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Περύληψη 
 

ηδκ πανμφζα ενβαζία πναβιαημπμζείηαζ δ ιεθέηδ ηαζ δ ακάθοζδ ηνζςκ πενζπηχζεςκ ηαημζηίαξ ζηδκ πενζμπή ηδξ 

Αεήκαξ. ημ πνχημ ηεθάθαζμ ακαθφεηαζ μ αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ, ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα ηαζ μζ δζάθμνεξ ηεπκζηέξ 

ημοξ. Σα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα δζαπςνίγμκηαζ ζε ζοζηήιαηα άιεζμο, έιιεζμο ηαζ απμιμκςιέκμο ηένδμοξ. Σμ δεφηενμ 

ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ ζηδ εενιζηή άκεζδ. ε έκα ηηίνζμ πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ έκα άκεημ εζςηενζηυ ηθίια πθήνςξ 

πνμζανιμζιέκμ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ ημο. Κάεε ηηίνζμ πνέπεζ κα ιεθεηάηαζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ, 

χζηε κα ηαηακαθχκεηαζ δ θζβυηενδ ηαηά ημ δοκαηυκ εκένβεζα ιε πανμπή υιςξ ηδξ απαζημφιεκδξ εενιζηήξ άκεζδξ, ηαηάθθδθδξ 

βζα ηδ πνήζδ ημο πχνμο. ημ ηεθάθαζμ αοηυ βίκεηαζ ακαθμνά ζηα εκαθθαηηζηά ιμκηέθα εενιζηήξ άκεζδξ ηαζ ηδκ πνήζδ αοηχκ 

ζε οθζζηάιεκα ηηίνζα. ημ ηνίημ ηεθάθαζμ βίκεηαζ ακαθμνά ζηα δζάθμνα δμιζηά οθζηά, ζηζξ ιδπακζηέξ ηαζ θοζζηέξ ζδζυηδηέξ 

ημοξ ηαεχξ ηαζ ζηδκ μθμέκα ακάπηολδ ηςκ οαθμπζκάηςκ ιε ζημπυ ηδκ ιείςζδ ηςκ απςθεζχκ. Ζ επζθμβή ημο ζςζημφ 

οαθμπίκαηα βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ ζπίηζ απαζηεί ηδκ ηαηακυδζδ μνζζιέκςκ ααζζηχκ εκκμζχκ, υπςξ δ νμή ηδξ εκενβεζαξ απυ ηα 

πανάεονα. Οζ ηονζυηενεξ ιμνθέξ νμήξ ηδξ εκένβεζαξ απυ ηα πανάεονα είκαζ : 

1. Οζ εενιζηέξ απχθεζεξ ιε αβςβή, ζοκαβςβή ηαζ αηηζκμαμθία, 

2. Ζθζαηά ηένδδ ιε ιμνθή αηηζκμαμθίαξ ηαζ 

3. Ρμή ημο αένα ιέζς ημο αενζζιμφ ηαζ ηδξ θοζζηήξ δζείζδοζδξ ημο αένα.   

Σμ ηέηανημ ηεθάθαζμ ακαθένεηαζ ζηδκ εενιμιυκςζδ. Ακαθφεηαζ δ θεζημονβία ηαζ δ ζδιακηζηυηδηά ηδξ, ηα δζάθμνα είδδ 

εενιμιυκςζδξ ηαζ ηέθμξ μζ ζδζυηδηεξ ηςκ δζαθυνςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ. ημ πέιπημ ηεθάθαζμ πανμοζζάγμκηαζ μζ ιέπνζ 

ζήιενα δζαεέζζιεξ ιέεμδμζ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ. Μενζηά απυ ηα ζοζηήιαηα εένιακζδξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζηδκ πανμφζα 

ενβαζία είκαζ ημ πεηνέθαζμ, ημ θοζζηυ αένζμ, δ αζμιάγα η.α. ε επυιεκα ηεθάθαζα ακαθφμκηαζ μζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ ςξ πνμξ 

ηδκ εκενβεζαηή ηθάζδ πμο ακήημοκ ηαζ ημ εεζιζηυ πθαίζζμ βζα έκα εκενβεζαηυ ηηίνζμ. Σέθμξ, βίκεηαζ δ δζενεφκδζδ ηςκ 

πενζπηχζεςκ ηςκ ηνζχκ ηαημζηζχκ πνδζζιμπμζχκηαξ ημ πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ TRNSYS. Με ημ πνυβναιια αοηυ 

οπμθμβίγεηαζ δ απαζημφιεκδ εενιυηδηα βζα ηδκ εένιακζδ ηαζ ρφλδ ηαηά ηδκ δζάνηεζα υθμο ημο πνυκμο. ηδ ζοκέπεζα 

πνδζζιμπμζήεδηε ημ πνυβναιια Homer βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ βζα ημ πεζιχκα ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ιε ιία 

απυηθζζδ 15-20%. ε ηάεε πενίπηςζδ πνδζζιμπμζήεδηακ δζαθμνεηζηά οθζηά ηαηαζηεοήξ, δζαθμνεηζημί ηνυπμζ εένιακζδξ ηαζ 

ρφλδξ, ηαεχξ ηαζ δζαθμνεηζηέξ μζηζαηέξ ζοζηεοέξ ιε ζημπυ ηδκ ακάθοζδ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ ζε 25 ηαζ 50 

πνυκζα.  

 Ζ πνχηδ πενίπηςζδ αθμνά ηδκ πζμ εκενβμαυνα ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ. Ζ ελςηενζηή ημζπμπμζία 

απμηεθείηαζ απυ ζμαά ηαζ ημφαθμ, πνδζζιμπμζχκηαξ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ πεηνμαάιααηα, δ εένιακζδ πναβιαημπμζείηαζ ιε 

πεηνέθαζμ ηαζ δ ρφλδ ιε ακειζζηήνα μνμθήξ. Ζ ελςηενζηή ημζπμπμζία βζα ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ απμηεθείηαζ απυ ζμαά ηαζ 

μνεμιπθυη, πμο θεζημονβεί ηαζ ςξ εενιμιμκςηζηυ οθζημ, δ εένιακζδ πναβιαημπμζείηαζ ιε ηαοζηήνα πέθθεηξ ηαζ δ ρφλδ ιε 

ζοιααηζηυ ηθζιαηζζηζηυ. Ακηίζημζπα, δ ελςηενζηή ημζπμπμζία ηδξ ηνίηδξ πενίπηςζδξ απμηεθείηαζ απυ ζμαά ηαζ ημφαθμ, ιε 

ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ ςξ εενιμιμκςηζηυ οθζημ ηαζ δ εένιακζδ ηαζ δ ρφλδ βίκεηαζ ιε ηθζιαηζζηζηυ υπμο πνδζζιμπμζεί ηδκ 

θεζημονβία Inverter.  

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζείηαζ ιεθέηδ βζα ηδκ αοημκυιδζδ ηδξ ηνίηδξ πενίπηςζδξ ιε ηδ πνήζδ θςημαμθηασηχκ 

πάκεθ. Γζα ηδκ απαζημφιεκδ αοημκυιδζδ εεςνήεδηε υηζ υθεξ μζ ακάβηεξ ηαθφπημκηαζ απυ ηδ πνήζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ ιε ηδ 

πνήζδ ζοζζςνεοηχκ. οβηνίκμκηαξ ηζξ ηζιέξ πνμηφπηεζ υηζ δ αοημκυιδζδ ζε αάεμξ 25-εηίαξ ημζηίγεζ πενίπμο 424% 

πενζζζυηενμ. Άνα ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δεκ εκδείηκοηαζ δ αοημκυιδζδ ιε ηδ πνήζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ. Θα ιπμνμφζε 

κα βίκεζ εηιεηάθθεοζδ ημο νεφιαημξ πμο πανάβεηαζ απυ ηα θςημαμθηασηά ιε ηδ ζφκδεζδ αοηχκ ζημ δίηηομ ηαζ ηδκ ιεηαπχθδζδ 

ημο νεφιαημξ ζηδ ΓΔΖ, ιε ζημπυ ηδ ιείςζδ/ιδδεκζζιυ ημο θεζημονβζημφ ηυζημοξ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ απαζηείηαζ ιεθέηδ δ 

μπμία δεκ απμηεθεί ζημπυ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. 
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Abstract 

 

This study talks about the analysis of three cases in Athens. The first chapter discusses the bioclimatic design, passive 

solar systems and techniques. Passive solar systems are divided into direct, indirect and isolated gain systems. The second 

chapter deals with the thermal comfort. In a building must ensure a comfortable indoor climate fully adapted to the needs of its 

users. Every building must be studied and constructed in such a way that it consumes less energy as possible but by providing the 

required thermal comfort, suitable for space use. This chapter, refers to alternative models of thermal comfort and the use of 

existing buildings. Third chapter refers to different construction materials, mechanical and physical properties and the 

development of increasingly glazing to reduce losses. Choosing the right pane for a particular home requires an understanding of 

some basic concepts, such as the flow of energy through the windows.  

The fourth chapter deals insulation. Analyzed the function and significance of the various types of insulation and 

finally the properties of various insulating materials. In the fifth chapter, the currently available methods of heating and cooling. 

Some heating systems described in this paper are oil, natural gas, biomass, etc. In subsequent chapters analyze the electrical 

appliances for energy class belonging and institutional framework for an energy building. Finally, is investigating the cases of the 

three residences using the simulation program TRNSYS. With this program calculate the heat required for heating and cooling 

during the whole year. Then Homer program was used to calculate electrical loads for the winter and summer with a deviation of 

15-20%. In any case, using different materials, different ways of heating and cooling, and different appliances to analyze the cost 

structure and function at 25 and 50 years. 

The first case involves the most intensive in energy consumption. The exterior walls consist of brick and plaster, using 

rockwool insulation material, with oil as heating method and for cooling ceiling fan. The exterior walls of the second case 

consists of plaster and orthoblock, which also serves as thermal insulation materials, heating pellets made with burner and 

cooling with conventional air conditioner. Similarly, the outer walls of the third case is made of plaster and brick, with 

polystyrene as insulation material and the heating and cooling is an air conditioner which uses the function Inverter. 

Then performed to study the dissociation of the third case with the use of photovoltaic panels. For the required 

autonomy all the needs are met by the use of photovoltaic using batteries. The results of this case is that the autonomy not 

appropriate the use of photovoltaics. Could exploit the power produced by photovoltaic connecting them to the network. In this 

case study is required which is not the purpose of this study. 
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ΕΙΑΓΩΓΗ  -  ΚΟΠΟ  

Έκα ζοιααηζηυ ηηίνζμ ακαθένεηαζ ςξ έκα ηηίνζμ ημ μπμίμ είκαζ πηζζιέκμ ζφιθςκα ιε ιία ζοκήεδ πναηηζηή 

ιζαξ ζοβηεηνζιέκδξ πχναξ ζε ιζα ζοβηεηνζιέκδ πνμκζηή πενίμδμ. Σα ηηίνζα ηαηά ημκ ηφηθμ γςήξ ημοξ έπμοκ 

απαζηήζεζξ, ηυζμ άιεζα υζμ ηαζ έιιεζα. Άιεζα ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ, ηδ θεζημονβία, ηδκ απμηαηάζηαζδ ηαζ 

ηεθζηά ηδκ ηαηεδάθζζή ημο. Έιιεζα, ιέζς ηδξ παναβςβήξ ηςκ οθζηχκ υπμο είκαζ ηαηαζηεοαζιέκα. Απυ δζάθμνεξ 

ιεθέηεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ηαζ μζ μπμίεξ θαιαάκμοκ οπυρδ ηζξ θάζεζξ ηαηαζηεοήξ, ηδκ ηαηεδάθζζδ ηαζ 

ηδκ ζπεηζηή ιεηαθμνά ηςκ οθζηχκ ζηα ηηίνζα, δείπκμοκ υηζ δ ζοκμθζηή εκένβεζα πμο απαζηείηαζ βζα αοηέξ ηζξ θάζεζξ, 

είηε είκαζ αιεθδηέα, είηε είκαζ ηαηά πενίπμο 1% ηδξ ζοκμθζηήξ απαζημφιεκδξ εκένβεζαξ ζημ ηφηθμ γςήξ ημο 

ηηζνίμο.  

Πνυζθαηα, δ ζοκεζδδημπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πνμαθδιάηςκ πμο ζπεηίγμκηαζ ιε ηζξ δζαδζηαζίεξ 

παναβςβήξ ηαζ δζαπείνζζδξ ηδξ εκένβεζαξ, ηαοηυπνμκα ιε ηδκ δζανηχξ αολακυιεκδ γήηδζδ εκένβεζαξ, έπμοκ 

μδδβήζεζ ημοξ ιδπακζημφξ ηαζ ανπζηέηημκεξ ζηδκ ακάπηολδ εκενβεζαηά πζμ απμδμηζηχκ ηηζνίςκ. 

Ο ζπεδζαζιυξ ηςκ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ ηηζνίςκ έπεζ ςξ άιεζμ ζηυπμ ηδ ιείςζδ ημο ηυζημοξ 

ηδξ εκένβεζαξ. Αοηυ βίκεηαζ ιέζς εκενβδηζηχκ ηαζ παεδηζηχκ ιεευδςκ πμο πανμοζζάγμκηαζ πζμ ακαθοηζηά ζηδκ 

πανμφζα ενβαζία. Ζ παεδηζηή ιέεμδμξ πενζθαιαάκεζ, βζα πανάδεζβια, ηδκ αολδιέκδ ιυκςζδ, ηδκ ημπμεέηδζδ 

παναεφνςκ ιε θζβυηενεξ απχθεζεξ, ηδκ ιείςζδ ηςκ απςθεζχκ απυ ημ ηηίνζμ ηαζ ηδκ ακάηηδζδ ηδξ εενιυηδηαξ. Ζ 

εκενβδηζηή ιέεμδμξ πενζθαιαάκεζ, βζα πανάδεζβια, ακηθίεξ εενιυηδηαξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ημκ αένα ή ημ έδαθμξ, 

δθζαημφξ ζοθθέηηεξ, θςημαμθηασηά πάκεθ ηαζ ηαοζηήνεξ αζμιάγαξ. [1] 

 ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ιεηαπηοπζαηήξ δζαηνζαήξ είκαζ δ δζενεφκδζδ, ιέζς ημο πνμβνάιιαημξ 

πνμζμιμίςζδξ TRNSYS, ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηςκ ζοβηεηνζιέκςκ ηηζνίςκ ζε 3 δζαθμνεηζηέξ 

πενζπηχζεζξ. Γζαπςνίγμκηαζ ιε αάζδ ηδκ ιυκςζδ ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ, ηζξ ιεευδμοξ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ 

ηαζ ηέθμξ ηςκ δζαθυνςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Σέθμξ, πναβιαημπμζείηαζ ιία ηεπκζηή ηαζ 

μζημκμιζηή ζφβηνζζδ ζηδκ εκενβεζαηή ημοξ ηαηακάθςζδ ζε αάεμξ 25- ηαζ 50- εηίαξ ηυζμ βζα ηδ ηάθορδ ηςκ 

εενιζηχκ/ ροηηζηχκ υζμ ηαζ ηςκ δθεηηνζηχκ ακαβηχκ.  
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Κεφϊλαιο 1 :  Βιοκλιματικόσ ςχεδιαςμόσ  

1.1 Γενικϊ  

Ζ αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή αθμνά ζημ ζπεδζαζιυ ηηζνίςκ ηαζ πχνςκ (εζςηενζηχκ, ελςηενζηχκ ηαζ 

οπαίενζςκ) ιε αάζδ ημ ημπζηυ ηθίια, ιε ζημπυ ηδκ ελαζθάθζζδ ζοκεδηχκ εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ, 

αλζμπμζχκηαξ ηδκ δθζαηή εκένβεζα ηαζ άθθεξ πενζααθθμκηζηέξ πδβέξ αθθά ηαζ ηα θοζζηά θαζκυιεκα ημο ηθίιαημξ. 

Βαζζηά ζημζπεία ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ απμηεθμφκ ηα παεδηζηά ζοζηήιαηα πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζηα 

ηηίνζα ιε ζηυπμ ηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πδβχκ βζα ηδ εένιακζδ, ρφλδ ηαζ ημ θςηζζιυ ηςκ ηηζνίςκ.  

 Ζ αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πδβχκ ιέζς ηςκ Παεδηζηχκ Ζθζαηχκ 

οζηδιάηςκ (Π.Ζ..) επζηοβπάκεηαζ ζηα πθαίζζα ηδξ ζοκμθζηήξ εενιζηήξ θεζημονβίαξ ημο ηηζνίμο ηαζ ηδξ ζπέζδξ 

ηηζνίμο-πενζαάθθμκημξ. Ζ δε εενιζηή θεζημονβία εκυξ ηηζνίμο απμηεθεί ιία δοκαιζηή ηαηάζηαζδ, δ μπμία: 

 Δλανηάηαζ απυ ηζξ ημπζηέξ ηθζιαηζηέξ ηαζ πενζααθθμκηζηέξ παναιέηνμοξ (δθζμθάκεζα, εενιμηναζία 

ελςηενζημφ αένα, ηδ ζπεηζηή οβναζία, ημκ άκειμ, ηδ αθάζηδζδ, ημ ζηζαζιυ απυ άθθα ηηίνζα), αθθά ηαζ ηζξ 

ζοκεήηεξ πνήζδξ ημο ηηζνίμο (ηαημζηία, βναθεία, κμζμημιεία ηθπ). 

 Βαζίγεηαζ ζηδκ ακηίζημζπδ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά ηςκ δμιζηχκ ημο ζημζπείςκ ηαζ ηαη’επέηηαζδ ηςκ 

εκζςιαηςιέκςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ, αθθά ηαζ ημ εκενβεζαηυ πνμθίθ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ 

θεζημονβία ημο ηηζνίμο. 

Ο αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ εεςνείηαζ απυ πμθθμφξ ςξ ιζα κέα εεχνδζδ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ηαζ 

ζπεηίγεηαζ πενζζζυηενμ ιε ηδκ μζημθμβία, πανά ιε ηδκ εκένβεζα ηαζ ηδκ ελμζημκυιδζδ πμο δφκαηαζ κα επζθένεζ. Ζ 

αζμηθζιαηζηή ανπζηεηημκζηή έπεζ απμηεθέζεζ ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ ααζζηή πνμζέββζζδ ζηδκ ηαηαζηεοή ηηζνίςκ 

παβημζιίςξ, εκχ ζηα πενζζζυηενα ηνάηδ πθέμκ απμηεθεί ααζζηυ ηνζηήνζμ ζπεδζαζιμφ ιζηνχκ ηαζ ιεβάθςκ ηηζνίςκ 

ημ μπμίμ θαιαάκεηαζ οπυρδ απυ υθμοξ ημοξ ιεθεηδηέξ, ανπζηέηημκεξ ηαζ ιδπακζημφξ. Λυβς ηςκ παιδθυηενςκ 

απαζηήζεςκ εκένβεζαξ βζα ηδκ εένιακζδ, ημκ δνμζζζιυ ηαζ ημκ θςηζζιυ ηςκ ηηζνίςκ πνμηφπημοκ ηαζ πμθθαπθά 

μθέθδ: εκενβεζαηά (ελμζημκυιδζδ ηαζ εενιζηή/μπηζηή άκεζδ), μζημκμιζηά (ιείςζδ ηυζημοξ εβηαηαζηάζεςκ), 

πενζααθθμκηζηά (ιείςζδ νφπςκ) ηαζ ημζκςκζηά. 

Σμ εκενβεζαηυ υθεθμξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ εθανιμβή ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ απμδίδεηαζ ιε 

ημοξ παναηάης ηνυπμοξ: 

 Δλμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ιε ηδ ζδιακηζηή ιείςζδ ηςκ απςθεζχκ θυβς ηδξ αεθηζςιέκδξ πνμζηαζίαξ 

ημο ηεθφθμοξ ηαζ ηδξ ζοιπενζθμνάξ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ. 

 Παναβςβή εενιζηήξ εκένβεζαξ (εενιυηδηαξ) ιέζς ηςκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ άιεζμο ή έιιεζμο 

ηένδμοξ ιε ζοιαμθή ζηζξ εενιζηέξ ακάβηεξ ηςκ πχνςκ πνμζάνηδζδξ ηαζ ιενζηή ηάθορδ ηςκ 

απαζηήζεςκ εένιακζδξ ημο ηηζνίμο. 

 Γδιζμονβία ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ ηαζ ιείςζδ ηςκ απαζηήζεςκ υζμκ αθμνά ζηδ νφειζζδ ημο 

εενιμζηάηδ (ζε παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ ημκ πεζιχκα ηαζ ορδθυηενεξ ημ ηαθμηαίνζ). 

 Γζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο εζςηενζημφ αένα ζε επίπεδα ορδθά ημκ πεζιχκα (ηαζ ακηίζημζπα 

παιδθά ημ ηαθμηαίνζ), ιε απμηέθεζια ηδκ ιείςζδ ημο θμνηίμο βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ εκενβεζαηχκ 

απαζηήζεςκ απυ ηα επζημονζηά ζοζηήιαηα ηαηά ηδκ πνήζδ ημο ηηζνίμο. 

Ακηίεεηα ιε ημκ δθζαηυ ζπεδζαζιυ, μ ααειυξ ζημκ μπμίμ μ αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ζήιενα αλζμπμζεί ημ 

ημπζηυ ηθίια πμζηίθεζ, βεβμκυξ πμο πανέπεζ ιία εοεθζλία ςξ πνμξ ημοξ ηνυπμοξ ανπζηεηημκζηήξ έηθναζδξ ηαζ 

δοκαημηήηςκ εθανιμβήξ ιέζα απυ απθέξ ηεπκζηέξ ηαζ επειαάζεζξ έςξ ηαζ πμθφπθμηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα. 

 Ζ απυδμζδ ημο αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ ελανηάηαζ απυ πμθθέξ παναιέηνμοξ, υπμο ημκ ηαεζζηά 

εοαίζεδημ ζε ελςβεκείξ ηαζ ιδ ηεπκζημφξ πανάβμκηεξ. Γζα ημκ θυβμ αοηυ, ααζζηά ηνζηήνζα βζα ηδκ εθανιμβή ημο 

αζμηθζιαηζημφ ζπεδζαζιμφ πνέπεζ κα είκαζ: 

 Ζ απθυηδηα πνήζδξ ηςκ εθανιμβχκ ηαζ δ απμθοβή πμθφπθμηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ ηαζ ηεπκζηχκ. 

 Ζ ιζηνή ζοιαμθή ημο πνήζηδ ημο ηηζνίμο ζηδ θεζημονβία ηςκ ζοζηδιάηςκ. 

 Ζ πνήζδ εονέςξ εθανιμζιέκςκ ζοζηδιάηςκ. 

 Ζ πνήζδ ηεπκζημ-μζημκμιζηά απμδμηζηχκ εκενβεζαηχκ ηεπκμθμβζχκ. [3] 

ηδκ Δθθάδα ηζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ παναηδνείηαζ ζηαεενή αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ, υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ 

παναηάης εζηυκα, ζφιθςκα ιε απμβναθέξ πμο έπμοκ βίκεζ. Δκδζαθένμκ πανμοζζάγεζ δ ηάζδ βζα αζηζημπμίδζδ, 

υπμο μ αβνμηζηυξ πθδεοζιυξ ιεζχκεηαζ ζοκεπχξ. Απμηέθεζια ηςκ παναπάκς είκαζ δ ορδθή ηαηακάθςζδ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ζηζξ αζηζηέξ πενζμπέξ ηδξ Δθθάδαξ. [2] 
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Εικόνα 1: Εξϋλιξη του πληθυςμού ςτην Ελλϊδα.   Εικόνα 2: Αςτικοπούηςη ςτην Ελλϊδα.  

 

 
Εικόνα 3: Κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ςε αςτικϋσ περιοχϋσ τησ Ελλϊδασ.  

 

ηδκ Δθθάδα δ αζηζημπμίδζδ ηςκ ηεθεοηαίςκ πνυκςκ, ημ ζφζηδια ηδξ ακηζπανμπήξ, δ αφλδζδ ηδξ αλίαξ 

ηδξ βδξ ζοκέααθθακ ζηδκ ιαγζηή παναβςβή ημο δμιδιέκμο πενζαάθθμκημξ (υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα) 

ηαζ δ ανπζηεηημκζηή πνμζανιυζηδηε ηαζ ακηαπμηνίεδηε ζε άθθα πνυηοπα πμο είκαζ ηαοηυζδια ιε ηδκ 

ειπμνεοιαημπμίδζδ ηδξ ηαημζηίαξ, ημ παιδθυ ηυζημξ ηαζ ημ ηαπφ πνυκμ πανάδμζδξ. Δπδνεάζηδηε επίζδξ απυ ηδκ 

ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ, ηζξ ζφβπνμκεξ ηεπκζηέξ ηαζ απυ ηα κέα ηαηαζηεοαζηζηά οθζηά. 
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Εικόνα 4: Καταςκευό νεών κτιρύων ςτην Ελλϊδα.  

Σμ ιεβαθφηενμ πμζμζηυ ηςκ ηηζνίςκ ζηδκ Δθθάδα ηαηαζηεοάζηδηακ πνζκ ηδκ εθανιμβή ημο Κακμκζζιμφ 

Θενιμιυκςζδξ (Δζηυκα 5). Αοηυ είπε ηαζ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδ ιεβάθδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηδ εένιακζδ 

ηςκ ηηζνίςκ.  
 

 

 
Εικόνα 5: Ποςοςτό κτιρύων με και χωρύσ θερμομόνωςη.  

 

ηδκ Δθθάδα δ παναβςβή πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ έθηαζε ημ 1997 ημοξ 9.95 Mtoe, ζφιθςκα ιε ζημζπεία 

ηδξ Δονςπασηήξ Έκςζδξ [E.U. Annual Energy Review 1999]. ηδκ παναηάης εζηυκα (Δζηυκα 6) απεζημκίγεηαζ δ 

ηαηακμιή ηδξ παναβςβήξ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ ζηδκ Δθθάδα, ιε ειθακή ηζξ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ παναβςβήξ 

ζηενεχκ ηαοζίιςκ. Έηζζ, απυ ηδκ εζηυκα, είκαζ θακενυ υηζ δ εζζαβςβή ηαοζίιςκ ηαζ ζδζαίηενα ημο πεηνεθαίμο είκαζ 

πμθφ αολδιέκδ, ιε ηαοηυπνμκδ αφλδζδ ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. Όθα αοηά έπμοκ ςξ απμηέθεζια ημ 

ιεβάθμ πμζμζηυ εκενβεζαηήξ ελάνηδζδξ απυ ηζξ άθθεξ πχνεξ. 
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Εικόνα 6: Πρωτογενόσ  παραγωγό ενϋργειασ ςτην Ελλϊδα     Εικόνα 7: Σελικό ζότηςη ενϋργειασ ςτην Ελλϊδα.  

 

 

1.2 Παθητικϊ ηλιακϊ ςυςτόματα και τεχνικϋσ  

 Με ζηυπμ ηδ ιείςζδ ηςκ ακαβηχκ εένιακζδξ, ρφλδξ ηαζ θςηζζιμφ, ηδ αεθηίςζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ, ηδ 

ιείςζδ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ επζπηχζεςκ απυ ηδ θεζημονβία ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηςκ μζηζζηζηχκ ζοκυθςκ ηαεχξ ηαζ 

ηδκ ελαζθάθζζδ εενιζηήξ ηαζ μπηζηήξ άκεζδξ, μ αζμηθζιαηζηυξ ζπεδζαζιυξ ααζίγεηαζ ζηδ ιέβζζηδ εηιεηάθθεοζδ 

ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ηαζ ηςκ πενζααθθμκηζηχκ πδβχκ. Πενζθαιαάκεζ δζαθμνεηζηέξ, ακά εενιζηή επμπή, ηεπκζηέξ 

ηαζ εζηζάγεηαζ ζε δφμ επίπεδα ζπεδζαζιμφ: ημκ πμθεμδμιζηυ ηαζ ημκ ανπζηεηημκζηυ. 

 Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ ηαζ δνμζζζιμφ είκαζ ζοζηήιαηα ηα μπμία αλζμπμζμφκ ηζξ θοζζηέξ 

πδβέξ (ήθζμ, άκειμ η.α.) βζα ηδ εένιακζδ ή ρφλδ ημο ηηζνίμο πςνίξ ηδκ πανειαμθή ιδπακζηχκ ιέζςκ. Ζ θεζημονβία 

ημοξ ααζίγεηαζ ζηδκ ακηαθθαβή εκένβεζαξ ιε ημ πενζαάθθμκ ηαζ πενζθαιαάκεζ ηδκ ηαηάθθδθδ απμεήηεοζδ ηαζ 

δζακμιή ηδξ εκένβεζαξ ιέζα ζημοξ πχνμοξ. Σα παεδηζηά ζοζηήιαηα οπμαμδεμφκηαζ απυ ιδπακζηυ ζφζηδια 

παιδθήξ ηαηακάθςζδξ (π.π. ακειζζηήνα) ηαζ μκμιάγμκηαζ οανζδζηά. ηυπμξ ηδξ επζθμβήξ ηαζ ηδξ δζαζηαζζμθυβδζδξ 

ηςκ παεδηζηχκ ζοζηδιάηςκ είκαζ δ αεθηίςζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ ιε ηαοηυπνμκδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα υζμ 

ημ δοκαηυκ ιεβαθφηενδ πενίμδμ ημο έημοξ.  

 Σα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα πνμζανηχκηαζ ζε υρεζξ ημο ηηζνίμο ιε κυηζμ πνμζακαημθζζιυ, ιε 

δοκαηυηδηα απυηθζζδξ ιέπνζ 30
μ
 ακαημθζηά ή δοηζηά ημο ηαεανμφ κυημο. [3] 

1.3 Παθητικϊ ηλιακϊ ςυςτόματα θϋρμανςησ  

 Σα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ ζοθθέβμοκ ηδκ δθζαηή εκένβεζα, ηδκ απμεδηεφμοκ οπυ ιμνθή 

εενιυηδηαξ ηαζ ηδκ δζακέιμοκ ζημ πχνμ. Σμ ζοκδεέζηενμ παεδηζηυ δθζαηυ ζφζηδια (ζφζηδια άιεζμο ηένδμοξ) 

ααζίγεηαζ ζηδκ αλζμπμίδζδ ηςκ παναεφνςκ ηαηάθθδθμο πνμζακαημθζζιμφ. Όθα ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα 

απαζημφκ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ, χζηε κα οπάνπεζ δθζαηή πνυζπηςζδ ζηα ακμίβιαηα ηαηά ηδ ιεβαθφηενδ δζάνηεζα 

ηδξ διέναξ ημ πεζιχκα. Δπζπθέμκ, πνέπεζ κα ζοκδοάγμκηαζ ιε ηδκ απαζημφιεκδ εενιζηή ιάγα ημο ηηζνίμο, δ μπμία 

απμεδηεφεζ ηαζ απμδίδεζ ηδκ εενιυηδηα ζημ πχνμ ιε πνμκζηή οζηένδζδ, μιαθμπμζχκηαξ έηζζ ηδκ ηαηακμιή ηδξ 

εενιμηναζίαξ ιέζα ζημ εζημζζηεηνάςνμ. Σα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα εα πνέπεζ ημ ηαθμηαίνζ κα ζοκδοάγμκηαζ 

ιε δθζμπνμζηαζία ηαζ ζοπκά ιε δοκαηυηδηα αενζζιμφ. [3] 
 

 

1.3.1 υςτόματα ϊμεςου κϋρδουσ 

Σα ζοζηήιαηα άιεζμο ηένδμοξ είκαζ ηα πζμ απθά ζοζηήιαηα πμο αλζμπμζμφκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία βζα 

ηδκ εένιακζδ ημο ηηζνίμο ιέζς ηςκ κυηζα πνμζακαημθζζιέκςκ ακμζβιάηςκ. 
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H απμηεθεζιαηζηυηδηα εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ επδνεάγεηαζ απυ ημοξ ελήξ πανάβμκηεξ: 

 Σμ πνμζακαημθζζιυ ημο ηηζνίμο. 

 Σδ εέζδ ηαζ ημ ιέβεεμξ ηςκ ακμζβιάηςκ. 

Σμ ιέβεεμξ ηςκ ακμζβιάηςκ κυηζμο πνμζακαημθζζιμφ βζα 38º αυνεζμ βεςβναθζηυ πθάημξ χζηε ηα δθζαηά 

ηένδδ κα ζοκεζζθένμοκ ζηδ εένιακζδ ημο ηηζνίμο δίκεηαζ εκδεζηηζηά απυ ημ παναηάης πίκαηα. 
 

 
Πύνακασ 1: Η επιφϊνεια ενόσ κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνου τούχου . 

Μέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ην ρεηκώλα (oC) Δκβαδόλ αλνίγκαηνο γηα επηθάλεηα εζσηεξηθνύ ρώξνπ 1m2 

(m2) 

-1 0.20-0.30 

4.5 0.13-0.21 

 
Σέθμξ, ζδιακηζηυ νυθμ βζα ηδ ζςζηή εθανιμβή ημο ζοζηήιαημξ παίγεζ δ επζθμβή ηςκ ηφπςκ ηςκ 

οαθμπζκάηςκ ηαζ δ επζθμβή ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ (ημίπμζ, δάπεδμ, μνμθή). Αοηά πνέπεζ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ 

οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ημο δθζαημφ εενιζημφ ηένδμοξ. 

Γζα κα οπάνπμοκ ηα ηαθφηενα δοκαηά απμηεθέζιαηα εα πνέπεζ κα οπάνπεζ δ ηαηάθθδθδ εενιμιυκςζδ 

αθθά ηαζ δ πνμζεήηδ δζπθχκ οαθμπζκάηςκ, χζηε κα αλζμπμζείηαζ δ απαζημφιεκδ εενιζηή πνμζηαζία, ηαζ δ 

απαζημφιεκδ εενιζηή ιάγα, πνδζζιμπμζχκηαξ ηα ηαηάθθδθα οθζηά ορδθήξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ, δ μπμία 

απμεδηεφεζ ηαζ απμδίδεζ εενιυηδηα ζημ πχνμ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ πμο κα είκαζ ζηαεενή δ εενιμηναζία ζημ ηηίνζμ 

υθμ ημ εζημζζηεηνάςνμ. Ζ εενιζηή ιάγα ειθακίγεηαζ οπυ ιμνθή ιυκςζδξ ηςκ ελςηενζηχκ ημίπςκ ή ιε έκα πάηςια 

ζοιπαβέξ ιε οπμδαπέδζα ιυκςζδ. Με αοηυ ημκ ηνυπμ δ εκένβεζα πμο εηπέιπεζ μ ήθζμξ ηαηεοεείακ ζηδ εενιζηή 

ιάγα, απμεδηεφεηαζ ηαζ επζηοβπάκμκηαζ δζαηοιάκζεζξ ζηδ εενιμηναζία ηςκ ηαηχηενςκ ζηνςιάηςκ ημο αένα. Ζ 

εενιυηδηα απμεδηεφεηαζ ηαε’ υθδ ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ ηαζ επακεηπέιπεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. Καηά 

ηδ εενζκή πενίμδμ, ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα εα πνέπεζ κα θεζημονβμφκ πανάθθδθα ιε ηδκ εθανιμβή ηεπκζηχκ 

δθζμπνμζηαζίαξ ηαζ αενζζιμφ.  

Οζ απαζηήζεζξ εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ είκαζ δ φπανλδ ιζαξ ιεβάθδξ κυηζαξ επζθάκεζαξ ιε ηγάιζ, εενιζηή 

ιάγα, δ μπμία ιπμνεί κα είκαζ ζηδκ μνμθή, ζημ δάπεδμ ή ζημοξ ημίπμοξ. Ζ έηηαζδ ηαζ δ πςνδηζηυηδηά ημοξ πνέπεζ 

κα είκαζ ηέημζα πμο κα εηηίεεηαζ ζημ δθζαηυ θςξ ηαζ κα ιπμνεί κα ημ απμεδηεφεζ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, ζδακζηή 

ηαηαζηεοαζηζηή πανέιααζδ είκαζ δ ημπμεέηδζδ δζπθμφ ηγαιζμφ ζε ηαηαηυνοθδ επζθάκεζα ιε κυηζμ 

πνμζακαημθζζιυ ηαηά πνμηίιδζδ, χζηε κα απμεδηεφεζ ηδ ιέβζζηδ δοκαηή δθζαηή αηηζκμαμθία, αθθά πανάθθδθα 

πενζμνίγμκηαξ ηα δθζαηά ηένδδ ημ ηαθμηαίνζ, βζ’ αοηυ ηαζ ζημ ηγάιζ ζοκίζηαηαζ δ ημπμεέηδζδ ηζκδηήξ ιυκςζδξ. 

Δίκαζ ανηεηά ηα παναδείβιαηα, ιε ηηίνζα πμο εκχ δζαεέημοκ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ είηε δεκ αλζμπμζμφκ ζημ έπαηνμ 

ηα δθζαηά μθέθδ, ηαεχξ οπάνπεζ έθθεζρδ ζδακζηήξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ, είηε έπμοκ οπεναμθζηά δθζαηά μθέθδ ημ 

ηαθμηαίνζ θυβς εθθεζπχκ ζοζηδιάηςκ ζηίαζδξ, δδιζμονβχκηαξ ηδκ ακάβηδ βζα επζπθέμκ ρφλδ. Έκα άθθμ ζημζπείμ 

πμο επζδνά ζδιακηζηά ζηδ θεζημονβζηυηδηα ηαζ ιεβαθφηενδ ηαηά ημ δοκαηυ απυδμζδ εκυξ ζοζηήιαημξ άιεζμο 

ηένδμοξ, είκαζ ηαζ δ επζθμβή ηαζ μ έθεβπμξ ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ.  

Δηηυξ απυ ηζξ απαζηήζεζξ οπάνπμοκ ηαζ μζ παναθθαβέξ ηαεχξ ηαζ μζ έθεβπμζ, ηα μπμία πανέπμοκ 

εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ βζα ηα ζφζηδια άιεζμο ηένδμοξ. Ζ πζμ δζαδεδμιέκδ είκαζ αοηή πμο αθμνά ζηδ εέζδ ηδξ 

εενιζηήξ ιάγαξ, δ μπμία ελανηάηαζ απυ ημοξ κυιμοξ νμήξ ηδξ εενιυηδηαξ ιε αηηζκμαμθία ηαζ ιεηαθμνά. Απυ 

αοημφξ πνμηφπημοκ δζάθμνεξ ιμνθέξ ζε εζςηενζημφξ ή ελςηενζημφξ ιμκςιέκμοξ ημίπμοξ, ζηδκ μνμθή, ζημ δάπεδμ 

ή ζε εθεφεενδ ιάγα ιέζα ζημ πχνμ. Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ απμεήηεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ είκαζ 

ζοκήεςξ ημφαθα, ηεναιζηά, ζηονυδεια, κενυ ή άθθα οβνά, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ είηε ιυκα ημοξ είηε ζε 

ζοκδοαζιυ. 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ οπενεένιακζδξ, απαζημφκηαζ ζοζηήιαηα ζηίαζδξ βζα ηα ηγάιζα κυηζμο 

πνμζακαημθζζιμφ. Γζα ηα κυηζα ηαηαηυνοθα ηγάιζα, ηα πνμζηεβάζιαηα είκαζ απμηεθεζιαηζηά ηαεχξ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ δ εέζδ ημο ήθζμο είκαζ ρδθά. Δπίζδξ μζ μπέξ αενζζιμφ ζοιαάθθμοκ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ ηαζ ζημ δνμζζζιυ ημοξ. Σέθμξ, δ ηζκδηή ιυκςζδ αμδεά ζηδκ απμθοβή ηδξ 

οπενεένιακζδξ. Όζμκ αθμνά ζηδκ απχθεζα εενιυηδηαξ, εα πνέπεζ ηα οαθμζηάζζα κα ιμκχκμκηαζ επανηχξ ιε 

ημονηίκεξ, παηγμφνζα, ηζκδηά πθαίζζα, αθθά ηαζ κα οπάνπεζ ιυκςζδ ιε παιδθή ηζιή εζςηενζηήξ εκένβεζαξ (U) ζηδκ 

επζθάκεζα πμο ηαθφπηεηαζ ιε ηγάιζ. Μέζς αοηχκ ηςκ δνάζεςκ, επζηοβπάκεηαζ δ εενιζηή άκεζδ απμθεφβμκηαξ ηζξ 

ζοκεήηεξ οπενεένιακζδξ ή απχθεζαξ εενιυηδηαξ ηδκ πνμκζηή πενίμδμ πμο είκαζ ακαβηαίεξ. 

Απυ ηδ πνήζδ ηαζ εθανιμβή ηςκ ζοζηδιάηςκ άιεζμο δθζαημφ ηένδμοξ, πνμηφπημοκ ηάπμζα 

πθεμκεηηήιαηα. Σα πθεμκεηηήιαηα αοηά, ζοκμρίγμκηαζ ζημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ηαεχξ ημ ζφζηδια είκαζ ιία απυ 

ηζξ θεδκυηενεξ ιεευδμοξ δθζαηήξ εένιακζδξ ζημοξ πχνμοξ, δζυηζ ηα ηγάιζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ απμηεθμφκ 
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θεδκυ δμιζηυ οθζηυ ηαζ μζημθμβζηυ. Δπίζδξ, είκαζ απθυ ζηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ζηδ πνήζδ, ηαεχξ ιπμνεί κα 

ακαπηοπεεί απθά ιε ηδκ ακαδζάηαλδ ηςκ παναεφνςκ. Σα οαθμζηάζζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, δεκ ζοιαάθθμοκ ιυκμ 

ζηδκ απμννυθδζδ εενιυηδηαξ ηαζ δζάεεζή ηδξ ζημ πχνμ, αθθά ηαζ ζηδκ είζμδμ θοζζημφ θςηυξ βζα ιεβάθμ 

δζάζηδια ηδξ διέναξ πανέπμκηαξ επίζδξ μπηζηή άκεζδ. [5] 

 

1.3.2 υςτόματα ϋμμεςου κϋρδουσ 

ηα ζοζηήιαηα έιιεζμο ηένδμοξ ακήημοκ ηα ζοζηήιαηα πμο αλζμπμζμφκ έιιεζα ηα δθζαηά μθέθδ βζα ηδκ 

εένιακζδ ημο ηηζνίμο. Αοηά ηα ζοζηήιαηα απμννμθμφκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία πμο πνμζπίπηεζ ζημ ηέθοθμξ ηαζ 

φζηενα επζηνέπμοκ ζηδ εενιυηδηα κα δζεζζδφζεζ ζημοξ πχνμοξ δζααίςζδξ. Ο εενιζηυξ ημίπμξ (ημίπμξ ιάγαξ, 

Σrombe ή ημίπμξ κενμφ) ημ δχια εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ηαζ μ ημίπμξ ιεηαλφ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ημο πχνμο 

δζααίςζδξ, είκαζ μζ ηφνζεξ εθανιμβέξ ηςκ ιδπακζζιχκ έιιεζμο ηένδμοξ. 

Σα ζοζηήιαηα έιιεζμο ηένδμοξ, ζοκδοάγμοκ ηζξ 

δζαδζηαζίεξ ζοθθμβήξ, ζοζζχνεοζδξ ηαζ δζακμιήξ ηδξ 

εενιυηδηαξ, ζε έκα ιένμξ ημο πενζαθήιαημξ ημο ηηζνίμο 

πμο πενζηθείεζ ημοξ πχνμοξ ημο ζπζηζμφ. 

Σα ζοζηήιαηα έιιεζμο ηένδμοξ ηαλζκμιμφκηαζ ζηζξ 

ελήξ ηαηδβμνίεξ: 

 ημοξ δθζαημφξ ημίπμοξ, μζ μπμίμζ απμηεθμφκηαζ 

απυ ημζπμπμζίεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε οαθμζηάζζμ, ημ μπμίμ 

ημπμεεηείηαζ ελςηενζηά ηζ έπεζ απυζηαζδ 5-15cm. Ζ 

ημζπμπμζία πμο πνδζζιμπμζείηαζ πςνίγεηαζ ζε δφμ 

ηαηδβμνίεξ, ζημοξ ημίπμοξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ηαζ ζηα 

εενιμζζθςκζηά πακέθα. Οζ ημίπμζ εενιζηήξ ιάγαξ έπμοκ 

ιεβάθδ εενιζηή ιάγα εκχ ηα εενιμζζθςκζηά πακέθα είκαζ 

εενιμιμκςιέκα. Ο δθζαηυξ ημίπμξ ζοθθέβεζ ηδκ εκένβεζα, δ 

μπμία ιε ηδ ιμνθή εενιυηδηαξ, ιεηαθένεηαζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο, ιέζς ηδξ ιάγαξ ημο ημίπμο ή 

ιέζς εονίδςκ. Σμ οαθμζηάζζμ, είκαζ ζηαεενυ ή ακμζβυιεκμ ηαζ δζαεέηεζ ιμκά ή δζπθά ηγάιζα.  Οζ ημίπμζ 

Trombe-Michel, απμηεθμφκ ιζα εζδζηή ηαηδβμνία ημζπμπμζίαξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ηαζ ζοκδοάγμοκ ηζξ 

δφμ θεζημονβίεξ εενιζηήξ απυδμζδξ. 

 ηα εενιμηήπζα, ηα μπμία είκαζ ηθεζζημί πχνμζ πμο είηε πνμζανηχκηαζ, είηε εκζςιαηχκμκηαζ ζηα κυηζα 

ηιήιαηα ημο ηηζνζαημφ πενζαθήιαημξ ηαζ πενζαάθθμκηαζ απυ οαθμζηάζζα. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δ 

δθζαηή αηηζκμαμθία, ηαεχξ εζζένπεηαζ απυ ηα κυηζα οαθμζηάζζα ημο δθζαημφ πχνμο, ιεηαηνέπεηαζ ζε 

εενιζηή εκένβεζα, ηαζ έκα ιένμξ ηδξ δζαπέεηαζ ζημ πχνμ άιεζα, εκχ ημ οπυθμζπμ απμεδηεφεηαζ ζηα δμιζηά 

ζημζπεία ημο πχνμο ηαζ απμδίδεηαζ ιε ηαεοζηένδζδ. Ζ εενιυηδηα δζαπέεηαζ απυ ημ εενιμηήπζμ ζημοξ 

εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο ζπζηζμφ ιέζς εονίδςκ ή ακμζβιάηςκ ημο δζαπςνζζηζημφ δμιζημφ ζημζπείμο. 

 ηα δθζαηά αίενζα, ηα μπμία απμηεθμφκ αζενζαημφξ πχνμοξ ηδξ ηαημζηίαξ, μζ μπμίμζ επζηαθφπημκηαζ απυ 

οαθμζηάζζα ηαζ θεζημονβμφκ υπςξ ηαζ ηα εενιμηήπζα. [5] 

 

Ζ δζαθμνά πμο οπάνπεζ ιεηαλφ εκυξ ημίπμο Trombe ηαζ εκυξ ημίπμο ιάγαξ είκαζ υηζ μ ημίπμξ Trombe 

δζαεέηεζ μπέξ αενζζιμφ ζημ πάκς ηαζ ζημ ηάης ιένμξ ημο, επζηνέπμκηαξ ηδκ ηοηθμθμνία ημο αένα ζημοξ 

εζςηενζημφξ πχνμοξ.  

Σα πθεμκεηηήιαηα αοηχκ ηςκ ημίπςκ είκαζ υηζ μ πνυκμξ απυηθζζδξ ιεηαλφ ηδξ απμννυθδζδξ ηδξ δθζαηήξ 

εκένβεζαξ ηαζ δζακμιήξ ηδξ εενιυηδηαξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ απμηεθεί πθεμκέηηδια βζα ηδ κοπηενζκή 

εένιακζδ. Γεκ πνμηαθμφκηαζ πνμαθήιαηα εάιαςζδξ, ελαζθαθίγεηαζ δ ζδζςηζηυηδηα ηαζ απμθεφβεηαζ δ θεμνά ηςκ 

οθαζιάηςκ απυ ηδκ οπενζχδδ αηηζκμαμθία, εκχ μζ δζαηοιάκζεζξ ηδξ εενιμηναζίαξ ζημ πχνμ δζααίςζδξ είκαζ 

παιδθυηενεξ απυ αοηέξ πμο έπμοκ ηα ζοζηήιαηα άιεζμο ηένδμοξ. 

Σα ιεζμκεηηήιαηα είκαζ ημ ηυζημξ ημο εθέβπμο πμο πνεζάγεηαζ κα βίκεζ, αθθά ηαζ ηςκ δφμ κυηζςκ ημίπςκ 

υπμο μ έκαξ εα είκαζ ιε ηγάιζ ηαζ μ άθθμξ ιε εενιζηή ιάγα, ηάηζ πμο ιεζχκεζ ηαζ ημ δζαεέζζιμ πχνμ. Ο ζπεδζαζιυξ 

εκυξ ημίπμο Trombe πνέπεζ κα είκαζ ηέημζμξ πμο κα δζεοημθφκεζ ημκ ηαεανζζιυ ηςκ ηγαιζχκ, ηαεχξ μ εκδζάιεζμξ 

πχνμξ ιεηαλφ ηγαιζμφ ηαζ εενιζηήξ ιάγαξ ζοβηεκηνχκεζ οβναζία δ μπμία πνμηαθεί πνμαθήιαηα. Δηηυξ απυ ηζξ 

ακάβηεξ ζε επανηή εενιζηή ιάγα, δ πνήζδ ηςκ ημίπςκ αοηχκ εα πνέπεζ κα ιδκ ειπμδίγεζ ηδκ ζηακμπμίδζδ ηςκ 

ακαβηχκ ζε εέα ηαζ θοζζηυ θςηζζιυ. Έκα αηυιδ ιεζμκέηηδια πμο πανμοζζάγεηαζ, είκαζ δ έθθεζρδ άκεζδξ ηαηά ηδ 
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δζάνηεζα ηδξ διέναξ, δ μπμία πνμηαθείηαζ απυ ημκ οπενεενιαζιέκμ αένα ημο ημίπμο ή ηδξ ακελέθεβηηδξ 

αηηζκμαμθίαξ απυ ηζξ εζςηενζηέξ επζθάκεζεξ, υπμο αοηή δ ηαηάζηαζδ ιπμνεί κα πενζμνζζηεί ιε επανηή αενζζιυ. [5] 

 

1.3.2.1 Σούχοσ θερμικόσ αποθόκευςησ  

Δίκαζ έκαξ ζοκδοαζιυξ ημίπμο κυηζμο πνμζακαημθζζιμφ ηαζ ιζαξ ελςηενζηήξ δζάθακδξ επζθάκεζαξ 

(ζοκήεςξ βοαθί) ζηδκ ελςηενζηή πθεονά ημο ημίπμο ζε απυζηαζδ ζοκήεςξ 10cm. Ζ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο 

ημίπμο πνέπεζ κα είκαζ ζημονυπνςιδ χζηε κα ιεβζζημπμζεί ηδκ απμννυθδζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Ο ημίπμξ 

ηαηαζηεοάγεηαζ απυ οθζηά ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ βζα κα δζαζθαθίγεζ πνμκζηή οζηένδζδ ημοθάπζζημκ 6h 

χζηε δ εζςηενζηή ημο επζθάκεζα κα έπεζ ηδ ιέβζζηδ εενιμηναζία ζηδκ ανπή ηδξ κφπηαξ. 

Ο ημίπμξ ιάγαξ υπςξ ηαζ μ ημίπμξ Trombe, πνεζάγμκηαζ έκα ζοθθέηηδ μ μπμίμξ δζαεέηεζ βοάθζκδ ιεβάθδ 

επζθάκεζα πμο έπεζ κυηζα υρδ, εκχ δ εενιζηή ιάγα ζοβηεκηνχκεηαζ ζημ πίζς ιένμξ. Σα οθζηά πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ εενιζηή ιάγα είκαζ δ πέηνα, ημ ζηονυδεια, ηα ζφκεεηα οθζηά απυ ηζζιεκηυθζεμοξ ή ημφαθα. 

Σμ ζφζηδια αοηυ θεζημονβεί ιε ηδκ απμννυθδζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ απυ ημκ ημίπμ ιάγαξ ηαζ εενιαίκεζ ηδκ 

επζθάκεζά ημο. Ζ εενιυηδηα ιέζς ηδξ πνμμδεοηζηήξ αφλδζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ, ιεηαδίδεηαζ ηαζ δζαπέεηαζ ζημοξ 

εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο ιέζς ζοκαβςβήξ. Σμ πάπμξ ηαζ μ ηφπμξ ημο οθζημφ πμο πνδζζιμπμζείηαζ πνμηαθεί 

πνμκζηή απυηθζζδ, δ μπμία είκαζ 18 θεπηά βζα 10mm ζηονυδεια. ε πενίπηςζδ πμο ημ πάπμξ ημο ημίπμο λεπενκά ηα 

100 πζθζμζηά δ ζοκαβςβή ηδξ εενιυηδηαξ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ δεκ αολάκεηαζ ζδζαίηενα. Μεηαλφ ηδξ 

εενιζηήξ ιάγαξ ηαζ ημο ηγαιζμφ πανειαάθθεηαζ αέναξ ημο μπμίμο δ εενιμηναζία ιπμνεί κα θηάζεζ ημοξ 60
μ
C ηζξ 

ιένεξ πμο δεκ οπάνπμοκ ζφκκεθα. Ζ πνήζδ ηςκ ακμζβιάηςκ, ζηδκ ημνοθή ηαζ ηδ αάζδ ημο ημίπμο είκαζ ζδιακηζηή 

ηαεχξ μ εενιυξ αέναξ ακεααίκεζ ηαζ εζζένπεηαζ ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ, εκχ πανάθθδθα μ ροπνυξ αέναξ 

ηαηένπεηαζ πνμξ ηα ακμίβιαηα ηδξ αάζδξ ηδξ ιάγαξ ζοζζχνεοζδξ. 

Ζ θεζημονβζηή απυδμζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ημίπμο ιάγαξ, επδνεάγεηαζ απυ ηα ιέζα ιυκςζδξ, δζακμιήξ ηαζ 

απμεήηεοζδξ. Γζ’ αοηυ είκαζ απαναίηδημζ μζ έθεβπμζ θεζημονβίαξ ημο. Με ημκ έθεβπμ, επζηοβπάκεηαζ δ ιείςζδ ηςκ 

απςθεζχκ εενιυηδηαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ ή ηζξ ιένεξ πμο οπάνπεζ ζοκκεθζά, ιε ηδκ εθανιμβή ελςηενζηχκ 

ιμκςιέκςκ παηγμονζχκ, ηδ πνήζδ ααθχκ ιε ορδθυ δείηηδ απμννμθδηζηυηδηαξ ηαζ ιζηνυ δείηηδ εηπμιπήξ 

εενιζηήξ αηηζκμαμθίαξ, ιε ηδ αεθηίςζδ ημο ζοκηεθεζηή ιυκςζδξ ημο οαθμζηαζίμο, δ μπμία επζηοβπάκεηαζ 

πνδζζιμπμζχκηαξ δζπθά ηγάιζα ή ηγάιζα πμο ακηακαηθμφκ ηδ εενιυηδηα ή πνδζζιμπμζχκηαξ δζαθακή ιυκςζδ. Όθα 

αοηά ιεβζζημπμζμφκ ηδκ απυδμζδ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα. Γζα ημ ηαθμηαίνζ, μζ έθεβπμζ πμο εα 

πναβιαημπμζδεμφκ εα πνέπεζ κα ζημπεφμοκ ζηδκ απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ, υπμο αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ 

πνήζδ πνμζηεβαζιάηςκ, ιε ηδ πνήζδ ελςηενζηχκ μπχκ αενζζιμφ, αθθά ηαζ ιε ημ ηθείζζιμ ηδξ ελςηενζηήξ 

ιυκςζδξ. [5] 

 

 

1.3.2.2 Σούχοσ Σrombe Michel 

Σμ ζφζηδια ιε ημίπμ Trombe πήνε ημ υκμιά ημο απυ ημκ Felix Trombe, μ μπμίμξ εηπυκδζε ζε ζοκενβαζία 

ιε ημκ Jacques Michel, ιζα πνςημπμνζαηή ενβαζία. Eίκαζ έκαξ ημίπμξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ πμο ζε υθμ ημ επάκς 

ηαζ ηάης ιένμξ ημο ιήημοξ ημο οπάνπμοκ εονίδεξ βζα κα δζεοημθφκμοκ ηδκ ηίκδζδ ημο αένα. Ζ θεζημονβία ημο 

ααζίγεηαζ ζημ θαζκυιεκμ ημο εενιμζζθςκζζιμφ ηαζ πναβιαημπμζείηαζ ηίκδζδ ημο αένα θυβς ηδξ δζαθμνάξ 

εενιμηναζίαξ.  
Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ μ εενιυξ αέναξ ηζκείηαζ πνμξ ηα πάκς ηαζ εζζένπεηαζ ζημ πχνμ απυ ηδκ πάκς 

εονίδα, εκχ μ ροπνυηενμξ αέναξ απυ ημκ εζςηενζηυ πχνμ πενκάεζ απυ ηδ ηάης εονίδα ηαζ ακηζηαεζζηά ημ ηεκυ πμο 

δδιζμονβήεδηε ιεηαλφ ημίπμο ηαζ οαθμπίκαηα. 
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Εικόνα 1: Λειτουργύα τούχου Trombe Michel το χειμώνα.  

 
Σμ ηαθμηαίνζ ααζζηή πνμτπυεεζδ ηαθήξ θεζημονβίαξ είκαζ μ ημίπμξ κα ζηζάγεηαζ ιε ζηαεενυ ή ηζκμφιεκμ 

ζηίαζηνμ ηαζ μ θεββίηδξ ζημ πάκς ιένμξ ημο οαθμζηαζίμο κα ακμίβεζ βζα κα ελαζθαθζζηεί δ απμιάηνοκζδ ημο 

εενιμφ αένα. 

διείμ-ηθεζδί ζηδκ ηαθφηενδ απυδμζδ αοηχκ ηςκ ζοζηδιάηςκ είκαζ δ θοζζηή ηοηθμθμνία ημο αένα. 

Βαζίγεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μ εενιυηενμξ αέναξ είκαζ εθαθνφηενμξ ηαζ απμηηά ακμδζηή ηίκδζδ. Όηακ θεάκεζ ζε ιζα 

ροπνυηενδ πενζμπή απμαάθθεζ ηδ εενιυηδηα ημο ηαζ ρφπεηαζ. Συηε βίκεηαζ αανφηενμξ, ηζκείηαζ πνμξ ηα ηάης ηαζ 

επζζηνέθεζ ζημκ δθζαηυ ημίπμ βζα κα εενιακεεί ηαζ κα επακαθάαεζ ημκ ηφηθμ ημο. διακηζηή επίδναζδ ζηδκ 

απμηεθεζιαηζηή θεζημονβία ηςκ ημίπςκ Trombe έπμοκ ηα ακμίβιαηα ζημ ηάης ηαζ ζημ άκς ιένμξ. Σζξ διένεξ ημο 

πεζιχκα δ αηηζκμαμθία γεζηαίκεζ ημκ ηνφμ αένα πμο ελένπεηαζ απυ ημκ πχνμ ιέζα απυ ημ παιδθυ άκμζβια. Σμηε μ 

αέναξ θυβς εένιακζδξ ακεααίκεζ ρδθά ακάιεζα ζημ βοαθί ηαζ ημκ ημίπμ ηαζ μδδβείηαζ εη κέμο ιέζα ζημ πχνμ 

ιεηαθένμκηαξ έηζζ εενιυηδηα.  

Έκαξ ηοπζηυξ ημίπμξ Trombe απμηεθείηαζ απυ έκα παπφ πέηνζκμ, ιε ημφαθα ή ζηονυδεια ημίπμ πάπμοξ 20 - 

40 cm ααιιέκμ ιε ζημφνμ πνχια πμο απμννμθά ηδκ δθζαηή εενιυηδηα. O ημίπμξ αοηυξ ηαθφπηεηαζ απυ απθυ ή 

δζπθυ ηγάιζ. Ζ απυζηαζδ ημο ηγαιζμφ απυ ημκ ημίπμ ηοιαίκεηαζ απυ 20 - 150 mm. Με αοηυ ημκ ηνυπμ 

δζαιμνθχκεηαζ έκα ιζηνυ δζάηεκμ ιε αένα. Ζ εενιυηδηα απυ ημ δθζαηυ θςξ απμννμθάηαζ απυ ηδκ ζημονυπνςιδ 

επζθάκεζα ηαζ δζααζαάγεηαζ ανβά πνμξ ημ εζςηενζηυ απυ ημκ ημίπμ. Σζξ ηνφεξ κφπηεξ ημο πεζιχκα απμδίδεηαζ δ 

εενιυηδηα πμο έπεζ απμεδηεοηεί ζημκ ημίπμ εκχ ειπμδίγεηαζ δ ηοηθμθμνία ημο αένα μπυηε ηαζ δ απαβςβή 

εενιυηδηαξ ιε ηδκ ηάθορδ ηςκ ακμζβιάηςκ. Σμ ηαθμηαίνζ πμο οπάνπμοκ αολδιέκεξ ακάβηεξ βζα ρφλδ ημο 

εηάζημηε πχνμο πνεζάγεηαζ μ γεζηυξ αέναξ κα μδδβδεεί εηηυξ ημο πχνμο. Γζα αοηυ ημ θμβμ ιέκεζ ακμζπηυ έκα 

άκμζβια ηάης ζημ ιδ εηηεεεζιέκμ απυ αηηζκμαμθία ημίπμ εκχ πανάθθδθα ηθείκεζ ημ πάκς άκμζβια ζημκ ημίπμ 

Trombe ηαζ ακμίβεζ έκα άθθμ ζημ βοαθί. Δηζζ μ θνέζημξ δνμζενυξ αέναξ ιπαίκεζ ιέζα ζημ πχνμ παίνκεζ ηδκ 

εενιυηδηα απυ ημκ πχνμ ηαζ μδδβείηαζ ιέζς ημο ηάης ακμίβιαημξ ζημ δζάηεκμ ιεηαλφ ημίπμο ηαζ οαθμπζκαηα. Δηεζ 

γεζηαίκεηαζ ηαζ μδδβείηαζ ιέζς ημο πάκς ακμίβιαημξ ημο οαθμπίκαηα πνμξ ηα έλς.  

Με ηδ πνήζδ ιζαξ επζθεηηζηήξ επζθάκεζαξ ζε έκακ ημίπμ Trombe αεθηζχκεηαζ δ απυδμζή ημο ιε ημκ 

πενζμνζζιυ ηδξ οπένοενδξ εκένβεζαξ πμο αηηζκμαμθείηαζ ιέζα απυ ημ ηγάιζ. Ζ επζθεηηζηή επζθάκεζα απμηεθείηαζ 

ζοκήεςξ απυ έκα ιεηαθθζηυ θφθθμ πμο επζημθθάηαζ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα ημο ημίπμο ή απυ εζδζηέξ ααθέξ. 

Απμννμθά υθδ ζπεδυκ ηδκ αηηζκμαμθία απυ ημ μναηυ ιένμξ ημο δθζαημφ θάζιαημξ ηαζ εηπέιπεζ πμθφ ιζηνυ ιένμξ 

ζηδκ ηθίιαηα ηδξ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ. Ζ ορδθή απμννμθδηζηυηδηα ηςκ επζθακεζχκ ηςκ ημίπςκ ιεηαηνέπεζ ημ 

θςξ ζε εενιυηδηα εκχ δ παιδθή ακαηθαζηζηυηδηα πνμθοθάζζεζ ηδκ αηηζκμαμθία ηδξ εενιυηδηαξ πνμξ ημ ηγάιζ. 

ε έκακ ημίπμ Trombe πάπμοξ 40 cm πςνίξ ακμίβιαηα, δ εενιυηδηα εα ηάκεζ 8 - 10 χνεξ βζα κα ανπίζεζ κα 

θηάκεζ ζημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ μ πχνμξ εα πανέπεζ εενιζηή άκεζδ ζηδ δζάνηεζα ηδξ διέναξ 

εκχ εα εενιαίκεζ επί ανηεηέξ χνεξ ιεηά ηδ δφζδ ημο δθίμο. Υχνμζ πμο εενιαίκμκηαζ απυ ημίπμ Trombe δίκμοκ 

ζοπκά ημ αίζεδια ιεβαθφηενδξ εενιζηήξ άκεζδξ απυ αοηυ πμο πανέπεηαζ απυ έκα αενυεενιμ επεζδή μ ημίπμξ 

δζαηδνεί ζπεηζηά ορδθή εενιμηναζία έζης ηαζ ακ ζημ πχνμ επζηναημφκ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ αένα. 

Oζ ανπζηέηημκεξ πνδζζιμπμζμφκ ημοξ ημίπμοξ Trombe ζε ζοκδοαζιυ ιε πανάεονα, πνμζηεβάζιαηα ηαζ 

άθθα ηηζνζαηά ζημζπεία πνμηεζιέκμο κα ηαεζζημφκ μιαθή ηαζ ελζζμννμπδιέκδ ηδ εενιζηή απυδμζδ. Με ζςζηά 

ημπμεεηδιέκα πανάεονα επζηνέπεηαζ δ είζμδμξ ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ημ θςξ ζημ ηηίνζμ κςνίξ ημ πνςί, εκχ 

απμθεφβεηαζ δ πενίζζεζα εενιζημφ ηένδμοξ κςνίξ ημ απυβεοια. Σδκ ίδζα χνα μ ημίπμξ Trombe απμννμθά ηαζ 
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απμεδηεφεζ εενιυηδηα βζα απμβεοιαηζκή πνήζδ. Έκαξ απμηεθεζιαηζηυξ ημίπμξ Trombe έπεζ ιζα εενιζηή 

ηαεοζηένδζδ πμο απεθεοεενχκεζ ηδ εενιυηδηα ανηεηέξ χνεξ βζα κα ζζμννμπήζεζ ανβυηενα ηζξ ιεζςιέκεξ 

ελςηενζηέξ εενιμηναζίεξ. Σέθμξ, εα πνέπεζ κα ζδιεζςεεί δ δοκαηυηδηα εθανιμβήξ κοηηενζκήξ ιυκςζδξ ζημοξ 

ημίπμοξ Trombe ιε νμθά χζηε κα ιδ πάκεηαζ εενιυηδηα πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ηαηά ηδ κφπηα. Ακ δ 

εενιμπςνδηζηυηδηα ημο ημίπμο Trombe είκαζ ανηεηά ιεβάθδ εα ζοκεπίγεζ κα αηηζκμαμθεί εενιυηδηα υθδ ηδ κφπηα. 

[6] 

 

Οζ ααζζηέξ ανπέξ θεζημονβίαξ ημο ημίπμο Trombe είκαζ:  

1. Υνήζδ ηαηαηυνοθςκ ημίπςκ πνμζακαημθζζιέκςκ πνμξ ημκ Νυημ πμο θεζημονβμφκ ςξ ζοθθέηηεξ δθζαηήξ 

εκένβεζαξ. 

2. Υνήζδ ηδξ ανπήξ ημο εενιμηδπίμο βζα ηδκ παβίδεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ. 

3. Φοζζηή ηοηθμθμνία εένιμο αένα πμο εενιαίκεηαζ ιε ηδκ παβίδεοζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ. 

4. Απμεήηεοζδ εενιυηδηαξ ιε ηδκ πνδζζιμπμίδζδ ηδξ ορδθήξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ ημο ζηονμδέιαημξ ή ημο 

κενμφ. 

 

Υνήζζιεξ παναηδνήζεζξ ζηδκ πνάλδ:  

 Ακ ηαζ ηα ακμίβιαηα πνεζάγμκηαζ ημ πμθφ κα έπμοκ επζθάκεζα 0.0689 m
2
 βζα ηάεε m

2 
ημίπμο ιπμνεί κα 

πνεζάγμκηαζ ηυζημξ ηαζ πμθοπθμηυηδηα ηαηαζηεοήξ. Γζα αοηυ είκαζ πνμηζιυηενμ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ιυκμ υηακ πνεζάγεηαζ πναβιαηζηά εενιυηδηα ηζξ πνςζκέξ χνεξ. 

 Σα ααζζηά οθζηά εκυξ ημίπμο trombe είκαζ ημ ηζζιεκημ, ηα ημοαθα, δ πέηνα, μζ αζαεζηυθζεμζ ή αθθά δμιζηά 

οθζηά. Οζ ημίπμζ ζηζξ πενζζμηεννεξ εθανιμβέξ έπμοκ πάπμξ πενίπμο 30- 35 cm. οκακηζμφκηαζ ηαζ ημίπμζ ιε 

πάπμξ ιέπνζ ηαζ 45 cm πμο απμδίδμοκ ηαζ ημ ιεβαθφηενμ πυζμ εενιυηδηαξ. Μεβαθφηενδ αφλδζδ ημο 

πάπμοξ δεκ πνμηείκεηαζ βζα απμεήηεοζδ πεναζηένς πνυζεεηδξ εκένβεζαξ. 

 Σμ κενυ είκαζ ζίβμονα πζμ απμηεθεζιαηζηυ απυ ημ ηζζιέκημ ηαζ ηα αθθά ζηενεά οθζηά βζαηί απμννμθά 

βνδβμνυηενα εενιυηδηα ελαζηίαξ ηςκ θαζκμιέκςκ ζοκαβςβήξ πμο ακαπηφζζμκηαζ ζηα ιυνζα ημο. 

Πνμηαθείηαζ ηαπεία ιείλδ ηαζ βνήβμνδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ πνμξ ημκ πχνμ εκχ ζε ακηίεεζδ ιε ηα ημζκά 

ζηενεά οθζηά υζμ αολάκεηαζ δ πμζυηδηα κενμφ, αολάκεηαζ δ απμεδηεοιέκδ εενιυηδηα. 

 Ζ απχθεζα εενιυηδηαξ απυ ημοξ ημίπμοξ ιάγαξ αηυια ηαζ ιεηά απυ αημθμοεία ζοκκεθζαζιέκςκ διενχκ 

δεκ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ημοξ ζοιααηζημφξ ημίπμοξ. Οζ εενιμηναζίεξ πμο πνμηαθμφκηαζ είκαζ βεκζηά πζμ 

ζηαεενέξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ πμο πνμηαθμφκηαζ απυ ζοιααηζημφξ ημίπμοξ. Οζ παιδθυηενεξ εενιμηναζίεξ 

ηείκμοκ κα είκαζ πζμ ακεηηζηέξ ηαζ θζβυηενμ λδνέξ (ζε ζπέζδ ιε ημκ αένα). Ζ εζςηενζηή επζθάκεζα εκυξ 

ημίπμο πάπμοξ 30 cm θηάκεζ ηδκ ιέβζζηδ ηζιή ηζξ πνχηεξ απμβεοιαηζκέξ-κοπηενζκέξ χνεξ ηαζ απυ εηεί 

ζοκεπίγεζ ιε ηδκ απυδμζδ εενιυηδηαξ. Οζ εενιμηναζίεξ ηοιαίκμκηαζ απυ 18 - 29
μ
C ελανηχιεκεξ απυ ηδκ 

δζαηφιακζδ ηδξ ελςηενζηήξ εενιμηναζίαξ. Ζ εζςηενζηή επζθάκεζα εκυξ ημίπμο πάπμοξ 61cm θηάκεζ ζε 

ιέβζζηδ ηζιή ιεηά απυ 8 χνεξ.  [6] 

 

 
Πύνακασ 2: Η επιφϊνεια ενόσ κατϊλληλα ςχεδιαςμϋνου τούχου Σrombe - Michel. 

Μέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ην ρεηκώλα 

(
o
C) 

Δκβαδόλ ηνίρνπ Trombe γηα επηθάλεηα 

εζσηεξηθνύ ρώξνπ 1 m
2
 (m

2
) 

-1 0.43-0.78 

4.5 0.28-0.46 

 

 
Πύνακασ 3: Σα τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ ενόσ τούχου θερμικόσ αποθόκευςησ .  

Πάρνο ηνίρνπ (cm) Γηαθύκαλζε επηθαλεηαθήο εζσηεξηθήο 

ζεξκνθξαζίαο (oC) 

Υξνληθή πζηέξεζε (h) 

20 22.2 6.8 

30 11.1 9.3 

35 8.3 10.6 

40 5.5 11.9 

45 4.1 13.2 

50 2.7 14.5 

60 1.1 17.1 
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1.3.2.3 Σούχοσ νερού 

Ο ημίπμξ κενμφ ειθακίγεζ ανηεηά ημζκά ζδιεία ιε έκα ημίπμ Trombe, δ ηφνζα δζαθμνά είκαζ υηζ ζημοξ 

ημίπμοξ κενμφ ακηί βζα ημίπμ ιάγαξ οπάνπεζ κενυ. Ζ εθανιμβή ημο είκαζ απμηεθεζιαηζηυηενδ απυ αοηή ημο ημίπμο 

Trombe, ηαεχξ ημ κενυ έπεζ ιεβαθφηενδ εενιμπςνζηζηυηδηα ακά ιμκάδα υβημο απυ ημ ημφαθμ ηαζ ηα νεφιαηα 

ιεηαθμνάξ ζημ κενυ ημ ηάκμοκ κα θεζημονβεί ςξ ιζα ζζυεενιδ απμεήηδ εενιυηδηαξ. Απμηεθμφκ ελαίνεηδ επζθμβή 

βζα ιζηνήξ ιάγαξ ηαηαζηεοέξ.  

 

 
Εικόνα 2: χηματικό διϊγραμμα τησ μεταφορϊσ τησ ηλιακόσ ενϋργειασ του ςυςτόματοσ.  

Οζ απαζηήζεζξ εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ είκαζ δ ιεβάθδ επζθάκεζα ηγαιζμφ ζηδ κυηζα υρδ, ζημκ ελςηενζηυ 

πχνμ απμεήηεοζδξ ημο κενμφ. Οζ ηνυπμζ απμεήηεοζδξ ημο κενμφ πμζηίθμοκ, ηαεχξ μ ηφπμξ ημο δμπείμο πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ επδνεάγεζ ηδκ ζηακυηδηα απμεήηεοζδξ εενιυηδηαξ ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαπφηδηα ιε ηδκ μπμία 

δζακέιεηαζ αοηή. Σα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ είκαζ δμπεία απυ βοαθί ή ιέηαθθμ ζε ζπήια ζςθήκα, δμπεία ή 

αανέθζα ηαεχξ ηαζ ημίπμζ απυ ζηονυδεια πθήνεζξ κενμφ. Σμ οθζηυ απυ ημ μπμίμ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμξ, υπςξ ηαζ 

ημ ζπήια ημ μπμίμ δζαεέηεζ ηαεμνίγμοκ ηδ θεζημονβζηυηδηα ηαζ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ημο. 

Σμ κενυ έπεζ ηδ δοκαηυηδηα κα απμεδηεφεζ άιεζα ηδ εενιυηδηα, θυβς ηδξ ζζμεενιζηήξ ημο θφζδξ, ηάηζ 

πμο δζαθμνμπμζεί ημ ζφζηδια αοηυ ζε ζπέζδ ιε ημκ ημίπμ Trombe, ζημκ μπμίμ οπάνπεζ πνμκζηή απυηθζζδ. Οζ 

έθεβπμζ πμο απαζηεί ημ ζφζηδια, απαζημφκηαζ ζηδ δζακμιή ηδξ εενιυηδηαξ, ζηδκ πενίπηςζδ πμο δ ιεθέηδ έβζκε ζε 

ηθίια πμο απαζηείηαζ παιδθυηενδ εενιμηναζία ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ. Αοηυ δδιζμονβεί ηδκ ακάβηδ βζα 

πεναζηένς ιυκςζδ ιεηαλφ ημο πχνμο απμεήηεοζδξ ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ. 

Ο ημίπμξ κενμφ πανμοζζάγεζ ανηεηά πθεμκεηηήιαηα. Γεκ πνμηαθεί πνμαθήιαηα εάιαςζδξ θυβς ηδξ 

οπενζχδμοξ αηηζκμαμθίαξ, ηαζ πανάθθδθα ελαζθαθίγεηαζ δ ζδζςηζηυηδηα ηςκ εκμίηςκ. Ο πχνμξ απμεήηεοζδξ, έπεζ 

ηδκ ζδζυηδηα κα παναιέκεζ εενιυξ ηαζ κα πανέπεζ εενιυηδηα έςξ ανβά ημ ανάδο. Οζ δζαηοιάκζεζξ εενιμηναζίαξ 

υπςξ ηαζ ζηδκ πενίπηςζδ ημο ημίπμο Trombe, είκαζ ιζηνυηενεξ ζε ζπέζδ ιε αοηέξ ηςκ ζοζηδιάηςκ άιεζμο 

ηένδμοξ. Λυβς ηδξ ζζμεενιζηήξ θφζδξ ημο πχνμο απμεήηεοζδξ, πάκεηαζ θζβυηενδ εκένβεζα ηζξ κοπηενζκέξ χνεξ, 

ζηδκ αηιυζθαζνα, δζυηζ πνμηαθείηαζ ιεζςιέκδ εενιμηναζία ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα. [4] 

 

1.3.2.4 Απομονωμϋνοσ τούχοσ ςυςςώρευςησ  

Όπςξ ηαζ μ ημίπμξ κενμφ, μ απμιμκςιέκμξ ημίπμξ ζοζζχνεοζδξ, ιμζάγεζ ιε ημκ ημίπμ Trombe, δ ηφνζα 

δζαθμνά είκαζ υηζ μ απμιμκςιέκμξ ημίπμξ ζοζζχνεοζδξ, πνμξ απμθοβή ηδξ ιεηάδμζδξ εκένβεζαξ ιε ζοκαβςβή ηαζ 

αηηζκμαμθία, είκαζ ιμκςιέκμξ απυ ηδκ πθεονά ημο εζςηενζημφ πχνμο. Δπμιέκςξ, δ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ 

επζηοβπάκεηαζ ιε ιεηαθμνά ηαζ πζεακχξ ιε ηδκ πανέιααζδ ακειζζηήνα. Δκαθθαηηζηά, αοηή δ ιμνθή ημίπμο, εα 

ιπμνμφζε κα δζαεέηεζ μπέξ ελαενζζιμφ πνμξ ημκ ελςηενζηυ αένα ζηδ αάζδ ημο ζοθθέηηδ ηαζ πνμξ ημ πχνμ πμο 

εενιαίκεηαζ ζηδκ ημνοθή, δδιζμονβχκηαξ έκα ακμζπηυ ζζθςκζηυ ανυβπμ, μ μπμίμξ πανέπεζ ζημοξ εζςηενζημφξ 

πχνμοξ ηδξ ηαημζηίαξ πνμεενιαζιέκμ κςπυ αένα. Γζα κα απμθεοπεεί δ είζμδμξ ζηυκδξ ή εκηυιςκ, ηνίκεηαζ 

απαναίηδηδ δ πνήζδ θίθηνςκ. [4] 
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Εικόνα 3: Απομονωμϋνοσ τούχοσ ςυςςώρευςησ.  

 

1.3.2.5 Θερμοκόπιο 

Σμ εενιμηήπζμ ή ζένα ή δθζαηυξ πχνμξ είκαζ έκαξ ηθεζζηυξ πχνμξ ιε ιεβάθμ πμζμζηυ βοάθζκδξ 

επζθάκεζαξ ηαζ κυηζμ πνμζακαημθζζιυ πνμζανηδιέκμ ζε ηιήια ημο ηηζνίμο. Σμ ζφζηδια θεζημονβεί ηαθφηενα ακ 

ιεηαλφ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ημο ηηζνίμο οπάνπεζ ημίπμξ εενιζηήξ απμεήηεοζδξ ηαηαζηεοαζιέκμξ απυ οθζηά 

ιεβάθδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ. [5] 

Σμ εενιμηήπζμ είκαζ έκαξ ηθεζζηυξ πχνμξ ιε οαθμζηάζζμ ζηδ κυηζα πθεονά ημο ηηζνίμο. Ο δθζαηυξ πχνμξ, 

δζαπςνίγεηαζ απυ ημ ηονίςξ ηηίνζμ ιε ημίπμ εενιζηήξ ζοζζχνεοζδξ, πμο απμηεθείηαζ απυ ιάγα ιεβάθδξ 

εενιμπςνδηζηυηδηαξ ή ιπμνεί κα οπάνπεζ ηάπμζμ άθθμ ιέζμ απμεήηεοζδξ ιέζα ζε αοηυ. Ζ επζθμβή ελανηάηαζ απυ 

ημ ηθίια πμο επζηναηεί ζηδκ πενζμπή αθθά ηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο ημ εενιμηήπζμ πνδζζιμπμζείηαζ. Ζ πνδζζιυηδηα 

αοημφ ημο ζοζηήιαημξ ζοιαάθθεζ ζηδ δζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο εενιμηδπίμο αθθά ηαζ ηςκ εζςηενζηχκ 

πχνςκ ηδξ ηαημζηίαξ. Σα εενιμηήπζα πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα κα πνμεενιαίκμοκ ημκ αένα πμο απαζηείηαζ βζα ημκ 

αενζζιυ ηςκ ηαημζηζχκ ηαζ δεκ απαζηείηαζ ημπμεέηδζδ αμδεδηζηήξ εένιακζδξ. 

 

Ζ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ απυ ημ εενιμηήπζμ ιπμνεί κα βίκεζ ιε δφμ ηνυπμοξ: 

1. Χξ πχνμξ άιεζμο ηένδμοξ πμο δε εενιαίκεηαζ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ, δ εενιζηή ιάγα πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ημπμεεηδιέκδ ζημκ ημίπμ ή ζημ πάηςια, ιπμνεί κα είκαζ πηζζηυξ υβημξ ιε κενυ ηαζ 

ηζκδηή ιυκςζδ.  

2. Χξ ζοθθέηηδξ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ημκίγεηαζ δ πνήζδ ηαζ ηαηαζηεοή εθαθνζχκ επζθακεζχκ ηαεχξ ηαζ 

ζηδκ ελαβςβή ηδξ εενιυηδηαξ απυ ημκ δθζαηυ πχνμ πμο είκαζ απμεδηεοιέκδ πνμξ ημ ηηίνζμ, οπμβείςξ ή 

ιέζς αοημφ. 

 

Σα εενιμηήπζα ςξ πνμξ ημκ ηνυπμ πμο εκζςιαηχκμκηαζ ζημ ηονίςξ ηηίνζμ πμζηίθμοκ. Απμηεθμφκ απθέξ 

πνμζεήηεξ ζημ κυηζμ ημίπμ, έπμκηαξ ιενζηή ή πθήνδ ηάθορδ αοημφ ηαζ ιπμνεί κα ηαθφπημοκ ιένμξ ημο υθμο 

πθάημοξ ημο ζπζηζμφ ηαθφπημκηαξ έκα, δφμ ή πενζζζυηενμοξ μνυθμοξ. Οζ εενιμηναζίεξ πμο επζηναημφκ ζημοξ 

δθζαημφξ πχνμοξ πμζηίθμοκ, ηνίκμκηάξ ημοξ αηαηάθθδθμοξ πνμξ ηαημίηδζδ ή ακάπηολδ θοηχκ. Γζα κα ιπμνέζεζ κα 

ακηζζηαειζζηεί αοηυ, πνεζάγεηαζ κα βίκεζ ηάπμζμο ηφπμο δθζαηυξ έθεβπμξ. Γεκζηά, δ ηαημίηδζδ δθζαηχκ πχνςκ 

εεςνείηαζ αηαηάθθδθδ βζα ημ ηθίια ηδξ Δθθάδαξ. Ζ ιέεμδμξ δ μπμία εα επζθεβεί βζα ηδ δζακμιή εκένβεζαξ πμο 

ζοθθέβεζ ημ εενιμηήπζμ, ελανηάηαζ απυ ηάπμζεξ παναιέηνμοξ υπςξ, ημ ηθίια, ηδ πνήζδ ημο εενιμηδπίμο ςξ 

ζοθθέηηδ ή ςξ πχνμ άιεζμο ηένδμοξ ηαεχξ ηαζ απυ ημκ ηνυπμ πμο αοηυ είκαζ ζοκδεδειέκμ ιε ημ ηονίςξ ηηίνζμ. 

Ακ ημ εενιμηήπζμ πνδζζιμπμζδεεί ςξ ζοθθέηηδξ, ηυηε είκαζ ακαβηαία δ πνήζδ ακειζζηήνςκ. Δπίζδξ εα πνέπεζ κα 

θδθεμφκ ιέηνα πνμξ απμθοβή ηδξ οπενεένιακζδξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ηαθμηαζνζμφ, υπςξ δ ακάβηδ βζα ζηίαζδ, δ 

μπμία πενζμνίγεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ηαηαηυνοθςκ ηαζ υπζ ηεηθζιέκςκ οαθμζηάζζςκ, δ εθανιμβή εονίδςκ 

αενζζιμφ, δ πνήζδ ηζκδηήξ ιυκςζδξ δ μπμία απμηνέπεζ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ κφπηαξ αθθά 

ηαζ ηαηά ηζξ κεθεθχδεζξ διένεξ. Όζμκ αθμνά ηδκ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο εενιμηδπίμο απυ μζημκμιζηήξ άπμρδξ, 

βζα ηα δεδμιέκα ηδξ Δθθάδαξ εα πνέπεζ κα ζοκδοαζηεί ιε εκζςιάηςζδ ιυκςζδξ αθθά ηαζ ζηίαζδξ. ηδκ 

πενίπηςζδ πμο ημ εενιμηήπζμ πνδζζιμπμζείηαζ βζα θοηά απαζηείηαζ δ πανμπή αμδεδηζηήξ εένιακζδξ πνμξ απμθοβή 

παβεημφ. Έκα άθθμ ζημζπείμ πμο πνέπεζ κα θαιαάκεηαζ οπυρδ ζηζξ ηαημζηίεξ πμο δζαεέημοκ δθζαημφξ πχνμοξ είκαζ 

μ έθεβπμξ ηδξ οβναζίαξ. Ζ απυδμζδ ημο εενιμηδπίμο αεθηζχκεηαζ ακ πνμαθεθημφκ εονίδεξ ζημ πάκς ηαζ ηάης 

ιένμξ ημο ημίπμο βζα ηδ ηίκδζδ ημο αένα. Σμ ιέβεευξ ημο ελανηάηαζ απυ ηζξ ηθζιαηζηέξ ζοκεήηεξ ηδξ πενζμπήξ ηαζ 

μζ εκδεζηηζηέξ δζαζηάζεζξ δίκμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. 
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Πύνακασ 4: Ενδεικτικϋσ διαςτϊςεισ θερμοκηπύου.  

Μέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία ην ρεηκώλα 

(
o
C) 

Δκβαδόλ παινζηαζίνπ γηα επηθάλεηα εζσηεξηθνύ 

ρώξνπ 1m
2
 ζε ζπλδπαζκό κε ηνίρν ζεξκηθήο 

απνζήθεπζεο (m
2
) 

-1 0.65-1.15 

4.5 0.40-0.70 

 

 
Σα πθεμκεηηήιαηα πμο πνμηφπημοκ απυ ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ πνήζδ ηςκ εενιμηδπίςκ είκαζ υηζ ιπμνμφκ κα 

ζοκδοαζημφκ εφημθα ιε άθθα παεδηζηά ζοζηήιαηα, δεκ ελοπδνεημφκ ιυκμ εκενβεζαημφξ ζημπμφξ, δδθαδή 

ζοιαάθθμοκ ζηδκ επέηηαζδ ημο ηαημζηήζζιμο πχνμο ή ζηδ δδιζμονβία εκυξ εενιμηδπίμο βζα θοηά, ιπμνμφκ 

εφημθα κα πνμζανιμζημφκ ζε οθζζηάιεκα ηηίνζα, ηαζ ηέθμξ ημ πζμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ ζοιαάθθμοκ ζηδ ζδιακηζηή 

αεθηίςζδ ημο ιζηνμηθίιαημξ ηδξ ηαημζηίαξ, δζυηζ ακ ηαθφπηεζ πθήνςξ ημ φρμξ ηαζ ημ πθάημξ ημο ηηζνίμο ιεζχκεζ ηζξ 

εενιζηέξ απχθεζεξ ημο πενζαθήιαημξ ηαζ ελζζμννμπεί ζε ιεβάθμ ααειυ ηζξ εενιμηναζζαηέξ δζαηοιάκζεζξ. 

Όζμκ αθμνά ηα ιεζμκεηηήιαηα απυ ηδκ εθανιμβή ημο, ημ ηυζημξ ημο είκαζ ανηεηά ορδθυ ζε ζπέζδ ιε ηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, εα πνέπεζ υιςξ κα ζοιπενζθδθεεί ηαζ δ αηιυζθαζνα ηαζ δ μπηζηή άκεζδ, ηζξ μπμίεξ 

δδιζμονβεί. Ζ δοκαηυηδηα πνήζδξ ημο εενιμηδπίμο ςξ ηαημζηήζζιμξ πχνμξ είκαζ πενζμνζζιέκδ ηαζ δζανηεί 

ηάπμζμοξ ιήκεξ ημο πνυκμο. Άθθμ ιεζμκέηηδια είκαζ μζ ιεβάθεξ δζαηοιάκζεζξ πμο παναηδνμφκηαζ ζηδ 

εενιμηναζία, δ οπενεένιακζδ ηαηά ημ ηαθμηαίνζ, ζηζξ κυηζεξ πχνεξ ηονίςξ, δ βοάθζκδ ζηέβδ πμο δζαεέηεζ είκαζ 

ανηεηά ροπνή ηδ κφπηα ιε απμηέθεζια κα ζοιποηκχκμκηαζ μζ οδναηιμί ζημ εζςηενζηυ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδκ 

ηαθθζένβεζα ηςκ θοηχκ αιαθφκμοκ ηδκ ηαηάζηαζδ, ζηενχκηαξ ηδκ άκεζδ απυ ημοξ ηαημίημοξ. Σέθμξ, δ εενιζηή 

εκένβεζα πμο πανέπεζ είκαζ οπυ ιμνθή εενιμφ αένα δ μπμία δφζημθα απμεδηεφεηαζ. [4] 

 

 

1.3.3 υςτόματα απομονωμϋνου κϋρδουσ 

ηα ζοζηήιαηα απμιμκςιέκμο ηένδμοξ δ επζθάκεζα δθζμζοθθμβήξ δεκ ανίζηεηαζ ζε επαθή ιε ημκ πχνμ 

εένιακζδξ. Μεηαλφ αοηήξ ηδξ επζθάκεζαξ ηαζ ημ πχνμ δζααίςζδξ οπάνπεζ έκαξ ιδπακζζιυξ ιεηάδμζδξ ηδξ 

εενιυηδηαξ, υπςξ βζα πανάδεζβια έκαξ ακειζζηήναξ. ηα παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα δ ιεηάδμζδ ηδξ εενιυηδηαξ 

βίκεηαζ ιε ιδ ιδπακζηά ιέζα ηαζ ααζίγεηαζ ηονίςξ ζηδκ αβςβή, ιεηαβςβή ηαζ αηηζκμαμθία ηδξ εενιυηδηαξ. 

Πανάδεζβια απμιμκςιέκμο ηένδμοξ είκαζ ημ εενιμζζθςκζηυ πακέθμ. [5] 

 Δηηυξ ηςκ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ, οπάνπμοκ δζάθμνα ζοζηήιαηα πμο εθανιυγμκηαζ βζα θοζζηυ 

δνμζζζιυ, ηα μπμία θεζημονβμφκ εεηζηά ηαζ ημ πεζιχκα, εκζζπφμκηαξ ηδ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα ημο ηηζνζαημφ 

ηεθφθμοξ, υπςξ:  

 Φνάβια αηηζκμαμθίαξ 

 Αενζγυιεκμ ηέθοθμξ 

 Φοηειέκμ δχια. 

