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ΠΔΡΙΛΗΦΗ: Σν γπαιί είλαη ην δνκηθό πιηθό κε ην κεγαιύηεξν κεξίδην
επζύλεο ζηελ ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα ελόο θηεξίνπ. ηελ παξνύζα
εξγαζία παξνπζηάδνληαη νη δηάθνξνη ηύπνη παινπηλάθσλ όπσο είλαη νη
απινί, αληαλαθιαζηηθνί, δηπινί, δηπινί ελεξγεηαθνί, αληαλαθιαζηηθνί θαη
ελεξγεηαθνί, αλαιύεηαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο, παξνπζηάδεηαη ν ηξόπνο
κεηάδνζεο ηεο ζεξκόηεηαο ζηνλ θάζε ηύπν θαη γίλεηαη ζπγθξηηηθή
παξνπζίαζε ησλ ηδηνηήησλ. Πξνηείλεηαη ν ηδαληθόο ηύπνο παινπίλαθα γηα
θάζε θηήξην αλάινγα κε ηηο αλάγθεο πνπ δηακνξθώλνληαη από ηηο
θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο ηεο θάζε πεξηνρήο θαη ηηο απαηηήζεηο ζε
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ελεξγεηαθή απνδνηηθόηεηα. Αλαιύνληαη θαη
απνδεηθλύνληαη ηα πνιιαπιά πιενλεθηήκαηα ηνπ γπαιηνύ θαζώο θαη νη
ιόγνη πνπ επηβάιινπλ ηε ρξήζε ζεξκνκνλσηηθώλ παινπηλάθσλ ζηα θηήξηα.
1. ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΙΓΙΟΣΗΣΔ ΓΤΑΛΙΟΤ
1.1 Θεπμική επεξεπγαζία γςαλιού (Securit)
Σν γπαιί ζεξκαίλεηαη ζε ζεξκνθξαζία κεγαιύηεξε ησλ 600°C θαη ςύρεηαη
απόηνκα από κηα ξηπή ςπρξνύ αέξα. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα ηελ έσο θαη
7 θνξέο κεγαιύηεξε κεραληθή αληνρή ηνπ γπαιηνύ, ηελ ειαρηζηνπνίεζε
πηζαλόηεηαο ζεξκνζόθ (ξάγηζκα ηνπ γπαιηνύ ιόγσ κεγάισλ δηαθνξώλ
ζεξκνθξαζίαο ζην ζώκα ηνπ, όπσο γηα παξάδεηγκα όηαλ ην θαινθαίξη ν
ήιηνο βιέπεη κόλν ην κηζό γπαιί) θαη ζε πεξίπησζε ζξαύζεο ηα ζξαύζκαηα
είλαη κηθξά θαη δελ είλαη αηρκεξά.
1.2 Γημιοςπγία γςαλιού ηπίπλεξ (Laminated)
Σν γπαιί ηξίπιεμ είλαη ζηελ νπζία δύν γπαιηά θνιιεκέλα κεηαμύ ηνπο είηε
κε ξπηίλε είηε κε έλα θηικ PVB. Θεσξείηαη γπαιί αζθαιείαο γηαηί ζε
πεξίπησζε ζξαύζεο ιεηηνπξγεί σο εληαίν ζώκα θαη παξακέλεη ζηελ ζέζε
ηνπ ρσξίο ηνλ θίλδπλν απνθόιιεζεο θνκκαηηνύ. Άξα ειαρηζηνπνηεί ηηο
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πηζαλόηεηεο ηξαπκαηηζκνύ. Δπίζεο είλαη κηα πνιύ θαιή ιύζε γηα
θηιηξάξηζκα ηεο ππεξηώδνπο αθηηλνβνιίαο, ε νπνία επζύλεηαη γηα ην
μεζώξηαζκα ησλ ρξσκάησλ θαη θαηά έλα πνιύ κηθξό πνζνζηό γηα ηελ
είζνδν ειηαθήο ελέξγεηαο ζην ρώξν.
1.3 Μέθοδοι επίζηπωζηρ
Οη ηδηόηεηεο ησλ ελεξγεηαθώλ θαη αλαθιαζηηθώλ γπαιηώλ είλαη απνηέιεζκα
ηεο επίζηξσζεο ηεο επηθάλεηάο ηνπο κε δηάθνξα κέηαιια. Ο ζπλδπαζκόο
ησλ κεηάιισλ δίλεη δηάθνξα απνηειέζκαηα γη’ απηό θαη ππάξρνπλ πνιινί
ηύπνη ηέηνησλ γπαιηώλ. Τπάξρνπλ δύν ηύπνη επίζηξσζεο: επίζηξσζε κέζσ
ρεκηθνύ ςεθαζκνύ θαη επίζηξσζε κέζσ θπζηθνύ ςεθαζκνύ. ηηο κεζόδνπο
ρεκηθνύ ςεθαζκνύ αλήθνπλ κε ζεηξά παιαηόηεηαο ε κέζνδνο εκβάπηηζεο
θαη ε ππξνιπηηθή κέζνδνο, ελώ ε πην ζύγρξνλε κέζνδνο είλαη ε
καγλεηξνληθή ε νπνία είλαη κέζνδνο θπζηθνύ ςεθαζκνύ.
