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Περίληψη 

 
Στην παρούσα διπλωματική εργασία γίνεται διερεύνηση της ενεργειακής 

αναβάθμισης του ελαιοτριβείου-εργοστασίου της εταιρείας AGRO.POLY, που 

βρίσκεται στην περιοχή της Πύλου (Μεσσηνία), μελετώντας και αναλύοντας την 

ενεργειακή συμπεριφορά του. 

Για να γίνουν οι κατάλληλες προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, είναι 

αναγκαίο στην αρχή να γίνει προσδιορισμός των ενεργειακών φορτίων του κτηρίου. 

Αρχικά, γίνεται αναφορά κάποιων γενικών χαρακτηριστικών της ελιάς και των 

ελαιοτριβείων και ύστερα αναλυτική παρουσίαση των διεργασιών που συμμετέχουν 

στην γραμμή παραγωγής του εργοστασίου. Έγινε επίσης, προσδιορισμός των 

γεωμετρικών χαρακτηριστικών του κελύφους, με την ανάλυση των δομικών υλικών 

που περικλείουν το κτίριο. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε πλήρης καταγραφή 

των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων  και  εξοπλισμού που είναι 

εγκατεστημένα στο κτήριο. Με την εφαρμογή των παραπάνω στοιχείων, 

πραγματοποιήθηκε θεωρητική διερεύνηση και προσδιορίστηκαν οι ενεργειακές 

απαιτήσεις και καταναλώσεις του εργοστασίου. 

Ειδικότερα, υπολογίστηκαν τα φορτία και οι ενεργειακές καταναλώσεις του 

κτιρίου σύμφωνα με επικυρωμένο μοντέλο ανάλυσης σε μηνιαία βάση. Παράλληλα, 

υπολογίστηκε η ενεργειακή κατανάλωση των μηχανημάτων, σύμφωνα με 

προσέγγιση υπολογισμού βάσει του χρόνου λειτουργίας, της ισχύος και του βαθμού 

απόδοσης των μηχανημάτων. Το μοντέλο ενεργειακής συμπεριφοράς της μονάδας 

επικυρώθηκε στη βάση πραγματικών καταναλώσεων ετήσιας λειτουργίας αυτής.    

Τέλος, παρουσιάζονται προτάσεις ενεργειακής αναβάθμισης, που έχουν ως 

σκοπό τόσο την εξοικονόμηση ενέργειας και των λειτουργικών εξόδων όσο και την 

μείωση εκπομπής ρύπων στην ατμόσφαιρα, λόγω της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 

ενέργειας. Η αποτίμηση των επεμβάσεων έγινε με τη βοήθεια του μοντέλου. 
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Abstract 

 
In the present thesis, was investigated the energy upgrade of the 

AGRO.POLY oil mill, which is located at the area of Pylos (Messinia), focusing on 

the study and analysis of its energy behavior. 

In order to make the appropriate proposals for energy upgrading, is 

necessary as first to make a determination of the energy loads of the building. 

Initially, some general characteristics of the olives and mills are mentioned and a 

detailed presentation of the processes involved in the production line of the plant is 

quoted. The geometric characteristics of the shell were also determined by 

analyzing the building materials surrounding the building. In addition, a complete 

inventory of the electromechanical installations and equipment installed in the 

building was carried out. By applying the above data, a theoretical investigation was 

carried out and the energy requirements and consumption of the plant were 

determined. 

       More specifically, the energy demand and consumption of the building were 

calculated, according to a validated, monthly-based, energy model. In addition, the 

energy consumption of the involved appliances was estimated, with regard to their 

operation time, nominal capacity and efficiency degree. The energy analysis model 

of the complete installation was validated against actual annual consumption data.    

Finally, proposals for energy upgrades are displayed, which aim to both save 

energy and operating costs and reduce air emissions due to the use of renewable 

energy sources. 
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1. ΕΛΑΙΟΠΑΡΑΓΩΓΗ 
 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

H ελιά, για χιλιετίες αποτελεί το σήμα κατατεθέν για τους λαούς της Μεσογείου 

και έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα όλων των πολιτισμών που έχουν 

αναπτυχθεί στα παράλιά της. Είναι ένα φυτό πολύ ανθεκτικό, χωρίς ιδιαίτερες 

απαιτήσεις και εύκολα καλλιεργήσιμο. 

 

Παγκοσμίως, η μεγαλύτερη παραγωγή ελαιόλαδου γίνεται στην Ευρώπη (σε 

τεράστιο ποσοστό στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα) και στην βόρεια Αφρική. 

Στην Ευρώπη, η Ελλάδα είναι η τρίτη δύναμη σε παραγωγή και εξαγωγή ελιών και 

ελαιολάδου, ενώ είναι παράλληλα και η χώρα με τις περισσότερες ποικιλίες ελιάς. 

 

Επιπρόσθετα, η Ελλάδα είναι πρώτη στην παραγωγή μαύρων ελιών, ενώ η 

μεγαλύτερη ιδιαιτερότητα είναι το πολύ υψηλό ποσοστό εξαιρετικά παρθένου 

ελαιόλαδου που παράγει, το οποίο προσεγγίζει το 82% της παραγωγής, ενώ σε 

ορισμένες περιοχές αυτό το ποσοστό πολλές φορές ξεπερνάει το 90%. 

 

Οι κύριες ελαιοπαραγωγικές περιοχές της Ελλάδας είναι η Πελοπόννησος και 

η Κρήτη με την περισσότερο βραβευμένη ποικιλία να προέρχεται από την Κορώνη 

της Μεσσηνίας (Κορωνέικη) (prosodol.gr. 2019). 
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2 

1.1 Ελαιόδεντρα 

 

Ο ελαιόκαρπος καλλιεργείται σε περιοχές με μεσογειακό κλίμα το οποίο 

χαρακτηρίζεται από ήπιους υγρούς χειμώνες και ζεστά, ξηρά καλοκαίρια.  

Ωριμάζει από το Φθινόπωρο μέχρι το Χειμώνα. Το πρώτο μέρος που 

αναπτύσσεται στον καρπό είναι ο πυρήνας και με γρήγορο ρυθμό ακολουθεί η 

ανάπτυξη της σάρκας. 

Ο καρπός της ελιάς έχει σχήμα αυγοειδές. Επιπλέον, ο ελαιόκαρπος 

χωρίζεται σε δύο κύρια μέρη: στο ενδοκάρπιο και στο περικάρπιο. 

Το ενδοκάρπιο είναι ο πυρήνας (ξύλινο κέλυφος) του ελαιόκαρπου ενώ το 

περικάρπιο αποτελείται από την επιδερμίδα ή επικάρπιο και την σάρκα που είναι 

πλούσια σε λάδι και νερό. Τα μέρη του ελαιόκαρπου φαίνονται αναλυτικά στην 

παρακάτω Εικόνα 1.1. 

 

 

Εικόνα 1.1 Σχηματική απεικόνιση ελαιόκαρπου (Φωτιάδης Θ. Ιωάννης,2013) 

 

 

Ο ρυθμός ανάπτυξης του ελαιόκαρπου, η πορεία και ο χρόνος ωρίμανσής 

τους, επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες οι κυριότεροι από τους οποίους είναι 

(ελιά & λάδι, 2014): 

1. Η ηλικία του ελαιόδεντρου 

2. Η ποικιλία 

3. Η υγιεινή κατάσταση του ελαιόδεντρου 

4. Οικολογικοί παράγοντες 

5. Φως 
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1.2 Παραγωγή και Επεξεργασία 

 

Σύμφωνα με στοιχεία από μελέτη που πραγματοποίησε η Τράπεζα Πειραιώς 

το 2011, στον κλάδο ελαιόλαδου δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα σχεδόν 450 χιλ. 

αγροτικές οικογένειες οι οποίες έχουν ως δραστηριότητα την παραγωγή 

ελαιόλαδου. Στη χώρα επίσης, λειτουργούν περίπου 2.150 ελαιοτριβεία, 35-40 

πυρηνελαιουργίες, 260 μεταποιητές-συσκευαστές και πολλές εμπορικές 

επιχειρήσεις ή έμποροι. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σχεδόν το 40% από τα ελαιοτριβεία αντιπροσωπεύουν 

ατομικές επιχειρήσεις, ένα ποσοστό του 30% αντιπροσωπεύει Ομόρρυθμες ή 

Ετερόρρυθμες Εταιρίες, το 20% αντιστοιχεί σε συνεταιριστικές μονάδες, μόλις ένα 

1,2% Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης και τέλος 2,5% περίπου είναι ανώνυμες 

εταιρίες. 

 Στο παρακάτω Σχήμα 1.1 απεικονίζεται η μέση παραγωγή ελαιολάδου σε 

κάθε γεωγραφική περιφέρεια στη χώρα. (Ρουσσάκης Ανδρόνικος, 2017). 

 

 

 

Σχήμα 1.1 Παραγωγή ελαιόλαδου ανά περιφέρεια (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης & τροφίμων) 
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Η επεξεργασία του ελαιόλαδου περιλαμβάνει μία περίπλοκη διαδικασία η 

οποία θα αναλυθεί λεπτομερώς σε επόμενο κεφάλαιο και είναι η εξής: 

 Παραλαβή του καρπού 

 Αποφύλλωση, απομάκρυνση ξένων υλών και πλύσιμο 

 Άλεση του καρπού 

 Μάλαξη της ελαιοζύμης 

 Αραίωση της ελαιοζύμης 

 Εξαγωγή ελαιόλαδου 

 Καθαρισμός ελαιόλαδου 

 

 

1.3 Τύποι Ελαιοτριβείου 

 

Ανάλογα με την τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή του 

ελαιόλαδου, προκύπτουν και οι τρεις κατηγορίες ελαιοτριβείων (Καραίσκος Α. 

Λάμπρος, 2016). 

 Τα κλασικά ελαιοτριβεία 

 Τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία δύο φάσεων  

 Τα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών φάσεων  

1.3.1 Κλασικά ελαιοτριβεία 

Στα κλασικά ελαιοτριβεία, ο διαχωρισμός του ελαιόλαδου και των φυτικών 

υγρών επιτυγχάνεται με την εφαρμογή υδραυλικής πίεσης. 

Ο ελαιόκαρπος υποβάλλεται σε υδραυλική πίεση που σταδιακά φτάνει τα 300 – 500 

kg/cm2 ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του καρπού όπως η ωριμότητά του και το 

είδος του. Κατά την διάρκεια της συμπίεσης του ελαιόκαρπου, το μίγμα ελαιόλαδο – 

νερό κυλάει και συλλέγεται στο κέντρο των μύλων. 

 Έτσι με αυτόν τον τρόπο, τα στερεά υπολείμματα διαχωρίζονται από το 

μίγμα ελαιόλαδου– νερού. Στη συνέχεια διαχωρίζεται το ελαιόλαδο από το νερό και 

τις ξένες ύλες με φυγοκέντρηση σε κάθετο διαχωριστήρα. Ο ελαιοπυρήνας που 

παράγεται έχει μικρό ποσοστό υγρασίας (25- 30%), σε σχέση με του φυγοκεντρικού 

τύπου που η υγρασία ξεπερνάει το 45% (Gaia, 2013). 

 

http://www.gaiapedia.gr/gaiapedia/index.php/%CE%95%CE%BB%CE%B1%CE%B9%CF%8C%CE%BA%CE%B1%CF%81%CF%80%CE%BF%CF%82
http://www.gaiapedia.gr/
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Πλεονεκτήματα: 

 δεν απαιτείται μεγάλη προσθήκη νερού στην ελαιοζύμη 

 μικρό κόστος αγοράς 

 μικρό ποσοστό υγρασία στον ελαιοπυρήνα 

 επιταχύνουν την παραγωγή ποιοτικού ελαιόλαδου 

Μειονεκτήματα 

 μεγάλο εργατικό κόστος 

 αρκετά μικρή απόδοση σε ελαιόλαδο 

 ασυνεχής διαδικασία 

 μεγάλο κόστος συντήρησης 

 

Σχήμα 1.2 Περιγραφή παραδοσιακής μεθόδου (Βολικάκη Χρυσή, 2008). 
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1.3.2 Φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών φάσεων 

Στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία τριών φάσεων ή αλλιώς τριφασικά decanters, 

γίνεται ουσιαστικά εκμετάλλευση της διαφοράς ειδικού βάρους του νερού και του 

ελαιόλαδου. 

 Εδώ, το ελαιόλαδο παραλαμβάνεται μετά την φυγοκέντρηση της ελαιόμαζας 

σε ειδικούς οριζόντιους φυγοκεντρικούς διαχωριστήρες (decanters) τριών φάσεων. 

Όλοι οι φυγοκεντρικοί διαχωριστές ελαιοζύμης χαρακτηρίζονται από ένα 

οριζόντιο άξονα και οριζόντιο τύμπανο και έναν εξωθητικό κοχλία, που 

περιστρέφεται με ελαφρά λιγότερες στροφές, αλλά κατά την ίδια φορά με το 

τύμπανο, έτσι ώστε να μετατοπίζει συνεχώς τις στερεές ύλες προς το άκρο του 

τυμπάνου. Ο φυγοκεντρικός αυτός διαχωριστής χωρίζει την ελαιοζύμη σε τρία 

τμήματα: το ελαιόλαδο, τον ελαιοπυρήνα και φυτικά υγρά. 

Στη συνέχεια οδηγείται στον τελικό φυγοκεντρικό διαχωρισμό, όπου με την 

κοχλία μεταφοράς η λάσπη (ελαιοπυρήνας) και τα υγρά απόβλητα, ωθούνται 

συνεχώς έξω από τον ελαιοδιαχωριστή. 

Το ελαιόλαδο που προκύπτει είναι θολό και οδηγείται σε δεύτερο 

διαχωριστήρα ώστε να διαυγασθεί (Βολικάκη Χρυσή, 2008). 

 

 

 

 

Εικόνα 1.2 Τριφασικός διαχωριστήρας 
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Σχήμα 1.3 Περιγραφή τριφασικής μεθόδου (Βολικάκη Χρυσή, 2008). 

 

 

1.3.3 Φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία δύο φάσεων 

Στα φυγοκεντρικά ελαιοτριβεία δύο φάσεων ή οικολογικά decanters, ισχύει η 

ίδια διαδικασία με τα φυγοκεντρικά τριών φάσεων αλλά λαμβάνονται δυο φάσεις, το 

ελαιόλαδο και ο ελαιοπυρήνας, που περιέχει και το σύνολο των φυτικών υγρών του 

καρπού. 
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 Η βασική διαφορά τους από τα τριφασικά είναι ότι δεν γίνεται αραίωση της 

ελαιόμαζας με νερό πριν τη φυγοκέντρηση, συνεπώς εξοικονομούν νερό, δεν 

παράγουν μεγάλο όγκο υγρών αποβλήτων και το ελαιόλαδο που παράγεται διατηρεί 

ακόμα τα αρωματικά συστατικά του καρπού. 

 Ελαιοτριβεία τέτοιου τύπου κατασκευάστηκαν για να αντιμετωπιστεί το 

πρόβλημα των υγρών απόβλητων των τριφασικών φυγοκεντρικών ελαιουργείων.  

 

Εικόνα 1.3 Διφασικός διαχωριστήρας 

 

 

Σχήμα 1.4 Περιγραφή διφασικής μεθόδου (Βολικάκη Χρυσή, 2008). 
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Πλεονεκτήματα (διφασική επεξεργασία σε σχέση με τα τριφασικά 

συστήματα): 

 Καλύτερη ποιότητα λαδιού, υψηλότερη οξειδωτική σταθερότητα και καλύτερα 

οργανοληπτικά χαρακτηριστικά. 

 λιγότερη ποσότητα νερού για την παραγωγή της ελαιόπαστας, μειώνοντας 

έτσι το λειτουργικό κόστος. 

 δεν απαιτείται επιπλέον φυγοκεντρωτής για την επεξεργασία των φυτικών 

υγρών που παράγονται, καθώς αυτά ανακυκλώνονται 

 η κατασκευή του διφασικού φυγοκεντριτή είναι λιγότερο περίπλοκη. 

 

Μειονεκτήματα (διφασική επεξεργασία σε σχέση με τα τριφασικά 

συστήματα): 

 τα απόβλητα των διφασικών ελαιοτριβείων είναι μια σχετικά νέα μορφή 

αποβλήτων η οποία δεν έχει πλήρως χαρακτηρισθεί και μελετηθεί. 

 τα διφασικά ελαιοτριβεία περιέχουν 55-70% υγρασία, σε αντίθεσημε τα 

τριφασικά που περιέχουν 40-45%. Αυτό το χαρακτηριστικό των αποβλήτων 

τα καθιστά ασταθή στο χειρισμό, τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους. 

 

 

1.4 Περιβαλλοντολογικό Αντίκτυπο Ελαιοτριβείου 

 

1.4.1 Απόβλητα 

Στα ελαιοτριβεία κατά την επεξεργασία του ελαιόκαρπου εκτός από τα φύλλα 

των ελαιόδεντρων, τα κλαδιά και τον ελαιοπυρήνα, παράγονται μεγάλες ποσότητες 

αποβλήτων, με υψηλό βιολογικό φορτίο και χωρίζονται σε τρία τμήματα 

(ΚαραίσκοςΑ. Λάμπρος, 2016): 

 τα στερεά απόβλητα 

 τα αέρια απόβλητα  

 και τα υγρά απόβλητα 
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1.4.2 Στερεά Απόβλητα 

Τα στερεά υπολείμματα των ελαιοτριβείων είναι τα φύλλα των ελαιόδεντρων 

και ο ελαιοπυρήνας. 

