ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ
“Γηαρείξηζε θαη Δλεξγεηαθή Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ”

ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

“Ζ ζπκβνιή ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ ΑΠΔ ζηα
Zero Energy Buildings – ZEB”
Σνπ Μεηαπηπρηαθνύ Φνηηεηή

ηεθάλνπ Α. Μειηζζνπξγνύ

Δπηβιέπσλ

Παληειήο Μαιαηέζηαο, Καζεγεηήο ΠΑΓΑ

ΑΘΖΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2019

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ
“Ζ ζπκβνιή ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ ΑΠΔ ζηα
Zero Energy Buildings – ZEB”

ηέθαλνο Α. Μειηζζνπξγόο
Α.Μ. 80

Δπηβιέπσλ

Παληειήο Μαιαηέζηαο, Καζεγεηήο ΠΑΓΑ

ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

Παληειήο Μαιαηέζηαο, Καζεγεηήο ΠΑΓΑ
Καξατζάο Πέηξνο, Δπίθνπξνο Καζεγεηήο ΠΑΓΑ
Πάρνο Παύινο, Λέθηνξαο Δθαξκνγώλ ΠΑΓΑ

ΑΘΖΝΑ ΓΔΚΔΜΒΡΗΟ 2019

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΓΤΣΗΚΖ ΑΣΣΗΚΖ
ΥΟΛΖ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ & ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ

“Γηαρείξηζε θαη Δλεξγεηαθή Βειηηζηνπνίεζε πζηεκάησλ”
Μεηαπηπρηαθή Δξγαζία: “Ζ ζπκβνιή ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο θαη ησλ ΑΠΔ ζηα
Zero Energy Buildings – ZEB”
Μεηαπηπρηαθόο Φνηηεηήο: ηέθαλνο Α. Μειηζζνπξγόο
Δπηβιέπσλ: Παληειήο Μαιαηέζηαο, Καζεγεηήο ΠΑΓΑ
Αθαδεκατθό Έηνο:2016-17

ΤΝΟΦΖ
ε απηή ηελ βηβιηνγξαθηθή Γηπισκαηηθή εξγαζία, έγηλε πξνζπάζεηα λα αλαδεηρζνχλ ηα Εero Δnergy Βuildings - ZEB
σο έλαο ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θαηά ζπλέπεηα ηελ παξάηαζε ηεο δσήο ηνπ
πιαλήηε Γε. Φπζηθά, γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζηφρνπ, πξέπεη λα αμηνπνηεζνχλ νη ηερλνινγίεο θαη νη αξρέο ηεο
βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο, ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη εηδηθφηεξα ησλ Τιηθψλ. Σα ζχγρξνλα πιηθά
θαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζπληεινχλ ζηελ πςειή ελεξγεηαθή θαηεγνξία ηεο θαηαζθεπήο ε νπνία
ζπλνδεχεηαη κε ζεκαληηθή κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ θηεξίσλ θαη
ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο ησλ αλζξψπσλ πνπ βξίζθνληαη εληφο ή ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν απηψλ. Θα παξαηεξήζεη θαλείο
φηη αλάινγα κε ηηο γεσγξαθηθέο ζπληεηαγκέλεο ηεο πεξηνρήο, νη Μεραληθνί είλαη ππνρξεσκέλνη λα πξνζαξκφζνπλ ηελ
θαηαζθεπή θαη λα θαηαθέξνπλ λα πείζνπλ ηνπο ηδηνθηήηεο ηνπο γηα ην λέν απηφ ζρεδηαζκφ ησλ θηεξίσλ. Θα έιεγε
θαλείο φηη απηφ ζα ήηαλ ζρεηηθά εχθνιν αλ κηινχζακε γηα Κξάηε ηα νπνία δελ έρνπλ κεηαλάζηεο, νη νπνίνη πάληα ζα
έρνπλ ζην κπαιφ ηνπο ηελ θνπιηνχξα, ηελ αξρηηεθηνληθή θιπ ησλ Κξαηψλ Σνπο θαη πνιιέο θνξέο είλαη ζρεηηθά
δχζθνιν λα πξνζαξκνζηνχλ ζηα λέα δεδνκέλα. Δπηπρψο φκσο, ε παξαηήξεζε θαη ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο νη αθξαίεο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο, αλαγθάδνπλ φινπο ηνπο αλζξψπνπο λα αλαγλσξίζνπλ ηελ αλάγθε γηα ην θάζε ηη. ε θάζε
πεξίπησζε, φζν γξεγνξφηεξα θαηαιάβνπκε φηη ε δηάξθεηα ηεο δσήο καο είλαη εμαηξεηηθά κηθξφηεξε απφ ηε δηάξθεηα
δσήο ηεο Γεο θαη φηη νθείινπκε λα παξαδψζνπκε ζηηο επφκελεο γελεέο ηνλ Πιαλήηε ζε θαιχηεξε θαηάζηαζε απ΄ φηη
ηνλ βξήθακε, ηφζν ην θαιχηεξν γηα φινπο εκάο. εκείν θιεηδί ζε απηφ είλαη ε θαηαλφεζε ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ηνπ ηη
ζέινπκε θαη ηνπ ηη ρξεηαδφκαζηε ζηε δσή καο.
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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
ηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζην κεξίδην πνπ αθνξά ηνλ θηεξηαθφ ηνκέα,
πξνέθπςε ε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο θηεξίσλ πςειήο ελεξγεηαθήο θιάζεο κε κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ
ζπκβαηηθά θαχζηκα, δειαδή ηα ZEB ή ηα nZEB.
Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδνο, σο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - ΔΔ πνπ αθνινπζεί ηηο Δπξσπατθέο Οδεγίεο,
εζηηάδεηαη ζε δπν παξάιιεινπο <δξφκνπο>. Ο πξψηνο παξάιιεινο, αθνξά ηελ εμεχξεζε, ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε
δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ Tνπο πφξσλ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα, απφ
θάζε πιεπξά, θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ Σνπο αλαγθψλ, αλεμαξηήησο ησλ πηζαλψλ ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ. Ο δεχηεξνο
παξάιιεινο, θαη ζεκαληηθφηεξνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ΔΔ επελδχεη ζεκαληηθά πνζά πάλσ ζηελ
εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο, δηφηη ν ζηφρνο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί
ζηφρν δσήο γηα νιφθιεξν ηνλ Πιαλήηε!
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηδέαο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ ZEB απαηηείηαη ζπλερή έξεπλα, κέζσ ηεο νπνίαο ζα παξαρζεί
ην θαηλνηφκν, ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ ηερλνινγηθά ζεκεία: Σελ παξαγσγή θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο κε έκθαζε ζηηο ΑΠΔ θαη ηα έμππλα δίθηπα (smart grid). Σελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέζσ ελεξγεηαθά
αλαβαζκηζκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο. Σηο επηπηψζεηο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ κε
κέηξν εμφξπμε ησλ νξπθηψλ πφξσλ, παξάιιεια κε ηε δεκφζηα πγεία. Σα Οηθνλνκηθά ηεο Δλέξγεηαο. Σελ αμηνπνίεζε
ηεο έξεπλαο ζηελ ηερλνινγία ησλ πιηθψλ. Σε ρσξνηαμία θαη ηελ αζηηθή αλάπηπμε κε έκθαζε ζηελ απνθέληξσζε ηνπ
πιεζπζκνχ.
Ο θηεξηαθφο ηνκέαο ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηνλ νηθηαθφ θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ. Απφ ζηαηηζηηθά
ζηνηρεία γλσξίδνπκε φηη ηα θηήξηα απνξξνθνχλ πεξίπνπ ην 40% ηεο παξαγνκέλεο ελέξγεηαο, 22% νη θαηνηθίεο θαη 18%
ηα επαγγεικαηηθά θηήξηα. Ο θηεξηαθφο ηνκέαο είλαη ν κεγαιχηεξνο ηνκέαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ε κεγαιχηεξε αηηία
εθπνκπψλ CO2, ελψ αθνινπζνχλ ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ κε 27% θαη ε βηνκεραλία κε 33%. Ζ επθαηξία γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ Πιαλήηε έξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη παξά ησλ δπζκελψλ εθπνκπψλ ξχπσλ θαη ηεο κεγάιεο
θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ν θηεξηαθφο ηνκέαο (θαηνηθίεο θαη επαγγεικαηηθά θηήξηα) πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο
πεξηνξηζκνχ απηψλ, αμηνπνηψληαο λέα πιηθά θαη λέεο ηερλνινγίεο.
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, γηα ηελ πινπνίεζε nZEB, ZEB ή γεληθφηεξα ησλ παζεηηθψλ θηεξίσλ, είλαη απαξαίηεηε ε
εθαξκνγή ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη ηελ
πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο. Με ηελ έλλνηα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ νξίδεηαη ν
αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο πνπ ιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ππφςε ηνπ ηελ ηνπνγξαθία θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ
νηθνπέδνπ, ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, θαηά ηέηνην ηξφπν, πνπ αθελφο λα πεξηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ επίδξαζή
ηνπο ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ θαη αθεηέξνπ λα ηα αμηνπνηεί ζηελ επίηεπμε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη ηεο
πγηεηλήο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ. Αθνχ επηηεπρζεί ε κέγηζηε
δπλαηή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε ηνλ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ κέζσ ησλ παζεηηθψλ ηερλνινγηψλ αιιά
θαη ηεο ρξήζεο ζπζθεπψλ πςειήο ελεξγεηαθήο θιάζεο, νη ππφινηπεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη απφ ΑΠΔ.
Σφηε κφλν απνθηά νπζηαζηηθφ λφεκα ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ θαη ην θηήξην έρεη
πξαγκαηηθά κεδεληθφ ή ζρεδφλ κεδεληθφ νηθνινγηθφ απνηχπσκα.
Αμηνζεκείσην, επίζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη κηα απνηπρεκέλε αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή φρη κφλν δελ επλνεί ηελ
ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ αιιά πξνθαιεί πνιιέο αζζέλεηεο θαη δπζιεηηνπξγίεο ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ θαιή
αξρηηεθηνληθή είλαη απαξαίηεηα θαη βηνθιηκαηηθή.
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Ζ έλλνηα ελφο θηεξίνπ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ή κεδεληθψλ εθπνκπψλ ξχπσλ δελ είλαη θαηλνχξηα.
Υξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ην 1970, σζηφζν φκσο, κεηά ην 2000 ην παγθφζκην ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηα ZEB σο κηα
αθφκε ειπίδα γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ Πιαλήηε Γε, θαζψο απνηειεί έλαλ εθηθηφ παξάγνληα γηα ηε
κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπο,
θαη γηα ηελ ππνζηήξημε απηήο ηεο ηδέαο αλαπηχρζεθαλ πνιιά εζληθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα γηα ηε κειέηε θαη ηελ
πινπνίεζή ηνπο . Σα ΕΔΒ πηζαλψο λα απνηειέζνπλ ηελ κειινληηθή θαηεπζπληήξηα γξακκή γηα ηα θηήξηα.
Γηαηάμεηο ελεξγεηηθήο & παζεηηθήο ηερλνινγίαο γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ZEB, nZEB. ην state of the art ησλ
ηερλνινγηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή, ηελ ζπιινγή θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο, είλαη ην energy
harvesting. ε απηή ηελ ηερλνινγία, ζπκβάινπλ ε κηθξνειεθηξνληθή θαη ε λαλνηερλνινγία κε ηα Micro Electro
Mechanical Systems (MEMS) θαη ηα Nano Electro Mechanical Systems (NEMS). Ο δηαθαήο πφζνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ
ζηφρνπ γηα ην <θαζαξφ κεδέλ>, φζνλ αθνξά ην ηζνδχγην ηεο ελέξγεηαο, ν νπνίνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηα
ZEB θαη απαηηεί πάληα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ state of the art ηεο ηερλνινγίαο.
Πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηα ZEB, nZEB: Σν ζεκαληηθφηεξν φισλ, φηη ζα
δνζεί παξάηαζε ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ Πιαλήηε Γε. Πιήζνο θαηνηθηψλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κέρξη ζήκεξα. Σα
θηήξηα πςειήο απφδνζεο θαη ρακειήο / κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο απαηηνχλ νινθιεξσκέλε δηαδηθαζία
ζρεδηαζκνχ θαη παξάδνζεο θηηξίσλ. Ο νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο θηεξίσλ απαηηεί κηα λέα πξνζέγγηζε κε επίθεληξν
ηελ επηθνηλσλία θαη ηελ ηεθκεξίσζε. Σα πξνεγκέλα νινθιεξσκέλα εξγαιεία ζρεδίαζεο θηηξίσλ είλαη δηαζέζηκα θαη
είλαη ζχγρξνλα. Ο νινθιεξσκέλνο ζρεδηαζκφο θηεξίσλ έρεη ηε δπλαηφηεηα γηα βειηηζηνπνηεκέλα θηήξηα φζνλ αθνξά
ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, ηελ άλεζε, ηε ιεηηνπξγηθφηεηα θαη ην θφζηνο.

Θεκαηηθή πεξηνρή: Δλέξγεηα θαη Αξρηηεθηνληθή
Λέμεηο θιεηδηά: Κηήξηα κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, Τιηθά, Βηνθιηκαηηθή Αξρηηεθηνληθή
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ABSTRACT
In this bibliographic thesis, an attempt was made to highlight the Zero Energy Building – ZEB as an important factor for
the protection of the environment and thus the prolongation of the life of the planet Earth. Of course, in order to achieve
this objective, the technologies and principles of bioclimatic architecture, renewable energy sources and, in particular,
materials must be exploited. The modern materials and the utilization of the natural environment contribute to the high
energy category of the construction which is accompanied by a significant reduction of energy consumption to support
the operation of buildings and the comfort conditions of Within or in the surrounding area. One will notice that
depending on the geographical coordinates of the area, engineers are obliged to adapt the construction and manage to
convince their owners of this new design of buildings. You would think that this would be relatively easy if we were
talking about states that do not have immigrants, who will always have in mind the culture, architecture etc. of their
states and often it is relatively difficult to adapt to the new data. Fortunately, however, the observation and in many
cases the extreme climatic conditions, cause all people to acknowledge the need for everything. In any case, the sooner
we realize that our lifetime is far less than the life of the earth and that we must deliver to the next generations the planet
in a better condition than we found it, the better for all Us. Key point in this is understanding the difference between
what we want and what we need in our lives.
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SUMMARY
In the context of the need to reduce energy consumption in the share of the building sector, the idea of building high
energy class buildings with zero energy consumption of conventional fuels, i.e. ZEB or nZEB, emerged. The energy
policy of Greece, as a member of the European Union EU following the European directives, it focuses on two parallel:
The first parallel concerns the finding, securing and management of energy resources, in order to ensure the reliable and
economically advantageous coverage of their energy needs, irrespective of the possible energy crises. The second
parallel, and most important, the protection of the environment. The EU invests significant amounts of On energy
savings and fair use, because the objective of protecting the environment is a life goal for the whole planet!
In support of the idea and the implementation of ZEB, continuous research is required, through which the innovative,
on the following technological points will be produced: The production and management of electricity with emphasis on
RES and smart grids (smart grid). Energy savings through energy-enhanced technologies and the rational use of: The
impacts of climate change and the measure mining of fossil resources alongside public health. Energy Economics. The
exploitation of research in materials technology. Spatial planning and urban development with an emphasis on
decentralising the population.
The building sector is divided into two major categories, the home and the professional. From statistics we know that
buildings absorb about 40% of electrical energy, 22% dwellings and 18% professional buildings.The building sector is
the largest energy consumption sector, the biggest cause of CO2 emissions, followed by the transport sector with 27%
and industry with 33%. The opportunity to protect the planet comes from the fact that despite adverse emissions and
high energy consumption, the building sector (residential and commercial buildings) offers possibilities to limit these,
utilizing new materials and new technologies.
As has been mentioned, for the implementation of nZEB, ZEB or more generally of passive buildings, it is necessary
to apply the bioclimatic architecture to minimize their energy needs and adapt them to environmental requirements.
The concept of bioclimatic design is defined as architectural design which takes into account, in particular, the
topography and orientation of the plot, the microclimate of the region, in such a way that it restricts the effects of Their
impact on the shell of the building and on the other hand to utilize them in the achievement of the conditions of thermal
comfort and the healthy living of the people inside and in the surrounding area.
After the maximum possible energy saving is achieved, with the bioclimatic design of the building through passive
technologies and the use of high energy class appliances, the remaining energy requirements are covered by RES. Only
then does the installation of systems for the utilization of RES and the building have a real zero or almost zero
ecological footprint.
Noteworthy, too, is the fact that a failed architectural construction not only does not favor the mental balance of the
individual but causes many illnesses and malfunctions in the body. Good architecture is essential and bioclimatic.
The concept of a zero-energy or zero-emission building is not new. It has been in use since 1970, however, after 2000
the global interest turned to ZEB as another hope for avoiding the destruction of the planet Earth, as it is a feasible
factor in reducing CO2 emissions during the life of Due to the reduction of their energy requirements, and in support of
this idea, many national and international programmes were developed for their study and implementation. ZEΒ are
likely to be the future guideline for buildings.
Active and passive technology provisions to support ZEB, nZEB. In state of the art technologies, used for the
production, collection and storage of energy (images 1.3), is the energy harvesting (energy harvest). In this technology,
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microelectronics and nanotechnology contribute to Micro Electro Mechanical Systems (MEMS) and Nano Electro
Mechanical Systems (NEMS).
The ardent desire of the realization of the goal for the Pure zero, in terms of energy balance, which is inextricably
linked to the ZEB and always requires the utilization of state of the art technology.
Pros cons and concerns about ZEB, nZEB: Most importantly, that an extension will be given to the life of the planet
Earth. Number of residences built to date. High performance buildings and low/zero energy consumption require a
complete process of building planning and delivery. Integrated building design requires a new approach focusing on
communication and documentation. Advanced integrated building design tools are available and modern. Integrated
building design has the potential for optimized buildings-in terms of energy consumption, comfort, functionality and
cost.

Subject area: Energy and Architecture

Keywords: Zero Energy Buildings, Materials, Bioclimatic Architecture
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ΔΤΥΑΡΗΣΗΔ
Θεξκέο επραξηζηίεο νθείισ ζηνλ Καζεγεηή κνπ θαη Δπηβιέπνληα ηεο Μεηαπηπρηαθήο απηήο
εξγαζίαο θ. Παληειή Μαιαηέζηα, ηφζν γηα ηελ αλάζεζε απηνχ ηνπ ζέκαηνο φζν θαη γηα ηελ
πνιχηηκε βνήζεηά Σνπ θαη ηελ εκπηζηνζχλε ηνπ Σνπ πξνο εκέλα γηα ηελ νινθιήξσζή ηνπ.
Σνλ επραξηζηψ ζεξκά θαη εχρνκαη νιφςπρα ν Παλάγαζνο Θεφο λα ραξίδεη ζε Απηφλ θαη ηελ
Οηθνγέλεηά Σνπ ρξφληα πνιιά θαη θαιά!
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ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ZEB, NZEB

&

ΠΑΘΖΣΗΚΖ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ

ΓΗΑ
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ΣΖΝ

4.1.8.4 Φπηεκέλα δψκαηα ή πξάζηλεο ζηέγεο γηα ηε κείσζε ηνπ
ζεξκηθνχ θνξηίνπ ησλ θηεξίσλ

ζει: 111

4.2 Δλεξγεηηθή ηερλνινγία ζηα ZEB (Active technology on ZEB)

ζει: 113

4.2.1 Ο κεραληθφο θιηκαηηζκφο

ζει: 113

4.2.2 Energy harvesting (ζπιινγή ελέξγεηαο)

ζει: 116

4.2.2.1 Αμηνπνίεζε ηερλνινγηψλ θαη δηαηάμεσλ ζην Energy Harvesting

ζει: 116

4.2.3 Κπςέιεο θαπζίκνπ – Fuel cells

ζει: 117

4.2.4 Αθπγξαληήξεο

ζει: 119
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4.2.5 Δλέξγεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ

ζει: 119

4.2.6 Φσηνβνιηατθά ζηνηρεία
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ππεξζεξκαίλεηαη
ζει: 94
Δηθφλα 4.9: χγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνίρνπ Trombe: a) θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, γηα ηε
ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ b) θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, γηα ηνλ δξνζηζκφ ηνπ ρψξνπ
ζει: 95
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Δηθφλα 4.10: Αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ θαη γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ζει: 95
Δηθφλα 4.11: Boiler δηπιήο ελεξγείαο

ζει: 96

Δηθφλα 4.12: Ζ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ιεηηνπξγεί σο έλα δπλακηθφ θίιηξν

ζει: 97

Δηθφλα 4.13 : Δμσηεξηθή κφλσζε ηνίρνπ (αξηζηεξά) δψκαηνο (δεμηά)

ζει: 97

Δηθφλα 4.14:Λεηηνπξγία ζεξκνγέθπξαο

ζει: 100

Δηθφλα 4.15: Λεηηνπξγία ζεξκνγέθπξαο ζε εθαξκνγή

ζει: 100

Δηθφλα 4.16: Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ θηεξίσλ

ζει: 102

Δηθφλα 4.17: α) Πιεπξηθφο θπζηθφο θσηηζκφο, β) Φσηηζκφο ζε βάζνο ηνπ ρψξνπ ζπλαξηήζεη
ησλ δηαζηάζεσλ ηνπ αλνίγκαηνο, γ) Πιεπξηθφο θσηηζκφο κε ηε ρξήζε αλαθιψκελσλ επηθαλεηψλ
γηα ηελ θαιχηεξε νκνηνκνξθία ηεο εληάζεσο ηνπ θσηηζκνχ

ζει: 103

Δηθφλα 4.18: α) Αλαθιψκελνο θσηηζκφο απφ ηελ νξνθή, β) Γηάρπηνο θσηηζκφο απφ ηελ νξνθή
ζει: 104
Δηθφλα 4.19: α) Αληηζακβσηηθφο θπζηθφο θσηηζκφο κέζσ θπιιψκαηνο, β) Αληηζακβσηηθφο
θπζηθφο θσηηζκφο κέζσ πεηαζκάησλ, γ) Αληηζακβσηηθφο θπζηθφο θσηηζκφο κέζσ πεηαζκάησλ, δ)
Αληηζακβσηηθφο θπζηθφο θσηηζκφο ζπλαξηήζεη ησλ ζθηάζηξσλ γηα ηε ρεηκεξηλή θαη ηελ ζεξηλή
πεξίνδν

ζει: 105

Δηθφλα 4.20: Αμηνπνίεζε ησλ θπιινβφισλ δέληξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ (αξηζηεξά)
θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα (δεμηά) ζπλαξηήζεη ηεο ειηαθήο ηξνρηάο

ζει: 107

Δηθφλα 4.21 :Λεηηνπξγία ηερλεηψλ ζθηάζηξσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηε λφηηα
πιεπξά ηνπ θηεξίνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ (αξηζηεξή ζηήιε) φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα (δεμηά ζηήιε)

ζει: 107

Δηθφλα 4.22: Γηαηάμεηο θαη αμηνιφγεζε ζθηάζηξσλ ζπλαξηήζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο πιεπξάο
ηνπ θηεξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ

ζει: 108

Δηθφλα 4.23: Λεηηνπξγία ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ – δξνζηζκνχ ελφο θηεξίνπ θαηά ηελ ζεξηλή θαη ηελ
ρεηκεξηλή πεξίνδν

ζει: 110
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Δηθφλα 4.24: ρεκαηηθέο εηθφλεο θπζηθνχ αεξηζκνχ γηα έλα θηήξην

ζει: 110

Δηθφλα 4.25: Φπηεκέλν δψκα

ζει: 112

Δηθφλα 4.26: Σνκή ηεο δηάηαμεο ησλ πιηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία θπηεκέλνπ δψκαηνο (αξηζηεξή
εηθφλα) θαη θαηαθφξπθνπ θήπνπ καδί κε ην ζχζηεκα πνηίζκαηνο ηνπ

ζει: 113

Δηθφλα 4.27: Γηάηαμε γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ θηεξίσλ

ζει: 114

Δηθφλα 4.28: Φπθηηθφο θχθινο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο θαη ηεο ςχμεο ζει: 114
Δηθφλα 4.29: ρεκαηηθφ δηάγξακκα αληηζηξνθήο ηνπ ςπθηηθνχ θχθινπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο
ςχμεο (αξηζηεξή εηθφλα) θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο (δεμηά εηθφλα)

ζει: 115

Δηθφλα 4.30: Υξήζε πςειήο ηερλνινγίαο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο απνζήθεπζεο
ελέξγεηαο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο

ζει: 116

Δηθφλα 4.31: Αξρή ιεηηνπξγίαο θπςέιεο θαπζίκνπ

ζει: 117

Δηθφλα 4.32: Απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαηνηθίαο

ζει: 118

Δηθφλα 4.33: Απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν βηνκεραληθψλ θηεξίσλ
ζει: 118
Δηθφλα 4.34: ρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ αθπγξαληήξσλ, ηχπνπ ζπκπίεζεο (αξηζηεξά)
θαη ηχπνπ ζπκπχθλσζεο (δεμηά)
ζει: 119
Δηθφλα 4.35: Γπλαηφηεηεο ηνπνζέηεζεο θσηνβoιηατθψλ επί ησλ θηεξίσλ

ζει: 122

Δηθφλα 4.36: Λεηηνπξγηθφ δηάγξακκα θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο γηα on – grid ZEB
ζει: 123
Δηθφλα 4.37: Γηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο ειεθηξηθήο απφ ΑΠΔ θαη ηελ
δηάζεζή ηεο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο
ζει: 123
Δηθφλα 4.38: Γηάθνξνη ηχπνη αλεκνγελλεηξηψλ θαη ν γεληθφο δηαρσξηζκφο ηνπο
κε βάζε ηε δηάηαμε ηνπ άμνλα ηεο πεξηζηξνθήο ηνπο

ζει: 125

Δηθφλα 4.39: Αξρή ιεηηνπξγίαο πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ

ζει: 125

Δηθφλα 4.40: Λεηηνπξγηθφ δηάγξακκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε βηνκάδα
ζει: 126
Δηθφλα 4.41α: Λεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ γεσζεξκίαο γηα ηελ ςχμε θαη ηελ ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ
ζει: 127
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Δηθφλα 4.41β: Οξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δηάηαμε αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκίαο

ζει: 127

Δηθφλα 4.42: Λεηηνπξγηθφ δηάγξακκα γηα ηελ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ελέξγεηαο, ζέξκαλζε
θαη ςχμεο
ζει: 128
Δηθφλα 4.43: Σερλνινγίεο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο

ζει: 129

Δηθφλα 4.44: Έμππλν κηθξνδίθηπν (smart micro grid) ελφο nZEB

ζει: 130

Δηθφλα 5.1: Τιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε ελφο nZEB

ζει: 142

Πίλαθεο
Πίλαθαο 1.1: πγθεληξσηηθά ηα κέηξα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο

ζει: 46

Πίλαθαο 5.1: Πνζνζηφ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί
ζηηο ΑΠΔ

ζει: 151
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Γηαγξάκκαηα
Γηάγξακκα 1.1: Μεξίδηα ζπλνιηθήο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηελ ΔΔ αλά θαηεγνξία
ην 2018

ζει: 17

Γηάγξακκα 1.2: Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο γηα ην 2030

ζει: 26

Γηάγξακκα 1.3: Δθηίκεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ αλά πεξηθέξεηα
ηεο Υψξαο

ζει: 27

Γηάγξακκα 1.4: Σνκείο φπνπ κπνξνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηα θαη ηα αληίζηνηρα
πνζνζηά θαηαλάισζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θάζε ηνκέα

ζει: 28

Γηάγξακκα 1.5: Μεηαζρεκαηηζκφο (ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνη) ηνπ ηνκέα
ησλ θηεξίσλ γηα ην 2030

ζει: 29

Γηάγξακκα 1.6: Μεηαζρεκαηηζκφο (ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνη) ηνπ ηνκέα ησλ
κεηαθνξψλ γηα ην 2030

ζει: 30

Γηάγξακκα 1.7: Μεηαζρεκαηηζκφο (ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνη) ηνπ ηνκέα ηεο
βηνκεραλίαο γηα ην 2030
Γηάγξακκα 1.8: Καηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ νηθηαθνχ θηεξηαθνχ ηνκέα

ζει: 31

ηεο Δπξψπεο

ζει: 38

Γηάγξακκα 1.9α: Πνζνζηηαία θαηαλνκή θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά
ηειηθή ρξήζε ζηνλ νηθηαθφ ηνκέα

ζει: 35

Γηάγξακκα 1.9β: Καηαλνκή επί ηεο % ησλ θαηνηθηψλ αλά πεξίνδν θαηαζθεπήο γηα
ρξνληθφ δηάζηεκα απφ πξηλ ην 1946 έσο θαη κεηά ην 2011

ζει: 36

Γηάγξακκα 1.10: Γεσγξαθηθή θαηαλνκή αξηζκνχ θαηνηθηψλ έσο ην 2010

ζει: 37

Γηάγξακκα 1.11: Πιήζνο θηεξίσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν θαηαζθεπήο ζηελ Αηηηθή ζει: 37
Γηάγξακκα 1.12: Παγθφζκηα εθαηνζηηαία πνζνζηά εθπνκπψλ CO2 θαηά ην2012 ζει: 38
Γηάγξακκα 1.13: Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε θάζε ηνκέα απφ ην 1990 ζει: 39
Γηάγξακκα 1.14: Ύπαξμε ζεξκνκφλσζεο ζε θαηνηθίεο

ζει: 40

Γηάγξακκα 1.15: Ύπαξμε ζέξκαλζεο ζε θαηνηθίεο

ζει: 40

Γηάγξακκα 1.16: Ύπαξμε ζπζηήκαηνο ςχμεο ζε θαηνηθίεο

ζει: 40
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Γηάγξακκα 1.17: Καηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα θαηνηθίεο
ζε αζηηθέο θαη αγξνηηθέο πεξηνρέο

ζει: 40

Γηάγξακκα 1.18: Αλάιπζε επί ηεο % ηνπ θφζηνπο παξεκβάζεσλ ηνπ πξνο
αλαβάζκηζε θηεξηαθνχ <ζεκείνπ>

ζει: 43

Γηάγξακκα 1.19: Κφζηνο ελεξγεηαθψλ αλαβαζκίζεσλ αλά είδνο θηεξίνπ θαη ζεκείνπ
αλαβάζκηζεο

ζει: 43

Γηάγξακκα 1.20: Μεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο ρψξαο
γηα ην 2010 θαη 2050 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη ν δηαρσξηζκφο ησλ
θαηαζθεπψλ ζε: α) ησλ ζπκβαηηθψλ θηεξίσλ, β) ησλ ζχγρξνλσλ θηεξίσλ
θαη γ) ησλ παζεηηθψλ θηεξίσλ

ζει: 48

Γηάγξακκα 1.21: Δθαηνζηηαία απνηειέζκαηα ηεο κείσζεο ξχπσλ CO2 κέζσ
ησλ ελεξγεηαθψλ αλαβαζκίζεσλ θαη ηεο ρξήζεσο ησλ ΑΠΔ

ζει: 49

Γηάγξακκα 1.22: Πξαθηηθέο απνδνηηθφηεξεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο

ζει: 50

Γηάγξακκα 1.23: Οξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, θαηαλάισζε ελέξγεηαο
δηαθφξσλ ζπζθεπψλ φηαλ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (standby mode)

ζει: 51

Γηάγξακκα 2.1: Πξνθίι θσηηζκνχ ζηελ ζε κηα θαηνηθία, ζπλαξηήζεη ησλ επνρψλ
ηνπ έηνπο

ζει: 66

Γηάγξακκα 3.1: Υξνληθνί ζηαζκνί αλαθνξάο γηα ηα ZEB

ζει: 69

Γηάγξακκα 3.2: Ζ έλλνηα ηνπ Net ZEB

ζει: 69

Γηάγξακκα 3.3: Ζ έλλνηα ηνπ θαζαξνχ θηεξίνπ κεδεληθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα
κε ηελ νπνία ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη
ηειηθά ζπλνδεχεηαη απφ ηζνδχλακε παξνρή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο

ζει: 73

Γηάγξακκα 3.4: Σέινο ηεο δσήο ηνπ θηεξίνπ / δηαδηθαζία θαηαζθεπήο /
ελζσκαησκέλεο εθπνκπέο πιηθψλ θαηαζθεπήο / εμνπιηζκφο ρξήζεο ηεο
ελέξγεηαο / ρξήζε ελέξγεηαο εθηφο ηνπ εμνπιηζκνχ

ζει: 77

Γηάγξακκα 3.5 : Δλεξγεηαθή θάιπςε ζην 24σξν απφ παξαγφκελε θαη απνζεθεπκέλε
ελέξγεηα

ζει: 84

Γηάγξακκα 4.1: πλεηζθνξά ησλ παζεηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ ηερλνινγηψλ
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γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ

ζει: 88

Γηάγξακκα 4.2: χγθξηζε παξαγσγήο ειηαθνχ δεζηνχ λεξνχ ζε ζρέζε κε ην
θνξηίν δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο

ζει: 96

Γηάγξακκα 4.3: Μεξίδην ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο
ηνίρνπο (α) θαη ζηηο ζηέγεο

ζει: 98

Γηάγξακκα 4.4 : Δλεξγεηαθέο αλάγθεο (EN) γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε θηεξίνπ
γξαθείσλ ζηελ Καηάληα, ζπλαξηήζεη 21 εηδψλ ζεξκνκφλσζεο

ζει: 98

Γηάγξακκα 4.5:Δλεξγεηαθέο αλάγθεο (EN) γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε κνλνθαηνηθίαο
ζπλαξηήζεη 21 εηδψλ ζεξκνκφλσζεο

ζει: 98

Γηάγξακκα 4.6: Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ςχμεο πξηλ θαη
κεηά ηελ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε

ζει: 99

Γηάγξακκα 4.7: Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζέξκαλζεο
πξηλ θαη κεηά ηελ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε
Γηάγξακκα 4.8: ρεηηθή επίδξαζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζεξκηθψλ γεθπξψλ

ζει: 99
ζει: 101

Γηάγξακκα 4.9 : Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο [GWh] γηα ηελ
πεξίνδν 2006-2016

ζει: 115

Γηάγξακκα 4.8: Πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο
γηα ην θσηηζκφ θαη θαηαλνκή ηνπ πνζνζηνχ απηνχ γηα ηελ ππνζηήξημε
ηνπ εζσηεξηθνχ ή άιινπ είδνπο θσηηζκφ θαηά ην έηνο 2005

ζει: 120

Γηάγξακκα 4.9: Πνζνζηφ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα
ηηο αλάγθεο ηνπ θσηηζκνχ ζηα εκπνξηθά θηήξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο

ζει: 120

Γηάγξακκα 4.10: Δθαηνζηηαία αλαινγία ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
θσηηζκφ ζηελ Δπξψπε ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ

γηα

ηνλ

ζει: 121

Γηάγξακκα 4.11: Πξνηίκεζε ζηελ ρξήζε λέσλ ηχπσλ ιακπηήξσλ γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα
ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ινγηθήο γηα ηελ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (109 ηεκάρηα)
ζει: 121
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Γηάγξακκα 4.12: Πνζνζηφ ηεο απαηηνχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηα
θσηνβνιηατθα ζηνηρεία ζπλαξηήζεη ησλ κελψλ ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Δίλαη εκθαλήο ε
δηαθνξά ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπο ζπλαξηήζεη ηεο ειηνθάλεηαο

ζει: 124

Γηάγξακκα 5.1: Πιήζνο nZEB πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δ.Δ έσο θαη ην
2017
ζει: 134
Γηάγξακκα 5.2: Καηαλνκή πιήζνπο nZEB κεηαμχ θαηνηθηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ
Κηεξίσλ

ζει: 134

Γηάγξακκα 5.3: Πιήζνο λέσλ θαηαζθεπψλ θαη αλαθαηαζθεπψλ ζηελ Δ.Δ.
αλά έηνο

ζει: 135

Γηάγξακκα 5.4: Πνζνζηφ ησλ θαηνηθηψλ nZEB ζηε ζπλνιηθή θαηαζθεπή θαηνηθηψλ
ζηηο Βξπμέιιεο

ζει: 135

Γηάγξακκα 5.5: Καηαλνκή nZEB ζπλαξηήζεη ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ηνπηθνχ
θιίκαηνο, θξχν, δεζηφ ή ελδηάκεζν

ζει: 136

Γηάγξακκα 5.6: Πνζνζηά ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ ηνπ
θιίκαηνο κέρξη ην 2017

ζει: 137

Γηάγξακκα 5.7: Πνζνζηφ ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο
ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ ηνπ θιίκαηνο

ζει: 138

Γηάγξακκα 5.8: Καηαλνκή εγθαηεζηεκέλσλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθήο ζέξκαλζεο
κέρξη ην 2017

ζει: 138

Γηάγξακκα 5.9α: Πνζνζηφ επί ησλ ηερλνινγηψλ γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ παξαγσγή
δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο ζηα nZEB

ζει: 139

Γηάγξακκα 5.9β: Πνζνζηφ παζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα nZEBs
κέρξη θαη ην έηνο 2017

ζει: 140

Γηάγξακκα 5.10: Πνζνζηά ελεξγψλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα nZEB
κέρξη θαη ην έηνο 2017

ζει: 140

Γηάγξακκα 5.11: Καηνηθίεο θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θάπνηα θχξηα Κξάηε
ηνπ Κφζκνπ

ζει: 141

Γηάγξακκα 5.12: Κχθινο δσήο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ
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Άλζξσπν θαη ζην Πεξηβάιινλ (ΖΖ - Human Health)

ζει: 145

Γηάγξακκα 5.13: Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πιηθψλ
θαηαζθεπήο θαη ηνπ είδνπο ηνπ πιηθνχ ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα
nZEB (PV - Photovoltaic)

ζει: 146

Γηάγξακκα 5.14: Ηδηνθηήηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εηδηθνχο γηα ην
πνπ πέθηεη ην βάξνο

ζει: 150
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1 ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ

1.1 Σα ζεκεία ζηα νπνία εζηηάδνπλ ε Διιάδα θαη ε Δπξώπε ηελ ελεξγεηαθή
Σνπο πνιηηηθή
Ζ ελεξγεηαθή πνιηηηθή ηεο Διιάδνο, σο Μέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο - ΔΔ πνπ αθνινπζεί ηηο
Δπξσπατθέο Οδεγίεο, εζηηάδεηαη ζε δπν παξάιιεινπο <δξφκνπο>. Ο πξψηνο παξάιιεινο, αθνξά
ηελ εμεχξεζε, ηελ εμαζθάιηζε θαη ηε δηαρείξηζε ησλ ελεξγεηαθψλ Tνπο πφξσλ, έηζη ψζηε λα
δηαζθαιίδεηαη ε αμηφπηζηε θαη νηθνλνκηθά ζπκθέξνπζα, απφ θάζε πιεπξά, θάιπςε ησλ
ελεξγεηαθψλ Σνπο αλαγθψλ, αλεμαξηήησο ησλ πηζαλψλ ελεξγεηαθψλ θξίζεσλ. Ο δεχηεξνο
παξάιιεινο, θαη ζεκαληηθφηεξνο, ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ΔΔ επελδχεη ζεκαληηθά
πνζά πάλσ ζηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο νξζήο ρξήζεο ηεο, δηφηη ν ζηφρνο γηα ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο απνηειεί ζηφρν δσήο γηα νιφθιεξν ηνλ Πιαλήηε! (δηάγξακκα 1.1)

Γηάγξακκα 1.1 : Μεξίδηα ζπλνιηθήο θξαηηθήο ελίζρπζεο ζηελ ΔΔ αλά θαηεγνξία ην 2018 [79]

Ζ ελεξγεηαθή αγνξά, γηα θάζε ρψξα ηνπ Πιαλήηε, είλαη δπλακηθή θαη θαζνξίδεηαη κε βάζε ηηο
νηθνλνκνπνιηηηθέο ζπγθπξίεο θαη ηα ζπκθέξνληα ηνπ θάζε Κξάηνπο. Με βάζε ηα αλσηέξσ, ζηε
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ζηξαηεγηθή γηα ηελ επίηεπμε ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο ηεο Διιάδνο, γίλεηαη εζηηαζκφο ζηα
παξαθάησ ζεκεία :







Σε δπλαηφηεηα θαη ηελ πξνηξνπή γηα ηελ αμηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ κε ζχγρξνλεο
ηερλνινγίεο.
Σελ πινπνίεζε <δξφκσλ> γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πεηξειαίνπ θαη ηνπ θπζηθνχ αεξίνπ ζηα
πιαίζηα ησλ δηαθξαηηθψλ ελεξγεηαθψλ ζπλεξγαζηψλ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο, ηαπηφρξνλα
κε ηελ θαηάξγεζε ησλ κνλνπσιίσλ ζηελ αγνξά ηεο ελέξγεηαο.
Σελ επηθέληξσζε, ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηελ θνπιηνχξα, γχξσ απφ ηελ αμηνπνίεζε (ζην
κέγηζην δπλαηφ) ησλ ελεξγεηαθψλ πεγψλ θαη απνζεκάησλ ηεο Υψξαο κε έκθαζε ζηε ρξήζε
ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο - ΑΠΔ κε ηελ ηαπηφρξνλε νηθνλνκηθή επηδφηεζή ηνπο
(εηθφλα 1.1).
Σελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο ζηε βηνκεραλία, ζηηο κεηαθνξέο, ζηα επαγγεικαηηθά
θηήξηα θαη ζηηο θαηνηθίεο θαη γεληθφηεξα φπνπ ζα κπνξνχζε λα γίλεη.

