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Με τα σημάδια την οικολογικής καταστροφής να
αποτελούν συχνά θέμα στον ημερήσιο Τύπο· και τον
αντίκτυπο της σπατάλης των φυσικών πόρων όχι μόνο
στο κλίμα του πλανήτη και την υγεία του ανθρώπου,
αλλά και στα οικονομικά των εξαρτημένων ενεργειακά
χωρών[1], υπογραμμίζεται η σημασία της ορθής
διαχείρισης των φυσικών πόρων και της  μελλοντικής
ανεξαρτητοποίησης από αυτούς.
Το μεγαλύτερο ποσό αυτής της ενέργειας καταναλώνεται
από τον οικιακό και των εμπορικό τομέα, δύο τομείς που
επιδέχονται σύμφωνα με τη Διακυβερνητική Επιτροπή
για την Αλλαγή του Κλίματος  (International Panel on
Climate Change-OPCC), σημαντικές βελτιώσεις  για τη
μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου
[Διάγραμμα 1]. Δεδομένου ότι το 80% των κατοίκων της
Ευρώπης κατοικούν πλέον σε πόλεις [2] η ανάγκη για
κάλυψη των απαιτήσεων σε θέρμανση, ψύξη, φωτισμό
και ζεστό νερό χρήσης αυξάνει συνεχώς. Για την Ελλάδα
η αύξηση στην ενεργειακή κατανάλωση από τον κτιριακό
τομέα ήταν 15% σε λιγότερο από τρεις δεκαετίες [3].
Αν τώρα αναλύσουμε τη κατανάλωση ανά χρήση, στην
πρώτη θέση των ενεργειακών απαιτήσεων με ποσοστό
72% περίπου της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης,
βρίσκεται η ανάγκη για θέρμανση, παρόλο που στην
Ελλάδα επικρατεί το μεσογειακό κλίμα, άρα και
λιγότερες απαιτήσεις σε θέρμανση κατά του χειμερινούς
μήνες [4]. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό  με την
πληροφορία ότι το 74% και πλέον του ελληνικού
κτιριακού αποθέματος δημιουργήθηκε μετά το 1970, μας
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι τα ενεργοβόρα αυτά κτίρια
θα συνεχίσουν να υφίστανται για τα επόμενα 50 χρόνια
τουλάχιστον.
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Κρίνεται, λοιπόν επιτακτική η ανάγκη για τη δημιουργία ενός πρότυπου
μοντέλου τυπικής αστικής πολυκατοικίας ή οποία θα έρθει ως απάντηση στο
πρόβλημα της μεγάλης ενεργειακής κατανάλωσης από την κτιριακό τομέα
στην Ελλάδα. Ένα τέτοιο κτίριο παρουσιάζεται παρακάτω.

Διάγραμμα 1: Κατανομή της κατανάλωσης ενέργειας ανά τομέα χρήσης στον κόσμο το
έτος 2007
[Πηγή: EU energy and transport in figures-Statistical pocketbook 2010]

Διάγραμμα 2: Η κατανομή του ελληνικού κτιριακού τομέα, τις τελευταίες δεκαετίες,
συμπεριλαμβανομένης της γεωγραφικής παραμέτρου [Πηγή: ΕΣΥ 2000]

Εικόνα 1: Ανάπτυγμα των όμορων κτιρίων του οικοπέδου μελέτης

Η περιοχή μελέτης
Η περιοχή στην οποία επιλέξαμε να τοποθετήσουμε τη βιοκλιματική μας
πολυκατοικία είναι η πόλη της Θεσσαλονίκης, τόσο για λόγους ευκολίας
πρόσβασής στο οικόπεδο και εμπειρικής γνώσης των συνθηκών, όσο και για
λόγους ευκολίας εύρεσης των δεδομένων για τη μελέτη και την προσομοίωση
του κτιρίου μας.
Πιο συγκεκριμένα, το οικόπεδο στο οποίο τοποθετήθηκε η βιοκλιματική
πολυκατοικία, βρίσκεται στο Δήμο Καλαμαριάς, στο Ανατολικό τμήμα της
πόλης με Γεωγραφικό Πλάτος: 40°35’13,40’’, Γεωγραφικό Μήκος:22°57’09,56’’
και υψόμετρο 27 μέτρα. Σύμφωνα, λοιπόν με την Τεχνικές Οδηγίες του ΤΕΕ το
κτίριο μελέτης μας εντάσσεται στη Κλιματική Ζώνη Γ.
Κατά τη διάρκεια του εγχειρήματος προσπαθήσαμε να επιλέξουμε ένα
οικόπεδο του οποίου τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά θα ήταν περίπου

« Κτίριο Κατοικιών-Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης στη

Θεσσαλονίκη »
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ισοδύναμα έτσι ώστε να αποτελεί ένα τυπικό δείγμα και να μας επιτρέψει να
γενικεύσουμε τα συμπεράσματα μας. 
Το οικόπεδο μας έχει δύο πλευρές ελεύθερες. Μία στην Ανατολή και μία στο
Νότο. Το εμβαδόν του είναι 437,80 τμ. Τα γειτονικά κτίρια από τη Βορινή
πλευρά φτάνουν τα 9 μέτρα σε ύψος, ενώ από την Ανατολική τα 24 μέτρα.
Ωστόσο αυτή η παράμετρος ισοσταθμίζεται από το μεγάλο πλάτος του δρόμου
προς το Νότο. Όσον αφορά το σχεδιασμό το μεγαλύτερο εμπόδιο που
αντιμετωπίσαμε ήταν ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός ο ποίος βρισκόταν σε
ισχύ από το 1985,και ο οποίος δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη του τις
βιοκλιματικές παραμέτρους. 

