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Περίληψη 

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  πραγματεύεται  το  ενδεχόμενο  εγκατάστασης  σταθμού

συμπαραγωγής  σε  ξενοδοχειακή  μονάδα.  Ειδικότερα,  πραγματοποιείται  η  μελέτη

σκοπιμότητας  εγκατάστασης  της  τεχνολογίας  της  συμπαραγωγής  σε  υφιστάμενο

ξενοδοχειακό  συγκρότημα  στην  πόλη  της  Καστοριάς,  θεωρώντας  πως  η  συμπαραγωγή

αποτελεί ενδεχομένως μία οικονομικώς ελκυστική λύση για ένα κτήριο του τριτογενούς τομέα

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 στη συμπαραγωγή, παρουσιάζοντας το

θεωρητικό εκείνο πλαίσιο που περιλαμβάνει τους απαραίτητους ορισμούς, την παρουσία της

τεχνολογίας  στην  Ελλάδα,  τα  πλεονεκτήματα  που  αυτή παρουσιάζει,  το  σχετικό  θεσμικό

πλαίσιο κ.λπ.. 

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,  η

οποία  και  οδηγεί  στη  διαστασιολόγηση  του  συστήματος  συμπαραγωγής.  Επιλέγεται  η

βέλτιστη στρατηγική λειτουργίας του συστήματος και, εν τέλει, παρατίθενται τα αποτελέσματα

της μελέτης ενός πλήθους οικονομοτεχνικών περιπτώσεων οι οποίες και εξετάζονται.   

Το τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο της παρούσης διπλωματικής εργασίας είναι αφιερωμένο

στην  εξαγωγή συμπερασμάτων τα  οποία  και  αφορούν  τη  βιωσιμότητα  της  εξεταζόμενης

επένδυσης. Η υλοποιηθήσα οικονομοτεχνική ανάλυση 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 possibility of installation of a cogeneration station

at  a  hotel  unit.  In  particular,  a  feasibility  study  of  the  technology  installation  is  being

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

Greece,  considering  that  cogeneration  of  heat  and  power  possibly  constitutes  an

economically  attractive  solution  for  a  tertiary  sector  building  that  displays  significant

electrical, thermal and cooling loads throughout the year.

The dissertation structure consists of four chapters.

In  the  first  chapter,  an  introduction  to  cogeneration  is  being  conducted,  presenting  the

theoretical framework that includes the necessary definitions, the presence of the technology

in Greece, the benefits that it offers, the relative institutional and legislative framework etc.   

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,  leading  to  the  system  adequate

dimensioning,  is  being  set  out.  The  optimum operational  strategy  is  being  chosen  and,

finally, the results of the study for a multitude of techno-economic cases are being set out as

well.

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

concerning the investment's economic viability. The implemented techno-economic analysis

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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Ονοματολογία 

ΑΘΙ            Ανώτερη Θερμογόνος Ικανότητα

ΖΝΧ           Ζεστό Νερό Χρήσης 

ΗΕ             Ηλεκτρική Ενέργεια 

ΚΘΙ            Κατώτερη Θερμογόνος Ικανότητα

ΜΤ             Μέση Τάση 

ΣΗΘ          Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας

ΣΗΘΥΑ      Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας

ΦΑ             Φυσικό Αέριο

ΧΤ              Χαμηλή Τάση

ΨΑ             Ψύκτης απορρόφησης 

CNG           Compressed Natural Gas

CCHP        Combined Cool, Heat and Power 

CHP           Combined Heat and Power

LPG            Liquified Petrol Gas

PHR            Power to Heat Ratio
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Εισαγωγή 

Η  παρούσα  διπλωματική  εργασία  πραγματεύεται  το  αντικείμενο  της  συμπαραγωγής

ηλεκτρισμού  και  θερμότητας.  Η  συμπαραγωγή  ορίζεται  ως  η  ταυτόχρονη  παραγωγή

χρήσιμης θερμικής και ηλεκτρικής (ή/και μηχανικής) ενέργειας από την ίδια αρχική ενέργεια,

στο πλαίσιο μίας μόνο διεργασίας. Η παραγόμενη από ένα σύστημα συμπαραγωγής θερμική

ενέργεια  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  για  θέρμανση  κτηρίων,  παραγωγή  ζεστού  νερού

χρήσης,  καθώς  και  για  παραγωγή  ψύξης,  η  οποία  και  επιτυγχάνεται  με  εγκατάσταση

μηχανών προσρόφησης ή απορρόφησης. Στην περίπτωση που εμπεριέχεται και παραγωγή

ψύξης, η αντίστοιχη διεργασία καλείται τριπαραγωγή.

Η  συμπαραγωγή παρουσιάζει  ολικό  βαθμό απόδοσης  έως  και  90%,  μια  τιμή  που  είναι

περίπου 30 έως 40% αυξημένη εν σχέσει με τον ολικό βαθμό απόδοσης για τη διακριτή

παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού από συμβατικά καύσιμα. Τοιουτοτρόπως, προκύπτει

μείωση μίας τάξεως 30 έως 40% στην κατανάλωση πρωτογενούς καύσιμης ύλης αλλά και,

συνεπακολούθως, στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Αυτή η μεγάλη αποδοτικότητα της

συμπαραγωγής  προσδίδει  μια  δελεαστική  οικονομικώς  τεχνολογία,  για  εκείνους  τους

ενεργειακούς καταναλωτές οι οποίοι και εμφανίζουν ταυτοχρόνως απαίτηση ηλεκτρισμού και

θερμότητας.

Η παρούσα διπλωματική εργασία καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο εγκατάστασης σταθμού

συμπαραγωγής  σε  ξενοδοχειακή  μονάδα.  Ειδικότερα,  πραγματοποιείται  η  μελέτη

σκοπιμότητας  εγκατάστασης  της  τεχνολογίας  της  συμπαραγωγής  σε  υφιστάμενο

ξενοδοχειακό  συγκρότημα  στην  πόλη  της  Καστοριάς,  θεωρώντας  ακριβώς  πως  η

συμπαραγωγή αποτελεί ενδεχομένως μία οικονομικώς ελκυστική λύση για ένα κτήριο του

τριτογενούς τομέα 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.

Στόχος του πρώτου κεφαλαίου αποτελεί η εισαγωγή στη συμπαραγωγή, παρουσιάζοντας το

θεωρητικό εκείνο πλαίσιο που περιλαμβάνει τους απαραίτητους ορισμούς, την παρουσία της

τεχνολογίας  στην  Ελλάδα,  τα  πλεονεκτήματα  που  αυτή παρουσιάζει,  το  σχετικό  θεσμικό

πλαίσιο και τη σύντομη περιγραφή των διαφόρων τεχνολογιών συστημάτων συμπαραγωγής

(λ.χ.  παλινδρομικές  μηχανές,  αεριοστρόβιλοι,  ατμοστρόβιλοι  κ.λπ.),  καθώς  και

τριπαραγωγής. Παράλληλα, γίνεται αναφορά σε ζητήματα που αφορούν την τροφοδοσία με
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καύσιμη  ύλη,  τη  σύνδεση  των  εγκαταστάσεων  με  τα  δίκτυα  ηλεκτρισμού  και  διανομής

θερμικής ενέργειας, καθώς και το υφιστάμενο περιβαλλοντικό πλαίσιο.

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  ακολουθείται  προκειμένου  να  γίνει  η

διαστασιολόγηση  του  συστήματος  συμπαραγωγής,  ενώ  εν  παραλλήλω  παρατίθεται  η

μεθοδολογία και το υπόβαθρο που αφορούν την οικονομική ανάλυση (ορισμοί, υπολογισμοί,

πλαίσιο σύμβασης πώλησης ηλεκτρισμού και τιμολογιακή πολιτική, πλαίσιο επιχορηγήσεων,

βασικές οικονομικές έννοιες κ.λπ.).  Τέλος, παρατίθεται η μεθοδολογία εξέτασης διαφόρων

οικονομοτεχνικών περιπτώσεων, 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  προκύπτουσα  ενεργειακή  αναβάθμιση  από  τη  σχετική

παρέμβαση, ενώ, εν τέλει, παρατίθενται τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής μελέτης των

υπό εξέταση περιπτώσεων, καθώς  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 μελλοντική έρευνα.     
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Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή στη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας

1.1 Γενικά

Η συμβατική μέθοδος κάλυψης των ηλεκτρικών, καθώς και των θερμικών φορτίων κάποιου

καταναλωτή αποτελεί η προμήθεια ηλεκτρισμού από το δίκτυο Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΗΕ)

και, αντιστοίχως, η καύση ενός καυσίμου σε λέβητα καυστήρα, προς παραγωγή θερμότητας,

καθώς και ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) ή/και ατμού. Η μέση απόδοση, όμως, των σταθμών

παραγωγής ΗΕ στη χώρα μας θεωρείται  περίπου το  ένα  τρίτο  (δηλαδή,  περίπου 35%),

γεγονός  που  απλώς  σημαίνει  πως  περίπου  τα  δύο  τρίτα  της  ενέργειας  του  καυσίμου

αποτελούν απώλειες θερμότητας στο περιβάλλον, δηλαδή ανεκμετάλλευτη ενέργεια η οποία

απλώς απορρίπτεται. Τα παραπάνω, συνδυαστικώς με την καύση πρωτογενούς καυσίμου

(όπως diesel, φυσικό αέριο κ.α.) για την παραγωγή θερμικής ενέργειας με αποδόσεις 70 έως

90%,  έχουν  ως απόρροια  την  πρόκληση σοβαρών περιβαλλοντικών  προβλημάτων.  Εάν

εφαρμοσθεί η καλούμενη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ), η συνολική

κατανάλωση  καυσίμου  ελαττώνεται  εντυπωσιακώς.  Ο  όρος  ΣΗΘ  στην  αγγλόφωνη

βιβλιογραφία συναντάται ως Cogeneration ή Combined Heat and Power (CHP) [1]. 

Η  παραγόμενη  από ένα  σύστημα ΣΗΘ θερμική  ενέργεια  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  για

θέρμανση κτηρίων, παραγωγή ΖΝΧ,  καθώς και για παραγωγή ψύξης, η οποία επιτυγχάνεται

με εγκατάσταση μηχανών προσρόφησης/απορρόφησης που λειτουργούν είτε με θερμό νερό,

είτε  με  ατμό.  Στην  περίπτωση  που  περιλαμβάνεται  και  παραγωγή  ψύξης,  η  αντίστοιχη

διεργασία  ονομάζεται  Τριπαραγωγή.  Ο  αντίστοιχος  αγγλόφωνος  όρος  απαντάται  ως

Trigeneration ή Combined Cool, Heat and Power (CCHP) [1].

Ο  ορισμός  που  δίνεται  με  το  Ν.3734/09  για  τη  ΣΗΘ  είναι:  «η  ταυτόχρονη  παραγωγή

χρήσιμης θερμικής ενέργειας και ηλεκτρικής (ή/και μηχανικής) από την ίδια αρχική ενέργεια,

στο πλαίσιο μόνο μίας διεργασίας» [1]. 

Όταν πρόκειται  για μονάδες μεγάλης κλίμακας,  η συμπαραγωγή η οποία και επιτυγχάνει

εξοικονόμηση  πρωτογενούς  ενέργειας  κατά  10%  (δέκα  τοις  εκατό),  κατ'  ελάχιστον,  εν

συγκρίσει  με  τη  διακριτή  παραγωγή  ηλεκτρικής  και  θερμικής  ενέργειας,  η  εγκατάσταση

καλείται Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ). Η

συμπαραγωγή από εγκαταστάσεις πολύ μικρής και μικρής κλίμακας, η οποία επιτυγχάνει
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εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, καλείται πάντοτε ΣΗΘΥΑ, ανεξαρτήτως του ποσοστού

εξοικονόμησης [1].

Μονάδα  συμπαραγωγής  μεγάλης  κλίμακας  χαρακτηρίζεται  εκείνη  η  οποία  έχει

εγκατεστημένη  ηλεκτρική  ισχύ  μεγαλύτερη  του  1  MWe.  Μονάδα  συμπαραγωγής  μικρής

κλίμακας χαρακτηρίζεται εκείνη η οποία έχει εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση

με  1  MWe.  Μονάδα  συμπαραγωγής  πολύ  μικρής  κλίμακας  καλείται  εκείνη  η  οποία  έχει

μέγιστη ηλεκτρική ισχύ μικρότερη ή ίση με 50 kWe [1]. 

Μια χαρακτηριστική σύγκριση μίας εγκατάστασης ΣΗΘ εν σχέσει με τη διακριτή παραγωγή

θερμότητας και ηλεκτρισμού, ως προς το βαθμό απόδοσης, παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.1.

Σχήμα 1.1:  Ενδεικτική σύγκριση του βαθμού απόδοσης της συμπαραγωγής,  με αυτόν με διακριτή

παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρισμού [1].

Η ΣΗΘ έχει  ολικό  βαθμό  απόδοσης  έως  και  90%,  μια  τιμή  που  είναι  περίπου  30-40%

μεγαλύτερη  από  τον  ολικό  βαθμό  απόδοσης  για  τη  διακριτή  παραγωγή  θερμότητας  και

ηλεκτρισμού από συμβατικά καύσιμα. Με αυτόν τον τρόπο, προκύπτει μείωση μίας τάξεως

30 έως 40% στην κατανάλωση πρωτογενούς καύσιμης ύλης αλλά και,  συνεπακολούθως,
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στις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα (CO2). Αυτή η μεγάλη αποδοτικότητα της ΣΗΘ

προσδίδει  μια  δελεαστική  οικονομικώς  τεχνολογία,  για  εκείνους  τους  ενεργειακούς

καταναλωτές οι οποίοι και διαθέτουν ταυτοχρόνως ζήτηση ηλεκτρισμού και θερμότητας [1].

1.1.1 Εγκαταστάσεις ΣΗΘ στην Ελλάδα 

Τα συστήματα ΣΗΘ πρωτοεμφανίστηκαν στη Γηραιά Ήπειρο και τις ΗΠΑ προς τα τέλη του

19ου αιώνα. Κατά τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα, πλείστες εκ των βιομηχανιών οι οποίες

παρήγαγαν  ατμό  στις  ΗΠΑ  και  την  Ευρώπη,  υιοθέτησαν  πρακτικές  ταυτόχρονης

ηλεκτροπαραγωγής με ατμολέβητα-στρόβιλο χρησιμοποιώντας ως καύσιμο τον άνθρακα [2].

Στη Γηραιά Ήπειρο, σημαντική ανάπτυξη συστημάτων ΣΗΘ παρουσιάζεται στην Ολλανδία,

τη Φιλανδία, τη Δανία κα, όπου εμφανίζεται μεγάλη ποσοστιαία παραγωγή ΗΕ από μονάδες

ΣΗΘ. Σε αυτά τα κράτη, πέραν των εγκαταστάσεων ΣΗΘ σε μεγάλους σταθμούς παραγωγής

ΗΕ  για  την  τηλεθέρμανση  διαφόρων  πόλεων  και  στο  βιομηχανικό  τομέα,  υπάρχουν

αξιόλογες εγκαταστάσεις συστημάτων ΣΗΘ στον οικιακό τομέα, καθώς και στον τριτογενή

τομέα (ξενοδοχειακές μονάδες, αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκομεία κα) [1] [3].

Η συμπαραγωγή στη χώρα μας εμφανίζεται από τις αρχές του 20ου αιώνα (κεραμοποιεία

Τσαλαπάτα  στο  Βόλο,  όπου  και  λειτούργησε  έως  και  τα  τέλη  της  δεκαετίας  '70).  Η

εγκατάσταση των  πρώτων  σύγχρονων μονάδων ΣΗΘ πραγματοποιήθηκε  σε  σημαντικές

εγχώριες  βιομηχανίες  κατά  τη  διάρκεια  των  αρχών  της  δεκαετίας  του  1970.  Επιπλέον,

ηλεκτροπαραγωγές  μονάδες  της  Δημόσιας  Επιχείρησης  Ηλεκτρισμού   μετατράπηκαν

καταλλήλως, προκειμένου να καλύπτουν τις θερμικές απαιτήσεις διοικητικών περιοχών που

διέθεταν  δίκτυο  τηλεθέρμανσης,  όπως  είναι  οι  αστικές  περιοχές  στο  Αμύνταιο,  την

Πτολεμαΐδα, την Κοζάνη, αλλά και τη Μεγαλόπολη. Οι εγχώριες βιομηχανίες οι οποίες και

προχώρησαν  πρώτες  σε  εγκατάσταση  μονάδων  ΣΗΘ,  ήταν  αυτές  της  βιομηχανίας

ζαχάρεως, της χαλυβουργίας, της χαρτοποιίας, καθώς και βιομηχανίες του τομέα διύλισης

πετρελαιοειδών [1].

Το  χρονικό  διάστημα  από  το  1970  έως  το  1999  βελτιώθηκε  ουσιαστικώς  η  θέση  των

εγκαταστάσεων  ΣΗΘ  σε  μονάδες  της  ελληνικής  βιομηχανίας  με  αναβάθμισή  τους,  τόσο

ποιοτικώς όσο και ποσοτικώς. Ορόσημο αποτέλεσε η άφιξη του φυσικού αερίου (ΦΑ) στη

χώρα μας, γύρω στο μέσον της δεκαετίας του '90, καθώς κατέστη εφικτό να αναδειχθούν οι

σημαντικές δυνατότητες που παρέχει  η  ΣΗΘ σε συνδυασμό με τη  χρήση ενός καθαρού

καυσίμου,  όπως  και  είναι  το  ΦΑ.  Επί  του  παρόντος,  εγκαταστάσεις  ΣΗΘ βρίσκονται  εν

λειτουργία στο βιομηχανικό τομέα,  στον τριτογενή τομέα (ιδιαιτέρως σε ιδιωτικές κλινικές,
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δημόσια νοσοκομεία και ξενοδοχειακές μονάδες), στον αγροτικό τομέα, όπως επίσης και σε

κατοικίες/πολυκατοικίες [1].

Χαρακτηριστικά  παραδείγματα  ΣΗΘΥΑ στην  Ελλάδα  αποτελούν  οι  εγκαταστάσεις  στην

εταιρεία  Wonderplant  στη  Δράμα (αγροτικός  τομέας)  με  εγκατεστημένη  ισχύ 8  MWe,  βλ.

Σχήμα 1.2, τα Θερμοκήπια Δράμας (αγροτικός τομέας) με 4.8 MWe, τα ελληνικά πετρέλαια

(ΕΛΠΕ) με 5.5 MWe στις εγκαταστάσεις Ν. Θεσσαλονίκης (τομέας βιομηχανίας), το Γ.Ν.Θ

«Παπαγεωργίου» (ΣΗΘΥΑ με προσροφητικό ψύκτη) στη Θεσσαλονίκη, βλ. Σχήμα 1.3, και η

κλινική Γένεσις, ομοίως στη Θεσσαλονίκη, με 730 kWe (τριτογενής τομέας) [4] [5] [6] [7].

Σχήμα 1.2: Τα θερμοκήπια υδροπονικής καλλιέργειας ντομάτας της Wonderplant έξω από τη Δράμα,

όπου είναι εγκατεστημένο σύστημα ΣΗΘΥΑ 8 MWe [4] [5].

Σχήμα 1.3: Σύστημα ΣΗΘΥΑ με ψύκτη προσρόφησης, στο Γ.Ν. Θεσσαλονίκης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ [6].

1.1.2 Πλεονεκτήματα ΣΗΘ 
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Η  συμπαραγωγή  αναβαθμίζει  την  παροχή  ενεργείας  προς  τους  πάντες  ενεργειακούς

καταναλωτές,  και  ταυτοχρόνως  παρέχει  οφέλη  προς  την  εθνική  μας  οικονομία,  καθώς

παρουσιάζει [1]: 

•  Υψηλότερη  απόδοση  μετατροπής  της  ενέργειας  και  χρήσης  της  ενέργειας  [3].  Η

συμπαραγωγή  αποτελεί   την  αποτελεσματικότερη  και  αποδοτικότερη  μορφή

ηλεκτροπαραγωγής με παραγωγή και θερμικής ενέργειας ταυτοχρόνως. 

• Μειωμένες προς το περιβάλλον εκπομπές, ιδιαιτέρως εκπομπές CO2, αέριο το οποίο και

κατηγορείται για την κλιματική αλλαγή. 

• Αξιόλογη εξοικονόμηση χρηματικών πόρων, αποδίδοντας επιπλέον ανταγωνιστικότητα στο

βιομηχανικό τομέα, αλλά και στον επιχειρηματικό τομέα, μιας και η ΗΕ και η θερμική ενέργεια

παρέχονται σε τιμές περισσότερο προσιτές και ανταγωνιστικές. 

•  Σημαντική  ευκαιρία  προκειμένου  να  προωθηθεί  η  ηλεκτροπαραγωγή  με  την

αποκεντρωμένη έννοιά της [8],  καθώς οι  μονάδες συμπαραγωγής σχεδιάζονται με τρόπο

ώστε να δύνανται να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της τοπικής κοινωνίας, παρουσιάζοντας

υψηλές  αποδόσεις,  εξοικονομώντας  απώλειες  μεταφοράς  και  βελτιώνοντας  το  βαθμό

ευελιξίας  στη  χρησιμοποίηση  του  συστήματος.  Αυτό  το  πλεονέκτημα  κρίνεται  ιδιαιτέρως

σημαντικό, όταν ως κύριο καύσιμο χρησιμοποιείται το ΦΑ.

•  Αναβαθμισμένη  ασφάλεια  παροχής  ενεργείας,  γεγονός  το  οποίο  και  ελαττώνει  τη

πιθανότητα οι ενεργειακοί καταναλωτές να μείνουν χωρίς ΗΕ ή/και χωρίς θερμική ενέργεια. 

•  Περιορισμένη  απαίτηση  για  καύσιμα,  εν  συγκρίσει  με  τη  διακριτή  παραγωγή θερμικής

ενέργειας  και  ΗΕ,  περιορίζοντας  συνεπακολούθως την  ενεργειακή εξάρτηση και  άρα την

εξάρτηση από εισαγωγές. 

•  Βελτιωμένη  απασχόληση  εργατικού  και  επιστημονικού  δυναμικού  και  μάλιστα

αποκεντρωμένα, καθώς η εγκατάσταση συστημάτων συμπαραγωγής οδηγεί στη δημιουργία

νέων θέσεων εργασίας [1].

1.1.3 Θεσμικό πλαίσιο για ΣΗΘ στην Ελλάδα

Το νομικό πλαίσιο που διέπει τη συμπαραγωγή, από τη δεκαετία του 1990 μέχρι το τέλος του

2016, παρουσιάζεται περιληπτικά στην Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-5/2017 [1]. 
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Το πλήρες κείμενο των Νόμων και των Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ) δίνονται στον

ιστότοπο  της  Ρυθμιστικής  Αρχής  Ενέργειας  (ΡΑΕ)  [9]  και  του  Ελληνικού  Συνδέσμου

Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού & Θερμότητας (ΕΣΣΗΘ) [10].

1.2 Συστήματα ΣΗΘ 

Στα κτήρια γίνεται χρησιμοποίηση διαφόρων μηχανών για την εφαρμογή ΣΗΘ, αναλόγως με

τον  τύπο του κτηρίου, αλλά και με τα καύσιμα τα οποία και είναι διαθέσιμα προς παραγωγή

ΗΕ  και  θερμικής  ενέργειας.  Προκειμένου  μια  επένδυση  να  χαρακτηριστεί  βιώσιμη,

λαμβάνονται  υπόψη ως κύρια στοιχεία  ώστε να ληφθεί  η απόφαση για  την  επιλογή του

πλέον κατάλληλου συστήματος ηλεκτρισμού και θέρμανσης ή και ψύξης προς εγκατάσταση

[1]:

 οι ανάγκες θέρμανσης και ψύξης (θερμικά και ψυκτικά φορτία αντιστοίχως), 
 το κόστος για την αγορά, την εγκατάσταση και τη συντήρηση του συστήματος, και

επιπλέον
 οι ώρες λειτουργίας του συστήματος. 

Οι μηχανές ΣΗΘ που χρησιμοποιούνται συνηθέστερα στα κτήρια, είναι οι εξής:

 Παλινδρομικές μηχανές 
o Μηχανή Otto (αεριομηχανή) 
o Μηχανή Diesel (πετρελαιομηχανή) 

 Ατμοστρόβιλος  με  απομάστευση,  σε  συγκεκριμένες  περιπτώσεις  στον  τομέα  των

κτηρίων 
 Αεριοστρόβιλος με λέβητα ανάκτησης θερμότητος
 Μικροστρόβιλος (microturbine)
 Μηχανή Stirling και κύκλος Rankine οργανικού μέσου (ORC)
 Κυψέλη καυσίμου (fuel cell) 

Τα  παραπάνω  συστήματα,  τα  εύρη  κλίμακας  ισχύος  τους,  καθώς  και  τα  βασικότερα

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματά τους συνοψίζονται στον Πίνακα 1.1. Πρέπει να σημειωθεί

πως τα εύρη ισχύος που εμφανίζονται στον Πίνακα 1.1 αφορούν γενικότερα τις διάφορες

εφαρμογές  των  τεχνολογιών  σε  βιομηχανική  κλίμακα.  Σε  πολλές  περιπτώσεις,  το  εύρος

ισχύος  που  είναι  κατάλληλο  για  εφαρμογή  σε  κτηριακές  εφαρμογές  αναμένεται  να  είναι

σημαντικά μειωμένο. 

Η  τελική  επιλογή  της  καταλληλότερης  τεχνολογίας  ΣΗΘ  για  μια  εφαρμογή  βασίζεται  σε

συγκεκριμένες παραμέτρους αναλόγως με την περίπτωση. Οι κυριότερες είναι: 
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  Κλίμακα ισχύος (ανάλογα με τη ζήτηση θερμότητας και ισχύος) 
 Διαθεσιμότητα καυσίμων 
 Απαιτήσεις ευελιξίας (χρόνος εκκίνησης, συμπεριφορά σε μερικά φορτία) 
 Λόγος ηλεκτρικής προς θερμική ισχύ 
 Θερμοκρασία ζητούμενης θερμότητας 
 Απαιτήσεις συντήρησης 
 Κόστος επένδυσης 
 Κοινωνικοοικονομικό και πολιτικό πλαίσιο 

Στην περίπτωση των κτηρίων, τα οποία και περιλαμβάνουν κυρίως κατοικίες (μονοκατοικίες

ή πολυκατοικίες)  και  κτήρια υπηρεσιών όπως ξενοδοχεία,  εμπορικά καταστήματα,  κτήρια

γραφείων και νοσοκομεία, η κλίμακα ισχύος των εφαρμογών ΣΗΘ κυμαίνεται τυπικά μέχρι

και περίπου 2 MW [1].

Πίνακας 1.1: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα τεχνολογιών ΣΗΘ [1].
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Στο Σχήμα 1.4,  απεικονίζονται  συνήθεις  τιμές του κόστους επένδυσης και  του συνολικού

βαθμού απόδοσης των διαφόρων τεχνολογιών ΣΗΘ. 
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Σχήμα  1.4:  Εύρη  κόστους  επένδυσης  και  συνολικού  βαθμού  απόδοσης  εμπορικά  διαθέσιμων

τεχνολογιών  ΣΗΘ.  Recip.:  Παλινδρομικές  μηχανές,  ST:  ατμοστρόβιλοι,  μT:  μίκροστρόβιλοι,  FC:

κυψέλες καυσίμου, GT&CC: μανάδες αεριοστροβίλου και συνδυασμένου κύκλου, μ-CHP: συστήματα

Stirling και ORC [1].

Στο  Σχήμα  1.5  απεικονίζεται  ο  ηλεκτρικός  και  ο  συνολικός  βαθμός  απόδοσης  των

τεχνολογιών ΣΗΘ.

Σχήμα 1.5: Σύγκριση ηλεκτρικού και θερμικού βαθμού απόδοσης εμπορικά διαθέσιμων τεχνολογιών

ΣΗΘ. Recip.: Παλινδρομικές μηχανές, ST: ατμοστρόβιλοι, μT: μίκροστρόβιλοι, FC: κυψέλες καυσίμου,

GT&CC: μανάδες αεριοστροβίλου και συνδυασμένου κύκλου, μ-CHP: συστήματα Stirling και ORC [1].
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Στον Πίνακα 1.2 συνοψίζονται τα βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνολογιών ΣΗΘ [1].

Πίνακας 1.2: Βασικά χαρακτηριστικά τεχνολογιών ΣΗΘ [1].

 

Στον Πίνακα 1.3 απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά της παραγόμενης θερμότητας με βάση τη

χρησιμοποιούμενη τεχνολογία ΣΗΘ. 

Πίνακας 1.3: Χαρακτηριστικά της παραγόμενης θερμότητας ανά τεχνολογία ΣΗΘ [1].
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Στα  υποκεφάλαια  που  ακολουθούν,  γίνεται  μία  σύντομη  παρουσίαση  των  διαφόρων

τεχνολογιών συστημάτων ΣΗΘ.

1.2.1 Παλινδρομικές μηχανές 

Οι παλινδρομικές μηχανές αποτελούν ένα ποσοστό υψηλότερο του 50% των υφιστάμενων

εφαρμογών ΣΗΘ. Ωστόσο, λόγω της μικρότερης κλίμακας ισχύος τους, αντιπροσωπεύουν

λιγότερο  από  το  5%  της  συνολικής  εγκατεστημένης  ισχύος.  Οι  παλινδρομικές  μηχανές

διατίθενται  σε  ποικίλα  μεγέθη,  από  συσκευές  χειρός  έως  και  πολύ  μεγάλους  κινητήρες

πλοίων.  Η  τεχνολογία  αυτή  υφίσταται  για  περισσότερα  από  100  έτη  και  επομένως  η

ωριμότητά τους, καθώς και τα υψηλά επίπεδα παραγωγής ισχύος, τις καθιστούν μια μάλλον

φθηνή και αξιόπιστη εφαρμογή. Οι τεχνολογικές βελτιώσεις των τελευταίων 30 ετών έχουν

επιτρέψει στις μηχανές αυτές να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις υψηλού βαθμού απόδοσης

και χαμηλών εκπομπών των σύγχρονων εφαρμογών ΣΗΘ. Επιπρόσθετα, η θερμοκρασία

των καυσαερίων τις καθιστούν ιδανικές για την παραγωγή ΖΝΧ. Πλεονεκτήματα αποτελούν,

ακόμη,  ο  υψηλός  λόγος  ισχύος  προς  βάρος  τους,  καθώς  και  η  πολύ  αποτελεσματική

δυναμική λειτουργία τους. 

Οι παλινδρομικές μηχανές περιλαμβάνουν τις μηχανές OTTO (σπινθήρα) και DIESEL. Οι

πρώτες  εμφανίζονται  κυρίως  σε  μικρότερης  κλίμακας  εφαρμογές.  Σε  μονάδες  μικρής

κλίμακας έως 1 MW, αλλά και στις μονάδες μεσαίας κλίμακας, που ορίζονται μέχρι τα 6 MW,

χρησιμοποιούνται αεριομηχανές και κινητήρες DIESEL. Σε μονάδες μεγάλης κλίμακας άνω

των 6 MW, χρησιμοποιούνται αποκλειστικώς εμβολοφόρες μηχανές DIESEL [1].

Γενικά, η λειτουργία τέτοιων μονάδων συμπαραγωγής, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.3, είναι η

εξής: 

• Η ΗΕ παράγεται από γεννήτρια που είναι συνδεδεμένη με τον κινητήρα. Ο κινητήρας καίει

καύσιμο εντός των κυλίνδρων του και αξιοποιώντας το έργο που παράγεται από την καύση,

το μετατρέπει σε μηχανικό έργο στον άξονά του. Το έργο αυτό μεταφέρεται στον άξονα της

γεννήτριας  και  έτσι  παράγεται  ΗΕ,  που  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  άμεσα  ή  και  να

τροφοδοτηθεί στο δίκτυο ηλεκτρισμού. 

