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Ευρωπαική Ενεργειακή Στρατηγική για το 2020
Η Ενεργειακή Στρατηγική για το 2020, όρισε τις
προτεραιότητες για την περίοδο 2010-2020:
 20% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
σε σχέση με τα επίπεδα του 1990 (Οδηγία 2009/29/ΕΚ),
 20% διείσδυση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα
(Οδηγία 2009/28/ΕΚ),
 20% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας (σε σύγκριση με
τις προβλέψεις του σεναρίου αναμενόμενης εξέλιξης της ΕΕ
για το 2020).

Βασική Ελληνική Νομοθεσία για την Εξοικονόμηση
Ενέργειας
 Νοέμβριος 2015: Ψηφίστηκε ο Ν. 4342/2015 (ΦΕΚ
143/Α/09.11.2015) με τον οποίο ενσωματώνεται στο Ελληνικό
Δίκαιο η Οδηγία 2012/27/ΕΕ «Για την ενεργειακή απόδοση, την
τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την
κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ».

6ο Forum Ενέργειας 03-04 Φεβρουαρίου 2017, Πάτρα.

Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στην βιομηχανία (1)
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Βιομηχανία

Υπηρεσίες (συμπεριλαμβάνονται οι ΜΜΕ)

 Η βιομηχανία είναι ο 3ος μεγαλύτερος καταναλωτής ενέργειας, μετά τις
μεταφορές και την κατοικία, συμμετέχοντας με 19,8% στη συνολική
τελική κατανάλωση ενέργειας.
 Η τελική συνολική κατανάλωση ενέργειας αυξανόταν μέχρι και το 2007
φθάνοντας τα 22ktoe και στη συνέχεια μειώνεται φθάνοντας το 2014
στα 15,6ktoe (30% μείωση)
6 Forum Ενέργειας 03-04 Φεβρουαρίου 2017, Πάτρα.
ο

Τελική Κατανάλωση Ενέργειας στην Βιομηχανία (2)
 Η κατανάλωση τελικής ενέργειας στην βιομηχανία έφθασε το 2014 στα
3ktoe από 4,6ktoe το 2007. Η συγκεκριμένη μείωση είναι αποτέλεσμα
κύρια των επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης στην Ελληνική οικονομία
και μερικώς της εφαρμογής προγραμμάτων χρηματοδότησης δράσεων
εξοικονόμησης ενέργειας (με κύριους μοχλούς χρηματοδότησης το
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000 - 2006, το ΕΣΠΑ 2007-2013 και τον
Αναπτυξιακό νόμο).
Συμμετοχή ενεργειακής πηγής στην τελική κατανάλωση ενέργειας στην βιομηχανία το
2014
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Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην βιομηχανία
 Ο βιομηχανικός τομέας έχει δείξει σταθερή πρόοδο όσον αφορά τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης με υλοποίηση επεμβάσεων που
αφορούσαν όλο το εύρος της βιομηχανικής δραστηριότητας
(αναβάθμιση παραγωγικού εξοπλισμού, αντικατάσταση καυσίμου,
κλπ).
Σε αυτό συντέλεσε:
 η ανάπτυξη υποδομής για την διανομή φυσικού αερίου
 η χρηματοδότηση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στην
βιομηχανία, κύρια μέσω συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων.
Τα εμπόδια :
 Θεσμικά: Κόστος καυσίμων (υψηλή φορολογία) & Ασταθές φορολογικό
περιβάλλον επενδύσεων σε τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας
 Γνώση/τεχνογνωσία

Δράσεις – Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας
στο Βιομηχανικό Τομέα
 Άμεσες δράσεις – Τεχνολογίες
 Μακροπρόθεσμες Δράσεις - Τεχνολογίες
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Άμεσες Δράσεις - Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στο
Βιομηχανικό Τομέα
 Α. Άμεσες Δράσεις-Τεχνολογίες:
1. Παρεμβάσεις στις κτιριακές βιομηχανικές εγκαταστάσεις
(Τοποθέτηση εξωτερικών και εσωτερικών συστημάτων σκίασης,
Προστασία ανοιγμάτων από την εισροή αέρα, Προσθήκη αντηλιακής
μεμβράνης χαμηλής αντανάκλασης σε υαλοστάσια του κτιρίου.)
2. Φωτισμός
(Αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες led χαμηλής
κατανάλωσης, χρήση εξοπλισμού αυτόματου ελέγχου, αισθητήρες
παρουσίας κ.α.)
3. Ευαισθητοποίηση εργαζομένων και εργοδοτών σε θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας.

