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Περίληψη
Τον Σεπτέμβριο του 2002, τέθηκε σε λειτουργία ένα αβαθές γεωθερμικό σύστημα για τον πλήρη κλιματισμό του Νέου Δημαρχείου Πυλαίας στον νομό Θεσσαλονίκης. Το σύστημα αποτελείται από τον
κατακόρυφο γεωεναλλάκτη, έντεκα (11) αντλίες θερμότητας νερούνερού, τρεις (3) κεντρικές κλιματιστικές μονάδες, τερματικές μονάδες
ανεμιστήρα-στοιχείου (fan coils), καθώς και από τα απαραίτητα δίκτυα νερού και αέρα. Η εφαρμογή είναι πρωτοποριακή σε μέγεθος
για τον ελλαδικό χώρο και παρακολουθείται συνεχώς από το Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών (ΕΚΣΔ) του ΑΠΘ. Επειδή
η εφαρμογή χρησιμοποιείται και για ερευνητικούς σκοπούς, εγκαταστάθηκε σύστημα συνεχούς καταγραφής δεδομένων (data logger),
που καταγράφει τις θερμοκρασίες εισόδου/εξόδου του νερού από τον
γεωεναλλάκτη, καθώς και την εξωτερική θερμοκρασία του αέρα. Από
την επεξεργασία των παραμέτρων που καταγράφονται και καλύπτουν
χρονική περίοδο πέντε ετών, προκύπτουν ικανοποιητικά συμπεράσματα για την απόδοση και λειτουργία του συστήματος, καθώς και
συμπεράσματα ευρύτερου ενδιαφέροντος, που μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμο οδηγό στον σχεδιασμό και λειτουργία παρόμοιων συστημάτων στο μέλλον.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο κλιματισμός δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων επεκτείνεται συνεχώς, κυρίως λόγω της αύξησης του βιοτικού επιπέδου, αλλά και λόγω της απαίτησης για βελτίωση των
συνθηκών άνεσης στους χώρους διαβίωσης. Η χρήση αντλιών θερμότητας στα συστήματα κλιματισμού γίνεται όλο
και πιο συχνή, λόγω της εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί
να επιτευχθεί. Οι αντλίες θερμότητας εκμεταλλεύονται, κυρίως, την ενεργειακή αποθήκη των ήπιων και ανανεώσιμων
μορφών ενέργειας, δηλαδή τον αέρα του περιβάλλοντος, τα
επιφανειακά ή υπόγεια νερά, καθώς και την ηλιακή και γεωθερμική ενέργεια. Κύριο χαρακτηριστικό των συστημάτων
αυτών είναι ο υψηλός συντελεστής συμπεριφοράς (COP),
που κυμαίνεται από 2.5 έως και 6 και εξαρτάται άμεσα από
την θερμοκρασία της ενεργειακής πηγής (πρωτεύον κύκλωμα
των αντλιών θερμότητας) από όπου αντλούν ή απορρίπτουν
θερμότητα κατά τη θερμική και ψυκτική τους λειτουργία αντίστοιχα. Η υψηλή ενεργειακή απόδοση και το χαμηλό κόστος λειτουργίας εξασφαλίζονται με υψηλή θερμοκρασία της
ενεργειακής πηγής κατά τη χειμερινή λειτουργία και αντίστοιχα με χαμηλή θερμοκρασία του μέσου απόρριψης κατά
τη θερινή. Η αναζήτηση ενεργειακών αποθηκών με τα παραπάνω χαρακτηριστικά αλλά και με ικανή θερμοχωρητικότητα
ώστε αυτή να είναι εκμεταλλεύσιμη χρονικά σε όλη τη διάρκεια του έτους οδήγησε στη ραγδαία ανάπτυξη κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας.

