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ΚΕΥΑΛΑΙΟ 1. ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΒΙΟΚΛΙΜΑΣΙΚΟ ΑΡΦΙΣΕΚΣΟΝΙΚΟ ΦΕΔΙΑΜΟ 

 

ΓΕΝΙΚΑ 

     Ο βηνθιηκαηηθφο αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο  θηηξίσλ  αθνξά  ην 

ζρεδηαζκφ θηηξίσλ, κε βάζε ην ηνπηθφ θιίκα θαη ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε 

ζπλζεθψλ ζεξκηθήο  θαη νπηηθήο άλεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα  θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο, θαζψο επίζεο θαη ηα θπζηθά 

θαηλφκελα ηνπ θιίκαηνο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ 

θηηξίσλ απνηεινχλ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα, ηα νπνία απνηεινχλ 

ζεκαληηθά  ζηνηρεία ελφο θηηξίνπ. Σα παζεηηθά ζπζηήκαηα ιεηηνπξγνχλ 

ρσξίο κεραλνινγηθά εμαξηήκαηα ή πξφζζεηε παξνρή ελέξγεηαο  θαη κε 

θπζηθφ ηξφπν ζεξκαίλνπλ, αιιά θαη δξνζίδνπλ ηα θηίξηα.Σξεηο είλαη νη 

βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπο: 

 

- Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο 

 

- Παζεηηθά ζπζηήκαηα θαη ηερληθέο θπζηθνχ δξνζηζκνχ 

 

- πζηήκαηα θαη ηερληθέο θπζηθνχ θσηηζκνχ 

 

 

Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ελφο θηηξίνπ ζπλίζηαηαη απν ηε  ζπλχπαξμε 

θαη ζπλδπαζηηθή ιεηηνπξγία φισλ ησλ παξαπάλσ ζπζηεκάησλ, ψζηε λα 
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ζπλδπάδνπλ ζεξκηθά θαη νπηηθά νθέιε θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ 

θηηξίνπ. Με ηνλ φξν βηνθιηκαηηθφο αξρηηεθηνληθνο ζρεδηαζκφο , 

αλαθεξφκαζηε ζην ζρεδηαζκφ ν νπνίνο απνζθνπεί ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ησλ θπζηθψλ πφξσλ.ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε 

θάζε θαηεγνξία μερσξηζηά  ζεσξεηηθά ,θαζψο θαη πεηξακαηηθά  ζην 

ηέινο ζε  πινπνηεκέλεο εθαξκνγέο θαηαζθεπήο θηηξίσλ. 

 

 

1.1 ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΘΕΡΜΑΝΗ 

Σα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ζπιιέγνπλ ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα, ηελ απνζεθεχνπλ ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο θαη ηε δηαλέκνπλ ζην 

ρψξν. Όια ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα πξέπεη λα έρνπλ 

πξνζαλαηνιηζκφ πεξίπνπ λφηην, ψζηε λα ππάξρεη ειηαθή πξφζπησζε ζηα 

αλνίγκαηα θαηά ηε κεγαιχηεξε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ην 

ρεηκψλα.Υσξίδνληαη ζε άκεζνπ θαη έκκεζνπ θέξδνπο αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

Α)Ακεζνπ θέξδνπο.Δίλαη ην ζπλεζέζηεξν παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο θαη βαζίδεηαη ζηελ αμηνπνίεζε ησλ παξαζχξσλ θαηάιιεινπ 

πξνζαλαηνιηζκνχ ,δειαδή πεξίπνπ λφηηνπ ,ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

θαηάιιειε ζεξκηθή κάδα,ε νπνία απνξξνθά κέξνο ηεο ζεξκφηεηαο θαη 

ηελ πξνζθέξεη ζην ρψξν αξγφηεξα. Καζ’ απηφλ ηνλ ηξφπν  δηαηεξείηαη ν 

ρψξνο ζεξκφο γηα πνιιέο ψξεο. Έλα λφηην νξηδφληην ζθίαζηξν κπνξεί λα 

εκπνδίζεη ηνλ θαινθαηξηλφ ήιην πνπ έξρεηαη απφ πην ςειά λα κπεη απ' 

επζείαο ζην ρψξν. 
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Σν πην απιφ ζχζηεκα πνπ αμηνπνηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ηελ 

ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ είλαη ηνπ άκεζνπ θέξδνπο κέζσ ησλ λφηηα 

πξνζαλαηνιηζκέλσλ αλνηγκάησλ. 

                                            

H απνηειεζκαηηθφηεηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο επεξεάδεηαη απφ ηνπο 

εμήο παξάγνληεο : 

 

• Πξνζαλαηνιηζκόο 

• Θέζε αλνηγκάηωλ 

• Μέγεζνο αλνηγκάηωλ 

Β)Δκκεζνπ θέξδνπο. Αλήθνπλ ηα ζπζηήκαηα πνπ αμηνπνηνχλ έκκεζα ηα 

ειηαθά νθέιε γηα ηελ ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ. 

Απηά ηα ζπζηήκαηα απνξξνθνχλ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ 

πξνζπίπηεη ζην θέιπθνο θαη χζηεξα επηηξέπνπλ ζηε ζεξκφηεηα λα 

δηεηζδχζεη ζηνπο ρψξνπο δηαβίσζεο.Οη θχξηεο εθαξκνγέο ηνπο είλαη 

ηξεηο. 

Ηιηαθνί ηνίρνη, νη νπνίνη έρνπλ ζηελ εμσηεξηθή ηνπο πιεπξά, ζε κηθξή 

απφζηαζε απφ ηελ ηνηρνπνηία ηδάκη θαη ιεηηνπξγνχλ σο ειηαθνί 

ζπιιέθηεο, κεηαθέξνληαο ηε ζεξκφηεηα είηε κέζσ ηνπ πιηθνχ ηνπ 

ηνίρνπ(αθνπ ερεη απνζεθεπηεη ε ζεξκνηεηα εθεη),  είηε κέζσ ζπξίδσλ 
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ζηνλ εζσηεξηθφ ρψξν. πλδπαζκφο ησλ δχν ιεηηνπξγηψλ είλαη ν ηνίρνο 

κάδαο κε ζπξίδεο θαη νλνκάδεηαη τοίχος Trombe – Michel. Eίλαη δειαδή 

έλαο εμσηεξηθφο ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο πνπ ζε φιν ην επάλσ θαη 

θάησ κέξνο ηνπ κήθνπο ηνπ,ππάξρνπλ ζπξίδεο γηα λα δηεπθνιχλνπλ ηελ 

θίλεζε ηνπ αέξα. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ βαζίδεηαη ζην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνζηθσληζκνχ θαη 

πξαγκαηνπνηείηαη θίλεζε ηνπ αέξα ιφγσ ηεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο. 

      Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο ν ζεξκφο αέξαο θηλείηαη πξνο ηα πάλσ 

θαη εηζέξρεηαη ζην ρψξν απ ηε πάλσ ζπξίδα, ελψ ν ςπρξφηεξνο αέξαο 

απφ ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν πεξλάεη απφ ηε θάησ ζπξίδα θαη 

αληηθαζηζηά ην θελφ πνπ δεκηνπξγήζεθε κεηαμχ ηνίρνπ θαη παινπίλαθα. 

Σν θαινθαίξη βαζηθή πξνυπφζεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο είλαη ν ηνίρνο λα 

ζθηάδεηαη κε ζηαζεξφ ή θηλνχκελν ζθίαζηξν θαη ν θεγγίηεο ζην πάλσ 

κέξνο ηνπ παινζηαζίνπ λα αλνίγεη γηα λα εμαζθαιηζηεί ε απνκάθξπλζε 

ηνπ ζεξκνχ αέξα. 

 

Θεξκνθήπην ή ειηαθφο ρψξνο είλαη έλαο θιεηζηφο ρψξνο κε κεγάιν 

πνζνζηφ γπάιηλεο επηθάλεηαο θαη ζπλήζσο λφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ,πξνζαξηεκέλν ζε ηκήκα ηνπ θηηξίνπ. Ζ ειηαθή 

ζεξκφηεηα απφ ην ζεξκνθήπην κεηαθέξεηαη ζηνπο θπξίσο ρψξνπο ηνπ 

θηηξίνπ κέζσ αλνηγκάησλ ή θαη δηαπεξλά ηνλ ηνίρν. Σν ζχζηεκα 

ιεηηνπξγεί θαιχηεξα αλ κεηαμχ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηνπ θηηξίνπ ππάξρεη 

ηνίρνο ζεξκηθήο απνζήθεπζεο θαηαζθεπαζκέλνο απφ πιηθά κεγάιεο 

ζεξκνρσξεηηθφηεηαο. 
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Ζ απφδνζε ηνπ βειηηψλεηαη αλ πξνβιεθηνχλ ζπξίδεο ζην πάλσ θαη θάησ 

κέξνο ηνπ ηνίρνπ γηα ηε θίλεζε ηνπ αέξα. 

 

 

 
 

 

Σν κέγεζνο ηνπ εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο πεξηνρήο. 

Οη ζπλζήθεο ππεξζέξκαλζεο πνπ δεκηνπξγνχληαη ην θαινθαίξη 

αληηκεησπίδνληαη κε ζθηαζκφ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εμσηεξηθά θαη κε 

αλνίγκαηα ζηελ νξνθή γηα ηελ απνκάθξπλζε ηνπ ζεξκνχ αέξα. 

 

 

Ηιηαθά αίζξηα ,ηα νπνία  είλαη εζσηεξηθνί ρψξνη ηνπ θηηξίνπ πνπ έρνπλ 

ζηελ νξνθή ηνπο ηδάκη θαη ιεηηνπξγνχλ φπσο ηα ζεξκνθήπηα. 