•  Η  θερμική  ενέργεια  παράγεται,  αξιοποιώντας  την  απορριπτόμενη  θερμότητα  από  τον

κινητήρα. Κύρια πηγή θερμότητας είναι τα καυσαέρια. Παράλληλα, όμως, μια εμβολοφόρος

μηχανή, κυρίως σε επίπεδο ηλεκτροπαραγωγής, έχει και άλλα εξαρτήματα για την απόρριψη
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θερμότητας από το σύστημά της, η οποία και είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της.

Τέτοια  συστήματα,  είναι  κυρίως ψυγεία  (ψυγείο λαδιού,  νερού και  αέρα υπερπλήρωσης),

όπως διακρίνονται και στο Σχήμα 1.6. Η διαδικασία παραγωγής θερμότητας εκκινεί με την

απαγωγή  θερμότητας  από  τα  ψυγεία  και  εν  συνεχεία  ακολουθεί  η  υπερθέρμανση  του

εργαζόμενου μέσου (συνήθως νερό), μέσω των καυσαερίων. Το ρευστό (νερό, ατμός), μετά

την θέρμανσή του από τα καυσαέρια, είναι κατάλληλο προς χρήση σε θερμικές διεργασίες.

Σε μερικές περιπτώσεις ανάλογα και με τις θερμικές ανάγκες της θερμικής κατανάλωσης,

προστίθεται και κάποιος βοηθητικός μηχανισμός λ.χ. λέβητας αιχμής για την κάλυψη των

αυξημένων αναγκών [1].

Σχήμα 1.6: Σύστημα ΣΗΘ με παλινδρομική μηχανή [1].

1.2.1.1 Αεριομηχανές κύκλου Otto με λέβητα ανάκτησης θερμότητας

Οι μηχανές ΟΤΤΟ συνήθως χρησιμοποιούν ως καύσιμο κάποιο αέριο,  λ.χ.  φυσικό αέριο

(ΦΑ),  υγραέριο (LPG) κ.λπ. και  επιτυγχάνεται  η παραγωγή ΗΕ μέσω ηλεκτρογεννήτριας.

Ταυτοχρόνως, επιτυγχάνεται παραγωγή χρήσιμης θερμικής ενέργειας μέσω της ανάκτησης

θερμότητος  στον  εναλλάκτη  των χιτωνίων,  των  λιπαντελαίων,  του  ενδιάμεσου εναλλάκτη

αέρα-νερού  (intercooler),  καθώς  και  από  τα  καυσαέρια,  με  τη  χρήση  ενός  ή  και
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περισσότερων εναλλακτών θερμότητος. Στο Σχήμα 1.7 παρουσιάζεται σχηματικά ένα τυπικό

διάγραμμα ενός συστήματος ΣΗΘ με κινητήρα ΟΤΤΟ. 

 

Σχήμα 1.7: Διάγραμμα ενός συστήματος ΣΗΘ με κινητήρα ΟΤΤΟ, με εναλλάκτη λαδιού και ψυκτικού

νερού, και με λέβητα ανάκτησης θερμότητος από τα καυσαέρια προς παροχή ΖΝΧ (ή ατμού ΧΠ) [1].

Οι μονάδες ΣΗΘ με μηχανή ΟΤΤΟ: 

 υλοποιούνται για εύρος ισχύος 1-5000 kW
 έχουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 32-35%, θερμικό βαθμό απόδοσης 40-45 % και

ολικό βαθμό απόδοσης 75-80%, 
 έχουν λόγο της ηλεκτρικής ενέργειας προς τη θερμική ενέργεια (PHR ή C) είναι 0.5-

0.2 και 
 έχουν μέσο χρόνο ζωής στα 10 περίπου χρόνια [1].

1.2.1.2 Μηχανή Diesel  με  λέβητα ανάκτησης θερμότητας για παροχή ΖΝΧ ή ατμού

χαμηλής πίεσης 

Εδώ, η μηχανή Diesel θέτει σε κίνηση τη γεννήτρια και ταυτοχρόνως επιτυγχάνεται διάθεση

χρήσιμης  θερμικής  ενέργειας  μέσω  της  ανάκτησης  θερμότητος,  που  γίνεται  μέσω  του
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εναλλάκτη  των  χιτωνίων,  αλλά  και  μέσω  των  καυσαέριων  από  το  λέβητα  ανάκτησης

θερμότητος.  Το  χρησιμοποιούμενο  καύσιμο  συνήθως  είναι  το  diesel.  Στο  Σχήμα  1.8

παρουσιάζεται σχηματικά ένα διάγραμμα ενός συστήματος ΣΗΘ με κινητήρα Diesel.

 

Σχήμα 1.8: Διάγραμμα ενός συστήματος συμπαραγωγής με κινητήρα Diesel, με εναλλάκτη λαδιού και

ψυκτικού νερού χιτωνίων και με λέβητα ανάκτησης θερμότητος από τα καυσαέρια για παροχή ΖΝΧ (ή

ατμού ΧΠ) [1].

Τα συστήματα ΣΗΘ με μηχανή Diesel: 

 υλοποιούνται για εύρος ισχύος 100-20,000 kW,ή και λίγο μεγαλύτερη,  
 έχουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 35-40%, θερμικό βαθμό απόδοσης 40-45% και

ολικό βαθμό απόδοσης 70-80%, 
 έχουν λόγο PHR 0.7-0.2 και 
 έχουν μέσο χρόνο ζωής στα 15-20 χρόνια περίπου [1].

                       

1.2.2 Αεριοστρόβιλοι 

25



Η τεχνολογία των αεριοστροβίλων αντιπροσωπεύει ποσοστό υψηλότερο από το 50% της

συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ΣΗΘ. Πρόκειται  για την τεχνολογία εκείνη,  η οποία και

χρησιμοποιείται  για  την  πρόωση αεροσκαφών,  ενώ πολλοί  αεριοστρόβιλοι  προερχόμενοι

από  αεροπορικούς  κινητήρες  χρησιμοποιούνται  σε  επίγειες  σταθερές  εφαρμογές.

Εμφανίζονται  σε  διάφορα  μεγέθη,  από  μικροστροβίλους  (που  εξετάζονται  ξεχωριστά

παρακάτω) μέχρι  και  στροβίλους  μεγάλης  κλίμακας που χρησιμοποιούνται  σε κεντρικούς

σταθμούς παραγωγής ενέργειας. Για εφαρμογές ΣΗΘ, το πιο οικονομικό εύρος εφαρμογής

είναι σε κλίμακες ισχύος πάνω από 5 MW, ενώ εμφανίζονται εφαρμογές σε επίπεδα ισχύος

εκατοντάδων MW. Η υψηλή θερμοκρασία των καυσαερίων μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την

παραγωγή ατμού  υψηλής  πίεσης,  καθιστώντας  έτσι  τα  συστήματα  ΣΗΘ αεριοστροβίλων

ιδιαιτέρως ελκυστικά για βιομηχανικές διεργασίες. 

Τα  συστήματα  συμπαραγωγής  με  χρήση  αεριοστροβίλου  διαχωρίζονται  σε  δύο  μεγάλες

κατηγορίες:

 συστήματα ανοικτού τύπου και 
 συστήματα κλειστού τύπου [1].

1.2.2.1 Συστήματα αεριοστροβίλου ανοικτού κύκλου 

Αποτελούν  την  πλέον  διαδεδομένη  μορφή  αεριοστροβίλου  σε  μονάδες  μετατροπής

ενέργειας.  Σε  μία  αεριοστροβιλική  μονάδα  ανοικτού  κύκλου  πραγματοποιείται  καύση

καυσίμου που εισέρχεται  στο θάλαμο καύσης  με συμπιεσμένο αέρα,  ενώ τα καυσαέρια

εκτονώνονται στον στρόβιλο. Τα καυσαέρια, μετά την εκτόνωση εξέρχονται από το στρόβιλο

σε  θερμοκρασίες  300-600°C.  Ο  βαθμός  απόδοσης  τέτοιων  συστημάτων,  για  καθαρή

ηλεκτροπαραγωγή, είναι σχετικά χαμηλός, της τάξης του 35%. Η κύρια αιτία του χαμηλού

βαθμού  απόδοσης  είναι  η  ισχύς  η  οποία  και  απαιτείται  προκειμένου  να  λειτουργήσει  ο

συμπιεστής,  καθώς επίσης  και  οι  μεγάλες  απώλειες  των καυσαερίων,  λόγω της  υψηλής

θερμοκρασίας  τους.  Όμως,  αυτές  οι  υψηλές  θερμοκρασίες  εξόδου  των  καυσαερίων

καθιστούν αυτά τα συστήματα ιδανικά για συμπαραγωγή, ιδιαιτέρως στην περίπτωση που

απαιτείται θερμότητα σε υψηλή θερμοκρασία (λ.χ. διυλιστήρια). Με τη χρήση αεριοστροβίλου

σε  μονάδες  συμπαραγωγής,  προκύπτουν  εγκαταστάσεις  με  συνολικό  βαθμό  απόδοσης

μεγαλύτερο του 60%, ο οποίος μπορεί να φτάσει μέχρι και 80% [1]. 

Η  παραγωγή  θερμότητας  μπορεί  να  επιτευχθεί  με  διαφόρους  τρόπους.  Οι  βασικότεροι

περιλαμβάνουν, είτε την άμεση χρησιμοποίηση των καυσαερίων σε διεργασίες όπως είναι η

ξήρανση, η θέρμανση  κ.λπ., και γενικότερα σε θερμικές διεργασίες, είτε τη χρησιμοποίηση

των  καυσαερίων  υψηλής  ενθαλπίας  σε  Λέβητα  Ανάκτησης  Θερμότητος  (ΛΑΘ),  όπου
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παράγεται ατμός υψηλού ενεργειακού επιπέδου κατάλληλος τόσο για θερμικές διεργασίες

όσο και για περαιτέρω ηλεκτροπαραγωγή [1].

Σχήμα 1.9: Σύστημα ΣΗΘ αεριοστροβίλου ανοικτού τύπου με λέβητα ανάκτησης θερμότητας [1].

Το σύστημα ΣΗΘ με αεριοστρόβιλο, όπως απεικονίζεται στο Σχήμα 1.9, έχει το μειονέκτημα

του σταθερού λόγου ηλεκτρικής προς θερμική ισχύ (σ=ct), με αποτέλεσμα να υπολείπεται

ευελιξίας. Για την αύξηση της ευελιξίας υπάρχουν διαθέσιμες τεχνικές λύσεις [1].

Τα συστήματα συμπαραγωγής με αεριοστρόβιλο ανοικτού κύκλου με ΛΑΘ καυσαερίων: 

 υλοποιούνται για εύρη ισχύος 100-30,000 kW, 
 έχουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 25-35%, θερμικό βαθμό απόδοσης 55-60% και

ολικό βαθμό απόδοσης 85-90%, 
 έχουν λόγο PHR 0.6-1.1 και 
 έχουν μέσο χρόνο ζωή 15-20 χρόνια περίπου [1].

1.2.2.2 Συστήματα αεριοστροβίλου κλειστού κύκλου 

Στα συστήματα αεριοστροβίλου κλειστού κύκλου,  βλ.  Σχήμα 1.10,  το  εργαζόμενο ρευστό

είναι  συνήθως αέρας ή  ήλιο.  Σε  αυτά  τα  συστήματα,  το  ρευστό  μετά  τη  συμπίεσή  του,

θερμαίνεται  με  χρήση  εναλλάκτη  θερμότητας,  έως  κάποια  κατάλληλη  θερμοκρασία  και

κατόπιν εκτονώνεται στο στρόβιλο για την παραγωγή ενέργειας. Μετά την έξοδο από τον

αεριοστρόβιλο το ρευστό οδηγείται σε άλλον εναλλάκτη, για την ψύξη του και την εκ νέου

εισαγωγή του στο συμπιεστή, για την επανάληψη του κύκλου.  

27



Σχήμα 1.10: Σύστημα ΣΗΘ αεριοστροβίλου κλειστού τύπου με λέβητα ανάκτησης θερμότητας [1].

Το κυριότερο πλεονέκτημα των συστημάτων αυτών έναντι  των αεριοστροβίλων ανοικτού

τύπου είναι ότι το εργαζόμενο ρευστό δε συμμετέχει στην καύση (εξωτερική). Εξαιτίας αυτού

του γεγονότος, το ρευστό που ρέει εντός των διαφόρων τμημάτων της εγκατάστασης είναι

απολύτως καθαρό με αποτέλεσμα να αποφεύγεται η μηχανική και χημική διάβρωσή τους.

Επιπλέον,  λόγω  του  γεγονότος  ότι  η  καύση  δεν  εκτελείται  στον  θάλαμο  καύσης  ενός

αεριοστροβίλου, αλλά σε εξωτερική εγκατάσταση, δεν υπάρχει περιορισμός στο είδος του

χρησιμοποιούμενου  καυσίμου.  Δηλαδή,  ένα  σύστημα  αεριοστροβίλου  κλειστού  τύπου

επιτρέπει την ενεργειακή αξιοποίηση ποικίλων καυσίμων όπως είναι ο άνθρακας, η βιομάζα

κ.λπ.

Ένα  σημαντικό  μειονέκτημα  αυτών  των  εγκαταστάσεων  είναι,  ότι  εξαιτίας  του  ότι  η

συναλλαγή θερμότητας πραγματοποιείται μέσω ενός εναλλάκτη αερίου-αερίου (άρα με μέσα

με  χαμηλό  συντελεστή  μετάδοσης  θερμότητας),  ο  εναλλάκτης  αυτός  έχει  πολύ  μεγάλη

επιφάνεια συναλλαγής, με αποτέλεσμα αντιοικονομικές εγκαταστάσεις με πολλά προβλήματα

στεγανοποίησης [1].

1.2.3 Μικροστρόβιλος (Microturbine) 

Οι μικροστρόβιλοι είναι  στην ουσία πολύ μικροί αεριοστρόβιλοι.  Αναπτύχθηκαν ως πηγές

ισχύος για  στάσιμες  και  κινητές  εφαρμογές τα τελευταία χρόνια.  Αρχικά βασίζονταν στην

τεχνολογία στροβιλοσυμπιεστών φορτηγών που αξιοποιούν την ενέργεια των καυσαερίων
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για  να συμπιέσουν τον αναρροφόμενο αέρα της μηχανής.  Οι  μικροστρόβιλοι  είναι  απλοί

μηχανικά και μικρών διαστάσεων. Σήμερα,  τα εμπορικά συστήματα μικροστροβίλων ΣΗΘ

έχουν  κλίμακα  ισχύος  30-250  kW  για  συστήματα  απλού  στροβίλου,  ενώ  μπορούν  να

φτάσουν και τα 1000 kW για συστήματα πολλαπλών στροβίλων [1].

Τυπικά, λειτουργεί με καύσιμο το ΦΑ, αλλά δέχεται επίσης και διαφορετικά καύσιμα, όπως

είναι  το  ελαφρύ πετρέλαιο  (diesel),  το  προπάνιο  και  η  κηροζίνη,  καθώς και  ανανεώσιμα

καύσιμα  όπως  το  βιοαέριο  ή  το  αέριο  σύνθεσης  (SynGas)  από  αεριοποίηση  στερεής

βιομάζας [1]. 

Στο Σχήμα 1.11 παρουσιάζεται σχηματικά η διάταξη, καθώς και η μέθοδος λειτουργίας ενός

μικροστροβίλου.

 

Σχήμα 1.11: Σχηματική διάταξη και μέθοδος λειτουργίας ενός συστήματος μικροστροβίλου [1].

Τα συστήματα συμπαραγγής με μικροστροβίλους: 

 υλοποιούνται για εύρος ισχύος 30-300 kW 
 έχουν ηλεκτρικό  βαθμό απόδοσης 20-30%,  θερμικό βαθμό απόδοσης 40-45% (ο

θερμικός βαθμός απόδοσης γίνεται δύναται να φτάσει ακόμη και το 65%, εάν υπάρχει

εγκατεστημένο σύστημα ανάκτησης θερμότητος) και ολικό βαθμό απόδοσης 70-80%,
 έχει λόγο PHR 0.2-0.5 και 
 έχει μέσο χρόνο ζωής στα 15 περίπου έτη [1].
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1.2.4 Κύκλος ORC

Μεταξύ των σύγχρονων τεχνολογιών που χρησιμοποιούνται για αποκεντρωμένη παραγωγή

[8] θερμότητας και ηλεκτρισμού,  βρίσκονται και τα συστήματα ORC που είναι εμπορικώς

διαθέσιμα  σε  εύρη  ισχύος  κάτω  των  2MW.  Αυτό  διότι  σε  αυτές  τις  κλίμακες  ισχύος,  ο

συμβατικός  κύκλος  Rankine  νερού-ατμού  γίνεται  ιδιαιτέρως  αναποτελεσματικός  και  με

αυξημένο κόστος,  λόγω των πολύ υψηλών πιέσεων και θερμοκρασιών.  Η εφαρμογή του

κύκλου ORC βασίζεται στη δυνατότητα αντικατάστασης του νερού ως εργαζόμενου ρευστού

με  μια  οργανική  ουσία  χαμηλότερης  θερμοκρασίας  ατμοποίησης.  Αυτό  επιτρέπει  τη

λειτουργία του συστήματος σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες και πιέσεις,  με μικρότερη

παραγωγή  ισχύ.  Μικρά  συστήματα  συμπαραγωγής  από  βιομάζα  είναι  ήδη  εμπορικώς

διαθέσιμα από διαφόρους κατασκευαστές. Η ισχύς των συστημάτων αυτών είναι 100-160

kW, με λόγο θερμικής προς ηλεκτρική ισχύ ίσο περίπου με 5:1 [1].

Ο  ORC  είναι  ένας  κύκλος  παρόμοιος  με  τον  απλό  κύκλο  Clausius-Rankine  με  κύρια

διαφορά ότι το εργαζόμενο ρευστό είναι κάποιο οργανικό μέσο αντί του νερού-ατμού. Ο ORC

συνίσταται  στην ατμοποίηση του οργανικού μέσου και  εν συνεχεία  την εκτόνωσή του σε

στρόβιλο για την παραγωγή μηχανικού έργου. Το χαμηλής πίεσης ρεύμα που εξέρχεται από

το στρόβιλο συμπυκνώνεται και επανέρχεται με τη χρήση αντλίας στην υψηλή πίεση του

κύκλου. Βάσει των παραπάνω είναι ευκόλως κατανοητό πως τα βασικά στοιχεία μιας τέτοιας

εγκατάστασης είναι παρόμοια με μίας συμβατικής ατμοηλεκτρικής εγκατάστασης [1]. 

Σε άλλες εκδοχές το σύστημα περιλαμβάνει και έναν αναγεννητή προκειμένου να επιτευχθεί

αύξηση της απόδοσης της εγκατάστασης. Όσον αφορά την πολυπλοκότητά του, το σύστημα

ORC είναι κατά τι απλούστερο από αυτό ενός κύκλου ατμού καθώς δεν υπάρχει η ανάγκη

ύπαρξης  τυμπάνου  συνδεδεμένου  με  τον  λέβητα  κι  αντί  αυτού  αρκεί  ένας  μοναδικός

εναλλάκτης θερμότητας ώστε να υλοποιήσει τις τρεις φάσεις της θέρμανσης του εργαζόμενου

ρευστού [1]. Μία τυπική διάταξη που υλοποιεί τον οργανικό κύκλο Rankine παρουσιάζεται

στο Σχήμα 1.12.

30



Σχήμα 1.12: Κύκλος Οργανικού Κύκλου Rankine (ORC) [1].

Οι κινητήρες ORC: 

 υλοποιούνται συνηθέστερα για εύρος ισχύος 1-3,000 kW. 
 εμφανίζουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 5-20%, θερμικό βαθμό απόδοσης 70-85 %

και, τέλος, ολικό βαθμό απόδοσης 85-95% [1].

1.2.5 Μηχανή Stirling 

Η μηχανή Stirling είναι μια μηχανή εξωτερικής καύσης. Το εργαζόμενο αέριο (υδρογόνο, ήλιο,

κ.λπ.) συμπιέζεται εναλλάξ σε ένα ψυχρό και ένα θερμό κύλινδρο και κατόπιν εκτονώνεται σε

διάταξη κυλίνδρου δύο εμβόλων, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την επίτευξη περιστροφής

ενός στροφαλοφόρου άξονα. 

Η  μηχανή  εργάζεται  με  θερμότητα  από  μια  εξωτερική  πηγή:  καυσαέρια  υψηλής

θερμοκρασίας από την άμεση καύση καυσίμου εισάγονται στον εναλλάκτη θέρμανσης της

μηχανής σε υψηλή θερμοκρασία και  θερμότητα μεταφέρεται στη μηχανή.  Η θερμοκρασία

λειτουργίας του εναλλάκτη είναι  μεταξύ 700 και  800 °C. Επομένως, το θερμό μέρος της

μηχανής μπορεί να βρίσκεται μέχρι και στους 800 °C, ενώ το ψυχρό μέρος της βρίσκεται

περίπου στους 80 °C. Στη μηχανή, θερμότητα μετατρέπεται σε έργο και θερμότητα χαμηλής

θερμοκρασίας  απορρίπτεται  στον  ψύκτη.  Ο  τελευταίος  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για

παραγωγή  θερμότητας  χαμηλής  θερμοκρασίας  (40-60  °C).  Οι  μηχανές  Stirling  είναι

εμπορικώς διαθέσιμες με καθαρή ηλεκτρική ισχύ 35-140 kW. Στις μηχανές Stirling γίνεται
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εξωτερική καύση, γεγονός που επιτρέπει τη χρησιμοποίηση ποικίλων καυσίμων. Καύσιμα

όπως είναι λ.χ. τα αέρια ή και τα υγρά καύσιμα, υγρά ή αέρια προερχόμενα από άνθρακα,

άνθρακας, καύσιμα προερχόμενα από βιομάζα, καθώς ακόμη και απορρίμματα (π.χ. RDF

κ.α.) δύνανται να χρησιμοποιηθούν στους κινητήρες Stirling. Στο Σχήμα 1.13 απεικονίζεται

ένας κινητήρας Stirling [1]. 

Σχήμα 1.13: Κινητήρας Stirling [1].

Η μηχανή Stirling  επιτρέπει  συνεχή,  ελεγχόμενη  καύση που  έχει  ως αποτέλεσμα  υψηλό

βαθμό απόδοσης καύσης και μειωμένες εκπομπές. Μπορεί να λειτουργεί χωρίς βαλβίδες και

σύστημα έναυσης, επιτρέποντας έτσι υψηλές περιόδους λειτουργίας χωρίς συντήρηση και

χαμηλά κόστη.

Οι μηχανές Stirling: 

 υλοποιούνται συνηθέστερα για εύρος ισχύος 3-100 kW, 
 έχουν  ηλεκτρικό  βαθμό  απόδοσης  15-20%,  θερμικό  βαθμό  απόδοσης  60-70%,

καθώς και ολικό βαθμό απόδοσης 85-90%, 
 παρόλο που έχουν μεγαλύτερο κόστος κτήσης από τις ΜΕΚ, οι μηχανές Stirling δεν

είναι τόσο ρυπογόνες. Τόσο η ηχορύπανση, καθώς και η χημική ρύπανση οι οποίες

προκαλούνται είναι σημαντικά χαμηλότερες και, επομένως, η χρήση μηχανών Stirling

συμβάλλει στην επιθυμητή προστασία του περιβάλλοντος, 
 μπορούν να καταγράφουν αρκετές χιλιάδες ώρες συνεχόμενης λειτουργίας, καθώς

δεν απαιτούν συχνή συντήρηση, παρά μόνο ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα. 
 έχουν  λόγο  ηλεκτρικής  ισχύος  προς  θερμική  ισχύ  (PHR)  0.1-0.4,  όπως  και  τα

συστήματα ORC [1]. 
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1.2.6 Κυψέλες καυσίμου 

Οι κυψέλες καυσίμου βασίζονται σε μια ηλεκτροχημική διεργασία μετατροπής της χημικής

ενέργειας  του  υδρογόνου  σε  ηλεκτρισμό.  Σε  εφαρμογές  ΣΗΘ,  η  θερμότητα  ανακτάται

συνήθως υπό τη μορφή ζεστού νερού ή ατμού χαμηλής πίεσης (<2 bar) και η ποιότητα της

θερμότητας βασίζεται στον τύπο της κυψέλης καυσίμου και της θερμοκρασίας λειτουργίας

της.  Χρησιμοποιούν  υδρογόνο,  που  μπορεί  να  προέρχεται  από  φυσικό  αέριο,  αέριο

σύνθεσης  από  άνθρακα,  μεθανόλη,  καθώς  και  άλλα  καύσιμα  υδορογονανθράκων.

Κατηγοριοποιούνται αναλόγως με τον τύπο της ηλεκτροχημικής διεργασίας που αξιοποιούν.

Υπάρχουν διάφορες κατηγορίες κυψελών, όπως οι φωσφορικού οξέως (PAFC), μεμβράνης

ανταλλαγής  πρωτονίων  (PEMFC),  τετηγμένων  ανθρακικών  αλάτων  (MCFC),  στερών

οξειδίων (SOFC) και αλκαλικές (AFC). Τα συστήματα PAFC είναι εμπορικά διαθέσιμα σε δύο

κλίμακες ισχύος,  200 και  400 kW,  ενώ δύο επιπλέον κλίμακες  ισχύος  υφίστανται  για  τα

συστήματα  MCFC,  300  και  1200  kW.  Το  κόστος  κεφαλαίου  των  κυψελών  καυσίμου

παραμένει υψηλό. Όμως, οι κυψέλες καυσίμου παρουσιάζουν υψηλή ζήτηση για εφαρμογές

ΣΗΘ  εξαιτίας  των  χαμηλών  τους  εκπομπών,  χαμηλού  θορύβου  και  σημαντικών

επιχορηγήσεων [1].

Ένα  σύστημα  συμπαραγωγής  με  κυψέλη  καυσίμου  λειτουργεί  με  τη  χρησιμοποίηση

υδρογόνου ως καύσιμη ύλη. Το υδρογόνο και  το οξυγόνο, προκαλούν χημική αντίδραση, με

παρουσία  ενός  ηλεκτρολύτη,  με  αποτέλεσμα  την  ανάπτυξη  ηλεκτρικής  τάσεως  (και  την

παραγωγή νερού ως παραπροϊόν),  τάση που και φυσικά προκαλεί  μία ροή ηλεκτρονίων,

δηλαδή  ηλεκτρικό   ρεύμα  στο  φορτίο  (εξωτερικό  κύκλωμα).  Η  παραπάνω  (εξώθερμη)

αντίδραση  παράγει  θερμότητα  η  οποία  και  δύναται  να  χρησιμοποιηθεί  ως  ωφέλιμη

θερμότητα. Στο Σχήμα 1.14 απεικονίζεται μια απλή τυπική διάταξη της κυψέλης καυσίμου [1].
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Σχήμα 1.14: Σχηματική (απλή) διάταξη της κυψέλης καυσίμου (FC) [1].

Οι κυψέλες καυσίμου παρουσιάζουν τα εξής πλεονεκτήματα [1]: 

 διαθέτουν  modular  (δηλαδή,  αρθρωτή)  δομή,  ώστε  να  δύνανται  να  επιτευχθούν

μονάδες ΣΗΘ με την επιθυμητή ισχύ. 
 παρουσιάζουν υψηλό βαθμό απόδοσης 
 παρουσιάζουν ευκολία στον αυτοματισμό 
 χαρακτηρίζονται από χαμηλό επίπεδο εκπομπών ρύπων 
 εμφανίζουν χαμηλά επίπεδα ηχορύπανσης  

Οι κυψέλες καυσίμου εμφανίζουν και σημαντικά μειονεκτήματα, όπως είναι το υψηλό κόστος

κτήσης, καθώς και η διάρκεια ζωής τους, που είναι σημαντικά μικρή. Οι κυψέλες καυσίμου

υλοποιούνται από ισχύ 5 kWe (και άνω), ενώ εμφανίζουν: 

 ηλεκτρικό  βαθμό απόδοσης 45-50%, θερμικό βαθμό απόδοσης 20-25% και  ολικό

βαθμό απόδοσης συστήματος 65-70%, 
 λόγο PHR 1-2. 
 προφανώς, όσο μεγαλύτερη είναι η θερμοκρασία στην οποία και λειτουργεί η κυψέλη

καυσίμου,  τόσο  περισσότερο  αυξημένο  θα  είναι  το  θερμικό  φορτίο  το  οποίο  και

δύναται να ανακτηθεί ωφέλιμα από τον εναλλάκτη θερμότητας,
 είναι πρόδηλο γεγονός πως κυψέλες καυσίμου με χαμηλή θερμοκρασία λειτουργίας

(μικρότερη των 80 °C) δεν είναι οι  ενδεικνυόμενες για συστήματα συμπαραγωγής

ηλεκτρισμού και θερμότητος [1].

1.2.7 ΣΗΘ με ατμοστρόβιλο 

Τα  συστήματα  ΣΗΘ  με  ατμοστρόβιλο  αντιπροσωπεύουν  το  εν  τρίτο  της  συνολικά

εγκατεστημένης ισχύος ΣΗΘ. Ωστόσο, η μέση ηλικία των συστημάτων αυτών είναι περίπου

45  έτη.  Σήμερα,  οι  ατμοστρόβιλοι  χρησιμοποιούνται  κυρίως  για  συστήματα  με  λέβητες

στερεών καυσίμων, βιομηχανικής απορριπτόμενης θερμότητας, καθώς και απορριπτόμενης

θερμότητας ατμοστροβίλων. Οι ατμοστρόβιλοι εμφανίζονται σε μια μεγάλη ποικιλία σχεδίων

και πολυπλοκότητας,  ώστε αυτοί να προσαρμόζονται καταλλήλως στην επιθυμητή εφαρμογή

και τις απαιτήσεις απόδοσης. Υφίστανται  εγκαταστάσεις απλού ατμοστροβίλου αντίθλιψης ή

ατμοστροβίλων  συμπύκνωσης,  βλ.  Σχήμα  1.15,  για  χαμηλά  εύρη  ισχύος,  έως  και

πολύπλοκες  διατάξεις  πολλαπλών  ατμοστροβίλων  για  υψηλότερη  ισχύ.  Σε  βιομηχανικές

εφαρμογές, οι ατμοστρόβιλοι είναι γενικότερα απλού σχεδιασμού και πιο απλής κατασκευής

ώστε να έχουν υψηλότερη αξιοπιστία και χαμηλότερο κόστος [1].
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Σχήμα 1.15: Στρόβιλος συμπύκνωσης με απομάστευση [1].

Οι εγκαταστάσεις συμπαραγωγής βασιζόμενες σε ατμοστρόβιλο με απομάστευση: 

 υλοποιούνται για εύρος ισχύος 150-100,000 kW, 
 εμφανίζουν ηλεκτρικό βαθμό απόδοσης 35-40%, θερμικό βαθμό απόδοσης 40-45%

και ολικό βαθμό απόδοσης συμπαραγωγής 75-80%, ενώ 
 έχουν λόγο PHR 0.07-0.57 και 
 εμφανίζουν μέσο χρόνο ζωής 30 περίπου χρόνια [1].

1.2.8 Επιλογή συστημάτων ΣΗΘ για ενδεικτικές εφαρμογές

Στον Πίνακα 1.4 απεικονίζεται η προτεινόμενη τεχνολογία ΣΗΘ ανά είδος κτηρίου, με βάση

τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  κάθε  τεχνολογίας.  Ο  Πίνακας  1.5  παρουσιάζει  συγκριτικώς

χαρακτηριστικά συστημάτων ΣΗΘ για κτήρια. 

