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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Πξόζθαηα, πνιινί έρνπλ πξνζπαζήζεη λα ιύζνπλ ην πξόβιεκα ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο 

ηεο ελέξγεηαο. Μεραληθνί θαη επηζηήκνλεο κειεηνύλ ζύγρξνλνπο ηξόπνπο γηα ηελ πην 

απνδνηηθή θαη παξαγσγηθή ρξήζε ησλ πθηζηάκελσλ πεγώλ ελέξγεηαο, θαζώο επίζεο θαη 

ηε δπλαηόηεηα ρξήζεο ηνπ κέγηζηνπ δπλαηνύ ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο. Έλαο 

από απηνύο ηνπο ηξόπνπο είλαη κε ηε ρξήζε αληιηώλ ζεξκόηεηαο γηα ζπζηήκαηα 

ζέξκαλζεο θαη δεζηνύ λεξνύ. 

Η ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη αλαγλσξηζκέλε σο ε ιύζε πνπ πξνζθέξεη ηελ πην 

πνιπηειή θαη άλεηε ζεξκόηεηα γηα ηνλ αλζξώπηλν νξγαληζκό, γηαηί δεζηαίλεη ηα πόδηα 

θαη δηαηεξεί πην δξνζεξό ην πεξηβάιινλ θνληά ζην θεθάιη. Η ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε 

ρξεζηκνπνηεί ηε ρακειή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ θαη κπνξεί λα ιεηηνπξγεί είηε κε 

πδξαπιηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο είηε κε ιέβεηεο. Σηα ζπζηήκαηα θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζσιήλεο πνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί εηδηθά γηα δεζηό λεξό. Είλαη ηζρπξνί 

θαη αλζεθηηθνί, επηηξέπνληάο λα ηνπνζεηεζνύλ ζε κηα πιάθα ζθπξνδέκαηνο ρσξίο 

θίλδπλν δεκηάο. Η ζσιήλσζε (ζε βξόγρνπο) ζηεξεώλεηαη ζην εληζρπηηθό πιέγκα ζηελ 

πιάθα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θαηαζθεπήο (ή ζε έλα κνλσηηθό ζηξώκα εληόο ηεο πιάθαο). 

Κάζε βξόρνο ηξέρεη πίζσ ζε έλα θεληξηθό ζεκείν θαη ζπλδέεηαη κε έλα θεληξηθό 

ζπιιέθηε, πνπ επηηξέπεη λα δεκηνπξγεζνύλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπηηηνύ δηαθνξεηηθέο 

"δώλεο" ζέξκαλζεο. Κάζε δώλε κπνξεί λα ειεγρζεί μερσξηζηά ρξεζηκνπνηώληαο έλα 

ζεξκνζηάηε θαη ρξνλνδηαθόπηε. 

Τν ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε αληιία ζεξκόηεηαο επίγεηαο πεγήο (ΓΑΘ) θαη 

ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε γηα θηίξηα θαηνηθηώλ απνηειεί ην βαζηθό αληηθείκελν κειέηεο 
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απηεο ηεο εξγαζηαο. Κάζε έξγν είλαη δηαθνξεηηθό θαη πξέπεη λα εμεηάδεηαη μερσξηζηά. 

Πνιινί παξάγνληεο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ην ζύζηεκα. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα 

είλαη ηόζν ζεηηθνί όζν θαη αξλεηηθνί. Πξηλ από ηελ απάληεζε ζην βαζηθό εξώηεκα ηεο 

εξγαζίαο απηήο νη βαζηθέο αξρέο θαη πηπρέο ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο θαη ησλ 

αληιηώλ ζεξκόηεηαο πξέπεη λα εμεηαζηνύλ. Η εξγαζία έρεη σο θύξην ζηόρν ηελ 

επαιήζεπζε ηεο ζθνπηκόηεηαο θαη βησζηκόηεηαο ελόο ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε ζεξκόηεηα 

αληιία ζε ρακειά θηίξηα. 

Σπγθεθξηκέλα ε παξνύζα πηπρηαθή εξγαζία, έρεη σο εμήο:  

Σην Κεφάλαιο 1, παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ  ζπζηεκάησλ 

ελδνδαπεδηαο ζέξκαλζεο, απνπεηξάηαη λα απαληεζνύλ βαζηθά εξσηήκαηα γηα ηνλ ηξόπν 

ιεηηνπξγίαο ηεο, αλαιύνληαη ηα ζηάδηα εγθαηάζηαζεο θαη ηέινο γίλεηαη ζύγθξηζε κεηαμύ 

ελδνδαπέδηαο θαη θιαζηθήο ζέκαλζεο. 

Σην Κεφάλαιο 2, πεξηγξάθνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο,  θαζώο 

θαη νη παξάγνληεο πνπ θαηα θαλόλα ηηο επεξεάδνπλ, πεξηγξάθεηαη ν ζπληειεζηήο 

απόδνζεο θαη ν ηύπνο ησλ αληιη΄ςλ ζεξκόηεηαο ηεο παξνύζαο κειέηεο εβώ αλαθέξεηαη 

ζην πσο νη αληιίεο ζεξκόηεηαο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. Τν 

θεθάιαην, θαηαιήγεη κε αλαθνξά ζηε ρξήζε ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο ζε θηίξηα 

θαηνηθηώλ 

Σην Κεφάλαιο 3, πεξηιακβάλεηαη ε κειέηε πεξίπησζεο, πνπ αλαθέξεηαη ζε ρακειό 

θηίξην θαηνηθηώλ κε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε σο έλα εληαίν ζύζηεκα ζέξκαλζεο. Μεηά 

από πεξηγξαθή ησλ απσιεηώλ ζεξκόηεηαο ηνπ παξαπάλσ θηηξ΄΄ηνπ, ηνλ πξνζδηνξηζκό 
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ησλ θύξησλ παξακέηξσλ ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο θαη ηνλ 

θαζνξηζκό ηνπ κήθνπο ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο εδάθνπο γηα ηελ αληιία ζεξκόηεηαο, 

παξαηίζεληαη επηπιένλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην ζύζηεκα. 

Τέινο, ζην Κεφάλαιο 4, παξαηίζεληαη ηα ζπκπεξάζκαηα. Ωο απνηέιεζκα, ην 

ζπκπέξαζκα, όηη ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ρακειό θηίξην θαηνηθηώλ 

επηβεβαηώλεηαη. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Foreword 

iv 

Πτυχιακή Εργασίa:  Φαίδωνα-Ηλία Π. Κεφαλζα 

FOREWORD 

 

Recently, many have tried to solve the problem of economic use of energy. Engineers and 

scientists studying modern methods for the most efficient and productive use of existing 

energy sources, as well as the ability to use the maximum possible of renewable energy 

sources. One of these ways is the use of heat pumps for heating and hot water. 

Under floor heating is recognized as the solution that offers the most luxurious and 

comfortable warmth to the human body because it warms the feet and keep cooler the 

environment near the head. Under floor heating uses low temperature of the water and 

can be operated by either hydraulically heat pumps or boilers. In central heating systems 

tubes specifically designed for hot water are used. They are strong and durable, allowing 

them to be placed on a slab of concrete without risk of damage. The tubing (in loops) 

secured to the casing on the plate during the manufacturing (or an insulating layer inside 

the plate). Each loop runs back to a central location and connected to a central collector, 

which allows creating the house different "zones" heating. Each zone can be controlled 

separately using a thermostat and timer. 

The heating system with ground source heat pump (GSHP) and 

under floor heating for residential buildings is the main objectιive of study of this 

dissertation. Each project is different and must be considered separately. Many factors 

can affect the system. These factors can be both positive and negative. Before answering 

the main questions of this thesis the basic principles and aspects of under floor heating 
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and heat pumps must be considered. This work has as main objective to verify the 

feasibility and viability of a heating system heat pump in low buildings. 
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Αληηθείκελν ηεο παξνύζεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη ε κειέηε ηεο ελδνδαπέδηαο 

ζέξκαλζεο κε αληιία ζεξκόηεηαο επίγεηαο πεγήο.  Σην Πξώην θαη Δεύηεξν Κεθάιαην, 

παξνπζηάδνληαη ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηωλ  ζπζηεκάηωλ ελδνδαπεδηαο ζέξκαλζεο, 

θαζώο θαη ηωλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο, θαζώο θαη νη παξάγνληεο πνπ ηα επεξεάδνπλ, 

αληίζηνηρα.. Η κειέηε πεξίπηωζεο, πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Τξίην Κεθάιαην, είλαη 

ρακειό θηίξην θαηνηθηώλ κε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ωο έλα εληαίν ζύζηεκα ζέξκαλζεο. 

Σην Τέηαξην Κεθάιαην, απνπεηξάηαη λα δηεμαρζνύλ νη ππνινγηζκνί ηωλ βαζηθώλ 

παξακέηξωλ ηεο  ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο θαη ην κήθνο ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο 

εδάθνπο. Τα ζπκπεξάζκαηα παξαηίζεληαη ζην Πέκπην Κεθάιαην. Ωο απνηέιεζκα, ην 

ζπκπέξαζκα όηη ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηνπ ζπζηήκαηνο γηα ρακειό θηίξην θαηνηθηώλ 

επηβεβαηώλεηαη. 
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ABSTRACT 

 

In this bachelor’s thesis the study of under floor heating system with ground source heat 

pump for the heat transfers fluid heating is considered.  The main aspects and parameters 

pf under floor heating systems and heat pumps are presented in Chapter One and Chapter 

Two respectively. The case study, which is included in Chapter Three, is low-rise 

residential buildings with under floor heating as a single heating system. The calculations 

of main parameters of under floor heating system and length of ground heat exchanger 

are conducted in Chapter Four. Conclusion Remarks are presented in Chapter five. As a 

result, the conclusion about rationale of using the studying system for low-rise residential 

building s is confirmed. 
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1. ΕΝΔΟΔΑΠΕΔΙΑ ΘΕΡΜΑΝΗ 

 

1.0 ΔΙΑΓΩΓΗ 

Η ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ιεηηνπξγεί επηηπρψο ζηελ Hπεηξσηηθή Δπξψπε ηα ηειεπηαία 50 

ρξφληα θαη νδεχνπκε πξνο ηελ ζπκπιήξσζε 25εηίαο απφ ηφηε πνπ μεθίλεζε λα 

εθαξκφδεηαη ε ζέξκαλζε δαπέδνπ ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα. Έρνπκε θηάζεη ζήκεξα 

ινηπφλ ζην ζεκείν, ην ζχζηεκα απηφ ηεο ζέξκαλζεο λα έρεη γίλεη επξχηεξα απνδεθηφ. Η 

ζέξκαλζε δαπέδνπ κε ζεξκφ λεξφ, είλαη απηή πνπ έρεη επηθξαηήζεη κε πνζνζηφ πνπ 

αγγίδεη ην 95% ζηελ ρψξα καο έλαληη άιισλ ζπζηεκάησλ ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο (π.ρ. 

ειεθηξηθήο αληίζηαζεο). Η δηαδηθαζία ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο δαπεδνζέξκαλζεο είλαη πνιχ 

απιή θαη έρεη σο εμήο : Σν ζεξκφ λεξφ πξνπαξαζθεπαζκέλν ζηελ θαηάιιειε 

ζεξκνθξαζία απφ θάπνηα πεγή ζεξκφηεηαο (π.ρ. ιεβεηνζηάζην, αληιία ζεξκφηεηαο, 

ειηαθφ ζπγθξφηεκα θ.η.ι.) δηαξξένληαο ζην ζχζηεκα ησλ ζσιελψζεσλ ηνπ δαπέδνπ 

ζεξκαίλεη ην ζεξκνκπεηφλ, ην νπνίν ζεξκνζπζζσξεχεη, πςψλεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ θαη 

ζεξκαίλεη ην ρψξν. Μηα δαπεδνζέξκαλζε ζεξκαίλεη έλα ρψξν θπξίσο αθηηλνβνιψληαο 

ζεξκνθξαζία (65%) θαη θαηά δεχηεξν ιφγν κε κεηαθνξά (35%). 

Η Δλδνδαπέδηα ζέξκαλζε ιεηηνπξγεί κε λεξφ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο, απφ 30°C έσο 

45°C, πνπ θπθινθνξεί ζε ζσιήλεο εγθηβσηηζκέλνπο ζην δάπεδν. Η ζέξκαλζε δηαρέεηαη 

νκνηφκνξθα ζην ρψξν κέζσ αθηηλνβνιίαο δεζηαίλνληάο ηνλ θαη πξνζθέξνληαο κηα 

αίζζεζε ζεξκηθήο ζαιπσξήο, κε ρακειφηεξν ιεηηνπξγηθφ θφζηνο. Η ρξήζε ηνπ δαπέδνπ 
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ζαλ ζεξκαληηθφ ζψκα είλαη ην ραξαθηεξηζηηθφ πνπ πξνζδίδεη ζηε δαπεδνζέξκαλζε, ηελ 

πιεηνςεθία ησλ πιενλεθηεκάησλ πνπ εκθαλίδεη. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, ε ελδνδαπέδηα 

ζέξκαλζε απνηειεί έλα δηαθνξεηηθφ είδνο απφδνζεο ζεξκφηεηαο ζηνλ ρψξν απφ απηφ 

πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ήδε. Καηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο 

ιφγσ αθηηλνβνιίαο ζεξκαίλεηαη ν αέξαο ζηνπο 50°C. Σν πξφβιεκα κε απηφ είλαη φηη ν 

θαπηφο αέξαο απμάλεηαη θαη ε ζεξκφηεηα ζπζζσξεχεηαη ζην αλψηεξν κέξνο ηνπ ρψξνπ. 

Έηζη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, ζε χςνο 1.6 m απφ ην δάπεδν, είλαη 24°C, ελψ ζηελ 

επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο 17°C. Αληίζεηα, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ελδνδαπεδίνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα πνπ έρεη ην δάπεδν ωο έλα 

ηεξάζηην ζεξκαληηθό ζώκα κε κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα, λα αθηηλνβνιεί 

νκνηφκνξθα, πξνο φιεο ηηο θαηεπζχλζεηο ηνπ ρψξνπ. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ξνή 

δεζηνχ λεξνχ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία θάησ απφ ην ηειηθφ δάπεδν. Έηζη, ε ζεξκνθξαζία 

ζην δάπεδν είλαη 25°C, ελψ ζε χςνο 1.6 m ε ζεξκνθξαζία είλαη 18 °C. Καηά απηφλ ηνλ 

ηξφπν, επηηπγράλεηαη ηδαληθή θαηαλνκή ζεξκνθξαζίαο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα, φπσο 

δείρλεη ην πην θάησ ζρήκα : 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1.1: Ιδανική Θερμοκραζία Σώμαηος 
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Πιενλεθηήκαηα Θέξκαλζεο Γαπέδνπ 

Πξφθεηηαη γηα έλα κνληέξλν, πγηεηλφ, επέιηθην, καθξφβην θαη αξθεηά νηθνλνκηθφ 

ζχζηεκα θεληξηθήο ζέξκαλζεο, πνπ πξνζθέξεη ηελ κέγηζηε δπλαηή άλεζε, κε πνιιά 

πιενλεθηήκαηα, φπσο ηα παξαθάησ: 

 Δμαζθαιίδεη νκνηφκνξθε θαη πγηεηλά θαηαλεκεκέλε ζεξκνθξαζία ζην ρψξν απφ 

θάησ πξνο ηα πάλσ, θαιχπηνληαο έηζη ηελ ηδαληθή ζπλζήθε ζέξκαλζεο "δεζηά 

πφδηα - θξχν θεθάιη". Με ηελ ρξήζε νπζηαζηηθά νιφθιεξνπ ηνπ δαπέδνπ σο 

κέζνπ αθηηλνβνιίαο ζεξκφηεηαο, επηηπγράλεηαη άκεζε θαη νκνηφκνξθε 

ζέξκαλζε ζε φιε ηελ επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ, ρσξίο ηελ παξνπζία εζηηψλ κε 

κεγαιχηεξε ζεξκνθξαζία, φπσο π.ρ. νη ρψξνη θνληά ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα ζε 

κηα ζπκβαηηθή ζέξκαλζε. 

 

Εικόνα 1.2:Ομοιόμορθη Καηανομή Θέρμανζης 

 Δπίζεο εμαζθαιίδνληαη πγηεηλφηεξεο ζπλζήθεο, δεδνκέλνπ φηη πξφθεηηαη γηα έλα 

ζχζηεκα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ (ην λεξφ πνπ θπθινθνξεί ζηνπο ζσιήλεο δελ 

μεπεξλάεη ηνπο 45°C), θαη δελ πξνθαιείηαη ην θαηλφκελν ηεο «θακέλεο ζθφλεο» 
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πνπ ζπλαληάκε ζε άιιεο κνξθέο ζέξκαλζεο (θαη είλαη απφ ηηο θχξηεο αηηίεο 

εκθάληζεο αιιεξγηψλ), γηαηί απνηξέπνληαη ζεξκηθά ξεχκαηα αέξα πνπ 

δεκηνπξγνχληαη απφ ηα θνηλά ζεξκαληηθά ζψκαηα, κε απνηέιεζκα ηελ 

δηαηήξεζε ηεο πγξαζίαο ηνπ αέξα ζην ρψξν ζε θπζηνινγηθά επίπεδα. 

 Πξνζθέξεη πςειή αηζζεηηθή ζηνπο ρψξνπο πνπ εθαξκφδεηαη, αθνχ ε απνπζία 

ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ αθήλεη ειεχζεξνπο ρψξνπο γηα ηνπνζέηεζε επίπισλ θαη 

γεληθά δελ δεζκεχεη αξρηηεθηνληθά ηελ δηαθφζκεζε θαη ηελ ρξεζηηθφηεηα ησλ 

ρψξσλ. Σν ζεκαληηθφηεξν φκσο απφ αηζζεηηθήο πιεπξάο είλαη ην γεγνλφο φηη κε 

ηελ απνπζία ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ απνηξέπνληαη νη καπξηζκέλνη ηνίρνη θαη ηα 

ηαβάληα. 

 

Εικόνα 1.3: Ενδοδαπέδια Θέρμανζη και Αιζθηηική Χώροσ 
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 πλδπάδεηαη εχθνια κε απηνκαηηζκνχο γηα ηελ ζεξκνθξαζηαθή απηνλνκία ησλ 

ρψξσλ κεηαμχ ηνπο (π.ρ. δηαθνξεηηθφ επίπεδν ζεξκνθξαζίαο ζην θαζηζηηθφ απφ 

ην ππλνδσκάηην), φπσο επίζεο θαη κε ζπγγεληθά ζπζηήκαηα π.ρ. ηελ παξαγσγή 

δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. 

 Υακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο δηφηη γηα ηελ επίηεπμε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο, 

ζηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ην λεξφ πξνζαγσγήο είλαη 30
ν
C - 40

ν
C ελψ ζηα 

θνηλά ζεξκαληηθά ζψκαηα αλέξρεηαη ζηνπο 70νC - 80νC. Απηή ζεξκνθξαζηαθή 

δηαθνξά έρεη σο απνηέιεζκα, ιηγφηεξεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ιέβεηα θαη 

επνκέλσο ρακειφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

Όζνλ αθνξά ζην θφζηνο εγθαηάζηαζεο είλαη ζίγνπξα κεγαιχηεξν απφ απηφ κηαο 

ζπκβαηηθήο εγθαηάζηαζεο ζέξκαλζεο κε ζψκαηα. Η δηαθνξά ηνπ θφζηνπο πνηθίιεη 

αλάινγα θαη κε ηελ εθαξκνγή θαη ηελ έθηαζε πνπ εθαξκφδεηαη. Γεληθά φζν κεγαιχηεξν 

είλαη ην θηίξην ζην νπνίν εθαξκφδεηαη, ηφζν ε δηαθνξά ζην θφζηνο κεηαμχ ελδνδαπέδηαο 

θαη ζπκβαηηθήο ζέξκαλζεο κεηψλεηαη. 

