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ύγθξηζε  θόζηνπο  

παξαγωγήο  ζεξκόηεηαο   

από   

δηάθνξεο  πεγέο  ελέξγεηαο 

Δπηκέιεηα  -  Παξνπζίαζε : 

ηάγθαο  Γ.  Όζωλ 
Γηπι.  Μερ/γνο  Μερ/θνο   Α.Π.Θ. 

 

Δπηζηεκνληθόο  ζπλεξγάηεο ηεο  

«ΑΝΓΡΙΑΝΟ» Σξίπνιε ,  Ννέκβξηνο  2013 
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Α΄   ελόηεηα  

Θεξκηδηθή  ηηκή   

 

πεγώλ  ζεξκηθήο  ελέξγεηαο 
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Α.1.-  ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΔ  ΠΖΓΔ . 

  Α.1.1.-  Καύζηκα . 

             α).-  ηεξεά  : 
                     -  Καπζόμπια -  Pellets -  Ππξελόμπιν 

  

             β).-  Τγξά     : 

                   -  Πεηξέιαην  (Diesel) 

 

 γ).-  Αέξηα    : 

                   -  Πξνπάλην -  Φπζηθό  αέξην  

  Α.1.2.-  Δλέξγεηα  (ηειηθή)  

                   -  Ηιεθηξηθή  ελέξγεηα . 
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Α.2.- ΤΣΖΜΑΣΑ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΘΔΡΜΟΣΖΣΑ  

   Α.2.1.-  Λέβεηαο  -  θαπζηήξαο . 

 α).-  Απιόο  (ζπλήζεο)  ιέβεηαο . 
 

 β).-  Λέβεηαο  ρακειώλ  ζεξκνθξαζηώλ / ζπκπύθλσζεο  πγξώλ   

                     θαύζηκσλ . 
 

 γ).-  Λέβεηαο  ζπκπύθλσζεο  αεξίσλ  θαπζίκσλ .     

   Α.2.2.-  Σδάθη .     

 α).-  Δζηίαο  αλνηθηνύ  ηύπνπ . 
 

 β).-  Δζηίαο  θιεηζηνύ  ηύπνπ  (ελεξγεηαθό). 

   Α.2.3.-  Αληιία  ζεξκόηεηαο   (Α. Θ.) . 

   Α.2.4.-  Θεξκνπνκπόο  ειεθηξηθώλ αληηζηάζεωλ      
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Α.3.- ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ  ΚΟΣΟΤ . 

  Οη  παξάκεηξνη  δηαθνξνπνίεζεο  ηνπ  θόζηνπο  παξαγσγήο   ζεξκηθήο   

  ελέξγεηαο  είλαη :  

       α).-  Θεξκνγόλνο  δύλακε  θαπζίκνπ . 

       β).-  Βαζκόο  απόδνζεο  ζπζηήκαηνο  παξαγωγήο  ζεξκηθήο   

               ελέξγεηαο. 

       γ).-  Σηκή  αγνξάο  κνλαδηαίαο  πνζόηεηαο  θαπζίκνπ . 

 Γηα  ηε  ζύγθξηζε  ηνπ  θόζηνπο  παξαγσγήο  ζεξκηθήο  ελέξγεηαο  κε θάπνηα     

  από  ηηο  πξναλαθεξόκελεο  πεγέο  ελέξγεηαο , ζα  θνζηνινγεζεί  ε  παξαγσγή  ηεο   

  κνλαδηαίαο  πνζόηεηαο  ζεξκηθήο  ελέξγεηαο  θαη  ζπγθεθξηκέλα  ηεο  κηαο  (1)   

  θηινβαηώξαο  (kWh) .  

 Πξνθύπηεη  έηζη  ε  ζεξκηδηθή  ηηκή  θάζε  πεγήο  ζεξκηθήο  ελέξγεηαο   

  ζε  (€ / kWh) . 
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Α.4.- ΣΗΜΔ  ΠΑΡΑΜΔΣΡΧΝ  ΚΟΣΟΤ . 

  Οη  ηηκέο  ησλ  παξακέηξσλ  θόζηνπο  πάξζεθαλ  από  ηε  βηβιηνγξαθία ,   

  από  πίλαθεο  θαηαζθεπαζηώλ  θαη  από  ηνπο  πξνκεζεπηέο / πσιεηέο  ησλ   

  θαπζίκσλ  θαη  ηεο  ειεθηξηθήο  ελέξγεηαο . 

 πγθεθξηκέλα : 
 

  α).- Γηα ηελ  ειεθηξηθή  ελέξγεηα  πάξζεθε  ππόςε  ην  νηθηαθό  ηηκνιόγην  Γ.1   

        (ρωξίο  ρξνλνρξέωζε)  έηνπο  2013 . 

