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1.Πρόλογος
Ζ αλαγθαηφηεηα πξνο ψθεινο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ε εμνηθνλφκηζε ελέξγεηαο
νδήγεζε ηνλ άλζξσπν ζηελ κειέηε θαη πινπνίεζε θαηαζθεπψλ θηιηθά πξνο ην
πεξηβάιινλ.
θνπφο ηεο ζπγθεθξηκέλεο πηπρηαθήο είλαη λα αλαδείμνπκε ηξφπνπο θαηαζθεπήο
θηηξίσλ ησλ νπνίσλ ζα έρνπλ σο βάζε ηελ εμνηθνλφκηζεο ελέξγεηαο θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απφ πιηθά βιαβεξά πξνο απηφ. Μέζσ απηήο ηεο
θαηαζθεπήο ζέινπκε λα ζπλδηάζνπκε έλα ζπίηη αξρηηεθηνληθά ζχγρξνλν θαη
ηαπηφρξνλα ελεξγεηαθφ. Ζ επίηεπμε απηνχ ηνπ έξγνπ γίλεηε κε πξαθηηθνχο ηξφπνπο
εμνηθνλφκηζεο ελέξγεηαο νη νπνίνη δηαζθαιίδνπλ θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ ,κεηψλνπλ
ηνπο παξαγσκέλνπο ξχπνπο θαη πεξηνξίδνπλ ηηο απαηηήζεηο θαηαλάισζεο απφ ηηο
ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο.
Ζ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ βαζίδεηαη ζηνπο θαλνληζκνχο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ
ζρεδηαζκνχ. Λάβακε ππφςελ ηηο ηνπηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο κε ζθνπφ ην θηίξην καο
λα εκθαλίδεηαη σο ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ηφζν ην ρεηκψλα φζν θαη ην θαινθαίξη. Ο
αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ηνπ ,ν πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ αιιά θαη ηα πιηθά πνπ
επηιέμακε βνεζνχλ ζηελ αχμεζε πξφζπνηνζεο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην θηίξην
ην ρεηκψλα θαη ηεο κείσζεο ηνπ ην θαινθαίξη.
Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηνηθία ζρεδηάζηεθε γηα κηα ηεηξακειή νηθνγέληα σο εμνρηθή
θαηνηθία θπξίσο σο θαινθαηξηλφο πξννξηζκφο αιια θαη παξέρνληαο ηελ δπλαηφηεηα
κειινληηθά λα αμηνπνηεζεί θαη σο κφληκε θαηνηθία. Ο ζρεδηαζκφο ηνπ θηίξηνπ
πξνζθέξεη άλεζε, ιεηηνπξγηθφηεηα αιιά θαη αμηνπνίεζε ηεο εθάζηνηεο ζέαο.
Ζ εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε παξέρεη ηελ δπλαηφηεηα απνκφλσζεο ησλ ηδησηηθψλ
ρψξσλ απφ ηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο κε ζπλέπεηα λα δίλεη ηελ δπλαηφηεηα ζην
θηίξην λα ιεηηνπξγήζεη σο δπν μερσξηζηά ζπίηηα. Οη θνηλφρξεζηνη ρψξνη είλαη
πξζβάζηκνη πεξηκεηξηθά ηνπ θηηξίνπ δίλνληαο ηελ δπλαηφηεηα λα αμηνπνηνχληαη φινη
νη ρψξνη.
Ζ αιιειεπίδξαζε ησλ θχξησλ ρψξσλ έρεη γίλεη έηζη ψζηε ε εμππεξέηεζε ηνπ ελψο
θχξηνπ ρψξνπ κε ηνλ άιινλ λα είλαη εχθνια πξνζβάζηκε κε απφηεξσ ζθνπφ ηελ
εμππεξέηεζε ησλ κειψλ ηνπ.
Ζ πςειή αηζζεηηθή ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληα ρψξνπ είλαη πιήξσο
ελαξκνληζκέλε κε ην ηνπίν θαη ηνπο αξρηηεθηνληθνχο θαλνληζκνχο ηεο πεξηνρήο. Ζ
πιήξεο εθκεηάιεπζε ηεο ζέαο έρεη γίλεη κε ηνλ ζρεδηαζκφ αλνηγκάησλ πεξηκεηξηθά
ηνπ θηηξίνπ.

1.1 PREFACE
The necessity for the benefit of the environment and energy saving led man to study
and implement construction environmentally friendly.
The purpose of this project is to highlight ways of building construction which will be
based on energy saving and protecting the environment from harmful materials to it.
Through this structure we want to combine a house architecturally modern and energy
simultaneously. Achieving this project become a practical means of saving energy
which ensure a cleaner environment, reduce the derivative pollutants and limit
consumption requirements from conventional energy sources.
The construction of the building is based on bioclimatic regulations. We took into
consideration the local conditions designed our building to appear as energy efficient
in both winter and summer. The architectural design, orientation and materials chosen
help increase incidence of solar radiation on the building in winter and decrease in
summer.
This home was designed for four families as a holiday home primarily as a summer
destination but also providing the possibility in the future be used as a permanent
residence. The design of the building offers comfort, functionality and use of each
view.
The internal arrangement enables isolation of individual areas of public areas
consistently enables the building to function as two separate houses. The public areas
are accessible around the building, giving the opportunity to all spaces utilized.
The interaction of the main sites is done so that the service of a main room with each
other to be easily reached with a view to serving its members.
The aesthetics of the outdoor environments are fully harmonized with the landscape
and architectural regulations in the region. The full exploitation of the view is done by
designing the openings around the building.

2. ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ ΠΔΡΗΟΥΖ
ΔΤΒΟΗΑ
Η Εύβοια είλαη ην δεύηεξν κεγαιύηεξν λεζί ηεο Διιάδαο θαη ην έθην κεγαιύηεξν
ηεο Μεζνγείνπ. Η έθηαζε ηνπ λεζηνύ αλέξρεηαη ζηα 3.654 η.ρικ. θαη εθηείλεηαη θαηά κήθνο
ηεο βνξεηναλαηνιηθήο επεηξωηηθήο ηεξεάο Διιάδαο, από ην Μαιηαθό θόιπν κέρξη
απέλαληη από ηελ Ραθήλαο, ρωξηζκέλε από απηήλ κε ηελ Δπβνϊθή ζάιαζζα.
Σν ζρήκα ηνπ λεζηνύ είλαη ζηελόκαθξν κε πεπιαηπζκέλεο ηηο δύν άθξεο ηεο θαη πεξί ην
κέζνλ απηήο. Δθηείλεηαη κε θαηεύζπλζε από βνξεηνδπηηθά πξνο λνηηναλαηνιηθά, κε
ζπλνιηθό κήθνο 180 ρικ. θαη θπκαηλόκελν πιάηνο από 8 εωο 50 ρικ. ηα ΒΓ. ρωξίδεηαη
από ηε Φζηώηηδα θαη Μαγλεζία δηα ηνπ δηαύινπ Ωξενύ, ελώ λόηηα ηνπ Δπβνϊθνύ Κ.
ρωξίδεηαη από ηε Βνηωηία θαη ηελ Αηηηθή. Γηα ηνπ πνξζκνύ ηνπ Καθεξέα ρωξίδεηαη
λνηηναλαηνιηθά από ηελ Άλδξν. Σα βόξεηα θαη βνξεηναλαηνιηθά παξάιηά ηεο βξέρνληαη
από ην Αηγαίν Πέιαγνο.

2.1 Έδαθορ
Γεωινγηθά ε Δύβνηα απνηειεί ζπλέρεηα ηεο Αηηηθήο. Σν έδαθόο ηεο απνηειείηαη θπξίωο
από ζρηζηόιηζνπο θαη παξνπζηάδεη παξα πνιιέο γεωινγηθέο δηαπιάζεηο. Έληνλε
θαίλεηαη λα ππήξμε θαη εθαηζηεηαθή δξάζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηεηαξηνγελνύο πεξηόδνπ
ηνπ θαηλνδωϊθνύ αηώλα, όπνπ θαη απνζρίζηεθε από ηελ επεηξωηηθή ρώξα.

Εικόνα 1
Βηβιηνγξαθηα :
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1

2.2 Κλίμα
Γεληθά ην θιίκα ηεο Δύβνηαο είλαη εύθξαην θαη πγηεηλό. Απηό ζπληειεί ζηελ άθζνλε
βιάζηεζε θαη ζηε θπζηθή ηεο νκνξθηά.

2.3 Γιοίκηζη
Σν λεζί ηεο Δύβνηαο καδί κε ηε θύξν, έλα ηκήκα ηεο βνηωηηθήο αθηήο απνηεινύλ
δηνηθεηηθά ηε πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Δπβνίαο, πνπ αλήθεη ζηελ Πεξηθέξεηα ηεξεάο
Διιάδαο. Η πεξηθεξεηαθή ελόηεηα Δπβνίαο έρεη έθηαζε 4.167 η.ρικ. θαη πιεζπζκό
210.815 θαηνίθωλ, ζύκθωλα κε ηελ απνγξαθή πνπ έγηλε ην 2011

Βηβιηνγξαθηα :
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1

3. Νομοθέζια Πεπιοσήρ

χκθσλα κε ηελ εθεκεξίδα ηεο θπβεξλήζεσο 4 Ννεκβξίνπ 2011 ε ηζρχνπζα
λνκνζεζία ηεο πεξηνρήο είλαη ε εμήο:
Σν ειάρηζην κήθνο πξνζψπνπ ηνπ γεπέδνπ νξίδεηαη ζε 15,0 κ. γηα εκβαδνλ
κεγαιχηεξν ησλ 500 η.κ.

Σν κέγηζην πνζνζηφ θάιπςεο ησλ γεπέζσλ νξίδεηαη σο εμεο: Γηα γήπεδα
κεγαιχηεξα ή ηζα ησλ 700 η.κ. επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηεξίνπ νπνηαζδήπνηε ρξήζεο
( θχξηαο ή βνεζεηηθήο ) κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο νξφθσλ 400
η.κ.

Σν κέγηζην χςνο ησλ θηεξίσλ νξίδεηαη ζε 7,50 κ. θαη κεηξάηαη ζε θάζε ζεκείν
ηεο ηνκήο ηνπ πεξηγξάκκαηνοαπηψλ κε ην θπζηθν έδαθνο.

Ζ απφζηαζε ηνπ θηεξηαθνχ φγθνπ απφ ηα φξηα ηνπ γεπέδνπ νξίδεηαη ζηα (3 κ.
+ 0,1 * Ζ)

4. ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΤΦΖ

ΣΟΠΟΓΡΑΦΗΚΟ ΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΟΗΚΟΠΔΓΟΤ
ΤΠΟ ΣΟΗΥΔΗΑ (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Α): Δ=754.25 Σ.Μ
Θεζε: Δληφο ρεδίνπ Πφιεσο Πεπθί, Ο.Σ 61, Γ.Ηζηηαίαο-Αηδεςνχ, Π.Δ Δπβνίαο

ΓΖΛΧΖ ΜΖΥΑΝΗΚΟΤ (Ν.651/77)
Α. Σν ππν ζηνηρεία (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Α) νηθφπεδν κε εκδαδφλ 754,25η.κ. είλαη άξηην θαη
νηθνδνκήζηκν, ζχκθσλα κε ηηο πνιενδνκηθέο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζήκεξα
Β. Σν ππν ζηνηρεία (Α-Β-Γ-Γ-Δ-Α) νηθφπεδν βξίζθεηαη εληνο ζρεδίνπ πφιεσο Πεπθί,
απέρεη ζε επζχγξακκε απφζηαζε πεξίπνπ 150κ απφ ηελ ζάιαζζα, δελ αλήθεη ζε
Ε.Ο.Δ θαη δελ εκπίπηεη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 1337/83 πεξη εηζθνξάο ζε γή θαη ρξήκα.
Γ. Ζ ζέζε, ηα φξηα θαη νη φκνξεο ηδηνθηεζίεο ηνπ νηθνπέδνπ ππεδείρζεζαλ απφ ηελ
ηδηνθηεζία.

ΔΛΔΓΥΟ ΚΑΛΤΦΖ
754,25η.κ.*60%(πνζνζηφ θάιπςεο)=452,55η.κ.

ΔΛΔΓΥΟ ΓΟΜΖΖ
Με βάζε ην ΦΔΚ 289/4.Ννεκβξίνπ.2011 θαη Άξζξν 1 β.2
Γηα γήπεδα
κεγαιχηεξα ή ηζα ησλ 700 η.κ. επηηξέπεηαη ε αλέγεξζε θηεξίνπ νπνηαζδήπνηε ρξήζεο
( θχξηαο ή βνεζεηηθήο ) κέγηζηεο επηηξεπφκελεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο νξφθσλ 400
η.κ.
5. ην ζ.δ. πξνζκεηξψληαη:
α. Οη επηθάλεηεο ησλ ζηεγαζκέλσλ θαη θιεηζηψλ απφ
φιεο ηηο πιεπξέο ρψξσλ ηνπ θηηξίνπ.
β. Οη επηθάλεηεο ησλ κε ζεξκαηλφκελσλ ζηεγαζκέλσλ
ρψξσλ πνπ δηαζέηνπλ ηνπιάρηζηνλ κία αλνηρηή πιεπξά
πξνο νπνηνλδήπνηε αλνηρηφ ρψξν ηνπ νηθνπέδνπ ή ηνπ

θηηξίνπ θαη ην κήθνο ηνπ αλνίγκαηνο είλαη κηθξφηεξν
ηνπ 35% ηνπ ζπλνιηθνχ κήθνπο ηνπ πεξηγξάκκαηνο ηνπ
ρψξνπ απηνχ.
Ππαγμαηοποιούμενη δόμηζη: 297,03

ΔΛΔΓΥΟ ΟΓΚΟΤ
(ζ.ν)=5,00*(ζ.δ)
(ζ.ν)=5,00* 400η.κ
(ζ.ν)=2.000 κ3
Ο πξαγκαηνπνηνχκελνο φγθνο είλαη: V=1688κ3< 2000κ3

ΔΛΔΓΥΟ ΖΜΗΤΠΑΗΘΡΗΧΝ ΥΧΡΧΝ ΚΑΗ ΑΝΟΗΥΣΧΝ ΔΞΧΣΧΝ
Αλνηρηνί εμψζηεο=61,11η.κ.<40% ηνπ .Γ
61,11η.κ.<160η.κ.

ΔΛΔΓΥΟ ΦΤΣΔΤΖ
Πξέπεη λα ηζρχεη: Φχηεπζε θαηά 2/3 ηνπ αθάιππηνπ ρψξνπ.
Αθάιππηνο ρψξνο=Δ.Ο-Δ.
Αθάιππηνο ρψξνο=754,25η.κ.-297,02η.κ.=457,22η.κ.
Δπηβαιιφκελνο ρψξνο θχηεπζεο=
457,22η.κ.-2/3(457,22η.κ.)=304,96η.κ.
304,96η.κ.-10%parking=274,46η.κ.

ΔΛΔΓΥΟ ΘΔΔΧΝ ΣΑΘΜΔΤΖ
χκθσλα κε ην πξνεδξηθφ Γηάηαγκα 111/5.3.2004
Ηζρχεη: 200η.κ-300η.κ επηθάλεηαο θηηξίνπ = 3 ζέζεηο parking.

ΜΔΛΔΣΖ ΦΧΣΗΜΟΤ
αιφλη: 35,55η.κ.
Αλνίγκαηα:2,40κ.*2,25κ.=5,40κ.>(10% ηνπ ρψξνπ)
5,40κ.>3,95κ.

Σξαπεδαξία:17,65η.κ.
Αλνίγκαηα:2,54κ.*2,25κ.=5,72κ.
2,19κ.*1,45κ.=3,18κ.
χλνιν αλνηγκάησλ:8,89κ.>( 10% ηνπ ρψξνπ)
8,89κ.>1,77κ

Κνπδίλα:14,70η.κ.
Αλνίγκαηα:2,19κ.*1,05κ.=2,30κ.
2*(0,50κ.*1,05κ.)=1,05κ.
χλνιν αλνηγκάησλ: 3,35κ.> ( 10% ηνπ ρψξνπ)
3,35κ.>1,47κ.
Γσκάηην Γνλέσλ:18,10η.κ.
Αλνίγκαηα:1,45κ.*2,25κ.=3,26κ.> ( 10% ηνπ ρψξνπ)
3,26κ.>1,81κ.