Τα φύλλα απορρίπτονται στους αγρούς, ενώ ο ελαιοπυρήνας μεταφέρεται σε 

ειδικές εγκαταστάσεις (πυρηνελουργεία), μετά από ξήρανση στους 60°C, εξάγεται 

με διάλυμα εξανίου συμβάλλοντας στην παραγωγή του πυρηνέλαιου. 

 

 

1.4.3 Υγρά Απόβλητα 

Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων, τα οποία ονομάζονται λιοζούμια ή 

κατσίγαρος, παράγονται από την αραίωση της ελαιοζύμης με νερό, από το πλύσιμο 

του ελαιόκαρπου των διαφόρων μηχανημάτων και ολόκληρου του περιβάλλοντα 

χώρου του ελαιοτριβείου. 

Κατά την διάρκεια της διαδικασίας παραγωγής του ελαιολάδου 

απομακρύνονται φύλλα και γίνεται και πλύση του ελαιόκαρπου. Εν συνεχεία γίνεται 

η άλεσή του και η μάλαξή της ελαιοζύμης. Τέλος, ακολουθεί ο φυγοκεντρικός 

διαχωρισμός του ελαιολάδου από τα υπόλοιπα συστατικά της ελαιοζύμης και ο 

τελικός καθαρισμός του με φυγοκέντριση. 

 Στα ελαιοτριβεία τριών φάσεων, όπως ήδη έχει αναφερθεί σε προηγούμενη 

παράγραφο, στο στάδιο της μάλαξης προστίθεται μεγάλη ποσότητα νερού. Έτσι 

μετά την φυγοκέντριση και τον τελικό διαχωρισμό προκύπτει, ελαιόλαδο, φυτικά 

υγρά ή κατσίγαρος (υγρά απόβλητα) και “τριφασικός” ελαιοπυρήνας χαμηλής 

υγρασίας.  

Στα ελαιοτριβεία δύο φάσεων, δεν προστίθεται νερό για τη μάλαξη της 

ελαιοζύμης και προκύπτει από την φυγοκέντριση “διφασικός”, ένα υδαρές υλικό που 

περιέχει τα φυτικά υγρά και ελαιόλαδο, ενώ από τον τελικό διαχωρισμό προκύπτει 

μικρή ποσότητα φυτικών υγρών αποβλήτων.  

Τα φύλλα από την αποφύλλωση του καρπού και τα νερά πλύσης 

προκύπτουν και στους δύο τύπους ελαιοτριβείων. Οπότε και στους δύο τύπους 

ελαιοτριβείων τα υγρά απόβλητα αποτελούνται από τα νερά πλύσης και τα υγρά 

από το φυγοκεντρικό διαχωρισμό και τη διαύγαση του ελαιολάδου. 
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1.4.4 Αέρια απόβλητα 

Τα μοναδικά αέρια που παράγονται κατά την παραγωγική διαδικασία των 

ελαιοτριβείων προέρχονται από τα μηχανήματα εσωτερικής καύσης και τα 

καυσαέρια καύσης του ελαιοπυρήνα. Για αυτούς τους αέριους ρύπους, που 

εκπέμπονται σε σχέση με τον όγκο του ατμοσφαιρικού αποδέκτη, προκύπτει ότι η 

επιβάρυνση της ατμόσφαιράς από τις αέριες εκπομπές των ελαιοτριβείων 

θεωρούνται αμελητέες (Φωτεινόπουλος Ιωάννης και Νταρακάς Ευθύμιος, 2018) . 

 

1.4.5 Επεξεργασία των αποβλήτων ελαιοτριβείου 

Σε αυτή την παράγραφο παρουσιάζονται επιγραμματικά οι μέθοδοι 

επεξεργασίας των αποβλήτων (στερεών, υγρών) των ελαιοτριβείων, που έχουν ως 

στόχο την μείωση της μόλυνσης του περιβάλλοντος. 

Αρκετά σύνηθες, είναι η παροχέτευση των αποβλήτων σε εδάφη και σε 

καλλιεργημένες εκτάσεις, όπου γίνεται διασκορπισμό τους στο έδαφος μετά από 

κατεργασία τους κυρίως με ασβέστη, αλλά και η απόθεση τους σε επιφανειακά νερά 

και στις θάλασσες, προκαλώντας τεράστια προβλήματα μόλυνσης των υπόγειων 

υδάτων λόγω της τοξικότητας των αποβλήτων. 

Οι κύριες τεχνικές επεξεργασίας των αποβλήτων βασίζονται σε μεθόδους 

αποτοξικοποίησης τους. 

 Αυτές οι τεχνικές χωρίζονται σε 5 κατηγορίες, οι οποίες είναι οι εξής 

(Παναγιώτης Λ. Σείντης, 2015): 

 

1. Φυσικοί μέθοδοι, όπως είναι η αραίωση, η διήθηση, η κατακάθιση, η 

φυγοκέντριση και ο διαχωρισμός με μεμβράνες. 

2. Θερμικές μέθοδοι, όπως είναι οι θερμοφυσικές μέθοδοι, η μέθοδος λίπανσης 

και οι μη αντιστρεπτές θερμοχημικές μέθοδοι. 

3. Φυσικοχημικές μέθοδοι, όπως είναι η εξουδετέρωση, η κροκίδωση, η 

ρόφηση, η χημική οξείδωση και η ιοντοεναλλαγή. 

4. Βιολογικές μέθοδοι, όπως είναι οι αναερόβιες και αερόβιες μέθοδοι, η 

κομποστοποίηση και οι βιοτεχνολιγικές διαδικασίες. 

5. Τέλος, γίνεται και χρήση συνδυαζόμενων διεργασιών. 
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2. Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΜΕΛΕΤΗ 
 

 

2.1 Εισαγωγή 

 

Στο παρόν κεφάλαιο, μελετάται το νεόκτιστο και υπερσύχρονο ελαιοτριβείο-

εργοστάσιο της εταιρείας AGRO.POLY, που βρίσκεται στην περιοχή της Πύλου. 

Αρχικά γίνεται αναλυτική περιγραφή του κτηρίου, σχετικά με την θέση του, τον 

περιβάλλοντα χώρο, την χρήση και το προφίλ λειτουργίας των επιμέρους τμημάτων 

(χώρων) του. 

 Στην συνέχεια περιγράφονται λεπτομερώς τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά 

του κτηρίου και όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα που χρησιμοποιούνται για 

την κάλυψη των απαιτήσεων του (θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, κλιματισμός, ζεστό 

νερό χρήσης). 

Τα στοιχεία αυτά έχουν συλλεχθεί από την πολεοδομία αλλά και την επιτόπια 

επίσκεψη στο εργοστάσιο και έχουν ως στόχο την ανάλυση και υπολογισμό των 

ενεργειακών φορτίων. 

2.2 Γενική Περιγραφή Κτηρίου 
 

 

Εικόνα 2.1 Γενική άποψη κτηρίου. 
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Το υπό εξέταση εργοστάσιο δόθηκε σε λειτουργία το 2013, βρίσκεται στην 

Μεσσηνία, στην ευρύτερη περιοχή της Πύλου και πιο συγκεκριμένα στο χωριό 

Παπούλια. 

Πρόκειται για διώροφο κτήριο με ισόγειο και πατάρι. Το ισόγειο αποτελείται 

από χώρους γραφείων, χημείο, WC αποδυτήρια, αποθήκες, χώρους παραγωγής 

(ελαιοτριβείο και βρώσιμη ελιά), λεβητοστάσιο και τυποποιητήριο. 

Ο χώρος των γραφείων έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να 

χρησιμοποιείται το ηλιακό φως κατά την διάρκεια της ημέρας για σκοπούς 

φωτισμού. Επιπλέον υπάρχει φωτισμός led και τεχνολογία inverter σε όλες τις 

γραμμές παραγωγής για εξοικονόμηση ενέργειας και τέλος εκμεταλλεύεται το νερό 

της βροχής (πότισμα και καθαριότητα). 

 

 

Εικόνα 2.2 Γραφεία ελαιοτριβείου 

 

2.3 Λειτουργία Κτηρίου και Επεξεργασία Ελαιόλαδου 

 

Για την εν λόγω μονάδα έχει εκδοθεί η υπ’ αρίθμ. Φ14.265/3298/16-08-2013 

άδεια εγκατάστασης από την Δ/νση Ανάπτυξης της Μεσσηνίας, η υπ΄ αρίθμ. 

Φ14.265/5179/09-01-2014 τροποποίηση Άδειας Εγκατάστασης και η υπ΄ αρίθμ. 

ΒΙΙΨΛ1-63 28-05-2014. Υπεύθυνη δήλωση Έναρξης Λειτουργίας Μεταποιητικής 

Μονάδας. 

Η μονάδα είναι εγκαταστημένη στα Παπούλια Πύλου, σε οικόπεδο συνολικής 

έκτασης 7828 περίπου στρεμμάτων. Στη νότια πλευρά του χώρου είναι 

εγκατεστημένος φωτοβολταϊκός σταθμός. 

Στην ευρύτερη περιοχή παρατηρείται μεγάλη εκμετάλλευση ελαιόδεντρων, 

καθιστώντας την μονάδα βιώσιμη και ανταγωνιστική. 
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2.3.1 Παραλαβή του καρπού 

Μετά την συγκομιδή οι ελιές παραδίδονται στη μεταποιητική μονάδα για 

επεξεργασία. Η μεταφορά τους γίνεται σε πλαστικά τελάρα με οπές αερισμού ή 

πλαστικούς σάκους. Η επεξεργασία πρέπει να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν.  

Σε διαφορετική περίπτωση ο καρπός θα πρέπει να μείνει σε χώρο με καλό 

αερισμό για μικρό χρονικό διάστημα. 

Στην Εικόνα 2.3 απεικονίζεται ο χώρος αποθήκευσης των ελιών πριν την 

επεξεργασία τους. 

 

 

Εικόνα 2.3 Χώρος αποθήκευσης ελιών 
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2.3.2 Μεταφορική ταινία 

 

 

Εικόνα 2.4 Μεταφορική ταινία 

 

 

 

Η εισερχόμενη πρώτη ύλη οδηγείται σε μια δεξαμενή/χοάνη συγκέντρωσης, 

όπου μέσω μιας μεταφορικής ταινίας (βλ. Εικόνα 2.4) οδηγείται στους 

αποφυλλωτήρες. Οι αποφυλλωτήρες είναι εγκατεστημένοι στο τέλος της ταινίας.  

 

Η μεταφορική ταινία αποτελείται από: 

 Πλαίσιο αναβατορίου 

 Αναβατόριο ελαιόκαρπου 

 Χοάνη ελαιόκαρπου με σίτα προστασίας 

 

Η μεταφορική ταινία είναι ειδικής κατασκευής, ώστε να μην τραυματίζεται ο 

ελαιόκαρπος και περιλαμβάνει ανοξείδωτη χοάνη ελαιόκαρπου, ταινιόδρομο, 

μηχανισμό καθαρισμού ιμάντα. 
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2.3.3 Αποφυλλωτήρια ελαιόκαρπου 

Η αποφύλλωση του ελαιόκαρπου είναι απαραίτητη διεργασία διότι τυχόν 

ύπαρξη φύλλων στη μάλαξη του ελαιόκαρπου προκαλεί αλλοιώσεις στη γεύση και 

την ποιότητα του ελαιόλαδου λόγω της αύξησης της ποσότητας χλωροφύλλης. 

Συνολικά στη μονάδα υπάρχουν δύο αποφυλλωτήρια δονούμενου κόσκινου που 

απεικονίζονται στην Εικόνα 2.5 και ένα αποφυλλωτήριο στη μεταφορική ταινία. 

 

 

Εικόνα 2.5 Αποφυλλωτήρια 

 

2.3.4 Πλυντήριο ελαιόκαρπου 

Το πλύσιμο του ελαιόκαρπου, όπως και η αποφύλλωση των καρπών, είναι 

εξίσου απαραίτητο για να απομακρυνθούν σκόνες, πέτρες, ακόμα και ίχνη 

φυτοφαρμάκων ώστε να καθαριστεί ο καρπός και να ξεκινήσει η διαδικασία 

εξαγωγής ελαιόλαδου, χωρίς την παρουσία τρίτων υλών οι οποίες θα επηρεάσουν 

σημαντικά την ποιότητά του. 

Το πλυντήριο (βλ. Εικόνα 2.6) κινείται με ηλεκτροκινητήρα, ανοξείδωτο 

θάλαμο κατακράτησης ξένων σωμάτων και αντλία ανακυκλοφορίας νερού με 

ηλεκτροκινητήρα.  

 

 

 



18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.6 Πλυντήριο ελαιόκαρπου 

 

 

2.3.5 Άλεση ελαιόκαρπου 

Η άλεση του ελαιόκαρπου επιτυγχάνεται στον σπαστήρα (βλ. Εικόνα 2.7). Ο 

καρπός πλέον αποφυλλωμένος και πλυμένος πέφτει μέσα στην χοάνη τροφοδοσίας 

και μέσω ενός αναβατορίου κοχλία μεταφέρεται στον σπαστήρα. 

 Η άλεση είναι ένα ουσιαστικό μέρος της έκθλιψης του ελαιόκαρπου, διότι η 

στεγανότητα του δέρματος μιας ελιάς και η σταθερή δομή της σάρκας κάνουν 

αδύνατη την εξαγωγή ελαιόλαδου από ολόκληρες ελιές. 

Από τον σπαστήρα, μεταφέρεται «ο σπασμένος» ελαιόκαρπος στους 

μαλακτήρες για να ξεκινήσει η διαδικασία της μάλαξης του ελαιόκαρπου, μέσω ενός 

ανοξείδωτου κοχλία μεταφοράς ελαιοζύμης. Ο κοχλίας τροφοδοτεί τον οριζόντιο 

διανομέα και τροφοδότη ελαιοζύμης για την κατανομή της στα διαμερίσματα των 

μαλακτήρων. 
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Εικόνα 2.7 Σπαστήρας 

 

2.3.6 Μάλαξη ελαιόκαρπου 

Η μάλαξη του ελαιόκαρπου είναι από τις πιο βασικές διεργασίες για την 

εξαγωγή του ελαιόλαδου. Η σημασία της μάλαξης έγκειται στο γεγονός ότι εκεί 

συντελείται η συνένωση των μικρών ελαιοσταγονιδίων σε μεγαλύτερες σταγόνες 

ελαιόλαδου. Η συνένωση αυτή είναι απαραίτητη για την μετέπειτα απομάκρυνση 

των φυτικών υγρών από το ελαιόλαδο. Η υπερβολική μάλαξη του ελαιόκαρπου 

μπορεί να οδηγήσει σε δημιουργία γαλακτωμάτων (τα οποία επιβραδύνουν τον 

διαχωρισμό) αλλά ταυτόχρονα μειώνει την περιεκτικότητα του ελαιόλαδου σε 

πολυφαινόλες, ενώ οι υψηλές θερμοκρασίες καταστρέφουν τα αρωματικά στοιχεία 

του ελαιόλαδου. Η θερμοκρασία επιτυγχάνεται από το νερό που ανατροφοδοτείται 

στο κέλυφος του μαλακτήρα. 

Οι δεξαμενές του μαλακτήρα διαθέτουν ελεγχόμενη θέρμανση σε όλη τη 

διαμήκη επιφάνεια του μπάνιου, ενώ τα μέρη που έρχονται σε επαφή με την 

ελαιόπαστα είναι από ανοξείδωτο χάλυβα . Οι κοχλίες ανάδευσης είναι συμπαγείς, 

ανοξείδωτοι, ενώ λόγω του ότι οι μαλακτήρες είναι πλήρως αποσυναρμολογούμενοι 

είναι πολύ εύκολη η μετατροπή του μονού σε διώροφου και του διώροφου σε 

τριώροφου με την προσθήκη ενός ακόμα μπάνιου. 
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Μέσω κατάλληλου κοχλία, μεταφέρεται η ελαιοζύμη από τους μαλακτήρες 

στην αντλία θετικής εκτόπισης, ισχύος. 

 Η αντλία εξασφαλίζει την αδιάλειπτη τροφοδοσία του ντακαντέρ και την 

αποφυγή δημιουργίας γαλακτωμάτων στην πάστα. Για την θέρμανση του νερού 

εγκαθίσταται λέβητας θερμαντικής ικανότητας. Η καύσιμη ύλη είναι το πυρηνόξυλο. 

Οι μαλακτήρες της μονάδας είναι 9 και απεικονίζονται στην Εικόνα 2.8. 

 

 

 

 

Εικόνα 2.8 Μαλακτήρες 

 

2.3.7 Φυγοκέντριση – διαχωρισμός ελαιόλαδου 

Η φυγοκέντριση και η τεχνική διαχωρισμού ελαιόλαδου από την ελαιοζύμη, 

βασίζεται στη διαφορά ειδικού βάρους που παρουσιάζουν τα συστατικά της 

ελαιοζύμης. 

Ο φυγοκεντρικός διαχωριστήρας που χρησιμοποιείται (βλ. Εικόνα 2.9) για τον 

διαχωρισμό του ελαιόλαδου είναι δύο φάσεων, δηλαδή δεν προστίθεται νερό για τον 

διαχωρισμό της ελαιοζύμης. 

Ο σχεδιασμός του φυγοκεντρικού διαχωριστήρα διασφαλίζει τον διαχωρισμό 

της εισερχόμενης ελαιομάζας σε δύο φάσεις – ελαιόλαδο και στερεά. Ο διαχωρισμός 
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λαμβάνει χώρα σε οριζόντιο κυλινδρικό τύμπανο με κοχλία μεταφοράς. Η 

φυγόκεντρος δύναμη προκαλεί στιγμιαία καθίζηση στο τοίχωμα του τυμπάνου. 

