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Chart1. : An example of zeolite/water adsorption cycle on an isostere logp-T grid.
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1. ΓΕΝΙΚΑ 
1.1. Αναφορά στις τέσσερις υπάρχουσες τεχνολογίες                                                                                 
Στα συστήµατα  ηλιακού κλιµατισµού, η διαδικασία ψύξης τροφοδοτείται από την ηλιακή ακτινοβολία. Οι πιο 
κοινές τεχνολογίες κλιµατισµού µε χρήση  της  ηλιακής  ενέργειας, παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα 1 
καθώς και στο διάγραµµα 1. Τα συστήµατα ηλιακού  κλιµατισµού  που  χρησιµοποιούνται  µέχρι τώρα µπορούν 
να ταξινοµηθούν σε:    
 
Κλειστά συστήµατα:   αυτά είναι  θερµοκίνητοι   ψύκτες που  παρέχουν ψυχρό   νερό, το οποίο είτε 
χρησιµοποιείται στις κεντρικές κλιµατιστικές µονάδες για να παρέχει πλήρως κλιµατισµένο αέρα   (ψυχρό, ξηρό) 
είτε  διανέµεται   µέσω ενός  δικτύου  ψυχρού νερού σε καθορισµένους  χώρους για  να ενεργοποιήσει  τις τοπικές 
µονάδες των  δωµατίων. 
 Στην αγορά των κλειστών συστηµάτων  σήµερα  υπάρχουν διαθέσιµες οι παρακάτω τεχνολογίες: 
1.Ψύκτες  απορρόφησης (πιο κοινοί) 
2.Ψύκτες προσρόφησης (µερικές εκατοντάδες συστήµατα παγκοσµίως) 

Ανοικτά συστήµατα: που επιτρέπουν πλήρη κλιµατισµό παρέχοντας ψυχρό και ξηρό αέρα   σύµφωνα   µε  τις 
απαιτούµενες συνθήκες άνεσης. Το ψυκτικό µέσο είναι πάντα νερό, δεδοµένου ότι   είναι σε άµεση επαφή µε τον 
αέρα. 

Οι υπάρχουσες τεχνολογίες είναι: 

3. Μονάδες ανοικτού κύκλου (desiccant), που χρησιµοποιούνέναν περιστρεφόµενο τροχό αφύγρανσης µε 
συνήθως  στερεό πορώδες ροφητικό υλικό. Χωρίζονται (Πίνακας 1) σε µονάδες µε στερεό ροφητή (στερεού 
τύπου ) και µονάδες µε ψεκαζόµενο ροφητή ( υγρού τύπου). 

4. Στα κλειστά συστήµατα υπάρχει µια ακόµα κατηγορία, αυτή των ψυκτών χηµειορρόφησης, η οποία όµως έχει 
πολύ µικρή εφαρµογή ακόµα 
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Πίνακας 1: Συστήµατα Ηλιακού Κλιµατισµού και οι τεχνολογίες τους [1] 
 
 
 
1.2 Πλεονεκτήµατα ηλιακού κλιµατισµού  
O κλιµατισµός µε τη χρήση ηλιακής ενέργειας έχει σηµαντικά πλεονεκτήµατα έναντι των άλλων µεθόδων: 
Είναι περιβαντολογικά φιλικός.  Τα κλιµατιστικά γενικώς χρησιµοποιούν πάρα πολύ ηλεκτρική ενέργεια, ή στην 
περίπτωση της ψύξης µε απορρόφηση, αέρια ή άλλου είδους εύφλεκτα υγρά. Μειώνοντας την κατανάλωση αυτών 
των ενεργειακών πηγών, µειώνεται και το φαινόµενο του θερµοκηπίου.   
Έχει ευελιξία. Με την χρήση εναλλακτών θερµότητας και συγκεκριµένα µε εναλλάκτες θερµότητας µε σωλήνες, 
τα υγρά µπορούν να θερµανθούν σε υψηλές θερµοκρασίες.  
Είναι οικονοµικά πρόσφορος. Η χρήση της ηλιακής ενέργειας για την λειτουργία των κλιµατιστικών, ψυκτών και 
κατ’ επέκταση της κεντρικής θέρµανσης και παροχής ζεστού νερού, µειώνει την κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας και φυσικά τον αντίστοιχο λογαριασµό.  
 Έχει ευρεία εφαρµογή.  Τα κλιµατιστικά που λειτουργούν µε ηλιακή ενέργεια είναι ιδανικά για εφαρµογές 
µεγάλου µεγέθους, όπως ξενοδοχεία, σούπερ µάρκετ, σχολεία, εργοστάσια κλπ.  
Έχει συγχρονισµό. Τα κλιµατιστικά είναι περισσότερο αναγκαία το καλοκαίρι, ακριβώς τότε που ήλιος λάµπει 
περισσότερο, χαρίζοντας άφθονη ενέργεια.  
 
1.3. Η αγορά του ηλιακού κλιµατισµού στην Ελλάδα [2] 
Γενικά δεν υπάρχουν στη Ελλάδα προϊόντα σειράς ηλιακού κλιµατισµού, ούτε σε καµία χώρα παγκοσµίως. 
Παρόλα αυτά αναφέρονται  έργα µεγάλης κλίµακας στα οποία εφαρµόζεται η τεχνική της σύζευξης πεδίου 
ηλιακών συλλεκτών µε µηχανές απο(προσ)ρόφησης. Πρόκειται επίσης για έργα µεγάλης κλίµακας στα οποία 
απουσιάζουν χαρακτηριστικά ανάπτυξης µικρών οικιακών ή εµπορικών µονάδων. 
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∆ιάγραµµα 1: ∆ιάγραµµα ταξινόµησης   συστηµάτων Ηλιακού Κλιµατισµού.  
Η διάταξη είναι κατά τον φθίνοντα αριθµό εφαρµογών στην αγορά, από αριστερά προς τα δεξιά.  
 

Τα έργα αυτά είναι: 

 
1.3.1.ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΑΡΑΝΤΗΣ  
Η τοποθέτηση ενός κεντρικού κλιµατισµού, που χρησιµοποιεί ηλιακή ενέργεια για την ψύξη ή θέρµανση των 
καινούργιων κτηρίων και αποθηκών της εταιρίας Σαράντης ΑΕ, που βρίσκεται στα Οινόφυτα της Βοιωτίας. Η 
περιοχή κλιµατισµού είναι 22.000 m2 έως 130.000 m2, όπου έχει τοποθετηθεί ένα σύστηµα από επίπεδους 
ηλιακούς συλλέκτες, που εκτείνονται σε επιφάνεια 2.700 m2 και είναι κατασκευασµένοι στην Ελλάδα από την 
SOLE. Αυτό το έργο είναι το µεγαλύτερο που έχει εφαρµοσθεί στην Ελλάδα και το δεύτερο σε όλο τον κόσµο. 
Λεπτοµέρειες για αυτό το έργο αναφέρονται στο κεφάλαιο της προσρόφησης. 

ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ 

ΑΝΟΙΚΤΟΥ 
ΚΥΚΛΟΥ

Absorption 
(Απορρόφηση) 

Adsorption 
(Προσρόφηση)

        DEC Chemisorption
(Χηµειορρόφηση) 

COP(0,6-0,75) 
Θερµ. αναγ. 75-1100C 

COP(0,3-0,7) 
Θερµ. αναγ. 60-900C

COP(0,5-<1) 
Θερµ. αναγ. 45-950C

  COP(1-1,2)

Υγρού  
τύπου 

Στερεού 
 τύπου 

H2O/NH3 

NH3/LiNO3 

LiBr/H2O 

NH3/NaSCN 

NH3/SrCL2 

SrCL2-γραφίτης- 
       IMPEX 

H2O/silicagel

NH3/NaCl2 

Zεόλιθος/ H2O

H2O/silicagel LiBr/H2O Πολυσύνθετες 
ενώσεις 

Ξηρού 
τύπου 

Υγρού 
τύπου 
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Εικόνα 1: Οι δυο ψύκτες προσρόφησης της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε., ισχύος έκαστος 350 kW  
 
1.3.2. ΗΛΙAΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ RETHYMNO VILLAGE 
 Η εγκαταστάση  ηλιακού  σύστηµατος   κλιµατισµού   στό    ξενοδοχείο "Rethymno Village" στο Ρέθυµνο. Το    
σύστηµα αποτελείται από 450 τ,µ. (για κλιµατισµό) ηλιακών συλλεκτών  ειδικής επιλεκτικής επιφάνειας, οι 
οποίοι είναι τοποθετηµένοι στην οροφή του ξενοδοχείου, και τροφοδοτούν  
µε ζεστό νερό έναν ψύκτη απορρόφησης, ονοµαστικής ισχύος   105kW. Το σύστηµα εξασφαλίζει και το ζεστό 
νερό για τις   ανάγκες     θέρµανσης της εξωτερικής πισίνας του ξενοδοχείου. Το ξενοδοχείο έχει  χωρητικότητα 
70 κλινών και έχει 100% πληρότητα  τους   θερινούς   µήνες    και    45% τους  
χειµερινούς. 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
Εικόνα 2: Οροφή ξενοδοχείου Rethymno Village µε συλλέκτη για την    τροφοδοσία 105 kW ηλιακού 
κλιµατισµού 
 
