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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ!
(ΟΡΙΣΜΟΣ -ΣΚΟΠΟΙ-ΑΡΧΕΣ-ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ)
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Τα κτίρια , στις μέρες μας , είναι οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας στις πόλεις μας .Αναλύοντας ο
κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης ενέργειας σε
εθνικό επίπεδο . Η κατανάλωση αυτή, είτε με τη μορφή θερμότητας (χρησιμοποιώντας κυρίως πετρέλαιο) ή
ηλεκτρικής ενέργειας , εκτός του ότι είναι μια σημαντική οικονομική επιβάρυνση λόγω του υψηλού
κόστους της ενέργειας , οδηγεί σε μεγάλη κλίμακα ατμοσφαιρικής ρύπανσης , κυρίως διοξείδιο του
άνθρακα ( CO2) που είναι υπεύθυνο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Στην Ισπανία αντιπροσωπεύει
περισσότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας . Η κατάσταση αυτή ,λοιπόν, μας
οδήγησε στην ανάγκη να μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας μας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να
εκπληρωθούν κάποια βιοκλιματικά κριτήρια για να επιτεύξουμε την βιωσιμότητα .

Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων ή βιοκλιματική αρχιτεκτονική αφορά τον σχεδιασμό κτιρίων και
χώρων (εσωτερικών και εξωτερικών – υπαίθριων) με βάση το τοπικό κλίμα, συνήθως αναφερόμενο ως
μικροκλίμα, με σκοπό την εξασφάλιση συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης, αξιοποιώντας την ηλιακή
ενέργεια και άλλες ανανεώσιμες πηγές, αλλά και τα φυσικά φαινόμενα του κλίματος. Η βιοκλιματική είναι
κλάδος της αρχιτεκτονικής που λαμβάνει υπ' όψη τις επιταγές της οικολογίας και της βιωσιμότητας. Με τον
όρο "βιοκλιματικός σχεδιασμός" εννοείται ο σχεδιασμός ο οποίος αποσκοπεί στην προστασία του
περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων. Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού αποτελούν τα
παθητικά ηλιακά συστήματα που ενσωματώνονται στα κτίρια με στόχο την αξιοποίηση των
περιβαλλοντικών πηγών ( π.χ. ήλιο , αέρα, τον άνεμο , τη βλάστηση , νερό, έδαφος , ουρανό ) για θέρμανση
, ψύξη και φωτισμό των κτιρίων .Με άλλα λόγια, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική ορίζεται ως μια
αρχιτεκτονική η οποία έχει σχέση με τη φύση , πρόκειται για ένα κτίριο που θα λαμβάνει υπόψη τις
κλιματικές συνθήκες και το περιβάλλον προκειμένου να επιτύχει θερμική άνεση στο εσωτερικό . Αυτή η
αρχιτεκτονική επιδιώκει τέλεια συνοχή μεταξύ του σχεδιασμού και των φυσικών στοιχείων ( όπως ήλιος ,
άνεμος, βροχή και βλάστηση ) , οδηγώντας σε μια βελτιστοποίηση των πόρων . Είναι ένα είδος
αρχιτεκτονικής , όπου η ισορροπία, η αρμονία και το περιβάλλον είναι οι σταθερές . Προσπαθεί με την
καταλληλότητα του σχεδιασμού , τη γεωμετρία , τον προσανατολισμό να δημιουργήσει κτίρια
προσαρμοσμένα στις ειδικές κλιματολογικές συνθήκες των περιβαλλόντων τους παίζοντας με τα τοπικά
περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά ( τοπογραφία , την κατεύθυνση των επικρατούντων ανέμων, κλπ ) , καθώς
και με το σχεδιασμό και τα αρχιτεκτονικά στοιχεία , χωρίς τη χρήση μηχανικών συστημάτων .Είναι , εν
ολίγοις , μια αρχιτεκτονική προσαρμοσμένη στο περιβάλλον , η οποία δεν προκαλεί καμία αισθητή
επίπτωση στη φύση , και επιδιώκει να ελαχιστοποιήσει την κατανάλωση ενέργειας και , κατά συνέπεια, τη
ρύπανση .

Οικολογική δόμηση
Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες
της οικολογικής δόμησης, η οποία ασχολείται με τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο επίπεδο
των κτιριακών μονάδων μελετώντας τις ακόλουθες κατευθύνσεις:




Τη μελέτη του δομημένου περιβάλλοντος και των προβλημάτων που αυτό δημιουργεί (αύξηση
θερμοκρασίας, συγκέντρωση αέριων ρύπων, δυσκολία στην κυκλοφορία αέρα)
Τον σχεδιασμό των κτιρίων
Την επιλογή των δομικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις θερμικές και οπτικές τους ιδιότητες,
όσο και την τοξικολογική τους δράση.
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ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ
Οι ενεργειακές θεωρήσεις κατείχαν σημαντική θέση στο σχεδιασμό κατοικιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της
πορείας της αρχιτεκτονικής για τους ανθρώπους. Ήταν πολύ χρήσιμη και σπουδαία η κατανόηση του
ενεργειακού παράγοντα όσον αφορά στην πρώτη κατοικία, η οποία είχε ιδιαίτερες ανάγκες λόγω κλίματος,
πολιτισμού, τοποθεσίας, ώστε να είναι μεν λειτουργική, αλλά και αισθητική. Όλες οι παρεμβάσεις και
σκέψεις με σκοπό τη δημιουργία κατάλληλων σπιτιών, ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής, έδιναν
μοναδικότητα στην περιοχή, αλλά και εξαιρετικές κατασκευές. Από την αρχαιότητα παρατηρούμε μέσα από
τα συγγράμματα των αρχαίων φιλοσόφων και όχι μόνο, τη σημασία και τη χρήση των ιδιοτήτων της γης,
του αέρα, του ήλιου και του νερού στην κατασκευή της κατοικίας, όπου κατά το Σωκράτη (στα
απομνημονεύματα του Ξενοφώντα 430-435 π.Χ.) ιδεώδης κατοικία είναι αυτή που προσφέρει ζέστη τους
χειμερινούς μήνες και δροσιά κατά τους καλοκαιρινούς. Τέτοιες κατοικίες στην Ελλάδα ανακαλύπτονται
στην Πριήνη της Ιωνίας, στη Δήλο, στην Όλυνθο της Χαλκιδικής. Συγκεκριμένα στην Πριήνη της Ιωνίας,
τα οικοδομικά συμπλέγματα ήταν το καλοκαίρι σκιερά και το χειμώνα ευήλια. Στη Δήλο παρατηρούνται
ευθύγραμμα και καμπυλόγραμμα κτίσματα. Τέλος η Όλυνθος της Χαλκιδικής, χαρακτηρίζεται ως το
τελειότερο ηλιακό άστυ, καθώς ανακαλύφθηκαν ηλιακοί κλίβανοι στους οποίους έψηναν τους πλίνθους .
Βλέπουμε πως σε μια τέτοια εποχή που δεν υπήρχαν τα μέσα και η τεχνολογία που υπάρχει στις μέρες μας,
οι άνθρωποι ήξεραν τον τρόπο να κατασκευάσουν ένα λεγόμενο οικολογικό-ηλιακό σπίτι, αφού σε διάφορα
συγγράμματα γίνονται αναφορές σε τοίχους που απορροφούν τη μέρα θερμότητα την οποία διαχέουν τη
νύχτα. Γενικά και ο πολεοδομικός σχεδιασμός ήταν τέτοιος που διευκόλυνε τη διαδικασία. Παρατηρώντας
την ιστορική εξέλιξη κατά την αρχαιότητα, η κατασκευή «ηλιακών κατοικιών» ήταν ευρέως διαδεδομένη.
Μερικοί από τους κύριους εκπροσώπους της ήταν ο Βιτρούβιος, ο Πλίνιος, αλλά και ο Ορειβάσιος,
Έλληνας γιατρός υποστηρικτής της κατασκευής ηλιακών κατοικιών .
Σπουδαία παραδείγματα αντλούμε από τη λαϊκή αρχιτεκτονική, όπου συχνά τα σπίτια χωρίζονται σε
ορόφους και ανάλογα την εποχή, κατοικούσαν στον πρώτο όροφο τους θερινούς μήνες, τον οποίο
αποκαλούσαν «θερινό» και στο ισόγειο τους χειμερινούς μήνες ή «χειμερινό», το οποίο ήταν ένα δωμάτιο
με τζάκι συνήθως, στο χαμηλότερο επίπεδο του σπιτιού. Άλλο χαρακτηριστικό της παραδοσιακής
αρχιτεκτονικής που εμφανίζεται στην Ελλάδα είναι το «λιακωτό», το οποίο ήταν ένας χώρος του σπιτιού,
που συνήθως βρισκόταν σε όροφο, το οποίο καλυπτόταν με τζαμαρία και είχε νότιο προσανατολισμό . Το
λιακωτό το συναντάμε συνήθως στα παλιά αθηναϊκά σπίτια. Η χρησιμότητα του λιακωτού ήταν η μείωση
της έντασης του φωτός πριν εισχωρήσει στα δωμάτια, καθώς και η διατήρηση αποστάσεων από τις ηλιακές
ακτίνες. Παρατηρούμε πως στην Ελλάδα, χώρα με μεγάλη ηλιοφάνεια και ήπιο κλίμα, είχε δημιουργηθεί
ένα είδος αρχιτεκτονικής που βοηθούσε στο μετριασμό των εξωτερικών καιρικών συνθηκών του έτους,
ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εποχής, προσφέροντας στους κατοίκους την απαραίτητη άνεση. Επίσης
υπήρχε επικοινωνία μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού χώρου για τη φυσική ρύθμιση του μικροκλίματος.
Στα νησιά, όπου χαρακτηριστική είναι η κυβιστική σύνθεση των όγκων των σπιτιών σε άσπρο χρώμα, για
την κατασκευή της κατοικίας δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη θερμομόνωση και τη ροή της θερμότητας. Τα
υλικά που χρησιμοποιούν στην τοιχοποιία είναι ο πηλός και η πέτρα, ώστε να αποθηκεύουν τη θερμότητα
του ήλιου κατά τη διάρκεια της μέρας, ενώ τη νύχτα, η θερμότητα αυτή να επανεκπέμπεται θερμαίνοντας το
σπίτι και ψύχοντας τους τοίχους. Αυτή η επαναλαμβανόμενη διαδικασία βοηθά στη διατήρηση σταθερής
θερμοκρασίας όλο το χρόνο. Επίσης, ιδανικός είναι ο μεσημβρινός προσανατολισμός σε κλιμακωτή διάταξη
των οικισμών, με αλληλοεπίθεση των όγκων με σκοπό οι επιφάνειες που προσβάλει ο ήλιος να είναι οι
μέγιστες δυνατές. Επιπλέον λόγω του κυβιστικού σχεδιασμού των σπιτιών σχηματίζονται μικρές πλατείες
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και δροσερές γωνίες ακόμα και στο μεγαλύτερο καύσωνα. Αντίθετα οι βορινές πλευρές των σπιτιών δεν
διαθέτουν παράθυρα, ώστε να ελαχιστοποιούνται οι θερμικές απώλειες το χειμώνα .Γενικότερα, στην
παγκόσμια ιστορία της αρχιτεκτονικής, παρατηρούμε την κατασκευή των κατοικιών κατά τέτοιο τρόπο
ώστε να εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες του χώρου και του κλίματος και να μειώνουν την ενεργειακή
τους κατανάλωση.

Καταλήγοντας, ο βιοκλιματικός σχεδιασμός – αν και είναι ενσωματωμένος στην αρχιτεκτονική που
χαρακτηρίζει κάθε τόπο σε ολόκληρη τη γη – θεωρείται από πολλούς ως μία νέα «θεώρηση» στην
αρχιτεκτονική και σχετίζεται με την οικολογία περισσότερο, παρά με την ενέργεια και την εξοικονόμηση
που δύναται να επιφέρει. Παρά ταύτα, η βιοκλιματική αρχιτεκτονική έχει αποτελέσει τις τελευταίες
δεκαετίες βασική προσέγγιση στην κατασκευή κτιρίων παγκοσμίως, ενώ στα περισσότερα κράτη πλέον
αποτελεί βασικό κριτήριο σχεδιασμού μικρών και μεγάλων κτιρίων το οποίο λαμβάνεται υπόψη από όλους
τους μελετητές αρχιτέκτονες και μηχανικούς. Κι αυτό, λόγω των χαμηλότερων απαιτήσεων ενέργειας για
την θέρμανση, τον δροσισμό και τον φωτισμό των κτιρίων που προκύπτουν από την πρακτική της
βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής και πολλαπλά οφέλη που την συνεπάγουν: ενεργειακά (εξοικονόμηση και
θερμική/οπτική άνεση), οικονομικά (μείωση
κόστους ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων),
περιβαλλοντικά (μείωση ρύπων) και κοινωνικά.

Στην Ελλάδα τα βιοκλιματικά κτίρια, όπως προκύπτει από μετρήσεις, ενεργειακές καταγραφές και
προσομοιώσεις, παρουσιάζουν εξοικονόμηση ενέργειας της τάξης του 30% σε σχέση με συνήθη συμβατικά
κτίρια, ενώ σε σχέση με παλαιότερα αμόνωτα κτίρια η αντίστοιχη εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε
ποσοστό της τάξης του 80%.Είναι λοιπόν επιτεύξιμο και προσδοκώμενο να μετατραπούν σε τουλάχιστον
μακροχρόνια διαστήματα όλα τα κτήρια της κοινωνίας σε φιλικά προς το περιβάλλον οικοδομήματα που θα
βοηθούν και εμάς αλλά και το περιβάλλον.
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός επιτυγχάνεται με την ενσωμάτωση στο κτίριο συστημάτων για φυσική
θέρμανση, φυσικό δροσισμό και φυσικό φωτισμό. Έτσι εξασφαλίζονται συνθήκες άνετης διαβίωσης για
τους κατοίκους ενώ ταυτόχρονα εξοικονομείται ενέργεια και προστατεύεται το περιβάλλον. Το κτίριο και
το κλίμα του τόπου πρέπει να αντιμετωπίζονται ως αλληλεξαρτώμενη ενότητα με πρωταρχικό στόχο τη
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διασφάλιση συνθηκών βιολογικής άνεσης (θερμικής ,οπτικής, ακουστικής) για τον άνθρωπο που κατοικεί
μέσα σε αυτό.

Στόχοι Βιοκλιματικού Σχεδιασμού
Οι στόχοι του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι η εξασφάλιση ηλιασμού, η προστασία από τους δυνατούς
ανέμους και η ελαχιστοποίηση των απωλειών θερμότητας το χειμώνα, καθώς και η προστασία από τον ήλιο,
η εκμετάλλευση των δροσερών ανέμων και η απομάκρυνση της πλεονάζουσας θερμότητας το καλοκαίρι.
Έτσι το βιοκλιματικό κτίριο έχει δυναμικό χαρακτήρα και αλλάζει ανάλογα με την εποχή, αλλά και
ανάλογα με το αν είναι ημέρα ή νύκτα.
Με τη χρήση παθητικών βιοκλιματικών συστημάτων στις κατοικίες, παρέχεται παθητική ηλιακή θέρμανση,
ενισχύεται ο φυσικός δροσισμός και ρυθμίζεται το μικροκλίμα μέσα και γύρω από τις κατοικίες.
Πέραν της ενσωμάτωσης βιοκλιματικών συστημάτων σε ένα κτίριο, επιπλέον επιθυμητή είναι η χρήση
οικολογικών υλικών για την κατασκευή του, ώστε να εξοικονομείται ενέργεια και για το στάδιο αυτό.
Σημαντική επίσης είναι η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτίρια, καθώς περιορίζουν την
κατανάλωση των συμβατικών καυσίμων και την επίπτωσή τους στο περιβάλλον.

Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού
Ο σχεδιασμός του κτηρίου οφείλει να συνάδει με τις ακόλουθες βιοκλιματικές αρχές λειτουργίας του:
Το κτήριο ως φυσικός ηλιακός συλλέκτης τον χειμώνα:
Χωροθέτηση του κτηρίου στο οικόπεδο – Προσανατολισμός
Η χωροθέτηση του νέου κτηρίου στο οικόπεδο οφείλει να διασφαλίζει νότιο προσανατολισμό της
μεγαλύτερης όψης του. Επιτρέπονται αποκλίσεις έως ± 30o (ανατολικά ή δυτικά) του νότου.
Στην περίπτωση αστικού οικοπέδου με δυσμενή προσανατολισμό, δηλαδή με όψεις ελεύθερες μόνον σε
ανατολή και δύση, η δυνατότητα προσανατολισμού προς το νότο μπορεί να επιτευχθεί μέσω προεξοχών του
κελύφους, των οποίων η όψη στρέφεται προς το νότο. Ο έλεγχος του ηλιασμού του κτηρίου
πραγματοποιείται με την χρήση των ηλιακών χαρτών- διαγραμμάτων, βάσει των οποίων καθορίζεται και η
απόσταση από τα γειτονικά κτήρια- εμπόδια. Ο έλεγχος αυτός καθορίζει την τελική τοποθέτηση του
κτηρίου στο οικόπεδο.
Υφίσταται ένας εμπειρικός κανόνας χρήσιμος στη φάση των προσχεδίων για τον έλεγχο του ηλιασμού το
χειμώνα, ο οποίος καθορίζει ότι: για νότιο προσανατολισμό η απόσταση ανάμεσα στο χωροθετούμενο
κτήριο και το υφιστάμενο εμπόδιο πρέπει να ισούται με 1,5 × το ύψος του εμποδίου. Αναγκαία η χρήση της
τομής του υφιστάμενου εμποδίου και του νέου κτηρίου.
Για παράδειγμα, εάν το υφιστάμενο κτήριο-εμπόδιο έχει ύψος 15 μ., η ελάχιστη απόσταση χωροθέτησης
του νέου κτηρίου πρέπει να είναι ίση με 1,5×15μ.= 22,50 μ., προκειμένου το νέο κτήριο να έχει ήλιο τον
χειμώνα.
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Ηλιασμός οικοδομής, στην περίπτωση υποχώρησης στο οικόπεδο
Σχήμα κτηρίου
Για το εύκρατο κλίμα της Ελλάδας, το καταλληλότερο σχήμα είναι το επίμηκες κατά τον άξονα ανατολήςδύσης, γιατί προσφέρει μεγαλύτερη επιφάνεια προς το νότο για την συλλογή της ηλιακής θερμότητας το
χειμώνα. Η αναλογία βάθους προς πλάτος της κάτοψης πρέπει να είναι ≈ 1/1,5. Βεβαίως, όταν το οικόπεδο
είναι επίμηκες κατά τον άξονα βορρά-νότου, τότε επιλέγουμε λύσεις με όγκους σπαστούς, ή κλιμακωτή
οργάνωση του κτηρίου, έτσι ώστε οι πίσω χώροι να δέχονται ήλιο το χειμώνα

Κτήριο επίμηκες κατά τον άξονα βορρά-νότου, σε κλιμακωτή διάταξη
Μέγεθος ανοιγμάτων συναρτήσει του προσανατολισμού
Οι γυάλινες επιφάνειες των ανοιγμάτων ενός κτηρίου αποτελούν τον οικονομικότερο, αποδοτικότερο και
απλούστερο ηλιακό συλλέκτη το χειμώνα, αρκεί να έχουν προσανατολισμό νότιο ή ± 30ο ανατολικά ή
δυτικά του νότου. Προτείνονται μεγάλα μεγέθη ανοιγμάτων προς το νότιο προσανατολισμό, μέτριου
μεγέθους στην ανατολική και δυτική όψη και μικρότερα ανοίγματα στο βορρά. Τα τελευταία, παρά το
προτεινόμενο μικρό μέγεθός τους, πρέπει οπωσδήποτε να προβλέπονται στο σχεδιασμό των κτηρίων, διότι
πέραν της διασφάλισης φυσικού φωτισμού στους εσωτερικούς χώρους, παρέχουν τη δυνατότητα
διαμπερούς αερισμού το καλοκαίρι, συνεπώς και φυσικού δροσισμού του κτηρίου.
Διάρθρωση των εσωτερικών χώρων
Ο προσανατολισμός των εσωτερικών χώρων παραμένει ένα κρίσιμο ζήτημα, εξαρτώμενος από τη χρήση
ενός χώρου και τις ανάγκες των ενοίκων. Η βορεινή πλευρά του κτηρίου το χειμώνα είναι η πιο ψυχρή, η
λιγότερη φωτεινή και δε δέχεται καθόλου ήλιο. Για τους λόγους αυτούς, στην πλευρά αυτή τοποθετούνται
οι χώροι των οποίων η χρήση είναι ολιγόωρη, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν ως ζώνη προστασίας από τους
ψυχρούς ανέμους και ως χώροι ανάσχεσης των θερμικών απωλειών των κύριων χώρων ζωής.
Για παράδειγμα, στην κατοικία προς το βορρά τοποθετούνται τα κλιμακοστάσια, λουτρό – W.C., αποθήκη
και χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων. Στη νότια πλευρά τοποθετούνται οι χώροι κύριας και πολύωρης
χρήσης, έτσι ώστε να απολαμβάνουν τα θερμικά κέρδη από τον ήλιο το χειμώνα, είναι πιο ευχάριστοι και
πιο φωτεινοί, ενώ παράλληλα παρέχουν τη δυνατότητα ένταξης παθητικών ηλιακών συστημάτων.
Σε κτήρια άλλης χρήσης, όπως νοσοκομεία, ξενοδοχεία, γραφεία κ.λ.π. επιδιώκεται, κατά τον σχεδιασμό, οι
χώροι πολύωρης - κύριας χρήσης να τοποθετούνται προς το νότο ή ανατολή, υπό την προϋπόθεση ότι
λαμβάνεται μέριμνα για το σκιασμό τους το καλοκαίρι, ενδεχομένως και το χειμώνα, προς αποφυγή της
θάμβωσης που προκαλείται στους χρήστες από το έντονο φως του ήλιου, π.χ. στα γραφεία. Σε κτήρια
ειδικής χρήσης, όπως εργοστάσια, βιβλιοθήκες κ.λ.π., η εσωτερική οργάνωση των χώρων ρυθμίζεται,
κυρίως, σε σχέση με την ποιότητα και την ποσότητα του απαιτούμενου φυσικού φωτισμού.
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Εσωτερική διάταξη χώρων κατοικίας - Διαγραμματική κάτοψη και τομή
βιοκλιματικού κελύφους
Το κτήριο ως παγίδα θερμότητας
Για την αποτελεσματική λειτουργία του κτηρίου, ως φυσικού ηλιακού συλλέκτη, είναι ανάγκη η θερμότητα,
που προέρχεται από την ηλιακή ακτινοβολία, να παγιδεύεται στο εσωτερικό του. Προς τούτο συνιστάται
αφενός προστασία του κτηρίου από τους ψυχρούς χειμερινούς ανέμους και αφετέρου θερμομόνωση του
κελύφους του.
Προστασία από ψυχρούς ανέμους
Η προστασία του κτηρίου από τους ψυχρούς, χειμερινούς ανέμους επιτυγχάνεται με κατάλληλους
χειρισμούς στο άμεσο εξωτερικό περιβάλλον του: με τη φύτευση αειθαλών δέντρων ή χαμηλής βλάστησης
ή ανεμοφράκτη για την εκτροπή των ανέμων ή με την πρόβλεψη κατάλληλων προεξοχών στο κέλυφος του
κτηρίου.
Θερμική προστασία - Θερμομόνωση
Για τον περιορισμό των θερμικών απωλειών από το κέλυφος του κτηρίου προς το εξωτερικό περιβάλλον
επιβάλλεται:
α) Κατάλληλη θερμομόνωση των συμπαγών στοιχείων του κελύφους, δηλαδή τοίχων, δαπέδων, οροφών. Οι
επιλογές, ως προς τα υλικά και το πάχος της θερμομόνωσης, εξαρτώνται από την κλιματική ζώνη (μέγιστες
επιτρεπόμενες τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας). Ωστόσο, επισημαίνεται ότι για να λειτουργήσει το
κτήριο αποτελεσματικότερα, ως αποθήκη θερμότητας, πρέπει η θερμομόνωση των συμπαγών δομικών του
στοιχείων να τοποθετείται στην εξωτερική τους πλευρά. Έτσι περιορίζονται και οι θερμογέφυρες. Η
περίπτωση κατασκευής διπλού τοίχου από τούβλο με την θερμομόνωση στον πυρήνα, αποτελεί λύση
αποδεκτή, αρκεί το πάχος κάθε παρειάς του τοίχου να είναι τουλάχιστον 9 εκ.
β) Επιλογή κατάλληλων κουφωμάτων, ανάλογα με την κλιματική ζώνη, με διπλά ή πολλαπλά τζάμια με
χαμηλό συντελεστή θερμοπερατότητας και εξώφυλλα με θερμομόνωση ή όχι.
γ) Καλή αεροστεγάνωση των αρμών των κουφωμάτων.

Διαγραμματική τομή κελύφους για την αποθήκευση της θερμότητας
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Το κτήριο ως αποθήκη θερμότητας
Για την αποτελεσματική βιοκλιματική λειτουργία του κτηρίου, η συλλέγουσα θερμότητα από τον ήλιο
πρέπει να αποθηκεύεται στη μάζα του.
Θερμική μάζα - θερμοχωρητικότητα
Ο πιο αποτελεσματικός «αποθηκευτής» της ηλιακής θερμότητας είναι η ίδια η κατασκευή του κτηρίου,
δηλαδή τα δάπεδα, οι τοιχοποιίες, οι οροφές. Τα βαριά υλικά, σκυρόδεμα, πέτρα, τούβλα, άργιλος έχουν
μεγάλη πυκνότητα και ειδική θερμοχωρητικότητα, συνεπώς μεγάλη θερμοχωρητικότητα, άρα και ικανότητα
αποθήκευσης της θερμότητας.
Η απορρόφηση της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας γίνεται άμεσα από το δάπεδο και τους
παρακείμενους τοίχους και έμμεσα από την οροφή με την κίνηση του θερμού αέρα προς τα πάνω (όντας
ελαφρύτερος).
Όσο περισσότερη μάζα διαθέτει το κτήριο στο εσωτερικό του, τόσο μεγαλύτερη ποσότητα θερμότητας
αποθηκεύει, διατηρώντας τη θερμοκρασία του χώρου σταθερή, σε επίπεδα θερμικής άνεσης για πολλές
ώρες, ενώ παράλληλα περιορίζεται η λειτουργία της βοηθητικής θέρμανσης το χειμώνα, αλλά και της ψύξης
το καλοκαίρι.
Επισημαίνεται ότι οι συνήθεις κατασκευές με σκελετό από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίες από
τούβλα παρέχουν την αναγκαία θερμική μάζα και την αντίστοιχη θερμοχωρητικότητα για την αποθήκευση
των ηλιακών απολαβών, υπό την προϋπόθεση ότι η θερμομόνωση βρίσκεται στην εξωτερική παρειά των
φερόντων στοιχείων. Οι τοίχοι πλήρωσης από διπλή οπτοπλινθοδομή με θερμομόνωση στον πυρήνα
εξασφαλίζουν επίσης επαρκή θερμική μάζα, υπό τον όρο ότι η εσωτερική παρειά της οπτοπλινθοδομής έχει
πάχος 9 εκ.
Το κτήριο ως αποδέκτης και αποθήκη φυσικής ψύξης
Το καλοκαίρι η έντονη ηλιακή ακτινοβολία και οι υψηλές θερμοκρασίες επιβαρύνουν το κτήριο, με
αποτέλεσμα να προκαλείται κίνδυνος υπερθέρμανσης στους εσωτερικούς χώρους. Για την επίτευξη του
φυσικού δροσισμού απαιτείται τόσο η προστασία του κτηρίου από τον ήλιο, ιδιαίτερα των ανοιγμάτων του,
όσο και η μεταφορά της περίσσειας θερμότητας προς το ύπαιθρο, με φυσικό αερισμό και άλλες τεχνικές που
παρατίθενται κατωτέρω. Συνεπώς οι ρυθμίσεις στο κέλυφος του κτηρίου, που προτείνονται για την επίτευξη
του φυσικού δροσισμού, είναι οι εξής:
Ηλιοπροστασία κτηρίου και ανοιγμάτων
α) Τοποθέτηση φυλλοβόλων δέντρων ή βλάστησης, σε κατάλληλες θέσεις, στην περίπτωση χαμηλής
δόμησης ή μεμονωμένων κτηρίων.
β) Για το σκιασμό των ανοιγμάτων, τοποθέτηση σκιάστρων ή προεξοχών του ίδιου του κτηρίου, των οποίων
η γεωμετρία και η θέση τους εξαρτώνται από τον προσανατολισμό τους:
για το νότιο προσανατολισμό τα πιο κατάλληλα συστήματα σκίασης είναι τα οριζόντια, σταθερά ή
κινητά. Το βάθος της προεξοχής καθορίζεται από το ύψος του ανοίγματος και το ύψος του ήλιου, δηλαδή
από το γεωγραφικό πλάτος του τόπου.
για τον ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό κατάλληλα είναι τα κατακόρυφα συστήματα σκίασης,
κάθετα στην όψη του κτηρίου ή υπό κλίση.
για νοτιανατολικό και νοτιοδυτικό προσανατολισμό, τα συστήματα σκίασης πρέπει να είναι
συνδυασμός οριζόντιων και κατακόρυφων στοιχείων
Χρώμα και υφή εξωτερικών επιφανειών
Η μέγιστη απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας τη θερινή περίοδο συμβαίνει στα δώματα, με αποτέλεσμα
οι τελευταίοι όροφοι των κτηρίων να είναι περισσότερο επιβαρυμένοι.
Επομένως συνιστώνται:
Δώματα ανοιχτού χρώματος ή με ανακλαστική επιφάνεια ή με φύτευση (φυτεμένα δώματα),
Εξωτερικοί τοίχοι ανοιχτού χρώματος, κυρίως οι δυτικού προσανατολισμού καθώς και φυτεμένοι τοίχοι
με αναρριχητικά φυτά ή κατακόρυφοι κήποι (vertical gardens).
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Επάρκεια θερμικής μάζας
Τα υλικά της κατασκευής του κτηρίου, εφόσον είναι βαριά, συνιστούν την αναγκαία θερμική μάζα για την
παραλαβή της αυξημένης θερμότητας το καλοκαίρι. Τα κτήρια που ανήκουν στις κλιματικές ζώνες (Α) και
(Β) έχουν ανάγκη μεγαλύτερης θερμικής μάζας, προκειμένου να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να
περιορίζεται η χρήση κλιματισμού.
Θερμομόνωση
Η θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου είναι αναγκαία, γιατί μειώνει το ψυκτικό του φορτίο.
Φυσικός αερισμός
Η κίνηση του δροσερού αέρα μέσα στο κτήριο απομακρύνει την πλεονάζουσα θερμότητα προς το ύπαιθρο.
Οι παράμετροι που επηρεάζουν τις συνθήκες φυσικού αερισμού είναι:
α) Η διεύθυνση και η ένταση των δροσερών ανέμων στην περιοχή τη θερινή περίοδο,
β) Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων στο κτήριο,
γ) Η χρήση του κτηρίου.
Νυχτερινή ακτινοβολία
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων ακτινοβολούν σημαντικά ποσά θερμότητας προς τον καθαρό
ουρανό κατά την διάρκεια της νύχτας, το καλοκαίρι. Ιδιαίτερα τα δώματα των κτηρίων, λόγω της οριζόντιας
επιφάνειάς τους, εκπέμπουν μεγαλύτερα ποσά θερμότητας προς τον ουρανό, σε σχέση με τις άλλες
επιφάνειες των κτηρίων. Για το λόγο αυτό, στα δώματα μπορούν να εφαρμοσθούν ειδικά συστήματα –
κατασκευές, εκ των οποίων οι συνηθέστερες είναι οι μεταλλικοί ακτινοβολητές.
Μικροκλίμα
Η εξάτμιση του νερού από υδάτινα στοιχεία, καθώς και η εξατμισοδιαπνοή από τα φυλλώματα των δέντρων
ή/και της βλάστησης προκαλούν πτώση της θερμοκρασίας του αέρα. Ως χρόνος καλύτερης απόδοσης της
εξάτμισης ορίζονται οι μεσημβρινές ώρες, γιατί τότε η υγρασία του αέρα είναι χαμηλή.
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
(ΠΑΘΗΤΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ)
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Για την εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη των κτηρίων έχουν αναπτυχθεί
τρεις κατηγορίες τεχνικών συστημάτων, ανάλογα με το αν παρεμβάλλονται ή όχι μηχανολογικά συστήματα:
τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα και τα παθητικά ηλιακά συστήματα, ενώ μία τρίτη κατηγορία είναι τα
υβριδικά συστήματα.
Παθητικά ηλιακά συστήματα είναι εκείνα που εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία για θέρμανση
ή ψύξη και δεν κάνουν χρήση μηχανικών μέσων για τη μεταφορά της θερμότητας προς το χώρο. Βασίζονται
στη φυσική ροή της θερμικής ενέργειας, εκμεταλλεύονται τις φυσικές ιδιότητες των υλικών του κτηρίου και
χρησιμοποιούν, για τη συλλογή της ηλιακής ενέργειας και την αποθήκευση της θερμότητας, τα δομικά
στοιχεία του κελύφους (τοίχους, δάπεδα, οροφές, δώμα).
Τα ενεργητικά ηλιακά συστήματα απαιτούν τη χρησιμοποίηση μηχανικών μέσων – απλών μέχρι
υψηλής τεχνολογίας (αντλίες θερμότητας, εναλλάκτες θερμότητας, κλπ)- και προϋποθέτουν σύνθετους
μηχανισμούς συλλογής, μεταφοράς και αποθήκευσης της θερμότητας που έχει προέλθει από την ηλιακή
ακτινοβολία που δεσμεύτηκε. Ηλιακοί συλλέκτες που θερμαίνουν νερό ή αέρα, το οποίο στη συνέχεια
διοχετεύεται στο σύστημα διανομής της θερμότητας στο χώρο με τη μεσολάβηση εναλλάκτη θερμότητας
αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Τα υβριδικά είναι συστήματα που συνδυάζουν τη φυσική και τη μηχανική ροή θερμότητας. Βασίζονται
στην παθητική εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, παρεμβάλλοντας συγχρόνως μηχανικά συστήματα
χαμηλής κατανάλωσης και απλής κατασκευής. Για παράδειγμα, η προσθήκη ενός ανεμιστήρα σε ένα
παθητικό σύστημα, για να υποβοηθήσει τη μεταφορά θερμότητας στους πίσω χώρους του κτηρίου ή ενός
θερμοστάτη για να υπάρχει έλεγχος της θερμότητας που αποδίδεται, μετατρέπουν ένα παθητικό ηλιακό
σύστημα σε υβριδικό.

Παθητικά Συστήματα
Βασικά στοιχεία του βιοκλιματικού σχεδιασμού κτιρίων αποτελούν τα παθητικά συστήματα, τα
οποία αποτελούν δομικά στοιχεία ενός κτιρίου. Τα παθητικά συστήματα λειτουργούν χωρίς μηχανολογικά
εξαρτήματα ή πρόσθετη παροχή ενέργειας και με φυσικό τρόπο θερμαίνουν, αλλά και δροσίζουν τα κτίρια.
Μπορούν να χωριστούν στις εξής τρεις κατηγορίες:
1. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
2. Παθητικά συστήματα και τεχνικές φυσικού δροσισμού
3. Συστήματα και τεχνικές φυσικού φωτισμού
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός ενός κτιρίου συνεπάγεται τη συνύπαρξη και συνδυασμένη λειτουργία
όλων των παραπάνω συστημάτων, ώστε να συνδυάζουν θερμικά και οπτικά οφέλη καθ' όλη τη διάρκεια του
έτους. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική με τις παρεμβάσεις της στο σχεδιασμό, στον τρόπο και στα υλικά
κατασκευής, ικανοποιεί τις ανάγκες των κτιρίων για θέρμανση, φωτισμό και δροσισμό, τα εναρμονίζει με το
φυσικό περιβάλλον, χρησιμοποιώντας στοιχεία από αυτό και εξασφαλίζει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σ’
ένα καλά σχεδιασμένο βιοκλιματικό κτίριο, η αξιοποίηση του φυσικού φωτισμού μπορεί να μειώσει μέχρι
και 80% την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική έχει τις ρίζες της στην
παραδοσιακή αρχιτεκτονική πολλών λαών και μπορεί να προσφέρει στη σύγχρονη κατοικία λύσεις και ιδέες
φιλικές προς το περιβάλλον.
Υλικά παθητικών ηλιακών συστημάτων
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στα παθητικά ηλιακά συστήματα, διακρίνονται σε υλικά συλλογής της
ηλιακής ακτινοβολίας και σε υλικά αποθήκευσης της θερμότητας.
Υλικά συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας
Τα υλικά συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας είναι διαφανή υλικά (διαπερατά από την ηλιακή
ακτινοβολία). Τα κριτήρια για την επιλογή των διαφανών υλικών που θα χρησιμοποιηθούν σε ένα παθητικό
σύστημα είναι:
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Οι θερμοφυσικές ιδιότητες (διαπερατότητα, απορροφητικότητα και ανακλαστικότητα στην ηλιακή
ακτινοβολία, ικανότητα εκπομπής θερμικής ακτινοβολίας, θερμοπερατότητα).
Η αισθητική , που είναι καθοριστικός παράγοντας για τη διαμόρφωση των όψεων του κτηρίου και η
οποία συνδέεται και με τις θερμοφυσικές ιδιότητες του διαφανούς υλικού, (π.χ. συντελεστής ηλιακής
ανακλαστικότητας, απορροφητικότητας).
Η αντοχή, που πρέπει να είναι ικανή να παραλαμβάνει τις μηχανικές καταπονήσεις από θερμοκρασιακές
μεταβολές και ανεμοπιέσεις.
Το βάρος που μπορεί να φέρει το στοιχείο στο οποίο εφαρμόζεται το διαφανές υλικό.
Το κόστος αγοράς, τοποθέτησης και συντήρησης που πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μικρότερο για να
μην επιβαρύνεται η κατασκευή.
Τα συνηθέστερα διαφανή υλικά που χρησιμοποιούνται σε κτιριακές κατασκευές είναι:
Οι υαλοπίνακες
Τα σκληρά πλαστικά (ακρυλικά, πολυεστερικά και πολυκαρβονικά)
Η διαφανής θερμομόνωση
Οι υαλοπίνακες είναι άκαμπτοι, εμφανίζουν αντοχή στις καιρικές μεταβολές, στο φως και στις χημικές
αντιδράσεις. Μειονέκτημα είναι το βάρος και η μικρή αντοχή τους σε μηχανική κρούση, εκτός εάν έχουν
υποστεί ανάλογη επεξεργασία (π.χ. υαλοπίνακες ασφαλείας - τύπου "securit"). Το κοινό γυαλί έχει
διαπερατότητα στην ηλιακή ακτινοβολία από 0,78 - 0,91, ανάλογα με την ποιότητα και το πάχος του. Εάν
χρησιμοποιηθούν πολλαπλοί υαλοπίνακες, μειώνεται η διαπερατότητα του συστήματος, αλλά βελτιώνεται
σημαντικά ο συντελεστής θερμοπερατότητας. Ανακλαστικοί και απορροφητικοί υαλοπίνακες με υψηλό
συντελεστή ανακλαστικότητας και απορροφητικότητας αντίστοιχα, πρέπει να χρησιμοποιούνται με σύνεση
στα παθητικά ηλιακά συστήματα, γιατί μειώνουν το ποσοστό της ηλιακής ακτινοβολίας που εισέρχεται στο
χώρο. Αντίθετα, ενδείκνυνται υαλοπίνακες χαμηλής εκπεμψιμότητας (low emissivity ή low-e), κατάλληλα
τοποθετημένοι, οι οποίοι περιορίζουν τη διαφυγή της θερμικής ενέργειας με ακτινοβολία προς το εξωτερικό
περιβάλλον.
Η επιλογή του κατάλληλου υαλοπίνακα εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής και ειδικότερα
τις θερμικές και ψυκτικές απαιτήσεις του κάθε κτηρίου, καθώς και από τις απαιτήσεις του κτηρίου σε
φυσικό φως.
Τα σκληρά πλαστικά ανήκουν στα θερμοπλαστικά πολυμερή. Ανάλογα με την επεξεργασία και τη χημική
σύσταση διακρίνονται σε ακρυλικά, σε πολυεστερικά, σε πολυκαρβονικά και σε προϊόντα πολυαιθυλενίου.
Εμφανίζουν μεγάλη αντοχή σε μηχανική κρούση και έχουν μικρότερο βάρος από το κοινό γυαλί.
Μειονέκτημά τους είναι ότι έχουν, συγκριτικά με το κοινό γυαλί, μικρότερο συντελεστή ηλιακού θερμικού
κέρδους και μικρότερη αντίσταση στη φωτιά.
Τα πολυκαρβονικά (polycarbonate-PC) είναι σκληρά και διαφανή, με αντίσταση στη φωτιά και
χαρακτηρίζονται από ευκολία στη διεργασία τους για να σχηματίζουν καμπύλες μορφές.
Ο συντελεστής της θερμικής τους αγωγιμότητας κυμαίνεται από 0,190 έως 0,220 W/mK και η
διαπερατότητά τους στο ορατό φως κυμαίνεται από 0,40 έως 0,80, αναλόγως με το χρωματισμό τους. Είναι
σχετικά ελαφρά υλικά (με πυκνότητα τάξης μεγέθους των 1200 kg/m3). Χαρακτηρίζονται από χαμηλή
αντοχή σε ρηγμάτωση -η οποία μπορεί να συμβεί λόγω μηχανικών καταπονήσεων, έκθεση σε οργανικά
υγρά και σε περιβαλλοντικούς παράγοντες- που μπορεί όμως να περιορισθεί με την κατάλληλη διεργασία.
Όταν δέχονται αρκετά αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία αλλοιώνεται η χρωματική τους εμφάνιση και η ρητίνη
τους μπορεί να διαβρωθεί, σε βάθος 25μm από την εκτιθέμενη επιφάνεια.
Τα πολυακριλικά PMMA (γνωστά ως πλεξιγκλάς) ανήκουν επίσης στα θερμοπλαστικά πολυμερή.
Πρόκειται για σκληρά, διαφανή και αρκετά ελαφριά υλικά (πυκνότητα της τάξης μεγέθους των 1150-1190
kg/m3). Η διαπερατότητά τους στο ορατό φως είναι της τάξης του 0.92 και η θερμική τους αγωγιμότητα της
τάξης των 0,200 W/mK. Έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα στους περιβαλλοντικούς παράγοντες, σε σχέση με
τα πολυκαρβονικά, και μικρή αντίσταση σε διαλύτες και σε αρκετές χημικές ενώσεις.
Τα πολυεστερικά χαρακτηρίζονται από την ανθεκτικότητά τους στις κλιματικές μεταβολές και στη
γήρανση. Εμφανίζουν καλή συμπεριφορά στην υπεριώδη ακτινοβολία και δεν επηρεάζονται σε
θερμοκρασιακό εύρος από - 40°C έως +100°C. Όταν ενισχύονται με υαλοΐνες (fiber glass) αυξάνεται η
αντοχή τους, αλλά μειώνεται η διαύγειά τους.
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Η διαφανής μόνωση (TIM – Transparent Insulation Material) είναι ημιδιαφανές θερμομονωτικό υλικό,
κυψελωτής δομής, κυρίως πολυκαρβονικής προέλευσης. Λόγω της δομής του επιτρέπει στην ηλιακή
ακτινοβολία και το φυσικό φως να εισέλθει στο εσωτερικό του χώρου, παράλληλα όμως μειώνει τις
θερμικές απώλειες. Αναλόγως με τη δομή του θερμομονωτικού, την τοποθέτηση των κυψελών σε σχέση με
τη διατομή του τοίχου, η διαπερατότητα του ΤΙΜ στο ορατό φως κυμαίνεται από 0,73 έως 0,82, με
αντίστοιχες τιμές συντελεστή θερμοπερατότητας από 0,800 έως 1,100W/m2K.
Υλικά αποθήκευσης της θερμότητας
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της θερμότητας είναι υλικά με μεγάλη
θερμοχωρητικότητα. Συνήθως είναι οικοδομικά υλικά του φέροντα οργανισμού και του κελύφους
γενικότερα ή των εσωτερικών διαχωριστικών τοιχοποιιών, καθώς και υλικά επενδύσεων τοιχοποιιών και
δαπέδων. Τα πιο ικανά υλικά που μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση της θερμότητας στα
ηλιακά παθητικά συστήματα είναι:
το σκυρόδεμα: εμφανίζει το πλεονέκτημα ότι είναι συγχρόνως υλικό με μεγάλη θερμοχωρητικότητα και
στοιχείο του φέροντα οργανισμού.
η πέτρα, οι ωμόπλινθοι, οι οπτόπλινθοι (συμπαγείς και διάτρητοι) και τα κεραμικά πλακίδια είναι
τα υλικά που κυρίως χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση της θερμότητας. Είναι υλικά φερόντων
δομικών στοιχείων ή στοιχείων πληρώσεως ή υλικά επενδύσεως τοίχων και δαπέδων.
το νερό είναι το υλικό με τη μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα, αλλά υπάρχουν κατασκευαστικές
δυσκολίες για τη χρησιμοποίησή του σε δομικά στοιχεία. Μπορεί να τοποθετηθεί σε δεξαμενές νερού που
ενσωματώνονται στα δομικά στοιχεία (π.χ. σε τμήμα της εξωτερικής τοιχοποιίας), ή σε μεμονωμένα
στοιχεία-δοχεία.
τα υλικά αλλαγής φάσης (π.χ. τα εύτηκτα άλατα, όπως το άλας του Glauber), είναι σχετικά νέα υλικά
που χρησιμοποιούνται σε επιλεγμένες θέσεις μέσα σε ειδικές δεξαμενές για την αποθήκευση της
θερμότητας. Τα υλικά αυτά αλλάζουν φάση (Phase Change Materials - PCM), δηλαδή αλλάζοντας φυσική
κατάσταση (για παράδειγμα, από τη στερεά στην υγρή κατάσταση), αποθηκεύουν θερμότητα, την οποία
αποδίδουν για να επιστρέψουν στην αρχική φυσική τους κατάσταση.
Σημειώνεται ότι τα θερμομονωτικά υλικά διαθέτουν ελάχιστη θερμοχωρητικότητα και η τοποθέτησή τους
στην εσωτερική παρειά των δομικών στοιχείων σχεδόν μηδενίζει τη συνεισφορά της θερμικής μάζας του
δομικού στοιχείου. Γι’ αυτό η εφαρμογή εσωτερικής θερμομόνωσης στα κτήρια που αξιοποιούν παθητικά
ηλιακά συστήματα πρέπει να γίνεται με περίσκεψη και στην περίπτωση που πραγματοποιείται να μην
αφορά το σύνολο του κελύφους που περικλείει τον θερμαινόμενο χώρο, εκτός αν διατίθεται για την
αποθήκευση της θερμότητας συγκεντρωμένη θερμική μάζα στον κατοικήσιμο χώρο, π.χ. ένας εσωτερικός
τοίχος ή δάπεδο μεγάλου πάχους από υλικά με μεγάλη θερμοχωρητικότητα.
Επισημαίνεται ότι σε κτήρια με εξωτερική τοιχοποιία από εμφανή λιθοδομή, η οποία χαρακτηρίζεται από
μεγάλη θερμοχωρητικότητα, η θερμομόνωση, για αισθητικούς λόγους τοποθετείται εσωτερικά,
ακυρώνοντας τη θερμοχωρητικότητα του υλικού. Στην περίπτωση αυτή πρέπει είτε να προστίθενται
στοιχεία μεγάλης θερμοχωρητικότητας στο εσωτερικό του κτηρίου (εσωτερικές τοιχοποιίες, δάπεδα κοκ με
υλικά μεγάλης θερμοχωρητικότητας), είτε η λιθοδομή να μετατραπεί σε τοιχοποιία με πυρήνα. Το υλικό της
εσωτερικής τοιχοποιίας πρέπει να έχει επίσης ικανή θερμοχωρητικότητα (π.χ. οπτόπλινθοι), ενώ στο
διάκενο τοποθετείται η θερμομόνωση.
1. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
Προκειμένου να λειτουργεί το κτίριο ως φυσικός ηλιακός συλλέκτης το χειμώνα, θα πρέπει να έχει τον
κατάλληλο προσανατολισμό, το κατάλληλο σχήμα, μεγέθη ανοιγμάτων συναρτήσει του προσανατολισμού
και λειτουργική διάρθρωση των εσωτερικών χώρων.
Τα βασικά στοιχεία του πετυχημένου βιοκλιματικού σχεδιασμού όσον αφορά την παθητική ηλιακή
θέρμανση είναι:
- Η διοχέτευση του ηλιακού κέρδος όπως, όπου και όποτε το επιθυμούμε με τη χρήση κατάλληλων
διατάξεων .
- Η αποθήκευση ταυτόχρονα του ηλιακού κέρδους με σκοπό να το χρησιμοποιήσουμε τις νυχτερινές ώρες.
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- Η νυκτερινή απόδοση του ηλιακού κέρδους της ημέρας στον εσωτερικό χώρο και ταυτόχρονα η
διατήρηση του χωρίς απώλειες.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Τις χειμερινές ημέρες, ο ήλιος ακτινοβολεί μέσα στο κτίριο, και η ηλιακή ενέργεια αποθηκεύεται ως
θερμότητα στη θερμική μάζα του κτιρίου. Η θερμότητα αυτή επανεκπέμπεται τη νύχτα στο χώρο
διαβίωσης, θερμαίνοντας τον. Η Θερμική μάζα, την οποία αποτελούν οι τοίχοι του κτιρίου, η στέγη και το
πάτωμα. αποδίδει καλύτερά όταν είναι συμπαγής, έχει μεγάλο πάχος και είναι εξωτερικά μονωμένη.
Η μετάδοση της θερμότητας από τη θερμική μάζα στο εσωτερικό της κατοικίας γίνεται με τρεις τρόπους.
α) Με συναγωγή, από τις εξωτερικές επιφάνειες των τοίχων στις εσωτερικές, και από εκεί στα αντικείμενα
ή τους κατοίκους που έρχονται σε επαφή με αυτές.
β) Με μεταφορά καθώς ο εσωτερικός αέρας της κατοικίας που γειτνιάζει με το θερμό τοίχο θερμαίνεται κι
εκείνος, ανέρχεται και κυκλοφορεί θερμαίνοντας το χώρο και τους κατοίκους
γ) Με ακτινοβολία από τις εσωτερικές επιφάνειες των τοίχων και της στέγης που ακτινοβολούν τη
θερμότητα κατευθείαν στα αντικείμενα και τους κατοίκους.
Τα καταλληλότερα υλικά για την αποθήκευση της θερμότητας στη θερμική μάζα του κτιρίου είναι το
σκυρόδεμα, τα τούβλα, τα κεραμικά, το νερό και άλλα υγρά, καθώς και συνδυασμός αυτών.

3.
Διατάξεις Παθητικής Ηλιακής θέρμανσης

Οι διατάξεις που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή της ηλιακής ενέργειας σε εφαρμογές παθητικής ηλιακής
θέρμανσης κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το που προσπίπτει και αποθηκεύεται το ηλιακό κέρδος στα
κτίρια, και χωρίζονται σε διατάξεις άμεσου, έμμεσου και απομονωμένου κέρδους.
3.2 Διατάξεις Παθητικής Ηλιακής θέρμανσης
Στις διατάξεις Άμεσου κέρδους, οι ηλιακές ακτίνες εισέρχονται απευθείας μέσα στο κτίριο, απορροφώνται
από τη θερμική μάζα και αποδίδονται στο χώρο διαβίωσης
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Στις διατάξεις Έμμεσου κέρδους, οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν στην περίμετρο του κτιρίου που
αποτελεί τη θερμική μάζα, και στη συνέχεια μεταδίδονται μέσα στο χώρο διαβίωσης (τοίχος μάζας/Trombe
κλπ)

Στις διατάξεις Απομονωμένου κέρδους, οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν σε χώρο που είναι
προσαρτημένος στο κτίριο και η θερμότητα μεταφέρεται μέσα στο χώρο διαβίωσης (θερμοκήπιο,
θερμοσιφωνικό πανέλο κλπ)

Διατάξεις Άμεσου Κέρδους
Οι διατάξεις άμεσου κέρδους αποτελούν το πιο απλό σύστημα παθητικής ηλιακής θέρμανσης. Απαιτείται
απλώς ένα καλά μονωμένο κτίριο το οποίο έχει μεγάλη νότια επιφάνεια καλυμμένη με μεγάλο υαλοστάσιο.
Η διαφορά του με ένα συμβατικό κτίριο, είναι ότι μπορεί να αποθηκεύσει τη θερμότητα που συλλέγει. Το
χειμώνα που ο ήλιος έχει μικρή γωνία οι ακτίνες του εισέρχονται στο κτίριο και θερμαίνουν τον εσωτερικό
χώρο, ενώ το καλοκαίρι που ο ήλιος έχει ψηλότερη τροχιά, ένα στέγαστρο ελαττώνει την είσοδο τους στο
κτίριο και επιπλέον ένα προστέγασμα τις εμποδίζει.
Οι διατάξεις άμεσου κέρδους απαιτούν την ύπαρξη μεγάλης νότιας επιφάνειας με τζάμι και την ύπαρξη
χώρου διαβίωσης πίσω από αυτό. Η θερμική μάζα βρίσκεται στην οροφή, στο δάπεδο και τους τοίχους, που
πρέπει να είναι μονωμένοι για να προστατεύονται από τις εξωτερικές κλιματικές συνθήκες και για να
αποφεύγεται η απώλεια της θερμότητας τη νύκτα. Το τζάμι θα πρέπει να είναι επίσης καλά μονωμένο για
ελαχιστοποίηση των απωλειών.
Κατακόρυφες γυάλινες επιφάνειες είναι προτιμότερες από κεκλιμένες γιατί δέχονται τον ήλιο το χειμώνα
ενώ προστατεύονται εύκολα το καλοκαίρι.
Το μέγεθος των ανοιγμάτων σχετίζεται με την επιφάνεια του κτιρίου και το κλίμα της περιοχής και η θέση
τους σχετίζεται με το βάθος του χώρου.
Άλλες μορφές ανοιγμάτων που προσφέρουν άμεσο κέρδος είναι ο φεγγίτης και το άνοιγμα στη στέγη.
Σημαντική είναι η σωστή χρήση του συστήματος τόσο κατά τη διάρκεια της ημέρας και νύκτας όσο και
κατά τη διάρκεια του έτους. Το χειμώνα θα πρέπει να είναι ανοικτά τα παντζούρια και το καλοκαίρι και
κλείνουν οι διατάξεις σκίασης. Το βράδια θα πρέπει να χρησιμοποιείται η νυκτερινή θερμομόνωση.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι διατάξεις άμεσου κέρδους αποτελούν το απλούστερο από όλα τα παθητικά συστήματα. Η όψη τους είναι
συμβατή με την αισθητική του χρήστη καθώς αποτελούνται απλώς από μεγάλα ανοίγματα με τζάμι,
παρόμοια με αυτά που υπάρχουν στις συμβατικές κατασκευές. Έτσι κατασκευάζονται εύκολα και γρήγορα.
Επιπλέον αποτελούν το φθηνότερο από τα συστήματα καθώς το τζάμι είναι φθηνό δομικό υλικό και
ετοιμοπαράδοτο Οι μεγάλες επιφάνειες των υαλοστασίων παρέχουν υψηλές στάθμες φυσικού φωτισμού και
οπτικής επαφής με το περιβάλλον.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι μεγάλες υάλινες επιφάνειες δημιουργούν θάμβωση την ημέρα, απώλεια ιδιωτικότητας τη νύχτα και
απώλειες θερμότητας όταν δεν υπάρχει η δεν χρησιμοποιείται σωστά η νυκτερινή θερμομόνωση. Η
υπεριώδης ακτινοβολία που διαπερνάει τα τζάμια αλλοιώνει τα υφάσματα και τις φωτογραφίες μέσα στο
χώρο. Στις διατάξεις άμεσου κέρδους με μεγάλες υάλινες επιφάνειες παρατηρούνται ημερήσιες
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας. Όσο μεγαλύτερη η επιφάνεια τζαμιού τόσο μεγαλύτερη θερμική μάζα
απαιτείται προσαρμογή στις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας.
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Οι παραλλαγές στις διατάξεις του άμεσου κέρδους έχουν να κάνουν με τη θέση της θερμικής μάζας και τον
τρόπο διαχείρισης του ηλιακού φωτός, όταν εισέρχεται στο κτίριο.
Χρησιμοποιώντας ένα τζάμι διάχυσης, το ηλιακό φως διανέμεται σε μεγαλύτερη επιφάνεια θερμικής μάζας,
όμως τέτοιες διατάξεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάνω από το επίπεδο του οφθαλμού για να
αποφεύγεται η θάμβωση.
Άλλες παραλλαγές είναι ο φεγγίτης, το άνοιγμα στη στέγη και το θερμοκήπιο με άμεσο κέρδος.
Ο φεγγίτης επιτρέπει την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας βαθύτερα μέσα στο κτίριο και δίνει τη
δυνατότητα ακόμη και σε βόρειους χώρους να αξιοποιήσουν το άμεσο ηλιακό κέρδος.
Το άνοιγμα στη στέγη λειτουργεί καλύτερα σε περιοχές κοντά στον ισημερινό, όπου ο ήλιος είναι ψηλότερα
το χειμώνα, όμως είναι δύσκολη η σκίασή του το καλοκαίρι.
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Το παθητικό σύστημα του «άμεσου κέρδους» αποτελείται αφενός από νότια ανοίγματα ή μέχρι 30ο
απόκλιση από το Νότο προς την Ανατολή ή τη Δύση, κατασκευασμένα έτσι ώστε να περιορίζουν τις
θερμικές απώλειες προς το περιβάλλον (σύμφωνα με τις προδιαγραφές για τη θερμική διαπερατότητα
των διαφανών στοιχείων που ορίζει ο Κ.Εν.Α.Κ.) και εφοδιασμένα με νυχτερινή κινητή μόνωση για
τον περιορισμό των θερμικών απωλειών και με ηλιοπροστατευτικό σύστημα για τη μείωση της
υπερθέρμανσης και αφετέρου από επαρκή θερμική μάζα στο εσωτερικό του κτηρίου για την
αποθήκευση της θερμότητας, συνήθως στα ίδια τα δομικά στοιχεία του κτηρίου.

