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Κεφάλαιο 1 Εισαγωγή   
 

1.1 Το γυαλί ως υλικό και τα χαρακτηρίστηκα του 
  
Η προέλευση του γυαλιού συνδυάζεται µε πολλούς µύθους τυχαίας κατασκευής του 

στην Αίγυπτο ή µε συνταγές παρασκευής του από Ασσύριους βασιλείς. Μερικά µικρά 

αντικείµενα που προέρχονται από ανασκαφές εκτιµάται ότι έχουν ηλικία άνω των 

4500 ετών. Φαίνεται ότι τα γυάλινα αυτά αντικείµενα έγιναν µε τήξη πυριτικής 

άµµου και αργίλου και διαµορφώθηκαν µε φύσηµα µε καλάµι. Η πρώτη αυτή τεχνική, 

του κλωσµένου γύρω από  την γυάλινη βάση γυαλιού,  χρησιµοποιήθηκε,  µερικές 

χιλιετηρίδες αργότερα για την κατασκευή των γυάλινων ινών. Τα πρώτα παράθυρα σε 

κτίρια βρέθηκάν στα ερείπια της Ποµπηίας. Έπρεπε να περάσουν αρκετοί αιώνες για 

να χρησιµοποιηθούν, κατά τον VI αιώνα,  τεµάχια από χρωµατιστό γυαλί, στα 

ανοίγµατα των εκκλησιών. Έτσι ξεκινά η κατασκευή των βίτρο και αρχιτεκτονική 

αξιοποίηση του γυαλιού. Το γυαλί αποτελεί βασικά µια άµορφη ουσία φτιαγµένη από 

τηγµένο σε υψηλή θερµοκρασία πυρίτιο σε συνδυασµό µε κάποια άλατα, κυρίως 

βορικά ή φωσφορικά. Σήµερα η βιοµηχανική παραγωγή του τζαµιού έχει εξαιρετικά 

σηµαντική πρόοδο και είναι τόσο κοινή η χρήση του στην παραγωγή χρήσιµων ή 

διακοσµητικών προϊόντων. ∆ε θα αποτελούσε επίσης υπερβολή το να πει κάποιος ότι 

το γυαλί είναι ίσως το κύριο υλικό κατασκευής των σύγχρονων κτιρίων. Η τεχνική 

πρόοδος έχει προσθέσει στο γυαλί ειδικές ιδιότητες (διαφάνεια. ακαµψία, εύκολη 

συντήρηση και αντίσταση από ατµοσφαιρικές µολύνσεις ) ή άλλα αναντικατάστατα 

πλεονεκτήµατα όπως δυνατότητες αντανάκλασης φιλτραρίσµατος της ηλιακής 

ακτινοβολίας, θερµοµονωτικές και ηχοµονωτικές ιδιότητες,  ασφάλεια και αντιπυρική 

προστασία καθώς και πλήθος από άλλες δυνατότητες µε αποτέλεσµα η χρήση του να 

αποτελεί εξαίρετη λύση στην κατασκευή κτιρίων. Το παράδοξο είναι ότι το γυαλί 

ακόµη και σήµερα, αποτελεί ένα υλικό που συνεχώς εξελίσσεται βελτιώνοντας τις 

ιδιότητές του. Προσδιορισµός και δοµή των τζαµιών το γυαλί είναι ουσιαστικά ένα 

πολυατοµικό ανόργανο προϊών που η υφή του συνδυάζεται µε την επιστηµονική 

αντίληψη, την τεχνική της κατασκευής και εφαρµογής του όσο και µε τις απαιτήσεις 

του χρήστη. Με σκοπό την απλοποίηση του ορισµού του, µπορεί γενικά να αναφερθεί 

ότι το γυαλί αποτελεί ένα µίγµα ανόργανων υλικών που µε ανάµιξη και την τήξη τους 

αποδίδουν ένα υλικό που όταν θερµαίνεται συνιστά µια ουσία που δεν είναι ούτε 
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στερεή ούτε υγρή.  Το σύνολο αυτό είναι δυνατό να υποστεί διαφόρων ειδών 

επεξεργασίες. Μετά τη διαµόρφωση και την ψύξη του αποδίδει ένα στερεό υλικό µε 

επαρκώς ικανοποιητικές ιδιότητες. Κάθε διαφοροποίηση των υλικών από τα οποία 

προέρχονται το ρευστό των συνθηκών επεξεργασίας και του τρόπου ψύξης του 

αλλοιώνουν κατά περίπτωση τη δοµή του στερεού και της ιδιότητες του. Είναι έτσι 

ποικίλες οι θεωρίες που ισχύουν ώστε να εξασφαλίζεται κάθε φορά η επιθυµητή δοµή 

και οι κατά περίπτωση ιδιότητές του ώστε το τελικό προϊόν να ανταποκρίνεται στις 

ανάγκες και τις επιθυµίες των χρηστών. Οι δύο βασικές θεωρίες για τη δοµή του 

γυαλιού που αναπτύχθηκαν κατά τη δεκαετία 1920-1930 από τον  Lebeden και 

Zacchariasen δηλαδή η θεωρία της µικροκρυσταλλικής δοµής του γυαλιού από τον 

πρώτο και η θεωρία της δοµής του αδιάτακτου δικτύου του δεύτερου συνδυάστηκαν 

και αποτέλεσαν µια γενική αντίληψη ότι στο γυαλί υπάρχουν τόσα τµήµατα 

κρυσταλλικής δοµής όσο τα τµήµατα αδιάτακτου δικτύου.  

Η επικράτηση στη δοµή του τη µιας ή της άλλης θεωρίας εξαρτάται βασικά από τα 

υλικά και τις διαδικασίες κατασκευής Οι περιορισµένες αυτές αναφορές στις βασικές 

θεωρίες δείχνουν πόση επιφυλακτικότητα θα πρέπει να επικρατεί προκειµένου να 

περιληφθούν στην ίδια αρχή γυαλιά που κατασκευάζονται από διάφορα οξείδια σε 

συνδυασµό µε νιτρώδη, θειικά ή ανθρακικά άλατα όσο και γυαλιά χωρίς οξυγόνο που 

συνεχώς αναπτύσσονται. Σε αυτά περιλαµβάνονται τα φθοριούχα, τα θειούχα, τα 

αρσενικούχα, τα τελουριούχα κ. τ. λ γυαλιά. Τα βασικά προϊόντα γυαλιού που 

χρησιµοποιούνται στα κτίρια προκύπτουν από προοδευτική στερεοποίηση χωρίς ίχνη 

κρυσταλλοποίησης και αποτελούνται από οµογενή µορφώµατα οξειδίων που βγήκαν 

από τα συστατικά υλικά κατά την κατάσταση τήξης τους. Εκτός από τη διαφάνεία 

τους, η µεγάλη ευθραυστότητα, την αντίστασή τους στην ατµοσφαιρική µόλυνση και 

σε µεγάλο ποσοστό στην αντίδραση τους σε χηµικές ουσίες, τα γυαλιά εµφανίζουν 

ακόµη µια αξιοσηµείωτη ιδιότητα :το ιξώδες τους κατά την περίοδο τήξης ποικίλλει 

κατά συνεχή τρόπο σε συνάρτηση µε τη θερµοκρασία µε άλλους λόγους κατά τη 

θέρµανση τήκονται προοδευτικά κατά την ψύξη. Τέλος θα πρέπει να τονιστεί 

ιδιαίτερα, η σηµασία που έχει η διαδικασία της ψύξης του υγρού µίγµατος ώστε να 

αποδοθεί γυαλί χωρίς ίχνη κρυσταλλοποιήσης. Με βάση την ταχύτητα, το διάστηµα, 

ψύξης και τις απότοµες αλλαγές της θερµοκρασίας ψύξης  εµφανίζονται στα τζάµια 

κατά περίπτωση, ιδιαίτερες  ιδιότητες επιθυµητές και ανεπιθύµητες.  
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1.2 Η Αρχιτεκτονική των γυάλινων κτιρίων 
 

Ας πραγµατοποιήσουµε µια σχετική αναφορά στο θέµα της αρχιτεκτονικής των 

γυάλινων κτιρίων  που θα µας απασχολήσει κατά ένα µέρος στην εργασία  και ας 

κάνουµε µια µικρή αναφορά στην εισαγωγή. Είναι γνωστό ότι η γυάλινη επιφάνεια 

έγινε το σύµβολο µιας αρχιτεκτονικής και κοινωνικής επανάστασης για περισσότερο  

φως, απεριόριστη θέα, και απρόσκοπτη συνέχεια του εσωτερικού µε το εξωτερικό 

χώρο των τελευταίων δεκαετιών του 20 ου αιώνα.   

Ωστόσο η αρχή αντίληψης των γυάλινων κατασκευών πραγµατοποιείται σε χώρες µε 

περιορισµένη ηλιοφάνεια και αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας. ∆ιαπιστώθηκε 

όµως η ανάγκη κατασκευής κτιρίων στα οποία θα αξιοποιείται η ηλιακή ενέργεια. Ο 

συνδυασµός αυτόν τον δύο αποτέλεσε αρχή ερευνητικών προσπαθειών κατασκευής 

γυάλινων επιφανειών. Εκεί γεννήθηκε η ιδέα της βιοκλιµατική που θα ασχοληθούµε 

σε ξεχωριστό κεφάλαιο επίσης των θερµοκηπίων που είναι τα πρώτα «βιοκλιµατικά» 

κτίρια αρχικά για της ανάγκες της γεωργίας. Η σηµασία του όρου βιοκλιµατικού 

σχεδιασµού σχετίζεται µε την έννοια του οικοσχεδιασµού. Όπου µας δίνει την 

δυνατότητα ανάπτυξης της αρχιτεκτονικής προσαρµοσµένη στο περιβάλλον µε την 

βοήθεια της τεχνολογίας µε οικολογική σύνεση και προβλεπτικότητα, απαγορεύοντας 

την αλόγιστη και απαράδεκτη σπατάλη των πηγών ενέργειας. 

Η αντιµετώπιση αυτή πρέπει να βασίζεται σε κάποιες παραδοχές όπου α) η 

αρχιτεκτονική σύλληψη να βασίζεται στα κλιµατικά δεδοµένα και στην αντίληψη ότι 

πηγή όλων των βιοκλιµατικών φαινοµένων είναι ο ήλιος η µόνη αστείρευτη πηγή 

ενέργειας β) η αποσαφήνιση του περιορισµένου χαρακτήρα όλων των πηγών χώρου, 

υλικών,  ενέργειας και γ) η θεώρηση ότι ο σχεδιασµός και το αρχιτεκτονικό 

αντικείµενο αποτελούν παράγοντες που πλουτίζουν το περιβάλλον και το δοµούν µε 

την πλατιά έννοια βελτίωσης των συνθηκών κατοικησιµότητας. Άµεσος στόχος της 

βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής είναι να προσφέρει στους χρήστες άνετο θερµικά 

εσώκλιµα µε ρυθµίσεις στο κέλυφος κτιρίου της κατασκευής έτσι ώστε να µπορεί να 

καταναλώνεται η ελάχιστη δυνατή απαιτούµενη συµπληρωµατική ενέργεια.  

Ένα πολύ σηµαντικό συστατικό του εξωτερικού κελύφους του κτιρίου είναι η                              

υαλοπίνακες. Οι οποίοι έχουν να κάνουν µε την άνεση την οποία αισθανόµαστε µέσα 

στο κτίριο µε θέµατα θερµοµόνωσης, µε τον ηλιασµό και τέλος µε την ανάπτυξη της 

τεχνολογίας των κτιρίων που έχουν ειδικό περιβαλλοντικό σχεδιασµό που σχετίζεται 
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µε την εξοικονόµηση ενέργειας (σ’ αυτά που αναφερθήκαµε παραπάνω). Το υλικό 

αυτό όπως θα αναφέρουµε παρακάτω έχει πολλές ιδιότητες και δυνατότητες. 

1.3 ∆ηµιουργία  παθολογικών καταστάσεων στο κέλυφος 
κτιρίου.  
Τα γυάλινα αντικείµενα του κέλυφους κτιρίων ανεξάρτητα από το είδος τους το 

χρώµα υφίστανται διάφορες καταπονήσεις όπως και τα υπόλοιπα αδιαφανή στοιχεία 

 µεταξύ των οποίων παρεµβάλλονται. Θα  πρέπει να αναφέρουµε ότι για το γυαλί το 

όριο ελαστικότητας συµπίπτει µε το όριο θραύσης αύτη η ταύτιση είναι αιτία που το 

γυαλί έχει το χαρακτήρα του εύθραυστού.  Η ιδιαιτερότητα αυτή προσδίδει στο γυαλί 

πλήθος παθολογικών καταστάσεων όπου οι περισσότερες από αυτές οφείλονται α) 

στις εξωτερικές επιδράσεις που είναι η ανεµοπίεση, η βροχή, η ηλιακή ενέργεια.  

β) Στις αλληλοεπιδράσεις και στις ασυµβατότητες µεταξύ υάλινων στοιχείων και των 

αντίστοιχων οικοδοµικών του κέλυφος. γ)Στη µη τήρηση των κανόνων ποιότητας των 

υαλοστασίων και των υαλοπινάκων και από πλευράς επιλογής υλικών και από 

πλευράς ενσωµάτωσης των υαλοπινάκων και των υαλοστασίων στα υαλοστάσια ή 

στα οικοδοµικά στοιχεία ή των υαλοστασίων στο κέλυφος δηλαδή από κακότεχνές 

εφαρµογές όλα αυτά σε συνδυασµό µε τις χαρακτηρίστηκες ιδιότητες και 

συµπεριφορές των υαλοπινάκων απέναντι σε µηχανικές καταπονήσεις.   
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Κεφάλαιο 2 

2.1Ορολογία Υαλοπινάκων 
Υπάρχουν διάφοροι είδη υαλοπινάκων τους οποίους θα παρουσιάσουµε παρακάτω 

που ανάλογα µε την επεξεργασία στην οποία υπόκεινται διαµορφώνουν ιδιαίτερα 

χαρακτηρίστηκα  στους υαλοπίνακες καθώς και µια «ιδιαίτερη» λειτουργία. 

Ας δώσουµε λοιπόν τα είδη των υαλοπινάκων όπου είναι : 

Οι κοινοί επίπεδοι «τραβηκτικοί» υαλοπίνακες :είναι υαλοπίνακες που 

κατασκευάζονται µε µηχανικό κατακόρυφο «τράβηγµα» σε οµοιόµορφα πάχη των 

οποίων οι δύο όψεις έχουν γυαλισθεί µε φλόγα. Ανάλογα µε τον βιοµηχανικό τρόπο 

µορφοποίησης δηµιουργούν ορισµένα ελαττώµατα  τα όποια τους κατατάσσουν σε 

κοινούς και σε επιλεγµένους. 

Επίσης υαλοπίνακες κρύσταλλα (όχι έγχρωµα): Πρόκειται για χυτούς σε οριζόντια 

τράπεζα ή µορφοποιούµενους υαλοπίνακες µε το σύστηµα FLOATGLASS. Όπου 

είναι µε την µορφή µια πλατιάς ταινίας 3,50m συνήθως η οποία εξαπλώνεται µε 

ρευστή µορφή όπως έρχεται από τον κλίβανο σε στρώση κασσιτέρου σε κατάσταση 

τήξης. Τα τυποποιηµένα πάχη των κρυστάλλων είναι 3,4,5,6,8,10,12,15 και 19 mm µε 

τις προβλεπόµενες συµβατικές αντοχές. 

Υαλοπίνακες µε επιπρόσθετη θερµική επεξεργασία :Αναφέρεται κυρίως στους 

υαλοπίνακες (SODO-CALCIQUE) έχουν επιλεγεί έτσι ώστε να µην παρουσιάζουν 

επιφανειακά στη µάζα τους ελαττώµατα οι οποίοι θερµαίνονται και επεξεργάζονται 

εκ νέου για την εξάλειψη των εσωτερικών τάσεων που εµφανίζονται κατά την 

διάρκεια της νύχτας και για τη δηµιουργία τελείως λείων γυαλισµένων παράλληλων 

όψεων. Η εµπορική ονοµασία του είναι Planilux.  

Άλλοι µια κατηγορία είναι οι υαλοπίνακες ασφαλείας όπου περιέχουν  τους 

οπλισµένους υαλοπίνακες :που διακρίνονται στους κοινούς υαλοπίνακες µε µη 

λειασµένες επιφάνειες και στα οπλισµένα κρύσταλλα µε επίπεδες και λείες 

επιφάνειες. Οι οποίοι φέρουν στο εσωτερικό τους µεταλλικό πλέγµα ορθογωνικών 

οπών 12,5 ή 25 mm.Χρησιµοποιούνται κυρίως στους φεγγίτες θυρών σε κατακόρυφα 

υάλινα χωρίσµατα και σε χώρους προστασίας κοινού από φωτιά όπως και σε 

περιπτώσεις αποφυγής ατυχηµάτων από πρόσκρουση ατόµων ή αντικειµένων επί 

υαλινών επιφανειών. Θα πρέπει να αναφέρουµε σχετικά µε την µηχανική αντοχή τους 

ότι ο οπλισµός των υαλοπινάκων δεν αυξάνει την µηχανική τους αντοχή σε σύγκριση 

µε το αντίστοιχο µη οπλισµένο υαλοπίνακα αλλά και την µειώνουν δεδοµένου ότι ο 
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οπλισµός δηµιουργεί µια οµοιογένεια στη µάζα του γυαλιού. Η µείωση είναι της 

τάξης του 30% στις επιτρεπόµενες τάσεις κάµψης. Εκείνο που επιτυγχάνεται µε τον 

οπλισµό είναι η διατήρηση των θρυµµατισµένων τεµαχίων του υαλοπίνακα στη θέση 

τους εφόσον δεν έχει διακοπεί ο οπλισµός. 

Ακόµα υαλοπίνακας ασφαλείας είναι οι διπλοί υαλοπίνακες µε ενδιάµεσες συνθετικές 

µεµβράνες:    Αποτελούνται από δυο ή περισσότερους υαλοπίνακες (RECUIT ή 

εµβαπτισµένων  TEMPRE ) µεταξύ των οποίων έχουν επικολληθεί συνθετικές 

µεµβράνες υπό µορφή SANDWICH.  

Οι µεµβράνες που χρησιµοποιούνται είναι:α) Οι Butural de polyvinye σε πάχη 2*0,38 

mm µε ένδειξη  PVB β) Οι  Methacrualated de Methyle σε πάχος 1,2mm µε ένδειξη 

Μ.Μ 

Ανάλογα του αριθµού και του πάχους των υαλοπινάκων ως και του τύπου της 

µεµβράνης χαρακτηρίζονται  π. χ 

Οι διπλοί µε 4.4-2 δηλαδή δύο υαλοπίνακες των 4mm µε µεµβράνη 2Χ0,38 P.V.B.ή 

4.4-1 δηλαδή δύο υαλοπίνακες των 4mm µε µεµβράνη 1Χ1,2Μ.Μ 

Οι τριπλοί µε 6.6.6-4 δηλαδή τρεις υαλοπίνακες των 6mm µε µεµβράνες 2Χ2Χ0,38 

P.V.B 

Ή 6.6.6-2 δηλαδή τρεις υαλοπίνακες των 6mm µε µεµβράνες 2Χ1Χ1,20 Μ. Μ.  

Οι τριπλοί 6.6.8-2 δηλαδή δύο ακραίοι υαλοπίνακες των 6mm και ένας ενδιάµεσος 

των  8 mm µε µεµβράνες 2Χ1Χ1,20 Μ. Μ.  

Άλλη µια κατηγορία είναι οι υαλοπίνακες εµβαπτισµένοι (Trempes) µε την εµπορική 

ονοµασία Securit: Ο όρος εµβαπτισµένος αναφέρεται στη θερµική επεξεργασία ενός 

υαλοπίνακα από το πέρασµα της πλήρους επιφανειακής µαλθώσεως σε κατάσταση 

απότοµης ψύξης. Πρόκειται για την αντίστοιχη επεξεργασία µε το «βάψιµο» των 

µετάλλων, στο νερό στο λάδι ή στον αέρα. 

Για αυτό το λόγο οι υαλοπίνακες µόνο RECUITS άχρωµοι ή έγχρωµοι όπως 

αναφέρεται στην παράγραφο υαλοπίνακες µε επιπρόσθετη θερµική επεξεργασία σε 

φούρνο (και όχι οπλισµένοι λόγω του µεταλλικού τους οπλισµού ),θερµαίνονται 

επιφανειακά σε αργό ρυθµό µέχρις η επιφάνεια  φθάσει στην κατάσταση µαλθώσεως 

(να έχουν µαλακώσει )οπότε ψύχονται απότοµα και στις δύο όψεις. 

Με τη διαδικασία αυτή της προοδευτικής αργής θέρµανσης διαστέλλεται οµοιόµορφα 

το γυαλί και µε την απότοµη ψύξη, συστέλλονται κατ’ αρχάς οι ακραίες στρώσεις και 

ψύχονται. Ακολουθούν οι επόµενες στρώσεις σε ψύξη και συστολή µε αποτέλεσµα να 

τεθούν σε συµπίεση οι ακραίες στρώσεις που έχουν είδη ψυχθεί. Με την απότοµη 
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ψύξη συστέλλονται στην αρχή οι εξωτερικές στρώσεις για να επακολουθήσουν σε 

συστολή οι επόµενες εσωτερικές στρώσεις µετά από ένα χρονικό διάστηµα πράγµα 

που έχει σαν αποτέλεσµα να βρεθούν οι εξωτερικές στρώσεις που έχουν παγώσει σε 

κατάσταση θλίψης.  Επιτυγχάνεται έτσι οι δηµιουργία ενός είδους «προεντενταµένου 

υαλοπίνακα» µε αυξηµένες µηχανικές αντοχές του οποίου η θραύση δεν προκαλεί 

τραυµατισµούς δεδοµένου ότι καταπίπτει υπό µορφή «χονδρού ριζιού». 

Τέλος οι έγχρωµοι υαλοπίνακες  οι οποίοι διακρίνονται στους έγχρωµους στη µάζα 

τους υαλοπίνακες και στους υαλοπίνακες που έχουν δεχθεί µια επιφανειακή 

επικάλυψη ανόργανης σύστασης η οποία σταθεροποιείται µε πυρόλυση ώστε να 

αποκτήσει αντοχή στο χρόνο. Οι έγχρωµοι υαλοπίνακες συνήθως είναι τύπου Recuit 

είτε αυτοτελές είτε αποτελούν στοιχείο υαλοπινάκων ασφαλείας ή στοιχείο διπλών 

θερµοµονωτικών υαλοπινάκων ή ηχοµονωτικών υαλοπινάκων.  

2.2 Μορφοποίηση υαλοπινάκων  
Άλλη µια κατηγορία υαλοπινάκων δηµιουργούνται µε διατάξεις µορφοποίησης σε 

είδη χρησιµοποιούµενους υαλοπίνακες όπου ανάλογα µε της απαιτήσεις των έργων 

και της µελέτες που πραγµατοποιούνται καθώς και τους κανόνες απαιτήσεων σε 

υαλοπίνακες Recuit ή Securit,λευκοί ή έγχρωµοι για την µορφοποίηση των διπλών 

υαλοπινάκων. Παρακάτω υπάρχουν τα αντίστοιχα παραδείγµατα µορφοποίησης 

υαλοπινάκων καθώς και για τον σκοπό που δηµιουργούνται.   

Αρχικά αναφέρουµε τους υαλοπίνακες τοποθετηµένους σε πατούρες υαλοστασίων 

:χρησιµοποιούν µεταλλικά σωληνωτά παρεµβύσµατα που φέρουν σχισµές πάχους 

0,2mm προς το εσωτερικό του κενού. Τα παρεµβύσµατα αυτά από αλουµίνιο ή 

γαλβανισµένη λαµαρίνα είναι:α) ορθογωνικής διατοµής πλάτους 1 mm µικρότερου 

του πάχους του κενού ώστε µεταξύ αυτού και του υαλοπίνακα να τοποθετείται 

στεγάνωση πάχους 0,5 mm Mastic butyl. β)  µη ορθογωνικής διατοµής.  

Στην περίπτωση ειδικών ηχοµονωτικών υαλοπινάκων χρησιµοποιείται ειδικό κορδόνι 

από Polyiso Butylene στον οποίο έχουν ενσωµατωθεί κόκκοι πυριτίου για την 

αφυδάτωση του αέρα του ενδιάµεσου κενού. Το κορδόνι αυτό χρησιµοποιείται και ως 

πρώτο στεγάνωσης του ενδιάµεσου κενού και ως παρεµβύσµατα. Αντί του ειδικού 

κορδονιού χρησιµοποιείται το ειδικό παρεµβύσµατα στο οποίο προσαρµόζονται 

πλευρικά ελαστικά κορδόνια για επαύξηση της ηχοµονωτικής ικανότητας. Πάντως 

για απλούς ηχοµονωτικούς υαλοπίνακες χρησιµοποιούνται επί µέρους υαλοπίνακες 

διαφορετικού πάχους. 
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Επίσης υπάρχουν υαλοπίνακες που δεν τοποθετούνται σε πατούρες υαλοστασίων 

αυτό γίνεται στην περίπτωση όπου για αρχιτεκτονικούς λόγους όπου δεν είναι 

επιθυµητό να φαίνονται στη όψη οι διατοµές των υαλοστασίων. Για το σκοπό αυτό 

χρησιµοποιείται ειδικό µεταλλικό ενισχυµένο παρέµβυσµα. πλάτους τέτοιου ώστε 

µεταξύ των πλευρών αυτού και των υαλοπινάκων  να υπάρχει κενό 3mm για την 

στεγανοποίηση. Παρόµοιοι υαλοπίνακες δύνανται να χρησιµοποιούνται µόνο όταν 

έχουν εξασφαλισθεί οι σφραγίσεις των µεταξύ αρµών όπως στο σχήµα 12 έως 15 µε 

υλικά που θα διατηρούν τις ιδιότητές τους στο χρόνο δεδοµένου ότι είναι εκτεθειµένα 

στις υπεριώδες ακτινοβολίες. 

 

Ακόµα υπάρχει και η διαµόρφωση των παρεµβυσµάτων σε κλειστό ορθογωνικό 

πλαίσιο: Τα παρεµβύσµατα δηµιουργίας του ενδιάµεσου κενού µορφοποιούνται σε 

κλειστό πλαίσιο µε διαστάσεις τέτοιες ώστε να υπάρχει περιθώριο τουλάχιστον 5mm 

για την περιµετρική στεγάνωση.  

Τα δηµιουργούµενα πλαίσια πρέπει να έχουν απαραµόρφωτες γωνίες, δηλαδή να 

ενισχύοντα ι µε ειδικά γωνιακά όπως: 

-Του σχήµατος 4του οποίου το έλασµα έχει ελατηριωτή συµπεριφορά και στερούνται 

µε MASTIC BUTYL. 

-Των σχηµάτων 5 και 6 των οποίων τα προεξέχοντα ελάσµατα έχουν επίσης 

ελατηριωτή συµπεριφορά και σφηνώνουν µε την τοποθέτηση 

Επίσης προκύπτει πλήρωση των σωληνωτών διατοµών του παρεµβύσµατος µε υλικό 

αφυδάτωσης του αέρα του ενδιάµεσου κενού: Οι σωληνωτές διατοµές των 

παρεµβυσµάτων προτού διαµορφωθούν σε κλειστό πλαίσιο πληρούνται µε κόκκους 

υλικού για την αφυδάτωση του εγκλωβισµένου αέρα µεταξύ δύο υαλοπινάκων κατά 

τη φάση µορφοποίησης και όχι για την απορρόφηση των υδρατµών που θα περάσουν 

µε διαπίδυση από την περιµετρική στεγάνωση µεταξύ των υαλοπινάκων. 

Θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι κατά τη φάση µορφοποίησης των υαλοπινάκων και 

αφού έχει ολοκληρωθεί η περιµετρική στεγάνωση µεταξύ των δύο υαλοπινάκων, 

διοχετεύεται από οπή  ( Η οποία σφραγίζεται αµέσως) αφυδατωµένος αέρας µε 

σηµείο δρόσου -10 0C ο οποίος πρέπει λόγω της παρουσίας των κόκκων αφυδάτωσης 

στο παρέµβυσµα: 

-κόκκοι πυριτίου 
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-ή κόκκοι ζεόλιθου (πυριτικά άλατα νατρίου ασβεστίου)να φθάσει να έχει σηµείο 

δρόσου σε 110 µε 120 ηµέρες  -50  έως -65  ανάλογα των διαστάσεων των 

υαλοπινάκων.  

Μεταξύ των δύο ως άνω αφυδάτωσης θα πρέπει να επιλέγονται οι κόκκοι ζεολίθου µε 

τους οποίους αποφεύγεται και το φαινόµενο παρατηρείται µε την αύξηση της 

θερµοκρασίας στο σωληνωτό παρέµβυσµα και στο ενδιάµεσο κενό λόγω έντονης 

ηλιακής ακτινοβολίας ή λόγω παρουσίας θερµαντικής πηγής.  

Στην περίπτωση αυτή, σε µια απότοµη πτώση της θερµοκρασίας, θα εµφανισθούν 

συµπυκνώσεις στις εσωτερικές προς το κενό επιφάνειες των υαλοπινάκων. 

Ενώ στην περιµετρική στεγανοποίηση του ενδιάµεσου κενού µεταξύ των δυο 

υαλοπινάκων είναι: Στους υαλοπίνακες µε σωληνωτά παρεµβύσµατα στεγανοποιείται 

το δηµιουργούµενο κενό µεταξύ των εξωτερικών πλευρών του σχηµατιζόµενου 

πλαισίου µε τις διατοµές των παρεµβυσµάτων και των άκρων των υαλοπινάκων.  

Τα υλικά της στεγανοποίησης πρέπει να συνοδεύονται από εργαστηριακά 

πιστοποιητικά, αναφορικά µε την αντοχή στο χρόνο σε διαπίδυση υδρατµών 

προερχόµενων από το περιβάλλον και από υδρατµούς που θα δηµιουργηθούν από την 

παρουσία νερών στην κάτω πατούρα. 

Ο χρόνος διάρκείας διπλού υαλοπίνακα από πλευράς της µη εµφάνισης 

συµπυκνώσεων υδρατµών στο ενδιάµεσο κενό είναι περίπου τριάντα έτη. Η διάρκεια 

αυτή αντιστοιχεί στον απαραίτητο χρόνο που χρειάζεται το σηµείο δρόσου του 

εσωτερικού αέρα να φθάσει τις θερµοκρασίες γύρω από τους 0 0C µέχρις +5 0C. 

όπου σε αυτές τις θερµοκρασίες αρχίζουν να είναι ορατές οι µόνιµες εσωτερικές 

συµπυκνώσεις και τούτο γιατί µε την πάροδο του χρόνου αρχίζει να αυξάνει 

προοδευτικά η υγρασία στο ενδιάµεσο κενό, µια και γίνεται σε αργό ρυθµό µια 

µετακίνηση (διαπίδυση ) της υγρασίας του περιβάλλοντος αέρα προς το ενδιάµεσο 

κενό, µέσα από την περιµετρική στεγάνωση, µέχρις ότου εξισορροπήσουν οι πιέσεις 

των υδρατµών 

η ως άνω διάρκεια ζωής προϋποθέτει : 

-δεν θα συγκεντρωθεί νερό στην κάτω πατούρα τοποθέτησης του υαλοπίνακα 

-η περιµετρική διπλή στεγάνωση του κενού µεταξύ των υαλοπινάκων είναι 

αποτελεσµατική 

-ο τρόπος µορφοποίησης του διπλού υαλοπίνακα είναι αποτελεσµατική 

-είναι ελεγµένη η ακαµψία των υαλοπινάκων και των πλαισίων τοποθέτησής τους. 
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Στην περίπτωση που απαιτείται για την επαύξηση της ηχοµονωτικής του συνόλου 

επενδύονται ηχοαπορροφιτικά εσωτερικά πλαϊνά τοιχώµατος του ανοίγµατος. Τα 

οποία είναι ανοιγόµενα πλαίσια αλουµινίου. 

Ενώ οι πρόσθετοι ανοιγόµενη υαλοπίνακες που τοποθετούνται εσωτερικά επί των 

υπαρχ  

ή µεταλλικού πλαισίου υαλοστασίου. Προκύπτει  όταν οι διπλοί υαλοπίνακες 

προµηθεύονται µε τα ειδικά πλαίσια από αλουµίνιο ή από PVC τα οποία έχουν ειδική 

προεξοχή για τη στερέωση επί του υπάρχοντος πλαισίου του υαλοστασίου πάντοτε µε 

παρεµβολή αφρώδους κορδονιού και µε το κατάλληλο αρµολόγηµα µεταξύ δυο 

πλαισίων. 

Ακόµα έχουµε τους διπλούς υαλοπίνακες διακοπής φλόγας : Αποτελούνται από 

διπλούς υαλοπίνακες διπλοί ή πολλαπλοί µε ενδιάµεσες µεµβράνες   ή SECURIT   οι 

οποίοι µορφοποιούνται σε απόσταση µεταξύ τους µε την παρεµβολή ενδιάµεσου 

πλαισίου και σταθεροποιούνται µε στεγανοποιητική µαστίχα. 

Στο ενδιάµεσο κενό τοποθετείται ένα υδαρές και διαφανές GEL (κολλοειδές µείγµα) 

το οποίο προσδίδει στον ειδικό υαλοπίνακα ικανότητα διακοπής φωτιάς, µε τη 

διόγκωση του µε θερµότητα.  

Επίσης τους ειδικούς υαλοπίνακες ασφάλειας συναγερµού: Όλοι οι διπλοί ή 

πολλαπλοί µε ενδιάµεσες µεµβράνες υαλοπίνακες, δύνανται να είναι εφοδιασµένοι µε 

ένα δίκτυο πολύ λεπτών χάλκινων συρµάτων που τοποθετείται ανάµεσα στα δύο 

πλαστικά φύλλα BUTURAL DE POLYVINYLE (διάµετρος σύρµατός 70 µικρά, 

απόσταση συρµάτων 25 και 75 mm)Η ωµική απόσταση του δικτύου είναι 180 Ω ανά 

m2 για τα 25 mm απόστασή συρµάτων και 65 Ω ανά m2  για τα 75 mm. Σε κανονική 

χρήση ο υαλοπίνακας βρίσκεται υπό τάση και µε το σπάσιµο ενεργοποιείται το 

σύστηµα συναγερµού που είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο των ενσωµατωµένων 

συρµάτων.  

  Τέλος οι αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες: Όλοι οι διπλοί ή πολλαπλοί µε ενδιάµεσες 

µεµβράνες υαλοπίνακες, δύνανται να είναι εφοδιασµένοι µε ένα δίκτυο πολύ λεπτών 

χάλκινων συρµάτων που τοποθετείται ανάµεσα στα δύο πλαστικά φύλλα BUTURAL 

DE POLYVINYLE (διάµετρος σύρµατός 70 µικρά, απόσταση συρµάτων 25 και 75 

mm)Η ωµική απόσταση του δικτύου είναι 180 Ω ανά m2 για τα 25 mm απόστασή 

συρµάτων και 65 Ω ανά m2  για τα 75 mm. Σε κανονική χρήση ο υαλοπίνακας 

βρίσκεται υπό τάση και µε το σπάσιµο ενεργοποιείται το σύστηµα συναγερµού που 

είναι συνδεδεµένο µε το δίκτυο των ενσωµατωµένων συρµάτων.  
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Οι αλεξίσφαιροι υαλοπίνακες διακρίνονται επίσης στους αλεξίσφαιρους υαλοπίνακες 

από Polycarbonate όπου δεν παρουσιάζουν την ευαισθησία που αναφέραµε στην 

προηγούµενη παράγραφο µπορούν όµως να διατρηθούν από ορισµένα  βλήµατα όταν 

η διάτρηση γίνεται µε τήξη υλικού. Συνήθως χρησιµοποιούνται σε πάχη 33mm. 

  

2.3 Σχήµατα υαλοπινάκων 
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Κεφάλαιο 3  Μηχανικά χαρακτηρίστηκα 

3.1 Μηχανικές ιδιότητες 
Χαρακτηριστικές ιδιότητες υαλοπινάκων και των υαλοστασίων ώστε να είναι 

κατανοητή η συµπεριφορά τους και οι παθολογία τους απέναντι α)στις µηχανικές 

καταπονήσεις β)στην ηλιακή και θερµική ακτινοβολία γ)στις διαδικασίες ροής της 

θερµότητας δ)στις ηχητικές καταπονήσεις και στις ηχοµονωτικές δυνατότητες κ. α 

Οι µηχανικές ιδιότητες όσον αφορά την πυκνότητα πρέπει να ναι 2,5 πράγµα που 

σηµαίνει ότι ο υαλοπίνακας 1mm ζυγίζει 2,5 Kg/cm 2.Η σκληρότητα και 

συγκεκριµένα η επιφανειακή σκληρότητα του γυαλιού µετρούµενη µε την µέθοδο 

Mohs είναι 6,5 µονάδες, δηλαδή περίπου ίση µε τη σκληρότητα του χαλαζία που είναι 

7.Το µέτρο ελαστικότητας που όπως γνωρίζουµε πρόκειται για τον συντελεστή Ε που 

συνδέει την επιµήκυνση DL που υφίσταται ένα δοκίµιο µήκους L και διατοµής S,µε 

τη δύναµη F που ασκείται πάνω σ ‘ αυτό το δοκίµιο F/S=E *DL/L. 

Αυτός ο συντελεστής εκφράζει τη δύναµη που θεωρητικά θα έπρεπε να εφαρµοσθεί 

στο δοκίµιο για να δοθεί  µια επιµήκυνση ίση µε το αρχικό του µήκος. Για το γυαλί 

είναι E=73*104KG/CM2. 

Ο συντελεστής Poisson είναι ο λόγος της  µοναδιαίας µείωσης της διατοµής κατά 

κάθετη προς τη δύναµη διεύθυνση, προς τη µοναδιαία επιµήκυνση κατά τη διεύθυνση 

της δύναµης. Για το γυαλί των οικοδοµών είναι S=0.20. 

Η συµπεριφορά του γυαλιού σε µηχανικές καταπονήσεις (κάµψη, εφελκυσµό, θλίψη) 

και η παραµόρφωση του απ’ αυτές περιορίζεται αποκλειστικά στην ελαστική περιοχή 

και τούτο γιατί του είναι τελείως άγνωστο το φαινόµενο του ερπυσµού (Ο ερπυσµός 

εκδηλώνεται στο χρόνο µε µια αύξηση της παραµόρφωσης κάτω από σταθερό 

φορτίο). 

