΝΧ

[1].

Σε γενικά πλαίσια, μία ενεργειακή μελέτη περιλαμβάνει τα εξής [1]:

 Τον έλεγχο των κλιματολογικών δεδομένων της γεωγραφικής θέσης προκειμένου να

γίνει ο προσδιορισμός δεδομένων όπως είναι η ηλιακή ακτινοβολία, οι άνεμοι που

επικρατούν, η υγρασία, η θερμοκρασία κοκ.
 Το ενεργειακό και βιοκλιματικό σχεδιασμό και την εκλογή υλικών και συστημάτων που

να  είναι  κατάλληλα  για  το  κτηριακό  κέλυφος  (διαφανή  και  αδιαφανή  στοιχεία  και

συστήματα  για  την  ηλιο-προστασία),  καθώς  και  τον  προσδιορισμό  της  μέγιστης

ενεργειακής απόδοσης μέσω της δυναμικής κτηριακής ανάλυσης.
 Τον  έλεγχο  της  θερμικής  απόδοσης  του  κτηριακού  κελύφους,  την  εκτίμηση  των

ενεργειακών  απαιτήσεων  του  κτηρίου,  τον  προσδιορισμό  των  θερμικών

χαρακτηριστικών που αφορούν τα διαφανή και τα αδιαφανή στοιχεία του κελύφους,

τα κτηριακά υλικά και συστήματα, όπως επίσης την εκτίμηση της ενέργειας η οποία

και εξοικονομείται με τον ενεργειακό σχεδιασμό.
 Την ανάλυση φωτεινού περιβάλλοντος και τον έλεγχο της απόδοσης που αφορά τα

συστήματα  φυσικού  φωτισμού  ανά  ζώνη  προσανατολισμού.  Τον  έλεγχο  της

κατανομής  του  φυσικού  φωτισμού  και  τον  προσδιορισμό  των  φωτομετρικών

χαρακτηριστικών για τα διαφανή στοιχεία και τα συνοδευτικά συστήματα σκίασης.
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 Τον  προσδιορισμό  των  συνθηκών  που  αντιστοιχούν  στη  θερμική  άνεση,  καθώς

επίσης και σε οπτική άνεση, και πιθανά βήματα για βελτίωση αυτών.
 Τη  βελτιστοποίηση  της  ενεργειακής  απόδοσης  των  ηλεκτρομηχανολογικών

συστημάτων  (σε  πλήρες,  καθώς  και  μερικό  φορτίο)  και  τον  περιορισμό  των

ενεργειακών απωλειών των συστημάτων διανομής.
 Την  εκλογή  καταλλήλων  τεχνολογιών  και  συστημάτων  ανανεώσιμων  πηγών

ενέργειας, ώστε να υποκαθίστανται οι συμβατικές μορφές ενέργειας.
 Την  εκλογή  κατάλληλου  εξοπλισμού  των  ηλεκτρομηχανολογικών  συστημάτων  για

ενεργειακή εξοικονόμηση.

1.2 Κατανάλωση Ενέργειας στα Κτήρια

Το κτηριακό απόθεμα (τριτογενής και οικιακός τομέας) στην Ελλάδα είναι υπεύθυνο για ένα

ιδιαίτερα σημαντικό ποσοστό της συνολικής εγχώριας ενεργειακής κατανάλωσης. Για το έτος

2016, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 39% της συνολικής εθνικής ενεργειακής κατανάλωσης

(βλ. Σχήματα 1.1 και 1.2) [2].

Σχήμα 1.1: Κατανάλωση τελικής ενέργειας ανά χρήση στην Ελλάδα, για το έτος 2016 [2].
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Σχήμα 1.2: Κατανάλωση τελικής ενέργειας ανά χρήση στην Ελλάδα, για το έτος 2016 [2].

Επιπλέον, ιδιαιτέρως αυξημένο παρατηρείται το ποσοστό που αφορά την καταναλισκόμενη

ηλεκτρική ενέργεια στο εθνικό κτηριακό απόθεμα. Συγκεκριμένα, το 74.2% της ηλεκτρικής

ενέργειας  (ΗΕ),  η  οποία  και  καταναλώθηκε  εγχωρίως,  αντιστοιχεί  στον  οικιακό  και  τον

τριτογενή τομέα. Τα σχετικά ποσοστά είναι 37.6% και 36.6% αντιστοίχως (Βλ. Σχήματα 1.3

και 1.4) [2].  

Σχήμα 1.3: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήση στην Ελλάδα, για το έτος 2016 [2].
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Σχήμα 1.4: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά χρήση στην Ελλάδα, για το έτος 2016 [2].

     

Τα  παραπάνω  οδηγούν  στο  λογικό  συμπέρασμα  της  αναγκαιότητας  ύπαρξης  μίας

μακροπρόθεσμης εθνικής στρατηγικής για την ενεργειακή ανακαίνιση του εθνικού κτηριακού

αποθέματος, προκειμένου να χαραχθεί η πολιτική ενεργειακής αναβάθμισης των κτηρίων,

καθώς  και  να  πραγματοποιηθεί  προσέλκυση  επενδυτών  και  να  κινητοποιηθούν  ιδιωτικά

επενδυτικά κεφάλαια [2].     

1.3 Ανασκόπηση Κτηριακού Αποθέματος

 

1.3.1 Πλήθος Κτηρίων

Το εθνικό κτηριακό απόθεμα αποτελείται ως επί το πλείστον από  κατοικίες και ένα πλήθος

κτηρίων  που  ανήκουν  στον  τριτογενή  τομέα.  Η  απογραφή  των  κτηρίων  στην  ελληνική

επικράτεια πραγματοποιείται ανά δέκα έτη, με την πλέον πρόσφατη να έχει διεξαχθεί το 2011

[2].       
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Τα σχετικά στοιχεία που συγκεντρώθηκαν και αφορούν το πλήθος των κτηρίων στην Ελλάδα

είναι τα εξής (βλ. Επίσης Σχήμα 1.5) [2]:

I. Κτήρια κατοικιών (μονοκατοικίες και πολυκατοικίες): 3,246,008.
II. Κτήρια διαφορετικών χρήσεων: 273,596:

 Καταστήματα και γραφεία: 206,254.
 Σχολικά κτήρια: 21,853.
 Νοσοκομεία και κλινικές: 1,973.
 Ξενοδοχεία: 43,516.

Σχήμα 1.5: Πλήθος κτηρίων στην Ελλάδα, με στοιχεία από την απογραφή του 2011 [2].

Οι κατοικίες αποτελούν το 79.1% του πλήθους των κτηρίων συνολικά. Τα υπόλοιπα κτήρια

αποτελούν  περίπου  το  20%  του  πλήθους  του  κτηριακού  αποθέματος.  Τα  κτήρια  του

17



τριτογενούς  τομέα  (ξενοδοχεία,  νοσοκομεία  κ.λπ.)  αποτελούν  το  περίπου  6.6%  του

αντίστοιχου πλήθους (βλ. Σχήματα 1.6 και 1.7) [2]. 

Γίνεται, επομένως, και πάλι αντιληπτή η σπουδαιότητα των κατοικιών, αλλά και των κτηρίων

του τριτογενούς τομέα στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο.

Σχήμα 1.6: Πλήθος κτηρίων στην Ελλάδα, με στοιχεία από την απογραφή του 2011 [2].
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Σχήμα 1.7: Ποσοστιαία κατανομή του εθνικού κτηριακού αποθέματος με βάση τη χρήση, με στοιχεία

από την απογραφή του 2011 [2].

1.3.2 Ηλικίες Κτηρίων

Τα  κτήρια  μπορούν  να  κατηγοριοποιηθούν  ηλικιακά  σε  τρεις  κύριες  ομάδες.  Η

διαφοροποίηση προκύπτει ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες και,  επομένως, την

ποιοτική  κατάσταση  του  κελύφους,  καθώς  και  των  Η/Μ  εγκαταστάσεων,  λόγω  του

υφισταμένου  νομοθετικού  πλαισίου  (βλ.  Σχήμα  1.8).  Το  1980  υιοθετείται  ο  Κανονισμός

Θερμομόνωσης Κτηρίων (ΚΘΚ),  ενώ το 2010 τίθεται εν ισχύι  ο Κανονισμός Ενεργειακής

Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕνΑΚ), ο οποίος και επικαιροποιείται το 2017 [2].  
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Σχήμα 1.8: Κατανομή κτηρίων του τριτογενούς τομέα με βάση τη χρήση και την περίοδο κατασκευής

(πλήθος κτηρίων). Τα στοιχεία προέρχονται από την απογραφή του 2011 [2].

Ένα  ποσοστό  που  αντιστοιχεί  στο  55%  των  κτηρίων  στην  Ελλάδα  έχει  κατασκευαστεί

παλαιότερα από το έτος 1980, σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ

του 2011. Τα κτήρια αυτά χαρακτηρίζονται ως θερμικά απροστάτευτα. Επιπλέον, και εξαιτίας

της ύφεσης της ελληνικής οικονομίας, τα κτήρια που είναι κατασκευασμένα μετά το 2010 και

ικανοποιούν τις  ελάχιστες απαιτήσεις  του πρώτου ΚΕνΑΚ,  αποτελούν μόλις  το 1.5% του

κτηριακού αποθέματος που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες [2].   

Τα  στατιστικά  στοιχεία  τα  οποία  και  προκύπτουν  από  την  έκδοση  των  Πιστοποιητικών

Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ), τα οποία έχουν εκδοθεί έως τώρα (περίπου 1,180,000 ΠΕΑ),

αποδεικνύουν  επίσης  το  συσχετισμό  της  περιόδου  κατασκευής  ενός  κτηρίου  με  την

ενεργειακή  απόδοση  την  οποία  αυτό  εμφανίζει,  επιβεβαιώνοντας  τα  αποτελέσματα  της

εξέλιξης του νομοθετικού πλαισίου [2].    

Σχήμα 1.9: Πλήθος ΠΕΑ ανά δεκαετία κατασκευής κτηρίων και ενεργειακή κατηγορία [2]. 
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Τις  περιόδους  πριν  γίνει  η  εφαρμογή  του  ΚΘΚ  (1980),  η  πλειονότητα  των  κτηρίων

ταξινομείται στην ενεργειακή κλάση Η. Την περίοδο που ο ΚΘΚ βρίσκεται εν ισχύι (1981-

2009),  παρατηρείται  σταδιακή  βελτίωση  των  κτηρίων,  τα  οποία  κατατάσσονται  στις

ενεργειακές κατηγορίες Δ και Γ. Τα κτήρια που είναι κατασκευασμένα μετά το 2010 (πρώτος

ΚΕνΑΚ) κατατάσσονται στις κατηγορίες Γ και Β (βλ. Σχήμα 1.9).

Η μέση ενεργειακή κατανάλωση για κτήρια κατοικιών και τριτογενούς τομέα ανά κλιματική

ζώνη  παρουσιάζεται  στο  Σχήμα  1.10.   Η  ενδεικτική  μέση  κατανάλωση  πρωτογενούς

ενέργειας  κατοικιών και τριτογενούς τομέα παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.11.
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Σχήμα 1.10: Μέση ενεργειακή κατανάλωση ανά κλιματική ζώνη Πλήθος ΠΕΑ ανά δεκαετία κατασκευής

κτηρίων και ενεργειακή κατηγορία [2]. 

 

Σχήμα 1.11:  Ενδεικτική  μέση  κατανάλωση πρωτογενούς  ενέργειας  κτηρίων  κατοικιών  και  κτηρίων

τριτογενούς τομέα [2]. 

                                                                                                                                                   

1.3.3 Κλιματικές Ζώνες
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Η ελληνική επικράτεια χωρίζεται σε τέσσερις κλιματικές ζώνες, ήτοι Α, Β, Γ και Δ (από τη

θερμότερη στην ψυχρότερη), σύμφωνα με τις βαθμοημέρες θέρμανσης. Οι κλιματικές ζώνες,

όπως υιοθετούνται από τον ΚΕνΑΚ για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτηρίων,

παρουσιάζονται στο Σχήμα 1.12.

 

Σχήμα 1.12: Κλιματικές ζώνες [2]. 

1.3.4 Ενεργειακή Κατανάλωση Κτηρίων

Η  κτηριακή  κατανάλωση  ενέργειας  (εμπορικός,  οικιακός  τομέας  κ.λπ.)  στην  ελληνική

επικράτεια αντιστοιχεί σε  6,322 ktoe, με βάση το Ενεργειακό Ισοζύγιο του 2016. Ο αριθμός

αυτός  είναι  αντίστοιχος  του  39%  του  συνόλου  της  κατανάλωσης  ενέργειας,  με  την

κατανάλωση του οικιακού τομέα να αντιστοιχεί στο 27% [2]. Τα παραπάνω καταδεικνύουν τη

σπουδαιότητα  του  κτηριακού  τομέα  στο  εθνικό  ισοζύγιο  ενεργείας,  καθώς  επίσης  και  το
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εξαιρετικά  υψηλό  περιθώριο  περιορισμού  της  κτηριακής  κατανάλωσης  ενέργειας,  με  τις

σχετικές θετικές διαστάσεις για την εθνική οικονομία και την εθνική ενεργειακή ασφάλεια. 

Ιδιαίτερα για τα κτήρια κατοικιών, και σύμφωνα με διενεργηθείσα έρευνα σε σχέση με την

ενεργειακή κατανάλωση από την ΕΛΣΤΑΤ, κάθε νοικοκυριό στην Ελλάδα καταναλώνει κατά

μέσο όρο 10,244 kWh θερμικής ενέργειας (ΘΕ) και 3,750 kWh ηλεκτρικής ενέργειας (ΗΕ) σε

ετήσια βάση προκειμένου να ικανοποιήσει τις ενεργειακές του απαιτήσεις (βλ. Σχήμα 1.13)

[2].

Σχήμα 1.13: Μέση ετήσια ενεργειακή κατανάλωση ανά νοικοκυριό. Στοιχεία του 2011 [2]. 

    

Για κάθε κτηριακή χρήση και κάθε κλιματική ζώνη παρατηρούνται ασφαλώς (και σύμφωνα με

τα στατιστικά στοιχεία των ΠΕΑ) διαφορετικές ενεργειακές καταναλώσεις.  Στο Σχήμα 1.14

παρουσιάζεται η μέση ενεργειακή κατανάλωση ανά κτηριακή χρήση και ανά κλιματική ζώνη,

η μέση ενεργειακή κατανάλωση του αντιστοίχου κτηρίου αναφοράς σε κάθε κλιματική ζώνη,

όπως επίσης και  το περιθώριο (δυναμικό)  ενεργειακής εξοικονόμησης για  το υφιστάμενο

κτηριακό απόθεμα.   

Από το Σχήμα 1.14 φαίνεται πως εάν τα κτήρια των προαναφερθέντων κατηγοριών είχαν

κατασκευαστεί  τηρώντας  τις  προδιαγραφές  που  ορίζει  ο  ΚΕνΑΚ,  θα  υπήρχε  ενεργειακή

εξοικονόμηση 41% για τα κτήρια του τριτογενούς τομέα και 61% για τα κτήρια κατοικίας.  
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Σχήμα 1.14: Μέση ενεργειακή κατανάλωση ανά κτηριακή χρήση και κλιματική ζώνη [2].

1.4 Ενεργειακή Αναβάθμιση σε Ξενοδοχειακές Μονάδες 

 

Ο  τριτογενής  τομέας,  επομένως,  και  ειδικότερα  οι  ξενοδοχειακές  μονάδες,  δύνανται  να

περιορίσουν σε ιδιαίτερα σημαντικό  βαθμό τα  λειτουργικά  τους  κόστη,  προχωρώντας σε

συγκεκριμένες παρεμβάσεις που έχουν ως στόχο την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης

των  κτηριακών  τους  εγκαταστάσεων.  Με  αυτόν  τον  τρόπο  είναι  δυνατή  η  εξοικονόμηση

τεραστίων ποσών ενέργειας και συνεπακόλουθα η βελτίωση της οικονομικής τους απόδοσης

και της ανταγωνιστικότητάς τους [3].      
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Μία  επιχείρηση  του  ξενοδοχειακού  κλάδου  έχει  σχεδόν  επιτακτικούς  λόγους  για  να

αναβαθμίσει  ενεργειακά τις  εγκαταστάσεις  της,  καθώς είναι  δεδομένο το  ιδιαίτερα υψηλό

κόστος της ενέργειας [3].                                                        

Η ενεργειακή αναβάθμιση προσφέρει συνοπτικά τα εξής πλεονεκτήματα για το συγκεκριμένο

κλάδο [3]:

 Περιορισμός  του  λειτουργικού  κόστους.  Οι  σχετικές  παρεμβάσεις  οδηγούν  σε

σημαντική  μείωση  του  κόστους  λειτουργίας  της  επιχείρησης  και  σε  αύξηση  της

ανταγωνιστικότητάς της.
 Προσέλκυση  στοχευμένη  σε  ομάδες  τουριστών  που  εμφανίζουν  ευαισθητοποίηση

στην  περιβαλλοντική  προστασία.  Δυνατότητα  εφαρμογής  “πράσινων”  πρακτικών

marketing  για  προσέγγιση  μίας  διαρκώς  αυξανόμενης  ομάδας  τουριστών  που

επιζητούν  “πράσινα”  τουριστικά  καταλύματα  και  υπηρεσίες.  Σύμφωνα  με  το

Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας:     
o Ο  ένας  στους  τρεις  Αμερικάνους  υποστηρίζει  πως  είναι  διατεθειμένος  να

πληρώσει περισσότερο, εφόσον το ταξίδι και η διαμονή τους είναι φιλικά προς

το περιβάλλον.
o Οι δύο στους δέκα Βρετανούς που προγραμματίζουν τις διακοπές τους εκτός

της χώρας τους υποστηρίζουν το ίδιο.
o Οι οκτώ στους δέκα Γερμανούς τουρίστες υποστηρίζουν πως σοβαρό ρόλο

στη σχεδίαση των διακοπών τους διαδραματίζουν τα υψηλά περιβαλλοντικά

πρότυπα.
o Η πλειονότητα  των  ξενοδοχειακών μονάδων που  παρουσιάζουν “πράσινη”

λειτουργία,  συνηθέστερα  συγκαταλέγονται  στις  κατηγορίες  υψηλοτέρου

επιπέδου.
o Αντίστοιχη έρευνα υποστηρίζει πως και οι Έλληνες παρουσιάζουν αντίστοιχη

συμπεριφορά.
 Προστασία του περιβάλλοντος.  Η υψηλή περιβαλλοντική  ποιότητα  συγκαταλέγεται

στα  πλέον  σημαντικά  κριτήρια  εκλογής  του  ταξιδιωτικού  προορισμού  για  τους

ευρωπαίους.

Τα  κόστη  που  αντιστοιχούν  στην  ικανοποίηση  των  απαιτήσεων  μίας  ξενοδοχειακής

επιχείρησης για ενέργεια είναι ένα μεγάλο μέρος των συνολικών λειτουργικών δαπανών. Η

ενεργειακή κατανάλωση στις  κτηριακές της εγκαταστάσεις  ετησίως δύναται  να κυμαίνεται

μεταξύ 200 kWh/m² μέχρι και περισσότερο από 1000 kWh/m². Η ενεργειακή δαπάνη ετησίως

δύναται να κυμαίνεται από 600 € μέχρι και κατά πολύ περισσότερο από 2,000 € για κάθε

δωμάτιο. Όσον αφορά τις εκπομπές CO2, αυτές είναι περίπου 160 KgCO2/m², ή ισοδύναμα

10 tn  CO2 ανά δωμάτιο [3].
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Η ενεργειακή κατανάλωση στις ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις αφορά κυρίως τη θέρμανση και

την ψύξη χώρων, το ΖΝΧ, τις εγκαταστάσεις ευεξίας (spa), τις δεξαμενές κολύμβησης, τον

εξαερισμό,  το  φωτισμό,  τα  εστιατόρια  (παρασκευή  γευμάτων)  κ.λπ.  Τυπικά  για  ένα

ξενοδοχείο στην Ευρώπη, με λειτουργία καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους, το ποσοστό της

ετήσιας ενεργειακής κατανάλωσης που αντιστοιχεί στη θέρμανση χώρων και νερού αποτελεί

περίπου το 70% και το 40% της ετήσιας ενεργειακής δαπάνης. Για το φωτισμό τα ποσοστά

είναι 8% για την ενεργειακή κατανάλωση και 21% για την ενεργειακή δαπάνη [3].      

 

1.4.1 Κατασκευή Ενεργειακών Ξενοδοχειακών Μονάδων

Στην περίπτωση κατασκευής μίας ξενοδοχειακής μονάδας, βρίσκει  θέση, όπου αυτό είναι

δυνατόν,  η  βιοκλιματική  αρχιτεκτονική,  που  σε  συνδυασμό  με  τη  θερμομόνωση,  τα

συστήματα σκίασης και τη βέλτιστη επιλογή και λειτουργία του Η/Μ εξοπλισμού, μπορεί να

περιορίσει  κατά πολύ τις ενεργειακές κτηριακές απαιτήσεις και τις  δαπάνες για θέρμανση

ψύξη, ζεστό νερό χρήσης κ.λπ. [3].  