Διατάξεις Έμμεσου Κέρδους
Στις διατάξεις έμμεσου κέρδους, η συλλογή, συσσώρευση και διανομή της ηλιακής ακτινοβολίας γίνονται
σε ένα μέρος του περιβλήματος του κτιρίου που περικλείει τους χώρους διαβίωσης.
Η θερμική μάζα είναι ένας νότιος τοίχος με τζάμι στην εξωτερική του επιφάνεια τοποθετημένο έτσι ώστε να
δημιουργείται το φαινόμενο του θερμοκηπίου ανάμεσά τους, δηλαδή να εισέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία
και να εμποδίζεται να εξέλθει η θερμική ακτινοβολία.
Παραλλαγές διατάξεων έμμεσου κέρδους είναι ο τοίχος μάζας και τοίχος Trombe, o τοίχος νερού και η
ηλιακή στέγη.
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Ο τοίχος μάζας είναι ένας Νότιος τοίχος κτισμένος ή από σκυρόδεμα που περικλείει τους χώρους
διαβίωσης. Σε αυτόν προσπίπτει η ηλιακή ακτινοβολία και γίνεται η συλλογή, συσσώρευση και διανομή της
θερμότητας στο χώρο διαβίωσης. Ο τοίχος Trombe είναι μία παραλλαγή του τοίχου μάζας και έχει οπές
αερισμού στο επάνω και κάτω μέρος που επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί στο χώρο που θερμαίνεται
Οι τοίχοι αυτοί, έχουν τζάμι στην εξωτερική τους επιφάνεια το οποίο επιτρέπει την είσοδο της ηλιακής
ακτινοβολίας αλλά εμποδίζει την έξοδο της θερμικής ενέργειας προς το περιβάλλον, δημιουργώντας το
φαινόμενο του θερμοκηπίου. Τα υλικά κατασκευής τους είναι το σκυρόδεμα, η πέτρα, τα τούβλα και οι
τσιμεντόλιθοι, ενώ νέα υλικά όπως διαφανής μόνωση είναι ιδιαίτερα κατάλληλα για τις εφαρμογές του
τοίχου Trombe.
Η ηλιακή ακτινοβολία πέφτει στον τοίχο μάζας, απορροφάται και ο τοίχος μεταδίδει την θερμότητα αυτή
στο δωμάτιο πίσω από αυτόν. Ο Τοίχος Trombe επιπλέον επιτρέπει τη διανομή της θερμότητας με φυσική
κυκλοφορία. Η λειτουργία του βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοσιφωνισμού και πραγματοποιείται με την
κυκλοφορία του αέρα στο χώρο ανάμεσα στο γυαλί και τον τοίχο, λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας που
προκύπτει.
Ανοίγματα στην κορυφή και τη βάση της μάζας του επιτρέπουν την κυκλοφορία αυτή. Ο ψυχρός αέρας του
δωματίου εισέρχεται στην κάτω θυρίδα, θερμαίνεται, ανέρχεται και επιστρέφει στο χώρο διαβίωσης θερμός
από την άνω θυρίδα. Οι θυρίδες αυτές θα πρέπει να ελέγχονται με φραγές για να μη συμβαίνει αντίστροφη
κυκλοφορία τη νύκτα και ψύχεται ο χώρος.
Στους τοίχους αυτούς μπορούν επίσης να τοποθετηθούν παράθυρα για φως και θέα.
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ΑΠΛΟΣ ΤΟΙΧΟΣ ΜΑΖΑΣ

Ο τοίχος μάζας συνδυάζει συλλογή, αποθήκευση και μετάδοση της ηλιακής ενέργειας σε έναν “υαλόφρακτο
τοίχο”. Κατασκευάζεται από υλικά µε µμεγάλη θερµοχωρητικότητα και τοποθετείται κυρίως στην νότια
πλευρά του κτιρίου. Οι ηλιακοί τοίχοι αποτελούνται από τοιχοποιίες συνδυαζόμενες με υαλοστάσιο,
τοποθετημένο εξωτερικά, σε απόσταση 5-15 cm. Η τοιχοποιία μπορεί να είναι είτε αμόνωτος τοίχος
μεγάλης θερμικής μάζας, είτε θερμομονωμένη κατασκευή. Το υαλοστάσιο μπορεί να είναι σταθερό ή
ανοιγόμενο και να φέρει μονούς ή διπλούς υαλοπίνακες. Οι ηλιακοί τοίχοι συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια
και τη μεταδίδουν σε μορφή θερμότητας στους χώρους. Στην Ελλάδα έχουν εφαρμοστεί ηλιακοί τοίχοι
κυρίως σε κατοικίες. Από μετρήσεις, ενεργειακές καταγραφές και προσομοιώσεις βιοκλιματικών κτιρίων σε
διάφορες περιοχές της χώρας, προκύπτει ότι μπορούν να συνεισφέρουν σε εξοικονόμηση ενέργειας για
θέρμανση κατοικιών σε ποσοστό 10-40% (μεγαλύτερη συνεισφορά εξοικονόμησης σε περιοχές με σχετικά
ήπιο κλίμα). Οι τοίχοι θερμικής αποθήκευσης αποτελούνται από τοίχο κατασκευασμένο από υλικά υψηλής
θερμοχωρητικότητας όπως σκυρόδεμα, πέτρα, συμπαγή τούβλα, ή δοχεία που περιέχουν νερό ή άλλο υλικό
(υλικό αλλαγής φάσης).Η εξωτερική τους επιφάνεια είναι σκούρου χρώματος για αύξηση της απορρόφησης
της ηλιακής ακτινοβολίας. Η απορροφώμενη ακτινοβολία μεταδίδεται με αγωγή, ακτινοβολία και συναγωγή
(μεταφορά μέσω του αέρα) στον εσωτερικό χώρο.
Οι συμβατικοί τοίχοι θερμικής αποθήκευσης ονομάζονται απλοί τοίχοι μάζας (μη θερμοσιφωνικής ροής,
χωρίς θυρίδες) είτε συμπαγούς κατασκευής, είτε αποτελούμενοι από δοχεία νερού ή με υλικά αλλαγής
φάσης.

Οι θυρίδες του τοίχου βρίσκονται στο άνω και κάτω τμήμα του και κατά τη διάρκεια της ημέρας το χειμώνα
παραμένουν ανοικτές. Έτσι, μέρος της θερμικής ενέργειας που συσσωρεύεται στο διάκενο (μεταξύ τοίχου
και υαλοστασίου) μεταφέρεται με φυσική κυκλοφορία του αέρα από τις θυρίδες στο επάνω μέρος του
τοίχου στον εσωτερικό χώρο. Αντίστοιχα, ο ψυχρός αέρας του χώρου μεταφέρεται μέσω των θυρίδων στο
κάτω μέρος του τοίχου στο διάκενο, όπου και θερμαίνεται και ανέρχεται, δημιουργώντας συνεχή ροή
θερμότητας προς το χώρο. Κατά τη διάρκεια της νύκτας και τις νεφοσκεπείς ημέρες οι θυρίδες στο επάνω
μέρος του τοίχου μπορούν να παραμένουν κλειστές, ώστε να εμποδίζεται η αντίστροφη κίνηση του θερμού
αέρα από το χώρο προς την εξωτερική ψυχρή επιφάνεια του υαλοπίνακα. Για όλους τους τοίχους θερμικής
αποθήκευσης απαιτείται ηλιοπροστασία της συλλεκτικής επιφάνειας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού με
κινητά εξωτερικά πετάσματα. Παράλληλα, συνιστάται κατά τη διάρκεια της νύχτας να ανοίγουν τμήματα
του υαλοστασίου, ώστε ο αέρας που βρίσκεται στο διάκενο, να κατευθύνεται προς το εξωτερικό
περιβάλλον, παρασύροντας και τον αέρα του εσωτερικού χώρου. Στις περιοχές όπου παρατηρούνται
χαμηλές θερμοκρασίες κατά τη χειμερινή περίοδο συνιστώνται διπλοί υαλοπίνακες στο υαλοστάσιο καθώς
και νυχτερινή προστασία με κινητά θερμομονωτικά εσωτερικά (στο διάκενο) ή εξωτερικά πετάσματα.
Ο τοίχος μάζας είναι ένα παθητικό ηλιακό σύστηµα το οποίο επιτελεί ταυτόχρονα τρεις λειτουργίες:
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1. Συγκεντρώνει την ηλιακή ενέργεια, όπως ένας κλασσικός ενεργητικός ηλιακός συλλέκτης.
2. Η ηλιακή ενέργεια απορροφάται από τον τοίχο, και η επιφανειακή του θερμοκρασία αυξάνει,
προκαλώντας επίσης αύξηση της θερμοκρασίας του αέρα στον ενδιάμεσο χώρο µμεταξύ του τοίχου και του
υαλοπίνακα.
3. Η θερμότητα, η οποία απορροφάται από τον τοίχο, µμεταδίδεται µε αγωγή και στη συνέχεια µε
µμεταφορά στα εσωτερικά δωμάτια του κτιρίου. Ταυτόχρονα, ο θερμός αέρας μπορεί να μεταφερθεί από
τον ενδιάμεσο χώρο προς το εσωτερικό είτε παθητικά (µε φυσική κυκλοφορία) είτε ενεργητικά (µε
μηχανικό αερισμό).
Τα πλεονεκτήματα του τοίχου μάζας είναι:
• Ο τοίχος μάζας είναι ένας απλός ηλιακός συλλέκτης που δεν προκαλεί προβλήματα θάμβωσης στο κτίριο.
• Η μεγάλη θερμική αδράνεια του τοίχου μάζας ελαχιστοποιεί τις ακραίες τιμές θερμοκρασίας στο τμήµα
του κτιρίου που κατοικείται.
• Η θερμότητα που αποθηκεύεται σε έναν τοίχο μάζας είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί µε χρονική
καθυστέρηση. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλές περιπτώσεις το κτίριο δεν χρειάζεται να θερμαίνεται στην
διάρκεια της νύχτας.
• Το γυαλί προστατεύει τον τοίχο από τα καιρικά φαινόμενα.
Τα μειονεκτήματα του τοίχου μάζας είναι:
• Ο φυσικός φωτισμός μπορεί να περιορισθεί.
• Εάν τα παράθυρα είναι πολύ μικρά και η αντίθεση ανάμεσα στον σκούρο τοίχο και στο γυαλί του τοίχου
είναι μεγάλη, τότε ο τοίχος μάζας μπορεί να προκαλέσει θάµβωση μέσα στο κτίριο.
• Η μεγάλη γυάλινη επιφάνεια του τοίχου μάζας απαιτεί συχνό καθάρισμα.
• Ο τοίχος μάζας κάνει περισσότερο πολύπλοκο τον έλεγχο των βοηθητικών συστημάτων θέρμανσης και
δροσισμού.
Τέλος οι τοίχοι μάζας αυτού του τύπου αντικαθιστούνται πλέον από πιο σύγχρονους τοίχους θερμικής
αποθήκευσης όπως οι τοίχοι μάζας θερμοσιφωνικής ροής(trombe-michel) μεγιστοποιώντας τις
ενεργειακές αποδόσεις του κτηρίου.
Ηλιακός τοίχος θερμοσιφωνικής ροής (τοίχος Trombe-Michelle)

Είναι ένας τοίχος θερμικής αποθήκευσης κατασκευασμένος από υλικά τοιχοποιίας, με θυρίδες στο επάνω
και κάτω
τμήμα του συμπαγούς τμήματος, οπότε η μετάδοση της θερμότητας προς την πλευρά του εσωτερικού χώρου
γίνεται -εκτός από την αγωγιμότητα- και με φυσικό θερμοσιφωνισμό. Ο αέρας, που βρίσκεται μεταξύ του
υαλοστασίου και του τοίχου, θερμαίνεται καθώς εφάπτεται στο θερμό τοίχο κι από τις θυρίδες που
βρίσκονται στο επάνω μέρος του τοίχου εισέρχεται στον κατοικήσιμο χώρο, ενώ συγχρόνως εισέρχεται από
την κάτω θυρίδα στο διάκενο ψυχρός αέρας από το εσωτερικό του κτηρίου, ο οποίος και θερμαίνεται. Με
αυτόν τον τρόπο αποδίδεται πρόσθετη θερμότητα στο χώρο στις περιόδους της ηλιοφάνειας και η θέρμανση
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του χώρου αρχίζει αμέσως με τη θέρμανση του τοίχου και συνεχίζεται έως 2 με 3 ώρες μετά το σκιασμό
του.
Κατά τις νυχτερινές ώρες της χειμερινής περιόδου οι θυρίδες πρέπει να κλείνουν (αρκεί μόνον το κλείσιμο
των επάνω θυρίδων), ώστε να μην προκαλείται αντίστροφη κυκλοφορία του αέρα. Οι θυρίδες μπορεί να
κλείνουν χειροκίνητα ή με αυτοματισμό, με χρονομετρητή ή με θερμική ή οπτική διέγερση (όταν μειωθεί η
εξωτερική θερμοκρασία ή το επίπεδο φωτισμού).
Οι θυρίδες τοποθετούνται κατά μήκος όλου του τοίχου και όσο το δυνατόν πιο κοντά στην οροφή και στο
δάπεδο. Η απόσταση μεταξύ των επάνω και κάτω θυρίδων δεν πρέπει να είναι μικρότερη από 2.0m και η
συνολική επιφάνεια των θυρίδων να μην υπολείπεται του 2% της συνολικής επιφάνειας του τοίχου.
Το πάχος του τοίχου, ιδίως αυτού που λειτουργεί χωρίς θυρίδες, είναι καθοριστικό. Το βέλτιστο πάχος ενός
τοίχου με υλικά τοιχοποιίας αυξάνεται καθώς αυξάνεται και ο συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας των
υλικών. Η χρησιμοποίηση των θυρίδων γίνεται απαραίτητη όσο αυξάνει το πάχος του τοίχου, γιατί τότε η
κυκλοφορία του θερμού αέρα παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη γρήγορη θέρμανση του εσωτερικού χώρου, παρά
η μετάδοση θερμότητας με αγωγιμότητα από την εξωτερική στην εσωτερική επιφάνεια του τοίχου.
Το πάχος του τοίχου επηρεάζει και τη διακύμανση της θερμοκρασίας του αέρα στο θερμαινόμενο χώρο.
Γενικά, όσο μεγαλύτερο είναι το πάχος του τοίχου τόσο μεγαλύτερη είναι η χρονική υστέρηση στη
μετάδοση της θερμότητας και μικρότερες οι θερμοκρασιακές διακυμάνσεις της επιφανειακής θερμοκρασίας
της εσωτερικής παρειάς του τοίχου και κατά συνέπεια και του αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου.
Σε σχέση με τις θερμικές απώλειες που εμφανίζονται, η χρησιμοποίηση διπλού υαλοπίνακα κρίνεται
ικανοποιητική. Η νυχτερινή κινητή μόνωση είναι απαραίτητη στις ψυχρότερες περιοχές. Επίσης για να
βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος, ο τοίχος πρέπει να μονωθεί από όλα τα δομικά στοιχεία με τα οποία
εφάπτεται, για να περιοριστούν οι θερμογέφυρες.
Για το καλοκαίρι, θα πρέπει να προβλεφθεί ηλιοπροστασία και να ανοίγουν τμήματα του υαλοστασίου
(φεγγίτες ή θυρίδες στο επάνω και κάτω τμήμα του υαλοστασίου) για να επιτρέπεται η διαφυγή του θερμού
αέρα, που υπάρχει στο χώρο μεταξύ υαλοστασίου και τοίχου προς το εξωτερικό περιβάλλον και να
εξασφαλίζεται αποφόρτιση της θερμότητας και δροσισμός του τοίχου.
Όταν πρόκειται για τοίχο Trombe, πέραν της εξωτερικής σκίασης, πρέπει να κλείνουν οι εσωτερικές θυρίδες
προς το χώρο, ώστε να μη λειτουργεί το σύστημα και μεταφέρει θερμό αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου.
Στον τοίχο Trombe υπάρχει επίσης η δυνατότητα, με την ύπαρξη αντιδιαμετρικών ανοιγμάτων στο χώρο, σε
συνδυασμό με τις θυρίδες του τοίχου και ανοιγμάτων (φεγγιτών) στα υαλοστάσια να δημιουργείται
διαμπερής αερισμός που θα συμβάλλει στο δροσισμό του χώρου. Συγκεκριμένα, μπορεί να ανοίγει ένας
φεγγίτης στο επάνω μέρος του υαλοστασίου και σε συνδυασμό με άνοιγμα της βόρειας όψης του κτηρίου,
διατηρώντας κλειστή την επάνω
θυρίδα αερισμού του τοίχου και ανοιχτή την κάτω, να δημιουργείται κίνηση αέρα στο χώρο (με το
φαινόμενο της καμινάδας). Ο δροσισμός του χώρου επιτυγχάνεται με το δροσερό αέρα που μπαίνει από το
βορινό άνοιγμα και την κίνηση του αέρα στο χώρο.
Σε κάθε περίπτωση, για τον καθαρισμό του συστήματος θα πρέπει να προβλέπεται κινητό υαλοστάσιο ή
υαλοστάσιο που μπορεί εύκολα να αποσυναρμολογηθεί, ιδιαίτερα στην περίπτωση του τοίχου με θυρίδες.
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ΕΛΕΓΧΟΙ
Το Χειμώνα θα πρέπει να αποφεύγεται η άσκοπη απώλεια θερμότητας τη νύχτα ή τις συννεφιασμένες
ημέρες με τη χρήση εξωτερικής θερμομόνωσης. Παράλληλα ένας βελτιωμένος συντελεστής μόνωσης του
υαλοστασίου και εφαρμογή επιλεκτικής βαφής στην επιφάνεια της τοιχοποιίας με υψηλό δείκτη
απορροφητικότητας και μικρό δείκτη εκπομπής της ηλιακής ακτινοβολίας ελαττώνουν τις πιθανές απώλειες.
Οι θυρίδες του τοίχου Trombe θα πρέπει να ανοίγουν την ημέρα για είσοδο του θερμού αέρα και να
κλείνουν τη νύκτα για να εμποδίζεται η αντίστροφη λειτουργία
Το Καλοκαίρι θα πρέπει να αποφεύγεται η ανεπιθύμητη θέρμανση της μάζας συσσώρευσης με χρήση
προστεγασμάτων, τη χρήση εξωτερικής θερμομόνωσης και αερισμό του ενδιάμεσου χώρου. Η λειτουργία
του τοίχου Trombe θα πρέπει να αντιστρέφεται. Η πάνω θυρίδα θα πρέπει να κλείνει και το πάνω μέρος του
υαλοστασίου να ανοίγει ώστε να απομακρύνεται ο ζεστός αέρας προς τα έξω

Μία παραλλαγή του τοίχου Trombe είναι ο απομονωμένος τοίχος συσσώρευσης που είναι μονωμένος όμως
από την πλευρά του χώρου διαβίωσης εμποδίζοντας έτσι τη μετάδοσης θερμότητας με συναγωγή και
ακτινοβολία και επιτρέποντας μόνο τη μετάδοση της θερμότητας γίνεται με μεταφορά

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Ο τρόπος κατασκευής του τοίχου μάζας/Trombe είναι απλός και η απόδοσή του σημαντική. Οι
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο χώρο διαβίωσης είναι χαμηλότερες από αυτές των συστημάτων άμεσου
κέρδους, ενώ η θέρμανση τη νύχτα είναι αποτελεσματικότερη, λόγω της χρονικής υστέρησης της μετάδοσης
της θερμότητας που είναι ανάλογη με το πάχος του τοίχου. Έτσι ο τοίχος μάζας/Trombe είναι ιδανικός για
υπνοδωμάτια όπου αναζητούμε θέρμανση τη νύκτα.
Ο τοίχος Trombe μπορεί ταυτόχρονα να θερμάνει μέσω των θυρίδων το χώρο διαβίωσης τις πρωινές ώρες
αλλά και να αποθηκεύσει στη μάζα του τη θερμότητα για να την αποδώσει αργότερα με χρονική υστέρηση
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ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η εξωτερική επιφάνεια του τοίχου Trombe είναι θερμή λόγω της βραδείας συναγωγής της ενέργειας μέσα
από τον τοίχο και χάνεται σημαντική απώλεια προς το εξωτερικό περιβάλλον. Η κατασκευή του τοίχου έχει
μεγάλο κόστος και ελαττώνει την επιφάνεια του χώρου διαβίωσης καθώς απαιτούνται δύο τοίχοι, ο ένας
από τζάμι και ο άλλος μάζας.
Λόγω της θερμικής αδράνειας του τοίχου, οι θερμοκρασιακές κορυφές εμφανίζονται τη νύκτα, κι έτσι ο
τοίχος μάζας/Trombe δεν προσφέρεται για χώρους που δε χρησιμοποιούνται τη νύκτα.
Επίσης μπορεί να δημιουργηθούν συνθήκες υπερθέρμανσης όταν δεν χρησιμοποιούνται οι θυρίδες σωστά.
Η επιλογή ενός τοίχου μάζας/trombe σημαίνει ταυτόχρονα θυσία της θεάς και του φυσικού φωτισμού, και
αερισμού από την πλευρά που θα τοποθετηθεί ο τοίχος. Επιπλέον, ο καθαρισμός των τζαμιών είναι
δύσκολος εά ν ο τοίχος βρίσκεται σε όροφο.

Τοίχος Νερού

Ο τοίχος νερού είναι ένας τοίχος συσσώρευσης παρόμοιος με τον τοίχο μάζας/Trombe με τη διαφορά το
περιεχόμενο του τοίχου είναι το νερό. Το νερό έχει μεγαλύτερη θερμοχωρητικότητα ανά μονάδα όγκου από
το τούβλο ή το σκυρόδεμα ενώ τα ρεύματα μεταφοράς μέσα στο νερό το αναγκάζουν να λειτουργήσει ως
μία ισόθερμη αποθήκη θερμότητας. Έτσι είναι πιο αποτελεσματικό από τοίχο μάζας και Trombe.
Απαιτεί μεγάλη επιφάνεια τζαμιού στην εξωτερική πλευρά της αποθήκης νερού με Νότιο προσανατολισμό.
Η επιλογή του τύπου του δοχείου επηρεάζει την ικανότητα αποθήκευσης και την ταχύτητα διανομής της
θερμότητας και η επιλογή του υλικού και της μορφής του δοχείου είναι σημαντικός παράγοντας για τη
λειτουργική απόδοση και την οικονομική κατασκευή τους τοίχου.
Η αποθήκευση του νερού γίνεται σε δοχεία από μέταλλο ή γυάλινους σωλήνες, σε δοχεία ή βαρέλια και σε
τοίχους από σκυρόδεμα.
Ο τοίχος νερού έχει προβλήματα στεγανότητας και έτσι μία λύση στο πρόβλημα αυτό είναι αντί για νερό να
χρησιμοποιηθούν υλικά αλλαγής φάσης. Όμως όσο αυτά βρίσκονται στην υγρή τους μορφή το πρόβλημα
στεγανότητας παραμένει.
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ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η διανομή της θερμότητας είναι άμεση λόγω της ισοθερμικής φύσης του νερού σε αντίθεση με τη μεγάλη
χρονική απόκλιση του τοίχου μάζας και Trombe. Λόγω της ισοθερμικής φύσης της αποθήκης θερμότητας η
θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας είναι ελαττωμένη και χάνεται λιγότερη ενέργεια στην ατμόσφαιρα
τη νύχτα
Οι διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο χώρο διαβίωσης είναι χαμηλότερες από αυτές των συστημάτων
άμεσου κέρδους ή των τοίχων μάζας/Trombe και η αποθήκη παραμένει θερμή και θερμαίνει το χώρο
διαβίωσης ακόμη και αργά το βράδυ
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το βασικότερο μειονέκτημα στον τοίχο νερού είναι η στεγανότητά του. Μία λύση είναι η χρήση υλικών
αλλαγής φάσης αντί για νερό όπως η παραφίνη μέσα σε κυψέλες σε κατάλληλες διατάξεις. Τα προβλήματα
στεγανότητας όμως, τις ώρες που βρίσκεται σε υγρή μορφή παραμένουν.

Ηλιακή Στέγη

Σε γεωγραφικά πλάτη από τον 35ο παράλληλο έως τον ισημερινό, η τροχιά του ήλιου είναι τέτοια που ο
ήλιος είναι ψηλά το χειμώνα και έτσι οι κατακόρυφοι συλλέκτες δεν λειτουργούν. Εκεί είναι
αποδοτικότερες οι οριζόντιες διατάξεις για τη συλλογή της ηλιακής ενέργειας.
Χρησιμοποιούνται πλαστικά δοχεία PVC με νερό, τοποθετημένα σε μαύρη στέγη για θερμοσυσσωρευτική
μάζα. Από πάνω υπάρχουν κινητά θερμομονωτικά στοιχεία που είναι ανοικτά τις χειμερινές ημέρες. Τις
χειμερινές νύκτες κλείνει η μόνωση και η αποθηκευμένη θερμότητα ακτινοβολείται από την οροφή στο
χώρο. Τις καλοκαιρινές νύκτες ανοίγει η μόνωση και η θερμότητα ακτινοβολείται στο περιβάλλον
31

Μία παραλλαγή για θερμά κλίματα είναι η χρήση λαμαρίνας αντί για την πλάκα οπότε έχουμε και άμεση
μετάδοση της θερμότητας στο χώρο τις χειμερινές ημέρες και γρήγορη αποφόρτιση της θερμότητας τις
θερινές νύκτες, αποφεύγοντας τη χρονική υστέρηση που παρέχει η πλάκα του μπετόν.

Μία παραλλαγή για πολύ ψυχρά κλίματα είναι η χρήση φεγγίτη για την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας
ώστε να αποφεύγεται η απώλεια θερμότητας από την εξωτερική επιφάνεια της στέγης και η πιθανότητα
παγοποίησης του νερού.

Τοιχοποιία με διαφανή μόνωση

Πρόκειται για τοίχο νότιου προσανατολισμού με απόκλιση έως 30ο, με υλικό μεγάλης θερμοχωρητικότητας
(συνήθως τούβλο), εξωτερικά του οποίου τοποθετείται διαφανής μόνωση χωρίς επίχρισμα . Η εξωτερική
παρειά του τοίχου βάφεται με σκούρο χρώμα. Ουσιαστικά πρόκειται για τοίχο μάζας, ο οποίος όμως
θερμομονώνεται. Με αυτό τον τρόπο, μειώνεται μεν ο συντελεστής θερμικών ηλιακών απολαβών του
διαφανούς θερμομονωτικού υλικού (μικρότερος σε σχέση με εκείνον του καθαρού γυαλιού), αλλά καθώς ο
τοίχος είναι πλέον θερμομονωμένος, αυξάνουν τα καθαρά κέρδη, σε σχέση με τον τοίχο μάζας.
Η διαφανής μόνωση είναι θερμομονωτικό υλικό, κυψελωτής δομής, τα χαρακτηριστικά της οποίας
αναφέρθηκαν. Λόγω της δομής της, επιτρέπει στην ηλιακή ακτινοβολία να διαπεράσει τη μάζα της,
παράλληλα όμως μειώνει τις θερμικές απώλειες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται ηλιακά κέρδη,
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μικρότερα σε σχέση με τα ηλιακά κέρδη καθαρού τζαμιού, με πολύ μικρότερες όμως θερμικές απώλειες.
Έχει μεγάλη απόδοση, ιδιαίτερα κατά τους ψυχρότερους μήνες και δεν απαιτεί αυτοματισμούς ή τη
συμμετοχή του χρήστη για την ορθή θερμική λειτουργία του συστήματος. Τη θερινή περίοδο πρέπει
οπωσδήποτε να σκιάζεται εξωτερικά είτε με προεξοχές είτε με κατακόρυφα, εξωτερικά σκίαστρα,
προκειμένου να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του χώρου. Ως προς τη χειμερινή του λειτουργία, δε
χρειάζεται νυχτερινή θερμική προστασία.
Η ενέργεια που αποδίδεται από το αδιαφανές στοιχείο με διαφανή μόνωση στο εσωτερικό του κτηρίου
εξαρτάται από τα εξής:
Τον προσανατολισμό και τη σκίαση του τοίχου από τον περιβάλλοντα χώρο, προεξοχές του κτηρίου
ή/και εξωτερικά σκίαστρα
Το διαφανές υλικό και τα θερμοφυσικά χαρακτηριστικά του (συντελεστής θερμικής διαπερατότητας,
συντελεστής θερμικών ηλιακών απολαβών)
Το εμβαδόν της συλλεκτικής επιφάνειας του τοίχου, την απορροφητικότητα και την θερμοπερατότητα.
Πλεονεκτήματα
Έχει μεγαλύτερη απόδοση, σε σχέση με τον τοίχο θερμικής αποθήκευσης.
Δεν απαιτείται επιπλέον νυχτερινή μόνωση.
Τα πλεονεκτήματα που αναφέρονται στον τοίχο θερμικής αποθήκευσης
Μειονεκτήματα
Η μείωση των νότιων ανοιγμάτων και η δημιουργία κλειστής νότιας όψης.
Πρόκειται για μια μη ευρέως διαδεδομένη τεχνολογία στη χώρα μας.

Διατάξεις Απομονωμένου κέρδους
Στις διατάξεις απομονωμένου κέρδους, η ηλιακή συλλογή είναι θερμικά απομακρυσμένη από τους χώρους
διαβίωσης του κτιρίου. Η μεταφορά ενέργειας από το συλλέκτη στο χώρο διαβίωσης γίνεται με μεταφορά ή
ακτινοβολία. Ο αέρας θερμαίνεται στο συλλέκτη, γίνεται ελαφρύτερος και εισέρχεται στο χώρο κατοικίας
ενώ ο ψυχρός εισέρχεται στο χώρο θέρμανσης από το κάτω μέρος.
Ηλιακός Χώρος – Θερμοκήπιο

Ο ηλιακός χώρος είναι ένας κλειστός χώρος με υαλοστάσιο και εμφανίζεται με τη μορφή θερμοκηπίου, στη
νότια πλευρά του κτιρίου. Ανάλογα με το κλίμα και τον τρόπο χρήσης του χωρίζεται από το κυρίως κτίριο
με ένα τοίχο θερμικής συσσώρευσης ή χρησιμοποιείται άλλο μέσο αποθήκευσης που βρίσκεται μέσα στον
ηλιακό χώρο (π.χ δοχεία με νερό), για να σταθεροποιείται η θερμοκρασία στον ηλιακό χώρο και στο κτίριο.
Σε πολλές περιπτώσεις ο ηλιακός χώρος χρησιμοποιείται για την προθέρμανση του αέρα αερισμού του
κτιρίου. Η αρχή του είναι ίδια με του τοίχου Trombe με αυξημένη όμως επιφάνεια υαλοστασίου και τοίχου
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΕΣ
Ο ηλιακός χώρος μπορεί να δρα ως χώρος άμεσου κέρδους, χωρίς ο ίδιος να θερμαίνεται. Η θερμική μάζα
είναι στον τοίχο η το πάτωμα και μία κινητή μόνωση παρεμβάλει μεταξύ ηλιακού χώρου και χώρου
διαβίωσης.
Εναλλακτικά ο ηλιακός χώρος μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συλλέκτης και ο αέρας του χώρου διαβίωσης
εισέρχεται στο χώρο του, θερμαίνεται και επιστρέφει στο χώρο διαβίωσης, ενώ ψυχρός αέρας από το χώρο
διαβίωσης, επιστρέφει στο θερμοκήπιο για επαναθέρμανση.
Τα θερμοκήπια έχουν ποικιλία γεωμετρικών μορφών, από απλές Νότιες προσθήκες μέχρι εγκαταστάσεις
που καλύπτουν όλη την Νότια πλευρά για ύψος από ένα μέχρι περισσότερους ορόφους. Τα κατακόρυφα
υαλοστάσια, έναντι των κεκλιμένων, βοηθούν στον περιορισμό της ανάγκης για σκίαση

ΕΛΕΓΧΟΙ
Το καλοκαίρι θα πρέπει να παρέχεται σκίαση για να προφυλάσσει ο χώρος από την υπερθέρμανση και να
χρησιμοποιούνται θυρίδες αερισμού για έλεγχο της υπερθέρμανσης. Η κινητή μόνωση προφυλάσσει από
απώλειες θερμότητας τις χειμερινές νύκτες η τις ημέρες με συννεφιά
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Το θερμοκήπιο, βελτιώνει το εσωτερικό κλίμα της κατοικίας και μειώνει τις απώλειες του περιβλήματος. Οι
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας στο χώρο διαβίωσης είναι χαμηλότερες από αυτές των συστημάτων άμεσου
κέρδους. Εάν ενσωματώνεται στο κτίριο ώστε να περικλείεται με τοίχους, η απόδοσή του είναι ακόμη
μεγαλύτερη γιατί μειώνονται οι θερμικές απώλειες και ταυτόχρονα μεταφέρεται θερμότητα από τους
πλαϊνούς τοίχους προς τον εσωτερικό χώρο
Ο Ηλιακός χώρος εξυπηρετεί και μη ενεργειακούς σκοπούς όπως η επέκταση του χώρου διαβίωσης ή η
χρήση του ως θερμοκήπιο φυτών. Προσαρμόζεται εύκολα σε υφιστάμενα κτίρια καθώς μπορεί απλά να
προσαρτηθεί και συνδυάζεται εύκολα με άλλα παθητικά συστήματα.
Η απόδοσή του είναι μεγάλη, όταν χρησιμοποιείται σωστά και αποτελεί ένα ενδιαφέρον αρχιτεκτονικό
στοιχείο, τόσο ως προς την κάλυψη λειτουργικών αναγκών, όσο και προς την αισθητική του.
ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Οι θερμοκρασίες στο θερμοκήπιο ποικίλουν σημαντικά, και έτσι δεν είναι κατάλληλο για κατοίκηση καθ’
όλη τη διάρκεια εικοσιτετραώρου. Το μεγαλύτερο μειονέκτημα του θερμοκηπίου είναι τα προβλήματα
υπερθέρμανσης το καλοκαίρι αν δε λαμβάνονται τα σωστά μέτρα προστασίας. Έτσι δε μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως επέκταση του χώρου διαβίωσης καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Εάν χρησιμοποιείται σε
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Νότια Ευρωπαϊκά κλίματα, θα πρέπει να μπορεί να σκιάζεται πλήρως, και να ανοίγει τη νύκτα για
αντιστροφή της λειτουργίας του, και ακόμη καλύτερα να απομακρύνεται τελείως. Σε αντίθετη περίπτωση
υπάρχουν προβλήματα απομόνωσης του το καλοκαίρι.
Η αποθήκευση της θερμικής ενέργειας στο χώρο διαβίωσης είναι δύσκολη καθώς αυτή παρέχεται ως θερμός
αέρας σε σχέση με την άμεση ηλιακή ακτινοβολία
Τη νύχτα είναι πιθανή είναι η συμπύκνωση υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια της ψυχρής γυάλινης
στέγης του θερμοκηπίου

Χειμερινή και θερινή λειτουργία θερμοκηπίου, με ανοιγόμενα υαλοστάσια
Για να χαρακτηριστεί ένας χώρος ως θερμοκήπιο, πρέπει να μην είναι θερμαινόμενος, να προσαρτάται στο
κτήριο και να διαθέτει μεγάλα υαλοστάσια με ευνοϊκό προσανατολισμό (προς το Νότο, με απόκλιση έως
±30ο), διανεμημένα στις εξωτερικές του επιφάνειες για τη δέσμευση της ηλιακής ακτινοβολίας.
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Συστήματα θερμοσιφωνισμού

Τα συστήματα αυτά αποτελούνται από μία μαύρη απορροφητική επιφάνεια καλυμμένη με γυάλινο ή
πλαστικό υαλοπίνακα που τοποθετείται στη νότια πλευρά του κτιρίου, σε χαμηλότερη στάθμη στο
οικόπεδο. Η θερμότητα μεταδίδεται στο κτίριο αποκλειστικά με μεταφορά
Ο Αέρας θερμαίνεται ανεβαίνει και εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο μέσω ανοιγμάτων. Αυτό προκαλεί
αναρρόφηση ψυχρού αέρα ο οποίος με τη σειρά του θερμαίνεται. Για την αποθήκευση της θερμότητας
μπορούν να χρησιμοποιηθούν σκύρα, οπότε και το σύστημα λειτουργεί και τη νύκτα αποδίδοντας την
αποθηκευμένη θερμότητα.
Για αποφυγή υπερθέρμανσης κλείνονται τα ανοίγματα και η επιπλέον θερμική ενέργεια οδηγείται στην
αποθήκη σκύρων.

To θερμοσιφωνικό πανέλο ενδείκνυται για χώρους που χρειάζονται άμεση απόδοση θερμότητας από τα
ηλιακά κέρδη, όπως χώρους γραφείων, σχολικές αίθουσες κοκ. Το πλεονέκτημά του, σε σχέση με το άμεσο
κέρδος που, επίσης, αποδίδει άμεσα θερμότητα στο χώρο, είναι ότι αποφεύγεται η θάμβωση από μεγάλους
υαλοπίνακες, η υπερθέρμανση τη θερινή περίοδο, καθώς κι οι αυξημένες απώλειες θερμότητας τη νύχτα.
Εκτός αυτού, τη θερινή περίοδο, μπορεί να αποκόπτεται θερμικώς από το κτήριο (κλείσιμο των θυρίδων,
σκίαση του πανέλου, άνοιγμα του υαλοπίνακα στο ανώτατο και κατώτερο μέρος του), αποφεύγοντας έτσι
την υπερθέρμανση του χώρου.
Το κλείσιμο των θυρίδων είναι επίσης πολύ σημαντικό τη νυχτερινή περίοδο, προς αποφυγή θερμικών
απωλειών. Κάτι τέτοιο καθιστά την εφαρμογή συστήματος αυτοματισμών σχεδόν επιτακτική, προς αποφυγή
δυσλειτουργίας του συστήματος από αμέλεια των χρηστών. Σε περίπτωση που τοποθετείται κεκλιμένα, το
θερμοσιφωνικό πανέλο έχει καλύτερη απόδοση αλλά χρειάζεται περισσότερο ελεύθερο χώρο.
Προσαρτημένο κατακόρυφα στον τοίχο μπορεί να εναρμονισθεί αισθητικά με το κτήριο πιο εύκολα.
Μία άλλη διάταξη απομονωμένου κέρδους είναι το Barra-Constantini. Η εξωτερική του όψη είναι ίδια
με ενός τοίχου μάζας-Trombe με τη διαφορά ότι ο θερμός αέρας κυκλοφορεί σε αγωγούς μέσα στην
πλάκα θερμαίνοντάς την
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Επιλογή παθητικού συστήματος θέρμανσης
Η επιλογή του παθητικού ηλιακού συστήματος εξαρτάται από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής, τη
λειτουργικότητα του κτηρίου και τα αναμενόμενα ενεργειακά αποτελέσματα, όπως θα προκύψουν μετά από
τους σχετικούς υπολογισμούς, σε συνδυασμό με το κόστος και την απόσβεση της επί πλέον δαπάνης.
Συνήθης πρακτική είναι να συνυπάρχει το σύστημα του άμεσου κέρδους, το οποίο είναι απαραίτητο και για
το φυσικό φωτισμό του χώρου, μαζί με κάποιο από τα άλλα παθητικά συστήματα.
Στη συνέχεια αναφέρονται συνοπτικά ορισμένα από τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των παθητικών
συστημάτων που συσχετίζονται με την απόδοση, το κόστος, την απλότητα της κατασκευής και την
επίδρασή τους στη λειτουργία του κτηρίου.

Το ηλιακό χωριό στη Λυκόβρυση Αττικής (αρχιτεκτονική μελέτη: Α. Τομπάζης,1984).
Εφαρμόστηκε πληθώρα ηλιακών συστημάτων με στόχο την αξιολόγησή τους.

Κατοικία στη Λευκάδα. Μεγάλα ανοίγματα, έλεγχος ηλιασμού (βάση εποχής) μέσω
προβόλων, θερμική μάζα, φυσικός αερισμός (αρχιτεκτονική μελέτη: Κ. Γράψας 2007)
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Συγκρότημα κατοικιών στο Λουγκάνο της Ελβετίας. Η νότια όψη διαμορφώνεται με
κατακόρυφους αεροσυλλέκτες

ΠΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ
Τα τελευταία χρόνια έχει πολλαπλασιαστεί σε μεγάλο βαθμό η χρήση κλιματιστικών μηχανημάτων στις
κατοικίες. Η εκτεταμένη χρήση τους όμως μπορεί να προκαλέσει προβλήματα στην παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος και συμβάλει στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Επιπλέον σε κτίρια που κλιματίζονται μηχανικά, ο
δείκτης ασθενειών των κατοίκων είναι μεγαλύτερος. Ο δροσισμός της κατοικίας μπορεί να γίνει με
παθητικό τρόπο, με ελάχιστη ή χωρίς μηχανική βοήθεια.
Αρχικά θα πρέπει να ελέγχεται, και να περιορίζεται το ποσό της θερμότητας που προέρχεται από τα
παθητικά συστήματα θέρμανσης. Στη συνέχεια πρέπει να ελαχιστοποιείται το αποτέλεσμα της
υπερβάλλουσας ηλιακής θερμότητας ενώ η περίσσεια θερμότητα θα πρέπει να απορροφάται, να
αποθηκεύεται και να απομακρύνεται.
Ο παθητικός δροσισμός συνδέεται στενά με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του κτιρίου και του
περιβάλλοντός του, καθώς ορίζει τον προσανατολισμό και τα ανοίγματα του κτιρίου.
Επίσης ο παθητικός δροσισμός εκφράζεται αρχιτεκτονικά και με την τροποποίηση του μικροκλίματος γύρω
από το κτίριο για ηλιακή προστασία, και σχηματισμό ρευμάτων δροσερού αέρα.
Τεχνικές φυσικού δροσισμού
Οι τεχνικές και σχεδιαστικές ρυθμίσεις στο κέλυφος του κτηρίου, οι οποίες συμβάλλουν στον φυσικό του
δροσισμό, είναι οι ακόλουθες:
Ηλιοπροστασία του κτηρίου από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία και κυρίως σκίαση των ανοιγμάτων του,
έτσι ώστε να αποφεύγεται η υπερθέρμανση του εσωτερικού χώρου.
Χρώμα και υφή των εξωτερικών επιφανειών.
Επάρκεια θερμικής μάζας του κτηρίου, η οποία περιορίζει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας του
εσωτερικού αέρα.
Θερμομόνωση του κελύφους του κτηρίου, η οποία μειώνει το ψυκτικό του φορτίο.
Φυσικός αερισμός του εσωτερικού χώρου του κτηρίου, είτε με φυσικό, είτε με εξαναγκασμένο-μηχανικό
τρόπο για την απομάκρυνση της συσσωρευμένης θερμότητας στα δομικά του στοιχεία.
Νυχτερινή ακτινοβολία θερμότητας προς τον ουρανό.
Διαμόρφωση μικροκλίματος, βελτίωση των συνθηκών του άμεσου εξωτερικού περιβάλλοντος του
κτηρίου, με τη χρήση βλάστησης, υδάτινων επιφανειών και κατάλληλων υλικών επίστρωσης δαπέδων
(ψυχρών υλικών, υδατοδιαπερατών υλικών κλπ).
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Ηλιοπροστασία
Το καλοκαίρι οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλές και η ηλιακή ακτινοβολία έντονη, με αποτέλεσμα
το κτήριο να απορροφά θερμότητα, πολύ περισσότερη μάλιστα όταν είναι εκτεθειμένο στον ήλιο, με άμεσες
επιπτώσεις στο εσωτερικό του (κίνδυνος υπερθέρμανσης).
Για τα ελληνικά κλιματικά δεδομένα, ο σκιασμός του κτηρίου, ιδιαίτερα των ανοιγμάτων του, είναι
αναγκαίος για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, ενώ για τους μήνες Μάιο, Σεπτέμβριο και Οκτώβριο
είναι επιθυμητός κατά κανόνα τις μεσημβρινές ώρες.
Κατά συνέπεια, τα συστήματα σκίασης πρέπει να παρέχουν αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο το
καλοκαίρι, χωρίς όμως να παρεμποδίζουν τον ηλιασμό του κτηρίου το χειμώνα ή να περιορίζουν τον φυσικό
του φωτισμό.

Ο σκιασμός του κτηρίου και των ανοιγμάτων
Ο σκιασμός ολόκληρου του κτηρίου μπορεί να επιτευχθεί –υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για χαμηλό
κτήριο- με την τοποθέτηση φυλλοβόλων δέντρων και βλάστησης σε θέσεις κατάλληλες, έτσι ώστε να
διακόπτεται ο ηλιασμός τους καλοκαιρινούς μήνες. Παράλληλα η βλάστηση, απορροφώντας θερμότητα,
μειώνει την εξωτερική θερμοκρασία.
Η σκίαση των ανοιγμάτων επιβάλλεται να είναι στην εξωτερική πλευρά του υαλοστασίου, προκειμένου να
αποφευχθεί η διείσδυση του ήλιου και η συνεπαγόμενη υπερθέρμανση του χώρου. Η προστασία με
σκίαστρα στο εσωτερικό των υαλοστασίων (π.χ. κουρτίνες, περσίδες) ή ανάμεσα στους υαλοπίνακες (π.χ.
περσίδες) προσφέρει μεν μείωση της θάμβωσης από το έντονο ηλιακό φως, δεν απαλλάσσει όμως το χώρο
από την υπερθέρμανση.
Η ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων και η επιλογή του κατάλληλου συστήματος σκίασης, σε μορφή, μέγεθος
και θέση, είναι συνάρτηση του προσανατολισμού της όψης.
Τα βασικά κριτήρια για την επιλογή του καταλληλότερου συστήματος ηλιοπροστασίας των ανοιγμάτων
είναι:
ο προσανατολισμός της όψης,
η χρήση του χώρου (κατοικία, σχολείο, εργασιακός χώρος),
η μορφή των ανοιγμάτων - ανοίγματα συνεχόμενα ή διακοπτόμενα από τοίχους,
η αισθητική του κτηρίου,
ο παράγων οικονομία, ως αρχική επένδυση και ως κόστος λειτουργίας του κτηρίου.

Τα σταθερά συστήματα σκίασης είναι δομικά στοιχεία όπως μπαλκόνια και γεισώματα ή μη δομικές
κατασκευές όπως τέντες, σταθερές περσίδες και διάφορα παραπετάσματα. Τα σταθερά συστήματα σκίασης
χρησιμοποιούνται κυρίως σε εξωτερικές όψεις και κάθε προσανατολισμός σκιάζεται διαφορετικά. Έτσι σε
Νότιες όψεις προτιμώνται τα οριζόντια σκίαστρα ενώ κατακόρυφα ή διαγώνια πτερύγια προτιμώνται σε
Ανατολικές και Δυτικές όψεις.
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Τα σταθερά συστήματα σκίασης θα πρέπει να είναι σε τέτοια θέση που να επιτρέπουν στις ηλιακές ακτίνες
να περνούν στο χώρο διαβίωσης το χειμώνα που η τροχιά του ήλιου είναι χαμηλή και να τις
εμποδίζουν το καλοκαίρι που η τροχιά του ήλιου είναι ψηλότερη.
Τα κινητά συστήματα σκίασης χρησιμοποιούνται τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά με χειροκίνητο ή
αυτόματο έλεγχο ανάλογα με τις στάθμες ακτινοβολίας, φυσικού φωτισμό και των θερμικών απαιτήσεων.
Μερικά από αυτά είναι οι τέντες, και οι εξωτερικές περσίδες που προσφέρουν ταυτόχρονο αερισμό και
σκίαση. Λιγότερο αποτελεσματικά είναι τα εσωτερικά στόρια, και οι κουρτίνες καθώς παρέχουν μόνο
σκίαση και αφού η ηλιακή ακτινοβολία έχει διέλθει από τα τζάμια. Εκτός από την άμεση ηλιακή
ακτινοβολία, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία κατά το σχεδιασμό των
διατάξεων σκιασμού των ανοιγμάτων. Στις Μεσογειακές χώρες με τη μεγάλη καλοκαιρινή ηλιοφάνεια
αποδοτικότερο είναι το παντζούρι, το οποίο αποκόπτει τόσο την άμεση, όσο και την έμμεση ηλιακή
ακτινοβολία.
Σε σχέση με τον προσανατολισμό, από μελέτες έχει προκύψει ότι:
α) για το νότιο προσανατολισμό, τα πιο κατάλληλα στοιχεία σκίασης είναι τα οριζόντια, σταθερά ή κινητά,
λόγω της υψηλής τροχιάς του ήλιου τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Το κρίσιμο σημείο είναι το
πλάτος της προεξοχής –προβόλου ή περσίδων- από το κτήριο, έτσι ώστε το μεν καλοκαίρι να διασφαλίζεται
πλήρης σκιασμός των ανοιγμάτων, ενώ το χειμώνα, αντίστροφα, να επιτρέπεται η διείσδυση του ήλιου μέσα
στο χώρο.

Μορφές οριζόντιων σκιάστρων σταθερών ή κινητών για νότια όψη
β) για τον ανατολικό και δυτικό προσανατολισμό, η σκίαση των ανοιγμάτων με κατακόρυφες περσίδες,
κάθετες στην όψη ή υπό κλίση, είναι πιο αποτελεσματική, γιατί ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά, κοντά στον
ορίζοντα

Μορφές περσίδων για ανατολική και δυτική όψη
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γ) για προσανατολισμό νοτιανατολικό και νοτιοδυτικό, τα ηλιοπροστατευτικά στοιχεία, για να είναι
αποτελεσματικά, πρέπει να είναι συνδυασμός οριζόντιων και κατακόρυφων περσίδων, υπό μορφή εσχάρας .
Η διάταξη αυτή των περσίδων καθορίζεται από το ύψος και το αζιμούθιο του ήλιου, για τους μήνες του
καλοκαιριού.

Μορφές περσίδων για νοτιανατολική και νοτιοδυτική όψη
Η ηλιοπροστασία με εσωτερικά σκίαστρα ή περσίδες, τοποθετημένες ανάμεσα στους υαλοπίνακες, δεν
ενδείκνυται γιατί δεν απαλλάσσει τον εσωτερικό χώρο από τον κίνδυνο υπερθέρμανσης, παρόλο που
μειώνει τη θάμβωση από το έντονο ηλιακό φως.
Επίσης, πρέπει να αποφεύγεται ο εγκλωβισμός του θερμού αέρα κάτω από τα σκίαστρα, όπως συμβαίνει
σε συμπαγείς προεξοχές, προβόλους, μαρκίζες κ.λ.π., γιατί η συσσωρευμένη πρόσθετη θερμότητα επηρεάζει
το εσωτερικό του κτηρίου.
Κατασκευές που επιτρέπουν την ανεμπόδιστη απομάκρυνση του θερμού αέρα από το κτήριο είναι τα
διάτρητα σκίαστρα –μεταλλικά, ξύλινα ή και συμπαγή με κενό/σχισμή ανάμεσα στο κτήριο και στον
πρόβολο-, τα οποία δεν εγκλωβίζουν τον θερμό αέρα. Επίσης και το υλικό κατασκευής του
ηλιοπροστατευτικού συστήματος επηρεάζει την απόδοσή του. Σκίαστρα κατασκευασμένα με υλικά με
μεγάλη θερμοχωρητικότητα, όπως το σκυρόδεμα, αποθηκεύουν
θερμότητα την οποία ακτινοβολούν και ενώ εμποδίζουν την ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στο χώρο, δεν
αποτρέπουν την υπερθέρμανση του κτηρίου.
Η επιλογή του κατάλληλου συστήματος σκίασης -μορφής και αποδοτικότητας- εξαρτάται άμεσα και από τη
χρήση του κτηρίου και από τις ώρες λειτουργίας του. Η ηλιοπροστασία μιας κατοικίας καλύπτεται πλήρως
με μια τέντα, ενώ για ένα κτήριο γραφείων ή μια βιβλιοθήκη το είδος του σκιάστρου οφείλει να
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των μόνιμων, σταθερών θέσεων εργασίας.
Αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ηλιοπροστασίας, συμπεραίνεται ότι: τα σταθερά
προστεγάσματα ή σκίαστρα, ανεξάρτητα από προσανατολισμό, παρουσιάζουν προβλήματα ως προς την
απόδοσή τους, γιατί η πλήρης σκίαση των ανοιγμάτων το μήνα Αύγουστο, που είναι απολύτως επιθυμητή,
διακόπτει τον ηλιασμό του χώρου και το μήνα Απρίλιο, λόγω της ίδιας φαινόμενης τροχιάς του ήλιου.
Συνεπώς η κινητή εξωτερική ηλιοπροστασία παρουσιάζει πλεονεκτήματα, γιατί μπορεί να ρυθμίζεται
ανάλογα με τις εποχές και τις ανάγκες των χρηστών του κτηρίου.
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Η επιλογή του συστήματος ηλιοπροστασίας καθορίζεται και από κριτήρια αισθητικά. Το ''παιγνίδι'' με το
φως και η σχέση του εσωτερικού και του εξωτερικού χώρου, η διαφάνεια του κελύφους αποτελούν
ζητήματα συνθετικής οργάνωσης. Η διαφοροποιούμενη μορφή της ηλιοπροστασίας, συναρτήσει του
προσανατολισμού της όψης, προσφέρει δυνατότητες σχεδιαστικών χειρισμών και μπορεί να αποτελέσει
βασικό στοιχείο σύνθεσης και αισθητικής των όψεων του κτηρίου.
Τέλος, ως προς το οικονομικό σκέλος, παρά το γεγονός ότι η κινητή εξωτερική ηλιοπροστασία είναι πιο
ακριβή σε σχέση με τη σταθερή ή τα εσωτερικά σκίαστρα, όμως είναι πιο αποδοτική, άρα και πιο
οικονομική στη λειτουργία της, γιατί απαλλάσσει τα κτήρια από την υπερβολική ζέστη του καλοκαιριού και
συνεπώς από τη συνεχή χρήση του κλιματισμού

Χρώμα και υφή εξωτερικών επιφανειών
Το χρώμα και η υφή των εξωτερικών επιφανειών του κελύφους του κτηρίου καθορίζουν την ποσότητα της
ηλιακής ακτινοβολίας που απορροφάται, καθώς και την ποσότητα της θερμότητας που αποβάλλεται το
βράδυ προς την ατμόσφαιρα, ρυθμίζοντας έτσι τη θερμοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας του κτηρίου και
κατ’ επέκταση τη διακύμανση της εσωτερικής θερμοκρασίας.
Για παράδειγμα, ένα δώμα βαμμένο με σκούρο χρώμα μπορεί να παρουσιάζει επιφανειακή θερμοκρασία
αυξημένη κατά 32οC, σε σχέση με τη μέγιστη θερμοκρασία του περιβάλλοντος αέρα. Αντίθετα, η
επιφανειακή θερμοκρασία ενός δώματος βαμμένου με ασβέστη, μόλις ξεπερνά τον 1οC σε σχέση με την
θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
Επισημαίνεται ότι οι επιφάνειες του κελύφους, οι προσανατολισμένες προς την δύση, καθώς και οι
οριζόντιες –τα δώματα– υποφέρουν ιδιαίτερα από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία το καλοκαίρι. Συνεπώς
συνιστάται η βαφή τους με ανοιχτά χρώματα. Ειδικά για τα δώματα αποτελεσματική είναι η επικάλυψή τους
με ανακλαστική επιφάνεια, όπως για παράδειγμα η επίστρωση με φύλλο αλουμινίου, ψυχρά χρώματα ή
γενικότερα με ψυχρά υλικά, καθώς και με φυτά.
Επίσης, η υφή των εξωτερικών επιφανειών –αδρή ή λεία– επηρεάζει την ανακλαστική τους ικανότητα και
κατά συνέπεια την απορρόφηση ή μη της θερμότητας.

Επάρκεια θερμικής μάζας
Μια σημαντική παράμετρος για τη βιοκλιματική λειτουργία του κτηρίου το καλοκαίρι, είναι η διασφάλιση
επαρκούς θερμικής μάζας στα δομικά του στοιχεία –τοίχους, δάπεδα, οροφές, στα οποία αποθηκεύεται η
περίσσεια θερμότητας κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα να διατηρείται η θερμοκρασία του αέρα
στον εσωτερικό χώρο σε ανεκτά επίπεδα (άνεσης). Τη νύχτα η αποθηκευμένη θερμότητα διοχετεύεται προς
το εξωτερικό περιβάλλον μέσω αερισμού ή/και εκπομπής θερμότητας.