Πίνακας 1: Όροι Δόμησης στην περιοχή του οικοπέδου που επιλέξαμε να
τοποθετήσουμε το Κτίριο μελέτης

Σχεδιασμός

Εικόνα 3:  Κάτοψη Τυπικού ορόφου (αριστερά) και αεροφωτογραφία της περιοχής
(δεξιά)

Γνωρίζοντας πλέον τους πολεοδομικούς περιορισμούς, σύμφωνα με τη
νομοθεσία, αλλά και κατόπιν μίας μικρής έρευνας στην αντίστοιχη
Πολεοδομία, προχωρήσαμε στο σχεδιασμό της κάτοψης.  Όπως φαίνεται και
στην παρακάτω εικόνα, η κάτοψη του κτιρίου μας διαμορφώθηκε έτσι ώστε να
προκύψουν δύο διαμερίσματα στον όροφο, εμβαδού, 62 και 91 τ.μ.. Ωστόσο η
κάλυψη μας είναι κατά 45 τ.μ. μεγαλύτερη, καθώς, η υπάρχουσα νομοθεσία
δεν προβλέπει χώρο με λειτουργία παθητικού ηλιακού συστήματος κι έτσι
προκειμένου να μην υπερβούμε τη νόμιμη επιτρεπόμενη δόμηση,
«τραβήξαμε» το κτίριο μέσα από την οικοδομική γραμμή και δώσαμε χώρο
στη δημιουργία θερμοκηπίου κατά μήκος ολόκληρης της Νότιας πλευράς. 
Αυτή ήταν και η μεγαλύτερη υποχώρηση που κάναμε προκειμένου να
εφαρμόσουμε τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού, μιας και το κόστος της
γης στη περιοχή είναι σχετικά υψηλό και τέτοιου είδους επιλογές είναι
απαγορευτικές από τους νόμους του εμπορίου.
Και ο τρόπος όμως με τον οποίο οργανώνεται η κάτοψη του κάθε

« Κτίριο Κατοικιών-Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης στη
Θεσσαλονίκη »

Εικόνα 2: Κάτοψη οικοπέδου και

Διάγραμμα κάλυψης

Όροι Δόμησης

Συντελεστής Δόμησης: 2,4 ΦΕΚ: 440Δ/1979

Μέγ. Επιτρεπόμενο Ύψος: 24 μ ΓΟΚ/85

Παλαιό Σύστημα Δόμησης: ΜΙΚΤΟ ΦΕΚ: 415Α/1931(592Δ/1978)

Ποσοστό Κάλυψης: 60% ΦΕΚ: 592Δ/1978

Πρόσωπο: 10
ΦΕΚ: ΓΟΚ/73

Εμβαδόν: 200

Από έτος 1973
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διαμερίσματός χωριστά προδίδει τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Όπως φαίνεται και από τις κατόψεις που παρουσιάζονται παρακάτω, οι υγροί
και βοηθητικοί χώροι των κατοικιών, τοποθετούνται μαζί με τους
κοινόχρηστούς χώρους στην Βορειοδυτική πλευρά του οικοπέδου. Αυτή η
πλευρά δεν μειονεκτεί μόνο λόγο προσανατολισμού, αλλά και λόγω των
όμορων κτιρίων, αλλά και του όγκου του ίδιου του κτιρίου μας,  που σκιάζουν
το οικόπεδο σε αυτό το σημείο. Αντίθετα οι χώροι διημέρευσης
τοποθετούνται στο Νότο και την Ανατολή ώστε να  επωφελούνται από τα
θερμικά και ηλιακά κέρδη, αλλά και από το άπλετο φως σε αυτές.
Όσον αφορά τα δομικά στοιχεία της κατασκευής, αυτά είναι τα συνήθη δομικά
υλικά, οπλισμένο σκυρόδεμα και δρομική οπτοπλινθοδομή. Δόθηκε όμως
ιδιαίτερη έμφαση στην ορθή θερμομόνωση του κτιρίου και στην αποφυγή των
θερμογεφυρών. Σχετικές λεπτομέρειες παρατίθενται στη συνέχεια. Το κτίριο
μας όμως δεν προστατεύεται από το εξωτερικό περιβάλλον μόνο με τη
θερμομόνωση. Το περιβάλει ένα εξωτερικό κέλυφος, από μεταλλική
κατασκευή, τα οποίο παραλαμβάνει όλα τα παθητικά και ενεργητικά
συστήματα του κτιρίου.
Πιο συγκεκριμένα αυτή η μεταλλική κατασκευή ύψους 24μ και μήκους 23,49μ
εδράζεται στο έδαφος, είναι αυτοφερόμενη και αγκυρώνεται πάνω στο
Φέροντα Οργανισμό της κατασκευής μας. Βρίσκεται σε απόσταση περίπου
ένα μέτρο από το κτίριο (η απόσταση δεν παραμένει σταθερή σε όλα τα
σημεία της για μορφολογικούς και τεχνικούς λόγους, που θα αναλύσουμε στη
συνέχεια) και παραλαμβάνει τα φωτοβολταικά κρύσταλλα, τα οποία
ταυτόχρονα διαμορφώνουν και τον ηλιακό χώρο. Τέλος πάνω της
προσαρτώνται οι μεταλλικοί εφελκυόμενοι εξώστες του μικρού
διαμερίσματος.
Μία αντίστοιχη κατασκευή υπάρχει και στην Ανατολική όψη του κτιρίου, η
οποία διακόπτεται στην προεξοχή των μπετονένιων εξωστών του μεγάλου
διαμερίσματος και φέρει τους ηλιακούς συλλέκτες.
Το Eco_Apartment Building (όπως ονομάσαμε το Κτίριο μελέτης) αποτελεί μία
τυπική ελληνική πολυκατοικία. Έχει έξι ορόφους, ο καθένας από τους
οποίους διαιρείται σε δύο διαμερίσματα. Η κάτοψη έχει σχεδιαστεί με στόχο
να μεγιστοποιήσει την Νότια Όψη. Και να αξιοποιήσει την ηλιακή ακτινοβολία
με την ενσωμάτωση ενός εκτεταμένου Ηλιακού Χώρου στην Νότια Πλευρά.
Το κτίριο έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές του Βιοκλιματικού
Σχεδιασμού, ενσωματώνοντας μια σειρά από Παθητικά Ηλιακά Συστήματα,
όπως:
1. Τοίχους Trombe
2. Ηλιακούς Χώρους
3. Συστήματα Σκίασης (περσίδες)
4. Χώρους Ανάσχεσης
5. Ανοίγματα τοποθετημένα κυρίως στην Νότια Όψη