Εάν π χ καµφθεί µια γυάλινη πλάκα ραφιού χωρίς να σπάσει, αυτή θα πάρει την 

αρχική της µορφή όταν σταµατήσει η εξωτερική της δύναµη, πράγµα που δεν 

συµβαίνει µε µια µεταλλική ράβδο που µπορεί να παρουσιάσει µια µόνιµη 

παραµόρφωση. 

Από µηχανικής πλευράς, αυτή η ολική έλλειψη ερπυσµού οφείλεται στο ότι στο 

γυαλί, το όριο ελαστικότητας και το όριο θραύσης συµπίπτουν, αυτό δεν είναι, που 

δίνει το χαρακτηριστικό του εύθραυστου. 

Όταν  έχει ξεκινήσει ένα σπάσιµο, αυτό δεν µπορεί πια να σταµατήσει και τούτο γιατί 

η απουσία ερπυσµού δίδει στη στάθµη του µετώπου θραύσης µια ακτίνα 
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καµπυλότητας της τάξης µεγέθους µε την εσωατοµίκη απόσταση. Έτσι η δύναµη 

διαθέτει ένα σηµαντικό µοχλοβραχίονα και η τοπική τάση παραµένει γενικά 

µεγαλύτερη της εσωτερικής συνδετήριας δύναµης. 

Κατά κάποιο τρόπο, κάθε χαραγή στο γυαλί προκαλεί µια αφαίρεση υλικού µε 

σύγχρονη δηµιουργία στο βάθος της χαραγής µιας ρωγµής που σ’ αυτή θα 

συγκεντρωθούν οι τάσεις όταν το γυαλί θα βρεθεί σε καταπόνηση. Αυτής της 

ιδιότητας γίνεται εκµετάλλευση για το κόψιµο του γυαλιού :χαράσσεται µε διαµάντι ή 

<<ροδέλα>> βαθιά η επιφάνεια του και µε κάµψη διευρύνεται ο τραυµατισµός του 

που έχει σαν αποτέλεσµα την ακαριαία προώθηση του µετώπου θραύσης σ’ όλο το 

µήκος της τοµής.  

 

Ένας υαλοπίνακας που καταπονείται σε κάµψη στη µία όψη και σε εφελκυσµό στην 

άλλη παρουσιάζεται µια αντοχή θραύσης σε κάµψη της τάξης των : 400 και 500 

Kg/cm2 για υαλοπίνακα <<ξαναψηµένο>>(RECUIT), 1200 µε 2000 Kg/CM2 για 

υαλοπίνακα SECURIT και τούτο ανάλογα µε το πάχος και τον τρόπο έδρασης.. Αν 

ληφθούν υπόψη οι συντελεστές ασφαλείας προκύπτουν οι παρακάτω επιτρεπόµενες 

τάσεις υαλοπινάκων που έχουν δεχθεί επιπρόσθετη θερµική επεξεργασία, ανάλογα 

πάντοτε µε τη θέση τοποθέτησης τους και τη χρήση. 

 

Οι οπλισµένοι υαλοπίνακες, παρόλο που συνήθως πιστεύεται το αντίθετο, δεν 

παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή και τούτο γιατί η παρουσία του οπλισµού µειώνει 

την οµογένεια της µάζας του γυαλιού. Η  µείωση της αντοχής είναι περίπου το 30% 

της επιτρεπόµενης τάσης κάµψης. 

Για τον υαλοπίνακα SECURIT θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι στην περίπτωση που 

τραυµατισθεί µε κρούση αιχµηρού αντικειµένου ή χαραχθεί και ο τραυµατισµός του 

φθάσει στις στρώσεις που βρίσκονται σε εφελκυσµού (ρωγµή βάθους 2 mm για 

υαλοπίνακα 10mm (και γενικά 1/5του πάχους του)αποδεσµεύονται αυτόµατα οι 

εσωτερικές τάσεις και ο υαλοπίνακας σπάει σε άπειρα µικρά κοµµάτια µε ταχύτητα 

προώθησης της ρηγµάτωσης µεγαλύτερη των 1500 m/δευτ. ∆ηλ. σπάει ακαριαία.  

Θα πρέπει να τονισθεί ότι παράγων που περιορίζει τη χρησιµοποίηση των 

κρυστάλλων SECURIΤ δεν είναι η µηχανική τους αντοχή αλλά το βέλος, και τούτο 

γιατί το βέλος είναι το ίδιο στα κρύσταλλα SECURIT και στα απλά κρύσταλλα 

(RECUIT) πάντοτε και για τα δύο. Επειδή όµως οι επιτρεπόµενες τάσεις SECURIT 

είναι πενταπλάσια περίπου των κρυστάλλων RECUIT,θα είναι και τα βέλη πέντε 
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φορές µεγαλύτερα. Έτσι π χ ένα κρύσταλλο των 6 mm και µήκους 1m,µπορεί να 

προλάβει βέλος 3cm χωρίς κίνδυνο να σπάει, πράγµα που όµως είναι απαράδεκτο από 

αισθητικής πλευράς. 

3.2 Ηχοµονωτικές ιδιότητες  υαλοπινάκων  
Το γυαλί αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο ενός παραθύρου και συνεπώς καθορίζει σε 

µεγάλο βαθµό τις επιδόσεις του, όπως η θερµοµόνωση και η ηχοµόνωση. Το γεγονός 

αυτό γίνεται φανερό από τα αποτελέσµατα των αντίστοιχων δοκιµών.  

Παρά το ότι οι αναµενόµενες επιδόσεις του γυαλιού, σε όλες τις µορφές και τις 

διατάξεις του θεωρητικά γνωστές και σε µεγάλο βαθµό προβλέψιµες, εν τούτοις η 

παραγωγή προϊόντων, µε επιδόσεις που να φτάνουν τις θεωρητικά αναµενόµενες δεν 

είναι απλή υπόθεση, αλλά αντίθετα υποκύπτει σηµαντική τεχνογνωσία που δεν είναι 

πάντοτε διαθέσιµη. Το γεγονός αυτό γίνεται επίσης φανερό από τα αποτελέσµατα των 

αντίστοιχων δοκιµών. Τα τρία στοιχεία που συντελούν στην ηχοµόνωση είναι η 

υάλωση, το πλαίσιο και οι αρµοί. Αυτό γιατί η υάλωση διότι αποτελεί το κυρίαρχο 

στοιχείο του παραθύρου, το πλαίσιο αν και δευτερεύον έχει ένα ποσοστό επιφάνειας 

15 %-25% και τέλος οι αρµοί διότι αν δεν είναι απολύτως στεγανοί επιτρέπουν άµεση 

διέλευση της ηχητικής ενέργειας. Υπάρχουν τρεις αρµοί που πρέπει να προσεχτούν ο 

αρµός µεταξύ τοίχου /κάσας, ο αρµός µεταξύ κάσας / φύλλου και ο αρµός µεταξύ 

φύλλου /υαλώσεως. 

Το εργαστηριακό µέγεθος της ηχοµονωτικής ικανότητας των υαλοστασίων-

υαλοπινάκων εφόσον αυτά είναι σταθερά προκύπτει από τις τιµές του ∆είκτη 

ηχητικής εξασθένησης τους (R) ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα : 

1. του τύπου του υαλοστασίου και του υαλοπίνακα του, όπως και του τρόπου 

σύνδεσης του υαλοστασίου µε τα παράπλευρα του στιχεία αποφυγή ηχητικών 

γεφυρώσεων και επηρεάζεται σηµαντικά: 

• από την θέση του κτιρίου ως προς τις πηγές θορύβου οδικής 

κυκλοφορίας  

• από το ύψος του κτιρίου  

• από την παρουσία ενδιάµεσων εµποδίων µεταξύ κτιρίων και δρόµου 

• από την απόσταση των κτιρίων από τους δρόµους. 

Πάντοτε θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη οι επόµενες γενικές υποδείξεις στη φάση 

επιλογής του κατάλληλου υαλοπίνακα ανάλογα την επιθυµητή ηχοµόνωση που 
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θέλουµε να έχουµε στους χώρους δεδοµένου ότι κυρίως οι υαλοπίνακες είναι τα 

πλέον ασθενικά σηµεία των όψεων απέναντι στους εξωτερικούς θορύβους. 

Η αδυναµία τους οφείλεται κυρίως στη µικρή µάζα των υαλοπινάκων σ σύγκριση µε 

την µάζα των υπόλοιπων στοιχείων των όψεων. 

Μια επαύξηση της µάζας των υαλοπινάκων µε βελτίωση της στεγανότητας των 

αρµών, µπορεί να δώσει σχεδόν τον αυτό δείκτη ηχητικής εξασθένιση (R) µε τους 

τοίχους των όψεων ή να τους υπερβεί στην περίπτωση ελαφρών 

προκατασκευασµένων όψεων. 

Για κάθε υαλοστάσιο, θα πρέπει πάντοτε να δίδεται το φάσµα του δείκτη ηχητικής 

εξασθένισης, όποτε µε το φάσµα του θορύβου περιβάλλοντος µπορεί να προβλεφθεί, 

µε κάποια προσέγγιση, ποια θα είναι η ηχητική άνεση µέσα στο χώρο και τούτο 

βέβαια για τη φάση προµελέτης. 

Η επιλογή ενός τύπου υαλοστασίου µε τον υαλοπίνακα του, στη φάση οριστικής 

µελέτης, δεν µπορεί να βασισθεί µόνο στα εργαστηριακά αποτελέσµατα που δίδουν οι 

διάφοροι κατασκευαστές, αλλά θα πρέπει να λάβει υπόψη της: 

• την κατανοµή της στάθµη ηχητικής πίεση L1,L10,L50,L90 στο ύψος 

του κτιρίου, που για τον αυτό δρόµο διαφέρει από κτίριο σε κτίριο, 

ανάλογα µε της αρχιτεκτονικές προεξοχές και τις όψεις των απέναντι 

κυρίων (ύπαρξη ή όχι) που σ΄αυτές ανακλώνται ή περιθλώνται ηχητικά 

κύµατα για να καταλήξουν τελικά στα υαλοστάσια του εξεταζόµενου 

κτιρίου. 

• Τις καµπύλες του δείκτη N (ισοθορυβικός δείκτη) όταν πρόκειται για 

κτίρια κοντά στα αεροδρόµια. 

• Τις συνθήκες τοποθέτησης των υαλοστασίων και των µέτρων που 

λαµβάνονται για να διακοπούν οι κάθε µορφής ηχητικές γεφυρώσεις 

(πλαισίου µε υπόλοιπα οικοδοµικά στοιχεία, στεγανότητα αρµών 

υαλοστασίων, στεγανότητα κουτιών ρόλων κ.λ.π)  

• Τη φύση του υαλοστασίου ώστε αυτό να παρουσιάζει τα καλύτερα 

δυνατά ηχοµονωτικά συστήµατα. 

• Τις δειγµατοληπτικές επί τόπου σε υαλοστάσια όπως αυτά που 

πρόκειται στην πραγµατικότητα να τοποθετηθούν (διαµόρφωση χώρου 

µ΄όλα τα εσωτερικά τελειώµατα, µε την επίπλωση µαζί, ώστε να ληφθεί 

υπόψη και η µετήχηση του χώρου) 
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Σχετικά µε την επιθυµητή ηχοµόνωση αυτή εξαρτάται σε ποια ζώνη θορύβου 

βρίσκεται το κτίριο. 

Έτσι αν βρίσκεται στην ζώνη Α (ζώνη θορύβου) θα πρέπει  ο θόρυβος που καταλήγει 

στο εσωτερικό του χώρου να µην είναι µεγαλύτερος των 42 db (Α) και αν βρίσκεται 

στη ζώνη Β να µην είναι µεγαλύτερος των 33db (A).Για κτίρια γραφείων και 

ξενοδοχείων σε περιοχή αεροδροµίων ο θόρυβος δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερος 

των 42 db (Α) για την ζώνη Α, των 35 dΒ (Α) για την ζώνη Β και των 30 dΒ για την 

ζώνη C. 

Εξαρτάται από το είδος του υαλοπίνακα και από τη δοµή του, τον τρόπο που έχει 

τοποθετηθεί στο υαλοστάσιο και από την κατηγορία στεγανότητας στον αέρα των 

υαλοστασίων. Έτσι π. χ στους διπλούς υαλοπίνακες µε ενδιάµεσο κενό, στην 

ηχοµονωτική του συµπεριφορά επεµβαίνουν και α) τα διαφορετικά πάχη µεταξύ των 

δυο υαλοπινάκων β) το πάχος του ενδιάµεσου κενού γ) το υλικό συνδεσµολογίας των 

δυο υαλοπινάκων δ) και το υλικό παρεµβύσµατος δηµιουργίας κενού ε) οι διαστάσεις 

του υαλοπίνακα και στ) το υλικό των πλαισίων των υαλοστασίων. Θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη ότι εάν επιδιώκεται να υπάρχει ένας δείκτης ηχητικής εξασθένησης 

ίσος περίπου των 30dΒ (Α) τότε τα υαλοστάσια θα πρέπει να είναι της κατηγορίας Α2 

από πλευράς στεγανότητας στον αέρα. ∆είκτες µεγαλύτεροι των 30dΒ (Α) 

επιτυγχάνονται µε υαλοστάσια της κατηγόριας Α3. 

3.3 Αντοχή σε µηχανικές καταπονήσεις  
Οποιοσδήποτε και αν είναι ο τύπος του υαλοστασίου µετά του υαλοπίνακα σε 

κλειστή θέση ή ανοικτή σταθεροποιηµένη οφείλει να αντέχει στις δράσεις του ανέµου 

πιέσεις ή υποπιέσεις. Σ’ όλες αυτές τις δράσεις δεν θα πρέπει να παρουσιάζονται 

α)αποσυναρµολογήσεις β) µετακίνησης από την αρχική τους θέση γ) κίνδυνοι 

απότοµου ανοίγµατος ή θραύσης έπειτα από απότοµη πίεση γ) θραύσεις των 

υαλοπινάκων δ) απόσπαση των υαλοπινάκων από τις πατούρες τοποθέτησης τους, 

λόγω ανεπαρκών διαστάσεων η υπερβολικών βέλων κάµψης. Επίσης οι δονήσεις που 

προκαλούνται από την κυκλοφορία παντός είδος οχήµατος ή από τον άνεµο δεν θα 

πρέπει να προκαλούν ρηγµατώδεις ή αποσυναρµολογήσεις στους υαλοπίνακες και τα 

φέροντα στοιχεία τους. Ακόµα ο τρόπος που στερεοποιούνται οι υαλοπίνακες –

υαλοστάσια στα οικοδοµικά ανοίγµατα θα πρέπει να ναι τέτοιος ώστε οι καθιζήσεις, 

τα βέλη, οι διαστολές που κανονικά παρουσιάζονται σε ένα κτίριο να µην επιδρούν 

στην όλη συµπεριφορά και λειτουργία τους.  Οι υαλοπίνακες θα πρέπει να αντέχουν 
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ακόµα και από τις κρούσεις, πιέσεις των ανθρώπων και των ζώων. Επίσης θα πρέπει 

να υπάρχει αντοχή στις υγροθερµικές καταπονήσεις και αυτό επιτυγχάνεται µε τον 

σωστό σχεδιασµό του υαλοστασίου την επιλογή των επιµέρους υλικών ως και ο 

τρόπος στερέωσης να είναι τέτοιος έτσι ώστε οι µεταβολές των διαστάσεων που 

οφείλονται στις αλλαγές θερµοκρασίας και υγρασίας να µην επηρεάζουν αισθητά την 

ευστάθεια του υαλοστασίου και τη διατήρηση της θέσης τους των υαλοπινάκων 

γεγονός που µπορεί να  έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια των κατοίκων. 

Άλλη µια παράµετρο είναι η τοποθέτηση των υαλοπινάκων στα υαλοστάσια όπου 

ιδίως των µεγάλων διαστάσεων να υπάρχουν απαραίτητοι αρµοί µεταξύ υαλοπινάκων 

και πυθµένα πατούρας για την αποφυγή ρωγµών λόγω θερµοκρασιακών µεταβολών. 

 

3.4 Εµφάνιση παθολογικών αιτιών στους υαλοπίνακες 
Οι παθολογικές καταστάσεις που δηµιουργούνται στους υαλοπίνακες εµφανίζονται 

κατά φάσεις όπου είναι α)οι µορφοποίησης των διάφορων τύπων υαλοπινάκων  β) η 

µετακίνηση, αποθήκευση µέχρι την τελική τοποθέτηση και γ)την παραµονή στο 

κτίριο από τη στιγµή που θα τοποθετηθούν και σε όλη τη διάρκεια ζωής τους. Όλα τα 

παραπάνω εκδηλώνονται µε :α)εσωτερικά ελαττώµατα στη µάζα των υαλινών 

επιφανειών β)µε ρηγµατώσεις λόγω δράσεων διαφόρων εξωτερικών παραγόντων και 

λόγω ιδιαιτερότητάς του γυαλιού απέναντι στις µηχανικές καταπονήσεις (σύµπτωση 

ορίου ελαστικότητας και ορίου θραύσης)και γ)µε αλλοιώσεις των συνθετικών 

µεµβρανών των πολλαπλών υαλοπινάκων ή µε συµπυκνώσεις υδρατµών 

(θροµβώµατα) στους θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες λόγω παρουσίας νερού στην 

κάτω πατούρα τοποθέτησής τους. 

Κάθε περιγραφή παθολογικής κατάστασης ενός υαλοπίνακα συνοδεύεται όπου 

απαιτείται α)µε τους απαραίτητους υπολογισµούς µε βάση τους οποίους θα γίνει η 

σωστή επιλογή του β)µε την απαρίθµηση των παραγόντων που ευνοούν τη 

δηµιουργία µια παθολογικής κατάστασης και γ)µε οδηγίες αναφορικά µε το βέλτιστο 

τρόπο τοποθετήσεις των υαλοπινάκων στο έργο (όπου θα αναφερθούµε 

αναλυτικότερα στην παράγραφο µε τις κακότεχνες εφαρµογές). 
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Ενσωµατωµένα ελαττώµατα υαλοπινάκων  θα πρέπει να αποφεύγεται η 

χρησιµοποίηση τους στο έργο. Οι ελαττωµατική αυτή υαλοπίνακες µπορεί να 

παρουσιάζουν µια από τις παρακάτω µορφές που είναι (αναλυτικά): 

 

3.4.1 Οπτικά ελαττώµατα 
 

Πρόκειται για ελαττώµατα που προέρχονται από τη µάζα ή την επιφάνεια του 

γυαλιού και που έχουν σαν αποτέλεσµα την αλλοίωση της θέας και την δηµιουργία 

οπτικών παραµορφώσεων. Παρουσιάζονται α)µε έντονες κυµατώσεις που 

χαρακτηρίζονται από παράλληλες παραµορφώσεις της εικόνας. β)Υάλινες πολύ 

λεπτές ανοµοιογενείς ίνες στην επιφάνεια, αισθητές πολλές φορές στην επιφάνεια και 

γ)δέσµη πολύ λεπτών, πυκνών γραµµών που προκαλούν αλλοιώσεις στην ορατότητα. 

3.4.2 Εµφανή µετρούµενα ελαττώµατα 
Τα ελαττώµατα αυτά έχουν αισθητά περιορισµένες διαστάσεις, οι οποίες 

αντιστοιχούν στη διάµετρο του περιγεγραµµένου κύκλου ή στην απόσταση των πλέον 

αποµακρυσµένων σηµείων. Οι µορφές που παρουσιάζουν είναι οι 

παρακάτω:1)Προσκολληµένα ξένα σώµατα ή σκόνη γυαλιού. 2)Ενσωµάτωση στη 

µάζα του γυαλιού, αερίου ή αλάτων, σχήµατος ωοειδούς ή φακού.3)Επιφανειακή 

προσκόλληση ασπριδερών µορίων αποτελούµενα συνήθως από φθαρµένο γυαλί. 4) 

Τοπική επιφανειακή εξέλκωση του γυαλιού που προκαλείται από τριβή ξένου 

σώµατος συνήθως γυαλιού. 5)Ενσωµάτωση στο γυαλί αδιαφανών κόκκων διαφόρου 

µορφής και χρώµατος και 6)υάλινη ενσωµάτωση και µορφή δακρύου που καταλήγει 

σε ίνες διαµέτρου λίγο µικρότερο ή µεγαλύτερο 3mm. 

3.4.3 Ελαττώµατα εµφάνισης που δεν θεωρούνται µετρήσιµα 
Οι µορφές αυτές είναι:1)Ακαθαρσίες στην επιφάνεια παρουσιαζόµενες ως σηµεία, 

λεκέδες ή γραµµικές.2)Ρωγµή περιορισµένης, έκτασης που εκτείνεται πλήρως ή 

µερικώς στο πάχος του γυαλιού.3)Επιφανειακές χαραγές, ευθύγραµµες ή καµπύλες 

συνεχείς ή ακανόνιστες. 4)Ιριδισµός λόγω επιφανειακής χηµικής αλλοίωσης που 

οφείλεται στην υγρασία. Το ελαττώµατα αυτό δεν πρέπει να συγχέεται της πόλωσης 

του φωτός που παρατηρείται στους εµβαπτισµένους υαλοπίνακες.5)Επιφανειακή 

τοπική παραµόρφωση του γυαλιού στην πλαστική φάση που έγινε είτε από κύλινδρο 

ή από ξένα σώµατα.6)Επιφανειακή ανάκλαση εµφάνισης όπως η φλούδα 
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πορτοκαλιού.7)Μικροσκοπικές κοιλότητες διασκορπισµένες στην επιφάνεια µε ή 

χωρίς ξένο σώµα. 

 

3.4.4 Ελαττώµατα ακµών 
 

Οι µορφές αυτές είναι:1)Αρχή ρωγµής, στο σύνολο του πάχους ή 

µερική.2)Θραυόµενη γωνία. 3)Ειδικά ελαττώµατα κοπής συνήθως από 

΄τσιµπιδιάσµατα΄ εισέχοντα ή προεξέχοντα. 4)Αποφλοιώσεις της ακµής. 
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Κεφάλαιο 4 Αίτια παθολογικών καταστάσεων στους 
υαλοπίνακες 
 

4.1 Επίδραση της ανεµοπίεσης  
 

Οι δράσεις του ανέµου πρέπει να λαµβάνονται στον υπολογισµό του πάχους των 

υαλοπινάκων και εξαρτώνται από την γεωγραφική θέση και τον προσανατολισµό του 

κτιρίου, την θέση του υαλοστασίου στην όψη, τις διαστάσεις του, και τέλος τον τρόπο 

τοποθέτησης του υαλοπίνακα και του υαλοστασίου. 

Οι ρηγµατώσεις υαλοπινάκων λόγω έλλειψης αντοχής σε ανεµοπίεση δηµιουργούνται 

µόνο όπως αναφέραµε παραπάνω έχουν υπολογισθεί σωστά τα πάχη αυτών σε 

ανεµοπίεση ανάλογα πάντοτε α) µε τον τύπο του υαλοστασίου (κινητό ή 

σταθερό)β)του τρόπου τοποθέτησης και έδρασης των υαλοπινάκων στα υαλοστάσια 

και γ)του είδους των υαλοπινάκων (απλών, πολλαπλών,  θερµοµονωτικών). 

Οι συµβατικές πιέσεις που πρέπει να λαµβάνονται υπόψη κατά τον υπολογισµό του 

πάχους των υαλοπινάκων βασίζονται σε τέσσερις παραµέτρους:  1.Το υψόµετρο της 

θέσης του κτιρίου 

2.Η θέση που βρίσκεται το κτίριο 

3.Η θέση από πλευράς ύψους του υαλοστασίου στο κτίριο 

4.Το προστατευόµενο ή όχι της όψης έναντι των δράσεων του ανέµου. 

 

1η Παράµετρος 

 

Περιοχή που βρίσκεται από πλευράς η κατασκευή από πλευράς υψοµέτρου 

 

∆ιακρίνονται σε δύο περιοχές :1. Η περιοχή Α µε υψόµετρο µικρότεροτων1000Μ.2) 

Η περιοχή Β µε υψόµετρο µεγαλύτερο των 1000Μ. 

 

2 η Παράµετρος 

 

Η θέση που βρίσκεται το κτίριο 
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Θέση a:εσωτερικό µεγάλων κατοικηµένων περιοχών πόλεις µε λιγότερα από τα µισά 

κτίρια της έχουν ύψος 4 ορόφων. 

Θέση  b:µικρές ή µεσαίες πόλεις ή περίχωρα µεγάλων πόλεων µε κτίρια µικρότερα 

των 4 ορόφων. 

Θέσηc:εξοχικές περιοχές. 

Θέση d:κατασκευές κοντά στη θάλασσα(όταν αυτές βρίσκονται από τη θάλασσα 15 

φορές το ύψος τους)εκτός αν τα υαλοστάσια είναι προστατευµένα. 

 

3η Παράµετρος 

 

Η θέση του υαλοστασίου από πλευράς ύψους σε συσχετισµό µε το έδαφος. 

1)Κάτω από 6 m 

2) Μεταξύ 6 και 18 m 

3) Μεταξύ 18 και 28 m 

4) Μεταξύ 28 και 50 m 

5)Μεταξύ 50 και 100 m 

Όταν µια κατασκευή είναι ελεύθερη µπροστά και έχει µεγάλο µήκος, λαµβάνεται σαν 

ύψος πάνω στο έδαφος το ύψος από την υψηλότερη στάθµη του εδάφους. 

Όταν µια κατασκευή βρίσκεται σε υπερυψωµένη περιοχή, µε κλίση πλαγιάς 

µεγαλύτερη των (45ο ),τότε το ύψος πάνω από το έδαφος, θα υπολογίζεται από το 

πόδι του πρανούς, εκτός αν η κατασκευή βρίσκεται σ’ απόσταση οριζόντια από το 

πόδι του πρανούς, µεγαλύτερη του διπλάσιου ύψους. 

Έτσι το ύψος πάνω από το έδαφος του υαλοστασίου ν του κτιρίου Β θα είναι H ενώ 

του υαλοστασίου ν΄ του κτιρίου Β΄ θα είναι Η΄ (βλέπε το παρακάτω σχήµα) 
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4η Παράµετρος 

 

Προστατευµένα ή όχι των όψεων έναντι ανέµου 

 

∆ιακρίνονται οι όψεις σε προστατευµένες ή όχι προστατευµένες. 

Μία όψη θεωρείται προστατευµένη όταν βρίσκεται πάνω σε ένα δρόµο (η έννοια του 

δρόµου προυποθέτει µία συνέχεια των απέναντι κατασκευών )ή  όταν βρίσκεται από 

υπερυψωµένο έδαφός.  

Στο παρακάτω σχήµα δίδονται όλες οι περιπτώσεις που χαρακτηρίζονται µια όψη 

προστατευµένη 

 
Αυτές οι τέσσερις παράµετροι καθορίζουν την συµβατική τιµή της  ανεµοπίεσης 

Kg/m2  για τον υπολογισµό του πάχος των υαλοπινάκων, που δύνονται στον 

παρακάτω πίνακα. Θα ασχοληθούµε αναφορικά µε διάφορα παραδείγµατα 

υπολογισµού για τα κινητά υαλοστάσια. Αν το πάχος είναι για απλούς και µη απλούς 

υαλοπίνακές και για securite. Το µεγαλύτερο πρόβληµα λόγω ανεµοπίεσης 
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καταγράφετε σε µεγάλες επιφάνειες όψεων είτε είναι υαλοπετάσµατα είτε είναι 

βιτρίνες. Θα τα παρουσιάσουµε αναλυτικότερα παρακάτω.  

 

 

 

 

Προστατευµένες 

όψεις υαλοστασίων

Απροστάτευτες από τον άνεµο όψεις 

υαλοστασίων 

Περιοχή Α και Β Περιοχή Α Περιοχή Β 

Θέση Θέση 

Ύψος 

υαλοστασίου πάνω 

στο έδαφος 

Θέση a και b 

a b c d a b C 

Μικρότερο των 

600 Μ 

60 60 60 90 I40 80 90 130 

Μεταξύ 6 και 18 

Μ 

60 60 80 I10 I60 90 II0 I60 

Μεταξύ 18 και 28 

Μ 

60 70 90 I20 I70 I00 I30 I80 

Μεταξύ 28 και 50 

Μ 

-- 90 II10 I20 I80 I30 I60 200 

 

 

 

4.1.1 Υπολογισµός του πάχους των υαλοπινάκων 
 

Υπολογίζονται κατ΄ αρχάς τα πάχη των απλών υαλοπινάκων σε κινητά υαλοστάσια 

και µε ορισµένους συντελεστές µείωσης ή προσαύξησης υπολογίζονται τα αντίστοιχα 

πάχη, όταν είναι σταθερά τα υαλοστάσια και όταν αντί των απλών υαλοπινάκων, 

προβλέπονται υαλοπίνακες  SECURIT,διπλοί ή πολλαπλοί µε ενδιάµεσες µεµβράνες 

ή θερµοµονωτικοί. 
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Πάχος απλών υαλοπινάκων (RECUITS) επί των κινητών υαλοστασίων 

 

Προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα όπου είναι: 

 

e=το πάχος του υαλοπίνακα σε mm. 

L= η πιο µεγάλη πλευρά του υαλοπίνακα 

I= η πιο µικρή πλευρά του υαλοπίνακα (ή µήκος του ελεύθερου άκρου για τους 

υαλοπίνακες που εδράζονται σε δύο πλευρές) σε m. 

S=επιφάνεια του υαλοπίνακα σε m2.  

P=συµβατικά πίεση σε Kg/m2     όπως αυτή προκύπτει από τον παρακάτω πίνακα. 

 

 

Υαλοπίνακες εδραζόµενοι σε 4 πλευρές (πατούρες) 

Αν L/I ≤3        
72

10 PSe ⋅⋅
=                    Αν L/I >3            

9.4
10 PIe ⋅⋅

=  

Υαλοπίνακες εδραζόµενοι σε 3 πλευρές. 

Η ελεύθερη πλευρά είναι 

ίση µε την µικρότερη Ι. 

Η ελεύθερη πλευρά είναι ίση µε την µεγαλύτερη L. 

9.4
10 PIe ⋅⋅

=  Αν L/I ≤9   
72

30 PSe ⋅⋅
= Αν L/I >9  

9.4
103 PIe ⋅⋅

=

Υαλοπίνακας εδραζόµενοι σε δύο κάθετες πλευρές. 

9.4
10 PIe ⋅⋅

=   
Σ’ αυτή την περίπτωση το Ι παριστάνει την ελεύθερη πλευρά έστω 

και αν αυτό µήκος αντιστοιχεί στην µεγαλύτερη πλευρά. 

 

Πάχος υαλοπινάκων σε σταθερά υαλοστάσια 

Τα πάχη των υαλοπινάκων που προκύπτουν από τους παραπάνω τύπους του πίνακα () 

πολλαπλασιάζονται : 

α) 0,9 για όλες τις γενικές περιπτώσεις 

β) 0,8 για τα υαλοστάσια που η πάνω στάθµη βρίσκεται σε ύψος 6Μ από το έδαφος 

και που έχουν β1)είτε περισσότερο των 5,0   επιφάνεια και στηρίζονται σε τρεις ή 

τέσσερις πλευρές και β2) είτε µήκος της ελεύθερης πλευράς µεγαλύτερο από 2 Μ 

όταν στηρίζεται σε δύο απέναντι πλευρές. 
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Πάχη υαλοπινάκων οπλισµένων SECURIT διπλών µε ή χωρίς ενδιάµεση στρώση 

αέρα 

 

Για τους υαλοπίνακες εκτός από τους απλούς (κρύσταλλα)τους διπλά ψηµένους 

(RECUIT) και τους άοπλους, το ελάχιστο θεωρητικό πάχος et προκύπτει από το 

πάχος που υπολογίζεται σύµφωνα µε τους τύπους πίνακα() αλλά πολλαπλασιασµένη 

µε ένα συντελεστή ε που δίνεται από τον πίνακα () δηλαδή et= εxe. 

 

ΤΥΠΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑ ε 

Υαλοπίνακας οπλισµένος 1,20 

Υαλοπίνακας απλός 

SECURIT αν P<90 

αν P≤90 

KG/M2 0,80 

0,75 

∆ιπλό 1,3* Υαλοπίνακας µε 

ενδιάµεσες µεµβράνες (δύο 

ή τρία φύλλα κρυστάλλου 

µε παρεµβολή φύλλων 

BUTYRAL DE 

POLYVINYLE 

∆ιπλό 1,6* 

∆ιπλό 1,5* Θερµοµονωτικοί 

υαλοπίνακας τριπλό 1,7* 
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4.1.2 Θραύσεις υαλοπινάκων 
Οι συνθήκες που ευνοούν τις θραύσεις και αποκολλήσεις των βιτρινών είναι οι 

παρακάτω: 

1. ∆εν προβλέπονται οι κατάλληλοι αρµοί µεταξύ υαλοπινάκων και πυθµένα 

πατούρας τοποθέτησης ώστε να είναι δυνατό να απορροφηθούν οι 

προβλεπόµενες από τα φέροντα στοιχεία του κτιρίου παραµορφώσεις.  

2. ∆εν εξασφαλίζεται η ευστάθεια του κάθε στοιχείου της βιτρίνας µε του 

φέροντα οργανισµό, ώστε µε διάφορες καταπονήσεις που δέχεται να µην 

θραυσθεί ή αποκολληθεί ιδίως όταν υφίστανται καµπτικές καταπονήσεις,  

3. Η συνδεσµολογία των διάφορων στοιχείων της βιτρίνας δεν δηµιουργεί ένα 

ενιαίο σύνολο που να αντέχει στις κάθε µορφής καταπονήσεις ώστε στην 

περίπτωση: 

• Ύψους βιτρίνας µεγαλύτερου των 3,0 m εάν θραυσθεί ή αποκολληθεί 

ένα στοιχείο της αυτής κατάρρευσης µέρους ή του συνόλου της. 

• Ύψους βιτρίνας µεγαλύτερο των 3,0,m εάν θραυσθούν ή 

αποκολληθούν δύο στοιχεία  της αυτά να µην είναι αιτία κατάρρευσης 

µέρους ή του συνόλου της. 

4. Θα παραµορφωθούν ή θα αποσυνδεθούν οι διατάξεις στερέωσης των 

στοιχείων της βιτρίνας µε το φέροντα οργανισµό ή των στοιχείων µεταξύ 

δυο υαλοπινάκων. 

5. ∆εν έχουν τοποθετηθεί τα κατάλληλα STOP στις πόρτες SECURIT  που 

ανοίγουν προς τα έξω και σωστές θέσεις. 

Οι διατάξεις στερέωσης και ακαµψίας για την αποφυγή θραύσεων και 

αποκολλήσεων βιτρινών σε περίπτωση υαλοπίνακα SECURIT οποιαδήποτε εργασία 

επ’ αυτών (κοπή,  διάνοιξη οπών, κατασκευή εγκοπών) θα πρέπει να γίνεται πριν 

από τη διαδικασία διαµόρφωσης του υαλοπίνακα σε SECURIT. 

 

Οι διατάξεις ακαµψίας που παρατηρούνται (ή αντιανεµικές διατάξεις ) βιτρινών 

αποτελούνται από υαλοπίνακες  SECURIT και διακρίνονται α) σε αυτές που 

τοποθετούνται πάνω στους φεγγίτες β)σε αυτές που τοποθετούνται σε όλο το ύψος 

της βιτρίνας σε ένα ή δύο στοιχεία από την µια πλευρά του υαλοπίνακα ελάχιστου 

πάχους 10 m ή στην ένωση των δύο υαλοπινάκων πάχους 15 mm και γ)σε αυτές 

τοποθετούνται σε όλο το ύψος της βιτρίνας σε ένα τεµάχιο και κατά τα λοιπά όπως 
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προηγούµενα άλλα ελάχιστου πάχους 20cm. Όταν ο φεγγίτης αποτελείται από ένα 

υαλοπίνακα και οι διαστάσεις του είναι µικρότερες των 300mm, οποιαδήποτε και αν 

είναι η άλλη διάσταση και όταν αποτελείται ο φεγγίτης από πολλούς υαλοπίνακες και 

οι διαστάσεις είναι µικρότερες των 300mm οποιαδήποτε και εάν είναι η άλλη 

διάσταση  για όλα τα παραπάνω δεν προβλέπονται διατάξεις ακαµψίας σε βιτρίνες µε 

υαλοπίνακα SECURIT. 

Αντίθετα προβλέπονται όταν: 

1. Ο φεγγίτης βιτρίνας µε πόρτα αποτελείται από ένα υαλοπίνακα και οι 

διαστάσεις είναι µεγαλύτερες από 300mm. 

2. Όταν ο φεγγίτης βιτρίνας µε πόρτα αποτελείται από πολλούς υαλοπίνακες και 

οι διαστάσεις του είναι µεγαλύτερες από 300mm πάντοτε ανάλογα του τρόπου 

στερέωσης των υαλοπινάκων 

3. Όταν ο φεγγίτης βιτρίνας χωρίς πόρτα αποτελείται από πολλούς υαλοπίνακες 

οποιαδήποτε και αν είναι ο τρόπος στερέωσης και εάν το άθροισµα των δύο 

διαστάσεων είναι µεγαλύτερο των 3500mm. 

 

4. Όταν οι βιτρίνες είναι µικτές από πλευράς υαλοπινάκων SECURIT  για τα 

φύλλα της πόρτας και ο φεγγίτης και οι υαλοπίνακες RECUIT στις  υπόλοιπες 

επιφάνειες. 

 

Οι ρηγµατώσεις υαλοπινάκων λόγω καµπτικών καταπονήσεων είναι δυνατό να 

εµφανισθούν παρόµοια φαινόµενα σε υαλοπίνακες µεγάλων διαστάσεων καθ΄ ύψος 

που τοποθετούνται σε οριζόντιες πατούρες πάνω και κάτω µε ελεύθερες τις 

κατακόρυφες ακµές όπως π.χ σε βιτρίνες καταστήµατος. Σε αυτή την περίπτωση 

πρέπει να εξετάζεται εάν το βέλος κάµψης παρόµοιου  υαλοπίνακα είναι µεγαλύτερο 

του επιτρεπόµενου βέλους. 

