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1

Εισαγωγή

1.1

Το πρόγραμμα We-Qualify

Ο κατασκευαστικός τομέας στην Κύπρο είναι ένας διαρκώς αναπτυσσόμενος τομέας,
υπεύθυνος για την κατανάλωση του 37% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας. Βάση των
Ευρωπαϊκών οδηγιών σχετικά με την Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων, όλα τα κράτη μέλη
καλούνται να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, τόσο υφιστάμενων όσο και
νεοαναγειρόμενων. Σημαντική πρόκληση αποτελεί η πρόνοια που ορίζει ότι από το 2020 όλα
τα νεοαναγειρόμενα κτήρια πρέπει να είναι Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.
Καθοριστικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων αυτών διαδραματίζουν οι δεξιότητες του
ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς των Κατασκευών, καθώς και των συστημάτων
εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια.
Παρά το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει ο ανθρώπινος παράγοντας στην εξοικονόμηση
ενέργειας στον τομέα των κατασκευών, βάσει των αποτελεσμάτων της τρέχουσας εθνικής
κατάστασης και του «Οδικού Χάρτη» που αναπτύχθηκε στα πλαίσια του έργου Build Up Skills
Pillar I (www.buildupskills.org.cy), παρατηρείται έλλειψη ικανού αριθμού εξειδικευμένου
εργατικού δυναμικού για την εφαρμογή μέτρων σχετικών με την κατασκευή ενεργειακά
αποδοτικών κτιρίων. Πιο συγκεκριμένα, εκτιμήθηκε ότι τουλάχιστον 4.500 εργαζόμενοι σε 13
διαφορετικές δεξιότητες χρειάζεται να αποκτήσουν πράσινες δεξιότητες έως το 2020.
Επιπρόσθετα παρατηρείται και έλλειψη κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την
εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.
Το έργο WE-Qualify έχει ως κύριο στόχο να βοηθήσει τον κατασκευαστικό τομέα της Κύπρου
να ξεπεράσει το εμπόδιο της έλλειψης δεξιοτήτων που αντιμετωπίζει το εργατικό του
δυναμικό και κυρίως την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού για την κατασκευή ενεργειακά
αποδοτικών κτιρίων. Στα πλαίσια του έργου, θα αναπτυχθούν τρία (3) προγράμματα τεχνικής
κατάρτισης μαζί με το απαιτούμενο εκπαιδευτικό υλικό, δίνοντας ίση βαρύτητα τόσο στην
θεωρητική όσο και στην πρακτική εκπαίδευση των εκπαιδευόμενων, καθώς επίσης, και στην
εκπαίδευση των εκπαιδευτών. Οι δεξιότητες που θα αναπτυχθούν είναι:


Δεξιότητα 1: Εγκατάσταση θερμομόνωσης,



Δεξιότητα 2: Εγκατάσταση κουφωμάτων και εξωτερικών σκιάστρων,



Δεξιότητα 3: Εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων θέρμανσης με λέβητα βιομάζας

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν έξι οργανισμοί με σημαντική συνεισφορά και πείρα στους
τομείς των Κατασκευών, της Ενέργειας και της Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι
συμμετέχοντες οργανισμοί στην κοινοπραξία είναι:


Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών (CEA)



Κέντρο Παραγωγικότητας (ΚΕΠΑ)



Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)



Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ)
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1.2



Κυπριακός Οργανισμός Τυποποίησης (CYS)



Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου (ΙΕΚ)
Μετάδοση θερμότητας

1.2.1 Θερμική άνεση
Με τον όρο Θερμική Άνεση εκφράζεται το πόσο άνετα αισθάνεται ένα άτομο σε ένα χώρο και
γίνεται αντιληπτή μέσω των ματιών, της μύτης και του δέρματος. Η θερμική άνεση καθορίζεται
από τη θερμοκρασία του αέρα στο χώρο, το ποσοστό υγρασίας στο χώρο, την ταχύτητα του
αέρα στο χώρο, το φυσικό και τεχνητό φωτισμό, τη διαφορά θερμοκρασίας με τα
περιβάλλοντα δομικά και θερμαντικά στοιχεία (τοίχους, παράθυρα, θερμάστρες) καθώς
επίσης και τη θέση τους στο χώρο. Επιπλέον επηρεάζεται από το είδος των δραστηριοτήτων
εντός του χώρου, το ρουχισμό των ατόμων, και βιολογικούς παραμέτρους όπως φύλο, ηλικία,
συνήθειες και ψυχολογικές παραμέτρους.
Η επιθυμητή θερμική άνεση σε ένα χώρο ρυθμίζεται με τα συστήματα θέρμανσης,
κλιματισμού και αερισμού που έχουν ως στόχο να επιτυγχάνεται η βέλτιστη θερμοκρασία και
υγρασία στο χώρο. Οι απώλειες θερμότητας μέσω των δομικών στοιχείων του κελύφους του
κτιρίου προς το περιβάλλον, έχουν ως αποτέλεσμα την απορρύθμιση της θερμικής άνεσης και
της δημιουργίας περιοχών με διαφορετικές συνθήκες εντός του ίδιου χώρου (πχ χώρος κοντά
σε παράθυρο σε σχέση με χώρο δίπλα από ένα θερμαντικό σώμα).
Οι αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού που επιτυγχάνονται μέσω της θερμομόνωσης και της
ενεργειακής απόδοσης κτιρίων έχουν ως στόχο τη μείωση των απωλειών θερμότητας προς το
περιβάλλον και δημιουργία ενιαίων συνθηκών θερμικής άνεσης εντός του κτιρίου με την
ελάχιστη χρήση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού.

1.2.2 Μετάδοση θερμότητας
Θερμότητα ορίζεται ως η ενέργεια που μεταδίδεται μέσα από το όριο ενός θερμοδυναμικού
συστήματος συγκεκριμένης θερμοκρασίας προς ένα άλλο σύστημα (ή στο περιβάλλον) που
βρίσκεται σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Η μετάδοση της ενέργειας προκαλείται λόγω της
διαφοράς θερμοκρασίας των δύο συστημάτων, ενώ η θερμότητα μεταδίδεται πάντα από
σύστημα υψηλότερης θερμοκρασίας προς σύστημα χαμηλότερης θερμοκρασίας. Η θερμότητα
μπορεί να οριστεί μόνο στα όρια του συστήματος κατά τη μεταφορά της από το ένα σύστημα
στο άλλο και μόνο για όσο το χρονικό διάστημα της μεταφοράς μέχρι να επέλθει
θερμοκρασιακή ισορροπία στα δύο συστήματα.
Υπάρχουν τρεις διαφορετικοί μηχανισμοί με τους οποίους πραγματοποιείται η μετάδοση
θερμότητας: Αγωγή, Συναγωγή και Ακτινοβολία.
Αγωγή είναι η μετάδοση θερμότητας μεταξύ των μορίων δύο στερεών σωμάτων (ή αντίστοιχα
υγρών ή αερίων μαζών) διαφορετικής θερμοκρασίας που βρίσκονται σε επαφή, χωρίς να
υπάρχει κίνηση μορίων μεταξύ τους. Μετάδοση θερμότητας με αγωγή στα κτίρια γίνεται στα
δομικά στοιχεία του κτιρίου που διαχωρίζουν χώρους με θερμοκρασιακή διαφορά.
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Συναγωγή είναι η μετάδοση θερμότητας μεταξύ της επιφάνειας ενός σώματος και ενός
ρευστού (υγρού ή αέριου σώματος) που έρχονται σε επαφή ενώ έχουν διαφορετική
θερμοκρασία. Πραγματοποιείται με την κίνηση των μορίων από τη μεταξύ τους επαφή και
είναι συνδυασμός μετάδοσης θερμότητας με αγωγή και κίνησης του ρευστού. Στα κτίρια,
μετάδοση θερμότητας με συναγωγή γίνεται μέσω του αερισμού (φυσικού και τεχνητού), μέσω
θερμοκρασιακών διαφορών εντός του ίδιου χώρου, μετακινήσεις κλπ.
Ακτινοβολία είναι η μετάδοση θερμότητας από ένα σώμα στον περιβάλλον χώρο με εκπομπή
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία του σώματος. Δεν
απαιτεί την ύπαρξη κάποιου υλικού (ή αέρα) μεταξύ των δύο σωμάτων. Όσο μεγαλύτερη η
θερμοκρασία του σώματος τόσο πιο έντονη είναι η ακτινοβολία που εκπέμπεται.

1.2.3 Συντελεστής θερμοπερατότητας
Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (λ): Είναι η ποσότητα θερμότητας ανά μονάδα χρόνου
(J/s) που περνά μέσα από τις απέναντι πλευρές ομοιογενούς υλικού πάχους 1m όταν η
διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ των επιφανειών αυτών είναι σταθερή και ίση με 1K (W/mK). O
συντελεστής λ αποτελεί φυσική ιδιότητα κάθε υλικού που προσδιορίζει την ευκολία ή
δυσκολία διάδοσης της θερμότητας στο εσωτερικό του υλικού και η τιμή του προσδιορίζεται
πειραματικά. Η τιμή του συντελεστή λ ενός υλικού εξαρτάται από τη φύση του υλικού, τη δομή
του (πορώδες, πυκνότητα), τη θερμοκρασία και την υγρασία.
Συντελεστής Θερμοπερατότητας (U-Value): Είναι η ποσότητα θερμότητας ανά μονάδα χρόνου
που περνά μέσα από 1m2 του υλικού με πάχος d (m) όταν η διαφορά θερμοκρασίας μεταξύ
των επιφανειών αυτών είναι ίση με 1 K (W/m2K). Προσδιορίζει την θερμομονωτική ικανότητα
του υλικού δηλαδή πόσο εύκολα διαπερνά η θερμότητα ένα υλικό (ή στρώσεις ίδιων ή
διαφορετικών υλικών) ορισμένου πάχους d και εμβαδού ενός τετραγωνικού μέτρου.
Εξαρτάται από το λ του υλικού, το πάχος του υλικού και την περιεχόμενη υγρασία στο υλικό.
Θερμική Αντίσταση (R): Είναι η αντίσταση των στοιχείων στην ροή θερμότητας δια μέσου
ομοιογενούς υλικού για διαφορά θερμοκρασίας στις δυο πλευρές του στοιχείου 1 K (m2K/W).
Είναι το αντίστροφο του U-Value και αντιπροσωπεύει τη δυσκολία της θερμότητας να
διαπεράσει ένα υλικό ή στρώσεις υλικών ορισμένου πάχους.
Ειδική θερμότητα (c) είναι το ποσό της θερμότητας που απαιτείται για να αυξήσουμε τη
θερμοκρασία του σώματος μάζας 1kg κατά 1οC (J/KgK). Αντιπροσωπεύει την ικανότητα του
υλικού να απορροφά και να αποθηκεύει τη θερμότητα.
Το πρότυπο CYS EN ISO 10077-1:2006 και CYS EN ISO 10077-2:2003 περιέχουν τη μεθοδολογία
υπολογισμού των τιμών θερμικής αγωγιμότητας (λ) και άλλων απαιτούμενων παραμέτρων των
κουφωμάτων. Οι τιμές αυτές αναφέρονται στα τεχνικά φυλλάδια των δομικών υλικών.

8

1.2.4 Υπολογισμός μετάδοσης θερμότητας με αγωγή
Θεωρούμε ότι στα δομικά υλικά η θερμότητα μεταφέρεται με αγωγή μέσα στη μάζα των
υλικών λόγω της θερμοκρασιακής διαφορά μεταξύ των ορίων του υλικού (πχ εσωτερικό
κτιρίου με περιβάλλον, κλιματιζόμενος χώρος με μη κλιματιζόμενο χώρο κλπ).
Η εξίσωση της μονοδιάστατης αγωγής εντός ενός ομοιογενούς υλικού είναι:

Όπου λ: Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας (W/mK)
Α: η επιφάνεια επαφής των δύο σωμάτων (m2)
d: Το πάχος του υλικού (m)
Τ1, Τ2: Οι θερμοκρασίες στα όρια του υλικού
1.3

Υπολογισμός συντελεστή θερμοπερατότητας αδιαφανών δομικών στοιχείων

Ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας των δομικών στοιχείων δομικών στοιχείων
του κτιρίου γίνεται βάσει του πρότυπου CYS EN ISO 6946:2007 για κάθε είδος δομικού
στοιχείου ξεχωριστά.
Η συνολική επιφανειακή αντίσταση (m2K/W) ενός επίπεδου δομικού στοιχείου που
αποτελείται από στρώσεις διαφορετικών υλικών (πολυκέλυφο στοιχείο), όπως φαίνεται στην
Εικόνα 1 υπολογίζεται από τη σχέση:

Όπου λi:

Συντελεστής Θερμικής Αγωγιμότητας του κάθε επί μέρους υλικού

di:

Το πάχος του κάθε επί μέρους υλικού

j:

Ο αριθμός των στρώσεων των υλικών που αποτελούν το δομικό στοιχείο

d/λ

d3/λ3
d2/λ2
d1/λ1

Εικόνα 1: συνολική επιφανειακή αντίσταση (m2K/W) επίπεδου δομικού στοιχείου
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Αντίστοιχα, ο υπολογισμός του συντελεστή θερμοπερατότητας δίνεται από τη σχέση:

Εσωτερική Επιφανειακή Αντίσταση (Rsi): Είναι η αντίσταση στη ροή θερμότητας πάνω στην
εσωτερική επιφάνεια του κατασκευαστικού στοιχείου (m2K/W).
Εξωτερική Επιφανειακή Αντίσταση (Rse): Είναι η αντίσταση στη ροή θερμότητας πάνω στην
εξωτερική επιφάνεια του κατασκευαστικού στοιχείου (m2K/W).
Επιφανειακή Αντίσταση Στρώματος αέρα (Ra): Είναι η θερμική αντίσταση του στρώματος
αέρα που βρίσκεται εγκλωβισμένος στο δομικό στοιχείο (m2K/W).
Βάση του προτύπου, τυπικές τιμές των Rsi και Rse δίνονται στον Πιν. 1.

Πιν. 1: Τυπικές τιμές των Rsi και Rse.
Rsi (m2K/W)

Rse (m2K/W)

Διεύθυνση ροής θερμότητας

0.13

0.10

0.17

0.04

Στον Πιν. 1, οριζόντια επιφάνεια καθορίζεται κάθε επιφάνεια με κλίση μικρότερη από 30ο σε
σχέση με το οριζόντιο επίπεδο.
1.4

Θερμικές απώλειες

Οι θερμικές απώλειες δημιουργούνται σε ένα κτίριο λόγω της διαφοράς θερμοκρασίας μεταξύ
των εσωτερικών χώρων και του εξωτερικού περιβάλλοντος καθώς και λόγω της εισαγωγής
αέρα από το περιβάλλον στο κτίριο. Έτσι κατά τους χειμερινούς μήνες, η θερμότητα του
εσωτερικού χώρου τείνει να διαφύγει προς το περιβάλλον, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για
θέρμανση, ενώ κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η θερμότητα του περιβάλλοντος τείνει να
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εισέλθει προς το εσωτερικό του κτιρίου, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για ψύξη. Η Εικόνα 2
παρουσιάζει τις κυριότερες απώλειες θερμότητας από κτίρια κατοικιών.
Οι θερμικές απώλειες είναι αδύνατο να μηδενιστούν˙ πρακτικά μπορούν μόνο να μειωθούν με
την εφαρμογή συστημάτων θερμομόνωσης στο εξωτερικό περίβλημα (κέλυφος) του κτιρίου,
με την εφαρμογή σκιάστρων και με την αύξηση της αεροστεγανότητας του κελύφους. Με την
εφαρμογή θερμομόνωσης μειώνεται η ένταση της μετάδοσης θερμότητας διαμέσου των
δομικών στοιχείων (τοίχων, πατωμάτων, δωμάτων κλπ) που χωρίζουν χώρους διαφορετικής
θερμοκρασίας.

