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•  Στο πλαίσιο µιας ολιστικής θεώρησης του 
κτιριοδοµικού σχεδιασµού, η παρουσίαση  
αναφέρεται σε συγκεκριµένα 
χαρακτηριστικά και δεδοµένα που 
στηρίζουν τη λήψη αποφάσεων  
 σε διαδικασίες σύνθεσης  
κατασκευαστικών λύσεων για δοµικά 
στοιχεία του κτιριακού περιβλήµατος  
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•  Η ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα αποτελεί άξονα   
επιτακτικής προτεραιότητας, τόσο για τον ευρωπαϊκό όσο και για τον εθνικό 
χώρο.  

 

 ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 
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•  Η ανάγκη για εξοικονόµηση ενέργειας στον κτιριακό τοµέα αποτελεί άξονα   
επιτακτικής προτεραιότητας, τόσο για τον ευρωπαϊκό όσο και για τον εθνικό 
χώρο.  

•  Τα επίπεδα των απαιτήσεων των σηµερινών κανονισµών και αυτά που 
προβλέπονται για το άµεσο µέλλον µε την προδιαγραφή αυστηρότερων 
στόχων, απαιτούν επανεξέταση των κατασκευαστικών λύσεων για τα δοµικά 
στοιχεία που συνθέτουν το κτιριακό κέλυφος, τόσο των νέων όσο και των 
υφιστάµενων κτιρίων.  
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στόχων, απαιτούν επανεξέταση των κατασκευαστικών λύσεων για τα δοµικά 
στοιχεία που συνθέτουν το κτιριακό κέλυφος, τόσο των νέων όσο και των 
υφιστάµενων κτιρίων.  

•  Ως συνεπακόλουθο των απαιτήσεων αυτών, προκύπτει η ανάγκη για 
ενδελεχή και πολυδιάστατη έρευνα µε στόχο το σχεδιασµό αξιόπιστων 
κατασκευαστικών λύσεων, που θα εξασφαλίζουν ταυτόχρονα µε τις 
ενεργειακές απαιτήσεις και τις απαιτήσεις ορθής υγροθερµικής 
συµπεριφοράς, πυροπροστασίας και ελαχιστοποίησης των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον κύκλο ζωής των οικοδοµικών υλικών, 
των δοµικών στοιχείων και του κτιρίου, συµπεριλαµβάνοντας και τα 
στοιχεία κόστους στον κύκλο ζωής 
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•  Αναφορικά µε το επίπεδο των δοµικών στοιχείων του 
κτιριακού περιβλήµατος, θα πρέπει οι επί µέρους 
στόχοι-λειτουργίες :  

 
–  να συγκεκριµενοποιούνται σε κατά το δυνατόν πρώιµο στάδιο,  
–  να διασαφηνίζονται ως προς τις µεταξύ τους σχέσεις, 
–  να ιεραρχούνται ως προς τη βαρύτητα και τις προτεραιότητές τους, 
–  να καλύπτουν όλο το πεδίο των απαιτήσεων του κτιριοδοµικού 
έργου ως συνολικού συστήµατος, 

–  να αντιστοιχίζονται µε τις απαιτήσεις του θεσµικού και κανονιστικού 
πλαισίου 
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•  Η ολιστική προσέγγιση της σύνθεσης δοµικών 
στοιχείων του κτιριακού περιβλήµατος εντάσσεται 
στο γενικότερο αυτό πλαίσιο συµβάλλοντας στο 
σχεδιασµό και υλοποίηση κτιρίων µε υψηλή 
συνολική απόδοση, µε κύρια γνωρίσµατα : 

•  την ασφάλεια, 
•  την ενεργειακή και οικονοµική αποδοτικότητα σε όλη τη 
διάρκεια ζωής τους, 

•  την εξασφάλιση υγιεινής και άνετης διαβίωσης και εργασίας, 
•  την ευελιξία και προσαρµοστικότητα σε µεταβαλλόµενες 
ανάγκες, 