 

ηα ζοζηήιαηα απμιμκςιέκμο ηένδμοξ, δ ζοθθμβή ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ πναβιαημπμζείηαζ ζε 

πχνμοξ απμιαηνοζιέκμοξ απυ ημ πχνμ ηαημζηίαξ, δ μπμία βίκεηαζ ιε ηδ ιεηαθμνά εκένβεζαξ απυ ημ ζοθθέηηδ 

ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ημο ζπζηζμφ ή ζημ ζφζηδια ζοζζχνεοζδξ ηαζ έπεζηα ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ ιε 

ιεηαθμνά ή αηηζκμαμθία. Μζα απυ ηζξ πζμ δζαδεδμιέκεξ ιμνθέξ ιεηαθμνάξ εκένβεζαξ απυ ημ ζοθθέηηδ είκαζ μ 

εενιμζζθςκζηυξ ανυβπμξ. ημ εενιμζζθςκζηυ ανυβπμ, μ αέναξ εενιαίκεηαζ ζημ ζοθθέηηδ, βίκεηαζ πζμ εθαθνφξ ηζ 

έηζζ ακένπεηαζ, ιεηαεέημκηαξ ημκ ροπνυηενμ αένα ζηα ηαηχηενα επίπεδα. Ο εενιυηενμξ αέναξ, ιεηαθένεζ ηδκ 

εκένβεζά ημο ζημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ ή ζημ απμιαηνοζιέκμ ζφζηδια ζοζζχνεοζδξ, ηαηένπεηαζ ζημ ηάης 

ιένμξ ημο ζοθθέηηδ ηζ αοηή δ ηοηθζηή δζαδζηαζία ζοκεπίγεζ υζμ πνυκμ μ ζοθθέηηδξ είκαζ ανηεηά εενιυξ. Ζ 

εενιμζζθςκζηή ανπή πνδζζιμπμείηαζ βζα ηδ ιεηαθμνά εκένβεζαξ ζημ πχνμ ηδξ ηαημζηίαξ ιέζς απμιμκςιέκςκ 

ημίπςκ ιάγαξ αθθά ηαζ ιέζς εκδμδαπέδζςκ ζηνςιάηςκ. Οζ ακειζζηήνεξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα ηδ δζάποζδ 

ημο εενιμφ αένα αθθά ηαζ βζα πεναζηένς εκίζποζδ ημο εενιμζζθςκζημφ ανυβπμο. Δκχ ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηαηαζηεοήξ ιζαξ κέαξ ηαημζηίαξ πνμηζιάηαζ δ εκζςιάηςζδ παεδηζηχκ δθζαηχκ ζοζηδιάηςκ, ηα απμιμκςιέκα 

ζοζηήιαηα πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ ακαηαίκζζδ ιζαξ ηαημζηίαξ. 
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Κεφϊλαιο 2:  Θερμικό ϊνεςη  

2.1 Γενικϊ  

Ζ αέθηζζηδ εηιεηάθθεοζδ ηδξ εκένβεζαξ απμηεθεί έκα πμθφ ζδιακηζηυ πανάβμκηα υηακ είκαζ επζεοιδηή δ 

ελαζθάθζζδ ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ. ε έκα ηηίνζμ πνέπεζ κα ελαζθαθίγεηαζ έκα άκεημ εζςηενζηυ ηθίια πθήνςξ 

πνμζανιμζιέκμ ζηζξ ακάβηεξ ηςκ πνδζηχκ ημο. Δίκαζ ζδιακηζηυ αοηυ κα βίκεηαζ ιε ηδκ εθάπζζηδ ηαηακάθςζδ 

εκένβεζαξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ηάεε ηηίνζμ πνέπεζ κα ιεθεηάηαζ ηαζ κα ηαηαζηεοάγεηαζ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα 

ηαηακαθχκεηαζ δ θζβυηενδ ηαηά ημ δοκαηυκ εκένβεζα ιε πανμπή υιςξ ηδξ απαζημφιεκδξ εενιζηήξ άκεζδξ, 

ηαηάθθδθδξ βζα ηδ πνήζδ ημο πχνμο. Οζ έκμζημζ επζεοιμφκ ζε πνχηδ θάζδ κα ελαζθαθίγμοκ ηδκ άκεζή ημοξ ηαζ ζε 

δεφηενδ θάζδ, κα δζαπεζνίγμκηαζ υζμ είκαζ δοκαηυ ηαθφηενα ηδκ εκένβεζα. ’ έκα ηηίνζμ πνέπεζ κα πανέπμκηαζ 

ζημοξ εκμίημοξ μζ δοκαηυηδηεξ χζηε κα ιπμνμφκ κα επδνεάζμοκ ημ ηθίια ημο εζςηενζημφ πχνμο. Σμ ηηίνζμ πνέπεζ 

κα είκαζ ιεθεηδιέκμ ηαηά ηνυπμ ηέημζμ, χζηε μζ δναζηδνζυηδηεξ αοηέξ κα ηαζνζάγμοκ ιε ηδκ ηαθή δζαπείνζζδ ηδξ 

εκένβεζαξ. Ζ εενιζηή άκεζδ ζημ πχνμ είκαζ μοζζαζηζηά αοηή πμο έπεζ ηδ ιεβαθφηενδ ζδιαζία ιζαξ ηαζ ζπεηίγεηαζ 

ιε ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Δίκαζ ιζα πνμζςπζηή αίζεδζδ πμο ελανηάηαζ απυ ηζξ εενιζηέξ ακηαθθαβέξ ιεηαλφ 

ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαζ ημο πενζαάθθμκημξ.  

Πνμηεζιέκμο κα ιεζςεεί δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, είκαζ απαναίηδημ κα πενζμνζζηεί δ εενιζηή άκεζδ. ε 

ιζα ηαημζηία πμο δε εενιαίκεηαζ ηαηακαθχκεηαζ θζβυηενδ εκένβεζα απυ ιζα άθθδ δ μπμία εενιαίκεηαζ. Δίκαζ υιςξ 

δοκαηυ, ζηζξ ζδιενζκέξ ηαημζηίεξ κα αολδεεί δ άκεζδ ιε ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ. Έκα ηαθυ ζφζηδια 

νφειζζδξ ηαζ εθέβπμο ηδξ εενιμηναζίαξ, πμο ζοιπθδνχκεηαζ απυ ιζα ηαθή οδναοθζηή ελζζμννυπδζδ ημο 

ζοζηήιαημξ ηοηθμθμνίαξ ημο νεοζημφ ιεηάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ, ελαζθαθίγεζ ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ μιμζυιμνθδ 

εενιμηναζία. Έηζζ, δεκ είκαζ ακάβηδ κα εενιαίκμκηαζ οπεναμθζηά μνζζιέκμζ πχνμζ, πνμηεζιέκμο κα εενιακεμφκ 

άθθμζ πχνμζ πμο είκαζ ροπνμί, ιε απμηέθεζια ηδ ζπαηάθδ εκένβεζαξ. Σα νεφιαηα αένα πενζμνίγμοκ ηδκ άκεζδ 

επδνεάγμκηαξ δοζιεκχξ ηαζ ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ. Έκα ηηίνζμ ιε ηαθή ζηεβακυηδηα ςξ πνμξ ηζξ ακελέθεβηηεξ 

δζεζζδφζεζξ αένα, ιπμνεί κα ειπμδίζεζ μοζζαζηζηά ηα νεφιαηα αένα πςνίξ κα βίκμκηαζ ζθάθιαηα ηαζ οπεναμθέξ. Ζ 

ηαθή ιυκςζδ αολάκεζ ηδ εενιμηναζία ηςκ πανεζχκ ηςκ πχνςκ, ηςκ δαπέδςκ, ηςκ μνμθχκ ηαζ ηςκ παναεφνςκ. Ζ 

άκεζδ ελαζθαθίγεηαζ έηζζ πζμ εφημθα ηαζ δ ηαηακάθςζδ εενιυηδηαξ ιεζχκεηαζ. 

Γζα ηδκ ελαζθάθζζδ ηαθήξ εενιζηήξ άκεζδξ ζε ιζα ηαημζηία είκαζ απαναίηδημ κα ιπμνεί μ έκμζημξ κα 

πνμζανιυγεζ ημ εζςηενζηυ ηθίια ζηζξ απαζηήζεζξ ημο. Ακ ημ ηηίνζμ είκαζ ζςζηά ιεθεηδιέκμ ηυζμ ςξ πνμξ ηζξ 

εενιζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημο, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ ημο θεπημιένεζεξ, μζ δοκαηυηδηεξ πνμζανιμβήξ 

ημο βζα ηδκ ελαζθάθζζδ εενιζηήξ άκεζδξ ζημοξ εκμίημοξ έπμοκ ςξ απμηέθεζια ηδκ ελαζθάθζζδ ζηακμπμζδηζημφ 

εενιζημφ ζζμγοβίμο. Σμ ηεθζηυ απμηέθεζια είκαζ υηζ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ ιπμνεί κα ελαζθαθίγεηαζ 

ζηακμπμζδηζηή εενιζηή άκεζδ αηυιδ ηαζ ιε ιείςζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ. 

Σμ ζφζηδια ηηζνζαηήξ δζαπείνζζδξ ηδξ εκένβεζαξ ιπμνεί κα πναβιαημπμζήζεζ ηζξ ζοκεήηεξ αοηέξ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ αζζεδηήνεξ ζημκ εζςηενζηυ ηαζ ελςηενζηυ πχνμ ημο ηηζνίμο. Με ηδ αμήεεζα δθεηηνμκζημφ 

οπμθμβζζηή ηαζ ηαηάθθδθμο θμβζζιζημφ πνμβνάιιαημξ, είκαζ δοκαηυκ κα ελμζημκμιδεεί εενιζηή ηαζ δθεηηνζηή 

εκένβεζα, πνμζθένμκηαξ ηζξ απαζημφιεκεξ ζοκεήηεξ δζααίςζδξ ζημ πχνμ ημο ηηζνίμο. Σμ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ 

εκυξ ηέημζμο ζοζηήιαημξ δεκ είκαζ πμθφ ιεβάθμ ηαζ απμζαέκεηαζ βνήβμνα, θυβς ημο ζδιακηζημφ πμζμζημφ 

εκένβεζαξ πμο ιπμνεί κα ελμζημκμιδεεί. [14] 

 

2.2 Ανϊπτυξη τησ θερμικόσ ϊνεςησ  

ηα ιέζα ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1980, ημ ASHRAE άνπζζε κα πνδιαημδμηεί ιζα ζεζνά ιεθεηχκ ζημκ ημιέα ηδξ 

εενιζηήξ άκεζδξ βζα ηηίνζα βναθείςκ ζε ηέζζενζξ δζαθμνεηζηέξ ηθζιαηζηέξ γχκεξ. Ήηακ εζδζηά ζπεδζαζιέκα χζηε 

κα αημθμοεμφκ έκα ηοπμπμζδιέκμ πνςηυημθθμ υπμο ήηακ ηαζ ημ πνχημ πμο ακαπηφπεδηε (ASHRAE RP-462). Σμ 

1995, (ASHRAE RP-884) λεηίκδζε δ ζοθθμβή ακεπελένβαζηςκ δεδμιέκςκ πεδίμο απυ δζάθμνα ένβα ζε υθμ ημκ 

ηυζιμ υπμο αημθμοεμφζακ αοηυ ημ ηοπμπμζδιέκμ (ή πανυιμζμ) πνςηυημθθμ. 

Ζ αάζδ δεδμιέκςκ RP- 884 πενζέπεζ πενίπμο 21.000 ζεη δεδμιέκςκ απυ 160 δζαθμνεηζηά ηηίνζα βναθείςκ 

πμο ανίζημκηαζ ζε ηέζζενζξ δπείνμοξ ηαζ ηαθφπημοκ έκα εονφ θάζια ηθζιαηζηχκ γςκχκ. Ο ημπμεεζίεξ πμο έπμοκ 

επζθεβεί βζα ηδ αάζδ δεδμιέκςκ πενζθαιαάκμοκ ηζξ ελήξ πενζμπέξ: Μπακβηυη, Ηκδμκδζία, ζβηαπμφνδ, Αεήκα, 

Μίζζβηακ, δζάθμνεξ εέζεζξ ζηδκ Καθζθυνκζα, ηδκ Αββθία ηαζ ηδκ Οοαθία, πυθεζξ ζηδκ Αοζηναθία (Νηάνβμοζκ, 

Σάμοκζαζθ, Μπνίζιπακ, φδκετ, Μεθαμφνκδ) ηαζ πυθεζξ ζημ Παηζζηάκ (Κανάηζζ, Καηάν, Μμοθηάκ). Σα δεδμιέκα 

πενζθαιαάκμοκ έκα πθήνεξ θάζια εενιζηχκ απαζηήζεςκ ιεηά απυ ζπεηζηυ ενςηδιαημθυβζμ, ηα είδδ έκδοζδξ ηαζ 
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ηζξ ιεηααμθζηέξ δναζηδνζυηδηεξ ηαζ ιε ιέηνδζδ ημο εζςηενζημφ ηθίιαημξ οπμθμβίγμκηαζ ιζα πμζηζθία εενιζηχκ 

δεζηηχκ ιε ελςηενζηέξ ιεηεςνμθμβζηέξ παναηδνήζεζξ.  

Σα ηηίνζα ζηδ αάζδ δεδμιέκςκ πςνίζηδηακ ζε εηείκμοξ πμο είπακ εθεβπυιεκδ ηεκηνζηή εένιακζδ, 

αενζζιμφ ηαζ ηθζιαηζζιμφ ιε ζοζηήιαηα HVAC ηαζ ζε θοζζηά αενζγυιεκα ηηίνζα (NV). Ζ ηφνζα δζάηνζζδ ιεηαλφ 

ηςκ ηφπςκ ηςκ ηηζνίςκ ήηακ υηζ ηα θοζζηά αενζγυιεκα ηηίνζα δεκ είπακ ηακέκα ιδπακζηυ ηθζιαηζζιυ ηαζ μ θοζζηυξ 

ελαενζζιυξ βζκυηακ ιε πανάεονα πμο ήηακ άιεζα εθεβπυιεκα απυ ημοξ εκμίημοξ, ζε ακηίεεζδ ιε ηα ηηίνζα ιε 

ζοζηήιαηα HVAC υπμο μζ έκμζημζ είπακ ιζηνυ ή ηαευθμο έθεβπμ. Γεδμιέκμο υηζ ηα πενζζζυηενμζ θοζζηά 

αενζγυιεκα ηηίνζα ιεθεηήεδηακ ηδκ πενίμδμ ημο ηαθμηαζνζμφ, ζηζξ πενζζζυηενεξ πενζπηχζεζξ μ ηφπμξ ημο 

ζοζηήιαημξ εένιακζδξ ήηακ ακφπανηημξ. Οζ θίβεξ πενζπηχζεζξ υπμο είπακ ιεθεηδεεί ημ πεζιχκα ιπμνεί κα είπακ 

έκα ζφζηδια εένιακζδξ ζε θεζημονβία αθθά ήηακ ηφπμο ηέημζμο πμο επέηνεπακ ημκ έθεβπμ απυ ημοξ εκμίημοξ. Όθεξ 

μζ ζηαηζζηζηέξ ακαθφζεζξ έβζκακ λεπςνζζηά βζα ηα ηηίνζα ιε ζοζηήιαηα HVAC ηαζ NV, πνδζζιμπμζχκηαξ ηάεε 

ηηίνζμ ςξ ανπζηή ιμκάδα ακάθοζδξ. [13] 

Σμ ιμκηεθμ PMV ααζίγεηαζ ζηδ εενιμνφειζζδ ηαζ ζηδ εενιζηή ζζμννμπία. φιθςκα ιε ηδ εενιζηή 

ζζμννμπία, ημ ακενχπζκμ ζχια πνδζζιμπμζεί θοζζμθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ, πνμηεζιέκμο κα δζαηδνδεεί ιζα ζζμννμπία 

ιεηαλφ ηδξ εενιυηδηαξ πμο πανάβεηαζ απυ ημκ ιεηααμθζζιυ ηαζ ηδ εενιυηδηα πμο πάκεηαζ απυ ημ ζχια. Σμ 1967 μ 

Fanger δζενεφκδζε ηζξ θοζζμθμβζηέξ δζαδζηαζίεξ ημο ζχιαημξ, υηακ είκαζ ημκηά ζημ ιδδέκ βζα κα ηαεμνίζεζ ηδκ 

πναβιαηζηή ελίζςζδ βζα ηδκ εενιζηή άκεζδ. Οζ ένεοκεξ άνπζζακ ιε ηδ δζαπίζηςζδ υηζ μζ ιυκεξ θοζζμθμβζηέξ 

δζενβαζίεξ πμο επδνεάγμοκ ηδκ εενιζηή ζζμννμπία ήηακ ημ πμζμζηυ ημο ζδνχηα ηαζ δ ιέζδ εενιμηναζία ημο 

δένιαημξ, ςξ θεζημονβία ημο επζπέδμο δναζηδνζυηδηαξ. Μεηά απυ αοηυ, πνδζζιμπμζήεδηακ δεδμιέκα απυ ηδ 

ιεθέηδ ημο McNall et al. (1967) βζα ηδ βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ηςκ επζπέδςκ δναζηδνζυηδηαξ ηαζ ημ πμζμζηυ ημο 

ζδνχηα ηαζ δδιζμφνβδζε ιζα βναιιζηή ζπέζδ ιεηαλφ ημο επζπέδμο δναζηδνζυηδηαξ ιε ηδ ιέζδ εενιμηναζία ημο 

δένιαημξ. Αοηέξ μζ βναιιζηέξ ζπέζεζξ ακηζηαηαζηάεδηακ ζηζξ ελζζχζεζξ ημο εενιζημφ ζζμγοβίμο βζα ηδ δδιζμονβία 

ηδξ ελίζςζδξ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ, υπμο πενζβνάθεζ υθμοξ ημοξ ζοκδοαζιμφξ ηςκ έλζ ιεηααθδηχκ εζζυδμο PMV 

πμο μδδβμφκ ζε ιζα μοδέηενδ εενιζηή αίζεδζδ. [14] 

 

2.3 Κριτόρια για την θερμικό ϊνεςη  

Οζ πενζααθθμκηζηέξ πανάιεηνμζ πμο ζοκεέημοκ ημ εενιζηυ πενζαάθθμκ είκαζ: δ εενιμηναζία (ημο αένα, δ 

αηηζκμαυθμξ, ηδξ επζθάκεζαξ), δ οβναζία, δ ηαπφηδηα ημο αένα ηαζ δζάθμνεξ πνμζςπζηέξ παναιέηνμοξ (νμφπα ιαγί 

ιε ημ επίπεδμ δναζηδνζυηδηαξ).  Σμ επίπεδμ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ ιπμνεί κα επδνεαζηεί απυ υ,ηζ είκαζ ηεπκζηά 

εθζηηυ, ηδκ μζημκμιία, ηδ πνήζδ εκένβεζαξ, ηδκ πενζααθθμκηζηή νφπακζδ ηαζ ηζξ επζδυζεζξ.  

Ο παναηάης πίκαηαξ (Πίκαηαξ 5) πανμοζζάγεζ ηα ζοκζζηχιεκα επίπεδα απμδμπήξ βζα ηδ θεζημονβζηή 

εενιμηναζία ηαζ ηδ ηαπφηδηα ημο αένα. Γζα ημ ζπεδζαζιυ ηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ηαζ ημκ οπμθμβζζιυ ημο 

εενιζημφ θμνηίμο εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ εένιακζδ δ παιδθυηενδ ηζιή ζηδκ πενζμπή ηαζ βζα ηδκ ρφλδ 

δ ακχηενδ ηζιή.  

Σμ πανάδεζβια πμο δίκεηαζ ζημκ Πίκαηα 5 είκαζ βζα άημια ιε ηαεζζηζηή γςή, ιε είδδ έκδοζδξ (0.5 CLO) 

ζε έκα ηοπζηυ ηαθμηαίνζ ηαζ ημ πεζιχκα (0.9 CLO). Αοηυ ακηζζημζπεί ζε βναθεία, αίεμοζεξ δζδαζηαθίαξ, ζπίηζα 

ηθπ. Σα ηνζηήνζα αοηά ααζίγμκηαζ ζε ηνεζξ ηαηδβμνίεξ πμο παναηίεεκηαζ ζημκ Πίκαηα 6 βζα ηζξ ημπζηέξ 

παναιέηνμοξ δοζθμνίαξ. [15] 
 

 
Πύνακασ 5: Πρότυπο ASHRAE  

 Λεηηνπξγηθή 

ζεξκνθξαζία 

Απνδεθηό εύξνο 

Υεζιχκαξ 22
o
C 20-23

o
C 

Καθμηαίνζ 24.5
o
C 23-26

o
C 
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Πύνακασ 6: Προβλεπόμενο  ποςοςτό δυςαρεςτημϋνων ανθρώπων (PPD), με βϊςη την προβλεπόμενη θερμικό ϊνεςη  
(PMV). 

Άνεςη PPD Εύροσ του PMV 

A <6 -0.2<PMV<0.2 

Β <10 -0.5<PMV<0.5 

C <15 -0.7<PMV<0.7 

 

 

Οζ ζοκεήηεξ βζα ηδ εενιζηή άκεζδ εεςνμφκηαζ υηακ δ ζπεηζηή οβναζία είκαζ πενίπμο 50%, δ ιέζδ ζπεηζηή 

ηαπφηδηα ημο αένα ιζηνυηενδ απυ 0.15 m/s ηαζ δ ιέζδ αηηζκμαυθμξ εενιμηναζία ίζδ ιε ηδ εενιμηναζία ημο αένα 

ιε ιεηααμθζηυ νοειυ 1.2. Ζ ηοπζηή έκδοζδ μνίγεηαζ ςξ 0.9 CLO ημ πεζιχκα ηαζ 0.5 clo ημ ηαθμηαίνζ. Ο ηφνζμξ 

ζηυπμξ ηδξ εένιακζδξ, ημο ελαενζζιμφ ηαζ ημο ηθζιαηζζιμφ είκαζ κα πανέπεζ άκεζδ ζημοξ ηαημίημοξ ιε ηδκ 

αθαίνεζδ ή ηδκ πνμζεήηδ εενιυηδηαξ ηαζ οβναζίαξ απυ ημ πχνμ. Οιμίςξ, μ ηφνζμξ ζηυπμξ ηδξ ιεθέηδξ ηςκ 

ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ είκαζ βεκζηά κα ηαεμνίγεζ ηζξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ επίηεολδ ηδξ ακενχπζκδξ 

εζςηενζηήξ εενιζηήξ μοδεηενυηδηαξ ιε ηδκ εθάπζζηδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ. Γζα κα βίκεζ αοηυ, πνμηφπηεζ δ 

ακάβηδ ιεθέηδξ ηδξ ακηίδναζδξ ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ, ζε μνζζιέκμοξ πενζααθθμκηζημφξ υνμοξ. Θεςνείηαζ έκα 

άκεημ πενζαάθθμκ υπμο δεκ οπάνπεζ ηαιία εενιζηή δζαηαναπή, δδθαδή ημ άημιμ δεκ αζζεάκεηαζ πάνα πμθφ ηνφμ ή 

γέζηδ. Γζα κα μνζζεμφκ μζ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ εα πνέπεζ κα δμεμφκ ηάπμζεξ παναηηδνζζηζηέξ πανάιεηνμζ 

ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηςκ ηαημίηςκ. [14] 

 

 

 

 

Οζ πζμ ζδιακηζηέξ πανάιεηνμζ βζα ηδκ ζπεδζαζιυ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ζοζηδιάηςκ ηθζιαηζζιμφ είκαζ:  

 Κθίιαηα PMV: είκαζ έκα οπμθμβζζηζηυ ιμκηέθμ βζα ηδκ αλζμθυβδζδ βεκζηχκ ζοκεδηχκ άκεζδξ. Ζ ηθίιαηα 

PMV απμηεθείηαζ απυ επηά ζδιεία πμο ηοιαίκμκηαζ απυ -3 (ηνφμ) ζε +3 (γεζηυ), υπμο ημ 0 

ακηζπνμζςπεφεζ ηδκ μοδέηενδ εενιζηή αίζεδζδ. 

 Κθίιαηα PPD: υηακ μ δείηηδξ PMV είκαζ 0, οπάνπμοκ ηάπμζεξ ιειμκςιέκεξ πενζπηχζεζξ δοζανέζηεζαξ 

ακάθμβα ιε ημ επίπεδμ ηδξ εενιμηναζίαξ, αηυια ηαζ ακ υθμζ είκαζ κηοιέκμζ ιε ημκ ίδζμ ηνυπμ ηαζ ημ 

επίπεδμ δναζηδνζυηδηαξ είκαζ ημ ίδζμ. Αοηυ μθείθεηαζ ζε μνζζιέκεξ δζαθμνέξ πνμζέββζζδξ υζμκ αθμνά ηδκ 

αλζμθυβδζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ απυ ημ έκα άημιμ ζημ άθθμ. Γζα ηδκ πνυαθερδ ημο ανζειμφ ηςκ αηυιςκ 

πμο είκαζ δοζανεζηδιέκμζ ιε έκα δεδμιέκμ εενιζηυ πενζαάθθμκ, πνδζζιμπμζείηαζ έκαξ δείηηδξ πμο 

μκμιάγεηαζ PPD. ηδκ παναηάης εζηυκα (Δζηυκα 8) θαίκεηαζ δ ελέθζλδ ηςκ δφμ δεζηηχκ. 

 Δηηζιχιεκμξ ιεηααμθζηυξ νοειυξ (ΔΜΡ): είκαζ δ πμζυηδηα εκένβεζαξ πμο εηπέιπεηαζ απυ έκα άημιμ ςξ 

ζοκάνηδζδ ημο επζπέδμο ηδξ ιοσηήξ δναζηδνζυηδηαξ.  

 Δηηζιχιεκδ ιυκςζδ απυ ημ φθαζια (CLO): ζοκήεςξ, δ ιμκάδα πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδ ιέηνδζδ ηδξ 

ιυκςζδξ απυ ηδκ έκδοζδ ηςκ ηαημίηςκ είκαζ δ πνήζδ ημο: m
2 

ºC/W (1 CLO = 155 m
2
 ºC/W). Ζ ηθίιαηα 

είκαζ ηέημζα χζηε έκα βοικυ πνυζςπμ κα έπεζ ηζιή 0.0 CLO ηαζ έκα ηοπζηυ έκδοια κα έπεζ ηζιή 1.0 CLO.  

 Πανάιεηνμζ πμο πενζβνάθμοκ ημ εενιζηυ πενζαάθθμκ: βζα ηδκ ελίζςζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ εα πνέπεζ κα 

ζοκδοαζηεί δ εενιμηναζία ηαηά ηδκ εενιζηή άκεζδ ημο δένιαημξ ηαζ δ εενιζηή ελίζςζδ ημο ζζμγοβίμο 

βζα ημ ζχια. Ζ ελίζςζδ αοηή πενζβνάθεζ ηδ ιέζδ ηζιή ηδξ ζπέζδξ ιεηαλφ ηςκ θοζζηχκ παναιέηνςκ ηαζ 

ηδξ εενιζηήξ αίζεδζδξ πμο αζχκεζ έκα μοδέηενμ άημιμ. [14] 
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Εικόνα 8: Εξϋλιξη του PPD με βϊςη το PMV [38] 

 

Σμ ακενχπζκμ ζχια δεκ αζζεάκεηαζ ηδ εενιμηναζία αθθά αζζεάκεηαζ ηζξ απχθεζεξ πμο επένπμκηαζ απυ ημ 

πενζαάθθμκ. Χξ εη ημφημο, μζ πανάιεηνμζ πμο πνέπεζ κα ιεηνδεμφκ είκαζ αοημί πμο επδνεάγμοκ ηδκ απχθεζα 

εενιυηδηαξ υπςξ: δ εενιμηναζία ημο αένα (tα), δ ιέζδ αηηζκμαυθμξ εενιμηναζία (tr), δ ηαπφηδηα ημο αένα (v) ηαζ 

δ απυθοηδ οβναζία ημο αένα (w). Δπεζδή μ πνμζδζμνζζιυξ ηδξ ιέζδξ αηηζκμαυθμο εενιμηναζίαξ (tr) είκαζ 

δφζημθμξ, ζοκήεςξ πνδζζιμπμζείηαζ ιζα άθθδ πανάιεηνμξ πμο ιπμνεί κα ηδκ ακηζηαηαζηήζεζ, υπςξ είκαζ δ 

εενιμηναζία θεζημονβίαξ, δ μπμία εκζςιαηχκεζ ηδκ επίδναζδ ηδξ tα + tr. Ζ εενιμηναζία θεζημονβίαξ είκαζ δ 

εενιμηναζία πμο απαζηείηαζ κα έπμοκ μζ ημίπμζ ηαζ μ αέναξ. Γζα πανάδεζβια, δ εενιμηναζία οπμθμβίγεηαζ απυ ημκ 

μνζζιυ ηδξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ πμο δζαθεφβεζ απυ ημ ζχια, ακά ιμκάδα πνυκμο ηαζ επζθάκεζα, υπςξ θαίκεηαζ 

ζηδκ ελίζςζδ: 

    
(    ̅      )

(     )
 

 

 

 

 

 

Ζ παναπάκς ζπέζδ ιπμνεί κα πνμζεββζζηεί ιε ζηακμπμζδηζηή αηνίαεζα απυ ηδκ παναηάης ελίζςζδ: 

   
(  ̅    )

 
 

 

Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ δ αηηζκμαυθμξ εενιμηναζία ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί απυ ηδ ιέζδ εενιμηναζία ηςκ ημίπςκ απυ 

ημκ ζηαειζηυ ιέζμ υνμ ηςκ εενιμηναζζχκ ηάεε ημίπμο, ιέζς ηδξ παναηάης ελίζςζδξ. Σμ S ακηζπνμζςπεφεζ ηζξ 

επζθάκεζεξ ηαζ ημ t ηζξ εενιμηναζίεξ. 

    ∑  
   

  

   

   

 

 

Σέθμξ, ιπμνεί κα ηαεμνζζηεί ιζα γχκδ άκεζδξ βζα δεδμιέκεξ ηζιέξ οβναζίαξ, ηαπφηδηαξ ημο αένα, ημο πμζμζημφ 

ιεηααμθζζιμφ ηαζ ηδξ ιυκςζδξ πμο πανάβεηαζ απυ ημ είδμξ έκδοζδξ, υζμκ αθμνά ηδ εενιμηναζία θεζημονβίαξ. Ζ 

πενζμπή αοηή πανμοζζάγεηαζ ζηδκ Δζηυκα 9, υπμο δ ηαπφηδηα ημο αένα δεκ οπενααίκεζ ηα 0.20 m/s. Σμ πνυηοπμ 

ASHRAE δίκεζ δφμ γχκεξ ιε 0.5 ηαζ 1.0 CLO ηςκ εκδοιάηςκ υπμο ακηζζημζπμφκ υηακ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ 
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είκαζ γεζηυ ηαζ δνμζενυ, ακηίζημζπα. Οζ παναηάης ελζζχζεζξ ηαεμνίγμοκ ηδ βεκεζζμονβυ εενιμηναζία πμο 

επζηνέπεηαζ βζα ηάεε πενίπηςζδ. [14] 

 

            
[(          )             (           )           ]

      
 

 

            
[(          )             (           )           ]

      
 

 

 

Όπμο:  

- Tmax, Icl είκαζ ημ ακχηενμ υνζμ εενιμηναζίαξ βζα Iclo εκδοιάηςκ. 

- Tmin, Icl είκαζ ημ παιδθυηενμ θεζημονβζηυ υνζμ εενιμηναζίαξ βζα Iclo εκδοιάηςκ 

- Icl είκαζ δ εενιζηή ιυκςζδ ηςκ εκ θυβς εζδχκ έκδοζδξ (CLO). 

 

 

 
Εικόνα 9: Ζώνη ϊνεςησ  [14] 

2.3.1 Σαχύτητα του αϋρα 

Ζ ηαπφηδηα ημο αένα ζε έκα πχνμ ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε αεθηζςιέκδ άκεζδ ηάης απυ ζοκεήηεξ γέζηδξ. 

Σμ ιμκηέθμ, ημ μπμίμ πενζθαιαάκεηαζ ηυζμ ζημ πνυηοπμ ASHRAE υζμ ηαζ ζημ πνυηοπμ ISO EN 7730, παναηίεεηαζ 

παναηάης: 

 

    ((     )  (      )
    )  (              ) 

υπμο: 

DR: είκαζ ημ πμζμζηυ ηςκ αηυιςκ πμο είκαζ δοζανεζηδιέκμζ 

tα: είκαζ δ ημπζηή εενιμηναζία ημο αένα ζε ° C 

v: είκαζ δ ιέζδ ηαπφηδηα ημο αένα ζε m/s 

Tu: είκαζ ημ πμζμζηυ ηδξ ηφναδξ. 

 

  

ηζξ παναηάης εζηυκεξ πανμοζζάγεηαζ δ ηαπφηδηα ημο αένα πμο απαζηείηαζ βζα κα ακηζζηαειζζηεί ιε ηδκ 

αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαεχξ ηαζ ημ απμδεηηυ θεζημονβζηυ εφνμξ ηςκ εενιμηναζζχκ βζα θοζζηά 

ηθζιαηζγυιεκμοξ πχνμοξ, ακηίζημζπα. Γζάθμνεξ ιεθέηεξ δείπκμοκ υηζ ζε θοζζηά αενζγυιεκα ηηίνζα (πςνίξ ιδπακζηή 

ρφλδ) μζ άκενςπμζ θαίκεηαζ κα πνμζανιυγμκηαζ ηαζ κα ιπμνμφκ κα δεπεμφκ ορδθυηενεξ εζςηενζηέξ εενιμηναζίεξ 

ζε ζφβηνζζδ ιε ηζξ πνμαθέρεζξ απυ ημ ιμκηέθμ PMV. Καηά ηδκ ακαεεχνδζδ ημο πνμηφπμο ISO 7730 ηαζ ημο 

ASHRAE, μζ άκενςπμζ εα ελαημθμοεμφκ κα έπμοκ ημ ίδζμ επίπεδμ απυδμζδξ ζηζξ ορδθέξ εενιμηναζίεξ. Γζα ηζξ 

πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πυθεζξ ημ ακχηαημ υνζμ είκαζ 26-27 °C, δ μπμία είκαζ πανυιμζα ιε ηα ζοκζζηχιεκα υνζα 

ιε αάζδ ημ δείηηδ PMV-PPD. Γζα εενιυηενα πενζαάθθμκηα υιςξ, εα είκαζ απμδεηηυ, ζφιθςκα ιε αοηυ ημ 

ιμκηέθμ, κα έπμοκ εζςηενζηή εενιμηναζία ιενζηχκ ααειχκ ορδθυηενδ. [15] 
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Εικόνα 4: Σαχύτητα του αϋρα που απαιτεύται για την αύξηςη τησ θερμοκραςύασ (πρότυπο ASHRAE 55 -1992rev). 

 

 
Εικόνα 5: Αποδεκτό  λειτουργικό εύροσ θερμοκραςιών για φυςικϊ κλιματιζόμενουσ χώρουσ, ςύμφωνα με το πρότυπο 

ASHRAE 55rev-2003. Σο εύροσ εμφανύζεται για διαφορετικϋσ κλιματικϋσ ζώνεσ.  

 

2.4 Εναλλακτικϊ μοντϋλα  θερμικόσ ϊνεςησ  

Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ηςκ ζοκηεθεζηχκ εενιζηήξ άκεζδξ εκυξ πενζαάθθμκημξ ιπμνεί κα ανεεμφκ ιέεμδμζ πμο 

ααζίγμκηαζ ζηδ ιεθέηδ ημο εενιζημφ ζζμγοβίμο ημο ακενχπζκμο ζχιαημξ ηαεχξ ηαζ απυ ειπεζνζηέξ ελζζχζεζξ. Ζ 

ηεθεοηαία ιέεμδμξ πνδζζιμπμζεί ελζζχζεζξ πμο ηαεμνίγμοκ ηα ίδζα πμζμζηά άκεζδξ ιε ιεβαθφηενδ απθυηδηα απυ 

ηδκ πνχηδ.  
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Ζ εενιζηή ζζμννμπία αημθμοεεί ημ πνυηοπμ ISO 7730 βζα ηδ ιεθέηδ ηςκ ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ, 

ακελάνηδηα απυ ηδκ ηθζιαηζηή πενζμπή. Οζ ειπεζνζηέξ ελζζχζεζξ έπμοκ πνδζζιμπμζδεεί ζε εζδζηέξ ηθζιαηζηέξ 

πενζμπέξ. Ζ εενιζηή ζζμννμπία ανπίγεζ ιε δφμ απαναίηδηεξ πνμτπμεέζεζξ βζα ηδκ δζαηήνδζδ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ: 

1. Πνέπεζ κα θδθεεί ιζα μοδέηενδ πενίπηςζδ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηδ εενιμηναζία ημο δένιαημξ ηαζ ημο 

ζχιαημξ. 

2. ε έκα πθήνεξ εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ ζχιαημξ, δ πμζυηδηα ηδξ εενιυηδηαξ πμο πανάβεηαζ ιέζς ημο 

ιεηααμθζζιμφ, πνέπεζ κα είκαζ ίζδ ιε εηείκδ πμο έπαζε απυ ηδκ αηιυζθαζνα (ζηαεενή ηαηάζηαζδ). 

Ζ εθανιμβή ηςκ παναπάκς πνμτπμεέζεςκ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ παναηάης ελίζςζδ: 

 

                

 

     (       )   (         )  (       ) 
Όπμο: 

Μ: ημ πμζμζηυ ηδξ εενιυηδηαξ ιεηααμθζζιμφ (W/m
2
) 

W: ημ πμζμζηυ ημο ιδπακζημφ ένβμο (W/m
2
) 

qsk: ημ ζοκμθζηυ πμζμζηυ απχθεζαξ εενιυηδηαξ απυ ημ δένια (W/m
2
) 

qres: ημ ζοκμθζηυ πμζμζηυ απχθεζαξ εενιυηδηαξ ιέζς ηδξ ακαπκμήξ (W/m
2
) 

Cres: ημ πμζμζηυ ζοκαβςβήξ απυ ηδκ απχθεζα εενιυηδηαξ ηαηά ηδκ ακαπκμή (W/m
2
) 

Eres: μ νοειυξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ θυβς ελάηιζζδξ ηδξ ακαπκμήξ (W/m
2
) 

Ssk: ημ πμζμζηυ απμεήηεοζδξ ηδξ εενιυηδηαξ δένια (W/m
2
) 

Scr: δ απμεήηεοζδ ηδξ εενιυηδηαξ ζημ πχνμ (W/m
2
) 

 

Σμ πμζμζηυ απμεήηεοζδξ ηδξ εενιυηδηαξ ζημ ζχια, εεςνείηαζ ςξ δφμ πανάιεηνμζ (δένια ηαζ πχνμξ) ηαζ μνίγεηαζ 

απυ ηζξ παναηάης ελζζχζεζξ: 

 

     
(     )     

  
  
    
  

 

 

     
        

  
  
    
  

 

Όπμο: 

- αsk: ημ ηθάζια ηδξ ιάγαξ ημο ζχιαημξ ζοβηεκηνςιέκδ ζημ δένια 

- m: δ ιάγα ημο ζχιαημξ (kg) 

- cp,b: δ εζδζηή εενιυηδηα ημο ζχιαημξ (kJ/kgK) 

- ΑD: δ επζθάκεζα (m
2
) 

- Tcr: δ εενιμηναζία ημο πχνμο (º C) 

- Σsk: δ εενιμηναζία ημο δένιαημξ (º C) 

- ε: μ πνυκμξ (s) 

 

Ζ ελίζςζδ ιπμνεί κα ιεηαηναπεί ιε ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ εενιζηήξ ζζμννμπίαξ βζα έκα άημιμ. Με αάζδ αοηέξ ηζξ 

παναιέηνμοξ ιπμνμφκ κα ηαεμνζζημφκ μζ δείηηεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βεκζηά βζα ημκ ηαεμνζζιυ εκυξ εενιζημφ 

πενζαάθθμκημξ, υπςξ θαίκεηαζ ζηζξ παναηάης ελζζχζεζξ, μζ μπμίεξ οπμθμβίγμοκ ημ πμζμζηυ ηςκ δοζανεζηδιέκςκ 

αηυιςκ. 

 

     (                    )    

 

             (          
            ) 

 

- υπμο L είκαζ ημ εενιζηυ θμνηίμ ημο ζχιαημξ, ημ μπμίμ μνίγεηαζ ςξ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ εζςηενζηήξ 

εενιυηδηαξ πμο πανάβεηαζ ηαζ ηδξ απχθεζαξ εενιυηδηαξ ζε έκα πναβιαηζηυ πενζαάθθμκ.  
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Ζ εενιυηδηα ελάηιζζδξ (Esk) ελανηάηαζ απυ ηδκ πμζυηδηα ηδξ οβναζίαξ πμο οπάνπεζ ζημ δένια ηαζ ηδ 

δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ πίεζδξ ηςκ οδναηιχκ ζημ δένια ηαζ ζημ αηιμζθαζνζηυ πενζαάθθμκ, υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ 

παναηάης ελίζςζδ: 

 

     
 (      )

   
 
(     )
⁄

 

Όπμο:  

- w: είκαζ δ επζδενιίδα 

- psk: είκαζ δ πίεζδ ηςκ οδναηιχκ ζημ δένια (kPa) 

- Re: είκαζ δ εενιζηή ακηίζηαζδ ελάηιζζδξ θυβς ιεηαθμνάξ απμ ηα νμφπα (m
2
 kPa)/W 

- 1/ fclhe: Ο ζοκηεθεζηήξ ελάηιζζδξ θυβς ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ (W/m
2 

kPa) 

 

Απυ ηδκ ακηαθθαβή εενιυηδηαξ ιε ζοκαβςβή ηαζ ελάηιζζδ θυβς ηδξ ακαπκμήξ πνμέηορακ μζ παναηάης ελζζχζεζξ 

ακηίζημζπα, ηαεχξ ηαζ δ ελίζςζδ πμο οπμθμβίγεζ ηδκ απχθεζα εενιυηδηαξ απυ ημ δένια. [14] 

 

            (    ) 
 

            
   (       ) 

 

     
       

     (    )⁄
 

 

 

2.4.1 Μοντϋλο λειτουργικόσ θερμοκραςύασ 

φιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ASHRAE, δ θεζημονβζηή εενιμηναζία ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε αάζδ ηδκ 

δναζηδνζυηδηα ηαζ ημ είδμξ έκδοζδξ, υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ παναηάης ελίζςζδ:  

 

             (     )(       ) 
 

Ζ ελίζςζδ ζζπφεζ βζα ηζιέξ ιεηαλφ 1.2 - 3 ιε εθάπζζηδ απμδεηηή ηζιή toac= 15 º C. 

 

Οζ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ βζα ηαεζζηζηή δναζηδνζυηδηα ημ ηαθμηαίνζ ή ημ πεζιχκα είκαζ: 

 

Γζα ημ ηαθμηαίνζ: 

                 

 

Γζα ημ πεζιχκα: 

                 

 
 

 

 

2.4.2 Προςαρμοζόμενα μοντϋλα 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ, ηα πνμζανιμζηζηά ιμκηέθα εθανιυγμκηαζ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ 

μοδέηενδξ εενιμηναζίαξ ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ ελςηενζηήξ, ηδξ εζςηενζηήξ ή ηαζ ηςκ δφμ εενιμηναζζχκ. Μενζηά απυ 
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αοηά πανμοζζάγμοκ ιεβαθφηενδ αηνίαεζα ζε μνζζιέκμοξ υνμοξ. ηζξ παναηάης ελζζχζεζξ πανμοζζάγμκηαζ ηα 

δζάθμνα ιμκηέθα:  

 

Nicol ηαζ Roaf: 

               

 

Humphreys: 

                 

                  

 

Auliciems: 

                  

                 

                          

 

ASHRAE: 

               

 

Όπμο: 

- Tc είκαζ δ εενιμηναζία εενιζηήξ άκεζδξ,  

- To είκαζ δ ελςηενζηή εενιμηναζία ημο αένα,  

- Σi είκαζ δ ιέζδ εενιμηναζία ημο αένα ζημκ εζςηενζηυ πχνμ,  

- Tn,i είκαζ δ μοδέηενδ εενιμηναζία πμο ααζίγεηαζ ζηδ ιέζδ εενιμηναζία ημο αένα ημο εζςηενζημφ πχνμο 

ηαζ  

- Tn,o είκαζ δ μοδέηενδ εενιμηναζία ιε αάζδ ηδ ιέζδ ελςηενζηή εενιμηναζία ημο αένα. [14] 

 
 

2.5 Τφιςτϊμενα κτόρια  

Σα ηεθεοηαία πνυκζα δ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ακά ηάημζημ ζηδκ Δθθάδα αολάκεηαζ ζοκεπχξ, 

υπςξ θαίκεηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηδκ αφλδζδ ηςκ εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα ακά ηάημζημ ηαζ ηαη’ επέηηαζδ ηδ νφπακζδ ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδκ οπμαάειζζδ ηδξ πμζυηδηαξ γςήξ. 
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Εικόνα 6: Κατανϊλωςη ηλεκτρικόσ ενϋργειασ ανϊ κϊτοικο ςτην Ελλϊδα  

 

Ο μζηζαηυξ ημιέαξ ιε πνήζδ ςξ ηαημζηία, απμηεθεί ημ 73% ηςκ ηηζνίςκ ηδξ πχναξ (ηαηζζηζηή Δπεηδνίδα 

ηδξ Δθθάδμξ, 1998) εκχ ημ οπυθμζπμ πμζμζηυ ακηζπνμζςπεφεζ άθθεξ πνήζεζξ (εηηθδζίεξ, λεκμδμπεία, ενβμζηάζζα-

ενβαζηήνζα, ζπμθεία). Απυ ηδκ παναηάης εζηυκα θαίκεηαζ υηζ ηζξ ηνεζξ ηεθεοηαίεξ δεηαεηίεξ, μ ανζειυξ ηςκ 

ηαημζηζχκ αολάκεηαζ ζοκεπχξ. Δπίζδξ, ζηδκ εζηυκα παναηδνείηαζ δ ιεβάθδ ζοιιεημπή ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ 

βζα εένιακζδ ζε ζπέζδ ιε ηζξ οπυθμζπεξ πνήζεζξ, ηαεχξ ηαζ δ ιεβάθδ πνήζδ ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ βζα 

ιαβείνεια ηαζ βζα εένιακζδ ημο κενμφ. Έηζζ, πνήγεζ πνμηεναζυηδηαξ –θυβς ηδξ ιεβάθδξ ζοιιεημπήξ ημο ζηδκ 

εηπμιπή CO2– δ θήρδ ιέηνςκ βζα ηδκ ελμζημκυιδζδ ηαζ μνεμθμβζηή πνήζδ ηδξ εκένβεζαξ, ιε ζηυπμ ηδκ πνμζηαζία 

ημο πενζαάθθμκημξ ηαζ ηδ αεθηίςζδ ηςκ ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ, ιε ηδ ιζηνυηενδ δοκαηή ηαηακάθςζδ. 
 

 
Εικόνα 7: Κατανομό ενϋργειασ ςτον οικιακό τομϋα  

 

Σα ιέηνα ηα μπμία ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ αθμνμφκ δφμ ηαηδβμνίεξ ηηζνίςκ. ηδκ πνχηδ ηαηδβμνία 

ακήημοκ ηα ηηίνζα πμο έπμοκ ηαηαζηεοαζηεί πνζκ ημ Κακμκζζιυ Θενιμιυκςζδξ, δδθαδή πνζκ ημ 1979. ηα ηηίνζα 

αοηά έπμοκ παναηδνδεεί ζμαανέξ εθθείρεζξ ζηδ ιυκςζδ ημο ηεθφθμοξ, αθθά ηαζ ζηδ ιυκςζδ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ 

ηςκ ζςθδκχζεςκ εένιακζδξ, ζφιθςκα ιε ζημζπεία ηδξ ηεπκζηήξ έηεεζδξ "Δκένβεζα 2001". ηδ δεφηενδ ηαηδβμνία 

ακήημοκ ηα ηηίνζα ηαηαζηεοήξ ιεηά ημ 1979, υπμο εεζπίζηδηε μ Κακμκζζιυξ Θενιμιυκςζδξ. ηα ηηίνζα αοηά δ 

απαζημφιεκδ επίαθερδ εενιμιυκςζδξ δεκ ήηακ επανηήξ ηαζ έηζζ δζαπζζηχεδηακ αηέθεζεξ ζηδκ εθανιμβή ηδξ.  

 

Σα ιέηνα ηα μπμία ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ είκαζ ηα παναηάης: 

 Μυκςζδ ημο πενζαθήιαημξ ιε ηαηάθθδθδ ιεηαηνμπή ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ. 

 Αλζμπμίδζδ ηδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ ιε παεδηζηά δθζαηά ζοζηήιαηα. 

 Αφλδζδ ηδξ απυδμζδξ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ εένιακζδξ. 

 Αθθαβή ημο ηαοζίιμο ηςκ ηεκηνζηχκ εενιάκζεςκ. 

 

ηα κέα ηηίνζα ηαζ πμθεμδμιζηά ζφκμθα ηα ιέηνα ηα μπμία ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ είκαζ: 

 Δθανιμβή ηςκ ανπχκ ημο αζμηθζιαηζζιμφ (ηαηάθθδθμξ αενζζιυξ ηαζ θςηζζιυξ). 

 Πθήνδξ εενιμιυκςζδ ημο ηηζνίμο. 

 Δβηαηάζηαζδ θςημαμθηασηχκ ζημζπείςκ. 

 Δβηαηάζηαζδ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ παιδθχκ εενιμηναζζχκ (εκδμδαπέδζα εένιακζδ). 

 Δβηαηάζηαζδ δθζαηχκ ζοθθεηηχκ βζα πνήζδ γεζημφ κενμφ. 

 Υνήζδ ζοζηδιάηςκ εθέβπμο ηαζ αοημιαηζζιχκ. 

 

 

Έκα ζδιακηζηυ ζδιείμ ακαθμνάξ είκαζ δ εβηαηάζηαζδ ηθζιαηζζηζηχκ ζοζηεοχκ ηαζ δ πνήζδ ηδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ βζα θςηζζιυ. Λυβς ηδξ ναβδαίαξ αφλδζδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ηθζιαηζζηζηχκ ιμκάδςκ ηα 
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ηεθεοηαία πνυκζα ηαζ ηδξ ιεβάθδξ εκενβεζαηήξ ημοξ ηαηακάθςζδξ, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ επζαμθή ιέηνςκ 

ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, υπςξ: 

 Ζ εκδιένςζδ ηςκ πμθζηχκ ζπεηζηά ιε ηδ θεζημονβία ηςκ ηθζιαηζζηζηχκ ζοζηεοχκ πμο δζαεέημοκ μζ μζηίεξ. 

ε ηάεε ηθζιαηζζηζηή ζοζηεοή οπάνπμοκ πνμβνάιιαηα θεζημονβίαξ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ. 

 Ζ έηδμζδ άδεζαξ εβηαηάζηαζδξ ηθζιαηζζηζηχκ ακάθμβα ιε ημκ υβημ ηδξ μζηίαξ. 

 

Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ απυ ημκ θςηζζιυ ιπμνεί κα έπεζ άιεζα εεηζηά απμηεθέζιαηα. Οζ θαιπηήνεξ 

ποναηηχζεςξ ιπμνμφκ κα ακηζηαηαζηαεμφκ ζηαδζαηά ιε θαιπηήνεξ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ (θεμνίμο) πςνίξ κα 

ιεζχκεηαζ δ απυδμζδ ημο θςηζζιμφ. Έπεζ οπμθμβζζηεί πςξ μ θαιπηήναξ θεμνίμο ακηζηαεζζηχκηαξ ημοξ 

παναδμζζαημφξ θαιπηήνεξ ποναηηχζεςξ ηαηακαθχκεζ 75% ιέπνζ 80% θζβυηενμ δθεηηνζζιυ ηαζ δζανηεί πμθφ 

πενζζζυηενμ, πςνίξ κα ιεζχκεηαζ δ έκηαζδ ημο θςηυξ [Γεςνβυπμοθμξ 1998]. 
 

 

2.5.1 Δημόςια κτύρια 

Σα ηηίνζα ημο δδιυζζμο ημιέα ακηζπνμζςπεφμοκ ημ 27% πενίπμο ημο ζοκυθμο ηςκ ηηζνίςκ ηδξ πχναξ, ιε 

ζοκμθζηυ υβημ ηδξ ηάλδξ ηςκ 17.536 m
3
 (15% ημο ζοκμθζημφ ηηζνζαημφ υβημο) (Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ. 1995). Ζ ηαηακμιή 

εκένβεζαξ ακά πνήζδ ζηα ηηίνζα αοηά πανμοζζάγεζ ορδθά πμζμζηά ηαηακάθςζδξ, ηονίςξ υζμκ αθμνά ζε ακάβηεξ 

εένιακζδξ, ρφλδξ, θςηζζιμφ ηαζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ (Δζηυκα 8). Ζ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ακαθμβεί 

ζημ 8%, υπμο ημ πεηνέθαζμ απμηεθεί ημ 94% ηδξ ηαηακάθςζδξ οβνχκ ηαοζίιςκ. 
 

 
Εικόνα 8: Κατανομό ενϋργειασ ςτα δημόςια κτύρια . 

 

 

Οζ ιεβαθφηενεξ ηαηακαθχζεζξ παναηδνμφκηαζ ζηα κμζμημιεία, ιε πμζμζηά 55.1% ηαζ 44.9% εενιζηήξ ηαζ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ακηίζημζπα. Κφνζμ ιέθδια βζα ηα δδιυζζα ηηίνζα είκαζ δ ιείςζδ ηδξ εηπμιπήξ ημο CO2 ηαζ δ 

ζηαδζαηή δζείζδοζδ ιδπακζζιχκ εκενβεζαηήξ πζζημπμίδζδξ. Δίκαζ μ ημιέαξ υπμο ημ ηνάημξ ιπμνεί κα πανέιαεζ 

δναζηζηά ιε αναποπνυεεζια ηαζ ιαηνμπνυεεζια μθέθδ, ηυζμ ζημκ πενζμνζζιυ ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ υζμ 

ηαζ ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ εηπμιπχκ νφπςκ. 

 

Σα ιέηνα πμο ιπμνμφκ κα εθανιμζημφκ ζημ δδιυζζμ ημιέα είκαζ: 

 Υνήζδ επζπθέμκ ιυκςζδξ ηαζ εβηαηάζηαζδ δζπθχκ παναεφνςκ. 

 Αφλδζδ ημο ααειμφ απυδμζδξ ηςκ ζοιααηζηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ. 

 Ακηζηαηάζηαζδ υθςκ ηςκ θαιπηήνςκ ποναηηχζεςξ ιε θαιπηήνεξ θεμνζζιμφ. 

 Δθανιμβή αοημιαηζζιχκ ζηζξ δζαηάλεζξ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ. 

 Αθθαβή ημο ηαοζίιμο ηςκ ηεκηνζηχκ εενιάκζεςκ. 

 Δθανιμβή ηςκ ανπχκ ημο αζμηθζιαηζζιμφ ζηα κέα ηηίνζα. 
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 Δβηαηάζηαζδ δθζαηχκ εενιμζζθςκζηχκ ζοζηδιάηςκ. 

 

 

Σα πμζμζηά ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ, εθανιυγμκηαξ ηα παναπάκς ιέηνα δίκμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα: 
 

Πύνακασ 7: Εξοικονόμηςη ενϋργειασ ςτα δημόςια κτύρια  [Τ.ΠΕ.ΦΩ.Δ.Ε . 1995] 

Σύπνο θηηξίνπ Υξήζε επηπιένλ 

κόλσζεο 

Γηπιά παξάζπξα Αύμεζε 

απόδνζεοηνπ 

ζπζηήκαηνο 10% 

Υξήζε ιακπηήξσλ 

θζνξηζκνύ 

Γξαθεία 17% 5% 9% 24% 

Δκπνξηθά 38% 4% 17% 26% 

Δθπαηδεπηήξηα 44% 6% 6% 31% 

Ννζνθνκεία 37% 7% 15% 36% 

Ξελνδνρεία 48% 6% 13% 63% 
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Κεφϊλαιο 3.  Δομικϊ υλικϊ  

3.1 Δομικού λύθοι  

Ζ ζοκεπήξ αφλδζδ ηςκ ηαηακαθςηζηχκ αβαεχκ, δ οπεναμθζηή αφλδζδ ημο πθδεοζιμφ ηαζ δ αεθηίςζδ ημο 

αζμηζημφ επζπέδμο, μδήβδζε ζηδκ ηαπεία αφλδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ηα ηεθεοηαία είημζζ πνυκζα. Ζ 

αολδιέκδ πνήζδ ιδ ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ έπεζ ζοιαάθθεζ ζηδκ αφλδζδ ηςκ εηπειπυιεκςκ νφπςκ μζ 

μπμίμζ ηαηαζηνέθμοκ ηδ ζημζαάδα ημο υγμκημξ ηαζ έπμοκ οπμααειίζεζ ημ πενζαάθθμκ ζε ιεβάθμ ααειυ 

ηαηαζηνέθμκηαξ ζηαδζαηά ηα μζημζοζηήιαηα.  

Ο υνμξ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ ακαθένεηαζ ζημ ζοκμθζηυ πχνμ πμο έπεζ ακαπηοπεεί απυ ηζξ ακενχπζκεξ 

ηαηαζηεοέξ ζοιπενζθαιαακμιέκμο υθςκ ηςκ ηηζνίςκ πμο ηαθφπημοκ ηζξ ακάβηεξ ζηέβαζδξ, απαζπυθδζδξ ηαζ 

ακαροπήξ. Βάζεζ ημο ιεβέεμοξ ηςκ ηηζνίςκ ηαζ ηςκ βεζημκζηχκ οπμδμιχκ ημ δμιδιέκμ πενζαάθθμκ παναηηδνίγεηαζ 

ςξ αζηζηυ, διζαζηζηυ ηαζ αβνμηζηυ. [5] 

Έκα ηηίνζμ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ, είκαζ πζμ απμηεθεζιαηζηυ απυ υ,ηζ έκα ζοιααηζηυ ηηίνζμ ημ 

μπμίμ είκαζ ζπεδζαζιέκμ ιε ζδζαίηενδ πνμζμπή ςξ πνμξ ηδ πνήζδ πνάζζκςκ οθζηχκ, αθθά ιε ηακέκα ιέηνμ βζα ηδκ 

ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. Σμ ίδζμ ζπίηζ, ζε ζφβηνζζδ ιε ακηίζημζπμ ζοιααηζηυ ηηίνζμ, απαζηεί ηδκ δζπθάζζα 

εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα, εκχ ηαοηυπνμκα πανμοζζάγεζ ιείςζδ ζηζξ ζοκμθζηέξ ακάβηεξ εκένβεζαξ. Έκα παεδηζηυ 

ζπίηζ, έκα άθθμ είδμξ ηηζνίμο παιδθήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ, είκαζ αηυιδ πζμ απμηεθεζιαηζηυ απυ υ,ηζ έκα 

ζοιααηζηυ αοηυκμιμ ηηίνζμ. [1] 

Οζ ηεπκδημί δμιζημί θίεμζ, θυβς ηςκ πθεμκεηηδιάηςκ πμο πανμοζζάγμοκ ζε ζπέζδ ιε ημοξ θοζζημφξ 

θίεμοξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ εονέςξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ. Μενζηά απυ ηα πθεμκεηηήιαηά ημοξ είκαζ δ δοκαηυηδηα ζηδκ 

επζθμβή πνχηςκ οθχκ, δ παναβςβή δμιζηχκ ζημζπείςκ ιε πνμηαεμνζζιέκεξ δζαζηάζεζξ ηαζ ζδζυηδηεξ, δ 

μιμζμιμνθία ηδξ δμιήξ ημοξ, υπςξ ηαζ δ μζημκμιζηή ηαηαζηεοή ημοξ θυβς ηδξ δοκαηυηδηαξ ηαηαζηεοήξ ημοξ 

ημκηά ζημ ενβμηάλζμ. 

Οζ πθίκεμζ ή ημφαθα, ηα ηεναιίδζα ηαζ ηα ηεναιζηά πθαηίδζα επέκδοζδξ ημίπςκ ηαζ επίζηνςζδξ δαπέδςκ, 

ήηακ βκςζηά απυ ανπαζμηάηςκ πνυκςκ ηαζ ελαημθμοεμφκ κα πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ ααζζηά οθζηά δυιδζδξ ηαζ ζηζξ 

ζφβπνμκεξ ηαηαζηεοέξ. ηζξ κευηενεξ, υιςξ, εθαθνέξ ηαηαζηεοέξ πνδζζιμπμζμφκηαζ δζάηνδημζ ακηί ηςκ ζοιπαβχκ 

μπηυπθζκεςκ ηαζ αζαεζημπονζηζηχκ πθίκεςκ, ιε ηαηαηυνοθεξ ή μνζγυκηζεξ μπέξ, ηαεχξ ηαζ πμνχδεζξ πθίκεμζ, μζ 

μπμίμζ ζοιαάθθμοκ ζηδ εενιμιυκςζδ ηςκ ηαηαζηεοχκ. 

Άθθμζ ηεπκδημί δμιζημί θίεμζ είκαζ ηα ειθακή ημφαθα, μζ πονίιαπμζ πθίκεμζ, μζ πθίκεμζ παηςιάηςκ ηαζ 

μνμθήξ, μζ πθίκεμζ ηαπκμδυπςκ ηαζ επέκδοζδξ ζδνάββςκ, ηα οπένεονα ημφαθα ηαζ μζ πθάηεξ πεγμδνμιίςκ ηαζ 

δνυιςκ. ηδκ ίδζα ηαηδβμνία πενζθαιαάκμκηαζ ηαζ μζ πδθμζςθήκεξ, ηα ηεναιζηά πθαηίδζα, ηα πνμσυκηα 

πμνζεθάκδξ, ηα ηεναιζηά πνμδβιέκδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηα ηεναιζηά ζφκεεηα. Πενζθαιαάκμκηαζ αηυια μζ 

ηζζιεκηυθζεμζ, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ημζπμπμζία. Δπίζδξ, πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε δζάθμνα ένβα οθζηά απυ 

ζηονυδεια, υπςξ πθίκεμζ ηαζ πθάηεξ πεγμδνμιίμο, πθάηεξ δαπέδμο, ζςθήκεξ ηαζ άμπθα ή μπθζζιέκα 

πνμηαηαζηεοαζιέκα δμιζηά ζημζπεία ημίπμο ηαζ μνμθήξ. ημοξ ηεπκδημφξ δμιζημφξ θίεμοξ πενζθαιαάκμκηαζ ηα 

οαθυημοαθα, δζάθμνα πνμσυκηα βφρμο, υπςξ  βορυημοαθα, πθάηεξ ημίπμο ηαζ βορμζακίδεξ ηαεχξ ηαζ πνμσυκηα 

αιζακημηζζιέκημο ηαζ εθαθνμζηονμδέιαημξ. [8] 

Οζ πνχηεξ φθεξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναζηεοή ηςκ ηεπκδηχκ δμιζηχκ θίεςκ είκαζ : 

 Άνβζθμζ βζα ανβζθζηά ή ηεναιζηά δμιζηά ζημζπεία, 

 Άζαεζημξ ηαζ παθαγζαηά αδνακή βζα άκμπημοξ πθίκεμοξ ή αζαεζημαιιυθζεμοξ ηαζ πθάηεξ,  

 Σζζιέκημ ηαζ αδνακή βζα ηζζιεκηυπθζκεμοξ, πθάηεξ ηαζ άθθα πνμσυκηα ηζζιέκημο,  

 Γφρμξ βζα βορυπθζκεμοξ ή βορυημοαθα, πθάηεξ ημίπμο ηαζ βορμζακίδεξ μνμθήξ ηαζ  

 Γοαθί βζα οαθυπθζκεμοξ ή οαθυημοαθα. 
 

 

3.1.1 Υυςικϋσ ιδιότητεσ 

Γζα ηδ ζςζηή πνήζδ ηςκ ηεπκδηχκ δμιζηχκ θίεςκ πνέπεζ κα είκαζ βκςζηέξ μζ παναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηέξ 

ημοξ, υπςξ είκαζ δ θαζκυιεκδ ποηκυηδηά ημοξ. Αοηή οπμθμβίγεηαζ απυ ημ αάνμξ ημοξ, ημ μπμίμ πνμζδζμνίγεηαζ ζε 

λδνή ηαηάζηαζδ ηαζ απυ ημκ υβημ ημοξ, μ μπμίμξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ηδ ιέεμδμ ηδξ ειαάπηζζδξ ζημ κενυ ζφιθςκα 



37 
 

ιε ημκ ακηίζημζπμ ηακμκζζιυ. Ζ οδνμαπμννυθδζδ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ δζαθμνά ημο αάνμοξ ημο πθίκεμο ιεηά ημκ 

ημνεζιυ ημο ηαζ ημο αάνμοξ ημο ζε λδνά ηαηάζηαζδ ηαζ δίκεηαζ ζε πμζμζηυ % ηαηά αάνμξ. 

διακηζηυξ πανάβμκηαξ βζα ημοξ πθίκεμοξ, μζ μπμίμζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή ημζπμπμζίαξ, είκαζ 

ηαζ δ ηαπφηδηα απμννυθδζδξ ηδξ οβναζίαξ. Ζ ιζηνή ηαπφηδηα απμννυθδζδξ ηδξ οβναζίαξ ζοκεπάβεηαζ ιζηνή 

ζοκάθεζα ιεηαλφ ημο πθίκεμο ηαζ ημο κςπμφ ημκζάιαημξ, εκχ δ ιεβάθδ ηαπφηδηα ζοκεπάβεηαζ βνήβμνδ λήνακζδ 

ημο κςπμφ ημκζάιαημξ, μπυηε απαζηείηαζ δ δζαανμπή ηςκ πθίκεςκ. Δπίζδξ, είκαζ απαναίηδημ κα πνμζδζμνίγμκηαζ ημ 

πμνχδεξ, δ εενιζηή αβςβζιυηδηα, δ εενιζηή δζαζημθή, δ ακημπή ζηδ θςηζά ηαζ ζημκ παβεηυ, δ δπμιμκςηζηή 

ζηακυηδηα ηαζ δ ακεεηηζηυηδηα ζημ πνυκμ ηαζ ζηζξ ηαηαπμκήζεζξ ηςκ ηεπκδηχκ δμιζηχκ πθίκεςκ. [8] 

3.1.2 Μηχανικϋσ ιδιότητεσ 

Ζ ακημπή ζε εθίρδ ηςκ ηεπκδηχκ δμιζηχκ πθίκεςκ είκαζ ααζζηή ζδζυηδηά ημοξ ηαζ παναηηδνίγεζ ηδκ 

πμζυηδηά ημοξ. Πνμζδζμνίγεηαζ ζφιθςκα ιε ημκ ακηίζημζπμ ηακμκζζιυ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ακάβεηαζ ζε ακημπή ζε 

εθίρδ λδνμφ πθίκεμο ιε πθάημξ 100 mm ηαζ ιε φρμξ 100 mm ηαζ πμθθαπθαζζάγεηαζ επί έκα ζοκηεθεζηή δ, ημο 

μπμίμο μζ ηζιέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. Ζ ηζιή δ μπμία πνμηφπηεζ μκμιάγεηαζ ακμζβιέκδ ακημπή ζε 

εθίρδ, fb , ζφιθςκα ιε ημκ ακηίζημζπμ ηακμκζζιυ. 

 

 
Πύνακασ 8: Σιμϋσ του ςυντελεςτό δ  

Πλϊτοσ πλύνθου 
(mm) 

50 100 150 200 ≥250 

Ύψοσ πλύνθου 
(mm) 

υντελεςτόσ δ 

40 0.8 0.7 - - - 

50 0.85 0.75 0.70 - - 

65 0.95 0.85 0.75 0.70 0.65 

100 1.15 1.00 0.90 0.80 0.75 

150 1.30 1.20 1.10 1.00 0.95 

200 1.45 1.35 1.25 1.15 1.10 

≥250 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15 

 

Ζ ακημπή ζε εθίρδ ηςκ πθίκεςκ ελανηάηαζ απυ ηδ δζεφεοκζδ θυνηζζδξ. Γζα θυνηζζδ πανάθθδθδ πνμξ ηα 

ηεκά δ ακημπή ζε εθίρδ είκαζ ακηζζηνυθςξ ακάθμβδ ημο πμζμζημφ ηςκ ηεκχκ ηαζ βζα θυνηζζδ ηάεεηδ πνμηφπηεζ 

ιείςζδ ηδξ ακημπήξ ζε εθίρδ θυβς ακάπηολδξ πνυζεεηςκ ηάζεςκ απυ ηδκ ηάιρδ ηςκ ημζπςιάηςκ. Ζ ακημπή ζε 

εθεθηοζιυ εεςνείηαζ απαναίηδηδ βζα ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ ακημπήξ ζε ηάιρδ ηδξ ημζπμπμζίαξ. Ο έθεβπμξ ηδξ 

ακημπήξ ζε εθεθηοζιυ βίκεηαζ, είηε ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ημο ηαεανμφ εθεθηοζιμφ, είηε ιε ημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ 

ακημπήξ ζε εθεθηοζιυ απυ ηάιρδ ή δζάννδλδ, ζφιθςκα ιε ημοξ ακηίζημζπμοξ ηακμκζζιμφξ. Σέθμξ, μζ πθίκεμζ απυ 

άνβζθμ πανμοζζάγμοκ βναιιζηή εθαζηζηή ζοιπενζθμνά ιέπνζ ημ ζδιείμ εναφζδξ ημοξ. [8] 

 

3.2 Αργιλικϊ ό κεραμικϊ δομικϊ ςτοιχεύα  

Σα ανβζθζηά δμιζηά ζημζπεία πανάβμκηαζ απυ ημκ πδθυ ιεηά απυ πνμενβαζία, δζαιυνθςζδ ιε ηα πένζα ή 

ιε ιδπακζηά ιέζα, ζε ηαηάθθδθα ηαθμφπζα, λήνακζδ ημο οθζημφ ζημκ αένα ή ζε νεφιαηα εενιμφ αένα, υπηδζδ ζε 

δαηηοθμεζδή ηαιίκζα ή ηαιίκζα ζοκεπμφξ ηαφζδξ ηαζ ηέθμξ ρφλδ. 
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Ζ πνμενβαζία ημο πδθμφ ακάθμβα ιε ηζξ ζδζυηδηέξ ημο, πενζθαιαάκεζ απίζπκαζδ ή ειπθμοηζζιυ ζζπκχκ 

ανβίθςκ, ακάιζλδ ιε κενυ, θφναζδ, έθαζδ ηαζ ημπή. Ζ απίζπκαζδ εθανιυγεηαζ υηακ μ πδθυξ είκαζ παπφξ, δδθαδή 

υηακ πενζέπεζ πμθφ άνβζθμ. Όηακ πενζέπεζ πμθφ άιιμ μκμιάγεηαζ ζζπκυξ. Οζ ζζπκμί πδθμί έπμοκ ιεζςιέκδ 

πθαζηζηυηδηα ηαζ ζοκεηηζηυηδηα. Ζ απίζπκαζδ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ παθαγζαηήξ άιιμο, αθεφνςκ 

πεηνςιάηςκ, ηέθναξ, θζβκίηδ, πνζμκζδίςκ λφθμο η.θ.π. Όηακ δ απίζπκαζδ βίκεηαζ ιε μνβακζηά οθζηά, π.π. πνζμκίδζ, 

ηυηε ηα πνμσυκηα ηδξ υπηδζδξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε πμνχδδ οθζηά, θυβς ηδξ πθήνμοξ ηαφζδξ ημο μνβακζημφ οθζημφ. Ο 

ειπθμοηζζιυξ ηςκ ζζπκχκ πδθχκ βίκεηαζ ιε ηδκ απμιάηνοκζδ ηςκ απζζπκακηζηχκ ζοζηαηζηχκ, ιε πθφζζιμ ιέζα ζε 

δελαιεκέξ ακάδεοζδξ ιε πηενοβζμθυνμ ακαδεοηήνα. 

Γζα ηδκ παναβςβή εενιμιμκςηζηχκ ανβζθζηχκ πνμσυκηςκ ηαζ ηονίςξ μπηυπθζκεςκ δυιδζδξ ή επέκδοζδξ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηδκ πνυζιζλδ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ ή άθθα οθζηά, ηα μπμία υηακ ηαίβμκηαζ ηαηά ηδκ 

υπηδζδ, δίκμοκ πμνχδεζξ μπηυπθζκεμοξ ιε ιζηνή θαζκυιεκδ ποηκυηδηα. Ζ δζαιυνθςζδ ηςκ πνμσυκηςκ, χζηε κα 

απμηηήζμοκ ημ επζεοιδηυ ζπήια, βίκεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή πίεζδξ πεζνςκαηηζηά ή ιε ηαηάθθδθεξ ζοζηεοέξ. 

Τπάνπμοκ δφμ ιέεμδμζ ιυνθςζδξ, δ οβνή ηαζ δ λδνή. Ζ επζθμβή ηδξ ιεευδμο πμο εα πνδζζιμπμζδεεί ελανηάηαζ 

απυ ηδκ πμζυηδηα ημο πδθμφ ηαζ απυ ημ πνμσυκ πμο εα ηαηαζηεοαζηεί. Ζ λήνακζδ βίκεηαζ ιε θοζζηυ ή ηεπκδηυ 

ηνυπμ. Ζ θοζζηή λήνακζδ πθεμκεηηεί ηδξ ηεπκδηήξ ςξ πνμξ ηδκ μιμζμιμνθία ηαζ ηδκ μιαθυηδηα λήνακζδξ. 

Πανμοζζάγεζ, υιςξ, ηα ιεζμκεηηήιαηα υηζ πνεζάγεηαζ ιεβάθμοξ πχνμοξ ηαζ ζδιακηζηυ πνυκμ βζα ηδκ μθμηθήνςζή 

ηδξ. 

Ζ υπηδζδ δίκεζ ζηα πνμσυκηα ζηαεενή ιμνθή ηαζ ζηακέξ ιδπακζηέξ ακημπέξ. Πναβιαημπμζείηαζ ζε 

ηαιίκμοξ ηαζ ηαεχξ αολάκεηαζ δ εενιμηναζία παναηδνείηαζ ζημοξ 100 
o
C ελάηιζζδ ημο κενμφ, ζημοξ 500-600 

o
C 

απμιάηνοκζδ ημο ηνοζηαθθζημφ κενμφ ηαζ ζημοξ 950-1050 
o
C ελαΰθςζδ, υπμο ηήβια πνμζιίλεςκ ζηδκ πενζμπή 

αοηή ζοβημθθά ημοξ ηυηημοξ ημο οθζημφ, ιε απμηέθεζια ημ πνμσυκ κα απμηηά ιδπακζηέξ ακημπέξ. Ζ ηεθεοηαία 

θάζδ ηδξ παναβςβήξ είκαζ δ ρφλδ ημο πνμσυκημξ πμο πνέπεζ κα βίκεηαζ ιε αναδφ νοειυ, χζηε κα απμθεοπεμφκ 

ιζηνμνδβιαηχζεζξ. Ζ πδιζηή ζφζηαζδ ημο πδθμφ ηαζ δ εενιμηναζία υπηδζδξ ηαεμνίγμοκ ημ πνχια ημο πνμσυκημξ. 

Ζ πανμοζία επζαθααχκ πνμζιίλεςκ ζηα πνμσυκηα ανβίθμο, υπςξ ηαζ δ ηαηή υπηδζδ δδιζμονβμφκ 

πνμαθήιαηα ζηα πνμσυκηα πμο παναζηεοάγμκηαζ, υπςξ ελακεήιαηα, ηνζπμεζδείξ νςβιέξ, ηδθίδεξ, δζαννήλεζξ η.ά. 

Σα πνμσυκηα ανβίθμο, ημφαθα, ηεναιίδζα η.θ.π., ηα μπμία είκαζ ηαθήξ πμζυηδηαξ πανμοζζάγμοκ ακεεηηζηυηδηα ζηδ 

εθίρδ, ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ζηδ θςηζά ηαζ ζηζξ πδιζηέξ επζδνάζεζξ. Έπμοκ ιζηνυ ζοκηεθεζηή εενιζηήξ 

αβςβζιυηδηαξ, δζαπεναηυηδηα απυ ημκ αένα ηαζ ζηακμπμζμφκ ημοξ υνμοξ οβζεζκήξ. Σέθμξ, έπμοκ δζάθμνμοξ 

πνςιαηζζιμφξ, επζεοιδηέξ δζαζηάζεζξ ηαζ είκαζ εφπνδζηα ζε ηάεε ένβμ ή ηαηαζηεοή. [7] 

 

3.3 Οπτόπλινθοι ό τούβλα  

Σα ημφαθα είκαζ ιζηνά ηεπκδηά δμιζηά ζημζπεία ιε ηακμκζηυ πνζζιαηζηυ ζπήια, ηα μπμία 

πνδζζιμπμζμφκηαζ εφημθα ζηδ δυιδζδ ημζπμπμζίαξ ή επζθάκεζαξ. Σα ημφαθα δζαηνίκμκηαζ ζε ζοιπαβή ηαζ ζε 

δζάηνδηα. Οζ ααζζηέξ αζηίεξ βζα ηδκ παναβςβή δζάηνδηςκ ημφαθςκ, είκαζ ημ ιεβάθμ αάνμξ, δ ιεβάθδ πνμκζηή 

δζάνηεζα λήνακζδξ ηαζ δ ημπζαζηζηή ηαζ πνμκμαυνα ενβαζία δυιδζδξ ηςκ ζοιπαβχκ ημφαθςκ. Σα ζοιπαβή ημφαθα 

δζαηνίκμκηαζ ζε ζοιπαβή πθήνδ ηαζ ζε ζοιπαβή δζάηνδηα ιε ηαηαηυνοθεξ μπέξ, ιε ζοκμθζηυ υβημ ιζηνυηενμ ή ίζμ 

ημο 25% ημο ημφαθμο ηαζ ιε πάπμξ ημζπςιάηςκ ιεβαθφηενμ απυ 20 mm ή ιε ζοκμθζηή επζθάκεζα μπχκ ιζηνυηενδ ή 

ίζδ ιε ημ 15% ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ ημφαθςκ έδναζδξ. 

Σα δζάηνδηα ημφαθα δζαηνίκμκηαζ ζε δζάηνδηα ιε μπέξ ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ημο ιήημοξ ημο ημφαθμο, 

δδθαδή μνζγυκηζεξ ηαζ ζε δζάηνδηα ιε μπέξ ηαηά ηδ δζεφεοκζδ ημο φρμοξ, ηα μπμία μκμιάγμκηαζ μνευηνοπα. Οζ 

μπέξ έπμοκ ζοκμθζηυ υβημ ιεβαθφηενμ απυ 25% ηαζ ιζηνυηενμ απυ 55% ημο υβημο ημο ημφαθμο ηαζ δ ζοκμθζηή 

επζθάκεζά ημοξ είκαζ ιεβαθφηενδ απυ ημ 15% ηδξ επζθάκεζαξ έδναζδξ ημο ημφαθμο. Οζ μπέξ πνέπεζ κα είκαζ ηαηά ημ 

δοκαηυκ μιμζυιμνθα ηαηακειδιέκεξ. πεηζηά ιε ημ ζπήια ηαζ ημ πθήεμξ ηςκ μπχκ δεκ οπάνπεζ ηακέκαξ 

πενζμνζζιυξ. Σα δζάηνδηα ημφαθα ιε ιεβάθεξ δζαζηάζεζξ μκμιάγμκηαζ ιπθυηζα. [11] 
 

3.3.1 Ελαφρϊ ό πορώδη τούβλα 

Χξ εθαθνά ημφαθα παναηηδνίγμκηαζ ηα ημφαθα ιε θαζκυιεκδ ποηκυηδηα απυ 400 - 800 Kg/m
3
. 

Πανάβμκηαζ ιε ηδκ ακάιζλδ ημο πδθμφ ιε οθζηά, ηα μπμία είκαζ δοκαηυκ κα ηαμφκ, υπςξ πνζμκίδζα, ζηυκδ 

λοθάκεναηα, θζβκίηδ ή βαζάκεναηα, δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ η.ά. Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ υπηδζδξ ηαίβμκηαζ μζ 

πνυζεεηεξ μοζίεξ, μπυηε δδιζμονβμφκηαζ ηεκά ζηδκ ανβζθυιαγα. Άθθμξ ηνυπμξ παναζηεοήξ πμνχδςκ ημφαθςκ 
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είκαζ δ πνμζεήηδ ζημ ημκίαια αθνχδμοξ οθζημφ, υπςξ πθςνζμφπμ αζαέζηζμ, ζηυκδ αθμοιζκίμο η.θ.π., ημ μπμίμ 

πνμηαθεί θοζαθίδεξ ηαζ ηεθζηά δδιζμονβμφκηαζ πυνμζ. 
Σα εθαθνά ή πμνχδδ ημφαθα είκαζ εθαθνυηενα ηαζ πνμζθένμοκ ηαθφηενδ εενιμιυκςζδ απυ ηα ημζκά ημφαθα. Ζ 

ακημπή ημοξ ζε εθίρδ ηοιαίκεηαζ απυ 2.5 - 35 ΜPα, ηυαμκηαζ εφημθα ιε πνζυκζ ηαζ ηανθχκμκηαζ. Πανμοζζάγμοκ πμθφ ηαθή 

πνυζθοζδ ιε επίπνζζια θυβς ηδξ πμνχδμοξ επζθάκεζάξ ημοξ. Πανάβμκηαζ ζε ηφπμοξ ζοιπαβχκ ιπθμηζχκ ηαζ πεηαζιάηςκ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε θένμοζεξ ηαζ ιδ θένμοζεξ ημζπμπμζίεξ. 

 

3.3.2 Πυρύμαχα τούβλα ό πυρότουβλα 

Σα πονίιαπα ημφαθα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ εζδζηά ιίβιαηα πθμφζζα ζε μλείδζα ημο ανβζθίμο ηαζ ημο 

πονζηίμο, ζηα μπμία μθείθεηαζ δ ιεβάθδ ακημπή ημοξ ζε εενιμηναζίεξ πάκς απυ 1600
μ
C ηαζ δ ακημπή ημοξ ζε 

απυημιεξ ηαζ ιεβάθδξ δζάνηεζαξ ιεηααμθέξ εενιμηναζίαξ, πςνίξ επίηδλδ ή αθθμίςζδ οθζημφ. Ζ δζαδζηαζία 

παναβςβήξ ηςκ πονυημοαθςκ είκαζ ίδζα ιε ηδκ ακηίζημζπδ βζα ηα ημζκά ημφαθα. Σμπμεεημφκηαζ ζε ηθζαάκμοξ ιε 

εενιμηναζία 1300
μ
C βζα 2 ή 3 ιένεξ ηαζ ιεηά αθήκμκηαζ κα ηνοχζμοκ ιε ανβυ νοειυ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ 

εζςηενζηή επέκδοζδ ηαιίκςκ, ηθζαάκςκ, εζηζχκ, ηαπκμδυπςκ η.θ.π. ηαζ ακάθμβα ιε ηδ ζφζηαζή ημοξ δζαηνίκμκηαζ 

ζε ανβζθζηά, παθαγζαηά ηαζ ιαβκδζζαηά πονυημοαθα. 

Σα ανβζθζηά, ή ημφαθα Chamotte, παναζηεοάγμκηαζ απυ πονίιαπμ πδθυ ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηυκδξ πδθμφ 

ίδζαξ πμζυηδηαξ. Πενζέπμοκ ιεβάθμ πμζμζηυ Al2O3, ιζηνυ S1O2 ηαζ ηα οπυθμζπα μλείδζα ζε πμζμζηυ πάκς απυ 6%. 

Σα ιαθαηά ηαζ πμνχδδ είκαζ ακεεηηζηυηενα ζηδ θςηζά απυ ηα ζηθδνά ηαζ ζοιπαβή ηαζ θζβυηενμ ακεεηηζηά ζηδκ 

επίδναζδ ηςκ μλέςκ. Δίκαζ ηαηάθθδθα βζα πονεζηίεξ ζηα ζπίηζα ηαζ αηαηάθθδθα βζα ηαιίκμοξ. 

ηα παθαγζαηά, ή ημφαθα Dina, μζ πνχηεξ φθεξ βζα ηδκ παναζηεοή ημοξ είκαζ δ παθαγζαηή άιιμξ, ημ 

παθαγζαηυ άθεονμ ηαζ ιζηνή πμζυηδηα πδθμφ. Πενζέπμοκ S1O2 ζε πμζμζηυ 98 % ηαζ Al2O3 απυ 1.0 - 1.5 %. 

Πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ ακεεηηζηυηδηα ζηδ θςηζά ηαζ είκαζ ηαηάθθδθα βζα εζςηενζηή επέκδοζδ ηαιίκςκ. 

Σα ιαβκδζζαηά, ή ημφαθα θεοηυθζεμο, πανάβμκηαζ απυ ιαβκδζίηδ ή θεοηυθζεμ ιε υπηδζδ ζε εενιμηναζία 

πάκς απυ 1600
μ
C ιέπνζ ηδκ επίηδλδ. Πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ ακημπή ζηδ θςηζά ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα εζςηενζηή 

επέκδοζδ ζε ηαιίκμοξ ηήλδξ ηςκ ιεηάθθςκ. [11] 
 

3.3.3 Σούβλα με θερμομονωτικό υλικό 

Δίκαζ ηακμκζηά ημφαθα ιε δζαζηάζεζξ ζοκήεςξ ιπαηζηήξ ημζπμπμζίαξ ηαζ ηαηάθθδθδ ιμνθή. Έπμοκ 

εθεφεενμ εκδζάιεζμ πχνμ, μ μπμίμξ ιεηά ηδκ υπηδζδ ηαθφπηεηαζ ιε εενιμιμκςηζηυ οθζηυ, υπςξ πμθομονεεάκδ, 

δζμβηςιέκδ ή ελζθαζιέκδ πμθοζηενίκδ η.ά. 

Σα ημφαθα βζα οπένεονα (πνέηζα), είκαζ ανβζθζηά ημφαθα εζδζηήξ ιμνθήξ ιε αβηονχζεζξ ηαζ 

πνμηαηαζηεοαζιέκμ μπθζζιέκμ εθεθηουιεκμ ηιήια, ημ μπμίμ ζε ζοκενβαζία ιε ηδ εθζαυιεκδ γχκδ δίκμοκ ζημ 

οπένοενμ ηδκ απαζημφιεκδ ακημπή. Υαναηηδνίγμκηαζ απυ ηαθή εενιμιμκςηζηή ζοιπενζθμνά. 

Σα ημφαθα δαπέδςκ, είκαζ εζδζηά πνςιαηζζηά ημφαθα, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή 

δαπέδςκ εζςηενζημφ ή ελςηενζημφ πχνμο. Έπμοκ οπμζηεί ηαθή υπηδζδ ηαζ πανμοζζάγμοκ ιζηνή οδνμαπμννυθδζδ 

ηαζ ιεβάθδ ζηθδνυηδηα ηαζ ακημπή ζε ηνζαή. Μπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ ηαζ ζηδκ ηαηαζηεοή μπθζζιέκςκ 

δαπέδςκ, υηακ θένμοκ μπθζζιέκεξ κεονχζεζξ. Σα ημφαθα, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα δάπεδα ελςηενζημφ 

πχνμο, έπμοκ ακηζμθζζεζηζηή επίζηνςζδ ηαζ ορδθή ακημπή ζημ παβεηυ. 

Σα ημφαθα μνμθήξ, είκαζ ημφαθα, ηα μπμία θυβς ιζηνμφ ηυζημοξ ηαζ ηαθήξ εενιμιμκςηζηήξ 

ζοιπενζθμνάξ πνδζζιμπμζήεδηακ πμθφ ζημ πανεθευκ, αθθά ηχνα πνδζζιμπμζμφκηαζ εθάπζζηα ζηζξ μνμθέξ ηαζ 

ηονίςξ ζηα δχιαηα. Δζδζηά ημφαθα πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε μπθζζιέκδ δμηζδςηή μνμθή. 

Σα ηεναιίδζα είκαζ ανβζθζηά πνμσυκηα, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηάθορδ ζηεβχκ ιε ηθίζδ 

(ηεναιμζηεπέξ). Πανάβμκηαζ απυ πδθυ ηαθήξ πμζυηδηαξ πςνίξ ηυηημοξ θίεςκ ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ αιιχδδ οθζηά 

ηαηά 40 - 80 % ηαηά αάνμξ, μλείδζμ ημο ανβζθίμο ηαηά 10 - 40 %, μλείδζμ ημο ζζδήνμο ιέπνζ 7%, ακεναηζηυ 

αζαέζηζμ ιέπνζ 10 %, ακεναηζηυ ιαβκήζζμ ιέπνζ 1 % ηαζ αθηάθζα ιέπνζ 10 %. Γζα ηδκ παναζηεοή ημοξ μ πδθυξ 

απθχκεηαζ ζε θφθθα ιε πάπμξ 10 mm, ηα μπμία ημπμεεημφκηαζ ζε ηαηάθθδθα ηαθμφπζα. Αημθμοεεί δ λήνακζδ πμο 

δζανηεί 10 - 60 h ή υηακ βίκεηαζ ζε πενζζηνεθυιεκα λδνακηήνζα 1 - 48 h ηαζ ιεηά οπμαάθθμκηαζ ζε υπηδζδ. 

Γζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ζηεβακυηδηαξ ηςκ ηεναιζδζχκ βίκεηαζ εθοάθςζδ ή δζαθακήξ επζηάθορδ. Αοηή 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ζηδκ ανβζθζηή ιάγα, ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ υπηδζδξ, εφηδηηςκ οθζηχκ, υπςξ 

πθςνζμφπμ κάηνζμ ή ιεβαθφηενδξ ακημπήξ μλείδζα ημο πονζηίμο, ιμθφαδμο, ηαζζίηενμο ή αανίμο. Σα ηεναιίδζα 
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δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ααζζημφξ ηφπμοξ ηα ημίθα ή Βογακηζκά ηαζ ηα πηοπςηά ή Γαθθζηά. Σα Βογακηζκά δζαηνίκμκηαζ 

ζε ζηνςηήνεξ ηαζ ηαθοπηήνεξ. 

Πανάθθδθα βζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ ηεναιμζηεπήξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηαζ βζα ημοξ δφμ ηφπμοξ εζδζηά ηειάπζα, 

υπςξ ημνοθέξ, άηνα η.ά. ηδκ Δθθάδα πανάβμκηαζ ηέζζενζξ ηφπμζ ηεναιζδζχκ Βογακηζκά, Ρςιασηά, Γαθθζηά, ηαζ 

Οθθακδζηά. Δπίζδξ, απυ ηδ ζφβπνμκδ αζμιδπακία πανάβμκηαζ κέμζ ηφπμζ ηεναιζδζχκ ιε ηεπκζηά πθεμκεηηήιαηα ιε 

ηα μπμία επζηοβπάκμκηαζ ιεβαθφηενδ ακημπή, αενζζιυξ ηαζ πνμζηαζία ηςκ λφθςκ, ιεβαθφηενδ αζθάθεζα απυ ηα 

κενά ηδξ ανμπήξ αηυια ηαζ απυ κενμπμκηή, εοημθυηενμ ηαζ αζθαθέζηενμ ζηνχζζιμ, εκχ ηαοηυπνμκα αεθηζχκμοκ 

ηαζ ηδκ αζζεδηζηή ειθάκζζή ημοξ. [11] 

 

 
Εικόνα 9: Βαςικού τύποι κεραμιδύων.  

 
Σα ηεναιίδζα απυ ειπμνζηή άπμρδ δζαηνίκμκηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ δζαθμβήξ Α, Β ηαζ Γ. Ζ πνχηδ 

πενζθαιαάκεζ ηζξ δζαθμβέξ ΑΑ ηαζ ΑΒ. Σα ηεναιίδζα δζαθμβήξ ΑΑ πθδνμφκ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηςκ ηακμκζζιχκ, εκχ 

ηα δζαθμβήξ ΑΒ ημοξ πθδνμφκ ιε ιζηνέξ απμηθίζεζξ ςξ πνμξ ηζξ βςκίεξ, ημ ζπήια ηαζ ημ πνχια. Σα δζαθμβήξ Β δεκ 

πθδνμφκ υθμοξ ημοξ υνμοξ ηςκ ηακμκζζιχκ ηαζ ηα δζαθμβήξ Γ ημοξ πθδνμφκ εθάπζζηα. 