Δηθφλα 1.1: Μείσζε ελεξγεηαθήο εμάξηεζεο θαη ελίζρπζε ΑΠΔ, νη βαζηθνί ζηφρνη ηνπ
Μαθξνρξφληνπ Δλεξγεηαθνχ Σρεδηαζκνχ [95]
Ζ έξεπλα, ε θαηλνηνκία, ε παηδεία θαη ε εθπαίδεπζε απνηεινχλ ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν ηεο
νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηνπ πγηνχο αληαγσληζκνχ, πξνθεηκέλνπ λα αμηνπνηεζεί
ην ζρεηηθφ δπλακηθφ ηεο Διιάδνο θαη γεληθφηεξα ηεο Δπξψπεο, κε θχξην ζηφρν ηε βειηίσζε ηεο
Διιεληθήο θαη ηεο Δπξσπατθήο νηθνλνκίαο θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ θαηνίθσλ Σνπο [1].
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1.1.1 Δπξσπατθή Έλσζε & Δλεξγεηαθή πνιηηηθή
Ζ ΔE αληηκεησπίδεη κηα ζεηξά απφ πξνθιήζεηο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη φπσο είλαη θπζηθφ θαη
ζηνλ ηνκέα ηεο παξαγσγήο θαη ηεο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο. Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ησλ
πξνβιεκάησλ απηψλ ε ελεξγεηαθή πνιηηηθή Σεο έρεη 3 θχξηνπο ζηφρνπο:



ηελ αζθάιεηα ηνπ εθνδηαζκνχ
ηελ αληαγσληζηηθφηεηα



ηελ βησζηκφηεηα

Ζ Δπξσπατθή Δπηηξνπή επηζπκεί ηελ Δπξσπατθή Δλεξγεηαθή Έλσζε. Με ηελ θίλεζε απηή ζα
εμαζθαιηζηεί ε αζθαιή θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή παξνρή ηεο ελέξγεηαο, ηαπηφρξνλα κε ηελ
πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο Σεο θαη ηε ξνή ελέξγεηαο ζε φιε ηελ ΔΔ γηα ηελ πινπνίεζε ησλ
πξνζδνθηψλ Σεο (εηθφλα 1.2).

Δηθφλα 1.2: Καζαξή θπζηθή ξνή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κεηαμχ ησλ ρσξψλ (TWh) ην 2018 [79]
Ζ EE γηα ηελ επίηεπμε ησλ αλσηέξσ ζηφρσλ Σεο έρεη ζέζεη ελεξγεηαθνχο θαη θιηκαηηθνχο
ζηφρνπο κε ρξνληθά ζεκεία γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπο ηα έηε 2020, 2030 θαη 2050.
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Οη ζηόρνη γηα ην έηνο 2020 είλαη:

1. Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ, πξνζηαζία απφ ην θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ,
ηνπιάρηζηνλ θαηά 20% ζε ζχγθξηζε κε ηα επίπεδα ηνπ έηνπο 1990
2. Σν 20% ηεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ ηηο ΑΠΔ
3. Ζ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά 20%
4. Ο ζπλερήο πιένλ ζηφρνο γηα ηε δεκηνπξγία Zero Energy Building - ZEB


Οη ζηόρνη γηα ην έηνο 2030 είλαη (δηάγξακκα 1.2):

1.
2.
3.
4.

Ζ κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ θαηά 40%
Σν 27% ηεο ελέξγεηαο λα πξνέξρεηαη απφ ηηο ΑΠΔ
Ζ αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πεξίπνπ ζην 30%
Ζ δηαζχλδεζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζε πνζνζηφ 15%



Ο ζηόρνο γηα ην έηνο 2050 είλαη:
Μείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε πνζνζηφ απφ 80 έσο 95% ζε ζχγθξηζε
κε ηα επίπεδα ηνπ έηνπο 1990 [9].

Γηάγξακκα 1.2: Μεηαζρεκαηηζκφο ηνπ ηνκέα ελέξγεηαο γηα ην 2030 [79]
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1.2 Δζηηαζκόο ηεο έξεπλαο θαη ηεο θαηλνηνκίαο αλαθνξηθά κε ηα ZEB
Γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ηδέαο θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ ZEB απαηηείηαη ζπλερή έξεπλα, κέζσ ηεο
νπνίαο ζα παξαρζεί ην θαηλνηφκν, ζρεηηθά κε ηα παξαθάησ ηερλνινγηθά ζεκεία:


Σελ παξαγσγή θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε έκθαζε ζηηο ΑΠΔ θαη ηα
έμππλα δίθηπα (smart grid)



Σελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κέζσ ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλσλ ηερλνινγηψλ θαη ηεο
νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο



Σηο επηπηψζεηο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή θαη ηελ κε κέηξν εμφξπμε ησλ νξπθηψλ πφξσλ,
παξάιιεια κε ηε δεκφζηα πγεία



Σα Οηθνλνκηθά ηεο Δλέξγεηαο



Σελ αμηνπνίεζε ηεο έξεπλαο ζηελ ηερλνινγία ησλ πιηθψλ



Σε ρσξνηαμία θαη ηελ αζηηθή αλάπηπμε κε έκθαζε ζηελ απνθέληξσζε ηνπ πιεζπζκνχ
(δηάγξακκα 1.3) [1]

Γηάγξακκα 1.3 : Δθηίκεζε ηεο κεηαβνιήο ηνπ πιεζπζκνχ αλά πεξηθέξεηα ηεο Φψξαο [11]
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1.2.1 ΑΠΔ – Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο - ΕΔΒ
Μεγάιε κεξίδα ηερλνινγηψλ ησλ ΑΠΔ (νη νπνίεο αλήθνπλ ζηελ θαηεγνξία ησλ ελεξγεηηθψλ
ηερλνινγηψλ πνπ αμηνπνηνχληαη, γηα ηελ ππνζηήξημε, απφ ελεξγεηαθήο πιεπξάο, ησλ ZEB ) θαη
κεηαμχ ησλ άιισλ ηερλνινγηψλ, νη ζπλεζέζηεξεο πεξηπηψζεηο, είλαη [1]:



Ζ Αηνιηθή
Ζ Ζιηαθή Δλεξγεία & ηα Φσηνβνιηατθά



Ζ Βηνκάδα



Ζ Γεσζεξκία



Ζ Τδξνειεθηξηθή



πκπαξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο & Θεξκφηεηαο



Κπςέιεο θαπζίκνπ (Fuel cells)

1.3 Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο
Ζ έλλνηα ηεο εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο, αθνξά ηελ πνζφηεηα ηεο ελέξγεηαο πνπ δελ ζπαηαιάηαη
θαη θαηά ζπλέπεηα δελ ππάξρεη ιφγνο λα παξαρζεί. Ζ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο ηαπηίδεηαη κε ηελ
έλλνηα ηεο νξζνινγηθήο θαη ηεο απνδνηηθήο ρξήζεο ηεο.

Γηάγξακκα 1.4: Τνκείο φπνπ κπνξνχκε λα εμνηθνλνκήζνπκε ελέξγεηα θαη ηα αληίζηνηρα πνζνζηά
θαηαλάισζεο πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνλ θάζε ηνκέα [25]
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Ζ νξζή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο ζπλεπάγεηαη ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο θαη δελ ζεκαίλεη ηελ πεξηζηνιή ή
αθφκε θαη ηελ αλαζηνιή ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ νη νπνίεο απαηηνχληαη ηφζν γηα ηελ ιεηηνπξγηθή
ππνζηήξημε ησλ θηεξίσλ φζν θαη γηα ηελ <άλεζε> ησλ αλζξψπσλ. Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο
ελέξγεηαο βειηηψλεη θαη δελ ηαπεηλψλεη ην επίπεδν ηεο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ, είηε εληφο ησλ
θηεξίσλ είηε εθηφο απηψλ [1].
Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο κπνξνχκε λα επηηχρνπκε ζηνπο παξαθάησ ηνκείο (δηάγξακκα 1.4):



ζηα θηήξηα
ζηηο κεηαθνξέο



ζηε βηνκεραλία

1.3.1 ηα θηήξηα
Σα θηήξηα απνηεινχλ έλαλ κεγάιν θαη απαηηεηηθφ ελεξγεηαθφ θαηαλαισηή πνπ ηαπηνρξφλσο
παξέρεη θαη κεγάιεο δπλαηφηεηεο εθαξκνγήο λέσλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο
ελέξγεηαο, κε αληίζηνηρα πεξηβαιινληηθά νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά νθέιε (δηάγξακκα 1.5).
Ηδηαίηεξε ζεκαζία γηα ηελ ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά ησλ θηεξίσλ θαη ηεο <άλεζεο> ησλ αλζξψπσλ
ζε απηά ή γχξσ απφ απηά, έρεη ε εθαξκνγή ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ.

Γηάγξακκα 1.5 : Μεηαζρεκαηηζκφο (ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνη) ηνπ ηνκέα ησλ θηεξίσλ γηα ην 2030 [79]
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Ζ αμηνπνίεζε ηνπ βηνθιηκαηηθνύ ζρεδηαζκνύ, ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ πνπ βξίζθνληαη
εγθαηεζηεκέλεο ζην θηήξην, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ή θνληά ζε απηφ, ε αμηνπνίεζε ηεο
ηερλνινγίαο ησλ λέσλ πιηθψλ θαη ησλ παξαγψγσλ απηψλ θαη πξνπάλησλ ε εθπαίδεπζε ησλ
αλζξψπσλ γηα ηελ νξζή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, νδεγνχλ ζηα nearly Zero Energy Building - nZEB θαη
ζηα ΕΔΒ είηε κέζσ ηεο αξρηθήο ηνπο ζρεδίαζεο είηε κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο αλαβάζκηζεο [1].
1.3.2 ηηο κεηαθνξέο
Οη βαζηθνί άμνλεο (ζηφρνη) γηα λα έρνπκε ζεηηθά απνηειέζκαηα ζηνλ ηνκέα ηεο εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο, είλαη (δηάγξακκα 1.6):
1. Ζ νξζνινγηθή, ε επηιεθηηθή θαη ε βέιηηζηε ρξήζε ησλ δηαζέζηκσλ κέζσλ κεηαθνξάο θαη
ησλ κέζσλ ηεο καδηθήο κεηαθνξάο, φπσο επίζεο θαη ηνπ πεξπαηήκαηνο.
2. Ζ ρξήζε νρεκάησλ ηα νπνία ελζσκαηψλνπλ <έμππλεο> ηερλνινγίεο ηφζν σο πξνο ηελ
θαηαλάισζε θαπζίκσλ φζν θαη θαηά ηελ θάζε ηεο αλάθηεζεο ελέξγεηαο απφ ηα ίδηα ηα
νρήκαηα.
3. Ζ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ νρεκάησλ ε νπνία ζπλεπάγεηαη ηελ νηθνλνκηθή νδήγεζε
ηαπηφρξνλα κε ηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ζπλεπψο, θη απηφ απνηειεί ζέκα παηδείαο
θαη εθπαίδεπζεο.

Γηάγξακκα 1.6 : Μεηαζρεκαηηζκφο (ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνη) ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ γηα ην 2030
[79]
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Ζ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο ζηηο κεηαθνξέο θαη θαηά ζπλέπεηα ε εμνηθνλφκεζε θαπζίκσλ καο
παξέρεη (αλακέλεηαη λα καο παξέρεη) ηα παξαθάησ νθέιε:


Σε κείσζε ηνπ θφζηνπο ησλ κεηαθνξψλ, ηφζν ζηελ πξψηε χιε φζν θαη ζην ηειηθφ πξντφλ,
κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ θφζηνπο παξαγσγήο θαη ηελ επηζπκεηή κείσζε ηεο ηειηθήο
ηηκήο ησλ πξντφλησλ, φπνπ απηφ απνηειεί ζεκαληηθφ παξάγνληα θαηά ηνλ ραξαθηεξηζκφ
ησλ ZEB



Σε κείσζε ηεο εμάξηεζεο απφ ην πεηξέιαην θαη ηνπο εμσγελείο ελεξγεηαθνχο πφξνπο θαη
βειηίσζε ηνπ εκπνξηθνχ ηζνδπγίνπ



Σε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 θαη ηελ αληηζηξνθή ηνπ ξπζκνχ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, πνπ απνηειεί επίζεο, έλαλ ζεκαληηθφ δείθηε
ραξαθηεξηζκνχ ησλ ZEB



Σελ αχμεζε ηεο βησζηκφηεηαο ησλ ελεξγεηαθψλ πφξσλ [1].

1.3.3 ηε βηνκεραλία
Ζ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο,
ζε επίπεδν ηειηθνχ θαηαλαισηή,
είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή
δηφηη ζε πξσηνγελέο επίπεδν ε εμνηθνλφκεζε πνιιαπιαζηάδεηαη, ιφγσ ησλ δηαθφξσλ θάζεσλ
επεμεξγαζίαο
ησλ
πξψησλ
πιψλ
γηα
ην
ηειηθφ
πξντφλ.
Καηά ηε δηάξθεηα νπνηαζδήπνηε δηαδηθαζίαο, φπσο είλαη θπζηθφ ππάξρνπλ απψιεηεο, φπσο
θαη θαηά ηηο δηάθνξεο θάζεηο κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο (δηάγξακκα 1.7) [2].

Γηάγξακκα 1.7 : Μεηαζρεκαηηζκφο (ζηξαηεγηθέο θαη ζηφρνη) ηνπ ηνκέα ηεο βηνκεραλίαο γηα ην 2030
[79]
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Πξνηάζεηο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα παξαγσγηθά θαη κε ηκήκαηα ησλ βηνκεραληψλ:


Αληηθαηάζηαζε ησλ ελεξγνβφξσλ κεραλεκάησλ κε λέα απνδνηηθφηεξα, θαηά ηελ
θαηαλάισζε ηεο ελέξγεηαο θαη φρη κφλν, θαζψο θαη ηεο δπλαηφηεηαο αλάθηεζεο ελέξγεηαο
απφ απηά.



Δπαλαζρεδίαζε ηνπ θσηηζκνχ αμηνπνηψληαο ζην κέγηζην βαζκφ ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ. Ο
ζσζηφο θσηηζκφο, εθηφο ησλ άιισλ, απμάλεη θαη ηελ παξαγσγηθφηεηα ηνπ πξνζσπηθνχ,
δηακέζνπ ηεο ςπρηθήο ηνπ επθνξίαο.



Σαθηηθή ζπληήξεζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε ηελ παξάιιειε
εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ γηα ηελ νξζή ρξήζε ησλ κεραλεκάησλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ



Απηφκαηε δηφξζσζε ηνπ cos θ θαη ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο (Power Factor - PF)



Σελ έμππλε κεηαηξνπή θαη απνζήθεπζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο κε ηελ αμηνπνίεζε δηάθνξσλ
ηερλνινγηψλ [3],[4].

1.4 Έμππλα δίθηπα (Smart Grid)


χκθσλα κε ην Electric Power Research Institute - ERPI, ην έμππλν δίθηπν παξνπζηάδεηαη
σο κία επθπήο ππνδνκή παξνρήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ην νπνίν γηα ηελ <ινγηθή>
ηνπ ππνζηεξίδεηαη απφ ηηο ηερλνινγίεο ηνπ ηνκέα ησλ επηθνηλσληψλ, ηεο πιεξνθνξηθήο, ηεο
ειεθηξνληθήο θ.α., πξνθεηκέλνπ λα κπνξεί αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ησλ θαηαλαισηψλ.
Σν Έμππλν Γίθηπν νξίδεηαη σο ε δηάηαμε πνπ ζα εμαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία, ηελ αζθάιεηα
θαη ηελ απνδνηηθφηεηα ηνπ ειεθηξηθνχ ζπζηήκαηνο κέζσ ηεο αληαιιαγήο πιεξνθνξηψλ
κεηαμχ ηεο θαηαλεκεκέλεο παξαγσγήο θαη ηεο απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
(εηθφλα 1.3).

Δηθφλα 1.3: Έμππλν δίθηπν (Smart Grid) [8]
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ηελ EE ην Έμππλν Γίθηπν νξίδεηαη σο έλα εμειηγκέλν ειεθηξηθφ δίθηπν, ηνπ νπνίνπ
αλαπφζπαζην θνκκάηη είλαη ε ακθίδξνκε επηθνηλσλία κεηαμχ ηνπ παξαγσγνχ θαη ηνπ
θαηαλαισηή, δηακέζνπ ησλ επθπψλ δηαηάμεσλ κέηξεζεο θαη επίβιεςεο ηεο ιεηηνπξγίαο
ηνπ, έηζη ψζηε λα δηαζθαιίζεη έλα νηθνλνκηθά απνδνηηθφ θαη βηψζηκν ζχζηεκα πνπ αθνξά
ηελ παξαγσγή, ηελ δηαλνκή, ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ θαηαλάισζε ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο (εηθφλα 1.4).

Βάζεη ησλ αλσηέξσ, κπνξνχκε λα πνχκε φηη ην έμππλν δίθηπν είλαη κηα επθπήο επνπηηθή θαη
νινθιεξσκέλε δηάηαμε πνπ πξνζπαζεί λα δηαζθαιίζεη ηελ αμηνπηζηία, ηελ απνδνηηθόηεηα θαη
ηελ αζθάιεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, έρνληαο ζπλερψο ακθίδξνκε επηθνηλσλία
κέζσ κεγάισλ ή κηθξψλ δηεζπαξκέλσλ παξαγσγψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο
δήηεζεο ζε θάζε ηνκέα ηνπ [7].

Δηθφλα 1.4: Ο "δξφκνο κνλήο θαηεχζπλζεο" ηνπ ζπζηήκαηνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο αληηθαζίζηαηαη
απφ έλα απνθεληξσκέλν, δηθηπσκέλε δνκή [79]


Ζ αμηνπηζηία ηνπ δηθηχνπ δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ ζρεδηαζκνχ ηνπ ζπζηήκαηνο ψζηε λα
κπνξεί λα αληρλεχεη ηελ αηηία ησλ πξνβιεκάησλ ηνπ θαη ηαπηφρξνλα λα ηα επηιχεη, πρ
αμηνπνηψληαο ελαιιαθηηθνχο ηξφπνπο ηξνθνδφηεζεο ή ηε ζχλδεζε κε ηελ απνζεθεπκέλε
ελέξγεηα, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ νη ππάξρνπζεο δνκέο δελ κπνξνχλ λα αληαπνθξηζνχλ ζηηο
απαηηήζεηο.



Ζ απνδνηηθόηεηα δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ΑΠΔ νη νπνίεο πξνζθέξνπλ ηελ
παξαγφκελε ελέξγεηά ηνπο ζε απηφ.
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Ζ αζθάιεηα δηαζθαιίδεηαη κέζσ ηνπ ζπλερνχο ειέγρνπ, ζε φια ηα ζηάδηα, δειαδή, απφ ηελ
παξαγσγή κέρξη θαη ηελ ηξνθνδφηεζε ηνπ θαηαλαισηή [7].

1.5 Κηεξηαθόο ηνκέαο
Ο θηεξηαθφο ηνκέαο ρσξίδεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο, ηνλ νηθηαθφ θαη ηνλ επαγγεικαηηθφ.
Απφ ζηαηηζηηθά ζηνηρεία γλσξίδνπκε φηη ηα θηήξηα απνξξνθνχλ πεξίπνπ ην 40% ηεο παξαγνκέλεο
ελέξγεηαο, 22% νη θαηνηθίεο θαη 18% ηα επαγγεικαηηθά θηήξηα, (δηάγξακκα 1.4).
Ο θηεξηαθόο ηνκέαο είλαη ν κεγαιχηεξνο ηνκέαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ε κεγαιχηεξε αηηία
εθπνκπψλ CO2, ελψ αθνινπζνχλ ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξώλ κε 27% θαη ε βηνκεραλία κε 33%
[10], [13]. Ζ επθαηξία γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ Πιαλήηε έξρεηαη απφ ην γεγνλφο φηη παξά ησλ
δπζκελψλ εθπνκπψλ ξχπσλ θαη ηεο κεγάιεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο, ν θηεξηαθφο ηνκέαο
(θαηνηθίεο θαη επαγγεικαηηθά θηήξηα) πξνζθέξεη δπλαηφηεηεο πεξηνξηζκνχ απηψλ, αμηνπνηψληαο
λέα πιηθά θαη λέεο ηερλνινγίεο.
1.5.1 Κηεξηαθόο ηνκέαο ηεο Δπξώπεο

Γηάγξακκα 1.8 : Καηαλάισζε ελέξγεηαο ηνπ νηθηαθνχ θηεξηαθνχ ηνκέα ηεο Δπξψπεο [13]
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Ο θηεξηαθφο ηνκέαο ζηελ Δπξψπε παξνπζηάδεη ζεκαληηθφ ελδηαθέξνλ σο πξνο ηελ ελεξγεηαθή ηνπ
θαηαλάισζε (δηάγξακκα 1.8) ιφγσ ηεο ξαγδαίαο αχμεζήο ηνπ ζην αζηηθφ ή κε πεξηβάιινλ θαη
παξάιιεια κε ηελ δηαηήξεζε ησλ ππαξρφλησλ παιαηψλ θηεξίσλ γηα ιφγνπο φπσο ε ηζηνξηθφηεηα
θαη ε αξρηηεθηνληθή ησλ παιαηψλ θέληξσλ ησλ πφιεσλ θιπ, κε απνηέιεζκα ηε ζπλερή ή θαη ηελ
ζηαδηαθή αχμεζε ηεο δήηεζεο θαη ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο [13].
Απφ ην δηάγξακκα 1.8 παξαηεξείηαη φηη ν θηεξηαθφο ηνκέαο ησλ Κξαηψλ Μειψλ, Γεξκαλίαο,
Γαιιίαο θαη Ζ.Β., παξνπζηάδεη, δπζαλάινγα κε ην πνζνζηφ ηνπ πιεζπζκνχ ησλ 41% , απμεκέλε
θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 51%.
1.5.2 Κηεξηαθόο ηνκέαο ηεο Διιάδνο
Ο θηεξηαθφο ηνµέαο ζηελ Διιάδα επζχλεηαη γηα ην 35% πεξίπνπ ησλ εθπνµπψλ ηνπ CO2 θαη γηα ην
36% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ηεο ελέξγεηαο.
Σα θηήξηα απαηηνχλ πςειφ θφζηνο ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο θαη παξάιιεια κεγάιε δηάξθεηα
δσήο, φπνπ απηφ ζπλεπάγεηαη ηελ γηα πνιιά ρξφληα ππνζηήξημε ηνπο απφ ελεξγεηαθήο θαη φρη κφλν
πιεπξάο. πλεπψο, νπνηαδήπνηε ιάζε ή παξαιείςεηο έρνπλ γίλεη θαηά ηελ ζρεδίαζε θαη ηελ
πινπνίεζε ηνπο ζα εκθαλίδνληαη παξάιιεια κε ηα έηε ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη ζα απμάλνπλ
ζεκαληηθά ηελ ελεξγεηαθή ηνπο δήηεζε.

Γηάγξακκα 1.9: Πνζνζηηαία θαηαλνκή θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά ηειηθή ρξήζε ζηνλ
νηθηαθφ ηνκέα [17]
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Σα ειιεληθά θηήξηα παξνπζηάδνπλ πςειή ελεξγεηαθή θαηαλάισζε. χκθσλα µε ηελ Δurostat θαη
ην επξσπατθφ θέληξν Πεξηβάιινληνο, ηα ειιεληθά λνηθνθπξηά παξνπζηάδνπλ, ηε µεγαιχηεξε
ελεξγεηαθή θαηαλάισζε ζηελ Δπξψπε, πεξίπνπ 30% µεγαιχηεξε απφ απηή ηεο Ηζπαλίαο θαη
πεξίπνπ δηπιάζηα απφ ηελ θαηαλάισζε ηεο Πνξηνγαιίαο, ελψ είλαη ζεµαληηθά µεγαιχηεξε απφ
ρψξεο µε ςπρξφηεξν θιίµα φπσο ην Βέιγην θαη νη θαλδηλαβηθέο ρψξεο. Ζ επί ηεο % θαηαλνκή ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα απεηθνλίδεηαη ζην δηάγξακκα 1.9 [11].
Αο κελ καο δηαθεχγεη φηη ε Διιάδα είλαη κηα κηθξή θαη θησρή ρψξα, φπνπ νη πεξηζζφηεξνη
Έιιελεο δηαζέηνπλ ην δηθφ ηνπο ζπίηη, κε φηη θπζηθά ζπλεπάγεηαη απηφ ζρεηηθά κε ηελ πνηνηηθή
θαηαζθεπή θαη ην έηνο θαηαζθεπήο (δηαγξάκκαηα 1.9, 1.10, 1.11) θαη επίζεο φηη πζηεξνχκε ζηελ
εθπαίδεπζε γηα ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο!
Ζ δηαπίζησζε απηή, έρεη ηδηαίηεξα δπζµελείο ζπλέπεηεο ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο Υψξαο,
επηβαξχλεη νηθνλνκηθά ηνλ θάζε πνιίηε, εθηηλάζζεη ηελ αηρµή ηνπ θνξηίνπ, ππνρξεψλεη ζηελ
αλεχξεζε λέσλ πεγψλ εμππεξέηεζεο απηνχ, ελψ αλαγθάδεη κεγάιν θνκκάηη ηνπ πιεζπζκνχ ηεο
Υψξαο λα δεη ππφ ζπλζήθεο κε <άλεζεο>.

Γηάγξακκα 1.9: Καηαλνκή επί ηεο % ησλ θαηνηθηψλ αλά πεξίνδν θαηαζθεπήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
απφ πξηλ ην 1946 έσο θαη κεηά ην 2011 [12], [17]

Ζ πνζνζηηαία γεσγξαθηθή θαηαλνµή ηνπ πιήζνπο ησλ θαηνηθηψλ ηεο Διιάδνο γηα ην 2010
παξνπζηάδεηαη ζην δηάγξακκα 1.10 [11].
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Γηάγξακκα 1.10 Γεσγξαθηθή θαηαλνκή αξηζκνχ θαηνηθηψλ έσο ην 2010 [11]

Γηάγξακκα 1.11: Πιήζνο θηεξίσλ αλά ρξνληθή πεξίνδν θαηαζθεπήο ζηελ Αηηηθή [29]
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1.6 Κιηκαηηθή αιιαγή θαη θηήξηα
Ζ αιιαγή ηνπ θιίκαηνο ζεκαηνδνηεί ηηο επηπηψζεηο καο ζην πεξηβάιινλ, είλαη ήδε εκθαλή ηα
αξλεηηθά ηεο απνηειέζκαηα κε ηηο έληνλεο θαη πνιιέο θνξέο απξφβιεπηεο εκθαλίζεηο ησλ θαηξηθψλ
θαηλνκέλσλ. Ζ ζνβαξφηεηα ησλ αλακελφκελσλ επηπηψζεσλ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θπκαίλεηαη
αλάινγα κε ηνλ γεσγξαθηθφ ηφπν. Ζ αλαηξνπή ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο απαηηεί ιήςε κέηξσλ γηα
ηελ αλαζηξνθή απηήο ηεο θαηαζηξνθηθήο πνξείαο ηφζν ζε παγθφζκην φζν θαη ζε επίπεδν Κξαηψλ,
ζηφρν, ζηνλ νπνίν ζπκβάιινπλ ζεηηθά ηα ZEB.

Γηάγξακκα 1.12: Παγθφζκηα εθαηνζηηαία πνζνζηά εθπνκπψλ CO2 θαηά ην2012 [80]
Οη δξάζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο πξέπεη λα έρνπλ ζηφρν ηελ ζηξνθή ηνπ
πθηζηάκελνπ αλαπηπμηαθνχ κνληέινπ, πξνο ηελ θαηεχζπλζε κηαο βηψζηκεο, πξάζηλεο νηθνλνκίαο
ρακειψλ ή θαη κεδεληθψλ CO2 κε ηε ζπλεηζθνξά ηεο ζχγρξνλεο ηερλνινγίαο (δηάγξακκα 1.12). Σν
θφζηνο ηνπ πεξηνξηζκνχ ησλ εθπνκπψλ θαη ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή γηα έλα
θηήξην, κπνξεί λα εκθαλίδεηαη αξρηθά (θαηά ην ζηάδην ηεο κειέηεο) πςειφ, αιιά θαηά ηε
ιεηηνπξγία ηνπ ζα απνδεηρζεί φηη ζα θαηαθέξεη λα απνζβέζεη <ζχληνκα> ην αξρηθφ πςειφ θφζηνο
ηεο κειέηεο, ηεο ζρεδίαζεο θαη ηεο θαηαζθεπήο θαη παξάιιεια λα παξέρεη δσή ζηνλ πιαλήηε Γε
θαη ηελ πνηνηηθή δσή ζ΄ Δκάο [1], [11].
1.6.1 Κιηκαηηθή αιιαγή - θαηαλάισζε ελέξγεηαο - ζπλζήθεο άλεζεο
Οη επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ζηνλ θηεξηαθφ ηνκέα ζρεηίδνληαη αθελφο κε ηελ κεηαβνιή
ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη αθεηέξνπ κε ηε κεηαβνιή ησλ ζπλζεθψλ ηνπ
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εζσηεξηθνχ θιίκαηνο ζηα θηίξηα πνπ ιεηηνπξγνχλ <ρσξίο ή κε ειάρηζηε ζπλεηζθνξά> ελέξγεηαο,
ZEB θαη– nZEB, αληίζηνηρα.
Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (θαηλφκελν ηνπ ζεξκνθεπίνπ, είλαη ζπλάξηεζε θαη ησλ ξχπσλ GHG,
φπνπ ν θάζε ελεξγεηαθφο ηνκέαο ζπλεηζθέξεη κε δηαθνξεηηθά πνζνζηά, δηάγξακκα 1 ηνπ πιαλήηε,
είλαη πξνθαλέο φηη κπνξεί λα επηθέξεη ζεκαληηθή κείσζε ζηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ
επίηεπμε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα, αιιά ζα απαηηνχληαη κεγαιχηεξα
πνζά ελέξγεηαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο <άλεζεο> θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ!

Γηάγξακκα 1.13 : Δθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε θάζε ηνκέα απφ ην 1990 [80]

Όζνλ αθνξά ηηο ζπλζήθεο <άλεζεο> θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπ θηεξίνπ,
απηέο είλαη ζπλάξηεζε θαη ησλ θηεξηαθψλ ππνδνκψλ, φπσο ηεο χπαξμεο ή κε ζεξκνκφλσζεο, ησλ
ζπζηεκάησλ ςχμεο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θιπ θαη ηνπ θιίµαηνο ηεο θάζε πεξηνρήο
(δηαγξάκκαηα 1.14, 1.15, 1.16, 1.17) [11].
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Γηάγξακκα 1.14: Ύπαξμε ζεξκνκφλσζεο ζε θαηνηθίεο [17]

Γηάγξακκα 1.15:
Ύπαξμε ζέξκαλζεο ζε θαηνηθίεο [17]

Γηάγξακκα 1.16:
Ύπαξμε ζπζηήκαηνο ςχμεο ζε θαηνηθίεο [17]

Γηάγξακκα 1.17: Καηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο γηα θαηνηθίεο ζε αζηηθέο θαη
αγξνηηθέο πεξηνρέο [17]
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1.6.1.1 Παξάγνληεο, επηθξαηνύζεο ζπλζήθεο θαη θαηαλαιηζθόκελε ελέξγεηα γηα ηελ
ππνζηήξημε ησλ θηεξίσλ
Οη επηθξαηνχζεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηα αίηηα γηα ηε ζπλερψο απμαλφκελε ελεξγεηαθή
δήηεζε, είλαη ηα παξαθάησ:


Ζ απμαλφκελε ζεξµηθή ππνβάζµηζε ησλ µεγάισλ αζηηθψλ θέληξσλ ηεο ρψξαο,



Ζ αχμεζε ηεο ζεξµνθξαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο,



Ζ αδηαηάξαθηε άπνςε ηεο ρξήζεο παιαηψλ αξρψλ πνπ αθνξνχλ ην θηεξηαθφ (νηθηαθφ θαη
επαγγεικαηηθφ) ζρεδηαζµφ θαη ηε δηαξξχζκηζε ησλ αζηηθψλ πεξηνρψλ, ηαπηφρξνλα κε ηελ
αδηαθνξία γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ηεο θάζε πεξηνρήο



Ζ µεγάιε κεξίδα θηεξίσλ θαηαζθεπάζηεθαλ πξηλ ην 1980, δίρσο ζεξκνκφλσζε, θαη ηα
νπνία απαηηνχλ πνιχ µεγάια πνζά ελέξγεηαο γηα λα εμαζθαιίζνπλ ηηο, µε ηα ζεµεξηλά
επίπεδα απνδεθηέο, ζπλζήθεο <άλεζεο> θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο



Σα ρακειήο απφδνζεο θαη ζπάληαο νπζηαζηηθήο ζπληήξεζεο, ζπζηήκαηα ςχμεο, ζέξµαλζεο
θαη θιηκαηηζκνχ



Ζ ζπξξίθλσζε ηνπ πξαζίλνπ ηεο πεξηνρήο θαη ε κε ρξήζε ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ



Ζ έιιεηςε ζρεηηθήο λνκνζεζίαο, γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζρεηηθά γηα ηελ πξνζηαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ ελεξγεηαθή θιάζε ησλ θηεξίσλ



Οη θνηλσληθνί θαη νηθνλνµηθνί παξάγνληεο θαζψο ε απαίηεζε ζρεηηθά κε ην επίπεδν πνπ
νξίδεη ν θάζε άλζξσπνο ηελ <άλεζε> ηνπ [11].

1.6.1.2 Γξάζεηο (ΔE θαη κε ) πνπ / πνπ ζα ζπκβάινπλ ζηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο
θαηαλάισζεο ησλ θηεξίσλ θαη ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο ηνπο θιάζεο
Σα εχζηνρα ζεκεία φπνπ κπνξνχλ λα ππάξμνπλ θηεξηαθέο θαη κε (ζηνλ άλζξσπν) ελεξγεηαθέο
<επεκβάζεηο - παξεκβάζεηο> γηα ηελ ειάηησζε ηνπ πξνβιήκαηνο είλαη:


κείσζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ςχμε θαη ηελ ζέξκαλζε, κέζσ ηεο θπζηθήο (δέλδξα) θαη
ηεο ηερλεηήο (δηαηάμεηο ζθηάζηξσλ ) ζθίαζεο, ηεο αμηνπνίεζεο ηνπ θπζηθνχ δξνζηζκνχ, ηεο
απνζήθεπζεο ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζηε κάδα ηνπ θηεξίνπ θαη ηελ πξνηξνπή γηα ηελ
ρξεζηκνπνίεζε πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ



θίλεηξα γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπο αλαβάζκηζε ή ηελ εμ αξρήο ζρεδίαζε θαη πινπνίεζε
ζχγρξνλσλ θηεξίσλ (δηαγξάκκαηα 1.1, 1.18 θαη 1.19)
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ηελ νξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ αιιαγή ηεο ζθέςεο θαη ησλ απφςεσλ ζε
ζπλάξηεζε κε ηα λέα ελεξγεηαθά δεδνκέλα



ηελ αμηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ θαη ησλ αξρψλ ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ



βήκα πξνο βήκα ζηελ πινπνίεζε ησλ ZEB ή ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ
πθηζηακέλσλ δνκψλ πξνο ηνλ ραξαθηεξηζκφ ΕΔΒ ή nZEB, ή Net Zero Energy Building NZEB
ηελ αμηνπνίεζε ηεο ηερλνινγίαο ησλ λέσλ πιηθψλ πρ ζηε ζεξκνκφλσζε θαη ζηελ
αεξνζηεγαλφηεηα ησλ θηεξίσλ
Σελ επηινγή κεραλεκάησλ θαη δηαηάμεσλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ
ιεηηνπξγηψλ ηνπ θηεξίνπ, κε βάζε ηελ ελεξγεηαθή ηνπο απφδνζε θαη δίδνληαο κεγάιε
πξνζνρή έηζη ψζηε λα έρνπλ ηελ απαξαίηεηε ηζρχ πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ
θηεξίνπ, απνθεχγνληαο ηηο ππεξδηαζηαζηνινγηκέλεο κνλάδεο






Σελ πξνζεθηηθή (ζπλαξηήζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ δπλαηνηήησλ ηνπ
νηθνπέδνπ) θαη επηβεβιεκέλε ρξήζε ησλ αλνηγκάησλ ησλ θηεξίσλ γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπ
θπζηθνχ θσηηζκνχ θαη ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο



Σελ επηινγή ζπζηεκάησλ πςειήο (θσηηζηηθήο θαη κε απφδνζεο) γηα ηνλ ηερλεηφ θσηηζκφ,
φπνπ ηφζν ν θσηηζκφο ηνπ θηεξίνπ (θπζηθφο ή ηερληθφο) φζν θαη φιεο νη ππφινηπεο
δηαηάμεηο ζα ειέγρνληαη απφ ην θηεξηαθφ mini smart grid
Σελ απνθπγή ηεο παξακνλήο ησλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ ζε θαηάζηαζε stand by




Σελ κειέηε γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ππαξρφλησλ δηαηάμεσλ ή ηελ
αληηθαηάζηαζή ηνπο κε λέεο απνδνηηθφηεξεο θαη κε λέεο δπλαηφηεηεο ζηελ ιεηηνπξγίαο
ηνπο, φπνπ γηα παξάδεηγκα ζα κπνξνχλ λα <θνπκπψζνπλ> ζην mini smart grid



Σελ αλαηξνπή ησλ πθηζηάκελσλ απφςεσλ πεξί ηεο <άλεζεο> [11], [44].
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Γηάγξακκα 1.18: Αλάιπζε επί ηεο % ηνπ θφζηνπο παξεκβάζεσλ ηνπ πξνο αλαβάζκηζε
θηεξηαθνχ <ζεκείνπ> [11]

Γηάγξακκα 1.19: Κφζηνο ελεξγεηαθψλ αλαβαζκίζεσλ αλά είδνο θηεξίνπ θαη ζεκείνπ αλαβάζκηζεο
[11]
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1.6.1.3 Δπξώπε – ελέξγεηα – πξνζηαζία πεξηβάιινληνο
Ζ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο, ζηηο ηειηθέο ηεο ρξήζεηο, απνηειεί έλαλ απφ ηνπο
ζεκαληηθφηεξνπο παξάγνληεο ηεο βηψζηκεο αλάπηπμεο θαη κε βάζε ηνλ ζηφρν απηφ ε εμνηθνλφκεζε
ηεο ελέξγεηαο απνηειεί ζεκείν θιεηδί ηεο πνιηηηθήο ηεο Δ.Δ..
Γηα ηελ εθπιήξσζε απηψλ ησλ πξνζδνθηψλ – απαηηήζεσλ ε ΔΔ έρεη ζεζπίζεη ηηο παξαθάησ
Οδεγίεο (ρξεκαηηθέο επελδχζεηο, δηάγξακκα 1.1) ζρεηηθέο κε ηηο ΑΠΔ, ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ
αεξίσλ ξχπσλ θαη γεληθφηεξα ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο κε ηελ ειπίδα ηεο παξνρήο δσήο
ζηνλ Πιαλήηε Γε.