Εικόνα 2: Κυριότερες ενεργειακές απώλειες κτιρίου κατοικίας
1.5

Θερμογέφυρες

Θερμογέφυρες είναι τα σημεία ή επιφάνειες του κατασκευαστικού στοιχείου στα οποία ο
συντελεστής είναι σημαντικά χαμηλότερος από τη μέση τιμή του συνόλου του στοιχείου. Οι
θερμογέφυρες προκαλούν μείωση της θερμικής αντίστασης του στοιχείου σε σχέση µε τις
λοιπές επιφάνειες, με αποτέλεσμα την αυξημένη ροή θερμότητας διαμέσου τους, με
αποτέλεσμα την πρόκληση θερμικών απωλειών.
Οι θερμογέφυρες εμφανίζονται στο κέλυφος του κτιρίου, στη διεπιφάνεια δύο διαφορετικών
δομικών στοιχείων (πχ τοίχος με κολώνα) ή δύο ίδιων δομικών στοιχείων διαφορετικού
πάχους (απολήξεις των πλακών), καθώς και στις συνδέσεις εξωτερικών δομικών στοιχείων
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ιδίως γύρω από τα κουφώματα. Λόγω της σημειακής αυξημένης ροής θερμότητας,
παρουσιάζονται στις εσωτερικές πλευρές του τοιχώματος διαφορετικές επιφανειακές
θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα τη συχνή εμφάνιση τοπικής υγρασίας και μούχλας ενώ
συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση της θερμικής άνεσης στο χώρο. Οι θερμογέφυρες
αποτελούν πολύ σημαντικό πρόβλημα της θερμικής θωράκισης του κτιρίου και μπορούν να
προσαυξήσουν τις ενεργειακές απώλειες κατά 5-30%.
Στην Εικόνα 3 παρουσιάζεται η εμφάνιση των θερμογεφυρών σε πολυκατοικία όπως
αποτυπώνονται από θερμική απεικόνιση. Όπως παρατηρείται στην εικόνα, η διαφορά
θερμοκρασίας των θερμών περιοχών (κολώνες, δοκοί και παράθυρα) είναι έως και 4oC
μεγαλύτερη από την τοιχοποιία του κτιρίου.

Εικόνα 3: Θερμογέφυρες πολυκατοικίας όπως φαίνονται από τη θερμική απεικόνιση του
κτιρίου
Αντιμετωπίζονται κυρίως με την ορθή τεχνική εφαρμογής της θερμομόνωσης και των
κουφωμάτων του κτιρίου, δίνοντας έμφαση στις ενώσεις ανόμοιων υλικών και στις απολήξεις
τοίχων, ταράτσας κλπ.
1.6

Συμπύκνωση υδρατμών

Η υγροποίηση των υδρατμών είναι ένα φαινόμενο που παρατηρείται σε παλιές και νέες
κατοικίες, λόγω κακής θερμομόνωσης και υγρομόνωσης. Παρατηρείται κατά τους χειμερινούς
μήνες όταν υπάρχουν έντονες διακυμάνσεις και αλλαγές της θερμοκρασίας εντός της μέρας ή
από μέρα σε μέρα.
Σε πρώτη φάση, η υγροποίηση εμφανίζεται ως συμπυκνωμένο νερό στις επιφάνειες (Εικόνα 4).
Στη συνέχεια παρουσιάζεται μούχλα, αρχικά με την παρουσία πράσινων στιγμάτων και στη
συνέχεια μαύρων (Εικόνα 5) τα οποία υποδηλώνουν την ανάπτυξη μυκήτων που είναι
επιβλαβείς για την υγεία των ανθρώπων.
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Κατά τους χειμερινούς μήνες, κατά τους οποίους ο εσωτερικός χώρος θερμαίνεται
χρησιμοποιώντας θερμαντικά στοιχεία, ο ζεστός εσωτερικός αέρας προσπαθεί να διαφύγει
από το κέλυφος του κτιρίου (τοιχοποιία, οροφές ή δάπεδα).
Αν οι επιφάνειες αυτές δεν είναι έχουν καλή θερμομόνωση ή υπάρχουν θερμογέφυρες, τότε η
θερμοκρασία τους είναι πιο χαμηλή από το υπόλοιπο δομικό στοιχείο. Κατά την προσπάθεια
διαφυγής ο ζεστός αέρας θα υποστεί απότομη τοπική αλλαγή θερμοκρασίας που θα έχει ως
αποτέλεσμα την υγροποίηση του (που παρατηρείται με την παρουσία υγρασίας). Το
φαινόμενο είναι ακόμη πιο έντονο σε χώρους με ψηλή υγρασία (μπάνια, κουζίνα) που δεν
αερίζονται καλά και δεν είναι καλά θερμομονωμένοι.
Χαρακτηριστική εμφάνιση του φαινομένου παρατηρείται στους υαλοπίνακες ή στα πλαίσια
των κουφωμάτων του κελύφους του κτιρίου, εφόσον υπάρχει διαφορά της θερμοπερατότητάς
τους σε σχέση με την τοιχοποιία. Επιπλέον, η υγρασία μπορεί να εισέλθει εντός του δομικού
στοιχείου, που σε συνθήκες παγετού στερεοποιείται, αποσαθρώνοντας τα υλικά. Για την
αποφυγή του φαινομένου, τα κουφώματα πρέπει να διαθέτουν αυλάκια συλλογής νερού σε
όλο το μήκος τους, το οποίο μέσω ειδικών οπών οδηγείται στο εξωτερικό του κτιρίου (Κεφ
4.1.2).

Εικόνα 4: Συμπύκνωση υδρατμών στους υαλοπίνακες του κουφώματος
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Εικόνα 5: Εμφάνιση μούχλας στην τοιχοποιία

2

Νομοθετικό πλαίσιο

2.1

Στόχοι θερμομόνωσης

Η βελτίωση της θερμικής συμπεριφοράς του κελύφους του κτιρίου έχει ως στόχο τη
δημιουργία ενός προστατευτικού περιβλήματος στο κέλυφος του κτιρίου που θα μειώνει την
απώλεια θερμότητας από και προς το εσωτερικό του. Τους χειμερινούς μήνες, μειώνεται ο
ρυθμός με τον οποίο η θερμότητα διαφεύγει από το κτίριο ενώ κατά τους καλοκαιρινούς
μήνες, εμποδίζει την θερμότητα να εισέλθει στο κτίριο.
Μειώνοντας τις απώλειες θερμότητας, μειώνονται και οι ενεργειακές ανάγκες για τον
κλιματισμό του κτιρίου (θέρμανση και ψύξη). Παρόλο που οι θερμικές απώλειες είναι
αδύνατον να μηδενιστούν, ο στόχος είναι να μειωθούν σημαντικά αυτές οι απώλειες,
χρησιμοποιώντας τα βέλτιστα υλικά και εφαρμόζοντας τις ορθές τεχνικές ανάλογα με την
περίσταση. Επιπλέον, επιδιώκεται να γίνεται ορθολογιστική χρήση των διαθέσιμων υλικών και
μεθοδολογιών, ώστε να μην δαπανούνται περισσότερα χρήματα για τη βελτίωση της
ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου από όσα θα αποσβεστούν στο χρόνο ζωής των
συστημάτων.
Με τη σωστή θερμομόνωση του κελύφους του κτιρίου εξασφαλίζεται:


Μείωση των θερμικών απωλειών από το εσωτερικό του κτιρίου προς το περιβάλλον
κατά τους χειμερινούς μήνες και της θερμική επιβάρυνσης του εσωτερικού κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες.
o Μείωση του κόστους αγοράς των μηχανημάτων θέρμανσης και ψύξης καθώς
και μειωμένα έξοδα λειτουργίας τους
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o Μείωση των εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα και μείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος.


Βελτίωση της θερμικής άνεσης εντός των κτιρίων.



Αποφυγή της υγροποίησης των υδρατμών στις εσωτερικές επιφάνειες του κελύφους
του κτιρίου ή στην οροφή.
o Δεν υπάρχει υγρασία στις επιφάνειες κατά τους χειμερινούς μήνες
αποτρέποντας τη δημιουργία μούχλας ή αποκόλλησης του σοβά
o Δεν παραμένει υγρασία εντός των δομικών στοιχείων η οποία κατά τη διάρκεια
του παγετού γίνεται πάγος, αποσαθρώνοντας τα δομικά στοιχεία.



Βελτιστοποίηση του κόστους-οφέλους της ενεργειακής συμπεριφοράς του κτιρίου



Αυξάνεται ο χρόνος ζωής και η αξία του κτιρίου

2.2

Μέγιστες επιτρεπόμενες τιμές συντελεστών θερμοπερατότητας

Οι απαιτήσεις της θερμομόνωσης του κελύφους του κτιρίου καθορίζονται από το περί
Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Απαιτήσεις Ελάχιστης Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίου) Διάταγμα του 2013, που εκδίδεται από τον Υπουργό Εμπορίου Βιομηχανίας
και Τουρισμού δυνάμει του άρθρου 15(1) των περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των
Κτιρίων Νόμων του 2006 και 2012 και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της
Δημοκρατίας.
Βάσει του διατάγματος, οι απαιτήσεις του μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή
θερμοπερατότητας U θα πρέπει να εφαρμόζονται για κάθε νέο κτίριο, για κάθε νέα κτιριακή
μονάδα, για κάθε κτίριο συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των χιλίων τετραγωνικών
μέτρων που υφίσταται ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας καθώς και στοιχείου κτιρίου που
συνιστά μέρος του κελύφους του κτιρίου το οποίο τοποθετείται εκ των υστέρων ή
αντικαθιστάται ή είναι μέρος προσθήκης σε υφιστάμενο κτίριο. Επίσης οι απαιτήσεις του
μέγιστου επιτρεπόμενου συντελεστή θερμοπερατότητας U εφαρμόζονται και στα κτίρια στα
οποία εξαιρούνται από την υποχρέωση εξασφάλισης πολεοδομικής ή/και οικοδομικής άδειας.
Το διάταγμα καθορίζει μέγιστους συντελεστές θερμοπερατότητας U για:


Εξωτερικούς τοίχους και στοιχεία της φέρουσας κατασκευής του κτιρίου (κολόνες,
δοκοί και τοιχία) που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου. [U≤0,72 W/m2K]
Επιτρέπεται υπερκάλυψη του συντελεστή θερμοπερατότητας U για τοίχους θερμικής
αποθήκευσης στις περιπτώσεις χρήσης Παθητικών Ηλιακών Συστημάτων (π.χ. τοίχοι
Trombe, τοίχοι μεγάλης θερμικής μάζας).



Εξωτερικά οριζόντια δομικά στοιχεία (δάπεδα σε πυλωτή, δώματα, στέγες, εκτεθειμένα
δάπεδα) και οροφές που συνιστούν μέρος του κελύφους του κτιρίου. [U≤0,63 W/m2K]



Δάπεδα υπερκείμενα κλειστού μη θερμαινόμενου υπόγειου ή ημιυπόγειου χώρου.
[U≤2,00 W/m2K]
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Εξωτερικά κουφώματα (πόρτες, παράθυρα) που συνιστούν μέρος του κελύφους του
κτιρίου. [U≤ 3,23 W/m2K]
Εξαιρούνται οι βιτρίνες των καταστημάτων.



Συντελεστής σκίασης σε κουφώματα (παράθυρα) που συνιστούν μέρος του κελύφους.
[U≤ 0,63 W/m2K]
Εξαιρούνται οι βιτρίνες των καταστημάτων.

Επιπλέον, βάσει του διατάγματος απαιτείται:


Η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης κτιρίου στο Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίου, για όλα τα νέα κτίρια, πρέπει να είναι ίση ή καλύτερη από Β.



Όσο αφορά τα νέα κτίρια ο μέγιστος μέσος συντελεστής θερμοπερατότητας U m του
κελύφους, εξαιρουμένων των οριόντιων δομικών στοιχείων και οροφών που συνιστούν
μέρος του κελύφους:
o Για κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες [Um≤1,3 W/m2K]
o Για κτίρια που δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες [Um≤1,8 W/m2K]
Κτίρια που έχουν μικτή χρήση, το μέρος του κτιρίου που χρησιμοποιείται ως κατοικία
πρέπει να ικανοποιεί την απαίτηση για κατοικίες και το κτίριο στο σύνολο του να
ικανοποιεί την απαίτηση για μη κατοικίες. Στους υπολογισμούς πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται και οι προθήκες των καταστημάτων.



Σε όλα τα νέα κτίρια και κτιριακές μονάδες πρέπει να τοποθετείται πρόνοια για χρήση
συστημάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
(ΑΠΕ).



Σε όλες τις νέες κατοικίες και κτιριακές μονάδες πρέπει να εγκαθίσταται ηλιακό
σύστημα για ικανοποίηση των αναγκών σε ζεστό νερό χρήσης.



Για κτίρια τα οποία δεν χρησιμοποιούνται ως κατοικίες τουλάχιστον το 3% της
συνολικής κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας να προέρχεται από ΑΠΕ.

Βάσει του διατάγματος, κέλυφος του κτιρίου είναι το σύνολο των επιφανειών των δομικών
στοιχείων που διαχωρίζουν το θερμαινόμενο χώρο από το εξωτερικό περιβάλλον (αέρα,
έδαφος ή νερό) ή από εφαπτόμενα κτίρια ή μη θερμαινόμενους χώρους. Θερμαινόμενος
χώρος είναι η κλειστή περιοχή για την οποία απαιτείται ενέργεια για επίτευξη και διατήρηση
συνθηκών θερμικής άνεσης (θέρμανση, ψύξη). Φέρουσα κατασκευή κτιρίου είναι το τμήμα
που μεταφέρει άμεσα ή έμμεσα στο έδαφος τα μόνιμα και τα ωφέλιμα φορτία του κτιρίου,
καθώς και τις επιρροές γενικά των δυνάμεων που επενεργούν σε αυτό, όπως οι δοκοί, οι
κολώνες, τα τοιχία, οι οριζόντιες πλάκες οροφής και δαπέδων.