Μέγιστο επιτρεπόµενο βέλος κάµψης δίνεται από τον τύπο f=5.P.L4 /384 EJ 

παραθέτουµε τον τύπο της συνάρτησης του βέλους κάµψης µε την τάση κάµψης και 

προκύπτει :f=σ/3,5 * L2 /e. 

 

Λόγω κακότεχνων εφαρµογών και µε την δράση της ανεµοπίεσης θα παρουσιασθούν 

ρηγµατώσεις από την απόσπαση του από τις πατούρες  που έχουν τοποθετηθεί. Αυτές 

οι ρηγµατώσεις θα παρουσιασθούν όταν : 
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•   Ξεκουµπώσει το πηχάκι διαµόρφωσης της πατούρας που είναι 

τοποθετηµένο εσωτερικά και δεν έχει προσθέτει µηχανική 

υποστήριξη. 

• Οι υαλοπίνακες µεγάλου ύψους που έχουν τοποθετηθεί κατά τις 

µικρότερες πλευρές τους µόνο σε κάτω πατούρα σε κανονικό βάθος 

και σε πάνω πατούρα σε µικρότερο του ελάχιστου επιτρεπτού 

παρουσιάσουν βέλη από ανεµοπίεση τέτοια, που µε την καµπύλωση 

του υαλοπίνακα να µειωθεί το αρχικό κατακόρυφο ύψος του και να 

µηδενισθεί το τµήµα του υαλοπίνακα εντός της πατούρα, όταν αυτό 

βέβαια οι κατακόρυφες ακµές του είναι ελεύθερες και δεν έχουν 

κατακόρυφα στοιχεία ακαµψίας και δεν έχουν κολληθεί µεταξύ τους. 

 

 

 

 

4.2 Ηλιακή & θερµική ακτινοβολία 
Το γυάλινο άνοιγµα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της αρχιτεκτονικής λόγω της 

διπλής επιρροής που υφίσταται, τόσο από την τεχνολογική εξέλιξη στα είδη των 

γυαλιών, όσο και από την ανάγκη επικοινωνίας των ενοίκων µε τη φύση και το 

περιβάλλον. Ο απλούστερος τρόπος,  για την εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας 

για την θέρµανση των κτιρίων, είναι η συλλογή της µέσα από τα γυάλινα ανοίγµατα, 

τα προσανατολισµένα στο νότο. Τα νότια ανοίγµατα συµµετέχουν στο θερµικό 

ισοζύγιο του κτιρίου πάντα θετικά, ανεξάρτητα αν ο σχεδιασµός τους είναι 

συµβατικός ή βιοκλιµατικός. Η διαφορά βρίσκεται στο ότι ένα κτίριο που λειτουργεί 

παθητικά παγιδεύει την ηλιακή θερµότητα που µπαίνει µέσα, την αποθηκεύει στα 

δοµικά του στοιχεία, τοίχους –δάπεδα –οροφή, κατασκευασµένα από βαριά υλικά, µε 

σκοπό να επαναποδώσει αυτή τη θερµότητα στο εσωτερικό του κτιρίου τη νύχτα ή σε 

περιόδους συννεφιάς. 

Οι παράγοντες, που καθορίζουν τη λειτουργία του συστήµατος µε άµεσο ηλιακό 

κέρδος είναι η παρακάτω: 

1.Οι µεγάλες γυάλινες επιφάνειες στη νότια πρόσοψη 

2.Η λειτουργική διάρθρωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου µε κύρια 

οργάνωση προς το νότο 
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3.Η µεγάλη θερµική µάζα στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε να απορροφάται 

οποιαδήποτε απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας 

4.Η θερµική προστασία στην εξωτερική πλευρά του κελύφους 

5.Η µείωση των θερµικών ανταλλαγών µέσα από τα ανοίγµατα, µε τη χρήση 

κινητών µονωτικών πατζουριών. 

Η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος απαριθµεί πολλούς παράγοντες όπως τον 

προσανατολισµό των ανοιγµάτων, τη κλίση του ανοίγµατος, το µέγεθος, την θέση του 

ανοίγµατος στην όψη ή κοντά στην οροφή, τον τύπο του υαλοπίνακα και τέλος την 

άµεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στα συµπαγή δοµικά στοιχεία της 

κατασκευής. 

Σ’ αυτό το κεφάλαιο θα ασχοληθούµε µε την δηµιουργία παθολογικών καταστάσεων 

λόγω της επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας και κυρίως στις ιδιότητες των 

υαλοπινάκων. 

Η ολική ηλιακή ακτινοβολία διαφέρει της εκπεµπόµενης ακτινοβολίας συνηθισµένης 

θερµοκρασίας. Η ηλιακή ακτινοβολία είναι µικρού µήκους κύµατος σε αντίθεση µε 

την ακτινοβολούµενη συνηθισµένης θερµοκρασίας που είναι µεγάλου µήκους 

κύµατος. Γενικά τα γήινα σώµατα και τα αντικείµενα που δέχονται την ηλιακή 

ακτινοβολία φθάνουν σε µια θερµοκρασία που ποτέ δεν ξεπερνά τους 100 και 

εκπέµπουν µια θερµική ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος στην περιοχή των 

αποµακρυσµένων υπέρυθρων. 

Η ακτινοβολία αυτή ονοµάζεται ακτινοβολία συνηθισµένης θερµοκρασίας. Η 

απορροφούµενη από τα τοιχώµατα ηλιακή ακτινοβολία είναι τόσο ασθενέστερη όσο 

ο χρωµατισµός πλησιάζει προς το άσπρο. Σε αντίθεση µε την θερµική ακτινοβολία σε 

µήκος κύµατος 3 και 4 µ (µικρά).Το γυαλί απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία είναι 

διαφανές, ενώ είναι αδιαφανές στην θερµική ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος. 

Ένα τοίχωµα γενικά απέναντι στην ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος 

χαρακτηρίζεται από την εκπεµπτικότητα (ή ικανότητα ακτινοβολίας)του, ενώ 

απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία χαρακτηρίζεται από τον συντελεστή απορρόφησης 

τ.  Εάν είναι τ=0 το τοίχωµα είναι αδιαφανές. Στην αντίθετη περίπτωση είναι 

διαφανές και πάντοτε είναι α+τ+ρ=1 όπου α είναι συντελεστής απορρόφησης ρ 

ανάκλασης και τ διαπέρασης ενώ  RG είναι η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία. ∆εν 

υπάρχει σχέση µεταξύ των τριών  συντελεστών και της εκπεµπτικότητας. 

Στην περίπτωση απλού υαλοπίνακα χωρίς ηλιοπροστασία η ηλιακή ενέργεια RG που 

προσπίπτει στον υαλοπίνακα ένα τµήµα της είναι ίσο µε ρRG όπου ανακλάται προς 
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τα έξω, ενώ ένα δεύτερο τµήµα της ίσο µε  αRG απορροφάται από τον υαλοπίνακα. 

Όπου η ενέργεια αυτή ένα ποσοστό καλύτερα διαχέεται προς τα έξω µε µετάβαση 

ενώ το υπόλοιπο ποσοστό της διαχέεται προς τα µέσα. Τέλος το υπόλοιπο ποσοστό 

της προσπίπτουσας ενέργειας  αφού διαπεράσει τον υαλοπίνακα και υποστεί διάφορες 

ανακλάσεις απορροφάται από τα τοιχώµατα και τα αντικείµενα του εσωτερικού 

χώρου. 

Αξίζει να αναφέρουµε ότι σε όλους τους καταλόγους των κατασκευαστικών 

υαλοπινάκων µας δίνουν τις τιµές α,ρ,τ καθώς και οι τιµές των ηλιακών συντελεστών 

S. Από τους τρεις συντελεστές α,ρ,τ ο συντελεστής απορρόφηση α είναι αυτός που 

κρίνει την συµπεριφορά των υαλοπινάκων στις θερµοκρασιακές µεταβολές και 

κρούσεις. Ακόµα ο ηλιακός συντελεστής χρησιµοποιείται όταν πρόκειται  να 

ληφθούν υπόψη στους υπολογισµούς των θερµικών αναγκών ενός χώρου και οι 

ηλιακές προσαγωγές από τα τοιχώµατα   

Ως δαπάνες προσαγωγής θερµότητας. Επίσης χρησιµοποιείται για να διαπιστωθεί εάν 

είναι απαραίτητη µια σκίαση των υαλοστασίων (εσωτερική ή εξωτερική )ώστε να 

µειωθούν οι ενοχλήσεις στο εσωτερικό των χώρων από την ηλιακή ενέργεια.Οι τιµές 

του ηλιακού συντελεστή προϋποθέτουν ότι ο ήλιος σχηµατίζει γωνία 30 0 µε το 

οριζόντιο επίπεδο όταν βρίσκεται σε ένα  κάθετο επίπεδο προς την όψη. Όταν είναι 

ίσες οι εσωτερικές και εξωτερικές θερµοκρασίες του αέρα. Όταν το έδαφος είναι 

µπροστά από την όψη και έχει συντελεστή απορρόφησης περίπου ίσο µε 0,6.και τέλος 

όταν η ταχύτητα του αέρα κοντά στην όψη είναι περίπου 1 µε 2 m/sec. 

 

Η περίπτωση απλού υαλοπίνακα µε ηλιοπροστασία τα φαινόµενα της ροής ενέργειας 

διαφέρουν ανάλογα αν πρόκειται για εξωτερική ή εσωτερική ηλιοπροστασία. 

Για την εξωτερική και εσωτερική ηλιοπροστασία παραθέτουµε δύο κατατοπιστικά 

σχήµατα παρακάτω. Αυτό που αξίζει να αναφέρουµε για την µε εξωτερική 

ηλιοπροστασία η ηλιακή ακτινοβολία δεν καταλήγει στον υαλοπίνακα, αφού η 

σχηµατική πορεία της ενέργειας που προσπίπτει στην ηλιοπροστασία γίνεται όταν 

αυτή είναι αδιαφανής 100% όπου τότε δεν επεµβαίνει η διαπέραση. Ενώ η εσωτερική 

ηλιοπροστασία ισχύει ότι αναφέραµε και στην εξωτερική ότι δηλαδή η σχηµατική 

πορεία της ενέργειας που προσπίπτει στον υαλοπίνακα και στην ηλιοπροστασία είναι 

αδιαφανή. Η διαφορά είναι ότι η τιµή ηλιακού συντελεστή εξαρτάται από το είδος της 

προστασίας. Όταν δηλαδή πρόκειται για λεπτό ύφασµα η ακτινοβολία διέρχεται µε 

διαπέραση, ενώ όταν πρόκειται µε περσίδες εµφανίζονται φαινόµενα ανάκλαση. 
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Παρακάτω παραθέτουµε τιµές ηλιακού συντελεστή ανοιγµάτων µε κοινούς 

υαλοπίνακες (απλούς ή διπλούς)και µε συντελεστή διαπέρασης τ=0,87 και 

ηλιοπροστασία µε σχήµα q.  

Οι ηλιοπροστασίες  θεωρούνται ελαφρά διαπερατές όταν ο συντελεστής είναι µεταξύ 

5 και 15% και αρκετά διαπερατές όταν είναι ο συντελεστής τα µεταξύ 15 και 25%.Τα 

συµπεράσµατα αυτά προκύπτουν σύµφωνα µε τον πίνακα που ακολουθεί: 

 

ΑΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΙΠΛΟΣ ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΑΣ 

ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΧΡΩΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΕΙ∆ΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

ΑΝΟΙ

Κ 

ΜΕΣΟ ΣΚΟΥΡΟ ΜΑΥΡ

Ο 

ΑΝΟΙ

Κ 

ΜΕΣΟ ΣΚΟΥΡΟ ΜΑΥΡ

Ο 

ΠΑΤΖΟΥΡΙ 

ΞΥΛΙΝΟ 2εκ 

4 7 9 11 3 5 6 8 

ΠΑΤΖΟΥΡΙ 

ΞΥΛΙΝΟ 1εκ 

5 8 10 13 4 5 7 9 

ΨΑΘΑ ΑΠΟ 

ΞΥΛΟ 

7 9 12 14 4 6 8 10 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 

ΡΟΛΟ 

7 10 13 16 4 7 9 11 

STORE ΑΠΟ 

∆ΙΑΦΑΝΕΣ 

ΥΦΑΣΜΑ 

7 9 12 14 4 6 8 10 

STORE ΑΠΟ 

ΕΛΑΦΡΑ 

∆ΙΑΠΕΡΑΤΟ 

ΥΦΑΣΜΑ 

14 17 19  10 12 14  

ΠΑΤΖΟΥ

ΡΙΑ ΚΑΙ 

STORE 

ΠΛΗΡΗ 

STORE ΑΠΟ 

ΑΡΚΕΤΑ 

∆ΙΑΠΕΡΑΤΟ 

ΥΦΑΣΜΑ 

21 23 25  16 18 20  

ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ ΑΠΟ 

ΞΥΛΟ 

10 9 9  8 7 7 6 

ΠΕΡΣΙ∆ΕΣ 

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

11 11 11 11 9 9 9 8 

ΒΕΝΕΤΙΚΑ 

STORE ΜΕ 

ΛΑΜΕΣ ΑΠΟ 

ΞΥΛΟ 

13 11 11 9 9 8 7 6 

 

ΠΕΡΣΙ∆Ε

Σ ΚΑΙ 

ΒΕΝΕΤΙ

ΚΑ 

STORE 

BENETIKA 

STORE ΑΠΟ 

14 14 13 12 9 9 9 8 
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  ΛΕΠΤΕΣ ΛΑΜΕΣ 

STORE ΒΕΝΕΤΙΚΑ 

STORE ΜΕ 

ΛΕΠΤΕΣ ΛΑΜΕΣ 

    28 34 40 45 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ 

Α∆ΙΑΦΑΝΗΣ 

    21 28 36 43 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ 

ΕΛΑΦΡΑ 

∆ΙΑΠΕΡΑΤΗ 

    24 32 40  

 

ΚΟΥΡΤΙ

ΝΕΣ 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ 

ΑΡΚΕΤΑ 

∆ΙΑΠΕΡΑΤΗ 

    29 36 43  

ΒΕΝΕΤΙ

ΚΑ 

STORE 

ΒΕΝΕΤΙΚΑ 

STORE ΜΕ 

ΛΕΠΤΕΣ ΛΑΜΕΣ 

45 56 65 73 47 59 69 79 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ 

Α∆ΙΑΦΑΝΗΣ 

34 45 57 66 39 52 65 75 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ 

ΕΛΑΦΡΑ 

∆ΙΑΠΕΡΑΤΗ 

36 47 59  39 54 63  

 

ΚΟΥΡΤΙ

ΝΕΣ 

ΚΟΥΡΤΙΝΑ 

ΑΡΚΕΤΑ 

∆ΙΑΠΕΡΑΤΗ 

39 50 61  42 55 68  

Οι κατηγορίες χρωµατισµού που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα προκύπτουν 

από τον παρακάτω πίνακα  οπού δίνονται και οι συντελεστές ανάκλασης ρ. 

 

κατηγορία Ανοικτό µέσο σκούρο Μαύρο 

Τιµή 

συντελεστή 

ανάκλασης 

ρ < 0,5 0,3<ρ< 0,5 0,1< ρ< 0,5 ρ <0,1 

Χρώµα Άσπρο,κρέµ,κίτρινο,πορτοκαλί 

ανοικτό,κόκκινο. 

Σκούρο 

κόκκινο,ανοικτό 

πράσινο,ανοικτό 

µπλέ 

Καφέ 

σκούρο, 

πράσινο,µπλέ 

σκούρο, µπλε 

ζωηρό 

Μαύρο, 

καφέ 

σκούρο 
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Οι τιµές του ηλιακού συντελεστή ανοιγµάτων µε κοινούς υαλοπίνακες (απλούς ή 

διπλούς)και οριζόντια εξωτερικά ηλιοπετάσµατα θα ισχύουν οι παρακάτω 

προϋποθέσεις :1. Ο υαλοπίνακας θα είναι κοινός 2. Τα ανοίγµατα θα προστατεύονται 

µε τα οριζόντια υαλοπετάσµατα για 6 µήνες το χρόνο. Αυτό προϋποθέτει ότι η 

προεξοχή του υαλοπετάσµατος θα είναι ίση µε α)0,7 του ύψους του ανοίγµατος για 

νότιο προσανατολισµό β)µε το ύψος του ανοίγµατος για προσανατολισµό Ν-ΝΑ και 

Ν-Ν∆ γ)για ενδιάµεσο προσανατολισµό η προεξοχή θα είναι µεταξύ 0,7  ολόκληρου 

του ύψους και δ) δεν θα είναι αποτελεσµατικά τα οριζόντια ηλιοπετάσµατα για 

άλλους προσανατολισµούς. 

 

4.3 Θερµικές Ιδιότητες Υαλοπινάκων 
 

Οι θερµικές ιδιότητες των υαλοπινάκων περιλαµβάνουν την ειδική θερµότητα 

υαλοπίνακα C, την γραµµική διαστολή υαλοπίνακα, τις θερµικές τάσεις και τέλος τα 

θερµοµοµωνοτικά  χαρακτηριστικά.  Αναλυτικότερα:η ειδική θερµότητα ισούται µε 

την απαραίτητη ποσότητα θερµότητας για να ανυψωθεί κατά 1 ο C η µονάδα της 

µάζας του υλικού ισούται C=0,22 Wh /Kg o C.Ενώ γραµµική διαστολή του 

υαλοπίνακα πρόκειται για τον συντελεστή µε τον οποίο µετράται η επιµήκυνση της 

µονάδας µήκους για µια διαφορά θερµοκρασίας ίση 1ο C για περιοχές θερµοκρασίας 

µεταξύ 20 και 300 ο C. Ισούται µε 9x10 6.Ετσι π. χ ένας υαλοπίνακας 2,0 m (200mm) 

που θερµαίνεται στους 30 ο C θα επιµηκυνθεί κατά 2000x10 -6 x30 = 0,54 mm. Για 

κάθε τύπο υαλοπίνακα υπάρχουν διαφορετική συντελεστές γραµµικής διαστολής που 

είναι η παρακάτω: ξύλου 4 x 10 -6,σιδήρου 12x 10 -6, αλουµινίου 23 x 10 -6       , 

P.V.C 70x 10 -6. Οι θερµικές τάσεις δηµιουργούνται στον υαλοπίνακα έπειτα από 

µερική θέρµανση ή ψύξη που µπορεί να οδηγήσει στην θραύση. Τέλος τα 

θερµοµονωτικά χαρακτηριστικά του υαλοπίνακα  είναι ο συντελεστής 

θερµοαγωγιµότητας λ= 1,16 W/m oC και ο συντελεστής θερµοπερατότητας Κ που 

είναι Κ= 5,70 W/m2 oC. 

Οι θερµικές απώλειες συσχετίζονται µε την τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας, 

ο συντελεστής αυτός εκφράζει το ρυθµό απωλειών θερµότητας ανά τετραγωνικό 

µέτρο, σε σταθερές συνθήκες, για θερµοκρασιακή διαφορά εσωτερικού –εξωτερικού 

χώρου ίση µε ένα Κελβιν.    
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Θα αναφέρουµε κάποιες διευκρινήσεις αναφορικά µε τον συντελεστή 

θερµοπερατότητας Κ υαλοπινάκων στα διαφανή στοιχεία. Ο συντελεστής αυτός 

αφορά µόνο το ορατό τµήµα του υαλοπίνακα. Για τον υπολογισµό των θερµικών 

απωλειών από τα διαφανή στοιχεία του κέλυφος πρέπει να χρησιµοποιούνται οι 

συντελεστές θερµοπερατότητας των υαλοστασίων και των υαλοπινάκων µε 

διαστάσεις οικοδοµικού ανοίγµατος µετρούµενες µεταξύ λαµπάδων και µεταξύ 

πρεκιών –ποδιών. 

Οι παράγοντες που επιδρούν στην διαµόρφωση του συντελεστή θερµοπερατότητας Κ 

είναι :α)οι επιφανειακές εναλλαγές θερµότητας όπου για τους απλούς υαλοπίνακες 

επηρεάζεται κυρίως από τις θερµικές αντιστάσεις (εσωτερικές και 

εξωτερικές)επιφανειακής εναλλαγής και σχεδόν καθόλου από την θερµική αντίσταση 

του υαλοπίνακα που είναι αµελητέα. Ο συντελεστής εξωτερικής θερµικής αντίστασης 

επιφανειακής εναλλαγής δεν είναι σταθερός αν και λαµβάνεται πάντα συµβατικά 0,06 

m2 oC/W.Τέλος  ο συντελεστής εσωτερικής και εξωτερικής θερµικής αντίστασης 

επιφανειακής εναλλαγής εξαρτάται από την εκπεµπτικότητα ε του υαλοπίνακα. Στους 

διπλούς υαλοπίνακες επεµβαίνει η θερµική αντίσταση της ενδιάµεσης στρώσεις του 

αέρα εξαρτάται από το :α)το πάχος της στρώσεις β)την εκπεµπιτικότητα των απέναντι 

εσωτερικών επιφανειών του ενδιάµεσου κενού και γ)από την αγωγιµότητα των 

υλικών που διαµορφώνουν το περιµετρικό πλαίσιο της ενδιάµεσης στρώσης αέρα. 

 

4.4 Επίδραση της ηλιακής ενέργειας στην δηµιουργία 
παθολογικών καταστάσεων 
 
Οι υαλοπίνακες υπό την επίδραση της θερµικής ακτινοβολίας θα θερµανθούν τόσο 

περισσότερο όσο µεγαλύτερη είναι  η ενεργειακή τους απορρόφηση. Στην περίπτωση 

που υπάρχουν µόνιµες ή περιστασιακές σκιάσεις θα προκληθούν στους υαλοπίνακες 

αποκλίσεις θερµοκρασίας µεταξύ δύο σηµείων του (µε τις χαµηλότερες στης 

περιµετρικές πατούρες τοποθέτησης τους ικανές να δηµιουργήσουν τοπικά 

εφελκύστηκες τάσεις και να προκαλέσουν θραύσεις και ρηγµατώσεις τους, εάν αυτές 

οι αποκλίσεις της θερµοκρασίας καταλήξουν σε τιµές που µπορεί να θεωρηθούν 

κρίσιµες για τους εξεταζόµενους υαλοπίνακες. Αναφορικά κρίσιµες αποκλίσεις 

θερµοκρασίας προκύπτουν από την διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ δύο σηµείων του 

αυτού υαλοπίνακα και όχι από την διαφορά θερµοκρασίας µεταξύ εσωτερικού και 

εξωτερικού περιβάλλοντος που ο υαλοπίνακας διαχωρίζει. Οι κρίσιµες τιµές 
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θερµοκρασιακής αποκλίσεις εξαρτώνται από το υλικό του υαλοπίνακα και τις 

συνθήκες τοποθέτησης τους (υλικό πατούρα και κλίση υαλοπίνακα)Συνδέονται 

επίσης µε την επεξεργασία ή όχι των ακµών κοπής των υαλοπινάκων. Γίνονται δεκτές 

ψηλότερες τιµές των κρίσιµων αποκλίσεων θερµοκρασίας ανάλογα του είδους των 

υαλοπινάκων στρογγύλεµα ή σπάσιµο των γωνιών των ακµών κοπής ώστε να 

µειωθούν τα ελαττώµατα κοπής. Αντίστροφες είναι ασθενέστερες σε ορισµένους 

υαλοπίνακες (οπλισµένους πολλαπλούς µε ενδιάµεσες µεµβράνες )όπου η κοπή δεν 

µπορεί να µην παρουσιάζει ελαττώµατα. Όταν βρεθεί ένας υαλοπίνακας µε κρίσιµες 

αποκλίσεις θερµοκρασίας µεγαλύτερες των 25οC (µε ανωµαλίες κοπής)ή µεγαλύτερες 

των 33οC(χωρίς ανωµαλίες κοπής) θα πρέπει αυτός να είναι αυξηµένης αντοχής σε 

θερµοκρασιακές καταπονήσεις δηλαδή να είναι του τύπου SECYRIT. 

Οι παράγοντες που συµβάλλουν στην δηµιουργία κρίσιµων αποκλίσεων 

θερµοκρασίας(ΚΑΘ)στους εκτεθειµένους από ηλιασµό υαλοπίνακες θα προκύψουν 

περιπτώσεις ρηγµατώσεις µεταξύ δύο σηµείων του αυτού υαλοπίνακα εάν δεν είναι 

ανθεκτικός στης θερµοκρασιακές καταπονήσεις. Οι αποκλίσεις εξαρτώνται : 

1. Από τις κλιµατικές συνθήκες της περιοχής  ηλιακή ακτινοβολία, ηµερήσιες 

αποκλίσεις θερµοκρασίας, άνεµος, προσανατολισµός των όψεων, εποχή,  

υψόµετρο.  

2. Από το είδος και την σύνθεση των υαλοπινάκων αριθµός των επιµέρους 

υαλοπινάκων, ενεργειακά χαρακτηριστικά του, τις τιµές του συντελεστή 

θερµοπερατότητας Κ.  

3. Από το είδος του υλικού της πατούρας όπου τοποθετούνται ως και από το 

περιβάλλον αυτής θερµική αδράνεια. 

4. Από την κλίση των υαλοπινάκων ως προς την οριζόντια. 

5. Από το είδος και τη µορφή των τοιχωµάτων απέναντι και γύρω από τους 

υαλοπίνακες. 

6. Από την τοποθέτηση των θερµοµονωτικών υαλοπινάκων στις όψεις και στις 

στέγες υπό µορφή προβόλου. 

7. Από το εάν οι θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες είναι περιµετρικά ή όχι 

σύµµετροι (εάν το ένα το στοιχείο προεξέχει έναντι του άλλου ) 

8. Από τις δηµιουργούµενες σκιάσεις επι των υαλοπινάκων. 

9. Από διάφορες περιπτώσεις που δεν εµπίπτουν στις προηγούµενες όπως: 

• Συρόµενοι ή επάλληλοι υαλοπίνακες 
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• Υαλοπίνακες εκ των υστέρων χρωµατισµένοι µερικώς ή ολικώς 

• Υαλοπίνακες µε επικολληµένα εσωτερικά διάφορα διαφηµιστικά ή µε 

επικολληµένες µεµβράνες διαφόρων τύπων 

• Υαλοπίνακες εκτεθειµένοι στην επίδραση θερµαντικής πηγής 

4.4.1 Περιπτώσεις παθολογικών καταστάσεων 
Αναλυτικότερα: 

1. Κλιµατικές συνθήκες περιοχής 

 

Οι κλιµατικές συνθήκες περιοχής θεωρούνται ότι είναι εκτεθειµένοι σε ηλιασµό οι 

κατακόρυφοι υαλοπίνακες ή αυτοί που εξοµοιώνονται µε κατακόρυφους. Οι 

υαλοπίνακες των οποίων η κλίση ως προς την οριζόντια είναι µικρότερη των 30 οC 

θεωρούνται ότι και αυτοί ότι υφίστανται τον ηλιασµό. 

Από πλευράς επιφανειακών εναλλαγών θερµότητας η περίπτωση του ήρεµου αέρα 

είναι πλέον δυσµενής έναντι των κινδύνων θραύσης από θερµικές καταπονήσεις. Για 

τους θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες οι πλέον δυσµενείς συνθήκες είναι :α)η µέγιστη 

ηλιακή ροή ενέργειας β)η µέγιστη εξωτερική θερµοκρασία για το εξωτερικό τους 

στοιχείο και γ)η ελάχιστη εσωτερική θερµοκρασία για το εσωτερικό τους στοιχείο. 

 

2. Το είδος και η σύνθεση των υαλοπινάκων 

 

Κάθε στοιχείο υαλοπίνακα (απλού ή σύνθετου)προσδιορίζεται από τα ανύπαρκτα 

ενεργητικά του χαρακτηριστικά (συντελεστές απορρόφησης ανάκλασης διαπέρασης 

).Τα χαρακτηριστικά αυτά αναφέρονται για κάθε όψη του στοιχείου οι µονολιθικοί 

υαλοπίνακες χωρίς επιφανειακή έχουν αυτούς τους συντελεστές και στις δύο όψεις. 

 

• Υαλοπίνακες µε πυρολιτική επιφανειακή επικάλυψη 

 

Πρέπει πάντοτε να λαµβάνεται υπόψη η θέση της επικαλυπτικής στρώσης και η 

εκπεµπτικότητα της ανάλογα µε την τοποθέτηση του υαλοπίνακα ως προς το 

εξωτερικό. Οι πολλαπλοί υαλοπίνακες µε επικαλυπτική στρώση σε µεµβράνη ή 

ορισµένοι πολλαπλοί υαλοπίνακες διαφόρων αποχρώσεων, θα θεωρούνται ως απλοί 

υαλοπίνακες µε διαφορετικά χαρακτηριστικά της θέσης τοποθέτησης. 
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3. Το είδος του υλικού της πατούρας τοποθετούνται ως και περιβάλλον 

αυτής 

 

Οι θερµικές συνθήκες στα περιµετρικά άκρα των υαλοπινάκων, εντός της πατούρας 

και πλησίον αυτής διαφέρουν αισθητά των αντίστοιχών συνθηκών που επικρατούν 

στην επιφάνεια των υαλοπινάκων. Οι δηµιουργούµενες θερµικές καταπονήσεις είναι 

τόσο περισσότερες σηµαντικές όσο :α)µεγαλύτερη είναι η θερµική αδράνεια της 

πατούρας από αυτή υαλοπίνακα β)ο υαλοπίνακας είναι λιγότερο θερµοµονωτικός από 

το υλικό που αποτελείται στην πατούρα. γ)το εύρος της ηµερήσιας απόκλισης της 

θερµοκρασίας είναι σηµαντικό. Οι πατούρες από πλευράς υλικών διαµόρφωσης τους 

διακρίνονται σε τρεις τύπους ως προς τη θερµική τους αδράνειας :τύπος Α πατούρες 

χαµηλής θερµικής αδράνειας. Τύπος Β πατούρες µέσης θερµικής αδράνειας. Τύπος C 

πατούρες υψηλής θερµικής αδράνειας.  

 

Θερµική αδράνεια (ΘΑ) είναι ένας ποιοτικός χαρακτηρισµός που δεν µετριέται µε 

ένα αριθµό τουλάχιστον από πρακτικής πλευράς ή πλευράς κανονισµών. Για το λόγο 

αυτό εισάγεται η έννοια της κατηγορίας της θερµικής αδράνειας της οποίας ο 

χαρακτηρισµός γίνεται σε συνάρτηση µε την µάζα και την επιφάνεια των 

τοιχωµάτων. Τα στοιχεία που επηρεάζουν την θερµική αδράνεια είναι:ο συντελεστής 

απορρόφησης των τοιχωµάτων και η επιφανειακή θερµική αγωγιµότητα του υλικού 

και τούτο γιατί µε τη µεταβολή της θερµότητας το γινόµενο αυτό είναι που συµβάλει 

στην αποτελεσµατική αδράνεια του υλικού. Η θερµική αδράνεια είναι η συνάρτηση 

από τη µια µεριά της ικανότητας των τοιχωµάτων, στο να αποθηκεύουν θερµότητα, 

δηλαδή συνάρτηση της µάζας τους και από την άλλη µεριά της ικανότητας των 

τοιχωµάτων, αν αποδίδουν θερµότητα από την επιφάνεια τους.  
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Πατούρα ανοιγόµενου υαλοστασίου 
αλουµινίου µε ή χωρίς διάταξη  
διακοπής θερµικών γεφυρών. 

Πατούρα σταθερού υαλοστασίου 
αλουµινίου λεπτών διατοµών µε ή χωρίς 
διάταξη διακοπής θερµικών γεφυρών και 
χωρίς επαφή µε οικοδοµικά στοιχεία ή 

µεταλλικό σκελετό. 
Πατούρες υαλοπινάκων εξωτερικά κολληµένων 

 
Υαλοπίνακες κολληµένοι εξωτερικά σε 
φέροντα στοιχεία αλουµινίου ή χάλυβος 

Πατούρες µέσης θερµικής αδράνειας 

Πατούρες υαλοστασίων διατοµών µεγάλου πάχους 

Πατούρες σταθερών υαλοστασίων αλουµινίου ή χάλυβος, σε επαφή µε οικοδοµικά 

στοιχεία ή µεταλλικό σκελετό διατοµών µεγάλου πάχους. 

 

Πατούρα σταθερού ή ανοιγόµενου 
υαλοστασίου από χαλύβδινες διατοµές 

µεγάλου πάχους. 
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C1 Πατούρα διαµορφωµένη  

σε οικοδοµικό υλικό 

(σκυρόδεµα, οπτοπλινθοδοµή, λιθοδοµή) 

 

 

 

C2 Πατούρα διαµορφωµένη  

σε εγκοπή (σκάλισµα) 

σε ξύλινο στοιχείο. 
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4. Η κλίση του υαλοπίνακα ως προς την οριζόντια 

 

Ανάλογα της κλίσης του υαλοπίνακα ως προς την οριζόντια, θα πρέπει ένα µέρος λίγο 

ή πολύ σηµαντικό των καταπονήσεων που προέρχονται από το ίδιο βάρος, να 

επιπροστεθεί στις θερµοκρασιακές καταπονήσεις. Με βάση την κλίση του 

υαλοπίνακα ως προς την οριζόντια, οι υαλοπίνακες διακρίνονται :α)στους 

κατακόρυφους ή στους εξοµοιούµενους µε τους κατακόρυφους όταν η γωνία  της 

κλίσης είναι µεγαλύτερη των 60 οC. β) στους υαλοπίνακες µε κλίση όταν η 

σχηµατιζόµενοι γωνία µε την οριζόντια είναι µεταξύ των 60 οC   και  30 o C  και 

γ)στους οριζόντιους υαλοπίνακες όταν η γωνία της κλίσης είναι µικρότερη των 30 οC.  

Για τους ανοιγµένους υαλοπίνακες, µετριέται η γωνία κλίσης όταν αυτοί είναι σε 

θέση κλειστή. 

 

5. Το είδος και η µορφή των τοιχωµάτων γύρω από τους υαλοπίνακες 

 

 Παρουσία πετασµάτων ( STORES) 

Πάντοτε θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη η παρουσία πετασµάτων τόσο από πλευράς 

ενεργητικών χαρακτηριστικών (συντελεστής απορρόφησης, ανάκλασης διαπέρασης) 

όσο και από πλευράς υλικού και τρόπου τοποθέτησης τους. Σηµαντική παράµετρος 

είναι ο αερισµός της ενδιάµεσης στρώσης αέρα  µεταξύ υαλοπινάκων και 

πετασµάτων, έστω και αν  πρόκειται για υφασµάτινα πετάσµατα.  Πετάσµατα από 

µεταλλικές κινητές περσίδες, πρέπει να απέχουν απόσταση µεγαλύτερη των 5cm από 

τον υαλοπίνακα. Στην περίπτωση υαλοπινάκων που δεν είναι ανθεκτικοί στις 

θερµικές καταπονήσεις (δεν είναι τύπο SECURIT) τα πετάσµατα δεν θα πρέπει να 

είναι για µεγάλο χρονικό διάστηµα, σε επαφή µε τους υαλοπίνακες. Εσωτερικό 

πέτασµα σε διπλωµένη θέση που δεν αποκαλύπτει πλήρως τον υαλοπίνακα, θα πρέπει 

να θεωρείται ότι είναι αδιαφανές τοίχωµα. Η επίδραση των κατακόρυφων κινητών 

πεταµάτων στην συµπεριφορά των υαλοστασίων απέναντι στον ηλιασµό λαµβάνεται 

όταν τα πετάσµατα είναι µισοκατεβασµένα. Στην περίπτωση που δεν δίδονται τα 

ενεργητικά τους χαρακτηριστικά από τους κατασκευαστές, θα πρέπει στο στάδιο 

προµελέτης να λαµβάνονται τιµές standard της: 

• Απορρόφησης 50% 

• Ανάκλασης 40% 
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• ∆ιαπέρασης 10% 

Σε χώρους όπου απαιτείται πλήρης συσκότιση (αίθουσες π χ προβολών ) για τους 

υπολογισµούς των επιπτώσεων του ηλιασµού επί των υαλοπινάκων πρέπει τα 

πετάσµατα  STORES να είναι µαύρα µε συντελεστές. 

• Απορρόφησης 90% 

• Ανάκλασης 10% 

• ∆ιαπέρασης0 % 

 Υαλοπίνακες µπροστά από αδιαφανή στοιχεία 

 

Οι υαλοπίνακες που είναι εκτεθειµένοι στον ηλιασµό και βρίσκονται έστω και   

µερικώς µπροστά από αδιαφανές στοιχείο όπως π. χ δοκός, υποστυλώµατα, χαµηλούς 

τοίχους, χαµηλά έπιπλα, ράφια µε στοιβαγµένα DOSSIERS, µετώπες ψευδοροφών σε 

απόσταση από τους υαλοπίνακές, χαµηλό χώρισµα βιτρίνας, έπιπλο που καλύπτει 

θερµαντικό σώµα, θα πρέπει ανάλογα των ενεργητικών χαρακτηριστικών τους να 

διαθέτουν µεγάλη αντοχή στις θερµικές καταπονήσεις και στις θερµικές κρούσεις 

έκτος εάν αυτά τα διαφανή στοιχεία έχουν µειωµένες διαστάσεις, είναι αρκετά 

αποµακρυσµένα από τους υαλοπίνακες και υπάρχει δυνατότητα αερισµού του 

ενδιάµεσου κενού. 

 

6. Τοποθέτηση θερµοµονωτικών υαλοπινάκων στις όψεις και στις στέγες 

υπό µορφή προβόλων 

 

Οι θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες στις όψεις ή στις στέγες που προεξέχουν και έχουν 

και τις δύο όψεις τους υπό την επίδραση εξωτερικού περιβάλλοντος θα πρέπει να 

παρουσιάζουν αυξηµένη αντοχή στις θερµικές κρούσεις πάντοτε ανάλογα των 

ενεργητικών χαρακτηριστικών 
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7. Ασύµµετροι περιµετρικά θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες 

 

Όσο για ανάγκες περιορισµού των αρµών µεταξύ θερµοµονωτικών υαλοπινάκων 

όψεων, το εξωτερικό στοιχείο προεξέχει του εσωτερικού περισσότερο από το 

πενταπλάσιο του πάχους του, θα πρέπει αυτό να έχει αυξηµένες αντοχές σε 

θερµοκρασιακές καταπονήσεις.  