1.3.3. ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΣ ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
 Ένα σύστηµα ηλιακής ψύξης και θέρµανσης, µε απορρόφηση, που αναπτύχθηκε στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος. Το 
κτίριο που επιλέχθηκε για την εγκατάσταση του συστήµατος χρησιµοποιείται για να στεγάσει τα γραφεία και τα 
εργαστήρια του ΕΗΕΣ του Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος. Το επίπεδο των εργαστηρίων είναι κάτω από το έδαφος για 
λόγους εξασφάλισης σταθερής θερµοκρασιακής στάθµης. Το βασικό στοιχείο του συστήµατος είναι η ψυκτική 
µηχανή απορρόφησης (ΥΑΖΑΚΙ), συζευγµένη µε ψυκτικό πύργο, ώστε να αποβάλλεται η παραγόµενη από τη 
διεργασία θερµότητα. Λεπτοµέρειες του συστήµατος αναφέρονται στο κεφάλαιο της µεθόδου ηλιακού 
κλιµατισµού µε απορρόφηση. 
 
1.3.4. ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΚΟΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
 Ο ηλιακός κλιµατισµός του κτιρίου του Αµερικανικού κολεγίου Αθηνών µε κύκλο απορρόφησης LiBr, 
επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών κενού 300 m2 περίπου. 

1.3.5. ΗΛΙΑΚΟΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ OLYMPIC PALACE 

Ο κλιµατισµός και θέρµανση του ξενοδοχείου Olympic Palace στη Ρόδο, µε κύκλο απορρόφησης LiBr, 
επιφάνειας ηλιακών συλλεκτών περίπου 1200 m2. Το έργο αυτό είναι σε φάση έγκρισης επιδότησης. 
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2. ABSORPTION (ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ) 
 
2.1. Γενικές αρχές  
Τα ηλιακά κλιµατιστικά βασίζονται σε συνεχείς κύκλους απορρόφησης, που βασίζουν την λειτουργία τους σε 
ηλιακούς συλλέκτες. Ο κλιµατισµός µε την µέθοδο της απορρόφησης, έχει αποδειχθεί ότι είναι οικονοµικά 
βιώσιµος, όταν υπάρχει µια φθηνή πηγή ενέργειας, στο εύρος των θερµοκρασιών από 100 έως 200 0C. Επίσης 
µηχανές απορρόφησης µπορούν να χρησιµοποιηθούν σαν αναγεννητές, σε τυπικά κλιµατιστικά µηχανήµατα, µε 
παραγωγή ψυχρού νερού. Έρευνες σε συστήµατα που χρησιµοποιούν την µέθοδο της απορρόφησης, στηριζόµενα 
σε επίπεδους ηλιακούς συλλέκτες, για οικιακή χρήση, έχουν σαν στόχο την βελτίωση της προσαρµογής αυτών 
των τύπων. Επιστήµονες, χρησιµοποιώντας τον συνδυασµό νερού-βρωµιούχου λιθίου, αναζήτησαν το βέλτιστο 
ψυκτικό µέσο, ανάµεσα σε αρκετά υποψήφια. Ο µέγιστος COP του ψυκτικού κύκλου για την  χαµηλότερη 
θερµοκρασία λειτουργίας των συλλεκτών, επιτυγχάνεται µε την χρήση του συνδυασµού νερού-βρωµιούχου 
λιθίου. Έχουν µελετηθεί και άλλα ψυκτικά µέσα , αλλά χωρίς να έχουν παρατηρηθεί ουσιαστικά πρακτικά 
αποτελέσµατα.  
Τα συστήµατα απορρόφησης χωρίζονται σε υγρού τύπου και στερεού τύπου.  
 
2.2. Συστήµατα απορρόφησης υγρού τύπου 
2.2.1. Γενικά 
Αυτά τα συστήµατα, όταν χρησιµοποιούν την ηλιακή ενέργεια, αυτή συγκεντρώνεται µε θερµικούς συλλέκτες. Οι 
ψύκτες απορρόφησης χρησιµοποιούν ζεύγη δυο ουσιών. Ένα ψυκτικό µέσο και έναν απορροφητή. Συνήθως 
λειτουργούν µε µείγµα απορροφητικού/ψυκτικού Η2Ο/ΝΗ3 ή σε ορισµένες περιπτώσεις χλωριούχο ασβέστιο και 
νερού. Ένας άλλος τρόπος ψύξης µε την µέθοδο της απορρόφησης, είναι η χρήση LiBr/H2O, όπου το νερό είναι 
το ψυκτικό µέσο και το LiBr είναι ο απορροφητής. Εκτός από τα αναφερόµενα κλασσικά ζεύγη, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν και οργανικές ενώσεις, όταν οι θερµοκρασίες δεν είναι υψηλές, όπου θα προκαλούνταν 
καταστροφική αποσύνθεση. 
  
 

 
 
        Σχήµα 1: Αρχή λειτουργίας ενός ψύκτη απορρόφησης(LiBr/H2O) [3] 
 
Η αποτελεσµατικότητα ενός κύκλου απορρόφησης εξαρτάται από τις δύο ουσίες που αποτελούν το ψυκτικό και 
το απορροφητικό µέσο. Τα επιθυµητά χαρακτηριστικά αυτών των δύο ουσιών είναι τα εξής:  

• Η απουσία απορροφητή στερεού τύπου. 
• Ένα ψυκτικό που θα είναι περισσότερο πτητικό από τον απορροφητή, ώστε να διαχωρίζεται εύκολα 

από το απορροφητικό µέσο.  
• Ένα απορροφητικό µέσο που δεν θα έχει συγγένεια µε το ψυκτικό.  
• Υψηλού βαθµού  χηµική σταθερότητα, για µακροχρόνια λειτουργία.  
• Ένα ψυκτικό που θα έχει µεγάλη λανθάνουσα θερµότητα.  
• Μικρό βαθµό διάβρωσης και καθόλου τοξικότητα, για λόγους ασφαλείας.  
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Το νερό (στους 70οC) εισέρχεται στον εξατµιστή (σχήµα 1), όπου προσλαµβάνει θερµότητα και εξατµίζεται. Ο 
υδρατµός (στους 4οC) φεύγοντας από τον εξατµιστή µπαίνει στον απορροφητή, όπου διαλύεται και αντιδρά µε το 
LiBr, για να σχηµατίσει το LiBr/H2O. Αυτή η εξωθερµική αντίδραση έχει σαν αποτέλεσµα την αύξηση της 
θερµοκρασίας. Η ποσότητα του νερού που µπορεί να διαλυθεί στο LiBr, είναι αντιστρόφως ανάλογη της τιµής της 
θερµοκρασίας. Εποµένως, είναι αναγκαίο να µειώσουµε την θερµοκρασία του απορροφητή, ώστε να 
διατηρήσουµε την θερµοκρασία στο πιο χαµηλό επίπεδο. Έτσι θα µεγιστοποιηθεί το ποσοστό του νερού που θα 
διαλυθεί στο LiBr. Το πτωχό  διάλυµα στη συνέχεια αντλείται προς  µεγαλύτερη πίεση και εισάγεται (στους 
70οC) στον αναγεννητή, όπου προσλαµβάνει θερµότητα (στους 100οC) και έτσι το νερό διαχωρίζεται 
ατµοποιούµενο. Το ατµοποιηµένο νερό εισέρχεται (στους 70οC) στον συµπυκνωτή, όπου και συµπυκνώνεται 
λόγω του νερού ψύξης  (στους 45οC), για να επιστρέψει ως συµπύκνωµα (στους 70οC) στον εξατµιστή και έτσι να 
κλείσει το κύκλωµα υδρατµών του κύκλου απορρόφησης. Με την επιστροφή του πλούσιου διαλύµατος στον 
απορροφητή, διαµέσου ενός εναλλάκτη θερµότητας, ολοκληρώνεται  το κύκλωµα διαλύµατος του  κύκλου 
απορρόφησης.  

 
Εικόνα 3: Ψύκτης απορρόφησης ονοµαστικής ισχύος 105 kW, του ξενοδοχείου Λετζάκης στην Κρήτη, που 
τροφοδοτείται µε ζεστό νερό από 450τ.µ. επίπεδων ηλιακών συλλεκτών. 
 