3

Κουφώματα

Τα εξωτερικά κουφώματα είναι τα δομικά στοιχεία που καλύπτουν τα ανοίγματα στους
τοίχους του κελύφους του κτιρίου, τα οποία είτε εξασφαλίζουν την μετάβαση μεταξύ των
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εσωτερικών και εξωτερικών χώρων (πόρτες, μπαλκονόπορτες), είτε ρυθμίζουν το φυσικό
φωτισμό και αερισμό του κτιρίου, προσφέροντας παράλληλα θέα προς το εξωτερικό των
κτιρίων (παράθυρα, υαλοπετάσματα).
Ανάλογα από τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής, τον τύπο του κτιρίου, τη χρήση των
χώρων και τις ιδιομορφίες και συνήθειες των χρηστών του κτιρίου μεταβάλλονται οι
απαιτήσεις και τα κριτήρια επιλογής των κουφωμάτων.
Πέρα από την απαραίτητη χρήση των κουφωμάτων για επικοινωνία και διέλευση μεταξύ δύο
γειτονικών χώρων, παρακάτω καθορίζονται τα βασικά κριτήρια επιλογής του είδους, της
μορφής και λειτουργικότητας των κουφωμάτων.
3.1

Κριτήρια επιλογής

3.1.1 Φωτισμός - Θέα
Ο φυσικός φωτισμός, δηλαδή η χρήση του ηλιακού φωτός για φωτισμό των εσωτερικών
χώρων του κτιρίου αποτελούσε ανέκαθεν βασική επιλογή στο είδος και διαστάσεις των
κουφωμάτων. Ο σωστός φυσικός φωτισμός είναι απαραίτητος για τη διαμόρφωση της οπτικής
άνεσης στο εσωτερικό, ενώ αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην εξασφάλιση της θερμικής
άνεσης των χρηστών του κτιρίου. Η οπτική άνεση στο εσωτερικό του κτιρίου εξασφαλίζεται
από την ομοιόμορφη κατανομή του φωτός στο χώρο, η αναλογία της λαμπρότητας μεταξύ
μιας σκοτεινής και μιας φωτεινής περιοχής καθώς επίσης και από την πρόσθετη χρήση του
τεχνητού φωτισμού.
Ο απώτερος σκοπός της ορθής τοποθέτησης των κουφωμάτων και σκιάστρων είναι η
εκμηδένιση της ανάγκης χρήσης τεχνητού φωτός στο χώρο για αυτό είναι απαραίτητη
ολοκληρωμένη μελέτη φωτισμού που θα λαμβάνει υπόψη τη διαμόρφωση των εσωτερικών
χώρων και της χρήση για την οποία προορίζεται ο χώρος. Αντιθέτως, κακές πρακτικές στην
επιλογή των κουφωμάτων έχουν ως αποτέλεσμα τη συνεχή χρήση τεχνητού φωτός στο
εσωτερικό λόγω μειωμένου φυσικού φωτός, ή την σκίαση των κουφωμάτων λόγω
ανομοιομορφίας του φωτός στο εσωτερικό που προκαλεί θάμπωση μειώνοντας την οπτική
άνεση και κουράζει τους χρήστες του κτιρίου.
Για να επιτευχθεί ικανοποιητικός φυσικός φωτισμός σε χώρο που είναι σε επαφή με το
κέλυφος του κτιρίου (άμεσος φωτισμός), το εμβαδόν των ανοιγμάτων πρέπει αν καλύπτουν
τουλάχιστον το 10% του εμβαδού του χώρου. Αντίστοιχα, για εσωτερικούς χώρους, επαρκής
έμμεσος φωτισμός επιτυγχάνεται με ανοίγματα προς χώρο με άμεσο φωτισμό μέσω
ανοιγμάτων εμβαδού τουλάχιστον 15% του εμβαδού του χώρου που φωτίζεται.
Παράλληλα με τη χρήση των κουφωμάτων για φωτισμό, ανάλογα με τη χρήση του κτιρίου, η
θέα συχνά αποτελεί καθοριστικό παράγοντα στην επιλογή των κουφωμάτων. Σε κτίρια
γραφείων, ξενοδοχεία και εστιατόρια η θέα είναι απαραίτητη για τη λειτουργικότητα του
κτιρίου γι αυτό απαιτούνται μεγάλες επιφάνειες κουφωμάτων, όπως επίσης και σε βιτρίνες
καταστημάτων.
Η αύξηση του μεγέθους των κουφωμάτων για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις σε φωτισμό
και θέα, έχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των διαστάσεων των ανοιγμάτων, με αυξημένες
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μηχανικές απαιτήσεις από τα υλικά. Οι μηχανικές απαιτήσεις καθορίζονται από το υλικό
κατασκευής των κουφωμάτων και από τις διαστάσεις τους.

3.1.2 Αερισμός
Ο αερισμός των εσωτερικών χώρων του κτιρίου είναι απαραίτητος για την υγιεινή διαβίωση
των ενοίκων του κτιρίου με την απομάκρυνση αερίων και άλλων επιβλαβών ουσιών. Η
ρύθμιση της θερμοκρασίας και της υγρασίας του αέρα στους χώρους είναι αναγκαία για την
αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία των ενοίκων και βλαβών στα κτίρια. Η αναπνοή
και η εφίδρωση έχουν ως αποτέλεσμα την αύξηση της περιεκτικότητας του αέρα σε διοξείδιο
του άνθρακα και αντίστοιχα μείωση της περιεκτικότητάς του σε οξυγόνο. Ακόμα και μικρή
αύξηση της περιεκτικότητας του αέρα σε διοξείδιο του άνθρακα επιφέρει υπνηλία, κόπωση,
δύσπνοια και κεφαλαλγίες. Επιπλέον, με τον αερισμό των κτιρίων επιτυγχάνεται απομάκρυνση
της υγρασίας από το εσωτερικό που έχει ως αποτέλεσμα τη συμπύκνωση των υδρατμών και
την παρουσία υγρασίας και μούχλας στις εσωτερικές επιφάνειες του κελύφους.
Πέρα από την απομάκρυνση των αερίων και της υγρασίας, με τον αερισμό απομακρύνεται η
θερμότητα του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες (φυσικός δροσισμός). Έτσι
επιτυγχάνεται η απομάκρυνση της θερμότητας του αέρα και της υγρασίας του αέρα από το
εσωτερικό του κτιρίου προς το εξωτερικό περιβάλλον, απομακρύνεται η αποθηκευμένη
θερμότητα από τα δομικά στοιχεία του κτιρίου και αυξάνεται η θερμική άνεση στο χώρο λόγω
της ψύξης των ανθρώπων.
Ενώ τα παλαιότερα χρόνια λόγω της κακής θερμομόνωσης των κτιρίων και της κακής
εφαρμογής των κουφωμάτων, ο αερισμός των κτιρίων γινόταν φυσικά, διαμέσου του
κελύφους του κτιρίου. Σήμερα όμως, με τις απαιτήσεις θερμομόνωσης των κτιρίων και την
άριστη στεγανότητα που απαιτείται από τα κουφώματα, ο αερισμός του κτιρίου είναι
μηδαμινός, εντείνοντας το αίσθημα δυσφορίας στο εσωτερικό με την αναπόφευκτη αύξηση
της υγρασίας. Έτσι ο απαιτούμενος αερισμός μπορεί να γίνει είτε με σωστό σχεδιασμό των
κουφωμάτων του κτιρίου, είτε με ενεργειακά πολυδάπανες μηχανικές μεθόδους που όμως
απομακρύνονται από τη λογική του βιοκλιματικού σχεδιασμού.
Επειδή ο σχεδιασμός του φυσικού αερισμού επηρεάζεται από την εσωτερική διαρρύθμιση, τον
πολεοδομικό ιστό, την παρουσία δέντρων, τη θερμοκρασία του χώρου και την παρουσία των
ανθρώπων, για τον απλοποιημένο σχεδιασμό χρησιμοποιούνται απλές βασικές αρχές όπως να
υπάρχουν ανοιγόμενα παράθυρα σε όλους τους χώρους του κτιρίου και να υπάρχουν
διαδρομές διαμπερούς αερισμού. Επίσης, ο αυτοματισμός του νυχτερινού διαμπερούς
αερισμού σε κτίρια γραφείων μπορεί να μειώσει σημαντικά τις ανάγκες του κτιρίου σε ψύξη
την επόμενη μέρα καθώς απομακρύνει σημαντικά ποσά θερμικών φορτίων και υγρασίας από
το χώρο.

3.1.3 Θερμομόνωση
Η ανάγκη της κατασκευής κουφωμάτων με θερμομονωτικές ιδιότητες κρίθηκε αναγκαία με την
όλο και αυξανόμενη απαίτηση των μειωμένων ενεργειακών δαπανών των κτιρίων σε
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συνδυασμό με τις υπόλοιπες απαιτήσεις των χρηστών των κτιρίων. Έτσι, ενώ οι απαιτήσεις για
φυσικό φωτισμό και θέα οδηγούσαν σε αύξηση του μεγέθους των υαλοπινάκων, ταυτόχρονα
υπήρχε η απαίτηση το κτίριο να συμβαδίζει με τους κανονισμούς θερμομόνωσης (Κεφ 0) τόσο
για το ίδιο το κούφωμα, όσο και για το κέλυφος ως σύνολο.
Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην κατασκευή νέων υλικών τόσο για στο πλαίσιο του κουφώματος
όσο και στους υαλοπίνακες. Επιπλέον, ενώ υπήρχε η απαίτηση για διέλευση του φυσικού
φωτός στο εσωτερικό, στις θερμές μεσογειακές χώρες υπήρχε ταυτόχρονα η απαίτηση της
μείωσης της θερμικής ενέργειας που εισέρχεται στο χώρο. Αντίθετα, σε περιοχές που
επικρατούν πιο χαμηλές θερμοκρασίες, επιδιώκεται να εισέρχεται όσο το δυνατόν
περισσότερη θερμική ενέργεια στο χώρο ώστε να μειώνονται τα απαιτούμενα θερμικά φορτία.
Επιπλέον βασικό κριτήριο που καθορίζει τη θερμομονωτική ικανότητα των κουφωμάτων είναι
η σωστή συναρμολόγηση και τοποθέτηση των κουφωμάτων από εξειδικευμένους
εγκαταστάτες ώστε να επιτευχθεί ικανοποιητικό σφράγισμα των αρμών με βέλτιστη
αεροστεγανότητα του κελύφους, να ελαχιστοποιηθούν οι θερμογέφυρες και να παραμένει
λειτουργικό το κούφωμα χωρίς αλλοίωση των ιδιοτήτων του στο χρόνο ζωής των υλικών.
Οι θερμομονωτικές απαιτήσεις των κουφωμάτων καθορίζονται από το πρότυπο ΕΝ 14351-1.

3.1.4 Ηχομόνωση
Η ηχομονωτική ικανότητα του κουφώματος αποτελεί ένα ουσιώδες κριτήριο της επιλογής του.
Καθώς η ηχορύπανση αυξάνεται όλο και περισσότερο, ιδίως στον αστικό ιστό, ο ανεπιθύμητος
θόρυβος στο χώρο εργασίας ή κατοικίας μειώνει σημαντικά τη άνεση στο χώρο, προκαλώντας
δυσφορία, μείωση της παραγωγικότητας και κεφαλαλγίες ενώ μπορεί να προκαλέσει
σημαντικά προβλήματα στον ύπνο.
Η απαίτηση σε θερμομόνωση και αεροστεγανότητα των κουφωμάτων οδηγεί παράλληλα και
σε βελτίωση των ηχομονωτικών ιδιοτήτων ενώ η χρήση διπλών τζαμιών με διάκενο (Κεφ.
4.5.3) βελτιώνει την ηχομονωτική ιδιότητά τους καθώς ο ήχος παγιδεύεται στο εσωτερικό των
δύο γυαλιών όπου απορροφάται η ενέργειά του.
Οι ηχομονωτικές απαιτήσεις των κουφωμάτων καθορίζονται από το εναρμονισμένο πρότυπο
ΕΝ 14351-1 ενώ η ηχομονωτική τους ικανότητα καθορίζεται από το συντελεστή ηχητικής
μείωσης R που αντιστοιχεί στο δείκτη μείωσης σταθμισμένου ήχου μετρήσιμου σε dB. Ο
δείκτης αυτός αντιπροσωπεύει μείωση του ήχου από ένα δομικό στοιχείο στην περιοχή από
100 Hz εώς και 3150 Hz ανά 1/3 της οκτάβας. Πρέπει να σημειωθεί ότι το είδος και πάχος του
γυαλιού καθορίζει την ηχητική μείωση σε διαφορετικές συχνότητες.

3.1.5 Άνεμος - Υγρασία
Η εξωτερική επιφάνεια των κουφωμάτων είναι σε συνεχή επαφή με τα στοιχεία του
περιβάλλοντος και επηρεάζονται άμεσα από τις κλιματικές συνθήκες της περιοχής. Ψηλές
ταχύτητες ανέμου (οι οποίες αυξάνονται όσο αυξάνεται το ύψος του κτιρίου), ακραίες
θερμοκρασίες, συχνότητα βροχοπτώσεων, διαβρωτικά σωματίδια στην ατμόσφαιρα και μικρή
απόσταση από τη θάλασσα αποτελούν κριτήριο επιλογής διαφορετικού τύπου κουφώματος.
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Σε κάθε περίπτωση, όλοι οι παραπάνω παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά το
σχεδιασμό και τοποθέτηση ώστε να μην αλλοιωθούν οι ιδιότητες του κουφώματος στη
διάρκεια ζωής του υλικού. Το ευπαθές σημείο είναι η στεγανότητα του κουφώματος έναντι
δυνατών ανέμων και έντονων βροχοπτώσεων καθώς και ψηλής υγρασίας του εσωτερικού
χώρου τα οποία μπορούν να εισχωρήσουν στο υλικό και σταδιακά να επιφέρουν σημαντικές
αλλοιώσεις στη χρήση του, επηρεάζοντας τη θερμομονωτική και ηχομονωτική απόδοσή του.

3.1.6 Αισθητική
Στη σύγχρονη δόμηση με την έντονη αρχιτεκτονική παρουσία στις προσόψεις των κτιρίων, η
αισθητική των κουφωμάτων μπορεί να αποτελέσει βασικό κριτήριο επιλογής ρους. Το υλικό
κατασκευής, το χρώμα, η λαβή/χερούλι, η παρουσία ή όχι πλαισίου στην εξωτερική πλευρά, το
σχέδιο και ο τύπος ανοίγματος μπορούν να επιλεγούν από μεγάλη γκάμα κατασκευαστών.
Αντίστοιχη γκάμα υπάρχει και όσον αφορά τα παρελκόμενα των κουφωμάτων που μπορούν
να χρησιμοποιηθούν όπως μηχανισμοί, κλειδαριές, αυτοματισμοί, συναγερμός, κουνουπιέρες,
κάγκελα, συστήματα σκίασης, υδραυλικές/πνευματικές σούστες κλπ.
Στην αισθητική συμπεριλαμβάνονται και οι αντικαταστάσεις κουφωμάτων, όπου τα
καινούργια πρέπει να ταιριάζουν στην αισθητική του κτιρίου, ενώ μπορεί να υπόκεινται σε
περιορισμούς σε διατηρητέα κτίρια ή αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 6: Κουφώματα. (α) Αλουμίνιο, (β) Ξύλο, (γ) PVC.