Πίνακας 1.4: Προτεινόμενες τεχνολογίες ΣΗΘ ανά είδος κτηρίου [1].
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Πίνακας 1.5: Χαρακτηριστικά συστημάτων ΣΗΘ για κτήρια [1].
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1.2.9 Τριπαραγωγή 

Η  περίοδος  όπου  υπάρχει  απαίτηση  για  κάλυψη  θερμικών  αναγκών  στα  κτήρια  στην

Ελληνική Επικράτεια είναι  σχετικώς περιορισμένη (δηλαδή της τάξης των πέντε  περίπου

μηνών). Επομένως, υφίσταται το ενδεχόμενο η εφαρμογή της συμπαραγωγής στον τομέα

των  κτηρίων,  αποκλειστικώς  για  την  επίτευξη  της  κάλυψης  των  υφιστάμενων  θερμικών

φορτίων,  να  παρουσιάζεται  ως  αντιοικονομική,  ακριβώς  εξαιτίας  των  μειωμένων  ωρών

λειτουργίας σε ετήσια βάση. Όμως, ο κτηριακός τομέας στην Ελλάδα έχει αξιόλογη απαίτηση

για κάλυψη ψυκτικών φορτίων, και μάλιστα για ένα σημαντικό χρονικό διάστημα μέσα στο

ημερολογιακό έτος. Η απαιτούμενη αυτή ψύξη δύναται να παραχθεί μέσω της παραγόμενης

θερμότητος από έναν σταθμό συμπαραγωγής, με τα καλούμενα συστήματα τριπαραγωγής,

τα οποία και χρησιμοποιούν τους κύκλους προσρόφησης ή απορρόφησης [1].

Τριπαραγωγή καλείται η παραγωγή ηλεκτρισμού, χρήσιμης θερμότητας, καθώς και ψύξης

ταυτοχρόνως, με εκμετάλλευση της ίδιας αρχικής πηγής ενεργείας [1].

Εφαρμογή  της  μεθόδου  της  τριπαραγωγής  στον  κτηριακό  τομέα  απαντάται  ως  επί  τω

πλείστων σε δημόσια νοσοκομεία ή ιδιωτικές κλινικές, σε ξενοδοχειακές μονάδες, σε κτήρια

όπου και στεγάζονται γραφεία και εμπορικά κέντρα, καθώς και στα λεγόμενα συστήματα της

τηλεθέρμανσης (ή/και τηλεψύξης). Η μέθοδος της τριπαραγωγής, εφαρμόζεται σε κτήρια που

εμφανίζουν διαρκείς απαιτήσεις ταυτοχρόνως για ηλεκτρική ενέργεια και για θερμική ενέργεια

ή/και  για  ψυκτική  ενέργεια  οι  οποίες  ξεπερνούν τις  4.500 έως 5.000 ώρες  κατ'  έτος.  Τα
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συστήματα  τριπαραγωγής  στηρίζονται  ως  επί  τω  πλείστων  στην  τεχνολογία  των

παλινδρομικών  μηχανών  εσωτερικής  καύσεως  (τις  αποκαλούμενες  ΜΕΚ),  των

μικροστροβίλων,  των  συστημάτων  με  οργανικό  κύκλο  Rankine  (ORC),  των  κυψελών

καυσίμου  ή  των  μηχανών  Stirling,  σε  συνδυασμό  με  τον  κύκλο  απορρόφησης  ή

προσρόφησης  για  την  κάλυψη  των  ψυκτικών  φορτίων  [1].  Από  τη  μελέτη  της  πλέον

πρόσφατης Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. που αφορά τη ΣΗΘ, προκύπτει η βαρύτητα που δίνεται στην ανάγκη,

λόγω των ευρείων δυνατοτήτων, αξιοποίησης της τεχνολογίας της τριπαραγωγής.    

1.2.9.1 Ψύξη με απορρόφηση 

Οι ψύκτες που λειτουργούν με την τεχνολογία της απορρόφησης εφαρμόζουν τις διεργασίες

της συμπύκνωσης και της εξάτμισης, προκειμένου να παραχθεί  ψύξη. Αποτελούνται από

εξατμιστή και από συμπυκνωτή, όπου και πραγματοποιείται εκτόνωση του ψυκτικού μέσου.

Βεβαίως, στη θέση του μηχανικού συμπιεστή, στους ψύκτες απορρόφησης ως ενεργειακή

πηγή χρησιμοποιείται  θερμότητα,  επί παραδείγματι  προερχόμενη από εγκατάσταση ΣΗΘ.

Παραγωγή  της  απαιτούμενης  θερμότητος  επιτυγχάνεται  είτε  μέσω  άμεσης  καύσεως,  με

χρησιμοποίηση λέβητα, είτε μέσω έμμεσης καύσεως, με χρησιμοποίηση ζεστού νερού (ή

ατμού) ή με ανάκτηση περίσσειας θερμότητος. Η τροφοδότηση των εμπορικώς διαθεσίμων

μηχανών απορρόφησης, πραγματοποιείται με ζεστό νερό, ατμό ή καυσαέρια, τα οποία και

δύνανται να παραχθούν από εγκαταστάσεις συμπαραγωγής [1].

Στην απλούστερη διάταξή της, μία μηχανή απορρόφησης απαντάται αποτελούμενη από τον

εξατμιστή, το συμπυκνωτή, τον απορροφητή, την ηλεκτρογεννήτρια, καθώς επίσης και την

αντλία  για  το  διάλυμα.  Η  συμπίεση  του  ατμού  του  ψυκτικού  μέσου,  στον  κύκλο

απορρόφησης, υλοποιείται με τον απορροφητή, την αντλία διαλύματος και τη γεννήτρια σε

συνδυασμό.  Η  αρχή  της  βασικής  λειτουργίας  μίας  μηχανής  ψύξης  απορρόφησης

παρουσιάζεται στο Σχήμα 1.16.
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Σχήμα 1.16: Βασική λειτουργική αρχή ενός συστήματος με ψύξη απορρόφησης, μονού σταδίου [1].

Το ψυκτικό μέσο και το απορροφητικό αποτελούν στον κύκλο απορρόφησης το καλούμενο

ως ζεύγος εργασίας. 

Τα μέσα τα οποία κυρίως χρησιμοποιούνται είναι τα εξής: 

• συνδυασμός διαλύματος βρωμιούχου λιθίου (Li-Br) (ως απορροφητικό μέσο) και νερού (ως

ψυκτικό μέσο) και 

• συνδυασμός αμμωνίας (NH3) (ως ψυκτικό μέσο) και νερού (ως απορροφητικό μέσο).

Το  ζεύγος  εργασίας  νερού  και  βρωμιούχου  λιθίου  απαντάται  σε  περιπτώσεις  όπου

υφίστανται εφαρμογές ψύξεως αέρα, όπου και οι απαιτούμενες θερμοκρασίες είναι άνω των

0 °C. Αντιθέτως, γίνεται χρησιμοποίηση του ζεύγους εργασίας αμμωνίας και νερού, όπου

βασικά υφίστανται εφαρμογές καταψύξεως, με μειωμένες θερμοκρασίες εξάτμισης, δηλαδή

θερμοκρασίες μικρότερες των 0 °C. Οι μηχανές αμμωνίας και νερού λειτουργεί σε επίπεδα

πίεσης  συνηθέστερα  άνω  της  ατμοσφαιρικής  πίεσης,  όταν  αντιθέτως,  κατά  κανόνα,  η

λειτουργία των μηχανών νερού και βρωμιούχου λιθίου πραγματοποιείται υπό μερικό κενό. 

Σε συστήματα ψύξης με απορρόφηση διπλού σταδίου, γίνεται χρήση δύο συγκροτημάτων

γεννήτριας  και  απορροφητήρα  εν  σειρά  (σε  στάδια),  προκειμένου  να  πραγματοποιηθεί

χρήση  της  παρεχόμενης  θερμότητος  δύο  περίπου  φορές.  Η  παρεχόμενη  θερμότητα

βρίσκεται  περίπου στους  170 °C στην πρώτη γεννήτρια.  Εν  συνεχεία  γίνεται  χρήση της
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θερμότητος  που  απορρίπτεται  από  τον  αντίστοιχο  συμπυκνωτή  προκειμένου  να  δοθεί

ενέργεια στη δεύτερη γεννήτρια, σε ένα πιο χαμηλό επίπεδο, της τάξεως των περίπου 100

°C, παρόμοια δηλαδή με τα συστήματα του μονού σταδίου. 

Πλεονεκτήματα  του  ψύκτη  με  απορρόφηση,  εν  συγκρίσει  με  ένα  συμβατικό  κλιματιστικό

μηχάνημα που  βασίζεται σε κύκλο συμπίεσης αποτελούν: 

 η πολύ μειωμένη κατανάλωση ΗΕ  
 το ελάχιστο πλήθος κινούμενων μερών, που οδηγεί σε αυξημένο χρόνο ζωής, υψηλή

αξιοπιστία, καθώς και μειωμένα κόστη για συντήρηση, 
 το μειωμένο επίπεδο κραδασμών και επομένως θορύβου, 
 η χρήση φιλικών προς το περιβάλλον ψυκτικών μέσων, με το θετικό αποτέλεσμα των

μηδενικών εκπομπών ρύπων και ουσιών καταστροφικών για το όζον. 

Μειονεκτήματα  του  ψύκτη  με  απορρόφηση,  εν  συγκρίσει  με  ένα  συμβατικό  κλιματιστικό

μηχάνημα που  βασίζεται σε κύκλο συμπίεσης αποτελούν: 

 το αυξημένο βάρος για μονάδες με μεγάλη ισχύ   
 το σχετικά αυξημένο αρχικό κόστος επένδυσης 
 οι πύργοι ψύξης που έχουν απαίτηση κατανάλωσης νερού    
 ο μειωμένος COP. 

Συντελεστής συμπεριφοράς ή Coefficient  of  Performance (COP) μιας διάταξης  ψύκτη με

απορρόφηση, καλείται ο λόγος της ψυκτικής ισχύος (Qc) η οποία και παράγεται, προς τη

θερμική ισχύ (Qth) η οποία και προσδίδεται στον ψύκτη. Στο Σχήμα 1.17, που παρατίθεται

παρακάτω,  απεικονίζεται  η  σχηματική  διάταξη  ενός  συστήματος  συμπαραγωγής

ηλεκτρισμού και θερμότητος σε συνδυασμό με ψύκτη με απορρόφηση [1]. 
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Σχήμα 1.17: Διάταξη συστήματος ΣΗΘ σε συνδυασμό με ψύκτη απορρόφησης [1].

1.2.9.2 Ψύξη με προσρόφηση 

Η διεργασία της προσρόφησης περιλαμβάνει την κατανομή μορίων μεταξύ δύο φάσεων, μίας

στερεής  και  μίας  αέριας  ή  υγρής.  Πρόκειται  για  μία  ευρέως  γνωστή  και  εφαρμοσμένη

τεχνολογία σε διεργασίες επεξεργασίας νερού και καθαρισμού υγρών και αερίων ουσιών.

Ωστόσο, μόλις το 1990 οι ερευνητές ξεκίνησαν να διερευνούν την εφαρμογή της σε κύκλους

ψύξης.

Αντιστοίχως  με  τον  ψύκτη  απορρόφησης,  οι  ψύκτες  προσρόφησης  λειτουργούν

τροφοδοτούμενοι  με  θερμότητα  σχετικά  υψηλότερης  θερμοκρασίας  (η  οποία  διαφέρει

αναλόγως με την εφαρμοζόμενη τεχνολογία) και παράγουν ψύξη. Για αυτό το λόγο, βρίσκουν

χρήση σε εφαρμογές εκμετάλλευσης απορριπτόμενης θερμότητας αλλά και σε εφαρμογές

ηλιακής  ψύξης.  Φυσικά,  μπορούν  να  ενσωματωθούν  σε  ένα  ευρύτερο  σύστημα

συμπαραγωγής,  μετατρέποντάς  το  σε  τριπαραγωγή,  είτε  αξιοποιώντας  την  πρωτογενώς

παραγόμενη  θερμότητα  της  αρχικής  πηγής  ενέργειας,  είτε  μέσω της  εκμετάλλευσης  της

θερμότητας  που  αποβάλλεται  από  τη  θερμοηλεκτρική  μηχανή  του  συστήματος

συμπαραγωγής (λ.χ. ΜΕΚ).
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Η  ψύξη  με  προσρόφηση  εμφανίζει  κάποια  πλεονεκτήματα  σε  σχέση  με  την  ψύξη  με

απορρόφηση.  Αυτά  αφορούν  την  απλότητα  του  απαιτούμενου  εξοπλισμού,  καθώς  δεν

υφίσταται  ανάγκη  για  χρήση  ανορθωτή  σύστασης.  Επιπλέον,  η  ψύξη  με  προσρόφηση

επιτρέπει την αξιοποίηση πηγών θερμότητας πολύ χαμηλής θερμοκρασίας, κάτω των 70 °C,

που είναι η κατώτερη επιτρεπόμενη θερμοκρασία για ψύκτες απορρόφησης. Σε σύγκριση με

τη συμβατική τεχνολογία ψύξης συμπίεσης ατμού, τα συστήματα με προσρόφηση δίνουν τη

δυνατότητα  αξιοποίησης  απορριπτόμενης  θερμότητας  ή  και  ηλιακής  ενέργειας,  έχουν

μικρότερο κόστος λειτουργίας, δεν έχουν κινούμενα μέρη και δεν παρουσιάζουν ταλαντώσεις

κατά τη λειτουργία. Το βασικό μειονέκτημα της τεχνολογίας ψύξης με προσρόφηση είναι η

μειωμένη δυνατότητα προσρόφησης των προσροφητών η οποία έχει ως αποτέλεσμα μικρών

τιμών συντελεστή συμπεριφοράς και ειδικής ψυκτικής ικανότητας. Μία απλή διάταξη ενός

ψύκτη προσρόφησης απεικονίζεται στο Σχήμα 2.15 [1].

 

Σχήμα 2.15: Συστατικά στοιχεία ενός απλού ψύκτη προσρόφησης [1].

1.3 Τροφοδότηση ΣΗΘ με καύσιμα

Τα καύσιμα που χρησιμοποιούνται εναλλακτικώς σε εφαρμογές συστημάτων συμπαραγωγής

είναι τα εξής: 
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 ΦΑ 
 LPG
 βιοαέριο 
 μείγμα βιοαερίου και ΦΑ
 πετρέλαιο (μαζούτ / ελαφρύ (Diesel)) 

Εμπορικές  εφαρμογές  μικρής  και  πολύ  μικρής  συμπαραγωγής  πραγματοποιούνται  κατά

κύριο λόγο με καύσιμο ΦΑ ή LPG [1]. 

1.4 Σύνδεση συστημάτων ΣΗΘ με το δίκτυο ηλεκτρισμού 

Η λειτουργία  και  η  σύνδεση  των  ΣΗΘ με  το  δίκτυο  της  διανομής  ΗΕ επηρεάζεται  από

ποικίλες  παραμέτρους,  μεταξύ  των  οποίων  βρίσκονται  το  τιμολογιακό  πλαίσιο  για  την

εμπορία της ΗΕ, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και οι απαιτήσεις της μονάδας σε τεχνικό

επίπεδο,  το  επίπεδο  της  απαίτησης  για  θερμικό  φορτίο,  τα  επίπεδα  διαθεσιμότητας  του

καυσίμου, η παρουσία υφιστάμενων υποδομών για να δύναται αυτό να μεταφερθεί κ.λπ.. Η

κάλυψη των παραπάνω παραγόντων δύναται να έχει ως απόρροια την ύπαρξη σχετικών

διαφοροποιήσεων αναφορικά με τη σύνδεση των σταθμών ΣΗΘ σε διάφορα δίκτυα διανομής

ΗΕ.  Είναι  απαραίτητο,  όμως,  η  σύνδεση  των  εγκαταστάσεων  συμπαραγωγής  που

ενσωματώνονται σε εγκαταστάσεις κτηρίων, όπως και η σύνδεση οποιασδήποτε μονάδος

Διασπαρμένης Παραγωγής [8] στα δίκτυα διανομής ΗΕ, να υλοποιείται με τέτοιον τρόπο που

να μην επιφέρει απαράδεκτες διαταραχές στην παροχή ηλεκτρικής ισχύος των Παραγωγών

ή  Καταναλωτών  που  βρίσκονται  ήδη  διασυνδεδεμένοι  [11]  [12].  Σε  περίπτωση  που

υφίστανται  διαταραχές της  ομαλής λειτουργίας των συστημάτων ή/και  του δικτύου,  λόγω

σφαλμάτων ή άλλων αιτίων, θα πρέπει να επιτυγχάνεται ο περιορισμός των επιπτώσεων

όσο  το  δυνατόν  στο  ελάχιστο  επίπεδο,  και  παράλληλα  θα  πρέπει  να  αποκλείεται  η

δημιουργία  επικίνδυνων  καταστάσεων  που  θα  έθεταν  σε  κίνδυνο  την  ασφάλεια  των

προσώπων, αλλά και τον εξοπλισμό[1].

Θεωρητικά,  υπάρχουν  τέσσερις  βασικές  περιπτώσεις  λειτουργίας  για  τις  μονάδες

παραγωγής των ΣΗΘ. Η εγκατάσταση συμπαραγωγής μπορεί να λειτουργεί προκειμένου: 

I. να καλύπτονται οι ανάγκες για βασικό ηλεκτρικό φορτίο και για το αντίστοιχο θερμικό

φορτίο της εγκατάστασης του καταναλωτή. Σε κάθε περίπτωση και κατάσταση που

δύναται  να  υφίσταται  ανεπαρκής  κάλυψη  των  αναγκών  του  θερμικού  ή/και  του

ηλεκτρικού φορτίου της εγκατάστασης, τότε επιπλέον ποσότητες ηλεκτρικής ισχύος
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δύναται  να  προσφέρονται  από  τα  δίκτυα  διανομής  ΗΕ,  και  αντίστοιχα  επιπλέον

ποσότητες  θερμικής  ισχύος  δύναται  να  προσφέρονται  με  λέβητες  οι  οποίοι  και

βρίσκονται σε κατάσταση αναμονής. 
II. να υπάρχει παραγωγή ΗΕ, πέραν των αναγκών κάλυψης του ηλεκτρικού φορτίου της

εγκατάστασης  του  καταναλωτή,  η  οποία  ΗΕ  πωλείται  (εγχέεται)  προς  το  δίκτυο

διανομής.  Παράλληλα,  όλη  η  θερμική  ισχύς  της  ΣΗΘ  η  οποία  και  παράγεται

καταναλώνεται  προκειμένου  να  καλυφθούν  οι  απαιτήσεις  για  θερμικό  φορτίο  της

εγκατάστασης  του  καταναλωτή.  Η  εγκατάσταση  συμπαραγωγής  δύναται  να

λειτουργήσει, εναλλακτικώς, πρωτίστως για να επιτευχθεί κάλυψη των αναγκών για

ηλεκτρικό  φορτίο  της  εγκατάστασης,  ενώ  η  επιπλέον  θερμική  ισχύς  η  οποία  και

παράγεται,  απορρίπτεται  στο  περιβάλλον  ανεκμετάλλευτη.  Προφανώς,  αυτή  η

πρακτική λειτουργίας έχει ως αποτέλεσμα το σημαντικό περιορισμό του συνολικού

βαθμού  απόδοσης  του  συστήματος  συμπαραγωγής  και  επομένως,  συστήνεται  η

αποφυγή της εφαρμογής της.
III. να υπάρχει παραγωγή ΗΕ, με πώληση (έγχυση) ή χωρίς στο δίκτυο διανομής, ενώ η

θερμική ισχύς η οποία και παράγεται να χρησιμοποιείται προς κάλυψη των αναγκών

για θερμικό φορτίο στην εγκατάσταση και η επιπλέον παραγόμενη θερμική ισχύς να

χρησιμοποιείται  προς  κάλυψη  θερμικών  φορτίων  έτερων  καταναλωτών,  με  τους

οποίους  και  υφίστανται  σχετικές  συμβάσεις  για  την  προμήθεια  και  την  πώληση

θερμικής ενέργειας.
IV. να  υπάρχει  παραγωγή  ΗΕ,  η  οποία  και  αποκλειστικά  πωλείται  στο  δίκτυο  της

διανομής,  δίχως  να  χρησιμοποιείται  για  την  κάλυψη  των  αναγκών  για  ηλεκτρικό

φορτίο  των  εγκαταστάσεων  των  καταναλωτών  (σύνδεση  παραγωγού  ΗΕ).

Προκειμένου να καλυφθεί το ηλεκτρικό φορτίο της εγκατάστασης του καταναλωτή,

παρέχεται η απαιτούμενη ηλεκτρική ισχύς από το δίκτυο διανομής με χρήση έτερης

σύνδεσης  (σύνδεση  καταναλωτή  ΗΕ).  Η  θερμική  ισχύς  που  παράγεται  από  το

σύστημα συμπαραγωγής χρησιμοποιείται ώστε να υπάρχει κάλυψη των αναγκών για

θερμικό φορτίο στην εγκατάσταση του καταναλωτή, και γίνεται χρήση της επιπλέον

θερμικής ισχύος για να καλυφθούν τα θερμικά φορτία διαφορετικών καταναλωτών. Η

πρακτική  λειτουργίας  αυτή,  χρησιμοποιείται  σε  περίπτωση  που  η  μοναδιαία  τιμή

πώλησης της ΗΕ που παράγεται από τη ΣΗΘ και εν συνεχεία εγχέεται/πωλείται στο

δίκτυο διανομής, είναι αντίστοιχα υψηλότερη από την τιμή προμήθειας της ΗΕ από

τους παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας.  Η πρακτική αυτή απαιτεί  τη σύναψη ειδικής

σύμβασης  λειτουργικής  ενίσχυσης,  με  το  Λειτουργό  Αγοράς  ΗΕ  (ΛΑΓΗΕ)  ή  το

Διαχειριστή  Ελληνικού  Δικτύου  Διανομής  ΗΕ (ΔΕΔΔΗΕ)  ως  Διαχειριστή  των  Μη-

Διασυνδεδεμένων  Νησιών  σε  περίπτωση  κατά  την  οποία  το  σύστημα  ΣΗΘ

εγκαθίσταται σε κάποια από αυτά τα νησιά, με εικοσαετή χρονική διάρκεια ισχύος και
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έχει  ως  απαραίτητη  προϋπόθεση  τον  χαρακτηρισμό  του  συστήματος  ΣΗΘ  ως

σύστημα ΣΗΘΥΑ [1]. 

Στην Ελλάδα εφαρμόζεται κυρίως η τελευταία περίπτωση λειτουργίας, ενώ αναμένεται μαζί

με την πρώτη περίπτωση λειτουργίας να αποτελέσουν την κύρια πρακτική λειτουργίας σε

συστήματα ΣΗΘ στο μέλλον. Συνδυασμός αυτών των δύο περιπτώσεων μπορεί να υπάρξει

στην περίπτωση λειτουργίας του συστήματος ΣΗΘ ως σταθμού αυτοπαραγωγού, καθώς και

σε σχήμα συμψηφισμού της παραγόμενης και εγχεόμενης ΗΕ με την καταναλισκόμενη [1]. 

Τα  βασικά  χαρακτηριστικά  των  διατάξεων  σύνδεσης,  τα  κριτήρια  επιλογής  του  τρόπου

σύνδεσης  (στη  ΧΤ  ή  στη  ΜΤ),  καθώς  και  τα  πρότυπα  ασφάλειας  λειτουργίας  των

εγκαταστάσεων συστημάτων ΣΗΘ περιλαμβάνονται στη σχετική Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. [1]. 

1.5  Σύνδεση  συστημάτων  ΣΗΘ  με  δίκτυα  διανομής  θερμικής

ενέργειας 

Όσον  αφορά  τους  διαφορετικούς  τύπους  και  περιπτώσεις  λειτουργίας  στους  οποίους

διακρίνονται οι μονάδες ΣΗΘ, υπάρχει η περίπτωση πλεονάσματος παραγωγής θερμικής

ενέργειας,  που  θα  ήταν  δυνατόν  να  διατεθεί  προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  κάλυψη  των

θερμικών αναγκών άλλων χρηστών/τελικών καταναλωτών. 

Κάτι τέτοιο, προϋποθέτει την ύπαρξη ή/και ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών δικτύου,

όπως  και  την  απόκτηση  άδειας  διανομής  θερμικής  ενέργειας  από  τον  κάτοχο  του

συστήματος ΣΗΘ και παραγωγού της θερμικής ενέργειας.

Η  ύπαρξη  ή  όχι  συστήματος  διανομής  θερμικής  ενέργειας  (δίκτυο  τηλεθέρμανσης  ή

τηλεψύξης  [3])  αποτελεί  και  την  πλέον  βασική  παράμετρο  η  οποία  και  καθορίζει  την

οικονομικότητα  και,  ως  ένα  βαθμό,  την  τεχνική  δυνατότητα  για  ένα  σύστημα  ΣΗΘ  που

διαθέτει  πλεόνασμα  θερμικής  ενέργειας  να  τη  χρησιμοποιήσει  προς  κάλυψη  θερμικών

αναγκών άλλων χρηστών.

Όσον αφορά το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τις άδειες διανομής θερμικής ενέργειας, αυτό

περιγράφεται  προς  το  παρόν  με  το  άρθρο  14  του  ν.3175/2003.  Στην  ουσία,  για  την

παραγωγή,  αλλά  και  για  τη  διανομή  αποκλειστικά  θερμικής  ενέργειας,  θα  πρέπει  να

προβλέπεται να χορηγείται είτε Ενιαία Άδεια Παραγωγής και Διανομής Θερμικής Ενέργειας,

αλλά με διακριτούς όρους και προϋποθέσεις για την κάθε δραστηριότητα είτε και διακριτές
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άδειες. Αν η θερμική ενέργεια που διανέμεται σε τρίτους παράγεται από εγκαταστάσεις ΣΗΘ,

θα  πρέπει  να  υπάρχει  πρόβλεψη,  ώστε  να  χορηγείται  διακριτή  Άδεια  Συμπαραγωγής

Ηλεκτρισμού και Θερμότητας και Άδεια Διανομής Θερμικής Ενέργειας.

Ιδιαίτερης  σημασίας  για  τα  συστήματα  ΣΗΘ  θα  είναι  τυχόν  πρόβλεψη  στο  πλαίσιο

λειτουργίας της αγοράς θερμικής ενέργειας η δυνατότητα πρόσβασης αυτών σε τμήμα του

δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας που ανήκει σε άλλον κάτοχο Άδειας Διανομής Θερμικής

Ενέργειας. Ωστόσο το συγκεκριμένο θέμα ενσωματώνει πλήθος τεχνικών παραμέτρων που

θα  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  (π.χ.  υπάρχουσα  θερμοκρασία  ρευστού  στο  δίκτυο,

απόσταση από τελικό χρήστη-καταναλωτή,  ρυθμίσεις  πίεσης θερμού ρευστού,  λειτουργία

αγοράς υποβολής προσφορών αξίας θερμικής ενέργειας και χαρακτηριστικών αυτών κ.λπ.),

οι οποίες και απαιτούν προσεκτικό σχεδιασμό από νομοθετική αλλά και ρυθμιστική άποψη

[1]. 

1.6 Περιβαλλοντικό πλαίσιο 

Η συμπαραγωγή αποτελεί μια αξιόλογη τεχνολογική λύση προκειμένου να γίνει επίτευξη του

περιορισμού  των  εκπομπών  CO2,  και  παράλληλα  να  παραταθεί  η  εξάντληση  των

πεπερασμένων  πρωτογενών  πηγών  καυσίμων,  καθώς  και  να  προκριθεί  η  λογική  για

αποκεντρωμένη παραγωγή [3] ΗΕ, και να επιτευχθεί η τήρηση των διεθνών δεσμεύσεων της

Ελλάδος, των σχετιζόμενων με την αποκαλούμενη κλιματική αλλαγή.

Όπως  συμβαίνει  με  όλες  τις  διεργασίες  καύσης,  έτσι  και  στην  περίπτωση  της

συμπαραγωγής,  υφίστανται  αρνητικές  περιβαλλοντικές  επιπτώσεις.  Δύναται  μάλιστα  να

υπάρχει  πρόκληση  μίας  αύξησης  των  εκπομπών  NOx  και  CO,  σε  τοπικό  επίπεδο,  εν

συγκρίσει  με  την  ξεχωριστή  παραγωγή  θερμικής  και  ηλεκτρικής  ενέργειας.  Σε  εθνικό

επίπεδο, αντιθέτως, η χρήση συστημάτων συμπαραγωγής οδηγεί σε παραγωγή σημαντικά

μειωμένων ρύπων σε σχέση με τη διακριτή παραγωγή θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι κύριες εκπομπές που προκύπτουν από συστήματα συμπαραγωγής είναι παρόμοιες με

αυτές που εκλύονται ως προϊόντα της καύσης των υδρογονανθράκων γενικά, δηλαδή είναι

εκπομπές: 

 διοξειδίου του άνθρακα (CO2),
 μονοξειδίου του άνθρακα (CO),
 διοξειδίου του θείου (SO2),
 οξειδίων του αζώτου (NOx) και
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 άκαυστων υδρογονανθράκων (CnHm)

Οι ποσότητες με τις οποίες παράγεται κάθε ρύπος εξαρτώνται σε υψηλό βαθμό από δύο

παραμέτρους. Πρώτον από τη σύνθεση του χρησιμοποιούμενου καυσίμου και δεύτερον από

τα  χαρακτηριστικά  της  καύσης  της  χρησιμοποιούμενης  τεχνολογίας  συμπαραγωγής.  Οι

ποσότητες των εκπομπών CO2 και SO2 εξαρτώνται, και μάλιστα είναι ευθέως ανάλογες, από

τη σύνθεση, καθώς και την ποσότητα καυσίμου το οποίο και χρησιμοποιείται. Η αυξημένη

αποδοτικότητα της συμπαραγωγής, όπως επίσης και η γρήγορη ανάπτυξη και η υιοθέτηση

χρησιμοποίησης  του  ΦΑ  ως  καυσίμου,  οδηγούν  σε  έναν  αξιόλογο  περιορισμό  των

παραπάνω εκπομπών. 

Σε συστήματα συμπαραγωγής, οι εκπομπές SO2 δεν δύναται να περιοριστούν λαμβάνοντας

μέτρα όσον αφορά στο σχεδιαστικό επίπεδο των κινητήρων. Αυτό που είναι  δυνατόν να

πραγματοποιηθεί είναι η απομάκρυνσή τους από τα αέρια καύσης, με εγκατάσταση σχετικής

μονάδος αποθείωσης.

Ακόμη, βρίσκεται σε ισχύ το νομοθετικό πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο γίνεται ο καθορισμός

των μέγιστων επιτρεπτών επιπέδων όσον αφορά την εκπομπή θορύβου κατά τη διαδικασία

παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας (π.χ. για ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη). Στόχος

της νομοθεσίας αποτελεί η προστασία όλων όσων εργάζονται και όσων κατοικούν πλησίον

εγκαταστάσεων παραγωγής ηλεκτρικής  ή και θερμικής ενέργειας.

Συνεπώς,  οι  εγκαταστάσεις  συμπαραγωγής  στο  σύνολό  τους,  ανεξάρτητα  από  την

εγκατεστημένη  ισχύ  που  διαθέτουν,  και  οπωσδήποτε  εκείνες  που  γειτνιάζουν  με

κατοικημένες  περιοχές,  οφείλουν  τη  συμμόρφωσή  τους  με  αυτούς  τους  κανονισμούς.  Ο

θόρυβος που παράγεται από τη λειτουργία των συστημάτων ΣΗΘ βρίσκεται συνηθέστερα σε

επίπεδα που ξεπερνούν τα 95 dB (Α).  Άρα, σε περίπτωση εγκατάστασης σε οικίες ή σε

διαμερίσματα,  κρίνεται  υποχρεωτική  η  λήψη  των  κατάλληλων  εκείνων  μέτρων,  ώστε  να

επιτευχθεί ο περιορισμός του εκπεμπόμενου θορύβου.

