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Εγκριμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης εγκαταστατών λεβήτων και θερμαστρών βιομάζας (Κατηγορία A)Σεπτέμβριος – Οκτώβριος 2016

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Βασικές αρχές/ Εισαγωγικές έννοιες

Η κατανόηση των βασικών επιστημονικών 
αρχών/νόμων και η σχέση τους με την 

Ενέργεια
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Η έννοια αναπτύχθηκε στα μέσα του 19ου αιώνα
Οι επιστήμονες και οι φιλόσοφοι έψαχναν για:
 μια ιδέα που θα συνέδεε όλα τα φαινόμενα
 κάποια αμετάβλητη ιδιότητα του κόσμου, που θα έδινε μια

«κρυφή» ενότητα στις συνεχείς διαδικασίες της αλλαγής.
Την δεκαετία του 1840, ανακαλύφθηκε ποια είναι η ιδιότητα
του κόσμου δεν αλλάζει ποτέ. Η ιδιότητα αυτή ονομάστηκε:

Ενέργεια

Είναι δύσκολο να δοθεί ένας γενικός ορισμός για την
ενέργεια! Έτσι, συνήθως δίνεται μια απάντηση μέσω ενός
παραδείγματος:
Η ικανότητα πραγματοποίησης έργου όπως μετράται από:
 την ικανότητα εκτέλεσης έργου (δυναμική ενέργεια), ή
 την μετατροπή αυτής της ικανότητας σε κίνηση (κινητική

ενέργεια),
«Ενέργεια είναι η ικανότητα ενός συστήματος να προκαλέσει
κάποιο εξωτερικό αποτέλεσμα/επίδραση» (Max Plank)
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Η ενέργεια εκδηλώνεται ως
ΕΡΓΟ

και
ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ

H θερμοδυναμική είναι η επιστήμη που μελετά τη σχέση
μεταξύ της “θερμότητας”, του “έργου” και της εσωτερικής
ενέργειας ενός συστήματος
Εναλλακτικά η θερμοδυναμική είναι ο κλάδος της επιστήμης
που ενσωματώνει τις αρχές μετατροπής της ενέργειας σε
μακροσκοπικά συστήματα.
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Θερμότητα: H μορφή ενέργειας που μεταφέρεται λόγω μιας
υπάρχουσας διαφοράς θερμοκρασίας. Μονάδες:
 Btu: Η ποσότητα της ενέργειας που απαιτείται για την

άνοδο της θερμοκρασίας μιας λίβρας νερού κατά 1°F στο
επίπεδο της θάλασσας (Βρετανική μονάδα μέτρησης)

 Θερμίδα (Calorie): Η ποσότητα της ενέργειας που
απαιτείται για την άνοδο της θερμοκρασίας ενός
γραμμαρίου νερού κατά 1°C.

 Joule (J): Η μηχανική ενέργεια που πρέπει να καταβληθεί
για την άνοδο της θερμοκρασίας 1 kg νερού κατά 1 Κ
(μονάδα του SI -διεθνούς συστήματος-)
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1 Newton * 1 μέτρο = 1 J
Συνεπώς, η μονάδα έργου είναι το J
Ισχύς είναι ο ρυθμός me ton οποίο εκτελείται έργο:
Ισχύς = Έργο/Χρόνος
(μονάδες ισχύος: J/s = W -Watt-)
Επίσης: 1 W είναι η ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος έντασης 1
A (Ampere) όταν εφαρμόζεται τάση 1 V (Volt)

Η εσωτερική ενέργεια ορίζεται ως η ενέργεια που
σχετίζεται με την τυχαία, ακανόνιστη κίνηση των μορίων.
Η εσωτερική ενέργεια του συστήματος είναι ανάλογη προς
τη θερμοκρασία του.
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Μία περιοχή στο χώρο που περικλείει μία δεδομένη ποσότητα
ύλης της οποίας διερευνάται η συμπεριφορά.
Διακρίνεται από το περιβάλλον της με ένα διαχωριστικό
περιοριστικό όριο φυσικό ή φανταστικό.
Το σύστημα μπορεί να είναι:
• κλειστό: μόνο η ενέργεια διαπερνά το όριο ή
• ανοικτό: η ενέργεια και η ύλη διαπερνούν το όριο