 

8. ∆ηµιουργούµενες σκιάσεις επί των υαλοπινάκων 

 

Οι σκιάσεις δηµιουργούνται επί των υαλοπινάκων από την παρουσία 

ηλιοπετασµάτων, πλακών σε πρόβολο,  µπαλκονιών, βεραντών µε τα υαλοστάσια σε 

εσοχή, λαµπάδων τοίχων, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη και να εξετάζεται εάν οι 

υαλοπίνακες δύνανται να δεχθούν τις θερµοκρασιακές καταπονήσεις που προκύπτουν 

από τις αποκλίσεις θερµοκρασίας µεταξύ δύο σηµείων του αυτού υαλοπίνακα. 

Παρακάτω δίδονται οι διάφορες περιπτώσεις σκίασης από τις οποίες της άνω σειράς 

δεν θεωρούνται επικίνδυνες για διαφορική θέρµανση τον υαλοπίνακα, της µεσαίας 

παρουσιάζουν κάποιους κινδύνους και της κάτω σειράς είναι βέβαιο πως θα 

δηµιουργήσει προβλήµατα στον υαλοπίνακα από διαφορική θέρµανση και κυρίως 

απλό θερµική κρούση, τα οποία προβλήµατα θα γίνουν πλέον έντονα όταν υπάρχουν 

ανωµαλίες και δόντια στις ακµές. 
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9. Ειδικές περιπτώσεις 
 

 Συρόµενοι ή επάλληλοι υαλοπίνακες 

 

Οι υαλοπίνακες επί συρόµενων  υαλοστασίων ή δυνάµεων λόγω λειτουργίας τους να 

τοποθετούν µπροστά από άλλο υαλοπίνακα παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο πρόβληµα 

απέναντι στους κινδύνους θραύσης από θερµικές καταπονήσεις.  

Το καλοκαίρι υπάρχει περίπτωση στα συρόµενα υαλοστάσια που είναι µερικώς ή 

πλήρως ανοικτά, να αποτελούν ένα τετραπλό υαλοπίνακα µε το ενδιάµεσο κενό, 

πολλή λίγο αεριζόµενο, να παρουσιασθούν σε αυτά υπερθερµάνσεις και θραύσεις των 

υαλοπινάκων. 

 

 Υαλοπίνακες λευκοί χρωµατισµένοι εκ των υστέρων (πλήρως ή µερικώς)ή µε 

επικολληµένα διάφορα διαφηµιστικά εσωτερικά 

 

Έχουν όλες τις πιθανότητες να θραύσθουν από θερµοκρασιακές καταπονήσεις 

(εµπόδιση της ροής θερµότητας να διαχυθεί προς τα µέσα) εάν δεν είναι υψηλής 

θερµικής αντοχής. 

 

 Υαλοπίνακες µε επικολληµένες εκ των υστέρων µεµβράνες διάφορων τύπων 

 

Θα πρέπει για κάθε µεµβράνη που θα επικολληθεί να δίδεται από τον κατασκευαστή 

η επαύξηση του συντελεστή απορρόφησης που θα επέλθει στον υαλοπίνακα ώστε να 

αποφευχθούν φαινόµενα θραύσης. 

 

 Υαλοπίνακες εκτεθειµένοι στην επίδραση θερµαντικής πηγής 

 

Κατά γενικό κανόνα, πρέπει να αποφεύγεται να υφίστανται οι υαλοπίνακες την άµεση 

και τοπική επίδραση θερµικής ακτινοβολίας. 

Υαλοπίνακες που δέχονται υπό γωνία θερµό αέρα από θερµαντική πηγή ή παράλληλα 

προς τον υαλοπίνακα σε απόσταση µικρότερη των 2 cm πρέπει να είναι αυξηµένης 

αντοχής σε θερµοκρασιακές καταπονήσεις όταν:α)υπάρχει µεγάλη διαφορά 

θερµοκρασίας µεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος β)η θερµοκρασία 

του αέρα ευθύς αµέσως µετά από τα στόµια, είναι µεγαλύτερη των 40o C. γ)Η 
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ταχύτητας ροής του αέρα είναι µεγαλύτερη εκείνης µε την οποία έχει συµβατικά 

καθοριστεί ο συντελεστής εναλλαγής µε µετάβαση (περίπου 20cm ανά δευτερόλεπτο 

)οπότε αλλάζει και η τιµή του συντελεστή θερµοπερατότητας Κ του υαλοπίνακα 

(γίνεται µεγαλύτερος). 

 

Οι διαδικασίες που προβλέπονται για την επιλογή υαλοπινάκων έτσι ώστε να 

αποφεύγεται ο κίνδυνος θραύσης λόγω θερµικών καταπονήσεων  δίνεται µε την 

βοήθεια διάφορων πινάκων που θα παρουσιάσουµε παρακάτω. Οι πίνακες αυτοί είναι 

συντελεστές απορρόφησης των επιλεγµένων υαλοπινάκων οι οποίοι συντελεστές θα 

πρέπει να είναι µικρότεροι των αντίστοιχων συντελεστών των πινάκων που θα 

παρουσιάσουµε παρακάτω. Ακόµα παραθέτουµε πίνακα για την επιλογή διάφορων 

υαλοπινάκων αν απαιτείται να έχουµε αυξηµένη αντοχή σε θερµοκρασιακές 

καταπονήσεις. 

Οι επιλογή των υαλοπινάκων µε βάση τους επιτρεπόµενους συντελεστές 

απορρόφησης αν δεν υπάρχει υπέρβαση στην επιλογή περιορίζεται σε αυτούς που δεν 

έχουν αυξηµένες αντοχές σε θερµοκρασιακές απαιτήσεις (δηλαδή RECUITS)  µε την 

προϋπόθεση ότι: 

1. Θα λαµβάνονται υπόψη οι συνθήκες σύνταξης του κάθε πίνακα 

2. Το υψόµετρο που βρίσκονται οι υαλοπίνακες είναι µικρότερο των 1000m. 

3. Εφόσον υπάρχουν εσωτερικά STORES (συνήθως µεταλλικές περσίδες ) 

αυτές βρίσκονται σε απόσταση µεγαλύτερη των 5 cm από τον υαλοπίνακα, 

αεριζόµενες από τις τρεις πλευρές 

4. Εκτός εάν ειδικά δεν αναφέρεται οι υαλοπίνακες δεν έχουν ειδική 

επεξεργασία των ακµών κοπής.  

5. Υπάρχει περίπτωση να προκληθούν σκιάσεις επί των υαλοπινάκων 

6. Εφόσον υπάρχουν εξωτερικές περσίδες αυτές δεν είναι σε επαφή µε τους 

υαλοπίνακες. 
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4.5 Επίδραση της παρουσίας του νερού στις πατούρες 
εδράσεις, στους πολλαπλούς και θερµοµονωτικούς 
υαλοπίνακες 
 

Άλλη µια παθολογική αιτία στους υαλοπίνακες είναι η επίδραση του νερού. Στους 

εκτεθειµένους στο ανεµοβρόχι υαλοπίνακες δεν θα πρέπει να καταλήγει και να 

συγκεντρώνεται νερό στην κάτω πατούρα έδρασης των υαλοπινάκων. Η παρουσία 

του νερού θα δηµιουργήσει παθολογικές καταστάσεις και στους υαλοπίνακες και στα 

υαλοστάσια. 

Στους υαλοπίνακες και ειδικά: 

1. Στους πολλαπλούς µε ενδιάµεσες συνθετικές µεµβράνες, το νερό θα 

προσβάλει από τα σόκορα τις µεµβράνες και θα τις καταστρέψει µε την 

πάροδο του χρόνου 

2. Στους θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες θα παρουσιασθούν φαινόµενα 

θάµβατος 

• Όταν συµπυκνωθούν οι υδρατµοί από το νερό της πατούρας που θα 

περάσουν µε διαπίδυση από τα υλικά συγκόλλησης και στεγάνωσης  

των δύο στοιχείων του υαλοπίνακα, δεδοµένου ότι τα υλικά αυτά είναι 

στεγανά στο νερό, όχι όµως και στην δίοδο των υδρατµών. Τα 

φαινόµενα αυτά θα εκδηλωθούν όταν το σηµείο δρόσου του αέρα είναι 

ενδιαµέσου κενού είναι µεταξύ 0ο και 5ο C.  

• Όταν στους χειµερινούς µήνες, σε ηλιόλουστη µέρα παρουσιασθεί 

αύξηση της θερµοκρασίας στους υαλοπίνακες και αµέσως µετά 

απότοµη πτώση. Τότε υπάρχει περίπτωση να δηµιουργηθεί απώθηση 

υδρατµών από το υλικό αφυδάτωσης προς το ενδιάµεσο κενό και 

συµπύκνωση αυτών, κυρίως όταν για υλικό αφυδάτωσης δεν 

χρησιµοποιούνται οι κόκκοι ζεόλιθου.  

Στα υαλοστάσια η παρουσία νερού στις πατούρες των υαλοστασίων  θα έχει 

επιπτώσεις και στην διάρκεια ζωής αυτών. Τα ξύλινα στοιχεία θα διαβρωθούν και 

τα σιδερένια θα σκουριάσουν, οπότε υπάρχει κίνδυνος να ρηγµατωθούν οι 

υαλοπίνακες εάν δεν είναι κατάλληλες οι διατάξεις τακαρίσµατος. Εκτός από τα 

υλικά των τάκων εδράσεις θα καταστραφούν µε την πάροδο του χρόνου. 
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Οι παράγοντες που δηµιουργούν κινδύνους συµπύκνωσης υδρατµών στο 

ενδιάµεσο κενό θερµοµονωτικών υαλοπινάκων είναι : 

1. Η ακαταλληλότητα και ανεπάρκεια διαστάσεων πατούρας τοποθέτησης 

υαλοπινάκων. 

2. Απουσία ή ανεπάρκεια οπών αποστράγγισης νερού κάτω πατούρας 

3. Ελαττωµατικό τακάρισµα εδράσεις και γενικά ακατάλληλο και ανεπαρκές 

τακάρισµα υαλοπινάκων.  

4. Ακατάλληλη στεγάνωση των αρµών µεταξύ υαλοπινάκων και τοιχωµάτων 

πατούρας.  

5. Ακαταλληλότητα υλικού σφράγισης –κόλλησης των δύο στοιχείων του 

υαλοπίνακα µε το ενδιάµεσο παρέµβυσµα. Πρέπει τα υλικά να 

παρουσιάζουν αντοχή σε διαπίδυση υδρατµών µικρότερη των 0,22 gr/m2/24 

ώρες για πάχος υλικού 2mm στους 38 oC. Όταν βρίσκεται σε περιβάλλον µε 

σχετική υγρασία 25 οC. 

6. Μειωµένη αντοχή σε αποκόλληση µεταξύ στοιχείων υαλοπίνακα και 

τοιχωµάτων εσωτερικού παρεµβύσµατος. Πρέπει η αντοχή σε αποκόλληση 

να είναι µεγαλύτερη των 5,7 Kg/cm έπειτα από παραµονή δοκιµίων στο 

νερό για 14 ηµέρες σε θερµοκρασία 25 οC. 

7. Ασυµβατότητα από πλευράς βέλων κάµψης µεταξύ στοιχείων πλαισίων και 

ακµών θερµοµονωτικού υαλοπίνακα. 

8. Απουσία ή ανεπάρκεια κόκκων αφυδάτωσης του αέρα του ενδιάµεσου 

κενού, που κανονικά πρέπει να τοποθετούνται στα σωληνωτά 

παρεµβύσµατα ή στα κορδόνια παρεµβύσµατος.  

9. Μη διοχέτευση αφυδατωµένου αέρα στο ενδιάµεσο κενό του υαλοπίνακα µε 

σηµείο δρόσου τουλάχιστον -10oC. 

10. Εσφαλµένοι χειρισµοί κατά τις φάσεις µεταφοράς, αποθήκευσης και 

τοποθέτησης. 

Οι αποµάκρυνση υγρασίας και αποστράγγισης νερών από τις πατούρες  στους 

κανόνες συνεργασίας υαλοπινάκων και υαλοστασίων υπάγονται έµµεσα στις 

διατάξεις που πρέπει να προβλέπει προβλέπονται στις πατούρες τοποθέτησης των 

υαλοπινάκων ώστε να µην διατηρείται υγρασία ούτε νερό σε αυτές, ιδίως σε 

υαλοστάσια εκτεθειµένα στο ανεµοβρόχι. Η απαραίτητη αυτή ισχύει και για τους 

θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες αλλά και για τους πολλαπλούς υαλοπίνακες µε 

ενδιάµεσες συνθετικές µεµβράνες, στους οποίους, η παρουσία νερού είναι αιτία 
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καταστροφής των µεµβρανών που αρχίζει σιγά-σιγά από τα σόκορα των 

υαλοπινάκων. Μια άλλη έµµεση συνέπεια της διατήρησης υγρασίας και νερού 

παρουσιάζεται και: 

• Στα ξύλινα υαλοστάσια µε φαινόµενα διάβρωσης των ξύλων και 

ανάπτυξης µυκήτων και προσβολής του από ξυλοφάγα έντοµα.  

• Στα σιδερένια κουφώµατα όπου οι διογκώσεις από το σκούριασµα θα 

θρυµµατισθούν τους υαλοπίνακες αφού καταστρέψουν τα τακαρίσµατα 

∆ιάµετρος και αριθµός οπών αποστράγγισης α)για τα ξύλινα και πλαστικά 

κουφώµατα διάµετρος 8 µε 10 mm και β)για τα µεταλλικά διάµετρος 5 mm.Ο 

αριθµός οπών είναι τουλάχιστον δύο για πατούρες µήκους 1,0m και µια 

συµπληρωµατική οπή ανά 0,50m µήκους πατούρας. 

 

4.6 Κακότεχνες εφαρµογές 
 

Η συµπεριφορά των υαλοστασίων-υαλοπινάκων στις κάθε µορφή εξωτερικές 

καταπονήσεις και στα φορτία από αυτούς εξαρτάται και κυρίως από τις δυνατότητες 

που παρουσιάζουν τα υαλοστάσια για την αποτελεσµατική τοποθέτηση των 

υαλοπινάκων έτσι ώστε να διασφαλίζεται η συνεργασία µεταξύ τους χωρίς όµως : 

1. να κινδυνεύουν να τραυµατισθούν οι υαλοπίνακες εντός της πατούρας 

στοιχεία ακαµψίας της διατοµής (περίπτωση αλουµινίου) 

2. να υπάρχει περίπτωση να αλλοιωθούν τα επιµέρους στοιχεία σύνθετων 

υαλοπινάκων από την παρουσία υγρασίας και νερών στην κάτω πατούρα 

υγρασίας και νερών στην κάτω πατούρα τοποθέτησης ν ή στεγανώσεις και 

τα µεταλλικά παρεµβύσµατα που χρησιµοποιούνται για την µορφοποίηση 

των θερµοµονωτικών υαλοπινάκων. 

3. να κινδυνεύουν να θαµβώσουν από υδρατµούς οι θερµοµονωτικοί 

υαλοπίνακες από τους υδρατµούς που θα δηµιουργηθούν όταν στην κάτω 

πατούρα συγκεντρωθεί νερό. 

4. να παρουσιασθεί περιµετρική αποσυναρµολόγηση µεταξύ των στοιχείων 

θερµοµονωτικών υαλοπινάκων από υπερβολικά βέλη κάµψης των διατοµών 

των υαλοστασίων 

5. να υπάρχει περίπτωση να αποσπασθεί ο υαλοπίνακας από τις πατούρες 

τοποθέτησης του υπό την εδράσει της ανεµοπίεσης.  
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Η απαιτούµενη συνεργασία για να µην παρουσιασθεί ένα από τα παραπάνω 

φαινόµενα, προϋποθέτει ότι οι πατούρες τοποθέτησης των υαλοπινάκων θα έχουν τις 

κατάλληλες µορφές και διαστάσεις 

• να γίνεται το ανάλογο τακάρισµα σύµφωνα µε τον τύπο του 

υαλοστασίου.  

• να είναι δυνατή και αποτελεσµατική η στεγανοποίηση των αρµών 

µεταξύ υαλοπινάκων και τοιχωµάτων πατούρας 

και ότι θα προβλέπονται διατάξεις αποστράγγισης των νερών στις κάτω πατούρες από 

ενδεχόµενη συγκέντρωση νερών. 

Στα κινητά πλαίσια των υαλοστασίων θα πρέπει να εξετάζεται εάν αυτά είναι ικανά 

να παραλάβουν τις καταπονήσεις που δέχονται χωρίς τη συµµετοχή των 

υαλοπινάκων, εκτός από τις περιπτώσεις υαλοπινάκων µεγάλου πάχους ή τις 

περιπτώσεις θυρών  SECURIT όπου τότε αυτός ο υαλοπίνακας περιλαµβάνει όλες τις 

καταπονήσεις και τις µεταβιβάζει στα υάλινα στοιχεία ακαµψίας. 

 

Το τακάρισµα των υαλοπινάκων που τοποθετούνται σε πατούρες και 

πραγµατοποιείται µε την τοποθέτηση τακών µεταξύ υαλοπίνακα και τοιχωµάτων 

πατούρας αποσκοπεί : 

1.στην εξασφάλιση της σωστής τοποθέτησης του υαλοπίνακα στις πατούρας σε 

ύψος, πλάτος και πάχος. 

2.στη µεταβίβαση στο πλαίσιο διαµέσου επιλεγµένων προς τούτο σηµείων, του 

ίδιου βάρους των υαλοπινάκων και των καταπονήσεων που εξασκούνται σε 

αυτά (κυρίως στην ανεµοπίεση) χωρίς όµως αυτή η µεταβίβαση να δηµιουργεί 

ανεπιθύµητες τάσεις και στα υαλοστάσια και στους υαλοπίνακες. 

3.στην αποφυγή µελλοντικής παραµόρφωσης των ανοιγµένων στοιχείων των 

υαλοστασίων. 

4.στην αποφυγή τραυµατισµού και αποσυναρµολόγησης των σύνθετων 

υαλοπινάκων από την επαφή τους µε τα υλικά του πλαισίου κυρίως όταν αυτά 

είναι από µέταλλο ή από σκυρόδεµα, η οποία µπορεί να είναι αιτία έναρξη 

θραύσης. 

Στα υαλοστάσια από ξύλο µικρών διαστάσεων µικρότερων των 60cm η ανάγκη του 

τακαρίσµατος είναι µικρότερη και τούτο γιατί το ξύλο παρουσιάζει µικρότερη 

σκληρότητα και οι δυνάµεις που µεταβιβάζουν είναι µικρές. 
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Τα υλικά των τάκων πρέπει να µην κινδυνεύουν να σαπίσουν και να έχουν την 

δυνατότητα να συνυπάρξουν µε τα υλικά στεγάνωσης και τα υλικά των πλαισίων. Η 

σκληρότητα τους πρέπει να είναι αισθητά µικρότερη των κρυστάλλων. Συνήθως 

χρησιµοποιούνται τάκοι ξύλινοί ή ελαστοµερείς (POLYCHLOROPRENE)  και 

σπάνια µολύβι. 

Οι ξύλινοι τάκοι είναι από σκληρό ξύλο(π χ οξυά, δρύς)εµποτισµένοι για το σάπισµα, 

που µπορούν να δεχθούν µια πίεση περίπου 1,5 Kg/cm2. 

Η χρήση µαλακού ξύλου για τάκους απαγορεύεται εκτός αν πρόκειται για 

υαλοπίνακες µικρών διαστάσεων µικρότερων των 60cm.Πρέπει να εξετάζεται µήπως 

µε τη χρησιµοποίηση τάκων από ελαστικό ή ελαστοµερές υπάρχει κίνδυνος 

λεκιάσµατος της µαστίχας στεγάνωσης ανοιχτού χρώµατος όπως π.χ σιλικόνης ή του 

BUTUL.  

Η έλλειψη τακαρίσµατος ή το εσφαλµένο τακάρισµα θα είναι αιτία ρηγµάτωσης του 

υαλοπίνακα δεδοµένου ότι : 

1.θα δηµιουργηθούν ανεπιθύµητες παραµορφώσεις στα ανοιγµένα υαλοστάσια 

από την µη κανονική µεταβίβαση των φορτίων των υαλοπινάκων επί των 

πλαισίων. 

2.Υπάρχει το ενδεχόµενο τα <<σόκορα>> των υαλοπινάκων να έρθουν σε 

επαφή µε τα στοιχεία της πατούρας κα να τραυµατισθούν τοπικά, οπότε 

αυτό θα είναι αιτία έναρξης ρηγµάτωσης ιδίως όταν είναι ακατέργαστα τα 

σόκορα µε µη στρογγυλεµένες και λειασµένες γωνίες. 

Στοιχεία πατούρας που µπορούν να τραυµατίσουν τους υαλοπίνακες είναι τα 

προεξέχοντα στοιχεία ακαµψίας στο πυθµένα πατούρας υαλοστασίων αλουµινίου ή οι 

ανωµαλίες τοιχωµάτων πατούρας όταν έχει διαµορφωθεί σε στοιχεία σκυροδέµατος 

(περίπτωση τοποθέτησης υαλοπινάκων βιτρινών χωρίς πλαίσια).  

Οι διατάξεις τοποθέτησης πλευρικών τάκων  για την αποφυγή δυσάρεστων 

περιπτώσεων είναι οι παρακάτω: 

• Οι τάκοι πρέπει να τοποθετούνται κατά ζεύγη γιατί σε αντίθετη 

περίπτωση θα δηµιουργηθούν σηµαντικές καταπονήσεις από στρέψη 

του υαλοπίνακα. 
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• Το στοιχειώδες τακάρισµα αποτελείται από ένα ζεύγος τάκων στο 

µέσο των πλευρών που συµπληρώνεται από ζεύγη τάκων στην περιοχή 

των γωνιών.  

• Η απόσταση µεταξύ των πλευρικών τάκων δεν πρέπει να ναι 

µεγαλύτερη των 30 µε 45 cm  και τούτο ανάλογα µε τις 

προβλεπόµενες  ανεµοπιέσεις.  

• Όταν οι διαστάσεις των υαλοπινάκων απαιτούν ένα µεγαλύτερο 

αριθµό τάκων, θα πρέπει να ναι ίση περίπου η απόσταση µεταξύ τους. 

∆ε θα πρέπει να ξεχνιέται ότι οι σηµαντικότερες καταπονήσεις 

παρουσιάζονται στα κέντρα των πλευρών των υαλοπινάκων. 

• Το πάχος των τάκων θα πρέπει να ναι ίσο µε το πλάτος του πλευρικού 

αρµού (3 µε 6 mm) το πλάτος τους ίσο µε το ύψος της πατούρας. 

• Πρέπει να προβλέπεται κάθε διάταξη, ώστε να αποφεύγεται η 

µετακίνηση των πλευρικών τάκων  από την επίδραση των 

καταπονήσεων που πρόκειται να δεχθούν. 

• Συµπληρωµατικοί πλευρικοί τάκοι θα πρέπει να τοποθετούνται στην 

περίπτωση κινδύνου παραµόρφωσης της στεγάνωσης (ανεµοπίεση 

πέραν απόαυτη που υπολογίστηκε, υαλοπίνακες µε κλίση,  λεπτοί 

υαλοπίνακες) 

Στους θερµονωτικούς υαλοπίνακες το εσφαλµένο τακάρισµα έδρασης µπορεί να είναι 

αιτία διατµητικών καταπονήσεων µεταξύ των δύο υαλοπινάκων µε αποτέλεσµα την 

αποκόλληση αυτών από το ενδιάµεσο παρέµβυσµα, ιδίως όταν στον πυθµένα της 

πατούρας προβλέπονται προεξοχές ακαµψίας. Ακόµα θα παρουσιασθούν φαινόµενα 

αποκολλήσεων µεταξύ δυο υαλοπινάκων, ως και ρηγµατώσεις στην περίπτωση 

ασυµβατότητας τους µε τα στοιχεία των υαλοστασίων ως προς τα βέλη κάµψης. 

Λόγω των αποκολλήσεων είναι αµφίβολο πλέον εάν η περιµετρική στεγάνωση 

µεταξύ των δυο υαλοπινάκων θα εξακολουθήσει να είναι αποτελεσµατική και ότι δεν 

θα παρουσιασθούν φαινόµενα συµπυκνώσεων υδρατµών στο ενδιάµεσο κενό. Η 

διαπίστωση συµβατότητας των βέλων κάµψης πραγµατοποιείται µόνο εργαστηριακά. 

Για την επιλογή του συστήµατος στεγάνωσης και την ποιότητα των προϊόντων 

σφράγισης, πρέπει να λαµβάνεται υπόψη ο τύπος του υαλοστασίου, το είδος της 

πατούρας τοποθέτησης των υαλοπινάκων, το εκτεθειµένο ή όχι στον άνεµο στο 

ανεµοβρόχι στο χιόνι στον ήλιο όπως επίσης και η χρήση των χώρων µε τα 
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υαλοστάσια που πρόκειται να στεγανοποιηθούν. Πάντοτε πρέπει να καλύπτονται δυο 

βασικές συνθήκες:α) ο αποκλεισµός εισόδου νερού στο χώρο β)αποκλεισµός 

διατήρησης υγρασίας στις πατούρες. 

Οι προϋποθέσεις αποτελεσµατικότητας της στεγάνωσης των αρµών και συγκεκριµένα 

ο βαθµός στεγανότητας στο νερό εξαρτάται από τον προορισµό των χώρων. Εάν 

εξαιρεθούν οι χώροι κατοικιών και γραφείων, δύνανται να γίνουν παραδεκτές, 

ορισµένες ατέλειες στη στεγάνωση όταν πρόκειται για βιοµηχανικούς χώρους (εκτός 

εργαστηριακών χώρων) ή για χώρους εν µέρει ανοικτούς. Επίσης η διατήρηση της 

υγρασίας στις πατούρες, πρέπει να αποφεύγεται όσο περισσότερο είναι ευαίσθητα σε 

αυτή τα υλικά µε τα οποία µορφοποιείται. Η παραµένουσα υγρασία θα σαπίσει τα 

ξύλα θα διαβρώσει τα µέταλλα θα αλλοιώσει την συνδεσµολογία των 

θερµοµονωτικών υαλοπινάκων και θα θαµβώσει το ενδιάµεσο κενό ή θα καταστρέψει 

τις ενδιάµεσες µεµβράνες στους πολλαπλούς υαλοπίνακες. Τα υλικά στεγάνωσεις των 

αρµών, θα πρέπει να επιλέγονται και να τοποθετούνται ώστε να εξισορροπούν ή να 

απορροφούν τις διαστολές παραµόρφωσης , δονήσεις που οφείλονται στις 

θερµοκρασιακές µεταβολές και στης µηχανικές καταπονήσεις. Επιπλέον θα πρέπει να 

µην διαρρέουν, να µη συρρικνώνονται να µη ρηγµατώνονται και να µην 

αποκολλούνται από τα τοιχώµατα της πατούρας και του υαλοπίνακα. Πρέπει πάντοτε 

να λαµβάνονται υπόψη, οι συντελεστές διαστολής των επιµέρους στοιχείων της 

πατούρας και γενικά των υαλοστασίων -υαλοπινάκων  ιδίως όταν τα υαλοστάσια 

προβλέπονται από υλικά υψηλού συντελεστή διαστολής (αλουµίνιο – P.V.C) και 

σκούρο χρώµατος. Η συµβατότητα ή ασυµβατότητα µεταξύ των διαφόρων υλικών 

στεγάνωσης ή µεταξύ αυτών και των τοιχωµάτων της πατούρας επηρεάζουν 

σηµαντικά την όλη συµπεριφορά της στεγάνωσης των αρµών. Η επιλογή της 

στεγάνωσης ως προς τα υλικά εξαρτάται από το εκτεθειµένο ή όχι των υαλοστασίων 

στο ανεµοβρόχι και συγκεκριµένα :α) τη θέση που βρίσκεται το κτίριο β)τη θέση του 

υαλοστασίου ως προς την επιφάνεια της όψης γ) την παρουσία ή όχι έναντι στο 

ανεµοβρόχι δ)την θέση ως προς το ύψος του υαλοστασίου στο έδαφος. 

 

∆εδοµένου ότι οι στεγανοποιήσεις των άνω αρµών πραγµατοποιούνται µε κορδόνι 

µαστίχας, το οποίο έχει περιορισµένη αντοχή στο χρόνο, θα υπάρξουν προβλήµατα 

διόδου νερών. Αυτό σηµαίνει ότι θα πρέπει να χρησιµοποιούνται παρόµοιες 

τοποθετήσεις υαλοπινάκων σε κτίρια στα οποία, δεν προκαλούνται προβλήµατα από 

τη δίοδο των νερών, εκτός εάν προβλέπονται διατάξεις συγκεντρώσεις και 
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αποµάκρυνσης των νερών. Οι συµπυκνώσεις υδρατµών στην εσωτερική επιφάνεια 

των υαλοπινάκων θα δηµιουργήσουν προβλήµατα στους µη θερµοµονωτικούς 

υαλοπίνακες. Στους τελευταίους λόγω της διαφοροποίησης της επιφανειακής 

θερµοκρασίας θα παρατηρούνται τοπικές συµπυκνώσεις στην περιοχή των σηµειακών 

στερεώσεων, πάντα βέβαια ανάλογα µε τη χρήση των κτιρίων από πλευράς 

υγροµετρίας των χώρων. Ακόµα οι ενδιάµεσες µεµβράνες των διπλών ή πολλαπλών 

υαλοπινάκων που καταλήγουν στην περίµετρο (σόκορα) υπάρχει κίνδυνος να 

αρχίσουν να καταστρέφονται εάν δεν είναι αποτελεσµατική στο χρόνο η 

στεγανοποίηση των αρµών µεταξύ των υαλοπινάκων. 

Το περιµετρικό µεταλλικό πλαίσιο µε το οποίο αναγκαστικά πρέπει να 

προστατεύονται εξωτερικά οι θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες, θα πρέπει να έχει την 

απαραίτητη ακαµψία, ώστε να τους διαφυλάξει από ενδεχόµενη αποσυναρµολόγηση 

τους και µείωση της στεγανωτικής τους ικανότητας, τόσο ανάµεσα στους 

υαλοπίνακες όσο και µεταξύ εξωτερικής επιφάνειας υαλοπινάκων και περιµετρικού 

προστατευτικού πλαισίου. 

 

Θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη οι κίνδυνοι από αιφνίδιες  θραύσεις και οι κίνδυνοι 

από κρούσεις πιο αναλυτικά: 

Οι κίνδυνοι από αιφνίδιες θραύσεις και συγκεκριµένα οι εµβαπτισµένοι υαλοπίνακες 

είναι επιρρεπείς σε θραύσης που προκαλείται από µηχανική καταπόνηση. Αυτός 

τύπος της θραύσης µπορεί να έχει αιτία της ανωµαλίες κοπής (κοπή µε γρέζια, 

δόντια) ή τις ανωµαλίες διάνοιξης οπής, πριν από τον εµβαπτισµό του υαλοπίνακα ή 

έχει αιτία µεταλλικές ενσωµατώσεις που τοποθετούνται στους υαλοπίνακες 

SECURIT. Πρέπει να ληφθούν υπόψη οι συνέπειες από παρόµοιες θραύσεις (έστω 

και αν είναι σε µικρά τεµάχια ) για τους χρήστες και για τους διαβάτες γύρω από το 

κτίριο. Στην περίπτωση των διπλών θερµοµονωτικών υαλοπινάκων, δεν θα πρέπει η 

θραύση του ενός, θα είναι αιτία για να µην διατηρηθεί ο άλλος υαλοπίνακας στη θέση 

του. 

Τέλος στους κινδύνους από κρούσεις στην περίπτωση της πτώσης ατόµων επί της 

όψης από το εσωτερικό, θα πρέπει οι υαλοπίνακες να είναι ανεξάρτητα της αντοχής 

των υαλοπινάκων, θα πρέπει να προβλέπονται εσωτερικά δύο τουλάχιστον οριζόντια 

µεταλλικά στοιχεία στερούµενα στον φέροντα σκελετά (τραβέρσες) σε ύψη από το 

δάπεδο που να αντέχουν στις κρούσεις από πτώση ατόµων επ’αυτών. 
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Οι συµβατότητα µεταξύ υλικών και των πλαισίων, των υαλοπινάκων και των υλικών 

αρµολόγησης και τακαρίσµατος. Καταρχήν όλα τα προϊόντα και τα υλικά που 

χρησιµοποιούνται για την τοποθέτηση των υαλοπινάκων πρέπει να έχουν την 

δυνατότητα συνύπαρξης µεταξύ των υλικών φέροντα οργανισµού και τοιχοποιιών και 

µεταξύ υαλοπινάκων πάντοτε από φυσικής πλευράς. Αναλυτικότερα µεταξύ των 

προϊόντων αρµολόγησης –στεγάνωσης και πλαισίων παραθέτουµε τα παρακάτω: 

1. Μαστίχες µε όξινη αντίδραση µπορούν να προσβάλουν τα µεταλλικά πλαίσια 

και τις πατούρες από σκυρόδεµα 9περίπτωση απ΄ευθείας τοποθέτησης 

υαλοπινάκων σε σκυρόδεµα χωρίς πλαίσιο). 

2. Το σκυρόδεµα πατούρας τοποθέτησης υαλοπινάκων µπορεί να σαπουνοποιήσει 

το λάδι µαστίχας µε βάση το λινέλαιο:θα πρέπει να προηγείται ένα αστάρωµα 

πριν από την εφαρµογή παρόµοιας µαστίχας. 

3. Με την παρουσία της υγρασίας ορισµένα µεταλλικά χρωστικά σε µαστίχες 

µπορούν να σχηµατίσουν µε το µέταλλο των πλαισίων. Παρόµοιες µαστίχες 

πρέπει να χρησιµοποιούνται πάντοτε σύµφωνα µε τις οδηγίες των 

εργοστασίων. 

4. Αν χρειάζεται να καθαρισθούν οι πατούρες από λιπαρές ουσίες πριν από την 

εφαρµογή της µαστίχας που θα χρησιµοποιηθεί. Θα πρέπει να µην προσβάλει 

το υλικό του πλαισίου και να είναι αρκετά πτητικό που να µη δηµιουργεί άλλα 

προβλήµατα. 

5. Είναι δυνατό, στην περίπτωση ξύλινων κουφωµάτων να αναπτυχθεί µια φυσική 

ή και χηµική αλληλοεπίδραση µεταξύ των συστατικών ορισµένων προϊόντων 

εµποτισµού του ξύλου ή τελικής στρώσης και των συστατικών της 

χρησιµοποιούµενης µαστίχας. 

Μεταξύ προϊόντων αρµολόγησης –στεγάνωσης και τάκων σχετικά µε αυτό ορισµένα 

πρόσµικτα του ελαστικού παρασύρονται από τα πλαστικοποιητικά, τους διαλυτές και 

τα έλαια που περιέρχονται στις µαστίχες και προχωράνε προς την επιφάνεια του 

αρµού ή σχηµατίζουν κηλίδες µε την επίδραση του φωτός. Επίσης τα έλαια µαστιχών 

µπορούν να µαλακώσουν ορισµένους τάκους από ελαστοµερές υλικό. 

∆ηµιουργούνται χηµικές ή φυσικές αντιδράσεις µεταξύ διαφόρων προϊόντων που 

είναι τα παρακάτω:α) Μαστίχες µε βάση τα οργανικά έλαια και προκατασκευασµένα 

στοιχεία (πλαστικά ή ελαστικά) αρµολογήµατος. β) Μαστίχες γεµίσµατος µε διαλυτές 

και προκατασκευασµένα αρµολογήµατος γ) Συνθετικά προϊόντα αρµολογήµατος και 

ασφαλτικά προϊόντα δ)Μαστίχες µε βάση έλαια ή διαλυτές και προκατασκευασµένα 
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σπογγώδη (κυψελωτά) κορδόνια γεµίσµατος. ε) Ελαστοµερών ή πλαστοµερών 

προϊόντων. Ακόµα µεταξύ διάφορων µετάλλων  όταν έρθουν σε επαφή µεταξύ τους 

δηµιουργούν κινδύνους διάβρωσης. Τέτοιες περιπτώσεις παρουσιάζουµε 

παρακάτω:α) Αν ο ψευδάργυρος έρθει σε επαφή µε το µαλακό σίδηρο, το µολύβι, το 

χαλκό και το ανοξείδωτο χάλυβα 18/8.β) αν τι αλουµίνιο έρθει σ επαφή µε το µολύβι, 

το χαλκό και το χάλυβα γ) ο µαλακός σίδηρος έρθει σ΄επαφή µε το µολύβι, το χαλκό 

και το ανοξείδωτο χάλυβα 18/8 και τέλος δ) αν το µολύβι έρθει σ΄επαφή µε το χαλκό 

και το ανοξείδωτο χάλυβα 18/8.Παρακάτω παραθέτουµε διάφορα υλικά και προϊόντα 

που προκαλούν κινδύνους χηµικών ή φυσικών αντιδράσεων : 

1. Ελαιόχρωµα µε γυµνό σκυρόδεµα. 

2. Πολυστερίνη µε διαλυτές αρωµατικούς. 

3. Ρητινώδης µαστίχη µε οινόπνευµα. 

4. Ασφαλτική µαστίχη µε διαλυτές και όλα τα έλαια. 

5. Αλουµίνιο µε τσιµέντο ή και γύψο. 

Στην παράγραφο αυτή εξετάσαµε της κακότεχνες εφαρµογές των υαλοπινάκων –

υαλοστασίων και τη δηµιουργία παθολογικών καταστάσεων λόγω µη ανταπόκρισης 

σε συνδυασµό µε την δράση του ανέµου, της βροχής και του νερού πολλά από αυτά 

θεώρησα σκόπιµο να συµπεριλαµβάνονται και στα επιµέρους. 

    

  4.6.1 Επίδραση των εσφαλµένων µεταφορών, αποθηκεύσεων και 
χειρισµών στους θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες 
 

Στους θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες εάν δεν ληφθούν υπόψη οι επόµενοι κανόνες θα 

παρουσιασθούν τα φαινόµενα ρηγµάτωσης και φαινόµενα αποκολλήσεων µεταξύ των 

επιµέρους στοιχείων από τη φάση φόρτωσης και µεταφοράς µέχρις την τελική φάση 

τοποθέτησης.  