Στις εγκαταστάσεις ΣΗΘ οι οποίες εγκαθίστανται εντός μηχανοστασίων ή εντός υπογείων

χώρων των κτηρίων,  δε θεωρείται  απαραίτητη η εγκατάσταση ακουστικού περιβλήματος,

καθώς  στις  περιπτώσεις  αυτές  γίνεται  εφαρμογή  των  ίδιων  τεχνικών  περιορισμού  του

θορύβου που εφαρμόζονται και στις υπόλοιπες εγκαταστάσεις υποδομών. Οι τεχνικές αυτές

θέτουν απαίτηση: 

 ακουστικού αποσβεστήρα στους αγωγούς εισαγωγής-εξαγωγής αέρα στο χώρο που

πραγματοποιείται η καύση, 
 χρήσης ηχομονωτικών υλικών στους τοίχους,
 αντικραδασμικών ελασμάτων εδράσεως, 
 αντικραδασμικών συνδέσμων με τα δίκτυα σωληνώσεων. 
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Στις  περιπτώσεις  εκείνες,  όπου  πραγματοποιείται  υπαίθρια  εγκατάσταση  ΣΗΘ,  γίνεται

υποχρεωτική η μείωση του θορύβου στο χώρο όπου αυτή εγκαθίσταται,  κάνοντας χρήση

ενός ακουστικού περιβλήματος, που θα περιορίσει τα επίπεδα του θορύβου, κατ' ελάχιστον,

κατά 25 dB (Α).  Επομένως, συνήθως γίνεται  απαιτητό,  προκειμένου να αντιμετωπιστεί  ο

θόρυβος και οι κραδασμοί, να τοποθετηθεί η μονάδα ΣΗΘ, καθώς επίσης και τα συστήματα

ελέγχου,  εντός  μονωμένου κιβωτίου (container)  που διαθέτει  σιγαστήρες στους  αγωγούς

εξαγωγής και εισαγωγής αέρα, καθώς και στους εξαεριστήρες. Μία εγκατάσταση αυτού του

τύπου,  με  ύπαρξη  διπλών  ηχομονωτικών  πορτών  και  απουσία  άλλων  ανοιγμάτων,

επιτυγχάνει να περιορίζει τα επίπεδα του θορύβου της εγκατάστασης ΣΗΘ σε 30 dB (A), σε

μία απόσταση της τάξεως των 60 μέτρων από το container [1].
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Κεφάλαιο 2: Μεθοδολογία και υπόβαθρο υπολογισμών

2.1 Περιγραφή ξενοδοχειακού συγκροτήματος 

                  

Στο  2ο  κεφάλαιο  γίνεται  η  εισαγωγή  στο  δεύτερο  και  κύριο  τμήμα  της  παρούσης

διπλωματικής εργασίας,  το  οποίο  και  αφορά την τεχνοοικονομική μελέτη συμπαραγωγής

ηλεκτρισμού  και  θερμότητας  σε  ξενοδοχειακή  μονάδα.  Συγκεκριμένα,  παρουσιάζεται  η

μεθοδολογία η οποία και χρησιμοποιήθηκε για τον ενεργειακό έλεγχο ενός ξενοδοχειακού

συγκροτήματος το οποίο και βρίσκεται στο 4 χλμ. Καστοριάς-Αθηνών. 

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 [22].

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 [23].

Στόχος της μελέτης αποτελεί  η ενεργειακή καταγραφή του ξενοδοχειακού συγκροτήματος,

καθώς  και  η  αναζήτηση  προοπτικών  προκειμένου  να  επιτευχθεί  αναβάθμιση  στην

ενεργειακή αποδοτικότητά του, και συγκεκριμένα με χρησιμοποίηση της τεχνολογίας ΣΗΘ.

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.
 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.
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Το υπό μελέτη ξενοδοχείο βρίσκεται στην Καστοριά (βλ. Σχήμα 2.2) και κατασκευάστηκε την

περίοδο του 2006. Ταξινομείται στην κατηγορία των πολυτελών ξενοδοχείων (5*) και διαθέτει

υπηρεσίες υψηλών προδιαγραφών, τόσο διαμονής όσο και εκδηλώσεων και συνεδρίων, καθ'

όλην 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 [22].

Αξίζει να τονιστεί σε αυτό το σημείο πως τα σχέδια, καθώς και η ενεργειακή αποτύπωση που

αφορούν  την  κατάσταση  αναφοράς  του  ξενοδοχειακού  συγκροτήματος,  αποτελούν

αντικείμενο μελέτης του Κυρίου Σταύρου Χαλκιά [27]. 

2.2 Διαστασιολόγηση συστημάτων ΣΗΘ    
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Τα  κύρια  σημεία  που  καθορίζουν  την  εκλογή  συστήματος  που  θεωρείται  βέλτιστο  για

συμπαραγωγή, είναι τα παρακάτω: 

 η αποδοτικότητα του επενδυτικού σχεδίου με οικονομικούς όρους, 
 η εξασφάλιση μείωσης κατανάλωσης πρωτογενούς καυσίμου, 
 η παραγωγή ΗΕ, ΖΝΧ, ατμού, θερμικής ή και ψυκτικής ενέργειας για το κτήριο, μέσα

από, κατά το δυνατόν, συνεχή λειτουργία του συστήματος της συμπαραγωγής,    
 τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την τεχνολογία της συμπαραγωγής, όσον

αφορά την περιβαλλοντική οπτική του ζητήματος. 

Επιπλέον,  είναι  απαραίτητο  να  συνυπολογιστεί  το  νομοθετικό  πλαίσιο,  καθώς  και  οι

ρυθμιστικές  εκείνες  διατάξεις  που  βρίσκονται  εν  ισχύι,  και  οι  οποίες  σχετίζονται  με  τα

ζητήματα της εγκατάστασης, αλλά και της λειτουργίας των συστημάτων συμπαραγωγής στα

κτήρια.  Αναγκαίος  είναι  ο  συνυπολογισμός  των  ορίων  που  τίθενται  όσον  αφορά  το

σχεδιασμό  και  τη  λειτουργία  των  εγκαταστάσεων  συμπαραγωγής  (λ.χ.  επίπεδο

επιτρεπόμενης ηχορύπανσης, όρια που αφορούν τις εκπομπές αερίων, ρύπων κ.λπ.) [1].

Τρία είναι τα στάδια τα οποία και υφίστανται και τα οποία πρέπει να πραγματοποιηθούν

επιτυχώς, από την πρώτη σκέψη εγκατάστασης σταθμού συμπαραγωγής σε κάποια κτιριακή

δομή, μέχρι και την τελική μελέτη που αφορά την εφαρμογή: 

 το στάδιο της προμελέτης, 
 το στάδιο της τεχνοοικονομικής μελέτης και της επιλογής συστήματος συμπαραγωγής

και τέλος,
 το στάδιο της τελικής μελέτης εφαρμογής.

Κατά το πρώτο στάδιο,  δηλαδή εκείνο που αφορά την προμελέτη,  υλοποιείται  αυτό που

ονομάζεται  ενεργειακή  επιθεώρηση,  προκειμένου  να  συλλεχθούν  όλες  εκείνες  οι

πληροφορίες και τα στοιχεία που σχετίζονται με τις τιμές των ενεργειακών καταναλώσεων

της  κατάστασης  αναφοράς,  δηλαδή  της  ήδη  υφιστάμενης.  Τα  αποτελέσματα  αυτού  του

ενεργειακού ελέγχου είναι εκείνα που θα αποδείξουν το εάν στο υπό μελέτη κτήριο, πριν την

εγκατάσταση  συστήματος  συμπαραγωγής,  πραγματοποιήθηκε  επιτυχώς  η  εφαρμογή

στοχευμένων μέτρων που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας (π.χ. μόνωση κελύφους και

οροφής  του  κτηρίου  κ.λπ.)  ή  εάν  πρέπει  να  ληφθούν  πρόσθετα  μέτρα  εξοικονόμησης

ενέργειας.  Επιπλέον,  στο  στάδιο  της  προμελέτης  πραγματοποιείται  η  καταγραφή  των

ηλεκτρικών, των θερμικών και των ψυκτικών καταναλώσεων, όπως και η καταγραφή των

ελαχίστων, των μέσων και των μεγίστων  τιμών που αφορούν την κατανάλωση ΗΕ, όπως και

την κατανάλωση της θερμικής ή και ψυκτικής ενέργειας ανά άτομο ή ανά m2 του κτηρίου.

Ακόμη, σε αυτή τη φάση διερευνάται το κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα για τη διασύνδεση

του συστήματος συμπαραγωγής με το δίκτυο ΗΕ και με το δίκτυο καυσίμου (π.χ. δίκτυο ΦΑ).
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Κατά τη προμελέτη παράγονται τεχνικά σχέδια προς κατανόηση πιθανών προβλημάτων που

ενδέχεται να προκύψουν [1]. 

Κατά  το  δεύτερο  στάδιο,  δηλαδή  εκείνο  που  αφορά  την  τεχνοοικονομική  μελέτη,

πραγματοποιείται η επιλογή της μηχανής (ή των μηχανών) συμπαραγωγής, προκειμένου να

υπάρχει πρωτίστως κάλυψη του θερμικού φορτίου βάσης του κτηρίου (βλ. Κεφάλαιο 1.4).

Κάλυψη πιθανών αιχμιακών θερμικών φορτίων υλοποιείται με συμβατικές μεθόδους, όπως

επί παραδείγματι με συμβατικούς λέβητες. Το παραπάνω αποτελεί απαιτητό γεγονός τόσο

από  το  Κοινοτικό,  όσο  και  από  το  Ελληνικό  νομοθετικό  πλαίσιο.  Εν  συνεχεία,

πραγματοποιείται  υπολογισμός  όλων  εκείνων  των  περιφερειακών  εξαρτημάτων  ή  και

συστημάτων τα οποία και είναι απαραίτητα, προκειμένου η εγκατάσταση συμπαραγωγής να

δύναται να τεθεί σε λειτουργία απουσία προβλημάτων (π.χ. απαραίτητες συνδέσεις με το

δίκτυο ΗΕ κ.λπ.). Σύμφωνα με την επιλογή μηχανής συμπαραγωγής και σύμφωνα με τις

διαστάσεις  αυτής,  πραγματοποιείται  εν  συνεχεία  υπολογισμός  ο  οποίος  και  αφορά  τη

χωροταξική της τοποθέτηση εντός του λεβητοστασίου (ή ψυχροστασίου), όπως επίσης και τα

έργα πολιτικού μηχανικού, σε περίπτωση που αυτά απαιτούνται [1]. 

Πραγματοποιείται  υπολογισμός  κάθε  ενδεχόμενου  κόστους  της  σχετικής  επένδυσης,

λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παρακάτω: 

 τα διαθέσιμα ίδια κεφάλαια, 
 τα διαθέσιμα κεφάλαια προερχόμενα από δανεισμό, 
 την  ενδεχόμενη  ύπαρξη  κοινοτικής  ή  εθνικής  επιχορήγησης  για  κάλυψη  κάποιου

ποσοστού της επένδυσης ή 
 την ενδεχόμενη χρησιμοποίηση εναλλακτικών χρηματοοικονομικών εργαλείων, όπως

είναι επί παραδείγματι η χρηματοδότηση από τρίτους ή ΧΑΤ (αγγλικός όρος, TPF),

που  προσφέρεται  κυρίως  από  τις  καλούμενες  εταιρείες  παροχής  ενεργειακών

υπηρεσιών ή ΕΠΕΥ (αγγλικός όρος, ESCO). 

Παράλληλα γίνεται υπολογισμός που αφορά:  

 τα  έτη  που  πρέπει  να  παρέλθουν  προκειμένου  να  επιτευχθεί  απόσβεση  των

κεφαλαίων της υπό μελέτη επένδυσης, σύμφωνα με τις ισχύουσες ενεργειακές τιμές

(τιμή αγοράς και τιμή πώλησης ΗΕ), 
 τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR) της υπό εξέταση επένδυσης και 
 την καθαρή παρούσα αξία (NPV) της υπό εξέταση επένδυσης.

Περιγραφή των παραπάνω οικονομικών εννοιών γίνεται στο υποκεφάλαιο 2.3.2. 

Κατά  την  τεχνοοικονομική  μελέτη,  πραγματοποιείται  παραγωγή,  υπό  κλίμακα,  γενικών

σχεδίων  (ηλεκτρομηχανολογικά  κ.λπ.).  Στο  ίδιο  στάδιο,  γίνεται  συμπλήρωση  των

απαιτούμενων  εντύπων  παραγγελιών  για  τον  εξοπλισμό,  προκειμένου  ο  επενδυτής  να

52



δύναται  να  απευθυνθεί  σε  τράπεζα  άμεσα,  ώστε  να  γίνει  πληρωμή  του  εξοπλισμού  με

τραπεζική εντολή. 

Εν  τέλει,  κατά το  στάδιο της  τελικής  μελέτης  εφαρμογής,  ο μελετητής  της εγκατάστασης

συμπαραγωγής καταρτίζει, όσο το δυνατόν λεπτομερέστερα, τα τελικά σχέδια [1].

   

2.2.1 Ενεργειακοί δείκτες   

                       

Προκειμένου  να  εκτιμηθεί  εάν  δύναται  να  υπάρξει  εφαρμογή  μιας  εγκατάστασης

συμπαραγωγής, είναι αναγκαίο να πραγματοποιηθεί ο υπολογισμός ορισμένων ενεργειακών

δεικτών,  οι  οποίοι  και  αφορούν  την  πλήρη  εγκατάσταση.  Ο  προσδιορισμός  για  την

αποδοτικότητα της συμπαραγωγής γίνεται από την επίτευξη εξοικονόμησης πρωτογενούς

ενέργειας,  που  σημειώνεται  εν  συγκρίσει  με  τη  διακριτή  παραγωγή  ηλεκτρισμού  και

θερμότητας. Όπως αναλύθηκε στο υποκεφάλαιο 1.4, η συνήθης πρακτική είναι ο σχεδιασμός

των  συστημάτων  συμπαραγωγής  να  γίνεται  προκειμένου  να  επιτυγχάνεται  κάλυψη  των

θερμικών απαιτήσεων της κτηριακής εγκατάστασης, ενώ η πλεονάζουσα ΗΕ να εγχέεται στο

δίκτυο ηλεκτρισμού.

Η διαδικασία η οποία και ακολουθείται για να υπολογιστεί η παραγόμενη από συμπαραγωγή

ΗΕ  παρουσιάζεται  στη  συνέχεια.  Η  μονάδα  θεωρείται,  όπως  φαίνεται  παρακάτω,  πως

αποτελείται από δύο τμήματα:

 το συμπαραγωγικό τμήμα (Μέρος CHP στο Σχήμα 2.2) και
 το μη-συμπαραγωγικό τμήμα (Μέρος non-CHP στο Σχήμα 2.2).

Σχήμα 2.2: Διαχωρισμός μονάδος ΣΗΘ σε συμπαραγωγικό και μη-συμπαραγωγικό τμήμα [1].
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Οι σχέσεις που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό της ΗΕ του συμπαραγωγικού μέρους

(ενέργεια από συμπαραγωγή) και του μη-συμπαραγωγικού μέρους είναι οι εξής:

ECHP = HCHP ∙C                   (1)

Enon - CHP = EC - ECHP                 (2)

Η διαδικασία  που  ακολουθείται  για  τον  υπολογισμό του λόγου ηλεκτρικής  προς θερμική

ενέργεια του συμπαραγωγικού μέρους (PHR ή C), παρουσιάζεται ακολούθως.

Στην περίπτωση που η εγκατάσταση ΣΗΘ δεν περιλαμβάνει ατμοστρόβιλο συμπύκνωσης-

απομάστευσης, η εξής σχέση είναι εν ισχύι:

C = 
ηe

ηCHP−ηe
            (3)

Οι  σχέσεις  που  χρησιμοποιούνται  για  τον  υπολογισμό  της  ενέργειας  καυσίμου  του

συμπαραγωγικού και του μη-συμπαραγωγικού μέρους, είναι οι εξής:

FCHP = 
ECHP+HCHP

ηCHP
               (4)

Fnon - CHP = F - FCHP               (5)

Γίνεται προσδιορισμός του ηλεκτρικού, του θερμικού και του ολικού βαθμού απόδοσης του

συμπαραγωγικού μέρους, τόσο για λόγους επαλήθευσης, όσο και για λόγους πληρότητας:

ηe,CHP = 
ECHP

FCHP
                  (6)

ηh,CHP = 
HCHP

FCHP
                 (7)

ηCHP = ηe,CHP + ηh,CHP             (8)

Η  σχέση  που  χρησιμοποιείται  για  τον  υπολογισμό  της  εξοικονόμησης  πρωτογενούς

ενέργειας (primary energy savings, PES), η οποία και οφείλεται στη μονάδα ΣΗΘ, είναι η

εξής:

PES = FE + FH - FC              (9)

Όπου,

FE: η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από σταθμό Ηλεκτροπαραγωγής.

FΗ: η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας από συμβατικό λέβητα.
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FC: η ενέργεια καυσίμου για συμπαραγωγή.

Η σχέση που χρησιμοποιείται  για  τον  υπολογισμό του αντίστοιχου λόγου εξοικονόμησης

πρωτογενούς ενέργειας (primary energy saving ratio, PESR), είναι η εξής:

PESR = 
FE+FH−FC

FE+F H
 = 

PES
FE+FH

              (10)

Η σχέση που χρησιμοποιεί τις τιμές αναφοράς των βαθμών απόδοσης για τον υπολογισμό

του PESR, είναι η εξής:

PESR = 1 - 
1

ηe

ηer

+
ηh

ηhr

                     (11)

Οι τιμές αναφοράς που αντιστοιχούν στους βαθμούς απόδοσης συστημάτων θερμικής και

ηλεκτρικής  ενέργειας  περιέχονται  αναλυτικώς στις  Υπουργικές  Αποφάσεις  (στον  παρόντα

χρόνο ισχύει η Υ.Α. 15641/14.07.2009 (ΦΕΚ Β’ 1420) [1].

Εάν η ΗΕ από συμπαραγωγή, ΕCHP, παραγόταν από σταθμό ηλεκτροπαραγωγής με βαθμό

απόδοσης ηer, τότε η κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας θα ήταν:

FE,CHP = 
ECHP

ηer
                               (12)

Συνεπώς, η σχέση με την οποία υπολογίζεται η εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, η

οποία και οφείλεται στο συμπαραγωγικό μέρος, είναι η εξής :

PESCHP = FE,CHP + FH - FCHP                          (13)

και ο αντίστοιχος λόγος εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας δίδεται από τη σχέση:

PESRCHP = 
PESCHP

FE ,CHP+F H
                                   (14) 

Η σχέση με την οποία γίνεται ο υπολογισμός του παραπάνω λόγου, εάν χρησιμοποιηθούν οι

τιμές αναφοράς των βαθμών απόδοσης, είναι η εξής:

PESRCHP = 1 -  
1

ηe ,CHP

ηer

+
ηh , CHP

ηhr

                     (15)

Είναι  αναγκαία η πραγματοποίηση μετρήσεων κατά τη διάρκεια  συγκεκριμένης  περιόδου

αναφοράς, προκειμένου να συγκεντρωθούν πραγματικά στοιχεία, στα οποία και θα πρέπει

να στηριχθούν οι σχετικοί υπολογισμοί. 
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Σε περίπτωση που οι μονάδες ΣΗΘ είναι ευρισκόμενες στο κατασκευαστικό στάδιο ή στο

πρώτο  έτος  της  λειτουργίας  τους,  γεγονός  που  σημαίνει  πως  δεν  υφίστανται  ακόμη

αρκούντως  πολλά  δεδομένα  μετρήσεων,  είναι  δυνατή  η  χρησιμοποίηση  στοιχείων

προερχόμενων από τον κατασκευαστή της ΣΗΘ ή μεγέθη υπολογισμένα με χρήση μοντέλου

προσομοίωσης για τη συγκεκριμένη μονάδα ΣΗΘ.

Σε περίπτωση που ούτε αυτά υφίστανται, τότε δύναται να γίνει χρήση της τιμής του λόγου

ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια όπως αυτή παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.1 ο οποίος και

παρουσιάζεται παρακάτω. Χρήση αυτών των τιμών επιτρέπεται αποκλειστικά κατά το πρώτο

έτος της λειτουργίας της μονάδας συμπαραγωγής.

Ο  λόγος  εξοικονόμησης  πρωτογενούς  ενέργειας,  όταν  εξετάζεται  η  τριπαραγωγή,  όταν

δηλαδή  χρησιμοποιείται  τμήμα  της  χρήσιμης  θερμότητος  για  να  υποκαταστήσει  ΗΕ  για

κάλυψη ψυκτικών φορτίων, δίδεται από τη σχέση:

PESRCCHP = 1 -  
1

ηe ,CHP

ηer

+
ηh , CHP

ηhr

+
ηc ,CHP

COP∗ηcr

                  (16)

Όπου, 

ηc,CHP : ο ψυκτικός βαθμός απόδοσης του συστήματος τριπαραγωγής.

COP: ο συντελεστής συμπεριφοράς του ηλεκτρικού ψύκτη.

ηcr: ο συντελεστής απόδοσης της συμβατικής ηλεκτροπαραγωγής για ψύξη, και

ηcr: ισούται με ηer * (απώλειες μετασχηματισμού) * (απώλειες μεταφοράς) [1].

Πίνακας 2.1: Ενδεικτικές τιμές για το λόγο ηλεκτρικής προς θερμική ενέργεια. Για εγκαταστάσεις ΣΗΘ

πολύ μικρής κλίμακας, είναι δυνατή η χρήση στοιχείων προερχόμενων από τον κατασκευαστή [1].
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2.2.2 Διαστασιολόγηση και επιλογή εξοπλισμού 

Τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται προκειμένου να γίνει η επιλογή και η διαστασιολόγηση

του εξοπλισμού καινούριων εγκαταστάσεων συμπαραγωγής, είναι τα εξής: 

 η απόδοση του εξοπλισμού, 
 η χωρητικότητα και απαιτήσεις του εξοπλισμού για χώρο, 
 το αρχικό κόστος για την εγκατάσταση της μονάδος, 
 το κόστος λειτουργίας της μονάδος, 
 η αξιοπιστία του κατασκευαστή της μονάδος, 
 η ευελιξία και η ευκολία στη συντήρηση της μονάδος συμπαραγωγής. 

Υφίστανται διάφοροι συνδυασμοί της εγκατάστασης συμπαραγωγής, οι οποίοι και δύνανται

να  καλύπτουν  τα  απαιτούμενα  φορτία  στο  κτήριο.  Επομένως,  είναι  αναγκαίο  να

αναπτυχθούν εναλλακτικά σενάρια, τα οποία θα περιλαμβάνουν  διαφορετικές τεχνολογίες

συμπαραγωγής, καθώς και διαφορετικό πλήθος μονάδων, προκειμένου να προκύψει εντέλει

η επιλογή εκείνη, η οποία θα ικανοποιεί τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω στο μέγιστο

βαθμό. Προκειμένου να γίνει η διαστασιολόγηση της μονάδος συμπαραγωγής, είναι δυνατόν

να  χρησιμοποιηθούν  οι  αθροιστικές  καμπύλες  απαίτησης  για  θερμότητα  (για  θέρμανση,

καθώς και για ΖΝΧ) και της απαίτησης για θερμότητα (για ψυκτικές ανάγκες).

Τα  κύρια  βήματα  που  ακολουθούνται  προκειμένου  να  διαστασιολογηθεί  η  ψύξη  με

απορρόφηση, είναι τα εξής: 

 ποσοτικοποίηση των ψυκτικών αναγκών,  
 μείωση των ηλεκτρικών αναγκών (οι οποίες και έχουν υπολογιστεί στην ενεργειακή

καταγραφή που προηγήθηκε), ώστε να γίνει χρήση τους για ψύξη από τους ψύκτες

με απορρόφηση, 
 μετασχηματισμός  των  αναγκών  ψύξης  σε  ανάγκες  θέρμανσης  (βλ.  υποκεφάλαιο

1.2.9),
 ποσοτικοποίηση της θερμικής απαίτησης για τους υπόλοιπους χώρους, 
 υπολογισμός της νέας θερμικής απαίτησης, 
 επιλογή του βέλτιστου τύπου και μεγέθους της μονάδας, καθώς και του ψύκτη με

απορρόφηση, 
 επιλογή  της  λειτουργικής  στρατηγικής  για  το  σύστημα  συμπαραγωγής,  π.χ.

προμήθεια  ΗΕ  από  το  Δίκτυο  ή/και  έγχυση  ΗΕ  στο  Δίκτυο,  απαίτηση  επιπλέον

θερμότητας κ.λπ. (βλ. Κεφάλαιο 1.4). Σημειώνεται πως το συγκεκριμένο βήμα ισχύει

γενικότερα, και όχι αποκλειστικά στην περίπτωση της ψύξης απορρόφησης. 
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Σύμφωνα με τα παραπάνω, το άθροισμα των συνολικών αναγκών θερμότητος ως θερμική

ισχύς  (kW),  οδηγεί  σε  μια  τυπική  καμπύλη  που  απεικονίζει  τη  διάρκεια  της  θερμικής

απαίτησης, όμοια με εκείνη που φαίνεται στο Σχήμα 2.3.

Σχήμα 2.3: Τυπική καμπύλη διάρκειας θερμικής απαίτησης κτηρίου [1].

Με  βάση  την  καμπύλη  διάρκειας  θερμικής  ζήτησης,  γίνεται  η  επιλογή  του  κατάλληλου

συστήματος  συμπαραγωγής,  το  οποίο  θα  οδηγήσει  στην  κάλυψη  του  βασικού  θερμικού

φορτίου, περισσότερο αποδοτικά και ασφαλέστερα. Μία συνήθης πρακτική είναι να γίνεται

χρήση περισσοτέρων από μία  μονάδων συμπαραγωγής,  προκειμένου  να  καλυφθούν  τα

θερμικά  φορτία  βάσης.  Η  ικανοποίηση  των  ετησίων  θερμικών  αναγκών  για  τα  φορτία

παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.4.  
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Σχήμα 2.4: Ενδεικτική κάλυψη ετησίων θερμικών φορτίων από σύστημα ΣΗΘ [1].

Πλεονεκτήματα της παραπάνω πρακτικής είναι η: 

 Καλύτερη απόδοση, λόγω της δυνατότητας λειτουργίας υπό μερικά θερμικά φορτία. 
 Ασφάλεια εφοδιασμού και υψηλή διαθεσιμότητα.  

Μειονέκτημα είναι τα αυξημένα κόστη για την επένδυση, αλλά και για τη συντήρηση των

μονάδων. Οι αιχμιακές απαιτήσεις θερμότητος, είναι προτιμότερο να καλύπτονται με χρήση

κάποιου συμβατικού συστήματος  (λ.χ.  λέβητα),  καθώς θα ήταν αντιοικονομική η επιλογή

διαστασιολόγησης μιας εγκατάστασης συμπαραγωγής για την κάλυψη της αιχμιακής ζήτησης

που εμφανίζεται περιορισμένες μόνο ώρες ανά έτος [1]. 

2.2.3 Οικονομική ανάλυση                   

Στο συμπέρασμα εάν η εγκατάσταση συμπαραγωγής διαθέτει οικονομική βιωσιμότητα ή αν

αποδεικνύεται αντιοικονομική, οδηγεί η διαδικασία της οικονομικής ανάλυσης. Η σύγχρονη

πρακτική επιθυμεί οι μονάδες συμπαραγωγής ή και  τριπαραγωγής σε κτήρια να εγχέουν την

παραγόμενη ΗΕ στο δίκτυο ηλεκτρισμού, προκειμένου να επωφελούνται από την αυξημένη

τιμή πώλησής της, και να προμηθεύονται την απαιτούμενη ΗΕ  από το δίκτυο ηλεκτρισμού
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προς  κάλυψη  του  ηλεκτρικού  τους  φορτίου.  Επιπλέον,  χρησιμοποιούν  το  σύνολο  της

χρήσιμης θερμότητας η οποία και παράγεται από τη ΣΗΘ, προκειμένου να καλύψουν τις

θερμικές ή και ψυκτικές απαιτήσεις της κτηριακής εγκατάστασης. 

Το  κόστος  που  προκύπτει  συνολικά  για  μια  μονάδα  συμπαραγωγής  περιλαμβάνει

πρωτίστως τα παρακάτω κόστη: 

 Κόστος  επένδυσης.  Περιλαμβάνει  το  σύνολο  του  κόστους  για  την  αγορά  του

συστήματος συμπαραγωγής (ή τριπαραγωγής), για τη σύνδεση με τα δίκτυα παροχής

καυσίμου και τα δίκτυα ΗΕ, για τα φίλτρα στο τμήμα καυσαερίων, για τους αγωγούς,

για  τα  καλώδια,  για  τα  συστήματα  ελέγχου  και  για  όλες  τις  απαιτούμενες

μηχανολογικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Οι πιθανές επιχορηγήσεις αφαιρούνται

από το  κόστος  επένδυσης.  Τονίζεται  πως  στην  περίπτωση  καινούριας  κτηριακής

εγκατάστασης με σταθμό συμπαραγωγής, στο κόστος επένδυσης είναι αναγκαίο να

γίνει ο υπολογισμός της διαφοράς της επένδυσης με συμβατική λύση και της λύσης

με σύστημα ΣΗΘ.
 Κόστος λειτουργίας και συντήρησης. Το κύριο κόστος λειτουργίας αποτελεί το κόστος

του καυσίμου που καταναλώνει η μηχανή συμπαραγωγής (ή και τριπαραγωγής). Τα

έσοδα από την πώληση της παραγόμενης ΗΕ στο δίκτυο πρέπει να προστεθούν,

ενώ οι δαπάνες που σχετίζονται με την προμήθεια της αναγκαίας για την κτηριακή

εγκατάσταση  ΗΕ  από  το  δίκτυο  πρέπει  να  αφαιρεθούν.  Στο  λειτουργικό  κόστος

πρέπει να προστεθούν τα κόστη για την εργασία, για τα ανταλλακτικά και τα λοιπά

εξαρτήματα,   τα  οποία  είναι  απαραίτητα  για  την  ετήσια  συντήρηση  της  μονάδος

συμπαραγωγής. 
 Λειτουργικά έσοδα. Τα βασικά έσοδα λειτουργίας είναι εκείνα από την πώληση ΗΕ

στο  δίκτυο  ηλεκτρισμού.  Το  διαφυγόν  κόστος  για  την  παραγωγή  θερμότητας  με

συμβατικές  μεθόδους  (λ.χ.  με  χρήση  συμβατικού  λέβητα)  αθροίζεται  στα  έσοδα

λειτουργίας. Εάν ως καύσιμη ύλη για τη συμπαραγωγή χρησιμοποιείται το ΦΑ, είναι

αναγκαίο να συνυπολογιστεί η ισχύουσα διακριτή τιμολογιακή πολιτική, ανάλογα με

τη χρήση του καυσίμου. Αντιστοίχως, εάν λαμβάνει χώρα τριπαραγωγή, τότε πρέπει

να  προστεθεί  στα  έσοδα  λειτουργίας  και  το  διαφυγόν  κόστος  για  την  παραγωγή

ψυκτικής ενέργειας με συμβατικές μεθόδους (λ.χ. με συμβατικό κλιματιστικό).
 Λειτουργικό όφελος. Το όφελος λειτουργίας προκύπτει μετά από την αφαίρεση των

λειτουργικών εξόδων από τα λειτουργικά έσοδα. 

