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Κέλυφος κτιρίου

Το κέλυφος ενός κτιρίου αποτελεί το φυσικό σύνορο µεταξύ του εσωτερικού χώρου

όπου οι άνθρωποι περνούν τον περισσότερο χρόνο της ζωής τους από το εξωτερικό

περιβάλλον. 

Σκοπός του: η δηµιουργία ενός άνετου και ευχάριστου εσωτερικού κλίµατος για τους

κατοίκους σε όλες τις εποχές του χρόνου.

Για να ανταποκριθεί σ' αυτό το ρόλο, το κέλυφος πρέπει να κατασκευάζεται µε τέτοιο

τρόπο έτσι ώστε να ελαχιστοποιεί τη µετάδοση θερµότητας από τον εσωτερικό στον

εξωτερικό χώρο και αντιστρόφως.

� Η επιλογή των δοµικών υλικών και συστηµάτων για την κατασκευή ενός κτιρίου
επηρεάζει τόσο την ενεργειακή του συµπεριφορά όσο και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον.

� Η χρήση ενεργειακά αποδοτικών δοµικών υλικών και στοιχείων συµβάλλει σηµαντικά
στην εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια. 



Ηµερίδα ΕΜΠ – ΤΕΕ Πελ., 14 ∆εκεµβρίου 2016

Θερµικές απώλειες κελύφους

Παράθυρα και

πόρτες: ~25%
∆άπεδο και τοίχοι

υπογείου : ~10%

Οροφή: ~15-20%

Εξωτερικοί τοίχοι χωρίς

θερµοµόνωση: 50%                           

Εξωτερικοί τοίχοι µε

θερµοµόνωση: 10-15%

Ενεργειακές απώλειες µιας µονοκατοικίας
[Πηγή: Wacher]
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� Συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας, λ (Wm-1K-1)

� Θερµική αντίσταση, R (m2KW-1)

� Συντελεστής θερµικής διαπερατότητας, U (Wm-2K-1)

� Θερµοχωρητικότητα, C (JK-1)

� Συντελεστής θερµικών ηλιακών κερδών, g (-)

� Αεροπερατότητα, q (m3h-1m-2)

� Υδατοπερατότητα, kD (kg/(m2hN/m2))

� Ανακλαστικότητα και διαπερατότητα (για συστήµατα υαλοπινάκων, 
υαλοπετασµάτων)

Θερµικά/ενεργειακά χαρακτηριστικά δοµικών

υλικών/στοιχείων
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Τοιχοποιίες

Είδη

� Ογκόλιθοι (πέτρες)

� Οπτόπλινθοι (τούβλα)

Παραλλαγές: µπατικός, µονός δροµικός και ορθοδροµικός, διπλός δροµικός και

ορθοδροµικός

� Μεταλλικοί (βιοµηχανικά κτίρια, αποθήκες, εµπορικά κτίρια)

� Υαλοστάσια
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∆οµικά προϊόντα - Εξελίξεις

Προϊόντα

� Επιχρίσµατα βελτιωµένης ενεργειακής συµπεριφοράς

� Βαφές βελτιωµένης ενεργειακής συµπεριφοράς

� Ελαφρό σκυρόδεµα µε πρόσµιξη θερµοµονωτικού υλικού

� Οπτόπλινθοι βελτιωµένης ενεργειακής συµπεριφοράς

� Θερµοµονωτικά προϊόντα βελτιωµένων θερµικών

χαρακτηριστικών

� Αεριζόµενα δοµικά στοιχεία

� Φράγµατα ακτινοβολίας (radiant barriers)

� Προσόψεις διπλού κελύφους (double-skin facades)

 
Καλοκαιρινή λειτουργία Χειµερινή λειτουργία 
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Οπτόπλινθοι

Χαρακτηριστικά οπτόπλινθων µε βελτιωµένη

ενεργειακή συµπεριφορά.

� Τούβλα µεγάλων διαστάσεων και πάχους. 

� Τούβλα µε µεγάλο ποσοστό κάλυψης από οπές.

� Τούβλα µε µεγάλο ποσοστό ανάµιξης µε περλίτη.

Μεγαλύτερο πάχος τούβλου και περιεκτικότητας σε

άργιλο για µεγαλύτερη θερµοαποθήκευση ⇒ 5-30% 

µείωση ενέργειας

Βελτιώνοντας τις θερµικές ιδιότητες της τοιχοποιίας⇒

60.6% µείωση συντ. θερµοπερατότητας, U

� Πρόσµιξη της αργιλικής µάζας µε κόκκους πολυστερόλης

� Αύξηση πυκνότητας τούβλου σε άργιλο

� Προσθήκη θερµοµονωτικού υλικού στις οπές του τούβλου

Περαιτέρω
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Αεριζόµενα δοµικά στοιχεία

Το κέλυφος ενός αεριζόµενου δοµικού στοιχείου

έχει άµεση αλληλεπίδραση µε το περιβάλλον και

αξιοποιεί τις δυνατότητές του τόσο για δροσισµό

όσο και για θέρµανση σύµφωνα µε τις ανάγκες

του κτιρίου και τις επικρατούσες κλιµατικές

συνθήκες. 