3.1.7 Μηχανικές αντοχές
Καθώς τα κουφώματα αποτελούν μεγάλο μέρος της επιφάνειας του κελύφους (σε κτίρια
γραφείων μπορεί να καλύπτουν και ολόκληρη την επιφάνεια), η ψηλή μηχανική αντοχή τους
είναι καθοριστικό κριτήριο επιλογής. Επιπλέον μηχανικές καταπονήσεις που πρέπει να είναι σε
θέση να αντιμετωπίσουν τα κουφώματα είναι τα κρουστικά φορτία που προέρχονται κυρίως
από πρόσπτωση ανθρώπων ή αντικειμένων στην επιφάνειά τους και από βίαιο κτύπημα του
ανοιγόμενου κουφώματος στο πλαίσιο είτε λόγω βίαιου χειρισμού είτε λόγω ψηλών ανέμων.
Πέρα από τα παραπάνω, πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τυχόν απρόβλεπτοι παράγοντες όπως
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κακόβουλες ενέργειες ή ωστικά κύματα και περιβαλλοντικοί παράγοντες όπως η ένταση του
αέρα, σεισμικές δραστηριότητες, θερμικό σοκ από μεταβολή θερμοκρασίας κλπ.
Γενικά ο βαθμός αντοχής της κατασκευής περιλαμβάνει τη μηχανική αντοχή του πλαισίου το
οποίο πρέπει να έχει τις κατάλληλες διαστάσεις χωρίς να εμφανίζει καμπτικές τάσεις στην
οριζόντια διάσταση ή θλιπτικές τάσεις, του υαλοπίνακα κυρίως στα κρουστικά φορτία αλλά
και όλους τους μηχανισμούς και τα παρελκόμενα που περιλαμβάνονται στο κούφωμα.
Επιπλέον, σχετικά με τον υαλοπίνακα που θα χρησιμοποιηθεί, μπορεί να απαιτείται να είναι
κατάλληλα για αντιτραυματική προστασία μετά από σπάσιμο ώστε είτε να παραμένουν
κολλημένα σε μεμβράνη είτε να μην δημιουργούν θραύσματα με ακμές.
Η μηχανική αντοχή του κουφώματος είναι αλληλένδετη με την καλή κατασκευή και τη
σταθερότητα της κατασκευής γι αυτό και πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία κατά την
κατασκευή να είναι όσο το δυνατόν μικρότερες οι ανοχές κατά τη συναρμολόγηση. Πρέπει να
τονιστεί εδώ ότι η επίτευξη ψηλής μηχανικής αντοχής δεν πρέπει να αποκλείει μελλοντική
συντήρηση ή αντικατάσταση του κουφώματος.

3.1.8 Ασφάλεια
Ανάλογα από τη χρήση του χώρου, η ασφάλεια μπορεί να αποτελεί βασικό κριτήριο για την
επιλογή του κουφώματος.
Το κυριότερο κριτήριο σχετικά με την ασφάλεια είναι η προστασία από την εισβολή
ανεπιθύμητων επισκεπτών, η οποία καθιστά τα κουφώματα το αδύνατο σημείο του κτιρίου
λόγω της μικρότερης αντοχής τους σε σύγκριση με τα λοιπά δομικά στοιχεία του κελύφους. Το
κριτήριο επιλογής της αντιδιαρρηκτικής προστασίας εξαρτάται από τον τύπο του κτιρίου και το
είδος της κατοικίας. Σε κατοικίες που βρίσκονται στο ισόγειο, θα πρέπει όλα τα κουφώματα να
έχουν ψηλή αντιδιαρρηκτική προστασία εφόσον είναι όλα εκτεθειμένα σε διαρρήκτες.
Αντίστοιχη ασφάλεια πρέπει να τοποθετείται και σε μπαλκονόπορτες στις οποίες είναι εύκολη
η πρόσβαση από το μπαλκόνι καθώς και σε εισόδους πολυκατοικιών και εισόδους
διαμερισμάτων. Αντίθετα, σε κουφώματα που βρίσκονται ψηλότερα από το έδαφος και δεν
υπάρχει άμεση πρόσβαση μπορούν να μπουν κουφώματα χωρίς ιδιαίτερη αντικλεπτική
προστασία γιατί η απόσταση τους από το έδαφος, δυσχεραίνει την πρόσβαση.
Ένα δεύτερο κριτήριο που μπορεί να απαιτείται είναι η αντοχή σε φωτιά και η διατήρηση των
μηχανικών ιδιοτήτων τους σε περίπτωση φωτιάς. Τα προφίλ των κουφωμάτων επιδιώκεται να
σβήνονται μόνα τους όταν δεν υπάρχει αναφλεκτική πηγή και να μην θερμαίνονται ώστε να
μην συμμετέχουν ενεργά σε φωτιά.

3.1.9 Κόστος αγοράς - Συντήρησης
Υπάρχουν διαθέσιμοι πολλοί τύποι κουφωμάτων από διαφορετικά υλικά, με διαφορετικές
ιδιότητες που μπορούν να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις του χρήστη, αλλά συνήθως η τελική
επιλογή γίνεται σε συνάρτηση με το κόστος αγοράς και εφαρμογής τους. Επιπλέον, πέρα από
τα βασικά στοιχεία του κουφώματος, επιπλέον παρελκόμενα μπορεί να αυξήσουν σημαντικά
το κόστος, ενώ το σημείο εφαρμογής μπορεί να απαιτεί επιπλέον κόστος εγκατάστασης.
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Πέρα από το κόστος αγοράς και εφαρμογής, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και το κόστος
συντήρησης των κουφωμάτων (πχ κόστος αντικατάστασης των ελαστικών στεγάνωσης ή
συντήρηση του υλικού του πλαισίου). Επίσης, στο κόστος αυτό συνυπολογίζεται το κόστος
καθαρισμού, ιδίως σε περιπτώσεις ψηλών κτιρίων χωρίς εξωτερική πρόσβαση στα κουφώματα
ή σε κουφώματα που απαιτούν ειδική μεταχείριση στον καθαρισμό ή που είναι ευπαθή σε
χημικά καθαριστικά.
3.2

Είδη κουφωμάτων

Ο διαχωρισμός των κουφωμάτων γίνεται βάση του τρόπου ανοίγματος τους. Οι κύριοι τύποι
κουφωμάτων είναι τα ανοιγόμενα, τα συρόμενα και τα σταθερά. Ανεξάρτητα από τον τύπο του
κουφώματος, τα βασικά στοιχεία που αποτελούν ένα κούφωμα είναι


Το πλαίσιο (ή κάσια) είναι το σταθερό τμήμα του κουφώματος, το οποίο
κατασκευάζεται από βέργες που ενώνονται μεταξύ τους μέσω κατάλληλων συνδέσεων.
Το πλαίσιο στερεώνεται στα δομικά στοιχεία του τοίχου (ή και στο δάπεδο) με ειδικά
άγκιστρα, ρόμπλαξ, λάμες και λοιπά είδη στερέωσης. Σε περίπτωση κουφώματος που
ανοίγει, το πλαίσιο φέρει και τους μηχανισμούς, τις πατούρες και τα εξαρτήματα
στερέωσης και λειτουργίας των φύλλων του κουφώματος. Στα παράθυρα, οι βέργες
χρησιμοποιούνται επίσης για να κατασκευαστεί το πλαίσιο στο οποίο θα στερεωθεί ο
υαλοπίνακας.



Γωνίες σύνδεσης που χρησιμοποιούνται για να ενωθούν οι βέργες για να
κατασκευαστεί το πλαίσιο.



Φύλλα είναι τα κινητά ή ακίνητα στοιχεία του κουφώματος, τα οποία εξαρτώνται από
τη χρήση. Σε παράθυρα χρησιμοποιούνται υαλοπίνακες που επιτρέπουν τη διέλευση
φυσικού φωτός στο χώρο και οπτικής επαφής με τον εξωτερικό χώρο ενώ σε πόρτες
χρησιμοποιούνται αδιαφανή υλικά μεγαλύτερης αντοχής.



Η ενιαία επιφάνεια (σε πόρτες) που καλύπτει τον κενό χώρο του κουφώματος.



Παρελκόμενα που εξαρτώνται από τη χρήση του κουφώματος όπως μηχανισμός
κίνησης, εξαρτήματα ανάρτησης των φύλλων, χερούλια, μηχανισμοί ασφαλείας,
στεγανωτικά κλπ.



Η ψευτόκασα είναι ένα απλό φθηνό ξύλινο πλαίσιο που χρησιμοποιείται ως οδηγός για
τα επιχρίσματα της τοιχοποιίας πριν την τοποθέτηση του κουφώματος και μπορεί να
αφαιρείται στη συνέχεια ή να παραμείνει βιδωμένο κάτω από την κανονική κάσα.



Ποδιά-Κατωκάσι: Η διαμόρφωση της ποδιάς και των εγκοπών συναρμογής ανάμεσα
στο κατωκάσι και την κάτω τραβέρσα του φύλλου είναι συνήθως το πιο πολύπλοκο
σημείο της κατασκευής, καθώς προορίζεται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις
υδατοστεγανότητας, ανεμοστεγανότητας, θερμομόνωσης και ηχομόνωσης.

Για να είναι ολοκληρωμένο το κούφωμα, όλα τα στοιχεία που το αποτελούν πρέπει να είναι
αρμονικά τοποθετημένα μεταξύ τους ώστε να επιτυγχάνεται η λειτουργικότητα που απαιτείται
χωρίς να μειώνονται οι υπόλοιπες απαιτήσεις όπως αισθητική, προστασία, θερμομόνωση κλπ.

22

(α)

(β)

(γ)

(δ)

(ε)

(στ)

(ζ)

(η)

(κ)

(λ)

(θ)

(ι)

Εικόνα 7: Τύποι κουφωμάτων. (α) μονόφυλλο ανοιγόμενο, (β) δίφυλλο ανοιγόμενο, (γ)
μονόφυλλο με παντζούρι, (δ) δίφυλλο με παντζούρι, (ε) τρίφυλλο ανοιγόμενο, (στ) τρίφυλλο
με τρίφυλλο παντζούρι, (ζ) μονόφυλλο ανακλινοανοιγόμενο, (η) δίφυλλο ανακλινοανοιγόμενο,
(θ) επάλληλο, (ι) μονόφυλλο συρόμενο χωνευτό με παντούρι, (κ) σταθερό, (λ) ρολό.

3.2.1 Ανοιγόμενα
Τα ανοιγόμενα κουφώματα πρόκειται για κουφώματα που ανοίγουν, είτε προς τα μέσα είτε
προς τα έξω και χρησιμοποιούνται σε εξωτερικές πόρτες και σε παράθυρα. Τα πλεονεκτήματά
τους είναι ότι προσφέρουν πολύ καλή στεγάνωση και θερμομόνωση, στο άνοιγμά τους
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εκμεταλλεύονται πλήρως την επιφάνεια του ανοίγματος και προσφέρουν επιλογή ανάκλισης
για αερισμό του χώρου χωρίς να είναι ανοικτό το παράθυρο. Επίσης, πέρα από ορθογώνια,
μπορούν να κατασκευαστούν σε διάφορους γεωμετρικούς σχεδιασμούς (κυκλικά, ημικυκλικά
ελλειπτικά, τοξωτά, κλπ).
Τα μειονεκτήματά τους είναι ότι λόγω του ανοίγματος απαιτούν εσωτερικό (ή εξωτερικό) χώρο
για να ανοίγουν και δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε μεγάλες διαστάσεις, για αυτό το
κούφωμα διαιρείται σε δύο, τρία ή περισσότερα φύλλα. Επιπλέον, λόγω της κατασκευής τους
και των μηχανισμών που απαιτούνται είναι ακριβότερα από τα υπόλοιπα είδη ενώ συνήθως
δεν μπορούν να τοποθετηθούν εσωτερικά σκίαστρα ή κουρτίνες.
Ανάλογα με τον τύπο του ανοίγματος χωρίζονται σε ανοιγόμενα ως προς κατακόρυφο άξονα,
ανακλινόμενα, ανοιγοανακλινόμενα, προβαλλόμενα/περιστρεφόμενα, και πτυσσόμενα.
Τα ανοιγόμενα ως προς τον κατακόρυφο άξονα αποτελούν τον πιο κοινό τύπο παραθύρων
και πορτών. Τα μονόφυλλα ανοιγόμενα στηρίζονται στην κατακόρυφη βέργα της κάσιας, όπου
περιστρέφονται γύρω από τον άξονα και ασφαλίζονται στην άλλη κατακόρυφη βέργα. Στα
δίφυλλα, το κάθε φύλλο στηρίζεται σε μία από τις κατακόρυφες βέργες και ασφαλίζονται στη
μέση μεταξύ τους, ενώ για περισσότερα φύλλα απαιτούνται επιπλέον στηρίξεις μεταξύ των
φύλλων. Συνήθως ανοίγουν προς το εσωτερικό για να εξασφαλίζεται εύκολη πρόσβαση στο
χερούλι για το κλείσιμο.

Εικόνα 8: Ανοιγόμενο κούφωμα. Δίφυλλο ανοιγόμενο ως προς τον κατακόρυφο άξονα και
μονόφυλλο ανοιγόμενο ως προς τον οριζόντιο άξονα
Τα ανακλινόμενα προσφέρουν μικρή περιστροφή γύρω από τον κάτω οριζόντιο άξονα,
προσφέροντας ένα μικρό άνοιγμα στο πάνω μέρος τους προς το εσωτερικό του χώρου.
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Χρησιμοποιούνται για αερισμό κυρίως σε κτίρια γραφείων ή σε ψηλά κτίρια όπου δεν δίνεται
η δυνατότητα ανοίγματος των κουφωμάτων.
Τα ανοιγοανακλινόμενα προσφέρουν τη δυνατότητα να ανοίγουν ως προς κατακόρυφο άξονα
και να ανακλίνονται ως προς τον κάτω οριζόντιο άξονα. Η επιλογή δίνεται από κατάλληλο
μηχανισμό στο χερούλι. Συνήθως εφαρμόζονται μόνο σε μονόφυλλα παράθυρα.

Εικόνα 9: Ανοιγοανακλινόμενο κούφωμα.
Στα προβαλλόμενα κουφώματα η περιστροφή γίνεται ως προς οριζόντιο άξονα και μπορεί να
είναι μερική, όπως στα ανακλινόμενα αλλά προς τα έξω, είτε πλήρης (περιστρεφόμενα) με
περιστροφή στο μέσο του κουφώματος. Το πλεονέκτημά τους είναι ότι δεν απαιτούν επιπλέον
χώρο για να ανοίξουν ενώ το μειονέκτημα ότι εμποδίζουν την ορατότητα. Τα προβαλλόμενα
χρησιμοποιούνται κυρίως σε παράθυρα μεγάλου ύψους όπου η περιστροφή
πραγματοποιείται με αλυσίδα μέσω ρολού ή με αυτόματους κινητήρες ενώ τα
περιστρεφόμενα χρησιμοποιούνται κυρίως σε φεγγίτες για εξοικονόμηση χώρου.
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Εικόνα 10: Περιστρεφόμενο κούφωμα.
Τα πτυσσόμενα κουφώματα χρησιμοποιούνται σε μεγάλα ανοίγματα, ιδίως αν απαιτείται
πρόσβαση από αυτά όπως βεράντες. Αποτελούνται από 3-9 φύλλα τα οποία είναι ενωμένα
μεταξύ τους με κατάλληλους μηχανισμούς. Τα ακρινά φύλλα φέρουν μηχανισμούς
αντίστοιχους με τα ανοιγόμενα, ενώ τα υπόλοιπα στηρίζονται στα γειτονικά φύλλα και στις
οριζόντιες βέργες μέσω ράουλων-οδηγών.
Τα συρόμενα χωρίζονται στα χωνευτά, στα φιλητά, στα επάλληλα και στα συρόμενα ως προς
τον κατακόρυφο άξονα.