1.4 Φωηομεηπικέρ και ενεπγειακέρ ιδιόηηηερ γςαλιού
1.4.1 Οπιζμόρ ηος “U-Value”
εκαληηθό δείθηε ηεο ζεξκνκνλσηηθήο ηθαλόηεηαο ελόο παινπίλαθα
απνηειεί ε ζεξκνπεξαηόηεηα (U-Value ή πληειεζηήο Κ). Ο ζπληειεζηήο
ζεξκνπεξαηόηεηαο ραξαθηεξίδεη ηελ ζεξκόηεηα πνπ πεξλάεη κέζα από έλα
γπαιί ιόγσ δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ζηηο δύν ηνπ πιεπξέο θαη δειώλεη ηνλ
ξπζκό απώιεηαο ηεο ζεξκόηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ επηθάλεηα ηνπ γπαιηνύ θαη
ηελ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο.
Η κνλάδα κέηξεζεο είλαη Watt αλά ηεηξαγσληθό κέηξν θαη αλά βαζκό
Kelvin [W/(m²K)].
1.4.2 Φωηομεηπικέρ ιδιόηηηερ γςαλιού
Έλα κέξνο ηνπ νξαηνύ ειηαθνύ θσηόο δηαπεξλά ην γπαιί, έλα κέξνο ηνπ
αλαθιάηαη θαη έλα κέξνο απνξξνθάηαη. Η δηαπεξαηόηεηα θαη ε
αληαλάθιαζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο απνηεινύλ δύν πνιύ ζεκαληηθέο
θσηνκεηξηθέο ηδηόηεηεο ελόο γπαιηνύ.
1.4.3 Δνεπγειακέρ ιδιόηηηερ γςαλιού
Από ηελ ειηαθή ελέξγεηα πνπ πξνζπίπηεη ζε έλαλ παινπίλαθα έλα κέξνο
δηαπεξλά ην γπαιί πξνο ηνλ εζσηεξηθό ρώξν (δηαπεξαηόηεηα άκεζεο
ελέξγεηαο, Qin) θαη έλα κέξνο αλαθιάηαη πξνο ηνλ εμσηεξηθό ρώξν
(αληαλάθιαζε άκεζεο ελέξγεηαο, Qout). Δπηπιένλ, ην γπαιί εθπέκπεη έλα
πνζό έκκεζεο ζεξκόηεηαο πξνο ην εζσηεξηθό (qin) θαη πξνο ην εμσηεξηθό
(qout). Η έκκεζε ζεξκόηεηα πξνέξρεηαη από ηελ επαλεθπνκπή ηεο
ζεξκόηεηαο πνπ έρεη απνξξνθήζεη ην γπαιί. Πξνθαλώο, ην άζξνηζκα ησλ
Qin, Qout, qin, qout ηζνύηαη κε ηελ ζπλνιηθή πξνζπίπηνπζα ειηαθή ελέξγεηα.
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1.4.4 Τπόποι μεηάδοζηρ θεπμόηηηαρ
Η ζεξκόηεηα, όπσο γλσξίδνπκε, κεηαδίδεηαη κέζσ επαθήο ζηεξεώλ, κέζσ
ξεπκάησλ πγξώλ ή αεξίσλ θαη κέζσ αθηηλνβνιίαο. Με ηνπο ηξόπνπο απηνύο
κεηαδίδεηαη θαη ε ζεξκόηεηα ζε έλαλ παινπίλαθα. Πην ζπγθεθξηκέλα,
απώιεηα ιόγσ επαθήο γίλεηαη κέζσ ηνπ κεηαιιηθνύ ζσιήλα κε ηα ππξηηηθά
άιαηα (περάθη), ιόγσ αεξίσλ ξεπκάησλ κέζσ ηνπ αέξα ή/θαη ησλ επγελώλ
αεξίσλ ζην δηάθελν θαη ιόγσ αθηηλνβνιίαο ζην βαζκό πνπ επηηξέπεη ηελ
πεξαηόηεηα ηεο ζεξκόηεηαο ην γπαιί σο δνκηθό πιηθό.
2. ΑΠΛΟΙ ΚΑΙ ΑΝΣΑΝΑΚΛΑΣΙΚΟΙ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ
2.1 Απλοί (μονολιθικοί) ςαλοπίνακερ
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο (U-Value) κεηώλεηαη όζν απμάλεηαη ην
πάρνο ηνπ γπαιηνύ. Γηα παξάδεηγκα, ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ελόο
απινύ παινπίλαθα πάρνπο 4mm είλαη ίζνο κε 5,8W/(m2K), ελώ γηα έλαλ
απιό παινπίλαθα πάρνπο 19mm ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο είλαη
ίζνο κε 5,4W/(m2K).
Πίλαθαο 1. Πξνδηαγξαθέο απιώλ παινπηλάθσλ
Οξαηό Φσο [%]
Ηιηαθή Δλέξγεηα [%]
πληεΠάρνο Βάξνο
ιεζηήο
[mm] [kg/m²] Γηαπεξα- Αληαλά- Γηαπεξα- Αληαλά- Απνξξόηόηεηα θιαζε ηόηεηα θιαζε
θεζε θίαζεο*
2.00 5.00
91
8
87
8
5
1.03
3.00