Κατά την µεταφορά τους στις πλατφόρµες των φορτηγών,  θα πρέπει να αποφεύγεται 

κάθε κίνηση που είναι δυνατό να πληγώσει και να αποφλοιώσει τις ακµές των 

υαλοπινάκων. Πάντοτε είναι απαραίτητο να χρησιµοποιείται ένα ελαστικό υπόβαθρο 

από φελλό, µοκέτα µεγάλου πάχους, διογκωµένη πολυστερίνη ως και τάκοι από το 

ίδιο υλικό µεταξύ των υαλοπινάκων. 
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Ως αναφορά την αποθήκευση οι υαλοπίνακες πρέπει να αποθηκεύονται σε 

αεριζόµενους χώρους προστατευόµενους από δυσµενείς καιρικές συνθήκες και από 

την απ’ευθείας ηλιακή ακτινοβολία.  

Οι χειρισµοί σε όλες τις φάσεις µέχρις τελικής τοποθέτησης τους θα γίνονται χωρίς 

κραδασµούς και οι υαλοπίνακες θα πρέπει πρακτικά να διατηρούνται σε κατακόρυφο 

επίπεδο. 

Στην περίπτωση που χρησιµοποιούµε βεντούζες θα πρέπει : 

• Ο διαχωρισµός από τους αποθηκευµένους υαλοπίνακες να γίνεται µε τα 

χέρια προτού εφαρµοσθούν οι βεντούζες. 

• Οι βεντούζες να τοποθετούνται πάνω από τον οριζόντιο άξονα 

συµµετρίας του υαλοπίνακα. 

Μεγάλη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στους χειρισµούς ώστε να µην εξασκούνται 

στους θερµοµονωτικούς υαλοπίνακες υπερβολικές διατµητικές ή εφελκύστηκες 

τάσεις οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι µεγαλύτερες του 1,5Kg ανά cm αρµού και όχι 

µεγάλη διάρκειας. Στην περίπτωση ασύµµετρων από πλευράς πάχους 

θερµοµονωτικών υαλοπινάκων οι βεντούζες θα τοποθετούνται στον υαλοπίνακα 

µεγαλύτερου πάχους. 

Οι θερµοµονωτικοί υαλοπίνακες µεγάλων διαστάσεων διαθέτουν ειδικούς χειρισµούς 
όταν έχουν µάζα µεγαλύτερη των 100Kg και ηµιπερίµετρο των 2,75 m, θα πρέπει να 
αποθηκεύονται και να µεταφέρονται κατά την έννοια όπου θα τοποθετηθούν. Για τον 
σκοπό αυτό θα πρέπει να υπάρχει σήµανση στην πλευρά του υαλοπίνακα που θα 
εδρασθεί  στο υαλοστάσιο. 
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Κεφάλαιο 5 Αρχιτεκτονική γυάλινων κτιρίων 
 

5.1 Ιστορική αναδροµή ανοιγµάτων –το άνοιγµα προποµπός 
της διαφάνειας  
 
Από την εποχή που ο άνθρωπος εγκατέλειψε τα σπήλαια, άρχισε να δηµιουργεί 

χώρους που θα εξασφάλιζαν την προστασία από τα καιρικά φαινόµενα. Αρχικά τα 

ανοίγµατα που θα πρόσφεραν φωτισµό αερισµό στους χώρους αυτούς ήταν 

ανύπαρκτα έως υποτυπώδη. Η µόνη προστασία που πρόσφεραν ήταν από τα άγρια 

θηρία. Τα σπήλαια αυτά αποτελούσαν το κέλυφος της ζωής του.  

Τα σπήλαια εγκαταλείφθηκαν µε την βαθµιαία αλλαγή του κλίµατος (νεολιθική 

εποχή) και ο άνθρωπος αναζήτησε για την προστασία του από τις δυσµενείς καιρικές 

συνθήκες να φτιάξει τεχνητό χώρο, ουσιαστικά ένα τεχνητό κέλυφος. Το πρόβληµα 

που γεννήθηκε σ΄ αυτόν ήταν η κάλυψη αυτού του χώρου πρόβληµα, που από τότε 

µέχρι και σήµερα αποτελεί <<αγκάθι>> στον αρχιτεκτονικό σχεδιασµό. Από τότε 

πιστεύουµε αρχίζει η αρχιτεκτονική παρουσία.   

Το άµεσο περιβάλλον του πρόσφερε αργότερα την πέτρα, χώµα, ξύλο, καλάµι. Με 

αυτά τα υλικά και µε γνώµονα την επιβίωση του µε λιγότερο υλικό και ψυχικό κόστος 

έφτιαξε σοφές για την εποχή κατασκευές. Η κόδρα, το τσαρδάκι, η στρούγκα, η 

κλαδοπλεχτή κυκλική καλύβα ήταν ο κόσµος του. Ζούσε, αποθήκευε τροφές και 

προστάτευε τα ζώα του σ΄ αυτές . Πιστεύεται ότι η µορφή της καλύβας  προηγήθηκε 

της ορθογωνίου µορφής κατοικίας ωστόσο και στην ορθογώνια κατοικία 

παρατηρούµε τα ίδια περιορισµένα ανοίγµατα δηλ. ένα άνοιγµα εισόδου και µια οπή 

στην οροφή για ανανέωση του αέρα και στοιχειώδη φωτισµό. Συντασσόµαστε µε την 

άποψη ότι η κεντρική θέση της φωτιάς επέβαλε τη µορφή της κυκλικής καλύβας. 

∆ιατυπώθηκε πάντως και η άποψη ότι η φύση των υλικών µπορεί να επέβαλε τη 

µορφή στο αρχιτεκτονικό έργο.  

Η κλαδοπλεχτή κυκλική καλύβα λοιπόν ήταν η πρωτόγονος µορφή κατοικίας που και 

σήµερα συναντάµε σποραδικά στον ελληνικό χώρο. Επειδή τα ορθογώνια κτίσµατα 

είχαν την δυνατότητα επέκτασης επικράτησε ο ορθογώνιος χώρος που αποτέλεσε και 

το εφαλτήριο δηµιουργίας της στενοµέτωπης κατοικίας µε στοά στην είσοδο της 

στενής της πλευράς. Τις αρετές που πρόσφερε ο ηµιυπαίθριος αυτός χώρος της 

βίωσαν γρήγορα και δεν έπαψε από τότε, να αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της 
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ελληνικής οικίας στενοµέτωπης ή πλατυµέτωπης . Η δεύτερη αργότερα αποτέλεσε 

και κανόνα ως τύπος και επικράτησε µέχρι της αρχές του 20ου αιώνα.  

Η διάταξη των κλειστών χώρων γύρω από το αίθριο, µια αυλή, στην αρχαία και 

ελληνιστική εποχή, µε τα άκρως απαραίτητα ανοίγµατα παρουσιάζει οµοιότητες µε 

την βυζαντινή κατοικία του 12ου αιώνα και την πλατυµέτωπη κατοικία του 18ου, 19ου 

αιώνα που εκπλήσσουν. Η στοά που περιβάλει την αυλή στη µια, δυο ή τρεις πλευρές 

βοηθά στην καλύτερη µετάβαση από το ανοιχτό στον κλειστό χώρο και τον 

προστατεύει αποτελεσµατικότερα από τις καιρικές συνθήκες. Τα ανοίγµατα βλέπουν 

πάντα µέσω της στοάς στην αυλή και η εσωστρέφεια αποτελεί συνειδητή επιλογή και 

σχετίζεται µε τους κλειστούς χώρους. Η µέγιστη εκµετάλλευση του ήλιου που 

αποτελεί πηγή ζωής επιτυγχάνεται µε τον σωστό προσανατολισµό των χώρων και τον 

δυσµενή βορρά τον αποφεύγουν κατά κανόνα. 

Ο προσανατολισµός, η διάταξη των κλειστών χώρων γύρω ή κατά µήκος ενός 

κλειστού χώρου και η επικοινωνία τους απ’ευθείας από αυτόν θυµίζουν έντονα 

συνεπτυγµένη αυλή, αίθριο. Βέβαια στον τελευταίο όροφο και στην πλευρά του 

<<καλού προσανατολισµού>> τα ανοίγµατα στους οντάδες είναι πολλά ή και σε 

σειρά, σε αντίθεση µε τους κάτω ορόφους που είναι λίγα. Έτσι στους δύο πρώτους 

ορόφους, που ανήκουν στον πρώτοι οι βοηθητικοί χώροι και στον δεύτερο οι 

χειµωνιάτικοι οντάδες, µπορούµε να ισχυριστούµε ότι κυριαρχεί το πλήρες. Στον 

τελευταίο όµως όροφο το κενό κυριαρχεί στην κύρια πρόσοψη και δικαιολογείται από 

το γεγονός ότι ο χώρος αυτός αποτελεί αποκλειστικά στη διανοµή κατά θερινούς 

µήνες. ∆ηλαδή τα πολλαπλά ανοίγµατα δεν υπαγορεύουν από αισθητικές απαιτήσεις, 

αλλά από την υπαρκτή ανάγκη για περισσότερο ήλιο, ύστερα από την πολύµηνη 

στέρηση του λόγω διαµονής των στο κάτω όροφο, για τους λόγους που αναφέραµε. 

Από τα παραπάνω παρατηρούµε ότι µέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα κυριαρχεί το 

πλήρες. Τα λιγοστά ανοίγµατα (κενά ) εκτός περιπτώσεων όπως στα δοξάτα και 

στους θερινούς οντάδες και ο κατάλληλος προσανατολισµός αποτελούν βασικές 

αρχές στο σχεδιασµό. Από τα παραπάνω αντλούµε µια εικόνα αυτοπροστασίας των 

κτιρίων από τις καιρικές συνθήκες. Αυτοπροστασία που την σχεδίαζαν βιώσιµους για 

κάθε εποχή χώρους µε το λιγότερο δυνατό κόστος. Ακόµη τα φυσικά υλικά των 

κτισµάτων έδεναν στο πέρασµα του χρόνου µε το περιβάλλοντα χώρο τόσο πολύ, 

ώστε να δίνουν την εντύπωση, τις περισσότερες φορές, ότι ξεπετάχτηκαν µέσα απ 

΄αυτόν λειτουργώντας σαν σύντροφοι ζωής. Ο κτιστός και άκτιστος αυτός χώρος 

αποκτούσε µια αξεπέραστη οµορφιά από τα ίχνη που χάραξε ο χρόνος σ’ αυτά.  
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Η κυριαρχία του πλήρες στο κενό άρχισε να υποχωρεί µε τον ερχοµό στα µέσα του 

19ου αιώνα περίπου.  

 5.2 Το γυαλί ως υλικό στην αρχιτεκτονική  
           

Μέχρι το τέλος του 19ου αιώνα αυτό ήταν απόλυτα συνδεδεµένα µε το καλό 

προσανατολισµό του κτιρίου και το µέγεθος τους αλλά και ο αριθµός τους, υπάκουε 

στον κανόνα δηµιουργίας στοιχειωδών συνθηκών διαβίωσης. Σιγά-σιγά η σχέση 

κτίσµα –προσανατολισµός άρχισε να ατονεί και η ευρεία χρήση µπετόν αργότερα και 

περιορισµένα του χάλυβα, έδωσε στους αρχιτέκτονες νέες δυνατότητες σύνθεσης των 

εξωτερικών επιφανειών των κτισµάτων. Η ελευθερία και η άνεση δηµιουργίας 

ανοιγµάτων έφερε αµηχανία στη σύνθεση πλήρους κενού που µεγάλωσε µε την 

εξέλιξη των προσφερόµενων µηχανολογικών εξοπλισµών. 

Πραγµατικά, η αδιαφορία πλέον για τον προσανατολισµό αλλά και το µέγεθος των 

ανοιγµάτων αποτελεί σχεδόν κανόνα, και η κυριαρχία του κενού στο πλήρες είναι 

συνηθισµένη, ύστερα από µια σχετική ισορροπία, ενώ συνέβαινε ακριβώς το αντίθετο 

µέχρι το τέλος του 19 ου αιώνα. Η εξάρτηση εποµένως από µηχανολογικούς 

εξοπλισµούς προηγµένης τεχνολογίας αποτελεί γεγονός σήµερα ωστόσο µας βρίσκει 

αντίθετος όταν αυτή υπερβαίνει το µέτρο, µε συνέπεια να γινόµαστε δέσµιοί της. 

Η διαφάνεια αναδείχτηκε στα µέσα του 19ου αιώνα, όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας 

οδήγησε σε καινούργιες συνθήκες διαβίωσης. Νέες τεχνικές επεξεργασίας των 

υλικών αναπτύχθηκαν, που µαζί µε την πρόοδο της επιστήµης, οδήγησαν στην 

κατασκευή νέου τύπου έργων. Τα κυρίαρχα υλικά κατασκευής ήταν µέταλλο και 

γυαλί. Οι γυάλινες κατασκευές του 19ου αιώνα έργα κυρίως µηχανικών, έθεσαν τη 

βάση για τη δηµιουργία του γυάλινου κτιρίου. Εκεί  το φως έµπαινε άπλετο στο 

εσωτερικό δηµιουργώντας µια µοναδική και πρωτόγνωρη αίσθηση σε σύγκριση µε τα 

εσωτερικά των µέχρι τότε κτιρίων, όπου η εισροή του φωτός γίνονταν µέσω 

συµπαγών τοίχων, διάτρητων, µε ορθογώνια, κατακόρυφα ανοίγµατα. Στα νέα 

γυάλινα κτίρια, ο εσωτερικός χώρος οριζόταν από µια λεπτή επιφάνεια µετάλλου και 

γυαλιού, η οποία πρόσφερε προστασία από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες, αλλά 

άφηνε ανενόχλητο το φυσικό φως να εισέρχεται στο χώρο, δίνοντας µια πρωτόγνωρη 

αίσθηση ελευθερίας και άνεσης της κίνησης. Εξωτερικά ο όγκος του κτιρίου έµοιαζε 

να χάνει τη στιβαρότητα που απέπνεαν τα υπόλοιπα κτίρια µε φέρουσες τοιχοποιίες :ο 
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µεταλλικός σκελετός και το γυαλί ελάφρυναν σηµαντικά την κατασκευή. Το γυαλί 

παρουσιάζει νέες και πολλά υποσχόµενες δυνατότητες. 

Η αναφορά στο γυαλί είναι παρούσα σε πολλές συζητήσεις εκφράζουν και προθέσεις 

της αρχιτεκτονικής του µοντέρνου κινήµατος. Η διαφάνεια του γυαλιού συνδέεται 

άµεσα µε αυτή την κουλτούρα, ως ιδιότητα που εντάσσεται στο πνεύµα και την 

εκφράζει. Ο ενθουσιασµός µε την τεχνολογία και τη ραγδαία ανάπτυξη της σε κάθε 

τοµέα δηµιούργησε ένα πλαίσιο ζωής, όπου οι ρυθµοί επιταχύνθηκάν και άλλαξαν. Σ’ 

αυτό το πλαίσιο η υπάρχουσα αρχιτεκτονική ιδεολογία αδυνατούσε να ανταποκριθεί. 

Νέες έννοιες και αξίες που προέκυψαν :λειτουργικότητα, ευελιξία, ταχύτητα, κίνηση. 

Ταχύτητα και δυναµισµός δηµιούργησαν µια νέα αισθητική της µετακίνησης. Η 

αρχιτεκτονική ωθήθηκε να αναζητήσει τρόπους για να αντιµετωπίσει την οργάνωση 

της νέας ζωής και τη πολιτισµική αλλαγή που προέκυψε. Οι νέες αξίες ζήτησαν τη 

χωρική τους έκφραση µέσω της αρχιτεκτονικής πρωτοπορίας της εποχής. Οι 

συνθήκες αυτές αποτέλεσαν πρόσφορο έδαφος για την αµφισβήτηση καθιερωµένων 

εννοιών στην αρχιτεκτονική και τον πειραµατισµό µε νέες, πρωτοποριακές ιδέες. 

Οι έννοιες της διαφάνειας και της κίνησης, εντοπίζονται ταυτόχρονα στο µοντέρνο 

κίνηµα, είτε ως θεωρητικές αναζητήσεις στο χώρο της τέχνης και της αρχιτεκτονικής, 

είτε ως αρχές σχεδιασµού και οργάνωσης του χώρου.. Τα νέα στοιχεία της 

αρχιτεκτονικής κατά Le Corbusier συνοψίζονται στα γνωστά πέντε σηµεία :α) pilots 

β)ελεύθερη κάτοψη γ)οριζόντιες ζώνες ανοιγµάτων δ)επίπεδη στέγη και ε)ελεύθερη 

όψη. Ο Le corbysier εισάγει στην αρχιτεκτονική του τα µεγάλα και συνεχή  γυάλινα 

ανοίγµατα, παίζοντας µε τις διαφάνειας και της πλήρης επιφάνειες. Τα γυάλινα 

πετάσµατα επιτρέπουν την εισροή άπλετου φωτός στο εσωτερικό όπου και η µατιά 

του παρατηρητή διεισδύει άµεσα. Το έξω προβάλλεται µε τη σειρά προς τα µέσα και 

γίνεται όψη εσωτερική. Τα όρια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου αρχίζουν να 

συγχέονται και µια νέα επικοινωνία του εξωτερικού περιβάλλοντος µε το εσωτερικό 

του κτιρίου εγκαινιάζεται. Οι αντιθέσεις των διάφανων γυάλινων επιφανειών και των 

πλήρων, εντείνουν το δυναµισµό του χώρου και είναι έντονη η αίσθηση της 

µετακίνησης και της διαρκούς µετατόπισης. Η διαφάνεια τείνει να εξαΰλωση το όριο 

του µέσα µε το έξω. Η γυάλινη επιφάνεια είναι ο τόπος όπου, οι δύο άλλοτε 

αποκοµµένοι κόσµοι συναντιούνται. Όλες οι κινήσεις, γύρω και µέσα στο κτίριο 

προβάλλονται επάνω στο γυαλί και η όψη αποκτά µία κινητικότητα. 

Το µοντέρνο κίνηµα βρήκε στο γυαλί τη δυνατότητα έκφρασης του. Η διαφάνεια 

ικανοποίησε απόλυτα το αίτηµα για ειλικρίνεια κατασκευής. Έτσι έγινε ποιοτικά 
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χαρακτηριστική για αυτό και αποτέλεσε µια από τις βασικότερες αξίες του, 

αναδεικνύοντας την έκφραση της κίνησης µέσα στο χώρο. Η χρήση του γυαλιού 

εξαπλώθηκε και η τεχνολογία κατασκευής του εξελίχθηκε εντυπωσιακά. Σύντοµά, οι 

ιδιότητες που προσέφερε η γυάλινη επιφάνεια, δεν αποτελούσαν µόνο αντικείµενο 

έρευνας για την τεχνική κατασκευής, αλλά αφετηρία ιδεών για τον αρχιτεκτονικό 

σχεδιασµό. 

Η εµπειρία από την εκτεταµένη χρήση του γυαλιού έδειξε ότι τελικά, πότε µια 

γυάλινη επιφάνεια δεν είναι απόλυτα διαφανής :εµπεριέχει πάντοτε ποσοστό 

αντανάκλασης. Η ένταση της αντανάκλασης αυτής επηρεάζεται από πρόσπτωση του 

φωτός πάνω στην επιφάνεια αυτή.  Οι διαφάνεια του γυαλιού έχει δύο µορφές τη 

<<µονόδροµη>> διαφάνεια και την <<αµφίδροµη>>.Ως µονόδροµη ορίζεται η 

διαφάνεια που επιτρέπει την διέλευση του φυσικού φωτός στο εσωτερικού του 

χώρου, ενώ αµφίδροµη αυτή που επιτρέπει την οπτική επικοινωνία εσωτερικού και 

εξωτερικού.  

Το οπτικό βάθος πεδίου µέσα από τη γυάλινη επιφάνεια αλλάζει, καθώς ο 

παρατηρητής κινείται γύρω από αυτή. Η διαφάνεια εναλλάσσεται  σε αδιαφάνεια ή σε 

αντανάκλαση, ανάλογα µε την ένταση της πληγής του φωτός µπρος και πίσω από το 

γυαλί, καθώς και µε τη γωνία παρατήρησης της. Αυτή είναι η αιτία της µεταβολής 

που παρουσιάζει η γυάλινη πρόσοψη από την ηµέρα στη νύχτα. Η επιδερµίδα του 

κτιρίου κρύβει το εσωτερικό την ηµέρα στη νύχτα. Η επιδερµίδα του κτιρίου κρύβει 

το εσωτερικό του την ηµέρα, αντανακλώντας αδιάκριτα το περιβάλλον του, ενώ όταν 

αντιστρέφονται οι όροι φωτισµού, σχεδόν εξαϋλώνεται, µεταφέροντας όλη τη 

δραστηριότητα του εσωτερικού του σε προβολή προς τα έξω, ως πρόσοψη.  Το κτίριο 

ανά πάσα στιγµή µεταδίδει διαφορετική οπτική πληροφορία. Μέσα στο χώρο, η 

αίσθηση της σχεδόν εξ επαφής επικοινωνίας µε τα στοιχεία της φύσης, δίνει την 

αίσθηση ότι εκεί κυριαρχεί απόλυτη ελευθερία κινήσεων. Μοναδικό εµπόδιο 

αποτελεί το γυαλί, που παρεµβάλλεται ως µια λεπτή και εύθραυστη επιδερµίδα. Η 

αίσθηση αυτή δεν παραπέµπει στην ασφάλεια και τη σιγουριά του χώρου ως 

καταφύγιο, αλλά παρακινεί το χρήστη σε µια µετατόπιση, όπου κάθε θέση του είναι 

προσωρινή. Η διαφάνεια δίνει τη δυνατότητα καλύτερου προσανατολισµού και 

κατεύθυνσης στον παρατηρητή στο χώρο κι έτσι διευκολύνει την κίνηση µέσα σε 

αυτόν. 

Η ανησυχία και η κινητικότητα λοιπόν που αντιλαµβάνεται ο παρατηρητής 

προέρχεται όχι µόνο από την αντίληψη του χώρου µέσω της µετατόπισης του σε 
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σχέση µε αυτόν, αλλά και µε την εναλλαγή  της οπτικής πληροφορίας που 

προβάλλεται διαρκώς επάνω στις γυάλινες επιφάνειες. Η γυάλινη επιδερµίδα 

αποτελεί πλέον µια οθόνη :εκεί προβάλλεται η εσωτερική ζωή του κτιρίου ή 

αντανάκλαση του περιβάλλοντος ή και τα δύο ταυτόχρονα. Η ταυτόχρονη θέαση και 

συνύπαρξη τους ανατρέπει την καθιερωµένη αντίληψη του χώρου: η γυάλινη 

επιφάνεια αποµονώνει και επάνω-συσχετίζει πληροφορία γύρω της και την 

επαναπροβάλεται  παραµορφωµένη. Η ανορθόδοξη αυτή συσχέτιση  των στοιχείων 

του χώρου παρακινεί τον παρατηρητή να επιβεβαιώνει διαρκώς την <<πληρότητα>> 

αυτών των πληροφοριών και να τις ανακαλύπτει. Η κίνηση γύρω από την γυάλινη 

επιφάνεια είναι ακριβώς αποκαλυπτική, καθώς οι πληροφορίες αποκαλύπτονται 

σταδιακά. 

Η αρχιτεκτονική του γυαλιού ανοίγει νέες προοπτικές και δυνατότητες. Η γυάλινη 

πρόσοψη µε το µεταλλικό σκελετό της στήριξης της προσέδιδαν µια ελαφρότητα και 

κοµψότητα στο κτίριο. Η ταχύτητα µεταβολής της όψης του κτιρίου ήταν 

εντυπωσιακή, καθώς επηρεαζόταν άµεσα από τις µεταβολές του φωτός. Αυτό 

αποτελούσε µια ενδιαφέρουσα εξέλιξη καθώς για πρώτη φορά το κτίριο δεν έχει 

σταθερή όψη. Η διαφάνεια εναλλασσόµενη µε την αντανακλαστικότητα έδωσε 

απρόσµενα αποτελέσµατα..  

Οι πρώτοι µεγάλη γυάλινοι ουρανοξύστες φιλοδοξούσαν να αναδείξουν τη διαφάνεια 

του γυαλιού και την αισθητική του διαχεόµενου φωτός µέσα από αυτό. Η αυστηρή 

και κρύα αισθητική του γυαλιού και η αντίδραση του µε το φως αποτελούν αφετηρία 

για πολλές προτάσεις. Οι πρώτες ιδέες φανερώνουν την αρχική αµηχανία µε το υλικό, 

την έλλειψη εµπειρίας στα θέµατα συµπεριφοράς του. Χαρακτηριστικές είναι οι 

προτάσεις όπου στην αρχή αντιµετωπίστηκαν µε δυσπιστία αλλά η εξέλιξη της 

τεχνολογίας της κατασκευής του γυαλίου και οι εκτεταµένη χρήση του σε όλο και 

περισσότερα έργα έδωσαν υπέροχα δείγµατα. Ένας απλός αυστηρός όγκος από 

µέταλλο και γυαλί, που την ηµέρα κρύβει ερµητικά το εσωτερικό του αντανακλώντας 

το ανήσυχο αστικό περιβάλλον και την νύχτα αποκαλύπτει αποσπασµατικά το 

εσωτερικό του. Ο πρισµατικός όγκος µοιάζει να διαλύεται και µόνο ο σκελετός του 

και να διακρίνεται µέσα από τα φώτα του εσωτερικού. Το φως καθορίζει την προβολή 

της πληροφορίας που εκπέµπει, θα έλεγε κανείς το κτίριο. 

Η τεχνολογία κατασκευής έχει δώσει µέχρι σήµερα, ποιότητες γυαλιού µε ιδιότητες 

λιγότερο ή περισσότερο αντανακλαστικές. Αυτή η εξέλιξη συµβάδισε χρονικά µε την 

αναζήτηση στην αρχιτεκτονική νέων προτύπων, αρχών σχεδιασµού µετά την 
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απογοήτευση που προέκυψε από την ανεπάρκεια των ιδεών του µοντέρνου 

κινήµατος. Για άλλη µια φορά το γυαλί αποδείχτηκε πιστό στη νέα µεταστροφή. Οι 

ιδιότητες του και η τεχνολογία έδιναν εντυπωσιακά αποτελέσµατα σε µια εποχή όπου 

η προβολή της εικόνας και η ταχύτητα µετάδοσης της πληροφορίας  διαµόρφωναν 

ένα νέο κόσµο. Πιστό στις αλλαγές λοιπόν βαδίζοντας µε τις νέες αλλαγές.  

Ο µεταλλικός σκελετός για την ανάρτηση των υαλοπετασµάτων γίνεται σταδιακά όλο 

και πιο λεπτός. Μάλιστα είναι πλέον εφικτή η κατασκευή χώρων αποκλειστικά από 

γυαλί. Συχνά όµως, στόχος δεν είναι η απόλυτη διαφάνεια, αλλά η εναλλαγή της µε 

τις αντανακλάσεις. Το πέρασµα από τη µια κατάσταση στην άλλη είναι συνειδητό. 

Στόχος είναι συχνά, η ταυτόχρονη συνύπαρξη τους, όπου ο παρατηρητής βλέπει 

ταυτόχρονα µέσα στο γυαλί και πίσω από το ίδιο. Το γυαλί είναι το µέσο αποτύπωσης 

της αντίδρασης του κτιρίου µε τον παρατηρητή και το περιβάλλον.  

Το άνοιγµα καλείται να παίξει πολλαπλό ρόλο στην οπτική επαφή του χρήστη του 

χώρου µε το περιβάλλον και καθορίζει τις εσωκλιµατικές συνθήκες ρυθµίζοντας την 

µεταφορά της θερµότητας, του ήχου του αέρα, του φωτός και του ήλιου. 

 Θέτοντας την ενέργεια σαν βασική παράµετρο σχεδιασµού, η οργάνωση των όψεων, 

µε συµπαγή και διαφανή στοιχεία, αποκτά πρόσθετο βαθµό δυσκολίας, αφού για τον 

καθορισµό της θέσης, του σχήµατος και του βέλτιστου µεγέθους των ανοιγµάτων, 

εκτός από την αισθητική, τη µορφολογία και τη λειτουργία του χώρου, τίθενται 

στόχοι εξοικονόµησης ενέργειας και δηµιουργίας περιβάλλοντος µε θερµική και 

οπτική άνεση. 

Ο σχεδιασµός του ανοίγµατος, παίρνοντας υπόψη τους παράγοντες της δοµικής 

φυσικής του κτιρίου, προσπαθεί να συµβάλλει στην εξοικονόµηση ενέργειας, για τη 

θέρµανση από τον ήλιο, στο φυσικό δροσισµό, στην εκµετάλλευση του φυσικού 

φωτισµού και στη δηµιουργία υγιεινού περιβάλλοντος παρέχοντας την αναγκαία 

ποσότητα καθαρού αέρα. 

Οι εξελίξεις και οι αλλαγές στον τρόπο κατασκευής των κτιρίων, τα διαθέσιµα υλικά 

και η τεχνολογία ήταν καθοριστικοί παράγοντες για τη µορφή και το µέγεθος του 

ανοίγµατος και συνέβαλλαν στην ιεράρχηση των διάφορων λειτουργιών του. 

Ανάλογα και µε τη κοινωνική δοµή, την οικονοµική πολιτική συγκυρία της εποχής 

και το προβληµατισµό για τον άνθρωπο και το περιβάλλον, η κατανάλωση η 

εξοικονόµηση της ενέργειας, η ποιότητα του φωτισµού, η υγιεινή, ή µόνον η 

µορφολογία του κτιρίου, κυριαρχούσαν στη λήψη των αποφάσεων για τη 

διαµόρφωση των <<κενών και των πλήρων>> στις όψεις των κτιρίων. 
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Στο σύγχρονο σχεδιασµό, η υψηλή τεχνολογία και <<αειροφική>> προσέγγιση της 

µελέτης και της κατασκευής αναδεικνύουν το άνοιγµα ως κυρίαρχο στοιχείο της 

αρχιτεκτονικής σύνθεσης. ∆ιαφανείς τοίχοι και οροφές κατασκευάζονται µε νέα 

υλικά και τεχνικές που θερµοµονώνουν και ηχοµονώνουν το χώρο διαχέουν το φως, 

δεσµεύουν την ηλιακή ενέργεια, ρυθµίζουν την ανταλλαγή του αέρα και 

<<ενοποιούν>> το εσωτερικό µε το εξωτερικό περιβάλλον. 

5.3 Ο σχεδιασµός των διάφανων στοιχείων 
 

Το κέλυφος του κτιρίου παίζει το ρόλο του φράγµατος σε ορισµένα στοιχεία του 

εξωτερικού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγµα στη βροχή στο χιόνι, στο καπνό  

ενώ φιλτράρει την είσοδο και την έξοδο στοιχείων που είναι κατά περίπτωση 

επωφελή ή επιζήµια, όπως για παράδειγµα δείγµα του αέρα, της θερµότητας. του 

φωτός και των οσµών. 

Τα συµπαγή και διαφανή τµήµατα του κελύφους ρυθµίζουν µε διαφορετικό βέβαια 

βαθµό συµµετοχής, την ανταλλαγή των διάφορων στοιχείων ανάµεσα στο εσωτερικό 

του κτιρίου και στο εξωτερικό περιβάλλον. Ενώ όµως για τον έλεγχο ορισµένων 

παραγόντων, όπως για τη θερµότητα ή τον ήχο, εξίσου σηµαντικό ρόλο παίζουν οι 

τοίχοι και τα παράθυρα, όσον αφορά το φωτισµό και τον αερισµό των χώρων, τα 

ανοίγµατα στο κέλυφος του κτιρίου είναι αυτά που σε µεγάλο βαθµό καθορίζουν την 

ποσότητα και την ποιότητα του παρεχόµενου φυσικού φωτισµού και αερισµού. 

Η ανάγκη για φυσικό φωτισµό είναι αυτή που επηρέασε σε µεγάλο βαθµό την εξέλιξη 

της αρχιτεκτονικής σύνθεσης και µορφολογίας, σε σχέση τόσο µε τη διαµόρφωση της 

κάτοψης όσο και µε την αναλογία κενών και πλήρων στις όψεις. Η ιστορία της 

εκµετάλλευσης του φυσικού φωτισµού και η ιστορία της αρχιτεκτονικής είχαν 

παράλληλη εξέλιξη έως το δεύτερο µισό του 20ου αιώνα, όταν οι λάµπες 

πυρακτώσεως και το ηλεκτρικό ρεύµα έγιναν προσιτά σε όλους. Έπειτα ο τεχνητός 

φωτισµός ήταν µέχρι τότε χαµηλής απόδοσης και ακριβός, τα κτίρια σχεδιάζοταν 

ώστε να εκµεταλλεύονται το µέγιστο φυσικό φωτισµό. Οι µεγάλες εξελίξεις και οι 

αλλαγές στον τρόπο κατασκευής των κτιρίων από τον ρωµανικό θόλο ως το Crystal 

Palace του 19ου αιώνα, αντικατοπτρίζουν την τάση για αυξηµένη πρόσοδο φυσικού 

φωτισµού στα κτίρια. Από τη στιγµή µάλιστα που µειώθηκε το κόστος κατασκευής 

του γυαλιού και άρχισε η ευρεία χρήση του στην οικοδοµική, απελευθερώθηκε και η 

αρχιτεκτονική όσον αφορά τη διαστασολόγηση και τη µορφολογία των ανοιγµάτων. 
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Η βιοµηχανική επανάσταση αύξησε τις απαιτήσεις για ποσότητα του παρεχόµενου 

φωτισµού τους χώρους παραγωγής και συγχρόνως έδωσε τις κατασκευαστικές 

δυνατότητες για την εφαρµογή µεγάλων γυάλινων επιφανειών. Στο 19 ο αιώνα µε τη 

βελτίωση των µεθόδων παραγωγής του γυαλιού και την επικράτηση του σίδερου, 

έγινε δυνατό να υλοποιηθούν µεγάλες κατασκευές από γυαλί και σίδερο, που 

περιλάµβαναν σιδηροδροµικούς σταθµούς, εµπορικά κέντρα, εκθεσιακούς χώρους, 

δηµόσια πολυώροφα κτίρια, βιβλιοθήκες  και µεγαλοπρεπή θερµοκήπια για την 

καλλιέργεια των εξωτικών φυτών. ∆υο χαρακτηριστικά παραδείγµατα της εποχής 

είναι το Crystal Palace του  Joseph  Paxton κατασκευασµένο το 1854 στο Hyde Park 

του Λονδίνου και το Palm House των  D.Burton και R.Turner κατασκευασµένο το 

1844-1848 στον βασιλικό βοτανικό κήπο του Kew, έξω από το Λονδίνο, είναι δύο 

αντιπροσωπευτικά παραδείγµατα της εποχής.  

Στις βιοµηχανικές χώρες στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, εργοστάσια 

και κτίρια γραφείων χρησιµοποιούν είτε παράθυρα οροφής, είτε µεγάλα κατακόρυφα 

παράθυρα µεγιστοποιούν το φυσικό φωτισµό. Οι γυάλινες επιφάνειες πολλές φορές 

ξεπερνούν τις συµπαγείς. Η εκτεταµένη χρήση του µεταλλικού σκελετού βοηθά ώστε 

να κατασκευάζονται τοίχοι και επικαλύψεις µε µεγάλα ανοίγµατα. 

Στην αρχιτεκτονική των κτιρίων –γραφείων επικρατούν τα υψηλά κτίρια µε πολλά 

ανοίγµατα γιατί προσφέρουν καθαρότερο αέρα, περιβάλλον µε λιγότερο θόρυβο, και 

αυξηµένο φυσικό φωτισµό. Στις Η Π Α οι πρώτοι ουρανοξύστες, αναγείρονται 

εξυπηρετώντας αυτές τις ανάγκες. Στο κέντρο του κτιρίου υπάρχει ο πυρήνας µε τους 

ανελκυστήρες και τις υπόλοιπες εξυπηρετήσεις και τα γραφεία αναπτύσσονται σε µια 

περιµετρική ζώνη πλάτους 6-8µ. ώστε να µπορούν να φωτιστούν ικανοποιητικά από 

τα εξωτερικά παράθυρα. 

Η στέγαση όµως µε µεγάλες γυάλινες επιφάνειες, τα παράθυρα οροφής και τα µεγάλα 

ανοίγµατα ενώ προσφέρουν άφθονο φυσικό φωτισµό δηµιουργού περιβάλλον 

θερµικής δυσφορίας από τα υπερβολικά ηλιακά κέρδη. Η χρήση συστηµάτων 

τεχνικής ψύξης αρχίζει σταδιακά να εφαρµόζεται από τις αρχές του 20ου αιώνα. 

Συγκεκριµένα πρώτη φορά που έγινε χρήση κλιµατισµού ήταν στο χρηµατιστήριο της  

Νεα Υορκη το 1901 υστέρα από την ανακαίνιση του. Η πρώτη <<σύγκρουση>> 

ανάµεσα στο βιοκλιµατικό σχεδιασµό και των µηχανολογικών εφαρµογών της εποχής 

εκείνης.  
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Με την διεθνοποίηση της αρχιτεκτονικής το άνοιγµα µετατράπηκε σε κυρίαρχο 

µορφολογικό στοιχείο της όψης του κτιρίου µε κυρίαρχο στόχο να σηµατοδοτήσει και 

να αναδείξει την ταυτότητα της επιχείρησης και συµπληρωµατικά να συµµετάσχει 

και να εκπληρώσει και τις άλλες απαιτήσεις του κτιρίου όπως τη θέα, το φωτισµό, τον 

αερισµό και τον ηλιασµό. 

Το θέµα του φυσικού φωτισµού και κατά συνέπεια η λειτουργία του ανοίγµατος 

έπεσε σε δεύτερη µοίρα εφόσον η φτηνή ηλεκτρική ενέργεια και η ικανοποιητική 

παροχή φωτισµού µε την ποικιλία των ηλεκτρικών λαµπτήρων προσέδωσαν µεγάλη 

σηµασία στον τεχνητό φωτισµό µε την ποικιλία των ηλεκτρικών λαµπτήρων 

προσέδωσαν µεγάλη σηµασία στον τεχνητό φωτισµό και επειδή δεν είχε 

συνειδητοποιηθεί όσο έπρεπε η ψυχολογική συνεισφορά στον φυσικό φωτισµό. Το 

µεγάλο πλεονέκτηµα του τεχνητού φωτισµού ήταν και ακόµη είναι η δυνατότητα που 

παρέχει στον αρχιτέκτονα να σχεδιάσει ευµετάβλητους χώρους και κατόψεις κτιρίων 

µε µεγάλο βάθος, χωρίς να προβληµατίζεται ιδιαίτερα για τη θέση και το µέγεθος των 

ανοιγµάτων. Έτσι φτάσαµε στο σηµείο η πλειοψηφία του πληθυσµού να εργάζεται να 

διαβιώνει τις περισσότερες ώρες της ηµέρας που το φυσικό φως είναι διαθέσιµο, σε 

περιβάλλον µε τεχνητό φωτισµό :στα γραφεία, στα σχολεία, στα εργοστάσια.  