Άμεσες Δράσεις - Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας
στο Βιομηχανικό Τομέα
4. Παρεμβάσεις στον εξοπλισμό της παραγωγικής διαδικασίας

•Ρύθμιση και συντήρηση, λεβήτων, φούρνων, κλιβάνων.
•Θερμομόνωση αγωγών, δεξαμενών και άλλου εξοπλισμού.
•Διάγνωση και αποκατάσταση τυχόν διαρροών σε δίκτυα νερού, ατμού,
αέρα.
•Εφαρμογή προγράμματος περιοδικής συντήρησης των Η/Μ
εγκαταστάσεων.
•Ορθολογική, επιλεκτική και βέλτιστη χρήση των διαθέσιμων μέσων
μεταφοράς (με την έννοια της εκμετάλλευση της βέλτιστης μεταφορικής
ικανότητας ενός οχήματος μεταφοράς)
•Εφαρμογή συστημάτων ευφυών μεταφορών (χρόνος διαδρομής, επιλογή
διαδρομής, κλπ)

Μακροπρόθεσμες Δράσεις-Τεχνολογίες Εξοικονόμησης
Ενέργειας στο Βιομηχανικό Τομέα (1)
 Τομείς Εφαρμογής :
A. Θερμικά – Ψυκτικά Φορτία
B. Ηλεκτρικά Φορτία
C. Εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε.
D. Διαδικασίες – Συστήματα Ποιότητας

Μέσο – Μακροπρόθεσμες Δράσεις-Τεχνολογίες
Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Βιομηχανικό Τομέα (2)
Α. Θερμικά – Ψυκτικά Φορτία
1.

Ανάκτηση θερμικών αποβλήτων μέσω ειδικών τύπων εναλλακτών.
(Waste heat recovery unit)
 αέρια (π.χ καυσαέρια, προίοντα καύσης κ.α)
 υγρά απόβλητα (ζεστά νερά, επεξεργασμένα απόβλητα κ.α.)
2. Μείωση - μηδενισμός των απωλειών θερμότητας
 Μόνωση σωληνώσεων ζεστού νερού και ατμού και αεραγωγών με
θερμομονωτικά υλικά νέας τεχνολογίας (συνθετικό καουτσούκ με
προστασία UV κ.α.).
 Επεμβάσεις στην παραγωγή θερμότητας (καυστήρες, λέβητες, φούρνοι
κλίβανοι,) με βελτίωση καύσης, ανάκτηση θερμότητας, αντικατάσταση
εξοπλισμού, συστήματα ελέγχου.
 Επεμβάσεις στα συστήματα που καταναλώνουν θερμότητα (ξηραντήρια,
συστήματα εξάτμισης, απόσταξης κλπ.) και μεταφέρουν θερμότητα
(ατμοπαγίδες, βαλβίδες, δίκτυα μεταφοράς ατμού ή Ζ.Ν.)

Μέσο – Μακροπρόθεσμες Δράσεις-Τεχνολογίες
Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Βιομηχανικό Τομέα (3)
3. Ψυκτικά Φορτία:
I. Ψυξή (με συμπιεστή):
 Με Μηχανή Εσωτερικής Καύσης (Δυνατότητα
συμπαραγωγής Ψ/Θ με συστήματα ανάκτησης θεμότητας).
ΙΙ. Θερμικοί Ψύκτες (αερόψυκτοι ή υδρόψυκτοι):
 Ψύκτης Προσρόφησης (Α.D.)
 Ψύκτης Απορόφησης (Α.Β.)
 Πλεονεκτήμα: μεγάλες αποδόσεις COP (3,5-5,5)
 Μειονεκτήμα: Υψηλό κόστος επένδυσης (περίοδος
αποπληρωμής άνω των 5 ετών)

