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ΠΔΡΙΛΗΨΗ
Η θαηαζθεπή θηηξίσλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηνλ ηξόπν πνπ δνύκε θαη ην πεξηβάιινλ άξα
έρεη άκεζε ζρέζε ηόζν κε ηελ πξνζσπηθή καο πγεία αιιά θαη κε ηελ πξνζηαζία ηνπ
πιαλήηε. Η θαηαζθεπή όιν θαη πεξηζζόηεξσλ θηηξίσλ είλαη αλέθηθηε, απηό δε ζεκαίλεη
όκσο όηη πξέπεη λα είλαη θαη παξάγνληαο δηαξθνύο επηβάξπλζεο ηνπ πεξηβάιινληνο. Γηα
λα αληηιεθζνύκε ην πόζν επεξεάδεη ηα θηίξηα ν πεξηβάιισλ ρώξνο ηνπο, αξθεί λα
αλαηξέμνπκε ζηνπο παιηνύο παξαδνζηαθνύο νηθηζκνύο θαη ζηα νηθνδνκήκαηα, πνπ δελ
ρηίζηεθαλ ύζηεξα από επηζηακέλεο κειέηεο, αιιά από απινύο αλζξώπνπο νη νπνίνη
επέιεμαλ ηε ζέζε ηνπ νηθηζκνύ ηνπο, ηελ ηππνινγία θαη ηελ κνξθνινγία ησλ θηηζκάησλ
ηνπο, ελαξκνληζκέλα κε ην θπζηθό πεξηβάιινλ. Γειαδή έιαβαλ ππόςε ηνπο ηελ
θαηεύζπλζε ησλ αλέκσλ, ηελ θίλεζε ηνπ ειίνπ , ην αλάγιπθν θαη ην είδνο ηνπ εδάθνπο.
Ο νηθηζκόο ζπλήζσο δηαηξέρεηαη από έλα ε πεξηζζόηεξα ξπάθηα θαη ζην θέληξν ηνπ
νηθηζκνύ ζπλαληώληαη πιαηάληα θαη άιια ςειά δέληξα. Ο Βηνθιηκαηηθόο Σρεδηαζκόο
αλαπηύρζεθε ηε δεθαεηία ηνπ 1980 σο λέα ηάζε ηνπ αζηηθνύ ζρεδηαζκνύ κε αλαθνξέο
ζην ηνπηθό κηθξνθιίκα. Με ηνλ όξν Βηνθιηκαηηθόο Σρεδηαζκόο, αλαθεξόκαζηε ζηνλ
αξρηηεθηνληθό θαη πνιενδνκηθό ζρεδηαζκό θηηξίσλ θαη νηθηζκώλ πνπ ζηνρεύνπλ ζηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζην ηνπηθό θιίκα θαη ζην θπζηθό πεξηβάιινλ, πξνζηαηεύνληαο
ηαπηόρξνλα επαίζζεηεο πεξηνρέο κε ζπάληα νηθνζπζηήκαηα.
Η παξνύζα εηζήγεζε, σο ζρεδηάγξακκα εξεπλεηηθήο εξγαζίαο (project) ζηνρεύεη ζηελ
επαηζζεηνπνίεζε, ηε γλσξηκία θαη ηελ ρξήζε ησλ πνξηζκάησλ ηεο βηνθιηκαηηθήο
αξρηηεθηνληθήο θαη ηελ δηαηύπσζε κηαο λέαο πξόηαζεο ζρεδηαζκνύ, ε νπνία ζα
αμηνπνηεί ηηο δπλαηόηεηεο ησλ παζεηηθώλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ βηνθιηκαηηθνύ
ζρεδηαζκνύ εμνηθνλνκώληαο ελέξγεηα. Η λέα πξόηαζε ζα γίλεη ζρεδηαζηηθά επάλσ
ζηελ θάηνςε κε ηελ ρξήζε ησλ ζπκβνιηζκώλ πνπ δίλνληαη ζην ππόκλεκα, ζηελ
πξνηεηλόκελε ηνπο ζέζε. Δηδηθόηεξα, ζηόρνο είλαη ε θαηαλόεζε ηεο δπλαηόηεηαο
ηθαλνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθώλ αλαγθώλ κηαο θαηνηθίαο γηα ζέξκαλζε, δξνζηζκό θαη
θσηηζκό κε ηε ρξήζε ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ.