Δροσισμός μέσω εδάφους
1.Υπόσκαφα ή ημιυπόσκαφα κτίρια

Η κατασκευή υπόσκαφων ή ημιυπόσκαφων κτιρίων, εφόσον τοπογραφικές και άλλες συνθήκες το
συνιστούν, συνεισφέρει σημαντικά στη μείωση του ψυκτικού φορτίου των κτιρίων. Κατά τους θερμούς
μήνες, το έδαφος βρίσκεται σε αρκετά χαμηλότερη θερμοκρασία από το εξωτερικό περιβάλλον και,
ερχόμενο σε επαφή με το κτιριακό κέλυφος, βοηθά στην απομάκρυνση της θερμότητας το κτίριο. Το
χειμώνα, η επαφή του κτιρίου με το έδαφος μειώνει τις θερμικές απώλειες προς το ψυχρό περιβάλλον. Σε
περιοχές με πολύ ψυχρούς χειμώνες συνιστάται η θερμομόνωση του κτιριακού κελύφους, ώστε να
μειώνονται οι θερμικές απώλειες προς το έδαφος, ενώ σε περιοχές με θερμά καλοκαίρια συνιστάται να
παραμένει αμόνωτο ώστε να διευκολύνεται η μετάδοση της θερμότητας με αγωγή προς το έδαφος.Στα
σημεία κοντά στην επιφάνεια του εδάφους, τα οποία βρίσκονται σε θερμοκρασία που πλησιάζει αυτή του
εξωτερικού αέρα, συνιστάται περιμετρική θερμομόνωση για παρεμπόδιση της μετάδοσης της θερμότητας
στο κτίριο.
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2.Υπεδάφιο σύστημα αγωγών (εναλλάκτες εδάφους - αέρα)

Μία ενδιαφέρουσα και πολλά υποσχόμενη τεχνολογία στο πλαίσιο αξιοποίησης του εδάφους τόσο για τη
θέρμανση, όσο και για την ψύξη των κτιρίων αποτελούν οι εναλλάκτες θερμότητας αέρα-εδάφους (earth to
air heat exchangers). Η ονομασία της συγκεκριμένης διάταξης ποικίλλει καθώς κάποιες φορές συναντάται
ως σωλήνες εδάφους (earth tubes) ή ακόμα ως προσαρμοσμένοι στο έδαφος εναλλάκτες θερμότητας αέρα
(ground-coupled air heat exchangers).Το σύστημα χρησιμοποιείται για την ψύξη των κτιρίων το καλοκαίρι,
οπότε και αξιοποιεί το έδαφος - του οποίου η θερμοκρασία είναι χαμηλότερη κάτω από την επιφάνεια - ως
απαγωγέα της θερμότητας. Ο αέρας εισάγεται είτε από το εξωτερικό περιβάλλον είτε από το εσωτερικό του
κτιρίου, κυκλοφορεί στο δίκτυο αγωγών με τη βοήθεια φυσητήρων και εισέρχεται στο κτίριο ψυχρότερος.
Παράλληλα, το σύστημα λειτουργεί και το χειμώνα, συμβάλλοντας στην προθέρμανση του ψυχρού
εξωτερικού αέρα, καθώς το έδαφος είναι το χειμώνα θερμότερο από τον εξωτερικό αέρα. Το σύστημα αυτό
μπορεί να συνδυαστεί με σύστημα κλιματισμού απλό ή και επιδαπέδιο, συντελώντας στην εξοικονόμηση
ενέργειας για ψύξη και θέρμανση του κτιρίου, καθώς μειώνει την θερμοκρασιακή διαφορά εισερχόμενουεξερχόμενου αέρα από το σύστημα, και συνεπώς μειώνει την εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος και την
ενέργεια που αυτό καταναλώνει.

.
3. Ψύξη του εδάφους με υγρό άζωτο

Η στερεοποίηση και η στεγανοποίηση αποτελούν καθημερινή πρακτική στον κατασκευαστικό τομέα. Κάτω
από συγκεκριμένες συνθήκες, η ψύξη του εδάφους με υγρό άζωτο είναι η καλύτερη λύση σε σύγκριση με
τις συμβατικές μεθόδους επεξεργασίας του εδάφους.
Πλεονεκτήματα
Τις δύο τελευταίες δεκαετίες, η ψύξη του εδάφους με υγρό άζωτο (Liquefied Nitrogen - LIN) εξελίχθηκε
από μια εξωτική εφαρμογή αερίων με πολλές αβεβαιότητες σε μια πρότυπη διαδικασία για την επεξεργασία
ασταθούς εδάφους και την αντιμετώπιση διαρροών.
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Η διαδικασία αυτή, σε συνδυασμό με τη βοήθεια των ειδικών μας, σας προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα:


Η συγκρότηση μιας μονάδας ψύξης με υγρό άζωτο μπορεί να γίνει πολύ γρήγορα, καθώς υπάρχουν
διαθέσιμες μεγάλες ποσότητες εξειδικευμένου εξοπλισμού



Η επένδυση για μια μονάδα ψύξης με υγρό άζωτο αποτελεί μικρό μόνο μέρος του ποσού που απαιτείται για
την εγκατάσταση μονάδας ψύξης με αλατούχο διάλυμα (άλμη)



Η θερμοκρασία του εδάφους που έχει υποστεί ψύξη είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με αυτή που
επιτυγχάνεται με μια μονάδα ψύξης με άλμη, οπότε η σταθερότητα είναι μεγαλύτερη



Η χαμηλή θερμοκρασία του υγρού αζώτου (-196°C ή -320.80oF) επιτρέπει την ψύξη σε 4 έως 7 ημέρες,
πολύ ταχύτερα από τη διαδικασία ψύξης με άλμη για την οποία συχνά απαιτείται ένας ολόκληρος μήνας.
Οι διαδικασίες είναι φιλικές προς το περιβάλλον και δεν υπάρχουν επικίνδυνες ουσίες, δονήσεις και
μόλυνση ή εξαγωγή υπογείων υδάτων.




Αυτόματη λειτουργία της διαδικασίας



Ευελιξία στο σχεδιασμό του ψυχρού εδάφους



Συνδυασμός στεγανοποίησης και στατικής υποστήριξης



Υψηλή ανθεκτικότητα στην υγρασία του εδάφους (5 - 100%)



Το ψυχρό έδαφος είναι 100% στεγανό και δεν υπάρχουν διαρροές



Η σκληρότητα του ψυχρού εδάφους είναι παρεμφερής με του σκυροδέματος



Η στερεοποίηση του εδάφους είναι απλά προσωρινή. Μόλις διακοπεί η παροχή υγρού αζώτου, το ψυχρό
έδαφος θα λιώσει σε λίγες εβδομάδες.
Υγρό Άζωτο
Το υγροποιημένο άζωτο (LIN) παράγεται σε μονάδες διαχωρισμού αερίων. Το υγροποιημένο άζωτο έχει
θερμοκρασία -196°C (-320.80oF) και αποθηκεύεται σε δοχεία μονωμένα υπό κενό με χωρητικότητα περίπου
10.000 λίτρων.
Περιγραφή της εγκατάστασης
Εγκαθίστανται χάλκινοι σωλήνες ψύξης με τυπική διάμετρο 54mm σε αποστάσεις 0,5 έως 0,8 μέτρα κατά
μέσον όρο. Στο εσωτερικό εγκαθίστανται σωλήνες καθόδου (διαμέτρου 10 έως 12 mm).
Ψύξη
Οι σωλήνες τροφοδοτούνται με υγρό άζωτο μέσω μονωμένων αγωγών τροφοδοσίας. Εκεί το υγρό άζωτο
εξατμίζεται. 1 kg υγρό άζωτο αντλεί ενέργεια περίπου 200kJ από το περιβάλλον έδαφος, το οποίο ψύχεται.
Το ψυχρό αέριο άζωτο (GAN), ή αέριο εξάτμισης, αντλεί επίσης από το έδαφος ενέργεια 100kJ. Η
θερμοκρασία του αερίου εξάτμισης χρησιμοποιείται για τον έλεγχο μιας ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας. Με
τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται σταθερή η ροή του υγρού αζώτου και συνεπώς η αποδοτική χρήση του.
Μετά από λίγο, οι παγωμένες περιοχές που διαρκώς επεκτείνονται γύρω από τους αγωγούς ψύξης
εφάπτονται, ενώνονται και τελικά επεκτείνονται με τη μορφή κλειστού υδατοστεγούς τοίχου. Σε μία
περίπου εβδομάδα, η διαδικασία αυτή δημιουργεί έναν παγωμένο τοίχο διαμέτρου περίπου 1 μέτρου.
Η φάση αυτή, η λεγόμενη φάση εγκατάστασης, συνήθως διαρκεί από τέσσερις έως επτά ημέρες. Η
συνολική κατανάλωση υγρού αζώτου στο διάστημα αυτό είναι περίπου 1500 με 2500 λίτρα υγρού αζώτου
για ψύξη 1m³ εδάφους. Η τιμή αυτή μπορεί να επηρεαστεί από γεωλογικούς παράγοντες (θερμικές πηγές,
ροή ύδατος κ.λπ.).
Διατήρηση της ψύξης
Στην επόμενη φάση, τη φάση της διατήρησης, ελαττώνεται η παροχή υγρού αζώτου, οπότε το ψυχρό
έδαφος παύει να επεκτείνεται και διατηρεί τον όγκο του. Για τη διατήρηση 1m³ ψυχρού εδάφους
απαιτούνται περίπου 90 λίτρα υγρού αζώτου/ημέρα.
Τερματισμός της ψύξης
Μόλις σταματήσει η παροχή υγρού αζώτου, το ψυχρό τμήμα αρχίζει να λιώνει και εξαφανίζεται σε λίγες
εβδομάδες.
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Σχεδιασμός περιοχής ψύξης
Κατά το σχεδιασμό μιας περιοχής ψύξης για στατική υποστήριξη και/ή στεγανοποίηση, πρέπει να ληφθούν
υπόψη αρκετοί παράγοντες.
Οι δύο κύριοι στόχοι που προσπαθούμε να επιτύχουμε είναι οι ακόλουθοι:



Μεγιστοποίηση της ασφάλειας
Ελαχιστοποίηση της κατανάλωσης υγρού αζώτου

Θερμομόνωση
Το καλοκαίρι, όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες είναι υψηλότερες από τις εσωτερικές, δημιουργείται ροή
θερμότητας από το εξωτερικό περιβάλλον στον εσωτερικό χώρο. Η εφαρμογή θερμομόνωσης στο κέλυφος
περιορίζει τη διείσδυση θερμότητας και αποτρέπει, ως ένα βαθμό, την υπερθέρμανση του εσωτερικού
χώρου.
Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, η θερμομόνωση πρέπει να τοποθετείται στην εξωτερική πλευρά του
κελύφους του κτηρίου, η οποία λειτουργεί εξίσου ικανοποιητικά και το χειμώνα.
Έτσι επιτυγχάνεται διπλή προστασία του κελύφους, αλλά και προστασία από φθορές και βλάβες της
κατασκευής από τις μεταβαλλόμενες καιρικές συνθήκες.
Επισημαίνεται ότι η εξωτερική θερμομόνωση πρέπει να μην είναι εκτεθειμένη άμεσα στο εξωτερικό
περιβάλλον, γιατί υφίσταται φθορές, κυρίως από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Συνεπώς η θερμομονωτική στρώση πρέπει να επικαλύπτεται είτε με επίχρισμα είτε με άλλο προστατευτικό
υλικό.
Η ποσότητα της θερμικής μάζας και ο βαθμός θερμομόνωσης ενός κτηρίου είναι συνάρτηση του κλίματος.
Για την εύκρατη ζώνη, από 35ο-42ο Β.Γ.Π., κλιματική περιοχή στην οποία ανήκει και ο Ελλαδικός χώρος,
η θερμομόνωση και η θερμική μάζα αποτελούν περίπου ισοδύναμους παράγοντες της ενεργειακής
απόδοσης των κτηρίων. Τονίζεται, ειδικότερα, ότι η θερμική προστασία είναι απολύτως αναγκαία για τη
βορεινή πλευρά, ενώ η απαίτηση για μεγάλη θερμική μάζα εντοπίζεται στη δυτική πλευρά και τα δώματα,
γιατί επιβαρύνονται με μεγάλη ποσότητα θερμότητας το καλοκαίρι και λόγω της προσπίπτουσας ηλιακής
ακτινοβολίας.
Ανακλαστικά Επιχρίσματα

Βασική τεχνική για την ηλιοπροστασία του κτιριακού κελύφους είναι, εκτός της σκίασης, η αύξηση της
ανακλαστικότητας των εξωτερικών επιφανειών. Αυτό επιτυγχάνεται με τη χρήση ανακλαστικών
(ανοιχτόχρωμων) επιχρισμάτων στις εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων, η οποία μειώνει την απορρόφηση
ηλιακής ακτινοβολίας από το κτιριακό κέλυφος και συνεπώς, τη θερμική επιβάρυνση του κτιρίου τους
θερμούς μήνες.

Τα ψυχρά υλικά είναι κατεξοχήν επιστρώσεις με υψηλή ανακλαστικότητα στο ηλιακό φάσμα και υψηλό
συντελεστή θερμικής εκπομπής. Βασική τους ιδιότητα είναι η ανάκλαση της προσπίπτουσας ηλιακής
ακτινοβολίας με αποτέλεσμα τη μείωση της επιφανειακής θερμοκρασίας των δομικών στοιχείων.
Η ιδιότητα αυτή είναι σημαντική για τη μείωση των ψυκτικών φορτίων και των εσωτερικών θερμοκρασιών
των χώρων το καλοκαίρι. Η απόδοση των <ψυχρών> υλικών αυξάνεται, συγκριτικά με ένα συμβατικό υλικό
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επίστρωσης, όσο πιο σκούρο είναι το χρώμα του. Ως ψυχρά υλικά συμπεριφέρονται και τα ανοιχτόχρωμα
υλικά, τα οποία προσεγγίζουν το λευκό. Η χρήση ειδικών <ψυχρών> υλικών συνιστάται :
 Σε οροφές, οι οποίες είναι ήδη θερμομονωμένες ή σε οροφές στις οποίες δεν είναι δυνατή η προσθήκη
θερμομόνωσης (θα πρέπει να τεκμηριώνεται) ή
 Σε οροφές όπου προστίθεται θερμομόνωση και τα <ψυχρά> υλικά τοποθετούνται για
συμπληρωματικό όφελος.
 Σε οροφές ή σημεία οροφών όπου (για τεχνικούς, οικονομικούς ή άλλους λόγους) δεν κρίνεται
σκόπιμη η φύτευση.
 Όταν η επιφάνεια εφαρμογής των <ψυχρών> υλικών είναι ασκίαστη κατά το μεγαλύτερο μέρος της
ημέρας τους μήνες Ιούνιο-Σεπτέμβριο.
 Όταν το εν λόγω κτίριο παρουσιάζει σημαντικά υψηλά ψυκτικά φορτία, σε σχέση με τα φορτία
θέρμανσης.
 Για εφαρμογή σε τοίχους, όταν η προσθήκη μόνωσης δεν αποτελεί ενδεδειγμένη λύση, είτε για
κατασκευαστικούς λόγους είτε λόγω μεγάλων ψυκτικών φορτίων.
Θα πρέπει, σε κάθε περίπτωση, να τεκμηριώνεται από την ενεργειακή μελέτη και από το κόστος, ότι η
επένδυση είναι οικονομικά αποδοτική. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη επανεπάλειψης της
επιφάνειας, ιδιαίτερα για οριζόντιες επιφάνειες, με <ψυχρό> επίχρισμα, κάθε 3-4 χρόνια.
Κατά την υποβολή του Φακέλου της πρότασης θα πρέπει να περιγραφούν οι θερμικές και οπτικές
ιδιότητες των προτεινόμενων υλικών. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ ΟΦΕΛΟΣ : 20-30%εξοικονόμηση ενέργειας
για ψύξη σε παρακείμενους χώρους.

Φυσικός Αερισμός
Ο φυσικός δροσισμός μπορεί να γίνει με φυσικό αερισμό, με ψύξη από το έδαφος, με ψύξη από εξάτμιση
και με ψύξη από ακτινοβολία. Από τις μεθόδους αυτές θα σταθούμε στο φυσικό αερισμό καθώς είναι
εκείνος που απαιτεί τη χρήση ανοιγμάτων τα οποία διαμορφώνουν αρχιτεκτονικά τις όψεις στο κέλυφος των
κατασκευών.
Ο αέρας παρέχει δροσισμό, απομακρύνοντας τη θερμότητα τόσο από το κτίριο όσο και από το ανθρώπινο
σώμα. Η ροή του μέσα από το κτίριο, είναι αποτέλεσμα των διαφορών πίεσης που παρατηρούνται γύρω και
μέσα στο κτίριο. Ο αέρας κινείται από τις περιοχές υψηλής στις περιοχές χαμηλής πίεσης και η ροή του
επηρεάζεται από τις επιφάνειες των ανοιγμάτων, την ταχύτητα και τη διεύθυνση του ανέμου, τη διαφορά
θερμοκρασίας ανάμεσα στο εσωτερικό και εξωτερικό περιβάλλον και τη σχετική θέση των ανοιγμάτων.
Ο αερισμός είναι αποτελεσματικός, όταν υπάρχει διαμπερότητα και ελεύθερη ροή του αέρα μέσα
στην κατασκευή.
Η αποτελεσματικότητα του φυσικού αερισμού εξαρτάται από τη διαμόρφωση του κτιρίου στην περιοχή και
τους χώρους που το περιβάλλουν, τη διεύθυνση και την ισχύ των ρευμάτων αέρα και τη διάταξη των
εσωτερικών χώρων στην κάτοψη που δίνει τη δυνατότητα για διασταυρούμενο αερισμό.
Ο αέρας αερισμού θα πρέπει να είναι ψυχρότερος από τον εσωτερικό. Επιπλέον, όταν διέρχεται από
σωληνώσεις στο υπέδαφος τότε είναι σαφώς ψυχρότερος από τον αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος.
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Οι παράμετροι που επηρεάζουν τις συνθήκες φυσικού αερισμού στο εσωτερικό των κτηρίων είναι :
Η κατεύθυνση των δροσερών ανέμων στην περιοχή,
Οι κατασκευαστικές ρυθμίσεις στο κέλυφος του κτηρίου,
Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων.
Η κίνηση του αέρα μέσα στο κτήριο
α) Οι πνέοντες δροσεροί άνεμοι το καλοκαίρι την ημέρα είναι οι θαλάσσιες αύρες- μελτέμια, τα οποία έχουν
συνήθως νοτιανατολική ή βορεινή κατεύθυνση (εξαρτάται βεβαίως από το ανάγλυφο του περιβάλλοντος
χώρου). Το βράδυ, η δροσερή απόγειος αύρα προέρχεται από τη στεριά, λόγω της ταχύτερης ψύξης του
εδάφους.
Για τη διείσδυση των δροσερών ανέμων μέσα στο κτήριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, εφόσον είναι εφικτό,
κατάλληλη διάταξη βλάστησης στον εξωτερικό χώρο. Η τοποθέτηση δέντρων ή θάμνων σε κατάλληλη
απόσταση από το κτήριο διευκολύνει ή όχι τη διέλευση του δροσερού ανέμου μέσα στο κτήριο.
β) Η ένταξη προεξοχών σε κατάλληλη θέση στο ίδιο το κτήριο μπορεί να βοηθήσει στον φυσικό αερισμό
του εσωτερικού χώρου

Η βλάστηση διευκολύνει τη διείσδυση ή εκτροπή του ανέμου από το κτήριο
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Η θέση των δέντρων ή/και θάμνων καθορίζει την κατεύθυνση του δροσερού ανέμου

Ο ρόλος των εξωτερικών στοιχείων στον αερισμό του εσωτερικού χώρου
Κατασκευαστικές ρυθμίσεις στο κέλυφος του κτηρίου
Η διασφάλιση φυσικού αερισμού στον εσωτερικό χώρο μπορεί να πραγματοποιηθεί και με κατασκευές
ενταγμένες στο κέλυφος του κτηρίου.
α) Η ηλιακή καμινάδα αποτελεί αποτελεσματική τεχνική για το φυσικό αερισμό και την απομάκρυνση της
υγρασίας από τον εσωτερικό χώρο. Η συνηθισμένη κατασκευή είναι μια προεξέχουσα από το κέλυφος του
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κτηρίου κατασκευή, της οποίας η μια πλευρά, νότια, ανατολική ή δυτική είναι γυάλινη με περσίδες στο άνω
μέρος.
Μπορεί επίσης να είναι μία ορθογωνική διατομή, προσαρτημένη στην εξωτερική πλευρά του τοίχου, που
συνδέεται με τον εσωτερικό χώρο με άνοιγμα/θυρίδα. Στο ανώτατο σημείο της καμινάδας τοποθετείται
θυρίδα αερισμού προς το εξωτερικό περιβάλλον, επιτρέποντας τη συνεχή κίνηση του αέρα. Ανάλογα με τη
λειτουργία της, για νυκτερινό ή ημερήσιο αερισμό, επιλέγεται ελαφροβαρής ή με μεγάλη θερμική μάζα
κατασκευή, αντίστοιχα. Η εξωτερική πλευρά της ηλιακής καμινάδας μπορεί να έχει θερμική μάζα απευθείας
εκτεθειμένη στον ήλιο, θερμική μάζα καλυμμένη με γυάλινη εξωτερική επιφάνεια, γυάλινη εξωτερική
επιφάνεια και θερμική μάζα στην εσωτερική παρειά της καμινάδας ή κάποια ελαφροβαρή κατασκευή, ή
μεταλλική επιφάνεια, κ.ά.
Οι μεγαλύτερες αποδόσεις της ηλιακής καμινάδας παρατηρούνται για νότιο ή νοτιοδυτικό προσανατολισμό,
με βέλτιστο προσανατολισμό τον τελευταίο. Για ημερήσιο αερισμό, ο ήλιος ζεσταίνει τον αέρα που
βρίσκεται μέσα στην καμινάδα, ο οποίος γίνεται ελαφρύτερος και απομακρύνεται προς τα πάνω, ενώ
ψυχρότερος αέρας από κάτω τον αντικαθιστά. Για απογευματινό – νυκτερινό αερισμό, η ηλιακή καμινάδα
παραμένει κλειστή κατά τη διάρκεια της ημέρας και αποθηκεύει θερμότητα στη θερμική της μάζα, η οποία
αποδίδεται στον αέρα όταν αρχίζει ο αερισμός και ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφηκε
προηγουμένως. Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται με αποτέλεσμα τη διαρκή ανανέωση του εσωτερικού
αέρα και το φυσικό δροσισμό του χώρου. Η εφαρμογή της είναι απολύτως κατάλληλη, όταν μάλιστα
αποτελεί και μορφολογικό στοιχείο του οικισμού ή του κτηρίου.

Ενδεικτική τομή ηλιακής καμινάδας
β) Η καμινάδα αερισμού αποτελεί τεχνική βασιζόμενη στην εξαναγκασμένη κίνηση του αέρα, με την
λειτουργία μικρού ανεμιστήρα στην κορυφή, στο άνοιγμα της καμινάδας . Η καμινάδα αερισμού λειτουργεί
αποτελεσματικά και με τον άνεμο, αρκεί να έχει τον κατάλληλο προσανατολισμό .

Ενδεικτική μορφή καμινάδας αερισμού
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Κτήριο Γραφείων στο Cambridge - καμινάδες αερισμού
γ) Η διπλή επιδερμίδα (ή διπλό κέλυφος) αποτελεί μια νέα τεχνική, η οποία εφαρμόζεται σε κτήρια
κατασκευασμένα από γυαλί. Χρησιμοποιείται είτε για την ανανέωση του εσωτερικού αέρα είτε για την
απαγωγή της θερμότητας από το εσωτερικό του κτηρίου. Η διπλή επιδερμίδα αποτελείται από δύο γυάλινες
επιφάνειες με ενδιάμεσο κενό, στο οποίο κινείται αέρας. Η λειτουργία της βασίζεται στο φαινόμενο Venturi,
όπως και η ηλιακή καμινάδα. Για την ενεργειακή απόδοση του συστήματος είναι αναγκαία η ύπαρξη
θυρίδων στην βάση του ανοίγματος για την είσοδο φρέσκου αέρα και στην κορυφή του για την απαγωγή
του ζεστού αέρα.
Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή για την σκίαση του εσωτερικού χώρου,
προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα θάμβωσης ή απευθείας πρόσπτωσης του ήλιου σε επιφάνειες που
χρησιμοποιούνται από τους εργαζόμενους (κτήρια γραφείων). Προς τούτο επιβάλλεται η πρόβλεψη
σκιάστρων/περσίδων στο κενό, ανάμεσα στις δυο γυάλινες επιφάνειες, σε επαφή με την εσωτερική παρειά
του γυαλιού.

Φυσική κυκλοφορία του αέρα –θερμού, δροσερού- στο ενδιάμεσο κενό της διπλής
επιδερμίδας
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Κτήριο γραφείων με διπλό κέλυφος στη Λυών και λεπτομέρειά του.
δ) Αεριζόμενο κέλυφος
Πρόκειται για κατασκευή διπλού κελύφους, είτε στο δώμα είτε στους εξωτερικούς τοίχους του κτηρίου με
ενδιάμεσο κενό, μέσα στο οποίο κυκλοφορεί εξωτερικός αέρας. Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, το
αεριζόμενο κέλυφος συμβάλλει στη μείωση της θερμικής επιβάρυνσης της πλάκας της οροφής ή του τοίχου
από την έντονη ηλιακή ακτινοβολία.
Το αεριζόμενο κέλυφος μπορεί να συνεισφέρει και στην αυξημένη θερμική προστασία του κτηρίου κατά
τους χειμερινούς μήνες, γιατί περιορίζονται οι θερμικές απώλειες προς το εξωτερικό περιβάλλον.
Ως προς την κατασκευή του αεριζόμενου δώματος απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τοποθέτηση της
θερμομόνωσης, η οποία πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με την πλάκα του οπλισμένου σκυροδέματος. Το
κενό, στο οποίο κυκλοφορεί ο αέρας, δημιουργείται επάνω από τη θερμομόνωση και ακολουθούν οι
στρώσεις στεγάνωσης.

Τομή σε αεριζόμενο δώμα
ε) Διαμπερής αερισμός
α) Ως γενική κατεύθυνση ισχύει η τοποθέτηση ανοιγμάτων σε περισσότερους από έναν τοίχους και μάλιστα
αντιμέτωπους, έτσι ώστε να δημιουργείται αερισμός σε όλο τον χώρο. Ο τύπος αυτός αερισμού
χαρακτηρίζεται ως διαμπερής. Καλύτερες συνθήκες αερισμού επιτυγχάνονται όταν η ροή του αέρα
ακολουθεί κίνηση μεταβαλλόμενη μέσα στο χώρο, γιατί έτσι έχουμε πιο ομοιόμορφη διανομή της ταχύτητας
του αέρα και φυσικό δροσισμό σε όλους τους χώρους διαβίωσης.
β) Το μέγεθος των ανοιγμάτων εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι περίπου το ίδιο, αρκεί η θέση τους στην
τομή του κτηρίου να μη βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, όταν το άνοιγμα εισόδου είναι χαμηλά, το
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άνοιγμα εξόδου πρέπει να είναι σχετικά ψηλά (Σχήμα 4.24) ή το αντίστροφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται
δροσιά στο επίπεδο ζωής. Στην περίπτωση αερισμού του κτηρίου μέσω αιθρίου ή μέσω υπερυψωμένου
χώρου στο εσωτερικό του, τότε η μορφή του αερισμού χαρακτηρίζεται ως ανοδική.
Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων
Η θέση και το μέγεθος των ανοιγμάτων του κτηρίου, σε σχέση με την κατεύθυνση του δροσερού ανέμου,
αποτελούν καθοριστικό παράγοντα για τη διασφάλιση επαρκούς φυσικού αερισμού στον εσωτερικό χώρο.
α) Ως γενική κατεύθυνση ισχύει η τοποθέτηση ανοιγμάτων σε περισσότερους από έναν τοίχους και μάλιστα
αντιμέτωπους, έτσι ώστε να δημιουργείται αερισμός σε όλο τον χώρο. Ο τύπος αυτός αερισμού
χαρακτηρίζεται ως διαμπερής. Καλύτερες συνθήκες αερισμού επιτυγχάνονται όταν η ροή του αέρα
ακολουθεί κίνηση μεταβαλλόμενη μέσα στο χώρο, γιατί έτσι έχουμε πιο ομοιόμορφη διανομή της
ταχύτητας του αέρα και φυσικό δροσισμό σε όλους τους χώρους διαβίωσης .
β) Το μέγεθος των ανοιγμάτων εισόδου και εξόδου πρέπει να είναι περίπου το ίδιο, αρκεί η θέση τους στην
τομή του κτηρίου να μη βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Δηλαδή, όταν το άνοιγμα εισόδου είναι χαμηλά, το
άνοιγμα εξόδου πρέπει να είναι σχετικά ψηλά ή το αντίστροφο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται δροσιά στο
επίπεδο ζωής. Στην περίπτωση αερισμού του κτηρίου μέσω αιθρίου ή μέσω υπερυψωμένου χώρου στο
εσωτερικό του, τότε η μορφή του αερισμού χαρακτηρίζεται ως ανοδική

Η διάταξη των ανοιγμάτων και η ροή του αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου

Φυσικός αερισμός αιθουσών διδασκαλίας – ανοδική πορεία του ζεστού αέρα
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Διαφορετικές καθ’ ύψος θέσεις ανοιγμάτων εισόδου και εξόδου του αέρα
Επισήμανση: Σε περιοχές με μεγάλη εξωτερική θερμοκρασία, είναι προτιμότερο να αποφεύγεται ο
αερισμός του χώρου την ημέρα στο ελάχιστο δυνατό. Αντίθετα, τη νύχτα ο φυσικός αερισμός επιβάλλεται
για την ψύξη των στοιχείων της κατασκευής.
Η χρήση του κτηρίου
Η χρήση του κτηρίου και κατά συνέπεια η δραστηριότητα των ενοίκων καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις
ανάγκες σε φυσικό αερισμό. Για παράδειγμα, σε ένα καθιστικό η καλύτερη κατανομή της κίνησης του αέρα,
σε όλα τα σημεία του χώρου, είναι στο ύψος των 0,70-1,20 μ., δηλαδή στο επίπεδο ζωής. Για χώρους
γραφείων, εφόσον συγκεντρώνονται πολλά άτομα, ο φυσικός αερισμός πρέπει να εξασφαλίζει 3 m3/h/m2,
σύμφωνα με την ΤΟΤΕΕ 20701-1/2010, ενώ το βράδυ ο αερισμός πρέπει να αυξάνεται, έτσι ώστε να
δροσίζεται ο χώρος και τα δομικά στοιχεία του, προκειμένου την επόμενη ημέρα να έχουν την δυνατότητα
αποθήκευσης της θερμότητας για πολλές ώρες, περιορίζοντας έτσι την χρήση του κλιματισμού.
Συνεπώς, ο μελετητής πρέπει κατά τον σχεδιασμό του κτηρίου γραφείων, ή άλλων δημόσιων κτηρίων, να
προβλέπει φεγγίτες στα ανοίγματα –μικρού μεγέθους, οι οποίοι να παραμένουν ανοιχτοί τη νύχτα το
καλοκαίρι, υπό τον όρο ότι το κτήριο είναι ασφαλές.

Νυχτερινή ακτινοβολία
Όλες οι εξωτερικές επιφάνειες των κτηρίων ακτινοβολούν θερμότητα προς τον ουρανό, ιδιαίτερα κατά τη
διάρκεια της νύχτας το καλοκαίρι. Όσο πιο καθαρός είναι ο ουρανός τόσο μεγαλύτερη είναι η ποσότητα της
εκπεμπόμενης θερμικής ακτινοβολίας. Οι επιφάνειες των κτηρίων που ακτινοβολούν το μεγαλύτερο ποσό
θερμότητας είναι τα δώματα των κτηρίων. Όμως, πρέπει να επισημανθεί ότι η εξωτερική θερμομόνωση
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επιβραδύνει κατά πολύ την εκτόνωση της θερμότητας από τα δώματα των κτηρίων, ενώ είναι απαραίτητη
για την προστασία τους από τις θερμικές απώλειες τον χειμώνα.
Για τους λόγους αυτούς μπορεί να εφαρμοστούν ειδικά συστήματα – κατασκευές επάνω στα δώματα των
κτηρίων. Τα συνηθέστερα είναι οι μεταλλικοί ακτινοβολητές.
Μεταλλικός ακτινοβολητής
Το σύστημα αυτό αποτελείται από μεταλλική πλάκα τοποθετημένη στην εξωτερική επιφάνεια του
θερμομονωμένου δώματος, σε μικρή απόσταση από αυτό. Η εξωτερική της επιφάνεια είναι αυλακωτή,
ανακλαστική. Μέσα στο σύστημα του ακτινοβολητή –κάτω από την μεταλλική πλάκα- διοχετεύεται με
μηχανικό τρόπο (π.χ. ανεμιστήρα) θερμός αέρας από το εσωτερικό του κτηρίου, ο οποίος, ερχόμενος σε
επαφή με την ψυχρή πλάκα, ψύχεται και στη συνέχεια επαναδιοχετεύεται ως δροσερός αέρας μέσα στο
κτήριο.
Ο μεταλλικός ακτινοβολητής θεωρείται υβριδικό σύστημα δροσισμού, διότι βασίζεται στην εξαναγκασμένη
ροή του εναλλασσόμενου -θερμού και δροσερού- αέρα. Το σύστημα λειτουργεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά
σε περιοχές με θερμά και ξηρά καλοκαίρια και χαμηλή σχετική υγρασία (ανέφελο ουρανό).

Έλεγχος Θερμικού κέρδους – Μικροκλίμα
Για τον έλεγχο του ηλιακού κέρδους και την πρόληψη του υπερβάλλοντος θερμικού κέρδους, σημαντικοί
παράγοντες είναι η θέση, η μορφή του κτιρίου, το περίβλημα του, η σκίαση, και η θερμομόνωση. Επίσης
σημαντικός είναι και ο ρόλος του μικροκλίματος γύρω από το κτίριο που βελτιώνεται με την κατάλληλη
δεντροφύτευση.
Για την τοποθέτηση του κτιρίου στο οικόπεδο, κατά το σχεδιασμό του, θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα
τοπογραφικά στοιχεία της περιοχής, τα παρακείμενα κτίρια, η βλάστηση και η παρουσία νερού. Κτίρια
ελεύθερα από όλες τις πλευρές έχουν καλύτερο φυσικό αερισμό.
Η αρχιτεκτονική του τοπίου μπορεί να βελτιώσει το μικροκλίμα τόσο το χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι. Το
καλοκαίρι η βλάστηση παρέχει σκίαση, ψύξη εξάτμισης και βοηθάει στην κατεύθυνση ρευμάτων α νέμου,
ενώ το χειμώνα προστατεύει από τον άνεμο. Τα φυτά απορροφούν μεγάλα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας και η
διαπνοή τους μειώνει περαιτέρω τις θερμοκρασίες.
Φυλλοβόλα δέντρα, θάμνοι και κληματαριές, παρέχουν σκίαση το καλοκαίρι, ενώ επιτρέπουν την
προσπέλαση της ηλιακής ακτινοβολίας το χειμώνα. Το νερό επίσης βοηθάει στη βελτίωση του
μικροκλίματος τους καλοκαιρινούς μήνες και μπορεί να εμφανίζεται ως δεξαμενή, λίμνη, σιντριβάνι ή
καταρράκτης.
Η αρχιτεκτονική του τοπίου εκτός από την ενεργειακή της σημασία για τη βελτίωση του μικροκλίματος,
μπορεί να δημιουργήσει ελκυστικούς χώρους για υπαίθριες δραστηριότητες, όπως αυλές που επεκτείνουν το
χώρο διαβίωσης το καλοκαίρι.

Οι πράσινες στέγες συμβάλλουν αποτελεσματικά στη βελτίωση του μικροκλίματος, γιατί απορροφούν
μεγάλη ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, επομένως μειώνουν τη θερμοκρασία του αέρα στο άμεσο
περιβάλλον, παράγουν οξυγόνο και φιλτράρουν τη σκόνη.
Η εφαρμογή τους σε κλίμακα γειτονιάς έχει πολλαπλά ευεργετικά αποτελέσματα, όπως περιορισμό του
Φαινομένου της Θερμικής Νησίδας στο κέντρο της πόλης (μείωση των επιφανειακών θερμοκρασιών και της
θερμοκρασίας αέρα) και σημαντική μείωση της παραγόμενης ποσότητας διοξειδίου του άνθρακα το οποίο
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και απορροφούν. Για το ελλαδικό κλίμα, η θερμοκρασία του αέρα πάνω από ένα φυτεμένο δώμα μπορεί να
είναι κατά 17Οc χαμηλότερη τον Ιούλιο (μέσος όρος), σε σχέση με τη θερμοκρασία του αέρα πάνω από ένα
συμβατικό δώμα από τσιμεντένιες πλάκες.
Ως προς την ενεργειακή επίδραση των φυτεμένων-πράσινων στεγών στο ίδιο το κτήριο παρατηρούνται τα
εξής:
Η θερμοκρασία του αέρα στο εσωτερικό του κτηρίου με φυτεμένη στέγη μπορεί το καλοκαίρι να είναι
από 3 έως και 10οC χαμηλότερη. Εξυπακούεται ότι αυτή η μείωση της θερμοκρασίας παρατηρείται στους
τελευταίους ορόφους- κάτω από το δώμα- όταν πρόκειται για πολυώροφα κτήρια.
Το χειμώνα μεταφέρεται λιγότερη θερμότητα από τον εσωτερικό χώρο προς τα έξω.
Το δώμα που βρίσκεται κάτω από την «πράσινη» επιφάνεια προστατεύεται καλύτερα από τις καιρικές
συνθήκες και τη διακύμανση των θερμοκρασιών χειμώνα και καλοκαίρι, γεγονός που συντείνει στην
επιμήκυνση της διάρκειας ζωής του. Επιπρόσθετα, τα φυτεμένα δώματα προσφέρουν σημαντική προστασία
από θορύβους και συμβάλλουν στην ορθολογική διαχείριση του βρόχινου νερού.
Τέλος, στη θέση των αχρησιμοποίητων, απρόσωπων δωμάτων διαμορφώνονται χώροι αισθητικά
ευχάριστοι, υγιεινοί, χρήσιμοι για επικοινωνία ή/και ψυχαγωγία των ενοίκων του κτηρίου

Φυτεμένο δώμα

Ως προς την κατασκευή των φυτεμένων δωμάτων απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην διάστρωση των
αναγκαίων διαδοχικών στρώσεων. Συγκεκριμένα:
Επάνω από την θερμομόνωση στρώνεται ειδική μεμβράνη για επιπλέον προστασία από το νερό και την
υγρασία .
Επάνω από την μεμβράνη, απλώνεται ένα δίχτυ για την προστασία του ριζικού πλέγματος των φυτών,
αλλά και για να εμποδίζονται οι ρίζες να διεισδύσουν στην θερμομόνωση και να την καταστρέψουν.
Στη συνέχεια, επάνω από ένα υπόστρωμα συγκράτησης υγρασίας και θρεπτικών συστατικών,
τοποθετείται ένα σύστημα από μικρές συνδεδεμένες μεταξύ τους πλαστικές θήκες, για να συγκρατείται το
νερό της βροχής ή το νερό άρδευσης τους θερινούς μήνες.
Επάνω από αυτές τις κυψέλες στρώνεται ένα διηθητικό φύλλο (γεωύφασμα) που αφήνει μεν το νερό να
περνάει, αλλά όχι το χώμα και άλλα ανεπιθύμητα σωματίδια.
Ως τελική στρώση τοποθετείται ειδικό εδαφικό υλικό, αρκετά ελαφρύ, πορώδες και πλούσιο σε
συστατικά απαραίτητα για την ανάπτυξη των φυτών. Όλα αυτά δημιουργούν ένα στρώμα πάχους από 10
έως 20 εκατοστών. Τέλος γίνεται η επιλογή των φυτών.

Οι διαδοχικές στρώσεις των υλικών για την φύτευση
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Μια πολιτική μέτρων και κινήτρων για τη φύτευση των δωμάτων αποτελεί στρατηγικής σημασίας συμβολή
για τον περιορισμό των αερίων ρύπων και μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα, τη μείωση της
κατανάλωσης ενέργειας –κυρίως του κλιματισμού- την ανάκτηση ενός υγιούς και αισθητικά ευχάριστου
περιβάλλοντος για τους κατοίκους των πόλεων.
Εξάτμιση άμεση ή έμμεση

Δροσισμός επιτυγχάνεται και μέσω της εξάτμισης νερού, με τη χρήση επιφανειών νερού, πύργων
δροσισμού ή και βλάστησης λόγω της εξατμισοδιαπνοής των φυτών.
α) Η χρήση του νερού
Σε περιοχές με κλίμα ζεστό και ξηρό, όπου η σχετική υγρασία είναι χαμηλή, η εξάτμιση του νερού προκαλεί
πτώση της θερμοκρασίας του αέρα και αύξηση της σχετικής υγρασίας. Σε κτήρια παραδοσιακά ο τρόπος
φυσικού δροσισμού συνδύαζε την ροή του ζεστού αέρα επάνω από νησίδες νερού, πριν την είσοδό του να
στο κτήριο.
Σήμερα, επανέρχεται στην αρχιτεκτονική η χρήση μικρών δεξαμενών νερού σε κατάλληλες θέσεις, έτσι
ώστε ο ζεστός εξωτερικός αέρας που διέρχεται επάνω από το νερό να προκαλεί εξάτμιση, λόγω της
απορροφούμενης θερμότητας από την επιφάνεια του νερού και, συνεπώς, να εισέρχεται πιο δροσερός μέσα
στο κτήριο, δημιουργώντας συνθήκες ευχάριστης δροσιάς. Εάν μάλιστα συνδυαστεί με την κατασκευή
ηλιακής καμινάδας, τότε η ροή του ζεστού αέρα επιταχύνεται και απομακρύνεται πιο γρήγορα

Φυσική ψύξη κτηρίου μέσω εξάτμισης νερού την ημέρα και ακτινοβολία θερμότητας τη νύχτα

Δροσισμός με εξάτμιση από πύργο ψύξης, που ενδείκνυται για φυσικό δροσισμό σε ξηρά κλίματα
β) Η βλάστηση
Η βλάστηση –δέντρα, θάμνοι, ακόμη και καλλωπιστικά φυτά- συμβάλλει στην απορρόφηση της ηλιακής
ακτινοβολίας, ενώ παράλληλα με τη διαδικασία της εξατμισοδιαπνοής μειώνει την θερμοκρασία του αέρα
το καλοκαίρι.
Η χρήση της βλάστησης στον εξωτερικό χώρο ρυθμίζει το μικροκλίμα του άμεσου περιβάλλοντος,
μειώνοντας σημαντικά τις υψηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.
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Η σύγχρονη αρχιτεκτονική, ανταποκρινόμενη στις ανάγκες των ανθρώπων, επιχειρεί να εισαγάγει την φύση
και μέσα στα κτήρια.
Ο άνεμος και η ηλιακή ακτινοβολία είναι οι δύο σημαντικότεροι φυσικοί παράγοντες που αντιμετωπίζονται
με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου, τα φυτά και τον αστικό εξοπλισμό. Η κατάλληλη γεωμετρική
τοποθέτηση της βλάστησης και των δομικών στοιχείων στους ανοιχτούς χώρους δημιουργεί συνθήκες
σκίασης τη θερινή περίοδο και ηλιασμού τη χειμερινή περίοδο, με παράλληλη διοχέτευση ή χειραγώγηση
των ανέμων. Αναλυτική μέθοδος υπολογισμού του ηλιασμού ενός οικοπέδου αναφέρονται στο κεφάλαιο 2.
Ειδικότερα, ο σχεδιασμός της φύτευσης με δέντρα ή θάμνους ή χαμηλή βλάστηση στους υπαίθριους χώρους
λειτουργεί αποτελεσματικά σε σχέση με τα κτήρια στις ακόλουθες περιπτώσεις:
ως ανεμοφράκτης για το χειμώνα, προστατεύοντας τα κτήρια,
ως στοιχείο ελέγχου της ανεμορροής, κατευθύνοντας το δροσερό άνεμο το καλοκαίρι,
ως στοιχείο σκιασμού από την ηλιακή ακτινοβολία των ανοικτών χώρων και των κτηρίων,
ως πηγή δροσισμού το καλοκαίρι, παρέχοντας δροσιά μέσω της εξατμισοδιαπνοής,
ως ρυθμιστής της θερμικής άνεσης, με τον έλεγχο της θερμοκρασίας, της υγρασίας και της ηλιακής
ακτινοβολίας,
ως φίλτρο του φυσικού φωτός όλο το χρόνο,
ως φίλτρο της σκόνης και των μικροσωματιδίων.
Επίσης:
προστατεύει από τη διάβρωση,
μειώνει το θόρυβο από τον περιβάλλοντα χώρο,
βελτιώνει την ποιότητα του αέρα και μειώνει τη μόλυνση της ατμόσφαιρας,
μειώνει την οπτική όχληση και δημιουργεί ιδιωτικότητα.
Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην επιλογή της κατάλληλης φύτευσης. Δηλαδή για την προστασία των
υπαίθριων χώρων και των κτηρίων από τους ψυχρούς ανέμους το χειμώνα επιλέγονται δέντρα ή φυτά
αειθαλή. Αντίθετα, για τη διευκόλυνση του ηλιασμού των υπαίθριων χώρων το χειμώνα επιλέγονται δέντρα
και φυτά φυλλοβόλα.
Το είδος του φυτού (θάμνοι, δένδρα, αναρριχόμενα, κλπ), το μέγεθος και το σχήμα του φυτού, όταν αυτό
είναι πλήρως αναπτυγμένο, η αναλογία μεταξύ κορμού και κόμης, η πυκνότητα του φυλλώματος, η
ταχύτητα της ανάπτυξης, η δυνατότητα διατήρησης ή όχι του φυλλώματος όλες τις εποχές (αειθαλή,
φυλλοβόλα), ο χρόνος έναρξης ανάπτυξης του φυλλώματος, είναι μερικοί από τους παράγοντες που πρέπει
να λαμβάνονται υπόψη σε σχέση και με τον κύριο σκοπό της φύτευσης, για την επιλογή των πλέον
κατάλληλων φυτικών ειδών. Η ποιότητα του εδάφους και οι ιδιαίτερες απαιτήσεις για την ανάπτυξη και
διατήρηση της φύτευσης (ανάγκες σε νερό, ευκολία συντήρησης κοκ) πρέπει επίσης να αξιολογούνται.
Πάντως τα τοπικά φυτικά είδη που ευδοκιμούν στην περιοχή θα πρέπει να είναι η βάση για την οποιαδήποτε
επιλογή.
Έλεγχος της ανεμορροής

Ο σχεδιασμός για τον έλεγχο του ανέμου σε όλη τη διάρκεια του έτους είναι πολύπλοκος, εφόσον
εφαρμόζονται διαφορετικές στρατηγικές για τη χειραγώγηση των ψυχρών ανέμων ή για τη διευκόλυνση της
θερινής αύρας.
Κατάλληλη διάταξη της βλάστησης:
τροποποιεί την πορεία του ανέμου,
αλλάζει τη ροή του ανέμου,
ρυθμίζει την ταχύτητα και την ένταση του ανέμου.
Τα φυτά συνεισφέρουν στη μείωση των θερμικών απωλειών των κτηρίων, γιατί μπορούν να εκτρέψουν τον
ψυχρό άνεμο ή να μειώσουν την ταχύτητά του. Συνήθως οι θερμικές απώλειες αερισμού που προκαλούνται
από τη διαφυγή από τους αρμούς είναι υπεύθυνες για το 1/3 από τις συνολικές θερμικές απώλειες των
κτηρίων. Σε ημέρες με έντονο άνεμο και για κτήρια που βρίσκονται στην ύπαιθρο, οι απώλειες αερισμού
μπορεί να φτάσουν και το 50% των συνολικών θερμικών απωλειών (Lechner,1991). Μικρή μείωση στην
ταχύτητα του ανέμου που προσπίπτει στο κτήριο, συμβάλλει σε μεγάλη μείωση των θερμικών απωλειών
αερισμού, επειδή οι απώλειες αερισμού είναι ευθέως ανάλογες με το τετράγωνο της ταχύτητας του ανέμου.
Επίσης, ο ρόλος των φυτών στη μείωση της υπερθέρμανσης το καλοκαίρι είναι σημαντικός.
Βοηθούν στην αλλαγή της κατεύθυνσης του ανέμου και πολλές φορές στην αύξηση της ταχύτητάς του,
συμβάλλοντας στο φυσικό δροσισμό και στη θερμική άνεση του εσωτερικού χώρου. Συστάδες δέντρων,
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δημιουργώντας ένα χωνί, κατευθύνουν τον άνεμο στο κτήριο, ή εάν τοποθετηθούν κάθετα στην όψη
βοηθούν ώστε να μη διασκορπιστεί ο αέρας, αλλά ένα τμήμα του να φτάσει ως το κτήριο. Συνεπώς είναι
απαραίτητη η γνώση της κατεύθυνσης και της έντασης των τοπικών ανέμων στη διάρκεια του έτους. Αυτές
οι λύσεις δεν επηρεάζουν τον ηλιασμό της νότιας όψης το χειμώνα.
Δέντρα με υψηλό κορμό και κόμη που προτείνονται για το σκιασμό της νότιας όψης, δεν εμποδίζουν
αντίστοιχα τον καλοκαιρινό αερισμό.
Η αποτελεσματικότητα της φύτευσης εξαρτάται από το σχήμα, την πυκνότητα, τη δομή, το ύψος και άλλα
χαρακτηριστικά των φυτών, καθώς και από την απόσταση της φύτευσης από το κτήριο ή από τον προς
χρήση υπαίθριο χώρο. Ως “βέλτιστη πυκνότητα”, θεωρείται η αναλογία των φύλλων, κλαδιών, κορμού κλπ
να είναι 50-60% στο σύνολο της συστάδας των φυτών. Επίσης ο συνδυασμός φυτών ή φυτών και σταθερών
στοιχείων διαμόρφωσης των υπαίθριων χώρων επηρεάζει τη μορφή της ανεμορροής. Ένας εμπειρικός
κανόνας αναφέρει ότι «τα δέντρα πρέπει να φυτεύονται σε απόσταση από τα κτήρια ίση με το ύψος τους»
(Brownetal, 1995).
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα ερευνών (Brownetal, 1995, Lechner, 1991, Boutet, 1987, Givoni, 1994):
Η πυκνή βλάστηση, όταν βρίσκεται κοντά στο κτήριο, είναι αποτελεσματική για τη δημιουργία
ανεμοφράκτη σε μικρά οικόπεδα, ενώ η ενδιάμεσης πυκνότητας φύτευση ενδείκνυται για μεγαλύτερες
αποστάσεις από το κτήριο, όσο 4 φορές το ύψος της φύτευσης, ή και μεγαλύτερη.
Οι θάμνοι εμποδίζουν τον αέρα κοντά στο έδαφος, ενώ μεμονωμένα δέντρα με ψηλή κώμη βελτιώνουν
τον αερισμό κοντά στο έδαφος, κάτω από το φύλλωμα.
Οι φράκτες από πυκνά δέντρα ανακόπτουν τον άνεμο και μειώνουν την ταχύτητα.
Όσο υψηλότερη είναι η συστάδα της βλάστησης, τόσο μεγαλύτερη υπήνεμη περιοχή δημιουργείται.
Επίσης μια συστάδα δένδρων με κεκλιμένη κώμη είναι λιγότερο αποτελεσματική από τη συστάδα δένδρων
με επίπεδη κώμη.
Μια επιμήκης δασική συστάδα δένδρων δημιουργεί μικρή προστατευόμενη περιοχή, ενώ μια μικρή
συστάδα δένδρων προστατεύει μια μεγαλύτερη περιοχή.
Για τη βέλτιστη δημιουργία υπήνεμης περιοχής θα πρέπει το μήκος του ανεμοφράκτη να είναι
τουλάχιστον 10 φορές το ύψος του.
Η πυκνότητα της φύτευσης προσδιορίζει το μέγεθος της υπήνεμης περιοχής και τη μείωση της ταχύτητας
του ανέμου.
Μια ανομοιογενής συστάδα δέντρων (αποτελούμενη από διάφορα είδη) είναι πλέον αποτελεσματική για
τη μείωση της ταχύτητας του ανέμου, από μια ομοιόμορφη συστάδα δέντρων.
Οι συμπαγείς φράκτες προκαλούν στροβιλισμούς, ενώ οι διάτρητοι αυξάνουν τη ζώνη ηρεμίας. Οι
πορώδεις φράκτες (δέντρα και θάμνοι) δημιουργούν μια ευρύτερη ζώνη ηρεμίας και περιορίζουν τους
στροβιλισμούς στο ελάχιστο, επειδή επιτρέπουν τη διέλευση ενός μέρους του αέρα .
Οι φράκτες με ξυλώδεις θάμνους λειτουργούν με διπλό τρόπο. Ο αέρας που περνά πάνω από το φύλλωμα
επιταχύνεται, ενώ η ποσότητα του αέρα που περνά μέσα από το φύλλωμα, φιλτράρεται και επιβραδύνεται.
Στο επίπεδο του κορμού, ο αέρας απλώς διαπερνά το φράκτη της φύτευσης. Την ίδια συμπεριφορά με τους
ξυλώδεις θάμνους εμφανίζουν και τα δέντρα, μόνον που το ύψος τους διαφέρει. Η χαμηλή φύτευση
εμφανίζει τη μικρότερη αντίσταση στον άνεμο και συμβάλλει στον καλό αερισμό.
Οι καλύτεροι ανεμοφράκτες από την άποψη του περιορισμού της ταχύτητας του ανέμου είναι στοιχεία
των οποίων το πορώδες τμήμα κυμαίνεται από 25-60%.
Προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία

Ο σκιασμός τόσο του υπαίθριου χώρου όσο και των κτηρίων με τη φύτευση είναι πολύ αποτελεσματικός.
Ακόμη και δέντρα χωρίς φύλλωμα, εμποδίζουν κατά 40-80% τη διείσδυση της ηλιακής ακτινοβολίας. Η
επιλογή της φύτευσης, με υψηλό ή χαμηλό πράσινο, καθορίζεται από την επιθυμητή ηλιοπροστασία των
κτηρίων και των υπαίθριων χώρων.
Το είδος του φυτού, και ιδιαίτερα το σχήμα της κόμης (π.χ. στρογγυλό, πυραμιδοειδές κοκ) ρυθμίζουν το
ποσοστό του σκιασμού. Όταν επιζητείται ηλιασμός το χειμώνα και σκιασμός το καλοκαίρι, τα φυλλοβόλα
φυτά είναι τα πλέον κατάλληλα. Για παράδειγμα, ένα μεγάλο φυλλοβόλο δέντρο που σκιάζει το νότιο τοίχο
τη θερινή περίοδο συνεισφέρει στο δροσισμό του κτηρίου το καλοκαίρι, χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τον
ηλιασμό του το χειμώνα. Επίσης τα ψηλά δέντρα με ψηλή πυκνή κόμη (αειθαλή ή φυλλοβόλα), φυτεμένα
κοντά στη νότια όψη προστατεύουν το κτήριο από το θερινό ήλιο, ενώ δεν εμποδίζουν το χαμηλό χειμερινό
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ήλιο. Συγχρόνως δεν εμποδίζουν τον καλοκαιρινό αερισμό. Αν τα δέντρα είναι χαμηλά (με κώμη στο ύψος
των νότιων ανοιγμάτων) θα πρέπει οπωσδήποτε να είναι φυλλοβόλα.
Στην ανατολική και δυτική όψη προτείνονται φυλλοβόλα ή αειθαλή δέντρα μικρού ύψους και μικρής
πυκνότητας, φυτεμένα κοντά στο κτήριο. Φιλτράρουν τον ήλιο το χειμώνα και συγχρόνως προσφέρουν
ολοκληρωμένη ηλιοπροστασία το καλοκαίρι.
Επίσης η απόσταση της φύτευσης από το κτήριο είναι καθοριστικής σημασίας. Για τη βέλτιστη τοποθέτηση
των δέντρων πρέπει να προηγείται μελέτη ηλιασμού-σκιασμού.
Ο σκιασμός των συμπαγών τμημάτων του κελύφους των κτηρίων επιτυγχάνεται επίσης με την εφαρμογή
φυτεμένων δωμάτων και τη χρησιμοποίηση αναρριχώμενων φυτών ή με υδροπονικούς φυτεμένους τοίχους
(κατακόρυφοι κήποι). Επιπλέον, οριζόντιες προεξοχές για τη σκίαση νοτίων ανοιγμάτων μπορεί να
καλυφθούν με φυτά, αποτρέποντας έτσι την αποθήκευση θερμότητας στα δομικά υλικά της προεξοχής.