7.50

91

8

84

7

9

1.00

4.00

10.00

90

8

82

7

11

0.99

5.00

12.50

90

8

80

7

13

0.97

6.00

15.00

89

8

78

7

15

0.95

8.00

20.00

89

8

74

7

19

0.92

10.00 25.00

88

8

71

7

22

0.90

12.00 30.00

86

8

66

6

28

0.86

15.00 37.50

83

8

62

6

32

0.83

*πληειεζηήο θίαζεο: Γείρλεη πόζε από ηελ ειηαθή ελέξγεηα αθήλεη λα πεξάζεη
ζε ζρέζε κε έλαλ απιό παινπίλαθα πάρνπο 3mm (Ηιηαθόο πληειεζηήο/0,87)

ηνλ πίλαθα
παινπηλάθσλ.

1

παξνπζηάδνληαη

νη

πξνδηαγξαθέο
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2.2 Ανηανακλαζηικοί ςαλοπίνακερ
Οη αληαλαθιαζηηθνί παινπίλαθεο πξνζηαηεύνπλ ηνλ εζσηεξηθό ρώξν από
ηελ ειηαθή αθηηλνβνιία.
ηνλ πίλαθα 2 παξνπζηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο κεξηθώλ ηύπσλ
αληαλαθιαζηηθνύ παινπίλαθα.
Πίλαθαο 2. Πξνδηαγξαθέο αληαλαθιαζηηθώλ παινπηλάθσλ
Ολνκαζία
Οξαηό Φσο [%]
Ηιηαθή Δλέξγεηα [%]
Ηιηαθόο πληε- U-Value
Ταινπίλαθα
Γηαπεξα Αληαλά- Γηαπεξα Αληαλά- Απνξξό- πληε- ιεζηήο 6-12-6
θαη Θέζε
ιεζηήο θίαζεο (κε αέξα)
-ηόηεηα θιαζε -ηόηεηα θιαζε
θεζε
Δπίζηξσζεο
Stopsol Classic
0,45/
0,52/
34/35 35/28
38
30/23
32/39
2,8
Clear(1/2)
0,46
0,53
Stopsol Classic
0,32/
0,37/
19/20 34/12
24
29/11
47/65
2,8
Bronze (1/2)
0,34
0,39
Sun-Guard
0,44/
0,50/
Solar Light
46
15/17
36
13/17
51/47
2,7
0,61
0,69
Blue 52 (2/3)
Stopsol
Supersilver
58
38/37
53
31/27
16/20
0,59
0,68
2,8
Clear (1/2)
Stopsol
0,35/
0,40/
Supersilver
26/27 35/12
28
27/11
45/61
2,8
0,37
0,43
Gray (1/2)
SG Solar Silver
0,13/
0,14/
10
44/36
07
40/36
53/57
2,8
10 (2/3)
0,39
0,44
SG Solar Silver
0,29/
0,33/
29
23/21
22
20/23
58/55
2,5
Gray 32 (2/3)
0,52
0,59
Cool-Lite
07
42
05
37
58
0,12
0,14
2,3
SS108 (2)
Cool-Lite
27
17
19
17
64
0,28
0,32
2,6
TB130 (2)
Cool-Lite
33
18
25
15
60
0,34
0,39
2,7
STB130 (2)

