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1. Εισαγωγή
Η κατανάλωση ενέργειας για τη θέρµανση των θερµοκηπίων αποτελεί ένα
πολύ σοβαρό πρόβληµα διότι οι απώλειες του θερµοκηπίου σε θερµότητα λόγω των
λεπτών τοιχωµάτων του και της κατασκευής του, είναι πολύ µεγάλες, 6-12 φορές
µεγαλύτερες από εκείνες ενός συνήθους κτίσµατος ίσου όγκου.
Η θερµότητα παρέχεται στα θερµοκήπια κυρίως µέσω συµβατικών
συστηµάτων θέρµανσης (συστήµατα σωληνώσεων θερµού νερού, συστήµατα
θερµού αέρα εξαναγκασµένης συναγωγής) και σε περιορισµένη έκταση µε χρήση
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας (ηλιακή, γεωθερµία, βιοµάζα). Για να επιτευχθεί µε
αυτές τις µεθόδους η απαραίτητη θερµοκρασία στο επίπεδο των φυτών, το
εσωτερικό των θερµοκηπίων πρέπει να θερµανθεί στην ίδια ή υψηλότερη
θερµοκρασία από την επιθυµητή θερµοκρασία των φυτών µε αποτέλεσµα την
δηµιουργία ισοθερµοκρασιακού κλίµατος σε ολόκληρο το θερµοκήπιο (όλον κλίµα).
Το αποτέλεσµα αυτής της πρακτικής σε όλες τις µελέτες που διεξάγονται είναι ότι, τα
θερµοκήπια καταναλώνουν απαράδεκτα υψηλά ποσά ενέργειας σε σχέση µε την
ενέργεια που απορροφάται από τα φυτά, για να καλύπτουν τις αυξηµένες ενεργειακές
απώλειες που λόγω κατασκευής παρουσιάζουν.
Η χρήση υπέρυθρης ακτινοβολίας (IR) για θέρµανση θερµοκηπίων αποτελεί
αξιόπιστη εναλλακτική επιλογή σε σχέση µε τις προαναφερθείσες συµβατικές
µεθόδους θέρµανσης, όπως έχει δείξει προηγούµενη εκτεταµένη µελέτη σε µικρής
κλίµακας πειραµατικά θερµοκήπια (Kavga et al. 2009, 2012). Σε αυτήν την µελέτη
αναπτύχθηκε µια ολοκληρωµένη πρόταση για την δηµιουργία ενός «ψυχρού
θερµοκηπίου» στο οποίο τα φυτά λαµβάνουν απευθείας την ενέργεια που
χρειάζονται προκειµένου να φτάσουν και να διατηρήσουν την επιθυµητή για
την ανάπτυξή τους θερµοκρασία χωρίς να υπάρχει ανάγκη για αύξηση της
θερµοκρασίας του αέρα του θερµοκηπίου.
Για τον σκοπό αυτό χρησιµοποιήθηκαν συστήµατα θέρµανσης µε
υπέρυθρη ακτινοβολία. Σε αυτά τα συστήµατα η θερµότητα µεταδίδεται απευθείας
από την πηγή στον δέκτη, στην προκειµένη περίπτωση στα φυτά και το έδαφος που
γίνονται η πρωταρχική πηγή θερµότητας µέσα στο θερµοκήπιο και το αποτέλεσµα
είναι η δηµιουργία ισοθερµοκρασιακού κλίµατος µόνο στην περιοχή του φυτικού
θόλου (τοπικό κλίµα). Ο αέρας δεν θερµαίνεται απ’ ευθείας από την ακτινοβολία,
αλλά µε συναγωγή λόγω της επαφής του µε τα φυτά και το έδαφος που θερµαίνονται
άµεσα. Η διαστρωµάτωση του εσωτερικού αέρα (διαφορά µεταξύ της θερµοκρασίας
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εδάφους και θερµοκρασίας οροφής) είναι σηµαντικά χαµηλότερη από συστήµατα
θερµού αέρα εξαναγκασµένης συναγωγής Γι αυτό τον λόγο, οι ενεργειακές απώλειες
από την δοµή του θερµοκηπίου µειώνονται σηµαντικά λόγω µείωσης των απωλειών
λόγω συναγωγής και ακτινοβολίας από το κάλυµµα και µείωσης των διαφυγών,
καταλήγοντας σε τεράστια εξοικονόµηση ενέργειας της τάξεως του 40-50%.
Επίσης επιτυγχάνεται και σηµαντική µείωση της υγρασίας της επιφάνειας των
φυτών γεγονός που βοηθά στην µείωση της εξάπλωσης ασθενειών που είναι
σοβαρότατο πρόβληµα εντός των θερµοκηπίων (Teitel et al, 2000).
Σήµερα η υπάρχουσα τεχνολογία επιτρέπει πλέον αποτελεσµατική εφαρµογή
συστήµατος θέρµανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας σε µεγάλης κλίµακας θερµοκήπια
παραγωγής.
Σκοπός της παρούσας µελέτης είναι η ανάλυση και παρουσίαση των
αποτελεσµάτων από την εφαρµογή για πρώτη φορά στην Ελλάδα των
συστηµάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας σε παραγωγικές εγκαταστάσεις
σποροφύτων επιφάνειας έξι στρεµµάτων της εταιρείας Γεωπονική Α.Ε Κορωπί
Αττικής.
Πεδίο αναφοράς αποτελεί τµήµα του θερµοκηπίου εξοπλισµένο µε σύστηµα
υπέρυθρης ακτινοβολίας τροφοδοτούµενο από LPG (προπάνιο)καύσιµο.
Η µελέτη καθώς και τοποθέτηση των συστηµάτων υπέρυθρης ακτινοβολίας
έγινε από την εταιρεία NATURAL GAS
www.natural-gas.gr