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1. ΔΙΑΓΩΓΗ
Ξεθηλώληαο ηε δηαδηθαζία θαηαζθεπήο κηαο βηνθιηκαηηθήο θαηνηθίαο πξέπεη λα γίλεη
ζσζηή επηινγή νηθνπέδνπ, όπνπ θαιό ζα είλαη λα έρεη ζέα πξνο ην λόην, θαη θύξην
άμνλα θαηά ηε θνξά αλαηνιήο ‐ δύζεο.
Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζερζεί θαη λα απνθεπρζεί είλαη ηα νηθόπεδα
λα κελ βξίζθνληαη θνληά ζε θαιώδηα ππεξύςειεο ηάζεο, ζε ππνζηαζκνύο ηεο ΓΔΗ,
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ζε θεξαίεο ξαδηνηειενπηηθέο θαη θηλεηήο ηειεθσλίαο. Αληίζεηα πξνηηκάηαη ην
νηθόπεδν λα βξίζθεηαη θνληά ζε ρώξνπο πξάζηλνπ, λα ππάξρεη δπλαηόηεηα
εδαθνινγηθήο κειέηεο θαζώο θαη κειέηεο ξαδηνζπρλνηήησλ θαη πιέγκαηνο
ππεδάθνπο.
Ο κειινληηθόο ρξήζηεο κηαο βηνθιηκαηηθήο θαηνηθίαο πξέπεη λα πξνζέμεη ηα δνκηθά
πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη απμεκέλεο
ζεξκνρσξεηηθόηεηαο ζπλδπαζκέλα κε θαιή εμσηεξηθή κόλσζε ηνπ θηηξίνπ. Τν γπαιί
απνηειεί ηελ επθνιόηεξε θαη ηε θζελόηεξε κέζνδν απνξξόθεζεο ελέξγεηαο ελόο
θηηξίνπ. Ωζηόζν γηα λα απνθεπρζνύλ νη ζεξκηθέο απώιεηεο ζε κεγάιν βαζκό είλαη
θαιό λα ρξεζηκνπνηνύληαη δηπιά ηδάκηα, θαη ηόζν νη αξκνί όζν θαη ηα θνπθώκαηα λα
είλαη θαιά ζηεγαλνπνηεκέλα. Τα πεξηζζόηεξα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ είλαη θαιό λα
βξίζθνληαη πξνο ηε λόηηα όςε ηνπ θηηξίνπ θαη ζηε βνξηλή πιεπξά αλ δελ ππάξρεη
θάπνην θηίξην λα πξνζηαηεύνληαη από ςειά δέληξα, θιεηζηνύο ρώξνπο ζηάζκεπζεο ή
απνζήθεπζεο πξνο απνθπγή ηεο άκεζεο επαθήο κε ηνπο ςπρξνύο βνξηλνύο αλέκνπο.
Τα κνλσηηθά πιηθά ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ηόζν ζηνπο εμσηεξηθνύο ηνίρνπο όζν θαη
ζηελ πιάθα ηνπ δώκαηνο αιιά θαη ζηελ θεξακνζθεπή. Η κόλσζε είλαη πνιύ
ζεκαληηθή ώζηε λα εμαζθαιηζηνύλ νη κεησκέλεο ζεξκηθέο απώιεηεο ην ρεηκώλα θαη
ηα κεησκέλα ειηαθά θέξδε ην θαινθαίξη.