Ο  ενεργειακός  σχεδιασμός  και  κατασκευή  που  στοχεύει  στο  να  ελαχιστοποιήσει  την

καταναλισκόμενη ενέργεια,  διατηρώντας  ή  ακόμη και  βελτιώνοντας  τις  συνθήκες  άνεσης,

βασίζεται στις παρακάτω αρχές [3]:

 Βιοκλιματική αρχιτεκτονική κτηρίων και τοπίου.
 Χρήση ΑΠΕ για ικανοποίηση των ενεργειακών απαιτήσεων μερικά ή ολικά.
 Αξιοποίηση συστημάτων χαμηλής ενεργειακής κατανάλωσης.
 Χρήση συστημάτων για ενεργειακή διαχείριση και έλεγχο.  

Ένα τέτοιο κτήριο, απαιτεί μεγαλύτερο επενδυτικό κόστος εν συγκρίσει  με ένα συμβατικό

κτήριο, όμως, εν τέλει  καθίσταται περισσότερο οικονομικό σε βάθος χρόνου, εξαιτίας του

χαμηλότερου λειτουργικού κόστους που αυτό εμφανίζει [3].  

 

1.4.2 Ενεργειακή Αναβάθμιση Ξενοδοχειακών Μονάδων

Η  ενεργειακή  αναβάθμιση  υφιστάμενων  κτηρίων  επιτυγχάνεται  με  παρεμβάσεις  που

στοχεύουν στη θωράκιση απέναντι σε απώλειες που εμφανίζονται, ώστε αυτό να καθίσταται

λιγότερο ενεργοβόρο και άρα λιγότερο δαπανηρό [3]. 

Τα απαιτούμενα στάδια για μία αποδοτική επένδυση είναι [3]:
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 Ενεργειακή αποτύπωση κτηρίου (υπολογισμός θερμικών απωλειών)
 Ενεργειακή μελέτη και υπολογισμός ενεργειακών φορτίων.
 Μελέτη ενδεχόμενων ενεργειακών παρεμβάσεων και κοστολόγησή τους.
 Επιλογή της βέλτιστης λύσης.
 Υλοποίηση των ενεργειακών παρεμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση.

 Συνήθεις ενεργειακές παρεμβάσεις που δύνανται να υλοποιηθούν είναι οι παρακάτω [3]:

 Η μόνωση του κτηριακού κελύφους είναι μία βασική παρέμβαση για την ενεργειακή

αναβάθμιση.  Δύναται  να  περιορίσει  την  ενεργειακή  κατανάλωση  για  κάλυψη  των

θερμικών και ψυκτικών φορτίων μέχρι και κατά 55%, ανάλογα με το κτήριο και την

κλιματική ζώνη όπου αυτό εντοπίζεται.  
 Η μόνωση της οροφής είναι και αυτή μία από τις αποτελεσματικότερες παρεμβάσεις.
 Η  αντικατάσταση  των  κουφωμάτων  (και  υαλοπινάκων)  είναι  μία  ουσιαστική

παρέμβαση για την ενεργειακή αναβάθμιση υφιστάμενου κτηρίου.  Η ενέργεια που

δύναται να εξοικονομηθεί μπορεί να είναι μέχρι και 20 ή 25%, με τη θερμική άνεση να

βελτιώνεται εντυπωσιακά.
 Η  αναβάθμιση  του  συστήματος  θέρμανσης  αποτελεί  μία  από  τις  σημαντικές

παρεμβάσεις που μπορούν να υλοποιηθούν.  
 Η εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων για παραγωγή ΖΝΧ (ή συνδυαστικά ΖΝΧ

και θέρμανση) δύναται ενδεχομένως να καλύψει τα σχετικά φορτία της ξενοδοχειακής

εγκατάστασης  σε  ικανοποιητικό  ποσοστό  και  για  αυτό  κρίνεται  χρήσιμη  η  μελέτη

εγκατάστασής τους.        
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Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία και υπόβαθρο υπολογισμών

2.1 Περιγραφή ξενοδοχειακού συγκροτήματος 

                  

Στο 2ο κεφάλαιο παρουσιάζεται η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε για τον ενεργειακό

έλεγχο ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος το οποίο και βρίσκεται στο  4 χλμ. Καστοριάς-

Αθηνών,  γίνεται  η  καταγραφή και  αποτύπωση της  υπάρχουσας ενεργειακής  κατάστασης

υπολογίζοντας την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από τις διαφορετικές χρήσεις του

εξεταζόμενου κτηρίου και κατατάσσοντας το κτήριο στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία.

Προτείνονται  εν  συνεχεία  σενάρια  για  την  επίτευξη  εξοικονόμησης  ενέργειας  και  για  την

αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας και τέλος εξετάζονται τα προτεινόμενα σενάρια με

τεχνοοικονομική μελέτη.

Η  Καστοριά  είναι  χτισμένη  στη  χερσόνησο  που  ακουμπάει  στη  λίμνη  Ορεστιάδα.  Σε

υψόμετρο 623 μ., ανάμεσα στις μεγάλες οροσειρές Βιτσίου και Γράμμου και με πολύ ωραίο

κλίμα,  θεωρείται  ως  μια  από  τις  ωραιότερες,  παραδοσιακές  και  μαγευτικές  πόλεις  της

Ελλάδος, με μια υπέροχη ιστορία που χρονολογείται από πολλούς αιώνες [4].

Η μεθοδολογία η οποία χρησιμοποιήθηκε για την περάτωση της ενεργειακής μελέτης και για

την  αξιολόγηση  της  ξενοδοχειακής  μονάδος,  είναι  βασισμένη  στον  Κανονισμό  για  την

Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), όπως αυτός τροποποιήθηκε μέσα στο

2017 [5].

Στόχος της μελέτης αποτελεί  η ενεργειακή καταγραφή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος,

καθώς  και  η  αναζήτηση  προοπτικών  προκειμένου  να  επιτευχθεί  αναβάθμιση  στην

ενεργειακή αποδοτικότητά του.

Όπως  παρουσιάζεται  στην  παρούσα  διπλωματική  εργασία,  συνηθέστερη  πρακτική

προκειμένου να υλοποιηθούν τα παραπάνω είναι η διαδικασία του ενεργειακού ελέγχου να

λαμβάνει χώρα σε δύο φάσεις:

 Πρώτον, γίνεται υλοποίηση καταγραφής η οποία και αφορά τα ενεργειακά στοιχεία

του  ξενοδοχειακού  συγκροτήματος.  Έχοντας  ως  βάση  αυτήν  την  καταγραφή,

πραγματοποιείται  μία  αρχική  εκτίμηση  που  αφορά  τα  μεγέθη  τα  οποία  και  θα

χρησιμοποιηθούν προκειμένου να γίνει αποτίμηση για τις μονάδες της εγκατάστασης.
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 Δεύτερον,  τα  ενεργειακά  αυτά  στοιχεία  θα  πρέπει  να  αναλυθούν  και  να

επεξεργαστούν,  προκειμένου να γίνει  η εκτίμηση της ενεργειακής αποδοτικότητας,

καθώς  επίσης  η  αναγνώριση  ενδεχόμενων  αδυναμιών  στις  υποδομές  ή  και  στη

διαχείριση της ξενοδοχειακής μονάδος.

Το  υπό  μελέτη  ξενοδοχείο  βρίσκεται  στην  Καστοριά  και  κατασκευάστηκε  το  2006.

Ταξινομείται στην κατηγορία των πολυτελών ξενοδοχείων (5*) και διαθέτει υπηρεσίες υψηλών

προδιαγραφών, τόσο διαμονής όσο και εκδηλώσεων και συνεδρίων, καθ' όλη τη διάρκεια του

έτους. 

Το  ξενοδοχείο  αποτελείται  από  δύο  πλήρως  ανεξάρτητα  μεταξύ  τους  συγκροτήματα.

Αντικείμενο της παρούσης μελέτης αποτελεί το ένα εκ των δύο αυτών συγκροτημάτων, ήτοι

το Λιμναίον Golden (βλ. Σχήμα 2.1), το οποίο και διαθέτει 41 πολυτελή δωμάτια. Η συνολική

δομημένη έκταση του συγκροτήματος είναι 4,988.58 m2. 

Σχήμα 2.1: Άποψη του εξωτερικού χώρου του συγκροτήματος Λιμναίον Golden [4].
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Σχήμα 2.2: Τρισδιάστατη αποτύπωση του συγκροτήματος Λιμναίον Golden. Το εμβαδόν κτηρίου είναι

4,988.58 m2.

Να τονιστεί σε αυτό το σημείο, πως το πρώτο πρακτικό εμπόδιο που συναντήθηκε ήταν η

έλλειψη  αξιόπιστων  σχεδίων  που  αφορούν  τις  εγκαταστάσεις  του  ξενοδοχειακού

συγκροτήματος  (μηχανολογικές,  ηλεκτρολογικές  και  ύδρευσης)  και  τα  σχέδια  τα  οποία

υπήρχαν  στον  φάκελο  οικοδομικής  άδειας  στην  πολεοδομία  δεν  ανταποκρίνονταν  στην

πραγματική κατάσταση. Επομένως, το πρώτο ουσιαστικό βήμα για την ενεργειακή ανάλυση

του  Limneon  Golden  ήταν  η  σχετική  αποτύπωση  και  ο  επανυπολογισμός  των

ηλεκτρομηχανολογικών  μελετών  (όπως  μελέτη  θερμικών  απωλειών,  ψυκτικών  φορτίων

ζεστού νερού χρήσης και ηλεκτρικών φορτίων), οι οποίες θα συμβάλουν για να γίνει η μελέτη

ενεργειακής απόδοσης του ξενοδοχείου. Οι μελέτες πραγματοποιήθηκαν με τη βοήθεια του

λογισμικού της 4Μ [6]. Η τρισδιάστατη αποτύπωση του κτηρίου παρουσιάζεται στο Σχήμα

2.2. 

Στο  Παράρτημα  της  παρούσης  διπλωματικής  εργασίας  παρουσιάζεται  πλήθος  σχετικών

σχεδίων.
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2.2 Ενεργειακή ανάλυση κατάστασης αναφοράς ξενοδοχείου 

Ακολουθεί η παρουσίαση της μεθοδολογίας η οποία και χρησιμοποιείται,  προκειμένου να

πραγματοποιηθεί  η  ενεργειακή  ανάλυση  της  κατάστασης  αναφοράς  του  υπό  μελέτη

ξενοδοχειακού συγκροτήματος.

     

2.2.1 Θερμικές ζώνες κτηρίου 

Το επόμενο βήμα το  οποίο  και  πραγματοποιήθηκε,  ήταν  ο  διαχωρισμός του κτηρίου σε

θερμικές ζώνες. Το ξενοδοχειακό συγκρότημα Λιμναίον Golden, επομένως, διαχωρίστηκε σε

πέντε θερμικές ζώνες (βλ. Σχήματα  2.3 και 2.4).

Σχήμα 2.3: Θερμικές ζώνες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος.
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Σχήμα 2.4: Θερμικές ζώνες του ξενοδοχειακού συγκροτήματος ανά επίπεδο.

Οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων βρίσκονται στο επίπεδο 1 και στο επίπεδο 2 (βλ. Σχήμα

2.5).
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Σχήμα 2.5: Αίθουσες πολλαπλών χρήσεων επιπέδου 1 και 2. 

Βοηθητικοί χώροι και διάδρομοι απαντώνται στα επίπεδα 1, 2 και 3 (βλ. Σχήμα 2.6).

  

Σχήμα 2.6: Βοηθητικοί χώροι και διάδρομοι επιπέδου 1, 2 και 3.

Ο χώρος ΣΠΑ και το γυμναστήριο βρίσκονται στα επίπεδα 1 και 2  (βλ. Σχήμα 2.7). 

  

Σχήμα 2.7: Χώρος ΣΠΑ επιπέδων 1 και 2 και γυμναστήριο επιπέδου 2.
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Το ξενοδοχείο,  δηλαδή τα δωμάτια και οι  σουίτες,  βρίσκεται στα επίπεδα 3, 4 και 5 (βλ.

Σχήματα 2.8, 2.9 και 2.10).    

 

Σχήμα 2.8: Το ξενοδοχείο στο επίπεδο 3.

 

Σχήμα 2.9: Το ξενοδοχείο στο επίπεδο 4.

 

Σχήμα 2.10: Το ξενοδοχείο στο επίπεδο 5.

2.2.2 Θερμικές απώλειες κτηρίου                                  
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Μετά το διαχωρισμό του υπό μελέτη κτηρίου σε θερμικές ζώνες, ακολουθεί ο υπολογισμός

των  θερμικών  απωλειών,  ο  οποίος  και  πραγματοποιήθηκε  επίσης  με  τη  βοήθεια  του

λογισμικού της 4Μ [6].

2.2.2.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με βάση τον ΕΛΟΤ ΕΝ 12831 [7].

2.2.2.2. Παραδοχές και κανόνες υπολογισμών

Με βάση τον ΕΛΟΤ ΕΝ 12831, τις θερμικές απώλειες ενός χώρου συνιστούν οι:

 Απώλειες  θερμοπερατότητας  ΦΤ,  προερχόμενες  από  τα  περιβάλλοντα  δομικά

στοιχεία (τοίχοι, ανοίγματα, δάπεδα, οροφές κ.λπ.).
 Απώλειες αερισμού χώρου ΦΤ.

Οι θερμικές απώλειες θερμοπερατότητας για έναν θερμαινόμενο χώρο (i), ΦΤ,i, υπολογίζονται

ως εξής:

ΦΤ,i  = (ΗT,ie + ΗT,iue + ΗT,ig + ΗT,ij) (θint,I - θe)             (1)

Όπου:

ΗT,ie : συντελεστής θερμοπερατότητας θερμικών απωλειών από ένα θερμαινόμενο χώρο (i)

στο περιβάλλον (e) διαμέσου του κελύφους του κτηρίου, (W/K).  

ΗT,iue : συντελεστής θερμοπερατότητας θερμικών απωλειών από ένα θερμαινόμενο χώρο (i)

στο περιβάλλον (e) διαμέσου ενός μη θερμαινόμενου χώρου (u), (W/K).

ΗT,ig : συντελεστής θερμοπερατότητας θερμικών απωλειών από ένα θερμαινόμενο χώρο (i)

στο έδαφος (g), (W/K).

ΗT,ij : συντελεστής θερμοπερατότητας θερμικών απωλειών από ένα θερμαινόμενο χώρο (i) σε

ένα  γειτνιάζοντα  θερμαινόμενο  χώρο (j)  με  σημαντική  θερμοκρασιακή  διαφορά  πχ.  ένας
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γειτνιάζων  θερμαινόμενος  χώρος  μέσα  στο  ίδιο  κτίριο  ή  ένας  θερμαινόμενος  χώρος  σε

γειτνιάζον κτίριο, (W/K).

θint,i : εσωτερική θερμοκρασία του θερμαινόμενου χώρου (i), (°C).

θe : εξωτερική θερμοκρασία, (°C).

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας θερμικών απωλειών από ένα θερμαινόμενο χώρο (i) στο

περιβάλλον (e), εξαρτάται από όλα τα δομικά στοιχεία του κτηρίου και τις θερμικές γέφυρες

που διαχωρίζουν το θερμαινόμενο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον, όπως είναι οι τοίχοι,

τα δάπεδα, οι οροφές, οι πόρτες και τα παράθυρα. Ο συντελεστής ΗT,ie υπολογίζεται ως εξής:

ΗT,ie = ∑
k

A k ∙U ∙ek+∑
l

Ψ l ∙ll ∙ el            (2)

Όπου:

Ak : Εμβαδόν του δομικού στοιχείου (k) σε (m²).

ek,  el :  Συντελεστές  διόρθωσης  λόγω  της  έκθεσης  στις  κλιματικές  επιδράσεις.  Η

προκαθορισμένη τιμή των συντελεστών αυτών είναι το 1.

U : Συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων υπολογιζόμενος σύμφωνα με EN

ISO 6946, EN ISO 10077-1 και τις ενδείξεις που δίνονται στις ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις,

(W/m²K).

ll :Μήκος της γραμμικής θερμικής γέφυρας (l)  μεταξύ του εσωτερικού και  του εξωτερικού

χώρου σε (m).

Ψl : Γραμμική θερμική αγωγιμότητα μιας γραμμικής θερμικής γέφυρας (l) (W/mK). 

Η  ροή θερμικών  απωλειών διαμέσου  δαπέδων ή  τοίχων  υπογείου,  που  έχουν  άμεση  ή

έμμεση επαφή με το έδαφος, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. Αυτοί περιλαμβάνουν το

εμβαδόν και την εκτεθειμένη περίμετρο της πλάκας δαπέδου, το βάθος του δαπέδου του

υπογείου σε σχέση με την επιφάνεια του εδάφους, και τις θερμικές ιδιότητες του εδάφους.
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Ο συντελεστής θερμοπερατότητας θερμικών απωλειών ΗT,ig, από ένα θερμαινόμενο χώρο (i)

στο έδαφος (g) υπολογίζεται ως εξής:

ΗT,ig = 

A k ∙U ¿, k

∑
k

¿ ∙

¿
f g1∙ f g2∙¿

           (3)

Όπου:

fg1 :  συντελεστής  διόρθωσης  που  λαμβάνει  υπ’  όψιν  την  επίδραση  από  την  ετήσια

διακύμανση της εξωτερικής θερμοκρασίας. Ο συντελεστής έχει προκαθορισμένη τιμή 1.45.

fg2 :  συντελεστής ελάττωσης θερμοκρασίας που λαμβάνει υπ’ όψιν τη διαφορά της μέσης

ετήσιας εξωτερικής θερμοκρασίας και της εξωτερικής θερμοκρασίας σχεδιασμού. Δίνεται από

τον τύπο:

f g2=
θ
∫ , j

−θm,i

θ
∫ , j

−θ i

                (4)

Ακ : εμβαδόν του δομικού στοιχείου (k) που βρίσκεται σε επαφή με το έδαφος σε τετραγωνικά

μέτρα (m²).

Uequiv,k : ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου (k) (σε Watt/m²K),

που  καθορίζεται  από  τον  τύπο  δαπέδου  (Διαγράμματα  ΕΛΟΤ)  και  τη  χαρακτηριστική

παράμετρο Β’ (Β’ = Εμβαδόν/0.5 * Περίμετρος).

GW : συντελεστής διόρθωσης που λαμβάνει υπόψιν την επίδραση από το νερό του εδάφους.

Λαμβάνει τις τιμές:

 GW = 1.00 αν η απόσταση μεταξύ της υποτιθέμενης στάθμης νερού και της πλάκας

δαπέδου είναι μεγαλύτερη από 1 m.
 GW = 1.15 αν η απόσταση μεταξύ της υποτιθέμενης στάθμης νερού και της πλάκας

δαπέδου είναι μικρότερη από 1 m.
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Ο συντελεστής θερμοπερατότητας ΗT,ij εκφράζει τη ροή θερμότητας λόγω μετάδοσης από ένα

θερμαινόμενο  χώρο  (i)  σε  ένα  γειτονικό  θερμαινόμενο  χώρο  που  θερμαίνεται  σε  μια

σημαντικά διαφορετική θερμοκρασία. Ο συντελεστής θερμοπερατότητας ΗT,ij υπολογίζεται ως

εξής:

ΗT,ij = ∑
k

f ij ∙ Ak ∙U k              (5)

Όπου:

fij : συντελεστής ελάττωσης θερμοκρασίας που λαμβάνει υπ’ όψιν την διαφορά θερμοκρασίας

του γειτονικού χώρου και της εξωτερικής θερμοκρασίας και δίνεται από τον τύπο: 

f ig=
θ
∫ , j

−θadjspace

θ
∫ , j

−θi
                 (6)

Ακ : εμβαδόν του δομικού στοιχείου (k), (m²).

Uequiv,k : ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου (k), (W/m²K).

Οι θερμικές απώλειες αερισμού ΦV,i για ένα θερμαινόμενο χώρο (i) υπολογίζονται ως εξής:

ΦV,i  = ΗV,i ∙ (θint,i - θe)               (7)

Όπου: 

ΗV,i : συντελεστής θερμικών απωλειών αερισμού, (W/K).

θint,i : εσωτερική θερμοκρασία του θερμαινόμενου χώρου (i), (°C).

θe : εξωτερική θερμοκρασία, (°C).

Ο  συντελεστής  θερμικών  απωλειών  αερισμού ΗV,i ενός  θερμαινόμενου  χώρου  (i)

υπολογίζεται ως εξής:

ΗV,i = 0.34 ∙V́ i                (8)

Όπου: 

V́ i : παροχή αέρα του θερμαινόμενου χώρου (i), (m³/s). 
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Ο υπολογισμός της παροχής εξαρτάται από την ύπαρξη συστήματος αερισμού.

Με σύστημα αερισμού

Αν υπάρχει σύστημα αερισμού, ο τύπος που υπολογίζει την παροχή αέρα είναι ο εξής:

V́ i=V́ inf ,i+V́ su, i ∙ f V ,i+V́ mech ,inf ,i           (9)

Όπου:

V́ su ,i : αέρας προσαγωγής, (m³/h). 

fV,i : συντελεστής διόρθωσης θερμοκρασίας που υπολογίζεται από τον τύπο:

f V ,i=
θ
∫ ,i

−θ su ,i

θ∫ ,i
−θi

                (10)

όπου Θsu,i η θερμοκρασία του εισερχόμενου αέρα.