Με τη χρήση αεριζόµενων δοµικών στοιχείων

� αποτρέπονται φαινόµενα συµπύκνωσης υδρατµών

λόγω εξίσωσης των πιέσεων του διακένου µε αυτές

του εξωτερικού αέρα

� προστατεύονται τα δοµικά υλικά του κτιρίου από

µεγάλες θερµικές διακυµάνσεις ή και θερµικά

πλήγµατα.
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Προσόψεις διπλού κελύφους

Σκοπός: Ο καλύτερος έλεγχος του εσωτερικού
περιβάλλοντος.

Πλεονεκτήµατα προσόψεων διπλού κελύφους: 

� η επίτευξη πολύ καλών συνθηκών φυσικού
φωτισµού, 

� επίτευξη συνθηκών φυσικού αερισµού ακόµα και
κτίρια µε µεγάλο ύψος, 

� η εξοικονόµηση ενέργειας για τη θέρµανση και την
ψύξη του κτιρίου, 

� η µείωση του εξωτερικού θορύβου και

� η ελκυστική αισθητική τους.
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Οροφές

Είδη

� Σκεπές µε κεραµίδια

� Σκεπές µε πλάκες

� Οριζόντιες συµβατικές οροφές

� Μεταλλικές

και....

� Αεριζόµενες οροφές

� Οροφές µε ακτινοβολητή νερού ή αέρα

� Οροφές µε σύστηµα εξατµιστικής ψύξης

� Φυτεµένα δώµατα (πράσινες στέγες)

� Οροφές µε ενσωµάτωση ΑΠΕ (θερµικά
ηλιακά συστήµατα, Φωτοβολταϊκά
συστήµατα)
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Οροφές

Αεριζόµενες οροφές

Εξασφαλίζουν: 

� ελαχιστοποίηση των θερµογεφυρών στο περίβληµα

του κτιρίου µε την πλήρη επένδυσή τους σε ολόκληρη

της εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου

� αξιοποίηση της θερµοχωρητικότητας του κελύφους

του κτιρίου ώστε οι συνθήκες των εσωτερικών χώρων

να παραµένουν ανεπηρέαστες στις απότοµες καιρικές

αλλαγές για σηµαντικό χρόνο

� συνθήκες άνεσης στους εσωτερικούς χώρους και

οµοιόµορφης κατανοµής της εσωτερικής θερµοκρασίας

επιφανείας οπότε αποφεύγεται η εµφάνιση

επιφανειακών συµπυκνωµάτων υδρατµών

� προστατεύουν την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου

από ρυγµατώσεις λόγω της ετήσιας διακύµανσης της

εξωτερικής θερµοκρασίας επιφανείας.

 1.  Πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος 

2.  Οριζόντιοι σωλήνες αποχέτευσης 
3.  Στρώµα θερµοµόνωσης  

4.  Έδρανα σκληρού ορυκτοβάµβακα και κεραµικοί κύβοι  

5.  ∆ιάκενο αέρα 

6.  Μονολιθική πλάκα οπλισµένου σκυροδέµατος µε υδατοστεγανωτικές ιδιότητες 

7.  Μεταλλικό γείσο  

8.  Στέγαστρο προστασίας του διακένου από τη βροχή και εισόδου του αέρα  



Ηµερίδα ΕΜΠ – ΤΕΕ Πελ., 14 ∆εκεµβρίου 2016

� Σε παγκόσµιο επίπεδο, η αύξηση της ανακλαστικότητας του αστικού χώρου

µπορεί να µειώσει την απορρόφηση της εισερχόµενης ακτινοβολίας από το

σύστηµα επιφάνεια-τροπόσφαιρα, συνεισφέροντας στον περιορισµό των

παγκόσµιων συγκεντρώσεων αερίων του θερµοκηπίου.

� Έχει εκτιµηθεί ότι η αύξηση της ανακλαστικότητας των επιστρώσεων στις

πόλεις παγκοσµίως, θα µπορούσε να επιτύχει µειώσεις του διοξειδίου του

άνθρακα κατά περίπου 20 Gt.

� Έχει επιδειχθεί ότι οι µειωµένες επιφανειακές θερµοκρασίες αυξάνουν και

τον χρόνο ζωής των υλικών, µειώνοντας και τον όγκο απορριµµάτων λόγω

συντήρησης.