 

Εικόνα 1.4: Διαζηρωμάηωζη Σσζηήμαηος Ενδοδαπέδιας Θέρμανζης 
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Δπίζεο ζηελ ζχγθξηζε ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε φηη ζηελ πεξίπησζε ηεο 

δαπεδνζέξκαλζεο ζην θφζηνο εγθαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβάλεηαη θαη ε ζεξκνκφλσζε 

ηνπ δαπέδνπ. 

Αληίζεηα ην θφζηνο ιεηηνπξγίαο ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο είλαη κηθξφηεξν απφ απηφ 

κηαο ζπκβαηηθήο ζέξκαλζεο (πεξίπνπ θαηά 30%), ζπγθξηλφκελν φκσο γηα ίζεο ψξεο 

ιεηηνπξγίαο. 

Σν «ιεπηφ ζεκείν» γηα ηελ θαηαλφεζε ηνπ θφζηνπο ιεηηνπξγίαο, έγθεηηαη ζην γεγνλφο 

φηη ε δαπεδνζέξκαλζε είλαη έλα ζχζηεκα κεγάιεο αδξάλεηαο θαη ζπλεπψο γηα λα 

αληηιεθζεί ηηο εληνιέο (ON-OFF, κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο) πνπ ηνπ δίλνπκε, απαηηείηαη 

ρξφλνο. 

πκπεξαζκαηηθά, ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε, πξννξίδεηαη γηα εθαξκνγέο ζέξκαλζεο κε 

αξθεηέο ψξεο εκεξήζηαο ιεηηνπξγίαο. Μάιηζηα, ε νηθνλνκία ζηελ ιεηηνπξγία ζε ζρέζε 

κε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα, είλαη κεγαιχηεξε φζν πεξηζζφηεξεο ψξεο εκεξεζίσο 

ιεηηνπξγεί. Αλ νη απαηηήζεηο ζέξκαλζεο είλαη κηθξφηεξεο απφ έμη (6) ψξεο εκεξεζίσο, 

ηφηε ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ίζσο δελ είλαη ην θαηάιιειν ζχζηεκα, δεδνκέλνπ φηη ζα 

δηαηεξείηαη ην ζχζηεκα ηεο ζέξκαλζεο αλνηθηφ, πεξηζζφηεξεο ψξεο απφ φηη πξαγκαηηθά 

ρξεηάδεηαη. 

Δπίζεο ζα πξέπεη εδψ λα αλαθέξνπκε φηη απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ νηθνλνκηθή 

ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο δαπέδνπ, είλαη ε χπαξμε αληηζηάζκηζεο ελφο ειεθηξνληθνχ 

εμνηθνλνκεηή ελέξγεηαο, πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε θάπνηα αηζζεηήξηα ζεξκνθξαζίαο θαη κηα 
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βάλα, ζπληεινχλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο – θαπζίκνπ, ειέγρνληαο ηελ ζεξκνθξαζία 

ηνπ λεξνχ ζέξκαλζεο. 

 

Εικόνα 1.5: Ενδοδαπέδια Θέρμανζη Οιικιακής Χρήζης 

 

1.1 ΤΥΝΔ ΔΡΩΣΗΔΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ. 

1) Είλαη έλαο θαηλνύξγηνο ηξόπνο ζέξκαλζεο ; 

Η αξραηνινγηθή ζθαπάλε έρεη απνδείμεη φηη ην ελδνδαπέδην ζχζηεκα ζέξκαλζεο είρε 

ρξεζηκνπνηεζεί κε επηηπρία θαηά ηε Ρσκατθή επνρή. Δπξφθεηην, φκσο, ηφηε γηα θαλάιηα 

κέζα ζην δάπεδν, απ’ φπνπ δηεξρφηαλ δεζηφο αέξαο. Αξγφηεξα, ην ζχζηεκα μεράζηεθε 

θαη νη πξψηεο πξνζπάζεηεο γηα ηελ επαλαθνξά ηνπ ζπλαληηνχληαη ζηηο αξρέο ηνπ αηψλα 

καο. ηέθνληαη, φκσο, κε απνηπρία θαζψο νη πξνο ρξήζε ζσιήλεο, είλαη κεηαιιηθνί θαη 

δηαβξψλνληαη εχθνια. ηε δεθαεηία ηνπ 1970 ε αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ησλ 
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πιαζηηθψλ ζσιήλσλ θαη ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ, επηηξέπνπλ ηελ επηηπρεκέλε εθαξκνγή 

ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο, φπσο ην μέξνπκε ζήκεξα. 

2) Είλαη θαηάιιειε ζέξκαλζε γηα ηελ πγεία ; 

Σν ζχζηεκα ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο έρεη θαηεγνξεζεί απφ «εηδηθνχο» φηη δήζελ 

επηηείλεη ην πξφβιεκα ζε φζνπο πάζρνπλ απφ θιεβίηηδα ή θπθινθνξηθφ, δηφηη «θαίλε» ηα 

δάπεδα. Μειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη απφ Γηεζλείο Οξγαληζκνχο Τγείαο έρνπλ απνδείμεη φηη 

ν αλζξψπηλνο νξγαληζκφο δέρεηαη κε επραξίζηεζε ζεξκνθξαζία δαπέδνπ απφ 20°C έσο 

θαη 33°C θαη ελνριείηαη φηαλ απηή ε ζεξκνθξαζία είλαη θάησ απφ 17°C ή πάλσ απφ 

36°C. ε κηα θαιά ξπζκηζκέλε εγθαηάζηαζε ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο ε κέζε 

ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ζηνπο ζσιήλεο είλαη 45°C, ελψ ε ζεξκνθξαζία ησλ δαπέδσλ 

θπκαίλεηαη κεηαμχ 25°C θαη 28°C. Αλ δε αλαινγηζηεί θαλείο φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

αλζξψπηλνπ ζψκαηνο είλαη 36,6°C, ηφηε είλαη κάιινλ απίζαλν λα θαηαιάβνπκε φηη θαίλε 

ηα δάπεδα. Απφ ηελ άιιε πιεπξά, ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο ζ’ φ,ηη 

αθνξά ηελ πγηεηλή, είλαη πνιιά. Λφγσ ησλ ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ λεξνχ 

πξνζαγσγήο ν αέξαο δε δεζηαίλεηαη πέξαλ ησλ 25°C θαη έηζη δε ράλεη ηελ πγξαζία ηνπ, 

κε απνηέιεζκα ε αηκφζθαηξα λα κε γίλεηαη απνπληθηηθή. ηελ ελδνδαπέδηα 

ζέξκαλζε, ην δάπεδν αθηηλνβνιεί ηε ζεξκφηεηα, ζπλεπψο δελ κεηαθέξνληαη κηθξφβηα 

θαη δελ παξαηεξνχληαη ξεχκαηα αέξα. Δπνκέλσο, είλαη ηδαληθή γηα άηνκα κε αιιεξγίεο, 

αλαπλεπζηηθά πξνβιήκαηα θ.α. 
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3) Είλαη νηθνλνκηθόηεξε ζηε ιεηηνπξγία απ’ ό,ηη ην θαινξηθέξ ; 

Η ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη θαηά 30% νηθνλνκηθφηεξε ζηε ιεηηνπξγία απφ κηα 

ζπκβαηηθή ζέξκαλζε. Κάηη ηέηνην εμεγείηαη απφ ην φηη ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ 

πξνζαγσγήο ζηνπο ζσιήλεο θηάλεη ηνπο 45°C, ελψ ζην θαινξηθέξ ηνπο 80°C. Δίλαη 

γλσζηφ φηη φζν ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία έρεη ην λεξφ ηξνθνδνζίαο ελφο ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο, ηφζν πην απνδνηηθά δνπιεχνπλ νη ιέβεηεο, νη αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη νη 

ειηαθνί ζπιιέθηεο. Αλ αλαινγηζηεί θαλείο, φηη γηα θάζε 1°C κείσζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

πξνζαγσγήο, έρνπκε νηθνλνκία θαπζίκνπ 3%, ηφηε γίλεηαη αληηιεπηφ ην φθεινο λα 

δηαηεξνχκε ηε ζεξκνθξαζία λεξνχ ιεηηνπξγίαο φζν ην δπλαηφλ ρακειφηεξα. Δπίζεο, 

παξαηεξνχληαη ιηγφηεξεο απψιεηεο ζηηο ζσιελψζεηο θαη ζηνπο ρψξνπο ηεο νξνθήο, ησλ 

ηνίρσλ θαη ηνπ αεξηζκνχ, θαζψο δε ρξεηάδεηαη λα ζεξκαλζεί ν αέξαο. 

 

4) Πώο αθξηβώο δνπιεύεη ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε; 

ηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ην δάπεδν ιεηηνπξγεί σο ζεξκαληηθφ ζψκα. Οη ζσιήλεο 

θαηαλέκνπλ ηε ζεξκφηεηα εθεί πνπ ρξεηάδεηαη (θαη φρη ζην ππφγεην ή ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ηνίρνπο) θαη απνδίδνπλ, κε ειάρηζηε αδξάλεηα θαη κε ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία ηνπ 

λεξνχ πξνζαγσγήο. Δμάιινπ, εμαηηίαο ηεο εηδηθήο ζπζηάζεσο ηνπ ζεξκνκπεηφλ (πνπ 

είλαη απαιιαγκέλν απφ θπζαιίδεο αέξα), φιε ε ζεξκφηεηα αθηηλνβνιείηαη ζηνλ 

εζσηεξηθφ ρψξν. Αθφκα, ε ππθλή δηάζηξσζε ησλ ζσιήλσλ θνληά ζηνπο εμσηεξηθνχο 

ηνίρνπο αλαραηηίδεη ην ςχρνο, ελψ ε αξαηφηεξε δηάζηξσζή ηνπο ζην εζσηεξηθφ ησλ 

δσκαηίσλ επηηξέπεη ηελ ρακειφηεξε κεηάδνζε ζεξκηθψλ θνξηίσλ. Υάξε ζηηο κηθξέο 
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ζεξκνθξαζίεο δαπέδνπ, πεξίπνπ 26°C - 28°C, δελ παξαηεξνχληαη θαζφινπ κεηαθηλήζεηο 

αεξίσλ καδψλ κε φ,ηη απηφ ζπλεπάγεηαη (αησξνχκελε ζθφλε, βαθηεξίδηα, κηθξφβηα θ.α.). 

 

5) Μπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε άιια ζπζηήκαηα; 

Η ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε κπνξεί λα ζπλεξγαζηεί κε ην θαινξηθέξ, αθνχ δνζεί ηδηαίηεξε 

πξνζνρή ζηα εμήο: 

Σα δπν ζπζηήκαηα πξέπεη λα είλαη αλεμάξηεηα, εθφζνλ ιεηηνπξγνχλ ζε δηαθνξεηηθέο 

ζεξκνθξαζίεο. Σν ιεβεηνζηάζην είλαη θνηλφ. 

Πξνθεηκέλνπ λα θαηαλεκεζνχλ ζσζηά νη δαπάλεο γηα πεηξέιαην (θαη εθφζνλ θάηη ηέηνην 

είλαη επηζπκεηφ), ζα πξέπεη λα πνιιαπιαζηαζηνχλ κε θαηάιιειν ζπληειεζηή ηα πνζνζηά 

ζπκκεηνρήο ζηηο δαπάλεο ζέξκαλζεο. 

 

6) Ση ζα ζπκβεί αλ ηξππήζεη έλαο ζωιήλαο; 

Οη πηζαλφηεηεο λα πξνθιεζεί θάπνηα βιάβε είλαη ειάρηζηεο, θαζψο νη ζσιήλεο είλαη 

θαηαζθεπαζκέλνη απφ εηδηθφ πιαζηηθφ ψζηε λα κε ζπάλε ζηηο θακππιψζεηο απφ ηηο 

ζπζηνδηαζηνιέο θαη λα κε δηαβξψλνληαη νχηε εζσηεξηθά νχηε εμσηεξηθά. Ωζηφζν, ζηελ 

απίζαλε πεξίπησζε πνπ ηξππήζεη έλαο ζσιήλαο, ππάξρεη ν θαηάιιεινο εμνπιηζκφο πνπ 

καο επηηξέπεη λα εληνπίζνπκε θαη λα επηζθεπάζνπκε ηε δεκηά ζην ζεκείν αθξηβψο πνπ 

εθδειψλεηαη. Δπνκέλσο, δελ ρξεηάδεηαη λα μεισζεί φιν ην δάπεδν, παξά κφλν κηα 

επηθάλεηα κηθξφηεξε απφ έλα ηεηξαγσληθφ κέηξν. 
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7) Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη άιιεο πεγέο ελέξγεηαο, εθηόο ηνπ πεηξειαίνπ; 

Η ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί κε νπνηαδήπνηε πεγή ελέξγεηαο, θάηη 

πνπ ζα απνδεηρζεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ, φηαλ ην Φπζηθφ Αέξην θζάζεη θαη ζην πην 

απνκαθξπζκέλν ζεκείν ηεο Διιεληθήο επηθξάηεηαο. Όκσο, εθηφο απφ ιέβεηεο 

πεηξειαίνπ ή αεξίνπ, ε ελδνδαπέδηα κπνξεί λα ζπλδπαζηεί θαη κε ελαιιαθηηθέο πεγέο 

ζεξκφηεηαο, φπσο ειηαθή ελέξγεηα, ζεξκνζπζζσξεπηέο, ειεθηξηθή ελέξγεηα, 

απνδεηθλχνληαο φηη είλαη έλα «επέιηθην» ζχζηεκα ζέξκαλζεο, πνπ ζπλδπάδεηαη θαη κε 

θζελφηεξεο πεγέο θαπζίκνπ. 

 

Εικόνα 1.6: Ενδοδαπέδια Θέρμανζη με Χρήζη Διαθόρων Πηγών Ενέργειας 

 

 

 



Κεφάλαιο 1: Ενδοδαπζδια Θζρμανςη 

13 

Πτυχιακή Εργαςίa:  Φαίδωνα-Ηλία Π. Κεφαλζα 

8) Ση παξαπάλω πξνζθέξεη ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε; 

Όπσο απνδείμακε, ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη νηθνλνκηθφηεξε ζηε ιεηηνπξγία απφ ην 

θνηλφ θαινξηθέξ, ππάξρνπλ, φκσο, θαη θάπνηα άιια ζηνηρεία πνπ εληζρχνπλ ηελ επηινγή 

γηα ελδνδαπέδηα, ηα νπνία αμίδεη λα ζεκεησζνχλ: 

 Δμνηθνλνκεί ρψξν ζην δηακέξηζκα 

 Παξέρεη δπλαηφηεηα αλαθαίληζεο ησλ ρψξσλ 

 Μπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη θαη κε αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 

 Καηαλέκεη νκνηφκνξθα ηε ζεξκφηεηα παληνχ 

 Θεξκαίλεη κε επράξηζην θαη βηνινγηθψο νξζφ ηξφπν, θαζψο δεζηαίλεη 

πεξηζζφηεξν ηα άθξα, αθήλνληαο πην δξνζεξφ ην θεθάιη 

 Γελ αλαδχνληαη νζκέο 

 Γελ ππάξρεη πεξίπησζε ηξαπκαηηζκψλ, αθνχ δελ πξνεμέρνπλ ζψκαηα θαινξηθέξ 

 Παξέρεη δπλαηφηεηα απηνλνκίαο ζε θάζε δσκάηην 

 Λφγσ ησλ εηδηθψλ ζπλζεθψλ πγξαζίαο θαη ζεξκνθξαζίαο, πξνζηαηεχνληαη 

έπηπια, αληίθεο, κνπζηθά φξγαλα, πίλαθεο δσγξαθηθήο θιπ 

 Δίλαη εχθνιε ζηε ξχζκηζε θαη ζην ρεηξηζκφ 

 Ηρνκνλψλεη ηα δάπεδα 
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9) ε ηη ρώξνπο ελδείθλπηαη ε ελδνδαπέδηα; 

Αλαιχζακε ήδε ηα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εγθαηάζηαζε ελδνδαπέδηαο 

ζέξκαλζεο ζηνλ πξνζσπηθφ καο ρψξν, ζηελ θαηνηθία καο, θάηη πνπ απνηειεί θαη ηνλ 

βαζηθφ ζηφρν απηήο ηεο εξγαζίαο. Δπηπιένλ, ε ελδνδαπέδηα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί 

θαη γηα ηε ζέξκαλζε επαγγεικαηηθψλ ρψξσλ φπσο γπκλαζηεξίσλ, εθζέζεσλ, ζηαδίσλ, 

εξγνζηαζίσλ θ.α. ε εθηεηακέλνπο θαη κεγάινπ εζσηεξηθνχ χςνπο ρψξνπο, ε 

ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε απνδεηθλχεηαη εμαηξεηηθά απνδνηηθή θαη νηθνλνκηθή ζηε 

ιεηηνπξγία, αθνχ δε ζπζζσξεχεη ζεξκφηεηα ζηελ νξνθή, αιιά ηελ θαηαλέκεη 

νκνηφκνξθα ζην ρψξν απφ θάησ πξνο ηα πάλσ. Η δε απφδνζε ηεο ελδνδαπέδηαο 

ζέξκαλζεο δελ εκπνδίδεηαη νχηε απφ ηα βαξηά νρήκαηα, νχηε απφ ηα ηεξάζηηα 

απνζεθεπηηθά ξάθηα. Δμάιινπ, ε αθηλεζία ηνπ αέξα θαη ζπλεπψο ηεο ζθφλεο είλαη απφ 

ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνζθέξεη ε εγθαηάζηαζε ελδνδαπέδηαο ζε 

εξγαζηήξηα ειεθηξνληθψλ, ηξνθίκσλ, εθζέζεσλ απηνθηλήησλ θιπ. Δθηφο απφ ηνπο 

εθηεηακέλνπο θαη κεγάινπο επαγγεικαηηθνχο ρψξνπο, ε ελδνδαπέδηα κπνξεί λα 

εγθαηαζηαζεί αθφκα ζε πηζίλεο ζην εζσηεξηθφ θηηξίσλ, ζε ξάκπεο, ζε ζεξκνθήπηα, ζε 

εθθιεζίεο θιπ. 

 

Εικόνα 1.7:Ενδοδαπέδια Θέρμανζη ζε Σηάδιο 
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10) Ση ηειηθό δάπεδν κπνξεί λα επηιερζεί κε ηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε; 

Γελ ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηελ επηινγή ηειηθνχ δαπέδνπ. Η ελδνδαπέδηα κπνξεί λα 

ζπλδπαζηεί κε νπνηνδήπνηε πιηθφ : πιαθάθη, κάξκαξν, μχιν (θνιιεηφ ή θαξθσηφ), 

πιαζηηθφ δάπεδν θιπ. Ωζηφζν, πξέπεη λα έρεη εθ ησλ πξνηέξσλ απνθαζηζηεί ηη ηειηθφ 

δάπεδν ζα ζηξσζεί ζε θάζε ρψξν, ψζηε λα πξνζαξκφζνπκε ηε κειέηε ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηε ζεξκηθή αγσγηκφηεηα θάζε πιηθνχ. 

 

11) Σα ραιηά πεξηνξίδνπλ ηελ απόδνζε ζεξκόηεηαο ; 

Σα ραιηά κεηψλνπλ ηελ αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο ηεο ελδνδαπέδηαο, γη’ απηφ θαιφ είλαη 

λα γλσξίδνπκε ζε πνηνπο ρψξνπο ζα ζηξσζνχλ ραιηά ή κνθέηεο, ψζηε εθεί ε δηάζηξσζε 

ησλ ζσιήλσλ λα είλαη ππθλφηεξε. 