Συγκριτικά, η ψύξη µε απορρόφηση έχει ορισµένα σηµαντικά πλεονεκτήµατα, έναντι των συστηµάτων που 
συµπιέζουν τον ατµό. Η άντληση ενός υγρού απαιτεί πολύ λιγότερο έργο, από το αν γινόταν το ίδιο µε τον ατµό, 
στις ίδιες πιέσεις. Το έργο είναι περίπου το 1 % της θερµότητας του αναγεννητή και µπορεί να θεωρηθεί 
αµελητέο.  
Από την άλλη πλευρά, αυτά τα συστήµατα έχουν ορισµένα µειονεκτήµατα: είναι αρκετά πολύπλοκα, ογκώδη και 
ακριβά. Οικονοµικά ανταγωνιστικά είναι µόνο όταν υπάρχει φθηνή ενέργεια. Γενικά, χρησιµοποιούνται σε 
χηµικές µηχανές ενώ η συντήρηση αυτών των συστηµάτων είναι δύσκολη, επειδή δεν είναι ευρέως διαδεδοµένα. 
Η απόφαση για την τοποθέτηση ενός τέτοιου συστήµατος συνήθως λαµβάνεται µόνο όταν το κόστος της 
παρερχοµένης θερµότητας είναι πολύ µικρό, συγκριτικά µε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.  
 
 
 
 
 
 
                    
                                                                                             
  
 
 
 
                             
                               
                                    
 
                                        
 Σχήµα 2: Σχηµατικό διάγραµµα λειτουργίας ενός ψύκτη  απορρόφησης [1]     
 
Ο συντελεστής απόδοσης µπορεί να ορισθεί, αν θεωρήσουµε ότι ο κύκλος είναι αναστρέψιµος, ως προς το 
ψυκτικό αποτέλεσµα προς την πρόσδοση θερµότητας. Η θερµότητα συναλλάσσεται σε τρία επίπεδα. Το πρώτο, 
ατµοσφαιρική θερµοκρασία Τ0, όπου η θερµότητα αποβάλλεται στο περιβάλλον από τον συµπυκνωτή και από τον 
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απορροφητή. Η  θερµοκρασία ψύξης  Τ2 στην οποία η θερµότητα Q2 απορροφάται στον εξατµιστή και τέλος η 
θερµοκρασία πηγής Τ1, στην οποία η θερµότητα Q1 προστίθεται στον  αναγεννητή. Ένα µικρό ποσό ενέργειας 
προστίθεται σαν έργο στην αντλία, αλλά αυτό είναι αµελητέο, συγκρινόµενο µε τα ποσά θερµότητας.  
Ο µέγιστος συντελεστής απόδοσης CARNOT µπορεί να οριστεί σαν Q2  / Q1 : 
 

COP = Q2 / Q1 = T2(T1 - T0)  /  T1(T0 - T2)                                                         [5] 
 

Ας υποθέσουµε ότι η  θερµοκρασία του ψυχρού νερού  και θερµοκρασία ψύξης Τ2 είναι σταθερή, ενώ η Τ1 µπορεί 
να κυµαίνεται. Η διαίρεση δείχνει θεωρητικά ότι όσο µεγαλύτερη είναι η Τ1 τόσο µεγαλύτερος γίνεται ο COP.  Οι 
θερµοδυναµικές ιδιότητες της αµµωνίας είναι τέτοιες, που η θερµότητα που απορροφάται στον εξατµιστή Q2, δεν 
είναι ανεξάρτητη από αυτή που απορροφάται στον αναγεννητή Q1. H αναλογία των δύο και κατ’ επέκταση ο 
COP, είναι περίπου στο 0,9 , αυτή η µικρή τιµή δεν είναι και τόσο ευκαταφρόνητη, εφ’ όσον υπάρχει διαθέσιµη 
δωρεάν θερµότητα, όπως συµβαίνει και στον ηλιακό κλιµατισµό.  
 

                    
Εικόνα 4: Ψύκτης  απορρόφησης 105 kW, Rethymno Village Hotel, Κρήτη. 
 
Σήµερα, η αγορά κλιµατισµού µε την µέθοδο της απορρόφησης, κυριαρχείται από συστήµατα που λειτουργούν µε 
διάλυµα νερού-βρωµιούχου λιθίου. Τα συστήµατα που λειτουργούν µε αµµωνία και νερό προτιµώνται σε 
περιπτώσεις που έχουµε εφαρµογές µε χαµηλές θερµοκρασίες.  
Μηχανήµατα απορρόφησης µε νερό-βρωµιούχο λίθιο χρησιµοποιούντα ευρέως για την παροχή ψυχρού νερού, για 
θερµοκρασίες άνω των 50C. Η βασική αρχή λειτουργίας είναι ίδια µε αυτή της αµµωνίας/νερού και εξαρτάται από 
την δυνατότητα του διαλύµατος βρωµιούχου λιθίου να απορροφά ατµούς  ψυχρού νερού ενδοθερµικά.  Στους 50C 
η πίεση ατµοποίησης του νερού είναι µόλις 0,009 bar. Το ζεύγος Η2Ο/ΝH3 σύστηµα απαιτεί υψηλότερες 
θερµοκρασίες λειτουργίας στον αναγεννητή, µεταξύ 120-1500C ενώ το σύστηµα LiBr/H2O λειτουργεί µεταξύ 
880C και 930C. Επίσης, το σύστηµα LiBr/Η2Ο  είναι πιο απλό, επειδή το νερό είναι το ψυκτικό µέσο, ενώ στο 
σύστηµα Η2Ο/ΝΗ3, όπου η ΝΗ3 είναι ψυκτικό µέσο χρειάζεται ειδική διάταξη, ώστε ο ατµός του νερού να µην 
αναµειχθεί µε την αµµωνία, για να µην εισέλθει στον εξατµιστή και παγώσει.  
Σε ένα σύστηµα Η2Ο/LiBr η πίεση στον συµπυκνωτή και στον αναγεννητή καθορίζεται από την θερµοκρασία του 
ψυκτικού υγρού στον συµπυκνωτή, ενώ η θερµοκρασία του ψυκτικού υγρού στον απορροφητή ρυθµίζει την πίεση 
στον εξατµιστή και στον απορροφητή. Η θερµοκρασία του θερµού υγρού στον αναγεννητή πρέπει να είναι πάνω 
από την µεγίστη τιµή της θερµοκρασίας του αναγεννητή, η οποία καθορίζεται από την πίεση στον συµπυκνωτή 
και την συγκέντρωση του διαλύµατος, όταν αυτό φεύγει από τον αναγεννητή.  Η θερµοκρασία του αναγεννητή 
πρέπει να κυµαίνεται µεταξύ κάποιων ορίων, τα οποία προσδιορίζονται από τα χαρακτηριστικά των ηλιακών 
συλλεκτών. Σαν συνέπεια , τα χαρακτηριστικά σχεδιασµού είναι αυτά που καθορίζουν την αποδοτικότητα των 
εναλλακτών θερµότητας και την ψυκτική θερµοκρασία. Ο συντελεστής απόδοσης είναι περίπου στο 0,7 για τα 
συστήµατα µονού σταδίου και 1,2 για τα συστήµατα διπλού σταδίου.  
Με το νερό να χρησιµοποιείται σαν ψυκτικό µέσο στον απορροφητή και στον συµπυκνωτή, η θερµοκρασία του 
αναγεννητή είναι µεταξύ 75 0C και 95 0C και η θερµοκρασία του υγρού που παρέχεται στον αναγεννητή πρέπει να 
είναι υψηλότερη από την τελευταία.  
Υπάρχουν τρία βασικά προβλήµατα σε αυτού του είδους τις εφαρµογές.  Για το Η2Ο/LiBr υπάρχουν κάποιες 
βελτιώσεις. Κάποιες εταιρίες ερευνούν ειδικά σχεδιασµένους ψύκτες, µε αντίστοιχα µεγάλες θερµοκρασίες 
εξάτµισης, περίπου 20 0C, όµως η αποδοτικότητα του ψύκτη δεν ξεπερνάει το 0,65.   
 