Σκίαση νότιας όψης κτηρίου από φυλλοβόλο δέντρο τη θερινή περίοδο, χωρίς να παρεμποδίζεται σημαντικά
ο ηλιασμός του τη χειμερινή περίοδο

Προτεινόμενα ύψη φύτευσης, αναλόγως με την απόσταση, για νότιο προσανατολισμό

Οριζόντιο σκίαστρο με πέργκολα με φυτά
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ΦΥΣΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
5.1. Εισαγωγή
Η βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς ενός κτηρίου δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς την παράλληλη
μελέτη του φωτισμού του.
Η αξιοποίηση του διαθέσιμου φυσικού φωτός επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας ενός κτηρίου άμεσα και
έμμεσα: Άμεσα, όταν το φυσικό φως αντικαθιστά τον τεχνητό φωτισμό, μειώνοντας τη χρήση ηλεκτρικής
ενέργειας και έμμεσα, όταν με την αύξηση του μεγέθους των ανοιγμάτων αυξάνεται και η θερμική ροή από
και προς το κτήριο (μεγαλύτερες θερμικές απώλειες το χειμώνα και περισσότερα θερμικά κέρδη το
καλοκαίρι).
Τα κριτήρια για το σχεδιασμό του φυσικού φωτισμού πρέπει να ανταποκρίνονται τόσο σε ποσοτικές όσο
και σε ποιοτικές απαιτήσεις. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός καθορίζει την ποσότητα του φυσικού φωτός που
εισέρχεται στο κτήριο και την κατανομή του.
Η απαιτούμενη ποσότητα φωτισμού εξαρτάται από τη λειτουργία του χώρου και τις συγκεκριμένες εργασίες
που πραγματοποιούνται μέσα σ’ αυτόν. Οι ποσοτικές απαιτήσεις δίνονται από Διεθνή ή Ευρωπαϊκά
Πρότυπα.
Πέραν της απαιτούμενης ποσότητας, πρέπει να εξασφαλίζεται επίσης κατάλληλη κατανομή του φωτισμού
στο χώρο, ούτως ώστε να αποφεύγεται η θάμβωση. Θάμβωση είναι η αίσθηση που προκαλείται όταν η
λαμπρότητα στο οπτικό πεδίο είναι σημαντικά μεγαλύτερη από τη λαμπρότητα στην οποία είναι
προσαρμοσμένα τα μάτια και προκαλεί ενόχληση, δυσφορία ή μείωση της απόδοσης ή και της ορατότητας.
Θάμβωση μπορεί να προκύψει από την άμεση θέαση του ήλιου ή τμήματος του ουρανού μεγάλης
φωτεινότητας, δια μέσου των ανοιγμάτων ή από την πρόσπτωση άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας στο επίπεδο
εργασίας.
Επομένως, ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα φυσικού φωτισμού:
- παρέχει στο κτήριο την αναγκαία ποσότητα φωτισμού για την εκτέλεση των συγκεκριμένων εργασιών
- συνεισφέρει στη σωστή κατανομή του φωτισμού στο χώρο ώστε να δημιουργούνται συνθήκες οπτικής
άνεσης
- συμβάλλει στην θέρμανση των χώρων με την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας και συγχρόνως
αποτρέπει την υπερθέρμανσή τους
Ο σχεδιασμός των διαφανών στοιχείων του κελύφους
Τα διαφανή στοιχεία στο κέλυφος του κτηρίου καθορίζουν την ποσότητα και την ποιότητα του
εισερχόμενου φυσικού φωτός, καθώς και την οπτική επαφή των χρηστών με το εξωτερικό περιβάλλον.
Με το σχεδιασμό των διαφανών στοιχείων και τη διαμόρφωση των επιφανειών του φωτιζόμενου χώρου
πρέπει να αποφεύγεται τόσο η ανομοιόμορφη κατανομή του φωτισμού και η άμεση πρόσπτωση της ηλιακής
ακτινοβολίας στο επίπεδο εργασίας όσο και η μεγάλη διαφορά λαμπρότητας μεταξύ των εσωτερικών
επιφανειών που δέχονται διαφορετική ποσότητα φυσικού φωτός.
Τα διαφανή στοιχεία, εξεταζόμενα ως προς τον φυσικό φωτισμό, διακρίνονται σε:
πλευρικά ανοίγματα
ανοίγματα οροφής
διαφανείς τοίχους και οροφές
αίθρια και φωταγωγούς.
Η σωστή χωροθέτηση, διαστασιολόγηση και προστασία των ανοιγμάτων, οι οπτικές ιδιότητες του
υαλοπίνακα και συγχρόνως, η αύξηση της λαμπρότητας των περιβαλλουσών επιφανειών του φωτιζόμενου
χώρου, απομακρύνουν τον κίνδυνο της θάμβωσης και της οπτικής δυσφορίας.

Πλευρικά ανοίγματα
Τα ανοίγματα πρέπει να κατανέμονται σωστά στην όψη και να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και σχήμα. Οι
σχεδιαστικές πρακτικές που αφορούν στην επιλογή των πλευρικών ανοιγμάτων συνοψίζονται στα
ακόλουθα:
Το μέγεθος του ανοίγματος σχετίζεται άμεσα με το μέγεθος του φωτιζόμενου χώρου.
Ένας εμπειρικός κανόνας καθορίζει ότι ποσοστό ανοίγματος ίσο με το 20% της επιφάνειας του
φωτιζόμενου χώρου παρέχει ικανοποιητική ποσότητα φυσικού φωτός και συγχρόνως αποφεύγονται οι
υπερβολικές θερμικές απώλειες το χειμώνα, η υπερθέρμανση το καλοκαίρι και μειώνεται ο κίνδυνος
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θάμβωσης. Η αύξηση του μεγέθους των ανοιγμάτων πέραν αυτού του ορίου επιφέρει μικρή αύξηση του
φυσικού φωτισμού, ενώ προκαλεί δυσανάλογα μεγάλη αύξηση του θερμικού και ψυκτικού φορτίου του
χώρου.
Σύμφωνα με τον ελληνικό Κτιριοδομικό Κανονισμό, το μέγεθος των ανοιγμάτων πρέπει να είναι
τουλάχιστον το 10% της επιφάνειας του δαπέδου του φωτιζόμενου χώρου, για να επιτυγχάνεται ο ελάχιστος
φωτισμός και αερισμός. Βέβαια αυτή η προδιαγραφή δεν είναι αρκετή, γιατί δε λαμβάνεται υπόψη η
αυξομείωση της έντασης του φυσικού φωτισμού, σε σχέση με τα υπάρχοντα εξωτερικά εμπόδια, τον όροφο
που βρίσκεται αυτός ο χώρος κλπ.
Σε γενικές γραμμές η επιφάνεια του ανοίγματος είναι ανάλογη με τα επίπεδα φυσικού φωτισμού στο χώρο
και αύξηση του μεγέθους του ανοίγματος κατά 10% συμβάλλει στην αύξηση του μέσου συντελεστή
φυσικού φωτός κατά περίπου 1%.
Η θέση του ανοίγματος στον τοίχο. Όσο πιο ψηλά είναι τοποθετημένο ένα άνοιγμα, τόσο πιο βαθιά
φτάνει το φυσικό φως στο χώρο. Με την τοποθέτηση των ανοιγμάτων υψηλά, σε συνδυασμό με την αύξηση
της ανακλαστικότητας του πίσω τοίχου του φωτιζόμενου χώρου, επέρχεται ομοιόμορφη κατανομή του
φωτισμού σε όλο το βάθος. Εάν το βάθος του χώρου ξεπερνά κατά 2,5 φορές το ύψος του ανοίγματος μέχρι
το ανώφλι, τότε ο φωτισμός στο πίσω μέρος του χώρου δεν είναι ικανοποιητικός, τόσο ως προς την
ποσότητα, όσο και ως προς την ποιότητα.
Το σχήμα του ανοίγματος επηρεάζει την κατανομή του φωτός στο χώρο. Με ανοίγματα μεγάλου πλάτους
(αναλογίες πλάτους προς ύψος περίπου 2:1), ο φωτισμός του χώρου διαμορφώνεται σε ζώνες διαφορετικής
έντασης, παράλληλες προς τον τοίχο που φέρει το άνοιγμα. Η ένταση του φωτισμού παραμένει σχεδόν
σταθερή όλη την ημέρα και εμφανίζεται μικρός κίνδυνος θάμβωσης. Με κατακόρυφα ανοίγματα (αναλογίες
πλάτους προς ύψος περίπου 1:2), ο φωτισμός διανέμεται σε μια ζώνη κάθετη προς τον τοίχο του
ανοίγματος, με αποτέλεσμα τη διαφορετική ένταση του φωτισμού στη διάρκεια της ημέρας. Αυτός ο τύπος
του ανοίγματος προσφέρει καλύτερο φωτισμό σε περιοχές απομακρυσμένες από το άνοιγμα, αλλά προκαλεί
και μεγαλύτερη θάμβωση.
Πολλά μικρότερα ανοίγματα αντί για ένα άνοιγμα μεγάλου μεγέθους συμβάλλουν σε καλύτερη κατανομή
του φυσικού φωτός στο χώρο.
Εάν ο χώρος έχει μεγάλο βάθος, δεν επαρκεί ο μονόπλευρος φωτισμός. Απαιτείται συμπληρωματικός
φωτισμός από πλευρικά παράθυρα, φεγγίτες και ανοίγματα στην οροφή. Με τα διαμπερή ανοίγματα
επιτυγχάνεται καλύτερη κατανομή του φωτός και μειώνεται η θάμβωση. Ιδιαίτερα όταν τα ανοίγματα
τοποθετούνται σε παρακείμενους τοίχους μειώνεται σημαντικά ο κίνδυνος θάμβωσης, επειδή εξομαλύνεται
η διαφορά λαμπρότητας μεταξύ των τοίχων και του ανοίγματος.
Τοποθέτηση των ανοιγμάτων κοντά στους εσωτερικούς τοίχους. Με τη βοήθεια των διαδοχικών
ανακλάσεων της φωτεινής ακτινοβολίας όλοι, οι τοίχοι φωτίζονται κι έτσι μειώνεται η διαφορά
λαμπρότητας των επιφανειών και ο κίνδυνος θάμβωσης.
Διαμόρφωση των παραστάδων ή του ανωφλίου ή και της ποδιάς των παραθύρων με κλίση ή με
στρογγυλεμένες γωνίες, για να διευκολυνθεί η μετάβαση από τη φωτεινή περιοχή του παραθύρου στη μη
φωτιζόμενη ζώνη της τοιχοποιίας, έτσι ώστε να αποφευχθεί η θάμβωση και να βελτιωθεί η οπτική άνεση.

Μεταβολή του φυσικού φωτισμού σ’ ένα χώρο σε σχέση με την ύπαρξη και το μέγεθος δεύτερου
ανοίγματος (διαμπερής φωτισμός)
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Διαμόρφωση του ανωφλίου και του κατωφλίου των παραθύρων, για να αποφευχθεί η θάμβωση

Ανοίγματα οροφής
Οριζόντια, κεκλιμένα ή κατακόρυφα, επίπεδα ή καμπυλόμορφα, υπερυψωμένα ή συνεπίπεδα ανοίγματα
στην οροφή είναι διατάξεις που επιτρέπουν το φωτισμό των χώρων από ψηλά. Κατά κανόνα, σε σχέση με
τα πλευρικά ανοίγματα, επιτρέπουν την εισχώρηση μεγαλύτερης ποσότητας φυσικού φωτός και ο άνωθεν
φωτισμός κατανέμεται ομοιόμορφα στο χώρο παρέχοντας καλύτερες οπτικές συνθήκες. Αυτά τα ανοίγματα
εφαρμόζονται σε μονώροφα κτήρια ή στον τελευταίο όροφο πολυωρόφων κτηρίων. Ειδική περίπτωση
αποτελούν οι φωτοσωλήνες, που εφαρμόζονται σε πολυώροφα κτήρια και περιγράφονται στη συνέχεια.
Τα ανοίγματα οροφής επειδή δεν συνεισφέρουν στην οπτική επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον δεν πρέπει
να αποτελούν τα μοναδικά ανοίγματα, αλλά να χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικά για το φωτισμό του
χώρου.
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Διάφορες διατάξεις ανοιγμάτων οροφής
Τα οριζόντια ή ελαφρά κεκλιμένα ανοίγματα οροφής (skylights) εμφανίζουν μεγάλα πλεονεκτήματα:
Επιτρέπουν την εισχώρηση περισσότερου φυσικού φωτός, ιδιαίτερα στις συνθήκες νεφοσκεπούς
ουρανού, σε αντίθεση με τα κατακόρυφα ανοίγματα που επιτρέπουν στο φως να εισχωρήσει σε βάθος μέχρι
περίπου 5m.
Συμβάλλουν στην ομοιόμορφη κατανομή του φωτισμού σε μεγάλη επιφάνεια του εσωτερικού χώρου.
Είναι περιορισμένος ο κίνδυνος να σκιαστούν από εξωτερικά ή εσωτερικά εμπόδια.
Το βασικό πρόβλημα που παρουσιάζουν είναι ο κίνδυνος θάμβωσης από το άμεσο ηλιακό φώς. Τα
ανοίγματα οροφής πρέπει να προβλέπονται σε θέσεις κατάλληλες έξω από την περιοχή που μπορεί να
προκαλέσει θάμβωση από ανάκλαση ή να προστατεύονται με περσίδες για να αποτραπεί και η θάμβωση
από τη θέαση του ουρανού. Μπορεί να συνδυάζονται με αδιαφανείς υαλοπίνακες, με διαχυτικά
φωτοδιαπερατά υλικά και με σκίαστρα / ανακλαστήρες τοποθετημένα υπό κλίση.
Μειονέκτημα επίσης είναι ότι συλλέγουν περισσότερη ηλιακή ενέργεια κατά τους καλοκαιρινούς μήνες,
όταν αυτή δεν είναι επιθυμητή.
Οι σχεδιαστικές προτάσεις που αφορούν τα οριζόντια ή ελαφρά κεκλιμένα ανοίγματα οροφής είναι:
Εάν τα οριζόντια ανοίγματα είναι τα μοναδικά ανοίγματα του χώρου. Εάν προβλέπονται και πλευρικά
παράθυρα, τότε τα ανοίγματα οροφής μπορεί να τοποθετηθούν σε απόσταση από την περιμετρική
τοιχοποιία.
Η καλύτερη θέση για τα οριζόντια ανοίγματα οροφής είναι κοντά στο βορινό τοίχο, γιατί η τοιχοποιία
μπορεί να λειτουργήσει ως στοιχείο που διαχέει μέσω ανάκλασης το φως.
Στην περίπτωση διαμπερούς φωτισμού, τα ανοίγματα που βρίσκονται στον βορεινό τοίχο συνδυαζόμενα με
τα νότια ανοίγματα δημιουργούν καλύτερο φωτισμό του χώρου, ο οποίος φαίνεται μεγαλύτερος και πιο
ευχάριστος. Επίσης, η δημιουργία ανοίγματος στο υψηλότερο σημείο της οροφής βοηθά στη διάχυση του
φωτός πριν αυτό φτάσει στο δάπεδο. Η απευθείας θάμβωση αποφεύγεται γιατί το άνοιγμα βρίσκεται έξω
από την οπτική ζώνη του χρήστη.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι τα οριζόντια ανοίγματα είναι δύσκολο να ηλιοπροστατευτούν, είναι προτιμότερο
να επιλέγονται κεκλιμένα ανοίγματα στην οροφή ή κατακόρυφα ανοίγματα οροφής, όπως φεγγίτες υπό
μορφή πριονωτή ή πυραμίδας, που επίσης διευκολύνουν τη διείσδυση της άμεσης και διάχυτης ηλιακής
ακτινοβολίας στους πίσω χώρους, αλλά σκιάζονται πιο εύκολα.
Κεκλιμένα υαλοστάσια οροφής, προσανατολισμένα προς το νότο, λειτουργούν επίσης ως παθητικό
ηλιακό σύστημα άμεσου κέρδους και βελτιώνουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτηρίου, τόσο το
χειμώνα, όσο και το καλοκαίρι. Προσανατολισμένα προς το βορά βοηθούν στην παροχή σταθερού
φωτισμού και στην ομοιόμορφη κατανομή του. Γι’ αυτό το λόγο η πριονωτή στέγη με κατακόρυφους
βορινούς φεγγίτες έχει καθιερωθεί ως η καταλληλότερη επικάλυψη βιομηχανικών κτηρίων.
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Προτεινόμενη τοποθέτηση οριζόντιων ανοιγμάτων οροφής:
α) χώρος χωρίς πλευρικά ανοίγματα
β) χώρος με πλευρικά ανοίγματα

Τυπικές διατάξεις κατακόρυφων ανοιγμάτων οροφής
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Διαφανείς τοίχοι και οροφές
Οι τοιχοποιίες και οι οροφές, όταν προβλέπεται από τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό να λειτουργούν ως
στοιχεία που συμβάλλουν στο φυσικό φωτισμό των χώρων, ανάλογα με το εάν είναι επιθυμητή η οπτική
επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον κατασκευάζονται με διαφανή ή ημιδιαφανή υλικά. Τα υλικά που
χρησιμοποιούνται είναι γυαλί, πλαστικά ή συνθετικά υλικά (πολυκαρβονικά, ακρυλικά, υαλοϋφάσματα,
κλπ.) ή και διαφανής μόνωση.
Οι τοιχοποιίες κατασκευασμένες με υαλότουβλα ή άλλα ημιδιαφανή υλικά, π.χ. ακρυλικά, επιτρέπουν την
είσοδο του φυσικού φωτός, το οποίο διαχέεται από το ημιδιαφανές υλικό, έτσι ώστε να δημιουργούνται
εσωτερικές ζώνες, κοντά στην τοιχοποιία, με υψηλό επίπεδο διάχυτου φωτισμού. Το πάχος αυτών των
τοιχοποιιών κυμαίνεται από 5 έως 30εκ., ανάλογα με το υλικό κατασκευής τους.
Συχνά κατακόρυφα στοιχεία από γυαλί ή πλαστικό, διαφανή ή ημιδιαφανή, διαμορφώνουν ολόκληρη την
όψη του κτηρίου. Η σύγχρονη αρχιτεκτονική των μεγάλων ειδικών κτηρίων στρέφεται στη χρησιμοποίηση
του «δομικού υαλοστασίου» (structural glazing) για τη διαμόρφωση των εξωτερικών όψεων. Το
αποτέλεσμα που προκύπτει είναι μεγάλοι χώροι με υψηλό επίπεδο φωτισμού. Απαιτείται όμως τα
υαλοστάσια να κατασκευαστούν από υλικά με ειδικές θερμικές ιδιότητες, προκειμένου να μειωθεί το
θερμικό και ψυκτικό φορτίο των κτηρίων.
Αντίστοιχα, οι οροφές -επίπεδες, κεκλιμένες ή θόλοι- μπορεί να κατασκευαστούν από υαλοπίνακες,
υαλόπλακες ή άλλα πλαστικά υλικά ή μεμβράνες –διαφανείς ή ημιδιαφανείς.
Πολλές φορές διαφανείς ή ημιδιαφανείς κατασκευές καλύπτουν εξολοκλήρου ένα χώρο. Οι ημιδιαφανείς
καλύψεις πλεονεκτούν έναντι των συμπαγών, επειδή διαχέουν το φως και μειώνουν τον κίνδυνο της
απευθείας θάμβωσης για τους χρήστες. Η πλήρης επικάλυψη όμως των χώρων με διαφανή-ημιδιαφανή
υλικά δεν παρέχει ικανοποιητική θερμομόνωση, εκτός αν πρόκειται για διαφανή θερμομόνωση και, ως εκ
τούτου, οι θερμικές απώλειες αυξάνονται εξουδετερώνοντας έτσι τα οφέλη από το φυσικό φωτισμό.
Τοιχοποιίες και οροφές μπορεί να κατασκευαστούν και από διαφανή θερμομόνωση (TIM – Transparent
Insulation Material). Πρόκειται για ημιδιαφανές θερμομονωτικό υλικό, κυψελωτής δομής, κυρίως
πολυκαρβονικής προέλευσης, που τοποθετείται στο διάκενο δίδυμου υαλοπίνακα με πλαίσιο. Λόγω της
δομής του επιτρέπει στην ηλιακή ακτινοβολία και το φυσικό φως να εισέλθει στο εσωτερικό του χώρου,
παράλληλα όμως μειώνει τις θερμικές απώλειες. Αναλόγως με τη δομή του θερμομονωτικού, την
τοποθέτηση των κυψελών σε σχέση με τη διατομή του τοίχου, το πάχος του, καθώς και τον τύπο των
υαλοπινάκων, η διαπερατότητα του ΤΙΜ στο ορατό φως κυμαίνεται από 0,73 έως 0,82, με αντίστοιχες τιμές
συντελεστή θερμοπερατότητας από 0,800 έως 1,100W/m2K, χωρίς να αποκλείονται μεγαλύτερα εύρη τιμών
με την εξέλιξη της τεχνολογίας, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο
3. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνονται ηλιακά κέρδη μικρότερα σε σχέση με εκείνα του διαφανούς
υαλοπίνακα και διάχυτος φυσικός φωτισμός, αλλά πολύ μικρότερες θερμικές απώλειες. Το πάχος της
διαφανούς θερμομόνωσης με κεκλιμένες προς τη διατομή κυψέλες κυμαίνεται από 12 έως 50mm, ενώ για
κάθετες προς τη διατομή κυψέλες έχει μεγαλύτερο πάχος.

Διαφανή υλικά ανοιγμάτων
Υαλοπίνακες

Ανακλαστικοί υαλοπίνακες
Αυτοί οι υαλοπίνακες ανακλούν και δεν απορροφούν σημαντικό μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας και
συνιστώνται για τη μείωση των ηλιακών κερδών. Μειονέκτημά τους, αποτελεί το γεγονός ότι μπορεί να
προκαλέσουν θάμβωση στον περιβάλλοντα χώρο, ενώ παρέχουν μειωμένη φωτοδιαπερατότητα, οπότε
συχνά είναι απαραίτητη η χρήση τεχνητού φωτισμού στο εσωτερικό των κτιρίων. Για τη βέλτιστη επίδοσή
τους η ανακλαστική επίστρωση πρέπει να βρίσκεται στην εξωτερική επιφάνεια των μονών υαλοπινάκων ή
στον εξωτερικό υαλοπίνακα στην περίπτωση των διπλών υαλοπινάκων.
Έγχρωμοι υαλοπίνακες
Αυτοί οι υαλοπίνακες, που χρησιμοποιούνται κυρίως για λόγους αισθητικής, παρουσιάζουν χαμηλή
θερμοδιαπερατότητα, αλλά και μειωμένη φωτοδιαπερατότητα. Θα πρέπει να επισημανθεί επίσης ότι τα
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χαρακτηριστικά αυτών των υαλοπινάκων είναι μόνιμα, κάτι που μπορεί να μην είναι επιθυμητό κάποιες
εποχές του χρόνου. Έτσι, ενώ το καλοκαίρι αποδεικνύονται πολύ χρήσιμοι, το χειμώνα δημιουργούν την
ανάγκη κατανάλωσης περισσότερης ενέργειας για φωτισμό.
Απορροφητικοί υαλοπίνακες
Αυτοί οι υαλοπίνακες απορροφούν σημαντικό μέρος τόσο της ορατής, όσο και της υπέρυθρης ηλιακής
ακτινοβολίας και περιορίζουν τη θερμοδιαπερατότητα, χωρίς να μειώνουν σημαντικά τη
φωτοδιαπερατότητά τους. Έχουν επίσης το πλεονέκτημα σε σχέση με τους ανακλαστικούς ότι δε
δημιουργούν θάμβωση στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου. Στην αγορά διατίθενται υαλοπίνακες, που
απορροφούν το 70% της προσπίπτουσας ηλιακής ακτινοβολίας και η μετάδοση θερμότητας στο εσωτερικό
είναι ίση περίπου με το 20% της συνολικής προσπίπτουσας ακτινοβολίας, όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι
μικρή και ακόμη μικρότερη, όταν η γωνία πρόσπτωσης είναι μεγαλύτερη.
Μειονέκτημα των απορροφητικών υαλοπινάκων αποτελεί το γεγονός ότι μέρος της ενέργειας που
απορροφάται από το τζάμι μεταδίδεται και στον εσωτερικό χώρο. Η αποτελεσματικότητα του
απορροφητικού υαλοπίνακα μπορεί να αυξηθεί, χρησιμοποιώντας τον για την εξωτερική επιφάνεια διπλού
υαλοπίνακα, οπότε η απορροφηθείσα ενέργεια απελευθερώνεται στο εξωτερικό περιβάλλον και όχι στο
εσωτερικό του. Ευεργετικά λειτουργεί η δυνατότητα ελεύθερης κυκλοφορίας του αέρα που έρχεται απ’ έξω,
στο διάκενο μεταξύ δύο υαλοπινάκων. Σ’ αυτήν την περίπτωση ο εξωτερικός απορροφητικός υαλοπίνακας
λειτουργεί σαν ένα ημιδιαφανές εξωτερικό σύστημα σκίασης.
Απορροφητικοί υαλοπίνακες μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ορισμένες περιπτώσεις στα ανοίγματα της
νότιας όψης, όταν άλλοι πιο αποτελεσματικοί τρόποι σκίασης δεν επιλέγονται για αρχιτεκτονικούς λόγους.
Για τα ανοίγματα της δυτικής και ανατολικής όψης οι διπλοί υαλοπίνακες με εξωτερικό απορροφητικό
υαλοπίνακα αποτελούν την ιδανική επιλογή.

Υαλοπίνακες μεταβλητών ιδιοτήτων
Αυτοί οι υαλοπίνακες μεταβάλλουν τις ιδιότητές τους, όπως το συντελεστή σκίασης ή τη
φωτοδιαπερατότητά τους με την επίδραση ενός ερεθίσματος. Διακρίνονται σε:






Ηλεκτροχρωμικοί
Φωτοχρωμικοί
Θερμοχρωμικοί
Υαλοπίνακες υγρών κρυστάλλων
Φωτοβολταϊκά στοιχεία

Ηλεκτροχρωμικοί
Είναι υαλοπίνακες ,των οποίων οι ιδιότητες(οπτικές και θερμικές) μεταβάλλονται με την διοχέτευση
ηλεκτρικού ρεύματος μικρής τάσης και χρησιμοποιούνται για την επίτευξη ικανοποιητικού επιπέδου
σκίασης .Η τοποθέτησή τους είναι πιο σύνθετη έναντι των συμβατικών υαλοπινάκων ,καθώς απαιτούν την
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ύπαρξη πηγής ηλεκτρικού ρεύματος και αντίστοιχη πρόβλεψη στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
του κτηρίου. Το κόστος αγοράς τους είναι υψηλό, έχει όμως την τάση να μειωθεί με την βελτίωση των
μεθόδων παραγωγής. Το κόστος λειτουργίας τους είναι χαμηλό, διότι λειτουργούν υπό χαμηλή τάση(όταν
ενεργοποιούνται),ενώ μπορούν να λειτουργήσουν με την ενέργεια από φωτοβολταϊκά στοιχεία.

Φωτοχρωμικός υαλοπίνακας
Η οπτική διαπερατότητά τους μεταβάλλεται αντιστρόφως ανάλογα με τα επίπεδα φωτισμού στα οποία
εκτίθενται. Έχει άριστα αποτελέσματα στον έλεγχο της θάμβωσης αλλά πολλές φορές είναι αντιοικονομικοί
στην εφαρμογή τους.
Θερμοχρωμικός υαλοπίνακας
Όσο αυξάνεται η θερμοκρασία τους από διαφανής γίνεται γαλακτόχρωμος.
Υαλοπίνακας ομοιογενούς διάχυσης
Αποτελείται από δύο φύλλα απλού υαλοπίνακα, τα οποία περιέχουν στο ενδιάμεσο ένα στρώμα
κυψελοειδούς υλικού που ρυθμίζει τη συνολική διαπερατότητα του ορατού φάσματος του φωτός από 0 έως
70%. Ο υαλοπίνακας συλλέγει το ηλιακό φως και το αποδίδει στον εσωτερικό χώρο ομοιογενώς.
Υαλοπίνακας υγρών κρυστάλλων
Όταν εφαρμόζεται τάση στον υαλοπίνακα, αυτός γίνεται γαλακτόχρωμος από διαφανής. Χρησιμοποιείται
κυρίως για λόγους ιδιωτικότητας, αλλά δεν εξοικονομεί ενέργεια.
Αντιθαμβωτικοί υαλοπίνακες
Οι υαλοπίνακες αυτοί επιτρέπουν είτε την αύξηση της φωτεινής ροής προς το εσωτερικό των κτιρίων, είτε
την καλύτερη κατανομή του φυσικού φωτισμού ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα οπτικής θάμβωσης. Τα
κυριότερα είδη αντιθαμβωτικών υαλοπινάκων είναι τα ακόλουθα:
Πρισματικοί υαλοπίνακες
Είναι μια τεχνολογία που έχει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Κυκλοφορεί σε πολλούς τύπους και
παραλλαγές που βασίζονται στο πρισματικό ακρυλικό γυαλί. Ο πρισματικός υαλοπίνακας αποτελείται από
πρισματικές επιφάνειες που ανακλούν την προσπίπτουσα άμεση ηλιακή ακτινοβολία, ενώ επιτρέπουν τη
διέλευση της διάχυτης ακτινοβολίας. Τα πρισματικά υαλοστάσια χρησιμοποιούνται συνήθως σε ανοίγματα
όπου δεν υπάρχουν απαιτήσεις θέας, όπως είναι οι φεγγίτες ή τα ανοίγματα οροφής. Ακόμα, συχνή είναι η
χρήση τους σε στεγάσεις αίθριων στα οποία δεν υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης σκιάστρων, καθώς και
σε ανακαινισμένα κτίρια που δεν εγκαθίστανται συστήματα ηλιοπροστασίας για αισθητικούς λόγους. Η πιο
συνηθισμένη εφαρμογή τους όμως είναι σε κτίρια γραφείων, σε βιβλιοθήκες και γενικά σε χώρους εργασίας
όπου απαιτούνται καλές συνθήκες οπτικής άνεσης, αφού ελαχιστοποιούν τη θάμβωση. Σοβαρότερο
μειονέκτημα αυτών των υαλοπινάκων είναι το υψηλό κόστος. Επίσης, ενδεχόμενη ελαττωματική
κατασκευή τους μπορεί να οδηγήσει σε ανάλυση της εισερχόμενης δέσμης φωτός με αποτέλεσμα την
εμφάνιση των χρωμάτων του ηλιακού φάσματος στους εσωτερικούς χώρους, φαινόμενο εξαιρετικά
ανεπιθύμητο σε χώρους όπου απαιτείται η ακριβής απόδοση των χρωμάτων όπως είναι οι χώροι εκθέσεων
και τα μουσεία.
Διπλοί υαλοπίνακες με εσωτερικά σκίαστρα
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Το σύστημα αυτό αποτελείται από διπλό υαλοπίνακα με διάκενο μεταξύ των υαλοπινάκων, όπου
τοποθετούνται σκίαστρα με ανακλαστική επιφάνεια. Τα σκίαστρα ανακλούν το άμεσο ηλιακό φως και
επιτρέπουν την είσοδο μόνο της διάχυτης ακτινοβολίας στο χώρο, την οποία κατευθύνουν με κατάλληλο
τρόπο προς την οροφή με άμεσο αποτέλεσμα τη βελτίωση της κατανομής του φυσικού φωτός στο χώρο. Η
θέση των σκιάστρων μπορεί να είναι σταθερή ή να μεταβάλλεται με χρήση διάφορων ηλεκτρικών ή
μαγνητικών μηχανισμών. Στη δεύτερη περίπτωση, η θέση τους προσαρμόζεται ανάλογα με τις κλιματικές
συνθήκες και τις ανάγκες του χώρου. Το καλοκαίρι που ο ήλιος βρίσκεται ψηλά στον ουρανό, η
διαπερατότητα του συστήματος είναι μικρή, σε αντίθεση με το χειμώνα, όταν ο ήλιος βρίσκεται χαμηλά.
Διπλοί υαλοπίνακες με εσωτερικό ολογραφικό υμένιο
Οι υαλοπίνακες αυτοί χρησιμοποιούνται για τη διάχυση και την αναδιανομή του άμεσου ή του διάχυτου
ηλιακού φωτός μέσα στο κτίριο, αλλάζοντας την κατεύθυνσή του προς συγκεκριμένα σημεία του χώρου.
Τοποθετούνται στην οροφή ή σε πλευρικούς τοίχους και χρησιμοποιούνται ως ημιδιαφανή σκίαστρα, τα
οποία φιλτράρουν επιλεκτικά ορισμένες περιοχές του φωτεινού φάσματος και ανακλούν την θερμική
ακτινοβολία, μειώνοντας έτσι τα θερμικά κέρδη, αλλά επιτρέποντας τη διέλευση του διάχυτου ορατού
φωτός.
α) Πρισματικός υαλοπίνακας, β) διπλός υαλοπίνακας με εσωτερικά σκίαστρα και γ) διπλός υαλοπίνακας με
εσωτερικό ολογραφικό υμένιο.

Η χρήση βελτιωμένων ενεργειακά υαλοπινάκων μπορεί να συνεισφέρει σημαντικά στην εξοικονόμηση
ενέργειας για τη θέρμανση, ψύξη και φωτισμό των κτηρίων καθώς και στη βελτίωση των συνθηκών
θερμικής και οπτικής άνεσης που διαμορφώνονται στους εσωτερικούς χώρους. Υπάρχουν πια υαλοπίνακες
μεγάλης απόδοσης που μπορούν να μειώσουν την ενέργεια που καταναλώνουν τα κτήρια έως και 40%,
αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα την ποιότητα και την αισθητική των χώρων.
Όταν η ηλιακή ακτινοβολία προσπίπτει στον υαλοπίνακα ενός κτηρίου, ένα ποσοστό ανακλάται προς το
εξωτερικό περιβάλλον, ένα ποσοστό απορροφάται από το γυαλί και ένα ποσοστό διαπερνά το γυαλί και
εισέρχεται στον εσωτερικό χώρο. Η εισερχόμενη ηλιακή ακτινοβολία στον χώρο, απορροφάται από τα
διάφορα υλικά αυξάνοντας τη θερμοκρασία τους. Τα υλικά εκπέμπουν ακτινοβολία, που αντιστοιχεί στην
θερμοκρασία τους. Οι σημαντικότεροι παράγοντες που συντελούν στη μεγιστοποίηση της ηλιακής
ακτινοβολίας είναι ο προσανατολισμός, το μέγεθος και η κλίση των παραθύρων καθώς και η διαπερατότητα
των διαφανών υλικών.

Αίθρια
Είναι μια τεχνική δημιουργίας ενός εσωτερικού πυρήνα του κτιρίου με ένα άνοιγμα στην κορυφή.
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Σύμφωνα με τον Γ.Ο.Κ. αίθριο είναι το μη στεγασμένο τμήμα του οικοπέδου ή του κτιρίου, που
περιβάλλεται από όλες τις πλευρές του από τα κτίσματα του οικοπέδου, ενώ ως ηλιακό αίθριο νοείται το
αίθριο το οποίο φέρει γυάλινη επικάλυψη στην κορυφή του. Για τη «διοχέτευση» φυσικού φωτισμού σε
βαθύτερους παράπλευρους χώρους μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανακλαστήρες ή διαχυτές μέσα στο χώρο
του αιθρίου.
Πλεονεκτήματα:
Μειονεκτήματα:
-

παροχή φωτισμού και θέας σε παρακείμενους χώρους
δημιουργία φωτεινού χώρου προστατευμένου από τη βροχή

μείωση του φωτισμού σε σχέση με τη μη ύπαρξή του
πιθανότητα θάμβωσης και θερμικής ενόχλησης
ενεργειακή κατανάλωση αν θερμαίνεται ή ψύχεται.

Ηλιοπροστατευτικές και φωτοενισχυτικές διατάξεις
Υπάρχουν διατάξεις που εφαρμόζονται στα ανοίγματα για την εκμετάλλευση του φυσικού φωτός και τη
βελτίωση της κατανομής του στο χώρο. Ορισμένες από αυτές είναι συγχρόνως και ηλιοπροστατευτικές
διατάξεις.

Ράφια φωτισμού
Είναι επίπεδα ή καμπύλα στοιχεία που τοποθετούνται στα ανοίγματα, πάνω από τη γραμμή όρασης.
Συνήθως έχουν στιλπνή την άνω επιφάνειά τους (κατοπτρική επιφάνεια ή επιφάνεια που προκαλεί διάχυση),
στην οποία ανακλάται η προσπίπτουσα φωτεινή ακτινοβολία και κατευθύνεται προς την οροφή του χώρου,
ή διαχέεται αντίστοιχα, βελτιώνοντας έτσι την κατανομή του φωτισμού. Παράλληλα παρέχουν προστασία
από τη θάμβωση από τη θέαση του ουρανού από το εσωτερικό και λειτουργούν ως ηλιοπροστατευτική
διάταξη για το τμήμα του παραθύρου που βρίσκεται κάτω από αυτά.
Η κάτω πλευρά τους ανακλά επίσης τις φωτεινές δέσμες τις προερχόμενες από το έδαφος και αυξάνει την
ποσότητα του φωτός που εισέρχεται στο χώρο.
Τα ράφια φωτισμού κατασκευάζονται στην εσωτερική ή εξωτερική πλευρά ή εκατέρωθεν του υαλοστασίου
και αποτελούν συγχρόνως στοιχείο της αρχιτεκτονικής σύνθεσης.

Ανακλαστικά ράφια (α) εξωτερικά

Ανακλαστήρες
Εξωτερικές ή εσωτερικές περσίδες με ανακλαστική την άνω παρειά τους αυξάνουν την ποσότητα του
φωτισμού φωτός που δέχεται ο χώρος, παρέχοντας συγχρόνως σκιασμό και προστασία από τη θάμβωση.
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Δεν πρέπει να παραβλέπεται το γεγονός ότι το καλοκαίρι ή κατά τη διάρκεια ημερών με μεγάλη ηλιοφάνεια,
οι πολύ στιλπνές επιφάνειες των περσίδων μπορεί να προκαλέσουν θάμβωση.
Επίσης, με τη χρησιμοποίηση ανακλαστήρων στην οροφή ή με τη βαφή της οροφής με υλικό με μεγάλη
ανακλαστικότητα αυξάνεται η διείσδυση της απευθείας φωτεινής ακτινοβολίας βαθιά στο χώρο, ενώ με τη
χρησιμοποίηση εσωτερικών ανακλαστήρων, που διαχέουν το φως, εξασφαλίζεται καλύτερη κατανομή του
φωτός στο χώρο. Ο Louis Kahn, η αρχιτεκτονική του οποίου βασίζεται στο φυσικό φως, χρησιμοποίησε
τέτοιους ανακλαστήρες στο Kimbell Art Museum στο Texas για να αποφύγει τη θάμβωση και να αναδείξει
τα έργα τέχνης.
Εάν χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες διατάξεις ακόμη και τα μικρά ανοίγματα παρέχουν ικανοποιητική
ποσότητα φυσικού φωτισμού.

Κανάλια φωτισμού ή φωτεινοί αγωγοί ή φωτοσωλήνες
Είναι απλή σχετικά κατασκευή, η οποία εισάγει φως από την οροφή σε σκοτεινά σημεία των κτηρίων ακόμα
και σε χαμηλότερους ορόφους (light ducts ή sun ducts ή light wells ή light pipes). Πρόκειται για σωλήνα
επιστρωμένο στο εσωτερικό του με υλικό μεγάλης ανακλαστικότητας - όπως καθρέφτες, ελάσματα από
αλουμίνιο ή βαμμένο με πολύ στιλπνά χρώματα, που φέρει διαφανή καλύμματα στα δύο άκρα του. Συνήθως
οι διαστάσεις του είναι μικρές: από 0.50×0.50μ, έως 2.0×2.0μ. Ο φωτοσωλήνας μπορεί να είναι ενιαίος
κατακόρυφος ή να αποτελείται από τμήματα υπό κλίση.
Η απόδοσή του εξαρτάται από την ένταση φωτισμού στο επίπεδο του φωτοσωλήνα εξωτερικά, το ύψος του
ήλιου, την ανακλαστικότητα του υλικού στο εσωτερικό του σωλήνα, την ύπαρξη ή όχι γωνιών στο
φωτοσωλήνα και από το λόγο του μήκους του προς τη διάμετρό του. Για αυξημένη απόδοση το μήκος του
δε θα πρέπει να υπερβαίνει τα 10μ. (Lechner, 1991), δεδομένου ότι όσο αυξάνει το μήκος, μειώνεται
σημαντικά η ένταση του φωτισμού.
Οι αγωγοί, με κατάλληλο σχεδιασμό, μπορούν επίσης να συνεισφέρουν στον φυσικό αερισμό των χώρων.

Φωτοσωλήνας τοποθετημένος υπό κλίση σε στέγη
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ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Αντλία θερμότητας

Η αντλία θερμότητας είναι η συσκευή που αντλεί (μεταφέρει) θερμότητα από την πηγή της προς
απόπτωση -συνήθως σε ψύκτρα- έχει δε ως σκοπό την αλλαγή θερμοκρασίας της πηγής . Η έκφραση αντλία
θερμότητας είναι ακριβής μετάφραση της Αγγλικής heat pump η οποία στην Ελληνική δεν ορθολογεί . Η
αντλία θερμότητας σχεδιάστηκε ώστε να μεταφέρει θερμότητα (θερμική ενέργεια) αντίθετα της φυσικής
ροής της . Η λειτουργία της απαιτεί κατανάλωση ενέργειας . Το θεώρημα λειτουργίας της αντλίας
θερμότητας εφαρμόζεται σε ψυγεία, καταψύκτες, κλιματιστικά και προσφάτως σε θέρμανσης νερού .
Στη μηχανή κλιματισμού που απαιτεί μηχανικό έργο (που με τη σειρά του απαιτεί συνήθως κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας) για την συντήρηση του θερμοδυναμικού κύκλου, ο όρος αντλία θερμότητας
αναφέρεται σε μηχανές που λειτουργούν με την χρήση συμπιεζόμενου αερίου ως μέσο μεταφοράς της
ενέργειας ανάμεσα σε πηγή και ψύκτρα . Η μηχανή αυτή αποτελείται από κυκλοφορητή, συμπιεστή,
βαλβίδα εκτόνωσης και εναλλάκτες θερμότητας ώστε η μεταφορά θερμότητας να είναι αντιστρέψιμη .
Μπορεί λοιπόν να παράξει θέρμανση ή ψύξη εσωτερικών χώρων αλλά και ζεστό νερό . Οι πιο κοινές πηγές
άντλησης θερμότητας για τέτοιες μηχανές είναι ο ατμοσφαιρικός αέρας και το έδαφος . Ανάλογα με την
φύση της πηγής και αντίστοιχα της ψύκτρας οι αντλίες θερμότητας διαχωρίζονται σε αέρα-αέρα, αέρανερού, εδάφους-αέρα και εδάφους-νερού .
Παράμετροι Απόδοσης Αντλίας Θερμότητας
Κατά την λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας υπεισέρχονται οι ακόλουθες παράμετροι, οι οποίες
καθορίζουν εν γένει την απόδοσή της ως μηχανή:
- Η θερμοκρασία της "πηγής"
- Η Θερμοκρασία της "ψύκτρας" (ψυχρή δεξαμενή ή δεξαμενή χαμηλής θερμοκρασίας)
- Το έργο που απαιτείται (καταναλίσκεται) για την μεταφορά (άντληση) δεδομένης ποσότητας θερμότητας
από την μία δεξαμενή στην άλλη
Ο λόγος μεταφερόμενη θερμότητα προς καταναλισκόμενο έργο, αποτελεί τον ειδικό βαθμό απόδοσης της
αντλίας (COP, coefficient of performance) ο οποίος εξαρτάται από τα μηχανικά χαρακτηριστικά της
αντλίας και από τις ιδιότητες του ψυκτικού μέσου . Πρακτικά, ο COP μεταβάλλεται με την θερμοκρασία
της δεξαμενής αλληλεπίδρασης (ατμοσφαιρικός αέρας, έδαφος κλπ) δεδομένου ότι η δεξαμενή
εξυπηρέτησης (κλιματιζόμενος χώρος) έχει σταθερή θερμοκρασία (την επιθυμητή) . Συνήθως λοιπόν
ορίζουμε τoν μέσο ή ετήσιο COP, ο οποίος αναφέρεται στην λειτουργία περιόδου (ετήσια κλπ) της αντλίας .
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Προφανώς λόγω των μεγάλων διαφορών τιμών των παραπάνω μεταβλητών ο βαθμός απόδοσης της αντλίας
(COP) είναι συγκριτικό (σχετικό) και όχι απόλυτο μέγεθος .
Στις σύγχρονες αντλίες θερμότητας συναντάμε τιμές COP μεγαλύτερες του 3.0, γεγονός που τις κατατάσσει
στις συσκευές αξιοποίησης ανανεώσιμων πηγών . Τιμή COP ίση με 3.0 σημαίνει ότι η αντλία καταναλώνει
μία ποσότητα ενέργειας (συνήθως ηλεκτρικής) και μεταφέρει τριπλάσια ποσότητα θερμότητας . Με άλλα
λόγια εάν θέλουμε να συγκρίνουμε τη λειτουργία μιας αντλίας θερμότητας με την λειτουργία ενός
ηλεκτρικού θερμοσίφωνα λόγου χάρη, τότε διαπιστώνουμε ότι για να θερμάνουμε μια συγκεκριμένη
ποσότητα νερού με αντλία θερμότητας θα καταναλώσουμε το ένα τρίτο της ηλεκτρικής ενέργειας που θα
χρειαστούμε για να κάνουμε την ίδια δουλειά με τον κλασικό θερμοσίφωνα, ενδεχομένως όμως η
εγκατάσταση ενός θερμοσίφωνα να είναι εκατοντάδες φορές φθηνότερη της εγκατάστασης μιας αντλίας
θερμότητας .
Γεωθερμία και Αντλία θερμότητας
Με τον όρο «γεωθερμία» ορίζουμε την εκμετάλλευση της σταθερής θερμοκρασίας και θερμοχωρητικότητας
του υπεδάφους από όπου με τη χρήση μιας γεωθερμικής αντλίας θερμότητας επιτρέπεται η μεταφορά
θερμότητας από και προς το έδαφος με στόχο την παραγωγή θέρμανσης και ψύξης χώρων αλλά και ζεστού
νερού χρήσης. Οι μέθοδοι εγκατάστασης ενός γεωθερμικού συστήματος ποικίλουν ανάλογα με τη
μορφολογία του εδάφους, τον διαθέσιμο χώρο οικοπέδου, την ύπαρξη ή όχι υπογείων υδάτων, τις
απαιτήσεις των χώρων κλιματισμού και άλλων παραγόντων και κατά συνέπεια καθορίζεται και σχεδιάζεται
κατά περίπτωση.
Στην Ελλάδα η μέση ετήσια τιμή της θερμοκρασίας του υπεδάφους σε βάθος >2 μέτρων, είναι της τάξης
των 16-20°C. Αντίστοιχα, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος το καλοκαίρι μπορεί να φτάσει και τους 4042°C, ενώ το χειμώνα τους 0-5°C. Αυτή ακριβώς τη διαφορά θερμοκρασίας, μεταξύ του εξωτερικού αέρα
του περιβάλλοντος και του υπεδάφους εκμεταλλευόμαστε με τη χρήση Γεωθερμικού συστήματος για να
ψύξουμε ή να θερμάνουμε το κτήριο και να μειώσουμε την εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ ώστε να
εξοικονομήσουμε ενέργεια.

Λάμπες Led
Η λάμπα με την μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, με δεδομένο ότι το ένα πέμπτο περίπου (19%)
της ενεργειακής κατανάλωσης παγκοσμίως χρησιμοποιείται για φωτισμό. Ο νέος λαμπτήρας φωτισμού
διαρκεί, ούτε λίγο ούτε πολύ, 25 χρόνια. Είναι μια λάμπα φιλική στο περιβάλλον, φωτεινή όσο οι
συμβατικές, αλλά έχει περισσότερο κόστος (γύρω στα 35 ευρώ). Η νέα λάμπα LED, μόλις επτά βατ,μπορεί
να χρησιμοποιηθεί με διακόπτες αυξομείωσης του ρεύματος (ρεοστάτες φωτισμού) και δεν περιέχει
υδράργυρο. Σύμφωνα με την εταιρία που την παράγει, η λάμπα έχει διάρκεια ζωής 36.000 ωρών ή 25 ετών
(με μέση ημερήσια χρήση 4 ωρών), έναντι λιγότερο από ένα χρόνο για την ισοδύναμη λάμπα πυράκτωσης
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και 5,5 χρόνια για τη λάμπα φθορισμού. Μια εναλλακτική λάμπα LED, που διαρκεί 25 χρόνια, δεν θα ήταν
συμφέρουσα για μια εταιρία παραγωγής (ενώ ασφαλώς δεν θα ενθουσιάσει ούτε τα καταστήματα λιανικής),
αλλά οι υποστηρικτές της νέας λάμπας αισιοδοξούν ότι η αγορά θα είναι τεράστια, εκτιμώντας ότι θα
πουλιούνται 15 δισ. λάμπες κάθε χρόνο στο μέλλον.

Ανεμιστήρες οροφής
Η ανακούφιση από τον δροσισμό μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη με τη χρήση ανεμιστήρων,
ιδιαίτερα ανεμιστήρων οροφής. Οι ανεμιστήρες ενισχύουν το φαινόμενο του φυσικού αερισμού, με
ελάχιστη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ανεμιστήρες έχουν πολύ μικρότερο κόστος αγοράς από τα
κλιματιστικά, καταναλώνουν πολύ λιγότερο ρεύμα (μόλις το 3% - 7% του ενεργοβόρου κλιματιστικού), δεν
εκπέμπουν θερμότητα στον περιβάλλοντα χώρο, ούτε έχουν μεγάλη συνεισφορά στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου (από 15 έως 30 φορές λιγότερο). Η χρήση τους συμφέρει δηλαδή και την τσέπη μας και το
περιβάλλον. Ακόμα και σε υψηλές θερμοκρασιακές συνθήκες μπορούν να εξαλείψουν την αναγκαιότητα
κλιματισμού ή να την περιορίσουν στο ελάχιστο. Στα υπέρ τους είναι η πολύ καλή αίσθηση δροσιάς που
δημιουργούν, ειδικά οι οροφής, καθώς δημιουργούν μια δροσερή αύρα που ανακουφίζει παίρνοντας
θερμότητα από το σώμα και ανανεώνοντας ήπια τον αέρα του χώρου. Οι ανεμιστήρες οροφής
ανακατανέμουν και τον αέρα εντός του δωματίου, ανεβάζοντας ψηλά τα ψυχρότερα στρώματα αέρα που
βρίσκονται κοντά στο πάτωμα.
«Πρακτικά, η χρήση ανεμιστήρων οροφής μειώνει την αναγκαιότητα χρήσης κλιματιστικών
συστημάτων στα κτίρια. Από μελέτες σε κτίρια κατοικιών και σχολείων στην Ελλάδα προκύπτει ότι η
χρήση ανεμιστήρων οροφής σε κτίρια που εφαρμόζουν κατάλληλες τεχνικές φυσικού δροσισμού (επαρκή
σκίαση και νυχτερινό αερισμό) πρακτικά καταργεί την ανάγκη εγκατάστασης κλιματιστικού συστήματος,
καθώς συντελεί στη δημιουργία συνθηκών θερμικής άνεσης σε σχετικά υψηλές μεν θερμοκρασίες, οι
οποίες, όμως, στα φυσικά δροσιζόμενα κτίρια είναι αρκετά χαμηλότερες από τις εξωτερικές», σημειώνει
μελέτη του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).

Πέρα από στυλ στον χώρο, οι ανεμιστήρες οροφής αποτελούν την πιο φιλική λύση προς το
περιβάλλον στην προσπάθειά μας να δροσιστούμε. Πρέπει, βέβαια, να διευκρινιστεί ότι οι ανεμιστήρες δεν
δροσίζουν, με την έννοια του κλιματιστικού που πραγματικά μειώνει την θερμοκρασία στο δωμάτιο και
αλλάζει την ποιότητα του αέρα. Αυτό που στην πραγματικότητα κάνουν είναι να δημιουργούν ρεύμα αέρος,
το οποίο δε μας αφήνει να ιδρώσουμε. Για εσάς, λοιπόν, που αναζητάτε μία οικονομική λύση δροσισμού,
ενώ ταυτόχρονα είτε έχετε ανοχές στη ζέστη είτε ζείτε σε σχετικά δροσερό κλίμα (π.χ. σε ένα περιβάλλον
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με πολύ πράσινο), οι ανεμιστήρες οροφής αποτελούν ιδανική λύση. Και γιατί οροφής και όχι εδάφους; Γιατί
ο ανεμιστήρας οροφής έχει την δυνατότητα να αναδεύει κατακόρυφα τα χαμηλά δροσερά ρεύματα του
δωματίου με τα υψηλά θερμά ρεύματα και να διοχετεύει τελικά ένα καλύτερο ρεύμα αέρα, πιο
ομοιόμορφα από τον δαπέδου. Έτσι, χάρη στην λιγότερο αισθητή περιστροφική δέσμη που κινείται στην
οροφή αισθανόμαστε μεγαλύτερη άνεση με έναν ανεμιστήρα οροφής και αποφεύγεται η αίσθηση ότι το
ρεύμα έρχεται κατά πάνω μας. Επιπλέον, οι ανεμιστήρες οροφής δεν πιάνουν χώρο στο δωμάτιο. Τέλος, οι
ανεμιστήρες οροφής έχουν πρακτική χρήση και τον χειμώνα, καθώς με ανάποδη λειτουργία των
πτερυγίων έχουν την δυνατότητα να κατεβάσουν τον ζεστό αέρα από το ταβάνι προς το πάτωμα και να
μειώσουν έτσι την απόδοση και την κατανάλωση του καλοριφέρ. Για να επιλέξουμε ανεμιστήρα οροφής θα
πρέπει να λάβετε υπόψη σας την επιφάνεια του δωματίου για το οποίο προορίζεται. Η απόδοση του
ανεμιστήρα εξαρτάται από την ισχύ του σε Watt και τη διάμετρο των φτερών του. Ενδεικτικά, για ένα
δωμάτιο διάστασης 9 τ.μ., π.χ. για μία κρεβατοκάμαρα, θα χρειαστείτε έναν ανεμιστήρα οροφής με
διάμετρο φτερών στα 110-115 εκατοστά. Ωστόσο, ρόλο στον ανεμιστήρα που θα επιλέξετε θα παίξουν
γενικώς οι διαστάσεις του σπιτιού (αν είναι χαμηλοτάβανο ή ψηλοτάβανο, άρα αν θα χρειαστεί προέκταση
ή θα εφαρμόσει το μοτέρ στο ταβάνι, αντίστοιχα) και αν θέλετε φωτισμό ενσωματωμένο στον ανεμιστήρα.

ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΕΣ

H 300w/500w - Φωτισμός δρόμων με Ανεμογεννήτριες
H ανεμογεννήτρια 500W τοποθετείται με απλή, εύκολη εγκατάσταση, χωρίς ανάγκες συντήρησης. Έχει με
μικρή τουρμπίνα και μόνιμη μαγνητική γεννήτρια. Η ανεμογεννήτρια Η 500W μπορεί να τροφοδοτήσει
μπαταρία χωρητικότητας 24v και να παράγει 120V ή 230V κατά την έξοδο του μετασχηματιστή. Υπάρχουν
εκατοντάδες ανεμογεννήτριες 300W και 500W εγκατεστημένες για αιολικό και ηλιακό υβριδικό φωτισμό
σε δρόμους της Κίνας, της Ιαπωνίας, της Ρουμανίας, της Βραζιλίας και της Ισπανίας. Μπορείτε να τις δείτε
από τα παραδείγματα των εγκαταστάσεών μας στο κέντρο βίντεο.

H 1kw/2KW - Οικιακές Ανεμογεννήτριες
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Οι ανεμογεννήτριες H 1kw και 2kw προσφέρουν εύκολη εγκατάσταση και είναι αξιόπιστες
ανεμογεννήτριες με ουρά. Η πρώτη εγκατάσταση ανεμογεννήτριας 1kw έγινε το 1986 στη Δανία, ως
εφαρμογή δικτύου παροχής ενέργειας σε σπίτι. Η τάση φόρτισης μπορεί να είναι DC 48V για μπαταρία ή
DC 200V για πλέγμα μετασχηματιστών.(DC = συνεχούς ρεύματος). Ως ανεμογεννήτρια κατοικημένης
περιοχής, χρησιμοποιήθηκε κυρίως για σκάφη, για σπίτια , και για μικρές τροφοδοτήσεις σε αγροκτήματα
στην Ελλάδα, στη Χιλή, στην Ιορδανία, στη Γαλλία, στην Τουρκία, στην Ιταλία, στην Αυστραλία και στην
Νότιο Αφρική. Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για παραδείγματα εγκαταστάσεών μας από
το κέντρο βίντεο.

H 3kw/5kw/10KW - Μικρές ανεμογεννήτριες
Οι ανεμογεννήτριες 5kW και 10kw έχουν νέα σχεδίαση με χαμηλές στροφές γεννήτριας και σύστημα
ελέγχου PLC. Είναι πιο αξιόπιστες και με μεγαλύτερη ετήσια παραγωγή ενέργειας από τις παραδοσιακές
ανεμογεννήτριες με ουρά. Η ανεμογεννήτρια διαθέτει έλεγχο εκτροπής, ηλεκτρονικό φρένο και υδραυλικό
φρένο και ασφάλεια προστασίας. Η παρακολούθηση και ο έλεγχος από μακριά είναι προαιρετικοί
εναλλακτικοί
μηχανισμοί
ρύθμισης,
για
ανεμογεννήτριες
3kW,
5kw
και
10kw.
Εκατοντάδες ανεμογεννήτριες έχουν εγκατασταθεί σε πάρκα, σε σούπερ μάρκετ, σε αγροκτήματα, σε νησιά,
σε σταθμούς τηλεπικοινωνιών και σε παραλίες τα τελευταία 10 χρόνια. Για τις ανεμογεννήτριες με πύργο
12m και 18m είναι διαθέσιμοι υδραυλικοί ανελκυστήρες, που μπορούν να μειώσουν το κόστος
εγκατάστασης και συντήρησης.