Η οικονομική ανάλυση προσφέρει ως αποτελέσματά της: 

 τον  υπολογισμό  της  απόσβεσης,  που είναι  η  περίοδος  αποπληρωμής της

σχετικής επένδυσης, 
 την καθαρή παρούσα αξία και 
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 τον εσωτερικό βαθμό απόδοσης (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.2). 

Οι παραπάνω παράμετροι, οδηγούν στη λήψη της τελικής απόφασης από το μελετητή και

κυρίως από τον επενδυτή,  αναφορικά με το εάν το επιλεγμένο σύστημα συμπαραγωγής

αποτελεί ή όχι μία βιώσιμη επένδυση [1].

2.3 Οικονομική διάσταση της επένδυσης

2.3.1 Σύμβαση πώλησης και τιμολόγηση 

Η σύμβαση αγοραπωλησίας της παραγόμενης ΗΕ από μονάδες ΣΗΘΥΑ (και ΑΠΕ) είναι εν

ισχύι  για  20  έτη,  ενώ  δύναται  να  λαμβάνει  παράταση,  σύμφωνα  με  τους  όρους  που

περιέχονται στην άδεια αυτή, κατόπιν έγγραφης συμφωνίας των μερών (συμπαραγωγός και

ΔΕΣΜΗΕ), υπό την προϋπόθεση πως είναι εν ισχύι η σχετική Άδεια Παραγωγής [13].

Κατόπιν  αναπροσαρμογής  των  τιμολογίων  (άρθρο  5  του  Ν.3851/2010  (ΦΕΚ.Α’85)),  η

τιμολόγηση  της  παραγόμενης  ΗΕ,  από  Παραγωγό  ή  από  Αυτοπαραγωγό  από  μονάδα

ΣΗΘΥΑ (ή ΑΠΕ ή υβριδικό σταθμό), η οποία και εγχέεται στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, γίνεται

σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), όπως παρουσιάζεται στον Πίνακα 2.2: 

Πίνακας 2.2: Τιμολόγηση πώλησης ΗΕ παραγόμενης από ΣΗΘΥΑ [14].

(*) Ως ΣΡ συμβολίζεται ο Συντελεστής Ρήτρας Φυσικού Αερίου, όπως αυτός ορίζεται στον

Ν.3851 [14]. 
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Ο συντελεστής ΣΡ δύναται να λαμβάνει προσαύξηση με απόφαση της ΡΑΕ μέχρι 20%, σε

ενδεχόμενο αξιοποίησης των αερίων καύσης στο γεωργικό τομέα (λ.χ. σε θερμοκήπια). Σε

παρόμοια περίπτωση, ο Παραγωγός είναι υποχρεωμένος σε υποβολή σχετικής βεβαίωσης

από πιστοποιημένο φορέα στο ΛΑΓΗΕ [15]. Ο Συντελεστής Ρήτρας ΦΑ υπολογίζεται με την

εξής σχέση:

ΣΡ = 1 + (ΜΤΦΑ - 26) / (100 x ηe)               (17)

Όπου:

ΜΤΦΑ: είναι η ανά τρίμηνο  μέση μοναδιαία τιμή πώλησης ΦΑ για ΣΗΘ, σε €/MWh ΑΘΙ,

στους χρήστες ΦΑ στην Ελλάδα, εξαιρουμένων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής. Σύμφωνα

με  το  Ν.4001/2011,  η  ΜΤΦΑ καθορίζεται  από  τη  διεύθυνση  Πετρελαϊκής  Πολιτικής  του

ΥΠΕΚΑ και κοινοποιείται στον ΔΕΣΜΗΕ.

ne: είναι ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης της εγκατάστασης ΣΗΘΥΑ, επί ΑΘΙ ΦΑ, η οποία

καθορίζεται πως ισούται με 0.33 για ΣΗΘΥΑ <= 1 MWe και με 0.35 για ΣΗΘΥΑ > 1  MWe [16].

Η ΜΤΦΑ είναι δυνατόν να βρεθεί στον ιστότοπο του ΕΣΣΗΘ [17] ή του ΛΑΓΗΕ [18] και η

πλέον πρόσφατη τιμολόγηση εμφανίζεται στον Πίνακα 2.3, όπου: 

 ΜΤΦΑμ: είναι η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης ΦΑ για συμπαραγωγή σε

€/MWh Ανώτερης Θερμογόνου Ικανότητας (ΑΘΙ) στους χρήστες ΦΑ στην Ελληνική

Επικράτεια, εξαιρουμένων των πελατών ηλεκτροπαραγωγής.
 ΜΤΦΑη: είναι η ανά μήνα μέση μοναδιαία τιμή πώλησης φυσικού αερίου σε €/MWh

Ανώτερης  Θερμογόνου  Ικανότητας  (ΑΘΙ)  στους  χρήστες  ΦΑ  στην  Ελληνική

Επικράτεια, οι οποίοι είναι πελάτες ηλεκτροπαραγωγής.
 Μέση Τιμή Δικαιωμάτων CO2: είναι η ανά μήνα μέση τιμή των δικαιωμάτων CO2 σε

€/tn,  όπως  αυτή  προκύπτει  μέσα  από  στοιχεία  του  ΕΕΧ  (European  Energy

Εxchange) [18].

Πίνακας  2.3:  Προσωρινές  και  Οριστικές  τιμές  παραμέτρων  για  τον  υπολογισμό  της  μεταβλητής

«Προσαρμογή τιμής φυσικού αερίου - ΠΤ» [18].
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Να αναφερθεί πως οι προτάσεις του ΕΣΣΗΘ για τη τιμολόγηση και το μέλλον της ΣΗΘ στην

Ελλάδα, παρουσιάζονται στον ιστότοπο του Συνδέσμου [19].

Τέλος, όσον αφορά το πλαίσιο για τις επιδοτήσεις για την παραγωγή ΗΕ μέσω ανανεώσιμων

πηγών, αλλά και την αδειοδότηση και επιχορήγηση των σχετικών επενδυτικών σχεδίων, το

καθεστώς που ισχύει είναι εκείνο που προκύπτει από τον τροποποιημένο νόμο 3299/2004

για  επενδυτικά  σχέδια  στην  Ελλάδα  στον  τομέα  της  παραγωγής  ΗΕ  από  ΑΠΕ  (και

πρωτίστως  από  χρήση  αιολικής  ενέργειας,  ηλιακής  ενέργειας,  γεωθερμικής  ενέργειας,

υδροηλεκτρικής ενέργειας, βιομάζας), καθώς επίσης και για εγκαταστάσεις συμπαραγωγής

ηλεκτρισμού και θερμότητας. Τα επιδοτούμενα ποσοστά για επενδύσεις στην Ελλάδα στον

ηλεκτροπαραγωγικό τομέα για  την  Περιφέρεια  Δυτικής  Μακεδονίας,  όπου και  υπάγεται  ο

Νομός Καστοριάς, είναι [20]:

 50% για μικρές επιχειρήσεις,
 40% για μεσαίες επιχειρήσεις και
 30% για μεγάλες επιχειρήσεις.

Τα άνωθεν ποσοστά αποτελούν τις κρατικές επιδοτήσεις προκειμένου να καλυφθεί τμήμα

των εξόδων του σχετικού επενδυτικού σχεδίου.
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Στις  προϋποθέσεις  του  νόμου  3299/2004  δύνανται  να  υπαχθούν  επενδυτικά  σχέδια,  τα

οποία  και  υπερβαίνουν τα  όρια που παρουσιάζονται  κάτωθεν,  και  τα  οποία  αφορούν το

ελάχιστο  συνολικό  επενδυτικό  κεφάλαιο  (για  υπαγωγή  επενδυτικών  σχεδίων  στο  νόμο

3299/2004):

 για μεγάλες επιχειρήσεις: 500,000.00 €
 για μεσαίες επιχειρήσεις: 250,000.00 € 
 για μικρές επιχειρήσεις: 150,000.00 €
 για πολύ μικρές επιχειρήσεις: 100,000.00 € [20].

Ο  ορισμός  του  μεγέθους  των  επιχειρήσεων γίνεται  σύμφωνα  με  όσα  αναφέρονται  στον

Πίνακα 2.4.

Πίνακας 2.4: Ορισμός μεγέθους των επιχειρήσεων [20].

Επομένως,  σύμφωνα  με  τα  παραπάνω  η  επιδότηση  για  μία  μικρή  επιχείρηση  στην

Καστοριά, υπό την προϋπόθεση πως το επενδυτικό σχέδιο ξεπερνά τις 150,000 €, ανέρχεται

στο  50%.  Αντίστοιχα,  η  επιδότηση  για  μία  μεσαία  επιχείρηση  στην  Καστοριά,  υπό  την

προϋπόθεση πως το επενδυτικό σχέδιο ξεπερνά τις 250,000 €, ανέρχεται στο 40%.

2.3.2 Βασικές οικονομικές έννοιες 

Ποικίλοι είναι οι δείκτες που δύνανται να χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να αξιολογηθούν

επενδυτικά  σταθμοί  ΣΗΘ  (ή  τριπαραγωγής).  Τέτοιοι  οικονομικοί  δείκτες  είναι  η  ΚΠΑ,  η

απόδοση Κεφαλαίου, ο λόγος B/C, η έντοκη περίοδος αποπληρωμής κ.λπ. Ενδέχεται να

υπάρχει  απαίτηση  ύπαρξης  ενός  συστήματος  αναφοράς,  κάποιες  φορές,  ώστε  να  είναι

δυνατή η σύγκριση αυτού με το σύστημα συμπαραγωγής [21]. Στην παρούσα διπλωματική

εργασία,  σύστημα  αναφοράς  αποτελεί  το  σύστημα  της  υφιστάμενη  κατάστασης  του

ξενοδοχειακού συγκροτήματος, όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις καλύπτονται με συμβατικές
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μεθόδους,  ήτοι  με  προμήθεια  ΗΕ  από  το  δίκτυο  ηλεκτρισμού  και  με  παραγωγή  της

απαιτούμενης θερμότητας με συμβατικούς λέβητες προπανίου.

Καθαρή παρούσα αξία ή Net Present Value (NPV)

 Η καθαρή παρούσα αξία ορίζεται ως το συνολικό καθαρό όφελος μιας επένδυσης, το οποίο

και  προκύπτει  ως   αποτέλεσμα  της  αφαίρεσης  του  συνόλου  των  δαπανών  από  το

λειτουργικό  όφελος,  κατά  τη  διάρκεια  ολόκληρου  του  οικονομικού  κύκλου  ζωής  της

συγκεκριμένης επένδυσης. Όλα τα χρηματικά ποσά είναι εκπεφρασμένα σε παρούσα αξία,

συνηθέστερα  ανηγμένη  στην  αρχή  του  πρώτου  έτους  λειτουργίας  του  σταθμού.  Ο

υπολογισμός της καθαρής παρούσας αξίας γίνεται από την εξής σχέση:

KPA = -KO + ∑
t=1

N KTPn

(1+d)
t                     (18)

Όπου,

Κο: η αρχική επένδυση

ΚΤP: το καθαρό ετήσιο όφελος

Ν: ο οικονομικός κύκλος ζωής της επένδυσης

d: το επιτόκιο αναγωγής σε παρούσα αξία (η επιθυμητή απόδοση του κεφαλαίου).

Υφίστανται οι κάτωθεν περιπτώσεις, όσον αφορά τη βιωσιμότητα της επένδυσης:

 ΚΠΑ>0: η επένδυση κρίνεται βιώσιμη, υπό δεδομένες συνθήκες (οικονομικός κύκλος

ζωής Ν και επιθυμητός βαθμός απόδοσης της επένδυσης, d).
 ΚΠΑ=0: η επένδυση κρίνεται βιώσιμη, με μέσο ετήσιο βαθμό απόδοσης ίσο με d.
 ΚΠΑ<0: η επένδυση κρίνεται αντιοικονομική [21].

Εσωτερικός Βαθμός Απόδοσης (ΕΒΑ) ή Internal Rate of Return (IRR)

Ο IRR του κεφαλαίου δύναται  να προσδιοριστεί  ως το επιτόκιο προεξόφλησης το  οποίο

μηδενίζει  τη  χρηματορροή,  ή  με  άλλα λόγια  το  επιτόκιο  εκείνο  που  εξισώνει  την  αρχική

επένδυση με την αξία του συνόλου των μελλοντικών ταμειακών ροών. Για τον προσδιορισμό

του, λύνεται η εξίσωση:

ΚΠΑ(d=IRR) = 0                   (19)

όπου ΚΠΑ είναι η καθαρή παρούσα αξία, ενώ ο δείκτης d=IRR υποδηλώνει πως η εξίσωση

λύνεται ως προς d.
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Τα  κριτήρια  για  την  αποδοχή  ή  την  απόρριψη  μιας  επένδυσης  βάσει  του  IRR  είναι  τα

παρακάτω:

 Εάν ο IRR είναι μεγαλύτερος από το ελάχιστο αποδεκτό προεξοφλητικό επιτόκιο, τότε

η υπό εξέταση επένδυση κρίνεται πως είναι συμφέρουσα.
 Εάν ο IRR ισούται  με  το ελάχιστο αποδεκτό προεξοφλητικό επιτόκιο,  τότε  η υπό

εξέταση επένδυση κρίνεται πως είναι οριακή, και γίνεται αποδεκτή σε περίπτωση που

δεν υφίσταται κάποια προτιμότερη εναλλακτική λύση.
 Εάν ο IRR είναι μικρότερος από το ελάχιστο αποδεκτό προεξοφλητικό επιτόκιο, τότε

η υπό εξέταση επένδυση κρίνεται απορριπτέα [21].

Έντοκη περίοδος αποπληρωμής ή Discounted Pay Back Period (DPB)

Η έντοκη περίοδος αποπληρωμής ορίζεται ως το χρονικό εκείνο διάστημα που απαιτείται,

προκειμένου  να  επιτευχθεί  η  αποπληρωμή  της  αρχικής  επένδυσης,  και  επίσης  η

αποπληρωμή  των  τόκων  εκείνων  οι  οποίοι  θα  μπορούσαν  να  έχουν  ληφθεί  εάν  η

τοποθέτηση του αρχικού κεφαλαίου γινόταν με εναλλακτικό τρόπο. Για τον προσδιορισμό της

DPB, λύνεται η εξίσωση:

KPA(N=DPB) = 0                      (20)

όπου KPA είναι η καθαρή παρούσα αξία, ενώ ο δείκτης Ν=DPB υποδηλώνει πως η εξίσωση

λύνεται  ως  προς  Ν.  Οικονομικώς  βιώσιμη  κρίνεται  μία  επένδυση,  εάν  η  τιμή  του  DPB

καλύπτει τις προσδοκίες που θέτει ο επενδυτής, ως προς το χρόνο αποπληρωμής όπου:

DPB = 
−ln(1−

dK o

KTP
)

ln(1+d)
                     (21)

Χρόνος επανείσπραξης

Πραγματοποιείται  υπολογισμός  του  πλήθους  των  ετών  τα  οποία  και  απαιτούνται,

προκειμένου να γίνει η αποπληρωμή του αρχικά επενδυόμενου κεφαλαίου. Ένα επενδυτικό

σχέδιο γίνεται αποδεκτό στην περίπτωση που η περίοδος της αποπληρωμής είναι μικρότερη

από τον επιθυμητό χρόνο ανάκτησης του κεφαλαίου. 

Η μέθοδος του χρόνου επανείσπραξης είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη, αφού κατά κάποιον

τρόπο  εκφράζει  το  χρονικό  εκείνο  διάστημα  κατά  το  οποίο  βρίσκεται  "εν  κινδύνω"  το

επενδυόμενο κεφάλαιο. Συνεπώς, μειωμένη περίοδος ανάκτησης επενδυόμενου κεφαλαίου,
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σημαίνει  ασφαλέστερη  επένδυση.  Κατά  κανόνα,  επενδυτικά  σχέδια  που  παρουσιάζουν

περίοδο ανάκτησης κεφαλαίου άνω των 7 ή 8 ετών κρίνονται ως "ριψοκίνδυνα" ή μειωμένης

απόδοσης από τους επενδυτές. Μεταξύ αμοιβαίως αποκλειόμενων επενδυτικών σχεδίων,

προκρίνεται  το  επιχειρηματικό  εκείνο  σχέδιο  που  εμφανίζει  τη  μικρότερη  περίοδο

επανείσπραξης του αρχικού επενδυόμενου κεφαλαίου [21].

Ταμειακές ροές

Η χρηματοοικονομική ανάλυση θέτει  ως στόχευση τον  υπολογισμό των ταμειακών ροών

(cash flows), οι οποίες θα προκύψουν μέσω της υλοποίησης του υπό εξέταση επενδυτικού

σχεδίου.  Η  ταμειακή  ροή  ορίζεται  από  τη  διαφορά  δύο  μεγεθών,  εκείνο  της  ταμειακής

εισροής και εκείνο της ταμειακής εκροής. Αυτή η διαφορά δύναται να είναι είτε θετική, είτε

αρνητική.  Η  ταμειακή  ροή  αφορά  σε  μια  συγκεκριμένη  χρονική  λειτουργική  περίοδο,

συνηθέστερα  ετήσια.  Συνεπώς,  για  την  αξιολόγηση  ενός  επενδυτικού  σχεδίου,

καταστρώνεται πίνακας των ετησίων ταμειακών ροών για την οικονομικό κύκλο ζωής της υπό

μελέτη επένδυσης [21].

Λόγος Οφέλους/Κόστους (B/C ratio)

Στη  μέθοδο  Οφέλους/Κόστους,  τα  χρηματικά  ποσά  μεταφέρονται  στο  χρονικό  σημείο

"μηδέν",  όπως  ακριβώς  και  στη  NPV.  Σύμφωνα  με  τη  μέθοδο  Οφέλους/Κόστους,  ένα

επενδυτικό σχέδιο κρίνεται αποδεκτό εάν ο λόγος B/C ισούται ή είναι μεγαλύτερος από το 1

(B/C≥1).  Η  μέθοδος  Οφέλους/Κόστους  πλεονεκτεί,  καθώς  γίνεται  ευκόλως  κατανοητή,

γεγονός  που  την  καθιστά  ως  μία  από  τις  πλέον  ευρέως  χρησιμοποιούμενες  μεθόδους

αξιολόγησης επενδυτικών σχεδίων [21].

Αξιολόγηση επενδυτικού σχεδίου εγκατάστασης ΣΗΘ

Το  εάν  ένα  επενδυτικό  σχέδιο  που  αφορά  εγκατάσταση  σταθμού  συμπαραγωγής  (ή

τριπαραγωγής) εμφανίζει ή όχι την επιθυμητή οικονομική βιωσιμότητα κρίνεται από:

 τα ετήσια οφέλη λειτουργίας που προκύπτουν από την παραγόμενη ΗΕ που εγχέεται

στο  δίκτυο  ηλεκτρισμού,  όπως  επίσης  και  από  την  εξοικονόμηση  πρωτογενούς

καυσίμου για την παραγωγή θερμικής ενέργειας με συμβατικό λέβητα.
 το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του σταθμού [21]. 
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2.4 Ενεργειακή ανάλυση κατάστασης αναφοράς ξενοδοχείου 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η παρούσα μελέτη βασίζεται σε ενεργειακά δεδομένα τα οποία και

έχουν προκύψει  από σχετικές μελέτες του Κυρίου Σταύρου Χαλκιά [27].  Το ξενοδοχειακό

συγκρότημα,  σε  αυτές  τις  μελέτες,  διαχωρίστηκε  σε  πέντε  θερμικές  ζώνες.  Τα  σχετικά

συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται στους Πίνακες 2.5 έως 2.12. 

Πίνακας 2.5: Ενεργειακή καταγραφή αιθουσών πολλαπλών χρήσεων [27].

Πίνακας 2.6: Ενεργειακή καταγραφή διαδρόμων και βοηθητικών χώρων [27].

Πίνακας 2.7: Ενεργειακή καταγραφή χώρου ΣΠΑ [27].
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Πίνακας 2.8: Ενεργειακή καταγραφή γυμναστηρίου [27].

Πίνακας 2.9: Ενεργειακή καταγραφή ξενοδοχείου (δωμάτια και σουίτες) [27].

Πίνακας 2.10: Ενεργειακή καταγραφή. Συνολικό θερμικό φορτίο κτηρίου [27].
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Πίνακας 2.11: Ενεργειακή καταγραφή. Θερμικό φορτίο [27].

Πίνακας 2.12: Ενεργειακή καταγραφή. Συνολικό ηλεκτρικό φορτίο του κτηρίου [27].

2.4.1 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) [23] 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.[28] [29] [30]:
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 20701-1/2017: «Αναλυτικές Εθνικές Προδιαγραφές παραμέτρων για τον υπολογισμό

της  ενεργειακής  απόδοσης  κτηρίων  και  την  έκδοση  πιστοποιητικού  ενεργειακής

απόδοσης».
 20701-2/2017:  «Θερμοφυσικές  ιδιότητες  δομικών  υλικών  και  έλεγχος  της

θερμομονωτικής επάρκειας των κτηρίων».
 20701-3/2010: «Κλιματικά δεδομένα ελληνικών πόλεων».

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,

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.
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 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.

2.5 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  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

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)  [24],  το  οποίο  και  περιλαμβάνει  πλήθος  περιπτώσεων  μελετών  του

λογισμικού, καθώς και σχετικά εκπαιδευτικά μαθήματα [25].

Η  διαδικασία  που  ακολουθείται,  παρουσιάζεται  στο  Σχήμα  2.5  και  αποτελείται,  όπως

φαίνεται, από πέντε βασικά βήματα. 
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Σχήμα 2.5: Διάγραμμα ροής του RETScreen [24].

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

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.

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.
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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 [24].

2.6 Εξέταση οικονομοτεχνικών σεναρίων

   

Στο παρόν υποκεφάλαιο, παρουσιάζεται η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται ώστε να βρεθεί

η  βέλτιστη  λύση  αναβάθμισης  ενεργειακής  αποδοτικότητας  με  εγκατάσταση  συστήματος

ΣΗΘ.

                         

2.6.1 Εξέταση σεναρίου εγκατάστασης ηλιοθερμικών / φωτοβολταϊκών

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, η οποία και πραγματοποιήθηκε από το Χαλκιά Σταύρο [27]. 

Τοποθετήθηκαν  54  επιλεκτικοί  ηλιακοί  θερμικοί  συλλέκτες  στην  οροφή  του  ξενοδοχείου,

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

Σχήμα 2.6).
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Σχήμα 2.6: Με μπλε χρώμα, απεικονίζονται οι ηλιακοί θερμικοί συλλέκτες και με κόκκινο χρώμα, τα

φωτοβολταϊκά πλαίσια που τοποθετήθηκαν με νότιο προσανατολισμό [27].

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

54.10%.  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.

Η πλήρης μελέτη των ηλιακών θερμικών συλλεκτών παρουσιάζεται στη σχετική μελέτη του

Σταύρου Χαλκιά [27].

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

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

Σχήμα 2.6).

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,  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.

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.
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Η  πλήρης  μελέτη  των  φωτοβολταϊκών  πλαισίων  παρουσιάζεται  στη  σχετική  μελέτη  του

Σταύρου Χαλκιά [27].

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.  Επομένως, συνάγεται πως το εξεταζόμενο κτήριο αποτελεί  περίπτωση όπου η

εγκατάσταση συστήματος ΣΗΘ προκρίνεται ως πλέον συμφέρουσα από την εγκατάσταση

ηλιακών θερμικών συλλεκτών και φωτοβολταϊκών πλαισίων. 

2.6.2 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 1η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 0%
 Ίδια κεφάλαια: 100%
 Επιχορήγηση: 0% 

Έχοντας  παρουσιάσει  τη  μεθοδολογία  με  την  οποία  πραγματοποιείται  η  εξέταση  του

σεναρίου  εγκατάστασης  ηλιοθερμικών  και  φωτοβολταϊκών  συστημάτων  στο  υπό  μελέτη

κτήριο και γνωρίζοντας πως αυτή εμφανίζεται αντιοικονομική, το επόμενο και βασικό βήμα

είναι  παρουσίαση  της  μεθοδολογίας  υλοποίησης  της  οικονομοτεχνικής  μελέτης

εγκατάστασης συστήματος ΣΗΘ, η οποία και θα πραγματοποιηθεί, όπως έχει αναφερθεί, με

χρήση του λογισμικού έργων καθαρής ενέργειας RETScreen.

Η μεθοδολογία που ακολουθείται παρουσιάζεται στα Σχήματα που εμφανίζονται παρακάτω.

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.7, αρχικώς εισάγονται δεδομένα τα οποία και αφορούν το έργο,

όπως η ονομασία έργου, η τοποθεσία έργου, ο τύπος έργου, ο τύπος δικτύου (επιλέγεται

κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού), ο τύπος ανάλυσης (βλ. Σχήμα 2.14), επιλέγεται εν συνεχεία η

ΑΘΙ ως θερμογόνος ικανότητα αναφοράς (σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 [1]),  η

ελληνική γλώσσα, η γλώσσα του εγχειριδίου χρήστη, το νόμισμα και οι μονάδες μετρικού

συστήματος. Ως θέση κλιματολογικών δεδομένων, επιλέχθηκε η πλησιέστερη γεωγραφικώς

και κλιματολογικώς πόλη, δηλαδή αυτή της Κοζάνης.

Επιλέγοντας  το  πεδίο  "Δείξε  δεδομένα",  εμφανίζονται  τα  γεωγραφικά  και  κλιματολογικά

δεδομένα της περιοχής (βλ. Σχήμα 2.7).

76



Σχήμα 2.7: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 1η. Εισαγωγή βασικών δεδομένων.

Εν  συνεχεία,  βλ.  Σχήμα  2.8,  επιλέγεται  το  σύστημα  θέρμανσης  βασικής  περίπτωσης,  η

θερμαινόμενη  επιφάνεια  δαπέδου  του  κτηρίου,  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  το

σύστημα  αναφοράς,  η  εποχιακή  απόδοση  του  συμβατικού  συστήματος  θέρμανσης

(επιλέχθηκε 70%, λόγω παλαιότητας, για τους υφιστάμενους λέβητες προπανίου). Κατόπιν,

εισάγεται το θερμικό φορτίο και η ζήτηση ΖΝΧ (και θερμαινόμενη πισίνα) ως ποσοστό επί

του θερμικού φορτίου, που παρουσιάζονται παραπάνω (βλ. υποκεφάλαιο 2.4). Τονίζεται πως
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κάποιες από τις παραπάνω τιμές εισήχθησαν στρογγυλοποιημένες, επειδή αυτό απαιτεί το

RETScreen. Επιλέγεται, τέλος, η τιμή του καυσίμου (προπανίου) [31] .

        

Σχήμα  2.8:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  1η.  Σχεδιασμός  φορτίου  και  δικτύου.  Εισαγωγή

δεδομένων.

Στο Σχήμα 2.9 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού καθώς και του θερμικού

φορτίου  του  συστήματος  αναφοράς  σε  μηνιαία  βάση.  Το  RETScreen  απεικονίζει  τα

χαρακτηριστικά  αυτά  σε  ένα  διάγραμμα,  όπου  φαίνεται  γραφικώς  η  μεταβολή  τόσο  του

θερμικού, όσο και του ηλεκτρικού φορτίου σε ετήσια βάση. Όπως είναι απολύτως λογικό, τα

μέγιστα  θερμικά  φορτία  λαμβάνονται  τους  χειμερινούς  μήνες,  ενώ  τα  μέγιστα  ηλεκτρικά

φορτία τους καλοκαιρινούς μήνες.
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Σχήμα  2.9:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  1η.  Απεικόνιση  ηλεκτρικού  και  θερμικού  φορτίου

συστήματος αναφοράς.

Σημειώνεται,  όπως φαίνεται  στο  Σχήμα 2.8,  πως  το  RETScreen  παρέχει  τη  δυνατότητα

επιλογής  μέτρων  ενεργειακής  απόδοσης  τελικής  χρήσης.  Κάτι  τέτοιο  δεν  αφορά  την

παρούσα  διπλωματική  εργασία,  καθώς  αποτελεί  μία  διαφορετική  μελέτη.  Μολαταύτα,

παρουσιάζεται το Σχήμα 2.10, που θα έδινε απαραίτητη πληροφορία για το προτεινόμενο

σενάριο, εφόσον επιλεγόταν αυτή η πρακτική. 
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Σχήμα 2.10:  Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 1η.  Απεικόνιση ηλεκτρικού και  θερμικού φορτίου

προτεινόμενου σεναρίου.  Τα  φορτία  ταυτίζονται  με  αυτά  του  Σχήματος  2.9,  καθώς στην  παρούσα

μελέτη δεν έγινε επιλογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης τελικής χρήσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα

2.8.

Το επόμενο βήμα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.11, αποτελεί η επιλογή συστήματος

ΣΗΘ. Επιλέγεται το σύστημα να ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης βάσης (βλ. υποκεφάλαιο

1.4), επιλέγεται η τεχνολογία της εμβολοφόρου μηχανής (βλ. Κεφάλαιο 1.2) με διαθεσιμότητα

95%, καθώς υπολογίζεται πως ένα 5% του χρόνου το σύστημα θα μένει  εκτός,  π.χ.  για

λόγους συντήρησης. Επιλέγεται στην 1η περίπτωση ως καύσιμο του συστήματος ΣΗΘ το

προπάνιο, η τιμή καυσίμου, η ηλεκτρική ισχύς της μηχανής και η ελάχιστη ισχύς επιλέγεται

να  είναι  30%  (καθώς  το  ελάχιστο  σημείο  λειτουργίας  της  μηχανής  είναι  το  30%  της

ονομαστικής  ισχύος  της).  Εν  συνεχεία,  γίνεται  χρήση  της  βάσεως  δεδομένων  του

RETScreen  προκειμένου  να  γίνει  επιλογή  συγκεκριμένης  μηχανής,  συγκεκριμένου
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κατασκευαστή. Σε αυτό το σημείο, εισάγεται και το αρχικό κόστος της επένδυσης (βλ. Σχήμα

2.44).

Κατόπιν,  γίνεται  η  επιλογή  στρατηγικής  λειτουργίας.  Επιλέγεται  η  ΣΗΘ να  ακολουθεί  το

φορτίο θέρμανσης (βλ. υποκεφάλαιο 1.4). Όπως έχει τονιστεί στην παρούσα διπλωματική

εργασία, κρίνεται συμφέρουσα η επιλογή η μονάδα ΣΗΘ να ακολουθεί το θερμικό φορτίο

βάσης και  το θερμικό φορτίο αιχμής να καλύπτεται από συμβατικούς λέβητες, που στην

περίπτωση του Limneon Golden είναι ήδη εγκατεστημένοι, και παραλλήλως να πωλείται το

σύνολο της παραγόμενης ΗΕ στο δίκτυο, ενώ το ηλεκτρικό φορτίο να καλύπτεται από αγορά

ΗΕ από το δίκτυο ηλεκτρισμού.

Εισάγεται, ακόμη, η τιμή πώλησης ΗΕ στο δίκτυο, η οποία και έχει υπολογιστεί σύμφωνα με

τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 2.3.1, βλ. Σχήμα 2.15, και η τιμή αγοράς

ΗΕ από το δίκτυο ηλεκτρισμού,  η οποία και ελήφθη από τιμολόγια του παρόχου ΗΕ (ΔΕΗ). 
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Σχήμα  2.11:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  1η.  Επιλογή  ΣΗΘ  και  στρατηγικής  λειτουργίας.

