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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1:  

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

   
Στο παρών κεφάλαιο θα περιγραφούν οι λόγοι για τους οποίους πραγµατοποιήθηκε 

η συγκεκριµένη εργασία που έχει ως αντικείµενο την τεχνική και οικονοµική µελέτη 

ενός αντλητικού συστήµατος για ύδρευση και άρδευση ενός οικισµού, 

χρησιµοποιώντας ως πηγή την ηλιακή ενέργεια που παράγεται µέσω φωτοβολταϊκού 

συστήµατος σε ηλεκτρική. Παρακάτω περιγράφονται τα πλεονεκτήµατα των 

ανανεώσιµων πηγών ενέργειας σε σύγκριση µε τις συµβατικές καθώς και την 

αξιοποίησή τους στον ελλαδικό χώρο. 

 

i) Σκοπός πτυχιακής εργασίας  

Σκοπός της πτυχιακής εργασίας είναι η παρουσίαση µίας οικονοµικής και 

ταυτόχρονα οικολογικής µελέτης για την άντληση νερού που θα χρησιµοποιηθεί για 

ύδρευση και άρδευση σε αποµακρυσµένες περιοχές όπου η κατασκευή και 

µεταφορά ηλεκτρικού δικτύου είναι ασύµφορη οικονοµικά. Επίσης στην εργασία 

αναφέρονται και τα οφέλη από τον οικολογικό χαρακτήρα που εχει η εγκατάσταση 

ενός τέτοιου έργου ειδικά στην εποχή µας όπου οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα 

πρέπει να περιορίζονται στο ελάχστο ως αναφορά την παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας. Στην παρούσα µελετη οι εκποµπές διοξειδίου του ανθρακα είναι 

µηδενικές. 

Στη συνέχεια περιγράφονται κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά µε τους κανονισµούς 

και τις οδηγίες κατασκευής των εγκαταστάσεων του συστήµατος άντλησης νερού µε 

χρήση φωτοβολταϊκων συστηµάτων. Τέλος γίνονται αναφορές στην ορθολογική 

διαχείριση του νερού και της ενέργειας, στην ποιότητα και αξιοπιστία των 

εγκαταστάσεων, στις ενναλακτικές τεχνικές λύσεις και την πρόληψη των 

ατυχηµάτων.  
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ii) Πηγές Ενέργειας 

Η ενέργεια είναι µια θεµελιώδης ανάγκη για την ανάπτυξη κάθε κοινωνίας και 

πολιτισµού. Το ποσό ενέργειας που απαιτείται τόσο για την έναρξη όσο και για την 

διατήρηση της ανάπτυξης µιας κοινωνίας εξαρτάται από παράγοντες όπως το 

επίπεδο της ανάπτυξης, τους τοπικούς πόρους της, το οικονοµικό αλλά και το 

κοινωνικό µοντέλο που έχει επιλέξει η κοινωνία. Το σύνολο των πηγών ενέργειας, 

που έχει ο άνθρωπος στη διάθεσή του, χωρίζεται σε δύο βασικές κατηγορίες 

 

A) Συµβατικές µορφές ενέργειας 

Σε αυτή που βασίζεται στα υπάρχοντα αποθέµατα καύσιµης ύλης µέσα στο φλοιό 

της γης και τα οποία έχουν συγκεκριµένη διάρκεια ζωής. Σε αυτή την κατηγορία 

ανήκουν τα ορυκτά καύσιµα (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, κάρβουνο) ή αλλιώς 

συµβατικά καύσιµα και η καθ’ όλα µη ήπια µορφή ενέργειας, η πυρηνική ενέργεια.  

 

B) Ανανεώσιµες πήγες ενέργειας 

Η παράγωγη ηλεκτρικού ρεύµατος από ανανεώσιµες πηγές ενέργειας όπως η 

ηλιακή, αιολική, γεωθερµική και ενέργεια βιοµάζας έχουν την µικρότερη επίδραση 

στο περιβάλλον. Αυτές οι «φιλικές προς το περιβάλλον» πηγές ενέργειας δίνουν 

στον καταναλωτή ένα εναλλακτικό τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 

αυτόν µε την χρήση άνθρακα, πυρηνικής ενέργειας, φυσικού αερίου, πετρελαίου και 

µεγάλων υδροηλεκτρικών µονάδων. 

 

1.Ηλιακή ενέργεια 

Ο Ήλιος εκπέµπει τεράστια ποσότητα ενέργειας ηµερησίως µέσω ηλιακής 

ακτινοβολίας και µπορεί να αξιοποιηθεί για να παραχθεί ηλεκτρισµός µε δυο 

τρόπους: 

α) Με θερµικά ηλιακά συστήµατα  

β) Με Φωτοβολταϊκά συστήµατα 

  Τα θερµικά ηλιακά συστήµατα συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια παράγοντας 

θερµότητα, κυρίως για την θέρµανση του νερού και την µετατροπή του σε ατµό για 

την κίνηση τουρµπίνων. 
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Τα θερµικά ηλιακά συστήµατα µπορεί να χρησιµοποιηθούν για: 

• Παράγωγη ζεστού νερού χρήσης (ηλιακός θερµοσίφωνας) 

• Παράγωγη ζεστού νερού για θέρµανση χώρων κατοικίας η εργασίας, 

κολυµβητικών δεξαµενών, γεωργικών εγκαταστάσεων (θερµοκήπια, 

ξηραντήρια, κ.λπ.). 

• Παράγωγη ζεστού νερού σε βιοµηχανίες (εµφιαλωτήρια, βαφεία, κ.λπ.). 

Τα Φωτοβολταϊκά συστήµατα µετατρέπουν το φως του ηλίου σε ηλεκτρισµό µε την 

χρήση φωτοβολταϊκών κυψελών η συστοιχιών. Αύτη η τεχνολογία που εµφανίστηκε 

στις αρχές του 1970 στα διαστηµικά προγράµµατα των Η.Π.Α έχει µειώσει το κόστος 

παράγωγης ηλεκτρισµού µε αυτόν τον τρόπο από $300 σε $4 το watt.Τα 

Φωτοβολταϊκά συστήµατα µπορούν να χρησιµοποιηθούν κυρίως σε αγροτικές και 

αποµακρυσµένες περιοχές όπου η σύνδεση µε το δίκτυο είναι πολύ ακριβή 

Τα µειονεκτήµατα της χρήσης των φωτοβολταϊκών είναι η µικρή εκποµπή 

ραδιενέργειας που παρατηρείται κατά την χρήση τους και η αντανάκλαση ηλιακής 

ενέργειας στο περιβάλλον που προκαλούν. 

Οι αρχιτέκτονες και οι µηχανικοί γνωρίζουν ότι µπορούν να αξιοποιήσουν την 

τοποθέτηση του σπιτιού στο οικόπεδο και µε το κατάλληλο αρχιτεκτονικό σχέδιο να 

χρησιµοποιήσουν την ηλιακή ενέργεια για την θέρµανση του σπιτιού κατά την 

χειµερινή περίοδο και να διατηρούν το σπίτι δροσερό κατά το καλοκαίρι.(εικ.1) 

 

Εικόνα 1. Εκποµπή ηλιακής ενέργειας  
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2.Αιολική ενέργεια  

Αυτή η µορφή καθαρής ενέργειας που δεν µολύνει το περιβάλλον παράγεται µε την 

χρήση τουρµπίνων ή ανεµογεννητριών και µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την 

παραγωγή ηλεκτρισµού (εικ.2). 

 

Η αιολική ενέργεια χρησιµοποιείται για: 

• Άντληση νερού. 

• Παράγωγη ρεύµατος για προσωπική κατανάλωση ή πώληση σε άλλους 

καταναλωτές. 

Η χρήση της αιολικής ενέργειας µε ανεµογεννήτριες έχει και ορισµένα µειονεκτήµατα 

ειδικά σε περιοχές όπου είναι πέρασµα αποδηµητικών πουλιών. 

α) Παράγει ήχους που αποπροσανατολίζουν τα πουλιά παρεµποδίζοντας την 

µετανάστευση τους. 

β) Τραυµατίζει και σκοτώνει τα πουλιά. 

 

 

Εικόνα 2. Εγκατεστηµένες ανεµογεννήτριες 

 

3.Υδροηλεκτρική ενέργεια 

Η µετατροπή της ενέργειας των υδατοπτώσεων µε την χρήση υδραυλικών 

τουρµπίνων παράγει την υδροηλεκτρική ενέργεια. Η υδροηλεκτρική ενέργεια 

ταξινοµείται σε µεγάλης και µικρής κλίµακας. 
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   Η µικρής κλίµακας υδροηλεκτρική ενέργεια διαφέρει σηµαντικά από την µεγάλης 

κλίµακας σε ότι αφορά τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Οι µεγάλης κλίµακας 

υδροηλεκτρικές µονάδες απαιτούν την δηµιουργία φραγµάτων και τεράστιων 

δεξαµενών µε συµπαντικές επιπτώσεις στο άµεσο περιβάλλον. Τα µικρής κλίµακας 

συστήµατα τοποθετούνται δίπλα σε ποτάµια και κανάλια και έχουν λιγότερες 

επιπτώσεις στο περιβάλλον (εικ.3). 

 

Η υδραυλική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί σε: 

• Νερόµυλους, υδροτριβεία. 

• Πριονιστήρια, κλωστοϋφαντουργία, κ.λπ. 

• Παράγωγη ρεύµατος για κάλυψη προσωπικών αναγκών η για πώληση σε 

άλλους καταναλωτές.  

 

 

Εικόνα 3. Σχηµατική παράσταση υδροηλεκτρικής µονάδας 

 

 

4.Γεωθερµική ενέργεια 

Η ενέργεια που παράγεται από την αξιοποίηση του θερµού νερού, ή και ατµών ή 

απλός θερµού αέρα που αναβλύζουν (πηγές) ή αντλούνται από το εσωτερικό της 

γης (γεωτρήσεις) (εικ.4). 
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Η υψηλή θερµοκρασία που επικρατεί σε µεγάλα βαθύ κάτω από την επιφάνεια του 

εδάφους µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: 

• Θέρµανση θερµοκηπίων και κτηνοτροφικών µονάδων. 

• Θέρµανση, ψύξη και παράγωγη ζεστού νερού χρήσης (Γεωθερµική αντλία 

θερµότητας). 

• Τηλεθέρµανση. 

• Ιχθυοκαλλιέργειες. 

• Ξήρανση αγροτικών προϊόντων. 

• Αφαλάτωση νερού (Θαλασσινού ή γεωθερµικού).   

 

 

Εικόνα 4. Χρήση γεωθερµικής ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύµατος 

 

 

5.Βιοµάζα 

Η βιοµάζα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι 

µονάδες παράγωγης ηλεκτρικού ρεύµατος που λειτουργούν µε βιοµάζα καίνε ξύλο 

και αγροτικά ή κτηνοτροφικά απόβλητα για να παράγουν ενέργεια. Η βιοµάζα, η 

όποια είναι καθαρή και ανανεώσιµη πηγή ενέργειας µπορεί να αξιοποιηθεί για την 

παράγωγη ηλεκτρισµού. 

   Η βιοµάζα µπορεί επίσης να χρησιµοποιηθεί για την παράγωγη καύσιµων. 

Υπάρχει ευρύ φάσµα βιοµάζας στις ευρωπαϊκές χώρες ικανής να παράγει 

βιοκαύσιµα από γεωργικά και δασικά προϊόντα , από απόβλητα και κατάλοιπα της 

δασοκοµίας ,της δασοκοµικής βιοµηχανίας και της γεωργικής βιοµηχανίας τροφίµων. 

Ως αποτέλεσµα των τεχνολογικών εξελίξεων τα περισσότερα οχήµατα που 
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κυκλοφορούν σήµερα στην Ε.Ε είναι ικανά να χρησιµοποιούν χωρίς πρόβληµα 

µίγµατα χαµηλής περιεκτικότητας βιοκαυσίµων. Οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις 

επιτρέπουν την χρησιµοποίηση µεγαλύτερων ποσοστών βιοκαυσίµων στο µίγµα. 

Υπάρχουν χώρες που είδη χρησιµοποιούν µίγµατα βιοκαυσίµου περιεκτικότητας 

10% και άνω. Οι στόλοι επιχειρηµατικών οχηµάτων προσφέρουν την δυνατότητα 

χρήσης βιοκαυσίµων σε υψηλότερη συγκέντρωση ευρωπαϊκά κράτη –µελή θα 

µπορούσαν  συνεπώς να προωθήσουν περεταίρω την χρήση βιοκαυσίµων στα 

δηµόσια µέσα µεταφοράς. 

    Στην πράσινη βίβλο της ευρωπαϊκής επιτροπής «προς µια ευρωπαϊκή στρατηγική 

για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασµού» τίθεται ο στόχος της υποκατάστασης 

κατά 20% των συµβατικών καύσιµων µε εναλλακτικά καύσιµα στον τοµέα των 

οδικών µεταφορών µέχρι το 2020. Τα εναλλακτικά αυτά καύσιµα για να είναι σε θέση 

να διεισδύσουν στην αγορά θα πρέπει να είναι ευρέως διαθέσιµα και ανταγωνιστικά 

κάτι που τώρα δεν ισχύει  

 

Επίσης η βιοµάζα µπορεί να χρησιµοποιηθεί για: (εικ.5). 

• Θέρµανση θερµοκηπίων 

• Ξήρανση γεωργικών και δασικών προϊόντων. 

• Κάλυψη θερµικών αναγκών γεωργικών και κτηνοτροφικών µονάδων ή άλλων 

βιοµηχανιών. 

• Τηλεθέρµανση και τηλεψύξη χωριών και πόλεων που βρίσκονται κοντά σε 

τόπους παράγωγης βιοµάζας. 

 

 

Εικόνα 5. Χρησιµοποίηση βιοµάζας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
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Οι δυσκολίες και τα προβλήµατα από την χρήση ανανεώσιµων πηγών 

ενέργειας σήµερα είναι ότι: 

• η χρήση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας µε την σηµερινή τεχνολογία είναι 

οικονοµικά ασύµφορη. 

• Υπάρχουν ακόµα και αλλά προβλήµατα που αντιτίθενται ή επιβραδύνουν την 

χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και έχουν να κάνουν µε το γεγονός ότι 

η παγκόσµια οικονοµία είναι προσαρµοσµένη στα ορυκτά καύσιµα (οι 

οικονοµίες πολλών χώρων και πολυεθνικών εταιριών εξαρτούνται από αυτά), 

στο ότι υπάρχουν ακόµα διαθέσιµα αποθέµατα ορυκτών καύσιµων και στο ότι 

η υποδοµή που υπάρχει σήµερα είναι ακόµη σχεδιασµένη µε δεδοµένο τα 

ορυκτά καύσιµα. 

 

iii) Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των ανανεώσιµων 
και συµβατικών πηγών ενέργειας 

Οι ΑΠΕ έχουν ορισµένα κοινά χαρακτηριστικά από τη φύση τους, τα οποία τις 

καθιστούν ελκυστικές για µια διευρυµένη συµµετοχή στο ενεργειακό ισοζύγιο µιας 

χώρας.Τα κυριότερα είναι τα εξής: 

 

1. Είναι πρακτικά ανεξάντλητες πηγές ενέργειας και συµβάλλουν στη µείωση της 

εξάρτησης από τους εξαντλήσιµους συµβατικούς ενεργειακούς πόρους 

(κυρίως ορυκτά καύσιµα). 

2. Είναι εγχώριες πηγές ενέργειας και συνεισφέρουν στην ενίσχυση της 

ενεργειακής αυτάρκειας και της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασµού σε 

τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

3. Είναι διάσπαρτες γεωγραφικά και οδηγούν στην αποκέντρωση του 

ενεργειακού συστήµατος, παρέχοντας τη δυνατότητα κάλυψης των 

ενεργειακών αναγκών σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, ανακουφίζοντας 

έτσι τα συστήµατα υποδοµής και µειώνοντας τις απώλειες από τη µεταφορά 

ενέργειας. 

4. Προσφέρουν τη δυνατότητα ορθολογικής αξιοποίησης των ενεργειακών 

πόρων καλύπτοντας ένα ευρύ φάσµα των ενεργειακών αναγκών των 
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χρηστών (π.χ. ηλιακή ενέργεια για θερµότητα χαµηλών θερµοκρασιών , 

αιολική ενέργεια για ηλεκτροπαραγωγή). 

5. Έχουν συνήθως χαµηλό λειτουργικό κόστος που δεν επηρεάζεται από τις 

διακυµάνσεις της διεθνούς οικονοµίας και ειδικότερα των τιµών των 

συµβατικών καυσίµων. 

6. Οι εγκαταστάσεις εκµετάλλευσης των ΑΠΕ έχουν σχεδιαστεί για να καλύπτουν 

τις ανάγκες των χρηστών και σε µικρή κλίµακα εφαρµογών ή σε µεγάλη 

κλίµακα αντίστοιχα, έχουν µικρή διάρκεια κατασκευής, επιτρέποντας έτσι τη 

γρήγορη ανταπόκριση της προσφοράς προς τη ζήτηση ενέργειας. 

7. Οι επενδύσεις των ΑΠΕ χαρακτηρίζονται ως «εντάσεως εργασίας» 

συµβάλλουν δηλαδή στη δηµιουργία πολλών θέσεων εργασίας ιδιαίτερα σε 

τοπικό και περιφερειακό επίπεδο (βλέπε πίνακα 1) 

8. Μπορούν να αποτελέσουν σε πολλές περιπτώσεις πυρήνα για την 

αναζωογόνηση οικονοµικά και κοινωνικά υποβαθµισµένων περιοχών και 

πόλο για την τοπική ανάπτυξη., µε την προώθηση επενδύσεων που 

1στηρίζονται στη συµβολή των ΑΠΕ (π.χ. αιολικά πάρκα, εργοστάσια 

ενεργειακής αξιοποίησης, γεωργικής βιοµάζας, θερµοκηπιακές καλλιέργειες 

µε τη χρήση γεωθερµικής ενέργειας) κλπ. 

9. Είναι φιλικές προς το περιβάλλον και τον άνθρωπο και η αξιοποίηση τους 

είναι γενικά αποδεκτή από το κοινό. 

 

Πέρα όµως από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα των ΑΠΕ, µπορούµε να αναφερθούµε 

και στα περιβαλλοντικά πλεονεκτήµατα, µιας και το περιβάλλον απειλείται 

µεσοβαρές ζηµιές. Η ευρύτερη αξιοποίηση των ΑΠΕ σε συνδυασµό µε εξοικονόµηση 

ενέργειας, και την αντίστοιχη υποκατάσταση συµβατικών  καυσίµων που επιφέρουν, 

συµβάλλουν σηµαντικά στη µείωση των περιβαλλοντικών προβληµάτων καθώς και 

στη µείωση του αναγκαίου κόστους για την αντιµετώπισή τους σε µια µόνιµη 

µακροχρόνια βάση (πίνακας 1). 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. Οφέλη από την ανάπτυξη των ΑΠΕ στην περίοδο 1999-2010 

 

 

Απ' την άλλη πλευρά, οι ΑΠΕ παρουσιάζουν και ορισµένα χαρακτηριστικά που 

δυσχεραίνουν την αξιοποίηση και ταχεία ανάπτυξή τους, όπως: 

1. Το διεσπαρµένο δυναµικό τους είναι δύσκολο να συγκεντρωθεί σε µεγάλα 

µεγέθη ισχύος, να µεταφερθεί και να αποθηκευθεί. 

2. Έχουν χαµηλή πυκνότητα ισχύος και ενέργειας και συνεπώς για µεγάλη ισχύ 

απαιτούνται συχνά εκτεταµένες εγκαταστάσεις. 

3. Παρουσιάζουν συχνά διακυµάνσεις στη διαθεσιµότητά τους που µπορεί να 

είναι µεγάλης διάρκειας, απαιτώντας την εφεδρεία άλλων ενεργειακών πηγών 

ή γενικά δαπανηρές µεθόδους αποθήκευσης. 

4. Η χαµηλή διαθεσιµότητά τους συνήθως οδηγεί σε χαµηλό συντελεστή 

χρησιµοποίησης των εγκαταστάσεων εκµετάλλευσής τους. 

5. Το κόστος επένδυσης ανά µονάδα εγκατεστηµένης ισχύος είναι υψηλό. 

 

Από τα παραπάνω το συµπέρασµα που µπορεί να εξαχθεί είναιότι τα θετικά που 

προκύπτουν από την εκµετάλλευση των ΑΠΕ είναι περισσότερα απ' τα αρνητικά, 

καθιστώντας την χρησιµοποίηση τους επιτακτική και αναγκαία, µε στόχο την 

«καθαρή» και «φθηνή» ενεργειακή κάλυψη των αναγκών µιας χώρας. 
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iv Ηλιακή ενέργεια ως πηγή ενέργειας και η χρήση της 
στην Ελλάδα 

 

α) Η ηλιακή ενέργεια ως πηγή ενέργειας 

Τα πλεονεκτήµατα που προσφέρει η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για 

παραγωγή ηλεκτρικού φορτίου είναι: µηδενική ρύπανση, αθόρυβη λειτουργία, 

αξιοπιστία και µεγάλη διάρκεια ζωής, απεξάρτηση από την τροφοδοσία καυσίµων για 

τις αποµακρυσµένες περιοχές, δυνατότητα επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες, 

ελάχιστη συντήρηση. Η ηλιακή ενέργεια είναι µια καθαρή, ανεξάντλητη, ήπια και 

ανανεώσιµη ενεργειακή πηγή. Η ηλιακή ακτινοβολία δεν ελέγχεται από κανέναν και 

αποτελεί ένα ανεξάντλητο εγχώριο ενεργειακό πόρο, που παρέχει ανεξαρτησία, 

προβλεψιµότητα και ασφάλεια στην ενεργειακή τροφοδοσία. Το όφελος για το 

περιβάλλον είναι σηµαντικό, ιδίως αν αναλογιστεί κανείς ότι κάθε κιλοβατώρα 

ηλεκτρισµού που προµηθευόµαστε από το δίκτυο της ∆ΕΗ παράγεται από ορυκτά 

καύσιµα και επιβαρύνει την ατµόσφαιρα µε ένα τουλάχιστον κιλό διοξειδίου του 

άνθρακα. Το µοναδικό τους µειονέκτηµα είναι ότι απαιτούν την διάθεση µεγάλων 

επιφανειών για την εγκατάστασή τους και κυρίως το υψηλό κόστος κτήσεώς τους 

(εικ.6). 

 

β) Χρήση της ηλιακής ενέργειας στην Ελλάδα 

Τα υπάρχοντα παραδείγµατα παθητικών ηλιακών συστηµάτων στην Ελλάδα είναι 

κυρίως κατοικίες και εκπαιδευτικά κτίρια αλλά και λίγα κτίσµατα που καλύπτουν 

αρκετές τυπολογίες χρήσης και περιλαµβάνουν πολλά είδη παθητικών συστηµάτων 

θέρµανσης και δροσισµού, τα περισσότερα, χρησιµοποιώντας απλά υλικά και όχι 

δοµικά συστήµατα υψηλής τεχνολογίας. 