H 20KW/30KW/50KW- εγχώρια ανεμογεννήτρια

Οι ανεμογεννήτριες 20kW, 30kW, 50kW χρησιμοποιούν τριφασικές άμεσες γεννήτριες κίνησης, και όχι
συσκευή με κιβώτιο ταχυτήτων ή ενισχυτή. Είναι πιο αξιόπιστες και αποδοτικές από την επαγωγική
γεννήτρια με κιβώτιο ταχυτήτων ή ενισχυτή. Η ανεμογεννήτρια ελέγχεται από ελεγκτή PLC με οθόνη αφής.
Υπάρχει έλεγχος εκτροπής, του PWM σύστημα φόρτωσης και υδραυλικά συστήματα προστασίας φρένων.
Η παρακολούθηση από μακριά είναι μια προαιρετική διαμόρφωση. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στον
πίνακα ελέγχου της ανεμογεννήτριας σε οποιοδήποτε σημείο μέσω του διαδικτύου. Οι ανεμογεννήτριες
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παρέχουν αιολική ενέργεια εντός και εκτός του δικτύου για τους πελάτες. Έχουν εφαρμοστεί ευρέως σε
μικρά αιολικά πάρκα, σε κολλέγια , σε νοσοκομεία και άλλα εμπορικά έργα.

ΛΕΒΗΤΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Η ενεργειακή αξιοποίηση της βιομάζας είναι ένας σημαντικός τομέας των ΑΠΕ με ιδιαίτερα
ενδιαφέρουσες προοπτικές για το μέλλον. Η αξιοποίηση της βιομάζας για παραγωγή ενέργειας στον
κτιριακό τομέα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο στην ενεργειακή κατανάλωση και αυτονομία των κτιρίων,
με παράλληλο ευρύτερο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος κυρίως στις αγροτικές περιοχές. Ως
βιομάζα θεωρείται οποιοδήποτε υλικό παράγεται από ζωντανούς οργανισμού σε ανανεώσιμη βάση. Ο
ευρύτερος όρος περιλαμβάνει τα πάσης φύσεως υπολείμματα και ζωικά απόβλητα, τα βιομηχανικά στερεά
οργανικά απορρίμματα καθώς και τις ενεργειακές καλλιέργειες
Τα υπολείμματα / απόβλητα διακρίνονται σε

Υπολείμματα παραμένοντα στον αγρό ή το δάσος μετά τη συγκομιδή του κυρίου

προϊόντος (άχυρο, στελέχη φυτών, κλαδοδέματα κλπ)

Υπολείμματα παραμένοντα στις διάφορες γεωργικές βιομηχανίες (υπολείμματα

βιομηχανιών επεξεργασίας ξύλου, υποπροϊόντα πυρηνελαιουργείων)

Απόβλητα ζωοτροφικών μονάδων

Δημοτικά στερεά απορρίμματα
Οι ενεργειακές καλλιέργειες είναι καλλιεργούμενα ή αυτοφυή είδη, τα οποία παράγουν βιομάζα
ικανή να χρησιμοποιηθεί για ενεργειακούς σκοπούς, όπως η παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ενέργειας ή η
παραγωγή υγρού βιοκαυσίμου.
Συνδυασμός λέβητα βιοκαυσίμου με ηλιακό σύστημα θέρμανσης νερού
Το ηλιακό σύστημα μπορεί να λειτουργεί συμπληρωματικά με το υπόλοιπο, ελαχιστοποιώντας τις
ώρες λειτουργίας του λέβητα βιοκαυσίμου. Για το σκοπό αυτό έχουν αναπτυχθεί δύο συστήματα:
α) Σύστημα δύο σωλήνων με αποκεντρωμένη αποθήκευση θερμού νερού
Η θερμότητα παράγεται είτε από τον ηλιακό συλλέκτη είτε από τον λέβητα και επιτρέπει την ελάττωση των
απωλειών με περιοδική κυκλοφορία.
β) Σύστημα δύο σωλήνων με απευθείας προετοιμασία θερμού νερού μέσω εναλλάκτη
Πρόκειται για φθηνότερη λύση Τα χαρακτηριστικά των υβριδικών αυτών συστημάτων είναι:
 πιο περίπλοκος σχεδιασμός από τα συστήματα ζεστού νερού χρήσης
 δυνατότητα συνδυασμού με κλιματισμό το καλοκαίρι
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 βοηθητικό καύσιμο: πετρέλαιο, φυσικό αέριο, βιομάζα και ηλεκτρικό
 διαδεδομένο στη Βόρεια Ευρώπη
 σπάνια στη Νότια Ευρώπη αλλά υπάρχει μεγάλο δυναμικό
Πλεονεκτήματα
Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των συστημάτων αυτών είναι:
 100% θέρμανση από ΑΠΕ
 κάλυψη της ανάγκης για εφεδρικό σύστημα των θερμικών ηλιακών συστημάτων
 ζεστό νερό χρήσης όλο το χρόνο
 μείωση της κατανάλωσης καυσίμου βιομάζας, και των αντίστοιχων λειτουργικών
εξόδων.

Ηλιακός θερμοσίφωνας

Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι ένα ενεργητικό ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης
χρησιμοποιώντας την ηλιακή ενέργεια. Χρησιμοποιείται ευρύτατα στις χώρες που έχουν μεγάλη
ηλιοφάνεια, όπως για παράδειγμα στις χώρες της Μεσογείου και στην Κύπρο.
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι η απλούστερη και η γνωστότερη ηλιακή συσκευή. Κατά την λειτουργία του
γίνεται εκμετάλλευση δυο φυσικών φαινομένων. Με την αρχή του θερμοσιφώνου επιτυγχάνεται η
κυκλοφορία του νερού με φυσικό τρόπο χωρίς μηχανικά μέρη (αντλίες κλπ.) ενώ η θέρμανση του νερού
γίνεται με την εκμετάλλευση του φαινομένου του θερμοκηπίου που αναπτύσσεται στους συλλέκτες του.
Είδη
Διακρίνουμε δύο είδη ηλιακών θερμοσιφώνων ανάλογα με το κύκλωμα κυκλοφορίας του θερμαινόμενου
μέσου:
 Ανοικτού κυκλώματος: απευθείας θέρμανση του νερού χρήσης (το θερμαινόμενο μέσο είναι
το ίδιο το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε).
 Κλειστού κυκλώματος: έμμεση θέρμανση του νερού χρήσης (το θερμαινόμενο μέσο
κυκλοφορεί σε ιδιαίτερο κύκλωμα το οποίο θερμαίνει το νερό που θα χρησιμοποιήσουμε
χωρίς να γίνεται ανάμιξή τους, μέσω εναλλάκτη θερμότητας).
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες ανοικτού κυκλώματος είναι απλούστεροι και φθηνότεροι, έχουν όμως
προβλήματα σε χαμηλές θερμοκρασίες (παγετούς) γιατί δεν μπορούμε να τους προσθέσουμε αντιψυκτικά
μίγματα (το θερμαινόμενο μέσο είναι το ίδιο το νερό χρήσης). Στους ηλιακούς θερμοσίφωνες κλειστού
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κυκλώματος μπορεί το θερμαινόμενο μέσο να είναι και άλλο ρευστό (πχ. λάδι). Αν είναι μονο νερό, έχει
αντιψυκτικά και αντιδιαβρωτικά πρόσθετα για προστασία της συσκευής.
Επίσης μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε τους ηλιακούς θερμοσίφωνες ανάλογα με τον αριθμό
ενεργειακών πηγών που μπορούν να εκμεταλλευτούν σε:
 Διπλής ενέργειας: Ο θερμοσίφωνας λειτουργεί εκμεταλλευόμενος είτε την ηλιακή ενέργεια
είτε το ηλεκτρικό ρεύμα (π.χ. κατά την διάρκεια συννεφιάς οπότε η ηλιακή ενέργεια δεν
είναι αρκετή για να ζεστάνει το νερό). Για τον σκοπό αυτό, υπάρχει ηλεκτρική αντίσταση
τοποθετημένη εντός του τμήματος αποθήκευσης.
 Τριπλής ενέργειας: Λειτουργεί όπως ο ηλιακός θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας αλλά έχει
επιπλέον μια είσοδο για να εκμεταλλευτεί ως θερμαντικό μέσο το ζεστό νερό του καλοριφέρ
που παράγεται από τον λέβητα κεντρικής θέρμανσης. Προϋπόθεση για την εγκατάσταση
ηλιακού θερμοσίφωνα τριπλής ενέργειας είναι να υπάρχει η κατάλληλη υποδομή στο οίκημα
υπό την μορφή ξεχωριστών σωληνώσεων (ανά διαμέρισμα εάν πρόκειται για πολυκατοικία)
που να συνδέουν το λεβητοστάσιο με τον χώρο εγκατάστασης του ηλιακού θερμοσίφωνα
(ταράτσα ή σκεπή).
Μέρη
Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες, ανεξάρτητα από το είδος τους, αποτελούνται από δύο βασικά μέρη:



Το τμήμα συλλογής (οι ηλιακοί συλλέκτες, η επιφάνεια απορρόφησης της ηλιακής
ακτινοβολίας)
Το τμήμα αποθήκευσης (η δεξαμενή αποθήκευσης του νερού)

Τα δύο αυτά μέρη είναι συναρμολογημένα μαζί και συνδέονται με σωληνώσεις, αλλά σε μεγαλύτερα
συστήματα μπορούν να είναι και χωριστά και να χρησιμοποιούνται αντλίες για την κυκλοφορία του
θερμαινόμενου μέσου, ειδικά όταν το τμήμα αποθήκευσης δεν βρίσκεται στον ίδιο χώρο με το τμήμα
συλλογής. Το τμήμα αποθήκευσης διαθέτει και ηλεκτρική αντίσταση με θερμοστάτη, για να μπορεί να
παράγεται ζεστό νερό και σε άσχημες καιρικές συνθήκες. Οι ηλιακοί θερμοσίφωνες διαθέτουν και κάποια
εξαρτήματα ελέγχου όπως βαλβίδα υπερπίεσης και αυτόματα εξαεριστικά.
Ηλιακοί συλλέκτες
Το κυριότερο μέρος ενός ηλιακού θερμοσίφωνα είναι οι ηλιακοί συλλέκτες (ή καθρέπτες), που είναι η
επιφάνεια συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας. Αυτή αποτελείται από τέσσερα μέρη:





Την πλάκα συλλογής της ακτινοβολίας
Τους σωλήνες ροής του νερού
Την κάλυψη (κρύσταλλο) της πλάκας απορρόφησης και
Το θερμικά μονωμένο πλαίσιο πάνω στο οποίο στερεώνονται τα υπόλοιπα εξαρτήματα.

Λειτουργία ηλιακών συλλεκτών
Η λειτουργία των συλλεκτών του ηλιακού θερμοσίφωνα βασίζεται στο φαινόμενο του θερμοκηπίου που
αναπτύσσεται στο χώρο ανάμεσα στην πλάκα απορρόφησης και τη γυάλινη επικάλυψη. Καταρχήν η ηλιακή
ακτινοβολία πέφτει στην (συνήθως μαύρη) απορροφητική πλάκα, ανεβάζοντας τη θερμοκρασία της. Η
πλάκα με τη σειρά της εκπέμπει μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία (θερμική ακτινοβολία) για την οποία
το τζάμι που καλύπτει την πλάκα είναι σχεδόν διαφανές. Έτσι η μεγάλου μήκους κύματος ακτινοβολία (η
ζέστη) παγιδεύεται ανάμεσα στην πλάκα και το τζάμι, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η απόδοση όσον αφορά
τη θέρμανση του νερού (που κυκλοφορεί σε σωλήνες που είναι σ' επαφή με την πλάκα στο πίσω μέρος της
ή ενσωματωμένοι σ' αυτή).
Οι κρίσιμοι παράγοντες για την καλή απόδοση του συστήματος είναι η μεγάλη απορροφητικότητα της
πλάκας στην ηλιακή ακτινοβολία, ο μικρός συντελεστής εκπομπής της πλάκας στη μεγάλου μήκους
κύματος ακτινοβολία και η μεγάλη αδιαφάνεια του κρυστάλλου για τη δεύτερη. Τα υλικά που προσφέρουν
την καλύτερη σχέση απόδοσης-τιμής είναι γυαλί και επιφάνεια από αλουμίνιο ή χαλκό με επίστρωση
τιτανίου. (επιλεκτικοί - selective)
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Δεξαμενή αποθήκευσης
Η δεξαμενές αποθήκευσης του νερού χρήσης έχουν χωρητικότητα που κυμαίνεται από 100 έως 200 λίτρα
για συνήθεις οικιακές εφαρμογές. Η χωρητικότητά τους είναι συνάρτηση της συλλεκτικής επιφάνειας που
διαθέτουν. Ένας ηλιακός θερμοσίφωνας με δεξαμενή 100 λίτρων και επιλεκτική συλλεκτική επιφάνεια 2 τ.μ
αποδίδει κατά μέσο όρο περίπου 150 λίτρα ζεστού νερού χρήσης σε θερμοκρασία 35-40 βαθμών της
κλίμακας κελισίου.
Είναι συνήθως κατασκευασμένη από διάφορες ποιότητες χάλυβα ή και από χαλκό. Εναλλακτικά η δεξαμενή
μπορεί να έχει και κάποια επίστρωση, συνήθως εμαγιέ (υαλόκραμα) αλλά και οποιαδήποτε άλλη επίστρωση
με διάφορες προσμίξεις, για την αποφυγή των ηλεκτρολύσεων που δημιουργούνται στα σημεία
συγκόλλησης. Εξωτερικά έχει πολύ καλή μόνωση συνήθως από πολυουρεθάνη. (5cm - 7cm)
Συνήθως έχει ενσωματωμένη κάποια ηλεκτρική αντίσταση. Στα συστήματα κλειστού κυκλώματος έχει
επιπλέον ενσωματωμένο εναλλάκτη (σερπαντίνα) για την κυκλοφορία του θερμαινόμενου μέσου ή σε πιό
ακριβά συστήματα είναι διπλών τοιχωμάτων (ανάμεσα στα δύο τοιχώματα κυκλοφορεί το θερμαινόμενο
μέσο).
Αρχή λειτουργίας
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας φυσικής κυκλοφορίας κατά την λειτουργία του εκμεταλλεύεται το φυσικό
φαινόμενο της ροής των ρευστών λόγω διαφοράς θερμοκρασίας (διαφοράς πυκνότητας), γνωστό και σαν
αρχή του θερμοσιφώνου. Έτσι πετυχαίνεται με φυσικό τρόπο χωρίς κυκλοφορητή (αντλία) συνεχής ροή του
θερμαινόμενου μέσου, από το θερμότερο σημείο (ηλιακοί συλλέκτες) προς το ψυχρότερο (δεξαμενή νερού),
μέχρις ότου τα δύο σημεία να αποκτήσουν παρόμοιες θερμοκρασίες. Για να είναι αυτό δυνατό πρέπει το
ψυχρότερο σημείο να είναι ψηλότερα από το θερμότερο σημείο και για τον λόγο αυτό σε όλους τους
ηλιακούς θερμοσίφωνες η δεξαμενή αποθήκευσης είναι πάντα ψηλότερα από τους ηλιακούς συλλέκτες. (σε
περίπτωση που δημιουργηθούν φυσαλίδες αέρα στο κλειστό κύκλωμα η απόδοση του συστήματος
μειώνεται)
Η συνολική απόδοση του ηλιακού θερμοσίφωνα εξαρτάται από το μέγεθος και το είδος (ποιότητα) της
συλλεκτικής επιφάνειας που σε συνάρτηση με το θερμοδοχείο (το οποίο όσο μικρότερο είναι ανεβάζει
μεγαλύτερη θερμοκρασία) καθώς και από την θερμοκρασία του περιβάλλοντος, τη νεφοκάλυψη και την
αποτελεσματικότητα της θερμικής μόνωσης του συστήματος.
Χρειάζεται μελέτη και ειδικές μετρήσεις ώστε η θερμοκρασία του νερού να μην ξεπερνάει το σημείο
βρασμού και να μην γίνεται ατμοποίηση. Για την οικονομικότερη λειτουργία του ηλιακού θερμοσίφωνα
τόσο στην αναθέρμανση όσο και στην ηλεκτρική του λειτουργία κατά τους χειμερινούς μήνες είναι
απαραίτητο η δεξαμενή να αποθηκεύει νερό υψηλής θερμοκρασίας. Για αυτόν τον λόγο αλλά και για την
προστασία του περιβάλλοντος, οι κατασκευαστές μελετούν συστήματα με δεξαμενές το δυνατόν μικρότερες
οπότε και αποδοτικότερα ηλιακά συστήματα. Για τις μετρήσεις αυτές τα εργαστήρια εκδίδουν για
λογαριασμό των κατασκευαστών ανάλογα πιστοποιητικά απόδοσης των συστημάτων.
Εγκατάσταση
Ο καλύτερος προσανατολισμός για την τοποθέτηση των ηλιακών θερμοσιφώνων (ακριβέστερα των ηλιακών
συλλεκτών) είναι ο νότιος, για να εκμεταλλεύεται ο θερμοσίφωνας όσο περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας
γίνεται. Απόκλιση μέχρι 15 μοίρες από τον νότο δεν έχει μεγάλη επίπτωση στην απόδοσή του. Σε
μεγαλύτερη απόκλιση παρατηρείται μείωση της απόδοσης. Ακόμα η κλίση του ηλιακού συλλέκτη πρέπει να
είναι 20-50 μοίρες. Μεγαλύτερη ή μικρότερη κλίση μειώνει την απόδοση.
Οι προβλεπόμενες συνδέσεις για την λειτουργία του είναι δύο υδραυλικές (είσοδος κρύου νερού, έξοδος
ζεστού νερού χρήσης) και μία ηλεκτρική (ηλεκτρική αντίσταση). Στην είσοδο του κρύου νερού πρέπει να
τοποθετηθεί βάνα για να είναι δυνατή η απομόνωσή του από το δίκτυο σε περίπτωση συντήρησης ή
επισκευής. Καλό είναι στις υδραυλικές σωληνώσεις να τοποθετηθεί βαλβίδα ασφαλείας έναντι υπερπίεσης
και αυτόματο εξαεριστικό, αν δεν υπάρχουν ήδη ενσωματωμένα από τον κατασκευαστή. Καλό είναι επίσης
στην σωλήνωση εξόδου του ζεστού νερού χρήσης να τοποθετηθεί εξωτερικό μονωτικό περίβλημα καλής
ποιότητας.
Χρειάζεται στοιχειώδης συντήρηση, κυρίως καθαρισμός των πλακών επιφανειακά, αντικατάσταση της
αντιδιαβρωτικής προστασίας όποτε αυτό απαιτείται σύμφωνα με τον κατασκευαστή και συμπλήρωση με
αντιψυκτικό υγρό τον χειμώνα (μόνο στους ηλιακούς θερμοσίφωνες κλειστού κυκλώματος). Ακόμα σε
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περιπτώσεις ισχυρού ψύχους (χιόνι, παγετός κλπ) συνιστάται η κάλυψη των κρυστάλλων με πανί ή χαρτόνι
για να αποφευχθεί η καταστροφή τους (θραύση). Σημειώνεται ότι η κάλυψη των κρυστάλλων δεν
προσφέρει καμία προστασία σε περίπτωση θερμοσιφώνων ανοικτού κυκλώματος. Το μόνο αποτελεσματικό
μέτρο σε τέτοιες περιπτώσεις είναι το πλήρες άδειασμα του θερμοσίφωνα από το νερό μέχρι να αυξηθεί η
θερμοκρασία του περιβάλλοντος πάνω από το μηδέν εκτός εαν τοποθετηθούν ειδικές θερμορυθμιστικές
βάνες που επιτρέπουν ελάχιστη διαφυγή νερού, ικανή να αποτρέψει την δημιουργία πάγου στο κύκλωμα .
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας σαν οικολογική συσκευή
Ο ηλιακός θερμοσίφωνας είναι μια απ' τις "καθαρότερες" και πιο αποδοτικές συσκευές που χρησιμοποιούν
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Στη διάρκεια ζωής του ο ηλιακός θερμοσίφωνας εξοικονομεί περίπου δυο
χιλιάδες ευρώ απ' τους λογαριασμούς ρεύματος σε τιμές 2005, ενώ αποφεύγεται η έκλυση περίπου τριάντα
τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Κάθε ντους με νερό από ηλιακό θερμοσίφωνα ισοδυναμεί
με τρία κιλά διοξειδίου του άνθρακα λιγότερα στην ατμόσφαιρα.

Σύστημα απορροής βρόχινου νερού

Το επεξεργασμένο μαλακό (απαλλαγμένο από άλατα) νερό της βροχής μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε
περιπτώσεις που δεν απαιτείται υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό, όπως στα καζανάκια των W.C, στο πότισμα
των κήπων κτλ. Όπως είναι γνωστό, η ύδρευση των οικισμών απορροφά μικρό μόνο μέρος της συνολικής
κατανάλωσης νερού, καθώς τόσο σε εθνικό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο η γεωργική
δραστηριότητα(άρδευση) είναι υπεύθυνη σε ποσοστά που κυμαίνονται από 60% έως 70% για την
κατανάλωση του νερού. Ο επιμερισμός του νερού της ύδρευσης δείχνει ότι το νερό, που χρησιμοποιείται
στα καζανάκια της τουαλέτας και σε άλλες χρήσεις χωρίς ιδιαίτερα υψηλές ποιοτικές απαιτήσεις, φτάνει
περίπου στη μισή ποσότητα που καταναλώνει ένα μέσο νοικοκυριό. Εύκολα λοιπόν γίνεται αντιληπτή η
σημασία τόσο με οικονομικούς, όσο και με περιβαλλοντικούς όρους της εισαγωγής συστημάτων συλλογής
και επεξεργασίας βρόχινου νερού για χρήσεις στις οποίες δεν απαιτείται κατ’ ανάγκη πόσιμο νερό.
Βρόχινο νερό
Το οικιακό βρόχινο νερό ή οικιακή απορροή διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:
1. Την απορροή που προέρχεται από πλακόστρωτους καλυμμένους από τσιμέντο χώρους
(πεζοδρόμια, αυλές, εξωτερικούς διαδρόμους).
2. Την απορροή που προέρχεται από την καλυμμένη έκταση της κατοικίας και συγκεκριμένα την
οροφή(στέγη, δώμα). Το νερό που προέρχεται από αυτή τη κατηγορία είναι πιο καθαρό και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ενδεχομένως και ως πόσιμο.
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Τυπικές διατάξεις συστημάτων αξιοποίησης βρόχινου νερού
Γενικά, τα οικιακά συστήματα βρόχινου νερού διακρίνονται στις εξής κατηγορίες:

Συστήματα υπέργειας δεξαμενής συλλογής

Συστήματα υπόγειας δεξαμενής συλλογής

Συστήματα άμεσης τροφοδοσίας, όπου το νερό αντλείται από τη δεξαμενή συλλογής και εισέρχεται
κατευθείαν στο δίκτυο σωληνώσεων της κατοικίας.

Συστήματα τροφοδοσίας με βαρύτητα, τα οποία παρέχουν νερό στην κατοικία μέσω μιας δεύτερης
δεξαμενής – πέραν της δεξαμενής συλλογής – οπότε η ροή του βρόχινου νερού στο δίκτυο σωληνώσεων της
κατοικίας γίνεται με βαρύτητα και όχι με την προσθήκη αντλίας.

Φωτοβολταϊκά συστήματα
Τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα είναι μηχανισμοί μετατροπής της ηλιακής ακτινοβολίας σε ενέργεια
με τη μορφή συνεχούς ηλεκτρικού ρεύματος. Όταν προσπέσει ηλιακή ακτινοβολία επί ενός κυττάρου
προκαλεί ροή ηλεκτρονίων. Η ισχύς μιας συσκευής καθορίζεται από:

τον τύπο και την επιφάνεια του υλικού

την ένταση του ηλιακού φωτός

το μήκος κύματος του ηλιακού φωτός
Ο λόγος της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία
ορίζεται ως αποδοτικότητα του Φ/Β συστήματος.

Στοιχεία Φ/Β συστήματος
Ηλιακό Κύτταρο:Το στοιχειώδες τμήμα ενός Φ/Β συστήματος, το οποίο συνήθως κατασκευάζεται από
επεξεργασμένους ημιαγωγούς πυριτίου. Ένα τυπικό κύτταρο μονοκρυσταλλικού πυριτίου έχει βάρος
λιγότερο από 10 gr, διαστάσεις περίπου 10cm x 10cm, τάση 0.5 Volt και ένταση 3.5 Amperes. Τα κύτταρα
συνδέονται μεταξύ τους σε σειρά ή παράλληλα και σε μερικές περιπτώσεις κόβονται (απαίτηση αύξησης
τάσης ή αυξημένης πυκνότητας συσκευασίας).
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Πλαίσιο: αποτελεί τη μικρότερη αυτοτελή ομάδα σε μια συστοιχία και προκύπτει από την εν σειρά
σύνδεση ηλιακών κυττάρων. Ένα τυπικό πλαίσιο αποτελείται από 33-36 κύτταρα (προκύπτει τάση 12volts
περίπου).
Συστοιχία: προκύπτει από τη σύνδεση πλαισίων σε σειρά αν απαιτείται υψηλότερη τάση ή
παράλληλα αν απαιτείται μεγαλύτερη ένταση.

Προσανατολισμός
Βέλτιστη απόδοση όταν οι ηλιακές ακτίνες προσπίπτουν κάθετα στα Φ/Β πλαίσια. Απαιτείται
επομένως υπολογισμός της προσφορότερης κλίσης των πλαισίων ανάλογα με το γεωγραφικό πλάτος και την
εποχή, που είναι επιθυμητή μεγιστοποίηση της απόδοσης. Υπάρχουν και μηχανισμοί, που ακολουθούν την
κίνηση του ηλίου οπότε επιτυγχάνεται η βέλτιστη απόδοση καθ όλη τη διάρκεια του έτους. Πρέπει να
επιδιώκεται ομοιόμορφη πρόσπτωση ηλιακής ακτινοβολίας σε όλα τα Φ/Β μιας συστοιχίας διότι σε εναντία
περίπτωση η απόδοση της συστοιχίας οδηγείται από το πλαίσιο με τη μικρότερη απόδοση.
Ηλεκτρική σύνδεση
Ένα Φ/Β σύστημα μπορεί να είναι αυτόνομο (σχήμα ) ή διασυνδεδεμένο(σχήμα ) στο δίκτυο. Για τη
σύνδεση στο δίκτυο απαιτείται χρήση μετατροπέα του συνεχούς ρεύματος σε εναλλασσόμενο κατάλληλης
τάσης και συχνότητας, ενώ στην περίπτωση της αυτονομίας απαιτείται αποθήκευση της παραγόμενης
ηλεκτρικής ενέργειας.

Ηλιακή θέρμανση με συνδυασμένα συστήματα
Ηλιοθερμία είναι η μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας σε θερμότητα.
Η ηλιακή ενέργεια στην Ελλάδα λόγω του εύκρατου κλίματος της, είναι διαθέσιμη δωρεάν κάθε μέρα,
έτοιμη να καλύψει τις καθημερινές ενεργειακές ανάγκες σε θέρμανση και ζεστό νερό κάθε κτιρίου.
Οι παραδοσιακές πηγές ενέργειας, τα ορυκτά καύσιμα μειώνονται σταθερά και οι εκπομπές των καυσαερίων
τους επιβαρύνουν συνεχώς το περιβάλλον. Επόμενο είναι, να θεωρείται σοβαρό το ζήτημα της ενεργειακής
κατανάλωσης του οικιακού τομέα και να απασχολεί την παγκόσμια κοινή γνώμη.
Η ανάπτυξη καινοτόμων και αποτελεσματικών λύσεων από τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
συμβάλλει αποφασιστικά στην κατασκευή αποδοτικών συστημάτων, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμές πηγές
ενέργειας με μηδενικές εκπομπές προς το περιβάλλον.
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Το ηλιοθερμικό σύστημα είναι ένα σύστημα
για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης με
μηδενικές
εκπομπές
καυσαερίων
χρησιμοποιώντας τη δωρεάν ενέργεια από τον
ήλιο.

Η αρχή της ηλιοθερμίας είναι βασικά απλή,
αλλά το να σχεδιάσει κανείς ένα ηλιοθερμικό
σύστημα,
το
οποίο
να
απορροφά
αποτελεσματικά την ηλιακή ενέργεια και να τη
μετατρέπει σε θέρμανση και ζεστό νερό,
απαιτεί
προηγμένη
τεχνολογία
στα
ηλιοθερμικά συστήματα και στις συσκευές,
όπως τα ηλιοθερμικά συστήματα.
Ενσωματώνοντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, το μοναδικό ηλιοθερμικό σύστημα εκμεταλλεύεται
την ηλιακή ενέργεια και τις παραδοσιακές πηγές ενέργειας για να βελτιστοποιήσει την απόδοση της οικιακής
θέρμανσης.
Πως μπορώ να εξοικονομήσω ενέργεια με την ηλιοθερμία;
Η ηλιακή ενέργεια είναι δωρεάν και ως εκ τούτου η εξοικονόμηση ενέργειας που μπορείτε να επιτύχετε με
ένα ηλιοθερμικό σύστημα μπορεί να είναι απεριόριστη.
Πάρα ταύτα, ένα ηλιοθερμικό σύστημα για να είναι αποδοτικό και ως προς το κόστος κτήσης του, πρέπει να
καλύπτει ένα μέρος και όχι το σύνολο των αναγκών θέρμανσης. Κτα συνέπεια χρειάζεται συμπλήρωση από
ένα άλλο σύστημα θέρμανσης.
Ως συμπληρωματική πηγή μπορείτε να επιλέξετε έναν λέβητα αερίου ή έναν λέβητα πετρελαίου ή μια
αντλία θερμότητας. Στην περίπτωση όμως που υπάρχει ήδη εγκατεστημένος λέβητας, τότε μπορεί αυτός
κάλιστα να παίξει το ρόλο της συμπληρωματικής πηγής.
Αρχή λειτουργίας του ηλιοθερμικού συστήματος
Η λειτουργία ενός ηλιοθερμικού συστήματος βασίζεται στο ότι ο συλλέκτης μετατρέπει την ηλιακή
ενέργεια σε θερμότητα. Αυτή η θερμότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για παραγωγή ζεστού νερού χρήσης,
υποβοήθηση θέρμανσης, θέρμανση πισίνας ή σε θερμικές διεργασίες.

Ένα ηλιοθερμικό σύστημα αποτελείται:

Συλλέκτες ηλιακής ενέργειας
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Ηλιακός σταθμός

Δοχεία αποθήκευσης νερού

Αναλυτικότερα:

Ποια η λειτουργία των συλλεκτών ηλιακής ενέργειας;
Οι επίπεδοι ηλιακοί συλλέκτες έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν την μεγαλύτερη δυνατή απορρόφηση
ενέργειας. Όλοι οι συλλέκτες μας παράγονται στα εργοστάσια μας στη Γερμανία με τα υψηλότερα στάνταρ ποιότητας.
Με τον σχεδιασμό της εύκολης στήριξης οι συλλέκτες είναι κατάλληλοι προς εφαρμογή σε διαφορετικούς
χώρους τοποθέτησης. Οι συλλέκτες απορροφούν διάχυτο ηλιακό φως κερδίζοντας ηλιακή ενέργεια ακόμη και σε
συννεφιασμένες ημέρες. Πολλαπλοί συλλέκτες συνδέονται μεταξύ τους πολύ εύκολα για τη δημιουργία μεγαλύτερων
συστημάτων.
Ο επίπεδος συλλέκτης υψηλής απόδοσης διαθέτει υψηλής απορροφητικότητας γυαλί που δεν αντανακλά
(antireflex) για να εξασφαλίσει τη μέγιστη μετάδοση θερμότητας.
Ο επίπεδος συλλέκτης μετατρέπει τα 2/3 της ηλιακής ακτινοβολίας σε ωφέλιμη ενέργεια.
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ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΚΤΗΡΙΑ ΑΠΟ ΕΛΛΑΔΑ-ΚΟΣΜΟ
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Βιοκλιματικά κτήρια από την Ελλάδα
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΜΥΤΑΡΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΟΘΕΗ

Θέρμανση

Σκίαση

Μικροκλίμα

Πρόκειται την τριώροφη του γνωστού ζωγράφου που περιλαμβάνει και δύο εργαστήρια
ζωγραφικής.
Ο προσανατολισμός της πρόσοψης είναι νότιος και η κατοικία εκμεταλλεύεται παλαιές και νέες
βιοκλιματικές τεχνικές, όπως χαγιάτι, λιακωτό, κήπο στο δώμα, και τοίχο trombe.
Τα ανοίγματά του έχουν σχεδιαστεί λαμβάνοντας υπόψιν την ηλιακή γεωμετρία του τόπου και
προσφέρουν άπλετο φυσικό φωτισμό σε όλους τους χώρους της κατοικίας.
Το δώμα είναι φυτεμένο για να συμβάλει στην ενεργειακή απόδοση της κατοικίας.
Χειμερινή λειτουργία
Το χειμώνα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κατοικία θερμαίνεται με άμεση ηλιακή ακτινοβολία
από τη Νότια όψη. Οι ακτίνες του ήλιου πέφτουν στα δάπεδα που έχουν σκούρο κεραμικό πλακάκι
και γρανίτη τα οποία απορροφούν τη θερμική ενέργεια.
Επιπλέον έχει μελετηθεί ιδιαίτερα η τροχιά του ήλιου και έτσι φεγγίτες, εξωτερικά και εσωτερικά
ανοίγματα, είναι τοποθετημένα σε τέτοιες διατάξεις ώστε να φθάνει η ηλιακή ακτινοβολία ακόμα
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και στους βόρειους χώρους της κατοικίας. Σε αυτό συμβάλει και η κεκλιμένη πλάκα της οποίας η
γωνία ταυτίζεται με τη γωνία ύψους του ηλίου κατά το χειμερινό ηλιοστάσιο.
Επιπλέον υπάρχει έμμεσο ηλιακό κέρδος από τρεις τοίχους Trombe, ένας σε κάθε όροφο, από
συμπαγές γκρίζο τούβλο.
Στο δεύτερο όροφο υπάρχει θερμοκήπιο που επικοινωνεί με το ένα υπνοδωμάτιο και το εσωτερικό
αίθριο αποδίδοντας τη θερμότητα στην κατοικία.
Τα εργαστήρια έχουν τοποθετηθεί στη βορινή πλευρά της κατοικίας και λειτουργούν ως χώροι
ανάσχεσης της θερμότητας και το φυτεμένο δώμα, βοηθάει στην ελαχιστοποίηση των θερμικών
απωλειών.
Το βράδυ, η αποθηκευμένη θερμότητα αποδίδεται στους χώρους διαβίωσης ενώ ρολά αλουμινίου
μονωμένα με πολυουρεθάνη χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση των υαλοστασίων.

Καλοκαιρινή λειτουργία
Το καλοκαίρι, υπάρχει πλήρης ηλιοπροστασία από τα σταθερά εξωτερικά στεγάσματα, οριζόντια
και κατακόρυφα, που αποκλείουν την πρόσπτωση ηλιακών ακτίνων στο εσωτερικό της κατοικίας.
Οι τοίχοι trombe προστατεύονται από τον ήλιο με σταθερά προεξέχοντα στοιχεία από οπλισμένο
σκυρόδεμα. Τη νύχτα η πλεονάζουσα θερμότητα που
συγκεντρώνεται στους τοίχους Trombe απομακρύνεται με το άνοιγμα των θυρίδων και τμήματος
των υαλοστασίων. Το θερμοκήπιο σκιάζεται από τον εξώστη του δεύτερου ορόφου ενώ το 50% των
υαλοστασίων του ανοίγει για αερισμό. Ο φυσικός δροσισμός επιτυγχάνεται με διαμπερή αερισμό.
Τα βορινά ανοίγματα σε συνδυασμό με τους νότιους φεγγίτες, δημιουργούν κατάλληλα ρεύματα
αέρος, για δροσισμό της κατοικίας.
Η ηλιακή καμινάδα σε συνδυασμό με την ύπαρξη του αίθριου ενισχύουν την ροή του αέρα
δροσισμού. Η φύτευση τόσο στο ισόγειο όσο και στο δώμα, βελτιώνει το μικροκλίμα και τον
περιβάλλοντα αερισμού του κτιρίου. Ένα δέντρο που προϋπήρχε στο οικόπεδο, έχει διατηρηθεί και
έχει ενταχθεί μέσα στο κτίριο.
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Παρατηρούμε ότι έχει συνδυαστεί πολύ ικανοποιητικά η αρχιτεκτονική έκφραση της κατοικίας με
τη λειτουργικότητα των παθητικών συστημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί
Έχει υπολογιστεί στο σχεδιασμό της κατοικίας με μεγάλη ακρίβεια η ηλιακή γεωμετρία και τα
σταθερά στοιχεία σκιασμού που προκύπτουν έχουν ενταχτεί πάρα πολύ εύστοχα στην πρόσοψη της
κατοικίας
Χρησιμοποιείται διπλό κέλυφος στη Νότια όψη. Το εσωτερικό για τη συλλογή της ηλιακής
ακτινοβολίας και το εξωτερικό για το σκιασμό της
ΠΟΛΥΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΤΤΙΚΟ ΑΛΣΟΣ

Θέρμανση

Σκίαση
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Μικροκλίμα

Πρόκειται μία πολυκατοικία που ανήκει στον ίδιο τον αρχιτέκτονα και στεγάζει δύο κατοικίες
στους πάνω ορόφους και δύο γραφεία στους κάτω ορόφους.
Ο προσανατολισμός της πρόσοψης είναι νοτιοανατολικός και το κέλυφος του κτιρίου
χρησιμοποιείται για την συλλογή της ηλιακής ακτινοβολίας. Επιπλέον για τη θέρμανση υπάρχουν
λιακωτά που χρησιμοποιούνται ως καθημερινά καθιστικά ενώ τον αερισμό ενισχύουν αεραγωγοί
και θερμικές καμινάδες.
Η στέψη είναι κεκλιμένη και βαμμένη χρυσή για να αντανακλά το φως το χειμώνα που ο ήλιος
είναι χαμηλά

Χειμερινή λειτουργία
Το χειμώνα και κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κατοικία θερμαίνεται με άμεση ηλιακή ακτινοβολία
από τη ΝότιοΑνατολική όψη.
Τα δώματα είναι υπερυψωμένα προς το Νότο για να εκμεταλλεύονται το άμεσο ηλιακό κέρδος ενώ
λοξά τριγωνικά τύμπανα στη στέψη του κτιρίου διευκολύνουν την ηλιακή πρόσπτωση το χειμώνα.
Φεγγίτες και εσωτερικά ανοίγματα επιτρέπουν την είσοδο των ηλιακών ακτινών σε μεγάλο βάθος.
Τα λιακωτά χρησιμοποιούνται ως καθημερινά καθιστικά ενώ το βράδυ απομονώνονται με
συρόμενη θερμομόνωση για ελαχιστοποίηση των απωλειών.
Η ταράτσα και η κεκλιμένη οροφή του δώματος έχουν διαμορφωθεί σε κήπο που προσφέρει
θερμομόνωση
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Καλοκαιρίνή λειτουργία
Η ηλιοπροστασία του κελύφους το καλοκαίρι επιτυγχάνεται με σταθερά στέγαστρα και σκίαστρα
που εμποδίζουν την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας το καλοκαίρι χωρίς όμως να την εμποδίζουν
το χειμώνα.
Εσωτερικά, τα ανοίγματα σκιάζονται με κατακόρυφες ανοιχτόχρωμες περσίδες. Η διαμπερότητα
της κατασκευής ενισχύει το φυσικό αερισμό, και επιπλέον σε κάθε χώρο υπάρχουν κατακόρυφοι
αεραγωγοί με απόληξη στο δώμα που κάνουν απαγωγή του θερμού αέρα των δωματίων το
καλοκαίρι. Το φυτεμένο δώμα, προσφέρει επίσης δροσισμό τους καλοκαιρινούς μήνες,
διαμορφώνοντας το μικροκλίμα. Έτσι η θερμοκρασία του εσωτερικού το καλοκαίρι δεν ξεπερνάει
τους 30 βαθμούς κελσίου, ενώ ακόμη και τις θερμότερες ημέρες η διαφορά θερμοκρασίας μέσα και
έξω παρατηρήθηκε να είναι 10 βαθμοί Κελσίου προσφέροντας θερμική άνεση στους κατοίκους
χωρίς να απαιτείται η χρήση κλιματιστικού.
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Παρατηρούμε ότι έχει συνδυαστεί σε μεγάλο βαθμό η αρχιτεκτονική έκφραση της κατοικίας με τη
λειτουργικότητα των παθητικών συστημάτων που έχουν χρησιμοποιηθεί.
Έχει υπολογιστεί στο σχεδιασμό της κατοικίας με ακρίβεια η ηλιακή γεωμετρία και τα σταθερά
στοιχεία σκιασμού που προκύπτουν έχουν ενταχτεί πάρα πολύ εύστοχα στην πρόσοψη της
κατοικίας.
Παρατηρούμε την απουσία κινητών εξωτερικών διατάξεων σκίασης, που ενδεχομένως οφείλεται
στην άριστη επεξεργασία των αντίστοιχων σταθερών. Υπάρχουν εσωτερικά σκίαστρα, όμως η
θερμική ακτινοβολία έχει ήδη περάσει μέσα από το τζάμι.
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΚΑΙ ΞΕΝΩΝΑΣ ΣΤΑ ΧΑΝΙΑ
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Θέρμανση

Σκίαση

Μικροκλίμα

Πρόκειται για μία κατοικία μέσα στον αστικό ιστό της πόλης των Χα νίων. Το κτίριο είναι
τοποθετημένο στη βορινή πλευρά του οικοπέδου, μακριά από τον θορυβώδη δρόμο και έτσι ώστε
να μην σκιάζεται από άλλα κτίρια.
Η κατοικία οργανώνεται σε πέντε επίπεδα. Όλοι οι κύριοι χώροι επικοινωνούν με βεράντες,
εξώστες ή ημιυπαίθριους χώρους.
Επιδίωξη του μελετητή ήταν να συνδυαστεί η καλύτερη λύση ανάμεσα στη λειτουργικότητα της
κατοικίας, την αισθητική της, τη θέα και την εξοικονόμηση ενέργειας.
Εφαρμόστηκαν αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού με τα μεγαλύτερα ανοίγματα στην νότια όψη,
μικρά ανοίγματα στη βόρεια όψη, τοίχοι Trombe, θερμοσιφωνικό πανέλο και θερμοκήπιο
Χειμερινή λειτουργία
Όλοι οι χώροι που έχουν Νότιο προσανατολισμό έχουν μεγάλα ανοίγματα για το φωτισμό και τον
ηλιασμό. Η ηλιακή ακτινοβολία εισχωρεί από τα ανοίγματα και τους φεγγίτες στο βάθος της
κατοικίας και αποθηκεύεται στους τοίχους και τα δάπεδα που έχουν σκούρο πλακάκι. Το βράδυ η
θερμότητα αποδίδεται στο χώρο.
Οι τοίχοι Tombe, ένας με δύο ανά όροφο είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα βαμμένοι εξωτερικά με
τσιμεντόχρωμα. Σε ορισμένες θέσεις γίνεται συνδυασμός άμεσου ηλιακού κέρδους και τοίχου
Trombe στην ποδιά του παραθύρου. Η θερμότητα αποθηκεύεται στη μάζα τους και το βράδυ
αποδίδεται στο χώρο. Ένα θερμοσιφωνικό πανέλο στην είσοδο της κατοικίας προθερμαίνει το
φρέσκο αέρα.
Το θερμοκήπιο συλλέγει την θερμότητα από την ηλιακή ακτινοβολία και την αποθηκεύει στην
αποθήκη θερμότητας από ποταμοχάλικα, ενώ αγωγοί κυκλοφορούν το θερμό αέρα στο χώρο.
Οι θερμικές απώλειες είναι περιορισμένες λόγω της καλής θερμομόνωσης και της χρήσης των
εσωτερικών θερμομονωτικών παντζουριών.
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Καλοκαιρίνή λειτουργία
Το καλοκαίρι η ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων και των τοίχων Trombe γίνεται με τους εξώστες
και τα μόνιμα σκίαστρα.
Το βράδυ ο διαμπερής αερισμός που δημιουργείται με το άνοιγμα των βόρειων και νότιων
υαλοστασίων απομακρύνει την πλεονάζουσα θερμότητα και συμβάλει στο δροσισμό.
Επίσης η λειτουργία του τοίχου Trombe ως ηλιακή καμινάδα με το άνοιγμα του επάνω φεγγίτη,
διευκολύνει την ταχύτερη απομάκρυνση του ζεστού αέρα. Η θερμική μάζα από ποταμοχάλικα του
θερμοκηπίου λειτουργεί αντίστροφα το καλοκαίρι, απάγοντας θερμότητα από το εσωτερικό με την
κυκλοφορία δροσερού αέρα στους αγωγούς τις καλοκαιρινές νύκτες.
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Παρατηρούμε ότι γίνεται χρήση αρκετών συστημάτων παθητικής θέρμανσης, ομαλά εντεταγμένων
στη Νότια όψη της κατοικίας
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Η χρήση διαφορετικών επιπέδων σε συνδυασμό με τους φεγγίτες επιτρέπει ηλιασμό και των βόριων
δωματίων
Η έλλειψη εξωτερικής σκίασης ενδεχομένως να προκαλεί προβλήματα υπερθέρμανσης το
καλοκαίρι
Τα χρησιμοποιούμενα συστήματα είναι απλά και απαιτούν όμως κάποια μικρή καθημερινή και
εποχική χρήση από τους κατοίκους
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙ ΧΑΝΙΩΝ

Θέρμανση

Σκίαση

Μικροκλίμα
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Η κατοικία βρίσκεται σε ένα κτήμα στο Ακρωτήρι των Χανίων. Η μεγάλη έκταση του κτήματος,
επέτρεψε την τοποθέτηση του κτιρίου έτσι ώστε η μεγάλη του πλευρά να διαταχτεί στον άξονα
ανατολή-δύση. Η κεντρική του τοποθέτηση στο οικόπεδο, το απομονώνει μακριά από τον
θορυβώδη δρόμο και έτσι ώστε να μην σκιάζεται από άλλα κτίρια.
Είναι η μόνιμη κατοικία μίας τετραμελούς οικογένειας, με τους κύριους χώρους της κατοικίας στο
άνω επίπεδο. Οι βασικοί χώροι της κατοικίας βρίσκονται στη Νότια πλευρά ενώ στη βορινή
διατάσσονται οι χώροι υγιεινής.
Στόχος του αρχιτέκτονα ήταν να βρεθεί η καλύτερη δυνατή λύση ανάμεσα στη λειτουργικότητα της
κατοικίας, την αισθητική της, τη θέα και τη μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Την εποχή που
μελέτησε την κατασκευή (1980), ήταν άγνωστα τα παθητικά συστήματα στην Κρήτη, κι έτσι
θέλησε να δείξει ότι δεν απαιτούνται ειδικευμένοι τεχνίτες και υλικά υψηλής τεχνολογίας, ότι δεν
ζημιώνεται η αρχιτεκτονική του κτιρίου αλλά αντίθετα εμπλουτίζεται με πρόσθετα αρχιτεκτονικά
στοιχεία, ότι το πρόσθετο κόστος είναι μηδαμινό ή αποσβένεται και ότι τα συστήματα είναι εύκολα
και άνετα στη χρήση τους
Χειμερινή λειτουργία
Τα υπνοδωμάτια η κουζίνα και η τραπεζαρία έχουν ανοίγματα στο νότο για εκμετάλλευση του
άμεσου ηλιακού κέρδους. Η θερμότητα αποθηκεύεται στους τοίχους και τα σκούρα δάπεδα και
αποδίδεται τη νύκτα. Εσωτερικά θερμομονωτικά πετάσματα εμποδίζουν τις θερμικές απώλειες τις
κρύες νύκτες. Τα βόρεια ανοίγματα της εισόδου και του καθιστικού, προστατεύονται από τον άνεμο
και τη βροχή καθώς είναι οργανωμένα σε κατάλληλες εσοχές στον όγκο του κτίσματος.
Επιπλέον τέσσερις τοίχοι Trombe στη νότια όψη από μπετόν επενδεδυμένοι εξωτερικά με
σχιστολιθικές πέτρες σε αποχρώσεις γκρι και καφέ με μεγάλη θερμοχωρητικότητα και καλή
αισθητική τροφοδοτούν τους εσωτερικούς χώρους κατά τη διάρκεια της ημέρας μέσω των θυρίδων,
ενώ τη νύχτα επαναποδίδουν την αποθηκευμένη θερμότητα. Το βράδυ εσωτερικά παντζούρια
εμποδίζουν τις απώλειες θερμότητας.

Καλοκαιρινή λειτουργία
Το καλοκαίρι η ηλιοπροστασία των ανοιγμάτων εξασφαλίζεται με τα ειδικά σταθερά ξύλινα
σκίαστρα, που το χειμώνα επιτρέπουν την είσοδο των ηλιακών ακτίνων, το καλοκαίρι όμως την
εμποδίζουν
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Η διάταξη των υπνοδωματίων με τους προεξέχοντες τοίχους, εξασφαλίζει σκιασμό των νότιων
ανοιγμάτων τις απογευματινές ώρες, κυρίως το καλοκαίρι. Ο τοίχος Trombe την εποχή εκείνη
λειτουργεί ως ηλιακή καμινάδα και με το άνοιγμα του επάνω φεγγίτη διευκολύνει την ταχύτερη
απομάκρυνση του ζεστού αέρα. Η φύτευση στο οικόπεδο, δροσίζει τον αέρα αερισμού προτού
εισέλθει στην κατοικία
Το βράδυ ο διαμπερής αερισμός μεταξύ των βόρειων και νότιων ανοιγμάτων απομακρύνει την
πλεονάζουσα θερμότητα και συμβάλει στο δροσισμό της κατασκευής.
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Παρατηρούμε ότι οι τοίχοι Trombe που εναλλάσσονται με τα ανοίγματα, είναι ομαλά ενταγμένοι
στη Νότια όψη της κατοικίας
Γίνεται σωστή χρήση του άμεσου ηλιακού κέρδους, καθώς χρησιμοποιείται αρκετά σκούρο
δαπέδου για θερμική μάζα.
Για το σχεδιασμό της κατοικίας, η ύπαρξη μεγάλου οικοπέδου επέτρεψε τον προσανατολισμό του
κτιρίου για τη βέλτιστη αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας.
Η έλλειψη εξωτερικής σκίασης ενδεχομένως να προκαλεί προβλήματα υπερθέρμανσης κάποιες
ώρες το καλοκαίρι
Τα χρησιμοποιούμενα συστήματα είναι απλά, απαιτούν όμως κάποια μικρή καθημερινή και εποχική
χρήση από τους κατοίκους.
ΗΛΙΑΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΞΑΝΘΗ

Θέρμανση

Σκίαση
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Η εξοχική αυτή κατοικία βρίσκεται σε ένα κτήμα στην Ξάνθη. Την σχεδίασε η αρχιτέκτων αλλά
την κατασκεύασε ο ίδιος ο ιδιοκτήτης της, ο οποίος είναι δασοφύλακας, μαζί με τη γυναίκα του.
Εκεί κατοικούν τους χειμερινούς μήνες μαζί με τα δυο τους παιδιά.
Είναι κατασκευασμένη από ξύλινο σκελετό και περιλαμβάνει το θερμοκήπιο, τους κύριους χώρους
της κατοικίας, τους βοηθητικούς χώρους και μία αποθήκη γεωργικών προϊόντων. Στο ισόγειο
βρίσκονται το καθιστικό, η τραπεζαρία η κουζίνα και το γραφείο και στο μεσοπάτωμα τα
υπνοδωμάτια.
Ο όγκος του κτιρίου είναι ένα ισοσκελές τριγωνικό πρίσμα, που η μία του πλευρά εδράζεται στο
έδαφος και οι άλλες κεκλιμένες συνθέτουν τη βόρεια και νότια όψη.
Το ψυχρό κλίμα της περιοχής και οι δυνατοί βόρειοι άνεμοι, συνέβαλαν στη διαμόρφωση της
κεκλιμένης στέγης, στη βορινή πλευρά, ενώ η νότια πλευρά χρησιμοποιείται για τη συλλογή της
ηλιακής ενέργειας.
Γίνεται εκμετάλλευση του άμεσου ηλιακού κέρδους με ανοίγματα και φεγγίτες και του έμμεσου με
τη χρήση του θερμοκηπίου.
Χειμερινή λειτουργία
Η ηλιακή ενέργεια που διαπερνά τα νότια ανοίγματα, αποθηκεύεται στο δάπεδο, στον τοίχο μάζας
και στα δοχεία νερού που βρίσκονται στο θερμοκήπιο.
Ένας τοίχος μάζας χωρίζει το θερμοκήπιο από το χώρο του καθιστικού και εκτείνεται μέχρι το
φεγγίτη, Είναι από πηλό και έχει δύο σειρές θυρίδων που παραμένουν ανοικτές διασφαλίζοντας την
κυκλοφορία του θερμού αέρα.
Το νύκτα η αποθηκευμένη θερμότητα επαναποδίδεται στο χώρο.
Οι απώλειες θερμότητας αποφεύγονται από τα κινητά θερμομονωτικά εσωτερικά πετάσματα που
σύρονται σε οδηγούς με τη βοήθεια σκοινιών και κλείνουν και οι θυρίδες του τοίχου μάζας.
Το χειμώνα, οι δυνατοί ψυχροί βόρειοι άνεμοι απομακρύνονται από την κλίση της στέγης, αφού
πρώτα ελαττωθεί η έντασή τους από τον φράκτη κωνοφόρων και τους αειθαλείς θάμνους στη
Βόρεια και Δυτική πλευρά του οικοπέδου.
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Καλοκαιρινή λειτουργία
Το καλοκαίρι τα κινητά τμήματα της κεκλιμένης οροφής, του θερμοκηπίου καθώς και τα
κατακόρυφα νότια ανοίγματα ανοίγουν. Η Ανατολική και Δυτική πόρτα του παραμένουν ανοικτές
ώστε να αποκόπτεται το θερμοκήπιο από την κατοικία.
Τα κατακόρυφα υαλοστάσια του μεσοπατώματος ανοίγουν ενώ το εσωτερικό πέτασμα παραμένει
κλειστό για ηλιοπροστασία, Οι θυρίδες του τοίχου μάζας παραμένουν κλειστές.
Το βράδυ ο διαμπερής και ανοδικός αερισμός απομακρύνει την πλεονάζουσα θερμότητα
Το εσωτερικό πέτασμα των ανοιγμάτων στο μεσοπάτωμα ανοίγει, παράλληλα προς τον τοίχο
μάζας, δημιουργώντας ανοδική ροή του θερμού αέρα προς τα έξω ενώ ταυτόχρονα εμποδίζει την
ακτινοβολία θερμότητας από τον τοίχο μάζας προς τους χώρους διαβίωσης.
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Πρόκειται για μία εύκολη κατασκευή καθώς έγινε από τους ίδιους τους χρήστες. Σε αντίθεση με τα
υπόλοιπα παραδείγματα από την Ελλάδα, διαφέρει από τις συμβατικές κατασκευές καθώς έχει
ξύλινο σκελετό.
Παρατηρούμε, ότι η αρχιτεκτονική μορφή προέκυψε από τις βιοκλιματικές ανάγκες της κατοικίας
και το κλίμα της περιοχής. Οι εφαρμοζόμενες αρχές της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής ήταν αυτές
που διαμόρφωσαν το σχήμα της κατασκευής
Η έλλειψη εξωτερικών σκιάστρων πιθανόν να οδηγεί σε προβλήματα υπερθέρμανσης το καλοκαίρι.
Η κατοικία πάντως χρησιμοποιείται μόνο το χειμώνα
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΘΕΡΙΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟ
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Μικροκλίμα

Σκίαση

Πρόκειται ένα συγκρότημα θερινών κατοικιών που βρίσκεται στην περιοχή του Δρυού της Πάρου.
Αποτελείται από εννέα ανεξάρτητες κατοικίες οι περισσότερες από τις οποίες έχουν είσοδο από τη
βορειοδυτική πλευρά και θέα προς τα νοτιοανατολικά.
Η κατοικίες χρησιμοποιούνται κατά την τουριστική περίοδο από Απρίλιο έως Οκτώβριο και έτσι οι
απαιτήσεις για θέρμανση είναι μόνο την άνοιξη και τις βραδινές ώρες.
Έτσι περισσότερο βάρος έχει δοθεί στο φυσικό δροσισμό των κατοικιών.
Το ηλιακό φως διαχέεται στο κέντρο των κατοικιών με τη βοήθεια διαχυτών, που είναι γυάλινες
επιφάνειες που βρίσκονται κάτω από το φεγγίτη.
Χειμερινή λειτουργία
Οι κατοικίες χρησιμοποιούνται από τον Απρίλιο έως τον Οκτώβριο και έτσι οι απαιτήσεις για
θέρμανση την περίοδο αυτή καλύπτονται πλήρως από το άμεσο ηλιακό κέρδος των
νοτιοανατολικών ανοιγμάτων σε συνδυασμό με τη μεγάλη θερμοχωρητικότητα του κτιριακού
κελύφους που αποτελείται από οπλισμένο σκυρόδεμα και διπλή οπτοπλινθοδομή.
Η θερμότητα επαναποδίδεται σταδιακά τη νύκτα.
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Καλοκαιρινή λειτουργία
Τις καλοκαιρινές ημέρες, τα ανοίγματα προστατεύονται από την ηλιακή ακτινοβολία με τις
κληματαριές και τις πέργκολες. Τα υπόλοιπα ανοίγματα σκιάζονται με τα εξωτερικά παντζούρια
που εμποδίζουν τόσο την άμεση, όσο και τη διάχυτη ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στο χώρο. Η
μεγάλη μάζα του κτιριακού κελύφους απορροφά την πλεονάζουσα θερμότητα και αποφεύγεται η
υπερθέρμανση των εσωτερικών χώρων.
Η θερμική μόνωση των δωμάτων προστατεύει επίσης από την υπερθέρμανση.
Εφόσον ο εξωτερικός αέρας είναι ψυχρότερος, η δροσισμός επιτυγχάνεται με αερισμό από τα
διαμπερή ανοίγματα και την καμινάδα αερισμού που εκμεταλλεύονται τις θαλάσσιες αύρες και τα
μελτέμια και δημιουργούν ρεύματα σε όλο το εσωτερικό των κατοικιών. Σε περίπτωση άπνοιας τη
ροή του αέρα προκαλούν ανεμιστήρες για τη διατήρηση του επιπέδου θερμικής άνεσης.
Η εξάτμιση του νερού της πισίνας το μεσημέρι προκαλεί πτώση της θερμοκρασίας στο περιβάλλον
μικροκλίμα
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Έχουν ενταχθεί αρμονικά οι διατάξεις παθητικού δροσισμού σε μία κατασκευή παραδοσιακής
μορφής.
Οι εσωτερικά επενδεδυμένοι πέτρινοι τοίχοι αποτελούν καλή θερμική μάζα για την αξιοποίηση του
άμεσου κέρδους
Έχει δοθεί περισσότερο βάρος στον παθητικό δροσισμό, καθώς οι κατοικίες χρησιμοποιούνται
μόνο το καλοκαίρι
ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ «ΗΛΙΟΣ 3» ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΝΑ

Θέρμανση
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Σκίαση

Πρόκειται για μία παραθεριστική διπλοκατοικία του αρχιτέκτονα. Οι κατοικίες βρίσκονται στους
ορόφους ενώ στο υπόγειο υπάρχει βοηθητικός χώρος.
Η μεγάλη όψη είναι προσανατολισμένη προς το νότο όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα ανοίγματα.
Τα συστήματα παθητικής θέρμανσης που έχουν χρησιμοποιηθεί εκτός από το άμεσο κέρδος, είναι
το θερμοκήπιο, ο τοίχος Trombe και το θερμοσιφωνικό πανέλο.
Για το δροσισμό χρησιμοποιούνται οι καμινάδες που ενισχύουν το διαμπερή αερισμό.
Χειμερινή λειτουργία
Το κτίριο θερμαίνεται από τη Νότια όψη της κατοικίας. Οι θερμικές ανάγκες καλύπτονται από το
άμεσο ηλιακό κέρδος των μεγάλων ανοιγμάτων, ένα ν τοίχο μάζας, το θερμοκήπιο και το
θερμοσιφωνικό πανέλο.
Το θερμοκήπιο βρίσκεται στη ΝΑ πλευρά της κατοικίας και σε άμεση επαφή με τους χώρους
διαβίωσης, ο τοίχος μάζας βρίσκεται στον πρώτο όροφο και θερμαίνει με ακτινοβολία τους χώρους
διαβίωσης και το θερμοσιφωνικό πανέλο χρησιμοποιείται και για δύο κατοικίες και εκτείνεται σε
όλο το ύψος του κλιμακοστασίου
Ένα άλσος πεύκων στο πίσω μέρος της κατοικίας την προστατεύει από τους βόρειους ανέμους.
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Καλοκαιρινή λειτουργία
Για τον έλεγχο των ηλιακών κερδών το καλοκαίρι, το θερμοκήπιο σκιάζεται από την πέργκολα με
την κληματαριά.
Ο τοίχος μάζας σκιάζεται επίσης με τη χρήση εξωτερικής τέντας
Για τον δροσισμό της κατοικίας τις καλοκαιρινές νύκτες, τα μικρά βορινά ανοίγματα ευνοούν το
διαμπερή αερισμό.
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Τα παθητικά συστήματα θέρμανσης εντάσσονται ομαλά στη Νότια όψη, ως αρχιτεκτονικά στοιχεία
του κελύφους.
Η έλλειψη κινητής εξωτερικής σκίασης ενδεχομένως να προκαλεί προβλήματα υπερθέρμανσης
κάποιες ώρες το καλοκαίρι
ΚΑΤΟΙΚΙΑ «ΗΛΙΟΣ 2» ΣΤΗΝ ΕΚΑΛΗ

Θέρμανση

Σκίαση
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Πρόκειται για μία κατοικία με δύο επίπεδα που αναπτύσσεται γύρω από ένα θερμοκήπιο και μία
Νότια αυλή. Η μεγάλη όψη είναι προσανατολισμένη προς το νότο όπου βρίσκονται τα μεγαλύτερα
ανοίγματα. Η θέα βρίσκεται στη Βόρεια πλευρά του οικοπέδου, και έτσι υπάρχουν και από την
πλευρά εκείνη μεγάλα ανοίγματα.
Η προσπέλαση στον όροφο που βρίσκονται τα υπνοδωμάτια γίνεται από το θερμοκήπιο
Τα συστήματα παθητικής θέρμανσης που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι άμεσου κέρδους, και
θερμοκήπιο. Για το δροσισμό χρησιμοποιούνται οι φεγγίτες που ενισχύουν το διαμπερή αερισμό
και οι καμινάδες.
Χειμερινή λειτουργία
Το κτίριο θερμαίνεται από τη Νότια όψη της κατοικίας με άμεσο ηλιακό κέρδος.
Το χειμώνα οι ακτίνες του ήλιου περνάνε μέσα στο θερμοκήπιο και θερμαίνουν τη θερμική μάζα
που είναι οι τοίχοι από σκυρόδεμα και τα σκούρα πλακάκια. Το φυλλοβόλο δέντρο επιτρέπει την
είσοδο των ηλιακών ακτινών την εποχή αυτή.
Τα βορινά υπνοδωμάτια θερμαίνονται από το φεγγίτη.
Το βράδυ η αποθηκευμένη ενέργεια αποδίδεται στο χώρο

Καλοκαιρινή λειτουργία
Το καλοκαίρι, το θερμοκήπιο σκιάζεται από το φυλλοβόλο δέντρο που υπάρχει στο Νότιο κήπο και
η κεκλιμένη επιφάνειά του σκιάζεται εσωτερικά με τη βοήθεια κουρτινών. Η παγιδευμένη
θερμότητα μεταξύ θερμοκηπίου και κουρτινών ενισχύει την κυκλοφορία του θερμού αέρα προς τον
εξαεριστήρα και το φεγγίτη στο πάνω μέρος ενώ ψυχρός αέρας εισέρχεται από τα οριζόντια επίπεδα
της κατοικίας.
Τα υπόλοιπα ανοίγματα σκιάζονται με εξωτερικά παραθυρόφυλλα.
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Ο διαμπερής αερισμός δροσίζει το εσωτερικό της κατοικίας, και το φαινόμενο της καμινάδας
απομακρύνει το θερμό αέρα.
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Η αρχιτεκτονική ένταξη των συστημάτων παθητικής θέρμανσης στο κέλυφος έχει γίνει με επιτυχία
Η έλλειψη πλήρης εξωτερικής σκίασης ενδεχομένως να προκαλεί προβλήματα υπερθέρμανσης
κάποιες ώρες το καλοκαίρι
Η ύπαρξη της σκάλας μέσα στο χώρο του θερμοκηπίου, εμποδίζει τη σωστή λειτουργία του
Δεν υπάρχουν άλλα ανοίγματα στη Νότια όψη, αντιθέτως υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα στη Βόρεια
όψη, καθώς προς τα εκεί είναι η θέα της κατοικίας, οπότε και δεν ακολουθούνται πλήρως οι αρχές
της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής που απαιτούν μεγάλα νότια ανοίγματα και μικρά βόρεια.