Δπίζεο ν ρξήζηεο ζα πξέπεη λα θξνληίζεη ώζηε λα ππάξρεη θαηάιιεινο ζθηαζκόο κε
πέξγθνιεο, ζθίαζηξα θαη κε ηε ρξήζε θπιινβόισλ δέληξσλ ζε θαηάιιειε ζέζε,
πξνο απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. Δπίζεο,
κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη θηλεηά ζπζηήκαηα ειηνπξνζηαζίαο όπνηε
ρξεηάδεηαη. Έλα άιιν ζηνηρείν πνπ ζα πξέπεη λα πξνζέμεη ν ρξήζηεο είλαη όηη ην
θηίξην ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ζύζηεκα ελαιιαγήο αέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λύρηαο
ηνπο ζεξηλνύο κήλεο γηα λα κπνξεί ε ζεξκνθξαζία λα κεηώλεηαη ζην εζσηεξηθό ηνπ
ζπηηηνύ θαη λα δηαηεξείηαη ζηαζεξή θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο.
Τα ρξώκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ έρνπλ ζεκαληηθό ξόιν ζηε δηαδηθαζία ηεο
βηνθιηκαηηθήο δόκεζεο, δηόηη ηα ζθνύξα ρξώκαηα ζην εμσηεξηθό απνξξνθνύλ ηελ
ειηαθή αθηηλνβνιία ηελ νπνία κεηαδίδνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ θηηξίνπ, ελώ ηα αλνηρηά
ρξώκαηα αληαλαθινύλ κεγάιν κέξνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ηε ζηέιλνπλ ζην
πεξηβάιινλ, κε απηό ηνλ ηξόπν απνθεύγεηαη ην θαηλόκελν ηεο ππεξζέξκαλζεο.
2. ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΧΔΓΙΑΜΟ ΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ ΜΑ
Δθαξκόδνληαο ηηο αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ ζηελ θάηνςε ηεο θαηνηθίαο
ηνπ παξαδείγκαηόο καο, ζα πξνζπαζήζνπκε – αμηνπνηώληαο ηηο αξρέο ηνπ
βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ(Λάδαξε 2010) – λα επηηύρνπκε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο
ιόγσ ηεο βειηησκέλεο πξνζηαζίαο ηνπ θειύθνπο θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ δνκηθώλ
ζηνηρείσλ πνπ νδεγεί ζηε κείσζε ησλ απσιεηώλ, δεκηνπξγνύληαη ζπλζήθεο ζεξκηθήο
άλεζεο θαη ειαηηώλνληαη νη απαηηήζεηο ζε ζέξκαλζε, παξάγεηαη ζεξκόηεηα κέζσ
ειηαθώλ ζπζηεκάησλ άκεζνπ θαη έκκεζνπ θέξδνπο θάηη πνπ πξνθαιεί ηε κείσζε ησλ
αλαγθώλ ηεο θαηνηθίαο ζε ζέξκαλζε θαηαθέξλνληαο έηζη λα θαιύπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ
θηηξίνπ νηθνλνκηθόηεξα θαη ρσξίο κεγάιεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο. Όια απηά
επηηπγράλνληαη κε ηερληθέο πάλσ ζηελ θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, ην ζρεδηαζκό, ηνλ
πξνζαλαηνιηζκό θαη ηε δηαξξύζκηζε ηεο θαηνηθίαο ζπκβάιινληαο ζηνλ πεξηνξηζκό
ησλ αλαγθώλ ηεο θαηνηθίαο ζε κεραλνινγηθό εμνπιηζκό γηα ηε ζέξκαλζε ή ηελ ςύμε
ηεο. Τα ζπζηήκαηα πνπ αμηνπνηνύλ ηνλ ήιην γηα ηελ ζέξκαλζε ελόο θηηξίνπ
νλνκάδνληαη ηλιακά ζσζηήμαηα θέρμανζης. Ο θπξηόηεξνο ζθνπόο ηνπο είλαη ε
ζπιινγή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ε δηαλνκή ηεο ζην εζσηεξηθό ελόο θηηξίνπ κε
ηελ κνξθή ζεξκόηεηαο.