V́ mech, inf ,i : πλεόνασμα εξερχόμενου αέρα (σε m³/h) όπου:

 V́ mech, inf ,i  = max ( V́ ex - V́ su , 0)        (11)

Όπου:

V́ ex : παροχή εξερχόμενου αέρα για ολόκληρο το κτίριο, (m³/h).

V́ su : παροχή εισερχόμενου αέρα για ολόκληρο το κτίριο, (m³/h).

Επαναθέρμανση

Τέλος, για τον υπολογισμό της επαναθέρμανσης, χρησιμοποιείται ο τύπος:

 ΦRH,i = Ai ∙ fRH               (12)

Όπου:

Αi : το εμβαδόν του δαπέδου του θερμαινόμενου χώρου, (m²).

fRH : συντελεστής διόρθωσης, (W/m²).
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2.2.3 Ψυκτικά φορτία κτηρίου

Στο  παρόν  υποκεφάλαιο,  συνεχίζεται  η  ενεργειακή  ανάλυση  του  ξενοδοχειακού

συγκροτήματος Limneon Golden, με την παρουσίαση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό

των ψυκτικών φορτίων του κτηρίου.

2.2.3.1 Εισαγωγή 

Η  παρούσα  μελέτη  πραγματοποιήθηκε  με  βάση τη  μεθοδολογία  της  ASHRAE RTS [8].

Χρησιμοποιήθηκε επιπλέον και η ακόλουθη βιβλιογραφία της ASHRAE [33] [34] [35] [36]

[37].

2.2.3.2 Παραδοχές και κανόνες υπολογισμών

Σύμφωνα με την  ASHRAE [8], η διαδικασία υπολογισμού των ψυκτικών φορτίων για κάθε

ένα από τα  συνιστάμενα φορτία  (τοίχοι,  οροφές,  ανοίγματα,  φωτισμός,  άτομα,  συσκευές

κ.λπ.) έχει ως ακολούθως:

1. Για κάθε στοιχείο υπολογίζουμε σε 24ώρη βάση όλες τις συνιστώσες του θερμικού

κέρδους του για την ημέρα υπολογισμού.
2. Χωρίζουμε τα θερμικά κέρδη σε κέρδη λόγω ακτινοβολίας και λόγω αγωγιμότητας.
3. Εφαρμόζουμε  τις  χρονικές  σειρές  ακτινοβολίας  για  τον  υπολογισμό  της  χρονικής

καθυστέρησης στη μετατροπή της ακτινοβολίας σε ψυκτικά φορτία. 
4. Προσθέτουμε το θερμικό κέρδος λόγω αγωγιμότητας και το χρονικά μετατοπισμένο

(καθυστερημένο)  θερμικό  κέρδος  λόγω  ακτινοβολίας  ώστε  να  υπολογίσουμε  το

ψυκτικό φορτίο για κάθε ώρα και για κάθε ένα από τα συνιστάμενα ψυκτικά φορτία.

Πιο αναλυτικά για κάθε ένα από τα παραπάνω βήματα έχουμε:

1ον. Υπολογισμός θερμικού κέρδους για τοίχους και οροφές

Το θερμικό κέρδος από τοίχους και οροφές προκύπτει από την ακόλουθη σχέση:

qi,θ-n = U A (te,θ-n - trc)          (13)
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Όπου:

qi,θ-n : Θερμότητα λόγω αγωγιμότητας για την επιφάνεια n ώρες νωρίτερα.

U : Συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας επιφάνειας.

A : Εμβαδόν επιφάνειας.

te,θ-n : Ηλιακή θερμοκρασία αέρα n ώρες νωρίτερα.

trc : Επιθυμητή εσωτερική θερμοκρασία δωματίου.

Υπολογισμός των θερμικών κερδών λόγω αγωγιμότητας

Για κάθε ώρα γίνεται με την χρήση της χρονικής ακολουθίας αγωγιμότητας στα παραπάνω

υπολογισμένα ποσά θερμότητας για τις προηγούμενες 23 ώρες:

qθ = c0qi,θ+ c1qi,θ-1+ c2qi,θ-2+ c3qi,θ-3+ … +c23qi,θ-23       (14)  

όπου:

qθ : Ωριαίο θερμικό κέρδος επιφάνειας.

qi,θ : Θερμότητα λόγω αγωγιμότητας για την ώρα υπολογισμού.

qi,θ-n : Θερμότητα λόγω αγωγιμότητας n ώρες νωρίτερα.

c0,c1, …: Συντελεστές ακολουθίας αγωγιμότητας.

Υπολογισμός θερμικού κέρδους από τα ανοίγματα

Το θερμικό κέρδος των ανοιγμάτων χωρίζεται σε τρία μέρη:

  qb = A Et,b SHGC(θ) IAC(θ,Ω)            (15)

  qd = A (Et,d + Et,r) <SHGC>D IACD      (16) 

          qc = A U (Tout-Tin)                       (17)

Όπου:

qb :Θερμικό κέρδος άμεσης ακτινοβολίας

Α : Επιφάνεια ανοίγματος, (m²).
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Εt,b : Άμεση επιφανειακή ακτινοβολία.

                       SHGC(θ) : Συντελεστής άμεσου ηλιακού θερμικού κέρδους.

                       IAC(θ,Ω) : Εσωτερικός ηλιακός συντελεστής εξασθένησης της άμεσης ακτινοβολίας.

qd :Θερμικό κέρδος διάχυτης ακτινοβολίας 

Α : Επιφάνεια ανοίγματος, (m²).

Εt,d : Διάχυτη ακτινοβολία αέρα.

Εt,r : Διάχυτη ακτινοβολία αντανάκλασης εδάφους.

<SHGC>D : Συντελεστής διάχυτου ηλιακού θερμικού κέρδους.

IACD : Εσωτερικός ηλιακός συντελεστής εξασθένησης της διάχυτης ακτινοβολίας.

qc :Θερμικό κέρδος λόγω αγωγιμότητας 

Α : Επιφάνεια ανοίγματος, (m²).

                      U : Συνολικός συντελεστής θερμοπερατότητας ανοίγματος περιλαμβάνοντας το πλαίσιο και

τον προσανατολισμό τοποθέτησης.

Tout : Εξωτερική θερμοκρασία, (°C).

Tin : Εσωτερική θερμοκρασία, (°C).

Συνολικό θερμικό κέρδος ανοίγματος Q:

        Q= qb + qd +qc                 (18)

Υπολογισμός θερμικού κέρδους από εσωτερικές επιφάνειες

Κάθε φορά που ένας κλιματιζόμενος χώρος γειτνιάζει με χώρο διαφορετικής θερμοκρασίας, η

μεταφορά θερμότητας υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

q = U ∙ A ∙  (tb - ti)            (19)

όπου:

43



q : Θερμικό κέρδος.

U : Συντελεστής θερμοπερατότητας επιφάνειας.

A : Εμβαδόν επιφάνειας, (m²).

tb : Θερμοκρασία του γειτνιάζοντα χώρου, (°C).

ti : Εσωτερική θερμοκρασία του χώρου, (°C).

Όταν τίποτα δεν είναι γνωστό για το γειτνιάζοντα χώρο εκτός από το ότι είναι συμβατικής

κατασκευής,  δεν  περιέχει  πηγές  θερμότητας  και  δεν  έχει  σημαντικό  ηλιακό  κέρδος,  ως

θερμοκρασιακή διαφορά tb-ti  μπορεί να θεωρηθεί η διαφορά μεταξύ του εξωτερικού αέρα και

του κλιματιζόμενου χώρου μειωμένη κατά 3 K.

Υπολογισμός θερμικού κέρδους από το δάπεδο

Για δάπεδα που βρίσκονται σε άμεση επαφή με το έδαφος ή πάνω από έναν υπόγειο χώρο

που δεν αερίζεται ούτε κλιματίζεται, η μεταφοράς θερμότητας μπορεί να αγνοηθεί κατά την

περίοδο ψύξης  καθώς συνήθως υπάρχει απώλεια θερμότητας και όχι κέρδος.

 Υπολογισμός εσωτερικών θερμικών κερδών

 Φωτισμός

Τα θερμικά κέρδη εξαιτίας του φωτισμού υπολογίζονται από τον ακόλουθο τύπο:

qel = W ∙ Ful ∙ Fsa                (20)

Όπου:

qel : Θερμικό κέρδος.

W : Ισχύς φωτιστικού.

Ful : Συντελεστής φωτισμού.

Fsa : Ειδικός παράγοντας φωτισμού.

 Άτομα
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Το θερμικό κέρδος λόγω ατόμων αποτελείται  από αισθητό και  λανθάνον φορτίο.  Για  τον

υπολογισμό των φορτίων χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες σχέσεις:

      qs  = qs, per N                 (21)

      ql = ql, per N                   (22)

Όπου:

qs : Αισθητό φορτίο λόγω ατόμων.

ql : Λανθάνον φορτίο λόγω ατόμων.

qs, per : Αισθητό φορτίο ανά άτομο.

ql, per : Λανθάνον φορτίο ανά άτομο.

N : Αριθμός ατόμων.

 Συσκευές

Όπως το φορτίο από τα άτομα, έτσι και το φορτίο από τις συσκευές διακρίνεται σε αισθητό

και λανθάνον. Για τον υπολογισμό χρησιμοποιούνται οι εξής σχέσεις:

qs = Qs x FU FR        (23)

    ql = Ql x N          (24)

Όπου:

qs : Αισθητό θερμικό κέρδος συσκευής.

ql : Λανθάνον θερμικό κέρδος συσκευής.

Qs : Αισθητό φορτίο συσκευής.

Ql : Λανθάνον φορτίο συσκευής.

FU : Συντελεστής χρήσης συσκευής.

FR : Συντελεστής ακτινοβολίας συσκευής.

N: Αριθμός συσκευών.

 Αερισμός 
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Το θερμικό κέρδος λόγω αερισμού αποτελείται από αισθητό και λανθάνον φορτίο. Για τον

υπολογισμό των φορτίων χρησιμοποιούνται οι ακόλουθες σχέσεις:

qs = 1.23 Qs ∙ Δt          (25)

ql = 3010 Qs ∙ ΔW       (26)

Όπου:

qs : Αισθητό φορτίο λόγω αερισμού.

ql : Λανθάνον φορτίο λόγω αερισμού.

Qs : Όγκος εισερχομένου αέρα, (m³/s).

Δt : Διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ εισερχομένου και εξερχομένου αέρα, (°C).

ΔW : Διαφορά λόγου υγρασίας μεταξύ εισερχόμενου και εξερχόμενου αέρα, ((kg υγρασίας)/

(kg ξ.α.)).

2ον.  Διαχωρισμός  θερμικών  κερδών  σε  κέρδη  λόγω  ακτινοβολίας  και  λόγω

αγωγιμότητας

Τα  θερμικά  κέρδη  για  κάθε  συνιστώσα  (φωτισμός,  άτομα,  τοίχοι,  οροφές,  παράθυρα,

συσκευές κ.λπ.) για μια συγκεκριμένη ώρα είναι το άθροισμα του θερμικού κέρδους λόγω

αγωγιμότητας  για  εκείνη  την  ώρα  συν  το  χρονικά  μετατοπισμένο  θερμικό  κέρδος  λόγω

ακτινοβολίας για εκείνη την ώρα και για τις προηγούμενες 23 ώρες.

3ον. Αισθητό ψυκτικό φορτίο λόγω ακτινοβολίας

Η μέθοδος RTS μετατρέπει το ποσοστό του θερμικού κέρδους λόγω ακτινοβολίας σε ψυκτικό

φορτίο χρησιμοποιώντας τους αντίστοιχους χρονικούς παράγοντες ακτινοβολίας.  Έτσι, το

ψυκτικό φορτίο που οφείλεται στην ακτινοβολία υπολογίζεται από την ακόλουθη σχέση:

Qr,θ = r0qr,θ+ r1qr,θ-1+ r2qr,θ-2+ r3qr,θ-3+ … +r23qr,θ-23        (27)

όπου:

Qr,θ : Ψυκτικό φορτίο ακτινοβολίας Qr για την τρέχουσα ώρα θ.

qr,θ : Θερμικό κέρδος λόγω ακτινοβολίας για την τρέχουσα ώρα.
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qr,θ-n : Θερμικό κέρδος λόγω ακτινοβολίας για n ώρες νωρίτερα.

r0, r1, ... : Χρονικοί παράγοντες ακτινοβολίας.

4ον. Αισθητό ψυκτικό φορτίο λόγω αγωγιμότητας

Το  ψυκτικό  φορτίο  που  οφείλεται  στα  κέρδη  λόγω  αγωγιμότητας  υπολογίζεται  από  την

ακόλουθη σχέση:

Qi,c= qi,c              (28)

Όπου:

qi,c  : Είναι το ποσοστό του θερμικού κέρδους λόγω αγωγιμότητας του στοιχείου i (σε W) και

δίνεται από τον τύπο:

qi,c= qi,s (1- Fr)           (29)

qi,s : Αισθητό ψυκτικό φορτίο του στοιχείου i.

Fr  : Ποσοστό του θερμικού κέρδους λόγω ακτινοβολίας 

5ον. Συνολικά Ψυκτικά Φορτία

Το στιγμιαίο ψυκτικό φορτίο του χώρου υπολογίζεται σύμφωνα με τις ακόλουθες εξισώσεις:

Qs= ΣQi,r + ΣQi,c                           (30)

    Ql= Σqi,l                                  (31)

όπου:

Qs : Αισθητό ψυκτικό φορτίο χώρου.

Ql : Λανθάνον ψυκτικό φορτίο χώρου.

                 ΣQi,r : Αισθητό ψυκτικό φορτίο λόγω ακτινοβολίας για την τρέχουσα ώρα, υπολογιζόμενο από

το θερμικό  κέρδος του στοιχείου i.

                  ΣQi,c : Αισθητό ψυκτικό φορτίο λόγω αγωγιμότητας για την τρέχουσα ώρα, υπολογιζόμενο

από το θερμικό κέρδος του στοιχείου i.

qi,l : Λανθάνον θερμικό κέρδος του στοιχείου i.
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2.2.4 Ζεστό νερό χρήσης κτηρίου

 

Έχοντας  παρουσιάσει  τη  μεθοδολογία  που  χρησιμοποιήθηκε  για  τον  υπολογισμό  των

θερμικών  απωλειών  κτηρίου  και  των  ψυκτικών  φορτίων  κτηρίου,  το  επόμενο  βήμα  της

ενεργειακής  ανάλυσης  του  ξενοδοχείου  είναι  η  παρουσίαση  της  χρησιμοποιούμενης

μεθοδολογίας υπολογισμού για το ΖΝΧ. 

2.2.4.1 Εισαγωγή

Η εγκατάσταση δικτύων ύδρευσης αποτελεί το ζητούμενο της παρούσης μελέτης. Η σύνταξη

της μελέτης πραγματοποιήθηκε με βάση την ΤΟΤΕΕ 2411/86 [9], λαμβάνοντας υπόψη και

επιπλέον βοηθήματα [10] [11] [12] [7] [13].

2.2.4.2 Παραδοχές και κανόνες υπολογισμών

Η επιλογή διατομών στους σωλήνες γίνεται σε κάθε τμήμα του δικτύου θεωρώντας πως:

α) Οι παροχές στα τμήματα που καταλήγουν σε υδραυλικούς υποδοχείς καθορίζονται από

τον τύπο των υποδοχέων βάσει της ΤΟΤΕΕ.

β) Οι παροχές αθροίζονται στους κόμβους (διακλαδώσεις) του δικτύου.

γ) Λόγω ετεροχρονισμού στην λειτουργία των υποδοχέων, υπολογίζεται η παροχή αιχμής,

από την θεωρητική παροχή και την καμπύλη ετεροχρονισμού. Αυτή, έχει την μορφή:

Qs = a ∑Qr ¿
b
+c

∙¿
                                (32)

όπου Qs η παροχή αιχμής, Qr η κανονική παροχή και a, b, c συντελεστές που εξαρτώνται

από το είδος του κτηρίου, καθώς και από την τιμή  ∑Qr , σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ.
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δ)  Ο υπολογισμός  των  διατομών για  το  δίκτυο  του  κρύου  και  του  ζεστού  νερού  γίνεται

ανεξάρτητα, θεωρώντας τις παροχές που υπολογίζονται με τον παραπάνω τρόπο. Οι σχέσεις

στις οποίες βασίζονται οι υπολογισμοί είναι:

Q=
π D2

4
V   (εξίσωση συνέχειας)                   (33)

J=
Δh
L

 = λ
D
x
V 2

2g
     (εξίσωση Darcy)                    (34)

1
√ λ

=−2 log(
k

3.7D
+

2.51
ℜ√ λ

)     (εξίσωση Colebrook)             (35)

ℜ=
VD
v

     (αριθμός Reynolds)                      (36)

Όπου:

Q: Παροχή σε m3/h

D: Εσωτερική διάμετρος σε m

V: Μέση ταχύτητα σε m/s

J: Απώλειες πίεσης ανά μονάδα μήκους σε m/m

Δh: Απώλειες πίεσης σε m

L: Μήκος αγωγού σε m

λ: Συντελεστής τριβής

k: Απόλυτη τραχύτητα σωλήνα σε mm

Re: Αριθμός Reynolds

v: Ιξώδες νερού σε m2/sec

ε)  Οι  τριβές  στα  εξαρτήματα  (γωνίες,  ταυ,  κρουνοί  κ.λπ.)  κάθε  τμήματος  του  δικτύου

υπολογίζονται με την σχέση:

J=
1
2∑ ζ ρV 2

                       (37)

όπου:
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∑ ζ : Συνολική αντίσταση των εξαρτημάτων του κλάδου

ρ: Πυκνότητα νερού

στ) Ο όγκος ανακυκλοφορίας προκύπτει από την σχέση:

V u=
Q

c x ρm x (Θv−Θr)
                                 (38)

Για τις τριβές, λαμβάνονται υπόψη η ανακυκλοφορία εξαιτίας της βαρύτητας, οι απώλειες

πίεσης, όπως και πιθανή αντλία (βλ. Schulz).

ζ) πιεστικό

Σε  περίπτωση  που  απαιτείται,  υπολογίζεται  είτε  πιεστικό  με  προπίεση  αέρα  (αναλυτικά

σύμφωνα με K. Schulz), είτε απλό πιεστικό μεμβράνης.

2.2.5 Ηλεκτρικά φορτία κτηρίου

 

Έχοντας παρουσιάσει τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των θερμικών απώλειες κτηρίου,

των ψυκτικών φορτίων κτηρίου και του ΖΝΧ κτηρίου, το επόμενο βήμα για την ενεργειακή

ανάλυση  του  ξενοδοχείου  Limneon  Golden,  αποτελεί  η  παρουσίαση  της  μεθοδολογίας

υπολογισμού του ηλεκτρικού φορτίου του κτηρίου

 2.2.5.1 Εισαγωγή 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε με βάση το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ ΗD 384, το

οποίο  και  σχετίζεται  με  τις  απαιτήσεις  για  ηλεκτρικές  εγκαταστάσεις  [7],  με  χρήση  και

επιπλέον βοηθημάτων [14], [15], [16], [17], [18], [19].
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2.2.5.2 Παραδοχές και κανόνες υπολογισμών 

Βασικές σχέσεις:

U = I x R        (νόμος του Ωμ)                                (39)

W = I2 x R x t     (θερμότητα ρεύματος)                           (40)

R = 
2 I

K x A
     (αντίσταση κυκλώματος)                            (41)

P = U x I    (ισχύς στο συνεχές ρεύμα)                              (42)

P = U x I x cosφ   (ισχύς στο εναλλασσόμενο μονοφασικό)                     (43)

P = 1.73 x U x I x cosφ   (ισχύς στο τριφασικό)                            (44)

(β) Πτώση τάσης και διατομή καλωδίων

(β1) Πτώση τάσης u (V)

 Μονοφασικό

u = 2 x (
cosφ
K x A

 + ω x L x sin φ) x I x I                                     (45)

 Τριφασικό

u = 1.73 x (
cosφ
K x A

 + ω x L x sin φ) x I x I                               (46)           

Όπου:

U: Τάση δικτύου σε V σε σύστημα 2 αγωγών μεταξύ των αγωγών, σε σύστημα συνεχούς 3

αγωγών μεταξύ των 2 κυρίων αγωγών, σε τριφασικά συστήματα μεταξύ δύο κυρίως αγωγών

   u: Πτώση τάσης σε V από την αρχή μέχρι το τέλος του κυκλώματος

    I: Ένταση ρεύματος σε A

   R: Αντίσταση σε Ω

       W: Ενέργεια σε W x s

       P: Ισχύς σε W

       K: Αγωγιμότητα
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       cosφ: συντελεστής Ισχύος

       Α: Διατομή καλωδίου σε mm2

       l: Μήκος της γραμμής σε m

       t: χρονική διάρκεια σε s

       L: Επαγωγική αντίσταση του καλωδίου σε Η/m (ω=2πf, f=50 Ηz)

(β2) Διατομή Α (mm2)

Επιλέγεται καλώδιο τέτοιο, ώστε το ρεύμα που περνάει από τη γραμμή να είναι μικρότερο

από το επιτρεπόμενο ρεύμα του καλωδίου και ταυτοχρόνως η προκύπτουσα πτώση τάσης

να είναι μικρότερη από την επιθυμητή (προκύπτει από τις σχέσεις της παραγράφου β1).