Το δυναµικό της χώρας µας για την εφαρµογή παθητικών συστηµάτων και τεχνικών 

βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής είναι µεγάλο, λόγω της µεγάλης ηλιοφάνειας, καθώς και 

του ήπιου κλίµατος, που συντελεί στην επίτευξη θερµικής άνεσης µε απλές και 

οικονοµικές µεθόδους. Η οικονοµική βιωσιµότητα των παθητικών ηλιακών 

συστηµάτων οφείλεται επιπλέον στο ότι στη χώρα µας υπάρχει µεγάλη κατανάλωση 

σε καύσιµα τόσο για θέρµανση, όσο και για ηλεκτρισµό µε αντίστοιχη αύξηση των 

εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 
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      Τα παθητικά ηλιακά συστήµατα έχουν αρχίσει πια να εισχωρούν στο σχεδιασµό 

και κατασκευή κτιρίων, ειδικότερα στην Κρήτη. Αυτό οφείλεται κυρίως στην εµφάνιση 

υψηλού ηλιακού δυναµικού στην περιοχή. Πρέπει εδώ να τονιστεί ότι η παραδοσιακή 

Κρητική Αρχιτεκτονική συµπεριλάµβανε τέτοια συστήµατα, χωρίς βέβαια οι τότε 

κατασκευαστές και χρήστες να το γνωρίζουν. Πολλά απ' αυτά δεν αποτελούν, 

«ξένες» τεχνολογίες για το νησί. Η πιο συχνή εφαρµογή τους είναι µικρές 

βιοκλιµατικές παρεµβάσεις σε νεοαναγειρόµενες οικοδοµές. Ωστόσο, υπάρχουν και 

εξ' ολοκλήρου βιοκλιµατικά κτίρια (εικ.7). 

 

 

Εικόνα 6. Απεικόνιση µελλοντικού φωτοβολταϊκού πάρκου στην Μεγαλόπολη 

 

 

Εικόνα 7. Κατανοµή της µέσης συνολικής ετήσιας έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας 

σε οριζόντιο επίπεδο στις διάφορες περιοχές της Ελλάδας 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2:  

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΗΛΙΑΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΜΕΣΩ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

   

Στο 20 κεφάλαιο αναφέρονται τα υλικά και ο τρόπος λειτουργίας των φωτοβολταϊκών 

στοιχείων, οι κατηγορίες των υλικών κατασκευής, η µετατροπή της ηλιακής ενέργειας 

σε ηλεκτρική καθώς και  τα κύρια επιµέρους µηχανικά και ηλεκτρικά στοιχεία που την 

απαρτίζουν και ο τρόπος σύνδεσης τους.  

Επίσης γίνεται αναφορά στο χρόνο λειτουργιάς ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου και 

των παραγόντων που επιδρούν σε αυτό,  στους συντελεστές απόδοσης των 

φωτοβολταϊκών στοιχείων, στους παράγοντες σχεδιασµού του φωτοβολταϊκού 

πάρκου (τρόπος τοποθέτησης), την χωροθέτηση τους ως προς τον ήλιο κ.λπ. 

Επίσης αναφέρουµε τους τρόπους τοποθέτησης – συναρµολόγησης –

προσανατολισµού των φωτοβολταϊκών πάνελ στο πάρκο και επιφάνεια κάλυψης 

τους, µε τα µέτρα ασφάλειας της κατασκευής δηλαδή τις κλιµατολογικές συνθήκες, το 

κύκλωµα της κατασκευής, µε την απόσταση του φωτοβολταϊκού σταθµού από 

κατοικηµένη περιοχή κ.λπ.   
Τέλος γίνεται αναφορά στους τρόπους συντήρησης δηλαδή τον χρόνο ζωής των 

φωτοβολταϊκών στοιχείων και την σχέση απόδοσης - κόστους σε σχέση µε τον 

χρόνο. 

   

i) Μετατροπή ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρική 

Τα Φωτοβολταϊκά Συστήµατα (Φ/Β) είναι συστήµατα τα οποία εκµεταλλεύονται την 

ηλιακή ενέργεια µετατρέποντας την σε ηλεκτρική. Η λειτουργία των Φ/Β Συστηµάτων 

βασίζεται στο Φωτοβολταϊκό φαινόµενο, δηλαδή την άµεση παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας απευθείας από την ηλιακή ακτινοβολία (φως). Η παραγωγή της ηλεκτρικής 

ενέργειας επιτυγχάνεται µε τη χρήση υλικών (ηµιαγώγιµων) τα οποία διαθέτουν την 

ιδιότητα να απορροφούν φωτόνια του ηλιακού φωτός απελευθερώνοντας ηλεκτρόνια 
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(φωτοηλεκτρικό φαινόµενο). Η ροή των ελεύθερων αυτών ηλεκτρονίων συνεπάγεται 

τη δηµιουργία ηλεκτρικού ρεύµατος – ηλεκτρικής τάσης. Τα Φ/Β πλαίσια χωρίζονται 

ανάλογα µε την τεχνολογία κατασκευής τους σε 3 βασικές οµάδες: Πολυκρυσταλικα, 

µε µέση απόδοση 13-15%, Μονοκρυσταλικά, µε µέση απόδοση 18-23% και σε 

Άµορφα µε απόδοση 4-11% αντίστοιχα. 

 

Φωτοβολταϊκό φαινόµενο 

Το ηλιακό φως είναι ουσιαστικά µικρά πακέτα ενέργειας που λέγονται φωτόνια. Τα 

φωτόνια περιέχουν διαφορετικά ποσά ενέργειας ανάλογα µε το µήκος κύµατος του 

ηλιακού φάσµατος. Το γαλάζιο χρώµα ή το υπεριώδες π.χ. έχουν περισσότερη 

ενέργεια από το κόκκινο ή το υπέρυθρο. Όταν λοιπόν τα φωτόνια προσκρούσουν σε 

ένα Φωτοβολταϊκό στοιχείο (που είναι ουσιαστικά ένας “ηµιαγωγός”), άλλα 

ανακλώνται, άλλα το διαπερνούν και άλλα απορροφώνται από το Φωτοβολταϊκό. 

Αυτά τα τελευταία φωτόνια είναι που παράγουν ηλεκτρικό ρεύµα. Τα φωτόνια αυτά 

αναγκάζουν τα ηλεκτρόνια του φωτοβολταϊκού να µετακινηθούν σε άλλη θέση και ως 

γνωστόν ο ηλεκτρισµός δεν είναι τίποτε άλλο παρά κίνηση ηλεκτρονίων. Σ’ αυτή την 

απλή αρχή της φυσικής λοιπόν βασίζεται µια από τις πιο εξελιγµένες τεχνολογίες 

παραγωγής ηλεκτρισµού στις µέρες µας. (εικ.8). 

 

Εικόνα 8. Το φωτοβολταϊκό φαινόµενο 
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ii) Υλικά κατασκευής φωτοβολταϊκών στοιχείων 

Τα υλικά κατασκευής των φωτοβολταϊκών πάνελ χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: 

1)Μονοκρυσταλικά (m-Si)  

   

Εικόνα 9. Μονοκρυσταλικά υλικά 

Οι µονοκρυσταλλικές κυψέλες κατασκευάζονται τεµαχίζοντας έναν ενιαίο κρύσταλλο, 

(πάχος κυψέλης 1/3 έως 1/2 του χιλιοστού), από ένα µεγάλο πλίνθωµα ενιαίου 

κρυστάλλου που έχει επεξεργαστεί σε θερµοκρασίες περίπου 1400°C, κάτι που είναι 

µια πολύ ακριβή διαδικασία. Το πυρίτιο πρέπει να είναι πολύ υψηλής καθαρότητας 

και να έχει τέλεια δοµή κρυστάλλου. Αυτού του είδους τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία 

έχουν και την µεγαλύτερη απόδοση, δηλαδή µετατρέπουν µεγαλύτερο ποσοστό της 

ηλιακής ενέργειας σε ηλεκτρισµό. Η απόδοση τους κυµαίνετε γύρω στο 18%-23%, 

δηλαδή αν η ηλιακή ακτινοβολία είναι 700 Wh/µ² την ηµέρα τότε αυτά θα παράγουν 

για την συγκεκριµένη µέρα 120 Wh/µ² µε 160 Wh/µ² (εικ.9). 

2)Πολυκρυσταλικα (p-Si) 

 

                                               Εικόνα 10. Πολυκρυσταλικά υλικά 

Οι πολυκρυσταλλικές κυψέλες γίνονται µε µια διαδικασία χύτευσης στην οποία το 
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λειωµένο βιοµηχανικό πυρίτιο χύνεται σε µια φόρµα όπου και µορφοποιείται. 

Κατόπιν τεµαχίζεται στις γκοφρέτες.∆εδοµένου ότι οι πολυκρυσταλλικές κυψέλες 

γίνονται από χύτευση είναι σηµαντικά φτηνότερη η παραγωγή τους, αλλά όχι τόσο 

αποδοτικές όσο και οι µονοκρυσταλλικές. Αυτή η χαµηλότερη αποδοτικότητα, που 

κυµαίνεται µεταξύ 13% και 15%, οφείλεται στις ατέλειες στη δοµή του κρυστάλλου ως 

αποτέλεσµα της διαδικασίας χύτευσης (εικ.10). 

3)Αµορφου πυριτίου (a-Si) 

 

Εικόνα 11. Υλικά άµορφου πυριτίου 

Το άµορφο πυρίτιο, µια από τις τεχνολογίες λεπτής µεµβράνης (thin film technology), 

γίνεται µε την εναπόθεση του πυριτίου επάνω σε ένα υπόστρωµα γυαλιού από ένα 

αντιδραστικό αέριο όπως το σιλάνιο (SiH4). ∆εν έχει κρυσταλλική δοµή, και το πάχος 

του (2-3 µm) είναι ιδιαίτερα µικρότερο από το κρυσταλλικής µορφής πυρίτιο (200-500 

µm). Από κατασκευαστική άποψη είναι το απλούστερο και εποµένως το πιο φθηνό, 

αλλά η απόδοσή του είναι συγκριτικά µικρότερη. Παρόλα αυτά, είναι ικανοποιητική 

ακόµη και σε συνθήκες έλλειψης ηλιοφάνειας. Τα ηλιακά στοιχεία άµορφου πυριτίου 

έχουν µια κοκκινωπή-καφέ απόχρωση, σχεδόν µαύρη, και επιφάνεια αποτελούµενη 

από στενές, µεγάλου µήκους λωρίδες. Η αποδοτικότητα των φωτοβολταϊκών 

άµορφου πυριτίου κυµαίνεται µεταξύ 4% και 11%, ανάλογα µε την τεχνολογία και τα 

υλικά που χρησιµοποιήθηκαν (εικ.11). 

Εκτός από τους παραπάνω τρεις τύπους φωτοβολταϊκών κυψελών από πυρίτιο που 

διατίθενται στην παγκόσµια αγορά, γίνονται έρευνες και προσπάθειες για τη 

χρησιµοποίηση και άλλων στοιχείων (είτε µόνα τους ή σε συνδυασµό) όπως 

αρσενικούχο γάλλιο (GaAs),θειούχο κάδµιο ( CdS ), φωσφορούχο ίνδιο (InP). 
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Επίσης µεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα Φωτοβολταϊκά στοιχεία πολύ λεπτής 

µεµβράνης από χαλκό-ίνδιο-γάλλιο- diselenide, που έχουν µεγαλύτερη απόδοση (8-

13%) από αυτή του άµορφου πυριτίου. Τέλος, µια τελείως νέα τεχνολογία αποτελεί 

το πρωτοποριακό προϊόν spheral solar. Αντίθετα µε τα συµβατικά Φωτοβολταϊκά 

κύτταρα, το νέο υλικό δεν επικάθεται σε άκαµπτη βάση πυριτίου, αλλά είναι 

φτιαγµένο από χιλιάδες πάµφθηνα σφαιρίδια πυριτίου (κατασκευάζονται από 

υπολείµµατα πυριτίου που προκύπτουν από τη βιοµηχανία των chips των 

ηλεκτρονικών υπολογιστών), εγκλωβισµένα ανάµεσα σε δύο φύλλα αλουµινίου 

(εικ.12). 

 

Εικόνα 12. Παραδείγµατα απο διάφορα υλικά κατασκευής των φωτοβολταϊκών 

πάνελ 

Κάθε σφαιρίδιο λειτουργεί ως ανεξάρτητο µικροσκοπικό Φωτοβολταϊκό κύτταρο, 

απορροφώντας την ηλιακή ακτινοβολία και µετατρέποντάς την σε ηλεκτρισµό. Τα 

φύλλα αλουµινίου προσδίδουν στο υλικό τη φυσική αντοχή που χρειάζεται, του 

επιτρέπουν να είναι εύκαµπτο αλλά και ελαφρύ, ενώ ταυτόχρονα παίζουν το ρόλο 

ηλεκτρικής επαφής. Η γεµάτη φυσαλίδες επιφάνεια που δηµιουργούν τα σφαιρίδια 

επιτρέπει πολύ µεγαλύτερη απορρόφηση ηλιακού φωτός, χαρίζοντας στο υλικό 

αποδοτικότητα της τάξης του 11%. Οι εφευρέτες του υποστηρίζουν ότι µπορεί να 

καλύψει οποιουδήποτε σχήµατος επιφάνειες, αυξάνοντας κατά πολύ τους χώρους 

όπου µπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια και δίνοντας στους αρχιτέκτονες τη 

δυνατότητα να σχεδιάσουν κτίρια µε καµπύλες που θα µπορούν να είναι 

εξοπλισµένα µε Φωτοβολταϊκά χωρίς µάλιστα να απαιτούνται ενισχυµένες 

κατασκευές για την στήριξή τους όπως αυτό της παραπάνω φωτογραφίας. 

Ένα χαρακτηριστικό των φωτοβολταϊκών στοιχείων είναι ότι η απόδοση τους 

επηρεάζεται από την θερµοκρασία που αναπτύσσουν κατά την διάθεσή τους στην 
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ηλιακή ακτινοβολία. Η επιρροή αυτή διαφέρει µε τον τύπο του φωτοβολταϊκού. Σε 

γενικές γραµµές η αποδοτικότητα µεταβάλλεται σε σχέση µε την θερµοκρασία του 

φωτοβολταϊκού (πιν.2) και (εικ.13). 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2. Απόδοση φωτοβολταϊκών ανάλογα µε το υλικό κατασκευής 

Τύπος Thin Film 
Πολυκρυ- 
σταλικά 

Μονοκρυ-
σταλικά 

Υβριδικά 

Εµφ νιση 

 
 

 

 

Απόδοση 

Άµορφα: 
5~7% 
CIS: 7~10% 
CdTe: 8~9% 

11~14% 13~16% 16~17% 

Απαιτούµενη επιφάνεια ανά kWp 10~20  8~10  7~8  6~7  

Μέση ετήσια παραγωγή ενέργεια  
(kWh ανά kWp) 

1300~1400 1300 1300 1350 

Mέση ετήσια παραγωγή ενέργειας 

(kWh ανά ) 
65~140 130~160 160~185 190~225 

Ετήσια µείωση ε ποµπών 
διοξειδίου του άνθρακα 
(kg CO2 ανά kWp) 

1380~1485 1380 1380 1435 

  

Εικόνα 13. Επιρροή αποδοτικότητας PV σε σχέση µε τη θερµοκρασία 
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iii) Κύρια µέρη ενός φωτοβολταϊκού συστήµατος.  

 

Φωτοβολταϊκό στοιχείο: Η ηλεκτρονική διάταξη που παράγει ηλεκτρική ενέργεια 

όταν δέχεται ακτινοβολία. Λέγεται ακόµα Φ/Β κύτταρο ή Φ/Β κυψέλη (εικ.14). 

                 

Εικόνα 14. Φωτοβολταϊκό στοιχείο 

 

Φωτοβολταϊκό πλαίσιο: Ένα σύνολο Φ/Β στοιχείων που είναι ηλεκτρονικά 

συνδεδεµένα. Αποτελεί τη βασική δοµική µονάδα της Φ/Β γεννήτριας (εικ.15).            

    

Εικόνα 15. Φωτοβολταϊκό πλαίσιο 

  

Φωτοβολταϊκό πανέλο:  

Ένα ή περισσότερα Φ/Β πλαίσια, που έχουν προκατασκευαστεί και συναρµολογηθεί 

σε ενιαία κατασκευή, έτοιµη για να εγκατασταθεί σε Φ/Β εγκατάσταση (PV panel).  

 

Φωτοβολταϊκή συστοιχία: Μια οµάδα από Φ/Β πλαίσια ή πανέλα µε ηλεκτρική 

αλληλοσύνδεση, τοποθετηµένα συνήθως σε κοινή κατασκευή στήριξης (εικ.16).       

 

 Εικόνα 16. Φωτοβολταϊκή συστοιχία 
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Φωτοβολταϊκή γεννήτρια: Τα Φ/Β πλαίσια από (συνήθως 30 έως 36) ερµητικά 

σφραγισµένα Φ/Β στοιχεία µέσα σε ειδική διαφανή πλαστική ύλη, των οποίων η 

µπροστινή όψη προστατεύεται από ανθεκτικό γυαλί. Η κατασκευή αυτή που δεν 

ξεπερνά σε πάχος τα 4 µε 5 χιλιοστά, τοποθετείται συνήθως σε πλαίσιο αλουµινίου. 

Τα στοιχεία εσωτερικά έιναι συνδεδεµένα σε σειρά ή παράλληλα ανάλογα µε την 

εφαρµογή.             

 Συστήµατα µετατροπής ισχύος (inverters): Τα Φ/Β πλαίσια παράγουν συνεχές 

ρεύµα ενώ τα φορτία καταναλώνουν εναλλασσόµενο ρεύµα. Για την µετατροπή της 

ισχύος στα Φ/Β συστήµατα χρησιµοποιούνται αντιστροφείς (inverters) συνεχούς σε 

εναλλασσόµενο (DC/AC). Σκοπός των συστηµάτων µετατροπής ισχύος είναι η 

κατάλληλη ρύθµιση των χαρακτηριστικών του παραγόµενου ρεύµατος, ώστε να 

καταστεί δυνατή η τροφοδοσία των διάφορων καταναλώσεων. Τα σηµαντικότερα 

κριτήρια για την επιλογή του αντιστροφέα είναι: 

1) αξιοπιστία 

 2) ενεργειακή απόδοση 

 3) οι αρµονικές παραµορφώσεις 

 4) το κόστος 

5) η συµβατότητα µε τις τεχνικές απαιτήσεις της ∆ΕΗ 

Σε ένα τυπικό Φ/Β σύστηµα ο αντιστροφέας (ή αντιστροφείς) τοποθετείται σε 

απόσταση από τα Φ/Β πλαίσια σε στεγασµένο χώρο. Στις περιπτώσεις αυτές οι 

καλωδιώσεις είναι συνεχούς ρεύµατος. 

 

Ηλεκτρονικά συστήµατα ελέγχου προστασίας και λοιπά στοιχεία: Το Φ/Β 

σύστηµα συµπληρώνουν οι ηλεκτρονικές διατάξεις ελέγχου, η γείωση, οι 

καλωδιώσεις (συνεχούς και εναλλασσόµενου ρεύµατος) και σχετικό ηλεκτρολογικό 

υλικό, οι διατάξεις ασφαλείας, ο µετρητής ηλεκτρικής ενέργειας και σύστηµα 

παρακολούθησης της λειτουργίας του φ/Β συστήµατος. Η ∆ΕΗ απαιτεί την ύπαρξη 

προστασίας απόζευξης του σταθµού µέσω διατάξεων του αντιστροφέα, ώστε ο 

σταθµός να αποσυνδέεται τόσο σε περίπτωση έλλειψης τάσης από το δίκτυο της 

∆ΕΗ, (προς αποφυγή του φαινοµένου της νησιοδότησης) όσο και στην περίπτωση 

που η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν των ακολούθων ορίων: 

Τάση: από +15% έως -20% επί της ονοµαστικής (230V) 
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Συχνότητα: +-0,5Hz της ονοµαστικής (50Hz) 

Σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός 

(αυτόµατη απόζευξη) µε τις ακόλουθες χρονικές ρυθµίσεις: Θέση εκτός του 

αντιστροφέα σε 0,5sec. Επανάζευξη του αντιστροφέα µετά από 3min 

      Εάν κατά την λειτουργία του Φ/Β σταθµού διαπιστωθούν προβλήµατα 

αρµονικών, έγχυσης συνεχούς τάσεως στο δίκτυο κλπ, θα πρέπει ο παραγωγός να 

λάβει τα κατάλληλα µέτρα που θα του υποδείξει η ∆ΕΗ. 

 

iv) Μέσα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας  

Η παραγόµενη από την φ/β συστοιχία ηλεκτρική ενέργεια µπορεί να χρησιµοποιηθεί 

είτε απ’ ευθείας, είτε σε χρόνο µεταγενέστερο της παραγωγής της, π.χ. κατά την 

διάρκεια της νύκτας. Άρα παρουσιάζεται η ανάγκη µίας διάταξης αποθήκευσης της 

παραγόµενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η καλύτερη λύση µέχρι στιγµής, από πλευράς 

κόστους πυκνότητας αποταµιευµένης ενέργειας ανά κιλό και όγκο της διάταξης, είναι 

οι ηλεκτρικοί συσσωρευτές (µπαταρίες) οι οποίοι είναι αναπόσπαστο τµήµα 

οποιουδήποτε αυτόνοµου φωτοβολταϊκού συστήµατος, εξαιτίας των ικανοτήτων τους 

να αποθηκεύει ενέργεια και να αποµονώνει τη φ/β συστοιχία από το φορτίο. 

     Η µπαταρία φορτίζεται κατά τις ώρες τις υψηλής εντάσεως της ακτινοβολίας από 

την φ/β συστοιχία και εκφορτίζεται κατά την νύχτα και οποτεδήποτε η παραγόµενη 

ηλεκτρική ενέργεια από την συστοιχία είναι µικρότερη από το φορτίο. Ο ρόλος της 

µπαταρίας ως αποµονωτή µεταξύ συστοιχίας και φορτίου, συνίσταται στην 

διατήρηση µίας σχετικά σταθερής τάσης στο σύστηµα (δεδοµένου ότι η συστοιχία 

δεν είναι σταθερή πηγή ρεύµατος και τάσεως) και στην κάλυψη των στιγµιαίων 

αιχµών ισχύος που συµβαίνουν κατά την εκκίνηση του κινητήρα του φορτίου. 