2.2.5. Σύγκριση µεθόδου µονού σταδίου µε διπλού σταδίου κύκλου απορρόφησης [7] 
Ένας κανονικός κύκλος ψύξης µε απορρόφηση δεν είναι διαφορετικός  από αυτούς που χρησιµοποιούνται σε 
άλλους τύπους κλιµατισµού (συµπίεση ατµού). Ένα ψυκτικό µέσο  (συνήθως νερό, αντί για άλλο ψυκτικό µέσο), 
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επιτρέπεται να εξατµιστεί  και να κρυώσει τον αέρα.  Στην συνέχεια, το νερό ξανασυµπιέζεται και η 
απορριπτόµενη θερµότητα αποβάλλεται στην ατµόσφαιρα. Στον κύκλο απορρόφησης  αυτή η συµπίεση 
επιτυγχάνεται, µε την απορρόφηση ατµών από νερού από  διάλυµα άλατος, που ευρίσκεται σε χαµηλή πίεση. 
Αυτό το διάλυµα παράγεται συνεχώς από µονάδα απόσταξης, η οποία λειτουργεί µε θερµότητα προερχόµενη από 
καύσιµο .  
Η ψύξη που προέρχεται από το σύστηµα απορρόφησης µπορεί να χωρισθεί σε δύο διακριτές και διαλειπείς  
φάσεις. Με αυτό τον τρόπο το διάλυµα άλατος µπορεί να αποθηκευτεί και να χρησιµοποιηθεί ξανά αργότερα, 
όποτε απαιτηθεί από το ψυκτικό φορτίο. Ο βασικός περιορισµός σε µια τέτοια διαδικασία είναι το µεγάλο κόστος 
των εργαζοµένων µέσων.  
Μεγάλα κονδύλια χρηµάτων και χρόνου έχουν επενδυθεί σε έρευνες για καλύτερα και φθηνότερα εργαζόµενα 
µέσα. Συνήθως χρησιµοποιούνται διαλύµατα βρωµιούχου λιθίου-νερού, αλλά και διαλύµατα αµµωνίας-νερού, πιο 
περιορισµένα. Οι µονάδες απορρόφησης κοστίζουν από την φύση τους περισσότερο, έναντι των αντίστοιχων 
ηλεκτρικών, επειδή απαιτείται µεγάλος αριθµός εναλλάκτων θερµότητας και µεγάλοι πύργοι ψύξεως, αναγκαίων 
για την αποβολή θερµότητας κατά την διαδικασία απορρόφησης.  
Τα συστήµατα διπλού σταδίου είναι ακόµη πιο ακριβά, από αυτά του µονού σταδίου, επειδή είναι παράγονται σε 
µικρότερο αριθµό. Μια ανάλυση των συστατικών που απαιτούνται, έδειξε ότι οι µηχανές διπλού σταδίου µπορούν 
να κοστίσουν περίπου 20 % παραπάνω από τις µηχανές µονού σταδίου, της ίδιας ισχύος.  Οι τιµές που φαίνονται 
στο διάγραµµα 2, δείχνουν ότι οι µηχανές διπλού σταδίου που λειτουργούν  στους 305ο F αντί στους 360ο F και 
κοστίζουν σχεδόν το διπλάσιο, επειδή η χωρητικότητα τους θα µειωθεί.  Τα µικρά µονά συστήµατα 
απορρόφησης, που κυκλοφορούν σήµερα στην αγορά, είναι της  Arkla SA µονού σταδίου, που κατασκευάζονται 
από 3 έως 25 ψυκτικούς τόνους. ∆ιπλού σταδίου µικρά συστήµατα δεν υπάρχουν ακόµη. Στην Αµερική  
παρουσιάστηκε  στην αγορά κατά την δεκαετία του 60 µηχανή διπλού σταδίου, µικρού µεγέθους, που 
λειτουργούσε µε διάλυµα βρωµιούχου λιθίου, µε σηµαντικές αποδόσεις. Γρήγορα, όµως, αναγκάστηκε να την 
αποσύρει, επειδή η εταιρία δεν κατόρθωσε να ξεπεράσει προβλήµατα αξιοπιστίας, παρ’ όλες τις σχετικές 
δαπάνες. Αυτή η µονάδα ήταν πολύ διαφορετική από τις άλλες µονάδες µονού σταδίου και το τεχνικό προσωπικό 
δυσκολευόταν να την συντηρήσει.  

 
∆ιάγραµµα 2: Εκτιµώµενο κόστος ανά ψυκτικό τόνο των µηχανών απορρόφησης, µονού και διπλού σταδίου 
 
2.2.6. Επιδόσεις του συστήµατος απορρόφησης [7] 
Ο συντελεστής συµπεριφοράς  (COP) των σύγχρονων µηχανών  απορρόφησης φαίνεται στο διάγραµµα 3. Μια 
τυπική µηχανή µονού σταδίου έχει COP = 0,65 και µια τυπική µηχανή διπλού σταδίου έχει COP = 1,1. Οι COP 
που φαίνονται στο διάγραµµα 2 δεν συµπεριλαµβάνουν την ηλεκτρική ενέργεια που απαιτείται για την λειτουργία 
των αντλιών και για την περιστροφή του ανεµιστήρα στον πύργο ψύξης.  Οι αντλίες κινούν το ψυχρό νερό στο 
κτήριο και προς τους πύργους ψύξης. Αυτές οι περιφερειακές συσκευές, σε µια τυπική εφαρµογή,  χρειάζονται 
περίπου 0,14 kW/ton  ψύξης. Επίσης οι COP δεν συµπεριλαµβάνουν την απώλεια ενέργειας από το µπόιλερ, όταν 
η µονάδα απορρόφησης χρησιµοποιεί καύσιµο ύλη, από ορυκτό υλικό.  
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∆ιάγραµµα 3: ∆ιάγραµµα του COP συναρτήσει της θερµοκρασίας του νερού παροχής, για απλού και διπλού 
σταδίου κύκλο απορρόφησης  
 
Οι COP που φαίνονται στο διάγραµµα 3 ανταποκρίνονται σε µονάδες που λειτουργούν µε ψυκτικά  υγρά 
θερµαινόµενα από τον ήλιο, ή µε ατµό που παράγεται από απορριπτόµενη θερµότητα. Στις µονάδες που 
χρησιµοποιούν υλικά άµεσης καύσης οι  COP µειώνονται κατά 20 %. 
        Από τα ανωτέρω διαφαίνεται η ανάγκη να βελτιωθούν οι αποδόσεις αυτών των µηχανηµάτων. Ήδη η εταιρία 
Arkla SA έχει έτοιµη την νέα µονάδα απορρόφησης, µονού σταδίου, µε COP άνω του 0,7 και σε τιµή κόστους, 
όσο περίπου οι παλαιές.  Μια πειραµατική συσκευή, που ήταν βελτίωση του µονού σταδίου της Arkla, πέτυχε  
COP  µεγαλύτερο από 0,8 . Μια συσκευή διπλού σταδίου, άλλης εταιρίας, πέτυχε COP 1,2 , αλλά χωρίς να 
υπολογίζονται οι απώλειες από το µπόιλερ και τα απαιτούµενα ηλεκτροκίνητα περιφερειακά. Ορισµένοι τεχνικοί 
πιστεύουν ότι είναι δυνατόν να κατασκευασθούν µηχανήµατα, που θα επιτυγχάνουν COP πλησίον του 1,35. 
 
3. ADSORPTION (ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗ) 
 
3.1. Γενικές αρχές 
 Στην   περίπτωση   των   ψυκτών   προσρόφησης,   αντί    υγρού διαλύµατος, χρησιµοποιούνται στερεά πορώδη  
ροφητικά  υλικά. 
Τα   διαθέσιµα   στην  αγορά συστήµατα χρησιµοποιούν νερό ως ψυκτικό µέσο και  silica  gel ως  ροφητικό 
υλικό. Οι ψύκτες αποτελούνται  από δύο  χώρους  ροφητικού  υλικού (που  αναφέρονται  ως  1 και   2  στο   
σχήµα  3), έναν   εξατµιστή    και    ένα συµπυκνωτή. Ενώ  το  ροφητικό  υλικό  στο πρώτο διαµέρισµα 
αναγεννάτε χρησιµοποιώντας ζεστό νερό  από εξωτερική   πηγή   θερµότητας,   π.χ.  τον ηλιακό συλλέκτη, το 
ροφητικό υλικό στο διαµέρισµα 2(προσροφητικό υλικό) προσροφά τους υδρατµούς που εισάγονται από τον 
εξατµιστή. Αυτός ο χώρος πρέπει να ψύχεται  προκειµένου να επιτραπεί συνεχής προσρόφηση. 
Το νερό στον  εξατµιστή   περνά   στην   αέρια    φάση,  θερµαινόµενο  από ένα εξωτερικό κύκλωµα νερού. Στην 
πραγµατικότητα, εδώ παράγεται  η  χρήσιµη ψυκτική ισχύς. Εάν η ψυκτική ισχύς  µειωθεί σε µια ορισµένη τιµή 
λόγω του κορεσµού   του   ροφητικού   υλικού   στον   προσροφητή, οι θάλαµοι αντιστρέφουν τη λειτουργία τους. 
Μέχρι σήµερα, µόνο κάποιοι Ασιάτες  κατασκευαστές παράγουν ψύκτες προσρόφησης. 
Υπό τυπικές συνθήκες λειτουργίας µε θερµοκρασία  αναγέννησης    περίπου 80°C, τα συστήµατα επιτυγχάνουν  
CΟΡ  περίπου 0,6, αλλά είναι δυνατόν να λειτουργήσουν ακόµη και σε θερµοκρασίες   αναγέννησης    της  τάξης  
των  60° C. Η ψυκτική τους   ικανότητα  κυµαίνεται από 50-500 kW.  Η απλότητα κατασκευής των ψυκτών 
προσρόφησης και η αναµενόµενη µηχανική αντοχή τους είναι σηµαντικά πλεονεκτήµατα.     
∆εν υπάρχει περιορισµός στη θερµοκρασία απόρριψης θερµότητας,  καθώς δεν υφίσταται κανένας  κίνδυνος 
κρυστάλλωσης. ∆εν   υπάρχει    εσωτερική αντλία     διαλύµατος    και   ως   εκ   τούτου  η     ηλεκτρική    
ενέργεια    που καταναλώνεται είναι  ελάχιστη. Μειονεκτήµατα   αυτού     του     τύπου   των   ψυκτών   είναι   ο 
συγκριτικά    µεγάλος όγκος και το βάρος   τους. Επιπλέον,   λόγω   του   µικρού αριθµού   παραγόµενων   
µονάδων, η    τιµή  των    ψυκτών προσρόφησης    παραµένει    υψηλή. Υπάρχει     µεγάλη    δυνατότητα,      στις   
επόµενες    γενιές των  ψυκτών προσρόφησης, βελτίωσης των εναλλακτών     θερµότητας     στα   διαµερίσµατα    
προσροφητών     και κατά συνέπεια αναµένεται αξιοσηµείωτη µείωση του όγκου και του βάρους τους. 
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            Σχήµα 3: Σχηµατικό διάγραµµα ενός ψύκτη προσρόφησης [1] 
 

