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� Οι γεωθερµικές αντλίες θερµότητας κυκλοφορούν νερό δια µέσου ενός υπόγειου βρόγχου.

� Η εκµετάλλευση αβαθούς γεωθερµικής ελεγείας γίνεται µε χρήση αντλιών θερµότητας. Πλεονεκτήµατα 

γεωθερµικής 

ενέργειας 
� Μερική ανεξαρτησία από το πετρέλαιο 

θέρµανσης

� Ευελιξία, άνεση, και αυτονοµία

� Ασφάλεια 

� Φιλική προς το περιβάλλον

� Αθόρυβη λειτουργία 

� Γρήγορη απόσβεση

� Ζεστό νερό χειµώνα και καλοκαίρι

� ∆ροσιά χωρίς κόστος το καλοκαίρι 

� Αξιοπιστία κατασκευών

Συστήµατα ανοικτού κυκλώµατος και Συστήµατα κλειστού κυκλώµατος

� Οριζόντιο κύκλωµα: ∆εν σκάβουµε προς τα κάτω, τοποθετούµε σωλήνες

οριζόντια, βάθους 1m έως 2m κατά µήκους εκατοντάδων µέτρων

� Κατακόρυφο κύκλωµα: Ένα ζευγάρι σωλήνων σχήµατος U σε πηγάδια βάθους

30m έως 120m όταν ο εξωτερικός χώρος δεν επαρκεί για την δηµιουργία

οριζόντιου δικτύου.

� Ενεργειακοί πάσσαλοι: Σε µεγάλα σπίτια όπου το έδαφος είναι ασταθές και µέσα στους

πασσάλους µπαίνουν σωλήνες, έτσι ώστε να εναλλάσσεται θερµότητα µε το χώµα.

Έξοδα λειτουργίας Γεωθερµικών 

αντλιών στην Κύπρο

Βιβλιογραφία 

ΤΕΙ Καβάλας: Σχολή Τεχνολογικών Εφαρµογών – Τµήµα Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

Άρθρο Νέων ∆ηµοσιογράφων για το Περιβάλλον µε θέµα «Γεωθερµία και Γεωθερµικές Αντλίες Θερµότητας»

Florides G & Kalogirou S., Ground heat exchangers—A review of systems, models and applications. Renew Energy (2007), doi:10.1016/j.renene.2006.12.014

Florides, G. A., Pouloupatis, P. D., Kalogirou, S., Messaritis, V., Panayides I., Zomeni, Z., Partasides, G., Lizides, A., Sophocleous, E. & Koutsoumpas, K. (2011), The geothermal characteristics of the ground and the potential 

of using ground coupled heat pumps in Cyprus, Energy 36, 5027 - 5036.  doi:10.1016/j.energy.2011.05.048

Stylianou, I. I., Tassou, S., Christodoulides, P., Panayides, I. & Florides, G. (2016), Measurement and analysis of thermal properties of rocks for the compilation of geothermal maps of Cyprus, Renewable Energy 88, 418 - 429, 

http://dx.doi.org/10.1016/j.renene.2015.10.058.

Περίληψη
Η Γεωθερµική Ενέργεια ή Γεωθερµία αποτελεί µια από τις «Πράσινες» πηγές Ενέργειας, εφόσον δηλώνεται ως το τµήµα της Γήινης θερµότητας, η οποία µπορεί να αξιοποιηθεί από τον

άνθρωπο. Η Αβαθής Γεωθερµία χρησιµοποιείται κυρίως για οικιακή χρήση και η άντλησή της επιτελείται µε τη χρήση Γεωεναλλακτών ή Γεωθερµικών Εναλλακτών, οι οποίοι αποτελούν

τα συστήµατα που αποβάλλουν ή απορροφούν θερµότητα από µια πηγή θερµότητας, προκειµένου να θερµανθεί ή να ψυχθεί ένας χώρος. Τα πλεονεκτήµατα αξιοποίησης της

Γεωθερµίας είναι πολλά, όπως και οι εφαρµογές της. Τα συστήµατα γεωθερµικής αντλίας θερµότητας αποτελούνται από τη γεωθερµική αντλία θερµότητας, τον γεωθερµικό εναλλάκτη και

το σύστηµα. Τα γεωθερµικά συστήµατα χωρίζονται σε ανοικτού και κλειστού κυκλώµατος και χρησιµοποιούνται σε όλο τον κόσµο, όπως και στην Κύπρο, παρέχοντας δωρεάν θερµότητα

ή ψύξη στον χώρο στον οποίο εγκαθίστανται.

� Χειµώνας: Αν επιθυµούµε να έχουµε στο σπίτι θερµοκρασία 22oC, ενώ έξω πιθανόν 

να είναι 3οC µια γεωθερµική εγκατάσταση µπορεί να απορροφήσει θερµότητα από το 

έδαφος µέσω του συστήµατος εναλλαγής θερµότητας υπεδάφους και να διοχετεύσει 

µέσα στο σπίτι στο κεντρικό σύστηµα θέρµανσης χαµηλής θερµοκρασίας του κτιρίου

� Καλοκαίρι: Αν επιθυµούµε να ψύξουµε το σπίτι σε χαµηλή θερµοκρασία, τότε 

θερµότητα διοχετεύεται από το σπίτι και µεταφέρεται στο έδαφος µέσω του 

συστήµατος εναλλαγής θερµότητας χαµηλής θερµοκρασίας υπεδάφους. 

Συστήµατα αβαθούς γεωθερµίας 

� Χρειάζεται ενέργεια 1kWh µε απόδοση 4kWh – 6kWh � κερδίζουµε 3 kWh – 5kWh ενέργειας, που 

απορροφούνται από την γη.

� Το κόστος εγκατάστασης εξαρτάται από διάφορους παράγοντες. 

� Για σπίτι 200m2, απαιτούνται €20.000 για γεωθερµική εγκατάσταση. 

� Το αρχικό κόστος για Κύπρο είναι ψηλό µε µεγάλο χρόνο απόσβεσης, συνήθως 8 χρόνια.

� Μια γεωθερµική εγκατάσταση θα µπορούσε να εγκατασταθεί παντού, ακόµη και σε σχολεία, εκτός 

από κατοικίες.

� Κάθε γεώτρηση έχει κόστος €1000 µέχρι €3000.

� Καµία Επίπτωση στο περιβάλλον: Εφόσον η θερµοκρασία της γης διατηρείται σταθερή, τότε η 

εγκατάσταση µπορεί να χρησιµοποιηθεί τουλάχιστον για 30 µε 50 χρόνια, χωρίς οποιαδήποτε 

επιβάρυνση στο περιβάλλον. 

Χρησιµοποιώντας την τεχνολογία των 

γεωθερµικών αντλιών θερµότητας