Υπάρχουν δύο βασικά είδη µπαταριών: 

• Πρωτεύουσες µπαταρίες (primary batteries).∆εν επαναφορτίζονται και 

χρησιµοποιούνται µόνο µία φορά και 

     δεν χρησιµοποιούνται στα φ/β συστήµατα 

• ∆ευτερεύουσες µπαταρίες (secondary batteries) 

     Οι µπαταρίες αυτού του είδους επαναφορτίζονται πολλές φορές, λόγω της 

αντιστρεψιµότητας της χηµικής αντίδρασης µε βάση την οποία λειτουργούν.  
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Οι µπαταρίες που χρησιµοποιούνται στα αυτοκίνητα και στα φ/β συστήµατα ανήκουν 

σε αυτό το είδος των µπαταριών (εικ.17). 

 

Εικόνα 17. ∆ιάφοροι τύποι δευτερεύουσων µπαταριών. 

 

Χαρακτηριστικά στοιχεία µιας µπαταρίας. 

Τα στοιχεία που προσδιορίζουν τις δυνατότητες µιας µπαταρίας είναι δύο:  

η ονοµαστική τάση στους πόλους της, που εκφράζεται µε την έννοια της 

Ηλεκτρεγερτικής ∆ύναµης (ΗΕ∆) και η ονοµαστική χωρητικότητά της (C). Η ΗΕ∆ 

µετριέται σε Volt και ισούται µε την πολική τάση της µπαταρίας, όταν δεν είναι 

συνδεδεµένη µε καταναλωτή. Η χωρητικότητα C, µίας µπαταρίας αφορά το ηλεκτρικό 

φορτίο που είναι αποθηκευµένο στο εσωτερικό της µε τη µορφή χηµικής ενέργειας 

και εκφράζεται σε Ah (αµπερώρια) ή σε Wh (βαττώρες). 

    Η χωρητικότητα µετρούµενη Ah είναι το µέτρο του ρεύµατος που µπορεί να δώσει 

η µπαταρία όταν εκφορτιστεί σε κάποιο καθορισµένο χρόνο επί το χρόνο αυτό, 

δηλαδή: 

C(Ah)=I(A) t (h) 

 

Οι κατασκευαστές τείνουν να εκφράζουν την χωρητικότητα σε Αh. Όµως σε ένα φ/β 

σύστηµα είναι ίσως πιο χρήσιµο να γνωρίζουµε την χωρητικότητα της µπαταρίας σε 

Wh, που δηλώνει την ποσότητα την ενέργειας που µπορεί να αποθηκεύσει, και 

υπολογίζεται ως το γινόµενο της χωρητικότητας σε Αh επί την ονοµαστική τάση στα 

άκρα V, δηλαδή: 

Η.Ε.(Wh)=V(Volt) C(Ah) 

 

Η χωρητικότητα µίας µπαταρίας που είναι διαθέσιµη για την κάλυψη κάποιου 

φορτίου ονοµάζεται ενεργή χωρητικότητα (effective capacity) και είναι συνάρτηση 

της τιµής, της µορφής του ρεύµατος εκφορτίσεως και της θερµοκρασίας λειτουργίας. 
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Η ονοµαστική τιµή της ενεργούς χωρητικότητας, Βe, µετριέται µε µία πλήρη 

εκφόρτιση της µπαταρίας σε 10h στους 25 
ο
C. 

Οι τιµές των ΗΕ∆ των διαφόρων τύπων µπαταριών (H2SO4-Pb, Ni-Cd, Pb-Sb κ.α.) 

κυµαίνονται µεταξύ 1V~ 4V ανά στοιχείο. Για να προκύψει µία διάταξη µπαταριών µε 

υψηλότερη ΗΕ∆, όµοια ηλεκτρικά στοιχεία  συνδέονται κατάλληλα µεταξύ τους. Η 

ονοµαστική τάση ενός στοιχείου µπαταρίας π.χ. µολύβδου είναι 2,25V. Έτσι, οι 

τυπικές τάσεις µε τις οποίες  κυκλοφορούν, µε την εµπορική τους µορφή, οι 

µπαταρίες µολύβδου είναι 6V,12V και 24V. Μία µπαταρία 12V αποτελείται από έξι 

2βολτα στοιχεία, χωρητικότητας C το καθένα Τις µπαταρίες µπορούµε να τις 

συνδέσουµε µε τρεις τρόπους ανάλογα µε τι θέλουµε να πετύχουµε. Οι τρόποι αυτοί 

είναι:  

1. σύνδεση σε σειρά  

2. παράλληλη σύνδεση και  

3. µικτή σύνδεση  

 

Ρυθµός φόρτισης-εκφόρτισης είναι ο χρόνος σε ώρες που απαιτείται για να 

φορτιστεί ή να εκφορτιστεί η µπαταρία στην ονοµαστική τιµή της χωρητικότητας της.  

      Γενικά όσο πιο µικρός είναι ο ρυθµός εκφόρτισης τόσο µεγαλύτερη είναι η 

διαθέσιµη χωρητικότητα, ενώ αν ο ρυθµός εκφόρτισης είναι µεγάλος τότε η 

διαθέσιµη χωρητικότητα µειώνεται αισθητά. 

 

Χρόνος ζωής µπαταρίας 

Οι µπαταρίες δεν πρέπει να δέχονται παρατεταµένη φόρτιση σε πολύ υψηλή τάση 

ούτε να εκφορτίζονται κάτω από ένα όριο. O κανόνας αυτός είναι πολύ σηµαντικός 

και καθορίζει τον χρόνο ζωής τους. Η υπερφόρτιση  µπορεί να εχει τραγικά 

αποτέλεσµα για µια µπαταρία. 

 

Τύποι µπαταριών 

Μπαταρία µολύβδου-ασβεστίου (Pb-Ca) 

Το χαρακτηριστικό αυτής της µπαταρίας είναι η χαµηλή τιµή του συντελεστή 

αυτοεκφόρτισης που κυµαίνεται στο 1-4% ανά µήνα (στους 25 
ο
C) και η µικρή 

εκποµπή φυσαλίδων κατή την φόρτιση. Έχει καλή συµπεριφορά στην κυκλική 
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φόρτιση-εκφόρτιση, αλλά όχι πολύ καλές επιδόσεις σε βαθιές εκφορτίσεις. Βασικό 

πλεονέκτηµά της είναι ότι απαιτεί µικρή συντήρηση. 

Μπαταρία νικελίου-καδµίου (Nι-Cd) 

Το στοιχείο Ni-Cd χαρακτηρίζεται από ονοµαστική τάση 1,3V και η συνήθης µορφή 

µε την οποία κυκλοφορεί στο εµπόριο χαρακτηρίζεται από τάση ~ 14,5V. Οι 

µπαταρίες Ni-Cd έχουν την δυνατότητα να δέχονται βαθιές εκφορτίσεις ακόµα και να 

εκφορτίζονται εντελώς, χωρίς ουσιαστικό πρόβληµα, σε αντίθεση µε τις µπαταρίες 

θειικού οξέος – µολύβδου H2SO4-Pb. Να δέχονται υπερφόρτιση, να 

αντέχουν σε πολύ χαµηλές θερµοκρασίες και είναι ανθεκτικότερες στην µεταφορά. 

Παρουσιάζουν όµως το πρόβληµα της «µνήµης» κατά την φόρτιση, αν αυτή 

διακοπεί, πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ακόµα έχουν υψηλότερο κόστος και 

µικρότερο βαθµό απόδοσης από τις µπαταρίες H2SO4-Pb ενώ δεν αντέχουν σε 

υψηλές θερµοκρασίες. 

Μπαταρία θειικού οξέος – µολύβδου (H2SO4-Pb) 

Η µπαταρία θειικού οξέος – µολύβδου χρησιµοποιείται στην πλειοψηφία των 

εφαρµογών των φωτοβολταϊκών συστηµάτων αλλά και σε πολλές άλλες εφαρµογές. 

Οι βιοµηχανικής παραγωγής µπαταρίες µολύβδου, έχουν αυξηµένη µηχανική 

αντοχή, χαµηλό κόστος (σπουδαίος παράγοντας για φωτοβολταϊκά συστήµατα) και 

αυξηµένη δυνατότητα για βαθιές εκφορτίσεις, µε µεγάλα ρεύµατα, σε αντίθεση µε τις 

κοινές µπαταρίες µολύβδου. 

 

V) Τύποι φωτοβολταϊκών συστηµάτων  

∆ιασυνδεδεµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα. Στα διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο 

φωτοβολταϊκά συστήµατα, η παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά, 

τροφοδοτεί τα ηλεκτρικά φορτία και η περίσσεια ηλεκτρικής ενέργειας εφ' όσον 

υπάρχει διαβιβάζεται και πωλείται στο δίκτυο. Στις περιπτώσεις όµως που η ενέργεια 

από τα φωτοβολταϊκά δεν επαρκεί για να καλύψει τα φορτία τότε το δίκτυο παρέχει 

τη συµπληρωµατική ενέργεια. Έτσι στα διασυνδεδεµένα συστήµατα υπάρχουν δύο 

µετρητές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ένας µετράει την ενέργεια που δίνεται στο δίκτυο 

και ο άλλος την ενέργεια που παρέχει το δίκτυο. Επίσης στη περίπτωση των 

διασυνδεδεµένων συστηµάτων δεν απαιτείται χρήση συσσωρευτών, γεγονός που 
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ελαττώνει το αρχικό κόστος της εγκατάστασης καθώς και το κόστος συντήρησης 

(εικ.18). 

 

 

Εικόνα 18. ∆ιασυνδεδεµένα φωτοβολταϊκά συστήµατα 

 

Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα. Σήµερα υπάρχει πληθώρα µικρών 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων σε κεραίες τηλεπικοινωνιακών σταθµών, εξοχικά 

σπίτια, αντλίες άντλησης νερού, χιονοδροµικά κέντρα, τροχόσπιτα, φάρους, 

µετεωρολογικούς σταθµούς, υπαίθρια φωτιστικά σώµατα, σκάφη και άλλα τα οποία 

καθίστανται ενεργειακά αυτόνοµα. Βέβαια υπάρχουν συστοιχίες συσσωρευτών οι 

οποίες αποθηκεύουν την παραγόµενη ηλεκτρική ενέργεια. ενώ σε περίπτωση που 

έχουµε φορτία εναλλασσοµένου ρεύµατος θα πρέπει να υπάρχει ένας αντιστροφέας 

στο σύστηµα ο οποίος θα µετατρέπει την συνεχή σε εναλλασσόµενη τάση. Όταν τα 

αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα συνδυασθούν και µε άλλη ανανεώσιµη ή 

συµβατική πηγή ηλεκτρικής ενέργειας (ανεµογεννήτρια, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, 

κ.λ.π.) τότε χαρακτηρίζονται σαν υβριδικά (εικ.19). 
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                                 Εικόνα 19. Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά συστήµατα   

 

Υβριδικά φωτοβολταϊκά συστήµατα. Πρόκειται για αυτόνοµα συστήµατα που 

αποτελούνται από τη Φ/Β συστοιχία σε συνδυασµό µε άλλες πηγές ενέργειας όπως 

µια γεννήτρια πετρελαίου ή άλλη µορφή ΑΠΕ (π.χ. ανεµογεννήτρια). 

 

vi) Παράγοντες σχεδιασµού φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

Σε αυτό το σηµείο αναφερόµαστε στους παράγοντες σχεδιασµού των 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων δηλαδή την επιλογή του σηµείου όπου θα 

τοποθετήσουµε το φωτοβολταικό σύστηµα ώστε να έχουµε όσον το δυνατόν 

µεγαλύτερη ηλιοφάνεια και κατά συνέπεια µεγαλύτερη απόδοση των φωτοβολταϊκών 

στοιχείων αρά θα αναφερθούµε στον τρόπο στήριξης των φωτοβολταϊκών πάνελ και 

στον προσανατολισµό και την κλίση που πρέπει να έχουν οι ηλιακοί συλλέκτες. 
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Α) Τρόποι στήριξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

Σε αυτό το σηµείο αναφέρουµε στις βάσεις και στις τρόπους στήριξης των 

φωτοβολταϊκών πάνελ έτσι τα Φ/Β Πλαίσια προκειµένου να τοποθετηθούν- 

προσαρµοστούν στο σηµείο εγκατάστασή στις εφοδιάζονται µε ειδικές κατασκευές. 

Οι κατασκευές αυτές στήριξης πρέπει να πληρούν συγκεκριµένα κριτήρια, στις 

αντοχή στα φορτία που προέρχονται από το βάρος των πλαισίων και στις τοπικούς 

ανέµους, να µη προκαλούν σκιασµό στα πλαίσια, να επιτρέπουν την προσέγγιση 

στα πλαίσια, αλλά ταυτόχρονα να διασφαλίζουν την ασφάλειά στις. Σε εφαρµογές 

όπου τα Φ/Β Πλαίσια ενσωµατώνονται σε κτιριακές δοµές, τότε απαιτείται καλή 

συναρµογή µε τα δοµικά στοιχεία. Πέραν στις στήριξης οι κατασκευές αυτές τα 

τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθµό ώστε να µετακινούν τα 

Φωτοβολταϊκά πάνελ ανάλογα µε την διεύθυνση του ηλίου ώστε η ακτινοβολία να 

προσπίπτει κάθετα πάνω στα Φωτοβολταϊκά πάνελ µε αποτέλεσµα να έχουµε 

καλύτερο βαθµό απόδοσης.  

   Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί τρόποι στήριξης των φ/β συλλεκτών, οι οποίοι 

είναι: 

1) σταθερής στήριξης  

2) εποχιακά ρυθµιζόµενης στήριξης 

3) κινούµενης ατράκτου ανάλογα την διεύθυνση του ηλίου 

4) συνεχούς παρακολούθησης της θέσης του ήλιου, µε διάταξη που ονοµάζεται 

tracker. 

Σταθερής Στήριξης 

Βάσεις οι οποίες είναι σταθερές όπου τα Φωτοβολταϊκά πάνελ τοποθετούνται πάνω 

σε αυτές και ονοµάζονται σταθερής στήριξης. Αυτά τα πάνελ έχουν µικρή απόδοση 

άλλα και µικρότερο κόστος τοποθέτησης. Τέτοιες φαίνονται στην παρακάτω εικόνα 

(εικ.20). 

 
 

Εικόνα 20. Βάσεις στήριξης φωτοβολταϊκών συστηµάτων 
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Εποχιακά ρυθµιζόµενη στήριξη 

Το παρακάτω σχήµα δείχνει µία διάταξη φ/β συλλεκτών, µε αζιµουθιακό 

προσανατολισµό στις το νότο, η οποία εκ κατασκευής έχει τη δυνατότητα εποχιακής 

ρύθµισης στις κλίσης της (εικ.21). Προσδιορίζονται οι κατάλληλες κλίσεις και ο 

χρόνος των αλλαγών. Οι θέσεις του συλλέκτη είναι δύο: µία για το θερινό εξάµηνο 

(21/3 – 21/9) µε κλίση ίση µε αε ={γ.π. - (10ο~15ο)} και µία για το χειµερινό (21/9–

21/3) µε κλίση ίση µε αµ= {υπ. + (10ο~15ο)}. 

 

Εικόνα 21. Ρυθµιζόµενη βάση  στήριξης 

  

Κινούµενης ατράκτου ανάλογα την διεύθυνση του ηλίου 

Βάσεις οι οποίες κινούνται ανάλογα µε την διεύθυνση του ηλίου κατά την διάρκεια 

στις ηµέρας µε την απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ να είναι µεγαλύτερη από 

την προηγούµενη κατηγορία αλλά και το κόστος στις να είναι υψηλότερο (εικ.22)  

 

Εικόνα 22. Βάση στήριξης φωτοβολταϊκων πάνελ ανάλογα µε την διεύθυνση του 

ηλίου 

 



33 

 

Συνεχούς παρακολούθησης της θέσης του ήλιου 

Βάσεις οι οποίες κινούνται ανάλογα µε την διεύθυνση του ηλίου αλλά και µε το 

γεωγραφικό πλάτος στις περιοχής. Αυτή η κατηγορία βάσεων έχει αναπτυχτεί τα 

τελευταία χρόνια µε αποτέλεσµα να έχει την καλύτερη απόδοση στα Φωτοβολταϊκά 

πάνελ σε σχέση µε στις προηγούµενες κατηγορίες στις τάξης του 20% αλλά το 

κόστος αυτών να είναι υψηλό. Τέτοιες βάσεις φαίνονται στην παρακάτω εικόνα 

(εικ.23) και (εικ.24). 

Εικόνα 23. Βάσεις οι οποίες κινούνται ανάλογα µε την διεύθυνση του ηλίου αλλά και 

µε το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής 

 

 

 

                              Εικόνα 24. Βάση ανάλογα µε την διεύθυνση του ηλίου 

 

 

Β) Απόδοση Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων 

Η απόδοση των φωτοβολταϊκών συστηµάτων εξαρτάται από τους παρακάτω 

παράγοντες: 
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• Από το κλίµα της περιοχής (όσο λιγότερες είναι οι ηµέρες της ηλιοφάνειας, πχ 

∆υτική Ελλάδα, τόσο µικρότερη είναι η απόδοση). 

• Από το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής (όσο πιο νότια είναι η περιοχή, τόσο 

µεγαλύτερη είναι η ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας). 

• Από την κλίση των Φ/Β Πάνελ ως προς το οριζόντιο επίπεδο (η βέλτιστη απόδοση 

είναι µε νότιο προσανατολισµό και κλίση περίπου 30 µοίρες) 

• Από την ηλικία των Φ/Β πάνελ (υπολογίζεται ότι τα πάνελ έχουν ζωή 20-30 έτη µε 

απόδοση έως και 80% για τα πρώτα 20έτη). 

• Προσανατολισµός. 

• Εδαφική µορφολογία του οικοπέδου (πχ ρέµατα, βράχια κλπ). 

• Σε περίπτωση ύπαρξης δέντρων, η αποψίλωση του χώρου για τη βέλτιστη 

αποδοτικότητα της εγκατάστασης. 

• Ύπαρξη γενικότερα εντός ή πλησίον του οικοπέδου στοιχείων που να 

δηµιουργούν σκίαση. 

• Ενδείξεις για διαφοροποίηση του µικροκλίµατος στην περιοχή (πχ αυξηµένες 

βροχοπτώσεις λόγω γειτονικού βουνού, αυξηµένη υγρασία - οµίχλες λόγω 

γειτονικού ποταµού, ενδεχόµενη ύπαρξη έλους κλπ). 

• Εκτίµηση της δυσκολίας πρόσβασης στο οικόπεδο (κατάσταση δρόµου και 

απόσταση από την κοντινότερη άσφαλτο) καθώς και ενδεχόµενη κακή κατάσταση 

του δρόµου πρόσβασης σε περίπτωση κακοκαιρίας. 

Αυτό που έχει σηµασία είναι πόσες κιλοβατώρες (KWh) θα δώσει το σύστηµα 

ετησίως και τελικά πόσο θα κοστίζει η κάθε παραγόµενη κιλοβατώρα. Η παραγωγή 

της ηλεκτρικής ενέργειας από Φ/Β Συστήµατα είναι προβλέψιµη. Για την Ελλάδα 

µπορούµε να θεωρήσουµε πως ένα Φ/Β Σύστηµα µε την βέλτιστη κλίση και τον 

Βέλτιστο Προσανατολισµό παράγει κατά µέσο όρο περίπου στα 1300 – 1450 

κιλοβατώρες ανά έτος και ανά εγκατεστηµένο κιλοβάτ (KWh/έτος/KW).  

Σύµφωνα µε στοιχεία του Συνδέσµου Εταιρειών Φωτοβολταϊκών η σχετική απόδοση 

των φωτοβολταϊκών σε διάφορες κλίσεις και προσανατολισµούς είναι: (πιν.3) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3. Απόδοση φωτοβολταϊκών σε διάφορες κλίσεις. 

Κλίση 

 

 

 

 

 

 

 

vii) Χρόνος λειτουργίας ενός φωτοβολταϊκού στοιχείου και 
παράγοντες που επιδρούν σε αυτό 

Τα φωτοβολταϊκά στοιχεία τα συνοδεύει εγγύηση 25 ετών από το εργοστάσιο 

κατασκευής τους, η οποία εγγυάται την αποτελεσµατικότητά τους τουλάχιστον κατά 

το 80% της ονοµαστικής παραγωγής τους σε ηλεκτρικό ρεύµα. Οι µπαταρίες που 

χρησιµοποιούµε έχουν ζωή 6-15 ετών (ανάλογα τον τύπο και την χρήση). Το κόστος 

της λειτουργίας - συντήρησης ενός Φ/Β Συστήµατος, είναι πρακτικά µηδαµινό. 

Η προληπτική συντήρηση που απαιτούν είναι ο καθαρισµός αυτών από την σκόνη, 

όταν υπάρχουν µεγάλα διαστήµατα ανοµβρίας, και η φροντίδα ώστε ο 

περιβάλλοντας χώρος να µην µεταβάλλεται ώστε να δηµιουργούνται συνθήκες 

σκίασης (όπως ανάπτυξη δένδρων, θάµνων κλπ). 

Οι περιπτώσεις έκτακτων καταστροφών, όπως φωτιά, σεισµός κλπ καλύπτονται από 

συνηθισµένες ασφάλειες κτιρίων και εξοπλισµού. 

 

 

 

 

Προσανατολισµός Κλίση ως προς το οριζόντιο 

επίπεδο  

0o  30o  90o  

Ανατολικός - ∆υτικός  90%  85%  50%  

Νοτιοανατολικός- 

Νοτιοδυτικός  

90%  95%  60%  

Νότιος  90%  100%  60%  

Βορειοανατολικός- 

Βορειοδυτικός  

90%  67%  30%  

Βόρειος  90%  60%  20%  
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viii) Κόστος εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

Το κόστος ενός Φωτοβολταϊκού συστήµατος υπολογίζεται σε ευρώ ανά 

εγκατεστηµένο KW και εξαρτάται από:  

• Την τεχνολογία των πάνελ που Θα χρησιµοποιηθεί (π.χ τα πάνελ άµορφου 

πυριτίου κοστίζουν φτηνότερα αλλά απαιτούν περίπου διπλάσια έκταση) 

• Την προέλευση των πάνελ και των λοιπών στοιχείων του εξοπλισµού (τα 

ευρωπαϊκά  είναι ακριβότερα αλλά και πιο αξιόπιστα από τα κινέζικα) 

• Το µέγεθος του Φ/Β Συστήµατος (όσο µικρότερη είναι η ισχύς, τόσο 

µεγαλύτερο είναι το κόστος του κάθε εγκατεστηµένου KW) 

• Την δυσκολία της εγκατάστασης (δυσπρόσιτες περιοχές, ή χώροι 

εγκατάστασης µε ιδιαίτερη µορφολογία εδάφους αυξάνουν το κόστος) 

• Την απόσταση της εγκατάστασης από το δίκτυο της ∆ΕΗ (καθώς πρέπει να 

υπολογιστεί και το κόστος της επέκτασης του δικτύου) 

Το κόστος κατασκευής στην αγορά σήµερα, για κάθε εγκατεστηµένο KW κυµαίνονται 

από 4.300 Ευρώ (για εγκατάσταση µε πάνελ άµορφου πυριτίου σε ήδη 

διαµορφωµένο και φραγµένο χώρο) έως 6.000 ευρώ (για εγκαταστάσεις µε πάνελ 

πολυκρυσταλικού πυριτίου, µε πλήρη διαµόρφωση χώρου και περίφραξη 

ασφαλείας). 