 

  β).- Γηα  ην  θπζηθό  αέξην  πάξζεθε  ππόςε  ην  νηθηαθό  ηηκνιόγην   

        Οθηωβξίνπ   2013. 

 

  γ).- Γηα  ην  πξνπάλην , πεηξέιαην  θαη  ηε  βηνκάδα  ρξεζηκνπνηήζεθαλ  νη   

        ηηκέο  εκπνξίνπ  ηεο  εβδνκάδαο  4 – 10  Ννεκβξίνπ  2013 .   
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Α.5.- ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΘΔΡΜΗΓΗΚΖ  ΣΗΜΖ .  

  Α.5.1.-  Γεδνκέλα :    

    α).-  Δίδνο  θαπζίκνπ  /  ελέξγεηαο  . 

     β).-  Μνλάδα  κέηξεζεο  πνζόηεηαο  θαπζίκνπ / ελέξγεηαο :   

                                                 κ.κ.                               (kg  -  m3  -  lt  -  kWh)       

    γ).-  Ππθλόηεηα  θαπζίκνπ  :          ξ                                  (kg / m3) 

    δ).-  Καηώηεξε  ζεξκνγόλνο  δύλακε  θαπζίκνπ :   Ζu         (kWh / kg) 

     ε).-  Βαζκόο  απόδνζεο  ζπζηήκαηνο  παξαγσγήο  ζεξκόηεηαο : 

                                                   n                              ( % ) 

   ζη).-  Σηκή  θόζηνπο  αγνξάο  κνλάδνο  θαπζίκνπ :   k           (€ / κκ) 

    δ).-  Παξάκεηξνο   κεηαηξνπήο  κνλάδσλ  :           α           ( - ) 
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  Α.5.2.-  Τπνινγηζκνί :    

  α).-  Καηώηεξε  ζεξκνγόλνο  δύλακε  θαπζίκνπ  αλά  κ.κ. :   (Ζu)κκ 

                                            

   (Ζu)κκ  = α * ξ * Ζu                    ( kWh / κκ)                         

  β).-  Θεξκηδηθή  ηηκή  θαπζίκνπ / ελέξγεηαο  :       kζ         

          

                                          kζ  =  k / [ n * (Hu)κκ ]             ( € / kWh)    

Α.5.- ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ  ΘΔΡΜΗΓΗΚΖ  ΣΗΜΖ .  



ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηνϊνπ 100, Μεηακόξθωζε, 14452 

Α.6.-  ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΡΜΗΓΗΚΧΝ ΣΗΜΧΝ   
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Α.7.-  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  ΘΔΡΜΗΓΗΚΧΝ ΣΗΜΧΝ 
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Α.7.-  ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ  ΘΔΡΜΗΓΗΚΧΝ ΣΗΜΧΝ 
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Β΄   ελόηεηα  

ύγθξηζε   

εηήζηνπ  θόζηνπο  ζέξκαλζεο  ρώξωλ 

           κε  δηάθνξεο  πεγέο  ελέξγεηαο 
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Β.1.-  ΓΔΝΗΚΑ  

  Δθηόο  από  ηε  ζεξκηδηθή  ηηκή   ησλ  δηαθόξσλ  θαπζίκσλ  ή κνξθώλ   

  ελέξγεηαο , ζεκαληηθό   ζηνηρείν  ζεσξείηαη  θαη  ε  γλώζε  ηεο  ηάμεο  κεγέζνπο   

  ηνπ  θόζηνπο  ηεο  ζέξκαλζεο  ρώξωλ  κε  ηα  δηάθνξα  θαύζηκα. 

 Γηα  ηελ  εθηίκεζε  ηνπ  απόιπηνπ  θόζηνπο  ηεο  ζέξκαλζεο  ρώξσλ  ζε  κία    

  πεξίνδν  (π.ρ. έηνο)  απαηηείηαη , σο  δεδνκέλν , ε   θαηαλάιωζε  ηεο  ζεξκηθήο   

  ελέξγεηαο  θαηά  ηελ  πεξίνδν  απηή . 

 Γηα  ηνλ  ζθνπό  απηό  ππνινγίζζεθε  ε  εηήζηα  ζεξκηθή  ελέξγεηα  πνπ   

  απαηηείηαη  γηα  ηελ  ζέξκαλζε  κηαο  δηώξνθεο  κνλνθαηνηθίαο , ζηηο  παξαθάησ   

  πεξηπηώζεηο :    

  ΠΔΡΗΠΣΧΖ  1ε :     

               ζέζε  κνλνθαηνηθίαο :  Καιακάηα   (δώλε  Α΄ )   

               ρξόλνο  θαηαζθεπήο :  1978  -  1995  -  2013  

  ΠΔΡΗΠΣΧΖ  2ε :     

               ζέζε  κνλνθαηνηθίαο :  Φιώξηλα   (δώλε  Γ΄ )   

               ρξόλνο  θαηαζθεπήο :  1978  -  1995  -  2013  
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Β.2.- ΤΠΟΛΟΓΗΜΟ ΘΔΡΜΗΚΖ  ΔΝΔΡΓΔΗΑ  

-  Μέζνδνο  ηωλ  βαζκνεκεξώλ  . 