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ «ΗΛΙΟΣ 1» ΣΤΗΝ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

Θέρμανση

Σκίαση

Με αφορμή την πετρελαϊκή κρίση και τα ενεργειακά προβλήματα στα τέλη της δεκαετίας του ’70, ο
Αλέξανδρος Τομπάζης σχεδίασε την πρώτη κατοικία παθητικής ενέργειας της όποια την κατασκευή
ολοκλήρωσε το 1979. Ήτανε η πρώτη φορά που χρησιμοποίησε διατάξεις παθητικής ηλιακής
θέρμανσης στις κατασκευές του.
Μεγάλοι ηλιακοί συλλέκτες και φεγγίτες εφαρμόστηκαν στην κατοικία αυτή που βρίσκεται στην
Αιγιαλεία και είναι η εξοχική κατοικία του αρχιτέκτονα.
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Η κατασκευή είναι ξύλινη ενώ η εξωτερική επένδυση είναι από μολύβι για να δημιουργεί ένα
δέσιμο με το τοπίο και να χάνεται η κατασκευή στο περιβάλλον.
Η κλίση της στέγης είναι μεγάλη, περίπου 60 μοίρες ώστε να ενσωματώνει τους ηλιακούς
συλλέκτες και το προφίλ το κτιρίου θυμίζει τη συνέχεια του προφίλ του βουνού
Καθώς ήταν η πρώτη εφαρμοσμένη απόπειρα «ηλιακής κατοικίας» είχε και τα αναμενόμενα λάθη
και υπερβολές τα οποία ο ίδιος ο αρχιτέκτονας τα επισημαίνει ως παραδείγματα προς αποφυγή
Χειμερινή λειτουργία
Το χειμώνα ο ήλιος προσπίπτει στους μεγάλους συλλέκτες, και θερμαίνει το νερό που κυκλοφορεί
σε σωληνώσεις πίσω από αυτούς. Το θερμό νερό αποθηκεύεται σε μία δεξαμενή και από εκεί
κυκλοφορεί στο δάπεδο της κατοικίας και θερμαίνει το χώρο.
Στην αυλή ένα φυλλοβόλο δέντρο επιτρέπει την είσοδο του ήλιου τους χειμερινούς μήνες
Καλοκαιρινή λειτουργία
Το καλοκαίρι ανοίγουν τα βορινά μεγάλα ανοίγματα για αερισμό ενώ οι εσωτερικές κουρτίνες
σκιάζουν τους χώρους διαβίωσης. Το φυλλοβόλο δέντρο φιλτράρει την είσοδο της ηλιακής
ακτινοβολίας στους χώρους διαβίωσης.
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Την εποχή που κατασκευάστηκε η κατοικία αυτή αποτελούσε μία μεγάλη καινοτομία για τα
Ελληνικά δεδομένα
Οι ηλιακοί συλλέκτες έχουν ενταχθεί άριστα στο κέλυφος της κατασκευής, της οποίας η μορφή,
μοιάζει με φυσική συνέχεια του προφίλ του απόκρημνου βουνού της περιοχής
Η έλλειψη εξωτερικών διατάξεων σκίασης, ενδεχομένως να οδηγεί σε υπερθέρμανση τους
καλοκαιρινούς μήνες
Το μολύβι που χρησιμοποιήθηκε για την επένδυση της ξύλινης κατασκευής, υπερθερμαίνεται το
καλοκαίρι εξουδετερώνοντας τα οφέλη του φυσικού αερισμού αλλά και ως υλικό επιβαρύνει το
περιβάλλον σε μία κατασκευή που φτιάχτηκε για την προστασία του περιβάλλοντος
Χρησιμοποιήθηκαν πολύπλοκες διατάξεις ηλιακής θέρμανσης, που απαιτούν κάποια συντήρηση για
τη σωστή λειτουργία τους.
Δεν υπάρχουν ανοίγματα στη Νότια όψη για εκμετάλλευση του άμεσου κέρδους και αντιθέτως
υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα στη Βορινή όψη, λόγω κλίσης και θέας που αυξάνουν τις απώλειες το
χειμώνα
Η απουσία Νότιων ανοιγμάτων δεν ευνοεί το φυσικό αερισμό
Υπάρχουν φίδια στο κτήμα, που έχει τη φυσική του χλωρίδα και δεν συνίσταται το άνοιγμα των
βόρειων μεγάλων υαλοστασίων για αερισμό τις καλοκαιρινές νύκτες με αποτέλεσμα να υπάρχει
πρόβλημα υπερθέρμανσης.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗΝ ΚΗΦΙΣΙΑ
Έτος κατασκευής: 1995
Εμβαδόν κτιρίου: 208,1m2
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Εμβαδόν θερμαινόμενων χώρων: 133,2 m2
Αριθμός ορόφων:2 +υπόγειο
Παθητικά Ηλιακά Συστήματα
• Άμεσο κέρδος
• Θερμοκήπιο ενσωματωμένο στο κτίριο
Φυσικός ∆ροσισμός
• Σκίαση ανοιγμάτων
• Σκίαση και αερισμός θερμοκηπίου
• ∆ιαμπερής και κατακόρυφος νυχτερινός αερισμός

Φέρει σταθερή οριζόντια σκίαση (πρόβολο) και έχει τη δυνατότητα πλήρους σκίασης με τέντα, η οποία
επίσης παρέχει τη δυνατότητα αερισμού, αφού βρίσκεται σε απόσταση από τους υαλοπίνακες. Το
θερμοκήπιο(λιακωτό) έχει ανοιγόμενα υαλοστάσια. Τα ανοίγματα του κτιρίου σκιάζονται με προβόλους και
εξωτερικά συρόμενα παντζούρια. Στην οροφή του κλιμακοστασίου υπάρχει άνοιγμα, το οποίο λειτουργεί ως
αιολική καμινάδα βοηθώντας τον αερισμό του κτιρίου με το φαινόμενο του φυσικού ελκυσμού, γεγονός που
συνεπάγεται με την αποφόρτιση του κτιρίου από τη θερμότητα, αλλά και μεγαλύτερη θερμική άνεση.

Εικόνα: σχέδιο βιοκλιματικής κατοικίας στην Κηφισιά
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΗ ΜΑΛΕΣΙΝΑ
Έτος κατασκευής: 1989
Εμβαδόν κτιρίου: 226,3 m2
Εμβαδόν θερμαινόμενων χώρων: 180,8 m2
Αριθμός ορόφων: 2 + υπόγειο
Παθητικά Ηλιακά Συστήματα:
• Θερμοκήπιο σε ύψος δύο ορόφων
• Άμεσο κέρδος
Φυσικός Δροσισμός:
• Σκίαση ανοιγμάτων
• Νυχτερινός αερισμός
• Αερισμός και σκίαση θερμοκηπίου
Μονώσεις:
Τοιχοποιία: 10 cm υαλοβάμβακα
Οροφή: 10cm πολυστερίνη
Στο κτίριο υπάρχει θερμοκήπιο, το οποίο καταλαμβάνει ύψος δύο ορόφων. Το θερμοκήπιο στο ισόγειο
βρίσκεται σε επαφή με το καθιστικό, ενώ στον όροφο με το κύριο υπνοδωμάτιο του κτιρίου.
Κατά τη διάρκεια του χειμώνα το θερμοκήπιο συντελεί στη μείωση του ποσοστού ζήτησης κατά 28,6%. Το
καλοκαίρι το θερμοκήπιο αερίζεται και σκιάζεται εξωτερικά με γαλλικά παντζούρια στο ισόγειο, και από
πρόβολο (προεξοχή της οροφής) στον όροφο και έτσι δεν επιβαρύνεται θερμικά το κτίριο τους θερινούς
μήνες. Αντίθετα παρουσιάζει πολύ ελαφρά βελτιωμένη συμπεριφορά, λόγω της σκίασης. Παρατηρείται δε
ότι το καλοκαίρι στο θερμοκήπιο η θερμοκρασία του αέρα είναι μόλις 1oC υψηλότερη από την εξωτερική
θερμοκρασία. Το γεγονός ότι στην κατοικία το καλοκαίρι δεν υπάρχει πρόβλημα υπερθέρμανσης
αποδεικνύεται και από την μαρτυρία των χρηστών, οι οποίοι δεν λειτουργούν παρά σπάνια τους
ανεμιστήρες οροφής που υπάρχουν στα υπνοδωμάτια.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΠΗΛΙΟ
Έτος κατασκευής: 1997
Εμβαδόν κτιρίου: 157,5 m2
Εμβαδόν θερμαινόμενων χώρων: 89,9 m2
Αριθμός ορόφων: 2+σοφίτα
Παθητικά Ηλιακά Συστήματα:
• Θερμοκήπιο
• Άμεσο κέρδος (παράθυρα +φεγγίτες)
Φυσικός Δροσισμός:
• Διαμπερής και κατακόρυφος αερισμός
• Αερισμός θερμοκηπίου
Τοιχοποιία: Δύο Thermoblock πάχους 15 cm με 10 cm διάκενο αέρα, συνολικού
πάχους 45 cm.
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Οροφή: Ξύλινη στέγη με μόνωση Heraklith πάχους 7,5 cm.
Η κατοικία στο Πήλιο παρουσιάζει ιδιαίτερα χαμηλές καταναλώσεις την περίοδο θέρμανσης, τόσο λόγω
του σχεδιασμού και των παθητικών συστημάτων, αλλά κυρίως λόγω της συμπεριφοράς των χρηστών.
Χαρακτηριστικό είναι ότι το μόνο βοηθητικό σύστημα θέρμανσης είναι δύο ξυλόσομπες (μια στο καθιστικό
και μια στο θερμοκήπιο). Πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι η μελέτη είχε περιορισμούς μορφολογικούς λόγω
του παραδοσιακού χαρακτήρα της περιοχής. Το καλοκαίρι δεν παρατηρείται υπερθέρμανση σε κανένα
χώρο, καθώς με τον διαμπερή και κατακόρυφο αερισμό δημιουργείται αποφόρτιση της πλεονάζουσας
θερμότητας και αυξημένο ρεύμα αέρα. Παρ’ όλα αυτά, όπως φαίνεται από τις προσομοιώσεις, το
θερμοκήπιο επιβαρύνει θερμικά το κτίριο (40% επιβάρυνση στο θεωρητικό ψυκτικό φορτίο και εσωτερικές
θερμοκρασίες του κτιρίου στα όρια της θερμικής άνεσης). Οι χρήστες του κτιρίου όμως, επιβεβαιώνουν ότι
δεν έχουν πρόβλημα υπερθέρμανσης το καλοκαίρι.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
Έτος κατασκευής: 1996
Εμβαδόν κτιρίου: 267,7 m2
Εμβαδόν θερμαινόμενων χώρων: 204,0 m2
Αριθμός ορόφων: 2+υπόγειο
Παθητικά Ηλιακά Συστήματα:
• Άμεσο κέρδος (παράθυρα, άνοιγμα οροφής, μικρό λιακωτό)
Φυσικός Δροσισμός:
• Σκίαση κατακόρυφων ανοιγμάτων
• Διαμπερής και κατακόρυφος αερισμός
Η κατοικία, που βρίσκεται σε περιοχή με όχι πυκνή δόμηση, παρουσιάζει, όπως αναφέρεται από τους
χρήστες, μικρή κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση. Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό στοιχείο της κατοικίας είναι
το άνοιγμα οροφής, το οποίο είναι ημισφαιρικό, με κάλυψη πολυκαρβονικού φύλλου, που φέρει ανοιγόμενο
τμήμα στην κορυφή του. Υπάρχει επίσης μικρό «λιακωτό» νότιου προσανατολισμού, συνολικής επιφάνειας
περίπου 7,5 m2, στο οποίο τοποθετείται εξωτερικά μονωτικό πάπλωμα, ως νυχτερινή θερμομόνωση το
χειμώνα. Το άνοιγμα οροφής επηρεάζει ελάχιστα το συνολικό φορτίο θέρμανσης, αυξάνοντάς το κατά 1%.
Η μικρή αυτή αύξηση οφείλεται στο γεγονός ότι, λόγω των χαμηλών θερμοκρασιών της περιοχής,
παρουσιάζει πολλές θερμικές απώλειες κατά τη διάρκεια της νύχτας, οι οποίες εξουδετερώνουν τα ημερήσια
κέρδη. Η θετική του συνεισφορά το χειμώνα εντοπίζεται στη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης
στον παρακείμενο χώρο (κλιμακοστάσιο και ανοιχτός χώρος γραφείου), αλλά το καλοκαίρι υπάρχει
αντίστοιχη υπερθέρμανση, όταν παραμένει κλειστό. Σημαντικό φαινόμενο σε αυτή την κατοικία είναι ότι τα
παθητικά ηλιακά συστήματα του κτιρίου επιδρούν στους παρακείμενους σε αυτά χώρους, ενώ στα
υπνοδωμάτια τόσο του ισογείου όσο και του ορόφου, η επίδραση είναι μηδαμινή. Αυτό το φαινόμενο, που
αποδεικνύεται και από την ενεργειακή καταγραφή και από την προσομοίωση, οφείλεται κατά πολύ στο
γεγονός ότι ο θερμός αέρας κυκλοφορεί τόσο λόγω διαστρωμάτωσης όσο και λόγω φυσικού ελκυσμού στο
εσωτερικό τμήμα του κτιρίου και όχι στα παράπλευρα υπνοδωμάτια.
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Βιοκλιματικές κατοικίες στο εξωτερικό
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Θέρμανση

Σκίαση

Μικροκλίμα

ΥΛΙΚΑ: ξύλο, μέταλλο, σκυρόδεμα.
ΘΕΡΜΙΚΗ ΜΑΖΑ: Σκυρόδεμα και σκούρο δάπεδο από ασβεστολιθικό πέτρωμα
ΝΟΤΙΑ ΟΨΗ: Υάλινη με κινητό ξύλινο πέτασμα.
Είναι μία κατοικία βασισμένη στις βιοκλιματικές αρχές, κατασκευασμένη με ξύλο, μέταλλο και
σκυρόδεμα. Η κύρια όψη έχει νότιο προσανατολισμό και είναι γυάλινη για άμεσο ηλιακό κέρδος
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ενώ καλύπτεται με ξύλινο πέτασμα για σκίαση. Η διαφανής όψη καταργεί τα όρια μεταξύ
εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, προσφέροντας απεριόριστη θέα προς τον κήπο.
Οι ξύλινες γρίλιες τοποθετημένες σε μεταλλικούς οδηγούς διασφαλίζουν την ιδιωτική ζωή των
κατοίκων και προστατεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες.
Τα στοιχεία επικάλυψης και σκίασης προσφέρουν μία ενότητα στην όψη
Λειτουργία το χειμώνα
Το ηλιακό κέρδος εισέρχεται από τη Νότια αδιαφανή όψη και στη συνέχεια συγκεντρώνεται και
αποθηκεύεται στο πάτωμα και τους τοίχους. Το σκούρο χρώμα των ασβεστολιθικών πλακών του
δαπέδου, βελτιώνει την ικανότητα τους για απορρόφηση της θερμικής ενέργειας. Τη νύκτα η
αποθηκευμένη θερμότητα αποδίδεται στο εσωτερικό της κατοικίας.
Ο Βόρειος συμπαγής τοίχος έχει ισχυρή θερμομόνωση, και εμποδίζει την απώλεια θερμότητας στο
περιβάλλον.
Λειτουργία το καλοκαίρι
Το στέγαστρο περιορίζει τις ακτίνες του ηλίου ενώ τα κινητά ξύλινα σκιάδια βοηθούν στην
επίτευξη συνθηκών άνεσης.
Το μικροκλίμα γύρω από την κατοικία ευνοεί το δροσισμό. Ο πλούσιος κήπος και μία μικρή λίμνη
στη Δυτική όψη της κατοικίας φιλτράρουν το φρέσκο αέρα που εισέρχεται στην κατοικία. Το
γρασίδι μπροστά από τη Νότια όψη, ελαχιστοποιεί επίσης την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία.
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Κατακόρυφη τομή γυάλινης όψης
Τα παντζούρια είναι συρόμενα, τοποθετημένα σε μεταλλικούς σιδηρόδρομους με ξύλινα σκιάδια
από πεύκα, που στηρίζονται σε κάνναβο από χάλυβα.
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Η γυάλινη πρόσοψη προσφέρει απεριόριστη θέα προς τον κήπο.
Οι ξύλινες γρίλιες, προστατεύουν από τις υψηλές θερμοκρασίες φιλτράροντας την ηλιακή
ακτινοβολία
Τα στοιχεία αυτά επικάλυψης και σκίασης, προσφέρουν μία ενότητα στην όψη και είναι όμορφα
διατεταγμένα στο κέλυφος της κατασκευής
Για τον έλεγχο του ηλιακού κέρδους, απαιτείται χρήση των σκιάστρων.
Το ξύλινο πάτωμα δεν συμμετέχει ως θερμική μάζα στον όροφο
Υπάρχει μεγάλη απώλεια θερμότητας από τα υαλοστάσια καθώς δεν υπάρχει καμία θερμομόνωση
τους.
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΣΙΔΝΕΥ, ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ

Θέρμανση

Μικροκλίμα
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Σκίαση

Πρόκειται για ανακαίνιση μιας παλαιάς κατοικίας.
Ολόκληρη η βορειοδυτική όψη της κατοικίας ανακατασκευάστηκε και τα εμφανή τούβλα της
τοιχοποιίας, αντικαταστάθηκαν από υαλοπίνακες σε χαλύβδινο σκελετό και στοιχεία ξύλου.
Στο Νότιο ημισφαίριο, η Βόρειοι προσανατολισμοί εκμεταλλεύονται το ηλιακό κέρδος. Έτσι όλη ο
νέα όψη του κτιρίου λειτουργεί ως ένα παθητικό σύστημα θέρμανσης άμεσου κέρδους
Ταυτόχρονα προσφέρει απεριόριστη θέα στους ενοίκους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου
Η γυάλινη αυτή όψη με το στέγαστρο, τα σκίαστρα και τα ανοίγματα, προσαρμόζεται σε όλες τις
κλιματικές συνθήκες.
Λειτουργία το χειμώνα
Οι ακτίνες του ηλίου περνούν τη γυάλινη επιφάνεια και προσπίπτουν στους εσωτερικούς τοίχους
και το πάτωμα.
Ο χώρος θερμαίνεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και αποδίδει τη θερμότητα αυτή το βράδυ.
Στο άνω τμήμα ένα υπόστεγο και τα μεταλλικά σκιάδια προστατεύουν τον τοίχο από τη βροχή.
Λειτουργία το καλοκαίρι
Τα στοιχεία της πρόσοψης, χρησιμοποιούνται τόσο για τη σκίαση όσο και για το δροσισμό της
κατοικίας Το υπόστεγο και τα μεταλλικά σκιάδια στο άνω τμήμα της βορειοδυτικής όψης
εμποδίζουν τις ακτίνες του ηλίου
Τα κινητά ξύλινα σκιάδια στο χαμηλότερο επίπεδο περιορίζουν το φως και την ακτινοβολία του
ηλίου στο γραφείο
Για τον αερισμό της κατοικίας, στο μεσαίο επίπεδο, δύο μεγάλες υάλινες επιφάνειες σε
κατακόρυφους οδηγούς μπορούνε να ανοίξουν και να προβάλλουν προς τον κήπο για δροσισμό του
χώρου, ενώ τα ανοιγόμενα υπέρθυρα της όψης στο άνω επίπεδο επιτρέπουν την έξοδο του θερμού
αέρα.
Επιπλέον η πυκνή βλάστηση του κήπου λειτουργεί καθοριστικά ως φυσική ηλιοπροστασία και
βοηθάει το δροσισμό
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Στο άνω τμήμα της βορειοδυτικής όψης το υπόστεγο και τα μεταλλικά σκιάδια εμποδίζουν τις ηλιακές
ακτίνες
Στο άνω επίπεδο, τα ανοιγόμενα υπέρθυρα της όψης ενισχύουν την έξοδο του θερμού αέρα.
Στο μεσαίο επίπεδο, δύο μεγάλες υάλινες επιφάνειες στερεωμένες χωρίς πλαίσιο σε κατακόρυφους οδηγούς
μπορούνε να ανοίξουν και να προβάλλουν προς τον κήπο για δροσισμό του χώρου
Στο χαμηλότερο επίπεδο ξύλινα σκιάδια περιορίζουν το φως και την ακτινοβολία του ηλίου στο γραφείο
έχοντας τη δυνατότητα χειροκίνητου ελέγχου πίσω από το παράθυρο

Η όψη είναι δυναμική και προσαρμόσιμη στις κλιματικές συνθήκες
Η διάταξη των ανοιγόμενων παραθύρων επιτρέπει άριστο αερισμό τους καλοκαιρινούς μήνες
Η γυάλινη όψη προσφέρει απεριόριστη θέα προς τον κήπο
Η απουσία διατάξεων σκίασης, ενδεχομένως να οδηγεί σε υπερθέρμανση τους θερινούς μήνες.
Υπάρχει απώλεια θερμότητας από τα υαλοστάσια λόγω έλλειψης εξωτερικής θερμομόνωσης
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΣΤΟ PERCHE, ΓΑΛΛΙΑ

Θέρμανση

Μικροκλίμα

Σκίαση

Πρόκειται για μία κατοικία ενός ατόμου που ασχολείται με τις πολεμικές τέχνες.
Βρίσκεται κάθετα στην έντονη κλίση του οικοπέδου και αναπτύσσεται γραμμικά κατά μήκος του
άξονα ανατολή-δύση, ανοίγοντας μία επιμήκη όψη προς το νότο και το τοπίο.
Η καμπύλη στέγη αποσυνδέεται οπτικά από το σώμα του ορθογώνιου κτιρίου με μία λωρίδα
υαλοστασίου.
Ο χώρος άσκησης των πολεμικών τεχνών λειτουργεί ως θερμοκήπιο αυξάνοντας τα ηλιακά κέρδη
της κατοικίας.
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Λειτουργία το χειμώνα
Στο νότο η στέγη ανέρχεται ώστε να αυξηθούν τα ηλιακά κέρδη κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Ο ηλιακός χώρος βρίσκεται στο κέντρο της κατοικίας ώστε να επωφελείται από το φαινόμενο του
θερμοκηπίου και τη θερμική αδράνεια των συμπαγών τοίχων
Τη νύχτα ή τις νεφοσκεπείς ημέρες, η θερμότητα που αποθηκεύεται στους κτιστούς τοίχους, στις
πλάκες σκυροδέματος και στην επένδυση με πλάκες και αποδίδεται στους διάφορους χώρους
διαβίωσης, με τη χρήση εσωτερικών περιστρεφόμενων, ρυθμιζόμενων ανοιγμάτων.
Οι βοηθητικοί χώροι βρίσκονται στη χαμηλή βόρεια πλευρά και δημιουργούν θερμική προστασία
στην κατασκευή.
Λειτουργία το καλοκαίρι
Ένα προπέτασμα πλάτους 2,50 μέτρων που εξέχει από τη στέγη, εμποδίζει τις ακτίνες του ηλίου το
καλοκαίρι. Η διάταξη των ανοιγμάτων στις βόρειες και νότιες όψεις ευνοεί τον φυσικό αερισμό.
Τα αναδιπλούμενα ανοίγματα του φεγγίτη, απομακρύνουν την υπερβάλλουσα θερμότητα
Συρόμενα και αναδιπλούμενα παντζούρια με προσανατολιζόμενα φύλλα συμβάλουν στη θερμική
άνεση το καλοκαίρι και αλλάζουν την εμφάνιση της πρόσοψης.
Επιπλέον εσωτερικά παραπετάσματα από λινό, φιλτράρουν τις ηλιακές ακτίνες
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Η όψη είναι δυναμική και προσαρμόσιμη πλήρως στις κλιματικές συνθήκες
Το θερμοκήπιο λειτουργεί και ως χώρος διαβίωσης
Η γυάλινη όψη προσφέρει απεριόριστη θέα προς τον κήπο
Οι περιστρεφόμενες συρόμενες περσίδες, έχουν τη δυνατότητα να στραφούν από οριζόντια σε
κατακόρυφη θέση και να αποκόψουν εντελώς την είσοδο τόσο της άμεσης όσο και της διάχυτης
ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο διαβίωσης.
Η λειτουργία των σκιάστρων και των ανοιγμάτων είναι χειροκίνητη και απαιτεί συμμετοχή των
κατοίκους
Αν και οι περιστρεφόμενες περσίδες δημιουργούν ένα δεύτερο προστατευτικό κέλυφος όταν είναι
σε κλειστή θέση, η επιφάνεια των υαλοστασίων είναι μεγάλη για το κλίμα του τόπου και υπάρχει
σημαντική απώλεια θερμότητας από τα εκτεταμένα υαλοστάσια
ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ GIESSEN, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Θέρμανση
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Μικροκλίμα

Σκίαση

Πρόκειται για μία σχεδόν αυτόνομη ενεργειακά κατοικία, κατασκευασμένη από ανακυκλώσιμα
υλικά που εκμεταλλεύεται σε μεγάλο βαθμό τα ηλιακά κέρδη.
Το συμπαγές σχήμα και ο προσανατολισμός της κατοικίας επιλέχθηκαν με σκοπό τη
βελτιστοποίηση του θερμικού ισοζυγίου.
Οι κύριοι χώροι της κατοικίας διαμορφώνονται στη νότια όψη, η οποία φέρει υαλοπίνακες ενώ οι
βοηθητικοί χώροι συγκεντρώνονται σε ένα ν ημιυπόγειο χώρο στη βόρεια όψη, εκμεταλλευόμενοι
τη θερμική μάζα του εδάφους.
Οι τριπλοί υαλοπίνακες της νότιας όψης, ενσωματώνονται στον ξύλινο φέροντα οργανισμό της
κατοικίας με τη χρήση διατομών αλουμινίου.
Για τη μείωση των απωλειών, το περίβλημα διαθέτει πολύ καλή αεροστεγανότητα και ισχυρή
θερμομόνωση.
Λειτουργία το χειμώνα
Το χειμώνα ο ήλιος εισέρχεται στην κατοικία από τους υαλοπίνακες της νότιας όψης και προσπίπτει
στα στοιχεία αργίλου στους εσωτερικούς τοίχους που αυξάνουν τη θερμική μάζα της κατασκευής.
Η διαφανής θερμομόνωση στη νότια όψη έχει σημαντική επίδραση στον ενεργειακό σχεδιασμό της
κατασκευής.
Τοποθετείται στο διάκενο του διπλού υαλοπίνακα και έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ο οποίος έχει
επίστρωση από πλάκες αργίλου.
Το όλο σύστημα αποτελεί ένα ν παθητικό ηλιακό συλλέκτη και λειτουργεί ως τοίχος μάζας,
αποδίδοντας τη θερμότητα που συλλέγει στον εσωτερικό χώρο το χειμώνα
Λειτουργία το καλοκαίρι
Το σταθερό οριζόντιο μεταλλικό στοιχείο σκίασης που τοποθετείται στο μέσον του ύψους της
κατασκευής, έχει αρκετό πλάτος ώστε να εμποδίζει τις ακτίνες του ηλίου να εισέλθουν το
καλοκαίρι στο καθιστικό
Στον όροφο τα παντζούρια στα παράθυρα των δωματίων, με τα οριζόντια σκιάδια, εξασφαλίζουν
την προστασία από τον ήλιο. Ο συνδυασμός αυτών των συστημάτων σκίασης, κινητών και
σταθερών εξασφαλίζει με παθητικό τρόπο, τις συνθήκες άνεσης το καλοκαίρι
Η μικρή φυσική πισίνα και η φύτευση γύρω από την κατοικία, φιλτράρουν το φρέσκο αέρα και
ενισχύουν το δροσισμό τους καλοκαιρινούς μήνες
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Ο τοίχος μάζας έχει καλύτερη θερμική απόδοση και μικρότερες απώλειες από τις γυάλινες
επιφάνειες
Η φύτευση και η μικρή πισίνα, βελτιώνουν το μικροκλίμα
Υπάρχει μεγάλη επιφάνεια υαλοστασίων για το ψυχρό κλίμα της περιοχής με πιθανές απώλειες
θερμότητας από τα υαλοστάσια λόγω έλλειψης μεθόδου θερμομόνωσης τους
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΞΟΧΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ, SEA RANCH, CA
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Θέρμανση

Μικροκλίμα

Είναι ανακατασκευή μίας εξοχικής κατοικίας, που τόσο στην κατασκευή της όσο και στην
ανακατασκευή της, ο αρχιτέκτονας τη σχεδίασε και την κατασκεύασε προσπαθώντας να
ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής. Έτσι αποκατέστησε τη
χαμένη επιφάνεια φυσικού εδάφους που έπρεπε να απομακρυνθεί για την κατασκευή της κατοικίας,
δημιουργώντας έναν κήπο στο δώμα με τοπικά φυτά.
Για το σχήμα της στέγης λήφθηκε υπόψη η τοπογραφία του τόπου καθώς και η διεύθυνση των
ισχυρών ανέμων.
Η εξοχική κατοικία έχει κατασκευαστεί με ανακυκλώσιμα υλικά, και γίνεται αξιοποίηση της
παθητικής ηλιακής ενέργειας το χειμώνα, και διαμπερής αερισμός το καλοκαίρι.
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Το χειμώνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, οι ακτίνες του ηλίου εισέρχονται στο χώρο διαβίωσης,
και η θερμική ενέργεια αποθηκεύεται στο σκούρο πάτωμα. Ο ήλιος προσπίπτει επίσης στον ηλιακό
συλλέκτη, και θερμαίνει το κύκλωμα νερού που κυκλοφορεί στο πάτωμα και θερμαίνει το χώρο
διαβίωσης. Το βράδυ η αποθηκευμένη θερμότητα αποδίδεται στο χώρο, ενώ το φυτεμένο δώμα,
ελαττώνει τις απώλειες θερμότητας προς τον ουρανό από την οροφή.
Το καλοκαίρι, το φυτεμένο δώμα εμποδίζει τη θέρμανση της στέγης, ενώ τα κατάλληλα ανοίγματα
οδηγούν τον δροσερό αέρα από το πίσω μέρος του σπιτιού προς το θερμοκήπιο για αερισμό και από
εκεί ο θερμός αέρας εξέρχεται κατάλληλα από τα ανοίγματα πάνω στο θερμοκήπιο και το φεγγίτη

130

Έχει γίνει πολύ καλή ένταξη της κατοικίας στο φυσικό περιβάλλον και με τη χρήση των
οικολογικών υλικών, έχει γίνει εξοικονόμηση ενέργειας από την κατασκευή.
Ο προσανατολισμός και η κλίση της στέγης λαμβάνουν πλήρως υπόψη τους επικρατούντες ανέμους
και την ηλιακή γεωμετρία
Πιθανότητα υπερθέρμανσης εάν δεν επικρατούν άνεμοι για τον αερισμό του θερμοκηπίου το
καλοκαίρι
Δε υπάρχει εξωτερική σκίαση, που μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση κάποιες θερμές
καλοκαιρινές ημέρες.
ΚΑΤΟΙΚΙΑ “LOBLOLLY” ΣΤA TAYLOR ISLAND, MARYLAND

Θέρμανση

Μικροκλίμα
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Σκίαση

Η παράκτια αυτή κατοικία περιστοιχίζεται από ένα μικρό δασάκι πεύκων και είναι υπερυψωμένη
από το έδαφος για προστασία από την υγρασία κατά δύο μέτρα. Ως κολόνες για το σκοπό αυτό
χρησιμοποιήθηκαν οι κορμοί των πεύκων.
Η οροφή είναι φυτεμένη για καλύτερη μόνωση η ιδιαιτερότητα αυτής της κατοικίας είναι η
διπλοκέλυφη πρόσοψη. Το εξωτερικό κέλυφος ανοιγοκλείνει όπως μία πόρτα πάρκινγκ η οποία έχει
τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις καιρικές συνθήκες.
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Το χειμώνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, τα κινητά στέγαστρα του δεύτερου κελύφους
παραμένουν ανοικτά για εκμετάλλευση των άμεσων ηλιακών κερδών, ενώ το βράδυ κλείνουν και
λειτουργούν ως θερμομόνωση
Το καλοκαίρι, τα κινητά στέγαστρα ανοιγοκλείνουν ανάλογα με την ώρα της ημέρας ώστε πάντα
να εμποδίζουν την άμεση ηλιακή ακτινοβολία να εισέλθει στην κατοικία και να την υπερθερμάνει.
Παράλληλα η λειτουργία τους επιτρέπει την εκμετάλλευση της θαλάσσιας αύρας για δροσισμό τις
ζεστές ημέρες.

Το διπλό κέλυφος του κτιρίου, έχει τη δυνατότητα να ακολουθεί τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν έξω
από την κατοικία, επιτρέποντας ή εμποδίζοντας τον ήλιο και τον αέρα να εισέλθουν στην κατοικία.
Το εξωτερικό κέλυφος έχει τη δυνατότητα να λειτουργεί ταυτόχρονα και ως θερμομόνωση
Η κατοικία είναι ομαλά ενταγμένη στο φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκεται
Το σκίαστρο στο δεύτερο κέλυφος απαιτεί σωστή και τακτική χρήση καθ' ολη τη διάρκεια της ημέρας για
αξιοποίηση των ηλιακών κερδών το χειμώνα και έλεγχό τους το καλοκαίρι

ΚΑΤΟΙΚΙΑ “SOLAR HOUSE III” ΣΤO EBNAT-KAPPEL, ΕΛΒΕΤΙΑ

133

Θέρμανση

Μικροκλίμα

Η ιδιαίτερη αυτή κατοικία, έχει ολόκληρη τη Νότια όψη τη καλυμμένη με υαλοστάσια, από τα
οποία περισσότερα από τα μισά καλύπτουν τον τοίχο μάζας που βρίσκεται πίσω από αυτά και έχει
ενταχθεί στο αρμονικά στο σύνολο της όψης,
Η ιδιαιτερότητα του τοίχου μάζας αυτού είναι ότι το υλικό από το οποίο αποτελείται είναι
παραφίνη, ένα υλικό που βρίσκεται σε στερεά μορφή όταν ψύχεται και σε υγρή όταν θερμαίνεται
και έχει όλα τα πλεονεκτήματα του τοίχου νερού όσον αφορά το έμμεσο παθητικό ηλιακό κέρδος

134

Το χειμώνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο τοίχος μάζας θερμαίνεται. Η διανομή της θερμότητας
αυτής στα δωμάτια που βρίσκονται πίσω του είναι άμεση λόγω της ισοθερμικής φάσης της
παραφίνης. Έτσι η εξωτερική επιφάνεια του τοίχου μάζας δεν παραμένει θερμή τη νύκτα, όπως θα
συνέβαινε σε ένα ν τοίχο μάζας καθώς ο τοίχος αυτός έχει ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας και
έτσι χάνεται λιγότερη θερμότητα στο περιβάλλον. Η αποθήκη αυτή θερμότητας παραμένει θερμή
και θερμαίνει τους χώρους διαβίωσης μέχρι αργά το βράδυ.
Το καλοκαίρι, μία αντλία αέρα δημιουργεί μηχανικά αερισμό ανάμεσα στο τζάμι και τον τοίχο
μάζας. Η κατοικία αερίζεται από τα ανοίγματα που βρίσκονται μεταξύ των τοίχων μάζας. Η
φύτευση γύρω από την κατοικία δροσίζει τον αέρα αερισμού

Ο τοίχος μάζας με παραφίνη έχει πολύ καλή απόδοση ένα ντι οποιουδήποτε άλλου παθητικού συστήματος
έμμεσου κέρδους.
Η ένταξη του τοίχου στην κατασκευή, τόσο στην όψη της όσο και στο εσωτερικό της έχει επιτευχθεί με
μεγάλη επιτυχία
Η δυνατότητα χρωματισμού της παραφίνης την κάνει διακοσμητικό στοιχείο
Ο τοίχος στο εσωτερικό είναι πολύ φωτεινός και δημιουργεί ένα ευχάριστο αισθητικά αποτέλεσμα που
ταιριάζει απόλυτα με τις ξύλινες εσωτερικές επενδύσεις
Δεν υπάρχει καμία εξωτερική σκίαση, ούτε με σταθερά ούτε με κινητά εξωτερικά στέγαστρα. Αν και το
κλίμα της τοποθεσίας είναι ψυχρό, ενδεχομένως να υπάρχει υπερθέρμανση κάποιες θερμές καλοκαιρινές
ημέρες.
Η επιφάνεια των υαλοστασίων είναι μεγάλη και αν δεν υπάρχει κινητή θερμομόνωση ενδεχομένως να
υπάρχει απώλεια θερμότητας τους ψυχρούς χειμώνες.
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ΚΑΤΟΙΚΙΑ “WINTERGARTENHAUS”, ΚΟΛΟΝΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Θέρμανση

Μικροκλίμα

Σκίαση

Η μικρή αυτή ξύλινη κατοικία, λαμβάνει όλη την παθητική θερμική ενέργεια που χρειάζεται από το
θερμοκήπιο στη Νότια όψη της κατοικίας
Το θερμοκήπιο είναι ενσωματωμένο στους εσωτερικούς τοίχους της κατοικίας
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Το χειμώνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, ο ήλιος θερμαίνει τον ηλιακό χώρο καθώς οι ακτίνες του
διέρχονται από τα φυλλοβόλα δέντρα. Η τοποθέτηση του θερμοκηπίου σε εσοχή της κατοικίας,
αυξάνει την απόδοσή του καθώς μειώνει τις απώλειες θερμότητας.
Το καλοκαίρι, τα φυλλοβόλα δέντρα σκιάζουν το θερμοκήπιο προστατεύοντας το από την
υπερθέρμανση.
Πολύ καλή ένταξη του θερμοκηπίου στο εσωτερικό της κατασκευής ως αρχιτεκτονικό στοιχείο
Η πλήρης έλλειψη σκιασμού μπορεί να οδηγήσει σε υπερθέρμανση κάποιες θερμές καλοκαιρινές ημέρες.

ΣΦΑΙΡΙΚΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ “DOMESPACE” ΣΤΟ QUIMPER, ΓΑΛΛΙΑ

Θέρμανση

Μικροκλίμα

Η κατοικία αυτή έχει την ιδιαιτερότητα, να μπορεί να περιστρέφεται ακολουθώντας την τροχιά του
ήλιου. Η περιστροφή γίνεται είτε χειροκίνητα είτε με τηλεχειρισμό και η κατοικία μπορεί να
περιστραφεί αριστερά ή δεξιά 320 μοίρες. Ένα λογισμικό χρησιμοποιείται για να ρυθμίσει την
γωνία και την ταχύτητα περιστροφής.
Η διώροφη αυτή κατοικία εκμεταλλεύεται στο μέγιστο το φυσικό φωτισμό και τα ηλιακά κέρδη
Ο σκελετός είναι από ακατέργαστο ξύλο και τα δωμάτια είναι ακτινωτά διαταγμένα γύρω από το
ελεύθερο κέντρο
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Το χειμώνα κατά τη διάρκεια της ημέρας, η κατοικία προσανατολίζεται έτσι ώστε να στρέφονται
τα δωμάτια που επιθυμούμε προς τον ήλιο και να ακολουθούν την τροχιά του. Τα άμεσα κέρδη
ενισχύονται από ένα τζάκι στο κέντρο της κατοικίας.
Το καλοκαίρι, η κατοικία περιστρέφεται απομακρυνόμενη από την τροχιά του ήλιου, έτσι ώστε να
εμποδίζεται η άμεση ηλιακή ακτινοβολία προς τους κύριους χώρους διαβίωσης αλλά και να
προσανατολίζονται τα διαμπερή ανοίγματα προς τη διεύθυνση των επικρατούντων ανέμων. Το
μικροκλίμα γύρω από την κατοικία ενισχύει το δροσισμό το καλοκαίρι.

Δυνατότητα να τοποθετείται το κάθε δωμάτιο στον επιθυμητό προσανατολισμό ανάλογα με την
ώρα της ημέρας και τη χρήση του
Δυνατότητα να στρέφονται τα ανοίγματα προς τους επικρατούντες ανέμους για καλύτερο αερισμό.
Υπάρχει εξάρτηση της κατοικίας από μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη για τη λειτουργία της.
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Υπάρχει πλήρης απουσία διατάξεων σκίασης που μπορεί να οδηγήσει θάμβωση και ακόμη και σε
υπερθέρμανση κάποιες θερμές καλοκαιρινές ημέρες, των δωματίων που ακολουθούν την τροχιά του
ήλιου
TIANJIN [ΚΙΝΑ]
Σε μία περιοχή 30.000 στρεμμάτων, 45 χιλιόμετρα
ανατολικά της πόλης Tianjin και 150 χιλιόμετρα
νοτιοανατολικά του Πεκίνου, η αρχιτεκτονική
ομάδα Surbana Urban Planning Group σχεδίασε μια
αειφορική πόλη. To 2020-25, όποτε και αναμένεται ότι θα
ολοκληρωθεί θα φιλοξενεί περίπου 350.000 κατοίκους.
Αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ των
κυβερνήσεων της Κίνας και της Σιγκαπούρης, σκοπός
των οποίων είναι η δημιουργία μίας αειφορικής
κοινότητας με χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα που θα
ελαχιστοποιεί τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Σε μία χώρα με περισσότερο από 1,3 δισεκατομμύρια
κατοίκους, με το 50% των οποίων να κατοικεί σε αστικά κέντρα, συνεπάγεται ότι έργα αστικών υποδομών
και αναπλάσεων παίζουν ένα πολύ σημαντικό ρόλο στην κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού. Η
κατασκευή της συγκεκριμένης πόλης αναμένεται να λειτουργήσει ως πρότυπο μοντέλο ανάπτυξης και
αντίστοιχων μελλοντικών πόλεων της περιοχής αλλά και παγκοσμίως.
Τοποθεσία
Η τοποθεσία που επιλέχθηκε για την κατασκευή του έργου βρίσκεται ανάμεσα στη θάλασσα και το ποτάμι,
ενώ το κλίμα είναι ζεστό με υψηλή υγρασία και ετήσια βροχόπτωση 56 εκατοστών περίπου, από τα οποία
τα μισά πέφτουν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Η συγκεκριμένη τοποθεσία ήταν ένας χώρος με βιομηχανικά
και τοξικά απόβλητα, ο οποίος συνόρευε με μία από τις πιο μολυσμένες θαλάσσιες περιοχές του κόσμου. Η
επιλογή έγινε με σκοπό να αποδειχτεί ότι μία εγκαταλελειμμένη και μολυσμένη περιοχή έχει τη δυνατότητα,
με την κατάλληλη διαχείριση, να μετατραπεί σε ένα βιώσιμο κατοικήσιμο και αξιοποιήσιμο περιβάλλον. Η
διαδικασία καθαρισμού και απομάκρυνσης των βαρέων μετάλλων από την περιοχή διήρκησε 3 χρόνια.

Σχεδίαση
Η πόλη που θα δημιουργηθεί θα είναι μικτών χρήσεων, με κατοικίες, χώρους εμπορίου, εργασίας και
εκπαίδευσης σε συνδυασμό με χώρους πρασίνου και αειφορικές υποδομές. Ο σχεδιασμός της βασίστηκε
στο τρίπτυχο άνθρωπος - φυσικό περιβάλλον - οικονομική αρμονία. Η επιλογή της τοποθεσίας, οι ελεύθεροι
δημόσιοι χώροι, η μεταφορά τόσο από και προς την κοινότητα όσο και εντός αυτής, η αρχιτεκτονική
ποιότητα, η επαναχρησιμοποίηση του νερού και η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, αποτέλεσαν τους
βασικούς στόχους της σχεδιαστικής ομάδας. Παράλληλα, λήφθηκαν μέτρα για τη βελτίωση των
139

περιβαλλοντικών συνθηκών, συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας του αέρα, του υδροφόρου ορίζοντα και
του πόσιμου νερού, τη μείωση του θορύβου και των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τη διαχείριση των
υγροτόπων και την ενίσχυση της τοπικής γεωργικής παραγωγής.
Κατά τη διαδικασία του σχεδιασμού εφαρμόστηκαν, τόσο καινοτόμες όσο και δοκιμασμένες, τεχνικές με
σκοπό να επιτευχθούν οι βέλτιστες λύσεις σε παράγοντες όπως ο προσανατολισμός των κτιρίων αλλά και
ολόκληρου του οικισμού [5° ανατολικά του νότου]. Δημιουργήθηκαν δύο άξονες που διατρέχουν και
ενοποιούν την περιοχή. Ο κυρίως άξονας περιλαμβάνει τις μικτές χρήσεις, τους δημόσιους χώρους
πρασίνου, τα αειφορικά μέσα μαζικής μετακίνησης καθώς και τη σύνδεση των πανεπιστημιακών
εγκαταστάσεων με το τοπικό δίκτυο συγκοινωνίας. Ο δεύτερος άξονας περιλαμβάνει τις κατοικίες, οι οποίες
στοχεύουν στην επαφή του ανθρώπου με τη φύση, τις εγκαταστάσεις αναψυχής καθώς και τις
εγκαταστάσεις για τη διαχείριση και το φιλτράρισμα του νερού της βροχής.

Στο σχεδιασμό και την κατασκευή των κτιρίων χρησιμοποιούνται μέτρα και τεχνικές που μειώνουν την
κατανάλωση ενέργειας και νερού, όπως, συγκεκριμένα είδη υγιεινής, πολύ καλά θερμομονωμένοι τοίχοι,
διπλοί υαλοπίνακες στα ανοίγματα. Ο αειφορικός αστικός σχεδιασμός, δίνει προτεραιότητα στον παθητικό
ηλιακό σχεδιασμό με την εκμετάλλευση της ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρμανση των εσωτερικών χώρων
μέσω του νότιου προσανατολισμού. Η βασική κτιριακή μονάδα αποτελείται από κτίρια διαστάσεων
400x400 μέτρα, τα οποία θα περιλαμβάνουν περίπου 2.500 κατοικίες και θα έχουν τη δυνατότητα να
στεγάσουν 8.000 άτομα. Μέθοδοι σαν τις παραπάνω αποτελούν συνηθισμένες σχεδιαστικές και
κατασκευαστικές πρακτικές σε πολλές περιοχές του πλανήτη, ωστόσο, κάτι τέτοιο, δεν ισχύει για την Κίνα.
Επιπλέον, πάρκα και χώροι πρασίνου σχεδιάζονται σε ολόκληρη την πόλη, με όλες τις εγκαταστάσεις
αναψυχής να βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 500 μέτρων, απόσταση που μπορεί να καλυφθεί
εύκολα με τα πόδια. Χαρακτηριστικό είναι ότι στην Κίνα, εξαιτίας πολιτισμικών και κοινωνικών
παραγόντων, η μέγιστη ανεκτή μετακίνηση με τα πόδια ανέρχεται σε 15 λεπτά, σε αντίθεση με τις χώρες της
Ευρώπης και της Βόρειας Αμερικής όπου ο αντίστοιχος χρόνος είναι μόλις 5 λεπτά. Τέλος, μέθοδοι
υπολογισμού και αξιολόγησης εφαρμόστηκαν για να υπολογιστούν οι επιρροές και οι επιπτώσεις του
σχεδιασμού στην κατανάλωση ενέργειας και νερού, καθώς και στη διαχείριση των απορριμμάτων.
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ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ - ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΗΣ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
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ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ:











Η ενημέρωση των μαθητών και η διαμόρφωση θετικών στάσεων και συμπεριφορών για το βιοκλιματικό
σχεδιασμό κτιρίων, σχεδιασμένων έτσι ώστε αφενός να καλύπτονται πλήρως οι ενεργειακές τους ανάγκες και
αφετέρου στο ετήσιο ισοζύγιο να είναι μηδενική η επιβάρυνση του περιβάλλοντος με εκπομπές βλαβερών
αερίων.
Η ενημέρωση για τους σκοπούς, τις αρχές, τα πλεονεκτήματα και τα στοιχεία(παθητικά και ενεργητικά
συστήματα) του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Το άνοιγμα του σχολείου στην κοινότητα και τη ζωή και η σύνδεση της γνώσης με το άμεσο περιβάλλον με
τρόπο βιωματικό και ενεργητικό, συγκεκριμένα με διανομή ερωτηματολογίων, συνεντεύξεις σε
επαγγελματίες, έρευνα αγοράς σε εταιρίες της περιοχής.
Να αντιληφθούν οι μαθητές ότι η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας οδήγησε σε ενεργειακή
κρίση και σε ρύπανση του περιβάλλοντος, η οποία επιδρά πρωτίστως στην ανθρώπινη υγεία.
Να κατανοήσουν ότι το πρώτο βήμα στη λύση του ενεργειακού προβλήματος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας
και το δεύτερο βήμα η χρησιμοποίηση των κατάλληλων ΑΠΕ για κάθε περιοχή.
Να αποδέχονται ως αξίες υπέρτερες του οικονομικού κέρδους την προστασία της οικολογικής ισορροπίας,
την ποιότητα ζωής και την αειφορία.
Να αναπτύξουν το αίσθημα της προσωπικής και κοινωνικής ευθύνης σε θέματα προστασίας του
περιβάλλοντος.
Να συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και να αναπτύξουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ- ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ ΜΕ ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΟΦΕΛΗ
Το θέμα επιλέχτηκε μετά από την εκδήλωση έντονου προβληματισμού από την πλευρά των μαθητών, αλλά και των
καθηγητών του σχολείου μας ως προς τον έλεγχο των περιβαλλοντικών παραμέτρων στο επίπεδο των κτιριακών
μονάδων και συγκεκριμένα:
•
Τη μελέτη του δομημένου περιβάλλοντος και των προβλημάτων που αυτό δημιουργεί (αύξηση θερμοκρασίας,
συγκέντρωση αέριων ρύπων, δυσκολία στην κυκλοφορία αέρα)
•

Τον σχεδιασμό των κτιρίων

•
Την επιλογή των δομικών υλικών, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις θερμικές και οπτικές τους ιδιότητες, όσο και
την τοξικολογική τους δράση.
Έγινε λοιπόν δεκτή πρόταση μαθητή μας για τη μελέτη του βιοκλιματικού σχεδιασμού μέσω έρευνας στα κτίρια της
ευρύτερης περιοχής της Αμφιλοχίας εξάγοντας ταυτόχρονα συμπεράσματα σχετικά την ευαισθητοποίηση και την
ενημέρωση των κατοίκων της περιοχής στο συγκεκριμένο ζήτημα.
Το θέμα αυτό μπορεί και πρέπει να συσχετιστεί με τα μαθήματα της γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών πόρων, της
πληροφορικής και της τεχνολογίας.
Αναμενόμενα μαθησιακά οφέλη είναι η καλλιέργεια ομαδικότητας και συνεργατικότητας ανάμεσα στους μαθητές, η
ανάπτυξη δεξιοτήτων στην έρευνα, η σύνδεση των μαθημάτων του σχολείου μεταξύ τους, αλλά και με τη ζωή εκτός
σχολείου, ώστε να καταστούν πιο ενδιαφέροντα στους μαθητές.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΘΟΔΟΥ
Η αναζήτηση δεδομένων θα γίνει με τους εξής τρόπους:
•

Βιβλιογραφική έρευνα (βιβλία, εγκυκλοπαίδειες, περιοδικά, διαδίκτυο)

•

Κατασκευή και διανομή ερωτηματολογίων, καθώς και επεξεργασία τους σε υπολογιστικά φύλλα

•

Έρευνα τιμών αγοράς για την μετατροπή ενός συμβατικού κτιρίου σε βιοκλιματικό
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Οι μέθοδοι και τα ερευνητικά εργαλεία συλλογής δεδομένων θα είναι:
•

Εργασία σε ομάδες μέσα κι έξω από το χώρο του σχολείου

•

Προσέγγιση της γνώσεως μέσω έρευνας κι αναζήτησης πληροφοριών από τις παραπάνω πηγές

•

Βιωματική προσέγγιση μέσω συζητήσεων, κατάθεσης απόψεων και προσωπικών εμπειριών

•

Κοινωνική δράση (παρουσίαση στους μαθητές του σχολείου, τους γονείς και στον τοπικό τύπο)

•

Καλλιτεχνική δημιουργία (Φωτογραφία, παρουσίαση σε powerpoint, συγγραφή)

ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
•
Γραπτή εργασία που θα περιέχει πληροφορίες για το βιοκλιματικό σχεδιασμό(ορισμός - αρχές - παθητικά και
ενεργητικά συστήματα - βιοκλιματικές κατοικίες από Ελλάδα και κόσμο) - φωτογραφίες από βιοκλιματικά κτίρια της
περιοχής.
•
Εκδήλωση-Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της εργασίας στους μαθητές, τους γονείς και
την τοπική κοινωνία. Συγκεκριμένα, θα γίνει επεξεργασία των ερωτηματολόγιων σε υπολογιστικά φύλλα και οι
πληροφορίες που θα συγκεντρωθούν θα παρουσιαστούν σε powerpoint.