 

1.2 ΠΑΘΗΣΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΥΤΙΚΟΤ 

ΔΡΟΙΜΟΤ 



8 

 

 

Ο θπζηθφο δξνζηζκφο απνηειεί ηελ ελαιιαθηηθή πξαθηηθή γηα ηελ 

εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο ζηα θηίξηα ην θαινθαίξη, ζε κηα 

επνρή φπνπ ε αχμεζε ηεο εγθαηάζηαζεο θαη ρξήζεο θιηκαηηζηηθψλ 

κνλάδσλ θαη ζπζηεκάησλ είλαη ξαγδαία θαη επηθέξεη ζεκαληηθά 

ελεξγεηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά πξνβιήκαηα θαζψο ηα 

θιηκαηηζηηθά ζπζηήκαηα θαηαλαιψλνπλ πνιχ κεγάιεο πνζφηεηεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, αιιά θαη ζεξκαίλνπλ κε ηε ιεηηνπξγία ηνπο ην 

εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. 

 

Με ην θπζηθφ δξνζηζκφ, εθηφο ηεο εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο, 

βειηηψλνληαη ζεκαληηθά νη ζπλζήθεο άλεζεο κέζα ζηνπο ρψξνπο, αθφκα 

θαη ζε ζρεηηθά πςειέο ζεξκνθξαζίεο. Απφ κεηξήζεηο ζε βηνθιηκαηηθά 

δξνζηδφκελεο θαηνηθίεο ζηελ Αζήλα  πξνθχπηεη φηη ε ζεξκνθξαζία κέζα 

ζηα θηίξηα είλαη ζεκαληηθά ρακειφηεξε απφ ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία 

(σο θαη 10 °C ), ελψ παξάιιεια παξαηεξνχληαη ζπλζήθεο άλεζεο ζε 

πνιχ πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο (σο θαη 31,5 °C ), θαζψο ιφγσ ησλ 

δξνζεξψλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ησλ ξεπκάησλ αέξα κέζα ζηνπο 

ρψξνπο ε παξακνλή ησλ ελνίθσλ γίλεηαη επράξηζηε. 

        Βαζηθέο βηνθιηκαηηθέο ηερληθέο θαη ζπζηήκαηα θπζηθνχ δξνζηζκνχ 

είλαη ε ειηνπξνζηαζία, δειαδε ν ζθηαζκφο ηνπ θηηξίνπ θαη ν θαηάιιεινο 

θπζηθφο αεξηζκφο. 

 

ΗΛΙΟΠΡΟΣΑΙΑ ΚΑΙ ΚΙΑΜΟ  ηνπ θηηξίνπ, ε νπνία 

επηηπγράλεηαη κε δηάθνξνπο ηξφπνπο φπσο ε θπζηθή βιάζηεζε,θάπνηεο 
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πξνεμνρέο  ζηα γεσκεηξηθά ζηνηρεία ηνπ θηηξίνπ θαη κε ζθίαζηξα κφληκα 

ή θηλεηά ζην εμσηεξηθφ ή εζσηεξηθφ ησλ αλνηγκάησλ. 

 

ΦΤΙΚΟ ΑΔΡΙΜΟ ηνπ θηηξίνπ,ν νπνηνο  απνηειεί ηε βαζηθφηεξε 

ηερληθή απνκάθξπλζεο ηεο ζεξκφηεηαο απφ ην θηίξην ηνπο ζεξκνχο 

κήλεο, θαη  κπνξεί λα επηηεπρζεί κε θπζηθά κέζα. Απνηειεί ηε 

ζεκαληηθφηεξε θαη ζπλεζέζηεξε κέζνδν θπζηθνχ δξνζηζκνχ, εθφζνλ 

γίλεηαη κε ηνλ θαηάιιειν ηξφπν. Ο θπζηθφο αεξηζκφο, αλάινγα κε ηνλ 

ηξφπν πνπ επηηπγράλεηαη κπνξεί λα είλαη: 

-Γηακπεξήο, δηακέζνπ παξαζχξσλ θαη άιισλ αλνηγκάησλ.ε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν αεξηζκφο επηηπγράλεηαη κε θαηάιιειν ζρεδηαζκφ ησλ 

αλνηγκάησλ ζην θέιπθνο θαη ζηηο εζσηεξηθέο ηνηρνπνηίεο. Θπξίδεο ζην 

άλσ θαη θάησ ηκήκα ησλ δηαρσξηζηηθψλ εζσηεξηθψλ ηνίρσλ επηηξέπνπλ 

ηελ θίλεζε ηνπ αέξα ζηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο θαη ηελ απνκάθξπλζε 

ηεο ζπζζσξεπκέλεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο. Ο δηακπεξήο αεξηζκφο 

επεξεάδεηαη απφ ηελ εμσηεξηθή θαη εζσηεξηθή δηαξξχζκηζε ηνπ θηηξίνπ 

ζε ζρέζε κε ηνπο επηθξαηνχληεο αλέκνπο, σζηφζν πιεπξηθνί ηνίρνη 

πξνζαξηεκέλνη ζηα αλνίγκαηα κπνξνχλ λα εθηξέςνπλ ηνλ άλεκν 

εζσηεξηθά ζην θηίξην, εληζρχνληαο έηζη ηε δπλαηφηεηα θπζηθνχ 

αεξηζκνχ. 
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Ο λπρηεξηλφο δηακπεξήο αεξηζκφο είλαη ηδηαίηεξα απνηειεζκαηηθφο θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ, ηδηαίηεξα ηηο ζεξκέο εκέξεο, θαηά ηηο 

νπνίεο ν εκεξήζηνο αεξηζκφο δελ είλαη δπλαηφο. 

 

-Κακηλάδα ή πύξγνο αεξηζκνύ ε νπνία ιεηηνπξγεί αμηνπνηψληαο ην 

θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ, θαζψο ν ζεξκφο αέξαο θηλείηαη πξνο 

ηα επάλσ θαη έηζη δεκηνπξγείηαη ξεχκα ζην εζσηεξηθφ ησλ ρψξσλ, 

κεηαθέξνληαο ηε ζεξκφηεηα εθηφο ηνπ θηηξίνπ. Ζ ιεηηνπξγία ηεο 

θακηλάδαο αεξηζκνχ γίλεηαη ζε ζπλδπαζκφ κε θαηάιιεια αλνίγκαηα ηνπ 

θηηξίνπ. 

 

                                      

Ωο θακηλάδεο αεξηζκνχ κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαηάιιεια 

δηακνξθσκέλα θιηκαθνζηάζηα ή θαη εζσηεξηθά αίζξηα ή θσηαγσγνί ησλ 

θηηξίσλ. ε πεξηνρέο κε έληνλν άλεκν ππάξρεη ε δπλαηφηεηα εθαξκνγήο 

πχξγσλ αεξηζκνχ, νη νπνίνη πξνεμέρνπλ ζεκαληηθά απφ ηελ νξνθή ηνπ 

θηηξίνπ, θέξνπλ άλνηγκα πξνο ηελ ζεκαληηθή θαηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ θαη 

έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα θαηεπζχλνπλ ηα ςπρξά ξεχκαηα αέξα κέζα ζην 

ρψξν. 

1.3 ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ ΣΕΦΝΙΚΕ ΥΤΙΚΟΤ 

ΥΩΣΙΜΟΤ 
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Ο θπζηθφο θσηηζκφο ζηνρεχεη ζηελ επίηεπμε νπηηθήο άλεζεο κέζα ζηα 

θηίξηα, αιιά θαη ζηε γεληθφηεξε βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο 

κέζα ζηνπο ρψξνπο, ζπλδπάδνληαο θψο, ζέα, δπλαηφηεηα αεξηζκνχ, 

αμηνπνίεζε θαη ξχζκηζε ηεο εηζεξρφκελεο ειηαθήο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαηά ην ζρεδηαζκφ ησλ ζπζηεκάησλ θπζηθνχ θσηηζκνχ έρεη ε 

θαηά ην δπλαηφλ κεγαιχηεξε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ζε θσηηζκφ απφ 

ην θπζηθφ θσο, αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ θαη ηελ εξγαζία πνπ 

επηηειείηαη κέζα ζηνπο ρψξνπο. 

Σα ζπζηήκαηα θπζηθνχ θσηηζκνχ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο κεγάιεο 

θαηεγνξίεο: 

1. Αλνίγκαηα ζηελ θαηαθφξπθε ηνηρνπνηία 

2. Ανοίγματα οροφής 

3. Αίζξηα 

4. Φσηαγσγνί 

          Ζ ρξήζε θπζηθνχ θσηηζκνχ θάλεη δπλαηή ηελ κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα θσηηζκφ έσο θαη θαηά 80%.  

ηελ πεξίπησζε φπνπ ην θηίξην ιεηηνπξγεί ζε 24σξε βάζε κε ηελ 

ρξεζηκνπνίεζε ηερλεηνχ θσηηζκνχ, ε ζπλεηζθνξά ηνπ θπζηθνχ 

θσηηζκνχ θζάλεη κέρξη θαη ζην 40% ηεο αξρηθήο θαηαλάισζεο. πλεπψο  

ν θπζηθφο θσηηζκφο, σο ζηνηρείν αξρηηεθηνληθνχ ζρεδηαζκνχ, απνηειεί 

απφ κφλνο ηνπ αληηθείκελν ζεκαληηθνχ ηκήκαηνο ηεο αξρηηεθηνληθήο 

κειέηεο. 

 

ΕΥΑΡΜΟΓΕ 
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ηε ζπλέρεηα ζα εμεηάζνπκε θάπνηα παξαδείγκαηα θηηξίσλ πνπ 

θαηαζθεπάζηεθαλ ζχκθσλα κε θάπνηεο κεζφδνπο παζεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ. 

1 παξαδεηγκα.Καηνηθηα ζηε λεα Φηινζεε. 

Πξφθεηηαη γηα κηα ηξηψξνθε θαηνηθηα  πνπ πεξηιακβάλεη θαη δχν 

εξγαζηήξηα .Σν θηίξην εθκεηαιεχεηαη ηηο εμήο κεζφδνπο παζεηηθψλ 

ζπζηεκάησλ: Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο πξφζνςεο είλαη λφηηνο,ερεη ηνίρν 

trombe,ζεξκνθήπην ,θαη θήπν ζην δψκα. 