Μέσο – Μακροπρόθεσμες Δράσεις-Τεχνολογίες
Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Βιομηχανικό Τομέα (3)
4. Θερμικά – Ψυκτικά Φορτία (Άλλες Tεχνολογίες) :
 Ανακύκλωση απορριπτόμενων προϊόντων και την εκ νέου
χρήση τους ως πρώτη ύλη.
 Εκσυγχρονισμός των συστημάτων πεπιεσμένου αέρα.
 Υποκατάσταση υγρών καυσίμων (πετρέλαιο, μαζούτ κ.α.)
με φυσικό αέριο ή καύσιμη βιομάζα ή πέλλετ.
 Εγκατάσταση συστήματος συμπαραγωγής θερμότητας και
ηλεκτρισμού (υψηλής απόδοσης).
 Αντικατάσταση συμβατικών Κεντρικών Κλιματιστικών
Μονάδων (ΚΚΜ) με νέους με χρήση εναλλακτών
ανάκτησης θερμότητας αέρος-αέρος (τύπου cross-flow
κ.α.).

Μέσο – Μακροπρόθεσμες Δράσεις-Τεχνολογίες
Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Βιομηχανικό Τομέα (4)
Β. Ηλεκτρικά Φορτία
 Αντικατάσταση τμήματος ή/και εξ’ ολοκλήρου του
ενεργοβόρου εξοπλισμού της παραγωγικής διαδικασίας με
νέας τεχνολογίας (inverter).
 Εγκατάσταση κατάλληλου εξοπλισμού ελέγχου σε τμήματα
των Η/Μ εγκαταστάσεων (μετασχηματιστές, αγωγοί,
κινητήρες, αντλίες, ανεμιστήρες, αεροσυμπιεστές,
συστήματα ψύξης κ.α.) :
 την διαχείριση των ηλεκτρικών φορτίων.
 την βελτίστοποίηση του συντελεστή ισχύος (cos φ), μείωση των
αρμονικών ρεύματος, μέσω τοπικών ή κεντρικών συστημάτων
αντιστάθμισης άεργης ισχύος.
 την εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών.

Μέσο – Μακροπρόθεσμες Δράσεις-Τεχνολογίες
Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Βιομηχανικό Τομέα (4)
 Αντικατάσταση DC drives ηλεκτροκινητήρων
με ΑC drives (αντικατάσταση οδηγών η/κ)
C. Εγκατάσταση συστημάτων Α.Π.Ε.
 Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
(με σύνδεση Net Metering).
 Εγκατάσταση γεωθερμικών αντλιών
θερμότητας για τις ανάγκες της παραγωγής
ζεστού/ψυχρού νερού.
 Εγκατάσταση ηλιακών σύστηματων για
θέρμανση ζεστού νερού για τις ανάγκες της
βιομηχανίας και υποβοήθηση του ζεστού
νερού για την θέρμανση χώρων.

Μέσο – Μακροπρόθεσμες Δράσεις-Τεχνολογίες
Εξοικονόμησης Ενέργειας στο Βιομηχανικό Τομέα (5)
D. Ενεργειακή διαχείριση – Συστήματα
Ποιότητας
 Εγκατάσταση Κεντρικού Συστήματος
Ελέγχου, Διαχείρισης και Ενεργειακής
Παρακολούθησης (σύστημα ΒΕΜS)
των Η/Μ εγκαταστάσεων της
βιομηχανίας για την διαχείριση,
παρακολούθηση της παραγωγικής
διαδικασίας και την διάγνωση
βλαβών του εξοπλισμού.
 Εφαρμογή συστημάτων ενεργειακής ή
περιβαλλοντικής διαχείρισης (ISO
50001 & ISO 14000).