Εικόνα 11: Πτυσσόμενο κούφωμα.
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3.2.2 Συρόμενα
Τα συρόμενα κουφώματα αποτελούσαν για πολλά χρόνια το βασικό είδος παραθύρων που
τοποθετούνταν σε κτίρια. Μαζί με τα πτυσσόμενα (που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια)
αποτελούν το βασικό είδος εφαρμογής σε μεγάλα ανοίγματα σε βεράντες.
Η στήριξή τους γίνεται σε οδηγούς στις οριζόντιες βέργες του πλαισίου πάνω στις οποίες
σύρονται, ενώ ασφαλίζουν στις κατακόρυφες βέργες του πλαισίου.
Το κυριότερό τους πλεονέκτημα είναι ότι μπορούσαν να τοποθετηθούν σε μικρούς χώρους
καθώς δεν απαιτούν χώρο για να ανοίξουν, ενώ μπορούν να εφαρμοσθούν και σε μεγάλα
ανοίγματα εφόσον δεν έχουν ιδιαίτερες μηχανικές απαιτήσεις. Επίσης, λόγω της οριζόντιας
μετατόπισής τους μπορούν να τοποθετηθούν σκίαστρα και κουρτίνες στην εξωτερική και
εσωτερική τους πλευρά. Το μειονέκτημά τους είναι ότι λόγω του τρόπου κίνησής τους έχουν
μικρότερη στεγανότητα με συνεπακόλουθη μικρότερη θερμομονωτική ικανότητα από τα
ανοιγόμενα. Επιπλέον, σε κάποιους τύπους δεν εκμεταλλεύονται όλο το άνοιγμα του
κουφώματος ενώ μπορούν να κατασκευαστούν μόνο σε ορθογώνια σχήματα.
Τα συρόμενα κουφώματα χωρίζονται στα χωνευτά, στα φιλητά, στα επάλληλα, και στα
συρόμενα ως προς τον κατακόρυφο άξονα. Όλοι οι τύποι συρόμενων παραθύρων μπορούν να
συνδυαστούν και με ανακλινόμενο άνοιγμα μέσω κατάλληλου μηχανισμού και τροποποίησης
του πάνω οριζόντιου οδηγού.
Τα χωνευτά συρόμενα κουφώματα συνήθως είναι μονόφυλλα συστήματα, στα οποία το
πλαίσιο σύρεται εντός της τοιχοποιίας. Εκμεταλλεύονται πλήρως το άνοιγμα του κουφώματος
αλλά απαιτούν την ύπαρξη δικέλυφης τοιχοποιίας χωρίς εσωτερική θερμομόνωση που μειώνει
αισθητά την θερμομόνωση του κελύφους. Εναλλακτικά μπορεί να τοποθετηθεί εξωτερικά η
θερμομόνωση ή να κατασκευαστεί πιο πλατύς τοίχος σε σχέση με το υπόλοιπο κέλυφος.
Επιπλέον, πρέπει να γίνει πρόνοια για την τοποθέτησή τους κατά το σχεδιασμό του κτιρίου
ώστε να υπάρχει ικανοποιητικός χώρος για το άνοιγμά τους χωρίς την ύπαρξη κολώνων.
Τα φιλητά αποτελούνται από δύο παράλληλα φύλλα με μικρή μετατόπιση το ένα ως προς το
άλλο, τα οποία σύρονται στο ίδιο πλαίσιο και κατά το άνοιγμά τους, το ένα καλύπτει την
επιφάνεια του δεύτερου. Δεν απαιτούν εκ των προτέρων σχεδιασμό και μπορούν να
τοποθετηθούν σε ανοίγματα που προορίζονται για ανοιγόμενα.
Τα επάλληλα αποτελούνται από τρία ή περισσότερα φύλλα που είναι τοποθετημένα
παράλληλα στο ίδιο πλαίσιο και έτσι μπορούν να τοποθετηθούν σε μεγάλες επιφάνειες χωρίς
να καλύπτεται μεγάλο μέρος του κουφώματος κατά το άνοιγμά τους.
Τέλος, στα οριζόντια συρόμενα, οι οδηγοί επιτρέπουν την κίνηση ως προς τον κατακόρυφο
άξονα και είχαν μεγάλη χρήση τα προηγούμενα χρόνια, κυρίως στο εξωτερικό σε περιοχές που
απαιτούσαν βαριά θερμομονωτικά τζάμια. Πλέον χρησιμοποιούνται με κατάλληλο μηχανισμό
και σε κτίρια με ψηλά παράθυρα για ευκολία στο άνοιγμα ή σε πολυώροφα κτίρια για
προστασία από πτώσεις.
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Εικόνα 12: Συρόμενο κούφωμα.

3.2.3 Σταθερά
Τα σταθερά κουφώματα είναι το πιο απλό είδος κουφωμάτων. Αποτελούνται από ελαφρύ
πλαίσιο και χρησιμοποιούνται κυρίως σε κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, εστιατόρια, προθήκες
καταστημάτων και γενικά όπου απαιτείται απρόσκοπτη οπτική επαφή είτε των διερχομένων
προς το εσωτερικό, είτε της θέας από το χρήστες του χώρου. Επιπλέον επιτρέπουν το φυσικό
φωτισμό και σε πιο κρύα κλίματα τη θέρμανση του χώρου.
Τα πλεονεκτήματά τους είναι το μικρότερο κόστος εγκατάστασης, η βέλτιστη θερμομόνωση
που παρουσιάζουν, η μηδαμινή συντήρηση, η ανεμπόδιστη θέα προς το εξωτερικό περιβάλλον
και το ότι μπορούν να καλύψουν πολύ μεγάλες επιφάνειες.

3.2.4 Εξαρτήματα ανοιγόμενων κουφωμάτων
Το βασικότερο εξάρτημα των ανοιγόμενων κουφωμάτων είναι οι μεντεσέδες. Οι μεντεσέδες
στηρίζουν το φύλλο στο πλαίσιο, δίνοντάς του τη δυνατότητα κίνησης. Ανάλογα από τον τύπο
του παραθύρου τοποθετούνται στη μία ή και στις δύο κατακόρυφες βέργες (απλά
ανοιγόμενα), ενώ στα ανοιγοανακλινόμενα τοποθετείται αντίστοιχος μηχανισμός.
Αν το ανοιγόμενο φύλλο αποτελείται από 3 ή 4 φύλλα, κάθε επιπλέον φύλλο πρέπει να
στηρίζεται με κατάλληλο μηχανισμό στα ακρινά φύλλα, που να προσφέρει στήριξη και
άνοιγμα.
Η ασφάλιση του ανοιγόμενου παράθυρου μπορεί να είναι στην κατακόρυφη βέργα (για
μονόφυλλα κουφώματα) ή μεταξύ των δύο ανοιγόμενων φύλλων με κατάλληλο χερούλι. Σε
αυτή την περίπτωση, πρέπει να υπάρχει επιπλέον στήριξη των φύλλων στη βάση και κορυφή
του πλαισίου για να επιτυγχάνεται η απαιτούμενη στεγανότητα. Στην περίπτωση των
ανοιγοανακλινόμενων, η επιλογή του ανοίγματος γίνεται από τη θέση του χερουλιού. Για
επιπλέον ασφάλεια του κουφώματος διατίθενται χερούλια με κλειδαριά ενώ μπορούν να
τοποθετηθούν πύροι ασφαλείας περιμετρικά του κουφώματος για μεγαλύτερη αντοχή.
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Εικόνα 13: Μηχανισμός ανοίγματος και ανάκλησης.
Στα κουφώματα μπορούν να εγκατασταθούν και διάφορα αντικλεπτικά αισθητήρια, ενωμένα
στο συναγερμό του σπιτιού τα οποία δίνουν σήμα σε περίπτωση ανοίγματος του κουφώματος
(μαγνητικά ) ή όταν σπάσει το φύλλο.
Στον τομέα των αυτοματισμών των κουφωμάτων, με την κατασκευή των έξυπνων σπιτιών και
των BMS (building management system), η ρύθμιση χρόνου ανοίγματος και κλεισίματος
μπορεί να είναι ελεγχόμενη από αυτοματοποιημένο σύστημα ή μέσω υπολογιστή.

3.3 Πιστοποίηση κουφωμάτων
Βάση της κοινοτικής οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και στη συνέχεια με τον κανονισμό (ΕΕ) 305/2011
που την αντικατέστησε, ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση εντός της ΕΕ, εφόσον
ανταποκρίνεται σε ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή
εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή η οποία είναι αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο.
Κάθε προϊόν το οποίο πληροί τις απαιτήσεις, φέρει τη σήμανση CE, που δηλώνει ότι κατά την
παραγωγή του προϊόντος έχουν τηρηθεί όλες οι προδιαγραφές που καθορίζονται από τα
πρότυπα, προστατεύοντας την αγορά από την εισχώρηση προϊόντων αγνώστου ταυτότητας και
αμφιβόλων ιδιοτήτων είτε από χώρες της ΕΕ είτε εκτός αυτής. Η σήμανση CE είναι
υποχρεωτική για όλα τα παράθυρα και εξωτερικές πόρτες που χρησιμοποιούνται από την
1/2/2010 σε όλες τις κατασκευές στις χώρες της Ένωσης. Αρμόδια Αρχή για τον Κανονισμό
στην Κύπρο είναι το Υπουργείο Εσωτερικών (Τομέας Δομικών Προϊόντων).
Τα κουφώματα, ως μέρος της κατασκευαστικής βιομηχανίας, πρέπει να είναι πιστοποιημένα
από την εταιρεία κατασκευής τους σύμφωνα με τα νέα εναρμονισμένα πρότυπα της ΕΕ σε
κοινοποιημένα εργαστήρια της Ευρώπης. Η τεχνική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
εξέδωσε προδιαγραφές για κάθε δομικό προϊόν, οι οποίες περιλαμβάνουν όλους τους
αναγκαίους ελέγχους που πρέπει να γίνουν στο προϊόν.
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Η σήμανση CE, πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα με τη «Δήλωση Συμμόρφωσης» από τον
παραγωγό και επιπλέον για την αντίδραση και αντοχή στη φωτιά από το «Πιστοποιητικό
Συμμόρφωσης» που εκδίδεται από έγκυρο οργανισμό πιστοποίησης. Η βάση για τη σήμανση
CE είναι ο κανονισμός δομικών προϊόντων 305/2011 και το εναρμονισμένο πρότυπο ΕΝ 143511, που ισχύει για όλα τα παράθυρα και τις εξωτερικές πόρτες, ανεξάρτητα από τον τύπο τους
και του υλικού κατασκευής τους.
Η σήμανση CE εμφανίζεται επίσης και στην ετικέτα κάθε δέματος του προϊόντος. Εκτός από το
σήμα του CE στην ετικέτα αναγράφονται οι ιδιότητες του κουφώματος για 7 βασικές ιδιότητες
1. Ανεμοδιαπερατότητα
2. Υδατοστεγανότητα
3. Αντοχή σε ανεμοπίεση
4. Υδατοστεγανότητα σε καταρρακτώδη βροχή
5. Θερμομόνωση (Συντελεστής Θερμοδιαπερατότητας Uw)
6. Ηχομόνωση
7. Διαφυγή επικίνδυνων ουσιών (από εσωτερική πλευρά)
Συνεπώς, η ετικέτα αποτελεί ένα πιστοποιητικό για τον τελικό καταναλωτή και είναι δυνατή η
άμεση σύγκριση της ετικέτας με τη δήλωση - πιστοποιητικό συμμόρφωσης. Επιπλέον, η
αντίδραση και αντοχή στη φωτιά και ταχύτητα καύσης καθορίζονται από τα πρότυπα EN
13501/1, 13501/2 και DIN 4102 αντίστοιχα, όπου τα υλικά ταξινομούνται σε διαφορετικές
κατηγορίες βάσει των ιδιοτήτων τους.

3.4 Περιβαλλοντικές ιδιότητες κουφωμάτων
Η φιλικότητα των κουφωμάτων προς το περιβάλλον είναι αλληλένδετη με τη δυνατότητα
εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια με τις συνεπακόλουθες εξοικονομήσεις σε πρωτογενή
ενέργεια, μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και ελάττωση της όλο και αυξανόμενης
αστικής θερμονησίδας.
Παρόλα αυτά, τα κουφώματα, ως μέρος της αειφόρου ανάπτυξης, πρέπει να χαρακτηρίζονται
από επιπλέον περιβαλλοντικές ιδιότητες που να ανταποκρίνονται στην ενεργειακή και
οικολογική επιβάρυνση στο στάδιο παραγωγής, μεταφοράς, εγκατάστασης και μελλοντικής
απόσυρσης/ανακύκλωσής τους. Ο ενεργειακός αντίκτυπος καθορίζεται με το άθροισμα της
ενέργειας που καταναλώνεται σε όλα τα στάδια της ζωής των υλικών ενώ ο οικολογικός στην
επιπλέον ρύπανση που πιθανόν να προκαλείται στη διάρκεια ζωής τους.

3.4.1 Ενεργειακός αντίκτυπος
Ο ενεργειακός αντίκτυπος περιλαμβάνει την περιεχόμενη πρωτογενή ενέργεια, το ενεργειακό
κόστος της μεταφοράς των υλικών από τα οποία αποτελείται το κούφωμα, από το στάδιο
παραγωγής στο εργοτάξιο το ενεργειακό κόστος εγκατάστασής του, συμπεριλαμβάνοντας και
το μελλοντικό απαιτούμενο ενεργειακό κόστος ανακύκλωσής του. Η περιεχόμενη πρωτογενής
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ενέργεια αφορά την ενέργεια που απαιτείται για την παραλαβή/εξόρυξη της πρώτης ύλης, την
επεξεργασία της και την τελική παραγωγή των υλικών (εκφραζόμενη σε μονάδες kWh/m 3 ή
kWh/kg). Το ενεργειακό κόστος ανακύκλωσης περιλαμβάνει όλη την απαιτούμενη ενέργεια για
την απεγκατάσταση, συγκομιδή και ανακύκλωση των υλικών μετά το τέλος της διάρκειας ζωής
του.
Είναι δυνατόν, ορισμένα συστήματα τα οποία προσφέρουν βέλτιστες ιδιότητες εξοικονόμησης
ενέργειας να είναι ενεργειακά ασύμφορα, είτε λόγω του ψηλού ενεργειακού κόστους
παραγωγής τους, είτε λόγω των επιπλέον παρελκομένων που απαιτούνται για την
εγκατάστασή τους. Συνήθως το ενεργειακό κόστος είναι αλληλένδετο με το πραγματικό κόστος
του υλικού.

3.4.2 Οικολογικός αντίκτυπος
Ο οικολογικός αντίκτυπος αναφέρεται στην ολική επιβάρυνση του περιβάλλοντος που
προκαλείται κατά την παραγωγή, χρήση και ανακύκλωση των υλικών, πέρα από την ενέργεια
που καταναλώνεται στην παραγωγή τους. Κατά το στάδιο παραγωγής του αλουμινίου από το
βωξίτη παράγεται τοξική λάσπη η οποία περιέχει βαρέα μέταλλα και διαβρωτικές ουσίες το
οποίο όμως δεν ισχύει στην περίπτωση χρήσης ανακυκλωμένων υλικών ως πρώτη ύλη.
Αντίστοιχα, η απόρριψη των υλικών μετά τη χρήση χωρίς την ενδεδειγμένη ανακύκλωσή τους
προκαλεί συσσωρευτική ρύπανση λόγω της αργής αποσύνθεσής τους παρόλο που τα πλείστα
υλικά μπορούν να ανακυκλωθούν.