Γηα ηελ ειάηησζε ηεο δηαπεξαηόηεηαο ελέξγεηαο δπν πξάγκαηα κπνξνύλ
λα ζπκβνύλ: απνξξόθεζε ηεο ελέξγεηαο ή αληαλάθιαζε ηεο ελέξγεηαο. Η
απνξξόθεζε ηεο ελέξγεηαο απνηειεί κηα παιηά ηερλνινγία θπξίσο
ρξσκαηηζηώλ γπαιηώλ (θπκέ, κπξνλδέ θιπ) ηα νπνία απνξξνθνύλ ζην ζώκα
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ηνπο κέξνο ηεο ελέξγεηαο. Η αληαλάθιαζε ηεο ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη από
ηε κεηαιιηθή επίζηξσζε ηνπ γπαιηνύ.
Οη αλάγθεο ηνπ θνηλνύ από ηνπο αληαλαθιαζηηθνύο παινπίλαθεο είλαη ε
ζεξκνκόλσζε, ε νκνηνγέλεηα ζην ρξώκα, ε αηζζεηηθή ηειεηόηεηα, ε
επθνιία ζηελ επεμεξγαζία, ε δπλαηόηεηα ηερληθήο θαηεξγαζίαο (ηξίπιεμ,
ζέθηνπξηη θ.α.) θαη θπξίσο ε θαιύηεξε δπλαηή ζρέζε κεηαμύ δηάδνζεο
θσηόο θαη ελέξγεηαο.
Δίλαη θπζηθώο αδύλαην ν ειηαθόο ζπληειεζηήο (δηαπεξαηόηεηα άκεζεο
θαη έκκεζεο ειηαθήο ελέξγεηαο) λα είλαη θάησ από ην κηζό ηεο
δηαπεξαηόηεηαο θσηόο. Αλαδεηνύκε ηε ρξπζή ηνκή ζε έλα θηήξην ώζηε λα
είλαη θσηεηλό αιιά λα πεξλάεη όζν ην δπλαηόλ ιηγόηεξε ζεξκόηεηα.
Η επίζηξσζε αλαθιά ηελ ζεξκόηεηα ε νπνία πξνέξρεηαη από ηελ ειηαθή
αθηηλνβνιία. Γελ απνηξέπεη, βέβαηα, ηελ κεηάδνζε ζεξκόηεηαο δη’ επαθήο
θαη κέζσ αεξίσλ ξεπκάησλ. πλεπώο, είλαη ηδαληθό γηα ζεξκά θιίκαηα κε
κεγάιε ειηνθάλεηα θαζώο κεηξηάδεη ηελ ειηαθή ζεξκόηεηα πνπ εηζέξρεηαη
ζηνλ ρώξν.
3. ΓΙΠΛΟΙ ΚΑΙ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟΙ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΔ
3.1 Γιπλοί ςαλοπίνακερ
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ελόο απινύ παινπίλαθα πάρνπο 4mm
είκαη ίζνο κε 5,8W/(m2K), ελώ γηα έλαλ δηπιό παινπίλαθα ν νπνίνο
απνηειείηαη από δύν παινπίλαθεο πάρνπο 4mm ν θαζέλαο κε δηάθελν 12mm
κεηαμύ ηνπο ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο είλαη ίζνο κε 2,9 W/(m2K).
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο (U-Value) κεηώλεηαη όζν απμάλεηαη ην
πάρνο ηνπ δηάθελνπ ζε έλαλ δηπιό παινπίλαθα κέρξη πάρνπο δηάθελνπ ίζν
κε 16mm. Γηα πάρνο δηάθελνπ κεγαιύηεξν ησλ 16mm ν ζπληειεζηήο
ζεξκνπεξαηόηεηαο απμάλεηαη ειάρηζηα.
Δπηπιένλ, εάλ αληί γηα αέξα ζην δηάθελν ρξεζηκνπνηεζεί θάπνην άιιν
αέξην, όπσο Αξγό (Ar) ή Κξππηό (Kr), ηόηε ε ηηκή ηνπ ζπληειεζηή
ζεξκνπεξαηόηεηαο κπνξεί λα κεησζεί θη άιιν κέρξη ηα 2,6W/(m2K)
(πεξίπησζε δηπινύ παινπίλαθα ν νπνίνο απνηειείηαη από δύν παινπίλαθεο
πάρνπο 4mm ν θαζέλαο κε δηάθελν 16mm).
3.2 Γιπλοί ενεπγειακοί ςαλοπίνακερ
Ο ελεξγεηαθόο παινπίλαθαο εκπνδίδεη ηελ εθπνκπή ηεο ζεξκόηεηαο πξνο ηα
έμσ θαη γη’ απηό νλνκάδεηαη θαη «Υακειήο Δθπνκπήο» ή «Low-E» (Low
Emissivity).
Ο ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο ελόο δηπινύ παινπίλαθα ν νπνίνο
απνηειείηαη από δύν παινπίλαθεο πάρνπο 4mm ν θαζέλαο κε δηάθελν 12mm
κεηαμύ ηνπο είλαη ίζνο κε 2,9W/(m2K), ελώ γηα ηνλ αληίζηνηρν δηπιό
ελεξγεηαθό παινπίλαθα ν ζπληειεζηήο ζεξκνπεξαηόηεηαο είλαη ίζνο
θπκαίλεηαη από 1,6 έσο 2,0W/(m2K).
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ηνπο ζπκβαηηθνύο δηπινύο παινπίλαθεο ηα 2/3 ηεο απώιεηαο
ζεξκόηεηαο νθείινληαη ζε ζεξκηθή αθηηλνβνιία, ελώ ην ππόινηπν 1/3
νθείιεηαη ζε ζεξκόηεηα δηα επαθήο θαη ζεξκηθά ξεύκαηα.
ηνπο δηπινύο ελεξγεηαθνύο παινπίλαθεο ε δηάδνζε ηεο ζεξκόηεηαο
νθεηιόκελε ζε αθηηλνβνιία ζρεδόλ ειαρηζηνπνηείηαη από ηελ επίζηξσζε
έσο 96%. Δπηπιένλ, ε ρξήζε αεξίσλ ζην δηάθελν κεηώλεη ηε κεηάδνζε ηεο
ζεξκόηεηαο (U-Value=1,1W/(m2K) κε ρξήζε Ar), ελώ αθόκα θαιύηεξε
ζεξκνκόλσζε επηηπγράλεηαη κε ρξήζε ζεξκνκνλσηηθνύ περαθίνπ.
ηνλ πίλαθα 3 παξνπζηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο κεξηθώλ ηύπσλ
ελεξγεηαθνύ παινπίλαθα.
Πίλαθαο 3. Πξνδηαγξαθέο ελεξγεηαθώλ παινπηλάθσλ
Οξαηό Φσο
Ολνκαζία
Ηιηαθή Δλέξγεηα [%]
[%]
Ταινπίλαθα
θαη Θέζε
Γηαπεξα Αληαλά- Γηαπεξα Αληαλά- ΑπνξξόΔπίζηξσζεο -ηόηεηα θιαζε -ηόηεηα θιαζε θεζε
Planibel G
(2/3)
EKO (3)
ClimaGuard
DT (2/3)