Σύστημα

Ένα σύστημα έχει μια αναγνωρίσιμη κατάσταση, η οποία
μπορεί να αναπαραχθεί όταν όλες οι ιδιότητές του παραμένουν
σταθερές.
Η θερμοκρασία και η πίεση αποτελούν παραδείγματα ιδιοτήτων
μιας κατάστασης η οποία δύναται να ανιχνευθεί με κατάλληλα
όργανα μέτρησης.

Σύστημα
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Όταν το σύστημα ξεφεύγει από μια κατάσταση ισορροπίας,
υποβάλλεται σε μια διαδικασία κατά τη διάρκεια της οποίας
μεταβάλλονται οι ιδιότητές του έως ότου επέλθει μια νέα
κατάσταση ισορροπίας.
Κατά τη διαδικασία αυτή, το σύστημα μπορεί να αναγκαστεί να
αλληλεπιδράσει με το περιβάλλον του, έτσι ώστε να υπάρξει
ανταλλαγή ενέργειας υπό τη μορφή θερμότητας ή/και έργου, και
να επέλθουν στο σύστημα ή το περιβάλλον αλλαγές οι οποίες
θεωρούνται επιθυμητές.

Σύστημα

Πρώτος νόμος της θερμοδυναμικής: Η ενέργεια διατηρείται
πάντοτε, δεν μπορεί να δημιουργηθεί από το μηδέν ούτε να
καταστραφεί (αρχή διατήρησης της ενέργειας).
Στην πράξη, η ενέργεια μετατρέπεται από μια μορφή σε άλλη,
Το σύνολο της στο σύμπαν είναι σταθερό.



29/9/2016

8

Δεύτερος νόμος της θερμοδυναμικής: Σε κάθε ενεργειακή
μετατροπή, εάν δεν εισέρχεται ή εξέρχεται από το σύστημα
ενέργεια, η δυναμική ενέργεια της κατάστασης θα είναι
πάντοτε μικρότερη αυτής της αρχικής κατάστασης.
Αλλιώς: Κάθε φορά που η ενέργεια μετατρέπεται από τη μια
μορφή στην άλλη, ένα ποσό της αποδίδεται στο περιβάλλον
με τη μορφή θερμικής ενέργειας.

3η μορφή: Η εντροπία, δηλαδή η «αταξία» ενός συστήματος
τείνει, εάν αφεθεί μόνο του, να αυξηθεί…..
Δεν μπορεί ένα σύστημα να από μόνο του να οδηγηθεί σε
κατάσταση μεγαλύτερης τάξης, αλλά τείνει σε κατάσταση
μεγαλύτερης αταξίας! (Kelvin, 1859)
Ο 2ος νόμος της θερμοδυναμικής είναι γνωστός και ως νόμος
της εντροπίας.
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Τρίτος νόμος της θερμοδυναμικής: H εντροπία ενός
συστήματος στην απόλυτη θερμοκρασία του μηδενός (Τ = 0
Κ ή -273,15°C) είναι μηδέν (S = 0).
Δηλαδή τότε μόνο φτάνουμε σε κατάσταση απόλυτης τάξης,
όπου και σταματούν όλες οι μοριακές κινήσεις σε έναν
υποτιθέμενο κρύσταλλο!
Αυτό προκύπτει από την κβαντική συμπεριφορά του
συστήματος, καθώς στο απόλυτο μηδέν το σύστημα
βρίσκεται στην θεμελίωση κατάστασή του (Ω = 1).