Για την εύρεση του επιτρεπόμενου ρεύματος λαμβάνονται υπόψη το είδος του καλωδίου, το

μέσο  όδευσης,  η  θερμοκρασία  περιβάλλοντος,  η  μέγιστη  επιτρεπόμενη  θερμοκρασία

καλωδίου, και ο τρόπος διάταξης και λειτουργίας.

(β3) Όργανα προστασίας

Ο υπολογισμός γίνεται σε κάθε γραμμή με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους:

 Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο 

από το ρεύμα της γραμμής
 Επιλέγεται όργανο προστασίας ώστε το επιτρεπόμενο ρεύμα να είναι μεγαλύτερο 

από το ρεύμα της γραμμής, και το μέγεθός του να είναι το αμέσως μικρότερο της 

επιτρεπόμενης έντασης του καλωδίου

(β4) Ρεύμα Βραχυκυκλώσεως

Το επιτρεπόμενο ρεύμα βραχυκυκλώσεως υπολογίζεται από την σχέση:

I = 
0.115A
√ t

                                              (47)  

όπου Ι σε kA, A διατομή καλωδίου και t διάρκεια βραχυκυκλώματος

Το ρεύμα βραχυκυκλώσεως στους πίνακες υπολογίζεται με την σχέση:
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I = 
V
z

                                                  (48)

όπου z η συνολική αντίσταση σε όλη την διαδρομή του καλωδίου.

Η παραπάνω σχέση υπερκαλύπτει και τη σχέση:

I = ( √3V ¿ /2 z                                         (49)

η οποία και ισχύει για την περίπτωση τριφασικού βραχυκυκλώματος.

2.2.6 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Η  εκπόνηση  μελέτης  ενεργειακής  απόδοσης  είναι  υποχρεωτική,  σύμφωνα  με  το  νόμο

3661/2008  «Μέτρα  για  τη  μείωση της  ενεργειακής  κατανάλωσης των  κτηρίων  και  άλλες

διατάξεις» (ΦΕΚ Α 89). Για όλα τα νέα ή ριζικά ανακαινιζόμενα κτήρια με τις εξαιρέσεις του

άρθρου  11,  όπως αυτός  τροποποιήθηκε  σύμφωνα  με  τα  άρθρα  10  και  10Α του  νόμου

3851/2010. Η μελέτη ενεργειακής απόδοσης εκπονείται βάσει του Κανονισμού Ενεργειακής

Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ.)  (ΦΕΚ 2367/Β/12-7-2017) [5]  και  τις  Τεχνικές Οδηγίες του

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας που συντάχθηκαν υποστηρικτικά του κανονισμού, όπως

αυτές  ισχύουν  επικαιροποιημένες.  Συγκεκριμένα,  η  μελέτη  ενεργειακής  απόδοσης  είναι

βασιζόμενη στις εξής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. σύμφωνα με την βιβλιογραφία [20] [21] [22].

Η  ενσωμάτωση  παθητικών  ηλιακών  συστημάτων  (ΠΗΣ)  πέραν  του  άμεσου  κέρδους,

εγκαταστάσεων  ανανεώσιμων  πηγών  ενέργειας  (ΑΠΕ)  και  συστημάτων  συμπαραγωγής

ηλεκτρισμού  θέρμανσης (ΣΗΘ) θα καλυφθεί στην αμέσως επόμενη φάση με την έκδοση των

ακόλουθων  Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.  που  θα  καθορίσουν  με  σαφήνεια  τις  παραμέτρους  και  τις

προδιαγραφές των σχετικών μελετών - εγκαταστάσεων:

 20701-Χ/2010: «Βιοκλιματικός σχεδιασμός».
 20701-Χ/2010: «Εγκαταστάσεις ΑΠΕ. σε κτήρια».
 20701-Χ/2017: «Εγκατασταθείς Σ.Η.Θ. σε κτήρια».

Σύμφωνα με  την  εγκύκλιο  οικ.1603/4.10.2010:  «Για  την  καλύτερη δυνατή εφαρμογή των

απαιτήσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 3 «Σχεδιασμός Κτιρίου», απαιτείται συστηματική

προσέγγιση  των  αρχών  του  βιοκλιματικού  σχεδιασμού  του  κτηρίου  με  επαρκή  τεχνική

τεκμηρίωση, στη βάση της διαθέσιμης βιβλιογραφίας και έως την έκδοση σχετικής Τ.Ο.Τ.Ε.Ε.

Στην  περίπτωση  που  αποδεδειγμένα  υπάρχουν  αρκετά  περιορισμοί  (πολεοδομικού,
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τεχνικού, αισθητικού, οικονομικού χαρακτήρα, κ.ά.) οι οποίοι ενδεχομένως αποκλείουν την

εφαρμογή της βέλτιστης ενεργειακά λύσης,  υποβάλλεται  υποχρεωτικά Τεχνική Έκθεση, η

οποία θα τεκμηριώνει επαρκώς τους λόγους μη εφαρμογής κάθε μίας από τις περιπτώσεις

της παραγράφου 1 του άρθρου 8.

Στόχος της ενεργειακής μελέτης είναι η ελαχιστοποίηση κατά το δυνατόν της κατανάλωσης

ενέργειας για την σωστή λειτουργία του κτηρίου, μέσω:

 του  βιοκλιματικού  σχεδιασμού  κελύφους  του  κτηρίου,  αξιοποιώντας  τη  θέση  του

κτηρίου ως προς τον  περιβάλλοντα  χώρο,  την  ηλιακή διαθέσιμη ακτινοβολία  ανά

προσανατολισμό όψης κ.ά.,
 της  θερμομονωτικής  επάρκειας  του  κτηρίου  με  την  κατάλληλη  εφαρμογή

θερμομόνωσης στα  αδιαφανή  δομικά  στοιχεία  αποφεύγοντας  κατά  το  δυνατόν  τη

δημιουργία  θερμογεφυρών,  καθώς  και  την  επιλογή  κατάλληλων  κουφωμάτων,

δηλαδή συνδυασμό υαλοπίνακα αλλά και πλαισίου,
 της επιλογής κατάλληλων ηλεκτρομηχανολογικών συστημάτων υψηλής απόδοσης,

για την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση, ψύξη, κλιματισμό, φωτισμό και ΖΝΧ με

την κατά το δυνατόν ελάχιστη κατανάλωση (ανηγμένης) πρωτογενούς ενέργειας.
 της χρήσης τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) όπως ηλιοθερμικά

συστήματα,  φωτοβολταϊκά  συστήματα,  γεωθερμικές  αντλίες  θερμότητας  (εδάφους,

υπόγειων και επιφανειακών νερών) κ. ά. και
 της  εφαρμογής  διατάξεων  αυτομάτου  ελέγχου  της  λειτουργίας  των

ηλεκτρομηχανολογικών  εγκαταστάσεων,  προς  επίτευξη  περιορισμού  της  άσκοπης

χρήσης τους.

2.3  Δημιουργία  σεναρίων  για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  της

ξενοδοχειακής μονάδας

Κρίνεται σκόπιμο εφόσον παρουσιάστηκε η μεθοδολογία για την καταγραφή των θερμικών

απωλειών, του ψυκτικού φορτίου, των ηλεκτρολογικών καταναλώσεων, και για την  κατάταξη

την ξενοδοχειακή μονάδα στην αντίστοιχη ενεργειακή κατηγορία,  να παρατεθούν σενάρια

αναβάθμισης της ενεργειακής κατηγορίας του εξεταζόμενου κτηρίου και συνεπώς μείωσης

της καταναλισκόμενης πρωτογενούς ενέργειας και των εκπομπών CO2.

Τα σενάρια για την προτεινόμενη αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας του ξενοδοχείου

είναι τα παρακάτω :

54



•  Σενάριο 1:  Προτείνεται  η εσωτερική θερμομόνωση των τοίχων και  οροφών που

βρίσκονται  σε  επαφή  με  τον  εξωτερικό  αέρα  με  πετροβάμβακα  και  επικάλυψη

γυψοσανίδας.  Αλλαγή  του  υαλοπίνακα  των  κουφωμάτων,  αλλαγή  των  απλών

λεβήτων με λέβητες συμπύκνωσης και τοποθέτηση μονάδας ανάκτησης θερμότητας

στις  ημικεντρικές  κλιματιστικές  μονάδες.  Επιπλέον  μελετάται  η  αναβάθμιση  των

αυτοματισμών του  κτηρίου  (με  την  τοποθέτηση συστήματος  αυτοματισμών τύπου

BΕMS).

• Σενάριο 2: Προτείνονται οι ενέργειες του σεναρίου 1, ενώ για θέρμανση  και ΖΝΧ

(μαζί  με  τις  πισίνες)  προτείνεται  η  τοποθέτηση  συστήματος  συμπαραγωγής

ηλεκτρισμού και θερμότητας (ΣΗΘ).

Πριν  την  παρουσίαση  των  δύο  παραπάνω  σεναρίων,  πραγματοποιείται  η  μελέτη

σκοπιμότητας  εγκατάστασης  ηλιοθερμικών  και  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  στην

εξεταζόμενη ξενοδοχειακή μονάδα.  

2.3.1  Εξέταση  σεναρίου  εγκατάστασης  ηλιοθερμικών  /  φωτοβολταϊκών

συλλεκτών

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της ενεργειακής αποδοτικότητας του

κτηρίου  το  οποίο  και  ακολουθήθηκε,  ήταν  η  μελέτη  σκοπιμότητας  εγκατάστασης

ηλιοθερμικών,  καθώς  και  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  στη  στέγη  του  εξεταζόμενου

ξενοδοχειακού συγκροτήματος. 

Τοποθετήθηκαν 54 επιλεκτικοί ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες και 88 φωτοβολταϊκά πλαίσια στην

οροφή του ξενοδοχείου, δηλαδή, όσοι ήταν πρακτικώς δυνατόν να τοποθετηθούν σε νότιο,

νοτιοανατολικό προσανατολισμό (βλ. Σχήμα 2.11).
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Σχήμα 2.11: Με μπλε χρώμα, απεικονίζονται οι ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες και με κόκκινο χρώμα, τα

φωτοβολταϊκά πλαίσια που τοποθετήθηκαν με νότιο προσανατολισμό.

2.3.1.1 Παραδοχές και κανόνες υπολογισμών για εγκατάσταση ηλιοθερμικών 

Οι διάφοροι  μετεωρολογικοί  σταθμοί  λαμβάνουν μετρήσεις  της  ακτινοβολίας  σε οριζόντιο

επίπεδο. Για τον υπολογισμό της μέσης ακτινοβολίας σε κεκλιμένο επίπεδο χρησιμοποιείται

η μέθοδος των Liu και Jordan (1962). Η μέση μηνιαία ακτινοβολία σε κεκλιμένο επίπεδο ΗΤ

εκφράζεται ως εξής [26]:

ΗΤ = R H                     (50)

όπου:

Η: η μέση μηνιαία ακτινοβολία σε οριζόντιο επίπεδο

R: ο συντελεστής μετατροπής που δίνεται από τον τύπο

R = (1-Hd/H) Rb + Hd/H (1+coss)/2 + r (1-coss)/2        (51) 

όπου:

Hd: η μέση μηνιαία έμμεση ακτινοβολία

Rb: ο λόγος της μέσης μηνιαίας ακτινοβολίας στο κεκλιμένο επίπεδο προς  αυτή σε οριζόντιο

επίπεδο.

56



s: η κλίση της επιφανείας ως προς το οριζόντιο επίπεδο.

r: ο συντελεστής ανάκλασης του εδάφους. Οι τιμές του κυμαίνονται μεταξύ 0.2-0.7 (π.χ. 0.7

για κάλυψη εδάφους με χιόνι).

Μεθοδολογία υπολογισμών.

Οι υπολογισμοί του προγράμματος της 4Μ πραγματοποιούνται με τη μέθοδο των καμπυλών

f που αναπτύχθηκε από τους Αμερικάνους S. Klein, W.Beckman and Duffie [26].

Κατά  τη  μέθοδο  των  καμπυλών  f,  το  ποσοστό  f  του  μηνιαίου  θερμικού  φορτίου  που

καλύπτεται από την ηλιακή ενέργεια (ή απλά η κάλυψη) εκφράζεται εμπειρικά με τη βοήθεια

δυο αδιάστατων συντελεστών Χ και Υ:

X = FR UL x (F'R/FR) x (Tref - Ta) x Δt x (AC/L) x K2 x K3      (52)

Y = FR (τα)n x (F'R/FR) x (τα) /(τα)n x HT x (AC/L) x K4       (53)

Όπου:

AC : η επιφάνεια των ηλιακών συλλεκτών (m2)

F'R/FR : ο διορθωτικός συντελεστής συλλέκτη εναλλάκτη.

FRUL,FR : χαρακτηριστικά μεγέθη του συλλέκτη, που  προκύπτουν από

τα(η) : την καμπύλη απόδοσης του.

Tref : θερμοκρασία αναφοράς που ορίζεται ίση με 100 βαθμούς C

Τα : η μέση μηνιαία θερμοκρασία ημέρας

Δt : η χρονική περίοδος κάθε μήνα (s)

L : το μέσο μηνιαίο φορτίο (J)

HT : η μέση μηνιαία ακτινοβολία που προσπίπτει στο επίπεδο του συλλέκτη (J/m2-mo)

(τα)/(τα)n : διορθωτικός συντελεστής

Κ2 : συντελεστής χωρητικότητας δεξαμενής

Κ3 : συντελεστής ζεστού νερού

Κ4 : συντελεστής εναλλάκτη θερμότητας φορτίου
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Οι αδιάστατοι συντελεστές Χ και Υ έχουν την εξής φυσική έννοια. Το Υ αντιστοιχεί με το

πηλίκο της ολικής απορροφούμενης ενέργειας από την επιφάνεια των συλλεκτών προς το

ολικό θερμικό φορτίο του μήνα. Το Χ αντιστοιχεί με το πηλίκο των απωλειών του συλλέκτη

προς το ολικό θερμικό φορτίο του μήνα.

Για  τον  προσδιορισμό της  κάλυψης f,  δηλαδή του ποσοστού του θερμικού φορτίου  που

καλύπτεται από την ηλιακή ενέργεια, πρέπει πρώτα να προσδιορισθούν οι συντελεστές Χ και

Υ. Η τιμή του f προκύπτει από την εξίσωση:

f = 1.029Y - 0.065X - 0.245Y2 + 0.0018X2 + 0.0215Y3     (54)

για  0 < Υ < 3  και 0 < Χ < 18.

Συντελεστές διόρθωσης:

Συντελεστής χωρητικότητας δεξαμενής:

Κ2 = (Μ/75) - 0.25               (55)

όπου Μ, είναι η χωρητικότητα της αποθήκης σε λίτρα ανά τετραγωνικό μέτρο συλλεκτών. Για

Μ = 75 είναι προφανές πως Κ2 = 1.

Συντελεστής ζεστού νερού:

Κ3 = (11.6 + 1.18Tw + 3.86Tm - 2.32 Ta) / (100 - Ta)      (56)

Συντελεστής εναλλάκτη φορτίου:

Κ4 = 0.39 + 0.65 exp (-0.139 / (εL Cmin/(UA)b))      (57)

2.3.1.2 Παραδοχές και κανόνες υπολογισμών για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Η ετήσια παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια για το 1ο έτος υπολογίζεται από τη σχέση [26]:

ΕmΣ = ΕΗΑ · Ν ·PpΠ · σγ · σρ · σθ ·  σδ · σα · σκ · σμ                (58)

Όπου: 

ΕΗΑ : ετήσια ενέργεια προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας (kWh/m2 έτος)

Ν  : πλήθος ΦΒ πλαισίων

58



PpΠ : ισχύς αιχμής ΦΒ πλαισίου

σγ : συντελεστής γήρανσης

σρ : συντελεστής ρύπανσης για πλαίσια ελαφρώς σκονισμένα

σδ : συντελεστής απωλειών διόδου

σθ : συντελεστής θερμοκρασίας

 σθ = 1 - ((tα + 30) - 25) · 0.04              (59)

tα : μέση μηνιαία θερμοκρασία αέρα)

σα : συντελεστής ανομοιογένειας πλαισίων

σκ : συντελεστής καλωδιώσεων σύνδεσης πλαισίων

σμ : συντελεστής απωλειών μεταφοράς ενέργειας από την έξοδο της ΦΒ συστοιχίας μέχρι την

κατανάλωση.

2.3.2 Σενάριο 1  

 Εσωτερική θερμομόνωση τοίχων και οροφής

 Αντικατάσταση υαλοπινάκων
 Αντικατάσταση λεβήτων
 Μονάδα ανάκτησης θερμότητας ΚΚΜ
 BEMS 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΤΟΙΧΩΝ

Υπάρχει  το  ενδεχόμενο όπου το  να  εφαρμοστεί  εξωτερική  θερμομόνωση σε  υφιστάμενο

κτήριο  δεν  είναι  δυνατόν,  είτε  είναι  απλά  ασύμφορο  λόγω  του  ιδιαίτερα  αυξημένου

απαιτούμενου  κόστους.  Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  είναι  κτήρια  όπου  πρέπει  να

διατηρηθεί  ως  έχει  το  εξωτερικό  κέλυφος  (πχ  διατηρητέα)  ή  κτήρια  με  ιδιαιτέρως  στενά

μπαλκόνια (όπου το να εφαρμοστεί εξωτερική θερμομόνωση θα επιδείνωνε περαιτέρω το

συγκεκριμένο  χαρακτηριστικό)  ή  κτήρια  με  συγκεκριμένα  στοιχεία  (πχ  τέντες)  που  θα

απαιτούσαν  μετατροπές  και  επιπλέον  εργασίες,  ώστε  να  δύναται  να  γίνει  εφαρμογή

εξωτερικής θερμομόνωσης [23].
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Μοναδική λύση για περιπτώσεις όπως οι παραπάνω αποτελεί η εσωτερική θερμομόνωση.

Απαιτείται  πολλή  προσοχή  όσον  αφορά  τον  τρόπο  εφαρμογής  θερμομόνωσης  στην

εσωτερική  όψη  των  εξωτερικών  τοίχων  (ή  της  οροφής),  για  να  μην  υπάρχει  πρόκληση

προβλημάτων όπως τα παρακάτω, στο μέλλον [23]: 

 συμπύκνωση υδρατμών όπισθεν των θερμομονωτικών υλικών, στις κρύες επιφάνειες

των εξωτερικών τοίχων.

 συμπύκνωση υδρατμών στο δάπεδο, καθώς και εμφάνιση ανερχόμενης υγρασίας (με

περιορισμένα συνήθως συμπτώματα)

 πρόκληση  ατυχημάτων  (ηλεκτρολογικών  ή  υδραυλικών)  κατά  τη  στερέωση  είτε

θερμομονωτικών φύλλων είτε σκελετού γυψοσανίδας.

Υπάρχουν συγκεκριμένες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για να αποφευχθούν τα παραπάνω

ενδεχόμενα  προβλήματα,  όπως  η  επικόλληση  θερμομονωτικών  πάνελ  πλήρως

επικολλημένων στους εξωτερικούς τοίχους ή τις οροφές, ακόμη και αν το σύστημα επιβάλει

τη στερέωσή τους, με φραγή υδρατμών στο σημείο επαφής τους με το δάπεδο και χρήση

ανιχνευτή μετάλλων ή ηλεκτρολογικού ρεύματος πριν την στερέωση κάποιου στοιχείου [23]. 

Η εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης παρουσιάζει τα εξής πλεονεκτήματα [23]:

 Απλότητα και ταχύτητα στην κατασκευή.

 Μειωμένο κόστος κατασκευής (σε σύγκριση με την εξωτερική θερμομόνωση).

 Άμεση απόδοση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

 Δεν  είναι  απαραίτητη  η  προστασία  από  εξωτερικές  επιδράσεις  (άνεμοι,  υγρασία,

ηλιακή ακτινοβολία κ.λπ.) για τα μονωτικά υλικά.

 Περιορισμός θερμογεφυρών που ακόμη και η εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης

δε  δύναται  να  δώσει   λύση  (πχ  στη  βάση εξωτερικού  ή  εσωτερικού  τοίχου  που

καταλήγει σε εξωτερικό σε επαφή με μαρκίζα ή βεράντα).

 Δε μεταβάλλεται η εξωτερική όψη του κτηρίου.

 Δε μεταβάλλεται ο όγκος κατασκευής (πχ οικοδομική γραμμή). 

 Δε μεταβάλλεται το πλάτος (πχ σε μπαλκόνια).

 Ταχύτερη απόδοση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης.

Η εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης παρουσιάζει τα εξής μειονεκτήματα [23]:

 Περιορισμός  του  εσωτερικού  λειτουργικού  χώρου  των  δωματίων  μιας  κατοικίας  ή

ενός επαγγελματικού ή εμπορικού χώρου.

 Προβλήματα  θερμογεφυρών  (κυρίως  σε  σημεία  που  υπάρχουν  συναρμογές

εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων).
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 Γρήγορη ψύξη του χώρου μετά τη διακοπή της θέρμανσης, καθώς υπάρχει δραστική

μείωση της θερμοχωρητικότητας της κατασκευής.

 Αδυναμία  προστασίας  δομικών  στοιχείων  από  συστολές/διαστολές  αποτέλεσμα

εξωτερικών θερμοκρασιακών μεταβολών.