Ο κοχλίας περιστρέφεται προς την ίδια κατεύθυνση με την κατεύθυνση 

περιστροφής του τυμπάνου, αλλά με σταθερά διαφορετική ταχύτητα και μεταφέρει 

τα υγρά στερεά στο κωνικό άκρο. Επειδή είναι ελαφρύτερο, το ελαιόλαδο επιπλέει 

στο εσωτερικό και τα υγρά και στερεά κινούνται προς την εξωτερική περίμετρο. 

Ο διαχωρισμός λαμβάνει χώρα καθ’ όλο το μήκος του κυλινδρικού τμήματος 

του τυμπάνου. Το υγρό των φάσεων κατευθύνεται στην έξοδό του μέσω 

δονούμενου φίλτρου και στη συνέχεια εκκενώνεται σε δεξαμενές συλλογής. 

 

Εικόνα 2.9 Διφασικός διαχωριστήρας 

 

2.3.8 Διαχωρισμός ελαιόλαδου από φυτικά υγρά 

Μπορούν να εφαρμοστούν δύο μέθοδοι για τον διαχωρισμό: 

 

 Με φυσική καθίζηση, στην οποία τα συστατικά μέρη του μίγματος 

ελαιόλαδου-φυτικών υγρών που εξέρχονται από τον διαχωριστήρα, 

διαχωρίζονται φυσικά λόγω της διαφορετικής πυκνότητας. 

 Με χρήση ελαιοδιαχωριστήρα, όπου το εισερχόμενο μίγμα στον 

ελαιοδιαχωριστήρα περιστρέφεται σε πολύ μεγάλες ταχύτητες. 

Στην συγκεκριμένη μονάδα εγκατάστασης χρησιμοποιούνται και οι δύο 

μέθοδοι διαχωρισμού. Ο διαχωρισμός γίνεται μέσα σε περιστρεφόμενο μπολ. 
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 Το λάδι εισάγεται στο περιστρεφόμενο φυγοκεντρικό μπολ από το επάνω 

μέρος μέσω ενός σωλήνα εισαγωγής και επιταχύνεται μέσα στον διανομέα, που 

είναι ειδικά σχεδιασμένος για εξασφαλίζει ομαλή επιτάχυνση του υγρού παροχής. 

Βγαίνοντας από τον διανομέα το λάδι μπαίνει στη δέσμη δίσκων. Ο διαχωρισμός 

λαδιού στερεών γίνεται ανάμεσα στους δίσκους, δια μέσω των οποίων το λάδι 

μεταφέρεται στο κέντρο και εκκενώνεται στο πλαίσιο συλλογής του επάνω μέρους. 

Το νερό και τα βαριά στερεά που διαχωρίζονται από το λάδι μεταφέρονται στην 

περιφέρεια και το νερό οδηγείται μέσω καναλιών του πάνω δίσκου στο πλαίσιο 

συλλογής του κάτω μέρους. 

Τα στερεά συλλέγονται στην περιφέρεια, απ’ όπου αποβάλλονται κατά 

διαστήματα μέσα στο συλλεκτικό κάλυμμα των στερεών κάτω από το μπολ. 

Η αποβολή των στερεών επιτυγχάνεται με την βοήθεια ενός υδραυλικού 

συστήματος, το οποίο σε προκαθορισμένα κατάλληλα χρονικά διαστήματα, 

αναγκάζει τον ολισθαίνοντα πυθμένα να πέσει και έτσι ν’ ανοίξει τις θύρες των 

στερεών στην περιφέρεια του μπολ. 

Το ελαιόλαδο οδηγείται σε ζυγιστικό μηχάνημα διαχείρισης ελαιόλαδου. Από 

εκεί γίνεται η ζύγιση του ελαιόλαδου κάθε παραγωγού και οδηγείται το παραχθέν 

ελαιόλαδο στις δεξαμενές αποθήκευσης. 

Στην παρακάτω Εικόνα 2.10 απεικονίζεται ο ελαιοδιαχωριστήρας της 

μονάδας. 

 

 

Εικόνα 2.10 Ελαιοδιαχωριστήρας 

2.3.9 Αποθήκευση ελαιόλαδου 
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Μετά τον διαχωρισμό, το ελαιόλαδο οδηγείται σε ζυγιστικό μηχάνημα 

διαχείρισης ελαιόλαδου. Από εκεί γίνεται η ζύγιση του ελαιόλαδου κάθε παραγωγού. 

Ύστερα, ανάλογα μην την συμφωνία παραγωγού-ελαιοτριβείου οδηγείται το 

παραχθέν ελαιόλαδο στις δεξαμενές αποθήκευσης (βλ. Εικόνα 2.12) είτε για χρήση 

του από τον παραγωγό είτε για χρήση του από το ελαιοτριβείο. 

Η εκάστοτε συμφωνία προβλέπει το κέρδος της εταιρείας από την 

επεξεργασία του ελαιόλαδου του κάθε παραγωγού ξεχωριστά. Το ποσοστό κέρδους 

της εταιρείας εξαρτάται όπως φαίνεται και στην Εικόνα 2.11, από δύο παράγοντες. 

Ο πρώτος παράγοντας είναι αν φτάνει στην μονάδα ο ελαιοκαρπός με κάποια 

‘αρρώστια’ και ο δεύτερος, αν η μεταφορά του από τα χωράφια πραγματοποείται 

από την εταιρεία ή τον ίδιο τον παραγωγό. 

 

Εικόνα 2.11 Καθεστώς συμφωνίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.12 Αποθήκευση ελαιόλαδου 

 

2.3.10  Επεξεργασία βρώσιμης ελιάς 
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Σε αυτό το κομμάτι της γραμμής παραγωγής πραγματοποιείται η 

αποθήκευση και η επεξεργασία της επιτραπέζιας ελιάς. 

Ο καρπός, αμέσως μετά τη συλλογή τοποθετείται μέσα σε δεξαμενές μέσα 

στο οποίο παραμένει για χρονικό διάστημα 2-3 μηνών. 

Μετά παρέλευση τριμήνου οι ελιές εξάγονται από τις δεξαμενές, 

υποβάλλονται σε ποιοτική διαλογή, ταξινομούνται κατά μέγεθος και στη συνέχεια 

επαναφέρονται κατά κατηγορίες μεγεθών στις ίδιες δεξαμενές. 

 Στην συνέχεια απογεμίζονται με άλμη και στην επιφάνεια τους 

τοποθετούνται κατά τρόπο χαλαρό ξύλινα πλέγματα. Μέσα στην άλμη μένουν οι 

ελιές μέχρι να ληφθούν παραγγελίες από πελάτες. Ύστερα βγαίνουν από τις 

δεξαμενές χαρακώνονται διπλά και συσκευάζονται σε δοχεία. 

 

2.3.11 Τυποποίηση 

Τέλος, ακολουθεί το τελευταίο στάδιο της διαδικασίας, η οποία είναι η 

τυποποίηση του ελαιόλαδου από το προσωπικό του ελαιοτριβείου (βλ. Εικόνα 2.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.13 Τυποποίηση ελαιόλαδου 
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2.3.12  Αποθήκευση αποβλήτων 

Από την δεύτερη έξοδο του Decanter και μέσω ατέρμονα κοχλία με 

ενσωματωμένο ηλεκτρομειωτήρα, μεταφέρεται ο πυρήνας, από τον φυγοκεντρητή 

έξω από την αίθουσα του εργοστασίου. 

 Στην έξοδο του ατέρμονα κοχλία βρίσκεται κατάλληλα προσαρμοσμένη 

χοάνη συλλογής της ελαιοπυρήνας. Από εκεί με μία αντλία και εύκαμπτο ανθεκτικό 

σωλήνα μεταφέρεται η πούλπα στο χώρο απόθεσης.  

Η διαδικασία αποθήκευσης των αποβλήτων, με σκοπό την μελλοντική τους 

απομάμκρυνσης από την μονάδα απεικονίζεται στην Εικόνα 2.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2.14 Χώροι αποθήκευσης αποβλήτων  
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2.4 Παρουσίαση μηχανημάτων 

 

Σε αυτή την παράγραφο στους Πίνακες γίνεται καταγραφή του αριθμού και 

της ισχύος των μηχανημάτων του εργοστασίου. Όλα αυτά τα μηχανήματα, 

παρουσιάστηκαν λεπτομερώς πιο πάνω στο ίδιο κεφάλαιο και συντελούν στην 

ολοκλήρωση όλων των διεργασιών στην γραμμή παραγωγής της μονάδας. 

 

 

ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW) 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ 1 1.492 

ΑΠΟΦΥΛΛΩΤΗΡΙΑ 2 9.698 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ 1 2.984 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΣΠΑΣΤΗΡΑ 1 2.238 

ΣΠΑΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΧΟΑΝΗ 1 39.538 

ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΖ. 2 4.476 

ΑΝΤΛΙΑ ΛΑΔΙΟΥ 1 1.119 

ΜΑΛΑΚΤΗΡΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΙ 9 20.142 

ΑΝΤΛΙΑ MONOPULM 1 2.984 

ΝΤΕΚΑΤΕΡ 1 41.403 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΤΗΡΑΣ 2 16.78 

ΚΟΧΛΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΛΑΙΟΠ. 1 6.341 

ΑΝΤΛΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΥΡΗΝΑ 1 7.46 

ΣΥΝΟΛΟ   156.66 

Πίνακας 2.1 Μηχανήματα ελαιοτριβείου (τεμάχια/ισχύς) 

 
 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW) 

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΚΑΥΣΤΗΡΑ 1 0.37 

ΚΑΥΣΤΗΡΑΣ 1 1.35 

ΘΕΡΜΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ 1 4.48 

ΚΟΧΛΙΑΣ ΓΙΑ ΠΥΡΗΝΟΞΥΛΟ 1 0.37 

ΖΥΓΙΣΤΙΚΟ 1 0.75 

ΣΥΝΟΛΟ   7.32 

Πίνακας 2.2 Βοηθητικός εξοπλισμός (τεμάχια/ισχύς) 
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ΒΡΩΣΙΜΗ ΕΛΙΑ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW) 

ΑΝΑΤΡΟΠΕΑΣ ΒΑΡΕΛΙΩΝ  1 0.76 

ΑΝΑΒΟΤΟΡΙΟ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 1 0.37 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 1 0.55 

ΑΠΟΜΙΣΧΩΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ 1 0.75 

ΤΡΑΠΕΖΑ ΔΙΑΛΟΓΗΣ 1 0.19 

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 1 1.10 

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ 1 0.75 

ΑΝΑΒΑΤΟΡΙΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 1 0.37 

ΖΥΣΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΕΛΙΩΝ 1 2.00 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ ΓΥΑΛΙΝΩΝ ΔΟΧΕΙΩΝ 1 0.19 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΣΤΕΡΙΩΣΗΣ 1 11.13 

ΜΥΛΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΤΕ ΕΛΙΑΣ 1 2.98 

ΓΕΜΙΣΤΙΚΟ ΠΑΤΕ ΕΛΙΑΣ 1 1.10 

ΘΕΡΜΟΜΙΞΕΡ ΠΑΤΕ 1 5.26 

ΧΑΡΑΚΤΙΚΟ ΕΛΑΙΩΝ  1 0.25 

ΕΤΙΚΕΤΕΖΑ 1 0.06 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΑΡΟΦΗΣΗΣ ΕΛΑΙΩΝ 1 2.00 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΛΜΗΣ 1 3.00 

ΑΝΤΛΙΑ ΑΛΜΗΣ 1 1.12 

ΣΥΝΟΛΟ   33.93 

Πίνακας 2.3 Βρώσιμη ελιά (τεμάχια/ισχύς) 

 

 

 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜΑΧΙΑ ΙΣΧΥΣ(KW) 

ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ 1 0.75 

ΦΙΛΤΡΟ ΓΗΣ ΔΙΑΤΟΜΩΝ 1 2.00 

ΗΜΙΑΥΤΟΜΑΤΗ ΓΕΜΙΣΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 1 2.25 

ΔΕΞΑΜΕΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ 1 1.20 

ΑΝΟΞΕΙΔΩΤΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ 3 10 

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ 1 5.22 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ/ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 1 11.5 

ΑΖΩΤΟΓΕΝΝΗΤΡΙΑ 1 0.50 

ΣΥΝΟΛΟ  33.42 

Πίνακας 2.4 Τυποποιητήριο (τεμάχια/ισχύς) 
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2.5 Γενικά Στοιχεία Κτηρίου 

 

Το κτήριο (ελαιοτριβείο) έχει κατασκευαστεί στην Καλαμάτα βάσει του 

ΚΕΝΑΚ, ανήκει στην Α’ κλιματική ζώνη και έχει ανεγερθεί σε οικόπεδο πολυγωνικού 

σχήματος. Οι μεγάλες πλευρές του οικοπέδου έχουν προσανατολισμό βορρά-νότο. 

Το οικόπεδο δεν βρίσκεται σε αστικό περιβάλλον και δεν υπάρχουν κτίσματα 

περιμετρικά του, στο νότιο τμήμα του έχει εγκατασταθεί φωτοβολταϊκός σταθμός ο 

οποίος είναι περιφραγμένος κατάλληλα και δεν ενοχλεί το κτήριο. Ειδικότερα: 

 

 Η ανατολική πλευρά του οικοπέδου γειτνιάζει με χωματόδρομο. 

 Η νότια γειτνιάζει με φ/β σταθμό. 

 Η βόρια με δημοτική οδό. 

 Η δυτική συνορεύει με χωράφια ελαιόδεντρων. 

Η θέση του κτηρίου ευνοεί τον ηλιασμό και των δύο ορόφων. 

 

Το κέλυφος του κτηρίου, καθώς και τα εσωτερικά χωρίσματα, αποτελούνται 

από πάνελ με εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης όπως έχει ειπωθεί σε 

προηγούμενο κεφάλαιο. Παρόλο που θερμομονώνεται όλο το κτήριο, η 

εγκατάσταση θέρμανσης/ψύξης τοποθετήθηκε μόνο στους γραφειακούς χώρους 

(χώροι υποδοχής, χημείο και όλο το πατάρι πλην το w/c). 

Ο φέρων οργανισμός του κτηρίου είναι μεταλλικός.  

Οι εξωτερικές και εσωτερικές τοιχοποιίες αποτελούνται από τυποποιημένο 

πάνελ που φέρει εσωτερική μόνωση πολυουρεθάνης. 

Η στέγη του κτηρίου είναι μεταλλική και εσωτερικά διαθέτει μόνωση. 

Τα δάπεδα του κτηρίου είναι βιομηχανικού τύπου, πλην των γραφειακών 

χώρων που διαθέτουν επίστρωση πλακιδίων.  
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2.5.1 Χωροθέτηση λειτουργιών στο κτήριο. 

 

Ο εσωτερικός σχεδιασμός και η διαμόρφωση των γραφειακών χώρων,του 

χημείου, των wc, των αποδυτηρίων και των χώρων του παταριού στο κτήριο, έχουν 

γίνει με γνώμονα την μέγιστη εκμετάλλευση ή την αποφυγή της ηλιακής 

ακτινοβολίας ανάλογα με την εποχή. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα οι χώροι αυτοί να 

μην έχουν μεγάλο θερμικό και ψυκτικό φορτίο.  

Συνεπώς γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας τόσο του συστήματος θέρμανσης, 

όσο και της ψύξης. 

Η χωροταξία των χώρων αυτών επιτρέπει, τον φυσικό δροσισμό ακόμα και 

τις πρωινές ώρες κατά την θερινή περίοδο. 

 Για τον φυσικό δροσισμό των χώρων έχει γίνει τοποθέτηση ανοιγμάτων, 

εξασφαλίζοντας διαμπερή αερισμό όπου είναι δυνατόν.  

Επιπρόσθετα, για τον αερισμό των χώρων έχει τοποθετηθεί εξοπλισμός 

ανάκτησης θερμότητας (VAM). Επίσης όλοι οι χώροι, τόσο του ισογείου όσο και του 

παταριού, διαθέτουν ανοίγματα, κατάλληλων διαστάσεων, έτσι ώστε να 

προσφέρουν επαρκή φωτισμό και το ποσοστό φυσικού φωτισμού φτάνει το 78%. 

Τέλος το παθητικό σύστημα που επιλέχθηκε να ενσωματωθεί στον σχεδιασμό του 

κτηρίου, είναι αυτό του άμεσου κέρδους.  
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2.6 Περιγραφή συστήματος θέρμανσης, ψύξης και αερισμού 

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό και την μελέτη της εταιρείας για το σύστημα 

θέρμανσης/ψύξης στο κτήριο, υπάρχουν στους γραφειακούς χώρους (χώροι 

υποδοχής, χημείο και όλο το πατάρι πλην το w/c) εσωτερικές μονάδες τύπου 

κασέτας ή δαπέδου ανά περίπτωση. Η θέρμανση/ψύξη των παραπάνω χώρων 

επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση κεντρικής αντλίας θερμότητας. 

Επιπλέον σύμφωνα με τη μελέτη θέρμανσης του κτηρίου έχει υπολογιστεί το 

μέγιστο απαιτούμενο θερμικό φορτίο του κτηρίου και η αντλία θερμότητας που 

τοποθετήθηκε είναι τύπου inverter και ο βαθμός απόδοσής της είναι COP = 4,03 και 

EER=3,88. 

Τέλος, όλες οι σωληνώσεις του δικτύου διανομής που διέρχονται από μη 

θερμαινόμενους χώρους, είναι μονωμένες σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές 

που ορίζει ο Κ.Ε.ν.Α.Κ και η ΤΟΤΕΕ. 