Σα αλνίγκαηά ηνπ έρνπλ ζρεδηαζηεί ιακβάλνληαο ππφςηλ ηελ ειηαθή 

γεσκεηξία ηνπ ηφπνπ θαη πξνζθέξνπλ άπιεην θπζηθφ θσηηζκφ ζε φινπο 

ηνπο ρψξνπο ηνπ θηηξίνπ. Σν δψκα είλαη θπηεκέλν γηα λα ζπκβάιεη ζηελ 

ελεξγεηαθή απφδνζε ηεο θαηνηθίαο. 
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      Σν ρεηκψλα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε θαηνηθία 

ζεξκαίλεηαη κε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία απφ ηε Νφηηα φςε. Οη 

αθηίλεο ηνπ ήιηνπ πέθηνπλ ζηα δάπεδα πνπ έρνπλ ζθνχξν 
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θεξακηθφ πιαθάθη θαη γξαλίηε ηα νπνία απνξξνθνχλ ηε ζεξκηθή 

ελεξγεηα. 

 

     Δπίζεο έρεη κειεηεζεί ηδηαίηεξα ε ηξνρηά ηνπ ήιηνπ θαη 

έηζη θεγγίηεο, εμσηεξηθά θαη εζσηεξηθά αλνίγκαηα, είλαη 

ηνπνζεηεκέλα ζε ηέηνηεο δηαηάμεηο ψζηε λα θζάλεη ε ειηαθή 

αθηηλνβνιία αθφκα θαη ζηνπο βφξεηνπο ρψξνπο ηεο θαηνηθίαο. ε 

απηφ ζπκβάιεη θαη ε θεθιηκέλε πιάθα ηεο νπνίαο ε γσλία 

ηαπηίδεηαη κε ηε γσλία χςνπο ηνπ ειίνπ θαηά ην ρεηκεξηλφ ειηνζηάζην. 

Δπηπιένλ, ππάξρεη έκκεζν ειηαθφ θέξδνο απφ ηνίρνπο Trombe ζηε λφηηα 

πιεπξά , απφ ζπκπαγέο ηνχβιν. Σν θπηεκέλν δψκα, βνεζάεη ζηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ απσιεηψλ. 
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       Σν βξάδπ, ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα απνδίδεηαη ζηνπο 

ρψξνπο δηαβίσζεο ελψ ξνιά αινπκηλίνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα 

ζεξκνκφλσζε ησλ παινζηαζίσλ. 

  Σν θαινθαίξη, ππάξρεη πιήξεο ειηνπξνζηαζία απφ ζηαζεξά εμσηεξηθά 

ζθίαζηξα, νξηδφληηα θαη θαηαθφξπθα, πνπ απνθιείνπλ ηελ πξφζπησζε 

ειηαθψλ αθηίλσλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο. Οη ηνίρνη trombe 

πξνζηαηεχνληαη απφ ηνλ ήιην κε ζηαζεξά πξνεμέρνληα ζηνηρεία απφ 

νπιηζκέλν ζθπξφδεκα. 
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Σε λχρηα ε πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα πνπ ζπγθεληξψλεηαη ζηνπο ηνίρνπο 

Trombe απνκαθξχλεηαη κε ην άλνηγκα ησλ ζπξίδσλ θαη ηκήκαηνο ησλ 

παινζηαζίσλ. Σν ζεξκνθήπην ζθηάδεηαη απφ ηνλ εμψζηε ηνπ 

δεχηεξνπ νξφθνπ, ελψ ην 50% ησλ παινζηαζίσλ ηνπ αλνίγεη 

γηα αεξηζκφ. Ο θπζηθφο δξνζηζκφο επηηπγράλεηαη κε δηακπεξή 

αεξηζκφ. Σα βνξηλά αλνίγκαηα ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο 

λφηηνπο θεγγίηεο, δεκηνπξγνχλ θαηάιιεια ξεχκαηα αέξνο, γηα 

δξνζηζκφ ηεο θαηνηθίαο. Ζ ειηαθή θακηλάδα ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ 

χπαξμε ηνπ αίζξηνπ εληζρχνπλ ηελ ξνή ηνπ αέξα δξνζηζκνχ. 
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Ζ θχηεπζε ηφζν ζην ηζφγεην φζν θαη ζην δψκα, βειηηψλεη ην κηθξνθιίκα 

θαη ηνλ πεξηβάιινληα αεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ. 

 πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε νηη ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα πνπ 

εθαξκφζηεθαλ ζε απηφ ην θηίξην είλαη ιεηηνπξγηθά θαη ζπλδηάδνληαη 

επηηπρψο κε ηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ηεο θαηνηθίαο.Αθφκα έρεη 

ππνινγηζηεί ζην ζρεδηαζκφ ηνπ θηηξίνπ κε πνιχ κεγάιε αθξίβεηα  

ε ειηαθή  γεσκεηξία θαη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία ζθηαζκνχ ηα νπνία 

βξίζθνληαη ζηελ πξφζνςε ηεο θαηνηθίαο. Σέινο παξαηεξνχκε νηη 

ρξεζηκνπνηείηαη δηπιφ θέιπθνο ζηε λφηηα φςε.Σν εζσηεξηθφ γηα ηε 

ζπιινγή ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ην εμσηεξηθφ γηα ην ζθηαζκφ ηεο. 
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2.παξαδεηγκα.Καηνηθία ζην Αηηηθό Αιζνο.  
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  Δίλαη κηα πνιπθαηνηθία ε νπνία αλήθεη ζηνλ ίδην ηνλ αξρηηέθηνλα πνπ 

ηε κειέηεζε θαη ζρεδίαζε.Δπίζεο ζηεγάδεη δχν θαηνηθίεο ζηνπο πάλσ 

νξφθνπο θαη δχν γξαθεία ζηνπο θάησ νξφθνπο. Ο πξνζαλαηνιηζκφο ηεο 

πξφζνςεο είλαη λνηηναλαηνιηθφο κε κεγάια λφηηα αλνίγκαηα θαη 

ζεξκνθήπην.Σν ζεξκνθήπην απνηειεί ηκήκα ηνπ θαζηζηηθνχ ηεο 

θαηνηθίαο θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο απνηεινχλ εληαίν ρψξν, ελψ 

θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ππάξρεη ξνιφ κε εζσηεξηθή κφλσζε πνπ 

ρσξίδεη ην ζεξκνθήπην απφ ηνλ ππφινηπν ρψξν γηα ειαρηζηνπνίεζε ησλ 

απσιεηψλ.  

 Τπάξρνπλ ηκήκαηα πνπ είλαη θπηεκέλα  ελψ ην κεγαιχηεξν ηκήκα ηνπ 

δψκαηνο ζθηάδεηαη απφ αλάινγα νξηδφληηα ζθίαζηξα κε απηά πνπ 

ζθηάδνληαη ηα αλνίγκαηα. 

 

   Σν ρεηκψλα θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο, ε θαηνηθία ζεξκαίλεηαη 

κε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία απφ ηε Νφηην Αλαηνιηθή φςε. Ζ 
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ειηνπξνζηαζία ηνπ θειχθνπο ην θαινθαίξη επηηπγράλεηαη κε ζηαζεξά 

ζηέγαζηξα θαη ζθίαζηξα πνπ εκπνδίδνπλ ηελ είζνδν ηεο ειηαθήο 

αθηηλνβνιίαο ην θαινθαίξη ρσξίο φκσο λα ηελ εκπνδίδνπλ ην ρεηκψλα. Ζ 

δηακπεξφηεηα ηεο θαηαζθεπήο εληζρχεη ην θπζηθφ αεξηζκφ, θαη επηπιένλ 

ζε θάζε ρψξν ππάξρνπλ θαηαθφξπθνη αεξαγσγνί κε απφιεμε ζην δψκα 

πνπ θάλνπλ απαγσγή ηνπ ζεξκνχ αέξα ησλ δσκαηίσλ ην 

θαινθαίξη.Δπηζεο ην θπηεκέλν δψκα, πξνζθέξεη δξνζηζκφ ηνπο 

θαινθαηξηλνχο κήλεο. 
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     Έηζη ε ζεξκνθξαζία ηνπ εζσηεξηθνχ ην θαινθαίξη δχζθνια 

μεπεξλάεη ηνπο 30 βαζκνχο θειζίνπ, ελψ αθφκε θαη ηηο 

ζεξκφηεξεο εκέξεο ε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κέζα θαη έμσ 

παξαηεξήζεθε λα είλαη 10 βαζκνί Κειζίνπ πξνζθέξνληαο 

ζεξκηθή άλεζε ζηνπο θαηνίθνπο ρσξίο λα απαηηείηαη ε ρξήζε 

θιηκαηηζηηθνχ. 

  πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε φηη έρεη ζπλδπαζηεί ζε κεγάιν βαζκφ 

ε αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ηεο θαηνηθίαο κε ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα 

ησλ παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί.Δπίζεο έρεη 

κειεηεζεί κε αθξίβεηα ε ειηαθή γεσκεηξία θαη ηα ζηαζεξά ζηνηρεία 

ζθηαζκνχ πνπ πξνθχπηνπλ έρνπλ εληαρζεί πνιχ ζσζηά ζηελ πξφζνςε 

ηεο θαηνηθίαο. 
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Παξαδεηγκα 3.θαηνηθία ζηελ Δθάιε. 