 

12) Πόηε πξέπεη λα ζέζνπκε ζε ιεηηνπξγία ηελ ελδνδαπέδηα; 

Η ελδνδαπέδηα ζε ζχγθξηζε κε ην θαινξηθέξ θαζπζηεξεί αξρηθά λα απνδψζεη απεπζείαο 

ηε ζεξκφηεηα ζην ρψξν, γεγνλφο πνπ νθείιεηαη ζηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνπ λεξνχ 

πξνζαγσγήο. Γηα ην ιφγν απηφ, ζπληζηάηαη λα ηίζεηαη ε ελδνδαπέδηα ζε ιεηηνπξγία 

πξνεηνηκαζίαο θαηά ηνλ Οθηψβξην, φηαλ δει. παξαηεξείηαη πηψζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. 
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13) Σί είλαη ην ζεξκνκπεηόλ ζην ελδνδαπέδην ζύζηεκα θαη ζε ηη ρξεζηκεύεη; 

To ζεξκνκπεηφλ (ή ηζηκεληνθνλίακα ζέξκαλζεο) είλαη ηζηκεληνθνλίακα εηδηθά 

κειεηεκέλν σο πξνο ηελ ζχλζεζε απηνχ γηα ελδνδαπέδηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη 

απνηειείηαη απφ πιπκέλε άκκν (πνηακνχ), ηζηκέλην 350kg / m
3
, λεξφ θαη εηδηθφ 

βειηησηηθφ γαιάθησκα πξφζκημεο. Σν πγξφ βειηησηηθφ γαιάθησκα πξφζκημεο 

αλακηγλπφκελν ζε θαηάιιειε αλαινγία ζην κίγκα, απμάλεη ηελ αληνρή ηνπ ζεξκνκπεηφλ 

ζε πίεζε θαη θάκςε, ελψ ην θάλεη λα ζηεγλψλεη γξεγνξφηεξα θαη λα ζπλεξγάδεηαη 

θαιχηεξα κε ην ζσιήλα ηνπ ελδνδαπεδίνπ ζπζηήκαηνο. Σν ζεξκνκπεηφλ ρξεζηκεχεη ζηα 

παξαθάησ: α) θαιχπηεη ηηο ζσιελψζεηο ηνπ ελδνδαπεδίνπ ζπζηήκαηνο, β) δεκηνπξγεί 

νξηδφληην δάπεδν έηνηκν γηα λα δερζεί ηελ ηειηθή επίζηξσζε ηνπ δαπέδνπ θαη γ) απνηειεί 

ην ζηνηρείν ην νπνίν ζπζζσξεχεη ηε ζεξκφηεηα θαη ηελ απνδίδεη ζην ρψξν θαηά ηελ 

ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο δαπέδνπ θαη αληίζηξνθα ηελ απάγεη θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηεο 

ςχμεο δαπέδνπ. 

 

14) Ση θίλδπλνο ππάξρεη ζρεηηθά κε ηελ αληνρή ηωλ ελδνδαπέδηωλ ζωιελώζεωλ 

θαη ηηο πηζαλέο δηαξξνέο εμαηηίαο δηαζηνιώλ; 

Γελ ππάξρεη θαλέλαο απνιχησο θίλδπλνο δηαξξνήο ιφγσ αζηνρίαο (ξεγκάησζε, ηξχπεκα 

θιπ) ησλ ζσιελψζεσλ ελφο ελδνδαπεδίνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο ιφγσ δηαζηνιψλ, κε 

ηελ πξνυπφζεζε βέβαηα φηη: α) ρξεζηκνπνηνχκε ζσιήλα θαηάιιειε γηα ελδνδαπέδην 

ζχζηεκα κε εηδηθέο πξνδηαγξαθέο, β) έρεη γίλεη ην ζηξψζηκν θαη πιέμηκν ηνπ ζσιήλα 

(θακπχισζε) ζσζηά θαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ θαηαζθεπαζηή ηνπ ζσιήλα, 

απφ εηδηθεπκέλν ζπλεξγείν, γ) έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζσιήλαο πξνζηαζίαο ζπηξάι ζηα 
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ζεκεία εηζφδνπ ηνπ ζσιήλα, ζηνλ ζπιιέθηε, θαζψο θαη πάλσ απφ ηνπο αξκνχο 

δηαζηνιήο, δ) έρνπλ ηεξεζεί νη αξκνί δηαζηνιήο ζην ζεξκνκπεηφλ πνπ πξνβιέπεη ε 

ζρεηηθή κειέηε ζέξκαλζεο δαπέδνπ. 

πλήζσο ρξεζηκνπνηνχληαη ζσιήλεο γηα ελδνδαπέδην ζχζηεκα πνπ: 1) παξνπζηάδνπλ 

κεγάιε αληνρή ζε δηαηκήζεηο 2) έρνπλ εθπιεθηηθή αληνρή ζε γήξαλζε αθφκε θαη ζε 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο 3) έρνπλ ηδαληθή ζρέζε επθακςίαο θαη αληνρήο ζε ζιίςε 4) έρνπλ 

άξηζηε ζεξκν-αλζεθηηθφηεηα 5) έρνπλ πνιχ θαιή αληνρή ζε θξνχζε θαη ζξαχζε 6) έρνπλ 

πςειή αληνρή ζηηο θζνξέο ιφγσ ηξηβψλ θαη αληνρή ζηνλ ζρεκαηηζκφ ξσγκψλ 7) θαηά 

ηνλ ιπγηζκφ ηνπ ζσιήλα δελ παζαίλνπλ θακία θάθσζε ηνπ πιηθνχ 8) ραξαθηεξίδνληαη 

απφ άξηζηεο δπλάκεηο επαλαθνξάο (θαηλφκελν memory) θαη 9) δελ δηαβξψλνληαη νχηε 

εζσηεξηθά νχηε εμσηεξηθά. 

Με απηέο ηηο πξνδηαγξαθέο εμαζθαιίδεηαη φηη, νη ζσιήλεο αληέρνπλ ζηε δηαζηνιή - 

ζπζηνιή ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο ζέξκαλζεο δαπέδνπ ρσξίο λα ζπάλε ζηηο θακππιψζεηο ηεο 

πιέμεο ησλ θπθισκάησλ. 

 

15) Πνηεο νηθνδνκηθέο εξγαζίεο ζα πξέπεη λα έρνπλ γίλεη ώζηε λα ηνπνζεηεζεί ε 

ζέξκαλζε δαπέδνπ; 

Γηα λα κπνξέζνπκε λα ηνπνζεηήζνπκε ηε ζέξκαλζε δαπέδνπ ζα πξέπεη: α) Να έρεη 

νινθιεξσζεί ε θαηαζθεπή ησλ επηρξηζκάησλ β) Σν δάπεδν λα είλαη θαζαξφ, ιείν, ρσξίο 

εμνγθψκαηα θαη νξηδνληησκέλν. ηε πεξίπησζε πνπ ε πιάθα κπεηφλ δελ είλαη νξηδφληηα 

ή έρνπκε ζσιήλεο χδξεπζεο ή απνρέηεπζεο πνπ δεκηνπξγνχλ ζακαξάθηα ζηελ πιάθα ηεο 
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νηθνδνκήο θαη δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ κε ηελ ηνπνζέηεζε ηεο πιάθαο 

κφλσζεο, ζπληζηάηαη ε νξηδνληίσζή ηεο κε έλα γέκηζκα κε ειαθξνκπεηφλ. (πληζηάηαη 

νη ζσιελψζεηο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο, νη θαισδηψζεηο ειεθηξηθψλ θαη νπνηαδήπνηε 

άιιε φδεπζε ζην δάπεδν λα είλαη "ραληξσκέλεο" θαη ηζηκεληαξηζκέλεο, έηζη ψζηε λα κελ 

δεκηνπξγνχλ πξνεμνρέο. Δμαξηάηαη βέβαηα απφ ην πιήζνο θαη ηελ ζέζε απηψλ) γ) Να 

έρνπλ ηνπνζεηεζεί νη καξκαξνπνδηέο θαη λα έρνπλ νξηζηηθνπνηεζεί ηα ηειηθά πςφκεηξα 

(λα έρνπλ παξζεί νη αιθαδηέο). Πξέπεη λα ρηηζηνχλ "θφληξεο" απφ ηνχβια ή κπεηφλ ζηα 

ζεκεία ηα νπνία ηεξκαηίδεη ε ζέξκαλζε δαπέδνπ (ληνπιάπεο, ηδάθηα θιπ). 

 

1.2 ΣΑΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

Α) ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ 

Θα ήηαλ θξφληκν ε πξφβιεςε γηα ηελ επηινγή ηεο ελδνδαπέδηαο λα γίλεηαη ζηε θάζε ηεο 

ζθπξνδέηεζηεο, γηαηί έηζη ζα ιεθζνχλ ππφςε εξγαζίεο πνπ ζα δηεπθνιχλνπλ ηελ ζσζηή 

εθαξκνγή ηεο, φπσο: 

1) Δζσηεξηθφ επίρξηζκα: ηνπο ρψξνπο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ελδνδαπέδηα 

ζέξκαλζε νη εξγαζίεο εζσηεξηθνχ επηρξίζκαηνο ζα πξέπεη λα έρνπλ νινθιεξσζεί. 

2) Σνπνζέηεζε πιαηζίσλ εμσηεξηθψλ θνπθσκάησλ (θαησθάζηα): Σα <<ξίρηηα>> ζε 

εμψπνξηεο, κπαιθνλφπνξηεο θαη ζθάιεο πξέπεη λα ππνινγηζηνχλ γηα πάρνο 

δαπέδνπ πεξίπνπ 10 εθ. θαη φρη 6-7 εθ. φπσο ηνπ παξαδνζηαθνχ ζπζηήκαηνο 
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3) Απνθπγή δηαθιαδψζεσλ ζηελ πδξαπιηθή θαη ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. 

πληζηάηαη ε εγθαηάζηαζε ησλ παξνρψλ απηψλ λα γίλεηαη πεξηκεηξηθά. 

4) Σνπνζέηεζε ηνπ ζηθνληνχ απνρέηεπζεο ζε ζεκείν πνπ δελ εκπνδίδεη ηελ 

εγθαηάζηαζε ηεο ελδνδαπέδηαο. Πξέπεη λα πξνζερζεί ην χςνο ηνπ ζηθνληνχ ζε 

ζρέζε κε ην χςνο ηνπ ηειηθνχ δαπέδνπ. Πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε ηνπ ζε ζεκείν 

πνπ δελ ζα εκπνδίζεη ηελ δαπεδφζηξσζε θαη φρη ζην θέληξν ηνπ ινπηξνχ 

5) Καζαξηζκφο θαη αιθάδηαζκα πιάθαο - ηζηκεληνθνλία ηζνζηάζκηζεο 

ηελ πεξίπησζε πνπ ε πδξαπιηθή θαη ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε έρεη 

νινθιεξσζεί πξηλ ηελ απφθαζε εγθαηάζηαζεο ελδνδαπέδηαο, θαη κεγάινο 

αξηζκφο ζσιελψζεσλ δηαηξέρνπλ ην δάπεδν, ελδείθλπηαη ε ρχηεπζε 

ηζηκεληνθνλίαο ηζνοηάζκηζεο χςνπο 3-4 cm, ψζηε ν εγθαηαζηάηεο λα παξαιάβεη 

ηελ πιάθα θαζαξή, αιθαδηαζκέλε θαη απαιιαγκέλε απφ ηπρφλ πξνεμνρέο. 

  

Εικόνα 1.8: Εγκαηάζηαζη Ενδοδαπέδιας Θέρμανζης 
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Β) ΚΑΣΑ ΣΗΝ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΣΗ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ 

1) Σνπνζέηεζε πίλαθα δηαλνκήο 

2) Σνπνζέηεζε θχιινπ πνιπαηζπιελίνπ. Όηαλ ε εγθαηάζηαζε πξφθεηηαη λα γίλεη 

ζε πιάθα πνπ απφ θάησ ππάξρεη ππισηή θαιφ ζα ήηαλ πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηεο 

κνξθφπιαθαο λα ηνπνζεηεζεί έλα θχιιν πνιπαηζπιελίνπ 

3) Σνπνζέηεζε πεξηκεηξηθήο ηαηλίαο - Πεξηκεηξηθνί Αξκνί. Η πεξηκεηξηθή ηαηλία 

πξέπεη λα δίλεη ηε δπλαηφηεηα ζην θνιπκβπηφ δάπεδν λα θηλεζεί ηνπιάρηζηνλ 

5m.m. 

4) Γηακφξθσζε εζσηεξηθψλ αξκψλ. 

5) Σνπνζέηεζε κνξθφπιαθαο. Δθηφο ηνπ κνλσηηθνχ θαη ερνκνλσηηθνχ ηεο 

ξφινπ, ε κνξθφπιαθα ιεηηνπξγεί ζαλ ζηήξηγκα ηνπ ζσιήλα ηεο ελδνδαπέδηαο 

ζέξκαλζεο. 

6) Σήξεζε ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ζηα θεθαιφζθαια. 

7) Σνπνζέηεζε ζσιήλα. H εγθαηάζηαζε ηνπ ζσιήλα γίλεηαη ζε ζρήκα θνριία 

(ζαιηγθαξηνχ) γηαηί κε ηνλ ηξφπν απηφ επηηπγράλεηαη πην νκνηφκνξθε θαηαλνκή 

ζεξκνθξαζηψλ ζηελ επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ θαη θαηά ζπλέπεηα ηνπ ρψξνπ. 
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Εικόνα 1.9: Εγκαηάζηαζη Ενδοδαπέδιας Θέρμανζης 
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Γ) ΜΔΣΑ ΣΗΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ: 

 

1) Γνθηκή Γηθηχνπ. Μεηά ην ηέινο ηεο εγθαηάζηαζεο ησλ ζσιελψζεσλ θαη πξηλ ηε 

ρχηεπζε ηνπ ζεξκνκπεηφλ απαηηείηαη δνθηκή ηνπ δηθηχνπ, εθαξκφδνληαο πίεζε ηξηπιάζηα 

απφ ηελ πίεζε ιεηηνπξγίαο.  

2) Υχηεπζε ζεξκνκπεηφλ. Η ρχηεπζε ηνπ ζεξκνκπεηφλ μεθηλάεη εθφζνλ ην δίθηπν έρεη 

παξακείλεη ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξεζζαξηζκέλν θαη έρνπλ γίλεη νη απαξαίηεηνη έιεγρνη 

πηζαλψλ δηαξξνψλ. Η ζχλζεζε ηνπ ζεξκνκπεηφλ αλά m
3
: 

Υ 70% πνηακίζηα άκκνο Υ 250kg λεξφ Υ 300-350kg ηζηκέλην Υ 2-2,5kg ππεξ-

ξεπζηνπνηεηή (γηα αχμεζε ηεο ειαζηηθφηεηαο, απνθπγή ξεγκαηψζεσλ ηνπ ζεξκνκπεηφλ) 

Υ 900gr ίλεο πνιππξνππιελίνπ (γηα αχμεζε ησλ κεραληθψλ αληνρψλ, κείσζε ησλ 

θπζαιίδσλ αέξα , εθκεδεληζκφο ησλ ξσγκψλ) 

3) Ξήξαλζε ηζηκεληνθνλίαο. θνπφο απηήο ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ν πεξηνξηζκφο ηεο 

ζρεηηθήο πγξαζίαο ηνπ ζεξκνκπεηφλ. 

4) Γαπεδφζηξσζε. Η δαπεδφζηξσζε μεθηλάεη ακέζσο κεηά ηελ μήξαλζε, 

ρξεζηκνπνηψληαο θφιιεο κε πςειή ειαζηηθφηεηα θαη γεληθφηεξα πιηθά θαηάιιειεο 

πνηφηεηαο κε εγγπήζεηο απφ ηνλ πξνκεζεπηή θαη ηεξνχκελεο ηηο νδεγίεο εθαξκνγήο ηνπο 

 

5) Ρχζκηζε ζπζηήκαηνο. Βάζε ηεο κειέηεο γίλεηαη ε ξχζκηζε ζεξκνθξαζίαο ησλ 

θπθισκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο. Μηα ζσζηή ξχζκηζε ηεο εγθαηάζηαζεο εγγπάηαη ηελ 

θαιή απφδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Η ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη κία αμηφπηζηε θαη 



Κεφάλαιο 1: Ενδοδαπζδια Θζρμανςη 

23 

Πτυχιακή Εργαςίa:  Φαίδωνα-Ηλία Π. Κεφαλζα 

απνηειεζκαηηθή κνξθή απφδνζεο ζεξκφηεηαο ζηνλ ρψξν, δηφηη ζπλδπάδεη ηελ 

νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία κε ηελ απφιπηε πγηεηλή πξνζθέξνληαο παξάιιεια ηδαληθή 

ζεξκηθή άλεζε ζηνλ ρψξν. 

 

1.3 ΤΓΚΡΙΗ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ – ΚΛΑΙΚΗ ΘΔΡΜΑΝΗ 

 

Με ηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε, εμαηηίαο ηεο νκνηφκνξθεο θαηαλνκήο ηεο ζεξκφηεηαο, 

ησλ κεδεληθψλ απσιεηψλ ηνπ δαπέδνπ θαη ηεο ζσζηήο δηαζηξσκάησζεο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο θαηά χςνο, έρνπκε ηε δπλαηφηεηα λα πεηχρνπκε ζπλζήθεο άλεζεο κε ηελ 

ζεξκνθξαζία ρψξνπ ρακειφηεξε ηνπιάρηζηνλ θαηά 2°C. ε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία πξνζαγσγήο επηηπγράλνπκε ιηγφηεξεο ψξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 

ιέβεηα, επνκέλσο θαη ρακειφηεξε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. Η νξηδφληηα θαη έκκεζε 

ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ, ιφγσ αθηηλνβνιίαο ζεξκφηεηαο, έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ επίηεπμε 

ηεο ηδαληθήο θαηαλνκήο ηεο ζεξκνθξαζίαο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα (δεζηά πφδηα-θξχν 

θεθάιη). 
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Εικόνα 1.10: Καηανομή Θερμόηηηας 

Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηε ξνή δεζηνχ λεξνχ ζε ρακειή ζεξκνθξαζία θάησ απφ ην ηειηθφ 

δάπεδν. Έηζη, ε ζεξκνθξαζία ζην δάπεδν είλαη 25-28°C, ελψ ζε χςνο 1.6m, ε 

ζεξκνθξαζία είλαη 20°C. Καη` απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ηδαληθή θαηαλνκή 

ζεξκνθξαζίαο γηα ην αλζξψπηλν ζψκα. 

 

Εικόνα 1.11: Καηανομή Θερμόηηηας 
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Αληίζεηα, θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζεξκαληηθνχ ζψκαηνο ιφγσ άκεζεο επαθήο 

ζεξκαίλεηαη ν αέξαο ηνπηθά ζηνπο 50°C θαη θαζψο ην θαηλφκελν ζπλερίδεηαη, ε 

ζεξκφηεηα ζπζζσξεχεηαη ζηα αλψηεξα ζηξψκαηα ηνπ ρψξνπ. Έηζη ζε χςνο 1.6m απφ ην 

δάπεδν πνπ βξίζθεηαη ην θεθάιη, ε ζεξκνθξαζία είλαη 24°C, ελψ ζην δάπεδν ε 

ζεξκνθξαζία είλαη πεξίπνπ 17°C. 