ΠΟΡΟΙ – ΥΛΙΚΑ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
•

διαδραστικοί πίνακες

•

υπολογιστές, διαδίκτυο, DVD

•

εγκυκλοπαίδειες, σχολικά βιβλία

•

πρόσκληση πολιτικού μηχανικού της περιοχής για ενημέρωση

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ: Βιοκλιματικός σχεδιασμός στα βιώσιμα κτήρια της ευρύτερης
περιοχής της Αμφιλοχίας
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
περιοχή:……………………………………………….
1. Είδος κατοικίας:
μονοκατοικία
διπλοκατοικία
διαμέρισμα
2. Είναι ιδιόκτητο κτίριο;
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ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι πήρατε μέρος στον σχεδιασμό της κατοικίας;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι με ποιον τρόπο ;
Προσανατολισμός -μέγεθος ανοίγματος
Προσανατολισμός κτιρίου
Μορφή κτιρίου
Χωροθέτηση
Άλλο …………………………………………….
3.Ποιός ο προσανατολισμός των ανοιγμάτων (παράθυρα, υαλοστάσια) της
κατοικίας σας;
Βόρειος

Δυτικός

Νότιος

ΒΑ

Ανατολικός

ΒΔ

ΝΑ

ΝΔ

4.Διαθέτει το κτίριο της οικίας σας εφαρμογές αξιοποίησης του τοπικού κλίματος
(ήλιο ,άνεμο) ;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

5.Στην περίπτωση που δεν διαθέτει εφαρμογές αν είχατε την δυνατότητα να
χτίζεται από την αρχή το σπίτι σας θα εφαρμόζατε τεχνικές αξιοποίησης του
τοπικού κλίματος;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι για ποιους λόγους θα εφαρμόζατε βιοκλιματικές τεχνικές στο σπίτι σας;
Εξοικονόμηση ενέργειας
Επιτυγχάνει την μικρότερη δυνατή επίδραση στο περιβάλλον
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Επίτευξη υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης
Θερμική- οπτική- άνεση
Άλλο………………………………………….
Αν όχι, για ποιους λόγους θα συνέβαινε αυτό;
Οικονομικοί λόγοι
Άγνοια βιοκλιματικών εφαρμογών
Ικανοποίηση από την συμβατική κατοικία
Δεν το θεωρώ αναγκαίο
6. Τι είδος θέρμανση διαθέτει η κατοικία;
Αυτόνομη

Κεντρική

7.Τι σύστημα θέρμανσης διαθέτει η κατοικίας σας;
Καυστήρας πετρελαίου

καυστήρας ξύλου πέλλετ

Ηλεκτρική ενέργεια

τζάκι- ξυλόσομπες

8.Διαθέτει η κατοικίας σας θερμομονωτικά συστήματα μείωσης των απωλειών;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

9.Τι συστήματα χρησιμοποιείται για θερμομόνωση του σπιτιού σας;
Διπλά τζάμια
Μόνωση τοίχου- οροφής
Εξωτερική επένδυση τοίχου
Θερμομονωτικό σύστημα κουφωμάτων
10.Τι μεθόδους δροσισμού χρησιμοποιείται;
Φυσικός αερισμός
Ανεμιστήρες οροφής
Κλιματιστικά- αιρ κοντίσιον
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Ηλιοπροστασία- (βλάστηση, σκίαστρα )
11.Με τι είδους σύστημα θερμαίνεται το νερό οικιακής χρήσης;
Ηλιακό θερμοσίφωνα
Ηλεκτρικό boiler
Καυστήρας- πετρελαίου
12.Έχετε εφαρμόσει στην οικία σας τεχνικές προστασίας από τον ήλιο και τον
άνεμο, χρησιμοποιώντας βλάστηση;
ΝΑΙ

ΟΧΙ

13.Προτιμάτε τεχνητό ή φυσικό φωτισμό (ηλιακό φως) για την φωταγώγηση των
εσωτερικών χώρων του σπιτιού σας;
Φυσικό

Τεχνητό

14.Όταν επιλέγεται προϊόντα για την συντήρηση και την ανακαίνιση του σπιτιού
σας, τι λαμβάνεται υπόψη σας από τα παρακάτω;
Κόστος
Την φιλικότητα προς το περιβάλλον
Την δυνατότητα ανακύκλωσής τους
Την ανθεκτικότητά του
Την ασφάλειά του
15.Έχεται εφαρμόσει στην κατοικίας σας συστήματα ανανεώσιμα πηγών
ενέργειας (αιολική, γεωθερμική ενέργεια)
ΝΑΙ

ΟΧΙ

Αν ναι, τι συστήματα ΑΠΕ έχετε εφαρμόσει;
Ηλιακός θερμοσίφωνας
Φωτοβολταϊκά
Γεωθερμικές αντλίες
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Καυστήρας βιομάζας
Ανεμογεννήτριες
16.Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στις τιμές των καυσίμων,
πόσο πιθανό θεωρείτε να στραφείτε στο μέλλον στις ΑΠΕ για κάλυψη των
αναγκών της οικίας σας;
Καθόλου πιθανό
Όχι και τόσο πιθανό
Πολύ πιθανό
Αρκετά πιθανό
17.Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ενεργειακή κατανάλωση της οικίας σας;
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
18.Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την θερμική άνεση που σας προσφέρει η
οικίας σας;
Λίγο
Μέτρια
Αρκετά
Πάρα πολύ
19.Πιστεύεται η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ελλάδα είναι;
Χαμηλή

Μέτρια

Υψηλή
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ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ
Αμφιλοχία

Η Αμφιλοχία είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Βάλτου και ανήκει στο
Νομό Αιτωλοακαρνανίας έναν από τους μεγαλύτερους, σε έκταση,
νομούς της χώρας που γεωγραφικά τοποθετείται στο δυτικό τμήμα της
ηπειρωτικής Ελλάδας και συνορεύει με τους νομούς Άρτας,
Καρδίτσας, Ευρυτανίας και Φωκίδας. Ο Δήμος της Αμφιλοχίας έχει
έκταση 390.597 χιλ. στρέμματα και είναι ο τέταρτος μεγαλύτερος, σε
πληθυσμό, δήμος του νομού Αιτωλοακαρνανίας με 12.834 κατοίκους
(βάσει των στοιχείων της απογραφής Ε.Σ.Υ.Ε. του 2001). Γειτονεύει
στα βόρεια με τον Δήμο Μενιδίου, στα δυτικά με τον Δήμο Μεδεώνος, στα νότια με τον Δήμο Φυτειών και
Στράτου και στα ανατολικά με τον Δήμο Ινάχου.
Ο Δήμος χαρακτηρίζεται ως ημιορεινός – ορεινός, δεδομένου ότι το 49% της έκτασής του είναι ορεινό και
το 51% ημιορεινό.
H Αμφιλοχία απέχει από την Αθήνα 314 χλμ. και αποτελεί κομβικό οδικό σημείο της Δυτικής Ελλάδας,
αφού από την περιοχή διέρχονται όσοι κατευθύνονται οδικώς απ’ τη Νότια και Κεντρική Ελλάδα προς τα
Ιωάννινα, την Κέρκυρα, τη Λευκάδα, την Άρτα. Διοικητικά o Δήμος ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, όπου ανήκουν εκτός από το Νομό Αιτωλοακαρνανίας και οι Νομοί Αχαΐας και Ηλείας.
Στο Τοπικό Διαμέρισμα της Αμφιλοχίας, που αποτελείται, στα ανατολικά από το γραφικό ψαροχώρι της
Μπούκας, στα νοτιοανατολικά της πόλης από τον Οικισμό της Λιμναίας και στα δυτικά της από τον Πλατό,
διαμένουν συνολικά 4688 κάτοικοι

Δ.Δ Αμπελακίου

Το Τοπικό Διαμέρισμα Αμπελακίου αποτελείται από τους Οικισμούς Αμπελακίου, Αμφιλοχικού Άργους,
Αριάδας, Κεραμιδίου και Κάμπου με συνολικό πληθυσμό 1008 κατοίκων. Βρίσκεται στα βορειοανατολικά
του Δήμου Αμφιλοχίας, καταλαμβάνοντας μια έκταση 42651 στρ. και απέχοντας δεκατρία χιλιόμετρα από
την πόλη. Η θέση, μάλιστα, του Οικισμού Αμπελακίου προσιδιάζει με φυσικό παρατηρητήριο όπου στις
παρυφές του το πράσινο του κάμπου προστίθεται στο γαλάζιο του Αμβρακικού σ’ έναν αξεδιάλυτο
συνδυασμό χρωμάτων . μαγεύοντας τους λάτρεις του ανόθευτου εικαστικού μεγαλείου της φύσης.
Οι κάτοικοι ασχολούνται κυρίως με την κτηνοτροφία και τις εποχικές καλλιέργειες, όπως η βρώμη και το
τριφύλλι ενώ αξιόλογη είναι και η ελαιοπαραγωγή.
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Δ.Δ. Ανοιξιάτικου

Το Τοπικό Διαμέρισμα Ανοιξιατίκου απλώνεται στα βόρεια του Δήμου Αμφιλοχίας εντός εκτάσεως 62101
στρ. και σε απόσταση 14 χιλιομέτρων από την πόλη. Αποτελείται από τους Οικισμούς Ανοιξιατίκου,
Κατάφουρκου, Ξηρολίβαδου, Αγίας Τριάδας, Μαυροράχης, Μονής Ρέθα, Ξηρολίβαδου, Πετράλωνα,
Προφήτη Ηλία, Τσούκα, Σκρέϊκο, Τριανταφυλλούλα και Πτελέα με συνολικό πληθυσμό 1555 κατοίκους.
Στην περιοχή ανθηροί είναι οι πρωτογενείς τομείς της κτηνοτροφίας και της παραγωγής εσπεριδοειδών και
ελιάς.

Ανοιξιάτικο

Κατάφουρκο

Προφήτης Ηλίας

Τσούκα
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Δ.Δ. Κεχρινιάς

Το Τοπικό Διαμέρισμα Κεχρινιάς είναι χτισμένο στο βουνό ‘‘Πεταλάς’’ σε υψόμετρο 390 μ., και βρίσκεται
στα νοτιοανατολικά του Δήμου Αμφιλοχίας. Οι Οικισμοί του απλώνονται σε μία έκταση 73398 μ., με
πρώτο τον Φαλαγγιά, έπειτα την Κεχρινιά, τους Άγιους Θεοδώρους, τον Κάναλο, την Κομποθέκλα και τα
Μακρυχώρια, στους οποίους διαμένουν 764 κάτοικοι.
Ανατολικά, στον δρόμο προς τον Οικισμό Κάναλο βρίσκονται τα ερείπια του φρουρίου ‘‘Γλας’’ μίας εκ των
πόλεων της Αρχαίας Αμφιλοχίας, της Μπεληχρινιάσσας. Σε μικρή, μάλιστα, απόσταση από την ακρόπολη
της έχει ανακαλυφθεί Μυκηναϊκός τάφος χρονολογημένος στο 1400-1100 π.Χ., καθώς και δεξαμενή. Πέριξ
του δρόμου Κεχρινιάς – Κάναλος – Λεπενού καθώς επίσης και προς τα Μακρυχώρια υπάρχουν διάσπαρτοι
κυβοειδείς τάφοι.
Στην ευρύτερη περιοχή του Τοπικού Διαμερίσματος διατηρούνται πάρα πολλές εκκλησίες και ξωκλήσια
χτισμένες πριν το 1800, όπως ο Άγιος Ιωάννης, ο Αϊ Λιας και το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου στον
Οικισμό της Κεχρίνιας, ο Άγιος Γεώργιος στον Φαλαγγιά, ο Άγιος Νικόλαος στην Κομποθέκλα και ο Άγιος
Γεώργιος στον Κάναλο.
Στο όρος ‘‘Πεταλάς’’ πληθώρα από φαράγγια και σπηλιές συνθέτουν την πολυποίκιλη δραστηριότητα της
φύσης στο πετρώδες έδαφος. Το κατακόρυφο σπήλαιο του ‘‘Σπιρτούλη’’ εκτείνεται σε βάθος 160 μέτρων,
βρισκόμενο στον δρόμο προς τον Οικισμό Κάναλο. Διανύοντας δύο χιλιόμετρα από την Κεχρινιά προς
την Αμφιλοχία συναντάμε το σπήλαιο ‘‘Πουρνάρια’’, το εσωτερικό του οποίου η αέναη ροή του χρόνου
έχει προικίσει μ’ ένα μοναδικό ηχόχρωμα από σταλακτίτες και σταλαγμίτες. Αξιοσημείωτα στην περιοχή
είναι και τα μικροφαράγγια ‘‘Καστρόρεμμα’’, πολύ κοντά στον Οικισμό Κάναλο, και η ‘‘Αγγέλως
Σπηλιά’’ στην περιοχή ‘‘Αμπέλια’’ Κεχρινιάς.
Στα νοτιοδυτικά του όρους ‘‘Πεταλάς’’, στη θέση ‘‘Κατσαντώνη’’, πραγματοποιήθηκε μία από τις
αναρίθμητες μάχες του ‘‘κλέφτη’’ – αγωνιστή Αντώνη Κατσαντώνη και των ανδρών του με τους Τούρκους
κατακτητές.
Πλησίον, επίσης, της Κεχρινιάς, ενδημούν και αρκετές αγέλες αλόγων σε άγρια κατάσταση.
Κύρια ασχολία των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία, και στις παραδοσιακές μονάδες ποιμνιοστασίων της
περιοχής εκτρέφεται ένας μεγάλος αριθμός απο βοοειδή, πρόβατα, αίγες και χοίρους.

Δ.Δ. Λουτρού

Το Τοπικό Διαμέρισμα Λουτρού ‘‘χτίστηκε’’, στις αρχές του 1970, βορειοανατολικά της Αμφιλοχίας και σε
απόσταση 10 χιλ. Οι κάτοικοι του εγκατέλειψαν - κυρίως λόγω κλίματος - το ‘‘παλαιό Λουτρό’’ (σώζονται
ερείπια διώροφων κτηρίων και ο ναός του Αγίου Νικολάου), που βρίσκονταν βορειότερα κοντά στον
ποταμό Κρικελιώτη, απ’ όπου μετά το 1821 είχαν μεταφερθεί εκεί από την περιοχή ‘‘Ξερακιά’’ .
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Στο Λουτρό ανήκουν οι οικισμοί Ξηράκια και Κρίκελλος με συνολικό πληθυσμό 1279 κατοίκους.

Δ.Δ. Σαρδηνίων

Στα ανατολικά του Δήμου Αμφιλοχίας και σε απόσταση εφτά χιλιομέτρων από την πόλη, βρίσκεται το
Τοπικό Διαμέρισμα Σαρδηνίων. Τον 17ο αιώνα ήταν χτισμένο στην ορεινή θέση ‘‘Παλιοχώρι’’, έπειτα
μεταφέρθηκε στην περιοχή ‘‘Καλύβια’’, για να ξανακτιστεί μετά το 1821 και να παραμείνει στα σημερινά
του όρια.
Με την εφαρμογή του σχεδίου ‘‘Καποδίστριας’’ οι Οικισμοί Σαρδίνια και Καλύβια αποτελούν το Τοπικό
Διαμέρισμα που σύμφωνα με την απογραφή του 2001 έχει συνολικό πληθυσμό 1008 κατοίκους. Στην
περιοχή παράγονται δημητριακά, ελιές, και κτηνοτροφικά προϊόντα.
Η εκκλησία της Αγίας Τριάδας βρίσκεται στην πλατεία του χωριού, ενώ ορεινότερα των Σαρδινίων
δεσπόζει η Ιερά Μονή της Αγίας Παρασκευής που χτίστηκε γύρω στα 1700 και γιορτάζεται στις 26 Ιουλίου.
Ο ναός ανήκει στον τύπο του τρίκλιτου τετρακίονου σταυρεπίστεγου με πέντε τρούλους οκτάπλευρους.
Γύρω από την αγιογραφία του Αγίου Βαρβάρου ο Σωφρόνιος διέσωσε ιδιόχειρες σημειώσεις γραμμένες από
αρματολούς του Βάλτου που αναφέρονται στις μεταξύ τους σχέσεις, στον Γιάννη Σταθά και σε μάχες με
Τούρκους.

Δ.Δ Σπάρτου

Το Τοπικό Διαμέρισμα Σπάρτου αποτελείται από τους Οικισμούς Σπάρτο, Πηγαδάκι και Τρία Αλώνια και
εκτείνεται παραθαλάσσια, στα βορειοδυτικά του Δήμου Αμφιλοχίας με πληθυσμό 682 κατοίκους. Νότια του
Σπάρτου, βρίσκονται τα ερείπια του παλιού χωριού "Παλαιόσπαρτο", καθώς και μεταβυζαντινών ναών.
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Δ.Δ Στάνου

Το Τοπικό Διαμέρισμα Στάνου, με πληθυσμό 1195 κατοίκους, γεωγραφικά τοποθετείται 7 χιλ. νότια του
Δήμου Αμφιλοχίας, κοντά στη λίμνη Αμβρακία. Το όνομα της περιοχής προήλθε από τις δεκάδες στάνες
κτηνοτρόφων που υπήρχαν στην περιοχή. Χτίστηκε μετά το 1833, όταν και μετοίκησαν εκεί οι κάτοικοι από
τα βορειότερα του οικισμού (σώζονται ακόμα και σήμερα κτίσματα του).
Στην τοποθεσία "Άγριλος" της Στάνου, και συγκεκριμένα στο βόρειο τμήμα της λίμνης Αμβρακίας,
βρίσκεται το Στρατόπεδο (ΠΖ) Ψαρογιάννη Δημητρίου (679 ΠΑΠ) (Προκεχωρημένη Αποθήκη
Πυρομαχικών) που ιδρύθηκε το 1951.

Αποτελέσματα Έρευνας

1. Είδος κατοικίας:
Κατάφουρκο

100%

Στάνος

100%

Κεχρινιά

25%

Σπάρτο

75%

30%

70%

Τσούκα

58,30%

41,70%

Προφήτης Ηλίας

50%
50%
10%

Σαρδήνια

40%
6,20%

Αμπελάκι

Αμφιλοχία

12,60%
0%

60,70%

26,50%
16,70%

Σύνολο

Μονοκατοικία
75%

32,15%

5,90%

Λουτρό

Διπλοκατοικία

50%

18,80%

7,15%

Ανοιξιάτικο

Διαμέρισμα

20%

67,60%
44,40%
38,90%

30,80%
40%

56,60%
60%

80%

100%
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2. Είναι ιδιόκτητο το κτίριο;

25,00%

Κατάφουρκο

75,00%

Στάνος

100,00%

12,50%

Κεχρινιά

87,50%

40,00%

Σπάρτο

60,00%

41,70%

Τσούκα

58,30%

35,70%

Προφήτης Ηλίας

64,30%
ΌΧΙ
ΝΑΙ

10,00%

Σαρδήνια

90,00%

Αμπελάκι

100,00%

25,00%

Ανοιξιάτικο

75,00%

26,50%

Λουτρό

73,50%

30,60%

Αμφιλοχία

69,40%

25,10%

Σύνολο

74,90%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%
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Αν ναι πήρατε μέρος στον σχεδιασμό της κατοικίας;

33,30%

Στάνος

66,70%

Κεχρινιά

100,00%

Σπάρτο

100,00%

Τσούκα

Προφήτης Ηλίας

100,00%

14,30%
85,70%

22,20%

Σαρδήνια

Αμπελάκι

ΌΧΙ
77,80%

10,00%
90,00%
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Αν ναι με ποιον τρόπο ;
100,00%

Κατάφουρκο

100,00%

Στάνος

100,00%

Κεχρινιά

Σπάρτο

42,90%
42,90%

50,00%

16,70%

66,70%
83,30%

50,00%
50,00%

Τσούκα

42,80%

Προφήτης Ηλίας

Άλλο

57,20%

Χωροθέτηση
Μορφή κτηρίου
Σαρδήνια

88,90%

11,10%

Προσανατολισμός ανοιγμάτων

33,30%
22,20%
33,30%

Αμπελάκι

44,40%
21,40%

Ανοιξιάτικο

Λουτρό

Αμφιλοχία

18,70%

6,30%

16,70%
9,30%

Σύνολο

0,00%

12,30%
20,00%

66,70%
77,80%

50,00%

28,60%

6,30%

Προσανατολισμός κτηρίου

75,00%

31,30%
44,40%
44,40%
38,90%
52,60%
42,30%
30,90%
40,00%

60,00%

80,00%

100,00%
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3. Ποιός ο προσανατολισμός των ανοιγμάτων (παράθυρα, υαλοστάσια) της
κατοικίας σας;
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4.Διαθέτει το κτίριο της οικίας σας εφαρμογές αξιοποίησης του τοπικού
κλίματος (ήλιο ,άνεμο) ;
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5.Στην περίπτωση που δεν διαθέτει εφαρμογές αν είχατε την δυνατότητα να
χτίζεται από την αρχή το σπίτι σας θα εφαρμόζατε τεχνικές αξιοποίησεις του
τοπικού κλίματος;

158

Αν ναι για ποιους λόγους θα εφαρμόζατε βιοκλιματικές τεχνικές στο σπίτι
σας;
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Αν όχι, για ποιους λόγους θα συνέβαινε αυτό;
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6. Τι είδους θέρμανση διαθέτει η κατοικία;

161

7.Τι σύστημα θέρμανσης διαθέτει η κατοικίας σας;
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8.Διαθέτει η κατοικίας σας θερμομονωτικά συστήματα μείωσης των
απωλειών;

163

9.Τι συστήματα χρησιμοποιείται για θερμομόνωση του σπιτιού σας;
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10.Τι μεθόδους δροσισμού χρησιμοποιείται;
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11.Με τι είδους σύστημα θερμαίνεται το νερό οικιακής χρήσης;
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12.Έχετε εφαρμόσει στην οικία σας τεχνικές προστασίας από τον ήλιο και το
άνεμο, χρησιμοποιώντας βλάστηση;
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13.Προτιμάτε τεχνητό ή φυσικό φωτισμό (ηλιακό φώς) για την φωταγώγηση
των εσωτερικών χώρων του σπιτιού σας;
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14.Όταν επιλέγεται προϊόντα για την συντήρηση και την ανακαίνιση του
σπιτιού σας, τι λαμβάνεται υπόψη σας από τα παρακάτω;
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15.Έχετε εφαρμόσει στην κατοικίας σας συστήματα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας (αιολική, γεωθερμική ενέργεια)
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Αν ναι, τι συστήματα ΑΠΕ έχετε εφαρμόσει;
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16.Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στις τιμές των
καυσίμων, πόσο πιθανό θεωρείτε να στραφείτε στο μέλλον στις ΑΠΕ για
κάλυψη των αναγκών της οικίας σας;
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17.Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την ενεργειακή κατανάλωση της οικίας
σας;
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18.Πόσο ικανοποιημένοι είστε από την θερμική άνεση που σας προσφέρει η
οικίας σας;
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19.Πιστεύεται η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ελλάδα είναι;
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Συμπεράσματα σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας :
Το 56,60% των κατοικιών είναι μονοκατοικίες, το 30,80% είναι διπλοκατοικίες και το 12,60% είναι
διαμερίσματα. Συγκεκριμένα το μεγαλύτερο ποσοστό διαμερισμάτων υπάρχει στην Αμφιλοχία με ποσοστό
44,40%(περίπου οι μισές από τις κατοικίες που συμμετείχαν στην έρευνα).
Περίπου οι 3 από τις 4 κατοικίες είναι ιδιόκτητες σε ποσοστό 74,90%. Μάλιστα στο Αμπελάκι και στην
Στάνο όλες οι κατοικίες είναι ιδιόκτητες. Αντίθετα στο Σπάρτο(60,00%), στην Τσούκα(58,30%) και στον
Προφήτη Ηλία(64,30%) έχουμε το μικρότερο ποσοστό ιδιόκτητων κατοικιών.
Στο σύνολο των κατοικιών οι 7 στους 10(ποσοστό 72,00%) συμμετείχαν στο σχεδιασμό της κατοικίας. Στις
περιοχές, Κεχρινιά, Σπάρτο, Τσούκα, Προφήτη Ηλία και Αμπελάκι συμμετείχαν σχεδόν όλοι στο σχεδιασμό
της κατοικίας τους ενώ από τις υπόλοιπες περιοχές συμμετείχαν περίπου οι 6 στους 10.
Οι 5 στους 10 (52,60%) συμμετείχαν ως προς τη χωροθέτηση του κτηρίου. Οι 4 στους 10(42,30%)
συμμετείχαν στη μορφή του κτιρίου ενώ οι 3 στους 10(30,90%) στον προσανατολισμό και το μέγεθος των
ανοιγμάτων. Τέλος 1 στους 10 συμμετείχε στον προσανατολισμό του κτηρίου. Μάλιστα στην Κεχρινιά, το
Σπάρτο, τα Σαρδήνια, το Κατάφουρκο και τη Στάνο συμμετείχαν σχεδόν όλοι στη χωροθέτηση του κτηρίου.
Όσο αναφορά τον προσανατολισμό των ανοιγμάτων στο 36,60% των κατοικιών είναι βόρειος, στο 24,60%
είναι νότιος, στο 38,30% είναι ανατολικός, στο 25,10% είναι ΝΑ, στο 21,70% είναι δυτικός, στο 23,40%
ΒΑ, στο 28,60% ΒΔ και στο 17,10% ΝΔ.
Σε ποσοστό 56,60% τα κτήρια της περιοχής διαθέτουν εφαρμογές αξιοποίησης του τοπικού κλίματος(ήλιο,
άνεμο) με τα χαμηλότερα ποσοστά να υπάρχουν στην Αμφιλοχία(36,10%), τον Προφήτη Ηλία(42,90%) και
το Σπάρτο(30,00%).
Το 76,30% των κατοίκων που συμμετείχαν στην έρευνα θα εφάρμοζε τεχνικές αξιοποίησης του τοπικού
κλίματος αν είχαν τη δυνατότητα να χτίσουν το σπίτι τους από την αρχή. Χαρακτηριστικά στο Αμπελάκι
δεν θα εφάρμοζε κανείς τεχνικές αξιοποίησης του τοπικού κλίματος ενώ στον Προφήτη Ηλία μόνο οι 3
στους 10 θα εφάρμοζαν τέτοιες τεχνικές. Στην Αμφιλοχία, το Λουτρό, το Ανοιξιάτικο και το Κατάφουρκο
σχεδόν όλοι θα εφάρμοζαν τέτοιες τεχνικές.
Οι 8 στους 10(79,30%) θα εφάρμοζαν βιοκλιματικές τεχνικές στο σπίτι τους για λόγους εξοικονόμησης
ενέργειας, το 37,90% για επίτευξη υγιούς περιβάλλοντος διαβίωσης, το 27,60% για να επιτευχθεί μικρότερη
δυνατή επίδραση στο περιβάλλον ενώ το 36,20% για θερμική και οπτική άνεση. Συγκεκριμένα στην
Αμφιλοχία, στον Προφήτη Ηλία και στην Κεχρινιά σχεδόν όλοι θα εφάρμοζαν βιοκλιματικές τεχνικές για
λόγους εξοικονόμησης ενέργειας. Επίσης στην Αμφιλοχία που είναι η πιο μεγάλη σε πληθυσμό στην
περιοχή μόλις 1 στους 10 (10%) θα εφάρμοζε βιοκλιματικές τεχνικές έτσι ώστε να επιτευχθεί μικρότερη
δυνατή επίδραση στο περιβάλλον.
Περίπου οι 8 στους 10 (77,80%) δεν θα εφάρμοζαν βιοκλιματικές τεχνικές για οικονομικούς λόγους. Το
44,40% δεν θα εφάρμοζε λόγω άγνοιας των βιοκλιματικών εφαρμογών, 1στους 3(33,30%) δεν θα εφάρμοζε
γιατί είναι ικανοποιημένος με τη συμβατική κατοικία του ενώ μόλις το 5,60% δεν θεωρεί αναγκαίο την
εφαρμογή τέτοιων εφαρμογών.
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Μάλιστα, στο Σπάρτο, την Τσούκα, τα Σαρδήνια, το Ανοιξιάτικο, το Λουτρό και την Αμφιλοχία όλοι δεν θα
εφάρμοζαν τέτοιες τεχνικές για οικονομικούς λόγους.
Το 66,90% των κατοικιών της περιοχής διαθέτει αυτόνομη θέρμανση ενώ το 33,10% κεντρική θέρμανση.
Χαρακτηριστικά στην Κεχρινιά, στα Σαρδήνια, στο Αμπελάκι, στο Ανοιξιάτικο, στο Λουτρό και στην
Αμφιλοχία πάνω από τα 7 στα 10 σπίτια διαθέτουν αυτόνομη θέρμανση.
Όσο αναφορά τα συστήματα θέρμανσης οι περισσότερες κατοικίες χρησιμοποιούν συνδυασμό από
συστήματα θέρμανσης. Συγκεκριμένα, περίπου οι 5 στις 10 κατοικίες(53,10%) διαθέτουν καυστήρες
πετρελαίου ενώ οι 4 στις 10(42,90%) διαθέτουν τζάκια ή ξυλόσομπες. Σε ποσοστό 17,70% διαθέτουν
καυστήρες ξύλου ή πέλλετ ενώ το 14,30% χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια για τη θέρμανση της κατοικίας.
Χαρακτηριστικά στο Στάνο, στη Κεχρινιά και στα Σαρδήνια σχεδόν όλες οι κατοικίες διαθέτουν τζάκι ή
ξυλόσομπα. Επίσης στην Τσούκα τα ποσοστά είναι μοιρασμένα αλλά οι περισσότερες κατοικίες διαθέτουν
την ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση (41,70%). Στα Σαρδήνια, στη Στάνο και το Κατάφουρκο δεν
διαθέτουν καθόλου ηλεκτρική ενέργεια για θέρμανση. Τέλος, Στον Προφήτη Ηλία που είναι ένα μικρό
χωριό της περιοχής μόλις 10 14,30% των κατοικιών διαθέτει τζάκι ή ξυλόσομπα για θέρμανση.
Το 55,40% των κατοικιών της περιοχής διαθέτει θερμομονωτικά συστήματα μείωσης των απωλειών ενώ το
44,60% δεν διαθέτει. Μάλιστα, στην Κεχρινιά(75%) και στο Σπάρτο(70%) περίπου οι 7 στις 10 κατοικίες
δεν διαθέτουν τέτοια συστήματα. Αντίθετα στη Στάνο(100%) και στο Λουτρό(79,40%) το μεγαλύτερο
ποσοστό των κατοικιών διαθέτει τέτοια συστήματα.
Όσον αφορά τα συστήματα που χρησιμοποιούνται για θερμομόνωση πολλές κατοικίες χρησιμοποιούν
συνδυαστικά κάποια συστήματα. Επομένως το 66,70% των κατοικιών χρησιμοποιεί διπλά τζάμια για
θερμομόνωση, το 44,40% μόνωση τοίχου-οροφής, το 19,40% εξωτερική επένδυση τοίχου και μόλις το
2,80% θερμομονωτικά κουφώματα. Όλες οι κατοικίες στο Κατάφουρκο που δεν φαίνεται στο διάγραμμα,
στη Στάνο και στην Κεχρινιά και περίπου οι 9 στις 10 στο Ανοιξιάτικο χρησιμοποιούν διπλά τζάμια. Στον
Προφήτη Ηλία το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών(41,70%) χρησιμοποιεί θερμομονωτικά συστήματα.
Στο Λουτρό μόλις το 3,60% των κατοικιών χρησιμοποιεί εξωτερική επένδυση τοίχου, ενώ στην Αμφιλοχία,
στο Σπάρτο και στα Σαρδήνια τα ποσοστά είναι μοιρασμένα.
Όπως και για θερμομόνωση έτσι και για δροσισμό της κατοικίας οι περισσότερες χρησιμοποιούν
συνδυαστικά κάποιες μεθόδους. Οι 5 στους 10 χρησιμοποιούν φυσικό αερισμό(51,40%) και κλιματιστικάαιρ κοντίσιον(50,90%) για δροσισμό της κατοικίας τους. Οι 3 στους 10(30,30%) χρησιμοποιούν
ανεμιστήρες οροφής ενώ 1 στους 4(25,70%) χρησιμοποιεί βλάστηση-σκίαστρα(ηλιοπροστασία) για το
δροσισμό της κατοικίας. Στα Σαρδήνια και στην Αμφιλοχία περίπου οι 7 στους 10 χρησιμοποιούν φυσικό
αερισμό και κλιματιστικά για δροσισμό. Σε ποσοστό μόλις 7,10% χρησιμοποιούν βλάστηση-σκίαστρα για
δροσισμό στο Ανοιξιάτικο ενώ στο Κατάφουρκο δεν χρησιμοποιεί κάνεις τέτοια μέθοδο. Σχεδόν οι μισοί σε
Τσούκα, Σαρδήνια και Αμπελάκι χρησιμοποιούν ανεμιστήρες οροφής για δροσισμό.
Σε ποσοστό 66,30% θερμαίνουν το νερό οικιακής χρήσης με ηλιακό θερμοσίφωνα. Οι 4 στους 10
Θερμαίνουν το νερό με ηλεκτρικό boiler ενώ 3 στους 10(30,30%) με τον καυστήρα πετρελαίου. Στο
Κατάφουρκο, στο Σπάρτο και στον Προφήτη Ηλία(κάτω από τις 5 στις 10 κατοικίες) δεν διαθέτουν ηλιακό
θερμοσίφωνα για να θερμάνουν το νερό οικιακής χρήσης. Οι 9 στους 10 κατοικίες(90%) στα Σαρδήνια και
όλες οι κατοικίες(100%) στη Στάνο διαθέτουν ηλεκτρικό boiler. Πάνω από τις 7 στις 10 κατοικίες σε
Κεχρινιά, Στάνο, Σαρδήνια, Αμπελάκι και Αμφιλοχία διαθέτουν ηλιακό θερμοσίφωνα για θέρμανση του
νερού.
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Δυστυχώς μόλις το 46,90% των κατοικιών στο σύνολο της περιοχής έχει εφαρμόσει στην κατοικία του
τεχνικές προστασίας από τον ήλιο και τον άνεμο χρησιμοποιώντας βλάστηση ενώ το 53,10% δεν διαθέτει.
Χαρακτηριστικά στο Κατάφουρκο(100%),
στο Σπάρτο(70%) και στην Αμφιλοχία(86,10%) δεν
εφαρμόζουν καθόλου ή εφαρμόζουν ελάχιστα τεχνικές προστασίας χρησιμοποιώντας βλάστηση. Αντίθετα ,
ικανοποιητικά είναι τα αποτελέσματα σε Στάνο(100%), Κεχρινιά(75%), Σαρδήνια(70%) και
Αμπελάκι(87,5%) όπου το μεγαλύτερο ποσοστό εφαρμόζει τεχνικές προστασίας χρησιμοποιώντας
βλάστηση.
Οι 3 στους 4(74,30%) προτιμούν φυσικό φωτισμό(ηλιακό φως) για την φωταγώγηση των εσωτερικών
χώρων του σπιτιού τους ενώ 1 στους 4 προτιμά τεχνητό φωτισμό. Αντίθετα στο Αμπελάκι προτιμούν
περισσότερο τεχνητό φωτισμό για την φωταγώγηση του σπιτιού τους(68,75%). Σε Αμφιλοχία, Λουτρό,
Σαρδήνια, Τσούκα και Στάνο σχεδόν όλοι προτιμούν φυσικό φωτισμό για την φωταγώγηση των χώρων του
σπιτιού τους.
Όσο αναφορά την επιλογή των προϊόντων για την συντήρηση και ανακαίνιση του σπιτιού τους οι
περισσότεροι σε ποσοστό 73,10% λαμβάνουν υπόψη το κόστος τους, το 45,10% την ανθεκτικότητά τους, το
38,90% τη φιλικότητά τους προς το περιβάλλον, το 34,30% την ασφάλειά τους και μόλις το 16% τη
δυνατότητα ανακύκλωσής τους. Μάλιστα, σε Λουτρό(88,20%), Αμφιλοχία(91,70%), Αμπελάκι(93,80%),
Σπάρτο(90%), Κεχρινιά(100%) και Στάνο(100%) όλοι ή σχεδόν όλοι λαμβάνουν περισσότερο υπόψη το
κόστος των προϊόντων. Σε Κεχρινιά(0%), Λουτρό(5,90%) και Αμφιλοχία(2,80%) δε λαμβάνουν σχεδόν
καθόλου τη δυνατότητα ανακύκλωσης των προϊόντων. Τέλος σε Ανοιξιάτικο και Προφήτη Ηλία τα
ποσοστά είναι μοιρασμένα.
Μόλις 5 στους 10(52,00%) έχουν εφαρμόσει στην κατοικία τους συστήματα ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας(αιολική, ηλιακή, γεωθερμική ενέργεια). Στο Αμπελάκι οι 8 στους 10(81,25%0 και στην
Αμφιλοχία οι 7σ τους 10(69,40%) δεν έχουν εφαρμόσει τέτοια συστήματα. Αντίθετα σε Κατάφουρκο(75%),
Στάνο(100%), Κεχρινιά(87,50%) και Σαρδήνια(70%) έχουν εφαρμόσει σε μεγάλο ποσοστό τέτοια
συστήματα.
Περίπου οι 9 στους 10(92,30%) στο σύνολο των κατοικιών έχουν τοποθετήσει ηλιακό θερμοσίφωνα, σε
ποσοστό 15,40% έχουν τοποθετήσει φωτοβολταϊκά και μόλις σε ποσοστό 1,10% έχουν τοποθετήσει
ανεμογεννήτριες. Μόνο στην Αμφιλοχία(72,70%) το ποσοστό των ηλιακών θερμοσίφωνων είναι κάτω από
80%.
Μόλις 4 στους 10(40,60%) θεωρού πολύ πιθανό το ενδεχόμενο να στραφούν στο μέλλον στις ΑΠΕ για την
κάλυψη των αναγκών της κατοικίας τους λαμβάνοντας υπόψη τις συνεχόμενες ανατιμήσεις στις τιμές των
καυσίμων. 1 στους 3(33,10%) δεν το θεωρεί και τόσο πιθανό να στραφεί στο μέλλον στις ΑΠΕ ενώ ένα
ποσοστό 16,60% δεν το θεωρεί καθόλου πιθανό να στραφεί στις ΑΠΕ. Τέλος 1 στους 10 θεωρεί ότι είναι
αρκετά πιθανό να στραφεί στις ΑΠΕ. Μάλιστα στο Αμπελάκι σε ποσοστό 62,50% δεν το θεωρούν καθόλου
πιθανό να στραφούν στις ΑΠΕ. Αντίθετα σε Κατάφουρκο και Στάνο το Θεωρού πολύ ή αρκετά πιθανό να
στραφουν στο μέλλον στις ΑΠΕ. Τέλος σε Λουτρό, Αμφιλοχία, Προφήτη Ηλία και Σπάρτο λίγο
περισσότερο από τους μισούς θεωρούν πολύ πιθανό να στραφούν στις ΑΠΕ στο μέλλον.
Σε ποσοστό 39,40% οι κάτοικοι είναι αρκετά ικανοποιημένοι από την ενεργειακή κατανάλωση της
κατοικίας τους, σε ποσοστό 35,40% μέτρια, σε ποσοστό 13,20% πάρα πολύ και σε ποσοστό 12% καθόλου.
Σε Ανοιξιάτικο, Στάνο και Αμφιλοχία είναι μηδενικό ή πολύ μικρό το ποσοστό των κατοίκων που δεν είναι
καθόλου ικανοποιημένοι από την ενεργειακή κατανάλωση της κατοικίας τους. Πάνω από τους μισού στο
Ανοιξιάτικο(57,10%) είναι ικανοποιημένοι αρκετά με την ενεργειακή κατανάλωση της κατοικίας τους ενώ
στον Προφήτη Ηλία 1 στους 3 είναι πάρα πολύ ικανοποιημένος με την κατανάλωση της κατοικίας του.
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Το 42,30% των κατοίκων είναι ικανοποιημένο αρκετά με τη θερμική άνεση που τους προσφέρει η οικία
τους, το 25,70% είναι μέτρια ικανοποιημένο, το 17,10% είναι πάρα πολύ ενώ το 14,90% δεν είναι καθόλου
ικανοποιημένο. Οι 3 στους 10 σε Αμπελάκι(31,25%) και Σπάρτο(30%) και οι 2 στους 10 σε Προφήτη
Ηλία(21,40% και Σαρδήνια(20%) δεν είναι καθόλου ικανοποιημένοι με τη θερμική άνεση που προσφέρει η
κατοικία τους. Περίπου οι 5 στους 10 σε Σπάρτο(50%), Τσούκα(50%) και Ανοιξιάτικο(53,60%) και οι 6
στους 10 στην Αμφιλοχία(61,10%) είναι αρκετά ικανοποιημένοι με τη θερμική άνεση που προσφέρει η
οικία τους. Τέλος οι 3 στους 10 σε Λουτρό(32,30%) και Σαρδήνια(30%), σε ποσόστο 37,50% στο Αμπελάκι
και σε ποσοστό 42,90% στον Προφήτη Ηλία είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι με τη θερμική άνεση που
προσφέρει η κατοικία τους.
Στην ερώτηση για την ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα τα ποσοστά είναι μοιρασμένα και
συγκεκριμένα. Οι 4 στους 10(41,10%) πιστεύουν ότι η ενεργειακή κατανάλωση των κτιρίων στην Ελλάδα
είναι μέτρια ενώ 3 στους 10 πιστεύουν ότι είναι είτε χαμηλή είτε υψηλή. Σχεδόν όλοι σε Στάνο(100%) και
Σαρδήνια(90%) πιστεύουν ότι η ενεργειακή κατανάλωση στην Ελλάδα είναι υψηλή. Λιγότεροι από τους 2
στους 10 σε Τσούκα (8,40%), Αμπελάκι(18,75%), Ανοιξιάτικο(17,90%) και Αμφιλοχία(16,60%) πιστεύουν
ότι η ενεργειακή κατανάλωση είναι υψηλή. Τέλος λίγο πάνω από τους μισούς σε Σπάρτο(70%),
Τσούκα(58,30%), Κατάφουρκο(50%) και Αμπελάκι(50%) πιστεύουν ότι η ενεργειακή κατανάλωση των
κτιρίων στην Ελλάδα είναι χαμηλή.
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Έρευνα αγοράς Προγράμματα μετατροπής συμβατικού κτηρίου σε Βιοκλιματικό
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Γεωθερμία
ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ

Σύμφωνα με έρευνα του ΚΑΠΕ, το ποσό για την εγκατάσταση ενός συστήματος αβαθούς γεωθερμίας σε
μία κατοικία 150 τετραγωνικών φθάνει τα 10.000 ευρώ περίπου, ποσό στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η
αγορά, η εγκατάσταση του εξοπλισμού και η εκσκαφή για την τοποθέτηση των υπόγειων σωλήνων.
Συγκριτικά με ένα συμβατικό σύστημα ψύξης με ηλεκτρισμό και θέρμανσης με πετρέλαιο, η απόσβεση της
αρχικής επένδυσης υπολογίζεται ότι θα γίνει στα 5 χρόνια, χρόνος που αυξάνεται κατά μία διετία περίπου
αν συγκριθεί με ένα συμβατικό σύστημα που χρησιμοποιεί λέβητα φυσικού αερίου.
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Αντλίες Θερμότητας
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:
Αντλία Θερμότητος 11kW -> 6.200€ +ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση!
Αντλία θερμότητας

11kW για 80-120τμ (3 έτη εγγύηση, Ιαπωνία)

Θερμοκρασία νερού
προσαγωγής

έως 80οC

Θερμοκρασίες λειτουργίας
CoP
Υδραυλικά εξαρτήματα Σωληνώσεις

έως -25οC / σταθερά έως -10oC
2-4 ανάλογα με συνθήκες περιβάλλοντος και θερμοκρασία προσαγωγής
Χαλκός Φ28-Φ35
HAGER - ABB ασφαλειοδιακόπτες

Ηλεκτρολογικό υλικό

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ
Καλώδιο παροχής 2x3x4mm2 ή 2x5x2.5mm2
1φασική ή 3φασική

Εγκατάσταση

Κατασκευή από έμπειρο συνεργείο Ελλήνων με παρουσία Μηχανολόγου
Μηχανικού ΕΜΠ στο 100% του χρόνου!

Αντλία Θερμότητος 14kW -> 6.700+ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση!
Αντλία θερμότητας

14kW για 100-150τμ (3 έτη εγγύηση, Ιαπωνία)

Θερμοκρασία νερού
προσαγωγής

έως 80οC

Θερμοκρασίες λειτουργίας
CoP
Υδραυλικά εξαρτήματα Σωληνώσεις

έως -25οC / σταθερά έως -10oC
2-4 ανάλογα με συνθήκες περιβάλλοντος και θερμοκρασία προσαγωγής
Χαλκός Φ28-Φ35
HAGER - ABB ασφαλειοδιακόπτες

Ηλεκτρολογικό υλικό

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ
Καλώδιο παροχής 2x3x4mm2 ή 2x5x2.5mm2
1φασική ή 3φασική

Εγκατάσταση

Κατασκευή από έμπειρο συνεργείο Ελλήνων με παρουσία Μηχανολόγου
Μηχανικού ΕΜΠ στο 100% του χρόνου!
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Αντλία Θερμότητος 16kWp -> 6.900€ + ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση!
Αντλία θερμότητας

16kW για 100-150τμ (3 έτη εγγύηση, Ιαπωνία)

Θερμοκρασία προσαγωγής
νερού

έως 80oC

CoP
Υδραυλικά εξαρτήματα Σωληνώσεις

2-4 ανάλογα με συνθήκες
Χαλκοσωλήνα Φ28-Φ35
HAGER - ABB

Ηλεκτρολογικό υλικό

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ
Καλώδιο παροχής 2x5x2.5mm2

Εγκατάσταση

Κατασκευή από έμπειρο συνεργείο Ελλήνων με παρουσία Μηχανολόγου
Μηχανικού ΕΜΠ στο 100% του χρόνου!

Αντλία Θερμότητος 25kWp -> 9.500€ + ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση!
Αντλία θερμότητας

25kW για 140-210τμ (3 έτη εγγύηση, Ιαπωνία)

Θερμοκρασια προσαγωγής
νερού

έως 80oC

CoP
Υδραυλικά εξαρτήματα Σωληνώσεις

2-4 ανάλογα με συνθήκες
Χαλκοσωλήνα Φ28-Φ35
HAGER - ABB

Ηλεκτρολογικό υλικό

ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ
Καλώδιο παροχής 2x5x4mm2
3 φάσεις

Εγκατάσταση

Κατασκευή από έμπειρο συνεργείο Ελλήνων με παρουσία Μηχανολόγου
Μηχανικού ΕΜΠ στο 100% του χρόνου!

* Οι τιμές αναφέρονται σε έργα εντός Αττικής. H χρέωση χαλκοσωλήνα άνω των 3 μέτρων είναι 50€ ανα
μέτρο. Καλώδια παροχής άνω των 5 μέτρων χρεώνονται 15€ ανα μέτρο.
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Ηλιακοί Θερμοσίφωνες
Χωρητικότητα

125 L

160 L

200 L

300 L

Τιμή

695,00€

799,00€

1.075,00€

1.425,00€

Διατίθενται και σε τριπλής ενέργειας, όπως και με βάση κεραμοσκεπής.

Ηλιακοί Συλλέκτες
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΜΕ ΗΛΙΑΚΟΥΣ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
Μια σύγχρονη πολλά υποσχόμενη αντιμετώπιση του θέματος της θέρμανσης ενός χώρου, είναι η χρήση ηλιακών
συλλεκτών για την προθέρμανση του νερού των θερμαντικών σωμάτων και του ζεστού νερού χρήσης.
Χρησιμοποιούνται ηλιακοί συλλέκτες (όμοιοι με αυτούς των ηλιακών θερμοσιφώνων). Το ζεστό νερό οδηγείται σε
μια κατάλληλων διαστάσεων δεξαμενή αποθήκευσης με την οποία είναι συνδεδεμένος ο καυστήρας του καλοριφέρ ή η
σόμπα, ή το ηλεκτρικό σύστημα θέρμανσης, και τα οποία και συμπληρώνουν την απαιτούμενη ενέργεια. Το όλο
σύστημα για το οποίο έχει επικρατήσει η ονομασία COMBI ελέγχεται ηλεκτρονικά ή και χειροκίνητα.
Επιδιωκόμενες καλύψεις θερμικών αναγκών, από 50% - 80%. (Γενικά αποφεύγεται η πλήρης κάλυψη των θερμικών
αναγκών λόγω κόστους.)
Το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που τελικά παίρνουμε για τους χειμερινούς μήνες (Νοέμβριο έως Μάρτη) είναι
περίπου 350 kwh/m2 (με απόδοση συλλεκτικής επιφάνειας 80% (στο προτεινόμενο excel μπορείτε να τροποποιήσετε
τις τιμές αυτές) και κλίση 60ο σε γεωγραφικό πλάτος 40ο).
Ας θεωρήσουμε ότι ένας κοινός λέβητας πετρελαίου με απόδοση γύρω στο 90% μας δίνει περίπου 10 kwh ενέργεια
για κάθε 1 lt πετρέλαιο.
Συνεπώς οι 350 kwh/m2 ισοδυναμούν με 35 κιλά πετρελαίου.
Δηλαδή αν καταναλώνουμε 350 κιλά πετρέλαιο θέρμανσης χρειαζόμαστε 10 m2 συλλεκτών.
Συνεπώς χρειαζόμαστε περίπου 30 m2 για να καλύψουμε κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης ίση με 1

τόνο.
Με αυτά τα δεδομένα υπολογίζεται ότι χρειάζονται περί τα 20m 2 συλλεκτών σε 100m2 κατοικίας, με ποσοστό κάλυψης
θερμικών αναγκών που ποικίλει από 50% μέχρι 90% ανάλογα με την θερμομόνωση του κτιρίου και τις θερμικές
απολαβές από την γήινη επιφάνεια.
Το κόστος για σπίτι 100 τ.μ. για συλλέκτες 10m2 , δεξαμενή 750 λίτρων και όλα τα ηλεκτρομηχανολογικά εξαρτήματα
(χωρίς τα fan coil) ανέρχεται περίπου στα 3000 Ευρώ (τιμές 2010), (και χωρίς την δευτερογενή πηγή θέρμανσης).
Πιστεύω πως με ένα κόστος 5000 Ευρώ μπορούμε να έχουμε πολύ υψηλά ποσοστά κάλυψης των θερμικών
αναγκών.