Ν. ΚΥΡΙΑΚΗΣ
Καθηγητής ΑΠΘ

Τα συστήματα αβαθούς γεωθερμίας αποτελούνται από
αντλίες θερμότητας, οι οποίες εκμεταλλεύονται κυρίως την
αποθηκευμένη θερμότητα του εδάφους με τη βοήθεια ρευστού (συνήθως νερού), που κυκλοφορεί σ’ έναν γεωεναλλάκτη, δηλαδή σ’ ένα κατάλληλα διαμορφωμένο δίκτυο
σωλήνων τοποθετημένων στο έδαφος. Η θερμοχωρητικότητα
του εδάφους αξιοποιείται με τη θέρμανση ή ψύξη του ρευστού, το οποίο οδηγείται στο πρωτεύον κύκλωμα αντλίας
θερμότητας νερού/νερού και προκαλεί αντίστοιχα εξάτμιση
ή συμπύκνωση του ψυκτικού μέσου, ενώ το δευτερεύον κύκλωμα της αντλίας θερμότητας τροφοδοτεί την εγκατάσταση
κλιματισμού του κτιρίου για θέρμανση ή ψύξη.
Η εγκατάσταση συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας (ground source/coupled heat pumps) ξεκίνησε στις αρχές του
1970, αλλά παρουσιάζει μεγάλη δυναμική, κυρίως τα τελευταία χρόνια. Είναι χαρακτηριστικά τα αποτελέσματα του
Παγκόσμιου Συνεδρίου Γεωθερμίας το 2005 (WGC 2005),
σύμφωνα με τα οποία μεταξύ των ετών 2000 και 2005 υπήρξε
συνολική αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος κατά 198%
(24% ετησίως) και αντίστοιχη αύξηση στις εγκαταστάσεις
272% (30% ετησίως). Από τα ίδια στοιχεία υπολογίζεται πως
ο παγκόσμιος συνολικός αριθμός εγκατεστημένων μονάδων
ξεπερνά το 1,700,000, με ελλιπή όμως στοιχεία [1].
Από τα διαθέσιμα στοιχεία για την κατασκευαστική μορφολογία των γεωεναλλακτών [2] στις ΗΠΑ αναφέρεται πως
το 46% των συστημάτων είναι κατακόρυφου βρόγχου (Εικόνα 1), το 38% οριζόντιου βρόγχου (Εικόνα 2), ενώ το 15%
αφορά ανοικτά συστήματα (Εικόνα 3). Η πλέον διαδεδομένη
παγκοσμίως μορφή των κατακόρυφων συστημάτων είναι
αυτή του διπλού σωλήνα μορφής U που χρησιμοποιείται σ’
έναν ή δυο βρόγχους ανά γεώτρηση.
Στη χώρα μας, αν και οι συνθήκες για την εγκατάσταση
συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας είναι κατάλληλες, οι γνωστές εφαρμογές μέχρι τις αρχές της δεκαετίας που διανύουμε
ήταν ελάχιστες, με πιο χαρακτηριστικές το κτίριο των Μεταλλειολόγων Μηχανικών στο ΕΜΠ και το Νέο Δημαρχείο
Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη [3]. Τo έτος 2007 η εγκατεστημένη ισχύς των συστημάτων αβαθούς γεωθερμίας στην Ελλάδα ανέρχονταν στα 9 MW [4].
Σε μία πρόσφατη καταγραφή η συνολική εγκατεστημένη
ισχύς υπολογίστηκε περίπου σε 40 MW, ενώ συγχρόνως εκτιμάται πως η ετήσια χρήση ενέργειας από τις εφαρμογές αυτές
ανέρχεται στα 200 TJ, [5], [6], [7]. Παρουσιάστηκε, δηλαδή,
μια αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ της τάξης του 400%
μέσα σε μια διετία, ενώ εγκαθίστανται συνεχώς νέα συστήματα.
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Εικόνα 1:Κατακόρυφο σύστημα αβαθούς γεωθερμίας
Figure 1: Vertical ground source heat pump system

Εικόνα 2:Οριζόντιο σύστημα αβαθούς γεωθερμίας
Figure 2: Horizontal ground source heat pump system

Αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει την
εγκατάσταση του συστήματος αβαθούς γεωθερμίας του Νέου
Δημαρχείου Πυλαίας, καθώς και τα συμπεράσματα από την
πενταετή (2002-03/2006-07) παρακολούθηση της λειτουργίας του.

σχεδιασμού είναι 195 kW με τις απώλειες αερισμού να αντιπροσωπεύουν το 60% αυτού. Το συνολικό ψυκτικό φορτίο
είναι 270 kW και εμφανίζεται τις ώρες 15:00 -17:00. Η σημαντική διαφορά μεταξύ ψυκτικού και θερμικού φορτίου
οφείλεται κατά κύριο λόγο στα υψηλά φορτία ηλιασμού,
αλλά και στα υψηλά εσωτερικά φορτία και θεωρείται τυπική
για τα κτίρια γραφείων στην Ελλάδα.
Ο κλιματισμός των γραφείων και των χώρων κυκλοφορίας του κτιρίου γίνεται με τερματικές μονάδες ανεμιστήραστοιχείου (Fan Coil Units). Το κτίριο χωρίζεται σε τέσσερις
θερμικές ζώνες γραφείων και χώρων κυκλοφορίας, με ιδιαίτερα λειτουργικά και θερμικά χαρακτηριστικά. Από τη μελέτη προβλέφθηκαν και κατασκευάστηκαν τέσσερα
ανεξάρτητα κυκλώματα σωληνώσεων με Fan Coils, ένα για
κάθε ζώνη, που το καθένα έχει ιδιαίτερες μονάδες κυκλοφορίας και τροφοδοτείται με θερμό ή ψυχρό νερό από μία ή περισσότερες αντλίες θερμότητας. Κάθε ένα από το τέσσερα
δίκτυα είναι αυτόνομο, τόσο ως προς το ωράριο λειτουργίας,
όσο και ως προς την κατάσταση λειτουργίας του (λειτουργία
για θέρμανση ή για ψύξη των χώρων).
Για την παροχή νωπού αέρα στους χώρους γραφείων και
κυκλοφορίας εγκαταστάθηκαν δύο κεντρικές κλιματιστικές
μονάδες (AHUs) με στοιχεία νερού και για τον εξαερισμό
τους μονάδες ανεμιστήρων. Άλλη μια κεντρική κλιματιστική
μονάδα (ΑHU) εγκαταστάθηκε για τον κλιματισμό της αίθουσας εκδηλώσεων.
Τα στοιχεία νερού όλων των κλιματιστικών μονάδων συνδέθηκαν αντίστοιχα με ομάδες αντλιών θερμότητας (μία