Ενδεικτικά για τον αρχικό προγραµµατισµό του, ο υποψήφιος επενδυτής σε σχέση 

µε την επιφάνεια που καλύπτουν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια το κόστος κυµαίνεται στα 

650€/m2. 

    Μια γενική διάκριση στο κόστος των Φ/Β συστηµάτων, αφορά τα αυτόνοµα και τα 

διασυνδεδεµένα µε το δίκτυο συστήµατα. Το κόστος είναι συνήθως χαµηλότερο για 

τα τελευταία και η διαφορά οφείλεται στην αποφυγή του κόστους για το σύστηµα 

αποθήκευσης ενέργειας. Επίσης η µεγαλύτερη κλίµακα εφαρµογής των 

διασυνδεδεµένων συστηµάτων επιδρά θετικά στο κόστος ανά Wp . 

    Από υπολογισµούς προκύπτει ότι η κατανοµή του κόστους για ένα αυτόνοµο Φ/Β 

σύστηµα έχει ως εξής: (πιν.4) 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4. Κατανοµή κόστους για αυτόνοµο φωτοβολταϊκό σύστηµα. 

 

 

 

 

 

Ποιο είναι όµως το µέγεθος της επένδυσης που απαιτείται για ένα τέτοιο πάρκο; Οι 

περισσότερες εταιρείες που κατασκευάζουν φωτοβολταϊκά πάρκα δίνουν τιµές για 

κάθε εγκατεστηµένο kWp )(δηλαδή τη µέση τιµή του κόστους κατά την παράδοση 

του Φ/Β πάρκου µε το «κλειδί στο χέρι»). Το κόστος αυτό είναι της τάξεως των 

6000€ ανά εγκατεστηµένο kWp, για την περίπτωση της εγκατάστασης 

φωτοβολταϊκών µε σταθερή στήριξη, ποσό που θα µπορούσε να είναι µεγαλύτερο 

για µικρές εγκαταστάσεις.  Έτσι ένα Φ/Β πάρκο των 100kWp έχει ένα αρχικό 

κόστος 600.000 €. Για την εγκατάσταση ενός τέτοιου πάρκου απαιτείται έκταση 

100kWp x 10m2 m2/kWp = 1000 m2  m2 ή ένα στρέµµα. Η έκταση αυτή πρέπει να 

θεωρηθεί ως η ελάχιστη δυνατή καθώς θα απαιτηθούν βοηθητικοί χώροι για τον 

συνοδευτικό εξοπλισµό. Ειδικά στην περίπτωση που δεν επιλεγεί σταθερή στήριξη 

για τα φωτοβολταϊκά, αλλά κινούµενο σύστηµα απλού ή διπλού άξονα,  θα απαιτηθεί 

ενδεχοµένως σηµαντικά µεγαλύτερη έκταση για την αποφυγή σκιάσεων κατά την 

κίνηση των φωτοβολταϊκών πάνελ. Η επιπλέον έκταση που θα απαιτηθεί είναι 

συνάρτηση της µορφολογίας του εδάφους. 

Υπάρχουν πολλοί  παράγοντες που επηρεάζουν µια τέτοια απάντηση και ενας απο 

αυτούς είναι το φωτοβολταϊό δυναµικο της κάθε περιοχης. Ας δουµε το χάρτη µε το 

φωτοβολταϊκό δυναµικό της Ελλαδας (εικ.25). 

Φ/Β Πλαίσια 50-70% 

Συστήµατα συσσωρευτών 15-25% 

Αντιστροφείς  10-15% 

Υποδοµή στήριξης 10-15% 

Σχεδιασµός, Εγκατάστασης 8-12% 
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Εικόνα 25. Χάρτης της Ελλάδος µε το φωτοβολταϊκό δυναµικό της 

Παρατηρούµε ότι ολόκληρη η επικράτεια είναι χωρισµένη σε ζώνες µε παραγωγή 

ηλεκτρικής ενέργειας µεγαλύτερης  των 1100ΚWh/KWp ανά έτος. Ας θεωρήσουµε 

σαν µια µέση τιµή τα 1250 KWh/kWp. Αυτό σηµαίνει ότι το ένα εγκαταστηµένο kWp 

παράγει σε ένα έτος ενέργεια 1250 kWh. Εποµένως ένα φ/β πάρκο 100kWp παράγει 

ετησίως 125 MWh . Αν λάβουµε υπόψη µας ότι ο ∆ΕΣΜΙΕ  (ή η ∆ΕΗ) είναι 

υποχρεωµένος να αγοράσει την ηλεκτρική ενέργεια για  452,82 € την MWh τότε η 

ακαθάριστη απόδοση θα ήταν περίπου 56500€ ετησίως προ φόρων.  

Για µια πιο ακριβή ανάλυση θα πρέπει να συνυπολογίσουµε τα εξής:  

• Τα τιµολόγια απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας αναπροσαρµόζονται 

υποχρεωτικά κάθε χρόνο κατά το 80% του πληθωρισµού ή σύµφωνα µε τις 

αναπροσαρµογές της ∆ΕΗ βάσει του ν. 3468/06 για τα επόµενα 20 χρόνια. 

• Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση παρουσιάζει απώλειες λόγω των µετατροπέων 

(inverters) ,καλωδίων κ.λπ. που συνολικά µπορεί να φθάνουν το 5%-10%. Αν 

σε αυτές προστεθούν και απώλειες λόγω µεταβολών θερµοκρασίας και λόγω 

σκόνης, το συνολικό ποσοστό µπορεί να φθάσει το 20%. 
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• Τα φωτοβολταϊκά εµφανίζουν µείωση της απόδοσής τους µε την πάροδο του 

χρόνου. Οι πιο γνωστές κατασκευαστικές εταιρείες εγγυώνται ότι µετά από 20 

ή 25 χρόνια τα φ/β θα έχουν το πολύ 20% µείωση της απόδοσης τους.  

• Βάσει του αναπτυξιακού νόµου τα φ/β πάρκα µπορεί να τύχουν επιδότησης 

µέχρι και 60%. 

• Λειτουργικά έξοδα και έξοδα συντήρησης  

Αν συνυπολογίσουµε όλους αυτούς τους παράγοντες και υποθέσουµε ότι το φ/β 

πάρκο των 100kWp τυχαίνει επιδότησης της τάξης του 50% καταλήγουµε ότι η 

απόσβεση της αρχικής επένδυσης θα γίνει περίπου σε 8 έτη, ενώ στα υπόλοιπα 12 

έτη θα έχει ενδεικτικό καθαρό κέρδος της τάξης των 500.000€.  

 

ix) Τρόποι συντήρησης φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από πληθώρα ερευνών ανά τον κόσµο 

επιβεβαιώνουν εδώ και πολλά χρόνια την υψηλή µέση αξιοπιστία των 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων. Για να διασφαλίζονται και να επιβεβαιώνονται τα 

θετικά αυτά χαρακτηριστικά, η εγκατάσταση πρέπει να υποβάλλεται σε τακτική και 

ορθή συντήρηση. Όπως επισηµάνθηκε ήδη, είναι καταρχάς σκόπιµο ο πελάτης να 

διαθέτει το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης που παραδίδεται µαζί µε τη µελέτη 

υλοποίησης. Οι εργασίες ελέγχου και συντήρησης που πρέπει να εκτελούνται 

τουλάχιστον µια φορά το χρόνο, µπορούν να ανατεθούν και σε προσωπικό που δεν 

είναι εξειδικευµένο σε φωτοβολταϊκά συστήµατα, αρκεί να διαθέτει άδεια επέµβασης 

σε  ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. 

  

Κατασκευές υποστήριξης: Έλεγχος σύσφιξης µπουλονιών, κατάστασης των 

προφίλ (απουσία κάµψης από την επίδραση του ανέµου), απουσία οξείδωσης κλπ. 

Φωτοβολταϊκά στοιχεία: οπτικός έλεγχος (βλάβες στα κρύσταλλα ή στην κορνίζα, 

συσσώρευση ακαθαρσιών στα κρύσταλλα, κιτρίνισµα του περιβλήµατος και είσοδος 

υγρασίας κλπ). Έλεγχος κιβωτίων σύνδεσης (προστασία από την υγρασία, 

κατάστασηηλεκτρικώνεπαφώνκλπ.   
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Σειρές: Έλεγχος στον πίνακα συνεχούς ρεύµατος και µέσω πολύξερου των 

προστασιών και των κατάλληλων πεδίων µέτρησης για τις τάσεις της εγκατάστασης, 

καθώς και των ηλεκτρικών παραµέτρων (τάσεις χωρίς φορτίο και ρεύµατα 

λειτουργίας). 

 

Ηλεκτρικοί πίνακες: Οπτικός έλεγχος. Έλεγχος ηλεκτρικών προστασιών (δίοδοι 

εµπλοκής και Α), έλεγχος διακοπτών και αποφευκτών, έλεγχος για λασκάρισµα 

καλωδίων (προσωρινή θέση εκτός λειτουργίας της εγκατάστασης).  

 

Inverter: Εφαρµόστε τις οδηγίες του εγχειριδίου χρήσης του Inverter. Συνήθως είναι 

σκόπιµη µια οπτική επιθεώρηση και ο έλεγχος των σωστών ενδείξεων των οργάνων 

µέτρησης. Για τον έλεγχο αυτό η εγκατάσταση πρέπει να τίθεται εκτός λειτουργίας.  

 

Καλωδιώσεις: Οπτική επιθεώρηση. Τα εφεδρικά εξαρτήµατα που πρέπει να 

υπάρχουν για ταχεία επέµβαση συντήρησης είναι κυρίως οι ασφάλειες, οι δίοδοι 

εµπλοκής και οι Spd. Όσον αφορά τα Inverter, σήµερα οι κατασκευαστές 

προβλέπουν συµβάσεις συντήρησης που επιτρέπουν σε περίπτωση βλάβης την 

αντικατάσταση όλου του συστήµατος σε σύντοµο χρονικό διάστηµα χωρίς αναµονή 

για επισκευές. Στην περίπτωση Inverter µεγάλου µεγέθους, η επέµβαση συνήθως 

αφορά την αντικατάσταση ηλεκτρονικών πλακετών χωρίς αφαίρεση του συστήµατος.  

      Ολοκληρώνοντας, για να λειτουργούν τα φωτοβολταϊκά συστήµατα µε σταθερές 

και υψηλές επιδόσεις, καθώς και µε υψηλή αξιοπιστία, εκτός από την προσεγµένη 

µελέτη είναι επίσης αναγκαία η σωστή εγκατάσταση, η σύνδεση στο ηλεκτρικό 

δίκτυο, η δοκιµή και η συντήρηση εφαρµόζοντας τους λιγοστούς και απλούς κανόνες 

που παραθέσαµε. Τα φωτοβολταϊκά συστήµατα παράγουν δωρεάν ενέργεια χωρίς 

να ρυπαίνουν. Για να επιβεβαιώνονται αυτά τα χαρακτηριστικά, η εγκατάσταση 

πρέπει να λειτουργεί σωστά και χωρίς διακοπές. Το καθήκον του εγκαταστάτη και 

των συντηρητών δεν είναι δύσκολο, αλλά έχει καίρια σηµασία για τη σωστή 

λειτουργία και την ικανοποίηση των προσδοκιών του τελικού χρήστη. 

 

x) Μέτρα ασφάλειας φωτοβολταϊκών 

Οι κεραυνοί  και άλλες διακυµάνσεις της ισχύος µπορούν να προκαλέσουν µεγάλες 

καταστροφές στο σύστηµά σας αν δεν έχετε πάρει να απαραίτητα µέτρα. Μηχανισµοί 
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ασφαλείας προστατεύουν τα αυτόνοµα συστήµατα από το να πάθουν ζηµιά ή ακόµη 

και να βλάψουν ανθρώπους. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά ασφάλειας που πρέπει 

να διαθέτει το σύστηµά σας είναι:  

Ασφάλειες ∆ιακοπής Οι Ασφάλειες ∆ιακοπής προστατεύουν το κύκλωµα και τα 

στοιχεία του µικρού συστήµατος ανανεώσιµης ενέργειας από διακυµάνσεις ισχύος 

και τυχόν δυσλειτουργίες του εξοπλισµού. Εξασφαλίζουν επίσης ότι το σύστηµα 

µπορεί να τεθεί µε ασφάλεια εκτός λειτουργίας για συντήρηση και επισκευή. Στην 

περίπτωση που το σύστηµά σας είναι διασυνδεδεµένο στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, 

οι ασφάλειες διακοπής εξασφαλίζουν ότι ο µηχανισµός παραγωγής ενέργειας είναι 

αποµονωµένος από το δίκτυο, κάτι που είναι σηµαντικό για την ασφάλεια των 

ανθρώπων που εργάζονται στις γραµµές ηλεκτροδότησης του δικτύου. 

Εξοπλισµός Γείωσης Αυτός ο εξοπλισµός παρέχει µια καλά ορισµένη διαδροµή 

χαµηλής αντίστασης από το σύστηµά σας στο έδαφος για να το προστατέψει από 

διακυµάνσεις φορτίου που προέρχονται από κεραυνούς ή δυσλειτουργία του 

εξοπλισµού. Θα πρέπει να γειωθεί τόσο η ανεµογεννήτρια ή το φωτοβολταϊκό 

σύστηµα όσο και ο εξοπλισµός εξισορρόπησης. Βεβαιωθείτε ότι έχει συµπεριληφθεί 

στη γείωση οποιοδήποτε εκτεθειµένο µεταλλικό στοιχείο που θα µπορούσε να έρθει 

σε επαφή µε εσάς ή το συνεργείο συντήρησης. 

Προστασία ∆ιακύµανσης Αυτές οι συσκευές βοηθούν στην προστασία του 

συστήµατός σας στην περίπτωση που αυτό ή οι γειτονικές γραµµές (για την 

περίπτωση διασυνδεδεµένου συστήµατος) χτυπηθούν από κεραυνό. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3:  

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ                                       

   
Αυτό το κεφάλαιο αναφέρεται στο αντλητικό συγκρότηµα. Αναπτύσονται κάποια 

κατασκευαστικά στοιχεία για τις γεωτρήσεις τα φίλτρα γεωτρήσεως και τους τρόπους 

διάνοιξης µιας γεώτρησης. Στη συνέχεια ασχολείται µε τις αντλίες για την επιλογή της 

κατάλληλης αντλίας ανάλογα µε τις απαιτήσεις µας σε ισχύ. Τέλος στο χώρο τελικού 

προορισµού του νερού δηλαδή την αποθήκευσή του στην µεταλλική δεξαµενή 

χρησιµοποιώντας το είτε για ύδρευση είτε για αρδευση.  

   

3.1 ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ 

 

Η χώρα µας δεν έχει, σχεδόν καθόλου βροχές κατά την καλοκαιρινή περίοδο και τα 

επιφανειακά νερά καλύπτουν ένα πολύ µικρό ποσοστό των αναγκών µας σε νερό. 

Γιά το λόγο αυτό οι καθηµερινά αυξανόµενες ανάγκες για γεωργικούς, 

βιοµηχανικούς, υδρευτικούς και λοιπούς σκοπούς, επέβαλαν από µακρού την 

ανάγκη αναζήτησης και αξιοποίησης των υδροφόρων στρωµάτων µε ανορύξεις 

γεωτρήσεων. 

Κατά τα τελευταία χρόνια ο ρυθµός ανορύξεως γεωτρήσεων για την άντληση 

υπόγειου νερού είναι τόσο µεγάλος ώστε σε πολλές περιοχές προέκυψε ή ανάγκη 

επιβολής από την Πολιτεία περιορισµών ή απαγορεύσεων ανόρυξης νέων 

γεωτρήσεων για να αποφευχθούν ορισµένες δυσάρεστες συνέπειες, όπως είναι η 

εξάντληση των υπογείων αποθεµάτων, η υφαλµύρωση του γλυκού νερού στις 

παραθαλάσσιες περιοχές από τη διείσδυση του θαλάσσιου νερού κ.λ,π. 

Με τον όρο «γεώτρηση» εννοούµε οποιαδήποτε κυκλική οπή του εδάφους η οποία 

ανοίγεται µε χειροκίνητο ή µηχανοκίνητο µηχάνηµα –το οποίο ονοµάζεται 

γεωτρύπανο – και το βάθος της ποικίλλει από λίγα µέχρι µερικές χιλιάδες µέτρα. Ο 

όρος «φρέαρ» (πηγάδι) αναφέρεται σε κάθε οπή τού εδάφους συνήθως κυκλική, η 
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οποία συναντά την υπόγεια στάθµη του νερού. Κάθε γεώτρηση µπορεί να 

χαρακτηρισθεί σαν φρέαρ όχι όµως και το αντίστροφο. 

Αναλόγως του σκοπού για τον οποίο γίνεται µια γεώτρηση έχει και διαφορετική 

τεχνική. Τα κυριότερα είδη γεωτρήσεων είναι οι κάτωθι: 

1. ∆ειγµατοληπτικές Γεωτρήσεις, κατά τις οπόιες λαµβάνεται πυρήνας   (καρότο)   

των   διατρυοµένων   πετρωµάτων   και διερευνάται η γεωλογική δοµή, 

στρωµατογραφία και φυσική κατάσταση των πετρωµάτων και συνάγονται 

συµπεράσµατα χρήσιµα για ειδικές γεωλογικές και µεταλλευτικές έρευνες καθώς 

και µελέτες κατασκευής τεχνικών έργων, όπως είναι οι τεχνητές λίµνες 

(φράγµατα), οι κάθε φύσεως σήραγγες^ προκυµαίες, οδογέφυρες κ.λ.π. 

2. Γεωτρήσεις Ερευνας, που έχουν σαν στόχο την έρευνα για ύπαρξη υδροφόρου 

στρώµατος ή άλλου στοιχείου (ορυκτού, αερίου, κ.λπ) στο υπέδαφος καθώς και 

το µέγεθος/έκτεση αυτού 

3. Γεωτρήσεις Εκµετάλευσης. Λέγονται επίσης υδρογεψτρήσεις γιότι ως στόχο 

έχουν την εκµετάλευση των υπόγειων «δεξαµενών» νερού , υδρογοναθράκων ή 

φυσικού αερίου. 

4. Γεωτρήσεις ειδικού σκοπού, ήτοι γεωτρήσεις που γίνονται για την εκτέλεση 

εξειδικευµένων έργων, όπως σταθεροποίηση πετρωµάτων, στεγανοποίηση, 

έργων θεµελίωσης, αερισµό σηράγγων/στοών, δοκιµές, κ.λπ. (εικ.26). 

 

Εικόνα 26. Γεωτρήση ειδικού σκοπού για διαπερατότητα πετρωµάτων 
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Στην Ελλάδα η τέχνη των υδρογεωτρήσεων άρχισε να διαδίδεται µετά την 

απελευθέρωση από τον τουρκικό ζυγό και µέχρι το 1922 η εκτέλεση τους σεδιάφορα 

µέρη τής Ελλάδος ήταν έργο κυρίως ευπόρων ιδιωτών. 

Ο ρόλος του γεωλόγου στην εκτέλεση των υδρογεωτρήσεων είναι ο ακόλουθος: 

α) Πριν από την έναρξη των εργασιών:Προσδιορίζει το σηµείο ανορύξεως κάθε 

γεωτρήσεως, καθορίζει τις προδιαγραφές καθεµιάς και υποδεικνύει το είδος του 

γεωτρύπανου που πρέπει να χρησιµοποιηθεί (κρουστικό, περιστροφικό  

β) Κατά την εκτελεση της γεωτρησεως: ως επιβλεπων αποφασιζει , βασει των 

στοιχείων διατρήσεως το βάθος στο οποίο θα σταµατήσει η γεώτρηση. Προσδιορίζει 

τούς διατρηθέντες σχηµατισµούς και τα υδροφόρα, ερµηνεύει και συσχετίζει τα 

διαγράµµατα των γεωφυσικών διασκοπήσεων µε τα λοιπά διατρητικά στοιχεία και 

συντάσσει τη γεωλογική τοµή. Καθορίζει τη διάµετρο και το βάθος τόσο της 

διευρύνσεως της οπής όσο και της σωληνώσεως, επίσης τις ακριβείς θέσεις και το 

άνοιγµα των σχισµών των φίλτρων. Οµοίως καθορίζει τον τρόπο χαλικώσεως το 

µέγεθος και την ποιότητα των χαλίκων, καθώς επίσης το βάθος και τον τρόπο 

τσιµεντώσεως για την αποµόνωση ανεπιθύµητων υδροφόρων. Τέλος, αποφασίζει 

την αποπεράτωση της αναπτύξεως παρακολουθώντας την πρόοδο αυτής (εικ.27). 

Μετά την αποπεράτωση της γεωτρήσεως.Καθορίζει το πρόγραµµα και τη διάρκεια 

της δοκιµαστικής αντλήσεως (το βάθος τοποθετήσεως της αντλίας, τη συχνότητα 

µετρήσεως των παροχών και της στάθµης αντλήσεως). 

Μετά το τέλος της δοκιµαστικής αντλήσεως επεξεργάζεται τα ληφθέντα στοιχεία και 

προτείνει την εκµεταλλεύσιµη παροχή της γεωτρήσεως και την αντίστοιχη στάθµη 

αντλήσεως. 
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Εικόνα 27. Γεωλόγος κάνει επίβλεψη κατά την διάνοιξη γεώτρησης 

 

i) Κατασκευαστικά στοιχεία υδρογεώτρησης 
Η γεώτρηση δεν είναι µια απλή τρύπα στο έδαφος που θα µας δώσει το νερό. 

Πολλοί παράγοντες είναι εκείνοι που θα µπορούσαν να επηρεάσουν θετικά ή 

αρνητικά την κατασκευή (ανόρυξη) µιας γεώτρησης. Η διάρκεια ζωής της είναι 

σχετικά µικρή, και εξαρτάται κυρίως από τη σύσταση των πετρωµάτων και την 

ποιότητα του νερού . 

Κύρια στοιχεία που θα µπορούσαν να επιδράσουν πάνω στην ποιό τη τα  µιας 

γεώτρησης είναι: 

A) Ο ίδιος ο γεωτρυπανιστής. Πολλά πράγµατα µπορούν να εξαρτηθούν από την 

ικανότητα, εµπειρία και την επιµέλεια του προσώπου που χειρίζεται το γεωτρύπανο. 

Β) Το γεωτρύπανο. Η κατάσταση λειτουργίας όλων των µηχανηµάτων και 

εξοπλισµού που αποτελούν ή συνοδεύουν το γεωτρύπανο θα µπορούσαν από την 

πλευρά τους να επηρεάσουν την ποιότητα της γεώτρησης. 

Γ) Τα υλικά και ο τρόπος σωλήνωσης. 

∆) Η διάµετρος της γεώτρησης. 

Ε) Το πραγµατικό βάθος της γεώτρησης.  

ΣΤ) Η θέση των φίλτρων. 