74

16/17

60

15/16

25/24

73

21

64

16

10

72

11/12

53

17/19

30/28

Ηιηαθόο πληε- U-Value
πληε- ιεζηήο 4-12-4
ιεζηήο θίαζεο (κε αέξα)
0,66/
0,72
0,71

0,76/
0,83
0,82

0,58/
0,68

0,64/
0,75

1,9
2,3
1,9

3.3 Κλίμα Δλλάδαρ
•

Φιώξηλα: Υακειέο ζεξκνθξαζίεο ηνλ ρεηκώλα θαη ην θαινθαίξη. Λίγεο
κέξεο ειηνθάλεηαο ηνλ ρξόλν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηαηξηάδεη έλα
ελεξγεηαθό γπαιί.
• Υαληά: Τςειέο ζεξκνθξαζίεο ηνλ ρεηκώλα θαη ην θαινθαίξη. Πνιιέο
κέξεο ειηνθάλεηαο ηνλ ρξόλν. ε απηή ηελ πεξίπησζε ηαηξηάδεη έλα
αληαλαθιαζηηθό γπαιί.
• Αζήλα: Πνιύ κεγάιεο δηαθπκάλζεηο ζεξκνθξαζίαο από -20C ηνλ
ρεηκώλα έσο 450C ην θαινθαίξη. Δδώ ην επηζπκεηό είλαη ηνλ ρεηκώλα λα
δηαηεξήζνπκε ηελ ζεξκόηεηα εληόο θαη ην θαινθαίξη λα ηελ
θξαηήζνπκε έμσ. Απαηηείηαη έλα γπαιί κε ηηο ηδηόηεηεο θαη ησλ
ελεξγεηαθώλ θαη ησλ αληαλαθιαζηηθώλ παινπηλάθσλ. Οη παινπίλαθεο
απηνί ζπλδπάδνπλ ζηελ ίδηα επίζηξσζε αληαλαθιαζηηθέο θαη
ελεξγεηαθέο ηδηόηεηεο.
ηνλ πίλαθα 4 παξνπζηάδνληαη νη πξνδηαγξαθέο κεξηθώλ ηύπσλ
αληαλαθιαζηηθνύ θαη ελεξγεηαθνύ παινπίλαθα.
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Πίλαθαο 4. Πξνδηαγξαθέο αληαλαθιαζηηθώλ θαη ελεξγεηαθώλ παινπηλάθσλ
Ολνκαζία
Οξαηό Φσο [%]
Ηιηαθή Δλέξγεηα [%]
Ταινπίλαθα
Ηιηαθόο πληε- U-Value
Γηαπεξα- Αληαλά- Γηαπεξα- Αληαλά- Απνξξό- πληε- ιεζηήο 6-12-6
θαη Θέζε
Δπίζηξσζεο ηόηεηα θιαζε ηόηεηα θιαζε θεζε
ιεζηήο θίαζεο (κε αέξα)
Solar E (2)
Eclipse
Advantage
(2/3)
Eclipse
Advantage
Arctic Blue
(2/3)
Sunergy
Clear (2/3)
Sunergy
Azur (2)
SunGuard
HP Light
Blue 63 (2/3)
Cool-Lite
ST108 (2)
SunGuard
High
Performance
Neutral 61
(2/3)