Σύστημα κλιματισμού υπάρχει στους γραφειακούς χώρους του κτηρίου 

(χώροι υποδοχής, χημείο και σε όλο το πατάρι), όπου έχουν τοποθετηθεί μονάδες 

VRV τύπου κασέτας ή δαπέδου ανά περίπτωση. Όλοι οι υπόλοιποι χώροι του 

κτηρίου είναι μη κλιματιζόμενοι.  

Λόγω του ότι οι γραφειακοί χώροι ως επί το πλείστον δεν διαθέτουν 

ανοιγόμενα παράθυρα, έχει γίνει τοποθέτηση συστήματος αερισμού (μονάδων 

ανάκτησης θερμοκρασίας) των χώρων αυτών και συγκεκριμένα δύο τέτοιων 

μονάδων, μία στο ισόγειο και μία στο πατάρι συνοδευόμενα από κατάλληλα δίκτυα 

αεραγωγών. 

Στον Πίνακα 2.5 παρουσιάζεται ο αερισμός και στάθμη θορύβου στους 

χώρους που δραστηριοποιούνται ως επί το πλείστον οι εργαζόμενοι, αλλά και οι 

επισκέπτες της μονάδας. 

Χώρος 

Χειμώνας 

θερμ/υγρ. 

(0C/%) 

Καλοκαίρι 

θερμ/υγρ. 

(0C/%) 

Αερισμός 

(εναλλαγές/ώρα) 

Στάθμη 

θορύβου 

(db) 

Γραφεία-

meetingroom 
20/50 26/50 

30 m3/h ανά 

άτομο ή 3m3/h/m2 
NC 40 

Χώροι αναμονής 20/50 26/50 
30 m3/h ανά 

άτομο ή 3m3/h/m2 
NC 40 

Πίνακας 2.5 Αερισμός και στάθμη θορύβου 
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2.7 Κλιματισμός 

 

Ο κλιματισμός στους γραφειακούς χώρους, επιτυγχάνεται με την τοποθέτηση 

τοπικών μονάδων τύπου κασέτας τεσσάρων κατευθύνσεων, ενώ στον χώρο της 

receptionέχουν τοποθετηθεί δύο τοπικές μονάδες δαπέδου. 

 Όλες οι μονάδες είναι απ’ ευθείας εκτονώσεως μεταβλητού όγκου ψυκτικού 

ρευστού. Για την προσαγωγή νωπού αέρα στους χώρους υπάρχουν τοπικοί 

ανακτητές θερμότητας VAM, οι οποίοι μέσω δικτύων αεραγωγών, προσάγουν και 

απάγουν αέρα. 

 Ένα VAM έχει τοποθετηθεί στο πατάρι και ένα στο ισόγειο. 

 

 

2.8 Σύστημα παρασκευής ζεστού νερού χρήσης 

 

Το δίκτυο διανομής ζεστού νερού χρήσης εξυπηρετεί τις ανάγκες των χώρων 

υγιεινής, της κουζίνας και του χημείου. Έχει τοποθετηθεί ηλιακός θερμοσίφωνας 

διπλής ενέργειας (στέγη κτηρίου). Συγκεκριμένα έχουν τοποθετηθεί δύο ηλιακοί 

συλλέκτες, συλλεκτικής επιφάνειας 1.5 m2, συνοδευόμενος με το αντίστοιχο 

θερμοδοχείο χωρητικότητας 160 λίτρων. 

 

2.8.1 Παραγωγή κρύου-ζεστού νερού δεξαμενών λαδιού και μαλακτήρων 

Βάσει των προδιαγραφών τυποποίησης λαδιού, προκύπτει πως οι δεξαμενές 

που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση λαδιού, πρέπει να έχουν τέτοια 

θερμοκρασία στα τοιχώματά τους, ώστε να διατηρείται η θερμοκρασία του λαδιού 

σε συγκεκριμένη θερμοκρασία. Για αυτό τον λόγο χρησιμοποιούνται δεξαμενές 

λαδιού διπλών τοιχωμάτων, όπου στο ενδιάμεσο κενό των δύο τοιχωμάτων 

κυκλοφορεί νερό (ψυχρό ή ζεστό ανάλογα με την περίσταση). Επιπλέον, για την 

λειτουργία των μαλακτήρων απαιτείται ζεστό νερό χρήσης. Αυτό επιτυγχάνεται με 

την χρήση αποδοτικού λέβητα πυρηνόξυλου. 
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2.8.2 Υπολογισμός κατανάλωσης ζεστού νερού χρήσης 

Η κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) ορίζεται στην παράγραφο 2.5 και 

Πίνακα 2.5 (ΤΕΕ, 2010β).  

Γραφεία 0.5 lt/ημέρα/m2. 

Η συνολική ημερήσια κατανάλωση για ΖΝΧ στο κτήριο είναι 79,77 lt. 

Η μέση θερμοκρασία ΖΝΧ ορίζεται στους 500C, ενώ οι θερμοκρασίες νερού 

δικτύου της Καλαμάτας, ορίζονται στην (ΤΕΕ, 2010β). 

Το ημερήσιο απαιτούμενο θερμικό φορτίο Qd σε (kWh/ημέρα) για την κάλυψη 

των αναγκών του κτηρίου για ΖΝΧ δίνεται από την Εξίσωση [2.1]: 

 

𝑄𝑑=𝑉𝑑 .
𝑐

3600
𝜌. 𝛥𝛵  [2.1] 

Όπου: 

Vd [lt/ημέρα] το ημερήσιο φορτίο, Vd = 79.8  (lt/ημέρα) 

Ρ [kg/lt] η μέση πυκνότητα του ΖΝΧ, ρ = 0.998 (kg/lt) 

C [kJ/(kg.K)] η ειδική θερμότητα, c = 4.18 [kJ/(kg.K)] 

ΔΤ [Κ] ή [0C] θερμοκρασιακή διαφορά μεταξύ νερού δικτύου και ΖΝΧ 

 

Εφαρμόζοντας την πιο πάνω σχέση και για τις θερμοκρασίες νερού δικτύου, 

υπολογίστηκε το ημερήσιο θερμικό φορτίο (kWh/ημέρα) για ΖΝΧ του κτηρίου για 

κάθε μήνα, όπως δίνεται στον Πίνακα 2.6. 

 

Ζώνη Χρήση Vd[lt/ημέρα] Vstore [lt] 
Qd 

[kWh/ημέρα] 
Pn [kW] 

Γραφεία Γραφεία 79.8 15.9 2.8 0.56 

Πίνακας 2.6 Ημερήσιο θερμικό φορτίο για ΖΝΧ 

 

Παρόλο που δεν είναι απαραίτητη η τοποθέτηση συστήματος ΖΝΧ, λόγω 

χρήσης γραφείων, εντούτοις υπάρχει ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας 

160lt, οποίος έχει τοποθετηθεί στη στέγη του κτηρίου σε θέση που δεν σκιάζεται 

από πουθενά. 
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2.9 Υδροδότηση 

 

Λόγω της μη ύπαρξης δικτύου ύδρευσης στη περιοχή, η υδροδότηση του 

κτηρίου επιτυγχάνεται από υπέργειες δεξαμενές νερού, οι οποίες γεμίζουν με βυτία. 

Επίσης για την εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού για την πλύση των 

δαπέδων, έχει τοποθετηθεί υπόγεια δεξαμενή βρόχινων νερών. 

 

2.9.1 Αποθήκευση-Χλωρίωση νερού 

Για την κάλυψη των αναγκών σε πόσιμο νερό, έχουν τοποθετηθεί δύο 

πλαστικές υπέργειες δεξαμενές 8000lt η κάθε μία. Επίσης έχει κατασκευαστεί 

υπόγεια δεξαμενή βρόχινων νερών χωρητικότητας 5000 lt, η οποία ικανοποιεί τις 

ανάγκες μη πόσιμου νερού. Για την εξασφάλιση της ποιότητας του νερού της 

δεξαμενής πόσιμου νερού καθώς και η απολύμανση της, έχει τοποθετηθεί σύστημα 

αυτόματης χλωρίωσης, το οποίο αποτελείται από δοσομετρική αντλία χλωρίου με 

κάδο αποθήκευσης, όργανο μέτρησης υπολειμματικού χλωρίου με αισθητήριο και 

αντλία ανακυκλοφορίας. 

 

 

2.10 Περιγραφή εγκαταστημένων ηλιακών συλλεκτών 

 

Η στέγη του κτηρίου έχει εμβαδόν 411m2 και είναι όλη διαθέσιμη για 

τοποθέτηση ηλιακών συλλεκτών. Περιμετρικά του κτηρίου στον περιβάλλονται χώρο 

δεν υπάρχει φυσικό ή τεχνητό εμπόδιο που να περιορίζει τον ηλιασμό της.  

Η εγκατάσταση περιλαμβάνει 3 m2 ηλιακών συλλεκτών για την κάλυψη των 

αναγκών ζεστού νερού χρήσης. 

Η βέλτιστη γωνία κλίσης των ηλιακών συλλεκτών εξαρτάται από το 

γεωγραφικό πλάτος της περιοχής και τον προσανατολισμό τοποθέτησής τους. 

Σύμφωνα με τον εμπειρικό κανόνα, για τις ελληνικές περιοχές η βέλτιστη κλίση ενός 

ηλιακού συλλέκτη για ετήσια χρήση είναι ίση με το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής, 

όπου για την Καλαμάτα είναι 37,070. Στο υπό μελέτη κτήριο ο προσανατολισμός 

των ηλιακών συλλεκτών είναι 180ο και η γωνία κλίσης 45ο.  
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To μέσο ετήσιο ποσοστό κάλυψης του φορτίου για ΖΧΝ ανέρχεται σε 100,00%. Τα 

επιμέρους μηνιαία ποσοστά κάλυψης φορτίου από τους ηλιακούς συλλέκτες 

κυμαίνονται από 100,00% έως 100,00%.  

 

 

 

2.11 Συστήματα φωτισμού 

 

Στους γραφειακούς χώρους υπάρχουν 20 φωτιστικά σώματα με 2 

γραμμικούς λαμπτήρες φθορισμού, 2 Χ 36 Watt, με ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά 

πηνία και με φωτεινή δραστικότητα, 60 lumen/watt και δύο φωτιστικά σώματα με 

δύο γραμμικούς λαμπτήρες φωτισμού 2 Χ 54 Watt, με ηλεκτρονικά στραγγαλιστικά 

πηνία και με φωτεινή δραστικότητα 60 lumen/watt. 

 Για επιθυμητές στάθμες φωτισμού ανά χρήση χώρου ελήφθησαν οι τιμές της 

(ΤΕΕ, 2010β). Η συνολικά εγκατεστημένη ισχύς των φωτιστικών στους παραπάνω 

χώρους υπολογίζεται στα 2,04 kW. Το ισόγειο και το πατάρι διαθέτουν ανοίγματα 

που εξασφαλίζουν φυσικό φωτισμό σε ποσοστό 78%. 

 Κάθε γραφειακός χώρος (χώροι υποδοχής, χημείο, γραφείο παταριού, 

meetingroom) αποτελούν ξεχωριστές ζώνες φυσικού φωτισμού. 
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3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 
 

3.1 Θερμικές ζώνες 

 

Σύμφωνα με (ΤΕΕ, 2010β) η διακριτοποίηση ενός κτηρίου σε ζώνες, γίνεται 

με τα εξής κριτήρια : 

1. Η επιθυμητή θερμοκρασία των εσωτερικών χώρων να διαφέρει περισσότερο 

από 4Κ για την χειμερινή ή και την θερινή περίοδο. 

2. Υπάρχουν χώροι με διαφορετική χρήση/λειτουργία 

3. Υπάρχουν χώροι στο κτήριο που καλύπτονται με διαφορετικά συστήματα 

θέρμανσης ή και ψύξης ή και κλιματισμού, λόγω διαφορετικών εσωτερικών 

συνθηκών. 

4. Υπάρχουν χώροι στο κτήριο που παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές 

εσωτερικών ή και ηλιακών κερδών ή και θερμικών απωλειών. 

5. Υπάρχουν χώροι όπου το σύστημα του μηχανικού αερισμού καλύπτει 

λιγότερο από το 80% της επιφάνειας κάτοψης του χώρου. 

 

Στο υπό μελέτη κτήριο έχει γίνει όσον τον δυνατόν μικρότερος διαχωρισμός 

σε ζώνες προκειμένου να επιτευχθεί οικονομία στο πλήθος των δεδομένων καθώς 

και στον υπολογιστικό χρόνο. Με αυτά τα στοιχεία προκύπτει ότι το κτήριο χωρίζεται 

σ’ ένα τμήμα θερμικής ζώνης που είναι τα «ΓΡΑΦΕΙΑ». Σ΄ αυτό το τμήμα η 

θερμαινόμενη επιφάνεια είναι 159m2και η ψυχόμενη επιφάνεια 159m2. Επιπλέον, ο 

θερμαινόμενος όγκος προκύπτει ως 572.400 m3 και ο ψυχόμενος ως 572.400 m3 

(Πίνακας 3.1). 

 

Θερμική Ζώνη Θερμαινόμενη 
επιφάνεια [m2] 

Ψυχόμενη 
επιφάνεια [m2] 

Θερμαινόμενος 
όγκος [m3] 

Ψυχόμενος όγκος 
[m3] 

ΓΡΑΦΕΙΑ 159 159 572.4 572.4 

Πίνακας 3.1 Εμβαδόν και όγκος τμήματος 
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3.1.1 Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας θερμικής ζώνης. 

Στην (ΤΕΕ, 2010γ) έχουν καθοριστεί οι επιθυμητές λειτουργίες (θερμοκρασία, 

υγρασία, αερισμός, φωτισμός) και τα εσωτερικά θερμικά φορτία από τους χρήστες 

και τις συσκευές. Τα δεδομένα για τις συνθήκες λειτουργίας δίνονται αναλυτικά στον 

Πίνακα 3.2, τα οποία είναι απαραίτητα για παρακάτω υπολογισμός. 

 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ (ΓΡΑΦΕΙΑ) 

Ωράριο λειτουργίας 10 

Όλες οι παράμετροι έχουν 
ληφθεί από (ΤΕΕ, 2010β) και 
(ΤΕΕ, 2010γ) 

Ημέρες λειτουργίας 5 

Μήνες λειτουργίας 12 

Περίοδος θέρμανσης 1/11 - 15/4 

Περίοδος ψύξης 15/5 - 15/9 

Μέση εσωτερική θερμοκρασία θέρμανσης (0C) 20 

Μέση εσωτερική θερμοκρασία ψύξης (0C) 26 

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία χειμώνα (%) 35 

Μέση εσωτερική σχετική υγρασία θέρους (%) 45 

Απαιτούμενος νωπός αέρας (m3/h/m2) 3.00 

Στάθμη γενικού φωτισμού (lux) 500 

Ισχύς φωτισμού ανά μονάδα επιφάνειας για κτήριο 
αναφοράς  

9.1 

Ετήσια κατανάλωση ΖΝΧ (m3/m2/έτος) 0.13 

Μέση επιθυμητή θερμοκρασία ΖΝΧ(0C) 50 

Μέση ετήσια θερμοκρασία νερού δικτύου ύδρευσης(0C) 49,7 

Ελκυόμενη θερμοκρασία από χρήστες ανά μονάδα 
επιφάνειας της θερμικής ζώνης (W/m2) 

8.0 

Μέσος συντελεστής παρουσίας χρηστών 0.30 

Ελκυόμενη θερμοκρασία από συσκευές ανά μονάδα 
επιφάνειας θερμικής ζώνης (W/m2) 

4.50 

Μέσος συντελεστής λειτουργίας συσκευών 0.30 

Πίνακας 3.2 Εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας 
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3.2 Κτηριακό κέλυφος εγκατάστασης 

 

Το εργοστάσιο καλύπτει μια έκταση 5000 m2., από τα οποία τα 1000 m2. 

αποτελούν τις εγκαταστάσεις παραγωγής και τα υπόλοιπα 4000 m2 

χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση ελαιόλαδου και βρώσιμης ελιάς. 

Το εργοστάσιο έχει χωρητικότητα περίπου 700 τόνους εξαιρετικό παρθένο 

ελαιόλαδο και πάνω από 500 τόνους επιτραπέζιων ελιών. Η γραμμή εμφιάλωσης 

του έξτρα παρθένου ελαιόλαδου παράγει πάνω από 1500 λίτρα ανά ώρα. 

 

3.2.1 Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας στοιχείων 

 Σε αυτό το κεφάλαιο, γίνεται η παρουσίαση των συντελεστών 

θερμοπερατότητας των διαφανών, αλλά και αδιαφανών δομικών στοιχείων του 

κτηρίου, που προκύπτουν από μελέτη που έχει πραγματοποιήσει η εταιρεία. 

 Οι συντελεστές αυτοί είναι απαραίτητοι για τον έλεγχο θερμοπερατότητας 

που πραγματοποιείται παρακάτω (για κάθε δομικό στοιχείο αλλά και συνολικά για 

όλο το κτήριο) αλλά και για τις καταναλώσεις του κτηρίου που παρουσιάζονται στο 

επόμενο κεφάλαιο.  