Ζ) Η ορθή εφαρµογή της µελέτης (όταν υπάρχει). 
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Η) Η τήρηση των νοµικών διατάξεων που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. 

Θ) Ο καθαρισµός και η λήψη στοιχείων της άντλησης. 

Ι) Ότι άλλο θα µπορούσε να επηρεάσει ην ποιότητα του έργου. 

 

Επιλογή γεωτρύπανου 

Για την κατασκευή των γεωτρήσεων χρησιµοποιούνται κατά περίπτωση τα 

κατάλληλα γεωτρύπανα. Τα γεωτρύπανα διακρίνονται σε κρουστικά και 

περιστροφικά.  

Τα κρουστικά γεωτρύπανα πλεονεκτούν σε γεωτρήσεις που γίνονται,σε βραχώδη 

εδάφη, αλλά µειονεκτούν στην ανάγκη βοηθητικών σωληνώσεων και στη µικρή 

απόδοση τους σε προσχωσιγενή και γενικά σε µαλακά εδάφη. 

Τα περιστροφικά γεωτρύπανα είναι ταχύτερα στη διάτρηση, κατά κύριο λόγο στα 

γαιώδη και προσχωσιγενή εδάφη και µπορούν να διανοίγουν απ’ ευθείας γεωτρήσεις 

µεγάλων διαµέτρων. 

Γι’ αυτό το λόγο σήµερα χρησιµοποιείται σε ευρύτερη κλίµακα το περιστροφικό 

γεωτρύπαν (εικ.28). Το γεωτρύπανο που θα χρησιµοποιηθεί για την ανόρυξη µιας 

γεώτρησης θα πρέπει να είναι κατάλληλο για τον επιδιωκόµενο σκοπό. 

 

Εικόνα 28. Τρία ειδή γεωτρυπάνων.Κατα σειρά από δεξιά προς τα ‘αριστερά 

περιστροφικό, περιστροφικό και κρουστικό, κρουστικό 
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Σαν κύρια στοιχεία επιλογής, που δεν είναι και τα µόνα, αναφέρονται τα 

παρακάτω: 

1) Βασικό στοιχείο επιλογής του γεωτρυπάνου είναι ο όσο το δυνατόν καλύτερος 

προσδιορισµός του είδους και µεγέθους της γεώτρησης που πρόκειται να 

κάνουµε. 

2) Η δυνατότητα του γεωτρύπανου να διατρήσει όλα τα γεωλογικά στρώµατα που 

θα συναντήσει κατά την ανόρυξη της γεώτρησης µε την επιθυµητή διάµετρο και 

στο επιθυµητό βάθος. 

3) Η ικανότητα καθαρισµού µε αέρα όσο διαρκεί το άνοιγµα της γεώτρησης. Τούτο 

κρίνεται απαραίτητο σε περιπτώσεις αναµενόµενης µικρής υδροφορίας, όπου 

δεν εξασφαλίζεται., η δυνατότητα καθαρισµού µε στροβιλοφόρο αντλία. 

4) Η σαφής προσφορά του γεωτρυπάνιστή περί του είδους της εργασίας που 

πρόκειται να εκτελέσει. Τόσο η προσφορά όσο και η κατ’ επέκταση αυτής 

συµφωνία, πρέπει να περιλαµβάνουν τα εξής στοιχεία: 

� Το ελάχιστο και το µέγιστο βάθος. 

� Τη διάµετρο της οπής. 

� Τη διάµετρο του σωλήνα 

� Το υλικό του σωλήνα (πλαστικός ή σιδερένιος) 

� Αν ο σωλήνας είναι πλαστικός, επιβάλλεται διευκρίνηση ότι θα είναι 

κατάλληλος για γεώτρηση ορισµένων ατµοσφαιρών (9-12) και όχι 

αποχετεύσεων. 

� Αν είναι σιδηροσωλήνας γαλβανισµένος, πρέπει ν’ αναφέρεται το      πάχος, 

το γαλβάνισµα πριν ή µετά , η ύπαρξη ραφής ή όχι, και ο τρόπος   σύνδεσης 

των σωλήνων µεταξύ τους 

� Οι θέσεις, ο αριθµός και το είδος των φίλτρων. 

� Η ποιότητα του υλικού που θ’ αποτελέσει το χαλικόφιλτρο.  

� Η κατάσταση στην οποία θα παραδοθεί η γεώτρηση, από πλευράς 

καθαρισµού και δοκιµαστικής άντλησης  

� Ποιες είναι οι υποχρεώσεις τού πελάτη από τη στιγµή της έναρξης του έργου 

µέχρι και τη στιγµή της παράδοσης του. 

 

 



48 

 

ii)  ∆ιάτρηση γεώτρησης 

Η διάτρηση του εδάφους επιτυγχάνεται µε τα γεωτρύπανα. Από αυτά, τα 

χειροκίνητα ανορύσσουν µικρής διαµέτρου και βάθους γεωτρήσεις και µόνο στα 

µαλακά εδάφη η δε άντληση του νερού λόγω της µικρής διαµέτρου της 

σωληνώσεως, γίνεται µε οριζόντιες φυγόκεντρες αντλίες. Τα µηχανοκίνητα γεω- 

τρύπανα, ανάλογα µε την ισχύ του κινητήρα και της κατασκευής τους, είναι 

ικανά για ανορύξεις γεωτρήσεων µεγάλης διαµέτρου και βάθους σε εδάφη κάθε 

φύσεως. 

 

Πολτός διατρήσεως. 

Η χρησιµοποίηση του πολτού κατά τη διάτρηση έχει σα σκοπό να εκτελεί τις 

παρακάτω ουσιώδεις λειτουργίες: 

1. Καθαρίζει το βάθος της οπής ανυψώνοντας συνεχώς τα συντρίµµατα του 

πετρώµατος µέχρι την επιφάνεια του εδάφους. 

2. Ψύχει και λιπαίνει τον κοπτήρα. 

3. Προστατεύει τα τοιχώµατα της διατρυόµενης οπής από καταπτώσεις σε 

περιπτώσεις διατρήσεως µαλακών, ασύνδετων σχηµατισµών. Τούτο 

επιτυγχάνεται µε το σχηµατισµό µιας κρούστας από ιλύ γύρω από τα 

τοιχώµατα της οπής (MUD CAKE). Η κρούστα αποµονώνει την οπή από τα 

διατρηθέντα υδροφόρα στρώµατα κατά τη διάρκεια της διατρήσεως.  

4. Ασκεί µια κατάλληλη υδροστατική πίεση στα διατρυόµενα στρώµατα.   Βάθος 

των γεωτρήσεων . 

Όπως προαναφέρθηκε, το βάθος διατρήσεως το καθορίζει ο γεωλόγος και κατά τη 

διάρκεια της επιβλέψεως της γεωτρήσεως αποφασίζει, µε βάση τα προκύπτοντα 

στοιχεία αν θα φθάσει στο προκαθορισµένο ή θα συνεχιστεί η διάτρηση και πέρα 

από το προγραµµατισµένο, ώστε να περατωθεί στο υπόβαθρο του ή των 

υδροφόρων της περιοχής. 

Αν υπάρχουν άλλες γεωτρήσεις στο ίδιο υδροφόρο τα στοιχεία τους 

διευκολύνουν πάρα πολύ στον ορθό προγραµµατισµό των νέων γεωτρήσεων. 

Στις προσχωσιγενείς πεδιάδες της Χώρας µας, όπου ανορύσσεται το 90% περίπου 

των υδρογεωτρήσεων, το βάθος ποικίλλει από µερικές δεκάδες µέχρι 200 και µερικές 

φορές µέχρι 300 µέτρα. Οι αποθέσεις αυτές συνίστανται από χαλαρούς κυρίως 
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σχηµατισµούς, η δε υδροφορία εντοπίζεται σε έναν ή περισσότερους επάλληλους 

ορίζοντες που αποτελούνται από άµµους, χάλικες και κροκάλες. 

Σε περιπτώσεις διατρήσεως εναλλασσοµένων στρωµάτων χονδρόκοκκων – 

λεπτόκοκκων είναι σκόπιµο η διάτρηση να προωθείται όσο το δυνατό βαθύτερα, 

ώστε να υδροµαστεύονται όσο το δυνατό περισσότεροι υδροφόροι ορίζοντες, αν όχι 

όλοι. 

 

Προσδιορισµός (εντοπισµός) των υδροφόρων στρωµάτων. 

Κατά την εκτέλεση γεωτρήσεων µε την κρουστική µέθοδο είναι πιο ευχερής ο 

εντοπισµός των διατρυοµένων υδροφόρων στρωµάτων απ’ ότι µε την περιστροφική, 

διότι: 

1. Είναι πιο ακριβής η λιθολογική περιγραφή των πετρωµάτων. 

2. Κατά τη διάτρηση υδροφόρου στρώµατος δηµιουργείται στάθµη µέσα στη 

γεώτρηση. Εξάλλου η προσωρινή σωλήνωση που τοποθετείται για την 

προστασία της οπής από καταπτώσεις, αποµονώνει τα υδροφόρα που 

προσδιορίστηκαν προηγουµένως και έτσι εντοπίζονται τα νέα. 

3. Είναι δυνατή η κατά προσέγγιση εκτίµηση της δυναµικότητας κάθε υδροφόρου              

µε άντληση. 

Αντίθετα στην περιστροφική µέθοδο δεν είναι απλός ο εντοπισµός των 

διατρυοµένων υδροφόρων, γιατί δεν είναι ευχερής ο ακριβής προσδιορισµός της 

λιθολογίας της γεωτρήσεως, ακόµη γιατί η δηµιουργία της κρούστας στα τοιχώµατα 

της οπής αποµονώνει τα υδροφόρα. 

Για τους παραπάνω λόγους, κατά τη διάτρηση µε την περιστροφική µέθοδο, για τον 

εντοπισµό των υδροφόρων, πρέπει να γίνεται λεπτοµερής και συνεχής 

δειγµατοληψία των διατρυοµένων πετρωµάτων και, όταν απαιτείται, να γίνεται 

αλλαγή κοπτήρα για τη λήψη πυρήνα πετρώµατος 

 

iii) Σωλήνωση γεώτρησης 

Με τη σωλήνωση επιτυγχάνεται η συγκράτηση των τοιχωµάτων της διατρήσεως και 

µε τα φίλτρα εξασφαλίζεται η είσοδος του νερού από τα υδροφόρα στη γεώτρηση. 
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Η εκλογή της διαµέτρου της σωληνώσεως είναι συνάρτηση της διαµέτρου της 

αντλίας πού θα εγκατασταθεί και µε την οποία θα είναι δυνατό να ληφθεί η 

αναµενόµενη µέγιστη εκµεταλλεύσιµη παροχή της γεωτρήσεως. 

Η εντύπωση πολλών µη ειδικών ότι η παροχή µιας γεωτρήσεως είναι ευθέως 

ανάλογη της διαµέτρου της είναι εσφαλµένη, η δε κατασκευή τέτοιων γεωτρήσεων 

αποτελεί άσκοπη δαπάνη. Στην πραγµατικότητα η αύξηση της διαµέτρου της 

σωληνώσεως µιας γεωτρήσεως επιφέρει µικρή µόνο αύξηση της παροχής. 

Ο πίνακας δίνει τις παροχές µιας γεωτρήσεως για διάφορες διαµέτρους 

σωληνώσεων, για ακτίνα επιδράσεως 300 µέτρων και για την αυτή πτώση στάθµης. 

Από τον παρακάτω πίνακα προκύπτει ότι γεώτρηση διαµέτρου π.χ. 12 

ιντσών» δίνει παροχή ΙΟΟκ.µ./ώρα ενώ άλλη µε διπλάσια διάµετρο (24ιντσών») δίνει 

παροχή 1 κ.µ./ώρα δηλαδή µόνο κατά 10% µεγαλύτερη (πιν.5). 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 5. ∆ιάµετροι  σωληνώσεων γεωτρήσεων ανάλογα µε την παροχή 
 

 

 

 
Παροχή 
σε m3/h 

∆ιάµετροι σωληνώσεων γεωτρήσεων σε 
ίντσες 

6» 8» 12» 18» 24» 36» 

100 104 109 115  120 127 

 100 105 111  116 123 

  100 106  110 117 

     100 106 

      100 

 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι µέχρι το βάθος τοποθετήσεως της κατάλληλης 

αντλίας απαιτείται ανάλογη διάµετρος σωληνώσεως, ενώ κάτω από το βάθος αυτό, 

για καθαρά λόγους οικονοµίας, η διάµετρος της σωληνώσεως πρέπει να µειώνεται 

βάσει όµως των κανόνων της τεχνικής  

Στον πίνακα 6 δίνονται οι διάµετροι της σωληνώσεως των γεωτρήσεων και των 

στροβιλοφόρων αντλιών συναρτήσει της αντλούµενης παροχής. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 6. ∆ιάµετροι της σωληνώσεως των γεωτρήσεων και των 

στροβιλοφόρων αντλιών συναρτήσει της αντλούµενης παροχής.  

 

Παροχή σε 
κµ/ωρ 

∆ιάµετρος 
στροβίλου 
αντλίας σε 
ίντσες 

∆ιάµετρος 
στήλης 

καταθλίψεως 

∆ιάµετρος 
σωληνώσεως 
γεωτρήσεις σε ίντσες 
µικρότερη καλύτερη 

5-15 3 5/8 2 V2 - 3 4 6 
15-50 5 5/8 3-4 6 8 

50-130 7 5/8 4-6 8 10 
130-230 9 5/8 5-8 10 12 
230-330 11 5/8 6-8 12 14 
330-550 13 5/8 8-10 14 16 
550-800 15 5/8 10-14 ; 16 20 

 

v) Φίλτρα σωλήνωσης υδρογεώτρησης 
Η επιτυχής κατασκευή µιας γεωτρήσεως εξαρτάται κατά µεγάλο µέρος από την καλή 

εκλογή και τοποθέτηση των φιλτροσωλήνων. 

Τα φίλτρα ως εκ του προορισµού τους έχουν ορισµένα χαρακτηριστικά, τα 

σπουδαιότερα των οποίων είναι η επιφάνεια ανοίγµατος των σχισµών τους, το 

σχήµα και οι διαστάσεις των σχισµών και τέλος η αντοχή των φιλτροσωλήνων. 

 

Επιφάνεια ανοίγµατος των φίλτρων 

Κατά απλή λογική το πορώδες των φίλτρων πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσο µε το 

πορώδες του υδροφόρου, για να µη συµβαίνουν πρόσθετες απώλειες φορτίου κατά 

την κίνηση του νερού µέσα από αυτά. 

Ως βάση εκτιµήσεως του ενδεδειγµένου πορώδους των φίλτρων παίρνουµε τη 

σχέση: 

S = Q/u ,  

S= Η επιφάνεια ανοίγµατος των φίλτρων σε τ.µ., 

Q= Η προβλεπόµενη αντλήσιµη παροχή σε κ.µ./ώρα, και  

U= Η κρίσιµη ταχύτητα εισόδου του νερού στη γεώτρηση σε µ./ώρα. 

 

Η ενεργός επιφάνεια των φίλτρων πρέπει να είναι διπλάσια της υπολογιζόµενης µε 

τον παραπάνω τύπο, γιατί η µισή κατά µέσο όρο της συνολικής επιφάνειας των 
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σχισµών είναι ωφέλιµη, ενώ η υπόλοιπη κλείνει από το υλικό του υδροφόρου 

(Walton). 

Το πορώδες των φιλτροσωλήνων πρέπει να είναι το µεγαλύτερο δυνατό, όχι 

όµως σε βάρος της αντοχής των σωλήνων. Τα βιοµηχανικά φίλτρα έχουν πορώδες 

µεγαλύτερο από 10%. Φίλτρα µε πορώδες µικρότερο από 4% πρέπει να θεωρούνται 

ακατάλληλα, ενώ εκείνα που έχουν ποσοστό πάνω από 20% θεωρούνται ιδανικά. 

Σχήµα και άνοιγµα των σχισµών των φίλτρων. 

Η διατοµή των σχισµών πρέπει να ειναι σχήµατος τραπεζίου µε τη µεγαλύτερη  βάση 

προς το  εσωτερικό του  σωλήνα, γιατί µε την κατασκευή αυτή ελαττώνεται το 

ποσοστό εµφράξεως των σχισµών µε κόκκους άµµου κατά την εργασία της 

αναπτύξεως.Παρακάτω δίνονται οι σπουδαιότεροι τύποι φίλτρων: 

Φίλτρα συνεχούς σχισµής (Johnson). Οι σχισµές διατάσσονται παράλληλες 

µεταξύ τους οριζόντια και καθ’ όλη την περιφέρεια του σωλήνα. Οι δακτύλιοι 

στηρίζονται σε κατακόρυφες ράβδους ή σε σωλήνα µε κυκλικές τρύπες 

Φίλτρα διακεκοµµένων σχισµών. Οι σχισµές είναι µεµονωµένες, παράλληλες 

µεταξύ τους και προς τον άξονα του σωλήνα  

Γεφυρωτά φίλτρα. Βελτιωµένη µορφή του παραπάνω τύπου. Παρουσιάζουν 

µεγαλύτερο πορώδες και οι επιφάνειες των σχισµών είναι προσανατολισµένες 

πλάγια ως προς τις γραµµές ροής του νερού. 

Φίλτρο µε αµµώδη µανδύα. Οι διαβαθµισµένοι κόκκοι της άµµου είτε είναι 

συγκολληµένοι µεταξύ τους γύρω από το φιλτροσωλήνα είτε αποτελούν γόµωση 

µεταξύ δύο οµοκέντρων φιλτροσωλήνων. 

 

Θέσεις τοποθετήσεως των φίλτρων. 

Η παροχή µιας γεώτρησης για µια συγκεκριµένη πτώση στάθµης είναι η µεγαλύτερη, 

όταν έχουν τοποθετηθεί φίλτρα κατά µήκος όλων των διατρηθέντων υδροφόρων. 

Στην περίπτωση αυτή έχουµε ακτινωτή ροή του νερού από όλες τις διευθύνσεις του 

υδροφόρου προς τη γεώτρηση. 

     Στις γεωτρήσεις στις οποίες λαµβάνει χώρα µερική διάτρηση του υδροφόρου ή 

γίνεται µερική τοποθέτηση φίλτρων, µεταβάλλεται η ακτινωτή ροή του νερού. Στις 

περιπτώσεις αυτές η απόκλιση των γραµµών ροής σηµαίνει διαδροµή του νερού 

µεγαλύτερη από εκείνη των συνθηκών ακτινωτής ροής. Αποτέλεσµα αυτού είναι η 
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εµφάνιση µεγαλυτέρων απωλειών ενέργειας µέσα στο υδροφόρο στρώµα που σε 

τελευταία ανάλυση σηµαίνουν µεγαλύτερη πτώση στάθµης του νερού στη γεώτρηση 

για δεδοµένη παροχή. Η µαθηµατική ανάλυση τέτοιων περιπτώσεων είναι 

υπερβολικά πολύπλοκη αν όχι αδύνατη. Παρακάτω δίνεται κατά Kozeny σχέση που 

αφορά µόνον αρτεσιανά οµοιογενή υδροφόρα: 

�
�� = � ∗ � + �	
/���	������	  

όπου: 

Q = ειδική παροχή για µερικά συµπληρωµένη γεώτρηση  

Qm = µέγιστη παροχή της γεωτρήσεως µε πλήρη συµπλήρωση  

R = ακτίνα της γεωτρήσεως  

Μ = πάχος του υδροφόρου στρώµατος 

L = µήκος του φίλτρου ως ποσοστό του πάχους του υδροφόρου στρώµατος. 

 

vi)  Έλεγχος κατακορυφότητας και ευθυγραµµίσεως των 

γεωτρήσεων 

 

1 η  Μέθοδος Η κατακορυφότητα µετριέται µε ειδικά όργανα, τα φωτοκαθετόµετρα. 

Το όργανο (οβίδα) που κατεβαίνει στη γεώτρηση φέρει βασικά µια πυξίδα, ένα 

κλισίµετρο και µια ευπαθή φωτογραφική µηχανή ρυθµισµένη να φωτογραφίζει 

αυτόµατα, σε τακτά χρονικά διαστήµατα, την πυξίδα και το κλισίµετρο. Στις 

ασωλήνωτες γεωτρήσεις, είναι δυνατός ο προσδιορισµός της διευθύνσεως και της 

αποκλίσεως, ενώ στις σωληνωµένες υπολογίζεται µόνο η παρέκκλιση. 

 

2η Μέθοδος Η παρέκκλιση επίσης µετριέται από ένα όργανο του σχήµατος 9, αυτό 

αποτελείται βασικά από ένα τρίποδα και µια κυλινδρική οβίδα (ή ένα τετράφυλλο 

πτερύγιο) µε διάµετρο κατά 1/4 τής ίντσας µικρότερη από εκείνη της διαµέτρου της 

σωλήνωσης, της οποίας θέλουµε να ελέγξουµε την κατακορυφότητα . 

Η οβίδα ή το πτερύγιο που κρέµεται από τον τρίποδα πρέπει να έχει αρκετό βάρος 

ώστε να κρατάει τεντωµένο το νήµα (µεταλλικό πάχους 1/8 της ίντσας). 
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Κατά την είσοδο της οβίδας στη σωλήνωση το νήµα φέρεται στο κέντρο της οπής της 

σωληνώσεως. Κατόπιν κατεβάζουµε την οβίδα µέχρι το πιθανό βάθος τοποθέτησης 

του αντλητικού συγκροτήµατος, κατά ορισµένα διαστήµατα 5 ή 10 µέτρων.  

 

3n Μέθοδος. Ένας πρακτικός τρόπος διαπίστωσης της ευθυγραµµίας µιας 

γεώτρησης είναι η δυνατότητα διέλευσης από τη σωλήνωση ενός σωλήνα µήκους 

12µ. περίπου και διαµέτρου κατά µισή ίντσα µικρότερης από εκείνη της εσωτερικής 

διαµέτρου της σωλήνωσης της γεώτρησης. 

 

4η Μέθοδος. Σύµφωνα µε τη µέθοδο αυτή, µέσα στη γεώτρηση κρεµάµε ένα σωλήνα 

µήκους 10 – 12 µ. ∆ιαµέτρου µικρότερης από εκείνη της σωλήνωσης κατά 15 -20 

mm. Ο σωλήνας αυτός πρέπει να κινηθεί χωρίς εµπόδια µέσα στη γεώτρηση, ενώ το 

συρµατόσχοινο ανάρτησης του δεν πρέπει να αποµακρυνθεί αισθητά από την 

αρχική του θέση στο κέντρο της γεώτρησης (εικ.29). 

 

 

Εικόνα 29. Έλεγχος κατακορυφότητας γεωτρήσεων 
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3.2  ΑΝΤΛΙΕΣ 

 

i) Γενικά στοιχεία 
Οι αντλίες, ως εργαλείο υποβοήθησης της προσπάθειας του ανθρώπου για καλύτερη 

της απόδοσης της γης, είναι γνωστές υπό διάφορες µορφές, από πολύ παλαιά. 