 Ενδεχόμενο  δημιουργίας  επιφανειακής  υγρασίας  λόγω  συμπύκνωσης  υδρατμών.

Προκειμένου να αποφευχθεί,  απαιτείται  να τοποθετηθεί  φράγμα υδρατμών (φύλλα

αλουμινίου, ασφαλτόπανο, νάιλον κ.λπ.) έμπροσθεν του μονωτικού υλικού και προς

την κλιματιζόμενη πλευρά του χώρου.

 Δυσκολία, όχι αξεπέραστη, στο να κρεμαστούν ράφια, πίνακες κ.λπ. μεγάλου βάρους

και στην τοποθέτηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 Εάν  γίνει  εφαρμογή  σε  υφιστάμενα  κτήρια,  εμποδίζει  την  ομαλή  λειτουργία  του

εσωτερικού χώρου κατά την κατασκευή και περιορίζει το ωφέλιμο εμβαδόν του ή /και

το ύψος του.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΚΑ

Η θερμομόνωση κάτω από την  πλάκα  τοποθετείται  σε  περιπτώσεις  κτηρίων  όπου  έχει

σημασία  η  άμεση  απόδοση  του  συστήματος  κλιματισμού  (εξοχικές  κατοικίες,  γραφεία,

καταστήματα κ.λπ.). Το μονωτικό υλικό τοποθετείται είτε πριν την σκυροδέτηση είτε μετά από

αυτήν. Καλύπτεται με συνδυασμό πλέγματος και επιχρίσματος είτε με γυψοσανίδα είτε με

όποιου τύπου ψευδοροφή, εφόσον επιτρέπει κάτι τέτοιο το ύψος του χώρου [24].

Η θερμομόνωση κάτω από την πλάκα εμφανίζει τα εξής πλεονεκτήματα [24]:

 Άμεση απόδοση συστήματος κλιματισμού.

 Δεν  απαιτείται  προστασία  από  εξωτερικές  επιδράσεις  (άνεμοι,  υγρασία,  ηλιακή

ακτινοβολία) για τα μονωτικά υλικά.

Η θερμομόνωση κάτω από την πλάκα εμφανίζει τα εξής μειονεκτήματα [24]:

 Γρήγορη ψύξη του χώρου μετά τη διακοπή της θέρμανσης.

 Πιθανότητα  δημιουργίας  υγρασίας  και  μούχλας  στις  γωνιές  εξαιτίας  της

συμπύκνωσης των υδρατμών.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ
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Η ανάλυση των  δομικών  στοιχείων  όσον  αφορά  τη  θερμοδιαρροή  σε  μία  μέση  κατοικία

αποδεικνύει τα παρακάτω (βλ Σχήμα 2.1) [25]:

 το 20% των θερμικών απωλειών οφείλεται στη σκεπή

 το 25% των θερμικών απωλειών οφείλεται στους τοίχους

 το 20% των θερμικών απωλειών οφείλεται στο δάπεδο

 το 35% των θερμικών απωλειών οφείλεται στα παράθυρα

Σχήμα 2.19: Θερμοδιαρροή σε μία μέση κατοικία [25].

Επομένως, μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα πως ο πλέον εύκολος, οικονομικός, φιλικός

προς  το  περιβάλλον  και  αποδοτικός  τρόπος  περιορισμού  των  θερμικών  απωλειών,  και

επομένως μείωσης των δαπανών  για θέρμανση και ψύξη, επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση

ενεργειακών υαλοπινάκων [25].

Το ενεργειακό γυαλί σε θερμό κλίμα [25]:

 Αντανακλά το υπέρυθρο φως του ήλιου (θερμότητα).

 Δρα σαν ασπίδα στην έμμεση θερμότητα από τον περιβάλλοντα χώρο.

 Περιορίζει το κόστος ψύξης.

Το ενεργειακό γυαλί  αντανακλά το υπέρυθρο φως του ήλιου (θερμότητα) και επιτρέπει τη

διέλευση μόνο στο ορατό φως. Όταν το ηλιακό φως χτυπά ένα αντικείμενο (πεζοδρόμιο,

βρόχο,  μπαλκόνι,  γλάστρα κ.α.),  αυτό θερμαίνεται  και  εκπέμπει  με  τη  σειρά  του έμμεση

θερμότητα, η οποία προσπαθεί να εισέλθει στον υπό μελέτη  χώρο. Το ενεργειακό γυαλί δρα

σαν  ασπίδα  και  για  αυτό  το  είδος  θερμότητας  και  δεν  της  επιτρέπει  να  περάσει  στον
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εσωτερικό   χώρο.  Αυτό  επιτρέπει  να  παραμένει  πιο  δροσερός  ο  υπό μελέτη  χώρος  το

καλοκαίρι, καθώς η θερμότητα από το περιβάλλον, αλλά και αυτή που εκπέμπεται από τα

διάφορα αντικείμενα δεν περνά στον εσωτερικό. Συνεπώς, επιτυγχάνεται περιορισμός στο

κόστος ψύξης [25].

Το ενεργειακό γυαλί σε ψυχρό κλίμα [25]:

 Μεγιστοποιεί την ευεργετική ενέργεια του ήλιου.

 Δρα σαν ασπίδα στη θερμότητα  που προσπαθεί  να διαφύγει  από τον  εσωτερικό

χώρο.

 Περιορίζει το κόστος θέρμανσης.

Η ενέργεια από το φως του ηλίου απορροφάται από τα αντικείμενα στο εσωτερικό του χώρου

(πχ καναπέδες και χαλιά) και κατ΄ ουσίαν μετατρέπεται σε θερμότητα. Το ενεργειακό γυαλί

δρα σαν ασπίδα σε αυτή τη θερμότητα και δεν επιτρέπει τη διαφυγή της (η θερμότητα που

υπάρχει στον εσωτερικό χώρο μεταδίδεται προς τα ψυχρότερα παράθυρα). Το ενεργειακό

γυαλί λειτουργεί σαν καθρέφτης και αντανακλά τη θερμότητα που πάει να διαφύγει  πίσω

στον υπό μελέτη χώρο. Συνεπώς, περιορίζεται το κόστος θέρμανσης [25].

Τα οφέλη του ενεργειακού γυαλιού συνοψίζονται ως εξής [25]:

 Περισσότερο αποδοτική θερμομόνωση τον χειμώνα.

 Περισσότερο εύκολη ψύξη το καλοκαίρι.

 Περιορισμός των δαπανών για θέρμανση και ψύξη έως και 35% σε ετήσια βάση.

 Φιλική προς το περιβάλλον επίδραση.

 Περιορισμός μέχρι και 70% της εισερχόμενης υπεριώδους ακτινοβολίας που φθείρει

χαλιά κουρτίνες, έπιπλα κ.λπ.

 Ελάχιστη διαφορά κόστους από το διπλό γυαλί.

 Όμοια όψη με το απλό γυαλί.

ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ  ΔΙΠΛΗΣ ΥΑΛΩΣΗΣ
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Οι  υαλοπίνακες  διπλής  υάλωσης  επιτυγχάνουν  τον  περιορισμό  των  θερμικών  απωλειών

λόγω της παρουσίας κενού αέρος μεταξύ των δύο φύλλων γυαλιού, τα οποία είναι ερμητικά

σφραγισμένα μεταξύ τους [26].

Σε σύγκριση με το σύστημα μονής υάλωσης, παρουσιάζουν υψηλότερη διαπερατότητα σε

φυσικό φως και παρέχουν τη δυνατότητα για περαιτέρω ηχομόνωση και θερμομόνωση, με

την τροποποίηση του διάκενου μεταξύ των δύο φύλλων και  το γέμισμα αυτού με ευγενή

αέρια, όπως πχ το argon [26].

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ

Η ανάπτυξη των λεβήτων συμπύκνωσης έγινε προκειμένου να εκμεταλλευθεί η λανθάνουσα

θερμότητα ατμοποίησης κατά τη συμπύκνωση του παραγόμενου υδρατμού στο καυσαέριο (ο

οποίος είναι προερχόμενος από το υδρογόνο του καυσίμου, την υγρασία του καυσίμου και

την υγρασία του αέρα καύσης). Σε ένα λέβητα συμπύκνωσης είναι δυνατή η εκμετάλλευση

περίπου  του  50%  έως  80%  της  λανθάνουσας  θερμότητας  ατμοποίησης  του  υδρατμού

επιτυγχάνοντας υψηλό βαθμό απόδοσης (έως 108% περίπου, με αναφορά την κατώτερη

θερμογόνο ικανότητα του καυσίμου) [27]. 

Ο  μεγάλος  βαθμός  απόδοσης  έχει  καθιερωθεί,  να  υπολογίζεται  ο  ονομαστικός  βαθμός

απόδοσης ενός λέβητα βάση της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης, και δεν υπολογίζεται

καθόλου η επιπλέον ενέργεια που θα μπορούσε να εξαχθεί από την ψύξη και συμπύκνωση

των καυσαερίων του λέβητα. Ένας λέβητας ΦΑ, με ονομαστικό βαθμό απόδοσης 90%, όταν

καταναλώσει 1m³ καυσίμου, παράγει (8.130 * 0.9)= 7.317Kcal.O πλέον σύγχρονος λέβητας

με  τεχνολογία  συμπύκνωσης  και  ελεγχόμενη  παροχή  οξυγόνου  μέσω  των  ηλεκτρονικά

μεταβαλλόμενων στροφών του ανεμιστήρα, έχει αντίστοιχο βαθμό απόδοσης έως και 95%,

άρα με το ίδιο 1m³ φυσικού αερίου παράγει (8.130 * 0.95) = 7.723Κcal + 1.032Kcal (από 

ψύξη και συμπύκνωση των καυσαερίων του) = 8.755Kcal. Έτσι, προκύπτει «συμβατικός»

βαθμό απόδοσης:  8.755 / 8.130 = 1.08 ή 108% [27]. 

Ένας  λέβητας  με  τεχνολογία  συμπύκνωσης  προκρίνεται  λόγω  του  υψηλότερου  βαθμού

απόδοσης  (καθώς  εκμεταλλεύεται  και  τη  θερμότητα  των  καυσαερίων,  μέρος  της  οποίας

ανακτάται μέσω ενός ειδικά σχεδιασμένου εναλλάκτη, στον οποίο πραγματοποιείται η ψύξη

και συμπύκνωση των καυσαερίων). Ένας δεύτερος λόγος είναι ο ηλεκτρονικά ελεγχόμενος

και μεταβαλλόμενων στροφών ανεμιστήρας του λέβητα συμπύκνωσης, ο οποίος εγγυάται

πάντα  τέλεια  καύση  και  μεγάλο  βαθμό  απόδοσης  σε  όλο  το  εύρος  ισχύος  του  λέβητα.

Επιπλέον,  οι  γενικότερες  απώλειες  από  την  καμινάδα  και  τα  τοιχώματα  του  λέβητα

συμπύκνωσης είναι κατά πολύ περιορισμένες σε σχέση με ένα συμβατικό λέβητα, εξαιτίας

της  χαμηλότερης  θερμοκρασίας  (45-50°C)  των  καυσαερίων  του.  Έτσι,  ο  λέβητας
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συμπύκνωσης παρουσιάζει ένα σημαντικό περιορισμό της κατανάλωσης καυσίμου σε σχέση

με έναν συμβατικό λέβητα, σε κάθε τύπο εγκατάστασης: 

 Έως  15%  σε  παραδοσιακά  συστήματα  με  θερμαντικά  σώματα  (υψηλών

θερμοκρασιών 70~80°C).

 Έως  20% σε μεικτά συστήματα. 

 Έως  35%  σε  συστήματα  ενδοδαπέδιας  θέρμανσης  (χαμηλών  θερμοκρασιών

40~50°C).

Τέλος, πέρα από την οικονομία στην κατανάλωση, ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα

του λέβητα συμπύκνωσης, είναι ότι πλησιάζει αρκετά το θεωρητικό μοντέλο της «τέλειας»

καύσης,  που  σημαίνει  ότι  ελαχιστοποιούνται  εκπομπές,  όπως  το  CO  (μονοξείδιο  του

άνθρακα) ή τα ΝΟx (οξείδια του αζώτου) [27]. 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

Ανάκτηση  θερμότητας  ονομάζεται  η  διαδικασία  με  την  οποία  αξιοποιείται  μέρος  της

απορριπτόμενης στο περιβάλλον θερμότητας από κάποια μονάδα παραγωγής θερμότητας.

Η  ανάκτησης  θερμότητας  πραγματοποιείται  με  εναλλάκτη  θερμότητας.  Εναλλάκτης

θερμότητας καλείται η διάταξη που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας

μεταξύ δύο ρευστών διαφορετικής θερμοκρασίας [28]. 

Στόχος  του  συστήματος  ανάκτησης  θερμότητας  στις  κλιματιστικές  μονάδες  είναι  η

εκμετάλλευση της απορριπτόμενης στο περιβάλλον θερμότητας από το συμπυκνωτή κατά

την περίοδο λειτουργίας του συστήματος της ψύξης. Η ανάκτηση αυτή γίνεται με κατάλληλο

εναλλάκτη θερμότητας. Οι απώλειες θερμότητας από τον αερισμό αποτελούν ένα σημαντικό

ποσοστό  των  θερμικών  απωλειών  του  συστήματος  κλιματισμού  ενός  κτηρίου.  Το  70%

μπορεί  να  ανακτηθεί,  χρησιμοποιώντας  κατάλληλη  μέθοδο  ανάκτησης  θερμότητας.

Συνηθέστερα χρησιμοποιούνται πλακοειδείς εναλλάκτες θερμότητας αέρα-αέρα ή θερμικοί

τροχοί [28].

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (BEMS)

Η χρησιμοποίηση της πληροφορικής στο πεδίο των αυτοματισμών κατέστησε δημοφιλή τα

συστήματα διαχείρισης ενέργειας κτηρίων (Building Energy Management Systems ή BEMS),

κυρίως  στον  εμπορικό  τομέα.  Τα  BEMS προσφέρουν  διαχείριση  των  περιβαλλοντικών

παραμέτρων  των  κτηρίων  με  χρήση  δίαυλων  δικτύων  αισθητήρων  (sensors)  και

ενεργοποιητών (actuators). Αυτά δύναται να διαθέτουν κάποιο σύστημα κεντρικού ελέγχου ή

ακόμη  να  λειτουργούν  αποκεντρωμένα.  Συνεπάγεται,  επομένως,  πως  εφαρμόζοντας
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κατάλληλους αλγόριθμους ελέγχου, γίνεται δυνατόν να εξασφαλιστούν οι συνθήκες άνεσης

και, επίσης, να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας [29]. 

Επιπλέον, τα BEMS χαρακτηρίζονται από την εφαρμογή δομημένης καλωδίωσης, μέσω της

οποίας η συντήρηση της εγκατάστασης μετατρέπεται σε απλή διαδικασία, εν αντιθέσει με τις

συμβατικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, ο χειριστής διαθέτει τη δυνατότητα

παρακολούθησης της λειτουργίας του συστήματος, αλλά και άμεσης επέμβασης σε αυτό, αν

το  τελευταίο  είναι  αναγκαίο  (λ.χ.  για  μεταβολή  κάποιας  λειτουργικής  παραμέτρου  από

απόσταση).  Τέλος,  καθίσταται  εφικτό  να  εφαρμοστούν  αλγόριθμοι  προσαρμοζόμενου

ελέγχου (adaptive control) στις εγκαταστάσεις αυτές, με τρόπο διαφανή και ευέλικτο [29]. 

Η εφαρμογή ενός συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, είναι ένα από τα μέτρα που μπορούν

να  επιτύχουν  σημαντική  εξοικονόμηση  ενέργειας.  Ο  περιορισμός  της  ενεργειακής

κατανάλωσης μπορεί να είναι της τάξεως του 20-50%. Ένα σύστημα ενεργειακής διαχείρισης

είναι  βασικό  τμήμα  της  διαδικασίας  Ενεργειακής  Παρακολούθησης  και  Θέσπισης

Ενεργειακών  Στόχων (Monitoring  and  Targeting),  και  ιδιαίτερα  σε  κτήρια  όπου  η  χρήση

ενέργειας εποπτεύεται από σημαντικό αριθμό σημείων μέτρησης και ελέγχου [29]. 

Τα BEMS χρησιμοποιούνται σε υπηρεσίες αυτοματισμού και λειτουργίες ελέγχου όπως [29]:

 Θέρμανση, ψύξη, αερισμός, κλιματισμός (HVAC)
 Γενικός φωτισμός και φωτισμός έκτακτης ανάγκης
 Διαχείριση ενέργειας
 Ασφάλεια και προστασία
 Αναγνώριση και διάγνωση σφαλμάτων

Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας είναι

τα εξής [29]:

 Εξοικονόμηση ενέργειας της τάξεως του 15-20% για θέρμανση, ψύξη και αερισμό. Για

το φωτισμό η εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να αγγίξει το 50-60%.
 Μείωση  του  ενεργειακού  κόστους  και,  επομένως,  περιορισμός  των  λειτουργικών

δαπανών.
 Αυτόματη  περικοπή φορτίων  και  διαχείριση  φορτίων  αιχμής  που  επιβαρύνουν  το

ενεργειακό κόστος.
 Βελτίωση του ανθρώπινου περιβάλλοντος, ιδιαίτερα του εργασιακού χώρου.
 Αυξημένη κτηριακή λειτουργικότητα και οικονομία.

Ακόμη, τα σύγχρονα συστήματα BEMS [29]:

 Διαθέτουν τεράστια ευελιξία.
 Προσαρμόζονται εύκολα στις απαιτήσεις του πελάτη και δεν απαιτούν προσαρμογή

του πελάτη στις απαιτήσεις της εγκατάστασης.
 Προσφέρουν εργαλεία για διευκόλυνση χρήσης.
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 Προσφέρουν  τη  δυνατότητα  πραγματοποίησης  πολλών  αλληλεξαρτώμενων

λειτουργιών εύκολα και απλά, αλλά και επεμβάσεων συντήρησης και αποκατάστασης

βλαβών.
 Αποφασίζουν για λειτουργίες και εντολές με λογική και τάξη.
 Είναι  δυνατή  η  λειτουργία  με  τηλεχειρισμό,  είτε  τοπικό  είτε  μέσω  τηλεφώνου  ή

διαδικτύου.
 Προσφέρουν πλήρη και ταχεία απόκριση σε πληθώρα μετρημένων δεδομένων και

δυνατότητα ταυτόχρονης επεξεργασίας αυτών.
 Προσφέρουν  μέγιστη  ακρίβεια  υπολογισμών,  αυτόματη  ανάλυση  ενεργειακών

δεδομένων,  πρόβλεψη  ενεργειακής  ζήτησης  και  παρουσίαση  αναφορών  με

επεξεργάσιμα γραφικά αποτελέσματα.
 Προσφέρουν αδιάλειπτη καταγραφή ενεργειακών παραμέτρων με αναφορά σχετικών

ιστορικών στοιχείων
 Είναι εργαλείο συνεχούς ενημέρωσης του διαχειριστή ενέργειας για τη λήψη κρίσιμων

αποφάσεων σχετικών με τη λειτουργία και απόδοση των ελεγχόμενων συστημάτων,

αλλά και με τη συμπεριφορά των χρηστών του κτηρίου και την παροχή υπηρεσιών σε

αυτό.
 Προσφέρουν πλήθος ενδείξεων, πληροφοριών κ.λπ..
 Διαθέτουν σχεδίαση με προδιαγραφές αισθητικής.

Τα επακόλουθα πλεονεκτήματα για την Ενεργειακή Διαχείριση είναι [29]:

 Παροχή πληροφοριών στη διοίκηση του φορέα του κτηρίου προκειμένου να ληφθούν

αποφάσεις για την αξιοποίηση ακινήτων και για σχετικές νέες επενδύσεις.
 Επιβεβαίωση και ορθολογική κατανομή τιμολογίων ενέργειας.
 Καθορισμός μελλοντικών προϋπολογισμών.
 Ενημέρωση υπευθύνων διαφόρων τμημάτων του φορέα.
 Προσδιορισμός  νέων  δυνατοτήτων  περιορισμού  ενεργειακών  δαπανών  και

ενεργειακών στόχων.
 Ακριβής  μέτρηση  ενεργειακού  οφέλους  από  υφιστάμενα  μέτρα  εξοικονόμησης

ενέργειας.
 Διασφάλιση  ορθολογικής  λειτουργίας  και  συντήρησης  των  κτηριακών

εγκαταστάσεων.
 

2.3.3 Σενάριο 2 

 Εσωτερική θερμομόνωση τοίχων και οροφής

 Αντικατάσταση υαλοπινάκων
 Μονάδα ανάκτησης θερμότητας ΚΚΜ
 BEMS 
 Εγκατάσταση συστήματος ΣΗΘ
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ΣΥΜΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ (ΣΗΘ)   

Συμπαραγωγή  Ηλεκτρισμού  και  Θερμότητας  (ΣΗΘ)  καλείται  η  ταυτόχρονη  παραγωγή

χρήσιμης θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής ή/και μηχανικής ενέργειας από την ίδια αρχική

ενέργεια, στο πλαίσιο μίας μόνο διεργασίας [30]. 

Η συμπαραγωγή βασίζεται στην εξής απλή ιδέα: καταναλώνοντας κάποιο καύσιμο όπως λ.χ.