 

Γζα ημκ έθεβπμ ηαζ ηδ πνήζδ ηςκ ηεναιζδζχκ απαζημφκηαζ μζ παναηάης πνμτπμεέζεζξ:  

1. Να ιδκ οπάνπμοκ νςβιέξ, θεοημί ηυηημζ ηαζ ζπαζίιαηα. 

2. Αηνίαεζα ζηδ ιμνθή ηαζ ζηζξ δζαζηάζεζξ, μζ μπμίεξ δεκ πνέπεζ κα πανμοζζάγμοκ απμηθίζεζξ πάκς απυ 2 

%. 

3. Να έπμοκ μιμζμιμνθία πνςιαηζζιμφ. 

4. Σμ εζδζηυ αάνμξ κα ηοιαίκεηαζ απυ 19000 - 2600 N/m
3
. 

5. Όηακ ηνμφμκηαζ ιε ιεηαθθζηυ ακηζηείιεκμ μ παναβυιεκμξ ήπμξ κα είκαζ μλφξ ηαζ δζαοβήξ. 

6. Καηά ηδ εναφζδ ημοξ κα ιδ βίκεηαζ ζοκηνζαή ηαζ κα πνμηφπημοκ βςκζχδεζξ αηιέξ. 

7. Ο ζζηυξ ζηδκ επζθάκεζα εναφζδξ κα είκαζ ημηηχδδξ ηαζ μζ ηυηημζ ζηενεά ζοβημθθδιέκμζ ιε ημ ηδβιέκμ 

οθζηυ. 

8. Ζ ζηθδνυηδηα ζε εβπάναλδ κα είκαζ θίβμ ιζηνυηενδ απυ εηείκδ ημο πάθοαα. 

9. Ζ ηζιή ημο πμνχδμοξ κα είκαζ ιζηνή, χζηε ηα ηεναιίδζα κα ιδκ είκαζ οδαημπεναηά. [11] 

 

3.3.4 Διαςτϊςεισ τούβλων 

Ζ επζθμβή ημο ζπήιαημξ ηαζ ηςκ δζαζηάζεςκ ηςκ ημφαθςκ απμαθέπεζ ζηδ ζςζηή, εφημθδ ηαζ βνήβμνδ 

δυιδζδ ηςκ ημίπςκ. Απμδείπηδηε υηζ πνμζθμνυηενμ ζπήια είκαζ ημ μνεμβχκζμ παναθθδθεπίπεδμ ιε πθάημξ ίζμ ιε 

ημ άκμζβια ηδξ παθάιδξ ακενχπμο. 
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Εικόνα 10: Διϊτρητα τούβλα με οριζόντιεσ οπϋσ.  

 

 

 

 
Εικόνα 11: Διϊτρητα τούβλα με κατακόρυφεσ οπϋσ. 

 

 

 
Εικόνα 12: Μπλόκια 

Γζα θυβμοξ ηοπμπμίδζδξ μζ άθθεξ δζαζηάζεζξ ζοκδέμκηαζ ιε ημ πθάημξ ιε ηζξ ζπέζεζξ:  

 

ι = 2π + α  ηαζ   u =  (π-α) / 2 

υπμο: 

ι - ημ ιήημξ ημο ημφαθμο 

π - ημ πθάημξ ημο ημφαθμο 

ο - ημ φρμξ ημο ημφαθμο 

α - ημ πάπμξ ημο άνιμο. 
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Ο ηακυκαξ βζα ηζξ δζαζηάζεζξ πνδζζιμπμζείηαζ ζπεδυκ ζε υθμοξ ημοξ ηακμκζζιμφξ.  Σμ πάπμξ, Π, ημο 

ημίπμο, ακάθμβα ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημο, δίκεηαζ απυ ηδκ ζπέζδ: 

 

Π = Κ*Π + (Κ-1) * α, 

υπμο:  

Κ= 1 βζα δνμιζηυ ημίπμ 

Κ= 2 βζα ιπαηζηυ ημίπμ 

Κ= 3 βζα οπενιπαηζηυ ημίπμ. 

 

Σμ πθάημξ ημο ημίπμο βζα ραεςηυ ημίπμ δίκεηαζ απυ ηδκ ζπέζδ: 

  

Π = Κ*Π + (Κ-2) * α+δ 

υπμο: 

δ ημ δζάηεκμ ηαζ  

Κ αηέναζμξ ανζειυξ ιε ηζιέξ Κ ≥ 2. 

 
 

 

 

Ο παναηάης πίκαηαξ πανμοζζάγεζ ηζξ δζαζηάζεζξ ηοπζηχκ ημφαθςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ Δθθάδα 

ηαεχξ ηαζ ηδκ ακηίζημζπδ εθανιμβή ημοξ. 

 
Πύνακασ 9: Διαςτϊςεισ τυποποιημϋνων τούβλων ςτην Ελλϊδα.  [11]  

Σύπνο Μήθνο (mm) Πιάηνο (mm) Ύςνο (mm) Δθαξκνγή 

6μπμ 190 90 60 Δζςηενζηή ημζπμπμζία 

9μπμ 190 90 90 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

12μπμ 190 120 90 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

Πθάηα μνζγυκηζςκ 

μπχκ 

350 90 150 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

ιε ιυκςζδ 

Πθάηα μνζγυκηζςκ 

μπχκ 

350 75 150 Δλςηενζηή δζπθή 

ημζπμπμζία 

Πθάηα ηαηαη.μπχκ 230 90 180 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

οιπαβέξ 170 80 40 Διθακή ελςηενζηή 

ημζπμπμζία 

οιπαβέξ 250 120 60 Διθακή ελςηενζηή 

ημζπμπμζία 

οιπαβέξ 210 100 35 Διθακή ελςηενζηή 

ημζπμπμζία 

οιπαβέξ 210 50 35 Διθακή ελςηενζηή 

ημζπμπμζία 

Μπθυηζμ μνζγ. μπχκ 350 180 150 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

Μπθυηζμ μνζγ. μπχκ 300 200 150 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

ιε ιυκςζδ 

Μπθυηζμ μνζγ. μπχκ 250 280 150 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

ιε ιυκςζδ 

Μπθυηζμ μνζγ. μπχκ 250 225 150 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

ιε ιυκςζδ 

Μπθυηζμ μνζγ. μπχκ 300 225 150 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

ιε ιυκςζδ 

Μπθυηζμ μνζγ. μπχκ 300 250 150 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

ιε ιυκςζδ 

Μπθυηζμ μνζγ. μπχκ 350 170 150 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

Μπθυηζμ μνζγ. μπχκ 350 200 180 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

Μπθυηζμ ηαηαη. μπχκ 330 190 190 Δλςηενζηή ημζπμπμζία 

ιε ιυκςζδ 
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3.3.5 Ιδιότητεσ τούβλων 

Σα ημφαθα, ςξ δμιζηά ζημζπεία ημζπμπμζίαξ, πνέπεζ κα ζηακμπμζμφκ ιζα ζεζνά απυ επζεοιδηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ 

θεζημονβζηέξ απαζηήζεζξ, υπςξ ορδθέξ ιδπακζηέξ ακημπέξ, ιζηνή οδνμαπμννυθδζδ ηαζ οδαημπεναηυηδηα, ηαθή 

εενιμιμκςηζηή ηαζ δπμιμκςηζηή ζοιπενζθμνά, ιζηνέξ ιεηααμθέξ υβημο θυβς ιεηααμθήξ ηδξ οβναζίαξ ηαζ ηδξ 

εενιμηναζίαξ, ακημπή ζημκ παβεηυ ηαζ ζηδ δζάανςζδ, ζηακή ακηίζηαζδ ζηδ θςηζά ηαζ ακεεηηζηυηδηα ζηδ πνήζδ 

ηαζ ζημ πνυκμ. Σμ εζδζηυ αάνμξ ηςκ ημφαθςκ ηοιαίκεηαζ απυ 19000 - 26000 N/m
3
, δ θαζκυιεκδ ποηκυηδηά ημοξ 

απυ 750 - 2300 Kg/m
3 
ηαζ ημ μθζηυ πμνχδεξ ημοξ απυ 10 – 50 % η.μ. 

 

 
Πύνακασ 10: Βαςικϋσ ιδιότητεσ των τούβλων.  [11] 

Δίδνο ηνύβινπ 

Φαηλόκελε 

ππθλόηεηα 

(kg/m3) 

Οιηθό 

πνξώδεο 

(% θ.ν.) 

Τδξναπνξξόθεζε 

κεηά από 24h 

εκβάπηηζε ζην 

λεξό (%θ.β.) 

πληειεζηήο 

ζεξκηθήο 

δηαζηνιήο 

(νC)* 10-6 

πληειεζηήο 

ζεξκηθήο 

αγσγηκόηεηαο 

(W/mK) 

πκπαγέο 
1500-2300 

(ν=1900) 

10-50 7-15 4-8 

0.40-0.70 

Γηάηξεην 
950-1300 

(ν=1100) 
0.20-0.35 

Μπιόθην 
750-900 

(ν= 800) 
0.17-0.20 

 

 
Ζ ακημπή ζε εθίρδ ηςκ ημφαθςκ είκαζ βεκζηά ορδθή ηαζ ανηεηά ορδθυηενδ απυ ηδκ απαζημφιεκδ ζε 

ημζπμπμζία. Δλανηάηαζ απυ ημ πμζμζηυ ηςκ ηεκχκ, ηδκ πμζυηδηα ημο ανβζθζημφ οθζημφ, ηαζ ηδ δζεφεοκζδ θυνηζζδξ 

ζε ζπέζδ ιε ηδ δζεφεοκζδ ηςκ ηεκχκ. ηα ζοιπαβή ημφαθα ηοιαίκεηαζ απυ 15 - 50 ΜPα ηαζ ζηα δζάηνδηα ηαζ ζηα 

ιπθυηζα απυ 1.5 - 5 ΜPα. Ζ οδνμαπμννυθδζδ ηαζ δ οδαημπεναηυηδηα ηςκ ημφαθςκ ελανηχκηαζ απυ ημ είδμξ ηςκ 

πυνςκ, δδθαδή ακ μζ πυνμζ είκαζ ακμζπημί ή ηθεζζημί. Απυ ηδ ιέηνδζδ ηδξ οδνμαπμννυθδζδξ ηςκ ημφαθςκ ιε ηδ 

ιέεμδμ ηδξ ειαάπηζζδξ ηαζ παναιμκήξ 5 δμηζιίςκ ζημ κενυ βζα 24 h, ζφιθςκα ιε ημοξ ηακμκζζιμφξ, 

πνμζδζμνίγεηαζ δ απμννμθμφιεκδ πμζυηδηα κενμφ απυ ημ ημφαθμ, δ μπμία δεκ πνέπεζ κα λεπενκά ημ 15% ημο 

αάνμοξ ημο. Ζ ιεβάθδ οδνμαπμννυθδζδ πνμηαθεί ελακεήιαηα, βήνακζδ ηαζ ηαηαζηνμθή απυ παβεηυ. 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ απμννμθμφιεκδξ πμζυηδηαξ κενμφ απυ ηα ημνεζιέκα πθέμκ δμηίιζα ιε αναζιυ ζημ 

κενυ βζα 5 h μδδβεί ζημκ πνμζδζμνζζιυ ηδξ κέαξ οδνμαπμννυθδζδξ ηαζ ζημ ζοκηεθεζηή ημνεζιμφ. Αοηυξ 

πνμηφπηεζ απυ ημ θυβμ ηδξ ανπζηήξ ηαζ ηδξ κέαξ οδνμαπμννυθδζδξ ηαη΄ υβημ ηαζ απμηεθεί δείηηδ βζα ηδκ εοημθία 

πθήνςζδξ ιε κενυ ηςκ πυνςκ ηαζ ηδξ ακημπήξ ηςκ ημφαθςκ ζε παβεηυ. Σμφαθα ιε ιζηνυ ζοκηεθεζηή ημνεζιμφ 

πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ ακεεηηζηυηδηα ζημκ παβεηυ. Γεκζηά ηα ημφαθα ηαζ ηα άθθα ηεναιζηά είδδ έπμοκ ορδθή 

ακημπή ζημκ παβεηυ. 

 

3.3.3 Έλεγχοσ τούβλων 

Έκακ πνυπεζνμ έθεβπμ ηδξ ακημπήξ ή ηδξ ηαηάζηαζδξ ηςκ ημφαθςκ απμηεθεί ημ είδμξ ημο ήπμο απυ ηδκ 

ηνμφζδ ιε άθθμ ημφαθμ ή ζθονί. Μεηαθθζηυξ ήπμξ ηαζ δζαοβήξ δείπκεζ ημφαθμ οβζέξ ιε ιεβάθεξ ιδπακζηέξ ακημπέξ. 

Ακηίεεηα αανφξ ήπμξ ηαζ οπυηςθμξ δείπκεζ ημφαθμ ηαηήξ υπηδζδξ ιε ιζηνέξ ιδπακζηέξ ακημπέξ. Ο έθεβπμξ ηςκ 

ημφαθςκ ακαθένεηαζ ζε ιεηνήζεζξ ζδζμηήηςκ, μζ μπμίεξ εκδζαθένμοκ ηδ πνδζζιμπμίδζδ ημο ημφαθμο. φιθςκα ιε 

ημοξ επί ιένμοξ ηακμκζζιμφξ εθέβπμκηαζ δ ηακμκζηυηδηα ηδξ υπηδζδξ, δ ηακμκζηυηδηα ημο ζπήιαημξ ηαζ ηςκ 

δζαζηάζεςκ, δ μιμζμβέκεζα ημο πνχιαημξ, δ οδνμαπμννυθδζδ, δ ζηθδνυηδηα ηαζ μζ ιδπακζηέξ ακημπέξ ημο 

ημφαθμο. 
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3.4 Σοιχοποιύα  

Ζ ημζπμπμζία είκαζ μ ανπαζυηενμξ ηαζ ιε ελαίνεζδ ηάπμζεξ λφθζκεξ ηαηαζηεοέξ, μ ιμκαδζηυξ ηνυπμξ 

δυιδζδξ ιέπνζ ηδκ ειθάκζζδ ημο πάθοαα ηαζ ημο ιπεηυκ ημοξ ηεθεοηαίμοξ δφμ αζχκεξ. Απυ ηα πακάνπαζα πνυκζα, 

ιία ηαηαζηεοή ιπμνμφζε κα βίκεζ ζοκανιμθμβχκηαξ πέηνεξ ηαζ ζδηχκμκηαξ ι’αοηυ ημκ ηνυπμ ημίπμοξ. Σμίπμζ είκαζ 

δοκαηυκ κα ηαηαζηεοαζημφκ πςνίξ ηακέκα ζοκδεηζηυ ημκίαια (θάζπδ), απθχξ ηαζ ιυκμ ημπμεεηχκηαξ ηζξ πέηνεξ ηδ 

ιία πάκς ζηδκ άθθδ (λενμθζεζά). ’αοηή ηδκ πενίπηςζδ δ ακημπή ημο ημζπίμο ζε πθάβζεξ δοκάιεζξ είκαζ ζπεηζηά 

ιεζςιέκδ, αθθά ηαζ πάθζ, εάκ μζ πέηνεξ έπμοκ ημπμεεηδεεί ιε ζςζηυ ηνυπμ ημ ημζπίμ ζδηχκεζ ανηεηά ζδιακηζηά 

ηαηαηυνοθα θμνηία. Με ηδκ πνήζδ, ςζηυζμ, θάζπδξ ζακ ζοκδεηζηυ ημκίαια, ημ ημζπίμ απμηηά ακηζζηάζεζξ ηαζ ζηζξ 

πθάβζεξ θμνηίζεζξ. Ζ ηαθή ανιμθυβδζδ (ημ ζςζηυ ηαίνζαζια ηςκ θίεςκ ηαζ δ ζςζηή ημπμεέηδζδ ζοκδεηζημφ 

ημκζάιαημξ) παίγεζ πνςηεφμκηα νυθμ βζα ηδκ πεηοπδιέκδ ηαηαζηεοή εκυξ ημίπμο. 

 

Ακάθμβα ιε ημ ζημπυ πμο επζηεθεί ιία ημζπμπμζία, ηαηαηάζζεηαζ ζε ιία απυ ηζξ παναηάης ηαηδβμνίεξ: 

 Φένμοζα, ζηδκ πενίπηςζδ πμο απμηεθεί ημ ζηεθεηυ (ή έζης ηαζ ιένμξ ημο) ιίαξ ηαηαζηεοήξ ηαζ 

ακαθαιαάκεζ ζδιακηζηά θμνηία, 

 Πθήνςζδξ, υηακ πνδζζιμπμζείηαζ ιυκμ βζα ημ βέιζζια ηςκ ηεκχκ ακάιεζα ζηα ζημζπεία ημο ζηεθεημφ, εκχ 

ζοκήεςξ μ ίδζμξ μ ζηεθεηυξ ηδξ ηαηαζηεοήξ έπεζ βίκεζ απυ άθθμ οθζηυ (π.π. μπθζζιέκμ ζηονυδεια) ηαζ 

 Γζαημζιδηζηή, υπμο ημπμεεηείηαζ βζα επζηάθορδ άθθςκ επζθακεζχκ βζα θυβμοξ ειθάκζζδξ ή ηαζ αηυια ηαζ 

βζα θυβμοξ ιυκςζδξ. [7] 

 

ηδκ Δθθάδα, δ ζοκδεέζηενδ πνήζδ ημζπμπμζίαξ ζήιενα, είκαζ δ δεφηενδ (πθήνςζδ) ηαζ ηαηαζηεοάγεηαζ 

ηζξ πενζζζυηενεξ θμνέξ ιε ημζκά ημφαθα (μπηυπθζκεμζ). Σμ ημζκυ ηυηηζκμ ημφαθμ πανάβεηαζ ζε 2 ααζζηά ιεβέεδ: 

ιμκυ (ιε έλζ ηνφπεξ) ηαζ δζπθυ (ιε δχδεηα ηνφπεξ).  

Ο θυβμξ πμο ηα ημφαθα ηαηαζηεοάγμκηαζ ιε ηνφπεξ είκαζ:  

1. Γζα ιείςζδ ημο αάνμοξ ημοξ (έκα δζπθυ ημφαθμ γοβίγεζ πενίπμο 1 ηζθυ), 

2. Οζ ηνφπεξ δίκμοκ ζημ ημφαθμ ηαθφηενεξ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ, 

3. Βεθηζχκμοκ ηζξ δπμιμκςηζηέξ ημο ζδζυηδηεξ ηαζ  

4. Ζ θάζπδ πμο ιπαίκεζ ακάιεζα ζηα ημφαθα ιε ηζξ ηνφπεξ ηα ζοκδέεζ ηαθφηενα. 

Ζ ζοκηνζπηζηή πθεζμκυηδηα ηςκ ημφαθςκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζε ιία ζοιααηζηή ηαημζηία είκαζ δζπθά. Οζ 

ελςηενζημί ημίπμζ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ δζπθή ζεζνά ημφαθςκ. Οζ δφμ ζεζνέξ ημφαθςκ αθήκμοκ ιεηαλφ ημοξ έκα 

ηεκυ ιέζα ζημ μπμίμ ημπμεεηείηαζ εενιμιυκςζδ. Γζα κα δέζεζ ιία ηαηαζηεοή απυ ημφαθα απαζηείηαζ ηαζ ιία 

ημοθάπζζημκ μνζγυκηζα ζηνχζδ απυ ιπεηυ πθάημοξ υζμ ημ πθάημξ ημο ημίπμο ηαζ πάπμοξ 10-12 εη.. Ζ ζηνχζδ αοηή 

απυ ιπεηυκ θέβεηαζ ζεκάγ (απυ ηδ βαθθζηή θέλδ chainage- αθοζζδςηυ δέζζιμ) ηαζ ιε ηδκ πίεζδ πμο αζηεί πάκς ζηα 

ημφαθα, θυβς ημο αάνμοξ ηδξ, ζηαεενμπμζεί ηα ημφαθα ιεηαηνέπμκηάξ ηα ζε ιία ζοιπαβή ημζπμπμζία. ηδκ 

πενίπηςζδ ηδξ δζπθήξ ζεζνάξ ηςκ ελςηενζηχκ ημίπςκ, ημ ζεκάγ βίκεηαζ θανδφηενμ χζηα κα ζοκδέεζ ηαζ ηζξ δφμ 

ζεζνέξ ιεηαλφ ημοξ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ θέβεηαζ πνέηζ. Δίκαζ θακενυ υηζ ηα ζεκάγ ηαζ ηα πνέηζα είκαζ πμθφ 

ζδιακηζηά βζα ηδκ πεηοπδιέκδ ηαηαζηεοή ηδξ ημζπμπμζίαξ.  

Γζ’αοηυ πνέπεζ κα δίκεηαζ ζδζαίηενδ πνμζμπή ζηα παναηάης ζδιεία: 

 Σα ζεκάγ ηαζ ηα πνέηζα πνέπεζ κα μπθίγμκηαζ ιε ζίδενα (2 ή 4 ζίδενα ημπμεεηδιέκα ηαηά ιήημξ ημο 

ζεκάγ). 

 Πνέπεζ κα ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ιπεηυ ηζ υπζ απυ ημ ίδζμ ζοκδεηζηυ ημκίαια (θάζπδ) πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ημ πηίζζιμ ηςκ ημφαθςκ. Ζ θάζπδ πμο είκαζ θζβυηενμ δοκαηή απυ ημ ιπεηυ, ηαηαζηεοάγεηαζ απυ 

ηζζιέκημ, άιιμ, αζαέζηδ ηαζ κενυ. Σμ ιπεηυ ηαηαζηεοάγεηαζ απυ ηζζιέκημ, άιιμ, παθίηζα ηαζ κενυ. Ο 

αζαέζηδξ πμο πενζέπεηαζ ζηδ θάζπδ, δζαανχκεζ ημκ πάθοαα ηαζ ημκ ηαηαζηνέθεζ. 

 ηδκ ελςηενζηή ημοξ πθεονά, ηα ζεκάγ ηαζ ηα πνέηζα πνέπεζ κα ιμκχκμκηαζ ιε πμθοζηενίκδ (felizol), υπςξ 

αηνζαχξ ιμκχκμκηαζ μζ ημθχκεξ ηαζ ηα δμηάνζα ημο ζηεθεημφ απυ ιπεηυ. 

 Σμ πνχημ ζεκάγ ημπμεεηείηαζ ζε φρμξ πενίπμο 1.2 m, ζπεδυκ εηεί πμο εα είκαζ ηα πανάεονα, εκχ ημ 

δεφηενμ, ημπμεεηείηαζ πενίπμο έκα ιέηνμ ρδθυηενα, δδθ. ζηα 2.2 m. 

Δηηυξ απυ ηα ημφαθα, υθμ ηαζ ζοπκυηενα πνδζζιμπμζμφκηαζ άθθα είδδ δμιζηχκ ζημζπείςκ υπςξ μζ πθίκεμζ 

απυ πμνμιπεηυκ. Έπεζ επζηναηήζεζ κα ακαθένμκηαζ ιε ημ υκμια ημο ηαηαζηεοαζηή ημοξ Alphablock ή YTONG. 

Αοηά έπμοκ ημ πθεμκέηηδια υηζ είκαζ πμθφ εθαθνφηενα απυ ηα ημζκά ημφαθα, πανέπμοκ ηαθή εενιμ-δπμιυκςζδ ηαζ 

πανάβμκηαζ ζε δζάθμνα πάπδ. Έηζζ, ζε ιία ελςηενζηή ημζπμπμζία, δεκ απαζημφκηαζ δφμ ζεζνέξ απυ ημφαθα αθθά ιία 

ιυκμ ζεζνά, πςνίξ ηεκυ ακάιεζά ημοξ. Μ’ αοηυ ημκ ηνυπμ ημ ενβαηζηυ ηυζημξ είκαζ ιζηνυηενμ, ηαεχξ ημ ηυζημξ 
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ηοιαίκεηαζ ακάθμβα ιε ημ ηεηναβςκζηυ ιέηνμ. Χζηυζμ είκαζ αηνζαυηενα απ’ υηζ ηα ημφαθα. Δπίζδξ ι’αοηά ηα 

ζημζπεία, δ ηαθή ανιμθυβδζδ ηαζ ημ ζςζηυ εοεφβναιιμ ηαζ ηαηαηυνοθμ πηίζζιμ ημο ημίπμο επζηοβπάκεηαζ 

εοημθυηενα, πάνζξ ηζξ εβημπέξ πμο δζαεέημοκ χζηε κα εδθοηχκμοκ ημ έκα ιε ημ άθθμ, ηαεχξ ηαζ ζημ υηζ βζα 

ζοκδεηζηυ ημκίαια δεκ πνδζζιμπμζείηαζ θάζπδ, αθθά ιία θεπηή ζηνχζδ εζδζηήξ ηυθθαξ. Σέθμξ, ζηδκ ημζπμπμζία ιε 

ζημζπεία απυ πμνμιπεηυ, ηα ημζπεία είκαζ θεπηυηενα ηζ έηζζ μ μθέθζιμξ εζςηενζηυξ πχνμξ ηδξ ηαημζηίαξ είκαζ 

ιεβαθφηενμξ. 

Ζ πμζηζθία οθζηχκ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ημζπείςκ δεκ πενζμνίγεηαζ ιυκμ ζ’αοηά πμο πνμακαθένεδηακ. 

Χζηυζμ, ηα παναπάκς είδδ ηαθφπημοκ πενζζζυηενμ απυ 95% ηςκ πνήζεςκ ζηδκ Δθθάδα ζήιενα ζε υηζ αθμνά ηδκ 

ηαημζηία. [7] 

 
 

3.5 Ταλοπύνακεσ  

 Οζ κέεξ ηεπκμθμβίεξ ζημοξ οαθμπίκαηεξ έπμοκ αολήζεζ ηα μθέθδ ηαζ ηδκ εενιζηή άκεζδ ηαζ δίκμοκ ζημοξ 

ηαηακαθςηέξ πενζζζυηενεξ επζθμβέξ. Ζ επζθμβή ημο ζςζημφ οαθμπίκαηα βζα έκα ζοβηεηνζιέκμ ζπίηζ απαζηεί ηδκ 

ηαηακυδζδ μνζζιέκςκ ααζζηχκ εκκμζχκ, υπςξ δ νμή ηδξ εκενβεζαξ απυ ηα πανάεονα. 

 

Σνεζξ είκαζ μζ ιεβάθεξ ιμνθέξ νμήξ ηδξ εκένβεζαξ απυ ηα πανάεονα: 

1. Οζ εενιζηέξ απχθεζεξ ιε αβςβή, ζοκαβςβή ηαζ αηηζκμαμθία, 

2. Ζθζαηά ηένδδ ιε ιμνθή αηηζκμαμθίαξ ηαζ 

3. Ρμή ημο αένα ιέζς ημο αενζζιμφ ηαζ ηδξ θοζζηήξ δζείζδοζδξ ημο αένα.  

Ζ νμή εενιυηδηαξ ιέζα απυ έκα πανάεονμ είκαζ απμηέθεζια ηδξ δζαθμνάξ εενιμηναζίαξ ιεηαλφ ημο 

εζςηενζημφ ηαζ ελςηενζημφ πχνμο. Σα πανάεονα πάκμοκ εενιυηδηα πνμξ ηα έλς ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ εενιήξ 

πενζυδμο ηαζ παίνκμοκ εενιυηδηα απυ ημ ελςηενζηυ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ροπνήξ πενζυδμο. Γζα ηάεε πανάεονμ, 

υζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ δζαθμνά εενιμηναζίαξ απυ ιέζα πνμξ ηα έλς, ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ηαπφηδηα νμήξ ηδξ 

εενιυηδηαξ. [12] 

Ζ αηηζκμαμθμφιεκδ απυ ημκ Ήθζμ ζηδ Γδ οπένοενδ αηηζκμαμθία, ζοιιεηέπεζ ζηδκ εένιακζδ ημο πθακήηδ 

ηαηά 50% πενίπμο, εκχ ημ οπυθμζπμ 50% μθείθεηαζ ζηδκ επίπηςζδ ημο μναημφ (θοζζημφ) θςηυξ ημ μπμίμ 

απμννμθάηαζ απυ ηα δζάθμνα οθζηά ηαζ επακεηπέιπεηαζ ζε ιεβαθφηενα ιήηδ ηφιαημξ (IR). ηδκ πνάλδ ηα δζάθμνα 

ακηζηείιεκα ζε εενιμηναζία δςιαηίμο, εηπέιπμοκ αηηζκμαμθία ζοβηεκηνςιέκδ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηα 800-1200nm 

(IRA). Ζ οπένοενδ δθζαηή αηηζκμαμθία ιπμνεί κα είκαζ επζεοιδηή ηαζ ακεπζεφιδηδ. Δίκαζ επζεοιδηή υηακ 

απαζηείηαζ άκεζδ ηαζ θοζζηή εένιακζδ ημο πχνμο, εκχ είκαζ ακεπζεφιδηδ υηακ ημ δςιάηζμ οπενεενιαίκεηαζ.  

Ο οαθμπίκαηαξ εκυξ παναεφνμο, πνδζζιμπμζείηαζ πμθθά πνυκζα ςξ ιέζμ πθήνςζδξ ηςκ ακμζβιάηςκ εκυξ 

ηηζνίμο πνμηεζιέκμο κα πνμζηαηεοεμφκ μζ ηάημζημί ημο απυ ηα ηαζνζηά θαζκυιεκα (αένα, ανμπή, ηνφμ, γέζηδ ηθπ) 

ημ μπμίμ, ζε ακηίεεζδ ιε υθα ηα οθζηά πμο είπακ πνδζζιμπμζδεεί βζ’ αοηυκ ημκ ζημπυ ζηδκ ανπή, επζηνέπεζ ζημ 

θοζζηυ θςξ κα εζζένπεηαζ. Βέααζα δ ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ, ζοκεηέθεζε ζηδκ δζανηή αεθηίςζδ ηςκ μπηζηχκ 

παναηηδνζζηζηχκ ηςκ οαθμπζκάηςκ, εκχ πανάθθδθα εθεονέεδηακ ηαζ πέναζακ ζε αζμιδπακζηή παναβςβή κέμζ 

ηφπμζ οαθμπζκάηςκ ιε πνυζεεηεξ ζδζυηδηεξ ηζξ μπμίεξ δεκ δζέεεηακ μζ απθμί θεοημί οαθμπίκαηεξ. Πνυηεζηαζ βζα 

οαθμπίκαηεξ, ζηδκ ιάγα ηςκ μπμίςκ έπμοκ πνμζηεεεί πνςιαηζηέξ μοζίεξ ή δ επζθάκεζα ηςκ μπμίςκ έπεζ επζζηνςεεί 

ιε θεπηά αυναηα ζηνχιαηα ιεηάθθςκ, πνμηεζιέκμο κα ιεηααθδεεί μ δείηηδξ θςημπεναηυηδηάξ ημοξ, δδθαδή δ 

πμζυηδηα ημο θοζζημφ θςηυξ πμο επζηνέπμοκ κα δζένπεηαζ.  
 

 

3.5.1 Μετϊδοςη θερμότητασ 

  

Ζ εενιυηδηα είκαζ εκένβεζα ζε πανμδζηή ιμνθή δ μπμία νέεζ ελ’αζηίαξ ηδξ εενιμηναζζαηήξ δζαθμνάξ. 

Όηακ οπάνπεζ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ιεηαλφ δφμ ζδιείςκ εκυξ οθζημφ (ζηενεμφ, οβνμφ ή αενίμο) ηυηε αοηυιαηα δ 

εενιυηδηα ιεηαθένεηαζ απυ ηα εενιυηενα ζδιεία πνμξ ηα ροπνυηενα. Αοηυ ζζπφεζ βζα υθεξ ηζξ επζθάκεζεξ. Όιςξ 

ιζα βοάθζκδ επζθάκεζα πανμοζζάγεζ ηδκ ζδζμιμνθία κα είκαζ ηαοηυπνμκα ηαζ δζαπεναηή απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, 

ιε απμηέθεζια ηδκ εθεφεενδ ζοζζχνεοζδ εενιυηδηαξ. 
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Ζ εενιυηδηα εκαθθάζζεηαζ ιέζς ηδξ επζθάκεζαξ ηςκ οθζηχκ, ιε ηνεζξ δζαθμνεηζημφξ ηνυπμοξ. 

1. Με επαθή (Conduction): Ζ εενιυηδηα ιεηαθένεηαζ απυ ημ έκα ιυνζμ ζημ επυιεκμ ιέζα ζημ ίδζμ ζηενευ 

ζχια ή ζε εθαπηυιεκα ιεηαλφ ημοξ ζχιαηα. Ζ νμή εενιυηδηαξ ιεηαλφ δφμ επζθακεζχκ εκυξ οθζημφ 

ελανηάηαζ απυ ηδ δζαθμνά εενιμηναζίαξ ιεηαλφ αοηχκ ηαζ ηδκ εενιζηή αβςβζιυηδηα ημο οθζημφ. Ζ 

εενιζηή αβςβζιυηδηα ημο βοαθζμφ είκαζ θ= 1.0 W/(m
2
K) 

2. Με ζοκαβςβή (Convection): Δίκαζ δ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ ιεηαλφ ηδξ επζθάκεζαξ εκυξ ζηενεμφ ηαζ εκυξ 

οβνμφ ή αενίμο ζχιαημξ. Αοηυξ μ ηνυπμξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ ζοκεπάβεηαζ ηίκδζδ ηςκ ιμνίςκ ιέζς 

ηοηθμθμνίαξ. Οζ δζαθμνέξ ηδξ εενιμηναζίαξ ιεηαλφ ηςκ ζδιείςκ ημο οβνμφ ή αενίμο οθζημφ, πνμηαθμφκ 

ηίκδζδ ηςκ ιμνίςκ πνμξ ηα επάκς ηαεχξ αοηά γεζηαίκμκηαζ, ιε απμηέθεζια ηδκ ααειζαία ελζζμννυπδζδ 

ηδξ εενιμηναζίαξ. 

3. Με Αηηζκμαμθία (Radiation): Κάεε εενιυ ζχια εηπέιπεζ εκένβεζα ιε ηδκ ιμνθή ηδξ δθεηηνμιαβκδηζηήξ 

αηηζκμαμθίαξ. Σα δθεηηνμιαβκδηζηά ηφιαηα δζαζπίγμοκ ηζξ εθεφεενεξ πενζμπέξ (αένα, ηεκυ) ηαζ υηακ 

ζοκακηήζμοκ ειπυδζμ (ηάπμζμ ακηζηείιεκμ), αθήκμοκ επάκς ημο ιένμξ ηδξ εκένβεζάξ ημοξ. Σμ ακηζηείιεκμ 

απμηηά εενιυηδηα, ηδκ μπμία ζηδκ ζοκέπεζα εηπέιπεζ η.μ.η. ε εενιμηναζίεξ πενζαάθθμκημξ, αοηή δ 

αηηζκμαμθία θαιαάκεζ πχνα ζηδκ πενζμπή ηδξ ιεβάθμο ιήημοξ οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ (πάκς απυ 5.000 

nm). 

Ζ επζθάκεζα εκυξ οθζημφ ακηαθθάζζεζ εενιυηδηα ιε ημκ αένα ιε ημκ μπμίμ ένπεηαζ ζε επαθή ιε αβςβή 

(conduction) ηαζ ζοκαβςβή (convection). Ακηαθθάζζεζ επίζδξ εενιυηδηα ιε ημ πενζαάθθμκ ημο ιε αηηζκμαμθία 

(radiation). ημκ μζημδμιζηυ/ηαηαζηεοαζηζηυ ημιέα δ ιεηαθμνά αοηή ηδξ εενιυηδηαξ έπεζ κα ηάκεζ ιε ηδκ 

ηαπφηδηα ημο ακέιμο, ηζξ εενιμηναζίεξ ηαζ ηα επίπεδα εηπμιπήξ αηηζκμαμθίαξ. Οζ δεδμιέκεξ ηζιέξ ηςκ 

ζοκηεθεζηχκ αοηχκ είκαζ: 

- Γζα ελςηενζηή ακηαθθαβή: he = 23 W/(m
2
K) 

- Γζα εζςηενζηή ακηαθθαβή: he = 8 W/(m
2
K). 

 

3.5.2 Θερμικό εκπομπό (emissivity) υαλοπινϊκων 

Σα ακηζηείιεκα εκυξ πχνμο επακεηπέιπμοκ ηδκ εενιυηδηα πμο απμηημφκ, ιε ηδκ ιμνθή ιεβάθμο ιήημοξ 

οπένοενδξ αηηζκμαμθίαξ (IR). Οζ οαθμπίκαηεξ βεκζηχξ, δεκ αθήκμοκ αοημφ ημο είδμοξ ηδκ αηηζκμαμθία κα πενάζεζ 

ηαζ κα δζαθφβεζ πνμξ ηα έλς, ηαοηυπνμκα υιςξ ηδκ απμννμθμφκ υπςξ ηαζ ηα οπυθμζπα οθζηά, εενιαίκμκηαζ ηαζ 

επακεηπέιπμοκ ηδκ εενιυηδηα πμο απέηηδζακ. Έηζζ, έκαξ ημζκυξ οαθμπίκαηαξ (ιδ ακαηθαζηζηυξ), επακεηπέιπεζ 

ηδκ εενιυηδηα πμο απμηηά, πνμξ ηδκ ροπνυηενδ πενζμπή, π.π. πνμξ ηα έλς ημκ πεζιχκα, ιε απμηέθεζια κα πάκεηαζ 

εκένβεζα. Ζ ζδζυηδηα αοηή ηςκ ζςιάηςκ θέβεηαζ ζηακυηδηα εηπμιπήξ (emissivity) ηαζ εηθνάγεηαζ ιε ηδκ ηζιή e δ 

μπμία δδθχκεζ ημ πμζμζηυ (%) ηδξ επακεηπειπυιεκδξ εκένβεζαξ. Μία ηοπζηή ηζιή (e) ηδξ δοκαηυηδηαξ εηπμιπήξ 

(emissivity) εκυξ ημζκμφ οαθμπίκαηα είκαζ 0.89. Αοηυ ζδιαίκεζ, υηζ ημ 89% ηδξ εκένβεζαξ πμο απμννμθάηαζ απυ ηδκ 

ιάγα ημο βοαθζμφ, επακεηπέιπεηαζ πνμξ ημ πενζαάθθμκ (πνμξ ηδκ ροπνυηενδ πθεονά ημο) ηαζ ιυκμ ημ 11% 

ακαηθάηαζ πίζς ζηδκ εενιή πενζμπή. 

διακηζηή αεθηίςζδ (ιείςζδ) ηδξ δοκαηυηδηαξ εενιζηήξ εηπμιπήξ (e) ηςκ οαθμπζκάηςκ επέθενε δ 

εθεφνεζδ ηδξ επίζηνςζδξ ηδξ επζθάκεζάξ ηςκ ιε έκα ιζηνμζημπζηχξ θεπηυ ζηνχια ιεηάθθςκ ή ιεηαθθζηχκ 

μλεζδίςκ, πάκς ζημ μπμίμ ακαηθάηαζ δ πνμζπίπημοζα οπένοενδ αηηζκμαμθία ηαζ επζζηνέθεζ ζημκ πχνμ. Έηζζ, 

ιεζχκεηαζ δ απμννυθδζδ εκένβεζαξ απυ ημκ οαθμπίκαηα ηαζ ηαηά ζοκέπεζα δ αφλδζδ ηδξ εενιυηδηάξ ημο ηαζ δ 

ζηακυηδηα εηπμιπήξ ημο. Με ηδκ δζανηή αεθηίςζδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ ηαζ ηδκ παναβςβή απμηεθεζιαηζηυηενςκ 

επζζηνχζεςκ, αολάκεζ δναζηζηά δ πμζυηδηα ηδξ εενιμιυκςζδξ πμο πανέπμοκ μζ κέαξ ηεπκμθμβίαξ οαθμπίκαηεξ. Ζ 

παιδθήξ εηπμιπήξ (low-e) επίζηνςζδ είκαζ ζπεδζαζιέκδ κα αολάκεζ ηδκ ακάηθαζδ ηδξ πνμζπίπημοζαξ ηαζ 

απμννμθμφιεκδξ απυ ημ βοαθί εενιυηδηαξ πνμξ ηδκ πθεονά ηδξ πδβήξ ηδξ εενιυηδηαξ. Αοηυ ζδιαίκεζ υηζ, ακηίεεηα 

ιε ημοξ ημζκμφξ θεοημφξ ή έβπνςιμοξ απμννμθδηζημφξ οαθμπίκαηεξ, μζ επζζηνςιέκμζ low-e οαθμπίκαηεξ 

απμννμθμφκ, άνα ηαζ επακεηπέιπμοκ πνμξ ηδκ ροπνυηενδ πθεονά, πμθφ ιζηνυηενα πμζμζηά εκένβεζαξ, 

ζοιαάθθμκηαξ ζηδκ δζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο πχνμο ημκ πεζιχκα ηαζ ηδκ απχεδζδ ηδξ γέζηδξ πνμξ ηα έλς 

ημ ηαθμηαίνζ, αεθηζχκμκηαξ ηδκ εενιζηή άκεζδ. 

Ζ ζηακυηδηα εηπμιπήξ επζδνά ιυκμ ζηδκ ιεβάθμο ιήημοξ οπένοενδ αηηζκμαμθία εκχ δεκ έπεζ μοζζαζηζηά 

επίπηςζδ ζημκ έθεβπμ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Πνμηεζιέκμο κα ζοκδοαζηεί μ έθεβπμξ ηδξ εενιμπεναηυηδηαξ ιε 
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ημκ έθεβπμ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, εα πνέπεζ κα πνδζζιμπμζδεμφκ οαθμπίκαηεξ μζ μπμίμζ ζοκδοάγμοκ ηαζ ηζξ δφμ 

θεζημονβίεξ (Low-e & solar control). 

 

 

3.5.3 υντελεςτόσ θερμοπερατότητασ U-Value 

Ζ εενιμπεναηυηδηα εκυξ οαθμπίκαηα, εηθνάγεηαζ ιε ημκ ζοκηεθεζηή U-value ηαζ ιεηνά ηδκ εενιυηδηα δ 

μπμία ιεηαδίδεηαζ (δναπεηεφεζ) ζοκμθζηά ιε επαθή ακάιεζλδ ηαζ αηηζκμαμθία (ζε Watt), ιέζς εκυξ οαθμπίκαηα 

(1m
2
) απυ ηδκ εενιυηενδ ζηδκ ροπνυηενδ πθεονά (βζα ηάεε έκα ααειυ δζαθμνάξ εενιυηδηαξ). Ο ζοκηεθεζηήξ 

εενιμπεναηυηδηαξ εκυξ ιμκμφ οαθμπίκαηα 4mm είκαζ: Ug = 5.8 W/(m
2
K). Έκα οαθμζηάζζμ ιε δζπθυ οαθμπίκαηα, 

απμηεθμφιεκμ απυ δφμ ημζκμφξ οαθμπίκαηεξ 6mm ιε 16mm δζάηεκμ αένα, ακάιεζά ημοξ, έπεζ U = 2,7 W/(m
2
K). Ζ 

ζοκμθζηή εενιζηή ιυκςζδ εκυξ παναεφνμο ελανηάηαζ απυ ηδκ εενιζηή ιυκςζδ ημο πθαζζίμο, ηδκ εενιζηή ιυκςζδ 

ημο οαθμζηαζίμο ηαζ απμδίδεηαζ απυ ημκ ζοκηεθεζηή Uw, εκχ δ εενιζηή ιυκςζδ ιυκμ ημο οαθμζηαζίμο απμδίδεηαζ 

απυ ημκ ζοκηεθεζηή Ug.  

Μέπνζ ηα ιζζά ημο πνμδβμφιεκμο αζχκα, ηα οαθμζηάζζα απμηεθμφκηακ απυ ιμκμφξ οαθμπίκαηεξ ιε 

απμηέθεζια κα οπάνπμοκ ηενάζηζεξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ ιέζς ηςκ παναεφνςκ, ελ αζηίαξ ημο πμθφ ορδθμφ U-

value. Πενί ηα ηέθδ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1930 βεκκήεδηε δ ζδέα ημο δζπθμφ οαθμπίκαηα, δ μπμία άνπζζε κα 

εθανιυγεηαζ ζηδκ πνάλδ ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο ’50, υηακ έηακακ ηδκ ειθάκζζή ημοξ μζ πνχημζ δζπθμί 

οαθμπίκαηεξ. Ανβυηενα ζηζξ ανπέξ ηδξ δεηαεηίαξ ημο 1960, ηα ενβμζηάζζα πανήβαβακ ενιδηζηά ζθναβζζιέκμοξ 

δζπθμφξ οαθμπίκαηεξ. Ζ ζδέα ηςκ δζπθχκ οαθμπζκάηςκ ήηακ κα δδιζμονβδεεί έκα δζάηεκμ βειζζιέκμ ιε λδνυ αένα 

ακάιεζα ζε δφμ θφθθα οαθμπζκάηςκ, ημ μπμίμ εα ζοκηεθμφζε ζηδκ ιείςζδ ηδξ ιεηάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ ιε 

επαθή, δεδμιέκμο υηζ ημ βοαθί έπεζ εενιμαβςβζιυηδηα 1W/(mK) εκχ μ αέναξ ιυθζξ 0.025W/(mK), αεθηζχκμκηαξ 

έηζζ ηα ιμκςηζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ημκ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ (Ug) εκυξ οαθμζηαζίμο. 

Ανβυηενα επήθεε κέα αεθηίςζδ ιε ηδκ ακηζηαηάζηαζδ ημο αένα ιε εοβεκή αένζα (Argon, Krypton) ηα 

μπμία έπμοκ ιζηνυηενδ εενιμαβςβζιυηδηα απυ ημκ αένα χζηε κα ιεζχκμοκ ηδκ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε επαθή, 

αθθά ηαζ ιεβαθφηενδ ποηκυηδηα χζηε κα πενζμνίγμοκ ηδκ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ιε ακάιεζλδ.  
 

 

 
Εικόνα 10: Μεταβολό του ςυντελεςτό U-value ενόσ διπλού υαλοπύνακα με απλϊ γυαλιϊ, ςε ςχϋςη με την μεταβολό του 

διϊκενου.  

 

 

 

Όπςξ θαίκεηαζ ζηδκ παναπάκς εζηυκα, υζμ ιεβαθχκεζ ημ δζάηεκμ, ηυζμ αεθηζχκεηαζ δ εενιμιμκςηζηή 

ζηακυηδηα ημο δζπθμφ οαθμπίκαηα. Αοηυ υιςξ ζοιααίκεζ ιέπνζ έκα μνζζιέκμ ζδιείμ πμο είκαζ ηα 16 – 18mm. Άνα 

έκα δζάηεκμ πάκς απυ 18mm, υπζ ιυκμ δεκ ςθεθεί, αθθά ακηζεέηςξ ιεζχκεζ ηδκ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα ημο 

οαθμζηαζίμο. 

 
. 
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Εικόνα 13: Η βελτύωςη του U-value με την χρόςη Low-E υαλοπινϊκων .  

 

 
Πύνακασ 11: Τπολογιςμόσ απωλειών ενϋργειασ αποκλειςτικϊ και μόνο από την υϊλωςη ενόσ τυπικού διαμερύςματοσ 

140m2, με διαφορετικούσ τύπουσ υαλώςεων .  

 

 

 

3.5.4 Θερμοκραςύα υαλοςταςύων  

Ζ εενιζηή άκεζδ ηςκ ακενχπςκ ζ’ έκα πχνμ δεκ ελανηάηαζ ιυκμ απυ ηδκ εενιμηναζία ηαζ ηδκ ηαπφηδηα 

ηίκδζδξ ημο αένα εκηυξ ημο πχνμο, αθθά ηαζ απυ ηδκ εκδεπυιεκδ εββφηδηά ημο ζε ροπνέξ επζθάκεζεξ. Σμ 

ακενχπζκμ ζχια, υηακ ανεεεί ημκηά ζε ροπνέξ επζθάκεζεξ, υπςξ π.π. έκα οαθμζηάζζμ ιε ιζηνή εενιμιυκςζδ, 

ακηζδνά ζακ εενιακηζηυ ζχια, απμαάθθμκηαξ εενιυηδηα. Ζ δζαπευιεκδ ι’ αοηυκ ημκ ηνυπμ εκένβεζα, έπεζ ζακ 

απμηέθεζια ηδκ δδιζμονβία ιζαξ αίζεδζδξ ηνφμο. 

 

Δίδνο 

πάισζεο 

U- Value ή 

ζπληειεζηήο 

Κ 

Δκβαδόλ 

πάισζεο 

m2 

Μέζε δηαθνξά 

ζεξκνθξαζίαο 

Απώιεηεο 

ζεξκόηεηαο 

Watt 

Δλεξγεηαθέο 

απώιεηεο 

αλά κήλα 

kWh 

Μεληαία 

νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε 

€ 

Μεληαίν 

νηθνλνκηθό 

όθεινο 

€ 

Δηήζην 

νηθνλνκηθό 

όθεινο κε 

6κελε 

ζεξκαλζε- 

θιηκαηηζκό 

€ 

Μνλή 

πάισζε 
5.7 30 15 2565 1850 185 0 0 

Γηπιή 

πάισζε κε 

5+12+5 mm 

2.9 30 15 1305 950 90 90 540 

Γηπιή 

πάισζε κε 

5+14+5 mm 

Low- E 

1.1 30 15 495 350 150 150 900 
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Εικόνα 14: Μεταβολό τησ θερμοκραςύασ τησ εςωτερικόσ ενϋργειασ του υαλοςταςύου, ανϊλογα με τον ςυντελεςτό 

θερμοπερατότητασ (Ug) 

 

Ζ ζπέζδ ακάιεζα ζημκ ζοκηεθεζηή δζενπυιεκμο θςηυξ (LT Light Transmission) ηαζ ζημκ δθζαηυ 

ζοκηεθεζηή (g Solar Factor) εκυξ οαθμπίκαηα απμηαθείηαζ επζθεηηζηυηδηα (selectivity) εκυξ οαθμπίκαηα. Οζ ηζιέξ 

πμο ιπμνεί κα πάνεζ δ επζθεηηζηυηδηα εκυξ οαθμπίκαηα ηοιαίκμκηαζ ιεηαλφ 0 ηαζ 2. Σδκ ηζιή 0 έπεζ έκαξ 

αδζαθακήξ οαθμπίκαηαξ ηαζ ηδκ ηζιή 2 είκαζ δ ηαθφηενδ δοκαηή επζθεηηζηυηδηα αθμφ ημ θχξ ακηζπνμζςπεφεζ ημ 

50% ημο δθζαημφ θάζιαημξ. Όζμ πθδζζέζηενα πνμξ ημ 2 είκαζ δ ηζιή, ηυζμ πζμ επζθεηηζηυξ είκαζ μ οαθμπίκαηαξ. 

[22] 
 

 

3.5.5 Ταλοςτϊςια ελϋγχου ηλιακόσ ακτινοβολύασ 

Ζ ακάβηδ εθέβπμο ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ακαηφπηεζ ηονίςξ ζε ηηίνζα ιε ιεβάθα ακμίβιαηα, άιεζα 

εηηεεεζιέκα  ζημκ ήθζμ. Με ηδκ πνήζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ οαθμπζκάηςκ (solar control), οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα 

πανέιααζδξ, ιεηααάθθμκηαξ μοζζαζηζηά δφμ ιεβέεδ: 

1. Σδκ πμζυηδηα ημο εζζενπυιεκμο θοζζημφ θςηυξ 

2. Σδκ πμζυηδηα ηδξ εζζενπυιεκδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ (εενιυηδηαξ) 

Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ δ υπμζα ιείςζδ ηδξ πεναηυηδηαξ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ, ζοκεπάβεηαζ 

ακηίζημζπδ ιείςζδ ηδξ πεναηυηδηαξ ημο μναημφ θςηυξ, δδθαδή ημο θοζζημφ θςηζζιμφ. Οζ οαθμπίκαηεξ πμο 

ιπμνμφκ κα εθέβλμοκ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία δζαηίεεκηαζ ζε δφμ ηφπμοξ: απμννμθδηζημί οαθμπίκαηεξ ηαζ 

επζζηνςιέκμζ (coated) οαθμπίκαηεξ.  

 

3.5.6 Απορροφητικού υαλοπύνακεσ 

Οζ απμννμθδηζημί οαθμπίκαηεξ είκαζ έβπνςιμζ οαθμπίκαηεξ (ιπνμκγέ, θοιέ, πνάζζκμζ, ιπθέ ηθπ), μζ 

μπμίμζ έπμοκ ορδθυ ζοκηεθεζηή απμννυθδζδξ, ιε απμηέθεζια κα ζοβηναημφκ ιεβαθφηενμ ιένμξ δθζαηήξ 

αηηζκμαμθίαξ ζε ζπέζδ ιε ημοξ ημζκμφξ θεοημφξ οαθμπίκαηεξ. Ζ ζοβηναημφιεκδ δθζαηή αηηζκμαμθία ιεηαηνέπεηαζ 

ζε εενιυηδηα δ μπμία μδδβεί ζε αφλδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηςκ οαθμπζκάηςκ αοηχκ. Απμηέθεζια ηδξ ζοβηνάηδζδξ 

ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ είκαζ δ ιείςζδ ημο δζενπυιεκμο θοζζημφ θςηυξ χζηε κα πενζμνζζηεί ζηα επζεοιδηά 

επίπεδα, άνα ηαζ δ ιείςζδ ηδξ εζζενπυιεκδξ δθζαηήξ εκένβεζαξ. 

ηζξ δζπθέξ οαθχζεζξ, ηα πνςιαηζζηά βοαθζά ημπμεεημφκηαζ ζηδκ ελςηενζηή πθεονά, χζηε δ εενιυηδηα 

πμο ζοζζςνεφμοκ κα δζαπέεηαζ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. Οζ απμννμθδηζημί αοημί οαθμπίκαηεξ δεκ δζαθένμοκ 
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απυ ημοξ ημζκμφξ οαθμπίκαηεξ ςξ πνμξ ηδκ ζηακυηδηα εενιζηήξ εηπμιπήξ, ηαηά ζοκέπεζα δ πνήζδ ημοξ ιεζχκεηαζ 

ζοκεπχξ, ηαεχξ ακηζηαείζηακηαζ ιε οαθμπίκαηεξ μζ μπμίμζ ζοκδοάγμοκ ηαζ παναηηδνζζηζηά παιδθήξ εηπμιπήξ. 
Μζα ααζζηή πανάιεηνμξ ηδξ πνήζδξ έβπνςιςκ οαθμπζκάηςκ είκαζ μ ηίκδοκμξ ημο «εενιζημφ ζμη», ημ μπμίμ 

πνμηαθείηαζ απυ ηδκ ακμιμζυιμνθδ έηεεζδ ηδξ επζθάκεζαξ ημο βοαθζμφ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, πνάβια ημ μπμίμ μδδβεί ζε 

ιεβάθεξ δζαθμνέξ ηδξ εενιμηναζζαηήξ ααειίδαξ, άνα ζηδκ δδιζμονβία ηάζεςκ πένα απυ ηα υνζα ακημπήξ ημο οαθμπίκαηα ηαζ 

ηεθζηά ζηδκ εναφζδ ημο. Μείςζδ ημο ηζκδφκμο επζηοβπάκεηαζ ιε ημ πθεονζηυ ηνυπζζια ηςκ βοαθζχκ ηαζ εθαπζζημπμίδζή ημο ιε 

ηδκ πνήζδ ζηθδνοιέκςκ (tempered ή securit) οαθμπζκάηςκ. [22] 

 

 
Εικόνα 

Εικόνα 15: Απορροφητικόσ και επιςτρωμϋνοσ  υαλιπύνακασ. [22] 

 

3.5.7 Επιςτρωμϋνοι υαλοπύνακεσ (coated) 

Πνυηεζηαζ βζα οαθμπίκαηεξ ηςκ μπμίςκ δ επζθάκεζα έπεζ επζζηνςεεί ιε θεπηυηαηα, αυναηα ζηνχιαηα 

ιεηαθθζηχκ μλεζδίςκ, ζηακά κα ακαηθμφκ ιεβάθμ ιένμξ ηδξ πνμζπίπημοζαξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ ιεζχκμκηαξ 

δναζηζηά ημ εενιζηυ ηένδμξ. Ζ ααζζηή ανπή ηδξ παναβςβήξ ακαηθαζηζηχκ βοαθζχκ είκαζ δ επίζηνςζδ ηδξ ιζαξ 

επζθάκεζάξ ημοξ ιε θεπηά ζηνχιαηα μλεζδίςκ δζαθυνςκ ιεηάθθςκ ηαζ ιεηαθθζηχκ αθάηςκ, ιε ηδκ μπμία ημ βοαθί 

απμηηά αολδιέκεξ ακαηθαζηζηέξ ζδζυηδηεξ αθ’ εκυξ ηαζ δζάθμνμοξ πνςιαηζζιμφξ αθ’ εηένμο. Έκα απυ ηα ααζζηχξ 

πνδζζιμπμζμφιεκα ιέηαθθα είκαζ μ άνβονμξ, θυβς ηονίςξ ημο παιδθμφ ζοκηεθεζηή αηηζκμαμθίαξ ηδξ εενιυηδηαξ. 

Ζ ακαηθαζηζηή επίζηνςζδ ημο ανβφνμο (ή άθθμο ιεηάθθμο) ζοκδοάγεηαζ ιε άθθεξ πνμ ηαζ ιεηά επζζηνχζεζξ 

μλεζδίςκ ιεηάθθςκ, πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεεί μ επζεοιδηυξ ζοκηεθεζηήξ ακαηθαζηζηυηδηαξ ηαζ δ πνςιαηζηή 

πνμζά ημο βοαθζμφ.  

 

Ακάθμβα ιε ηδκ ιέεμδμ επίζηνςζδξ, μζ επζζηνςιέκμζ οαθμπίκαηεξ πςνίγμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: 

1. ε οαθμπίκαηεξ πονμθοηζηήξ επίζηνςζδξ (ή ζηθδνήξ επίζηνςζδξ) ηςκ μπμίςκ δ επίζηνςζδ βίκεηαζ οπυ 

εενιμηναζίεξ ηδξ ηάλεςξ ηςκ 500
o
C, ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ παναβςβήξ ημοξ, εκ ζεζνά. Σμ ααζζηυ 

πθεμκέηηδια ηδξ ιεευδμο είκαζ υηζ δ εκζςιαημφιεκδ ζηδκ επζθάκεζα ημο βοαθζμφ επίζηνςζδ, είκαζ 

ακεεηηζηή ζε ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ. 

2. ε οαθμπίκαηεξ εκ ηεκχ επίζηνςζδξ (ή ιαθαηήξ επίζηνςζδξ) ηςκ μπμίςκ δ επίζηνςζδ βίκεηαζ ζε πςνζζηή 

θάζδ απυ ηδκ παναβςβή. Μεζμκέηηδια ηδξ ιεευδμο είκαζ δ παναβςβή επζζηνχζεςκ ιδ ακεεηηζηχκ ζε 

ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ, ηάηζ πμο απαζηεί πνμζεηηζηυ πεζνζζιυ ηςκ βοαθζχκ ηαε’ υθα ηα ζηάδζα ηδξ 

πεναζηένς επελενβαζίαξ αοηχκ ηαζ ηδ πνήζδ ημοξ ιυκμ ζε δζπθέξ οαθχζεζξ.  

Μία πμθφ ζδιακηζηή πανάιεηνμξ ηςκ επζζηνςιέκςκ (ακαηθαζηζηχκ) βοαθζχκ είκαζ ημ μπηζηυ απμηέθεζια 

πμο δίκμοκ μζ πνςιαηζζιμί ημοξ. Ζ δδιζμονβία ημοξ ζηδνίγεηαζ ζημοξ δζαθμνεηζημφξ δείηηεξ δζάεθαζδξ πμο έπμοκ 

δομ δζαθμνεηζηά οθζηά αθθά ηαζ δομ δζαθμνεηζημφ πάπμοξ ζηνχιαηα ημο ίδζμο οθζημφ. οκδοάγμκηαξ θμζπυκ μζ 

παναβςβμί ηςκ επζζηνςιέκςκ βοαθζχκ ηυζμ δζαθμνεηζηά οθζηά (Ολείδζμ Σζηακίμο, Ολείδζμ Υνςιίμο, Ολείδζμ 

Υαθημφ ηθπ) υζμ ηαζ δζαθμνεηζημφ πάπμοξ επζζηνχζεζξ ημο ίδζμο οθζημφ, πανάβμοκ ακαηθαζηζηά βοαθζά ιε 



51 
 

δζαθμνεηζηυ μπηζηυ-πνςιαηζηυ απμηέθεζια (Fume, Bronze, Green, Blue, Silver, Gold, Green ηθπ) αθθά ηαζ 

δζαθμνεηζηυ ααειυ ακαηθαζηζηυηδηαξ. [22] 
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Κεφϊλαιο 4.  Θερμομόνωςη  

4.1 Γενικϊ  

Ζ ααζζηή ανπή ηδξ εενιμδοκαιζηήξ, ζφιθςκα ιε ηδκ μπμία παναηδνείηαζ νμή εενιυηδηαξ απυ ηάεε 

πενζμπή, πχνμ ή ακηζηείιεκμ ζπεηζηά ορδθήξ εενιμηναζίαξ, πνμξ πενζμπέξ, πχνμοξ ηαζ ακηζηείιεκα παιδθυηενδξ 

εενιμηναζίαξ, είκαζ δ αζηία πμο ακαβηάγεζ ημκ άκενςπμ κα ηαηαζηεοάγεζ εβηαηαζηάζεζξ εένιακζδξ ηαζ 

ηθζιαηζζιμφ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο πεζιχκα, μζ ηθεζζημί πχνμζ έπμοκ ορδθυηενδ εενιμηναζία απυ ημ ροπνυ, 

θοζζηυ πενζαάθθμκ. Παναηδνείηαζ νμή εενιυηδηαξ απυ ημοξ ηθεζζημφξ πχνμοξ πνμξ ημ πενζαάθθμκ. Ζ νμή αοηή, 

πναβιαημπμζείηαζ απυ ηα ζηαεενά ημζπχιαηα, απυ ηα ημοθχιαηα, αθθά ηαζ ελ αζηίαξ νεοιάηςκ απυ ηζξ παναιάδεξ 

ηαζ ηα πενζμδζηά ακμίβιαηα εονχκ ηαζ παναεφνςκ. Αοηή δ απχθεζα εενιυηδηαξ είκαζ πενζζζυηενμ έκημκδ, υζμ 

ιεβαθφηενδ είκαζ δ εενιμηναζζαηή δζαθμνά. Καηά ηδκ ηαθμηαζνζκή πενίμδμ παναηδνείηαζ ακάθμβμ θαζκυιεκμ ιε 

ακηίζηνμθδ πμνεία. Πνμηφπηεζ θμζπυκ δ ακάβηδ πνμζεήηδξ εενιυηδηαξ ζημοξ πχνμοξ (ημκ πεζιχκα) ηαζ 

απμιάηνοκζδξ εενιζηχκ θμνηίςκ (ημ ηαθμηαίνζ). Οζ ακαβηαίεξ πμζυηδηεξ εενιυηδηαξ πνέπεζ κα πνμζηίεεκηαζ ή κα 

αθαζνμφκηαζ ιε νοειυ ακάθμβμ ηςκ ακαβηχκ. Δίκαζ επμιέκςξ ζδιακηζηή δ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ ζηδ δμιή ηςκ 

ηηζνίςκ ηαζ δ πνήζδ ηςκ πχνςκ απυ ημοξ ακενχπμοξ, ηαηά ηνυπμ χζηε κα ιεζχκμοκ, υζμ ημ δοκαηυκ, ηζξ ακαβηαίεξ 

πνμζεαθαζνέζεζξ εκένβεζαξ. Όηακ βζα πανάδεζβια, απμθεφβμκηαζ ηα άζημπα ακμίβιαηα ηςκ εονχκ ηαζ παναεφνςκ, 

υηακ θνάζζμκηαζ ηαηά ημ δοκαηυκ μζ παναιάδεξ ηαζ ηονίςξ υηακ μζ πχνμζ δζαεέημοκ ηαηάθθδθα εενιμιμκςηζηά 

ημζπχιαηα ηαζ ακμίβιαηα. Μεηά ηδκ πνχηδ εκενβεζαηή ηνίζδ (1973), δ εενιμιυκςζδ ηςκ μζημδμιχκ απμηεθεί 

πνςηανπζηυ ιέθδια υθςκ ηςκ ηαηαζηεοαζηχκ ηηζνίςκ. [9] Οπμζμδήπμηε ηηίνζμ ιε εζςηενζηέξ εενιμηναζίεξ 

ιεβαθφηενεξ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ, εα πάζεζ ιζηνή ή ιεβάθδ πμζυηδηα εενιυηδηαξ ακηίζημζπδ ιε ηδ 

εενιμιυκςζδ ημο ελςηενζημφ πενζαθήιαημξ ημο ηάεε ηηζνίμο (π.π. πενζαάθθμκηεξ ημίπμζ, ζηέβδ η.η.θ). 

Σα δζάθμνα εενιμιμκςηζηά οθζηά ζοιαάθθμοκ ζηδκ άκεηδ ηαζ εοπάνζζηδ δζααίςζδ ηςκ εκμίηςκ απυ ηζξ 

επζδνάζεζξ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ ιε ηδ ιείςζδ ηδξ εενιζηήξ νμήξ ιεηαλφ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ ηαζ ημο 

ηθίιαημξ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. Με ηδ πνδζζιμπμίδζδ ηςκ ηαηάθθδθςκ ιμκςηζηχκ-δμιζηχκ οθζηχκ 

επζηοβπάκεηαζ δ ιείςζδ ηςκ απςθεζχκ εενιυηδηαξ εκυξ ηηζνίμο ηαζ ζοιαάθμοκ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ, ζηδ 

ιείςζδ ηδξ ιυθοκζδξ ηδξ αηιυζθαζναξ ηαζ ζημκ ακηίζημζπμ πενζμνζζιυ ηςκ δαπακχκ εένιακζδξ. [5] Με ηδ 

εενιμιυκςζδ επζδζχηεηαζ ανπζηά δ ιείςζδ ηδξ ηαπφηδηαξ νμήξ ηδξ εενιυηδηαξ απυ ηαζ πνμξ έκακ πχνμ. Με ηδ 

εενιμιυκςζδ βζα πανάδεζβια ιζαξ ηαημζηίαξ ιεζχκεηαζ ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ δ ηαπφηδηα νμήξ ηδξ εενιυηδηαξ 

πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ επζηοβπάκεηαζ δ δζαηήνδζδ ηδξ «επζεοιδηήξ» εενιμηναζίαξ, ιε ηδκ πενζμδζηή πνμζεήηδ 

ιζηνχκ πμζμηήηςκ εενιυηδηαξ (εένιακζδ). Ακηίζημζπα ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ, δ εενιμιυκςζδ επζαναδφκεζ ηδκ 

εζζνμή ελςηενζηήξ εενιυηδηαξ ηαζ επζηνέπεζ ζηα ιδπακήιαηα ηθζιαηζζιμφ κα θεζημονβμφκ ιε πμθφ παιδθυηενμ 

ηυζημξ. 

Θεςνδηζηά, αολάκμκηαξ ημ πάπμξ ημο εενιμιμκςηζημφ οθζημφ, ιδδεκίγεηαζ ζπεδυκ πθήνςξ δ νμή ηδξ 

εενιυηδηαξ. Δίκαζ υιςξ θακενυ υηζ δ αφλδζδ ημο πάπμοξ ημο ιμκςηζημφ οθζημφ αολάκεζ ημ πάπμξ ηςκ ημζπςιάηςκ 

ηαζ απαζηεί ιεβαθφηενδ πμζυηδηα (ηυζημξ οθζημφ ιμκχζεςξ). ε ηεκηνζηέξ ηηζνζαηέξ εβηαηαζηάζεζξ ημ ζοκμθζηυ 

πάπμξ ηςκ ημζπςιάηςκ απμηεθεί πμθφ ζδιακηζηυ πανάβμκηα, βζαηί είκαζ πμθφ ορδθυ ημ ηυζημξ ημο δζαηζεέιεκμο 

ςθέθζιμο ειααδμφ. ’αοηέξ ηζξ πενζπηχζεζξ είκαζ δζηαζμθμβδιέκδ δ πνδζζιμπμίδζδ «ζζπονχκ» ιμκςηζηχκ, έζης 

ηαζ ορδθμφ ηυζημοξ αβμνάξ. Οζ πνμδζαβναθέξ εενιμιυκςζδξ ιζαξ ηηζνζαηήξ ηαηαζηεοήξ είκαζ ηυζμ αοζηδνυηενεξ 

(άνα ηαζ δαπακδνυηενδ ηαηαζηεοή), υζμ πενζζζυηενμ αηναίεξ εενιμηναζζαηέξ ιεηααμθέξ εα έπεζ κα 

ακηζιεηςπίζεζ ημ ηηίνζμ ηαζ υζμ πενζζζυηενμ απαζηδηζημί είκαζ μζ πνήζηεξ ηςκ πχνςκ. Πναηηζηά ιε ηδ 

εενιμιυκςζδ ιεζχκμκηαζ μζ δαπάκεξ (ζε εκένβεζα ηαζ πνήιαηα) εένιακζδξ ηςκ ηαημζηζχκ απυ 30% ιε αεθηζχζεζξ 

ζε οπάνπμοζεξ ηαηαζηεοέξ ηαζ ιέπνζ 60% ζε κέεξ ηαηαζηεοέξ. Δίκαζ θμζπυκ απυθοηα δζηαζμθμβδιέκμ υηζ ζηζξ 

εβηαηαζηάζεζξ εένιακζδξ ηαζ ηθζιαηζζιμφ, δ νμή ηδξ εενιυηδηαξ είκαζ ακηζηείιεκμ εκδζαθένμκημξ ιεβάθμο 

ανζειμφ εζδζηχκ επζζηδιυκςκ, ενεοκδηχκ, ηαηαζηεοαζηχκ ηηζνίςκ ηαζ παναβςβχκ δμιζηχκ οθζηχκ. [10] 

Με ηδκ εενιμιυκςζδ ζηζξ ηηζνζαηέξ ηαηαζηεοέξ θαιαάκμκηαζ ηα ηαηάθθδθα ιέηνα χζηε κα 

πανειπμδίγεηαζ δ δζαθοβή ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ απυ έκα πχνμ πνμξ ηδκ αηιυζθαζνα ή πνμξ έκα άθθμ, ροπνυηενμ 

βεζημκζηυ πχνμ - ή ακηίζηνμθα. ε παθαζυηενεξ επμπέξ, δ ακάβηδ βζα ιζα ηέημζα πνυαθερδ δεκ ήηακ επζαεαθδιέκδ, 

αθμφ μζ αανζέξ ηαηαζηεοέξ ημο πενζαθήιαημξ (ημίπμζ, ζηέβδ), δ δζάηαλδ ηςκ πχνςκ ηαεχξ ηαζ δ ζφκεεζδ ηςκ 

υβηςκ ηςκ παναδμζζαηχκ ηηζζιάηςκ, ήηακ ηαεμνζζηζημί πανάβμκηεξ νφειζζδξ ηδξ εενιμιμκςηζηήξ ζηακυηδηαξ, 

αθθά ηαζ ηδξ νμήξ εενιυηδηαξ. Αλζμζδιείςημ είκαζ πςξ, ζε ακηίεεζδ ιε ζήιενα ηαζ ιμθμκυηζ ηα ααζζηά οθζηά 

ηαηαζηεοήξ ήηακ ημζκά, δ ηοπμθμβία μζηζζιχκ ηαζ ηηζζιάηςκ δζαθμνμπμζμφκηακ απυ ηυπμ ζε ηυπμ ιε αάζδ ηζξ 

ηθζιαημθμβζηέξ ζοκεήηεξ ηάεε πενζμπήξ. Δπζπθέμκ, δ μνεή έκηαλδ ηαζ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ηηζνίςκ αοηχκ ζημ 

πενζαάθθμκ, ιε ηδ ζςζηή δζαιυνθςζδ πχνςκ ηαζ επζθμβή οθζηχκ ηαηαζηεοήξ, ηαεζζημφζε επζηνεπηυ ημκ 

επζεοιδηυ θςηζζιυ-δθζαζιυ ηαζ πανείπε ηδ δοκαηυηδηα θοζζημφ δνμζζζιμφ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο, μζ 
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ηαηαζηεοέξ έβζκακ εθαθνυηενεξ, πενζζζυηενμ ζφκεεηεξ ηαζ θζβυηενμ ακεεηηζηέξ ζηζξ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. Με ηδκ 

ελέθζλδ ηδξ ηεπκμθμβίαξ δ πνμζηαζία απυ ηζξ εενιζηέξ ιεηααμθέξ ιεηααζαάζηδηε ζηα δζάθμνα ζοζηήιαηα εθέβπμο 

ημο ιζηνμηθίιαημξ, υπςξ δ ηεκηνζηή εένιακζδ ηαζ μ ηθζιαηζζιυξ. Ζ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ηδ θεζημονβία ηςκ 

ζοζηδιάηςκ αοηχκ δεκ απμηεθμφζε πνυαθδια ιέπνζ ηδ ζηζβιή πμο ηα δζαεέζζια απμεέιαηα ηςκ ζοιααηζηχκ 

ηαοζίιςκ – μοζζαζηζηά ημο πεηνεθαίμο – ιεζχεδηακ ηαζ αολήεδηε δ ηζιή ημοξ. Δπαηυθμοεμ αοημφ ήηακ ιζα 

παβηυζιζα πνμζπάεεζα δζαθφθαλδξ ηαζ μνεμθμβζηήξ εηιεηάθθεοζδξ ηςκ απμεειάηςκ εκένβεζαξ ηαζ έηζζ άνπζζε κα 

δζαθαίκεηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, μ πνςηεφμκηαξ νυθμξ πμο έπεζ δ εενιμιυκςζδ ζηδκ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ. [9] 

 

 

 

Μζα ηαθή εενιζηή ιυκςζδ πνέπεζ κα ελαζθαθίγεζ:  

 Σδκ οβζεζκή, άκεηδ ηζ εοπάνζζηδ δζααίςζδ, πςνίξ κα δζαηανάζζεηαζ ημ εενιζηυ ζζμγφβζμ ημο ακενχπζκμο 

ζχιαημξ ηαζ κα πνμηαθμφκηαζ ζμαανέξ εενιζηέξ αθθδθμεπζδνάζεζξ ηνφμο ή γέζηδξ ακάιεζα ζ’ αοηυ ηαζ 

ζημ πχνμ πμο ημ πενζαάθθεζ. Σμ εενιζηυ ζζμγφβζμ είκαζ αοηυ ηονίςξ πμο ηαεμνίγεζ ημ αίζεδια άκεζδξ ημο 

ακενχπζκμο μνβακζζιμφ. 

 Σδκ μζημκμιία ζηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, ιε ημκ πενζμνζζιυ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ απυ ημ ηέθοθμξ 

ημο ηηζνίμο. 

 Σμκ πενζμνζζιυ ημο ανπζημφ ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ ημο ζοζηήιαημξ ηεκηνζηήξ 

εένιακζδξ ή ηθζιαηζζιμφ. 

 Σδκ ηαοηυπνμκδ πνμζηαζία απυ ημοξ εμνφαμοξ, αθμφ ηα πενζζζυηενα απυ ηα εενιμιμκςηζηά οθζηά είκαζ 

ηαζ δπμιμκςηζηά. 

 Σδ αεθηίςζδ ηδξ πνμζηαζίαξ ημο πενζαάθθμκημξ βεκζηυηενα, αθμφ ιεζχκμκηαξ ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ 

εθαηηχκεηαζ ακηίζημζπα ηαζ δ πμζυηδηα ηςκ εηπειπυιεκςκ ηαοζαενίςκ πνμξ ηδκ αηιυζθαζνα. [5] 

4.2 Λειτουργύα θερμομόνωςησ  

Όηακ ένεμοκ ζε επαθή δφμ ακηζηείιεκα ιε δζαθμνεηζηέξ εενιμηναζίεξ, ηυηε ειθακίγεηαζ νμή εενιζηήξ 

εκένβεζαξ απυ ημ εενιυηενμ πνμξ ημ ροπνυηενμ ζχια. Ζ νμή αοηή παναηηδνίγεηαζ ςξ εενιμνμή. οιαμθίγεηαζ ςξ 

q ηαζ εηθνάγεηαζ ζε ιμκάδεξ W (Watt). Σμ ιέβεεμξ ηδξ εενιμνμήξ οπμθμβίγεηαζ απυ ημ κυιμ ημο Fourier. Γζα 

επίπεδμ ημίπςια πάπμοξ d ηαζ ειααδμφ S, μ κυιμξ ημο Fourier εηθνάγεηαζ ιε ηδκ ελίζςζδ: 

 ̇    
  

 
 

υπμο θ, μ ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ, μ μπμίμξ παναηηδνίγεζ ημ οθζηυ απυ άπμρδ εενιζηήξ ζοιπενζθμνάξ 

ηαζ εηθνάγεηαζ ζε W/(mK).  

 

Σμ παναπάκς θαζκυιεκμ δδιζμονβεί πνμαθήιαηα απςθεζχκ εκένβεζαξ. ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηηζνίςκ δ 

εενιυηδηα νέεζ ιε θοζζηυ ηνυπμ απυ έκα εενιυ πχνμ ζε έκακ ροπνυηενμ. Καηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ (ή πενίμδμ 

εένιακζδξ) αοηή δ νμή εενιυηδηαξ ηζκείηαζ είηε άιεζα απυ υθμοξ ημοξ εενιαζκυιεκμοξ πχνμοξ ημο ηηζνίμο πνμξ 

ημοξ παναηείιεκμοξ ιδ εενιαζκυιεκμοξ πχνμοξ (ζμθίηεξ, απμεήηεξ, οπυβεζα) ηαζ πνμξ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ, 

είηε έιιεζα δζαιέζμο ηςκ εζςηενζηχκ μνμθχκ, ημίπςκ ηαζ δαπέδςκ, μπμοδήπμηε ή μπμηεδήπμηε πανμοζζάγεηαζ 

εενιμηναζζαηή δζαθμνά. Ακηίεεηα, ηαηά ηδ εενζκή πενίμδμ (ή πενίμδμ δνμζζζιμφ) δ εενιυηδηα νέεζ απυ ημ 

ελςηενζηυ πενζαάθθμκ πνμξ ημ εζςηενζηυ ημο ηηζνίμο. Γζα κα δζαηδνδεμφκ ζηακμπμζδηζηέξ ζοκεήηεξ εενιζηήξ 

άκεζδξ ζημ ηηίνζμ ηαζ κα ιεζςεεί δ εκένβεζα πμο πνμζδίδεηαζ ζημ ηηίνζμ απυ ηα ιδπακζηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ, 

ρφλδξ ηαζ ηθζιαηζζιμφ είκαζ απαναίηδηδ δ πνήζδ εενιμιυκςζδξ, δ μπμία ηαζ έπεζ ςξ ηεθζηυ ζημπυ ηδ ιείςζδ ηδξ 

εενιμνμήξ πανέπμκηαξ ιία απμηεθεζιαηζηή ακηίζηαζδ ζηδ νμή ηδξ εενιυηδηαξ. Γζα πανάδεζβια, ζε ιζα ηαημζηία, δ 

εζςηενζηή εενιμηναζία ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ πνέπεζ κα δζαηδνείηαζ ζημοξ 18-22
μ
C, έηζζ χζηε κα 

ελαζθαθίγμκηαζ μζ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ. Ζ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ είκαζ πμθφ παιδθυηενδ, ιε 

απμηέθεζια κα οπάνπεζ νμή εενιυηδηαξ δζαιέζμο ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ, απυ ημ εζςηενζηυ ηδξ ηαημζηίαξ πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ. Δπμιέκςξ, απαζηείηαζ επζπθέμκ εκένβεζα βζα κα δζαηδνδεεί δ εζςηενζηή εενιμηναζία ζηα επζεοιδηά 

επίπεδα.  

Απυ ημ κυιμ ημο Fourier, δζαπζζηχκεηαζ υηζ βζα κα ιεζςεμφκ μζ απχθεζεξ θυβς εενιμνμήξ, επζαάθθεηαζ δ 

πνήζδ οθζηχκ ιε παιδθυ ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ. Αηνζαχξ αοηά ηα οθζηά, παναηηδνίγμκηαζ ςξ 

εενιμιμκςηζηά. Ζ εενιμιυκςζδ επμιέκςξ ζηα μιμζμβεκή ηαζ ζζυημπα οθζηά, ηαλζκμιείηαζ ιε ημκ υνμ ημο 

ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ, ημο μπμίμο δ θοζζηή ζδιαζία έβηεζηαζ ζηδκ ακηίζηαζδ ζηδ εενιμνμή. Όζμ 
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ιζηνυηενδ είκαζ δ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ ηυζμ ιεβαθφηενδ είκαζ δ ακηίζηαζδ ζηδ εενιμνμή 

ηαζ επμιέκςξ δ απμηεθεζιαηζηυηδηα ημο εενιμιμκςηζημφ οθζημφ. Ζ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ 

ελανηάηαζ απυ ημ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ, ηδ δμιή ημο (πμνχδεξ, ποηκυηδηα) ηδ εενιμηναζία, ηδκ οβναζία ηαζ ηδκ 

πίεζδ.  

Δκδεζηηζηά, ζηδκ παναηάης εζηυκα (Δζηυκα 11) πανμοζζάγεηαζ μ ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ 

δζάθμνςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ζε ζφβηνζζδ ιε έκα εενιμιμκςηζηυ οθζηυ, χζηε κα βίκεζ ηαηακμδηυξ μ θυβμξ πνήζδξ 

ημοξ.  [17] 

 

 
Εικόνα 11: Σιμϋσ ςυντελεςτό θερμοπερατότητασ λ, για διϊφορα δομικϊ ςτοιχεύα (ςε  W/(mK)). 

Γζα ηδκ ζςζηή επζθμβή ηςκ ιέηνςκ εενιμιυκςζδξ βζα ημκ έθεβπμ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ πνέπεζ, ηαηά ημ 

ζπεδζαζιυ, κα ιεθεηδεμφκ μζ ααζζηυηενμζ πανάβμκηεξ πμο ηζξ πνμηαθμφκ. Σέημζμζ πανάβμκηεξ είκαζ:  

 Ζ ημπμεεζία ηαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ημο ηηζνίμο ιέζα ζημκ πενζαάθθμκηα πχνμ. Όζμ πενζζζυηενμ 

εηηεεεζιέκμ είκαζ έκα ηηίνζμ ζημοξ ακέιμοξ ηυζμ ιεβαθφηενεξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ ειθακίγεζ. Δπίζδξ, 

υζμ πενζζζυηενμ πνμζαάθθεηαζ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, ηυζμ μζ απχθεζεξ ρφλδξ ηςκ εζςηενζηχκ 

πχνςκ ημο είκαζ ιεβαθφηενεξ.  

 Σμ ιέβεεμξ ηςκ επζθακεζχκ ημο ελςηενζημφ πενζαθήιαημξ ημο ηηζνίμο πμο είκαζ άιεζα εηηεεεζιέκεξ ζηζξ 

ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ, ζε ζοκάνηδζδ ιε ημκ υβημ ημο ηηζνίμο. Έκα εθεφεενμ ζημ πχνμ ηηίνζμ ειθακίγεζ πμθφ 

ιεβαθφηενεξ απχθεζεξ απυ έκα άθθμ πμο είκαζ εκηαβιέκμ ζε έκα ζοκεπέξ ζφζηδια δυιδζδξ. 

 Σμ πυζμ εηηεεεζιέκμζ ζημ πενζαάθθμκ είκαζ μζ δζάθμνμζ πχνμζ ημο ηηζνίμο. Υχνμζ ηεθείςξ εζςηενζημί 

εεςνείηαζ υηζ δεκ πανμοζζάγμοκ ηαιία εενιζηή ιεηααμθή. Ακηίεεηα, πχνμζ πμο εηηείκμκηαζ ζε δφμ ή 

πενζζζυηενμοξ μνυθμοξ, υπςξ βζα πανάδεζβια ηα ηθζιαημζηάζζα, πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ απχθεζεξ. 

 Σα ελςηενζηά ημοθχιαηα, ηα μπμία, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ, ημκ ανζειυ ηαζ ηδ εέζδ ημοξ ζηζξ υρεζξ εκυξ 

ηηζνίμο, επδνεάγμοκ ηδ νμή ηδξ εενιυηδηαξ. 

Ο νοειυξ νμήξ εενιυηδηαξ δζαιέζμο ημο ηεθφθμοξ εκυξ ηηζνίμο ελανηάηαζ, ιεηαλφ άθθςκ, απυ ημ ζφκμθμ 

ηςκ ιέηνςκ πμο θαιαάκμκηαζ ηαζ ηονίςξ απυ ηα οθζηά πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ. Ζ ιεθέηδ ηαζ δ ζςζηή εθανιμβή ηδξ 

εενιμιυκςζδξ ααζίγεηαζ ζημκ αέθηζζημ ζοκδοαζιυ ηςκ ιεευδςκ ηαζ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ, ηα μπμία πνμζδίδμοκ 

ζοβηεηνζιέκεξ παναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηεξ ζηα δμιζηά ζημζπεία ημο ηηζνίμο. 

Οζ παναηηδνζζηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηαεμνίγμοκ ζε ιεβάθμ ααειυ ηδ εενιζηή 

ζοιπενζθμνά ημο ηεθφθμοξ ημο ηηζνίμο ηαζ είκαζ μζ αηυθμοεεξ: 

1. Ο ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ (U-value), δδθαδή δ πμζυηδηα εενιυηδηαξ πμο πενκά ζε έκα 

δεοηενυθεπημ ιέζα απυ ηζξ απέκακηζ πθεονέξ εκυξ ηφαμο πθεονάξ 1m υηακ δ δζαθμνά εενιμηναζζχκ 

ιεηαλφ ηςκ δομ επζθακεζχκ ημο ζημζπείμο είκαζ 1Κ. Αοηή ελανηάηαζ απυ ηζξ ζδζυηδηεξ πμο έπμοκ ηα οθζηά 

πμο ζοκεέημοκ ηδκ ηαηαζηεοή εκυξ δμιζημφ ζημζπείμο, δδθαδή: 

 Σμ ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ (ζοκηεθεζηήξ θ) 

 Σδκ πενζεηηζηυηδηά ημοξ ζε οβναζία ηαζ 

 Σμ πάπμξ ημοξ. 
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2. Ο ααειυξ δζαπεναηυηδηαξ ημο αένα δζαιέζμο ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ, πμο ελανηάηαζ απυ: 

 Σμ είδμξ ηδξ ηαηαζηεοήξ πμο δζαιμνθχκεζ ημ πενίαθδια εκυξ πχνμο. 

 Σδκ επζθάκεζα ηςκ ακμζβιάηςκ ηαζ ημκ ηνυπμ ζοκανιμβήξ ηςκ ημοθςιάηςκ. Μεβάθεξ πμζυηδηεξ 

εενιυηδηαξ πάκμκηαζ απυ ηζξ πυνηεξ ηαζ ηα πανάεονα ιζαξ υρδξ, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ημο 

ηγαιζμφ ηαζ ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ημοξ, ηαεχξ ηαζ ιε ημοξ ανιμφξ επαθήξ ιεηαλφ ηςκ θφθθςκ 

ηαζ ημο πθαζζίμο εκυξ ημοθχιαημξ. Σμ βεβμκυξ αοηυ ηάκεζ ηα πανάεονα ηαζ ηζξ πυνηεξ κα 

ειθακίγμοκ οπεναμθζηά ιεβάθμ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ, βζαηί μζ εενιζηέξ απχθεζεξ, υπςξ 

είκαζ βκςζηυ, πνμηαθμφκηαζ υπζ ιυκμ απυ εενιζηή αβςβζιυηδηα αθθά ηαζ απυ εενιζηή ιεηαθμνά. 

3. Ζ εζδζηή εενιυηδηα (c) ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ημο ηηζνίμο, πμο ζοιαάθθεζ ζημκ πενζμνζζιυ ημο νοειμφ 

ιεηααμθήξ ηδξ εενιμπεναηυηδηαξ ηςκ ζημζπείςκ. Όηακ μζ ημίπμζ ηαζ μζ μνμθέξ έπμοκ ιεβάθδ 

εενιμπςνδηζηή ζηακυηδηα, ηυηε δ εενιυηδηα πμο ζοβηεκηνχκμοκ εκυζς θεζημονβεί δ εένιακζδ, 

απμαάθθεηαζ υηακ αοηή ζηαιαηήζεζ, ιε απμηέθεζια κα ειπμδίγεηαζ δ βνήβμνδ ρφλδ ηςκ πχνςκ. Σμ 

ακηίεεημ ζοιααίκεζ ημ ηαθμηαίνζ υηακ μζ πχνμζ ρφπμκηαζ. Ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ηδξ ιυκςζδξ – ζηδκ 

ελςηενζηή ή εζςηενζηή επζθάκεζα - μζ ημίπμζ ηαζ μζ μνμθέξ εκενβμφκ: 

 Χξ ζοζζςνεοηέξ εενιυηδηαξ, υηακ δ εενιζηή ιυκςζδ ημπμεεηείηαζ ζηδκ ελςηενζηή ημοξ 

επζθάκεζα. ηδκ πενίπηςζδ αοηή, ζοζζςνεφμοκ επί έκα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια ηδ εενιυηδηα, 

βζα κα ηδκ απμαάθμοκ ηαζ πάθζ ιέζα ζημ πχνμ ιε αηηζκμαμθία. Με ηδ δζαδζηαζία αοηή αολάκεηαζ 

ακηίζημζπα δ δζάνηεζα ιεηααμθήξ ηδξ εενιμηναζίαξ ζε πχνμοξ ζημοξ μπμίμοξ είκαζ απαναίηδημ 

κα δδιζμονβείηαζ αίζεδια άκεζδξ (ηαημζηίεξ, πχνμζ ενβαζίαξ, η.θπ.). 

 Χξ θνάβια πνμζηαζίαξ, υηακ δ εενιζηή ιυκςζδ ημπμεεηείηαζ ζηδκ εζςηενζηή ημοξ επζθάκεζα, 

ζηζξ πενζπηχζεζξ πμο απαζηείηαζ δ βνήβμνδ εένιακζδ ή ρφλδ ηςκ πχνςκ. 

 

 
 

Εικόνα 16:  Θερμοχωρητικότητα δομικών ςτοιχεύων ανϊλογα με τη θϋςη τησ θερμικόσ μόνωςησ (εςωτερικϊ ό 
εξωτερικϊ). α. Ωσ  ςυςςωρευτϋσ θερμότητασ, β. Ωσ φρϊγμα προςταςύασ, αντύςτοιχα.  