Η προσπάθεια αυτή είχε σαν στόχο την µεταφορά από µία απόσταση σε άλλη ή από 

ένα επίπεδο σε άλλο ποσοτήτων νερού για κάλυψη αρδευτικών αναγκών. Στην αρχή 

ο εξοπλισµός που εχρησιµοποιείτο ήταν υποτυπώδης. 

  Με την πάροδο όµως του χρόνου και ειδικότερα µε την βιοµηχανική εξέλιξη κατά 

τους τελευταίους δύο αιώνες και την εµπειρία που εν τω µεταξύ είχε συσσωρευτεί, τα 

χρησιµοποιούµενα µέσα βελτιώθηκαν και από απλά δοχεία µεταφοράς µικρών 

ποσοτήτων νερού στην µονάδα του χρόνου, µετατράπηκαν σε αντλητικά 

συγκροτήµατα µεταφοράς τεραστίων ποσοτήτων νερού σε µεγάλες αποστάσεις και 

κυρίως χωρίς την συνεχή καταβολή ανθρώπινου έργου. 

    Στον γεωργικό τοµέα, οι ανάγκες µεταφοράς υγρών (κυρίως νερού) για την 

καλύτερη απόδοση των γεωργικών εκµεταλεύσεων στοχεύουν κυρίως στην 

άρδευση, αποστράγγιση, ύδρευση και αποχέτευση, χωρίς όµως να παραβλέπονται 

και άλλες βοηθητικές λειτουργίες. 

ΕΝΝΟΙΕΣ – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Υδροστατική πίεση Ρν ονοµάζεται η πίεση που ασκείται σε µία 

επιφάνεια F που βρίσκεται µέσα σε ένα υγρό, και οφείλεται στο βάρος του υγρού 

που βρίσκεται πάνω από την επιφάνεια F. Εποµένως η υδροστατική πίεση είναι: 

 

Ρν = P/F 

  

Εκφράζεται σε tn/m2 ή Kg/cm2. 

Στατικό ύψος h ενός σηµείου που βρίσκεται µέσα σε ένα υγρό ονοµάζεται η 

κατακόρυφος απόσταση του σηµείου από την επιφάνεια του υγρού. 

 

Η = Ρν/γ 

όπου γ το ειδικό βάρος του υγρού. 
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Παροχή αγωγού ονοµάζεται η ποσότητα του υγρού που ρέει µέσα από ένα αγωγό 

στη µονάδα του χρόνου. Συµβολίζεται µε Q και δίδεται από τη σχέση : 

 

Q = V/t (m3/sec) 

 

όπου V ο όγκος και t o  χρόνος, ή Q = F-υ όπου F η διατοµή και υ η ταχύτητα. 

   Υδραυλικό κτύπηµα ή κτύπος κριού προκαλείται άν διακόψουµε απότοµα τη ροή 

υγρού µέσα σε ένα αγωγό, οπότε η ταχύτητα µηδενίζεται» και η κινητική ενέργεια του 

υγρού µετατρέπεται σε δυναµική, µε αποτέλεσµα την απότοµη αύξηση της πίεσης 

που προκαλεί ισχυρή κρούση στο σωλήνα. Η κρούση αυτή είναι δυνατόν να 

προκαλέσει ακόµη και θραύση του σωλήνα ή άλλες ζηµιές στο αντλητικό 

συγκρότηµα. Αντιµετωπίζεται µε την προοδευτική διακοπή της. Ροής ή την 

τοποθέτηση αεροκώδωνα που απορροφά την κρούση και καθιστά οµαλή τη ροή του 

υγρού. 

   Ροή υγρών µέσα σε αγωγούς. ∆ιακρίνεται σε οµαλή ή παράλληλη ροή και σε 

τυρβώδη ή στροβιλώδη ροή. Οφείλεται στις δυνάµεις εσωτερικής τριβής του υγρού 

σε σχέση µε τα τοιχώµατα του αγωγού. Στην τυρβώδη ροή η τελική ταχύτητα του 

υγρού είναι µικρότερη από ότι στην παράλληλη ροή, εξ αιτίας των τριβών των 

µορίων του υγρού επί των τοιχωµάτων του αγωγού. Οσο πιο µικρό βαθµό 

τραχύτητας της εσωτερικής επιφάνειας του αγωγού έχουµε, τόσο µικρότερες είναι οι 

απώλειες λόγω τριβών. 

Αντιστάσεις και απώλειες σε αγωγούς υπό πίεση. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν το σύνολο των αντιστάσεων µέσα σε ένα αγωγό 

είναι πολλοί. Οι κυριότεροι είναι οι εξής: 

• Αντιστάσεις λόγω τριβών του υγρού και της στροβιλώδους ροής αυτού, που 

εξαρτώνται από την θερµοκρασία του υγρού, την ταχύτητα ροής αυτού, την 

τραχύτητα της εσωτερικής επιφάνειας του σωλήνα και το ιξώδες του υγρού. 

• Αντίσταση λόγω απότοµης αύξησης ή µείωσης της διατοµής του αγωγού. 

• Αντιστάσεις λόγω αλλαγής διεύθυνσης του αγωγού. 

• Αντιστάσεις λόγω παρεµβολής διαφόρων εξαρτηµάτων και οργάνων.  
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Ολικό Μανοµετρικό ύψος αντλίας. 

Το ολικό Μανοµετρικό ύψος µιας αντλίας προκύπτει από το γεωµετρικό ύψος, δηλ. 

την υψοµετρική διαφορά ανάµεσα στην επιφάνεια του νερού που αντλούµε, και το 

τελικό σηµείο εκροής, και το πρόσθετο µανοµετρικό ύψος πού προκύπτει από την 

τριβή του υγρού στον σωλήνα. 

Η µανοµ = Η γεωµ.+ Η τριβών 

Το µανοµετρικό ύψος τριβών έχει σχέση µε το µήκος του σωλήνα, το είδος αυτού 

(υλικό), την ποιότητα κατασκευής του, των αριθµό των εξαρτηµάτων στο δίκτυο, τη 

διάµετρο, κ.λπ. 

Το ολικό µανοµετρικό ύψος είναι κύριος παράγοντας επηρεασµού της ελάχιστης 

ωφέλιµης ισχύος του κινητήρα, η οποία δίδεται από τη σχέση: 

 

Ν = (Q* Η ) / (270 * n )   (σε HP). 

Στην πράξη ο κινητήρας πρέπει να έχει ωφέλιµη ισχύ κατά 20 % µεγαλύτερη από τη 

ζητούµενη, ώστε να εργάζεται ασφαλώς και να µην δίδει το 100 % της ισχύος, 

γεγονός που θα οδηγούσε σε κόπωση, φθορές, κ.λπ. 

Συνεπώς η απορροφώµενη  ισχύς του κινητήρα πρέπει να είναι : 

Ν  ωφ= Ναπορ. * n  

(όπου η = βαθµός απόδοσης του κινητήρα). 

Το µανοµετρικό ύψος της αντλίας (εκεί που µηδενίζεται η παροχή) δίδεται από τη 

σχέση  

Ho =(D*n /84) 

Οπου n = στροφές ανά λεπτό, 

       D = διάµετρος φτερωτής σε µέτρα. 

 

Η σπηλαίωση. Το φαινόµενο της σπηλαίωσης παρουσιάζεται όταν η απόλυτη πίεση 

του υγρού που αναρροφάται φθάσει ή κατέβει κάτω από την πίεση εξατµίσεως του 

που αντιστοιχεί στην θερµοκρασία κατά τη συγκεκριµµένη χρονική στιγµή. Ετσι, 

προκαλείται εξάτµιση του υγρού που έχει σαν αποτέλεσµα τη δηµιουργία 
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φυσσαλίδων που διακόπτουν τη συνέχεια της ροή του υγρού . Οταν οι φυσσαλίδες 

αυτές κατά την κίνησή τους προς την έξοδο, και λόγω αλλαγής της σχέσης Πίεσης-  

Ταχύτητας, συµπυκνούται απότοµα και δηµιουργούν κενό το οποίο σπεύδει να 

καλύψει το υγρό, µε συνέπεια να προσκρούει στα πτερύγια του στροφείου και να 

παραµορφώνει την επιφάνεια του ή να αφαιρεί υλικό και να δηµιουργεί εσοχές. 

 

ii) Aντλητικό συγκρότηµα 

Αντλητικό συγκρότηµα καλούµε κάθε συνδιασµο συσκευών-µηχανηµάτων που 

µπορεί να µεταφέρει αυτοδύναµα ποσότητες υγρών (κυρίως νερού) από ένα σηµείο 

σε άλλο. Τα βασικά στοιχεία του αντλητικού συγκροτήµατος είναι: (εικ.30). 

• Ο κινητήρας (ηλεκτροκινητήρας, βενζινοκινητήρας, πετρελαιοκινητήρας,· κ.λπ) 

• Η αντλία. 

• Το δίκτυο των σωληνώσεων (αναρρόφηση και κατάθλιψη) µε όλα τα 

απαιτούµενα εξαρτήµατα και όργανα ελέγχου. 

 

Α. ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ 

Το δίκτυο της αναρρόφησης αποτελείται από τµήµα σωλήνωσης, την ποδοβαλβίδα, 

το φίλτρο, και τα τυχόν όργανα ελέγχου ροής (διακόπτες, θλιβόµετρα, κ.λπ). 

Η αναρρόφηση του υγρού πραγµατοποιείται µε την δηµιουργία κενού κατά την 

περιστροφή του στροφείου της αντλίας εντός του κελύφους. Η δηµιουργία δηλαδή 

διαφοράς πιέσεως µεταξύ της σωλήνωσης αναρρόφησης και της ελεύθερης 

επιφάνειας του υγρού έχει σαν συνέπεια την είσοδο του υγρού µέσα στον σωλήνα 

αναρρόφησης, λόγω ακριβώς της διαφοράς πιέσεως που δηµιουργείται µεταξύ των 

δύο χώρων. Ετσι το υγρό κινείται από ένα χώρο µε υψηλότερη πίεση σε ένα χώρο µε 

χαµηλότερη πίεση, δηλαδή προς τον θάλαµο αναρρόφησης της αντλίας. Θεωρητικά, 

η διαφορά πιέσεως µεταξύ των δύο χώρων είναι δυνατόν να φθάσει µέχρι- µία 

ατµόσφαιρα, ήτοι να πετύχουµε το τέλειο κενό. Στην πράξη αυτό είναι αδύνατο να το 

πετύχουµε. Ετσι το µέγιστο θεωρητικό ύψος από το οποίο µπορούµε να 

αναρροφήσουµε ένα υγρό είναι 10,33 µ. ενώ το µέγιστο πραγµατικό ύψος 

αναρρόφησης είναι περίπου 7,0 µ. που είναι και η πραγµατική ικανότητα 

αναρρόφησης της αντλίας. 

Οι λόγοι που επηρεάζουν την ικανότητα αναρρόφησης της αντλίας, είναι οι κάτωθι: 
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α) Η Θερµοκρασία του υγρού. Η υψηλή θερµοκρασία του υγρού σε συδυασµό µε την 

υποπίεση που επικρατεί στην αναρρόφηση, διευκολύνει την εξάτµηση του υγρού και 

δηµιουργούνται ατµοί οι καταλαµβάνουν χώρο και εµποδίζουν την αναρρόφηση. 

Οσον µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία του υγρού τόσο δυσκολότερη είναι η 

αναρρόφηση του. Το φαινόµενο αντιµετωπίζεται µε την τοποθέτηση της αντλίας 

όσον το δυνατόν πιο κοντά στη στάθµη αναρρόφησης του υγρού οπότε το στατικό 

ύψος αναρρόφησης είναι µικρότερο. 

Β) Το ειδικό βάρος του υγρού. Οσο ελαφρότερο είναι το υγρό, τόσο ευκολότερη είναι 

η αναρρόφηση του, διότι είναι µικρότερο και το βάρος του υγρού που περιέχεται στη 

στήλη .  

γ) Οι βαλβίδες, διακόπτες, κ.λπ. Τα εξαρτήµατα αυτά δηµιουργούν αντιστάσεις στη 

ροή του υγρού και εποµένως µειώνουν την ικανότητα της αντλίας προς άντληση. 

∆) Η στεγανότητα του δικτύου αναρρόφησης. Οσο καλύετρη στεγανότητα 

επιτυγχάνουµε στο δίκτυο αναρρόφησης τόσον ευχερέστερη είναι η αναρρόφηση του 

υγρού  

ε) Το ιξώδες του υγρού. Ο βαθµός ρευστότητος του υγρού επηρεάζει και την 

ικανότητα αναρρόφησης του; Καθόσον τα περισσότερο ρευστά υγρά αναρροφώνται 

καλύτερα από την αντλία  

στ) Οι αντιστάσεις στο δίκτυο αναρρόφησης. Οσον µικρότερες αντιστάσεις έχουµε 

στο δίκτυο αναρρόφησης τόσο ευκολότερη είναι η αναρρόφηση του υγρού. Αύξηση 

της διαµέτρου του σωλήνα αναρρόφησης σηµαίνει αντίστοιχη µείωση των 

αντιστάσεων και αντιστρόφως.  

Ζ ) Τα κατασκευαστικά «χαρακτηριστικά της αντλίας. Η ποιότητα κατασκευής της 

αντλίας, τα διάκενα µεταξύ των εξαρτηµάτων της, ο αριθµός στροφών αυτής, είναι 

λόγοι µείωσης του τελικού ύψους αναρρόφησης της αντλίας. 

 

Β. ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ 

Το ύψος κατάθλιψης θεωρητικά είναι απεριόριοστο, στην πράξη όµως εξαρτάται από 

το είδος της αντλίας, τα ειδικά κατασκευαστικά χαρακτηριστικά της αντλίας, και τις 

αντιστάσεις στις σωληνώσεις του δικτύου κατάθλιψης. . 

Μεγάλες πιέσεις κατάθλιψης µπορούµε να πετύχουµε µε εµβολοφόρες αντλίες, ή 

περιστροφικές. Οι φυγόκεντρες αντλίες έχουν µέγιστη πίεση κατάθλιψης 10 At, , 
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µειονέκτηµα που αντιµετωπίζεται µε την προσθήκη περισσότερων βαθµίδων 

κατάθλιψης (πολυβάθµιες φυγοκεντρικές αντλίες). 

 

Το αντλητικό συγκρότηµα µπορεί να είναι µόνιµα εγκαταστηµένο σε ένα µέρος 

(πακτωµένο πάνω σε µόνιµη βάση από Beton) ή να είναι µεταφερόµενο πάνω σε 

µεταλλική βάση η οποία ρυµουλκείται από κάποιο µηχάνηµα, ή τέλος να φέρεται 

µόνιµα πάνω σε γεωργικό µηχάνηµα (τρακτέρ ή άλλο) και να παίρνει απ’ ευθείας 

κίνηση από τον δυναµοδότη αυτού (Ρ.Τ.Ο.). Η κίνηση του άξονα της αντλίας µέσω 

ιµάντων από ανεξάρτητο κινητήρα (ή όχηµα) παρουσιάζει αρκετές δυσκολίες και 

τείνει να εξαληφθεί. 

 

 

Εικόνα 30. Αντλία µε πετρελαιοκινητήρα 

 

 

iii) Κατάταξη αντλιών 
 

ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ 

Οι φυγοκεντρικές αντλίες διαφέρουν από τις περιστροφικές, ως προς τον τρόπο µε 

τον οποίο καταθλίβουν το υγρό. ∆ηλαδή οι ανωτέρω αντλίες προσδίδουν- στο. Υγρό. 

Μία κινητική ενέργεια, ήτοι ταχύτητα, η οποία στη συνέχεια µετατρέπεται σε πίεση. 
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∆ιακρίνονονται σε ακτινικής ροής, όταν το υγρό κινείται από τον άξονα του στροφείου 

προς την περιφέρεια αυτού λόγω της φυγοκέντρου δυνάµεως, και σε αξονικής ροής, 

όταν το υγρό κινείται παράλληλα προς άξονα κίνησης αυτής. 

Βασικές κατηγορίες των ανωτέρω αντλιών είναι: 

- Ελικόφρακτες & Στροβιλοφυγόκεντρες. 

- Μονοβάθµιες, ∆ιβάθµιες και Πολυβάθµιες. 

- Οριζόντιες, Κάθετες και Κεκλιµένες. 

        - Πετρελαιοκίνητες, Ηλεκτροκίνητες και Υδραυλικής ενέργειας. 

Κάθε ένας από τους ανωτέρω τύπους έχει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και 

χρησιµοποιείται ανάλογα µε την περίσταση. Υλικά κατασκευής των είναι ο σίδηρος, ο 

ορείχαλκος, χάλυβας, και σε ειδικές περιπτώσεις και ο ανοξείδωτος χάλυβας. 

Χρησιµοποιούνται πολύ στις γεωργικές εγκαταστάσεις, ενώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν οι φυγοκεντρικές αντλίες βαθέων υδάτων (οι λεγόµενες ποµώνες). 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Η ροή των αντλιών αυτών επιτυγχάνεται λόγω της φυγόκεντρης δύναµης. 

Αποτελείται από τη βάση στήριξης, το κέλυφος και το στροφείο (ή πτερωτή) που 

περιστρέφεται µέσα στο κέλυφος. Αναρροφά το υγρό από το κέντρο της και το 

καταθλίβει προς την περιφέρεια. Η διάµετρος του οχετού ανρρόφησης είναι λίγο» 

µεγαλύτερη από τη διάµετρο του οχετού κατάθλιψης. Το υγρό εισέρχεται σε αυτή 

λόγω του κενού που δηµιουργείται κατά την περιστροφή του στροφείου. Καθώς το 

υγρό εισέρχεται στο στροφείο, εκτινάσσεται προς την περιφέρεια λόγω της 

φυγοκέντρου δυνάµεως, και δια του διακένου που υπάρχει µεταξύ στροφείου και 

κελύφους, οδηγείται στην έξοδο-κατάθλιψη. Επειδή η αναρρόφηση της αντλίας 

στηρίζεται στην δηµιουργία κενού, είναι πολύ σηµαντικό να υπάρχει καλή 

στεγανότητα του στροφείου µε το περιβάλλον. Για το λόγο αυτό στο σηµείο εξόδου 

του άξονα κίνησης του στροφείου από το κέλυφος, υπάρχουν στυπιοθλίπτες που 

εξασφαλίζουν την απαιτούµνη στεγανότητα. 

Το κέλυφος της αντλίας σχηµατίζει οχετό προοδευτικά αυξανόµενου όγκου καθώς 

προχωρούµε προς το σηµείο εξόδου του υγρού (κατάθλιψη), λόγω της έκκεντρης 

τοποθέτησης του άξονα του στροφείου ως προς τον άξονα του κελύφους. Στην 
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έξοδo του υγρού από το κέλυφος ελλατούται η ταχύτητα και αυξάνει η πίεση του 

υγρού. Για την κίνηση του άξονα της αντλίας χρησιµοποιείται βενζινοκινητήρας, 

πετρελαιοκινητήρας ή ηλεκτροκινητήρας που δίνει κίνηση στον άξονα αυτής είτε ως 

ευθείας είτε µέσω ιµάντων (εικ.31). 

Μέγιστο θεωρητικό ύψος αναρρόφησης είναι τα 10,33 µέτρα εφόσον επιτύχουµε το 

απόλυτο κενό, (όσο είναι και η ατµοσφαιρική πίεση µετρούµενη σε ύψος στήλης 

ύδατος) ενώ στην πράξη το ύψος αυτό δεν ξεπερνά τα 7  µέτρα. Η ανωτέρω διαφορά 

οφείλεται στις τριβές του υγρού στο δίκτυο αναρρόφησης (βαλβίδες, φίλτρα, 

σωλήνωση) την ποιότητα κατασκευής της αντλίας, αλλά και άλλους παράγοντες. 

Η αρχική αναρρόφηση υγρού στο δίκτυο είναι δυσχερής λόγω του αέρα που υπάρχει 

σε αυτό, ενώ µετά την έναρξη αναρρόφησης υγρού η λειτουργία της είναι κανονική. 

Μπορούµε να αµβλύνουµε το πρόβληµα µε την τοποθέτηση ειδικής ποδοβαλβίδας 

στην αρχή του δικτύου, αµέσως µετά το φίλτρο, η οποία εγκλωβίζει υγρό στην 

σωλήνωση της αναρρόφησης και την κρατά γεµάτη, χωρίς ύπαρξη αέρα σ αυτήν, 

ώστε µε την εκκίνηση η αντλία να αναρροφά αµέσως υγρό. 

Οι ανωτέρω αντλίες κατασκευάζονται σε µεγάλη ποικιλία µεγεθών, αλλά 

σηµαντικότατο ρόλο στην απόδοση αυτών έχουν τα κατασκευαστικά χαρακτηριστικό 

αυτών αλλά και η τελειότητα της κατασκευής των. 

 

                    Εικόνα 31. Φυγοκεντρική αντλία µε οριζόντιο άξονα περιστροφής 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕ ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ 

ΑΞΟΝΑ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗΣ 

Οι αντλίες αυτές χρησιµοποιούνται κατά κόρον στη γεωργία, λόγω των 

πλεονεκτηµάτων που παρουσιάζουν συγκριτικά µε άλλου τύπου αντλίες. 
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Αναλυτικότερα, στον ανωτέρω τύπο η αντλία βρίσκεται µέσα στο αναρροφόµενο 

υγρό, σε σηµαντικό βάθος (που εξαρτάται από βάθος στο οποίο βρίσκεται αυτό), και 

συνδέεται µε τον κινητήρα (ντηζελοκινητήρα, βενζινοκινητήρα ή ηλεκτροκινητήρα) ο 

οποίος βρίσκεται στην επιφάνεια, µε άξονα. Για τον παραπάνω λόγω οι αντλίες 

αυτές όταν τοποθετούνται σε γεωτρήσεις, είναι απαραίτητο η οπή της γεώτρησης να 

είναι κατακόρυφη, ώστε να µην υπάρχει κίνδυνος στρέβλωσης ή και θραύσης του 

άξονα µετάδοσης κίνησης. Η παροχή που επιτυγχάνεται µε τις ανωτέρω αντλίες είναι 

υψηλή καθώς και η παρεχόµενη πίεση, λόγω του ότι υπάρχει δυνατότητα χρήσης 

πολυβάθµιων αντλιών. Η λειτουργία τους είναι ίδια µε τις προηγούµενες αντλίες. 

Κύριο χαρακτηριστικό τους είναι το οτι η κατάθλιψη   της πρώτης βαθµίδας αποτελεί 

αναρρόφηση της δεύτερης , και ούτω καθεξής (εικ.32).  

Πλεονεκτήµατα των αντλιών αυτών είναι: 

■ Μπορούν να αντλήσουν µεγάλες ποσότητες νερού. 

■ Μπορούν να µεταφέρουν το νερό σε µεγαλύτερο µανοµετρικό ύψος. 

■ Εχουν σχετικά µεγαλύτερο βαθµό απόδοσης. 