πετρέλαιο, ΦΑ, βιοαέριο κ.λπ., προκαλείται κίνηση μίας ηλεκτρικής γεννήτριας η οποία και

παράγει  ηλεκτρική  ενέργεια.  Η  θερμότητα  που  απάγεται  από  τη  μηχανή  συλλέγεται  και

χρησιμοποιείται για θέρμανση νερού, αέρα κ.λπ. [30].

Μονάδες ΣΗΘ ισχύος μέχρι 1,000 kWe βρίσκουν εφαρμογή σε ενεργοβόρα κτήρια,  όπως

μεγάλα  κτήρια  γραφείων,  ξενοδοχεία,  νοσοκομεία,  μουσεία,  πολιτιστικά  κέντρα  κ.λπ..  Ο

βαθμός απόδοσης των μονάδων ΣΗΘ είναι περίπου 85%. Ως αποτέλεσμα λαμβάνεται  η

εξοικονόμηση πρωτογενούς  ενέργειας σε  ποσοστό 35%.  Σύμφωνα με  το  Ν.  3734 (ΦΕΚ

8Α/28-1-2009),  που  εναρμονίζει  την  Ελληνική  νομοθεσία  με  την  Οδηγία  2004/8/ΕΚ  του

Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  11ης  Φεβρουαρίου  2004,  η

συμπαραγωγή  που  εξασφαλίζει  εξοικονόμηση  πρωτογενούς  ενέργειας  τουλάχιστον  κατά

δέκα τοις εκατό (10%) εν συγκρίσει με την ξεχωριστή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής

ενέργειας χαρακτηρίζεται ως Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης

(ΣΗΘΥΑ) [30].   

2.3.4 Ανάλυση έργων καθαρής ενέργειας με το λογισμικό RETScreen

Μετά την παρουσίαση της μεθοδολογίας για τον υπολογισμό των φορτίων του υπό μελέτη

ξενοδοχειακού  συγκροτήματος,  ακολουθεί  μία  σύντομη  παρουσίαση  του  λογισμικού

RETScreen, το οποίο και χρησιμοποιήθηκε στην τεχνοοικονομική μελέτη των προτεινόμενων

σεναρίων της παρούσης διπλωματικής εργασίας.        

Το  RETScreen®  International  αποτελεί  ένα  τυποποιημένο  και  ολοκληρωμένο  λογισμικό

εργαλείο για την ανάλυση έργων που αφορούν τη λεγόμενη καθαρή ενέργεια (ΑΠΕ και ΣΗΘ).

Δύναται  να  γίνει  χρήση  του  RETScreen  προκειμένου  να  επιτευχθεί  αξιολόγηση  της

ενεργειακής παραγωγής, καθώς επίσης και του περιορισμού των εκπεμπόμενων αερίων του

θερμοκηπίου για ποικίλους τύπους ενεργείας. Εν παραλλήλω και υπερβαίνοντας το τεχνικό

μέρος, το λογισμικό που αναπτύχθηκε από το Υπουργείο Φυσικών Πόρων του Καναδά σε

συνεργασία με διεθνώς αναγνωρισμένους φορείς, προσφέρει ιδιαιτέρως αυξημένη ευελιξία

για  την  οικονομική  αξιολόγηση,  καθώς  λαμβάνεται  υπόψη  ένας  σημαντικός  αριθμός

παραμέτρων, ενώ γίνεται χρήση μοντέλων καταλλήλων για την εκτίμηση της βιωσιμότητας

της επένδυσης με χρηματοοικονομικούς όρους.  Η επιφάνεια εργασίας που προσφέρει το
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λογισμικό συνίσταται από ένα πλήθος φύλλων εργασίας. Τα φύλλα εργασίας ενσωματώνουν

μια τυποποιημένη προσέγγιση για το σύνολο των προτύπων του RETScreen. Επιπλέον των

διαφόρων  εργαλείων,  το  λογισμικό  προσφέρει  πρόσβαση  σε  βάσεις  δεδομένων

μετεωρολογίας και κλίματος, προϊόντων και δαπανών, καθώς επίσης και σε ένα εγχειρίδιο

χρήσης  (manual)  [31],  το  οποίο  και  περιλαμβάνει  πλήθος  περιπτώσεων  μελετών  του

λογισμικού, καθώς και σχετικά εκπαιδευτικά μαθήματα [32].

Η  διαδικασία  που  ακολουθείται,  παρουσιάζεται  στο  Σχήμα  2.12  και  αποτελείται,  όπως

φαίνεται, από πέντε βασικά βήματα. 

Σχήμα 2.12: Διάγραμμα ροής του RETScreen [31].

Τα βήματα της τυπικής ανάλυσης της επένδυσης, επομένως ,είναι:

1. Ενεργειακό μοντέλο
2. Ανάλυση κόστους
3. Ανάλυση αερίων του θερμοκηπίου (GHG)
4. Χρηματοοικονομική σύνοψη
5. Ανάλυση ευαισθησίας και κινδύνου 

Το RETScreen κάνει χρήση του περιβάλλοντος εργασίας Excel, και κάθε φύλλο εργασίας

αντιστοιχεί σε ένα από τα βήματα, όπως αυτά αναφέρθηκαν.

Τα μοντέλα έργων τα οποία πραγματοποιούνται με το σχετικό λογισμικό, δύνανται να κάνουν

χρήση τεχνολογιών οι οποίες και ενσωματώνουν πηγές καθαρής ενέργειας, παραδοσιακές,

αλλά και μη-παραδοσιακές, όμως ακόμη και συμβατικές τεχνολογίες και πηγές ενέργειας. Τα

μοντέλα  έργων  περιλαμβάνουν  μεταξύ  άλλων:  ενεργειακή  απόδοση  (για  μεμονωμένες

κατοικίες  έως  μεγάλες  βιομηχανικές  εγκαταστάσεις),  ψύξη  και  θέρμανση  (λ.χ.  αντλίες

θερμότητας,  βιομάζα  και  ηλιακή  θέρμανση  αέρα/νερού),  ενέργεια  (μεταξύ  άλλων  και
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ανανεώσιμες πηγές όπως λ.χ. αιολική, κυματική, ηλιακή, υδραυλική, γεωθερμική κ.λπ., αλλά

επίσης  και  συμβατικές  τεχνολογίες,  λ.χ.  ατμοστρόβιλοι,  αεριοστρόβιλοι  και  παλινδρομικές

μηχανές), και συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητος [31].

Εισαγωγή δεδομένων από το χρήστη, στο εκάστοτε φύλλο εργασίας, δύναται να γίνει στα

κελιά  τα  οποία  και  είναι  σκιασμένα.  Τα  κελιά  που  υπολείπονται  και  τα  οποία  δεν  είναι

απαιτητό να συμπληρώνονται, προστατεύονται προκειμένου ο χρήστης να αποτρέπεται από

την ενδεχόμενη κατά λάθος διαγραφή κάποιας εξίσωσης ή κάποιου κελιού αναφοράς [31].

Προκειμένου να διευκολύνεται περεταίρω ο χρήστης του RETScreen, υφίσταται επίσης και

χρωματική κωδικοποίηση που αφορά στα κελιά του λογισμικού τα οποία και προορίζονται για

εισαγωγή δεδομένων ή για εξαγωγή αποτελεσμάτων [31].
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Κεφάλαιο 3: Παρουσίαση αποτελεσμάτων

3.1 Ενεργειακή αποτύπωση

Ακολουθεί  η  παρουσίαση  των  αποτελεσμάτων  τα  οποία  αφορούν  το  υπό  μελέτη

ξενοδοχειακό συγκρότημα και που εξήχθησαν ακολουθώντας τη μεθοδολογία, όπως αυτή

παρουσιάστηκε στο κεφάλαιο 2.

3.1.1 Θερμικές απώλειες κτηρίου 

Τα στοιχεία του υπό μελέτη κτηρίου παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.1 (χρησιμοποιείται μέση

ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία -7.5°C, καθώς επιθυμούμε το μέσο φορτίο και όχι το φορτίο

αιχμής), ενώ τα αποτελέσματα με τις συνολικές απώλειες χώρων παρουσιάζονται στο Σχήμα

3.1. Όπως φαίνεται, οι συνολικές θερμικές απώλειες του κτηρίου υπολογίζονται στα περίπου

488  kW.  Οι  απώλειες  για  κάθε  ένα  από τα  πέντε  κτηριακά επίπεδα,  απεικονίζονται  στα

Σχήματα 3.2 έως 3.6, ενώ η επιλογή λέβητα - αντλίας θερμότητας παρουσιάζεται στο Σχήμα

3.7.        

Πίνακας 3.1: Στοιχεία κτηρίου.
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  Σχήμα 3.1: Συνολικές απώλειες χώρων.
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 Σχήμα 3.2: Θερμικές απώλειες επιπέδου 1.

Σχήμα 3.3: Θερμικές απώλειες επιπέδου 2.

Σχήμα 3.4: Θερμικές απώλειες επιπέδου 3.
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Σχήμα 3.5: Θερμικές απώλειες επιπέδου 4.

Σχήμα 3.6: Θερμικές απώλειες επιπέδου 5.

Όπως φαίνεται στα Σχήματα 3.2 έως 3.6, οι απώλειες θερμότητας οι οποίες οφείλονται στον

αερισμό αποτελούν περισσότερο από το ήμισυ της συνολικής τιμής. Αυτό  οφείλεται στην

εισαγωγή νωπού αέρα από το σύστημα κλιματισμού-αερισμού των αιθουσών πολλαπλών

χρήσεων, των βοηθητικών χώρων, του ΣΠΑ, του γυμναστηρίου και τέλος των δωματίων του

ξενοδοχείου.  Ακριβώς  για  αυτόν  το  λόγο  το  Σενάριο  1  ενεργειακής  αναβάθμισης

επικεντρώνεται  στην  ανάκτηση  αυτής  της  ενέργειας,  η  οποία  θα  γίνει  με  εναλλάκτη

θερμότητας  αέρα-αέρα,  προκειμένου  να  είναι  δυνατή  η  ανάκτηση του 70% περίπου  της

ενέργειας.  Αυτό  επιβάλει  τη  μετατροπή  των  ημικεντρικών  κλιματιστικών  μονάδων  σε

κεντρικές  με  την  τοποθέτηση του τμήματος  ανάκτησης θερμότητας και  τους αντίστοιχους

αυτοματισμούς.
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Σχήμα 3.7: Επιλογή λέβητα.

Η  επιλογή  του  λέβητα  γίνεται  από  τις  συνολικές  θερμικές  απώλειες,  οι  οποίες

προσαυξάνονται με συντελεστή προσαύξησης 1.15. Επομένως, προκύπτει  ένας λέβητας για

τα επίπεδα 1 και 2 με ονοματική ισχύ 250  kw, ένας λέβητα για τα επίπεδα 3, 4 και 5 με

ονομαστική  ισχύ  250  kw,  ενώ το  ΖΝΧ καλύπτεται  με  το  λέβητα  60  kw.  Επίσης,  για  τη

θέρμανση της εσωτερικής πισίνας απαιτείται λέβητας 60 kw.

3.1.2 Ψυκτικά φορτία κτηρίου 

Τα  σχετικά  αποτελέσματα της  μελέτης  κλιματισμού,  απεικονίζονται  στα  Σχήματα  3.8  έως

3.12.  Τα  συνολικά  ψυκτικά  φορτία  του  ξενοδοχειακού  συγκροτήματος  απεικονίζονται  στο

Σχήμα 3.13.  

Σχήμα 3.8: Διάγραμμα συστημάτων, 23 Ιουλίου.
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 Σχήμα 3.9: Διάγραμμα συστημάτων, 24 Αυγούστου.

 Σχήμα 3.10: Διάγραμμα συστημάτων, 21 Μαΐου.

76



 Σχήμα 3.11: Διάγραμμα συστημάτων, 22 Σεπτεμβρίου.

 Σχήμα 3.12: Διάγραμμα συστημάτων, 20 Απριλίου.

 Σχήμα 3.13: Συνολικά ψυκτικά φορτία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος χωρίς αερισμό.

Από τα Σχήματα 3.8 έως 3.13, διαπιστώνεται πως τις μεσημεριανές ώρες του Ιουλίου και του

Αυγούστου  εμφανίζεται  το  μέγιστο  ψυκτικό  φορτίο,  όπως  άλλωστε  αναμενόταν.  Το

μεγαλύτερο μερίδιο του ψυκτικού φορτίου σχετίζεται  με το αισθητό και λανθάνον φορτίο από

τη συγκέντρωση ατόμων στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, ενώ το μερίδιο του φωτισμού είναι

αρκετά μειωμένο, λόγω της χρήσεως τεχνολογίας φωτισμού led σε όλο το κτήριο.

Δίκτυα fan coils

77



Στα δωμάτια  του ξενοδοχείου χρησιμοποιούνται  fan coils  για ψύξη/θέρμανση, ενώ στους

υπολοίπους χώρους χρησιμοποιούνται κλιματιστικές μονάδες ημικεντρικού τύπου.

Τα δίκτυα των fan coil και οι ημικεντρικές κλιματιστικές μονάδες που είναι εγκατεστημένα στο

ξενοδοχειακό συγκρότημα φαίνονται στα Σχήματα 3.14 έως 3.18.  

Σχήμα 3.14: Δίκτυα FAN COILS και κλιματιστικά ημικεντρικού τύπου, επίπεδο 1.

    

Σχήμα 3.15: Δίκτυα FAN COILS και κλιματιστικά ημικεντρικού τύπου, επίπεδο 2.
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Σχήμα 3.16: Δίκτυα FAN COILS και κλιματιστικά ημικεντρικού τύπου, επίπεδο 3.

Σχήμα 3.17: Δίκτυα FAN COILS και κλιματιστικά ημικεντρικού τύπου, επίπεδο 4.
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Σχήμα 3.18: Δίκτυα FAN COILS και κλιματιστικά ημικεντρικού τύπου, επίπεδο 5.

Ο  υπολογισμός  του  κυκλοφορητή  για  την  αίθουσα  πολλαπλών  χρήσεων  και  ΣΠΑ

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.19, ο υπολογισμός του κυκλοφορητή για το υπόλοιπο κτήριο στο

Σχήμα 3.20 και ο υπολογισμός ψυκτικού συγκροτήματος στο Σχήμα 3.21.

Σχήμα 3.19: Υπολογισμός κυκλοφορητή, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και ΣΠΑ.     
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Σχήμα 3.20: Υπολογισμός κυκλοφορητή, υπόλοιπο κτήριο.

Σχήμα 3.21: Υπολογισμός ψυκτικού συγκροτήματος.

Η  επιλογή  του  ψυκτικού  συγκροτήματος  έγινε  με  βάση  το  μέγιστο  ψυκτικό  φορτίο  της

μελέτης, το οποίο εμφανίζεται κατά τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, τις μεσημεριανές ώρες,

μειωμένο  με  συντελεστή  ετεροχρονισμού  προκειμένου  να  μην  υπάρχει

υπερδιαστασιολόγηση. Η θερμοκρασία αναχώρησης του νερού από το ψυκτικό συγκρότημα

επιλέχθηκε στους 7 ºC.

3.1.3 Ζεστό νερό χρήσης κτηρίου 

Υπολογισμός κατά την καταγραφή του δικτύου ύδρευσης και του φορτίου αιχμής του ΖΝΧ

(Βλ. Πίνακα 3.2, Πίνακα 3.3 και Πίνακα 3.4).

Πίνακας 3.2: Δίκτυο ΖΝΧ.
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Πίνακας 3.3: Υπολογισμός Boiler.

Πίνακας 3.4: Υπολογισμός πιεστικού συγκροτήματος.

Από  τον  Πίνακα  3.2  του  δικτύου,  ο  οποίος  είναι  αποτέλεσμα  της  μελέτης  ύδρευσης,

υπολογίζεται η παροχή αιχμής και η ολική τριβή του δικτύου σωληνώσεων ύδρευσης και

ΖΝΧ. Κατόπιν, με τον Πίνακα 3.4 υπολογίζουμε την παροχή, το μανομετρικό και την ισχύ του

πιεστικού  συγκροτήματος.  Είναι  σημαντικός  αυτός  ο  υπολογισμός,  διότι  η  κατανάλωση

ηλεκτρικής  ενέργειας  για  την  τροφοδοσία  του  νερού  έχει  κύριο  ρόλο  στην  ενεργειακή

κατανάλωση σε μία ξενοδοχειακή μονάδα.
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Στο ξενοδοχείο υπάρχει εσωτερική θερμαινόμενη πισίνα 42.25 m2 (βλ. Σχήμα 3.21). 

Σχήμα 3.21: Μελέτη θερμαινόμενης πισίνας του χώρου ΣΠΑ.

3.1.4 Ηλεκτρικά φορτία κτηρίου 
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Τα  αποτελέσματα  της  μελέτης  ηλεκτρολογικών  παρουσιάζονται  στα  Σχήματα  που

ακολουθούν.  Στα  Σχήματα  3.22 έως 3.26,  παρουσιάζονται  τα  ηλεκτρολογικά  δίκτυα,  στα

Σχήματα 3.27 έως 3.44 οι πίνακες και στο Σχήμα 3.45 η μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση.

Σχήμα 3.22: Δίκτυο ηλεκτρολογικών, επίπεδο 1.

Σχήμα 3.23: Δίκτυο ηλεκτρολογικών, επίπεδο 2.

84



Σχήμα 3.24: Δίκτυο ηλεκτρολογικών, επίπεδο 3.

Σχήμα 3.25: Δίκτυο ηλεκτρολογικών, επίπεδο 4.
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Σχήμα 3.26: Δίκτυο ηλεκτρολογικών, επίπεδο 5.

Σχήμα 3.27: Πίνακας ξενοδοχείο επίπεδο Α.

Σχήμα 3.28: Πίνακας εξωτερικού φωτισμού.
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Σχήμα 3.29: Πίνακας κλιματισμού ξενοδοχείου.

Σχήμα 3.30: Πίνακας ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

Σχήμα 3.31: Πίνακας ξενοδοχείου επίπεδο Γ.
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Σχήμα 3.32: Πίνακας ξενοδοχείου επίπεδο Β.

Σχήμα 3.33: Πίνακας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων.

Σχήμα 3.34: Πίνακας υπογείου ΗΜ.
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Σχήμα 3.35: Πίνακας υπογείου, παρασκευαστήριο.

Σχήμα 3.36: Πίνακας κλιματισμού Α.

Σχήμα 3.37: Πίνακας ΣΠΑ.
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Σχήμα 3.38: Πίνακας καφετέριας.

Σχήμα 3.39: Πίνακας κλιματισμού αιθουσών.

Σχήμα 3.40: Κεντρικός πίνακας αιθουσών.
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Σχήμα 3.41: Πίνακας υπογείου ξενοδοχείου.

Σχήμα 3.42: Πίνακας πλυντηρίων.

Σχήμα 3.43: Κεντρικός πίνακας ξενοδοχείου.
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Σχήμα 3.44: Σχηματικό διάγραμμα πινάκων.
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Από τα Σχήματα ανάλυσης φορτίων των πινάκων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στο κτήριο,

στους πίνακες των δωματίων υφίστανται φορτία που αφορούν το φωτισμό του χώρου και

τους  ρευματοδότες.  Στις  αίθουσες  πολλαπλών  χρήσεων  το  γυμναστήριο  και  το  ΣΠΑ τα

φορτία,  εκτός  από  αυτά  του  φωτισμού  και  των  ρευματοδοτών,  είναι  φορτία  μηχανικού

αερισμού και υδραυλικών ανελκυστήρων, ενώ στους βοηθητικούς χώρους υφίστανται φορτία

από θερμικές αντιστάσεις (φούρνους, εστίες), ψυγεία και ψυγειοκαταψύκτες, φυγοκεντρικούς

ανεμιστήρες  και  ηλεκτροκινητήρες  (πλυντήρια).  Το  μεγαλύτερο  ηλεκτρικό  φορτίο  το

εμφανίζουν  οι  πίνακες  κλιματισμού,  διότι  εκεί  έχουμε  τα  φορτία  των  ψυκτών  για  την

παραγωγή  κρύου  νερού  για  την  τροφοδότηση  των  κλιματιστικών  μονάδων  σε  περίοδο

καλοκαιριού,  και  ο  πίνακας  των  ΗΜ  εγκαταστάσεων,  ο  οποίος  έχει  το  αντλητικό  και

πυροσβεστικό  συγκρότημα,  τους  καυστήρες  και  τους  κυκλοφορητές  νερού  θέρμανσης,

ψύξης και επανακυκλοφορίας ΖΝΧ.

Σχήμα 3.45: Μέγιστη εμφανιζόμενη ένταση.

Η  μέγιστη  εμφανιζόμενη  ένταση  οδηγεί  στο  συμπέρασμα  της  ύπαρξης  κατάλληλου

υποσταθμού για την τροφοδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας.

3.1.5 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται ο βαθμός ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου στην

υφιστάμενη κατάσταση. Έχοντας αποτυπώσει την κατάσταση αναφοράς για το υπό μελέτη

ξενοδοχειακό  συγκρότημα,  με  την  βοήθεια  των  υποστηρικτικών  μελετών  θερμικών

απωλειών,  ψυκτικών  φορτίων,  ζεστού  νερού  χρήσης  και  ηλεκτρικών  φορτίων,  έχοντας

σχεδιάσει  στο  σχεδιαστικό  πρόγραμμα  της  4Μ  FINE 14  NG το  εξωτερικό  κέλυφος  του
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ξενοδοχειακού συγκροτήματος με όλα του τα δομικά στοιχεία, και έχοντας ορίσει τις θερμικές

ζώνες του κτιρίου, με αυτόματο τρόπο το πρόγραμμα μεταφέρει τα γεωμετρικά δεδομένα σε

υπολογιστικό πρόγραμμα της 4Μ ΚΕΝΑΚ.