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Αλάινγα κε ην πσο ιεηηνπξγνύλ δηαθξίλνληαη ζε παζεηηθά θαη ελεξγεηηθά ειηαθά
ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο. Τα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ρσξίδνληαη : α) ζηα γπάιηλα
αλνίγκαηα λόηηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ, β) ζην Τνίρν Trombe, γ) ζην ζεξκνθήπην ην
πξνζαξηεκέλν ζε θηίξην θαη δ) ζην ειηαθό αίζξην. Σην άξζξν απηό Θα αζρνιεζνύκε
κε ηνλ Τνίρν Trombe (Δηθόλα 2). O ηνίρνο Τrombe ινηπόλ, είλαη έλαο ηνίρνο από
κπεηόλ πάρνπο 30-40 cm πνπ είλαη εμσηεξηθά βακκέλνο καύξνο θαη κπξνζηά από
απηόλ θαη ζε απόζηαζε 5-10 cm ππάξρεη κνλόο ή δηπιόο παινπίλαθαο. Ο ηνίρνο έρεη
πξνζαλαηνιηζκό πξνο ηνλ λόην θαη ζηελ εμσηεξηθή ηνπ πιεπξά ππάξρεη θηλεηό
ζθίαζηξν ην νπνίν πξνζηαηεύεη ηνλ ρώξν από ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο ηελ λύρηα ην
ρεηκώλα θαη ηελ ππεξζέξκαλζε ηελ εκέξα ην θαινθαίξη.

Δηθόλα 2: Σρεκαηηθή Παξάζηαζε ηνίρνπ
Trombe

Γηα λα δηεπθνιπλζεί ε θίλεζε ηνπ αέξα πνπ νθείιεηαη ζηελ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο,
ζην πάλσ θαη θάησ κέξνο ηνπ ηνίρνπ θαη ζε όιν ην κήθνο ηνπ, ππάξρνπλ ζηόκηα.
Τέινο ε απνκάθξπλζε ηνπ δεζηνύ αέξα πξνο ηα έμσ ην θαινθαίξη γίλεηαη κέζσ ελόο
θεγγίηε πνπ βξίζθεηαη ζην πάλσ κέξνο ηνπ παινπίλαθα.

Δηθόλα 4: Πξηλ ηελ θύηεπζε

Δηθόλα 5: Μεηά ηελ θύηεπζε

Η θύηεπζε (Δηθόλεο 4 θαη 5) παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηελ ειηαθή αξρηηεθηνληθή,
θαζώο πέξα από ηελ επεξγεηηθή έθιπζε νμπγόλνπ θαη ηελ απνξξόθεζε δηνμεηδίνπ
ηνπ άλζξαθα κέζσ ηεο θσηνζύλζεζεο, πξνζθέξεη ζθίαζε ζε ρώξνπο θαη θηίξηα
κεηώλνληαο έηζη ηηο ζεξκηθέο πξνζόδνπο ηνπ θειύθνπο(Κνληνξνύπεο 2002).
Υπάξρεη κεγάιε πνηθηιία δέληξσλ κε δηαθνξεηηθό κέγεζνο, ππθλόηεηα θπιιώκαηνο
θαη ζρήκα θόκεο.
Η επηινγή θπιινβνιώλ δέληξσλ καο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα έρνπκε ζθίαζε ην
θαινθαίξη, ελώ ην ρεηκώλα, κε ηελ πηώζε ηνπ θπιιώκαηνο, επηηξέπεηαη ε δηείζδπζε
ηνπ ρεηκεξηλνύ ήιηνπ θαη ε ζέξκαλζε ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ κηαο θαηνηθίαο.
Δπίζεο ηα αεηζαιή δέληξα είλαη κηα θαιή επηινγή, όηαλ ρξεηαδόκαζηε ζπλερείο
ζθηάζεηο ζε όςε ηεο νηθνδνκήο ή πξνζηαζία από άλεκν.