Τεχνολογίες Εξοικονόμησης σε Τουριστικές Μονάδες

Γεωθερμικές Αντλίες Θερμότητας (ΓΑΘ)
 Ανοικτού κυκλώματος (κατακόρυφες υδρο-γεωτρήσεις ή
θαλασσίου ή λιμναίου μέσω συναλλαγής θερμότητας/
εναλλάκτες τιτανίου)
 Κλειστού κυκλώματος (οριζόντιο ή κατακόρυφο σύστημα)
Οικονομικά οφέλη από χρήση συστημάτων ΓΑΘ
• Χαμηλό λειτουργικό κόστος λόγω της χρήσης ηλεκτρικής
ενέργειας σε πολύ μικρό ποσοστό (ΓΑΘ ‐ υψηλό COP)
• Αποπληρωμή σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα (5 έτη) σε
όλα τα συστήματα ΓΑΘ (ανοικτά και κλειστά συστήματα)
• Μεγάλη εξοικονόμηση χρημάτων ανά έτος ~ 60%

Τεχνολογίες Εξοικονόμησης σε Τουριστικές Μονάδες
 Αυτόματός έλεγχος φωτισμού,
Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων
(ΚΚΜ) (Συστήματα BUS - ΚΝΧ με ανοικτό
πρωτόκολλο επικοινωνίας)
 Ανάκτηση Θερμότητας :
 Kυρίως από τις μονάδες ανακύκλωσης
αέρα,
 από καυσαέρια λεβήτων με Economizer
(αύξηση του Βαθμού απόδοσης σχεδόν
99%)
 Τεχνολογία Free cooling (θέρμανση
Ψύξης από τον εξωτερικό αέρα του
περιβάλλοντος)

Τεχνολογίες Εξοικονόμησης σε Τουριστικές Μονάδες
 Αντιστάθμιση Λέβητα - ψύκτη
 Συστήματα ΒΕMS για την ρύθμιση θερμοκρασιών θέρμανση
–ψύξης,
 Συστήματα VRV ή VRF (Variable Refrigerant Volume),
γνωστό ως μεταβλητή παροχή ψυκτικού μέσου (VRF).
 Συμπαραγωγή θερμότητας- παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας (θα πρέπει να λειτουργούν όλο τον χρόνο ή
τουλάχιστον 5.000h/year).
 Αντικατάσταση λέβητα ή ψύκτη με Αντλία Θερμότητας με
υψηλό συντελεστή απόδοσης (COP) έως 5,5 .

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STEAM UP - ΚΑΠΕ
• Στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 (Call: H2020-EE-2014-3Market Uptake), το ΚΑΠΕ συμμετέχει ως εταίρος στο έργο με τίτλο
«STΕam And Management Under Pressure».
• Στόχος του έργου είναι η εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ατμού
στον βιομηχανικό τομέα.
• Συμμετέχοντες στο έργο είναι 10 Ευρωπαίοι εταίροι:
Participant No *

Participant organisation name

Short name

Country

1 (Coordinator)

Energy Experts International

EEI

Netherlands

2 (Participant)

Enviros S.R.O.

Env

Czech Republic

3 (Participant)

Adelphi Research GGMBH

AR

Germany

4 (Participant)

ESCAN SL

Esc

Spain

5 (Participant)

Österreichische Energieagentur

AEA

Austria

6 (Participant)

Ministerie van Economische Zaken

NEA

Netherlands

7 (Participant)

ISNOVA

Isn

Italy

8 (Participant)

KAPE – CRES

CRES

Greece

9 (Participant)

Lokalenergi Handel A/S

LH

Denmark

10(Participant)

Consul System S.p.A

CS

Italy

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STEAM UP - ΚΑΠΕ
 Θα προκύψουν μέτρα και δείκτες εξοικονόμησης ενέργειας
θα υλοποιηθούν πιλοτικές ενεργειακές επιθεωρήσεις σε 75
βιομηχανίες σε όλη την Ευρώπη.
 Για την χώρα μας προγραμματίζεται η διενέργεια 10
πιλοτικών ενεργειακών επιθεωρήσεων σε ισάριθμες
βιομηχανίες με τις οποίες θα συνεργαστεί το ΚΑΠΕ.
Η συμμετοχή μιας βιομηχανίας στο πρόγραμμα αφορά στις
παρακάτω δράσεις:
 Συνδρομή υποστήριξης στο ΚΑΠΕ με σκοπό την αποτύπωση
της ενεργειακής ροής στην βιομηχανία ειδικότερα ανάλυση
της γραμμής παραγωγής.
 Διενέργεια Ενεργειακής Επιθεώρησης στην βιομηχανία.