 

ΓΑΠΔΓΟ – ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΚΑΙ ΣΔΛΙΚΗ ΔΠΔΝΓΤΗ 

 

Σν ππφζηξσκα πνπ παξαδίδεηαη δελ είλαη κηα θνηλή ηζηκεληνθνλία, αιιά κηα πισηή 

ζεξκαηλφκελε ηζηκεληνθνλία (ζεξκνκπεηφλ) κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά. ηε ζέξκαλζε 

δαπέδνπ έρνπκε κεγαιχηεξεο θαηαπνλήζεηο ησλ θνληακάησλ θαη ησλ επελδχζεσλ 

δαπέδνπ απφ φηη ζηα θνηλά δάπεδα. Γηα ην ιφγν απηφ, ρξεζηκνπνηνχληαη πιηθά 

θαηάιιειεο πνηφηεηαο ηα νπνία ζπληζηά ν πξνκεζεπηήο ηνπο γηα ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε. 
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Εικόνα 1.12: Καηαζκεσή & Τελική Επένδσζη Δαπέδοσ 

Οη εξγαζίεο ηνπνζέηεζεο ηεο ηειηθήο επέλδπζεο κπνξνχλ λα γίλνπλ κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο ηερλεηήο μήξαλζεο, εθφζνλ πξαγκαηνπνηεζεί έιεγρνο ηεο 

πγξαζίαο ηνπ ζεξκνκπεηφλ θαη πξέπεη λα γίλνληαη ζε θαλνληθέο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο 

θαη ζρεηηθήο πγξαζίαο.Σν ζεξκνκπεηφλ ρσξίδεηαη κέζσ ειαζηηθψλ αξκψλ δηαζηνιήο ζε 

αλεμάξηεηα πεδία. Ο ζπληειεζηήο δηαζηνιήο ηεο ηειηθήο επέλδπζεο είλαη δηαθνξεηηθφο 

απφ ηνλ ζπληειεζηή δηαζηνιήο ηνπ ζεξκνκπεηφλ θαη επνκέλσο ε θφιια πξέπεη λα 

δηαζέηεη ραξαθηεξηζηηθά πςειήο ειαζηηθφηεηαο. Η ράξαμε ησλ αξκψλ δηαζηνιήο ζην 

ζεξκνκπεηφλ γηα ζπγθεθξηκέλν πάρνο ηζηκεληνθνλίαο δελ ιαµβάλεηαη απζαίξεηα, αιιά 

αθνινπζεί ηελ ηππνπνίεζε, θαηά ην Γεξκαληθφ πξφηππν DIN 18560 ε ζρεκαηηθή 

απεηθφληζε ηνπ νπνίνπ θαίλεηαη ζην πην θάησ ζρήκα : 
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Εικόνα 1.13: Καηαζκεσή & Τελική Επένδσζη Δαπέδοσ 

 

Ο πεξηκεηξηθφο αξκφο πνπ πεξηβάιιεη ην ζεξκνκπεηφλ, απνθιείνληαο νπνηαδήπνηε 

επαθή ηνπ κε ζηαζεξή θαηαζθεπή παξαιακβάλεη θαη ηηο δηαζηνιέο ηεο ηειηθήο 
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επέλδπζεο.Οη αξκνί δηαζηνιήο ηνπ ζεξκνκπεηφλ πξέπεη λα ζπλερίδνληαη θαη ζηελ ηειηθή 

επέλδπζε. 

 

Εικόνα 1.14: Καηαζκεσή & Τελική Επένδσζη Δαπέδοσ 

ηελ αληίζεηε πεξίπησζε αθνινπζείηαη ε δηαδηθαζία κεηαθνξάο ηνπ αξκνχ ζην 

ζεξκνκπεηφλ, ζε απηφλ ηεο ηειηθήο επέλδπζεο. Αθνχ ν αξκφο δηαζηνιήο ηνπ 

ζεξκνκπεηφλ θαζαξηζηεί, επηθαιχπηεηαη κε ζηιηθνλνχρν πιηθφ. ηελ ζπλέρεηα, ζηε κία 

πιεπξά ηνπ πιαθηδίνπ (πιεπξά β), ηνπνζεηείηαη θχιιν λάηινλ έσο θαη ηνλ ηειηθφ αξκφ 

ηεο θεξακηθήο επέλδπζεο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: 

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 
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ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΔΓΑΦΟΤ         

2.6 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΑΝΣΛΙΧΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΘΔΡΜΑΝΗ 

2.7 ΥΡΗΗ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ Δ ΚΣΗΡΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ   
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2. ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ 

2.0 ΔΙΑΓΧΓΗ 

ηε ζύγρξνλε επνρή επηζηήκνλεο θαη θπβεξλήζεηο απνπεηξώληαη λα ιύζνπλ ην 

πξόβιεκα  ηεο νηθνλνκηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. Μεραληθνί θαη επηζηήκνλεο κειεηνύλ 

ηνπο ζύγρξνλνπο ηξόπνπο γηα ηελ πην απνδνηηθή θαη παξαγσγηθή ρξήζε ησλ 

πθηζηάκελσλ πεγώλ ελέξγεηαο, θαζώο επίζεο θαη ηε δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

κέγηζηνπ από θπζηθέο αλαλεώζηκεο πεγέο ελέξγεηαο. Έλαο από απηνύο ηνπο ηξόπνπο 

είλαη κε αληιία ζεξκόηεηαο γηα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη δεζηνύ λεξνύ. 

ηηο κέξεο καο, νη αληιίεο ζεξκόηεηαο ρξεζηκνπνηνύληαη κε επηηπρία ζε πνιιέο ρώξεο 

ηνπ θόζκνπ. Χζηόζν, νη αληιίεο ζεξκόηεηαο ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά θαλόλα γηα νηθηαθή 

ρξήζε. Δίλαη γλσζηό, όηη όζν πςειόηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηεο ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο πεγήο ζεξκόηεηαο (π.ρ. ηνπ λεξνύ, ηνπ εδάθνπο ή ηνπ αέξα), ηόζν 

κεγαιύηεξε ζεξκόηεηα κπνξεί λα κεηαθέξεη ε αληιία ζε έλα ζύζηεκα ζέξκαλζεο.  ε 

ρώξεο, όπνπ ε ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή νη παξάκεηξνη ηεο ρακεινύ βαζκνύ πεγήο 

ζεξκόηεηαο δελ είλαη πςειή. Μηα ιύζε είλαη ζύγρξνλα δνκηθά πιηθά, πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε θηίξηα θαη ηα νπνία βνεζνύλ λα κεησζνύλνπλ ζεκαληηθά νη 

απώιεηεο ζεξκόηεηαο από ηα θηίξηα. Χο εθ ηνύηνπ ζε απηή ηελ πεξίπησζε, ε απαίηεζε 

ηεο ελέξγεηαο ζεξκόηεηαο γηα ηε ζέξκαλζε κεηώλεηαη, θαη έλα ζύζηεκα αληιίαο 

ζεξκόηεηαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

Γεληθά, ε ρξήζε ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο είλαη ινγηθή όηαλ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνύ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο είλαη ρακειή. Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ 
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ζηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θπκαίλεηαη κεηαμύ 50
ν
C- 35

ν
C. Απηό ην επίπεδν 

ζεξκνθξαζίαο είλαη ηθαλνπνηεηηθό γηα ηελ παξαγσγή ζεξκόηεηαο θαη ηελ απόδνζε ησλ 

αληιηώλ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζπλδπάδεηαη ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε κε αληιία 

ζεξκόηεηαο, θάηη πνπ απνηειεί ηελ πην απιή ιύζε. 

Αιιά ηη δπζθνιίεο ππάξρνπλ ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε ηε ρξήζε ησλ αληιηώλ 

ζεξκόηεηαο όηαλ απηό ρξεζηκνπνηείηαη γηα θηίξηα θαηνηθηώλ? Σα βαζηθά ζεκεία πνπ ζα 

θαιπθζνύλ ζηελ παξνύζα εξγαζία είλαη ηα παξαθάησ: 

- Όζν κεγαιύηεξν είλαη έλα θηίξην γηα ζέξκαλζε, ηόζν κεγαιύηεξν είλαη θαη ην κέγεζνο 

ηνπ εμνπιηζκνύ ζέξκαλζεο θαζώο θαη νη ηερληθέο εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο απαηνύληαη. 

- Σν θόζηνο ηεο πξνεηνηκαζίαο θαη νη εξγαζίεο εγθαηάζηαζεο είλαη πςειό? 

- Η ηαρύηεηα αλαλέσζεο θαη ε πιεξόηεηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

πεξηβάιινληνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ δελ είλαη βέβαηεο. 

ην θεθάιαην απην ζα παξνπζηαζηεί ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο κε αληιία ζεξκόηεηαο θαη 

ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε γηα νηθηαθή ρξήζε. ε θάζε πεξίπησζε θάζε έξγν είλαη 

δηαθνξεηηθό θαη πξέπεη λα εμεηάδεηαη μερσξηζηά. Πνιινί παξάγνληεο κπνξνύλ λα 

επεξεάζνπλ ην ζύζηεκα. Απηνί νη παξάγνληεο κπνξεί λα είλαη ηόζν ζεηηθνί όζν θαη 

αξλεηηθνί. 

Πξηλ από ηελ απάληεζε ζην βαζηθό εξώηεκα, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ 

ζεξκόηεηαο ζα πξέπεη λα παξνπζηαζηεί. Απώηεξνο ζηόρνο είλαη λα απνδεηρζεί ε 

ζθνπηκόηεηα θαη ε βησζηκόηεηα ελδνδαπέδησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ζε θαηνηθίεο.  
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2.1. ΑΡΥΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΣΧΝ ΑΝΣΛΙΧΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 

Πξώηνλ, ηα εξσηήκαηα «Ση είλαη κηα αληιία ζεξκόηεηαο;" θαη "Πώο ιεηηνπξγεί;" πξέπεη 

λα απαληεζνύλ. Μπνξνύκε λα βξνύκε αξθεηνύο νξηζκνύο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο ζηε 

βηβιηνγξαθία, αιιά ε ζεκαζία ‘νισλ είλαη ε ίδηα. Δίλαη ην ςπθηηθό κεράλεκα κέζσ ηνπ 

νπνίνπ ε ζεξκόηεηα ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κεηαθέξεηαη ζε πςειήο 

ζεξκνθξαζίαο ξεπζηό κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κέζσ ηεο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο. Η αληιία 

ζεξκόηεηαο κε άιια ιόγηα,είλαη έλα ςπγείν πνπ ιεηηνπξγεί αληηζηξόθσο από όηη ηα 

θαλνληθά. Πεξηέρεη έλα εμαηκηζηή, έλα νγθνκεηξηθό ζπκπηεζηή, έλα ζπκππθλσηή θαη κηα 

βαιβίδα εθηόλσζεο. Σν ςπθηηθό κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζην ζύζηεκα κπνξεί λα 

αξρίδεη λα βξάδεη αθόκε θαη κε ηελ ζεξκνθξαζία ππό ην κεδέλ. Σν ζρεκαηηθό δηάγξακκα 

κηαοκηα αληιίαο ζεξκόηεηαο θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2.1. 

 

Δηθόλα 2.1: Στεκαηηθό δηάγρακκα κηας αληιίας ζερκόηεηας ζσκπίεζες 
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Θα πξέπεη λα ζεκεησζεί όηη ην πιενλέθηεκα ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο, ζε ζύγθξηζε κε 

άιιεο πεγέο ζεξκόηεηαο είλαη νηη ε αληιία ζεξκόηεηαο κεηαθέξεη ηελ ελέξγεηα, αιιά δελ 

ηελ παξάγεη. Η αληιία ζεξκόηεηαο κεηαηξέπεη ελέξγεηα από ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζε 

πςειήο ζεξκνθξαζία θαη ην αληίζηξνθν. 

Αθνινπζία ηεο δηαδηθαζίαο: 

1) Σν ςπθηηθό κέζν θπιάζζεηαη ζε ρώξν κε αηκό ρακειήο πίεζεο θαη ζεξκνθξαζίαο θαη 

έρεη έμνδν από έλαλ εμαηκηζηή. 

2) Σν ςπθηηθό κέζν ζε θαηάζηαζε αηκνύ, κπαίλεη ζηνλ ζπκπηεζηή. Η πίεζε ηνπ 

ςπθηηθνύ αλέξρεηαη ζε 1,52-2,53 MPa., ε ζεξκνθξαζία απμάλεηαη ζε 70
 ν

C - 100
 ν

C ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ζπκπηεζηή. 

3) Μεηά από απηό, ην θαπηό ςπθηηθό κέζν πνπ είλαη ζε θαηάζηαζε αηκνύ, ςύρεηαη θαη 

ζπκππθλώλεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπκππθλσηή. Χο απνηέιεζκα, ην ςπθηηθό πγξό πεξλά 

ζε θαηάζηαζε πγξή. Καηά ηε δηάξθεηα απηήο ηεο ζπκπύθλσζεο ε  επεμεξγαζία ηεο 

ζεξκόηεηαο από ην ζεξκό ςπθηηθό απειεπζεξώλεηαη ζην λεξό ή ζηνλ αέξα, ηα νπνία 

ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ζθνπνύο ζέξκαλζεο. 

4) Σν ςπθηηθό κέζν κεηαηξέπεηαη ζε πγξή κνξθή κε πςειή πίεζε θαηά ηελ έμνδν από 

ηνλ ζπκππθλσηή. ε απηή ηελ θαηάζηαζε ην πγξό κπαίλεη ζε κηα ζπζθεπή ειέγρνπ ξνήο 

πνπ ην απνζπκπηέδεη γξήγνξα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απνζπκπίεζεο, κέξνο από ην πγξό 

εμαηκίδεηαη θαη πεξλά ζε θαηάζηαζε αηκνύ. Σν κίγκα πγξνύ-αηκώλ εηζέξρεηαη ζηνλ 

εμαηκηζηήξα. Σν ςπθηηθό κέζν παίξλεη ζεξκόηεηα από Πεξηβάιινλ. Καηά ηε δηάξθεηα 
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απηήο ηεο δηαδηθαζίαο, ην πγξό βξάδεη κέζα ζηνλ εμαηκηζηή θαη κεηαηξέπεηαη ζε 

θαηάζηαζε αηκώλ πιήξσο. Σέινο ν αηκόοεμέξρεηαη από ηνλ εμαηκηζηήξα. 

5) Η παξαπάλσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θπθιηθά. 

Δλ νιίγνηο, ην ςπθηηθό κέζν δηαγξάθεη έλα θύθιν ζπλερώο θαη αιιάδεη ηελ θαηάζηαζε 

ηνπ, από πγξή θάζε ζε αηκό θαη αληίζηξνθα. Η αληιία ζεξκόηεηαο κπνξεί λα 

ιεηηνπξγήζεη σο κεράλεκα ζέξκαλζεο ή ςύμεο θαη λα αιιάμεη ηελ θαηεύζπλζε ηνπ 

ςπθηηθνύ κέζνπ κεηαθνξάο κέζσ ηνπ εμαηκηζηή θαη ηνπ ζπκππθλσηή. Η πξώηε 

πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ρεηκώλα γηα ζέξκαλζε, θαη ε δεύηεξε 

πεξίπησζε κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ην θαινθαίξη γηα ςύμε, αληηζνίρσο. Σν 

θπθινθνξηθό ζύζηεκα, ιεηηνπξγεί όιν ην ρξόλν θαη παξάγεη ζεξκόηεηα θαη δξνζηά ην 

ρεηκώλα ή ην θαινθαίξη αληίζηνηρα.  

ηελ παξνύζα εξγαζία παξνπζηάδεηαη ε αληιία ζεξκόηεηαο σο κεραλή γηα ηελ 

ζέξκαλζε. Γηα ηελ θαιύηεξε παξαγσγηθόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε ζεξκνθξαζία ηεο 

ρακειήο ζεξκνθξαζίαο πεγήο (ζηελ πεξίπησζε καο είαλη ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο) 

πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ςειόηεξε θαη ε δηαθνξά κεηαμύ απηήο ηεο ζεξκνθξαζίαο 

κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ξεπζηνύ κεηαθνξάο ζην εζσηεξηθό ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο 

πξέπεη λα είλαη ειάρηζηε. 

 

2.2. ΣΑΞΙΝΟΜΗΗ ΣΧΝ ΑΝΣΛΙΧΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 

Η αληιία ζεξκόηεηαο παίξλεη ζεξκόηεηα από ρακειήο ζεξκνθξαζίαο πεγέο, όπσο ν 

αέξαο, ην λεξό, ην έδαθνο ή ηα ιύκαηα. Ο ηύπνο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο εμαξηάηαη από 
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ηνλ ηύπν ηεο πεγήο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο θαη ηνλ ηύπν ηεο πεγήο πνπ ρξεζηκνπηείηαη 

γηα ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο. Η κεηαθνξά ζεξκόηεηαο ζην ζύζηεκα αληιίαο ζεξκόηεηαο 

κπνξεί λα είλαη:  

Από αέξα ζε αέξα, από αέξα ζε λεξό, από λεξό ζε αέξα, από λεξό ζε λεξό, από ην 

έδαθνο ζε αέξα ή από ην έδαθνο ζε λεξό. 

Όζνλ αθνξά ηελ θαηεύζπλζε ελαιιαγήο ζεξκόηεηαο, ηα ζπζηήκαηα ππνδηαηξνύληαη ζε: 

- ύζηεκα κε νξηδόληην δίθηπν. Οξηδόληηνη ζπιιέθηεο απαηηνύλ κεγάιεο εθηάζεηο 

ειεύζεξσλ βξάρσλ ή κεγάιεο πέηξεο θαη έλα ειάρηζην βάζνο εδάθνπο ηεο ηάμεο 

ηνπ 1,5 m. Πνιιαπινί ζσιήλεο κπνξεί λα είλαη ζε έλα ραξάθσκα, επίζεο. Σν 

πνζό ησλ απαηηνύκελσλ ηάθξσλ κπνξεί λα κεησζεί εάλ ν ζσιήλαο αλαπηπρζεί σο 

κηα ζεηξά επηθαιππηόκελσλ ξόισλ, πνπ ηνπνζεηείηαη θάζεηα ζε κηα ζηελή ηάθξν 

ή νξηδόληηα ζην θάησ κέξνο ελόο επξύηεξνπ ραξαθώκαηνο. Σν  Μεηνλέθηεκα ησλ 

ζπζηεκάησλ απηώλ είλαη νηη ραξαθηεξίδεηαη αλεθάξκνζην γηα πεξηνρέο κε 

ζσιήλεο νηθνδνκήο ή άιιεο ρξήζεο. Έλα νξηδόληην ζύζηεκα θαίλεηαη ζηελ 

εηθόλα 2.2. 
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Δηθόλα 2.2:  Ορηδόληηο ζύζηεκα 

 

- πζηήκαηα κε θάζεηεο γεσηξήζεηο. To ςπθηηθό κέζν αληιείηαη κέζσ κηαο ζεηξάο 

θάζεησλ γεσηξήζεσλ, όπνπ ε ζεξκόηεηα πνπ ζπιιέγεηαη, απμάλεηαη αληίζηνηρα 

κε ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ξεπζηνύ. πρλά ρξεζηκνπνηνύληαη, ζε ρώξνπο 

πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, θάζεηνη ζπιιέθηεο. Σνπνζεηνύληαη, γηα παξάδεηγκα, 

όπσο νη U-ζσιήλεο γεσηξήζεσλ, ζε γεληθέο γξακκέο 100-150 mm δηάκεηξν θαη 

ζε βάζνο κεηαμύ 50 κ.-150 κ. Σα θάζεηα ζπζηήκαηα είλαη πην αθξηβά από ηα 

νξηδόληηα ζπζηήκαηα, αιιά έρνπλ πςειή ζεξκηθή απόδνζε θαη απαηηνύλ 

ιηγόηεξεο ζσιελώζεηο θαη ελέξγεηα άληιεζεο. Σν ζύζηεκα απηό πξνθαιεί 

ρακειέο δεκηέο κεηά από ηελ εγθαηάζηαζε από όηη ην νξηδόληην ζύζηεκα. Σν 

ζύζηεκα κε θάζεηε γεώηξεζε θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2.3. 
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Δηθόλα 2.3 Κάζεηο Σύζηεκα 

 

 

Η επηινγή κεηαμύ ηνπ νξηδόληηνπ ή θάζεηνπ ζπζηήκαηνο, εμαξηάηαη από ηελ επηθάλεηα 

ηνπ δηαζέζηκνπ εδάθνπο, ηηο παξακέηξνπο ηνπ εδάθνπο ζηελ πεξηνρή θαη ην θόζηνο 

αλαζθαθήο θαη γεσηξήζεσλ. Σα ζπζηήκαηα κε θάζεηνπο ζπιιέθηεο είλαη κελ πην αθξηβά 

από ηα νξηδόληηα ζπζηήκαηα, αιιά έρνπλ πςειή ζεξκηθή απόδνζε θαη απαηηνύλ 

ιηγόηεξεο ζσιελώζεηο κε απνηέιεζκα, λα ρξεηάδεηαη ιηγόηεξε άληιεζε ελέξγεηαο. 