Οδεγία 93/76/ΔΟΚ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα κε ηε
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο (SAVE).



Οδεγία 2001/77/ΔΚ γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο ζηελ
εζσηεξηθή αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.




Οδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ.
Οδεγία 2003/30/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο βηνθαπζίκσλ ή άιισλ
αλαλεψζηκσλ θαπζίκσλ γηα ηηο κεηαθνξέο.



Οδεγία 2003/87/ΔΚ ζρεηηθά κε ηε ζέζπηζε ζπζηήκαηνο γηα ηελ εκπνξία ησλ δηθαησκάησλ
εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζηελ Δπξσπατθή Κνηλφηεηα θαη ηελ (ηξνπνπνίεζε ηεο
νδεγίαο 96/61/ΔΚ).



Οδεγία 2004/8/ΔΚ γηα ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ζπκπαξαγσγήο ειεθηξηζκνχ θαη
ζεξκφηεηαο.



Οδεγία 2006/32/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε θαη ηηο ελεξγεηαθέο
ππεξεζίεο (θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 93/76/ΔΟΚ).



Οδεγία 2009/28/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε ηεο ρξήζεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο
πεγέο (ηξνπνπνίεζε θαη ζπλαθφινπζε θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2001/77/ΔΚ θαη
2003/30/ΔΚ).



Οδεγία 2009/29/ΔΚ γηα ηε βειηίσζε θαη ηελ επέθηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο εκπνξίαο
δηαθησκάησλ εθπνκπήο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ ηεο θνηλφηεηαο (ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο
2003/87/ΔΚ).



Οδεγία 2009/33/ΔΚ ζρεηηθά κε ηελ πξνψζεζε θαζαξψλ θαη ελεξγεηαθψο απνδνηηθψλ
νρεκάησλ νδηθψλ κεηαθνξψλ.
Οδεγία 2009/125/ΔΚ γηα ηνλ νηθνινγηθφ ζρεδηαζκφ (eco-design), φζνλ αθνξά ζηα
ζπλδεφκελα κε ηελ ελέξγεηα πξντφληα.




Οδεγία 2010/30/ΔΔ γηα ηελ έλδεημε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ινηπψλ πφξσλ απφ ηα
ζπλδεφκελα κε ηελ ελέξγεηα πξντφληα (energy labeling, αλαδηαηχπσζε 92/75/ΔΚ).



Οδεγία 2010/31/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηηξίσλ - αλαδηαηχπσζε ηεο
2002/91/ΔΚ (EPBD).
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Οδεγία 2012/27/ΔΔ γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε (ηξνπνπνίεζε ησλ νδεγηψλ 2009/125/ΔΚ
θαη 2010/30/ΔΔ θαη ηελ θαηάξγεζε ησλ νδεγηψλ 2004/8/ΔΚ θαη 2006/32/ΔΚ) [16].
1.6.1.4 Διιάδα – ελέξγεηα – πξνζηαζία πεξηβάιινληνο
Με βάζε ηηο Οδεγίεο ηεο ΔΔ, ζρεηηθέο κε ηελ ελέξγεηα θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
έρνπλ ζεζπηζηεί θαη ζηελ Διιάδα (έζησ θαη κε θαζπζηέξεζε) δηαηάμεηο γηα ηελ εθαξκνγή ηνπο
(ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο 1.1).


1975 – Ν.40/75 (Νφκνο - Πιαίζην) πεξί «Λήςεσο κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο»



1979 – «Καλνληζκόο γηα ηε Θεξκνκόλσζε ησλ Κηηξίσλ» (ΚΘΚ)



1985 – Άξζξν 26 ηνπ Ν.1577/85 «Γεληθφο Οηθνδνκηθφο Καλνληζκφο» (ΓΟΚ-2000)




1985 - Άξζξν 26 ηνπ Ν.1577/85 «Κίλεηξα Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο»
1986 – Ν.1650/86 γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο



1989 – Τ.Α. 3046/304 «Κηεξηνδνκηθφο Καλνληζκφο»



1992 – Ν.2052/92 πεξί «Μέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ αζηηθνχ λέθνπο»



1993 – Οδεγία 93/76/ΔΟΚ (SAVE) γηα ηνλ «Πεξηνξηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 κέζσ ηεο
βειηίσζεο Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο»



1995 – ρέδην Γξάζεο «Δλέξγεηα 2001» ηνπ Τ.ΠΔ.ΥΧ.Γ.Δ.



1995 – «Καλνληζκόο Καηαλνκήο Γαπαλώλ Θέξκαλζεο»



1998 – Δλαξκφληζε Κνηλνηηθήο Οδεγίαο SAVE (21475/4707 ΚΤΑ- ΦΔΚ880Β/19-8-98) γηα
ηνλ «Πεξηνξηζκό ησλ εθπνκπώλ CO2 κε ην θαζνξηζκό κέηξσλ θαη όξσλ γηα ηε
βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο ησλ θηηξίσλ» - Άξζξν 4: Κ.Ο.Υ.Δ.Δ.



1999 – Τ.Α. 11038 «ΓΑΚ Καλνληζκφο Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξήζεσλ»



2001 – ηξαηεγηθή Δμνηθνλφκεζεο ζηα θηίξηα: ρέδην Γξάζεο «Δλέξγεηα 2001»



2001 – Ν.2831/00 – Σξνπνπνίεζε ηνπ ΓΟΚ (Ν.1577/85)- ΔΞΔ/ΑΠΔ



2002 – Οδεγία 2002/91/ΔΚ γηα ηελ «Δλεξγεηαθή Απφδνζε ησλ Κηηξίσλ»



2005-2006 – Δπηηξνπή εκπεηξνγλσκφλσλ ΤΠΑΝ (Απφξξηςε ζρεδίνπ ΚΟΥΔΔ θαη
αληηθαηάζηαζε κε ΚΔΝΑΚ, ρέδην Μεηξψνπ Δλεξγεηαθψλ Δπηζεσξεηψλ)
Ν. 3661/2008 (ΦΔΚ 89/A/2010) "Μέηξα γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ησλ
θηηξίσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο"




Ν. 3851/2010 γηα ηελ «Δπηηάρπλζε ηεο αλάπηπμεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο γηα
ηελ αληηκεηψπηζε ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη άιιεο δηαηάμεηο»



Ν. 3855/2010 «Μέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαηά ηελ ηειηθή ρξήζε,
ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» [16].
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Πίλαθαο 1.1: Σπγθεληξσηηθά ηα κέηξα ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο [92]
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1.7 Πξνζδνθίεο ζρεηηθά κε ηελ ελεξγεηαθή δήηεζε ζηελ ΔΔ ζπλαξηήζεη ηεο
ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ ππαξρόλησλ θηεξίσλ θαη ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο
Ζ πξνζδνθνχκελε ελεξγεηαθή δήηεζε ησλ θηεξίσλ βαζηζκέλε ζε δηάθνξα ελεξγεηαθά ζελάξηα γηα
ην 2050 είλαη:
Βέιηηζην ελάξην : Ζ θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο, πνπ
αγγίδεη ηηο 90000 GWh/year, παξά ηηο ζπλέπεηεο απφ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή, ζα κπνξνχζε λα
κεησζεί απφ 5 έσο 10000 GWh/year εάλ αμηνπνηεζνχλ ζχγρξνλεο ηερλνινγίεο γηα ηελ παξαγσγή
ελέξγεηαο ζε φια ηα θηίξηα θαη ηαπηφρξνλα λα βειηησζνχλ ζεκαληηθά νη θηεξηαθέο δνκέο πξνο ην
επίπεδν ησλ παζεηηθψλ θηεξίσλ.
Αηζηόδνμν ελάξην : Αλ έσο ην 2050 ηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηα ππάξρνληα θηήξηα
έρνπλ πςειφ βαζκφ απφδνζεο θαη λα έρεη αλαβαζκηζηεί ε ελεξγεηαθή θιάζε ησλ θηεξίσλ (πξηλ ην
1980) ζε παζεηηθά θηήξηα, ε ζπλνιηθή δήηεζε ηεο ελέξγεηαο ζα θπκαίλεηαη απφ 22000 έσο 25000
GWh/year
Ρεαιηζηηθό ελάξην : Αλ κέρξη ην 2050 ην 70 % ησλ ζπζηήκαησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο ζηα
ππάξρνληα θηίξηα παξνπζηάδνπλ πςειή απφδνζε θαη λα έρεη αλαβαζκηζηεί ην 60 % ηνπ θηηξηαθνχ
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απνζέκαηνο πνπ θαηαζθεπάζηεθε πξηλ ην 1980, ε ζπλνιηθή δήηεζε ελέξγεηαο ζα θπκαίλεηαη απφ
50000 έσο 55000 GWh/year
Καηαζηξνθηθό ελάξην : ηελ πεξίπησζε φπνπ κέρξη ην 2050 κφλν ην 10 % ησλ εγθαηεζηεκέλσλ
ζπζηεκάησλ παξαγσγήο ελέξγεηαο, ζηα ππάξρνληα θηήξηα, παξνπζηάδνπλ πςειή απφδνζε ελψ ηα
ππφινηπα ζα είλαη ζπκβαηηθά θαη παξάιιεια λα αλαβαζκηζηεί ην 20 % ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο
(θαηαζθεπήο πξν ηνπ 1980) ζε επίπεδν ζχγρξνλεο θαηαζθεπήο, ε ζπλνιηθή δήηεζε ελέξγεηαο ζα
ππεξβεί ηηο 120000 έσο 130000 GWh/year [11].

Γηάγξακκα 1.20: Μεηαβνιή ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο ρψξαο γηα ην 2010
θαη 2050 ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξρεη ν δηαρσξηζκφο ησλ θαηαζθεπψλ ζε: α) ησλ
ζπκβαηηθψλ θηηξίσλ, β) ησλ ζχγρξνλσλ θηηξίσλ θαη γ) ησλ παζεηηθψλ θηηξίσλ [11]
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1.8 Απνηειέζκαηα ηεο νξζνινγηθήο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο θαη ηεο ελεξγεηαθήο
αλαβάζκηζεο ησλ θηεξίσλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο

Γηάγξακκα 1.21: Δθαηνζηηαία απνηειέζκαηα ηεο κείσζεο ξχπσλ CO2 κέζσ ησλ ελεξγεηαθψλ
αλαβαζκίζεσλ θαη ηεο ρξήζεσο ησλ ΑΠΔ [29]
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(Καηά ζεηξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ):


Αγνξά νηθηαθψλ ζπζθεπψλ κε βάζε ηελ ελεξγεηαθή ηνπο ζήκαλζε



Υξήζε ηέληαο θαη άιισλ ζπζηεκάησλ ζθηαζκνχ θαηά ηηο ψξεο ειηνθάλεηαο ην
θαινθαίξη γηα ειηνπξνζηαζία
Άλνηγκα παξαζχξσλ, θεγγηηψλ νξνθήο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο σχρηαο ην θαινθαίξη,
γηα θπζηθφ δξνζηζκφ




Υξήζε πιπληεξίνπ ξνχρσλ / πηάησλ κε πιήξε πιχζε



Σαθηηθή, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, ζπληήξεζε ησλ ζπζηεκάησλ
ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη θιηκαηηζκνχ



Ρχζκηζε ζεξκνζηάηε ςχμεο ζηνπο 26 έσο 28 oC θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν



Ρχζκηζε ζεξκνζηάηε ζέξκαλζεο ζηνπο 18 έσο 20 oC θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν
Γηάγξακκα 1.22: Πξαθηηθέο απνδνηηθφηεξεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο [17]
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(Καηά ζεηξά απφ πάλσ πξνο ηα θάησ):


Πεξηθεξεηαθέο ζπζθεπέο Ζ/Τ



Ζιεθηξνληθφο ππνινγηζηήο




Κνλζφια ειεθηξνληθψλ παηρληδηψλ
Σειεφξαζε

Γηάγξακκα 1.23: Οξζνινγηθή ρξήζε ηεο ελέξγεηαο, θαηαλάισζε ελέξγεηαο δηαθφξσλ
ζπζθεπψλ φηαλ βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε αλακνλήο (standby mode) [17]
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2 ΒΗΟΚΛΗΜΑΣΗΚΟ ΥΔΓΗΑΜΟ
2.1 ZEB θαη Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, γηα ηελ πινπνίεζε nZEB, ZEB ή γεληθφηεξα ησλ παζεηηθώλ θηεξίσλ,
είλαη απαξαίηεηε ε εθαξκνγή ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ
ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ θαη ηελ πξνζαξκνγή ηνπο ζηηο πεξηβαιινληηθέο απαηηήζεηο.
Με ηελ έλλνηα ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ νξίδεηαη ν αξρηηεθηνληθφο ζρεδηαζκφο πνπ ιακβάλεη
κεηαμχ άιισλ ππφςε ηνπ ηελ ηνπνγξαθία θαη ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ νηθνπέδνπ, ην κηθξνθιίκα
ηεο πεξηνρήο, θαηά ηέηνην ηξφπν, πνπ αθελφο λα πεξηνξίδεη ηηο επηπηψζεηο απφ ηελ επίδξαζή ηνπο
ζην θέιπθνο ηνπ θηεξίνπ θαη αθεηέξνπ λα ηα αμηνπνηεί ζηελ επίηεπμε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζεξκηθήο
άλεζεο θαη ηεο πγηεηλήο δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ ζην εζσηεξηθφ ηνπ θαη ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν
ηνπ.
Αθνχ επηηεπρζεί ε κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κε ηνλ βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ
θηεξίνπ (εηθφλα 2.1) κέζσ ησλ παζεηηθψλ ηερλνινγηψλ αιιά θαη ηεο ρξήζεο ζπζθεπψλ πςειήο
ελεξγεηαθήο θιάζεο, νη ππφινηπεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη απφ ΑΠΔ. Σφηε κφλν
απνθηά νπζηαζηηθφ λφεκα ε εγθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ αμηνπνίεζεο ησλ ΑΠΔ θαη ην θηήξην έρεη
πξαγκαηηθά κεδεληθφ ή ζρεδφλ κεδεληθφ νηθνινγηθφ απνηχπσκα [15].
Αμηνζεκείσην, επίζεο, είλαη ην γεγνλφο φηη κηα απνηπρεκέλε αξρηηεθηνληθή θαηαζθεπή φρη κφλν
δελ επλνεί ηελ ςπρηθή ηζνξξνπία ηνπ αηφκνπ αιιά πξνθαιεί πνιιέο αζζέλεηεο θαη δπζιεηηνπξγίεο
ζηνλ νξγαληζκφ. Ζ θαιή αξρηηεθηνληθή είλαη απαξαίηεηα θαη βηνθιηκαηηθή [26].

Δηθφλα 2.1: Παξάγνληεο πνπ επηδξνχλ ζηε ζπλνιηθή ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ [33]
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Γηα ηελ ζρεδίαζε ελφο ΕΔΒ, nZEB, NZEB, νη ζρεδηαζηέο Μεραληθνί πξέπεη λα ιάβνπλ ππ΄ φςηλ
ηνπο φρη κφλν ηελ πγεία ησλ ρξεζηψλ αιιά θαη λα δηαζθαιίζνπλ ηελ άλεηε δηαβίσζε ζηνλ
εζσηεξηθφ ή ηνλ πεξηβάιινληα ηνπ θηεξίνπ ρψξν. χκθσλα κε ηνλ Victor Olgyay ν φξνο <άλεζε>
ζα κπνξνχζε λα πεξηγξαθεί <σο ην ζεκείν ζην νπνίν ν άλζξσπνο είλαη ζε ζέζε λα ζπαηαιήζεη ηε
κηθξφηεξε δπλαηή ελέξγεηα γηα λα πξνζαξκνζηεί ζην πεξηβάιινλ ηνπ>. Ζ άλεζε επεξεάδεηαη απφ
πνιινχο παξάγνληεο, φπσο απφ ηελ εθάζηνηε δξαζηεξηφηεηα ηνπ αηφκνπ, ηελ έλδπζή ηνπ, ηελ
ειηθία, ην θχιν ηνπ θαη απφ ηηο επηθξαηνχζεο ζπλζήθεο ηνπ εζσηεξηθνχ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο
ρψξνπ ηνπ θηεξίνπ θαη εηδηθφηεξα ηνπ ηκήκαηφο πνπ ζπλήζσο βξίζθεηαη ν άλζξσπνο [26].
Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο, απνζθνπεί ζηελ πξνζαξκνγή θαη ηελ έληαμε ηνπ θηεξίνπ ζην θπζηθφ
ηνπ πεξηβάιινλ κε ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ, έρνληαο σο ζηφρν
ηνλ πεξηνξηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ, ρσξίο φκσο λα δηαηαξάζζνληαη νη ζπλζήθεο
ζεξκηθήο άλεζεο ησλ ρξεζηψλ. Οη ζηφρνη ηεο ΔΔ γηα πεξηνξηζκφ ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ
θαη ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ησλ θηεξίσλ νδεγνχλ ζηελ αλαδήηεζε ηερληθψλ
δφκεζεο, νη νπνίεο ζα εμαζθαιίδνπλ ζπλζήθεο ζεξκηθήο άλεζεο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ,
θαιχπηνληαο θαηά ην δπλαηφλ ηηο ελεξγεηαθέο ηνπο αλάγθεο απφ θπζηθέο πεγέο ελέξγεηαο
ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ αλαζηξνθή ηνπ θαηλνκέλνπ ηνπ ζεξκνθεπίνπ κε ηελ ηαπηφρξνλε ινγηθή
έληαμε ηνπ θηεξίνπ ζην θπζηθφ ηνπ πεξηβάιινλ, θαηά ζπλέπεηα νη ζηφρνη απηνί αθνινπζνχλ ηηο
αξρέο ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ.
Με βάζε ηα αλσηέξσ, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο δηαζθαιίδεη:


Σν θαζαξφηεξν πεξηβάιινλ, κεηψλνληαο ηνπο παξαγφκελνπο ξχπνπο απφ ηελ θαηαλάισζε
θαπζίκσλ.



Σελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο, πεξηνξίδνληαο ηηο απαηηήζεηο θαηαλάισζεο απφ ηηο
ζπκβαηηθέο πεγέο ελέξγεηαο θαη ηαπηφρξνλα ηελ απεμάξηεζε απ’ απηέο.

Οπζηαζηηθά, επηδηψθεηαη ζην κεγαιχηεξν δπλαηφ βαζκφ ε αμηνπνίεζε ελέξγεηαο πνπ παξάγεηαη απφ
ΑΠΔ θαζψο θαη ε εθκεηάιιεπζε ησλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηελ πεξηνρή. Ζ
δέζκεπζε, ε απνηακίεπζε θαη ε κεηαηξνπή ηεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν
αμηνπνηείηαη γηα ηε ζέξκαλζε ηνπ θηεξίνπ, αληίζηνηρα, αιιά εθ δηακέηξνπ αληίζεηα, ε αμηνπνίεζε
ηνπ αλέκνπ θαη ηεο ζθίαζεο θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν ζπκβάιινπλ ζην δξνζηζκφ ηνπ θαη παίδνπλ
ζεκαληηθφ ξφιν ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Απφ ηελ άιιε πιεπξά φκσο εμίζνπ ζεκαληηθή είλαη
θαη ε πξνζηαζία ηνπ θηεξίνπ απφ ηελ ππεξζέξκαλζε ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο θαη απφ ηνπο
ηζρπξνχο αλέκνπο νη νπνίνη ηνπ αθαηξνχλ ζεξκφηεηα θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα.
Ο βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο εθαξκφδεηαη επθνιφηεξα ζηελ χπαηζξν θαη ζηα πξνάζηηα ησλ πφιεσλ
θαη δπζθνιφηεξα ζηα αζηηθά θέληξα ιφγσ ηνπ φηη ηα θηήξηα ζηηο πξψηεο πεξηπηψζεηο, ζπλήζσο,
είλαη παληαρφζελ ειεχζεξα [28].
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2.2 Παζεηηθά θηήξηα

2.2.1 Παζεηηθό θηήξην - ην ηέιεην nZEB
Απφ ηελ επηθχξσζε ηεο νδεγίαο γηα ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ, ηα 28 θξάηε Μέιε ηεο
ΔΔ πξνζπαζνχλ λα δηακνξθψζνπλ ηνπο δηθνχο ηνπο νξηζκνχο πνπ ζα αθνξνχλ ηα Κηήξηα ρεδφλ
Μεδεληθήο Δλέξγεηαο, ηα νπνία ζα απαηηεζνχλ θαηά ηελ θαηαζθεπή απφ ην 2020. Ζ θιαζζηθή
παζεηηθή ζρεδίαζε πξνζθέξεη ήδε κηα εμαηξεηηθά απνδνηηθή θαη νηθνλνκηθά βηψζηκε ιχζε πνπ
κπνξεί λα ζπλδπαζηεί απνηειεζκαηηθά κε ηηο ΑΠΔ.
Οη πέληε βαζηθνί παξάγνληεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε ζε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο είλαη:


Βέιηηζην επίπεδν ζεξκνκφλσζεο



Θεξκνκνλσηηθά θνπθψκαηα κε παινπίλαθεο πςειήο πνηφηεηαο



Καηαζθεπή ρσξίο ζεξκηθέο γέθπξεο



Αεξνζηεγέο πεξίβιεκα θηεξίνπ



Δμαεξηζκφο κε αλάθηεζε ζεξκφηεηαο [81]

2.2.2 10 ιόγνη γηα ηνπο νπνίνπο ην Παζεηηθό θηήξην πξνζθέξεηαη σο βάζε γηα ZEB
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ηα θηήξηα κε ρακειή ή κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη απηά
πνπ ραξαθηεξίδνληαη απφ εμαηξεηηθά πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε θαη ηαπηφρξνλα αμηνπνηνχλ ηηο
ΑΠΔ. Οη αθφινπζνη 10 ιφγνη εμπκλνχλ ηα παζεηηθά θηήξηα ιφγσ ησλ ζαθψο θαζνξηζκέλσλ
θξηηεξίσλ ηνπο:
1. Σν Παζεηηθφ θηήξην απνηειεί κηα νινθιεξσκέλε θαη πξνεγκέλε ηδέα πνπ βιέπεη ην θηήξην
ζην ζχλνιφ ηνπ. Δμαηηίαο απηήο ηεο γεληθήο πξνζέγγηζεο, απνθεχγνληαη ιάζε ζηνλ
πξνυπνινγηζκφ ηεο θαηαζθεπήο θαη ην ηειηθφ θφζηνο είλαη αηζζεηά κεησκέλν απφ επηπιένλ
δαπάλεο.
2. Ζ παζεηηθή ζρεδίαζε έρεη απνδεηρζεί επηηπρήο ζηελ πξάμε γηα πάλσ απφ 20 ρξφληα.
3. Ζ παζεηηθή θαηαζθεπή είλαη δηαζέζηκε ζε φινπο, δηαζθαιίδεη ηελ πνηφηεηα (άλεζε) θαη δελ
είλαη κηα παηεληαξηζκέλε ηδέα.
4. Ζ έλλνηα ηνπ παζεηηθνχ θηεξίνπ είλαη θαηάιιειε γηα λέα θηήξηα φπσο θαη γηα ελεξγεηαθέο
αλαθαηαζθεπέο. Όινη νη ηχπνη ησλ πξνζθεξφκελσλ δνκηθψλ πιηθψλ κπνξνχλ λα
αμηνπνηεζνχλ, αξθεί λα πιεξνχλ θάπνηεο ειάρηζηεο πξνδηαγξαθέο.
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5. Ζ παζεηηθή ζρεδίαζε ζπλδπάδεηαη κε νπνηνδήπνηε αξρηηεθηνληθφ ζηπι θαη δελ απαηηεί
ηδηαίηεξε θαηαζθεπή. Όινη νη ηχπνη ησλ θηεξίσλ κπνξνχλ λα θαηαζθεπαζηνχλ κε βάζε ηνλ
παζεηηθφ ζρεδηαζκφ, φπσο, κνλνθαηνηθίεο, δηακεξίζκαηα, θηεξηαθά κπινθ, ζρνιεία,
γξαθεία, λνζνθνκεία θιπ.
6. Ζ ζχλδεζε ηεο παζεηηθήο ζρεδίαζεο ηαπηφρξνλα κε ηελ ζρνιαζηηθή πινπνίεζε ηεο θάζε
ζρεδηαζηηθήο ιεπηνκέξεηαο θαη ηελ επηινγή ησλ θαηαιιειφηεξσλ απφ νηθνλνκνηερληθήο
πιεπξάο πξψησλ πιψλ θαη εμαξηεκάησλ, νδεγνχλ ζην βέιηηζην επίπεδν ελεξγεηαθήο
απφδνζεο. Ζ πνηφηεηα ηνπ ηειηθνχ απνηειέζκαηνο επαιεζεχεηαη κέζσ ηεο ελεξγεηαθήο
πηζηνπνίεζεο.
7. Σα ηξέρνληα εξεπλεηηθά πξνγξάκκαηα είλαη αθηεξσκέλα ζηε ζπλερή εμέιημε ηνπ παζεηηθνχ
ζρεδηαζκνχ. Δπίζεο πξνζθέξνληαη πνιιά εθπαηδεπηηθά κεηαπηπρηαθά πξνγξάκκαηα κέζσ
ρνιψλ ζε φια ηα Κξάηε κε ζθνπφ ηελ πεξαηηέξσ θαηάξηηζε αξρηηεθηφλσλ θαη κεραληθψλ
ζην παζεηηθφ θηήξην.
8. Μαθξνπξφζεζκα, ην ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ παζεηηθψλ θηεξίσλ είλαη ρακειφηεξν απφ απηφ
ησλ θιαζζηθψλ θηεξίσλ πνπ θαηαζθεπάζηεθαλ έσο ζήκεξα, ιφγσ ηνπ ρακεινχ
ελεξγεηαθνχ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο ηνπ αλζξψπνπ.
9. Σα παζεηηθά θηήξηα θαηαλαιψλνπλ πνιχ ιίγε ελέξγεηα εμαηηίαο ηεο βέιηηζηεο
ζεξκνκφλσζεο θαη ηεο πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ κνλάδσλ γηα ηελ ιεηηνπξγηθή
ηνπο ππνζηήξημε.
10. Σέινο, κε ηελ εθαξκνγή ηεο παζεηηθήο ζρεδίαζεο, είλαη εθηθηή ε πινπνίεζε ηεο ηδέαο γηα
ηα ZEB [81].

2.3 Βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο
Δλψ ηα ηειεπηαία ρξφληα θαζηεξψζεθε δηεζλψο ν φξνο <βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο>
ρξεζηκνπνηνχληαη θαη άιινη νξηζκνί, φπσο, o <ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο> θαη o <παζεηηθόο
ειηαθόο ζρεδηαζκόο>. Ζ νλνκαζία απηή αληαπνθξίλεηαη πιεξέζηεξα ζηελ αληίιεςε ελαξκφληζεο
ησλ θηεξίσλ κε ην κηθξνθιίκα ηνπο θαη ην πεξηβάιινλ ηνπο , δηαζθαιίδνληαο παξάιιεια ηελ άλεηε
θαη ηελ πγηεηλή δηαβίσζε ηνπ αλζξψπνπ κέζα ζε απηά θαη ζηνλ εμσηεξηθφ ρψξν απηψλ.
Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ ηα παζεηηθά ζπζηήκαηα ( παζεηηθέο
ηερλνινγίεο) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα θηήξηα κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ
πεγψλ γηα ηε ζέξκαλζε, ηελ ςχμε θαη ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ ησλ ρψξσλ. Ο βηνθιηκαηηθφο
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ζρεδηαζκφο, αλ θαη ζα έπξεπε λα ζεσξείηαη πξσηαξρηθφο ζηφρνο επί ηεο κειέηεο θαη ηεο ζρεδίαζεο
θαη ηεο πινπνίεζεο ησλ θηεξίσλ, ζεσξείηαη απφ πνιινχο σο κία λέα ηδέα ζηελ αξρηηεθηνληθή ε
νπνία ζρεηίδεηαη πεξηζζφηεξν κε ηελ νηθνινγία παξά κε ηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο, ελψ
απνηειεί απαίηεζε γηα ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ πνπ απνηειεί πξφδξνκν ησλ ZEB.
Έλαο ζεκαληηθφο ιφγνο γηα ηνλ νπνίν αμίδεη λα πξνσζεζεί ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο είλαη απηφο
ηεο αξρηηεθηνληθήο πνηφηεηαο κε ζεκαληηθφ φθεινο γηα πεξηβάιινλ Σα θηήξηα κε πεξηζζφηεξεο
θπζηθέο θαη ιηγφηεξν ηερλεηέο εηζξνέο ελέξγεηαο είλαη πνηνηηθφηεξα θαη πξνζθέξνπλ ηελ επηζπκεηή
άλεζε ζηνπο αλζξψπνπο. Ζ θχζε δέρεηαη ιηγφηεξε αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκνχ
ζηε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, ηα πιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη νηθνινγηθά θαη ε
αμηνπνίεζε ησλ πξνζθεξφκελσλ δπλαηνηήησλ ηεο πεξηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη κε ζπλεηφ ηξφπν.
Απηφ ζεκαίλεη πσο θάζε θηήξην θαηαζθεπάδεηαη κε πιηθά πνπ βξίζθνληαη ζηνλ ηφπν θαηαζθεπήο
ηνπ, ζην άκεζν πεξηβάιινλ ηνπ γηαηί αθφκα θαη ε κεηαθνξά πξψησλ πιψλ απφ άιιεο πεξηνρέο δελ
επηηξέπεη ηε ζεψξεζε ελφο θηίζκαηνο σο βηνθιηκαηηθφ, εθφζνλ έρεη δαπαλεζεί γηα ηελ αλέγεξζή
ηνπ πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ηελ ηειείσο αλαγθαία.
Οη θπξηφηεξεο παξάκεηξνη ηεο ζχγρξνλεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο πνπ πξέπεη λα
ιακβάλνληαη ππ΄ φςηλ θαη λα κειεηψληαη πξνζεθηηθά πξηλ ηελ πινπνίεζε ηνπ θηεξίνπ, έηζη ψζηε
απηφ λα ζεσξεζεί νηθνινγηθφ, είλαη νη εμήο:
1) Ο πεξηνξηζκφο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο πνπ δελ παξάγεηαη απφ ΑΠΔ
2) Ζ εμνηθνλφκεζε λεξνχ
3) Ζ απνθπγή ηεο ππεξζέξκαλζεο ησλ θηεξίσλ
4) Βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηβάιινληνο θηεξίσλ, πνπ πεξηιακβάλεη:
α. ηε δηακφξθσζε ησλ αθάιππησλ ρψξσλ
β. ηελ αμηνπνίεζε ηεο ξνήο ηνπ αλέκνπ
γ. ηελ θαηάιιειε δελδξνθχηεπζε ζπλαξηήζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θηεξίνπ
δ. ηελ επηινγή ησλ νηθνδνκηθψλ πιηθψλ θαη κεζφδσλ κε βάζε νηθνινγηθά θξηηήξηα [26].

2.3.1 Βηνθιηκαηηθή Μνξθνινγία ηνπ θηεξίνπ
Όπσο έρεη αλαθεξζεί, ηα θηήξηα πξέπεη λα ζρεδηάδνληαη βάζεη ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαη
ησλ αξρψλ ηεο παζεηηθήο ζρεδίαζεο, κε ηελ ηαπηφρξνλε αμηνπνίεζε ησλ ΑΠΔ, ψζηε αθελφο λα
εμνηθνλνκνχλ ελέξγεηα θαηά ηελ ελεξγεηαθή ηνπο ππνζηήξημε έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε
κηθξφηεξε δπλαηή επηβάξπλζε ηνπ πεξηβάιινληνο απφ πιεπξάο ξχπσλ.
Ο φξνο <ελεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο> ή <βηνθιηκαηηθόο ζρεδηαζκόο> ή <ειηαθή αξρηηεθηνληθή>
αλαθέξεηαη ζην ζρεδηαζκφ πνπ ιακβάλεη ππφςε ηνπ ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο κε ηξφπν ψζηε ε
θηεξηαθή δνκή λα ηηο αμηνπνηεί θαη λα ηηο αληηκεησπίδεη γηα λα παξέρεη κε ηε κηθξφηεξε δπλαηή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε, ςχμε θαη θσηηζκφ ηηο βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζεξκηθήο θαη
νπηηθήο άλεζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο.
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ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο απνζθνπεί ζηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ζεξκηθψλ
απσιεηψλ απφ αγσγηκφηεηα, αεξηζκνχ θαη εμάηκηζεο, επηηξέπνληαο κφλνλ ηνλ απαξαίηεην γηα
ιφγνπο πγηεηλήο αεξηζκφ, θαη ζηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο πξνζφδνπ απφ ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία. Καηά ηελ ζεξηλή πεξίνδν ν ελεξγεηαθφο ζρεδηαζκφο ζηνρεχεη ζηελ ειαρηζηνπνίεζε
ηεο ζεξκηθήο πξνζφδνπ εμ αηηίαο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο θαη ζηε βειηηζηνπνίεζε ησλ δηαθφξσλ
κεζφδσλ θπζηθνχ δξνζηζκνχ, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ή αθφκε θαη λα απνηξαπεί ε ρξήζε
ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ηνπ θηεξίνπ [27].

Δηθφλα 2.2 :Γηαθνξά ζηελ ηξνρηά ηνπ Ήιηνπ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ Φεηκψλα θαη ηνπ Καινθαηξηνχ
[52]
Γηα λα επηηεπρζνχλ επθνιφηεξα νη παξαπάλσ ζηφρνη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα γίλεηαη δηαρσξηζκφο
ησλ θηεξίσλ ζε ζεξκηθέο δψλεο. Βαζηθφ καο κέιεκα γηα ηελ νξζή ηνπνζέηεζε ελφο θηεξίνπ ζην
νηθφπεδν, είλαη ε εμαζθάιηζε επαξθνχο ειηαζκνχ ηνπ θηεξίνπ απφ ηηο 09.00 έσο 15.00 θαζεκεξηλά
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα. Σν θηήξην ηνπνζεηείηαη ζπλήζσο πξνο ηε βνξεηλή πιεπξά ελφο
νηθνπέδνπ αιιά γηα ηελ αθξηβή ηνπ ζέζε αμηνπνηνχληαη νη ειηαθνί ή ελεξγεηαθνί ράξηεο ή
δηαγξάκκαηα πνπ απεηθνλίδνπλ ηηο ηξνρηέο ηνπ ήιηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη πξνζδηνξίδνπλ
επαξθψο ηε δηάξθεηα ηνπ ειηαζκνχ θαη ηελ έληαζε ηεο ζεξκηθήο αθηηλνβνιίαο (εηθφλα 2.2 ). Με ηε
ρξήζε ησλ ειηαθψλ ραξηψλ αληηιακβαλφκαζηε γηα έλα νηθφπεδν πνπ βξίζθεηαη ζε κηα
ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, πψο επεξεάδεηαη ν ζθηαζκφο ηνπ απφ ηα δέληξα, ηνπο ιφθνπο θαη ηα γχξσ
θηήξηα θαη έηζη θαζνξίδεηαη πνηνο είλαη ν ειεχζεξνο ρψξνο ηνπ, φπνπ ν ειηαζκφο ηνπ θηεξίνπ ζα
είλαη αλεκπφδηζηνο. Οη λφηηεο πξνζφςεηο είλαη ηδαληθέο γηα ηε ζπιινγή θαη ηελ αμηνπνίεζε ηεο
ειηαθήο ελέξγεηαο (εηθφλα 2.3).
Σν ζρήκα ελόο θηεξίνπ, ζηελ πεξίπησζε ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ, είλαη ζπλάξηεζε θαη ηνπ
γεσγξαθηθνχ πιάηνπο ηεο πεξηνρήο.
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Δηθφλα 2.3: Πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηεξίνπ γηα ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο [77]
χκθσλα κε έξεπλεο, έλα θηήξην επίκεθεο ζηνλ άμνλα Αλαηνιήο - Γχζεο κε δηαθνξεηηθέο
αλαινγίεο ζηηο δηαζηάζεηο ηνπ πξνζθέξεη κεγαιχηεξε επηθάλεηα πξνο ην Νφην γηα ηε ζπιινγή ηεο
ειηαθήο αθηηλνβνιίαο ην ρεηκψλα θαη απνηειεί ζπλήζσο ηε βέιηηζηε ιχζε. Γηα λα δηαζθαιηζηεί ν
ειηαζκφο φινπ ηνπ εζσηεξηθνχ ρψξνπ απφ ηα αλνίγκαηα ηεο λφηηαο πιεπξάο, ζα πξέπεη ην βάζνο
ηνπ θηεξίνπ λα κελ είλαη κεγαιχηεξν απφ 2.5 θνξέο ην χςνο ηνπ παξαζχξνπ κε αθεηεξία ην
δάπεδν, γεγνλφο πνπ εμαζθαιίδεη ηαπηφρξνλα θαη ηνλ επαξθή θπζηθφ θσηηζκφ ζην ρψξν.
Έλα θηήξην ραξαθηεξίδεηαη σο <θιεηζηό>, φηαλ ε επηθάλεηα ηεο εμσηεξηθήο ηνηρνπνηίαο ηνπ είλαη
δπζαλάινγα κεγάιε ζε ζρέζε κε ηε δηαθαλή (αλνηγφκελε ή κε), ελψ, φηαλ νη επηθάλεηεο απηέο
είλαη ζπγθξίζηκεο, ραξαθηεξίδεηαη σο <αλνηρηό>. Ζ αλνηρηή κνξθνινγία επηιέγεηαη φηαλ ν
πξνζαλαηνιηζκφο ηνπ θηηξίνπ είλαη λφηηνο ή λνηηναλαηνιηθφο θαη νη ζπλζήθεο δφκεζεο επηηξέπνπλ
ηνλ ειηαζκφ ηνπ, έηζη ψζηε λα αμηνπνηνχληαη ηα ζεξκηθά ειηαθά θέξδε. Ζ επηινγή ηεο θιεηζηήο
κνξθνινγίαο απαηηεί θαιή ζεξκνκφλσζε ησλ αδηαθαλψλ ζηνηρείσλ, γηαηί ε κείσζε ησλ ζεξκηθψλ
απσιεηψλ κπνξεί λα αληηζηαζκίζεη ηα πεξηνξηζκέλα ειηαθά θέξδε.
Σα θηήξηα πνπ είλαη ηειείσο ειεχζεξα απφ φιεο ηηο πιεπξέο ηνπο ή βξίζθνληαη ζην ηέινο κηαο
ζεηξάο θηεξίσλ, έρνπλ κεγαιχηεξεο ζεξκηθέο απψιεηεο ζε ζρέζε κε απηά πνπ έρνπλ κηθξφηεξε
επηθάλεηα ζ’ επαθή κε ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Δπίζεο, ηα θηήξηα πνπ βξίζθνληαη ζ’ επαθή κε ην
έδαθνο έρνπλ θαιχηεξε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά θαη θαηαλαιψλνπλ ιηγφηεξε ελέξγεηα απφ ηα θηήξηα
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πνπ δηαζέηνπλ ππισηή, παξνπζηάδνπλ φκσο ζπρλά πξνβιήκαηα πγξνκφλσζεο. πλεπψο ην
βέιηηζην είλαη κηα ελδηάκεζε ιχζε! [28].
2.3.2 Δπηδξάζεηο ησλ πεξηβαιινληηθώλ ζπλζεθώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ (κηθξνθιίκα)
Σν θάζε θηήξην απνηειεί κηα μερσξηζηή θαηαζθεπή, ην νπνίν κε ηελ έληαμή ζε έλα επξχηεξν
αζηηθφ ή κε πεξηβάιινλ αιιειεπηδξά ζπλερψο κε απηφ <θαζνξίδνληάο> έηζη θαη ηηο ελεξγεηαθέο
ηνπ αλάγθεο.
Ζ θαηά ηα ηειεπηαία ρξφληα αχμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαη ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο, φπσο
επίζεο θαη ε ρξήζε πιηθψλ θαη ζπζθεπψλ κε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ έρνπλ ζπληειέζεη ζηελ
εκθάληζε ζεκαληηθψλ, απφ πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο πιεπξάο, πεξηβαιινληηθψλ θαη ελεξγεηαθψλ
πξνβιεκάησλ ζηα θηήξηα. H βηνινγηθή θαη ςπρνινγηθή ηζνξξνπία ηνπ αλζξψπνπ εμαζθαιίδεηαη
απφ ηελ επηηπρή πξνζαξκνγή ηνπ ζην θπζηθφ πεξηβάιινλ. Λακβάλνληαο ππ΄ φςηλ ην γεγνλφο φηη ν
θάηνηθνο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ βηψλεη ην 80% ηεο δσήο ηνπ ζην εζσηεξηθφ ησλ θηεξίσλ, είλαη
πξνθαλήο ε επίδξαζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ εζσηεξηθνχ θιίκαηνο ηφζν ζηελ πγεία, ςπρήο θαη
ζψκαηνο, φζν θαη ζηελ παξαγσγηθφηεηά ηνπ [27], [28].