Qζ  =  0,024 * (Um * Aπεξ) * DD * k 

         

       όπνπ  :   

     Qζ      =  θαηαλαιηζθόκελε  ζεξκηθή  ελέξγεηα                             (kWh / έηνο) 
 

      Um       =   κέζνο  ζπληειεζηήο  ζεξκνπεξαηόηεηαο  θηηξίνπ          (W/ m2*Κ) 

 

      Απεξ   =  εκβαδόλ  πεξηβάιινπζαο  επηθάλεηαο  θηηξίνπ               (m2)  

 

      DD    =  εηήζηεο  βαζκνεκέξεο  ζέξκαλζεο  ζηνπο  18 (νC)       (C * εκ) 

 

     k        =  ζπληειεζηήο  ιεηηνπξγίαο  θηηξίνπ                                 ( - ) 
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Β.3.1.-ΚΑΣΟΦΔΗ  ΚΣΗΡΗΟΤ 
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Β.3.2.- ΠΑΡΑΜΔΣΡΟΗ  ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

Δκβαδά  &  Όγθνο  θηηξίνπ 

 

Αθ          =  154,24      (m2)  

 

Aπαξ          =  258,30      (m2) 

 

Aπεξ        = 429,56      (m2) 

 

Vθη           = 475,56     (m3)  

 

Aπεξ/Vθη   =     0,90    (m-1) 

Μέζνη  ζπληειεζηέο  

ζεξκνπεξαηόηεηαο  θηηξίνπ. 
 

1.- Έηνο  θαηαζθεπήο  θηηξίνπ :  1978  

     Κηίξην  ρσξίο  ζεξκνκόλσζε  θαη  κε    

     απινύο  παινπίλαθεο. 

                    U1.m  =  2,85    (W / m2*K) 
 

2.- Έηνο  θαηαζθεπήο  θηηξίνπ :  1995 
     Κηίξην  κε  αλεπαξθή  ζεξκνκόλσζε  θαη     

     κε  δίδπκνπο  παινπίλαθεο. 

                    U2.m  =  1,15    (W / m2*K) 
 

3.- Έηνο  θαηαζθεπήο  θηηξίνπ :  2013 
     Κηίξην  θαηά  ΚΔΝΑΚ. 
 

     Εώλε  Α΄ :  U3.m  =  0,86   (W / m2*K) 

 

    Εώλε  Γ΄  :  U3.m  =  0,64   (W / m2*K) 
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Β.4.- ΔΣΖΗΑ  ΚΑΣΑΝΑΛΗΚΟΜΔΝΖ  ΘΔΡΜ.  ΔΝΔΡΓΔΗΑ 



ΔΝ.Δ.ΔΠΗ.Θ.Δ. Σαηνϊνπ 100, Μεηακόξθωζε, 14452 

Β.5.1.- ΔΣΖΗΟ  ΚΟΣΟ  ΘΔΡΜΑΝΖ  ΥΧΡΧΝ   

            ΣΖ  ΚΑΛΑΜΑΣΑ  (πίλαθαο  ηηκώλ) 
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Β.5.2.- ΔΣΖΗΟ  ΚΟΣΟ  ΘΔΡΜΑΝΖ  ΥΧΡΧΝ   

            ΣΖ  ΚΑΛΑΜΑΣΑ  (δηάγξακκα) 
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Β.6.1.- ΔΣΖΗΟ  ΚΟΣΟ  ΘΔΡΜΑΝΖ  ΥΧΡΧΝ   

            ΣΖ  ΦΛΧΡΗΝΑ  (πίλαθαο  ηηκώλ) 
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Β.6.2.- ΔΣΖΗΟ  ΚΟΣΟ  ΘΔΡΜΑΝΖ  ΥΧΡΧΝ   

            ΣΖ  ΦΛΧΡΗΝΑ  (δηάγξακκα) 
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Β.7.- ΤΓΚΡΗΖ ΚΟΣΟΤ ΘΔΡΜΑΝΖ ΥΧΡΧΝ  

               Καιακάηα  -  Φιώξηλα   (2013) 
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Οκάδα Ηιηνζεξκίαο ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. 

αο  επραξηζηνύκε 

Φξνληίδνπκε ην πεξηβάιινλ καο 