•  Την εναρµόνισή τους προς το περιβάλλον και τις απαιτήσεις 
της βιώσιµης ανάπτυξης  
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το ερευνητικό έργο SYNERGY  αποτελεί µια ολιστική προσέγγιση του σχεδιασµού και της 
αξιολόγησης δοµικών στοιχείων των ελληνικών κτιρίων, αναφορικά µε τις 
θερµοπροστατευτικές-ενεργειακές, τις υγροθερµικές, τις πυροπροστατευτικές και τις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις τους 
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Στόχος του έργου  

η οργάνωση και ανάπτυξη ενός συστηµατικού καταλόγου των δοµικών στοιχείων που 
συνθέτουν το κέλυφος των κτιριακών κατασκευών στην Ελλάδα, µε βάση την 
καταγραφή µεγάλου αριθµού και εκτεταµένου φάσµατος κατασκευαστικών 
λεπτοµερειών, οι οποίες θα είναι δυνατόν να αναλύονται από τους µηχανικούς µε 
εφαρµογή των εξειδικευµένων και απλών εργαλείων που αναπτύσσονται, ώστε να 
υπολογίζονται βασικές παράµετροι της ενεργειακής και υγροθερµικής συµπεριφοράς, 
των πυροπροστατευτικών χαρακτηριστικών και των περιβαλλοντικών 
χαρακτηριστικών των δοµικών στοιχείων και των συναρµογών τους.  

Για την επίτευξη του στόχου του έργου, θεωρείται ουσιαστική η αξιοποίηση σύγχρονων 
τεχνολογιών πολυµεσικών εφαρµογών πληροφορικής. 

 

Το έργο περιλαµβάνει ένα σύνολο 19 παραδοτέων κατανεµηµένων σε 7 ενότητες 
εργασίας, όπως παρουσιάζονται παρακάτω: 
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κωδικοποίηση	
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σημειώσεις	

υπόμνημα	

θέση	Οργάνωση	καταλόγου	
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Scale 1:10 
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κωδικοποίηση των κατασκευαστικών λεπτοµερειών 

καταγραφή και περιγραφή των στρώσεων 
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από τα µεµονωµένα                   
δοµικά στοιχεία στις συνδέσεις     
τους και στη σύνθεση 
ολοκληρωµένων κατακόρυφων 
τοµών του κτιριακού κελύφους 
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    Διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των δοµικών στοιχείων 
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•  Στο παραδοτέο Π 3.2 αναπτύχθηκε εργαλείο που αναλύει τα θερµοϋγρασιακά 
χαρακτηριστικά  γραµµικού µεµονωµένου αδιαφανούς δοµικού στοιχείου     και 
ελέγχει την πιθανότητα τόσο επιφανειακής συµπύκνωσης υδρατµών για την 
αποφυγή δηµιουργίας µούχλας όσο και συµπύκνωσης υδρατµών στο 
εσωτερικό της µάζας του και προτείνει την αναγκαιότητα χρήσης φράγµατος ή 
επιβραδυντών διάχυσης υδρατµών.  

•  Οι υπολογισµοί ελέγχου επιφανειακής συµπύκνωσης καθώς και 
συµπύκνωσης υδρατµών στη µάζα του δοµικού στοιχείου βάσει του ΕΝ 13788 
(2012) και του EN 10456 (2008).  

Τα αποτελέσµατα τις ανάλυσης αποτελούνται από: 
•  την µηνιαία κατανοµή των θερµοκρασιών στο εσωτερικό του υπό µελέτη 

δοµικού στοιχείου  

•  την µηνιαία κατανοµή των πιέσεων κορεσµού καθώς και των µερικών πιέσεων 
υδρατµών στο εσωτερικό του υπό µελέτη δοµικού στοιχείου  

•  τα συγκεντρωτικά αποτελέσµατα ελέγχου συµπυκνώσεων υδρατµών 

•  την τεχνική έκθεση ανάλυσης του δοµικού στοιχείου 
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 µηνιαία κατανοµή 
των πιέσεων 
κορεσµού            

και των µερικών 
πιέσεων υδρατµών                 
στο εσωτερικό του 
δοµικού στοιχείου 
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Θερµοκρασιακή κατανοµή στη σύνδεση οριζόντιου στοιχείου επικάλυψης 
(δώµα) και κατακόρυφου στοιχείου και οι αντίστοιχες τιµές του γραµµικού 
συντελεστή Ψ για διαφορετικά πάχη του θερµοµονωτικού υλικού. 
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                     σελίδες από τον κατάλογο των θερµογεφυρών	
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΕΡΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΕΩΝ-ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ 

 

•  Εξετάστηκε η επιρροή των υψηλών 
θερµοκρασιών και ειδικότερα του φορτίου 
της πυρκαγιάς, βάσει της τυπικής 
καµπύλης του Ευρωκώδικα EC1, στη ροή 
θερµότητας και τα θερµοκρασιακά προφίλ 
των διατοµών και συναρµογών του 
κτιριακού κελύφους που ελήφθησαν 
υπόψη. 