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Έηζη, ζύκθσλα κε ηηο δηαθνξεηηθέο εκεξήζηεο θαη επνρηαθέο πνξείεο ηνπ ήιηνπ, ε
βέιηηζηε ηνπνζέηεζε ησλ θπιινβόισλ δέληξσλ κε πιαηηά θόκε είλαη λόηηα θαη
δπηηθά δίλνληαο έηζη ηελ θαιύηεξε ζθίαζε ζε παξάζπξα θαη νξνθή ην θαινθαίξη θαη
ειηαζκό ην ρεηκώλα. Σηελ πεξηνρή ηεο αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ, νη άλεκνη είλαη
ζπλήζσο ειαθξνί σο κέηξηνη δπηηθνί ή λνηηνδπηηθνί ην ρεηκώλα θαη βόξεηνη ή
βνξεηνδπηηθνί ην θαινθαίξη.
Έηζη ε ρξεζηκνπνίεζε αεηζαιώλ δέληξσλ (Κνληνξνύπεο 2002) σο αλεκνθξάθηεο
γίλεηαη θαιύηεξα κε ηε θύηεπζε ηνπο ζηε βόξεηα θαη δπηηθή πιεπξά. Έλαο
αλεκνθξάθηεο κεηώλεη ηελ ηαρύηεηα ηνπ αέξα γηα απόζηαζε πεξίπνπ ίζε κε 20-30
θνξέο ην ύςνο ηνπ. Τα αεηζαιή δέληξα δελ θπηεύνληαη θνληά ζηε λόηηα πιεπξά γηα λα
κελ εκπνδίδνπλ ην ρεηκεξηλό ήιην θαη ηε ζέξκαλζε ηεο θαηνηθίαο.
Τα παξαπάλσ κπνξνύλ λα ζπλδπαζηνύλ κε κηθξνύο ή κεγάινπο ζάκλνπο θαη
θιεκαηαξηέο δίπια ζηελ θαηνηθία δεκηνπξγώληαο έηζη ρώξνπο αθίλεηνπ αέξα πνπ
κνλώλνπλ ην ζπίηη ρεηκώλα θαη θαινθαίξη. Τα θιήκαηα (Κνληνξνύπεο 2004)κπνξνύλ
λα ζθηάζνπλ έλαλ ηνίρν (ην δεύηεξν ρξόλν κεηά ηε θύηεπζε ηνπ), δξνζίδνληαο έηζη
ηελ πεξίκεηξν ηνπ ζπηηηνύ.

Η ρξεζηκνπνίεζε θπιινβόισλ
δέληξσλ καο δίλνπλ ηελ
θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην Χειμώνα

Η ρξεζηκνπνίεζε θπιινβόισλ δέληξσλ δίλνπλ ηελ
θαιύηεξε εθκεηάιιεπζε
ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
ην Καλοκαίρι

Αλ ε θαηνηθία ζην παξάδεηγκά καο, δελ δηαζέηεη ζπζηήκαηα έκκεζνπ θέξδνπο,
ζεξκνθήπηα, ειηαθνύο ηνίρνπο, ηόηε ρξεζηκνπνηνύλ ζπζηήκαηα άκεζνπ θέξδνπο ηα
νπνία απνηεινύληαη από ηα αλνίγκαηα πνπ βξίζθνληαη ζην λόηην κέξνο ηεο θαηνηθίαο,
ηα νπνία είλαη θαηάιιεια γηα ην θιίκα ηεο Διιάδαο θαη εθαξκόδνληάο ηα,
επηηπγράλεηαη ε κεησκέλε αλάγθε ζε ζέξκαλζε ην ρεηκώλα. Ωζηόζν, απηό κπνξεί λα
νδεγήζεη ζε απμεκέλεο αλάγθεο ζε ςύμε ην θαινθαίξη θάηη πνπ κπνξεί λα κεησζεί
κέζσ ηνπ ζσζηνύ θπζηθνύ αεξηζκνύ πνπ πξνθύπηεη από ηα αλνίγκαηα (παξάζπξα,
θεγγίηεο, αλνίγκαηα νξνθήο). Βέβαηα ην πνζνζηό εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο ιόγσ ησλ
ζπζηεκάησλ άκεζνπ ειηαθνύ θέξδνπο εμαξηάηαη από ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ, ηε
ζεξκνκόλσζε, ην θιίκα ηεο πεξηνρήο θ.α.