Γσκάηην 1:20,32η.κ.
Αλνίγκαηα:2,50κ.*2,25κ.=5,63κ.> ( 10% ηνπ ρψξνπ)
5,63κ.>2,03κ.

Γσκάηην 2:19,95η.κ.
Αλνίγκαηα:2,35κ.*2,25κ.=5,29κ.> ( 10% ηνπ ρψξνπ)
5,29κ.>1,99κ.

ΜΔΛΔΣΖ ΑΔΡΗΜΟΤ
αιφλη:39,50η.κ.
5,40κ.>(5% ηνπ ρψξνπ)
5,40κ.>1,97κ.

Σξαπεδαξία:17,65η.κ.
8,89κ. >(5% ηνπ ρψξνπ)
8,89κ.>0,88κ.
Κνπδίλα:14,70η.κ.
3,35κ. >(5% ηνπ ρψξνπ)
3,35κ.>0,74κ.

Γσκάηην Γνλέσλ:18,10η.κ.
3,23κ. >(5% ηνπ ρψξνπ)
3,23κ.>0,19κ.

Γσκάηην 1:20,31η.κ.
3,26κ. >(5% ηνπ ρψξνπ)
3,26κ.>1,02κ.

Γσκάηην 2:19,95η.κ.
5,29κ. >(5% ηνπ ρψξνπ)
5,29κ.>1,00κ.

Μπάλην Γνλέσλ:6,72η.κ.
0,88κ. >(5% ηνπ ρψξνπ)
0,88κ.>0,34κ.

Μπάλην Παηδηψλ:6,76η.κ.
0,88κ. >(5% ηνπ ρψξνπ)
0,88κ.>0,34κ.

Γξαθείν:20,86η.κ.
5,4κ. >(5% ηνπ ρψξνπ)
5,4κ.>1,04κ.

Μπάλην Ηζνγείνπ:3,60η.κ.
0,38κ. >(5% ηνπ ρψξνπ)
0,38κ.>0,18κ.

5. Απσιηεκηονική σεδίαζη

Εικόνα οικοπζδου

Εικόνα οικοπζδου

5.1 ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΗΓΔΑ

Ζ ινγηθή θαη ε ζρεδίαζε βαζίδεηαη κε ηελ ινγηθή ηνπ θφκβνπ.
Απηέο νη «ηξείο γξακκέο» ιεηηνπξγνχλ σο βάζε γηα ηελ ζρεδίαζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηνπ
ρψξνπ. θεπηφκελε ηελ θξάζε out of the box θαη ηελ ινγηθή πνπ αθνινπζεί θαη ν Le
Corbusier ζρεδηάζακε κε ηελ αθφινπζε ινγηθή.

Δμειηθηηθή πνξεία

Πνξεία αλζξψπνπ κέζα ζηνλ ρψξν
Μέζν βήκα αλζξψπνπ 60-65 cm

πλέρεηα Πνξείαο –Σκεκαηνπνίεζε Υψξσλ

5.2 Κάηοτη Ηζογείος

5.3 Κάηνςε Α΄ Οξφθνπ

5.4 Σνκή Α-Α

5.4 Σνκή Β-Β

5.5 Σνκή Γ-Γ

5.6 Όςε 1

5.6 Όςε 2

5.7 Όςε 3

5.7 Όςε 4

6. ΔΞΧΣΔΡΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ
ηηο αθφινπζεο εηθφλεο απεηθνλίδεηαη ε εμσηεξηθή φςε ηνπ θηηξίνπ θαη ε αηζζεηηθή
ηνπ πεξηβάιινλα ρσξνπ ζε ζπλδηαζκφ ηνπ εθάζησηε θηηξίνπ κέζα ζε απηφ.

Δηθφλα: Δίζνδνο θηηξίνπ φςε Νφηην-Ννηηνδπηηθά

Δηθφλα: Όςε θηηξίνπ Αλαηνιηθά-Βνξεηναλαηνιηθά

Δηθφλα : Γπηηθά- Ννηηνδπηηθά

Δηθφλα : Αλαηνιηθά

7. ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΑΠΔΗΚΟΝΗΖ ΚΣΗΡΗΟΤ

Δηθφλα : Γηάδξνκνο – Γηαρσξηζηηθφο ρψξνο ησλ φγθσλ ηνπ θηηξίνπ.

Δηθφλα : Γξαθείν

Δηθφλα : Καζηζηηθφ

Δηθφλα : Καζηζηηθφ

Δηθφλα : Κνπδίλα

Δηθφλα : Σξαπεδαξία

Δηθφλα : Σξαπεδαξία

Δηθφλα : Υψι – Δπηθνηλσλία ρψξσλ

Δηθφλα : Γηάδξνκνο Α΄ Οξφθνπ

Δηθφλα : Γηάδξνκνο Α΄ Οξφθνπ

Δηθφλα : Δίζνδνο Τπλνδσκαηίσλ

Δηθφλα : Τπλνδσκάηην

Δηθφλα : Τπλνδσκάηην

Δηθφλα : Τπλνδσκάηην

Δηθφλα : Δίζνδνο Master Τπλνδσκαηίνπ

Δηθφλα : Master Τπλνδσκάηην

Δηθφλα : Γθαξληαξφκπα

Δηθφλα : Γθαξληαξφκπα

Δηθφλα : Λνπηξφ

8. ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΖΝ ΑΡΥΑΗΑ ΔΛΛΑΓΑ
ηελ αξραία Διιάδα ηα ζπίηηα αληηκεηψπηδαλ ηα ίδηα πεξίπνπ πξνβιήκαηα πνπ έρνπλ
θαη ηα δηθά καο ζήκεξα κε βαζηθφηεξν πξφβιεκα ηελ δέζηε θαη ην θξχν. Ση έθαλαλ
φκσο ζε απηή ηελ πεξίπησζε νη αξραίνη Έιιελεο;
Ζ Δλεξγεηαθή Απφδνζε ήηαλ αλέθαζελ δήηεκα αηρκήο ζηελ αξραία Διιαδα. Απηφ
θαίλεηαη απφ ηελ αλαθνξά εθείλε ηνπ Ζιηαθνχ πηηηνχ ηνπ σθξάηε, ν νπνίνο ην
470 π.Υ. κε ηηο αλαθνξέο θαη ηελ θαζνδήγεζε ηνπ γηα ην ηδαληθφ ειηαθφ ζπίηη, νη
νπνηεο αλαθέξνληαη ζηα απνκλεκνλεχκαηα ηνπ Ξελνθψληα, αιιά θαη ν Ηππνθξάηεο
κε ην έξγν ηνπ «Πεξί αέξσλ, πδάησλ θαη ηφπσλ», έβαιαλ ηηο βάζεηο ηεο ζχγρξνλεο
βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο. Βαζηθφο θαη πξσηεχνλ ζηφρνο ηνπο ήηαλ ηα ζπίηηα λα
εμαζθαιίδνπλ κηα αξκνληθή ζρέζε ηνπ αλζξψπνπ καδη κε ην πεξηβάιινλ.

Σα ζεκέιηα θαη νη βάζεηο ησλ ηνίρσλ ησλ αξραίσλ ζπηηηψλ ήηαλ ε πέηξα, θαη πάλσ
ηνπο ηνπνζεηνχζαλ πιίλζνπο κε μεξνδεζηέο γηα λα πςψζνπλ ηνπο ηνίρνπο. Οη ζηέγεο
απνηεινχληαλ απφ θεξακίδηα, κε ζπρλέο αλαθνξέο ζηελ χπαξμε ηαξάηζαο. Σν ζρέδην
πνπ δίλνπλ νη αξραίνη ζπγγξαθείο γηα ηα ζπίηηα ηεο επνρήο θαηαγξάθεη κηα
ζηελφκαθξε είζνδν ε νπνία νδεγεί ζε κηα ηεηξάπιεπξε απιή, φπνπ ζην θέληξν ηεο
βξηζθφηαλ έλα πεγάδη. ηελ απιή ππήξρε θαη έλαο βσκφο, εθεη πξαγκαηνπνηνχληαλ
φιεο νη ζξεζθεπηηθέο ηειεηέο.
Ο ηνίρνο πνπ βξηζθφηαλ ζην βνξξά γηλφηαλ κε κεγαιχηεξν πάρνο θαη κε ηα ειάρηζηα
δπλαηά αλνίγκαηα. Ζ θεληξηθή είζνδνο ηνπ ζπηηηνχ βξηζθφηαλ ζπλήζσο ζηελ
αλαηνιηθή θαη ζπαληφηεξα ζηελ λφηηα πιεπξά. Ζ θχηεπζε θάπνησλ αεηζαιψλ δέληξσλ
, φπσο είλαη νη ειηέο γηλφηαλ ζηε βφξεηα πιεπξά ηνπ ζπηηηνχ ψζηε λα εκπνδηζηεί κε
ην θχιισκά ηνπο ην ρεηκσληάηηθν θξχν θαη ν βφξεηνο άλεκνο λα κελ πέθηεη απ'
επζείαο πάλσ ζην ζπίηη. ηελ λφηηα πιεπξά ζπλήζσο ππήξραλ θπιινβφια δέλδξα,
πνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα ρσξίο θχιια δελ εκπφδηδαλ ηνλ ήιην απφ ην λα
δεζηάλεη ην ζπίηη, αιιά ην θαινθαίξη πξφζθεξαλ φιε ηνπο ηελ ζθηά.
Οη αξραίνη Έιιελεο εθηφο απν ηε ρξήζε θπηψλ γηα θιηκαηηζκφ ρξεζηκνπνηνχζαλ
πάλσ απφ ηα αλνίγκαηα κία πξνέθηαζε ηεο ζθεπήο κε πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλν
κέγεζνο. Ζ πξνέθηαζε απηή ήηαλ ππνινγηζκέλε κε ηέηνην ηξφπν πνπ ην θαινθαίξη ν
ήιηνο εκπνδηδφηαλ απφ ην λα πέζεη κέζα ζην ζπίηη ελψ ην ρεηκψλα πνπ έρεη
ρακειφηεξε ηξνρηά απηή ε πξνέθηαζε δελ ηνλ εκπφδηδε απ' ην λα δεζηαίλεη θαη ην
εζσηεξηθφ ηνπ ζπηηηνχ. Μία επηπιένλ ελαιιαθηηθή θίλεζή ηνπο ήηαλ ε ρξήζε
θιεκαηαξηάο ζπγθεθξηκέλνπ χςνπο θαη πιάηνπο.
Μέρξη θαη ζηηο κέξεο καο παξαηεξνχκε νηη ζηα πεξηζζφηεξα παξαδνζηαθά Διιεληθά
ζπίηηα, ην ρξψκα παξακέλεη ιεπθφ! Απηφ ζπλαληάηαη πξσηίζηνο ζηα ειηφινπζηα
λεζηά θαη ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ειαρηζηνπνηήζεη ηελ δέζηε απ' ηνλ ήιην. Ζ
αλαθιαζηηθφηεηα ηνπ ρξψκαηνο δελ νθείιεηαη κφλν ζην ίδην ην ιεπθφ αιιά θαη ζε
επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά εγγελή ζε θάζε πιηθφ.

Σν ππέξπζξν θσο κεηαθέξεη πνιχ κεγάια πνζά ελέξγεηαο. Αλ θαη αφξαην ζην γπκλφ
κάηη απνθαιχπηεη ηελ χπαξμή ηνπ ζηελ ππέξπζξε θσηνγξάθεζε ζηα πξάγκαηα γχξσ
καο, ηφζν ηα θπζηθά αληηθείκελα φζν θαη νη ηερλεηέο θαηαζθεπέο, δηαθέξεη ε φςε
ηνπο ζην ππέξπζξν θάζκα.
χκθσλα κε ην Βπηξνχβην ε αξραία ειιεληθή θαηνηθία ρσξίδνληαλ ζην ηδησηηθφ θαη
ην επίζεκν κέξνο. Σν επίζεκν ηκήκα νλνκάδνληαλ αλδξσλίηεο ελψ ην ηδησηηθφ
γπλαηθσλίηεο, ρσξίο φκσο λα ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά απφ ηηο γπλαίθεο, αιιά
απνηειψληαο έλα ρψξν φπνπ νιφθιεξε ε νηθνγέλεηα πεξλνχζε ηελ εκέξα ηεο.
Απφ ηφπν ζε ηφπν ε αξραία θαηνηθία παξνπζίαδε θαπνηέο δηαθνξέο, φκσο ηα αξραία
ειιεληθά ζπίηηα είραλ θάπνηα βαζηθά θνηλά ζηνηρεία. ρεηηθέο πεγέο πιεξνθνξηψλ
γηα καο ζήκεξα απνηεινχλ νη ζπλνηθίεο ηεο Γήινπ, ηεο Οιχλζνπ, αιιά θαη ηεο
Πέιιαο πνπ έρνπλ έξζεη ζην θσο, ησλ νπνίσλ νη νηθίεο θαιχπηνπλ κία αξθεηά κεγάιε
ρξνληθή πεξίνδν, έρνληαο σο βαζηθφ δνκηθφ ηνπο ζηνηρείν ηε ραξαθηεξηζηηθή
εζσηεξηθή απιή, ην αίζξην. Δλδηαθέξνπζεο πιεξνθνξίεο αληινχκε θαη απφ ηελ
αξραία γξακκαηεία, παξφιν πνπ νη ζπγγξαθείο αλαθέξνληαη κφλν πεξηζηαζηαθά ςτθν
ηδησηηθή δσή θαη ζηηο θαηνηθίεο ηεο επνρήο.
Ζ ηππηθή δηάξζξσζε ησλ ζπηηηψλ ηεο αξραηφηεηαο αιιά θαη ηα πξψηκα παξαδείγκαηα
θαη ηα κεηαγελέζηεξα, κε πξψηα ζρεηηθά δείγκαηα ηα κηλσηθά αλάθηνξα, αθνξά
πξσηίζησο ηνλ ππξήλα ηεο θεληξηθήο εζσηεξηθήο απιήο, δειαδή ηνλ ηξφπν κε ηνλ
νπνίν αλαπηχζζεηαη έλα ζπίηη. ην αξραίν ειιεληθφ ζπίηη ε θχξηα έκθαζε δίλνληαλ
ζην εζσηεξηθφ ηνπ. Δθεη εμαληινχληαλ θάζε είδνπο πνιπηέιεηαο, ελψ ν εμσηεξηθφο
ρψξνο παξέκελε απιφο θαη ιηηφο κε κηθξά αλνίγκαηα νζνλ αθνξά ηνλ θσηηζκφ. Σν
γεγνλφο απηφ είρε σο απνηέιεζκα ψζηε ηα ζπίηηα ησλ πινπζίσλ λα κελ ερνπλ θακία
δηαθνξά εμσηεξηθά απφ ηα ζπίηηα ησλ απιψλ αζηψλ. Ζ απιή ήηαλ ην θέληξν ηεο δσήο
ηεο νηθνγέλεηαο, ρσξίο θήπν, ζπλήζσο κε θάιπςε απφ πέηξεο ή ςεθηδσηά,
ιεηηνπξγψληαο σο βαζηθή πεγή αεξηζκνχ θαη θσηηζκνχ ηεο νηθίαο. Μέζα ζηελ απιή
ππήξρε ζπλήζσο ην πεγάδη θαη πάληνηε ν βσκφο γηα ηελ ηέιεζε ηεο νηθηαθήο
ιαηξείαο. Δπίζεο εθεί πξαγκαηνπνηνχληαλ θαη δηάθνξεο νηθηαθέο εξγαζίεο.
Σν άλνηγκα ησλ δσκαηίσλ μεθηλνχζε απφ ην αίζξην. Ζ χπαξμε δεπηέξνπ νξφθνπ ζηηο
νηθίεο ηεο θιαζηθήο επνρήο καξηπξείηαη απφ ηα θείκελα θαη ηα αξραηνινγηθά
ιείςαλα. ηελ πεξηνρή ηεο Οιχλζνπ δελ είλαη βέβαην εάλ ν δεχηεξνο φξνθνο
θάιππηε κία ε πεξηζζφηεξεο πηέξπγεο ηεο νηθίαο, ελψ ζηελ πεξηνρή ηεο Γήινπ
θάιππηε ζπλήζσο φιεο ηηο πηέξπγεο. ηελ νηθία ηεο Αξπαγήο ηεο Διέλεο θαη ζηελ
Οηθία ηνπ Γηνλχζνπ απφ ηελ Πέιια θάιππηε κφλν ηε βφξεηα πηέξπγα, γεγνλφο πνπ
εξκελεχεη ην ζρεηηθφ ρσξίν ηνπ Ξελνθψληα. Ζ είζνδνο πξνο ηνλ επάλσ φξνθν
γηλφηαλ κέζσ ηεο απιήο, κε αζηέγαζηεο μχιηλεο ή θαη κε εζσηεξηθέο
πξνζηαηεπφκελεο ζθάιεο.