Δηθφλα 2.4: Δπηδξάζεηο νη νπνίεο ζπκβάινπλ ζηελ άλεζε ησλ αλζξψπσλ [82]

Έλα εζσηεξηθφ κηθξνθιίκα πνπ δελ ηθαλνπνηεί ηηο ζπλζήθεο άλεζεο, έρεη ζεκαληηθέο επηδξάζεηο,
ζπλαξηήζεη ηνπ ρξφλνπ, ζηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ αλζξψπσλ, φπσο:
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Μπνξεί λα πεξηέρεη κε θηιηθέο γηα ηνλ άλζξσπν νπζίεο πνπ λα επλννχλ ηνλ
πνιιαπιαζηαζκφ, ή αθφκε θαη ηε κεηαθνξά αζζελεηψλ, κέζσ ησλ αεξαγσγψλ ηνπ
θιηκαηηζκνχ



Μπνξεί λα είλαη ζηξεζνγφλν, πρ φηαλ ν άλζξσπνο δελ αηζζάλεηαη αζθαιήο



Μπνξεί λα δεκηνπξγεί ζηνλ άλζξσπν, ζπλαξηήζεη ηνπ θσηηζκνχ, ζπλζήθεο επθνξίαο,
δπζθνξίαο ή θαηάζιηςεο

Σα ζηνηρεία εθείλα πνπ θάλνπλ έλαλ ρψξν άλεην θαη επράξηζηα βηψζηκν είλαη:


ε ζεξκηθή άλεζε



ε νπηηθή άλεζε



ε εζσηεξηθή πνηφηεηα ηνπ αέξα



ε αθνπζηηθή πνηφηεηα ηνπ ρψξνπ [26].

2.3.2.1 Θεξκηθή άλεζε
Με ηνλ φξν ζεξκηθή άλεζε, εθθξάδεηαη ην πφζν άλεηα αηζζάλεηαη ν άλζξσπνο ζε έλα ρψξν
ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο, ηεο πγξαζίαο ηνπ ρψξνπ θαη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Ζ ζεξκηθή
άλεζε είλαη έλαο ζπλδπαζκφο ηεο ςπρνινγηθήο θαη ηεο νξγαληθήο θαηάζηαζεο ηνπ αηφκνπ, φπσο:


ηελ πξνζσπηθή ηνπ δηάζεζε



ηε δηαξξχζκηζε ηνπ ρψξνπ ζηνλ νπνίν βξίζθεηαη



ηνλ κεηαβνιηζκφ ηνπ



ηνλ ξνπρηζκφ ηνπ




ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ ζψκαηνο ηνπ
ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα



ηελ ηνπηθή ζεξκηθή δπζθνξία



ηελ ζρεηηθή πγξαζία



ηελ κέζε αθηηλνβνινχκελε ζεξκνθξαζία ησλ επηθαλεηψλ



ηελ ηαρχηεηα ηνπ αέξα



ηελ θαηαθφξπθε αζπκκεηξία ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ αέξα

Κάζε κεηαβνιή ησλ αλσηέξσ, δεκηνπξγεί θαη κηα άκεζα αληηιεπηή κεηαβνιή ζην δείθηε ηεο
ζεξκηθήο άλεζεο. Kαηά ηελ ASHRAE ( American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers) ην 80% ησλ αηφκσλ αηζζάλεηαη ζεξκηθά άλεηα, φηαλ ε ζεξκνθξαζία ηνπ
αέξα θπκαίλεηαη κεηαμχ 21.5 oC θαη 25 °C (κε ζρεηηθή πγξαζία 50%). Ζ πην επράξηζηε
ζεξκνθξαζία είλαη απφ 18 oC έσο 20 oC γηα ηνλ άλζξσπν φηαλ αλαπαχεηαη θαη 15 oC έσο 18 oC
φηαλ εξγάδεηαη, αλάινγα κε ην είδνο ηεο εξγαζίαο [26], [27].
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ε έλα θαιά ζεξκαηλφκελν ρψξν, νη ζεξκνθξαζηαθέο δηαθνξέο κεηαμχ ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα θαη
ησλ ηνίρσλ είλαη πνιχ κηθξέο. Απηφ ζεκαίλεη πνιχ κηθξή θαη ρακειήο ηαρχηεηαο θπθινθνξία
θξχσλ αεξίσλ καδψλ, φπνπ απηφ ζπλεπάγεηαη ηε δεκηνπξγία ζεξκηθήο άλεζεο. Γηα ην ιφγν απηφ
είλαη ζεκαληηθφ ε εμσηεξηθή ηνηρνπνηία, κε ηελ ππνζηήξημε ηεο ζεξκνκφλσζεο, λα παξακέλεη ζηα
επηζπκεηά επίπεδα ζεξκή, δηφηη φζν πςειφηεξε είλαη ε επηθαλεηαθή ζεξκνθξαζία ηεο ηφζν
θαιχηεξν ην εζσηεξηθφ κηθξνθιίκα ηνπ θηεξίνπ θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν.
Tν θέιπθνο ησλ θηεξίσλ απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ξπζκηζηηθφ παξάγνληα γηα ηε δεκηνπξγία ησλ
ζπλζεθψλ ηεο ζεξκηθήο άλεζεο, κε ην λα αμηνπνηεί ηα ζεηηθά, θαηά πεξίπησζε, θιηκαηηθά ζηνηρεία
θαη λα απνηξέπεη ηα επηδήκηα [27]. Όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη, ην αίζζεκα ηεο ζεξκηθήο άλεζεο,
δεκηνπξγείηαη φηαλ θαηαλαιψλεηαη ε ειάρηζηε ελέξγεηα απφ ηνλ νξγαληζκφ γηα ηελ εμαζθάιηζε
ησλ ζεξκνξξπζκηζηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ζην αλζξψπηλν ζψκα, ψζηε λα δηαηεξεζεί ην ζεξκηθφ
ηζνδχγην ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ.
Όηαλ νη θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ πεξηβάιινληνο είλαη επλντθέο, ην ζψκα απνβάιιεη ηελ
πιενλάδνπζα ζεξκφηεηα κε ηελ αθηηλνβνιία, ηελ αγσγηκφηεηα, ηελ θπθινθνξία ηνπ αέξα, ηελ
εμάηκηζε ηνπ ηδξψηα θαη ηελ αλαπλνή. Tν ζεξκνξξπζκηζηηθφ ζχζηεκα ιεηηνπξγεί κε ην ειάρηζην
έξγν θαη ην άηνκν αηζζάλεηαη <ζεξκηθά άλεηα>. ε δπζκελείο φκσο ζπλζήθεο θξχνπ ή δέζηεο, ην
ζψκα <ράλεη>, πνιχ πεξηζζφηεξε ζεξκφηεηα απφ φζε ζα έπξεπε, ή αληίζηνηρα αδπλαηεί λα
απνβάιεη ην πιεφλαζκα ηεο παξαγφκελεο ζεξκφηεηαο, θαη ηφηε παχεη λα ηζρχεη γηα ηνλ άλζξσπν ν
νξηζκφο ηεο ζεξκηθήο άλεζεο. Ζ θαηάζηαζε επηδεηλψλεηαη ζεκαληηθά φηαλ ηαπηφρξνλα κε ηηο
δπζκελείο απφ πιεπξάο θξχνπ ή δέζηεο ζπλζήθεο, ππάξρεη θαη απμεκέλε πγξαζία, ηφζν ζην
εζσηεξηθφ φζν θαη ζην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ, γηα ηα ρξνληθά δηαζηήκαηα πνπ ν άλζξσπνο είλαη
εθηφο ησλ θηεξίσλ.
ηελ πεξίπησζε ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ κηαο θαηνηθίαο, απαηηείηαη κηα πξνζερηηθή
ηζνξξνπία κεηαμχ ηεο γεσκεηξίαο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ησλ ζεξκηθψλ ηδηνηήησλ ηεο
εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο. Σν επηζπκεηφ απνηέιεζκα, θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, είλαη λα
ζρεδηαζηεί θαη λα θαηαζθεπαζηεί έλα θηήξην ζην νπνίν ε δηαθνξά κεηαμχ ζεξκηθψλ απσιεηψλ θαη
ζεξκηθψλ θεξδψλ, λα είλαη ζρεηηθά κηθξή. H ζεξκηθή άλεζε απνθηά κεγαιχηεξε βαξχηεηα ζηα
ειηαθά θηίξηα, ηα νπνία ελ κέξεη ή εμνινθιήξνπ εμαξηψληαη απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία γηα ηελ
θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ. O ηξφπνο πνπ ε ειηαθή ελέξγεηα ζπιιέγεηαη,
απνζεθεχεηαη θαη δηαλέκεηαη ζην θηήξην, επεξεάδεη ζεκαληηθά ηελ άλεζε ησλ ρξεζηψλ ηνπ
θηεξίνπ, γηαηί ην αλζξψπηλν ζψκα είλαη πεξηζζφηεξν επαίζζεην ζηε ξνή ηεο ζεξκφηεηαο απφ φηη
ζηε ζεξκνθξαζία [27].
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πλεπψο, νη ζηφρνη, αλαθνξηθά κε ηε ζεξκηθή άλεζε, είλαη:
 ε νξζή ηνπνζέηεζε (πξνζαλαηνιηζκφο) ηνπ θηεξίνπ εληφο ηνπ νηθνπέδνπ
 ε θπζηθή θαη ε ηερληθή ζθίαζε
 ε ιεηηνπξγηθφηεηα ησλ ρψξσλ
 ε κνξθή ηνπ θηεξίνπ, ζπλαξηήζεη ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο
 ε επηινγή ησλ θαηάιιεισλ κνλσηηθψλ πιηθψλ ζπλαξηήζεη ησλ εμσηεξηθψλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ
 ε θαηάιιειε επηινγή ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο
 ε εθαξκνγή παζεηηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα ηε ζέξκαλζε
2.3.2.1.1 Σν θιίκα θαη ε επίδξαζή ηνπ ζην ζρεδηαζκό ηνπ θηεξίνπ
Σν θιίκα (γεληθφηεξα θαη εηδηθφηεξα) ζηα δηάθνξα κέξε ηνπ πιαλήηε, κπνξεί λα ηαμηλνκεζεί
ζχκθσλα κε ηε ζεξκνθξαζία πνπ νξίδεηαη ε ζεξκηθή άλεζε, σο εμήο:


Κξύα θιίκαηα: θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ε κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε
ή ζεκαληηθά κηθξφηεξε απφ ην ρακειφηεξν επίπεδν ηεο ζεξκηθήο άλεζεο, ελψ θαηά ηε
ζεξηλή πεξίνδν, ε κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη κηθξφηεξε απφ ηε ζεξκνθξαζία ηνπ
επηπέδνπ ηεο πςειήο ζεξκνθξαζηαθήο άλεζεο.



Εεζηά θιίκαηα: θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, ε κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη
κεγαιχηεξε απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ επηπέδνπ ηεο ρακειήο άλεζεο, ελψ θαηά ηε ζεξηλή
πεξίνδν, ε κέζε εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη κεγαιχηεξε απφ ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ
επηπέδνπ ηεο πςειήο ζεξκηθήο άλεζεο.



Δλδηάκεζα θιίκαηα: θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, επηθξαηνχλ ζπλζήθεο αληίζηνηρεο κε
εθείλεο ησλ ςπρξψλ θιηκάησλ, ελψ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, επηθξαηνχλ ζπλζήθεο
αληίζηνηρεο κε εθείλεο ησλ δεζηψλ θιηκάησλ.

πλεπψο, νη ζρεδηαζηηθέο απαηηήζεηο ηνπ θηεξίνπ ζπλαξηήζεη ησλ αλσηέξσλ ηχπσλ θιίκαηνο,
είλαη:


ε θιίκα ζπλερνχο κέζεο εμσηεξηθήο άλεζεο, δελ είλαη αλερηή ε επηβνιή θαλελφο είδνπο
ζέξκαλζεο ή θιηκαηηζκνχ θαη ν ζρεδηαζκφο ηνπ θηεξίνπ, ζα πξέπεη απφ κφλνο ηνπ λα
εμαζθαιίδεη ηε βέιηηζηε ζεξκηθή άλεζε θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο (είηε θαηά ηε θάζε
ηεο ζέξκαλζεο είηε θαηά ηε θάζε ηεο ςχμεο γηα ηηο αληίζηνηρεο επνρέο ηνπ έηνπο).
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ε ςπρξά θιίκαηα καο ελδηαθέξεη πξσηίζησο ε επίηεπμε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζεξκηθήο
άλεζεο θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ ςπρξψλ κελψλ, ζπλαξηήζεη ηεο ειηνθάλεηαο. ε δεζηά
θιίκαηα νη ζηφρνη είλαη ζπλάξηεζε θαη ηεο ηαρχηεηαο ησλ επηθξαηνχλησλ ζηελ πεξηνρή
αλέκσλ.



ε ελδηάκεζα θιίκαηα, φπνπ απαηηείηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ,
εθαξκφδνληαη ζπζηήκαηα θπζηθήο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο. Δπηπιένλ, ν ραξαθηεξηζκφο ηεο
πεξηνρήο σο νξεηλήο, παξαζαιάζζηαο, αζηηθήο ή κε, παίδνπλ θαζνξηζηηθφ ξφιν ζην
κηθξνθιίκα θαη ζπλεπψο θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ ηνπ θηεξίνπ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ
ηνπ.

ηελ χπαηζξν θπξίαξρν ξφιν δηαδξακαηίδνπλ ην πςφκεηξν ηεο πεξηνρήο, ηα ηνπνγξαθηθά
ραξαθηεξηζηηθά, ην θπζηθφ πεξηβάιινλ κε ζεκαίλνπζα ηελ παξνπζία ή ηελ απνπζία βιάζηεζεο.
Αληηζέησο, ζηελ πφιε βαζηθφ ξφιν παίδεη ην δνκεκέλν πεξηβάιινλ, νη ιεηηνπξγίεο ηεο πφιεο θαη νη
ρξήζεηο ηεο γεο. ηελ πφιε, ζε αληίζεζε κε ηελ χπαηζξν, ην κηθξνθιίκα απνηειεί έλαλ
πνιππαξαγνληηθφ θαη δχζθνιν ζπλδπαζκφ. Οη ζεξκνθξαζίεο ηεο πφιεο επεξεάδνληαη απφ ηελ
παξαγφκελε ζεξκφηεηα απφ ηηο πνηθίιεο δξάζεηο θαη ιεηηνπξγίεο (ζέξκαλζε θηηξίσλ, κέγεζνο ησλ
θηεξίσλ, θπθινθνξία νρεκάησλ, εγθισβηζκφο θαη απνξξφθεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο, κε ζπλέπεηα ε
παξαγφκελε θαη ε απνζεθεπκέλε ζεξκφηεηα λα κελ κπνξεί δηαθχγεη ιφγσ ηεο χπαξμεο ελφο
ζηξψκαηνο ην νπνίν δεκηνπξγείηαη απφ ηνπο παξαγφκελνπο ξχπνπο ηεο πφιεο ζηα αλψηεξα
ζηξψκαηα ηεο αηκφζθαηξαο (θαηλφκελν ζεξκηθήο λεζίδαο). Έηζη, ζην θέληξν ηεο πφιεο
ζεκεηψλνληαη ειαθξψο πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απφ φηη ζηα πξνάζηηα. Δπίζεο, ε δφκεζε
επεξεάδεη ηελ πνξεία ησλ αλέκσλ. Τςειά θηήξηα κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ σο αλεκνθξάθηεο ζε κηα
πεξηνρή, φηαλ αλαπηχζζνληαη θάζεηα ζηε δηεχζπλζε ηνπ αλέκνπ ή λα επηηείλνπλ ηελ ηαρχηεηα ηνπ,
φηαλ αλαπηχζζνληαη πξνο ηελ δηεχζπλζε πλνήο ηνπ. Δπίζεο, ηα θηήξηα κε ηνλ φγθν ηνπο θαη ηελ
κεηαμχ ηνπο απφζηαζε, δεκηνπξγνχλ ζπλζήθεο ζθίαζεο ζηα γεηηνληθά ηνπο θηήξηα. Σν ζχλνιν
απηψλ ησλ παξαγφλησλ ζπλήζσο δξνπλ πεξηνξηζηηθά θαη δπζρεξαίλνπλ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ
ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ [28].

2.3.2.1.2 Θεξκηθό ηζνδύγην ησλ θηεξίσλ
Γηα λα επηηεπρζεί θαη λα δηαηεξεζεί ε επηζπκεηή ζεξκνθξαζία, παξέρεηαη ζην θηήξην ελέξγεηα γηα
ηελ ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε ηνπ, πνπ θαιχπηεη ηελ ζεξκνθξαζηαθή δηαθνξά απφ ηελ ζεξκνθξαζία
πνπ ζα επηθξαηνχζε ζην θηήξην ρσξίο ηελ παξερφκελε απηή ελέξγεηα, κέρξη ηελ επηζπκεηή γηα ηνλ
θάζε άλζξσπν ζεξκνθξαζία. Όζν κηθξφηεξε είλαη ε ζπκβνιή ηεο ελέξγεηαο γηα ηελ ζέξκαλζε ή ηελ
ςχμε, γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ηνπ ζεξκηθνχ ηζνδπγίνπ θαη ηελ επίηεπμε ησλ ζπλζεθψλ ηεο ζεξκηθήο
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άλεζεο, ηφζν νηθνλνκηθφηεξε είλαη ε ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ ιφγσ ησλ ρακειψλ απαηηήζεσλ ηεο
ελέξγεηαο [27].
Με ηνλ φξν ζεξκηθό ηζνδύγην ησλ θηεξίσλ ελλννχκε ην άζξνηζκα φισλ ησλ ζεξκηθψλ ξνψλ
ζεηηθνχ θαη αξλεηηθνχ πξνζήκνπ. Οη ζεξκηθέο απηέο ξνέο αλαθέξνληαη ζε θέξδε (ζεηηθφ πξφζεκν,
ζεξκηθέο πξφζνδνη ή ζεξκηθά θέξδε) θαη ζε απψιεηεο (αξλεηηθφ πξφζεκν, ζεξκηθέο απψιεηεο) ηνπ
θηεξίνπ θαη νθείινληαη ζηε δηαθνξά ησλ ζεξκνθξαζηψλ κεηαμχ ηνπ εμσηεξηθνχ θαη ηνπ
εζσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο θαη είλαη ζπλάξηεζε ηεο ζεξκνκφλσζεο ηνπ θηεξίνπ, ησλ
ζεξκνγεθπξψλ, ηεο πνηφηεηαο ησλ θνπθσκάησλ, ηνπ είδνο ησλ παινπηλάθσλ θαη πξνπάλησλ ηεο
νξζνινγηθήο ρξήζεο ησλ δνκψλ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ θηεξίνπ.
Aμίδεη λα ζεκεησζεί, φηη ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ζεξκηθνχ ηζνδπγίνπ δελ ιακβάλεηαη ππ΄ φςε ε
δηαζέζηκε ζηνλ ζεξκαηλφκελν ρψξν ζεξκηθή κάδα, ε νπνία επεξεάδεη φρη κφλνλ ηε ρξνληθή θαη
ζηνλ ρψξν θαηαλνκή ηεο ζεξκνθξαζίαο (αίζζεκα ζεξκηθήο άλεζεο), αιιά έκκεζα θαη ηελ ηειηθή
θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο ζεξκνθξαζίαο, ή ζεξκνθξαζίαο
ζρεδηαζκνχ. Σν ζεξκηθφ ηζνδχγην ηνπ θηεξίνπ κπνξεί λα εθθξαζηεί κε ηε κνξθή κηαο απιήο
καζεκαηηθήο ζρέζεο ηεο κνξθήο:

QI + QS ± QC ± QV ±QM - QE = 0

(2.1)

Όπνπ:
• QI (Internal): Σα εζσηεξηθά θέξδε απφ ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηεξίνπ. Πξφθεηηαη γηα ζεξκφηεηα
πνπ δεκηνπξγείηαη θαηά ηε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ θαη έρεη ηε κνξθή είηε αηζζεηήο, είηε ιαλζάλνπζαο
ζεξκφηεηαο, ε νπνία θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν είλαη επηζπκεηή, αθνχ ζπκβάιεη ζηε κείσζε ησλ
απαηηήζεσλ γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ, ελψ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο είλαη αλεπηζχκεηε,
αθνχ απμάλεη ηηο αλάγθεο γηα ηελ ςχμε ησλ ρψξσλ.
• QS (Solar): Δίλαη ην ειηαθό θέξδνο, πνπ νθείιεηαη ζηελ πξνζπίπηνπζα ειηαθή αθηηλνβνιία, ην
νπνίν είλαη ζπλάξηεζε ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηνπ θηεξίνπ, ηεο επηθάλεηαο θαη ηνπ είδνπο ησλ
αλνηγκάησλ ηνπ.
• QC (Conduction) : Δίλαη νη απώιεηεο ή ηα θέξδε δηακέζνπ ηεο αγσγηκόηεηαο, ησλ δνκηθψλ
ζηνηρείσλ ηνπ πεξηβιήκαηνο θαη είλαη ζρεηηθά αλεμάξηεηα απφ ηε ρξήζε ηνπ θηεξίνπ, εμαξηψληαη
δε απφ ηε ρσξνζέηεζε, ηε κνξθή θαη ηνλ ηξφπν θαηαζθεπήο ηνπ πεξηβιήκαηνο ηνπ θηεξίνπ.
• QV (Qvent): Δίλαη νη απώιεηεο εμ αηηίαο ηνπ αεξηζκνύ ηνπ θηεξίνπ, επηζπκεηνχ ή κε.
• QM : Δίλαη ην ζεξκηθό ή ςπθηηθό θνξηίν ηνπ θηεξίνπ ην νπνίν θαιχπηεηαη κε ηελ πξνζθνξά
ελέξγεηαο γηα ηε ζέξκαλζε ή ηελ ςχμε. Γεληθά, ε επηινγή ησλ δηαηάμεσλ γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο
ζέξκαλζεο ή ηεο ςχμεο, απνηειεί κηα ηδηαίηεξεο πξνζνρήο νηθνλνκνηερληθή κειέηε πνπ είλαη,
κεηαμχ άιισλ ζηνηρείσλ, ζπλάξηεζε ηεο πεξηνρήο, ησλ απαηηήζεσλ, ηνπ είδνπο ηνπ θηεξίνπ θιπ.
• QE(Evaporation) : νη απώιεηεο από ηελ εμάηκηζε ζηηο εζσηεξηθέο ή ηηο εμσηεξηθέο επηθάλεηεο
ηνπ θηεξίνπ (δηαηάμεηο γηα ηνλ θπζηθφ δξνζηζκφ ησλ θηεξίσλ) [27].
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2.3.2.2 Οπηηθή άλεζε
Ο θσηηζκφο ελφο ρψξνπ απνηειεί ζεκαληηθή παξάκεηξν ηεο άλεζεο ηνπ αλζξψπνπ. Ο θπζηθφο
θσηηζκφο ησλ θηεξίσλ, κέζσ αλνηγκάησλ ή θσηαγσγψλ, είλαη απαξαίηεηνο γηα βηνινγηθνχο θαη
ςπρνινγηθνχο ιφγνπο θαη ηαπηφρξνλα παξέρεη πςειά ελεξγεηαθά νθέιε ηα νπνία κε ηε ζεηξά ηνπο
ζπκβάινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο (δηάγξακκα 2.1).

Γηάγξακκα 2.1: Πξνθίι θσηηζκνχ ζηελ ζε κηα θαηνηθία, ζπλαξηήζεη ησλ επνρψλ ηνπ έηνπο [42]
Ζ αίζζεζε ηνπ πξαγκαηηθνχ ρξφλνπ (θηξθάδηνο ξπζκφο) θαη ε <επαθή> κε ηηο πεξηβαιινληηθέο
ζπλζήθεο δηαζθαιίδνληαη κφλν ή ζρεδφλ κφλν κε ηελ παξνπζία ηνπ θπζηθνχ θσηφο. Ζ απνπζία ηνπ
θπζηθνχ θσηηζκνχ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηάζιηςε, νξκνλνινγηθέο δηαηαξαρέο, δηαηαξαρέο ζηνλ
χπλν θαη ηε ζπγθέληξσζε. Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη ν νξγαληζκφο ρξεζηκνπνηεί ηε ζεξκνθξαζία
ηνπ πεξηβάιινληνο θαη θπξίσο ην θσηηζκφ γηα λα επαλαξπζκίζεη ηνπο θχθινπο ησλ πεξηνδηθψλ ηνπ
ιεηηνπξγηψλ ψζηε απηνί λα έρνπλ 24σξε δηάξθεηα φπσο θαη ε εκέξα (θηξθάδηνο ξπζκφο). Ζ έθζεζε
ζε πςειέο ηηκέο θπζηθνχ θσηηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο βειηηψλεη ηε δηάξθεηα θαη ηελ
πνηφηεηα ηνπ χπλνπ, ελψ παξάιιεια κεηψλεη ηα ζπκπηψκαηα ηεο επνρηαθήο θαηάζιηςεο [26].
2.3.2.3 Δζσηεξηθή πνηόηεηα ηνπ αέξα
Όπσο θαη γηα ηνλ θπζηθφ θσηηζκφ, ε αλάγθε γηα θπζηθφ αεξηζκφ, είλαη ζπλάξηεζε ηεο ρξήζεο ηνπ
θηεξίνπ, ηνπ πεξηβάιινληφο ηνπ θαη ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ.
Ζ πνηφηεηα ηνπ εζσηεξηθνχ αέξα δελ ζρεηίδεηαη κφλν κε ηελ πγηεηλή, αιιά θαη κε ηε ζεξκηθή άλεζε
ησλ αλζξψπσλ θαη είλαη ζπλάξηεζε δηαθφξσλ παξακέηξσλ, φπσο ηεο πνηφηεηαο ηνπ εμσηεξηθνχ
αέξα, ηεο γεσκεηξίαο ηνπ θηεξίνπ, ηεο δξαζηεξηφηεηαο ησλ αλζξψπσλ. Οη θχξηεο εζσηεξηθέο
πεγέο ξχπσλ είλαη ηα δνκηθά πιηθά, ηα ρξψκαηα, ηα έπηπια θαη νη δξαζηεξηφηεηεο ησλ αλζξψπσλ.
Σν ζχλδξνκν ηνπ άξξσζηνπ θηεξίνπ απνηειεί πιένλ ζπρλφ θαηλφκελν θαη ζπλαληάηαη ζηα
ζχγρξνλα θηήξηα. Σν αλεπηηπρέο εζσηεξηθφ πεξηβάιινλ, απφ άπνςε πνηφηεηαο αέξα, είλαη ε αηηία
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πνπ πξνθαιεί δπζθνξία, ελφριεζε θαη ρξφληεο ήπηεο αζζέλεηεο. Μάιηζηα ζηα ζχγρξνλα θηήξηα,
φπνπ ην θέιπθνο είλαη ζε πνιχ κεγάιν πνζνζηφ αεξνζηεγέο κε απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη
επαξθήο αεξηζκφο θαη ελαιιαγή ηνπ αέξα, ην πξφβιεκα γίλεηαη έληνλν. πλεπψο, επηβάιιεηαη ν
αεξηζκφο ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ, κε θπζηθφ ή κεραληθά ππνζηεξηδφκελν ηξφπν γηα ηελ
απνκάθξπλζε ησλ ξχπσλ, θαζψο θαη ε θαηά ην δπλαηφλ κείσζε ηεο παξαγσγήο εζσηεξηθψλ
ξχπσλ. Αο κελ μερλάκε απφ ηε βηνινγία, φηη ν εγθέθαινο γηα λα ιεηηνπξγεί ζσζηά ρξεηάδεηαη
νμπγφλν θαη ζάθραξα [28].
2.3.2.4 Αθνπζηηθή πνηόηεηα
ηα θηήξηα εθηφο απφ ηε ζεξκηθή θαη ηελ νπηηθή άλεζε θαη ηηο θαηάιιειεο ζπλζήθεο αεξηζκνχ θαη
δξνζηζκνχ, ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδεηαη θαη ε αθνπζηηθή άλεζε, ε νπνία είλαη απαξαίηεην λα
ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ ηφζν ησλ βηνθιηκαηηθψλ φζν θαη ησλ θιαζζηθψλ
θηεξίσλ. Ζ αθνπζηηθή άλεζε κπνξεί λα εμαζθαιηζηεί κε ηε ρξήζε ερνκνλσηηθψλ ζηνηρείσλ πξνο
απνθπγή ηνπ ελνριεηηθνχ ζνξχβνπ, είηε απφ ην πεξηβάιινλ πξνο ην θηήξην είηε απφ ηε ιεηηνπξγία
ηνπ θηεξίνπ. Με ηνλ φξν αθνπζηηθή άλεζε ελλννχκε ηελ ηθαλφηεηα ηνπ θηεξίνπ λα πξνζηαηεχεη
ηνπο ελνίθνπο ηνπ απφ ζνξχβνπο θαη λα παξέρεη αθνπζηηθφ πεξηβάιινλ θαηάιιειν γηα ηε δηακνλή
θαη γηα ηηο ινηπέο δξαζηεξηφηεηεο. Βέβαηα ε θαθή πνηφηεηα ήρνπ θαη ν ζφξπβνο εθηφο απφ ηελ
αθνή επεξεάδνπλ θαη νιφθιεξν ηνλ νξγαληζκφ.
Οη παξάκεηξνη αθνπζηηθήο άλεζεο ελφο θηεξίνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ερνκφλσζε θαη ηελ
ερνπξνζηαζία απφ ηνλ αεξφθεξην θαη θηππνγελή ήρν πνπ παξάγεηαη ζε γεηηνληθνχο ρψξνπο, ηνλ
αεξφθεξην ήρν πνπ παξάγεηαη απφ ηδησηηθέο ή θνηλφρξεζηεο εγθαηαζηάζεηο ηνπ ίδηνπ θηεξίνπ
θαζψο θαη απφ ηνλ αεξφθεξην ήρν πνπ παξάγεηαη απφ εμσηεξηθέο πεγέο.
Ζ αθνπζηηθή άλεζε ρσξίδεηαη ζε ηξεηο θαηεγνξίεο:
 ζηελ θαηεγνξία Α, πςειήο αθνπζηηθήο άλεζεο
 ζηελ θαηεγνξία Β, θαλνληθήο αθνπζηηθήο άλεζεο
 ζηελ θαηεγνξία Γ, ρακειήο αθνπζηηθήο άλεζεο
Σα θξηηήξηα ερνκφλσζεο θαη ερνπξνζηαζίαο είλαη νη νξηαθέο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ αθνπζηηθήο
άλεζεο γηα θάζε είδνο ερνκφλσζεο θαη ερνπξνζηαζίαο θαζψο θαη θάζε θαηεγνξίαο αθνπζηηθήο
άλεζεο. Γεληθά νη ειάρηζηεο απαηηήζεηο ελφο θηεξίνπ ζε αθνπζηηθή άλεζε πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηηο
απαηηήζεηο ηεο θαηεγνξίαο αθνπζηηθήο άλεζεο Β [28].
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3 ΕΔΒ
3.1 Δηζαγσγή ζηα ZEB
ηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα ηε κείσζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζην κεξίδην πνπ αθνξά ηνλ
θηεξηαθφ ηνκέα, πξνέθπςε ε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο θηεξίσλ πςειήο ελεξγεηαθήο θιάζεο κε
κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, δειαδή ηα ZEB ή ηα nZEB.
Σνλ Απξίιην ηνπ 2010 ε Δπξσπατθή Δπηηξνπή εμέδσζε ηελ αλαζεψξεζε ηεο Οδεγίαο Σεο ζρεηηθά
κε ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ησλ θηεξίσλ (EPBD), ζχκθσλα κε ηελ νπνία φια ηα λέα θηήξηα απφ
ηηο 31 Γεθεκβξίνπ 2020 πξέπεη λα είλαη nZEB, ελψ ηα λέα θηήξηα πνπ ζηεγάδνπλ Γεκφζηεο
Τπεξεζίεο ή είλαη ηδηνθηεζίαο ηνπ Γεκνζίνπ πξέπεη λα πιεξνχλ ηα ίδηα θξηηήξηα απφ ηηο 31
Γεθεκβξίνπ 2018 (Γηάγξακκα 3.1).

Γηάγξακκα 3.1: Φξνληθνί ζηαζκνί αλαθνξάο γηα ηα ZEB [38]

Γηάγξακκα 3.2: Ζ έλλνηα ηνπ Net ZEB [20]
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Ζ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγηθή ππνζηήξημε ησλ ΕΔΒ πξέπεη λα παξάγεηαη θαη απηή
απφ ΑΠΔ (θαζαξή ελέξγεηα) νη νπνίεο κπνξνχλ λα βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλεο ζην θηήξην, λα είλαη
επί ηνπ θηεξίνπ, ζηνλ πεξηβάιινληα ηδηφθηεην ρψξν ηνπ ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή, δηάγξακκα 3.2
θαη 3.3, εηθφλα 3.1 [15], [18].
Ζ έλλνηα ελφο θηεξίνπ κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ή κεδεληθψλ εθπνκπψλ ξχπσλ δελ είλαη
θαηλνχξηα. Υξεζηκνπνηείηαη ήδε απφ ην 1970, σζηφζν φκσο, κεηά ην 2000 ην παγθφζκην
ελδηαθέξνλ ζηξάθεθε ζηα ZEB σο κηα αθφκε ειπίδα γηα ηελ απνθπγή ηεο θαηαζηξνθήο ηνπ
Πιαλήηε Γε, θαζψο απνηειεί έλαλ εθηθηφ παξάγνληα γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηνπ CO2 θαηά
ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ησλ ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ ηνπο, θαη γηα ηελ
ππνζηήξημε απηήο ηεο ηδέαο αλαπηχρζεθαλ πνιιά εζληθά θαη δηεζλή πξνγξάκκαηα γηα ηε κειέηε
θαη ηελ πινπνίεζή ηνπο [15]. Σα ΕΔΒ πηζαλψο λα απνηειέζνπλ ηελ κειινληηθή θαηεπζπληήξηα
γξακκή γηα ηα θηήξηα.
Με ηνλ φξν θηήξην κε ζρεδφλ Μεδεληθή Δλεξγεηαθή Καηαλάισζε Δλέξγεηαο, ραξαθηεξίδνληαη ηα
θηήξηα κε πςειή ελεξγεηαθή θιάζε φπσο απηφ νξίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2010/31[18].

Δηθφλα 3.1: Αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ΑΠΔ παξάιιεια κε ηε ζχλδεζε ή κε ηνπ θηεξίνπ ζην
δίθηπν, γηα ηελ ακθίδξνκε ζρέζε ηνπο σο πξνο ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα [45]
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Δηθφλα 3.2α: Αλαπαξάζηαζε (block diagram) θηεξίνπ Μεδεληθήο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο [95]
Ζ έλλνηα ηνπ ZEB, εκπεξηέρεη ηελ εξκελεία ηνπ θηεξίνπ πνπ απνξξνθά <θαζαξή> ελέξγεηα
(εηθφλα 3.2α. εηθφλα 3.2β θαη δηάγξακκα 3.4) θαη έρεη, ζε εηήζηα βάζε, κεδεληθέο εθπνκπέο CO2.
Παξάιιεια ρξεζηκνπνηείηαη θαη ν φξνο Zero Emission Building, φπνπ επηθεληξψλεηαη ην
ελδηαθέξνλ ζην γεγνλφο φηη ε αληηζηάζκηζε ελέξγεηαο απφ ηε ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ, ζπληειεί
ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 [13].

3.2 Υαξαθηεξηζκνί ησλ θηεξίσλ Zero Energy Building (ZEB), nearly Zero
Energy Building (nZEB), Net Zero Energy Building (NZEB)
Τπάξρνπλ δηάθνξνη νξηζκνί γηα ηα θηήξηα κεδεληθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο. Οη πεξηζζφηεξνη
νξηζκνί είλαη ζπλάξηεζε κφλν ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη θαηά ηελ ππνζηήξημε ηεο
ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ, παξαβιέπνληαο ην πνζνζηφ ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα νπνηαδήπνηε
άιιε δηεξγαζία κέρξη ην ηειηθφ ζηάδην ηεο πινπνίεζήο ηνπ. Όκσο, ε έλλνηα ηεο κεδεληθήο
ελέξγεηαο, φπσο απηή ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ηνκείο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα θαη ην
πεξηβάιινλ, φπνπ ιακβάλεηαη ππφςε ε ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
παξαγσγηθήο δηαδηθαζίαο ησλ πξψησλ πιψλ θαη ησλ παξαγψγσλ απηψλ, ηεο κεηαθνξάο ηνπο θαη
ηεο πινπνίεζεο ηνπ θηεξίνπ, είλαη επξέσο δηαδεδνκέλε ζε ηνκείο φπσο ε αμηνιφγεζε ηεο
αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο.
ηνλ ηνκέα ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο ε έλλνηα θαη ε αλάιπζε ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο δελ είρε
εηζαρζεί ζηηο βαζηθέο κεζφδνπο ππνινγηζκνχ θαη πηζηνπνίεζεο. πλήζσο, ε αλάιπζε ηεο <θαζαξήο
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ελέξγεηαο> (δηάγξακκα 3.3) ιακβάλεη έκκεζα ππφςε ηεο ηηο παξακέηξνπο πνπ πξναλαθέξζεθαλ
θαζψο επίζεο θαη ηελ ελέξγεηα απφ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε θαη ηελ αλαθχθισζε ησλ δνκηθψλ
πιηθψλ ησλ θηεξίσλ, κεηά ηέινο ηεο δσήο ηνπο (απαηηνχκελε ελέξγεηα γηα ηελ θαηαζθεπή ηεο
πξψηεο χιεο – απνζεθεπκέλε ελέξγεηα) [20].