 

 

 

 



25 

 

 

   Πξφθεηηαη γηα κία θαηνηθία κε δχν επίπεδα πνπ αλαπηχζζεηαη γχξσ 

απφ έλα ζεξκνθήπην θαη κία Νφηηα απιή. Ζ κεγάιε φςε είλαη 

πξνζαλαηνιηζκέλε πξνο ην λφην φπνπ βξίζθνληαη ηα κεγαιχηεξα 

αλνίγκαηα. Ζ ζέα βξίζθεηαη ζηε Βφξεηα πιεπξά ηνπ 

νηθνπέδνπ, θαη έηζη ππάξρνπλ θαη απφ ηελ πιεπξά εθείλε κεγάια 

αλνίγκαηα. Ζ πξνζπέιαζε ζηνλ φξνθν πνπ βξίζθνληαη ηα ππλνδσκάηηα 

γίλεηαη απφ ην ζεξκνθήπην. Σα ζπζηήκαηα παζεηηθήο ζέξκαλζεο πνπ 

έρνπλ ρξεζηκνπνηεζεί είλαη άκεζνπ θέξδνπο, θαη ζεξκνθήπην. Γηα ην 

δξνζηζκφ ρξεζηκνπνηνχληαη νη θεγγίηεο πνπ εληζρχνπλ ην δηακπεξή 

αεξηζκφ θαη νη θακηλάδεο. 

 

 

 

 Καηά ηελ ρεηκεξηλή ιεηηνπξγία ηνπ ην θηίξην ζεξκαίλεηαη απφ ηε Νφηηα 

φςε ηεο θαηνηθίαο κε άκεζν ειηαθφ θέξδνο. Σν ρεηκψλα νη αθηίλεο ηνπ 

ήιηνπ πεξλάλε κέζα ζην ζεξκνθήπην θαη ζεξκαίλνπλ ηε ζεξκηθή κάδα 

πνπ είλαη νη ηνίρνη απφ ζθπξφδεκα θαη ηα ζθνχξα πιαθάθηα. Σν βξάδπ ε 

απνζεθεπκέλε απηε ελέξγεηα απνδίδεηαη ζην ρψξν. Σν θπιινβφιν 

δέληξν επηηξέπεη ηελ είζνδν ησλ ειηαθψλ αθηίλσλ ηελ επνρή απηή θαη ηα 

βνξηλά ππλνδσκάηηα ζεξκαίλνληαη απφ ην θεγγίηε. 
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Σν θαινθαίξη, ην ζεξκνθήπην ζθηάδεηαη απφ ην θπιινβφιν δέληξν πνπ 

ππάξρεη ζην Νφηην θήπν θαη ε θεθιηκέλε επηθάλεηά ηνπ ζθηάδεηαη 

εζσηεξηθά κε ηε βνήζεηα θνπξηηλψλ. Ζ παγηδεπκέλε ζεξκφηεηα κεηαμχ 

ζεξκνθεπίνπ θαη θνπξηηλψλ εληζρχεη ηελ θπθινθνξία ηνπ ζεξκνχ αέξα 

πξνο ηνλ εμαεξηζηήξα θαη ην θεγγίηε ζην πάλσ κέξνο, ελψ ςπρξφο αέξαο 

εηζέξρεηαη απφ ηα νξηδφληηα επίπεδα ηεο θαηνηθίαο. 

 

 Ο δηακπεξήο αεξηζκφο δξνζίδεη ην εζσηεξηθφ ηεο θαηνηθίαο, θαη ην  

θαηλφκελν ηεο θακηλάδαο απνκαθξχλεη ην ζεξκφ αέξα. 

  πκπεξαζκαηηθά παξαηεξνχκε νηη ε αξρηηεθηνληθή έληαμε ησλ 

παζεηηθψλ ζπζηεκάησλ έρεη γίλεη κε επηηπρία. 

 Όκσο ε έιιεηςε πιήξεο εμσηεξηθήο ζθίαζεο πξνθαιεί πξνβιήκαηα 

ππεξζέξκαλζεο θάπνηεο ψξεο ην θαινθαίξη.Ζ χπαξμε ηεο ζθάιαο ζην 

ρψξν ηνπ ζεξκνθεπίνπ εκπνδίδεη ηε ζσζηή ιεηηνπξγία ηνπ.Δπίζεο δελ 

αθνινπζνχληαη πιήξσο νη αξρέο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο 

θαζψο δελ ππάξρνπλ άιια άλνηγκαηα ζηελ λφηηα φςε αληηζέησο κε ηε 

βφξεηα φςε πνπ ππάξρνπλ κεγάια αλνίγκαηα επεηδή βιέπεη πξνο ηα εθεί  

ε ζέα ηεο θαηνηθίαο. 
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4o παξαδεηγκα.Καηνηθηα ζηελ θεθηζηα. 

 

 Πξφθεηηαη γηα κία δπφξνθε θαηνηθία κε ππφγεην ζπλνιηθνχ εκβαδνχ 

θηηξίνπ 208 ηεηξαγσληθψλ κέηξσλ.ην θηίξην εθαξκφζηεθαλ 

θαηαζθεπαζηηθά ηα εμήο παζεηηθά ζπζηήκαηα:  

Γηα ζέξκαλζε, άκεζνπ θέξδνπο κέζσ ησλ κεγάισλ λνηίσλ 

αλνηγκάησλ,θαη ην ζεξκνθήπην ην νπνίν θαηαζθεπάζηεθε ηειηθά σο 

άκεζνπ θέξδνπο θαζψο δελ θαηαζθεπάζηεθαλ νη ηνίρνη trombe πνπ είραλ 

κειεηεζεί.Έηζη ην ζεξκνθήπην είρε κειεηεζεί λα είλαη πξνζαξηεκέλν ζην 

θηίξην αιιά θαηαζθεπάζηεθε ελζσκαησκέλν ζην θηίξην θαη ιεηηνπξγεί 

σο «ιηαθσηφ». Γηα δξνζηζκό, ζθίαζε αλνηγκάησλ, ζθίαζε θαη αεξηζκφο 

ζεξκνθεπίνπ, δηακπεξήο θαη θαηαθφξπθνο λπρηεξηλφο αεξηζκφο. 

 

 



29 

 

 Σν ζεξκνθήπην έρεη αλνηγφκελα παινζηάζηα θαζψο θαη πιατλέο πφξηεο. 

Έρεη ζηαζεξή νξηδφληηα ζθίαζε κε πξφβνιν  θαη έρεη ηε δπλαηφηεηα 

πιήξνπο ζθίαζεο κε ηέληα ε νπνία φκσο παξέρεη ηε δπλαηφηεηα 

αεξηζκνχ, θαζψο βξίζθεηαη ζε απφζηαζε απφ ηνπο παινπίλαθεο. 

 

 

 

  Απφ ηελ αλάιπζε επαηζζεζίαο πνπ έγηλε κε πξνζνκνηψζεηο,ην θηίξην 

φπσο θαηαζθεπάζηεθε, παξνπζηάδεη επηβάξπλζε ζε ζρέζε κε έλα ίδην 

θηίξην ρσξίο παζεηηθά ζπζηήκαηα,ζπκβαηηθφ δειαδή,θαηά ην κηθξφ 

πνζνζηφ 0,6% απμεκέλνπ θνξηίνπ ζέξκαλζεο,ελψ ην θηίξην φπσο  είρε 

κειεηεζεί αξρηθά ζα εμνηθνλνκνχζε 12,5%  ελέξγεηα γηα ζέξκαλζε ζε 

ζρέζε κε ην ζπκβαηηθφ.Σν πθηζηάκελν ζεξκνθήπην επηβαξχλεη ζεξκηθά 

ην θηίξην,γηαηί  αλ θαη αλεβάδεη άκεζα ηε ζεξκνθξαζία ηνπ ρψξνπ, 
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παξνπζηάδεη κεγάιεο απψιεηεο πξφο ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο λχρηαο ηνπ ρεηκψλα. 

 

 

  Σν ζεξκνθήπην φπσο είρε αξρηθά κειεηεζεί ζα εμνηθνκνχζε ελέξγεηα 

ζέξκαλζεο ηεο ηάμεο ηνπ  4,5% , ελψ ν ηνίρνο trombe  θαηά 3%. Δπίζεο 

ν ηνίρνο trombe  ζα ζπληεινχζε ζηελ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο  θαηά 2 

βαζκνχο θειζίνπ, θαζψο επίζεο ζηε βειηίσζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο ζηνλ 

ρψξν πνπ ζα βξηζθφηαλ ην ρεηκψλα, ιφγσ ηεο πςειήο επηθαλεηαθήο 

ζεξκνθξαζίαο, κε απνηέιεζκα ηελ αθηηλνβνιία ζεξκφηεηαο ζην ρψξν. Σν 

θαινθαίξη ζα πξέπεη νπσζδήπνηε λα ζθηάδεηαη.Ζ  ιεηηνπξγία  ηνπ 

πθηζηάκελνπ ζεξκνθεπίνπ φηαλ είλαη πιήξσο ζθηαδφκελν θαη 

αεξηδφκελν,δελ επηβαξχλεη ζεκαληηθά ην θηίξην. Γεληθά ηα παζεηηθά  

ζπζηήκαηα απηά επηβαξχλνπλ ειάρηζηα ην θηίξην ην θαινθαίξη 

αλεβάδνληαο ηε ζεξκνθξαζία ζην ρψξν ιηγφηεξν απν 1 βαζκφ θειζίνπ. 

  Σα θπζηθά ζπζηήκαηα δξνζηζκνχ έρνπλ εθαξκνζηεί φπσο ήηαλ ε 

αξρηθή κειεηε.Σα αλνίγκαηα ηνπ θηηξίνπ ζθηάδνληαη κε πξνβφινπο θαη  

εμσηεξηθά  ζπξφκελα παληδνχξηα.ηελ νξνθή ηνπ θιηκαθνζηαζίνπ 

ππάξρεη άλνηγκα λφηηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ, ην νπνίν ιεηηνπξγεί σο 

αηνιηθή θακηλάδα, δηεπθνιχλνληαο  ηνλ αεξηζκφ ηνπ θηηξίνπ κε ην 

θαηλφκελν ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ.Έηζη απνθνξηίδεηαη ην θηίξην απφ ηε 

ζεξκφηεηα θαη ππάξρεη κεγαιχηεξε ζεξκηθή άλεζε ζηνπο ρψξνπο. 