« Κτίριο Κατοικιών-Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης στη

Θεσσαλονίκη »

Εικόνα 4: Κάτοψη τυπικού ορόφου

όπου απεικονίζονται οι

θερμενόμενοι και μη θερμενόμενοι

χώροι, καθώς και ο ηλιακός χώρος

Εικόνα 5: Μελέτη Σκιασμού-Απεικόνιση για 21/12 και ώρα 12:00 μ.μ



Εικόνα 6: Μελέτη Σκιασμού-Απεικόνιση για τις 21/7 και ώρα 12:00 μ.μ.

Προσομοίωση Κτιρίου με το Λογισμικό Ecotect Analysis 2011
Προκειμένου να επαληθεύουμε την ορθότητα των βιοκλιματικών αρχών, αλλά
και να ποσοτικοποιήσουμε τα ενεργειακά του ωφέλει, προσφύγαμε στη χρήση
λογισμικού. Το λογισμικό με το οποίο κάναμε την προσομοίωση του κτιρίου
κατοικιών μας είναι το Ecotect Analysis 2011 της Autodesk. Οι λόγοι για τους
οποίους καταλήξαμε σε αυτό το λογισμικό είναι κυρίως πρακτικοί, μιας και η
εργασία διεκπεραιώθηκε από Αρχιτέκτονα Μηχανικό και το συγκεκριμένο
πρόγραμμα ανταποκρίνεται στις σχεδιαστικές και γραφιστικές απαιτήσεις μας
χωρίς να στερείται σε ακρίβεια ή ποικιλία αποτελεσμάτων άλλων
προγραμμάτων της αγοράς. 
Έχοντας ξεκινήσει από το σχεδιασμό έχουμε ήδη ψηφιοποιήσει την κάτοψη
και την τομή του κτιρίου μας, γνωρίζοντας με ακρίβεια τις διαστάσεις του και
στους τρεις άξονες. Στη συνέχεια εισάγουμε το 2D αρχείο του AutoCAD σε
μορφή DXF στο προσομοιωτικό μας λογισμικό. Δηλώνουμε τον
προσανατολισμό του κτιρίου μελέτης και εισάγουμε τα κλιματικά δεδομένα
της Θεσσαλονίκης από τη σχετική βάση δεδομένων του προγράμματος (USA
Department of Energy- http:// apps1.eere.energy.gov /buildings/energyplus).
Έπειτα είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε με ακρίβεια χιλιοστού τις διαστάσεις
των Θερμικών μας Ζωνών. –Τα προσομοιωτικά λογισμικά δεν δουλεύουν με
σχέδια κατόψεων παρά με θερμικές ζώνες, για να κατανοήσουμε τι είναι μία
θερμική ζώνη θα πρέπει να την φανταστούμε σαν μία δεξαμενή νερού, που
πρέπει να είναι κλειστεί από όλες τις πλευρές της.
Τα Κλιματικά Δεδομένα για τη Θεσσαλονίκη πάρθηκας από τη βάση
Δεδομένων του U.S. Department of Energy. Τα παρακάτω γραφήματα μας
δείχνουν τα κλιματικά Δεδομένα για τη Θεσσαλονίκη.