 

                 
 Εικόνα  5: Ψύκτης προσρόφησης,  ψυκτικής ισχύος 350 kW στη Βιοµηχανία ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε., Βοιωτία. 
 
3.2. Σύγκριση µεταξύ silicagel και LiBr [2] 
LiBr (απορρόφηση)                                  silicagel/(προσρόφηση) 
Απλή κατασκευή. Η αντλία του                 Απλή κατασκευή χωρίς  
διαλύµατος είναι το µόνο                           πολλά κινούµενα µέρη 
κινούµενο µέρος                                              
Χαµηλό κόστος λειτουργίας ,                     χαµηλό κόστος λειτουργίας  
αφού ενεργοποιείται θερµικά ,                   αφού ενεργοποιείται θερµικά                                                                        
η σχέση αυτή είναι περίπου 1/10               εάν συγκριθεί µε τα συµβατικά 
                                                                    συστήµατα ψυκτών 
Ανειδίκευτο προσωπικό αρκεί                   Ανειδίκευτο προσωπικό αρκεί 
για τη συντήρηση                                       για τη συντήρηση 
Εκκίνηση ή επανεκκίνηση ύστερα             το ίδιο 
από βλάβες είναι απλή 
χρόνος ανόδου της θερµοκρασίας              1 µε 2 λεπτά 
νερού κατά την εκκίνηση,  
3µε 5 λεπτά 
Καλή απόδοση                                            χαµηλότερη απόδοση 
Υπάρχει αντιπαγετική προστασία               µια σερπατίνα θερµαίνει τον  
του εξατµιστή                                             εξατµιστή στην περίπτωση παγετού 
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1.ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
2.∆ΕΞΑΜΕΝΗ 
3.ΨΥΚΤΗΣ ΠΡΟΣΡΟΦΗΣΗΣ 
4. ΠΥΡΓΟΣ ΨΥΞΗΣ 
5. ΑΝΤΛΙΕΣ 
6. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ 

Σχήµα 4: ∆ιάταξη και λειτουργία ενός συστήµατος προσρόφησης [9] 
 
3.3. Περιορισµοί των δυο συστηµάτων/(silicagel και LiBr) [2] 
 
•  µόνο ζεστό νερό µπορεί να αναγεννήσει τις µηχανές ρόφησης (οι καυστήρες φλόγας αποκλείονται), 
•  οι υπάρχουσες δυνατότητες και ευκολίες κατασκευής είναι οι  συγκεκριµένες, 
•  οι µελλοντικές ευκολίες κατασκευής είναι καθορισµένες, 
•  το δυναµικό για µελλοντικές επενδύσεις σε παραγωγικό εξοπλισµό είναι δεδοµένο, 
•  η ευελιξία των γραµµών παραγωγής για την παραγωγή νέου προϊόντος είναι συγκεκριµένη, 
•  η ανάγκη για εξειδικευµένο εργατικό προσωπικό εξαρτάται από την υπό επιλογή τεχνολογία, 
•  το υπό ανάπτυξη προϊόν απέχει ακόµα αρκετά  από τη στιγµή που αυτό θα γίνει προ-εµπορικό, 
•  η ασφάλεια της προµήθειας πρώτων υλών είναι επίσης ζωτικός παράγοντας. 
 
4. ΣΥΣΤΗΜΑ ΨΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ [12] 
 
Ανοίγονται νέες δυνατότητες στην τεχνολογία του κλιµατισµού, µε την χρήση ρόφησης, για την αφύγρανση του 
αέρα (είτε µε την χρήση στερεών υλικών είτε υγρών ψυκτικών µέσων). Αυτό µπορεί να προσφέρει µια 
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εναλλακτική λύση στην κλασική εφαρµογή της συµπίεσης. Εάν συνδυαστεί µε την συνήθη συµπίεση ατµού, 
οδηγεί σε µεγαλύτερη αποδοτικότητα, µε αύξηση της θερµοκρασίας του εξατµιστή, του κύκλου συµπίεσης.  
Τα συστήµατα ανοικτού κύκλου χρησιµοποιούνται για την κατ’ ευθεία  παραγωγή φρέσκου αέρα κλιµατισµού. 
∆εν είναι συστήµατα όπου χρησιµοποιείται  ένα κρύο υγρό µέσο (ψυχρό νερό) για την απαγωγή θερµότητας, 
αλλά είναι σύστηµα  αέρα. Συνεπώς, µπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο όταν το σύστηµα κλιµατισµού 
περιλαµβάνει ρεύµα αέρα µέσα που θα αποµακρύνει τα εσωτερικά φορτία, παρέχοντας κλιµατισµό στο κτήριο. 
Αυτό το ρεύµα αέρα προέρχεται από το περιβάλλον και χρειάζεται να ψυχθεί και να αφυγρανθεί, ώστε να 
αποκτήσει τις απαιτούµενες συνθήκες.  Γι’ αυτό τον σκοπό έχουν σχεδιαστεί τα συστήµατα ανοικτού κύκλου.  
         Τα µέρη ενός τέτοιου συστήµατος εφαρµόζονται γενικά σε µια µονάδα αέρα και ενεργοποιούνται ανάλογα 
µε την επιθυµητή λειτουργία του κλιµατισµού. Αυτές οι λειτουργίες εφαρµόζουν διαφορετικές φυσικές 
διαδικασίες, για την διαχείριση του αέρα, αναλόγως το φορτίο και τις εξωτερικές συνθήκες. Αυτά τα συστήµατα 
βασίζονται σε φυσικές αρχές της εξάτµισης και κλιµατισµού ανοικτού κύκλου. Ο ακόρεστος αέρας έχει την 
ιδιότητα να προσλαµβάνει νερό, έως ότου έλθει σε ισορροπία κορεσµού. Όσο ποιο χαµηλή είναι η σχετική 
υγρασία του αέρα, τόσο πιο µεγάλη είναι η λανθάνουσα θερµότητα για εξάτµιση. 
 