πζηήκαηα ζσιελώζεσλ κπνξνύλ επίζεο λα ηνπνζεηεζεί θάησ από ην λεξό, αιιά ε 

απόδνζε απηνύ ηνπ ζπζηήκαηνο ίλαη ρακειόηεξε από εθείλε ησλ ζπζηεκάησλ κε 

ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο εδάθνπο, ιόγσ εο επνρηαθήο δηαθύκαλζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ 

λεξνύ. 
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Γηαθνξεηηθνί ηύπνη γεώηξεζεο ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο θάζεησλ ζπζηεκάησλ, 

θαίλνληαη ζηελ εηθόλα 2.4. 

 

 

Eηθόλα 2.4 Γηαθορεηηθοί ηύποη γεώηρεζες ελαιιαθηώλ ζερκόηεηας θάζεηωλ ζσζηεκάηωλ 

 

 

Δίλαη ζεκαληηθό λα αλαθεξζεί όηη «ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ζηε δηάηαμε ησλ 

ζσιήλσλ γηα λα δηαηεξεζεί ε δπλακηθή πδξαπιηθή πηώζε πίεζεο θαηά κήθνο ηνπ 

ελαιιαθηή ζεξκόηεηαο ζην έδαθνο, όπσο λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ άληιεζε ελέξγεηαο πνπ 

απαηηείηαη. 

Πεξηγξαθή ζπζηήκαηνο εδάθνπο:  

- πζηήκαηα αλνηρηνύ βξόρνπ: Σν ζύζηεκα αλνηρηνύ βξόρνπ ρξεζηκνπνηεί κηα 

πεγή ππόγεησλ πδάησλ. Μεηά ηελ αμηνπνίεζε ησλ ππνγείσλ πδάησλ, ηα ύδαηα 

απηά επηζηξέθνπλ ζην ππέδαθνο. Αλαγλσξίδεηαη όηη απηή ε ηερλνινγία είλαη 

πνιύ απνδνηηθή κε απνηέιεζκα ηα ζπζηήκαηα απηά λα ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο 
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κέρξη πξόζθαηα. ηα κεηνλεθηήκαηα πεξηιακβάλνληαη, ην νηη ε δηαζεζηκόηεηα 

λεξνύ είλαη πεξηνξηζκέλε, ε δηάβξσζε κπνξεί λα είλαη έλα πξόβιεκα, αλάινγα 

κε ηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ θαη πην ζπγθεθξηκέλα αλάινγα κε ηνπο 

πεξηβαιινληηθνύο θαλνληζκνύο πνπ θαιύπηνπλ ηε ρξήζε ησλ ππόγεησλ πδάησλ 

γίλνληαη νινέλα θαη πην πεξηνξηζηηθέο. Η αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπζηήκαηνο 

αλνηθηνύ βξόρνπ θαίλεηαη ζηελ εηθόλα 2.5. 

  

Δηθόλα 2.5 αρτή ιεηηοσργίας ηοσ ζσζηήκαηος αλοηθηού βρότοσ 

Κιεηζηά ζπζηήκαηα (πλδεδεκέλα ζπζηήκαηα εδάθνπο): 

Πξόθεηηαη γηα ζπζηήκαηα όπνπ ε ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο ηνπ εδάθνπο απνηειείηαη 

από έλα θιεηζηό βξόρν ζσιήλα, ζακκέλν είηε νξηδόληηα είηε 

θάζεηα ζην έδαθνο. Σα ζπζηήκαηα θιεηζηνύ βξόρνπ ελόο ζπζηήκαηνο θαίλνληαη ζηηο 

εηθόλεο 2.6 θαη 2.7. 
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Δηθόλα 2.6: Ορηδόληηα Κιεηζηά Σσζηήκαηα 

 

  

Δηθόλα 2.7 Κάζεηα θιεηζηά ζσζηήκαηα 
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Ο Ακεξηθαληθόο ύιινγνο Μεραληθώλ Θέξκαλζεο, Φύμεο θαη Κιηκαηηζκνύ 

(ASHRAE) γηα λα δηαθξίλεη κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ηύπσλ ησλ ζπζηεκάησλ γείσζεο, 

έρεη πηνζεηήζεη ηα αθόινπζα νλόκαηα. 

- Αληιίεο ζεξκόηεηαο εδάθνπο (Ground Coupled Heat Pumps - GCHPs): 

Xξεζηκνπνηνύλ ην έδαθνο σο πεγή ζεξκόηεηαο κε θάζεηνπο ή νξηδόληηνπο 

ελαιιαθηέο ζεξκόηεηαο. 

- Τπόγεηεο αληιίεο ζεξκόηεηαο (GWHPs): Υξεζηκνπνηνύλ ην λεξό σο πεγή 

ζεξκόηεηαο. 

- Αληιίεο ζεξκόηεηαο επηθάλεηαο (SWHPs): Υξεζηκνπνηνύλ πδάηηλεο επηθάλεηεο 

(ιίκλεο, θιπ.), σο πεγή ζεξκόηεηαο.  

Σν ςπθηηθό κέζν, θπθινθνξεί απεπζείαο κέζσ ηνπ ελαιιαθηή ζεξκόηεηαο ζην 

έδαθνο ζε άκεζε επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο. Αιιά πην ζπρλά ηα ζπζηήκαηα είλαη 

ζπζηήκαηα έκκεζεο επέθηαζεο, ζηα νπνία ην πγξό θπθινθνξεί κέζσ ηνπ βξόρνπ 

εδάθνπο θαη ε ελέξγεηα κεηαθέξεηαη πξνο ή από ηελ αληιία ζεξκόηεηαο. 

ην ζύζηεκα έκκεζεο επέθηαζεο, ην ςπθηηθό κέζν θπθινθνξεί κέζσ ελόο 

ελαιιαθηή ζεξκόηεηαο εδάθνπο. Χο παξάδεηγκα γηα ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ 

άκεζσλ θαη έκκεζσλ ζπζηεκάησλ κπννξνύκε λα θέξνπκε έλα ζύζηεκα αληιίαο κε 

ελαιιαθηή ζεξκόηεηαο εδάθνπο, ην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξνρή 

ζπζηεκάησλ ζεξκόηεηαο λεξνύ ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (ζηελ πεξίπησζή καο είλαη ε 

ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε). Η απόδνζε αλάινγα κε ηελ επνρή θπκαίλεηαη κεηαμύ 300% 

θαη 400% γηα ηα έκκεζα ζπζηήκαηα θαη κπνξεί λα είλαη 

πςειόηεξε (από 350% έσο 500%) γηα ηα άκεζα ζπζηήκαηα.  
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2.3 ΤΝΣΔΛΔΣΗ ΑΠΟΓΟΗ 

Η απόδνζε ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο ραξαθηεξίδεηαη από ην ζπληειεζηή κεηαηξνπήο 

(ζπληειεζηή απόδνζεο COP). «πληειεζηήο κεηαηξνπήο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο 

είλαη ην πνζνζηό ηεο ρξήζηκεο ζεξκόηεηαο πξνο ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηεηηαη γηα ηελ 

ηαρύηεηα ηνπ ζπκπηεζηή. Η πην ζπρλή ηηκή ηνπ ζπληειεζηή κεηαηξνπήο  ηζνύηαη κε 3 

ηνπιάρηζηνλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ρξήζε 1kW, ηνπ ζπζηήκαηνο αληιίαο ζεξκόηεηαο 

ελέξγεηαο κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί ζε 3 kW ζεξκηθήο ελέξγεηαο.  

Ο ζπληειεζηήο απόδνζεο (COP) θαη, σο απνηέιεζκα, ε ηθαλόηεηα ησλ αληιηώλ 

ζεξκόηεηαο εμαξηάηαη από ηελ ηαρύηεηα ξνήο ξεπζηνύ κέζσ ηνπ ελαιιάθηε 

ζεξκόηεηαο, ηε ζεξκνθξαζία ζηελ πεγή θαη ην ζεξκηθό θνξηίν. 

Ο πληειεζηήο Απόδνζεο COP εμαξηάηαη από ηελ απόδνζε ησλ ελαιιαθηώλ 

ζεξκόηεηαο, ηηο απώιεηεο ηνπ ζπκπηεζηή, θαη ηε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ηεο 

πιεπξάο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο (γηα παξάδεηγκα, ην έδαθνο) θαη ηεο πιεπξάο 

πςειήο ζεξκνθξαζίαο (θηίξην)  

 

2.4 Ο ΣΤΠΟ ΣΧΝ ΑΝΣΛΙΧΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΜΔΛΔΣΗ 

ηελ εξγαζία απηή ζα κειεηεζεί ε αληιία ζεξκόηεηαο εδάθνπο (GSHP) κε θάζεην 

ελαιιαθηή ζεξκόηεηαο θιεηζηνύ βξόρνπ. Απηό ην είδνο ηνπ ζπζηήκαηνο επηιέρζεθε 

γηα ηξεηο δηαθνξεηηθνύο ιόγνπο: 

1) Η γε πνπ αλήθεη ζε θάζε θηίξην έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά.  Απηό 

ζεκαίλεη όηη ε έθηαζε γεο πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηηο αλάγθεο ηνπ 
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ζπζηήκαηνο είλαη πεξηνξηζκέλε. ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ην ζύζηεκα κε 

θάζεην ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ην ιηγόηεξν ε έθηαζε ηεο γεο πνπ απαηηείηαη είλαη 

αθόκα κηθξόηεξε. 

2) Η ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα κε αληιία ζεξκόηεηαο κεηώλεη ηηο 

CO2 ζηελ αηκόζθαηξα. Απηόο ν ηζρπξηζκόο είλαη πην νξζόο γηα ρώξεο όπνπ ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα παξάγεηαη ζε κεγάιν πνζνζηό από ηελ δύλακε ηνπ αλέκνπ ή ηνπ 

λεξνύ, γηα παξάδεηγκα. ηελ πεξίπησζε απηή, δελ ρξεζηκνπνηείηαη πεηξέιαην ή 

θπζηθό αέξην.  

Η ρξήζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ζύζηεκα αληιίαο ζεξκόηεηαο έρεη σο 

ζπλέπεηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 θαη ηεο ξύπαλζεο ηνπ αέξα θνληά ζε θηίξηα 

θαηνηθηώλ. Η εθπνκπή CO2 κεηώλεηαη επίζεο, επεηδή ε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αληιίαο ζεξκόηεηαο είλαη ρακειόηεξε από όηη ε ελέξγεηα ηνπ ιέβεηα 

πεηξειαίνπ ή θπζηθνύ αεξίνπ αλάινγα κε ηελ COP. Αλαγλσξίδεηαη επίζεο όηη ηα 

ζπζηήκαηα αληιίαο ζεξκόηεηαο έρνπλ κηθξόηεξεο πεξηβαιινληηθέο επηπηώζεηο ζε 

ζύγθξηζε κε ηα παξαδνζηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο, κε ζεξκαληηθά ζώκαηα.   

Σα πζηήκαηα Αληιηώλ Θεξκόηεηαο απνηεινύληαη θπξίσο από ηξία κέξε:  

1) Αληιία ζεξκόηεηαο. 

2) ύλδεζε Γεο (ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο εδάθνπο). 

 3) ύζηεκα δηαλνκήο ζέξκαλζεο. 
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Δηθόλα 2.8 Βαζηθά Μέρε Σσζηήκαηος Αληιηώλ Θερκόηεηας 

2.5 ΒΑΙΚΔ ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΙ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ ΣΗ ΑΝΣΛΙΑ 

ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΔΓΑΦΟΤ 

Όηαλ κειεηάκε ηα ζπζηήκαηα αληιίαο ζεξκόηεηαο εδάθνπο πξέπεη λα ιακβάλεηαη 

ππόςε όηη ε πνηόηεηα  ηεο εξγαζίαο ησλ αληιηώλ ζεξκόηεηαο, ε παξαγσγηθόηεηα θαη 

ε απνηειεζκαηηθόηεηά ηνπο εμαξηώληαη από πνιιέο παξακέηξνπο. Η πην θύξηα 

παξάκεηξνο πνπ αθνξά ζην έξγν ησλ GSHP είλαη ε δπλαηόηεηα εμαγσγήο 

ζεξκόηεηαο από ην έδαθνο. Οη ινηπέο παξάκεηξνη επηδξνύλ ζηε δπλακηθή ελέξγεηα 

ηνπ εδάθνπο: Η γεσινγία ηεο πεξηνρήο, ηα  είδε ησλ εδαθώλ ηα νπνία εκπιέθνληαη 

ζηε δηαδηθαζία ηεο αληαιιαγήο ζεξκόηεηαο, ην βάζνπο ππνγείσλ πδάησλ θαη ν 

βαζκόο ελπδάησζεο ηνπ εδάθνπο.  
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Η πγξαζία ηνπ εδάθνπο επεξεάδεη ηελ αληαιιαγή ζεξκόηεηαο ηνπ εδάθνπο, γηαηί ην 

λεξό έρεη κεγάιν ζπληειεζηή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο. Χζηόζν, ππάξρεη ε άπνςε όηη 

ε επίδξαζε ηνπ λεξνύ ησλ ππνγείσλ πδάησλ ζηελ αληαιιαγή ζεξκόηεηαο ζην 

έδαθνο, ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο, δελ είλαη πνιύ κεγάιε θαη ε ζεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ηνπ εδάθνπο είλαη ε θύξηα παξάκεηξνο γηα ηνπο ππνινγηζκνύο. Αιιά ε 

ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ηνπ πγξνύ έδαθνπο είλαη κεγαιύηεξε από ηε ζεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ηνπ μεξνύ εδάθνπο. ηελ 

πξάμε, απηό ζεκαίλεη όηη ην έδαθνο κε ρακειή ζεξκηθή αγσγηκόηεηα κπνξεί λα 

απαηηεί έσο θαη 50% πεξηζζόηεξνπο βξόρνπο-ζπιιέθηεο από ην έδαθνο κε πςειή 

ζεξκηθή αγσγηκόηεηα. 

Σν είδνο ηνπ εδάθνπο έρεη πάξα πνιύ κεγάιε ζεκαζία. Πξώηνλ, ην θάζε είδνο 

εδάθνπο έρεη δηαθνξεηηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα θαη ζεξκηθή αληίζηαζε. Γεύηεξνλ, ηα 

δηαθνξεηηθά είδε ηερλνινγίαο ησλ γεσηξήζεσλ, ην θόζηνο ηνπο θαη ε ρξ΄ζε ησλ 

πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη θαηά ηε δηαδηθαζία εμαξηώληαη από ηνλ ηύπν ηνπ 

εδάθνπο. Η πην ζεκαληηθή δηαθνξά κεηαμύ ηνπ εδάθνπο θαη πεηξσκάησλ είλαη όηη ν 

βξάρνο έρεη ζεκαληηθά πςειόηεξεο ηηκέο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο. 

Πξηλ από ηνλ ζρεδηαζκό ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ζεκαληηθή ε επεμεξγαζία ησλ 

παξακέηξσλ ηεο πεξηνρήο ηνπ εδάθνπο, όπσο: Σν βάζνο ηεο θάιπςεο ηνπ εδάθνπο, ν 

ηύπνο ηνπ εδάθνπο ή ηνπ βξάρνπ θαη ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο. Μηα ζσζηή 

αμηνιόγεζε ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο εδάθνπο δελ κπνξεί λα γίλεη ρσξίο λα ιεθζεί 

ππόςε ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο θαη ε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα. 

Όηαλ ην έδαθνο ζηελ πεξηνρή ηεο γεώηξεζεο είλαη καιαθό ή απνηειείηαη από 
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ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα, κεηά ηελ δηαδηθαζία δηάηξεζεο, ην δηάζηεκα κεηαμύ ηεο 

θαηαθόξπθεο γεώηξεζεο θαη εγθαηάζηαζεο ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο (πιαζηηθνύο 

ζσιήλεο) γεκίδεη κε εηδηθά ελέκαηα (αληιήζηκσλ πιηθώλ), ηα νπνία έρνπλ πςειή 

αγσγηκόηεηα. Απηά ηα ελέκaηα ρξεζηκνπνηνύληαη  γηα δνκηθή αμηνπηζηία θαη  

δηεπθόιπλζε ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο από ην ξεπζηό ή ςπθηηθό ζην έδαθνο.  

  

ε βξαρώδεηο πεξηνρέο, όπσο ζηηο θαλδηλαβηθέο ρώξεο είλαη νη θάζεηεο γεσηξήζεηο 

παξακέλνπλ αλνηθηέο, θαη ηα ππόγεηα ύδαηα θπθινθνξνύλ κεηαμύ ησλ ζσιήλσλ θαη 

ηνπ βξάρνπ ώζηε λα επηηεπρζεί ε ζσζηή αληαιιαγή ζεξκόηεηαο. 