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
Το σύστημα των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας στο
νέο κτίριο του Δημαρχείου της Πυλαίας στην περιοχή της
Θεσσαλονίκης, εγκαταστάθηκε με χρηματοδότηση του
ΚΑΠΕ (Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας). Η λειτουργία του συστήματος ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2002 και
παρακολουθείται με στοχευμένες συνεχείς μετρήσεις από το
Εργαστήριο Κατασκευής Συσκευών Διεργασιών του ΑΠΘ.
Στο κτίριο στεγάζονται οι διοικητικές υπηρεσίες του
Δήμου Πυλαίας. Είναι χτισμένο σε ημιαστική περιοχή, σε
επικλινές οικόπεδο συνολικής έκτασης 900 m2 και έχει δύο
υπόγειους και τρεις υπέργειους ορόφους. Οι κύριοι χώροι του
κτιρίου καταλαμβάνουν συνολικά έκταση 1350 m2 και είναι
κυρίως γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, μία αίθουσα εκδηλώσεων 200 ατόμων και χώροι κυκλοφορίας. Όλοι οι κύριοι
χώροι του κτιρίου κλιματίζονται. Οι βοηθητικοί χώροι του
κτιρίου, έκτασης 1070 m2, είναι χώροι αποθηκών και αρχείων, χώροι εγκαταστάσεων και ένας υπόγειος σταθμός αυτοκινήτων. Στους χώρους αυτούς έχουν προβλεφθεί οι
απαραίτητες εγκαταστάσεις αερισμού – εξαερισμού. Το κτίριο χρησιμοποιείται 250 περίπου ημέρες το χρόνο, με βασικό
ωράριο λειτουργίας του συστήματος μεταξύ 8 π.μ και 6 μ.μ..
Η λειτουργία του συστήματος είναι διακριτή, δηλαδή
κατά τη χειμερινή περίοδο λειτουργεί σε θέρμανση ενώ κατά
τη θερινή λειτουργεί σε ψύξη. Αρκετά συχνά, όμως, κατά τις
ενδιάμεσες κυρίως περιόδους (φθινόπωρο και άνοιξη), εμφανίζονται απαιτήσεις ψύξης σε κάποιους χώρους του κτιρίου
και, ταυτόχρονα, απαιτήσεις θέρμανσης σε άλλους, κυρίως
λόγω του προσανατολισμού αλλά και της διαρρύθμισής τους.
Η περιοχή στην οποία βρίσκεται το κτίριο είναι σε απόσταση 8 km από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι βασικές
παράμετροι του κλίματος [8], [9], [10], στην περιοχή δίνονται
στον Πίνακα 1. Το υπέδαφος του κτιρίου αποτελείται από
διαδοχικά στρώματα αμμώδους και αργιλώδους εδάφους, στα
οποία παρεμβάλλονται υδροφόρα στρώματα μικρής έντασης.
Το συνολικό θερμικό φορτίο του κτιρίου κατά τη φάση

Εικόνα 3:Ανοικτό σύστημα αβαθούς γεωθερμίας
Figure 3: Open loop ground source heat pump system
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Πίνακας 1: Βασικές παράμετροι κλίματος της περιοχής.
Table 1: Basic climate parameters of the area.