5. ΧΗΜΕΙΟΡΡΟΦΗΣΗ 
5.1. Γενικές αρχές [13] 
Τα συστήµατα ρόφησης που χρησιµοποιούν στερεά απορροφητικά και ψυκτικά αέριας µορφής, εδώ και καιρό 
δείχνουν µια καλή εναλλακτική για τα συστήµατα ρόφησης υγρού-ατµού. 
Παρόλα αυτά, έρευνες πρωταρχικά εστιάζονται σε µεταλλικά υβρίδια ή ζεόλιθους, ενεργό άνθρακα και silicagel 
χρησιµοποιώντας νερό ή αµµωνία ως ψυκτικά. 
 Σε όλα αυτά τα συστήµατα, εκτός µερικών µεταλλικών υβριδίων, η πίεση του ατµού στα διαλύµατα είναι έργο 
της συγκέντρωσης του ψυκτικού στη θερµοκρασία του διαλύµατος. Αυτή η συµπεριφορά  µειώνει την ανύψωση 
της αισθητής θερµοκρασίας, αυξάνει την απαιτούµενη θερµοκρασία τροφοδοσίας και δυσκολεύει την όλη 
διαδικασία. 
 Από την άλλη πλευρά η πίεση ατµοποίησης σε ένα µονοδιάστατο σύστηµα εξαρτάται µόνο από τη θερµοκρασία 
του διαλύµατος , και δεν επηρεάζεται από το ποσοστό απορρόφησης . Ένα ιδανικό σύστηµα ρόφησης, θα ήταν 
αυτό όπου το απορροφητικό µέσο θα µπορούσε να συγκρατήσει µεγάλες ποσότητες  ψυκτικού, και η πίεση 
ατµοποίησης του ψυκτικού θα ήταν σταθερή. Απορροφητικά που πλησιάζουν, από πλευράς χηµείας το ψυκτικό 
µπορούν να προσεγγίσουν το ιδανικό σύστηµα.  
Αµµωνιακά και υβρίδια µετάλλων ανόργανων αλάτων είναι υλικά που µπορούν να αναστρέψουν τους δεσµούς 
τους και να απελευθερώσουν µεγάλες ποσότητες ψυκτικού (αµµωνίας ή νερού), µε την όλη διαδικασία 
απορρόφησης, να πραγµατοποιείται σε ένα σηµείο θερµοκρασίας – πίεσης. Σε αυτά τα συστατικά, το νερό ή η 
αµµωνία σχηµατίζουν έναν ειδικό τύπο οµοιοπολικού δεσµού, που συνήθως αναφέρεται σαν συνδυασµός 
δεσµών. Αυτές οι ενώσεις που δηµιουργούνται ονοµάζονται πολυσύνθετες ενώσεις. 
 Ο λόγος για τον οποίο οι πολυσύνθετες ενώσεις έχουν διαφορετικές θερµοδυναµικές ιδιότητες από άλλα 
απορροφητικά µέσα, έγκειται στη φύση του συνδυασµού δεσµών. Αυτός ο δεσµός σχηµατίζεται από µετακίνηση 
των ηλεκτρονίων και δεν εξαναγκάζεται από τις εσωτερικές δυνάµεις των ατόµων. Οι πολυσύνθετες ενώσεις 
µπορούν να δηµιουργηθούν µε κάθε ψυκτικό που έχουν ελεύθερα ηλεκτρόνια, αλλά η αµµωνία  και το νερό είναι 
τα πιο χρηστικά. 
Το µέγεθος του αναγεννητή και ειδικότερα του απορροφητή ενός συστήµατος ρόφησης υγρού- ατµού, είναι 
αντιστρόφως ανάλογο µε το συντελεστή µεταφοράς θερµότητας και µάζας. Το πρόβληµα επίτευξης µεγάλης 
µεταφοράς µάζας και θερµότητας είναι ακόµα πιο οξύ σε συστήµατα ρόφησης στερεού – ατµού, καθώς  τα 
ποσοστά επηρεάζονται από την επιφάνεια του απορροφητή. Οι ισορροπηµένες ιδιότητες των πολυσύνθετων 
ενώσεων µπορούν να υποστούν εκµετάλλευση και να έχουµε αύξηση της µεταφοράς µάζας και θερµότητας. Το 
ποσοστό ρόφησης σχετίζεται µε την ισχύ της πυκνότητας της αντίδρασης ρόφησης. Συµβατικές διαδικασίες 
ρόφησης στερεού-αερίου κυµαίνονται από 700kJ/kg έως 1400 kJ/kg, για περιόδους ρόφησης από 5 έως 12 λεπτά. 
Η ρόφηση των πολυσύνθετων ενώσεων πρέπει να επιτύχουν πυκνότητες ισχύος,  πέντε µε δέκα φορές 
µεγαλύτερες έτσι ώστε να εκµεταλλευτούµε την θερµοδυναµική τους ισορροπία. Σηµαντική αύξηση της 
µεταφοράς θερµότητας και µάζας σε ρόφηση πολυσύνθετων ενώσεων, έχει επιτευχθεί µε τη σωστή διαχείριση 
των γεωµετριών των εναλλακτών θερµότητας και των φυσικών ιδιοτήτων των αµµωνιακών ενώσεων. Στο 
διάγραµµα 1 φαίνονται οι πυκνότητες ισχύος   που επιτυγχάνονται µε συνδυαζόµενες πολυσύνθετες ενώσεις, 
συγκρινόµενες µε αυτές συστηµάτων ρόφησης στερεού-αερίου.  
Έτσι επιτυγχάνονται πυκνότητες ισχύος σε µεγαλύτερο µέγεθος από τα συµβατικά συστήµατα. 
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6. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜAΤΙΣΜΟΥ (RETHYMNO VILLAGE) 
 
Στο Rethimno Village έγιναν µετρήσεις των θερµοκρασιών του νερού κατά την διάρκεια λειτουργίας 
του συστήµατος του ηλιακού κλιµατισµού.  
Παρακάτω είναι καταγεγραµµένες οι θερµοκρασίες του νερού καθώς και οι ανάλογες παρατηρήσεις. 

 

Πίνακας 6.1: Μετρήσεις των θερµοκρασιών του νερού τριών κυκλωµάτων νερού 
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1η 12:18 67,5 29 29,6 30,2 27,5 61 

2η 12:20 68 29 29 27 25 62 

3η 12:55 64,2 17,6 27,9 15,8 13,1 61 

4η 13:30 65 16,4 29,4 14,5 12,3 61 

5η 14:00 68,3 16,8 29 15 12,1 62 

6η 14:30 68 17 29 15 12,8 60,9-63 

7η 15:00 67 16,5 29 14,5 12,6 60-62,8 

8η 15:30 67 16,6 28,5 15 12,2 60 

9η 16:00 65,5 17 28,6 16 12,3 58-60 

10η 16:30 61,5 17,5 27 17 13,5 57-58 

11η 17:05 57 18,5 27 18,5 15 53-55 

12η 17:35 49,5 19,5 27,3 19 16 52-54 

13η 18:00 57 20,5 26 19,5 17,7 51-53 

14η 18:30 68 18,5 29 16,5 14,5 61-64 

15η 19:00 71,5 16,5 28,6 15,5 12,8 64-67 

16η 19:30 72 15,5 28 13,5 11,7 65-68 

17η 20:00 73 14,5 27,9 13,5 11,3 65-68 

18η 20:30 59,5 15 27,2 13,4 11,4 52-54 

19η 20:45 54 15 26,1 14,2 11,9 46-45 
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6.1. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΙΣΧΥΩΝ Q1, Q2, Q3 (βλέπε διάγραµµα 6.1) 
Υπολογίζουµε την ισχύ σε κάθε σηµείο που πήραµε µετρήσεις δηλαδή θα υπολογίσουµε την ισχύ στο 
πύργο ψύξης Q2, στον κλιµατισµό Q3 και στο ηλιακό σύστηµα Q1. (βλέπε διάγραµµα 6.1) 
 
6.1.1. Υπολογισµός ισχύος Q2 στο πύργο ψύξης 
Υπολογίζουµε την ισχύει Q2 µέσα από την σχέση:   

 
                                                       
 

 
όπου m2 η παροχή νερού στον πύργο ψύξης και µας δίνεται 15,0 m3/h 
όπου Cp σταθερά και µας δίνεται 4,18 KJ/kqK 
όπου ∆Θ2 η διαφορά θερµοκρασίας στην πύλη 2 του διαγράµµατος 6.1 που ισούται µε  Θ2out-Θ2in 
 
6.1.2. Υπολογισµός ισχύος Q3 στον κλιµατισµό  
Υπολογίζουµε την ισχύ Q3 µέσα από την σχέση:   

 
 

                                 
 
όπου m3 η παροχή νερού και µας δίνεται 30,0 m3/h 
όπου Cp σταθερά και µας δίνεται 4,18 KJ/kqK 
όπου ∆Θ3 η διαφορά θερµοκρασίας στην πύλη 3 του διαγράµµατος 6.1 που ισούται µε Θ3in -Θ3out 
 
6.1.3. Υπολογισµός ισχύος Q1 στο ηλιακό σύστηµα  
Επειδή δε µετράµε την  Θ1out, προσδιορίζουµε την Q1  από τη σχέση (βλέπε διάγραµµα 6.1) 

Q1=m1Cp∆Θ1 
 

 
 
όπου Q2 η ισχύς στον πύργο ψύξης  
όπου Q3 η ισχύς στον κλιµατισµό    
 
6.1.4. Υπολογισµός του συντελεστή συµπεριφοράς  COP σε συνάρτηση της θερµοκρασίας 
ηλιακών (Θ1in)       
Ο συντελεστής συµπεριφοράς  υπολογίζεται σε συνάρτηση της Θ1in από τη σχέση (βλέπε διάγραµµα 
6.1): 
                     
 
αφού προηγουµένως υπολογίζουµε την ισχύ Q3 και Q1 υπολογίζουµε τον συντελεστή συµπεριφοράς. 
Παρακάτω είναι ο πίνακας 6.2. µε τις υπολογισθείσες ισχείς και τον συντελεστή συµπεριφοράς  COP. 