 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ 

Απφ ηηο εθαξκνγέο πνπ αλαιχζεθαλ γηα ην Παζεηηθφ ειηαθφ ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο άκεζνπ θέξδνπο κέζσ κεγάισλ λφηησλ αλνηγκάησλ ηα 

πιενλεθηήκαηα  είλαη φηη απνηεινχλ ην απινχζηεξν θαη πηφ θζελφ απφ 

φια ηα Παζεηηθά ζπζηήκαηα θαζψο θαηαζθεπάδνληαη απφ ηδάκη, εχθνια 

θαη γξήγνξα.Δπίζεο ηα κεγάια αλνίγκαηα πξνζθέξνπλ πεξηζζφηεξν 
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θπζηθφ θσηηζκφ θαη κεγαιχηεξε νπηηθή επαθή κε ην πεξηβάιινλ.Σα 

κεηνλεθηήκαηα ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη ε δεκηνπξγία ζάκβσζεο 

ηελ εκέξα ιφγσ ησλ κεγάισλ γπάιηλσλ επηθαλεηψλ,ε απψιεηα 

ηδησηηθφηεηαο,νη εκεξήζηεο δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ε 

απψιεηα ζεξκφηεηαο ηε λχρηα αλ δελ ππάξρεη ε δελ ρξεζηκνπνηείηαη 

ζσζηά ε ζεξκνκφλσζε. 

Γηα ηα Παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα έκκεζνπ θέξδνπο θαη ζπγθεθξηκέλα 

γηα ην βέιηηζην ζπλδπαζκφ ηνίρνπ κάδαο trombe θαη ζεξκνθεπίνπ ηα 

πιενλεθηήκαηα είλαη φηη νη δηαθπκάλζεηο ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην ρψξν 

δηαβίσζεο είλαη ρακειφηεξεο απφ απηέο ησλ ζπζηεκάησλ άκεζνπ 

θέξδνπο,ε θαηαζθεπή ηνπο είλαη ζρεηηθά απιή θαη εηδηθά ην ζεξκνθήπην 

κπνξεί λα δψζεη ελδηαθέξνλ ζηελ αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ηνπ θηηξίνπ, ε 

ζέξκαλζε ηε λχρηα ζην ρψξν είλαη απνηειεζκαηηθφηεξε ιφγσ ηεο 

ρξνληθήο πζηέξεζεο ηεο κεηάδνζεο ηεο ζεξκφηεηαο πνπ είλαη αλάινγε κε 

ην πάρνο ηνπ ηνίρνπ,ν ζπλδηαζκφο ηνπο είλαη πνιχ ιεηηνπξγηθφο γηαηί ην 

ζεξκνθήπην βειηηψλεη ην εζσηεξηθφ θιίκα ηεο θαηνηθίαο θαη κεηψλεη ηηο 

απψιεηεο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηηξίνπ,έηζη ιεηηνπξγεί απνδνηηθφηεξα ν 

ηνίρνο trombe πνπ εληζρχεηαη απν ηελ ζεξκφηεηα ηνπ ζεξκνθεπίνπ.Σα 

κεηνλεθηήκαηα ηνπο είλαη νηη ε θαηαζθεπή ηνπ ηνίρνπ trombe έρεη 

ζρεηηθά κεγάιν θφζηνο θαη ειιαηψλεη ηελ επηθάλεηα ηνπ ρψξνπ 

δηαβίσζεο επεηδή είλαη δχν ηνίρνη έλαο απφ κάδα θαη έλαο απφ 

ηδάκη.Αθαηξεί ηε ζέα,ην θπζηθφ θσηηζκφ θαη αεξηζκφ απφ ηε πιεπξά πνπ 

ζα είλαη ν ηνίρνο,θαη ιφγσ ηεο ρξνληθήο πζηέξεζεο ζηελ απφδνζή ηνπ ζα 

πξέπεη ν ρψξνο πνπ ζα ζεξκάλεη λα ρξεζηκνπνηείηαη ηε λχρηα γηαηί ηφηε 

δίλεη ηε κέγηζηε ζεξκφηεηα,θαη ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα πξνβιεθζεί 

πιήξεο ζθηαζκφο ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη θαη’ επέθηαζε ηνπ ηνίρνπ γηα ηελ 

απνθπγή ππεξζέξκαλζεο ηνπο ζεξηλνχο κήλεο,θαζψο επίζεο λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζσζηά νη ζπξίδεο γηα ηελ θίλεζε ηνπ ζεξκνχ αέξα.Οη 
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ζεξκνθξαζίεο ζην ζεξκνθήπην έρνπλ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο θαη έηζη δελ 

είλαη θαη πνιχ θαηάιιειν γηα λα είλαη θαηνηθίζηκν θαζψο  ζα πξέπεη λα 

αλνίγεη ηε λχρηα ζε κεγάιν πνζνζηφ γηα ηελ αληηζηξνθή ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ κε ζθνπφ ηελ πξφιεςε ηεο ππεξζέξκαλζεο. 

 

 

 

ΚΕΥΑΛΑΙΟ 2.ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ ΚΑΙ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

2.1  ΓΔΩΘΔΡΜΙΑ. Ζ αξρή ηνπ γεσζεξκηθνχ θιηκαηηζκνχ είλαη 

εμαηξεηηθά απιή. Βαζίδεηαη ζην γεγνλφο φηη ιίγα κέηξα θάησ απφ ηελ 

επηθάλεηα ηεο γήο, ε ζεξκνθξαζία ηνπ εδάθνπο είλαη ζηαζεξή ζηνπο 18-

22 βαζκνχο Κειζίνπ. Αλ ζπλεπψο εθκεηαιιεπηνχκε ηε δηαθνξά 

ζεξκνθξαζίαο κεηαμχ ππεδάθνπο θαη επηθάλεηαο, κπνξνχκε λα 

ζεξκάλνπκε ρψξνπο ην ρεηκψλα θαη λα ηνπο ςχμνπκε αληίζηνηρα ην 

θαινθαίξη. Ζ γεσζεξκία είλαη κία κνξθή ήπηαο αλαλεψζηκεο πεγήο 

ελέξγεηαο. Βαζίδεηαη ζηελ κεηαθνξά  ζεξκφηεηαο πνπ πξνυπάξρεη θαη ηε 

κεηαθέξεη, αληίζεηα κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα θαπζηήξα-θαινξηθέξ 

πνπ παξάγνπλ ηελ απαηηνχκελε ζεξκφηεηα θαίγνληαο ζπλήζσο πεηξέιαην 

ή θπζηθφ αέξην.Με απηφλ ηνλ ηξφπν πεηπραίλεη λα θαηαλαιψλεη κφιηο ην 

25%-40% ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα ζπαηαινχζε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα 

ζέξκαλζεο-ςχμεο αλάινγα κε ηε ρξήζε. Ζ γεσζεξκία κε ηηο ζεκεξηλέο 

ηερλνινγηθέο δπλαηφηεηεο κπνξεί λα θαιχςεη ελεξγεηαθέο αλάγθεο 

ζέξκαλζεο, δεζηψλ  λεξψλ ρξήζεο θαη ςχμεο θηηξίσλ κε ηελ ρξήζε 

Γεσζεξκηθψλ Αληιηψλ Θεξκφηεηαο (ΓΑΘ). Ζ γεσζεξκηθή ελέξγεηα είλαη 

ε απνζεθεπκέλε ελέξγεηα, ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο, θάησ απφ ηε ζηαζεξή 
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επηθάλεηα ηεο γεο θαη είλαη δηαζέζηκε φινλ ηνλ ρξφλν ,δελ εμαξηάηαη 

δειαδή απφ ηηο θαηξηθέο ζπλζήθεο ηεο αηκφζθαηξαο. Δίλαη αλεμάληιεηε, 

θπζηθά θαζαξή θαη δσξεάλ αθνχ παξέρεηαη απφ ηελ θχζε. 

 

 

 

 

 

 

Σα κέξε ελφο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο είλαη: 

Α:Αληιία ζεξκφηεηαο  πνπ κεηαθέξεη ηε ζεξκφηεηα. 

Β:Γεσελαιιάθηεο, ε ζσιήλσζε ζην έδαθνο. 

Γ:Δλδνδαπέδηα εγθαηάζηαζε,θξπθνί αεξαγσγνί, fan coils. 

Γ:Εεζηφ λεξφ ρξήζεο. 
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Ζ ζσιήλσζε  ζην έδαθνο πνπ αλαιακβάλεη ηε κεηαθνξά ζεξκφηεηαο 

απφ θαη πξφο ην έδαθνο γίλεηαη κε απινχο πιαζηηθνχο ζσιήλεο 

πνιπαηζπιελίνπ πνπ έρνπλ δηάξθεηα δσήο πάλσ απφ 50 ρξφληα.Ζ 

ηνπνζέηεζή ηνπο κπνξεί λα γίλεη νξηδφληηα ε θαηαθφξπθα φπσο θαίλεηαη 

παξαθάησ.ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ππφγεηα ή επηθαλεηαθά χδαηα  

θνληά καο, κπνξνχλ πξνεξαηηηθά λα αμηνπνηεζνχλ.Ζ γεσζεξκία κπνξεη 

λα εθαξκνζηεί ζε θάζε λέν θηίξην φπνπ θη αλ βξίζθεηαη κε ηα ίδηα νθέιε. 

 

Οξηδόληηα ζωιήλωζε:Σν πηφ θνηλφ θαη επξέσο ρξεζηκνπνηνχκελν 

ζχζηεκα εγθαηάζηαζεο, είλαη θιείζην νξηδφληην θχθισκα κνλήο ή 

δηπιήο ζηξψζεο θάησ απφ ηνλ θήπν ή ην πάξθηλγθ ηνπ θηηξίνπ ζε 

ζρεηηθά κηθξφ βάζνο πεξίπνπ 2 κέηξσλ.Υξεζηκνπνηείηαη φηαλ ππαξρεη 

αξθεηφο δηαζέζηκνο ρψξνο γηα νξηδφληηα ζσιήλσζε. 
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Καηαθόξπθε ζωιήλωζε:Δίλαη εγθαηάζηαζε θιεηζηνχ θπθιψκαηνο, 

κε ζσιήλεο κνξθήο  U,θαη ρξεζηκνπνηείηαη φηαλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο 

ρψξνο,αξθεηή επηθάλεηα δειαδή γηα νξηδφληηα ζσιήλσζε. 
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Γεωηξήζεηο, ρξεζηκνπνηνχληαη ζε πεξηνρέο κε ππφγεηα χδαηα, κπνξνχλ 

λα αμηνπνηεζνχλ δχν γεσηξήζεηο , αληιψληαο απν ηε κία θαη 

επηζηξέθνληαο λεξφ απφ ηελ άιιε. 