54

10

36

09

35

0,45

60

29/31

48

22/23

30/29 0,55/0,59 0,64/0,69

2

35

13/30

21

09/22

70/57 0,29/0,53 0,34/0,62

2

61

12/16

45

12/14

43/41 0,52/0,67 0,60/0,77

2,2

50

10

29

8

63

61

15/11

46

17

37

07

44

05

38

57

60

23/19

37

31

32

0,37

0,52

0,43

0,52/0,66 0,60/0,73
0,11

0,12

0,42/0,52 0,46/0,57

1,8

2,2
1,9
1,9

1,7

4. ΛΟΓΟΙ ΥΡΗΗ ΘΔΡΜΟΜΟΝΧΣΙΚΧΝ ΤΑΛΟΠΙΝΑΚΧΝ
Σα παξάζπξα επζύλνληαη γηα ην κεγαιύηεξν κέξνο ησλ απσιεηώλ
ζεξκόηεηαο ζε έλα θηήξην. Οη ζεξκηθέο απώιεηεο ελόο θηεξίνπ νθείινληαη
θαηά 20% ζηε ζθεπή, θαηά 25% ζηνπο ηνίρνπο, θαηά 20% ζην δάπεδν θαη
θαηά 35% ζηα παξάζπξα.
Ο ξπζκόο απώιεηαο ζεξκόηεηαο P (W) κέζσ κηαο επηθάλεηαο εκβαδνύ S
(m2) θαη ζπληειεζηή ζεξκνπεξαηόηεηαο U (W/m2K) γηα ζεξκνθξαζηαθή
δηαθνξά ΓΣ (Κ) κεηαμύ εζσηεξηθνύ θαη εμσηεξηθνύ ρώξνπ δίλεηαη από ηε
ζρέζε (1):
P = S  ΓΣ  U
(1)
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ύκθσλα κε ηε ζρέζε (1) ζε έλα δηακέξηζκα δεδνκέλεο επηθάλεηαο
ηδακηώλ θαη δεδνκέλεο δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο ηζρύεη ε ζρέζε (2):
ΓP = ΓU
(2)
ύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, αλ αληί γηα ζπκβαηηθό δηπιό παινπίλαθα
(U=2,9W/m2K) ρξεζηκνπνηήζνπκε ελεξγεηαθό δηπιό παινπίλαθα κε Ar
(U=1,1W/m2K) κπνξνύκε λα επηηύρνπκε έσο 62% κείσζε ηνπ U-Value.
Δπνκέλσο, ην ρεηκώλα κπνξνύκε λα κεηώζνπκε ηε ζεξκόηεηα πνπ
ράλεηαη από ηα ηδάκηα έσο θαη 62%.
Σν θαινθαίξη αληίζηνηρα κπνξνύκε λα κεηώζνπκε έσο θαη 62% ηε
ζεξκόηεηα πνπ εηζέξρεηαη ιόγσ δηαθνξάο ζεξκνθξαζίαο (1/3 ηεο νιηθήο
ζεξκόηεηαο). Δπηπιένλ, κπνξνύκε λα επηηύρνπκε 65% κείσζε ηνπ ειηαθνύ
ζπληειεζηή SF δειαδή ηεο ζεξκόηεηαο πνπ εηζέξρεηαη ιόγσ ειηαθήο
αθηηλνβνιίαο (2/3 ηεο νιηθήο ζεξκόηεηαο), θαζόηη ν ειηαθόο ζπληειεζηήο
ελόο ζπκβαηηθνύ δηπινύ παινπίλαθα είλαη SF=75% ελώ γηα έλαλ