ην ζπίηη ππήξραλ θαζεκεξηλά δσκάηηα, θξεβαηνθάκαξεο, απνζήθεο, δσκάηην γηα ην
καγείξεκα, αθφκε θαη θάπνην καγαδί κε δηθή ηνπ είζνδν απφ ην δξφκν, αιιά θαη

γπκλαζηήξηα θαη κπάληα ζε ζπίηηα βέβαηα πνιπηειή ηα νπνία αλαθέξνπλ νη αξραίνη
ζπγγξαθείο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ ζπηηηνχ ήηαλ κε πξφζσπν πξνο ην λφην, απηφ
πεξηγξάθεηαη απφ ηνλ Ξελνθψληα θαη ηνλ Αξηζηνηέιε, γεγνλφο πνπ έδηλε ηε
δπλαηφηεηα ζηελ απιή, ηα βφξεηα δσκάηηα θαη ηνλ επάλσ φξνθν λα εθκεηαιιεχνληαη
ην κέγηζην ηνπ θπζηθνχ θσηφο ην ρεηκψλα θαη λα απνθεχγνπλ ηνλ πνιχ ήιην ην
θαινθαίξη, φηαλ ν απηφο βξίζθεηαη πνιχ ςειά.

Βηβιηνγξαθηα :
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1

9. Βιοκλιμαηική Απσιηεκηονική

Δηθφλα 2
«Mε ηνλ όξν βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή ελλννύκε ην ζρεδηαζκό θηηξίσλ θαη ρώξσλ
ιακβάλνληαο ππόςε ηηο παξακέηξνπο πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο
ζπλζήθεο .Γειαδή ηηο ζεξκνθξαζίεο, ηε ζρεηηθή πγξαζία, ηε ζρέζε θαη αιιεινεπίδξαζε
ηνπο, ηελ θνξά πνπ ερεη ν ήιηνο ζε ζρέζε κε ην θηίξην, ζπληεηαγκέλεο, θ.α.»>11
Δπηηπγράλνπκε ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη παξάιιεια εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο
έρνληαο ππφςε καο ηηο παξαπάλσ ηδηαηηεξφηεηεο θαζψο θαη ηελ ρξήζε δνκηθψλ
πιηθψλ πνπ είλαη θηιηθά πξνο ηνλ άλζξσπν αιια θαη ην πεξηβάιινλ.
Πξσηεχνλ ζηφρνο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο είλαη ε αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ ζρέζε κε κε ηελ ελέξγεηα. Με αχην ηνλ ηξφπν ζέινπκε λα
πεηχρνπκε κηα πξνζεθηηθή θαη κειεηεκέλε δηακφξθσζε ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ θαη ησλ
ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ κεγεζψλ, ψζηε λα βειηησζεί ην κηθξνθιίκα θαη ε ζεξκηθή
άλεζε ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ, ελψ ηαπηφρξνλα κεηψλεηαη ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο.

Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο αλαγλσξίδεη:







ηελ ξπζκηζηηθή επίδξαζε ηεο ηνπνγξαθίαο,
ηνπ ηνπίνπ,
ηνπ λεξνχ,
ηελ ηθαλφηεηα ησλ ειεχζεξσλ ρψξσλ λα κεγηζηνπνηνχλ ή λα ειαρηζηνπνηνχλ,
ηελ δηείζδπζε ηνπ ήιηνπ θαη ηνπ αλέκνπ
ε αλάδεημε ηνπ ζεκαληηθνχ ξφινπ ηνπ ζρεδηαζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα
επηηεπρζνχλ νη επηδησθφκελνη ζηφρνη.

9.1 ΑΡΥΔ ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ
Οη βαζηθέο αξρέο ζρεδηαζκνχ πξνθεηκέλνπ ην θηίξην λα αληαπνθξίλεηαη ζηελ
βηνθιηκαηηθή αληίιεςε έρνπλ σο εμήο:
1. Σν θηίξην λα ιεηηνπξγεί σο θπζηθφο ειηαθφο ζπιιέθηεο ην ρεηκψλα.
Γηα λα δηαζθαιηζηεί ε ιεηηνπξγία ηνπ θηηξίνπ σο θπζηθνχ ειηαθνχ ζπιιέθηε ην
ρεηκψλα ζα πξέπεη ν ζρεδηαζκφο λα πιεξεί θάπνηεο πξνυπνζέζεηο νη νπνίεο είλαη νη
εμήο:





Καηάιιεινο πξνζαλαηνιηζκφο-ρσξνζέηεζε ηνπ θηηξηνπ ζην νηθφπεδν
Καηάιιειν ζρήκα θηηξίνπ
Μέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ
Λεηηνπξγηθή ζπλάξηεζε εζσηεξηθψλ ρψξσλ

Δηθφλα 3
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2. Σν θηίξην λα ιεηηνπξγεί σο απνζήθε ζεξκφηεηαο
Ζ ζεκαληηθφηεξε αξρή ηεο βηνθιηκαηηθήο ιεηηνπξγηάο είλαη ε δηαζθάιηζε
ζεξκηθήο κάδαο, ζηελ νπνία απνζεθεχεηαη ε ζεξκφηεηα πνπ πεγάδεη απφ ηε
ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελεξγείαο. Ο απνηειεζκαηηθφηεξνο απνζεθεπηήο
ζεξκφηεηαο είλαη ε ίδηα ε θαηαζθεπή καο:




ηα δάπεδα,
νη νξνθέο,
νη ηνηρνπνηίεο.

Σα δνκηθά πιηθά ζπγθξαηνχλ ηελ ζεξκφηεηα, ην θαζέλα φκσο ζε δηαθνξεηηθή
πνζφηεηα θαη βαζκφ, αλάινγα κε ηελ ππθλφηεηα ηεο κάδαο ηνπ θαη ηνλ
ζπληειεζηή εηδηθήο ζεξκφηεηαο. Σα βαξηά πιηθά φπσο ην ζθπξφδεκα, ε πέηξα, ηα
ηνχβια, έρνπλ κεγαιχηεξε ππθλφηεηα ζπλεπψο έρνπλ θαη κεγαιχηεξε ηθαλφηεηα
γηα ζεξκηθή απνζήθεπζε.
3. Σν θηίξην λα ιεηηνπξγεί σο παγίδα ζεξκφηεηαο.
Ζ απψιεηα ζεξκφηεηαο πξνο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ εμαξηάηαη θαη απφ ηηο
ζεξκηθέο απψιεηεο ηνπ θηηξίνπ, θάηη πνπ ζπκβαίλεη ηδηαίηεξα θαηά ηε δηάξθεηα
ηνπ ρεηκψλα. Απελαληίαο ην θαινθαίξη ην θηίξην έρεη ηελ ηάζε λα απνξξνθά
ζεξκφηεηα θαη ζηαδηαθά ηελ δηαξξέεη κέζα ζην ρψξν κε πηζαλφ απνηέιεζκα ηελ
ππεξζέξκαλζεο. Απηή ε αληίζηξνθσο αλάινγε ιεηηνπξγηά ηνπ θηηξίνπ πξνθχπηεη
απφ ηελ ελαιιαγή ησλ επνρψλ. Απηφ κπνξεί λα αληηκεησπηζηεί κε ηελ πξφβιεςε
ζηξψκαηνο ζεξκηθήο κφλσζεο ζηελ εμσηεξηθή πιεπξά ηνπ θειχθνπο.
4. Σν θηίξην λα ιεηηνπξγεί σο απνζήθε θπζηθήο ςχμεο ην θαινθαίξη.
Οη ζπλζήθεο πνπ θαζνξίδνπλ ηελ απνθπγή ησλ επηβαξχλζεσλ ηνπ θηηξίνπ αιιά
θαη ηε ιεηηνπξγία ηνπ σο θπζηθνχ ζπιιέθηε δξνζηζκνχ ην θαινθαηξη εηλαη:






Ζ πξνζηαζία απφ ηνλ ήιην κε ηελ ζθίαζε ησλ αλνηγκάησλ
Ζ εμαζθάιηζε θπζηθνχ αεξηζκνχ ζην εζσηεξηθφ ηνπ ρσξνπ θπξησο ην βξάδπ
ψζηε λα απνκαθξχλεηαη ην πξφζζεην ζεξκηθφ θνξηίν πνπ απνξξνθάηαη ηελ
εκέξα απφ ηα πιηθά ηεο θαηαζθεπήο καο.
Ζ βαθή ησλ εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ πνπ θαηά πξνηίκεζε ζα πξέπεη λα είλαη
κε αλνηρηα ρξψκαηα
Ζ θπζηθή ςχμε κε ηελ δηαδηθαζία ηεο εμάηκηζεο
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9.2 Διδικόηεποι ζηόσοι ηος Βιοκλιμαηικού σεδιαζμού

ΕΞΑΦΑΛΙΗ
ΗΛΙΑΜΟΤ ΣΟ
ΧΕΙΜΩΝΑ

ΑΠΟΜΑΚΡΤΝΗ
ΠΛΕΟΝΑΖΟΤΑ
ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ ΣΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ
ΔΤΝΑΣΟΤ
ΑΝΕΜΟΤ

ΕΚΜΕΣΑΛΛΕΤΗ
ΔΡΟΕΡΩΝ
ΑΝΕΜΩΝ ΣΟ
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

ΠΡΟΣΑΙΑ ΑΠΟ
ΑΝΕΜΟΤ

ΕΛΑΧΙΣΟΠΟΙΗΗ
ΑΠΩΛΕΙΩΝ
ΘΕΡΜΟΣΗΣΑ

9.3 Πποζαναηολιζμόρ
Ζ κεγαιχηεξε φςε ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα είλαη πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην λφην κε
απφθιηζε έσο 30 κνίξεο (αλαηνιηθα ή δπηηθά).

Δηθφλα 4: http://www.triedrasi.gr/index.php/prosanatolismos.html

ΝΟΣΙΟ
ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ

ΘΤΡΙΔΕ ΄Η ΚΑΙ ΑΛΛΑ
ΑΝΟΙΓΜΑΣΑ ΠΡΟ ΣΟ
ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ ΣΟ
ΚΣΙΡΙΟΤ

ΤΣΗΜΑΣΑ
ΚΙΑΜΟΤ ΚΑΙ
ΑΕΡΙΜΟΤ

Δηθφλα 5

Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα:


Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία,ε νπνία δηεξρεηαί απφ ηα λφηηα παινζηάζηα ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, κεηαηξέπεηαη ζε ζεξκηθή θαη κέξνο απηήο δηνρεηέπεηαί άκεζα ζην
ρψξν, κε απνηέιεζκα λα απμάλεηαί ε ζεξκνθξαζία ηνπ, ελψ κέξνο ηεο
απνζεθεχεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ ρψξνπ (ζεξκηθή κάδα) θαη απνδίδεηαη κε
ρξνληθή πζηέξεζε.
 Ζ κεηαθνξά ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο, πνπ ζπζζσξεχεηαη ζηνλ ειηαθφ ρψξν, πξνο
ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ επηηπγράλεηαη κέζσ ησλ αλνηγκάησλ ηνπ θνηλνχ
δνκηθνχ ζηνηρείνπ.
Γηα λα πεηχρνπκε ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν,
ζπληζηάηαη ε λπρηεξηλή πξνζηαζία ηνπ παινζηαζίνπ κε ζεξκνκνλσηηθά εζσηεξηθά
πεηάζκαηα, εθηφο αλ είλαη ζεξκνκνλσκέλν ην ηκήκα ηνπ θηηξηαθνχ θειχθνπο, κε ην
νπνίν ν ειηαθφο ρψξνο βξίζθεηαη ζε επαθή,.

9.4 Πεπιβάλλονηαρ σώπορ




Δίλαη αλαγθαίν λα δίλνπκε πξνζνρή ζην κηθξνθιίκα γχξσ απφ ηελ θαηνηθία. Ζ
βιάζηεζε κπνξεί ρξεζηκέπζεη θαη λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ειηνπξνζηαζία,
ζθηαζκφ θαη πξνζηαζία απφ ηνπο αλέκνπο. Γηα απηφ ηνλ ιφγν ζπλίζηαηαη ε
θχηεπζε κεγάισλ θπιινβφισλ δέλδξσλ ζηηο λφηηεο θαη δπηηθέο πιεπξέο ηνπ
θηηξίνπ, ελψ αληίζηνηρα ζηε βφξεηα πιεπξά ε χπαξμε αεηζαιψλ δέλδξσλ βνεζά
ζηελ αλάζρεζε ησλ ρεηκσληάηηθσλ αλέκσλ θαη παξάιιεια πξνζθέξεη δξνζηζκφ
ηνπ αέξα ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο.
Δάλ ππάξρεη θάπνην εκπφδην ζηε λφηηα πιεπξά ηνπ νηθνπέδνπ, ην νπνίν ηζσο λα
εκπνδίζεη ηνλ ειηαζκφ ηεο θαηνηθίαο θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο, επηιέγνπκε
απφζηαζε αλάκεζα ζην εκπφδην θαη ηελ θαηνηθία ηνπιάρηζηνλ κηάκηζε θνξά ην
χςνο ηνπ εκπνδίνπ.
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9.5 Φύηεςζη
Γχν ζεκαληηθνί θπζηθνί παξάγνληεο πνπ αληηκεησπίδνληαη κε ηε δηακφξθσζε ηνπ
πεξηβάιινληα ρψξνπ, ηα θπηά θαη ηνλ αζηηθφ εμνπιηζκφ είλαη ν άλεκνο θαη ε ειηαθή
αθηηλνβνιία. Ζ θαηάιιειε γεσκεηξηθή ηνπνζέηεζε ηεο βιάζηεζεο θαη ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ ζηνπο αλνηρηνχο ρψξνπο βνεζά ζηελ ζθίαζε ηε ζεξηλή πεξίνδν θαη ζηνλ
ειηαζκφ ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, κε παξάιιειε δηνξξνή ησλ αλέκσλ.
Ο ζρεδηαζκφο ηεο θχηεπζεο κε δέληξα ή ζάκλνπο ή ρακειή βιάζηεζε ζηνπο ππαίζξηνπο
ρψξνπο ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά ζε ζρέζε κε ηα θηήξηα ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο:


σο αλεκνθξάθηεο γηα ην ρεηκψλα, πξνζηαηεχνληαο ηα θηήξηα,



σο ζηνηρείν ειέγρνπ ηεο αλεκνξξνήο, θαηεπζχλνληαο ην δξνζεξφ άλεκν ην
θαινθαίξη,



σο ζηνηρείν ζθηαζκνχ απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ησλ αλνηθηψλ ρψξσλ θαη ησλ
θηεξίσλ,



σο πεγή δξνζηζκνχ ην θαινθαίξη, παξέρνληαο δξνζηά κέζσ ηεο
εμαηκηζνδηαπλνήο,



σο ξπζκηζηήο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο, κε ηνλ έιεγρν ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο
πγξαζίαο θαη ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο,



σο θίιηξν ηνπ θπζηθνχ θσηφο φιν ην ρξφλν,



σο θίιηξν ηεο ζθφλεο θαη ησλ κηθξνζσκαηηδίσλ.