 

                       

Λίκλε-ζάιαζζα ,  Γηα θηίξηα δίπια ζε κηθξέο ή κεγάιεο ιίκλεο ή αθφκα 

θαη ζε ζάιαζζα κπνξεί λα αμηνπνηεζεί κία θιεηζηνχ ηχπνπ ζσιήλσζε 

κέζα ζην λεξφ. 

 

 

                                

         

 

ΔΦΑΡΜΟΓΗ  ΓΔΩΘΔΡΜΙΚΟΤ  ΤΣΗΜΑΣΟ  ΚΑΣΟΙΚΙΑ 

ΓΙΑ  ΨΤΞΗ ΚΑΙ ΘΔΡΜΑΝΗ ΣΟ ΝΣΡΑΦΙ  ΠΙΚΔΡΜΙΟΤ. 
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ε απηή ηελ εθαξκνγή ρξεζηκνπνηήζεθε ε θαηαθφξπθε ζσιήλσζε κε 

θαηαθφξπθν θιεηζηφ γεσελαιιάθηε.Σν ζχζηεκα  απνηειείηαη απν ηξείο 

γεσηξήζεηο ησλ 100 κέηξσλ,δειαδή απν ηξεία παξάιιεια θπθιψκαηα 

200 κέηξσλ ην θάζε έλα.Σν πιηθφ ησλ ζσιελψζεσλ εηλαη πνιπαηζπιαίλην 

πςειήο ππθλφηεηαο ην νπνίν δελ δηαβξψλεηαη,έρεη εγγχεζε 50 ρξφληα 

θαη πξνζδφθηκν δσήο 500 ρξφληα.Ζ απφζηαζε ησλ γεσηξήζεσλ απφ ην 

θηίξην είλαη 5 κέηξα θαη ε απφζηαζε κεηαμχ ηνπο επίζεο 5 κέηξα.Οη 

γεσηξήζεηο κεηά ηελ εηζαγσγή ησλ ζσιήλσλ ζθξαγίζηεθαλ κε εηδηθφ 

έλεκα πςειήο αγσγηκφηεηαο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε κεηάδνζε ηεο 

ζεξκφηεηαο ζην ζχζηεκα αιιά θαη γηα λα κελ ξππαλζνχλ ππφγεηνη 

πδξνθνξείο απφ κνιπζκέλα επηθαλεηαθά χδαηα. 
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  Δγθαηαζηάζεθε ε αληιία ζεξκφηεηαο λεξνχ-λεξνχ ε νπνία πξνζθέξεη 

ζέξκαλζε θαη ςχμε θαη ηαπηφρξνλα δεζηφ λεξφ ρξήζεο φιν ην ρξφλν.Σα 

θιεηζηά θπθιψκαηα ηα νπνία θαηαζθεπάζηεθαλ θαη ζπλεξγάδνληαη κε 

ηελ αληιία ζεξκφηεηαο είλαη: 

Α.Σν πξσηεχνλ θχθισκα  ηνπ γεσελαιιάθηε ην νπνίν κεηαθεξεη ηε 

ζεξκφηεηα απφ ην έδαθνο ζην θηίξην ην ρεηκψλα θαη ην αληίζηξνθν ην 

θαινθαίξη. 

Β.Σν θιεηζηφ θχθισκα ηνπ ελδνδαπέδηνπ θιηκαηηζκνχ ην νπνίν δηαλέκεη 

ηε ζεξκφηεηα ζην θηίξην ην ρεηκψλα θαη παξέρεη δξνζίζκν ηε ζεξηλή 

πεξίνδν. 

Γ.Σν θιεηζηφ θχθισκα ην νπνίν νδεγείηαη κέρξη ηνλ ελαιιάθηε ηεο 

πηζίλαο θαη δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα παξέρεηαη κε ηεξάζηηα νηθνλνκία 

ζέξκαλζε θαη ζηε πηζίλα έηζη ψζηε λα επηκπθελζεί ε πεξίνδνο  

ιεηηνπξγίαο ηεο. 
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Γ.Σν θιεηζηφ θχθισκα ηνπ boiler πνπ παξέρεη δεζηφ λεξφ ρξήζεο φιε ηε 

δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ. 

 

Γηα ηελ πηζηνπνίεζε  ηεο άπνδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο έρνπλ εγθαηαζηαζεί  

δχν ζεξκηδνκεηξεηέο.Ο πξψηνο θαηαγξάθεη ηε ζεξκηθή θαη ςπθηηθή 

ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη ζην θηίξην θαη ηελ πηζίλα αλά κήλα.Δλψ ν 

δεχηεξνο έρεη ηε δπλαηφηεηα θαηαγξαθήο κφλν ηεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο 

πνπ παξέρεηαη γηα ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο. 

 

Σα νηθνλνκνηερληθά  ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ ζηε κειέηε ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη: 

Α.Δηήζηα ζεξκηθή ελέξγεηα γηα ην θηίξην 15000kWh 

Β.Δηήζηα ςπθηηθή ελέξγεηα γηα ην θηίξην 8000kWh 

Γ.Δηήζηα ελέξγεηα γηα δεζηφ λεξφ ρξήζεο  2000kWh 

Γ.Δηήζηα ελέξγεηα γηα δεζηφ λεξφ πηζίλαο 20000kWh 

Σν ζχλνιν ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ αλά έηνο γηα λα θαιπθζεί κε 

ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα  θαπζίκσλ θαη ςχμεο ζα θφζηηδε πάλσ απφ 3300 

επξψ, ελψ κε ην ζχζηεκα ηεο γεσζεξκηθήο αληιίαο θφζηηζε πεξίπνπ 1000 

επξψ. 

Οπφηε ζπκπεξαίλνπκε φηη ε εηήζηα νηθνλνκία είλαη πεξίπνπ 2300 επξψ. 

Με δεδνκέλν νηη  ην θφζηνο ελφο ζπκβαηηθνχ ζπζηήκαηνο είλαη ην έλα 

πέκπην ζε ζρέζε κε ην γεσζεξκηθφ ζχζηεκα,ηφηε ην εγθαηεζηεκέλν 

ζχζηεκα ζα απνζβεζηεί πεξίπνπ ζε έμη ρξφληα.Βεβαίσο ην πηφ ζεκαληηθφ 

είλαη ε ζπκβνιή ηεο γεσζεξκίαο ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο κε 

ηελ κεδεληθή ξππαλζε, κε ζπλέπεηα ηε κείσζε εθπνκπψλ  CO2  

7000kg/έηνο ,ην νπνίν επζχλεηαη γηα ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ. 

 

2.2  ΦΩΣΟΒΟΛΣΑΙΚΑ ΤΣΗΜΑΣΑ Δ ΚΣΙΡΙΑ 
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Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εθκεηαιεχνληαη ηελ ειηαθή ελέξγεηα 

κεηαηξέπνληάο ηε ζε ειεθηξηθή.Ζ ιεηηνπξγεία ηνπο βαζίδεηαη ζην 

θσηνβνιηατθφ θαηλφκελν,δειαδή ηελ άκεζε παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ην νπνίν επηηπγράλεηαη κε ηε 

ρξήζε εκηαγψγηκσλ πιηθψλ  ηα νπνία δηαζέηνπλ ηελ ηδηφηεηα λα 

απνξξνθνχλ θσηφληα ηνπ ειηαθνχ θσηφο απειεπζεξψλνληαο  

ειεθηξφληα.Ζ ξνή ησλ ειεχζεξσλ απηψλ ειεθηξνλίσλ δεκηνπξγεί ην 

ειεθηξηθφ ξεχκα. 

Σα θσηνβνιηατθά πιαίζηα ρσξίδνληαη αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία 

θαηαζθεπήο ηνπο ζε ηξείο βαζηθέο νκάδεο κε ην ππξίηην(Si) ψο βαζηθφ 

ζπζηαηηθφ:πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ κε κέζε απφδνζε 11%  έσο 14%, 

κνλνθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ  κε κέζε απφδνζε 13%  έσο 20%,θαη  

ζε άκνξθνπ ππξηηίνπ ζε ιεπηά πιαίζηα κε κέζε απφδνζε 6% έσο 8%. 

 

 

Αλάινγα κε ηελ εθαξκνγή πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε έλα θηίξην ηα 

θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα  ρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο: 

Α)ηα δηαζπλδεκέλα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ε παξαγψκελε 

ελέξγεηα πσιείηαη ζην δίθηπν. 

Β)ηα απηφλνκα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζηα νπνία ε ελέξγεηα πνπ 

παξάγεηαη  απνζεθεχεηαη ζε κπαηαξίεο γηα ρξήζε ζε πεξηφδνπο φπνπ ε 

ειηνθάλεηα δελ είλαη αξθεηή ή θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.Γειαδή 

απνζθνπνχλ ζην λα πξνζθέξνπλ ελεξγεηαθή απηνλνκία ζε κηα 

εγθαηάζηαζε. 

 

Γεληθά έλα ηππηθφ θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα ζπλδεκέλν ζην δίθηπν 

απνηειείηαη απν ηα εμήο επί κέξνπο ππνζπζηήκαηα: 
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Α)Φωηνβνιηαϊθή γελλήηξηα,ε νπνία έρεη ψο βαζηθή κνλάδα ηα 

θσηνβνιηατθά πιαίζηα ηα νπνία απνηεινχληαη απφ εξκεηηθά 

ζθξαγηζκέλα θσηνβνιηατθά ζηνηρεία κέζα ζε εηδηθή δηάθαλε χιε,ησλ 

νπνίσλ ε κπξνζηηλή φςε ζπλήζσο πξνζηαηεχεηαη απφ αλζεθηηθφ γπαιί  

ρακειήο πεξηεθηηθφηεηαο ζε νμείδην ηνπ ζηδήξνπ.Ζ θαηαζθεπή απηή πνπ 

δελ μεπεξλάεη ηα πέληε ρηιηνζηά, ηνπνζεηείηαη ζε πιαίζην αινπκηλίνπ 

φπσο ηα ηδάκηα ησλ θηηξίσλ. 