Ψυχρές οροφές

Χαρακτηρίζονται από:

� Υψηλή ανακλαστικότητα στην ηλιακή

ακτινοβολία

� Υψηλό συντελεστή εκποµπής

υπέρυθρης ακτινοβολίας
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Οροφές

Οροφή µε ακτινοβολητή νερού

Σκοπός: Σηµαντική µείωση των φορτίων

ψύξης της οροφής κατά την περίοδο του

καλοκαιριού. 

Εκµετάλλευση της ακτινοβολίας του

ουρανού για µεταφορά θερµότητας από

το εσωτερικό προς το εξωτερικό

περιβάλλον. 
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Οροφές

Φυτεµένο δώµα

Εµποδίζει την ηλιακή ακτινοβολία να φθάσει στο κτιριακό

κέλυφος. Μηδενίζει την επίδραση της προσπίπτουσας

ηλιακής ακτινοβολίας στην οροφή του κτιρίου, η οποία

αποτελεί σηµαντική πηγή θερµικής επιβάρυνσης του

κτιρίου. 

Συνεισφέρει στη δηµιουργία ήπιων συνθηκών στους

χώρους πάνω από τους οποίους τοποθετείται και

συµβάλει στην

� ευχάριστη αίσθηση της παρουσίας ενός φυσικού

περιβάλλοντος, 

� βελτίωση της ποιότητας ζωής, 

� βελτίωση του κλίµατος της πόλης, 

� στον εµπλουτισµό του αέρα µε οξυγόνο, 

� µείωση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατµόσφαιρα. 
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Οροφές

Φυτεµένο δώµα (συν.)

Πλεονεκτήµατα

� συνεισφορά στην εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια, 

� δραστική µείωση του φαινοµένου της αστικής νησίδας, 

� καλή συµπεριφορά του κτιρίου σε ακραίες καιρικές συνθήκες (καύσωνας).
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Οροφές

Ενσωµάτωση ΑΠΕ στο κέλυφος κτιρίων

� Μείωση του κόστους κατασκευής του κτιρίου έως

και 40% συγκριτικά µε την απλή προσθήκη των

ΑΠΕ σε κεκλιµένες οροφές.

� Λύσεις µε αρχιτεκτονικά καλαίσθητα

αποτελέσµατα (κυρίως φωτοβολταϊκά).

� ∆υνατότητα κατανάλωσης της ενέργειας στο

σηµείο παραγωγής.
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Συστήµατα παραθύρων - Υαλοπίνακες

Είδη υαλοπινάκων

� Μονοί, διπλοί, τριπλοί υαλοπίνακες

� Υαλοπίνακες µε επιστρώσεις χαµηλού συντελεστή εκποµπής (Low-e)

� Υαλοπίνακες χρησιµοποιώντας στο διάκενο τους αέρια χαµηλότερης

θερµικής αγωγιµότητας από αυτήν του ξηρού αέρα

� Υαλοπίνακες µε διάκενο αέρα υπό συνθήκες κενού

Μονός ∆ιπλός

5.8 2.7 – 3.2 1.9 1.8 1.5 0.7

Τριπλός
∆ιπλός

low E

∆ιπλός low 
E & argon

Τριπλός 2 lowE
& 2 argon

Εκτεταµένη χρήση γυαλιού στα κτίρια.

Συντ. θερµικής διαπερατότητας, Ug
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Συστήµατα παραθύρων - Υαλοπίνακες

Είδη υαλώσεων για έλεγχο ηλιακής ακτινοβολίας

� χρωµατιστά στη µάζα τους γυαλιά (αυξηµένη απορροφητικότητα)

� ύαλος ανακλαστικής επίστρωσης (αυξηµένη ανακλαστικότητα και

συνήθως και απορροφητικότητα)

� συνδυασµός των παραπάνω

� διπλές υαλώσεις µε ενσωµατωµένα σκιάδια

� γυαλιά µεταβαλλόµενης περατότητας φωτός (φωτοχρωµικοί, 

θερµοχρωµικοί, ηλεκτροχρωµικοί υαλοπίνακες)

Θερµοχρωµικός υαλοπίνακας
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Συστήµατα παραθύρων - Υαλοπίνακες

Υαλοπίνακες ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας

60% οπτική

διαπερατότητα

18% οπτική

διαπερατότητα

6% οπτική

διαπερατότητα

1% οπτική

διαπερατότητα
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Συστήµατα παραθύρων - Υαλοπίνακες

Υαλοπίνακες ελέγχου ηλιακής ακτινοβολίας

[Πηγές: Onyx, physee, solar-contractions]
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Συστήµατα πλαισίων

Είδη πλαισίων

� Ξύλινα

� Πλαστικά

� Μεταλλικά

Θερµοδιακοπή σε

προφίλ αλουµινίου

Θερµοµόνωση

Κριτήρια επιλογής

� Αντοχή στο χρόνο

� Καλή ποιότητα κατασκευής

� Καλές θερµικές ιδιότητες

� Στεγανότητα

� Αισθητική
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Ευχαριστώ θερµά για την προσοχή σας