Δηθφλα 3.2β: Δλεξγεηαθφ ηζνδχγην θηεξίνπ [29]
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ ελζσκαησκέλε - απνζεθεπκέλε ελέξγεηα ησλ πιηθψλ ηνπ θηεξίνπ, ε
νπνία φπσο πξνεγνπκέλσο αλαθέξζεθε έρεη πξνζθεξζεί ζε φιεο ηηο θάζεηο ηεο πινπνίεζήο ηνπ,
κπνξνχκε λα ηελ αμηνπνηήζνπκε σο έλαλ δείθηε πνζνζηνχ ηεο θαζαξήο ελέξγεηαο. ηα on site
ΕΔΒ, ην πνζνζηφ ηεο παξαγφκελεο ελέξγεηαο, ελέξγεηα απφ ΑΠΔ, θαη πξνζθέξεηαη ζην δίθηπν ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλν ην θηήξην (on site θαηάζηαζε) ηζνχηαη κε ην πνζνζηφ
ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ απνξξνθάηαη απφ απηφ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ θηεξίνπ. πλεπψο
δεκηνπξγνχληαη δχν νξηζκνί:
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θηήξην κεδεληθήο ελέξγεηαο



θηήξην θαζαξήο κεδεληθήο ελέξγεηαο

Ζ ινγηθή ηεο κεδεληθήο ελέξγεηαο βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ, ελψ ην θαζαξή κεδεληθή ελέξγεηα, ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα
παξνπζηάζεη ην εηήζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ελφο θηεξίνπ πνπ ζπλδέεηαη κε ην δίθηπν δίρσο λα
εμεηάδεη ηελ ελζσκαησκέλε ζε απηφ ελέξγεηα. πλεπψο, δελ ζπζρεηίδεηαη άκεζα κε ηε ρξήζε ηνπ
φξνπ θαζαξή ελέξγεηα αιιά ζπλδέεηαη κε ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ θχθινπ ηνπ θηεξίνπ,
πνπ ζπλήζσο είλαη εηήζηνο.
Ζ ζπλεζέζηεξε πξνζέγγηζε ηνπ ZEB είλαη λα ρξεζηκνπνηείηαη ην ειεθηξηθφ δίθηπν, ηαπηφρξνλα,
ηφζν γηα ηελ εηζξνή φζν θαη ηελ εθξνή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, απνθεχγνληαο θαη’ απηφ ηνλ
ηξφπν ηα πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη γηα ηελ απνζήθεπζεο ηεο. Ο νξηζκφο <θαζαξή> (net)
ρξεζηκνπνηείηαη ζε θηήξηα πνπ ζπλδένληαη κε ην δίθηπν γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ελεξγεηαθνχ
ηζνδπγίνπ (ζηφρνπ) κεηαμχ ηεο απνξξνθνχκελεο θαη ηεο πξνζθεξφκελεο ζε απηφ ελέξγεηαο θαη ν
νξηζκφο έρεη λφεκα φηαλ ην ηζνδχγην είλαη κεδεληθφ.
Αλ θαη αθφκα δελ ππάξρεη ζαθήο νξηζκφο, ε έλλνηα ηνπ nZEB ζπλνςίδεηαη ζηα εμήο ζεκεία:


ηε ρακειή ελεξγεηαθή δήηεζε



ηελ πςειή ηηκή ηνπ δείθηε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο



ηελ κεξηθή ή ηελ νιηθή θάιπςε, αθφκε θαη ηελ ππεξθάιπςε, ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ
απφ ΑΠΔ

Γηάγξακκα 3.3: Ζ έλλνηα ηνπ θαζαξνχ θηεξίνπ κεδεληθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε κε ηελ νπνία ε
θαηαλάισζε ελέξγεηαο κεηψλεηαη κε ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ θαη ηειηθά ζπλνδεχεηαη απφ ηζνδχλακε
παξνρή ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο [71]
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Δίλαη απαξαίηεην λα δηεπθξηληζηεί θαη λα ηνληζηεί όηη ν νξηζκόο <θηήξην κεδεληθήο
ελέξγεηαο>, δελ πξνζδηνξίδεη έλα θηήξην ζην νπνίν ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο είλαη κεδεληθή ή
ζρεδόλ κεδεληθή. Θα κπνξνχζε λα ιερζεί, φηη ν νξηζκφο ΝΕΔΒ αλαθέξεηαη ζ΄ έλα θηήξην κε ηηο
θαηά ην δπλαηφλ ειαρηζηνπνηεκέλεο ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο, θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ
ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ, έσο θαη λα ππεξθαιπθζνχλ (βιέπε παξάξηεκα θαηαζθεπψλ θαη πίλαθα 5.1
), απφ ηελ αμηνπνίεζε ησλ ηερλνινγηψλ ησλ ΑΠΔ (εηθφλα 3.3α).

Δηθφλα 3.3α: Δπηζπκεηά (ζηφρνη) πνζνζηά θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απφ ΑΠΔ κε βάζε
ρξνληθά νξφζεκα [31]
Μέρξη ζήκεξα, βάζεη ηνπ πνζνζηνχ θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπο αλαγθψλ, ηα ZEB θαη ηα nZEB
δηαρσξίδνληαη ζε δχν θαηεγνξίεο:




Zero energy building: Δίλαη ην θηήξην ην νπνίν έρεη ζρεδηαζηεί αμηνπνηψληαο ηελ
βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή, έηζη ψζηε λα απαηηείηαη ρακειφ πνζνζηφ ελέξγεηαο γηα ηελ
ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θαη ε εηζεξρφκελε, απφ ην δίθηπν ελέξγεηα, κε ηελ
εμεξρφκελε, πξνο ην δίθηπν ελέξγεηα, λα είλαη ίζεο αλά έηνο ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Nearly Zero energy building: Δίλαη ην θηήξην ην νπνίν θαηά ην ζρεδηαζκφ ηνπ έρεη
πξνβιεθζεί λα παξνπζηάδεη εμαηξεηηθά πςειή ελεξγεηαθή θιάζε θαη ην επηπιένλ, κηθξφ,
πνζνζηφ γηα ηελ θάιπςε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ πξέπεη λα θαιχπηεηαη
ζε κεγάιν βαζκφ απφ ηηο ΑΠΔ πνπ ππάξρνπλ ζην θηήξην, ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ ή ζε
θνληηλή απφζηαζε απφ απηφ (πρ κηθξήο ηζρχνο ΤΖ, εηθφλα 4.39 ) [15], [20].
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Παξά ηηο πξνζπάζεηεο θαη ηελ ππνζηήξημε γηα ηελ επηθξάηεζε ησλ nZEB, ν νξηζκφο ΕΔΒ θαη
nZEB παξακέλεη ζηηο πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο, αθφκε θαη ζήκεξα, γεληθφο θαη αδηεπθξίληζηνο.
Έλαο ζρεηηθά λένο νξηζκφο, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην είλαη απηφο ησλ zero
carbon homes [20].
Γηα ην ραξαθηεξηζκφ, ζπγθεθξηκέλνπ θάζε θνξά θηεξίνπ (ζε πνηα απφ ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο
εκπίπηεη ε ζπγθεθξηκέλε θηεξηαθή θαηαζθεπή), σο nΕΔΒ, έρνπλ ζεζπηζηεί νη παξαθάησ ηέζζεξηο
νξηζκνί θαη ν ραξαθηεξηζκφο είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζηφρσλ πνπ ηέζεθαλ θαηά ηε θάζε ηεο
ζχιιεςεο ηεο ηδέαο θαη ηεο νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο.



[
πλνιηθή κεδεληθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ θηεξίνπ

ηελ θαηεγνξία απηή εκπίπηνπλ θαηαζθεπέο φπνπ απφ ηηο δηαζέζηκεο ΑΠΔ ζην ρψξν
εγθαηάζηαζεο ηνπο, παξάγεηαη ηνπιάρηζηνλ ηφζε ελέξγεηα φζε ρξεηάδεηαη γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπο
ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο [20], [34].



πλνιηθή κεδεληθή ελέξγεηα ζην ρώξν παξαγσγήο

Σν θηήξην παξάγεη ή απνξξνθά ηνπιάρηζηνλ ηφζε ελέξγεηα, ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ΑΠΔ, φζε
θαηαλαιψλεη ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, ε νπνία φκσο αλάγεηαη ζε πξσηνγελή ελέξγεηα πνπ
θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ εμαγσγή θαη ηελ επεμεξγαζία ελεξγεηαθψλ θπζηθψλ πφξσλ ηφζν γηα ηελ
παξαγσγή φζν θαη γηα ηε δηαλνκή ελέξγεηαο ζην θηήξην. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο αλαγφκελεο
πξσηνγελνχο ελέξγεηαο (απνξξνθνχκελε απφ ην δίθηπν θαη ε πξνζθεξφκελε απφ ην θηήξην πξνο ην
δίθηπν ελέξγεηα), ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί ζπληειεζηέο ζπλαξηήζεη ησλ εγθαηεζηεκέλσλ
ηερλνινγηψλ ησλ ΑΠΔ [20], [34].



πλνιηθό κεδεληθό ελεξγεηαθό θόζηνο
75

ε έλα θηήξην κεδεληθήο ελέξγεηαο, κε ζπλνιηθά κεδεληθφ ελεξγεηαθφ θφζηνο, ηα ρξήκαηα πνπ ν
πάξνρνο ηεο ελέξγεηαο θαηαβάιεη ή πηζηψλεη ζηνλ ινγαξηαζκφ ηνπ θηεξίνπ γηα ηελ παξαγφκελε θαη
πξνζθεξφκελε απφ ηηο ΑΠΔ ελέξγεηα πξνο ην δίθηπν, πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζα κε απηά πνπ
ρξεψλεηαη ν ηδηνθηήηεο ηνπ θηεξίνπ ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο, γηα ηελ απνξξνθνχκελε ελέξγεηα απφ
απηφ [20], [34].

πλνιηθέο κεδεληθέο ελεξγεηαθέο εθπνκπέο
Απηά ηα θηήξηα, παξάγνπλ ή απνξξνθνχλ, ηφζε θαζαξή ελέξγεηα απφ ΑΠΔ φζε ρξεηάδεηαη γηα λα
αληηζηαζκηζηνχλ νη εθπνκπέο ησλ ξχπσλ απφ ηε ρξήζε κε θαζαξήο ελέξγεηαο ζηε δηάξθεηα ελφο
έηνπο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ζπλνιηθψλ εθπνκπψλ, ηεο εηζαγφκελεο απφ ην δίθηπν πξνο ην θηήξην
θαη ηεο εμαγφκελεο απφ ην θηήξην πξνο ην δίθηπν ελέξγεηαο, είλαη ζπλάξηεζε ησλ εθιπφκελσλ
ξχπσλ κε βάζε ηα είδε ησλ ζπκβαηηθψλ πφξσλ ή ηηο ηερλνινγίεο ησλ ΑΠΔ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ (εηθφλα 3.3β) [20], [34].


Δηθφλα 3.3β: πλνιηθέο κεδεληθέο ελεξγεηαθέο εθπνκπέο [83]
3.2.1 Υαξαθηεξηζκόο ελόο ZEB ζύκθσλα κε ην Ννξβεγηθό Κέληξν γηα ηα ΕΔΒ
 Ο νξηζκφο ηνπ Ννξβεγηθνχ θέληξνπ ZEB
Ο νξηζκφο, ηνπ Ννξβεγηθνχ Κέληξνπ γηα ηα ZEB, είλαη θηιφδνμνο θαζψο επηθεληξψλεηαη φρη κφλν
ζηελ ελέξγεηα πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ηελ ππνζηήξημή ηνπ αιιά ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη ηηο
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εθπνκπέο CO2 πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηε δηάξθεηα ηεο δσήο ηνπ. Απηφ ζεκαίλεη φηη
νη εθπνκπέο απφ ηηο θάζεηο ηεο παξαγσγήο, ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηεο αλαθχθισζήο ηνπ πξέπεη λα
αληηζηαζκίδνληαη κε ηελ παξαγσγή αλαλεψζηκεο (θαζαξήο) ελέξγεηαο επί ηφπνπ. Χο εθ ηνχηνπ, ην
θηήξην πξέπεη λα παξάγεη πεξηζζφηεξε ελέξγεηα απφ ηελ πνζφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
ππνζηήξημή ηνπ.
χκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δεκηνπξγνχληαη νη παξαθάησ θαηεγνξίεο:

Γηάγξακκα 3.4: Τέινο ηεο δσήο ηνπ θηεξίνπ / δηαδηθαζία θαηαζθεπήο / ελζσκαησκέλεο εθπνκπέο
πιηθψλ θαηαζθεπήο / εμνπιηζκφο ρξήζεο ηεο ελέξγεηαο / ρξήζε ελέξγεηαο εθηφο ηνπ εμνπιηζκνχ [83]


ZEB -O ÷ EQ: Δθπνκπέο ξχπσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε φιε ηε ρξήζε ελέξγεηαο εθηφο
απφ ην πνζνζηφ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζθεπψλ, ζα πξέπεη είλαη κεδεληθνί, εηθφλα 3.4.
Ζ ρξήζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ κε κφληκα ζπλδεδεκέλν εμνπιηζκφ ηνπ (ζπζθεπέο),
είλαη δχζθνιν λα πξνβιεθζεί κηαο θαη πξφθεηηαη (ζπλήζσο) γηα δηαηάμεηο κηθξήο ηζρχνο
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Δηθφλα 3.4: Δθπνκπέο ξχπσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε φιε ηε ρξήζε ελέξγεηαο εθηφο απφ ην
πνζνζηφ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπζθεπψλ [83]


ZEB-O: Οη εθπνκπέο ξχπσλ, νη νπνίνη ζρεηίδνληαη κε ην ζχλνιν ηεο ελέξγεηαο πνπ
απαηηείηαη, γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ
εμνπιηζκνχ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη κεδεληθνί, εηθφλα 3.5.

Δηθφλα 3.5: Οη εθπνκπέο ξχπσλ, ζπλαξηήζεη ηνπ ζπλφινπ ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη, γηα
ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ θαη ηελ θαηαζθεπή ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ [83]
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ZEB-OM: Δθπνκπέο ξχπσλ νη νπνίνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ελέξγεηα πνπ απαηηείηαη γηα
ηελ ιεηηνπξγία ηνπ, ηεο ελζσκαησκέλεο ελέξγεηαο ζε απηφ θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ
εμνπιηζκνχ ηνπ, λα είλαη κεδεληθνί.

Δηθφλα 3.6: Δθπνκπέο ξχπσλ ζπλαξηήζεη ηεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ,
ηεο ελζσκαησκέλεο ελέξγεηαο ζε απηφ θαζψο θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ [83]


ZEB-COM: Όπσο θαη ην ZEB-OM, επηπιένλ φκσο, ιακβάλνληαη ππ΄ φςε θαη νη εθπνκπέο
ξχπσλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ.

Δηθφλα 3.7: Δθπνκπέο ξχπσλ ζπλαξηήζεη θαη ηεο δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ [83]
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ZEB-COME: Αληηπξνζσπεχεη ην πςειφηεξν επίπεδν θηινδνμηψλ ιακβάλνληαο επίζεο
ππφςε ηηο εθπνκπέο πνπ ζρεηίδνληαη αθφκε θαη θαηά ηε θάζε αλαθχθισζεο ηνπ θηεξίνπ
[83].

3.2.2 Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα θάζε νξηζκνύ



Net Zero Site Energy: Σν θηήξην παξάγεη φζε ελέξγεηα ρξεηάδεηαη θαηά ηε
δηάξθεηα ελφο έηνπο. Σα είδε ησλ ΑΠΔ πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή απηήο ηεο
ελέξγεηαο, είλαη: ειηαθή ελέξγεηα, κηθξήο ηζρχνο αλεκνγελλήηξηεο, κηθξήο ηζρχνο ΤΖ θιπ.
Έλα ζεκαληηθφ κεηνλέθηεκα απηνχ ηνπ νξηζκνχ είλαη φηη δελ ιακβάλεη ππφςε ηνπ, ηνπο
ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο ζε πξσηνγελή. Γηα παξάδεηγκα, ε
ειεθηξηθή παξαγφκελε ελέξγεηα θαη ε ελέξγεηα απφ θπζηθφ αέξην πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
θηήξην ζεσξνχληαη ηζνδχλακεο, φκσο ε ειεθηξηθή ελέξγεηα έρεη ηξηπιάζην θφζηνο
παξαγσγήο [15], [34].



Net Zero Source Energy: Ζ θαηεγνξία απηή έξρεηαη λα θαιχςεη ηα θελά ηνπ
πξνεγνχκελνπ κνληέινπ. Ζ εηζεξρφκελε θαη ε εμεξρφκελε ελέξγεηα (κεηαμχ θηεξίνπ θαη
δηθηχνπ) πνιιαπιαζηάδεηαη κε ηνπο αληίζηνηρνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ζε πξσηνγελή
ελέξγεηα θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν εθκεηαιιεχεηαη ηελ αμία ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Έηζη
ζε απηή ηελ θαηεγνξία κπνξεί λα γίλεηαη εθηεηακέλε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ, γεγνλφο πνπ
ίζσο ην απνκαθξχλεη απφ ηνλ αξρηθφ ζηφρν πνπ είλαη φιε ε ελέξγεηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ην
θηήξην λα παξάγεηαη απφ ΑΠΔ [15], [34].



Net Zero Energy Costs: ηελ θαηεγνξία απηνχ ηνπ θηεξίνπ, ηα έζνδα (ζεηηθφ
πξφζεκν) απφ ηελ πξνζθεξφκελε πξνο ην δίθηπν ελέξγεηα, πξέπεη λα θαιχπηνπλ ηα
ιεηηνπξγηθά έμνδα (αξλεηηθφ πξφζεκν) ηεο απνξξνθνπκέλεο απφ ην δίθηπν ελέξγεηαο,
δειαδή, πξφθεηηαη γηα έλα κνληέιν ZEB εχθνιν ζηελ εθαξκνγή θαη ζηνλ ππνινγηζκφ ηεο
ζπλνιηθήο πνζφηεηαο ηεο απνξξνθνχκελεο ελέξγεηαο, κέζσ ησλ εηδηθψλ γηα ηελ ρξήζε
απηή (δηπιψλ) κεηξεηψλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [15], [34].
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Net Zero Energy Emission: ηελ πεξίπησζε απηή, ε ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη
απφ ηηο εγθαηεζηεκέλεο δηαηάμεηο ησλ ΑΠΔ ζην θηήξην πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε
ηελ ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη απφ ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ, έηζη ψζηε ην ηειηθφ
ηζνδχγην ξχπσλ λα είλαη κεδέλ. Σν απνηέιεζκα γη απηφ ηνλ ραξαθηεξηζκφ ζπλδέεηαη άκεζα
κε ηελ πξψηε χιε ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη
ην ηειηθφ απνηέιεζκα είλαη ζπλάξηεζε ησλ ζπληειεζηψλ εθπνκπήο ησλ ξχπσλ [15], [34].

3.3 Καηάηαμε ηνπ θηεξίνπ ζπλνιηθήο κεδεληθήο ελέξγεηαο
Αλεμάξηεηα απφ ηνλ νξηζκφ ζηνλ νπνίν εκπίπηεη, έλα nΕΔΒ κπνξεί λα ραξαθηεξηζζεί θαη κε βάζε
ηηο ΑΠΔ πνπ αμηνπνηνχληαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ ηνπ αλαγθψλ. Απηφο ν
ραξαθηεξηζκφο απνηειεί έλαλ ζεκαληηθφ ζηφρν θαηά ηε ζρεδίαζε ηνπ θηεξίνπ ζην λα
επηθεληξσζνχλ πξψηα ζηελ εθκεηάιιεπζε ησλ άκεζα δηαζέζηκσλ - ηνπηθψλ πεγψλ ελέξγεηαο, θαη
ζηε ζπλέρεηα λα αλαδεηεζνχλ δπζθνιφηεξεο θαη πην απνκαθξπζκέλεο ελεξγεηαθέο επηινγέο.
χκθσλα κε απηφ ην ζχζηεκα ηα nΕΔΒ δηαθξίλνληαη ζε ηέζζεξηο θαηεγνξίεο, ηηο Α, Β, C θαη D. Ο
νξηζκφο ή ε θαηεγνξία πνπ ζα επηιεγεί εμαξηάηαη απφ ηνπο ζηφρνπο πνπ ηίζεληαη θαηά ηε θάζε ηεο
ζρεδίαζεο θαη αθνξνχλ ηελ νηθνλνκνηερληθή κειέηε, φπνπ ζε απηή εκπίπηεη θαη ν ρξφλνο
απφζβεζεο ηνπ θφζηνπο θαηαζθεπήο θαη ηεο ιεηηνπξγίαο κε βάζε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θηεξίνπ. Οη
ζηφρνη, αλάινγα ηε ζθνπηά ηνπ θάζε αλζξψπνπ είλαη ζπλήζσο δηαθνξεηηθνί, γηα παξάδεηγκα, νη
ηδηνθηήηεο ελδηαθέξνληαη θπξίσο γηα ηελ ζχληνκε απφζβεζε ηνπ θφζηνπο, ελψ νη πεξηζζφηεξν
επαηζζεηνπνηεκέλνη απφ πεξηβαιινληηθήο πιεπξάο, γηα ηελ κείσζε ή αθφκε θαιχηεξα γηα ηελ
απνθπγή έθιπζεο ξχπσλ ζην πεξηβάιινλ.
Μεηαμχ φκσο ησλ αλσηέξσ πξνβιεκαηηζκψλ θαη επαηζζεηνπνηήζεσλ γηα ηελ θαηεγνξηνπνίεζε
ησλ nZEB επηθξαηεί (ζέινληαο θαη κε) κηα αξρή: θαηά ηε θάζε ηεο ζρεδίαζεο, πξώηα ζα
ειαρηζηνπνηεζνύλ νη ελεξγεηαθέο απαηηήζεηο ηνπ θηεξίνπ θαη αλ ρξεηαζηεί ην ππόινηπν ησλ
ελεξγεηαθώλ απαηηήζεσλ ζα ππνζηεξηρηεί από ηηο ηερλνινγίεο ησλ ΑΠΔ ζπλαξηήζεη ηεο
αλακελόκελεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ, έηζη ώζηε λα ειαρηζηνπνηεζεί ην θόζηνο ηεο παξαγσγήο
θαη ηεο κεηαθνξάο ελέξγεηαο ζε απηό.
Λακβάλνληαο ππφςε ηελ αιιειεπίδξαζε κεηαμχ θηεξίσλ θαη δηθηχσλ, ην θάζε Κξάηνο θαιείηαη λα
αληηκεησπίζεη δηαθνξεηηθέο πξνθιήζεηο νη νπνίεο ζρεηίδνληαη κε ηελ ελεξγεηαθή ππνδνκή ηνπ,
φπσο ηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο θαη ηνπο θαλνληζκνχο δφκεζεο νη νπνίνη
δηαθνξνπνηνχληαη κεηαμχ ησλ Κξαηψλ θαη ησλ ηνπηθψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, έηζη ψζηε, λα
θαηαθέξεη λα πξνζαξκφζεη ηνλ νξηζκφ πνπ αθνξά ηα nZEB ζηηο θαηά ηφπνπο ζπλζήθεο,
θαζνξίδνληαο ηαπηφρξνλα ηνπο ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο ηεο πξσηνγελνχο ελέξγεηαο, ηνπο
ζπληειεζηέο εθπνκπψλ CO2 θαη ζεζπίδνληαο ηηο απαηηήζεηο γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θιάζε [20].
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Οη θαηεγνξίεο A, B αθνξνχλ ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ηα ζπζηήκαηα ησλ ΑΠΔ βξίζθνληαη εληφο ηνπ
ρψξνπ θαηαζθεπήο ηνπ θηεξίνπ, ελψ νη θαηεγνξίεο C, D αθνξνχλ ηελ πεξίπησζε φπνπ νη δηαηάμεηο
ησλ ΑΠΔ κπνξνχλ λα βξίζθνληαη εληφο θαη εθηφο ηνπ ρψξνπ ηεο θαηαζθεπήο, έηζη έρνπκε:

Οη δηαηάμεηο ησλ ΑΠΔ βξίζθνληαη ζην θηήξην.

Οη δηαηάμεηο ησλ ΑΠΔ βξίζθνληαη ζην θηήξην ή ζηελ επξχηεξε πεξηνρή απφ απηφ.

Όηη εκπεξηέρνπλ νη θαηεγνξίεο A, B επηπξνζζέησο ηε δπλαηφηεηα ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο απφ ΑΠΔ δηαθφξσλ ηερλνινγηψλ.

Όηη εκπεξηέρεηαη ζηε C θαη επηπξφζζεηα ηεο δπλαηφηεηαο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ
νπνηαδήπνηε πηζηνπνηεκέλε <πξάζηλε> ελέξγεηα, κέζσ ηνπ smart grid πνπ αλήθεη ην θηήξην
[20], [34].
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3.4 Γηαρσξηζκόο ζπλαξηήζεη ησλ on-site θαη off-site θαηαζηάζεσλ




Δπηινγή 0: Σν βαζηθφηεξν βήκα γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ZEB είλαη ε κείσζε ηεο
απαηηνχκελεο ελέξγεηαο γηα ην θηήξην, θαζψο είλαη πξνθαλψο πξνηηκφηεξν λα
εμνηθνλνκείηαη ελέξγεηα παξά λα παξάγεηαη επηπιένλ. ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ
ηερληθέο πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ αμηνπνίεζε ησλ αξρψλ ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ
ζπλαξηήζεη ηεο ηνπνγξαθίαο ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθφηεξα ηνπ <πξνζαλαηνιηζκνχ> ηνπ
νηθνπέδνπ, έηζη ψζηε λα επηηπγράλνληαη νη ζπλζήθεο άλεζεο κε ην κηθξφηεξν δπλαηφ
ιεηηνπξγηθφ θφζηνο.
Δπηινγή 1: ε απηή ηελ θαηεγνξία αλήθνπλ ηα ZEB πνπ έρνπλ εγθαηεζηεκέλεο δνκέο
ΑΠΔ είηε ζηελ επηθάλεηα ηνπο είηε ζηε θηεξηαθή δνκή ηνπο. Πξφθεηηαη γηα ηε ζπλεζέζηεξε
ιχζε θαηά ηελ νπνία δελ <απαηηείηαη> ε κεηαθνξά θαη ε δηαλνκή ηεο ελέξγεηαο θαη θαηά
ζπλέπεηα, ιφγσ ηεο απνζηάζεσο, κπνξεί λα ιερζεί φηη νη απψιεηεο είλαη ζρεδφλ αλχπαξθηεο.



Δπηινγή 2: ηελ θαηεγνξία απηή αλήθνπλ ηα ZEB ηα νπνία θαιχπηνπλ ηηο ελεξγεηαθέο
ηνπο αλάγθεο απφ δηαηάμεηο ΑΠΔ κε ηε ζεκαληηθή δηαθνξά φηη νη δηαηάμεηο απηέο δελ είλαη
επί ηνπ θηεξίνπ ή ζηε δνκή ηνπ, αιιά ζηνλ πεξηβάιινληα ηδηφθηεην ρψξν ηνπ.



Δπηινγή 3: Δδψ αλήθνπλ δηαηάμεηο ΑΠΔ πνπ είλαη δηαζέζηκεο έμσ απφ ην θηήξην, βηνκάδα,
βηνθαχζηκα θιπ θαη ε παξαγφκελε ελέξγεηα απφ ηηο δηαηάμεηο απηέο απαηηείηαη λα
κεηαθεξζεί ζην θηήξην γηα λα ππνζηεξίμεη ζπλήζσο ηηο αλάγθεο γηα ηε ζέξκαλζή ηνπ.
Υαξαθηεξίδνληαη δε σο off-site ΑΠΔ γηαηί απαηηείηαη λα κεηαθεξζνύλ ζην θηήξην, θαη ην
νπνίν ζπλνδεχεηαη απφ πξφζζεηε ζπαηάιε ελέξγεηαο.



Δπηινγή 4: Σέινο, φηαλ δελ θαιχπηνληαη νη ελεξγεηαθέο αλάγθεο ηνπ θηεξίνπ απφ ηηο
παξαπάλσ δνκέο ησλ ΑΠΔ, ηφηε, κπνξεί λα απνξξνθεζεί ελέξγεηα ε νπνία φκσο απαηηείηαη
λα έρεη παξαρζεί θη απηή απφ δνκέο ΑΠΔ φπσο θσηνβνιηατθά , αλεκνγελλήηξηεο θιπ. [15].

3.5 Γηαρσξηζκόο ηνπ θηεξίνπ αλάινγα ηε ζύλδεζε ηνπ ζην δίθηπν
Off - grid ZEB: Δίλαη ην ZEB ην νπνίν δελ είλαη ζπλδεδεκέλν ζε δίθηπν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
φπνπ ζα κπνξνχζε λα αληαιιάδεη ειεθηξηθή ελέξγεηα κε απηφ. Έλα ηέηνην θηήξην, απαηηείηαη λα
είλαη ελεξγεηαθά απηφλνκν θαη θαηά ζπλέπεηα ζα πξέπεη λα δηαζέηεη δηαηάμεηο απνζήθεπζεο ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν φπνπ απηή κπνξεί λα παξάγεηαη, θαη γηα ηηο
πεξηφδνπο φπνπ δελ κπνξεί λα παξαρζεί, λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ε απνζεθεπκέλε απηή ελέξγεηα
λα ππνζηεξίδεη ηηο απαξαίηεηεο ηνπιάρηζηνλ ιεηηνπξγίεο ηνπ θηεξίνπ (δηάγξακκα 3.5). Όπσο είλαη
θπζηθφ, ην θφζηνο ηεο επίηεπμεο ελφο off - grid ΕΔΒ είλαη εμαηξεηηθά πςειφ θαη δχζθνιν ιφγσ
ηνπ πςεινχ θφζηνπο ησλ κέζσλ απνζήθεπζεο, ε δε πινπνίεζή ηνπ, επηπιένλ, φζνλ αθνξά ηηο
δηαηάμεηο απνζήθεπζεο ηεο ελέξγεηαο, επίζεο εμαηξεηηθά δαπαλεξή θαη πνιιέο θνξέο δχζθνια
πινπνηήζηκε. Δπίζεο έλα άιιν κεηνλέθηεκα είλαη φηη ε πεξίζζεηα ελέξγεηα π.ρ. ζε πεξηφδνπο
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κεγάιεο ειηνθάλεηαο, γηα ηελ πεξίπησζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, δελ κπνξεί λα
πξνζθεξζεί ζην δίθηπν, κε απνηέιεζκα ηελ νηθνλνκηθή δεκία θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα δσήο ηνπ
θηεξίνπ, πνπ ζηελ πεξίπησζε ησλ on-grid ZEB (εηθφλα 3.8.α) ζπκβάιεη ζηελ ηαρχηεξε απφζβεζε
ηνπ αξρηθνχ θφζηνπο θαηαζθεπήο [21].

Δηθφλα 3.8. : α. nZEB ζπλδεδεκέλα ζην δίθηπν (αξηζηεξά) θαη β. nZEB community θαη ε ζχλδεζή ηεο
κε ην δίθηπν (δεμηά) [47],[ 48]
On - grid ZEB: Δίλαη ε πην ζπλεζηζκέλε κνξθή ΕΔΒ, φπνπ ην θηήξην είλαη ζπλδεδεκέλν ζην
δίθηπν θαη έηζη παξέρεηαη ε δπλαηφηεηα αληαιιαγήο ηεο ελέξγεηαο κεηά δηθηχνπ θαη θηεξίνπ. Μηα
ελδηαθέξνπζα κνξθή on - grid ZEB είλαη κηα πεξηνρή θαηνηθηψλ (εηθφλα 3.8.β), φπνπ θαηά ηε
ζρεδίαζε θαη ηελ δεκηνπξγία ηεο ζα έρνπλ πξνβιεθζεί νη θαηάιιειεο γηα ηελ πεξηνρή ΑΠΔ έηζη
ψζηε λα επηκεξίδεηαη ην αξρηθφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο ζε φιε ηελ
<θνηλφηεηα> ε νπνία ζα κπνξνχζε λα θέξεη ην ραξαθηεξηζκφ ηεο ZEB θνηλόηεηαο. ηελ
θαηεγνξία απηή, ε πιενλάδνπζα παξαγφκελε ελέξγεηα πσιείηαη ζην δίθηπν (ρξεκαηηθφ φθεινο), ζε
αληίζεζε κε ηα off-grid ZEB [21].

Γηάγξακκα 3.5 : Δλεξγεηαθή θάιπςε ζην 24σξν απφ παξαγφκελε θαη απνζεθεπκέλε ελέξγεηα [36]
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3.6 ρεδηαζκόο θαη Τινπνίεζε ησλ ZEB(H), nZEB
Οη ηέζζεξηο ηερλνινγηθέο θαηεγνξίεο πνπ αμηνπνηνχληαη θαηά ηελ δεκηνπξγία θαη ηελ ιεηηνπξγία
ησλ ZEH θαη ZEB (εηθφλα 3.9) είλαη [18],[32],[44],[72]:


Ζ παζεηηθή ηερλνινγία (Passive technology)




Ζ ελεξγεηηθή ηερλνινγία (Active technology)
Οη δηαηάμεηο ησλ ΑΠΔ (Renewable energy integration)



Ζ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε ηνπ θηεξίνπ (Energy management)

Δηθφλα 3.9: Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αλάιπζε θαη ηνλ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα βέιηηζηνπ θφζηνπο
ζην αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ ZEB [72]

Δηθφλα 3.10 : Πξνζθνξά θαη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα Zero Energy Home – ZEH θαη ζηα Zero
Energy Building κε ηνλ ζαθή δηαρσξηζκφ ηεο δηαθνξάο κεηαμχ ησλ ελλνηψλ ΕΔΒ θαη ΕΔΖ [72]
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3.6.1 Σξία <παξαδνζηαθά> βήκαηα γηα ηελ επίηεπμε ησλ NZEB
Σα ζηάδηα, απφ ηε ζχιιεςε ηεο ηδέαο κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θαη αθφκε παξαπέξα, έσο
ηελ θαηεδάθηζε θαη ηελ αλαθχθισζή ηνπ (εηθφλα 3.11) είλαη:
1ν ζηάδην:
 Ζ ηδέα θαη νη πξνζδνθίεο απφ ην ZEB


Ο ζρεδηαζκφο θαη ε επηινγή ηνπ κνληέινπ πξνζνκνίσζήο ηνπ



Ζ θαηαζθεπή ηνπ

2ν ζηάδην:
 Ζ ιεηηνπξγία
 Ζ ππνζηήξημε ηνπ κέζσ ηεο ηαθηηθήο θαη έθηαηεο ζπληήξεζεο
3ν ζηάδην:
 Ζ θαηεδάθηζε


Ζ αλαθχθισζε ησλ πιηθψλ ηνπ, κηαο θαη ζε απηά ππάξρεη ζπζζσξεπκέλε ελέξγεηα
[13],[32],[44]

Δηθφλα 3.11 : Γηάθνξεο θάζεηο ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ θηεξίνπ: α. θάζε ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο,
β. θάζε ιεηηνπξγίαο θαη ππνζηήξημεο θαη γ. θάζε δηάζεζεο γηα ηελ αλάθηεζε πιηθψλ θαη ελέξγεηαο
απφ απηφ [32]
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4 ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΔΝΔΡΓΖΣΗΚΖ & ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ
ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ZEB, NZEB
4.1 Παζεηηθέο ηερλνινγίεο ζηα ΕΔΒ (Passive technology on ZEB)
πλεηζθνξά, ησλ παζεηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ ηερλνινγηψλ, γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ησλ ZEB,
nZEB (εηθφλα 4.1, δηάγξακκα 4.1).

Δηθφλα 4.1: Παζεηηθέο θαη ελεξγεηηθέο ηερλνινγίεο ζηα ZEB, nZEB [32]

Γηάγξακκα 4.1: Σπλεηζθνξά ησλ παζεηηθψλ θαη ελεξγεηηθψλ ηερλνινγηψλ γηα ηελ επίηεπμε ηνπ
ζηφρνπ [91]
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Ζ παζεηηθή ηερλνινγία βαζίδεηαη ζηα παζεηηθά ζπζηήκαηα. Παζεηηθά ζπζηήκαηα είλαη νη
δηαηάμεηο εθείλεο φπνπ πνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο δελ κεζνιαβνχλ
ειεθηξνκεραληθά κέζα γηα ηε κεηαθνξά ηεο ελέξγεηαο αιιά ιακβάλεη ρψξα κφλν ε θπζηθή ηεο ξνή
δηακέζνπ ησλ πιηθψλ δφκεζεο ηνπ θηεξίνπ ή ε απνζήθεπζή ηεο ζηε ζεξκηθή κάδα ηνπ θηεξίνπ
ζπλαξηήζεη ησλ θπζηθψλ ηδηνηήησλ ησλ δνκηθψλ πιηθψλ [27],[28]. Οη κηθξνθιηκαηηθέο ζπλζήθεο
πνπ επηθξαηνχλ ζηηο εζσηεξηθέο θαη εμσηεξηθέο πιεπξέο ελφο θηεξίνπ, είλαη επίζεο θαζνξηζηηθέο
γηα ηελ νξζή δηάηαμε ησλ ρψξσλ ηνπ. Ζ βφξεηα πιεπξά παξακέλεη ε πην ςπρξή, δηφηη δελ δέρεηαη
άκεζα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία θαη γηαηί θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, ε επηθξαηνχζα δηεχζπλζε ηνπ
αλέκνπ είλαη απφ ηνλ Βνξηά. Ζ αλαηνιηθή θαη δπηηθή πξφζνςε δέρεηαη ίζε πνζφηεηα ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο, αιιά ε δπηηθή παξακέλεη πην δεζηή εμαηηίαο ηνπ ζπλδπαζκνχ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο
θαη πςειψλ κεζεκβξηλψλ ζεξκνθξαζηψλ ηνπ αέξα. Ζ λφηηα πιεπξά είλαη ε θσηεηλφηεξε θαη ε πην
δεζηή θαη δέρεηαη ειηαθή αθηηλνβνιία ζηε δηάξθεηα φιεο ηεο εκέξαο. Απηφ ην εθκεηαιιεπφκαζηε
γηα ηνλ απνδνηηθφηεξν πξνζαλαηνιηζκφ ησλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ, θσηνβνιηατθά θαη ειηαθφ
ζεξκνζίθσλν. Υψξνη φπνπ απαηηνχληαη ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο πξέπεη λα βξίζθνληαη ζηε
βνξηλή πιεπξά ησλ θηεξίσλ, ψζηε λα απνηεινχλ ζεξκηθφ θξάγκα απσιεηψλ, κεζνιαβψληαο
αλάκεζα ζηνπο ζεξκνχο ρψξνπο θαη ην εμσηεξηθφ πεξηβάιινλ. Αληίζεηα, νη ρψξνη ησλ θηεξίσλ
πνπ ζα θαηνηθνχληαη φιε ηε κέξα θαη έρνπλ απαηηήζεηο γηα πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο
ηνπνζεηνχληαη ζην λφηην πξνζαλαηνιηζκφ ηνπ [27].
4.1.1 Θεξκηθή κάδα ησλ θηεξίσλ
Ζ ζεξκηθή κάδα ηνπ θηεξίνπ είλαη ζπλάξηεζε ησλ δνκηθψλ πιηθψλ θαη ζηνηρείσλ ηνπ πνπ έρνπλ
ηελ ηθαλφηεηα λα απνζεθεχνπλ ζεξκφηεηα ε νπνία αμηνπνηψληαο ηηο αξρέο ηεο Φπζηθήο γηα ηελ
κεηαθνξά ηεο ζεξκφηεηαο (εηθφλα ), ζα αμηνπνηείηαη, γηα ηε ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ θαη ζα
ζπκβάιεη, ζηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ελέξγεηαο πνπ ζα ρξεηάδνληαλ γηα ηελ ππνζηήξημε ησλ ζπλζεθψλ
άλεζεο ησλ αλζξψπσλ εληφο ησλ θηεξίσλ .