ομάδα αντλιών θερμότητας για κάθε μονάδα). Τα στοιχεία
των κλιματιστικών μονάδων και των τερματικών μονάδων
ανεμιστήρα - στοιχείου επιλέχθηκαν για θερμοκρασίες νερού
προσαγωγής 45°C κατά τη θέρμανση και 9°C κατά την ψύξη.
Τα συγκροτήματα των αντλιών θερμότητας που εγκαταστάθηκαν στο κτίριο και οι περιοχές τις οποίες εξυπηρετούν,
παρουσιάζονται στον Πίνακα 2. Η επιλογή των αντλιών θερμότητας έγινε με βάση το φορτίο ψύξης, με αποτέλεσμα η
εγκατεστημένη ισχύς θέρμανσης να προκύπτει σημαντικά μεγαλύτερη από την απαιτούμενη.
Κάθε συγκρότημα (ομάδα) αντλιών θερμότητας συγκροτήθηκε από μία ή δύο μονάδες με τη λειτουργία αυτών στη
δεύτερη περίπτωση να παραλληλίζεται. Με τον τρόπο αυτό
επιδιώχθηκε να βελτιωθεί η απόδοση και η λειτουργία των
συστημάτων σε μερικό φορτίο, χωρίς την εγκατάσταση διατάξεων αδρανείας (buffer tanks).
Το πρωτεύον κύκλωμα των αντλιών θερμότητας συνδέθηκε από κοινού με το δίκτυο των γεωεναλλακτών. Πρόκειται για 21 κατακόρυφες γεωτρήσεις (3 σειρές των 7
γεωτρήσεων σε κάνναβο 4.5 x 4.5 m) διαμέτρου 4 in, με σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE-HD 16atm) σε σχήμα απλού UTube, που φτάνουν σε βάθος 80 m περίπου. Οι γεωτρήσεις
κατασκευάστηκαν στη μικρή σχετικά διαθέσιμη έκταση
μπροστά από το κτίριο. Το υγρό του πρωτεύοντος κυκλώματος είναι αποσκληρυμένο νερό. Γύρω από τους σωλήνες έγινε
έγχυση μείγματος μπετονίτη και τσιμέντου σε αναλογία 1:19,
προκειμένου να βελτιωθεί η θερμική επαφή μεταξύ των σω-
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ληνώσεων πολυαιθυλενίου και των στρωμάτων του υπεδάφους.
Στο πρωτεύον κύκλωμα των αντλιών θερμότητας εγκαταστάθηκε σύστημα λέβητα νερού με καυστήρα πετρελαίου,
ως εφεδρική πηγή θέρμανσης του κτιρίου. Εγκαταστάθηκε,
επίσης, μέσω εναλλάκτη, ανοιχτός πύργος ψύξης για την
απόρριψη θερμότητας προς τον εξωτερικό αέρα. Για τη μεταφορά θερμότητας (ανάκτηση) από τα απορριπτόμενα ρεύματα του αέρα εξαερισμού του κτιρίου προς το πρωτεύον
κύκλωμα τροφοδοσίας των αντλιών θερμότητας προβλέφθηκαν δύο μονάδες με στοιχεία αέρα-νερού.
Τα όρια λειτουργίας του γεωεναλλάκτη καθορίστηκαν
από τη θερμοκρασία προσαγωγής νερού προς τα συγκροτήματα των αντλιών θερμότητας, δηλαδή, από τη θερμοκρασία
του νερού του πρωτεύοντος κυκλώματος μετά την έξοδό του
από τον γεωεναλλάκτη. Τα όρια αυτά είναι 4°C για την περίοδο θέρμανσης (προστασία παγετού στο πρωτεύον κύκλωμα) και 45°C για την περίοδο ψύξης (άνω όριο
λειτουργίας των αντλιών θερμότητας). Σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων αυτών ενεργοποιούνται ο λέβητας ή ο πύργος ψύξης και παρακάμπτεται το πεδίο των γεωεναλλακτών.
Υπάρχει, επίσης, η δυνατότητα λειτουργίας του πύργου
ψύξης κατά τις βραδινές ώρες της θερινής περιόδου, που το
κτίριο είναι εκτός λειτουργίας, για την αποφόρτιση (ψύξη)
του πεδίου των γεωτρήσεων.
Για τον αυτόματο έλεγχο όλων των συσκευών και δικτύων της εγκατάστασης, καθώς και για τη συλλογή και καταγραφή των δεδομένων που είναι απαραίτητα για την
ενεργειακή αξιολόγηση του συστήματος κλιματισμού, προβλέφθηκε από τον σχεδιασμό εκτεταμένο Σύστημα Κεντρικού Ελέγχου (ΒMS), το οποίο όμως δεν έχει εγκατασταθεί
και ο έλεγχος επιτυγχάνεται είτε με μικρές αυτόνομες μονάδες ελέγχου είτε χειροκίνητα. Η καταγραφή των απαραίτητων
δεδομένων για την ενεργειακή αξιολόγηση του συστήματος
γίνεται από φορητό σύστημα καταγραφής (data logger).

3. ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Για την παρακολούθηση της λειτουργίας η εγκατάσταση
εξοπλίστηκε μετά την κατασκευή της με σύστημα συνεχούς
καταγραφής δεδομένων (data logger) αποτελούμενο από:
Θερμόμετρα αντίστασης Pt-100 τύπου φιλμ, κατασκευής
UTECO. Για τη βελτίωση της ακρίβειας των μετρήσεων επιλέχθηκε ο τύπος θερμομέτρων αντίστασης τεσσάρων αγωγών. Τα θερμόμετρα αυτά είναι τοποθετημένα εξωτερικά
στους αγωγούς προσαγωγής και επιστροφής του γεωεναλλάκτη.
Θερμόμετρο αντίστασης Pt-100 τριών αγωγών κατασκευής UTECO, κατάλληλο για τοποθέτηση στο ύπαιθρο,
χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της θερμοκρασίας του περιβάλλοντος. Το θερμόμετρο αυτό τοποθετήθηκε στη βορειοδυτική πλευρά του κτιρίου, σε θέση σχετικά προφυλαγμένη
από την ηλιακή ακτινοβολία.
Σύστημα καταγραφής δεδομένων και τροφοδοσίας των
θερμοστοιχείων (data logger), κατασκευής Campbell Scientific, τύπος CR-10.
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Στην Εικόνα 4 παρουσιάζεται η ανά εβδομάδα διακύμανση της αριθμητικής μέσης μέγιστης και ελάχιστης θερμοκρασίας εξόδου του νερού από τον γεωεναλλάκτη, καθώς
και τα αντίστοιχα εύρη διακύμανσης τους στη διάρκεια των
πέντε ετών (2002-2007) λειτουργίας του συστήματος. Στο
διάγραμμα αυτό αποτυπώνεται το θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας του συστήματος στη διάρκεια των πέντε πρώτων
ετών. Είναι χαρακτηριστικό πως η μέγιστη θερμοκρασία του
νερού κατά τους χειμερινούς μήνες - θερμαντική λειτουργία
συστήματος - κυμαίνεται κατά μέσο όρο στην περιοχή των
22 – 23°C με εύρος διακύμανσης ±2 Κ, ενώ κατά τη διάρκεια
του θέρους (ψυκτική λειτουργία, 23η – 38η εβδομάδα) είναι
της τάξης των 40°C με αντίστοιχη διακύμανση ±4 Κ. Όσο
αφορά στην αριθμητική μέση ελάχιστη θερμοκρασία εξόδου
του νερού από τον γεωεναλλάκτη, αυτή είναι της τάξης των
16 – 17°C κατά τη χειμερινή λειτουργία, ενώ αντίστοιχα κατά
τη θερινή ανέρχεται στους 33°C περίπου, με διακύμανση ±2
Κ σε κάθε περίπτωση.