Διάγραμμα 3: Διακύμανση της θερμοκρασίας σε ετήσια βάση (πάνω) και ημερήσια
(κάτω) για την 1η μέρα του χρόνου [Πηγή: USA Department of Energy]

Μέσω του Βιοκλιματικού σχεδιασμού είχαμε τη δυνατότητα να μειώσουμε την
απαιτούμενη Ενέργεια για τη λειτουργία του κτιρίου.
Όπως φαίνεται στα ραβδογράμματα που ακολουθούν : 
1. Με τα Παθητικά Ηλιακά Συστήματα εξοικονομήθηκε - 40% της 

απαιτούμενης Ενέργειας για Θέρμανση
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« Κτίριο Κατοικιών-Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης στη

Θεσσαλονίκη »

2. Μέσω της Θερμικής Μάζας – εξοικονομήθηκε 60% της απαιτούμενης 
ενέργειας για νυχτερινή θέρμανση

3. Με τον Νυχτερινό Αερισμό εξοικονομήθηκε – 70% της απαιτούμενης 
ενέργεια για νυχτερίνή ψύξη

4. Με τον Φυσικό Αερισμό – 30% της ημερίσιας  απαιτούμενης ενέργειας για 
ψύξη κτλ.

Διάγραμμα 4: Σε αυτό το διάγραμμα βλέπουμε πως λειτουργούν τα Παθητικά Ηλιακά
Συστήματα. Ο ηλιακός χώρος στην Νότια όψη φτάνει τον Μάρτιο τους 40οC  στις 10.00
το πρωί, όταν η εξωτερική θερμοκρασία είναι μόλις 2οC

Διάγραμμα 5: Σε αυτό το διάγραμμα παρουσιάζεται την Ενεργειακή Συμπεριφορά του
Κτιρίου κατά την διάρκεια του καλοκαιρίου

Το Μοντέλο Προσομοίωσης για το Eco_Apartment Building, αποτελείται από
12    Θερμικές Ζώνες και ένα Μη Θερμαινόμενο Χώρο Οι θερμικές Ζώνες είναι
τα διαμερίσματα και ο Μη Θερμαινόμενος Χώρος είναι το κλιμακοστάσιο στην
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« Κτίριο Κατοικιών-Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης στη
Θεσσαλονίκη »

Βορινή πλευρά το οποίο παίζει και το ρόλο του Χώρου Ανάσχεσης. Ο λόγος για
τον οποίο διαιρέσαμε το Κτίριο σε 13 διαφορετικές Θερμικέ Ζώνες, είναι για
να έχουμε τη δυνατότητα να αξιολογήσουμε θερμικά και ψυκτικά φορτία του
κάθε διαμερίσματος χωριστά, ανάλογα με τα τετραγωνικά, τον όροφο και τον
προσανατολισμό.         

Εικόνα 7: Το μοντέλο επεξεργασίας των Θερμικών Ζωνών του κτιρίου

Τα Υλικά
Τα υλικά τα οποία προτείνονται για την κατασκευή του Eco_Apartment
Building, έχουν δημιουργηθεί με το σχετικό λογισμικό και έχουν ληφθεί
υπόψη στην Ενεργειακή Προσομοίωση. Τα υλικά που προτείνονται
προέρχονται κυρίως από την τοπική βιομηχανία, όπως οι οπτόπλινθοι, το
μπετόν και τα Θερμομονωτικά Υλικά. Με στόχο την μείωση της
Εμπεριεχόμενης Ενέργειας του Κτιρίου.
Ο παρακάτω πίνακας απεικονίζει τις επιλογές των υλικών για το
Eco_Apartment Building, οι οποίες είναι διαφορετικές για τα διαφορετικά
τμήματα του κτιρίου, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Για παράδειγμα για τα
Βορινά ανοίγματα προτείνονται διπλά υαλοστάσια χαμηλής εκπεμφημότητας,
όταν για τα Νότια ανοίγματα προτείνονται μονά, απλού τύπου.

Πίνακας 2: Επιλογή Υλικών του κτιρίου μελέτης
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Ενεργειακή Προσομοίωση

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι Η ετήσια κατανάλωση του Eco_Apartment
Building για θέρμανση είναι 12,000 kWh και για ψύξη 2,700 kWh Αυτό
σημαίνει ότι το Κτίριο μας χρειάζεται 6 φορές περισσότερη Ενέργεια για
Θέρμανση. Συνολικά οι ενεργειακές απαιτήσεις για θέρμανση και ψύξης
φτάνουν τις 14,700.00 kWh ή τις 15.608 kWh / τμ

Επιπλέον τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα μεγαλύτερα διαμερίσματα
απαιτούν μεγαλύτερα ποσά ενέργεια για θέρμανση και ψύξη-κάτι που ήταν
αναμενόμενο.
Πιο αναλυτικά: 
• όταν η θερμαινόμενη επιφάνεια αυξανόταν κατά 30% η συνολική
ποσότητας της καταναλωμένης ενέργειας αυξανόταν κατά 80%. Αυτό
οφείλεται και στον προσανατολισμό των ψυχρών χειμερινών ανέμων με την
Νοτιοανατολική διεύθυνση. Το ίδιο μας δείχνει και ο Πίνακας που ακολουθεί. 
• Τα μεγάλα διαμερίσματα απαιτούν 82% περισσότερη ενέργεια για
θέρμανση - όταν οι ενεργειακές απαιτήσεις για ψύξη είναι μόλις 10%
μεγαλύτερες.