Υπάρχουν όµως και προτάσεις που το άνοιγµα κυριαρχεί στα κτίρια των γραφείων. 

Οι επιχειρήσεις στην Ευρώπη και την Αµερική προσανατολίζονται πολλές φορές 

στην κατασκευή ευρύχωρων, χαµηλού ύψους γυάλινων κτιρίων, που στεγάζουν τις 

διοικητικές και οικονοµικές τους επιχειρήσεις, στα προάστια των αστικών κέντρων. 

Χαρακτηριστικά παραδείγµατα αποτελούν το κτιριακό σύµπλεγµα για την General 

Motors στο Warren, Michigan του Eero Saarinen (1949-1956) και η µελέτη του Mies 

van der Rohe για το Illinois Institute of Technology στο Chicago(1950-1956).Όµως 

σ΄ αυτές τις πρώτες εφαρµογές µε τις µεγάλες επιφάνειες υαλοστασίων, που 

βασίστηκαν στην τάση για τη δηµιουργία κτιρίων που θα προβάλλουν την 

αρχιτεκτονική και την τεχνολογική πρωτοπορία, δεν αντιµετωπίστηκαν µε τον 

ανάλογο προβληµατισµό ο προσανατολισµός των υαλοστασίων, ο κίνδυνος της 

υπερθέρµανσης και οι αυξηµένες θερµικές απώλειες του κτιρίου. 

Ο πύργος της γραµµατείας των Ηνωµένων Εθνών στην Νεα Υόρκη είναι από τα 

πρώτα παραδείγµατα(1950) <<ενεργειακής αρχιτεκτονικής >>στα οποία 

εφαρµόστηκε γυάλινο τοιχοπέτασµα για να µεγιστοποιηθεί το κέρδος από τον ήλιο. Ο 

αµερικάνος αρχιτέκτονας Wallace Harrison χρησιµοποίησε έγχρωµο διπλό 

υαλοπίνακα ενσωµατώνοντας στο τοιχοπέτασµα και ανοιγόµενα παράθυρα.  
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Βέβαια άλλοι σηµαντικοί αρχιτέκτονες του 20ου αιώνα, µε στόχο την ανάδειξη των 

όγκων και τη πλαστικότητα των µορφών µε τη βοήθεια του φυσικού φωτισµού, 

συνεχίζουν να χρησιµοποιούν το άνοιγµα όχι µόνο σαν µορφολογικό στοιχείο της 

αρχιτεκτονικής σύνθεσης, αλλά ως βασικό δοµικό στοιχείο που φέρνει το φυσικό φως 

στο χώρο και φωτίζει τα αντικείµενα, µετατρέποντας τα σε έργα τέχνης.  

Στην εκκλησία της  Notre Dame du Haut στη Rochamp του le Corbusier, 

κατασκευασµένη το 1955, χρησιµοποιούνται πολυπληθή µικρά παράθυρα µε 

κεκλιµένες τις παραστάδες, διεσπαρµένα στους χοντρούς τοίχους, µε έγχρωµα 

υαλοστάσια, και φωτιστικές σχισµές που φέρνουν το φώς στο εσωτερικό. Ο 

αµερικάνος αρχιτέκτονας Louis Kahn κατεξοχήν αρχιτέκτονας που εκµεταλλεύεται  

το φυσικό φως, ενσωµατώνει την ίδια λογική στις µελέτες του. Μικρές στενές 

σχισµές στον από σκυρόδεµα θόλο του Kimbell Art Museum στο Fort Worth 

(1966)φέρνουν το φως στο εσωτερικό αφού πρώτα ανακλαστεί στις µεταλλικές 

διατάξεις τοποθετηµένες στην οροφή ενώ ο Frank Lloyd Right στο µουσείο 

Guggenheim στη Νεα Υορκη (1959) αποτόλµησε να χρησιµοποιήσει τους φεγγίτες 

στους σπειροειδείς τοίχους, που διατρέχουν όλες τις όψεις, για να φωτίσει τα έργα 

τέχνης.  
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5.4 Ο ρόλος των γυαλιού στην αποκατάσταση και την 
προστασία ιστορικών κτιρίων   
 
Κατά την τελευταία δεκαετία, η χρήση του γυαλιού σε ελαφρές κατασκευές στο 

πλαίσιο των επεµβάσεων σε ιστορικά κτίρια έχει αναδειχθεί σε µια από τις 

σηµαντικότερες εφαρµογές του εν λόγω υλικού.  

Στον αντίποδα της πρωτοφανούς οικοδοµικής ανάπτυξης και αντικατάστασης του 

κτιριακού αποθέµατος από τις αρχές του 1960 και η δεκαετία 1990  αποτέλεσε στη 

µεγάλη Βρετανία περίοδο εγρήγορσης και αυξηµένου ενδιαφέροντος για την 

προστασία του ιστορικού περιβάλλοντος. Αναφορικά µε τις σύγχρονες προσθήκες, 

στα παραπάνω κείµενα τονίζεται η ανάγκη σεβασµού της αυθεντικότητας των 

ιστορικών κτιρίων. Με βάση τον τρόπο ανταπόκρισης τους στο παραπάνω αίτηµα, οι 

υαλοποιηµένες επεµβάσεις θα µπορούσαν να διαχωριστούν  σε:α)προσθήκες όπου η 

αρµονική συνύπαρξη παλιού και νέου επιδιώκεται, αντί της πίστης αντιγραφής, µέσω 

της διατήρησης ανάλογης διάταξης και υιοθέτησης σύγχρονης µορφολογικής 

ερµηνείας και β) Σαφώς αναγνωρισµένες οπτικά προσθήκες µε χρήση σύγχρονων 

κατασκευαστικών τρόπων και µορφολογικών στοιχείων. 

Στην δεύτερη κατηγορία, εντάσσεται η προσθήκη ελαφρών µεταλλικών κατασκευών 

µε γυάλινη επένδυση. Σε θεωρητικό επίπεδο, οι εν λόγω κατασκευές επιτρέπουν έναν 

σαφή συνθετικό χειρισµό µε κύριο χαρακτηριστικό την επίτευξη µέσω αντιθέσεων : 

ελαφρά δοµικά στοιχεία αντί συµπαγών τοιχοποιιών, αδιαφανείς κτιριακοί όγκοι αντί 

διαφανών κατασκευών, υποδήλωση προσωρινότητας των σύγχρονων προσθηκών αντί 

της µονιµότητας των ιστορικών κτιρίων. 

Στο πεδίο της αποκατάστασης και επανάχρησης ιστορικών κτιρίων, η Μεγάλη 

Βρετανία έχει να επιδείξει µια από τις γνωστότερες και αντιπροσωπευτικότερες 

εφαρµογές του γυαλιού ως υλικό σύγχρονων επεµβάσεων  

Α τµηµατικές επεµβάσεις και λειτουργικές προσαρµογές που διακρίνονται διάφορες 

υποκατηγορίες : 

1. Επισκευές και αντικαταστάσεις ανοιγµάτων δηλαδή συµπληρώσεις 

κατεστραµµένων υαλοπινάκων ή κάλυψη ανοιγµάτων µε απλό υάλωµα. 

2. Επισκευές και αντικαταστάσεις υαλοσκεπών και θόλων. 

3. Τµηµατικές λειτουργικές προσαρµογές µε χρήση γυαλιού στα πλαίσια γενικής 

διαρρύθµισης σύγχρονων λειτουργικών χώρων. 

4. Συνήθεις επεµβάσεις είναι οι συµπληρώσεις τόξων και στοών µε γυαλί. 
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5. Επιτυχείς εφαρµογές γύαλινων κατασκευών συναντώνται σε τµήµατα ιστορικών 

κτιρίων που λειτουργούν ως µουσεία. 

6. Με γυάλινες κατασκευές καλύπτονται για λειτουργικούς λόγους εσωτερικές 

αυλές.  

7. Επιτυχείς εφαρµογές των γυάλινων κατασκευών συναντάµε στην δηµιουργία 

χώρου µέσα στο χώρο.  

 Β. Επεµβάσεις συµπλήρωσης και ολοκλήρωσης της αρχικής εικόνας ή µορφής 

των µνηµείων µε κατασκευές <<ιδεατές>> κατασκευαστικά και νοητικά 

αντιστρέψιµη, που δηλώνουν την εποχή τους.    

         Γ. Οι επεκτάσεις και προσθήκες αφορούν νέους όγκους πέρα από τα 

περιβλήµατα της υπάρχουσας κατάστασης.  

        Ε. Οι επεµβάσεις αλλαγής χρήσης όταν µάλιστα αυτή δεν εναρµονίζεται µε 

τον χαρακτήρα του µνηµείου αλλά επιβάλλεται. 

     ΣΤ. Η επεµβάσεις από γυαλί στον ιστορικό σδτικό χώρο αντιµετωπίζονται 

συνήθως µε δυσπιστία από τους ειδικούς όµως η γνώση των ιδιοτήτων του υλικού 

και τεκµηριωµένη εφαρµογή του, µπορούν να δώσουν αξιόλογα αποτελέσµατα, 

που να προσφέρουν τα σύγχρονα µέσα επικοινωνίας µε τις παραδοσιακές εικόνες 

του ιστού της πόλης. 

   Ζ. Ενδιαφέρουσες επεµβάσεις µε γυαλί σε υπαίθριους ιστορικούς χώρους και 

µνηµεία φύσης όπως αναφερθήκαµε –σχολιάσαµε παραπάνω.  

  Η. Μια επιπλέον κατηγορία αποτελούν οι επεµβάσεις αναβάθµισης της 

ενεργειακής συµπεριφοράς των µνηµείων. Οι γυάλινες κατασκευές αποτελούν το 

σηµαντικότερο µέσω τέτοιων παρεµβάσεων σε µνηµεία.   
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Κεφάλαιο 6 

6.1 ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ- ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ 
Η έννοια του βιοκλιµατικού σχεδιασµού ολοκληρώνεται µε την έννοια του 

<<οικοσχεδιασµού>> που σηµαίνει την ανάπτυξη µιας αρχιτεκτονικής 

προσαρµοσµένης στο περιβάλλον, µε τη βοήθεια της τεχνολογίας, µε οικολογική 

σύνεση και προβλεπτικότητα, απαγορεύοντας την απαράδεκτη σπατάλη των πηγών 

και αγρυπνώντας για την ικανοποίηση των πραγµατικών αναγκών όλων των µελών 

της κοινωνίας.  

Άµεσος στόχος της βιοκληµατικής αρχιτεκτονικής είναι:να προσφέρει στους χρήστες 

άνετο θερµικά εσώκλιµα, αξιοποιώντας τα ευνοϊκά στοιχεία του κλίµατος, εκλεκτικά, 

µε ρυθµίσεις στο κέλυφος της κατασκευής, έτσι ώστε να καταναλίσκεται η ελάχιστη, 

δυνατή απαιτούµενη συµπληρωµατική ενέργεια. 

Για την εφαρµογή της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής χρησιµοποιούνται µέθοδοι και 

συστήµατα «παθητικά». που οι ένθερµοι υποστηρικτές τους περιγράφουν ως 

τεχνολογία χαµηλής επίδρασης ήπιας ή παθητικής. 

Προκειµένου το κτίριο να λειτουργήσει βιοκλιµατικά, θα πρέπει να ικανοποιεί τις 

παρακάτω προϋποθέσεις-βασικές αρχές συνολικής ανταπόκρισης στις κλιµατικές 

συνθήκες : Να λειτουργεί: 

1. ως φυσικός, ηλιακός  συλλέκτης 

2. ως αποθήκη θερµότητας 

3. ως παγίδα θερµότητας 

4. ως παγίδα φυσικού δροσισµού και αποθήκη ψύξης. 

Το κτίριο ως φυσικός ηλιακός συλλέκτης για τις συνολικές ανάγκες του για θέρµανση 

µπορεί µε το κατάλληλο σχεδιασµό να αυξήσει τα θερµικά κέρδη του το χειµώνα µε 

τον ηλιασµό. 

Για να µπορέσει το κτίριο να λειτουργεί σαν φυσικός ηλιακός συλλέκτης θα πρέπει 

να τηρούνται κάποιες βασικές αρχές που έχουν σχέση µε τα παρακάτω: 

1. µε την κατάλληλη χωροθέτηση του 

2. µε το σχήµα 

3. µε τον προσανατολισµό  

4. µε τον προσανατολισµό και το µέγεθος των ανοιγµάτων του. 

5. µε την λειτουργική διάρθρωση των εσωτερικών του χώρου 

6. µε το χρώµα των εξωτερικών επιφανειών του. 
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6.2 Προϋπόθεσης βιοκλιµατικού σχεδιασµού 
 

Θα αναλύσουµε όλα τα παραπάνω ξεκινώντας από την κατάλληλη χωροθέτηση του 

κτιρίου στο οικόπεδο. Η βόρεια πλευρά θα πρέπει να αποφεύγεται γιατί 

µεγιστοποιούν τον δυνατό έλεγχο των συνεπειών της σκίασης πάνω στο υπόλοιπο 

µέρος του οικοπέδου. Εµφανίζεται όπως είναι προφανές αυξηµένη απώλεια 

θερµότητας εξαιτίας ηµερήσιων ή εποχιακών ανέµων που επικρατούν. Μπορεί να 

χρησιµοποιείται η τοπογραφική διαµόρφωση ή φράγµατα βλάστησης για να 

αποφευχθούν τα ρεύµατα αέρα χωρίς να µειώνουν την ηλιακή ακτινοβολία αυτό όµως 

εξυπηρετεί µόνο κατά τους χειµερινούς µήνες που θέλουµε να αποφύγουµε τον 

φυσικό αερισµό. Η νότιες προσόψεις παρουσιάζουν ενδιαφέρον όχι µόνο για την 

δυνατότητα συλλογής της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και για τους ανοικτούς χώρους 

που δηµιουργούνται µπροστά του. 

Η δεύτερη βασική αρχή που θα αναλύσουµε είναι το σχήµα του κτιρίου στόχος µας 

είναι να σχεδιάσουµε το περίγραµµα και τη µορφή του κτιρίου ώστε να 

µεγιστοποιείται η συλλογή ηλιακής ενέργειας και ελαχιστοποιούνται οι απώλειες 

θερµότητας από το περίβληµα όπου η θέρµανση είναι κυριαρχική ανάγκη. 

Οι ενέργειες που θα πρέπει να πραγµατοποιήσουµε είναι ότι θα πρέπει:α)να 

µεγιστοποιείται η επιφάνεια για συλλογή ηλιακής ενέργειας και να ελαχιστοποιούνται 

οι υπόλοιπες εξωτερικές επιφάνειες. Μια νότια όψη που έχει 1,5 έως 2 φορές το 

µήκος της ανατολικής ή δυτικής όψης, µπορεί να δώσει πολύ καλά αποτελέσµατα σε 

κτίρια που εφάπτονται το ένα µε το άλλο και από τις δυο πλευρές ή µόνο σε µια 

πλευρά. Ακόµα το κτίριο κύβος δεν είναι το βέλτιστο σχήµα.  

Η  3η προϋπόθεση αναφέρεται στο πρόβληµα του προσανατολισµού που είναι 

σύνθετο και επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες όπως : 

 την τοπογραφία της περιοχής.  

 το φυσικό τοπίο.  

 τις απαιτήσεις ιδιωτικότητας. 

 τη µείωση θορύβου. 

 τις κλιµατικές παραµέτρους, άνεµο και ηλιακή ακτινοβολία.  

Για την εύκρατη ζώνη, όσον αφορά τις κλιµατικές παραµέτρους ο καταλληλότερος 

προσανατολισµός είναι ο νότιος, γιατί η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία είναι 

σχεδόν τριπλάσια, σε σχέση µε την ανατολή και τη δύση για την περίοδο του 

χειµώνα. Ενώ µειώνεται σχεδόν το µισό, για την προσανατολισµένη επιφάνεια, απ’ 
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ότι για την ανατολική και τη δυτική το καλοκαίρι. Είναι προφανές ότι ο προσεχτικά 

µελετηµένος προσανατολισµός του κτιρίου βασίζεται στο µικροκλίµα και την ηλιακή 

έκθεση ώστε να αυξηθεί η πιθανή εξοικονόµηση της ενέργειας. Για αυτό είναι λογικό 

και πρέπει να τοποθετείται η µακρύτερη πλευρά του κτιρίου σε νότια κατεύθυνση 

ώστε να µεγιστοποιείται η συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας. Στο σηµείο αυτό θα 

αναφερθούµε σε διάφορα συµπεράσµατα από επιστήµονες. Ότι ο ηλιασµός όλου του 

εσωτερικού χώρου από τα ανοίγµατα της νότιας πρόσοψης, θα πρέπει το βάθος του 

κτιρίου να µην είναι µεγαλύτερο από 2,5 φορές το ύψος του παραθύρου (µε αφετηρία 

το δάπεδο).Ο εµπειρικός αυτός κανόνας εξασφαλίζει ταυτόχρονα και επαρκή φυσικό 

φωτισµό στον εσωτερικό χώρο. 

Η 4η προϋπόθεση είναι ο προσανατολισµός και το µέγεθος των ανοιγµάτων. 

Όπου αποτελούν βασικό παράγοντα για την λειτουργία του ως φυσικού, ηλιακού 

συλλέκτη. Το γυαλί είναι υλικό πολύ λίγο θερµοµονωτικό. Για παράδειγµα όταν η 

θερµοκρασία του χώρου είναι 20οC και η εξωτερική 0οC,οι θερµικές απώλειες του 

γυαλιού, σε σύγκριση µε µια τοιχοποιία καλά θερµοµονωµένη, είναι : 

 116 watts /cm2 για µονό υαλοπίνακα 

 60   watts /cm2 για διπλό υαλοπίνακα και µονό 

 7     watts /cm2  για τοιχοποιία καλά θερµοµονωµένη  

Ωστόσο, η γυάλινη επιφάνεια δεν αποτελεί πηγή θερµικών απωλειών όπως για πολύ 

καιρό πιστεύονταν, αλλά και πηγή θερµικών κερδών από την ηλιακή ακτινοβολία, 

αρκεί να έχει τον κατάλληλο προσανατολισµό. 

Η πιο πρόσφατη άποψη είναι ότι, η γυάλινη επιφάνεια είναι ο πιο οικονοµικός 

συλλέκτης, ο πιο αποδοτικός, αρκεί να προσανατολίζεται στο νότο, µε ανοχή ±30οC  

ανατολικότερα ή δυτικότερα. 

Από διάφορες µελέτες επιστηµόνων προκύπτει το συµπέρασµα ότι προκειµένου το 

άνοιγµα να λειτουργήσει σαν ηλιακό συλλέκτης να κερδίζει περισσότερη θερµική 

ενέργεια απ’ όση χάνει, θα πρέπει να έχει τα καλύτερα θερµικά χαρακτηριστικά όπως, 

διπλό τζάµι, εξώφυλλα µονωτικά και καλή συναρµογή των κουφωµάτων. 

Η 6η κατά σειρά παράµετρος είναι η λειτουργική διάρθρωση των εσωτερικών χώρων 

του κτιρίου. Η µορφή της διάρθρωσης των εσωτερικών χώρων ενός κτιρίου 

παραµένει θεµελιώδεις χαρακτηριστικό, για τη προσαρµογή του στις κλιµατικές 

συνθήκες κάθε τόπου. 

Η βορινή πλευρά του κτιρίου είναι ψυχρότερη, η πιο σκοτεινή και η λιγότερη ευνοϊκή 

από την σκοπιά του ηλιασµού. Η ανατολικότερη και η δυτικότερη πλευρά δέχονται 
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ίσα ποσά ηλιακής ακτινοβολίας, µεγαλύτερα το καλοκαίρι και µικρότερα το χειµώνα. 

Ωστόσο η δυτική πλευρά είναι πιο επιβαρηµένη γιατί στη ήδη υψηλή θερµοκρασία 

του περιβάλλοντος, τις µεταµεσηµβρινές ώρες προστίθεται και η ηλιακή ακτινοβολία, 

τον χειµώνα, και τη µικρότερη το καλοκαίρι.  

Στις δυσµενέστερη πλευρά του κτιρίου τοποθετούνται χώροι µε πρόσκαιρες 

δραστηριότητες όπως αποθήκες, κλιµακοστάσιο, γκαράζ και αποτελούν χώρους 

<<ανάσχεσης >> των θερµικών απωλειών και προστασίας των κύριων χώρων ζωής 

της κατοικίας. Πρόκειται για χώρους εµπόδια που µε ρόλο παθητικό που µετριάζουν 

τις εξωτερικές θερµοκρασιακές µεταβολές, συµβάλλουν στην εξοικονόµηση 

ενέργειας και βελτιώνουν τις συνθήκες του εσωκλίµατος στους κύριους χώρους. 

Άλλο είδος ανάσχεσης, µε ρόλο ενεργητικό, αποτελούν τα θερµοκήπια, οι βεράντες 

που τοποθετούνται στην νότια πλευρά του κτιρίου και συµβάλλουν θετικά στο 

θερµικό ισοζύγιο µε την δέσµευσης της ηλιακής, θερµικής ενέργειας. 

Οι χώροι ανάσχεσης παθητικοί ή ενεργητικοί µπορούν να προσαρτηθούν τόσο σε 

µονοκατοικίες, όσο και σε πολυκατοικίες, τόσο σε νέα όσο και σε υφιστάµενα κτίρια. 

 

Η 6η και τελευταία προϋπόθεση είναι το χρώµα των εξωτερικών επιφανειών του 

κτιρίου. Όπως γνωρίζουµε το χρώµα τον εξωτερικών συµπαγών, δοµικών στοιχείων, 

επηρεάζει την ποσότητα της θερµικής ενέργειας, που µπαίνει µέσα στο κτίριο, µια και 

τα σκούρα χρώµατα απορροφούν περισσότερη ηλιακή θερµότητα απ’ ότι τα ανοιχτά 

χρώµατα. 

Για κλίµατα ζεστά, οι εξωτερικές επιφάνειες των κτιρίων, που αντιµετωπίζουν την 

έντονη ηλιακή ακτινοβολία, πρέπει να βάφονται µε χρώµατα ανοιχτά. Ενώ για ψυχρά 

κλίµατα, ενδείκνυνται οι βαµµένες µε σκούρο χρώµα επιφάνειες, γιατί έτσι 

απορροφούν µεγαλύτερα ποσά ηλιακής, θερµικής ακτινοβολίας. 

6.3 Η πορεία της ηλιακής ενέργειας 
Το κτίριο είναι ένας φυσικός ηλιακός συλλέκτης όπου χρειάζεται ένα τρόπο για να 

συγκρατεί αυτή τη θερµότητα, να την αποθηκεύσει για να την απαναποδώσει στη 

διάρκεια της νύχτας. Γιατί όπως συµπεραίνουµε η αποθήκευση της θερµότητας µέσω 

της δέσµευσης της ηλιακής ενέργειας αποτελεί ζωτικός παράγοντας για τη  

βιοκλιµατική λειτουργία του κτιρίου. 

Οι τοιχοποιίες, τα δάπεδα, οι οροφές, τα εσωτερικά χωρίσµατα είναι ο πιο 

αποτελεσµατικός χώρος αποθήκευσης της θερµότητας. Όλα τα δοµικά υλικά 
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απορροφούν  θερµότητα, όπως είναι προφανές το καθένα σε διαφορετικό βαθµό και 

ποσότητα ανάλογα µε την πυκνότητα (p) της µάζας του και την ειδική 

θερµότητα(c).Τα υλικά που έχουν µεγαλύτερη πυκνότητα έχουν και µεγαλύτερη 

θερµική αποθήκευση. 

Η ηλιακή ενέργεια την ηµέρα περνά µέσα από τα ανοίγµατα στον εσωτερικό χώρο 

όπου παγιδεύεται µετατρέπεται σε θερµική ενέργεια και απορροφάται από τα υλικά 

της κατασκευής και τα αντικείµενα του χώρου, µέχρις ότου η ικανότητα τους για 

θερµική αποθήκευση κορεστεί.  

Η προσπίπτουσα ηλιακή ακτινοβολία σ’ ένα γυάλινο άνοιγµα ακολουθεί την έξης 

πορεία : 

1. ένα τµήµα της ακτινοβολίας ανακλάται  

2. ένα τµήµα της απορροφάται από το γυαλί και αποδίδεται προς 

τα έξω και προς τα µέσα  

3. η ηλιακή ενέργεια, που µπαίνει µέσα µετατρέπεται σε 

θερµότητα 

4. ένα τµήµα της θερµικής ενέργεια ανακλάται από το δάπεδο που 

είναι και η µεγαλύτερη ποσότητα που αποθηκεύεται και απορροφάται. 

5. η αποθηκευµένη θερµότητα εναποδίδεται σταδιακά στο χώρο,  

και συγκεκριµένα ένα τµήµα της θερµικής αδράνειας του δαπέδου 

απορροφάται και αποθηκεύεται από τον τοίχο  

6. Ενώ ένα άλλο τµήµα της ανακλάται στο χώρο. 

7. Η ποσότητα της θερµοκρασίας απορροφήθηκε από τον τοίχο 

και διαχέεται στο χώρο ενώ µια άλλη ποσότητα θερµοκρασίας 

µεταβιβάζεται προς άλλη κατεύθυνση µε χαµηλότερη θερµοκρασία 

αυτό αποτελεί το ποσό της θερµότητας που συγκεντρώνει στον 

εσωτερικό χώρο 

8. Τέλος ένα τµήµα χάνεται µέσα από τον υαλοπίνακα µε τη 

µορφή θερµικών απωλειών και µια ποσότητα παραµένει µέσα στο 

χώρο. Αυτή αποτελεί και το χρήσιµο ηλιακό κέρδος που µετατρέπεται 

σε θερµότητα. 
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Όσο µεγαλύτερη είναι η ικανότητα θερµικής αποθήκευσης των υλικών κατασκευής, 

τόσο η θερµοκρασία του αέρα στο εσωτερικό περιβάλλον παραµένει σε άνετα 

θερµικά επίπεδα, για πολλές ώρες, ακόµη και για ηµέρες, χωρίς να χρειάζεται 

βοηθητική θέρµανση από άλλες πηγές ενέργειας να προκαλείται υπερθέρµανση και 

δυσφορία. 

Για να λειτουργήσει αποτελεσµατικά ένα κτίριο ως αποθήκη ηλιακής θερµότητας 

πρέπει να έχει τα παρακάτω χαρακτηρίστηκα : 

1. αυξηµένη θερµοχωρητικότητα ικανότητα των υλικών της 

κατασκευής. 

2. η σωστή ποσοτικά διανοµή των υλικών αυτών στο σύνολο 

της κατασκευής  

Έπειτα από τις αρχές του βιοκλιµατισµού που αναφερθήκαµε παραπάνω καταλήξαµε 

στο συµπέρασµα ότι το κτίριο θα πρέπει να λειτουργεί ταυτόχρονα σαν παγίδα 

θερµότητας. Με µοναδικό σκοπό να µην διασκορπίζει προς τα έξω την θερµότητα 

που µάζεψε και αποθήκευσε. 

Η έξοδος της θερµότητας από το κτίριο προς το εξωτερικό περιβάλλον 

προσδιορίζεται µε της θερµικές απώλειες και συµβαίνει όταν οι εξωτερικές 

θερµοκρασίες είναι χαµηλές δηλαδή το χειµώνα. Αντίθετα το καλοκαίρι οι 

εξωτερικές θερµοκρασίες είναι υψηλότερες το κτίριο απορροφά θερµότητα, πολύ 

περισσότερη όταν είναι εκτεθειµένο στην ηλιακή ακτινοβολία. Τότε  το εσωτερικό 

περιβάλλον κινδυνεύει από υπερθέρµανση και συνθήκες δυσφορίας. 

Τα κτίρια χάνουν την θερµότητα για τρεις βασικούς τρόπους: 

 µε αγωγιµότητα µέσα από τους τοίχους, στέγες –δώµατα, 

δάπεδα, γυάλινα ανοίγµατα,  

 µε µεταφορά και κίνηση του αέρα, µέσα από τ’ ανοιχτά 

παράθυρα ή από τους αρµούς των κουφωµάτων. 

 Με ακτινοβολία από το κέλυφος του κτιρίου όταν οι 

εξωτερικές θερµοκρασίες είναι χαµηλότερες. 

6.4 Η αποφυγή θερµικών απωλειών 
Οι συνολικές θερµικές απώλειες εξαρτώνται από τους παρακάτω παράγοντες :α)από 

το λόγο της συνολικής εξωτερικής επιφάνειας προς τον όγκο του κτιρίου. Όσο 

µικρότερη είναι η εξωτερική επιφάνεια, τόσο µικρότερος είναι ο λόγος και τόσο 
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λιγότερες οι θερµικές απώλειες, ανά µονάδα επιφάνειας. Β) από την µείωση των 

εκτεθειµένων πλευρών προς βορρά, όπου δεν υπάρχει ηλιασµός, καλύπτοντας ακόµη 

και µε χώµα τµήµα ή και το σύνολο της βόρειας όψης και γ)από την προστασία των 

εκτεθειµένων πλευρών του κτιρίου στους επικρατούντες ψυχρούς ανέµους. 

Για τον περιορισµό των θερµικών απωλειών ενός κτιρίου από αγωγιµότητα είναι 

αναγκαίο :α)να προβλέπεται η κατάλληλη θερµοµόνωση στα συµπαγή στοιχεία, 

πράγµα που εξασφαλίζει την µείωση του συντελεστή θερµοπερατότητας β)να 

προβλέπονται διπλά τζάµια, ιδιαίτερα για τα ανοίγµατα που βρίσκονται στους 

δυσµενείς προσανατολισµούς και γ)να προβλέπεται κινητή θερµική µόνωση των 

ανοιγµάτων, για την νυχτερινή προστασία. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι η θερµική µόνωση του κελύφους είναι προτιµότερο να 

βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά, έτσι που να διασφαλίζεται η θερµική αποθήκευση 

της δεσµευµένης, ηλιακής ενέργειας στα συµπαγή στοιχεία της κατασκευής και η 

αποτελεσµατική βιοκλιµατική λειτουργία του κτιρίου. 

Αναφέραµε προηγουµένως ότι µια αιτία των θερµικών απωλειών είναι η µεταφορά 

ζεστού αέρα από το κτίριο προς το περιβάλλον µέσα από τα ανοίγµατα και τους 

αρµούς των κουφωµάτων. Οι θερµικές αυτές απώλειες µπορούν να περιοριστούν 

έχοντας όµως διασφαλίσει την απαραίτητη ανανέωση για συνθήκες διαβίωσης µε 

ελεγχόµενο τρόπο. Ο περιορισµός αυτός γίνεται µε α)τη στεγάνωση των αρµών των 

κουφωµάτων β)µε τη µείωση των ανοιγµάτων στη βορινή πλευρά, που είναι 

εκτεθειµένη στους ψυχρούς ανέµους και γ)µε τη τοποθέτηση βλάστησης ή δέντρων 

για προστασία και εκτροπή των ψυχρών ανέµων. 

6.5 Ο ρόλος του φυσικού αερισµού στην διαµόρφωση του 
κλίµατος της οικίας 
Ο φυσικός αερισµός έχει άµεση επίδραση στην υγεία και στην θερµική άνεση και 

ευεξία στην υγεία των ανθρώπων. ∆ιευκολύνει στη ανταλλαγή θερµότητας του 

ανθρωπίνου σώµατος  µε το περιβάλλον του και συµβάλει στην φυσική ψύξη της 

κατασκευής, κυρίως όταν η εσωτερική θερµοκρασία είναι υψηλότερη από την 

εξωτερική. Οι παράµετροι που επηρεάζουν τις συνθήκες του φυσικού αερισµού 

είναι:α) οι εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες β)ο προσανατολισµός, η θέση και το 

µέγεθος των ανοιγµάτων γ) η χρήση του κτιρίου και η δραστηριότητα των ενοίκων δ) 

το χρώµα και η υφή του των εξωτερικών επιφανειών και ε) η φυσική ψύξη του 

κτιρίου, µε εξάτµιση νερού. Παρακάτω θα αναλύσουµε  τις παραµέτρους αυτές 
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ξεκινώντας από της εξωτερικές κλιµατικές συνθήκες. Οι οποίες καθορίζουν τις 

απαιτήσεις του φυσικού αερισµού στη διάρκεια των εποχών του έτους. Όπως 

γνωρίζουµε οι εύκρατες περιοχές που οι χειµωνιάτικοι µήνες είναι υγροί κα σχετικά 

ψυχροί το ποσοστό αερισµού πρέπει να µειώνεται ώστε να µην αυξάνονται οι 

θερµικές απώλειες. Σε αντίθεση µε το καλοκαίρι που ο φυσικός αερισµός για την 

εξασφάλιση συνθηκών θερµικής άνεσης. Η κίνηση του αέρα αποµακρύνει τη 

θερµότητα και τη πρόσθετη υγρασία. Οι δροσεροί άνεµοι-αύρες συνήθως από 

νοτιοδυτική διεύθυνση, συµβάλλουν στο φυσικό δροσισµό και την ψύξη του κτιρίου. 

Σε ζεστές και ψυχρές περιοχές µε µεγάλη εξωτερική θερµοκρασία το καλοκαίρι, είναι 

προτιµότερο να αποφεύγεται ο αερισµός την ηµέρα, στον ελάχιστο δυνατό µόνο για 

αποµάκρυνση των οσµών. Αντίθετα τη νύχτα που η εξωτερική θερµοκρασία είναι πιο 

χαµηλή ο φυσικός αερισµός επιβάλλεται τόσο για την µείωση της θερµοκρασίας του 

εσωτερικού χώρου, όσο και για την ψύξη των εσωτερικών επιφανειών. Για την 

πραγµατοποίηση όλων των παραπάνω απαραίτητη προϋπόθεση είναι ο κατάλληλος 

σχεδιασµός των ανοιγµάτων του κτιρίου η δεύτερη παράµετρος. Σύµφωνα µε µελέτες 

τα ανοίγµατα εισόδου θα πρέπει να είναι αντιµέτωπα στον άνεµο σε κάθετη 

διεύθυνση, γιατί οποιαδήποτε απόκλιση ελαττώνει την ταχύτητα ροής του αέρα στον 

εσωτερικό χώρο. Οι καλύτερες συνθήκες αερισµού δηµιουργούνται όταν η διεύθυνση 

του ανέµου παρουσιάζει µια απόκλιση 45 ο περίπου ως προς την διεύθυνση των 

ανοιγµάτων εισόδου. Μ’ αυτό τον τρόπο προκαλείται µια κυκλική κίνηση του αέρα 

µέσα στο χώρο και µια οµοιόµορφη διανοµή της ροής και της ταχύτητας του. Από 

διάφορες έρευνες προέκυψε ότι καλύτερες συνθήκες αερισµού πετυχαίνονται όταν το 

ρεύµα του αέρα αλλάζει κατεύθυνση µέσα στο χώρο παρά όταν η ροή είναι 

κατευθυνόµενη δηλαδή διαµπερές. Προκύπτει ότι ο φυσικός αερισµός είναι πιο 

αποτελεσµατικός όταν η διεύθυνση του ανέµου βρίσκεται στην περιοχή  των ±30ο σε 

σχέση µε την κάθετη διεύθυνση στο άνοιγµα εισόδου. Αξίζει να αναφέρουµε πάλι ότι 

η διεύθυνση του ανέµου µπορεί να τροποποιηθεί µε τη χρήση βλάστησης µικρών 

θάµνων, συστάδες δέντρων, αλλά και µε τις ίδιες τις αρχιτεκτονικές προεξοχές.  

Η διανοµή του αέρα στο εσωτερικό χώρο εξαρτάται ακόµα και από το µέγεθος και τη 

θέση των ανοιγµάτων εισόδου –εξόδου. 

Άλλη µια παράµετρος είναι η χρήση του κτιρίου και η δραστηριότητα των ενοίκων 

ρυθµίζουν τις ανάγκες του φυσικού αερισµού του χώρου. Η επιθυµητή ροή του αέρα 

και η διανοµή τα ταχύτητας του µεταβάλλεται ανάλογα µε τη χρήση του χώρου. Ένα 

άλλο κρίσιµο ζήτηµα είναι η ταχύτητα ροής του αέρα για ζεστές-υγρές περιοχές 
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πρέπει να προσεγγίζει τα 2m/sec. για να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της θερµικής 

άνεσης. 

Άλλη µια παράµετρος είναι το χρώµα και η υφή των εξωτερικών επιφανειών που 

καθορίζουν την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας,  που απορροφάται από την 

κατασκευή και κυρίως από την οροφή στη διάρκεια της ηµέρας καθώς επίσης τη 

θερµότητα που χάνεται µε ακτινοβολία µεγάλου µήκους κύµατος, στη διάρκεια της 

νύχτας, ρυθµίζοντας έτσι την θερµοκρασία της εξωτερικής επιφάνειας και τη 

διακύµανση της εσωτερικής θερµοκρασίας. 

Τελευταία παράµετρος είναι η φυσική ψύξη του κτιρίου που πετυχαίνεται µε την ροή 

του αέρα πάνω ή µέσα από υγρές επιφάνειες έξω η µέσα στο κτίριο.   
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Κεφάλαιο 7 
 

7.1 Ταξινόµηση παθητικών ηλιακών συστηµάτων 
Στο προηγούµενο κεφάλαιο αναλύσαµε τις βασικές βιοκλιµατικές αρχές, για να 

επιτευχθούν οι στόχοι που θέτει η βιοκλιµατική αρχιτεκτονική χρησιµοποιείται µια 

ήπια τεχνική για την αξιοποίηση και εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας, τα 

λεγόµενα «παθητικά συστήµατα ». 

Τα παθητικά συστήµατα ανάλογα µε τον τρόπο λειτουργίας τους από θερµικής 

άποψης µπορούν να ταξινοµηθούν σε τρεις µεγάλες ενότητες που είναι η παρακάτω: 

1.συστήµατα µε άµεσο ή απευθείας ηλιακό κέρδος. 