Η θύξηα παξάκεηξνο απνηειεζκαηηθόηεηαο ηνπ εδάθνπο ηεο ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

ζεξκόηεηαο ηνπ εδάθνπο, είλαη ε ηνπ εδάθνπο θαη ε κεηαβνιή ηεο  θαηά ηε δηάξθεηα 

ηνπ έηνπο. Αλαγλσξίδεηαη όηη ε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο ζην ζπγθεθξηκέλν 

βάζνο, είλαη ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη ηζνύηαη κε 8
ν
C - 10

ν
C. Σν 

έδαθνο κεηαθέξεη ηε ζεξκόηεηα αξγά θαη έρεη κεγάιε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ελώ ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αιιάδεη αξγά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη εμαξηάηαη από ην 

βάζνο. Χζηόζν, ε θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην έδαθνο εμαξηάηαη από ηνπο εμήο 

παξάγνληεο: ηε δνκή ηνπ εδάθνπο, ηε θπηηθή θάιπςε, ηηο βξνρνπηώζεηο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ην πνζό ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο (46% ηεο ελέξγεηαο ηνπ ήιηνπ 

απνξξνθάηαη από ηε γε) θαη  ην πνζνζηό ρηνλνπηώζεσο. Η απνηειεζκαηηθή ζεξκηθή 

αληίζηαζε ηεο γεώηξεζεο εμαξηάηαη από: ηε δηάκεηξν ηεο γεώηξεζεο, ηε δηάκεηξν 

ηνπ ζσιήλα, ηελ απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζσιήλσλ, ηε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ησλ 

ελεκάησλ, ηε ζεξκηθή δηάρπζε ηνπ εδάθνπο, ηε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ησλ ζσιήλσλ 

θαη ηνλ ξπζκό δηάρπζεο ηνπ ξεπζηνύ.   
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2.6 ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΧΝ ΑΝΣΛΙΧΝ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ Δ ΤΣΗΜΑΣΑ 

ΘΔΡΜΑΝΗ 

Δηθό

λα 2. 9 Σύζηεκα ζέρκαλζες κε αληιία ζερκόηεηας 

 

 Η ζεξκόηεηα κεηαθνξάο πγξώλ γηα ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο παξαδίδεηαη από θύξην 

αγσγό CH ζηνπο ζπκππθλσηέο Κ1 θαη Κ2 γηα ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Οη 

ζπκππθλσηέο εξγάδνληαη ζην θύθισκα ζε δύν επίπεδα θαη είλαη 

ζπλδεδεκέλνη κε αληιία λεξνύ ζέξκαλζεο (κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο πγξώλ). Σν λεξό 

ζεξκαίλεηαη από ηε ζεξκνθξαζία Σ2 ζε θάπνηα ελδηάκεζε ζεξκνθξαζία tnp ζην 

ζπκππθλσηή Κ1. Μεηά, ην λεξό θαηεπζύλεηαη ζην δεύηεξν ζπκππθλσηή Κ2 ηνπ όπνπ 

από ηελ ελδηάκεζε ζεξκνθξαζία tnp ζεξκάηλεηαη ζε ζεξκνθξαζία T1. Σν λεξό 

κε ηε ζεξκνθξαζία t1 εηζέξρεηαη ζην ζύζηεκα ζέξκαλζεο θαη κεηαθέξεη ηε ζεξκόηεηα 
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ζηνπο ρώξνπο. Σν λεξό κε ζεξκνθξαζία T2 επηζηξέθεη κέζσ ηεο θύξηαο αληιίαο CH ζηνλ 

ζπκππθλσηή Κ1.  

Η ζεξκόηεηα από ηελ πεγή ηνπ εδάθνπο κεηαθέξεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ ςύθηε θαη 

θαηαιήγεη εμαηκηζηή Η. Οη αηκνί ηνπ ςύθηε κε ηελ πίεζε P0 θαηεπζύλνληαη από ηνλ 

εμαηκηζηή Η ζηνλ ζπκπηεζηή KM1 όπνπ ζπκπηέδνληαη ζε πηέζε Pk1. Σν ςπθηηθό 

ρσξίδεηαη ζε δύν ξεύκαηα, κεηά ην ζπκπηεζηή KM1. Πξώηνλ ε ξνή εηζέξρεηαη ζην 

ζπκππθλσηή Κ1. Γεύηεξνλ ε ξνή εηζέξρεηαη ζηνλ ζπκπηεζηή km2 θαη ζπκπηέδεηαη 

ζε πίεζε Pk2. ν αηκόο από ην ςπθηηθό από ηνλ ζπκπηεζηή KM2 εηζέξρεηαη ζηνλ 

ζπκππθλσηή Κ2 όπνπ ην πγξό κεηαθνξαο ζεξκόηεηαο ζεξκαίλεηαη από ηελ ελδηάκεζε 

ζεξκνθξαζία tnp ζηε ζεξκνθξαζία t1. Σν ςπθηηθό ζηελ πγξή θάζε εηζέξρεηαη από ηνλ 

ζπκππθλσηή Κ2 ζηνλ ζπκππθλσηή Κ1 κέζσ ηεο βαιβίδαο εθηόλσζεο Д2. όιν ην 

ςπθηηθό πγξό εηζέξρεηαη από ην ζπκππθλσηή Κ1 ζηνλ εμαηκηζηή И κέζσ ηεο βαιβίδαο 

επέθηαζεο Д2. Η κέγηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ πγξνύ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο γηα ην 

ζύζηεκα ζέξκαλζεο πνπ κπνξεί λα πήξε κέζσ ησλ ζπζηεκάησλ GSHP είλαη 45
ν
C -50

ν
C. 

Σν πγξό κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κε ηέηνην εύξνο ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηεζεί ζε δύν ηύπνπο ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο: 

1) ε ρακειή ζεξκνθξαζία ζέξκαλζεο κε ζώκαηα 

2) ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε. 

ε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη δπλαηόηεηα παξάιιειεο ρξήζεο ζπκβαηηθνύ 

ζπζηήκαηνο κε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θαη ρακειήο ζεξκνθξαζίαο ζώκαηα.   
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Βέβαηα αληηθείκελν απηήο ηεο εξγαζίαο είλαη ε ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε σο κνλαδηθό 

ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζε θαηνηθίεο.  

2.7 ΥΡΗΗ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ ΘΔΡΜΑΝΗ Δ ΚΣΗΡΙΑ ΚΑΣΟΙΚΙΧΝ 

Δλδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη έλα ζύζηεκα ζέξκαλζεο, όπνπ ε επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν εθπνκπήο ζεξκόηεηαο. Η επηθάλεηα ηνπ δαπέδνπ παίξλεη θαη 

κεηαθέξεη ηελ ζεξκόηεηα από ην ζύζηεκα ζσιελώζεσλ ην νπνίν βξίζθεηαη ζην 

εζσηεξηθό θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ. Η δηαδηθαζία ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο ζην 

ζύζηεκα ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο είλαη ν ζπλδπαζκόο ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο θαη 

αξγήο ζπλαγσγήο εύκαηνο. 

Δίλαη γεληθά απνδεθηό όηη νη πην άλεηεο ζπλζήθεο ζέξκαλζεο γηα ηνπο αλζξώπνπο είλαη ε 

ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ λα θπκαίλεηαη κεηαμύ 22
ν
C - 25

ν
C θαη ε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ζην ύςνο ηεο θεθαιήο λα είλαη κεηαμύ 19
ν
C - 20

ν
C.  

ύκθσλα κε ην πξόηππν ISO 7730 ε πην άλεηε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ 

γηα ηνπο αλζξώπνπο είλαη 19
ν
C - 26

ν
C. Η δηαθνξά κεηαμύ ζεξκνθξαζηώλ κε άιια 

ηκήκαηα ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 5 βαζκνύο.  

Θα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππόςε νηη ηα δηάθνξα πιηθά επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ έρνπλ 

δηαθνξεηηθή κέγηζηε ζεξκνθξαζία πνπ πξνζδιηδεη άλεηε αίζζεζε ζηνπο αλζξώπνπο. Γηα 

παξάδεηγκα, ε κέγηζηε ζεξκνθξαζία δαπέδνπ γηα παξθέ είλαη 27
ν
C.  

Τπάξρνπλ ηξεηο θύξηεο κεηαβιεηέο παξάκεηξνη ζην ζρεδηαζκό ηεο ελδνδαπέδηαο 

ζέξκαλζεο: Οη απώιεηεο ζεξκόηεηαο ελόο δσκαηίνπ ή ελόο θηηξίνπ, ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

λεξνύ ζην ζύζηεκα, ε απόζηαζε ησλ ζσιήλσλ.  
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Σν είδνο ηνπ πιηθνύ θαη ην πάρνο ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ έρνπλ επίδξαζε ζηελ 

έληαζε ηεο ζεξκόηεηαο αθηηλνβνιίαο θαη ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηνο. Η θαηαζθεπή ηνπ 

δαπέδνπ επεξεάδεη επίζεο ηνλ ρξόλν απόθξηζεο. Γηα ηα θηίξηα κε κνλνιηζηθό ηζηκεληέλην 

πάησκα ν ρξόλνο απόθξηζεο επηβξαδύλεηαη επεηδή ην ζθπξόδεκα απνζεθεύεη ηε 

ζεξκόηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηόδνπ ζέξκαλζεο. Γηα ηα θηίξηα κε μύιηλν δάπεδν ν 

ρξόλνο απόθξηζεο είλαη κηθξόηεξνο, επεηδή ην μύιν έρεη ρακειή ζεξκνρσξεηηθόηεηα. Η 

κόλσζε ηνπ θηηξίνπ έρεη επίζεο επίδξαζε ζηελ πνηόηεηα θαη ζηελ ιεηηνπξγία ηνπ 

ζπζηήκαηνο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο, επεηδή όζν ιηγόηεξεο είλαη νη απώιεηεο 

ζεξκόηεηαο ηνπ θηηξίνπ, ηόζν θαιύηεξε είλαη ε θαηαλνκή ηεο ζεξκόηεηαο ζην εζσηεξηθό 

ηνπ θηηξίνπ. Δίλαη ζεκαληηθό λα έρνπκε δάπεδα  κε θαιή κόλσζε επεηδή νη απώιεηεο 

ζεξκόηεηαο θάησ από ην δάπεδν πξέπεη λα είλαη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξεο. πρλά έλα 

εηδηθό πιηθό από κεηαιιηθό ραξηί ρξεζηκνπνηείηαη σο κνλσηηθή κεκβξάλε γηα ηελ 

αύμεζε ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο θαη ην ρξόλν αληίδξαζεο, κεηώλνληαο έηζη ηνλ ρξόλν 

πξνζέξκαλζεο. Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε εμαξηάηαη από 

ηνλ ρώξν ζεξκνθξαζίαο. Η δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ηεο ξνήο θαη ηνπ λεξνύ 

επηζηξνθήο είλαη 5 βαζκνί. 

Αξρέο ηεο ξύζκηζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ 

1) Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ξνήο είλαη ζηαζεξή κε ηνλ ξπζκό ξνήο ηνπ λεξνύ 

2) Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ επηζηξνθήο είλαη ζηαζεξή κε ηνλ ζηαζεξό ξπζκό ξνήο 

ηνπ λεξνύ 

3) Η ελαιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ξνήο κε ηε ζηαζεξή ηαρύηεηα ξνήο ηνπ 

λεξνύ εμαξηάηαη από ηε ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ ρώξνπ 
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4) Η αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ξνήο κε ηε ζηαζεξή ηαρύηεηα ξνήο ηνπ 

λεξνύ εμαξηάηαη από ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

5) Η αιιαγή ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ λεξνύ ξνήο ζε ζπλδπαζκό κε ηελ ζηαζεξή ξνή 

ηνπ λεξνύ, εμαζηάηαη από ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

6) Η ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο δαπέδνπ είλαη ζηαζεξή 

Οη θύξηεο πηπρέο ζην ζρεδηαζκό ηεο δηαδηθαζίαο: 

1) Ο ηύπνο ηνπ δαπέδνπ θάησ από βξόρν 

2) Η δηάκεηξνο ηνπ ζσιήλα 

3) Η απόζηαζε ησλ ζσιήλσλ 

4) Σν βάζνο ηαθήο ησλ ζσιελώζεσλ 

5) Η ηαρύηεηα ξνήο ηνπ λεξνύ. 

Οη βαζηθνί ηύπνη ησλ ελδνδαπέδησλ βξόρσλ:  

1) Η εληαία ζσιήλα πνπ αλαπηύζζεηαη ζε ζρήκα θηδηνύ 

2) Η ξνή θαη ζσιήλεο επηζηξνθήο είλαη ζε παξάιιειε ζέζε  

3) Ο θαύινο θύθινο ηεο παξάιιειεο ξνήο θαη αγσγώλ επηζηξνθήο. 
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3. ΜΕΛΕΣΗ ΠΕΡΙΠΣΩΗ 

 

3.1 ΑΠΩΛΔΙΔ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΣΗΡΙΟΤ 

Ωο κειέηε πεξίπησζεο ζεσξείηαη  έλα ηξηώξνθν θηίξην θαηνηθηώλ. Οη δηαζηάζεηο ηνπ 

θηηξίνπ είλαη 25m x 15m x 9m. Γηα εθηίκεζε θαηά πξνζέγγηζε ησλ απσιεηώλ 

ζεξκόηεηαο ηνπ θηηξίνπ ην εηδηθό θνξηίν ζεξκόηεηαο q κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί. 

ηε ζπγθεθξηκέλε εξγαζία ην ζπγθεθξηκέλν ζεξκηθό θνξηίν ηζνύηαη κε 20 W / m. 

 Σν Δκβαδόλ ηνπ θηηξίνπ (Α) είλαη 360 m
2
 

Ο όγθνο ηνπ θηηξίνπ (V) είλαη 3,240 m
3
 

Οη απώιεηεο ζεξκόηεηαο είλαη H = 3240 m
3
 x 20 W / m

3
 = 64,8 kW. 

Με ηελ έλλνηα ησλ ζεξκηθώλ απσιεηώλ, νη απαξαίηεηεο παξάκεηξνη γηα 

ππνινγηζκνύο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε θαη ν ππνινγηζκόο ηνπ 

κήθνπο ηνπ ελαιιαθηή ζεξκόηεηαο εδάθνπο είλαη εθηθηά. Η ξνή ηνπ ςπθηηθνύ κπνξεί 

επίζεο λα ππνινγηζηεί. 

 

3.2 ΠΡΟΓΙΟΡΙΜΟ ΣΩΝ ΚΤΡΙΩΝ ΠΑΡΑΜΔΣΡΩΝ ΣΗ ΔΝΓΟΓΑΠΔΓΙΑ 

ΘΔΡΜΑΝΗ 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ππνινγηζκνύ γηα ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε, είλαη 

ζεκαληηθό λα ιεθζεί ππόςε όηη ε πνηόηεηα ηεο απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο εμαξηάηαη 

θπξίσο από ην εηδηθό θνξηίν ζεξκόηεηαο αλά 1 m
2
  ηεο επηθάλεηαο θαζώο επίζεο θαη 
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από ηελ θαηαζθεπή ηνπ δαπέδνπ. Γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο 

ην ζπγθεθξηκέλν θνξηίν ζεξκόηεηαο q πξέπεη λα είλαη γλσζηό: 

 

 

όπνπ Η είλαη νη απώιεηεο ζεξκόηεηαο ηνπ θηηξίνπ.   Α είλαη ην εκβαδό ηνπ δαπέδνπ, 

θαη 

  n είλαη αξηζκόο νξόθσλ.  Φνξηίν ζεξκόηεηαο πνπ ηζνύηαη κε 60/w m
2  

ζεσξείηαη 

θαηάιιειν γηα ρξήζε ελδνδαπέδηαο ζέκαλζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ε ελδνδαπέδηα 

ζέξκαλζε σο κνλαδηθό ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζα αληηζηαζκίζεη όιεο ηηο απώιεηεο 

ζεξκόηεηαο ηνπ θηηξίνπ. 

  

Βαζηθά ζηνηρεία γηα ηνπο ππνινγηζκνύο απνηεινύλ ηα παξαθάησ: 

 Η ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ troom ηζνύηαη κε 21 βαζκνύο 

 Σν ζπγθεθξηκέλν θνξηίν ζεξκόηεηαο qfloor όξνθνο είλαη 60 W/m
2
 

 Η δηαθνξά κεηαμύ ηεο ζεξκνθξαζίαο πξνζαγσγήο θαη επηζηξνθήο ηνπ λεξνύ είλαη 

Γt=5 k 

Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ ζσιήλσλ είλαη 300 ρηιηνζηά (ε πην ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελε 

απόζηαζε παλεπξσπαηθά). Σν πιηθό ηνπ δαπέδνπ είλαη παξθέ.  

πλεπώο ε αιπζίδα ππνινγηζκώλ έρεη ώο εμήο: 
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1. Μέζε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ  

 

όπνπ tfloor είλαη ε ζεξκνθξαζία  ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ. 

  troom είλαη ε ζεξκνθξαζία δσκαηίνπ,  qfloor είλαη ην εηδηθό ζεξκηθό θνξηίν πνπ 

ηζνύηαη κε 60 W / m
2
 θαη α είλαη ν ζπληειεζηήο ηεο κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο 

δαπέδνπ, α = 10-12.  

πλεπώο, ε ζεξκνθξαζία ηεο επηθαλείαο ηνπ δαπέδνπ είλαη:  

 

Η άλεηε ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 

27 έσο 29 βαζκνύο. Απηό ζεκαίλεη όηη ην εηδηθό θνξηίν ζεξκόηεηαο qfloor, ζηελ 

πεξίπησζε δαπέδνπ κε παξθέ πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξε από 66 W / m
2
.  ε 

πεξίπησζε άιινπ πιηθνύ κπνξεί λα θηάζεη έσο θαη ηα 88 W / m
2
. 

 

2. Θεξκηθή δηαπεξαηόηεηα ηνπ πιηθνύ δαπέδνπ  

ηελ πεξίπησζε ηνπ παξθέ ε ζεξκηθή αγσγηκόηεηα ι εθηηκάηαη 0,12 W/(m·˚С). 

Σν πάρνο ηνπ παξθέ d ππνζέηνπκε γηα ηνπο ππνινγηζκνύο είλαη 10 mm. πλεπώο 

Η ε ζεξκηθή δηαπεαηόηεηα είλαη  U κεηάδνζεο είλαη:  
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όπνπ ην R είλαη ε ζεξκηθή αληίζηαζε ηνπ πιηθνύ,   ι είλαη ε ζεξκηθή 

αγσγηκόηεηα, θαη d εηλαη ην πάρνο ηνπ παξθέ ηνπ δαπέδνπ. 

 

3. Πηώζε ζεξκνθξαζίαο κέζσ ηνπ δαπέδνπ 

Η έλλνηα ηεο πηώζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο δηακέζνπ ηνπ δαπέδνπ ηνπ θαζνξηζκνύ 

από ηελ εηθόλα 3.1:  

 

Εηθόλα 3.1: Πηώζε ζεξκνθξαζίαο κέζω ηνπ δαπέδνπ 
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4. Πηώζε ζεξκνθξαζίαο κέζσ ηεο θαηαζθεπήο δαπέδνπ 

Οη ππνινγηζκνί έρνπλ γίλεη γηα δύν πεξηπηώζεηο θαηαζθεπήο δαπέδνπ. Η πξώηε 

πεξίπησζε είλαη δάπεδν από κπεηόλ (εηθόλα 3.2), ελώ ε δεύηεξε πεξίπησζε 

αλαθέξεηαη ζε μύιηλν δάπεδν (εηθόλα 3.3). Η πηώζε ζεξκνθξαζίαο κέζσ δαπέδνπ 

δηαθνξεηηθώλ ηύπσλ θαζνξίδεηαη ζύκθσλα κε ηελ εηθόλα 3.4. 

 

Εηθόλα 3.2: Καηαζθεπή δαπέδωλ κε ηε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε (α. Με ελίζρπζε πθάζκαηνο & β. Με 

δώλε έληαζεο) 
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ηελ πεξίπησζε δαπέδνπ από κπεηόλ, ην πάρνο ηνπ ζθπξνδέκαηνο πάλσ από ηνπο 

ζσιήλεο, πξέπεη λα είλαη 40-70mm.  

 

Εηθόλα 3.3 θαηαζθεπή μύιηλνπ δαπέδνπ 

 

 

Εηθόλα 3.4: Πηώζε ζεξκνθξαζίαο κέζω ηωλ θαηαζθεπώλ δαπέδνπ 
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Α) θαηαζθεπή δαπέδνπ κε δηάηαμε ζθπξνδέκαηνο 

Β) θαηαζθεπή δαπέδνπ κε ηνπνζέηεζε παηώκαηνο 

С) θαηαζθεπή μύιηλνπ δαπέδνπ. 