Γηα λα κπνξεί λα ιεηηνπξγεί ην θηίξην σο θπζηθόο ειηαθόο ζπιιέθηεο (Κσηζηάλαο
2008) ζα πξέπεη λα βαζίδεηαη ζε θάπνηεο πξνϋπνζέζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ην
θαηάιιειν ζρήκα ηνπ θηηξίνπ, κε ηνλ θαηάιιειν πξνζαλαηνιηζκό θαη ηε
ρσξνζέηεζε ηνπ θηηξίνπ ζην νηθόπεδν, ηε ιεηηνπξγηθή δηάξζξσζε ησλ εζσηεξηθώλ
ρώξσλ θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ ζε ζρέζε κε ηνλ πξνζαλαηνιηζκό.
Τν ζρήκα ηνπ θηηξίνπ επεξεάδεη ηηο αλάγθεο ηνπ ζε ςύμε, ζέξκαλζε θαη θσηηζκό. Τν
ζρήκα επεξεάδεηαη από ηα θιηκαηηθά δεδνκέλα. Έλα επίκεθεο θηίξην θαηά ηνλ άμνλα
αλαηνιήο ‐ δύζεο πξνζθέξεη κεγαιύηεξε επηθάλεηα πξνο ην λόην ώζηε λα ζπιιέγεηαη
κεγαιύηεξε πνζόηεηα ειηαθήο ελέξγεηαο ην ρεηκώλα. Όζνλ αθνξά ζηε ζθίαζε πνπ
είλαη απαξαίηεηε ην θαινθαίξη, απηή επηηπγράλεηαη εύθνια ζηε λόηηα πιεπξά. Οη
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πξνζαλαηνιηζκνί πξνο αλαηνιή θαη δύζε έρνπλ κηθξή επηβάξπλζε από ηνλ ήιην ην
θαινθαίξη.
Σε όηη αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θηηξίνπ καο - αλ θαη απνηειεί έλα ζύλζεην
δήηεκα θαζώο εμαξηάηαη από πνιινύο παξάγνληεο όπσο ην θπζηθό ηνπίν, νη
θιηκαηηθέο ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνύλ ζηελ πεξηνρή, ε ηνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο θαη ην
αλάγιπθν ηνπ εδάθνπο αιιά θαη ν θπθινθνξηαθόο ζόξπβνο - γηα ηα θιηκαηηθά
δεδνκέλα πνπ αθνξνύλ ηελ Διιάδα, σο θαηαιιειόηεξνο πξνζαλαηνιηζκόο
(Κσηζηάλαο ν.π.) ζεσξείηαη ν λόηηνο θαζώο ε δηαζέζηκε ειηαθή αθηηλνβνιία είλαη
ηξεηο θνξέο κεγαιύηεξε από απηή πνπ δέρεηαη ν δπηηθόο θαη ν αλαηνιηθόο
πξνζαλαηνιηζκόο.
Έηζη επηιέγνληαο λόηην πξνζαλαηνιηζκό εμαζθαιίδεηαη κεγαιύηεξε πνζόηεηα
ειηαζκνύ ην ρεηκώλα θαη ειηνπξνζηαζία ην θαινθαίξη θαζώο κεηώλνληαη νη
πηζαλόηεηεο ππεξζέξκαλζεο. Οη αηνιηθέο θαµηλάδεο. ∆εµηνπξγνύλ δηόδνπο γηα ηελ
θπθινθνξία ηνπ αέξα, πνπ δηεπθνιύλνπλ ην θπζηθό αεξηζµό ηνπ ζπηηηνύ.
Πξνζαλαηνιίδνληαη πξνο ην βνξξά. Θέξµαλζε θαη δξνζηζµόο.
Αλ ππάξρνπλ δηπιά ηδάκηα θαη παηδνύξηα ηόηε ην ζεηηθό ηζνδύγην ζα είλαη αθόκε
κεγαιύηεξν θαηά 56 % ζε ζρέζε κε ηηο ζεξκηθέο απώιεηεο.