Πίνακας 3: Ενεργειακών καταναλώσεων για ψύξη/θέρμανση ανά διαμέρισμα

« Κτίριο Κατοικιών-Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης στη

Θεσσαλονίκη »
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Εικόνα 8: Ηλιακός Συλλέκτης (αριστερά) και θέση των Ηλ. Συλλεκτών στο κτίριο
μελέτης (δεξιά)

Στην προσπάθεια μας να μειώσουμε τις ενεργειακές καταναλώσεις μίας
τυπικής κατοικίας ενσωματώσαμε τον μέγιστο αριθμό Συστημάτων ΑΠΕ. Έτσι
προτείνουμε την εγκατάσταση Ηλιακός Συλλεκτών στην Ανατολική όψη με
κλίση 90ο μοιρών. Είναι τύπου Απλοί Επίπεδοι Συλλέκτες με συνολική
επιφάνεια απορρόφησης 200 τμ και απόδοση 650kWh/m2/year παράγοντας
32,500 kW ετησίως.

Εικόνα 9: Στιγμιότυπο από τον υπολογισμό των ενεργειακών κερδών από τα ΦΒ
πανέλα (αριστερά) και θέση των ΦΒ στο κτίριο μελέτης

Το δύσκολο κομμάτι της μελέτης ήταν το αν θα μπορούσε το Σύστημα της
Γεωθερμίας να εφαρμοστεί σε ένα αστικό οικόπεδο και αν θα ήταν εφικτό να
καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του κτιρίου μας. Λαμβάνοντας υπόψη την
ισχύουσα νομοθεσία και με τη βοήθεια του λογισμικού (GLD-2010)
μπορέσαμε να εισάγουμε τα δεδομένα του συγκεκριμένου οικοπέδου και να
σχεδιάσουμε τους γεωεναλλάκτες  στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.
Το σύστημα που επιλέξαμε είναι τύπου McQuaryVertical (1/2-5 Ton, 60Hz),
COP 5.3(cooling), 2.6 (heating). Σύμφωνα με το παραπάνω λογισμικό το
σύστημα μας μπορεί να καλύψει τα θερμικά και ψυκτικά φορτία του κτιρίου.

Το ποσό της απαιτούμενης ανεργίας που καταναλώνεται από το κτίριο
κατοικιών αποτελείται  από:
1. Τα φορτία που καταναλώνονται για ψύξη και θέρμανση
2. Τα ηλεκτρικά φορτία για την λειτουργία των οικιακών συσκευών
3. Και τέλος από την ενέργεια που χρειάζεται για την παραγωγή του ΖΝΧ
Για το υπολογισμό του συνολικού ποσού ενέργεια που απαιτείται για τι
λειτουργία των κατοικιών , έγινε χρήση ενός προσομοιωτικού λογισμικού,
όπως έχει ήδη αναφερθεί.
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το συνολικό ποσό ενέργειας που απαιτείται για
τη λειτουργία του Eco_Apartment Building είναι 93.12 kW/m2 ετησίως.

« Κτίριο Κατοικιών-Μηδενικής
Ενεργειακής Κατανάλωσης στη
Θεσσαλονίκη »



Προσομοίωση με το ΤΕΕ-ΚΕΚΑΚ
Η προσομοίωση του Κτιρίου γίνεται με τη μέθοδο της Ενεργειακής
Επιθεώρησης και σε δύο στάδια. Το πρώτο πριν την εφαρμογή των
Φωτοβολταϊκών στοιχείων και το δεύτερο μετά από αυτήν. Για να γίνει αυτό
χρησιμοποιήσαμε ένα λογισμικό βοηθητικό για τη λειτουργία του ΤΕΕ ΚΕΝΑΚ,
το Energy Certificate 2010. Το λογισμικό έδειξε ότι αν το κτίριο
κατασκευαζόταν  σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΝΑΚ και χωρίς την
ενσωμάτωση κανενός παθητικού ηλιακού συστήματος το κτίριο θα χρειαζόταν
για θέρμανση, ψύξη και Ζεστό Νερό Χρήσης 114,70 kWh/m2/ετησίως και θα
κατατασσόταν στην Ενεργειακή Κλάση Β. Αν όμως κατασκευαζόταν όπως το
Εco_Apartment Building θα χρειαζόταν μόνο 37,8 kWh/m2/ετησίως και θα
κατατασσόταν στην Ενεργειακή Κλάση Α+.