Επιλέγεται σε αυτήν την περίπτωση η στρατηγική του να ακολουθεί η ΣΗΘ το φορτίο θέρμανσης.   

Στο Σχήμα 2.11 παρουσιάζεται επιπλέον μία περίληψη της προτεινόμενης περίπτωσης που

παρέχει το λογισμικό.

Η επόμενη καρτέλα αφορά την ανάλυση εκπομπών (βλ. Σχήμα 2.12). Επιλέγεται η Ελλάδα

ως  το  Κράτος  και  ο  άνθρακας  ως  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  η  Ελλάδα  για

ηλεκτροπαραγωγή. Να τονιστεί πως η επιλογή αυτή έγινε λόγω γειτνίασης της Καστοριάς με

λιγνιτικές  μονάδες  της  Μακεδονίας  (Φλώρινα,  Αμύνταιο,  Πτολεμαΐδα,  Κοζάνη).  Εάν  η

τοποθεσία του έργου ήταν λ.χ. η Κρήτη, μία καλύτερη επιλογή θα ήταν τα ηλεκτροπαραγωγά

ζεύγη σε συνδυασμό με ανεμογεννήτριες. 
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Εισάγονται κατόπιν οι απώλειες μεταφοράς και διανομής, οι οποίες και θεωρήθηκαν πως

βρίσκονται στο 8%, καθώς και η τιμή πίστωσης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

(βλ. Σχήμα 2.15 για τον υπολογισμό της τιμής αυτής).

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.12, το λογισμικό υπολογίζει τις ετήσιες εκπομπές της βασικής

περίπτωσης, της προτεινόμενης περίπτωσης με εγκατάσταση ΣΗΘ και την καθαρή ετήσια

μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  σε  tn  CO2,  ενώ  παρατίθεται  και  μία

παραστατική  σύγκριση που αφορά την  αντιστοίχιση της μείωσης εκπομπών CO2 με  ένα

πλήθος αυτοκινήτων και ελαφριών φορτηγών που θα παρήγαγαν την αντίστοιχη ποσότητα

ετησίων εκπομπών.                                    

Σχήμα 2.12: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 1η. Καθαρή ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου.

Η τελευταία καρτέλα αφορά την οικονομική ανάλυση της επένδυσης,  η οποία και είναι  η

κρίσιμη εκείνη παράμετρος που εντέλει θα οδηγήσει στην επιλογή ή την απόρριψη του υπό

μελέτη επενδυτικού σχεδίου. 

Επιλέγεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.13, η τιμή πληθωρισμού (επιλέχθηκε η τιμή 2%), η

διάρκεια ζωής του έργου (20 έτη), ενώ θεωρήθηκε πως θα γίνει χρήση ιδίων κεφαλαίων κατά

100%,  δηλαδή  χωρίς  λήψη  δανείου,  και  χωρίς  επενδυτική  επιδότηση/επιχορήγηση  (βλ.

υποκεφάλαιο 2.3.1).

Επιλέγεται,  ακόμη,  το  κόστος  λειτουργίας  και  συντήρησης  και  το  κόστος  ασφάλισης  της

μηχανής (επιλέχθηκε το ποσό των 2,000.00 €,  γενικά η ασφάλιση αποτελεί  το 1-2% του

κόστους της μηχανής).

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 
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Σχήμα  2.13:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  1η.  Οικονομική  ανάλυση  βιωσιμότητας  της  υπό

μελέτη επένδυσης.

Σχήμα  2.14:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  1η.  Ρυθμίσεις:  ειδική  κατανάλωση  θερμότητας,

μέθοδος 1.
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Σχήμα  2.15:  Υπολογισμός  τιμής  πώλησης  ΗΕ  από  ΣΗΘΥΑ  (€/MWh),  καθώς  και  μέσης  τιμής

δικαιωμάτων CO2 (€/tn). Η τιμή των δικαιωμάτων CO2 που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς της

παρούσης  διπλωματικής  εργασίας  είναι  15  €/tn,  δηλαδή  ακόμη  μεγαλύτερη  από την  τιμή  για  τον

Απρίλιο του 2018, καθώς η τάση στο χρηματιστήριο ρύπων είναι ανοδική. Αναμένεται πως η τιμή θα

σπάσει στο σύντομο μέλλον και αυτό το φράγμα των 15 €/tn.

                         

2.6.3 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 2η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο ηλεκτρικής ισχύος
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη 

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 48% 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στη 2η περίπτωση η οποία και εξετάζεται στην παρούσα

διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται στα Σχήματα που εμφανίζονται παρακάτω. Τα βήματα

που  ακολουθούνται  είναι  παρόμοια  με  αυτά  που  ακολουθήθηκαν  στην  οικονομοτεχνική

μελέτη της 1ης περίπτωσης. 

Όπως φαίνεται  στο Σχήμα 2.16,  αρχικώς εισάγονται  δεδομένα τα οποία και  αφορούν το

έργο,  όπως  η  ονομασία  έργου,  η  τοποθεσία  έργου,  ο  τύπος  έργου,  ο τύπος  δικτύου

(κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού), ο τύπος ανάλυσης (βλ. Σχήμα 2.23), επιλέγεται εν συνεχεία η

ΑΘΙ ως θερμογόνος ικανότητα αναφοράς (σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 [1]),  η

ελληνική γλώσσα, η γλώσσα του εγχειριδίου χρήστη, το νόμισμα και οι μονάδες μετρικού

συστήματος.  Ως  θέση  κλιματολογικών  δεδομένων,  επιλέχθηκε,  όπως  και  παραπάνω,  η

πλησιέστερη γεωγραφικώς και κλιματολογικώς πόλη, δηλαδή αυτή της Κοζάνης.
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Σχήμα 2.16: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 2η. Εισαγωγή βασικών δεδομένων.

Επιλέγοντας  το  πεδίο  "Δείξε  δεδομένα",  εμφανίζονται  τα  γεωγραφικά  και  κλιματολογικά

δεδομένα της περιοχής (βλ. Σχήμα 2.16).

Εν συνεχεία,  βλ.  Σχήμα 2.17,  επιλέγεται το σύστημα θέρμανσης βασικής περίπτωσης,  η

θερμαινόμενη  επιφάνεια  δαπέδου  του  κτηρίου,  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  το

σύστημα  αναφοράς,  η  εποχιακή  απόδοση  του  συμβατικού  συστήματος  θέρμανσης

(επιλέχθηκε 70%, λόγω παλαιότητας, για τους λέβητες προπανίου).  Κατόπιν, εισάγεται το

θερμικό φορτίο και η ζήτηση ΖΝΧ (και θερμαινόμενη πισίνα) ως ποσοστό επί του θερμικού

φορτίου, που παρουσιάζονται παραπάνω (βλ. υποκεφάλαιο 2.4). Τονίζεται πως κάποιες από
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τις παραπάνω τιμές εισήχθησαν στρογγυλοποιημένες, επειδή αυτό απαιτεί το RETScreen.

Επιλέγεται, επίσης, η τιμή του καυσίμου (προπανίου) [31].

Σχήμα  2.17:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση 2η.  Σχεδιασμός  φορτίου  και  δικτύου.  Εισαγωγή

δεδομένων.

Στο Σχήμα 2.18 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού καθώς και του θερμικού

φορτίου  του  συστήματος  αναφοράς  σε  μηνιαία  βάση.  Το  RETScreen  απεικονίζει  τα

χαρακτηριστικά  αυτά  σε  ένα  διάγραμμα,  όπου  φαίνεται  γραφικώς  η  μεταβολή  τόσο  του

θερμικού, όσο και του ηλεκτρικού φορτίου σε ετήσια βάση. Όπως είναι λογικό, τα μέγιστα

θερμικά φορτία λαμβάνονται τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα μέγιστα ηλεκτρικά φορτία τους

καλοκαιρινούς μήνες.
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Σχήμα 2.18:  Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 2η.  Απεικόνιση ηλεκτρικού και  θερμικού φορτίου

συστήματος αναφοράς.

Σημειώνεται,  όπως φαίνεται  στο Σχήμα 2.17,  πως το RETScreen παρέχει  τη δυνατότητα

επιλογής  μέτρων  ενεργειακής  απόδοσης  τελικής  χρήσης.  Κάτι  τέτοιο  δεν  αφορά  την

παρούσα  διπλωματική  εργασία,  καθώς  αποτελεί  μία  διαφορετική  μελέτη.  Μολαταύτα,

παρουσιάζεται το Σχήμα 2.19, που θα έδινε απαραίτητη πληροφορία για το προτεινόμενο

σενάριο, εφόσον επιλεγόταν αυτή η πρακτική. 
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Σχήμα 2.19:  Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 2η.  Απεικόνιση ηλεκτρικού και  θερμικού φορτίου

προτεινόμενου σεναρίου.  Τα φορτία ταυτίζονται  με αυτά του Σχήματος 2.18, καθώς στην παρούσα

μελέτη δεν έγινε επιλογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης τελικής χρήσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα

2.17.

Το επόμενο βήμα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.20, αποτελεί η επιλογή συστήματος

ΣΗΘ. Επιλέγεται το σύστημα να ακολουθεί το φορτίο βάσης (βλ. Κεφάλαιο 1.4), επιλέγεται η

τεχνολογία της  εμβολοφόρου μηχανής (βλ.  Κεφάλαιο  1.2)  με  διαθεσιμότητα  95%,  καθώς

υπολογίζεται  πως  ένα  5%  του  χρόνου  το  σύστημα  θα  μένει  εκτός,  π.χ.  για  λόγους

συντήρησης.  Επιλέγεται  στην  περίπτωση 2η ως καύσιμο του συστήματος  ΣΗΘ και  πάλι

(όπως στην περίπτωση 1η) το προπάνιο, η τιμή καυσίμου, η ηλεκτρική ισχύς της μηχανής

και η ελάχιστη ισχύς επιλέγεται 30% (καθώς το ελάχιστο σημείο λειτουργίας της μηχανής

είναι  το  30%  της  ονομαστικής  ισχύος  της).  Εν  συνεχεία,  γίνεται  χρήση  της  βάσεως
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δεδομένων  του  RETScreen  προκειμένου  να  γίνει  επιλογή  συγκεκριμένης  μηχανής,

συγκεκριμένου  κατασκευαστή.  Σε  αυτό  το  σημείο,  εισάγεται  και  το  αρχικό  κόστος  της

επένδυσης (βλ. Σχήμα 2.44).

Κατόπιν, γίνεται η επιλογή στρατηγικής λειτουργίας. Επιλέγεται, τώρα, η ΣΗΘ να ακολουθεί

το  φορτίο  ηλεκτρικής  ισχύος  (βλ.  Κεφάλαιο  1.4).  Όπως  έχει  τονιστεί  στην  παρούσα

διπλωματική  εργασία,  κρίνεται  συμφέρουσα  η  επιλογή  η  μονάδα  ΣΗΘ  να  ακολουθεί  το

θερμικό  φορτίο  βάσης  και   το  θερμικό  φορτίο  αιχμής  να  καλύπτεται  από  συμβατικούς

λέβητες,  που  στην  περίπτωση  του  Limneon  Golden  είναι  ήδη  εγκατεστημένοι,  και

παραλλήλως  να  πωλείται  όλη  η  παραγόμενη  ηλεκτρική  ενέργεια  στο  δίκτυο,  ενώ  το

ηλεκτρικό φορτίο να καλύπτεται από αγορά ΗΕ από το δίκτυο ηλεκτρισμού. Η μελέτη αυτής

της επιλογής στρατηγικής λειτουργίας έρχεται να αποδείξει ακριβώς αυτό.
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Σχήμα  2.20:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  2η.  Επιλογή  ΣΗΘ  και  στρατηγικής  λειτουργίας.

Επιλέγεται  σε  αυτήν την περίπτωση η στρατηγική του να ακολουθεί  η  ΣΗΘ το  φορτίο  ηλεκτρικής

ισχύος.

Εισάγεται, επίσης, η τιμή πώλησης ΗΕ στο δίκτυο, η οποία και έχει υπολογιστεί σύμφωνα με

τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 2.3.1, βλ. Σχήμα 2.15, καθώς και η τιμή

αγοράς ΗΕ από το δίκτυο ηλεκτρισμού, η οποία ελήφθη από τιμολόγια του παρόχου ΗΕ. 

Στο Σχήμα 2.20 παρουσιάζεται, επιπλέον, μία περίληψη της προτεινόμενης περίπτωσης που

παρέχει το λογισμικό.
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Η επόμενη καρτέλα αφορά την ανάλυση εκπομπών (βλ. Σχήμα 2.21). Επιλέγεται η Ελλάδα

ως  το  Κράτος  και  ο  άνθρακας  ως  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  η  Ελλάδα  για

ηλεκτροπαραγωγή. Να τονιστεί πως η επιλογή αυτή έγινε λόγω γειτνίασης της Καστοριάς με

λιγνιτικές  μονάδες  της  Μακεδονίας  (Φλώρινα,  Αμύνταιο,  Πτολεμαΐδα,  Κοζάνη).  Εάν  η

τοποθεσία του έργου ήταν λ.χ. η Κρήτη, μία καλύτερη επιλογή θα ήταν τα ηλεκτροπαραγωγά

ζεύγη σε συνδυασμό με ανεμογεννήτριες. 

Εισάγονται κατόπιν οι απώλειες μεταφοράς και διανομής, οι οποίες και θεωρήθηκαν πως

βρίσκονται στο 8%, καθώς και η τιμή πίστωσης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

(βλ. Σχήμα 2.15 για τον υπολογισμό της τιμής αυτής).

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.21, το λογισμικό υπολογίζει τις ετήσιες εκπομπές της βασικής

περίπτωσης, της προτεινόμενης περίπτωσης με εγκατάσταση ΣΗΘ και την καθαρή ετήσια

μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  σε  tn  CO2,  ενώ  παρατίθεται  και  μία

παραστατική  σύγκριση που αφορά την  αντιστοίχιση της μείωσης εκπομπών CO2 με  ένα

πλήθος αυτοκινήτων και ελαφριών φορτηγών που θα παρήγαγαν την αντίστοιχη ποσότητα

ετησίων εκπομπών.                                  

Σχήμα 2.21: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 2η. Καθαρή ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου.

Η τελευταία καρτέλα αφορά την οικονομική ανάλυση της επένδυσης,  η οποία και είναι  η

κρίσιμη εκείνη παράμετρος που εντέλει θα οδηγήσει στην επιλογή ή την απόρριψη του υπό

μελέτη επενδυτικού σχεδίου. 

Επιλέγεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.22, η τιμή πληθωρισμού (επιλέχθηκε η τιμή 2%), η

διάρκεια ζωής του έργου (20 έτη), ενώ θεωρήθηκε πως θα γίνει, χρήση δανείου κατά 40%

(δεκαετές  με  επιτόκιο  4% και  άρα  τοκοχρεολύσιο  40%),  και  ιδίων  κεφαλαίων  κατά  60%

καθώς και επενδυτική επιδότηση/επιχορήγηση (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1) 48%.
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Επιλέγεται,  ακόμη,  το  κόστος  λειτουργίας  και  συντήρησης  και  το  κόστος  ασφάλισης  της

μηχανής (επιλέχθηκε το ποσό των 2,000.00 €,  γενικά η ασφάλιση αποτελεί  το 1-2% του

κόστους της επένδυσης στα μηχανήματα).

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Σχήμα  2.22:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  2η.  Οικονομική  ανάλυση  βιωσιμότητας  της  υπό

μελέτη επένδυσης. Η επένδυση κρίνεται αντιοικονομική.

Σχήμα  2.23:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  2η.  Ρυθμίσεις:  ειδική  κατανάλωση  θερμότητας,

μέθοδος 1.

                          

2.6.4 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 3η 

 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: πλήρης αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
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 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 48%

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στη 3η περίπτωση η οποία και εξετάζεται στην παρούσα

διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται στα Σχήματα που εμφανίζονται παρακάτω. Τα βήματα

που  ακολουθούνται  είναι  παρόμοια  με  αυτά  που  ακολουθήθηκαν  στη  μεθοδολογία  της

οικονομοτεχνικής μελέτης των παραπάνω περιπτώσεων. 

Όπως φαίνεται  στο Σχήμα 2.24,  αρχικώς εισάγονται  δεδομένα τα οποία και  αφορούν το

έργο,  όπως  η  ονομασία  έργου,  η  τοποθεσία  έργου,  ο  τύπος  έργου,  ο τύπος  δικτύου

(κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού), ο τύπος ανάλυσης (βλ. Σχήμα 2.31), επιλέγεται εν συνεχεία η

ΑΘΙ ως θερμογόνος ικανότητα αναφοράς (σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 [1]),  η

ελληνική γλώσσα, η γλώσσα του εγχειριδίου χρήστη, το νόμισμα και οι μονάδες μετρικού

συστήματος.  Ως  θέση  κλιματολογικών  δεδομένων,  επιλέχθηκε,  όπως  και  παραπάνω,  η

πλησιέστερη γεωγραφικώς και κλιματολογικώς πόλη, δηλαδή αυτή της Κοζάνης.

Επιλέγοντας  το  πεδίο  "Δείξε  δεδομένα",  εμφανίζονται  τα  γεωγραφικά  και  κλιματολογικά

δεδομένα της περιοχής (βλ. Σχήμα 2.24).
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Σχήμα 2.24: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 3η. Εισαγωγή βασικών δεδομένων.

Εν συνεχεία,  βλ.  Σχήμα 2.15,  επιλέγεται το σύστημα θέρμανσης βασικής περίπτωσης,  η

θερμαινόμενη  επιφάνεια  δαπέδου  του  κτηρίου,  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  το

σύστημα  αναφοράς,  η  εποχιακή  απόδοση  του  συμβατικού  συστήματος  θέρμανσης

(επιλέχθηκε 70%, λόγω παλαιότητας, για τους λέβητες προπανίου).  Κατόπιν, εισάγεται το

θερμικό φορτίο και η ζήτηση ΖΝΧ (και θερμαινόμενη πισίνα) ως ποσοστό επί του θερμικού

φορτίου, που παρουσιάζονται παραπάνω (βλ. υποκεφάλαιο 2.4). Τονίζεται πως κάποιες από

τις παραπάνω τιμές εισήχθησαν στρογγυλοποιημένες, επειδή αυτό απαιτεί το RETScreen.

Επιλέγεται, επίσης, η τιμή του καυσίμου (προπανίου) [31].
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Σχήμα  2.25:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση 3η.  Σχεδιασμός  φορτίου  και  δικτύου.  Εισαγωγή

δεδομένων.

Στο Σχήμα 2.26 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού, καθώς και του θερμικού

φορτίου  του  συστήματος  αναφοράς  σε  μηνιαία  βάση.  Το  RETScreen  απεικονίζει  τα

χαρακτηριστικά  αυτά  σε  διάγραμμα,  όπου  και  φαίνεται  γραφικώς  η  μεταβολή  τόσο  του

θερμικού, όσο και του ηλεκτρικού φορτίου σε ετήσια βάση. Όπως είναι λογικό, τα μέγιστα

θερμικά φορτία λαμβάνονται τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα μέγιστα ηλεκτρικά φορτία τους

καλοκαιρινούς μήνες.
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Σχήμα 2.26:  Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 3η.  Απεικόνιση ηλεκτρικού και  θερμικού φορτίου

συστήματος αναφοράς.

Σημειώνεται,  όπως φαίνεται  στο Σχήμα 2.25,  πως το RETScreen παρέχει  τη δυνατότητα

επιλογής  μέτρων  ενεργειακής  απόδοσης  τελικής  χρήσης.  Κάτι  τέτοιο  δεν  αφορά  την

παρούσα  διπλωματική  εργασία,  καθώς  αποτελεί  μία  διαφορετική  μελέτη.  Μολαταύτα,

παρουσιάζεται το Σχήμα 2.27, που θα έδινε απαραίτητη πληροφορία για το προτεινόμενο

σενάριο, εφόσον επιλεγόταν αυτή η πρακτική. 
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Σχήμα 2.27:  Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 3η.  Απεικόνιση ηλεκτρικού και  θερμικού φορτίου

προτεινόμενου σεναρίου.  Τα φορτία ταυτίζονται  με αυτά του Σχήματος 2.26, καθώς στην παρούσα

μελέτη δεν έγινε επιλογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης τελικής χρήσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα

2.25.

Το επόμενο βήμα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.28, αποτελεί η επιλογή συστήματος

ΣΗΘ.  Επιλέγεται  το  σύστημα  να  ακολουθεί  το  φορτίο  βάσης  (βλ.  υποκεφάλαιο  1.4),

επιλέγεται η τεχνολογία της εμβολοφόρου μηχανής (βλ. υποκεφάλαιο 1.2) με διαθεσιμότητα

95%, καθώς υπολογίζεται πως ένα 5% του χρόνου το σύστημα θα μένει  εκτός,  π.χ.  για

λόγους συντήρησης. Επιλέγεται στην 3η περίπτωση ως καύσιμο του συστήματος ΣΗΘ και

πάλι (όπως στην περίπτωση 1η και 2η) το προπάνιο, η τιμή καυσίμου, η ηλεκτρική ισχύς της

μηχανής και η ελάχιστη ισχύς επιλέγεται 30% (καθώς το ελάχιστο σημείο λειτουργίας της

μηχανής είναι το 30% της ονομαστικής ισχύος της). Εν συνεχεία, γίνεται χρήση της βάσεως

98



δεδομένων  του  RETScreen  προκειμένου  να  γίνει  επιλογή  συγκεκριμένης  μηχανής,

συγκεκριμένου κατασκευαστή, όμοια με αυτήν των περιπτώσεων 1 και 2.  Σε αυτό το σημείο,

εισάγεται και το αρχικό κόστος της επένδυσης (βλ. Σχήμα 2.44).

Κατόπιν,  γίνεται  η  επιλογή  στρατηγικής  λειτουργίας.  Επιλέγεται,  στη  μελέτη  της  3ης

περίπτωσης, η ΣΗΘ να αποδίδει πλήρως την ηλεκτρική ισχύ (βλ. υποκεφάλαιο 1.4). Όπως

έχει τονιστεί στην παρούσα διπλωματική εργασία, κρίνεται συμφέρουσα η επιλογή η μονάδα

ΣΗΘ να ακολουθεί το θερμικό φορτίο βάσης και  το θερμικό φορτίο αιχμής να καλύπτεται

από  συμβατικούς  λέβητες,  που  στην  περίπτωση  του  Limneon  Golden  είναι  ήδη

εγκατεστημένοι,  και  παραλλήλως να πωλείται  όλη η παραγόμενη ΗΕ στο δίκτυο,  ενώ το

ηλεκτρικό φορτίο να καλύπτεται από αγορά ΗΕ από το δίκτυο ηλεκτρισμού. Η μελέτη αυτής

της επιλογής στρατηγικής λειτουργίας έρχεται να αποδείξει ακριβώς αυτό.

Εισάγεται, επιπλέον, η τιμή πώλησης ΗΕ στο δίκτυο, η οποία και έχει υπολογιστεί σύμφωνα

με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 2.3.1, βλ. Σχήμα 2.15, καθώς και η τιμή

αγοράς ΗΕ από το δίκτυο ηλεκτρισμού που ελήφθη από τιμολόγια του παρόχου ΗΕ. 

Στο Σχήμα 2.28 παρουσιάζεται επιπλέον μία περίληψη της προτεινόμενης περίπτωσης την

οποία και παρέχει το λογισμικό.
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Σχήμα  2.28:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  3η.  Επιλογή  ΣΗΘ  και  στρατηγικής  λειτουργίας.

Επιλέγεται σε αυτήν την περίπτωση η στρατηγική της πλήρους αποδιδόμενης ηλεκτρικής ισχύος.

Η επόμενη καρτέλα αφορά την ανάλυση εκπομπών (βλ. Σχήμα 2.29). Επιλέγεται η Ελλάδα

ως  το  Κράτος  και  ο  άνθρακας  ως  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  η  Ελλάδα  για

ηλεκτροπαραγωγή. Να σημειωθεί πως η επιλογή αυτή έγινε λόγω γειτνίασης της Καστοριάς

με  λιγνιτικές  μονάδες  της  Μακεδονίας  (Φλώρινα,  Αμύνταιο,  Πτολεμαΐδα,  Κοζάνη).  Εάν  η

τοποθεσία του έργου ήταν λ.χ. η Κρήτη, μία καλύτερη επιλογή θα ήταν τα ηλεκτροπαραγωγά

ζεύγη σε συνδυασμό με ανεμογεννήτριες. 
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Εισάγονται κατόπιν οι απώλειες μεταφοράς και διανομής, οι οποίες και θεωρήθηκαν πως

βρίσκονται στο 8%, καθώς και η τιμή πίστωσης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

(βλ. Σχήμα 2.15 για τον υπολογισμό της τιμής αυτής).

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.29, το λογισμικό υπολογίζει τις ετήσιες εκπομπές της βασικής

περίπτωσης, της προτεινόμενης περίπτωσης με εγκατάσταση ΣΗΘ και την καθαρή ετήσια

μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  σε  tn  CO2,  ενώ  παρατίθεται  και  μία

παραστατική  σύγκριση που αφορά την  αντιστοίχιση της μείωσης εκπομπών CO2 με  ένα

πλήθος αυτοκινήτων και ελαφριών φορτηγών που θα παρήγαγαν την αντίστοιχη ποσότητα

ετησίων εκπομπών.                        

Σχήμα 2.29: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 3η. Καθαρή ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου. Παρατηρείται σημαντική αύξηση της μείωσης των ετησίων εκπομπών CO2, εν συγκρίσει

με τις δύο πρώτες περιπτώσεις στρατηγικής λειτουργίας που εξετάστηκαν.

Η τελευταία καρτέλα αφορά την οικονομική ανάλυση της επένδυσης,  η οποία και είναι  η

κρίσιμη εκείνη παράμετρος που εντέλει θα οδηγήσει στην επιλογή ή την απόρριψη του υπό

μελέτη επενδυτικού σχεδίου. 

Επιλέγεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.30, η τιμή πληθωρισμού (επιλέχθηκε η τιμή 2%), η

διάρκεια ζωής του έργου (20 έτη), ενώ θεωρήθηκε πως θα γίνει λήψη δεκαετούς δανείου

(επιτοκίου  4%  και  άρα  με  τοκοχρεολύσιο  40%)  για  τη  χρηματοδότηση  του  40%  του

επενδυτικού σχεδίου (το υπόλοιπο 60% διαθέτει κάλυψη από ίδια κεφάλαια) και επενδυτική

επιδότηση/επιχορήγηση 48% (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1). 

Επιλέγεται,  ακόμη,  το  κόστος  λειτουργίας  και  συντήρησης  και  το  κόστος  ασφάλισης  της

μηχανής (επιλέχθηκε το ποσό των 2,000.00 €, καθώς γενικά η ασφάλιση αποτελεί το 1-2%

του κόστους της επένδυσης σε μηχανήματα).
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Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Σχήμα  2.30:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  3η.  Οικονομική  ανάλυση  βιωσιμότητας  της  υπό

μελέτη επένδυσης. Η επένδυση κρίνεται αντιοικονομική.     

Σχήμα  2.31:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  3η.  Ρυθμίσεις:  ειδική  κατανάλωση  θερμότητας,

μέθοδος 1.

                        

2.6.5 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 4η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

102



 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 0% 

Εξετάζεται, τώρα, το ενδεχόμενο κάλυψης της επένδυσης με δάνειο (διάρκειας 10 ετών και

με επιτόκιο 4%) κατά 40%, για εγκατάσταση ΣΗΘ που ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης και

καταναλώνει προπάνιο. Το τοκοχρεολύσιο ισούται με 40% (τοκοχρεολύσιο: το γινόμενο του

επιτοκίου με τα έτη του δανείου.  Δηλαδή,  αν υποθέσουμε δάνειο με διάρκεια 10 έτη και

επιτόκιο 4%, το τοκοχρεολύσιο ισούται με 40% [33]).

Επειδή  όλα  τα  προηγούμενα  βήματα  ταυτίζονται  με  αυτά  της  1ης  περίπτωσης  που

εξετάστηκε  παραπάνω,  παρατίθεται  μόνο  το  τελευταίο  βήμα,  αυτό  της  οικονομικής

ανάλυσης, βλ. Σχήμα 2.32.

Σχήμα  2.32:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  4η.  Οικονομική  ανάλυση  βιωσιμότητας  της  υπό

μελέτη επένδυσης. 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

2.6.6 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 5η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
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 Δανεισμός: 0%
 Ίδια κεφάλαια: 100%
 Επιχορήγηση: 48%

Εξετάζεται, τώρα, το ενδεχόμενο κάλυψης της επένδυσης με ίδια κεφάλαια κατά 100%, για

εγκατάσταση  ΣΗΘ  που  ακολουθεί  το  φορτίο  θέρμανσης  και  καταναλώνει  προπάνιο.

Θεωρήθηκε πως θα γίνει λήψη επενδυτικής επιχορήγησης 48% (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1).

Επειδή  όλα  τα  προηγούμενα  βήματα  ταυτίζονται  με  αυτά  της  1ης  περίπτωσης  που

εξετάστηκε  παραπάνω,  παρατίθεται  μόνο  το  τελευταίο  βήμα,  αυτό  της  οικονομικής

ανάλυσης, βλ. Σχήμα 2.33.

Σχήμα  2.33:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  5η.  Οικονομική  ανάλυση  βιωσιμότητας  της  υπό

μελέτη επένδυσης. 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

2.6.7 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 6η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
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 Επιχορήγηση: 48%

Εξετάζεται, τώρα, το ενδεχόμενο κάλυψης της επένδυσης με δανεισμό κατά 40% (διάρκειας

10 ετών και με επιτόκιο 4%), για εγκατάσταση ΣΗΘ που ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης και

καταναλώνει προπάνιο. Το τοκοχρεολύσιο ισούται με 40% (τοκοχρεολύσιο: το γινόμενο του

επιτοκίου με τα έτη του δανείου.  Δηλαδή,  αν υποθέσουμε δάνειο με διάρκεια 10 έτη και

επιτόκιο 4%, το τοκοχρεολύσιο ισούται με 40% [33]). Θεωρήθηκε, επιπλέον, πως θα γίνει

λήψη  επενδυτικής  επιχορήγησης  48%  (βλ.  υποκεφάλαιο  2.3.1).  Τονίζεται  πως,  όπως

αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο 2.3.1, η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 50%.

Επειδή  όλα  τα  προηγούμενα  βήματα  ταυτίζονται  με  αυτά  της  1ης  περίπτωσης  που

εξετάστηκε  παραπάνω,  παρατίθεται  μόνο  το  τελευταίο  βήμα,  αυτό  της  οικονομικής

ανάλυσης, βλ. Σχήμα 2.34.

Σχήμα  2.34:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  6η.  Οικονομική  ανάλυση  βιωσιμότητας  της  υπό

μελέτη επένδυσης. 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

2.6.8 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 7η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
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 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ
 Δανεισμός: 0%
 Ίδια κεφάλαια: 100%
 Επιχορήγηση: 0% 

Η μεθοδολογία που ακολουθείται στην 7η περίπτωση η οποία και εξετάζεται στην παρούσα

διπλωματική εργασία, παρουσιάζεται στα Σχήματα που εμφανίζονται παρακάτω. Τα βήματα

που  ακολουθούνται  είναι  παρόμοια  με  αυτά  που  ακολουθήθηκαν  στην  οικονομοτεχνική

μελέτη των παραπάνω περιπτώσεων.  