Ο βρετανός επιστήμονας και συγγραφέας C, P, Snow είχε
επινοήσει έναν υπέροχο τρόπο για να θυμάται τους τρεις
νόμους:
 Δεν μπορείς να «κερδίσεις» (δεν μπορείς να πάρεις κάτι

χωρίς να δώσεις κάτι, γιατί η ύλη και η ενέργεια
διατηρούνται).



29/9/2016

10

 Δεν μπορείς να «ισοφαρίσεις» (δεν μπορείς να
επιστρέψεις στην ίδια ενεργειακή κατάσταση γιατί
υπάρχει πάντοτε αύξηση της αταξίας – η εντροπία
συνέχεια αυξάνει).

 Δεν μπορείς να «βγεις από το παιχνίδι» (γιατί το
απόλυτο μηδέν είναι ανέφικτο).

Απόδοση
η = παραγόμενο έργο / εισαγόμενη ενέργεια < 

100%

μηχανήενέργεια έργο
απώλειες

θερμότητα
θόρυβος
δόνηση

Π.χ. η απόδοση των Φ/Β κυμαίνεται (ανάλογα με το υλικό
κατασκευής τους) από 7 έως 15% - η απόδοση ενός
συμβατικού θερμοηλεκτρικού σταθμού κυμαίνεται από 30%
έως 35%.
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P·V = n·R·T
P: Πίεση (bar)                     V:  Όγκος (m3)
T:  Απόλυτη θερμοκρασία (K) R: Σταθερά αερίων
n: Αριθμός moles

Συμπίεση – αύξηση πίεσης Θέρμανση – αύξηση όγκου

Νόμος ιδανικών αερίων:

Νόμος τέλειων / ιδανικών αερίων

r
m

m
rrm T

T
P
PVV 

Vr – όγκος αερίου σε κανονικές συνθήκες/αναφοράς (Nm3)
Vm – όγκος αερίου στις συνθήκες λειτουργίας (m3)
Pm – πίεση λειτουργίας (bar)
Pr – κανονική πίεση ή πίεση αναφοράς (1,013 bar)
Tm – απόλυτη θερμοκρασία λειτουργίας: 273 K + t(ºC)
Tr – κανονική θερμοκρασία (αναφοράς): 273 K
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Βασικές μονάδες
Μήκος 1 m Μέτρο
Μάζα 1 kg Κιλό
Χρόνος 1 s Δευτερόλεπτο
Ηλεκτρικό ρεύμα 1 A Αμπέρ
Θερμοκρασία 1 K Κέλβιν (βαθμός)
Ποσότητα υλικού 1 mol Mol
Ένταση φωτός 1 cd Candela

Δύναμη 1 N = 1 (kg·m)/s²
Ενέργεια, έργο 1 J = 1 W·s = 1 N·m
Ισχύς 1 W = 1 J/s = 1 (N·m)/s
Πίεση 1 Pa = 1 N/m²1 bar = 100,000 Pa

Παράγωγες μονάδες
Εδική θερμοχωρητικότητα J/(kg·K)
Πυκνότητα kg/m³
Θερμική αγωγιμότητα W/(m·K)
Συντελεστής θερμότητας W/(m²·K)

Work kJ kWh kcal kpm
kJ 1 0,2778 238,8 101,97

kWh 3600 1 860 367000
kcal 4,1868 0,001163 1 427
kpm 0,00981 0,00000272 0,0000037 1

Power kW Kcal/h kpm/s PS
1 kW 1 860 102 1

1 kcal/h 0,0011628 1 0,119 0,00158
1 kpm/s 0,0098067 8,43 1 0,01333

1 PS 0,7365498 632 75 1

Συντελεστές μετατροπής
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Διακρίνονται δύο μορφές ενέργειας:
 η κινητική, η οποία σχετίζεται με την ενέργεια της κίνησης

και
 η δυναμική, η οποία αναφέρεται στην αποθηκευμένη

ενέργεια (λόγω θέσεως)