Στα παρακάτω Σχήματα (Σχήματα 3.46 έως 3.49), έχοντας ορίσει τα υλικά όλων των δομικών

στοιχειών,  υπολογίζεται  ο  συντελεστής  θερμοπερατότητας  για  κάθε  δομικό  στοιχείο

(εξωτερική  τοιχοποιία,  δάπεδα,  οροφές)  σε  επαφή  με  εξωτερικό  αέρα  και  κουφώματα.  

  

Σχήμα 3.46: Συντελεστής θερμοπερατότητας εξωτερικής τοιχοποιίας.
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Σχήμα 3.47: Συντελεστής θερμοπερατότητας δαπέδου.
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Σχήμα 3.48: Συντελεστής πλαισίου και υαλοπίνακα κουφωμάτων.

Σχήμα 3.49: Συγκεντρωτικά στοιχεία κουφωμάτων.
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Τα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  των  επιφανειών  από  την  καταμέτρηση  των  δομικών

στοιχείων,  καθώς και ο υπολογισμός του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας φαίνονται

στο Σχήμα 3.50.

Σχήμα 3.50: Μόνωση κτιρίου.

Εν συνεχεία (βλ. Σχήμα 3.51), υπολογίζεται ο μέγιστος συντελεστής θερμοπερατότητας.

 

Σχήμα  3.51:  Μέγιστος  συντελεστής  θερμοπερατότητας. Η  μέγιστη  επιτρεπτή  τιμή  του  συντελεστή

θερμοπερατότητας είναι  Um=0.843 W/m^2*K και είναι μικρότερη από την τιμή του μέσου συντελεστή
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θερμοπερατότητας  Uμέσος=0.814  W/m^2*K <   Um=0.843  W/m^2*K.  Στην  συνέχεια  εισάγονται  τα

συστήματα φωτισμού, αυτοματισμών, θέρμανσης, ψύξης, ΚΚΜ, αερισμού και ΖΝΧ και προκύπτει το

Σχήμα 3.52 που δείχνει τη συνολική κατανάλωση ενέργειας του εξεταζόμενου κτηρίου και του κτηρίου

αναφοράς.

Σχήμα 3.52: Συνολική κατανάλωση κτηρίου και κτηρίου αναφοράς.
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Σχήμα 3.53: Πιθανές διορθωτικές ενέργειες.

Στο  Σχήμα  3.53  παρουσιάζονται  οι  πιθανές  διορθωτικές  ενέργειες  που  μπορούν  να

εφαρμοστούν για να περιοριστεί το μέγεθος του προβλήματος και να εξοικονομηθεί ενέργεια

ανά τετραγωνικό μέτρο χρήσης. Οι πλέον σημαντικές διορθωτικές ενέργειες που μπορούν να

εφαρμοστούν είναι  η βελτίωση του συστήματος θέρμανσης,  ψύξης και  αερισμού με τους

αυτοματισμούς τους στο κομμάτι  των Η/Μ,  ενώ και  η βελτίωση του κτηριακού κελύφους

αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο βελτίωσης. Με την βοήθεια του παραπάνω σχήματος θα

γίνει προσπάθεια δημιουργίας σεναρίων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου.

Δεν εμφανίζεται διορθωτική ενέργεια που αφορά τον φωτισμό, διότι ήδη στα φωτιστικά έχει

γίνει μετάβαση σε τεχνολογία Led.

Το  τελικό  αποτέλεσμα  της  ενεργειακής  μελέτης  κατατάσσει  το  εξεταζόμενο  ξενοδοχειακό

συγκρότημα στη Γ ενεργειακή κατηγορία (βλ. Σχήμα 3.54), γεγονός αρκετά λογικό καθώς το

κτήριο  κατασκευάσθηκε  με  το  Π.Δ.  της  1.6/1979  -  Περί  εγκρίσεως  κανονισμού  δια  την

θερμομόνωση των κτηρίων. Η υπολογιζόμενη ετήσια κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας

είναι 317.49 kwh/m2. Τονίζεται πως η μελέτη πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον τελευταίο

ΚΕνΑΚ του 2017 [5].
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Σχήμα  3.54:  Πιστοποιητικό  ενεργειακής  απόδοσης  του  ξενοδοχειακού  συγκροτήματος  Limneon

Golden, κατάσταση αναφοράς.
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3.1.6 Συγκεντρωτική ενεργειακή καταγραφή Limneon Golden                 

Έχοντας  ολοκληρώσει  την  ενεργειακή  καταγραφή  και  έχοντας  καθορίσει  την  κατηγορία

ενεργειακής  απόδοσης  της  κατάστασης  αναφοράς  του  ξενοδοχειακού  συγκροτήματος,

κρίνεται ιδιαιτέρως σκόπιμη η παράθεση συγκεντρωτικών πινάκων των αποτελεσμάτων που

ελήφθησαν (βλ. Πίνακες 3.5 έως 3.13).  

Πίνακας 3.5: Ενεργειακή καταγραφή αιθουσών πολλαπλών χρήσεων.

Πίνακας 3.6: Ενεργειακή καταγραφή διαδρόμων και βοηθητικών χώρων.

Πίνακας 3.7: Ενεργειακή καταγραφή χώρου ΣΠΑ.
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Πίνακας 3.8: Ενεργειακή καταγραφή γυμναστηρίου.

Πίνακας 3.9: Ενεργειακή καταγραφή ξενοδοχείου (δωμάτια και σουίτες).

Πίνακας 3.10: Ενεργειακή καταγραφή. Συνολικό θερμικό φορτίο κτηρίου.
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Πίνακας 3.11: Ενεργειακή καταγραφή. Θερμικό φορτίο.

Πίνακας 3.12: Ενεργειακή καταγραφή. Συνολικό ηλεκτρικό φορτίο του κτηρίου.

Πίνακας 3.13: Ενεργειακές απαιτήσεις πρωτογενούς ενέργειας.
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Από τα συγκεντρωτικά στοιχεία των πινάκων ενεργειακής καταγραφής των θερμικών ζωνών

και τον τελικό πίνακα ενεργειακής κατανάλωσης της υπάρχουσας κατάστασης του κτηρίου,

αποδεικνύεται πως η μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας εμφανίζεται το Δεκέμβριο και τον

Ιανουάριο,  με  την  κατανάλωση  θερμικής  ενέργειας  και  καυσίμου  για  τη  θέρμανση  των

χώρων.  Τους  καλοκαιρινούς  μήνες  παρουσιάζεται  κατανάλωση ηλεκτρικής  ενέργειας από

τους  ψύκτες  κλιματισμού.  Τα  βοηθητικά  συστήματα  (ηλεκτροκινητήρες  αερισμού,  ψυγεία,

ανελκυστήρες, ηλεκτρικές αντιστάσεις, πλυντήρια) και ο εσωτερικός και εξωτερικός φωτισμός

εμφανίζουν περίπου σταθερή μηνιαία κατανάλωση. Οι ενεργειακές απαιτήσεις πρωτογενούς

ενέργειας  δείχνουν  αυξημένη  απαίτηση  το  χειμώνα  σε  καύσιμο,  ενώ  το  καλοκαίρι  σε

ηλεκτρική  ενέργεια.  Οι  εκπομπές  CO2 παρουσιάζουν  αυξητική  τάση  το  χειμώνα,  καθώς

σχετίζονται άμεσα με τις παραπάνω απαιτήσεις πρωτογενούς ενέργειας.

3.1.7 Σύγκριση με πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων
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Στο Σχήμα 3.55 αποτυπώνεται η σύγκριση των αποτελεσμάτων της ενεργειακής μελέτης,

όπως παρουσιάστηκαν στο παρόν κεφάλαιο (και ελήφθησαν ακολουθώντας τη μεθοδολογία

που παρουσιάζεται στο προηγούμενο κεφάλαιο), με πραγματικά στοιχεία καταναλώσεων τα

οποία και ελήφθησαν από λογαριασμούς κατανάλωσης καυσίμου και ΗΕ του ξενοδοχειακού

συγκροτήματος  Λιμναίον  Golden.  Εκ  του  αποτελέσματος,  η  προσέγγιση  κρίνεται

ικανοποιητική.

Σχήμα 3.55: Σύγκριση των αποτελεσμάτων της ενεργειακής μελέτης με πραγματικά στοιχεία. Πάνω

κατανάλωση καυσίμου και κάτω ηλεκτρισμού. Παρατηρείται μικρή μόνο απόκλιση.

Από τον Πίνακα 3.13 με την μηνιαία κατανάλωση καυσίμου και ηλεκτρισμού υπολογίζουμε με

τον παραπάνω πίνακα την ετήσια κατανάλωση, η οποία συγκρινόμενη με την πραγματική

(σύμφωνα  με  τα  τιμολόγια  αγοράς  καυσίμου  και  λογαριασμοί  ηλεκτρικού  ρεύματος  του

ιδιοκτήτη), έχουν μικρή και εύλογη απόκλιση, καθώς η πληρότητα του ξενοδοχείου διαφέρει

μηνιαίως και ετησίως.

3.2  Αποτελέσματα  σεναρίων για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  της

ξενοδοχειακής μονάδας
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3.2.1 Σενάριο εγκατάστασης ηλιοθερμικών / φωτοβολταϊκών συλλεκτών

Το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αναβάθμισης της ενεργειακής αποδοτικότητας του

κτηρίου  το  οποίο  και  ακολουθήθηκε,  ήταν  η  μελέτη  σκοπιμότητας  εγκατάστασης

ηλιοθερμικών,  καθώς  και  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  στη  στέγη  του  εξεταζόμενου

ξενοδοχειακού συγκροτήματος. 

Τοποθετήθηκαν  54  επιλεκτικοί  ηλιακοί  θερμικοί  συλλέκτες  στην  οροφή  του  ξενοδοχείου,

δηλαδή, όσοι ήταν πρακτικώς δυνατόν να τοποθετηθούν σε νότιο προσανατολισμό .

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε χωρίς  συντελεστή σκίασης και το αποτέλεσμα που εξάγεται

είναι  πως  το  ετήσιο  ποσοστό κάλυψης του συλλέκτη για  το  ΖΝΧ,  και  μόνον αυτό,  είναι

50.99% (βλ. Πίνακα 3.14). Με την σκίαση που υφίσταται μετά τις μεσημεριανές ώρες από το

βουνό που βρίσκεται όπισθεν του κτηρίου, το παραπάνω ποσοστό μειώνεται δραματικώς

και, συνεπώς, εξάγεται το συμπέρασμα πως η υπό μελέτη επένδυση κρίνεται ασύμφορη.

Πίνακας 3.14: Θερμική ανάλυση συλλέκτη.

106



Εν  συνεχεία,  τοποθετήθηκαν  88  φωτοβολταϊκά  πλαίσια  στην  οροφή  του  ξενοδοχείου,

δηλαδή, όσα ήταν πρακτικώς δυνατόν να τοποθετηθούν σε νότιο προσανατολισμό.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε με συντελεστή σκίασης 0.5,  διότι  από το μεσημέρι και μετά

υπάρχει σκίαση από το βουνό το οποίο βρίσκεται όπισθεν του ξενοδοχείου με αποτέλεσμα η

ετήσια  παραγόμενη  ΗΕ να  είναι  ιδιαίτερα  χαμηλή,  ήτοι  13,504.61  kWh/έτος  (βλ.  Πίνακα

3.16),  ενώ εάν ο  συντελεστής  σκίασης ισούτο με τη  μονάδα (δηλαδή,  εάν δεν υφίστατο

καθόλου σκίαση) η ετήσια παραγόμενη ΗΕ θα ήταν 27,009.23 kWh/έτος (βλ. Πίνακα 3.15).

Εάν  θεωρήσουμε  πως  η  απόδοση  100%  αντιστοιχεί  στις  27,009.23  kWh/έτος χωρίς

συντελεστή  σκίασης,  τότε  οι  13,504.61  kWh/έτος αντιστοιχούν  σε  απόδοση  49.9%  και

συνεπώς κάνουν ασύμφορη την επένδυση.

Πίνακας 3.15: Υπολογισμός ηλεκτρικών φορτίων φωτοβολταϊκού χωρίς σκίαση.

Πίνακας 3.16: Υπολογισμός ηλεκτρικών φορτίων φωτοβολταϊκού με σκίαση.
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Το  τελικό  συμπέρασμα  που  εξάγεται  από  τα  παραπάνω  είναι  πως  η  τοποθέτηση

ηλιοθερμικών συλλεκτών, καθώς και φωτοβολταϊκών πλαισίων, κρίνεται μη αποδοτική και

συνεπώς αντιοικονομική, γεγονός που οδηγεί στην απόρριψη του υπό μελέτη επενδυτικού

σεναρίου. 

3.2.2 Σενάριο 1 

Όπως παρουσιάστηκε  στο κεφάλαιο  2 της  παρούσης διπλωματικής  εργασίας,  το  πρώτο

προτεινόμενο  σενάριο  για  την  ενεργειακή  αναβάθμιση  του  υπό  μελέτη  ξενοδοχειακού

συγκροτήματος περιλαμβάνει τα εξής:

 Εσωτερική θερμομόνωση τοίχων και οροφής

 Αντικατάσταση υαλοπινάκων
 Αντικατάσταση λεβήτων
 Μονάδα ανάκτησης θερμότητας ΚΚΜ
 BEMS 

Στο Σχήμα 3.56 φαίνεται  η  βελτίωση που προκύπτει  στο συντελεστή θερμοπερατότητας,

εφόσον εφαρμοστεί εσωτερική θερμομόνωση (εξωτερικών) τοίχων.   
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Σχήμα 3.56: Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας μετά την εσωτερική θερμομόνωση τοίχων.

Όπως παρατηρείται,  είναι  βελτιωμένος στην τιμή  U=0.235  W/m^2*K σε σχέση με την υφιστάμενη

κτηριακή κατάσταση. 

Στο Σχήμα 3.57 φαίνεται  η  βελτίωση που προκύπτει  στο συντελεστή θερμοπερατότητας,

εφόσον εφαρμοστεί εσωτερική θερμομόνωση πλάκας (οροφής, σε επαφή με τον εξωτερικό

αέρα).   
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Σχήμα 3.57: Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας μετά την εσωτερική θερμομόνωση πλάκας

(οροφής σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα). Όπως παρατηρείται, αυτός είναι  βελτιωμένος στην τιμή

U=0.217 W/m^2*K σε σχέση με την υπάρχουσα κατάσταση του ξενοδοχειακού συγκροτήματος. 

Στο Σχήμα 3.58 φαίνεται  η  βελτίωση που προκύπτει  στο συντελεστή θερμοπερατότητας,

εφόσον πραγματοποιηθεί αντικατάσταση υαλοπινάκων.   
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Σχήμα 3.58: Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας μετά την αλλαγή υαλοπινάκων. Στο Σχήμα

φαίνεται ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας μετά την αντικατάσταση των υαλοπινάκων

με  υαλοπίνακες  με  συντελεστή  εκπομπής  0.89,  διαστάσεις  4-16-4  χιλιοστά  και  συντελεστή

θερμοπερατότητας  του  υαλοπίνακα  Ug=2.6  W/m^2*K,  βελτιωμένο  αισθητά  σε  σχέση  με  την

υπάρχουσα κατάσταση. 

Στο Σχήμα 3.59 φαίνεται η βελτίωση που προκύπτει στο συνολικό βαθμό απόδοσης των

λεβήτων, εφόσον πραγματοποιηθεί αντικατάστασή τους με λέβητες συμπύκνωσης.   

Στο Σχήμα 3.60 φαίνεται ο περιορισμός που προκύπτει στην καταναλισκόμενη ενέργεια, με

εφαρμογή μονάδας ανάκτησης θερμότητας στις κλιματιστικές μονάδες του κτηρίου.   
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Σχήμα 3.59: Υπολογισμός βαθμός απόδοσης λεβήτων. Ο υπολογιζόμενος βαθμός απόδοσης 92.4%, ο

οποίος είναι βελτιωμένος από την υπάρχουσα κατάσταση λόγω της αλλαγής των συμβατικών λεβήτων

με λέβητες αερίου τεχνολογίας συμπύκνωσης. 

Σχήμα 3.60: Υπολογισμός συντελεστή επανακυκλοφορίας θέρμανσης-ψύξης στις ΚΚΜ. Φαίνεται ότι

από την τοποθέτηση στις ΚΚΜ των ενναλακτών θερμότητας, έχει αναγραφεί ο συντελεστής ανάκτησης

θερμότητας και ανακυκλοφορίας  στην θέρμανση και την ψύξη με τιμή 60%, το οποίο θα αποτελέσει και

λόγο της μείωσης της καταναλισκόμενης ενέργειας. 

Στο Σχήμα 3.61 φαίνεται η αναβάθμιση που προκύπτει στην κατηγορία των αυτοματισμών,

εγκαθιστώντας σύστημα BEMS στο υπό μελέτη κτήριο.   
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Σχήμα 3.61: Κατάταξη κατηγορίας διάταξης ελέγχου & αυτοματισμών. Φαίνεται ότι από την τοποθέτηση

συστήματος  BEMS στο  ξενοδοχειακό  συγκρότημα,  έχει  αναβαθμιστεί  η  κατηγορία  διατάξεων

αυτοματισμών (θέρμανση, ψύξη και ΚΚΜ) στην κατηγορία Β.

Στο Σχήμα 3.63 φαίνεται  η  αναβάθμιση που προκύπτει  στην  ενεργειακή κατηγορία στην

οποία κατατάσσεται  το εξεταζόμενο κτήριο,  εφαρμόζοντας  το σενάριο 1.  Στο Σχήμα 3.63

φαίνεται  ότι  η  ενεργειακή κατηγορία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος έχει  αναβαθμιστεί

μετά  τις  παρεμβάσεις  του  Σεναρίου  1  στην  κατηγορία  Β,  με  ετήσια  κατανάλωση

πρωτογενούς  ενέργειας  234.29  kwh/m2. Υπολογίζονται  ακόμη  οι  ετήσιες  ενεργειακές

απαιτήσεις, καθώς και οι εκπομπές CΟ2 σε υγραέριο και ηλεκτρισμό (βλ. Σχήμα 3.62).
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Σχήμα  3.62:  Ενεργειακή  κλάση.  Παρατηρείται  ότι  η  ενεργειακή  κατηγορία  του  ξενοδοχειακού

συγκροτήματος έχει αναβαθμιστεί μετά τις παρεμβάσεις του Σεναρίου 1 στην κατηγορία Β, με ετήσια

κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας  234.29 kwh/m2. Υπολογίζονται  επίσης  οι  ετήσιες ενεργειακές

απαιτήσεις και οι εκπομπές CΟ2 σε υγραέριο και ηλεκτρισμό.

Το κόστος για την εφαρμογή των παρεμβάσεων του Σεναρίου 1 παρουσιάζεται στο Σχήμα

3.64.
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Σχήμα 3.63: Ενεργειακό πιστοποιητικό με εφαρμογή του Σεναρίου 1.

Το ενεργειακού πιστοποιητικού με  εφαρμογή του Σεναρίου 1,  συγκρινόμενο με  αυτό της

κατάστασης αναφοράς δείχνει πως η εφαρμογή του Σεναρίου θα φέρει  αποτελέσματα. Η

οικονομοτεχνική, όμως, μελέτη είναι αυτή που θα καθορίσει το αν η υλοποίηση του Σεναρίου

1 είναι οικονομικά συμφέρουσα ή όχι.
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Σχήμα 3.64: Κόστος Σεναρίου 1. Υπολογίζεται πως το συνολικό κόστος για να πραγματοποιηθούν οι

παρεμβάσεις του Σεναρίου 1 ανέρχεται στο ποσό των 342,614.69 €.
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Τα δεδομένα του κόστους του Σεναρίου 1 και τα δεδομένα της εξοικονόμησης ενέργειας από

το ενεργειακό πιστοποιητικό, θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής

μελέτης του σεναρίου αυτού.

3.2.3 Σενάριο 2 

 Εσωτερική θερμομόνωση τοίχων και οροφής

 Αντικατάσταση υαλοπινάκων
 Μονάδα ανάκτησης θερμότητας ΚΚΜ
 BEMS 
 Εγκατάσταση συστήματος ΣΗΘ

Όπως παρουσιάστηκε στο 2ο κεφάλαιο, το Σενάριο 2 περιλαμβάνει όλες τις παρεμβάσεις του

Σεναρίου 1 (πλην την αντικατάσταση λεβήτων) και επιπλέον την εγκατάσταση συστήματος

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.  

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.65, συμπληρώνεται ο συντελεστής απόδοσης μίας τυπικής ΣΗΘ

για την παραγωγή θερμότητας 61% και για την παραγωγή ηλεκτρισμού 31%. Να σημειωθεί

ότι  για  να  είναι  αποδοτική  η  εγκατάσταση  ΣΗΘ,  θα  πρέπει  τα  θερμικά  φορτία  να  είναι

τουλάχιστον  διπλάσια  από  τα  ηλεκτρικά.  Η  εγκατεστημένη  ισχύς  της  ΣΗΘ  φαίνεται  στο

Σχήμα 3.66 και καλύπτει όλο το φορτίο βάσης της θέρμανσης, ΖΝΧ και ζεστό νερό πισίνας,

ενώ για κάλυψη φορτίων αιχμής τίθενται σε λειτουργία και οι υφιστάμενοι λέβητες.