Φωτοβολταϊκά Πάνελ
Σε ένα οικιακό φωτοβολταϊκό σύστημα το κόστος των πλαισίων αγγίζει το 60% της συνολικής τιμής του
φωτοβολταικού (συμπεριλαμβανόμενης της εγκατάστασης). Μεγάλη σύγχυση έχει προκληθεί τους
τελευταίους μήνες (Μάιος 2011 – Μάρτιος 2012) στους ενδιαφερόμενους επενδυτές από την πτώση τιμών
των φωτοβολταικών πλαισίων.
Στο σημείο πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η πτώση αυτή οφείλονταν κυρίως σε αναντιστοιχία προσφοράς
προϊόντων (αυξημένη παραγωγή) σε συνδυασμό με μειωμένη παγκόσμια ζήτηση (παγκόσμια οικονομική
κρίση). Σημαντικό ρόλο επίσης διαδραμάτισε η μεγάλη πτώση των τιμών των πλαισίων που παρήχθησαν
στην Κίνα η οποία μάλιστα οδήγησε μεγάλες εταιρείες στην χρεοκοπία (solyndra, solon, scheuten…).
Σύμφωνα με διεθνείς παρατηρήσεις η πτώση αυτή των τιμών έχει εξομαλυνθεί ενώ εκτιμάται ότι έως το
τέλος του 2012 θα συνεχιστεί με χαμηλό ρυθμό.
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τον ενδιαφερόμενο στα αποτελέσματα αυτής της πτώσης τιμών τα
οποία είναι καταστροφικά για κάποιες εταιρείες οι οποίες δεν μπορούν να ακολουθήσουν. Το γεγονός αυτό
σημαίνει ότι μια αβέβαια επιλογή μπορεί να οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα, καθώς εάν κλείσει η
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εταιρεία των πλαισίων που επιλέξατε θα δυσκολευτείτε ιδιαίτερα σε περίπτωση μελλοντικής αντικατάσταση
μέρους του εξοπλισμού σας.
Ως γενική συμβουλή για τον καταναλωτή θα μπορούσαμε να θέσουμε την επιλογή πλαισίων από αξιόπιστες
εταιρείες, ο χρόνος λειτουργίας των οποίων αποτελεί εγγύηση για τη μελλοντική προοπτική τους (δεν
μπορεί να περιμένουμε με βεβαιότητα ύπαρξη για τα επόμενα τουλάχιστον 25 χρόνια μιας εταιρείας με 2 –
5 έτη λειτουργίας).
Η εταιρεία μας με την πολύχρονη εμπειρία της στον τομέα προτείνει τα πιο αξιόπιστα φωτοβολταικα
πλαίσια στις καλύτερες τιμές. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες.
Αντιστροφείς

Πολύ σημαντικό υποσύστημα ενός φωτοβολταϊκού είναι ο αντιστροφέας. Το κόστος του
αποτελεί το 10-15% του συνολικού κόστους ενός οικιακού φωτοβολταϊκού. Αναφορικά με τις τιμές των
αντιστροφέων, παρατηρείται μια ισχυρή αντίσταση τα τελευταία χρόνια καθώς η πτώση των τιμών είναι
αμελητέα σε σύγκριση με αυτή στα φωτοβολταικά πλαίσια. Αντίθετα πτώση στις τιμές παρατηρήθηκε τον
τελευταίο χρόνο στους αντιστροφείς νέας τεχνολογίας (πολλαπλοί ανιχνευτές μέγιστης ισχύος, μικροαντιστροφείς κλπ.). Η προσοχή του ενδιαφερόμενου πρέπει να επικεντρωθεί στις εγγυήσεις και την
αξιοπιστία της εκάστοτε εταιρείας.
Σύστημα Στήριξης Φωτοβολταικού

Το κόστος του συστήματος στήριξης ενός φωτοβολταϊκού ανέρχεται περίπου στο 10-15%
του συνολικού κόστους, αποτελεί όμως εξαιρετικά σημαντικό τμήμα καθώς είναι αυτό που «κρατάει» το
σύστημα σε επαφή με το κτίριο (πολλές φορές παρομοιάζεται από τους ειδικούς του τομέα ως τα ελαστικά
ενός οχήματος).
Οι τιμές διαφέρουν κατά πολύ ανάλογα με το υλικό που θα επιλέξετε, την πολυπλοκότητα της κατασκευής,
τη στιβαρότητα, την αντοχή σε ανεμοπίεση και τον τρόπο στήριξης στο κτίριο.
Αναλυτικότερα, υπάρχει μεγάλη διαφορά στις τιμές ανάλογα με το υλικό του συστήματος στήριξης. Για
παράδειγμα το κόστος ενός συστήματος με γαλβανισμένο χάλυβα μπορεί να είναι από 20% έως 40%
φθηνότερο σε σύγκριση με το αλουμίνιο. Αντίστοιχα υπάρχουν διαφορές στην ποιότητα του αλουμινίου
(άβαφο ή βαμμένο κλπ.). Επίσης, πολλά υλικά από ανοξείδωτο χάλυβα ανεβάζουν εξαιρετικά το κόστος
(πχ. αγκύρια για στέγη). Στην τελευταία περίπτωση τα αγκύρια από αλουμίνιο είναι πολύ φθηνότερα με
βασικό μειονέκτημα την αντοχή σε ανεμοπιέσεις και την ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες (κυρίως
υγρασία).
Επίσης η τιμή του συστήματος στήριξης εξαρτάται πολύ από την πολυπλοκότητα της κατασκευής (πχ. είναι
χαμηλότερη η τιμή της στήριξης για τοποθέτηση ενός συστήματος 10kWp σε ένα δώμα 200τμ με βάσεις
τύπου «Δ» συγκριτικά με τοποθέτηση ίδιων kW σε δώμα 80τμ με βάσεις τύπου «Στέγαστρο»).
Η αντοχή σε βάρος και ανεμοπίεση επίσης παίζει τεράστιο ρόλο καθώς καθορίζει την ποσότητα του υλικού
που θα χρησιμοποιηθεί. Για παράδειγμα όσο πιο πυκνά είναι τα αγκύρια σε μια στέγη ή όσο πιο πυκνά είναι
τα «πόδια» σε μια ταράτσα αντίστοιχα αυξάνεται και η αντοχή σε ανέμους και βάρος χιονιού.
Τέλος, ο τρόπος αγκύρωσης του συστήματος στήριξης στο κέλυφος του κτιρίου επηρεάζει κατά ένα όχι
αμελητέο ποσοστό την τελική τιμή του φωτοβολταϊκού. Για παράδειγμα, η χημική αγκύρωση με
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εποξειδικές ρητίνες επώνυμων εταιρειών (πχ Hilti) έχει δεκαπλάσιο κόστος από την μηχανική αγκύρωση
(πχ. με ούπα και στριφώνι).
Ηλεκτρικά Μέρη

Ένα 5-10% του κόστους ενός οικιακού φωτοβολταικού καταλαμβάνουν τα ηλεκτρικά μέρη. Ποσοστό το
οποίο μπορεί να διαφοροποιηθεί σοβαρά ανάλογα με την ποιότητα της παρεχόμενης εγκατάστασης.
Το κομμάτι αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς αφορά αρχικά την ασφάλεια του χρήστη και της
εγκατάστασης (ουσιαστικά της επένδυσης), την απόδοση αλλά και την αισθητική της κατασκευής.
Την προστασία του ιδιοκτήτη και του συστήματος την εξασφαλίζει το υλικό προστασίας που τοποθετείται
στους πίνακες. Ασφάλειες, διακόπτες, ρελέ διαφυγής και απαγωγοί υπέρτασης (αντικεραυνικά)
προστατεύουν από βραχυκυκλώματα, ηλεκτροπληξίες και κεραυνοπληξίες. Πολλοί εγκαταστάτες είτε από
άγνοια είτε για λόγους μείωσης κόστους αμελούν τα ανωτέρω με οδυνηρές συνέπειες. Συνιστούμε να
ρωτήσετε για τα προαναφερθέντα τον υπεύθυνο μηχανικό με τον οποίο πρόκειται να συνεργαστείτε και να
επιβεβαιώσετε την τοποθέτησή τους.
Για λόγους κόστους επίσης μπορεί ο εγκαταστάτης να επιλέξει μικρότερες από τις απαιτούμενες διατομές
καλωδίων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται το σημείο αυτό γιατί πέρα από την μείωση της απόδοσης της
επένδυσης λόγω αύξησης απωλειών (μπορεί να ξεπεράσουν το 2% οι απώλειες) ενέχει και κινδύνους.
Τέλος η επιλογή κατάλληλων σωλήνων (βαρέως τύπου) για τον εγκιβωτισμό των καλωδίων πέρα από την
ασφαλή όδευση επηρεάζει και την αισθητική της κατασκευής (διατομή σωλήνα και χρώμα).
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΕ ΣΤΕΓΕΣ:
Φωτοβολταϊκό 10kWp -> 13.400€ με ΦΠΑ ΜΕ Εγκατάσταση!
Φωτοβολταϊκά
πλαίσια

Suntellite Poly 250Watt (10χρόνια εγγύηση προϊόντος, 25 χρόνια γραμμική εγγύηση
απόδοσης, χαμηλός θερμοκρασιακός συντελεστής για υψηλότερη απόδοση και το
καλοκαίρι!)

Αντιστροφέας

STECA grid 10.000 3ph (5 έτη εγγύηση)

Προφιλ αλουμινίου Alfa Energy για κεραμοσκεπή (Προσοχή! Αγκύρια και όχι
ντιζοστρίφωνα που χρειάζονται τρύπημα κεραμιδιών!)
Βάσεις στήριξης

(25 έτη εγγύηση αλουμινίων)
Αγκύρωση με HILTI RE 500 (για δώμα)
Ηλεκτρολογικό υλικό
HAGER - ABB
(με αντικεραυνική
προστασία)
ΣΩΛΗΝΩΣΗ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ ΚΟΥΒΙΔΗ
Αδειοδότηση Εγκατάσταση

Κατασκευή από έμπειρο συνεργείο Ελλήνων με παρουσία ηλεκτρολόγου
μηχανικού ΕΜΠ στο 100% του χρόνου!

* Οι παραπάνω προσφορές αναφέρονται σε έργο κεραμοσκεπής για Αττική. Σε όμορους νομούς το επιπλεόν
κόστος είναι 200-400€. Στην υπόλοιπη Ελλάδα το επιπλέον κόστος είναι 400-800€. Για έργο σε δώμα το
επιπλέον κόστος ανέρχεται από 400-600€. Επίσης, στις προσφορές περιλαμβάνεται μήκος παροχικού
καλωδίου 30μέτρων.
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Συνδυασμός συστημάτων
Τοποθετώντας μία αντλία θερμότητας και ένα φωτοβολταϊκό για αυτοπαραγωγή ενέργειας κανείς μπορεί
να εκμηδενίσει και το λογαριασμό της ΔΕΗ αλλά και το κόστος θέρμανσης του σπιτιού του.

Αν για παράδειγμα ένα σπίτι 200τμ τοποθετήσει μία αντλία θερμότητας ισχύος 16kW για λόγους θέρμανσης
τότε η ετήσια κατανάλωση ρεύματος θα αυξηθεί περίπου κατά 5000kWh. Αν θεωρήσουμε ότι το σπίτι
κατανάλωνε πριν εγκατασταθεί η αντλία και 7000kWh ρεύμα τότε τοποθετώντας ένα φωτοβολταικό
αυτοπαραγωγής 8kWp θα παράγει περίπου 12.000kWh ετησίως εκμηδενίζοντας το κόστος ηλεκτρισμού και
θέρμανσης.
Στο παραπάνω παράδειγμα το συγκεκριμένο σπίτι ξόδευε σε πετρέλαιο 3.000€ ετησίως και 1.000€ σε
ρεύμα. η αντλία θερμότητος κόστισε 10.000€ και το φωτοβολταικό αυτοπαραγωγής άλλα 10.000€. Η
απόσβεση των 20.000€ γίνεται σε 5 χρόνια!

Ανεμογεννήτριες
Οι μικρές ανεμογεννήτριες είναι μια κατηγορία ΑΠΕ που εκμεταλλεύεται την ενέργεια του ανέμου για
την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Τα μεγέθη τους ποικίλουν, ξεκινώντας από οικιακής
εγκατάστασης ανεμογεννήτριες με διάμετρο μικρότερης του ενός μέτρου και ισχύος μικρότερης του
ενός kW, μέχρι ανεμογεννήτριες διαμέτρου 20 μέτρων και ισχύος 50 kW.
Η απόσβεση της επένδυσης αλλά και η οικονομική αποδοτικότητά της εξαρτάται αφενός από το κόστος της
επένδυσης, την αποδοτικότητα και αξιοπιστία του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται, αφετέρου από την μέση
ένταση του ανέμου στο σημείο εγκατάστασης. Για μία εγκατάσταση μέσου κόστους, με υψηλό αιολικό
δυναμικό (8 m/s) η απόσβεση μπορεί να γίνει μέσα σε 5 έτη, αποφέροντας ένα καθαρό ετήσιο έσοδο (κέρδη
προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων) της τάξης των 55,000 ευρώ. Φυσικά για τοποθεσίες όπου υπάρχει
μικρότερο αλλά ανεκτό αιολικό δυναμικό η απόσβεση παρατείνεται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
διατηρώντας ωστόσο ελκυστική την επένδυση.
Τα κύρια έξοδα λειτουργίας της ανεμογεννήτριας είναι το κόστος συντήρησης της και η ασφάλισή της. Το
κόστος της ετήσιας συντήρησης ανέρχεται στις 2000 ευρώ, ενώ αυτό της ασφάλισης κυμαίνεται μεταξύ
1000-1500 ευρώ.

Μικρή ανεμογεννήτρια
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Σε γενικές γραμμές το κόστος είναι περίπου 4.000 έως 7.500 ευρώ ανά εγκατεστημένο kW, με τη
συντήρηση για δύο χρόνια και όλα τα γραφειοκρατικά έξοδα. Για να δούμε και κάποια συγκεκριμένα
παραδείγματα, για 3 χαρακτηριστικές περιπτώσεις μικρών ανεμογενητριών – για ισχύ 1,5 kW, 20 kW και 50
kW*:

Επομένως, μπορούμε να πούμε ότι ισχύουν τα εξής*:

Είναι σαφές βέβαια ότι το τελικό κόστος της επένδυσης μας μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το μοντέλο της
ανεμογεννήτριας που θα επιλέξουμε κλπ.
Για να δούμε την ανάλυση για μία μικρή ανεμογεννήτρια 50kW (διασυνδεδεμένη) και πώς προκύπτει το
κόστος της επένδυσης:
• Κόστος Γης (αγορά ή ενοίκιο) ≈ Εξαρτάται από τη θέση
• Κόστος μελετών και αδειοδότησης ≈ 10.000 Ευρώ
• ΑΓ 50 KW με πύργο 20 μέτρα και inverter ≈ 80.000 - 170.000 Ευρώ
• Κόστος χωματουργικών, κατασκευής θεμελίων, ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών και ανέγερσης ≈ 25.000
– 40.000 Ευρώ
• Κόστος σύνδεσης στο δίκτυο ≈ 10.000 - 20.000 Ευρώ
Συνολικό κόστος χωρίς την αξία κτήσης της γης: 125.000 - 240.000 Ευρώ
Βεβαίως, για να κρίνουμε τη βιωσιμότητα της επένδυσης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα έσοδα που
αναμένεται να έχουμε και από τα οποία θα εξαρτηθεί το πότε θα κάνουμε απόσβεση της αρχικής επένδυσής
μας.
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Καυστήρας - Λέβητας Πέλλετ
Ένας από τους οικονομικότερους τρόπους θέρμανσης είναι η καύση βιοκαυσίμων. Τα τελευταία χρόνια η
αλματώδης ανάπτυξη του τομέα των πέλλετ τα έχει καθιερώσει σαν έναν από τους βασικούς τρόπους
θέρμανσης στη χώρα μας.

Η καύση πέλλετ μπορεί να πραγματοποιείται σε:
1. Κοινά τζάκια ή σόμπες με απόδοσης 20-30% (κόστος 2-4.000€)
2. "Ενεργειακά" τζάκια με βαθμούς απόδοσης 50-80% (κόστος 2-3.000€)
3. Λέβητες πέλλετ κεντρικής θέρμανσης με απόδοσης έως 90% (κόστος 5-15.000€)

Στην ελληνική αγορά τα pellet είναι κυρίως εισαγωγής και παρέχονται σε σάκους των 15kg με κόστος 200350 €/τόνο, ενώ η λιανική τιμή των πέλλετ εγχώριας παραγωγής κυμαίνεται περι τα 200€/τόνο.
Η ενέργεια που περιέχεται σε 1kg πελλετ ισοδυναμεί με το 45% περίπου της ενέργειας 1lt πετρελαίου. Κατά
συνέπεια 2,2kg pellet περιέχουν την ίδια ενέργεια με 1 λίτρο πετρελαίου. Δηλαδή 1.000λίτρα πετρελαίου με
κόστος σήμερα (Οκτώβριος 2012) 1.600€ ισοδυναμούν με 2.200kg πελλετ με κόστος κάτω 500€. Αν
λάβουμε υπόψη μας και την απόδοση 10% που μπορεί να έχει πιο κάτω ο καυστήρας-λέβητας πέλλετ, τότε
για κάθε 1.600€ πετρελαίου χρειαζόμαστε 550€ πέλλετ, δηλαδή εξοικονόμηση που αγγίζει το 70%.
Το παραπάνω συμπέρασμα απομακρύνει οποιουσδήποτε ενδοιασμούς έχει ο ενδιαφερόμενος που
δημιουργούνται από το υψηλό αρχικό κόστος προμήθειας ενός καυστήρα και λέβητα βιομάζας καθώς η
απόσβεση της επένδυσης (για επένδυση πρόκειται πλέον μετά τις νέες αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου)
για ένα μέσο σπίτι 100τμ γίνεται σε λιγότερο από 5 χρόνια.
Στο σημείο αυτό πρέπει να τονιστεί ότι η αντικατάσταση μόνο του καυστήρα που προτείνουν πολλοί
κατασκευαστές για λόγους οικονομίας έχει τα αντίθετα αποτελέσματα καθώς αυξάνεται υπερβολικά το
κόστος συντήρησης του λέβητα και ο χρόνος ζωής του, οι φλογαυλοί του οποίου δεν είναι σχεδιασμένοι να
δέχονται καπναέρια υψηλής συγκέντρωσης σε αιθάλη.
Τέλος, προσοχή πρέπει να δοθεί στην ποιότητα του πέλλετ και η δυνατότητα διανομής του στην περιοχή
του ενδιαφερόμενου.
Κατα την άποψή μας η θέρμανση με πέλλετ και η θέρμανση με αντλίες θερμότητας προσφέρουν τη
μεγαλύτερη εξοικονόμηση χρημάτων και εν τέλει ενέργειας. Δυστυχώς και οι δύο απαιτούν ένα μεγάλο
σχετικά αρχικό κεφάλαιο το οποίο όμως αποσβένει σε εύλογο χρονικό διάστημα (κάτω από 5-6 χρόνια).

Εξωτερική Θερμομόνωση
Τιμή συστήματος εξωτερικής θερμομόνωσης με οργανικό έγχρωμο επίχρισμα: 13,5-17 ευρώ/ m²(χωρίς
Φ.Π.Α) / 16,60 -20,90 ευρώ/ m²(με Φ.Π.Α)
Κόστος εργασίας ανά m2 είναι: 18-19 ευρώ/m2
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Κόστος υλικών που εφαρμόζονται στις γωνίες, στη ζώνη στεγάνωσης και σε ειδικές εφαρμογές: 11-15
ευρώ/m2
Συνολικό κόστος κατασκευής συστήματος ανά m²(με ΦΠΑ): 48 - 55 ευρώ/ m²

Φυτεμένο Δώμα
Υλικό κατασκευής

HDPE υψηλής πυκνότητας ανακυκλωμένο
πολυαιθυλένιο

Ύψος

25 mm

Βάρος

Διαστάσεις

1,7
Kg/m²(κενό)

4,7 Kg/m²(υγρό)

Φύλλα 1Χ2
μέτρα

Ρολά πλάτους 1 μέτρου

Χωρητικότητα νερού

3 lt/m²

Μέγιστο επιβαλλόμενο
φορτίο(κενό)

250 KN/m²

Τιμή

Περίπου 80 ευρώ ανά m²

Συλλογή ομβρίων υδάτων
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Ανεμιστήρες

IQ FC-140 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΟΡΟΦΗΣ 56"
•Με 3 πτερύγια για μεγαλύτερη απόδοση και αθόρυβη
λειτουργία
•Διαχρονικός σχεδιασμός
•230V/50 Hz
•Ισχύς Ανεμιστήρα 75 Watt

29,76 ευρώ

Προγράμματα μετατροπής συμβατικού κτηρίου σε Βιοκλιματικό
Τα κτίρια αποτελούν ένα μεγάλο ενεργειακό καταναλωτή που, ταυτοχρόνως, διαθέτει υψηλό δυναμικό
εξοικονόμησης ενέργειας. Με τη χρήση κατάλληλων τεχνικών και οικονομικά αποτελεσματικών
τεχνολογιών είναι δυνατή η επίτευξη σημαντικής βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων
με αντίστοιχα περιβαλλοντικά και κοινωνικά οφέλη.
Ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή συμπεριφορά ενός κτιρίου έχει η χρήση τεχνικών βιοκλιματικού
σχεδιασμού. Με τον όρο αυτό περιγράφεται ο σχεδιασμός, ο οποίος, λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό κλίμα,
επιδιώκει την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών εσωτερικής άνεσης, με την αξιοποίηση των διαθέσιμων
φυσικών πηγών και την ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας. Βασικές τεχνικές του βιοκλιματικού σχεδιασμού
αποτελούν




η θερμική προστασία του κτιριακού κελύφους
τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης και δροσισμού (συστημάτων ηλιοπροστασίας και
φυσικού και υβριδικού αερισμού αναλόγως των συνθηκών και της εποχής) και
τα συστήματα φυσικού φωτισμού

Η θερμική προστασία του κελύφους εξασφαλίζεται, κυρίως, με τη χρήση κατάλληλων δομικών και
μονωτικών υλικών για την επαρκή θερμομόνωση του κτιρίου, την αποφυγή θερμογεφυρών, τη χρήση
επιχρισμάτων και χρωματισμών ψυχρών βαφών μεγάλης ανακλαστικότητας για τις προσήλιες τους θερινούς
μήνες εξωτερικές επιφάνειες τοίχων και ταρατσών, τη χρήση διπλών υαλοπινάκων και αεροστεγών
κουφωμάτων για τον περιορισμό των σημαντικότατων απωλειών των ανοιγμάτων και τέλος την φύτευση
των δωμάτων όπου αυτό είναι εφικτό.
Τα παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη των
θερμικών αναγκών των χώρων ενός κτιρίου. Για το σκοπό αυτό, το πλέον σημαντικό στοιχείο είναι ο
προσανατολισμός των ανοιγμάτων. Για παράδειγμα, τα ανοίγματα με νότιο προσανατολισμό είναι αυτά που
δέχονται την περισσότερη ηλιακή ακτινοβολία το χειμώνα και συνιστώνται για χώρους με μεγαλύτερη
ανάγκη για θέρμανση. Εκτός, όμως, από αυτό το σύστημα άμεσου κέρδους, υπάρχουν και συστήματα
έμμεσου κέρδους, όπως οι ηλιακοί τοίχοι, οι ηλιακοί χώροι (θερμοκήπια) και τα ηλιακά αίθρια.
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Με τα παθητικά συστήματα δροσισμού επιδιώκεται η μείωση των θερμικών φορτίων του κτιρίου κατά
τους θερινούς μήνες και επιτυγχάνεται με κατάλληλη σκίαση των ανοιγμάτων, ανάλογα με τον
προσανατολισμό τους. Μεγάλη συμβολή στο δροσισμό του κτιρίου έχει και ο φυσικός αερισμός του, που,
εξαρτάται επίσης από τη θέση των ανοιγμάτων και ο οποίος μπορεί να ενισχύεται με τη χρήση μηχανικών
μέσων όπως οι ανεμιστήρες οροφής (υβριδικά συστήματα) και να επιφέρει το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα με
πολύ μικρή κατανάλωση ενέργειας. Η ελεύθερη ψύξη (free cooling) ή αλλιώς ο νυκτερινός δροσισμός,
συνίσταται στην ανανέωση του αέρα με φυσικό ή τεχνητό τρόπο τις νυχτερινές ή πρωινές ώρες, κατά τις
οποίες η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από τη θερμοκρασία του χώρου, είναι ευρύτατα
χρησιμοποιούμενη τεχνική εξοικονόμησης.
Η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να εξυπηρετήσει με φυσικό τρόπο και τις ανάγκες για φωτισμό. Η επάρκεια
του φυσικού φωτισμού και η κατανομή του εξαρτώνται από τη γεωμετρία των ανοιγμάτων και του
φωτιζόμενου χώρου, αλλά και από τα φωτομετρικά χαρακτηριστικά των αδιαφανών επιφανειών, όπως το
χρώμα τους και των υαλοπινάκων (ανακλαστικότητα, φωτεινή διαπερατότητα).
Εκτός από την εφαρμογή αυτών των τεχνικών, δυνατότητες εξοικονόμησης υπάρχουν και στα συστήματα
που καταναλώνουν ενέργεια για να καλύψουν τις ανάγκες για θέρμανση και ψύξη.
Για τα συστήματα κεντρικής θέρμανσης ιδιαίτερη σημασία έχει η σωστή διαστασιολόγησή τους, η
τακτική συντήρησή τους καθώς και η κατάλληλη μόνωση των μερών τους. Επίσης, η χρήση αυτοματισμών,
όπως οι θερμοστατικοί διακόπτες και οι χρονοδιακόπτες, εξασφαλίζουν, με χαμηλό κόστος αγοράς,
σημαντική μείωση στην κατανάλωση καυσίμου.
Αντίστοιχα, τα συστήματα ψύξης πρέπει να διαστασιολογούνται και να συντηρούνται σωστά. Εξάλλου, οι
κλιματιστικές συσκευές, όπως και όλες σχεδόν οι οικιακές ηλεκτρικές συσκευές, φέρουν ειδική ενεργειακή
σήμανση, που βοηθά στην επιλογή της πλέον κατάλληλης και ενεργειακά αποδοτικής.
Οι τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας με χρήση ανανεώσιμων πηγών είναι ευρύτατα διαδεδομένες. Στον
οικιακό τομέα, τέτοιες εφαρμογές για θέρμανση ή προθέρμανση νερού είναι: οι ηλιακοί συλλέκτες οι
οποίοι εκμεταλλεύονται την ηλιακή ακτινοβολία και οι γεωθερμικές αντλίες οι οποίες εκμεταλλεύονται την
σταθερά υψηλή θερμοκρασία εδαφών με γεωθερμικό δυναμικό. Οι τελευταίες μάλιστα, αρχίζουν και
βρίσκουν όλο και μεγαλύτερη εφαρμογή στο τομέα της ψύξης, εκμεταλλευόμενες τη σταθερή θερμοκρασία
κοινών εδαφών (ή υδάτων) στα οποία απορρίπτουν ποσά θερμότητας.
Τέλος, σημαντικές δυνατότητες εξοικονόμησης δίνουν εξειδικευμένες διατάξεις ανάκτησης
απορριπτόμενης ενέργειας. Τέτοιες διατάξεις χρησιμοποιούνται στα σπίτια συχνότατα σε περιπτώσεις
τζακιών και λεβήτων κεντρικής θέρμανσης με αυξημένη ενεργειακή απόδοση που ανακτούν σημαντικά
ποσά θερμότητας από τα απορριπτόμενα καυσαέρια και τα αποδίδουν για τη θέρμανση νερού ή αέρα. Σε
άλλες πάλι περιπτώσεις κεντρικών κλιματιστικών μονάδων όπου προστίθεται διάταξη διασταυρούμενης
ροής ανακτούνται ή αποδίδονται από τις απορριπτόμενες ποσότητες αέρα, ποσά θερμότητας για
προκλιματισμό, και σπανιότερα δε ανακτούνται από συμπυκνωτές ψυκτικών διατάξεων για προθέρμανση
αέρα.

Προγράμματα




Πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ ’οίκον
ΚΑΠΕ – Εξοικονόμηση στα κτίρια
Πρόγραμμα "Εξοικονομώ ΙΙ"
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ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
Με τον ΚΕΝΑΚ θεσμοθετείται ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός στον κτιριακό τομέα με σκοπό τη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσής των κτιρίων, την εξοικονόμηση ενέργειας και την προστασία του
περιβάλλοντος, με συγκεκριμένες δράσεις:
Εκπόνηση Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων
Θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Ενεργειακή Κατάταξη Κτιρίων (Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης)
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις κτιρίων, λεβήτων και εγκαταστάσεων θέρμανσης και κλιματισμού
Η Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων αντικαθιστά τη μελέτη θερμομόνωσης και θα εκπονείται για κάθε κτίριο
(άνω των 50 τ.μ.), νέο ή υφιστάμενο που ανακαινίζεται ριζικά και βασίζεται σε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία η
οποία αναφέρεται:
α) στην απαίτηση κάλυψης ελάχιστων προδιαγραφών του κτιρίου όσον αφορά στο σχεδιασμό του, το κτιριακό
κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και
β) στη σύγκρισή του με κτίριο αναφοράς. Ως κτίριο αναφοράς νοείται κτίριο με τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά,
θέση, προσανατολισμό, χρήση και χαρακτηριστικά λειτουργίας με το εξεταζόμενο κτίριο που πληροί όμως
ελάχιστες προδιαγραφές και έχει καθορισμένα τεχνικά χαρακτηριστικά.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης ισχύει για δέκα χρόνια και αφορά σε όλα τα κτίρια, συνολικής επιφάνειας
άνω των 50 τ.μ., νέα ή υφιστάμενα που υπόκεινται σε ριζική ανακαίνιση, τα υφιστάμενα κτίρια επιφάνειας άνω των
50 τ.μ. ή τμήματα αυτών όταν πωλούνται ή εκμισθώνονται, καθώς και σε όλα τα κτίρια του δημόσιου & ευρύτερου
δημόσιου τομέα. Η απαίτηση Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης στην περίπτωση αγοροπωλησίας και
ενοικίασης τίθεται σε εφαρμογή από 9 Ιανουαρίου 2011.
Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του
ενεργειακού επιθεωρητή και συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, ώστε οι
καταναλωτές να είναι σε θέση να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την πραγματική τους κατανάλωση και τις
τυχόν δυνατότητες βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. Η έκδοση του πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική.
Η ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της ενεργειακής κατάστασης των
υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων βελτίωσής της, αλλά και της εφαρμογής της νομοθεσίας για την
ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων. Ο ιδιώτης Ενεργειακός Επιθεωρητής, που θα ενταχθεί σε Μητρώο
Ενεργειακών Επιθεωρητών του ΥΠΕΚΑ, επιθεωρεί το κτίριο και το κατατάσσει σε ενεργειακή κατηγορία,
βάσει του λόγου της κατανάλωσης του κτιρίου προς την κατανάλωση του κτιρίου αναφοράς.
Ο έλεγχος για την ορθή εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου θα γίνεται από την Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών
Ενέργειας, που συγκροτείται στην Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης & Ενέργειας του ΥΠΕΚΑ και στελεχώνεται
με υπαλλήλους του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Τα οφέλη από τον ΚΕΝΑΚ είναι οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά. Τα οικονομικά οφέλη αφορούν
κυρίως στον περιορισμό των λειτουργικών εξόδων και εξόδων συντήρησης των κτιρίων, αλλά και στην
αναθέρμανση της οικοδομικής δραστηριότητας. Τα κοινωνικά οφέλη αφορούν στη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, ενώ τα περιβαλλοντικά οφέλη αφορούν στον περιορισμό των
εκπομπών ρύπων, κυρίως διοξειδίου του άνθρακα, με σημαντική συμβολή στην καταπολέμηση της κλιματικής
αλλαγής και στην εξοικονόμηση ενέργειας.

Τι είναι το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»;
Πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες προκειμένου να βελτιώσουν
την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους, εξοικονομώντας χρήματα και ενέργεια και αυξάνοντας την αξία του.

Ποιες κατοικίες μπορούν να χρηματοδοτηθούν;
Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων
(χωρίς επιπλέον προϋπόθεση) που ικανοποιούν αποκλειστικά τα ακόλουθα κριτήρια:


Βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης χαμηλότερη ή ίση των 2.100 €/τ.μ.
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Έχουν καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή
ίση της Δ.

Δεν υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ιδιοκτησιών ανά πολίτη, ενώ στις πολυκατοικίες όσοι από τους
ιδιοκτήτες δεν επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν με ίδια κεφάλαια. Επίσης,
εντάσσονται κενά διαμερίσματα που κατοικούνταν εντός των τελευταίων τριών ετών.
Ποιός μπορεί να ενταχθεί στο Πρόγραμμα – Με ποια κίνητρα;
Κατηγορία Ωφελούμενων

A1

A2

B

Ατομικό Εισόδημα

Α.Ε. ≤12.000€

12.000€ < Α.Ε. ≤ 40.000€

40.000€ < Α.Ε. ≤ 60.000€

Οικογενειακό Εισόδημα

Ο.Ε. ≤ 20.000€

20.000€ < Ο.Ε. ≤ 60.000€

60.000€ < Ο.Ε. ≤ 80.000€

70% Επιχορήγηση

35% Επιχορήγηση

15% Επιχορήγηση

30% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση

65% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση

85% Άτοκο Δάνειο (επιδότηση

επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

επιτοκίου 100% έως 31.12.2015)

Κίνητρο

Προβλέπεται δυνατότητα λήψης 4/5/6ετούς δανείου, με ή χωρίς εγγυητή, χωρίς προσημείωση ακινήτου,
δυνατότητα άμεσης αποπληρωμής του δανείου χωρίς επιβαρύνσεις, καθώς και εξόφληση των προμηθευτών/
αναδόχων μέσω της τράπεζας χωρίς την εμπλοκή του πολίτη. Με την υπαγωγή στο πρόγραμμα παρέχεται
προκαταβολή 40% του προϋπολογισμού της αίτησης.
Για την ένταξη στο Πρόγραμμα απαιτείται η διενέργεια ενεργειακών επιθεωρήσεων (πριν και μετά τις
παρεμβάσεις), το κόστος των οποίων καλύπτεται κατά 100% από το Πρόγραμμα, μετά την επιτυχή
υλοποίηση του έργου.
Επιπλέον, καλύπτεται δαπάνη για αμοιβή συμβούλου έργου, έως 250€ χωρίς Φ.Π.Α.
Για ποιες εργασίες μπορώ να χρηματοδοτηθώ;
Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε
αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηρίου αναφοράς.
Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε:
1. Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτηρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος/στέγης
και της πιλοτής (συμπεριλαμβάνονται πρόσθετες εργασίες όπως αποξηλώσεις και αποκομιδή, επεμβάσεις
στη στέγη πχ. αντικατάσταση κεραμιδιών, κτλ).
2. Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης (συμπ. εξώπορτα κτηρίου,
κουφώματα κλιμακοστασίου, παντζούρια, ρολά, τέντες, κτλ).
3. Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης (συμπ. αντικατάσταση
εξοπλισμού του λεβητοστασίου και του δικτύου διανομής, τοποθέτηση ηλιακού θερμοσίφωνα, συστήματα
ελέγχου και αυτονομίας θέρμανσης κτλ).
Για την υλοποίηση των παρεμβάσεων δεν απαιτείται αδειοδότηση, ούτε καν έγκριση εργασιών δόμησης
μικρής κλίμακας, εκτός πολύ ειδικών περιπτώσεων.
Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (που αποτελεί
επιλέξιμη δαπάνη για το Πρόγραμμα) δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 15.000€ ανά ιδιοκτησία.
Πχ. ένας πολίτης με οικογενειακό εισόδημα 35.000 € για εργασίες προϋπολογισμού 10.000€, συνάπτει 5ετες
δάνειο τον Ιούνιο 2012 ύψους 6.500€ και λαμβάνει επιχορήγηση τo υπόλοιπο ποσό 3.500€. Η δόση του
δανείου του είναι περίπου 110 €, ενώ οι τόκοι που θα επιβαρυνθεί για την περίοδο 1/1/2016 -1/7/2017 είναι
περίπου 80 €. Επιπλέον, του καλύπτεται το κόστος που πληρώνει για την ενεργειακή επιθεώρηση και
αμείβεται ο σύμβουλος έργου του.
Βήματα για τη συμμετοχή στο Πρόγραμμα
1. Προέγκριση δανείου (υποκατάστημα τράπεζας) - πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση.
2. Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών.
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3. Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου- υπογραφή δανειακής Σύμβασης- εκταμίευση προκαταβολής.
4. Υλοποίηση Παρεμβάσεων - δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση.
5. Προσκόμιση δικαιολογητικών -εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Εξοικονόμηση Ενέργειας στον κτιριακό τομέα
Ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για το 40% περίπου της συνολικής τελικής κατανάλωσης
ενέργειας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Η κατανάλωση αυτή, είτε σε μορφή θερμικής (κυρίως
πετρέλαιο) είτε σε μορφή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει ως αποτέλεσμα, εκτός της σημαντικής
οικονομικής επιβάρυνσης λόγω του υψηλού κόστους της ενέργειας, τη μεγάλη επιβάρυνση της
ατμόσφαιρας με ρύπους, κυρίως διοξείδιο του άνθρακα (CO2), που ευθύνεται για το φαινόμενο του
θερμοκηπίου.

Στην Ελλάδα οι ανάγκες για θέρμανση των κατοικιών ανέρχονται περίπου στο 70% της συνολικής
ενεργειακής τους κατανάλωσης. Η κατανάλωση ενέργειας για τις οικιακές συσκευές, το φωτισμό και
τον κλιματισμό ανέρχεται στο 18% του συνολικού ενεργειακού ισοζυγίου. Οι κατοικίες με κεντρικό
σύστημα θέρμανσης, το οποίο χρησιμοποιεί ως καύσιμο αποκλειστικά το πετρέλαιο αντιστοιχούν στο
35,5% του συνόλου. Το υπόλοιπο 64% είναι αυτόνομα θερμαινόμενες κατοικίες που χρησιμοποιούν
σε ποσοστό 25% πετρέλαιο, 12% ηλεκτρισμό και 18% καυσόξυλα.

Οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε ένα κτίριο μπορεί να αφορούν:
Το κτιριακό κέλυφος (π.χ. θερμομόνωση, κατάλληλα συστήματα ανοιγμάτων, παθητικά
ηλιακά συστήματα)
Τον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου (π.χ. χρήση βλάστησης)
Τις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, φωτισμού, ζεστού νερού και τις ηλεκτρικές συσκευές
Την ορθολογική χρήση του κτιρίου και την αξιοποίηση των δομικών του στοιχείων (π.χ.
ενεργειακή διαχείριση, φυσικός αερισμός, αξιοποίηση της θερμικής μάζας)
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ"
Η πρόσκληση 1.13 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», αφορά σε παρεμβάσεις
εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημοτικά κτίρια και υποδομές των ΟΤΑ Α’ Βαθμού
(ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ). Δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν έργα Δήμων ή Δημοτικών Ενοτήτων (πρώην
Καποδιστριακοί Δήμοι) που επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα».

Ειδικότερα
οι
παρεμβάσεις
αφορούν
τους
άξονες:
Α. Παρεμβάσεις σε κτίρια και υποδομές (ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους,
ενεργειακή αναβάθμιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, αναβάθμιση του συστήματος φυσικού
τεχνητού φωτισμού και εγκατάσταση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης), και
Β. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις (υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου, τεχνικές μελέτες,
μελέτες ενεργειακής απόδοσης, ενεργειακές επιθεωρήσεις και δράσεις δημοσιότητας).
Η υποβολή των προτάσεων ολοκληρώθηκε στις 31/7/2013 και ο συνολικός προϋπολογισμός του
Προγράμματος ανέρχεται σε 75.000.000 ευρώ. Οι προτάσεις που θα ενταχθούν θα
χρηματοδοτηθούν κατά 70% από τους πόρους του Προγράμματος και κατά 30% από ίδια
συμμετοχή των Δήμων.
Διαδικασία Αξιολόγησης
Η διαδικασία αξιολόγησης βρίσκεται σε εξέλιξη. Υποβλήθηκαν συνολικά 139 προτάσεις από
Δήμους της Χώρας. Ολοκληρώθηκε η Α’ Φάση Αξιολόγησης που αφορά την πληρότητα των
φακέλων που υποβλήθηκαν, κατά την οποία διαπιστώθηκαν αρκετές ελλείψεις στην πλειονότητα
των φακέλων και έχει ήδη ολοκληρωθεί η αποστολή εγγράφων για την προσκόμιση
συμπληρωματικών στοιχείων. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η Β΄ φάση Αξιολόγησης των Τεχνικών
Δελτίων Πράξεων.

ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ-ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ
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23 Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική
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23 Ερωτήσεις – Απαντήσεις για την Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική

1 Τι εννοούμε όταν λέμε ότι ένα κτίριο είναι βιοκλιματικό; Χρησιμοποιεί το μικροκλίμα της περιοχής του
για να εξοικονομηθεί τμήμα της ενέργειας που χρειάζεται για τη λειτουργία του, χωρίς να επιβαρύνει το
περιβάλλον.
2 Με τι μοιάζει εξωτερικά ένα τέτοιο κτίριο, είναι κραυγαλέο; Εξωτερικά μπορεί να μοιάζει εντελώς
συμβατικό. Κραυγαλέο γίνεται μόνον όταν ο μελετητής ή ο ιδιοκτήτης το επιδιώξουν.
3 Σε τι διαφέρει το εσωτερικό του από ένα «κανονικό» σπίτι; O χώρος διαμορφώνεται από ορισμένες απλές
γνώσεις της Φυσικής για την κίνηση του θερμού και του ψυχρού αέρα. Η βασική αρχή «της απρόσκοπτης
λειτουργίας της ανοδικής κίνησης του ζεστού αέρα» καθορίζει συνήθως τον εσωτερικό όγκο του κτιρίου.
Συχνά χαρακτηρίζεται από υψηλούς χώρους, εσωτερικά μπαλκόνια και χαμηλούς τοίχους. Ο «μεγάλος»
φωτεινός χώρος και η αίσθηση της οπτικής άνεσης είναι χαρακτηριστικά του.
4 Πόσο περισσότερο κοστίζει η κατασκευή ενός βιοκλιματικού σπιτιού από ένα συμβατικό; Το κόστος ενός
βιοκλιματικού σπιτιού μπορεί να είναι όσο και ενός συμβατικού, δηλ. 880 - 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Το
επιπλέον κόστος εξαρτάται από τις προδιαγραφές του σχεδίου. Αν, π.χ., ένα θερμοκήπιο είναι φτιαγμένο
σαν εξωτερική προσθήκη μπορεί να κοστίζει λίγο. Αν όμως είναι ενσωματωμένο σαν μέρος τού σπιτιού,
επηρεάζει αρκετά το κόστος γιατί χρειάζεται πιο προσεγμένα υλικά. Επίσης, αν το «σκίαστρο» δεν είναι
φτιαγμένο από καλάμια ή τέντα, αλλά από μεταλλικές περσίδες που ανοιγοκλείνουν ηλεκτρονικά,
προφανώς υπάρχει σημαντική διαφορά. Η διαφορά αυτή μπορεί να φτάσει το 7%. Σε μια τέτοια περίπτωση
θα κάνουμε απόσβεση σε 6 - 7 χρόνια.
5 Έχουν κάποιες ιδιαίτερες απαιτήσεις από τον κάτοικό τους ; Θέλουν μικρή συμμετοχή. Τόσο μικρή όσο
να παρακολουθεί ένα θερμόμετρο μέσα κι έξω από το σπίτι, και ανάλογα να ανοίγει ή να κλείνει κάποια
παράθυρα.

6 Μπορεί να κατασκευαστεί μια ολόκληρη πολυκατοικία βιοκλιματική; Το ίδιο καλά όπως και οι άλλες
κατοικίες.
7 Χρειάζονται εξειδικευμένα συνεργεία για την κατασκευή τους; Η δουλειά αυτή δεν χρειάζεται καμία
ιδιαίτερη εξειδίκευση σε ό,τι αφορά τους τεχνίτες. Είναι επιμελημένη κατασκευή που κάτω από την
καθημερινή καθοδήγηση του επιβλέποντος μηχανικού συνήθως γίνεται καλά. Έτσι, συνεργείο που να
δηλώνει ειδικό σε βιοκλιματικά σπίτια δεν υπάρχει, άρα δεν χρεώνεται περισσότερο.
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8 Ποιοι οι παράγοντες λαμβάνονται υπ' όψιν στο σχεδιασμό ενός βιοκλιματικού σπιτιού; Κατ' αρχήν, πρέπει
να αναλυθεί το μικροκλίμα για να αποφασιστεί η τοποθέτηση του κτιρίου και η προσέγγιση του
βιοκλιματικού σχεδιασμού. Σαν γενικά σημεία προσοχής στο σχεδιασμό, αναφέρουμε την καλή
θερμομόνωση και τον προσεκτικό προσανατολισμό όλων των ανοιγμάτων (μπαλκονόπορτες, παράθυρα,
θερμοκήπια).Ο προσανατολισμός των ανοιγμάτων, στο δικό μας κλίμα πρέπει να είναι κατά κανόνα Νότιος
ή με μικρές αποκλίσεις προς Α η Δ. Όλα τα ανοίγματα πρέπει να προστατεύονται από την υπερθέρμανση. Η
ποιότητα, το μέγεθος, το είδος, η θέση και ο σκιασμός αυτών των κουφωμάτων είναι πολύ σημαντικός στο
σχεδιασμό.
9 Υπάρχει μόνον ένας τρόπος σχεδιασμού; Υπάρχουν πολλοί τρόποι και αυτό φαίνεται από την εξαιρετική
πολυμορφία των κτιρίων αυτών.

10 Τι οφέλη θα έχω; Το βασικό είναι μια καλύτερη ζωή, σε ένα χώρο πιο ευχάριστο, «καθαρό» και φωτεινό.
Αυτό, σε συνδυασμό με τους μικρότερους λογαριασμούς θέρμανσης και ηλεκτρικού, αποτελεί το κύριο
προσωπικό όφελος. Yπάρχει όμως, και μια ηθική ικανοποίηση που ξεπηδά από την αίσθηση ότι βάλαμε το
λιθαράκι μας για να μειώσουμε την καταστροφή του περιβάλλοντος.
Συστήματα δροσισμού και θέρμανσης

11 Υπάρχουν αρκετά συστήματα δροσισμού και θέρμανσης για να διαλέξω αυτό που με εξυπηρετεί
καλύτερα;
Υπάρχουν αρκετά. H επιλογή γίνεται ουσιαστικά από τον μελετητή γιατί το κάθε σύστημα έχει
διαφορετικές επιδόσεις.
Ενδεικτικά αναφέρουμε μεταξύ των τεχνικών συλλογής της θερμότητας τού ήλιου, τους τοίχους τρομπ, τα
θερμοκήπια, τις επιφάνειες νερού στη σκεπή του κτιρίου, την γεωθερμική ενέργεια.
Η ηλιακή θερμότητα μπορεί να «αποθηκεύεται» μετά τη συλλογή της, ώστε να μπορεί να ανακληθεί κατά
βούληση μετά τη δύση τού ηλίου. Η «αποθήκευση» της ηλιακής ενέργειας γίνεται σε διάφορα υλικά με
μεγάλη θερμοχωρητικότητα όπως, τα συμπαγή κεραμικά τούβλα, το μπετόν, το νερό, τα σκύρα κα, από τα
οποία η συσσωρευμένη θερμότητα ανακαλείται, όταν χρειάζεται, με διάφορες τεχνικές.
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Όσο για το δροσισμό των χώρων εφαρμόζεται, ο διαμπερής αερισμός, οι ηλιακές καμινάδες (που
απομακρύνουν τον ζεστό αέρα), οι επικλινείς στέγες με φεγγίτες, οι αεραγωγοί σωλήνες που διακινούν αέρα
από δροσερότερα σημεία, οι πύργοι ανέμου (αιολικές καμινάδες) κ.α.

12 Μπορεί ένα σπίτι στην Ελλάδα να έχει πλήρη ενεργειακή αυτοτέλεια; Σε κλίμα με ηλιοφάνεια σαν τη
δική μας, μπορούμε αν θέλουμε να έχουμε 100% θερμική αυτοτέλεια. Στο θέμα του ηλεκτρικού μπορεί να
υπάρξει αυτάρκεια με την εγκατάσταση ενός συστήματος συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας
μικρής κλίμακας, το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες του κτιρίου για ηλεκτρική θέρμανση/ψύξη και
ηλεκτρική ενέργεια. Τα φωτοβολταϊκά ανταποκρίνονται σε αυτή τη ζήτηση.
13 Τί ανάγκες μπορώ να καλύψω εγκαθιστώντας φωτοβολταϊκά; Εξαρτάται με τον διαθέσιμο χώρο και το
είδος των φωτοβολταϊκών στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν.

14 Ποια είναι τα μειονεκτήματα αυτής της επιλογής και ποια τα πλεονεκτήματα; Η χρήση των
φωτοβολταϊκών μας δίνει το φτηνότερο ρεύμα και είναι εντελώς φιλική στο περιβάλλον. Η ποσότητα του
συνεχούς ρεύματος που παράγεται εξαρτάται από την ηλιοφάνεια. Το μειονέκτημα είναι οι κάπως μεγάλες
επιφάνειες που απαιτούνται για την ανάπτυξή τους. Για να καλύψουμε τις ανάγκες φωτισμού, τηλεόρασης
και ραδιοφώνου σε ένα μικρό σπίτι στην εξοχή, χρειαζόμαστε πάνελς, 1 ρυθμιστή, 1 μετατροπέα ρεύματος
και μπαταρίες. Κόστος περίπου 1.500 ευρώ.
15 Τι είναι τα «υβριδικά συστήματα» δροσισμού /θέρμανσης ; Έτσι ονομάζουμε τα μεικτά συστήματα,
δηλαδή συστήματα που χρησιμοποιούν μεν τις ήπιες τεχνολογίες αλλά υποβοηθούνται εν μέρει και από
ηλεκτρικό ρεύμα συμβατικής παραγωγής. Σχεδόν όλα τα συστήματα σήμερα αναμιγνύουν τεχνικές.
16 Τι περιθώρια έχω για δροσισμό χωρίς air condition στο διαμέρισμά μου; Ένα μικρό παράθυρο σε μιαν
αθέατη εσωτερική πλευρά κι ένας κατάλληλος ανεμιστήρας, μπορούν να κάνουν θαύματα, ενισχύοντας τον
διαμπερή αερισμό του χώρου.
Oι αυτοματισμοί αυξάνουν την τιμή
17 Eίναι απαραίτητοι κάποιοι αυτοματισμοί σ' ένα βιοκλιματικό σπίτι; Τα ηλεκτροκίνητα συστήματα και οι
αυτοματισμοί έχουν λογική όταν χρησιμοποιούνται σε γραφεία όπου δεν μένει κανείς τη νύχτα, γιατί αν τα
συστήματα αερισμού και δροσισμού δεν λειτουργήσουν κανονικά, διαταράσσεται σοβαρά η ισορροπία του
συστήματος. Στις κατοικίες όμως έτσι πληγώνουμε ανεπανόρθωτα την φιλοσοφία του εγχειρήματος,
ιδιαίτερα όταν η «συμμετοχή» που απαιτείται από μας είναι ελάχιστη.

18 Πόσο πιο ακριβό θα είναι; Εξαρτάται από τον τρόπο ελέγχου και εν γένει ποιο σύστημα αυτοματισμού
θα επιλέξουμε.

Κόστος και υλικά για τη μόνωση
19 Ποια θερμομονωτικά υλικά χρησιμοποιούνται σε ένα βιοκλιματικό σπίτι; Είναι εύκολο να βρεθούν στην
Ελλάδα και πόσο κοστίζουν; Χρησιμοποιούνται συνήθως μονωτικά φύλλα Heraklith που κατασκευάζονται
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από φλούδα ξύλου και είναι διαθέσιμα σχεδόν παντού. Είναι εύκολο στη χρήση του υλικό, αναπνέει και δεν
είναι τοξικό, ενώ κοστίζει λιγότερο από την πολυστερίνη που χρησιμοποιείται ευρέως. Στα κουφώματα και
στους αρμούς μπορεί να χρησιμοποιηθούν μονώσεις φυτικών ινών όπως γούτα, κάναβι και σιζάλ, τα οποία
υπάρχουν στην ελληνική αγορά με τη μορφή φυτικού μαλλιού. Ένα τσουβάλι από αυτά κοστίζει 75 περίπου
ευρώ και μπορεί να καλύψει τις ανάγκες ενός σπιτιού 150 - 200 τετραγωνικών μέτρων. Υπάρχουν και άλλα
υλικά όπως ο φελλός αλλά το κόστος του είναι μεγάλο.

20 Ποια κουφώματα είναι κατάλληλα για μια καλή θερμομόνωση; Τα συνθετικά έχουν λίγο καλύτερη
θερμική συμπεριφορά από αυτά του αλουμινίου. Ο στόχος είναι πάντως τα θερμοδιακοπτώμενα
κουφώματα, αυτά στα οποία η εξωτερική επιφάνεια δεν επικοινωνεί με την εσωτερική. Έτσι, δεν
δημιουργούνται θερμογέφυρες που καταλήγουν σε θερμοκρασιακές απώλειες. Είναι όμως και τα
ακριβότερα.

Επεμβάσεις σε παλιά κτίρια
21 Αν έχω σπίτι με αυλή και αποφασίσω να το ανακαινίσω, μπορώ να προσθέσω κάποιες βιοκλιματικές
λειτουργίες;
Κατ' αρχάς βελτιώνουμε τη θερμομόνωση της οροφής και των εξωτερικών τοίχων, καθώς και τα
κουφώματα. Μειώνουμε τα βορινά και τα δυτικά ανοίγματα. Φροντίζουμε ώστε να σκιάζονται όλα
καταλλήλως, είτε με φυτά είτε με τέντες είτε με ειδικές σταθερές η κινητές περσίδες.
Αν μπορούμε, προσθέτουμε στο Νότο ένα σκιαζόμενο «θερμοκήπιο», και, τέλος, φροντίζουμε ανοίγοντας
κάποια νέα παράθυρα θα βελτιώσουμε τον δροσισμό του. Προσθέτουμε επίσης ανεμιστήρες.
22 Τι επεμβάσεις μπορώ να κάνω αν έχω ήδη αγοράσει ένα διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται στα μπετά;
Μπορεί κανείς να επιμεληθεί τις μονώσεις και τα κουφώματα. Σε μία πολυκατοικία δεν μπορούμε να
επέμβουμε στα ανοίγματα, αλλά μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε triplex τζάμι στα βορινά παράθυρα και
εξωτερικά σκίαστρο σε όλα τα υπόλοιπα.
Σε ό,τι αφορά το εσωτερικό, μπορούμε να αλλάξουμε τη διαρρύθμιση ώστε να επιτρέψουμε τον διαμπερή
αερισμό και να εγκαταστήσουμε ανεμιστήρες οροφής.
23 Αν είμαι συνιδιοκτήτης σε παλαιά πολυκατοικία μπορώ να… παρέμβω βιοκλιματικά;
Αν το διαμέρισμα έχει αυτονομία, αυξάνουμε την θερμομόνωση εξωτερικά και φτιάχνουμε τα κουφώματα.
Αν, όμως, δεν έχει αυτονομία, το να φροντίσουμε μόνο τη θερμομόνωση του δικού μας χώρου προσφέρει
λίγη βελτίωση.
Θα μπορούσαμε, σε συμφωνία με τους συνιδιοκτήτες, να βελτιώσουμε εξωτερικά τη θερμομόνωση
ολόκληρης της πολυκατοικίας. Αν μάλιστα ο προσανατολισμός είναι κατάλληλος, να φτιάξουμε τοίχους
τρομπ σε όλα τα διαμερίσματα, να διευρύνουμε κάποια ανοίγματα ή να κλείσουμε κάποια άλλα.
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Συμπεράσματα
Τα αποδοτικά βιοκλιματικά συστήματα έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν πλήρως στη
σημερινή κατοικία δημιουργώντας παράλληλα ένα αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα αποδεκτής
αισθητικής, σε ένα κτίριο που δείχνει δυναμικά στο κέλυφός του ότι αξιοποιεί τα στοιχεία της
φύσης σε όφελος των κατοίκων και του περιβάλλοντος.
Σήμερα, περισσότερο από ποτέ που η αλόγιστη χρήση των φυσικών πόρων και η ρύπανση της
ατμόσφαιρας βρίσκονται στην επικαιρότητα, είναι χρέος κάθε ανθρώπου η προστασία του
περιβάλλοντος.
Στην αρχιτεκτονική το χρέος αυτό μπορεί να εκφραστεί με αρχιτεκτονικές λύσεις φιλικές προς το
περιβάλλον, χρησιμοποιώντας οικολογικά υλικά και κατασκευάζοντας κτίρια στα οποία ο χρήστης
θα μπορεί να απολαμβάνει ένα καλύτερο και βιώσιμο εσωτερικό περιβάλλον.
Για τον αρχιτέκτονα σήμερα αποτελεί μεγάλη πρόκληση η ένταξη στις αρχιτεκτονικές του λύσεις
των βιοκλιματικά συστημάτων, συνδυάζοντας ταυτόχρονα το αισθητικό αποτέλεσμα με τη
λειτουργικότητα τους.
Χρησιμοποιώντας τις αρχές του παρελθόντος και σχεδιάζοντας με κριτήριο αυτό που σήμερα
ονομάζουμε βιοκλιματικό σχεδιασμό, μπορούμε να δημιουργήσουμε αποδεκτές αισθητικά και
λειτουργικά κατασκευές εφαρμόζοντας τη σημερινή τεχνολογία στις αυριανές κατασκευές.
Είναι χρέος του αρχιτέκτονα να πάρει στα χέρια του την τεχνολογία αυτή και να δημιουργήσει
λειτουργικές κατασκευές με αισθητικό αποτέλεσμα μετατρέποντάς τις βιοκλιματικές διατάξεις σε
αρχιτεκτονικά στοιχεία και εντάσσοντάς τα αρμονικά και έντεχνα στα κελύφη των κατασκευών.
Η επίλυση της χρυσής τομής ανάμεσα στη λειτουργικότητα των βιοκλιματικών συστημάτων και το
αρχιτεκτονικό αποτέλεσμα με ταυτόχρονη προστασία του περιβάλλοντος και η επίτευξη άνετων
συνθηκών διαβίωσης για τον χρήστη της κατασκευής, είναι η πρόκληση της βιοκλιματικής
αρχιτεκτονικής.
ΑΠΟΨΕΙΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ PROJECT
1.Στο project χωριστήκαμε σε ομάδες και η κάθε μια είχε διαφορετική δουλεία. Όπως, ψάξαμε στο διαδίκτυο για τα
βιοκλιματικά σπίτια και από αυτό μάθαμε πολλά πράγματα σχετικά με το πώς χτίζεται ένα σπίτι. Επίσης ,
δημιουργήσαμε ερωτηματολόγια τα οποία δίναμε σε σπίτια διαφορετικών περιοχών, όπου με ερωτήσεις για τα
σπίτια μάθαμε ποια είναι βιοκλιματικά έτσι ώστε να φτιάξουμε διαγράμματα. Αυτό το project μας βοήθησε πολύ
γιατί μάθαμε διάφορα πράγματα για τα σπίτια.
2.Οι άνθρωποι στην περιοχή της Αμφιλοχίας δεν είναι ενημερωμένοι για τον βιοκλιματικό σχεδιασμό και τα
συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας.
3.Αρχικά στο project <<Βιοκλιματικός σχεδιασμός>> μάθαμε πολλά νέα πράγματα που μας ήταν γνωστά. Είναι
αρκετά ενδιαφέρον θέμα γιατί έχει σχέση με τν προστασία του περιβάλλοντος, με την εξοικονόμηση ενέργειας του
σπιτιού μας και τρόπους καλύτερης επιβίωσης με ένα ασφαλέστερο σπίτι! Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο
project είχε πολλές απαιτήσεις σε σχέση με τα άλλα γιατί έπρεπε να βρίσκουμε πληροφορίες, να κάνουμε
διαγράμματα στον υπολογιστή αλλά και να μοιράσουμε ερωτηματολόγια σε ΌΛΗΗΗΗ την Αμφιλοχία και στα γύρω
χωριά (που να προλάβουμε; ) !!!
4.Στη διάρκεια του project ψάξαμε, μάθαμε, ερευνήσαμε και ενημερωθήκαμε σχετικά με τον βιοκλιματικό
σχεδιασμό της περιοχής Αμφιλοχίας. Η διαδικασία ήταν ευχάριστη και είχε ένα όμορφο αποτέλεσμα στο τέλος. Το
μόνο αρνητικό ήταν η μη πραγματοποίηση εκδρομών, που αν πραγματοποιούνταν ίσως να διευρύναμε τις γνώσεις
μας γύρω από αυτό.
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