■ Μπορούν να λειτουργήσουν συνδεόµενες µε ανεξάρτητες κινητήριες 

µηχανές σε περίπτωση που οεν υπάρχει ηλεκτροδότηση. 

■ Μπορούν να ανλούν νερού που περιέχει ποσότητες ξένων υλικών (λάσπη, 

άµµο). 

Μειονεκτήµατά τους είναι: 

■ ∆εν µπορούν να αντλήσουν σχετικά µικρές ποσότητες νερού (περίπου 8 κυβ. 

µέτρα ανα ωρα). , 

■ Εχουν µεγάλο κόστος προµήθειας και εγκατάστασης. 

■ Εχουν συµαντικό κόστος συντήρησης. 

■ Σε περίπτωση που η αντλία αποσυνδεθεί από τον άξονα µετάδοσης κίνησης, 

δεν υπάρχει τρόπος ανέλκυσης της αντλίας και συνεπώς η γεώτρηση 

καταστρέφεται 
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Εικόνα 32. Μέρη που αποτελείται µια φυγοκεντρική αντλία µε κατακόρυφο άξονα 
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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΑΝΤΛΙΩΝ 

Τα προβλήµατα που παρουσιάζονται στην αναρρόφηση των φυγοκέντρων αντλιών 

αντιµετωπίζονται µε τη χρήση ηλεκτραντλιών ή υποβρυχίων αντλιών. Οι ανωτέρω 

αντλίες είναι ηλεκτροκίνητες και φέρουν ενσωµατωµένη µονοβάθµια ή πολυβάθµια 

αντλία, αποτελούνται δηλαδή από ζεύγος κινητήρα — αντλίας, σε κατακόρυφη 

συνήθως διάταξη, σε σχετικάς µικρές διαµέτρους. 

Για την άντληση ακαθάρτων υγρών, κατασκευάζονται και υποβρύχιες αντλίες µε 

ανοικτές φτερωτές µε σχετικά µεγάλη διάµετρο. 

Ο βαθµός απόδοσης των ανωτέρω αντλιών κυµαίνεται από 50 % έως 70 %. Η 

ανακρέµαση γίνεται µε ανοξείδωτο συρµατόσχοινο ή νάυλον σχοινί στο οποίο 

αναρτάται η ηλεκτραντλία και ταυτόχρονα είναι δυνατόν να στηρίζεται και ο σωλήνας 

κατάθλιψης. Η εξαγωγή- όταν απαιτείται — γίνεται µε τον ίδιο τρόπο. ∆εν απαιτούν 

βαλβίδα αναρρόφησης διότι βρίσκονται κάτω από την επιφάνεια του νερού και η 

είσοδος αυτού στην αντλία γίνεται µε τη βαρύτητα (εικ.33). 

Πλεονεκτήµατα: 

■ Εύκολη εγκατάσταση. 

■ ∆εν απαιτείνται όργανα ελέγχου λειτουργίας. 

■ Μπορούν να αντλούν νερό και σε µικρές ποσότητες (από 0,5 έως 8 κυβ. 

µέτρα ανά ώρα). 

■ ∆εν έχουν ανάγκη τακτικής συντήρησης. 

■ Εχουν σχετικά µικρό κόστος προµήθειας και εγκατάστασης. 

■ Μπορούν να αξιοποιούν γεωτρήσεις µικρής διαµέτρου ή γεωτρήσεις µε 

παρέκλιση. 

Μειονεκτήµατα: 

■ Εχουν µικρή παροχή ( από 0,5 έως 8 κυβ. µέτρα ανά ώρα περιπου). 

■ Απαιτείται συχνός έλεγχος της εγκατάστασης, διότι όταν για οποιονδήποτε 

λόγο αποκοπεί το µέσο συγράτησης δεν είναι δυνατή η ανέλκυση τους. 

■ Παρουσιάζουν ευαισθησία στην καθαρότητα του αντλούµενου νερού, διότι 

υπάρχει κίνδυνος πέδησης ( φρακάρισµα) από την εισαγωγή άµµου ή ταχείας 

καταστροφής αυτής. 
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                                        Εικόνα 33. Υποβρύχειες ηλεκτραντλίες 

 

iv) Χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας αντλιών 

Τα λειτουργικά δεδοµένα των περιστροφικών αντλιών εκτοπίσεως και των 

φυγοκέντρων αντλιών, δίδονται συνήθως από τους κατασκευαστές υπό µορφή 

διαγραµµάτων, στα οποία χαράσσονται οι χαρακτηριστικές καµπύλες λειτουργίας 

των. 

Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας των αντλιών έιναι η παροχή, το µανοµετρικό ύψος, η 

ταχύτητα περιστροφής (στροφές ανά λεπτό), η απόδοση, η ιπποδύναµη, κ.λπ. 

Στα ανωτέρω διαγράµµατα φαίνονται οι µεταβολές των µεγεθών αυτών συναρτήσει 

κάποιου άλλου. Συνήθως ένα διάγραµµα παρέχεται για µία συγκεκριµένη ταχύτητα 

περιστροφής της αντλίας ( η οποία αναγράφεται σε αυτό). 

Τα διαγράµµατα των κατασκευαστών πρέπει να τα συµβουλευόµαστε για την 

επιλογή µιάς αντλίας αλλά και κατά την χρήση αυτής (εικ.34). 
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                   Εικόνα 34. Χαρακτηριστηκές καµπύλες για την επιλογή αντλίων 
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v) Υπολογισµός ισχύος και ολικού µανοµετρικού αντλιών 

Παρακάτω παρατίθεται ο υπολογισµός του ολικού µανοµετρικού ύψους και η 

ελάχιστη ωφέλιµη ισχύς του κινητήρα όταν αντλούµε νερό 10 κυβ. µέτρα νερό ανά 

ώρα σε υψοµετρική διαφορά 30 µέτρα µε σιδηροσωλήνα 3», ολικού µήκους 300 

µέτρων,  και βαθµό απόδοσης αντλίας 0,65. Ποσοστό απώλειας λόγω τριβών στο 

δίκτυο 3 %. Στο δίκτυο χρησιµοποιήθηκαν : ένα ποτήρι αναρρόφησης, δύο ανοικτές 

καµπύλες, τρεις κλειστές καµπύλες, ένας διακόπτης (βάνα), και µία ανεπίστροφη 

βαλβίδα. 

 

Μήκος σωλήνα που αντιστοιχεί στα εξαρτήµατα: 

 

Ενα ποτήρι αναρρόφησης IX  5,2 = 5,2 µ. 

∆ύο ανοικτές καµπύλες, 2 X 3  = 6,0 µ. 

Τρεις κλειστές καµπύλες, 3 X 5  = 15,0 µ. 

Ενας διακόπτης (βάνα), 1 X 4  = 4,0 µ. 

Μία ανεπίστροφη βαλβίδα. 1 Χ 5,2 = 5,2 µ. 

                                                                                     ΣΥΝΟΛΟ       35,4 µ.  

Ολικό µήκος σωλήνα : µήκος σωλήνα + πρόσθετο µήκος — 300 + 35,4 = 

335,4 µ. 

 

Μήκος λόγω τριβών : (ολικό µήκος σωλήνα Χ ποσοστό απωλειών) / 100 

(335,4 Χ 3 ) /  100 = 9,9 µ.  

Ολικό µανοµετρικό ύψος :    30 µ. + 9,9 µ. = 39,9 µ  

Ελάχιστη απαιτούµενη ισχύς του κινητήρα : 

 

Ν = (Q * Η) / 270 * n = (10 * 39,9) / 270 * 0,65 = 399/175,5 
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3.3 ΜΕΣΟ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΛΗΣΗ 

Το νερό µετά την άντληση το αποθηκεύουµε σε δεξαµενές ώστε να έχουµε µόνιµα 

νερό κάπου όταν θέλουµε να ξεκουράσουµε λίγο την αντλία από συνεχή λειτουργία. 

Οι δεξαµενές που χρησιµοποιούνται τα τελευταία χρόνια είναι µεταλλικές γιατί 

παρουσιάζουν πολλά πλεονεκτήµατα όπως: 

1. Χαµηλό κόστος κατασκευής  

2. Υγιεινή προστασία του περιεχοµένου  

3. Πιστοποιηµένα υλικά κατασκευής 

4. Πλήρως αντισεισµική κατασκευή 

5. Πλήρης αποφυγή διαρροών  

6. ∆εν απαιτητέ οικοδοµική άδεια 

7. Μεγάλη αντοχή στο χρόνο και σε ακραίες καιρικές συνθήκες 

8. Σύντοµη µεταφορά και εγκατάσταση 

9. ∆υνατότητα µετεγκατάστασης 

Εκτός από τα παραπάνω πλεονεκτήµατα οι µεταλλικές δεξαµενές χρησιµοποιούνται 

για άρδευση και ύδρευση κάτι το οποίο πιστοποιείται από ΙSO 9001 και ΙSO 2000. 

Το περιεχόµενο νερό είναι προστατευµένο από υψηλές θερµοκρασίες, ακτινοβολία 

UV και ατµοσφαιρικό αέρα, µε συνέπεια να ευρίσκεται κάτω από τις ιδανικότερες 

συνθήκες αεροστεγούς εµφιάλωσης και υγιεινής προστασίας. Οι δεξαµενές αυτές 

είναι χωρητικότητας έως 1.000 m ³Έχουν συγκριτικά χαµηλότερο κόστος από κάθε 

άλλη παραδοσιακή µέθοδο κατασκευής (όπως πάγιες κατασκευές από µπετόν) και 

είναι κατασκευασµένες από σύγχρονα ανθεκτικά υλικά, µε τεχνολογία που 

προσφέρει µεγάλες εγγυήσεις στατικής και αντισεισµικής προστασίας, ανθεκτικότητα 

και τεράστιο χρόνο ζωής. 

 

i) Επιλογή χώρου και υποδοµή εγκατάστασης 

Η επιλογή θέσης εγκατάστασης πρέπει να είναι γεωλογικά ή στατικά ασφαλής. 

Λαµβάνοντας υπόψιν ότι ο όγκος εκάστης δεξαµενής αντιστοιχεί σε τόνους νερού , 
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σε περίπτωση εγκατάστασης στο εσωτερικό ή σε οροφή κτιρίων θα πρέπει η στατική 

στήριξη του χώρου να είναι εξασφαλισµένη. 

Σε περίπτωση εγκατάστασης δεξαµενής σε υπαίθριους χώρους θα πρέπει ο 

ιδιοκτήτης να γνωρίζει εάν γεωλογικά το έδαφος αντέχει το συνολικό βάρος ώστε να 

µην κινδυνέψει η δεξαµενή από τυχόν καθιζήσεις εδάφους. 

Η επιλεγείσα θέση εγκατάστασης θα πρέπει να βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση 

από τυχόν χειµάρους κοίτες ποταµών και πιθανών κατολισθήσεων σαθρών πλαϊνών 

εδαφών. 

Στην επιλεγείσα θέση εγκατάστασης πρέπει να κατασκευαστεί ένα υποτυπώδες 

αλλά πολύ σηµαντικό έργο υποδοµής από τον ιδιοκτήτη. 

Βασική προϋπόθεση για την άριστη λειτουργία των στατικών και αντισεισµικών 

προδιαγραφών της δεξαµενής ως επίσης για την διευκόλυνση την ποιοτική και 

σύντοµη συναρµολόγηση, είναι η κατασκευή µίας οριζοντιωµένης και επίπεδης 

επιφάνειας. Σε περίπτωση που η θέση εγκατάστασης δεν είναι επίπεδη και 

οριζοντιωµένη η εγκατάσταση δεν είναι εφικτή. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνιστούµε την επίστρωση της επιλεγείσας 

επιφάνειας µε µπετόν καθαριότητας σε διαστάσεις κατά 50cm µεγαλύτερες της 

διαµέτρου της δεξαµενής. 

Η βάση αυτή µπορεί να είναι τετράγωνη ή και κυκλική (εικ.35). Ο οπλισµός της 

βάσης δεν είναι απαραίτητος και δεν απαιτείται ουδεµία θεµελίωση. 

 

Εικόνα 35. Βάση για την εγκατάσταση της δεξαµενής 

 

Βάση από σκυρόδεµα Πλαστική σωλήνα οπό PVC 2» Τοµή εδάφους µε βάση από 

σκυρόδεµα και εγκατεστηµένο σωλήνα εξόδου του νερού µετά από τυχόν εσωτερικό 

καθαρισµό και ξέπλυµα (εικ.36). 
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Εικόνα 36. Τοµή εδάφους µε βάση από σκυρόδεµα τοποθετηµένη 

εντός εκσκαφής.  

 

ii) Τρόποι εγκατάστασης 

Τα ακόλουθα σχήµατα µας υποδεικνύουν 2 διαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης 

των δεξαµενών (εικ.37) και (εικ.38). 

Εγκατάσταση επί του εδάφους 

 

Εικόνα 37. Τρόπος εγκατάστασης µεταλλικής δεξαµενής 

1. Σκέπαστρο από γαλβανισµένη λαµαρίνα ή από µεµβράνη reinforced  

2. Περιµετρικά τοιχώµατα (δοµικά στοιχεία από γαλβανισµένη λαµαρίνα) 

3. Προστατευτικό γεωύφασµα στο εσωτερικών των πλευρών και επί της βάσης 

4. Σάκος από Ειδική Στεγανωτική Μεµβράνη (jeo&ning ‘M’WS® 

5. Πλαστική σωλήνα από PVC 2» 

6. Βάση από σκυρόδεµα 
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                                      Εικόνα 38. Εγκατάσταση εντός του εδάφους 

 

 

Εικόνα 39. Εγκατάσταση µεταλικής δεξαµενής χωρίς περιµετρική κάλυψη µε χώµα 

 

 

Εικόνα 40. Περιµετρική πλήρωση του κενού χώρου µε τα περσευόµενα υλικά 

εκσκαφής απευθείας επί του σώµατος της δεξαµενής 
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ 

ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: Θερµογαλβανισµένα χαλυβοεξάσµατα πάχους 2,5χιλ., 

και διαστάσεων 3.150 χιλ. x 1.000 χιλ. 

ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΜΕΡΟΣ: αποτελείται από σάκο κατασκευασµένο από ειδική 

µεµβράνη στεγανοποίησης (εικ.39 και εικ.40). 
 

 

3.4 ΤΥΠΟΙ ΦΙΛΤΡΩΝ 

Υπάρχουν δυο ειδών αποτελεµατικοί τύποι φιλτραρίµατος του νερού οι οποίοι 

χρησιµοποιούνται. 

i) Φίλτρα ενεργού άνθρακα 

Ο ενεργός άνθρακας έχει την ικανότητα να προσροφά στην επιφάνειά του: 

 1. Μικροµοριακές οργανικές ουσίες. 

 2. Χρωστικές ουσίες (που προέρχονται από την αποσύνθεση οργανικών 

ουσιών), πάσης φύσεως οσµές (που προέρχονται από αέρια ή και την 

αποσύνθεση οργανικών ουσιών). 

 3. Αέρια. 

 4. Σε ορισµένο βαθµό, βαρέα και τοξικά (για τον οργανισµό µας) µέταλλα όπως 

χαλκός, ψευδάργυρος, µόλυβδος, υδράργυρος (που προέρχονται από 

βιοµηχανικές µολύνσεις, είτε από παλαιές σωληνώσεις δικτύων ύδρευσης), κ.ά. 

 5. Αφαιρεί αποτελεσµατικά το πολύ δραστικό χλώριο που υπάρχει στο νερό του 

δικτύου πόλεων. 
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ii) Φίλτρα µε σύστηµα αντίστροφης όσµωσης  

To σύστηµα αντίστροφης όσµωσης είναι οτι πιο σύγχρονο και αποτελεµατικό 

υπάρχει αύτη την στιγµή για το φιλτράρισµα του πόσιµου νερού και τοποθετείται 

πριν την τελική εξόδου του νερού στο το ποτήρι µας (εικ.42).  

Ένα τυπικό σύστηµα έχει πέντε στάδια επεξεργασίας νερού: 

1. Μεµβράνη πολυπροπυλενίου υψηλής πυκνότητας 10µ για παρακράτηση 

αιωρούµενων σωµατιδίων. (κατακράτηση στερεών σωµατιδίων, χώµα, λάσπη 

σκουριά) 

Τα φίλτρα ενεργού άνθρακα συµβάλουν ουσιαστικά στην τεχνολογία καθαρισµού του 

νερού. Χρησιµοποιούνται µε τρεις τρόπους: (εικ.41).  

1. Ως αυτόνοµες µονάδες καθαρισµού του νερού κυρίως σε δίκτυα πόλεων για 

την αποµάκρυνση χρωστικών ουσιών, οσµών και κυρίως του υπολειµµατικού 

χλωρίου το οποίο έχει διάφορες δυσµενείς επιπτώσεις στον οργανισµό µας 

2. Ως προ-φίλτρα σε άλλα συστήµατα καθαρισµού, όπως αντίστροφης ώσµωσης 

3. Ως τελικά φίλτρα µετά τον κυρίως καθαρισµό για την αποµάκρυνση 

υπολειµµάτων απολυµαντικών οσµών, κ.ά. 

 

Εικόνα 41. Φίλτρα ενεργού άνθρακα 
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2. Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα ικανότητας 5µ για παρακράτηση 

χλωρίου και άλλων χηµικών ρύπων.    

3. Ανταλλακτικό φίλτρο ενεργού άνθρακα ικανότητας 3µ για παρακράτηση 

χλωρίου, και άλλων χηµικών ρύπων σε µεγαλύτερο βαθµό. 

4. Μεµβράνη αντιστρόφου οσµώσεως  ικανότητας διήθισης 0,001µ για 

κατακράτηση σιδήρου (σε µικρές περιεκτικότητες), µαγγανίου, 

νιτρικών,αλάτων, εξασθενούς χρωµίου και άλλων ρύπων. Επίσης γίνεται 

ελαφρά απολύµανση του νερού µε την απαγόρευση διέλευσης βακτηρίων. 

5. Φίλτρο άνθρακα απο κοκκοφοίνικα για την τελική απόσµηση του νερού. 

, 

Εικόνα 42. Σύστηµα αντίστροφης όσµωσης 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4:   

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ 
ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 

 

Στο παρών κεφαλαίο θα παρουσιαστεί µια ολοκληρωµένη τεχνική και οικονοµική 

µελέτη ενός συστήµατος άντλησης νερού µε χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 

Πιο συγκεκριµένα αναφέρονται οι παράγοντες καθώς επίσης και τα κριτήρια 

επιλογής των διαφόρων µηχανικών-ηλεκτρικών στοιχείων που περιλαµβάνονται στο 

ολοκληρωµένο συζευγµένο σύστηµα άντλησης νερού – φωτοβολταικού συστήµατος. 

Η επιλογή και τεχνικοοικονοµική ανάλυση του παραπάνω ηλεκτρο-µηχανολογικού 

εξοπλισµού γίνεται ξεχωριστά ώστε να γίνει καλύτερος έλεγχος του κόστους της 

κατασκευής.   

i) Mελέτη αντλητικού συγκροτήµατος για ένα µικρό οικισµό 
µε χρήση φωτοβολταϊκών συστηµάτων 

Ο οικισµός βρίσκεται στην περιοχή της Αγ. Μαρίνας  στον Αγ. Νικόλαο Βοιών 

Λακωνίας σε ένα αγροτεµάχιο µε τα έξης στοιχειά. ∆ιάνοιξη γεώτρησης µε 

περιστροφικό γεωτρύπανο σε βάθος 50 m (Κατά την υπόδειξη του υπεύθυνου 

γεωλόγου ορίστηκε το είδος του γεωτρύπανου και το βάθος της γεώτρησης).Η 

παροχή της γεώτρησης είναι 15 m3 /h(Η ποσότητα νερού που αντλείται χωρίς να 

µεταβηλθεί η στάθµη νερού της γεώτρησης) , η µεταλλική δεξαµενή να απέχει από 

την γεώτρηση 15 m και να βρίσκεται σε ύψος 5 m από την επιφάνεια όπου βρίσκεται 

η γεώτρηση. Ζητείται να συσταθεί αναλυτική µελέτη για άντληση νερού µε χρήση 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων και να προτείνεται την πιο οικονοµική λύση   

 

Αρχικά δίνεται µια σχηµατική παράσταση της άντλησης νερού µε χρήση 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων καθώς επίσης και της δεξαµενής αποθήκευσης ύδατος 

µε όλες τις απαραίτητες διαστάσεις ώστε να δώσουµε όσο το δυνατόν καλύτερα 

αποτελέσµατα στην µελέτη µας. Έτσι στην παρακάτω εικόνα (εικ.43) φαίνεται η 
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γεώτρηση όπου έχουµε τοποθετήσει την αντλία η οποία παίρνει κίνηση από 

φωτοβολταικό σύστηµα και αποθηκεύει το νερό που αντλεί σε µεταλλική δεξαµενή 

 

 
Εικόνα 43. Σχηµατική παράσταση µελέτης συστύµατος άντλησης µε χρήση 

φωτοβολταϊκών συστηµάτων. 

 

ii) Εύρεση ολικού µανοµετρικού της αντλίας  

Για να βρούµε τις απώλειες λόγο τριβών πρέπει να δούµε τον πίνακα που βρίσκεται 

στην εποµένη σελίδα για να υπολογιστούν οι απώλειες του πλαστικού σωλήνα ανά 

100m αγωγού και να υπολογίσουµε την διάµετρο του σωλήνα που θα επιλέξουµε µε 

βάση την παροχή της αντλίας. Με δεδοµένο την παροχή της γεώτρησης που είναι 30 

m3/h θα επιλέξουµε αντλία που να µην ξεπέρνα τα 25 m3/h για την ασφάλεια της 

γεώτρησης. Το είδος της αντλίας που θα χρησιµοποιήσουµε είναι υποβρύχια 

ηλεκτραντλία η οποία δεν έχει µεγάλες απαιτήσεις σε ισχύ κάτι που το επιδιώκουµε 
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ώστε να έχουµε µικρότερη επιφάνεια φωτοβολταϊκών και κατά συνέπεια πιο 

οικονοµική πρόταση. Άρα οι απώλειες τριβών λόγο εξαρτηµάτων σε µέτρα είναι οι 

ακόλουθες. 