πξνζηαηεχεη απφ ηε δηάβξσζε,



κεηψλεη ην ζφξπβν απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν,



βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα ηνπ αέξα θαη κεηψλεη ηε κφιπλζε ηεο αηκφζθαηξαο,



Μεηψλεη ηελ νπηηθή φριεζε θαη δεκηνπξγεί ηδησηηθφηεηα.

Ηδηαίηεξε βαξχηεηα απαηηείηαη ζηελ επηινγή ηεο θαηάιιειεο θχηεπζεο ζην πεξηβάιινληα
ρψξν. ∆ειαδή φζνλ αθνξά ηελ πξνζηαζία ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ θαη ησλ θηεξίσλ απφ ηνπο
ςπρξνχο αλέκνπο ην ρεηκψλα ζα πξέπεη λα επηιέγνληαη δέληξα ή θπηά αεηζαιή. ηελ αληίζεηε
πεξίπησζε, γηα ηε δηεπθφιπλζε ηνπ ειηαζκνχ ησλ ππαίζξησλ ρψξσλ ην ρεηκψλα επηιέγνληαη
δέληξα θαη θπηά θπιινβφια.
Παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ζε ζρέζε κε ηε θχηεπζε:


Σν είδνο ηνπ θπηνχ,



ην κέγεζνο θαη ην ζρήκα ηνπ θπηνχ,



ε αλαινγία κεηαμχ θνξκνχ θαη θφκεο,



ε ππθλφηεηα ηνπ θπιιψκαηνο,

Βηβιηνγξαθία
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ηαρχηεηα ηεο αλάπηπμεο,



ε δπλαηφηεηα δηαηήξεζεο ή φρη ηνπ θπιιψκαηνο φιεο ηηο επνρέο (αεηζαιή,
θπιινβφια),



ν ρξφλνο έλαξμεο αλάπηπμεο ηνπ θπιιψκαηνο,

Ζ πνηφηεηα ηνπ εδάθνπο θαη νη ηδηαίηεξεο απαηηήζεηο γηα ηελ αλάπηπμε θαη δηαηήξεζε
ηεο θχηεπζεο φπσο είλαη ην λεξφ, ε επθνιία ζπληήξεζεο, ζα πξέπεη λα αμηνινγνχληαη.
Γη απηφ ην ιφγν ηα ηνπηθά θπηηθά είδε πνπ επδνθηκνχλ ζηελ πεξηνρή ζα πξέπεη λα είλαη ε
βάζε γηα ηελ νπνηαδήπνηε επηινγή θχηεπζεο.

9.6 Έλεγσορ ηηρ ανεμοπποήρ
Ζ πνιππινθφηεηα ηνπ ζρεδηαζκνχ γηα ηνλ έιεγρν ηνπ αλέκνπ νθείιεηαη ζην γεγνλφο φηη
ρξεηάδεηαη λα εθαξκφδνληαη δηαθνξεηηθέο ζηξαηεγηθέο γηα ηε ρεηξαγψγεζε ησλ ςπρξψλ
αλέκσλ ή γηα ηε δηεπθφιπλζε ηεο ζεξηλήο αχξαο.
Καηάιιειε δηάηαμε ηεο βιάζηεζεο:


ηξνπνπνηεί ηελ πνξεία ηνπ αλέκνπ,



αιιάδεη ηε ξνή ηνπ αλέκνπ,



ξπζκίδεη ηελ ηαρχηεηα θαη ηελ έληαζε ηνπ αλέκνπ.

ηε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ ηνπ θηεξίνπ ζπκβάιινπλ ηα θπηα ηα νπνία
κπνξνχλ λα εθηξέςνπλ ηνλ ςπρξφ άλεκν ή θαη αθφκα λα κεηψζνπλ ηελ ηαρχηεηά ηνπ.
πλήζσο νη ζεξκηθέο απψιεηεο αεξηζκνχ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηε δηαθπγή απφ ηνπο
αξκνχο είλαη ππεχζπλεο γηα ην 1/3 απφ ηηο ζπλνιηθέο ζεξκηθέο απψιεηεο ησλ θηεξίσλ. ε
εκέξεο κε έληνλν άλεκν θαη γηα θηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζηελ χπαηζξν, νη απψιεηεο
αεξηζκνχ κπνξεί λα θηάζνπλ θαη ην 50% ησλ ζπλνιηθψλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ
(Lechner,1991). Ζ κηθξή κείσζε ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ πνπ πξνζπίπηεη ζην θηήξην,
ζπκβάιιεη ζε κεγάιε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ αεξηζκνχ, επεηδή νη απψιεηεο
αεξηζκνχ είλαη επζέσο αλάινγεο κε ην ηεηξάγσλν ηεο ηαρχηεηαο ηνπ αλέκνπ.
ηε κείσζε ηεο ππεξζέξκαλζεο ζεκαληηθφ ξφιν έρεη ε θαηάιιειε θχηεπζε, ε νπνία
βνεζάεη ζηελ αιιαγή ηεο θαηεχζπλζεο ηνπ αλέκνπ θαη πνιιέο θνξέο ζηελ αχμεζε ηεο
ηαρχηεηάο ηνπ, ζπκβάιινληαο ζην θπζηθφ δξνζηζκφ θαη ζηε ζεξκηθή άλεζε ηνπ
εζσηεξηθνχ ρψξνπ.
Βηβιηνγξαθία:
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Οκάδεο δέληξσλ κε θαηάιιειν ζρήκα ερνχλ ηελ ηάζε λα θαηεπζχλνπλ ηνλ
άλεκν ζην θηήξην, ή εάλ ηνπνζεηεζνχλ θάζεηα ζηελ φςε ζπκβάινπλ ζην λα κε
δηαζθνξπηζηεί ν αέξαο, αιιά έλα ηκήκα ηνπ λα θηάζεη σο ην θηήξην. Γη΄ απηφ ην
ινγν είλαη απαξαίηεηε ε γλψζε ηεο θαηεχζπλζεο θαη ηεο έληαζεο ησλ ηνπηθψλ
αλέκσλ ζηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απηέο νη ελέξγεηεο δελ κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ
ηνλ ειηαζκφ ηεο λφηηαο φςεο ην ρεηκψλα. Αληίζηνηρα, ηα δέληξα πνπ έρνπλ
πςειφ θνξκφ θαη θφκε, πξνηείλνληαη γηα ην ζθηαζκφ ηεο λφηηαο φςεο θαζψο δελ
εκπνδίδνπλ αληίζηνηρα ηνλ θαινθαηξηλφ αεξηζκφ.
9.7 Δξαημιζοδιαπνοή
Λφγσ ηεο εμαηκηζνδηαπλνήο ε ζρεηηθή πγξαζία ηνπ αέξα θάησ απφ ην θχιισκα
ησλ δέληξσλ ή ζε επαθή κε απηά απμάλεηαη, ελψ παξάιιεια κεηψλεηαη ε
ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα. ε δεζηά θαη μεξά θιίκαηα ε αχμεζε ηεο πγξαζίαο
βειηηψλεη πεξαηηέξσ ηελ αίζζεζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ην θαινθαίξη.
Σα θπηά ηα νπνία ερνπλ παρχ θχιισκα απνξξνθνχλ κεγάιεο πνζφηεηεο
ζεξκφηεηαο κε απνηέιεζκα ν αέξαο λα γίλεηαη πην δξνζεξφο. Ζ επηινγή απηψλ
γηα ηελ επίζηξσζε αληί ησλ ζθιεξψλ πιηθψ, κεηψλεη ζεκαληηθά ηελ άκεζε
απνξξνή ησλ νκβξίσλ, έρεη σο ζπλέπεηα ηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ιφγσ
βξαδείαο εμάηκηζεο ηνπ λεξνχ θαη ζπγρξφλσο ζπλεηζθέξεη ζηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη ζηελ απνθφξηηζε ηνπ δηθηχνπ νκβξίσλ.
9.8 Οπηική άνεζη
∆επηεξνγελήο ξφινο ηεο θχηεπζεο, ν νπνίνο είλαη αξθεηά ζεκαληηθφο, είλαη ε ζπκβνιή ηεο
ζηνλ έιεγρν ηεο αληαλάθιαζεο ηεο θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζην έδαθνο θαζψο
θαη ζε θαηαθφξπθεο επηθάλεηεο. Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία δηαρέεηαη θαη κεηψλεηαη ζε έληαζε,
ελψ ζε αληίζεηε πεξίπησζε ε ζάκβσζε απφ ηελ νπηηθή επαθή κε ηνλ έληνλα θσηεηλφ
νπξάλην ζφιν ειαηηψλεηαη κε ηε ρξήζε δέληξσλ.
Ο κειεηεηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απμήζεη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ρσξίο λα
πξνθαινχληαη πξνβιήκαηα ζηελ νπηηθή άλεζε. Απηφ επηηπγράλεηαη κε ηνλ έιεγρν ηεο
θσηεηλήο αθηηλνβνιίαο απφ ηα θπηά πνπ βξίζθνληαη θνληά ζηα θηήξηα ή ζηνλ πεξηβάιινληα
ρψξν ηα νπνία δηακνξθψλνπλ ειηνπξνζηαηεπηηθέο δηαηάμεηο.
Βηβιηνγξαθία:
https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/4-periballon-choros-_-mikroklima-_photismos-periballon-choros---mikroklima

9.9 Ζσοπποζηαζία
Ζ ηθαλφηεηα ησλ θπηψλ λα ξπζκίδνπλ ηνλ ήρν θαζνξίδεηαη :
 απφ ηελ έληαζε,
 ηε ζπρλφηεηα
 ηελ θαηεχζπλζε ηνπ ήρνπ


απφ ηε ζέζε, ην χςνο, ην πιάηνο θαη ηελ ππθλφηεηα ησλ θπηψλ.

Ζ βιάζηεζε έρεη ηε δπλαηφηεηα λα απνθφπηεη επθνιφηεξα ήρνπο πςειήο ζπρλφηεηαο.
Φπηηθέο κάδεο κε πνηθηιία θπηηθψλ εηδψλ βνεζνχλ πεξηζζφηεξν ζηελ ερνπξνζηαζία, απηφ
νθείιεηαη ζηε δηαθνξεηηθή ηθαλφηεηα ησλ δηαθφξσλ εηδψλ ζηε κείσζε ρακειψλ, κέζσλ θαη
πςειψλ ζπρλνηήησλ. Δηδηθφηεξα πξνηηκνχληαη δέληξα πνπ ην θχιισκά ηνπο αξρίδεη ρακειά
απφ ηε βάζε ηνπ θνξκνχ θαη είλαη ζρεηηθά ππθλφ.
Οη θξάθηεο πξέπεη λα έρνπλ πιάηνο ηνπιάρηζηνλ 7 κέηξα θαη αξθεηφ χςνο ψζηε λα
πεξηνξίδεηαη ε δηάδνζε ηνπ ήρνπ πάλσ απφ ηηο θνξπθέο ηνπο. Πνιιέο θνξέο θπηηθνί θξάθηεο,
νη νπνίνη δελ επηηξέπνπλ νπηηθή επαθή κε ηελ πεγή ηνπ ζνξχβνπ, ειαηηψλνπλ ηηο επηπηψζεηο
ηνπ ζνξχβνπ, αλ θαη δε κεηψλνπλ νπζηαζηηθά ηελ έληαζε ηνπ ήρνπ φπσο ζα έθαλε έλαο
ηερλεηνο θξάρηεο.
Ζ παξνπζία ρινξνηάπεηα πέξαλ ησλ δέληξσλ θαη ησλ ζάκλσλ, κεηψλεη αξθεηά ην ζφξπβν,
ζε ζρέζε κε επηθάλεηεο πνπ είλαη επηζηξσκέλεο κε ζθιεξά νηθνδνκηθά πιηθά.
Βηβιηνγξαθία:
https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/4-periballon-choros-_-mikroklima-_photismos-periballon-choros---mikroklima

9.10 Ποιόηηηα πεπιβάλλονηορ
εκαληηθή είλαη ε ζπκβνιή ησλ θπηψλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ αέξα θαη ηελ
πδαηηθή νηθνλνκία.
Ζ βιάζηεζε θαζαξίδεη ηνλ αέξα:
α) Με κεραληθφ ηξφπν έηζη ψζηε λα γίλεηαη ζπγθξάηεζε ζθφλεο απφ ην θχιισκα ησλ
δέληξσλ θαη ζάκλσλ θαζψο επίζεο θαη απφ ηε ριφε, έσο 85% γηα θπηά κε πιήξεο θχιισκα.
β) Με βαθηεξηαθφ ηξφπν γηα ηελ επίηεπμε θαη ηελ έθιπζε βαθηεξηνθηφλσλ νπζηψλ απφ
νξηζκέλα είδε θπηψλ θπξίσο θσλνθφξσλ.
γ) Με ρεκηθφ ηξφπν ψζηε λα ζπλδέεηαη ηδηαίηεξα κε ηε θσηνζπλζεηηθή δξαζηεξηφηεηα ησλ
θπηψλ. Όπσο γηα παξαδεηγκά ππνινγίδεηαη φηη έλα δψκα 200κ² πεξίπνπ, θπηεκέλν κε
γξαζίδη, κπνξεί λα θαιχςεη ηηο εηήζηεο αλάγθεο νμπγφλνπ γηα 100 πεξίπνπ αλζξψπνπο.
Δλ ηέιεη, νη θπηεκέλεο επηθάλεηεο ζπκβάιινπλ :
 ζηε ζπγθξάηεζε,
 εμπγίαλζε θαη πξφιεςε ηεο δηάβξσζεο ησλ εδαθψλ,


ζηε ξχζκηζε ηεο ξνήο ησλ νκβξίσλ, κε απνηέιεζκα κηα ζεηξά πιενλεθηεκάησλ,
φπσο ηε ζπγθέληξσζε θαη ρξήζε ησλ νκβξίσλ,

 ηε κείσζε δηνρέηεπζεο λεξνχ ζηα δίθηπα απνρέηεπζεο έσο θαη 50% θαη
 ηελ απνθπγή πιεκκπξψλ.