Πίνακας 2: Συγκροτήματα αντλιών θερμότητας ανά περιοχή του
κτιρίου – Θερμική και ψυκτική ισχύς.
Table 2: Νumber of heat pumps per building area – Heating and
cooling power.

Για την εξασφάλιση ικανοποιητικής αυτονομίας στη διάταξη, και με δεδομένο το σχετικά αργό ρυθμό μεταβολής των
μετρούμενων μεγεθών, ο προγραμματισμός του συστήματος
καταγραφής προβλέπει την αποθήκευση μιας σειράς δεδομένων ανά 10 min (θερμοκρασίες νερού στην είσοδο και την
έξοδο του γεωεναλλάκτη, θερμοκρασία περιβάλλοντος και
φυσικά ημερομηνία και ώρα καταγραφής).
Η παροχή νερού στον γεωεναλλάκτη μετρήθηκε επανειλημμένα με εξωτερικό ροόμετρο υπερήχων, κατασκευής Panametrics, τύπος PT-878. Δεν γίνεται καταγραφή της
παροχής, επειδή διαπιστώθηκε ότι αυτή παραμένει σταθερή
στην τιμή 48 m3/h, δηλαδή ίση με την παροχή της αντλίας
κυκλοφορίας.

4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Τον Δεκέμβριο του 2007 συμπληρώθηκαν 60 μήνες συνεχούς καταγραφής των παραμέτρων λειτουργίας του αβαθούς γεωθερμικού συστήματος. Ο χρονικός αυτός ορίζοντας
θεωρείται ικανοποιητικός για την εξαγωγή συμπερασμάτων,
σχετικών με την ενεργειακή αξιολόγηση του συστήματος και
την αναμενόμενη συμπεριφορά αντίστοιχων συστημάτων,
που θα εγκατασταθούν μελλοντικά στην Ελλάδα.

Εικόνα 4: Αριθμητική μέση μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία εξόδου του νερού από τον γεωεναλλάκτη και το εύρος διακύμανσής τους.
Figure 4: Mean maximum and minimum outlet water temperature
from the geothermal heat exchanger and temperature
range.

Η επίδραση της λειτουργίας του συστήματος στη θερμοκρασία εξόδου του νερού από τον γεωεναλλάκτη και κατ’
επέκταση στο θερμοκρασιακό πεδίο που διαμορφώνεται στο
έδαφος, απεικονίζεται στην Εικόνα 5. Σύμφωνα με αυτό παρουσιάζεται αύξηση τόσο της μέγιστης, όσο και της ελάχιστης θερμοκρασίας εξόδου του νερού μεταξύ των ετών 2003
και 2007 κατά τη χειμερινή περίοδο. Η αύξηση αυτή είναι
της τάξης των 5 Κ περίπου, κατά μέσο όρο 1 Κ ανά έτος.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2003 αποτυπώνει την αρχική κατάσταση του εδάφους, τότε υποδηλώνεται πως το ισοζύγιο
μεταφοράς θερμότητας στο έδαφος είναι θετικό, γεγονός
απόλυτα αναμενόμενο από τη φάση σχεδιασμού του κτιρίου
λόγω της σημαντικής διαφοράς μεταξύ των εκτιμώμενων
θερμικών και ψυκτικών φορτίων. Αντίστοιχη αύξηση, αλλά
σαφώς μικρότερη, παρουσιάζουν οι τιμές της θερμοκρασίας
κατά την ψυκτική περίοδο (23η – 38η εβδομάδα). Αποτέλεσμα αυτής της διαφοροποίησης μεταξύ του πρώτου και του
πέμπτου έτους λειτουργίας είναι η μεταβολή της συμπεριφοράς του συστήματος, η οποία συνδυαζόμενη με την αύξηση
της θερμοκρασίας εκτιμάται ότι θα οδηγεί στη βελτίωση των
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αναμενόμενων βαθμών απόδοσης του συστήματος κατά τη
χειμερινή λειτουργία, αλλά παράλληλα και στη μείωση των
αντίστοιχων βαθμών απόδοσης κατά τη διάρκεια του θέρους.
Από το σημείο αυτό, που είναι το τέλος του πέμπτου έτους
λειτουργίας, κρίνεται πλέον σκόπιμη η υβριδική λειτουργία
του συστήματος κατά τη θερινή περίοδο με τη λειτουργία του
πύργου ψύξης, ο οποίος επιλεκτικά θα αποφορτίζει το πεδίο
γεωτρήσεων κατά τη διάρκεια της νύκτας, ώστε η λειτουργία
των αντλιών θερμότητας να διατηρείται σε αποδεκτά αποδοτικά όρια.