2. Πειραµατική διαδικασία
Ένα τροποποιηµένο τοξωτό θερµοκήπιο “MULTISPAN” (πλάτος 12.80 m, άνοιγµα
αψίδων 6.40m, ύψος ορθοστάτη 3.00m, ύψος κορφιά 4.30m, µήκος 66m)
χρησιµοποιείται ως πειραµατικό πεδίο εφαρµογής. Η συνολική επιφάνεια εδάφους
(Ap) είναι 845 m2, η επιφάνεια καλύµµατος 1401 m2 και ο όγκος (V) 3085 m3. O
σκελετός αποτελείται από χαλύβδινα κατασκευαστικά στοιχεία, διαφόρων διατοµών
σύµφωνα µε Ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Η κάλυψη της οροφής γίνεται από διπλό
φιλµ πολυαιθυλενίου PE, µε στρώµα αέρος, πάχους 180 µm, ενώ περιµετρικά το
θερµοκήπιο και µέχρι ύψος 1.20 m είναι κατασκευασµένο από σκληρό πλαστικό
(PVC). Το θερµοκήπιο χρησιµοποιείται για την ανάπτυξη σποροφύτων τα οποία
καλλιεργούνται σε πάγκους καλλιέργειας 1.0 m πάνω από το έδαφος του
θερµοκηπίου (εικόνα 1).
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Εικόνα 1: Παραγωγικό θερµοκήπιο σποροφύτων
Η εταιρεία NATURAL GAS τοποθέτησε σύµφωνα µε τις εκτιµώµενες µέγιστες
ενεργειακές απαιτήσεις του θερµοκηπίου, έξι συστήµατα θέρµανσης
υπέρυθρης ακτινοβολίας τύπου INFRA MONOTUBO 18MI, θερµικής ικανότητας
45KW έκαστο, τροφοδοτούµενα από LPG (Προπάνιο) καύσιµο. Τα συστήµατα
τοποθετήθηκαν σε ύψος 3.0 m από την επιφάνεια των φυτών (εικόνα 2). Για τις
παρούσες καλλιέργειες σποροφύτων η επιθυµητή θερµοκρασία ορίστηκε σε
Tplants=16±1oC, και η λειτουργία των συστηµάτων καθοριζόταν από τους
πίνακες ελέγχου
3