9.11 Τλικά επίζηπυζηρ ςπαίθπιυν σώπυν
Απηφ πνπ επεξεάδεη θαζνξηζηηθά ηφζν ην ζεξκηθφ φζν θαη ην νπηηθφ πεξηβάιινλ είλαη ε
επηινγή ησλ πιηθψλ επίζηξσζεο ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ. Σα αλνηρηά ρξψκαηα
ησλ πιηθψλ θαη νη αλαθιαζηηθέο επηθάλεηεο ζπκβάιινπλ ζηελ απνηξνπή ηεο ππεξζέξκαλζεο
ηε ζεξηλή πεξίνδν, ελψ παξάιιεια κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζάκβσζε θαη αλάθιαζε ηεο
ζεξκφηεηαο πξνο ηνπο ρξήζηεο ηνπ ρψξνπ θαη ηηο επηθάλεηεο ησλ γχξσ θηεξίσλ. Δλ αληηζέζε,
πιηθά κε ζθνπξφρξσκεο επηθάλεηεο ππεξζεξκαίλνληαη, φηαλ εθηίζεληαη ζηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία.
Βηβιηνγξαθία:
https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/4-periballon-choros-_-mikroklima-_photismos-periballon-choros---mikroklima

Ζ επηθάιπςε ησλ επηθαλεηψλ ηνπ ππαίζξηνπ ρψξνπ κε βιάζηεζε παξεκπνδίδεη ηηο
αλαθιάζεηο, ελψ ηαπηφρξνλα ζπλεηζθέξεη ζην δξνζηζκφ ηνπ αέξα κέζσ ηεο
εμαηκηζνδηαπλνήο ηνπ θπιιψκαηνο. Έξεπλεο ζρεηηθά κε ηελ αλαπηπζζφκελε επηθαλεηαθή
ζεξκνθξαζία ππαηζξίσλ ρψξσλ ζε αζηηθέο πεξηνρέο ζηελ Αζήλα ηε ζεξηλή πεξίνδν
αλαθέξνπλ δηαθνξά ζηελ επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ησλ επηθαιχςεσλ κε γξαζίδη θαη
άζθαιην έσο θαη 35,7νC ελψ γηα γξαζίδη θαη πιάθεο πεδνδξνκίνπ έσο θαη 27,6νC
(Alexandri, 2001 θαη Υαηδεδεκεηξίνπ et al, 2008) (ρήκα 5.9). Όηαλ ε επηθάλεηα πνπ
θαιχπηεηαη κε πξάζηλν είλαη ζεκαληηθνχ κεγέζνπο, ηφηε παξαηεξνχληαη δηαθνξέο ηεο
ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα, έσο θαη 8νC αλάκεζα ζε θπηεκέλεο πεξηνρέο θαη πεξηνρέο κε
ζπκπαγή δνκηθά πιηθά (Givoni, 1994).
Βηβιηνγξαθία:
https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/4-periballon-choros-_-mikroklima-_photismos-periballon-choros---mikroklima

Εικόνα 6

10. Δνεπγειακή καηανάλυζη κηιπίος
Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ρψξσλ θαη παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ
ζηα θηίξηα απνηειεί ην 40% ηεο ζπλνιηθήο καο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο. Μεγάιν κέξνο ηεο απαηηνχκελεο απηήο ελέξγεηαο παξάγεηαη
απφ νξπθηά θαχζηκα, θαηά ησλ νπνίσλ ε θαχζε ζπλεηζθέξεη ζηελ παξαγσγή αεξίσλ
ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή, κε απνηειέζκαηα πνπ ζην κέιινλ
αλακέλνληαη θαηαζηξνθηθά. Σέινο, ην θφζηνο γηα ηελ αγνξά ελέξγεηαο απμάλεηαη
ζπλερψο ηα ηειεπηαία ρξφληα, επηβαξχλνληαο ηνπο κέζνπο νηθνγελεηαθνχο
πξνυπνινγηζκνχο.Γηα απηνχο ηνπο ιφγνπο, είλαη απαξαίηεηε ε πξνψζεζε πνιηηηθψλ
θαη πξαθηηθψλ πνπ έρνπλ σο γλψκνλα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.
Οη επεκβάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε έλα θηίξην κπνξεί λα αθνξνχλ:
Σν θηηξηαθφ θέιπθνο φπσο ε ζεξκνκφλσζε, ηα θαηάιιεια ζπζηήκαηα
αλνηγκάησλ θαη ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα.
Σνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηηξίνπ φπσο ρξήζε βιάζηεζεο.
Σηο εγθαηαζηάζεηο ζέξκαλζεο, ςχμεο, θσηηζκνχ, δεζηνχ λεξνχ θαη ηηο
ειεθηξηθέο ζπζθεπέο
Σελ νξζνινγηθή ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ αμηνπνίεζε ησλ δνκηθψλ ηνπ
ζηνηρείσλ φπσο ε ελεξγεηαθή δηαρείξηζε, ν θπζηθφο αεξηζκφο, θαη ε
αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο κάδαο.
Ζ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή δηαζθαιίδεη:
θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ, κεηψλσληαο ηνπο παξαγφκελνπο ξχπνπο απν ηελ
θαηαλάισζε ησλ θαπζίκσλ
εμεηθνλφκηζε ελέξγεηαο, πεξηνξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο θαηαλάισζεο απν
ηηο ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλα απαημάξηεζε απφ απηέο.
Βηβιηνγξαθία:
http://www.arcmeletitiki.gr

Σα ζηνηρεία ηεο θχζεο φπσο ν ήιηνο, ν αέξαο, ε βξνρή, ε ζεξκνθξαζία θαη ε
ζρεηηθή πγξαζία ηνπ ηφπνπ είλαη παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ απνθαζηζηηθά ζην
βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ελφο θηεξίνπ.
Σν γεσγξαθηθφ αλάγιπθν ηεο πεξηνρήο, ε ρσξνζέηεζε θαη ν
πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηεξίνπ ζην νηθφπεδν είλαη κεξηθέο απφ ηηο
παξακέηξνπο πνπ θαζνξίδνπλ νπζηαζηηθά ηελ δηακφξθσζε ηνπ φγθνπ θαη ηνπ
ζρήκαηνο ηνπ, ζηε ζέζε θαη ζην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ, ζηελ δηαξξχζκηζε
ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ.

Βιβλιογραφία
http://www.arcmeletitiki.gr/

11. ΠΡΑΚΣΗΚΟΗ ΣΡΟΠΟΗ ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑ
ΚΑΗ ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ

11.1 Μόνυζη κηιπίος
Δλα αλεπαξθψο κνλσκέλν θηίξην έρεη απμεκέλα έμνδα ςχμεο θαη ζέξκαλζεο, γηα
απηφ ηνλ ιφγν ζα πξέπεη λα κεησζνχλ νη ζεξκηθέο απψιεηέο ηνπ κε ηελ θαηάιιειε
κφλσζή ηνπ. Παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ην θφζηνο γηα ηελ ςχμε θαη ζέξκαλζε ελφο
θηηξίνπ δελ είλαη κφλν ν φγθνο ηνπ, ην θιίκα ηεο πεξηνρήο θαη ε επηζπκεηή εζσηεξηθή
ζεξκνθξαζία αιιά εμαξηάηαη θαη απφ ηελ πνζφηεηα ζεξκφηεηαο πνπ ράλεηαη κέζσ
ησλ ηνίρσλ, ηεο νξνθήο θαη ηνπ δαπέδνπ. Οη ζεξκηθέο απψιεηεο κπνξνχλ λα
ειαρηζηνπνηεζνχλ κέζσ κίαο επαξθνχο κφλσζεο.
Γηα ηελ ζεξκηθή κφλσζε ρξεζηκνπνηνχκε πξντφληα:
 νξπθηήο ή νξγαληθήο πξνέιεπζεο,
 παινβάκβαθα,
 ειαθξφπεηξα,
 θειιφ,
 βεξκηθνπιίηε,
 πνιπζηεξίλε,
 πνιπνπξεζάλε θαη
 πεξιίηε.
Αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε ην πιηθφ κφλσζεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ρχδελ, σο
αθξφο, ζε πίλαθεο, πθάζκαηα ή πιέγκαηα.

Δίδορ Μονώζευν
Ο ζρεδηαζκφο ησλ εμσηεξηθψλ ηνίρψλ ηνπ θηηξίνπ θαζψο θαη φια ηνπο ηα κέξε
πξέπεη λα γίλνληαηκε ηέηνην ηξφπνη ψζηε ην θηίξην λα κπνξεί κνλίκσο λα παξέρεη:
1. Πξνζηαζία απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο
2. Πξφιεςε ησλ ππξθαγηψλ - ζην ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή

Βηβιηνγξαθία:
http://www.knaufinsulation.gr/el/monosi_exoterikon_toixon

ΤΛΗΚΑ

Δηθφλα 7
Πιάθεο Φπζηθνχ Οξπθηνβάκβαθα πςειφηαηεο ζεξκηθήο απφδνζεο γηα εμσηεξηθνχο
ηνίρνπο θαη ζθεπέο κε ι = 0,032 W/mK.

Δηθφλα 8
Πιάθεο Φπζηθνχ Οξπθηνβάµβαθα µε ECOSE Technology μεξάο δφµεζεο θαη
εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο εληζρπµέλεο ζεξµηθήο αγσγηµφηεηαο κε ι = 0,035 W/mK.

Δηθφλα 9
Ζ NaturBoard VENTI μεξάο δφκεζεο εληζρπκέλε είλαη κηα εκίζθιεξε, ζπκπαγήο
πιάθα πεηξνβάκβαθα κε ζηαζεξή ππθλφηεηα θαη ι = 0,035 W/mK.
Βηβιηνγξαθία:
http://www.knaufinsulation.gr/el/monosi_exoterikon_toixon

Δηθφλα 10
Ζ NaturBoard VENTACUSTO δηπιήο ηνηρνπνηίαο είλαη κηα εκίζθιεξε, ζπκπαγήο
πιάθα πεηξνβάκβαθα κε ζηαζεξή ππθλφηεηα θαη ι = 0.035 W/mK.

Δηθφλα 11
Πιάθεο μπιφκαιινπ, έλα θπζηθφ πξντφλ κε πςειή κεραληθή αληνρή, ζεξκνκφλσζε,
ερνκφλσζε θαη ερναπνξξφθεζε.

Δηθφλα 12
Πιάθεο μπιφκαιινπ κε ππξήλα δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο γηα εμαηξεηηθή
ζεξκνκφλσζε θαη κηθξφ βάξνο ζε ζπλδηαζκφ κε ηηο θαιέο κεραληθέο ηδηφηεηεο ηνπ
μπιφκαιινπ.

Βηβιηνγξαθία:
http://www.knaufinsulation.gr/el/monosi_exoterikon_toixon

Δηθφλα 13
Πιάθεο μπιφκαιινπ κε ππξήλα πεηξνβάκβαθα γηα εμαηξεηηθή ππξνπξνζηαζία,
ζεξκνκφλσζε θαη ερνκφλσζε

Δηθφλα 14
Παξζέλνο Οξπθηνβάκβαθαο γηα πιήξσζε δηαθέλσλ ηνίρσλ κε ι = 0,034 W/mK

Βηβιηνγξαθία:
http://www.knaufinsulation.gr/el/monosi_exoterikon_toixon

11.2 Δξυηεπική ηοισοποιία
Ζ πην ζπλεζηζκέλε κέζνδνο γηα ηελ εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ελφο θηεξίνπ είλαη ην
λα επελδχεηαη κε θχιια ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ ην νπνίν ζνβαηίδεηαη κε έλα
ζπγθεξηκέλν ειαζηηθφ θαη ηαπηφρξνλα ηζρπξφ ζηεγαλφ επίρξηζκα. Με ην
ζπγθεθξηλέλν απηφ ηχπν κφλσζεο εκπνδίδνπκε ηελ δεκηνπξγία ζεξκνγεθπξψλ απφ
δνθάξηα θαη θνιψλεο θαη πξνζηαηεχνπκε ηηο επηθάλεηεο ησλ ηνίρσλ απφ ηελ πγξαζία
ιφγσ ζπκπχθλσζεο. Δπίζεο κεηψλνπκε ηηο απμνκεηψζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο,
απμάλνληαο ηε ζεξκνρσξεηηθφηεηα ηνπ θηηξίνπ. Σέινο, ην θφζηνο ηεο εμσηεξηθήο
ζεξκνκφλσζεο είλαη έλα ζεκαληηθφ ζέκα γηα απην πξέπεη ε εγθαηάζηαζή ηεο λα
πξαγκαηνπνηείηαη παξάιιεια κε εξγαζίεο αλαθαίληζεο ησλ πξνζφςεσλ ηνπ θηηξίνπ.

11.3 Κοςθώμαηα
Μέζσ ησλ θνπθσκάησλ γίλεηαη ε δηείζδπζε θσηφο θαη αέξα ζε θιεηζηνχο ρψξνπο.
Σα θνπθψκαηα απνηεινχλ ζεκεία ζεξκηθψλ απσιεηψλ γηα απηφ θαη πξέπεη λα
θαηαζθεπαζηνχλ θαη λα κνλσζνχλ θαηάιιεια κε ζπγθεθξηκέλα πιηθά. Έζησ θαη αλ
ην θέιπθνο ελφο θηηξίνπ είλαη πιήξσο κνλσκέλν, ε ζεξκφηεηα κπνξεί λα εμαθνινπζεί
λα ράλεηαη είηε απφ ηα πιαίζηα είηε απν ηα ηδάκηα ησλ θνπθσκάησλ θαη κε απηφ ηνλ
ηξφπν ν θξχνο αέξαο λα εηζέξρεηαη απφ ηα δηάθελα πνπ ππάξρνπλ αλάκεζα. Γη’ απηφ
ην ιφγν, απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα ε βειηίσζε ηεο αεξνζηεγαλφηεηαο ησλ
παξαζχξσλ θαη ε κείσζε απψιεηαο ζεξκφηεηαο απφ ηα ηδάκηα θαη ηα πιαίζηα ησλ
θνπθσκάησλ. Απηφ δελ ζπζρεηίδεηαη κε ην φηη έλα ζπίηη πξέπεη λα γίλεη αεξνζηεγέο,
θαζψο ν κε επαξθήο εμαεξηζκφο κπνξεί λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα πγξαζίαο ζε
απηφ. Μηα παξέκβαζε πνπ κπνξεί λα γίλεη ζηα θνπθψκαηα ελφο θηηξίνπ αθνξά ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ παξαζχξσλ κε λέα πνπ θέξνπλ δηπιά ηδάκηα ή θαη ηξηπιά παξφιν
πνπ έρνπλ κεγαιχηεξν θφζηνο. Σν δηάθελν κεηαμχ ησλ δχν ηδακηψλ πξνζθέξεη ηελ
δεηνχκελε ζεξκνκφλσζε ελψ πηζαλέο κεηαιιηθέο επηζηξψζεηο ζηελ επηθάλεηα ησλ
ηδακηψλ ή ε πιήξσζε ηνπ δηάθελνπ κε αέξην αξγφ πξνζθέξεη αθφκε κεγαιχηεξε
κφλσζε. Ζ ρξήζε δηπιψλ ηδακηψλ είλαη ηδαληθή γηα πεξηνρέο κε εχθξαην θιίκα. Σα
αληίζηνηρα θνπθψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ αινπκίλην, PVC ή μχιν.

11.4 Ταλοπίνακερ

Εικόνα 15

Ο ηχπνο παινπηλάθσλ (ηδακηψλ) είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθφο γη’ απηφ είλαη θαιφ λα
θαηαζθεπάδεηαη κε ζχγρξνλα ελεξγεηαθά θξηηήξηα γεγνλφο πνπ θαζηζηά αλαγθαία ηελ
αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ πξντφλησλ απφ δηπινχο ή ηξηπινχο παινπίλαθεο.Απηφ
πξαγκαηνπνηείηαη κε έλα ή δχν θελά πνπ έρνπλ θαιχηεξεο ηδηφηεηεο κφλσζεο γηα ηνλ
ήρν θαη ηε ζεξκφηεηα. πλάκα, ζπλίζηαηαη θαη ε ρξήζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηδακηψλ
πνπ αλ θαη έρνπλ απμεκέλν θφζηνο κε ηελ πάξαδν ηνπ ρξφλνπ απνθέξνπλ ρξεκαηηθφ
φθεινο αλ ζε απηφ ππνινγηζηεί ε κεγάιε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα αξθεηά ρξφληα.
Σα πιαίζηα θαηαζθεπάδνληαη απφ αινπκίλην, ζπλζεηηθά πιηθά, μχιν. πλεπψο ε
επηινγή ησλ θνπθσκάησλ πξέπεη λα γίλεηαη κε βάζε ηα θιηκαηηθά ραξαθηεξηζηηθά
ηεο θάζε πεξηνρήο (ςπρξφ, κεηθηφ, ζεξκφ θιίκα) γηα κέγηζηε απφδνζε.

Δηθφλα 16
Πιαίζην απφ pvc κε εζσηεξηθφ πξνθίι αινπκηλίνπ θαη ηξηπιά ηδάκηα.
Μεικηό κλίμα Ηδαληθή είλαη ε ρξήζε δηπιψλ ηδακηψλ γηα πεξηνρέο κε εχθξαην θιίκα.
Σα αληίζηνηρα θνπθψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ αινπκίλην, PVC ή μχιν.
PVC πλεονεκηήμαηα






Κφζηνο. Απνηεινχλ κία νηθνλνκηθή ιχζε πνπ δελ ζηεξείηαη πνηφηεηαο.
Θεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα. Γηαηί ην πιαζηηθφ είλαη θαθφο αγσγφο ηεο ζεξκφηεηαο.
Ζρνκφλσζε. Σν πιαζηηθφ δελ επηηξέπεη ηε κεηάδνζε ηνπ ήρνπ.
ηεγαλφηεηα. Αληίζηαζε ζηε βξνρή θαη ζηνπο δπλαηνχο αλέκνπο.
Μεγάιε δηάξθεηα δσήο κε ειάρηζην θφζηνο ζπληήξεζεο.
PVC μειονεκηήμαηα





Δπάισηα ζηνλ ήιην θαη ζηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο. Σν θηηξίληζκα ήηαλ πην
ζπρλφ θαηλφκελν ηηο πξνεγνχκελεο δεθαεηίεο ζε ρακειφηεξεο πνηφηεηαο πιαζηηθά
θνπθψκαηα.
Παιηφηεξα ππήξρε ζέκα αζθάιεηαο γηαηί ηα θνπθψκαηα ήηαλ θηηαγκέλα
απνθιεηζηηθά απφ pvc φκσο ηα ζχγρξνλα ζπλζεηηθά θνπθψκαηα έρνπλ εζσηεξηθφ
πξνθίι αινπκηλίνπ πνπ πξνζδίλεη ζηηβαξφηεηα ζην πιηθφ.