2.συστήµατα µε έµµεσο ηλιακό κέρδος που διακρίνονται: 

• σε συστήµατα που χρησιµοποιούν τους τοίχους συλλέκτες ή θερµικής 

αποθήκευσης  

1.συστήµατα που χρησιµοποιούν τα θερµοκήπια, τα προσαρτηµένα συνήθως στη 

νότια πλευρά του τοίχου. 

2. συστήµατα αποµονωµένου ηλιακού κέρδους, όπου ο συλλεκτήρια επιφάνεια 

της ηλιακής ενέργειας διαχωρίζεται από το χώρο της θερµικής αποθήκευσης. 

Χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά της θερµότητας κάποια απλά µηχανικά 

µέσα, όπως ανεµιστήρες. Τα µικτά αυτά συστήµατα λέγονται υβριδικά και 

βασίζονται στη φυσική ροή κάποιου υγρού, αέρα ή νερού. 

 

7.2 Συστήµατα µε άµεσο ή απευθείας ηλιακό κέρδος 
 

Ας αναλύσουµε πρώτα τα συστήµατα µε άµεσο ή απευθείας ηλιακό κέρδος. Όπως 

αναφέραµε και προηγουµένως το γυάλινο άνοιγµα είναι χαρακτηριστικό στοιχείο της 

αρχιτεκτονικής, λόγω της διπλής επιρροής που υφίσταται τόσο από τεχνολογική 

εξέλιξη στα είδη των γυαλιών, όσο και από την ανάγκη επικοινωνίας των ενοίκων µε 

τη φύση και το περιβάλλον. Όπως γνωρίζουµε και έχουµε πει και παραπάνω ο 

απλούστερος τρόπος για την εκµετάλλευση της ηλιακής ενέργειας για τη θέρµανση 

του κτιρίου είναι η συλλογή της µέσα από τα γυάλινα ανοίγµατα, τα 

προσανατολισµένα στο νότο. Τα νότια ανοίγµατα συµµετέχουν στο θερµικό ισοζύγιο 

του κτιρίου πάντα θετικά ανεξάρτητα αν ο σχεδιασµός του είναι συµβατικός ή 
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βιοκλιµατικός. Η διαφορά προκύπτει στο ότι το ένα κτίριο που λειτουργεί παθητικά 

παγιδεύει την ηλιακή θερµότητα, που µπαίνει µέσα, την αποθηκεύει στα δοµικά του 

στοιχεία, τοίχους –δάπεδα –οροφή, κατασκευασµένα από βαριά υλικά, µε σκοπό να 

επαναποδώσει αυτή τη θερµότητα στο εσωτερικό του κτιρίου τη νύχτα ή σε 

περιόδους συννεφιάς. 

Οι παράγοντες που καθορίζουν τη λειτουργία του συστήµατος µε άµεσο ηλιακό 

κέρδος είναι: 

• Οι µεγάλες γυάλινες επιφάνειες στη νότια πρόσοψη 

• Η λειτουργική διάρθρωση των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, µε κύρια 

οργάνωση προς το νότο 

• Η µεγάλη θερµική µάζα στο εσωτερικό του κτιρίου, ώστε να απορροφάται 

οποιαδήποτε απότοµη µεταβολή της θερµοκρασίας  

• Η θερµική προστασία στην εξωτερική πλευρά του κελύφους  

• Η µείωση των θερµικών ανταλλαγών µέσα από τ’ ανοίγµατα µε τη χρήση 

µονωτικών παντζουριών. 

Η αποτελεσµατικότητα του παθητικού συστήµατος εξαρτάται από τους παρακάτω 

παράγοντες : 

1. Όπως τον προσανατολισµό των ανοιγµάτων. Όπως έχουµε πει και 

παραπάνω το 90% της ηλιακής ακτινοβολίας δεσµεύεται,  όταν τα 

ανοίγµατα προσανατολίζονται στο νότο.  

2. Η κλίση του ανοίγµατος. Η κατακόρυφη κλίση είναι η προτιµότερη κι 

αυτό γιατί έχει περισσότερο ηλιασµό το χειµώνα και προστατεύεται 

εύκολα το καλοκαίρι.  

3. Το µέγεθος του ανοίγµατος έχει άµεση σχέση µε τις κλιµατικές 

συνθήκες της περιοχής. 

4. Τη θέση του ανοίγµατος στην όψη ή κοντά στην οροφή.  Με σκοπό ο 

ηλιασµός να µετατρέπετε σε θερµική ενέργεια και να διαχέεται 

οµοιόµορφα στον εσωτερικό χώρο. Το βάθος του χώρου πρέπει να 

υπερβαίνει στις 2 ½ φορές το ύψος του παραθύρου. 

5. Τον τύπο του υαλοπίνακα που διαχέει το φως και διανέµει την θερµική 

ενέργεια προς όλες τις κατευθύνσεις .  

6. Την άµεση πρόσπτωση της ηλιακής ακτινοβολίας στα συµπαγή δοµικά 

στοιχεία της κατασκευής γιατί είναι πιο αποτελεσµατική από την 
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έµµεση για την απόδοση του συστήµατος. Απαιτείται 4πλάσια 

ποσότητα θερµικής µάζας για την αποθήκευση της έµµεσης 

ακτινοβολίας θερµότητας από τον αέρα του χώρου, σε σχέση µε την 

άµεση πρόσπτωση στα συµπαγή δοµικά στοιχεία, οροφή-δάπεδο-

τοίχοι. 

Άλλη µια ενότητα των παθητικών συστηµάτων είναι τα συστήµατα µε έµµεσο ηλιακό 

κέρδος. Η αλληλουχία των συστηµάτων αυτών λειτουργεί ως εξής:: 

Ήλιος →συλλογή (γυάλινη επιφάνεια)→αποθήκευση (θερµική µάζα)→θέρµανση 

(εσωτερικός χώρος). Σ’ αυτή διακρίνονται οι τοίχοι συλλέκτες ή θερµικής 

αποθήκευσης και τα κτίρια µε προσαρτηµένο θερµοκήπιο στην νότια πλευρά.. Ας 

αναλύσουµε πρώτα τους τοίχους συλλέκτες ή θερµικής αποθήκευσης. Οι τοίχοι αυτή 

πρέπει να συνδέονται µε γυάλινα ανοίγµατα προσανατολισµένα στο νότο µια και 

αυτά εξασφαλίζουν την συλλογή ηλιακής ακτινοβολίας. 

Η θερµική ενέργεια που απορροφάται από τον τοίχο θερµαίνει την εξωτερική 

επιφάνεια του και στη συνέχεια την µάζα του, µε αγωγιµότητα µέχρι που φτάνει στην 

εσωτερική του πλευρά µε κάποια χρονική καθυστέρηση και µε µειωµένη την αρχική 

της ένταση. Όσο αυξάνεται το πάχος και η θερµοχωρητικότητα µια τοιχοποιίας ενώ 

θερµική αγωγιµότητα ελαττώνεται και δηµιουργείται σηµαντική αδράνεια στη 

κατασκευή. Με σκοπό το άµεσο θερµικό κέρδος να ναι πιο µικρό. Η επιλογή των 

τοίχων θα πρέπει να εξυπηρετεί των εξής σκοπό να εξασφαλίζει µια καθυστέρηση της 

τάξης των 6-8 ωρών έτσι ώστε το κτίριο να επωφελείται της µέγιστης θερµοκρασίας 

της εσωτερικής επιφάνειας του τοίχου στην αρχή της νύχτας. 

Ο τοίχος και η θερµική αποθήκευση λειτουργεί και απραγµατοποίητε µε την 

κυκλοφορία του αέρα στο χώρο ανάµεσα στο γυαλί και τον τοίχο και µέσα στις 

θυρίδες  λόγω της διαφοράς της θερµοκρασίας. Στη διάρκεια της ηµέρας όταν ο ήλιος 

προσπίπτει στο γυαλί, θερµαίνει τον αέρα που βρίσκεται στο χώρο ανάµεσα στο τζάµι 

και τοίχο ο θερµός αέρας κινείται προς τα πάνω και µέσα από τη θυρίδα µπαίνει στο 

στον εσωτερικό χώρο. Ταυτόχρονα ψυχρότερος αέρας από τον εσωτερικό χώρο, 

µπαίνει από την κάτω θυρίδα και αντικαθιστά το κενό που δηµιουργήθηκε. Ενώ στην 

διάρκεια της νύχτας η λειτουργία προφανώς αντιστρέφεται. Οι δύο θυρίδες κλείνουν 

πάνω και κάτω και η θέρµανση του χώρου πετυχαίνεται µε την ακτινοβολία της 

αποθηκευµένης θερµότητας στον τοίχο. 

Η απόδοση του συστήµατος για την καλύτερη λειτουργία του για  ένα τοίχο συλλέκτη 

θα πρέπει να ναι καλά σχεδιασµένος και η θερµοκρασία του να ναι στα όρια της 
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ζώνης άνεσης (από 20ο έως 28ο C ) στη διάρκεια του χειµώνα, χωρίς καµιά 

προσθετική πηγή. Η απόδοση αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως : 

A. Το µέγεθος της επιφάνειας του τοίχου που προσδιορίζεται από τρεις 

καθοριστικούς παράγοντες α)το κλίµα του τόπου που σηµαίνει η 

θερµοκρασιακές διαφορές ανάµεσα στην εσωτερική και εξωτερική 

θερµοκρασία. Όσο µεγαλώνει η διαφορά ανάλογα πρέπει να 

αυξάνεται και η θερµική αποθήκευση άρα και το µέγεθος της 

επιφάνειας του τοίχου. Β)Το γεωγραφικό πλάτος του τόπου που 

καθορίζει την ηλιακή ακτινοβολία στη νότια επιφάνεια του τοίχου. 

Όσο µεγαλώνει το γεωγραφικό πλάτος τόσο µειώνεται η ένταση της 

ηλιακής ακτινοβολίας και εποµένως η ένταση της ηλιακής 

ακτινοβολίας και εποµένως πρέπει να αυξάνεται το µέγεθος του 

τοίχου  θερµικής αποθήκευσης. γ) Τέλος τις ανάγκες του κτιρίου σε 

θέρµανση πράγµα που εξαρτάται από τις θερµικές απώλειες και το 

βαθµό θερµοµόνωσης του κτιρίου. Είναι προφανές ότι ένας χώρος 

καλά µονωµένος απαιτείται λιγότερη θερµότητα για να διατηρηθεί η 

θερµοκρασία του και κατά συνέπεια απαιτείται µικρότερη επιφάνεια 

τοίχου συλλέκτη.  

B. Το πάχος του τοίχου και τα υλικά κατασκευής του  καθορίζουν την 

διακύµανση της εσωτερικής θερµοκρασίας. Όσο µεγαλύτερο είναι το 

πάχος του τόσο µικρότερες διακυµάνσεις παρουσιάζει η θερµοκρασία 

στο εσωτερικό χώρο. Επίσης όσο µεγαλύτερος είναι ο συντελεστής 

θερµικής αγωγιµότητας του υλικού κατασκευής τόσο το πάχος του 

τοίχου πρέπει να αυξάνεται. Έχει προκύψει µέσω της πείρας διάφορα 

συµπεράσµατα για τοίχους κατά σκευασµένους από διάφορα υλικά η 

διακύµανση της εσωτερικής θερµοκρασίας και την χρονική 

καθυστέρηση. Παρακάτω παραθέτουµε διάφορα παραδείγµατα :α)για 

τοίχους προκατασκευασµένους από µπετό µε βέλτιστο πάχος από 30-

40 εκ. µε διακύµανση της εσωτερικής θερµοκρασίας από 8,9ο  έως 

5,6ο C και χρονική καθυστέρηση από 9-12 ώρες. β) για τοίχο νερού το 

βέλτιστο πάχος καθορίζεται στα 20-50εκ δεν παίζει όµως ρόλο το 

πάχος του τοίχου γιατί το νερό όπως γνωρίζουµε θερµαίνεται 

οµοιόµορφα µε αποτέλεσµα η θερµότητα να αποδίδεται προς όλες τις 

κατεύθυνσης. Μπορούµε λοιπόν να µειώσουµε το πάχος χωρίς να 
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µειώνεται η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος. γ) για την 

ωµοπλινθοδοµή, το βέλτιστο πάχος προσδιορίζεται στα 30εκ µε 

διακύµανση της εσωτερικής θερµοκρασίας γύρω στους 3,9ο C και µε 

χρονική καθυστέρηση περίπου 8 ωρών  δ)για τοίχο από τούβλο το 

βέλτιστο πάχος προσδιορίζεται γύρω στα 40εκ µε διακύµανση της 

εσωτερικής θερµοκρασίας 4,4ο C περίπου και µε χρονική 

καθυστέρηση γύρω στις 8 ώρες. 

C. Το χρώµα της εξωτερικής επιφάνειας του τοίχου συλλέκτη επηρεάζει 

την ικανότητα απορρόφησης της θερµικής ενέργειας. Τα σκούρα 

χρώµατα έχουν περισσότερη απορροφητικότητα από τα ανοιχτά. 

7.3 Η λειτουργία του θερµοκηπίου 
 

Στο δεύτερο σύστηµα έµµεσου ηλιακού κέρδους ανήκουν τα κτίρια µε προσαρτηµένο 

θερµοκήπιο στη νότια πλευρά. 

Τα θερµοκήπια χρησιµοποιούνται εδώ και χρόνια στη γεωργία για να βελτιώσουν τις 

συνθήκες καλλιέργειας, ιδιαίτερα για τα πρώιµα λαχανικά.  Στην αρχιτεκτονική 

έκαναν την εµφάνιση τους τον 19ο αιώνα κυρίως στην Βόρεια και κεντρική Ευρώπη. 

∆ηµιούργησαν χώρους ηµιϋπαίθριους, σαν συνέχεια της κατοικίας µε τη µορφή 

κήπων ή ηλιακών χώρων.  

Αλλά ας δώσουµε αρχικά το τι είναι θερµοκήπιο είναι ένας προσαρτηµένος ηλιακός 

χώρος κυρίως στη νότια πλευρά ενός κτιρίου, µε την µια ή και τις τρεις πλευρές του 

καλυµµένες µε γυαλί. Οι υπόλοιπες πλευρές του είναι απλοί τοίχοι µε θερµική µάζα, 

που συνδέονται µε το κυρίως κτίριο. Συχνά τα θερµοκήπια είναι χώροι που 

προστίθεται εκ των υστέρων σε υπάρχοντα κτίρια και είναι κατασκευές µε µικρό 

κόστος που µπορούν να εξυπηρετούν πολλές λειτουργίες. Η λειτουργία του 

συστήµατος βασίζεται είναι αποτέλεσµα µια διαδικασίας που ολοκληρώνεται σε τρία 

στάδια :α)η µικρού µήκους ακτινοβολία διαπερνά τους διαφανείς υαλοπίνακες που 

καλύπτουν το θερµοκήπιο. β) απορροφάται από τα αδιαφανή στοιχεία του κτιρίου και 

γ) επανεκπέµπεται ως µεγάλου µήκους (θερµική ) ακτινοβολία η οποία όµως 

εµποδίζεται από το γυάλινο κάλυµµα να διαφεύγει από το θερµοκήπιο γιατί το γυαλί 

είναι αδιαφανές στην θερµική ακτινοβολία. 

Η θερµική συµπεριφορά του θερµοκηπίου την ηµέρα όταν υπάρχει ηλιοφάνεια 

λειτουργεί ως διαφανή επιλεκτική επιφάνεια, αφήνοντας να περνά συνολικά η ηλιακή 
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ακτινοβολία, ενώ µειώνει τις απώλειες θερµότητας που απορροφάται από τις 

επιφάνειες και τη θερµική µάζα του θερµοκηπίου. Γι’ αυτό την ηµέρα το θερµικό 

ισοζύγιο του θερµοκηπίου παραµένει θετικά. 

Την νύχτα όµως το θερµοκήπιο λειτουργώντας σαν µαύρο σώµα αποβάλλει µε 

ακτινοβολία προς την ατµόσφαιρα όση θερµότητα συγκέντρωσε την ηµέρα. Το 

θερµικό κέρδος χάνεται υπό µορφή θερµικών απωλειών και το θερµικό ισοζύγιο πολύ 

γρήγορα µετατρέπεται σε αρνητικό. Το συνολικό, ηµερήσιο θερµικό ισοζύγιο του 

θερµοκηπίου εκφράζεται από µια αισθητή ανύψωση της µέγιστης θερµοκρασίας και 

από τη διατήρηση της ελάχιστης σε σχέση µε τη διακύµανση της εξωτερικής 

θερµοκρασίας στη διάρκεια του χειµώνα. 

Επίσης ο αέρας που βρίσκεται µέσα στο θερµοκήπιο περιέχει µεγάλη ποσότητα 

υδρατµών λόγω της βλάστησης. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της νύχτας ψύχεται η 

εσωτερική επιφάνεια του τζαµιού, η θερµοκρασία του αέρα πέφτει προσεγγίζοντας το 

σηµείο κορεσµού, οπότε οι υδρατµοί υγροποιούνται µουσκεύοντας τις γυάλινες 

επιφάνειες του θερµοκηπίου. Έτσι αποβάλλεται και η λανθάνουσα θερµότητα των 

υδρατµών, που χάνεται µε αγωγιµότητα και ακτινοβολία προς τα έξω. 

Όπως είναι κατανοητό το καλοκαίρι η θερµική συµπεριφορά του θερµοκηπίου 

αντιστρέφεται µε ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας στη διάρκεια της ηµέρας είναι 

αυξηµένη. Το εσωτερικό περιβάλλον του θερµοκηπίου περνά από συνθήκες 

υπερθέρµανσης σε µια νυχτερινή ανεπαρκή ψύξη. Το θερµικό ισοζύγιο παραµένει 

όλο το 24ωρο θετικό και παρουσιάζεται η ανάγκη αερισµού για µεγαλύτερη ψύξη. 

Η εφαρµογή του συστήµατος του θερµοκηπίου στη βιοκλιµατική αρχιτεκτονική, 

χωρίς καµία άλλη ρύθµιση και προστασία, οδηγεί σε µια επιβάρυνση των συνθηκών 

θερµικής άνεσης στον εσωτερικό χώρο, δηµιουργώντας µεγάλες θερµικές απώλειες 

και ψύξη, το χειµώνα και οι συνθήκες υπερθέρµανσης το καλοκαίρι  ιδιαίτερα για 

κλίµατα, όπως της χώρας µας µε µεγάλη ένταση ηλιακής και γήϊνης ακτινοβολίας. 

Αν εφαρµιστούν οι κατάλληλες ρυθµίσεις όπως θερµική προστασία το χειµώνα και 

ηλιοπροστασία το καλοκαίρι τα διάφορα προβλήµατα θα µειωθούν ενώ αντίθετα θα 

διατηρούνται τα πλεονεκτήµατα του θερµοκηπίου.  

Οι βασικές παράγοντες που επηρεάζουν την απόδοση του προσαρτηµένου στο κτίριο 

θερµοκηπίου είναι : 

1. ο προσανατολισµός του θερµοκηπίου. Συνήθως προσαρτάται στη νότια όψη 

του κτιρίου κατά τον άξονα ανατολή –δύση. 
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2. Το µέγεθος του θερµοκηπίου. Για ψυχρές περιοχές απαιτούνται 0,65-1,5m2 

νότιου διπλού υαλοστασίου για κάθε τετραγωνικό µέτρο θερµαινόµενου 

εσωτερικού χώρου. Σε εύκρατες περιοχές η αναλογία αυτή µειώνεται σε 

0,33-0,9 m2.  

3. Την κλίση του υαλοστασίου επηρεάζει την αποτελεσµατικότητα του 

θερµοκηπίου, γιατί προσδιορίζει την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας 

που προσπίπτει και δεσµεύεται. Η καλύτερη κλίση είναι από 40ο -70ο  σε 

σχέση µε το οριζόντιο επίπεδο. Για κλίµατα βορειότερα η κλίση  µειώνεται 

σε 30ο -40ο, έτσι ώστε να συλλέγεται µεγαλύτερο µέρος της διάχυτης 

ακτινοβολίας.    

4. Το υλικό κάλυψης. Απαιτούνται διαφανή υλικά στην ηλιακή ακτινοβολία, 

µη αδιαφανή στη θερµή, γυαλί ή διαφανές πλαστικό. Η επιλογή γίνεται 

ανάλογα µε το κόστος  εγκατάστασης, την ποιότητα κατασκευής και την 

λειτουργία του θερµοκηπίου. Τα υλικά κατασκευής θα πρέπει να ναι 

διαφανή από γυαλί ή πλαστικό προκειµένου να δεσµεύονται το µεγαλύτερο 

µέρος της ακτινοβολίας. Τα στοιχεία στήριξης µπορούν να είναι 

κατασκευασµένα από ξύλο ή µέταλλο. 

                    Η σύνδεση του θερµοκηπίου µε το κτίριο είναι προφανές απ’ όσα 

αναπτύχθηκαν ότι το προσαρτηµένο στο κτίριο θερµοκήπιο λειτουργεί 

αποδοτικότερα όταν συνδέεται  µε ένα σύστηµα θερµικής αποθήκευσης. Την 

καλύτερη λύση αποτελεί ο διαχωριστικός τοίχος ανάµεσα στο κτίριο και στο 

θερµοκήπιο, όταν είναι κατασκευασµένος από υλικά µεγάλης θερµοχωρητικής 

ικανότητας µε την εξωτερική του επιφάνεια βαµµένη σε σκούρο χρώµα.  

Η λειτουργία του συστήµατος είναι παρόµοια µε τους τοίχους συλλέκτες ή θερµικής 

αποθήκευσης, µε τη διαφορά ότι, η γυάλινη επιφάνεια δεν βρίσκεται σε απόσταση 4 

εκατοστών από τον τοίχο αλλά δηµιουργείται ένας σηµαντικά µεγάλος χώρος που 

µπορεί να κατοικηθεί.   

Αυξάνοντας την θερµική µάζα αποθήκευσης η αποτελεσµατικότητα του συστήµατος 

µπορεί να αυξηθεί. Αυτό µπορεί να επιτευχθεί αν χρησιµοποιηθούν βαριά υλικά στην 

κατασκευή του δαπέδου του θερµοκηπίου ή τοποθετώντας δοχείου νερού µπροστά 

στον τοίχο. 

Η νυχτερινή µόνωση συµβάλλει σηµαντικά στην καλύτερη απόδοση του συστήµατος. 

Μπορεί να γίνει µε τρόπους απλούς για παράδειγµα µε την τοποθέτηση κινητού ή 
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µονωτικού στοιχείου στην εξωτερική πλευρά του διαχωριστικού τοίχου αφού το 

θερµοκήπιο τη νύχτα παρουσιάζει πολύ χαµηλές θερµοκρασίες. 

Η θερµική προστασία του θερµοκηπίου είναι δύσκολη και πολυέξοδη. Η πιο απλή 

λύση είναι να προβλεφθεί διπλός υαλοπίνακας στο υαλοστάσιο του. Κυρίως για την 

περίοδο του καλοκαιριού προκειµένου να αποφευχθούν συνθήκες υπερθέρµανσης 

πρέπει να προβλέπονται:α)το άνοιγµα στην οροφή του θερµοκηπίου ή µερική 

αποµόνωση από το υπόλοιπο κτίριο, έτσι ώστε ο ζεστός αέρας ν’ αποµακρύνεται 

προς τα έξω. β) καλός αερισµός εξασφαλίζοντας την είσοδο του αέρα από το κάτω 

άνοιγµα του υαλοστασίου στο χώρο του θερµοκηπίου. γ)συνολική ή µερική 

ηλιοπροστασία του χώρου του θερµοκηπίου δ) µεγάλη θερµική αδράνεια των τοίχων 

και του δαπέδου του θερµοκηπίου. 

 

Το προσαρτηµένο στο κτίριο θερµοκήπιο αποτελεί ένα σύστηµα σύνθετο και είναι 

δύσκολο να χρησιµοποιηθεί µε ένα τρόπο ελεγχόµενο. Το θερµοκήπιο προσαρµόζεται 

καλύτερα σε περιοχές όπου κυριαρχεί η διάχυτη ακτινοβολία ενώ η γήινη είναι 

λιγότερη έντονη. Γι’ αυτό ο λόγος που εµφανίστηκε και αναπτύχθηκε σε περιοχές µε 

κλίµα ψυχρό. Σε κλιµατικές συνθήκες όπου η ηλιακή ακτινοβολία είναι έντονη το 

σύστηµα του θερµοκηπίου απαιτείται να είναι εξοπλισµένο µε ηλιοπροστατευτικά 

στοιχεία για το καλοκαίρι και µε θερµική προστασία για το χειµώνα προκειµένου να 

επιβραδύνεται η ψύξη του χώρου στη διάρκεια της νύχτας. 

 

Τα περισσότερα κτίρια κυρίως κατοικίες που έχουν µελετηθεί ή κατασκευαστεί µέχρι 

σήµερα, µε βάση της βιοκλιµατικές αρχές σχεδιασµού και την εφαρµογή των 

παθητικών ηλιακών συστηµάτων παρουσιάζουν µια ελευθερία στην εσωτερική 

διάρθρωση των χώρων : οι χώροι ανοιχτοί σε κάτοψη ανισοϋψή επίπεδα σε τοµή. 

Πρέπει να διασφαλίσουµε την ελεύθερη κίνηση του ζεστού αέρα προς τα πάνω και 

στο βάθος, όπου οι χώροι δεν δέχονται άµεσο ηλιασµό. Πολλές φορές εφαρµόζεται η 

κλιµακωτή διάταξη στο σύνολο του κτιρίου όταν το σχήµα το επιβάλλει η 

χωροθέτηση του κτιρίου µε το µεγάλο άξονα στην κατεύθυνση βορρά –νότου.    
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Κεφάλαιο 8  Υβριδικά συστήµατα γυάλινων κτιρίων   
 

8.1 Εισαγωγή στα υβριδικά συστήµατα 
 
Η µεταφορά της θερµότητας γίνεται µε δύο τρόπους. Με µεταφορά της θερµότητας 

δια µέσου των στοιχείων του κέλυφος του κτιρίου και µε µεταφορά θερµότητας λόγω 

της κίνησης αέρα στο κτίριο. Οι δυο αυτοί τρόποι είναι περισσότερο γνωστοί στον 

υπολογισµό των θερµικών απωλειών µε τις ονοµασίες «απώλειες κελύφους ή 

αγωγιµότητας» και «απώλειες αερισµού». 

Οι απώλειες της θερµότητας πρέπει να ελαχιστοποιούνται ώστε να διατηρούν όσο το 

δυνατό περισσότερο χρόνο τα θερµικά κέρδη από την ηλιακή ακτινοβολία και τα 

παθητικά συστήµατα.   

Οι απώλειες θερµότητας οφείλονται κυρίως στην  διαφορά θερµοκρασίας ανάµεσα 

στην εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια του κελύφους, στην θερµική αντίσταση των 

υλικών του κελύφους, καθώς και στην ακτινοβολία των τοίχων. Οι σηµαντικότεροι 

τρόποι για να ελαττωθούν οι απώλειες είναι:α) η θερµοµόνωση του κελύφους του 

κτιρίου β) ο σχεδιασµός ενός όσο το δυνατόν περισσότερου συµπαγούς κτιρίου 

εννοώντας ένα κτίριο µε µικρή εξωτερική επιφάνεια σε σχέση µε τον όγκο του. γ)η 

µείωση, όπου είναι δυνατόν, της εσωτερικής θερµοκρασίας του κτιρίου µε σκοπό τη 

µείωση της θερµοκρασιακής διαφοράς ανάµεσα στον εσωτερικό και τον εξωτερικό 

αέρα  δ) η χρησιµότητα κατάλληλων εµποδίων που δεν επιτρέπουν την θερµότητα να 

διαφεύγει µε ακτινοβολία. 

Στα αδιαφανή στοιχεία του κτιρίου, όπως οι τοίχοι οι οροφές ή τα δάπεδα η µείωση 

των θερµικών απωλειών, επιτυγχάνεται µε την θερµοµόνωση. Η θερµοµόνωση 

τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια του τοίχου στην εσωτερική πλευρά ή µέσα 

στον τοίχο. Η τοποθέτηση του µονωτικού υλικού επηρεάζει  την θερµική αδράνεια 

του τοίχου καθώς και την υγρασία µέσα στον κτίριο. Η εξωτερική θερµοµόνωση 

αυξάνει την θερµική αδράνεια του τοίχου και µειώνει τον κίνδυνο υγρασίας στο 

εσωτερικό του κτιρίου. Τα διαφανή στοιχεία του κτιρίου όπως οι υαλοπίνακες 

παρουσιάζουν µεγαλύτερο συντελεστή απωλειών. Η θερµική διαπερατότητα του 

διάφανους υλικού είναι δυνατό να µειωθεί στο µισό ή στο ένα τρίτο αν 

χρησιµοποιηθούν δυο ή τρία στρώµατα γυαλιού αντί για ένα και τα κενά ανάµεσα 

τους πληρωθούν µε ξηρό αέρα ή ένα ειδικό αέριο µικρής θερµικής αγωγιµότητας. 
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Ακόµη µείωση των απωλειών µπορεί να οφείλεται στην διείσδυση του αέρα. Η 

ανανέωση του αέρα µέσα στο κτίριο είναι απαραίτητη για την αποβολή του στάσιµου 

αέρα του καπνού και των οσµών και για την διατήρηση ικανοποιητικών επιπέδων 

οξυγόνου και υγρασίας µέσα στο κτίριο. Η ανανέωση αυτή γίνεται µε τη διείσδυση 

του αέρα του εξωτερικού περιβάλλοντος στο κτίριο. Η διείσδυση του εξωτερικού 

αέρα στο κτίριο εξαρτάται από την ταχύτητα του ανέµου και την ανεµοπίεση καθώς 

και από τις θερµοκρασιακές διαφορές στο εσωτερικό του κτιρίου και το εξωτερικό 

περιβάλλον. 

Στόχος του σχεδιασµού πρέπει να ναι ο έλεγχος της εισαγόµενης και απαγόµενης από 

το κτίριο ποσότητα του αέρα µε κριτήριο την διατήρηση της ποιότητας και την 

διατήρηση των θερµικών απωλειών.  

 

Ένα παθητικό ηλιακό κτίριο οφείλει να παρέχει την θερµότητα απ’ ευθείας στους 

χώρους όπου θα χρησιµοποιηθεί ώστε να µην απαιτείται σύστηµα διανοµής. Ωστόσο 

αυτό δεν είναι πάντοτε εφικτό,  όπως στην περίπτωση δωµατίων µε βόρειο 

προσανατολισµό όπου η διανοµή επιτυγχάνεται µε µηχανικά µέσα. 

Στην φυσική διανοµή της θερµότητας, η αποθηκευµένη θερµότητα µεταδίδεται µε 

µεταφορά και ακτινοβολία. Η µεταφορά συµβαίνει όταν η θερµοκρασία επιφάνειας 

του αποθηκευτικού υλικού είναι µεγαλύτερη από την θερµοκρασία του αέρα που 

περιβάλλει το υλικό,  ή όταν υπάρχει διαφορά θερµοκρασίας του αέρα σε δύο ζώνες. 

Όταν η εσωτερική πλευρά ενός τοίχου αποκτά υψηλότερη θερµοκρασία από αυτή του 

γειτονικού χώρου, ο αέρας θερµαίνεται µε µεταφορά. Παράλληλα οι γειτονικές 

επιφάνειες προσλαµβάνουν την εκπεµπόµενη θερµική ακτινοβολία προκαλώντας έτσι 

την διανοµή της θερµότητας σε χώρους που δεν µπορούν να επωφεληθούν από τα 

άµεσα ηλιακά κέρδη. 

Ένας τοίχος µε µεγάλη θερµική αδράνεια επιτρέπει την αποθήκευση της θερµότητας 

στην διάρκεια της ηµέρας και την απελευθέρωση της στην διάρκεια της νύχτας. Ένας 

µη µονωµένος τοίχος αυτού του τύπου είναι ιδιαίτερα χρήσιµός σε θερµά κλίµατα 

όπου οι κατοικήσιµοι χώροι χρειάζονται θέρµανση µόνο στην διάρκεια της νύχτας. 

Μια µορφή φυσικής κυκλοφορίας του αέρα είναι η θερµοκυκλοφορία.  Η αρχή 

λειτουργίας της είναι η εξής : 

Η αποθηκευµένη θερµότητα ελευθερώνεται και θερµαίνεται στον αέρα του χώρου µε 

θερµοµεταφορά. Ο θερµότερος αέρας, που είναι ελαφρύτερος αποκτά ανοδική 

κίνηση. Όταν φθάνει σε µια ψυχρότερη περιοχή του κτιρίου αποβάλλει την 
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θερµότητα του και ψύχεται.  Ο ψυχρότερος αέρας, που είναι βαρύτερος, κινείται προς 

τα κάτω και επιστρέφει στον ηλιακό τοίχο, όπου θερµαίνεται και ο κύκλος 

επαναλαµβάνεται. Με αυτόν τον τρόπο δηµιουργείται ένα σύστηµα κυκλοφορίας του 

αέρα ανάµεσα στην ζώνη που θερµαίνεται άµεσα από την ηλιακή ακτινοβολία και 

στη µη θερµαινόµενες ζώνες. Αυτή η κυκλική κίνηση του αέρα ονοµάζεται 

θερµοκυκλοφορία. 

 

8.2∆ιανοµή της θερµότητας µε µηχανικά µέσα 
  

Όταν απαιτείται µεταφορά σηµαντικών ποσοτήτων θερµότητας. χρησιµοποιούνται 

µηχανικοί τρόποι διανοµής, όπως ανεµιστήρες και αντλίες που ωθούν τον ζεστό αέρα 

από τις θερµικές προς τις ψυχρότερες περιοχές του κτιρίου. Άµεση διανοµή της 

θερµότητας επιτυγχάνεται µε τη βοήθεια ανεµιστήρων που διοχετεύουν χωρίς 

καθυστέρηση τον αέρα που θερµαίνεται από την ηλιακή ακτινοβολία προς τους 

θερµαινόµενους χώρους.  Στην περίπτωση που τα αποθηκευτικά υλικά είναι υγρά, 

χρησιµοποιούνται αντλίες. Για την ετεροχρονισµένη όµως διανοµή της θερµότητας 

πρέπει να υπάρχει µάζα κατάλληλη να χρησιµεύσει ως αποθήκη θερµότητας στο 

κτίριο. 

Ο συνδυασµός των παθητικών ηλιακών συστηµάτων µε συµβατικούς κυκλοφορητές 

είναι χρήσιµος, γιατί τα συστήµατα αυτά διασφαλίζουν την καλύτερη κυκλοφορία 

του αέρα από τις θερµές προς τις ψυχρότερες περιοχές του κτιρίου απ’ ότι η φυσική 

κυκλοφορία του αέρα.  

Απαραίτητο στοιχείο για τα παθητικά ηλιακά συστήµατα είναι η επιλογή ενός υλικού 

σαν θερµοµονωτικού το πιο σηµαντικό ρόλο παίζει η τιµή του συντελεστή θερµικής 

αγωγιµότητας. Τα υλικά που χρησιµοποιούνται στη θερµοµόνωση δοµικών στοιχείων 

του κτιρίου είναι σχεδόν πάντοτε «µίγµατα»αερίων και στερεών ή στερεά µε διακενά 

αερίου. Η τιµή του συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας είναι συνήθως για 

θερµονωτικά υλικά µικρότερη από 0,15W/mK. Τα υλικά αυτά οφείλουν τη µονωτική 

τους ικανότητα στη χαµηλή θερµική αγωγιµότητα του αέρα που είναι ξερός και 

ακίνητος. Θα πρέπει να πούµε ότι όσο µεγαλύτερο είναι το περιεχόµενο σε αέρα ενός 

υλικού τόσο µεγαλύτερο είναι η θερµοµονωτική του ικανότητα. 

 108



Τα θερµοµονωτικά υλικά µπορούµε να τα κατατάξουµε σε σχέση µε τη δοµή τους σε 

ινώδη κοκκοειδή και κυψελλωτά. Τα ινώδη υλικά έχουν σχηµατιστεί από ίνες 

τοποθετηµένες µε κάποιο συνδετικό υλικό, αφήνοντας έγκλειστο αέρα στη µάζα τους. 

Τα πιο συνηθισµένα από αυτά είναι το ασβεστόµαλλο, ο υαλοβάµβακας, το 

σκορυόµαλλο, το ορυκτόµαλλο, το ξυλόµαλλο και οι πλάκες από ίνες ξύλου ή 

άχυρου. 

Ένα από τα γνωστότερα και διαδεδοµένα µονωτικά υλικά είναι ο υαλοβάµβακας ο 

συντελεστής θερµικής αγωγιµότητας είναι της τάξης των 0,040-0,045 W/m K. Είναι 

επίσης και ηχοµονωτικό υλικό, αντέχει σε υψηλές θερµοκρασίες και η τοποθέτηση 

του είναι σχετικά εύκολη. 

Οι ελαφρές πλάκες ξυλόµαλλου µε συνδετική ύλη τσιµέντο ή καυστική µαγνησία 

είναι µια λύση ιδιαίτερα ελκυστική για θερµοµόνωση υποστηλωµάτων και δοκών. 

Μια λύση που δεν απαιτεί στερέωση µε µεταλλικό πλέγµα και παρουσιάζει πολλές 

ευκολίες στην εφαρµογή της από τις οποίες η πιο πετυχηµένη είναι η χρησιµοποίηση 

των πλακών αυτών σαν παραµένων ξυλότυπος. Ο συντελεστής θερµικής 

αγωγιµότητας είναι 0,080-0,090 W/mK για πυκνότητες µικρότερες των 390 Kgr/m3. 

 

Εκτός από τα διάφορα µονωτικά υλικά στα οποία αναφερθήκαµε παραπάνω θα 

ασχοληθούµε µε τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα. Η χρήση των ενεργητικών 

ηλιακών συστηµάτων που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την θέρµανση χώρων 

και την παραγωγή ζεστού νερού στα κτίρια είναι µια από της σηµαντικότερες 

µεθόδους εξοικονόµησης ενέργειας. Εντούτοις η ενσωµάτωση ενεργητικών ηλιακών 

συστηµάτων στα κτίρια του αστικού περιβάλλοντος δεν είναι πάντα εύκολη. Τα 

σηµαντικότερα προβλήµατα που εµποδίζουν την ευρεία χρήση των ενεργητικών 

ηλιακών συστηµάτων στα αστικά κτίρια και γενικότερα την αξιοποίηση της ηλιακής 

ενέργειας σε αυτά είναι τα εξής: 

1. Ο σκιασµός των ηλιακών συλλεκτών από τα γειτονικά κτίρια  

2. Ο προσανατολισµός και το πλάτος των δρόµων  

3. Ο τρόπος κατασκευής των κτιρίων και η διαθεσιµότητα χώρου για την 

εγκατάσταση των ηλιακών συστηµάτων.  