Οι παράµετροι του µικροκλίµατος µέσα στο θερµοκήπιο που καταγράφονται από
θερµοζεύγη, είναι οι θερµοκρασίες σε διάφορες τοποθεσίες στην επιφάνεια των
φυτών καθώς και στο έδαφος καλλιέργειας, στον αέρα του θερµοκηπίου, στο έδαφος
κάτω από τον πάγκο καλλιέργειας, και στην επιφάνεια του εσωτερικού και εξωτερικού
πλαϊνού καλύµµατος και καλύµµατος οροφής (εικόνα 2). Επίσης καταγράφονται η
σχετική υγρασία του θερµοκηπίου (RH) και οι ροές ακτινοβολίας.

.
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Εικόνα 2: 3D κάτοψη του θερµοκηπίου
Τα πειράµατα διεξήχθησαν στο1/6 του θερµοκηπίου και σε φυτική επιφάνεια 120 m2
που καλυπτόταν θερµαντικά από το ένα σύστηµα υπέρυθρης ακτινοβολίας. Πιο
συγκεκριµένα δηµιουργήθησαν 2 σταθµοί πειραµάτων, τοποθετηµένοι σε απόσταση
3m από τις άκρες του συστήµατος θέρµανσης. Σε αυτούς τους 2 σταθµούς
πειραµάτων τα θερµοζεύγη (τύπου Τ, Cu(+)/Constantan(-), διαµέτρου 0.5 mm),
τοποθετήθηκαν ως εξής (εικόνα 3):
•
•
•

•
•

2 θερµοζεύγη στην επιφάνεια των φυτών (στους πάγκους καλλιέργειας) για να
µετράται η θερµοκρασία των φυτών (Tplants)
2 θερµοζεύγη στις αντίστοιχες θέσεις 1cm µέσα στο pot καλλιέργειας για να
µετράται η θερµοκρασία του εδάφους καλλιέργειας (Tsoil)
1 θερµοζεύγος στον αέρα πάνω από το κέντρο του πάγκου καλλιέργειας και στην
ενδιάµεση απόσταση πάγκου καλλιέργειας και συστήµατος θέρµανσης (1.5 m)
για να µετράται η θερµοκρασία του αέρα (Tair)
1 θερµοζεύγος στην ίδια θέση κάτω από τον πάγκο καλλιέργειας 10 cm πάνω
από το έδαφος για να µετράται η θερµοκρασία του εδάφους (Tground)
2 θερµοζεύγη εντός και εκτός του πλαϊνού καλύµµατος 20 cm από το ύψος των
φυτών για να µετράται η θερµοκρασία του περιµετρικού PVC καλύµµατος
(Tcover_PVC)
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•