Εικόνα 14: Ορυκτός βωξίτης.
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Η σύγχρονη οικολογική συνείδηση επιβάλλει τη χρήση οικολογικών υλικών, δηλαδή εκείνων
που είτε είναι φυσικά υλικά ή ανακυκλώσιμα, δεν απαιτούν μεγάλα ποσά ενέργειας για την
παραγωγή και εφαρμογή τους, δεν μολύνουν το περιβάλλον κατά την παραγωγή τους και δεν
περιέχουν τοξικούς ή καρκινογόνους ρύπους, είτε στην παραγωγή τους ή στο χρόνο ζωής τους.

4

Υλικά κατασκευής πλαισίου

4.1 Αλουμίνιο – Κράματα αλουμινίου

4.1.1 Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες
Τα κράματα αλουμινίου (σε συντομία αλουμίνιο) έχουν καθιερωθεί εδώ και πολλά χρόνια ως
βασικό υλικό στην οικοδομική βιομηχανία σε μεγάλο εύρος κατασκευών που περιλαμβάνουν
κουφώματα, υαλοπετάσματα, πόρτες, βάσεις ΦΒ πλαισίων και ηλιακών συλλεκτών,
συστήματα θέρμανσης και εξαερισμού, αίθρια κλπ. Η ευρεία εφαρμογή του αλουμινίου
οφείλεται στις φυσικές και μηχανικές του ιδιότητες που του προσφέρουν πολλά
πλεονεκτήματα έναντι των εναλλακτικών επιλογών.


Το αλουμίνιο έχει διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από το χρόνο ζωής των κτιρίων χωρίς να
επηρεάζονται οι μηχανικές ιδιότητές του. Αυτό οφείλεται στη και μεγάλη
ανθεκτικότητα στις καιρικές συνθήκες εφόσον το ίδιο το αλουμίνιο δεν διαβρώνεται
και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, μειώνοντας το κόστος χρήσης ενώ δεν απαιτεί
προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία. Το φυσικό αλουμίνιο, στην πρώτη του
επαφή με την ατμόσφαιρα διαβρώνεται επιφανειακά, δημιουργώντας μια στρώση
οξειδίου, που δεν εισχωρεί στις κατώτερες στρώσεις, προστατεύοντας το υλικό.
Μειονέκτημα είναι ότι διαβρώνεται σε ακραία περιβάλλοντα (όξινα ή αλκαλικά) που
περιορίζει τη χρήση του σε βιομηχανικό ή θαλασσινό περιβάλλον και την επαφή του με
διαβρωτικά υλικά όπως οξέα, τσιμέντο, γύψο ή ισχυρά καθαριστικά.



Οι ιδιότητες του αλουμινίου βελτιώνονται ιδανικά με προσθήκη μικρών ποσοτήτων
από άλλα στοιχεία όπως μαγγάνιο, μαγνήσιο, πυρίτιο) κατασκευάζοντας κράματα
κατάλληλες ιδιότητες για κάθε εφαρμογή, χωρίς να αυξάνεται σημαντικά το κόστος.
Επιπλέον, οι μηχανικές και αντιδιαβρωτικές ιδιότητες των κραμάτων βελτιώνονται
επιπλέον με βαφή και ανοδίωση (Κεφ. 4.1.6.), δίνοντας επιπλέον χρωματικές επιλογές
για την αισθητική ένταξή του υλικού στο κτίριο.



Το αλουμίνιο έχει πολύ ψηλή μηχανική αντοχή, τόσο σε θλίψη όσο και σε κάμψη, που
επιτρέπουν την τοποθέτησή του σε μεγάλα ανοίγματα, ενώ το μικρό του βάρος μειώνει
τα φορτία και επιτρέπει την τοποθέτηση βαριών υαλοπινάκων σε διπλή και τριπλή
διάταξη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί άφοβα σε εξωτερικά κουφώματα καθώς δεν
απορροφά υγρασία, δεν διογκώνεται, δεν συρρικνώνεται και δεν ρηγματώνεται. Είναι
άκαυστο υλικό με θερμοκρασία τήξης άνω των 600 οC που δίνει μεγάλη διάρκεια
παραμονής σε φωτιά χωρίς αλλοίωση των μηχανικών του ιδιοτήτων ενώ εφόσον δεν
είναι οργανικό, δεν φλέγεται και δεν εκπέμπει τοξικά αέρια.
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Η μηχανικές κατεργασίες όπως διέλαση και χύτευση στις οποίες υποβάλλεται το
αλουμίνιο προσφέρουν τη δυνατότητα κατασκευής περίπλοκων προφίλ από το
εργοστάσιο δίνοντας τη δυνατότητα κατασκευής δύσκολων αρχιτεκτονικών
εφαρμογών, ενώ επί τόπου στο εργοτάξιο μπορεί εύκολα να τρυπηθεί, κοπεί και
συγκολληθεί επιτρέποντας την εύκολη τοποθέτησή του.



Η ευρεία χρήση του αλουμινίου είχε ως αποτέλεσμα την βιομηχανοποίηση και
εντατικοποίηση της παραγωγής προσφέροντας φθηνότερα υλικά με καλύτερες
ιδιότητες, καθιστώντας το προσιτό στη μέση κατοικία.



Ο περιβαλλοντικός/ενεργειακός αντίκτυπος της εξόρυξης και επεξεργασίας του
ορυκτού αλουμινίου (βωξίτης) είναι πολύ μεγάλος καθώς απαιτούνται μεγάλα ποσά
ενέργειας για τον καθαρισμό του, ενώ από την κατεργασία παράγεται τοξική λάσπη,
πλούσια σε βαρέα μέταλλα. Το αρνητικό αυτό χαρακτηριστικό όμως ελαχιστοποιείται
καθώς το αλουμίνιο που χρησιμοποιείται για την οικοδομική βιομηχανία μπορεί να
προέρχεται από ανακυκλωμένο αλουμίνιο, το οποίο έχει πολύ χαμηλό ενεργειακό
κόστος παραγωγής (~55 της ενέργειας που απαιτείται για την εξόρυξη και καθαρισμό
του ορυκτού). Επιπλέον, η ανακύκλωση του αλουμινίου δίνει τη δυνατότητα στα
κουφώματα.



Το σημαντικότερο μειονέκτημα του αλουμινίου είναι ότι σαν μέταλλο είναι καλός
αγωγός της θερμότητας, δηλαδή, τα κοινά κουφώματα αλουμινίου που
χρησιμοποιούνταν τις προηγούμενες δεκαετίες είχαν πολύ κακές θερμομονωτικές
ιδιότητες. Σήμερα, οι βέργες που χρησιμοποιούνται στα εξωτερικά κουφώματα έχουν
ειδικά σχεδιασμένα προφίλ με πολλαπλούς κλειστούς θαλάμους που εξασφαλίζουν
υψηλή θερμομόνωση.



Επιπλέον, για να επιτευχθούν προφίλ αλουμινίου με βέλτιστη θερμομονωτική
συμπεριφορά, τοποθετείται στο εσωτερικό του πλαισίου θερμομονωτικό υλικό ψηλής
αντοχής (πολυαμίδιο) το οποίο λειτουργεί ως φράγμα θερμότητας και ελαχιστοποιεί τις
απώλειες θερμότητας, αποτρέποντας παράλληλα τη συμπύκνωση των υδρατμών στην
επιφάνεια του πλαισίου.

4.1.2 Πλαίσιο αλουμινίου
Το πλαίσιο αλουμίνιου το οποίο θα αποτελέσει τη βάση του κουφώματος κατασκευάζεται από
προφίλ (βέργες), οι οποίες συνδέονται με κατάλληλα εξαρτήματα (γωνίες σύνδεσης) και στη
συνέχεια στερεώνεται στον τοίχο. Οι βέργες κατασκευάζονται στο εργοστάσιο με διέλαση,
κατά την οποία τους δίνεται το απαιτούμενο σχήμα διατομής ανάλογα με τις τεχνικές
απαιτήσεις που υπάρχουν.
Κάθε εταιρεία παραγωγής κουφωμάτων παράγει διαφορετικές σειρές από προφίλ, που έχουν
διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά και διαφορετικό τύπο ανοίγματος.
Ένα σύστημα κουφώματος αποτελείται από τις σειρές ίδιας διατομής, τα απαιτούμενα
εξαρτήματα στερέωσής τους και τα παρελκόμενα.
Το σχήμα και διαστάσεις της κάθε σειράς εξαρτώνται από:
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τη χρήση για την οποία προορίζεται το κούφωμα (ανοιγόμενο, συρόμενο, σταθερό)



τις κλιματολογικές συνθήκες της περιοχής (ένταση ανέμου, ψηλή βροχόπτωση, ακραίες
θερμοκρασίες, υγρασία)



τις διαστάσεις του ανοίγματος που πρέπει να καθορίζονται από το λόγο του πλάτους
προς το ύψος του φύλλου. Γενικά μεγάλα ανοίγματα επιφέρουν κάμψη στην οριζόντια
βέργα, το βέλος κάμψης της οποίας πρέπει να είναι μικρότερο του 0,4% του μήκους
του, εκτός κι αν καθορίζεται διαφορετικά από τον κατασκευαστή.



το πάχος του κουφώματος που εξαρτάται κυρίως από το πάχος του γυαλιού που θα
τοποθετηθεί



τις απαιτήσεις θερμομόνωσης που καθορίζουν τον αριθμό και μορφή των εσωτερικών
θαλάμων και διαχωρίζουν τα προφίλ σε μονοθαλαμικά και πολυθαλαμικά. Οι θάλαμοι,
που βελτιώνουν τις θερμομονωτικές ιδιότητες καθώς εγκλωβίζουν ακίνητο αέρα στο
εσωτερικό του πλαισίου



προφίλ θερμοδιακοπής το οποίο βελτιώνει περαιτέρω τις θερμομονωτικές ιδιότητες
του πλαισίου

Κάθε σειρά έχει επιπλέον απαραίτητα εξαρτήματα που απαιτούνται για την εφαρμογή του
πλαισίου, καθώς και παρελκόμενα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα από τις
ανάγκες του χρήστη.
Προφίλ με θαλάμους και θερμοδιακοπή
Τα κοινά προφίλ αλουμινίου (κρύα προφίλ) αποτελούνται κατά βάση από ένα μόνο θάλαμο
στον οποίο υπάρχουν κατάλληλες εγκοπές για τη στήριξη των εξαρτημάτων και τη σύνδεση
των βεργών μεταξύ τους. Λόγω του ότι το αλουμίνιο είναι καλός αγωγός της θερμότητας, τα
μονοθαλαμικά προφίλ έχουν κακές θερμομονωτικές ιδιότητες και βάση των κανονισμών
θερμομόνωσης (Κεφάλαιο 0) δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο κέλυφος του κτιρίου. Στην
τοποθέτησή τους σε παλαιότερες κατασκευές, για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της
συμπύκνωσης των υδρατμών στην επιφάνειά τους, διαμορφώνονταν κατάλληλα αυλάκια στη
βάση του πλαισίου, το οποίο μέσω οπών σε διάφορα σημεία απομακρυνόταν προς τα έξω. Τα
προφίλ αυτά εξακολουθούν να χρησιμοποιούνται σε εσωτερικά κουφώματα, κυρίως σε κτίρια
γραφείων, που δεν έχουν απαιτήσεις θερμομόνωσης.
Για να αντιμετωπιστεί το μειονέκτημα της χαμηλής θερμομονωτικής απόδοσης και της
συμπύκνωσης υδρατμών στην επιφάνειά τους, τα σύγχρονα κουφώματα έχουν υιοθετήσει
διάφορες τεχνικές για να βελτιώσουν το συντελεστή θερμοπερατότητάς τους.
Οι διατομές των θερμομονωτικών προφίλ αποτελούνται από πολλούς θαλάμους ανεξάρτητους
οι οποίοι δεν επικοινωνούν μεταξύ τους, εγκλωβίζοντας αέρα στο εσωτερικό τους. Η εναλλαγή
αλουμινίου και στατικού αέρα, εμποδίζει σημαντικά τη ροή θερμότητας διαμέσου του
πλαισίου, βελτιώνοντας το συντελεστή θερμοπερατότητας.
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Εικόνα 15: Πολλαπλοί θάλαμοι και θερμοδιακοπή.
Η αύξηση των θαλάμων στο εσωτερικό, πολλές φορές απαιτούσε την αύξηση του πλάτους του
προφίλ, ώστε να επιτευχθεί ο απαιτούμενος συντελεστής θερμοχωρητικότητας. Η αύξηση
όμως αυτή ήταν απαραίτητη για να μπορούν να τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες με
ενδιάμεσο διάκενο, ώστε να βελτιωθεί παράλληλα και η θερμομόνωση του υαλοπίνακα,
μειώνοντας τον ολικό συντελεστή θερμοχωρητικότητας του κουφώματος. Επιπλέον, για ακόμη
καλύτερη θερμομονωτική συμπεριφορά, διατίθενται στην αγορά προφίλ αλουμινίου με
θερμοδιακοπή. Στο προφίλ αυτό, τοποθετείται πολυαμίδιο σε θάλαμο στο εσωτερικό του
πλαισίου. Το πολυαμίδιο είναι πολυμερές υλικό που θεωρείται θερμομονωτικό με πολύ ψηλή
θερμομονωτική ικανότητα. Η τοποθέτηση του πολυαμιδίου στο εσωτερικό ενός θαλάμου
λειτουργεί ως φράγμα θερμότητας που δεν επιτρέπει τη μετάδοση θερμότητας. Ο συντελεστής
θερμοπερατότητας του κουφώματος εξαρτάται από το πάχος του υλικού και το ολικό πάχος
του πλαισίου, λαμβάνοντας υπόψη τους επιπλέον θαλάμους με αέρα, ενώ για τον ολικό
συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος, πρέπει να συνυπολογιστεί και ο συντελεστής
του υαλοπίνακα.
Προφανώς, η αλλαγή της διατομής και η τοποθέτηση διαφορετικών θαλάμων στο εσωτερικό
του πλαισίου δεν πρέπει να επηρεάσει καθόλου τις μηχανικές ιδιότητες του κουφώματος, ενώ
το πολυαμίδιο πρέπει να στερεώνεται πολύ καλά στα τοιχώματα του θαλάμου ώστε να μην
επηρεάζεται από κρουστικά φορτία που μπορούν να επηρεάσουν τη δομή του.
Πρέπει να σημειωθεί ότι με την βελτίωση της θερμομονωτικής ικανότητας των κουφωμάτων,
βελτιώνεται παράλληλα και η ηχομονωτική τους ικανότητα, που αποτελεί επιπλέον κριτήριο
επιλογής τους.
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4.1.3 Στοιχεία σύνδεσης
Τα στοιχεία σύνδεσης είναι τα εξαρτήματα που τοποθετούνται στο πλαίσιο ώστε να
εξασφαλιστεί η συνδεσιμότητα των επί μέρους βεργών μεταξύ τους και να επιτευχθεί το
σχήμα και η απαιτούμενη μηχανική αντοχή του κουφώματος.
Οι γωνίες σύνδεσης τοποθετούνται συρταρωτά στις γωνίες του πλαισίου για να συνδέσουν τις
οριζόντιες με τις κατακόρυφες βέργες. Αποτελούν σημαντικό στοιχείο για την αντοχή του
κουφώματος επειδή η σωστή συναρμογή των προφίλ με τις γωνίες σύνδεσης εξασφαλίζει τη
σταθερότητα του κουφώματος αλουμινίου. Υπάρχουν διαφορετικά είδη γωνιών σύνδεσης
όπως πρεσαριστές, καρφωτές, κουμπωτές χυτές και διαιρούμενες. Οι πιο κοινές γωνίες είναι
οι χυτές και οι διαιρούμενες. Οι χυτές είναι καθορισμένου μεγέθους, ενώ οι διαιρούμενες
αποτελούνται από δύο βέργες αλουμινίου που ενώνονται με βίδα, η οποία ρυθμίζει και το
άνοιγμα της γωνιάς. Σε περίπτωση χρήσης διαιρούμενης γωνιάς, πρέπει να βιδώνονται πολύ
σφικτά ώστε να ελαχιστοποιείται το κενό μεταξύ τους (~2mm) και να επιτυγχάνεται η γωνιά,
αποφεύγοντας την περιστροφή τους.