Δηθφλα 4.2 : Αξρή ιεηηνπξγίαο ηεο ζεξκηθήο κάδαο ηνπ θηεξίνπ γηα ηελ ζέξκαλζή ηνπ [63]
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Δηθφλα 4.3: Λεηηνπξγία ηεο ζεξκηθήο κάδαο ηνπ θηεξίνπ γηα ηελ ρεηκεξηλή θαη ζεξηλή πεξίνδν θαζψο
γηα ηελ εκέξα θαη λχρηα [66], [67]
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Όπσο αλαθέξζεθε παξαπάλσ, ε ιεηηνπξγία θαη ε αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο κάδαο (εηθφλα 4.2)
ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ γηα ηε ζέξκαλζε, ηελ ςχμε θαη ηνλ θιηκαηηζκφ
ηνπ θηεξίνπ. Ηδαληθά πιηθά γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο κάδαο ελφο θηεξίνπ είλαη απηά πνπ
δηαζέηνπλ κεγάιε ζεξκνρσξεηηθφηεηα. Σα πςειήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο πιηθά έρνπλ ηελ ηδηφηεηα
λα ζπζζσξεχνπλ κεγάιεο πνζφηεηεο ζεξκφηεηαο, ρσξίο λα γίλνληαη ηα ίδηα ηδηαίηεξα ζεξκά θαη λα
ηελ απνβάιινπλ φηαλ ην πεξηβάιινλ γίλεη ςπρξφηεξν απφ απηά (εηθφλα 4.2). Ζ αμηνπνίεζε ηεο
ζεξκηθήο κάδαο ησλ θηεξίσλ, εμαξηάηαη απφ ηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ηηο αληίζηνηρεο αλάγθεο
(ζπλζήθεο άλεζεο) ζε θιηκαηηζκφ θαη ζέξκαλζε.
Ζ ειηαθή ελέξγεηα αθνχ εηζέιζεη ζην θηήξην, κε άκεζν (αλνίγκαηα) ή έκκεζν ηξφπν (θηεξηαθή
δνκή), εγθισβίδεηαη – απνξξνθάηαη θαη απνηακηεχεηαη απφ ηα δνκηθά πιηθά. Σελ πεξίνδν ηνπ
ρεηκψλα θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκέξαο, φηαλ ππάξρεη ειηνθάλεηα, (εηθφλα 4.3 άλσ), ε ειηαθή
ελέξγεηα απνζεθεχεηαη ζηα δνκηθά ζηνηρεία ηνπ θηεξίνπ. Σε λχρηα, πνπ ε ζεξκνθξαζία κεηψλεηαη,
ε απνζεθεπκέλε απηή ζεξκφηεηα απειεπζεξψλεηαη ζηαδηαθά πξνο ηνλ εζσηεξηθφ ρψξν (ε
κεηαθνξά ζεξκφηεηαο είλαη απφ ην ζεξκφηεξν πξνο ην ιηγφηεξν ςπρξφηεξν ζψκα), κεηψλνληαο ηηο
ελεξγεηαθέο αλάγθεο γηα ζέξκαλζε, έσο ηνπ επηπέδνπ ηεο ζεξκηθήο άλεζεο. Δπηθαιχςεηο ησλ
δαπέδσλ απφ εζσηεξηθφ θηεξηαθφ εμνπιηζκφ (έπηπια θιπ) εμνπδεηεξψλνπλ ηελ επηθάλεηα ηεο
ζεξκηθήο κάδαο ηνπ θηεξίνπ, γη΄ απηφ θαη ζπληζηάηαη ηα ζεκεία άκεζεο πξφζπησζεο ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο λα είλαη γπκλά (ρεηκεξηλή πεξίνδν) θαη θαηαζθεπαζκέλα απφ πιηθά κεγάιεο
ζεξκνρσξεηηθφηεηαο.
Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζέξνπο (εηθφλα 4.3 θάησ), ε ιεηηνπξγία ηεο ζεξκηθήο κάδαο ζπλίζηαηαη ζην
λα θαζπζηεξεί ηε ξνή ηεο ζεξκφηεηαο (απφ ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία, ε νπνία είλαη θαη πςειήο
έληαζεο) ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηεξίνπ. Γηα ηελ απνθπγή ηεο αχμεζεο ηεο ζεξκνθξαζίαο πάλσ απφ
ην άλσ φξην ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο, είλαη απαξαίηεηνο ν θαηάιιεινο εμσηεξηθφο ζθηαζκφο ησλ
αλνηγκάησλ, ψζηε λα κεηψλεηαη φζν είλαη δπλαηφλ ε ειηαθή ελέξγεηα πνπ πξνζπίπηεη απ΄ επζείαο
θαη κέζσ αληαλαθιάζεσλ (απφ δηπιαλέο θηεξηαθέο δνκέο) ζηα θηήξηα.
ε θάζε πεξίπησζε, ε ζεξκηθή κάδα πξέπεη λα ζπλδπάδεηαη κε νξζά ππνινγηζκέλε θαη ζσζηά
ηνπνζεηεκέλε κφλσζε ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο. Θεξκηθή κάδα πνπ δελ ζπλδπάδεηαη κε
ζεξκνκφλσζε, κεηψλεη θαηά πνιχ ηα ζεξκηθά θέξδε θαηά ηηο εκέξεο κε ειηνθάλεηα θαηά ηε
ρεηκεξηλή πεξίνδν. Πέξα απφ ηε ρξήζε δνκηθψλ πιηθψλ πςειήο ζεξκνρσξεηηθφηεηαο, γηα ηελ
κέγηζηε αμηνπνίεζε ηεο ζεξκηθήο κάδαο ησλ θηεξίσλ ρξεζηκνπνηνχληαη δηάθνξα ζπζηήκαηα φπσο
ν ειηαθφο ηνίρνο (Trombe wall), ε ειηαθή ιίκλε θιπ [28].
4.1.2 Κνπθώκαηα – Ταινπίλαθεο
Έλα κεγάιν κέξνο ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο, αλνίγκαηα, θαιχπηεηαη απφ γπάιηλεο επηθάλεηεο.
Δηδηθά γηα ηα παζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ρξεζηκνπνηνχληαη κεγάιεο γπάιηλεο επηθάλεηεο πνπ
βειηηψλνπλ θαη απμάλνπλ ηα ειηαθά θέξδε. Απηφ είλαη ζχλεζεο ζηα ςπρξά θαη ήπηα θιίκαηα φρη
φκσο θαη γηα ηα ζεξκά. Οη ρξήζε ησλ παινπηλάθσλ πξνθαιεί φκσο θαη πξνβιήκαηα φπσο γηα
παξάδεηγκα, δελ ππάξρεη ζεξκηθή άλεζε ελψ ππάξρεη αλάγθε ζε ζθηαζκφ πνπ κε ηε ζεηξά ηνπ
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επεξεάδεη ην θπζηθφ θσηηζκφ. Οη ιχζεηο ζε απηά ηα πξνβιήκαηα είλαη ε ρξήζε παινπηλάθσλ
πςειήο ηερλνινγίαο (επηιεθηηθψλ) παξάιιεια κε θπζηθφ ή ηερλεηφ ζθηαζκφ. Ζ ρξήζε ησλ
επηιεθηηθψλ παινπηλάθσλ, δίδεη ηε δπλαηφηεηα ζηνπο αξρηηέθηνλεο γηα ηελ κέγηζηε αμηνπνίεζε ησλ
αξρψλ ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ απνθεχγνληαο πξνβιήκαηα ππεξζέξκαλζεο, ζάκβσζεο θιπ
[28].

Δηθφλα 4.4 : Κνπθψκαηα κε ηξηπινχο παινπίλαθεο (αξηζηεξά) θαη δηαβαζκηζκέλνη παινπίλαθεο
(δεμηά) [52]
Οη αλαθιαζηηθέο ηερλνινγίεο σο πξνο ηελ UV αθηηλνβνιία θαη ηα ζπζηήκαηα ησλ ζεξκνδηαθνπψλ
γηα ηελ απνθπγή ζεξκνγεθπξψλ

Δηθφλα 4.5. Δπηιεθηηθνί παινπίλαθεο θαη ζεξκνδηαθνπηψκελα θνπθψκαηα [59], [60]
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4.1.3 Ο <ειηαθόο> ηνίρνο TROMBE
Ο ηνίρνο Trombe (εηθφλα 4.6) είλαη κηα δηάηαμε αμηνπνίεζεο ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο έκκεζνπ
θέξδνπο ε νπνία ιεηηνπξγεί βάζεη ηεο αξρήο ηνπ ζεξκνθεπίνπ, δειαδή, ε UV-A ηεο ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο δηαπεξλά ηνλ παινπίλαθα πνπ βξίζθεηαη κπξνζηά απφ ηνλ ηνίρν θαη ζηε ζπλέρεηα
απηή απνξξνθάηαη απφ ηνλ ηνίρν. Ο αέξαο αλάκεζα ζηνλ ηνίρν θαη ηνλ παινπίλαθα ζεξκαίλεηαη
κέζσ αγσγηκφηεηαο. Καζψο ζεξκαίλεηαη ν αέξαο, δηέξρεηαη απφ ηελ θνξπθή ηνπ αεξαγσγνχ πνπ
ζεξκαίλεη ην δσκάηην κέζσ ηεο ζέξκαλζεο θαη ηαπηφρξνλα ν θξχνο αέξαο εηζέξρεηαη κέζα απφ ηνλ
αεξαγσγφ ζηνλ ππζκέλα πνπ ζεξκαίλεηαη απφ ηνλ ήιην θαη αλεβαίλεη μαλά, βάζεη ηεο θπζηθήο ξνήο,
αθνχ ν ζεξκφηεξνο αέξαο είλαη ειαθξχηεξνο ηνπ ζεξκνχ – ςπρξνχ (εηθφλα 4.7). Ζ αξρή
ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνίρνπ Trombe είλαη δηαθνξεηηθή ηελ ρεηκεξηλή απφ ηελ ζεξηλή πεξίνδν (εηθφλεο
4.8 θαη 4.9).
Γηα ηελ βέιηηζηε αμηνπνίεζε θάζε επηθάλεηαο ηνπ θηεξίνπ, ε δηάηαμε ηνπ ηνίρνπ Trombe παξέρεη
ηε δπλαηφηεηα γηα ηνπνζέηεζε θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ (δηάθαλα ή κε) θαζψο θαη άιιεο
δπλαηφηεηεο πνπ εκπίπηνπλ ζην energy harvesting [82].

Δηθφλα 4.6 Τνκή ηνίρνπ Trombe [84]
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Δηθφλα 4.7: Λεηηνπξγία ηνπ ηνίρνπ Trombe θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν [61]

Δηθφλα 4.8: Αμηνπνίεζε ησλ ζθηάζηξσλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν έηζη ψζηε ν ηνίρνο λα κελ
ππεξζεξκαίλεηαη [62]
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Δηθφλα 4.9: Σχγθξηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηνίρνπ Trombe: a) θαηά ηελ ρεηκεξηλή πεξίνδν, γηα ηε
ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ b) θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν, γηα ηνλ δξνζηζκφ ηνπ ρψξνπ [82]
4.1.4 Hιηαθό ζεξκνζίθσλν
Ζ ειηαθή αθηηλνβνιία αμηνπνηείηαη γεληθά κε δχν ηξφπνπο (εηθφλα 4.10) α) ζε ζεξκηθέο εθαξκνγέο
θαη β) ζε θσηνβνιηατθέο εθαξκνγέο

Δηθφλα 4.10: Αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ θαη γηα ηελ
παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [90]
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Ζ ζεξκηθή αμηνπνίεζε πεξηιακβάλεη ζπιινγή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο (εηθφλα 4.11) γηα λα παξαρζεί
α) ζεξκφηεηα θπξίσο γηα ζέξκαλζε λεξνχ ρξήζεο (δηάγξακκα 4.2) θαη ηε δεκηνπξγία αηκνχ γηα ηελ
θίλεζε αηκνζηξνβίισλ β) εθαξκνγή ηεο ζηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα φπνπ κεηαηξέπνπλ άκεζα
ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα κε ηε ρξήζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ [93].

Γηάγξακκα 4.2: Σχγθξηζε παξαγσγήο ειηαθνχ δεζηνχ λεξνχ ζε ζρέζε κε ην θνξηίν δεζηνχ λεξνχ
ρξήζεο [39]

Δηθφλα 4.11: Boiler δηπιήο ελεξγείαο [65]
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4.1.5 Θεξκνκόλσζε
Ζ ζεξκνκφλσζε ελφο δνκηθνχ ζηνηρείνπ απνηειεί ηε δηάηαμε γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο ξνήο ηεο
ζεξκφηεηαο κεηαμχ ζεξκφηεξσλ θαη ςπρξφηεξσλ πιηθψλ. Ζ ζεξκνκφλσζε απνηειεί ηε βαζηθή αξρή
ηεο θηεξηαθήο ζεξκηθήο πξνζηαζίαο , κεηψλνληαο ηηο αληαιιαγέο ζεξκφηεηαο κεηαμχ ηνπ θηεξίνπ
θαη ηνπ πεξηβάιινληνο (εηθφλα 4.12) θαη εμαζθαιίδνληαο ηηο ζπλζήθεο άλεζεο κε ηελ ηαπηφρξνλε
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (δηαγξάκκαηα 4.4, 4.5, 4.6, 4.7).
Ζ αχμεζε ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ θηεξηαθνχ θειχθνπο πεξηιακβάλεη παξεκβάζεηο κε
ηελ ηνπνζέηεζε κνλσηηθψλ πιηθψλ (εηθφλα 4.13) ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο, ζην δψκα, ζην
δάπεδν θαη ζε εζσηεξηθνχο ηνίρνπο πνπ ζπλνξεχνπλ κε κε ζεξκαηλφκελνπο ρψξνπο [28].

Δηθφλα 4.12: Ζ εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ιεηηνπξγεί σο έλα δπλακηθφ θίιηξν [25]

Δηθφλα 4.13 : Δμσηεξηθή κφλσζε ηνίρνπ (αξηζηεξά) δψκαηνο (δεμηά) [54],[55]
Ζ απνηειεζκαηηθφηεηα θαη θαηά ζπλέπεηα ην ελεξγεηαθφ φθεινο, δελ είλαη ζπλάξηεζε κφλν ηεο
χπαξμεο ζεξκνκφλσζεο ζηα θηήξηα αιιά θαη ησλ πιηθψλ ηεο θαη ηνπ είδνπο ηεο (δηάγξακκα 4.3).
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Γηάγξακκα 4.3: Μεξίδην ησλ κνλσηηθψλ πιηθψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηνπο ηνίρνπο (α) θαη ζηηο
ζηέγεο (β) [40]

Γηάγξακκα 4.4 : Δλεξγεηαθέο αλάγθεο (EN) γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε θηεξίνπ γξαθείσλ ζηελ Καηάληα,
ζπλαξηήζεη 21 εηδψλ ζεξκνκφλσζεο [42]

Γηάγξακκα 4.5:Δλεξγεηαθέο αλάγθεο (EN) γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε κνλνθαηνηθίαο ζπλαξηήζεη 21
εηδψλ ζεξκνκφλσζεο [42]
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Γηάγξακκα 4.6: Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ςχμεο πξηλ θαη κεηά ηελ εμσηεξηθή
ζεξκνκφλσζε [14]

Γηάγξακκα 4.7: Καηαλάισζε ελέξγεηαο γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ζέξκαλζεο πξηλ θαη κεηά ηελ
εμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε [14]
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4.1.5.1 Θεξκνγέθπξεο
Οη ζεξκνγέθπξεο (εηθφλα 4.14) απνηεινχλ έλα ζνβαξφ πξφβιεκα απσιεηψλ ζεξκφηεηαο θαη
ζρεκαηίδνληαη κεηαμχ δχν ζεκείσλ ηεο δνκήο ηνπ θηεξίνπ (δηάγξακκα 4.8). Σν αίηην πνπ πξνθαιεί
απηφ ην θαηλφκελν (εηθφλα 4.15) είλαη ηα θελά ζηε κφλσζε, νη δηάθνξεο αγθπξψζεηο ή ζηελ
πεξίπησζε θαηαζθεπήο ηεο ζεξκνκφλσζεο κε ππθλά πιηθά. Σν πξφβιεκα απηφ κπνξεί λα
απνθεπρζεί κε ηελ δηαηήξεζε ηεο ζπλέρεηαο ηεο κφλσζεο θαη ηελ απνθπγή ρξήζεο ππθλψλ πιηθψλ
ζηηο θνηιφηεηεο [28].

Δηθφλα 4.14:Λεηηνπξγία ζεξκνγέθπξαο [46]

Δηθφλα 4.15: Λεηηνπξγία ζεξκνγέθπξαο ζε εθαξκνγή [60]
100

Γηάγξακκα 4.8: Σρεηηθή επίδξαζε ησλ αλαγλσξηζκέλσλ ζεξκηθψλ γεθπξψλ [23]

101

4.1.6 Φπζηθόο θσηηζκόο

Δηθφλα 4.16: Αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ γηα ηνλ θσηηζκφ ησλ θηεξίσλ [53]
Ο επηηπρήο θπζηθφο (θαη ηερλεηφο) θσηηζκφο (εηθφλα 4.16) ζπκβάιιεη ζηελ θαιή θαη μεθνχξαζηε
φξαζε ησλ αλζξψπσλ. Ο αλεπηηπρήο θσηηζκφο κεηαμχ άιισλ πξνβιεκάησλ πξνθαιεί αηπρήκαηα,
θαηαπνλεί ηνπο νθζαικνχο, δεκηνπξγεί πνλνθεθάινπο θαη κεηψλεη ηελ παξαγσγηθφηεηα. Οη άλεηεο
ζπλζήθεο θσηηζκνχ, θαηάζηαζε επθνξίαο θαη φρη δπζθνξίαο ή θαηάζιηςεο, εμαξηψληαη απφ ηνπο
παξάγνληεο νη νπνίνη είλαη:


Ζ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ



Ζ έληαζε ηνπ θσηηζκνχ ζπλαξηήζεη ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ ρξψκαηφο ηνπ



Ζ πνηφηεηα ηνπ θσηηζκνχ (ζεξκνθξαζία ρξψκαηνο, δείθηεο ρξσκαηηθήο απφδνζεο, ρακειή
ή πςειή ιακπξφηεηα θαηά πεξίπησζε, ε αληίζεζε θιπ



Ζ ζσζηή θαηαλνκή ηεο θσηεηλήο ξνήο ζην ρψξν (απνθπγή ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο ζάκβσζεο)
[26].
Ζ νπηηθή άλεζε επηηξέπεη ζηνπο ρξήζηεο ηνπ θάζε θηεξίνπ λα βιέπνπλ ηθαλνπνηεηηθά θαη
μεθνχξαζηα. Ζ εμαζθάιηζε απηψλ ησλ ζπλζεθψλ εμαζθαιίδεηαη απφ ηελ αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ
θσηηζκνχ (εηθφλεο 4.17), κέζσ ησλ αλνηγκάησλ θαη ησλ θσηαγσγψλ ηνπ θηεξίνπ. Ο θπζηθφο
θσηηζκφο ηνπ θηεξίνπ, γηα ηελ αμηνπνίεζε ηεο πξνζπίπηνπζαο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο, απαηηεί ηελ
πξνζεθηηθή επηινγή ησλ θαηάιιεισλ ζρεδηαζηηθψλ θαηαζθεπαζηηθψλ παξακέηξσλ (αλνίγκαηα),
ηελ πξνζαξκνγή (κέζσ θπζηθψλ ή ηερλεηψλ ζθηάζηξσλ), ηεο ζηάζκεο ηνπ θσηηζκνχ αλάινγα κε
ηα επηζπκεηά επίπεδα ηεο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ ζπλαξηήζεη ηνπ γεσγξαθηθνχ πιάηνπο, ηνπ
πξνζαλαηνιηζκνχ θαη ηελ ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 24ψξνπ [28].
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4.1.6.1 Πιεπξηθόο θπζηθόο θσηηζκόο (Side natural lighting)

α)

β)

γ)
Δηθφλα 4.17: α) Πιεπξηθφο θπζηθφο θσηηζκφο, β) Φσηηζκφο ζε βάζνο ηνπ ρψξνπ ζπλαξηήζεη ησλ
δηαζηάζεσλ ηνπ αλνίγκαηνο, γ) Πιεπξηθφο θσηηζκφο κε ηε ρξήζε αλαθιψκελσλ επηθαλεηψλ γηα ηελ
θαιχηεξε νκνηνκνξθία ηεο εληάζεσο ηνπ θσηηζκνχ [78]
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4.1.6.2 Φπζηθόο θσηηζκόο από ηελ νξνθή (Top natural lighting)

α)

β)
Δηθφλα 4.18: α) Αλαθιψκελνο θσηηζκφο απφ ηελ νξνθή, β) Γηάρπηνο θσηηζκφο απφ ηελ νξνθή [78]
4.1.6.3 Αληηζακβσηηθόο θπζηθόο θσηηζκόο (Anti–glare natural lighting)
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α)

β)

γ)

δ)
Δηθφλα 4.19: α) Αληηζακβσηηθφο θπζηθφο θσηηζκφο κέζσ θπιιψκαηνο, β) Αληηζακβσηηθφο θπζηθφο
θσηηζκφο κέζσ πεηαζκάησλ, γ) Αληηζακβσηηθφο θπζηθφο θσηηζκφο κέζσ πεηαζκάησλ, δ)
Αληηζακβσηηθφο θπζηθφο θσηηζκφο ζπλαξηήζεη ησλ ζθηάζηξσλ γηα ηε ρεηκεξηλή θαη ηελ ζεξηλή
πεξίνδν [78]
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4.1.7 θίαζε
Οη δπλαηφηεηεο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ θηεξίνπ
επηηπγράλεηαη θαη κε ηελ θαηάιιειε δελδξνθχηεπζε έηζη ψζηε λα εκπνδίδεηαη ε ξνή ησλ ςπρξψλ
ρεηκεξηλψλ αλέκσλ πξνο ην θηήξην θαη ηαπηφρξνλα λα επηηξέπεηαη λα θζάζεη ζε απηφ ε ειηαθή
αθηηλνβνιία γηα ηε ζέξκαλζή ηνπ. Δπίζεο ν ζθηαζκφο ηνπ θηεξίνπ θαη ησλ αλνηγκάησλ κπνξεί λα
επηηεπρζεί κε ηε ρξήζε θπιινβφισλ δέληξσλ θαη βιάζηεζεο θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα δηαθφπηεηαη
ν ειηαζκφο ηνπ θηεξίνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν, δηφηη ε βιάζηεζε κεηξηάδεη ηελ εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία
ιφγσ ηεο ηδηφηεηαο ηνπ θπιιψκαηνο λα απνξξνθά ζεξκφηεηα θαη λα επηηξέπνπλ ηελ πεξίνδν ηνπ
ρεηκψλα λα θζάλεη ε άκεζε ειηαθή αθηηλνβνιία. Σε θχηεπζε θπιινβφισλ δέληξσλ (εηθφλα 4.20 )
ζηηο λφηηεο, ηηο λνηηνδπηηθέο θαη ηηο λνηηναλαηνιηθέο πιεπξέο ηνπ θηεξίνπ, ηελ θαηαζθεπή
ππαίζξησλ ζθηάζηξσλ (εηθφλα 4.21), ηε ρξήζε ζηνηρείσλ λεξνχ πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ
θαηεχζπλζε ησλ αλέκσλ θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ ζπκβάιινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ
κηθξνθιίκαηνο γχξσ απφ ην θηήξην [28].
Σα ειηαθά θέξδε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηα αλνίγκαηα ηεο θηεξηαθήο θαηαζθεπήο, θαηά ην πέξαζκα
ηεο ζεξκνγφλνπ ειηαθήο αθηηλνβνιίαο είλαη ηδηαίηεξα κεγάια θαη ρξεηάδνληαη απαξαηηήησο
ειηνπξνζηαζία. Ζ κειέηε ηεο ειηνπξνζηαζίαο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηελ επαξθή ζθίαζε ησλ
αλνηγκάησλ θαηά ην ζέξνο, αιιά λα κελ πεξηνξίδεη ην ειηαθφ ζεξκηθφ θέξδνο θαηά ην ρεηκψλα θαη
λα ιακβάλεη ππφςε ηηο αλάγθεο ζε θπζηθφ θσηηζκφ. Ζ ζθίαζε είλαη πεξηζζφηεξε απνδνηηθή φηαλ
είλαη εμσηεξηθή, πξάγκα ην νπνίν ζεκαίλεη φηη ε ειηαθή αθηηλνβνιία εκπνδίδεηαη λα εηζέιζεη θαη
λα εγθισβηζηεί κέζσ ησλ παινπηλάθσλ ζηνπο ρψξνπο θαη κπνξεί λα κεηψζεη θαηά 80-90% ηα
ειηαθά θέξδε.
Παξάιιεια, ε ρξήζε θηλεηψλ ζθηάζηξσλ παξέρεη ηε δπλαηφηεηα λα επηηπγράλεηαη ζθίαζε ησλ
αλνηγκάησλ φηαλ είλαη απηφ απαξαίηεην, αλεμάξηεηα απφ ηελ επνρή ηνπ έηνπο. πλεπψο, ν πην
απνηειεζκαηηθφο ηξφπνο ζθηαζκνχ, είλαη ε ρξήζε εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ κε θηλεηέο πεξζίδεο [28].
Γηα ηελ επηινγή ηνπ θαηαιιειφηεξνπ ζπζηήκαηνο ειηνπξνζηαζίαο ησλ αλνηγκάησλ, ηα βαζηθά
θξηηήξηα πνπ ζα πξέπεη λα ιεθζνχλ ππφςε είλαη ν πξνζαλαηνιηζκφο ηεο φςεο, ε αηζζεηηθή ηνπ
θηεξίνπ θαη ε κνξθνινγία ησλ αλνηγκάησλ ηνπ, ε ρξήζε ηνπ ρψξνπ.
Όζνλ αθνξά ηνλ πξνζαλαηνιηζκφ (εηθφλα 4.21 θαη 4.22) νη κειέηεο δείρλνπλ φηη γηα ηνλ λφηην
πξνζαλαηνιηζκφ πξνηηκψληαη ηα νξηδφληηα, ζηαζεξά ή θηλεηά ζπζηήκαηα ζθίαζεο ιφγσ ηεο
πςειήο ηξνρηάο ηνπ ήιηνπ ηε ζεξηλή πεξίνδν. Σν θξίζηκν ζεκείν είλαη ην πιάηνο πξνεμνρήο ησλ
πεξζίδσλ ψζηε λα δηαζθαιίδεηαη ν ζεξηλφο ζθηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ θαη ε δηέιεπζε ηνπ ήιηνπ ζην
ρψξν ην ρεηκψλα. Γηα ηνλ αλαηνιηθφ θαη δπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, πξνηηκάηαη ε ζθίαζε ησλ
αλνηγκάησλ κε θαηαθφξπθεο πεξζίδεο θαζψο ν ήιηνο βξίζθεηαη ρακειά θνληά ζηνλ νξίδνληα. Ζ
ζηαζεξή ζθίαζε δελ είλαη απνηειεζκαηηθή ιχζε θαζψο εκπνδίδεηαη ν ειηαζκφο ηνπ ρψξνπ ην
ρεηκψλα. Γηα ηνλ λνηηναλαηνιηθφ ή ην λνηηνδπηηθφ πξνζαλαηνιηζκφ, είλαη ηδαληθφο, ν ζπλδπαζκφο
ηφζν ησλ νξηδφληησλ φζν θαη ησλ θαηαθφξπθσλ πεξζίδσλ, ε νπνία νξίδεηαη απφ ην χςνο θαη ην
αδηκνχζην ηνπ ειίνπ γηα ηνπο ζεξηλνχο κήλεο [28].
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4.20: Αμηνπνίεζε ησλ θπιινβφισλ δέληξσλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ (αξηζηεξά) θαη
θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα (δεμηά) ζπλαξηήζεη ηεο ειηαθήο ηξνρηάο [56]

Δηθφλα 4.21 :Λεηηνπξγία ηερλεηψλ ζθηάζηξσλ ηα νπνία βξίζθνληαη ηνπνζεηεκέλα ζηε λφηηα
πιεπξά ηνπ θηεξίνπ ηφζν θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ (αξηζηεξή ζηήιε) φζν θαη θαηά ηε
δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα (δεμηά ζηήιε) [57]
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Δηθφλα 4.22: Γηαηάμεηο θαη αμηνιφγεζε ζθηάζηξσλ ζπλαξηήζεη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ ηεο
πιεπξάο ηνπ θηεξίνπ πνπ πξφθεηηαη λα ηνπνζεηεζνχλ [58]
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4.1.8 Φπζηθόο αεξηζκόο θαη δξνζηζκόο
Οη παξάκεηξνη πνπ επεξεάδνπλ ηηο ζπλζήθεο θπζηθνχ αεξηζκνχ (εηθφλα 4.23) είλαη:


Οη εμσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο




Ο πξνζαλαηνιηζκόο, ε ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ
Φπζηθή ςύμε ηνπ θηεξίνπ κέζσ ηεο εμάηκηζεο ύδαηνο



Φπηεκέλα δώκαηα ή πξάζηλεο ζηέγεο γηα ηε κείσζε ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ ησλ
θηεξίσλ

4.1.8.1 Οη εμσηεξηθέο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο
ηηο εχθξαηεο πεξηνρέο θαη θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν, φπνπ νη θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο είλαη
ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη κέζεο έσο πςειήο πγξαζίαο, ε ζπρλφηεηα ηνπ αεξηζκνχ ησλ ρψξσλ
πξέπεη λα κεηψλεηαη έηζη ψζηε λα κεηψλνληαη θαη νη ζεξκηθέο απψιεηεο. Αληίζεηα, θαηά ηε ζεξηλή
πεξίνδν, ν θπζηθφο αεξηζκφο είλαη ζπρλφο θαη απαξαίηεηνο έηζη ψζηε λα εμαζθαιίδνληαη νη
ζπλζήθεο άλεζεο γηα ηνλ άλζξσπν.
4.1.8.2 Ο πξνζαλαηνιηζκόο, ε ζέζε θαη ην κέγεζνο ησλ αλνηγκάησλ
Ο ζσζηφο ζρεδηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ, ηα νπνία έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα αλνίγνπλ, απνηειεί
θαζνξηζηηθφ παξάγνληα ζηελ εμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ αεξηζκνχ. Γεληθά, ηα αλνίγκαηα
εηζφδνπ ηνπ αέξα ζα πξέπεη λα είλαη αληηκέησπα ζηελ ξνή ηνπ αλέκνπ γηα ην βέιηηζην απνηέιεζκα.
Όζνλ αθνξά ηα αλνίγκαηα εμφδνπ, πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξα ή ηνπιάρηζηνλ ίζα κε ηα αλνίγκαηα
εηζφδνπ έηζη ψζηε λα δηεπθνιχλεηαη ε ειεχζεξε θίλεζε ηνπ αέξα κέζα ζην ρψξν θαη λα κε
δεκηνπξγνχληαη θαηλφκελα ππνπίεζεο [28].
Ζ εμαζθάιηζε επαξθνχο θπζηθνχ αεξηζκνχ παξέρεη δξνζηζκφ απνκαθξχλνληαο ην επηπιένλ
ζεξκηθφ θνξηίν έμσ απφ ην θηήξην θαη απφ ην αλζξψπηλν ζψκα ρξεζηκνπνηψληαο ηε ξνή ηνπ αέξα.
Ζ θίλεζε ηνπ αέξα πξνθαιείηαη είηε απφ ηε θπζηθή ηνπ ξνή (εηθφλα 4.24) είηε βεβηαζκέλα κέζσ
ειεθηξνκεραλνινγηθψλ δηαηάμεσλ (εηθφλα 4.27). Ζ δηαθνξά πίεζεο κεηαμχ δπν πιεπξψλ ηνπ
θηεξίνπ δεκηνπξγεί ξνή ηνπ αέξα θαη΄ αληηζηνηρία ηεο δηαθνξάο δπλακηθνχ. Όηαλ ε εμσηεξηθή
ζεξκνθξαζία αέξα είλαη ρακειφηεξε απφ ηελ εζσηεξηθή ν αεξηζκφο ηνπ θηεξίνπ κπνξεί λα
απνβάιιεη πξνο ηνλ εμσηεξηθφ ρψξν ηα ζεξκηθά ή ειηαθά θέξδε πνπ ζπζζσξεχηεθαλ θαηά ηε
δηάξθεηα ηεο εκέξαο, εμαζθαιίδνληαο ζην θηήξην δξνζεξφ αέξα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο.
πκβάιιεη επνκέλσο ζηελ εμαζθάιηζε ηεο ζεξκηθήο άλεζεο θαη ζηελ επεμία ησλ αλζξψπσλ πνπ
βξίζθνληαη ζε έλα ρψξν [28].
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Δηθφλα 4.23: Λεηηνπξγία ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ – δξνζηζκνχ ελφο θηεξίνπ θαηά ηελ ζεξηλή θαη ηελ
ρεηκεξηλή πεξίνδν [24]

Δηθφλα 4.24: Σρεκαηηθέο εηθφλεο θπζηθνχ αεξηζκνχ γηα έλα θηήξην [24]
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Ζ πην δηαδεδνκέλε κέζνδνο, ηδηαίηεξα απνδνηηθή θαη ηαπηφρξνλα ρσξίο ηελ άκεζε θαηαλάισζε
ελέξγεηαο, είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο φπνπ ε
ζεξκνθξαζία είλαη ρακειή θαη ν εμσηεξηθφο αέξαο εηζέξρεηαη ζην ρψξν θαη απάγεη ηελ ζεξκφηεηα
πνπ έρεη απνζεθεπηεί ζηα δνκηθά ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο. Με ηνλ ηξφπν απηφ
ζηακαηά ε εηεξνρξνληζκέλε εθπνκπή ζεξκφηεηαο απφ ηε κάδα ηνπ θηεξίνπ πξνο ηνλ εζσηεξηθφ
ρψξν θαη επηπιένλ κεηψλεηαη ε ζεξκνθξαζία ηεο. Σελ επφκελε κέξα ε ζεξκνθξαζία ησλ ρψξσλ
είλαη ρακειφηεξε θαη ην θέιπθνο μεθηλά λα απνζεθεχεη ζεξκφηεηα απφ ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία
γηα λα ζπλερηζηεί ν πξναλαθεξφκελνο θχθινο ηνπ θπζηθνχ αεξηζκνχ - δξνζηζκνχ.
Ο λπρηεξηλφο αεξηζκφο είλαη πνιχ απνδνηηθφο ζηηο πεξηνρέο κε κεγάιε δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο
κεηαμχ εκέξαο θαη λχρηαο, αιιά ηθαλνπνηεηηθά είλαη ηα απνηειέζκαηα θαη ζε πεξηνρέο κε εχθξαην
θιίκα, φπσο ε Διιάδα. Ο εηδηθφο ζρεδηαζκφο ησλ αλνηγκάησλ κπνξεί λα απμήζεη ηελ ηαρχηεηα ηνπ
εηζεξρφκελνπ αέξα, απμάλνληαο έηζη ηελ απνδνηηθφηεηα, θαη λα ξπζκίζεη ηελ παξνρή ηνπ [28].
4.1.8.3 Φπζηθή ςύμε ηνπ θηεξίνπ κέζσ ηεο εμάηκηζεο ύδαηνο
Δπηηπγράλεηαη κε ηε ξνή ηνπ αέξα πάλσ ή δηακέζνπ πγξψλ επηθαλεηψλ πξνθαιψληαο έηζη ηελ
εμάηκηζε ηνπ λεξνχ θαη ηελ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο. Δμάηκηζε ζπκβαίλεη φηαλ ε πίεζε αηκψλ
ηνπ λεξνχ είλαη πςειφηεξε απφ ηε κεξηθή πίεζε πδξαηκψλ ζηελ παξαθείκελε αηκφζθαηξα. Ζ
αιιαγή ηνπ λεξνχ απφ πγξφ ζε αηκφ ζπλνδεχεηαη απφ ηελ απνξξφθεζε κεγάιεο πνζφηεηαο
ζεξκφηεηαο απφ ηνλ αέξα πνπ θαηεβάδεη ηε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα θαη ηαπηφρξνλα απμάλεη ηελ
πεξηερφκελε πγξαζία ηνπ. Ζ χπαξμε ζθίαζεο θαη ε παξνρή δξνζεξνχ πγξνχ αέξα βειηηψλνπλ ηελ
δηαδηθαζία ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάηκηζεο. Όηαλ ν αέξαο εηζέξρεηαη απ’ επζείαο ζην θηήξην έρνπκε
άκεζν δξνζηζκφ (ιφγσ ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάηκηζεο), ελψ φηαλ ςχρεη ην θέιπθνο ηφηε έρνπκε
έκκεζν δξνζηζκφ, ιφγσ ηνπ παξαπάλσ θαηλνκέλνπ [28].
4.1.8.4 Φπηεκέλα δώκαηα ή πξάζηλεο ζηέγεο γηα ηε κείσζε ηνπ ζεξκηθνύ θνξηίνπ ησλ
θηεξίσλ
Ζ ζπκβνιή ηεο βιάζηεζεο ζηελ πξνζηαζία ηεο θαηνηθίαο ην θαινθαίξη, πξέπεη λα ζπκβάιιεη ζηνλ
επαξθή αεξηζκφ θαη ζηελ επαξθή ειηνπξνζηαζία. Ζ επαξθήο ζθίαζε επηηπγράλεηαη κε ηε θχηεπζε
δέληξσλ ζηε δπηηθή φςε ηνπ θηεξίνπ αιιά θαη κε ηελ θαηαζθεπή πέξγθνιαο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα
γίλεη πξνζεθηηθφο ππνινγηζκφο ηεο απφζηαζεο πνπ πξέπεη λα ππάξρεη κεηαμχ δέληξνπ θαη θηεξίνπ,
ψζηε λα επηηξέπεηαη ν επαξθήο αεξηζκφο ηνπ. Σα θνληά θαη πιαηηά δέληξα πξνζθέξνπλ θαιή
ειηνπξνζηαζία θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Απηφ κπνξεί λα επηηεπρζεί κε ην ζπλδπαζκφ ησλ
παξαθάησ ηερληθψλ:


ηελ ηνπνζέηεζε βιάζηεζεο ζε πέξγθνια ζην δψκα ή ζε πέξγθνια πξνζθείκελε ζε κία απφ
ηηο πιεπξέο ηνπ θηεξίνπ,
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ε ρξήζε ηεο βιάζηεζεο θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα δεκηνπξγεί έλα θιεηζηφ πξνζηαηεπκέλν
ρψξν πνπ βξίζθεηαη ζε άκεζε επαθή κε ην θηήξην, ή λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηε ζηέγαζε
ηνπ θηεξίνπ θαη ην θπηεκέλν δψκα,



ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ πξαζίλνπ θαηά ηέηνην ηξφπν πνπ λα έξρεηαη ζε επαθή κε ην θηεξηαθφ
θέιπθνο, ζε θαηαθφξπθν ηνίρν, αιιά θαη κε ηελ θαηαζθεπή θξαθηψλ πξαζίλνπ ζε θνληηλή
απφζηαζε απφ ην θηήξην.