στη διάρκεια του χρόνου, με την παράλληλη αύξηση της θερμοκρασίας του γεωεναλλάκτη, καθιστούν πλέον αναγκαία τη
λειτουργία του πύργου ψύξης. Με τον τρόπο αυτό θα διατηρηθεί, όπως προαναφέρθηκε, η θερμοκρασία του πεδίου στα
επιθυμητά ασφαλή όρια για την αποδοτική λειτουργία των
υφιστάμενων αντλιών θερμότητας. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονιστεί πως κατά την πενταετή διάρκεια λειτουργίας
του συστήματος δεν χρειάστηκε ποτέ να λειτουργήσουν τα
βοηθητικά συστήματα, δηλαδή ο λέβητας και ο πύργος
ψύξης.

Εικόνα 5: Μέγιστη και ελάχιστη θερμοκρασία εξόδου του νερού
από τον γεωεναλλάκτη κατά τα έτη 2003 και 2007.
Figure 5: Maximum and minimum outlet water temperature from
the geothermal heat exchanger during 2003 and 2007.

Εικόνα 6: Διακύμανση του εβδομαδιαίου συντελεστή συμπεριφοράς
των Α.Θ. και της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά τα
έτη 2003 και 2007.
Figure 6: Deviation of the heat pumps’ weekly performance factor
and of the ambient temperature during 2003 and 2007.

Στην Εικόνα 6 παρουσιάζεται η διακύμανση του εβδομαδιαίου συντελεστή συμπεριφοράς των αντλιών θερμότητας.
Ως εβδομαδιαίος συντελεστής συμπεριφοράς κατά την περίοδο θέρμανσης ορίζεται ο λόγος της προσδιδόμενης από
την αντλία θερμότητας θερμικής ενέργειας στο κτίριο προς
την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στη διάρκεια 7 ημερών. Αντίστοιχα, κατά τη θερινή περίοδο ορίζεται ο λόγος
της απορροφούμενης από την αντλία θερμότητας θερμικής
ενέργειας από το κτίριο, προς την κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας στη διάρκεια 7 ημερών. Παρατηρείται ότι κατά την
5η θερμαντική περίοδο λειτουργίας ο εβδομαδιαίος συντελεστής συμπεριφοράς του συστήματος είναι της τάξης του 6
και είναι αυξημένος κατά μία περίπου μονάδα, σε σχέση με
τον αντίστοιχο της πρώτης περιόδου λειτουργίας. Αντίστοιχα,
κατά την 5η ψυκτική περίοδο, ο συντελεστής συμπεριφοράς
εμφανίζει μείωση κατά μέσο όρο μισής περίπου μονάδας σε
σχέση με τον αντίστοιχο της πρώτης περιόδου και κυμαίνεται
περίπου στο 3.8 – 4.0.
Η απόδοση του συστήματος κρίνεται αρκετά ικανοποιητική, ειδικά κατά τους χειμερινούς μήνες. Είναι χαρακτηριστικό πως με τη μέση θερμοκρασία του περιβάλλοντος περί
τους 10°C κατά τη χειμερινή περίοδο, ο εβδομαδιαίος συντελεστής συμπεριφοράς είναι περίπου 6, όταν οι βαθμοί απόδοσης μιας αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα και αέρα-νερού
για τη θερμοκρασία αυτή είναι περίπου 2.8 και 4.0, αντίστοιχα. Κατά τη θερινή περίοδο επίσης, ο εβδομαδιαίος συντελεστής συμπεριφοράς 3.8 δεν μπορεί να κριθεί ως χαμηλός,
δεδομένου ότι για θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C, οι βαθμοί απόδοσης αντλιών θερμότητας αέρα-αέρα και αέρανερού είναι περίπου 2.8 και 3.3.
Η σταδιακή, όμως, μείωση του συντελεστή συμπεριφοράς

Από την Εικόνα 6 προκύπτει, επίσης, ότι ο συντελεστής
συμπεριφοράς δεν εξαρτάται άμεσα από τη θερμοκρασία του
περιβάλλοντος. Η μεταβολή της θερμοκρασίας επιδρά στον
συντελεστή συμπεριφοράς έμμεσα μέσω του φορτίου και της
θερμοκρασίας, που διαμορφώνει στο ρευστό του γεωεναλλάκτη. Είναι χαρακτηριστικό πως μεταβολές της θερμοκρασίας ακόμα και κατά 10 Κ μέσα στην ίδια περίοδο, ελάχιστα
επηρεάζουν τον συντελεστή συμπεριφοράς του συστήματος.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα στη θερμαντική περίοδο, διότι οι χαμηλές θερμοκρασίες του περιβάλλοντος
ελάχιστα επηρεάζουν την απόδοση του συστήματος, ενώ με
τη λειτουργία αντλιών θερμότητας αέρα/αέρα ή αέρα/νερού
ο συντελεστής συμπεριφοράς θα ήταν χαμηλός και η λειτουργία του συστήματος πιθανόν αντιοικονομική.