Τέινο γηα λα κπνξεί ην λόηην άλνηγκα λα ιεηηνπξγεί σο ειηαθόο ζπιιέθηεο ζα πξέπεη
λα ππάξρνπλ δηπιά ηδάκηα, εμώθπιια κνλσκέλα θαη ζσζηή ηνπνζέηεζε ησλ
θνπθσκάησλ.
3. ΑΔΡΙΜΟ ΣΗ ΚΑΣΟΙΚΙΑ
Δίλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ε δεκηνπξγία ελόο αεξνζηεγαλνύ πεξηβιήκαηνο θαη λα
ππάξρεη δπλαηόηεηα ειέγρνπ θαη πεξηνξηζκνύ ηνπ αεξηζκνύ ησλ εζσηεξηθώλ ρώξσλ,
ώζηε λα κελ πξνθαινύληαη ζεξκηθέο απώιεηεο από ηνλ εθηεηακέλν αεξηζκό αιιά θαη
από ηηο δηαθπγέο αέξνο από ηνπο αξκνύο ησλ αλνηγκάησλ, θαη αλάινγα κε ηε ρξήζε
ηνπ θηηξίνπ, ρσξίο λα ππεξβαίλνληαη ηα όξηα ηεο σξηαίαο ελαιιαγήο ηνπ αέξα ηα
νπνία είλαη πξνθαζνξηζκέλα από δηεζλείο θαλνληζκνύο, δηόηη ν αλεμέιεγθηνο θαη
εθηεηακέλνο αεξηζκόο ρσξίο ζπγθεθξηκέλν ιόγν επηδξά αξλεηηθά ζην ελεξγεηαθό
ηζνδύγην ηνπ θηηξίνπ θαη λα απμεζνύλ νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ ζε κεγάιν βαζκό.

4. ΘΔΡΜΟΜΟΝΩΗ
Έλα από ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα έρεη έλα παζεηηθό ειηαθό ζπίηη γηα λα
ιεηηνπξγεί ζσζηά, είλαη ε θαηάιιειε ζεξκνκόλσζε.
Η ζεκαζία ηνπ ζρεδηαζκνύ ησλ παξαζύξσλ ζε ζρέζε κε ηε ζεξκνκόλσζε είλαη πνιύ
ζεκαληηθή θαη απηά ηα δύν ζηνηρεία ζπλδένληαη άκεζα. Γεληθά έλα κεγάιν κέξνο ηνπ
θηηξηαθνύ θειύθνπο θαιύπηεηαη από παξάζπξα θαη γπάιηλεο επηθάλεηεο. Πιένλ ηα
κνλά ηδάκηα αληηθαζίζηαληαη κε δηπιά. Δηδηθά γηα ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα
ρξεζηκνπνηνύληαη κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο πνπ βειηηώλνπλ θαη απμάλνπλ ηα
ειηαθά θέξδε. Απηό είλαη ζύλεζεο ζηα ςπρξά θαη ήπηα θιίκαηα θαη ηζρύεη γηα όιε ηε
δηάξθεηα ηνπ ρξόλνπ όρη όκσο θαη γηα ηα ζεξκά θιίκαηα.
Σηα θαηλνύξγηα θηίξηα, ηα ζεξκνκσλνκέλα ζθίαζηξα ή παηδνύξηα αληηθαζηζηνύλ ηα
ζπκβαηηθά ζθίαζηξα ή θνπξηίλεο, ηα νπνία δελ είλαη κνλσκέλα, εθόζνλ ν
πξσηαξρηθόο ζηόρνο ηεο θηλεηήο λπρηεξηλήο ζεξκνκόλσζεο είλαη ε κείσζε ηεο
ζεξκόηεηαο πνπ κεηαθέξεηαη.
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Σύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, ε ηειηθή καο παξέκβαζε ζα έρεη ηελ κνξθή ηνπ παξαθάησ
ζρήκαηνο.
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