Σν κέγεζνο ηεο πηώζεο ζεξκνθξαζίαο εμαηηίαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ 

ππνινγίδεηαη ζε:  

πάησκα από ζθπξόδεκα ΓΣcon=3 °C 

Ξύιηλν πάησκα ΓΣcon=17,5 °C 

  

5. Τπνινγηζκόο ηεο ζεξκνθξαζίαο ηεο ξνήο ηνπ λεξνύ 

Η ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ ζην ζύζηεκα ζσιήλσλ εμαξηάηαη από ηελ ζεξκνθξαζία 

ηνπ δσκαηίνπ πνπ πξέπεη λα επηηεπρζεί  γηα ην ζπγθεθξηκέλν ζεξκηθό θνξηίν qfloor. Η 

κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ γηα ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη: 

 

 

όπνπ troom είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ,  ΓΣ είλαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο 

κεηαμύ ηεο ζεξκνθξαζίαο δσκαηίνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο, ΓΣ fc είλαη 

ε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εμμαηηίαο ηεο θάιπςεο ηνπ δαπέδνπ θαη ΓΣ con είλαη ε 

πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εμαηηίαο ηεο θαηαζθεπήο ηνπ δαπέδνπ. 

 

Η κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνύ είλαη: 

Γηα ην ηζηκεληέλην πάησκα: 
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ηave=21+5,5+5,5+3=35°С 

Γηα ην μύιηλν πάησκα: 

ηave=21+5,5+5,5+17,5=49°С 

Η δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ξνήο θαη επηζηξνθήο ηνπ λεξνύ είλαη 5 ˚ С. 

ηελ πεξίπησζε απηή νη ζεξκνθξαζίεο είλαη: 

Γηα ην ηζηκεληέλην πάησκα: 

 

Γηα ην μύιηλν πάησκα: 

  

6. Απαηηνύκελνο όγθνο ξνήο λεξνύ 

Ο όγθνο ξνήο λεξνύ qλ θαζνξίδεηαη από: 

 

 

όπνπ Ρ είλαη νη απώιεηεο ζεξκόηεηαο ηνπ θηηξίνπ, ξ είλαη ε ππθλόηεηα ηνπ λεξνύ, 

1 kg / cm
3
, c είλαη ε ρσξεηηθόηεηα λεξνύ, 4.187 kJ / kg·˚С, tlow ε ζεξκνθξαζία 

ξνήο ηνπ λεξνύ  θαη treturn ε ζεξκνθξαζία επηζηξνθήο ηνπ λεξνύ. 
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3.3. ΚΑΘΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΜΗΚΟΤ ΣΟΤ ΔΝΑΛΛΑΚΣΗ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 

ΔΓΑΦΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΛΙΑ ΘΔΡΜΟΣΗΣΑ 

 

3.3.1 Η ζεσξία ηνπ ππνινγηζκνύ 

Ο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο εδάθνπο ζε ζπζηήκαηα αληιηώλ ζεξκόηεηαο ζπλήζσο 

ππνινγίδεηαη γηα ηηο ρεηξόηεξεο ζπλζήθεο. Ο ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο εδάθνπο 

πξέπεη λα εμππεξεηεί ηνπο ηξείο επόκελνπο ζεξκηθνύο παικνύο αλεμαξηήησο 

κεγέζνπο θαη εληάζεσο: ηνλ εηήζην κέζν όξν θνξηίνπ ηνπ εδάθνπο, ην πςειόηεξν 

κεληαίν 

θνξηίν ηνπ εδάθνπο, ην κέγηζην σξηαίν θνξηίν. 

 

Σν κήθνο ηνπ ζσιήλα ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο εδάθνπο πνπ απαηηείηαη, 

εμαξηάηαη από ην θνξηίν ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ, ηηο παξακέηξνπο ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ εδάθνπο θαη ηεο ζεξκηθήο αληίζηαζεο, ηε δηακόξθσζε ηνπ 

βξόρνπ, ην θιίκα ζηελ πεξηνρή θηηξίνπ θαη ηε δηακόξθσζε πεξηβάιινληα ρώξνπ. 

ηε βηβιηνγξαθία έρνπλ εληνπηζηεί δύν πηζαλόηεηεο ππνινγηζκνύ ηνπ κήθνο ηνπ 

ελαιιάθηε εδάθνπο, πνπ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ:  

 

όπνπ qy, qm, qh είλαη ην κέζν θνξηίν ηνπ εδάθνπο, ην πςειόηεξν κεληαίν θνξηίν 

ηνπ εδάθνπο, ην κέγηζην σξηαίν θνξηίν αληίζηνηρα. 

R20y, Tw, Tg θαη Tp είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο γεώηξεζεο, ε 
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ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο, θαη ε ηηκή ηεο ζεξκνθξαζίαο αληίζηνηρα.  

Ωζηόζν, ν ππνινγηζκόο κε ηνλ ηύπν απηό είλαη πνιύ δύζθνιε δηαδηθαζία, επεηδή 

απαηηνύληαη εθηεηακέλεο εκεξνκελίεο. Η αλαδήηεζε απηώλ ησλ παξακέηξσλ δελ 

είλαη εύθνιε. ε απηή ηελ πεξίπησζε είλαη θαιύηεξν λα ρξεζηκνπνηνύληαη άιινη 

ηύπνη γηα ηνλ ππνινγηζκό. 

 

3.3.2 Δπηινγή ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο γηα ηελ κειέηε πεξίπησζεο 

Μηα αληιία ζεξκόηεηαο κε ην ζρεδηαζκό πιήξνπο ηζρύνο ζεξκόηεηαο  P πξέπεη λα 

επηιεγεί. Δίλαη ζεκαληηθό λα δνζεί πξνζνρή ζηελ δηαζεζηκόηεηα θαη ζηελ 

επάξθεηα ηνπ εμνπιηζκνύ από δηαθνξεηηθνύο θαηαζθεπαζηέο. Όπσο θαίλεηαη 

ζηνλ πίλαθα 1 ππάξρνπλ κεξηθέο εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ ηνλ εμνπιηζκό γηα 

ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε. Δπίζεο κεξηθέο αληιίεο ζεξκόηεηαο έρνπλ επαξθή 

ζεξκηθή ηζρύ γηα ην ζύζηεκα ζέξκαλζεο ζηελ πεξίπησζε ηεο κειέηεο. Αιιά αλ 

ζεξκηθή ηζρύο είλαη αλεπαξθήο γηα ηελ ηζρύ ζεξκόηεηαο πνπ έρεη ζρεδηαζηεί, 

κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ αληιίεο ζεξκόηεηαο ζε παξάιιειε ζύλδεζε.  

 

 

Εηθόλα 3.5: Είδε Αληιηώλ Θεξκόηεηαο 
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ηελ εηθόλα 3.5 θαίλεηαη όηη ε αλαδήηεζε ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο γηα ηελ 

ζεξκηθή ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη δελ είλαη δύζθνιε. Τπάξρνπλ αληιίεο 

ζεξκόηεηαο κε κεγάιε ζεξκηθή ηζρύ νη νπνίεο κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα 

θηίξηα κε κεγαιύηεξεο απώιεηεο ζεξκόηεηαο από νηη ε ππόζεζε πνπ θάλακε ζε 

απηή ηελ εξγαζία. Αιιά θαηά ην ζρεδηαζκό ελόο λένπ θηηξίνπ πξνζδηνξίδνληαη, νη 

δηαζηάζεηο ηεο ζεξκόηεηαο αληιηώλ πνπ πξέπεη λα ιεθζνύλ ππόςε. ε απηή ηε 

κειέηε πεξίπησζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ε αληιία ζεξκόηεηαο Vicotal 300 

WW268. Τπάξρνπλ δύν ζεξκνθξαζίεο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ παξνρή 

ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο ζην δηάζηεκα ησλ ηειεπηαίσλ ππνινγηζκώλ. Tflow= 37,5 

°C θαη Tflow= 52 °C 

  

 

Εηθόλα 3.6: Αληιία ζεξκόηεηαο Vicotal 300 
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ηελ εηθόλα 3.7 παξνπζηάδνληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο.  

Σν Α είλαη ε πιήξεο ηζρύο ζεξκόηεηαο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο 

Σν Β είλαη ε ςύμεο ηζρύνο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο 

Σν Γ ππνδειώλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ ζπκπηεζηή 

Σν D είλαη tflow=35 °C 

Σν Δ είλαη tflow=45 °C 

Σν F είλαη  tflow=55 °C 

 

Εηθόλα 3.7:Χαξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο  
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Οη θύξηεο παξάκεηξνη ηεο ζπγθεθξηκέλεο αληιίαο ζεξκόηεηαο παξνπζηάδνληαη 

ζηελ εηθόλα 3.8. 

   

 Εηθόλα 3.8: Τα ραξαθηεξηζηηθά εξγαζίαο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο Vicotal 300 WW268 

 

Οη απαηηνύκελεο ζεξκνθξαζίεο ξνήο κπνξνύλ λα παξέρνληαη από ηελ 

ζπγθεθξηκέλε αληιία ζεξκόηεηαο. Οη ππνινγηζκνί πνπ αθνινπζνύλ, έρνπλ 

εθαξκνγή ζηε πεξίπησζε  

tflow=45 °C. 

 

3.3.3. Τπνινγηζκόο 

Η αθνινπζία ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε εμήο: 

1. Θεξκνρσξεηηθόηεηα ελαιιαθηή ζεξκόηεηαο  

Η ζεξκνρσξεηηθόηεηα Q0 πνπ παξάρζεθε από ηελ πεγή ρακειήο ζεξκνθξαζίαο 

είλαη: 

 

όπνπ ην Ρ είλαη κηα πιήξεο ζεξκηθή ηζρύο ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο θαη Pel είλαη ε 

αλακελόκελε απόδνζε βάζεη ηεο ηαρύηεηαο ηνπ ζπκπηεζηή. 
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2. Μήθνο ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο εδάθνπο  

Σν κήθνο ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο εδάθνπο (ην ζπλνιηθό κήθνο γεώηξεζεο) L 

πνπ κπνξεί λα έρνπκε από ηε ζεξκνρσξεηηθόηεηα Q0 ππνινγίδεηαη σο εμήο: 

 

όπνπ ην qground είλαη o ιόγνο απνκάθξπλζεο ζεξκόηεηαο αλά 1m ηνπ ζσιήλα 

βξόρνπ, W / m. Η απνκάθξπλζε ζεξκόηεηαο qground  εμαξηάηαη από ηνλ ηύπν θαη 

ηελ πγξαζία ηνπ εδάθνπο.  

- Γηα μεξά ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα qground = 20 W / m 

- Γηα πεηξώδεο έδαθνο θαη βαξύ ηδεκαηνγελή πεηξώκαηα qground  = 50 W / m 

- Γηα βξαρώδε εδάθε κε πςειή ζεξκηθή αγσγηκόηεηα qground = 70 W / m 

 - Γηα ην λεξό θάησ από ην έδαθνο qground  = 80 W / m 

Γύν πεξηπηώζεηο ησλ εδαθώλ κπνξνύλ λα ιεθζνύλ ππόςε γηα ππνινγηζκνύο κε 

ηνλ ηύπν 9: Η πξώηε πεξίπησζε είλαη έλα πεηξώδεο έδαθνο ή βαξηά ηδεκαηνγελή 

πεηξώκαηα, θαη ε δεύηεξε πεξίπησζε είλαη έλα βξαρώδεο έδαθνο. 

  

 

3. Ο αξηζκόο ησλ θάζεησλ γεσηξήζεσλ 

Σν κήθνο ελόο θαηαθόξπθνπ θξέαηνο κεηαμύ 50 m θαη 150 m είλαη ζπλήζσο απηό 

πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. ε απηή ηελ πεξίπησζε ην κήθνο ησλ γεσηξήζεσλ κπνξεί 

λα πνηθίιεη. Δίλαη ζεκαληηθό λα ζπκόκαζηε όηη θάζε γεώηξεζε απμάλεη ηνπ 
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θόζηνπο ηνπ έξγνπ, αιιά ε γεώηξεζε ζε βξαρώδεο έδαθνο, είλαη εμίζνπ δύζθνιε. 

ε ζπζηήκαηα GSHP κε θάζεηεο γεσηξήζεηο, ην βάζνο θαη ην είδνο ηνπ εδάθνπο 

επεξεάδνπλ ην θόζηνο ηνπ έξγνπ, επεηδή είλαη πην δαπαλεξή θαη ρξνλνβόξα ε 

δηάλνημε ησλ ππεξθείκελσλ πεηξσκάησλ από ό, ηη ε γεώηξεζε κε θάιπθα. 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε ην γεγνλόο όηη ην θόζηνο ηεο αλόξπμεο γεσηξήζεσλ 

είλαη γεληθά πςειόηεξν από ην θόζηνο ησλ ζσιελώζεσλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ε 

εμαγσγή ζεξκόηεηαο αλά κνλάδα κήθνπο ησλ θάζεησλ γεσηξήζεσλ πξέπεη λα 

κεγηζηνπνηεζεί. Έηζη, ζην εζσηεξηθό θάζε γεώηξεζεο κπνξνύλ λα βξίζθνληαη δύν 

βξόρνη. 

Μεηά ηνλ ππνινγηζκό ησλ δύν πεξηπηώζεσλ, ν αξηζκόο ησλ γεσηξήζεσλ θαη ηα 

κήθε ηνπο δηακνξθώλνληαη σο εμήο: 

L1 = 1022m ζεκαίλεη 7 γεσηξήζεηο κε 73m θάζε κήθνο 

L2 = 730m ζεκαίλεη 5 γεσηξήζεηο κε κήθνο 73m ε θάζε κία. 

Η απόζηαζε κεηαμύ ησλ θάζεησλ γεσηξήζεσλ πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 3m 

θαη θαηά πξνηίκεζε 5m. 

 

4. Ρνή ηεο άικεο ζηελ πγξή θάζε 

Οη παξάκεηξνη από ηνλ Πίλαθα 1 ρξεζηκνπνηνύληαη σο θάπνηα ιύζε. ηνλ 

ππνινγηζκό κηαο ξνήο όγθνπ, ρξεζηκνπηείηαη ην 25% ηνπ κείγκαηνο γιπθόιεο. 

 

όπνπ Q0 είλαη ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα από ηελ πεγή εδάθνπο, ξ είλαη ε ππθλόηεηα 
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ηνπ κίγκαηνο, 1,05 kg / m
3
, c είλαη ε εηδηθή ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηνπ κίγκαηνο, 3,7 

kJ / kg · Κ, 

Γt είλαη ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ ζσιήλσλ ξνήο θαη επηζηξνθήο (γηα 

θάζεηεο γεσηξήζεηο Γt = 5 βαζκνύο). 

 

3.4 ΠΡΟΘΔΣΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΟ ΤΣΗΜΑ 

 

3.4.1. Γεσινγηθή δνθηκή 

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε όηη ζε θάζε κεκνλσκέλν έξγν πξέπεη λα γίλνπλ 

γεσινγηθέο δνθηκέο θαη επηπιένλ εξγαζίεο. Οη δνθηκέο απηέο επηηξέπνπλ λα πάξνπκε 

πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηηο παξακέηξνπο ηνπ εδάθνπο θαη γηα ην επίπεδν ηνπ 

λεξνύ ζην ππέδαθνο. Απηό ζεκαίλεη ζρεδηαζκόο ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο 

κε αληιία ζεξκόηεηαο ζα γίλεη πην νινθιεξσκέλα.  

Η ηηκή ηεο ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο κπνξεί λα εθηηκεζεί από ηνλ ηύπν ηνπ εδάθνπο 

ηεο πεξηνρήο, αιιά κπνξεί επίζεο θαη λα κεηξεζεί επηηόπνπ. Έλαο ηξόπνο είλαη ην 

ηεζη ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο πνπ νλνκιαδεηαη "Thermal Response Test". Καηά ηε 

δηάξθεηα απηήο ηεο δνθηκήο νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην θνξηίν ζεξκόηεηαο θαη ηελ 

ζπλαθόινπζε άλνδν ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηξώληαη γηα ηνπιάρηζηνλ 48 ώξεο κε έλαλ 

ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ζε θάζε γεώηξεζε. Η ζεξκηθή αγσγηκόηεηα κπνξεί λα 

ππνινγηζηεί ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ ιόγν ηεο θακπύιεο ζεξκνθξαζίαο πξνο ηνλ 

ινγάξηζκν ηεο δηάξθεηαο. Η πιεξνθόξεζε απηή κπνξεί επίζεο λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα 

ηνλ θαζνξηζκό ηνπ κεγέζνπο ηεο γεώηξεζεο θαη ηελ επηινγή ησλ ραξαθηεξηζηηθώλ 
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ηνπ κεραλήκαηνο γεώηξεζεο. Η γεώηξεζε πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ην ηεζη κπνξεί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί αξγόηεξα σο θαηαθόξπθε γεώηξεζε 

 

3.4.2. Τιηθά ζσιελώζεσλ 

Σα απαξαίηεηα ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηα πιηθά θαη ηε δηάκεηξν ηνπ ζσιήλα γηα 

ελαιιάθηεο ζεξκόηεηαο εδάθνπο είλαη: 

Γηα ζσιήλεο ζε έκκεζα ζπζηήκαηα ην πην δεκνθηιέο πιηθό είλαη ην πςειήο 

ππθλόηεηαο πνιπαηζπιέλην. Η δηάκεηξνο ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη ηέηνηα ώζηε 

λα επηβεβαηώζεη από ηε κία πιεπξά ηε κηθξή ηζρύ άληιεζεο θαη από ηελ άιιε κεξηά 

ηελ ηπξβώδε ξνή γηα ηελ θαιύηεξε κεηάδνζε ζεξκόηεηαο κεηαμύ ηεο θπθινθνξίαο 

ηνπ ξεπζηνύ θαη ηνπ ηνηρώκαηνο ηεο γεσηξήζεσο. Οη δηάκεηξνη ζσιήλσλ κεηαμύ 20 

mm θαη 40 mm είλαη απηνί πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο. 

Αλάινγα κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο, έλα πιαζηηθό πιηθό κπνξεί λα είλαη αλαγθαίν 

γηα ηελ πξόιεςε ηεο δηάβξσζεο εληόο ηνπ εδάθνπο. 

 

3.4.3. Δγθαηάζηαζε θαη δνθηκή 

Σν ηκήκα ηεο εγθαηάζηαζεο θαη δνθηκώλ, είλαη έλα από ηα πην ζεκαληηθά κέξε ηνπ 

έξγνπ. Οπνηνδήπνηε ιάζνο ζε απηό ην κέξνο κπνξεί λα αθπξώζεη ην έξγν ηνπ 

ζρεδηαζηή. Ο ρξόλνο εγθαηάζηαζεο εμαξηάηαη από: ηηο ζπλζήθεο ηνπ εδάθνπο, ην 

κήθνο ηνπ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο ζην έδαθνο, ηνλ εμνπιηζκό πνπ απαηηείηαη, ηηο 

θαηξηθέο ζπλζήθεο, ηελ ηνπνζεζία ηνπ θάζε ζακέλνπ εμαξηήκαηνο, ηνπο 

ζσιήλεο απνρέηεπζεο, θαζώο θαη  από άιια ζπζηήκαηα. Η εγθαηάζηαζε ησλ 
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θάζεησλ ελαιιαθηώλ ζεξκόηεηαο απαηηεί πνιύ εμεηδηθεπκέλεο γλώζεηο ζε 

γεσηξήζεηο, ζε αξζξώζεηο θαη ζε αξκνιόγεζε πεδίσλ. Ο βξόρνο ηνπ εδάθνπο ζα 

πξέπεη λα δνθηκαζηεί ππό πίεζε πξηλ από ηελ εγθαηάζηαζε ζην έδαθνο θαη πάιη κεηά 

ηελ εγθαηάζηαζε. Ο βξόρνο ζα πξέπεη λα μεπιπζεί θαη λα θαζαξίδεηαη πξηλ ηε 

θόξησζε ηνπ κε αληηςπθηηθό θαη ζπκπηέδεηαη κε αέξα ώζηε λα είλαη έηνηκνο γηα ηε 

ζύλδεζε κε ηελ αληιία ζεξκόηεηαο. 