Εικόνα 7: Εποχιακός συντελεστής συμπεριφοράς.
Figure 7: Seasonal performance factor.

Στην Εικόνα 7 παρουσιάζεται ο εποχιακός συντελεστής
συμπεριφοράς, που είναι μια ακόμα σημαντική παράμετρος
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λειτουργίας του συστήματος. Σε όλες τις θερμαντικές περιόδους ο εποχιακός συντελεστής συμπεριφοράς είναι μεγαλύτερος του 5.0, με εξαίρεση την αρχική περίοδο λειτουργίας
της εγκατάστασης. Κατά τις ψυκτικές περιόδους ο εποχιακός
συντελεστής συμπεριφοράς είναι μικρότερος από τον αντίστοιχο της θερμαντικής και κυμαίνεται μεταξύ 3.8 και 4.5,
με μειούμενη, όμως, τάση από την 1η προς την 5η περίοδο.
Το γεγονός αυτό οφείλεται προφανώς στη συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρασία του πεδίου των γεωτρήσεων, επειδή η
θερμότητα που απορρίπτεται στο έδαφος είναι μεγαλύτερη
από την απορροφούμενη.

χαρακτηριστικό όλων των συστημάτων που χρησιμοποιούν
τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το κτίριο που μελετήθηκε
μπορεί να θεωρηθεί ως τυπικό κτίριο γραφείων για την Ελλάδα και, επομένως, η συμπεριφορά του αβαθούς γεωθερμικού συστήματος μπορεί να χαρακτηριστεί ως
αντιπροσωπευτική του τρόπου λειτουργίας αντίστοιχων συστημάτων.

5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

2.

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται τα συμπεράσματα από την πενταετή (2002-2007) λειτουργία του αβαθούς γεωθερμικού συστήματος του Νέου Δημαρχείου
Πυλαίας στην περιοχή Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση αυτή
αποτελεί την παλαιότερη έως τώρα εφαρμογή τέτοιου συστήματος στον ελλαδικό χώρο, του οποίου η λειτουργία καταγράφεται και παρακολουθείται. Από τις καταγραφές των
χαρακτηριστικών μεγεθών λειτουργίας προκύπτει ότι η μέση
μέγιστη θερμοκρασία εξόδου του νερού από τον γεωεναλλάκτη είναι 22 – 23°C με διακύμανση ±2 Κ κατά τους χειμερινούς μήνες. Η αντίστοιχη τιμή κατά τους θερινούς μήνες
είναι 40°C με διακύμανση ±4 Κ. Αντίστοιχα, η μέση ελάχιστη
θερμοκρασία εξόδου του νερού από τον γεωεναλλάκτη είναι
περίπου 17°C με μία διακύμανση ±2 Κ τον χειμώνα και
στους 33°C με μια διακύμανση ±2 Κ το καλοκαίρι. Τα θερμοκρασιακά αυτά επίπεδα εξασφαλίζουν την οικονομική λειτουργία του συστήματος δεδομένου ότι ο εβδομαδιαίος
συντελεστής συμπεριφοράς είναι περίπου 6 για την περίοδο
της θέρμανσης και 4 για την περίοδο της ψύξης. Από τα αποτελέσματα των καταγραφών παρατηρείται μια συνεχής μεταβολή στη λειτουργία του συστήματος, που, όμως , είναι
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Extended summary

Ground Source Heat-Pump System of Pylaia’s New City Hall Operation Results
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Abstract
In September 2002, a ground-source heat-pump system, fully airconditioning the New City Hall of Pylaia in Thessaloniki, started
its operation. The system consists of a vertical ground heat exchanger, eleven (11) water-to-water heat pumps, three (3) air-handling units, fan coils and the requisite water and air loops. The
size of the installation is unique for Greece and it is constantly
being monitored by the Process Equipment Design Laboratory of
the Aristotle University of Thessaloniki with the aid of a data logger, recording the water temperatures at the inlet and the outlet of
the ground heat exchanger, and the ambient temperature. The
recordings cover a 5-year period and useful conclusions can be
drawn regarding the operation, the efficiency as well as the design
of the system.

INTRODUCTION
This paper presents the ground-source heat-pump system
of the New City Hall of Pylaia, in Thessaloniki and the conclusions drawn after five years (2002-03/2006-07) of continuous monitoring of system’s operation.