Βηβιηνγξαθία:
http://spirossoulis.com/%CF%8C%CF%83%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/

Αλοςμίνιο πλεονεκηήμαηα




Αζθάιεηα. Σν αινπκίλην είλαη έλα ζπκπαγέο πιηθφ θαη έρεη ην ραξαθηεξηζηηθφ φηη δελ
θαίγεηαη.
ρεδηαζηηθή επειημία. Μπνξνχλ λα δεκηνπξγεζνχλ ζε δηάθνξα ζρέδηα θαη
λα ππνζηνχλ επηθαλεηαθέο επεμεξγαζίεο γηα ηδηαίηεξεο δηαθνζκεηηθέο απαηηήζεηο.
Μεγάιε αληνρή θαη δηάξθεηα δσήο. Σν αινπκίλην δελ επεξεάδεηαη απφ θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο θαη ειηαθή αθηηλνβνιία.
Αλοςμίνιο μειονεκηήμαηα





Έλα απφ ηα κεηνλεθηήκαηα ηνπ Αινπκηλίνπ είλαη ε ζεξκνκνλσηηθή
ηθαλφηεηα.Γειαδή είλαη θαιφο αγσγφο ηεο ζεξκφηεηαο κε απνηέιεζκα λα κεηαθέξεη
ηε ζεξκφηεηα εθηφο ηνπ ζπηηηνχ πξνο ηα κέζα θαη αληίζηξνθα. Σα ηειεπηαία ρξφληα
φκσο ππάξρνπλ ηα θνπθψκαηα αινπκηλίνπ κε ζεξκνδηαθνπή ζηα νπνία ηνπνζεηείηαη
ζεξκνκνλσηηθφ πιηθφ αλάκεζα ζηελ εζσηεξηθή θαη ηελ εμσηεξηθή επηθάλεηα ηνπ
αινπκηλίνπ έηζη ψζηε λα κελ επηθνηλσλνχλ.
Κφζηνο. Δίλαη πην αθξηβά απφ ηα ζπλζεηηθά θνπθψκαηα ελψ γηα ηα θνπθψκαηα
αινπκηλίνπ κε ζεξκνδηαθνπή ην θφζηνο απμάλεηαη αθφκα πεξηζζφηεξν.
Ξύλο πλεονεκηήμαηα





Όκνξθν αηζζεηηθφ απνηέιεζκα. ε ζχγθξηζε κε ηα άιια πιηθά πιαηζίσλ κφλν ην
μχιν κπνξεί λα θάλεη έλαλ ρψξν λα θαίλεηαη πην δεζηφο θαη θηιηθφο.
Μεγάιε ζεξκνκνλσηηθή ηθαλφηεηα. Σν μχιν είλαη θαθφο αγσγφο ηεο ζεξκφηεηαο θαη
γηα απηφ έρεη δεθάδεο θνξέο θαιχηεξε ζεξκνκφλσζε απφ ην αινπκίλην.
Πνιχ θαιή ερνκφλσζε.
Ξύλο μειονεκηήμαηα






Απμεκέλν θφζηνο.
Δπάισην ζηελ πγξαζία θαη ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία. Όκσο ηα ζχγρξνλα μχιηλα
θνπθψκαηα θαηαζθεπάδνληαη απφ ηξηθνιιεηή μπιεία (μπιεία ηξηψλ ζηξψζεσλ) πνπ
κεηψλεη ζεκαληηθά ην ελδερφκελν ζηξέβισζεο.
Υξεηάδνληαη ζπληήξεζε.
Ζ επηινγή ησλ θνπθσκάησλ πξέπεη λα γηλεί ηέηνην ηξφπν ψζηε λα εμαζθαιίζεη ηελ
κέγηζηε ελεξγεηαθή απφδνζε, ηελ αηζζεηηθή ηνπ αιιά θαη ην θφζηνο. Παξφηη νη
παινπίλαθεο θαη ηα πηζηνπνηεκέλα θνπθψκαηα θνζηίδνπλ αθξηβά ζα πξέπεη λα
ιάβνπκε ππφςε καο ηε δηαρξνληθή εμνηθνλφκεζε δαπαλψλ γηα θαηαλάισζε
ελέξγεηαο απφ ηε ζηηγκή πνπ έρνπκε ζεκαληηθή κείσζε ησλ ινγαξηαζκψλ γηα
ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ ρψξσλ. Ωο επί ην πιείζηνλ, πξέπεη λα θαηαλνήζνπκε πσο
ζπνπδαίν ξφιν γηα ηελ απφδνζε ησλ θνπθσκάησλ έρεη ε ζσζηή ηνπνζέηεζε ηνπο. Ζ
εγθαηάζηαζε ηνπο πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη απφ εθπαηδεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ.
Βηβιηνγξαθία:
http://spirossoulis.com/%CF%8C%CF%83%CE%B1%CF%80%CF%81%CE%AD%CF%80%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1%CE%BE%CE%AD%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B5-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CF%85%CF%86%CF%8E%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B1/

11.5 Οποθέρ
Οη νξνθέο πνπ θαηαζθεπάδνληαη κε θιίζε πξέπεη λα εθαξκφδνπλ ιχζεηο εμσηεξηθήο ή
εζσηεξηθήο κφλσζεο. ηελ πεξίπησζε φπνπ ε κφλσζε ηνπνζεηείηαη θάησ απφ ηα
θεξακίδηα ή ηηο πιάθεο επηθάιπςεο ηεο νξνθήο δίλεηαη κεγαιχηεξε ζεκαζία ζηε
ιήςε κέηξσλ απέλαληη ζηνπο πδξαηκνχο. ηελ άιιε πεξίπησζε φπνπ ε ζηέγε είλαη
πξνζβάζηκε απφ ην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ (ζνθίηα), ε κφλσζε ηνπνζεηείηαη
απεπζείαο ζηελ ππνδνκή ηεο ζηέγεο. Γηα ην ιφγν απηφ είλαη ζεκαληηθφ λα ιεθζνχλ
κέηξα γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πδξαηκψλ. Γειαδή φηαλ ε ζνθίηα δελ θαηνηθείηαη
ηνηε ε κφλσζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί απεπζείαο ζην πάησκα ηεο ζνθίηαο. ηε
ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, δελ γίλεηαη ρξήζε ησλ ζπλδεηηθψλ νπζηψλ φπσο θφιιεο ή
πξνζηαηεπηηθά θνληάκαηα κνλάρα απιψλεηαη ζην πάησκα έλα ζηξψκα πιηθνχ γηα
πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία θαη έλα ζηξψκα ζεξκνκνλσηηθνχ πιηθνχ.

Βηβιηνγξαθία:
HTTP://WWW.AGIOSATHANASIOS.ORG.CY/

11.6 Βιοκλιμαηικόρ ζσεδιαζμόρ κηιπίος
Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ πξέπεη λα επηιεγεί βάζεη θαη ηηο δπλαηφηεηεο ηνπ
νηθνπέδνπ θαηαζθεπήο, αιιά ηαπηφρξνλα κε ηελ πξνηξνπή λα απμάλεηαη ε
πξφζπησζε ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ζην θηίξην ην ρεηκψλα θαη λα κεηψλεηαη ην
θαινθαίξη. Αζθαιψο απεπζχλεηαη ζε δχν αληηθξνπφκελεο απαηηήζεηο, γηα απηφ θαη
αξθεηέο θνξέο ην θηίξην κπνξεί λα εκθαλίδεηαη σο ελεξγεηαθά απνδνηηθφ ην ρεηκψλα
θαη κε απνδνηηθφ ην θαινθαίξη. Έρνληαο σο θχξην γλψκνλα ηηο ηνπηθέο θιηκαηηθέο
ζπλζήθεο θάηη ηέηνην κπνξεί λα επηηεπρζεί. ηε πεξίπησζε πνπ έρνπκε κεζνγεηαθφ
θιίκα, γεγνλφο πνπ ζεκαίλεη φηη ππάξρεη ηζνξξνπία κεηαμχ ησλ δεζηψλ θαη θξχσλ
επνρψλ, ε πην ζσζηή επηινγή είλαη ε κείσζε ησλ αλαηνιηθψλ θαη δπηηθψλ
επηθαλεηψλ ηνπ θηηξίνπ, ε κείσζε ησλ βνξηλψλ αλνηγκάησλ θαη ε πξνζηαζία ησλ
λφηησλ επηθαλεηψλ θαη αλνηγκάησλ απφ θπηεκέλνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο. Δπηπιένλ
έρνπκε ηελ δπλαηφηεηα λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ζθίαζηξα ηα νπνία έρνπλ ηελ
ηθαλφηεηα λα ζα απνηξέπνπλ ηελ αζχδνηε είζνδν δέζηεο θαη θσηφο ζην θηίξην ηνπο
ζεξηλνχο κήλεο θαη ζα ηελ επηηξέπνπλ ηνπο ρεηκεξηλνχο. Σα ζθίαζηξα κπνξεί λα είλαη
εμσηεξηθά αξρηηεθηνληθά ζηνηρεία φπσο κπαιθφληα θαη πεξβάδηα, εμσηεξηθά
ελεξγεηηθά ή παζεηηθά ζπζηήκαηα ή εζσηεξηθά ζηνηρεία φπσο θνπξηίλεο,ζηφξηα.

11.7 Παθηηικά ζςζηήμαηα θςζικού δποζιζμού
Ζ ηθαλφηεηα ηνπ αεξηζκνχ ελφο θηηξίνπ είλαη πνιχ ζεκαληηθή δηφηη αθελφο βνεζάεη
ζηελ απνκάθξπλζε ηεο πιενλάδνπζαο ζεξκφηεηαο θαη ζπλεπψο θξαηάεη ην θηίξην
δξνζεξφ ηνπο ζεξηλνχο κήλεο θαη αθεηέξνπ απνηειεί αλαγθαία ηελ αλαλέσζε ηνπ
εζσηεξηθνχ αέξα κε θξέζθν αέξα απφ ην πεξηβάιινλ ν νπνίνο είλαη πινχζηνο ζε
νμπγφλν. Τπάξρνπλ ηξεηο θαηεγνξίεο ζπζηεκάησλ αεξηζκνχ:
1. Ο πχξγνο (θακηλάδα) αεξηζκνχ,
2. Ζ ειηαθή θακηλάδα, θαη ν δηακπεξήο αεξηζκφο.
3. Σα ζθίαζηξα είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ πξνθχιαμε ηεο νηθίαο απφ ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία ηνπο ζεξηλνχο κήλεο

11.8 Καμινάδερ αεπιζμού
Σν άλνηγκα ησλ θακηλάδσλ αεξηζκνχ ηνπνζεηείηαη πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ψζηε λα
ζπιιέγνπλ ηα ςπρξά ξεχκαηα θαη λα ηα θαηεπζχλνπλ κέζα ζην δσηηθφ ρψξν ηεο νηθίαο.

Βηβιηνγξαθία:
HTTP://WWW.AGIOSATHANASIOS.ORG.CY/

11.9 Γιαμπεπήρ αεπιζμόρ
Ο πην πξαθηηθφο ηξφπνο γηα ηνλ δξνζηζκφ ελφο ρψξνπ είλαη ν δηακπεξήο αεξηζκφο, ν
νπνίνο πξνππνζέηεη θαηάιιεια ζρεδηαζκέλα αλνίγκαηα ζηε βφξεηα θαη λφηηα πιεπξά
ηνπ θηηξίνπ, ή αλ δελ είλαη απηφ δπλαηφ, αλνίγκαηα ζηνλ άμνλα αλαηνιήο-δχζεο. Ο
αέξαο δηέξρεηαη απφ ηα αλνίγκαηα δξνζίδνληαο ηνπο ελνίθνπο. εκαληηθφ ξφιν ζην
δηακπεξή αεξηζκφ θαηέρεη ε βιάζηεζε έμσ απφ ηελ νηθία θαζψο δξνζίδεη θαη
θηιηξάξεη ηα ξεχκαηα αέξα ελψ παξέρεη ηαπηφρξνλα ζθίαζε.
11.10 Φςζικόρ αεπιζμορ
Γηα λα έρνπκε έλα πγηέο πεξηβάιινλ ζα πξέπεη λα ππάξρεη έλα επαξθέο ζχζηεκα
εμαεξηζκνχ ψζηε λα εηζάγεηαη θαζαξφο αέξαο ν νπνίνο ζα απνκαθξχλεη ηνπο αέξηνπο
ξχπνπο θαη ηελ πγξαζία απφ ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο. Έλαο επαξθήο εμαεξηζκφο
ζπκβάιιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, θαζψο ζπλδέεηαη κε ηελ ζέξκαλζε θαη ηνλ
θιηκαηηζκφ ησλ ρψξσλ ελφο θηηξίνπ. Έλαο απιφο ηξφπνο είλαη ν θπζηθφο αεξηζκφο,
είηε κε ηελ δεκηνπξγία «ξεχκαηνο» απφ ηελ ρξήζε αλνηγκάησλ ζε αληίζεηεο φςεηο
είηε κε ηελ πινπνίεζε αξρηηεθηνληθψλ δηαηάμεσλ φπσο αεξαγσγνί.