Η ενέργεια διατίθεται σε διάφορες μορφές:
 Μηχανική ενέργεια
 Θερμική ενέργεια
 Χημική ενέργεια (δεσμευμένη)
 Ενέργεια ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
 Ηλεκτρική ενέργεια
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Δυναμική ενέργεια + κινητική ενέργεια = Ολική ενέργεια 

Επίπεδο ενέργειας: Οι ίδιες μορφές ενέργειας μπορεί να
εμφανιστούν σε διαφορετικά επίπεδα (π,χ, η θερμότητα γίνεται
αισθητή είτε ως κρύο είτε ως ζέστη, ανάλογα με το επίπεδο).

T’’
T’

T’>T’ ’

-ΔQE’ = ΔQE’’
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Κάθε φορά που ένα θερμοδυναμικό σύστημα δεν βρίσκεται σε
ισορροπία με το περιβάλλον του δημιουργείται ένα δυναμικό
που μεταβάλει τελικά την κατάσταση.
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Ροή θερμότητας
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Ο ρυθμός μετάδοσης της θερμότητας εξαρτάται από τις φυσικές
και της γεωμετρικές ιδιότητες του μέσου μέσω του οποίου
πραγματοποιείται η ροή θερμότητας.

Ενεργειακή ροή = μεταβολή / αντίσταση

Q = m·cp·ΔT 

Ροή θερμότητας

Q = m·cp·ΔT 
cp η ειδική θερμοχωρητικότητα (είναι το ποσό της θερμότητας
που απαιτείται για αύξηση της θερμοκρασίας 1 γραμμαρίου
μιας ουσίας κατά 1 βαθμό Κελβίν).
 Η ειδική θερμοχωρητικότητα του νερού είναι 4,184 J/(g·Κ)

ή 4,184 kJ/(kg·Κ) ή 1,16 Wh/(kg·K)
 Η ειδική θερμοχωρητικότητα του αέρα είναι 1,005 J/(g·Κ)

ή 1,005 kJ/(kg·Κ) ή 0,28 Wh/(kg·K)

Θερμότητα αντικειμένου
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Η αγωγή είναι ο κύριος τρόπος μετάδοσης της θερμότητας
μέσω στερεών και προκαλείται από τη:
 Μοριακή κίνηση. Τα μόρια με μεγαλύτερη ενέργεια

μεταδίδουν την ενέργεια στα μόρια με μικρότερη.
 Μετανάστευση ελεύθερων ηλεκτρονίων. Σχετίζεται κυρίως

με τα καθαρά μέταλλα.
Μαθηματικά ο ρυθμός μετάδοσης της θερμότητας
περιγράφεται από το νόμο Fourier:

Q = -k·A·dT/dx   ή k·A·(T1-T2)/(x2-x1)

Η συναγωγή θερμότητας λαμβάνει χώρα όταν ένα υγρό
ανταλλάσσει θερμότητα με το πλησίον του στερεό.
Το φαινόμενο αυτό περιγράφεται από το νόμο του Newton:

Q = h·A·(Tεπιφάνειας - Tπεριβάλλοντος)
όπου: h ο συντελεστής συναγωγής [W/(m2·Κ)]
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Η ακτινοβολία δεν χρειάζεται κάποιο μέσο για τη μετάδοση
θερμότητας.
Η ακτινοβολία η οποία προσπίπτει σε μια επιφάνεια
μπορεί να:
 ανακλάται
 απορροφάται
 διαπερνά

Ο ρυθμός μεταφοράς της θερμότητας μεταξύ δύο
επιφανειών περιγράφεται από το νόμο των Stefan-
Boltzmann:

Example  
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   40K

Heatflow

wall 

Ροή θερμότητας μέσω 
τοιχώματος
q = ΔT/R [W/m²], 
Q´= A·q [W] ροή, (ισχύς)
Q = Q´·t [kWh/a] ενέργεια

Απώλειες θερμότητας
Ροή θερμότητας = διαφορά θερμοκρασίας /

αντίσταση

θερμική αντίσταση αγωγής: R = s/k [W/K]
θερμική αντίσταση συναγωγής: R = 1/h [W/K]

μετάδοση θερμότητας στον αέρα
αντίσταση τοιχώματος

μεταφορά θερμότητας από τον αέρα
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Τιμή-R [(m2·K)/W]: είναι ο λόγος του πάχους του υλικού προς
την αγωγιμότητα και αποτελεί μέτρο της αντίστασης στη
θερμική ροή.