DESCRIPTION OF THE INSTALLATION
The ground source heat pump system is installed at the
new city hall of Pylaia, a suburb of Thessaloniki, in Northern
Greece. The building is located at a distance of 8 km from
Thessaloniki centre. The building houses the Administration
Services of the Pylaia Municipality, and it consists of two underground and three above-ground floors. The main functions
of the building (offices, meeting rooms, a 200 people auditorium and corridors) are located in the three above-ground
floors, covering a total air-conditioned area of 1350 m2. Auxiliaries (storerooms, record rooms, utilities and car parking)
cover a ventilated area of 1070 m2 and are located in the two
underground floors. On average, the system is in operation
250 days per year, from 08:00 until 18:00.
During the design phase, the total heating load of the
building was calculated at 195 kW, with 60% of it being ventilation losses. The total cooling load was calculated at 270
kW, appearing at the 15:00 – 17:00 time shift in July. The observed significant difference between heating and cooling
loads is mainly due to the high solar loads, and is typical for
office buildings in Greece, even in the northern part of the
country. During intermediate seasons (autumn and spring),
due to the shape and orientation of the building, a requirement

K. PAPAKOSTAS
Assis. Prof AUTh

N. KYRIAKIS

Professor AUTh

for the simultaneous heating and cooling of different parts of
it is observed.
The offices and the corridors are air-conditioned with two
pipe fan-coil units. In terms of their connection to the hotchilled water loops, the fan-coils are organised in four groups,
based on the operation and the thermal characteristics of the
room they serve. As a result, four fan-coil loops are formed,
serving building areas with similar thermal behaviour and operation profile. These loops are connected respectively to four
water-to-water heat-pump systems and they are capable of totally independent operation, meaning that, depending on the
requirements of the zones they serve, some of them may provide heating while the other loops provide cooling.
Three Central Air Handling Units (AHUs) with water
coils provide supply air to the building. The water coil of each
AHU is connected to a group of heat pumps. The water coils
of the AHUs and the fan-coils are selected for water inlet temperatures of 45°C and 9°C, heating and cooling, respectively.
A total of 7 heat pump groups are installed, four serving
the fan-coils and three the AHUs. The cooling capacity of
each heat pump group is 20 – 60 kW, depending on the group.
Each group consists of two to three in-parallel heat pumps,
operating under common control.
21 (3 x 7 on a 4.5 x 4.5 grid) vertical boreholes up to a
depth of 80 m make up the ground heat exchanger. Each borehole features a 4-inch diameter PE-HD tube with a single Ushape – OD 40 mm. The primary circuit fluid is deionised
water. In order to promote the thermal conductivity between
the U-tubes and the surrounding soil, but also to protect them,
a 1:19 betonite / cement mixture was used.
As a backup for the ground heat exchanger, a conventional oil-fired boiler and a cooling tower have been installed.
A central BMS is also foreseen, to fully control the operation
of all the devices and networks of the system and also to provide system monitoring. This BMS has not yet been installed,
and control is provided either locally with small autonomous
units or manually. An external data-logging system has also
been installed, simply for monitoring the behaviour of the
whole installation.

THE DATA LOGGING SYSTEM
The aim of the system is to provide an external overview
of the operation of the installation; therefore, only a limited
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set of data are recorded, as follows:
l Ground heat exchanger inlet and outlet temperatures,
using film-type 4 wire Pt-100 temperature sensors.
l Ambient air temperature, using a 3-wire Pt-100 temperature sensor, located outside, on the NW side of
the building, relatively protected from direct sunshine.
l Campbell Scientific, type CR-10 data logger.
One set of data is recorded every 10 min, including the
three temperatures, date, and time of day.
The central pump delivery is not recorded since, at least
for the moment, its operation is of the on-off type, and repeated measurements on different days and at different times
(using the ultrasonic Panametrics PT 878 flow meter) revealed that it remains constant at 48 m3/h.

OPERATION RESULTS - CONCLUSIONS
60 months of monitored operation were completed in December 2007. The length of the period is considered adequate
for solid conclusions to be drawn regarding the energy performance of the specific system, but also the performance expected from similar ones. The evaluation of the data recorded
reveals that:
l The maximum water temperature in winter (heating
mode) is 22 – 23°C (range ±2 Κ) on average, while in
cooling mode (summer operation) it is in the order of 40
± 4 Κ. The mean lowest water temperature at the heat
exchanger outlet is in the order of 16 – 17°C in heating
mode and around 33°C in cooling mode, ±2 Κ in both
cases.
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The efficiency of the system, especially in heating
mode, is high—the week-average COP reaching 6 at an
average ambient temperature of 10°C. The corresponding figures for air-to-air and air-to-water are 2.8 and
4.0, respectively, under similar conditions. In cooling
mode, the week-average COP is 3.8, higher than that of
the air-to-air (2.8) and the air-to-water (3.3) at 30°C average ambient temperature.
It is worth mentioning that the observed COP is not directly related to the ambient temperature, with differences as
high as 10°C having a practically negligible effect.
The seasonal performance factor is higher than 5 for the
five heating periods recorded so far, with the exception of the
first one. The corresponding figure for the cooling periods is
lower, ranging from 3.8 to 4.5, with a trend towards lower
values from the 1st to the 5th period. This behaviour is attributed to the ever increasing ground temperature, given that the
cooling load of the building is higher than the heating load.
l
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