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Τι είναι ηΤι είναι η
Γεωθερμική ενέργεια;Γεωθερμική ενέργεια;

Φυσική θερμική ενέργεια της Φυσική θερμική ενέργεια της 

Γης που διαρρέει από το θερμό Γης που διαρρέει από το θερμό 

εσωτερικό του πλανήτη προς εσωτερικό του πλανήτη προς 

την επιφάνεια.την επιφάνεια.



    

Παραδείγματα ΓεωθερμικώνΠαραδείγματα Γεωθερμικών  
ΠεδίωνΠεδίων



    

Ομάδες εργασίας:Ομάδες εργασίας:

Θεωρία της ΓεωθερμίαςΘεωρία της Γεωθερμίας

Αβαθής γεωθερμία - πλεονεκτήματα Αβαθής γεωθερμία - πλεονεκτήματα 
μειονεκτήματαμειονεκτήματα

Θεσμικό και νομικό πλαίσιοΘεσμικό και νομικό πλαίσιο

Βιοκλιματικό σπίτιΒιοκλιματικό σπίτι



    

Αβαθής γεωθερμίαΑβαθής γεωθερμία

Σε βάθος από Σε βάθος από 6 έως 100 m6 έως 100 m η θερμοκρασία  η θερμοκρασία 
παραμένει παραμένει σταθερήσταθερή και είναι περίπου ίση  και είναι περίπου ίση 
με την με την μέση ετήσια θερμοκρασίαμέση ετήσια θερμοκρασία του αέρα  του αέρα 
για τον συγκεκριμένο τόπο. Αυτές τις για τον συγκεκριμένο τόπο. Αυτές τις 
θερμοκρασίες αξιοποιεί η αβαθής θερμοκρασίες αξιοποιεί η αβαθής 
γεωθερμία.γεωθερμία.

Στη χώρα μας σε αυτά τα βάθη η Στη χώρα μας σε αυτά τα βάθη η 
θερμοκρασία βρίσκεται ανάμεσα στους θερμοκρασία βρίσκεται ανάμεσα στους 
18-2018-20  οοC. C. 



  

Η Αβαθής Γεωθερμία διακρίνεται σε:

Κλειστό σύστημα: Εδώ το νερό 
κυκλοφορεί μέσα σε σωληνώσεις 
τοποθετημένες στο έδαφος.

Το σύστημα αυτό διακρίνεται σε:

• οριζόντιο γεωθερμικό σύστημα 
(εκσκαφή)

• κατακόρυφο γεωθερμικό σύστημα       
   (γεωτρήσεις)

• σπειροειδές γεωθερμικό σύστημα





  

Και σε:

 Ανοιχτό σύστημα: εδώ το νερό 
αντλείται μέσω υδρογεωτρήσεων 

Το σύστημα είναι οικονομικότερο 
του κλειστού κύκλου 

Είναι ευκολότερη η εγκατάστασή 
του σε σχέση με το κλειστό



    

Λόγοι για χρήση γεωθερμίαςΛόγοι για χρήση γεωθερμίας

Ανανεώσιμη πηγή ενέργειας

Φιλική προς το περιβάλλον

Οικονομία στο κόστος λειτουργίας (30% - 60%)

Μικρές απαιτήσεις συντήρησης

Μεγάλη διάρκεια ζωής (>50 έτη).



    



  

Βιοκλιματικό σπίτιΒιοκλιματικό σπίτι

Είναι κατοικία Είναι κατοικία υψηλής ενεργειακής υψηλής ενεργειακής 
απόδοσηςαπόδοσης, δηλαδή καταναλώνει τη , δηλαδή καταναλώνει τη 
λιγότερη δυνατή ενέργεια για να λιγότερη δυνατή ενέργεια για να 
θερμανθείθερμανθεί και να  και να δροσιστείδροσιστεί..



  

Με το βιοκλιματικό σπίτι:Με το βιοκλιματικό σπίτι:

 Εξοικονομούμε Εξοικονομούμε ενέργειαενέργεια
 ΕξασφαλίζουμεΕξασφαλίζουμε θερμική άνεση για τους  θερμική άνεση για τους 

κατοίκουςκατοίκους  μέσω στρατηγικώνμέσω στρατηγικών
 ορθού προσανατολισμούορθού προσανατολισμού
 φυσικού δροσισμού – αερισμού, φυσικού δροσισμού – αερισμού, 
 ηλιοπροστασίαςηλιοπροστασίας
 εκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειαςεκμετάλλευσης της ηλιακής ενέργειας
 γεωθερμικών συστημάτωνγεωθερμικών συστημάτων
 χρήσης  υλικών υψηλής μόνωσης  και χρήσης  υλικών υψηλής μόνωσης  και 

θερμοχωρητικότηταςθερμοχωρητικότητας



  

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

• Η γεωθερμία είναι μία ήπια μορφή 
ενέργειας που μπορεί να βελτιώσει 
την καθημερινότητα μας

• Στην Ελλάδα, παρά την ύπαρξη 
γεωθερμικών πεδίων, δεν έχει ακόμα 
αξιοποιηθεί επαρκώς

• Αναπτυσσόμενος τομέας με πολλές 
εφαρμογές και χρήσεις για το μέλλον 
(βιοκλιματικό σπίτι, θέρμανση θερμο-
κηπίων, παραγωγή ενέργειας κ.α.)



  

Πηγές:

• http://www.physics4u.gr/energy/
geotherme.html

• http://technologein.pathfinder.gr/
geothermics

• http://www.esegepe.gr/Geother
mal.aspx

• http://el.wikipedia.org/wiki/γεωθ
ερμία



  

Τέλος…

Τα παιδιά που συμμετείχαν:

• Β. Σ. Β. Α. Δ. Γ. Ζ. Π.
• Θ. Γ. Κ. Χ. Ι. Α. Κ. Τ. 
• Κ. Γ.  Κ. Μ. Κ. Ά. Κ. Γ.
• Μ. Ν. Μ. Ι. Α. Μ. Σ. Μ. Χ.
• Ρ. Δ. Σ. Μ. Σ. Κ. Φ. Κ.
• Χ. Β. Χ. Χ.

Οι συντονιστές καθηγητές:

• Τζάστας Γεώργιος
• Γεωργίου Θαλής
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