4. Η ρύπανση του αέρα που προκαλεί επικαθήσεις στα καλύµµατα των 

συλλεκτών. 

5. Ο προσανατολισµός του κτιρίου 

6. Η πυκνότητα δόµησης. 

 109



Παρ’ όλες τις δυσκολίες τα ενεργητικά ηλιακά συστήµατα είναι ευρέως 

διαδεδοµένα κυρίως σε κτίρια του ηµιαστικού και αγροτικού περιβάλλοντος 

ιδιαίτερα στις χώρες µε µεγάλη ηλιοφάνεια όπως η Ελλάδα. Η πλειονότητα των 

συστηµάτων χρησιµοποιείται κυρίως για τη παραγωγή ζεστού νερού, ενώ 

επεκτείνεται συνεχώς η εγκατάσταση και η χρήση µεγάλων συστηµάτων τα οποία 

αυτόνοµα ή σε συνδυασµό µε άλλα συµβατικά ή παθητικά συστήµατα καλύπτουν 

όλες τις θερµαντικές ανάγκες ενός κτιρίου. 

Η ταξινόµηση των ενεργειακών ηλιακών συστηµάτων κατά ISO/DIS9488 είναι η 

ακόλουθη α)αυτόνοµα συστήµατα χωρίς βοηθητική θερµαντική πηγή. β) 

συστήµατα προθέρµανσης χρησιµοποιούνται για την προθέρµανση νερού που στην 

συνέχεια τροφοδοτεί άλλα συµβατικά συστήµατα προθέρµανσης γ) υβριδικά 

συστήµατα χρησιµοποιούνται σε συνδυασµό ηλιακά και συµβατικά συστήµατα 

ώστε να καλύπτουν τις θερµαντικές ανάγκες ανεξάρτητα από την διαθεσιµότητα 

της ηλιακής ενέργειας. 

Όλα τα παραπάνω συστήµατα κατασκευάζονται σε ποικιλία µεγεθών, ώστε να 

καλύπτουν τις ανάγκες ενός µικρού έως και τις ανάγκες ολόκληρων οικισµών. 

Ένας άλλος τρόπος ταξινόµησης των ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων είναι 

ανάλογα µε το µέσο το οποίο χρησιµοποιείται για τη συλλογή και αποθήκευση 

ενέργειας. Με βάση την ταξινόµηση αυτή, τα ηλιακά συστήµατα διακρίνονται σε 

συστήµατα υγρού και συστήµατα αέρος. Ο βασικός τρόπος λειτουργίας και των 

δύο συστηµάτων είναι ο ίδιος, µε αποτέλεσµα να είναι δυνατή η χρήση των ίδιων 

στοιχείων και υλικών για την κατασκευή τους. Τα συστήµατα αέρος 

χρησιµοποιούνται κυρίως για την θέρµανση χώρων και την ξήρανση αγροτικών 

προϊόντων, καθώς και σε βιοµηχανικές εφαρµογές. Τα συστήµατα υγρού είναι 

κατάλληλα για µια πιο ευρεία κλίµακα εφαρµογών όπως θέρµανση χώρων 

παραγωγή ζεστού νερού για οικιακή χρήση, συστήµατα κλιµατισµού θέρµανσης 

του νερού σε πισίνες και τέλος ως πηγή ενέργειας σε αντλίες θερµότητας. Χάρη σε 

αυτό το ευρύ φάσµα εφαρµογών, τα συστήµατα υγρού χρησιµοποιούνται πολύ 

συχνότερα από τα συστήµατα αέρος σε επαγγελµατικούς χώρους και κατοικίες.  
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8.3 Ηλιακά συστήµατα αέρος 
 

Η λειτουργία των ηλιακών συστηµάτων αέρος βασίζεται στην κυκλοφορία θερµού 

αέρα διαµέσου αγωγών από και προς έναν ηλιακό συλλέκτη. Η παραγόµενη 

θερµότητα αποθηκεύεται σε κατάλληλα αποθηκευτικά συστήµατα. Τα συστήµατα 

αέρος προσφέρονται για θέρµανση χώρων καθώς ο αέρας διοχετεύεται κατευθείαν 

στην κατανάλωση χωρίς την παρεµβολή εναλλακτών θερµότητας. Τα συστήµατα 

αέρος δεν χρειάζονται αντιψυκτική προστασία και έχουν χαµηλό κόστος 

λειτουργίας. Εντούτοις παρουσιάζουν µια σειρά τεχνικών δυσκολιών στην 

µεταφορά και διανοµή του αέρα, οι οποίες όµως αντιµετωπίζουν µε τον συνδυασµό 

των ηλιακών µε συµβατικά συστήµατα διανοµής θερµού αέρα. 

Οι ηλιακοί συλλέκτες αέρος –µια µαυρισµένη επιφάνεια –περιέρχονται σε ένα 

µονωµένο κλειστό πλαίσιο του οποίου η άνω επιφάνεια καλύπτεται µε γυαλί που 

παγιδεύει την εκπεµπόµενη θερµική ακτινοβολία. Με αυτόν τον τρόπο θερµαίνεται 

ο ψυχρός αέρας που διέρχεται ανάµεσα στο γυάλινο κάλυµµα και τον συλλέκτη. 

Όµως επειδή  η θερµική αγωγιµότητα του αέρα είναι µικρή,  η επιφάνεια ενός 

ηλιακού συλλέκτη υγρού. Η απόδοση των ηλιακών συλλεκτών αέρος είναι γενικά 

µικρότερη απόδοση των συλλεκτών υγρού. 

Οι ηλιακοί συλλέκτες αέρος-µια µαυρισµένη επιφάνεια περιέρχονται σε ένα 

µονωµένου κλειστού πλαίσιο του οποίου η άνω επιφάνεια καλύπτεται µε γυαλί που 

παγιδεύει την εκπεµπόµενη θερµική ακτινοβολία. Με αυτόν τον τρόπο θερµαίνεται 

ο ψυχρός αέρας που διέρχεται ανάµεσα στο γυάλινο κάλυµµα και τον συλλέκτη. 

Όµως επειδή η θερµική αγωγιµότητα του αέρα είναι µικρή, η επιφάνεια ενός 

ηλιακού συλλέκτη αέρος πρέπει να είναι µεγαλύτερη από την επιφάνεια ενός 

συλλέκτη υγρού. Η απόδοση των ηλιακών συλλεκτών αέρος είναι γενικά 

µικρότερη από την απόδοση των συλλεκτών υγρού. 

Η επιλογή του κατάλληλου συστήµατος αποθήκευσης της θερµότητας παίζει πολύ 

σηµαντικό ρόλο στην ολική απόδοση και στο κόστος του ηλιακού συστήµατος. Η 

αποθήκευση της θερµότητας είναι αναγκαία γιατί η χρησιµοποίηση της 

προκύπτουσας ενέργειας από το σύστηµα σπάνια συµπίπτει χρονικά µε την 

παραγωγή. 

Η βέλτιστη χωρητικότητα του αποθηκευτικού συστήµατος, εξαρτάται από τα 

θερµικά φορτία που πρέπει να καλυφθούν την απόδοση των συλλεκτών, την 
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ύπαρξη βοηθητικής πηγής ενέργειας καθώς από οικονοµικούς παράγοντες που 

καθορίζουν το κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας του συστήµατος. 

Η µέθοδος αυτή εφαρµόζεται συνήθως για την αποθήκευση της θερµικής ενέργειας 

στα συστήµατα αέρος, είναι η χρήση ενός στρώµατος από πέτρες ή χαλίκια µε 

µεγάλη θερµοχωρητικότητα. Ο θερµός αέρας διοχετεύεται διαµέσου αυτού του 

στρώµατος από πέτρες ή χαλίκια µε µεγάλη θερµοχωρητικότητα. Ο θερµός αέρας 

διοχετευτεί διαµέσου αυτού του στρώµατος και το θερµαίνει. Τη νύχτα το σύστηµα 

λειτουργεί αντίστροφα την αποθηκευµένη θερµότητα. Στη συνέχεια ο θερµός 

αέρας διοχετεύεται στον θερµαινόµενο χώρο. 

 Για τα οι οικιακά συστήµατα έχει υπολογισθεί πως ο βέλτιστος όγκος του 

αποθηκευτικού υλικού είναι 0,15 ως 0,3 m3 για κάθε m2 επιφανείας συλλέκτη. 

 

8.4 Ηλιακά συστήµατα υγρού 
 

Η λειτουργία των ηλιακών συστηµάτων υγρού βασίζεται στην κυκλοφορία 

υγρού διαµέσου αγωγών από και προς έναν ηλιακό συλλέκτη. Υπάρχουν 

διάφοροι τύποι ηλιακών συλλεκτικών υγρού. Οι σηµαντικότεροι τύποι είναι: 

Επίπεδοι συλλέκτες. Είναι ο πιο κοινός τύπος συλλέκτη για κατοικίες και 

επαγγελµατικούς χώρους.  Αποτελείται από µια απορροφητική επιφάνεια µε 

επικάλυψη ειδικού επιλεκτικού υλικού (ώστε να απορροφά το µέγιστο της 

θερµικής ακτινοβολίας) και ένα µονωµένο κλειστό πλαίσιο µε διαφανές 

κάλυµµα που εµποδίζει την επανεκποµπή της απορροφούµενης ακτινοβολίας. Η 

απορροφητική επιφάνεια βρίσκεται σε επαφή µε τους αγωγούς του υγρού που 

µεταφέρουν τη συλλεγόµενη θερµότητα από τον συλλέκτη στην δεξαµενή 

αποθήκευσης θερµότητας. Ο συλλέκτης του είδους αυτού παρέχει θερµό νερό 

σε θερµοκρασία που φθάνει έως και 95ο C. Πλεονεκτήµατα του είναι η απλή 

κατασκευή, το µικρό σχετικά κόστος, η εύκολη συντήρηση, η ανθεκτικότητα 

και η ικανότητα του να απορροφά την διάχυτη ακτινοβολία. 

• Συλλέκτες κενού. Πρόκειται για διατάξεις υψηλής τεχνολογίας στις 

οποίες ένας αγωγός θερµότητας (freon) κυκλοφορεί σε ένα σωλήνα που 

περιβάλλεται από ένα δεύτερο σωλήνα κενού. Η ύπαρξη του κενού 

µειώνει τις απώλειες και έτσι επιτυγχάνονται υψηλές αποδόσεις. Το 

θερµαγωγό ρευστό αποδίδει στην κατανάλωση την θερµότητα του είτε µε 
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αλλαγή φάσης είτε µε µέσω ενός κύκλου εξάτµισης –συµπύκνωσης και µε 

τη βοήθεια εναλλάκτη. 

• Συγκεντρωτικοί συλλέκτες. Πρόκειται για παραβολικούς ή 

κυλινδρικούς συλλέκτες µε εσωτερική ανακλαστική επιφάνεια. Η ηλιακή 

ακτινοβολία συγκεντρώνεται είτε σε ένα σηµείο, είτε σε ένα άξονα όπου 

και αναπτύσσονται υψηλές θερµοκρασίες. Οι συγκεντρωτικοί συλλέκτες 

έχουν µηχανισµό που τους επιτρέπει να παρακολουθήσουν την τροχιά του 

ήλιο. Χρησιµοποιούνται σπάνια σε κτιριακές εφαρµογές, κυρίως λόγω του 

πάρα πολύ υψηλού κόστους. 

Το πιο συνηθισµένο µέσο για την αποθήκευση της θερµότητας στα συστήµατα 

υγρού είναι το νερό, το οποίο στις οικιακές εφαρµογές οδηγείται σε µία µονωµένη 

δεξαµενή. 

Συνήθως το νερό θερµαίνεται µε τη χρήση εναλλακτών θερµότητας, οι οποίοι 

αποδίδουν την θερµότητα από το υγρό που κυκλοφορεί στον συλλέκτη δεξαµενή. 

Όπως και στην περίπτωση των συλλεκτών αέρος ο σωστός σχεδιασµός και η 

διαστασολόγηση της δεξαµενής αυξάνει την απόδοση της και µειώνει το κόστος 

του συστήµατος. 

Επίσης δυνατή είναι η χρήση αποθηκευτικών συστηµάτων αλλαγής φάσεων στα 

οποία η θερµότητα αποθηκεύεται και αποδίδεται µέσω της λανθάνουσας 

θερµότητας που απαιτείται για την αλλαγή φάσεως ενός υλικού. Τα συστήµατα 

αλλαγής φάσεως παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήµατα 

• Έχουν µικρή µάζα και όγκο 

• Λειτουργούν µε µικρές διαφορές θερµοκρασίας 

• Έχουν µεγάλη αποθηκευτική ικανότητα. 

    Οι σηµαντικότερες παραλλαγές των ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων θέρµανσης 

υγρού είναι: 

• Συστήµατα µε εσωτερική αποθήκευση θερµότητας. Η αποθήκευση της 

θερµότητας γίνεται απευθείας εντός του συλλέκτη, όπου το ρόλο 

συλλέκτη παίζει η επιφάνεια της δεξαµενής.. Τα συστήµατα αυτά είναι 

πολύ απλά και κατάλληλα για εφαρµογές σε θερµά κλίµατα, ιδιαίτερα στο 

αστικό περιβάλλον καθώς απαιτούν µικρό χώρο και µπορεί να 

εγκατασταθούν στην οροφή του κτιρίου. 

• Θερµοσιφωνικά συστήµατα.  
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Είναι οι γνωστοί ηλιακοί θερµοσίφωνες. Σε αυτά τα συστήµατα η αποθηκευτική 

δεξαµενή είναι τοποθετηµένη υψηλότερα από τον συλλέκτη. Το ελαφρύτερο 

θερµό υγρό ανέρχεται από τον συλλέκτη προς δεξαµενή δηµιουργώντας µια 

συνεχή κίνηση την φυσική κυκλοφορία του υγρού από τον συλλέκτη προς την 

δεξαµενή και από την δεξαµενή προς το συλλέκτη. Στην ουσία πρόκειται για 

παθητικά συστήµατα αφού λειτουργούν χωρίς αντλίες. Συνήθως όµως έχουν 

ηλεκτρική βοηθητική θέρµανση. Μειονεκτούν γιατί απαιτούν αρκετό χώρο για την 

εγκατάστασή τους. Είναι ευρέως διαδεδοµένα στην Νότια Ευρώπη. 

• Συστήµατα υγρού µε µηχανική κυκλοφορία. Σε αυτά τα συστήµατα η 

κυκλοφορία του υγρού ανάµεσα στο συλλέκτη και την αποθηκευτική 

δεξαµενή γίνεται µε τη βοήθεια αντλιών και η παραγωγή και η 

αποθήκευση θερµότητας ελέγχονται από συστήµατα αυτοµατισµού. 

Χρησιµοποιούνται ευρέως στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη ως 

αυτόνοµα ή υβριδικά συστήµατα παραγωγή ζεστού νερού και την 

θέρµανση χώρων. Τα συστήµατα µε µηχανική κυκλοφορία έχουν 

υψηλότερη απόδοση από τα θερµοσιφωνικά συστήµατα αλλά και 

υψηλότερο κόστος. Συνιστώνται πάντως σε εφαρµογές όπου θέλουµε 

να αποφύγούµε την ύπαρξη υπερυψωµένης δεξαµενής ( ενσωµάτωση 

του συστήµατος στο κέλυφος κτιρίου) 

• Σύνθετα συστήµατα. Είναι συστήµατα µεγάλης κλίµακας που 

χρησιµοποιούνται σε συγκροτήµατα κατοικιών, οικοδοµικών 

τετραγώνων ή και οικισµών. Αποτελούνται από µεγάλο αριθµό 

συλλεκτών συνδεδεµένων µεταξύ τους και διαθέτουν µεγάλους 

αποθηκευτικούς χώρους για την µόνιµη αποθήκευση θερµότητας. 

 

       8.5Απόδοση ενεργητικών ηλιακών συστηµάτων 
 

 Οι σηµαντικότεροι παράγοντες που καθορίζουν την απόδοση των ενεργητικών 

ηλιακών συστηµάτων: 

1. Η κατάλληλη τοποθέτηση των συλλεκτών έτσι ώστε να βελτιστοποιείται η 

συλλογή της ηλιακής ενέργειας. Ειδικότερα µεγάλη σηµασία έχει, εκτός από 

τον προσανατολισµό, η επιλογή της κατάλληλης γωνίας κλίσεως για 
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εφαρµογές που χρησιµοποιούνται όλο το χρόνο η βέλτιστη γωνία κλίσεως 

είναι ίση µε το γεωγραφικό πλάτος του τόπου. 

2. Η επιλογή µεταξύ κεντρικού δηλαδή συστήµατος που τροφοδοτεί τις 

ανάγκες ενός ολόκληρου κτιρίου και ατοµικών συστηµάτων εξαρτάται από 

το είδος της εφαρµογής το απαιτούµενο θερµικό φορτίο, τον αριθµό των 

χρηστών, την ηµερήσια και επαρχιακή κατανοµή της κατανάλωσης, το είδος 

και το σχήµα του κτιρίου και από το σύστηµα διαχείρισης.  

3. Η επιλογή του είδους της αποθήκευσης η οποία µπορεί να είναι ηµερήσια 

εβδοµαδιαία και εποχιακή και συναρτάται µε τις ενεργειακές ανάγκες του 

κτιρίου, τις επικρατούσες κλιµατικές συνθήκες, το κόστος και το διαθέσιµο 

χώρο για την εγκατάσταση του συστήµατος. 

4. η σωστή διαστασολόγηση του συστήµατος και ειδικότερα η 

διαστασολόγηση του αποθηκευτικού συστήµατος σε σχέση µε το µέγεθος 

των συλλεκτών και τις ενεργειακές ανάγκες. Πρέπει να τονιστεί ότι η 

υποδιαστασολόγηση δεν απαντά µε το σωστό τρόπο στις ανάγκες της 

κατανάλωσης, ενώ η υπερδιαστασολόγηση µειώνει σηµαντικά την απόδοση 

του συστήµατος  

5. Ο κατάλληλος συνδυασµός του ηλιακού µε ένα συµβατικό βοηθητικό 

σύστηµα θέρµανσης ύστερα από λεπτοµερή επιλογή των συµβατών 

συστηµάτων και εγκατάσταση των απαραίτητων µηχανισµών ελέγχου ώστε 

να δαπανάται όσο το δυνατόν λιγότερη ηλεκτρική ή οποιαδήποτε άλλη µη 

ανανεώσιµη ενέργεια για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του 

κτιρίου. 
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Κεφάλαιο 9 

9.1 Επιπτώσεις γυάλινων κτιρίων στην οικολογία την 
ατµόσφαιρα και τον άνθρωπο 
Τα πρώτα συµπτώµατα γυάλινων κατασκευών εµφανίστηκαν στην Ελλάδα στα µέσα 

του περασµένου αιώνα στα διάφορα περίπτερα διεθνών εκθέσεων, σε ελαφριές 

κατασκευές σε κήπους και υπαίθριους χώρους για την επικάλυψη ηµιδηµοσίων 

χώρων και στοών. 

Στην χώρα µας η εµφάνιση των γυάλινων κτιρίων βρίσκεται κατά µήκος των µεγάλων 

οδικών αξόνων σε περιφερειακές περιοχές και σε κέντρα συνοικιών αλλά και στους 

κεντρικούς πυρήνες των πόλεων µας. Όπου δοµήθηκαν γυάλινα κτίρια µε βασικό 

κριτήριο την µεγιστοποίηση του κύρους των οργανισµών και των εταιριών που 

στεγάζονται. Μ ’αυτό τον τρόπο χρησιµοποιείται το γυαλί ως βασικό υλικό στην 

εξωτερική εµφάνιση. Όλα αυτά τα κτίρια κατάφεραν µέσα στο αστικό χώρο να 

λειτουργήσουν σαν ξένα σώµατα. 

Συγκεκριµένα τα γυάλινα κτίρια σε σχέση µε την πόλη παρουσιάζουν ένα 

εσωστρεφές περίβληµα δίνοντας την αίσθηση ενός διαφορετικού κόσµού που ζει και 

εργάζεται µέσα σ’ αυτά. Το υλικό αυτό δεν συνεργάζεται µε το φως την σκιά 

εξαφανίζοντας παράλληλα κάθε αίσθηση κλίµακας δίνοντας το χαρακτηριστικό του 

πολυτελές στο κτίριο και χωρίς την µαρτυρία της ζωής και της ανθρώπινης 

δραστηριότητας. Αναφορικά µε τον δηµόσιο χώρο η εικόνα είναι αρνητική αφού η 

ευαίσθητη συνάντηση µε το έδαφος και τον πεζό διαφοροποιούνται. 

Όσον αφορά την σχέση της µε την φύση είναι µη βιώσιµα κι αυτό γιατί δοµούνται µε 

ακριβά ενεργοβόρα υλικά και τα ίδια είναι ενεργοβόρα αφού οι τεχνικές συνθήκες 

ψύξης θέρµανσης αερισµού καταναλώνουν µεγάλη ποσότητα ενέργειας. Εκτός και αν 

έχουν σχεδιαστεί µε βιοκλιµατικές αρχές. ∆εν συµβαίνει όµως αυτό και βασικές 

κλιµατικές παραµέτρους όπως  ο ήλιος , ο αέρας ο προσανατολισµός αφήνουν 

ιδιαίτερα αδιάφορες. Μιας και αντιµετωπίζουν το ίδιο βορρά και νότο, θερµά και 

ψυχρά κλίµατα. 

Τέλος σε σχέση µε τον άνθρωπο τα κτίρια αυτά σταµατούν να ναι βιώσιµα. Η 

υπερθέρµανση που οδηγεί σε δαπανηρές µηχανολογικά προτάσεις τεχνητού κλίµατος   

και άσχηµες για την ψυχική υγεία του ανθρώπου. Οι µεγάλες διαµήκεις ζώνες των 

υαλοστασίων προκαλούν θάµπωµα και αντηλιά που συνεπάγεται αντίστοιχες 

δαπανηρές αντιµετωπίσεις.  
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Τα µεγάλα ανοίγµατα οι επίπεδες καλύψεις στα κτίσµατα, δηµιουργούν την ανάγκη 

µεγαλύτερης µηχανολογικής υποστήριξης φτάνοντας πλέον στην υπερβολή µε την 

καθολική πολλές φορές κάλυψη των προσόψεων των κτιρίων µε γυαλί. Στις 

προτάσεις αυτές οι πλήρεις µηχανολογικές υποστηρίξεις αποτελούν κανόνα εν 

αντίθεση ο φυσικός αερισµού του εξωτερικού  χώρου αποτελεί παρελθόν.  

Ζουν σε χώρους που θα περίµενε κανείς να κάνουν τη ζωή πιο ανθρώπινη, αλλά αντ' 

αυτού µοιάζουν µε ανθρωποπαγίδες ή τοξικά εργοστάσια.  

• Στην απλή τους µορφή, πρόκειται για προβλήµατα ποιότητας ζωής: 

κακός αερισµός και φωτισµός, ηχορύπανση.  

• Στην πιο βαριά -αλλά εξίσου πραγµατική- παίρνουν διαστάσεις 

χρόνιων προβληµάτων στο αναπνευστικό και το νευρικό σύστηµα. 

Είναι το Σύνδροµο των Άρρωστων Κτιρίων.  

• Ο Αλέξανδρος Τοµπάζης, αρχιτέκτων-µηχανικός, πρωτοπόρος στο 

σχεδιασµό εναλλακτικών κατασκευών, εξηγεί τον παραλογισµό του 

τεχνητού περιβάλλοντος και της µόδας µε τα γυάλινα κτίρια, χωρίς να 

παραγνωρίζει ορισµένες λειτουργικές πλευρές τους (εύκολος 

καθαρισµός και αντικαταστάσεις υλικών):  

«Με το γύρισµα ενός απλού διακόπτη, µπορείς να κάνεις το πολικό κλίµα τροπικό, τη 

νύχτα µέρα. Το ζήτηµα είναι αν αυτό ωφελεί τον άνθρωπο. Πέρα από τα προβλήµατα 

υγείας, όµως όλες οι µετρήσεις δείχνουν χαµηλή παραγωγικότητα και βέβαια 

συνολικότερη βλάβη στο περιβάλλον».  

∆εν καταλαβαίνουµε τις αλλαγές  

Ο ένοικος των κτιρίων αυτών κατά κανόνα ζει το 90% της ζωής του σε κλειστό χώρο 

(σπίτι -αυτοκίνητο-εργασία) µε αποτέλεσµα να δυσκολεύεται πλέον να προσαρµοστεί 

στον... ανοιχτό χώρο: ∆εν παίρνει είδηση τις εναλλαγές των εποχών, δεν γνωρίζει αν 

έξω στον πραγµατικό κόσµο κάνει κρύο ή ζέστη. ∆εν ντύνεται σύµφωνα µε τη 

θερµοκρασία της φύσης, αλλά µε την ένταση των κλιµατιστικών που υπάρχουν στο 

«µικροπεριβάλλον» του κτιρίου.  
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«Έχουµε φτάσει στο σηµείο», επισηµαίνει ο Αλ. Τοµπάζης, «ακόµα και σε βόρεια 

κλίµατα, τα κτίρια να ψύχονται ακόµα και το χειµώνα! Αντίστοιχα, στη µεσογειακή 

Ελλάδα, φτιάχνουµε κτίρια χωρίς ανοιχτά παράθυρα, µιµούµενοι τους αµερικανικούς 

ουρανοξύστες, όπου τα παράθυρα δεν ανοίγουν λόγω ύψους! Το φυσικό φως µας 

ξενίζει, αφού στα γυάλινα κτίρια, ακόµα και το πρωί, χρησιµοποιείται τεχνητό φως».  

Τα κτίρια είναι ψηλά, πανύψηλα, και όµως οι όροφοι κοντοί! Πώς γίνεται αυτό; Η 

ανάγκη δαιδαλώδους καλωδίωσης και βαριάς εγκατάστασης συστηµάτων 

ανακύκλωσης του αέρα κατεβάζει την ψευδοροφή 70-80 εκατοστά πιο χαµηλά. Ετσι, 

ο χώρος µεγαλώνει στην έκταση αλλά προκαλεί κλειστοφοβία, σαν <<λαγούµι>>.  

Ο Αλέξανδρος Τοµπάζης υπενθυµίζει το κόστος για το περιβάλλον: «Αυτά τα κτίρια 

είναι υπερβολικά ενεργοβόρα. Για να λειτουργήσουν σωστά, να ψύξουν ή να 

θερµάνουν, να δώσουν φως, σπαταλούν παρά πολλή ενέργεια σε µια εποχή που το 

ζητούµενο είναι η εξοικονόµησή της».  

Οι στατιστικές εκτιµήσεις πανικοβάλλουν:  

• Από το 1984, η Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας έχει προειδοποιήσει 

πως το 30% των νεόδµητων γραφείων αντιµετωπίζουν πρόβληµα 

κυκλοφορίας του αέρα.  

• Οι περιβαλλοντολόγοι κατατάσσουν ήδη την κακή ποιότητα ζωής στην 

εργασία στα 5 µεγαλύτερα προβλήµατα δηµόσιας υγείας για τον 

καινούριο αιώνα.  

• Οι γιατροί εργασίας υπολογίζουν πως το 20-30% των εργαζοµένων 

είναι ευάλωτοι σε νοσήµατα που προέρχονται από το χώρο δουλειάς 

τους και επισηµαίνουν πως οι πραγµατικοί κίνδυνοι ακόµα δεν έχουν 

ανιχνευθεί.  

Το Σύνδροµο των Άρρωστων Κτιρίων (ΣΑΚ) αφορά κτίρια οι ένοικοι των οποίων 

αντιµετωπίζουν προβλήµατα υγείας που έχουν να κάνουν µε το ίδιο το κτίριο. Οι 

επιστήµονες ξεχωρίζουν τρεις βασικούς παράγοντες που «αρρωσταίνουν» ένα κτίριο:  

Ανεπαρκής εξαερισµός: Τα παράθυρα είναι σφραγισµένα και το σύστηµα 

ανακύκλωσης υπολειτουργεί.  
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Είναι χαρακτηριστικό ότι, µετά την ενεργειακή κρίση του '70, οι επίσηµες 

προδιαγραφές αερισµού έπεσαν σε επίπεδα επικίνδυνα.  

Χηµικοί παράγοντες από το εσωτερικό του κτιρίου. Κόλλες, µοκέτες, ταπετσαρίες, 

προϊόντα ξύλου, φωτοτυπικά, εντοµοκτόνα και καθαριστικά ίσως να απελευθερώνουν 

πτητικές οργανικές ενώσεις που προκαλούν χρόνιες και οξείες επιπλοκές στην υγεία 

όταν βρίσκονται σε υψηλή συγκέντρωση.  

Βιολογικοί παράγοντες: Η υγρασία στους τοίχους και τα πατώµατα, ή η µούχλα στις 

τουαλέτες είναι το καλύτερο περιβάλλον για την ανάπτυξη µολύνσεων που 

προκαλούν βήχα, στηθάγχη, πυρετό, ρίγη, µυϊκούς πόνους και αλλεργίες. Η αρρώστια 

των Λεγεωνάριων, για παράδειγµα, οφείλεται σε ένα βακτήριο εσωτερικού χώρου, τη 

Λεγιονέλα.  

• Στις ΗΠΑ, το ΣΑΚ τείνει να λάβει διαστάσεις επιδηµίας. Στην ακραία 

του µορφή συνδέεται µε ιστορίες θρίλερ εργαζοµένων που επί χρόνια 

ζούσαν σε συνθήκες τοξικού εργοστασίου, χωρίς να το υποψιάζονται. 

Σε µια υπόθεση-σταθµό για τις εργασιακές σχέσεις, η Τζόαν Τέιλορ 

αποζηµιώθηκε από το δικαστήριο µε το ποσό των 120 εκατ. δρχ., 

επειδή ο εργοδότης της δεν έδωσε σηµασία στα παράπονά της για 

στηθάγχη που οφειλόταν σε οσµές από τον εξοπλισµό του κτιρίου.  

• Ο γιατρός εργασίας Μιχάλης Χάρης, µε Η καλή συντήρηση δεν φτάνει 

για να λύσει τα προβλήµατα. Ο υπεύθυνος συντήρησης του Πύργου 

Αθηνών, Παναγιώτης ∆ουρούκας, εντοπίζει το πρόβληµα στους ίδιους 

τους χρήστες.  

«Όταν σε έναν κλειστό χώρο, έχουµε υπερσυγκέντρωση ανθρώπων και υπολογιστών, 

τα φορτία αυξάνονται, η ατµόσφαιρα επιβαρύνεται. Όταν το µαζικό κάπνισµα 

θεωρείται φυσιολογικό, ακόµη και η πιο αυστηρή προδιαγραφή αερισµού δεν µπορεί 

να καθαρίσει τον αέρα». 

Παραθέτουµε κι άλλα χρήσιµα στοιχεία σύµφωνα µε διάφορα δηµοσιεύµατα σε 

µετρήσεις που έγιναν πρόσφατα σε γυάλινα κτίρια της Αθήνας, αποδείχθηκε ότι είναι 

<<ενεργοβόρα>>.Οι µετρήσεις κατέδειξαν ότι απαιτείται υπερδιπλάσια ηλεκτρική 

ενέργεια για της ανάγκες λειτουργίας ενός γυάλινου κτιρίου σε σχέση µε αυτές ενός 
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συµβατικού. Η κατανάλωση ενέργειας σε ένα γυάλινο κτίριο κυµαίνεται από 450 ως 

850 KW  ανά τετραγωνικό µέτρο (m2 ) τον χρόνο ενώ ένα συµβατικό δεν ξεπερνά τις 

250KW επιπροσθέτως,  τους  θερµούς µήνες το γυάλινο κτίριο χρειάζεται τέσσερις 

φορές περισσότερη ενέργεια από ένα κοινό κτίριο µόνο για κλιµατισµό ενώ τον 

χειµώνα έχει απώλειες θερµικής ενέργειας περίπου έξι φορές περισσότερο 

συγκρινόµενο ακόµη µε ένα συµβατικό, χωρίς µόνωση κτίριο.   

Οι ενεργειακές συνέπειες αποτελούν τη µια παράµετρο της χρήσης των γυάλινων 

κτιρίων. Η ποιότητα του εσωτερικού περιβάλλοντος αποδεικνύεται το άλλο µείζον 

ζήτηµα, καθώς ενδέχεται να έχει επιπτώσεις στην υγεία των ενοίκων τους, οι οποίοι 

στη συντριπτική τους πλειονότητα είναι υπάλληλοι γραφείων. Οι µετρήσεις έδειξαν 

οι συγκεντρώσεις σε διοξείδιο του άνθρακα στο εσωτερικό ενός γυάλινου κτιρίου 

κυµαίνονται από 1600 ως 1800 ppm  (µονάδα µέτρησης της συγκέντρωσης του 

διοξειδίου του άνθρακα στον χώρο), ενώ το όριο είναι περίπου 600ppm. Το διοξείδιο 

του άνθρακα χαρακτηρίζεται από τους ειδικούς δείκτης επικινδυνότητας καθώς 

υποδηλώνει πιθανόν µεγάλη συγκέντρωση άλλων επικινδυνότητας καθώς 

υποδηλώνει πιθανόν µεγάλη συγκέντρωση άλλων επικίνδυνων ουσιών (π.χ οργανικές 

πτητικές ενώσεις). Οι συνθήκες αερισµού αποτελούν επίσης ένα σηµαντικό 

πρόβληµα για τα γυάλινα κτίρια. Τα µηχανικά συστήµατα αερισµού και η κακή 

διαρρύθµιση των εσωτερικών χώρων αποδείχθηκε ότι επιβαρύνουν το µικροκλίµα 

εντός των γυάλινων κτιρίων και ενοχοποιούνται για παθολογικά προβλήµατα των  

ενοίκων. Θάµβωση αλλά και υπερφωτισµός καθώς και υψηλή θερµοκρασία 

ακτινοβολίας (που αγγίζει τους 45 ο C το καλοκαίρι ) συµπληρώνουν την επίπλαστη 

εικόνα του ….γυάλινου κόσµου της πρωτεύουσας. 

Σύµφωνα µε τον αναπληρωτή καθηγητή φυσικής του πανεπιστήµιου Αθηνών 

κ.Μ.Σανταµούρης<<ένα γυάλινο κτίριο πρέπει να λειτουργεί στο περιβάλλον στο 

οποίο βρίσκεται και να αξιοποιεί τα χαρακτηρίστηκα αυτού του περιβάλλοντος. Όσον 

αφορά τα γυάλινα κτίρια ωστόσο, γίνεται το εξής παράδοξο :ο άνθρωπος 

χρησιµοποιεί ένα υλικό διάφανο όπως το γυαλί για να εκµεταλλευθεί φυσικές πηγές 

ενέργειας όπως ο ήλιος και µετά καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για να µειώσει την 

ηλιακή ακτινοβολία και να ελαχιστοποιήσει της συνέπειες της στο κτίριο. Αυτό έχει 

σαν αποτέλεσµα τα γυάλινα κτίρια τελικά να στηρίζονται σε µηχανικά µέσα 

προκειµένου να δηµιουργήσουν το κατάλληλο φυσικό περιβάλλον στο εσωτερικό 
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τους. Πρόκειται για την πλέον αντιοικολογική σύλληψη,τουλάχιστον έτσι όπως έχει 

επικρατήσει στην Αθήνα>> 

Η ανοικοδόµηση των γυάλινων κτιρίων ξεκίνησε στα τέλη της δεκαετίας του ΄60. 

Μετά το µπετόν οι αρχιτεκτονικές και οι κατασκευαστικές της εποχής ανακάλυψαν το 

γυαλί, το κατ΄εξοχήν υλικό της µοντέρνας αρχιτεκτονική.<<Μόνο που η χρήση του 

δεν έγινε µε το ενδεδειγµένο τρόπο>>τονίζει ο ειδικός γραµµατέας της πανελλήνιας 

ένωσης αρχιτεκτόνων κ. Γ. Σηµαιοφορίδης. Το γυαλί χρησιµοποιήθηκε ως 

<<επιδερµίδα >> των κτιρίων. ∆εν άλλαξαν δηλαδή ο σχεδιασµός και η οργάνωση 

του εσωτερικού χώρου των κτιρίων αλλά µόνο η µορφή τους. <<Έτσι αυτοµάτως 

αναιρούνται τα νεωτερικά στοιχεία της διαφάνειας και του ανοίγµατος που επέτρεπε 

η χρήση του γυαλιού. Ταυτόχρονα η έλλειψη σωστού προσανατολισµού και 

σχεδιασµού των κτιρίων δηµιουργούσε ουσιαστικά ερµητικά κλειστά και 

ενεργοβόρα>>λέει ο κ Σηµαιφορίδης. 

Στα εκατοντάδες γυάλινα κτίρια που υπάρχουν σήµερα στην Αθήνα προστίθενται αν 

και βραδύτερους πλέον ρυθµούς καινούργια. Οι ειδικοί επισηµαίνουν ωστόσο ότι 

πρέπει να τεθούν πλέον όροι στην κατασκευή τους, καθώς τα περιβαλλοντικά 

προβλήµατα δεν αφήνουν περιθώρια για σπατάλης ενέργειας. Η ενεργειακή 

συµπεριφορά των κτιρίων αποτελεί ήδη αντικείµενο µελέτης ειδικής επιτροπής του 

ΥΠΕΧΩ∆Ε  ενώ η χρήση του γυαλιού ως υλικού κατασκευής είναι ένα από τα 

ζητήµατα που πρόκείται να ρυθµιστούν προσεχώς µέσω του κανονισµού ορθολογικής 

χρήσης και εξοικονοµήσει ενέργειας που προωθεί το ΥΠΕΧΩ∆Ε. 
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Κεφάλαιο 10 Φωτογραφίες γυάλινων κτιρίων σε 
Ελλάδα και εξωτερικό 
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