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα STEAM UP - ΚΑΠΕ
 Η συμμετοχή της βιομηχανίας θα έχει τα παρακάτω πλεονεκτήματα:
 Χρήση της ιστοσελίδας πλατφόρμας επικοινωνίας του έργου. Αυτό
παρέχει στον συμμετέχοντα την άμεση ενημέρωση για την πρόοδο του
έργου, δραστηριότητες που υλοποιούνται, παροχή ειδήσεων κοινού
ενδιαφέροντος αναφορικά με θέματα εξοικονόμησης σε συστήματα
ατμού βάσει της εμπειρίας από την συμμετοχή ~75 βιομηχανιών από
όλη την Ευρώπη στο έργο.
 Χρήση του εργαλείου (λογισμικού Energy Tool) εξοικονόμησης
ενέργειας (το οποίο θα αναπτυχθεί στα πλαίσια του έργου) μέσω του
οποίου να προκύψουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ειδικά
για τη χρήση ατμού για την εταιρεία/βιομηχανία σας.
 Συμμετοχή σε εκδηλώσεις διάδοσης και κατάρτισης, εργαστήρια ή
συνέδρια, για την αύξηση της ανταλλαγής εμπειριών και δικτύωσης.

STEAM UP - 1nd Steam Audit : Manufacturer of expanded polystyrene

BOILER ROOM ENTRANCE

BOILER CONTROL PANEL

BOILER

BOILER UN-INSULATED PART

BURNER
BOILER CHIMNEY

Indications of Boiler factory control panel

Sample of boiler water

Boiler status:
Flue
Mazut
P

C
TDS

on
136
120
8,2

153 oC
134 oC
7,9 bar

8740 μS/cm
5590 ppm

Boiler settings
Boiler status:
Flue
Mazut
P
Steam

off
191
131
8,5
173

oC
oC
bar
oC

Pmin
Pmax
Pop
Tsat min
Tsatmax

8
8,5
8
170,4
172,9

bar
bar
bar
oC
oC

Nominal
5 tn/hr
10 bar

Flue gas analysis
FUEL MAZOUT
Mode: Operation
Date
6/7/2016
Time:
10:47:29
O2
4,90%
So2
52
NO
163
CO
5
Nox
171
CO2
12,08%
Flue
206,4
Net
171,1
Ambient
35,3
Xair
30,84%
Eff (G)
86,10%
Losses
7,70%

ppm
ppm
ppm
ppm
oC
oC
oC

STEAM UP - 2nd Steam Audit : A dairy industry

170.0°C

150

SP01

SP02
SP06

100

SP03

SP04
SP05

SP09

50

SP07
SP08

27.9°C
Photograph 1: Steam Boiler (sideway & above parts )
o

Measurement Point

Temperature ( C)

SP01
SP02
SP03
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169.6°C

Thermograph 1:
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Προτεινόμενες Παρεμβάσεις που πρόεκυψαν από τις
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις στα Συστήματα Ατμού
Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης
Ενέργειας στις Βιομηχανίες με χρήση ατμού.
• Αντικατάσταση του υπάρχοντος δοχείου
συμπυκνωμάτων ατμού.
• Αντικατάσταση του υπάρχοντος ατμολέβητα
• Εγκατάσταση Οικονομητήρα (Εconomizer)
στην έξοδο του ατμολέβητα
• Τοποθέτησης μόνωσης σε σωληνώσεις,
βαλβίδες, collectors, heat exchangers κ.α.
• Ανάκτηση θερμότητας του νερού τροφοδοσίας
του ατμολέβητα από το δοχείο
στρατσονισμού με χρήση Εconomizer.
• Επισκευή και μόνωση του κελύφους του
ατμολέβητα.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας.