Δηθφλα 4.25: Φπηεκέλν δψκα [49]
Όζνλ αθνξά ην θπηεκέλν δψκα (εηθφλα 4.25) ην νπνίν απνηειεί έλα πνιχπινθν ζεξκηθφ ζχζηεκα
κε ζεκαληηθέο ζεξκνκνλσηηθέο ηδηφηεηεο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο. Σν θαινθαίξη ιεηηνπξγεί
ζαλ θξάγκα γηα ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία πνπ θηάλεη ζην δψκα θαζψο απφ ηελ πξνζπίπηνπζα
αθηηλνβνιία αληαλαθιάηαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 20% κε 30% ελψ ην ππφινηπν απνξξνθάηαη
απφ ην θχιισκα. Ζ θχηεπζε ζηηο ζηέγεο ησλ θηεξίσλ είλαη κηα ζεκαληηθή ηερληθή πνπ εκθαλίδεη
αξθεηά νθέιε, θαζψο νη ζηέγεο απνηεινχλ κεγάινπο αθάιππηνπο ρψξνπο θαη ε θχηεπζή ηνπο ζα
άιιαδε ηελ φςε ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ην κηθξνθιίκα ηνπο, ζα πξφζθεξε ζεξκνκφλσζε θαη ζα
δεκηνπξγνχζε ρψξνπο αλαςπρήο (πέξγνιεο). Παξάιιεια, ε κέζνδνο απηή, πξνζθέξεη ερνκφλσζε,
ζεξκνκφλσζε θαη ζε πξνζεθηηθέο θαηαζθεπέο θαη ηελ πξνζηαζία απφ ηελ πγξαζία (εηθφλα 4.26).
Όια ηα αλσηέξσ πιενλεθηήκαηα ζπκβάινπλ θαη ζηε κείσζε ηε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, πνπ αγγίδεη
ην 30 % γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζπλζεθψλ άλεζεο. Δπηπιένλ, πξνζηαηεχεη ηηο επηθάλεηεο πάλσ ζηηο
νπνίεο εθαξκφδεηαη απφ ηε θζνξά ηνπ ρξφλνπ αιιά θαη απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο, θηιηξάξεη ηε
ζθφλε θαη ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα δξψληαο ελάληηα ζηελ πξφθιεζε αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο.
εκαληηθφηαηε παξαηήξεζε φηη πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηε ζρεδίαζε ηεο θαηαζθεπήο
θαη ην κεραληθφ θνξηίν απφ απηέο ηηο θαηαζθεπέο.
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Δηθφλα 4.26: Τνκή ηεο δηάηαμεο ησλ πιηθψλ γηα ηε δεκηνπξγία θπηεκέλνπ δψκαηνο (αξηζηεξή
εηθφλα) θαη θαηαθφξπθνπ θήπνπ καδί κε ην ζχζηεκα πνηίζκαηνο ηνπ (δεμηά εηθφλα) [50],[51]
Ο θαηαθφξπθνο θήπνο απαηηεί απηφκαην ζχζηεκα πνηίζκαηνο εηδηθήο δηαηάμεσο. Σν απνηέιεζκα
είλαη ηφζν πξαθηηθφ φζν θαη δηαθνζκεηηθφ. Σν εηδηθφ ππφζηξσκα, ρξεζηκνπνηείηαη κφλν γηα ηε
ζηήξημε ησλ ξηδψλ, ελψ ηα θπηά θαιιηεξγνχληαη πδξνπνληθά.

4.2 Δλεξγεηηθή ηερλνινγία ζηα ZEB (Active technology on ZEB)
Ζ ελεξγεηηθή ηερλνινγία βαζίδεηαη ζηα ελεξγεηηθά ζπζηήκαηα, πνπ ζε αληίζεζε κε ηα παζεηηθά,
απαηηνχλ ηε ρξήζε ειεθηξνκεραληθψλ κέζσλ γηα ηε ζπιινγή, ηε κεηαθνξά θαη ηελ απνζήθεπζε
ηεο ζεξκηθήο ειηαθήο ελέξγεηαο [27], [28]. ηελ ελεξγεηηθή ηερλνινγία ππάγνληαη νη παξαθάησ
ηερλνινγίεο:
4.2.1 Ο κεραληθόο θιηκαηηζκόο
Ζ βεβηαζκέλε θίλεζε ηνπ αέξα γηα ηνλ αεξηζκφ, ηνλ δξνζηζκφ θαη ηε ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ,
απαηηεί ειεθηξνκεραλνινγηθέο δηαηάμεηο ηφζν γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ κέζσ ησλ εηδηθψλ
αεξαγσγψλ φζν θαη γηα ηελ ξχζκηζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ θαη ηεο πγξαζίαο ηνπ (εηθφλα 4.27). Ζ
ξχζκηζε ησλ αλσηέξσ παξακέηξσλ θαιχπηεηαη κε έλαλ θαη κφλνλ φξν, απηφλ ηνπ θιηκαηηζκνχ.
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Δηθφλα 4.27: Γηάηαμε γηα ηνλ θιηκαηηζκφ ησλ θηεξίσλ [64]
Οη θιηκαηηζηηθέο κνλάδεο (αληιίεο ζεξκφηεηαο – heat pumps ), ηνπηθέο ή θεληξηθέο, αμηνπνηνχλ ηελ
αλαζηξνθή ηνπ ςπθηηθνχ θχθινπ ζπλαξηήζεη ησλ ηνπηθψλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ γηα ηελ
ιεηηνπξγία ηνπο, ηφζν θαηά ηε ρεηκεξηλή φζν θαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν (εηθφλα 4.28 θαη 4.29).

Δηθφλα 4.28: Χπθηηθφο θχθινο θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο θαη ηεο ςχμεο [24]
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Δηθφλα 4.29: Σρεκαηηθφ δηάγξακκα αληηζηξνθήο ηνπ ςπθηηθνχ θχθινπ θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ςχμεο
(αξηζηεξή εηθφλα) θαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ηεο ζέξκαλζεο (δεμηά εηθφλα) [24]
Ζ αμηνπνίεζε ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ εμνηθνλφκεζε ηεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο (δηάγξακκα 4.9) θαη ρξεζηκνπνηνχληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν ηφζν απφ πιεπξάο απνδνρήο
φζν θαη απφ πιεπξάο αιιαγψλ ησλ θιηκαηνινγηθψλ ζπλζεθψλ, αθφκε θαη ζε κε αζηηθά θέληξα
[24], [27], [28].

Γηάγξακκα 4.9 : Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ αληιίεο ζεξκφηεηαο [GWh] γηα ηελ πεξίνδν 2006-2016
[83]
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4.2.2 Energy harvesting (ζπιινγή ελέξγεηαο)
ην state of the art ησλ ηερλνινγηψλ, πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ παξαγσγή, ηελ ζπιινγή θαη ηελ
απνζήθεπζε ηεο ελέξγεηαο (εηθφλεο 1.3), είλαη ην energy harvesting (ζπγθνκηδή ελέξγεηαο). ε
απηή ηελ ηερλνινγία, ζπκβάινπλ ε κηθξνειεθηξνληθή θαη ε λαλνηερλνινγία κε ηα Micro Electro
Mechanical Systems (MEMS) θαη ηα Nano Electro Mechanical Systems (NEMS).
Ο δηαθαήο πφζνο ηεο πινπνίεζεο ηνπ ζηφρνπ γηα ην <θαζαξφ κεδέλ>, φζνλ αθνξά ην ηζνδχγην ηεο
ελέξγεηαο, ν νπνίνο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηα ZEB θαη απαηηεί πάληα ηελ αμηνπνίεζε ηνπ
state of the art ηεο ηερλνινγίαο [22].

Δηθφλα 4.30: Φξήζε πςειήο ηερλνινγίαο πνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ζχγρξνλνπο ηξφπνπο
απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ζπκβάιινπλ ζεηηθά ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο [5],[6]

4.2.2.1 Αμηνπνίεζε ηερλνινγηώλ θαη δηαηάμεσλ ζην Energy Harvesting
Ζ ζπγθνκηδή ή ε απνκάθξπλζε ηεο κεραληθήο ελέξγεηαο απφ ην πεξηβάιινλ ή απφ ηνλ
πεξηβάιινληα κηθξνρψξν ηεο θάζε εθαξκνγήο, απνηειεί κηα δπλακηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ
αλάπηπμε απηφλνκσλ ζεκείσλ αηζζεηήξσλ θαη ειεθηξνληθψλ ζπζθεπψλ. Οη κεραληζκνί ( αξρή
ιεηηνπξγίαο θαη δηαηάμεηο) γηα energy harvesting, είλαη:
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• πηεδνειεθηξηθή ελέξγεηα
• ειεθηξνκαγλεηηθή ελέξγεηα
• ειεθηξνζηαηηθή ελέξγεηα
• ηξηβνειεθηξηθήο ελέξγεηαο (λαλνγελλήηξηα)
• δηαρσξηζκνχ επαθψλ
• βηνκεραληζκνί
• αηνιηθήο ελέξγεηαο
• χδαηνο
• αζχξκαηε ζπιινγή [22]
4.2.3 Κπςέιεο θαπζίκνπ – Fuel cells
Γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ θπςειψλ θαπζίκνπ (εηθφλα 4.31) είλαη απαξαίηεηε ε παξνπζία, θαηά
ζπλέπεηα θαη ε απνζήθεπζή ηνπ (εηθφλεο 4.32 θαη 4.33), Τδξνγφλνπ θαη γεληθφηεξα ηνπ είδνπο ηνπ
θαπζίκνπ ιεηηνπξγίαο ηνπο.
Οη θπςέιεο θαπζίκνπ είλαη ζπζθεπέο νη νπνίεο κέζσ ειεθηξνρεκηθψλ αληηδξάζεσλ κεηαηξέπνπλ
απεπζείαο ηελ εζσηεξηθή ελέξγεηα ελφο θαπζίκνπ ζε ειεθηξηθή ρσξίο λα απαηηείηαη θαχζε νχηε
θίλεζε θάπνησλ κεραληθψλ κεξψλ. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ κπνξνχλ λα ραξαθηεξηζηνχλ ζαλ θέληξα
ελφο ζπζηήκαηνο ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ην πδξνγφλν σο θαχζηκν. Δίλαη απηέο νη νπνίεο
αλαιακβάλνπλ ηε κεηαηξνπή ηνπ θαπζίκνπ ζε ρξήζηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα. Οη θπςέιεο θαπζίκνπ
ηξνθνδνηνχληαη εμσηεξηθά απφ θαχζηκν, ζπλήζσο αέξην πδξνγφλν, παξάγνληαο έηζη ελέξγεηα φζν
δηαξθεί ε ηξνθνδνζία ηνπ θαπζίκνπ θαη έηζη δελ ρξεηάδνληαη πνηέ ειεθηξηθή επαλαθφξηηζε [24].

Δηθφλα 4.31: Αξρή ιεηηνπξγίαο θπςέιεο θαπζίκνπ [68]
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Δηθφλα 4.32: Απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν θαηνηθίαο [69]

Δηθφλα 4.33: Απνζήθεπζε ηνπ πδξνγφλνπ ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν βηνκεραληθψλ θηεξίσλ [70]
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4.2.4 Αθπγξαληήξεο
Ζ πγξαζία είλαη ε παξνπζία ηνπ λεξνχ ζηνλ αέξα ππφ ηε κνξθή πδξαηκψλ θαη απνηειεί
αλαπφθεπθην ζπζηαηηθφ ηνπ, φηαλ θπκαίλεηαη απφ 40% έσο 50% βξίζθεηαη ζηα θαλνληθά επίπεδα
γηα ηε ιεηηνπξγία ηνπ νξγαληζκνχ θαη θαηά ζπλέπεηα ησλ επηπέδσλ άλεζεο.

Δηθφλα 4.34: Σρεκαηηθά δηαγξάκκαηα ιεηηνπξγίαο ησλ αθπγξαληήξσλ, ηχπνπ ζπκπίεζεο
(αξηζηεξά) θαη ηχπνπ ζπκπχθλσζεο (δεμηά) [24]
Ο αθπγξαληήξαο είλαη κηα ζπζθεπή κε ςπθηηθφ θχθισκα αληίζηνηρν ησλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ,
κε ηε δηαθνξά φηη έρεη απνθιεηζηηθή ιεηηνπξγία ηε ξχζκηζε ηεο πγξαζίαο ζηα επηζπκεηά γηα ηνλ
άλζξσπν ή ηνλ ρψξν (αληηθείκελα, πξντφληα) επίπεδα. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ βαζίδεηαη ζε δχν
ηχπνπο, ζπκπίεζεο (κε ηε ρξήζε ζπκπηεζηή) θαη ζπκπχθλσζεο (ρσξίο ζπκπηεζηή) (εηθφλα 4.34)
[24].
4.2.5 Δλέξγεηα γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ ηερλεηνύ θσηηζκνύ
ε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε καο ελδηαθέξεη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, καο απαζρνιεί θαη ε
πεξίπησζε ηνπ ηερλεηνχ θσηηζκνχ ζπλαξηήζεη ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. Όπσο έρεη πξναλαθεξζεί ε
ζπκβνιή ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ είλαη εμαηξεηηθά ζεκαληηθή ηφζν απφ πιεπξάο ηεο ιεηηνπξγηθήο
ηζνξξνπίαο ηνπ αλζξψπηλνπ νξγαληζκνχ φζν θαη απφ πιεπξάο κείσζεο ησλ απαηηνχκελσλ
ελεξγεηαθψλ πνζνζηψλ.
πλεπψο, απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηε κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ είλαη λα
ρξεζηκνπνηνχληαη ζπζηήκαηα ηερλεηνχ θσηηζκνχ κε εμαηξεηηθά κεγάιε θσηηζηηθή απφδνζε ζε
lm/W. χκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε απαίηεζε ρξεζηκνπνηνχκε ζχγρξνλνπο ηχπνπο ιακπηήξσλ
(βάζεη ηεο ηερλνινγίαο παξαγσγήο ηνπ θσηφο) φπσο Light Emitting Diode (LED), Organic Light
Emitting Diode (OLED) θαη Polymer Light Emitting Diode (PLED) [24], [27], [28].
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Γηάγξακκα 4.8: Πνζνζηφ ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο γηα ην θσηηζκφ θαη θαηαλνκή
ηνπ πνζνζηνχ απηνχ γηα ηελ ππνζηήξημε ηνπ εζσηεξηθνχ ή άιινπ είδνπο θσηηζκφ θαηά ην έηνο 2005
[85]

Γηάγξακκα 4.9: Πνζνζηφ ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ θσηηζκνχ
ζηα εκπνξηθά θηήξηα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο [85]
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Γηάγξακκα 4.10: Δθαηνζηηαία αλαινγία ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηνλ θσηηζκφ
ζηελ Δπξψπε ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ ιεηηνπξγίαο ηνπ θηεξίνπ [85]

Γηάγξακκα 4.11: Πξνηίκεζε ζηελ ρξήζε λέσλ ηχπσλ ιακπηήξσλ γηα ηνλ νηθηαθφ ηνκέα ζπλαξηήζεη
ηνπ ρξφλνπ θαη ηεο ινγηθήο γηα ηελ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο (109 ηεκάρηα) [89]
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Όπσο παξαηεξνχκε απφ ηα δηαγξάκκαηα 4.8 έσο θαη 4.11, απνδεηθλχεηαη φηη ν θσηηζκφο είλαη έλαο
ηνκέαο πνπ πξέπεη λα ηπγράλεη ηδηαίηεξεο πξνζνρήο θαη φηη είλαη έλαο ηνκέαο πνπ ζπκβάιεη κε
ζεκαληηθφ πνζνζηφ ζηα ελεξγεηαθά ζέκαηα, ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο, ζηελ αλαβάζκηζε
ησλ νηθνλνκηθψλ ηνπ θάζε λνηθνθπξηνχ θαζψο επίζεο θαη ησλ επαγγεικαηηθψλ θηεξίσλ.
4.2.6 Φσηνβνιηατθά ζηνηρεία
Ζ αμηνπνίεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ κεηέρεη κε εμαηξεηηθά πνζνζηά ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πιαλήηε θαζψο επίζεο θαη ζηελ ελεξγεηαθή ππνζηήξημε ησλ ZEB, nZEB. Έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα
λα ελζσκαηψλνληαη ή λα ηνπνζεηνχληαη επί ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ, δίρσο λα αιινηψλνπλ
ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θηεξίνπ θαη λα καο παξέρνπλ ηελ πνιχηηκε ειεθηξηθή ελέξγεηα γηα ηελ
πεξίπησζε ησλ off grid ZEB, nZEB ηδηαίηεξα γηα ηελ πεξίπησζε πνπ ππάξρεη άπλνηα. Τπάξρνπλ
δηάθνξνη ηχπνη θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ αθφκε θαη δηάθαλα, ηα νπνία παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα
γηα ηελ αμηνπνίεζή ηνπο ζε αθφκε κεγαιχηεξν βαζκφ. Φπζηθά, πξέπεη λα ζπλεξγάδνληαη κε
δηαηάμεηο απνζήθεπζεο ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ πεξίνδν πνπ δελ κπνξνχλ
λα παξάγνπλ ειεθηξηθή ελέξγεηα, πρ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχθηαο θαη φηαλ δελ ππάξρεη ειηνθάλεηα.

Δηθφλα 4.35: Γπλαηφηεηεο ηνπνζέηεζεο θσηνβoιηατθψλ επί ησλ θηεξίσλ [41]
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Δηθφλα 4.36: Λεηηνπξγηθφ δηάγξακκα θσηνβνιηατθήο εγθαηάζηαζεο γηα on – grid ZEB [37]

Δηθφλα 4.37: Γηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή θαη ηελ απνζήθεπζε ηεο ειεθηξηθήο απφ ΑΠΔ θαη
ηελ δηάζεζή ηεο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο [73]
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Γηάγξακκα 4.12: Πνζνζηφ ηεο απαηηνχκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ εμππεξεηείηαη απφ ηα
θσηνβνιηατθα ζηνηρεία ζπλαξηήζεη ησλ κελψλ ηνπ εκεξνινγηαθνχ έηνπο. Δίλαη εκθαλήο ε δηαθνξά
ηεο αχμεζεο ηνπ πνζνζηνχ ηνπο ζπλαξηήζεη ηεο ειηνθάλεηαο [39]
4.2.7 Αηνιηθή ελέξγεηα
Ο άλεκνο είλαη κηα πεγή ελέξγεηαο ε νπνία πξνέξρεηαη απφ ηελ άληζε ζέξκαλζε ηεο επηθάλεηαο ηεο
γεο απφ ηνλ ήιην. Ζ αηνιηθή ελέξγεηα είλαη έκκεζε κνξθή ηεο ειηαθήο ελέξγεηαο θαη πεξίπνπ 1-2%
ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο πνπ πξνζπίπηεη ζηελ επηθάλεηα ηεο γεο κεηαηξέπεηαη ζε άλεκν [93].
Δθηφο απφ ηηο κεγάινπ κεγέζνπο θαη κεγάιεο ηζρχνο αλεκνγελλήηξηεο ππάξρνπλ θαη κηθξέο
δηαηάμεηο απηψλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπο επί ησλ θηεξίσλ ή ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ.
Ζ ηνπνζέηεζή ηνπο ζηα θηήξηα ή ζηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπο δελ είλαη ηφζν εχθνιε ππφζεζε
φπσο ε αμηνπνίεζε ησλ θσηνβνιηατθψλ δηαηάμεσλ, δηφηη εθηφο απφ ηελ δπζθνιφηεξε, ηηο
πεξηζζφηεξεο θνξέο ηνπνζέηεζήο ηνπο, πξέπεη λα αληηκεησπηζηεί θαη ν ζφξπβνο πνπ παξάγεηαη
θαηά ηε ιεηηνπξγίαο ηνπο, ηφζν κε ηελ κεηαθνξά ηνπ δηα κέζνπ ηνπ αέξα φζν θαη δηα κέζνπ ησλ
δνκηθψλ ζηνηρείσλ θαη ηνπ νπιηζκνχ ησλ θηεξίσλ, αλάινγα κε ην ζεκείν ηεο ηνπνζέηεζήο ηνπο.
Όπσο παξαηεξνχκε ζηελ εηθφλα 4.38 ρσξίδνληαη ζε δπν κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηε
ηνπνζέηεζε ηνπ άμνλα ηεο πεξηζηξνθήο ηνπο, νξηδφληην ή θαηαθφξπθν.
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Δηθφλα 4.38: Γηάθνξνη ηχπνη αλεκνγελλεηξηψλ θαη ν γεληθφο δηαρσξηζκφο ηνπο κε βάζε ηε δηάηαμε
ηνπ άμνλα ηεο πεξηζηξνθήο ηνπο [90]

4.2.8 Σα κηθξά πδξνειεθηξηθά ζηελ επξύηεξε πεξηνρή
Ζ αμηνπνίεζε ησλ κηθξψλ πδξνειεθηξηθψλ έξγσλ απαηηεί ηελ χπαξμε κηθξψλ ηνπηθψλ πνηακψλ
ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηνπ θηεξίνπ ή ηνπ νηθηζκνχ (εηθφλα 4.39).
Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα παξαγσγήο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δελ έρεη ηδηαίηεξεο επηπηψζεηο
ζην πεξηβάιινλ, ζε θάζε πεξίπησζε νη ΤΖ δελ παξάγνπλ θαπζαέξηα θαηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο.

Δηθφλα 4.39: Αξρή ιεηηνπξγίαο πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ [74]
125

4.2.9 Βηνκάδα
Δίλαη ηα πξντφληα θαη ηα θαηάινηπα ηεο θπηηθήο, δσηθήο θαη δαζηθήο παξαγσγήο, ηα παξαπξντφληα
πνπ πξνέξρνληαη απφ ηε βηνκεραληθή επεμεξγαζία απηψλ, ηα αζηηθά ιχκαηα θαη ηα ζθνππίδηα
(εηθφλα 4.40) [93].

Δηθφλα 4.40: Λεηηνπξγηθφ δηάγξακκα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ ηε βηνκάδα [75]
4.2.10 Γεσζεξκία
Χο γεσζεξκηθή ελέξγεηα ραξαθηεξίδεηαη ε ελέξγεηα πνπ πξνέξρεηαη απφ ην εζσηεξηθφ ηεο Γεο.
Μεηαθέξεηαη ζηελ επηθάλεηα ηεο Γεο κε αγσγή ηεο ζεξκφηεηαο θαη κε ηελ είζνδν ζην θινηφ ηεο
Γεο ηεγκέλνπ κάγκαηνο απφ ηα βαζχηεξα ζηξψκαηά Σεο θαη γίλεηαη αληηιεπηή κε ηε κνξθή ζεξκνχ
λεξνχ ή αηκνχ. Σν γεσζεξκηθφ δπλακηθφ ηεο θάζε πεξηνρήο ζρεηίδεηαη κε ηηο γεσινγηθέο θαη ηηο
γεσηεθηνληθέο ζπλζήθεο ηεο. Απνηειεί ήπηα θαη ζρεηηθά αλαλεψζηκε ελεξγεηαθή πεγή πνπ κε ηα
ζεκεξηλά ηερλνινγηθά δεδνκέλα κπνξεί λα θαιχςεη ζεκαληηθέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο [a].
Καηά ηελ αμηνπνίεζε ηεο γεσζεξκίαο γίλεηαη αληηζηξνθή ηνπ θχθινπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ επνρψλ
θαη ηδηαίηεξα κεηαμχ ηεο ρεηκεξηλήο θαη ηεο ζεξηλήο πεξηφδνπ έηζη ψζηε νη δηαηάμεηο απηέο λα
ππνζηεξίδνπλ ηελ ςχμε θαη ηελ ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ (εηθφλα 4.41).
Αλάινγα κε ηα δεδνκέλα ρξεζηκνπνηείηαη ε νξηδφληηα ή ε θάζεηε δηάηαμε ησλ ζσιελψζεσλ
(εηθφλα 4.42).
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Καηά θάπνην ηξφπν ηε γεσζεξκία ηελ αμηνπνηνχζαλ ζηηο θαηνηθίεο ησλ ρσξηψλ, φπνπ γηα
παξάδεηγκα ην θάησ κέξνο ηνπ ζπηηηνχ πνπ ήηαλ δξνζεξφ, θηινμελνχζε ην θειάξη θαη είρε ηελ
έλλνηα ηνπ ζεκεξηλνχ ςπγείνπ.

Δηθφλα 4.41: Λεηηνπξγία ησλ δηαηάμεσλ γεσζεξκίαο γηα ηελ ςχμε θαη ηελ ζέξκαλζε ησλ θηεξίσλ
[76]

Δηθφλα 4.41: Οξηδφληηα θαη θαηαθφξπθε δηάηαμε αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκίαο [90]
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4.2.11 πκπαξαγσγή Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο & Θεξκόηεηαο
Καηά ηε παξαγσγή ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, εηδηθά απφ ηνπο ΑΖ κπνξεί λα αμηνπνηεζεί ε
παξαγφκελε, απφ ηηο απψιεηεο ζεξκφηεηα κε ηελ κεηαθνξά ηεο ζην ζχζηεκα ςχμεσο ησλ
δηαηάμεσλ θαη ηδηαίηεξα ηεο γελλήηξηαο γηα ηελ ηειεζέξκαλζε (εηθφλα 4.42).
Ζ νπεδία, σο γλσζηφλ, εηζάγεη απφ άιια Κξάηε απνξξίκαηαηα ηα νπνία κε ηελ θαχζε ηνπο
ζηεξίδνπλ άκεζα ηε ιεηηνπξγία ησλ ηνπηθψλ ΑΖ θαη έκκεζα ππνζηεξίδνπλ ηε ζέξκαλζε ησλ
ηνπηθψλ θνηλσληψλ.

Δηθφλα 4.42: Λεηηνπξγηθφ δηάγξακκα γηα ηελ ζπκπαξαγσγή ειεθηξηθήο θαη ελέξγεηαο, ζέξκαλζε θαη
ςχμεο [24]
4.2.12 Σερλνινγίεο Απνζήθεπζεο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο
Όπσο πξναλαθέξζεθε, εηδηθφηεξα ζηα off – grid ZEB, nZEB, είλαη απαξαίηεηε ε χπαξμε
δηαηάμεσλ ηεο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ ειεθηξηθή ελέξγεηα κπνξεί λα απνζεθεπηεί κε
ηε ρξήζε δηαθφξσλ εηδψλ ηερλνινγηψλ (εηθφλα 4.43) πνπ ε θάζε κηα ππάγεηαη ζηηο 5 παξαθάησ
θαηεγνξίεο κε βάζε ηελ ελέξγεηα απνζήθεπζεο, έηζη έρνπκε:



ηελ κεραληθή
ηελ ζεξκηθή



ηελ ρεκηθή



ηελ ειεθηξνρεκηθή



ηελ ειεθηξηθή

πλήζσο, πξφθεηηαη γηα εμαηξεηηθά δαπαλεξέο δηαηάμεηο, νη νπνίεο φπσο γλσξίδνπκε απμάλνπλ
ηξαγηθά θαη ην θφζηνο ησλ ειεθηξηθψλ θαη ησλ πβξηδηθψλ απηνθηλήησλ [86].
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Δηθφλα 4.43: Τερλνινγίεο απνζήθεπζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο [86]

4.3 Τβξηδηθή ηερλνινγία
Απφ ηε κίμε ηεο παζεηηθήο θαη ηεο ελεξγεηηθήο ηερλνινγίαο δεκηνπξγείηαη ε πβξηδηθή ηερλνινγία
θαη είλαη ζπζηήκαηα ηα νπνία ζπλδπάδνπλ ηε θπζηθή θαη ηε κεραληθή ζεξκηθή ξνή [27], [28].

4.4 Γηαρείξηζε ελέξγεηαο θηεξίσλ (Buildings Energy Management)
Ζ επνπηεία θαη δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή, ηελ απνξξφθεζε, ηε δηάζεζε,
ηελ απνζήθεπζε θαη ηελ ππνζηήξημε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ελφο ZEB, nZEB θαζψο επίζεο
θαη ηεο βέιηηζηεο ελεξγεηαθήο ρξήζεο ηνπ θηεξίνπ, ζπλαξηήζεη ηεο αλζξψπηλεο παξνπζίαο θαη ησλ
πεξηβαιινληηθψλ ζπλζεθψλ, επηηπγράλεηαη κε ηα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ησλ θηεξίσλ (εηθφλα
4.44) ηα νπνία ζπλερψο ηξνπνπνηνχλ ηελ ππνζηήξημε ηνπ θηεξίνπ ηφζν γηα ηελ νηθνλνκηθή
ιεηηνπξγία ηνπ φζν θαη γηα ηελ άλεζε ησλ αλζξψπσλ εληφο ή εθηφο απηψλ.
Γηα παξάδεηγκα κπνξνχκε λα αλαθέξνπκε ηε δηαηήξεζε ηεο επηζπκεηήο έληαζεο ηνπ θσηηζκνχ
ελφο ρψξνπ ηνπ θηεξίνπ, αμηνπνηψληαο ηνλ θπζηθφ θαη κεηαβάιινληαο ηε θσηεηλή ξνή ησλ
ιακπηήξσλ ζπλαξηήζεη ηεο ζπκβνιήο ηνπ νξαηνχ θάζκαηνο ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο.
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Δηθφλα 4.44: Έμππλν κηθξνδίθηπν (smart micro grid) ελφο nZEB [35]
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5 Πιενλεθηήκαηα κεηνλεθηήκαηα θαη πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηα
ZEB, nZEB
5.1 Πιενλεθηήκαηα ησλ ΕΔΒ, nZEB


Αμηνπνίεζε ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ ζηελ εθαξκνγή ζχγρξνλεο
ηερλνινγίαο.



Ζ θαηαζθεπή ησλ ZEB ζπκβάιεη ζηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο ιφγσ ησλ κεησκέλσλ
ξχπσλ (CO2).



Σν νηθνλνκηθφ θφζηνο γηα ηε δεκηνπξγία ησλ ZEB θαζψο θαη γηα ηελ ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε ησλ πθηζηάκελσλ θηεξηαθψλ δνκψλ, είλαη νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά
ζπκθεξφηεξν απφ ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία λέσλ ζηαζκψλ παξαγσγήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο.
Έλα θηήξην ZEB ή nZEB, Δίλαη νηθνλνκηθφηεξν ζηε ιεηηνπξγία ηνπ, γηα λα επηηπγράλνληαη
νη ζπλζήθεο άλεζεο γηα ηνπο αλζξψπνπο θαη νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο γηα ηνλ εμνπιηζκφ,
εθζέκαηα θαη θαηά ζπλέπεηα ην απμεκέλν θφζηνο κειέηεο θαη θαηαζθεπήο ζα απνζβεζηεί
γξεγνξφηεξα έλαληη κηαο ζπκβαηηθήο θαηαζθεπήο [18].
Λφγσ ηεο ππνρξεσηηθήο ρξήζεο ησλ ΑΠΔ ηα θηήξηα απηά ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηαθή
απεμάξηεζε ηεο θάζε Υψξαο θαη ηεο κείσζεο ησλ αλαγθψλ γηα ζπκβαηηθά θαχζηκα [18].






Λφγσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο, βειηηψλνληαη νη ζπλζήθεο
δηαβίσζεο ησλ αλζξψπσλ [18].




Λφγσ ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ, παξνηξχλεηαη ε Δπηζηεκνληθή Κνηλφηεηα ζηε ζπλέρηζε
ηεο έξεπλαο πάλσ ζε λέα πιηθά θαη ζηελ εθαξκνγή απηψλ.
Οη ζχγρξνλεο απηέο ππνδνκέο, είλαη επθνιφηεξν λα ππνζηεξίμνπλ ηηο αιιαγέο ηεο
θαζεκεξηλφηεηαο καο, πρ ρψξνπο ζηάζκεπζεο πνπ αμηνπνηνχλ ΑΠΔ γηα λα θνξηίδνπλ ηα
ειεθηξηθά απηνθίλεηα [20].



Ζ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή είλαη πεξηζζφηεξν ζπκβαηή κε ην πεξηβάιινλ.



Λφγσ ηεο ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο ηνπ θηεξίνπ απφ ηα smart micro grid κπνξεί λα
απηνκαηνπνηεζεί ε ππνζηήξημε θαη ε ιεηηνπξγία ησλ θηεξίσλ απηψλ.
Σα ZEB ζα απνηειέζνπλ έλα λέν ρξνλνινγηθφ θαηψθιη γηα κεγάιεο αιιαγέο ζην ρψξν ησλ
θαηαζθεπψλ.




Σν ζεκαληηθφηεξν φισλ, φηη ζα δνζεί παξάηαζε ζηε δηάξθεηα δσήο ηνπ Πιαλήηε Γε.
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5.2 Μεηνλεθηήκαηα ησλ ZEB, nZEB
Μεηνλεθηήκαηα αλαθνξηθά κε απηή ηελ ηερλνινγία ησλ θηεξηαθψλ θαηαζθεπψλ, είλαη ιίγν
δχζθνιν λα εληνπηζηνχλ. Θα πξέπεη λα δεη θαλείο κεκνλσκέλα ην θάζε ζεκείν πνπ ζέιεη λα
εζηηάζεη γηα λα βξεη αλαθεξζεί ζε θάπνηα κεηνλεθηήκαηα. Ζ ινγηθή φκσο ελφο έξγνπ, απφ ηελ ηδέα
κέρξη θαη ηελ πινπνίεζή ηνπ είλαη έλα πνιπζχλζεην νηθνλνκνηερληθφ πξφβιεκα ην νπνίν
αληηκεησπίδεηαη ζην ζχλνιφ ηνπ θαη φρη ηκεκαηηθά.
Θα κπνξνχζε θαλείο λα αλαθεξζεί ζε έλα κεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο, ην νπνίν απμάλεη ζεκαληηθά
φηαλ κηιάκε γηα off grid θαηαζηάζεηο, ιφγσ ησλ απαηηήζεσλ γηα ην θφζηνο ηεο απνζήθεπζεο ηεο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Θα πξέπεη φκσο θαη απηφ καθξνρξφληα λα εμεηαζηεί ηφζν απφ ην κεδεληθφ
θφζηνο σο πξνο έλαλ πάξνρν ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φζν θαη ην φηη νη δηαηάμεηο παξαγσγήο θαη
απνζήθεπζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο έρνπλ έλαλ ρξνληθφ θχθιν ιεηηνπξγίαο.
Έλα άιιν κεηνλέθηεκα πνπ ζα κπνξνχζε λα εηπσζεί, είλαη ην γεγνλφο φηη γηα λα αμηνπνηνχλ ζην
κέγηζην βαζκφ ηα πεξηβαιινληηθά νθέιε, ζπλήζσο, ε θηεξηαθή ηνπο δνκή μεθεχγεη ζηελ φςε απφ
ηηο ππάξρνπζεο δνκέο πνπ έρνπκε ζπλεζίζεη.
Κάπνηα ζεκεία ηα νπνία ζα κπνξνχζαλ λα ραξαθηεξηζηνχλ σο κεηνλεθηήκαηα, είλαη ηα παξαθάησ:


Ζ έιιεηςε εθπαηδεπκέλσλ ζρεδηαζηψλ Μεραληθψλ θαη θαηαζθεπαζηψλ



Ζ έιιεηςε ελεκέξσζεο ζρεηηθά κε ην θαηά πφζν έλαο ηδηνθηήηεο κπνξεί λα εθκεηαιιεπηεί
ηηο ηνπηθέο θιηκαηνινγηθέο θαη πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο θαη ΑΠΔ γηα ηελ πινπνίεζε ελφο
ZEB
Ζ ζεζκνζέηεζε αλψηαηνπ επηηξεπφκελνπ νξίνπ θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο




Πξνζπάζεηεο γηα ηελ κέηξεζε θαη ηελ αλαθνξά ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηεξίσλ
θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο, ψζηε λα επηβεβαηψλεηαη ή κε ν αξρηθφο ζηφρνο.



Οηθνλνκηθά θαη λνκηθά θίλεηξα γηα ηελ πινπνίεζε ελφο ZEB



Δλεκέξσζε ηνπ θνηλνχ ζρεηηθά κε ηα πεξηβαιινληηθά θαη ηα νηθνλνκηθά νθέιε πνπ
πξνζθέξεη ε ηερλνινγία ησλ ΕΔΒ [21].



Ζ πέξαλ ηεο ινγηθήο εγθαηεζηεκέλε ηζρχ ησλ δηαηάμεσλ ιφγσ ηεο έιιεηςεο γλψζεσλ [19].



Σα ήδε πθηζηάκελα θηίξηα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ παξνχζα απμεκέλε ελεξγεηαθή
θαηαλάισζε ηνπ θηεξηαθνχ ηνκέα θαη θαηά ζπλέπεηα πξνζθέξνπλ ηα κεγαιχηεξα
πεξηζψξηα γηα βειηίσζε ηνπο. Ζ βειηίσζε θαη ε έληαμε απηψλ ησλ θηηξίσλ σο nZEB
απνηειεί κεγαιχηεξε πξφθιεζε απφ ηελ ίδηα ηελ θαηαζθεπή ελφο λένπ, εηδηθά ζε
ππθλνθαηνηθεκέλεο αζηηθέο πεξηνρέο ή ζε πνιπψξνθα θηίξηα, ζηα νπνία δελ κπνξνχλ λα
εθαξκνζηνχλ εχθνια φιεο νη δπλαηφηεηεο ελεξγεηαθνχ ζρεδηαζκνχ θαη παξνρήο ελέξγεηαο
απφ ΑΠΔ [19], [20].
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5.3 Πξνβιεκαηηζκνί ζρεηηθά κε ηα ZEB θαη ηα nZEB
5.3.1 Πιήζνο θαηνηθηώλ πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί κέρξη ζήκεξα
Όπσο παξαηεξνχκε απφ ην δηάγξακκα 5.1 κέρξη θαη ην έηνο 2017 ην πιήζνο ησλ nZEB πνπ έρεη
θαηαζθεπαζηεί ζηελ ΔΔ είλαη κηθξφ!

Γηάγξακκα 5.1: Πιήζνο nZEB πνπ έρνπλ θαηαζθεπαζηεί ζηα παξαθάησ Μέιε ηεο Δ.Δ έσο θαη ην
2017 [40], [94]
Απφ ην δηάγξακκα 5.2 παξαηεξνχκε φηη φζνλ αθνξά ηε ζχγθξηζε κεηαμχ θαηνηθηψλ θαη
επαγγεικαηηθψλ θηεξίσλ ππάξρεη κεγάιε δηαθνξά κεηαμχ ησλ λέσλ θαηαζθεπψλ, πεξίπνπ 45%
ελψ ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ελεξγεηαθά αλαβαζκηζκέλσλ θηεξίσλ είλαη πεξίπνπ ζην 25%.

Γηάγξακκα 5.2: Καηαλνκή πιήζνπο nZEB κεηαμχ θαηνηθηψλ θαη επαγγεικαηηθψλ θηεξίσλ [94]
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Απφ ην δηάγξακκα 5.3 παξαηεξνχκε φηη απφ ην 2010 έσο θαη ην 2014 ππήξρε κηα ζεκαληηθή
αχμεζε ζηηο θαηαζθεπέο θαη ζηηο αλαθαηαζθεπέο ησλ θηεξίσλ, αιιά ην 2015 παξνπζηάδεηαη κηα
αλαθνινπζία απηψλ δεκηνπξγψληαο έλα ζνβαξφ εξψηεκα γηα ην φηη ε αλαθνινπζία απηή είλαη
πιεζηέζηεξε ηνπ ρξνληθνχ νξφζεκνπ ηνπ 2020!

Γηάγξακκα 5.3: Πιήζνο λέσλ θαηαζθεπψλ θαη αλαθαηαζθεπψλ ζηελ Δ.Δ. αλά έηνο [94]
Απφ ην δηάγξακκα 5.4 θαη εμεηάδνληαο κφλν ηελ πφιε ησλ Βξπμειιψλ, παξαηεξνχκε φηη απφ ην
2007 πνπ μεθίλεζαλ λα θαηαζθεπάδνληαη ηα παζεηηθά θηήξηα ππάξρεη ζηαδηαθή αχμεζε φπνπ απφ
ην 2011 θαη κεηά κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί ξαγδαία, ελψ ην έηνο 2015 θαηαζθεπάζηεθαλ κφλν
παζεηηθά. Αμηνζεκείσην είλαη φηη ην αληίζηνηρν έηνο, δηάγξακκα 5.3 ην ζπλνιηθφ πνζνζηφ ησλ
nZEB κεηψζεθε!