•  Όσον αφορά τις διατοµές που 
µελετήθηκαν αυτές διαχωρίζονται σε: (α) 
κατακόρυφές µε οπτόπλινθους, (β) 
κατακόρυφες από οπλισµένο σκυρόδεµα 
και (γ) οριζόντιες από οπλισµένο 
σκυρόδεµα.  

•  Αυτές είναι θερµοµονωµένες και 
διαφοροποιούνται σε σχέση µε τα πάχη 
των επί µέρους δοµικών υλικών, την 
κατηγορία του θερµοµονωτικού υλικού και, 
τέλος, τη θέση και το πάχος της 
θερµοµόνωσης. (Σx. 4.1 /4.2 /4.3)  
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Table 1-A 
 Time [minutes] of Temperature evolution on the unexposed sidewall for various cross 
sections. Temperature step ΔΤ=35°C, with initial temperature 20°C ,              
insulation criterion I (ΔΤ=140°C)  
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Στην Ε.Ε. 5 προσδιορίστηκε  

η περιβαλλοντική απόδοση των 
δοµικών στοιχείων  

και συγκεκριµένα η εκτίµηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε 

επίπεδο:  
δοµικών υλικών,  

δοµικών στοιχείων και  
ολόκληρων κτιρίων,  

σύµφωνα µε τις αρχές της 
ανάλυσης κύκλου ζωής,  

κάνοντας χρήση κατάλληλων 
εργαλείων. 

.  

.  
 

Weighting of masonry in bricks (wall) per impact category. 

Προσδιορισµός της περιβαλλοντικής απόδοσης των δοµικών στοιχείων 
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Υλικά 

Δοµικά στοιχεία Κτίριο 
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Βαθµολόγηση της 
ενεργειακής και 
περιβαλλοντικής 
απόδοσης- 
Κατηγοριοποίηση – 
Πιστοποίηση 

  
2010 
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παραγωγή	υλικών		
οικοδομικά	υλικά	
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υδάτινοι	πόροι	
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Φυσικοί	
πόροι	

Εκπομπές	
προς	το	φυσικό	
περιβάλλον	

	
αέρας	

έδαφος	

	

νερά	

	

πανίδα,	χλωρίδα	

τοπίο	

	

																																					

Συστημικά	όρια:	το	κτιριακό	κέλυφος	

Το πλαίσιο προσδιορισμού της περιβαλλοντικής 
απόδοσης του κτιρίου 
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Φάσεις του κύκλου ζωής των κτιρίων 
Building life cycle stages (EN 15643-1) 
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απορρίµµατα 

Φυσικοί πόροι 
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Εκτιµήσεις διάρκειας ζωής των δοµικών στοιχείων 
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Εκτιµήσεις διάρκειας ζωής των δοµικών στοιχείων 
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Κριτήρια ολιστικής θεώρησης δοµικών στοιχείων                                              
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•  βάση δεδοµένων ανάλυσης 
κύκλου ζωής σε επίπεδο υλικού, 

  
•  βάση δεδοµένων ανάλυσης 

κύκλου ζωής σε επίπεδο 
δοµικών στοιχείων, 

αναφορικά µε τις κατηγορίες 
περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων και της 
εµπεριεχόµενης ενέργειας και 

  
•  εφαρµογή των βάσεων 

δεδοµένων ανάλυσης κύκλου 
ζωής για την ποσοτικοποίηση 

των περιβαλλοντικών  
επιπτώσεων ολόκληρου του 
κύκλου ζωής ενός κτιρίου. 
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 µέθοδος εκτίµησης  
των περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που συνδέονται µε κάποιο προϊόν, 