 

3.2.1.1 Αδιαφανή στοιχεία 

Στην Εξίσωση [3.1] παρουσιάζεται η γενική σχέση υπολογισμού του 

συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων είναι: 

 

U=
𝟏

𝑹𝒊+∑
𝒅𝒊

𝝀𝒊
+𝑹𝒂𝒏

𝒋=𝟏 

                                                                        [3.1] 

 

Όπου: 

dj = το πάχος της ομογενούς και ισότροπης στρώσης δομικού υλικού j 

λj = ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας του ομογενούς και ισότροπου 

υλικού j 

Ri & Ra = οι αντιστάσεις θερμικής μετάβασης εκατέρωθεν του δομικού στοιχείου  
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Σύμφωνα με τον Κ.Ε.ν.Α.Κ όλα τα δομικά στοιχεία ενός κτηρίου οφείλουν να 

πληρούν τους περιορισμούς θερμομόνωσης του πίνακα 3.3: 

Δομικό στοιχείο 
Ζώνη 

Α 
Ζώνη 

Β 
Ζώνη 

Γ 
Ζώνη 

Δ 

Εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη 

επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό 

αέρα (οροφή) 

0.45 0.40 0.35 0.30 

Εξωτερικός τοίχος σε επαφή με τον 

εξωτερικό αέρα 
0.55 0.45 0.40 0.35 

Δάπεδο σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 

(πιλοτή) 
0.45 0.40 0.35 0.30 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με 

κλειστό μη θερμαινόμενο χώρο 
1.10 0.80 0.65 0.60 

Τοίχος σε επαφή με κλειστό μη 

θερμαινόμενο χώρο 
1.30 0.90 0.70 0.60 

Δάπεδο σε επαφή με κλειστό μη 

θερμαινόμενο χώρο 
1.10 0.80 0.65 0.60 

Οριζόντια ή κεκλιμένη οροφή σε επαφή με 

το έδαφος 
1.10 0.80 0.65 0.60 

Τοίχος σε επαφή με το έδαφος 1.30 0.90 0.70 0.65 

Δάπεδο σε επαφή με το έδαφος 1.10 0.80 0.65 0.60 

Κούφωμα ανοίγματος σε επαφή με τον 

εξωτερικό αέρα 
2.80 2.60 2.40 2.20 

Κούφωμα ανοίγματος χωρίς υαλοπίνακα 

σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 
2.80 2.60 2.40 2.20 

Γυάλινη πρόσοψη κτηρίου μη ανοιγόμενη 

ή μερικώς ανοιγόμενη σε επαφή με τον 

εξωτερικό αέρα 

2.10 1.90 1.75 1.70 

Πίνακας 3.3 Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του συντελεστή θερμοπερατότητας διαφόρων δομικών 
στοιχείων ανά κλιματική ζώνη  

 

Το κτήριο βρίσκεται στην Καλαμάτα και σύμφωνα με τον Κ.Ε.ν.Α.Κ στην 

κλιματική ζώνη Α. Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται τα στοιχεία που 

αντλήθηκαν από την διεύθυνση της εταιρείας. Από την μελέτη θερμομονωτικής 
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επάρκειας που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία παρουσιάζονται με αριθμούς 

τα χαρακτηριστικά κάθε δομικού υλικού. 

 Με την βοήθεια της Εξίσωσης [3.1] πραγματοποιείται ο υπολογισμός του 

συντελεστή θερμοπερατότητας (U) του κάθε δομικού στοιχείου. 

 

Εικόνα 3.1 Δομικό στοιχείο: Εξωτερική τοιχοποιία 6cm 

Όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.1 η εξωτερική τοιχοποιία αποτελείται από δύο 

στρώσεις φύλου αλουμινίου και ανάμεσά τους πολυουθεράνη συνολικού πάχους 

0.06 m και πυκνότητας 0.06 kg/m3. 

 

 

  

1 
Αντίσταση θερμικής 

μετάβασης(εσωτερικά) 
Ri (m2K)/W 0.13 

2 
Αντίσταση θερμικής 

μετάβασης(εξωτερικά) 
Ra (m2K)/W 0.04 

3 Αντίσταση θερμοδιαφυγής di/λi m2K/W 1.60 

4 
Συντελεστής 

θερμοπερατότητας 
U W/(m2K) 0.565 

5 
Μέγιστος επιτρ. συντελεστής 

θερμοπερατότηας 
Umax W/(m2K) 0.6 

Πίνακας 3.4 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας (U) της εξωτερικής τοιχοποιίας 
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Η στέγη του εργοστασίου όπως φαίνεται και στην παρακάτω Εικόνα 3.2 

αποτελείται από δύο στρώσεις φύλου αλουμινίου και ανάμεσά τους πολυουθεράνη 

συνολικού πάχους 0.07 mκαι πυκνότητας 0.06 kg/m3. 

Αποτελείται από τα ίδια δομικά υλικά με την εξωτερική τοιχοποιία με μόνη 

διαφορά το μεγαλύτερο πάχος της πολυουθεράνης. 

 

 

Εικόνα 3.2 Δομικό στοιχείο: Στέγη 

 

1 
Αντίστασηθερμικής 

μετάβασης(εσωτερικά) 
Ri (m2K)/W 0.10 

2 
Αντίσταση θερμικής 

μετάβασης(εξωτερικά) 
Ra (m2K)/W 0.04 

3 Αντίσταση θερμοδιαφυγής di/λi m2K/W 2.00 

4 Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m2K) 0.467 

5 
Μέγιστοςεπιτρεπτός συντελεστής 

θερμοπερατότητας 
Umax W/(m2K) 0.5 

Πίνακας 3.5 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας (U) της στέγης 

 

 

 

Εικόνα 3.3 Δομικό στοιχείο: Τοιχοποιία σε επαφή με Μ.Θ.Χ. 
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Η τοιχοποιία που βρίσκεται σε επαφή με μη θερμαινόμενο χώρο (βλ. Εικόνα 

3.3) αποτελείται και αυτή από δύο στρώσεις φύλου αλουμινίου και ανάμεσά τους 

πολυουθεράνη συνολικού πάχους 0.06 m και πυκνότητας 0.06 kg/m3. 

 

1 
Αντίσταση θερμικής 

μετάβασης(εσωτερικά) 
Ri (m2K)/W 0.13 

2 
Αντίσταση θερμικής 

μετάβασης(εξωτερικά) 
Ra (m2K)/W 0.13 

3 Αντίσταση θερμοδιαφυγής di/λi m2K/W 1.60 

4 Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m2K) 0.538 

5 
Μέγιστος επιτρ. συντελεστής 

θερμοπερατότηας 
Umax W/(m2K) 1.5 

Πίνακας 3.6 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας (U) της Τοιχοποιία σε επαφή με Μ.Θ.Χ. 

 

Τέλος, το δάπεδο του εργοστασίου είναι φτιαγμένο από δύο κόντρα πλακέ, 

όπου ανάμεσα υπάρχει όπως φαίνεται στην Εικόνα 3.4 αέρας και χάλυβας. 

Το δάπεδο έχει συνολικό πάχος 0.096 m. 

 

Εικόνα 3.4 Δομικό στοιχείο: Δάπεδο 

 

1 
Αντίσταση θερμικής 

μετάβασης(εσωτερικά) 
Ri (m2K)/W 0.17 

2 
Αντίσταση θερμικής 

μετάβασης(εξωτερικά) 
Ra (m2K)/W 0.17 
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3 Αντίσταση θερμοδιαφυγής di/λi m2K/W 2.914 

4 Συντελεστής θερμοπερατότητας U W/(m2K) 0.307 

5 
Μέγιστος επιτρ. συντελεστής 

θερμοπερατότηας 
Umax W/(m2K) 1.2 

Πίνακας 3.7 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας (U) στο δάπεδο 

Τα αποτελέσματα των υπολογισμών αποκαλύπτουν πως όλα τα αδιαφανή 

δομικά στοιχεία της μονάδος είναι πλήρως θερμομονωμένα και αυτό προκύπτει από 

το γεγονός ότι κάθε U<Umax. 

 

3.2.1.2 Διαφανή στοιχεία 

Ο συντελεστής θερμοπερατότης διαφανούς δομικού στοιχείου, δίνεται από 

την εξίσωση [3.2]: 

Uw = 
𝑨𝒇×𝑼𝒇+𝑨𝒈×𝑼𝒈+𝒍𝒈×𝜳𝒈

𝑨𝒈+𝑨𝒇
 [3.2] 

Uf = ο συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου του κουφώματος,  

Ug = ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος, 

Af = το εμβαδόν επιφάνειας του πλαισίου του κουφώματος,  

Ag = το εμβαδόν επιφάνειας του υαλοπίνακα του κουφώματος,  

Lg = το μήκος της θερμογέγυρας του υαλοπίνακα του κουφώματος και 

Ψg = ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του 

κουφώματος 

 

Τα στοιχεία που αντλήθηκαν από την εταιρεία για τα κουφώματα 

παρουσιάζονται στον Πίνακα 3.8. 

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος είναι 

ίσος με Ug=1.8 (W/m2K), ο συντελεστής θερμοπερατότητας πλαισίου του 

κουφώματος είναι ίσος με Uf=1.5 (W/m2K) και ο συντελεστής γραμμικής 

θερμοπερατότητας του υαλοπίνακα του κουφώματος είναι ίσος με Ψg=0.11 

(W/m2K). 
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Σύμφωνα με τον Κ.Ε.ν.Α.Κ, για την κλιματική ζώνη Α, που βρίσκεται το 

ελαιοτριβείο, τα κουφώματα θα πρέπει να έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας 

Uμικρότερο από Umax=3.2 W/(m2K). 

 
 

Α/Α 
Εμβαδόν 

υαλοπίνακα[m2] 

Εμβαδόν 

πλαισίου[m2] 

Μήκος 

Lg[m] 

Uκουφώματος 

[W/m2K] 

1 28.91 2.85 22.30 1.850 

2 11.04 2.23 17.34 1.893 

3 11.02 2.23 17.32 1.893 

4 6.69 2.06 15.98 1.930 

5 9.05 2.68 20.96 1.928 

6 9.71 2.86 22.34 1.927 

7 5.35 1.31 10.00 1.906 

8 4.53 1.18 8.940 1.910 

9 14.85 2.85 22.26 1.890 

10 15.92 3.02 23.64 1.890 

11 10.91 2.21 17.18 1.893 

Πίνακας 3.8 Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας κουφωμάτων 

 

Σύμφωνα με τον Κ.Ε.ν.Α.Κ, για την κλιματική ζώνη Α, όπου βρίσκεται το 

ελαιοτριβείο τα κουφώματα θα πρέπει να έχουν συντελεστή θερμοπερατότητας 

Uμικρότερο από Umax=3.2 W/(m2K). Όπως προκύπτει όλα τα κουφώματα που 

έχουν χρησιμοποιηθεί τηρούν τις προϋποθέσεις καθώς όλα τα U<Umax. 

 

3.2.2 Έλεγχος θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου 

Εφόσον κάθε δομικό στοιχείο καλύπτει τις απαιτήσεις του πίνακα 3.3, 

απαιτείται και το κτήριο στο σύνολο του να παρουσιάζει ένα ελάχιστο βαθμό 

θερμικής προστασίας. Ο υπολογισμός του μέσου συντελεστή θερμικής 

διαπερατότητας του κτηρίου δίνεται από την Εξίσωση [3.3]: 

Um=
∑ 𝑨𝒋×𝑼𝒋×𝒃+∑ 𝒍𝒊×𝜳𝒊×𝒃 𝝂

𝒊=𝟏
𝒏
𝒋=𝟏

∑ 𝑨𝒇𝒏
𝒋=𝟏

                           [3.3] 
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Όπου: 

 Aj     το εμβαδόν δομικού στοιχείου j 

 Uj     ο συντελεστής θερμοπερατότητας του δομικού στοιχείου j 

 Ψi    ο συντελεστής γραμμικής θερμοπερατότητας της θερμογέφυρας i 

 li       το μήκος της θερμογέφυρας 

 b    ο μειωτικός συντελεστής 

Σε κάθε περίπτωση πρέπει: Um<=Um, max 

 

Για τον έλεγχο της θερμομονωτικής επάρκειας κτηρίου είναι απαραίτητος ο 

υπολογισμός του λόγου της εξωτερικής επιφάνειας των θερμαινόμενων τμημάτων 

του κτηρίου (ΣΑ) προς τον όγκο τους (V). 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 3.10 από την συλλογή συγκεντρωτικών 

στοιχείων του κτηρίου το σύνολο της εξωτερικής επιφάνειας των θερμαινόμενων 

τμημάτων είναι ίσο με ΣΑ=606.20 (m2), ενώ ο όγκος τους είναι ίσος με V=575.91 

(m3). Επομένως προκύπτει πως ο λόγος είναι A/V=1.053m-1 το οποίο στον Πίνακα 

3.9, αντιστοιχεί σε μέγιστο επιτρεπτό Um, max=0.810 W/(m2K). 

 

Λόγος A/V [m-

1] 
Ζώνη Α Ζώνη Β Ζώνη Γ Ζώνη Δ 

<= 0.2 1.26 1.14 1.05 0.96 

0.3 1.20 1.09 1.00 0.92 

0.4 1.15 1.03 0.95 0.92 

0.5 1.09 0.98 0.90 0.83 

0.6 1.03 0.93 0.86 0.78 

0.7 0.98 0.88 0.81 0.73 

0.8 0.92 0.83 0.76 0.69 

0.9 0.86 0.78 0.71 0.64 

>=1.0 0.81 0.73 0.66 0.60 

Πίνακας 3.9 Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές του μέσου συντελεστή θερμοπερατότητας ενός κτηρίου ανά 
κλιματική ζώνη συναρτήσει του A/V (ΤΕΕ, 2010α) 

 

Στον πίνακα 3.10 δίνονται συγκεντρωτικά τα εμβαδά των δομικών στοιχείων 

και τα αθροίσματα των UxA. 
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 ΣΑ [m2] Σ[bxUxA] [W/K]  

Κατακόρυφα αδιαφανή 

δομικά στοιχεία 
192.3 51.2 

Οριζόντια αδιαφανή δομικά 

στοιχεία 
266.1 108.9 

Διαφανή δομικά στοιχεία 147.7 270.00 

Θερμογέφυρες - 39.70 

Σύνολα 606.20 476.80 

Πίνακας 3.10 Συγκεντρωτικά στοιχεία κτηρίου 

 

Με την βοήθεια των παραπάνω στοιχείων, υπολογίζεται ο μέσος 

συντελεστής θερμοπερατότητας του κτηρίου Um=476.80 (W/K)/ 606.20 

(m2K)=0.787 (W/(m2K)). 

 

Έτσι γίνεται εύκολα αντιληπτό πως: 

Um=0.787 W/m2K <=Um, max=0.810 W/m2K 

Συνεπώς το κτήριο είναι επαρκώς θερμομονωμένο. 

 

3.2.3 Δεδομένα για αδιαφανή δομικά στοιχεία. 

Στους παρακάτω Πίνακες 3.11 και 3.12 δίνονται συγκεντρωτικά τα δεδομένα 

για τα αδιαφανή δομικά στοιχεία (ΤΕΕ, 2010β)., τα οποία είναι απαραίτητα για τον 

υπολογισμό των καταναλώσεων του κτηρίου.  

 

Όροφος Τύπος Δομικό 
στοιχείο 

Γ U 
[W/(m2K)] 

A [m2] Αs,c Rs,c   
(m2 

K/W) 
 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Τοίχος Τ2 0 0.565 0.00 0.40 0.04 

Τοίχος Τ2 270 0.565 2.95 0.40 0.04 

Τοίχος Τ2 180 0.565 0.00 0.40 0.04 

Δάπεδο Δ3 0 0.647 55.60 0.00 0.04 

Οροφή Ο1 0 0.467 32.85 0.65 0.04 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Τοίχος Τ2 0 0.565 5.87 0.40 0.04 

Τοίχος Τ2 180 0.565 0.05 0.40 0.04 

Οροφή Ο1 0 0.467 100.20 0.65 0.04 

Πίνακας 3.11 Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα 
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Όροφος Τύπος 
Δομικό 

στοιχείο 
U 

[W/(m2K)] 
A 

[m2] 

Rs,c (m2 
K/W) 

 

 
as,c 

 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Τοίχος Ε1 0.538 12.60 0.04 0.40 

Τοίχος Ε2 0.134 40.15 0.04 0.40 

Τοίχος Ε2 0.134 26.28 0.04 0.40 

Τοίχος Ε1 0.538 3.42 0.04 0.40 

Τοίχος Ε2 0.134 23.40 0.04 0.40 

Τοίχος Ε2 0.134 40.15 0.04 0.40 

ΓΡΑΦΕΙΑ 

Τοίχος Ε1 0.538 6.83 0.04 0.40 

Τοίχος Ε1 0.538 11.30 0.04 0.40 

Τοίχος Ε1 0.538 11.84 0.04 0.40 

 Τοίχος Ε1 0.538 7.49 0.04 0.40 

 Δάπεδο Δ2 0.307 77.50 0.04 0.40 

Πίνακας 3.12 Δεδομένα αδιαφανών δομικών στοιχείων σε επαφή με μη θερμαινόμενους χώρους 

 

3.2.4 Δεδομένα για διαφανή δομικά στοιχεία. 

Σε αυτή τη παράγραφο δίνονται από τους Πίνακες 3.13, 3.14 τα απαιτούμενα 

δεδομένα για διαφανή δομικά στοιχεία (ΤΕΕ, 2010β) για τους υπολογισμούς των 

καταναλώσεων του κτηρίου. 

 Για κάθε κούφωμα φαίνεται ο συντελεστής σκίασης από ορίζοντα Fhor, ο 

συντελεστής σκίασης από προστέγασμα Fον και ο συντελεστής σκίασης από 

πλευρικό Ffin. Επίσης ο συντελεστής ηλιακού κέρδους «gw» σε κάθετη πρόσπτωση 

των υαλοπινάκων δηλώνεται από τον κατασκευαστή. 