Γηάγξακκα 5.4: Πνζνζηφ ησλ θαηνηθηψλ nZEB ζηε ζπλνιηθή θαηαζθεπή θαηνηθηψλ ζηηο Βξπμέιιεο
[38]
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Απφ ην δηάγξακκα 5.5 παξαηεξνχκε φηη ππάξρεη κηα πξνηίκεζε κεηαμχ ησλ ηχπσλ ηνπ θιίκαηνο γηα
ηελ θαηαζθεπή ησλ nZEB. ηα θξχα θιίκαηα αληηζηνηρεί ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 57%,
αθνινπζνχλ ηα κεζαία ζεξκνθξαζίαο κε πνζνζηφ 39 % θαη αθνινπζεί ζε εμαηξεηηθά ρακειφ
πνζνζηφ, ηεο ηάμεο ηνπ 4 %, ην πνζνζηφ ησλ θαηαζθεπψλ γηα ηα ζεξκά θιίκαηα. Πηζαλψλ απηή ε
θαηαλνκή λα ζπλδέεηαη κε ην γεγνλφο φηη ζηα θξχα θαη κέζα θιίκαηα ρξεηαδφκαζηε κεγαιχηεξεο
ελεξγεηαθέο δαπάλεο γηα λα δηαηεξεζνχλ νη ζπλζήθεο άλεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα θαη φηη
επίζεο, φπσο έρεη πξναλαθεξζεί, ν βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο ησλ θηεξίσλ, βνεζά ην βηνινγηθφ καο
ξνιφη λα δηαηεξεί ην ξπζκφ ηνπ, πξάγκα ην νπνίν είλαη απαξαίηεην γηα φινπο θαη ηδηαίηεξα γηα ηνπο
Λανχο ησλ Βνξείσλ Υσξψλ.

Γηάγξακκα 5.5: Καηαλνκή nZEB ζπλαξηήζεη ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ηνπ ηνπηθνχ θιίκαηνο, θξχν, δεζηφ ή
ελδηάκεζν [40]
5.3.2 Μεξίδην πνζνζηνύ ζέξκαλζεο, δεζηνύ λεξνύ θαη θσηνβνιηατθσλ ζπλαξηήζεη ηνπ ηύπνπ
ηνπ θιίκαηνο
Με βάζε ηελ θαηεγνξία ηνπ θιίκαηνο επηιέγνληαη ηα ζπζηήκαηα γηα ηε ζέξκαλζε θαη ην δεζηφ
λεξφ ρξήζεο δηάγξακκα 5.6. Άμην παξαηήξεζεο είλαη πνηα ηερλνινγία επηιέγεηαη γηα ηα ηξία είδε
θιίκαηνο, φζνλ αθνξά ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο, ην boiler θαη ηελ ηειεζέξκαλζε. Παξαηεξείηαη φηη
φζν ςπρξφηεξν είλαη ην θιίκα κεηψλεηαη ην πνζνζηφ ησλ αληιηψλ ζεξκφηεηαο, δηφηη δελ βνεζά ηελ
απφδνζή ηνπο ε πνιχ ρακειή ζεξκνθξαζία, δηφηη απφ ην πεξηβάιινλ ηελ αληιεί γηα λα ηελ
αμηνπνηήζεη γηα ηελ απ επζείαο ζέξκαλζε ηνπ ρψξνπ ή κέζσ ηεο ζέξκαλζεο ηνπ λεξνχ ησλ boiler
θαη ζηε ζπλέρεηα κε ηε γλσζηή εγθαηάζηαζε ησλ θαινξηθέξ, ζην ρψξν. Δπίζεο παξαηεξείηε φηη ε
ηειεζέξκαλζε αμηνπνηείηαη πεξηζζφηεξν ζηα θξχα θιίκαηα.
136

Γηάγξακκα 5.6: Πνζνζηά ησλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ ηνπ θιίκαηνο κέρξη ην
2017 [40]

Απφ ην δηάγξακκα 5.7 παξαηεξνχκε φηη ζηα ζεξκά θιίκαηα επηιέγεηαη κε ζεκαληηθφ πνζνζηφ
δηαθνξάο ε αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο φζνλ αθνξά ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ.
Παξαηεξνχκε επίζεο φηη κεηαμχ θξχσλ θαη ζεξκψλ θιηκάησλ δελ ππάξρεη δηαθνξά φζνλ αθνξά ηελ
αμηνπνίεζε ηεο ειηαθήο αθηηλνβνιίαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κέζσ ησλ
θσηνβνιηατθψλ δηαηάμεσλ, ελψ ππάξρεη κηα άμηα ιφγνπ δηαθνξά ζηα κεζαία. Δπίζεο ζεκαληηθή
παξαηήξεζε είλαη φηη θαη ζηα ηξία είδε θιίκαηνο ππάξρεη ζεκαληηθφηαην πνζνζηφ πνπ δελ
αμηνπνηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
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Από πάλσ πξνο ηα θάησ: Cold climate, Mild climate, Warm climate
Γηάγξακκα 5.7: Πνζνζηφ ησλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο ζπλαξηήζεη ηνπ
ηχπνπ ηνπ θιίκαηνο [40]

Γηάγξακκα 5.8: Καηαλνκή εγθαηεζηεκέλσλ θσηνβνιηατθψλ θαη ειηαθήο ζέξκαλζεο κέρξη ην 2017
[40]
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Απφ ην δηάγξακκα 5.8, ην νπνίν δελ είλαη ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ ηνπ θιίκαηνο, παξαηεξνχκε κέρξη
θαη ην έηνο 2017 φηη ην πνζνζηφ πνπ αμηνπνηεί ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία αγγίδεη ην 81% πξάγκα ην
νπνίν είλαη εμαηξεηηθά θαιφ απφ θάζε άπνςε θαη ηδηαίηεξα γηα ηελ θαιχηεξε αμηνπνίεζε ηνπ
Οηθνγελεηαθνχ εηζνδήκαηνο θαζψο επίζεο θαη γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο αθνχ νη
ηερλνινγίεο απηέο αλήθνπλ ζηηο ΑΠΔ.

Γηάγξακκα 5.9: Πνζνζηφ επί ησλ ηερλνινγηψλ γηα ηε ζέξκαλζε θαη ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ
ρξήζεο ζηα nZEB [40]
Απφ ην δηάγξακκα 5.9 ην νπνίν δελ είλαη ζπλαξηήζεη ηνπ ηχπνπ ηνπ θιίκαηνο, παξαηεξείηαη φηη ηα
ζπζηήκαηα πνπ επηιέγνληαη, γεληθά γηα ηα nZEB γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηελ παξαγσγή
δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, είλαη θαηά ζεηξά κείσζεο ηνπ πνζνζηνχ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ νη αληιίεο
ζεξκφηεηαο, ην boiler θαη ε ηειεζέξκαλζε.
5.3.3 Πνζνζηό ησλ παζεηηθώλ θαη ησλ ελεξγεηηθώλ ηερλνινγηώλ ζηα ZEB, nZEB
Απφ ην δηάγξακκα 5.9 παξαηεξείηαη φηη επί 411 nZEB κφλν ζην 36% απηψλ ήηαλ γλσζηέο νη
παζεηηθέο ηερλνινγίεο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαη απφ απηέο βιέπενπκε φηη ζεκαληηθά πνζνζηά
θαηαιακβάλνπλ κφλν νη ηέζζεξηο: ε ζεξκηθή κάδα, ε ειηνπξνζηαζία κε ζθίαζηξα, ε λπρηεξηλή
ςχμε θαη ν θπζηθφο αεξηζκφο.
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Γηάγξακκα 5.9: Πνζνζηφ παζεηηθψλ δηαηάμεσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα nZEBs κέρξη θαη ην έηνο
2017 [40]

Γηάγξακκα 5.10: Πνζνζηά ελεξγψλ ηερλνινγηψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα nZEB κέρξη θαη ην έηνο
2017 [40]
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Απφ ην δηάγξακκα 5.10 κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ην πφζν ζπρλά εκθαλίδνληαη νη δηαηάμεηο απηέο
ζηα nZEB θαη πνπ αθνξνχλ ηηο ηερλνινγίεο γηα ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο, ηε ζέξκαλζε ηνπ λεξνχ
κέζσ ηεο αμηνπνίεζεο ηεο βηνκάδαο, ηε ζπκπαξαγσγή ζεξκφηεηαο θαη ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηελ
ηειεζέξκαλζε θαη ηνλ ιέβεηα ζπκπχθλσζεο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ θαη ηνπ δεζηνχ λεξνχ
ρξήζεο. Σα ζεκαληηθφηεξα πνζνζηά εκθάληζεο αθνξνχλ ηηο αληιίεο ζεξκφηεηαο θαη ηνλ ιέβεηα
ζπκπχθλσζεο.
5.3.4 Πνζνζηά νηθηαθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο
Απφ ην δηάγξακκα 5.11 παξαηεξνχκε φηη δεζπφδεη ην πνζνζηφ ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο φζνλ
αθνξά ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ ησλ θαηνηθηψλ κε εμαίξεζε ηελ Ηαπσλία!

Γηάγξακκα 5.11: Καηνηθίεο θαη θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε θάπνηα θχξηα Κξάηε ηνπ Κφζκνπ [80]
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5.3.5 Αμηνιόγεζε ηνπ θύθινπ δσήο ησλ πιηθώλ θαηαζθεπήο ελόο θηεξίνπ nZEB

Δηθφλα 5.1: Υιηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε ελφο nZEB [87]
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Τιηθά θαη δηαηάμεηο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηα δηάθνξα ζεκεία / επηθάλεηεο ησλ ZEB, nZEB βάζεη
ηεο εηθφλαο 5.1 είλαη:
Exterior Wall / Δμσηεξηθόο ηνίρνο
 Concrete / θπξφδεκα


Rebar / Οπιηζκφο




Lumber / Ξπιεία
Glazing / Ταινπίλαθεο



Doors / Πφξηεο



Windows / Παξάζπξα

Interiors / Δζσηεξηθνί ρώξνη
 Concrete / θπξφδεκα


Steel / Αηζάιη



Gypsum / Γχςνο



Insulation / Μνλσηηθά



Doors / Πφξηεο

Roofing & Waterproofing / ηέγεο & ηεγάλσζε
 Concrete Block / Πξνθαηαζθεπαζκέλν θπξφδεκα


Rebar / Οπιηζκφο



Plywood / Κφληξα πιαθέ (μπιεία)



Lumber / Ξπιεία



Insulation / Μνλσηηθά



Plastics / Πιαζηηθφ

Structure / Γνκή
 Concrete / θπξφδεκα


Rebar / Οπιηζκφο



Mesh / Πιέγκαηα



Steel / Αηζάιη



Insulation / Μνλσηηθά



Poles / Βέξγεο
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Excavation & Foundations / Δθζθαθή & Θεκειίσζε
 Concrete / θπξφδεκα
 Rebar / Οπιηζκφο


Gravel / Υαιίθη



Waterproofing / ηεγαλνπνηεηηθά



Insulation / Μνλσηηθά

Electrical / Ζιεθηξνινγηθά
 PV Panels / Φσηνβνιηατθέο Γηαηάμεηο


Inverter / Αληηζηξνθείο

HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) / ΦΘΚ (Φχμε, Θέξκαλζε, Κιηκαηηζκφο)


Steel Ducts / Βέξγεο Υάιπβα



Aluminum Ducts / Βέξγεο Αινπκηλίνπ



Plastic Ducts / Πιαζηηθέο Βέξγεο



Geothermal Wells / Γεσζεξκηθά Φξέαηα

Plumbing / Τδξαπιηθά
 Gravel / Υαιίθη


Plastic Piping / Πιαζηηθνί σιήλεο



Copper Piping / Υαιθνζσιήλεο



Cast Iron Piping / Μαληεκέληνη σιήλεο
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5.3.5.1 Δπηπηώζεηο ησλ πιηθώλ

Γηάγξακκα 5.12: Κχθινο δσήο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη νη επηπηψζεηο ηνπο ζηνλ Άλζξσπν θαη ζην Πεξηβάιινλ (ΖΖ - Human Health) [87]
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Γηάγξακκα 5.13: Πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ηνπ θχθινπ δσήο ησλ πιηθψλ θαηαζθεπήο θαη ηνπ είδνπο ηνπ πιηθνχ ηνπο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη
ζηα nZEB (PV - Photovoltaic) [87]
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5.3.6 Ηδηώηεο VS Δπαγγεικαηίεο
Παξαηίζεληαη νη δχν ζηήιεο νη νπνίεο ζπγθξίλνπλ ηηο απφςεηο ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ Μεραληθψλ ζε
ζρέζε κε ην εξψηεκα πνπ αθνξά ηελ ζεκαληηθφηεηα ησλ παξακέηξσλ πνπ αθνξνχλ ηελ ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε ελφο θηεξίνπ (αξηζηεξή ζηήιε Ηδηνθηήηεο θαη δεμηά ζηήιε Μεραληθνί) [88].
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Γηάγξακκα 5.15: Ηδηνθηήηεο ζε ζχγθξηζε κε ηνπο εηδηθνχο γηα ην πνπ πέθηεη ην βάξνο [88]
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5.3.7 ΑΠΔ & ΕΔΒ, nZEB
Πίλαθαο 5.1: Πνζνζηό ηεο θαηαλαιηζθόκελεο ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζηηο ΑΠΔ
(Βάζεη ησλ παξαδεηγκάησλ θαηαζθεπήο ηνπ παξαξηήκαηνο [43])

α/α

Υώξα / όλνκα
θηεξίνπ

πλνιηθή
θαηαλάισζε
ελέξγεηαο
kWh/m².year

% πνζνζηό
ηεο ζπλνιηθήο
θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο πνπ
αληηζηνηρεί ζε
ΑΠΔ

1

Απζηξία
<Passive House
Ebner>

39.7

48

2

Απζηξία
<Messequartier>

30,1

52

3

Belgium Flemish
Region
<De Duurzame
Wijk, Waregem>

15,5

59

Καηαλνκή ηεο ζπλνιηθήο ελέξγεηαο
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4

Belgium Flemish
Region
<KBC Gooik Zero
Energy Office>

116,4

77

5

Bulgaria
<Technical
University – Sofia,
University Research
Centre>

53,4

63,2

6

Croatia
<Multifamily
building Lenišće
East; Šparna hiža>

65,6

22

7

Denmark
<Sems Have,
Roskilde>

24,5

16

152

8

Estonia
<Rakvere Smart
Building>

86,3

23

9

Finland
<Järvenpää Zero
Energy House>

44

100

10

Finland
<Villa ISOVER>

40,4

100

11

France
<Maison DOISY>

32,8

21
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12

France
<Maison HANAU>

41,6

100

13

Germany
<Efficiency House
Plus with E-mobility
in Berlin>

61,1

107

14

Germany
<Hauptschule
Schrobenhausen,
pilot project of
DENA Efficient
Schools Project>

68,5

43

15

Ireland
<Urban semidetached house>

31,4

30

154

16

Ireland
<Post Primary
School Research
Project>

52,5

40

17

Italy
<ECOsil>

43

67

18

Italy
<ENERGY BOX>

35.3

NA

42.8

60

NA

44.3

51

NA

19

20

Lithuania
<Single-family
houses in Moletai
with district
heating>
Lithuania
<Single-family
houses in Moletai
with wood boiler>

155

21

Luxembourg
<EcoHouse in Ayl>

10.2

30

22

<Luxembourg
Horizont-Building
Strassen>

75.6

84

23

Malta
<Mosta House of
Character>

11.4

49

24

The Netherlands
<Brabantwoningen>

- 51.1

216

156

25

The Netherlands
<Down 2-000>

- 33.4
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26

Norway
<Powerhouse
Kjørbo>

19.4

100

27

Norway
<Miljøhuset GK>

64.2

24

28

Poland
<House in
Oraczewice>

90.9

27

157

29

Portugal
<SOLAR XXI>

5

88

30

Sweden
<Väla Gård>

42.1

90

31

Sweden
<Single-family
house in Vallda
Heberg passive
house residential
area>

55.7

100

32

United Kingdom
<University of East
London, Stratford
New Library>

108

16.5
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5.4 πκπεξάζκαηα [33], [86]
Γηα ηελ επίηεπμε ηνπ επηζπκεηνχ ζηφρνπ, φπσο θαη ζε θάζε πεξίπησζε, απαηηνχληαη ζπζίεο φπσο.
















Θα πξέπεη λα επηθξαηήζεη ε ινγηθή ζηε ρξήζε ηεο ελέξγεηαο.
Δίλαη απαξαίηεην λα μεθχγνπκε απφ ηε ινγηθή φηη φ θάζε έλαο κπνξεί λα έρεη άπνςε γηα ην
θάζε ηη.
Πξέπεη νη Μεραληθνί λα εθαξκφδνπλ ηηο αξρέο ζρεδηαζκνχ κε βάζε φρη κφλν ηηο ζχγρξνλεο
απαηηήζεηο ζηηο θαηαζθεπέο αιιά κε βάζε ηελ ειηθία ησλ αλζξψπσλ θαη ηελ
νηθνλνκνηερληθή πξνζέγγηζε.
Ο ρξφλνο, σο αδηάςεπζηνο θξηηήο ησλ πάλησλ, λα απνδείμεη φηη φλησο νη θαηαζθεπέο κε
πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε απνζβέλνπλ ζε ινγηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα ην πςειφηεξν θφζηνο
ηεο θαηαζθεπήο.
ε κεγάιεο θαηαζθεπέο θαηνηθηψλ πρ πνιπθαηνηθίεο ή νξγαλσκέλεο εθηάζεηο
κνλνθαηνηθηψλ, ζα ππάξμεη ε αλάγθε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο ηεο ελέξγεηαο,
παξαγφκελεο θαη δαπαλψκελεο.
Ζ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή πξέπεη λα έρεη βαζηθή ρξήζε, δηφηη ρσξίο απηήλ δελ είλαη
εχθνιν λα ππάξμνπλ νη ζπλζήθεο άλεζεο.
Ζ ρξήζε ησλ ΑΠΔ θαη ηδηαίηεξα ησλ θσηνβνιηατθψλ ζηνηρείσλ, παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν
ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο θαηαζθεπήο.
Ζ λέα ζρεδίαζε καδί κε ηηο εγθαηαζηάζεηο απαηηνχλ έλα επηπιένλ έμνδν γηα ηελ ζπληήξεζή
ηνπο έηζη ψζηε λα παξακέλνπλ απνδνηηθέο.
Βάζεη ησλ ZEB ζα αιιάμνπλ αθφκε θαη ηα πξνγξάκκαηα ζπνπδψλ ησλ ζρνιείσλ θαη ησλ
Παλεπηζηεκίσλ έηζη ψζηε λα απνθνηηνχλ άλζξσπνη εηδηθνί ζηηο λέεο απηέο απαηηήζεηο.
Αθφκε θαη ζε κηα κνλνθαηνηθία ζα ππάξρνπλ νη δηαηάμεηο γηα ηελ παξαγσγή, ηελ
απνζήθεπζε θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο.
Απαηηείηαη λα εκπηζηεπηνχκε ηελ ηερλνινγία ησλ λέσλ πιηθψλ γηαηί ρσξίο απηά δελ
κπνξνχλ λα πινπνηεζνχλ νη θαηαζθεπέο απηέο.
ε θάζε πεξίπησζε, νη λέεο απηέο απαηηήζεηο είλαη γηα ην θαιφ ηνπ Πιαλήηε καο θαη θαηά
ζπλέπεηα γηα ην δηθφ καο.
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Δπίινγνο
Αλαθέξζεθε θαη ζηελ εηζαγσγή θαη ζα θιείζνπκε κε ην ζεκαληηθφηαην απηφ ζεκείν, ην νπνίν
απνηειεί ηνλ αθξνγσληαίν ιίζν γηα ηε ζσηεξία ηνπ Πιαλήηε καο, ηελ νηθνλνκηθή καο άλεζε θαη ην
θπξηφηεξν γηα λα βξηζθφκαζηε ζε θαηάζηαζε επθνξίαο ζε φιε ηε δσή καο:

“There is a big difference between what I want and what I need!”
Kallistos Ware
Bishop of Diokleia
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Παξαξηήκαηα
Καηαζθεπέο θηεξίσλ αλά ηνλ θφζκν κε πςειή ελεξγεηαθή απφδνζε κε φια ηα ηερληθά
ραξαθηεξηζηηθά ηνπο [43].
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ΟΡΟΛΟΓΗΑ
1. Δλέξγεηα: φιεο νη κνξθέο ελεξγεηαθψλ πξντφλησλ, ηα θαχζηκα, ε ζεξκφηεηα, ε αλαλεψζηκε
ελέξγεηα, ν ειεθηξηζκφο ή νπνηαδήπνηε άιιε κνξθή ελέξγεηαο,

2. Καηαλάισζε πξσηνγελνύο ελέξγεηαο: ε
εμαηξνπκέλσλ ησλ κε ελεξγεηαθψλ ρξήζεσλ.

αθαζάξηζηε

εζσηεξηθή

θαηαλάισζε,

3. Σειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο: φιε ε ελέξγεηα πνπ παξέρεηαη ζηε βηνκεραλία, ηηο
κεηαθνξέο, ηα λνηθνθπξηά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηε γεσξγία. Δμαηξνχληαη νη παξαδφζεηο ζηνλ
ηνκέα ηεο κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο θαη νη ίδηεο νη βηνκεραλίεο ελεξγεηαθψλ
δξαζηεξηνηήησλ.

4. Δλεξγεηαθή απόδνζε: ν ιφγνο ηεο εθξνήο επηδφζεσλ, ππεξεζηψλ, αγαζψλ ή ελέξγεηαο πξνο
ηελ εηζξνή ελέξγεηαο.

5. Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο: πνζφηεηα εμνηθνλνκνχκελεο ελέξγεηαο, ε νπνία πξνζδηνξίδεηαη
κε ηε κέηξεζε ή/θαη ηνλ θαη’ εθηίκεζε ππνινγηζκφ ηεο θαηαλάισζεο πξηλ θαη κεηά ηελ
πινπνίεζε ελφο κέηξνπ βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, κε ηαπηφρξνλε εμαζθάιηζε
ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλζεθψλ πνπ επεξεάδνπλ ηελ ελεξγεηαθή θαηαλάισζε.

6. Βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο: αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ιφγσ
ηερλνινγηθψλ αιιαγψλ, αιιαγψλ ζηε ζπκπεξηθνξά ή/θαη νηθνλνκηθψλ αιιαγψλ.

7. Δλεξγεηαθή ππεξεζία: ην θπζηθφ φθεινο, ε ρξεζηκφηεηα ή ην πιενλέθηεκα πνπ πξνθχπηεη
απφ ην ζπλδπαζκφ ελέξγεηαο κε ελεξγεηαθά απνδνηηθή ηερλνινγία ή κε δξάζε ε νπνία
κπνξεί λα πεξηιακβάλεη ηηο εξγαζίεο, ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη έιεγρν
πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο απηήο, βάζεη ζπκβάζεσο θαη ε νπνία ππφ
θαλνληθέο ζπλζήθεο έρεη απνδείμεη φηη νδεγεί ζε επαιεζεχζηκε θαη κεηξήζηκε ή
εθηηκψκελε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ή ζε εμνηθνλφκεζε πξσηνγελνχο
ελέξγεηαο.

8. Γεκόζηνη θνξείο: νη «αλαζέηνπζεο αξρέο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηνπ π.δ. 60/2007
(Α΄64) κε ην νπνίν πξνζαξκφζηεθε ε ειιεληθή λνκνζεζία ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο
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2004/18/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004
(ΔΔ L 134 ηεο 30.4.2015), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ ΔΚ (ΔΔ L 257 ηεο
1.10.2005) θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΚ (ΔΔ L 323 ηεο 9.12.2005).

9. Κεληξηθή δεκόζηα δηνίθεζε: φιεο νη δηνηθεηηθέο ππεξεζίεο ησλ νπνίσλ ε αξκνδηφηεηα
εθηείλεηαη ζε νιφθιεξε ηελ επηθξάηεηα.

10. πλνιηθό σθέιηκν εκβαδόλ δαπέδνπ: ην εκβαδφλ ησλ δαπέδσλ θηηξίνπ ή κέξνπο θηηξίνπ
ζην νπνίν ρξεζηκνπνηείηαη ελέξγεηα γηα ηε ξχζκηζε ησλ θιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ ζην
εζσηεξηθφ ηνπ.

11. ύζηεκα ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο: ην ζχλνιν ησλ αιιειέλδεησλ ή αιιειεπηδξψλησλ
ζηνηρείσλ ελφο ζρεδίνπ πνπ ζέηεη ζηφρν ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ραξάζζεη ηε ζηξαηεγηθή
επίηεπμεο ηνπ ελ ιφγσ ζηφρνπ.

12. Δπξσπατθό πξόηππν: πξφηππν ην νπνίν εθδίδεηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή
Σππνπνίεζεο, ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή Ζιεθηξνηερληθήο Σππνπνίεζεο ή ην Δπξσπατθφ
Ηλζηηηνχην Σππνπνίεζεο ζηνλ ηνκέα ησλ Σειεπηθνηλσληψλ θαη δηαηίζεηαη πξνο δεκφζηα
ρξήζε.

13. Γηεζλέο πξόηππν: πξφηππν ην νπνίν έρεη εθδνζεί απφ ην Γηεζλή Οξγαληζκφ Σππνπνίεζεο
θαη δηαηίζεηαη ζην θνηλφ.

14. Τπόρξεν κέξνο: δηαλνκέαο ελέξγεηαο ή επηρείξεζε ιηαληθήο πψιεζεο ελέξγεηαο πνπ
δεζκεχεηαη απφ ηα θαζεζηψηα επηβνιήο ηεο ππνρξέσζεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ
αλαθέξνληαη ζην άξζξν 9.

15. Δμνπζηνδνηεζέλ κέξνο: λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνίν έρεη αλαηεζεί απφ ηελ Κπβέξλεζε ή
απφ άιιν δεκφζην θνξέα, εμνπζία αλάπηπμεο, δηαρείξηζεο ή ιεηηνπξγίαο ελφο
ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο εμ νλφκαηνο ηεο Κπβέξλεζεο ή ηνπ άιινπ δεκφζηνπ θνξέα.

16. πκκεηέρνλ κέξνο: επηρείξεζε ή δεκφζηνο θνξέαο πνπ δεζκεχεηαη λα επηηχρεη νξηζκέλνπο
ζηφρνπο βάζεη εζεινληηθήο ζπκθσλίαο ή θαιχπηεηαη απφ εζληθφ θαλνληζηηθφ κέζν
πνιηηηθήο.
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17. Γεκόζηα αξρή επηβνιήο: θνξέαο ν νπνίνο δηέπεηαη απφ ην δεκφζην δίθαην θαη είλαη
ππεχζπλνο γηα ηελ επηβνιή ή ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θνξνιφγεζεο ηεο ελέξγεηαο ή ηνπ
άλζξαθα, ησλ ρξεκαηνδνηηθψλ θαζεζηψησλ θαη κέζσλ, ησλ θνξνινγηθψλ θηλήηξσλ,
πξνηχπσλ θαη θαλφλσλ, ησλ θαζεζηψησλ ελεξγεηαθήο ζήκαλζεο, ηεο εθπαίδεπζεο ή ηεο
θαηάξηηζεο.

18. Μέηξν πνιηηηθήο: θαλνληζηηθφ, ρξεκαηνδνηηθφ, δεκνζηνλνκηθφ, εζεινληηθφ ή ελεκεξσηηθφ
κέζν, ην νπνίν δεκηνπξγεί έλα ππνζηεξηθηηθφ πιαίζην, απαίηεζε ή θίλεηξν γηα ηνπο
παξάγνληεο ηεο αγνξάο, ψζηε λα παξέρνπλ θαη λα αγνξάδνπλ ελεξγεηαθέο ππεξεζίεο θαη λα
αλαιακβάλνπλ άιια κέηξα γηα ηε βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο.

19. Δπηκέξνπο δξάζε: δξάζε ε νπνία νδεγεί ζε βειηηψζεηο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο πνπ
κπνξνχλ λα επαιεζεπηνχλ θαη λα κεηξεζνχλ ή λα εθηηκεζνχλ θαη ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη
σο απνηέιεζκα κέηξνπ πνιηηηθήο.

20. Γηαλνκέαο ελέξγεηαο: θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηαρεηξηζηή
δηθηχνπ δηαλνκήο πνπ είλαη ππεχζπλν γηα ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο, κε ζθνπφ ηε δηάζεζή ηεο
ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο θαη ζηαζκνχο δηαλνκήο πνπ πσινχλ ελέξγεηα ζε ηειηθνχο
θαηαλαισηέο.

21. Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο δηαλνκήο: ν «δηαρεηξηζηήο δηθηχνπ δηαλνκήο» φπσο νξίδεηαη
ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4001/2011 (Α΄ 179) κε ηνλ νπνίν
ελζσκαηψζεθαλ ζηελ ειιεληθή λνκνζεζία νη δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2009/72/ΔΚ ηνπ
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 (ΔΔ L 211 ηεο
14.8.2009) θαη ηεο Οδεγίαο 2009/73/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ
πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπιίνπ 2009 (ΔΔ L 211 ηεο 14.8.2009).

22. Δπηρείξεζε ιηαληθήο πώιεζεο ελέξγεηαο: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ πσιεί
ελέξγεηα ζε ηειηθνχο θαηαλαισηέο.

23. Σειηθόο θαηαλαισηήο: θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ θαηαλαιψλεη ελέξγεηα γηα δηθή
ηνπ ηειηθή ρξήζε.
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24. Πάξνρνο ελεξγεηαθώλ ππεξεζηώλ: ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν πνπ παξέρεη ελεξγεηαθέο
ππεξεζίεο ή θαη άιια κέηξα βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ζε εγθαηαζηάζεηο ή
θηίξηα ηειηθψλ θαηαλαισηψλ.
25. Δλεξγεηαθόο έιεγρνο: ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία κε ζθνπφ ηελ απφθηεζε επαξθνχο γλψζεο
ηνπ πθηζηάκελνπ ζπλφινπ ραξαθηεξηζηηθψλ ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ελφο θηηξίνπ ή κίαο
νκάδαο θηηξίσλ, κίαο βηνκεραληθήο ή εκπνξηθήο δξαζηεξηφηεηαο ή εγθαηάζηαζεο, θαζψο
θαη ηδησηηθψλ ή δεκφζησλ ππεξεζηψλ, κε ηελ νπνία εληνπίδνληαη θαη πξνζδηνξίδνληαη
πνζνηηθά νη νηθνλνκηθψο απνδνηηθέο δπλαηφηεηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, θαη κε ηελ
νπνία ζπληάζζεηαη έθζεζε απνηειεζκάησλ.

26. Μηθξέο θαη κεζαίεο επηρεηξήζεηο ή ΜΜΔ: επηρεηξήζεηο φπσο νξίδνληαη ζηνλ ηίηιν Η ηνπ
Παξαξηήκαηνο ηεο ζχζηαζεο 2003/361/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 6εο Μαΐνπ 2003 ζρεηηθά κε
ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο
20.5.2003), ζχκθσλα κε ηνλ νπνίν ε θαηεγνξία ησλ πνιχ κηθξψλ, κηθξψλ θαη κεζαίσλ
απνηειείηαη απφ επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ
νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα επξψ ή ην ζχλνιν
ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ.

27. ύκβαζε ελεξγεηαθήο απόδνζεο: ζπκβαηηθή ζπκθσλία πνπ θαηαξηίδεηαη κεηαμχ ηνπ
δηθαηνχρνπ θαη ηνπ παξφρνπ ελεξγεηαθψλ ππεξεζηψλ, ε νπνία επαιεζεχεηαη θαη
παξαθνινπζείηαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, ζην πιαίζην ηεο νπνίαο
πξαγκαηνπνηνχληαη πιεξσκέο γηα επελδχζεηο (έξγν, πξνκήζεηα ή ππεξεζία) γηα κέηξα
βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο, νη νπνίεο ζπλδένληαη κε έλα ζπκβαηηθψο
ζπκθσλεζέλ επίπεδν βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ή κε άιιν ζπκθσλεζέλ θξηηήξην
ελεξγεηαθήο απφδνζεο, φπσο ε εμνηθνλφκεζε ρξεκάησλ.

28. Έμππλν ζύζηεκα κέηξεζεο ή επθπέο ζύζηεκα κέηξεζεο: ειεθηξνληθφ ζχζηεκα ην νπνίν
είλαη ηθαλφ λα κεηξά ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, παξέρνληαο πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο
απφ έλα ζπκβαηηθφ κεηξεηή θαη είλαη ηθαλφ λα κεηαδίδεη θαη λα ιακβάλεη δεδνκέλα
ρξεζηκνπνηψληαο κνξθφηππν ειεθηξνληθήο επηθνηλσλίαο.

29. Γηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο κεηαθνξάο: ν «δηαρεηξηζηήο ζπζηήκαηνο ελέξγεηαο» φπσο
νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε ε΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4001/2011.
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30. πκπαξαγσγή: ε ηαπηφρξνλε παξαγσγή ζεξκηθήο θαη ειεθηξηθήο ή κεραληθήο ελέξγεηαο
ζην πιαίζην κίαο κφλν δηαδηθαζίαο.

31. Οηθνλνκηθά δηθαηνινγεκέλε δήηεζε: ε δήηεζε πνπ δελ ππεξβαίλεη ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο
ή ςχμεο θαη ε νπνία δηαθνξεηηθά ζα ηθαλνπνηνχληαλ, ζχκθσλα κε ηηο ζπλζήθεο ηεο αγνξάο,
κε δηαδηθαζίεο παξαγσγήο ελέξγεηαο δηαθνξεηηθέο απφ ηε ζπκπαξαγσγή.

32. Χθέιηκε ζεξκόηεηα: ζεξκφηεηα πνπ παξάγεηαη ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο ζπκπαξαγσγήο,
πξνθεηκέλνπ λα ηθαλνπνηήζεη κία νηθνλνκηθά δηθαηνινγεκέλε δήηεζε γηα ζέξκαλζε ή ςχμε.

33. Ζιεθηξηθή ελέξγεηα από ζπκπαξαγσγή: ε ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ παξάγεηαη ζην πιαίζην
κίαο δηαδηθαζίαο ζπλδεφκελεο κε ηελ παξαγσγή σθέιηκεο ζεξκφηεηαο θαη ππνινγίδεηαη,
ζχκθσλα κε ηε κεζνδνινγία πνπ πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα I.

34. πκπαξαγσγή πςειήο απόδνζεο: ε ζπκπαξαγσγή πνπ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηνπ
Παξαξηήκαηνο II.

35. Οιηθόο βαζκόο απόδνζεο: ν ιφγνο ηεο εηήζηαο πνζφηεηαο παξαγφκελεο ειεθηξηθήο θαη
κεραληθήο ελέξγεηαο θαη παξαγφκελεο σθέιηκεο ζεξκφηεηαο πξνο ην ελεξγεηαθφ
πεξηερφκελν ησλ θαπζίκσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, γηα ηελ παξαγσγή ζεξκφηεηαο ζην
πιαίζην δηαδηθαζίαο ζπκπαξαγσγήο, θαζψο θαη γηα ηελ αθαζάξηζηε παξαγσγή ειεθηξηθήο
θαη κεραληθήο ελέξγεηαο.

36. Λόγνο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πξνο ζεξκόηεηα: ν ιφγνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ
ζπκπαξαγσγή πξνο ηελ σθέιηκε ζεξκφηεηα, ππφ πιήξε θαηάζηαζε ιεηηνπξγίαο
ζπκπαξαγσγήο, κε ρξήζε ησλ ιεηηνπξγηθψλ δεδνκέλσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο κνλάδαο.

37. Μνλάδα ζπκπαξαγσγήο: κνλάδα πνπ κπνξεί λα ιεηηνπξγεί σο κνλάδα ζπκπαξαγσγήο.
38. Μνλάδα ζπκπαξαγσγήο κηθξήο θιίκαθαο: ε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο κε εγθαηεζηεκέλε
ειεθηξηθή ηζρχ κηθξφηεξε απφ έλα κεγαβάη (1 MWe).

39. Μνλάδα ζπκπαξαγσγήο πνιύ κηθξήο θιίκαθαο: ε κνλάδα ζπκπαξαγσγήο κε κέγηζηε
ειεθηξηθή ηζρχ κηθξφηεξε απφ πελήληα θηινβάη (50 kWe).
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40. πληειεζηήο δόκεζεο: ν ιφγνο ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο δφκεζεο πξνο ην εκβαδφλ
νηθνπέδνπ ή γεπέδνπ ζε κία ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή.

41. Απνδνηηθό ζύζηεκα ηειεζέξκαλζεο θαη ηειεςύμεο: ζχζηεκα ηειεζέξκαλζεο θαη
ηειεςχμεο πνπ ρξεζηκνπνηεί ηνπιάρηζηνλ πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) αλαλεψζηκε ελέξγεηα
είηε πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) απνξξηπηφκελε ζεξκφηεηα είηε εβδνκήληα πέληε ηνηο εθαηφ
(75%) ζπκπαξαγφκελε ζεξκφηεηα είηε ζπλδπαζηηθά πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) απφ ηηο
παξαπάλσ κνξθέο ζεξκφηεηαο θαη αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο.

42. Απνδνηηθή ζέξκαλζε θαη ςύμε: ε επηινγή ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ε νπνία, ζπγθξηλφκελε
κε έλα ζελάξην βάζεο αληηπξνζσπεπηηθφ ηεο ζπλήζνπο δξαζηεξηφηεηαο, κεηψλεη θαηά
ηξφπν κεηξήζηκν ηε ρξήζε πξσηνγελνχο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ παξαγσγή κίαο
κνλάδαο παξερφκελεο ελέξγεηαο εληφο ησλ νξίσλ ελφο ζπζηήκαηνο θαηά ηξφπν νηθνλνκηθψο
απνδνηηθφ, ζχκθσλα κε ηελ αμηνιφγεζε ηεο αλάιπζεο θφζηνπο - νθέινπο πνπ αλαθέξεηαη
ζην άξζξν 15, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εμφξπμε, ηε
κεηαηξνπή, ηε κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή.

43. Απνδνηηθή αηνκηθή ζέξκαλζε θαη ςύμε: ε επηινγή αηνκηθήο ζέξκαλζεο θαη ςχμεο ε
νπνία, ζπγθξηλφκελε κε ηελ απνδνηηθή ηειεζέξκαλζε θαη ηειεςχμε, κεηψλεη θαηά ηξφπν
κεηξήζηκν ηε ρξήζε πξσηνγελνχο κε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ
παξαγσγή κίαο κνλάδαο παξερφκελεο ελέξγεηαο εληφο ησλ νξίσλ ελφο ζπζηήκαηνο ή απαηηεί
ηε ρξήζε ίδηαο πξσηνγελνχο κε αλαλεψζηκεο ελέξγεηαο, αιιά κε κηθξφηεξν θφζηνο,
ιακβάλνληαο ππφςε ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη γηα ηελ εμφξπμε, ηε κεηαηξνπή, ηε
κεηαθνξά θαη ηε δηαλνκή.

44. Οπζηαζηηθή αλαθαίληζε: αλαθαίληζε ηεο νπνίαο ην θφζηνο ππεξβαίλεη ην πελήληα ηνηο
εθαηφ (50%) ηνπ θφζηνπο επέλδπζεο λέαο ζπγθξίζηκεο κνλάδαο.

45. Φνξέαο ζπγθέληξσζεο: πάξνρνο ππεξεζηψλ ζηνλ ηνκέα ηεο δήηεζεο ν νπνίνο ζπλδπάδεη
πνιιαπιά βξαρείαο δηάξθεηαο θνξηία θαηαλαισηψλ πξνο πψιεζε ή εθπιεηζηεξηαζκφ ζε
νξγαλσκέλεο αγνξέο ελέξγεηαο.
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ΤΝΣΟΜΔΤΔΗ - ΑΡΚΣΗΚΟΛΔΞΑ – ΑΚΡΧΝΤΜΗΑ

ΔΔ - Δπξσπατθή Έλσζε

ΑΠΔ - Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο
ZEB - Zero Energy Building
Nzeb - nearly Zero Energy Building
PF - Power Factor
ERPI - Electric Power Research Institute
NZEB - Net Zero Energy Building
ASHRAE - American Society of Heating Refrigerating and Air - conditioning Engineers
MEMS - Micro Electro Mechanical Systems
NEMS - Nano Electro Mechanical Systems
LED - Light Emitting Diode
OLED - Organic Light Emitting Diode
PLED - Polymer Light Emitting Diode
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