 

Ζ ηαηαζηεοή ηδξ εενιμιυκςζδξ εκυξ ηηζνίμο πνέπεζ κα βίκεηαζ ζφιθςκα ιε μνζζιέκεξ πνμτπμεέζεζξ πμο 

ακάθμβα ιε ηδ εέζδ ηδξ επζθάκεζαξ πμο πνυηεζηαζ κα πνμζηαηεοεεί ηαζ ηδ εέζδ ηδξ ιμκςηζηήξ ζηνχζδξ ιέζα ζηδκ 

ηαηαζηεοή (εζςηενζηά ή ελςηενζηά). Δίκαζ εοκυδημ υηζ δεκ ιπμνμφκ κα αβκμδεμφκ μζ απαζηήζεζξ πνμζηαζίαξ απυ 

ηδκ οβναζία. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ημ πνυαθδια ηδξ εενιμιυκςζδξ δεκ ιπμνεί κα ελεηάγεηαζ ιειμκςιέκα, αθθά ζε 



56 
 

ζοκδοαζιυ ιε άθθεξ απαζηήζεζξ πνμζηαζίαξ. ηδ ζοκέπεζα, βίκεηαζ ζοκμπηζηή ακαθμνά ζηα πζμ εοάθςηα ζημζπεία 

ημο  ηηζνίμο, πμο έπμοκ ακάβηδ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ. Αοηά είκαζ: 

 Ζ μνμθή (επίπεδδ ή ηεηθζιέκδ) ηαζ δ ζηέβδ, πμο πανμοζζάγμοκ ιεβάθεξ εενιζηέξ απχθεζεξ, ιζαξ ηαζ είκαζ 

ηα ιένδ εηείκα ημο ηηζνίμο πμο δέπμκηαζ άιεζα υθεξ ηζξ επζδνάζεζξ ηςκ ηαζνζηχκ ζοκεδηχκ. 

 Σα ελςηενζηά ημζπχιαηα, πμο οπυηεζκηαζ ζε ιζα ζεζνά επζδνάζεςκ ηαζ ηα μπμία ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ 

ηαηαζηεοήξ ημοξ, πνμηαθμφκ ιεβάθεξ εενιζηέξ απχθεζεξ. Ζ πνμζηαζία ηςκ ελςηενζηχκ ημζπςιάηςκ 

ιπμνεί κα βίκεζ εζςηενζηά ή ελςηενζηά, ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ηςκ πχνςκ πμο πνμζηαηεφμοκ ηαζ ημ ααζζηυ 

ιένμξ ηδξ δμιήξ ημοξ. Τπάνπμοκ επίζδξ πενζπηχζεζξ ημζπςιάηςκ ζηζξ μπμίεξ δ εενιζηή ιυκςζδ 

ημπμεεηείηαζ ακάιεζα ζε δομ ηαηαηυνοθα ζηνχιαηα μιμζμβεκχκ ή ακμιμζμβεκχκ οθζηχκ ηαζ είκαζ 

ζπεηζηά απθή θφζδ δ μπμία υιςξ, έπεζ πθεμκεηηήιαηα ηαζ ιεζμκεηηήιαηα. Γεκζηά ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ 

πθεονζηχκ ελςηενζηχκ ημζπςιάηςκ παίνκμκηαζ ιέηνα βζα: 

 Πνμζηαζία ημο εενιμιμκςηζημφ οθζημφ απυ ζοιπφηκςζδ ηαζ δνυζμ, ιε θνάβια οδναηιχκ. 

 Πανειπυδζζδ ηδξ δζείζδοζδξ κενχκ ανμπήξ, πμο εα έπεζ ςξ ζοκέπεζα ηδκ πνυηθδζδ 

ακεπακυνεςηδξ γδιζάξ ζημ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ, ηαζ 

 Απμθοβή ηδξ δδιζμονβίαξ εενιμβεθονχκ πμο αολάκμοκ ηζξ εενιζηέξ απχθεζεξ ηαζ δδιζμονβμφκ 

εενιζηέξ ηάζεζξ ζηα επζιένμοξ οθζηά πμο ζοκεέημοκ ηδκ ηαηαζηεοή. Δπζπθέμκ, πνέπεζ κα 

απμθεφβεηαζ δ δζάηνδζδ ηςκ ελςηενζηχκ ημζπςιάηςκ βζα κα πενάζμοκ ζςθδκχζεζξ 

εβηαηαζηάζεςκ ή άθθμο είδμοξ ηαηαζηεοέξ. Όπμο αοηυ είκαζ απαναίηδημ, επζαάθθεηαζ ζδζαίηενδ 

ιένζικα βζα ηδκ πνμζηαζία ηςκ εοάθςηςκ αοηχκ ζημζπείςκ, ηυζμ απυ ηδ εενιυηδηα υζμ ηαζ απυ 

ηδκ οβναζία. 

 Σα ακμίβιαηα, πμο είκαζ απυ ηα πζμ εοάθςηα ζημζπεία εκυξ ηηζνίμο. Γζα ημκ πενζμνζζιυ ηςκ εενιζηχκ 

απςθεζχκ πνέπεζ μζ ανιμί ζοκανιμβήξ ηςκ πθαζζίςκ κα είκαζ απυθοηα αδζαπέναζημζ απυ ημκ αένα. Σα 

οθζηά πμο ζοβηνμημφκ ημ ημφθςια (λφθμ, αθμοιίκζμ, πθαζηζηυ) κα είκαζ ανίζηδξ πμζυηδηαξ χζηε κα 

απμθεφβμκηαζ μζ παναιμνθχζεζξ ηςκ θφθθςκ. Γζα λφθζκα πανάεονα ή πυνηεξ, αοηυ δεκ είκαζ εφημθα 

ηαημνεςηυ ελαζηίαξ ηδξ θφζδξ ημο οθζημφ. ηδκ πενίπηςζδ υιςξ ημοθςιάηςκ αθμοιζκίμο, δ πνυαθερδ 

εζδζηχκ πανειαοζιάηςκ ζημοξ ανιμφξ επαθήξ δίκεζ ζοκήεςξ άνζζηα απμηεθέζιαηα. Δπζπθέμκ, ηα 

οαθμζηάζζα ηςκ ακμζβιάηςκ εα πνέπεζ κα έπμοκ παιδθυ ζοκηεθεζηή εενιμπεναηυηδηαξ. 

 Σμ ηαηχηενμ δάπεδμ ημο ηηζνίμο ημ μπμίμ δεκ πνεζάγεηαζ πάκηα εενιζηή πνμζηαζία, εηηυξ εάκ 

πνδζζιμπμζείηαζ εκδμδαπέδζμ ζφζηδια εένιακζδξ (δάπεδμ ζζμβείμο ζε επαθή ιε ημ έδαθμξ). Οπςζδήπμηε 

υιςξ, απαζηείηαζ εενιζηή πνμζηαζία ζηζξ πενζπηχζεζξ δαπέδμο εηηεεεζιέκμο πνμξ ημ ελςηενζηυ 

πενζαάθθμκ (π.π. ηηίνζμ ζε ποθςηή). 

 Σα ιπαθηυκζα ηαζ μζ πνμελμπέξ ηδξ πθάηαξ, υηακ δεκ πνμζηαηεφμκηαζ απυ ηδ εενιυηδηα, θεζημονβμφκ ζακ 

εενιμβέθονεξ, ιε απμηέθεζια κα ιδκ εθέβπμκηαζ απυθοηα μζ εενιζηέξ απχθεζεξ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ 

ηαζ κα πνμηαθμφκηαζ αθάαεξ ζηζξ ηαηαζηεοέξ θυβς ζοιπφηκςζδξ. 

 



57 
 

 

Εικόνα 17: Επιδρϊςεισ ςε πλευρικό τούχωμα  

4.3 Περιπτώςεισ θερμομόνωςησ κτιρύου  

Έκα ηηίνζμ πνέπεζ κα εενιμιμκχκεηαζ ζε υθεξ ηζξ ελςηενζηέξ επζθάκεζέξ ημο, ηαηαηυνοθεξ ηαζ μνζγυκηζεξ, 

πμο πενζηθείμοκ ηθζιαηζγυιεκμοξ πχνμοξ απυ ημοξ μπμίμοξ είκαζ δοκαηυ κα δζαθφβεζ εενιζηή εκένβεζα (επζθάκεζεξ 

πμο ένπμκηαζ ζε επαθή ιε αηιμζθαζνζηυ αένα ή ιδ ηθζιαηζγυιεκμοξ πχνμοξ).  

4.3.1 Εξωτερικό θερμομόνωςη τοιχοποιύασ - δοκών - υποςτυλωμϊτων 

Οζ ααζζημί ηνυπμζ εενιμιυκςζδξ ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ, δμηχκ ηαζ οπμζηοθςιάηςκ είκαζ μζ αηυθμοεμζ: 

1. Θενιμιυκςζδ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ: 

 Θενιμιυκςζδ ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα 

 Θενιμιυκςζδ ζηδκ ελςηενζηή επζθάκεζα 

 Θενιμιυκςζδ ζημκ πονήκα 

 Υνήζδ εενιμιμκςηζηχκ ημφαθςκ 

ηζξ πενζπηχζεζξ εενιμιυκςζδξ ημίπμο, ζε υπμζα εέζδ ηαζ κα ημπμεεηδεεί δ εενιμιυκςζδ εα πνέπεζ: 

 Να πανέπεζ επανηή εενιζηή ακηίζηαζδ χζηε κα πθδνμφκηαζ μζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εενιμιυκςζδξ. 

 Να πανέπεζ έκα ζοκεπέξ εενιμιμκςηζηυ ζηνχια πςνίξ εενιμβέθονεξ. 

 Να ακηζζηέηεηαζ ζηδ δζείζδοζδ κενμφ. 

 

2. Θενιμιυκςζδ Γμηχκ - Τπμζηοθςιάηςκ: 

 Θενιμιυκςζδ ζηδκ εζςηενζηή πανεζά 
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 Θενιμιυκςζδ ζηδκ ελςηενζηή πανεζά 

 

Ζ εκίζποζδ ηδξ εενιμιυκςζδξ βίκεηαζ ιε ηδ πνήζδ εενιμζμαά, υπμο ημπμεεηείηαζ ζε ηηίνζα ζηα μπμία 

απαζηείηαζ δ απυδμζδ εενιυηδηαξ απυ ηα δμιζηά ζημζπεία ηαζ ιεηά ηδ δζαημπή ημο ηθζιαηζζιμφ, δδθαδή ζε 

ηαημζηίεξ ιυκζιδξ δζαιμκήξ, κμζμημιεία η.θπ. Ζ πνήζδ ηδξ ζε οθζζηάιεκα ιδ εενιμιμκςιέκα ηηίνζα πνέπεζ κα 

βίκεηαζ ιε πνμζμπή, θυβς ηδξ δοζημθίαξ ηαηαζηεοήξ, ημο ορδθμφ ηυζημοξ ηαζ ηδξ αφλδζδξ ηδξ πενζιέηνμο ημο 

ηηζνίμο πμο ιπμνεί κα δδιζμονβήζεζ πνμαθήιαηα ζημ ζοκηεθεζηή δυιδζδξ.  

Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ είκαζ: 

 Γζαηήνδζδ ηδξ εενιυηδηαξ ζημ πχνμ ηαζ ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ εένιακζδξ θυβς ηδξ εενιμπςνδηζηυηδηαξ 

ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ. 

 Μεβαθφηενδ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ θυβς ιζηνυηενδξ πνμκζηά πνήζδξ ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ/ρφλδξ 

ελαζηίαξ ηδξ απμεήηεοζδξ εκένβεζαξ ζηα κυηζα ηονίςξ δμιζηά ζημζπεία απυ ημκ ήθζμ εθυζμκ ελαζθαθίγεηαζ 

δ απαζημφιεκδ εενιμπςνδηζηυηδηα ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημζπμπμζίαξ, δμηχκ ηαζ οπμζηοθςιάηςκ επανημφξ 

πάπμοξ. 

 Πνμζηαζία ελςηενζηχκ επζθακεζχκ ημίπςκ απυ ζοζημθέξ ηαζ δζαζημθέξ θυβς ελςηενζηχκ 

εενιμηναζζαηχκ ιεηααμθχκ. 

 Δθαπζζημπμίδζδ έςξ ιδδεκζζιυξ ηςκ εενιμβεθονχκ. 

 ε πενίπηςζδ πμο εθανιμζηεί ζε οθζζηάιεκα ηηίνζα αθεκυξ ιεκ δεκ ειπμδίγεζ ηδ θεζημονβία ημο 

εζςηενζημφ πχνμο ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ αθεηένμο δεκ ιεζχκεζ ημ ςθέθζιμ ειααδυκ ημο. 

 Πνμζηαζία απυ ηαζνζηέξ ζοκεήηεξ. 

 

Σα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ ελςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ είκαζ: 

 Αολδιέκμ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ. 

 Απαζηείηαζ πνμζμπή ζηδκ ηαηαζηεοή (μνεή επζθμβή οθζηχκ, μνεή ημπμεέηδζδ) βζα απμθοβή δδιζμονβίαξ 

νςβιχκ ζηδκ υρδ. 

 Γοζημθία/Αδοκαιία εθανιμβήξ ζε ηηίνζα ιε έκημκεξ ελςηενζηέξ ιμνθμθμβζηέξ υρεζξ. 

 

4.3.2 Εςωτερικό θερμομόνωςη τοιχοποιύασ, δοκών-υποςτυλωμϊτων 

Ζ εζςηενζηή εενιμιυκςζδ ημπμεεηείηαζ ζε ηηίνζα ζηα μπμία πνεζάγεηαζ δ άιεζδ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ 

εένιακζδξ/ρφλδξ πςνίξ πνμκζηή ηαεοζηένδζδ ηαζ δεκ πνεζάγεηαζ δ απυδμζδ εενιυηδηαξ απυ ηα δμιζηά ζημζπεία 

ιεηά ηδ δζαημπή ημο ηθζιαηζζιμφ, δδθαδή, παναεενζζηζηέξ ηαημζηίεξ, ζπμθεία, ηηίνζα βναθείςκ διενήζζαξ 

θεζημονβίαξ η.θπ. Ζ εζςηενζηή εενιμιυκςζδ ηαθφπηεηαζ ιε ζοκδοαζιυ πθέβιαημξ ηαζ επζπνίζιαημξ, ιε 

βορμζακίδα η.θπ. 

 

Σα πθεμκεηηήιαηα ηδξ εζςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ είκαζ: 

 Απθή ηαζ βνήβμνδ ηαηαζηεοή 

 Οζημκμιζηυηενδ ηαηαζηεοή ζε ζπέζδ ιε ηδκ ελςηενζηή εενιμιυκςζδ 

 Άιεζδ απυδμζδ ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ/ρφλδξ 

 Σα ιμκςηζηά οθζηά δεκ πνεζάγμκηαζ πνμζηαζία απυ ελςηενζηέξ επζδνάζεζξ (άκειμζ, οβναζία, δθζαηή 

αηηζκμαμθία η.θπ.) 

Σα ιεζμκεηηήιαηα ηδξ εζςηενζηήξ εενιμιυκςζδξ είκαζ: 

 Πνυαθδια εενιμβεθονχκ (ηονίςξ ζηα ζδιεία υπμο οπάνπμοκ ζοκανιμβέξ ελςηενζηχκ ηαζ εζςηενζηχκ 

ημίπςκ). 

 Γνήβμνδ ρφλδ ημο πχνμο ιεηά ηδ δζαημπή ηδξ εένιακζδξ. 
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 Αδοκαιία πνμζηαζίαξ δμιζηχκ ζημζπείςκ απυ ζοζημθέξ - δζαζημθέξ θυβς ελςηενζηχκ εενιμηναζζαηχκ 

ιεηααμθχκ. 

 Πζεακυηδηα δδιζμονβίαξ επζθακεζαηήξ οβναζίαξ απυ ζοιπφηκςζδ οδναηιχκ πμο βζα κα απμθεοπεεί 

απαζηείηαζ δ ημπμεέηδζδ θνάβιαημξ οδναηιχκ (θφθθα αθμοιζκίμο, αζθαθηυπακμ, κάζθμκ η.θπ.) ιπνμζηά 

απυ ημ ιμκςηζηυ οθζηυ ηαζ πνμξ ηδκ ηθζιαηζγυιεκδ πθεονά ημο πχνμο. 

 Γοζημθία ζηδ ημπμεέηδζδ δθεηηνμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ. 

 ηδκ πενίπηςζδ πμο εθανιμζηεί ζε οθζζηάιεκα ηηίνζα ειπμδίγεζ ηδκ μιαθή θεζημονβία ημο εζςηενζημφ πχνμο ηαηά 

ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ιεζχκεζ ημ ςθέθζιμ ειααδυκ ημο. 

 

 

 

4.3.3 Θερμομόνωςη πυρόνα εξωτερικόσ τοιχοποιύασ 

 

Ζ ελςηενζηή ημζπμπμζία ιε δζάηεκμ, ζοκήεςξ απμηεθείηαζ απυ δφμ επζιένμοξ ημίπμοξ πμο εκχκμκηαζ 

ιεηαλφ ημοξ. Ο ελςηενζηυξ ημίπμξ είκαζ, ζοκήεςξ, απυ ημφαθμ υπςξ ηαζ μ εζςηενζηυξ, πανυθμ πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ ηαηαζηεοέξ ημφαθμο/ιπθμη ηαζ ιπθμη/ιπθμη. Γζα ζοιιυνθςζδ ιε ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ 

εενιμιυκςζδξ πμο ζζπφμοκ, εα πνέπεζ κα ημπμεεηδεεί εενιζηή ιυκςζδ ζημ δζάηεκμ. 

Ο εζςηενζηυξ επζιένμοξ ημίπμξ απυ ημφαθμ εα απμννμθήζεζ ηαζ εα ζοβηναηήζεζ ηδ εενιζηή εκένβεζα εκχ 

ημ ηηίνζμ εενιαίκεηαζ. Ο ημίπμξ εα επζζηνέρεζ ηδ εενιυηδηα αοηή ζηα δςιάηζα υηακ ημ ηηίνζμ δεκ εενιαίκεηαζ, 

δζαηδνχκηαξ έηζζ ιζα πζμ μιμζυιμνθδ εζςηενζηή εενιμηναζία. Ο ημίπμξ απυ ημφαθα είκαζ πμνχδδξ. ε ιαηνέξ 

πενζυδμοξ ανμπμπηχζεςκ, ημ κενυ ηδξ ανμπήξ εα δζεζζδφζεζ απυ ημκ ελςηενζηυ ημίπμ ηαζ ιπμνεί κα ηνέλεζ ζημ 

εζςηενζηυ ιέηςπμ ημο ημίπμο αοημφ. Γζα κα απμθεοπεεί ημ πέναζια ηδξ οβναζίαξ απυ ημκ ελςηενζηυ ημίπμ ζημ 

εενιμιμκςηζηυ οθζηυ, εα πνέπεζ κα οπάνπεζ έκα ζαθέξ δζάηεκμ ιεηαλφ ημο ελςηενζημφ ημίπμο ηαζ ηςκ 

εενιμιμκςηζηχκ πθαηχκ. Έκα ηαεανυ ηεκυ πάπμοξ 5 cm, είκαζ ηαηάθθδθμ βζα υθμοξ ημοξ ααειμφξ έηεεζδξ. Γζα 

μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ, έκα ηαεανυ ηεκυ ηςκ 2.5 cm είκαζ ανηεηυ βζα κα απμηνέρεζ ηδκ είζμδμ ηδξ οβναζίαξ ζημ 

εενιμιμκςηζηυ οθζηυ.  
 

4.3.4 Σοιχοποιύα από θερμομονωτικϊ τούβλα 

ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ δεκ ημπμεεημφκηαζ ιμκςηζηά οθζηά ηαευηζ ηα δμιζηά ζημζπεία πμο 

πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηδξ ημζπμπμζίαξ είκαζ εζδζηά ημφαθα πμο ειθακίγμοκ εενιμιμκςηζηέξ 

ζδζυηδηεξ (ημφαθα απυ ηορεθςηυ ζηονυδεια, εζδζηά εενιμιμκςηζηά ημφαθα), ή ημφαθα πμο πενζθαιαάκμοκ ζηδκ 

ενβμζηαζζαηή ηαηαζηεοή ημοξ εενιμιμκςηζηά οθζηά. Οζ δμημί ηαζ οπμζηοθχιαηα ιμκχκμκηαζ εζςηενζηά ή 

ελςηενζηά. 

 

Σα πθεμκεηηήιαηα είκαζ: 

 Δοημθία ηαηαζηεοήξ 

 Δλμζημκυιδζδ ςθέθζιμο εζςηενζημφ πχνμο 

 Σαοηυπνμκδ ελαζθάθζζδ ζηακμπμζδηζημφ επζπέδμο αημοζηζηήξ άκεζδξ 

Σα ιεζμκεηηήιαηα είκαζ: 

 Υνήζδ ιυκμ ζε εθαθνζέξ ηαηαζηεοέξ. 

 Γεκ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί ζε πενζπηχζεζξ πμο απαζηείηαζ ορδθή εενιμπςνδηζηυηδηα. 

4.3.5 Θερμομόνωςη Κουφωμϊτων 

Ζ ημπμεέηδζδ, δζαζηαζζμθυβδζδ ηαζ ηοπμθμβία ηςκ ημοθςιάηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ημο ανπζηεηημκζημφ 

ζπεδζαζιμφ είκαζ έκα ζδζαίηενμ πνυαθδια ιε πμθθέξ παναιέηνμοξ, υπςξ: 

 Ζ εέα 

 Ζ δθζμθάκεζα 
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 Ο ζηζαζιυξ 

 Ο θςηζζιυξ 

 Ο αενζζιυξ 

 Ο δνμζζζιυξ 

 Ζ ιμνθή 

 Σα εκενβεζαηά μθέθδ 

 Οζ εκενβεζαηέξ απχθεζεξ 

Σα ημοθχιαηα είκαζ πανεζέξ ημο ηηζνίμο ηαζ ιέζα επαθήξ ιε ημ πενζαάθθμκ, είκαζ ζημζπεία απυ ηα μπμία 

ιπμνεί κα δζαθφβεζ εκένβεζα. Δπμιέκςξ, μ νυθμξ ημοξ ζηδκ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ βζα εένιακζδ ηαζ ρφλδ ηςκ 

πχνςκ είκαζ ζδιακηζηυξ. Σμ πεζιχκα πάκεηαζ εενιυηδηα απυ ιέζα πνμξ ηα έλς, εκχ ημ ηαθμηαίνζ εζζένπεηαζ 

εενιυηδηα ζημκ εζςηενζηυ πχνμ απυ ημ γεζηυ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ. Ζ δζαδζηαζία αοηή ιπμνεί κα 

εθαπζζημπμζδεεί ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθα ηαηαζηεοαζιέκςκ, εκενβεζαηά απμδμηζηχκ ημοθςιάηςκ. Σα ημοθχιαηα 

αοηά εα πνέπεζ κα έπμοκ οαθμπίκαηεξ ηαζ ζηεθεημφξ ιε ηαθέξ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ επί πθέμκ, εα πνέπεζ 

κα είκαζ αενμζηεβακά, χζηε κα ειπμδίγμοκ ηδ δζαθοβή εενιυηδηαξ απυ παναιάδεξ μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα θένμοκ 

ζδιακηζηέξ απχθεζεξ εενιυηδηαξ, υπςξ παναηδνείηαζ ζε παθαζά ηηίνζα. 

Τπάνπμοκ ημοθχιαηα λφθζκα, ιεηαθθζηά, αθμοιζκίμο ηαζ ζοκεεηζηά πθαζηζηά ζε δζάθμνεξ ηοπμθμβίεξ 

ακμίβιαημξ (επάθθδθα, ζονυιεκα εζςηενζηά ζε ημίπμ ή ελςηενζηά, ακμζβυιεκα, πενζζηνεθυιεκα πενί μνζγυκηζμ ή 

ηαηαηυνοθμ άλμκα) ηαζ ζηαεενά. Απυ εκενβεζαηήξ πθεονάξ ηαθυ είκαζ κα απμθεφβμκηαζ ηα εζςηενζηά ζε ημίπμ 

ζονυιεκα ημοθχιαηα θυβς αολδιέκςκ εενιζηχκ απςθεζχκ. 

Απυ πθεονάξ οθζημφ ηαηαζηεοήξ ηςκ πθαζζίςκ ηςκ ημοθςιάηςκ, ηα πθαίζζα αθμοιζκίμο έπμοκ ηζξ 

ιεβαθφηενεξ εενιζηέξ απχθεζεξ, εηηυξ ακ οπάνπεζ θνάβια νμήξ εενιυηδηαξ (thermal break) ημπμεεηδιέκμ ζημκ 

πονήκα ημο πνμθίθ ημο αθμοιζκίμο. Σα λφθζκα ηαζ ζοκεεηζηά πθαζηζηά πθαίζζα πανμοζζάγμοκ παιδθυ ζοκηεθεζηή 

εενιμπεναηυηδηαξ ηαζ ςξ εη ημφημο ειπμδίγμοκ ηδ δζαθοβή εενιυηδηαξ. 

Σα ημοηζά ηςκ νμθχκ ηαθυ είκαζ κα ιμκχκμκηαζ εζςηενζηά ηαζ ηα θφθθα ηςκ νμθχκ εάκ είκαζ πθαζηζηά κα 

έπμοκ βέιζζδ ιε ιμκςηζηυ αθνυ. Ηδζαίηενδ ζδιαζία πνέπεζ κα δίκεηαζ ζηδ εέζδ ημοξ ζε ζπέζδ ιε ημ πάπμξ ηδξ 

ημζπμπμζίαξ. Έηζζ πνμηζιχκηαζ πανάεονα ηα μπμία ανίζημκηαζ ζε ζοκέπεζα ιε ημ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ ηςκ ημίπςκ. 
 

4.4 Ιδιότητεσ  θερμομονωτικών υλικών  

Οζ ζδζυηδηεξ ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ιπμνμφκ κα πςνζζημφκ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: 

 ηζξ θοζζηέξ ζδζυηδηεξ, πμο πενζβνάθμοκ ηδ ζοιπενζθμνά ημο οθζημφ οπυ μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ ηαζ 

 ηζξ πενζααθθμκηζηέξ ζδζυηδηεξ, πμο πενζβνάθμοκ ημκ μζημθμβζηυ παναηηήνα ημο οθζημφ. 

4.4.1 Υυςικϋσ ιδιότητεσ 

 Ποηκυηδηα: Ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ ηαηαζηεοήξ ηαζ ηδκ απαίηδζδ ηδξ ηεθζηήξ πνήζδξ, ηάεε οθζηυ 

πανάβεηαζ βζα έκα εφνμξ ποηκμηήηςκ. Ζ ποηκυηδηα ημο οθζημφ επδνεάγεζ ηδκ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή 

εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ. 

 οκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ: Δίκαζ μ ζοκηεθεζηήξ πμο πενζβνάθεζ ημ πμζυ ηδξ εενιυηδηαξ πμο 

πενκά ακά ιμκάδα επζθάκεζαξ ημο οθζημφ ηαζ βζα δζαθμνά εενιμηναζίαξ ιζαξ ιμκάδαξ ιεηαλφ ηςκ δφμ 

υρεχκ ημο. Όζμ παιδθυηενμξ μ ζοκηεθεζηήξ θ, ηυζμ ιζηνυηενδ δ εενιμνμή ηαζ επμιέκςξ, ηυζμ ηαθφηενδ 

δ εενιμιμκςηζηή ημο ζηακυηδηα. 

 Δφνμξ πνήζδξ: Όπςξ υθα ηα οθζηά, έηζζ ηαζ ηα εενιμιμκςηζηά έπμοκ έκα υνζμ εενιζηήξ ακημπήξ. Χξ εφνμξ 

πνήζδξ μνίγεηαζ ημ εενιμηναζζαηυ δζάζηδια, ιέζα ζημ μπμίμ δ πδιζηή ζφζηαζδ, δ εενιμιμκςηζηή 

ζηακυηδηα ηαζ δ ιδπακζηή ακημπή ημο οθζημφ είκαζ ζε επζεοιδηά επίπεδα, ηέημζα χζηε κα είκαζ μιαθή δ 

απυδμζδ ημο οθζημφ. 

 Ακημπή ζηδκ επίδναζδ ηδξ οβναζίαξ: Ζ ακημπή ζηδκ επίδναζδ ηδξ οβναζίαξ εηθνάγεηαζ ιε δφμ ιεβέεδ, 

ημκ ζοκηεθεζηή ακηίζηαζδξ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ ηαζ ηδκ πμζυηδηα οβναζίαξ ελμιμίςζδξ. 

 οκηεθεζηήξ ακηίζηαζδξ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ: Ο ζοκηεθεζηήξ αοηυξ δδθχκεζ πυζμ ιεβαθφηενδ 

ακηίζηαζδ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ πανμοζζάγεζ ημ οθζηυ απυ έκα ζηνχια αένα ίδζμο πάπμοξ ηαζ 

ζηζξ ίδζεξ ζοκεήηεξ πενζαάθθμκημξ. Ζ θοζζηή ζδιαζία ημο ζοκηεθεζηή, μ μπμίμξ πναηηζηά 
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εεςνείηαζ ακελάνηδημξ απυ ηδ εενιμηναζία ηαζ ηδκ πίεζδ, είκαζ δ εοημθία ιε ηδκ μπμία 

δζαπενκμφκ μζ δζαπευιεκμζ οδναηιμί ημ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ. Όζμ ιεβαθφηενδ δ ηζιή ημο, ηυζμ 

δοζημθυηενα μζ οδναηιμί δζένπμκηαζ ιέζς ηδξ ιάγαξ ημο.  

 Πμζυηδηα οβναζίαξ ελμιμίςζδξ: Σα εενιμιμκςηζηά οθζηά απμννμθμφκ κενυ ζε οβνή ηαηάζηαζδ 

ή ζε ιμνθή οδναηιχκ. Ζ πμζυηδηα ηδξ απμννμθμφιεκδξ οβναζίαξ, πμο ελανηάηαζ απυ ημ 

πμνχδεξ ημο οθζημφ, ηδκ οδναηιμζηεβακυηδηα ηαζ ηδκ ηαηακμιή ηςκ ηνζπμεζδχκ αββείςκ ζηδ 

ιάγα ημο, πνμηαθεί αζζεδηή αθθαβή ζηζξ ζδζυηδηεξ ημο οθζημφ ηαζ ηονίςξ ημο ζοκηεθεζηή 

εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ. Γζα ηδκ πενζβναθή ηςκ παναπάκς μνίγεηαζ δ ηζιή ηδξ πμζυηδηαξ 

οβναζίαξ ελμιμίςζδξ, δ μπμία εηθνάγεζ ημ πμζυ ηδξ οβναζίαξ πμο απμννμθήεδηε ζημ οθζηυ οπυ 

μνζζιέκεξ ζοκεήηεξ εενιμηναζίαξ πενζαάθθμκημξ ηαζ ζπεηζηήξ οβναζίαξ. 

 Ακηίζηαζδ ζηδ θςηζά - πονακημπή: Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ οθζηχκ ζε πενίπηςζδ πονηαβζάξ, πνμζδζμνίγεηαζ 

ηαηά ημ DIN 4102, ζφιθςκα ιε ημ μπμίμ ηα οθζηά ηαηαηάζζμκηαζ ζε ηθάζεζξ πονακημπήξ, ακάθμβα ιε ημ 

πνμκζηυ δζάζηδια, ιέζα ζημ μπμίμ ημ οθζηυ δζαηδνεί ηζξ ααζζηέξ ημο ζδζυηδηεξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιζαξ 

πονηαβζάξ. Οζ ηθάζεζξ ηδξ πονακημπήξ απυ ηδκ ηαθφηενδ (ιεβάθδ δζάνηεζα ακημπήξ ηαηά ηδκ πονηαβζά) 

είκαζ: Α1/Α2/Α3/Β1/Β2/Β3/C1/C2/C3. Πζμ ακαθοηζηά: 

 ηα ιδ εφθθεηηα δμιζηά οθζηά ηοπμπμζμφκηαζ ςξ Α1 ή Α2, 

 ηα οθζηά πμο ακηζζηέημκηαζ ζηδ θςηζά ςξ Β1, 

 ηακμκζηά οθζηά ςξ Β2 ηαζ 

 εφθθεηηα οθζηά ςξ Β3. 

Σα οθζηά ηδξ ηαηδβμνίαξ Α1 δεκ επζηνέπεηαζ κα πανμοζζάζμοκ ηαιζά ακάθθελδ, εκχ ηα οθζηά ηδξ 

ηαηδβμνίαξ Α2 ιπμνμφκ κα ακαθθεβμφκ βζα πνυκμ ιέπνζ 20s. Σα ιδ ακαθθέλζια οθζηά ηδξ ηαηδβμνίαξ Α, 

ηαεχξ ηαζ ηα οθζηά ηδξ ηαηδβμνίαξ Β1 πμο ακηζζηέημκηαζ ζηδ θςηζά, πνεζάγμκηαζ έκα πζζημπμζδηζηυ 

απμηεθεζιαηζηυηδηαξ. Γζα ηα ιδ ακαθθέλζια οθζηά ηαζ ημοξ επζαναδοκηέξ ηδξ θςηζάξ ηδξ ηθάζδξ Α, 

απαζηείηαζ ηα αένζα ηδξ ηαφζδξ κα ιδκ είκαζ ημλζηά. Ζ ζοιπενζθμνά ηςκ δμιζηχκ οθζηχκ ζε πενίπηςζδ 

πονηαβζάξ πνμζδζμνίγεηαζ ιε ααειμφξ «ακάθθελδξ» απυ F30 έςξ F90, υπμο μ ανζειυξ δείπκεζ ημκ 

εθάπζζημ πνυκμ ζε θεπηά, πμο ημ δμιζηυ οθζηυ ακηέπεζ ζηδ θςηζά ή απμηνέπεζ ηδκ ελάπθςζδ ηδξ θςηζάξ. Ζ 

ιδ ακαθθελζιυηδηα παναηηδνίγεηαζ απυ ημ βνάιια Α ή Β π.π F30-B. ε πενίπηςζδ πμο ζδιακηζηά 

ζοζηαηζηά ημο δμιζημφ οθζημφ δεκ ηαίβμκηαζ, ημ δμιζηυ οθζηυ παναηηδνίγεηαζ ιε ηα βνάιιαηα ΑΒ.  

 Ακημπή ζε εθεθηοζιυ ηαζ υνζμ εναφζδξ: Πνυηεζηαζ βζα ηα υνζα ακημπήξ ημο οθζημφ ζε ηάζεζξ ηαζ 

εηθνάγεηαζ ιε ηα ιεβέεδ ακημπήξ ζε εθεθηοζιυ, ημο μνίμο εναφζδξ ηαζ ηδξ εθζπηζηήξ ηάζδξ ζε ανάποκζδ. 

Ζ ακημπή ζε εθεθηοζιυ είκαζ δ ηάζδ, ιεηά ηδκ μπμία ημ οθζηυ παναιμνθχκεηαζ πθαζηζηά. Σμ υνζμ 

εναφζδξ είκαζ δ ηζιή ηδξ ηάζδξ, ιεηά ηδκ μπμία ημ οθζηυ πάκεζ ηδ ζοκμπή ημο, δδθαδή ηυαεηαζ. Όπςξ είκαζ 

ακαιεκυιεκμ, ηα μνβακζηά αθνχδδ οθζηά, έπμοκ πμθφ ιεβαθφηενδ ακημπή ζε ιδπακζηέξ ηαηαπμκήζεζξ απυ 

ηα ακυνβακα ζκχδδ. 

 Βαειυξ απμννυθδζδξ ήπμο: Οζ δπμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ, πμο εκχ απμηεθμφκ δζαθμνεηζηή πανάιεηνμ ηδξ 

δμιζηήξ θοζζηήξ, ζε υ,ηζ αθμνά ηα οθζηά μθείθμοκ κα ζοκελεηάγμκηαζ ιε ηζξ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ. Ζ 

έκκμζα ηδξ δπμιυκςζδξ είκαζ δ πνμζπάεεζα πνμζηαζίαξ ηςκ πνδζηχκ εκυξ πχνμο απυ ημοξ εμνφαμοξ, 

δδθαδή απυ ηδκ επίδναζδ ηάεε εκμπθδηζημφ ή δοζάνεζημο ήπμο. Οζ ευνοαμζ ιπμνεί κα πνμένπμκηαζ είηε 

απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ π.π. ηοηθμθμνία μπδιάηςκ, θεζημονβία ιδπακδιάηςκ, είηε απυ ημ εζςηενζηυ 

πενζαάθθμκ ηςκ ηηζνίςκ. Οζ απαζηήζεζξ βζα δπμπνμζηαζία ααζίγμκηαζ ζε πνμδζαβναιιέκεξ ηζιέξ ακεηηήξ 

ζηάειδξ εμνφαςκ, μζ μπμίεξ οπμθμβίγμκηαζ ζε ιμκάδεξ Decibel. Κάεε ιζα ιμκάδα Decibel ακηζζημζπεί ζε 

αφλδζδ ηδξ έκηαζδξ ημο εμνφαμο ηαηά 26%. Ο ααειυξ απμννυθδζδξ ήπμο πενζβνάθεζ ηδκ 

δπμαπμννμθδηζηυηδηα ημο οθζημφ βζα δζάθμνεξ ζοπκυηδηεξ ήπμο. Όζμ ιεβαθφηενμξ είκαζ μ ζοκηεθεζηήξ, 

ηυζμ ηαθφηενδ δ δπμαπμννμθδηζηυηδηα ημο οθζημφ. 

 Δοημθία ηαηενβαζίαξ ηαζ ημπμεέηδζδξ: Πνυηεζηαζ βζα ιία πμθφ ζδιακηζηή ζδζυηδηα, αθμφ αθμνά άιεζα 

ημοξ πναβιαηζημφξ πνήζηεξ ηςκ οθζηχκ. Δίκαζ εφθμβμ, υηζ έκα οθζηυ πμο είκαζ εθαθνφ, ιεηαθένεηαζ 

εφημθα ζημ ενβμηάλζμ εκυξ ηηζνζαημφ ένβμο. Έκα οθζηυ πμο είκαζ ιαθαηυ ηαζ υπζ εφενοπημ ηυαεηαζ 

εφημθα ηαζ πνμζανιυγεηαζ ζηζξ ηαηαζηεοαζηζηέξ δζαιμνθχζεζξ εκυξ λοθυηοπμο ή ιίαξ ημζπμπμζίαξ. Έκα 

οθζηυ πμο ρεηάγεηαζ ιε ιμνθή αθνμφ, ιπμνεί κα ηαθφρεζ ιία βεςιεηνζηά πενίπθμηδ επζθάκεζα, υπςξ έκακ 

ευθμ, ιεηαθθζηέξ ηαηαζηεοέξ η.α.. Ζ αλζμθυβδζδ ηαζ ηαλζκυιδζδ ηςκ οθζηχκ βίκεηαζ ςξ πνμξ ηδκ 

ηαηενβαζία ηαζ ημπμεέηδζδ πμζμηζηά, ιε αάζδ ηα ζοβηεηνζιέκα παναηηδνζζηζηά ημοξ ηαζ ακάθμβα ιε ηζξ 

ζηακυηδηεξ ημο ζοβηεηνζιέκμο ενβαηζημφ δοκαιζημφ. 
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 Ζ δζάνηεζα γςήξ ζε ζπέζδ ιε ηδ θεμνά ζημ πνυκμ: Ζ ακημπή ζημ πνυκμ απμηεθεί αηυιδ ιζα πανάιεηνμ 

ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ, πανάιεηνμ πμο εηθνάγεηαζ ζε έηδ δζάνηεζαξ γςήξ, υπςξ πνμηφπηεζ απυ 

ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ βήνακζδξ ηςκ οθζηχκ ηαζ απυ πμθοεηείξ παναηδνήζεζξ ζε πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ. 

[17] 

 

4.4.2 Περιβαλλοντικϋσ ιδιότητεσ 

Σα εενιμιμκςηζηά οθζηά πένα απυ ηδ ζδιακηζηή ζοκεζζθμνά ημοξ ζηδκ πνμζηαζία ημο πενζαάθθμκημξ 

πμο επζηοβπάκεηαζ απυ ηδ ιείςζδ ηςκ απςθεζχκ εενιυηδηαξ ιε ζοκέπεζα ηδ ιζηνυηενδ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ, δ 

μπμία ηαζ μδδβεί ζηδκ εθάηηςζδ ηδξ πμζυηδηαξ ηςκ εηπειπυιεκςκ αένζςκ νφπςκ, δεκ παφμοκ κα επζαανφκμοκ ημ 

πενζαάθθμκ απυ ηδκ παναβςβή έςξ ηδκ ηεθζηή απυεεζή ημοξ. Ζ πενζααθθμκηζηή επζαάνοκζδ ιπμνεί κα είκαζ είηε 

άιεζδ είηε έιιεζδ. Ζ έιιεζδ πενζααθθμκηζηή επζαάνοκζδ μθείθεηαζ ζηδκ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ζηα 

εενιμιμκςηζηά οθζηά πμο απμηεθείηαζ απυ ημ άενμζζια ηδξ εζςηενζηήξ εκένβεζαξ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηδξ εκένβεζαξ 

πμο ηαηακαθχεδηε βζα ηδκ παναβςβή ημοξ. Ζ εκζςιαηςιέκδ εκένβεζα ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ζοκδέεηαζ ηαζ 

ιεηαηνέπεηαζ ζε ζζμδφκαιδ εηπμιπή αενίςκ ημο εενιμηδπίμο ηαζ ηδξ υλζκδξ ανμπήξ (δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ 

δζμλεζδίμο ημο εείμο ακηίζημζπα). 

 Πενζεπυιεκδ πνςημβεκήξ εκένβεζα: Ζ πενζεπυιεκδ πνςημβεκήξ εκένβεζα εηθνάγεζ ημ πμζυ ηδξ εκένβεζαξ 

πμο απαζηείηαζ βζα ηδκ παναβςβή ιζαξ ιμκάδαξ υβημο εενιμιμκςηζημφ οθζημφ, ζοκήεςξ ζε ιμκάδεξ 

kWh/m
3
 ή kWh/kg. Σα ηεθεοηαία πνυκζα δζαπζζηχκεηαζ ιία ηάζδ βζα πνήζδ οθζηχκ θζθζηχκ πνμξ ημ 

πενζαάθθμκ, ηάζδ πμο δεκ πενζμνίγεηαζ αζθαθχξ ιυκμ ζηα εενιμιμκςηζηά οθζηά, αθθά βεκζηυηενα ζημ 

ζφκμθμ ημο πεδίμο ηςκ ηαηαζηεοχκ. Δπμιέκςξ, πνμηζιχκηαζ οθζηά ιε παιδθή πενζεπυιεκδ εκένβεζα.  

 Ζ ακημπή ζε πνμζαμθέξ απυ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ έκημια: Σα εενιμιμκςηζηά οθζηά ηζκδοκεφμοκ απυ 

έκημια, ζηχνμοξ, ηνςηηζηά ηαζ ιφηδηεξ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, πνμζηίεεκηαζ ζ’ αοηά δζάθμνεξ πνυζεεηεξ 

πδιζηέξ μοζίεξ, πμο έπμοκ ςξ ζηυπμ ηδκ πνμζηαζία ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ απυ αζμθμβζημφξ 

πανάβμκηεξ. Δπεζδή μζ μοζίεξ αοηέξ επζαανφκμοκ ημ πενζαάθθμκ ζοκζζηάηαζ κα απμθεφβεηαζ δ πνήζδ ημοξ 

ηαζ κα ακαγδημφκηαζ άθθμζ ηνυπμζ ακηζιεηχπζζδξ επζεέζεςκ απυ ιζηνμμνβακζζιμφξ. Ζ ακημπή ζε 

πνμζαμθέξ απυ ιζηνμμνβακζζιμφξ ηαζ έκημια εηθνάγεηαζ πμζμηζηά, ιε ημ ακ έκα οθζηυ είκαζ εοπνυζαθδημ 

ή υπζ, ιεηά απυ ενβαζηδνζαηέξ δμηζιέξ βήνακζδξ ηςκ οθζηχκ ηαζ απυ πμθοεηείξ παναηδνήζεζξ ζε 

πναβιαηζηέξ ζοκεήηεξ. [17] 

4.4.3  Κριτόρια επιλογόσ θερμομονωτικών υλικών  

Σα ηνζηήνζα πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ βζα ηδκ επζθμβή εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ είκαζ: 

 Θενιμηεπκζηά Υαναηηδνζζηζηά: 

 Ζ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ. 

 Ζ ελάνηδζδ ημο θ απυ ηδ εενιμηναζία. 

 Ζ ελάνηδζδ ημο θ απυ ηδκ οβναζία. Ζ ηζιή ημο θ αολάκεζ ζδιακηζηά ιε ηδ ζοιπφηκςζδ 

οδναηιχκ ιέζα ζηδ ιάγα ημο ηαζ ακ δζααναπεί υθδ δ ιάγα ημο ηυηε παφεζ κα οπάνπεζ 

εενιμιμκςηζηή δνάζδ. 

 Ζ εζδζηή εενιυηδηα. 

 Ο ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ δζαζημθήξ. Όζμ παιδθυηενμξ είκαζ, ηυζμ απμιαηνφκεηαζ μ ηίκδοκμξ 

μζημδμιζηχκ ιζηνμγδιζχκ ή ηαηαζηνμθήξ ηςκ ζηεβακχζεςκ. 

 Σνυπμξ Δθανιμβήξ: 

 Πνμηαηαζηεοαζιέκα πνμσυκηα ή ηαηαζηεοή επί ηυπμο. 

 Απαζημφιεκα πνμζηαηεοηζηά ιέηνα (βζα πνμζηαζία απυ ιδπακζηέξ αθάαεξ ή δοζιεκείξ 

πενζααθθμκηζηέξ επζδνάζεζξ). 

 Γοκαηυηδηα εθέβπμο ηαηά ηδκ ηαηαζηεοή. 

 Μδπακζηέξ Ηδζυηδηεξ: 

 Ακημπή ζε εθίρδ, ηάιρδ ηαζ δμκήζεζξ. 

 Αθθμζχζεζξ ιε ημ πνυκμ (βήνακζδ) 

 Ποηκυηδηα 
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 Δθαζηζηυηδηα, εοεναοζηυηδηα. 

 Υδιζηή ζοιπενζθμνά – ακεεηηζηυηδηα 

 Ακηίζηαζδ ζηδ δζάανςζδ, ζημοξ ιζηνμμνβακζζιμφξ, έκημια, η.θπ. 

 οιπενζθμνά ζηδκ οβναζία (ηοπυκ ιεηααμθή ηςκ δζαζηάζεςκ, δζαπεναηυηδηα ζημοξ οδναηιμφξ, 

απμννμθδηζηυηδηα κενμφ). 

 οιπενζθμνά ζηδ θςηζά ηαζ ιέβζζηεξ επζηνεπυιεκεξ εενιμηναζίεξ θεζημονβίαξ. 

 Βαειυξ εοαζζεδζίαξ ζε οπενζχδδ αηηζκμαμθία, ζε δζάθμνα αένζα ηαζ ζε δζάθμνμοξ δζαθφηεξ ή ημ 

εαθαζζζκυ κενυ, η.θπ. 

 Οζημκμιζηά ημζπεία 

 Δπζπνυζεεημ ηυζημξ πνμιήεεζαξ ηαζ εβηαηάζηαζδξ. 

 Υνυκμξ απυζαεζδξ δαπάκδξ. 

 Πμζμζηυ πνμζηζεέιεκδξ αλίαξ ζηδκ υθδ ηαηαζηεοή. 

4.5 Τλικϊ θερμομόνωςησ  

φιθςκα ιε ηδκ Οδδβία 89/106/ΔΟΚ βζα ηα Πνμσυκηα Γμιζηχκ Καηαζηεοχκ, ηαεχξ ηαζ ζφιθςκα ιε ημοξ 

Πενί ηςκ Βαζζηχκ Απαζηήζεςκ Νυιμοξ ηαζ ημοξ Πενί ηςκ Βαζζηχκ Απαζηήζεςκ Κακμκζζιμφξ, πμο πνέπεζ κα 

πθδνμφκ ηαεμνζζιέκεξ ηαηδβμνίεξ πνμσυκηςκ, ηα πνμσυκηα δμιζηχκ ηαηαζηεοχκ βζα ηα μπμία οπάνπεζ 

εκανιμκζζιέκμ πνυηοπμ ηαζ δ πενίμδμξ ζοκφπανλδξ ημο ιε ακηίζημζπμ εεκζηυ πνυηοπμ ιπμνμφκ κα δζαηίεεκηαζ 

ζηδκ αβμνά ιυκμ εάκ θένμοκ ηδ ήιακζδ οιιυνθςζδξ CE. Ζ επζθμβή ηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ εα πνέπεζ κα 

βίκεηαζ θαιαάκμκηαξ ζμαανά οπυρδ ηζξ δζάθμνεξ ηαηαπμκήζεζξ (ιδπακζηέξ, οβνμεενιζηέξ ηαζ θοζζημπδιζηέξ) πμο 

οθίζηακηαζ ηα οθζηά ζημ ζοβηεηνζιέκμ ένβμ. Αοηυ επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνδζζιμπμίδζδ ημο αέθηζζημο ζοκδοαζιμφ 

ηςκ ηνζηδνίςκ επζθμβήξ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ.  

Σμ 1987, δ Δπζηνμπή Brundtland υνζζε ηδκ αεζθυνμ ακάπηολδ ςξ ελήξ: «ακάπηολδ πμο ζηακμπμζεί ηδκ 

ακάβηδ ημο πανυκημξ πςνίξ κα δζαηζαέαεηαζ δ ζηακυηδηα ηςκ ιεθθμκηζηχκ βεκεχκ κα ζηακμπμζήζμοκ ηζξ δζηέξ ημοξ 

ακάβηεξ» (Brundtland, 1987). Γζα ηα οθζηά ιυκςζδξ, αοηυ ζδιαίκεζ υηζ εα πνέπεζ κα πανάβμκηαζ ηαζ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά ηνυπμ πμο κα απμεδηεφεζ ημοξ πενζζζυηενμοξ πυνμοξ ιε ηδ ιζηνυηενδ δοκαηή επζαάνοκζδ 

βζα ημοξ ακενχπμοξ ηαζ ηδ θφζδ ζε υθμ ημ ηφηθμ γςήξ ημο πνμσυκημξ.  

Παναηάης ακαθφμκηαζ ηα πζμ ααζζηά οθζηά εενιμιυκςζδξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ ζδζυηδηέξ ημοξ ηαεχξ ηαζ μ 

ηνυπμξ εθανιμβήξ ημοξ. 

 
 

4.5.1 Πετροβϊμβακασ 

Έκα ιμκαδζηυ παναηηδνζζηζηυ ηςκ πνμσυκηςκ ημο πεηνμαάιααηα είκαζ δ ακημπή ζηδ θςηζά. Ο 

πεηνμαάιααηαξ έπεζ ζδιείμ ηήλδξ πάκς απυ 1.000ºC. Ζ πνήζδ ημο πεηνμαάιααηα ςξ ιμκςηζηυ οθζηυ ζε έκα 

ηηίνζμ, αεθηζχκεζ ηδκ ποναζθάθεζά ημο.  Ο πεηνμαάιααηαξ είκαζ ελαζνεηζηά ακεεηηζηυξ ηαεχξ, δζαηδνεί ηζξ 

ιδπακζηέξ ημο ζδζυηδηεξ, έπεζ ορδθή ζηαεενυηδηα ςξ πνμξ ηζξ δζαζηάζεζξ ημο, μζ μπμίεξ δεκ επδνεάγμκηαζ απυ ηζξ 

αθθαβέξ ηδξ εενιμηναζίαξ ή ηδξ οβναζίαξ. Χξ απμηέθεζια, ακ μ πεηνμαάιααηαξ πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιμκςηζηυ 

οθζηυ εζςηενζηά ή ελςηενζηά δζαηδνεί ημ ανπζηυ ημο πάπμξ ζε υθδ ηδ δζάνηεζα γςήξ ημο ηηζνίμο.  

Ο πεηνμαάιααηαξ ιπμνεί κα πνμζθένεζ έκα πμθφ ορδθυ επίπεδμ δπμαπμννυθδζδξ [Laboratoire du Trois]. 

Μζα ηαθή ηαηαζηεοή ημίπμο ιε ιυκςζδ απυ πεηνμαάιααηα ζοιαάθθεζ ζηδ ιείςζδ ηδξ ιεηάδμζδξ ημο εμνφαμο 

πάκς απυ 50 κηεζζιπέθ (dB) - πενίπμο 20 dB πενζζζυηενμ απυ ηδκ ηαηαζηεοή πςνίξ ιυκςζδ. [19] 

Ο πεηνμαάιααηαξ είκαζ ζκχδμοξ ιμνθήξ, ηαεχξ απμηεθείηαζ απυ ιζα ιάγα ελαζνεηζηά θεπηχκ ζκχκ (δζάιεηνμξ < 4 ή 

5 ιm) ηαζ παναζηεοάγεηαζ απυ ιίβια μνοηημβεκχκ πεηνςιάηςκ, πμο αθεμκμφκ ζηδ θφζδ, υπςξ ααζάθηδ, 

ιεηαααζάθηδ, δζααάζδ, αιθζαμθίηδ, αζαεζηυθζεμ, δμθμιίηδ ηαζ αςλίηδ. Γζα ηδκ παναβςβή ημο πεηνμαάιααηα, ημ 

ιίβια ηςκ μνοηημβεκχκ πεηνςιάηςκ εενιαίκεηαζ ηαζ θζχκεζ είηε ιέζα ζε ορζηάιζκμ είηε ζε δθεηηνζηυ θμφνκμ (πζμ 

ζφβπνμκδ ιέεμδμξ, ηαεχξ επζηοβπάκεζ δζαζηαζζαηή μιμζμιμνθία ζηζξ παναβυιεκεξ ίκεξ ιέζς ηδξ ζηαεενά 

εθεβπυιεκδξ εενιμηναζίαξ ημο ηήβιαημξ, ηαεχξ ηαζ ιδδαιζκή ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ). ηδ ζοκέπεζα ηαζ ιε 

ηδ αμήεεζα ηδξ θοβμηέκηνζζδξ δζαιμνθχκεηαζ ζηδκ ηεθζηή ζκχδδ ιμνθή. Ζ ζοβηυθθδζδ ηςκ ζκχκ ιεηαλφ ημοξ 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ πνμζεήηδ ζοκεεηζηήξ θαζκμθζηήξ νδηίκδξ ηαζ ζζθζημκέθαζμο. 

Ο πεηνμαάιααηαξ έπεζ ορδθή ποηκυηδηα (30 kg/m
3
) ηαζ ζδζαίηενα ηαθυ ζοκηεθεζηή εενιζηήξ 

αβςβζιυηδηαξ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 0.033 έςξ 0.045 W/(mK). Ζ ορδθή εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηά ημο επδνεάγεηαζ 
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ζδιακηζηά ζηδκ πενίπηςζδ πνμζαμθήξ ημο απυ ηδκ οβναζία, έηζζ χζηε ηνίκεηαζ ακαβηαία δ θήρδ ιέηνςκ 

πνμζηαζίαξ απυ ηδκ οβναζία είηε ιε ηδκ πνμζεήηδ μνβακζηχκ εκχζεςκ πονζηίμο (ζζθάκζα) είηε ιε ηδκ ημπμεέηδζδ 

επζηάθορδξ θφθθςκ αθμοιζκίμο ή βφρμο. Ζ εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα ημο πεηνμαάιααηα επδνεάγεηαζ ανκδηζηά 

επίζδξ ηαζ απυ ηδκ αολδιέκδ πανμοζία ζοιπαβχκ ζθαζνζδίςκ ηήλδξ, πνχιαημξ ηαθέ ή ιαφνμο, πμο 

δδιζμονβμφκηαζ πανάθθδθα ιε ηζξ επζεοιδηέξ ίκεξ ζηδ δζάνηεζα ηδξ παναβςβζηήξ δζαδζηαζίαξ. Ο πεηνμαάιααηαξ 

δζαεέηεζ ζδζαίηενα ορδθή ακημπή ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ, ηάηζ πμο μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ μζ πνχηεξ φθεξ ηαζ 

ηα πνυζεεηα ηαηά ηδκ παναβςβή θζχκμοκ ζε ιεβάθεξ εενιμηναζίεξ. Ζ  ακχηενδ εενιμηναζία εθανιμβήξ (750 ºC) 

ηαεμνίγεζ ιέπνζ πμζα εενιμηναζία δζαηδνεί ημ ιμκςηζηυ οθζηυ ηζξ ζδζυηδηέξ ημο. Γζα αοηυ ηαζ μ πεηνμαάιααηαξ 

ανίζηεζ εθανιμβή ζε αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ, ζηδ ιυκςζδ θεαήηςκ, ζε πυνηεξ ποναζθαθείαξ, ζε ηαηαζηεοέξ 

πμο αθμνμφκ ζηδκ ποναζθάθεζα ζε πθμία, ηαεχξ ηαζ ζηδκ πενζμπή ηδξ ηεπκμθμβίαξ ημο ελαενζζιμφ (αβςβμί 

ελαενζζιμφ). Ο πεηνμαάιααηαξ δζαεέηεζ πμθφ ηαθή ζοιπενζθμνά ζηδκ πονηαβζά, ηαεχξ ακήηεζ ζηζξ Α1, Α2 ηαζ Β1 

ηαηδβμνίεξ πονακημπήξ. Ακηίεεηα, ειθακίγεζ ιζηνή ακημπή ζημκ εθεθηοζιυ (0.005 N/mm
2
) ηαζ παιδθυ υνζμ 

εναφζδξ απυ 0.00012 έςξ 0.0075 N/mm
3
. Όζμκ αθμνά ζηζξ αημοζηζηέξ ζδζυηδηέξ ημο πανμοζζάγεζ παιδθυ ααειυ 

απμννυθδζδξ ημο ήπμο ζηζξ παιδθέξ ζοπκυηδηεξ ζε ζπέζδ ιε ημκ οαθμαάιααηα, ακηίεεηα ζηζξ ορδθέξ ζοπκυηδηεξ 

ειθακίγεζ ορδθυ ααειυ απμννυθδζδξ. Γεκ πνμζαάθθεηαζ απυ έκημια ηαζ ηνςηηζηά μφηε ηαζ απυ πδιζηέξ εκχζεζξ.  

Ο παναηάης πίκαηαξ (Πίκαηαξ 12) πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ ημο πεηνμαάιααηα. [17] 

 
 

Πύνακασ 12: Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ πετροβϊμβακα [FMI F, 1994] και [Rockwool F,1994]. 

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δθάπζζηδ ηζιή Μέζδ ηζιή Μέβζζηδ ηζιή 

Μδπακζηέξ ζδζυηδηεξ 

Πάρνο πιηθνύ cm 2 3-6/8/10/11/16 18 

Ππθλόηεηα kg/m3 30 30-40/55/90/100/130 180 

Αληνρή ζηνλ εθειθπζκό N/mm2 0.00012 0.0003/0.002 0.0075 

Όξην ζξαύζεο N/mm2 0.005 0.02 0.05 

Θιηπηηθή ηάζε ζε 10% 

βξάρπλζε 
N/mm2    

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή αγσγηκόηεηα 

ιR ζηνπο 10νC 
W/(mK) 0.033  0.045 

Δύξνο ρξήζεο min/max 
oC -100  750 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο αληίζηαζεο 

ζηε δηάρπζε πδξαηκώλ 
- <1  1 

Πνζόηεηα πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 23νC 

θαη 80% ζρ.πγξαζία 

- <0.1 0.2 1.5 

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία ππξαληνρήο - B2 A2 A1 

Αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 

Βαζκόο απνξξόθεζεο 

ζηα 125Hz 
- 0.05 0.14 0.19 

ζηα 250Hz - 0.34 0.37/0.55 0.88 

ζηα 1000Hz - 0.92 0.93/0.96 0.99 

ζηα 4000Hz - 0.92 0.93 1.06 

Αληίζηαζε ξνήο θαηά 

κήθνο 
kPa s/m2 5 11/12/15/30 70 

Γπλακηθή αθακςία MN/m3    

Αληνρή ζηε ρξήζε 

Αλακελόκελε δηάξθεηα 

ρξήζεο 
έημξ 30   

Τιηθά πξνζηαζίαο από 

βηνινγηθνύο παξάγνληεο 
-  υπζ  

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m3 110 250/450/540/600 660 
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4.5.2 Διογκωμϋνη πολυςτερύνη 

Ο αθνυξ πμθοζηενίκδξ πανάβεηαζ απυ δζυβηςζδ πμθοιενζζιέκμο ζηονμθίμο ηαζ απμηεθείηαζ ζφιθςκα ιε 

ημ DIN 18164 απυ 1.5 έςξ 2% πμθοζηενίκδ ηαζ 98 ιε 98.5% αένα, ακάθμβα ιε ηδκ ποηκυηδηα. Ο αέναξ ανίζηεηαζ 

εβηθςαζζιέκμξ ιέζα ζε ιεβάθμ ανζειυ ηορεθίδςκ. ημ ειπυνζμ ζοκακηάηαζ ζε πθάηεξ βζα εθανιμβέξ ζε ημίπμοξ, 

ημζπία, πθάηεξ ζηονμδέιαημξ ηαζ οπυβεζα. Σμ ιεβαθφηενμ ιένμξ ηδξ παναβςβήξ δζμβηςιέκδξ πμθοζηενίκδξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ζε εθανιμβέξ ζηα ηηίνζα ςξ εενιμιυκςζδ δςιάηςκ, ημίπςκ ηαζ παηςιάηςκ. 

Ζ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ δζαεέηεζ ζηακμπμζδηζηή εενιμιμκςηζηή ζηακυηδηα (0.029-0.041W/mK). 

Χζηυζμ απαζηείηαζ πνμζμπή ηαηά ηδκ παναβςβή ηδξ, δζυηζ ακ ζπδιαηζζημφκ ηεκά πμο δε δζαιμνθχκμοκ ηθεζζημφξ 

πυνμοξ, είκαζ δοκαηυκ κα εζζπςνήζεζ κενυ ηαζ κα αολδεεί ζδιακηζηά μ ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ. 

Γεκζηυηενα πάκηςξ δ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ πανμοζζάγεζ ηαθή ακημπή ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ ηαζ ζηδκ 

απμννυθδζδ οβναζίαξ. Δπζπνυζεεηα, δζαεέηεζ ηαθέξ ζδζυηδηεξ υζμκ αθμνά ζηδκ ακημπή ζημκ εθεθηοζιυ ηαζ ζηδ 

ζοιπίεζδ. Σμ εενιμηναζζαηυ εφνμξ πνήζδξ είκαζ ιζηνυηενμ απυ αοηυ ημο οαθμαάιααηα ηαζ ημο πεηνμαάιααηα, 

ηαεχξ ηοιαίκεηαζ απυ -70
μ
C ςξ 90

μ
C.  

Ζ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ ακήηεζ ζηα εφθθεηηα οθζηά ηαζ πανά ημ βεβμκυξ υηζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ανςιζμφπμζ αθεζθαηζημί ηοηθζημί οδνμβμκάκεναηεξ (ηονίςξ Hexanbromcyclododecan), ζε πμζμζηυ 5-7%, ςξ ιέζμ 

αφλδζδξ ηδξ πονακημπήξ ηαηαηάζζεηαζ ζηζξ ηαηδβμνίεξ πονακημπήξ B1 ηαζ B2. Ζ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ 

πνμζαάθθεηαζ απυ έκημια, ηνςηηζηά ηαζ πμζηζθία πδιζηχκ δζαθοηχκ (ηεηυκεξ, αεκγυθζμ, αεκγίκδ η.ά.) ηαζ δεκ 

πνμηείκεηαζ δ πνήζδ αζθαθηυπακςκ. Δίκαζ εοαίζεδηδ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, ηαεχξ ζε εηηεηαιέκδξ δζάνηεζαξ 

έηεεζδ ζημκ ήθζμ, ιεηά ηδκ αθθαβή ημο πνχιαηυξ ηδξ ζε εθαθνχξ ηζηνζκςπυ, ζηθδναίκεηαζ ηαζ ενοιιαηίγεηαζ. 

Ηδζαίηενμ πθεμκέηηδια ηδξ δζμβηςιέκδξ πμθοζηενίκδξ απμηεθεί δ εοημθία ημπμεέηδζήξ ηδξ. πεηζηά ιε ηζξ 

δπμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ ηδξ δζμβηςιέκδξ πμθοζηενίκδξ δεκ έπμοκ ηαηαπςνδεεί ζημζπεία ζημ ζοβηεκηνςηζηυ πίκαηα 

ηςκ ζδζμηήηςκ ηδξ, ηαεχξ δεκ πανμοζζάγεζ δπμαπμννμθδηζηέξ ζδζυηδηεξ ηαζ επμιέκςξ δεκ πνδζζιμπμζείηαζ βζα 

δπμιυκςζδ. 

Ο παναηάης πίκαηαξ (Πίκαηαξ 13) πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ (ιδπακζηέξ, εενιζηήξ 

πνμζηαζίαξ, οβνμπνμζηαζίαξ, ποναζθάθεζαξ, αημοζηζηέξ ηαζ ακημπήξ ζηδ πνήζδ) ηδξ δζμβηςιέκδξ πμθοζηενίκδξ. 
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Πύνακασ 13: Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ διογκωμϋνησ πολυςτερύνησ.  

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δθάπζζηδ ηζιή Μέζδ ηζιή Μέβζζηδ ηζιή 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

Πάρνο πιηθνύ cm 1.4 1.6/2/2.5/3/3.5 4.0 

Ππθλόηεηα kg/m
3
 8 13/15/20/30 50 

Αληνρή ζηνλ 

εθειθπζκό 
N/mm

2
 0.15  0.52 

Όξην ζξαύζεο N/mm
2
 0.09  0.22 

Θιηπηηθή ηάζε ζε 

10% βξάρπλζε 
N/mm

2
 0.07  0.26 

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ιR 

ζηνπο 10
ν
C 

W/(mK) 0.029  0.041 

Δύξνο ρξήζεο 

min/max 
o
C -70  90 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο 

αληίζηαζεο ζηε 

δηάρπζε πδξαηκώλ 

- 25 30/40/50/60/70 200 

Πνζόηεηα 

πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 

23
ν
C θαη 80% 

ζρ.πγξαζία 

-  5  

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία 

ππξαληνρήο 
- B2  B1 

Αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 

Βαζκόο 

απνξξόθεζεο ζηα 

125Hz 

-    

ζηα 250Hz -    

ζηα 1000Hz -    

ζηα 4000Hz -    

Αληίζηαζε ξνήο 

θαηά κήθνο 
kPa s/m

2
    

Γπλακηθή αθακςία MN/m
3
 60  100 

Αληνρή ζηε ρξήζε 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα ρξήζεο 
έημξ 50   

Τιηθά πξνζηαζίαο 

από βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

-  υπζ  

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m

3
 151 190 269 
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4.5.3 Εξηλαςμϋνη πολυςτερύνη 

Ζ αθνχδδξ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ είκαζ ζοββεκέξ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ ηδξ δζμβηςιέκδξ πμθοζηενίκδξ, 

αθθά ιε δζαθμνεηζηή ιέεμδμ επελενβαζίαξ. Γζα ηδκ παναβςβή αθνχδμοξ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ πνχηδ φθδ δ πμθοζηενίκδ, ημ CO2 ςξ πνμςεδηζηυ αένζμ ζε πμζμζηυ 3-7%, ζημζπεία αφλδζδξ 

ηδξ πονακημπήξ ζε πμζμζηυ 1-6% ηαζ ςξ αμδεδηζηέξ φθεξ ημ ηαθη ηαζ πνςζηζηέξ μοζίεξ, πμο δίκμοκ ημ 

παναηηδνζζηζηυ βζα ηάεε εηαζνία πνχια ζημ ηεθζηυ πνμσυκ.  

Πανάβεηαζ ζε ιμνθή πθαηχκ, δζαθμνεηζηήξ ποηκυηδηαξ ακάθμβα ιε ηδκ εθανιμβή, ιε επίπεδδ ή 

ακάβθοθδ επζθάκεζα, βζα ηδκ επίηεολδ ηαθφηενδξ πνυζθοζδξ ημο ημκζάιαημξ ημο επζπνίζιαημξ. Δπίζδξ πανάβμκηαζ 

πθάηεξ ιε επζηάθορδ ηζζιεκημημκίαξ ή ρδθίδαξ, ζηδ ιία ημοξ πθεονά. Ζ αθνχδδξ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ 

δζαεέηεζ ηαθέξ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ ιε ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ πμο ηοιαίκεηαζ απυ 0.025 έςξ 

0.035 W/(mK). Ζ ηζιή ημο ζοκηεθεζηή αοημφ μθείθεηαζ ηαηά ηφνζμ θυβμ ζηδκ εενιζηή αβςβζιυηδηα ημο ιίβιαημξ 

αένα ηαζ αενίςκ πμο ηαηέπμοκ πενίπμο ημ 95% ημο υβημο ημο οθζημφ. Χζηυζμ, αλίγεζ κα ζδιεζςεεί υηζ μζ 

παναπάκς ηζιέξ ημο ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ απμηεθμφκ ηζξ ηζιέξ ηαηά ηδ πνήζδ ηδξ ελδθαζιέκδξ 

πμθοζηενίκδξ. ηδκ πναβιαηζηυηδηα, ηαηά ηδκ παναβςβή ηδξ μ ζοκηεθεζηήξ εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ είκαζ 

ιζηνυηενμξ αθθά ζηαδζαηά αολάκεηαζ, βεβμκυξ ημ μπμίμ μθείθεηαζ ζηδ δζαδζηαζία ελζζμννυπδζδξ ημο R12 ημο 

αένζμο ιίβιαημξ ιε ημκ ελςηενζηυ αένα. Έπεζ οπμθμβζζηεί ιάθζζηα πςξ ημ αένζμ R12 οπμδζπθαζζάγεηαζ ηάεε 50 

έηδ, πενίπμο δδθαδή υζμ ηαζ δ δζάνηεζα γςήξ εκυξ ηηζνίμο. Σμ εενιμηναζζαηυ εφνμξ πνήζδξ ηδξ είκαζ ζπεηζηά 

πενζμνζζιέκμ, ηαεχξ ημ ηαηχηενμ είκαζ ζημοξ -60
μ
C ηαζ ημ ακχηενμ υνζμ ακένπεηαζ ζε 75

μ
C. Ο ηνυπμξ παναβςβήξ 

ηδξ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ, δδθαδή δ ηαηενβαζία ηδξ ελέθαζδξ, απμηεθεί ημκ ηφνζμ οπεφεοκμ βζα ηδ ιεβάθδ 

ακημπή πμο πανμοζζάγεζ ζημκ εθεθηοζιυ (0.30 ςξ 0.35 N/mm
2
) ηαζ ζηδ ζοιπίεζδ, ζηδκ αολδιέκδ ακηίζηαζδ ζηδ 

δζάποζδ οδναηιχκ ηαζ ζηδκ απμννυθδζδ κενμφ. Ζ ιέβζζηδ απμννμθδηζηυηδηα θεάκεζ ημ 0.1 ιε 0.2% ημο υβημο 

ημο οθζημφ. 

Ζ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ έπεζ υιμζα ζοιπενζθμνά ιε ηδκ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ ζε υηζ αθμνά ηδκ 

πνμζαμθή ηδξ απυ έκημια ηαζ ηνςηηζηά ηαζ ηδκ εοαζζεδζία ηδξ ζε δζαθφηεξ ηαζ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, δ μπμία 

απμπνςιαηίγεζ ηδκ επζθάκεζά ηδξ ηαζ ηαεζζηά ηζξ ηορέθεξ ηδξ εφεναοζηεξ. Ζ ηεπκζηή θφζδ βζα ηδκ απμθοβή ηδξ 

πνμζαμθήξ απυ έκημια ηαζ ηνςηηζηά αθμνά ημκ εβηθςαζζιυ ηδξ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ ζημ δμιζηυ ζημζπείμ ή 

ηδκ επζηάθορδ ιε επίπνζζια. Ζ πνμζηαζία ηδξ απυ ηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία επζηοβπάκεηαζ επίζδξ ιε επζηάθορδ ιε 

ηζζιεκημζακίδεξ, πθάηεξ μνοηηχκ ζκχκ ηαζ ρεοδμιςζασημφ, βορμζακίδεξ ή λδνή παθζηυζηνςζδ.  

Ο παναηάης πίκαηαξ (Πίκαηαξ 14) πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ (ιδπακζηέξ, εενιζηήξ 

πνμζηαζίαξ, οβνμπνμζηαζίαξ, ποναζθάθεζαξ, αημοζηζηέξ ηαζ ακημπήξ ζηδ πνήζδ) ηδξ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ. 
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Πύνακασ 14: Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ εξηλαςμϋνησ πολυςτερύνησ [Ceuterick, 1993], [Heraklith F, 1994], [BASF F, 1994] 
και [G+H, 1994].  

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δθάπζζηδ ηζιή Μέζδ ηζιή Μέβζζηδ ηζιή 

Μδπακζηέξ ζδζυηδηεξ 

Πάρνο πιηθνύ cm 2 2.5/3/4/5 12 

Ππθλόηεηα kg/m
3
 20 30/35/40/60 80 

Αληνρή ζηνλ 

εθειθπζκό 
N/mm

2
 0.30 0.33/0.34 0.35 

Όξην ζξαύζεο N/mm
2
    

Θιηπηηθή ηάζε ζε 

10% βξάρπλζε 
N/mm

2
 0.15 0.20/0.25/0.30/0.5 0.70 

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ιR 

ζηνπο 10
ν
C 

W/(mK) 0.025 0.032/0.33 0.035 

Δύξνο ρξήζεο 

min/max 
o
C -60  75 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο 

αληίζηαζεο ζηε 

δηάρπζε πδξαηκώλ 

- 80 100/160/200 200 

Πνζόηεηα 

πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 

23
ν
C θαη 80% 

ζρ.πγξαζία 

-  <1  

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία 

ππξαληνρήο 
- B2  B1 

Αληνρή ζηε ρξήζε 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα ρξήζεο 
έημξ  50  

Τιηθά πξνζηαζίαο 

από βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

-  υπζ  

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m

3
 23 28 32 

 

4.5.3.1 Παραγωγό εξηλαςμϋνησ πολυςτερύνησ  

 Ζ αάζδ ηδξ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ είκαζ ιζηνμί ηθοζηαθθζγέ ηυηημζ. Οζ ηυηημζ αοημί, ιαγί ιε άθθα 

πδιζηά πνυζεεηα, δζμβηςηζηυ οθζηυ ηαζ πνχια, μδδβμφκηαζ ζε έκα ιδπάκδια ιεβάθδξ πίεζδξ βζα κα εηεθζθημφκ. Σμ 

ιίβια ζοβπςκεφεηαζ ηαζ θζχκεζ ηάης απυ εθεβπυιεκεξ ζοκεήηεξ ιεβάθδξ εενιμηναζίαξ ηαζ πίεζδξ βζα κα 

δδιζμονβδεεί έκα διίννεοζημ, πδπηυ πθαζηζηυ οβνυ. Σμ οβνυ έπεζηα μδδβείηαζ ζε ιία ζοκεπυιεκδ ηοθζκδνζηή 

ιήηνα. Κάεςξ αβαίκεζ απυ ηδ ιήηνα δζμβηχκεηαζ ζε αθνυ, παίνκεζ ιμνθή, ηνοχκεζ ηαζ ηυαεηαζ ζε πθάηεξ. ηδ 

ζοκέπεζα αθμφ μζ πθάηεξ απμεδηεοημφκ βζα έκα πνμκζηυ δζάζηδια πενίπμο 2-3 εαδμιάδεξ είκαζ έημζιεξ βζα πνήζδ. 

Λυβς ηδξ επίπμκδξ δζαδζηάζίαξ παναβςβήξ, ηδξ ιμνθήξ ηαεχξ ηαζ ηςκ πδιζηχκ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ, δ 

ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ πενζμνίγεηαζ ζε εενιμιμκςηζηέξ πθάηεξ πάπμοξ 2.5-10 cm.  
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Ζ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ μθείθεζ ηζξ εενιμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ ζηα αένζα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαηά 

ηδκ παναβςβή ηδξ. Με ηδκ πάνμδμ ημο πνυκμο έκα πμζμζηυ ηςκ αενίςκ αοηχκ δζαθεφβεζ ζηδκ αηιυζθαζνα ιέπνζ 

ηαζ 28%.  

 Λυβς ηδξ θείαξ επζθάκεζαξ πμο απμηηά ηαηά ηδκ παναβςβή ηδξ, δ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ έπεζ πμθφ 

παιδθυ ζοκηεθεζηή οδαημαπμννμθδηζηυηδηαξ. Μεηά απυ ζοκεπέξ αφεζζια ηδξ ζε κενυ έπεζ ιυκμ 0.5% αφλδζδ ημο 

αάνμοξ ηδξ. [20] 

Οζ πθάηεξ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ ιπμνμφκ κα παναιείκμοκ ανηεηέξ εαδμιάδεξ πςνίξ πνμζηαζία ζηδκ 

φπαζενμ, ηαεχξ δεκ επδνεάγμκηαζ απυ ανμπή, πζυκζ ηαζ παβςκζά. Οζ πθάηεξ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ υπςξ ηαζ 

υθα ηα άθθα ζηθδνά αθνχδδ ζοκεεηζηά οθζηά, επδνεάγμκηαζ δοζιεκχξ απυ ηδ ζοκεπή έηεεζδ ζε οπενζχδδ 

αηηζκμαμθία. Γζ’ αοηυ, εθυζμκ εα ιείκμοκ ζηδκ φπαζενμ βζα ιεβάθμ πνμκζηυ δζάζηδια, πνέπεζ κα απμεδηεφμκηαζ ζε 

ζημίαεξ ηάης απυ ζηέπαζηνα ή κα ηαθφπημκηαζ απυ ιειανάκεξ ζοκεεηζημφ οθζημφ ακμζηημφ πνχιαημξ. Κάης απυ 

ηεθείςξ δζαθακείξ ή ζημφνμο πνχιαημξ ιειανάκεξ εκδέπεηαζ κα ακαπηοπεμφκ ορδθέξ εενιμηναζίεξ πμο ιπμνμφκ 

κα επδνεάζμοκ ηζξ δζαζηάζεζξ ηςκ πθαηχκ. Ζ ιέβζζηδ εενιμηναζία εθανιμβήξ είκαζ ζημοξ 75°C. 

Ζ επελενβαζία ηςκ πθαηχκ βίκεηαζ ιε ηα ζοκδεζζιέκα ενβαθεία ηαζ ιδπακήιαηα λοθμονβζηήξ ηαζ δεκ 

απαζηείηαζ ηαιία ζδζαίηενδ ιένζικα. ε υθεξ ηζξ εθανιμβέξ πνέπεζ μζ πθάηεξ ηδξ ελδθαζιέκδξ πμθοζηενίκδξ κα 

πνμζηαηεφμκηαζ, ιε επζηαθοπηζηέξ ζηνχζεζξ, απυ ηδκ απεοεείαξ έηεεζή ημοξ ζε δθζαηή αηηζκμαμθία. [21] 

 

4.5.3 Ταλοβϊμβακασ 

Ο οαθμιαάααηαξ πνμένπεηαζ απυ μνοηηέξ πνχηεξ φθεξ, ακήηεζ ζηα ακυνβακα ζκχδδ οθζηά ηαζ ηα ααζζηά 

ζοζηαηζηά ημο είκαζ ημ δζμλείδζμ ημο πονζηίμο, μ δμθμιίηδξ, μ αζαεζηυθζεμξ, δ ακεναηζηή ζυδα ηαζ δ αθμοιίκα. Ο 

οαθμαάιααηαξ παναζηεοάγεηαζ ζε ηθίαακμ ιέζς ιζαξ δζαδζηαζίαξ θοβμηέκηνζζδξ, ηαηά ηδκ μπμία ηα οθζηά 

ελαζηίαξ ηδξ θοβυηεκηνδξ δφκαιδξ οπυ ηδ ιμνθή ζκχκ παβζδεφμοκ ημκ αένα. 

 

Ο οαθμαάιααηαξ ζοκακηάηαζ ζηζξ ελήξ ειπμνζηέξ ιμνθέξ: 

 ζε ιμνθή παπθχιαημξ είηε ζε νμθά πςνίξ επέκδοζδ είηε ιε επέκδοζδ αθμοιζκίμο (επζηάθορδ θφθθμο 

αθμοιζκίμο, οαθμτθάζιαημξ ή πανηζμφ Kraff απυ ηδ ιία ημοξ πθεονά) είηε ιε εκζζποιέκμ ιεηαθθζηυ 

πθέβια, 

 ζε ιμνθή πθαηχκ ηαζ 

 ζε ιμνθή εζδζηά ιμνθμπμζδιέκςκ ημβποθζχκ βζα πνήζδ ςξ ιυκςζδ ζςθδκχζεςκ. 

Ο οαθμαάιααηαξ απμηεθεί ιία ηαθή εενιμιμκςηζηή θφζδ οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ πνμζηαηεφεηαζ απυ ηδ 

δζείζδοζδ ηδξ οβναζίαξ. Όζμ ιζηνυηενμ είκαζ ημ πάπμξ ηςκ ζκχκ ηαζ υζμ ιεβαθφηενμ ημ ιήημξ ημοξ, ηυζμ 

ορδθυηενδ εενιζηή πνμζηαζία πνμζθένεζ αθθά απμηηά ηαζ ιεβαθφηενμ ηυζημξ. Ζ πνμζαμθή απυ ηδκ οβναζία έπεζ 

ςξ απμηέθεζια ηδ ζδιακηζηή ιείςζδ ημο ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ θ. Γζα αοηυ ημ θυβμ, υηακ 

πνδζζιμπμζείηαζ ςξ ιμκςηζηυ οθζηυ ζηα ηηίνζα, ηνίκεηαζ απαναίηδηδ δ πνμζηαζία ημο ιε θνάβια οδναηιχκ ζηδ 

εενιή υρδ. Αλίγεζ κα ζδιεζςεεί, πςξ θυβς ηδξ ζκχδμοξ ιμνθήξ ημο, μ οαθμαάιααηαξ ζε εθεφεενδ ηαηάζηαζδ δεκ 

απμννμθά οβναζία. Δπεζδή υιςξ, ζοπκά ανίζηεηαζ ηθεζζιέκμξ ζηα άθθα δμιζηά οθζηά, δ οβναζία πμο εβηθςαίγεηαζ 

ζηα ηεθεοηαία ημκ πνμζαάθθεζ ηαζ ελαπθχκεηαζ ζε υθδ ηδκ έηηαζή ημο. Όζμκ αθμνά ζηζξ ζδζυηδηεξ πονακημπήξ ημο 

οαθμαάιααηα, απαζηείηαζ πνμζμπή ζηα οθζηά πμο πνμζηίεεκηαζ βζα ηδκ αεθηίςζδ ηδξ ζοκμπήξ (οδνίδζμ ημο 

πονζηίμο), ζηα ζοκδεηζηά οθζηά (νδηίκεξ θαζκμθμνιαθδετδδξ), ηαεχξ ηαζ ζηα οδαημαπςεδηζηά έθαζα (ζζθζημκυκεξ 

ή μνοηηέθαζα), δζυηζ αοηά ηα οθζηά δφκαηαζ κα οπμααειίζμοκ ηδκ ακημπή ημο οαθμαάιααηα ζε πενίπηςζδ 

πονηαβζάξ.  

Γεκζηυηενα, μ οαθμαάιααηαξ πανμοζζάγεζ ηαθή ζοιπενζθμνά ζηδκ πονηαβζά ηαεχξ ακήηεζ ζηζξ Α1, Α2 

ηαζ Β1 ηαηδβμνίεξ πονακημπήξ. Ο οαθμαάιααηαξ δζαεέηεζ επίζδξ ακεεηηζηυηδηα ζηδ εενιμηναζία βζα έκα ιεβάθμ 

εφνμξ εενιμηναζζχκ απυ –100
μ
C έςξ 500

μ
C. Ζ ακημπή ζημκ εθεθηοζιυ (0.005 N/mm

2
) ηαζ ημ υνζμ εναφζδξ 

(0.005- 0.015 N/mm
2
) ηνίκμκηαζ ζηακμπμζδηζηέξ. Χζηυζμ, ειθακίγεζ ιζηνή ακημπή ζε ζοιπίεζδ ηαζ ςξ εη ημφημο, 

δεκ πνμζθένεηαζ δ πνήζδ ημο βζα δάπεδα ηαζ δχιαηα ιε ζζπονέξ θμνηίζεζξ. Ζ απυδμζή ημο ςξ δπμιμκςηζηυ οθζηυ 

εεςνείηαζ ζδζαίηενα ηαθή ζε ζφβηνζζδ ιε άθθα ςξ πνμξ αοηήκ ηδκ ζδζυηδηα οθζηά. Ο οαθμαάιααηαξ δεκ  
πνμζαάθθεηαζ απυ έκημια ηαζ ηνςηηζηά μφηε απυ πδιζηέξ εκχζεζξ ιε ελαίνεζδ ημ οδνμπθςνζηυ μλφ.  

Ο παναηάης πίκαηαξ (Πίκαηαξ 15) πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ (ιδπακζηέξ, εενιζηήξ 

πνμζηαζίαξ, οβνμπνμζηαζίαξ, ποναζθάθεζαξ, αημοζηζηέξ ηαζ ακημπήξ ζηδ πνήζδ) ημο οαθμαάιααηα ιε ηζξ ιέβζζηεξ 
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ηαζ εθάπζζηεξ ηζιέξ κα μθείθμκηαζ ζε δζαθμνμπμζήζεζξ πμο πανμοζζάγμκηαζ απυ ηεπκμθμβζηήξ πθεονάξ ηαηά ηδκ 

δζαδζηαζία παναβςβήξ. 
 

Πύνακασ 15:Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ υαλοβϊμβακα [FMI F, 1994].  

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δθάπζζηδ ηζιή Μέζδ ηζιή Μέβζζηδ ηζιή 

Μδπακζηέξ ζδζυηδηεξ 

Πάρνο πιηθνύ cm 1 3/4/5/8/10/12/14/15 18 

Ππθλόηεηα kg/m
3
 13 18/23/60/65/80 100 

Αληνρή ζηνλ 

εθειθπζκό 
N/mm

2
  0.005  

Όξην ζξαύζεο N/mm
2
 0.005  0.015 

Θιηπηηθή ηάζε ζε 

10% βξάρπλζε 
N/mm

2
  0.1  

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ιR 

ζηνπο 10
ν
C 

W/(mK) 0.030 0.0338 0.045 

Δύξνο ρξήζεο 

min/max 
o
C -100 - 500 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο 

αληίζηαζεο ζηε 

δηάρπζε πδξαηκώλ 

- <1  1 

Πνζόηεηα 

πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 

23
ν
C θαη 80% 

ζρ.πγξαζία 

- <0.1 0.2/0.5…1 1 

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία 

ππξαληνρήο 
- B1 A2 A1 

Αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 

Βαζκόο 

απνξξόθεζεο ζηα 

125Hz 

- 0.1  0.79 

ζηα 250Hz - 0.26  0.79 

ζηα 1000Hz - 0.71  0.97 

ζηα 4000Hz - 0.96  0.95 

Αληίζηαζε ξνήο 

θαηά κήθνο 
kPa s/m

2
 5 8/12/18 >35 

Γπλακηθή αθακςία MN/m
3
 >25 17/13/10 <5 

Αληνρή ζηε ρξήζε 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα ρξήζεο 
έημξ 30   

Τιηθά πξνζηαζίαο 

από βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

-  υπζ  

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m

3
 90 110 430 
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4.5.4 Αφρόσ πολυουρεθϊνησ 

Ο αθνυξ πμθομονεεάκδξ είκαζ ζηθδνμπμζδιέκμξ αθνυξ, ημο μπμίμο μζ πυνμζ ζε πμζμζηυ ημοθάπζζημκ 90% 

είκαζ ηθεζζημί ηαζ παναζηεοάγεηαζ ιε ηδκ αμήεεζα ηαηαθοηχκ ηαζ πνμςεδηζηχκ ιέζςκ, ιέζς ηδξ πδιζηήξ 

ακηίδναζδξ ηςκ πμθοσζμηοακζηχκ εκχζεςκ ιε ζοκδεηζηυ ιέζμ πμθομθέκζμ ή ιε δζάζπαζδ ηςκ πμθοσζμηοακζηχκ 

εκχζεςκ. Παθαζυηενα, ςξ πνμςεδηζηυ ιέζμ πνδζζιμπμζμφηακ ημ FCKW (R11), ημ μπμίμ έπεζ ακηζηαηαζηαεεί ιε 

οδνμβμκάκεναηεξ υπςξ ημ πεκηάκζμ ηαζ ημ CO2. Γζαηίεεηαζ ζημ ειπυνζμ είηε ζε ιμνθή αθνμφ, πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

βζα ηδκ επζηάθορδ ηςκ ηαεανχκ απυ λέκεξ μοζίεξ επζθακεζχκ ζημ ενβμηάλζμ ιε επί ηυπμο ρεηαζιυ ηαζ ζδζαίηενα 

ηοθζκδνζηχκ, ζθαζνζηχκ ηαζ ηαιπφθςκ επζθακεζχκ είηε ζε ιμνθή ζηθδνχκ πθαηχκ ηαζ ιμνθμπμζδιέκςκ 

ημιιαηζχκ απυ αθνυ, πθαηχκ ιε επζθακεζαηή επίζηνςζδ αδζαανμπμπμζδιέκμο πανηζμφ, πμθθαπθχκ ζηνςιάηςκ ή 

θφθθςκ αθμοιζκίμο. Οζ ηεθεοηαίεξ πανάβμκηαζ ηαζ ζπδιαημπμζμφκηαζ απυ ημκ αθνυ πμθομονεεάκδξ ζημ 

ενβμζηάζζμ ηαζ μζ πθάηεξ ένπμκηαζ έημζιεξ βζα ημπμεέηδζδ ζημ ενβμηάλζμ. Μία ηνίηδ ιμνθή πνήζδξ ημο αθνμφ 

πμθομονεεάκδξ είκαζ ηαζ ηα εζδζηά ιμνθμπμζδιέκα «ημπφθζα» πμο ανίζημοκ εθανιμβή ζηδ ιυκςζδ ζςθδκχζεςκ.  

Όζμκ αθμνά ζηδκ ακημπή ζε εθεθηοζιυ μ αθνυξ πμθομονεεάκδξ ακηέπεζ ζε ακαπηοζζυιεκεξ ηάζεζξ πμο 

ηοιαίκμκηαζ απυ 20 έςξ 30 N/cm
2
 ηαζ ζοκηεθεζηή ακηίζηαζδξ ζηδ δζάποζδ οδναηιχκ απυ 50 έςξ ηαζ πάκς απυ 100 

ηαζ πανμοζζάγεζ ελαζνεηζηά ιζηνή απμννυθδζδ οβναζίαξ. Οοζζαζηζηά δδθαδή, πνυηεζηαζ βζα έκα αδζάανμπμ οθζηυ, 

θυβς ηδξ ηθεζζηήξ δμιήξ ηςκ ηορεθίδςκ ημο. Σμ εενιμηναζζαηυ εφνμξ πνήζδξ είκαζ ζπεηζηά πενζμνζζιέκμ, ακ 

ζοβηνζεεί ιε αοηυ ημο οαθμαάιααηα ηαζ ημο πεηνμαάιααηα ιε ηαηχηενμ υνζμ ημοξ -50
μ
C ηαζ ακχηενμ ημοξ 120

μ
C. 

Ο αθνυξ πμθομονεεάκδξ δεκ πανέπεζ ζηακμπμζδηζηή πνμζηαζία ζηδ θςηζά ακ ηαζ ηαηά ηδκ παναβςβή ημο 

πνμζηίεεκηαζ ιέζα αφλδζδξ ηδξ πονακημπήξ ηαζ ηαηαηάζζεηαζ ζηζξ Β1 ηαζ Β2 ηαηδβμνίεξ πονακημπήξ. Γζα ηδκ 

εηπθήνςζδ ηςκ υνςκ ποναζθαθείαξ ζηζξ εθανιμβέξ ζηα ηηίνζα, μ αθνυξ ιπμνεί κα πενζέπεζ ηαζ άθθα ιέζα 

αφλδζδξ ηδξ πονακημπήξ. διεζχκεηαζ υηζ ηαηά ηδκ ηαφζδ ημο πανάβεζ ζε ιζηνέξ πμζυηδηεξ ημλζηά αένζα. 