διεργασία ή δραστηριότητα, 
προσδιορίζοντας & ποσοτικοποιώντας 

την ενέργεια και τα υλικά  
που χρησιµοποιούνται  
και τα απόβλητα που 

απελευθερώνονται στο περιβάλλον,  
εκτιµώντας παράλληλα τις επιπτώσεις 

από τη χρήση της ενέργειας, των 
υλικών και των αποβλήτων  

Ανάλυση κύκλου ζωής 
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● Εξάντληση αβιοτικών πόρων 

● Οξίνιση 

● Ευτροφισµός 

● Υπερθέρµανση 

● Δυναµικό διάσπασης όζοντος 

● Φωτοχηµικό νέφος 

● Τοξικότητα εδάφους 

● Τοξικότητα υδροφορέων 

● Ανθρώπινη υγεία 

● Χρήση γης  

● Χρήση νερού 
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Α. ΔΟΜΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ: ΤΟα-1206 Β. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Δικέλυφη	οπτοπλινθοδομή	 Πάχος Συντελ. Θερµική

σε	επαφή	με	εξωτερικό	αέρα	 Α/Α Στρώσεις δοµικού στοιχείου (από µέσα προς τα έξω) στρώσ. θερµ.αγ. αντίστσ.

επιχρισμένη	εσωτερικά	 ρ  d  λ d/λ
με	επικολλημένες	πλάκες	μαρμάρου	 kg/m3  m W/(m ·K) m2·K/W
με	θερμομόνωση	στον	πυρήνα	 1 1.4.2.α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1800 0,020 0,870 0,023
χωρίς	ενδιάμεσο	κλειστό	ή	αεριζόμενο	διάκενο	αέρα 2 1.7.2.2.γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους 1700 0,090 0,580 0,155

3 6.1.2.2 .δ Πετροβάµβακας σε µορφή πλακών 150 0,060 0,035 1,714
4 1.7.2.2.γ Οπτοπλινθοδοµή µε διάτρητες οπτοπλίνθους 1700 0,090 0,580 0,155

Γ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΑ 5 1.4.2.α Ασβεστοτσιµεντοκονίαµα 1800 0,020 0,870 0,023
6 1.1.1.6 Μάρµαρο 2800 0,020 3,500 0,006
7
8
9
10

Συµπληρωµατικά υλικά (kg/m2  διατοµής) kg
11
12
13
14

µέσα έξω Aντίσταση θερµικής µετάβασης εσωτερικά Ri  = 0,130 m2·K/W
Aντίσταση θερµικής µετάβασης εξωτερικά Ra  = 0,040 m2·K/W 0,445 (W/m ·K)

Δ. 

Πυκνότ.

U=

Photochemical	
oxidation	(POCP)

kg	C2H4	eq

6,7802759E-01

1,2022649E-01

1,4038231E+02

1,0753497E-05

2,4861680E-02

Eutrophication	
(EP)

kg	PO4---eq

Global	warming	
(GWP100)

kg	CO2	eq

Ozone	layer	
depletion	(ODP)

kg	CFC-11	eq

Acidification	(AP) kg	SO2	eq Renewable	(ER)

Total	ENR	+	ER

Από τη µέθοδο CML Baseline 2000 v2.04 Από τη µέθοδο  Cumulative energy Demand v.1.05

Abiotic	depletion	
(ADP)

kg	Sb	eq 7,4899101E-01

Cradle to gate

2,1639734E+03

MJ	

MJ	

MJ	

1,9743149E+03

1,8965849E+02

Non	renewable	
(ENR)

			ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ	ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ	/m2	ΔΙΑΤΟΜΗΣ	(CRADLE	TO	GATE)

Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης Cradle to gate Κατηγορίες Μονάδες Μέτρησης
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IdenEfy	the	legislaEve	restricEons	

IdenEfy	the	technical	restricEons	

IdenEfy	the	social	restricEons	

IdenEfy	the	potenEals	of	the	system	

T	1.1	

T	1.2-T	1.3	

T	1.5	

T	1.4	

T	1.6	VALUE-CHAIN	REQUIREMENTS	

OBJECTIVES	
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Σας ευχαριστώ 
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