 

3.4.4. Παξαδείγκαηα ησλ θηηξίσλ κε ην ζύζηεκα GSHP θαη ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε 

Παξαδείγκαηα θηηξίσλ κε GSHP ζπζηήκαηα δηεζλώο απνδεηθλύνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηνπο. Η πην δηαδεδνκέλε ρξήζε ηνπο ζπλαληάηαη ζηηο ΗΠΑ  θαη 

ηελ Σνπξθία ιόγσ ησλ ηδαληθώλ θιηκαηνινγηθώλ ζπλζεθώλ ζε απηέο ηηο ρώξεο. 

πγθεθξηκέλα, ε ζεξκνθξαζία θαηά ηνπο ρεηκεξηλνύο κήλεο δελ είλαη ηόζν ρακειή 

όζν ζηηο βόξεηεο ρώξεο. Από ηελ άιιε ζηηο βόξεηεο ρώξεο, ε ζεξκνθξαζία από πεγέο 

ρακειήο ζεξκόηεηαο είλαη ρακειόηεξε. GSHP ζπζηήκαηα ζπλαληώληαη επίζεο ζε 

Φηλιαλδία, Γεξκαλία θαη  Ρσζία.   

 

3.5 ΠΣΩΗ ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ ΣΟ ΔΓΑΦΟ 

Όηαλ ε ζεξκόηεηα κεηαθέξεηαη από ηελ πεγή ηνπ εδάθνπο ηόηε ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

εδάθνπο κεηώλεηαη. ‘Όηαλ ε ζεξκνρσξεηηθόηεηα ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο είλαη 

κεγαιύηεξε, ηόηε ε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ εδάθνπο είλαη κεγαιύηεξε. Απηή ε 

κείσζε εμαξηάηαη από: Σε κέζε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο, ηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ςπθηηθνύ, ηε ζεξκηθή ρσξεηηθόηεηα ηνπ εδάθνπο (δηαθνξεηηθνί ηύπνη εδάθνπο έρνπλ 
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δηαθνξεηηθέο ρσξεηηθόηεηεο ζεξκόηεηαο) θαη ηε ζεξκηθή αληίζηαζε ηνπ εδάθνπο. Γηα 

ην νξηδόληην ζύζηεκα ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία εδάθνπο εμαξηάηαη από ην βάζνο ησλ 

βξόρσλ θαη ηε κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνύ. Σν 

θύξην πξόβιεκα ζπλίζηαηαη ζην νηη είλαη άγλσζηε ε ειάρηζηε ζεξκνθξαζία ηνπ 

εδάθνπο αλ δελ πξνεγεζνύλ δνθηκέο, κεηξήζεηο, θαη  πεηξακαηηθέο παξαηεξήζεηο . 

ηελ Δηθόλα 4.1, θαίλεηαη όηη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, είλαη δπλαηόλ λα 

ππνινγηζηεί ε πηώζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην έδαθνο.  

 

Εηθόλα 4.1  Μεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ην έδαθνο πξνο ηελ άικε 

 

Ωζηόζν, γηα θάζεηα ζπζηήκαηα ε κείσζε απηή δελ είλαη ηόζν κεγάιε. ηελ 

πεξίπησζε ησλ θάζεησλ ζπζηεκάησλ εδάθνπο ε ζπζζώξεπζε ζεξκόηεηαο 
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πξνέξρεηαη από πην βαζηά ζηξώκαηα ηνπ εδάθνπο. Απηά ηα ζηξώκαηα 

κεηαθέξνπλ ηε ζεξκόηεηα από ην θέληξν ηεο γεο ζηα ζηξώκαηα εδάθνπο. 
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4.0 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Σηηο κέξεο καο ηα ζπζηήκαηα αληιηώλ ζέξκαλζεο ρξεζηκνπνηνύληαη ζπλήζσο ζε 

κνλνθαηνηθίεο. Αιιά εθόζνλ απηά ηα ζπζηήκαηα κπνξνύλ λα ιεηηνπξγήζνπλ ζε 

απηνύο ηνπο ηύπνπο ησλ θηηξίσλ, δειαδή ζε κνλνθαηνηθίεο, ζα έρνπλ επίζεο 

εθαξκνγή ζε ρακειά θηίξηα θαη πνιπθαηνηθίεο. 

Σηελ εξγαζία απηή κειεηήζεθε ν ζπλδπαζκόο ηνπ εδάθνπο ζεξκόηεηαο πεγήο 

αληιίαο (ΓΑΘ) θαη ην ζύζηεκα ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο. Η βέιηηζηε πεξίπησζε είλαη 

ε ρξήζε ηεο ελδνδαπέδηαο ζέξκαλζεο κε αληιία ζεξκόηεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ 

ξεπζηνύ θαη ηε κεηαθνξά ζεξκόηεηαο , επεηδή όζν κηθξόηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία 

ηνπ ξεπζηνύ κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο, ηόζν πςειόηεξνο είλαη ν ζπληειεζηήο απόδνζεο 

(COP) ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο. Η ζπλνιηθή δήηεζε ζεξκόηεηαο ελόο θηηξίνπ κπνξεί 

λα αληηζηαζκηζηεί κόλν κε ηελ ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε ιόγσ πνηόηεηαο, ζεξκηθώλ 

ραξαθηεξηζηηθώλ, εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο θαζώο θαη παξακέηξσλ ησλ ζύγρξνλσλ 

θηηξίσλ θαη ησλ πιηθώλ από ηα νπνία είλαη θαηαζθεπαζκέλα. Υπνζηεξίδεηαη όηη απηό 

ην είδνο ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο είλαη πην άλεην θαη ρξήζηκν γηα ηνπο 

αλζξώπνπο. 

Η ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη κηα θαιή ιύζε γηα θηίξηα κε ζπγθεθξηκέλν θνξηίν 

ζεξκόηεηαο 40-70 W/m
2
. Ωζηόζν, απηό κπνξεί λα πνηθίιεη αλάινγα κε ηελ 

ζεξκνθξαζία ηεο επηθάλεηαο ηνπ δαπέδνπ.  

Θα πξέπεη λα ιεθζεί ππόςε, όηη ε δηαθύκαλζε ησλ επηθαλεηαθώλ πιηθώλ δαπέδνπ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ ιεηηνπξγίαο, κπνξεί λα δώζεη ηελ επθαηξία λα αιιάμεη ε 

κεηαθνξά ζεξκόηεηαο από ην ζύζηεκα. Απηό ζεκαίλεη, όηη νη άλζξσπνη πνπ ζα δνπλ 
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ζην θηίξην, όπνπ ην ζύζηεκα απηό ρξεζηκνπνηείηαη, πξέπεη λα γλσξίδνπλ ηνπο ηύπνπο 

ησλ πιηθώλ πνπ ζα κπνξνύζαλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαηά ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

θηηξίνπ. 

Τα ηζόγεηα ζπζηήκαηα αληιηώλ πεγήο ζεξκόηεηαο είλαη ζπλήζσο πην απνηειεζκαηηθά 

ζε ζύγθξηζε κε ηα ζπζηήκαηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηνλ αέξα ή ην λεξό κε ρακειή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο, επεηδή ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη πςειόηεξε από ηε 

ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα ή ηνπ λεξνύ. Η ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη επίζεο ζρεδόλ 

ζηαζεξή θαηά ηε δηάξθεηα νιόθιεξνπ ηνπ έηνπο. 

Σηελ πεξίπησζε ηνπ καιαθνύ εδάθνπο, είλαη ζεκαληηθό ην ρώκα λα είλαη πγξό επεηδή 

ε ζεξκηθή ηθαλόηεηα ηνπ πγξνύ εδάθνπο αξθεηέο θνξέο είλαη κεγαιύηεξε από ηε 

ζεξκηθή ηθαλόηεηα ηνπ μεξνύ εδάθνπο. 

Επίζεο, ζα πξέπεη λα γλσξίδνπκε όηη θάζε γεώηξεζε πξνζζέηεη θόζηνο ζε έλα 

νηθνδνκηθό έξγν. Σε απηήλ ηελ θαηάζηαζε ζα πξέπεη λα έρνπκε κεγηζηνπνίεζε ηεο 

απόδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο αληιίαο ζεξκόηεηαο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θόζηνπο 

εγθαηάζηαζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη πξέπεη λα βξεζεί ε θαιύηεξε ζπκβηβαζηηθή ιύζε 

κεηαμύ ησλ κεθώλ ησλ ζσιήλσλ ζηνλ ελαιιάθηε ζεξκόηεηαο εδάθνπο γηα ηε κείσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζεξκηθήο αληιίαο. Κάηη άιιν πνπ ζα πξέπεη λα 

γλσξίδνπκε είλαη όηη ην θόζηνο εθζθαθήο θαη γεώηξεζεο είλαη γεληθά πςειόηεξν από 

ην θόζηνο ζσιελώζεσλ θαη άξα είλαη ζεκαληηθό λα κεγηζηνπνηεζεί ε εθρύιηζε 

ζεξκόηεηαο αλά κνλάδα κήθνπο ηεο ηάθξνπ. 

Η δηαδηθαζία ηεο γεώηξεζεο απαηηεί ηδηαίηεξε πξνζνρή. Σηηο πεξηζζόηεξεο 

πεξηπηώζεηο ρξεηάδεηαη άδεηα γεώηξεζεο από ηηο αξρέο. Η αλάγθε απηήο ηεο άδεηαο 

εμαξηάηαη από ην εάλ ε πεξηνρή πνπ πξόθεηηαη λα νηθνδνκεζεί ζην κέιινλ βξίζθεηαη 
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πάλσ από ζεκείν ππόγεησλ πδάησλ. Καλνληθά, ηα ζπζηήκαηα θιεηζηνύ βξόρνπ 

(ΓΑΘ) δελ απαηηνύλ θακία άδεηα. Αιιά ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, νη εηδηθέο 

ππεξεζίεο κπνξνύλ λα δεκηνπξγήζνπλ εηδηθά πξνγξάκκαηα κε ζηόρν ηε κείσζε ηνπ 

θηλδύλνπ ξύπαλζεο ησλ ππόγεησλ πδάησλ. 

Οη ππεξεζίεο απηέο δηεζλώο ελδηαθέξνληαη γηα: 

- ηνλ θίλδπλν νη ππόγεηεο ζσιήλεο θαη γεσηξήζεηο λα δεκηνπξγήζνπλ 

αλεπηζύκεηεο πδξαπιηθέο ζπλδέζεηο κεηαμύ ησλ δηαθόξσλ ζηξσκάησλ ηεο 

δηαδξνκήο ηνπ λεξνύ. 

- Αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζεξκνθξαζίαο ζηνλ πδξνθόξν νξίδνληα πνπ κπνξεί λα 

πξνθύςνπλ από ηε ιεηηνπξγία ελόο ΓΑΘ. 

- Ρύπαλζε ησλ ππόγεησλ πδάησλ πνπ ζα κπνξνύζε λα πξνθύςεη από δηαξξνή 

ρεκηθώλ πξνζζέησλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζην ζύζηεκα. 

Είλαη ζεκαληηθό λα δνζεί πξνζνρή ζηελ άλεηε θαη γξήγνξε επηινγή ηνπ εμνπιηζκνύ 

θαη ησλ πιηθώλ γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηεο ελδνδαπέδηαοο ζέξκαλζε κε αληιία 

ζεξκόηεηαο εδάθνπο. Οη εηαηξείεο πνπ θαηαζθεπάδνπλ αληιίεο ζεξκόηεηαο εδάθνπο 

είλαη δηαθνξεηηθέο. Οη δηαθνξέο απηέο είλαη: ε ρώξα εθηέιεζεο, νη δηαζηάζεηο ηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη ε ζεξκηθή ηζρύο. Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί έλαο κεραληθόο ζρεδίαζεο 

λα επηιέμεη ηελ θαηαιιειόηεξε αληιία ζεξκόηεηαο γηα θάζε κεκνλσκέλε πεξίπησζε. 

Οη δηαζηάζεηο ηνπ εμνπιηζκνύ είλαη επίζεο ζεκαληηθή παξάκεηξνο γηα ηελ ρξήζηκε 

ζέζε ηεο αληιίαο ζεξκόηεηαο ζην ηερληθό δσκάηην ζην εζσηεξηθό ελόο θηηξίνπ. 

Τν ζεκαληηθό ζρεηηθά κε ηελ αληιία ζεξκόηεηαο πνπ εξγάδεηαη κε ειεθηξηθή ηζρύ, ζε 

ζύγθξηζε κε άιια ζπζηήκαηα θαη θαύζηκα, είλαη ην νηη από ηε κία πιεπξά ε 
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θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ελόο θηηξίνπ απμάλεηαη, ελώ από ηελ άιιε, ην CO2 

θαη ε ξύπαλζε ηνπ αέξα κεηώλεηαη ζε ζύγθξηζε κε ηνλ ιέβεηα θπζηθνύ αεξίνπ ή 

καδνύη. Σε ζύγθξηζε κε ηελ ηειεζέξκαλζε, ην κήθνο ησλ ζσιελώζεσλ ηνπ δηθηύνπ 

κεηώλεηαη. 
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5.0 ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΙΣΜΩΝ 

1) Βξόρνο γείσζεο. Απηό απνηειείηαη από ην κήθνο ηνπ ζσιήλα πνπ ζάβεηαη ζην 

έδαθνο, είηε ζε κηα γεώηξεζε είηε ζε κηα νξηδόληηα ηάθξν. Ο ζσιήλαο είλαη 

ζπλήζσο έλα θιεηζηό θύθισκα θαη γεκίδεηαη κε κίγκα λεξνύ θαη αληηςπθηηθνύ, ην 

νπνίν αληιείηαη γύξσ από ηνλ ζσιήλα απνξξόθεζεο ζεξκόηεηαο από ην έδαθνο 

2) Αληιία ζεξκόηεηαο: Δίλαη κεραλή ςύμεο όπνπ ε ζεξκόηεηα ρακειήο 

ζεξκνθξαζίαο πεξηβάιινληνο παξαδίδεηαη ζε πςειήο ζεξκνθξαζίαο ξεπζηό 

κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο κέζσ ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο γηα ηε κεηαηξνπή 

ηεο εξγαζίαο.  

Μηα αληιία ζεξκόηεηαο είλαη κία ειεθηξηθή κνλάδα πνπ ςύρεη ην ζπίηη θαηά ηελ 

δηάξθεηα δεζηνύ θαηξνύ κε απνξξόθεζε ζεξκόηεηαο από ην εζσηεξηθό θαη ηελ 

εθθόξησζε ηνπ πξνο ηα έμσ. Σε θξύν θαηξό, απνξξνθά ζεξκόηεηα από ην 

εμσηεξηθό θαη ηελ εθθνξηώλεη ζην εζσηεξηθό. 

 

Μηα αληιία ζεξκόηεηαο απνηειείηαη από ηα εμήο κέξε: 

■ Τνλ εμαηκηζηή - ζπζθεπή ζηελ νπνία ην πγξό κεηαηξέπεηαη ζε αέξηα 

θαηάζηαζε κε ηελ πξνζζήθε ζεξκόηεηαο (κεηαθέξεη ηε ζεξκόηεηα από ην λεξό 

ζην βξόρν εδάθνπο) 

■ Τνλ ζπκπηεζηή - ην ηκήκα ηεο κνλάδαο αληιίαο ζεξκόηεηαο ε νπνία ζπκπηέδεη 

ην ςπθηηθό αέξην, έηζη ώζηε λα κπνξεί λα απνξξνθήζεη ηε ζεξκόηεηα 
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■ Τνλ ζπκππθλσηή - (ην ζεξκό κέξνο ζην πίζσ κέξνο ηνπ ςπγείνπ) δίλεη ηελ 

ζεξκόηεηα ζε κία δεμακελή ζεξκνύ λεξνύ πνπ ηξνθνδνηεί ην ζύζηεκα δηαλνκήο 

■ Τε βαιβίδα δηαζηνιήο - κηα βαιβίδα ζηελ νπνία ην ξεπζηό ξέεη ππό κεηνύκελε 

πίεζε θαη απμαλόκελν όγθν 

3) Θεξκόηεηα ηνπ ζπζηήκαηνο δηαλνκήο πνπ απνηειείηαη από ελδνδαπέδηα 

ζέξκαλζε ή εθπνκπήο ζεξκόηεηαο (γηα παξάδεηγκα ζεξκαληηθά ζώκαηα, ζσιήλεο 

ζέξκαλζεο) γηα ηε ζέξκαλζε ρώξνπ θαη ζε νξηζκέλεο πεξηπηώζεηο, ηελ 

απνζήθεπζε λεξνύ γηα παξνρή δεζηνύ λεξνύ 

4) Σπληειεζηήο απόδνζεο (COP). Απηόο είλαη ν ιόγνο ησλ κνλάδσλ παξαγόκελεο 

ζεξκόηεηαο αλα κνλάδα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. 

5) Τηκή R - (ζεξκηθή αληίζηαζε), m
2 

K / W) - ε ηθαλόηεηα ελόο πιηθνύ λα 

αλζίζηαηαη ζηε ξνή ηεο ζεξκόηεηαο 

6) U-value (ζεξκνπεξαηόηεηα, W/m
2 

K) - Γείρλεη ηελ ππθλόηεηα ηεο ξνήο 

ζεξκόηεηαο πνπ δηαπεξλά έλα δνκηθό ζηνηρείν ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε 

7) ι (ζεξκηθή αγσγηκόηεηα, W / m K) - Γείρλεη ηελ ππθλόηεηα ηεο ξνήο 

ζεξκόηεηαο ζε ζηαζεξή θαηάζηαζε κέζσ ελόο ζηξώκαηνο από νκνγελέο πιηθό κε 

έλα πάρνο κηαο κνλάδαο κήθνπο, όηαλ ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κεηαμύ ησλ 

επηθαλεηώλ ηνπ ζηξώκαηνο πιηθνύ είλαη κηα κνλάδα ηεο ζεξκνθξαζίαο 

8) Δλδνδαπέδηα ζέξκαλζε είλαη ε ζέξκαλζε ηνπ ζπζηήκαηνο όπνπ κηα επηθάλεηα 

ηνπ δαπέδνπ ρξεζηκνπνηείηαη σο πνκπόο ζεξκόηεηαο 



Κεφάλαιο 5: Κατάλογος Ορισμών 

 

Πτυχιακή Εργασίa:  Φαίδωνα-Ηλία Π. Κεφαλζα   81 

 

9) Κιεηζηόο Βξόρνο - αληηςπθηηθό κίγκα λεξνύ, ή άιινπ πγξνύ κεηαθνξάο 

ζεξκόηεηαο πνπ θπθινθνξεί από ηελ αληιία ζεξκόηεηαο, γύξσ από ηε ζσιήλσζε, 

θαη πίζσ ζηελ αληιία ζεξκόηεηαο 

10) Open loop – γείσζε. Νεξό πνπ αληιείηαη από έλα πεγάδη ή έλα ζώκα ηεο 

κεηαθνξάο ζεξκόηεηαο λεξνύ πξνο ή από ην λεξό, θαη επηζηξέθεη ζην έδαθνο ή ην 

ζώκα ηνπ λεξνύ 

11) Ψπθηηθό κέζν είλαη κηα νπζία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα παξέρεη ςύμε ή 

άκεζε απνξξόθεζε ηεο ζεξκόηεηαο. Ψπθηηθό είλαη κία έλσζε πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη ζε έλαλ θύθιν ζεξκόηεηαο πνπ πθίζηαηαη αληηζηξεπηά κηα 

αιιαγή θάζεο από έλα αέξην ζε έλα πγξό. 
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