Ο αθνυξ πμθομονεεάκδξ επδνεάγεηαζ υηακ ιέκεζ εηηεεεζιέκμξ ζηδκ δθζαηή αηηζκμαμθία, ηαεχξ μζ 

επζθακεζαηέξ ηορέθεξ αδοκαηίγμοκ ηαζ ημ οθζηυ ενοιιαηίγεηαζ. Γζαεέηεζ ζδζαίηενα ηαθέξ ζοβημθθδηζηέξ ζδζυηδηεξ, 

αθμφ πνμζημθθάηαζ ζηα πενζζζυηενα μζημδμιζηά οθζηά, βζα αοηυ ηαζ ζοπκά παναζηεοάγεηαζ επί ηυπμο ζηα ένβα ιε 

εηηυλεοζδ ιε ρεηαζιυ. Σέθμξ, ημ οθζηυ δεκ πανέπεζ πνμζηαζία δπμιυκςζδξ ηαζ ςξ εη ημφημο δεκ πνδζζιμπμζείηαζ 

ςξ δπμιμκςηζηυ οθζηυ. 

Ο παναηάης πίκαηαξ (Πίκαηαξ 16) πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ (ιδπακζηέξ, εενιζηήξ 

πνμζηαζίαξ, οβνμπνμζηαζίαξ, ποναζθάθεζαξ, αημοζηζηέξ ηαζ ακημπήξ ζηδ πνήζδ) ημο αθνμφ πμθομονεεάκδξ. 
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Πύνακασ 16: Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ αφρού πολυουρεθϊνησ [IVPU F, 1994].  

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δθάπζζηδ ηζιή Μέζδ ηζιή Μέβζζηδ ηζιή 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

Πάρνο πιηθνύ cm  2-20  

Ππθλόηεηα kg/m
3
 30 31-35 80 

Αληνρή ζηνλ 

εθειθπζκό 
N/mm

2
    

Όξην ζξαύζεο N/mm
2
    

Θιηπηηθή ηάζε ζε 

10% βξάρπλζε 
N/mm

2
 10  >15 

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ιR 

ζηνπο 10
ν
C 

W/(mK) 0.02  0.027 

Δύξνο ρξήζεο 

min/max 
o
C -50 -50/-40/100 120 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο 

αληίζηαζεο ζηε 

δηάρπζε πδξαηκώλ 

- 50 65 >100 

Πνζόηεηα 

πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 

23
ν
C θαη 80% 

ζρ.πγξαζία 

  5  

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία 

ππξαληνρήο 
 B2  B1 

Αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 

Αληνρή ζηε ρξήζε     

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα ρξήζεο 
έημξ 30 50 50 

Τιηθά πξνζηαζίαο 

από βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

-  καζ  

Οηθνλνκηθά 

ζηνηρεία 
    

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m

3
 16 28/33 36 

 

 

 

 

4.5.6 Λοιπϊ θερμομονωτικϊ υλικϊ 

Ο οαθμαάιααηαξ, μ πεηνμαάιααηαξ, δ δζμβηςιέκδ ηαζ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ ηαζ μ αθνυξ 

πμθομονεεάκδξ είκαζ ηα πενζζζυηενμ δζαδεδμιέκα εενιμιμκςηζηά οθζηά ηαζ ηονζανπμφκ ηυζμ ζηδκ εονςπασηή υζμ 

ηαζ ζηδκ εθθδκζηή αβμνά. Δηηυξ απυ ηα παναπάκς οθζηά δζαηίεεκηαζ ηαζ άθθα εενιμιμκςηζηά οθζηά ηςκ μπμίςκ 

υιςξ δ πνήζδ είκαζ πενζμνζζιέκδ ζηδκ αβμνά εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ. Γζα ημ θυβμ αοηυ, ζηδ ζοκέπεζα εα δμεμφκ 

ζοκμπηζηά οπυ ιμνθή πζκάηςκ μζ ηονζυηενεξ ζδζυηδηεξ βζα ηα ζδιακηζηυηενα απυ αοηά ηα εενιμιμκςηζηά οθζηά. 
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4.5.6.1 Αφρώδησ διογκωμϋνοσ φελλόσ 

Ο δζμβηςιέκμξ θεθθυξ ακήηεζ ζηα μνβακζηά αθνχδδ εενιμιμκςηζηά οθζηά. Ζ παναβςβή ημο βίκεηαζ ιε ηδ 

αμήεεζα ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ ημο εβηθςαζζιέκμο κενμφ ηαζ νδηίκδξ, πςνίξ ηδκ πνμζεήηδ πνμςεδηζημφ ιέζμο. Γζα 

ηδκ ηαηαζηεοή ηςκ πθαηχκ θεθθμφ απυ ηορεθίδεξ θεθθμφ πνεζάγμκηαζ αζθαθηζηά πνυζεεηα. οκακηάηαζ ζημ 

ειπυνζμ ιε ηδ ιμνθή πθαηχκ ηαζ ημβποθζχκ. Πανμοζζάγεζ ζοκηεθεζηή εενιζηήξ αβςβζιυηδηαξ ιεηαλφ 0.040 ηαζ 

0.065 W/(mK), εκχ εκδείηκεζηαζ βζα δπμιυκςζδ ηαεχξ δζαεέηεζ ηαθέξ δπμιμκςηζηέξ ζδζυηδηεξ.  

Ο πίκαηαξ 17 πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ (ιδπακζηέξ, εενιζηήξ πνμζηαζίαξ, 

οβνμπνμζηαζίαξ, ποναζθάθεζαξ, αημοζηζηέξ ηαζ ακημπήξ ζηδ πνήζδ) ημο δζμβηςιέκμο θεθθμφ. 

 

 
Πύνακασ 17: Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ διογκωμϋνου φελλού.  

 

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δθάπζζηδ ηζιή Μέζδ ηζιή Μέβζζηδ ηζιή 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

Πάρνο πιηθνύ cm 2 2,5/3/4/5/6/7 10 

Ππθλόηεηα kg/m
3
 100 110/120 130 

Αληνρή ζηνλ 

εθειθπζκό 
N/mm

2
  >0.03  

Όξην ζξαύζεο N/mm
2
    

Θιηπηηθή ηάζε ζε 

10% βξάρπλζε 
N/mm

2
  >0.1  

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ιR 

ζηνπο 10
ν
C 

W/(mK) 0.040 0.05 0.065 

Δύξνο ρξήζεο 

min/max 
o
C -100  120 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο 

αληίζηαζεο ζηε 

δηάρπζε πδξαηκώλ 

- 10  30 

Πνζόηεηα 

πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 

23
ν
C θαη 80% 

ζρ.πγξαζία 

-  10  

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία 

ππξαληνρήο 
-  B2  

Αληνρή ζηε ρξήζε 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα ρξήζεο 
έημξ    

Τιηθά πξνζηαζίαο 

από βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

-  υπζ  

Οηθνλνκηθά 

ζηνηρεία 
    

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m

3
  16  
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4.5.6.2 Προβατόμαλλο 

Σμ πνμααηυιαθθμ ακήηεζ ζηα μνβακζηά ζκχδδ εενιμιμκςηζηά οθζηά. Πανάβεηαζ ιε πνήζδ ιαθθζμφ 

πνμαάημο ηαζ δζαηίεεηαζ ζε ιμνθή πθαηχκ βζα ηδκ ιυκςζδ ζςθήκςκ ηαζ ςξ δπμαπμννμθδηζηά πεηάζιαηα βζα 

θυβμοξ δπμιυκςζδξ.  

Ο πίκαηαξ 18 πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ (ιδπακζηέξ, εενιζηήξ πνμζηαζίαξ, 

οβνμπνμζηαζίαξ, ποναζθάθεζαξ, αημοζηζηέξ ηαζ ακημπήξ ζηδ πνήζδ) ημο πνμααηυιαθθμο. 

 
Πύνακασ 18: Σεχνικϊ ςτοιχεύα προβατόμαλλου.  

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δθάπζζηδ ηζιή Μέζδ ηζιή Μέβζζηδ ηζιή 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

Πάρνο πιηθνύ Cm 2 3/4/56/8/9/10/11/12 20 

Ππθλόηεηα kg/m
3
 20  80 

Αληνρή ζηνλ 

εθειθπζκό 
N/mm

2
  0.005 0.02 

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ιR 

ζηνπο 10
ν
C 

W/(mK) 0.0337  0.037 

Δύξνο ρξήζεο 

min/max 
o
C 100  160 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο 

αληίζηαζεο ζηε 

δηάρπζε πδξαηκώλ 

- 1  2 

Πνζόηεηα 

πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 

23
ν
C θαη 80% 

ζρ.πγξαζία 

- 14.5 18.6 20 

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία 

ππξαληνρήο 
-  B2  

Αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 

Βαζκόο 

απνξξόθεζεο ζηα 

125Hz 

- 0.4  0.56 

ζηα 250Hz - 0.75  0.81 

ζηα 1000Hz - 0.5 0.9 1.05 

ζηα 4000Hz - 0.72 1 1.07 

Αληίζηαζε ξνήο 

θαηά κήθνο 
kPa s/m

2
 4829  5810 

Γπλακηθή αθακςία MN/m
3
    

Αληνρή ζηε ρξήζε 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα ρξήζεο 
Έημξ 50  100 

Τιηθά πξνζηαζίαο 

από βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

- υπζ  καζ 

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m

3
  38 βζα 25 kg/m

3
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4.5.6.3 Βαμβακόμαλλο 

Σμ ααιααηυιαθθμ είκαζ έκα ζκχδεξ ιμκςηζηυ οθζηυ απυ θοηζηέξ ίκεξ, μζ μπμίεξ είκαζ αζμδζαζπυιεκεξ ηαζ 

πνεζάγεηαζ πνμζεήηδ μοζζχκ βζα κα αολήεεί δ πονακημπή ημοξ. Έηζζ, δ ζφζηαζδ ημο ιμκςηζημφ οθζημφ είκαζ 97% 

αηαηένβαζημ ααιααηυιαθθμ ηαζ 3% αμνζηυ άθαξ ςξ ιέζμ αφλδζδξ ηδξ πονακημπήξ. Οζ ιμνθέξ, ιε ηζξ μπμίεξ 

δζαηίεεηαζ, είκαζ πθάηεξ δζάθμνςκ παπχκ ηαζ «ιαθθί» βζα ηδκ ιυκςζδ ζςθήκςκ. Σμ ααιααηυιαθθμ είκαζ 

ηαηάθθδθμ βζα εενιμιυκςζδ ηαζ δπμιυκςζδ ζε μζηζαηέξ ζοζηεοέξ ηαζ ζηδκ αοημηζκδημαζμιδπακία.  

Ο πίκαηαξ 19 πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ (ιδπακζηέξ, εενιζηήξ πνμζηαζίαξ, 

οβνμπνμζηαζίαξ, ποναζθάθεζαξ, αημοζηζηέξ ηαζ ακημπήξ ζηδ πνήζδ) ημο ααιααηυιαθθμο. 
 

Πύνακασ 19: Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ βαμβακόμαλλου.  

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Διάρηζηε ηηκή Μέζε ηηκή Μέγηζηε ηηκή 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

Πάρνο πιηθνύ cm 0.4-1 6/8/10/12/12.5/14/16 18 

Ππθλόηεηα kg/m3 20  60 

Αληνρή ζηνλ 

εθειθπζκό 
N/mm2  0.031  

Όξην ζξαύζεο N/mm2    

Θιηπηηθή ηάζε ζε 

10% βξάρπλζε 
N/mm2    

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ιR 

ζηνπο 10νC 

W/(mK)  0.0355  

Δύξνο ρξήζεο 

min/max 
oC -80  100 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο 

αληίζηαζεο ζηε 

δηάρπζε πδξαηκώλ 

- 1  2 

Πνζόηεηα πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 

23νC θαη 80% 

ζρ.πγξαζία 

-  11.6  

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία 

ππξαληνρήο 
-  B2  

Αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 

Βαζκόο απνξξόθεζεο 

ζηα 125Hz 
-  0.56  

ζηα 250Hz -  0.70  

ζηα 1000Hz -  0.75  

ζηα 4000Hz -  0.84  

Αληίζηαζε ξνήο θαηά 

κήθνο 
kPa s/m2   8.8 

Γπλακηθή αθακςία MN/m3    

Αληνρή ζηε ρξήζε 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα ρξήζεο 
έημξ  >50  

Τιηθά πξνζηαζίαο 

από βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

-  Ναζ  

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m3  10  
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4.5.6.4 Αφρώδεσ γυαλύ 

Πνυηεζηαζ βζα έκα οθζηυ μνοηηήξ πνμέθεοζδξ ιε ηορεθςηή δμιή ηαζ ορδθχκ πνμδζαβναθχκ βζα 

ελεζδζηεοιέκεξ εθανιμβέξ. Σα ααζζηά ζοζηαηζηά ημο αθνχδμοξ βοαθζμφ είκαζ θοζζηά, υπςξ άιιμξ, δμθμιίηδξ ηαζ 

ακεναηζηυ κάηνζμ. Με εενιζηή επελενβαζία ηαζ ιε πνμζεήηδ ιζηνχκ πμζμηήηςκ άκεναηα ημ αθνχδεξ βοαθί ηεθζηά 

ζηενεμπμζείηαζ ζε ιπθμη. Δπίζδξ ζοκοπάνπμοκ ιζηνέξ πμζυηδηεξ H2S. Καηά ηδ δζαδζηαζία δδιζμονβίαξ αθνμφ ημ 

ιμκςηζηυ οθζηυ απμηηάεζ ηθεζζηή ηορεθμεζδή ιμνθή ιε ηδκ ζφκεεζδ ηςκ εβηθςαζζιέκςκ αενίςκ (ιε πίεζδ 0.25 

bar) ζηζξ ηορεθίδεξ κα είκαζ 99% CO2 ηαζ 0,5% H2S. Ζ ααζζηή εθανιμβή ημο αθνχδμοξ βοαθζμφ είκαζ δ 

εενιμιυκςζδ, αθθά πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ ζε αζμιδπακζηέξ ηαζ ηεπκζηέξ εθανιμβέξ, υπςξ ορδθήξ εενιμηναζίαξ 

ιυκςζδ ηαζ ιυκςζδ ζςθήκςκ.  

Ο πίκαηαξ 20 πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ (ιδπακζηέξ, εενιζηήξ πνμζηαζίαξ, οβνμπνμζηαζίαξ  

ποναζθάθεζαξ, αημοζηζηέξ ηαζ ακημπήξ ζηδ πνήζδ) ημο αθνχδμοξ βοαθζμφ. Απυ ημκ ζπεηζηυ πίκαηα απμοζζάγμοκ 

μζ αημοζηζηέξ ζδζυηδηεξ, δζυηζ δεκ οπάνπμοκ ζπεηζηά δζαεέζζια ζημζπεία. 
 

Πύνακασ 20: Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ αφρώδουσ γυαλιού  

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δθάπζζηδ ηζιή Μέζδ ηζιή Μέβζζηδ ηζιή 

Μεραληθέο ηδηόηεηεο 

Πάρνο πιηθνύ cm 2.5 3/7/14/15 18 

Ππθλόηεηα kg/m
3
 100 106/120/165 180 

Αληνρή ζηνλ 

εθειθπζκό 
N/mm

2
 0.24  0.28 

Όξην ζξαύζεο N/mm
2
 0.3  0.5 

Θιηπηηθή ηάζε ζε 

10% βξάρπλζε 
N/mm

2
    

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή 

αγσγηκόηεηα ιR 

ζηνπο 10
ν
C 

W/(mK) 0.038  0.063 

Δύξνο ρξήζεο 

min/max 
o
C -260  430 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο 

αληίζηαζεο ζηε 

δηάρπζε πδξαηκώλ 

-  ∞  

Πνζόηεηα 

πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 

23
ν
C θαη 80% 

ζρ.πγξαζία 

-  0  

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία 

ππξαληνρήο 
-  A1  

Αληνρή ζηε ρξήζε 

Αλακελόκελε 

δηάξθεηα ρξήζεο 
έημξ  50  

Τιηθά πξνζηαζίαο 

από βηνινγηθνύο 

παξάγνληεο 

-  υπζ  

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m

3
 25  50 
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4.5.6.5 Περλύτησ 

Πνυηεζηαζ ζηδκ πναβιαηζηυηδηα βζα ιία εονφηενδ μζημβέκεζα δζμβηςιέκςκ ακυνβακςκ πμνςδχκ οθζηχκ, 

βκςζηυηενμ ηςκ μπμίςκ είκαζ μ πενθίηδξ. Σα δζμβηςιέκα πμνχδδ οθζηά απμηεθμφκηαζ απυ ημκ πενθίηδ, ημ μλείδζμ 

ημο πονζηίμο ηαζ ημ δζμβηςιέκμ θοζζηυ βοαθί (δθαζζηεζαηήξ πνμέθεοζδξ) ή απυ δζμβηςιέκμ βοαθί, ημ μπμίμ 

πνμένπεηαζ απυ ηαεανυ, πςνίξ άθθεξ πνμζεήηεξ, βοαθί. Σα δζμβηςιέκα πμνχδδ οθζηά πνδζζιμπμζμφκηαζ ηονίςξ 

ζηδ εενιμιυκςζδ ηηζνίςκ, ζηδ εενιμιυκςζδ δςιάηςκ ηαζ ζηδκ ελαζθάθζζδ ηςκ ηθίζεχκ ημοξ, ζηδκ 

δπμπνμζηαζία απυ ηηοπμβεκείξ ήπμοξ δαπέδςκ ηαζ ζε πενζπηχζεζξ εενιμιυκςζδξ ηαζ ελμζημκυιδζδξ αάνμοξ ζηα 

επζπνίζιαηα ηςκ μζημδμιχκ.  

Ο πίκαηαξ 21 πανμοζζάγεζ ζοβηεκηνςηζηά ηζξ ζδζυηδηεξ (ιδπακζηέξ, εενιζηήξ πνμζηαζίαξ, 

οβνμπνμζηαζίαξ, ποναζθάθεζαξ, αημοζηζηέξ ηαζ ακημπήξ ζηδ πνήζδ) ημο πενθίηδ. Γζα ημ πάπμξ δεκ ιπμνεί κα δμεεί 

ιζα ηοπζηή ηζιή, αθμφ πνυηεζηαζ βζα πφδδκ οθζηυ ηαζ ακηίζημζπα, δ ποηκυηδηα πανμοζζάγεζ ιζα δζαηφιακζδ απυ 80 

kg/m
3
 έςξ 800 kg/m

3
, δ μπμία μθείθεηαζ ζηδκ δζαθμνεηζηή ζφκεεζδ ημο ααζζημφ οθζημφ βοαθί ή δθαζζηεζαηυ 

πέηνςια. Απυ ημκ ζπεηζηυ πίκαηα απμοζζάγμοκ μζ αημοζηζηέξ ζδζυηδηεξ, δζυηζ οπάνπμοκ ζπεηζηά δζαεέζζια ζημζπεία 

ακ ηαζ οπάνπμοκ εθανιμβέξ ζηδκ δπμιυκςζδ. 
 

 

 
Πύνακασ 21: Σεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ περλύτη  

Ηδηόηεηεο Μνλάδεο 
Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

Δθάπζζηδ ηζιή Μέζδ ηζιή Μέβζζηδ ηζιή 

Μδπακζηέξ ζδζυηδηεξ 

Πάρνο πιηθνύ Cm    

Ππθλόηεηα kg/m3 50 80/90/100/170 800 

Αληνρή ζηνλ εθειθπζκό N/mm2  -  

Όξην ζξαύζεο N/mm2  -  

Θιηπηηθή ηάζε ζε 10% 

βξάρπλζε 
N/mm2    

Ηδηόηεηεο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο 

Θεξκηθή αγσγηκόηεηα 

ιR ζηνπο 10νC 
W/(mK) 0.040 0.042 0.065 

Δύξνο ρξήζεο min/max 
oC -273  750 

Ηδηόηεηεο πγξνπξνζηαζίαο 

πληειεζηήο αληίζηαζεο 

ζηε δηάρπζε πδξαηκώλ 
- 3  4 

Πνζόηεηα πγξαζίαο 

εμνκνίσζεο ζηνπο 23νC 

θαη 80% ζρ.πγξαζία 

-    

Ηδηόηεηεο ππξαζθάιεηαο 

Καηεγνξία ππξαληνρήο -  A1  

Αθνπζηηθέο ηδηόηεηεο 

Βαζκόο απνξξόθεζεο 

ζηα 125Hz 
- 0  0.2 

ζηα 250Hz - 0.1  0.25 

ζηα 1000Hz - 0.25  0.6 

ζηα 4000Hz -    

Αληίζηαζε ξνήο θαηά 

κήθνο 
kPa s/m2 1.5  110 

Γπλακηθή αθακςία MN/m3    

Αληνρή ζηε ρξήζε 

Αλακελόκελε δηάξθεηα 

ρξήζεο 
έημξ    

Τιηθά πξνζηαζίαο από 

βηνινγηθνύο παξάγνληεο 
-  υπζ  

Οηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Πνζό πξσηνγελνύο 

ελέξγεηαο 
KWh/m3 90  140 
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4.5.6.6 Ξυλόμαλλο 

Σμ λοθυιαθθμ ακήηεζ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ζφκεεηςκ εενιμιμκςηζηχκ οθζηχκ ηαζ απμηεθείηαζ απυ 

λοθχδεζξ ίκεξ ή αηυιδ ηαζ ηαθάιζα, θφηζα ηαζ άθθα θεπηά μνβακζηά οθζηά ηαζ ζοβημθθδηζηή φθδ ηζζιέκημ ή 

ηαοζηζηή ιαβκδζία.  

Σνεζξ μιάδεξ πνμσυκηςκ ηοηθμθμνμφκ ζημ ειπυνζμ: 

 Δθαθνέξ πθάηεξ απυ λοθυιαθθμ (HWL): Χξ πνχηδ φθδ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιεβάθεξ ίκεξ λοθυιαθθμο απυ 

ιδ επελενβαζιέκμ λφθμ ηαζ ηζζιέκημ, ζφιθςκα ιε ημ DIN 1164, ή ακηί ημο ηζζιέκημο ηαοζηζηυ μλείδζμ 

ημο ιαβκδζίμο. Όηακ πνδζζιμπμζείηαζ ημ ηζζιέκημ ςξ ζοκδεηζηυ οθζηυ, ιπμνεί κα πνμζηεεεί πθχνζμ ιέπνζ 

0.35%. 

 φκεεηεξ πθάηεξ απυ λοθυιαθθμ ηαζ δζμβηςιέκδ πμθοζηενίκδ (HS–ML): Οζ εθαθνέξ 

πνμηαηαζηεοαζιέκεξ πμθοζηνςιαηζηέξ πθάηεξ απυ πμθοζηενίκδ ζφιθςκα ιε ημ DIN 1101 απμηεθμφκηαζ 

απυ έκα ιμκςηζηυ ζηνχια πμθοζηενίκδξ. 

 φκεεηεξ πθάηεξ απυ λοθυιαθθμ ηαζ πεηνμαάιααηα (Μin-ML): Οζ εθαθνζέξ πνμηαηαζηεοαζιέκεξ 

πμθοζηνςιαηζηέξ πθάηεξ απυ μνοηηέξ ίκεξ, ζφιθςκα ιε ημ DIN 1101 απμηεθμφκηαζ απυ έκα ζηνχια 

ιμκςηζημφ μνοηημαάιααηα, ζφιθςκα ιε ημ DIN 18165 ηαζ δφμ επζθάκεζεξ απυ μνοηηυ ζοκδεηζηυ 

λοθθυιαθμ, πμο πενζαάθθμοκ ημκ μνοηημαάιααηα. [17] 
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Κεφϊλαιο 5.  Θϋρμανςη και ψύξη  

5.1 Γενικϊ  

 

Οζ άκενςπμζ πενκμφκ ζήιενα ζδιακηζηυ ιένμξ ημο πνυκμο ημοξ ιέζα ζηα ηηήνζα, πμζμζηυ πμο ακένπεηαζ 

ιέπνζ ηαζ ζημ 90% βζα ημοξ ηαημίημοξ ηςκ ζφβπνμκςκ αζηζηχκ ηέκηνςκ. Ο πνυκμξ αοηυξ ηαηακέιεηαζ ηονίςξ 

ιεηαλφ ηςκ πχνςκ ηαημζηίαξ ηαζ ενβαζίαξ. Γζα ηδκ εοπάνζζηδ ηαζ οβζεζκή δζαιμκή ηςκ ακενχπςκ ζημοξ 

εζςηενζημφξ πχνμοξ είκαζ ακαβηαία δ δζαηήνδζδ ημο εζςηενζημφ ηθίιαημξ ημο ηηδνίμο ζε επίπεδα ακεηηά απυ ημ 

ακενχπζκμ ζχια. Οζ πανάβμκηεξ πμο πνμζδζμνίγμοκ ημ εζχηθζια εκυξ ηηδνίμο είκαζ: (α) δ εενιμηναζία ημο αένα 

ηαζ ηςκ επζθακεζχκ ημο, (α) δ ζπεηζηή οβναζία, (β) δ ηαπφηδηα ημο αένα, (δ) δ ζοβηέκηνςζδ ζςιαηζδίςκ ηαζ νφπςκ 

ζημκ αένα, (ε) ημ επίπεδμ θςηζζιμφ, ηαζ (ζη) ημ επίπεδμ εμνφαμο. Ζ νφειζζδ ηςκ ηεζζάνςκ πνχηςκ παναβυκηςκ 

είκαζ ακηζηείιεκμ ηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ, ρφλδξ, αενζζιμφ ηαζ ηθζιαηζζιμφ ηςκ ηηδνίςκ εκχ ηςκ ηεθεοηαίςκ 

δφμ ηςκ ζοζηδιάηςκ θςηζζιμφ ηαζ δπμιυκςζδξ-δπμπνμζηαζίαξ ακηίζημζπα. [27] 

Δζδζηυηενα, υζμκ αθμνά ηδ εενιμηναζία ημο αένα ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ, βζα ημ ηθίια ηδξ Δθθάδαξ 

ηαζ βζα άκενςπμ κηοιέκμ, ηαεζζηυ ηαζ πςνίξ ζδζαίηενα έκημκδ ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα, ζοκζζηάηαζ δ πζμ εοκμσηή 

εενιμηναζία 20 - 21°C βζα ηδ πεζιενζκή πενίμδμ, εκχ βζα ηδ εενζκή πενίμδμ 24 - 26°C. ε πχνμοξ πμο 

ηθζιαηίγμκηαζ ιε αένα, δ εενιμηναζία πμο εεςνείηαζ ηαηάθθδθδ βζα ημ πεζιχκα είκαζ 22 - 23°C. Αοηυ ζοιααίκεζ 

βζαηί δ ηίκδζδ ημο αένα δδιζμονβεί ιζα πνυζεεηδ αίζεδζδ ρφλδξ πμο πνέπεζ κα ακηζζηαειζζεεί απυ ιζα ορδθυηενδ 

εενιμηναζία. Γζα άημια ιε ζςιαηζηή δναζηδνζυηδηα δ ηαηάθθδθδ εενιμηναζία είκαζ ηυζμ ιζηνυηενδ υζμ πζμ 

αανζά είκαζ δ θφζδ ηδξ ενβαζίαξ. 

διακηζηυ ζημζπείμ είκαζ επίζδξ ηαζ δ μιμζυιμνθδ ηαηακμιή ηδξ εενιμηναζίαξ ζε έκα πχνμ. Γεκζηά δεκ 

επζηνέπεηαζ κα ειθακίγμκηαζ εενιμηναζζαηέξ δζαθμνέξ ιεβαθφηενεξ απυ 4°C, ακάιεζα ζηα δζάθμνα ζδιεία ημο 

πχνμο, ηαζ εενιμηναζζαηέξ δζαθμνέξ ιεβαθφηενεξ απυ 3°C ακάιεζα ζημ δάπεδμ ηαζ ζε φρμξ 1.8 m απυ ημ δάπεδμ 

(γχκδ ηαημίηδζδξ). Σμ απμδεηηυ επίπεδμ οβναζίαξ εκυξ πχνμο ελανηάηαζ άιεζα απυ ηδ εενιμηναζία ημο ηαζ ημ 

είδμξ ηδξ ενβαζίαξ πμο εηηεθείηαζ ζε αοηυκ ηαζ πνμζδζμνίγεηαζ απυ ηδ ζπεηζηή οβναζία ημο αένα. Ζ οβναζία εκυξ 

πχνμο επζδνά άιεζα ζημ νοειυ εθίδνςζδξ ημο ακενχπζκμο μνβακζζιμφ μ μπμίμξ απμηεθεί μοζζαζηζηά νοειζζηζηυ 

πανάβμκηα βζα ηδκ απμαμθή εενιυηδηαξ απυ ημ ακενχπζκμ ζχια. Δίκαζ ζδιακηζηυ κα απμθεφβμκηαζ ηαηαζηάζεζξ 

πμο ειπμδίγμοκ ηδκ ελάηιζζδ απυ ημ ακενχπζκμ ζχια, δδθαδή ορδθέξ εενιμηναζίεξ ζε ζοκδοαζιυ ιε ορδθή 

οβναζία, δζυηζ ηυηε πνμηαθείηαζ δοζθμνία. Έηζζ, υηακ δ εενιμηναζία ημο αένα είκαζ 20°C ημ ηαηχηενμ υνζμ 

ζπεηζηήξ οβναζίαξ είκαζ 30% (ζπδιαηζζιυξ ζηυκδξ, δδιζμονβία ζηαηζημφ δθεηηνζζιμφ, λήνακζδ ηςκ αθεκκμβυκςκ) 

ηαζ ημ ακχηενμ 70% (ζοιπφηκςζδ οδναηιχκ, ζπδιαηζζιυξ ιμφπθαξ, δδιζμονβία δοζάνεζηςκ μζιχκ). Γεκζηά ηα 

ζοκζζηχιεκα επίπεδα ζπεηζηήξ οβναζίαξ ζε πχνμοξ παναιμκήξ ηαζ ενβαζίαξ είκαζ 40-60% ηαηά ημ ηαθμηαίνζ ηαζ 

30-50% ηαηά ημ πεζιχκα. 

Ζ απμδεηηή έκηαζδ ηδξ ηαπφηδηαξ ημο αένα ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ελανηάηαζ απυ πμθθμφξ 

πανάβμκηεξ υπςξ π.π. απυ ημ είδμξ ημο πχνμο, απυ ηδκ ποηκυηδηα ηςκ αηυιςκ πμο γμοκ ηαζ ενβάγμκηαζ ιέζα ζημ 

πχνμ, απυ ηδ δζάνηεζα παναιμκήξ ημοξ ζημ πχνμ η.ά. Γεκζηά δ επζηνεπηή ηαπφηδηα ημο αένα βζα εενιμηναζίεξ 20 – 

27°C ηαζ βζα ηαεζζηζηή ενβαζία είκαζ πενίπμο 0.15 - 0.25 m/s. ε πχνμοξ ιε ιεβάθδ ποηκυηδηα υπμο μζ άκενςπμζ 

ηζκμφκηαζ ζοκεπχξ (π.π. ειπμνζηά ηαηαζηήιαηα) επζηνέπεηαζ ιζα ιεβαθφηενδ ηαπφηδηα ημο αένα. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα δ ζδακζηή ηαπφηδηα ημο αένα βζα ηδκ άκεζδ ηςκ ακενχπςκ είκαζ πενίπμο 0.13 m/s, αθθά ζηδκ 

πθεζμρδθία ηςκ πενζπηχζεςκ είκαζ δφζημθμ κα επζηεοπεεί. Ζ ακακέςζδ ημο αένα ζημοξ πχνμοξ ηςκ ηηδνίςκ είκαζ 

ακαβηαία βζα ηδκ πνμζαβςβή μλοβυκμο, ηδκ αναίςζδ ηδξ ζοβηέκηνςζδξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα ηαζ ηςκ δζάθμνςκ 

μζιχκ πμο πανάβμκηαζ απυ ηδ δναζηδνζυηδηα ηςκ ακενχπςκ. Ζ απαναίηδηδ πμζυηδηα θνέζημο αένα 

πνμζδζμνίγεηαζ ζοκήεςξ ςξ ζοκάνηδζδ ηδξ ποηκυηδηαξ ηςκ αηυιςκ ηαζ ηδξ πνήζδξ ημο πχνμο απυ ημοξ δζάθμνμοξ 

ηακμκζζιμφξ. Γεκζηά δ αέθηζζηδ πμζυηδηα κςπμφ αένα πμο πνέπεζ κα εζζαπεεί ζε έκακ πχνμ ή ζε έκα ηηήνζμ 

ελανηάηαζ απυ ηζξ ακάβηεξ αενζζιμφ ηαζ απυ ημ ζζμγφβζμ εενιυηδηαξ ηαζ οβναζίαξ ημο πχνμο ή ημο ηηδνίμο. 

Ζ νφειζζδ ηςκ απαζημφιεκςκ ζοκεδηχκ εενιμηναζίαξ, οβναζίαξ, ηίκδζδξ ηαζ ηαεανυηδηαξ ημο αένα 

επζηοβπάκεηαζ ιε ηδ πνήζδ ηαηάθθδθςκ ζοζηεοχκ πμο απμηεθμφκ ηα ακηίζημζπα ζοζηήιαηα εένιακζδξ, φβνακζδξ, 

αενζζιμφ ηαζ ηαεανζζιμφ ημο αένα. Ζ θεζημονβία ηάεε ζοζηήιαημξ αθθά ηαζ δ επίηεολδ ημο επζεοιδημφ 

απμηεθέζιαημξ ααζίγεηαζ ζε ιία ζεζνά δζενβαζζχκ πμο είκαζ: 
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 Ζ εένιακζδ: Δίκαζ δ δζενβαζία ιε ηδκ μπμία πνμζηίεεηαζ εενιζηή εκένβεζα (εενιυηδηα) ζημκ αένα ηαζ ζηζξ 

επζθάκεζεξ ημο πχνμο ιε ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο πχνμο ζηα επζεοιδηά 

επίπεδα. 

 Ζ ρφλδ: Δίκαζ δ δζενβαζία ιε ηδκ μπμία αθαζνείηαζ εενιζηή εκένβεζα (εενιυηδηα) απυ ημκ αένα ηαζ ζηζξ 

επζθάκεζεξ ημο πχνμο ιε ζημπυ ηδ ιείςζδ ηαζ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο πχνμο ζηα επζεοιδηά 

υνζα. 

 Ζ φβνακζδ: Δίκαζ δ δζενβαζία ιε ηδκ μπμία πνμζηίεεηαζ οβναζία (οδναηιυξ) ζημκ αένα ημο πχνμο ιε 

ζημπυ ηδκ αφλδζδ ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ημο πχνμο ζε επζεοιδηέξ ηζιέξ. 

 Ζ αθφβνακζδ: Δίκαζ δ δζενβαζία ιε ηδκ μπμία αθαζνείηαζ οβναζία (οδναηιυξ) απυ ημκ αένα ημο πχνμο ιε 

ζημπυ ηδ ιείςζδ ηαζ δζαηήνδζδ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ ημο πχνμο ζε επζεοιδηά επίπεδα. 

 Ο αενζζιυξ: Δίκαζ δ δζενβαζία ιε ηδκ μπμία πνμζηίεεηαζ θνέζημξ ελςηενζηυξ αέναξ (αέναξ ημο θοζζημφ 

πενζαάθθμκημξ) ζημκ αένα ημο πχνμο ιε ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημο εζςηενζημφ αένα ζηα 

επζεοιδηά υνζα. 

 Ο ελαενζζιυξ: Δίκαζ δ δζενβαζία ιε ηδκ μπμία αθαζνείηαζ πμζυηδηα εζςηενζημφ αένα ιε ζημπυ ηδκ 

απμιάηνοκζδ ζςιαηζδίςκ, μζιχκ ηαζ νφπςκ. Ζ πμζυηδηα αοηή ακαπθδνχκεηαζ απυ ημ ζφζηδια 

αενζζιμφ. 

 Ο ηαεανζζιυξ: Δίκαζ δ δζενβαζία ιε ηδκ μπμία μ εζςηενζηυξ αέναξ δζένπεηαζ απυ δζαηάλεζξ θίθηνςκ ηαζ 

θζθηνάνεηαζ (ηαεανίγεηαζ). Σα θίθηνα ζοβηναημφκ πμζυηδηεξ ζςιαηζδίςκ ηαζ μζιχκ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα μ 

αέναξ επακαηοηθμθμνεί ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ ιε ζημπυ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ πμζυηδηάξ ημο ζηα 

επζεοιδηά υνζα. 

 Ο ηθζιαηζζιυξ: Δίκαζ ζφκεεηδ δζενβαζία δ μπμία απμηεθείηαζ απυ ημ ζφκμθμ ή ημ ζοκδοαζιυ ηςκ 

δζενβαζζχκ πμο ακαπηφπεδηακ πνμδβμοιέκςξ. Με ηδ δζενβαζία αοηή είκαζ δοκαηή δ μθμηθδνςιέκδ 

νφειζζδ ηςκ απαζημφιεκςκ εζςηενζηχκ ζοκεδηχκ, βεβμκυξ πμο ηαηαηάζζεζ ηα ζοζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ 

ζηα μθμηθδνςιέκα ζοζηήιαηα δζαπείνζζδξ ημο εζςηθίιαημξ ηςκ ηηδνίςκ. [27] 

5.2 υμβατικϊ ςυςτόματα θϋρμανςησ – ψύξησ  

ημπυξ ηςκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ είκαζ κα πνμζθένμοκ ηζξ απαζημφιεκεξ πμζυηδηεξ εενιζηήξ 

ηαζ ροηηζηήξ εκένβεζαξ μζ μπμίεξ εα ηαθφρμοκ ακηίζημζπα ηζξ εενιζηέξ ηαζ ροηηζηέξ ακάβηεξ ηςκ ηηδνίςκ ηαζ εα 

ελαζθαθίζμοκ ηζξ επζεοιδηέξ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ. Σα ζοζηήιαηα εένιακζδξ/ρφλδξ εκυξ ηηδνίμο 

δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ (α) ηα ημπζηά ηαζ (α) ηα ηεκηνζηά. Σμπζηά μκμιάγμκηαζ ηα ζοζηήιαηα ζηα μπμία δ 

εενιυηδηα ή δ ρφλδ πανάβεηαζ ζε ιζα εενιακηζηή εζηία ή ροηηζηή ιδπακή ημπμεεηδιέκδ ζε ηάπμζμ ζδιείμ ημο 

πχνμο πμο πνυηεζηαζ κα εενιακεεί/ροπεεί ηαζ απμδίδεζ ηδκ παναβυιεκδ εενιυηδηα/ρφλδ άιεζα ζημ πχνμ πςνίξ ηδ 

ιεζμθάαδζδ ηάπμζμο ιέζμο ιεηαθμνάξ. Έηζζ ηα ημπζηά ζοζηήιαηα παναηηδνίγμκηαζ απυ απθυηδηα ηαζ εοημθία 

εβηαηάζηαζδξ αηυια ηαζ ζε οθζζηάιεκα ηηήνζα. 

Ακηζεέηςξ ζε έκα ηεκηνζηυ ζφζηδια ημ ζφκμθμ ηδξ απαζημφιεκδξ εενιζηήξ ή ροηηζηήξ εκένβεζαξ ημο 

ηηδνίμο ή ημο ηηδνζαημφ ζοβηνμηήιαημξ πανάβεηαζ απυ εενιακηζηά ηαζ ροηηζηά ιδπακήιαηα ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

δζακέιεηαζ ιε ηδ αμήεεζα εκδζάιεζμο θμνέα εενιυηδηαξ ζημοξ εενιαζκυιεκμοξ/ροπυιεκμοξ πχνμοξ. Σα ηεκηνζηά 

ζοζηήιαηα παναηηδνίγμκηαζ απυ ιία ιεβάθδ πμζηζθία ζοζηεοχκ ηαζ εκαθθαηηζηχκ ηαηαζηεοαζηζηχκ θφζεςκ ηαζ 

απμηεθμφκηαζ απυ ηνία επζιένμοξ οπμζοζηήιαηα: παναβςβή, δζακμιή ηαζ εηπμιπή (δζάεεζδ) ηδξ 

εενιζηήξ/ροηηζηήξ εκένβεζαξ. 

ηα εθθδκζηά ηηήνζα ηα ηονζυηενα ζοζηήιαηα ημπζηήξ εένιακζδξ απμηεθμφκ μζ δζαθυνμο ηφπμο 

εενιάζηνεξ: πεηνεθαίμο, οβναενίμο, θοζζημφ αενίμο ηαζ αζμιάγαξ, μζ ακμζηηέξ εζηίεξ ηαφζδξ (ηγάηζα), ηα 

δθεηηνζηά ζοζηήιαηα εενιμζοζζχνεοζδξ, μζ δθεηηνζημί εενιμπμιπμί ηαζ ηα δθεηηνζηά αενυεενια. Ζ πνήζδ ηςκ 

ζοζηδιάηςκ ημπζηήξ εένιακζδξ πενζμνίγεηαζ ζήιενα ηονίςξ ζε αβνμηζηέξ πενζμπέξ ηδξ πχναξ ηαεχξ ηζξ ηεθεοηαίεξ 

δεηαεηίεξ εηημπίζηδηακ απυ ηα ηεκηνζηά ελαζηίαξ ημο ορδθυηενμο ααειμφ απυδμζδξ, ηδξ εοημθίαξ ηαζ ηδξ 

ηαεανυηδηαξ πμο πανμοζζάγμοκ. Σα ημπζηά ζοζηήιαηα, βκςνίγμοκ υιςξ εηηεηαιέκδ πνήζδ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ 

ροηηζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαεχξ δ πθεζμκυηδηα ηςκ ηηδνίςκ ηδξ πχναξ πνδζζιμπμζεί βζα ηδκ ρφλδ ζοζηήιαηα 

ακηθζχκ εενιυηδηαξ αένα-αένα δζαζνμφιεκμο ηφπμο (ηθζιαηζζηζηά) ηα μπμία ακήημοκ ζηδκ ηαηδβμνία ηςκ ημπζηχκ 

ζοζηδιάηςκ. [27]  
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5.2.1 Τποςύςτημα εκπομπόσ 

Σμ οπμζφζηδια εηπμιπήξ ζε ιία εβηαηάζηαζδ εένιακζδξ/ρφλδξ πενζθαιαάκεζ ηζξ ηενιαηζηέξ ζοζηεοέξ 

(ιμκάδεξ), μζ μπμίεξ απμδίδμοκ ζημοξ πχνμοξ ηςκ ηηδνίςκ ιε ηαηάθθδθμ ηνυπμ ηα απαζημφιεκα πμζά 

εενιυηδηαξ/ρφλδξ. Απυ ηαηαζηεοαζηζηήξ άπμρδξ μζ ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ ηςκ εενιζηχκ/ροηηζηχκ ζοζηδιάηςκ ιε 

θμνέα εενιυηδηαξ ημ κενυ ή ημ ροηηζηυ νεοζηυ είκαζ εκαθθάηηεξ κενμφ-αένα ή ροηηζημφ νεοζημφ-αένα 

ακηζζημίπςξ. ηα ζοζηήιαηα εένιακζδξ/ρφλδξ ιε θμνέα εενιυηδηαξ ημκ αένα δεκ οθίζηαηαζ ηενιαηζηυ ζφζηδια 

εηπμιπήξ ηαεχξ ηα ζηυιζα ηςκ αεναβςβχκ απυ ηα μπμία ελένπεηαζ μ εενιυξ/ροπνυξ αέναξ απμηεθμφκ ηενιαηζηυ 

ζημζπείμ ημο οπμζοζηήιαημξ δζακμιήξ. 

Ζ θεζημονβία ηςκ ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ ααζίγεηαζ ζημοξ ιδπακζζιμφξ ιεηάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ 

εζδζηυηενα ζημ θαζκυιεκμ ηδξ ζοκαβςβήξ ηαζ ηδξ αηηζκμαμθίαξ. Οζ δφμ αοημί ιδπακζζιμί ζοκοπάνπμοκ ζε υθμοξ 

ημοξ ηφπμοξ ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ ηαζ ακάθμβα ιε ημ πμζμζηυ ζοκεζζθμνάξ ημοξ ζημ ζοκμθζηυ θαζκυιεκμ μζ 

ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ ηαηαηάζζμκηαζ ζε: (α) ιμκάδεξ ζοκαβςβήξ (convectors) ηαζ (α) ιμκάδεξ αηηζκμαμθίαξ 

(radiators). Υαναηηδνζζηζηυ ηςκ ιμκάδςκ ζοκαβςβήξ είκαζ δ ηαηάθθδθδ δζαιυνθςζδ ηδξ επζθάκεζαξ ζοκαθθαβήξ 

ηδξ εενιυηδηαξ, δ φπανλδ μδδβδηζηχκ εθαζιάηςκ ή πηενοβίςκ, ηαεχξ ηαζ δ φπανλδ ακειζζηήνα υπςξ π.π. ζηζξ 

ιμκάδεξ ακειζζηήνα-ζημζπείμο (fan-coil). Ακηίεεηα ηα εενιακηζηά ζχιαηα αηηζκμαμθίαξ δζαεέημοκ ιεβάθδ 

επζθάκεζα δ μπμία δδιζμονβείηαζ ιε ηδκ πανάθθδθδ ή ζε ζεζνά ημπμεέηδζδ πμθθαπθχκ ζημζπείςκ. 

Οζ ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ εένιακζδξ/ρφλδξ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηονίςξ απυ πάθοαα. Τπάνπμοκ υιςξ ηαζ 

ιμκάδεξ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ ποημζίδδνμ ή απυ ηνάιαηα παθημφ ηαζ αθμοιζκίμο. Ακάθμβα ιε ηδκ ηεθζηή 

δζαιυνθςζδ μζ ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ δζαηνίκμκηαζ ζε: 

 Υοημζζδδνέξ ιμκάδεξ ζημζπείςκ: Δίκαζ μ παθαζυηενμξ ηφπμξ εενιακηζηχκ ζςιάηςκ, ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ 

ποημζίδδνμ ηαζ απμηεθμφκηαζ απυ ζημζπεία (θέηεξ), μζ μπμίεξ ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ηαζ 

ζηεβακμπμζμφκηαζ ιδπακζηά. ήιενα πνδζζιμπμζμφκηαζ πθέμκ ζπάκζα. Δίκαζ ιμκάδεξ ζοκαβςβήξ ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ζοζηήιαηα εένιακζδξ. 

 Υαθφαδζκεξ ιμκάδεξ ζημζπείςκ: Δίκαζ βκςζηά ηαζ ςξ «ημζκά εενιακηζηά ζχιαηα» ή «νακηζαηέν» ή 

«ζχιαηα ηφπμο ΑΚΑΝ». Απμηεθμφκηαζ απυ ζζμιεβέεδ ιειμκςιέκα ζημζπεία (θέηεξ) πμο 

ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ παθφαδζκα εθάζιαηα. Ακάθμβα ιε ημκ ανζειυ ηςκ δζαδνμιχκ ημο κενμφ ζημ ηάεε 

ζημζπείμ, παναηηδνίγμκηαζ ςξ δίζηδθα (ΗΗ), ηνίζηδθα (ΗΗΗ) ηαζ ηεηνάζηδθα (ΗV). Δίκαζ ιμκάδεξ ζοκαβςβήξ 

ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ζοζηήιαηα εένιακζδξ. 

 Δπίπεδεξ ιμκάδεξ ηφπμο Panel: Καηαζηεοάγμκηαζ απυ επίπεδα παθοαδμεθάζιαηα ζοκήεςξ ιε πηενφβζα 

ζηδκ εζςηενζηή επζθάκεζα. Απμδίδμοκ ιεβαθφηενδ εενιζηή ζζπφ ακά ηεηναβςκζηυ επζθάκεζαξ ζε ζπέζδ ιε 

ηζξ παθφαδζκεξ ιμκάδεξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ζοζηήιαηα εένιακζδξ. 

 ςθδκςηέξ ιμκάδεξ θμοηνμφ: Δίκαζ εζδζηέξ ιμκάδεξ, ιε επάθθδθεξ ζεζνέξ ζςθήκςκ ζε μνζγυκηζα δζάηαλδ, 

ιε εζδζηυ θζκίνζζια επζθάκεζαξ ηαζ ιεβάθδ ακημπή ζηδ δζάανςζδ, χζηε κα ημπμεεημφκηαζ ζε πχνμοξ 

ορδθήξ οβναζίαξ. Δίκαζ ιμκάδεξ ζοκαβςβήξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ζοζηήιαηα εένιακζδξ. 

 Δπίπεδεξ ιμκάδεξ: Δίκαζ επίπεδεξ παθφαδζκεξ επζθάκεζεξ ηαηαζηεοαζιέκεξ απυ πεπθαηοζιέκμοξ ζςθήκεξ 

πςνίξ ναθή, δθεηηνμζοβημθθδιέκμοξ ιεηαλφ ημοξ, πμο ηαηαθήβμοκ ζε δφμ πανάθθδθμοξ ζοθθέηηεξ 

εηαηένςεεκ. Ζ ιεηάδμζδ εενιυηδηαξ ζηζξ ιμκάδεξ αοηέξ βίκεηαζ ηονίςξ ιε αηηζκμαμθία ηαζ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ζε ζοζηήιαηα εένιακζδξ. 

 Μμκάδεξ ηφπμο Runtal: Απμηεθμφκηαζ απυ απθμφξ ή δζπθμφξ άααηεξ, ζηδκ επζθάκεζα ηςκ μπμίςκ έπμοκ 

ζοβημθθδεεί παθφαδζκα εθάζιαηα ζε ζπήια ιαζάκδνμο. Δίκαζ ιμκάδεξ ζοκαβςβήξ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ 

ιυκμ ζε ζοζηήιαηα εένιακζδξ. 

 Μμκάδεξ ακειζζηήνα-ζημζπείμο (fan-coil): Απμηεθμφκηαζ απυ παθημζςθήκεξ ιε πηενφβζα παθημφ ή 

αθμοιζκίμο. Ζ ηοηθμθμνία ημο αένα βίκεηαζ ελακαβηαζιέκα απυ έκακ ακειζζηήνα. Σμ ηφνζμ πνμηένδιά 

ημοξ είκαζ υηζ εενιαίκμοκ πμθφ βνήβμνα ημ πχνμ. Υνδζζιμπμζμφκηαζ ηυζμ ζε ζοζηήιαηα εένιακζδξ υζμ 

ηαζ ζε ζοζηήιαηα ρφλδξ ιε κενυ ή άθθμ ροηηζηυ ιέζμ ηαζ δζαηίεεκηαζ ζε ιεβάθδ πμζηζθία βζα 

εβηαηάζηαζδ επί ημο δαπέδμο, εκηυξ αοημφ, ζηδκ μνμθή ηαζ ζημκ ημίπμ ημο πχνμο. Δίκαζ ιμκάδεξ 

ζοκαβςβήξ. 

 Δκδμδαπέδζα/εκδμημίπζα ζοζηήιαηα: Σα ζοζηήιαηα αοηά απμηεθμφκηαζ απυ ζςθήκεξ ημπμεεηδιέκμοξ 

εκηυξ ημο δαπέδμο ή ημο ημίπμο ζημοξ μπμίεξ ηοηθμθμνεί εενιυ/ροπνυ κενυ. Με ημκ ηνυπμ αοηυ μζ 

ακηίζημζπεξ επζθάκεζεξ ιεηαηνέπμκηαζ ζε επζθάκεζεξ εηπμιπήξ εενιυηδηαξ/ρφπμοξ. Δίκαζ ζοζηήιαηα 

αηηζκμαμθίαξ. 
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 οζηήιαηα ροπυιεκδξ μνμθήξ: Απμηεθμφκηαζ απυ ζςθήκεξ εκηυξ ηδξ μνμθήξ ημο πχνμο ιέζα ζημοξ 

μπμίμοξ ηοηθμθμνεί ροπνυ κενυ βζα ηδκ ρφλδ ημο πχνμο. [27] 

5.2.2 Τποςύςτημα διανομόσ 

Ο υνμξ οπμζφζηδια δζακμιήξ ακαθένεηαζ ζημ ζφκμθμ ηςκ ζςθδκχζεςκ, αεναβςβχκ, ηςκ ελανηδιάηςκ 

δζαιυνθςζδξ ηαζ ηςκ θμζπχκ ιδπακμθμβζηχκ ελανηδιάηςκ ημοξ (απμθναηηζηέξ δζαηάλεζξ, εκαθθάηηεξ ηθπ.) πμο 

ιεηαθένμοκ ηα νεοζηά ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ/ρφλδξ απυ ημ ζφζηδια παναβςβήξ ζηζξ ηενιαηζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ 

ακηίζηνμθα. ηζξ ζοκήεεζξ εθανιμβέξ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ ςξ νεοζηά δζακμιήξ πνδζζιμπμζμφκηαζ: (α) ημ 

εενιυ/ροπνυ κενυ, (α) μ εενιυξ/ροπνυξ αέναξ ηαζ (β) ηα ροηηζηά νεοζηά. ε εζδζηέξ εθανιμβέξ ημο ηνζημβεκή 

ημιέα πμο αθμνμφκ ηονίςξ αζμιδπακζηέξ εβηαηαζηάζεζξ ηαεχξ ηαζ εηηεηαιέκα ηηδνζαηά ζοβηνμηήιαηα ιε 

ηεκηνζηυ ζφζηδια παναβςβήξ εενιυηδηαξ υπςξ κμζμημιεία, ενεοκδηζηά ηαζ εηπαζδεοηζηά ηέκηνα η.α., δφκαηαζ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ςξ θμνείξ εενιυηδηαξ ημ οπένεενιμ κενυ ηαζ μ αηιυξ. 

ηζξ εβηαηαζηάζεζξ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ υπμο πνδζζιμπμζείηαζ ςξ θμνέαξ ιεηάδμζδξ εενιυηδηαξ μ 

αέναξ, ημ ροηηζηυ νεοζηυ, ημ οπένεενιμ κενυ, ή μ αηιυξ, ηα δίηηοα δζακμιήξ απυ πθεονάξ ηαηαζηεοήξ 

πενζθαιαάκμοκ δομ ακελάνηδημοξ ηθάδμοξ, ημκ ηθάδμ πνμζαβςβήξ ημο θμνέα εενιυηδηαξ ζημοξ εενιαζκυιεκμοξ 

πχνμοξ ηαζ ακηίζημζπα ημκ ηθάδμ απαβςβήξ. Σμ οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηςκ δζηηφςκ δζακμιήξ επζθέβεηαζ ιε αάζδ ημ 

θμνέα εενιυηδηαξ. Γζα δίηηοα εενιμφ/ροπνμφ κενμφ πνδζζιμπμζμφκηαζ παθοαδμζςθήκεξ, ζηθδνμί ή εφηαιπημζ 

ζςθήκεξ παθημφ ηαζ πθαζηζημί ζςθήκεξ απυ πμθοπνμποθέκζμ (ΡΡ) ή απυ πμθοαζεοθέκζμ (ΡΔ). Οζ ηεκηνζηέξ 

βναιιέξ αοηχκ ηςκ δζηηφςκ ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ εοεφβναιιμοξ παθοαδμζςθήκεξ ή ζςθήκεξ παθημφ ιεβάθςκ 

δζαιέηνςκ ή ζςθήκεξ πμθοπνμποθεκίμο (PP), εκχ ζηζξ ιζηνυηενεξ δζαιέηνμοξ ηςκ ηενιαηζηχκ δζηηφςκ ζοκδείγεηαζ 

δ πνήζδ εφηαιπηςκ ζςθήκςκ. ε ακηίεεζδ ιε αοηά ηα δίηηοα οπένεενιμο κενμφ ηαζ αηιμφ ηαηαζηεοάγμκηαζ 

απμηθεζζηζηά απυ παθοαδμζςθήκεξ. Σα δίηηοα δζακμιήξ εενιμφ/ροπνμφ αένα, ηα δίηηοα αεναβςβχκ 

ηαηαζηεοάγμκηαζ ηονίςξ απυ βαθαακζζιέκμ παθοαδυθοθθμ (θαιανίκα), ηοηθζημί ή μνεμβχκζμζ. Γζα ιζηνέξ 

δζαημιέξ ζε ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ εφηαιπημζ αβςβμί αθμοιζκίμο. Σέθμξ, ζηα ροηηζηά δίηηοα 

πνδζζιμπμζείηαζ ζπεδυκ απμηθεζζηζηά μ παθηυξ. Σα ελανηήιαηα εθέβπμο ηαζ νφειζζδξ ηδξ νμήξ (δζαηυπηεξ, 

ααθαίδεξ, αάκεξ) ηςκ δζηηφςκ ηαηαζηεοάγμκηαζ ηονίςξ απυ μνείπαθημ, ζίδδνμ ή ποημζίδδνμ ηαζ ζπακζυηενα απυ 

πάθοαα υηακ πνυηεζηαζ βζα ελανηήιαηα δζηηφςκ οπυ πίεζδ. Ακηίζημζπα ηα ελανηήιαηα δζαιυνθςζδξ ημο δζηηφμο 

(ιμφθεξ, ηαιπφθεξ, ηαθ, ζοζημθζηά, ηθπ.) ηαηαζηεοάγμκηαζ απυ ιαθαηηυ ζίδδνμ ή ποημζίδδνμ ηαζ απυ παθηυ βζα 

ηα δίηηοα παθημζςθήκςκ. [27] 

5.2.3 Τποςύςτημα παραγωγόσ 

Σμ οπμζφζηδια παναβςβήξ εενιζηήξ/ροηηζηήξ εκένβεζαξ ηςκ ηεκηνζηχκ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ηαζ 

ρφλδξ απανηίγεηαζ απυ ιία ή πενζζζυηενεξ εενιζηέξ/ροηηζηέξ ιμκάδεξ μζ μπμίεξ ανίζημκηαζ εβηαηεζηδιέκεξ ζε 

έκακ ζδζαίηενμ πχνμ (ιδπακμζηάζζμ, θεαδημζηάζζμ). ηδκ πενίπηςζδ εβηαηάζηαζδξ ιμκάδςκ πενζζζυηενςκ ηδξ 

ιζαξ δ θεζημονβία ημοξ βίκεηαζ πανάθθδθα ηαζ ζε ζοκάνηδζδ ιε ημ θμνηίμ πμο γδηείηαζ απυ ηδκ εβηαηάζηαζδ. Οζ 

ιμκάδεξ αοηέξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζμφκ ςξ πδβή εκένβεζαξ ημκ δθεηηνζζιυ, ημ εθαθνφ πεηνέθαζμ, ημ θοζζηυ 

αένζμ, ηδκ δθζαηή εκένβεζα, ηδ βεςεενιία η.α., βζα κα πανάβμοκ εενιυηδηα ή ρφπμξ ιε ηδ ιμνθή 

εενιμφ/οπένεενιμο κενμφ, αηιμφ, εενιμφ αένα, ροπνμφ κενμφ, ή ροπνμφ αένα ακηίζημζπα. 

Σμ οπμζφζηδια παναβςβήξ ρφλδξ απμηεθείηαζ απυ ζοζηεοέξ πμο μκμιάγμκηαζ ρφηηεξ. Οζ ρφηηεξ, ιε 

αάζδ ημ θεζημονβζηυ ημοξ ηφηθμ, δζαηνίκμκηαζ ζε δφμ ηαηδβμνίεξ: (α) ζημοξ ρφηηεξ ζοιπίεζδξ αηιχκ, ηαζ (α) 

ζημοξ ρφηηεξ απμννυθδζδξ ή πνμζνυθδζδξ. Δηηυξ υιςξ απυ ημοξ ρφηηεξ, μζ ροηηζηέξ εβηαηαζηάζεζξ 

πενζθαιαάκμοκ βζα ηδκ απυννζρδ ηδξ εενιυηδηαξ ηαζ πφνβμοξ ρφλδξ, αενυροηημοξ ή οδνυροηημοξ ζοιποηκςηέξ, ή 

ηαζ ζοκδοαζιυ ηςκ ιδπακδιάηςκ αοηχκ. Σα ροηηζηά ιδπακήιαηα ηαηακαθχκμοκ ηονίςξ δθεηηνζηή εκένβεζα εηηυξ 

απυ ηα ιδπακήιαηα απμννυθδζδξ ηαζ πνμζνυθδζδξ, ηα μπμία πνδζζιμπμζμφκ εενιυηδηα ηαζ πανάβμοκ ρφπμξ. 

Σα ηονζυηενα ζοζηήιαηα παναβςβήξ εενιζηήξ εκένβεζαξ είκαζ: (α) μζ δζαηάλεζξ θέαδηα-ηαοζηήνα, (α) ηα 

ζοζηήιαηα οιπαναβςβήξ Θενιυηδηαξ Ζθεηηνζζιμφ (ΖΘ) ηαζ (β) ηα ζοζηήιαηα ηδθεεένιακζδξ. Σα ζοζηήιαηα 

ηδξ πνχηδξ ηαηδβμνίαξ απμηεθμφκ ηδκ πθεζμκυηδηα ηςκ ζοζηδιάηςκ παναβςβήξ εενιυηδηαξ ζημκ ηηδνζαηυ ημιέα 

ηδξ Δθθάδαξ. Σα ζοζηήιαηα ΖΘ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηζξ πενζπηχζεζξ υπμο οπάνπεζ ζδιακηζηή ακάβηδ δθεηηνζηήξ 

εκένβεζαξ, ζε πμζμζηυ άκς ημο 50% ζε ζπέζδ ιε ηδκ εενιζηή. ηδκ Δθθάδα, δ πνήζδ ηςκ ζοζηδιάηςκ ΖΘ 

πενζμνίγεηαζ ηονίςξ ζε λεκμδμπεζαηέξ ιμκάδεξ ηαζ κμζμημιεία. ημ ιέβεεμξ αοηυ, δ ηεπκμθμβία ηςκ ζοζηδιάηςκ 
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ΖΘ αθμνά ζοζηήιαηα ιε ιδπακέξ εζςηενζηήξ ηαφζδξ (ΜΔΚ) ηαζ ζοζηήιαηα ιζηνμζηνμαίθςκ (micro-turbine). Ζ 

πανμπή εενιυηδηαξ απυ ζφζηδια ηδθεεένιακζδξ απμηεθεί ηδκ μζημκμιζηυηενδ θφζδ πανυηζ ηα ζοζηήιαηα αοηά 

βκςνίγμοκ πενζμνζζιέκδ εθανιμβή ζηδκ Δθθάδα. ημ ζφζηδια ηδθεεένιακζδξ δ παναβςβή εενιυηδηαξ βίκεηαζ 

εηηυξ ημο ηηδνίμο μπυηε δεκ οθίζηαηαζ οπμζφζηδια παναβςβήξ εενιυηδηαξ εκηυξ ημο ηηδνίμο. Δηηυξ υιςξ απυ ηα 

ακελάνηδηα ζοζηήιαηα παναβςβήξ εενιυηδηαξ/ρφπμοξ, οπάνπμοκ ηαζ ζοζηεοέξ μζ μπμίεξ ιπμνμφκ κα πανάβμοκ 

εκαθθαηηζηά εενιυηδηα ή ρφπμξ. οζηεοέξ ιε αοηή ηδ δοκαηυηδηα είκαζ μζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ μζ μπμίεξ ζοπκά 

απμηεθμφκ ιένμξ ή ηαζ μθυηδηα ημο οπμζοζηήιαημξ παναβςβήξ εενιυηδηαξ/ρφπμοξ. [27] 

5.3 Λϋβητεσ - Καυςτόρεσ  

Οζ θέαδηεξ ηαζ μζ ηαοζηήνεξ είκαζ ααζζηέξ ζοζηεοέξ ηαζ ιδπακήιαηα ζηζξ ζοκήεεζξ εβηαηαζηάζεζξ 

εένιακζδξ. Καοζηήναξ μκμιάγεηαζ δ ζοζηεοή δ μπμία δδιζμονβεί ηαζ ηνμθμδμηεί ημ εάθαιμ ηαφζδξ ημο θέαδηα 

(θθμβμεάθαιμ) ιε ηδκ απαναίηδηδ πμζυηδηα ηαζ πμζυηδηα ιείβιαημξ ηαοζίιμο-αένα ηαζ δδιζμονβεί πανάθθδθα ηζξ 

ηαηάθθδθεξ ζοκεήηεξ βζα ηδκ ηαφζδ ημο. Ακηίζημζπα μ θέαδηαξ είκαζ έκαξ εκαθθάηηδξ εενιυηδηαξ μ μπμίμξ 

ιεηαδίδεζ ηδκ παναβυιεκδ εενιυηδηα απυ ηδκ ηαφζδ ημο ηαοζίιμο ζημ θμνέα ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ πμο είκαζ ημ 

κενυ ηαζ ζπακζυηενα μ αέναξ. 

Ζ δζάηνζζδ ηςκ ηαοζηήνςκ βίκεηαζ ιε αάζδ ημ ηαφζζιμ ζε: (α) ζηενεχκ, (α) οβνχκ ηαζ (β) αενίςκ 

ηαοζίιςκ, ηαζ ιε αάζδ ηδκ φπανλδ ή ιδ ακειζζηήνα ζε ηαοζηήνεξ: (α) πςνίξ ακειζζηήνα (αηιμζθαζνζημφξ), (α) ιε 

ακειζζηήνα ηαζ πςνίξ οπενπίεζδ ηαζ (β) ιε ακειζζηήνα οπενπίεζδξ. Πνέπεζ κα ζδιεζςεεί πςξ οπάνπμοκ επίζδξ ηαζ 

ηαοζηήνεξ δζπθμφ ηαοζίιμο, μζ μπμίμζ ιπμνμφκ κα ηαφζμοκ εκαθθαηηζηά οβνά ή αένζα ηαφζζια. Πνμθακχξ ζηδκ 

πενίπηςζδ αοηή μ ηαοζηήναξ είκαζ ελμπθζζιέκμξ ιε ηα απαναίηδηα ελανηήιαηα ηαζ θένεζ ημκ ηαηάθθδθμ 

πνμβναιιαηζζιυ. Καοζηήνεξ πςνίξ ακειζζηήνα ηαζ ηαοζηήνεξ ιε ακειζζηήνα ηαζ πςνίξ οπενπίεζδ απακηχκηαζ 

ιυκμ ζε ζοζηεοέξ αενίςκ ηαοζίιςκ. Σέθμξ μζ ηαοζηήνεξ ιε ακειζζηήνα οπενπίεζδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηδκ ηαφζδ 

οβνχκ άθθα ηαζ αενίςκ ηαοζίιςκ. 

Οζ θέαδηεξ ηαηδβμνζμπμζμφκηαζ ακάθμβα ιε: (α) ημ είδμξ ημο ηαοζίιμο, (α) ημ είδμξ ημο ηαοζηήνα, (β) ημ 

οθζηυ ηαηαζηεοήξ ηαζ (δ) ημ θμνέα ιεηάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ. Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο ηαοζίιμο μζ θέαδηεξ 

δζαηνίκμκηαζ ζε (i) εζδζημφξ, (ii) ιεηαηνεπυιεκδξ ηαφζδξ ηαζ (iii) εκαθθαηηζηήξ ηαφζδξ. Οζ εζδζημί θέαδηεξ ιπμνμφκ 

κα ηαφζμοκ έκα ζοβηεηνζιέκμ ηαφζζιμ ηαζ δεκ ιπμνμφκ κα οπμζημφκ ιεηαηνμπή χζηε κα ηαφζμοκ άθθμ ηαφζζιμ. 

Σέημζμζ θέαδηεξ είκαζ π.π. μζ αηιμζθαζνζημί θέαδηεξ αενίμο ηαοζίιμο. Οζ θέαδηεξ ιεηαηνεπυιεκδξ ηαφζδξ ιπμνμφκ 

ιεηά απυ ηαηάθθδθδ αθθαβή μνζζιέκςκ ελανηδιάηςκ ημοξ κα ηαφζμοκ ηαζ δεφηενμ ηαφζζιμ, εκχ μζ θέαδηεξ 

εκαθθαηηζηήξ ηαφζδξ ιπμνμφκ κα ηαφζμοκ δζάθμνα ηαφζζια πςνίξ κα απαζηείηαζ μπμζαδήπμηε ιεηαηνμπή. Γζα 

πανάδεζβια θέαδηεξ εκαθθαηηζηήξ ηαφζδξ είκαζ υθμζ ζπεδυκ μζ ζδιενζκμί θέαδηεξ πεηνεθαίμο μζ μπμίμζ ιε αθθαβή 

ημο ηαοζηήνα δφκαηαζ κα ηαφζμοκ ηαζ αένζμ ηαφζζιμ. 

Ακάθμβα ιε ημ είδμξ ημο ηαοζηήνα πμο θένμοκ μζ θέαδηεξ δζαηνίκμκηαζ ζε: (α) αηιμζθαζνζημφξ, (α) ιε 

ηαοζηήνα ιε ακειζζηήνα πςνίξ οπενπίεζδ ηαζ (β) οπενπίεζδξ. Απυ πθεονάξ οθζημφ ηαηαζηεοήξ μζ θέαδηεξ 

δζαηνίκμκηαζ ζε (i) παθφαδζκμοξ ηαζ (ii) ποημζζδδνμφξ, εκχ ιε αάζδ ημ θμνέα ιεηάδμζδξ ηδξ εενιυηδηαξ 

δζαηνίκμκηαζ ζε θέαδηεξ: (i) εενιμφ κενμφ ιε εενιμηναζία πνμζαβςβήξ ιέπνζ 100°C, (ii) οπένεενιμο κενμφ ιε 

εενιμηναζία πνμζαβςβήξ άκς ηςκ 100°C, (iii) αηιμθέαδηεξ ηαζ (iv) αενμθέαδηεξ, ιε ηζξ ηνεζξ ηεθεοηαίεξ 

ηαηδβμνίεξ κα ειθακίγμκηαζ ηονίςξ ζε επαββεθιαηζηέξ ηαζ αζμιδπακζηέξ πνήζεζξ. Με αάζδ ηδκ Κμζκμηζηή Οδδβία 

92/42/ΔΔ, μζ θέαδηεξ παναβςβήξ εενιμφ κενμφ ιε εενιμηναζία πνμζαβςβήξ έςξ 100°C, δζαηνίκμκηαζ επζπνυζεεηα 

ζε: (α) ζοιααηζημφξ, (α) παιδθχκ εενιμηναζζχκ ηαζ (β) ζοιπφηκςζδξ. 

Οζ ζοιααηζημί θέαδηεξ πανάβμοκ εενιυ κενυ ζε εενιμηναζία 80-90°C ηαζ είκαζ μζ πθέμκ δζαδεδμιέκμζ 

ζημκ μζηζαηυ ημιέα. Οζ θέαδηεξ παιδθχκ εενιμηναζζχκ ιπμνμφκ κα θεζημονβμφκ ζοκεπχξ ιε εενιμηναζία ελυδμο 

35-40°C ηαζ ζ’ αοημφξ ηαηά πενίπηςζδ ιπμνεί κα εθανιμζηεί ηαζ ζοιπφηκςζδ. Οζ θέαδηεξ αοημί 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ζηα ζοζηήιαηα εκδμδαπέδζαξ ηαζ εκδμημίπζαξ εένιακζδξ ηαζ ιπμνμφκ κα θεζημονβήζμοκ 

πανάθθδθα ηαζ ιε ακηθίεξ εενιυηδηαξ. Σέθμξ, μζ θέαδηεξ ζοιπφηκςζδξ είκαζ ηαηαζηεοαζιέκμζ βζα ζοκεπή 

ζοιπφηκςζδ ιεβάθμο ιένμοξ ημο οδναηιμφ ημο ηαοζαενίμο ηαζ πανμοζζάγμοκ ορδθυ ααειυ απυδμζδ. Φένμοκ 

εκαθθάηηδ εενιυηδηαξ ηαοζαενίμο-κενμφ ζημκ μπμίμ ακαηηάηαζ ημ 50-80% ηδξ θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ ημο 

οδναηιμφ, αολάκμκηαξ ηδκ απυδμζδ ημο θέαδηα ζοιπφηκςζδξ ηαηά 5-15%. 

ήιενα ζφιθςκα ιε ηδκ μδδβία 92/42/ΔΔ ηαζ ημ Π.Γ. 335/1993 (ΦΔΚ 134Α), υθμζ μζ θέαδηεξ εένιακζδξ 

ιε ζζπφ έςξ 400 kW πνέπεζ κα θένμοκ ζήιακζδ CE ηαζ κα ακαβνάθμοκ ζηδκ πζκαηίδα ιε ηα παναηηδνζζηζηά ημοξ 

ημ ααειυ απυδμζδξ ζφιθςκα ιε ιεηνήζεζξ πζζημπμζδιέκμο ενβαζηδνίμο. Ζ ίδζα μδδβία μνίγεζ ηζξ ζοκεήηεξ 

ιέηνδζδξ ηαζ ημκ εθάπζζημ απμδεηηυ ααειυ απυδμζδξ, υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα. [27] 
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Πύνακασ 22: Αποδόςεισ λεβότων με βϊςη την Οδηγύα 92/42/ΕΕ και το Π.Δ. 335/1993 . [27] 

Σύπνο ιέβεηα Φάζκα 

Ηζρύνο 

Απόδνζε ζε νλνκαζηηθή ηζρύ (Pn) Απόδνζε ζε κεξηθό θνξηίν 

 kW Μέζδ εενιμηναζία 

κενμφ ζημ θέαδηα 

(
μ
C) 

Απαίηδζδ 

απυδμζδξ (%) 

Μέζδ εενιμηναζία 

κενμφ ζημ θέαδηα 

(
μ
C) 

Απαίηδζδ 

απυδμζδξ (%) 

πλήζεηο 

ιέβεηεο 

4-400 70 ≥ 84 + 2logPn ≥ 50 ≥ 80 + 3logPn 

Λέβεηεο 

ρακειώλ 

ζεξκνθξαζηώλ 

4-400 70 ≥ 87.5 + 

1.5logPn 

40 ≥ 87.5 + 

1.5logPn 

Λέβεηεο κε 

ζπκπύθλσζε 

4-400 70 ≥ 91 + 1logPn 30 ≥ 97 + 1logPn 

 

Κεκηνζηή εένιακζδ μκμιάγεηαζ δ παναβςβή εενιυηδηαξ βζα ηδ εένιακζδ πχνςκ ή/ηαζ ηδκ παναβςβή 

γεζημφ κενμφ πνήζδξ απυ έκα ηεκηνζηυ ζφζηδια εβηαηεζηδιέκμ ζε έκα ηηίνζμ (ή ζφκμθμ ηηζνίςκ) βζα ημ ζημπυ 

αοηυ. Σμ ηεκηνζηυ αοηυ ζφζηδια απμηεθείηαζ απυ έκα ζφκμθμ αθθδθμζοκδεδειέκςκ ζοζηεοχκ ηαζ μνβάκςκ, ηαζ 

ζοβηεηνζιέκα απυ ημ θέαδηα,  ημκ ηαοζηήνα, ημκ ηοηθμθμνδηή, ηδ δελαιεκή ηαοζίιςκ, ηζξ δζαηάλεζξ αζθαθείαξ, 

ηζξ ζςθδκχζεζξ, ηδκ ηαπκμδυπμ ηαζ ηα εενιακηζηά ζχιαηα. [23] 

Οζ ηοηθμθμνδηέξ ηαζ δ δελαιεκή ηαοζίιςκ ζε ιζα εβηαηάζηαζδ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ, ιεηαθένμοκ ημ 

κενυ απυ ημκ θέαδηα ζηα εενιακηζηά ζχιαηα ηαζ ακηζζηνυθςξ. Ο ηοηθμθμνδηήξ είκαζ ακηθία θοβμηεκηνζημφ 

ηφπμο ηαζ ηζκείηαζ ιε ηδ αμήεεζα δθεηηνζημφ νεφιαημξ. οκήεςξ ημπμεεημφκηαζ ιέζα ζημ θεαδημζηάζζμ ηαζ ημκηά 

ζημκ θέαδηα. Ζ δελαιεκή ηαοζίιςκ απμηεθεί άθθμ έκα ζδιακηζηυ ζημζπείμ ιζαξ εβηαηάζηαζδξ ηεκηνζηήξ 

εένιακζδξ ηαεχξ εηεί απμεδηεφεηαζ ημ πεηνέθαζμ. Ζ ιεηαθμνά ημο κενμφ απυ ημ θέαδηα ζηα εενιακηζηά ζχιαηα 

ηαζ δ επζζηνμθή ημο πίζς ζημ θέαδηα επζηοβπάκεηαζ ιέζς ημο δζηηφμο ζςθδκχζεςκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ηνία είδδ ζςθήκςκ: παθημζςθήκεξ, παθοαδμζςθήκεξ ηαζ πθαζηζημί ζςθήκεξ. Σα εενιακηζηά 

ζχιαηα απμηεθμφκ ηζξ ηεθζηέξ ζοζηεοέξ εκυξ ζοζηήιαημξ εβηαηάζηαζδξ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ ιέζς ηςκ μπμίςκ δ 

εενιυηδηα πμο ιεηαθένεζ ημ εενιακηζηυ νεοζηυ ιεηαδίδεηαζ ζημοξ εζςηενζημφξ πχνμοξ. Σα ζχιαηα είκαζ ζοκήεςξ 

ηαζηεοαζιέκα απυ πάθοαα ή αθμοιίκζμ. Σα εενιακηζηά ζχιαηα δζαεέημοκ εζδζημφξ δζαηυπηεξ πμο επζηνέπμοκ ηδκ 

απμιυκςζή ημοξ πνμηεζιέκμο κα ιδκ λμδεφεηαζ εκένβεζα άζημπα ζε πχνμοξ πμο δεκ ηαημζημφκηαζ. Γζαεέημοκ 

επίζδξ ααθαίδεξ ελαενζζιμφ βζα ηδκ ελαένςζή ημοξ ζε πενζπηχζεζξ πμο ζοζζςνεφεηαζ αέναξ ιδ επζηνέπμκηαξ ηδκ 

μιαθή ηοηθμθμνία ημο κενμφ ζημ εζςηενζηυ ημοξ. Δπίζδξ, μζ θέαδηεξ ζε ηεκηνζηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ 

θεζημονβμφκ ιε πνμκμδζαηυπηεξ ηαζ υπζ ιε αάζδ ηδ εενιμηναζία ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ ιε απμηέθεζια 

πνμηεζιέκμο κα εενιακεμφκ πενζζζυηενμ «δφζημθμζ» ηαζ ηνφμζ πχνμζ κα οπενεενιαίκμκηαζ ακαβηαζηζηά ηαζ αοημί 

πμο δεκ έπμοκ ηυζμ ιεβάθεξ ακάβηεξ.  

Μζα εβηαηάζηαζδ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ εεςνείηαζ επζηοπδιέκδ υηακ εενιαίκεζ ζςζηά ηαζ υζμ πνέπεζ, 

ηαεχξ επίζδξ εθυζμκ θεζημονβεί μζημκμιζηά ηαζ ιε αζθάθεζα. Πνμηεζιέκμο κα επζηεοπεμφκ αοηά απαζηείηαζ ζςζηή 

ιεθέηδ πμο κα πενζθαιαάκεζ: ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ ιεβέεδ ημο ελμπθζζιμφ, αηνζαή οπμθμβζζιυ ηςκ 

εενιζηχκ απαζηήζεςκ, ηαθυ ζπεδζαζιυ ηςκ δζηηφςκ δζακμιήξ, ζςζηή δζάηαλδ ημο ελμπθζζιμφ ημο ζοζηήιαημξ, 

ηαεχξ ηαζ ηδ θεζημονβζηή ζφκδεζδ ηαζ νφειζζδ ηςκ δζαθυνςκ ζημζπείςκ. Ζ επζθμβή ζζπφμξ ημο θέαδηα απμηεθεί 

πνχηδ πνμηεναζυηδηα ηαζ ζηδνίγεηαζ ζημκ οπμθμβζζιυ ηςκ ααζζηχκ ηθζιαηζηχκ ηαζ βεςβναθζηχκ παναιέηνςκ, ηαζ 

ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ημο ηηζνίμο. [23] 

5.4 υςτόματα θϋρμανςησ  

5.4.1 Πετρϋλαιο 

Ζ θέλδ πεηνέθαζμ πνμένπεηαζ απυ ηδκ Δθθδκζηή θέλδ πέηνα ηαζ ηδ θαηζκζηή Oleum, πμο ζδιαίκεζ θάδζ. 

Υνδζζιμπμζήεδηε βζα πνχηδ θμνά απυ ημ Γενιακυ μνοηημθυβμ Agricola ημ 1556. Σμ πεηνέθαζμ υπςξ απμδείπεδηε 
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απυ ακαζηαθέξ πνδζζιμπμζμφκηακ απυ ηδκ ανπαζυηδηα. Ζ πνδζζιμπμίδζή ημο απυ ανπαίμοξ θαμφξ ανπίγεζ πνζκ απυ 

5000 πνυκζα. 

Ο δζαπςνζζιυξ ημο πεηνεθαίμο ζηα πνμσυκηα ημο επζηοβπάκεηαζ ιε ηδκ εθανιμβή ηνζχκ δζαηεηνζιέκςκ 

δζενβαζζχκ: ηδξ αηιμζθαζνζηήξ απυζηαλδξ ημο ανβμφ πεηνεθαίμο, ημο δζαπςνζζιμφ ηςκ αενίςκ ηαζ ηςκ αεκγζκχκ 

ηαζ ηδξ εκ ηεκυ απυζηαλδξ ημο αηιμζθαζνζημφ οπμθθείιιαημξ. Οζ ηνεζξ αοηέξ δζενβαζίεξ απμηεθμφκ ζοκήεςξ ιζα 

παναβςβζηή ιμκάδα, ηδ θεβυιεκδ ιμκάδα δζφθζζδξ ανβμφ πεηνεθαίμο. [34]  

 

Σα ζηάδζα δζαπςνζζιμφ πενζθαιαάκμοκ: 

Α) Φοζζηέξ ιέεμδμζ δζαπςνζζιμφ: υπμο ιε αοηέξ ηζξ δζενβαζίεξ ηα ιυνζα ηςκ οδνμβμκακενάηςκ δεκ αθθάγμοκ 

δμιή. 

1. Απυζηαλδ: Δίκαζ ημ πνχημ ζηάδζμ ημο πςνζζιμφ ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο ανβμφ πεηνεθαίμο ζε μιάδεξ. Δίκαζ δ 

ζδιακηζηυηενδ δζαδζηαζία ζηδ δζφθζζδ δ μπμία ζηδνίγεηαζ ζηδκ ζηακυηδηα ηςκ ζοζηαηζηχκ ημο 

πεηνεθαίμο κα ελαηιίγμκηαζ.  

2. Κνοζηάθθςζδ. οκίζηαηαζ ζημ πςνζζιυ, ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηαζ ημκ ηφπμ ηςκ οδνμβμκακενάηςκ, 

πνδζζιμπμζχκηαξ ηδ δζαθμνά ζημ ζδιείμ ηήλδξ ηαζ ηδ δζαθοηυηδηα, ζε ζοκδοαζιυ ιε δζήεδζδ ή 

θοβμηέκηνζζδ. 

3. Δηπφθζζδ ιε δζαθφηδ. Δίκαζ μ δζαπςνζζιυξ ακάθμβα ιε ημκ ηφπμ ηςκ οδνμβμκακενάηςκ. Με αοηή ηδ 

ιέεμδμ π.π. πςνίγμκηαζ μζ παναθίκεξ απυ ημοξ ανςιαηζημφξ οδνμβμκάκεναηεξ. 

4. Πνμζνυθδζδ. Υάνδ ζηδ δζαθμνεηζηή δφκαιδ ιε ηδκ μπμία πνμζημθθμφκηαζ πάκς ζε πμνχδδ οθζηά, 

ιπμνμφιε κα δζαπςνίζμοιε μνζζιέκεξ ηάλεζξ οδνμβμκακενάηςκ. 

5. Απμννυθδζδ. Γζαπςνίγμκηαζ μζ οδνμβμκάκεναηεξ ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ή ημ ζπήια ηςκ ιμνίςκ ημοξ, 

πάνδ ζηδ δζαθμνά πμο πανμοζζάγμοκ ζηδ δζαθοηυηδηα ζε μνζζιέκα οβνά. 

Β) Υδιζηέξ ιέεμδμζ δζαπςνζζιμφ 

Οζ δζενβαζίεξ αοηέξ ιεηααάθθμοκ ημ ιέβεεμξ ηαζ ηδ δμιή ηςκ ιμνίςκ ηςκ οδνμβμκακενάηςκ ηαζ είκαζ 

ζδιακηζηυηαηεξ βζαηί ιεηαηνέπμοκ πνμσυκηα πμο ανίζημκηαζ ζε ιεβάθδ πμζυηδηα ζηδ θφζδ, ζε άθθα πμο έπμοκ 

ιεβάθδ γήηδζδ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, δ ακάπηολδ ηςκ ιδπακχκ εζςηενζηήξ ηαφζδξ έηακε απαναίηδηδ ηδκ παναβςβή 

πενζζζυηενςκ εθαθνχκ ηθαζιάηςκ απ' υζα ήδδ οπάνπμοκ ζημ πεηνέθαζμ. Δπζπθέμκ δ ηαθή ακάθθελδ βίκεηαζ ιε 

ιυνζα πμο πενζέπμοκ ανςιαηζημφξ δαηηοθίμοξ ή δζαηθαδζζιέκεξ αθοζίδεξ. Ζ παναζηεοή αοηχκ ηςκ 

οδνμβμκακενάηςκ βίκεηαζ ιε ηδκ πονυθοζδ. [34] 

Σα ηεθζηά πνμσυκηα ηδξ δζφθζζδξ δζαηνίκμκηαζ ζε εκενβεζαηά (αεκγίκεξ, ηαφζζια ζηνμαζθμακηζδναζηήνςκ, 

κηίγεθ ηαζ ιαγμφη μζηζαηήξ πνήζδξ, αανέα ιαγμφη) ηαζ ζε ιδ εκενβεζαηά (άζθαθημζ, θζπακηζηά). Ζ εειεθζχδδξ 

δζενβαζία ηδξ δζφθζζδξ είκαζ δ ζοκεπήξ ηθαζιαηζηή απυζηαλδ, απυ ηδκ μπμία πνμηφπηεζ ιζα δεηάδα ααζζηχκ 

πεηνεθασηχκ ηθαζιάηςκ ιε παναηηδνζζηζηά πμο αεθηζχκμκηαζ ηαηυπζκ ζε άθθεξ εβηαηαζηάζεζξ βζα ημκ 

ιεηαζπδιαηζζιυ ή ημκ ελεοβεκζζιυ. [34] 

Σμ πεηνέθαζμ ηονζανπεί ζακ ηφνζμ ηαφζζιμ ζηδ εένιακζδ, πνάβια ημ μπμίμ πνζκ απυ ηάπμζα πνυκζα ήηακ 

δζηαζμθμβδιέκμ ακ ακαθμβζζηεί ηακείξ ηζξ ζοκεήηεξ πμο επζηναημφζακ. Έηζζ, ιε ηζξ ζοκεήηεξ κα εοκμμφκ ηαζ ημ 

πεηνέθαζμ κα είκαζ ημ πθέμκ εφημθμ αθθά ηαζ απμδμηζηυ ηαφζζιμ βζα εένιακζδ, ιε έκα απθυ ζηδκ ηαηαζηεοή 

ζφζηδια θέαδηα- ηαοζηήνα, ιε εθάπζζηδ ζοκηήνδζδ ηαζ ηαεανζζιυ, πςνίξ κα απαζηεί επζπθέμκ πχνμ απμεήηεοζδξ 

υπςξ άθθα ζηενεά ηαφζζια, ημ πεηνέθαζμ ηαηέηηδζε ηδκ πνχηδ εέζδ ζηδκ επζθμβή βζα εένιακζδ. 

Με ηδκ πάνμδμ ηςκ πνυκςκ ηα ημζηάζιαηα ημο πεηνεθαίμο μθμέκα ηαζ ιεζχκμκηαζ, ιε απμηέθεζια 

αθοζζδςηέξ ηνίζεζξ βφνς απυ ηζξ πενζμπέξ πμο παναδμζζαηά ακηθείηαζ ιε ζοκέπεζα αφλδζδ ηςκ ηζιχκ ημο 

πεηνεθαίμο πμο θηάκεζ ζημκ ηαηακαθςηή. Ο ηαηακαθςηήξ ακηζθαιαάκεηαζ υθμ ηαζ πενζζζυηενμ ημ ηυζημξ 

εένιακζδξ θυβς ηδξ ναβδαίαξ αφλδζδξ ηςκ ηζιχκ ηδξ εκένβεζαξ. Πένα υιςξ απυ ημ μζημκμιζηυ εέια, ημ πεηνέθαζμ 

έπεζ ανκδηζηέξ ζοκέπεζεξ ζημ πενζαάθθμκ. Γεκζηά, πνυηεζηαζ βζα φθδ ηδξ μπμίαξ ηα πανάβςβα δζαζπχκηαζ 

ελαζνεηζηά δφζημθα ηαζ δ ίδζα εη θφζεςξ αθθά ηαζ ιε νοπμβυκα ηαηάθμζπα ζηδκ ηαφζδ ηδξ. Σα ηαοζαένζα πμο 

πανάβμκηαζ επζαανφκμοκ ημ πενζαάθθμκ ηαζ ηδκ αηιυζθαζνα ιε ηα βκςζηά πνμαθήιαηα, κέθμξ, αολδιέκα επίπεδα 

δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, υλζκδ ανμπή, ηηθ. [30] 
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5.4.2 Υυςικό αϋριο 

 

Σμ θοζζηυ αένζμ είκαζ έκα αένζμ ηαφζζιμ ημ μπμίμ οπάνπεζ ζε αθεμκία ζηδκ θφζδ. Απμηεθείηαζ ηονίςξ 

απυ ιεεάκζμ ημ μπμίμ είκαζ άπνςιμ, άμζιμ ηαζ ανηεηά εθαθνφηενμ απυ ημκ αένα. Γεκζηυηενα μ υνμξ θοζζηυ αένζμ 

είκαζ ημ αένζμ ηαφζζιμ πμο ελάβεηαζ απυ ηδκ βδ ηαζ ιεηαθένεηαζ ιε ηαηάθθδθα δζαιμνθςιέκμοξ αβςβμφξ ζε αένζα 

ηαηάζηαζδ ιέπνζ ηα ζδιεία ηαηακάθςζήξ ημο. Καηά ηδκ ηαφζδ ημο δεκ δδιζμονβείηαζ ζηυκδ ή ηαπκυξ εκχ μζ 

εηπειπυιεκμζ νφπμζ είκαζ ιζηνυηενμζ ζε ζπέζδ ιε ηα ζοιααηζηά ηαφζζια. Όζμ βζα ηδκ αζθάθεζα, εάκ 

πνδζζιμπμζδεεί ζςζηά δεκ είκαζ ηαευθμο επζηίκδοκμ. ε πενίπηςζδ πμο οπάνλεζ δζαννμή, βζα κα δδιζμονβδεεί 

έηνδλδ πνέπεζ κα βίκεζ ζε ηθεζζηυ πχνμ ηαζ κα ακαιζπεεί ημ θοζζηυ αένζμ ιε ημ μλοβυκμ ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ημ ιίβια 

κα ένεεζ ζε επαθή ιε ζπίεα απυ θθυβα.  

Σα ιεβαθφηενα βκςζηά απμεέιαηα θοζζημφ αενίμο ζηδ ζδιενζκή επμπή ανίζημκηαζ ζηζξ πχνεξ ηδξ πνχδκ 

μαζεηζηήξ Έκςζδξ, ζηδκ Μέζδ Ακαημθή, ζηζξ ΖΠΑ, ζηδκ Βεκεγμοέθα, ζηδκ Αθβενία ηαζ ζηδκ Νζβδνία. ε 

ζφβηνζζδ ιε ημ πεηνέθαζμ, οπάνπεζ πμθφ ιεβαθφηενδ επάνηεζα απμεειάηςκ ιε απμηέθεζια δ ηνμθμδμζία ηδξ 

παβηυζιζαξ εκενβεζαηήξ αβμνάξ κα είκαζ ηαηά πμθφ αζθαθέζηενδ. διακηζηυ νυθμ βζα ηδκ πνήζδ ημο θοζζημφ 

αενίμο δζαδναιάηζζε δ εηηεηαιέκδ ιυθοκζδ ημο πενζαάθθμκημξ απυ ηδκ ζοκεπή πνήζδ ηςκ ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ. 