Όπως φαίνεται  στο Σχήμα 2.35,  αρχικώς εισάγονται  δεδομένα τα οποία και  αφορούν το

έργο,  όπως  η  ονομασία  έργου,  η  τοποθεσία  έργου,  ο  τύπος  έργου,  ο τύπος  δικτύου

(κεντρικό δίκτυο ηλεκτρισμού), ο τύπος ανάλυσης (βλ. Σχήμα 2.42), επιλέγεται εν συνεχεία η

ΑΘΙ ως θερμογόνος ικανότητα αναφοράς (σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 [1]),  η

ελληνική γλώσσα, η γλώσσα του εγχειριδίου χρήστη, το νόμισμα και οι μονάδες μετρικού

συστήματος.  Ως  θέση  κλιματολογικών  δεδομένων,  επιλέχθηκε,  όπως  και  παραπάνω,  η

πλησιέστερη γεωγραφικώς και κλιματολογικώς πόλη, δηλαδή αυτή της Κοζάνης.

Επιλέγοντας  το  πεδίο  "Δείξε  δεδομένα",  εμφανίζονται  τα  γεωγραφικά  και  κλιματολογικά

δεδομένα της περιοχής (βλ. Σχήμα 2.35).
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Σχήμα 2.35: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 7η. Εισαγωγή βασικών δεδομένων.

Εν συνεχεία,  βλ.  Σχήμα 2.36,  επιλέγεται το σύστημα θέρμανσης βασικής περίπτωσης,  η

θερμαινόμενη  επιφάνεια  δαπέδου  του  κτηρίου,  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  το

σύστημα  αναφοράς,  η  εποχιακή  απόδοση  του  συμβατικού  συστήματος  θέρμανσης

(επιλέχθηκε 70%, λόγω παλαιότητας, για τους λέβητες προπανίου).  Κατόπιν, εισάγεται το

θερμικό φορτίο και η ζήτηση ΖΝΧ (και θερμαινόμενη πισίνα) ως ποσοστό επί του θερμικού

φορτίου, που παρουσιάζονται παραπάνω (βλ. υποκεφάλαιο 2.4). Τονίζεται πως κάποιες από

τις παραπάνω τιμές εισήχθησαν στρογγυλοποιημένες, επειδή αυτό απαιτεί το RETScreen.

Επιλέγεται, επίσης, η τιμή του καυσίμου (προπανίου) [31].
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Σχήμα  2.36:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση 7η.  Σχεδιασμός  φορτίου  και  δικτύου.  Εισαγωγή

δεδομένων. 

Στο Σχήμα 2.37 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού καθώς και του θερμικού

φορτίου  του  συστήματος  αναφοράς  σε  μηνιαία  βάση.  Το  RETScreen  απεικονίζει  τα

χαρακτηριστικά  αυτά  σε  διάγραμμα,  όπου  και  φαίνεται  γραφικώς  η  μεταβολή  τόσο  του

θερμικού, όσο και του ηλεκτρικού φορτίου σε ετήσια βάση. Όπως είναι λογικό, τα μέγιστα

θερμικά φορτία λαμβάνονται τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα μέγιστα ηλεκτρικά φορτία τους

καλοκαιρινούς μήνες.
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Σχήμα 2.37:  Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 7η.  Απεικόνιση ηλεκτρικού και  θερμικού φορτίου

συστήματος αναφοράς.

Σημειώνεται,  όπως φαίνεται  στο Σχήμα 2.36,  πως το RETScreen παρέχει  τη δυνατότητα

επιλογής  μέτρων  ενεργειακής  απόδοσης  τελικής  χρήσης.  Κάτι  τέτοιο  δεν  αφορά  την

παρούσα  διπλωματική  εργασία,  καθώς  αποτελεί  μία  διαφορετική  μελέτη.  Μολαταύτα,

παρουσιάζεται το Σχήμα 2.38, που θα έδινε απαραίτητη πληροφορία για το προτεινόμενο

σενάριο, εφόσον επιλεγόταν αυτή η πρακτική. 
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Σχήμα 2.38:  Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 7η.  Απεικόνιση ηλεκτρικού και  θερμικού φορτίου

προτεινόμενου σεναρίου.  Τα φορτία ταυτίζονται  με αυτά του Σχήματος 2.37, καθώς στην παρούσα

μελέτη δεν έγινε επιλογή μέτρων ενεργειακής απόδοσης τελικής χρήσης, όπως φαίνεται στο Σχήμα

2.36.

Το επόμενο βήμα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.39, αποτελεί η επιλογή συστήματος

ΣΗΘ. Επιλέγεται το σύστημα να ακολουθεί το φορτίο βάσης (βλ. Κεφάλαιο 1.4), επιλέγεται η

τεχνολογία της  εμβολοφόρου μηχανής (βλ.  Κεφάλαιο  1.2)  με  διαθεσιμότητα  95%,  καθώς

υπολογίζεται  πως  ένα  5%  του  χρόνου  το  σύστημα  θα  μένει  εκτός,  π.χ.  για  λόγους

συντήρησης. Επιλέγεται στην 7η περίπτωση ως καύσιμο του συστήματος ΣΗΘ το ΦΑ (σε

αντίθεση με τις προηγούμενες περιπτώσεις, όπως αυτές αναπτύχθηκαν παραπάνω), η τιμή

καυσίμου (βλ. Σχήμα 2.43), η ηλεκτρική ισχύς της μηχανής και η ελάχιστη ισχύς επιλέγεται

30% (καθώς το  ελάχιστο σημείο  λειτουργίας της  μηχανής είναι  το 30% της ονομαστικής

ισχύος  της).  Εν  συνεχεία,  γίνεται  χρήση  της  βάσεως  δεδομένων  του  RETScreen
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προκειμένου να γίνει επιλογή συγκεκριμένης μηχανής, συγκεκριμένου κατασκευαστή, όμοια

με  αυτήν  των προηγουμένων περιπτώσεων.  Σε αυτό το  σημείο,  εισάγεται  και  το  αρχικό

κόστος της επένδυσης (βλ. Σχήμα 2.44).

Κατόπιν,  γίνεται  η  επιλογή  στρατηγικής  λειτουργίας.  Επιλέγεται,  στη  μελέτη  της  7ης

περίπτωσης, η ΣΗΘ να ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης (βλ. Κεφάλαιο 1.4), όπως και στην

1η περίπτωση. Όπως έχει τονιστεί στην παρούσα διπλωματική εργασία, κρίνεται ως η πλέον

συμφέρουσα η επιλογή εκείνη που η μονάδα ΣΗΘ ακολουθεί το θερμικό φορτίο βάσης και

το θερμικό φορτίο αιχμής καλύπτεται από συμβατικούς λέβητες, που στην περίπτωση του

Limneon Golden είναι  ήδη εγκατεστημένοι,  και  παραλλήλως πωλείται  όλη η παραγόμενη

ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, ενώ το ηλεκτρικό φορτίο καλύπτεται από αγορά ΗΕ από το

δίκτυο.  Η  μελέτη  των  περιπτώσεων 1,  2  και  3,  όπως αυτές  αναπτύχθηκαν  παραπάνω,

απέδειξε ακριβώς αυτό.

Εισάγεται, επιπλέον, η τιμή πώλησης ΗΕ στο δίκτυο, η οποία και έχει υπολογιστεί σύμφωνα

με  τη  μεθοδολογία  που  αναφέρεται  στο  υποκεφάλαιο  2.3.1,  βλ.  Σχήμα  2.15,  και η  τιμή

αγοράς ΗΕ από το δίκτυο ηλεκτρισμού που ελήφθη από τιμολόγια του παρόχου ΗΕ. 

Στο Σχήμα 2.39 παρουσιάζεται επιπλέον μία περίληψη της προτεινόμενης περίπτωσης την

οποία και παρέχει το λογισμικό.
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Σχήμα  2.39:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  7η.  Επιλογή  ΣΗΘ  και  στρατηγικής  λειτουργίας.

Επιλέγεται σε αυτήν την περίπτωση, όπως και στην 1η, η στρατηγική να ακολουθεί η ΣΗΘ το φορτίο

θέρμανσης. Η διαφορά με τις προηγούμενες περιπτώσεις, όπου και το καύσιμο ήταν το προπάνιο, είναι

πως στην 7η περίπτωση μελετάται ως καύσιμο της ΣΗΘ το ΦΑ.

Η επόμενη καρτέλα αφορά την ανάλυση εκπομπών (βλ. Σχήμα 2.40). Επιλέγεται η Ελλάδα

ως  το  Κράτος  και  ο  άνθρακας  ως  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  η  Ελλάδα  για

ηλεκτροπαραγωγή. Να σημειωθεί πως η επιλογή αυτή έγινε λόγω γειτνίασης της Καστοριάς

με  λιγνιτικές  μονάδες  της  Μακεδονίας  (Φλώρινα,  Αμύνταιο,  Πτολεμαΐδα,  Κοζάνη).  Εάν  η

τοποθεσία του έργου ήταν λ.χ. η Κρήτη, μία καλύτερη επιλογή θα ήταν τα ηλεκτροπαραγωγά

ζεύγη σε συνδυασμό με ανεμογεννήτριες. 
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Εισάγονται κατόπιν οι απώλειες μεταφοράς και διανομής, οι οποίες και θεωρήθηκαν πως

βρίσκονται στο 8%, καθώς και η τιμή πίστωσης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

(βλ. Σχήμα 2.15 για τον υπολογισμό της τιμής αυτής).

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.40, το λογισμικό υπολογίζει τις ετήσιες εκπομπές της βασικής

περίπτωσης, της προτεινόμενης περίπτωσης με εγκατάσταση ΣΗΘ και την καθαρή ετήσια

μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  σε  tn  CO2,  ενώ  παρατίθεται  και  μία

παραστατική  σύγκριση που αφορά την  αντιστοίχιση της μείωσης εκπομπών CO2 με  ένα

πλήθος αυτοκινήτων και ελαφριών φορτηγών που θα παρήγαγαν την αντίστοιχη ποσότητα

ετησίων εκπομπών.                

Σχήμα 2.40: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 7η. Καθαρή ετήσια μείωση εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου.

Η τελευταία καρτέλα αφορά την οικονομική ανάλυση της επένδυσης,  η οποία και είναι  η

κρίσιμη εκείνη παράμετρος που εντέλει θα οδηγήσει στην επιλογή ή την απόρριψη του υπό

μελέτη επενδυτικού σχεδίου. 

Επιλέγεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.41, η τιμή πληθωρισμού (επιλέχθηκε η τιμή 2%), η

διάρκεια ζωής του έργου (20 έτη), ενώ θεωρήθηκε πως θα γίνει χρήση ιδίων κεφαλαίων κατά

100%,  δηλαδή  χωρίς  λήψη  δανείου,  και  χωρίς  επενδυτική  επιδότηση/επιχορήγηση  (βλ.

υποκεφάλαιο 2.3.1).

Επιλέγεται,  ακόμη,  το  κόστος  λειτουργίας  και  συντήρησης  και  το  κόστος  ασφάλισης  της

μηχανής (επιλέχθηκε το ποσό των 2,000.00 €,  γενικά η ασφάλιση αποτελεί  το 1-2% του

κόστους των μηχανημάτων της επένδυσης).

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 
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Σχήμα  2.41:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  7η.  Οικονομική  ανάλυση  βιωσιμότητας  της  υπό

μελέτη επένδυσης. Η επένδυση κρίνεται βιώσιμη και μάλιστα με καλύτερους οικονομικούς δείκτες εν

συγκρίσει με την 1η περίπτωση, όπου ακολουθήθηκε η ίδια στρατηγική λειτουργίας για τη ΣΗΘ (να

ακολουθεί, δηλαδή, το φορτίο θέρμανσης), αλλά χρησιμοποιήθηκε ως καύσιμο το προπάνιο, αντί για το

ΦΑ, όπως εδώ.   

Σχήμα  2.42:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  7η.  Ρυθμίσεις:  ειδική  κατανάλωση  θερμότητας,

μέθοδος 1.
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Σχήμα 2.43: Ενδεικτικά παραδείγματα τελικών τιμών ΦΑ, από την εταιρεία Ζeniθ [32]. Επιλέγεται να

χρησιμοποιηθεί  για  το  ΦΑ  η  ενδεικτική  τιμή  0.043  €/kWh  στους  υπολογισμούς  της  παρούσης

διπλωματικής εργασίας. 

Σχήμα 2.44:  Κόστος μονάδας.  Για τις  μονάδες (ολοκληρωμένα πακέτα)  το  κόστος τους μπορεί  να

εξαχθεί  και  από συνάρτηση,  η  οποία  έχει  προκύψει  από προσφορές  διαφορετικών εταιρειών,  για

μονάδες διαφορετικής ισχύος. Για όλα τα σχετικά κόστη (βλ. Σχήμα 2.45) , ισχύει ότι το κόστος ανά kW

εγκατεστημένο μειώνεται  όσο αυξάνεται  η  ισχύς της  μονάδας.  Συγκεκριμένα,  ισχύει  για  το  κόστος

εγκατάστασης και  λειτουργίας: C = 4,361.00 * pel
-0.33

 [€/kWel]  [34].  Επομένως, C = 4,361.00*150-0.33

€/kWel  = 834.59  €/kWel = 834.59*150   (€/kWel)*kWel ή C = 125,000.00 € περίπου. Στο κόστος αυτό,

προστίθεται μεταξύ άλλων και το κόστος εμβολοφόρου μηχανής για την απαιτούμενη αντικατάσταση

μετά το ενδέκατο έτος λειτουργίας της μονάδας ΣΗΘ και,  επομένως, καταλήγουμε στο κόστος των

291,691.00 € που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς της παρούσης διπλωματικής εργασίας. 
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Σχήμα  2.45:  Κόστος  εγκατάστασης  και  λειτουργίας  μονάδας  ΣΗΘ  [34].  Σημειώνεται  η  χρήση

τεχνολογίας συμπύκνωσης για μεγιστοποίηση της απόδοσης.

                         

2.6.9 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 8η

      

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 0% 

Εξετάζεται, τώρα, το ενδεχόμενο κάλυψης του 40% της επένδυσης με δάνειο (διάρκειας 10

ετών και με επιτόκιο 4%), για εγκατάσταση ΣΗΘ που ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης και

καταναλώνει  ΦΑ.  Το  τοκοχρεολύσιο  ισούται  με  40%  (τοκοχρεολύσιο:  το  γινόμενο  του

επιτοκίου με τα έτη του δανείου.  Δηλαδή,  αν υποθέσουμε δάνειο με διάρκεια 10 έτη και

επιτόκιο 4%, το τοκοχρεολύσιο ισούται με 40% [33]).
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Επειδή  όλα  τα  προηγούμενα  βήματα  ταυτίζονται  με  αυτά  της  7ης  περίπτωσης  που

εξετάστηκε  παραπάνω,  παρατίθεται  μόνο  το  τελευταίο  βήμα,  αυτό  της  οικονομικής

ανάλυσης, βλ. Σχήμα 2.46.

Σχήμα  2.46:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  8η.  Οικονομική  ανάλυση  βιωσιμότητας  της  υπό

μελέτη επένδυσης. 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

2.6.10 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 9η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ
 Δανεισμός: 0%
 Ίδια κεφάλαια: 100%
 Επιχορήγηση: 48% 

Εξετάζεται, τώρα, το ενδεχόμενο κάλυψης της επένδυσης με ίδια κεφάλαια κατά 100%, για

εγκατάσταση ΣΗΘ που ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης και καταναλώνει ΦΑ. Θεωρήθηκε

πως θα γίνει λήψη επενδυτικής επιχορήγησης 48% (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1).
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Επειδή  όλα  τα  προηγούμενα  βήματα  ταυτίζονται  με  αυτά  της  7ης  περίπτωσης  που

εξετάστηκε  παραπάνω,  παρατίθεται  μόνο  το  τελευταίο  βήμα,  αυτό  της  οικονομικής

ανάλυσης, βλ. Σχήμα 2.47.

Σχήμα  2.47:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  9η.  Οικονομική  ανάλυση  βιωσιμότητας  της  υπό

μελέτη επένδυσης. 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

2.6.11 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 10η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 48%  

Εξετάζεται, τώρα, το ενδεχόμενο κάλυψης του 40% της επένδυσης με δάνειο (διάρκειας 10

ετών και με επιτόκιο 4%), για εγκατάσταση ΣΗΘ που ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης και

καταναλώνει  ΦΑ.  Το  τοκοχρεολύσιο  ισούται  με  40%  (τοκοχρεολύσιο:  το  γινόμενο  του

επιτοκίου με τα έτη του δανείου.  Δηλαδή,  αν υποθέσουμε δάνειο με διάρκεια 10 έτη και

επιτόκιο 4%, το τοκοχρεολύσιο ισούται με 40% [33]). Θεωρήθηκε, επιπλέον, πως θα γίνει
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λήψη επενδυτικής επιχορήγησης 48%. Τονίζεται πως όπως αναφέρθηκε στο υποκεφάλαιο

2.3.1, η επιδότηση μπορεί να φτάσει το 50%.

Επειδή  όλα  τα  προηγούμενα  βήματα  ταυτίζονται  με  αυτά  της  7ης  περίπτωσης  που

εξετάστηκε  παραπάνω,  παρατίθεται  μόνο  το  τελευταίο  βήμα,  αυτό  της  οικονομικής

ανάλυσης, βλ. Σχήμα 2.48.

Σχήμα 2.48:  Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση 10η. Οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας της υπό

μελέτη επένδυσης. 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

2.6.12 Οικονομοτεχνική μελέτη: τριπαραγωγή

Σε  αυτό  το  τμήμα  της  παρούσης  διπλωματικής  εργασίας,  θα  γίνει  μία  οικοινομοτεχνική

προσέγγιση για το σενάριο της τριπαραγωγής (βλ. υποκεφάλαιο 1.4).

 Στρατηγική λειτουργία CCHP: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο CCHP: ΦΑ
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 44.5% 
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Η διαδικασία που ακολουθείται στην περίπτωση της τριπαραγωγής η οποία και εξετάζεται

στην  παρούσα  διπλωματική  εργασία,  παρουσιάζεται  στα  Σχήματα  που  εμφανίζονται

παρακάτω. Τα βήματα που ακολουθούνται είναι παρόμοια με αυτά που ακολουθήθηκαν στην

οικονομοτεχνική μελέτη των παραπάνω περιπτώσεων.  

Όπως φαίνεται  στο Σχήμα 2.49,  αρχικώς εισάγονται  δεδομένα τα οποία και  αφορούν το

έργο, όπως η ονομασία έργου, η τοποθεσία έργου, ο τύπος έργου (συμπαραγωγή ψύξης,

θερμότητας  και  ηλεκτρισμού),  ο τύπος  δικτύου  (κεντρικό  δίκτυο  ηλεκτρισμού),  ο  τύπος

ανάλυσης  (βλ.  Σχήμα  2.42),  επιλέγεται  εν  συνεχεία  η  ΑΘΙ  ως  θερμογόνος  ικανότητα

αναφοράς (σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-5/2017 [1]), η ελληνική γλώσσα, η γλώσσα του

εγχειριδίου  χρήστη,  το  νόμισμα  και  οι  μονάδες  μετρικού  συστήματος.  Ως  θέση

κλιματολογικών δεδομένων, επιλέχθηκε, όπως και παραπάνω, η πλησιέστερη γεωγραφικώς

και κλιματολογικώς πόλη, δηλαδή αυτή της Κοζάνης.

Επιλέγοντας  το  πεδίο  "Δείξε  δεδομένα",  εμφανίζονται  τα  γεωγραφικά  και  κλιματολογικά

δεδομένα της περιοχής (βλ. Σχήμα 2.49).
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Σχήμα 2.49: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση τριπαραγωγής. Εισαγωγή βασικών δεδομένων.

Εν συνεχεία,  βλ.  Σχήμα 2.50,  επιλέγεται το σύστημα θέρμανσης βασικής περίπτωσης,  η

θερμαινόμενη  επιφάνεια  δαπέδου  του  κτηρίου,  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  το

σύστημα  αναφοράς,  η  εποχιακή  απόδοση  του  συμβατικού  συστήματος  θέρμανσης

(επιλέχθηκε 70%, λόγω παλαιότητας, για τους λέβητες προπανίου).  Κατόπιν, εισάγεται το

θερμικό φορτίο και η ζήτηση ΖΝΧ (και θερμαινόμενη πισίνα) ως ποσοστό επί του θερμικού

φορτίου,  που  παρουσιάζονται  παραπάνω  (βλ.  υποκεφάλαιο  2.4  για  τα  αποτελέσματα).

Τονίζεται πως κάποιες από τις παραπάνω τιμές εισήχθησαν στρογγυλοποιημένες,  επειδή

αυτό απαιτεί το RETScreen. Επιλέγεται, επίσης, η τιμή του καυσίμου (προπανίου) [31].
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Σχήμα 2.50:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση τριπαραγωγής.  Σχεδιασμός φορτίου  και  δικτύου.

Εισαγωγή δεδομένων.

Στο Σχήμα 2.51 επιλέγεται το σύστημα ψύξης βασικής περίπτωσης, η ψυχόμενη επιφάνεια

δαπέδου για το κτήριο κ.ο.κ.. Σημειώνεται πως εισάγεται και ένα ποσοστό 10%, ως μέτρα

ενεργειακής απόδοσης τελικής χρήσης.

Σχήμα 2.51:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση τριπαραγωγής.  Σχεδιασμός φορτίου  και  δικτύου.

Εισαγωγή δεδομένων.

Στο Σχήμα 2.52 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού καθώς και του θερμικού

αλλά και του ψυκτικού φορτίου του συστήματος αναφοράς σε μηνιαία βάση. Το RETScreen
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απεικονίζει τα χαρακτηριστικά αυτά σε διάγραμμα, όπου και φαίνεται γραφικώς η μεταβολή

τόσο του θερμικού και του ψυκτικού, όσο και του ηλεκτρικού φορτίου σε ετήσια βάση. Όπως

είναι λογικό, τα μέγιστα θερμικά φορτία λαμβάνονται τους χειμερινούς μήνες, ενώ τα μέγιστα

ψυκτικά φορτία τους καλοκαιρινούς μήνες.

Σχήμα 2.52: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση τριπαραγωγής. Απεικόνιση ηλεκτρικού, θερμικού και

ψυκτικού φορτίου συστήματος αναφοράς.

Σημειώνεται,  όπως φαίνεται  στο Σχήμα 2.53,  πως το RETScreen παρέχει  τη δυνατότητα

επιλογής μέτρων ενεργειακής απόδοσης τελικής χρήσης. 
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Σχήμα 2.53: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση τριπαραγωγής. Απεικόνιση ηλεκτρικού, θερμικού και

ψυκτικού φορτίου προτεινόμενου σεναρίου. 

Το επόμενο βήμα, όπως παρουσιάζεται στο Σχήμα 2.54, αποτελεί η επιλογή συστήματος

CCHP. Επιλέγεται το σύστημα να ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης (βλ. υποκεφάλαιο 1.4),

επιλέγεται η τεχνολογία της εμβολοφόρου μηχανής (βλ. υποκεφάλαιο 1.2) με διαθεσιμότητα

95%, καθώς υπολογίζεται πως ένα 5% του χρόνου το σύστημα θα μένει  εκτός,  π.χ.  για

λόγους συντήρησης. Επιλέγεται στην περίπτωση τριπαραγωγής ως καύσιμο του συστήματος

το ΦΑ, η τιμή καυσίμου (βλ. Σχήμα 2.43), η ηλεκτρική ισχύς της μηχανής και η ελάχιστη

ισχύς επιλέγεται 30% (καθώς το ελάχιστο σημείο λειτουργίας της μηχανής είναι το 30% της

ονομαστικής  ισχύος  της).  Εν  συνεχεία,  γίνεται  χρήση  της  βάσεως  δεδομένων  του

RETScreen  προκειμένου  να  γίνει  επιλογή  συγκεκριμένης  μηχανής,  συγκεκριμένου

κατασκευαστή για ψύξη και ηλεκτρισμό. Σε αυτό το σημείο, εισάγεται και το αρχικό κόστος
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της επένδυσης για το σύστημα ΣΗΘ (βλ. Σχήμα 2.44), καθώς και για το σύστημα του ψύκτη

απορρόφησης (η τιμή που χρησιμοποιείται για τον ψύκτη είναι 90,000.00 € [35]).

Κατόπιν, γίνεται η επιλογή στρατηγικής λειτουργίας. Επιλέγεται, στη μελέτη του σεναρίου της

τριπαραγωγής, η ΣΗΘ να ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης (βλ. υποκεφάλαιο 1.4), όπως και

στην 1η και 7η περίπτωση. Όπως έχει τονιστεί στην παρούσα διπλωματική εργασία, κρίνεται

ως η πλέον συμφέρουσα η επιλογή εκείνη που η μονάδα ΣΗΘ ακολουθεί το θερμικό φορτίο

βάσης  και   το  θερμικό  φορτίο  αιχμής  καλύπτεται  από  συμβατικούς  λέβητες,  που  στην

περίπτωση του Limneon Golden είναι ήδη εγκατεστημένοι, και παραλλήλως πωλείται όλη η

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο, ενώ το ηλεκτρικό φορτίο καλύπτεται από αγορά

ΗΕ από το δίκτυο. Εισάγεται, επιπλέον, η τιμή πώλησης ΗΕ στο δίκτυο, η οποία και έχει

υπολογιστεί σύμφωνα με τη μεθοδολογία που αναφέρεται στο υποκεφάλαιο 2.3.1, βλ. Σχήμα

2.15,  καθώς  και η  τιμή  προμήθειας  ΗΕ  από  το  δίκτυο  ηλεκτρισμού  που  ελήφθη  από

τιμολόγια του παρόχου ΗΕ. 

Στο Σχήμα 2.55 παρουσιάζεται επιπλέον μία περίληψη της προτεινόμενης περίπτωσης την

οποία και παρέχει το λογισμικό.

Σχήμα  2.54:  Περιβάλλον  RETScreen,  περίπτωση  τριπαραγωγής.  Επιλογή  CCHP και  στρατηγικής

λειτουργίας. Επιλέγεται η στρατηγική να ακολουθεί η ΣΗΘ το φορτίο θέρμανσης. 
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Σχήμα 2.55: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση τριπαραγωγής. Προτεινόμενη περίπτωση.

Η επόμενη καρτέλα αφορά την ανάλυση εκπομπών (βλ. Σχήμα 2.56). Επιλέγεται η Ελλάδα

ως  το  Κράτος  και  ο  άνθρακας  ως  ο  τύπος  καυσίμου  που  χρησιμοποιεί  η  Ελλάδα  για

ηλεκτροπαραγωγή. Να σημειωθεί πως η επιλογή αυτή έγινε λόγω γειτνίασης της Καστοριάς

με  λιγνιτικές  μονάδες  της  Μακεδονίας  (Φλώρινα,  Αμύνταιο,  Πτολεμαΐδα,  Κοζάνη).  Εάν  η

τοποθεσία του έργου ήταν λ.χ. η Κρήτη, μία καλύτερη επιλογή θα ήταν τα ηλεκτροπαραγωγά

ζεύγη σε συνδυασμό με ανεμογεννήτριες. 

Εισάγονται κατόπιν οι απώλειες μεταφοράς και διανομής, οι οποίες και θεωρήθηκαν πως

βρίσκονται στο 8%, καθώς και η τιμή πίστωσης μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου

(βλ. Σχήμα 2.15 για τον υπολογισμό της τιμής αυτής).

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.56, το λογισμικό υπολογίζει τις ετήσιες εκπομπές της βασικής

περίπτωσης, της προτεινόμενης περίπτωσης με εγκατάσταση ΣΗΘ και την καθαρή ετήσια

μείωση  των  εκπομπών  αερίων  του  θερμοκηπίου  σε  tn  CO2,  ενώ  παρατίθεται  και  μία

παραστατική  σύγκριση που αφορά την  αντιστοίχιση της μείωσης εκπομπών CO2 με  ένα
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πλήθος αυτοκινήτων και ελαφριών φορτηγών που θα παρήγαγαν την αντίστοιχη ποσότητα

ετησίων εκπομπών.                

Σχήμα 2.56: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση τριπαραγωγής. Καθαρή ετήσια μείωση εκπομπών

αερίων του θερμοκηπίου.

Η τελευταία καρτέλα αφορά την οικονομική ανάλυση της επένδυσης,  η οποία και είναι  η

κρίσιμη εκείνη παράμετρος που εντέλει θα οδηγήσει στην επιλογή ή την απόρριψη του υπό

μελέτη επενδυτικού σχεδίου. 

Επιλέγεται, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2.57, η τιμή πληθωρισμού (επιλέχθηκε η τιμή 2%), η

διάρκεια ζωής του έργου (20 έτη), ενώ θεωρήθηκε πως θα γίνει,  χρήση ιδίων κεφαλαίων

κατά  60%,  και  λήψη  δανείου  κατά  40%  (δεκαετές,  με  επιτόκιο  4%),  και  με  επενδυτική

επιδότηση/επιχορήγηση 44.5% (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.1).

Επιλέγεται,  ακόμη,  το  κόστος  λειτουργίας  και  συντήρησης  και  το  κόστος  ασφάλισης  της

μηχανής, [επιλέχθηκε το ποσό των 2,000.00 € (θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και τιμή

3,000.00 €, υψηλότερη, δηλαδή, από την περίπτωση ΣΗΘ ώστε να συμπεριληφθεί και η

ασφάλιση του ψύκτη). Γενικά, η ασφάλιση αποτελεί το 1-2% του κόστους των μηχανημάτων

της επένδυσης].

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 
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Σχήμα 2.57: Περιβάλλον RETScreen, περίπτωση τριπαραγωγής. Οικονομική ανάλυση βιωσιμότητας

της υπό μελέτη επένδυσης.

2.6.13 Συγκεντρωτική παρουσίαση περιπτώσεων

Στο τελευταίο αυτό τμήμα του δευτέρου κεφαλαίου, όπου και παρουσιάζεται η μεθοδολογία

που χρησιμοποιείται στην παρούσα διπλωματική εργασία, καθώς και το υπόβαθρο για τους

σχετικούς υπολογισμούς, κρίνεται χρήσιμη η συνοπτική αναφορά του συνόλου των σεναρίων

που εξετάζονται στην οικονομοτεχνική μελέτη,  όπως αυτά αναπτύχθηκαν παραπάνω, βλ.

Πίνακα 2.5.

Πίνακας 2.5: Συνοπτική παρουσίαση σεναρίων που εξετάζονται.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

περίπτωση 1η

 Στρατηγική  λειτουργία  ΣΗΘ:

ακολουθεί φορτίο θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 0%

 Ίδια κεφάλαια: 100%

 Επιχορήγηση: 0% 
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περίπτωση 2η

 Στρατηγική  λειτουργία  ΣΗΘ:

ακολουθεί φορτίο ηλεκτρικής ισχύος

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 48% 

περίπτωση 3η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: πλήρης

αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 48%

περίπτωση 4η

 Στρατηγική  λειτουργία  ΣΗΘ:

ακολουθεί φορτίο θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 0% 

περίπτωση 5η

 Στρατηγική  λειτουργία  ΣΗΘ:

ακολουθεί φορτίο θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 0%

 Ίδια κεφάλαια: 100%

 Επιχορήγηση:  48%
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περίπτωση 6η

 Στρατηγική  λειτουργία  ΣΗΘ:

ακολουθεί φορτίο θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 48%

περίπτωση 7η

 Στρατηγική  λειτουργία  ΣΗΘ:

ακολουθεί φορτίο θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ

 Δανεισμός: 0%

 Ίδια κεφάλαια: 100%

 Επιχορήγηση: 0%

περίπτωση 8η

 Στρατηγική  λειτουργία  ΣΗΘ:

ακολουθεί φορτίο θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 0% 

περίπτωση 9η

 Στρατηγική  λειτουργία  ΣΗΘ:

ακολουθεί φορτίο θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ

 Δανεισμός: 0%

 Ίδια κεφάλαια: 100%

 Επιχορήγηση: 48% 
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περίπτωση 10η

 Στρατηγική  λειτουργία  ΣΗΘ:

ακολουθεί φορτίο θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 48%

τριπαραγωγή

 Στρατηγική  λειτουργία  CCHP:

ακολουθεί φορτίο θέρμανσης

 Καύσιμο CCHP: ΦΑ

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 44.5% 

Στο  κεφάλαιο  3,  το  οποίο  και  ακολουθεί,  πραγματοποιείται  η  παρουσίαση  όλων  των

αποτελεσμάτων που εξάγονται από την εφαρμογή της μεθοδολογίας που παρουσιάζεται στο

παρόν κεφάλαιο.
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Κεφάλαιο 3: Παρουσίαση αποτελεσμάτων

3.1 Μελέτη ενεργειακής απόδοσης

Έχοντας αποτυπώσει την κατάσταση αναφοράς για το υπό μελέτη ξενοδοχειακό συγκρότημα

σύμφωνα με στοιχεία από τον Σταύρο Χαλκιά [27], στο παρόν υποκεφάλαιο παρουσιάζεται ο

βαθμός ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου στην κατάσταση αναφοράς, καθώς και μετά από

την εγκατάσταση ΣΗΘ, βλ.  Σχήματα 3.1 και 3.2. Παρουσιάζεται,  επομένως, η ενεργειακή

αναβάθμιση η οποία και προκύπτει με την εγκατάσταση του σταθμού συμπαραγωγής.