ελεξγεηαθό θαη αλαθιαζηηθό δηπιό παινπίλαθα κε Ar κπνξεί λα είλαη
SF=10%. Πξνθύπηεη, δειαδή, ζπλνιηθή κείσζε ζεξκόηεηαο ην θαινθαίξη
έσο 64%.
Δπηπιένλ, ζπγθξηηηθά κε ηα θνπθώκαηα νη παινπίλαθεο ζπλεηζθέξνπλ
πνιύ πεξηζζόηεξν ζηε ζεξκνκόλσζε θαη κε ιηγόηεξν θόζηνο. Αλ
εμεηάζνπκε ην παξάδεηγκα κηαο δίθπιιεο κπαιθνλόπνξηαο ζε άλνηγκα
(230cm)x(220cm)=5,06 m2 (θαηά πξνζέγγηζε), παξαηεξνύκε όηη νη
παινπίλαθεο θαιύπηνπλ επηθάλεηα (200cm)x(200cm)= 4,00 m2 δειαδή
πεξίπνπ ην 80% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο. πγθξίλνληαο γηα ην παξάδεηγκά
καο ην θνζηνιόγην ησλ θνπθσκάησλ θαη ησλ παινπηλάθσλ θαηαιήγνπκε
ζην ζπκπέξαζκα όηη πιεξώλνπκε 40% πεξηζζόηεξν ζην θόζηνο ηνπ
θνπθώκαηνο γηα λα πεηύρνπκε ζεξκνκόλσζε ζην 20% ηνπ αλνίγκαηόο καο
ελώ γηα ην ππόινηπν 80% αξθεί κηα δηαθνξά 7% ζηελ ηηκή. Δθηόο απηνύ,
έρεη ελδηαθέξνλ λα ζπγθξίλνπκε θαη ην πόζν κνλώλεη θάζε πιηθό ελόο
θνπθώκαηνο. ηνλ πίλαθα 5 παξαηεξνύκε όηη έλαο ελεξγεηαθόο
παινπίλαθαο ζπκβάιιεη πεξηζζόηεξν ζηε κείσζε ηνπ ζπληειεζηή
ζεξκνπεξαηόηεηαο ηνπ θνπθώκαηνο ζε ζρέζε κε έλα πιαίζην από
ζεξκνκνλσηηθό αινπκίλην ή PVC. ε θάζε πεξίπησζε ην λα πξνηηκήζεη
θαλείο εηδηθνύο παινπίλαθεο είλαη κηα θίλεζε πνπ απνζβέλεηαη ην πνιύ ζε 2
ρξόληα.
Δίλαη, επνκέλσο, ζαθέο όηη νη ζεξκνκνλσηηθνί παινπίλαθεο
ζπλεηζθέξνπλ ζηε ζεξκνκόλσζε πεξηζζόηεξν από θάζε άιιν δνκηθό πιηθό
ηνπ θηεξίνπ θαη ε ρξήζε ηνπο έρεη σο απνηέιεζκα ιηγόηεξα έμνδα γηα ςύμε
θαη ζέξκαλζε. Τπάξρνπλ, ινηπόλ, ζεκαληηθά νηθνλνκηθά θίλεηξα γηα ηε
ρξήζε ζεξκνκνλσηηθώλ παινπηλάθσλ ζηα θηήξηα. Ιδηαίηεξα ζεκαληηθά
είλαη θαη ηα πνιηηηθά θαη νηθνινγηθά θίλεηξα θαζώο ε ρξήζε
ζεξκνκνλσηηθώλ παινπηλάθσλ ζπλεηζθέξεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2
(Ρίν, Κηόην), ζηελ νηθνλνκία θπζηθώλ πόξσλ θαη ζηελ πξνζηαζία ηνπ
πεξηβάιινληνο. Δπηπιένλ, ηε ρξήζε ηνπο εληζρύνπλ θαη θίλεηξα άλεζεο