 

Όροφος 
Κούφω

μα 
 

Γ 
Εμβαδό 

[m2] 
U 

[W/(m2K)] 
gw 

Fhorθε
ρμ. 

Fhorψύ
ξη 

Fον 
θερμ. 

Fον 

ψύξη 
Ffin 

θερμ. 
Ffin 

ψύξη 

ΓΡΑΦΕΙΑ Ν1 180 13.27 1.893 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

ΓΡΑΦΕΙΑ Ν2 180 18.94 1,890 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Πίνακας 3.13 Δεδομένα κουφωμάτων άμεσου κέρδους 

 

 

Όροφος Κούφωμα 
γ Εμβαδό 

[m2] 
U 

[W/(m2K)] 
gw Fhorθερμ. Fhorψύξη 

Fον 
θερμ. 

Fον 

ψύξη 
Ffin 

θερμ. 
Ffin 

ψύξη 

ΓΡΑΦΕΙΑ 
Β1 0 13.25 1.893 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Δ1 270 31.76 1.850 0.55 1.00 1.00 0.68 0.60 0.82 0.94 

ΓΡΑΦΕΙΑ Β2 0 13.12 1.893 0.50 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 

Πίνακας 3.14 Δεδομένα κουφωμάτων 
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3.3 Ανάλυση καταναλώσεων κτηριακού κελύφους 

Στην συνέχεια του κεφαλαίου, δίνονται τα αποτελέσματα για τις ειδικές 

καταναλώσεις ενέργειας (kWh/m2), όπως: 

 Τα απαιτούμενα φορτία για θέρμανση και ψύξη του βασικού τμήματος του 

κτηρίου που είναι τα γραφεία. 

 Η ενεργειακή κατανάλωση βάσει της ισχύος της κάθε συσκευής. 

 Η ετήσια τελική ενεργειακή κατανάλωση (kWh/m2) συνολική και ανά χρήση 

(θέρμανση, ψύξη, αερισμός. ΖΝΧ, φωτισμός) ανά θερμική ζώνη και ανά 

μορφή χρησιμοποιημένης ενέργειας (ηλεκτρισμός, πετρέλαιο κ.α.). 

 Η ετήσια ανηγμένη κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας (kWh/m2) ανά 

χρήση (θέρμανση, ψύξη, αερισμός. ΖΝΧ, φωτισμός) και αντίστοιχες 

εκπομπές CO2. 

 

Οι συντελεστές μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια και έκλυση αέριων 

ρύπων, σύμφωνα με το Κ.Ε.ν.Α.Κ και την (ΤΕΕ, 2010β) είναι οι εξής [Πίνακας 3.15]: 

 

Πηγή ενέργειας 
Συντελεστής μετατροπής σε 

πρωτογενή ενέργεια 
Εκλυόμενοι ρύποι ανά μονάδα 

ενέργειας (kgCO2/kW) 

Φυσικό αέριο 1.05 0.196 

Πετρέλαιο θέρμανσης 1.10 0.264 

Ηλεκτρική ενέργεια 2.90 0.989 

Υγραέριο 1.05 0.238 

Βιομάζα 1.00 - 

Τηλεθέρμανση από ΔΕΗ 0.70 0.347 

Πίνακας 3.15 Συντελεστές μετατροπής σε πρωτογενή ενέργεια και έκλυση αέριων ρύπων 

 

3.3.1 Ενεργειακά κέρδη 

Τα ενεργειακά κέρδη (Qgain) ενός κτιρίου χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τα 

ηλιακά θερμικά κέρδη (Qsol ) και τα εσωτερικά θερμικά κέρδη (Qint) από τους 

ανθρώπους, τις συσκευές και τον φωτισμό. 
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3.3.1.1 Ηλιακά θερμικά κέρδη 

Τα ηλιακά θερμικά κέρδη (Qsol) αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό των 

συνολικών ενεργειακών κερδών ενός κτηρίου. Εξαρτώνται άμεσα από την ένταση 

της ηλιακής ακτινοβολίας που προσπίπτει σε όλες τις επιφάνειες του κτηρίου. Αυτό 

έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες απορροφητικές επιφάνειες, λόγω άμεσης 

ακτινοβολίας, να έχουν υψηλά θερμικά κέρδη, ενώ επιφάνειες που σκιάζονται λόγω 

εμποδίων να έχουν χαμηλά θερμικά κέρδη. 

 

Qsol = Αsol.Fsh,ob . Isol [3.4] 
Όπου: 

Isol: η μέση μηνιαία ένταση ηλιακής ακτινοβολίας kWh/m2 για κάθε στοιχείο (ΤΕΕ, 

3/2010) 

Αsol: η ενεργειακή επιφάνεια του κάθε στοιχείου σε m2 

Fsh.ob είναι ο συντελεστής σκίασης: Fsh,ob = Fhor . Fov .Ffin 

Όπου: 

Fhor: ο συντελεστής σκίασης ορίζοντα (μακρινά εμπόδια) 

Fov: ο συντελεστής σκίασης από προβόλους 

Ffin: ο συντελεστής σκίασης από πλευρικές προεξοχές 

 
 Αδιαφανείς επιφάνειες:  

                                       Αsol= as,c. Rse.U.A [3.5] 

asc: η απορροφητικότητα της ηλιακής ακτινοβολίας του στοιχείου από πίνακα 

3.14 (ΤΕΕ 1/2010β) 

U: ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σε W/m2 .K 

Rse:    Εξωτερική επιφανειακή αντίσταση(ΤΕΕ, 2010α) 

 
 Διαφανείς επιφάνειες:  

Αsol= ggw . A = ggl .(1 – Ff) . A [3.6] 

A: η πραγματική επιφάνεια του κάθε στοιχείου σε m2 

ggw: ο συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους 

ggl: ο συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους υαλοπίνακα (ΤΕΕ, 2010β) 

Ff: το ποσοστό πλαισίου στο κούφωμα 

 

Οι συντελεστές αυτοί έχουν δοθεί σε προηγούμενο κεφάλαιο. 
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3.3.1.2 Εσωτερικά θερμικά κέρδη 

Τα εσωτερικά θερμικά κέρδη (Qint) καθορίζονται αποκλειστικά από τις 

χαρακτηριστικές παραμέτρους χρήσης του κτιρίου από τους ανθρώπους, τον 

εξοπλισμό, αλλά και τον φωτισμό, όπως φαίνεται στην Εξίσωση [3.7] . Επομένως, 

η μεγάλη συνάθροιση ανθρώπων, η πολύωρη χρήση εξειδικευμένων συσκευών και 

φωτισμού, σε συνδυασμό με το ωράριο λειτουργίας, αποφέρουν εσωτερικά θερμικά 

φορτία στον υφιστάμενο κτίριο. 

 

Qint,i= Qhuman,i+ Qsys,i+ Qlight,i                                                                                                        [3.7] 

 

Όπου: 

Qhuman,i = αριθμός χρηστών ×φορτίο χρηστών × συντελεστή παρουσίας ×ώρες 

λειτουργίας  

Qsys,i = ισχύς συσκευών × μέσο συντελεστή λειτουργίας × ώρες λειτουργίας 

Qlight,i = ισχύς φωτισμού × ώρες λειτουργίας φωτισμού  

 

Οι τιμές που χρησιμοποιήθηκαν για τους παραπάνω υπολογισμούς 

αντλήθηκαν από τον Πίνακα 3.2 προηγούμενου κεφαλαίου και έχουν ως εξής: Το 

φορτίο ανά χρήστη αντιστοιχεί 8 W/m2 (ελκυόμενη θερμοκρασία ανά μονάδα 

επιφάνειας της θερμικής ζώνης). Αριθμός χρηστών για κάθε ώρα ισούται με2 άτομα, 

με συντελεστή παρουσίας 0.30. Η ισχύς των συσκευών είναι 15 W/m2, με μέσο 

συντελεστή λειτουργίας 0.30. Τέλος, η ισχύς του φωτισμού είναι ανά μονάδα 

επιφάνειας κτηρίου ισούται με 9,1 W/m2 με 10 ώρες λειτουργίας. 

 

 

3.3.2 Υπολογισμός ενεργειακών απωλειών 

Θερμικές απώλειες αποτελούν το σύνολο του φορτίου θερμότητας που 

πρέπει να αποδοθεί σε ένα κτήριο, ώστε να διατηρείται σε επιθυμητή θερμοκρασία. 

Οι θερμικές απώλειες χωρίζονται σε απώλειες λόγω μεταφορά (Qcon) και απώλειες 

λόγω αερισμού (Qvent). 
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3.3.2.1  Φορτία λόγω μεταφοράς 

Qcon,H/c,i= U . A (Tb – Ta,i) . t [3.8] 

Όπου: 
U ο συντελεστής θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων σε W/m2K 

A η επιφάνεια του κάθε στοιχείου σε m2 

Tb η επιθυμητή θερμοκρασία εσωτερικών χώρων (Πίνακας 3.2) 

Ta,i η μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος (ΤΕΕ, 3/2010) 

t ο χρόνος του μήνα σε h 

 

3.3.2.2  Φορτία λόγω αερισμού 

Qvent,H/c,i: = v . p . Cp (Tb – Ta,i). t + v.p .hg . (Wb – Wa,i) . t    [3.9] 

Όπου: 

v: η παροχή νωπού αέρα σε (m3/h) 

p: η πυκνότητα αέρα 1.2 (kg/m3) 

Cp: η θερμοχωρητικότητα του αέρα που ισούται με 1.005 (kJ/kg.K) 

Tb: η επιθυμητή θερμοκρασία του εσωτερικού χώρου 

Ta,i: η μέση μηνιαία θερμοκρασία περιβάλλοντος  

Hg: η ενθαλπία συμπύκνωσης υδρατμών που ισούται με 2.445 (kJ/kg) 

Wb: η επιθυμητή υγρασία περιβάλλοντος (Πίνακας 3.2), (𝑘𝑔 υδρατμού / 𝑘𝑔 ξηρού 

ατμοσφαιρικού αέρα) 

Wa,i: η μέση μηνιαία υγρασία περιβάλλοντος (ΤΕΕ, 2010β), (𝑘𝑔 υδρατμού / 𝑘𝑔 

ξηρού ατμοσφαιρικού αέρα) 

t: ο πραγματικός χρόνος λειτουργίας του χώρου σε h 

 

3.3.2.3  Φορτίο ζεστού νερού χρήσης 

Qw= Vw .Nday,w . 
ρ.c

36000
 . (Θw,t -Θw,i) [3.10] 

Vw: ημερήσιο φορτίο, l/ημέρα 

ρ: η πυκνότητα του νερού (1 kg/l) 

c: η ειδική θερμότητα του νερού (4,18 kJ/(kg.K)) 

Θw,t: η θερμοκρασία νερού δικτύου της περιοχής, 0C 

Θw,i: η απαιτούμενη θερμοκρασία ζεστού νερού χρήσης, 45 0C 

Νday: ο αριθμός ημερών του μήνα 
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3.3.3 Ενεργειακές απαιτήσεις 

 

Ο υπολογισμός των ενεργειακών απαιτήσεων του ελαιοτριβείου γίνεται μέσα 

από δύο Εξισώσεις [3.11] και [3.12], με βάση των μηνιαίων κερδών και απωλειών 

στο υφιστάμενο κτήριο: 

 

QH,dem,I = QH,loss – nH . QH .gai [3.11] 

 
QC,dem,I = QC,gain– nC .QC .loss [3.12] 

 

Όπου: 

QH,dem οι μηνιαίες απαιτήσεις σε θέρμανση 

QC,dem οι μηνιαίες απαιτήσεις σε ψύξη 

QH,loss οι μηνιαίες ενεργειακές απώλειες στην περίοδο θέρμανσης 

QH.gain τα μηνιαία ενεργειακά κέρδη στην περίοδο θέρμανσης 

QC.loss οι μηνιαίες ενεργειακές απώλειες στην περίοδο ψύξης 

QC,gain τα μηνιαία ενεργειακά κέρδη στην περίοδο ψύξης 

nH ο συντελεστής χρήσης για θέρμανση 

nC ο συντελεστής χρήσης για ψύξη 

 

Οι δείκτες Η και C υποδηλώνουν θέρμανση και ψύξη αντίστοιχα. Η περίοδος 

θέρμανσης είναι από 1η Νοεμβρίου έως 15 Απριλίου, ενώ αυτή της ψύξης από 15 

Μαΐου έως 15 Σεπτεμβρίου, όπως καθορίζεται ανάλογα με την τοποθεσία του 

κτηρίου (Νομός Μεσσηνίας, Καλαμάτα, Ζώνη Β), (ΤΕΕ, 2010β). 

 

Οι εξισώσεις αφορούν μόνο αυτούς τους μήνες, ενώ για τους υπόλοιπους 

θεωρείται ότι οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται εξ ολοκλήρου από τα θερμικά 

κέρδη ή τις απώλειες του κτηρίου. 
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3.3.4 Συνολική κατανάλωση ενέργειας κτηρίου 

 

Το συνολικό φορτίο προκύπτει από κατάλληλη άθροιση των θερμικών 

κερδών και θερμικών απωλειών. Η άθροιση συνυπολογίζει μεταβατικά φαινόμενα 

και φαινόμενα κατανομής των φορτίων στο χρόνο μέσω του συντελεστή χρήσης n 

 

Το υπό μελέτη τμήμα έχει χρήση στο τμήμα «ΓΡΑΦΕΙΑ» και τα απαιτούμενα 

φορτία για θέρμανση και ψύξη δίνονται στον Πίνακα 3.16. Στα φορτία αυτά 

περιλαμβάνονται και τα φορτία αερισμού για κάθε εποχή. 

 

ΜΗΝΕΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ 

Θέρμανση 3.6 2.9 2.0 0.4 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.0 2.9 12.8 

Ψύξη 0.0 0.0 0.0 0.0 6.2 19.0 33.7 32.4 7.7 0.0 0.0 0.0 99.0 

ΖΝΧ 0.4 0.4 0.4 0.4 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.4 3.8 

Πίνακας 3.16 Απαιτούμενα φορτία θέρμανσης/ψύξης (kwh/m2) 

 

Οι αντίστοιχες καταναλώσεις ανά τελική χρήση δίνονται στον πίνακα που 

ακολουθεί (Πίνακα 3.17). 

 

Στην τελική κατανάλωση για θέρμανση και ψύξη περιλαμβάνεται και η 

ηλεκτρική κατανάλωση από τα βοηθητικά συστήματα της εγκατάστασης. 

 

ΜΗΝΕΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ ΣΥΝΟΛΟ 

Θέρμανση 1.2 0.9 0.7 0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.4 1.0 4.7 

Ψύξη 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 5.0 8.8 8.5 2.2 0.0 0.0 0.0 26.3 

ΖΝΧ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

Ηλιακή 
ενέργεια 
για ΖΝΧ 

0.7 0.7 0.9 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.1 0.9 0.8 0.7 11.4 

Φωτισμός 3.3 3.0 3.3 3.2 3.3 3.0 3.3 3.3 3.2 3.3 3.2 3.0 38.4 

ΣΥΝΟΛΟ 5.2 4.6 4.9 4.5 6.2 9.1 13.3 13.0 6.5 4.4 4.4 4.7 80.8 

Πίνακας 3.17 Τελική κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση (kwh/m2) 
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3.4 Ανάλυση καταναλώσεων μηχανημάτων 

 

Για την εκτίμηση των φορτίων ενεργειακής ζήτησης, αναπτύχθηκε μοντέλο 

ανάλυσης σε μηνιαία βάση. Το μοντέλο επιχειρεί να υπολογίσει την ενεργειακή 

κατανάλωση στη βάση την ισχύ του κάθε μηχανήματος, και των εκτιμώμενων ωρών 

λειτουργίας. Σε προηγούμενο κεφάλαιο πραγματοποιήθηκε λεπτομερής καταγραφή 

όλων των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για τις απαραίτητες εργασίες στο 

ελαιοτριβείο. 

 Όλες οι συσκευές, η ισχύς και ο χρησιμοποιούμενος αριθμός τους, καθώς 

και του βοηθητικού εξοπλισμού, φαίνονται στους Πίνακες 2.1 και 2.2. Η ισχύς των 

μηχανημάτων του ελαιοτριβείου μαζί με τον βοηθητικό εξοπλισμό σε πλήρης 

λειτουργία του εργοστασίου ανέρχεται σε 163,98 kW. 

Αντίστοιχα, τα στοιχεία για τις συσκευές βρώσιμης ελιάς και για το 

τυποποιητήριο φαίνονται στους Πίνακες 2.3 και 2.4, ενώ η ισχύς τους σε πλήρης 

λειτουργία ανέρχεται σε 67,35 kW. 
 

Οι καταναλώσεις των μηχανημάτων υπολογίσθηκαν με βάση τον χρόνο 

λειτουργίας του, σύμφωνα με την διεύθυνση της επιχείρησης, την ισχύ 

κατανάλωσης και τον βαθμό απόδοσης της κάθε συσκευής. Τα στοιχεία για την ισχύ 

των συσκευών αντλήθηκαν από τις προδιαγραφές που παρέχουν οι κατασκευαστές. 