Τιμή-U [W/(m2·K)]: είναι μέτρο του ρυθμού της απώλειας
θερμότητας μέσω του υλικού.

Εφαρμογή της έννοιας της αντίστασης

T0 T3RB RC RD

31 20 3
1 1 2 3 2

1 1q ss sT T A h k k k h
         

Πρόβλημα: Έστω ότι είναι γνωστές οι
λεπτομέρειες της κατασκευής. Ζητείται
η τιμή U. Τι πάχος θα πρέπει να έχει η
μόνωση (U = 0,61 W/(m²·K)) ;
Θερμική αντίσταση R = 1/U (1)
Αντίσταση από το στοιχείο οροφής =
0,305 ((m²·K)/W) (2)
Αντίσταση από τη μόνωση = (1) – (2)
Πάχος μόνωσης = k·R
k = 0,03 W/(m·K) είναι η θερμική
αγωγιμότητα της μόνωσης

Στοιχείο οροφής Αντίσταση
[(m²·K)/W] 

Αντίσταση συναγωγής εξ, 0,04
Χαλίκια 0
Γεωύφασμα 0
Ασφαλτόπανο 0,03
Γαρπμιλοσκυρόδεμα 0,05
Οπλισμένο σκυρόδεμα 0,06
Ασβεστοκονίαμα 0,025
Αντίσταση συναγωγής εσ, 0,01
Ολική αντίσταση 0,305
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Energy Sources
Captial Income

Indirect Solar 
Radiation

Direct Solar 
Radiation

Photovoltaic 
Generation 

Chemical
Direct 
Conversion
Fuel Cells 
Battery 

Fossil 
Fuels:
Coal
Oil 
Gas 

Atomic 
Energy:  
Fusion
Fission  

Earth's 
Energy:

Production of 
Hydrogen or 
Hydrocarbon

Wind 
Photosynthesis

Hydraulic 
Turbine

Wind 
turbine

Wave 
Generator

IC Engines,  Coal, gas & Biogas plant  Gas Turbine, Thermoionic Generators  

Geothermal
Tides

After Convertsion to Heat 

Vegetation 
Water 
Reservoir

Rejected Heat 

Βαθμίδες ενέργειας
• Πρωτογενής ενέργεια: Η ενέργεια η οποία δεν έχει υποστεί

καμιά μετατροπή σε άλλη μορφή ενέργειας, π.χ. ισχύς
νερού, χημική ενέργεια αργού πετρελαίου, φυσικού αερίου,
άνθρακα, ξύλου, κινητική ενέργεια του ανέμου, ενέργεια
ακτινοβολίας του ηλίου, κτλ
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• Δευτερογενής ενέργεια: Η ενέργεια μετά την πρώτη
μετατροπή από την πρωτογενή μορφή, πχ η ηλεκτρική
ενέργεια των υδροηλεκτρικών σταθμών, των αιολικών
σταθμών, των ατμοηλεκτρικών σταθμών άνθρακα, το
πετρέλαιο μετά τη διύλιση, τα υγραέρια των διυλιστηρίων,
κτλ

• Ωφέλιμη ή ενέργεια τελικής χρήσης: Η ενέργεια στη
μορφή που χρησιμοποιείται ή αξιοποιείται από τον τελικό
καταναλωτή, πχ, θέρμανση, ψύξη, δύναμη, πίεση, φωτισμός,
ήχος, κίνηση,…
Η ωφέλιμη ενέργεια είναι η ενέργεια μετά την τελευταία
μετατροπή.