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δομικών Υλικών και Στοιχείων, ΤΕΕ, Αθήνα, 21-23 Μαΐου, 2008

8

θαζώο κε ηνπο ζεξκνκνλσηηθνύο παινπίλαθεο δεκηνπξγνύληαη ιηγόηεξα
ςπρξά ξεύκαηα θαη ιηγόηεξν ζάκπσκα ησλ γπαιηώλ.
Πίλαθαο 5. U-Value αλνίγκαηνο
U πιαηζίνπ
U γπαιηνύ
5,8
2,9
1,8
1,1

ΞΤΛΟ
1,8
4,65
2,72
2,01
1,52

PVC
2,8
4,95
3,02
2,31
1,82

ΑΛΟΤΜΙΝΙΟ
3,5
5,23
3,20
2,43
1,91

5. ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ
Σν γπαιί, ην νκνξθόηεξν δνκηθό πιηθό, πιένλ παξέρεη πνιιά
πιενλεθηήκαηα, όπσο νηθνλνκία ζηελ ελέξγεηα, θαιύηεξε ζεξκνκόλσζε ην
ρεηκώλα, επθνιόηεξε ςύμε ην θαινθαίξη, κείσζε ησλ εμόδσλ κε ρακειό
αλαινγηθά θόζηνο, ξύζκηζε θσηηζκνύ θαη ρξσκαηηζκνύ, έλαλ πην
ιεηηνπξγηθό ρώξν δηαβίσζεο ή εξγαζίαο αιιά θαη ηε δπλαηόηεηα
δεκηνπξγίαο κεγαιύηεξσλ αλνηγκάησλ ρσξίο ηνλ θόβν απσιεηώλ ελέξγεηαο.
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