Συμπεράσματα
Η κλιματική Αλλαγή και η επερχόμενη εξάντληση των ενεργειακών
αποθεμάτων, σε συνδυασμό με την ραγδαία αύξηση των ενεργειακών
απαιτήσεων της σημερινής κοινωνίας οδήγησαν σε μία σειρά από δεσμεύσεις
σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη την πίτα των
ενεργειακών καταναλώσεων, ο κτιριακός τομέας είναι αυτός που καταναλώνει
το 40% της παγκόσμιας παραγωγής ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα, σε ημερήσια
βάση, η παγκόσμια πρωτογενής ενεργειακή κατανάλωση που σχετίζεται με τα
κτίρια ξεπερνάει τα 17 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου, ποσότητα περίπου
ίση με την συνολική παραγωγή των χωρών του ΟΠΕΚ. Στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο τομέας των κτιρίων απορροφά, κατά μέση τιμή, το
40% της συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης. Η ανά χώρα κύμανση ποικίλει
από 20% για την Πορτογαλία, έως και 45% για την Ιρλανδία, ενώ στην Ελλάδα
κυμαίνεται περίπου στο 30%. Η Ελλάδα μέσα στα Ευρωπαϊκά πλαίσια
αποδέχτηκε την Ευρωπαϊκή Οδηγία EPBD RECAST 2010/31/EC, όπου μέχρι το
2020 όλα τα κτίρια θα είναι Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης, ενώ δύο
χρόνια πριν θα πρέπει ήδη τα δημόσια κτίρια να μεταβούνε σε αυτή την
κατάσταση. Για την επίτευξη αυτού του στόχου έχει θεσπιστεί και έχει μπει σε
εφαρμογή η σχετική νομοθεσία, ωστόσο απέχουμε πολύ από την υλοποίησή
του. Ξεκινώντας όμως από τον Κ.Εν.Α.Κ και την βελτίωση του κτιριακού
κελύφους κάνουμε ένα μεγάλο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό
συμβαίνει γιατί όσο πιο χαμηλές είναι οι ενεργειακές απαιτήσεις ενός κτιρίου
τόσο πιο οικονομική και βιώσιμη είναι η μετατροπή του σε  ZED building.
Ακόμη έρευνες έχουν δείξει ότι σε παρόμοια κλίματα μπορεί να επιτευχτεί
ένα κτίριο ZED. Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται ένα τυπικό ελληνικό κτίριο
κατοικιών εντός του αστικού ιστού, το οποίο συνδυάζει τις αρχές του
βιοκλιματικού σχεδιασμού με τους πολεοδομικούς περιορισμούς που ισχύουν
σήμερα. Επιλέχτηκε ένα οικόπεδο μεσαίου μεγέθους και ξεκινώντας από το
σχεδιασμό και με μία ολιστική αντιμετώπιση του ζητήματος δημιουργήθηκε
μία εξαώροφη πολυκατοικία με 12 διαμερίσματα. Τόσο η διάταξη της
κάτοψης, όσο και οι αναλογίες των όψεων υποδηλώνουν ένα κτίριο που
επιχειρεί να αξιοποιήσει να θερμικά ηλιακά κέρδη και να προφυλαχτεί από
τους δυσμενείς χειμερινούς ανέμους, -κάτι που φαίνεται και από τα
αποτελέσματα της ενεργειακής προσομοίωσης. Τα Δομικά υλικά που
επιλέχτηκαν είχαν ως κριτήριο την επαρκή μόνωση του κτιρίου πληρώντας τις
προδιαγραφές του Κ.Εν.Α.Κ., αλλά και συνυπολογίζοντας τα περιβαλλοντικά
ωφέλει από την οικονομία στην εμπεριεχόμενη ενέργεια. Στη συνέχεια
μελετήθηκε η ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου μελέτης με τη βοήθεια
κατάλληλου λογισμικού (Ecotect Analysis 2011) και εκτιμήθηκαν τα θερμικά
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και ψυκτικά φορτία που απαιτούνται για την αποδεκτή λειτουργία των κατοικιών όπως ορίζονται πάλι από τον
Κ.Εν.Α.Κ. (20οC θερμοκρασία θέρμανσης, 26οC θερμοκρασία ψύξης για κτίρια κατοικιών). Τα αποτελέσματα
μας έδειξαν ότι για τη θέρμανση του κτιρίου απαιτούνται 12.023,092 kW/year και  για την ψύξη 2.643,273
kW/year, συνολικά δηλαδή 14.666,365 kW/year ή 15,608 kW/m2/year. Έχοντας υπόψη τις ενεργειακές
ανάγκες για θέρμανση και ψύξη μπορέσαμε να υπολογίσουμε τα συνολικά ενεργειακά φορτία για τη
λειτουργία μίας κατοικίας και συνολικά του κτιρίου μελέτης. Ο υπολογισμός έγινε κυρίως βιβλιογραφικά,
αλλά και με τη βοήθεια του λογισμικού RETScreen και τα αποτελέσματα μας έδωσαν μία συνολική ετήσια
ενεργειακή κατανάλωση της τάξεως των 87.536 kWh/year, τις οποίες προσπαθήσαμε να καλύψουμε
εξολοκλήρου μέσω ΑΠΕ. Ακολούθησε λοιπόν μία έρευνα για τις ΑΠΕ που ο πολεοδομικός κανονισμός
επιτρέπει στα αστικά κτίρια, αλλά και η χωροθέτηση και το είδος αυτών. Στην πραγματικότητα αυτό δεν ήταν
το επόμενο βήμα. Όλα αυτά σχεδιαζόταν και συνυπολογιζόταν από την αρχή του σχεδιασμού και η μορφή που
προέκυψε είχε ως παραμορφωτικές δυνάμεις τον ΓΟΚ τον Κ.Εν.Α.Κ., τον προσανατολισμό, τα όμορα, το
μικροκλίμα και τις μορφές ΑΠΕ που θα ενσωματωνόταν. Οι ΑΠΕ, λοιπόν που επιλέχτηκαν είναι το Crystaline
Silicon Laminated BIPV Glass  με ποσοστό διαφάνειας 45% για την παραγωγή ηλεκτρισμού,  Ηλιακός
συλλέκτης απόδοσης 650kW/m2/year για την παραγωγή ΖΝΧ και τέλος  η γεωθερμική αντλία Τύπου McQuay,
Vertical (1/2-5 Ton, 60Hz), (Pump Name 024), για ψύξη και θέρμανση. Η απόδοση των συστημάτων αυτών
εκτιμήθηκε με τη βοήθεια διαφόρων λογισμικών και είχε ως απόδοση 126.172kWh /year. 
Το μειονέκτημα των λογισμικών που χρησιμοποιήθηκαν ήταν ότι δεν μπόρεσε να υπολογιστή η ηλεκτρική
ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία της γεωθερμικής αντλίας, αλλά ούτε και τα ενεργειακά ωφέλει από
την συνεργασία των Η/Μ συστημάτων. Αυτό θα απαιτούσε εξειδικευμένες γνώσης Μηχανολόγο, αλλά και
αντικείμενο μίας άλλης εργασίας ή συνέχεια της παρούσας. Το συμπέρασμα που απορρέει από την παρούσα
εργασία είναι ότι η κατασκευή μίας πολυκατοικίας εντός του αστικού ιστού με μηδενική κατανάλωση
ενέργειας ή σχεδόν μηδενική, ακόμη και με τον υπάρχον ΓΟΚ είναι εφικτή εφόσον προβλεφτούν από το
στάδιο του σχεδιασμού η εφαρμογή των βιοκλιματικών αρχών και η ενσωμάτωση συστημάτων ΑΠΕ.
Τέλος, εφόσον η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε σε τυχαίο οικόπεδο μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η
δημιουργία Ενεργειακά Αυτόνομων πολυκατοικιών στην Ελλάδα ισχύει γενικότερα και αποτελεί εφικτό στόχο.
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Η εφαρμογή της Θερμοπρόσοψης έχει γίνει πολύ δημοφιλής τα τελευταία
χρόνια στην Ελλάδα και προτιμάτε στις περισσότερες νέες κατασκευές. Τα
πλεονεκτήματα της είναι πολλά τόσο στην εξοικονόμηση ενέργειας όσο και
στη διατήρηση των εξωτερικών όψεων των κτιρίων και έχουν αναφερθεί στις
περισσότερες παρουσιάσεις των εταιρειών που προμηθεύουν τα αντίστοιχα
υλικά. 