 
Πίνακας 6.2: Ισχύς και Συντελεστής Συµπεριφοράς 
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67,5 -83,6 10,5 94,1 -1,1 

68 -69,7 0,0 69,7 -1,0 

64,2 85,3 179,4 94,1 1,1 

65 149,8 226,4 76,6 0,5 

68,3 111,5 212,5 101,0 0,9 

68 132,4 209,0 76,6 0,6 

67 151,5 217,7 66,2 0,4 

67 109,7 207,3 97,5 0,9 

65,5 73,2 202,0 128,9 1,8 

Q2=m2Cp∆Θ2 

Q3=m3Cp∆Θ3 

 Q1=Q2- Q3 

  COP=Q3/Q1 
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61,5 43,5 165,5 121,9 2,8 

57 26,1 148,0 121,9 4,7 

49,5 31,4 135,9 104,5 3,3 

57 33,1 95,8 62,7 1,9 

68 113,2 182,9 69,7 0,6 

71,5 116,7 210,7 94,1 0,8 

72 155,0 217,7 62,7 0,4 

73 156,8 233,4 76,6 0,5 

59,5 142,8 212,5 69,7 0,5 

54 113,2 193,3 80,1 0,7 
 

6.3. ΦΑΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (∆ιάγραµµα 6.2) 
 
Φάση 1 
Το ψυγείο ρόφησης είναι εκτός λειτουργίας, όµως η αντλία  του ανοίγει περίπου στις 9 το πρωί 
ανάλογα µε τον ήλιο. Το ψυγείο ρόφησης µπαίνει αυτόµατα σε λειτουργία όταν η θερµοκρασία του 
ζεστού νερού περάσει τους 45 ° C. Αν όµως δεν υπάρχει ανάγκη για κλιµατισµό µια µέρα, για 
διάφορους λόγους, µπορεί το µηχάνηµα να είναι απενεργοποιηµένο και να ανοίξει χειροκίνητα όταν 
αυτό είναι απαραίτητο και όχι να ανοίξει αυτόµατα όταν φτάσει στους 45 °C.  
 
Φάση  2 
Όπως βλέπουµε από το διάγραµµα, το ζεστό νερό (ροζ γραµµή) ,στην αρχή που δεν έχει το ψυγείο 
ρόφησης την µέγιστη απόδοση λειτουργίας λόγω του µικρού διαστήµατος λειτουργίας του (από 12:20 
έως 13:30), αρχίζει να πέφτει η θερµοκρασία του από τους 68 ° C στους 65 ° C. Έπειτα η θερµοκρασία 
του ζεστού νερού αυξάνεται σταδιακά, και φτάνει τους 68,3 ° C περίπου στις 14:00 όπου είναι και η 
µεγαλύτερη θερµοκρασία που παίρνει το ζεστό νερό χωρίς την παρέµβαση του λέβητα.  Κατά τις 
16:00 αρχίζει η σταδιακή πτώση της θερµοκρασίας του ζεστού νερού, όπου στις 17:45 φτάνει στην 
χαµηλότερη θερµοκρασία του, δηλαδή στους 49,5 ° C (χωρίς την παρέµβαση του λέβητα). Αυτό έγινε 
επειδή άρχισε να πέφτει ο ήλιος και κατά συνέπεια οι ηλιακοί συλλέκτες δεν απέδιδαν. 
Από το διάγραµµα καταλαβαίνουµε πως όσο µεγαλύτερη είναι η θερµοκρασία του ζεστού νερού (ροζ 
γραµµή) τόσο χαµηλότερη είναι η θερµοκρασία του κρύου νερού (κίτρινη γραµµή) και αντίστροφα. 
Αυτός είναι και ο σκοπός όµως του ηλιακού κλιµατισµού, να δηµιουργεί ψύξη από τον ήλιο. Το κρύο 
νερό πηγαίνει στις µονάδες κλιµατισµού και παράγεται η επιθυµητή θερµοκρασία ψύξης του χώρο.  
Την στιγµή που ανεβαίνει η θερµοκρασία του κρύου νερού (κίτρινη γραµµή) λόγω της αποδυνάµωσης 
της ακτινοβολίας του ήλιου , καταλαβαίνουµε πως πρέπει να µπει σε λειτουργία ο λέβητας για να 
διατηρηθεί η θερµοκρασία του κρύου νερού σε χαµηλό επίπεδο.   
 
Φάση 3 
Επειδή η θερµοκρασία του ζεστού νερού έχει αρχίσει να µειώνεται αισθητά, 49,5° C και η 
θερµοκρασία του κρύου νερού να αυξάνεται, 16 ° C σ΄αυτή την φάση µπαίνει µπροστά ο λέβητας . Ο 
λέβητας ο οποίος λειτουργεί µε καύσιµο LPG, αντικαθιστά  τον ρόλο  του Ήλιου και καταφέρνει να 
διατηρήσει την θερµοκρασία του ζεστού νερού σε υψηλό επίπεδο και την θερµοκρασία του κρύου σε 
χαµηλό. Η ώρα έναρξης της λειτουργίας του έγινε στις 17:45. Όπως βλέπουµε και στο διάγραµµα, 
αµέσως µετά  από λίγο την έναρξη λειτουργίας του λέβητα, οι θερµοκρασίες του κρύου και του ζεστού 
νερού επιστρέφουν στα επιθυµητά επίπεδα. Επίσης παρατηρούµε ότι στις 20:00 έχουµε την 
υψηλότερη θερµοκρασία του ζεστού νερού, 73 ° C και αντίστοιχα την χαµηλότερη του κρύου νερού, 
11,3 ° C. Αυτό συνέβη επειδή ο λέβητας όσο περισσότερο λειτουργεί τόσο καλύτερη απόδοση έχει. Οι 
θερµοκρασίες αυτές του κρύου και του ζεστού νερού που έχουν επιτευχθεί, είναι πολύ ικανοποιητικές 
για την  συγκεκριµένη ώρα (20:00), που είναι συνήθως η ώρα του δείπνου για τους πελάτες του 
ξενοδοχείου, και όπου δηλαδή χρειάζεται κλιµατισµός. Εποµένως αφού οι θερµοκρασίες είναι 
ικανοποιητικές µπορεί ο λέβητας να βγει εκτός λειτουργίας, δεδοµένου ότι θα διατηρηθεί ψύξη για 
τουλάχιστον µια ώρα µετά την απενεργοποίηση του. Κλιµατισµός θα υπάρχει µέχρις ότου κατέβει η 
θερµοκρασία του ζεστού νερού και ανέβει η θερµοκρασία του κρύου.  
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∆ιάγραµµα 6.1. Το παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα µας δείχνει τα σηµεία λήψης των θερµοκρασιών 
 στον ψύκτη απορρόφησης του ξενοδοχείου Rethimno Village. 
 
                      
                                        
                                          
                                        Θ1in 
                                       
                                                         
                                       Θ1out  
 
 
 
  
                                                                                                                           Θ2in 
                                                                                                                     
                                                                                                                               
                                                                                                                               Θ2out    
                                                                                                                                             
                                                                                                                            
     
 
 
                                         Θ3in 
                                          
 
                                         Θ3out                  
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6.2. Ανάλυση των τεσσάρων φάσεων 
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Φάση 4 
Ο λέβητας έχει βγει εκτός λειτουργίας, όµως το ψυγείο ρόφησης είναι ακόµα ανοιχτό, εποµένως 
γίνεται ψύξη. Το ψυγείο ρόφησης θα σταµατήσει αυτόµατα όταν η θερµοκρασία του ζεστού νερού 
(ροζ γραµµή) κατέβει κάτω των 45 ° C. Μόλις σταµατήσει το ψυγείο ρόφησης πρέπει να ανοίξουµε τις 
αντλίες των ηλιακών συλλεκτών και να κλείσουµε τις αντλίες του λέβητα. Το κρύο νερό όταν έχει 
σταµατήσει το ψυγείο ρόφησης µπορεί να φτάσει µέχρι την θερµοκρασία των 25 ° C. Η ψύξη όπως 
είπαµε και παραπάνω µπορεί να διατηρηθεί για τουλάχιστον µια ώρα, µέχρι δηλαδή να βγει εκτός 
λειτουργίας αυτόµατα το ψυγείο ρόφησης.. Όπως βλέπουµε και στο διάγραµµα η θερµοκρασία του 
ζεστού και του κρύου νερού µειώνεται και αυξάνεται αντίστοιχα έως ότου φτάσει η θερµοκρασία του 
ζεστού νερού κάτω των 45  ° C και το ψυγείο ρόφησης σταµατήσει να λειτουργεί. 
 