ηδ ζδιενζκή επμπή υπμο δ ακάπηολδ ζηδνίγεηαζ ηονίςξ ζηδ πνήζδ ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ ηαζ ζε ζοκδοαζιυ ιε ηα 

ζμαανά πνμαθήιαηα αηιμζθαζνζηήξ νφπακζδξ, απαζημφκηαζ ηέημζεξ εκενβεζαηέξ επζθμβέξ πμο κα ζοκδοάγμοκ ηδκ 

μζημκμιζηή ακάπηολδ ηαζ ηδκ πενζααθθμκηζηή πνμζηαζία. Δίκαζ θμβζηυ δ γήηδζδ ημο θοζζημφ αενίμο κα αολάκεηαζ 

ηαπφηαηα, αθμφ εεςνείηαζ θυβμ ηδξ ιμνθήξ ηαζ ηδξ ζφζηαζδξ ημο έκα μζημθμβζηυ ηαφζζιμ. 

Ζ εζζαβςβή ημο θοζζημφ αενίμο ζημ εκενβεζαηυ ζφζηδια ηδξ Δθθάδαξ έπεζ επδνεάζεζ ανηεηά ηδκ 

μζημκμιζηή ηαζ ημζκςκζηή ελέθζλδ ηδξ πχναξ. Ζ είζμδμξ ημο ακαιθζζαήηδηα έπεζ δζαιμνθχζεζ ιζα κέα ακηίθδρδ 

ζημ πχνμ ηςκ εκενβεζαηχκ πδβχκ ζηδ πχνα. Σμ θοζζηυ αένζμ ιπμνεί κα παναηηδνζζηεί ςξ έκα ηαφζζιμ ορδθήξ 

πμζυηδηαξ πμο ιπμνεί κα δζεζζδφζεζ ζε υθμοξ ζπεδυκ ημοξ ηθάδμοξ, υπςξ ζε αοηυκ ηδξ αζμιδπακίαξ, ηδξ 

δθεηηνμπαναβςβήξ, ηςκ ιεηαθμνχκ, ηδξ μζηζαηήξ πνήζδξ η.α.. 

 

Οζ ηαοζηήνεξ αενίςκ ηαοζίιςκ πανμοζζάγμοκ ζδιακηζηά πθεμκεηηήιαηα, υπςξ: 

 Άιεζδ εημζιυηδηα βζα θεζημονβία. 

 Καεανζυηδηα. 

 Γεκ απαζημφκ απμεήηδ ηαοζίιμο. 

 Πανμοζζάγμοκ ιεζςιέκδ νφπακζδ βζα ημ πενζαάθθμκ εθυζμκ έπμοκ ζςζηή νφειζζδ. 

5.4.3 Βιομϊζα 

Ο υνμξ αζμιάγα ακαθένεηαζ ζε μπμζμδήπμηε οθζηυ πανάβεηαζ απυ γςκηακμφξ μνβακζζιμφξ ηαζ ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεεί ςξ ηαφζζιμ βζα παναβςβή εκένβεζαξ. Κάεε μνβακζηή οθδ πμο είκαζ δζαεέζζιδ ζε ακακεχζζιδ 

ιμνθή, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ εκενβεζαηχκ ηαθθζενβεζχκ, ηςκ οπμπνμσυκηςκ ή ηαηάθμζπςκ ηςκ δαζζηχκ 

πνμσυκηςκ, ηςκ παναπνμσυκηςκ ή ηςκ οπμθεζιιάηςκ βεςνβζηχκ ηαθθζενβεζχκ, ηςκ γςζηχκ απμαθήηςκ, ημο 

μνβακζημφ ηθάζιαημξ ηςκ αζηζηχκ απμννζιιάηςκ ηαζ ηςκ οδνυαζςκ θοηχκ. Ζ αζμιάγα είκαζ ακακεχζζιδ ηαζ έπεζ 

οπμθμβζζεεί υηζ ηάεε πνυκμ πανάβμκηαζ παβημζιίςξ πενίπμο 220 δζζεηαημιιφνζα ηυκμζ λδνήξ αζμιάγαξ ζημκ 

πθακήηδ.  

 

Χξ αζμιάγα εεςνμφκηαζ: 

 Σα πνμσυκηα, ηα παναπνμσυκηα ηαζ ηα ηαηάθμζπα ηδξ βεςνβζηήξ δαζζηήξ ηαζ γςζηήξ παναβςβήξ. 

 Σα παναπνμσυκηα, απυ ηδ αζμιδπακζηή επελενβαζία ηςκ παναπάκς πνμσυκηςκ. 

 Σα αζηζηά θφιαηα. 

 Οζ μνβακζηέξ φθεξ απυ θοζζηά μζημζοζηήιαηα π.π. αοημθοή θοηά, δάζδ, ηεπκδηέξ θοηείεξ αβνμηζημφ ηαζ 

δαζζημφ ηφπμο. [30] 

 

Οζ πενζζζυηενμζ θέαδηεξ λφθμο πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζήιενα βζα εένιακζδ ηαημζηζχκ ζηδ μοδδία είκαζ 

παθζμί ηαζ πμθθέξ θμνέξ εηπέιπμοκ ιεβάθεξ πμζυηδηεξ μνβακζηχκ εκχζεςκ. Νέεξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ ηαφζδξ ηδξ 

αζμιάγαξ, υπςξ ιε ζοζζςιαηχιαηα λφθμο ηαζ θέαδηεξ λφθμο ορδθήξ απυδμζδξ, εζζήθεακ ζηδκ αβμνά ηαηά ηα 
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ηεθεοηαία δέηα πνυκζα. Οζ εηπμιπέξ απυ αοηέξ ηζξ κέεξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ είκαζ ζδιακηζηά παιδθυηενεξ ζε 

ζφβηνζζδ ιε ηζξ παναδμζζαηέξ εκαθθαηηζηέξ θφζεζξ. Μενζηά απυ ηα πζμ ζδιακηζηά ζοζζςιαηχιαηα λφθςκ, υπςξ δ 

ανχιδ, ιπμνεί κα ηαίβμκηαζ άιεζα ζε πνμζανιμζιέκεξ ζοζηεοέξ ηαφζδξ βζα pellets, εκχ άθθεξ, υπςξ ημ ζζηάνζ, ημ 

άπονμ ηαζ δ ηφνθδ, είκαζ ηαηάθθδθα βζα ηδκ παναβςβή ζγδιάηςκ. 

           Πανά ημ βεβμκυξ υηζ ηα αζμηαφζζια εεςνμφκηαζ θζθζηά πνμξ ημ πενζαάθθμκ ηαζ μζ ζοκμθζηέξ εηπμιπέξ ζηδκ 

αηιυζθαζνα απυ ηζξ ζφβπνμκεξ ζοζηεοέξ μζηζαηήξ ηαφζδξ ιπμνεί κα είκαζ πμθφ παιδθέξ, είκαζ ζδιακηζηυ κα 

ιεθεηδεμφκ μζ εηπμιπέξ ηςκ επζιένμοξ εκχζεςκ. [29] 

 

5.4.3.1 Θερμικό αξύα του ξύλου  

 

Καφζδ, είκαζ δ εενιζηή δζάζπαζδ ιε ηδκ πανμοζία μλοβυκμο. Χξ εενιμβυκμ δφκαιδ, μνίγεηαζ ημ πμζυ ηδξ 

εενιυηδηαξ ημ μπμίμ πανάβεηαζ ηαηά ηδ ζημζπεζμιεηνζηή ηαφζδ ιζαξ μνζζιέκδξ πμζυηδηαξ ηαοζίιμο. Γδθαδή, βζα 

ηδκ πενίπηςζδ ηδξ ηαφζδξ ημο λφθμο, δ εενιακηζηή αλία είκαζ δ πμζυηδηα ηδξ εενιζηήξ εκένβεζαξ πμο πανάβεηαζ 

απυ ηδκ πθήνδ ηαφζδ εκυξ ηζθμφ (kg) λδνμφ λφθμο. Ζ εενιμβυκμξ δφκαιδ ιεηνζέηαζ ιε εζδζηέξ ζοζηεοέξ πμο 

θέβμκηαζ εενιζδυιεηνα. Με ιμκάδεξ ιέηνδζδξ εκένβεζαξ, δδθαδή εενιυηδηαξ, ακά ιμκάδα ιάγαξ ή υβημο (kcal/kg 

ή BTU/lb ιε 1 Cal = 3.968 BTU). 

Ζ ορδθή εενιμβυκμξ δφκαιδ (Kcal/kg ή Btu/lb) είκαζ δ ποηκυηδηα εκένβεζαξ ακά ιμκάδα ιάγαξ ημο 

ηαοζίιμο. Πανυθμ αοηά, βζα ηδ αζμιάγα πζμ ζδιακηζηή είκαζ δ εενιμβυκμξ δφκαιδ ακά ιμκάδα υβημο (Kcal/Lt, 

MJ/m
3
, Btu/ft

3
). Δπεζδή δ αζμιάγα ηαηά πθεζμρδθία έπεζ παιδθυ αάνμξ, δ ιάγα ηδξ δεκ είκαζ ηυζμ ζδιακηζηυξ 

πανάβμκηαξ ηαηά ηδ ζοθθμβή, ηδ ιεηαηίκδζδ, ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ηδ πνήζδ. Με ηδκ αφλδζδ ηδξ ποηκυηδηάξ ηδξ 

ηαζ ηαηά ζοκέπεζα ηδξ εενιμβυκμο δφκαιδξ, δ αζμιάγα ςξ ηαφζζιμ αθθάγεζ ζδιακηζηά ηζξ ζδζυηδηέξ ηδξ ηαζ απμηηά 

πμθθέξ πνήζεζξ. Υαναηηδνζζηζηυξ είκαζ ηαζ μ παναηάης πίκαηαξ πμο παναεέηεζ ζοβηνζηζηά, ηδκ ποηκυηδηα ηαζ ηδ 

εενιμβυκμ δφκαιδ νμηακζδζχκ ηαζ Pellets λφθμο. [30] 

 
 

 
Πύνακασ 23: ύγκριςη τησ πυκνότητασ και την θερμογόνο δύναμη των ροκανιδύων και των pellets. [30] 

Καύζηκν Ππθλόηεηα(kg/lt) Δλεξγεηαθή ππθλόηεηα 

κάδαο (MJ/kg) 

Δλεξγεηαθή ππθλόηεηα 

όγθνπ (MJ/lt) 

Ρνθαλίδηα 0.19 20 3.8 

Pellets 0.68 20 13.6 

 

 

Πανυθμ πμο δ αζμιάγα είκαζ ιζα ζδιακηζηή πδβή ακακεχζζιδξ εκένβεζαξ, δεκ απμηεθεί πμθφ ηαθυ 

ηαφζζιμ. Αοηυ μθείθεηαζ ζημ βεβμκυξ υηζ ημ πενζζζυηενμ απυ ημ 70% ημο υβημο ηδξ είκαζ ζοκήεςξ αέναξ ηαζ 

κεηνυξ υβημξ. Αοηή δ παιδθή ποηκυηδηα εκένβεζαξ ακά ιμκάδα υβημο ηδξ αζμιάγαξ, δοζπεναίκεζ ηυζμ ηδ ζοθθμβή 

υζμ ηδ ιεηαθμνά, ηδκ απμεήηεοζδ ηαζ ηδ πνήζδ ηδξ. Γζα ηδ αεθηίςζδ ημο εκενβεζαημφ πενζεπυιεκμο ακά ιμκάδα 

υβημο ηδξ αζμιάγαξ, πνδζζιμπμζείηαζ δ ιέεμδμξ ηδξ ιδπακζηήξ αφλδζδξ ηδξ ποηκυηδηάξ ηδξ (Densification). Ζ 

αφλδζδ ηδξ ποηκυηδηαξ ηδξ αζμιάγαξ είκαζ ιζα κέα δζαδζηαζία ηαηά ηδ μπμία ιε ηδ πνήζδ ορδθχκ πζέζεςκ 

ζοιπζέγεηαζ δ αζμιάγα ζε ιζηνά ζοζζςιαηχιαηα ημζκχξ pellets (πνδζζιμπμζχκηαξ ζοκεπμφξ ηνμθμδμζίαξ 

ιδπακήιαηα), ζε ιπάθεξ (πνδζζιμπμζχκηαξ ιδπακέξ δεζίιαημξ ηνζθοθθζμφ) ηαεχξ ηαζ ζε ιεβαθφηενα 

ζοζζςιαηχιαηα ιπνζηέηεξ αζμιάγαξ. 

 

5.4.3.2 υςςωματώματα ξύλου (wood pellets) 

Σα ζοζζςιαηχιαηα λφθμο ή ζοιποηκχιαηα, πμο πνδζζιμπμζήεδηακ βζα πνχηδ θμνά ζηδ αζμιδπακία 

γςμηνμθχκ ηαζ ζπεομηνυθςκ, είκαζ ηοπμπμζδιέκμ ηοθζκδνζηυ αζμθμβζηυ ηαφζζιμ πμο παναζηεοάγεηαζ ιε ηδκ 

ζοιπίεζδ λδνχκ πνζμκζδζχκ ηαζ ηειαπζδίςκ πμο πνμένπμκηαζ απυ ηα αζμθμβζηά παναπνμσυκηα ηδξ βεςνβίαξ, ηδξ 

δαζμπμκίαξ ηαζ ηδξ αζμιδπακίαξ επελενβαζίαξ λφθμο. Δίκαζ έκα μζημκμιζηά απμδμηζηυ ιέζμ ιείςζδξ ηςκ εηπμιπχκ 

αενίςκ ημο εενιμηδπίμο. Σα ζοζζςιαηχιαηα ζοκζζημφκ έκα ζδιακηζηυ πυνμ πμο ζοιαάθθεζ ζημ ιεθθμκηζηυ 

ακελάνηδημ εκενβεζαηυ ακεθμδζαζιυ ηδξ Δονχπδξ. [31] 

Σα ζοζζςιαηχιαηα λφθμο πνμζθένμοκ πμθθά πθεμκεηηήιαηα ηαζ ζοκεπχξ, ιία ηαπεία ακηζηαηάζηαζδ 

ημο ανβμφ πεηνεθαίμο ηαζ ηςκ λφθςκ βζα εένιακζδ ηαημζηζχκ. Οζ ζδζυηδηεξ ηςκ pellets λφθμο δζαθένμοκ ζε ιεβάθμ 

ααειυ απυ ηζξ ζδζυηδηεξ ηςκ ηαοζυλοθςκ. Σα ζοζζςιαηχιαηα λφθμο είκαζ μιμζμβεκέξ ηαφζζιμ ιε παιδθή οβναζία 
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πμο επζηνέπεζ αηυια ηαζ ηδκ ηαφζδ ιε παιδθέξ εηπμιπέξ νφπςκ ηαζ ιε ορδθή απυδμζδ. Υάνδ ζηδκ παιδθή 

πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία, μζ απμεδηεοηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ λφθμο είκαζ ηαθέξ [Lehtikangas 

2000]. Σμ ηυζημξ επελενβαζίαξ εκ ιένεζ ακηζζηαειίγεηαζ ιε ηζξ παιδθυηενεξ δαπάκεξ ιεηαθμνάξ ηαζ απμεήηεοζδξ, 

θυβς ηδξ ορδθυηενδξ εκενβεζαηήξ ποηκυηδηαξ [Wahlund et al. 2004]. Σα pellets ιπμνμφκ κα ηνμθμδμημφκηαζ 

αοηυιαηα ιέζα ζημκ ηαοζηήνα, δεκ απαζημφκ δζαπςνζζιυ ηαζ πενζέπμοκ ιζηνυηενδ πμζυηδηα ηέθναξ. [29] 

 

 

Εικόνα 18: Παραγωγό ςυςςωματωμϊτων ξύλου ςτην ουηδύα και οικιακό χρόςη ςε τόνουσ [Olsson 2002, 2004β, PIR 
2005]. 

Σα ζοζζςιαηχιαηα λφθμο είκαζ ιζα ακακεχζζιδ πδβή ηαοζίιμο ιε ιδδεκζηέξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο 

άκεναηα. Δπζπθέμκ είκαζ θεδκυηενα απυ υ,ηζ ημ πεηνέθαζμ ηαζ ηδκ δθεηηνζηή εκένβεζα ηαζ έπμοκ ιζα πζμ ζηαεενή 

ελέθζλδ ηζιήξ. [29] Δίκαζ ζδιακηζηυ ηα pellets κα ιδκ πενζέπμοκ άθθα ζοζηαηζηά ή πνμζιίλεζξ πμο αολάκμοκ 

ζδιακηζηά ημ πμζυ ηδξ ζηάπηδξ ηαζ ζοκεπχξ δδιζμονβμφκ θεζημονβζηά πνμαθήιαηα ζημ θέαδηα. Δίκαζ επίζδξ 

ζδιακηζηυ κα έπμοκ ζοβηεηνζιέκεξ ιδπακζηέξ ζδζυηδηεξ, χζηε κα ιδ ενοιιαηίγμκηαζ εφημθα. Πμθθέξ πχνεξ (π.π. 

μοδδία, Αοζηνία, Γενιακία, ΖΠΑ) έπμοκ ήδδ πνυηοπα βζα ηδκ πμζυηδηα ηςκ pellets. Ο παναηάης πίκαηαξ δίκεζ 

ηάπμζα ααζζηά παναηηδνζζηζηά απυ έκα ηοπζηυ ηαφζζιμ ζε ιμνθή pellets. 

 

Πύνακασ 24: Βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ από ϋνα τυπικό καύςιμο ςε μορφό pellets. [31] 

Σερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ pellets 

Θεξκνγόλνο δύλακε 17 GJ/tn 

- Αλά kg 4.7 kWh/kg 

- Αλά m
3
 3.077 kWh/m

3
 

Πεξηερόκελε 

πγξαζία 
8% 

Φαηλόκελε 

ππθλόηεηα 
650 kg/m

3
 

ηάρηε 0.5% 
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Tα ζοζζςιαηχιαηα πανάβμκηαζ ηονίςξ απυ ημ πνζμκίδζ, ενφιιαηα ηαζ οπμθείιιαηα οθμημιίαξ. ήιενα, μ 

ακηαβςκζζιυξ ζηδ αζμιδπακία ιμνζμζακίδςκ ηαζ δ ηνέπμοζα αολακυιεκδ γήηδζδ βζα ηα ζοζζςιαηχιαηα, ηυζμ 

ζηδκ μζηζαηή αβμνά υζμ ηαζ βζα πνήζεζξ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ, ιπμνεί κα μδδβήζεζ ζε ιζα ιεθθμκηζηή έθθεζρδ 

πνζμκζδζμφ ηαζ οπμθεζιιάηςκ οθμημιίαξ. Παναδείβιαημξ πάνζκ, ζηδ μοδδία - μ ηφνζμξ εονςπαίμξ παναβςβυξ -, ημ 

δοκαιζηυ παναβςβήξ ζοζζςιαηςιάηςκ λφθμο (1 Μts) έπεζ πθδζζάζεζ ημ εεκζηυ δοκαιζηυ πνζμκζδζμφ, ηαζ ζηδ 

Γακία δ έθθεζρδ ηςκ εεκζηχκ ηαηάθθδθςκ πνχηςκ οθχκ οπμπνεχκεζ ηδκ εζζαβςβή οπμθεζιιάηςκ λφθμο απυ ηδ 

Βυνεζα Αιενζηή ηαζ ηα ηνάηδ ηδξ Βαθηζηήξ. Ακ δ γήηδζδ - ηαζ ηζιέξ - ζοκεπίγμοκ κα αολάκμκηαζ, εα ενεοκδεμφκ 

βζα ηδκ παναβςβή ζοζζςιαηςιάηςκ ηαζ άθθα παναπνμσυκηα αζμιάγαξ εηηυξ απυ ημ πνζμκίδζ, ηα ενφιιαηα ηαζ ηα 

οπμθείιιαηα οθμημιίαξ. [31] 

                                 

     Σειάπζα λφθμο – Σζζπξ- Πθακίδζα                   Φθμφδεξ ημνιχκ δέκηνςκ 

Θενιμβυκμξ Γφκαιδ: 3000-4000 kcal/ kg                     Θενιμβυκμξ Γφκαιδ: 2200-1500 kcal/ kg 

              Σέθνα: 0,5-2%     

                                 
Απμννίιιαηα ημνιμπθαηείαξ – θεζμηνζαδιέκα                             ηυκδ θεζάκζεςξ (λφθμο) 

Θενιμβυκμξ Γφκαιδ: 3500 kcal/kg                                       Θενιμβυκμξ Γφκαιδ: 3500-4200 kcal/ kg 

             Σέθνα: 0,5%  

Εικόνα 19: Διαθϋςιμεσ πρώτεσ ύλεσ ςτην Ελλϊδα από ξύλο.  

 

 

      Ππξήλεο ξνδάθηλσλ            Οξπδνθινηόο        Απνξξίκκαηα εθθνθθηζηεξίσλ 

 
Θ.Γ.: 3000-5500 kcal/kg                     2900 kcal/kg      3500 kcal/kg 

ΣΔΦΡΑ: 18-20 %                               3%         15 % (max) 

Εικόνα 20: Διαθϋςιμεσ πρώτεσ ύλεσ από την γεωργικό παραγωγό.  

Καηά ηδκ επζθμβή εκυξ ηυπμο βζα ηδκ παναβςβή ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ πνέπεζ κα αλζμθμβδεμφκ ηάπμζμζ 

πανάβμκηεξ. Οζ πζμ ζδιακηζημί είκαζ δ πνμζααζζιυηδηα ζε πνχηεξ φθεξ, μζ οθζζηάιεκεξ ηηδκμηνμθζηέξ ιμκάδεξ 

παναβςβήξ ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ ηαζ δ απυζηαζδ απυ ημοξ ηαημίημοξ ηδξ πενζμπήξ. Ζ παναβςβή ηςκ 

ζοζζςιαηςιάηςκ πνέπεζ κα εκζςιαηςεεί ιε ιία ιμκάδα πανημπμθημφ, έκα πνζμκζζηήνζμ ή ιε ιία ζοκδοαζιέκδ 

παναβςβή εενιυηδηαξ ηαζ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ιε ηδ πνήζδ αζμηαοζίιςκ [Wahlund et al. 2002, Vidlund 2004, 
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Wolf et al. 2005]. Οζ πνχηεξ φθεξ πνέπεζ κα απμεδηεφμκηαζ ζςζηά πνζκ απυ ηδκ παναβςβή βζα κα απμθεοπεεί δ 

ακάπηολδ ιμφπθαξ ηαζ δ ακαενυαζα απμζφκεεζδ πμο μδδβεί ζε εηπμιπέξ ιεεακίμο [Pier ηαζ Kelly 1997]. [29] 

Ζ παναβςβή ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ ιπμνεί κα πςνζζηεί ζε 5 ααζζηά ιένδ. Πμθφ ζοπκά δ 

αηαηένβαζηδ πνχηδ φθδ πνεζάγεηαζ κα λδνακεεί ιε ηεπκδηά ιέζα πνζκ πνμπςνήζεζ ζηδ δζαδζηαζία ηδξ 

ζοζζςιάηςζδξ. Γεφηενμκ, ηα ημιιάηζα ηδξ αηαηένβαζηδξ πνχηδξ φθδξ δεκ πνέπεζ κα λεπενκμφκ έκα μνζζιέκμ 

ιέβεεμξ, μπυηε πμθφ ζοπκά πνεζάγεηαζ κα ενοιιαηζζημφκ. Σνίημκ, είκαζ εθζηηυ κα βίκεζ δ οπυζηαζδ ηδξ πνχηδξ 

φθδξ πζμ ήπζα ηαζ πζμ εφηαιπηδ αηιμπμζχκηαξ ηδ πνμεημζιαζία. Σέηανημκ, δ ζοζζςιάηςζδ πναβιαημπμζείηαζ ιε 

ηδκ πεθεημπμίδζδ. Σέθμξ, βζα ηδ ιείςζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ ζηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ (pellets) είκαζ 

ακαβηαίμξ έκαξ ελμπθζζιυξ ρφλδξ, βζα κα ιεζςεμφκ μζ ορδθέξ εενιμηναζίεξ πμο δδιζμονβήεδηακ ζηδ δζαδζηαζία 

ηδξ ζοζζςιάηςζδξ. Μεηά απυ ηα 5 αοηά ααζζηά ιένδ αημθμοεμφκ αηυια δ δζαπχνζζδ ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ 

αζμιάγαξ, δ ζοζηεοαζία ημοξ, δ απμεήηεοζδ ημοξ ηαζ δ δζακμιή ημοξ. ηδ ζοκέπεζα ακαθφμκηαζ ηα ααζζηά ιένδ πζμ 

θεπημιενχξ. [31] 

1. Ξήπανση 

Πμθφ ζοπκά δ αηαηένβαζηδ πνχηδ φθδ πνεζάγεηαζ κα λδνακεεί ιε ηεπκδηά ιέζα πνζκ πνμπςνήζεζ ζηδκ 

δζαδζηαζία ηδξ ζοζζςιάηςζδξ. Ο πζμ ημζκυξ ελμπθζζιυξ λήνακζδξ είκαζ μζ απεοεείαξ εενιαζκυιεκμζ πενζζηνμθζημί 

ηοθζκδνζημί λδνακηήνεξ. Σα αένζα απυ ημ ζςθήκα πμο δδιζμονβμφκηαζ απυ ηδκ ακάθθελδ ημο λδνακηζημφ ηαοζίιμο 

μδδβμφκηαζ ιέζς ημο λδνακηήνα ηαζ έπμοκ ζακ απμηέθεζια ηδκ άιεζδ εένιακζδ ηδξ πνχηδξ φθδξ. Σα ηαφζζια 

πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ βζα ηδκ παναβςβή ηδξ εενιυηδηαξ ζημοξ λδνακηήνεξ είκαζ είηε θοζζηυ αένζμ είηε λφθμ. 

2. Θπςμματισμόρ 

Ζ πνχηδ φθδ πνεζάγεηαζ κα ενοιιαηζζηεί βζα κα παναπεεί μιμζυιμνθμ οθζηυ βζα ηδκ δζμπέηεοζή ημο ζημκ 

ελμπθζζιυ βζα ηδκ πεθεημπμίδζδ. Γζα αοηυ ημ ζημπυ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ζθονυιοθμζ πμο ηνμθμδμημφκηαζ απυ 

δθεηηνζηέξ ιδπακέξ. Ζ δθεηηνζηή εκένβεζα ιεηαηνέπεηαζ ζε εενιζηή , δ μπμία ζοιαάθεζ ζε αοηυ ημ ζηάδζμ ζηδκ 

πεναζηένς ελαβςβή ηδξ οβναζίαξ απυ ηδκ πνχηδ φθδ. Σμ ηαζκμφνζμ ιέβεεμξ ηδξ ενοιιαηζζιέκδξ πνχηδξ φθδξ 

ελανηάηαζ απυ ηδκ δζάιεηνμ ζε mm πμο εα έπμοκ ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ. 

3. Πποετοιμασία /Βελτιστοποίηση  

ηδκ πνμεημζιαζία ηδξ πνχηδξ φθδξ βζα ηδκ ζοζζςιάηςζδ εθανιυγεηαζ εενιυξ αηιυξ ζηδκ πνχηδ φθδ 

χζηε κα αθθάλεζ δ οπυζηαζδ ηδξ πνχηδξ φθδξ ηαζ κα ιαθαηχζμοκ μζ λφθζκεξ ίκεξ. 

4. Σςσσωμάτωση / Πελετοποίηση 

Γζα ηδκ πεθεημπμίδζδ/ζοζζςιάηςζδ ηδξ πνχηδξ φθδξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ηακμκζημί ιφθμζ πεθεημπμίδζδξ 

ή αθθζχξ πεθεηέγεξ. Ζ αηαηένβαζηδ πνχηδ φθδ εζζάβεηαζ ζημ εάθαιμ ηδξ πεθεηέγαξ. Ζ πενζζηνμθζηή ηίκδζδ ηδξ 

ιήηναξ ηαζ δ πίεζδ ηςκ ηοθίκδνςκ ελακαβηάγμοκ ηδκ πνχηδ φθδ, ιέζς ηςκ εζμπχκ ηδξ ιήηναξ ζηδ ζοιπίεζή ηδξ, 

ζηδκ δδιζμονβία ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ (pellets). Ροειζγυιεκα ημπηζηά ενβαθεία ηυαμοκ ηα 

ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ ζημ επζεοιδηυ ιήημξ. Τπάνπμοκ δφμ ηφπμζ ιφθςκ πεθεημπμίδζδξ: μζ επίπεδδξ ιήηναξ 

ηαζ μζ ηοηθζηήξ ιήηναξ. Πζμ ζοπκά πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ηοηθζηήξ ιήηναξ ιφθμζ πεθεημπμίδζδξ ζημοξ μπμίμοξ, δ 

ιήηνα ημο ιφθμο έπεζ ηοθζκδνζηυ ζπήια ηαζ πενζζηνέθεηαζ ηαζ ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ πνεζάνμκηαζ ιέζς 

ηςκ ηοθίκδνςκ. Καεχξ δ πνχηδ φθδ ιπαίκεζ ζημ άκμζβια ιεηαλφ ηδξ ιήηναξ ηαζ ημο ηοθίκδνμο μ ηφθζκδνμξ ανπίγεζ 

κα πενζζηνέθεηαζ ηαζ πζέγεζ ημ οθζηυ ζηζξ εζμπέξ ηδξ ιήηναξ. ημοξ ιφθμοξ επίπεδδξ ιήηναξ, δ ιήηνα παναιέκεζ 

ζηαεενή ηαζ πενζζηνέθμκηαζ μζ ηνμθμδμημφιεκμζ ηφθζκδνμζ. Όπςξ ηαζ ζημοξ ζθονυιοθμοξ, έηζζ ηαζ ζηδκ 

δζαδζηαζία αοηή επζηοβπάκεηαζ ελαβςβή οβναζίαξ απυ ηδκ πνχηδ φθδ. 

5. Ψύξη 

Ζ ρφλδ ηδξ ελεοβεκζζιέκδξ ιμνθήξ αζμιάγαξ, δδθαδή ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ είκαζ έκα απυ ηα 

ζδιακηζηυηενα ζηάδζα ζηδκ παναβςβή ημοξ. Καηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ πεθεημπμίδζδξ πανάβεηαζ εενιυηδηα θυβς ηδξ 

ηνζαήξ ηαηά ηδκ ζοιπίεζδ ηδξ πνχηδξ φθδξ ηαζ έπεζ ζακ απμηέθεζια ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ (pellets) υηακ 

ελένπμκηαζ απυ ημ ιφθμ πεθεημπμίδζδξ κα έπμοκ ορδθά επίπεδα εενιυηδηαξ (ζοκήεςξ 90 – 95
o
C). Σμ ζπεηζηά 

ιζηνυ πμζμζηυ κενμφ πμο έπεζ απμιείκεζ ζηδκ πνχηδ φθδ αζηεί πίεζδ ίζδ ιε ηδκ αηιμζθαζνζηή ηαηά ηδκ 
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ιεηαηνμπή ημο απυ ηδκ οβνή ζηδκ αένζα θάζδ. Γζα κα απμηναπεί δ δζάθοζδ ηςκ πνυζθαηα δζαιμνθςιέκςκ 

ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ απυ ηδκ άζηδζδ ηδξ αηιμζθαζνζηήξ πίεζδξ είκαζ ζοκήεςξ ακαβηαίμ κα ρφπμκηαζ ηα 

ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ αιέζςξ ιεηά ηδκ ζοιπίεζή ημοξ. Ζ δζαδζηαζία πεθεημπμίδζδξ απεθεοεενχκεζ οβναζία 

πμο πνέπεζ κα αθαζνεεεί ιαγί ιε ηδκ παναβυιεκδ εενιυηδηα. Όθμζ μζ παναβςβμί ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ 

(pellets) πνδζζιμπμζμφκ ζοζηεοέξ ρφλδξ βζα κα αολήζμοκ ηδκ ακεεηηζηυηδηα ηςκ πνμσυκηςκ ημοξ. Ζ δζαδζηαζία 

ρφλδξ αμδεάεζ ζηδκ ζηαεενμπμίδζδ, ζηθήνοκζδ ηαζ ζηδκ ιμνθμπμίδζδ ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ. Καηά ηδκ 

δζάνηεζα ηδξ δζαδζηαζίαξ αοηήξ ηα πνυζθαηα δζαιμνθςιέκα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ ιεηαθένμκηαζ ιέζς 

ζήναββαξ πάκς ζε ηαζκζυδνμιμ εκχ ηαοηυπνμκα ιεηαθένεηαζ ροπνυξ αέναξ πνμξ αοηά. Αοηυ έπεζ ζακ απμηέθεζια 

ιζα ήπζα ρφλδ εκχ ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ πμο είκαζ πζμ ημκηά ζηδκ πνέζα ζοκακηάκε ημκ αένα πμο έπεζ ήδδ 

απμννμθήζεζ ηάπμζα εενιυηδηα απυ ηα πνμπμνεουιεκα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ. [31] 

 

6. Διασωπισμόρ, αποθήκεςση, μεταυοπά 

Δθυζμκ ηεθεζχζεζ δ ααζζηή δζαδζηαζία ηδξ παναβςβήξ ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ, οπάνπεζ αηυια έκα ζηάδζμ, 

ημ ζηάδζμ ημο δζαπςνζζιμφ ζημ μπμίμ ηα οπμθείιιαηα απυ υθδ ηδκ δζαδζηαζία ηδξ παναβςβήξ δζαπςνίγμκηαζ απυ 

ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ ηαζ λακανίπκμκηαζ ζηδκ παναβςβή απυ ημ πνχημ ζηάδζμ ςζυημο επζηεοπεεί ημ 

επζεοιδηυ απμηέθεζια. Σα ηεθζηά πνμσυκηα απμεδηεφμκηαζ αοηυιαηα ζε : 

- Μζηνμφξ ζάημοξ (15- 25 kg, πμο πςθμφκηαζ ηαζ παναδίδμκηαζ ζε παθέηεξ ηςκ 800 kg ή ιειμκςιέκα). 

Αοηυ ημ είδμξ ζοζηεοαζίαξ είκαζ ηαηάθθδθμ βζα εθάπζζηδ ηαηακάθςζδ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ, π.π. 

υηακ μζ ζυιπεξ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ςξ αμδεδηζηή εένιακζδ. Οζ 

ηαηακαθςηέξ αβμνάγμοκ ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ ζηα μζημβεκεζαηά ηαηαζηήιαηα αβαεχκ (super 

markets), αεκγζκάδζηα ή βεςνβζηά ηαηαζηήιαηα ηαζ ιεηαθένμκηαζ ζηδκ μζηία ημοξ απυ ημοξ ζδίμοξ. Σμ 

πθεμκέηηδια ηδξ πχθδζδξ ζοζζςιαηςιάηςκ ζημοξ ζάημοξ είκαζ υηζ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ είκαζ πμθφ 

παιδθυ οπυ ημκ υνμ υηζ μζ ζάημζ ακηζιεηςπίγμκηαζ ηαηάθθδθα ηαζ ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ είκαζ 

πνμζηαηεοιέκα απυ ηδκ οβναζία βζα ηδκ ηήνδζδ ηδξ πμζυηδηαξ ημοξ. Δκημφημζξ, μζ ηζιέξ ζαυθςκ ιε αοηήκ 

ηδκ ιμνθή ζοζηεοαζίαξ είκαζ πμθφ ορδθυηενεξ ζε ζπέζδ ιε ηδκ αβμνά ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ απυ 

αζοζηεφαζηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ pellets. 

- Μεβάθμοξ ζάημοξ (ιε πενζεπυιεκμ 1 έςξ 1.5 m³ ή έςξ 1000kg). Οζ πενζζζυηενμζ παναβςβμί πνμζθένμοκ 

ηα pellets ηαη' αοηυ ημκ ηνυπμ. Οζ ιεβάθμζ ζάημζ ιπμνμφκ κα ιεηαθενεμφκ είηε ιε θμνηςηέξ θμνηδβά, είηε 

ιε ηναηηέν, είηε ιε ιζηνμφξ βενακμφξ, βεβμκυξ ημ μπμίμ είκαζ ζδζαίηενα εκμπθδηζηυ ηαζ ιδ ελοπδνεηζηυ, 

εζδζηά βζα ηδ ιεηαθμνά ζημκ ηεθζηυ ηαηακαθςηή. Ζ άκεο ζοζηεοαζίαξ ιαγζηή πανάδμζδ ζε έκα αοηζμθυνμ 

ηαζ έκα αενζχδεξ βέιζζια ηδξ απμεήηδξ ή ηςκ ζζθυ απμεήηεοζδξ βίκεηαζ μ ηφνζμξ ηνυπμξ δζακμιήξ 

ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ ζηδκ Δονχπδ. Ο πεζνζζιυξ είκαζ πανυιμζμξ ιε αοηυκ πμο πνδζζιμπμζείηαζ 

ζηδκ πανάδμζδ ημο πεηνεθαίμο ηαζ ηαθφπηεζ ηζξ απαζηήζεζξ εοημθίαξ ηυζμ ηςκ πεθαηχκ υζμ ηαζ ηςκ 

θζακμπςθδηχκ. Ζ αζοζηεφαζηδ ιεηαθμνά ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ ζε έκα αοηζμθυνμ ηαζ έκα 

αενζχδεξ βέιζζια ηδξ απμεήηδξ ή ημο ζζθυ απμεήηεοζδξ βίκεηαζ πζμ μνβακςιέκδ, αθθά οπάνπμοκ αηυια 

δζάθμνα πνμαθήιαηα πμο πνέπεζ κα ακηζιεηςπζζημφκ. Οζ απμεήηεξ ηςκ πεθαηχκ είκαζ έκα απυ ηα ηνίζζια 

ζδιεία ζηδκ αθοζίδα πανάδμζδξ ηαζ ημ βέιζζιά ημοξ πνέπεζ κα είκαζ ηαεανυ ηαζ πναηηζηυ. Πνέπεζ κα 

θδθεμφκ πνμθοθάλεζξ εκάκηζα ζηδκ παναβςβή ζηυκδξ ηαζ ηδ ηαηαζηνμθή ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ 

αζμιάγαξ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ ηνμθμδμζίαξ ηδξ απμεήηδξ. [31] 

 

 

Ο πχνμξ εβηαηάζηαζδξ ηδξ δελαιεκήξ πνέπεζ κα είκαζ ημοθάπζζημκ 7.62 έςξ 10.16 εηαημζηά ιεβαθφηενμξ 

απυ υηζ δ ίδζα δ δελαιεκή. Γζα πανάδεζβια, βζα πθάημξ δελαιεκήξ 1.97 m ημ εθάπζζημ πθάημξ ημο πχνμο πνέπεζ κα 

είκαζ 2.05 m. Δπίζδξ, ημ δςιάηζμ πνέπεζ κα είκαζ 30.48 cm ιεβαθφηενμ απυ ημ εθάπζζημ ιήημξ ημο. Σμ εθάπζζημ 

απαζημφιεκμ φρμξ ημο δςιαηίμο πνέπεζ κα είκαζ 2.14 m. Ο θέαδηαξ έπεζ ημ δζηυ ημο ηέκηνμ ηνμθμδμζίαξ. Έλς απυ 

ημ θεαδημζηάζζμ, ηαζ ημκηά ζηδκ πυνηα ημο θεαδημζηαζίμο, πνμηείκεηαζ έκαξ δζαηυπηδξ ζηάζδξ εηηάηημο ακάβηδξ.  

Όπςξ ηαζ βζα υθα ηα ζοζηήιαηα εένιακζδξ, δ απμεήηδ ηςκ pellets ηαζ oζ πυνηεξ θεαδημζηαζίμο πνέπεζ κα 

ακηέπμοκ ζηδκ θςηζά ηαζ κα ακμίβμοκ πνμξ ηα έλς. Σμ δςιάηζμ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκδ δ δελαιεκή πνέπεζ κα 

δζαεέηεζ επανηέξ άκμζβια ελαενζζιμφ ειααδμφ ημοθάπζζημκ 68.58 cm². Ακάθμβα ιε ημ ιέβεεμξ ηδξ δελαιεκήξ ή ηδ 

εέζδ ημο ζοζηήιαημξ εθμδζαζιμφ εα πνεζαζηεί έςξ ηαζ δφμ ζςθήκεξ πθδνχζεςξ βζα ηδκ πθήνςζδ ηδξ δελαιεκήξ 

μιμζυιμνθα. Άνα βζα ηδκ εβηαηάζηαζδ ημο θέαδηα αζμιάγαξ ηαζ ημο πχνμο απμεήηεοζδξ ηςκ pellets απαζηείηαζ 

επζθάκεζα πενίπμο 69 m². [31]  
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Δκδζαθένμοζα είκαζ δ ζφβηνζζδ ηδξ ηζιήξ ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ ιε ηδκ ακηίζημζπδ ηζιή ημο πεηνεθαίμο 

εένιακζδξ πμο εα πνεζαγυηακ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ ιε έκακ ζοιααηζηυ θέαδηα. Ζ θμβζηή ηδξ ζφβηνζζδξ 

ααζίγεηαζ ζηδκ εενιμβυκμ ζηακυηδηα ημο πεηνεθαίμο ηαζ έπεζ ςξ ελήξ: Ζ εενιμβυκμξ ζηακυηδηα ημο πεηνεθαίμο 

εένιακζδξ είκαζ 10.250 kcal/kg = 42.89 MJ/kg. Ακηίζημζπα ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ λφθμο είκαζ 18 MJ/kg. Ο θυβμξ 

ηςκ δφμ αοηχκ ανζειχκ ιαξ δείπκεζ υηζ ημ πεηνέθαζμ είκαζ 2.382 θμνέξ ηαθφηενμ ζε απυδμζδ απυ υηζ ηα 

ζοζζςιαηχιαηα.  [31] 
 

5.4.3.3 Φρόςεισ  

Ζ ηεπκμθμβζηή ελέθζλδ υζμκ αθμνά ημοξ ιζηνμφξ ηαοζηήνεξ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ ζηα ηαημζηδιέκα 

ηηήνζα έπεζ ηάκεζ ιεβάθα αήιαηα ηαηά ηδ δζάνηεζα ηςκ ηεθεοηαίςκ εηχκ. οζηήιαηα ηεκηνζηήξ εένιακζδξ 

αζμιάγαξ ιε πθήνςξ αοηυιαηδ ηνμθμδμζία ζημοξ ηαοζηήνεξ ιε ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ (pellets) ιπμνεί κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ζε ποηκμηαημζηδιέκεξ πενζμπέξ ιε ηδκ ίδζα εοημθία πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηα ζοιααηζηά 

ζοζηήιαηα εένιακζδξ πεηνεθαίμο ηαζ θοζζημφ αενίμο. 

Σα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ πνδζζιμπμζμφκηαζ:  

1. ε ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ηεκηνζηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ: Αοηή δ εθανιμβή οπάνπεζ ζηδ μοδδία θυβς ηδξ 

παιδθμφ ηυζημοξ ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ ηαζ θυβς ημο παιδθμφ έςξ ιεζαίμο ηυζημοξ ηςκ 

ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ ζηδ αζμιδπακία (πεηνεθαίμο, θοζζημφ αενίμο). Όζμκ αθμνά ηζξ ιεβάθεξ ιμκάδεξ 

οπάνπεζ ορδθυξ ηαζ ηνίζζιμξ ακηαβςκζζιυξ ιεηαλφ ηςκ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ ηαζ ηςκ ενοιιάηςκ 

λφθμο.  

2. Μεζαίμο ιεβέεμοξ ηθίιαηαξ ηεκηνζηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ: Ζ ηαηάζηαζδ ζηδ Γενιακία ηαζ ηδκ 

Αοζηνία είκαζ δ ίδζα ηαζ βζα ηδξ ιεβάθδξ ηθίιαηαξ ηεκηνζηέξ ιμκάδεξ εένιακζδξ. ηδ Βαοανία οπάνπεζ 

ιζα ιμκάδα επίδεζλδξ ιε παναβςβή 10 MW ιέζα ζε έκακ εενιυ λδνακηήνα αένα. 

3. Μζηνήξ ηθίιαηαξ ηεκηνζηά ζοζηήιαηα εένιακζδξ βζα ηα ηαημζηδιέκα ηηήνζα (ιζηνμδίηηοα): ηζξ πενζμπέξ 

πμο οπάνπεζ θηςπυξ ακεθμδζαζιυξ ενοιιάηςκ λφθμο ηαζ άπονμο, ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ είκαζ 

μζημκμιζηά αζχζζια εάκ δ ηζιή ημο πεηνεθαίμο είκαζ ηαηά πμθφ ορδθυηενδ. Έκα ηεπκζηυ ηαζ μζημκμιζηυ 

πθεμκέηηδια είκαζ υηζ ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ, ιεζχκμοκ ηδκ ηεπκζηή πμθοπθμηυηδηα ηδξ 

απμεήηεοζδξ, ηδξ ηνμθμδμζίαξ ηαζ έηζζ ημ ηυζημξ ιεηαθμνάξ ηαζ επέκδοζδξ ιεζχκμκηαζ. 

4. οζηήιαηα ηεκηνζηήξ εένιακζδξ βζα αημιζηέξ μζηίεξ: Όπμο μζ ηζιέξ ημο πεηνεθαίμο είκαζ ορδθέξ ηα 

ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ ιπμνμφκ κα ακηαβςκζζημφκ ηδκ ζοιααηζηή εκένβεζα. Όζμ ιζηνυηενδ δ ιμκάδα, 

ηυζμ ιεβαθφηενμ ημ πθεμκέηηδια ηςκ θμφνκςκ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ ζε ζφβηνζζδ ιε ηα 

ημφηζμονα ηαζ ηδκ ηαφζδ ηςκ ενοιιάηςκ λφθμο. Πμθθμί ηαηαζηεοαζηέξ ιζηνχκ ζημθχκ ενοιιάηςκ 

λφθμο βζα θεπηά ενφιιαηα λφθμο (ιε δζάιεηνμ θζβυηενμ απυ 25 πζθ.) πνμζθένμοκ εζδζημφξ θμφνκμοξ βζα 

ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ ή ηαζ ιεηαηνμπέξ/πνμζανιμβέξ ζημοξ θμφνκμοξ ενοιιάηςκ λφθμο. Αοηυ 

ιεζχκεζ ηδκ ηεπκζηή πμθοπθμηυηδηα ηδξ απμεήηεοζδξ, ηνμθμδμζίαξ ηαζ ιεηαθμνάξ αθμφ ηα 

ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ έπμοκ ηνζπθάζζα ποηκυηδηα ηαζ νέμοκ εοημθυηενα. Οζ ζδζμηηήηεξ λοθείαξ 

πνμηζιμφκ κα πνδζζιμπμζήζμοκ ημ δζηυ ημοξ οπυθεζιια λφθμο ζηζξ ιμκάδεξ ηαφζδξ ημφηζμονςκ ή 

ενοιιάηςκ λφθμο. Μυκμ υηακ δεκ έπμοκ ανηεηυ δζηυ ημοξ οπυθεζιια λφθμο μδδβμφκηαζ ζηδκ αβμνά 

ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ (pellets). Τπάνπμοκ εζδζημί θέαδηεξ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ, ςξ επί ημ 

πθείζημκ απυ ημοξ Αοζηνζαημφξ ηαζ Γενιακμφξ ηαηαζηεοαζηέξ.  

5. Καπκμδυπμοξ θμφνκμοξ ηαζ ζυιπεξ: Ζ πνχηδ ζυιπα ζοζζςιαηςιάηςκ ηαηαζηεοάζηδηε απυ ημκ Frank 

Whitfield ηαζ ήνεε ζηδκ Δονχπδ ημ 1983. Μενζηά έηδ ανβυηενα ηα ζοζζςιαηχιαηα άπονμο άνπζζακ κα 

πνδζζιμπμζμφκηαζ ςξ αζμθμβζηά ηαφζζια ζηδ Γακία ζε ιεβάθεξ εβηαηαζηάζεζξ ηεκηνζηήξ εένιακζδξ. Οζ 

ζυιπεξ πμο πνδζζιμπμζμφκ ζηενεά ηαφζζια αζμιάγαξ ιε ηδκ αοηυιαηδ ηνμθμδμζία ιπμνμφκ κα 

πνδζζιμπμζδεμφκ ιυκμ ζηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ. Οζ ζυιπεξ βζα ηδ παιδθή παναβςβή εενιυηδηαξ 5 

έςξ 10 kW απαζημφκηαζ ζηα εκενβεζαηά ζπίηζα βζα ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ (ηονίςξ ζηα λφθζκα ζπίηζα ιε 

ηαθή ιυκςζδ). Με ηδκ μθμέκα αολακυιεκδ ηζιή ημο πεηνεθαίμο εα οπάνλεζ ηενάζηζα γήηδζδ βζα ηζξ 

ζυιπεξ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ. Σμ 1999 πενίπμο 1000 ζυιπεξ ζοζζςιαηςιάηςκ πμοθήεδηακ ζηδ 

Γενιακία, ηονίςξ εζζαβυιεκεξ ιμκάδεξ. οκμθζηά 300 ιμκάδεξ πνμήθεακ απυ ηδ βενιακζηή παναβςβή.  

 

Τπάνπμοκ ηέζζενζξ ηφνζμζ ηφπμζ ζοζηδιάηςκ εένιακζδξ ηαηάθθδθμζ βζα ηα ζοζζςιαηχιαηα αζμιάγαξ. 

Αοηά ηα ζοζηήιαηα εένιακζδξ πνδζζιμπμζμφκ δζαθμνεηζηά ζοζηήιαηα ηαφζδξ, υπςξ: 
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 υιπα ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ (6 έςξ 10 kW) ααζζζιέκδ ζημ κενυ ή υπζ, βζα ηα δζαιενίζιαηα ιζαξ 

μζημβέκεζαξ, εζδζηά ζηδξ παιδθήξ εκενβεζαηήξ ηαηακάθςζδξ ζπίηζα. 

 Μζηνμί θέαδηεξ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ (7 έςξ 20 kW) βζα ζοζηήιαηα ηεκηνζηήξ εένιακζδξ εκυξ ή 

δφμ δζαιενζζιάηςκ ζπίηζα. 

 Μέζμο ιεβέεμοξ θέαδηεξ ζοζζςιαηςιάηςκ αζμιάγαξ (20 έςξ 50 kW) βζα πμθοηαημζηίεξ, ιζηνήξ ηθίιαηαξ 

ηαημζηδιέκδξ πενζμπήξ ιε ζοζηήιαηα ηεκηνζηήξ εένιακζδξ. 

 Μεβάθδξ ηθίιαηαξ θέαδηεξ (πάκς απυ 1MW) βζα ποηκμηαημζηδιέκδ πενζμπή ιε ζοζηήιαηα ηεκηνζηήξ 

εένιακζδξ. [31] 

 

 

5.4.3.4 Πλεονεκτόματα και μειονεκτόματα από την χρόςη των pellets 

Ζ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ έπεζ ιδδεκζηυ ζζμγφβζμ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2), δεκ ζοκεζζθένεζ ζημ 

θαζκυιεκμ ημο εενιμηδπίμο - επεζδή μζ πμζυηδηεξ ημο δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (CO2) πμο απεθεοεενχκμκηαζ ηαηά 

ηδκ ηαφζδ ηδξ αζμιάγαξ δεζιεφμκηαζ πάθζ απυ ηα θοηά βζα ηδ δδιζμονβία ηδξ αζμιάγαξ. Ζ ιδδαιζκή φπανλδ ημο 

εείμο ζηδ αζμιάγα ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζημκ πενζμνζζιυ ηςκ εηπμιπχκ ημο δζμλεζδίμο ημο εείμο (SO2) πμο είκαζ 

οπεφεοκμ βζα ηδκ υλζκδ ανμπή. Δθυζμκ δ αζμιάγα είκαζ εβπχνζα πδβή εκένβεζαξ, δ αλζμπμίδζή ηδξ ζε εκένβεζα 

ζοιαάθθεζ ζδιακηζηά ζηδ ιείςζδ ηδξ ελάνηδζδξ απυ εζζαβυιεκα ηαφζζια ηαζ αεθηίςζδ ημο ειπμνζημφ ζζμγοβίμο, 

ζηδκ ελαζθάθζζδ ημο εκενβεζαημφ εθμδζαζιμφ. Ζ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ ζε ιζα πενζμπή, αολάκεζ ηδκ 

απαζπυθδζδ ζηζξ αβνμηζηέξ πενζμπέξ ιε ηδ πνήζδ εκαθθαηηζηχκ ηαθθζενβεζχκ (δζάθμνα είδδ εθαζμηνάιαδξ, ζυνβμ, 

ηαθάιζ) ηδ δδιζμονβία εκαθθαηηζηχκ αβμνχκ βζα ηζξ παναδμζζαηέξ ηαθθζένβεζεξ (δθίακεμξ η.ά.), ηαζ ηδ 

ζοβηνάηδζδ ημο πθδεοζιμφ ζηζξ εζηίεξ ημοξ, ζοιαάθθμκηαξ έηζζ ζηδ ημζκςκζημμζημκμιζηή ακάπηολδ ηδξ πενζμπήξ. 

Μεθέηεξ έπμοκ δείλεζ υηζ δ παναβςβή οβνχκ αζμηαοζίιςκ έπεζ εεηζηά απμηεθέζιαηα ζημκ ημιέα ηδξ απαζπυθδζδξ 

ηυζμ ζημκ αβνμηζηυ υζμ ηαζ ζημ αζμιδπακζηυ πχνμ. 

Ο αολδιέκμξ υβημξ ηαζ δ ιεβάθδ πενζεηηζηυηδηα ζε οβναζία, ζε ζπέζδ ιε ηα μνοηηά ηαφζζια 

δοζπεναίκμοκ ηδκ εκενβεζαηή αλζμπμίδζδ ηδξ αζμιάγαξ. Ζ ιεβάθδ δζαζπμνά ηαζ δ επμπζαηή παναβςβή ηδξ 

αζμιάγαξ δοζημθεφμοκ ηδκ ζοκεπή ηνμθμδμζία ιε πνχηδ φθδ ηςκ ιμκάδςκ εκενβεζαηήξ αλζμπμίδζδξ ηδξ αζμιάγαξ. 

Βάζδ ηςκ παναπάκς πανμοζζάγμκηαζ δοζημθίεξ ηαηά ηδ ζοθθμβή, ιεηαθμνά, ηαζ απμεήηεοζδ ηδξ αζμιάγαξ πμο 

αολάκμοκ ημ ηυζημξ ηδξ εκενβεζαηήξ αλζμπμίδζδξ. Οζ ζφβπνμκεξ ηαζ αεθηζςιέκεξ ηεπκμθμβίεξ ιεηαηνμπήξ ηδξ 

αζμιάγαξ απαζημφκ ορδθυ ηυζημξ ελμπθζζιμφ, ζοβηνζκυιεκεξ ιε αοηυ ηςκ ζοιααηζηχκ ηαοζίιςκ. [35] 

5.5 Αντλύεσ θερμότητασ  

Ζ ακηθία εενιυηδηαξ είκαζ ιία ζοζηεοή δ μπμία έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα απμννμθά (κα ακηθεί) εενιυηδηα 

απυ πδβή παιδθήξ εενιμηναζίαξ ηαζ κα ηδ ιεηαθένεζ ζε έκακ απμδέηηδ ορδθυηενδξ εενιμηναζίαξ. Γζα 

πανάδεζβια, ηαηά ηδ πεζιενζκή πενίμδμ δ ακηθία εενιυηδηαξ έπεζ ηδκ ζηακυηδηα κα ιεηαθένεζ εενιυηδηα απυ ημκ 

ροπνυ ελςηενζηυ αένα (0-15°C) ζε έκα πχνμ ηαημίηζζδξ (20°C), ιε ζημπυ ηδ εένιακζδ ημο πχνμο. Δπίζδξ ηαηά ηδ 

εενζκή πενίμδμ δ ακηθία εενιυηδηαξ ιπμνεί κα πνδζζιμπμζδεεί βζα ηδ ιεηαθμνά εενιυηδηαξ απυ έκα πχνμ 

ηαημίηζζδξ (26°C) πνμξ ημ εενιυηενμ ελςηενζηυ αένα (35°C), ιε ζημπυ ηδκ ρφλδ ημο πχνμο. οκήεςξ μζ ακηθίεξ 

εενιυηδηαξ είκαζ ζπεδζαζιέκεξ ηαηά ηέημζμ ηνυπμ, χζηε κα ιπμνμφκ κα ακηζζηνέθμοκ ηδκ ροηηζηή ηαζ ηδ 

εενιακηζηή ημοξ θεζημονβία. Αοηυ επζηνέπεζ ηδ πνήζδ ηδξ ίδζαξ ζοζηεοήξ βζα ρφλδ ηαζ εένιακζδ. Ζ θεζημονβία ηςκ 

ακηθζχκ εενιυηδηαξ ααζίγεηαζ ζε ροηηζημφξ ηφηθμοξ, ιε επζηναηέζηενμ αοηυκ ηδξ ζοιπίεζδξ αηιχκ εκυξ ροηηζημφ 

νεοζημφ.  

 

Γζα ηδ θεζημονβία ηδξ ακηθίαξ εενιυηδηαξ ζφιθςκα ιε ημκ ροηηζηυ ηφηθμ ζοιπίεζδξ αηιχκ είκαζ απαναίηδηεξ μζ 

παναηάης ζοζηεοέξ: 

 Ο ελαηιζζηήξ: Δίκαζ έκαξ εκαθθάηηδξ εενιυηδηαξ πμο ανίζηεηαζ ζημ πχνμ υπμο είκαζ απαναίηδηδ δ ρφλδ 

ή ζημ ιέζμκ απυ ημ μπμίμ απαζηείηαζ δ άκηθδζδ εενιυηδηαξ. Μέζα ζημκ ελαηιζζηή, ημ ροηηζηυ νεοζηυ ζε 

παιδθή πίεζδ ηαζ εενιμηναζία, απμννμθά εενιυηδηα ηαζ ελαηιίγεηαζ. 
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 Ο ζοιπζεζηήξ: Δίκαζ ιία ζοζηεοή πμο ακαννμθά ημοξ αηιμφξ ημο ροηηζημφ νεοζημφ απυ ηδκ έλμδμ ημο 

ελαηιζζηή ηαζ αολάκεζ ηδκ πίεζδ ηαζ ηδ εενιμηναζία ημοξ. Ο ζοιπζεζηήξ ηαηακαθχκεζ ιδπακζηυ ένβμ, πμο 

ζοκήεςξ πνμένπεηαζ απυ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. 

 Ο ζοιποηκςηήξ: Δίκαζ έκαξ εκαθθάηηδξ εενιυηδηαξ πμο ανίζηεηαζ ζημ πχνμ υπμο απαζηείηαζ δ εένιακζδ 

ή ζημ ιέζμκ ζημ μπμίμ απμννίπηεηαζ δ εενιυηδηα. Μέζα ζημ ζοιποηκςηή, μζ εενιμί αηιμί ημο ροηηζημφ 

νεοζημφ ανπζηά ρφπμκηαζ ιέπνζ ιζα μνζζιέκδ εενιμηναζία ηαζ ζηδ ζοκέπεζα ζοιποηκχκμκηαζ, 

απμαάθθμκηαξ εενιυηδηα. 

 Ζ εηημκςηζηή (ζηναββαθζζηζηή) ααθαίδα: Δίκαζ ιία ζοζηεοή πμο ιεζχκεζ ηδκ ορδθή πίεζδ πμο επζηναηεί 

ζημκ ζοιποηκςηή ιέπνζ ηδ παιδθή πίεζδ πμο επζηναηεί ζημκ ελαηιζζηή. 

Οζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ, εηηυξ απυ ηζξ παναπάκς ηέζζενζξ ααζζηέξ ζοζηεοέξ, πενζέπμοκ ηαζ δζάθμνα άθθα 

ελανηήιαηα, υνβακα ηαζ ζοζηεοέξ υπςξ π.π. ζςθδκχζεζξ ηοηθμθμνίαξ ημο ροηηζημφ ιέζμο, ααθαίδεξ, θίθηνα, 

αθοβνακηήνεξ, υνβακα αοημιαηζζιμφ ηαζ εθέβπμο, ηαθςδζχζεζξ ηθπ. Σμ ζδζαίηενμ πθεμκέηηδια ηςκ ακηθζχκ 

εενιυηδηαξ είκαζ υηζ πνδζζιμπμζμφκ υθεξ ηζξ δζαεέζζιεξ πδβέξ εενιυηδηαξ ημο πενζαάθθμκημξ πμο είκαζ ημ κενυ, ημ 

έδαθμξ, μ αέναξ ηαζ μ ήθζμξ. Οζ ηνεζξ πνχηεξ πδβέξ είκαζ απμεήηεξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ. Χξ απμδέηηεξ 

εενιυηδηαξ ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ μ αέναξ, ημ κενυ ηαζ ημ έδαθμξ. 

Οζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ βζα ηδ ρφλδ ηαζ εένιακζδ ηςκ ηηδνίςκ ιπμνμφκ κα ηαηδβμνζμπμζδεμφκ ακάθμβα ιε: (α) ηδκ 

πδβή ηαζ ημκ απμδέηηδ εενιυηδηαξ, (α) ηδκ ζζπφ ηαζ (β) ηδκ ηαηαζηεοή. Ακάθμβα ιε ηδκ πδβή ηαζ ημκ απμδέηηδ 

εενιυηδηαξ, μζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ δζαηνίκμκηαζ ζε αένα-αένα, αένα-κενμφ, κενμφ-αένα, κενμφ-κενμφ, εδάθμοξ-

κενμφ ηαζ εδάθμοξ-αένα. Ακάθμβα ιε ηδκ ζζπφ ημοξ μζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ ηαηαηάζζμκηαζ ζε ιζηνμφ, ιεζαίμο ηαζ 

ιεβάθμο ιεβέεμοξ, εκχ ακάθμβα ιε ηδκ ηαηαζηεοή ημοξ, μζ ακηθίεξ εενιυηδηαξ δζαηνίκμκηαζ ζε εκζαίμο (packaged) 

ηαζ δζαζνμφιεκμο ηφπμο (split). Οζ εκζαίμο ηφπμο πενζέπμοκ υθα ηα ηαηαζηεοαζηζηά ημοξ ιένδ ημπμεεηδιέκα ιέζα 

ζε ιζα ιμκάδα. Οζ δζαζνμφιεκμο ηφπμο ακηθίεξ εενιυηδηαξ απμηεθμφκηαζ απυ δφμ ακελάνηδηεξ ιμκάδεξ, πμο 

ζοκδέμκηαζ ιεηαλφ ημοξ ιέζς παθημζςθήκςκ. [27] 
 

5.6 υςτόματα ψύξησ  

Σα ροηηζηά ζοζηήιαηα είκαζ ζοζηεοέξ πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζημκ ηθζιαηζζιυ ηαζ πανάβμοκ ροπνυ κενυ, 

ενβαγυιεκμζ ιε αάζδ ημοξ ροηηζημφξ ηφηθμοξ: (α) ζοιπίεζδξ αηιχκ ηαζ (α) απμννυθδζδξ ή πνμζνυθδζδξ. Σα 

ροηηζηά ζοζηήιαηα (ρφηηεξ) πμο θεζημονβμφκ ιε αάζδ ημκ ηφηθμ ζοιπίεζδξ αηιχκ πενζθαιαάκμοκ έκα πθήνεξ 

ροηηζηυ ηφηθςια, ημ μπμίμ απμηεθείηαζ απυ ημ ζοιπζεζηή, ημκ ελαηιζζηή, ημ ζοιποηκςηή, ηδ ιμκάδα ηίκδζδξ ημο 

ζοιπζεζηή, ηδ δζάηαλδ εηηυκςζδξ ημο ροηηζημφ νεοζημφ ή ημ ζφζηδια εθέβπμο ηδξ νμήξ ηαζ ηδ ιμκάδα εθέβπμο. Ο 

ρφηηδξ ιπμνεί επίζδξ κα πενζθαιαάκεζ μζημκμιδηήνα, ημονιπίκα εηηυκςζδξ ηαζ δζάηαλδ οπυρολδξ. Δπζπθέμκ, 

ακάθμβα ιε ηδκ ηεπκμθμβία πνδζζιμπμζμφκηαζ ηαζ αμδεδηζηά ελανηήιαηα υπςξ ροβείμ θζπακηζημφ ιέζμο, 

δζαπςνζζηή θζπακηζημφ-ροηηζημφ νεοζημφ, ακηθία θζπακηζημφ, δζάηαλδ απμιάηνοκζδξ ηδξ οβναζίαξ ημο θζπακηζημφ, 

θζπακηζηέξ ααθαίδεξ, ζοιπθδνςιαηζηέξ δζαηάλεζξ εθέβπμο, η.α. 

Σμ ιέζμ πμο ρφπεηαζ (ζοκήεςξ ημ κενυ) εζζένπεηαζ ζημκ ελαηιζζηή ηδξ ιμκάδαξ υπμο ημ ροηηζηυ νεοζηυ 

απμννμθά εενιυηδηα απυ ημ ροπυιεκμ ιέζμ ηαζ ελαηιίγεηαζ ζε παιδθή εενιμηναζία. ηδ ζοκέπεζα ημ αένζμ 

ροηηζηυ νεοζηυ εζζένπεηαζ ζημ ζοιπζεζηή υπμο αολάκεηαζ δ πίεζδ ηαζ δ εενιμηναζία ημο έηζζ χζηε ζηδ ζοκέπεζα 

κα ροπεεί ηαζ κα απμδχζεζ εενιυηδηα ζημ ζοιποηκςηή ηδξ ιμκάδαξ. Μεηά ηδκ έλμδυ ημο απυ ημ ζοιποηκςηή ημ 

οβνυ ροηηζηυ νεοζηυ εζζένπεηαζ ζηδκ εηημκςηζηή δζάηαλδ δ μπμία ιεζχκεζ ηδκ πίεζή ημο ηαζ ημ μδδβεί πίζς ζημκ 

ελαηιζζηή βζα ηδκ έκανλδ εκυξ κέμο ηφηθμο ρφλδξ. 

Ακάθμβα ιε ημ θμνέα απυννζρδξ ηδξ εενιυηδηαξ ζημ ζοιποηκςηή μζ ρφηηεξ δζαηνίκμκηαζ ζε: (α) 

οδνυροηημοξ, υηακ δ εενιυηδηα απμννίπηεηαζ ζε έκα ηφηθςια κενμφ-πφνβμο ρφλδξ, ηαζ (α) αενυροηημοξ υηακ δ 

εενιυηδηα ημο ζοιποηκςηή απμννίπηεηαζ απεοεείαξ ζημκ αηιμζθαζνζηυ αένα. φβπνμκμζ ρφηηεξ ηδξ ηεπκμθμβίαξ 

αοηήξ, έπμοκ ηδ δοκαηυηδηα, ιε ηαηάθθδθδ ακαζηνμθή ημο θεζημονβζημφ ημοξ ηφηθμο, κα ενβαζημφκ ηαζ ςξ 

ζοζηεοέξ παναβςβήξ εενιυηδηαξ. 

Ζ ανπή θεζημονβίαξ ηςκ ροηηχκ απμννυθδζδξ ή πνμζνυθδζδξ ααζίγεηαζ ζηδκ ζδζυηδηα μνζζιέκςκ μοζζχκ 

κα απμννμθμφκ ή κα πνμζνμθμφκ ακηίζημζπα πμζυηδηεξ ροηηζημφ νεοζημφ ζε παιδθέξ πζέζεζξ ηαζ εενιμηναζίεξ 

ηαζ κα ημ απμδίδμοκ ζε ορδθέξ εενιμηναζίεξ. ημοξ ρφηηεξ αοημφξ μ ιδπακζηυξ ζοιπζεζηήξ ακηζηαείζηακηαζ απυ 

ιζα δζάηαλδ εενιζηήξ ζοιπίεζδξ. Σα ροηηζηά ιδπακήιαηα απμννυθδζδξ πνδζζιμπμζμφκ ςξ ροηηζηυ νεοζηυ ημ 
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ανςιζμφπμ θίεζμ (LiBr), ηδκ αιιςκία (NH3) ηαζ ημ πθςνζμφπμ θίεζμ (LiCl), εκχ ςξ θμνέα ρφλδξ ημ κενυ (Ζ2Ο). 

[27] 

 

5.6.1 υςτόματα κλιματιςμού 

Σα ζοζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ, ακάθμβα ιε ημκ ααειυ επελενβαζίαξ ημο αένα, ιπμνμφκ κα δζαηνζεμφκ ζε: 

 οζηήιαηα αενζζιμφ-ελαενζζιμφ. Σα ζοζηήιαηα αοηά πνμζάβμοκ ή/ηαζ απάβμοκ αένα απυ ημοξ πχνμοξ 

ηαζ ελαζθαθίγμοκ ηδκ ακακέςζή ημο. Πενζθαιαάκμοκ έκακ ακειζζηήνα απαβςβήξ ή/ηαζ έκακ ακειζζηήνα 

πνμζαβςβήξ αένα, μζ μπμίμζ εβηαείζηακηαζ είηε ημπζηά είηε ηεκηνζηά. ηδκ πενίπηςζδ ηεκηνζηήξ 

ημπμεέηδζδξ εβηαείζηαηαζ πανάθθδθα ηαζ ημ απαζημφιεκμ δίηηομ αεναβςβχκ. 

 οζηήιαηα ιενζημφ ηθζιαηζζιμφ. Δηηυξ απυ ηδκ ακακέςζδ ημο αένα, πανέπμοκ ηαζ ιενζηή επελενβαζία 

ημο πμο πενζθαιαάκεζ ηονίςξ ημκ ηαεανζζιυ ηαζ ηδ εένιακζδ ή ρφλδ ημο αένα. 

 οζηήιαηα πθήνμοξ ηθζιαηζζιμφ. Σα ζοζηήιαηα αοηά ελαζθαθίγμοκ ηδ δζαηήνδζδ ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ 

ηδξ οβναζίαξ εκυξ πχνμο ιέζα ζε πνμηαεμνζζιέκα υνζα ηαζ πενζθαιαάκμοκ δζαηάλεζξ βζα ημκ ηαεανζζιυ, 

ηδ εένιακζδ, ηδκ ρφλδ, ηδκ φβνακζδ, ηδκ αθφβνακζδ ηαζ ηδκ ακακέςζδ ημο αένα, ηαεχξ ηαζ ημπζηέξ ή 

ηεκηνζηέξ δζαηάλεζξ αοηυιαηδξ νφειζζδξ ηδξ εενιμηναζίαξ, ηδξ οβναζίαξ ηαζ ηδξ ακακέςζδξ ημο αένα. 

Με ηνζηήνζμ ηδ εέζδ ηςκ ζοζηεοχκ ηθζιαηζζιμφ ςξ πνμξ ημκ ηθζιαηζγυιεκμ πχνμ ηαζ ημ ιέβεεμξ ημο 

ζοζηήιαημξ, δζαηνίκμκηαζ ηνεζξ ααζζηέξ ηαηδβμνίεξ ζοζηδιάηςκ πμο είκαζ: (α) ηα ηεκηνζηά, (α) ηα διζηεκηνζηά, ηαζ 

(β) ηα ημπζηά. οβπνυκςξ ιε ηνζηήνζμ ημ ιέζμ ιεηαθμνάξ ηδξ εκένβεζαξ ζημοξ ηθζιαηζγυιεκμοξ πχνμοξ ηα 

ζοζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ δζαηνίκμκηαζ ζε: (α) ζοζηήιαηα ιε αένα, (α) ζοζηήιαηα ιε κενυ, (β) ζοζηήιαηα ιε αένα 

ηαζ κενυ. 

ηα ζοζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ ιε αένα μ θμνέαξ ιεηαθμνάξ ηδξ εκένβεζαξ είκαζ μ αέναξ. Ο ηθζιαηζζιέκμξ 

αέναξ παναζηεοάγεηαζ ζηδκ ηεκηνζηή ηθζιαηζζηζηή ιμκάδα ηαζ ιεηαθένεηαζ ιε ηδ αμήεεζα δζηηφμο αεναβςβχκ 

ζημοξ ηθζιαηζγυιεκμοξ πχνμοξ. Ζ ηεκηνζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ ακαννμθά αένα απυ ημ ελςηενζηυ πενζαάθθμκ ημκ 

μπμίμ ζε μνζζιέκεξ πενζπηχζεζξ δφκαηαζ κα ημκ ακαιίλεζ ιε πμζυηδηα αένα πμο επζζηνέθεζ απυ ημ ηηήνζμ 

(ακαηοηθμθμνία). ηδ ζοκέπεζα μ αέναξ θζθηνάνεηαζ ηαζ αημθμοεεί δ επελενβαζία ημο, δδθαδή δ εένιακζδ, ρφλδ, 

φβνακζδ, αθφβνακζδ ηθπ., ακάθμβα ιε ηζξ επζεοιδηέξ ζοκεήηεξ ηςκ πχνςκ, ηαζ μδδβείηαζ ιέζς ημο ακειζζηήνα 

ηαζ ηςκ αεναβςβχκ δζακμιήξ ζημοξ ηθζιαηζγυιεκμοξ πχνμοξ. Ζ εένιακζδ ημο αένα βίκεηαζ ιε εενιυ κενυ, ημ 

μπμίμ παναζηεοάγεηαζ ζε θέαδηα-ηαοζηήνα ή ακηθία εενιυηδηαξ ηαζ πνμζάβεηαζ ζημοξ εκαθθάηηεξ αένα-κενμφ 

(εενιακηζηά ζημζπεία) ηδξ ηεκηνζηήξ ηθζιαηζζηζηήξ ιμκάδαξ. Ζ φβνακζδ ημο αένα βίκεηαζ απυ ηαηάθθδθεξ 

ζοζηεοέξ, ημοξ οβνακηήνεξ, μζ μπμίμζ δζμπεηεφμοκ κενυ ή αηιυ ζηδκ ηεκηνζηή ιμκάδα ηθζιαηζζιμφ. Ζ ρφλδ ηαζ δ 

αθφβνακζδ ημο αένα βίκεηαζ ιε ροπνυ κενυ, ημ μπμίμ παναζηεοάγεηαζ ζε ρφηηδ ηαζ μδδβείηαζ ζε εκαθθάηηεξ αένα-

κενμφ (ροηηζηά ζημζπεία) ηδξ ηεκηνζηήξ ηθζιαηζζηζηήξ ιμκάδαξ.  

Σα ζοζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ ιε κενυ πνδζζιμπμζμφκ ημ κενυ ςξ θμνέα ιεηαθμνάξ ηδξ εκένβεζαξ. Σμ ροπνυ 

κενυ παναζηεοάγεηαζ ζε ροηηζηέξ ιμκάδεξ (οδνυροηηεξ ή αενυροηηεξ) ηαζ ημ εενιυ κενυ ζε θέαδηεξ. Σμ 

εενιυ/ροπνυ κενυ ιεηαθένεηαζ ζε ηενιαηζηέξ ζοζηεοέξ ακειζζηήνα (fan-coils), ιε ηδ αμήεεζα ακηθζχκ. Ο έθεβπμξ 

ηςκ ζοκεδηχκ ημο αένα βίκεηαζ ιε ηδκ ηοηθμθμνία ημο αένα ηςκ πχνςκ ιέζα απυ ηζξ ηενιαηζηέξ ζοζηεοέξ, ζηζξ 

μπμίεξ ηοηθμθμνεί ημ εενιυ ή ροπνυ κενυ. Οζ ηενιαηζηέξ ζοζηεοέξ πενζθαιαάκμοκ εενιακηζηυ/ροηηζηυ ζημζπείμ 

ηαζ ακειζζηήνα νοειζγυιεκδξ ηαπφηδηαξ βζα ηδκ ελακαβηαζιέκδ ηοηθμθμνία ημο αένα. Δπίζδξ, ηάεε ηενιαηζηή 

ζοζηεοή είκαζ εθμδζαζιέκδ ιε εενιμζηάηδ πχνμο, ιέζς ημο μπμίμο νοειίγεηαζ δ θεζημονβία ηδξ ζοζηεοήξ. [27] 

5.6.2 Εναλλακτικϊ ςυςτόματα ψύξησ – κλιματιςμού 

5.6.2.1 Εξατμιςτικό ψύξη 

Ζ ελαηιζζηζηή ρφλδ ααζίγεηαζ ζηδ δοκαηυηδηα ημο αένα (υηακ δεκ ανίζηεηαζ ζε ηαηάζηαζδ ημνεζιμφ), 

υπμο υηακ έθεεζ ζε επαθή ιε ιζα οβνή επζθάκεζα, κα ελαηιίγεζ ιζηνή πμζυηδηα ημο κενμφ, οπυ ηδκ πνμτπυεεζδ υηζ 

δ εενιμηναζία ημο κενμφ είκαζ ορδθυηενδ απυ ημ ζδιείμ δνυζμο ημο αένα. Ζ απαζημφιεκδ θακεάκμοζα εενιυηδηα 

ελάηιζζδξ ημο κενμφ πνμζθένεηαζ (ιενζηχξ) ηαζ απυ ημκ αένα, ημο μπμίμο έηζζ δ εενιμηναζία ιεζχκεηαζ. 

Σαοηυπνμκα υιςξ, ημ πενζεπυιεκμ οβναζίαξ ημο αένα αολάκεηαζ. 
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- Άιεζδ ελαηιζζηζηή ρφλδ: 

Ο αέναξ ένπεηαζ ζε άιεζδ επαθή ιε οβνή επζθάκεζα ή ιε ρεηαγυιεκμ κενυ, μπυηε ρφπεηαζ ηαζ οβναίκεηαζ ηαζ 

πνμζάβεηαζ ζημ πχνμ βζα παναθααή ροηηζημφ θμνηίμο. Ζ άιεζδ ελαηιζζηζηή ρφλδ ιπμνεί κα εθανιμζεεί βζα 

ζοκήεδ ηθζιαηζζιυ (επίηεολδ άκεζδξ) ηαημζηζχκ ή ηηδνίςκ ηνζημβεκμφξ ημιέα, ιυκμ ζε εενιά ηαζ λδνά ηθίιαηα. 

- Έιιεζδ ελαηιζζηζηή ρφλδ: 

Έκα νεφια αένα (πνςηεφμκ) ρφπεηαζ ηαζ οβναίκεηαζ, ιε άιεζδ ελαηιζζηζηή ρφλδ, αθθά δεκ πνμζάβεηαζ ζ’ αοηή ηδκ 

ηαηάζηαζδ ζημ πχνμ. Γζένπεηαζ απυ έκακ εκαθθάηηδ αένα-αένα, υπμο ρφπεζ ηδκ πανμπή ημο αένα πμο ηοηθμθμνεί 

ζημκ ηθζιαηζγυιεκμ πχνμ (δεοηενεφμκ). Έηζζ, δ οβναζία ημο αένα πνμζαβςβήξ παναιέκεζ ζηαεενή, εκχ δ 

εενιμηναζία ημο ιεζχκεηαζ ηαζ πνμζάβεηαζ ζημ πχνμ βζα παναθααή ροηηζημφ θμνηίμο. Αοηυ ημ ζφζηδια 

ελαηιζζηζηήξ ρφλδξ εκδείηκοηαζ ηαζ βζα οβνά ηθίιαηα. 

- οκδοαζιέκα ζοζηήιαηα ελαηιζζηζηήξ ρφλδξ 

οζηήιαηα άιεζδξ - έιιεζδξ ελαηιζζηζηήξ ρφλδξ ιπμνμφκ κα ζοκδοαζημφκ ιεηαλφ ημοξ (πμθοαάειζα) χζηε κα 

επζηεοπεεί ιζα αλζμζδιείςηδ ιείςζδ ηδξ εενιμηναζίαξ πςνίξ οπεναμθζηή αφλδζδ ηδξ οβναζίαξ. Δπίζδξ ιπμνμφκ 

κα ζοκδοαζημφκ ηαζ ιε ζοιααηζηά ζοζηήιαηα ρφλδξ – ηθζιαηζζιμφ, βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ ζοκμθζηήξ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ. Π.π. ιπμνμφκ κα πνδζζιμπμζδεμφκ βζα κα πνμ-ροπεεί μ απαζημφιεκμξ κςπυξ αέναξ 

πνζκ εζζέθεεζ ζε ιζα ηθζιαηζζηζηή ζοζηεοή. 

 

Ζ ελαηιζζηζηή ρφλδ εκδείηκοηαζ κα πνδζζιμπμζδεεί εκαθθαηηζηά, θυβς ηδξ πμθφ παιδθήξ ηαηακάθςζδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, αθθά απαζηεί δζαεεζζιυηδηα κενμφ. Δίκαζ ζδζαίηενα ζοιθένμοζα βζα ηδ ιείςζδ ηδξ 

εενιμηναζίαξ ζε αζμιδπακζημφξ πχνμοξ ιε ζδιακηζηά εενιζηά ηένδδ, ηςκ μπμίςκ δ ακηζιεηχπζζδ ιε ζοιααηζηά 

ζοζηήιαηα ηθζιαηζζιμφ εα ήηακ πμθφ δαπακδνή. οκήεςξ απαζηεί ιεβάθεξ πανμπέξ αένα, πνάβια πμο είκαζ 

επζεοιδηυ βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ απαζηήζεςκ αενζζιμφ ηςκ πχνςκ. 

5.7 Υυςικόσ αεριςμόσ κτιρύων  

Ο αενζζιυξ εεςνείηαζ ιία απμηεθεζιαηζηή ηεπκζηή δνμζζζιμφ. Έκαξ απυ ημοξ νυθμοξ ημο είκαζ δ 

απμιάηνοκζδ ηδξ εενιυηδηαξ πμο εβηθςαίγεηαζ ζημ εζςηενζηυ εκυξ ηηδνίμο ηαζ δ μπμία πνμένπεηαζ απυ ηα δθζαηά 

ηένδδ ηαζ ηδκ παναβςβή αζζεδηήξ ηαζ θακεάκμοζαξ εενιυηδηαξ απυ ιδπακήιαηα, θχηα ηαζ ακενχπμοξ. οκεπχξ, 

ιε ηαηάθθδθδ πνήζδ ημο αενζζιμφ επζηοβπάκεηαζ ιείςζδ ημο ροηηζημφ θμνηίμο ηςκ ηηδνίςκ. Αοηυ είκαζ άιεζα 

δοκαηυ ιυκμ υηακ μ ελςηενζηυξ αέναξ έπεζ παιδθυηενδ εενιμηναζία απυ ημκ εζςηενζηυ ηαζ δ οβναζία ημο ηαεχξ 

ηαζ δ πμζυηδηά ημο είκαζ ζε απμδεηηά επίπεδα. 

 

5.7.1 Νυχτερινόσ Αεριςμόσ 

Ζ ηεπκζηή ημο κοπηενζκμφ αενζζιμφ απμδεζηκφεηαζ πμθφ απμδμηζηή ζδζαίηενα ζηδκ πενίπηςζδ ηηδνίςκ ιε 

ορδθή εενιζηή ιάγα ηαζ εθυζμκ δ εενιμηναζία πενζαάθθμκημξ ζηδκ πενζμπή υπμο ανίζηεηαζ ημ ηηήνζμ 

πανμοζζάγεζ ιεβάθδ διενήζζα δζαηφιακζδ. Καηά ηδ δζάνηεζα ημο κοηηενζκμφ αενζζιμφ, μ ελςηενζηυξ αέναξ ιε 

παιδθή εενιμηναζία ηοηθμθμνεί ζημ εζςηενζηυ ημο πχνμο, απάβμκηαξ εενιυηδηα ιε ιεηαθμνά απυ ηζξ επζθάκεζεξ 

ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ηαζ ρφπμκηαξ έηζζ ηδ εενιζηή ιάγα ημο πχνμο. Ζ εενιζηή ιάγα, θυβς ιεβάθδξ 

εενιμπςνδηζηυηδηαξ, δζαηδνεί ηδ παιδθή ηδξ εενιμηναζία βζα ανηεηυ πνυκμ ηδκ επυιεκδ ιένα, ρφπμκηαξ ημ πχνμ 

βζα υζμ πνυκμ δ εενιμηναζία ηδξ παναιέκεζ παιδθυηενδ απυ εηείκδ ημο εζςηενζημφ αένα ημο πχνμο. Με ηδκ 

ηεπκζηή αοηή πενζμνίγμκηαζ μζ χνεξ οπενεένιακζδξ ημο ηηδνίμο ηαζ ιεζχκεηαζ ή ιεηαημπίγεηαζ δ ιέβζζηδ γήηδζδ 

δθεηηνζηήξ ζζπφμξ. Ο κοηηενζκυξ αενζζιυξ βίκεηαζ ιε θοζζηυ ή ιδπακζηυ ηνυπμ: 

 Φοζζηυξ Νοπηενζκυξ Αενζζιυξ: ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ δεκ οπάνπεζ μζημκμιζηυ ηυζημξ, αθθά εκδέπεηαζ κα 

ηίεεκηαζ πνμαθήιαηα αζθάθεζαξ ή θεζημονβζηά, ελαζηίαξ ηδξ έθθεζρδξ εθέβπμο ηαζ πνμζανιμβήξ ηςκ 

ακμζβιάηςκ ακάθμβα ιε ηζξ επζηναημφζεξ ζοκεήηεξ ηαπφηδηαξ ημο ακέιμο. Γζα ηδκ ακηζιεηχπζζδ ηςκ 
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πνμαθδιάηςκ αοηχκ έπμοκ ιέπνζ ζήιενα πνμηαεεί ηαζ εθανιμζηεί δζάθμνεξ ηεπκζηέξ. Ακ μ θοζζηυξ 

αενζζιυξ δεκ ιπμνεί κα επζηεοπεεί ιε θοζζηυ ηνυπμ, ζοκίζηαηαζ δ πνήζδ ιδπακζημφ αενζζιμφ (free 

cooling). 

 Μδπακζηυξ Νοπηενζκυξ Αενζζιυξ: ε πενίπηςζδ πμο μζ ελςηενζηέξ ζοκεήηεξ δεκ επζηνέπμοκ ηδ πνήζδ 

θοζζημφ κοπηενζκμφ αενζζιμφ υπςξ, βζα πανάδεζβια, οπυ ζοκεήηεξ ορδθήξ ελςηενζηήξ οβναζίαξ, έκαξ 

πχνμξ είκαζ δοκαηυκ κα πνμ-ροπεεί ιε ηθζιαηζζηζηυ ζφζηδια ζε χνεξ εηηυξ πενζυδμο αζπιήξ. Έπεζ ανεεεί 

υηζ δ εθανιμβή ηδξ ηεπκζηήξ ημο κοπηενζκμφ αενζζιμφ μδδβεί ζε ιείςζδ ημο ζοκμθζημφ ροηηζημφ θμνηίμο 

ηθζιαηζγυιεκςκ ηηδνίςκ έςξ ηαζ 30%. 

5.8 Ανεμιςτόρεσ Οροφόσ  

Οζ ακειζζηήνεξ μνμθήξ είκαζ απυ ηζξ πθέμκ επζηοπδιέκεξ ηαζ απθέξ ηεπκζηέξ οανζδζημφ δνμζζζιμφ. ε ιδ 

ηθζιαηζγυιεκμοξ πχνμοξ μζ ακειζζηήνεξ μνμθήξ αεθηζχκμοκ ηζξ ζοκεήηεξ εενιζηήξ άκεζδξ πνμηαθχκηαξ ηδκ 

ηοηθμθμνία ημο εζςηενζημφ αένα ιε ηαπφηδηα 0.5 – 0.8 m/s. Οζ ακειζζηήνεξ μνμθήξ ιπμνμφκ κα εβηαηαζηαεμφκ 

ηαζ ζε ηθζιαηζγυιεκμοξ πχνμοξ, επζηνέπμκηαξ έηζζ ηδκ νφειζζδ ημο εενιμζηάηδ εθέβπμο ηδξ θεζημονβίαξ ηςκ 

ηθζιαηζζηζηχκ ιμκάδςκ ζε ορδθυηενεξ εενιμηναζίεξ. 

Ζ εβηαηάζηαζδ ηςκ ακειζζηήνςκ μνμθήξ ιπμνεί κα βίκεζ πναηηζηά ζε υθμοξ ημοξ πχνμοξ ηςκ ηηδνίςκ. Ζ 

δθεηηνζηή ηαηακάθςζή ημοξ είκαζ ζπεηζηά ιζηνή (ζοκήεδξ ζζπφξ ηζκδηήνα ~50 W), αθθά ηαοηυπνμκα πνμηφπηεζ 

ζδιακηζηυ υθεθμξ απυ ηδκ αεθηίςζδ ηςκ εζςηενζηχκ ζοκεδηχκ εενιζηήξ άκεζδξ. Ακεαάγμκηαξ ηδκ εενιμηναζία 

ημο εενιμζηάηδ ιυκμ 1-2
μ
C, δ ιέζδ εηήζζα ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ βζα δνμζζζιυ θηάκεζ ιέπνζ 14%, θαιαάκμκηαξ 

οπυρδ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ βζα ηδκ θεζημονβία ημο ακειζζηήνα ηαζ ηδκ πνυζεεηδ εενιυηδηα 

πμο απμαάθεζ μ ηζκδηήναξ ημο. Ζ ελμζημκυιδζδ εκένβεζαξ πενζμνίγεηαζ ζε 2.6%, εάκ δ νφειζζδ ημο εενιμζηάηδ 

είκαζ ιυκμ 0.5
o
C. Δάκ μ εενιμζηάηδξ ημο πχνμο δεκ νοειζζηεί ηαευθμο, ακ ηαζ πνδζζιμπμζμφκηαζ μζ ακειζζηήνεξ 

μνμθήξ, ηυηε δ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ βζα ημκ δνμζζζιυ ιπμνεί κα αολδεεί ιέπνζ ηαζ 15%, ακάθμβα ιε ηζξ χνεξ 

θεζημονβίαξ [Sonne et al 1996]. οκεπχξ, ακάθμβα ιε ηδ πνήζδ ηςκ πχνςκ υπμο είκαζ εβηαηεζηδιέκμζ μζ 

ακειζζηήνεξ μνμθήξ, πνέπεζ κα νοειίγεηαζ δ θεζημονβία ηςκ ακειζζηήνςκ ηαζ μ εενιμζηάηδξ ηδξ ηθζιαηζζηζηήξ 

ιμκάδαξ, εάκ οπάνπεζ. 

Οζ ζοκδεζζιέκμζ ακειζζηήνεξ μνμθήξ είκαζ απμηεθεζιαηζημί ζε ιζα αηηίκα απυ 1.2m – 1.8 m απυ ημ 

ηέκηνμ ημο ακειζζηήνα. Ζ ηοηθμθμνία ημο αένα ηαζ δ ηαπφηδηα ημο αένα πμο εα επζηεοπεεί ιέζα ζε έκα πχνμ 

ελανηάηαζ απυ ημ ιήημξ ηςκ πηενοβίςκ ημο ακειζζηήνα, ημ φρμξ ακάνηδζήξ ημο ηαζ ηδκ δζαννφειζζδ ημο πχνμο. 

Οζ πζμ απμδμηζημί ακειζζηήνεξ, ιε εζδζηά πηενφβζα, ιπμνμφκ κα ηαθφρμοκ ιζα αηηίκα απυ 2.4 – 3.0 m. Γζα ηδκ 

ιεβζζημπμίδζδ ηδξ απμηεθεζιαηζηυηδηάξ ημοξ, μζ ακειζζηήνεξ πνέπεζ κα ακανηχκηαζ υζμ ημ δοκαηυκ πζμ παιδθά, 

αθθά πμηέ ζε ιζηνυηενμ φρμξ απυ 2.1 m πάκς απυ ημ δάπεδμ. οκήεςξ, έκαξ ακειζζηήναξ μνμθήξ ιπμνεί κα 

ηαθφρεζ έκα ηοπζηυ δςιάηζμ, ιε ιήημξ ιέπνζ 5.5 m. Γζα ιεβαθφηενμοξ πχνμοξ, απθά πνδζζιμπμζμφκηαζ 

πενζζζυηενμζ ακειζζηήνεξ. Ζ εέζδ ημο ακειζζηήνα επζθέβεηαζ ακάθμβα ιε ηδκ δζαννφειζζδ ηαζ ηδκ πνήζδ ημο 

πχνμο, έηζζ χζηε δ ηοηθμθμνία ημο αένα κα είκαζ ζημ άιεζμ πενζαάθθμκ ηςκ αηυιςκ πμο ανίζημκηαζ ιέζα ζημκ 

πχνμ. 

φιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα οπμθμβζζιχκ βζα ηα Δθθδκζηά ηηήνζα ημο ηνζημβεκή ημιέα, ημ δοκαιζηυ 

ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ βζα ρφλδ, απυ ηδ πνήζδ ακειζζηήνςκ μνμθήξ ζημ 50% ηςκ ηηδνίςκ ηα μπμία 

ηθζιαηίγμκηαζ πανμοζζάγεηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα [Λάθαξ 2002]: 

 

 

Πύνακασ 25: Δυναμικό εξοικονόμηςησ ενϋργειασ ςε κτύρια  

 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο γηα ςύμε 

(GWh) 

Πνζνζηό θάιπςεο δηαζέζηκεο 

επηθάλεηαο θηηξίσλ 

Γξαθεία/ εκπνξηθά 295.8 50 

Ξελνδνρεία 257.4 70 

ρνιεία 27 80 

Ννζνθνκεία 33.2 60 
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Κεφϊλαιο 6 .  Θεςμικό πλαύςιο  

6.1 Ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ κτηρύων  

Σμκ Απνίθζμ ημο 2010 εηδυεδηε μ Κακμκζζιυξ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ Κηδνίςκ ιε ηδκ ημζκή οπμονβζηή 

απυθαζδ ανζει. Γ6/Β/μζη.5825/2010 «Έβηνζζδ Κακμκζζιμφ Δκενβεζαηήξ Απυδμζδξ Κηδνίςκ (Κ.Δκ.Α.Κ.)» 

(Φ.Δ.Κ. Β΄ 407). Οζ ααζζηυηενεξ νοειίζεζξ ημο ηακμκζζιμφ είκαζ: 

 Ονίγεηαζ δ ιεεμδμθμβία οπμθμβζζιμφ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηαζ εκενβεζαηήξ ηαηάηαλδξ ηςκ ηηδνίςκ 

(άνενα 4 ηαζ 5). Ζ ιεεμδμθμβία ααζίγεηαζ ζηα ζπεηζηά εονςπασηά πνυηοπα πμο ιέζς ηδξ ακαεεχνδζδξ 

ηδξ ημζκμηζηήξ μδδβίαξ (31/2010) είκαζ πθέμκ οπμπνεςηζηά. 

 Καεμνίγμκηαζ μζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ (kWh/m
2
) βζα ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ηαζ εκενβεζαηή ηαηάηαλδ 

ηςκ κέςκ ηαζ νζγζηχξ ακαηαζκζγυιεκςκ ηηδνίςκ ιέζς ηδξ ιεεμδμθμβίαξ ημο ηηδνίμο ακαθμνάξ (άνενα 7 

ηαζ 13). Με ηδκ ίδζα ιεεμδμθμβία αλζμθμβμφκηαζ ηαζ ηαηαηάζζμκηαζ εκενβεζαηά ηαζ ηα οθζζηάιεκα πνμξ 

πζζημπμίδζδ ηηήνζα. 

 Καεμνίγμκηαζ μζ εθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ βζα ημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ, ηα εενιμθοζζηά 

παναηηδνζζηζηά ηςκ δμιζηχκ ζημζπείςκ ημο ηηδνζαημφ ηεθφθμοξ ηαζ μζ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ηςκ Ζ/Μ 

εβηαηαζηάζεςκ ηςκ οπυ ιεθέηδ κέςκ ηηδνίςκ, ηαεχξ ηαζ ηςκ νζγζηχξ ακαηαζκζγυιεκςκ (άνενμ 8). 

 Ονίγεηαζ ημ πενζεπυιεκμ ηδξ ιεθέηδξ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ (Μ.Δ.Α) ηςκ ηηδνίςκ (άνενμ 11). Ζ 

Μ.Δ.Α. ζοκοπμαάθθεηαζ ιαγί ιε άθθεξ ζπεηζηέξ ιεθέηεξ βζα ηδκ έηδμζδ μζημδμιζηήξ αδείαξ. 

 Καεμνίγεηαζ δ ιμνθή ημο πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ (Π.Δ.Α.) ηηδνίμο, ηαεχξ ηαζ ηα ζημζπεία 

πμο αοηυ εα πενζθαιαάκεζ (άνενμ 14). 

 Καεμνίγεηαζ δ δζαδζηαζία ηςκ εκενβεζαηχκ επζεεςνήζεςκ ηςκ ηηδνίςκ, ηαεχξ ηαζ δ δζαδζηαζία ηςκ 

επζεεςνήζεςκ θεαήηςκ ηαζ εβηαηαζηάζεςκ εένιακζδξ ηαζ ηθζιαηζζιμφ (άνενα 15,16 ηαζ 17). 

 

Με ημ άνενμ 7 ηαζ 8 ημο Κ.Δκ.Α.Κ. μνίγμκηαζ μζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ηαζ πνμδζαβναθέξ βζα υθα ηα κέα 

ηαζ νζγζηχξ ακαηαζκζγυιεκα ηηήνζα, ηα μπμία δεκ οπάβμκηαζ ζηζξ ελαζνέζεζξ ημο άνενμο 11 ημο κ. 3661/2008. Οζ 

εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ζηακμπμζμφκηαζ υηακ: 

 Σμ ηηήνζμ πθδνεί υθεξ ηζξ εθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ πμο πενζβνάθμκηαζ ζημ άνενμ 8 ημο Κ.Δκ.Α.Κ. 

 Ζ ζοκμθζηή ηαηακάθςζδ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ (kWh/m
2
) ημο ελεηαγυιεκμο ηηδνίμο είκαζ ιζηνυηενδ ή 

ίζδ ηδξ ζοκμθζηήξ ηαηακάθςζδξ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ ημο ηηδνίμο ακαθμνάξ, υπςξ αοηυ πενζβνάθεηαζ 

ζημ άνενμ 9 ημο Κ.Δκ.Α.Κ.. Γδθαδή ημ ηηήνζμ ηαηαηάζζεηαζ ζε εκενβεζαηή ηαηδβμνία Β ή ηαθφηενδ. 

Δκαθθαηηζηά ημ ελεηαγυιεκμ ηηήνζμ εα πνέπεζ κα έπεζ ηα ίδζα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ιε ημ ηηήνζμ 

ακαθμνάξ ηυζμ ςξ πνμξ ημ ηηδνζαηυ ηέθοθμξ, υζμ ηαζ ςξ πνμξ ηζξ δθεηηνμιδπακμθμβζηέξ ημο 

εβηαηαζηάζεζξ ζημ ζφκμθυ ημοξ 

Δζδζηυηενα βζα ηα οθζζηάιεκα ηηήνζα πμο ακαηαζκίγμκηαζ νζγζηχξ, ζφιθςκα ιε αοηά πμο μνίγμκηαζ ζημ 

άνενμ 5 ημο κ. 3661, υπςξ αοηυ ηνμπμπμζήεδηε ιε ημ άνενμ 10 (πανάβναθμξ 4) ημο κ. 3851/2010 ηαζ υπςξ 

ακαθένεηαζ ηαζ ζημ άνενμ 7 (εκυηδηα 1) ημο Κ.Δκ.Α.Κ., δ οπμπνέςζδ ζοιιυνθςζδξ ςξ πνμξ ηδκ εκενβεζαηή 

ηαηδβμνία Β βίκεηαζ ζημ ααειυ πμο αοηυ είκαζ ηεπκζηά, θεζημονβζηά ηαζ μζημκμιζηά εθζηηυ, ηαηυπζκ επανημφξ 

ηεηιδνίςζδξ, πμο εα πενζθαιαάκεηαζ ζηδ ιεθέηδ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. Οζ εθάπζζηεξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ημο 

άνενμο 8 ημο Κ.Δκ.Α.Κ., εα πνέπεζ οπμπνεςηζηά κα εθανιυγμκηαζ ηαζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ 

ημο ηηδνίμο ηαζ ηδκ εηπυκδζδ ηδξ ιεθέηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. ηδκ πενίπηςζδ αδοκαιίαξ εθανιμβήξ ηςκ 

εθάπζζηςκ πνμδζαβναθχκ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ επανηήξ ηεηιδνίςζδ ηαηά ηδκ ζφκηαλδ ηδξ ιεθέηδξ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ. Γζα ηα ηηήνζα πμο πνμζηαηεφμκηαζ απυ εζδζηέξ πμθεμδμιζηέξ δζαηάλεζξ ηαζ υνμοξ δυιδζδξ (π.π. ηηήνζα 

παναδμζζαηχκ μζηζζιχκ) μζ εθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ εθανιυγμκηαζ ζημ ααειυ πμο αοηυ είκαζ εθζηηυ. 

Οζ εθάπζζηεξ πνμδζαβναθέξ εθανιυγμκηαζ: 

 Καηά ημκ ανπζηεηημκζηυ ζπεδζαζιυ ημο ηηδνίμο, ιε ζηυπμ κα πενζμνζζημφκ ζημ εθάπζζημ μζ εκενβεζαηέξ 

απαζηήζεζξ ημο ηηδνίμο βζα εένιακζδ ηαζ ρφλδ ηαζ ζφιθςκα ιε ημκ Κ.Δκ.Α.Κ ηαηά ημ ζπεδζαζιυ εα 

πνέπεζ κα θαιαάκμκηαζ οπυρδ δ πςνμεέηδζδ ημο ηηδνίμο ζημ μζηυπεδμ, δ εκζςιάηςζδ ημοθάπζζημκ εκυξ 
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παεδηζημφ δθζαημφ ζοζηήιαημξ, δ δθζμπνμζηαζία ημο ηηδνίμο, δ αλζμπμίδζδ ημο θοζζημφ θςηζζιμφ, η.ά., 

υπςξ μνίγμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο 8 ημο Κ.Δκ.Α.Κ. 

 ηδ εενιζηή εςνάηζζδ ημο ηηδνζαημφ ηεθφθμοξ ιε ηδκ εθανιμβή ηαηάθθδθδξ εενιμιυκςζδξ ζηα 

αδζαθακή δμιζηά ζημζπεία ηαζ ηδκ εθανιμβή ηαηάθθδθςκ εκενβεζαηά απμδμηζηχκ ημοθςιάηςκ, χζηε 

ηυζμ μζ επζιένμοξ ηζιέξ βζα ηάεε δμιζηυ ζημζπείμ, υζμ ηαζ δ ηζιή ημο ιέζμο ζοκηεθεζηή 

εενιμπεναηυηδηαξ (Um) κα ιδκ οπενααίκμοκ ηα υνζα πμο μνίγμκηαζ ζηδκ πανάβναθμ 2 ημο άνενμο 8 ημο 

Κ.Δκ.Α.Κ. 

 Καηά ημ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ εβηαηάζηαζδ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ εβηαηαζηάζεςκ βζα ηδκ εένιακζδ, ηδκ 

ρφλδ, ημκ αενζζιυ, ημ θςηζζιυ ηαζ ημ Ε.Ν.Υ. ηαζ μνίγμκηαζ ςξ ηεπκζηέξ πνμδζαβναθέξ ζηδκ πανάβναθμ 3 

ημο άνενμο 8 ημο Κ.Δκ.Α.Κ. 

6.2 Κτόριο αναφορϊσ  

Ο ηαεμνζζιυξ ηςκ εθάπζζηςκ απαζηήζεςκ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ (kWh/m2/έημξ) εκυξ ηηδνίμο, υπςξ 

μνίγεζ δ εονςπασηή μδδβία 91/2002 ηαζ μ κυιμξ 3661/2008, ιπμνεί κα βίκεζ ηονίςξ ιε δφμ ιεευδμοξ: είηε ιέζς 

ηζιχκ ακαθμνάξ, είηε ιέζς ημο ηηδνίμο ακαθμνάξ. Καζ ζηζξ δφμ πενζπηχζεζξ δζαιμνθχκμκηαζ (δζαααειίγμκηαζ) μζ 

εκενβεζαηέξ ηαηδβμνίεξ Α+, Α, Β+, Β, Γ η.η.θ. βζα ηάεε πνήζδ ηηδνίμο (ηαημζηζχκ βναθείςκ, λεκμδμπείςκ, 

ζπμθείςκ, η.ά.) ηαζ βζα ηάεε ηθζιαηζηή γχκδ, (ηέζζενζξ ζοκμθζηά βζα ηδκ Δθθάδα). 

ηδκ πενίπηςζδ ηςκ ηζιχκ ακαθμνάξ (Δζηυκα 31, ανζζηενά), μζ ηαηδβμνίεξ εκενβεζαηήξ ηαλζκυιδζδξ 

ηαεμνίγμκηαζ απυ έκαξ εφνμξ ηζιχκ ηεθζηήξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ (kWh/m
2
/έημξ) βζα ηάεε πνήζδ ηηδνίμο ηαζ 

ηθζιαηζηή γχκδ. ηδκ πενίπηςζδ ημο ηηδνίμο ακαθμνάξ (Δζηυκα 31, δελζά) ημ οπυ ελέηαζδ ηηήνζμ (κέμ ή 

ακαηαζκζγυιεκμ) ζοβηνίκεηαζ ιε ημ ηηήνζμ ακαθμνάξ, ημ μπμίμ ηαηαθαιαάκεζ πάκηα ηδ εέζδ Β. Ζ ηεθζηή 

πνςημβεκήξ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ (kWh/m
2
/έημξ) ημο ηηδνίμο ακαθμνάξ ηαεμνίγεζ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ 

ηαηδβμνίαξ Β, εκχ μζ οπυθμζπεξ ηαηδβμνίεξ ζπδιαηίγμκηαζ ςξ πμζμζηά ηδξ ηαηακάθςζδξ ημο ηηδνίμο ακαθμνάξ. 

Ο ηαεμνζζιυξ ηςκ εθάπζζηςκ απαζηήζεςκ ιέζς ημο ηηδνίμο ακαθμνάξ, είκαζ ιζα ιέεμδμξ ζφβηνζζδξ ηαζ 

αλζμθυβδζδξ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ελεηαγυιεκμο ηηδνίμο, ςξ πνμξ ημ υιμζμ ηηήνζμ ημο. Σμ ηηήνζμ 

ακαθμνάξ έπεζ ηα ίδζα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά, ηδκ ίδζα εέζδ, ημκ ίδζμ πνμζακαημθζζιυ, ηδκ ίδζα πνήζδ ηαζ ηα 

ίδζα παναηηδνζζηζηά θεζημονβίαξ ιε ημ ελεηαγυιεκμ ηηήνζμ. Σμ ηηήνζμ ακαθμνάξ πθδνεί ηζξ εθάπζζηεξ 

πνμδζαβναθέξ (άνενμ 8 ημο Κ.Δκ.Α.Κ.) ηαζ έπεζ ηαεμνζζιέκα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηυζμ ζηα ελςηενζηά δμιζηά 

ζημζπεία ημο ηηδνζαημφ ηεθφθμοξ ημο, υζμ ηαζ ζηζξ Ζ/Μ εβηαηαζηάζεζξ, πμο αθμνμφκ ζηδ εένιακζδ, ζηδκ ρφλδ 

ηαζ ζημκ ηθζιαηζζιυ ηςκ εζςηενζηχκ πχνςκ, ζηδκ παναβςβή γεζημφ κενμφ πνήζδξ (Ε.Ν.Υ.) ηαζ ζημ θςηζζιυ (βζα 

ηα ηηήνζα ημο ηνζημβεκμφξ ημιέα). 

 

Εικόνα 21: χηματικό απεικόνιςη ενεργειακών κατηγοριών για τιμϋσ αναφορϊσ και κτόριο αναφορϊσ  

Ζ ιέεμδμξ ημο ηηδνίμο ακαθμνάξ εθανιυγεηαζ ζε ανηεηέξ εονςπασηέξ πχνεξ ιε δζάθμνεξ παναθθαβέξ, 

ακάθμβα ιε ημκ ηνυπμ πμο μνίγεηαζ ζηδκ ηάεε πενίπηςζδ. ηζξ πενζζζυηενεξ εονςπασηέξ πχνεξ ζηζξ μπμίεξ μζ 

εκενβεζαηέξ επζεεςνήζεζξ έπμοκ ήδδ πνμπςνήζεζ ηαζ οπάνπεζ ζδιακηζηυ δείβια ηαηαβεβναιιέκςκ ηηδνίςκ, έπμοκ 

ήδδ πνμζδζμνίζεζ ηαζ ηζξ ηζιέξ ακαθμνάξ βζα ηάεε πνήζδ ηηδνίμο ηαζ ηθζιαηζηή γχκδ. Αοηυ έπεζ ςξ απμηέθεζια ζε 
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μνζζιέκεξ πχνεξ μζ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ (kWh/m
2
/έημξ) πμο πνέπεζ κα πθδνμφκ ηα κέα 

ηηήνζα, κα εθέβπμκηαζ ηαζ ςξ πνμξ ημ ηηήνζμ ακαθμνάξ, αθθά ηαζ ςξ πνμξ ηαεμνζζιέκεξ ηζιέξ ακαθμνάξ ακά πνήζδ. 

Γδθαδή βζα ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ εθανιυγεηαζ δζπθυξ έθεβπμξ. 

ηδκ Δθθάδα, μζ ηζιέξ ακαθμνάξ βζα ηάεε πνήζδ ηηδνίμο ηαζ ηθζιαηζηή γχκδ ακαιέκεηαζ κα ηαεμνζζημφκ 

ζε εεκζηυ επίπεδμ, ιεηά ηδκ ηαηαβναθή ηαζ ζοβηέκηνςζδ δεδμιέκςκ ηαηακάθςζδξ εκένβεζαξ απυ έκα ζδιακηζηυ 

δείβια ηηδνίςκ. Ζ ζοβηέκηνςζδ αοηχκ ηςκ δεδμιέκςκ βίκεηαζ ηαηά ηδ δζεκένβεζα εκενβεζαηχκ επζεεςνήζεςκ ηςκ 

εθθδκζηχκ ηηδνίςκ. Όθα ηα κέα ηαζ νζγζηχξ ακαηαζκζγυιεκα ηηήνζα πνέπεζ κα έπμοκ εκενβεζαηή ηαηάηαλδ ίδζα ή 

ηαθφηενδ απυ ηδκ ηαηδβμνία Β. Ηδζαίηενα βζα ηα οθζζηάιεκα ηηήνζα πμο ακαηαζκίγμκηαζ νζγζηχξ ηαζ ζφιθςκα ιε 

αοηά πμο μνίγμκηαζ ζημ άνενμ 5 ημο κ. 3661 ηαζ υπςξ ακαθένεηαζ ηαζ ζημ άνενμ 7 ημο Κ.Δκ.Α.Κ., δ οπμπνέςζδ 

ζοιιυνθςζδξ ςξ πνμξ ηδκ εκενβεζαηή ηαηδβμνία Β βίκεηαζ ζημ ααειυ πμο αοηυ είκαζ ηεπκζηά, θεζημονβζηά ηαζ 

μζημκμιζηά εθζηηυ, ηαηυπζκ επανημφξ ηεηιδνίςζδξ πμο εα πενζθαιαάκεηαζ ζηδ ιεθέηδ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. 

Απυ ηδ ιέπνζ ζήιενα ηαηαβναθή οθζζηάιεκςκ ηηδνίςκ ηαημζηζχκ (κέςκ ηαζ παθαζχκ), δ εκενβεζαηή 

ηαηάηαλδ ηςκ ηηδνίςκ ακάθμβα ηδκ πνμκμθμβία ηαηαζηεοήξ δζαιμνθχκεηαζ ςξ ελήξ: 

 Σα κέα ηηήνζα πμο ηαηαζηεοάζηδηακ ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο Κ.Δκ.Α.Κ., εκηάζζμκηαζ ηονίςξ ζηδκ 

εκενβεζαηή ηαηδβμνία Β ηαζ ζε ηάπμζεξ πενζπηχζεζξ ζηδκ ηαηδβμνία Β+. 

 Σα οθζζηάιεκα ηηήνζα πμο ηαηαζηεοάζηδηακ ιεηά ημ 1979, μπυηε ηαζ άνπζζε κα ζζπφεζ μ Κακμκζζιυξ 

Θενιμιυκςζδξ Κηδνίςκ, εκηάζζμκηαζ ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ εκενβεζαηχκ ηαηδβμνζχκ Γ, Γ, Δ ηαζ Ε, 

ακάθμβα ιε ημ ααειυ, ζημκ μπμίμ είπακ εθανιμζηεί μζ απαζηήζεζξ εενιζηήξ πνμζηαζίαξ ημο ηηδνίμο ηαζ 

ακάθμβα ιε ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ Ζ/Μ εβηαηαζηάζεςκ. 

 Σα οθζζηάιεκα ηηήνζα πμο ηαηαζηεοάζηδηακ πνζκ απυ ημ 1979, δδθαδή πνζκ απυ ηδκ έκανλδ ζζπφμξ ημο 

Κακμκζζιμφ Θενιμιυκςζδξ Κηδνίςκ, εκηάζζμκηαζ ηονίςξ ιεηαλφ ηςκ εκενβεζαηχκ ηαηδβμνζχκ Ε ηαζ Ζ, 

ακάθμβα ιε ηδκ πμζυηδηα ηαηαζηεοήξ ημο ηηδνζαημφ ηεθφθμοξ ηαζ ηδκ ηαηάζηαζδ ηςκ οθζζηάιεκςκ Ζ/Μ 

εβηαηαζηάζεςκ. 

6.3 Ενεργειακό μελϋτη  

ημ άνενμ 10 ημο κ. 3661/2008, ακαθένεηαζ υηζ απυ ηδκ έκανλδ ζζπφμξ ηςκ δζαηάλεςκ ημο Κ.Δκ.Α.Κ., 

ηάεε μζημδμιζηή άδεζα ακέβενζδξ κέμο ή νζγζηήξ ακαηαίκζζδξ οθζζηάιεκμο ηηδνίμο ηαηά ηδκ έκκμζα ημο κ. 

3661/2008 πμνδβείηαζ ιυκμ ιεηά ηδκ οπμαμθή ιεθέηδξ βζα ηδκ εκενβεζαηή απυδμζδ ημο ηηδνίμο ζηδκ ανιυδζα 

πμθεμδμιζηή οπδνεζία, υπςξ αοηή μνίγεηαζ ζημκ Κ.Δκ.Α.Κ. ζφιθςκα ιε ηδκ πανάβναθμ 1 ημο άνενμο 3 ημο 

κυιμο. Δπίζδξ ημ άνενμ 10 ημο ίδζμο κυιμο, ακαθένεζ υηζ δ ιεθέηδ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ (Μ.Δ.Α) πνέπεζ κα 

πενζθαιαάκεζ ημοθάπζζημκ ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ, ζφιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο 

ηακμκζζιμφ. Ο έθεβπμξ, δ έβηνζζδ ηαζ δ παναημθμφεδζδ ηδξ εθανιμβήξ ηδξ εκενβεζαηήξ ιεθέηδξ βίκεηαζ ζφιθςκα 

ιε ηα ζζπφμκηα βζα ηδκ έηδμζδ μζημδμιζηχκ αδεζχκ. 

 

 

ημ άνενμ 11 ημο Κ.Δκ.Α.Κ. ακαθένμκηαζ ηα πενζεπυιεκα ηδξ ιεθέηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ηηδνίμο, ηα 

μπμία ζε βεκζηέξ βναιιέξ είκαζ ηα ελήξ: 

 Γεκζηέξ πθδνμθμνίεξ ηηδνίμο: Γεκζηά ζημζπεία ηηδνίμο υπςξ δ ημπμεεζία, πνήζδ ηηδνίμο (ηαημζηία, 

βναθεία, η.ά.), πνυβναιια θεζημονβίαξ (ςνάνζμ), ανζειυξ πνδζηχκ (ζοκμθζηυξ ηαζ ακά αάνδζα βζα ηηήνζα 

ιε 24-χνδ θεζημονβία). Δπζεοιδηέξ ζοκεήηεξ εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ (εενιμηναζία, ζπεηζηή οβναζία, 

αενζζιυξ, θςηζζιυξ). Γεδμιέκα ηαζ παναδμπέξ βζα ημοξ πανάβμκηεξ πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ βζα ημκ 

οπμθμβζζιυ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ηηδνίμο. 

 Σα ηθζιαηζηά δεδμιέκα ηδξ πενζμπήξ. 

 Ανπζηεηημκζηυξ ζπεδζαζιυξ ηαζ βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά ημο ηηδνίμο ηαζ ηςκ ακμζβιάηςκ (ηάημρδ, 

υβημξ, επζθάκεζα, πνμζακαημθζζιυξ, ζοκηεθεζηέξ ζηίαζδξ η.ά.).  

 Θενιμθοζζηά παναηηδνζζηζηά ηηδνζαημφ ηεθφθμοξ.  

 Σεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηαζ πνμδζαβναθέξ Ζ/Μ εβηαηαζηάζεςκ. 

 Σεηιδνίςζδ ημο εκενβεζαημφ ζπεδζαζιμφ ημο ηηδνίμο ςξ πνμξ ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ημο 

ανπζηεηημκζημφ ζπεδζαζιμφ, ηζξ εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ εενιζηήξ επάνηεζαξ ημο ηηδνίμο ηαεχξ ηαζ ηζξ 
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εθάπζζηεξ απαζηήζεζξ ηςκ Ζ/Μ εβηαηαζηάζεςκ, ηςκ δζαηάλεςκ αοηυιαημο εθέβπμο ηαζ ζοζηδιάηςκ 

ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ. 

 Ακαθμνά ημο θμβζζιζημφ πμο πνδζζιμπμζήεδηε βζα ηδκ εηηίιδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ηηδνίμο, 

ηαεχξ ηαζ ηςκ παναδμπχκ πμο θαιαάκμκηαζ οπυρδ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ ιεεμδμθμβίαξ, υπςξ μζ εενιζηέξ 

γχκεξ. Γζα ηζξ εενιζηέξ γχκεξ πμο ηαεμνίγμκηαζ ζημοξ οπμθμβζζιμφξ εα πνέπεζ κα οπάνπεζ ζπδιαηζηή ηαζ 

ακαθοηζηή πενζβναθή υθςκ ηςκ δεδμιέκςκ. 

 Απμηεθέζιαηα οπμθμβζζιχκ: Ακαθοηζηά απμηεθέζιαηα ηςκ οπμθμβζζιχκ ιε ζαθή ακαθμνά ηςκ ιμκάδςκ 

ιέηνδζδξ ηςκ ιεβεεχκ. ηα απμηεθέζιαηα πνέπεζ κα ακαθένμκηαζ μζ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ, εηήζζα 

ηεθζηή εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ (kWh/m
2
), ζοκμθζηή ηαζ ακά πνήζδ (εένιακζδ, ρφλδ, αενζζιυξ, Ε.Ν.Υ., 

θςηζζιυξ), ακά εενιζηή γχκδ ηαζ ακά ιμνθή πνδζζιμπμζμφιεκδξ εκένβεζαξ (δθεηηνζζιυξ, πεηνέθαζμ η.α.), 

ηαεχξ ηαζ δ εηήζζα ηαηακάθςζδ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ (kWh/m
2
) ακά πνήζδ (εένιακζδ, ρφλδ, αενζζιυξ, 

Ε.Ν.Υ., θςηζζιυξ) ηαζ ακηίζημζπεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. 

6.4 Ενεργειακό επιθεώρηςη κτηρύων  

φιθςκα ιε ημ κ. 3661/08 (άνενμ 6) ηαζ ημκ Κ.Δκ.Α.Κ. (άνενμ 2), βζα υθα ηα κέα ή νζγζηχξ 

ακαηαζκζγυιεκα ηηήνζα ή ηηήνζα πνμξ ιίζεςζδ ηαζ πχθδζδ, επζαάθθεηαζ δ εκενβεζαηή επζεεχνδζδ βζα ηδκ 

εκενβεζαηή ηαηάηαλδ ηαζ πζζημπμίδζή ημοξ, πνμηεζιέκμο κα εηδμεεί ημ απαζημφιεκμ πζζημπμζδηζηυ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ (Π.Δ.Α.) ημο ηηδνίμο. Ακαθοηζηυηενα ηαζ ιε αάζδ ηζξ ζπεηζηέξ εβηοηθίμοξ πμο εηδυεδηακ απυ ημ 

Τ.Π.Δ.Κ.Α., ζζπφμοκ ηα ελήξ: 

 Γζα υθα κέα ή νζγζηχξ ακαηαζκζγυιεκα ηηήνζα, βζα ηα μπμία έπεζ οπμαθδεεί ιεθέηδ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ 

βζα ηδκ έηδμζδ μζημδμιζηήξ άδεζαξ απυ ηδκ 1δ Οηηςανίμο ημο 2010, ιυθζξ μθμηθδνςεεί δ ηαηαζηεοή ημο 

ηηδνίμο, μ ζδζμηηήηδξ οπμπνεμφηαζ κα γδηήζεζ ηδκ έηδμζδ Π.Δ.Α. Γζα ηδκ πενίπηςζδ ηηδνίςκ, βζα ηα 

μπμία έπεζ εηδμεεί μζημδμιζηή άδεζα πνζκ απυ ηδκ 1δ Οηηςανίμο ημο 2010, αθθά δ ηαηαζηεοή ημοξ 

μθμηθδνχκεηαζ ιεηά ηδκ διενμιδκία αοηή, δεκ ζζπφεζ δ οπμπνέςζδ δζεκένβεζαξ εκενβεζαηήξ επζεεχνδζδξ 

ηαζ έηδμζδξ Π.Δ.Α., πένακ ηςκ πενζπηχζεςκ αβμνμπςθδζίαξ ή ιίζεςζδξ. 

 ηδκ πενίπηςζδ κέςκ ζοιαάζεςκ ιίζεςζδξ (ηαζ υπζ ακακέςζδξ οθζζηάιεκςκ ζοιαάζεςκ ιίζεςζδξ) 

ηιδιάηςκ ηηδνίςκ ιε επζθάκεζα ίζδ ή ιεβαθφηενδ ηςκ 50 m2, ηα μπμία έπμοκ απμηθεζζηζηή πνήζδ 

ηαημζηία ηαζ επαββεθιαηζηή ζηέβδ ηαζ απμηεθμφκ αοημηεθείξ μνζγυκηζεξ ζδζμηηδζίεξ, οπάνπεζ δ οπμπνέςζδ 

έηδμζδξ Π.Δ.Α., ιε έκανλδ ζζπφμξ ηδκ 9δ Ημοθίμο 2011. 

 ηα ηηήνζα πνμξ πχθδζδ - αβμνά, πνμηεζιέκμο κα μθμηθδνςεεί δ δζηαζμπναλία ηαζ κα οπμβναθμφκ ηα 

μνζζηζηά ζοιαυθαζα, οπάνπεζ δ οπμπνέςζδ έηδμζδξ Π.Δ.Α., ιε έκανλδ ζζπφμξ ηδκ 9δ Ηακμοανίμο 2010, 

δδθαδή 9 ιήκεξ απυ ηδ δδιμζίεοζδ ημο Κ.ΔΝ.Α.Κ. ζηδκ Δθδιενίδα ηδξ Κοαένκδζδξ. 

 ημ άνενμ 10 ημο κ. 3851/2010 (Φ.Δ.Κ. 85), ςξ πνμξ ηζξ μνζγυκηζεξ ζδζμηηδζίεξ έπεζ βίκεζ δ ελήξ 

ηνμπμπμίδζδ: Ζ εκενβεζαηή πζζημπμίδζδ μνζγυκηζςκ ζδζμηηδζζχκ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ημο κ. 

3741/1929 (Φ.Δ.Κ. 4 Α΄) ηαζ ζδζμηηδζζχκ ηαηά ηδκ έκκμζα ημο άνενμο 1 ημο κ.δ. 1024/1971 (Φ.Δ.Κ. 232 

Α΄) ααζίγεηαζ είηε ζε ιειμκςιέκεξ πζζημπμζήζεζξ ηςκ μνζγυκηζςκ ζδζμηηδζζχκ (π.π. δζαιένζζια) είηε ζε 

ημζκή πζζημπμίδζδ μθυηθδνμο ημο ηηδνίμο, εθυζμκ πνυηεζηαζ βζα ζοβηνμηήιαηα ιε ημζκυπνδζηα 

ζοζηήιαηα. Ζ δαπάκδ έηδμζδξ ημο πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ αανφκεζ, ηαηά πενίπηςζδ, ημκ 

ζδζμηηήηδ ή ημοξ ζοκζδζμηηήηεξ μθυηθδνμο ημο ηηδνίμο, ηαηά ημ πμζμζηυ ζοβηονζυηδηαξ ημο ηαεέκα. 

 Σμ Π.Δ.Α. έπεζ δζάνηεζα ζζπφμξ 10 εηχκ. ε πενίπηςζδ υιςξ πμο ζημ ηηήνζμ βίκεζ νζγζηή ακαηαίκζζδ ή 

πνμζεήηδ ή επέηηαζδ πμο επδνεάγεζ ηδκ εκενβεζαηή απυδμζή ημο, δ ζζπφξ ημο Π.Δ.Α. θήβεζ ηαηά ημ 

πνυκμ μθμηθήνςζδξ ηδξ ακαηαίκζζδξ ή πνμζεήηδξ ή επέηηαζδξ πνζκ κα πανέθεεζ ημ δζάζηδια ηςκ 10 

εηχκ. 

 

Ζ εκενβεζαηή επζεεχνδζδ ηηδνίμο δζεκενβείηαζ απυ εκενβεζαημφξ επζεεςνδηέξ, εββεβναιιέκμοξ ζημ 

ιδηνχμ εκενβεζαηχκ επζεεςνδηχκ. Ζ εκενβεζαηή επζεεχνδζδ ζφιθςκα ιε ημ άνενμ 15 ημο Κ.Δκ.Α.Κ. απμζημπεί: 

 ηδκ εηηίιδζδ ηδξ ηαηακάθςζδξ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ ημο ηηδνίμο ακά ηεθζηή πνήζδ (εένιακζδ, ρφλδ, 

αενζζιυ, θςηζζιυ, γεζηυ κενυ πνήζδξ), αθθά ηαζ ζοκμθζηά, 
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 ηδκ εκενβεζαηή πζζημπμίδζδ ηαζ ηαηάηαλδ ημο ηηδνίμο, 

 ηδκ έηδμζδ ημο πζζημπμζδηζημφ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ (Π.Δ.Α.), ημ μπμίμ εα είκαζ μοζζαζηζηά δ 

εκενβεζαηή ηαοηυηδηα ημο ηηδνίμο, 

 ηδ ζφκηαλδ ζοζηάζεςκ πνμξ ημκ ζδζμηηήηδ / δζαπεζνζζηή βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο 

ηηδνίμο, 

 ηδ ζοθθμβή επζπνυζεεηςκ ζημζπείςκ ημο ηηδνίμο ηαζ ηςκ δθεηηνμιδπακμθμβζηχκ (H/M) εβηαηαζηάζεςκ 

πμο πνέπεζ κα εζζαπεμφκ ζηδκ δθεηηνμκζηή αάζδ δεδμιέκςκ ηαζ αθμνμφκ ζηδκ εκενβεζαηή ζοιπενζθμνά 

ημο ηηδνίμο. 

φιθςκα ιε ημκ Κ.Δκ.Α.Κ. (άνενμ 14) βζα ημ πζζημπμζδηζηυ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ (Π.Δ.Α.), δ 

ααειμθυβδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ηηδνίμο βίκεηαζ ζφιθςκα ιε ηδκ πμζμηζηή αλζμθυβδζδ (asset rating) 

ηδξ ηαηακάθςζδξ εκένβεζάξ ημο ζε ζπέζδ ιε ημ ηηήνζμ ακαθμνάξ, ζφιθςκα ιε ηδκ οπμθμβζγυιεκδ ηαηακάθςζδξ 

πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ ζε kWh/m
2
 ηαζ ηαηαθήβεζ ζηδκ εκενβεζαηή ηαηάηαλδ ημο ηηδνίμο (Α+, Α, Β+, Β, Γ, Γ, Δ. Ε 

ή Ζ). ημ Π.Δ.Α. πενζθαιαάκεηαζ επίζδξ δ ακηίζημζπδ εηήζζα εηπμιπή δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (kg/m
2
), δ εηήζζα 

ζοκμθζηή εκενβεζαηή απαίηδζδ (kWh/m
2
), δ πναβιαηζηή εηήζζα ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ ηαζ εενιζηήξ εκένβεζαξ ιε 

αάζδ ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ θεζημονβίαξ ημο ηηδνίμο (operational energy consumption) ηαζ δ ζοκμθζηή εηήζζα 

ηαηακάθςζδ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ (kWh/m
2
) ιε ηζξ ακηίζημζπεξ εηήζζεξ εηπμιπέξ CO2 (kg/m

2
) ηαζ ηέθμξ, δ 

εηηίιδζδ ημο εκενβεζαημφ επζεεςνδηή ζπεηζηά ιε ηδκ αλζμθυβδζδ ηδξ πμζυηδηαξ εζςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 

ηδ δεφηενδ ζεθίδα ημο Π.Δ.Α. πνμζδζμνίγεηαζ ημ είδμξ ηαοζίιμο / εκένβεζαξ (μνοηηά ηαφζζια, δθεηηνζηή, 

Α.Π.Δ.) βζα ζοβηεηνζιέκεξ ηεθζηέξ πνήζεζξ (εένιακζδ, ρφλδ, αενζζιυ, γεζηυ κενυ πνήζδξ, θςηζζιυ, δθεηηνζηέξ 

ζοζηεοέξ) ηαζ δ ζοκεζζθμνά ημοξ ζημ ηεθζηυ εκενβεζαηυ ζζμγφβζμ ημο ηηδνίμο. Δπζπνυζεεηα, πνμζδζμνίγεηαζ δ 

εηήζζα ηαηακάθςζδ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ (kWh/m
2
) ακά ηεθζηή πνήζδ. Σέθμξ, ηαζ ίζςξ ζημ πζμ ζδιακηζηυ ηιήια 

ημο Π.Δ.Α., πενζθαιαάκμκηαζ ζοζηάζεζξ ημο εκενβεζαημφ επζεεςνδηή βζα ηδ αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ 

ημο ηηδνίμο, μζ μπμίεξ εα είκαζ ζενανπδιέκεξ ηαζ εα πενζθαιαάκμοκ ιζα ζφκημιδ πενζβναθή, πνμζδζμνίγμκηαξ 

ακηίζημζπα ημ ανπζηυ ηυζημξ επέκδοζδξ (€), ηδκ εηηζιχιεκδ εηήζζα ελμζημκυιδζδ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ 

(kWh/m
2
) ζφιθςκα ιε ηα απμηεθέζιαηα ηςκ οπμθμβζζιχκ ηαζ πμζμζηυ (%) επί ηδξ ανπζηχξ οπμθμβζγυιεκδξ 

πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ, ηδκ εηηζιςιέκδ ηζιή ελμζημκμιμφιεκδξ εκένβεζαξ (€/kWh), ηδκ εηηζιχιεκδ εηήζζα ιείςζδ 

εηπμιπχκ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα (kg/m
2
) ηαζ ηδκ απθή πενίμδμ απμπθδνςιήξ ηάεε πνυηαζδξ. φιθςκα ιε ημ 

άνενμ 14 ημο Κ.Δκ.Α.Κ., ζημ Π.Δ.Α. ημο ηηδνίμο πνέπεζ ιεηαλφ άθθςκ κα ακαθένμκηαζ ηαζ ζοζηάζεζξ βζα ηδ 

αεθηίςζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ηηδνίμο. Γδθαδή ζηδκ πενίπηςζδ ηηδνίςκ πμο δεκ πθδνμφκ ηζξ εθάπζζηεξ 

απαζηήζεζξ ημο άνενμο 7 ημο Κ.Δκ.Α.Κ., μ επζεεςνδηήξ εα πνέπεζ κα πνμηείκεζ ημοθάπζζημκ ιία ζφζηαζδ 

εκενβεζαηήξ ακααάειζζδξ ημο ηηδνίμο. 

φιθςκα ιε ημ κ. 3843 (Φ.Δ.Κ. 62/Α/28.4.2010) βζα ηδκ δθεηηνμκζηή ηαοηυηδηα ηηδνίςκ ηαζ ηδκ εέζπζζδ 

εζδζηήξ δζαδζηαζίαξ εθέβπμο βζα ηδκ μνεή εηηέθεζδ ηδξ ηαηαζηεοήξ ηςκ ηηδνίςκ, ηδκ αζθάθεζα ηαζ ζοκηήνδζδ 

αοηχκ, ηαεχξ ηαζ ηδκ ηαηαπμθέιδζδ ηςκ πμθεμδμιζηχκ αοεαζνεζζχκ ηαζ ηςκ οπεναάζεςκ δυιδζδξ, ημ Π.Δ.Α. εα 

πενζθαιαάκεηαζ ζηα απαζημφιεκα ζημζπεία, ηα μπμία είκαζ: μζημδμιζηή άδεζα, εβηεηνζιέκα ζπέδζα, Π.Δ.Α., 

ηαηυρεζξ, ζηαηζηέξ ιεθέηεξ, θφθθα εθέβπμο υθςκ ηςκ ιεθεηχκ & εβηαηαζηάζεςκ, πίκαηα πζθζμζηχκ ηαηακμιήξ 

δαπακχκ (μ/μμ),, ηζκμφιεκδ ρδθζαηή εζηυκα ηςκ πχνςκ ηαζ ηςκ εβηαηαζηάζεςκ ημο ηηδνίμο. Όθα ηα 

πνμακαθενεέκηα δζαηδνμφκηαζ ζημ ανπείμ ημο Τ.Π.Δ.Κ.Α., ζημ ανπείμ ημο ιδπακζημφ (ιεθεηδηή, επζαθέπμκημξ) ηαζ 

ζημ ηηήνζμ. 

 

6.5 Μεθοδολογύα υπολογιςμού ενεργειακόσ απόδοςησ κτηρύου  

φιθςκα ιε ημκ Κ.Δκ.Α.Κ. βζα ηδκ εκενβεζαηή ηαηάηαλδ ημο ηηδνίμο ηαζ ημ πζζημπμζδηζηυ εκενβεζαηήξ 

απυδμζδξ (Π.Δ.Α.) δ ααειμθυβδζδ ηδξ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ ημο ηηδνίμο βίκεηαζ ιε αάζδ ηδκ πμζμηζηή 

αλζμθυβδζδ (asset rating) ηδξ ηαηακάθςζδξ πνςημβεκμφξ εκένβεζαξ ημο ηηδνίμο ζε ζπέζδ ιε ημ ηηήνζμ ακαθμνάξ. 

Γζα ηζξ ακάβηεξ ηδξ έηδμζδξ Π.Δ.Α. απαζημφκηαζ οπμθμβζζιμί ιε ηδκ ιέεμδμ διζζηαεενήξ ηαηάζηαζδξ ιδκζαίμο 

αήιαημξ, δ μπμία ααζίγεηαζ ζηα αηυθμοεα εονςπασηά πνυηοπα. Ανπζηά οπμθμβίγμκηαζ μζ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ 

ακά ηεθζηή πνήζδ (εένιακζδ, ρφλδ, γεζηυ κενυ πνήζδξ, η.ά) ηαζ έπεζηα, ακάθμβα ιε ηα οπάνπμκηα ζοζηήιαηα ηαζ 

ηα πνδζζιμπμζμφιεκα ηαφζζια, οπμθμβίγεηαζ δ εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ημο ηηδνίμο, δ πνςημβεκήξ εκένβεζα, 

ηαεχξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα. 
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Κάεε ζφζηδια πμο ηαθφπηεζ ηζξ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ ιζαξ ηεθζηήξ πνήζδξ, πενζθαιαάκεζ μθυηθδνδ ηδκ 

εβηαηάζηαζδ παναβςβήξ, δζακμιήξ ηαζ ηενιαηζηχκ ιμκάδςκ απυδμζδξ εκένβεζαξ. Κάεε έκα απυ αοηά ηα ηιήιαηα 

παναηηδνίγεηαζ απυ ημ ααειυ απυδμζήξ ημο, πμο ζοκηεθεί ζημκ οπμθμβζζιυ ημο ζοκμθζημφ ααειμφ απυδμζδξ. 

ηδκ παναηάης εζηυκα απεζημκίγεηαζ δ εκενβεζαηή νμή απυ ημ ζφζηδια παναβςβήξ, δζακμιήξ ηαζ ηενιαηζηχκ 

ιμκάδςκ, πμο ηαθφπηεζ ηζξ εκενβεζαηέξ απαζηήζεζξ ημο ηηδνίμο. Οζ οπμθμβζζιμί πναβιαημπμζμφκηαζ αήια αήια 

πνμξ ηδκ ακηίεεηδ ηαηεφεοκζδ. 

 

Εικόνα 22: Συπικό ροό ενϋργειασ ςε ϋνα κτόριο (από αριςτερϊ προσ δεξιϊ). Οι υπολογιςμού πραγματοποιούνται από 
δεξιϊ προσ αριςτερϊ.  

6.5.1. Ενεργειακϋσ απαιτόςεισ για θϋρμανςη / ψύξη 

ηδ ιδκζαία ιέεμδμ οπμθμβίγεηαζ δ εκενβεζαηή απαίηδζδ (γήηδζδ) βζα εένιακζδ ηαζ ρφλδ ημο ηηδνίμο, 

θαιαάκμκηαξ οπυρδ ηδ βεςιεηνία ημο, ηζξ εενιμθοζζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ οθζηχκ ηαηαζηεοήξ ημο ηαζ ηα ηθζιαηζηά 

δεδμιέκα ηδξ πενζμπήξ. Οζ οπμθμβζζιμί ααζίγμκηαζ ζημ ζζμγφβζμ ηςκ εενιζηχκ απςθεζχκ ημο ηηδνζαημφ ηεθφθμοξ 

ηαζ ηςκ εενιζηχκ ηενδχκ, ζφιθςκα ιε ημ πνυηοπμ ΔΛΟΣ EN ISO 13790 Δ2 (2009), υπςξ πανμοζζάγεηαζ ζηδκ 

εζηυκα 33. 
 

 

Εικόνα 23: Ηζμγφβζμ απςθεζχκ ηαζ ηενδχκ.  

Πνμηεζιέκμο κα θδθεμφκ οπυρδ δοκαιζηά θαζκυιεκα ηαηά ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ εκενβεζαηχκ απαζηήζεςκ 

εένιακζδξ / ρφλδξ ζηδ ιεεμδμθμβία, πνδζζιμπμζείηαζ μ ζοκηεθεζηήξ πνήζδξ ηενδχκ / απςθεζχκ, μ μπμίμξ 

πνμηφπηεζ απυ ηδκ ακαθμβία ηενδχκ - απςθεζχκ ηαζ απυ ηδ ζηαεενάπνυκμο ημο ηηδνίμο. Αοηυξ μ ζοκηεθεζηήξ 

ηαεμνίγεζ ημ ααειυ ηαηά ημκ μπμίμ ηα εενιζηά ηένδδ είκαζ ςθέθζια βζα ηδκ εκενβεζαηή γήηδζδ βζα εένιακζδ ηαζ 

ημ ααειυ ηαηά ημκ μπμίμ μζ εενιζηέξ απχθεζεξ είκαζ ςθέθζιεξ βζα ηδκ εκενβεζαηή γήηδζδ βζα ρφλδ. 

Πνμζδζμνίγμκηαξ ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημο ζοζηήιαημξ εένιακζδξ / ρφλδξ (ααειμί απυδμζδξ βζα 

παναβςβή, δζακμιή ηαζ ηενιαηζηέξ ιμκάδεξ απυδμζδξ εκένβεζαξ) ηαζ ηαφζζιμ πμο πνδζζιμπμζμφκ, οπμθμβίγεηαζ δ 

εκενβεζαηή ηαηακάθςζδ ημο ηηδνίμο βζα εένιακζδ / ρφλδ, δ πνςημβεκήξ εκένβεζα, ηαεχξ ηαζ μζ ακηίζημζπεξ 

εηπμιπέξ δζμλεζδίμο ημο άκεναηα, ιε ηδ ζεζνά πμο πανμοζζάγεηαζ ζηδκ εζηυκα 34. 
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Εικόνα 24: Γενικό διϊγραμμα υπολογιςμών θϋρμανςη / ψύξησ. (ςελ 18 κενΑΚ) [44] 

6.6 Ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ  

Όθεξ μζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ πμο δζαηίεεκηαζ ζηδκ Δ.Δ. ηαζ ζηδκ Δθθάδα οπυηεζκηαζ ζηδκ εεκζηή ηαζ 

ημζκμηζηή κμιμεεζία πμο αθμνά ηδκ εκενβεζαηή ημοξ ζήιακζδ. Ζ εκενβεζαηή ζήιακζδ ηαεζενχεδηε ζηδκ 

Δονςπασηή Έκςζδ ιε ηδκ έηδμζδ ηδξ Οδδβίαξ 92/75/22.09.92 ηαζ ζε Δεκζηυ επίπεδμ ιε ηδκ έηδμζδ ημο 

Πνμεδνζημφ Γζαηάβιαημξ 180/1994, ημ μπμίμ έεεζε ημ βεκζηυ κμιμεεηζηυ πθαίζζμ βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ 

εκενβεζαηήξ ζήιακζδξ ζηζξ μζηζαηέξ ζοζηεοέξ. ηδ ζοκέπεζα, εηδυεδηε ιζα ζεζνά Κμζκχκ Τπμονβζηχκ Απμθάζεςκ 

βζα ηδκ εθανιμβή ηδξ εκενβεζαηήξ ζήιακζδξ ζε δζάθμνεξ ηαηδβμνίεξ μζηζαηχκ ζοζηεοχκ, υπςξ: 

- Φοβεία, ηαηαρφηηεξ ηαζ ζοκδοαζιμί ημοξ 

- Πθοκηήνζα νμφπςκ, ζηεβκςηήνζα νμφπςκ ηαζ ζοκδοαζιμί ημοξ 

- Πθοκηήνζα πζάηςκ 

- Ζθεηηνζημί θαιπηήνεξ 

- Ζθεηηνζημί θμφνκμζ 

- Κθζιαηζζηζηέξ ζοζηεοέξ 

Ζ εκενβεζαηή ζήιακζδ ηςκ μζηζαηχκ ζοζηεοχκ ζοκίζηαηαζ ζηδκ οπμπνεςηζηή επζηυθθδζδ ιζαξ εηζηέηαξ 

(εκενβεζαηή εηζηέηα ή εηζηέηα εκενβεζαηήξ ζήιακζδξ) ζε ειθακέξ ιένμξ ηςκ ζοζηεοχκ. Ζ εκενβεζαηή εηζηέηα 

δείπκεζ ηαζ πθδνμθμνεί ημκ ηαηακαθςηή βζα δφμ ζδιακηζηά εκενβεζαηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ζοζηεοήξ: 

1. Σδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ, δδθ. ηδκ δθεηηνζηή εκένβεζα, ζε kWh, πμο ηαηακαθχκεζ δ ζοζηεοή ηαηά ηδ 

δζάνηεζα π.π. εκυξ έημοξ βζα ηα ροβεία ή εκυξ ηοπζημφ ηφηθμο πθοζίιαημξ βζα ηα πθοκηήνζα νμφπςκ ηαζ 

πζάηςκ ιε ημ μκμιαζηζηυ θμνηίμ ηδξ ζοζηεοήξ οπυ πνυηοπεξ ζοκεήηεξ ιέηνδζδξ, ηαζ 

2. Σδκ εκενβεζαηή απμδμηζηυηδηα ηδξ ζοζηεοήξ, πμο είκαζ ημ ζδιακηζηυηενμ εκενβεζαηυ παναηηδνζζηζηυ, ιε 

ηδ αμήεεζα ημο μπμίμο ιπμνεί μ οπμρήθζμξ αβμναζηήξ κα ζοβηνίκεζ απυ πθεονάξ εκενβεζαηήξ 

ηαηακάθςζδξ ηζξ ζοζηεοέξ δζαθυνςκ ηαηαζηεοαζηχκ ηαζ δζαθμνεηζηχκ ιεβεεχκ ζηδκ ίδζα αάζδ. 

Ζ εκενβεζαηή απμδμηζηυηδηα δείπκεζ ηδκ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ πμο ακηζζημζπεί ζηδ ιμκάδα 

πςνδηζηυηδηαξ ηδξ ζοζηεοήξ π.π. ζηα ροβεία δείπκεζ ηζξ kWh ηαηακάθςζδξ ακά lt πςνδηζηυηδηαξ ημο ροβείμο, ζηα 

πθοκηήνζα νμφπςκ ηαζ πζάηςκ ηζξ kWh ηαηακάθςζδξ ακά kg πενζεπμιέκςκ νμφπςκ ηαζ πζάηςκ. Ακάθμβα ιε ηδκ 

εκενβεζαηή ημοξ απμδμηζηυηδηα μζ ζοζηεοέξ ηαηαηάζζμκηαζ ζε 7 ηαηδβμνίεξ ή ηθάζεζξ πμο ηαεμνίγμκηαζ απυ ηα 

θαηζκζηά βνάιιαηα A, B, C, D, E, F, G ηαζ απυ έβπνςια ηαζ δζαθμνεηζημφ ιήημοξ αέθδ πμο απεζημκίγμκηαζ ζηδκ 

εκενβεζαηή εηζηέηα ημ έκα ηάης απυ ημ άθθμ, εκχ έκαξ δείηηδξ απέκακηί ημοξ δείπκεζ ζε πμζα εκενβεζαηή ηαηδβμνία 

ακήηεζ δ ζοζηεοή. Οζ πνχηεξ ηαηδβμνίεξ A, B, C είκαζ μζ εκενβεζαηά απμδμηζηυηενεξ ηαζ έπμοκ αέθδ πναζίκςκ 

απμπνχζεςκ ηαζ ιζηνυηενμο ιήημοξ (βζα κα δείπκμοκ ηδ ιζηνυηενδ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ακά ιμκάδα 

πςνδηζηυηδηαξ ηδξ ζοζηεοήξ), εκχ μζ ηεθεοηαίεξ ηαηδβμνίεξ E, F, G είκαζ μζ εκενβεζαηά πεζνυηενεξ ζε 

απμδμηζηυηδηα ηαζ έπμοκ αέθδ ηυηηζκςκ απμπνχζεςκ ηαζ ιεβαθφηενμο ιήημοξ. Πνυζθαηα ζηα ροβεία/ηαηαρφηηεξ 

πνμζηέεδηακ δφμ κέεξ εκενβεζαηά απμδμηζηυηενεξ ηαηδβμνίεξ Α+ ηαζ Α++.  
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Οζ παναηάης εζηυκεξ πανμοζζάγμοκ ηοπζηέξ εηζηέηεξ εκενβεζαηήξ ζήιακζδξ βζα ηάπμζα πνμσυκηα ηαεχξ 

ηαζ ιία ακαθοηζηή πενζβναθή ιζάξ εηζηέηαξ, ακηίζημζπα. 

 

Εικόνα 25: Ετικϋτεσ Ενεργειακόσ όμανςησ: (α) ψυγειοκαταψύκτη, (β) πλυντηρύου ρούχων, (γ) λαμπτόρα φωτιςμού.  

 

Εικόνα 26: Αναλυτικό περιγραφό τυπικόσ ετικϋτασ ενεργειακόσ ςόμανςησ.  
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Ζ εηζηέηα εκενβεζαηήξ ζήιακζδξ βζα ημοξ θαιπηήνεξ πανέπεζ πθδνμθμνίεξ βζα ηδ θςηεζκή νμή (lumen), 

ηδκ μκμιαζηζηή ζζπφ (W) ηαζ ηδ δζάνηεζα γςήξ ημο θαιπηήνα ζε χνεξ θεζημονβίαξ. Σμ ζδιακηζηυ είκαζ υηζ υθα 

αοηά ηα ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά, εκενβεζαηά ηαζ ιδ, έπμοκ ιεηνδεεί οπυ ηα ίδζα εκανιμκζζιέκα πνυηοπα 

(standards) ηαζ ζοκεήηεξ ιέηνδζδξ, χζηε κα ιπμνμφκ κα είκαζ ζοβηνίζζια ιεηαλφ ηςκ δζαθυνςκ ζοζηεοχκ ημο 

ίδζμο είδμοξ. 

διακηζηή έκδεζλδ ζηδκ εηζηέηα εκενβεζαηήξ ζήιακζδξ, απμηεθεί ηαζ ημ Κμζκμηζηυ Οζημθμβζηυ ήια 

(EcoLabel) ημ μπμίμ απμκέιεηαζ απμηθεζζηζηά ζε επζθεβιέκεξ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ πμο ακηαπμηνίκμκηαζ ζε 

πζζημπμζδιέκα ορδθά πνυηοπα πενζααθθμκηζηήξ ηαζ εκενβεζαηήξ απυδμζδξ. Οζ ζοζηεοέξ πμο θένμοκ ημ Κμζκμηζηυ 

Οζημθμβζηά ήια είκαζ ηαηά ηακυκα ζοζηεοέξ ιε ορδθή εκενβεζαηή απυδμζδ ηαζ ορδθά πενζααθθμκηζηά ηνζηήνζα 

ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ. 

Οζ ιδπακέξ βναθείμο, (π.π. οπμθμβζζηέξ, εηηοπςηέξ, θςημηοπζηά ιδπακήιαηα) μ ηδθεπζημζκςκζαηυξ ηαζ 

δζηηοαηυξ ελμπθζζιυξ (π.π. θαλ, modem, rooter, αζφνιαηα ηδθέθςκα) έπμοκ ηαζ αοηά εκενβεζαηή ζήιακζδ. Γζα ηζξ 

ζοζηεοέξ αοηέξ δ Δονςπασηή Έκςζδ έπεζ εεζπίζεζ ηδ ζήιακζδ EU Energy Star, εκχ ζζπφεζ ηαζ ημ Κμζκμηζηυ 

Οζημθμβζηυ ήια - Ecolabel. Όζα πνμσυκηα θένμοκ είηε ηδ ζήιακζδ EU Energy Star είηε ημ Κμζκμηζηυ Οζημθμβζηυ 

ήια - Ecolabel ζδιαίκεζ υηζ έπμοκ παιδθυηενδ ηαηακάθςζδ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ, ζοβηνζκυιεκα ιε άθθα μιμεζδή 

ημοξ. διακηζηά παιδθή ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ έπμοκ ηαζ μζ ζοζηεοέξ μζ μπμίεξ οπυηεζκηαζ ηαζ ζηδκ μδδβία βζα 

ηδκ μζημθμβζηή ζπεδίαζδ ηςκ πνμσυκηςκ πμο ηαηακαθχκμοκ εκένβεζα. 

Ζ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ιίαξ δθεηηνζηήξ ζοζηεοήξ παναηηδνίγεηαζ απυ δζάθμνμοξ ηνυπμοξ θεζημονβίαξ. 

Ζ ζοζηεοή ανίζηεηαζ ζε θάζδ θεζημονβίαξ (on-mode) υηακ εηηεθεί ηδ θεζημονβία ηδξ, ζε θάζδ ακαιμκήξ (standby 

mode) υηακ παίνκεζ έζης ηαζ θίβμ νεφια αθθά δεκ εηηεθεί ηδκ ηφνζα θεζημονβία ηδξ ηαζ ηέθμξ, ζε θάζδ δζαημπήξ 

(off-mode) υηακ δεκ εηηεθεί ηαιία θεζημονβία ηαζ δεκ ηαηακαθχκεζ ηαευθμο νεφια. Ζ ηαηακάθςζδ νεφιαημξ ζε 

θάζδ ακαιμκήξ αθμνά ηονίςξ δθεηηνζηέξ ηαζ δθεηηνμκζηέξ ζοζηεοέξ υπςξ ηδθεμνάζεζξ, ζηενεμθςκζηά, 

οπμθμβζζηέξ, αζφνιαηα ηδθέθςκα, θμνηζζηέξ ηαζ βεκζηχξ ζοζηεοέξ πμο ζηδ θάζδ ακαιμκήξ ημοξ παναιέκμοκ οπυ 

ηάζδ ηαζ εηηεθμφκ ζοκήεςξ ηάπμζα δεοηενεφμοζα ή αμδεδηζηή θεζημονβία. Ζ ηαηακάθςζδ νεφιαημξ ζε θάζδ 

ακαιμκήξ δεκ αθμνά ζοζηεοέξ πμο θυβς ηδξ θφζδξ ηδξ θεζημονβίαξ ημοξ ακαβηαζηζηά παναιέκμοκ ζοκεπχξ 

ζοκδεδειέκεξ ιε ηδκ πανμπή νεφιαημξ (π.π. ροβεία, ηαηαρφηηεξ) ή δεκ έπμοκ θάζδ ακαιμκήξ ηαζ μ πεζνζζιυξ ημοξ 

βίκεηαζ ιε δζαηυπηδ ακμίβιαημξ-ηθεζζίιαημξ απυ ηδκ πανμπή ημο νεφιαημξ (π.π. πθοκηήνζα, εενιμζίθςκεξ, θάιπεξ 

η.θπ.). Ζ ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ ζηδκ θάζδ ακαιμκήξ είκαζ πμθφ ζδιακηζηή πανά ημ βεβμκυξ υηζ θαζκμιεκζηά δ 

ζοζηεοή ηαηακαθχκεζ εθάπζζηδ εκένβεζα. Αοηυ ζοιααίκεζ βζαηί δ ηαηακάθςζδ ζηδ θάζδ ακαιμκήξ βίκεηαζ ζε 

24ςνδ αάζδ ηάεε ιένα επί 365 ιένεξ ημ πνυκμ. Οζ εκενβεζαηά απμδμηζηέξ ζοζηεοέξ έπμοκ οπμπνεςηζηά πμθφ 

παιδθή ηαηακάθςζδ ζε ηαηάζηαζδ ακαιμκήξ εκχ απυ ηδκ ημζκμηζηή κμιμεεζία έπμοκ εεζπζζηεί πμθφ αοζηδνά 

υνζα. [27] 
 

 

Εικόνα 27: (α) Σο ευρωπαώκό ςόμα Energy Star για τα μηχανόματα γραφεύου. (β) Κοινοτικό Οικολογικό χόμα 
(EcoLabel). (γ) Κοινοτικό Οικολογικό χόμα (EcoLabel) ςύμφωνα με τον Κανονιςμό (ΕΚ) αριθ. 66/2010 του 

Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 25ησ Νοεμβρύου 2009.  
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Κεφϊλαιο 7.  Ειςαγωγό-  κοπόσ  

ηδκ πανμφζα ενβαζία πναβιαημπμζήεδηε δ ιεθέηδ ηαζ δ ακάθοζδ ηνζςκ πενζπηχζεςκ ηαημζηίαξ ζηδκ 

πενζμπή ηδξ Αεήκαξ. Ζ ηάεε ηαημζηία είκαζ ζοκμθζημφ ειααδμφ 88 m
2
 ιε φρμξ 3 m. Απμηεθείηαζ απυ 4 δςιάηζα 

(γχκεξ): ημ οπκμδςιάηζμ, ημ ιπάκζμ, ημ ζαθυκζ ηαζ ηδκ ημογίκα. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ 

πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ TRNSYS, οπμθμβίγμκηαξ ηδκ απαζημφιεκδ εενιυηδηα βζα ηδκ εένιακζδ ηαζ ρφλδ ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα υθμο ημο πνυκμο. ηδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζήεδηε ημ πνυβναιια Homer βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ 

δθεηηνζηχκ θμνηίςκ βζα ημ πεζιχκα ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ιε ιία απυηθζζδ 15-20%. ε ηάεε πενίπηςζδ 

πνδζζιμπμζήεδηακ δζαθμνεηζηά οθζηά ηαηαζηεοήξ, δζαθμνεηζημί ηνυπμζ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ, ηαεχξ ηαζ 

δζαθμνεηζηέξ μζηζαηέξ ζοζηεοέξ ιε ζημπυ ηδκ ακάθοζδ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ ζε 25 ηαζ 50 

πνυκζα. Χξ εζςηενζηή ημζπμπμζία πνδζζιμπμζήεδηε δ ίδζα ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηαζ απμηεθείηαζ ιυκμ απυ ημφαθμ 

ηαζ ζμαά.  

Ζ πνχηδ πενίπηςζδ αθμνά ηδκ πζμ εκενβμαυνα ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ. Ζ ελςηενζηή 

ημζπμπμζία απμηεθείηαζ απυ ζμαά ηαζ ημφαθμ, πνδζζιμπμζχκηαξ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ πεηνμαάιααηα, δ εένιακζδ 

πναβιαημπμζείηαζ ιε πεηνέθαζμ ηαζ δ ρφλδ ιε ακειζζηήνα μνμθήξ. Ζ ελςηενζηή ημζπμπμζία βζα ηδκ δεφηενδ 

πενίπηςζδ απμηεθείηαζ απυ ζμαά ηαζ μνεμιπθυη, πμο θεζημονβεί ηαζ ςξ εενιμιμκςηζηυ οθζημ, δ εένιακζδ 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηαοζηήνα πέθθεηξ ηαζ δ ρφλδ ιε ζοιααηζηυ ηθζιαηζζηζηυ. Ακηίζημζπα, δ ελςηενζηή ημζπμπμζία 

ηδξ ηνίηδξ πενίπηςζδξ απμηεθείηαζ απυ ζμαά ηαζ ημφαθμ, ιε ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ ςξ εενιμιμκςηζηυ οθζημ ηαζ 

δ εένιακζδ ηαζ δ ρφλδ βίκεηαζ ιε ηθζιαηζζηζηυ υπμο πνδζζιμπμζεί ηδκ θεζημονβία Inverter. 

Μεθέηεξ ηαζ ενβαζίεξ πμο έπμοκ πναβιαημπμζδεεί ιέπνζ ζήιενα ακαθφμοκ λεπςνζζηά ηάεε πενίπηςζδ 

ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ. Ακαθφμκηαζ ιέηνα ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ βζα ηδκ ημζπμπμζία, βζα ημκ ηφπμ ηςκ 

οαθμζηαζίςκ, βζα ηζξ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ εκενβεζαηήξ ηθάζδξ Α, Α+, βζα ηζξ ιεευδμοξ εένιακζδξ ηαζ ηέθμξ 

λεπςνζζηά βζα ηζξ ιεευδμοξ ρφλδξ. ημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ είκαζ κα απμδείλεζ ηδκ ζπμοδαζυηδηα ηάεε 

ιέηνμο ελμζημκυιδζδξ εκένβεζαξ ζοβηεκηνςηζηά ζε έκα ηηήνζμ ηαημζηίαξ. Σέθμξ, ζδιακηζηυ νυθμ δζαδναιαηίγεζ ημ 

ηένδμξ πμο ελαζθαθίγεζ ημ ηάεε ηηήνζμ ζε δζάζηδια 25 ηαζ 50 πνυκςκ.  
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Κεφϊλαιο 7.1 Τλικϊ- Μϋθοδοι  

Γζα ηδκ οθμπμίδζδ ηδξ ιεθέηδξ αοηήξ πνδζζιμπμζήεδηακ δζάθμνα οπμθμβζζηζηά πνμβνάιιαηα ηαεχξ ηαζ 

ακηίζημζπδ αζαθζμβναθία βζα ηα δεδμιέκα ηάεε πενίπηςζδξ.  

- Τπμθμβζζηζηυ πνυβναιια Microsoft Excel 

- Πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ TRNSYS 

- Πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ HOMER 

- Υνήζδ δζαδζηηφμο βζα ηδκ δζενεφκδζδ ηςκ δεδμιέκςκ βζα ηδκ ηάεε πενίπηςζδ 

7.1.1 Πρόγραμμα προςομούωςησ TRNSYS 

Σμ TRNSYS (Transient System Simulation program) απμηεθεί έκα εοέθζηημ ηαζ επεηηάζζιμ οπμθμβζζηζηυ 

πενζαάθθμκ βζα ηδκ πνμζμιμίςζδ ιεηαααθθυιεκςκ ζοζηδιάηςκ ζημ πνυκμ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ 

πμθογςκζηχκ ηηδνίςκ (multi-zone buildings). Υνδζζιμπμζείηαζ απυ ιδπακζημφξ ηαζ ενεοκδηέξ παβημζιίςξ βζα ηδκ 

αλζμθυβδζδ κέςκ εκενβεζαηχκ ζοζηδιάηςκ βζα δζάθμνεξ πνήζεζξ. Απυ έκα απθυ ζφζηδια εένιακζδξ κενμφ ιέπνζ 

ημκ ζπεδζαζιυ ηαζ ηδκ πνμζμιμίςζδ ηηδνίςκ ηαζ ημο ελμπθζζιμφ ημοξ, ζοιπενζθαιαακμιέκςκ ηςκ ζηναηδβζηχκ 

εθέβπμο, ηδκ ζοιπενζθμνά ηςκ ηαημίηςκ ηαζ ηα ζοζηήιαηα εκαθθαηηζηχκ πδβχκ εκένβεζαξ (άκειμξ, ήθζμξ, 

θςημαμθηασηά, ζοζηήιαηα οδνμβυκμο ηηθ). 

Έκα απυ ηα πζμ ζδιακηζηά παναηηδνζζηζηά ημο TRNSYS είκαζ ημ βεβμκυξ υηζ μ ηχδζηαξ, μ πονήκαξ ημο 

πνμβνάιιαημξ ηαεχξ ηαζ μ ηχδζηαξ ηςκ δζαθυνςκ ιμκηέθςκ πμο πενζθαιαάκεζ ημ TRNSYS, δίκμκηαζ ζημκ πνήζηδ, 

μ μπμίμξ ιπμνεί κα ηα ηνμπμπμζήζεζ ηαηάθθδθα χζηε κα ελοπδνεηεί ηαθφηενα ηζξ δζηέξ ημο ακάβηεξ. Δπίζδξ 

οπάνπεζ δ δοκαηυηδηα εζζαβςβήξ κέςκ ιμκηέθςκ πμο ιπμνεί κα ηαηαζηεοάζεζ μ ίδζμξ μ πνήζηδξ ή άθθμζ 

πνμβναιιαηζζηέξ πνδζζιμπμζχκηαξ ημζκέξ βθχζζεξ πνμβναιιαηζζιμφ (C, C++, PASCAL, FORTRAN η.α.). Αοηυ 

είκαζ δοκαηυκ πάνδ ζηδκ ανπζηεηημκζηή ημο πνμβνάιιαημξ δ μπμία είκαζ ααζζζιέκδ ζηα ανπεία DLL. Δπζπθέμκ, ημ 

TRNSYS ιπμνεί κα ζοκδεεεί εφημθα ιε πμθθέξ άθθεξ εθανιμβέξ βζα επελενβαζία πνζκ, ιεηά ή ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηδξ πνμζμιμίςζδξ (π.π. Microsoft Excel, Matlab, COMIS ηηθ.). Σμ TRNSYS ζοιπενζθαιαάκεζ ηζξ αηυθμοεεξ 

εθανιμβέξ:  

 Ζθζαηά ζοζηήιαηα (εενιζηά δθζαηά ηαζ θςημαμθηασηά) 

 οζηήιαηα ακακεχζζιςκ πδβχκ εκένβεζαξ 

 οιπαναβςβή: Κορέθεξ ηαοζίιμο 

 Οηζδήπμηε απαζηεί δοκαιζηή πνμζμιμίςζδ 

Σμ TRNSYS απμηεθείηαζ απυ ημ ζφκμθμ ηςκ αηυθμοεςκ πνμβναιιάηςκ: Σμ ζημφκηζμ πνμζμιμίςζδξ 

(TRNSYS Simulation Studio), ημ εηηεθέζζιμ ανπείμ ημο (TRNExe.exe), ημ βναθζηυ πενζαάθθμκ δζεπαθήξ ηηδνίμο 

βζα ηδκ εζζαβςβή ηςκ δεδμιέκςκ ηηδνίςκ (TRNBuild.exe), ηαζ ημκ επελενβαζηή ιε ημκ μπμίμ ιπμνμφκ κα 

δδιζμονβδεμφκ αοηυκμια πνμβνάιιαηα, βκςζηά ςξ “TRNSED εθανιμβέξ” (TRNEdit.exe). 

 

7.1.2 τούντιο προςομούωςησ (Simulation Studio) 

Σμ ηεκηνζηυ βναθζηυ πενζαάθθμκ ημο TRNSYS απμηεθεί ημ ζημφκηζμ πνμζμιμίςζδξ. ε αοηυ 

δδιζμονβμφκηαζ ηα πνμβνάιιαηα ηδξ πνμζμιμίςζδξ εζζάβμκηαξ ζημ πανάεονμ ενβαζίαξ ηα επζθεβυιεκα ιμκηέθα, 

ζοκδέμκηάξ ηα ηαζ εέημκηαξ ηζξ ιεηααθδηέξ ηδξ πνμζμιμίςζδξ. Σα ιμκηέθα πανζζηάκμκηαζ ιε ηα εζημκίδζά ημοξ ζημ 

πανάεονμ ενβαζίαξ. 

Σμ ζημφκηζμ πνμζμιμίςζδξ δδιζμονβεί ημ ανπείμ ιε ηα δεδμιέκα ημο πνμβνάιιαημξ πνμζμιμίςζδξ ημο 

πνήζηδ (*.tpf). Δπίζδξ δδιζμονβεί ανπείμ εζζυδμο, ημ μπμίμ είκαζ έκα ανπείμ ηεζιέκμο πμο πενζέπεζ υθεξ ηζξ 

πθδνμθμνίεξ ηδξ πνμζμιμίςζδξ. 
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Εικόνα 28: τούντιο προςομούωςησ του TRNSYS . 

Σμ ζημφκηζμ πνμζμιμίςζδξ πενζθαιαάκεζ επίζδξ έκακ δζαπεζνζζηή ηςκ ελυδςκ ημο πνμβνάιιαημξ, ιε ημκ 

μπμίμ μ πνήζηδξ ιπμνεί κα ηαεμνίζεζ πμζέξ ιεηααθδηέξ εα ζοιπενζθδθεμφκ ζηζξ ελυδμοξ, πμζέξ εα εηηοπςεμφκ ηαζ 

πμζέξ εα πνδζζιμπμζδεμφκ ζηα δζαβνάιιαηα. Δπίζδξ πενζθαιαάκεζ έκακ ηαηαβναθέα/δζαπεζνζζηή ζθαθιάηςκ, μ 

μπμίμξ επζηνέπεζ ηδκ θεπημιενή ιεθέηδ ηςκ βεβμκυηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ιίαξ πνμζμιμίςζδξ. 

Σέθμξ, ιπμνμφκ κα πναβιαημπμζδεμφκ πμθθέξ επζπνυζεεηεξ ενβαζίεξ ιέζα απυ ημ ζημφκηζμ 

πνμζμιμίςζδξ, υπςξ δ δδιζμονβία κέςκ οπμθμβζζηζηχκ ιμκηέθςκ πνμξ εζζαβςβή ζημ TRNSYS πνδζζιμπμζχκηαξ 

ηδκ επζθμβή «Fortran Wizard» ηαεχξ επίζδξ δ ακάβκςζδ ηςκ ελαβυιεκςκ ανπείςκ, δ επελενβαζία ηδξ πενζβναθήξ 

εκυξ ιμκηέθμο ηνμπμπμζχκηαξ ηζξ παναιέηνμοξ, ηζξ εζζυδμοξ ηαζ ηζξ ελυδμοξ ημο ιμκηέθμο ηηθ. 

 

7.1.3 υνδϋςεισ 

Ζ ζφκδεζδ ηςκ ιμκηέθςκ βίκεηαζ ηάκμκηαξ ηθζη ζημ εζημκίδζμ ηδξ ζφκδεζδξ ζηα ανζζηενά ημο παναεφνμο 

ενβαζίαξ ηαζ επζθέβμκηαξ ηα δφμ ζημζπεία πμο επζεοιεί μ πνήζηδξ κα ζοκδέζεζ. Κάκμκηαξ δζπθυ ηθζη ζηδκ βναιιή 

ζφκδεζδξ ιεηαλφ ηςκ δφμ ιμκηέθςκ ακμίβεζ έκα πανάεονμ ζημ μπμίμ ιπμνμφκ κα επζθεβμφκ πμζέξ έλμδμζ ημο εκυξ 

ιμκηέθμο εα ζοκδεεμφκ ιε ηζξ εζζυδμοξ ημο άθθμο. 
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Εικόνα 29: Παρϊδειγμα παραθύρου ςυνδϋςεων .  

7.1.4 Εκτϋλεςη προςομούωςησ και ανϊγνωςη αποτελεςμϊτων. 

Ζ πνμζμιμίςζδ εηηεθείηαζ πθδηηνμθμβχκηαξ «F8» ή ηάκμκηαξ ηθζη ζηδκ ζοκηυιεοζδ «Calculate/Run» 

ζηα ανζζηενά ημο παναεφνμο ενβαζίαξ. Δάκ ζημ πνυβναιια ηδξ πνμζμιμίςζδξ έπεζ πνμζηεεεί ημοθάπζζημκ έκα 

ιμκηέθμ ηαοηυπνμκδξ δδιζμονβίαξ δζαβναιιάηςκ (Online Plotter), ειθακίγεηαζ έκα δζάβναιια ηαηά ηδ δζάνηεζα 

ηςκ οπμθμβζζιχκ ηδξ πνμζμιμίςζδξ. Σμ ιμκηέθμ αοηυ πανέπεζ πμθθέξ δοκαηυηδηεξ πμο πνδζζιεφμοκ ζηδκ 

ακάθοζδ ηςκ απμηεθεζιάηςκ ηαηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμζμιμίςζδξ ηαζ αθμφ αοηή πεναηςεεί. Δκδεζηηζηά ηάπμζεξ 

απυ αοηέξ ηζξ δοκαηυηδηεξ είκαζ δ παφζδ, ημ ζηαιάηδια ηαζ δ επακέκανλδ ηδξ πνμζμιμίςζδξ, δ απυηνορδ ηαζ δ 

ειθάκζζδ ιζαξ ιεηααθδηήξ ζημ δζάβναιια, δ επζθμβή πνςιάηςκ ηαζ δ πνμζανιμβή ηςκ αλυκςκ ημο δζαβνάιιαημξ 

ηαεχξ ηαζ δ ιεβέεοκζδ εκυξ ιένμοξ ημο δζαβνάιιαημξ. 

 

 

Εικόνα 30: Διϊγραμμα κατϊ τη διϊρκεια τησ προςομούωςησ 
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ηδκ πενίπηςζδ πμο έπεζ πνμζηεεεί ιμκηέθμ εηηοπςηή ζηδκ πνμζμιμίςζδ, μζ έλμδμζ εηηοπχκμκηαζ ζε έκα 

ανπείμ ελυδμο ημ μπμίμ ιπμνεί κα ακμζπεεί ιέζς ημο ζημφκηζμ πνμζμιμίςζδξ ηάκμκηαξ ηθζη ζημ «Calculate/ Open/ 

External Files» ζημ επάκς ιένμξ ημο παναεφνμο ενβαζίαξ. 

Καηά ηδ δζάνηεζα ηδξ πνμζμιμίςζδξ δδιζμονβείηαζ ανπείμ ηαηαβναθήξ βεβμκυηςκ ζημ μπμίμ 

ηαηαβνάθμκηαζ εηηυξ ηςκ άθθςκ ηαζ ηα ζθάθιαηα πμο πνμηφπημοκ ηαηά ηδκ πνμζμιμίςζδ. Σμ ζημφκηζμ 

πνμζμιμίςζδξ πανέπεζ πνυζααζδ ζημ ανπείμ αοηυ ιέζς ημο δζαπεζνζζηή ζθαθιάηςκ. Σμ πανάεονμ ημο δζαπεζνζζηή 

ζθαθιάηςκ ειθακίγεηαζ ηάκμκηαξ ηθζη ζημ εζημκίδζμ “LST” ζηα ανζζηενά ημο παναεφνμο ενβαζίαξ. ημ πανάεονμ 

αοηυ ειθακίγμκηαζ υθα ηα ζθάθιαηα ηαζ μζ πνμεζδμπμζήζεζξ πμο πνμέηορακ ηαεχξ ηαζ ζπεηζηά ζηαηζζηζηά 

ζημζπεία. Δπίζδξ ιπμνεί κα ακμζπεεί ημ ανπείμ «Listing file», ημ μπμίμ δδιζμονβείηαζ ηαηά ηδκ πνμζμιμίςζδ ηαζ 

πενζέπεζ ηαζ αοηυ υθα ηα ζθάθιαηα πμο πνμηφπημοκ ηαεχξ ηαζ ιζα επακάθδρδ ημο ανπείμο εζζυδμο ημο TRNSYS 

(deck) ιαγί ιε επζπνυζεεηεξ ελυδμοξ. [16] 
 

7.1.5 Οπτικό περιβϊλλον κτιρύου 

Σμ TRNBuild είκαζ έκα ενβαθείμ πμο πνδζζιμπμζείηαζ βζα ηδκ είζμδμ δεδμιέκςκ ζηα πμθογςκζηά ηηίνζα. 

Δπζηνέπεζ ζημκ πνήζηδ κα μνίζεζ υθεξ ηζξ θεπημιένεζεξ ηαηαζηεοήξ ημο ηηζνίμο, βζα κα πνμζμιμζχζεζ ηδκ εενιζηή 

ζοιπενζθμνά ημο, υπςξ ηζξ μπηζηέξ ζδζυηδηεξ ηςκ παναεφνςκ, ημ πνμκμδζάβναιια εένιακζδξ ή ρφλδξ η.α. Σμ 

TRNBuild δδιζμονβεί έκα ανπείμ πενζβναθήξ ημο ηηζνίμο (.bui) ημ μπμίμ πενζθαιαάκεζ υθεξ ηζξ πθδνμθμνίεξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ πνμζμιμίςζδ ημο ηηζνίμο. 

Σμ ιμκηέθμ ημο πμθογςκζημφ ηηδνίμο ειπθέηεζ πμθθέξ παναιέηνμοξ χζηε κα έπεζ έκα ηοπζηυ ανπείμ 

πενζβναθήξ υπςξ ηα οπυθμζπα ιμκηέθα ημο TRNSYS. Έηζζ ηάεε ηηήνζμ πμο δδιζμονβεί μ πνήζηδξ έπεζ ημ δζηυ ημο 

εζδζηυ ανπείμ πενζβναθήξ ιε επέηηαζδ .bui. Ο ηαεμνζζιυξ ηςκ ζημζπείςκ ημο ηηδνίμο βίκεηαζ ηάκμκηαξ δελί ηθζη 

ζημ εζημκίδζμ ημο ηηδνίμο ηαζ επζθέβμκηαξ «Edit Building». Με ημκ ηνυπμ αοηυ εηηζκεί ημ πνυβναιια TRNBuild 

ηαζ ακμίβεζ ημ ανπείμ πενζβναθήξ ημο ηηδνίμο. 

Μέζς ημο TRNBuild ηαεμνίγμκηαζ ανπζηά μζ βεκζηέξ πανάιεηνμζ ημο ηηδνίμο απυ ηδκ ηανηέθα «Project» 

ηαζ μζ εενιζηέξ γχκεξ. ηδκ ηανηέθα «Project» μνίγμκηαζ: 

 Οζ ζδζυηδηεξ ημο ηηδνίμο: Οζ ζδζυηδηεξ πενζθαιαάκμοκ ηζξ ηζιέξ ζηαεενχκ, υπςξ αοηή ημο Stephan 

Boltzmann, ηδκ ποηκυηδηα ημο αένα ηαεχξ ηαζ ηζιέξ ζοκηεθεζηχκ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ιεηαθμνάξ 

εενιυηδηαξ.  

 Οζ επζηνεπημί πνμζακαημθζζιμί βζα ημοξ ημίπμοξ ηαζ ηα πανάεονα: Μπμνμφκ κα επζθεπεμφκ ζοκήεεζξ 

πνμζακαημθζζιμί πμο ήδδ οπάνπμοκ ή κα ηαεμνζζεμφκ κέμζ δίκμκηαξ έκα υκμια βζα ημκ πνμζακαημθζζιυ 

ηαζ μνίγμκηαξ κέεξ εζζυδμοξ ζημ ιμκηέθμ βζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ αηηζκμαμθίαξ ζημκ πνμζακαημθζζιυ αοηυ. 

 Οζ επζεοιδηέξ έλμδμζ ημο ιμκηέθμο ημο ηηδνίμο ηαζ μζ επζπθέμκ είζμδμζ: Οζ επζπθέμκ είζμδμζ μνίγμκηαζ 

ζηδκ πενίπηςζδ πμο μ πνήζηδξ επζεοιεί ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ηζιήξ ιζαξ ιεηααθδηήξ απυ άθθμ ιμκηέθμ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ ζηδκ πνμζμιμίςζδ. Οζ έλμδμζ πμο ιπμνεί κα έπεζ ημ ιμκηέθμ ημο πμθογςκζημφ ηηδνίμο 

είκαζ πμθθέξ ηαζ ζοβηεηνζιέκεξ ηαζ αθμνμφκ ηάεε γχκδ λεπςνζζηά, ή ημ ζφκμθμ ηςκ γςκχκ, ηάεε 

επζθάκεζα λεπςνζζηά ή ημ ζφκμθμ ηςκ επζθακεζχκ ηαζ ηέθμξ εκενβεζαηά ζζμγφβζα ζε επζθάκεζεξ ή γχκεξ 

ιειμκςιέκα ή ζημ ζφκμθυ ημοξ. 
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Εικόνα 31: Σο παρϊθυρο “Project” ςτο TRNBuild . [16] 

 

Εικόνα 32: Παρϊθυρο επιλογόσ εξόδων του TRNBuild.  [16] 

 

Δπζθέβμκηαξ ιζα εενιζηή γχκδ ακμίβεζ ημ πανάεονμ επελενβαζίαξ ηδξ γχκδξ: 

 

Εικόνα 33: Σο παρϊθυρο επεξεργαςύασ τησ ζώνησ . [16] 
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Απυ ημ πανάεονμ αοηυ ηαεμνίγμκηαζ: 

 Σα δεδμιέκα ηςκ ημίπςκ: Σα δεδμιέκα βζα ημοξ ημίπμοξ εζζάβμκηαζ ζημ ανζζηενυ ιένμξ ημο παναεφνμο. 

οβηεηνζιέκα ηαεμνίγμκηαζ μζ δζαζηάζεζξ, δ ηαηδβμνία, μ πνμζακαημθζζιυξ ηςκ ημίπςκ ηαζ ημ είδμξ 

(οθζηά) ημο ημίπμο. Δηηυξ απυ ηα παναπάκς πνέπεζ κα μνζζημφκ μ ζοκηεθεζηήξ εέαζδξ ημο ημίπμο απυ ημκ 

μονακυ, μ ζοκηεθεζηήξ ηαηακμιήξ ηδξ εζζενπυιεκδξ αηηζκμαμθίαξ (geosurf) ηαζ ηοπυκ επζπνυζεεηα θμνηία 

ημο ημίπμο. Σμ είδμξ ημο ημίπμο ιπμνεί κα επζθεπεεί απυ ηζξ πανεπυιεκεξ αζαθζμεήηεξ ημο TRNSYS ή κα 

πενζβναθεί απυ ημκ πνήζηδ ιέζς ημο δζαπεζνζζηή ημίπςκ ζημ άκς ιένμξ ημο ηεκηνζημφ παναεφνμο. Οζ 

αζαθζμεήηεξ πμο πανέπεζ ημ TRNSYS πενζθαιαάκμοκ: (α) Σδκ ααζζηή αζαθζμεήηδ, δ μπμία πενζθαιαάκεζ 

ζοκδεζζιέκμοξ ημίπμοξ ηαζ μνμθέξ, (α) ηδκ βενιακζηή αζαθζμεήηδ ιε ημίπμοξ ηαηαζηεοαζιέκμοξ ζφιθςκα 

ιε ημ βενιακζηυ VDI 2078, (β) ηδκ αιενζηάκζηδ αζαθζμεήηδ δ μπμία πενζθαιαάκεζ 144 ημίπμοξ 

ηαηαζηεοαζιέκμοξ ζηα πνυηοπα ηδξ ASHRAE. 

 Σα δεδμιέκα ηςκ παναεφνςκ: Σα πανάεονα ιπμνμφκ κα ημπμεεηδεμφκ ζε ελςηενζημφξ ημίπμοξ ηαζ ζε 

ημίπμοξ παναηείιεκμοξ ζε άθθεξ γχκεξ. Σα δεδμιέκα εζζάβμκηαζ ζημ δελζυ ιένμξ ημο παναεφνμο 

επελενβαζίαξ ηδξ γχκδξ, απ’ υπμο ηαεμνίγμκηαζ δ εέζδ, μζ δζαζηάζεζξ, ημ είδμξ ηςκ παναεφνςκ ηαζ μ 

ιδπακζζιυξ ζηίαζδξ. Δπίζδξ ηαεμνίγεηαζ μ ζοκηεθεζηήξ εέαζδξ ημο παναεφνμο απυ ημκ μονακυ, ηοπυκ 

επζπνυζεεηα θμνηία ηαζ ηέθμξ, μ πνμζακαημθζζιυξ ζηδκ πενίπηςζδ παναηείιεκςκ ζε άθθδ γχκδ ημίπςκ, μ 

μπμίμξ ιπμνεί κα είκαζ μ πνμζακαημθζζιυξ ηδξ πνυζεζαξ ή ηδξ μπίζεζαξ επζθάκεζαξ ημο ημίπμο.  

 Ζ ιέεμδμξ εένιακζδξ ηάεε γχκδξ: Ζ εκενβεζαηή απαίηδζδ ιζαξ γχκδξ ζε εένιακζδ ελανηάηαζ απυ ηδκ 

ζηναηδβζηή πμο εα επζθεπεεί βζα ηδ εένιακζδ ηδξ γχκδξ, δ μπμία ηαεμνίγεηαζ απυ ηδ ιέεμδμ πμο εα 

επζθέλεζ μ πνήζηδξ. Ακ μ ελμπθζζιυξ εένιακζδξ ιμκηεθμπμζείηαζ ελςηενζηά ημο ιμκηέθμο ηυηε δεκ πνέπεζ 

κα πνδζζιμπμζδεεί δ θεζημονβία αοηή, αθθά κα μνζζεμφκ ςξ είζμδμζ ζημ ιμκηέθμ δ εενιμηναζία, δ 

οβναζία ηαζ μζ εκαθθαβέξ ημο αένα πμο οπμθμβίγμκηαζ απυ ημ ιμκηέθμ ημο ελμπθζζιμφ ή εκαθθαηηζηά κα 

μνζζεμφκ ςξ ηένδδ ηδξ γχκδξ δ εενιυηδηα δζα ζοκαβςβήξ ηαζ αηηζκμαμθίαξ πμο πανέπεηαζ απυ ημκ 

ελμπθζζιυ. Με ηδ ιέεμδμ εένιακζδξ οπμθμβίγεηαζ δ απαζημφιεκδ εκένβεζα ζηδκ πενίπηςζδ ζδακζηήξ 

θεζημονβίαξ ημο ελμπθζζιμφ. Ζ επζθμβή ηδξ ιεευδμο εένιακζδξ βίκεηαζ ηάκμκηαξ ηθζη ζημ εζημκίδζμ 

«Heating» ζημ άκς ιένμξ ημο παναεφνμο επελενβαζίαξ ηδξ γχκδξ. ημ πανάεονμ πμο ειθακίγεηαζ είηε 

επζθέβεηαζ ιζα ήδδ οπάνπμοζα ιέεμδμ είηε δδιζμονβείηαζ κέα επζθέβμκηαξ «New». ηδκ δεφηενδ 

πενίπηςζδ μ πνήζηδξ εζζάβεζ ηδκ επζεοιδηή εενιμηναζία ημο δςιαηίμο ηάης απυ ηδκ μπμία θεζημονβεί δ 

εένιακζδ ζηδ γχκδ, ηδκ ιέβζζηδ ζζπφ πμο ιπμνεί κα παναπεεί βζα εένιακζδ ιαγί ιε ημ πμζμζηυ αοηήξ 

πμο δίδεηαζ ιε αηηζκμαμθία ηαζ ηέθμξ ακ επζεοιείηαζ οβνμπμίδζδ ημο αένα ζηδ γχκδ. ηδκ πενίπηςζδ πμο 

επζθεβεί δ οβνμπμίδζδ ημο αένα πνέπεζ κα μνζζηεί δ επζεοιδηή ζπεηζηή οβναζία ζηδ γχκδ. ηδκ 

πναβιαηζηυηδηα δ εένιακζδ δεκ θεζημονβεί αζηαιάηδηα. Γζα κα είκαζ δ πνμζμιμίςζδ πζμ ημκηά ζηδκ 

πναβιαηζηυηδηα πνέπεζ κα μνζζεεί έκα πνυβναιια θεζημονβίαξ. Αοηυ μνίγεηαζ έιιεζα εέημκηαξ 

πνμκμδζάβναιια ηδξ επζεοιδηήξ εενιμηναζίαξ ηδξ γχκδξ ζε ηάεε πνμκζηή ζηζβιή.  