Υπάρχει όμως δυστυχώς μεγάλη έλλειψη ενημέρωσης των μηχανικών για τον
ακριβές τρόπο εφαρμογής των υλικών με αποτέλεσμα να γίνονται σημαντικά
σφάλματα στις περισσότερες των περιπτώσεων. Τα λάθη αυτά εγκυμονούν
σημαντικά μελλοντικά προβλήματα με πολλαπλάσιο κόστος αποκατάστασης. 

Στο άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τα σημαντικότερα και
συνηθέστερα λάθη που γίνονται με σκοπό την καλύτερη επίβλεψη των
μηχανικών.

άρθρο:

Εργαζάκης Ιωάννης 

Πολιτικός Μηχανικός

ΘΕΡΜΟΠΡΟΣΟΨΗ
ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΛΑΘΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
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1ο ΛΑΘΟΣ: ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΟΝΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Τα υλικά που προτείνονται  για την εφαρμογή της θερμοπρόσοψης είναι η
Διογκωμένη Πολυστερίνη-EPS (>EPS80) και ειδικός πετροβάμβακας (με
πλεκτή ίνα) όπως αναφέρεται στην αντίστοιχη ΠΕΤΕΠ (Προσωρινή Εθνική
Τεχνική Προδιαγραφή-www.iok.gr) και στην Ευρωπαϊκή Οδηγία CEN-
TC88_N2621_Mandate_M_489_ETICS_E

Το οξύμωρο είναι ότι ο βασικός σκοπός της θερμοπρόσοψης είναι η
θερμομόνωση μιας επιφάνειας και σε πολλές περιπτώσεις εφαρμόζεται
χαμηλής ποιότητας και πάχους ή ακατάλληλο και χωρίς σήμανση CE μονωτικό
υλικό. 

2ο ΛΑΘΟΣ: Τοποθέτηση κόλλας στις πλάκες EPS (περιμετρικός & σε σημεία στο
κέντρο)
Η σωστή τοποθέτηση της κόλλας πάνω στη πλάκα είναι από τις πιο σημαντικές
εργασίες και όμως γίνεται τις περισσότερες φορές λάθος για λιγότερη
κατανάλωση υλικού. Η κόλληση της πλάκας είναι αυτή που στηρίζει όλο το
σύστημα και πρέπει να γίνεται με τον ίδιο τρόπο ανεξάρτητος μέγεθος
κομματιού και τμήμα της κατασκευής. 
Η κόλλα πρέπει να τοποθετείτε απαραιτήτως  περιμετρικά της πλάκας και σε
4-5 σημεία στο κέντρο. Η κόλλα πρέπει να καλύψει τουλάχιστον το 40% της
επιφάνειας της πλάκας για την ελαχιστοποίηση της κίνησης και ελαστικότητας
στα χτυπήματα.  Η συνήθης χρήση κόλλας τμηματικά στη πλάκα είναι
σημαντικό λάθος και μειώνει σε μεγάλο βαθμό την σωστή κίνηση των πλακών
στο χρόνο. 
Η τοποθέτηση της κόλλας τμηματικά και στο κέντρο είναι σημαντική γιατί:

α) Καλύπτει άνω του 40% την επιφάνεια κόλλησης για σταθερότητα 
κόλλησης και κίνησης  στο χρόνο.