2 θερµοζεύγη εντός και εκτός του καλύµµατος οροφής του θερµοκηπίου για να
µετράται η θερµοκρασία του PE film καλύµµατος οροφής (Tcover_PE)
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Εικόνα 3: Τοµή πειραµατικού σταθµού θερµοκηπίου
Οι εξωτερικές κλιµατολογικές συνθήκες καταγράφονται στον µετεωρολογικό σταθµό
που βρίσκεται πολύ κοντά στο θερµοκήπιο (εικόνα 4) και είναι εξοπλισµένος µε τους
κατάλληλους αισθητήρες σε ύψος 2.50 m από το έδαφος. Αυτοί οι παράµετροι είναι η
θερµοκρασία και η σχετική υγρασία (probe MP101A), η ταχύτητα του ανέµου
(Anemometer A100K), η θερµοκρασία ουρανού (Pyrgeometer CGR3), η ηλιακή
ακτινοβολία (SP-Lite) και το ύψος της βροχόπτωσης (Rain gauge 52203).
Οι παράµετροι κεντρικού ενδιαφέροντος είναι η θερµοκρασία φυτών,
εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, η θερµοκρασία εδάφους καλλιέργειας
φυτών, η θερµοκρασία εδάφους κάτω από τον πάγκο καλλιέργειας, η θερµοκρασία
καλύµµατος, η θερµοκρασία ουρανού, και η ταχύτητα ανέµου. Η προσοχή
εστιάζεται στην θερµική συµπεριφορά του θερµοκηπίου κατά την διάρκεια της
θερµικής νύχτας και πιο συγκεκριµένα στην θερµοκρασία εσωτερικού αέρα και
καλύµµατος, όταν το σύστηµα θέρµανσης υπέρυθρης ακτινοβολίας αυτόµατα
ανοίγει και κλείνει σύµφωνα µε τις ανάγκες. Επειδή οι τιµές αυτών των
παραµέτρων αλλάζουν µε τον χρόνο, τα δεδοµένα σαρώνονται κάθε λεπτό,
υπολογίζονται οι µέσοι όροι κάθε 10/λεπτο και καταγράφονται σε 24/h βάση στον
Datalogger του σταθµού (εικόνα 5).. Υπολογίζονται οι µέσες ολονύχτιες τιµές από τις
αντίστοιχες χρονικές ακολουθίες βασιζόµενες στο διάστηµα µεταξύ της απότοµης
αλλαγής της έντασης της ηλιακής ακτινοβολίας και της θερµοκρασίας στην ανατολή
και στην δύση του ήλιου καθώς και την αποκατάσταση σταθερών συνθηκών εντός
του θερµοκηπίου.
.
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Εικόνα 5: Ο Data logger (CR1000X)

Εικόνα 4: Ο µετεωρολογικός σταθµός

Το σύστηµα υπέρυθρης θέρµανσης που χρησιµοποιείται τύπου INFRA σχεδιάζεται
και κατασκευάζεται από την SYSTEMA S.R..που αποκλειστικά αντιπροσωπεύει
στην Ελλάδα η εταιρεία NATURAL GAS

Εικόνα 6: Το σύστηµα υπέρυθρης θέρµανσης (IR)