Ενεργειακή υπηρεσία: Η υπηρεσία που λαμβάνει κανείς από
τη χρήση ενέργειας, πχ ένα καθαρό πουκάμισο μετά το
πλύσιμο, κινητικότητα, διασκέδαση, φωτισμός, μια ευχάριστη
θερμοκρασία του χώρου εργασίας ή διαμονής.
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Θερμογόνος δύναμη

Ως θερμογόνος δύναμη ενός καυσίμου νοείται: η ποσότητα της
παραγόμενης από την καύση θερμότητας σε σταθερή πίεση και
υπό συνθήκες οι οποίες είναι γνωστές ως «κανονική»
θερμοκρασία και πίεση (δηλ, στους 25°C και σε πίεση 1,013 bar)
Από την καύση των υδατανθράκων προκύπτουν υδρατμοί.
Ορισμένες τεχνικές καθιστούν δυνατή την ανάκτηση του ποσού
θερμότητας που εμπεριέχεται στους υδρατμούς αυτούς μέσω της
συμπύκνωσής τους (πχ λέβητες συμπύκνωσης).
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Θερμογόνος δύναμη

Επομένως μπορούν να διακριθούν δύο θερμογόνες δυνάμεις:
•Η χαμηλή θερμογόνος δύναμη (LHV), η οποία προϋποθέτει ότι
τα προϊόντα της καύσης περιέχουν τον παραγόμενο υδρατμό σε
κατάσταση ατμού.
•Η υψηλή θερμογόνος δύναμη (UHV), η οποία προϋποθέτει ότι το
νερό της καύσης συμπυκνώνεται πλήρως, Η θερμότητα που
περικλείεται στο νερό αυτό είναι ανακτήσιμη.

Τιμές θερμογόνου δύναμης και συντελεστές εκπομπής CO2
Καύσιμο Κατώτερη θερμογόνος δύναμη

Ανώτερη θερμογόνος δύναμη
εκπομπές CO2(kg/kWh)ως προς την:

LHV UHV LHV UHV
Ασφαλτούχος άνθρακας 8,14 kWh/kg 8,41 kWh/kg 0,350 0,339
Κάρβουνο 7,50 kWh/kg 7,53 kWh/kg 0,420 0,418
Λιγνίτης 2,68 kWh/kg 3,20 kWh/kg 0,410 0,343
Μπρικέτες λιγνίτη 5,35 kWh/kg 5,75 kWh/kg 0,380 0,354
Πετρέλαιο θέρμανσης 10,08 kWh/L 10,57 kWh/L 0,312 0,298
Φυσικό αέριο L 8,87 kWh/Nm3 9,76 kWh/Nm3 0,200 0,182
Φυσικό αέριο H 10,42 kWh/Νm3 11,42 kWh/Nm3 0,200 0,182
Φωταέριο 4,48 kWh/Nm3 5,00 kWh/Nm3 0,200 0,179
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Αποδοτικότητα 
εξοπλισμού

Απώλειες μόνωσης τοιχωμάτων
Βελτιστοποίηση χρήσης του εξοπλισμού

ψύκτης απώλειες

Εισαγόμενη
ενέργεια

κρύο
Σωληνώσεις

χρήση

κρύο απώλειες

απώλειες

Βελτιστοποίηση Ελέγχου

Βελτιστοποίηση ενέργειας 
(σύστημα κλιματισμού)

Απώλειες μόνωσης

Βελτιστοποίηση ενέργειας - Λέβητας

Απόδοση καύσης
CO, Περίσσεια αέρος

Απώλειες 
διανομής

Καυστήρας

Αποδοτικότητα 
λέβητα
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Ιστοσελίδα του WE-qualifyhttp://www.cea.org.cy/build-up-skills-we-qualify/ 
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