Σχήμα 3.65: Συντελεστής απόδοσης θερμότητας και ηλεκτρισμού ΣΗΘ.
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Σχήμα 3.66: Ισχύς του συστήματος ΣΗΘ.

Σχήμα 3.67: Ενεργειακή κλάση, Σενάριο 2.

Στο Σχήμα 3.68 παρατηρείται ότι η ενεργειακή κατηγορία του ξενοδοχειακού συγκροτήματος

αναβαθμίζεται με τις παρεμβάσεις του Σεναρίου 2 στην κατηγορία Β+, με ετήσια κατανάλωση

πρωτογενούς  ενέργειας  181.60  kwh/m2.  Υπολογίζονται,  ακόμη,  οι  ετήσιες  ενεργειακές

απαιτήσεις και οι εκπομπές CΟ2 σε υγραέριο και ηλεκτρισμό (βλ. Σχήμα 3.67).

Το κόστος υλοποίησης του Σεναρίου 2 φαίνεται στο Σχήμα 3.69.
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Σχήμα 3.68: Ενεργειακό πιστοποιητικό Σεναρίου 2.
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Το  ενεργειακό  πιστοποιητικού  του  Σεναρίου  2  συγκρινόμενο  με  αυτό  της  κατάστασης

αναφοράς δείχνει ότι  η εφαρμογή του σεναρίου θα φέρει  αποτελέσματα. Η τελική, όμως,

απόφαση εκτέλεσης ή μη του σεναρίου εξαρτάται από την οικονομοτεχνική μελέτη .

Σχήμα 3.69: Κόστος Σεναρίου 2. Υπολογίζεται ότι το συνολικό κόστος για να πραγματοποιηθούν οι

παρεμβάσεις του Σεναρίου 2 ανέρχεται στο ποσό των 593.042,15 €.
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Τα δεδομένα του κόστους του Σεναρίου 2 και τα δεδομένα της εξοικονόμησης ενέργειας από

το ενεργειακό πιστοποιητικό, θα χρησιμοποιηθούν για την εκπόνηση της οικονομοτεχνικής

μελέτης του σεναρίου αυτού.

3.2.4  Συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  για  την  κατάσταση  αναφοράς  και  τα

προτεινόμενα σενάρια

Σε αυτό το υποκεφάλαιο κρίνεται χρήσιμη η παράθεση συγκεντρωτικών γραφημάτων που

αφορούν τα αποτελέσματα που ελήφθησαν και που αφορούν την κατάσταση αναφοράς του

ξενοδοχειακού συγκροτήματος σε σύγκριση με τα δύο προτεινόμενα σενάρια.

Στα  Σχήματα  3.70  και  3.71  φαίνεται  η  κατανάλωση  ενέργειας  στις  θερμικές  ζώνες  του

κτηρίου. 

Σχήμα 3.70: Κατανάλωση ενέργειας στις θερμικές ζώνες.
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Σχήμα 3.71: Κατανάλωση ενέργειας στις θερμικές ζώνες.

Σύμφωνα με την ενεργειακή καταγραφή που πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια της παρούσης

διπλωματικής  εργασίας,  στην  εξεταζόμενη  ξενοδοχειακή  μονάδα  και  σύμφωνα  με  τον

διαχωρισμό  των  θερμικών  ζωνών,  η  μεγαλύτερη  κατανάλωση  ενέργειας  εντοπίζεται  στα

δωμάτια  του  ξενοδοχείου  με  55% συμμετοχή  στη  συνολική  κατανάλωση  ενέργειας,  ενώ

ακολουθεί  με  21%  ο  χώρος  του  ΣΠΑ  (ο  οποίος  περιλαμβάνει  και  την  εσωτερική

θερμαινόμενη πισίνα).  Οι διάδρομοι και οι βοηθητικοί  χώροι (οι  οποίοι περιλαμβάνουν τα

μαγειρεία, πλυντήρια και στεγνωτήρια) συμμετέχουν στην κατανάλωση ενέργειας με 14%,

ακολουθούν οι αίθουσες πολλαπλών χρήσεων με 9% (με λιγότερες ώρες λειτουργίας από τις

υπόλοιπες χρήσεις)  και  τέλος με 1% το γυμναστήριο,  καθώς είναι  μικρής δυναμικότητας

αθλουμένων. 

Σχήμα 3.72: Αποτελέσματα ενεργειακής καταγραφής υπάρχουσας καταστάσεως και σεναρίων.
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Σχήμα  3.73:  Αποτελέσματα  ενεργειακής  καταγραφής  υπάρχουσας  καταστάσεως  και  σεναρίων

(καταναλώσεις προπανίου).

Σχήμα  3.74:  Αποτελέσματα  ενεργειακής  καταγραφής  υπάρχουσας  καταστάσεως  και  σεναρίων

(ηλεκτρικές καταναλώσεις).

Η μηνιαία  ενεργειακή  καταγραφή όλων  των  χρήσεων του  ξενοδοχειακού  συγκροτήματος

φαίνεται  στο  Σχήμα  3.72,  το  οποίο  δείχνει  ότι  η  κατανάλωση  ηλεκτρικής  ενέργειας  (βλ.

επίσης  Σχήμα  3.74)  είναι  μεγαλύτερη  το  καλοκαίρι  (γεγονός  απολύτως  λογικό  διότι  η

παραγωγή ψύξης απαιτεί κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας), ενώ η κατανάλωση προπανίου

(βλ.  επίσης  Σχήμα  3.73)  είναι  μεγαλύτερη  τους  χειμερινούς  μήνες  (για  κάλυψη φορτίων

θέρμανσης και ΖΝΧ). Οι μπάρες με το μπλε χρώμα δείχνουν την καταναλισκόμενη ενέργεια

σε προπάνιο και ηλεκτρισμό του ξενοδοχειακού συγκροτήματος στην υφιστάμενη κατάσταση,

ενώ οι κόκκινες και οι πράσινες δείχνουν αντίστοιχα τις μειωμένες καταναλώσεις μετά από τα

διορθωτικά μέτρα των Σεναρίων 1 και 2 .
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Σχήμα 3.75: Κόστος επένδυσης και εξοικονόμηση ενέργειας.

Ένας πολύ σημαντικός  πίνακας αποτελεσμάτων της  παρούσης μελέτης  είναι  αυτός  που

παρουσιάζεται στο Σχήμα 3.75. Σε αυτό φαίνεται ότι με το Σενάριο 1 και εκτιμώμενο αρχικό

κόστος επένδυσης στα 342,614.7 €, προκύπτει εξοικονόμηση ενέργειας (σε σύγκριση με την

κατάσταση αναφοράς, δηλαδή την υφιστάμενη) 446.4  kwh/m2 που αντιστοιχεί σε ποσοστό

26.2%. Αντίστοιχα, με το Σενάριο 2 και εκτιμώμενο αρχικό κόστος επένδυσης στα 593,042.1

€,  προκύπτει  εξοικονόμηση ενέργειας  (σε  σύγκριση  με  την  κατάσταση αναφοράς)  729.1

kwh/m2 που αντιστοιχεί σε ποσοστό 42.8%.

3.2.5 Οικονομοτεχνική μελέτη προτεινόμενων σεναρίων

Με χρήση του λογισμικού RETScreen (βλ. κεφάλαιο 2), πραγματοποιείται η οικονομοτεχνική

μελέτη  των  δύο  εξεταζόμενων  σεναρίων  ενεργειακής  αναβάθμισης  του  ξενοδοχειακού

συγκροτήματος.

3.2.5.1 Οικονομοτεχνική μελέτη Σεναρίου 1

Η οικονομοτεχνική ανάλυση του σεναρίου 1 αποδεικνύει πως η σχετική επένδυση, αποτελεί

μία  σαφέστατα  βιώσιμη  λύση,  ασφαλώς  υπό  προϋποθέσεις.  Επί  παραδείγματι,  το

επενδυτικό σχέδιο για το δεδομένο σύστημα, βασιζόμενο σε λήψη κρατικής επιχορήγησης

35% και σε ίδια κεφάλαια κατά 65%, με δεκαετή δανεισμό επιτοκίου 4% κατά 40%, οδηγεί σε

IRR  (προ  φόρου)  8.5%,  σε  απλή  αποπληρωμή  κεφαλαίων  εντός  6.3  ετών  και  σε

αποπληρωμή των μετόχων εντός 4.2 ετών (βλ. Σχήμα 3.76). 
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Σχήμα 3.76: Οικονομοτεχνική μελέτη για το Σενάριο 1.

3.2.5.2 Οικονομοτεχνική μελέτη Σεναρίου 2

Η οικονομοτεχνική ανάλυση του σεναρίου 2 απέδειξε πως η σχετική επένδυση, αποτελεί

επίσης μία βιώσιμη λύση, ασφαλώς υπό προϋποθέσεις.

Σχήμα 3.77: Οικονομοτεχνική μελέτη για το Σενάριο 2.

Επί παραδείγματι, το επενδυτικό σχέδιο για το δεδομένο σύστημα, βασιζόμενο σε δεκαετή

δανεισμό  επιτοκίου  4%  κατά  40%  και  σε  ίδια  κεφάλαια  κατά  66%,  με  λήψη  κρατικής

επιχορήγησης 34%, οδηγεί σε IRR (προ φόρου) 7.2%, σε απλή αποπληρωμή κεφαλαίων

εντός 6.8 ετών και σε αποπληρωμή των μετόχων εντός 4.8 ετών (βλ. Σχήμα 3.77). 
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  πραγματεύεται  το  αντικείμενο  της  αποτύπωσης  της

ενεργειακής  απόδοσης  των  ηλεκτρομηχανολογικών  συστημάτων  μίας  ξενοδοχειακής

μονάδας. Ειδικότερα πραγματοποιείται ενεργειακή ανάλυση σε υφιστάμενο ξενοδοχείο στην

πόλη της Καστοριάς,  δηλαδή σε ένα κτήριο το οποίο και  εμφανίζει  σημαντικά ηλεκτρικά,

θερμικά, καθώς και ψυκτικά φορτία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Η διπλωματική εργασία δομήθηκε σε τέσσερα κεφάλαια.

Στόχος  του  πρώτου  κεφαλαίου  αποτέλεσε  η  εισαγωγή  στην  ενεργειακή  απόδοση

ξενοδοχειακών μονάδων, παρουσιάζοντας στατιστικά στοιχεία που αφορούν την ενεργειακή

κατανάλωση, με έμφαση στην κατάσταση στην Ελλάδα. Παρατέθηκε μία ανασκόπηση του

κτηριακού αποθέματος στην ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, παρουσιάστηκαν στατιστικά

στοιχεία αναφορικά με το πλήθος και την ηλικία των κτηρίων, κυρίως αυτών του τριτογενούς

τομέα  όπου  και  συγκαταλέγονται  τα  ξενοδοχεία,  στις  διάφορες  κλιματικές  ζώνες,  καθώς

επίσης και στοιχεία αναφορικά με την ενεργειακές καταναλώσεις του κτηριακού αποθέματος.

Έγινε με αυτό τον τρόπο αντιληπτή η σπουδαιότητα της ενεργειακής αναβάθμισης των εν

λόγω κτηρίων. 

Συμπερασματικά, το κτηριακό απόθεμα (τριτογενής και οικιακός τομέας) στην Ελλάδα είναι

υπεύθυνο  για  ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  ποσοστό  της  συνολικής  εγχώριας  ενεργειακής

κατανάλωσης. Για το έτος 2016, το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 39% της συνολικής εθνικής

ενεργειακής  κατανάλωσης.  Οι  κατοικίες  αποτελούν  το  79.1% του  πλήθους  των  κτηρίων

συνολικά.  Τα  κτήρια του τριτογενούς  τομέα (ξενοδοχεία,  νοσοκομεία  κ.λπ.)  αποτελούν το

περίπου 6.6% του αντίστοιχου πλήθους (1.1% τα ξενοδοχεία). Γίνεται, επομένως, αντιληπτή

η σπουδαιότητα των κατοικιών, αλλά και των κτηρίων του τριτογενούς τομέα στο πλαίσιο της

εξοικονόμησης ενέργειας σε εθνικό επίπεδο, με σημαντική επίπτωση στην οικονομία και το

περιβάλλον. 

Στόχος  του  δευτέρου  κεφαλαίου  αποτέλεσε  η  παρουσίαση  της  χρησιμοποιούμενης

μεθοδολογίας,  καθώς και  του  επιστημονικού εκείνου υποβάθρου στο οποίο  εδράζεται  το

σύνολο των υπολογισμών. Ειδικότερα, μετά την περιγραφή του υπό μελέτη ξενοδοχειακού

συγκροτήματος,  παρουσιάστηκε  η  μεθοδολογία  που  αφορά  την  ενεργειακή ανάλυση του

κτηρίου (μεθοδολογία υπολογισμού θερμικών απωλειών, ψυκτικών φορτίων, ζεστού νερού
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χρήσης,  ηλεκτρικών  φορτίων,  μελέτης  ενεργειακής  απόδοσης).  Τέλος,  παρατέθηκε  η

μεθοδολογία εξέτασης δύο οικονομοτεχνικών σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης, με χρήση

συγκεκριμένου λογισμικού.

Συμπερασματικά,  το  πρώτο  ουσιαστικό  βήμα  το  οποίο  και  υλοποιήθηκε  αποτέλεσε  η

αποτύπωση των  εγκαταστάσεων του  ξενοδοχειακού  συγκροτήματος,  ελλείψει  αξιόπιστων

σχεδίων (μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και ύδρευσης), με τη βοήθεια του λογισμικού της

4Μ.  Εν  συνεχεία,  υλοποιήθηκε  η  ενεργειακή  ανάλυση  της  κατάστασης  αναφοράς  του

κτηρίου. Το διαχωρισμό του κτηρίου σε πέντε θερμικές ζώνες ακολούθησε ο υπολογισμός, με

χρήση και πάλι του λογισμικού της 4Μ, των θερμικών απωλειών, των ψυκτικών φορτίων, του

ζεστού  νερού  χρήσης  και  του  ηλεκτρικού  φορτίου.  Έχοντας  καταλήξει  στα  φορτία  του

ξενοδοχειακού  συγκροτήματος,  ακολούθησε  η  επιλογή  δύο  σεναρίων  ενεργειακής

αναβάθμισης του συστήματος. Ενώ εν τέλει, πραγματοποιήθηκε, με χρήση του λογισμικού

RETScreen, η οικονομική ανάλυση των προτεινόμενων επενδύσεων με την εξέταση των δύο

τεχνοοικονομικών σεναρίων.

Στόχος του τρίτου κεφαλαίου αποτέλεσε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν

ακολουθώντας  τη  μεθοδολογία,  όπως  αυτή  παρουσιάστηκε  στο  δεύτερο  κεφάλαιο.

Ειδικότερα,  παρατέθηκε  η  ενεργειακή  αποτύπωση  του  υπό  μελέτη  ξενοδοχειακού

συγκροτήματος (θερμικές απώλειες, ψυκτικά φορτία, ζεστό νερό χρήσης, ηλεκτρικά φορτία,

μελέτη ενεργειακής απόδοσης και προκύπτουσα ενεργειακή αναβάθμιση από τις σχετικές

παρεμβάσεις).  Επιπλέον  των  συγκεντρωτικών  αποτελεσμάτων,  παρουσιάστηκε  μία

σύγκριση των υπολογιζόμενων καταναλώσεων με υφιστάμενα τιμολογιακά στοιχεία. Ενώ, εν

τέλει,  παρατέθηκαν  τα  αποτελέσματα  της  οικονομοτεχνικής  μελέτης  των  υπό  εξέταση

σεναρίων και μία συγκεντρωτική παρουσίαση αυτών.  

Συμπερασματικά,  μέσα  από τις  μελέτες  θερμικών  απωλειών  και  ψυκτικού  κέρδους  που

πραγματοποιήθηκαν,  λόγω  έλλειψης  μελετών  εφαρμογής  της  υπάρχουσας  κατάστασης,

διαπιστώθηκε υπερδιαστασιολόγηση  των λεβήτων για τη θέρμανση και το ΖΝΧ (581.9 kW,

ενώ οι υφιστάμενοι λέβητες  είναι τρεις των 250 kW και ένας των 60 kW για το ΖΝΧ), ενώ για

τους ψύκτες διαπιστώθηκε μικρή απόκλιση  (450 kW της μελέτης με 400 kW τοποθετημένων

ψυκτών).  Με  την  καταγραφή  των  ηλεκτρολογικών  συσκευών,  τη  μελέτη  ηλεκτρολογικών

φορτίων, τον έλεγχο της ενεργειακής κατανάλωσης από κυκλοφορητές και αντλίες, τη μελέτη

των  fan coils και  τη  μελέτη  ύδρευσης,  πραγματοποιήθηκε  μια  πλήρης  ενεργειακή

αποτύπωση της  ξενοδοχειακής  μονάδας.  Αυτό αποτελεί  τη  βάση,  πρώτον,  για  την  ορθή

εκπόνηση  της  ενεργειακής  μελέτης  και,  δεύτερον,  για  τη  διερεύνηση  περεταίρω

αναβαθμίσεων εκτός των σεναρίων που εξετάστηκαν, όπως λ.χ. η γεωθερμία. 
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Ακόμη,  τα  αποτελέσματα  της  ενεργειακής  καταγραφής  έδειξαν  πως  η  μεγαλύτερη

κατανάλωση ενέργειας  λαμβάνει  χώρα στα  δωμάτια  και  τις  σουίτες  (55% της  συνολικής

ενεργειακής κατανάλωσης), ενώ επίσης αξιόλογη κατανάλωση παρουσιάζει το ΣΠΑ (21%),

το οποίο διαθέτει θερμαινόμενη πισίνα και αυξημένες απαιτήσεις κλιματισμού το καλοκαίρι,

και οι βοηθητικοί χώροι (14%), διότι έχουν μαγειρικές συσκευές, πλυντήρια και στεγνωτήρια.

Η συνολική καταγραφή της ενεργειακής κατανάλωσης στην κατάσταση αναφοράς βρίσκεται

στις 317 kwh/m2 και το κτήριο κατατάσσεται στην ενεργειακή κατηγορία Γ. 

Επιπλέον, τα αποτελέσματα της ενεργειακής μελέτης έδωσαν δύο επιλογές, οι οποίες εάν

υλοποιηθούν θα έχουν ως συνέπεια σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας για το ξενοδοχειακό

συγκρότημα, με συμφέρουσα απόσβεση της επένδυσης και  αναβάθμιση της ενεργειακής

κλάσης:

 Το Σενάριο 1 το οποίο παρεμβαίνει εφαρμόζοντας θερμομονωτική προστασία

στα  δομικά  στοιχεία  που  έρχονται  σε  επαφή  με  τον  εξωτερικό  αέρα,

αντικατάσταση  υαλοπινάκων,  αντικατάσταση  λεβήτων,  εγκατάσταση

συστήματος αυτοματισμών BEMS  και βελτίωση των ΚΚΜ. Η υλοποίηση του

Σεναρίου 1 κατατάσσει το εξεταζόμενο κτήριο στην ενεργειακή κατηγορία Β,

με ετησία  εξοικονόμηση ενέργειας 26.2%.
 Το Σενάριο 2 το οποίο παρεμβαίνει εφαρμόζοντας θερμομονωτική προστασία

στα  δομικά  στοιχεία  που  έρχονται  σε  επαφή  με  τον  εξωτερικό  αέρα,

αντικατάσταση  υαλοπινάκων,  εγκατάσταση  συστήματος  αυτοματισμών

BEMS,  βελτίωση των  ΚΚΜ και  τοποθέτηση συστήματος  ΣΗΘ (οι  λέβητες

χρησιμοποιούνται  μόνο  για  κάλυψη  του  θερμικού  φορτίου  αιχμής).  Η

υλοποίηση του Σεναρίου 2 κατατάσσει το κτήριο στην ενεργειακή κατηγορία

Β+, με ετησία  εξοικονόμηση ενέργειας 42.8%.

Στόχος  του  τετάρτου  και  τελευταίου  κεφαλαίου  της  παρούσης  διπλωματικής  εργασίας

αποτέλεσε  η  εξαγωγή  συμπερασμάτων,  τα  οποία  και  αφορούν  την  αποτύπωση  της

ενεργειακής  απόδοσης  των  ηλεκτρομηχανολογικών  συστημάτων  της  εξεταζόμενης

ξενοδοχειακής μονάδας.

Εν κατακλείδι,  κρίνεται  σκόπιμη η  παράθεση προτάσεων για  σχετική  μελλοντική  έρευνα.

Αντικείμενο  αυτής  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  η  μελέτη  σκοπιμότητας  εφαρμογής  της

γεωθερμίας  στο  υπό  μελέτη  ξενοδοχειακό  συγκρότημα,  καθώς  επίσης  και  η  εφαρμογή

φωτοβολταϊκών συστημάτων με τη μέθοδο του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού (virtual

net metering), εφόσον στο μέλλον η νομοθεσία το επιτρέψει.
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