Ο τύπος που χρησιμοποιείται είναι:  

𝑄 = 𝑃 ∙ 𝛥𝑡 [3.12] 

Όπου: 

P [KW]   η ισχύς του κάθε μηχανήματος 

Δt [h]     (ώρες λειτουργίας/ ημέρα) χ (ποσοστό λειτουργίας μηχανημάτων) 

 

Το ποσοστό λειτουργίας μηχανημάτων για τις εργασίες που διεξάγονται στο 

εργοστάσιο διαφέρει σε κάθε γραμμή παραγωγής. Το ποσοστό αυτό για τα 

μηχανήματα που συμμετέχουν στις διεργασίες του ελαιοτριβείου καθώς και του 

βοηθητικού εξοπλισμού περιορίζεται περίπου στο 50%. Αποκλίνει αρκετά από το 

ιδανικό ποσοστό λειτουργίας για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος λόγος, είναι ότι 

το εργοστάσιο δεν έχει συνεχόμενη ροή, αυτό συμβαίνει διότι το εργοστάσιο 

λειτουργεί σε κανονικούς ρυθμούς μόνο όταν κάποιος παραγωγός ‘φέρνει’ κάποιο 

φορτίο, ενώ την υπόλοιπη ώρα υπολειτουργεί. 
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Ο δεύτερος λόγος, είναι πως και κατά την διάρκεια παραγωγής ελαιόλαδου 

το ελαιοτριβείο ποτέ δεν λειτουργεί σε πλήρης ρυθμούς με αποτέλεσμα να μην 

απαιτείται εξολοκλήρου η χρήση των μηχανημάτων. Αυτό συμβαίνει διότι καμία 

παρτίδα ελαιόκαρπου των παραγωγών δεν απαιτεί την πλήρη λειτουργία όλων των 

μηχανημάτων. 

Τέλος, τη μείωση του ποσοστού λειτουργίας, επωμίζονται και οι επισκευές 

διαφόρων βλαβών που προκύπτουν στα μηχανήματα ανά τακτά χρονικά 

διαστήματα καθώς και οι διαδικασίες συντήρησής τους. 

Επιπρόσθετα, το ποσοστό αυτό λειτουργίας των μηχανημάτων για τη 

διαδικασία παραγωγής της βρώσιμης ελιάς καθώς και για το τυποποιητήριο 

διαφέρει από το προηγούμενο και ανέρχεται στο 65%. 

Αυτό το ποσοστό αποκλίνει από το ιδανικό κυρίως λόγω των επισκευών των 

πολλών βλαβών που εμφανίζονται στα μηχανήματα σε αυτές τις διεργασίες και τις 

διαδικασίες συντήρησής τους. 

 

Οι ώρες λειτουργίας του εργοστασίου υπολογίστηκαν βάση στατιστικής 

έρευνας καθώς και με την συνεργασία της διεύθυνση της επιχείρησης και 

αναφέρονται στην χρονική περίοδο του έτους 2018 στον Πίνακα 3.18. 

 

  ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (h) 

ΜΗΝΑΣ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 
ΒΡΩΣΙΜΗΣ 

ΕΛΙΑΣ/ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 118.62 64.76 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 5.86 48.93 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 0.00 32.57 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 0.00 26.72 

ΜΑΙΟΣ 2018 0.00 16.95 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 0.00 8.62 

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 0.00 0.00 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 0.00 0.00 

ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0.00 24.18 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 125.95 10.13 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 210.26 33.34 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 71.79 32.24 

ΣΥΝΟΛΟ 1000.46 371.86 

Πίνακας 3.18 Ώρες λειτουργίας 
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Ύστερα από υπολογισμούς, προέκυψαν οι ενεργειακές καταναλώσεις σε 

μηνιαία βάση του ελαιοτριβείου καθώς και της παραγωγής βρώσιμης ελιάς μαζί με 

το τυποποιητήριο. 

Επιπλέον, έχει υπολογιστεί σε προηγούμενη παράγραφο η τελική 

κατανάλωση ενέργειας ανά τελική χρήση (kWh/m2). 

Ύστερα από κατάλληλη μετατροπή των τιμών αυτών σε (kWh) 

παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι συνολικές καταναλώσεις σε μηνιαία βάση όλου 

του εργοστασίου στον Πίνακα 3.19 για το έτος και 2018, καθώς και η ετήσια 

κατανάλωση συνολικά (βλ. Πίνακα 3.20). 

 
2018 

ΜΗΝΑΣ ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΪ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ 
(kWh) 

826.8 731.4 779.1 715.5 985.8 1446.9 2114.7 2067.0 1033.5 699.6 699.6 747.3 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ(kwh) 

11441.8 565.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 12148.8 20281.2 6924.7 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΒΡ.ΕΛΙΑΣ/ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ 

3333.6 2518.7 1676.6 1375.4 872.5 443.7 0.0 0.0 1244.7 521.4 1716.2 1659.6 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (kWh) 15602.2 3815.4 2455.7 2090.9 1858.3 1890.6 2114.7 2067.0 2278.2 13369.9 22697.0 9331.6 

Πίνακας 3.19 Μηνιαίες καταναλώσεις 2018 

 

ΕΤΟΣ 2018 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ(khw) 12847.2 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ(kwh) 

51361.7 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ 
ΒΡ.ΕΛΙΑΣ/ΤΥΠΟΠΟΙΗΤΗΡΙΟΥ 

15362.8 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 79571.7 

Πίνακας 3.20 Συνολικές καταναλώσεις 2018 

 

 

3.4.1 Σύγκριση με πραγματικές καταναλώσεις. 

Σε αυτή τη παράγραφο, παρουσιάζεται η σύγκριση θεωρητικής πρόβλεψης 

και πραγματικών καταναλώσεων για το έτος 2018, το οποίο και έχει επιλεχθεί ως 

έτος αναφοράς. Συγκεκριμένα εμφανίζονται αυτά τα αποτελέσματα παρακάτω, στον 

Σχήμα 3.1.  
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Σχήμα 3.1 Σύγκριση θεωρητικής πρόβλεψης και πραγματικών καταναλώσεων 

  

 

 

Επιπρόσθετα στον Πίνακα 3.21 παρουσιάζονται αναλυτικά η αποκλίσεις των 

θεωρητικών καταναλώσεων από τις πραγματικές καταναλώσεις. 
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ΜΗΝΑΣ Θεωρητικέςτιμές (kWh) Πραγματικές τιμές(kWh) Απόκλιση (kWh) Ποσοστό (%) 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 15602.2 14720.0 882.2 5.99 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 3815.4 4800.0 984.6 25.81 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018 2455.7 3520.0 1064.3 43.34 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018 2090.9 2880.0 789.0 37.74 

ΜΑΙΟΣ 2018 1858.3 2160.0 301.7 16.23 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018 1890.6 1920.0 29.3 1.55 
ΙΟΥΛΙΟΣ 2018 2114.7 1520.0 594.7 39.13 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 2067.0 1440.0 627.0 43.54 

ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018 2278.2 2560.0 281.8 12.37 
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018 13369.9 10240.0 3129.9 30.57 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 22697.0 18400.0 4297.0 23.35 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 9331.6 8400.0 931.6 11.00 

ΣΥΝΟΛΑ 79571.7 72560.0 13913.2 11.00 

Πίνακας 3.21 Σύγκριση καταναλώσεων 

 

 

Όπως μπορούμε εύκολα να παρατηρήσουμε οι συνολικές αποκλίσεις είναι 

σχετικά μικρές και κυμαίνονται συνολικά στην τιμή της τάξεως του 11%. 

Υπάρχουν και μήνες όπου οι αποκλίσεις είναι αρκετά μεγάλες και φτάνουν το 

40%. Οι διαφορές αυτές, που παρουσιάζονται στους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Ιούλιο 

και Αύγουστο μπορούν να θεωρηθούν αποδεκτές, διότι στο μοντέλο που 

χρησιμοποιήθηκε πρέπει να συνεκτιμηθούν και σημαντικοί παράγοντες 

αβεβαιότητας που έχουν ληφθεί και έχουν να κάνουν με τον χρόνο και ποσοστό 

λειτουργίας των μηχανημάτων. 

 

Στο παρακάτω Σχήμα 3.2 παρουσιάζεται η κατανομή των καταναλώσεων 

ανά γραμμή παραγωγής/διεργασιών καθώς και της εγκατάστασης. Είναι εμφανές 

πως οι διεργασίες που γίνονται στο ελαιοτριβείο κατέχουν τα 3/4 των 

καταναλώσεων του εργοστασίου. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς τα μηχανήματα 

με το μεγαλύτερο μερίδιο όσον αφορά την εγκατεστημένη ισχύ και τις ώρες 

λειτουργίας βρίσκονται σε αυτό το κομμάτι της γραμμής παραγωγής. 
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Σχήμα 3.2 Κατανομή καταναλώσεων σύμφωνα με το θεωρητικό μοντέλο 

 
Επίσης, στο Σχήμα 3.3 απεικονίζεται συγκεντρωτικά το σύνολο όλων των 

καταναλώσεων για όλο το εργοστάσιο σε μηνιαία βάση για το έτος 2018. Η 

απεικόνιση γίνεται με τέτοια μορφή, ώστε να γίνει κατανοητό το μερίδιο που 

αντιστοιχεί σε κάθε διεργασία (επί του συνόλου) για όλους τους μήνες της υπό 

μελέτης περιόδου. Στο συγκεκριμένο Σχήμα παρουσιάζονται οι θεωρητικές τιμές 

των καταναλώσεων. 

 

Σχήμα 3.3 Καταναλώσεις διεργασιών 
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Επιπλέον στον Πίνακα 3.22 παρουσιάζεται λεπτομερώς το σύνολο του 

παραχθέν ελαιολάδου για κάθε μήνα της υπό ανάλυσης χρονικής περιόδου. (έτος 

2018). 

 

  ΠΟΙΚΙΛΙΑ ΕΛΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΧΘΕΝ ΕΛΑΙΟ/ΜΗΝΑ (kg) 

ΜΗΝΑΣ ΜΑΥΡΟΛΙΑ ΚΟΡΩΝΕΙΚΗ ΚΑΛΑΜΩΝ ΜΑΥΡΟΛΙΑ ΥΜ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2018 0.0 65647.8 0.0 0.0 

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018 0.0 1376.0 0.0 0.0 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017 73260.1 350047.9 51.5 301.0 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018 1912.0 92426.8 0.0 0.0 

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018 0.0 25642.5 0.0 0.0 

ΣΥΝΟΛΑ 75172.1 535141.0 51.5 301.0 

Πίνακας 3.22 Παραχθέν έλαιο 

 

 

Τους μήνες από Μάρτιο του 2018 μέχρι και τον Σεπτέμβριο του 2018 δεν 

υπήρχε παραγωγή ελαιολάδου. 

 

Τέλος, έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση για την κατανάλωση ηλεκτρισμού 

(kwh) ανά κιλό(kg) παραχθέν ελαιόλαδου. Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν 

είναι για την πραγματική κατανάλωση ενέργειας και παρουσιάζονται στον Πίνακα 

3.23 για το έτος 2018. 

 

ΜΗΝΕΣ ΙΑΝ ΦΕΒΡ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΜΠ ΟΚΤ ΝΟΕΜ ΔΕΚΕΜ 

Κατανάλωσ
η 

ενέργειας(k
wh) 

14720 4800 3520 2880 2160 1920 1520 1440 2560 10240 18400 8400 

Παραχθέν 
έλαιο 

65647 1376 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41936 94500 26479 

Ποσότητα 
ελαιολάδου 

που 
τυποποιήθ

ηκε στο 
έτος (κιλά) 

18730 15070 5059 16964 4282 6095 5315 4497 14392 4670 4028 27281 

Ποσότητα 
βρωσιμης 
ελιάςπου 

τυποποιήθ
ηκε στο 

έτος (κιλά) 

0.00 5108 1267 4064 13914 26542 0.00 3529 1034 0.00 342 0.00 

Κατανάλωσ
η 

ηλεκτρισμο
ύ (kwh/kg) 

0.17 0.22 0.56 0.14 0.12 0.06 0.29 0.18 0.17 0.22 0.19 0.16 

Πίνακας 3.23 Κατανάλωση ηλεκτρισμού ανά Kg 2018 
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4. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 
 

4.1 Εισαγωγή 

Με τον όρο ενεργειακή αναβάθμιση ενός κτηρίου, αναφερόμαστε στο σύνολο 

των επεμβάσεων που γίνονται με σκοπό την μείωση των ενεργειακών αναγκών του 

κτηρίου. 

Υπάρχουν διάφορες παρεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν σε 

ένα κτήριο και μερικές από αυτές είναι οι εξής (ergotzet.gr/, 2012): 

 Εξωτερική θερμομόνωση τοίχων: Αποτελεί ουσιαστική δράση για την 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός κτηρίου, που μπορεί να οδηγήσει 

σε μείωση κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη μέχρι και 55%. 

 Μόνωση ταράτσας και δομικών στοιχείων: Αποτελεί αποτελεσματική μέθοδο 

εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και αποφυγή ζημιών από υγρασία και μούχλα. 

 Αντικατάσταση κουφωμάτων: Εξίσου σημαντική παρέμβαση, η οποία μπορεί 

να εξοικονομήσει ενέργεια εώς και 25%. 

 Εγκατάσταση συστήματος ηλιακής θέρμανσης- ΖΝΧ: Τα ηλιοθερμικά 

συστήματα μπορούν να καλύψουν από 10%-100% τις ανάγκες ενός κτηρίου 

σε θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. 

 Αντικατάσταση συστημάτων φωτισμού: Χρήση αποδοτικότερων συστημάτων 

ελέγχου φωτισμού, ενσωμάτωση τεχνικών φυσικού φωτισμού και άλλων 

τεχνολογιών. 

 Χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

εισάγονται στο ενεργειακό ισοζύγιο του κτηρίου με σκοπό την κάλυψη 

μερικών ή εξ’ ολοκλήρου των αναγκών των εγκαταστημένων συστημάτων και 

εξοπλισμού. 

 Αντικατάσταση παλαιών συσκευών και μηχανημάτων: Χρήση νέων 

μηχανημάτων καλύτερης απόδοσης και με λιγότερη κατανάλωση ενέργειας 

από τις προϋπάρχουσες. 

  

http://www.ergotzet.gr/
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4.2 Αναβάθμιση μηχανημάτων 

Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενο κεφάλαιο το εργοστάσιο 

απαρτίζεται από σύγχρονα μηχανήματα τελευταίας γενιάς. 

Υπάρχουν όμως μηχανήματα τα οποία μπορούν να αντικατασταθούν από 

άλλα εξίσου σύγχρονα με μικρότερη ισχύ, παρόμοια απόδοση και συνεπώς λιγότερη 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το αξιοσημείωτο είναι, πως μπορεί να γίνει αυτή η αντικατάσταση χωρίς να 

υπάρξει κάποια επίπτωση και δυσλειτουργία στην γραμμή παραγωγής καθώς και 

στις εργασίες του εργοστασίου. 

Σύμφωνα με την ανάλυση της λειτουργίας των μηχανημάτων και της 

ενεργειακής τους κατανάλωσης, αποφασίστηκε η αντικατάσταση της παλιάς 

μονάδας ντακατέρ ισχύος 41.403 kW με νέα ισχύος 21.63 kW και αξίας 140.400 €. 

Επιπλέον, αυτή την στιγμή το ελαιοτριβείο λειτουργεί με 9 οριζόντιους μαλακτήρες. 

Προτάθηκε η μείωσή τους σε 5 οριζόντιους μαλακτήρες, οι οποίοι θα εξυπηρετούν 

πλήρως τις ανάγκες του εργοστασίου. 

 Συνεπώς 9 μαλακτήρες συνολικής ισχύος 20.142 kW θα γίνουν 5 

μαλακτήρες συνολικής ισχύος 11.19 kW. 

Στον Πίνακα 4.1 παρουσιάζεται η μείωση που θα επιτυγχάνεται στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από το εργοστάσιο ύστερα από την υλοποίηση 

των προτάσεων. 

 

ΜΗΝΕΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 
ΜΕΤΑ (kWh) 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟΥ 
ΠΡΙΝ (kWh) 

ΜΕΙΩΣΗΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 

ΙΑΝ 2018 8864.7 11441.8 2577.0 

ΦΕΒΡ 2018 437.9 565.2 127.3 

ΜΑΡ 2018 0.0 0.0 0.0 

ΑΠΡ 2018 0.0 0.0 0.0 

ΜΑΙ 2018 0.0 0.0 0.0 

ΙΟΥΝ 2018 0.0 0.0 0.0 

ΙΟΥΛ 2018 0.0 0.0 0.0 

ΑΥΓ 2018 0.0 0.0 0.0 

ΣΕΜΠ 2018 0.0 0.0 0.0 

ΟΚΤ 2018 9412.5 12148.8 2736.3 

ΝΟΕΜ 2018 15713.2 20281.2 4567.9 

ΔΕΚΕΜ 2018 5365.0 6924.7 1559.6 

ΣΥΝΟΛΑ 39793.5 51361.7 11568.2 

Πίνακας 4.1 Μείωση ηλεκτρικής ενέργειας 
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Στον Πίνακα 4.2 παρουσιάζεται σε μηνιαίο επίπεδο η μείωση της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που επιτυγχάνεται ύστερα από τις παρεμβάσεις 

στα μηχανήματα της μονάδας. 

ΜΗΝΕΣ ΙΑΝ.  ΦΕΒ. ΜΑΡ. ΑΠΡ.  ΜΑΙ. ΙΟΥΝ.  ΙΟΥΛ. ΑΥΓ.  ΣΕΜ. ΟΚΤ. ΝΟΕΜ. ΔΕΚ. 

ΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ 
ΜΕΤΑ(kWh) 

13025.20 3688.10 2455.70 2090.96 1858.33 1890.63 2114.70 2067.00 2278.21 10633.60 18129.06 7771.96 

ΥΠΟΛ. ΤΙΜΗ 
ΠΡΙΝ(kWh) 

15602.25 3815.41 2455.70 2090.96 1858.33 1890.63 2114.70 2067.00 2278.21 13369.90 22697.03 9331.61 

Πίνακας 4.2 Μηνιαία μείωση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

 

Υπολογίστηκε ότι το όλο εγχείρημα της αντικατάστασης και μείωσης των 

μηχανημάτων στο εργοστάσιο ύστερα και από την πώληση του παλαιού ντακατέρ 

αλλά και των επιπλέον μαλακτήρων θα επιφέρει μια άμεση οικονομική επιβάρυνση 

στην επιχείρηση της τάξεως περίπου των 20000 €, αλλά και μια εξοικονόμηση 

ηλεκτρικής ενέργειας της τάξεως του 17% με πολλά οικονομικά οφέλη σε βάθος 

χρόνου. 

 
 

4.3 Αξιοποίηση Hλιακής Ενέργειας 

 

4.3.1 Εισαγωγή στα φωτοβολταϊκά συστήματα 

Η χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων αποτελεί στροφή στις καθαρές πηγές 

ενέργειας καθώς και διέξοδο στην αποτροπή κλιματικών αλλαγών, που απειλούν 

σήμερα τον πλανήτη. 

 Όταν τα φωτοβολταϊκά εκτεθούν στην ηλιακή ακτινοβολία μετατρέπουν ένα 

5 με 19 % της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική. Το ποσοστό αυτό εξαρτάται από την 

τεχνολογία που χρησιμοποιείται, η οποία και χωρίζεται σε τρία είδη (4green.gr, 

2019) : 

 Τα μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά  

 Τα πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά 

 Τα άμορφα φωτοβολταϊκά 

Το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, βάσει του οποίου επιτυγχάνεται η μετατροπή 

της ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική, περιγράφεται ως η πόλωση των ηλεκτρικών 

φορτίων που συμβαίνει σε συγκεκριμένα υλικά όταν αυτά εκτεθούν σε φωτεινή 

ακτινοβολία. 

https://4green.gr/
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Η πόλωση αυτή μεταφράζεται ως δημιουργία διαφοράς δυναμικού και τα 

υλικά αυτά ανήκουν στην κατηγορία των ημιαγωγών καθώς και στις τεχνητές 

ημιαγωγικές διατάξεις. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα τοποθετούνται σε οικόπεδα, στέγες ή 

προσόψεις κτηρίων. Η επιλογή γίνεται σε συνάρτηση με τις εκάστοτε ανάγκες, τον 

διαθέσιμο χώρο και την οικονομική ευχέρεια του χρήστη. 

Μια φωτοβολταϊκή εγκατάσταση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να 

τροφοδοτήσει με ρεύμα μια περιοχή που είναι αποκομμένη από το δίκτυο παροχής 

ρεύματος (Stand-AloneSystem) ή για να παρέχει ισχύ στο δίκτυο εφόσον έχουν 

ικανοποιηθεί οι ηλεκτρικές ανάγκες (Grid-ConnectedSystem). 

Εφαρμόζεται επίσης η χρήση των φωτοβολταϊκών σε συνδυασμό με 

γεννήτρια, δημιουργώντας έτσι ένα υβριδικό σύστημα (HybridSystem) σε 

περιπτώσεις όπου απαιτείται αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας. 

Τέλος, η απλούστερη περίπτωση χρήσης είναι αυτή κατά την όποια 

τροφοδοτείται άμεσα κάποιο φορτίο συνεχούς ρεύματος. 

 

Οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρική σχεδίαση μιας 

φωτοβολταϊκής εγκατάστασης είναι οι εξής:  

 Η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας. Το πλάτος του παραγόμενου ρεύματος 

γίνεται μέγιστο κάτω από πλήρη φωτεινό ήλιο. Σε μια μερικώς ηλιόλουστη 

ημέρα το ρεύμα μειώνεται σε αναλογία με την ένταση της ηλιακής 

ακτινοβολίας. 

 

 Η γωνία της διεύθυνσης του ήλιου με το έδαφος. Η παράγωγη είναι μεγίστη 

όταν ο ήλιος είναι κάθετος στο πλαίσιο. Μάλιστα προκειμένου να 

επιτυγχάνεται όσον το δυνατό περισσότερη ισχύς εξόδου έχουν 

κατασκευαστεί στηρίγματα φωτοβολταϊκών πλαισίων με μηχανισμό κίνησης, 

τα όποια μπορούν να ακλουθούν τον ήλιο. 

 

 Η θερμοκρασία λειτουργιάς των πλαισίων. Γενικά είναι καλύτερο για μια 

φωτοβολταϊκή κυψέλη να λειτουργεί σε χαμηλή θερμοκρασία αφού έτσι 

παράγει περισσότερη ισχύ. 
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Μια φωτοβολταϊκή διάταξη, όπως έχει αναφερθεί, παράγει συνεχές ρεύμα. 

Έτσι μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να τροφοδοτήσει ένα συνεχές (DC) φορτίο 

άμεσα ή με την χρήση κάποιου συσσωρευτή (μπαταριάς).  

Στην περίπτωση όμως που απαιτείται η τροφοδότηση φορτίου 

εναλλασσομένου ρεύματος (AC) ή η διασύνδεση της εγκατάστασης στο δίκτυο 

διανομής ρεύματος, τότε είναι απαραίτητη η χρήση ενός μετατροπέα ο όποιος θα 

μετατρέπει το συνεχές ρεύμα σε εναλλασσόμενο. 

 Η μετατροπή αυτή πρέπει να γίνεται πάντα με τις μικρότερες δυνατές 

απώλειες και είναι σημαντικό χαρακτηριστικό ενός τέτοιου μετατροπέα (Μπακόλας 

Βασίλειος, 2017). 

 

4.3.2 Μελέτη Τοποθέτησης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων 

Όπως έχει γίνει αντιληπτό, η τοποθέτηση και η χρήση των ΑΠΕ την σημερινή 

εποχή θα πρέπει να αποτελεί κύριο μέλημα . 

 

Για αυτόν τον λόγο στην παρούσα εργασία πραγματοποιήθηκε πρόταση 

τοποθέτησης και χρήσης φωτοβολταϊκών πάνελ, με κύριο γνώμονα πέρα από το 

θετικό περιβαλλοντικό αντίκτυπο και το μακροπρόθεσμο κέρδος του εργοστασίου 

λόγω της μείωσης των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια. 

 

 

Βασική προϋπόθεση, αποτελεί να γίνεται ετήσιος ενεργειακός συμψηφισμός 

της παραγόμενης ενέργειας από τα φωτοβολταϊκά με την καταναλισκόμενη ενέργεια 

από την επιχείρηση. 

 Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη διότι την περίοδο της κύριας λειτουργίας 

του εργοστασίου, όπου οι ενεργειακές απαιτήσεις είναι μεγάλες, 

η ηλιακή ενέργεια βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να 

πραγματοποιηθεί μέσω της διαδικασίας net metering, ωστόσο θα πρέπει να 

συνεκτιμηθούν τεχνικοί περιορισμοί, η εξέταση των οποίων είναι εκτός του σκοπού 

της παρούσας εργασίας. (mp-energy.gr/, 2018). 

Για τη υλοποίηση της πρότασης χρήσης φωτοβολταϊκών πάνελ για την 

κάλυψη ενός ποσοστού ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιήθηκε, όπως ορίζει ο 

Κ.Ε.ν.Α.Κ η παρακάτω εξίσωση (Πανάρας Γεώργιος, 2019): 

https://www.mp-energy.gr/
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𝑸𝑷𝑽 =𝑨𝑷𝑽 ∙ H𝟑𝟎,𝑺 ∙ 𝑪𝑭𝑷𝑽 [4.1] 
 

𝑄𝑃𝑉 : η μέση παραγόμενη ενέργεια των φωτοβολταϊκών συστημάτων σε kwh.  

𝐴𝑃𝑉 : η ονομαστική επιφάνεια του ηλιακού συλλέκτη.  

𝐶𝐹𝑃𝑉: ο βαθμός αξιοποίησης της ηλιακής ακτινοβολίας από το πλαίσιο με βάση τον 

κατασκευαστή.  

𝐻30,𝑆: η μέση μηνιαία ένταση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας για 

βέλτιστη κλίση. 

 

Επιπλέον ο βαθμός απόδοσης εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, οι οποίοι 

είναι οι εξής; 

nΣ=nstc ∙ σy ∙ σρ ∙ σθ ∙ σδ ∙ σα ∙ σκ 

σγ= 0.99 (συντελεστής γήρανσης) 

nstc= 0.16 (ο βαθμός απόδοσης του φ/β πλαισίου σε εργοστασιακές συνθήκες) 

σρ= 0.95 (ρύπανση της ατμόσφαιρας) 

σθ= 0.93 (αύξηση της ατμόσφαιρας) 

 σδ= 0.99 (δίοδος αντεπιστροφής) 

 σα= 0.98 (συντελεστής ανομοιογένειας) 

 σκ= 0.98 (συντελεστής καλωδιώσεων) 

 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση αποφασίστηκε η τοποθέτηση 

μονοκρυσταλλικού πάνελ με βαθμό απόδοσης 16%. Ο βαθμός απόδοσης αυτός 

αντιστοιχεί σε εργοστασιακές συνθήκες. 

Αποφασίστηκε η τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών πάνελ να 

πραγματοποιηθεί σε γειτονικό οικόπεδο ιδιοκτησίας του εργοστασίου με 

προσανατολισμό προς τον Νότο. Η βέλτιστη κλίση για το εν λόγω σύστημα με 

γεωγραφικό πλάτος 36.070 που αντιστοιχεί στην Καλαμάτα είναι 260 (ΤΕΕ, 1/2010β). 

Επιπλέον η μελέτη πραγματοποιήθηκε έχοντας ως γνώμονα τα φωτοβολταϊκά 

πάνελ να καλύπτουν μια επιφάνεια της τάξεως των 150 m2. 

Στον παρακάτω Πίνακα 4.3 φαίνεται η μέση μηνιαία ακτινοβολία (για την 

περιοχή της Καλαμάτας) που χρησιμοποιήθηκε και τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από την αξιοποίηση του 

φωτοβολταϊκού συστήματος. Η συνολική κατανάλωση που παρουσιάζεται στον ίδιο 

Πίνακα είναι εκείνη που έχει προκύψει μετά και τις παρεμβάσεις στα μηχανήματα 

της μονάδος. Η εξοικονόμηση ενέργειας από τη χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, 



67 

είναι επιπλέον 53% από εκείνη που είχε επιτευχθεί ύστερα από την αναβάθμιση των 

μηχανημάτων. 

 Η ποσοστιαία αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας διαφέρει ανάλογα τον μήνα 

και τις διαδικασίες.  

 

ΜΗΝΑΣ 

ΜΕΣΗ 
ΜΗΝΙΑΙΑ 
ΑΚΤΙΝ. 

(kWh/m2) 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΗΛ. 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(kWh) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΗΛ. 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (kWh) 

ΠΟΣΟΣΤΟ 
ΚΑΛΥΨΗΣ 

% 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 94.0 1876.1 13025.2 14 
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 102.0 2035.8 3688.1 55 

ΜΑΡΤΙΟΣ 145.0 2894.0 2455.7 118 
ΑΠΡΙΛΙΟΣ 158.0 3153.5 2090.9 151 

ΜΑΙΟΣ 201.0 4011.7 1858.3 216 
ΙΟΥΝΙΟΣ 202.0 4031.7 1890.6 213 
ΙΟΥΛΙΟΣ 208.0 4151.5 2114.7 196 

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018 201.0 4011.8 2067.0 194 
ΣΕΜΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 173.0 3452.9 2278.2 152 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 143.0 2854.1 10633.6 27 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 111.0 2215.4 18129.0 12 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 83.0 1656.6 7771.9 21 

ΣΥΝΟΛΟ 1821.0 36345.4 68003.4 53 

Πίνακας 4.3 Συμβολή φωτοβολταικών συστημάτων 

Αυτό που γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον παραπάνω Πίνακα 4.3 είναι η 

ακραία αύξηση του ποσοστού κάλυψης κατά τους θερινούς μήνες. 

Αυτό συμβαίνει διότι εκείνους τους μήνες υπάρχει μεγάλη αύξηση της μέσης 

ακτινοβολίας, οπότε και της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε αντίθεση με τις 

απαιτήσεις του εργοστασίου για ενέργεια που είναι πολύ μικρές λόγω των λίγων ή 

και καθόλου διεργασιών που πραγματοποιούνται εκείνη την χρονική περίοδο. 

Επιπρόσθετα επιλέχθηκαν φωτοβολταϊκά πάνελ αξίας 300 €/m2. 

Όλο το φωτοβολταϊκό πάρκο θα είναι συνολικής έκτασης 150 m2, οπότε η 

επένδυση θα είναι 45,000 €. 

Άρα το συνολικό κόστος της επένδυσης μαζί με την αντικατάσταση και 

μείωση των μηχανημάτων θα κοστίσει στο σύνολο στην επιχείρηση 65,000 €. 

Σύμφωνα με τις πραγματικές χρεώσεις ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ προκύπτει 

ότι η κάθε kWh κοστίζει 0,375 €. Από τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν 

το εργοστάσιο τελικά έχει ένα ετήσιο οικονομικό κέρδος της τάξεως των 17,967.66€. 

Ο χρόνος απόσβεσης λοιπόν είναι 3,6 χρόνια. 
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5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Ο στόχος της παρούσα εργασίας, είναι η μελέτη και η παρουσίαση όλων των 

καταναλώσεων του εν λόγω εργοστασίου, έτσι ώστε να κατατεθούν προτάσεις με 

στόχο: 

 την άμεση μείωση των ενεργειακών καταναλώσεων της μονάδας 

 την μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματός της μονάδας 

(τοποθέτηση και χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας) 

 και τέλος, τη βραχυπρόθεσμη οικονομική ελάφρυνση της εταιρείας, λόγω των 

μειωμένων οικονομικών επιβαρύνσεων προς την ΔΕΗ.  

 

Αρχικά, παρουσιάζονται τα βασικά στάδια της διαδικασίας επεξεργασίας της 

ελιάς και του τρόπου παραγωγής του ελαιολάδου, συμπεριλαμβάνοντας τα 

χαρακτηριστικά του εξοπλισμού της υπό μελέτης εγκατάστασης. 

 

Στην συνέχεια, σύμφωνα με κατάλληλο ενεργειακό μοντέλο, υπολογίζονται οι 

ενεργειακές καταναλώσεις του κελύφους του κτηρίου, η οποίες περιορίζονται στην 

«ζώνη» κτηρίου που περιλαμβάνει τους γραφειακούς χώρους. 

 

Τα αποτελέσματα έδειξαν πως αυτές οι καταναλώσεις είναι αρκετά μικρές 

λόγω του ότι το κτήριο είναι νεόκτιστο (ανέγερση το 2013) με σύγχρονα δομικά υλικά 

και μονώσεις. 

 

Επιπλέον, δημιουργήθηκε ένα μοντέλο - με παραμέτρους που προέκυψαν 

κατόπιν συνεργασίας με τους υπεύθυνους της εταιρείας αλλά και από στατιστικούς 

ελέγχους – όπου παρουσιάζονται όλες οι ενεργειακές καταναλώσεις των 

μηχανημάτων που συμμετέχουν στην παραγωγική διαδικασία του εργοστασίου. 

 

Τα αποτελέσματα που προέκυψαν ήταν αρκετά ικανοποιητικά, με τις 

αποκλίσεις από τις πραγματικές τιμές να είναι σχετικά χαμηλές, ειδικά αν 

αναλογιστεί κάποιος τους παράγοντες αβεβαιότητας σχετικά με την εκτίμηση των 

πραγματικών συνθηκών και παραμέτρων λειτουργίας της εγκατάστασης. 
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Ύστερα από την ανάλυση των αποτελεσμάτων των μελετών, αποφασίστηκε 

να μην γίνει καμία παρέμβαση στο κέλυφος του κτηρίου παρά μόνο στην 

αντικατάσταση κάποιον μηχανημάτων με στόχο την μείωση της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενεργειακής. Για τον λόγο αυτό, πραγματοποιήθηκε αντικατάσταση του 

παλιού ντεκτατέρ με νέο, παρόμοιας τεχνολογίας, μικρότερης ισχύος. Παράλληλα 

αποφασίστηκε η μείωση των μαλακτήρων (από 9 να γίνουν 5) χωρίς να υπάρξει 

κάποια διαταραχή στην ομαλή λειτουργία της μονάδας. Το όλο εγχείρημα της 

αντικατάστασης των μηχανημάτων θα επιφέρει μια μείωση της κατανάλωσης 

ηλεκτρικής ενεργειακής της τάξεως του 17%. 

 

Στο τελευταίο σκέλος της διπλωματικής, γίνεται προσπάθεια αξιοποίησης 

των ΑΠΕ και συγκεκριμένα φωτοβολταϊκών συστημάτων έχοντας ως στόχο με μια 

αρχικά μικρή οικονομική επιβάρυνση, να επέλθει τόσο η μελλοντική εξοικονόμηση 

σημαντικού ποσού χρημάτων για την εταιρεία, όσο και η μείωση της επιβάρυνσης 

του περιβάλλοντος λόγω της μείωσης της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το ποσοστό συνεισφοράς των φωτοβολταϊκών στην ενέργεια μετά τις αλλαγές στα 

μηχανήματα ανέρχεται στα επίπεδα του 53%. 

 

Τέλος, η οικονομοτεχνική μελέτη έδειξε έναν αρκετά ικανοποιητικό χρόνο 

απόσβεσης και πιο συγκεκριμένα 3.4 χρόνια.  
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