Εικόνα 16: Γωνίες Σύνδεσης Πλαισίου Αλουμινίου.
Επειδή οι γωνίες σύνδεσης αποτελούν το συνδετικό στοιχείο των βεργών, η μηχανική τους
αντοχή είναι απαραίτητη για την αντοχή του κουφώματος, για αυτό χρησιμοποιούνται γωνίες
από σκληρά υλικά για να επιτευχθούν σκληρές ενώσεις ενώ αποφεύγονται υλικά με μικρή
ελαστικότητα που δεν έχουν αντοχή σε κραδασμούς και κρουστικά φορτία. Επιπλέον, πρέπει
να αποφεύγονται γωνίες από υλικό που σκουριάζει ή υπάρχει κίνδυνος ηλεκτρόλυσής τους,
όπως χαλκός, ορείχαλκος και κασσίτερος. Το ιδανικό είναι οι γωνίες α είναι κατασκευασμένες
από το ίδιο υλικό με το προφίλ. Οι πλείστοι κατασκευαστές διαθέτουν σε κάθε σειρά πλαισίου
τις κατάλληλες συνδέσεις που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο σύστημα.
Οι γωνίες επιπεδότητας τοποθετούνται σε ειδικά διαμορφωμένες εγκοπές του πλαισίου με
σκοπό την καλύτερη συναρμογή των στοιχείων του κουφώματος και ενισχύουν ακόμα
περισσότερο τη στατική ακαμψία του φύλλου. Είναι κατασκευασμένες από χυτό αλουμίνιο ή
σκληρό πλαστικό, ενώ στα προφίλ με θερμοδιακοπή από υαλοενισχυμένο πολυαμίδιο για να
μην δημιουργούνται θερμογέφυρες.
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Εικόνα 17: Γωνίες επιπεδότητας από σκληρό πλαστικό.

4.1.4 Ελαστικά παρεμβύσματα
Η στεγανότητα του κουφώματος επιτυγχάνεται με την κατάλληλη εφαρμογή και σφράγιση των
αρμών που δημιουργούνται μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων του κουφώματος (πλαίσιουαλοπίνακας, πλαίσιο φύλλο, κλπ) και μεταξύ του κουφώματος και της τοιχοποιίας.
Λόγω του ότι το αλουμίνιο διαβρώνεται από τα οικοδομικά υλικά (ασβέστη, σοβά), το πλαίσιο
δεν πρέπει να είναι σε άμεση επαφή με τον τοίχο. Οι αρμοί στοκάρονται με ακρυλικό στόκο, ο
οποίος πρέπει να είναι αρκετά ελαστικός ώστε να ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του
κουφώματος χωρίς τη δημιουργία ρωγμών.

Εικόνα 18: Ελαστικά παρεμβύσματα EPDM/PVC διαφόρων διατομών, κατάλληλα για προφίλ
αλουμινίου.
Για τη στεγάνωση του σημείου επαφής φύλλου-πλαισίου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί
κατάλληλο ελαστικό υλικό το οποίο να παρέχει την απαιτούμενη στεγανότητα και να είναι
ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες, ιδίως στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ακραίες
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θερμοκρασίες, χωρίς να αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται
κυρίως ως στεγανωτικά εξωτερικών κουφωμάτων είναι το EPMD και το PVC (Εικόνα 18).
Στα ανοιγόμενα συστήματα χρησιμοποιούνται τα λάστιχα στεγάνωσης τα οποία συμπιέζονται
αεροστεγώς κατά το κλείσιμο του φύλλου. Αντίστοιχα, στα συρόμενα χρησιμοποιούνται είτε
βουρτσάκια (τσιμούχες) είτε ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα που εξασφαλίζουν καλύτερη
αεροστεγανότητα στο σύστημα χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση των φύλλων.
Τα ελαστικά παρεμβύσματα είναι απαραίτητο να μπορούν να αντικαθίστανται εύκολα, διότι ο
χρόνος ζωής τους είναι μικρότερος από τη ζωή του υπόλοιπου κουφώματος.

4.1.5 Οπές απορροής – Τάπες σφράγισης
Για την υδατοστεγανότητα του πλαισίου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη οπών απορροής του
νερού ή υγρασίας που μαζεύεται στα φύλλα ή στην κάσια του κουφώματος. Οπές απορροής
χρησιμοποιούνται απαραίτητα και στα συρόμενα κουφώματα στις άκρες του οριζόντιου
πλαισίου, για να απομακρύνεται το νερό που οδηγείται από την κίνηση του φύλλου.

Εικόνα 19: Πολυθαλαμικό προφίλ αλουμινίου με θερμοδιακοπή και οπή απορροής
προστατευμένη με τάπα σφράγισης.
Για να μην μπορεί να εισέλθει νερό βροχής από τις οπές απορροής προς το εσωτερικό,
χρησιμοποιούνται τάπες σφράγισης. Οι τάπες είναι ειδικά σχεδιασμένα συνθετικά προφίλ που
σφραγίζουν το πλαίσιο και μπορούν να ανοιχθούν κατά τον καθαρισμό/συντήρηση.

4.1.6 Χρωματισμοί - προστασία
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Για να επιτευχθεί η αντιδιαβρωτική προστασία των κουφωμάτων αλουμινίου και οι
απαιτούμενοι αισθητικοί χρωματισμοί τα προφίλ αλουμινίου υπόκεινται βαφή, δηλαδή
μηχανική επιφανειακή κατεργασία για βελτίωση των ιδιοτήτων τους.
Οι δύο κύριες μηχανικές διεργασίες που χρησιμοποιούνται για τη βαφή του αλουμινίου είναι η
ηλεκτροστατική βαφή και η ανοδίωση.
Ηλεκτροστατική βαφή
Στην ηλεκτροστατική βαφή, προστίθεται ένα στρώμα πούδρας (χρωματισμένης ρητίνης) στην
επιφάνεια του αλουμινίου, το οποίο την επικαλύπτει. Στη συνέχεια, με θέρμανση του σε
ειδικούς φούρνους γίνεται πολυμερισμός της πούδρας η οποία επικαλύπτει πλήρως την
επιφάνεια του αλουμινίου, εξασφαλίζοντας την προστασία της επιφάνειας από διάβρωση.
Καθώς η πούδρα δεν ενσωματώνεται στο υλικό, αλλά απλά το επικαλύπτει, δημιουργείται ένα
υλικό δύο στρώσεων που έχουν διαφορετική σύσταση και υφή, τα οποία παρουσιάζουν
διαφορετική συμπεριφορά στις μηχανικές καταπονήσεις και καιρικές συνθήκες και έτσι
υπάρχει κίνδυνος εμφάνισης αποκολλήσεων αν δεν γίνει σωστή κατεργασία.
Σημαντικά πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι ότι υπάρχει επιλογή πάρα πολλών διαφορετικών
αποχρώσεων, που εξασφαλίζει αρχιτεκτονική ομοιομορφία και δυνατότητα αντικατάστασης
κουφωμάτων σε κτίρια με έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον, ενώ παράλληλα προσφέρει
βέλτιστη αντιδιαβρωτική προστασία. Πέρα από τις χρωματικές αποχρώσεις, μπορεί να δώσει
και διαφορετική επιφάνεια στο αλουμίνιο (γυαλιστερή, ματ, σαγρέ κλπ) αυξάνοντας το εύρος
διαθέσιμων επιλογών.
Το μειονέκτημα της ηλεκτροστατικής βαφής είναι ότι σε πολυθαλαμικά προφίλ με πολύπλοκη
διατομή, μπορεί να μην επιτευχθεί ομοιομορφία στην επίστρωση της πούδρας, αυξάνοντας
σημειακά το πάχος του προφίλ σε κάποια σημεία ώστε να επικαθήσει παντού το ελάχιστο
απαιτούμενο πάχος.
Ανοδίωση
Η ανοδίωση είναι μια κατεργασία στην οποία αλλοιώνεται η επιφάνεια του αλουμινίου υπό
ελεγχόμενες συνθήκες και δημιουργείται ένα συνεκτικό και σκληρό στρώμα σκουριάς στην
επιφάνεια. Για τη διεργασία, το αλουμίνιο εμβαπτίζεται σε δεξαμενή με 8ηλεκτρολύτη οξύ, με
χρήση συνεχούς ρεύματος. Το αλουμίνιο λειτουργεί ως άνοδος, με αποτέλεσμα τα ιόντα
οξυγόνου να απελευθερώνονται από τον ηλεκτρολύτη και να προσκολλώνται στην επιφάνεια
του αλουμινίου, αντιδρώντας σε ελεγχόμενο βαθμό με τα άτομα αλουμινίου.
Η ανοδίωση πρακτικά αντιγράφει τη φυσική οξείδωση της επιφάνειας του αλουμινίου,
βελτιώνοντας τις ιδιότητες της στρώσης. Σε αντίθεση με την ηλεκτροστατική βαφή, η στρώση
που δημιουργείται με την ανοδίωση είναι μέρος του ίδιου του αλουμινίου, και έχει την ίδια
μηχανική συμπεριφορά.
Η ανοδίωση αποτελεί την καλύτερη κατεργασία προστασίας του αλουμινίου από διάβρωση
και πρέπει να χρησιμοποιείται σε έντονα διαβρωτικές συνθήκες.
Μέχρι πρόσφατα, με την ανοδίωση το χρώμα που δινόταν στο αλουμίνιο ήταν μεταλλικό,
αντίστοιχο του πραγματικού χρώματος του ίδιου του μετάλλου, μπρονζέ και χρυσό. Πλέον,
μπορούν να υπάρξουν επιπλέον χρωματικές επιλογές, οι οποίες όμως δεν αποτελούν μέρος
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της ανοδίωσης, αλλά επιφανειακή βαφή μετά την κατεργασία. Η διαφορετική υφή
επιτυγχάνεται με επιπλέον μηχανική ή χημική επεξεργασία πριν τον εμβαπτισμό του υλικού.
Σουμπλιχρωμία
Η σουμπλιχρωμία δεν είναι μέθοδος προστασίας του αλουμινίου αλλά μέθοδος βαφής σε
χρωματισμούς ξύλου, η οποία εφαρμόζεται μόνο σε ήδη κατεργασμένη επιφάνεια αλουμινίου.
Στην ήδη βαμμένη επιφάνεια (με ηλεκτροστατική βαφή πολυεστερικής σύνθεσης)
τοποθετείται μια μεμβράνη της εικόνας που θέλουμε η μία όψη της οποίας έχει τυπωμένο το
επιθυμητό σχέδιο με ειδικά μελάνια. Οι διαφορετικοί χρωματισμοί επιτυγχάνονται με
συνδυασμό των βασικών χρωμάτων. Στη συνέχεια, η αποτύπωση γίνεται εν θερμώ σε κενό
αέρος, ώστε να αεριοποιηθούν τα μελάνια και να απορροφηθούν από την επιφάνεια. Η
μακρόχρονη αντοχή του χρώματος εξαρτάται από την ποιότητα του μελανιού και από την
υφιστάμενη ποιότητα της βαφής.
Με τη μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται κάθε χρωματικός συνδυασμός σε κάθε εφέ ή εικόνα
επιθυμεί ο πελάτης, ικανοποιώντας και τις πιο δύσκολες απαιτήσεις.

Εικόνα 20: Βαφή Αλουμινίου. (α) Ηλεκτροστατική βαφή, (β) Ανοδίωση, (γ) σουμπλιχρωμία σε
χρωματισμούς ξύλου.

4.1.7 Μέρη κουφώματος αλουμινίου- Τοποθέτηση
Κοπή των προφίλ στις επιθυμητές διαστάσεις
Για την εφαρμογή του κουφώματος απαιτούνται προσεκτικοί υπολογισμοί για την κοπή των
προφίλ του αλουμινίου, ώστε να εξασφαλιστούν οι απαιτούμενες διαστάσεις και για να
ελαχιστοποιηθεί ο αριθμός των βεργών που θα χρησιμοποιηθούν, μειώνοντας έτσι το κόστος.
Η ακρίβεια της κοπής παίζει σημαντικό ρόλο στη καλή τοποθέτηση και μακρόχρονη αντοχή του
κουφώματος. Για να επιτυγχάνεται η ακριβής κοπή των βεργών στις απαιτούμενες διαστάσεις
απαιτείται:


Πολύ καλή γνώση των μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν στην κοπή



Καλή στήριξη των βεργών πριν την κοπή χωρίς να παραμορφώνεται η διατομή



Σωστή θέση του δίσκου κοπής ως προς τις βέργες
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Ακρίβεια στο μέτρο που χρησιμοποιείται

Μετά την κοπή, πρέπει να γίνεται έλεγχος των βεργών ώστε να διαπιστώνεται


Η σωστή γωνιά κοπής στη διαγώνιο



Η παραλληλότητα των κάθετων και οριζοντίων βεργών



Οι ανοχές από την απαιτούμενη διάσταση (συνήθως ±5mm)