Β)Καηαζθεπή ζηήξημεο ησλ θσηνβνιηατθψλ πιαηζίσλ.Οη εηδηθέο απηέο 

θαηαζθεπέο πξέπεη λα πιεξνχλ θάπνηα θξηηήξηα φπσο αληνρή ζηα θνξηία 

πνπ πξνέξρνληαη απφ ην βάξνο ησλ πιαηζίσλ θαη ηνπο ηνπηθνχο αλέκνπο , 

λα κελ πξνθαινχλ ζθηαζκφ ζηα πιαίζηα,λα επηηξέπνπλ ηελ πξνζέγγηζε 

ζηα πιαίζηα αιιά ηαπηφρξνλα λα δηαζθαιίδνπλ ηελ αζθαιή ελζσκάησζή 

ηνπο ζην θηίξην. 

Γ)πζηήκαηα κεηαηξνπήο ηζρύνο-inverters.Δπεηδή ηα θσηνβνιηατθά 

πιαίζηα παξάγνπλ ζπλερέο ξεχκα,ζθνπφο ησλ ζπζηεκάησλ απηψλ είλαη ε 

θαηάιιειε κεηαηξνπή ηνπ παξαγψκελνπ ξεχκαηνο ψζηε λα θαηαζηεί 

ζπκβαηφ κε ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ θαη λα είλαη δπλαηή ε 

θαηαλάισζε ηνπ ξεχκαηνο απηνχ. 

Γ)Ηιεθηξνληθά ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη πξνζηαζίαο,ηα νπνία 

απνηεινχληαη απφ ηε γείσζε,ηηο θαισδηψζεηο,δηαηάμεηο 

αζθαιείαο,κεηξεηή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζχζηεκα παξαθνινχζεζεο 

ηεο ιεηηνπξγείαο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο. 
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Ζ απφδνζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ εμαξηάηαη: 

Α)Απφ ην θιίκα ηεο πεξηνρήο, δειαδή φζν ιηγφηεξε ειηνθάλεηα ηφζν 

κηθξφηεξε απφδνζε θαη ην αληίζεην. 

Β)Απφ ην γεσγξαθηθφ πιάηνο ηεο πεξηνρήο, δειαδή φζν πην λφηηα είλαη 

κηα πεξηνρή ηφζν κεγαιχηεξε θαη ε έληαζε ηεο ειηαθήο αθηηληβνιίαο κε 

ζπλέπεηα θαιχηεξε απφδνζε. 

Γ)Απφ ηελ θιίζε ησλ θσηνβνιηατθψλ πάλει σο πξφο ην νξηδφληην 

επίπεδν,κε βέιηηζηε νξηδφληηα θιίζε 30 κνίξεο θαη λφηην 

πξνζαλαηνιηζκφ. 

Γ)Απφ ηελ ειηθία ησλ πάλει,ηα νπνία έρνπλ δσή ζπλήζσο πάλσ απφ 25 

ρξφληα . 
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Ζ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην είλαη πξνβιέςηκε.Σν 

δεηνχκελν εηλαη πφζεο θηινβαηψξεο ζα καο δψζεη ην ζχζηεκα ζε εηήζηα 

βάζε.πλήζσο γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα 

αλάινγα κε ηελ ηερλνινγία ηνπ θαη ηηο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο εθαξκνγήο ηνπ 

απνδίδεη  1250kWh έσο 1450kWh  ζε εγθαηάζηαζε ηζρχνο 1 kWp. 

 

Δθαξκνγή θωηνβνιηαϊθνύ ζπζηήκαηνο ζε βηνκεραληθό θηίξην ζηελ 

πεξηνρε Αγ. Ιωαλλεο Ρέληεο. 

 

Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο 18,9 kW ζε νξνθή 

βηνκεραληθνχ θηηξίνπ ζηελ πεξηνρή Αγηνο Ησάλλεο Ρέληεο Αηηηθήο κε 

πάλει πνιπθξπζηαιιηθνχ ππξηηίνπ πςειήο απφδνζεο,ηα νπνία είλαη 84 

ηεκάρηα θαη ην θάζε έλα έρεη ηζρχ 225 Wp 

 

 

  

                          

 

Σα νηθνλνκνηερληθά  ζηνηρεία πνπ  έρνπκε  απφ ηελ έλαξμε ιεηηνπξγείαο 

ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ηνλ Οθηψβξην ηνπ 2007 κέρξη ηηο 19 

Απξηιίνπ ηνπ 2010 είλαη: 

Α)Παξαγψκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα 67.336 kWh 

 

Β)Καζαξά νηθνλνκηθά έζνδα 30.301 επξψ. 
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Γ)Σν βαζηθφηεξν ζηνηρείν είλαη νηθνινγηθφ αθνχ ην ζχζηεκα απηφ έρεη 

κεδεληθή ξχπαλζε ηφηε ζα έρεη θαη απνθπγή εθπνκπήο  CO2(δηνμείδην 

ηνπ άλζξαθα) πξνζεγγηζηηθά  ζηα 40.000kg έσο 47.000kg  γηα ηελ 

ζπλνιηθή  παξαγψκελε ελέξγεηα.  

 

 

ΤΜΕΡΑΜΑΣΑ-ΚΤΡΙΑ ΗΜΕΙΑ ΔΕΤΣΕΡΟΤ 

ΚΕΥΑΛΑΙΟΤ 

Απφ ηηο εθαξκνγέο ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 

πνπ αλαιχζεθαλ θαη κπνξνχλ λα εγθαηαζηαζνχλ ζε έλα θηηξην, φπσο ε 

αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ θηηξίνπ 

θαη ε παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ θσηνβνιηατθψλ 

ζπζηεκάησλ,  πξνθχπηνπλ ηα εμήο: 

Βαζηθφ πιενλέθηεκα θαη ησλ δχν είλαη φηη θαη ζηα δχν ζπζηήκαηα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ηερλνινγίεο πνιχ θηιηθέο πξφο ην πεξηβάιινλ.Αθφκα, 

ηα γεσζεξκηθά ζπζηήκαηα κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ην θφζηνο ζέξκαλζεο 

θαη ςχμεο πεξίπνπ ζην έλα ηξίην απφ ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα, θαη λα 

παξέρνπλ δεζηφ λεξφ ρξήζεο ζην θηίξην.Δπίζεο πξνζθέξνπλ απεμάξηεζε 

απφ ηα ζπκβαηηθά θαχζηκα φπσο ην πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην θαη 

έρνπλ ζρεδφλ αζφξπβε ιεηηνπξγεία θαη ιηγφηεξε θαη επθνιφηεξε 

ζπληήξεζε ζε ζρέζε κε ηα ζπκβαηηθά ζπζηήκαηα.Σέινο ε γεσζεξκηθή 

ελέξγεηα είλαη αλεμάληιεηε θαη δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο θαηξηθέο 

ζπλζήθεο.Σν βαζηθφ κεηνλέθηεκα ηνπ γεσζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο  εηλαη ην 

πςειφ αξρηθφ θφζηνο θαηαζθεπήο ηνπ, ην νπνίν είλαη πεξίπνπ 

πεληαπιάζην ζε ζρέζε κε έλα ζπκβαηηθφ ζχζηεκα θιηκαηηζκνχ,αιιά ε 

απφζβεζή ηνπ γίλεηαη πεξίπνπ ζε έμη κε εθηά ρξφληα.Αθφκα ππάξρεη 

δπζθνιία ζηελ επηδηφξζσζε κηαο δηαξξνήο ελφο θιεηζηνχ γεσζεξκηθνχ 
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θπθιψκαηνο ιφγσ ηεο δνκήο ηνπ.Σα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εθηφο 

απφ ηελ πνιχ θηιηθή πξφο ην πεξηβάιινλ ηερλνινγία ηνπο πνπ δε 

ξππαίλνπλ ην πεξηβάιινλ, δελ θαηαλαιιψλνπλ θάπνηνπ είδνο 

θαχζηκν,έρνπλ ζρεδφλ κεδεληθέο απαηηήζεηο ζπληήξεζεο,έρνπλ 

αλεμάληιεηε πεγή ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην θαη κπνξνχλ λα 

εγθαηαζηαζνχλ πάλσ ζε ήδε ππάξρνπζεο θαηαζθεπέο.Σν βαζηθφ ηνπο 

κεηνλέθηεκα είλαη ην πςειφ αξρηθφ  θφζηνο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν είλαη 

ελδεηθηηθά ζηηο έμη ρηιηάδεο επξψ αλά εγθαηεζηεκέλν kW θαη ε 

απφζβεζε ηνπ γίλεηαη πεξίπνπ ζε επηά ρξφληα.Αθφκα απαηηνχληαη 

ζρεηηθά κεγάιεο επηθάλεηεο θαηάιιειεο γηα εγθαηάζηαζε θαη έρνπλ 

κηθξφ βαζκφ απφδνζεο.Σέινο,κε ηελ ηερλνινγία πνπ ππάξρεη ζήκεξα  

είλαη πξαθηηθά πνιχ δχζθνιν έσο απίζαλν έλα θσηνβνιηατθφ ζχζηεκα  

λα δψζεη απηνλνκία θαη απεμάξηεζε απφ ηε ΓΔΖ ζε έλα θηίξην εθηφο θη 

άλ νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ζε ειεθηξηζκφ ηνπ θηηξίνπ είλαη πνιχ 

κηθξέο. 