β) Μειώνει την ελαστικότητα της πλάκας σε χτυπήματα και πιέσεις.
γ) Λόγο της χρήση των βυσμάτων στερέωσης περιμετρικά της πλάκας και στο 

κέντρο, πρέπει να υπάρχει κόλλα στα σημεία στήριξης αλλιώς δεν υπάρχει 
στήριξη.   

δ) Η κόλλα περιμετρικός της πλάκας στεγανοποιεί την πλάκα από τυχών 
δίοδο υγρασίας με αποτέλεσμα το πρόβλημα να εμφανίζεται τοπικά και 
όχι σε χαμηλότερα επίπεδα χωρίς να υπάρχει τρόπος εντοπισμού του.

ε) Η κόλλα περιμετρικά στεγανοποιεί την πλάκα και δεν αφήνει τη δίοδο του 
αφρού πολυουρεθάνης, που χρησιμοποιείται για την πλήρωση των κενών, 
να εισχωρήσει πίσω από την πλάκα και την ξεκολλήσει ή να μην κλίσει 
πλήρως τα κενά.   

ζ) Η κόλλα περιμετρικά της πλάκας λειτουργεί σα βεντούζα με την εφαρμογή 
και ελαχιστοποιεί τη κίνηση της πλάκας μέχρι το στέγνωμα της κόλλας. 
Ειδικότερα σε μεγάλα κομμάτια, εφαρμογές πυλωτής και ανάποδων 
σημείων.
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3ο ΛΑΘΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΛΑΚΩΝ EPS 

Οι πλάκες EPS έχουν συγκεκριμένο τρόπο κόλλησης στις γωνίες (εσωτερικές
& εξωτερικές) και γύρω από τα παράθυρα. Οι πλάκες πρέπει να σταυρώνονται
στον κάθετο άξονα ώστε να μην δημιουργείτε ενιαίος αρμός και να έχουν
σχήμα Γ γύρω από τα παράθυρα. 
Σε αντίθετη περίπτωση αυξάνεται σημαντικά ο βαθμός κίνησης τους και η
ρηγμάτωση της τελικής επιφάνειας.   

4ο ΛΑΘΟΣ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ

Κάθε φορά θα πρέπει να τοποθετούμε την κόλλα στη Διογκωμένη
Πολυστερίνη, σε όλη την επιφάνεια επαφής της με το ειδικό τεμάχιο, και στη
συνέχεια να εισχωρούμε το τεμάχιο στην κόλλα. Κάθε ειδικό τεμάχιο πρέπει
να γεμίζει με κόλλα σε όλη την εσωτερική πλευρά του και όχι τμηματικά. Η
απλή στήριξη των προστατευτικών τεμαχίων τμηματικά πριν την εφαρμογή της
βασικής στρώσης κόλλας είναι σύνηθες φαινόμενο από πολλά συνεργεία και
δεν προσφέρει σημαντική προστασία στα χτυπήματα. 

5ο ΛΑΘΟΣ:  ΓΕΜΙΣΜΑ ΑΡΜΩΝ ΠΛΑΚΩΝ EPS ΑΦΡΟ ΠΟΛΥΟΥΡΕΘΑΝΗΣ 
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Κάθε κενό που δημιουργείτε μεταξύ των πλακών EPS και σε τελειώματα σε
τοίχους και μπαλκόνια θα πρέπει να γεμίζει με πολυουρεθάνη ελεγχόμενης
ροής. Το σύστημα θερμοπρόσοψης απαιτεί επιφάνεια ενιαία και ομογενή για
μεγαλύτερη ελαστικότητα. Το γέμισμα με κόλλα δημιουργεί ανελαστικά
σημεία, με πιθανότητα ρηγμάτωσης,  και θερμογέφυρες.

6ο ΛΑΘΟΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΟΣ

Η εφαρμογή του τελικού έγχρωμου επιχρίσματος είναι μια δύσκολη
διαδικασία που απαιτεί πολλά πεπειραμένα άτομα και κατάλληλες συνθήκες.
Η επιφάνεια πρέπει να περαστεί με ένα συνεχόμενο χέρι για ομοιομορφία
χωρίς σκιές και αποχρώσεις. Ο ήλιος δεν πρέπει να χτυπάει την επιφάνεια για
το αργό στέγνωμα των υλικών και το σωστό δέσιμο τους με την κόλλα. 
Αργή εφαρμογή και καλοπεράσματα θα αφήσουν πολλά σημάδια στην
επιφάνεια που δεν μπορούν να διορθωθούν.

Τα παραπάνω είναι λίγα από τα λάθη που συχνά γίνονται στην εφαρμογή της
θερμοπρόσοψης. Η επίβλεψη θέλει πολύ καλή γνώση της εφαρμογής καθώς
και των προδιαγραφών των υλικών. 
Για βοήθεια επίβλεψης μπορείτε κατεβάσετε το ¨Έντυπο Ελέγχου Εργασιών

Θερμοπρόσοψης από το site του Συνδέσμου Παραγωγών Διογκωμένης
Πολυστερίνης στο www.epshellas.com 