Βηβιηνγξαθία:
HTTP://WWW.AGIOSATHANASIOS.ORG.CY/

11.11 ΚΗΑΖ-ΖΛΗΟΠΡΟΣΑΗΑ

Εικόνα 17
Μηα απφ ηηο πην ζεκαληηθέο παξακέηξνπο ζην βηνθιηκαηηθν ζρεδηαζκφ είλαη ε
ειηνπξνζηαζία ησλ θηηξίσλ. Βάζε απηνχ είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ λα δίλεηαη
έκθαζε ζηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ην δπλακηθφ ησλ παζεηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζηα θηίξηα πνπ ζρεδηάδνληαη ζχκθσλα κε ηε βηνθιηκαηηθή
αξρηηεθηνληθή. Ο βηνθιηκαηηθφο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο ησλ θηηξίσλ πξνυπνζέηεη
ηελ ρξήζε παζεηηθψλ ηερλνινγηψλ φπσο είλαη ηα ζπζηήκαηα ζθίαζεο.
Δκπεξηζηαησκέλεο κειέηεο απέδεημαλ φηη ε ζεξκνθξαζία ησλ δνκεκέλσλ ρψξσλ
κπνξεί λα κεησζεί απφ 5-15 ν C κε ηελ εθαξκνγή ζπζηεκάησλ ζθίαζεο.
Βηβιηνγξαθία:

https://sites.google.com/site/wildwaterwall/eliaka-spitia/4-periballon-choros-_-mikroklima-_photismos-periballon-choros---mikroklima

Ο Σνκέαο ζθίαζεο ζηε βηνκεραλία
Ζ βηνκεραλία πνπ αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή-πξνψζεζε ζπζηεκάησλ θαη
εθαξκνγψλ ειηνπξνζηαζίαο ζην ηνκέα ηεο ζθίαζεο, απνηειεί ζεκαληηθφ θνκκάηη
ζηελ αξρηηεθηνληθή θάζε θηηξίνπ κε βαζηθφ ζθνπφ ηελ δεκηνπξγία πνηνηηθψλ
ζπλζεθψλ δηαβίσζεο. Ζ ζπκβνιή ησλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο ζηελ ελεξγεηαθή
απνδνηηθφηεηα ησλ θηηξίσλ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή. Ζ ζσζηή αμηνπνίεζε ηεο
ειηνπξνζηαζίαο ζπκβάιεη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαζψο κεηψλεηαη ε
ελεξγεηαθή δήηεζε ησλ θηηξίσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα θαη ηνπ θαινθαηξηνχ.
Δπίζεο ιφγσ ηνλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψλεηαη
ζεκαληηθά. Με απηφ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη ε κείσζε ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο
δειαδή ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ θαη ε κέξηκλα γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ
πεξηβάιινληνο.
Σα ζπζηήκαηα εμσηεξηθήο ζθίαζεο θαη νη κέζνδνη θπζηθνχ θιηκαηηζκνχ ησλ ρψξσλ
είλαη νη εμήο:




ηα ζθίαζηξα,
νη εμσηεξηθέο νξηδφληηεο πεξζίδεο
ηα ηεληνζπζηήκαηα,

Όια απηά αλήθνπλ ζηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ειηνπξνζηαζίαο. Ζ επίηεπμε γηα ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα γίλεηαη κε δπν ηξφπνπο:
1. θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, ιφγσ ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο ζεξκηθήο
αληίζηαζή ηνπο ηα ζπζηήκαηα ζθίαζεο φηαλ βξίζθνληαη ζε θιεηζηή ζέζε,
κεηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε γηα ζέξκαλζε,
2. θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο , κέζσ απνθπγήο ηνπ πεξηηηνχ ζεξκηθνχ
ειηαθνχ θέξδνπο, κεηψλνπλ ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε γηα ςχμε ηνπ εζσηεξηθνχ
ρψξνπ.
Σελ πεξίνδν ηνπ ρεηκψλα ηα ζπζηήκαηα ζθίαζεο παξακέλνπλ αλνηρηά θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ειηνθάλεηαο έρσληαο σο απνηέιεζκα ηελ θπζηθή ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ
θαη είηε κε απηφκαην αηζζεηήξα έληαζεο ειηαθνχ θσηφο ή κε ρεηξνθίλεην ηξφπν ζα
θιείλνπλ φηαλ δελ ζα ππάξρεη ήιηνο. Απηφ γίλεηαη κε ζθνπφ ην δσκάηην λα
δηαηεξείηαη ζε ζηαζεξή ζεξκνθξαζία.
Σνπο ζεξηλνχο κήλεο ηα ζπζηήκαηα ζθίαζεο ζα παξακείλνπλ θιεηζηά θαηά ηελ
δηάξθεηα ηεο ειηνθάλεηαο ζε κηα ζπγθεθξηκέλε θιήζε αλάινγα κε ηελ πεξίνδν αηρκήο
ηεο ζεξκνθξαζίαο. Μπνξνχκε λα έρνπκε αλνηρηά παξάζπξα ην βξάδπ έηζη ψζηε ν
αέξαο ηνπ δσκαηίνπ λα αλαλεψλεηαη θαη ε ζεξκνθξαζία λα κεηψλεηαη ιφγσ ηνπ φηη ην
βξάδπ είλαη ρακειφηεξε.

Βηβιηνγξαθία:
http://www.euroblinds.com.cy/

Ο John Carmody, δηεπζπληήο ηνπ Κέληξνπ Έξεπλαο Βηψζηκσλ θηηξίσλ ηνπ
Παλεπηζηεκίνπ ηεο Μηλεζφηα ζηελ Ακεξηθή επηζεκαίλεη: [ όηη ηα ζπζηήκαηα ζθίαζεο
όπσο είλαη γηα παξάδεηγκα νη ηέληεο, ζπκβάινπλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη
απνηεινύλ ζεκαληηθό κέξνο ζηνλ βηνθιηκαηηθό ζρεδηαζκό ησλ θηηξίσλ. Δπηπξόζζεηα,
κε ηελ ρξεζηκνπνίεζε δηαθόξσλ θαηεγνξηώλ αηζζεηήξσλ όπσο γηα παξάδεηγκα
αηζζεηήξσλ αέξνο (έληαζε θαη δηεύζπλζε ησλ αλέκσλ), αηζζεηήξσλ έληαζεο ηνπ
ειηαθνύ θσηόο, πεηπραίλνπκε ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ ζπζηεκάησλ ζθίαζεο
κεηώλνληαο ηελ παξεκβνιή ηνπ αλζξσπίλνπ παξάγνληα. Σηελ θαηεγνξία ησλ
ζπζηεκάησλ εζσηεξηθήο ζθίαζεο όπσο γηα παξάδεηγκα ζηηο ξνινθνπξηίλεο (roller
blinds) κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ εηδηθά πθάζκαηα SPC (solar protective coating)
πνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλα λα πξνζηαηεύνπλ ηνλ ρώξν από ηηο έληνλεο ειηαθέο αθηίλεο
UV (UVA,UVB)]
Βηβιηνγξαθία:
http://www.euroblinds.com.cy/

12. ΤΛΗΚΑ ΠΟΤ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΖΚΑΝ ΣΖΝ ΚΑΣΑΚΔΤΖ

12.1 Οπιηζκέλν θπξφδεκα
Σν νπιηζκέλν ζθπξφδεκα ή κπεηφλ αξκέ είλαη έλα ζχλζεην πιηθφ πνπ πξνθχπηεη απφ
ηελ ελίζρπζε ηνπ ζθπξνδέκαηνο κε θάπνην άιιν πιηθφ κεγαιχηεξεο αληνρήο πνπ
νλνκάδεηαη νπιηζκφο. Ωο πιηθφ νπιηζκνχ ρξεζηκνπνηείηαη ζπλήζσο ν ράιπβαο ζε
κνξθή ξάβδσλ ή ηλψλ θαη ζπαληφηεξα ίλεο γπαιηνχ, πνιπκεξψλ πιηθψλ θαη άιια.
ηφρνο είλαη λα ζπλδπαζηνχλ νη ηδηφηεηεο ησλ παξαπάλσ πιηθψλ ζε έλα λέν πνπ ζα
θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηεο θαηαζθεπήο.

Ηδηφηεηεο ζθπξνδέκαηνο
Σν ζθπξφδεκα είλαη έλα κείγκα αδξαλψλ πιηθψλ (ραιίθηα), ηζηκέληνπ θαη λεξνχ πνπ
κεηά απφ ρεκηθή αληίδξαζε κεηαηξέπεηαη ζε ζηεξεφ ζψκα.
Πιενλεθηήκαηα ζθπξνδέκαηνο:







Ζ επθνιία πνπ έρεη λα παίξλεη ζρήκα κε θαινχπηα
Ζ κεγάιε ζιηπηηθή αληνρή
Ζ αληνρή ζην ρξφλν
Ζ αληνρή ζηε θσηηά
Σν ζρεηηθά κηθξφ θφζηνο
Ζ ζρεηηθά ρακειή θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ηνπ πνπ έρεη σο
απνηέιεζκα κηθξφηεξε επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο

Μεηνλεθηήκαηα:
 Ζ πνιχ κηθξή αληνρή ηνπ ζε εθειθπζκφ.

Βηβιηνγξαθία:
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CF%80%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%AD%
CE%BD%CE%BF_%CF%83%CE%BA%CF%85%CF%81%CF%8C%CE%B4%CE%B5%CE%BC%
CE%B1

12.2 ΥΑΛΚΟ Δ ΦΤΛΛΑ Ή ΡΟΛΑ

Δίλαη κεκνλσκέλα θχιια ή ξνιά, ζε δηάθνξα πάρε, ζην θπζηθφ ρξψκα πνπ ππφθεηηαη
ζε νμείδσζε, κε ήδε νμεηδσκέλε επηθάλεηα, θαη ζε ειαθξψο νμεηδσκέλε θαη
ζηαζεξνπνηεκέλε (κπξνλδέ) επηθάλεηα. Όια παξάγνληαη ζε ηξεηο (3) δηαθνξεηηθέο
ζθιεξφηεηεο φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ.

ΔΦΑΡΜΟΓΖ:
Γηα ζηέγεο, επελδχζεηο φςεσλ, πιαγηνθαιχςεηο, επηθαιχςεηο ηνίρσλ, επελδχζεηο
μχιηλσλ ή κεηαιιηθψλ επηθαλεηψλ.

ΣΡΟΠΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ:
Δπηθάιπςε ζηέγεο κε ραιθφ θπζηθφ ή πξν-νμεηδσκέλν (patina ραιθνχ), πάρνπο
0,6mm ή 0,7mm. Σα θχιια ηνπ ραιθνχ ζηξαληδάξνληαη ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηηθέο
δηαζηάζεηο επί ηφπνπ ζην έξγν θαη εθαξκφδνπλ πάλσ ζε μχιηλε επηθάλεηα (πέηζσκα).
Σν πέηζσκα απνηειείηαη απφ θφληξα πιαθέ ζαιάζζεο ειάρηζηνπ πάρνπο 18mm. Δπί
ηνπ πεηζψκαηνο ζηεξίδνληαη ηα θχιια κε αλνμείδσηνπο ή ράιθηλνπο εηδηθνχο
ζπλδέζκνπο (clips) κε ειάρηζηε αληνρή ειθπζκνχ 50daN έθαζηνπ ζθηθηήξα ζε
ζηήξημε θαη νιίζζεζε θαη αλαδηπιψλνληαη κε δηπιή θάζεηε ξαθή κε κεραληθφ κέζν
(βι. ζρήκα)
ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΤΛΗΚΟΤ:
Ο ραιθφο παξάγεηαη ζε κνξθή θχιισλ ή ξνιψλ. ηηο ζπλήζεηο θαηαζθεπέο
ρξεζηκνπνηείηαη ε θαηεγνξία DHP ζε εκίζθιεξε θαηάζηαζε κε πιάηνο ξνιψλ 100cm
θαη πάρνο 0,6 ή 0,7mm ή ζε θχιια πιάηνπο 100cm θαη κήθνπο 200cm πνπ κπνξνχλ
λα ππνδηαηξεζνχλ ρσξίο απψιεηεο πιηθνχ ζε κηθξφηεξα θχιια 100/50cm. ην
εκπφξην δηαηίζεληαη θαη άιια πιάηε ξνιψλ (50 ή 67cm). Αλάινγα κε ηελ
επεμεξγαζία πνπ έρεη ππνζηεί, ν ραιθφο παξάγεηαη ζε ζθιεξή, εκίζθιεξε ή καιαθή
θαηάζηαζε (ή θαηεγνξίεο F30 θαη κεγαιχηεξεο, θαηεγνξίεο F22, θαηεγνξίεο F20
αληίζηνηρα).

Βιβλιογραφία:
http://www.thesmos-metals.gr/servicedet.asp?p=&type=1&id=156

Γηα ηηο ζηέγεο, ηα θχιια ή ξνιά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη έρνπλ ζπλήζε πάρε 0,6 – 0,7
mm κε βάξνο 5,4 – 6,3 kg/m². Ζ ζχγθξηζε ησλ κεραληθψλ ηδηνηήησλ κεηάιισλ πνπ
εθαξκφδνληαη ζε επηθαιχςεηο ζηεγψλ, απνδεηθλχεη φηη ν ραιθφο πιενλεθηεί
ζεκαληηθά σο πξνο ην αινπκίλην, ηνλ ςεπδάξγπξν θαη ηνλ κφιπβδν αλαθνξηθά κε ηελ
αληνρή ηνπ ζε εθειθπζκφ, επηκήθπλζε ζξαχζεο, ζεξκνθξαζία ηήμεο θαη ζπληειεζηή
ζεξκηθήο δηαζηνιήο, πζηεξψληαο κφλν απέλαληη ζην ράιπβα.

ΥΖΜΗΚΟ ΤΜΒΟΛΟ ΚΑΗ ΦΤΗΚΔ ΗΓΗΟΣΖΣΔ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ:

Υεκηθφ ζχκβνιν Cu
Δηδηθφ βάξνο

8.93 g/cm³

πληειεζηήο ζεξκηθήο δηαζηνιήο 0.0168 °C
εκείν ηήμεο

1083°C

Θεξκηθή αγσγηκφηεηα 330 w/m/k
Πεξηεθηηθφηεηα θαζαξνχ ραιθνχ 99.90%

ΤΜΠΔΡΗΦΟΡΑ ΣΟΤ ΥΑΛΚΟΤ ΣΖΝ ΓΗΑΒΡΩΖ:
Ζ ζπκπεξηθνξά ηνπ ραιθνχ ζηελ επίδξαζε πεξηβαιινληηθψλ παξαγφλησλ ή άιισλ
πιηθψλ πνπ κπνξνχλ λα πξνθαιέζνπλ είλαη γεληθά πνιχ θαιή.

Αηκνζθαηξηθή έθζεζε
• Παξνπζηάδεη εμαηξεηηθή αληνρή ζηηο πεξηζζφηεξεο ζπλζήθεο έθζεζεο.
• Αέξηα απφ θαπλφ θαη θαπλφο κπνξνχλ λα επηδξάζνπλ κφλν θάησ απφ ηδηαίηεξα
επηβαξεκέλεο ζπλζήθεο έθζεζεο.

Βιβλιογραφία:
http://www.thesmos-metals.gr/servicedet.asp?p=&type=1&id=156

Δπαθή κε άιια νηθνδνκηθά πιηθά
• Έρεη εμαηξεηηθή αληνρή θαηά ηελ επαθή κε ηα πεξηζζφηεξα νηθνδνκηθά πιηθά κε
εμαίξεζε ηελ ακκσλία (πεξηέρεηαη ζε νξηζκέλνπο ηχπνπο αθξνζθπξνδεκάησλ ή
νξγαληθά νμέα).
• Παξνπζηάδεη κεγάιε αληίζηαζε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο. ηηο θαηαζθεπέο
εμσηεξηθψλ ρψξσλ κπνξεί λα πξνθιεζνχλ πξνζβνιέο φηαλ ην λεξφ γίλεηαη φμηλν απφ
νξγαληθά αίηηα θαη έξρεηαη ζε επαθή κε ηα ράιθηλα ζηνηρεία.
• Έρεη κηθξή αληνρή ζε καιαθά χδαηα πνπ πεξηέρνπλ ζεκαληηθέο πνζφηεηεο δηαιπηνχ
δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα.
• Ζ αληνρή ηνπ ζε επαθή κε ηα πεξηζζφηεξα απφ ηα γλσζηά κέηαιια θαη θξάκαηα
είλαη κεγάιε. ηηο θαηαζθεπέο ζπλίζηαηαη ν δηαρσξηζκφο ησλ πιηθψλ κε θαηάιιειεο
ζηξψζεηο.
• Ζ ζεκαληηθή δηαθνξά ειεθηξηθνχ δπλακηθνχ αλάκεζα ζην ραιθφ θαη άιια
κέηαιια, θπξίσο ςεπδάξγπξν θαη αινπκίλην, δεκηνπξγεί θηλδχλνπο δηάβξσζεο ζε
πεξίπησζε επαθήο ηνπο, ηδηαίηεξα ζε παξνπζία πδαηνχρσλ δηαιπκάησλ. Γηα ηνλ ιφγν
απηφ επηβάιιεηαη ν δηαρσξηζκφο ηνπο κε παξεκβνιή θαηάιιεισλ πιηθψλ φπσο:
ειαζηηθέο κεκβξάλεο, ειαζηηθά ή ζπλζεηηθά παξεκβχζκαηα, παινυθάζκαηα,
ζπλζεηηθά θχιια αλζεθηηθά ζηε γήξαλζε.