 

 

ΣΕΛΙΚΑ ΤΜΕΡΑΜΑΣΑ-ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ 

 

     Δίλαη αηζηφδνμν γηα ην κέιινλ φηη ζηε πεξηνρή ηεο Αζήλαο ππάξρνπλ 

θηίξηα θαη ζπλερίδνπλ λα θαηαζθεπάδνληαη βηνθιηκαηηθά θηίξηα, 

ιακβάλνληαο ππφςηλ ηηο αξρέο βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε ηα παζεηηθά θαη ηα ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα. 

     Δίλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα κειεηεζεί ε ειηαθή ηξνρηά πξηλ μεθηλήζεη ε 

θαηαζθεπή ηνπ θηηξίνπ, λα κειεηεζνχλ θαη λα πινπνηεζνχλ ηα 

ζπζηήκαηα,είηε παζεηηθά είηε ελεξγεηαθά, νξζά θαη απνδνηηθά  γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν έξγν θάζε θνξά γηαηί αιιηψο φρη κφλν δελ ζα έρνπκε ηα 

αλακελφκελα επλντθά απνηειέζκαηα, αιιά ηα ζπζηήκαηα ζα 
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επηβαξχλνπλ ελεξγεηαθά ηηο θαηαζθεπέο ζε ζρέζε κε ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπκβαηηθψλ ζπζηεκάησλ. 

         Απφ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο πξνηείλεηαη λα  

θαηαζθεπάδνληαη κε ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαη άλ είλαη εθηθηφ γηα θάπνην 

ζπγθεθξηκέλν θηίξην, ην ζχζηεκα άκεζνπ θέξδνπο κέζσ κεγάισλ λφηησλ 

αλνηγκάησλ ην νπνίν εηλαη αξθεηά απιφ θαη κε πνιχ κηθξφ θφζηνο θαη 

έρεη αξθεηή απφδνζε,αιιά ρξεηάδεηαη πξνζνρή φηαλ ε ζέα ηνπ θηηξίνπ 

είλαη βνξηλή θαη ρξεηάδνληαη κεγάια αλνίγκαηα θαη ζηε βφξεηα πιεπξά.     

       Σν ζπλδπαδφκελν ζχζηεκα ηνίρνπ κάδαο- trombe  ζε λφηηα πιεπξά 

κε πξνζαξηεκέλν ζεξκνθήπην ην νπνίν εθηφο απν απνδνηηθφ ζχζηεκα 

(φζν αλαθνξά ηε ζέξκαλζε αιιά θαη ην θπζηθφ θσηηζκφ),κπνξεί λα 

δψζεη θαη κία ηδηαίηεξε αξρηηεθηνληθή έθθξαζε ζην θηίξην.Πάληα κε 

πξφβιεςε ζθηαζκνχ ησλ ζπζηεκάησλ είηε κε ζηαζεξά ή αλ δελ είλαη 

εθηθηφ κε θηλεηά ζθίαζηξα, γηα ηελ απνθπγή ηνπ δπζάξεζηνπ 

απνηέιεζκαηνο ηεο ππεξζέξκαλζεο θαηά ηνπο ζεξηλνχο κήλεο. 

       ην ζέκα ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ηνπιάρηζηνλ 

έλα απφ ηα ζπζηήκαηα, είηε δηακπεξήο αεξηζκφο είηε κε θακηλάδα 

αεξηζκνχ θαη λα πξνβιέπεηαη ν αεξηζκφο θάζε ρψξνπ ηνπ θηηξίνπ. 

      Απνηειεζκαηηθφηεξν ζα ήηαλ λα ππήξρε έλα ζπλδηαζηηθφ ζχζηεκα 

κε δηακπεξή αεξηζκφ θαη ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ θπζηθνχ ειθπζκνχ πξφο 

θάπνηα θακηλάδα ή πχξγν αεξηζκνχ φπσο είδακε θαη ζηε πξψηε 

εθαξκνγή ηνπ πξψηνπ θεθαιαίνπ. 

       Απφ ηα ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα πξνηείλεηαη ε αμηνπνίεζε ηεο 

γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο θαη πηφ ζπγθεθξηκέλα ην θιεηζηφ θχθισκα 

θαηαθφξπθεο ζσιήλσζεο ζε ζπλδηαζκφ κε ελδνδαπέδην θιηκαηηζκφ ηνπ 

θηηξίνπ, γηαηί κπνξεί λα εθαξκνζηεί γηα θάζε θηίξην είηε θαηλνχξγην είηε 

παιαηφ, αθφκα θαη άλ δελ ππάξρεη δηαζέζηκνο κεγάινο ρψξνο νηθνπέδνπ 
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έηζη ψζηε λα απεμαξηεζεί ην θηίξην απφ ζπκβαηηθά  θαχζηκα φπσο ην 

πεηξέιαην θαη ην θπζηθφ αέξην. 

Απφ ηελ άιιε πιεπξά ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα δελ καο πξνζθέξνπλ 

θάπνηνπ είδνπο απεμάξηεζε απφ θάπνην ζπκβαηηθφ θαχζηκν αιιά 

κπνξνχκε θαη παξάγνπκε ειεθηξηθή ελέξγεηα ηελ νπνία κπνξνχκε λα 

εκπνξεπφκαζηε ζηε ΓΔΖ ζε πνιχ πξνλνκηαθή ηηκή,πεξίπνπ ζηα 0,45 

επξψ γηα θάζε kWh κε πνιπεηέο ζπκβφιαην ην νπνίν κπνξεί λα θηάζεη 

θαη λα μεπεξάζεη ηα είθνζη ρξφληα. Γειαδή δελ ζπκθέξεη λα θαηαλαιψλεη 

θάπνηνο ην ειεθηξηθφ ξεχκα πνπ παξήγαγε απφ ηα θσηνβνιηατθά αιιά 

λα ην πνπιάεη, γηαηί ε κέζε ηηκή πνπ πιεξψλεη ν θαηαλαισηήο ζηε ΓΔΖ 

εηλαη πεξίπνπ ζηα 0,11 επξσ γηα θάζε kWh.Μηιάκε δειαδή γηα κία 

επέλδπζε ε νπνία ζα απνθέξεη ζίγνπξν νηθνλνκηθφ φθεινο 

καθξνπξφζεζκα, ιφγσ ηνπ φηη ε ειηαθή ελέξγεηα,ε εγγχεζε θαιήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ θσηνβνιηατθψλ γηα εηθνζηπέληε ρξφληα,ε ηηκή πψιεζεο 

ζηε ΓΔΖ θαη ε δέζκεπζή ηεο λα αγνξάδεη ην παξαγψκελν ξεχκα γηα 

είθνζη ρξφληα, εηλαη πξνβιέςηκνη παξάγνληεο.Ζ απφζβεζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο γίλεηαη πεξίπνπ ζε εθηά ρξφληα ζπλεπψο ηα ππφινηπα ρξφληα 

ιεηηνπξγίαο ηνπ ζπληεινχλ ζε θαζαξφ νηθνλνκηθφ θέξδνο γηα ηνλ 

ηδηνθηήηε.Βέβαηα, δελ κπνξνχκε λα κελ ζθεθηνχκε θαη ην πεξηβάιινλ 

φζν αλαθνξά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο, γηαηί κία εγθαηάζηαζε 

θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο είλαη άθξσο νηθνινγηθή κε κεδεληθή 

ξχπαλζε. 

πκπεξαζκαηηθά έλαο βέιηηζηνο ζπλδπαζκφο κεζφδσλ γηα ηελ 

θαηαζθεπή ελφο βηνθιηκαηηθνχ θηηξίνπ ζηελ πεξηνρή ηεο Αζήλαο είλαη 

ζίγνπξα έλαο ζπλδπαζκφο παζεηηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ ζπζηεκάησλ, θαη 

απφ ηηο κεζφδνπο πνπ κειεηήζεθαλ ζηελ παξνχζα έξεπλα πξνηείλεηαη 

απφ παζεηηθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο ην ζχζηεκα άκεζνπ θέξδνπο κέζσ 

κεγάισλ λφηησλ αλνηγκάησλ,ην ζπλδπαζηηθφ ζχζηεκα έκκεζνπ θέξδνπο 
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ηνπ ηνίρνπ κάδαο trombe λφηηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ κε πξνζαξηεκέλν 

ειηαθφ ρψξν (ζεξκνθήπην) ,θαη απφ ελεξγεηαθά ζπζηήκαηα  πξνηείλεηαη 

ην γεσζεξκηθφ θιεηζηφ θαηαθφξπθν ζχζηεκα. 

Πξέπεη φκσο πάληα λα κειεηνχληαη νη ηδηαηηεξφηεηεο ηνπ θάζε έξγνπ θαη 

ε ρξήζε ηνπ θάζε θηηξίνπ, γηαηί θάζε θηηξηαθφ έξγν είλαη κνλαδηθφ θαη 

έρεη ηηο δηθέο ηνπ ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο,κε βαζηθφ θνηλφ ζηφρν ηελ 

επίηεπμε  ησλ βέιηηζησλ ζπλζεθψλ δηαβίσζεο ζε ζπλδηαζκφ κε ηε 

ιηγφηεξε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. 
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Βηβιηνγξαθία-Ιζηνγξαθία-Πεγέο απν ην Γηαδίθηπν 

 

1.Κέληξν  Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο   www.cres.gr 

2.Πξάζηλνο Οδεγφο     www.greenbuilding.gr 

3.www.econ3.gr 

4.www.fourlas.com 

5.χλδεζκνο Δηαηξεηψλ Φσηνβνιηατθψλ  www.helapco.gr 

6.www.selasenergy.gr 

7.www.ecoenergytech.gr 

8.www.deltatechniki.gr 

9.www.sigma-geo.gr 

10.www.greenpeace.org 

11.Διεχζεξε Δγθπθινπαίδηα  www.wikipedia.org 

12.Γηάιεμε Μαξηίνπ 2008 κε ζέκα «Αξρηηεθηνληθή Έληαμε ησλ 

Βηνθιηκαηηθψλ πζηεκάησλ ζηελ Καηνηθία». 

 