 Ζ ιέεμδμξ ρφλδξ ηδξ γχκδξ: Ακηίζημζπα ιε ηδκ ιέεμδμ εένιακζδξ δίκεηαζ δ επζθμβή εζζαβςβήξ ιεευδμο 

ρφλδξ ηδξ γχκδξ. Όιμζα, εζζάβεηαζ ηάκμκηαξ ηθζη ζημ εζημκίδζμ «Cooling» ζημ άκς ιένμξ ημο παναεφνμο 

επελενβαζίαξ ηδξ γχκδξ ηαζ αθμνά ηδκ ζδακζηή θεζημονβία ημο ελμπθζζιμφ. ημ πανάεονμ πμο ακμίβεζ 

επζθέβεηαζ ιία πνμτπάνπμοζα ιέεμδμξ ρφλδξ ή ηαεμνίγεηαζ κέα. ε ηάεε ιέεμδμ ηαεμνίγεηαζ δ 

εενιμηναζία ηδξ γχκδξ πάκς απυ ηδκ μπμία θεζημονβεί μ ελμπθζζιυξ βζα ηδκ ρφλδ ημο πχνμο, δ ιέβζζηδ 

πανεπυιεκδ ζζπφξ βζα ρφλδ ηαζ επζθέβεηαζ ακ βίκεηαζ ή υπζ αθφβνακζδ ημο αένα ηαεχξ ηαζ δ επζεοιδηή 

ζπεηζηή οβναζία ημο πχνμο ζηδκ πενίπηςζδ πμο έπμοιε αθφβνακζδ. Ο μνζζιυξ πνμκμδζαβνάιιαημξ 

θεζημονβίαξ ηδξ ζοζηεοήξ ρφλδξ ηαεμνίγεηαζ ηαζ πάθζ έιιεζα ιέζς πνμκμδζαβνάιιαημξ βζα ηδκ 

επζεοιδηή εενιμηναζία ζηδ γχκδ. 

 Ζ δζείζδοζδ ημο αένα: Καεμνίγεηαζ ημ ακ εα ζοκοπμθμβζζηεί βζα ηδ ζοβηεηνζιέκδ γχκδ ημ θμνηίμ απυ ηδ 

δζείζδοζδ ημο αένα. Δπζθέβεηαζ ηάκμκηαξ ηθζη ζημ εζημκίδζμ «Infiltration» ζημ άκς ιένμξ ημο παναεφνμο 

επελενβαζίαξ ηδξ γχκδξ. ημ πανάεονμ πμο ακμίβεζ επζθέβεηαζ ιζα πνμτπάνπμοζα ιέεμδμξ ή 

δδιζμονβείηαζ κέα. Γζα ημκ ηαεμνζζιυ ηδξ ιεευδμο απαζηείηαζ μ νοειυξ εκαθθαβχκ αένα. Ο αέναξ 

εζζένπεηαζ ιε ηδκ εενιμηναζία ηαζ ηδ ζπεηζηή οβναζία ημο πενζαάθθμκημξ. 

 Ζ ιέεμδμξ αενζζιμφ ηάεε γχκδξ: Με ηδ ιέεμδμ αοηή ιπμνεί κα ηαεμνζζεεί δ εζζνμή αένα απυ 

μπμζαδήπμηε πδβή (π.π. απυ έκα ηθζιαηζζηζηυ). Ο μνζζιυξ ηδξ ιεευδμο αενζζιμφ είκαζ πνμαζνεηζηυξ ηαζ 

πναβιαημπμζείηαζ ηάκμκηαξ ηθζη ζημ εζημκίδζμ «Ventilation» ζημ άκς ιένμξ ημο παναεφνμο. Μπμνεί κα 

επζθεβεί ιζα πνμτπάνπμοζα ιέεμδμξ ή κα μνζζηεί ιία ηαζκμφνζα. Γζα ημκ μνζζιυ ιζαξ ιεευδμο αενζζιμφ 
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εζζάβεηαζ μ νοειυξ εκαθθαβήξ αένα, ηαεχξ ηαζ δ εενιμηναζία ηαζ δ ζπεηζηή οβναζία ημο εζζενπυιεκμο 

αένα. Μπμνεί ακηί ηδξ εενιμηναζίαξ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ οβναζίαξ κα μνζζηεί υηζ μ αέναξ εζζένπεηαζ ιε ηζξ 

ζοκεήηεξ ημο ελςηενζημφ πενζαάθθμκημξ. 

 Σα εζςηενζηά θμνηία ηάεε γχκδξ: ηδκ ηαηδβμνία αοηή πενζθαιαάκμκηαζ ηα θμνηία ακενχπςκ, 

οπμθμβζζηχκ, θςηζζιμφ ηαεχξ ηαζ ηάεε άθθμ θμνηίμ πμο μνίγεηαζ απυ ημ πνήζηδ. Ο μνζζιυξ ηςκ θμνηίςκ 

βίκεηαζ ηάκμκηαξ ηθζη ζημ εζημκίδζμ «Gains» ζημ άκς ιένμξ ημο παναεφνμο. Σμ πανάεονμ πμο 

ειθακίγεηαζ είκαζ δζαιμνθςιέκμ έηζζ χζηε κα δζεοημθφκεηαζ δ εζζαβςβή ηςκ θμνηίςκ ηςκ ακενχπςκ, ηςκ 

οπμθμβζζηχκ ηαζ ημο θςηζζιμφ. Γζα ημ θμνηίμ ηςκ ακενχπςκ δίκεηαζ πίκαηαξ βζα ηδκ ενβαζία πμο 

εηηεθμφκ ηα άημια ζημ πχνμ ιε αάζδ ηζξ πνμδζαβναθέξ ISO 7730 ή VDI 2078. Γζα ημοξ οπμθμβζζηέξ 

ηαεμνίγεηαζ απυ θίζηα δ ζζπφξ ημοξ ηαζ ημ ακ έπμοκ ή υπζ έβπνςιδ μευκδ. Σέθμξ βζα ημκ ηεπκδηυ θςηζζιυ 

επζθέβεηαζ απυ θίζηα δ εβηαηεζηδιέκδ ζζπφξ ζε watt/m
2
 ηαζ ημ είδμξ ημο θαιπηήνα ιαγί ιε ημ ιένμξ ηδξ 

ζζπφξ πμο ιεηαδίδεηαζ ζημκ αένα ιέζς ζοκαβςβήξ. Σμ πεδίμ «scale» ακαθένεηαζ ζημκ ανζειυ αηυιςκ ή 

οπμθμβζζηχκ εκχ ζηδκ πενίπηςζδ ημο θςηζζιμφ θαιαάκεζ ηζιέξ 0 ή 1 μνίγμκηαξ έηζζ ημ πυηε ακάαεζ ηαζ 

ζαήκεζ μ θςηζζιυξ. Δκαθθαηηζηά βζα ημκ θςηζζιυ ιπμνεί κα μνζζηεί ζηναηδβζηή έθεβπμο απυ ημ 

ακηίζημζπμ πεδίμ «control strategy». Σα οπυθμζπα εζςηενζηά ηένδδ ηδξ γχκδξ ηαεμνίγμκηαζ ζημ ηάης 

ιένμξ ημο παναεφνμο ηάκμκηαξ ηθζη ζημ εζημκίδζμ «Add». Ο μνζζιυξ εκυξ ηένδμοξ απαζηεί ηδκ εζζαβςβή 

ηδξ ζζπφμξ πμο ιεηαδίδεηαζ ζηδ γχκδ ιέζς ζοκαβςβήξ, αηηζκμαμθίαξ ηαζ ηδξ απυθοηδξ οβναζίαξ πμο 

πανάβεηαζ. 

 οκοπμθμβζζιυξ ηδξ εενιζηήξ άκεζδξ ζε ιία γχκδ: Ζ εενιζηή άκεζδ είκαζ πνμαζνεηζηή ηαζ μνίγεηαζ 

ηάκμκηαξ ηθζη ζημ εζημκίδζμ «Comfort» ζημ άκς ιένμξ ημο παναεφνμο. ημ πανάεονμ πμο ακμίβεζ 

απαζηείηαζ εζζαβςβή ημο ζοκηεθεζηή έκδοζδξ ακάθμβα ιε ηδκ έκδοζδ ηςκ αηυιςκ ζημ πχνμ, ημο 

ιεηααμθζημφ νοειμφ ακάθμβα ιε ηδκ δναζηδνζυηδηα ηςκ αηυιςκ ζημ πχνμ, ημο ελςηενζημφ ένβμο, ημ 

μπμίμ ζοκήεςξ είκαζ ημκηά ζημ ιδδέκ ηαζ ηδξ ζπεηζηήξ ηαπφηδηαξ ημο αένα ιε ηα άημια ζημ πχνμ. Σμ 

ιμκηέθμ ααζίγεηαζ ζηζξ πνμδζαβναθέξ ISO 7730. 

 

Καηά ημκ μνζζιυ ιίαξ απυ ηζξ παναπάκς ιεευδμοξ, μ ηαεμνζζιυξ ηδξ ηζιήξ ιζαξ ιεηααθδηήξ (εηηυξ αοηχκ 

πμο επζθέβμκηαζ απυ θίζηεξ ή πίκαηεξ πμο πανέπεζ ημ TRNSYS) ιπμνεί κα βίκεζ είηε δίκμκηαξ ιία ζηαεενή ηζιή ζηδ 

ιεηααθδηή, είηε μνίγμκηαξ κα δζααάγεηαζ δ ηζιή απυ ιία είζμδμ ζημ ιμκηέθμ, είηε μνίγμκηαξ έκα πνμκμδζάβναιια 

βζα ηζξ ηζιέξ πμο θαιαάκεζ δ ιεηααθδηή ζε δζάθμνεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ. ηδκ πενίπηςζδ πνήζδξ 

πνμκμδζαβνάιιαημξ δ ηζιή ηαεμνίγεηαζ οπυ ηδκ αηυθμοεδ ιμνθή: x = a*schedule+b, υπμο x δ ηζιή ηδξ ιεηααθδηήξ, 

schedule ημ πνμκμδζάβναιια πμο πνδζζιμπμζείηαζ ηαζ a, b ζοκηεθεζηέξ πμο μνίγμκηαζ απυ ημκ πνήζηδ βζα ημκ 

ηαεμνζζιυ ηδξ ηζιήξ. Έηζζ, ακ μ πνήζηεζξ επζεοιεί δ ιεηααθδηή κα έπεζ ηζιή 5 ζε ιία πνμκζηή πενίμδμ ηαζ 2 ζε ηάεε 

άθθδ πενίπηςζδ, μνίγμοιε ιε ημ πνμκμδζάβναιια ζηδκ πενίμδμ αοηή ηζιή ίζδ ιε 1 ηαζ εέημοιε a=3 ηαζ b=2. Έηζζ 

έπμοιε ζηδκ πενίμδμ αοηή x=3·1+2=5 ηαζ ζε ηάεε άθθδ πνμκζηή ζηζβιή x=3·0+2=2. Σα πνμκμδζαβνάιιαηα ιπμνεί 

κα είκαζ διενήζζα ή εαδμιαδζαία. [16] 
 

7.1.6 Κεντρικό παρϊθυρο του προγρϊμματοσ TRNBuild 

ημ άκς ιένμξ ημο ηεκηνζημφ παναεφνμο ημο πνμβνάιιαημξ TRNBuild οπάνπμοκ ηα εζημκίδζα ηςκ 

δζαπεζνζζηχκ δζαθυνςκ ηφπςκ. Αοημί είκαζ μζ δζαπεζνζζηέξ (α) εένιακζδξ, (α) ρφλδξ, (β) αενζζιμφ, (δ) δζείζδοζδξ 

αένα, (ε) εζςηενζηχκ θμνηίςκ (ζη) εενιζηήξ άκεζδξ, (γ) ημίπςκ, (δ) παναεφνςκ, (ε) ζηνχζεςκ οθζηχκ ηςκ ημίπςκ, 

(ζ) πνμκμδζαβναιιάηςκ. Απυ ημοξ δζαπεζνζζηέξ αοημφξ μζ έλζ πνχημζ πνδζζιεφμοκ ζηδκ δζαπείνζζδ ηαζ ζηδκ 

επελενβαζία ηςκ ιεευδςκ ηςκ ακηίζημζπςκ δζενβαζζχκ πμο έπμοκ εζζαπεεί ζε ηάεε γχκδ. Μέζς ηςκ οπυθμζπςκ 

δζαπεζνζζηχκ δίδμκηαζ μζ αηυθμοεεξ επζθμβέξ: 

 Υνμκμδζάβναιια θεζημονβίαξ ηςκ ζοζηεοχκ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ ηαζ πνμκμδζάβναιια έκανλδξ ηαζ θήλδξ 

ηδξ ζζπφμξ ηςκ δζαθυνςκ θμνηίςκ: Μπμνμφκ κα μνζζεμφκ διενήζζα ηαζ εαδμιαδζαία πνμβνάιιαηα. ηα 

διενήζζα επζθέβμκηαζ ηα πνμκζηά δζαζηήιαηα ηαηά ηδκ δζάνηεζα ηδξ διέναξ υπμο θαιαάκεηαζ δ ηζιή 1 ή 0. 

ηα εαδμιαδζαία επζθέβμκηαζ ηα διενήζζα πνμβνάιιαηα πμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ηάεε ιένα ζηδκ πενίμδμ 

ιζαξ εαδμιάδαξ. ημ ηάης ιένμξ ημο παναεφνμο ημο δζαπεζνζζηή οπάνπμοκ ηα εζημκίδζα R,D,C,N ηα μπμία 

πνδζζιεφμοκ ακηίζημζπα ζηδκ ιεημκμιαζία, δζαβναθή, ακηζβναθή ηαζ ηδ δδιζμονβία κέμο 

πνμκμδζαβνάιιαημξ. 
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 Γδιζμονβία κέςκ ημίπςκ: Δπζθέβμκηαξ ημκ δζαπεζνζζηή ημίπςκ (wall type manager) ακμίβεζ έκα πανάεονμ 

ζημ μπμίμ ιπμνεί κα βίκεζ επελενβαζία εκυξ ημίπμο ή κα μνζζηεί έκαξ κέμξ. Αοηυ βίκεηαζ επζθέβμκηαξ ηζξ 

ζηνχζεζξ ηςκ οθζηχκ πμο απμηεθεί ημκ ημίπμ, ιε ημ πάπμξ ηάεε ζηνχζδξ, μνίγμκηαξ ημοξ ζοκηεθεζηέξ 

απμννυθδζδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ βζα ηζξ δφμ επζθάκεζεξ ημο ημίπμο ηαζ ηέθμξ δίκμκηαξ ημκ ζοκηεθεζηή 

ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ βζα ηζξ δφμ επζθάκεζεξ ημο ημίπμο. Ο ζοκηεθεζηήξ αοηυξ ιπμνεί κα οπμθμβζζηεί ακ 

επζθεβεί απυ ημ πνυβναιια. ημ πανάεονμ θαίκεηαζ ημ ζοκμθζηυ πάπμξ ημο ημίπμο ηαζ μ μθζηυξ 

ζοκηεθεζηήξ εενιμπεναηυηδηαξ πμο πνμηφπηεζ απυ ηδκ επζθμβή ηςκ ζηνχζεςκ ηςκ οθζηχκ ηαζ ηα πάπδ 

ημοξ. Οζ ζηνχζεζξ ηςκ οθζηχκ εζζάβμκηαζ απυ αζαθζμεήηδ ή ηαεμνίγμκηαζ κέεξ απυ ημκ πνήζηδ. 

 Δπελενβαζία ηαζ εζζαβςβή κέςκ ζηνχζεςκ οθζηχκ βζα ημοξ ημίπμοξ: Οζ εκένβεζεξ αοηέξ βίκμκηαζ ιέζς ημο 

δζαπεζνζζηή ζηνχζεςκ οθζηχκ (Layer Type Manager). ημ πανάεονμ ημο δζαπεζνζζηή επζθέβεηαζ έκα οθζηυ 

ηαζ ηαεμνίγεηαζ δ αβςβζιυηδηα ημο οθζημφ (kJ/hmK), δ εενιμπςνδηζηυηδηα (kJ/kgK) ηαζ δ ποηκυηδηα 

(kg/m
3
).  

 Δπελενβαζία ηαζ δδιζμονβία κέςκ παναεφνςκ: Μέζς ημο δζαπεζνζζηή παναεφνςκ δίκεηαζ επζθμβή ημο 

ζοκδοαζιμφ ήδδ οπανπυκηςκ οαθμπζκάηςκ ιε ήδδ οπάνπμκηα πθαίζζα, ηαεχξ επίζδξ ηαζ μνζζιυξ 

επζπθέμκ εενιζηήξ ακηίζηαζδξ απυ εζςηενζηά ή ελςηενζηά ζηίαζηνα. Δπζπθέμκ, πνέπεζ κα μνζζηεί βζα ημκ 

οαθμπίκαηα μ ζοκηεθεζηήξ ιεηαθμνάξ εενιυηδηαξ δζα ζοκαβςβήξ ηαζ βζα ηζξ δφμ επζθάκεζεξ ημο 

οαθμπίκαηα, εκχ δ ηζιή ηςκ ζοκηεθεζηχκ U ηαζ g δζααάγμκηαζ απυ ηδκ αζαθζμεήηδ. Δπίζδξ απυ ημ 

πανάεονμ μνίγεηαζ ημ πθαίζζμ ημο οαθμπίκαηα απυ ηδκ πανεπυιεκδ θίζηα ηαεχξ ηαζ ημ πμζμζηυ ηδξ 

επζθάκεζαξ ημο παναεφνμο πμο ηαηαθαιαάκεζ, μ ζοκηεθεζηήξ ακάηθαζδξ ηαζ μ μθζηυξ ζοκηεθεζηήξ 

εενιμπεναηυηδηαξ U. [16] 
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Κεφϊλαιο 8.  Διερεύνηςη κόςτουσ καταςκευόσ και λειτουργύασ κατοικιών  

8.1 Γενικό περιγραφό κατοικιών  

ημ πανυκ ηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ ιεθέηδ ηςκ 3 πενζπηχζεςκ ηαηαζηεοήξ ηηζνίςκ ιε ηδ πνήζδ ημο 

πνμβνάιιαημξ πνμζμιμίςζδξ TRNSYS. Ανπζηά πανμοζζάγμκηαζ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηάεε ηαημζηίαξ πςνζζηά. 

ηδ ζοκέπεζα ακαθφμκηαζ ηα ακηίζημζπα απμηεθέζιαηα απυ ηδκ πνμζμιμίςζδ βζα ηάεε πενίπηςζδ. ημπυξ ηδξ 

δζενεφκδζδξ αοηήξ είκαζ δ ζφβηνζζδ ηςκ ηνζχκ πενζπηχζεςκ ηηδνίςκ ςξ πνμξ ηα οθζηά ηαηαζηεοήξ ηαεχξ ηαζ ημο 

μζηζαημφ ελμπθζζιμφ ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ ζε ηάεε πενίπηςζδ.  

Σμ ηηίνζμ πμο επζθέπεδηε έπεζ ηα ίδζα βεςιεηνζηά παναηηδνζζηζηά βζα υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ιεθέηδξ ηαζ 

πνμζμιμζχκεζ ιία ηοπζηή εθθδκζηή ηαημζηία. Σμ ηάεε οπυ ιεθέηδ ηηίνζμ ελεηάγεηαζ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Αεήκαξ, 

είκαζ ιμκμηαημζηία ζοκμθζημφ ειααδμφ 88η.ι. ηαζ πενζθαιαάκεζ ηζξ ελήξ εενιζηέξ γχκεξ:  

1. Εχκδ 1: Τπκμδςιάηζμ 

2. Εχκδ 2: Μπάκζμ 

3. Εχκδ 3: αθυκζ 

4. Εχκδ 4: Κμογίκα 

 

Ο πνμζακαημθζζιυξ ηδξ ηαημζηίαξ επζθέπεδηε θαιαάκμκηαξ οπυρζκ ηζξ ααζζηέξ ανπέξ ηδξ αζμηθζιαηζηήξ 

ανπζηεηημκζηήξ, επζθέβμκηαξ ζηδ Εχκδ 3 κυηζμ πνμζακαημθζζιυ ιε ηα ιεβαθφηενα ακμίβιαηα (οαθμπίκαηεξ), ηαεχξ 

ζηδ γχκδ αοηή μζ άκενςπμζ πενκμφκ ημ ιεβαθφηενμ πνμκζηυ δζάζηδια ηδξ διέναξ. 

ε ηάεε πενίπηςζδ επζθέπεδηακ δζαθμνεηζημί ηφπμζ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ, ιε δζαθμνεηζηά οθζηά 

εενιμιυκςζδξ. Ζ επζθμβή ηςκ οθζηχκ εενιμιυκςζδξ έβζκε ιε αάζδ ημ ηυζημξ ηαζ ηςκ ζδζμηήηςκ ηςκ οθζηχκ. Ο 

εζςηενζηυξ ημίπμξ πμο δζαπςνίγεζ ηάεε εενιζηή γχκδ είκαζ ίδζμξ ζε ηάεε πενίπηςζδ χζηε κα ιδκ λεπενκάεζ 

ζοβηεηνζιέκμ πάπμξ ηαζ κα ιδκ επδνεάγμκηαζ ηα ηεηναβςκζηά ημο ηάεε οπμ ιεθέηδ ηηζνίμο. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, ημ 

φρμξ ημο ηάεε ηηζνίμο είκαζ h= 3m, ηα ακηίζημζπα ειααδά ηδξ ηάεε γχκδξ είκαζ: 

 Εχκδ 1: 12 m
2
 

 Εχκδ 2: 9 m
2
  

 Εχκδ 3: 32 m
2
 

 Εχκδ 4: 24 m
2
 

 

 

 

Οζ επζζηνχζεζξ ηδξ εζςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ ηάεε ηηζνίμο πανμοζζάγμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα (26): 
 

Πύνακασ 26: Επιςτρώςεισ εςωτερικόσ τοιχοποιύασ.  

Τιηθό Πάρνο (m) Αγσγηκόηεηα 

(kJ/hmK) 

Δηδηθή ζεξκόηεηα 

(kJ/kgK) 

Ππθλόηεηα (kg/m
3
) 

νβάο 0.03 1.26 0.84 1000 

Σνύβιν (6νπν) 0.09 1.692 0.84 893 

νβάο 0.03 1.26 0.84 1000 

 

 

ε ηάεε γχκδ εεςνήεδηε υηζ οπάνπεζ ζοβηεηνζιέκμξ ανζειυξ ακενχπςκ ηαεχξ ηαζ ζοβηεηνζιέκςκ 

δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ. Ζ πθεζμρδθία ηςκ πχνςκ ημο ηηζνίμο πνδζζιμπμζείηαζ απυ 2 ακενχπμοξ ηαζ ζε 

ζοβηεηνζιέκεξ ηαηά ηφνζμ θυβμ πνμκζηέξ πενζυδμοξ.  
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Σμ πνμκμδζάβναιια πμο πνδζζιμπμζήεδηε ζε ηάεε πενίπηςζδ είκαζ:  

 
Πύνακασ 27: Υνμκμδζάβναιια ηάεε γχκδξ  

Εώλε Άηνκα Πεξηγξαθή 

Τπλνδσκάηην 2 24:00-07:00 

Μπάλην 1 
07:00-08:00 ηαζ 22:00-

23:00 

αιόλη 2 20:00-23:00 

Κνπδίλα 2 
07:00-08:00 ηαζ 18:00-

19:00 
 

Πνμημφ λεηζκήζεζ δ ακάθοζδ ηδξ ηάεε πενίπηςζδξ εεςνείηαζ ζηυπζιδ δ ακαθμνά ηαζ ζηα δθεηηνζηά 

θμνηία ηςκ ηαημζηζχκ. Γζα ημ ζημπυ αοηυ πνδζζιμπμζήεδηε ημ πνυβναιια HOMER βζα ηδκ πνμζμιμίςζδ εηηυξ 

ηςκ εενιζηχκ θμνηίςκ ηαζ ηςκ δθεηηνζηχκ, ακηίζημζπα βζα ηζξ επμπέξ πεζιχκα ηαζ ηαθμηαίνζ, εζζάβμκηαξ ηα 

ζοκμθζηά kW πμο ηαηακαθχκμκηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ πνμκζηέξ πενζυδμοξ ηαζ ζε ζοβηεηνζιέκεξ δναζηδνζυηδηεξ ιε 

ιία απυηθζζδ ηδξ ηάλδξ ηςκ 15-20%.  

8.2 Περύπτωςη Πρώτη  

Ζ πνχηδ πενίπηςζδ ιεθέηδξ αθμνά ηδκ πζμ μζημκμιζηή ςξ πνμξ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ, αθθά υπςξ 

απμδεζηκφεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ηδκ πζμ εκενβμαυνα ηαζ αηνζαή υζμκ αθμνά ηδκ ζοκηήνδζή ημο. Δίκαζ έκα ηηίνζμ ιε 

ιία απθή ηαζ εονέςξ πνδζζιμπμζμφιεκδ ιυκςζδ, αοηή ημο πεηνμαάιααηα. Ζ εένιακζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ 

ιε ηαοζηήνα πεηνεθαίμο ηαζ βζα ηδκ ρφλδ ημο ηηζνίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ιυκμ ακειζζηήνεξ μνμθήξ. 

Ζ πθεονά ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηα οθζηά ηςκ οαθμπζκάηςκ ηαζ ηςκ ημοθςιάηςκ ηα 

μπμία εζζήπεδζακ ζημ πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ TRNBUILD πανμοζζάγμκηαζ ζημοξ παναηάης πίκαηεξ. 

 

Πύνακασ 28: Δπζζηνχζεζξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ.  

Τιηθό Πάρνο (m) 
Αγσγηκόηεηα 

(kJ/hmK) 

Δηδηθή ζεξκόηεηα 

(kJ/kgK) 
Ππθλόηεηα (kg/m

3
) 

νβάο 0.03 1.26 0.84 1000 

Σνύβιν (12νπν) 0.012 1.692 0.84 885 

Πεηξνβάκβαθαο 0.05 0.126 0.84 80 

Σνύβιν (12νπν) 0.012 1.692 0.84 885 

νβάο 0.03 1.26 0.84 1000 

 

Ταινπίλαθαο 

 

U- Ταινπίλαθα 

(W/m
2
K) 

 

Μνλόο 

παινπίλαθαο 
5.68 

 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεήεδηε δ απαζημφιεκδ δζαδζηαζία, υπςξ έπεζ ακαθοεεί ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, βζα 

ηδκ είζμδμ ηςκ δεδμιέκςκ ζημ πνυβναιια TRNSYS. Δπίζδξ εζζήπεδζακ ηαζ ηα δεδμιέκα απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ HOMER ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

αενμίζηδηακ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδ εένιακζδ.  

 ημκ παναηάης πίκαηα ζοκμρίγμκηαζ μζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ πμο επζθέπεδηακ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ζπίηζ 

ιε ηδκ ακηίζημζπδ μκμιαζηζηή ζζπφξ ημοξ. Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζοζηεοέξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ 

Πανάνηδια.  
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Πύνακασ 29: Οι ηλεκτρικϋσ ςυςκευϋσ και η αντύςτοιχη ονομαςτικό ιςχύσ  αυτών.  

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο Ολνκαζηηθή ηζρύο (kW) 

Φπγείν 0.7 

Κνπδίλα 0.97-1.08 

Ζιεθηξηθόο 

ζεξκνζίθσλαο 
3.7 

Φσηηζκόο 0.1 

Πιεληύξην ξνύρσλ 1.6 

Τπνινγηζηήο 0.08 

Σειεόξαζε 0.22 

Φφλδ  

Αλεκηζηήξαο νξνθήο 0.06 

 

Σμ ηηίνζμ πμο πνμζμιμζχεδηε εζζάβεηαζ ζημ Simulation Studio υπμο πνμηφπηεζ ημ παναηάης πθέβια: 
 

Εικόνα 34: Πθέβια πνχηδξ πενίπηςζδξ.  

 
 

 

8.2.1 Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων 

 
ηδκ εκυηδηα αοηή ακαθφμκηαζ ηα ζπεηζηά απμηεθέζιαηα ιεηά ηδκ πνμζμιμίςζδ βζα έκα έημξ (8760 χνεξ). 

Πνμηφπηεζ ημ δζάβναιια ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ ηζξ εενιμηναζίεξ ηδξ ηάεε γχκδξ ημο ηηζνίμο, ηδκ εενιμηναζία ημο 

πενζαάθθμκημξ ηαεχξ ηαζ ηα ακηίζημζπα πμζά εενιυηδηαξ πμο απαζημφκηαζ βζα ηδκ εένιακζδ ηδξ ηάεε γχκδξ. 

οκμθζηά βζα ημ ζπίηζ αοηυ πνεζάγμκηαζ 60000 kJ/h χζηε κα δζαηδνείηαζ ηαζ δ εενιζηή άκεζδ ηςκ ηαημίηςκ υζμ 

βίκεηαζ ζηα επζηνεπηά υνζα. 
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Σα παναηάης δζαβνάιιαηα πανμοζζάγμοκ ηα απμηεθέζιαηα ζε επζιένμοξ δζαβνάιιαηα βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζή ημοξ. 

 

 
Εικόνα 12: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ με  τισ αντύςτοιχεσ θερμοκραςύεσ ςε κϊθε δωμϊτιο.  
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Εικόνα 13: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη του δωματύου.  

 

 
Εικόνα 35: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη τησ κουζύνασ.  
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Εικόνα 36: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη του μπϊνιου.  

 

 
Εικόνα 37: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ  και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη του ςαλονιού . 

 

 ημ πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ ιε ηδκ εζζαβςβή ιζαξ ζεζνάξ ελζζχζεςκ οπμθμβίζηδηακ ηα ζοκμθζηά θίηνα 

πεηνεθαίμο πμο πνεζάγεηαζ ημ ζπίηζ βζα έκα έημξ. Ζ ελίζςζδ αοηή είκαζ:  

 

∑       
(                                 )

    
 [   ] 

Ζ ηαηχηενδ εενιμβυκμξ δφκαιδ ημο πεηνεθαίμο απυ ηδκ αζαθζμβναθία είκαζ: Κ.Θ.Γ.= 11.9 kW/kg [36] 

Απμ ηα παναηηδνζζηζηά πμο δίκμκηαζ απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή οπμθμβίγεηαζ μ ααειυξ απυδμζδξ ημο ηαοζηήνα: 

- Πανμπή = 3.06 kg/h 

- Ηζπφξ = 36.3 kWh 

Απυ ηδκ πανμπή ηαζ ηδκ Κ.Θ.Γ. οπμθμβίγεηαζ δ δαπακυιεκδ ζζπφξ ημο ηαοζηήνα:  
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11.9 kWh/kg * 3.06 kg/h = 36.9 kWh 

 

Άνα μ ααειυξ απυδμζδξ ημο ηαοζηήνα εα είκαζ: 

       
        

        
           

 

- Ζ ποηκυηδηα ημο πεηνεθαίμο είκαζ: 0.827 kg/lt [37] 

 

Δπμιέκςξ πνμηφπημοκ μζ ζπέζεζξ: 

                  
∑      

    
     

 

 ηαζ 

 

   (
                 

    
)         

 

 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνμζμιμίςζδξ οπμθμβίγεηαζ υηζ ζε έκα έημξ (8760 χνεξ) ηαηακαθχκμκηαζ 

10112.738 kWh ηαζ 717.96 lt πεηνεθαίμο. 

 

 Ακηίζημζπα οπμθμβίγμκηαζ ηαζ ηα δθεηηνζηά θμνηία ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ θαιαάκμκηαξ οπυρζκ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ ημο πεηνεθαίμο. Οζ παναηάης πίκαηεξ 

πανμοζζάγμοκ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ηζξ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ.  
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Χειμώνας kW

Ώρεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ψυγείο 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7

Πληντφριο ροφχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 1.6 1.6

Φωτιςμόσ 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Κουζίνα 0 0 0 0 0 0 0.97 0 0 0 0 0 0 0.97 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 0

Ηλεκτρικόσ ιερμοςίφωνασ 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0

Ανεμιςτθρασ οροφθσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Τηλεόραςη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0.22 0.22 0.22 0 0

Υπολογιςτθσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0.08 0.08 0 0 0

Σύνολο 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 5.47 0.8 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 1.97 0.7 0.7 0.7 0.8 0.8 1.1 5.88 2.62 2.4 2.4

Καλοκαίρι kW

Ώρεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ψυγείο 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4

Πληντφριο ροφχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 1.6 1.6

Φωτιςμόσ 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Κουζίνα 0 0 0 0 0 0 0.97 0 0 0 0 0 0 0.97 0 0 0 0 0 0 1.08 0 0 0

Ηλεκτρικόσ ιερμοςίφωνασ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ανεμιςτθρασ οροφθσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06 0.06 0.06 0 0 0 0 0 0 0

Τηλεόραςη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.22 0 0 0 0 0 0.22 0.22 0.22 0 0

Υπολογιςτθσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0 0.08 0.08 0 0 0

Σύνολο 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3.47 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 3.67 2.46 2.46 2.46 2.5 2.5 2.8 3.88 4.32 4.1 4.1
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Δπμιέκςξ, δ ζοκμθζηή δθεηηνζηή εκένβεζα πμο ηαηακαθχκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ έημοξ απυ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζπίηζ είκαζ 14417.27 kWh. 

 

Σέθμξ, βζα ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ οπμθμβίγεηαζ ηαζ μ δείηηδξ εενιζηήξ άκεζδξ (PMV) πμο, υπςξ 

ακαθφεδηε ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, είκαζ δείηηδξ ιε ιεβάθδ ζπμοδαζυηδηα βζα ηδκ πμζυηδηα γςήξ ηςκ ηαημίηςκ. 

ηδκ πνμζμιμίςζδ δεκ θαιαάκμκηαζ οπυρζκ μζ αηναίεξ ηζιέξ ±3, αθθά μζ ηζιέξ ±1 πμο είκαζ πζμ απμδεηηέξ απυ ημκ 

άκενςπμ. Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ηζιήξ αοηήξ έβζκε θαιαάκμκηαξ οπυρζκ ημ πθήεμξ ηςκ ηζιχκ ημο PMV πμο είκαζ 

ιζηνυηενεξ ή ιεβαθφηενεξ απυ ημ ±1. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηαημζηίαξ ημ πμζμζηυ ηςκ δοζανεζηδιέκςκ 

ακενχπςκ (PPD) βζα ηάεε εενιζηή γχκδ είκαζ:  

 
 

 

Θεξκηθή δώλε Πνζνζηό PPD (%) 

Γσκάηην 19.95 

Μπάλην 0 

Κνπδίλα 19.82 

αιόλη 17.74 

  

 

PPD = (Πιήζνο *100) / ύλνιν   

 

 

8.3 Περύπτωςη Δεύτερη  

Ζ δεφηενδ πενίπηςζδ ιεθέηδξ αθμνά ιία ηαημζηία ιε ιέηνζμ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ. Δίκαζ έκα ηηίνζμ ημ 

μπμίμ δεκ πενζέπεζ ηάπμζμ ηφπμ ιυκςζδξ. ηδκ πενίπηςζδ αοηή πνδζζιμπμζμφκηαζ ημφαθα ιε ηαηαηυνοθεξ μπέξ, ηα 

μπμία πνμζθένμοκ ζημ ηηίνζμ ηδκ απαζημφιεκδ ιυκςζδ. Ζ εένιακζδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ιε ηαοζηήνα 

πέθθεη ηαζ βζα ηδκ ρφλδ ημο ηηζνίμο πνδζζιμπμζμφκηαζ ζοιααηζηά ηθζιαηζζηζηά ζε υθα ηα δςιάηζα εηηυξ απυ ημ 

ιπάκζμ. 

Ζ πθεονά ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηα οθζηά ηςκ οαθμπζκάηςκ ηαζ ηςκ ημοθςιάηςκ ηα 

μπμία εζζήπεδζακ ζημ πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ TRNBUILD πανμοζζάγμκηαζ παναηάης: 

Τιηθό Πάρνο (m) 
Αγσγηκόηεηα 

(kJ/hmK) 

Δηδηθή ζεξκόηεηα 

(kJ/kgK) 
Ππθλόηεηα (kg/m

3
) 

νβάο 0.03 1.26 0.84 1000 

Οξζνκπινθ 0.3 0.3816 0.84 950 

νβάο 0.03 1.26 0.84 1000 

 

Ταινπίλαθαο 

 

U- Ταινπίλαθα 

(W/m
2
K) 

 

Γηπιόο κε 

αξγό 
1.27 

 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεήεδηε δ απαζημφιεκδ δζαδζηαζία, βζα ηδκ είζμδμ ηςκ δεδμιέκςκ ζημ πνυβναιια 

TRNSYS. Δπίζδξ εζζήπεδζακ ηα δεδμιέκα απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηςκ δθεηηνζηχκ 

ζοζηεοχκ ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ HOMER.  
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 ημκ παναηάης πίκαηα ζοκμρίγμκηαζ μζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ πμο επζθέπεδηακ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ζπίηζ 

ιε ηδκ ακηίζημζπδ μκμιαζηζηή ζζπφ ημοξ. Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζοζηεοέξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ 

Πανάνηδια. 

 
Πύνακασ 30: Ονομαςτικό ιςχύσ των ηλεκτρικών ςυςκευών  

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο Ολνκαζηηθή ηζρύο (kW) 

Φπγείν 0.035 

Κνπδίλα 0.85-0.95 

Ζιεθηξηθόο 

ζεξκνζίθσλαο 
3.7 

Φσηηζκόο 0.02 

Πιεληύξην ξνύρσλ 0.0225 

Τπνινγηζηήο 0.022 

Σειεόξαζε 0.12 

Φφλδ  

πκβαηηθό 

Κιηκαηηζηηθό 
1.055 

 

 

 

Σμ ηηίνζμ πμο πνμζμιμζχεδηε εζζάβεηαζ ζημ Simulation Studio υπμο πνμηφπηεζ ημ παναηάης πθέβια: 

 
 

 
 

8.3.1 Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων 

 
Ακηίζημζπα ζηδκ πενίπηςζδ αοηή πνμηφπηεζ ημ δζάβναιια ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ ηζξ εενιμηναζίεξ ηδξ 

ηάεε γχκδξ ημο ηηζνίμο, ηδκ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαεχξ ηαζ ηα ακηίζημζπα πμζά εενιυηδηαξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ εένιακζδ ηδξ ηάεε γχκδξ. οκμθζηά βζα ημ ζπίηζ αοηυ πνεζάγμκηαζ 45000 kJ/h χζηε κα 

δζαηδνείηαζ ηαζ δ εενιζηή άκεζδ ηςκ ηαημίηςκ υζμ βίκεηαζ ζηα επζηνεπηά υνζα. 
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Σα παναηάης δζαβνάιιαηα πανμοζζάγμοκ ηα απμηεθέζιαηα ζε επζιένμοξ δζαβνάιιαηα βζα ηδκ ηαθφηενδ ηαηακυδζή ημοξ. 

 
 

 
Εικόνα 38: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ με τισ αντύςτοιχεσ θερμοκραςύεσ ςε κϊθε δωμϊτιο.  
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Εικόνα 39: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη και ψύξη του δωματύου.  

 

 
Εικόνα 40: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη και ψύξη τησ κουζύνασ.  
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Εικόνα 41: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη του μπϊνιου.  

 

 
Εικόνα 42: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη και ψύξη του ςαλονιού.  

 

 ημ πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ ιε ηδκ εζζαβςβή ιζαξ ζεζνάξ ελζζχζεςκ οπμθμβίζηδηακ ηα ζοκμθζηά ηζθά 

πέθθεηξ πμο πνεζάγεηαζ ημ ζπίηζ βζα έκα έημξ. Ζ ελίζςζδ αοηή είκαζ:  

 

∑       
(                                 )

    
 [   ] 

Ζ ηαηχηενδ εενιμβυκμξ δφκαιδ ηςκ πέθθεηξ απυ ηδκ αζαθζμβναθία είκαζ: Κ.Θ.Γ.= 4.66 kW/kg [36] 

Απυ ημκ ηαηαζηεοαζηή δίκεηαζ μ ααειυξ απυδμζδξ ημο ηαοζηήνα μ μπμίμξ είκαζ:  

Β.Α. = 94% 

 

Δπμιέκςξ πνμηφπημοκ μζ ζπέζεζξ: 
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∑      

    
     

 

 ηαζ 

 

   (
                 

    
)  

 

 

Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνμζμιμίςζδξ οπμθμβίγεηαζ υηζ ζε έκα έημξ (8760 χνεξ) ηαηακαθχκμκηαζ βζα ηδ 

εένιακζδ 2639.33 kWh ηαζ 608.23 kg πέθθεηξ. Ακηίζημζπα βζα ηδκ ρφλδ ηαηακαθχκμκηαζ 2229.04 kWh. 

 

 Σέθμξ, οπμθμβίγμκηαζ ηαζ ηα δθεηηνζηά θμνηία ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ ηαηά ηδ 

δζάνηεζα ημο έημοξ θαιαάκμκηαξ οπυρζκ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ απυ ηα πέθθεηξ. Ο παναηάης πίκαηαξ πενζέπεζ ηδκ 

ηαηακάθςζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ηζξ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ.  
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Χειμώνας kW

Ώρεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ψυγείο 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035

Πληντφριο ροφχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.025 0.025 0.025

Φωτιςμόσ 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Κουζίνα 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0

Ηλεκτρικόσ ιερμοςίφωνασ 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0 0

Τηλεόραςη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0.12 0.12 0.12 0 0

Υπολογιςτθσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022 0 0 0 0 0 0.022 0.022 0 0 0

Σύνολο 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 4.455 0.055 0.035 0.035 0.035 0.035 0.035 1.077 0.035 0.035 0.035 0.055 0.055 0.197 4.797 0.2 0.08 0.08

Καλοκαίρι kW

Ώρεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ψυγείο 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Πληντφριο ροφχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.025 0.025 0.025

Φωτιςμόσ 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Κουζίνα 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0

Ηλεκτρικόσ ιερμοςίφωνασ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Τηλεόραςη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12 0 0 0 0 0 0.12 0.12 0.12 0 0

Υπολογιςτθσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.022 0 0 0 0 0 0.022 0.022 0 0 0

Σύνολο 1 1 1 1 1 1 1.72 1.02 1 1 1 1 1 2.042 1 1 1 1.02 1.02 1.162 2.062 1.165 1.045 1.045
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Δπμιέκςξ, δ ζοκμθζηή δθεηηνζηή εκένβεζα πμο ηαηακαθχκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ έημοξ απυ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζπίηζ είκαζ 7665.101 kWh. 

 

ηδ ζοκέπεζα οπμθμβίγεηαζ ηαζ μ δείηηδξ εενιζηήξ άκεζδξ (PMV). ηδκ πνμζμιμίςζδ δεκ θαιαάκμκηαζ 

οπυρζκ μζ αηναίεξ ηζιέξ ±3 αθθά μζ ηζιέξ ±1 πμο είκαζ πζμ απμδεηηέξ απυ ημκ άκενςπμ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ 

ηαημζηίαξ ημ πμζμζηυ ηςκ δοζανεζηδιέκςκ ακενχπςκ (PPD) βζα ηάεε γχκδ είκαζ:  

 

Θεξκηθή δώλε Πνζνζηό PPD (%) 

Γσκάηην 0 

Μπάλην 24.2 

Κνπδίλα 0 

αιόλη 0 

 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ηζιήξ βζα ημ ιπάκζμ έβζκε θαιαάκμκηαξ οπυρζκ ημ πθήεμξ ηςκ ηζιχκ ημο PMV πμο είκαζ 

ιζηνυηενεξ ή ιεβαθφηενεξ απυ ημ ±1.  

 

- Πθήεμξ = 2119 

- φκμθμ = 8760 

 

Δπμιέκςξ είκαζ:  

 

PPD = (2119*100) / 8760 = 24.2%.  

Ζ ηζιή αοηή είκαζ θμβζηή ηαεχξ ζημ ιπάκζμ δεκ εβηαηαζηάεδηε ηάπμζμξ ηφπμξ ρφλδξ βζα ημοξ εενζκμφξ ιήκεξ. 

 
 

 

 

8.4 Περύπτωςη Σρύτη  

Ζ ηνίηδ πενίπηςζδ ιεθέηδξ αθμνά ηδκ πζμ αηνζαή ςξ πνμξ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ, αθθά υπςξ 

απμδεζηκφεηαζ ζηδ ζοκέπεζα, ηδκ πζμ μζημκμιζηή υζμκ αθμνά ηδκ ζοκηήνδζή ημο. Ζ ιυκςζδ πμο πνδζζιμπμείηαζ 

είκαζ δ ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ (DOW). Ζ εένιακζδ ηαζ δ ρφλδ πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ ιε ηθζιαηζζηζηυ ιε 

ηεπκμθμβία INVERTER. 

Ζ πθεονά ηδξ ελςηενζηήξ ημζπμπμζίαξ, ηαεχξ ηαζ ηα οθζηά ηςκ οαθμπζκάηςκ ηαζ ηςκ ημοθςιάηςκ ηα 

μπμία εζζήπεδζακ ζημ πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ TRNBUILD πανμοζζάγμκηαζ παναηάης: 

Τιηθό Πάρνο (m) 
Αγσγηκόηεηα 

(kJ/hmK) 

Δηδηθή ζεξκόηεηα 

(kJ/kgK) 
Ππθλόηεηα (kg/m

3
) 

νβάο 0.03 1.26 0.84 1000 

Σνύβιν 0.09 1.692 0.84 893 

Αέξαο 0.02 0.09 1.012 1.204 

Δμειαζκέλε 

πνιπζηεξίλε 
0.05 0.126 1.3 20 

Σνύβιν 0.12 1.692 0.84 885 

νβάο 0.03 1.26 0.84 1000 
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Ταθμπίκαηαξ 

 

U- Ταθμπίκαηα 

(W/m
2
K) 

 

Σξηπιόο κε 

μέλνλ 
0.4 

 

ηδ ζοκέπεζα αημθμοεήεδηε δ απαζημφιεκδ δζαδζηαζία, υπςξ έπεζ ακαθοεεί ζε πνμδβμφιεκμ ηεθάθαζμ, βζα 

ηδκ είζμδμ ηςκ δεδμιέκςκ ζημ πνυβναιια TRNSYS. Δπίζδξ εζζήπεδζακ ηαζ ηα δεδμιέκα απυ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ 

δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ ιε ηδ αμήεεζα ημο πνμβνάιιαημξ HOMER ηαζ ζηδ ζοκέπεζα 

αενμίζηδηακ ιε ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ πμο απαζηείηαζ βζα ηδ εένιακζδ ηαζ ηδκ ρφλδ.  

 

 ημκ παναηάης πίκαηα ζοκμρίγμκηαζ μζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ πμο επζθέπεδηακ βζα ημ ζοβηεηνζιέκμ ζπίηζ 

ιε ηζξ ακηίζημζπεξ ηαηακαθχζεζξ ημοξ. Πενζζζυηενεξ πθδνμθμνίεξ βζα ηζξ ζοζηεοέξ αοηέξ πανμοζζάγμκηαζ ζημ 

Πανάνηδια.  
 

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο Καηαλάισζε ελέξγεηαο (kWh) 

Φπγείν 0.03 

Κνπδίλα 0.79 – 0.89 

Φσηηζκόο 0.02 

Πιεληύξην ξνύρσλ 0.021 

Τπνινγηζηήο 0.018 

Σειεόξαζε 0.057 

 

ηδκ πενίπηςζδ αοηή δεκ πνδζζιμπμζείηαζ δθεηηνζηυξ εενιμζίθςκαξ αθθά δθζαηυξ. Έηζζ, δεκ οπάνπεζ 

ηαηακάθςζδ εκένβεζαξ απυ ηδκ πνήζδ ημο. Σέθμξ, εεςνείηαζ ζηυπζιδ δ ιδ ακαθμνά ζηδκ πανμπή γεζημφ κενμφ 

πνήζδξ, ηαεχξ δεκ είκαζ μ ζημπυξ ηδξ πανμφζαξ ενβαζίαξ. Λαιαάκεηαζ οπυρζκ υηζ μ δθζαηυξ εενιμζίθςκαξ πμο 

πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ οπενδζαζηαζζμθμβδιέκμξ βζα κα ηαθφπημκηαζ μζ ακάβηεξ ηςκ ηαημίηςκ αηυια ηαζ ημοξ 

πεζιενζκμφξ ιήκεξ πμο δεκ επανηεί δ δθζαηή αηηζκμαμθία. 
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8.4.1 Ανϊλυςη αποτελεςμϊτων 

 

Σμ ηηίνζμ πμο πνμζμιμζχεδηε εζζάβεηαζ ζημ Simulation Studio υπμο πνμηφπηεζ ημ παναηάης πθέβια: 

 

 
 

Ακηίζημζπα ζηδκ πενίπηςζδ αοηή πνμηφπηεζ ημ δζάβναιια ημ μπμίμ πανμοζζάγεζ ηζξ εενιμηναζίεξ ηδξ 

ηάεε γχκδξ ημο ηηζνίμο, ηδκ εενιμηναζία ημο πενζαάθθμκημξ ηαεχξ ηαζ ηα ακηίζημζπα πμζά εενιυηδηαξ πμο 

απαζημφκηαζ βζα ηδκ εένιακζδ ηδξ ηάεε γχκδξ. οκμθζηά βζα ημ ζπίηζ αοηυ πνεζάγμκηαζ 32000 kJ/h χζηε κα 

δζαηδνείηαζ ηαζ δ εενιζηή άκεζδ ηςκ ηαημίηςκ υζμ βίκεηαζ ζηα επζηνεπηά υνζα. 
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Σα παναηάης δζαβνάιιαηα πανμοζζάγμοκ ηα απμηεθέζιαηα ζε επζιένμοξ δζαβνάιιαηα βζα ηδκ ηαθφηενδ 

ηαηακυδζή ημοξ. 
 

 
Εικόνα 43: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ με τισ αντύςτοιχεσ θερμοκραςύεσ ςε κϊθε δωμϊτιο.  

 

 
Εικόνα 44: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη και ψύξη του δωματύου.  
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Εικόνα 45: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη και τη ψύξη τησ 

κουζύνασ.  

 

 
Εικόνα 46: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμαν ςη του μπϊνιου.  
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Εικόνα 47: Η θερμοκραςύα του περιβϊλλοντοσ και η θερμότητα που απαιτεύται για τη θϋρμανςη και ψύξη του ςαλονιού.  

 

 ημ πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ ιε ηδκ εζζαβςβή ιζαξ ζεζνάξ ελζζχζεςκ οπμθμβίζηδηακ δ ζοκμθζηή 

ηαηακάθςζδ βζα ηδ εένιακζδ ηαζ ηδκ ρφλδ. Δπεζδή πνδζζιμπμζείηαζ ηθζιαηζζηζηυ ιε ηεπκμθμβία INVERTER μζ 

ελζζχζεζξ βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηδξ ηαηακάθςζδξ πνμέηορακ απυ ηζξ ηζιέξ ημο ηαηαζηεοαζηή.  

 

Φύμε Καηαλάισζε 

 0.25 

 0.56 

 0.8 

Θέξκαλζε 0.22 

 0.7 

 1.41  

 

 

Υνδζζιμπμζχκηαξ ηα δεδμιέκα αοηά ζημ Excel πνμηφπημοκ μζ παναηάης εηεεηζηέξ ζοκανηήζεζξ ηαζ ημ ακηίζημζπμ 

δζάβναιια:   
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Οζ ζοκανηήζεζξ αοηέξ εζζήπεδζακ ζημ Simulation Studio. Απυ ηα απμηεθέζιαηα ηδξ πνμζμιμίςζδξ 

οπμθμβίγεηαζ υηζ ζε έκα έημξ (8760 χνεξ) ηαηακαθχκμκηαζ απυ ημ ηθζιαηζζηζηυ ζοκμθζηά 1382.38 kWh, απυ ηα 

μπμία ηα 688.1 kWh απμηεθμφκ ηδκ ρφλδ ηαζ ηα οπυθμζπα 694.28  kWh ηδ εένιακζδ. 

 Ακηίζημζπα οπμθμβίγμκηαζ ηαζ ηα δθεηηνζηά θμνηία ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ πμο ηαηακαθχκμκηαζ ηαηά 

ηδ δζάνηεζα ημο έημοξ θαιαάκμκηαξ οπυρζκ ηαζ ηδκ ηαηακάθςζδ ημο ηθζιαηζζηζημφ. Ο παναηάης πίκαηαξ πενζέπεζ 

ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ απυ ηζξ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ.  
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Χειμώνας kW

Ώρεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ψυγείο 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03

Πληντφριο ροφχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.021 0.021 0.021

Φωτιςμόσ 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Κουζίνα 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0

Τηλεόραςη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.057 0 0 0 0 0 0.057 0.057 0.057 0 0

Υπολογιςτθσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.018 0 0 0 0 0 0.018 0.018 0 0 0

Ηλιακόσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.75 0.05 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.905 0.03 0.03 0.03 0.05 0.95 0.125 0.125 0.128 0.071 0.071

Καλοκαίρι kW

Ώρεσ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Ψυγείο 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1

Πληντφριο ροφχων 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.021 0.021 0.021

Φωτιςμόσ 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02

Κουζίνα 0 0 0 0 0 0 0.7 0 0 0 0 0 0 0.8 0 0 0 0 0.9 0 0 0 0 0

Τηλεόραςη 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.057 0 0 0 0 0 0.057 0.057 0.057 0 0

Υπολογιςτθσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.018 0 0 0 0 0 0.018 0.018 0 0 0

Ηλιακόσ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Σύνολο 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.82 0.12 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.975 0.1 0.1 0.1 0.12 1.02 0.195 0.195 0.198 0.141 0.141
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Δπμιέκςξ, δ ζοκμθζηή δθεηηνζηή εκένβεζα πμο ηαηακαθχκεηαζ ηαηά ηδ δζάνηεζα εκυξ έημοξ απυ ημ 

ζοβηεηνζιέκμ ζπίηζ είκαζ 2687.32 kWh. 

 

Σέθμξ, οπμθμβίγεηαζ ηαζ μ δείηηδξ εενιζηήξ άκεζδξ (PMV). ηδκ πνμζμιμίςζδ δεκ θαιαάκμκηαζ οπυρζκ μζ 

αηναίεξ ηζιέξ ±3, αθθά μζ ηζιέξ ±1 πμο είκαζ πζμ απμδεηηέξ απυ ημκ άκενςπμ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ ηαημζηίαξ ημ 

πμζμζηυ ηςκ δοζανεζηδιέκςκ ακενχπςκ (PPD) είκαζ: 

 

Θεξκηθή δώλε Πνζνζηό PPD (%) 

Γσκάηην 0 

Μπάλην 19.1 

Κνπδίλα 0 

αιόλη 0 

 

Ο οπμθμβζζιυξ ηδξ ηζιήξ βζα ημ ιπάκζμ έβζκε θαιαάκμκηαξ οπυρζκ ημ πθήεμξ ηςκ ηζιχκ ημο PMV πμο 

είκαζ ιζηνυηενεξ ή ιεβαθφηενεξ απυ ημ ±1.  

 

PPD = (Πθήεμξ*100) / φκμθμ 

 

 ημ παναηάης οπμηεθάθαζμ πανμοζζάγεηαζ δ αοημκυιδζδ ηδξ ηαημζηίαξ αοηήξ ιε πνήζδ θςημαμθηασηχκ. 

Παναηάης ακαθφμκηαζ ηα μζημκμιζηά ζημζπεία ηάεε ηαημζηίαξ ηαζ βίκεηαζ ηαζ δ ακηίζημζπδ ζφβηνζζδ ιεηαλφ αοηχκ  

ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ. ηδ ζοκέπεζα βίκεηαζ ιεθέηδ βζα ημ ηαεανυ πανυκ ηυζημξ ζε αάεμξ 25εηίαξ 

ηαεχξ ηαζ ζε 50 πνυκζα. 

8.4.2 Αυτονόμηςη με χρόςη φωτοβολταώκών 

 

Σμ πνυβναιια αεθηζζημπμίδζδξ, HOMER, είκαζ έκα ιμκηέθμ πμο ακαπηφζζεηαζ ιε ζημπυ ημ ζπεδζαζιυ 

ζοζηδιάηςκ παναβςβήξ εκένβεζαξ ηαζ βζα ηδ ζφβηνζζδ ηςκ ηεπκμθμβζχκ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ. Με ημ HOMER 

ιπμνμφκ κα δζαιμνθςεμφκ ηα ζοκδεδειέκα ζημ δίηηομ ηαζ ηα αοηυκμια ζοζηήιαηα πμο ελοπδνεημφκ ηα δθεηηνζηά 

ηαζ εενιζηά θμνηία ηαζ πμο πενζθαιαάκμοκ μπμζμκήπμηε ζοκδοαζιυ θςημαμθηασηχκ πθαζζίςκ, ακειμβεκκδηνζχκ, 

οδνμζηνμαίθςκ, εκένβεζα απυ αζμιάγα, ηεθζχκ ηαοζίιμο, απμεήηεοζδξ οδνμβυκμο η.α.  

 Σμ Homer ελεηάγεζ ηδκ ηεπκμμζημκμιζηή αζςζζιυηδηα εκυξ ζοζηήιαημξ, πανμοζζάγεζ ημοξ αέθηζζημοξ 

ζοκδοαζιμφξ οπυ ημ πνίζια μζημκμιζηχκ ηαζ άθθςκ πενζμνζζιχκ ηαζ αεθηζζημπμζεί ημ ζπεδζαζιυ αοηυκμιςκ 

δθεηηνζηά ζοζηδιάηςκ. Σμ Homer οπμθμβίγεζ ημ ζοκδοαζιυ εθάπζζημο ηυζημοξ ηςκ ζημζπείςκ πμο εζζάβμκηαζ, 

έηζζ χζηε κα ηαθφπημκηαζ ηα δθεηηνζηά ηαζ ηα εενιζηά θμνηία. Πναβιαημπμζείηαζ ιεβάθμξ ανζειυξ 

πνμζμιμζχζεςκ ηαζ πανμοζζάγεηαζ ημ αέθηζζημ οανζδζηυ ζφζηδια. Πνμζμιμζχκεζ ηδ θεζημονβία εκυξ ζοζηήιαημξ, 

οπμθμβίγμκηαξ ημ θμνηίμ πμο απαζηεί δ ηαημζηία ιε αοηυ πμο ιπμνεί κα πανέπεζ ημ ζφζηδια ζημ ίδζμ δζάζηδια. Γζα 

ζοζηήιαηα πμο πενζέπμοκ ιπαηανίεξ ή κηζγεθμβεκκήηνζεξ ημ πνυβναιια απμθαζίγεζ πςξ βίκεηαζ δ πνήζδ ηςκ 

βεκκδηνζχκ ηαζ δ θυνηζζδ- απμθυνηζζδ ηςκ ιπαηανζχκ. Δάκ ημ ζφζηδια ηαθφπηεζ επανηχξ ημ θμνηίμ βζα υθμ ημ 

έημξ, οπμθμβίγεηαζ ημ ζοκμθζηυ ηυζημξ, πνμζιεηνχκηαξ ημ ηυζημξ αβμνάξ, ημ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ, ημ ηυζημξ 

ακηζηαηάζηαζδξ, ημ ηυζημξ θεζημονβίαξ ηαζ ζοκηήνδζδξ  ηαεχξ ηαζ ημ ηυζημξ ημο ηαοζίιμο. Σα απμηεθέζιηα 

δείπκμοκ ηζξ ςνζαίεξ νμέξ ηδξ εκένβεζαξ απυ ηάεε ζημζπείμ ημο ζοζηήιαημξ ηαεχξ ηαζ ηα εηήζζα ηυζηδ αοηχκ.  

 Σμ Homer δζαιμνθχκεζ ηδ ΦΒ ζοζημζπία ςξ ζοζηεοή πμο πανάβεζ ηδ ζοκεπή δθεηηνζηή εκένβεζα εοεέςξ 

ακάθμβα ιε ηδ παβηυζιζα δζεφεοκζδ ηδξ δθζαηήξ αηηζκμαμθίαξ επάκς ζε αοηυ, ακελανηήηςξ ηδξ εενιμηναζίαξ ημο. 

Σέθμξ, οπμθμβίγεζ ηδκ παναβςβή εκένβεζαξ ηδξ ΦΒ ζοζημζπίαξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ ελίζςζδ:  

           
  

  
 

υπμο 

-      είκαζ μ πανάβμκηαξ πανέηηθζζδξ απυ ηζξ ζδακζηέξ ηζιέξ ηδξ ΦΒ ζοζημζπίαξ (kW), 

-      δ εηηζιδιέκδ ζηακυηδηα ηδξ ΦΒ ζοζημζπίαξ (kW) 

- Ηt δ παβηυζιζα δθζαηή αηηζκμαμθία ζηδκ επζθάκεζα ηδξ ζοζημζπίαξ (kW/m
2
) ηαζ  

- Is είκαζ 1 kW/m2 ημ μπμίμ είκαζ ημ ηοπμπμζδιέκμ πμζυ αηηζκμαμθίαξ πμο πνδζζιμπμείηαζ βζα κα εηηζιήζεζ 

ηδκ ζηακυηδηα ηδξ ΦΒ ζοζημζπίαξ. [44] 
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8.4.3 Περιγραφό του υπό μελϋτη ςυςτόματοσ 

 

 Ζ επζθμβή ηδξ ηαημζηίαξ έβζκε ιε αάζδ ηδκ δθεηηνζηή ηαηακάθςζδ πμο έπεζ υθδ ηδκ δζάνηεζα ημο πνυκμο. 

Όπςξ απμδείπεδηε δ ηνίηδ πενίπηςζδ ιεθέηδξ είκαζ αοηή ιε ηδκ ιζηνυηενδ δθεηηνζηή ηαηακάθςζδ ηαζ επμιέκςξ δ 

πζμ ηαηάθθδθδ πενίπηςζδ βζα αοημκυιδζδ ιε ηάπμζα ακακεχζζιδ πδβή εκένβεζαξ. Δπζθέπεδηε δ εηιεηάθθεοζδ ηδξ 

δθζαηήξ εκένβεζαξ ιε θςημαμθηασηυ ζφζηδια, ηαεχξ δ πενζμπή ιεθέηδξ ανίζηεηαζ ζηδκ Αεήκα ηαζ είκαζ δ πζμ 

ηαηάθθδθδ βζα αζηζηή πενζμπή.  

 Ανπζηά εζζήπεδζακ ζημ Homer δεδμιέκα ηςκ ηθζιαηζηχκ ζοκεδηχκ, βζα ημ πάκεθ πμο πνδζζιμπμζήεδηε 

ηαεχξ ηαζ ηδξ ιπαηανίαξ. Ζ ιπαηανία επζθέπεδηε χζηε ημ ηηήνζμ κα έπεζ ημ απαζημφιεκμ νεφια ηζξ πενζυδμοξ πμο 

δ δθζαηή αηηζκμαμθία δεκ επανηεί βζα ηδκ ηάθορδ ηςκ ακαβηχκ. Ζ ιπαηανία πμο πνδζζιμπμζείηαζ είκαζ δ 

Hoppecke 6 OPzS 600. Σμ ηυζημξ ηδξ ιπαηανίαξ ακένπεηαζ πενίπμο ζηα 450 €. Δπίζδξ πνδζζιμπμζήεδηε 

ιεηαηνμπέαξ (converter) βζα ηδκ ιεηαηνμπή ημο νεφιαημξ πμο θαιαάκεηαζ απυ ημ δίηηομ. 

 

Οζ πανάιεηνμζ πμο θήθεδηακ οπυρζκ βζα ηδκ επζθμβή ημο πάκεθ είκαζ μζ ελήξ:  

 Ο πνυκμξ γςήξ ημο πάκεθ είκαζ 25 πνυκζα 

 Ο ζοκηεθεζηήξ οπμαάειζζδξ ηδξ εβηαηάζηαζδξ μνίζηδηε ίζμξ ιε 80% 

 Ζ βςκία ηθίζδξ ημο ΦΒ μνίζηδηε ζηζξ 37
μ
 υπμο είκαζ δ απαζημφιεκδ βζα αζηζηή πενζμπή, 

 Σμ ηυζημξ εβηαηάζηαζδξ ημο ΦΒ είκαζ 10000 € ιε ακηζηαηάζηαζή ηδξ ζηα 25 πνυκζα. 

Πύνακασ 31: Οικονομικού παρϊμετροι βελτιςτοπούηςησ  

 Ηζρύο Κόζηνο € 

Φσηνβνιηατθό πάλει 1 kWp 2000 

Αλαζηξνθέαο ηάζεο 1.2 kW 800 

πζζσξεπηήο (Hoppecke 6 OPzS 600) - 450 

 

 

 

Εικόνα 48: Ετόςια ηλιακό ακτινοβολύα για την περιοχό τησ Αθόνασ. 
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Εικόνα 49: χηματικό απεικόνιςη του εξοπλιςμού για την αυτονόμηςη τησ κατοικύασ  

 Όπςξ παναηδνείηαζ ζηδκ παναηάης εζηυκα δ ιέζδ εηήζζα παναβςβή ηδξ δθεηηνζηήξ εκένβεζαξ είκαζ 

ιεβαθφηενδ ημοξ ηαθμηαζνζκμφξ ιήκεξ ζε ζφβηνζζδ ιε ημοξ πεζιενζκμφξ πμο οπάνπεζ θζβυηενδ δθζαηή αηηζκμαμθία. 

Με ηδ πνήζδ ηδξ ιπαηανίαξ ημ πνυαθδια αοηυ επζθφεηαζ ηαεχξ ιένμξ ηδξ εκένβεζαξ απμεδηεφεηαζ βζα ιεθθμκηζηή 

πνήζδ. 

 

Εικόνα 50: Μϋςη μηνιαύα παραγωγό ηλεκτρικόσ ενϋργειασ.  

 

 

Εικόνα 51: οκμθζηή νμή ελυδςκ.  
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Πύνακασ 32: Ετόςια κόςτη όπωσ παρουςιϊζονται ςτην προςομούωςη του Homer   

 

 

 Πύνακασ 33: Καθαρό κόςτοσ για κϊθε υποςύςτημα που χρηςιμοποιόθηκε ςτο Homer  

 

 Σμ ηαεανυ πανυκ ηυζημξ ηδξ ηνίηδξ πενίπηςζδξ, αθαζνχκηαξ ημ ηυζημξ ηαηαζηεοήξ ημο ηηζνίμο, 

οπμθμβίζηδηε υηζ είκαζ 4691.86, εεςνχκηαξ ημ ηυζημξ ζφκδεζδξ ζηδ ΓΔΖ 130 εονχ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Αεήκαξ. 

Με ηδκ αοημκυιδζδ ηδξ πενίπηςζδξ αοηήξ ημ ηαεανυ πανυκ ηυζημξ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ, 

πςνίξ ζφκδεζδ ζηδ ΓΔΖ οπμθμβίζηδηε απυ ημ HOMER υηζ είκαζ 24560. οβηνίκμκηαξ ηζξ ηζιέξ αοηέξ πνμηφπηεζ υηζ 

δ αοημκυιδζδ ζε αάεμξ 25-εηίαξ ημζηίγεζ πενίπμο 424% πενζζζυηενμ. Άνα ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δεκ 

εκδείηκοηαζ δ αοημκυιδζδ ιε ηδ πνήζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ.  

 ημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ηα απμηεθέζιαηα ιεηά ηδκ πνμζμιμίςζδ. Όπςξ παναηδνείηαζ, 

ηεθζηά απαζηείηαζ ζοζημζπία πάκεθ 5 kWp ηαζ ακηίζημζπα 24 ιπαηανίεξ βζα ηδκ πθήνδ αοημκυιδζδ ηδξ ηαημζηίαξ. 

Πύνακασ 34: Αποτελϋςματα αναγκών για την αυτονόμηςη  

Απαηηνύκελε ηζρύο ησλ θσηνβνιηατθώλ Απαηηνύκελνο αξηζκόο ζπζζσξεπηώλ 

5 kWp 24 

8.5 Οικονομικό ανϊλυςη  

  

 Μεηά ηδκ ακάθοζδ ηςκ εενιζηχκ ηαζ δθεηηνζηχκ θμνηίςκ ηδξ ηάεε ηαημζηίαξ, ζημ πανυκ ηεθάθαζμ 

ακαθφμκηαζ ηα ηυζηδ βζα ηδκ ηαηαζηεοή ηαζ ηδκ ζοκηήνδζδ ηδξ ηάεε πενίπηςζδξ. Πζμ ζοβηεηνζιέκα, παναηάης 

πανμοζζάγμκηαζ ζοβηεκηνςηζημί πίκαηεξ ηυζημοξ βζα ηάεε ζημζπείμ ηάεε ηαημζηίαξ.  

 Ανπζηά εεςνείηαζ υηζ ημ ηυζημξ ηδξ μζημδμιήξ, ηςκ οδναοθζηχκ εβηαηαζηάζεςκ ηαζ ηςκ επζιένμοξ 

ζημζπείςκ ηαηαζηεοήξ, πένακ ηςκ οθζηχκ ηδξ ημζπμπμζίαξ ηαζ ηςκ δθεηηνζηχκ ζοζηεοχκ, είκαζ ίδζμ ζε υθεξ ηζξ 

πενζπηχζεζξ ηαζ ίζμ ιε 71080 €. 

 ε ηάεε έκακ απυ ημοξ παναηάης πίκαηεξ οπμθμβίγεηαζ δ δζαθμνά ιεηαλφ ηδξ πνχηδξ πενίπηςζδξ ιε ηζξ 

άθθεξ δφμ, ιε ζημπυ ηδκ ζφβηνζζδ ημο ηυζημοξ βζα ηάεε επζιένμοξ ηιήιαηα. 
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Πύνακασ 35: Εξωτερικϋσ και εςωτερικϋσ Σοιχοπούεσ .  

 

 

 

 

Πύνακασ 36: Ζθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ. 

 

 

 Πξώηε Γεύηεξε Σξίηε 

Φπγείν 409 645 1760 

Κνπδίλα 490 720 1090 

Ζιεθηξηθόο ζεξκνζίθσλαο 129 129  

Ζιηαθόο ζεξκνζίθσλαο   2660 

Φσηηζκόο 3.8 20.68 20.68 

Αλεκηζηήξαο νξνθήο 94 0  

Πιεληύξην ξνύρσλ 370 500 1000 

Τπνινγηζηήο 350 600 1200 

Σειεόξαζε 250 300 465 

ύλνιν 2095.8 2914.68 8195.68 

Γηαθνξέο  818.88 6099.88 

 

Δμσηεξηθή ηνηρνπνίηα Κόζηνο € Σηκή κνλάδαο/ 

m
2
 

 Πξώηε Γεύηεξε Σξίηε  

νβάο 381.48 381.48 381.48 4€/m
2
 

Σνύβιν (12νπν/6νπν) 343.332 - 333.795 3.6€/m
2
 

Πεηξνβάκβαθαο 296.6007 - - 2.57 €/m
2
 

Σνύβιν (12νπν/6νπν) 343.332 - 333.795 3.6€/m
2
 

Δμειαζκέλε πνιπζηεξίλε - - 667.59 7 €/m
2
 

Orthoblock - 1305.6 - 13.6 €/m
2
 

νβάο 381.48 381.48 381.48 4€/m
2
 

Δζσηεξηθή ηνηρνπνηία - - -  

νβάο 151.2 151.2 151.2 4€/m
2
 

Σνύβιν (6 νπν) 132.3 132.3 132.3 3.4€/m
2
 

νβάο 151.2 151.2 151.2 4€/m
2
 

Κόζηνο νηθνδνκήο 71080 71080 71080 - 

Ταινπίλαθεο + Κνπθώκαηα     

Μνλόο + Ξύιν 2213.19   25 €/m
2
 

Γηπιόο κε αξγό + Αινπκίλην  4930.28  40 €/m
2
 

Σξηπιόο κε μέλνλ + Ξύιν   6282.51 70 €/m
2
 

ύλνιν 75474.115 78513.55 79895.35  

Γηαθνξέο  3039.435 4421.235  

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο Κόζηνο € 
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Πύνακασ 37: Κυζημξ εβηαηάζηαζδξ ηδξ εένιακζδξ.  

 

 

 Πξώηε Γεύηεξε Σξίηε 

Καπζηήξαο Πεηξειαίνπ 505 - - 

ώκαηα θαινξηθέξ 23*4=92 - - 

Λέβεηαο 590 - - 

Λέβεηαο  Pellet - 4000 - 

Φύμε    

Κιηκαηηζηηθό - 2*440=880 - 

Θέξκαλζε θαη ςύμε - - 3*900=2700 

ύλνιν 1187 4880 5360 

Γηαθνξέο  3693 4173 

 

 

Αθμφ οπμθμβίζηδηακ υθα ηα ηυζηδ ηαζ μζ δζαθμνέξ ηδξ πνχηδξ ηαημζηίαξ ιε ηζξ οπυθμζπεξ ηνίκεηαζ 

απαναίηδημξ μ οπμθμβζζιυξ ηδξ ηζιήξ βζα ημ ηαεανυ πανυκ ηυζημξ (Net Present Cost- NPC). Ο οπμθμβζζιυξ εα 

βίκεζ βζα 25 ηαζ βζα 50 πνυκζα.  

Γίκμκηαζ μζ παναηάης παναδμπέξ: 

- Όθεξ μζ δθεηηνζηέξ ζοζηεοέξ ακηζηαείζηακηαζ ιεηά απυ 10 πνυκζα. 

- Ζ ηζιή ημο δθεηηνζζιμφ θαιαάκεηαζ υηζ είκαζ 0.075 € /kWh 

- Ζ ηζιή ημο πεηνεθαίμο είκαζ 1.5€/lt 

- Σμ ηυζημξ ηςκ pellets είκαζ 0.25 €/kg 

 

Ανπζηά οπμθμβίγεηαζ ημ πανυκ ηυζημξ πνδζζιμπμζχκηαξ ηδκ παναηάης ελίζςζδ: 

  

    
  

(   ) 
 

υπμο  t – H πνμκζηή ζηζβιή πμο ιεθεηάηαζ 

I - Tμ επζηυηζμ (i= 0.6) 

Rt - Ζ ηαεανή ηαιεζαηή νμή ηδ πνμκζηή ζηζβιή t 

 

Σεθζηά ημ Καεανυ Πανυκ Κυζημξ είκαζ ημ άενμζζια ηςκ ηζιχκ ημο πανυκημξ ηυζημοξ: 

 

    ( )   ∑
  

(   ) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θέξκαλζε Κόζηνο € 
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Απυ ηζξ παναπάκς ελζζχζεζξ πνμηφπημοκ ηα παναηάης απμηεθέζιαηα βζα ηάεε πενίπηςζδ: 
 

 Πξώηε Γεύηεξε Σξίηε 

Κόζηνο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ην 

ρξόλν 

14417.27*0.1553 = 2239 7665.101*0.075= 

1190.39 

2687.32*0.1553= 

417.34 

Κόζηνο θαηαλάισζεο 

ζέξκαλζεο 

716.96* 1.5= 1075.44 608.23*0.25= 152.058  

Δηήζην ιεηηνπξγηθό θόζηνο 3314.44 1342.45 417.34 

Αξρηθό θεθάιαην θίλεζεο 78756.95 86308.22 90791.03 

Καζαξό παξόλ θόζηνο 

(NPC) 25 yr 

122950.41 104242.34 103551.65 

Καζαξό παξόλ θόζηνο 

(NPC) 50 yr 

133521.6 111331.23 107829.1 

 

 Απυ ημκ παναπάκς πίκαηα παναηδνείηαζ υηζ δ δεφηενδ ιε ηδκ ηνίηδ πενίπηςζδ δεκ πανμοζζάγμοκ ιεβάθδ 

δζαθμνά ςξ πνμξ ημ ηαεανυ πανυκ ηυζημξ ζηα 25 ηαζ 50 πνυκζα.   

 

 ηδ ζοκέπεζα ζοβηνίκμκηαξ ηα ηαεανά πανυκηα ηυζηδ βζα ημ πνμκζηυ δζάζηδια ηςκ 25 ηαζ ηςκ 50 πνυκςκ 

οπμθμβίγμκηαζ ηα ακηίζημζπα πμζμζηά. Σα απμηεθέζιαηα θαίκμκηαζ ζημκ παναηάης πίκαηα: 
 

 

Πεξηπηώζεηο 25 Υξόληα 50 Υξόληα 

Πξώηε – Γεύηεξε 32% 34% 

Πξώηε- Σξίηε 34% 43% 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Κόζηνο € 
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Κεφϊλαιο  9.  υμπερϊςματα  

 ηδκ πανμφζα ενβαζία πναβιαημπμζήεδηε δ ιεθέηδ ηαζ δ ακάθοζδ ηνζςκ πενζπηχζεςκ ηαημζηίαξ ζηδκ 

πενζμπή ηδξ Αεήκαξ. Ζ ηάεε ηαημζηία είκαζ ζοκμθζημφ ειααδμφ 88 m
2
 ιε φρμξ 3 m. Απμηεθείηαζ απυ 4 δςιάηζα 

(γχκεξ): ημ οπκμδςιάηζμ, ημ ιπάκζμ, ημ ζαθυκζ ηαζ ηδκ ημογίκα. ηζξ πενζπηχζεζξ αοηέξ πνδζζιμπμζήεδηε ημ 

πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ TRNSYS, οπμθμβίγμκηαξ ηδκ απαζημφιεκδ εενιυηδηα βζα ηδκ εένιακζδ ηαζ ρφλδ ηαηά 

ηδκ δζάνηεζα υθμο ημο πνυκμο. ηδ ζοκέπεζα πνδζζιμπμζήεδηε ημ πνυβναιια Homer βζα ημκ οπμθμβζζιυ ηςκ 

δθεηηνζηχκ θμνηίςκ βζα ημ πεζιχκα ηαζ ημ ηαθμηαίνζ ιε ιία απυηθζζδ 15-20%. ε ηάεε πενίπηςζδ 

πνδζζιμπμζήεδηακ δζαθμνεηζηά οθζηά ηαηαζηεοήξ, δζαθμνεηζημί ηνυπμζ εένιακζδξ ηαζ ρφλδξ, ηαεχξ ηαζ 

δζαθμνεηζηέξ μζηζαηέξ ζοζηεοέξ ιε ζημπυ ηδκ ακάθοζδ ημο ηυζημοξ ηαηαζηεοήξ ηαζ θεζημονβίαξ ζε 25 ηαζ 50 

πνυκζα. Χξ εζςηενζηή ημζπμπμζία πνδζζιμπμζήεδηε δ ίδζα ζε υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ ηαζ απμηεθείηαζ ιυκμ απυ ημφαθμ 

ηαζ ζμαά.  

 Ζ πνχηδ πενίπηςζδ αθμνά ηδκ πζμ εκενβμαυνα ςξ πνμξ ηδκ ηαηακάθςζδ ηδξ εκένβεζαξ. Ζ ελςηενζηή 

ημζπμπμζία απμηεθείηαζ απυ ζμαά ηαζ ημφαθμ, πνδζζιμπμζχκηαξ εενιμιμκςηζηυ οθζηυ πεηνμαάιααηα, δ εένιακζδ 

πναβιαημπμζείηαζ ιε πεηνέθαζμ ηαζ δ ρφλδ ιε ακειζζηήνα μνμθήξ. Ζ ελςηενζηή ημζπμπμζία βζα ηδκ δεφηενδ 

πενίπηςζδ απμηεθείηαζ απυ ζμαά ηαζ μνεμιπθυη, πμο θεζημονβεί ηαζ ςξ εενιμιμκςηζηυ οθζημ, δ εένιακζδ 

πναβιαημπμζείηαζ ιε ηαοζηήνα πέθθεηξ ηαζ δ ρφλδ ιε ζοιααηζηυ ηθζιαηζζηζηυ. Ακηίζημζπα, δ ελςηενζηή ημζπμπμζία 

ηδξ ηνίηδξ πενίπηςζδξ απμηεθείηαζ απυ ζμαά ηαζ ημφαθμ, ιε ελδθαζιέκδ πμθοζηενίκδ ςξ εενιμιμκςηζηυ οθζημ ηαζ 

δ εένιακζδ ηαζ δ ρφλδ βίκεηαζ ιε ηθζιαηζζηζηυ υπμο πνδζζιμπμζεί ηδκ θεζημονβία Inverter.  

 Με ηδκ ακάθοζδ ηδξ πνμζμιμίςζδξ απυ ημ TRNSYS δζαπζζηχκεηαζ υηζ δ εενιυηδηα πμο απαζηείηαζ 

ζοκμθζηά χζηε κα δζαηδνείηαζ δ εενιζηή άκεζδ ζε επζηνεπηά υνζα είκαζ:  

- 60000 kJ/h βζα ηδκ 1
δ
 πενίπηςζδ, 

- 45000 kJ/h βζα ηδκ 2
δ
 πενίπηςζδ, 

- 32000 kJ/h βζα ηδκ 3
δ
 πενίπηςζδ. 

Ακάθμβα οπμθμβίζηδηε υηζ ζε έκα πνυκμ δ ηαηακάθςζδ πεηνεθαίμο βζα ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ είκαζ 717.96 

lt ή 10112.738 kWh, βζα ηδκ δεφηενδ πενίπηςζδ δ ηαηακάθςζδ ηςκ πέθθεηξ είκαζ 608.23 kg ή 2639.33 kWh ηαζ βζα 

ηδκ ηνίηδ δ ηαηακάθςζδ είκαζ 2909.28 kWh.  

ηδ ζοκέπεζα πναβιαημπμζήεδηε ιεθέηδ βζα ηδκ αοημκυιδζδ ηδξ ηνίηδξ πενίπηςζδξ ιε ηδ πνήζδ 

θςημαμθηασηχκ πάκεθ. Απυ ημ πνυβναιια πνμζμιμίςζδξ Homer οπμθμβίζηδηε υηζ απαζημφκηαζ 5 ζοζημζπίεξ πάκεθ 

ηςκ 1kWp ιε ζοκμθζηυ ηυζημξ 10000 €. Γζα ηδκ απαζημφιεκδ αοημκυιδζδ εεςνήεδηε υηζ υθεξ μζ ακάβηεξ 

ηαθφπημκηαζ απυ ηδ πνήζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ ιε ηδ πνήζδ ζοζζςνεοηχκ. Σμ ηυζημξ αοηχκ ακένπεηαζ ζηα 10800 

€.  Σμ ηαεανυ πανυκ ηυζημξ ηδξ ηνίηδξ πενίπηςζδξ, οπμθμβίζηδηε υηζ είκαζ 4691.86, εεςνχκηαξ ημ ηυζημξ 

ζφκδεζδξ ζηδ ΓΔΖ 130 εονχ βζα ηδκ πενζμπή ηδξ Αεήκαξ. Με ηδκ αοημκυιδζδ ηδξ πενίπηςζδξ αοηήξ ημ ηαεανυ 

πανυκ ηυζημξ ιε ηδκ εβηαηάζηαζδ ηςκ θςημαμθηασηχκ, πςνίξ ζφκδεζδ ζηδ ΓΔΖ οπμθμβίζηδηε απυ ημ HOMER 

υηζ είκαζ 24560. οβηνίκμκηαξ ηζξ ηζιέξ αοηέξ πνμηφπηεζ υηζ δ αοημκυιδζδ ζε αάεμξ 25-εηίαξ ημζηίγεζ πενίπμο 

424% πενζζζυηενμ. Άνα ζηδ ζοβηεηνζιέκδ πενίπηςζδ δεκ εκδείηκοηαζ δ αοημκυιδζδ ιε ηδ πνήζδ ηςκ 

θςημαμθηασηχκ. Θα ιπμνμφζε κα βίκεζ εηιεηάθθεοζδ ημο νεφιαημξ πμο πανάβεηαζ απυ ηα θςημαμθηασηά ιε ηδ 
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ζφκδεζδ αοηχκ ζημ δίηηομ ηαζ ηδκ ιεηαπχθδζδ ημο νεφιαημξ ζηδ ΓΔΖ, ιε ζημπυ ηδ ιείςζδ/ιδδεκζζιυ ημο 

θεζημονβζημφ ηυζημοξ. ε αοηή ηδκ πενίπηςζδ απαζηείηαζ ιεθέηδ δ μπμία δεκ απμηεθεί ζημπυ ηδξ πανμφζαξ 

ενβαζίαξ. 

 

Σέθμξ, ζημκ παναηάης πίκαηα πανμοζζάγμκηαζ ζοβηεκηνςηζηά ηα ηυζηδ εβηαηάζηαζδξ ηαζ θεζημονβίαξ ηαζ 

ημ ηαεανυ πανυκ ηυζημξ βζα υθεξ ηζξ πενζπηχζεζξ.  

 

Πύνακασ 38: υγκεντρωτικόσ πύνακασ κοςτολογύου περιπτώςεων  (€)  

 1
ε
 Πεξίπησζε (€) 2

ε
 Πεξίπησζε (€) 3

ε
 Πεξίπησζε (€) 

Σνηρνπνηία θαη ινηπώλ 

εγθαηαζηάζεσλ 
78756.95 86308.22 90791.03 

Ζιεθηξηθέο ζπζθεπέο 2095.8 2914.68 8195.68 

πζθεπέο Θέξκαλζεο 1187 4880 5360 

Κόζηνο θαηαλάισζεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 
2339 1190.39 417.34 

Δηήζην ιεηηνπξγηθό 

θόζηνο 
3314.44 1342.45 417.34 

Καζαξό παξόλ θόζηνο 

(25yr) 
122950.41 104242.34 103551.65 

Καζαξό παξόλ θόζηνο 

(50yr) 
133521.6 111331.23 107829.1 

 

 Όπςξ παναηδνείηαζ απυ ημκ παναπάκς πίκαηα ζηδ δεφηενδ πενίπηςζδ ελμζημκμιείηαζ ςξ πνμξ ημ ηυζημξ 

θεζημονβίαξ ημ 32% ζηα 25 πνυκζα ηαζ ημ 34% ζηα 50 πνυκζα, ζοβηνζκυιεκμ ιε ηδκ πνχηδ πενίπηςζδ. Ακηίζημζπα 

παναηδνείηαζ βζα ηδκ ηνίηδ πενίπηςζδ, υπμο ελμζημκμιείηαζ ημ 34% ζηα 25 πνυκζα ηαζ 43% ζηα 50 πνυκζα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  

 Σμ πανάνηδια αοηυ πενζέπεζ ζοβηεκηνςηζηά υθεξ ηζξ δθέηηνζηέξ ζοζηεοέξ πμο πνδζζιμπμζήεδηακ ιε ηα ακηίζημζπα 

ηεπκζηά παναηηδνζζηζηά ημοξ. 

 

Φπγείν 1ε 2ε 3ε 

 Candy CFD3450/1E 

12ΚΠ [40] 

LG GT5135TIES1 

Titanium [41] 

BOSCH KGN49SM30 [42] 

Γζάζηαζδ  60 CM 60 CM 70 

Ύρμξ ζε (m)  1.70 1.70 2 

Υνχια  Λεοηυ Titanium Inox 

Δκενβεζαηή Κθάζδ  A+ A+ A++ 

Υςνδηζηυηδηα ζε lt (Μζηηή) 327 346 440 

Υςνδηζηυηδηα ζε lt (ζοκηήνδζδ)  241 237 92 

Υςνδηζηυηδηα ζε lt (ηαηάρολδ)  79 84 303  

Μμηέν 1 1 1 

Σφπμξ Φφλδξ  οιααηζηυξ No Frost Full No Frost 

Οευκδ Δκδείλεςκ  X X X 

Ακηζααηηδνζδζαηυ  √ √ √ 

Εχκδ Κθίιαημξ  N(16o - 32o C) T SN-T 

Ζθεηηνμκζηυξ Θενιμζηάηδξ   X  √ 

Ανζειυξ Ραθζχκ (ζοκηήνδζδ) 3 3 4 

Ράθζα βζα Μπμοηάθζα  X  √ 

Γοκαηυηδηα Αθθαβήξ Φμνάξ Πυνηαξ  √  √ 

Καηακάθςζδ Δκένβεζαξ ζε kwh 0.7 0.035 0.0282 

Μδπακζζιυξ βζα Παβάηζα  X X √ 

Παβμιδπακή X X X 

Δπίπεδμ Θμνφαμο ζε db 40 43 43 

Δπζπθέμκ Αθαζνμφιεκα 

θάζηζπα ζηζξ πυνηεξ 

  

Βάνμξ ζε Kg 65 65 91 

Γζαζηάζεζξ ζε cm (Τ x Π x Β) 1.70 x 60 x 60 1.71 x 60.8 x 70.7 200 x 70 x 65 

Δββφδζδ Πνμιδεεοηή 2 έηδ 2 έηδ 2 έηδ 

Ηζημζεθίδα Καηαζηεοαζηή   http://www.candy.gr http://www.lg.com/gr http://www.bosch-home.gr 

 

 

Κνπδίλα 1ε 2ε 3ε 

Μμκηέθμ Pitsos P1HSB31322 Pitsos PHCB154124 Pitsos PHCB595550 

Γζάζηαζδ  (cm) 85x50x60 85x60x60 85x60x60 

Δκενβεζαηή Κθάζδ  Β A A+ 

Υςνδηζηυηδηα ζε lt  50 67 60 

Καηακάθςζδ Δκένβεζαξ ζε 

ζοιααηζηή θεζημονβία (kW) 

1.08 0.95 0.89 

Καηακάθςζδ εκένβεζαξ ζε 

θεζημονβία εενιμφ αένα (kW) 

0.97 0.85 0.79 

Ηζημζεθίδα Καηαζηεοαζηή   http://www.pitsos.gr http://www.pitsos.gr http://www.pitsos.gr 

 

 

Πιπληήξην ξνύρσλ 1ε 2ε 3ε 

Μμκηέθμ Pitsos WXP805B6 Bosch WAE20164 Bosch WAY28740 

Μέβζζηδ πςνδηζηυηδηα (kg) 6 7 8 

Δκενβεζαηή Κθάζδ  A+ A++ A+++ 

Καηακάθςζδ Δκένβεζαξ (kW) 0.3 0.02 0.02 

Ηζημζεθίδα Καηαζηεοαζηή   http://www.pitsos.gr http://www.bosch-

home.gr 

http://www.bosch-home.gr 
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Μνλνβάζκηνο 

θαπζηήξαο 

Bentone 

Σύπνο Ηζρύο θαπζηήξα Παξνρή Σάζε 
Μήθνο 

κπνύθαο 
Σηκή 

110-115-110 B1 FUL 
kW Mcal/h kg/h V/Hz mm € 

14.2-36.3 12.2-31.3 1.20-3.06 1x230/50 73 505,00 

 

 

 

 

Σεπκζηά παναηηδνζζηζηά ηδξ ιπαηανίαξ ημο ΦΒ ζοζηήιαημξ: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