2 Βάνες (2*3m) = 6m 

1 Ανεπίστροφη βαλβίδα (1*4m) = 4m 

1 Ανοικτή γωνία Φ75 (1*3m) = 3m 

2 Μανόµετρα (2*4m) = 8m 

1 Φίλτρο άνθρακα (1* 8m) = 8m 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ =29m 

Ολικό µήκος σωλήνα= (Μήκος σωλήνα + Μήκος σωλήνα από την επιφάνεια ως 

την δεξαµενή) + απώλειες εξαρτηµάτων 

Ολικό µήκος σωλήνα=(55m+15m) + 29m 

Ολικό µήκος σωληνα=99m 

 

Μήκος λόγο τριβών =Ολικό µήκος σωλήνα * Ποσοστό απωλειών => 

Μήκος λόγο τριβων=99m *3,8% => 

Μήκος λόγο τριβων=3,8m 

 

Ολικό µανοµετρικό ύψος =Ολικό κατακόρυφο ύψος + Μήκος λόγο τριβών 

Hολ=Hγ+Hτρ  => 

Ηολ=(50m+5m)+3,8m 

Ηολ=58,8m 

iii) Ηµερήσια ενέργεια που καταναλώνει η αντλία 

Η αντλία που θα χρησιµοποιήσουµε θα έχει παροχή Q = 8m3/h. Η ηµερήσια ενέργεια 

EL (Wh/day) στην έξοδο της αντλίας θα είναι: 

 

ΕL=ρ *g*Q*PT*Hoλ = 1000kg/m3*9,81m/s2*8m3/h* 5h/day*58,8m =>      

ΕL=23.073.120J/day=> 
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ΕL= 
��.���,������

�������  => ΕL=6,4Kwh/day 

PT (Pumping Time)= 5 h =Ο χρόνος άντλησης ο οποίος είναι ίσος µε το PSH 

∆ηλάδη ο µέσος χρόνος που έχουµε ηλιακή ακτινοβολία κατά την διάρκεια µιας 

ηµέρας σε ώρες 

 Η καταγραφή του PSH και της µέσης ηµερήσιας θερµοκρασίας περιβάλλοντος για 

κάθε µήνα φαίνεται στον  πίνακα 7. Αφού υπολογίσαµε το ΕL, κατόπιν 

υπολογίζουµε την ενέργεια της 

ηλιακής ακτινοβολίας ανά m2 και ανά ηµέρα Ε (KWh/m2day).Η µέση  ηµερήσια 

ηλιακή ακτινοβολία Ε, για κλίση 30ο του συλλέκτη ως προς το οριζόντιο επίπεδο και 

η µέση θερµοκρασία του αέρα (οC) στη διάρκεια των φωτεινών ωρών της ηµέρας για 

τον Αγ. Νικόλαο Βοιών Λακωνίας παρουσιάζονται στον  πίνακα 7 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7.  Καταγραφή µέσης ηµερήσιας θερµοκρασίας περιβάλλοντος για κάθε 

µήνα. 

 

Επιλέξαµε την κλίση των 30ο για τα φ/β πλαίσια γιατί παρουσιάζει καλύτερα 

αποτελέσµατα για τους καλοκαιρινούς µήνες. Κατά τον υπολογισµό της ισχύος 

Μήνα
ς 

R 

Συντελεστής 
µετατροπής 

της 
ακτινοβολίας 

από το 
οριζόντιο σε 
κεκλιµένο 

επίπεδο 30ο 

(1) 

Αριθµός 
ηµερών 
κάθε 
µήνα 
      (2) 

Ηλιακή 
ακτινοβολία 
στο 
οριζόντιο 
(MJ/m2) 

Μέση 
ηµερήσια 
ακτινοβολία 
E 
σε επίπεδο 
30ο 

(KWh / m
2
)  

(1) χ (3) χ 10
3 

PSH Θερµοκρασ
ία 

(0C) 

  
 

 
 

(3) (2) χ 3600   

Α 1,03 30 493 4,70 4,70 18 
Μ 0,94 31 684 5,76 5,76 21 
Ι 0,90 30 745 6,21 6,21 28 
Ι 0,92 31 781 6,44 6,44 29 
Α 1,00 31 713 6,39 6,39 29 
Σ 1,13 30 526 5,54 5,54 25 
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αιχµής PPV λαµβάνεται ο µήνας Απρίλιος ως δυσµενέστερη περίπτωση.   

 

Προσδιορισµός της ισχύος αιχµής φωτοβολταϊκών στοιχείων E’L 

συµπεριλαµβανοµένου των απωλειών 

Επιλογή συσσωρευτών. 

Οι συσσωρευτές που θα χρησιµοποιήσουµε θα είναι θειικού οξέως-µολύβδου H2SO4 
– Pb και θα έχουν απόδοση nbat=80%. 

 

Επιλογή µετατροπέα DC/AC 

Οι µετατροπείς DC/AC που θα χρησιµοποιήσουµε θα έχουν τα παρακάτω 

χαρακτηριστικά: τάση εισόδου 48V DC, τάση εξόδου 220V AC. L  µέση απόδοσή του 

είναι 75%. 

Επιλογή ελεγκτή φόρτισης 

Η απόδοση του ελεγκτή φόρτισης είναι ηεφ=85%, ενώ οι απώλειες στις 

καλωδιώσεις είναι 5%.  

Επιλογή ηλεκτρονικού συστήµατος παρακολούθησης του σηµείου µέγιστης 

ισχύος (M.P.P.T.). Ο συντελεστής απόδοσης του M.P.P.T. θα είναι nPPT = 0,80. 

 

Η ενέργεια EL θα αυξηθεί λόγω των απωλειών που προαναφέραµε και θα είναι E’L: 

 

E’L=
 !

"#$%∗"&"'∗"()∗"*+,∗"-...../∗"�01 

=
6,4234/���

5,6∗5,�7∗5,67∗5,87∗5,6∗5,8 => 

 

 E’L=18,34Kwh/day 

iv) Υπολογισµός ισχύος της αντλίας  

Ο χρόνος άντλησης PT (Pumping Time)=5h 

Ο συντελεστής απόδοσης του συστήµατος κινητήρα-αντλίας nm-p θεωρείται 0,9 
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P’L=
9∗:∗�∗;<,
.%∗"�01

= 
�=,�>?34/���

@A

BCD
∗�,E

 => P’L=4,07Kw => P’L=2,9 hp  

Και επειδή µετά από ερεύνα στο εµπόριο βρήκαµε ότι η πιο κοντινή περίπτωση είναι 

η αντλία µε 3Hp θα χρησιµοποιήσουµε αυτήν την αντλία η όποια µας δίνει παροχή 

8m3/h και Ολικό µανοµετρικού 58,8m. Στον πινακα 8  και εικόνα 44  βλέπουµε την 

αντλία που θα χρησιµοποιήσουµε.  

ΠΙΝΑΚΑΣ 8.  Αντλία που θα χρησιµοποιηθεί µε βάση τα δεδοµένα 

      ΠΑΡΟΧΗ Q (m3/h)  

  ΙΣΧΥ
Σ 
(HP) 

ΤΑΣ
Η 
V/Hz 

 ΥΨΟΣ 0          1.2    2.4    3.6 4.8     6.0   7.2     8.4      9.6   10  

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ  
 

 
 

ΣΤΟΜ
ΙΟ 

ΑΝΤΛ
ΙΑΣ 
(mm) 

ΠΑΡΟΧΗ Q (lit/min) ΤΙΜ
Η 

   

 

 

 

  

 

 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180  20

0 

 

 

      ΜΑΝΟΜΕΤΡΙΚΟ H (m)  

6666

3536353635363536    

4KWP-

300/14T 

3,0 400/50 2’’ 1201 86 85 82 79 76 72 67 60 52 42 30 

325,00 325,00 325,00 325,00 €€€€    

    

 

  

Εικόνα 44. Αντλία που θα χρησιµοποιήσουµε 
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v)  Χρόνος αυτοδυναµίας του συστήµατος 

Θεωρούµε ότι το φορτίο (κινητήρας-αντλία) δεν είναι κρίσιµο. Εποµένως ο χρόνος 

αυτοδυναµίας του συστήµατος θα είναι: 

 

Dn-cr= -0,48*(PSH)+5,18 = -0,48*4,7+5,18 => Dn-cr=2,92 =3 days 

 

vi) Επιλογή Φ/Β στοιχείων 

Τα φ/β πλαίσια που θα χρησιµοποιήσουµε στην εφαρµογή µας είναι τα 

µονοκρυσταλλικά Solar World SW 185 (εικ.45) του οποίου τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά φαίνονται στον πίνακα 9. 

Τάση Συστήµατος: 24V  

∆ιαστάσεις: 1420x850x34 mm 

 

 

 

Εικόνα 45. Επιλογή φωτοβολταϊκών πλαισίων 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9.  Τεχνικά χαρακτηριστικά µονοκρυσταλλικών πλαισίων 

Solar World Mono Crystalline PV    SW 185 

Maximum power Pmax 185 Wp 

Open circuit voltage Voc 44.8 V 

Maximum power point voltage Vmpp 36.3 V 

Short circuit current Isc 5.50 A 

Maximum power point current Impp 5.10 A 

Performance at 800 W/m2, 

NOCT, AM 1.5 
    

Maximum power Pmax 132.3 Wp 

Open circuit voltage Voc 40.5 V 

Maximum power point voltage Vmpp 32.5 V 

Short circuit current Isc 4.55 A 

Maximum power point current Impp 4.06 A 

 

Τα φ/β πλαίσια έχουν απόδοση που υπολογίζεται απ’ τη σχέση: 

npv= 
.�

F∗GH = 
�=IJ

KLLLM
NO ∗P�,>��∗�,=I�QR� =0,153 ή  npv=15,3% 

npv= Απόδοση φωτοβολταϊκών πλαισίων 

Pm= Mέγιστη ισχύ φ/β πλαισίου 

Ε= Μέση ηµερήσια ηλιακή ακτινοβολία 

Ac= Επιφάνεια φωτοβολταϊκού πάνελ 

 

 

Η ισχύ αιχµής Ppv της φ/β γεννήτριας θα είναι λοιπόν: 

 

Ppv=
 S!

.T;
=

�=,�>UVW/XYZ
>,�[ => Ppv =3,9kw/day 

 
PSH= Η µέση ηλιακή ακτινοβολ’ια που δέχονται τα πάνελς στην διάρκεια µιας 

ηµέρας 

 

vii) Υπολογισµός αριθµού Φ/Β πλαισίων 

 
Ο αριθµός των φ/β πλαισίων που θα τοποθετηθούν υπολογίζεται από τη σχέση: 
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Νpv=
\]^

.�
=

�E���/XYZ
_K`@MA ∗>,�	4	abE��3/���

=4,48 άρα Νpv= 5 πλαίσια  

 

Νpv = Ο αριθµός των φ/β πλαισίων 

4,7h = Η µέση ηλιακή ακτινοβολία που δέχονται τα πάνελς στην διάρκεια µιας 

ηµέρας 

Ppv = Η ισχύς αιχήης της φ/β γεννήτριας 

Pm = Mέγιστη ισχύ φ/β πλαισίου 

Η τάση VDC στην έξοδο της φ/β γεννήτριας µπορεί να επιλεγεί από τα κριτήρια που 

θέτει ο παρακάτω πίνακας (πιν.10). 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 10. Τάση στην έξοδο της φωτοβολταϊκής γεννήτριας 

Ισχύ Αιχµής 
Φ/Β 
γεννήτριας 

Φορτίο 
Μετατροπέα 
DC/AC 

(KW) 

Συνολικό 

φορτίο 

(KWh/h) 

VDC (Volts) 

< από 0,4 KWp Μικρότερο από 1 Μικρότερο από 1,5 12 

0,4 – 1 KWp 2,5 ή µικρότερο Μικρότερο από 5 24 

1 – 2,5 KWp 5 ή µικρότερο 5 – 12 48 

> από 5 KWp Μεγαλύτερο από 5 12 – 25 120 

 

Έτσι επιλέγουµε VDC = 24 V 

Τα πλαισία θα συνδεθούν σε σειρά  

 

viii) Επιφάνεια κάλυψης φωτοβολταϊκών πλαισίων. 

Το ένα πλαίσιο εχει διάσταση 1,420m X 0,850m = 1,67 m. Άρα τα 5 πλάσια Χ 1,67m2 

= 8,35 m2
 

 

ix) Επιλογή τύπου συσσωρευτή 

Το φορτίο που θα πρέπει να καλύψουν οι µπαταρίες, που θα τοποθετήσουµε στο 

σύστηµα, µε βάση την περίοδος αυτοδυναµίας θα είναι: 
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2 αυτόνοµα φωτοβολταϊκα πλαίσια 185W χρειάζεται 1 µπαταρία 200Ah. Άρα έχοντας  

5 φωτοβολταϊκά πλαίσια θα χρειαστούµε 3 µπαταρίες ώστε αυτές να καλύπτουν τις 

ανάγκες µιας ηµέρας. Εµείς έχουµε υπολογίσει το σύστηµα να είναι αυτόνοµο για 3 

ηµέρες άρα: 

3ηµερες* 3 µπαταρίες/day =9 µπαταρίες για 3 ηµέρες των 200Ah. 

 

Η µπαταρία αυτή (εικ.46) είναι ειδικά σχεδιασµένη για εφαρµογές φωτοβολταϊκών, 

µε υψηλές απαιτήσεις και έχει διάρκεια ζωής 10-12 χρόνια. 

 

Εικόνα 46. Μπαταρία για την αποθήκευση ενέργειας που θα χρησιµοποιήσουµε 

200AH 12V κλειστού τύπου βαθιάς εκφόρτισης  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 11. Τεχνικά στοιχεία µπαταρίας 

Type 

Τύπος 

V 

Βόλτ 
AH/20AH 

Αµπερώρια 

Length 

Μήκος 

Width 

Πλάτος 

Height 
Ύψος 

T. 
Height 
Συν. 
Ύψος 

Weight 
Βάρος 

200-12 12 200 530 209 214 218 65.50 

 

x) Επιλογή του µετατροπέα -inverter   

Μετά από έρευνα στο εµπόριο καταλήξαµε στον µετατροπέα που φαίνεται στην 

παρακάτω εικόνα (εικ.47) και τα χαρακτηριστικά του φαίνονται στον  πίνακα 12  που 

ακολουθεί ο οποίος εχει τάση 24V όπως και τα πάνελ που θα χρησιµοποιήσουµε και 

µέση εξερχόµενη ισχύ ανά ώρα 1500 W δηλαδή 38% περισσότερο από την ισχύ που 

παράγουν τα πάνελ την ώρα (185*5)=925 W 

 



86 

 

 

Εικόνα 47. Μετετροπέας-inverter 1500WATT ( 2000VA)  / 24V   καθαρού ηµιτόνου 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 12. Χαρακτηριστικά µετατροπέα inverter 

Specifications  S1500-212 

DC Input Voltage DC  24V 

Continuous Output 1500W 

Max Output(3 mins) 1700W 

Surge Output 2000W 

Efficiency Full Load 86% 

No load current draw < 0.12A Saving mode 

Output voltage 
regulation 

220/230/240V  RMS -10%/+4% 

Input voltage 
regulation 

10.5-15V DC 

Dimensions (L x W X H) 190x91x58mm 

Net weight  4.1 kg 

 

xi) Eπιλογή ρυθµιστή φόρτισης 

Ο ρυθµιστής φόρτισης είναι µια απλή ηλεκτρονική συσκευή που φροντίζει για τη 

σωστή φόρτιση των συσσωρευτών (µπαταριών) του φωτοβολταικου συστήµατος. 

Ελέγχει τη διαδικασία φόρτισης και σταµατά τη φόρτιση όταν διαπιστώσει ότι η 

µπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως. Αλλιώς θα υπήρχε ο σοβαρός κίνδυνος να 

καταστραφεί η µπαταρία.  

Επειδή οι µπαταρίες έχουν την τάση να αποφορτίζονται σταδιακά ακόµα κι αν δεν 

τροφοδοτούν µε ρεύµα κάποια συσκευή, ο ρυθµιστής φόρτισης φροντίζει αυτόµατα 

να ξαναρχίσει η διαδικασία φόρτισης της µπαταρίας όταν διαπιστώσει ότι η τάση της 

έπεσε κάτω από το επίπεδο της πλήρους φόρτισης.  
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Αρκετοί ρυθµιστές φόρτισης έχουν υποδοχή πάνω στην οποία συνδέουµε τις 

ηλεκτρικές συσκευές που θέλουµε να τροφοδοτήσουµε από τη µπαταρία. Έτσι, 

έχουν την επιπλέον δυνατότητα να διακόψουν τη λειτουργία των ηλεκτρικών 

συσκευών όταν διαπιστώσουν ότι η µπαταρία κοντεύει να αδειάσει πλήρως, 

προστατεύοντάς την πάλι µε αυτό τον τρόπο από πλήρη αποφόρτιση που θα 

οδηγούσε στην καταστροφή της. 

Μετα απο έρευνα στο εµπόριο καταλείξαµε στον παρακάτω ρυθµιστή φόρτισης 

(εικ.48). 

 

Εικόνα 48. Ρυθµιστής φόρτισης 

 

xii) Υπολογισµός όγκου δεξαµενής αποθήκευσης νερού 

Η παροχή νερού είναι Q=8 m3/h και η διάρκεια άντλησης είναι 5 ώρες. Άρα η 

δεξαµενή πρέπει να έχει όγκο V=8 m3/h*5h =90m3, για αυτονοµία µίας ηµέρας. Μετα 

την έρευνα στο εµπόριο βρήκαµε δεξαµενή µε 170 m3 και καταλήξαµε σε αυτή ώστε 

να µπορούµε να αλλάζουµε τις ώρες άντλησης το καλοκαίρι που η ζήτηση ειναι 

µεγαλύτερη και κατα συνέπεια θα χρειαζόµαστε και µεγαλύτερη δεξαµενή.  

xiii) Kοστολόγηση της µελέτης 

Σε αυτό το σηµείο θα καταγράψουµε τα επιµέρους τµήµατα της µελέτης που κάναµε 

και θα αποδώσουµε το συνολικό κόστος έτσι ξεκινώντας απο την αρχή έχουµε: 

Κόστος γεώτρησης: Λόγω των πολλών και απρόβλεπτων στοιχείων που 

µπορεί να έχει η εξώριξη µιας γεώτρησης αλλά και το οτι δεν εχει να κάνει µε τον 

εναλλακτικό τρόπο ηλεκτροδότησης µε φωτοβολταϊκά που παραθέτουµε στην 
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εργασία µας δεν το λαµβάνουµε υπόψιν µας διότι το ίδιο θα ήταν και στην 

περίπτωση ηλεκτροδότησης απο την ∆ΕΗ. 

Κόστος αντλίας: 320€  + 80 € οι πλαστικές σωλήνες 

Κόστος φωτοβολταϊκών πάνελ και βάσεις στήριξης: 389€ * 5 = 1945 € +( 

65 * 5=325 €)  

  Σύνολο:1945 + 325 = 2270 € 

Κόστος συσωρευτών: 231€ * 9τεµ =2079€ 

Κόστος µετατροπέα inverter: 569€ 

Κόστος ρυθµιστή φόρτισης: 160€ 

Κόστος φίλτρου ενεργού άνθρακα: 100€ 

Κόστος µεταλλικής δεξαµενής 25000€ 

 

Τελικό σύνολο: Κόστος αντλίας + Κόστος φωτοβολταϊκών πάνελ + Κόστος 

συσσωρευτών + Κόστος µετατροπέα inverter + Κόστος ρυθµιστή φόρτισης 

+ Κόστος φίλτρου ενεργού άνθρακα + Κόστος µεταλλικής δεξαµενής. 

Τελικό σύνολο: 320 + 80 + 2270 + 2079 + 569 + 160 + 100 + 

25000 = 30578 € 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5:  

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ    

 

i) Aνακεφαλάιωση 

Η  πτυχιακή µας εργασία περιελάµβανε τα εξής κεφάλαια: 

Κεφάλαιο 1ο Όπου αναφέραµε τον σκοπό για τον οποίο ασχοληθήκαµε µε την 

συγκεκριµένη πτυχιακή, τους τρόπους παραγωγής ενέργειας µε συµβατική ενέργεια 

και ανανεώσιµες πηγές ενέργειας καθώς επίσης τα πλεονεκτήµατα και τα 

µειονεκτήµατα τους. Ενώ στο τέλος αναφέραµε και για την ηλιακή ενέργεια και την 

χρήση της στην Ελλάδα. 

Κεφάλαιο 2ο Σε αυτό το κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε την ηλιακή ενέργεια ως ενέργεια 

και την µετατροπή αυτής σε ηλεκτρική ενέργεια µέσω των φωτοβολταϊκών 

συστηµάτων και κατά συνέπεια και τα επιµέρους τµήµατα που απαρτίζουν ένα 

φωτοβολταϊκό σύστηµα. 

Κεφάλαιο 3ο Στο τρίτο κεφάλαιο αναφερθήκαµε µε το δεύτερο σηµαντικό κοµµάτι της 

εργασία µας όπου ειναι οι υδάτινοι πόροι απο την διάνοιξη µιας γεώτρησης τις, 

αντλίες και τους τύπους αντλιών µέχρι τα φίλτρα  και την δεξαµενή αποθήκευσης του 

νερού.  

Κεφάλαιο 40 Στο τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο ασχοληθήκαµε µε την µελέτη 

αντλητικού συγκροτήµατος µε χρήση φωτοβολταϊκού συστηµατος σε ένα πρόβληµα 

µε πραγµατικά στοιχεία κάτι το οποίο µας έκανε να βρούµε και την ακριβή 

κοστολόγηση της µελέτης αυτής. 

 

ii) Συµπεράσµατα 

Από την παρούσα εργασία µπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω συµπεράσµατα:. 

1) Υπάρχουν πολλοί και αστάθµητοι παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν τον 

τρόπο διάνοιξης µιας γεώτρησης και το είδος του γεωτυπάνου όπως η 

µηχανική σύσταση του εδάφους αλλά και το είδος της αντλίας που θα 

χρησιµοποιήσουµε. 



90 

 

2) Επιλέχθηκε η αποθήκευση του νερού µετά την άντληση να γίνει σε µεταλλική 

δεξαµενή και όχι τσιµεντένια µε πρώτο κριτήριο την υγιεινή προστασία των 

ανθρώπων από πλευράς τοιχωµάτων των δυο δεξαµενών και δεύτερον ως 

προς την δειάρκεια ζωής της οικοδοµικής άδειας που θα απαιτούνταν σε 

περίπτωση τσιµεντένιας δεξαµενής. 

3) Το σηµαντικότερο συµπέρασµα που εξήχθη από την παρούσα πτυχιακή 

εργασία είναι ότι σε αποµακρυσµένες περιοχές, όπου δεν υπάρχει ηλεκτρικό 

δίκτυο της ∆ΕΗ, το κόστος λειτουργίας της αντλίας από το φωτοβολταϊκό 

σύστηµα είναι σηµαντικά µικρότερο συγκριτικά µε αυτό από το σύστηµα της 

∆ΕΗ. Επίσης η µελλοντική απεξάρτηση του αντλητικού συστήµατος από το 

δίκτυο της ∆ΕΗ επιταχύνει τη γρηγορότερη απόσβεση του αρχικού κεφαλαίου 

της κατασκευής. 

   

Ως µελλοντική εργασία σχετικά µε την υπάρχουσα µελέτη προτείνεται ένα υβριδικό 

σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας µε ταυτόχρονο συνδιασµό 

φωτοβολταϊκού συστήµατος και ανεµογεννητριών για τις ηµέρες του χρόνου όπου 

δεν επαρκεί η ηλιοφάνεια καθώς και για αύξηση της συνολικής ισχύος ηλεκτρικής 

ενέργειας. 
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