3. Πειραµατικά αποτελέσµατα-Συµπεράσµατα
Τα πειράµατα διεξήχθησαν κατά την διάρκεια της θερµικής περιόδου στον
σκληρότερο χειµώνα της τελευταίας 20ετίας 2011-2012. Τα πειραµατικά
αποτελέσµατα κατεγράφησαν για περίοδο 62 ηµερών της παραγωγικής λειτουργίας
του θερµοκηπίου. Τα τυπικά αποτελέσµατα των µεταβολών της θερµοκρασίας του
αέρα, του εδάφους κάτω από τον πάγκο καλλιέργειας και του καλύµµατος του
θερµοκηπίου παρουσιάζονται εν συνεχεία, δίνοντας εικόνα για το πώς η υπέρυθρη
θέρµανση λειτουργεί στην πράξη. Το όφελος της υπέρυθρης θέρµανσης σχετίζεται
µε την ικανότητα του συστήµατος να διατηρεί την επιθυµητή θερµοκρασία του
φυτικού θόλου ενώ ο εσωτερικός αέρας του θερµοκηπίου διατηρείται σε σηµαντικά
χαµηλότερη θερµοκρασία.
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Στα σχήµατα 7 και 8 απεικονίζεται η θερµική συµπεριφορά του
θερµοκηπίου στην διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου. Οι συνολικές νύχτες
που εµφανίζονται στον άξονα x απεικονίζονται µε χρονική αλληλουχία. Τα
δεδοµένα που χρησιµοποιούνται σε αυτά τα διαγράµµατα είναι η διακύµανση
της θερµοκρασίας του εσωτερικού αέρα και του καλύµµατος, η θερµοκρασία
του εδάφους, η θερµοκρασία των φυτών και η θερµοκρασία του εξωτερικού
περιβάλλοντος, είναι δε οι µέσες τιµές θερµοκρασίας νύχτας που προκύπτουν
από τα πειραµατικά δεδοµένα αυτής της περιόδου. Παρατηρούµε ότι η
θερµοκρασία του εσωτερικού αέρα είναι σηµαντικά χαµηλότερη από την
θερµοκρασία των φυτών 2 - 3°C ενώ η θερµοκρασία καλύµµατος είναι ακόµα
πιο χαµηλότερη και κυµαίνεται από 4 – 11 °C στο PVC πλαϊνό κάλυµµα και
από 6 – 13 °C στο PE κάλυµµα οροφής ακολουθώντας την πτώση της
εξωτερικής θερµοκρασίας. Επίσης παρουσιάζεται η θερµοκρασία εδάφους
κάτω από τον πάγκο καλλιέργειας κοντά στο έδαφος του θερµοκηπίου που
είναι 3 – 7 °C χαµηλότερη από αυτήν των φυτών. Αυτά τα αποτελέσµατα είναι
τα αναµενόµενα σύµφωνα µε τις αρχές λειτουργίας της υπέρυθρης
ακτινοβολίας και δίνουν µια πραγµατική εκτίµηση της τεράστιας µείωσης των
ενεργειακών απωλειών του θερµοκηπίου, καθώς και τις δυνατότητες χρήσης
της υπέρυθρης ακτινοβολίας στα παραγωγικά θερµοκήπια.
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Εικόνα 7. ∆ιακύµανση µέσων πειραµατικών τιµών θερµοκρασίας εσωτερικού αέρα,
εδάφους και καλύµµατος του θερµοκηπίου στον πρώτο πειραµατικό σταθµό
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Εικόνα 8. ∆ιακύµανση µέσων πειραµατικών τιµών θερµοκρασίας εσωτερικού αέρα,
εδάφους και καλύµµατος του θερµοκηπίου στον δεύτερο πειραµατικό σταθµό
Η θέρµανση του θερµοκηπίου µε υπέρυθρη ακτινοβολία είχε ως αποτέλεσµα την
ταχύτερη ανάπτυξη των φυτών σε σχέση µε την συµβατική µέθοδο θέρµανσης και
την καλύτερη οµοιοµορφία στις διάφορες παρτίδες λόγω της καλύτερης κατανοµής
της θερµοκρασίας στα φυτά. Στην ρίζα παρατηρήθηκε ικανοποιητική ανάπτυξη τόσο
όσον αφορά στην ταχύτητα ανάπτυξης όσο και στην εναπόθεση βιοµάζας. Καλύτερη
οµοιοµορφία επιτεύχθηκε επίσης στα πρώτα στάδια της ανάπτυξης του σπόρου,
εφόσον το µικροπεριβάλλον γύρω του είχε την ιδανική θερµοκρασία.
Τα οφέλη της θέρµανσης µε την υπέρυθρη ακτινοβολία δεν περιορίζονται µόνο στην
ανάπτυξη του φυτού αλλά και στη µείωση της εµφάνισης ασθενειών στα φυτά. Η
θερµότητα που απορροφάται από την επιφάνεια του φύλλου έχει ως αποτέλεσµα την
απουσία υγρασίας και κατά συνέπεια µείωση των µυκητολογικών ασθενειών.
Γενικότερα η υγρασία του χώρου είναι πολύ χαµηλότερη σε σχέση µε αντίστοιχα
θερµοκήπια που θερµαίνονται επιδαπέδια ή µε αέρα υπό τις ίδιες καιρικές
συνθήκες. Επιπλέον τα σύστηµατα παρέχουν και την δυνατότητα ρύθµισης
διαφορετικής θερµοκρασίας µέσα στο ίδιο το θερµοκήπιο πετυχαίνοντας
τεράστια εξοικονόµηση ενέργειας εφόσον υπάρχουν παραπάνω από ένα
αυτόνοµα συστήµατα.
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