Ο ΑΔΡΗΜΟ ΣΧΝ ΥΑΛΚΗΝΧΝ ΚΑΣΑΚΔΤΧΝ:

Υαξαθηεξηζηηθφ ησλ κεηαιιηθψλ επηθαιχςεσλ, ησλ πιαγηνθαιχςεσλ φπσο θαη ησλ
ράιθηλσλ επηθαιχςεσλ είλαη ε κε πδξαηκνπεξαηφηεηα ηνπ πιηθνχ. Γηα ην ιφγν απηφ
ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη θαηά πξνηίκεζε κε ηε κνξθή δηθέιπθσλ
αεξηδφκελσλ θαηαζθεπψλ.
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζσζηνχ αεξηζκνχ ησλ επηθαλεηψλ ρξεηάδεηαη ζσζηή θαηαλνκή
ησλ αλνηγκάησλ εηζαγσγήο αέξα. Γηαζηάζεηο αλνηγκάησλ 4Υ4 ή 4Υ6 cm ζεσξνχληαη
γηα ζπλήζεηο εθαξκνγέο επαξθείο. Ζ εηζξνή ηνπ αέξα επηηπγράλεηαη κε ηελ
ηνπνζέηεζε δηάηξεησλ θχιισλ ραιθνχ ζε κε νξαηά ζεκεία έλσ ε απφθξαμε ηνπ
αέξα εμαζθαιίδεηαη κε ηελ πξφβιεςε αλνηγκάησλ ζηα πςειφηεξα ζεκεία ηεο
θαηαζθεπήο.
Βιβλιογραφία:
http://www.thesmos-metals.gr/servicedet.asp?p=&type=1&id=156

Ζ ζπλνιηθή θαηαζθεπή επελδχεηαη θαηάιιεια κε θχιια ραιθνχ.
Όηαλ ην πιάηνο ηεο θαιππηφκελεο επηθάλεηαο μεπεξλά ηα 24 m ή ην πιάηνο ηεο
ζηέγεο ηα 12 m, απαηηνχληαη επηπιένλ αλνίγκαηα αέξα.
Αθφκα γηα ηηο αεξηδφκελεο θαηαζθεπέο ή ζηέγεο κε θιίζεηο κεγαιχηεξεο απφ 25% , ν
αεξηζκφο έρεηηε ηάζε λα πξνζηαηεχεη ηε θαηαζθεπή απφ ηελ πγξαζία ιφγσ
ζπκππθλψζεσλ θαη ιεηηνπξγεί απνηειεζκαηηθά αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ
αέξα.
ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε θαηεχζπλζε ηνπ αέξα απνθηά ζεκαληηθφ ξφιν ζε φιεο ηηο
θαηαζθεπέο. Δίλαη αλαγθαίν λα ππάξρεη ζπλεξγαζία ησλ δηαθφξσλ πηέζεσλ θαη ησλ
πηέζεσλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ θαηεχζπλζε ηνπ αέξα. Απηφ γίλεηαη κε ηε δηάηαμε
ησλ κελ αλνηγκάησλ εηζαγσγήο ζηελ πιεπξά ηνπ θπξίαξρνπ αέξα θαη κάιηζηα ζην
ρακειφηεξν δπλαηφ επίπεδν, ησλ δε αλνηγκάησλ εμαγσγήο ζηα πςειφηεξα επίπεδα,
κε ηαπηφρξνλε αχμεζε ηεο ζπλνιηθήο δηαηνκήο ηνπο (κεηαμχ 1/300 θαη 1/600 ηεο
επηθάλεηαο ηεο θαηαζθεπήο).
Γηα ζηέγεο κε θιίζε >25% , κε παξάιιεια ην εμσηεξηθφ θαη ην εζσηεξηθφ θέιπθνο,
απαηηείηαη γηα θάζε 1m² επηθάλεηαο ζηέγεο, 1 cm χςνο ηεο ζηξψζεο αεξηζκνχ κε
ειάρηζην χςνο 6 cm.
Βιβλιογραφία:
http://www.thesmos-metals.gr/servicedet.asp?p=&type=1&id=156

12.3 ΣΕΑΜΗΑ ΓΗΠΛΑ

Δηθνλα 18
Σα νθέιε ηνπ ελεξγεηαθνχ γπαιηνχ
Ζ ζεξκνδηαξξνή ελφο ζπηηηνχ δηακεξίδεηαη σο εμήο:





ην 20% ηεο ζεξκηθήο απψιεηαο νθείιεηαη ζηε ζθεπή
ην 25% ηεο ζεξκηθήο απψιεηαο νθείιεηαη ζηνπο ηνίρνπο
ην 20 % ηεο ζεξκηθήο απψιεηαο νθείιεηαη ζην δάπεδν
ην 35% ηεο ζεξκηθήο απψιεηαο νθείιεηαη ζηα παξάζπξα

πλνςίδνληαο , ν επθνιφηεξνο νηθνλνκηθφηεξνο, νηθνινγηθφηεξνο αιιά θαη
απνδνηηθφηεξνο ηξφπνο κείσζεο ησλ απσιεηψλ ζεξκφηεηαο, θαη ζπλεπψο
εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε, επηηπγράλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε
ελεξγεηαθψλ παινπηλάθσλ.
Δλεξγεηαθφ γπαιί (Low-E):
Δίλαη έλα δηάθαλν γπαιί, ην νπνίν έρεη επίζηξσζε κηθξνζθνπηθψλ κεηαιιηθψλ
νμεηδίσλ ζηε κία ηνπ πιεπξά. Απηή ε επίζηξσζε δελ επηηξέπεη ηε κεηαθνξά
ζεξκφηεηαο απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν ηνπ ζπηηηνχ ζηνλ εμσηεξηθφ πεξηβάιινληα ρψξν
ή θαη αληίζηξνθα.

Βηβιηνγξαθία:
http://www.commerce-innovations.com/pleonektimata_diogomenis_polysterinis_eps.html

Δλεξγεηαθφ γπαιί θαη δεζηφ θιίκα:





Αληαλαθιά ην ππέξπζξν θσο ηνπ ήιηνπ (ζεξκφηεηα)
Γξα ζαλ αζπίδα ζηελ έκκεζε ζεξκφηεηα απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν (Απηφ
καο βνεζά λα δηαηεξήζνπκε ην ζπίηη καο πην δξνζεξφ ην θαινθαίξη, θαζψο ε
ζεξκφηεηα απφ ην πεξηβάιινλ, αιιά θαη απηή πνπ εθπέκπε¬ηαη απφ ηα
δηάθνξα αληηθείκελα δελ πεξλά ζηνλ εζσηεξηθφ δηαηεξψληαο έηζη ηνλ ρψξν
καο δξνζεξφ κε ζπλέπεηα λα έρνπκε κεησκέλν θφζηνο ςχμεο)
Μεηψλεη ην θφζηνο ςχμεο.

πλνιηθά νθέιε ηνπ ελεξγεηαθνχ γπαιηνχ:








Απνδνηηθφηεξε ζεξκνκφλσζε ηνλ ρεηκψλα
Δπθνιφηεξε ςχμε ην θαινθαίξη
Μείσζε ηνπ εηήζηνπ θφζηνπο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο έσο θαη 35%
Οπζηαζηηθή ζπκβνιή ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο
Μείσζε έσο θαη 70% ηεο εηζεξρφκελεο ππεξηψδνπο αθηηλνβνιίαο πνπ θζείξεη
ραιηά θνπξηίλεο, έπηπια θ.α.
Διάρηζηε δηαθνξά θφζηνπο απφ ην δηπιφ γπαιί
Όκνηα φςε κε ην απιφ γπαιί

Βηβιηνγξαθία:
http://www.commerce-innovations.com/pleonektimata_diogomenis_polysterinis_eps.html

12.4 ΜΟΝΧΔΗ ΣΟΗΥΧΝ

Σν κνλσηηθφ πιηθφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ζην θηήξην καο εηλαη ε δηνγθσκέλε
πνιπζηεξίλε, πνπ δηεζλψο νλνκάδεηαη Expanded Polystern (EPS) θαη απνηειείηαη απφ
ζεξκνπιαζηηθέο θπςειίδεο πνιπζηπξνιίνπ, δειαδή νπζηαζηηθά θφθθνπο. Απηνί νη
θφθθνη δηνγθψλνληαη θαη γίλνληαη ζθαηξίδηα, ηα νπνία θνιινχλ κεηαμχ ηνπο ζε
θαινχπη κε πςειή πίεζε αηκνχ.

Πιενλεθηήκαηα



Ζ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε
ζεξκνπεξαηφηεηαο (ι)



Δρεη κεγαιχηεξε ειαζηηθφηεηα θαη απνξξνθά επθνιφηεξα ηα θξνπζηηθά ζνθ
κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη ν θίλδπλνο εκθάληζεο ξσγκψλ ζηα επηρξίζκαηα,
ιφγσ ζπζηνινδηαζηνιψλ ησλ πιηθψλ θαη ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ.



Ζ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε είλαη νηθνλνκηθφηεξε.



Έρεη θαιχηεξε δηαζηαζηαθή ζηαζεξφηεηα ζηηο ζπλήζεηο ζεξκνθξαζίεο.



Ζ δηνγθσκέλε πνιπζηεξίλε είλαη θηιηθή πξνο ην πεξηβάιινλ

Βηβιηνγξαθία:
https://fragoulakis.gr

έρεη

αξθεηά

ρακειφ

ζπληειεζηήο

12.5 Ππογςαλιζμένα Ξύλινα Παηώμαηα

Δηθφλα 19
Σα πξνγπαιηζκέλα μχιηλα παηψκαηα είλαη απφ θπζηθφ μχιν, θαηαζθεπαζκέλα θαη
επεμεξγαζκέλα θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα έρνπλ έλα ηδηαίηεξν ζηπι θαη κνληέξλα
γξακκή. Απνηεινχληαη απφ κηα πξψηε ζηξψζε μχινπ αλσηέξαο πνηφηεηαο, ε νπνία
είλαη θνιιεκέλε ζε έλα ππφβαζξν απφ ηξεηο ηνπιάρηζηνλ επάιιειεο ζηξψζεηο ελφο
πην θνηλνχ μχινπ.Παξάγνληαη ζε πάρε απφ 7mm κε επηθαλεηαθή ζηξψζε σθέιηκνπ
μχινπ 0,7mm έσο θαη 20mm κε επηθαλεηαθή ζηξψζε μχινπ πάρνπο >2,5mm
Πιενλεθηήκαηα











Δίλαη επράξηζηα ζην πάηεκα, εχρξεζηα θαη πνιχ πεξηζζφηεξν πξνζδίδνπλ ηδηαίηεξε
ράξε θαη νκνξθηά ζηα δσκάηηα πνπ ηνπνζεηνχληαη
Γελ πξνθαινχλ αιιεξγίεο, νχηε εθπέκπνπλ ή απνδεζκεχνπλ βιαβεξέο νπζίεο ζην
πεξηβάιινλ.
Έρνπλ αλζεθηηθφηεηα ζε ζθιεξέο ζπλζήθεο θαη κε ηθαλφηεηα δηαηήξεζεο θαιψλ
θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζην ρψξν
Δίλαη εχθνια ζηελ ρξήζε, ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ θαζεκεξηλφηεηα, αιιά θαη ζε
νπνηαδήπνηε λέα αλαθαίληζε ηνπ ρψξνπ ζαο.
Έρνπλ πςεινχ βαζκνχ ηθαλφηεηα θαη δπλαηφηεηα γηα ελαξκφληζε ζε νπνηνδήπνηε
ηδηαίηεξν ζηπι & design.
Δίλαη θαηάιιεια θαη γηα ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε
Ο ρξφλνο ηνπνζέηεζεο είλαη πιένλ γξήγνξνο
Δπηδέρνληαη ηξίςηκν έσο 3 θνξέο
Γηαζέηνπλ κεγάιε πνηθηιία ζε ρξψκαηα & ηχπνπο μχινπ
Δίλαη θάηη πεξηζζφηεξν απφ πάησκα... Δίλαη έπηπιν, Γηαθνζκεηηθφ πιηθφ

Βηβιηνγξαθία:
http://Ksilina-patomata.blogspot.gr/2014/02/progialismena.html?m=1




Έρνπλ θνκςή θαη δεζηή εκθάληζε
Παξέρνπλ ζεξκνκφλσζε δαπέδνπ




Γελ δεκηνπξγνχλ ςπρξφ πεξηβάιινλ
Γελ δεκηνπξγνχλ θαηλφκελν ζηαηηθνχ ειεθηξηζκνχ

Μεηνλεθηήκαηα



Έρνπλ πςειφ θφζηνο ζε ζρέζε κε ηα δάπεδα laminate
Δίλαη ζρεηηθά εππαζή ζηελ πγξαζία

Βηβιηνγξαθία:
http://Ksilina-patomata.blogspot.gr/2014/02/progialismena.html?m=1

ΤΜΠΔΡΑΜΑ

Ο ζρεδηαζκφο απηνχ ηνπ θηηξίνπ απνθέξεη πνιιά νθέιε σο πξνο ηνλ άλζξσπν θααη
ηε θχζε. Με ην ζπγθεθξηκέλν ζρεδηαζκφ πεηχρακε εμνηθνλφκεζε
ελέξγεηαο,πξνζηαζία σο πξφο ην πεξηβάιινλ,εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ
κειινληηθά,κνληέξλα αηζζεηηθή,εθκέηαιιεπζε θπζηθνχ ηνπίνπ ινγψ ηεο εθάζηνηεο
ζέαο.Δπηπιένλ ε θαηνηθία απηή πιεξεί φιεο ηηο πξνυπνζέζεηο ψζηε λα
ρξεζηκνπνηεζεί θαη σο θχξηα θαηνηθία ζην κέιινλ.Ζ εθαξκνγή ησλ παξαπάλσ
εηζεγήζεσλ είλαη απαξαίηεηε γηαηί ζπλδένληαη κε ηε βησζηκφηεηα ιακβάλνληαο
ππφςε παξάγνληεο φπσο ε νηθνινγηθή ζπλείδεζε, ν ππεξπιεζπζκφο, ε νηθνλνκηθή
θξίζε, ν ππεξθαηαλαισηηζκφο θαη νη αλζξψπηλεο αλάγθεο.

ΔΗΛΩΗ ΤΓΓΡΑΦΕΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

Οι κάτωκοι υπογεγραμμζνοι Αλεξίου Ελενθ και Σςάκα Κλοντιάνα του Ιωάννθ και Μυφιτ
αντίςτοιχα φοιτιτριεσ του τμιματοσ Πολιτικών Μθχανικών Σ.Ε του Α.Ε.Ι Πειραιά, πρίν
αναλάβω τθν εκπόνθςθ τθσ Πτυχιακισ Εργαςίασ μου δθλώνω ότι ενθμερώκθκα για τα
παρακάτω:
<< Η Πτυχιακι Εργαςία (Π.Ε) αποτελεί προιόν πνευματικθσ ιδιοκτθςίασ τόςο του
ςυγγραφζα, όςο και του Ιδρφματοσ και κα πρζπει να εχει μοναδικό χαρακτιρα και
πρωτότυπο περιεχόμενο.
Απαγορζυεται αυςτθρά οποιοδιποτε κομμάτι κειμζνου τθσ να εμγανίηεται αυτοφςιο ι
μεταφραςμζνο από κάποια άλλθ δθμοςιευμζνθ πθγι. Κάκε τζτοια πράξθ αποτελεί προιόν
λογοκλοπισ και εγείρει κζμα Ηκικισ Σάξθσ για τα πνευματικά δικαιώματα του άλλου
ςυγγραφζα. Αποκλειςτικόσ υπζυκυνοσ είναι ο ςυγγραφζασ τθσ Π.Ε, ο οποίοσ φζρει και τθν
ευκφνθ των ςυνεπειών, ποινικών και άλλων, αυτισ τθσ πράξθσ.
Πζραν των όποιων ποινικών ευκυνών του ςυγγραφζα, ςε περίπτωςθ που το Ιδρυμα του
ζχει απονείμει Πτυχίο, αυτό ανακλείται με απόφαςθ τθσ υνζλευςθσ του Σμιματοσ. Η
υνζλευςθ του τμιματοσ με νζα απόφαςά τθσ, μετά από αίτθςθ του ενδιαφερόμενου, του
ανακζτθ εκ νζου τθν εκπόνθςθ Π,Ε με άλλο κζμα και διαφορετικό επιβλζποντα κακθγθτι.
Η εκπόνθςθ τθσ εν λόγο Π.Ε πρζπει να ολοκλθρώςει εντόσ τουλάχιςτον ενόσ θμερολογιακοφ
6μινου από τθν θμερομθνία τθσ ανάκεςισ τθσ. Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 18. παρ. του ιςχφοντοσ Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ>>.

Ο/Η Δθλών

Ημερομθνία

Αλεξίου Ελζνθ

26/4/2017

Σςάκα Κλοντιάνα