Τονίζεται πως η μελέτη για την πλήρη ενεργειακή μελέτη, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με

τον τελευταίο Κ.Εν.Α.Κ. του 2017 [23].
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Σχήμα  3.1:  Πιστοποιητικό  ενεργειακής  απόδοσης  του  ξενοδοχειακού  συγκροτήματος,  κατάσταση

αναφοράς.

Όπως  παρατηρείται,  με  την  παρέμβαση  υλοποιείται  αναβάθμιση  του  ξενοδοχειακού

συγκροτήματος από την ενεργειακή κατηγορία Γ στην ενεργειακή κατηγορία Β.
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Σχήμα 3.2: Πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος, με εγκατάσταση

ΣΗΘ.
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3.2 Αποτελέσματα εξέτασης οικονομοτεχνικών σεναρίων 

Στο παρόν υποκεφάλαιο θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της οικονομοτεχνικής μελέτης

ανά περίπτωση, όπως αυτές αναπτύχθηκαν στο υποκεφάλαιο 2.6.

3.2.1 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 1η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 0%
 Ίδια κεφάλαια: 100%
 Επιχορήγηση: 0% 

Το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη

επένδυσης  και  παράγει  ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών

χρηματορροών (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.2). 

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης, IRR (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.2), προ φόρου υπολογίζεται στο

6.0%, η απλή αποπληρωμή στα 12.9 έτη και η αποπληρωμή των μετόχων στα 11.8 έτη, βλ.

Σχήμα 3.3. Οι αθροιστικές χρηματορροές για την 1η περίπτωση απεικονίζονται στο Σχήμα

3.4.
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Σχήμα 3.3: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 1η.

Σχήμα 3.4: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 1η.

Συνοπτικά, για την 1η περίπτωση:

 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): 6.0% 
 απλή αποπληρωμή: 12.9 έτη 
 αποπληρωμή των μετόχων: 11.8 έτη 
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3.2.2 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 2η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο ηλεκτρικής ισχύος
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 48% 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης, IRR (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.2),  προ φόρων υπολογίζεται

αρνητικός στη 2η περίπτωση, ομοίως και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης προ φόρων -

μετοχές, ομοίως και η απλή αποπληρωμή, ενώ η αποπληρωμή των μετόχων υπολογίζεται

πως  είναι  μεγαλύτερη  από  τον  οικονομικό  κύκλο  ζωής  του  έργου,  βλ.  Σχήμα  3.5. Οι

αθροιστικές χρηματορροές για την 2η περίπτωση απεικονίζονται στο Σχήμα 3.6.

Τα παραπάνω οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα της απόρριψης του σεναρίου της 2ης

περίπτωσης, το οποίο ακολούθησε τη συγκεκριμένη στρατηγική λειτουργία, δηλαδή η ΣΗΘ

με  καύσιμο  και  πάλι  το  προπάνιο  (όπως  στην  1η  περίπτωση)  να  ακολουθεί  το  φορτίο

ηλεκτρικής ισχύος.
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Σχήμα 3.5: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 2η.

Σχήμα 3.6: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 2η.

Συνοπτικά, για την 2η περίπτωση:

 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρου - μετοχές): αρνητικός
 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): αρνητικός
 απλή αποπληρωμή: αρνητική
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 αποπληρωμή των μετόχων:  > οικονομικού κύκλου ζωής έργου

3.2.3 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 3η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: πλήρης αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύς
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 48% 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης, IRR (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.2),  προ φόρων υπολογίζεται

αρνητικός στην 3η περίπτωση, ομοίως και ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης προ φόρων

- μετοχές, ομοίως και η απλή αποπληρωμή, ενώ η αποπληρωμή των μετόχων υπολογίζεται

πως είναι μεγαλύτερη από τη ζωή του έργου, βλ. Σχήμα 3.7. Οι αθροιστικές χρηματορροές

για την 3η περίπτωση απεικονίζονται στο Σχήμα 3.8.

Τα παραπάνω οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα της απόρριψης του σεναρίου της 3ης

περίπτωσης, το οποίο ακολούθησε τη συγκεκριμένη στρατηγική λειτουργία, δηλαδή η ΣΗΘ

με  καύσιμο  και  πάλι  το  προπάνιο  (όπως  στην  1η  και  2η  περίπτωση)  να  έχει  πλήρη

αποδιδόμενη ηλεκτρική ισχύ.
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Σχήμα 3.7: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 3η.

Σχήμα 3.8: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 3η.

Συνοπτικά, για την 3η περίπτωση:

 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρου - μετοχές): αρνητικός
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 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): αρνητικός
 απλή αποπληρωμή: αρνητική
 αποπληρωμή των μετόχων:  > οικονομικού κύκλου ζωής του έργου

 3.2.4 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 4η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 0%

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρων -  μετοχές) υπολογίζεται  στο 6.6%. Ο

εσωτερικός  βαθμός απόδοσης,  IRR (βλ.  υποκεφάλαιο  2.3.2)  (προ φόρου  -  περιουσιακά

στοιχεία) υπολογίζεται στο 2.1%, η απλή αποπληρωμή στα 12.9 έτη και η αποπληρωμή των

μετόχων στα 12.8 έτη, βλ. Σχήμα 3.9. Οι αθροιστικές χρηματορροές για την 4η περίπτωση

απεικονίζονται στο Σχήμα 3.10.
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Σχήμα 3.9: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 4η.

Σχήμα 3.10: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 4η.

Συνοπτικά, για την 4η περίπτωση:

 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρων - μετοχές): 6.6%
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 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): 2.1%
 απλή αποπληρωμή: 12.9 έτη
 αποπληρωμή των μετόχων:  12.8 έτη

3.2.5 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 5η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 0%
 Ίδια κεφάλαια: 100%
 Επιχορήγηση: 48% 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης, IRR (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.2) (προ φόρου - περιουσιακά

στοιχεία) υπολογίζεται στο 15.3%, η απλή αποπληρωμή στα 6.7 έτη και η αποπληρωμή των

μετόχων στα 6.4 έτη, βλ. Σχήμα 3.11. Οι αθροιστικές χρηματορροές για την 5η περίπτωση

απεικονίζονται στο Σχήμα 3.12.

Υπενθυμίζεται πως στη μελέτη της 4ης περίπτωσης, όπου μελετήθηκε η χρηματοδότηση της

επένδυσης με 60% ίδια κεφάλαια και 40% δανεισμό (δεκαετές με επιτόκιο 4%) και χωρίς

επιχορήγηση,  η  οικονομική  ανάλυση  της  επένδυσης  έδειξε  πως  ο  IRR  (προ  φόρου  -

περιουσιακά στοιχεία)   υπολογίζεται στο 2.1%, η απλή αποπληρωμή στα 12.9 έτη και η

αποπληρωμή των μετόχων στα 12.8 έτη. 

Σημειώνεται  πως  η  αποπληρωμή  των  μετόχων,  όπως  και  απλή  αποπληρωμή  στην  5η

περίπτωση  είναι  σημαντικά  μειωμένη  εν  σχέσει  με  την  4η  περίπτωση,  αποτέλεσμα

απολύτως λογικό. Η επένδυση κρίνεται βιώσιμη.    
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Σχήμα 3.11: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 5η.

Σχήμα 3.12: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 5η.

Συνοπτικά, για την 5η περίπτωση:

 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): 15.3%
 απλή αποπληρωμή: 6.7 έτη
 αποπληρωμή των μετόχων:  6.4 έτη
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3.2.6 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 6η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 48% 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρων - μετοχές) υπολογίζεται στο 29.9%. Ο

εσωτερικός  βαθμός απόδοσης,  IRR (βλ.  υποκεφάλαιο  2.3.2)  (προ φόρου  -  περιουσιακά

στοιχεία)  υπολογίζεται στο 8%, η απλή αποπληρωμή στα 6.7 έτη και η αποπληρωμή των

μετόχων στα 3.9 έτη, βλ. Σχήμα 3.13. Οι αθροιστικές χρηματορροές για την 6η περίπτωση

απεικονίζονται στο Σχήμα 3.14.

Υπενθυμίζεται πως στη μελέτη της 5ης περίπτωσης, όπου μελετήθηκε η χρηματοδότηση της

επένδυσης  με  100%  ίδια  κεφάλαια  και  48%  επιχορήγηση,  η  οικονομική  ανάλυση  της

επένδυσης έδειξε πως ο IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία) υπολογίζεται στο 15.3%, η

απλή αποπληρωμή στα 6.7 έτη και η αποπληρωμή των μετόχων στα 6.4 έτη. 

Σημειώνεται  πως  η  αποπληρωμή  των  μετόχων  στην  6η  περίπτωση  είναι  σημαντικά

μειωμένη, όπως είναι λογικό. Η επένδυση κρίνεται βιώσιμη.    
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Σχήμα 3.13: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 6η.

Σχήμα 3.14: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 6η.

Συνοπτικά, για την 6η περίπτωση:

 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρων - μετοχές): 29.9%
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 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): 8%
 απλή αποπληρωμή: 6.7 έτη
 αποπληρωμή των μετόχων:  3.9 έτη

3.2.7 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 7η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ
 Δανεισμός: 0%
 Ίδια κεφάλαια: 100%
 Επιχορήγηση: 0%

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης, IRR (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.2), (προ φόρου - περιουσιακά

στοιχεία) υπολογίζεται στο 28.2%, η απλή αποπληρωμή στα 3.8 έτη και η αποπληρωμή των

μετόχων στα 3.7 έτη, βλ. Σχήμα 3.15. Οι αθροιστικές χρηματορροές για την 7η περίπτωση

απεικονίζονται στο Σχήμα 3.16.

Υπενθυμίζεται πως στη μελέτη της 1ης περίπτωσης, όπου και ως καύσιμο χρησιμοποιήθηκε

το προπάνιο (αντί για ΦΑ στην 7η περίπτωση), η οικονομική ανάλυση της επένδυσης έδειξε

πως ο IRR προ φόρων υπολογίζεται στο 6.0%, η απλή αποπληρωμή στα 12.9 έτη και η

αποπληρωμή των μετόχων στα 11.8 έτη. 

Τα παραπάνω οδηγούν στο ασφαλές συμπέρασμα ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις, 1η και

7η, όπου επιλέχθηκε η στρατηγική λειτουργία η ΣΗΘ να ακολουθεί το φορτίο θέρμανσης,

θεωρείται βέλτιστη η χρήση ΦΑ ως καύσιμο της μονάδας ΣΗΘ. 
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Σχήμα 3.15: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 7η.

Σχήμα 3.16: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 7η.

Συνοπτικά, για την 7η περίπτωση:

 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): 28.2%
 απλή αποπληρωμή: 3.8 έτη
 αποπληρωμή των μετόχων:  3.7 έτη
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3.2.8 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 8η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 0% 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρων - μετοχές) υπολογίζεται στο 38.6%. Ο

εσωτερικός  βαθμός απόδοσης,  IRR (βλ.  υποκεφάλαιο  2.3.2)  (προ φόρου  -  περιουσιακά

στοιχεία) υπολογίζεται στο 23.9%, η απλή αποπληρωμή στα 3.8 έτη και η αποπληρωμή των

μετόχων στα 2.7 έτη, βλ. Σχήμα 3.17. Οι αθροιστικές χρηματορροές για την 8η περίπτωση

απεικονίζονται στο Σχήμα 3.18.

Η επένδυση κρίνεται βιώσιμη.     
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Σχήμα 3.17: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 8η.

Σχήμα 3.18: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 8η.

Συνοπτικά, για την 8η περίπτωση:

 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρων - μετοχές): 38.6%
 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): 23.9%
 απλή αποπληρωμή: 3.8 έτη
 αποπληρωμή των μετόχων:  2.7 έτη

3.2.9 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 9η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ
 Δανεισμός: 0%
 Ίδια κεφάλαια: 100%
 Επιχορήγηση: 48% 

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης, IRR (βλ. υποκεφάλαιο 2.3.2) (προ φόρου - περιουσιακά

στοιχεία) υπολογίζεται στο 53.0%, η απλή αποπληρωμή μόλις στα 2 έτη και η αποπληρωμή
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των  μετόχων  στα  1.9  έτη,  βλ.  Σχήμα  3.19.  Οι  αθροιστικές  χρηματορροές  για  την  9η

περίπτωση απεικονίζονται στο Σχήμα 3.20.

Σχήμα 3.19: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 9η.

Σχήμα 3.20: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 9η.

Συνοπτικά, για την 9η περίπτωση:
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 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): 53%
 απλή αποπληρωμή: 2 έτη
 αποπληρωμή των μετόχων:  1.9 έτη

3.2.10 Οικονομοτεχνική μελέτη: περίπτωση 10η 

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 48%

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρων - μετοχές) υπολογίζεται στο 183.1%. Ο

εσωτερικός βαθμός απόδοσης, IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία) υπολογίζεται στο

44.1%, η απλή αποπληρωμή στα 2 έτη και η αποπληρωμή των μετόχων στα 0.6 έτη, βλ.

Σχήμα 3.21. Οι αθροιστικές χρηματορροές για την 10η περίπτωση απεικονίζονται στο Σχήμα

3.22.

Υπενθυμίζεται πως στη μελέτη της 6ης περίπτωσης, όπου μελετήθηκε η χρηματοδότηση της

επένδυσης με αντίστοιχο δανεισμό και επιχορήγηση, όμως, το χρησιμοποιούμενο καύσιμο

ήταν  το  προπάνιο,  ο  εσωτερικός  συντελεστής  απόδοσης  (προ  φόρων  -  μετοχές)

υπολογίζεται  στο 29.9%,  ο  IRR  (προ  φόρου  -  περιουσιακά  στοιχεία)  στο  8%,  η  απλή

αποπληρωμή στα 6.7 έτη και η αποπληρωμή των μετόχων στα  3.9 έτη.

Παρατηρείται, επομένως, όπως ήταν αναμενόμενο, πως βέλτιστη λύση είναι η περίπτωση

όπου η καύσιμη ύλη είναι το ΦΑ.
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Σχήμα 3.21: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση 10η.

Σχήμα 3.22: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση 10η.

Συνοπτικά, για την 10η περίπτωση:

 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρων - μετοχές): 183.1%
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 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): 44.1%
 απλή αποπληρωμή: 2 έτη
 αποπληρωμή των μετόχων: 0.6 έτη

3.2.11 Οικονομοτεχνική μελέτη: τριπαραγωγή 

 Στρατηγική λειτουργία CCHP: ακολουθεί φορτίο θέρμανσης
 Καύσιμο CCHP: ΦΑ
 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%
o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%
 Επιχορήγηση: 44.5%

Το λογισμικό υπολογίζει την οικονομική βιωσιμότητα της υπό μελέτη επένδυσης και παράγει

ένα  χρήσιμο  και  παραστατικό  διάγραμμα  αθροιστικών  χρηματορροών  (βλ.  υποκεφάλαιο

2.3.2). 

Ο εσωτερικός  συντελεστής  απόδοσης (προ φόρων -  μετοχές)  υπολογίζεται  αρνητικός,  ο

εσωτερικός  βαθμός  απόδοσης,  IRR  (προ  φόρου  -  περιουσιακά  στοιχεία)  υπολογίζεται

ομοίως  αρνητικός,  η  απλή  αποπληρωμή  ομοίως  και  η  αποπληρωμή  των  μετόχων

μεγαλύτερη του οικονομικού κύκλου ζωής της υπό εξέταση επένδυσης, βλ. Σχήμα 3.23. Οι

αθροιστικές χρηματορροές για την περίπτωση της τριπαραγωγής απεικονίζονται στο Σχήμα

3.24.

Συμπερασματικά,  η  εξεταζόμενη  επένδυση  απορρίπτεται.  Τονίζεται  πως  πρέπει  να

συνυπολογιστεί και το υψηλό κόστος που είχε η αγορά και εγκατάσταση των υπαρχόντων

ψυκτικών μηχανημάτων και φυσικά το γεγονός πως η επένδυση αφορά την Καστοριά, όπου

οι ανάγκες για ψύξη είναι σχετικά περιορισμένες.
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Σχήμα 3.23: Αποτελέσματα οικονομοτεχνικής μελέτης, περίπτωση τριπαραγωγής.

Σχήμα 3.24: Αθροιστικές χρηματορροές, περίπτωση τριπαραγωγής.

Συνοπτικά, για την περίπτωση της τριπαραγωγής:

 Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (προ φόρων - μετοχές): αρνητικός
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 IRR (προ φόρου - περιουσιακά στοιχεία): αρνητικός
 απλή αποπληρωμή: αρνητική
 αποπληρωμή των μετόχων: > οικονομικού κύκλου ζωής του έργου

3.2.12 Συγκεντρωτική παρουσίαση αποτελεσμάτων 

Στο τελευταίο αυτό τμήμα του τρίτου κεφαλαίου, όπου και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα

της  οικονομοτεχνικής  μελέτης  που  πραγματοποιήθηκε  στα  πλαίσια  της  παρούσης

διπλωματικής εργασίας, κρίνεται χρήσιμη η συνοπτική αναφορά του συνόλου των σεναρίων

που εξετάζονται. βλ. Πίνακα 3.1, και Σχήματα 3.25 έως 3.29.

 

Πίνακας 3.1: Συνοπτική παρουσίαση αποτελεσμάτων.

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΕΛΕΤΗ

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

περίπτωση 1η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

ακολουθεί  φορτίο

θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 0%

 Ίδια κεφάλαια: 100%

 Επιχορήγηση: 0% 

 IRR: 6.0% 

 απλή  αποπληρωμή:

12.9 έτη 

 αποπληρωμή

μετόχων: 11.8 έτη 

περίπτωση 2η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

ακολουθεί  φορτίο

ηλεκτρικής ισχύος

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 48% 

 Εσ. Συντ. απόδοσης:

αρνητικός

 IRR: αρνητικός

 απλή  αποπληρωμή:

αρνητική

 αποπληρωμή

μετόχων:  >

οικονομικού  κύκλου

ζωής έργου

 απορρίπτεται
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περίπτωση 3η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

πλήρης  αποδιδόμενη

ηλεκτρική ισχύς

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 48%

 Εσ. συντ. απόδοσης:

αρνητικός

 IRR: αρνητικός

 απλή  αποπληρωμή:

αρνητική

 αποπληρωμή

μετόχων:  >

οικονομικού  κύκλου

ζωής έργου

 απορρίπτεται

περίπτωση 4η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

ακολουθεί  φορτίο

θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 0% 

 Εσ. συντ. απόδοσης:

6.6%

 IRR: 2.1%

 απλή αποπληρωμή: 

12.9 έτη

 αποπληρωμή

μετόχων:  12.8 έτη

περίπτωση 5η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

ακολουθεί  φορτίο

θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 0%

 Ίδια κεφάλαια: 100%

 Επιχορήγηση:  48%

 IRR: 15.3%

 απλή αποπληρωμή: 

6.7 έτη

 αποπληρωμή

μετόχων:  6.4 έτη

 βιώσιμη

περίπτωση 6η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

ακολουθεί  φορτίο

θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: προπάνιο

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

 Εσ. συντ. απόδοσης:

29.9%

 IRR: 8.0%

 απλή αποπληρωμή: 

6.7 έτη

 αποπληρωμή
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o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 48%

μετόχων:  3.9 έτη

 βιώσιμη

περίπτωση 7η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

ακολουθεί  φορτίο

θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ

 Δανεισμός: 0%

 Ίδια κεφάλαια: 100%

 Επιχορήγηση: 0%

 IRR: 28.2%

 απλή αποπληρωμή: 

3.8 έτη

 αποπληρωμή

μετόχων:  3.7 έτη

 βιώσιμη

περίπτωση 8η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

ακολουθεί  φορτίο

θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 0% 

 Εσ. συντ. απόδοσης:

38.6%

 IRR: 23.9%

 απλή αποπληρωμή: 

3.8 έτη

 αποπληρωμή

μετόχων:  2.7 έτη

 βιώσιμη

περίπτωση 9η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

ακολουθεί  φορτίο

θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ

 Δανεισμός: 0%

 Ίδια κεφάλαια: 100%

 Επιχορήγηση: 48% 

 IRR: 53.0%

 απλή αποπληρωμή: 

2 έτη

 αποπληρωμή

μετόχων:  1.9 έτη

 βιώσιμη

περίπτωση 10η

 Στρατηγική λειτουργία ΣΗΘ:

ακολουθεί  φορτίο

θέρμανσης

 Καύσιμο ΣΗΘ: ΦΑ

 Δανεισμός: 40%

 Εσ. συντ. απόδοσης:

183.1%

 IRR: 44.1%

 απλή αποπληρωμή: 

2 έτη
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o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 48%

 αποπληρωμή

μετόχων: 0.6 έτη

 βιώσιμη

τριπαραγωγή

 Στρατηγική  λειτουργία

CCHP:  ακολουθεί  φορτίο

θέρμανσης

 Καύσιμο CCHP: ΦΑ

 Δανεισμός: 40%

o Επιτόκιο: 4%

o Διάρκεια: 10 έτη

 Ίδια κεφάλαια: 60%

 Επιχορήγηση: 44.5% 

 Εσ. συντ. απόδοσης:

αρνητικός

 IRR: αρνητικός

 απλή  αποπληρωμή:

αρνητική

 αποπληρωμή

μετόχων:  >

οικονομικού  κύκλου

ζωής έργου

 απορρίπτεται

 

Σχήμα 3.25: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης.
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Σχήμα 3.26: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης.
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Σχήμα 3.27: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης.

Σχήμα 3.28: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης.
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Σχήμα 3.29: Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τεχνοοικονομικής μελέτης.
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Κεφάλαιο 4: Συμπεράσματα και προτάσεις για μελλοντική 

έρευνα

Η παρούσα διπλωματική εργασία καλείται να εξετάσει το ενδεχόμενο εγκατάστασης σταθμού

συμπαραγωγής  σε  ξενοδοχειακή  μονάδα.  Ειδικότερα,  πραγματοποιείται  η  μελέτη

σκοπιμότητας εγκατάστασης της τεχνολογίας της συμπαραγωγής σε υφιστάμενο ξενοδοχείο

στην  πόλη  της  Καστοριάς,  θεωρώντας  πως η  συμπαραγωγή αποτελεί  ενδεχομένως  μία

οικονομικώς ελκυστική λύση για ένα κτήριο του τριτογενούς τομέα 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 στη συμπαραγωγή, παρουσιάζοντας

το θεωρητικό εκείνο πλαίσιο που περιλαμβάνει τους απαραίτητους ορισμούς, την παρουσία

της τεχνολογίας στην Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα που αυτή παρουσιάζει, το σχετικό θεσμικό

πλαίσιο και τη σύντομη περιγραφή των διαφόρων τεχνολογιών συστημάτων συμπαραγωγής

(λ.χ.  παλινδρομικές  μηχανές,  αεριοστρόβιλοι,  ατμοστρόβιλοι  κ.λπ.),  καθώς  και

τριπαραγωγής.  Παράλληλα,  πραγματοποιήθηκε  αναφορά  σε  ζητήματα  που  αφορούν την

τροφοδοσία με καύσιμη ύλη, τη σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα ηλεκτρισμού και

διανομής θερμικής ενέργειας, καθώς και το υφιστάμενο περιβαλλοντικό πλαίσιο.

Συμπερασματικά, η συμπαραγωγή παρουσιάζει ολικό βαθμό απόδοσης έως και 90%, μια

τιμή που είναι περίπου 30 έως 40% αυξημένη εν συγκρίσει με τον ολικό βαθμό απόδοσης

για τη διακριτή παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας από συμβατικά καύσιμα. Επομένως,

προκύπτει περιορισμός μίας τάξεως 30 έως 40% στην κατανάλωση πρωτογενούς καύσιμης

ύλης  αλλά  και,  επακολούθως,  στις  εκπομπές  διοξειδίου  του  άνθρακα.  Αυτή  η  μεγάλη

αποδοτικότητα  της  συμπαραγωγής  προσδίδει  μια  ελκυστική  οικονομικώς  τεχνολογία,  για

εκείνους τους ενεργειακούς καταναλωτές οι οποίοι και εμφανίζουν ταυτοχρόνως απαίτηση

ηλεκτρισμού και θερμότητας. 

Στόχος  του  δευτέρου  κεφαλαίου  αποτέλεσε  η  παρουσίαση  της  χρησιμοποιούμενης

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

σύνολο  των  υπολογισμών.  Ειδικότερα,  πραγματοποιήθηκε  περιγραφή  του  υπό  μελέτη

ξενοδοχειακού  συγκροτήματος,  και  κατόπιν  παρουσιάστηκε  η  μεθοδολογία  που

ακολουθήθηκε προκειμένου να γίνει  η  διαστασιολόγηση του συστήματος συμπαραγωγής,

ενώ εν συνεχεία παρατέθηκε η μεθοδολογία και το υπόβαθρο που αφορούν την οικονομική
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ανάλυση (ορισμοί, υπολογισμοί, πλαίσιο σύμβασης πώλησης ηλεκτρισμού και τιμολογιακή

πολιτική,  πλαίσιο  επιχορηγήσεων,  βασικές  οικονομικές  έννοιες  κ.λπ.).  Κατόπιν,

παρουσιάστηκε  η  ενεργειακή  ανάλυση  του  κτηρίου  (θερμικές  απώλειες,  ψυκτικά  φορτία,

ζεστό νερό χρήσης, ηλεκτρικά φορτία, μελέτη ενεργειακής απόδοσης). Τέλος, παρατέθηκε η

μεθοδολογία εξέτασης διαφόρων οικονομοτεχνικών περιπτώσεων, με χρήση συγκεκριμένου

λογισμικού.

Συμπερασματικά,  βάσει  των  φορτίων  του  ξενοδοχειακού  συγκροτήματος,  ακολούθησε  η

διαστασιολόγηση  του  συστήματος.  Ενώ  εν  τέλει,  πραγματοποιήθηκε,  με  χρήση  του

λογισμικού RETScreen,  η οικονομική ανάλυση του συστήματος  με  την  εξέταση ποικίλων

τεχνοοικονομικών περιπτώσεων.

Στόχος του τρίτου κεφαλαίου αποτέλεσε η παρουσίαση των αποτελεσμάτων που ελήφθησαν

ακολουθώντας  τη  μεθοδολογία,  όπως  αυτή  παρουσιάστηκε.  Ειδικότερα,  μετά  την

παρουσίαση της ενεργειακής αναβάθμισης η οποία και προκύπτει με τη σχετική παρέμβαση,

παρατέθηκαν  τα  αποτελέσματα  της  οικονομοτεχνικής  μελέτης  των  υπό  εξέταση

περιπτώσεων και μία συγκεντρωτική παρουσίαση αυτών.  

Συμπερασματικά, η ενεργειακή αποτύπωση του κτηρίου οδήγησε στη διαστασιολόγηση του

συστήματος συμπαραγωγής. Ειδικότερα, επελέγη η τεχνολογία της εμβολοφόρου μηχανής

με λόγο ηλεκτρικής προς θερμική ισχύ 150 kW / 300 kW. Επιπλέον, επελέγη η βέλτιστη

στρατηγική λειτουργίας του συστήματος, ήτοι το να ακολουθείται το φορτίο θέρμανσης. Το

αυτό σημαίνει πως την πλέον συμφέρουσα επιλογή αποτελεί η μονάδα συμπαραγωγής να

ακολουθεί  το  θερμικό  φορτίο  βάσης  και  το  θερμικό  φορτίο  αιχμής  να  καλύπτεται  από

συμβατικούς λέβητες, που στην περίπτωση του υπό μελέτη ξενοδοχειακού συγκροτήματος

είναι  ήδη  εγκατεστημένοι,  ενώ  παραλλήλως  να  εγχέεται  το  σύνολο  της  παραγόμενης

ηλεκτρικής  ενέργειας  στο  δίκτυο  και  το  ηλεκτρικό  φορτίο  να  καλύπτεται  από προμήθεια

ηλεκτρικής ενέργειας από το δίκτυο. 

Επιπλέον,  η  υλοποιηθήσα  οικονομοτεχνική  ανάλυση απέδειξε  πως  η  σχετική  επένδυση,

αποτελεί μία σαφέστατα βιώσιμη λύση, ασφαλώς υπό προϋποθέσεις. Επί παραδείγματι, το

επενδυτικό  σχέδιο  για  το  δεδομένο  σύστημα  συμπαραγωγής,  ακολουθώντας  το  φορτίο

θέρμανσης και με καύσιμη ύλη το προπάνιο, βασιζόμενο σε δεκαετή δανεισμό επιτοκίου 4%

κατά 40% και σε ίδια κεφάλαια κατά 60%, με λήψη κρατικής επιχορήγησης 48%, οδηγεί σε

IRR  (προ  φόρου)  8.0%,  σε  απλή  αποπληρωμή  κεφαλαίων  εντός  6.7  ετών  και  σε

αποπληρωμή των μετόχων εντός 3.9 ετών. Εάν στην παραπάνω περίπτωση αλλάξει μόνο το

χρησιμοποιούμενο  καύσιμο  και  γίνει  φυσικό  αέριο  αντί  του  προπανίου,  τότε  η  ανάλυση

οδηγεί σε IRR (προ φόρου) 44.1%, σε απλή αποπληρωμή εντός 2 ετών και σε αποπληρωμή
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των μετόχων εντός 0.6 ετών. Τέλος, σημειώνεται πως το επενδυτικό σχέδιο που αφορά την

τριπαραγωγή αποτελεί, εν προκειμένω, πλήρως απορριπτέα περίπτωση.     

Στόχος  του  τετάρτου  και  τελευταίου  κεφαλαίου  της  παρούσης  διπλωματικής  εργασίας

αποτέλεσε  η  εξαγωγή  συμπερασμάτων  τα  οποία  και  αφορούν  τη  βιωσιμότητα  της

εξεταζόμενης επένδυσης.

Εν κατακλείδι,  κρίνεται  σκόπιμη η  παράθεση προτάσεων για  σχετική  μελλοντική  έρευνα.

Αντικείμενο  αυτής  θα  μπορούσε  να  αποτελέσει  η  αναβάθμιση  των  υφισταμένων

κλιματιστικών  μονάδων,  η  περαιτέρω  ενσωμάτωση  αυτοματισμών,  καθώς  επίσης  και  η

μελέτη σκοπιμότητας εφαρμογής της γεωθερμίας στο υπό μελέτη ξενοδοχειακό συγκρότημα.
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