6.4. ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ 
 
Σε αυτή την ενότητα θα παρουσιάσουµε δύο κατηγορίες των ηλιακών συλλεκτών οι οποίες είναι ο 
κενός συλλέκτης και ο επίπεδος συλλέκτης. 
Επίσης θα υπολογίσουµε τον ηλιακό συντελεστή συµπεριφοράς COPs ο οποίος υπολογίζεται από την 
παρακάτω σχέση 

 
COP=Q3/Q1 
 
η=QH/Q1 

 
COPs=COP*η=Q3/QH 

 
COPs=COP*η 

 
Τα στοιχεία COP και η εισήχθηκαν από τις καµπύλες των κατασκευαστών: 
1) της SOLE SA για τον ηλιακό ψύκτη 
2) της MAG AE για τον ηλιακό συλλέκτη κενού 
3) της SOLE ΑΕ για τον επίπεδο ηλιακό συλλέκτη 
 
Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τριών τεχνολογιών επισυνάφθηκαν στο παράρτηµα Α. 
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∆ιάγραµµα 6.3: Το παρακάτω σχηµατικό διάγραµµα µας δείχνει την πορεία της ισχύος  
στον ψύκτη απορρόφησης του ξενοδοχείου Rethimno Village. 
 
 
 
 
 
                                   QH 
 
 
                                                                           Q1      Q1 
  
 
                                                                           T1       T1 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
                                                                                                                                                                                        Q2 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                        T2   
  
                                                               Q3                                                                                
                                                              
                                                  T3   

 
ΨΥΚΤΗΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΥΡΓΟΣ 
ΨΥΞΗΣ 

HΛΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.4.1. Παρουσίαση του συστήµατος ηλιακού κλιµατισµού όταν η  θερµοκρασία Θ3out=7 oC 
Για συλλέκτη κενού 
 

Θ1in COP n COPs 

60 0,2 0,60 0,120 

65 0,59 0,58 0,344 

70 0,8 0,57 0,453 

75 1 0,55 0,550 

80 1,14 0,53 0,608 

85 1,2 0,52 0,620 

90 1,21 0,50 0,605 
Πίνακας 6.3.  Ηλιακός συντελεστής συµπεριφοράς µε θερµοκρασία Θ3out=7oC 

 

∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ COP-COPs-n-Θ1in
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∆ιάγραµµα 6.4.  COP-COPs-η- Θερµοκρασίας Θ1in 
 
Από τον πίνακα 6.3 και από το διάγραµµα 6.4 συµπεραίνουµε ότι ο βέλτιστος ηλιακός συντελεστής 
συµπεριφοράς COPs είναι 0,620 όταν η θερµοκρασία Θ1in=85 OC. (ακριβής τιµή θερµοκρασίας Θ1in=- 
86 οC) 
Για επίπεδο συλλέκτη 

Θ1in COP n COPs 

60 0,2 0,52 0,104 

65 0,59 0,49 0,289 

70 0,8 0,46 0,368 

75 1 0,43 0,430 

80 1,14 0,40 0,456 

85 1,2 0,37 0,444 

90 1,21 0,34 0,411 
Πίνακας 6.4.  Ηλιακός συντελεστής συµπεριφοράς µε θερµοκρασία Θ3out=7oC 
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ COP-COPs-n-Θ1in
y = -0,0008x2 + 0,1248x - 4,5986
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∆ιάγραµµα 6.5.  COP-COPs-η- Θερµοκρασίας Θ1in 
 
Από τον πίνακα 6.4 και από το διάγραµµα 6.5 συµπεραίνουµε ότι ο βέλτιστος ηλιακός συντελεστής 
συµπεριφοράς COPs είναι 0,456 όταν η θερµοκρασία Θ1in=80 OC. (ακριβής τιµή θερµοκρασίας Θ1in=- 
78 οC) 
 
6.4.2. Κατασκευή διαγραµµάτων θερµοκρασιών Θ3out - Θ1in-opt  και Θ3out -COPs-opt 
Από την προηγούµενη ενότητα συµπεράναµε τον βέλτιστο ηλιακό συντελεστή  COPs-opt  στην 
βέλτιστη θερµοκρασία Θ1in-opt  για κάθε ηλιακό συλλέκτη δηλαδή για το συλλέκτη κενού και τον 
συλλέκτη επίπεδου τα στοιχεία αυτά τα συγκεντρώσαµε στους παρακάτω πίνακες. 
 

  
Συλλέκτης Κενού   

θ3οut θ1in-opt COPs-opt 

14 66 0,839 

12 66 0,759 

10 66 0,698 

7 66 0,62 
Πίνακας 6.5. Για συλλέκτη κενού, ο  ηλιακός συντελεστής συµπεριφοράς 

 COPs-opt  και θ1in-opt 
 
 

 Συλλέκτης Επίπεδου   

θ3οut θ1in-opt COPs-opt 

14 79,5 0,681 

12 76,5 0,607 

10 72,3 0,52 

7 78,0 0,456 
Πίνακας 6.6.  Για επίπεδο συλλέκτη, ο ηλιακός συντελεστής συµπεριφοράς 

 COPs-opt  και θ1in-opt  
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∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ Θ1in-opt - Θ3out 
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∆ιάγραµµα 6.6. Θερµοκρασίες Θ1in-opt -Θ3out  
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∆ιάγραµµα 6.7. Ηλιακός Συντελεστής Συµπεριφοράς COPs-opt - Θερµοκρασίας 
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7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΗΛΙΑΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ 
 
   Τα συµπεράσµατα που βγαίνουν από αυτή τη µελέτη είναι πολύτιµα και µπορούν να βοηθήσουν στις 
περαιτέρω έρευνες των υπαρχουσών τεχνολογιών ηλιακού κλιµατισµού. 
 
Α) Η τεχνολογία της προσρόφησης είναι σε ένα καλό επίπεδο εξέλιξης, αν και µπορεί να µην έχει 
εφαρµοστεί ευρέως  στην Ελλάδα, στο εξωτερικό έχει εφαρµοστεί. 
 
Β) Η τεχνολογία της απορρόφησης είναι στο καλύτερο επίπεδο εξέλιξης  από όλες τις υπόλοιπες, αφού 
υπάρχουν εφαρµογές της και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Τα βασικά στοιχεία της έχουν 
βελτιωθεί αρκετά και είναι µία αξιόπιστη λύση. 
 
Γ) Η τεχνολογία  DEC(ανοικτού κύκλου)  δεν έχει εφαρµοστεί ακόµα στην Ελλάδα, αλλά βρίσκεται σε 
ένα διαρκές στάδιο βελτίωσης, και ίσως να είναι και η τεχνολογία που θα επικρατήσει στο µέλλον. 
∆) Τέλος, η τεχνολογία της χηµειορρόφησης  βρίσκεται σε πολύ µικρό στάδιο εξέλιξης, µε αποτέλεσµα 
να µην είναι ευρέως γνωστή.   
 
Ε) Το κόστος εφαρµογής των τεχνολογιών ηλιακού κλιµατισµού είναι αρκετά υψηλό, όπως φαίνεται 
και στο σχήµα 5, όπου γίνεται σύγκριση του κόστους των µηχανών  ανάλογα µε τους ψυκτικούς 
τόνους.  
 
Στο σχήµα 5 φαίνεται ένα συγκεκριµένο παράδειγµα των µηχανών απορρόφησης που 
χρησιµοποιούνται στο ξενοδοχείο “Rethymno Village”, ισχύος 30 ψυκτικών τόνων. Όπως είναι 
ευδιάκριτο το κόστος εγκατάστασης είναι κάτι παραπάνω από το διπλάσιο από ότι εάν είχαν 
χρησιµοποιηθεί συµβατικής τεχνολογίας µηχανές. Βέβαια το λειτουργικό κόστος των συστηµάτων 
ηλιακού κλιµατισµού είναι σαφώς πολύ µικρότερο και αναλόγως την χρήση µπορεί να γίνει απόσβεση 
των χρηµάτων σε µικρό χρονικό διάστηµα. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σχήµα 5: Εκτιµώµενο κόστος ανά ψυκτικό τόνο των µηχανών απορρόφησης, µονού και διπλού 
σταδίου 
 
ΣΤ)  Η αγορά στην Ελλάδα είναι αρκετά περιορισµένη  και ουσιαστικά δυο είναι οι εγκαταστάσεις 
στις οποίες λειτουργούν κανονικά (εµπορικά) µηχανές ηλιακού κλιµατισµού.  
Η µια είναι ο ηλιακός  κλιµατισµός στην εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ Α.Ε., όπου χρησιµοποιούνται ψύκτες 
προσρόφησης. Η δεύτερη είναι στο Ρέθυµνο, στο ξενοδοχείο Rethymno Village, µε ψύκτες 
απορρόφησης.  
Ο ηλιακός κλιµατισµός στο Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. ∆ηµόκριτος χρησιµοποιείται για ερευνητικούς σκοπούς. 
Ο ηλιακός κλιµατισµός στο αµερικανικό κολέγιο έχει παροπλισθεί, ενώ  ο ηλιακός κλιµατισµός στο 
ξενοδοχείο Olympic Palace, στη Ρόδο, βρίσκεται σε φάση επιδότησης.   
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