Ο κάθε κατασκευαστής διαθέτει πίνακες κοπής για κάθε σύστημα, το οποίο καθορίζει τις
απαιτούμενες διαστάσεις κοπής βάσει του ανοίγματος του φύλλου.
Εκτός από τις βέργες που θα κατασκευάσουν το προφίλ πρέπει να κοπούν και τα πηχάκια που
συγκρατούν τους υαλοπίνακες. Τα πηχάκια πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερη ακρίβεια κοπής
(±0,5mm). Τα πηχάκια μπορούν να κοπούν με γωνία 45ο (φάλτσο) ή 90ο (σόκορο). Τα φάλτσα
πηχάκια απαιτούν πλαστικό κλπ για να συγκρατηθούν στο φύλλο, ενώ αν θα τοποθετηθούν
πομπέ πηχάκια 90ο, χρησιμοποιείται επιπλέον γωνιά αλουμινίου για συγκράτηση.
Οπές απορροής
Ανάλογα με το πλάτος του κουφώματος, στην κάτω βέργα της κάσιας και του φύλλου
ανοίγονται οι οπές απορροής του νερού (Εικόνα 19). Οι θέσεις των οπών απορροής
καθορίζονται με τέτοιο τρόπο από τον κατασκευαστή ώστε να μην επηρεάζεται η στεγανότητα
του κουφώματος, ενώ πρέπει να ανοίγονται μετά τη γωνία σύνδεσης.
Στην κάσια των ανοιγόμενων κουφωμάτων απαιτούνται τουλάχιστον δύο οπές στην κάτω
βέργα σε αποστάσεις τουλάχιστον 10-12cm από τα άκρα και επί πλέον μία οπή στην κάθετη
βέργα στην πλευρά της στήριξης η οποία θα εξισορροπεί την πίεση κατά το κλείσιμο του
φύλλου. Αν το φύλλο έχει άνοιγμα μεγαλύτερο από 1m, πρέπει να ανοιχθεί ακόμη μια οπή στο
κέντρο του φύλλου. Γενικά οι οπές απορροής ανοίγονται κάθε 40-70cm, ανάλογα με την
βροχόπτωση που επικρατεί στην περιοχή. Στο φύλλο ανοίγονται αντίστοιχες οπές, πρέπει
όμως να μην βρίσκονται στην ίδια ευθεία με τις απορροές της κάσιας. Στα συρόμενα
κουφώματα και ιδίως στα επάλληλα, πρέπει να ανοιχτούν επιπλέον απορροές ώστε να
οδηγείται το νερό εκτός του κουφώματος κατά την κίνηση των φύλλων.
Εφαρμογή ελαστικών παρεμβυσμάτων
Αφού κοπούν οι βέργες στις απαιτούμενες διαστάσεις, τοποθετούνται τα ελαστικά
παρεμβύσματα στα προφίλ, τα οποία απαιτούνται για την στεγανότητα του κουφώματος.
Τοποθετούνται τρία ελαστικά περιμετρικά του κουφώματος, το κεντρικό ελαστικό στην κάσια
το οποίο εμποδίζει την είσοδο νερού και επιπλέον ένα ελαστικό στην κάσια και στο φύλλο για
σφράγιση.
Επειδή τα ελαστικά έχουν μεταβολή του μήκους τους λόγω συστολοδιατολών, κόβονται σε
μήκος 1-2% μεγαλύτερο από το απαιτούμενο και συμπιέζονται κατά την τοποθέτησή τους,
ώστε να μπορούν να καλύψουν την απαιτούμενη στεγανότητα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Τα ελαστικά ενώνονται κολλιούνται στο προφίλ με κυανοακρυλική γόμα στιγμιαίας
εφαρμογής. Στις γωνίες, τα ελαστικά κόβονται σε 45ο ώστε να εφαρμόζονται με ακρίβεια.
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Εναλλακτικά διατίθενται ειδικά γωνιακά προφίλ ελαστικών τα οποία χρησιμοποιούνται στις
γωνιές.
Πλαίσιο
Η κάσια του κουφώματος γίνεται στη γωνιάστρα με σύνδεση των βεργών χρησιμοποιώντας τις
γωνίες σύνδεσης που συνοδεύουν τα προφίλ του συστήματος. Ανάλογα από τον τύπο της
γωνιάς σύνδεσης γίνεται και η κατάλληλη ένωση (πρεσσαριστές, πρεσσαριστές με χρήση
γωνιάστρας, διαιρούμενες κλπ). Πριν την ένωση των βεργών, όλα τα σημεία κοπής και
διάνοιξης οπών πρέπει να καθαρίζονται και να επαλείφονται με αντιδιαβρωτικό υγρό για
προστασία.
Επίσης, τα γωνιακά σημεία κοπής επαλείφονται με αρμό και κόλλα για να διασφαλιστεί η
στεγανότητά τους. Ο αρμός πρέπει να είναι κατάλληλος για σφράγιση σε εξωτερικές συνθήκες
ενώ η κόλλα να δίνει την απαραίτητα σταθερότητα στο πλαίσιο. Αν απαιτείται, πριν τη χρήση
της κόλλας ψεκάζονται οι βέργες με νερό.
Για να επιτευχθεί η επιπεδότητα των προφίλ της κάσιας χρησιμοποιούνται οι γωνίες
ευθυγράμμισης, οι οποίες τοποθετούνται σε ειδικά κανάλια κατά μήκος των προφίλ.
Με αντίστοιχο τρόπο γίνεται και η ένωση του πλαισίου του φύλλου.
Μηχανισμοί ανοίγματος
Ανάλογα από τον τρόπο ανοίγματος του κουφώματος τοποθετούνται και οι μηχανισμοί
κίνησης (Εικόνα 21). Πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μηχανισμοί που προτείνει ο
κατασκευαστής του κουφώματος, βάσει των προδιαγραφών που καθορίζονται στον οδηγό
εφαρμογής. Οι μηχανισμοί πρέπει να επιλέγονται βάσει του βάρους του φύλλου αθροίζοντας
το βάρος του υαλοπίνακα (Κεφάλαιο 4.5.5) και του πλαισίου του φύλλου.
Αν απαιτείται μετά την τοποθέτηση των μηχανισμών γίνεται η ρύθμισή τους ώστε να είναι
αεροστεγής η εφαρμογή του φύλλου.

Εικόνα 21: Διάφοροι μηχανισμοί για κουφώματα αλουμινίου.
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Εικόνα 22: Τοποθέτηση χερουλιού σε κούφωμα αλουμινίου.
Τοποθέτηση υαλοπίνακα
Ο υαλοπίνακας τοποθετείται στο πλαίσιο του φύλλου και σταθεροποιείται με ειδικά πηχάκια,
ανάλογα με τις διαστάσεις των γυαλιών και του διακένου. Περιμετρικά του υαλοπίνακα πρέπει
να υπάρχει μικρό διάκενο, στο σημείο επαφής με το πλαίσιο (10-12mm) στο οποίο θα μπουν
τα ελαστικά. Τα ελαστικά που θα τοποθετηθούν κόβονται στο απαιτούμενο μήκος (1-2%
μεγαλύτερα) ανάλογα με τις διαστάσεις του προφίλ.
Για να μην κρεμάσει το φύλλο κατά τη χρήση του, τοποθετούνται τάκοι από EPDM ή PVC σε
καθορισμένες θέσεις του πλαισίου. Οι θέσεις αυτές εξαρτώνται από το άνοιγμα του φύλλου
και καθορίζονται από τον κατασκευαστή.
Έλεγχος κουφώματος
Πριν την τοποθέτηση του κουφώματος του κουφώματος στο άνοιγμα γίνεται ο τελικός
έλεγχος:


Σωστή κόλληση αρμών
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Σωστή λειτουργία μηχανισμών



Σφράγισμα ανοίγματος



Οπτικός έλεγχος για διαφορά στο χρωματισμό του κουφώματος



Συμμετρία αρμών



Καλή εφαρμογή αρμών και ελαστικών στις γωνιές



Έλεγχος οπών απορροής

Τοποθέτηση κουφώματος
Πριν την τοποθέτηση του κουφώματος το άνοιγμα πρέπει να καθαριστεί καλά. Αν υπάρχει
ψευτόκασια δεν αφαιρείται και το κούφωμα στηρίζεται πάνω της.
Επειδή τα διαφορετικά υλικά μπορεί να διαβρώσουν το αλουμίνιο στην πάροδο του χρόνου,
χρησιμοποιούνται πάντα ανοξείδωτες ή γαλβανισμένες βίδες ενώ για ξύλινη ψευτόκασια
χρησιμοποιούνται ξυλόβιδες.
Το κούφωμα στηρίζεται πάνω σε τακάκια από πλαστικό, αλουμίνιο ή πολυμερές, τα οποία
τοποθετούνται κοντά στη βίδα στερέωσης της κάσιας ώστε να μειώνεται η πιθανή σημειακή
παραμόρφωση του προφίλ κατά το σφίξιμο.

Εικόνα 23: Στήριγμα ψευτόκασιας αλουμινίου.
Το πλαίσιο βιδώνεται στην ψευτόκασια αρχικά σε αντιδιαμετρικές γωνίες, σε απόσταση 1520cm από την ακμή και στη συνέχεια βιδώνονται οι υπόλοιπες βίδες σε ίσες αποστάσεις. Η
μέγιστη απόσταση δύο βιδών δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 50cm. Σε βαριά
κουφώματα, τοποθετούνται επιπλέον βίδες κοντά στους μεντεσέδες. Αν δεν υπάρχει
ψευτόκασια, το κούφωμα στηρίζεται στον τοίχο με βίδες και ρόμπλαξ.
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Όλοι οι αρμοί που δημιουργούνται μεταξύ ανοίγματος και κουφώματος κλείνονται με
ελαστική θερμομονωτική μαστίχα, κατάλληλη για εξωτερικές συνθήκες, βάσει των απαιτήσεων
του κατασκευαστή. Αν σε κάποιο σημείο το κενό μεταξύ ανοίγματος και κουφώματος είναι
μεγάλο (>1cm), πρέπει να τοποθετούνται τακάκια από αλουμίνιο ή πλαστικό ώστε να
συγκρατείται το πλαίσιο.
Αφού τοποθετηθεί το κούφωμα γίνεται τελικός έλεγχος της λειτουργίας και ρύθμιση των
μηχανισμών ανοίγματος.

4.1.8 Συντήρηση κουφώματος αλουμινίου
Τα κουφώματα αλουμινίου είναι πολύ ανθεκτικά στην πάροδο του χρόνου και απαιτούν
ελάχιστη συντήρηση. Η περιοδική συντήρηση αφορά κυρίως τα ελαστικά και τα κινούμενα
μέρη του κουφώματος που είναι και τα πιο ευπαθή. Η πρώτη συντήρηση γίνεται πάντα μετά
την αποπεράτωση των επιχρισμάτων του κτιρίου, ώστε να αφαιρεθούν όλα τα διαβρωτικά
οικοδομικά υλικά που επικάθισαν στο κούφωμα.


Όλα τα κινητά μέρη των μηχανισμών του κουφώματος πρέπει να λιπαίνονται κάθε 6
μήνες με σιλικονούχο λιπαντικό σε σπρέι



Τα στεγανωτικά ελαστικά πρέπει να ψεκάζονται μια φορά το χρόνο με σιλικονούχο
λιπαντικό σε σπρέι και στη συνέχεια να σκουπίζονται με καθαρό ρούχο



Τα προφίλ πρέπει να καθαρίζονται γενικά, ιδίως στα σημεία επαφής φύλλου και κάσιας



Σε όλες τις παραθαλάσσιες περιοχές που το περιβάλλον είναι διαβρωτικό (ή σε
βιομηχανική περιοχή), πρέπει να γίνεται καθαρισμός κάθε 1-2 μήνες

Τα ανοδιωμένα προφίλ καθαρίζονται με κοινά καθαριστικά με ουδέτερο ph και μαλακό ρούχο.
Γενικά δεν χρησιμοποιούνται σκληρά καθαριστικά που θα γδάρουν το προφίλ. Ο καθαρισμός
είναι προτιμότερο να γίνεται όταν το κούφωμα σκιάζεται επειδή η ψηλή θερμοκρασία που
έχει το μη σκιασμένο προφίλ μπορεί να επιταχύνει τις χημικές αντιδράσεις και να καταστρέψει
το προφίλ.

4.2 Ξύλινα κουφώματα

4.2.1 Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες
Το ξύλο ήταν το πρώτο υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως υλικό κατασκευής κουφωμάτων. Με
την είσοδο όμως των κραμάτων αλουμινίου στην οικοδομική βιομηχανία, η χρήση του ξύλου
σε εξωτερικά κουφώματα περιορίστηκε μόνο στην κατασκευή εξωτερικών πορτών, κυρίως σε
μονοκατοικίες, ενώ εξακολουθεί να είναι το πρώτο υλικό κατασκευής κουφωμάτων σε
παραδοσιακούς οικισμούς, ή κτίρια ιστορικού αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος.
Οι κύριοι λόγοι του περιορισμού της χρήσης του ξύλου σε εξωτερικά κουφώματα ήταν η
συντήρηση που απαιτούσε και οι νέες αρχιτεκτονικές τάσεις στα κτίρια, που απαιτούσαν
μεγάλα ανοίγματα χωρίς την εμφανή παρουσία του πλαισίου στην όψη του κτιρίου. Το ξύλο
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όμως σαν υλικό δεν μπορούσε να ανταποκριθεί σε αυτές τις απαιτήσεις, με αποτέλεσμα τη
μειωμένη χρήση του.
Την τελευταία δεκαετία όμως, με την αρχιτεκτονική στροφή προς την αειφόρο δόμηση και την
απαίτηση της μείωσης των ενεργειακών δαπανών στο κτίριο, λόγω των πλεονεκτημάτων του,
το ξύλο άρχισε να χρησιμοποιείται ξανά ως υλικό στα εξωτερικά κουφώματα. Επιπλέον, το
ξύλο είναι το μοναδικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντικατάσταση κουφωμάτων
σε παραδοσιακούς οικισμούς με έντονο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον.

Εικόνα 24:Τομή Τυπικού ξύλινο κούφωμα
Το σημαντικότερο πλεονέκτημα της χρήσης του ξύλου στα κουφώματα είναι η ψηλή
θερμομονωτική του ικανότητα. Το ξύλο, λόγω της πορώδους του δομής αποτελείται από
πάμπολλα ινώδη φυτικά κύτταρα που περικλείουν μεταξύ τους μικρές ποσότητες ακίνητου
46

αέρα, δημιουργώντας έτσι ένα πολύ μονωτικό πλαίσιο, το οποίο καλύπτει τις απαιτήσεις της
νομοθεσίας (Κεφ. 0) ενώ επιπλέον μπορεί να καλύψει επαρκώς και τις πιο ψηλές απαιτήσεις
θερμομόνωσης.
.
Πέρα από τη ψηλή θερμομονωτική ικανότητα, το ξύλο είναι αεροστεγές υλικό, ιδιότητα που
βελτιώνεται ακόμη περισσότερο με την κατεργασία και βαφή του. Η στεγανότητά του όμως
είναι περιορισμένη στα σημεία επαφής των ανοιγόμενων/συρόμενων φύλλων, για αυτό
απαιτείται η τοποθέτηση ελαστικών παρεμβασμάτων σε αυτά τα σημεία.
Ως αεροστεγές υλικό, προσφέρει βέλτιστη ηχομονωτική προστασία, που το καθιστά ιδανικό
για χρήση σε οικιστικά κτίρια ή κτίρια γραφείων. Η πορώδης του δομή περιλαμβάνει στη μάζα
του αρκετό ποσοστό κενών χώρων τα οποία λειτουργούν ως παγίδες ήχου, μειώνοντας την
αντήχηση.
Λόγω της εύκολης κατεργασίας του ξύλου, το κούφωμα μπορεί να επισκευαστεί επί τόπου
ακόμα και με περιορισμένα τεχνικά μέσα και μπορεί να αλλαχθεί το χρώμα σε μελλοντικό
στάδιο.
Παρά τα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα ξύλινα κουφώματα, έχουν κάποια σημαντικά
μειονεκτήματα τα οποία περιορίζουν τη χρήση τους σε ορισμένες περιπτώσεις.
Το ξύλινο πλαίσιο δεν έχει μεγάλη καμπτική αντοχή, περιορίζοντας το μέγιστο μήκος της
κάσιας του κουφώματος. Σε περίπτωση που απαιτείται μεγάλο άνοιγμα, δεν χρησιμοποιείται
ενιαία μεγάλη επιφάνεια υαλοπίνακα αλλά πολλοί μικρότεροι, πράγμα που αλλοιώνει την
αρχιτεκτονική πρόσοψη, περιορίζοντας τη δυνατότητα χρήσης του. Επιπλέον, δεν μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε κτίρια γραφείων στα οποία δεν είναι εμφανές το πλαίσιο, επειδή δεν
υπάρχει σταθερός τρόπος στήριξής μεγάλων υαλοστασίων εξωτερικά του ξύλου.
Το ξύλινο κούφωμα απαιτεί μεγαλύτερη συντήρηση από κουφώματα αλουμινίου ή
συνθετικών υλικών. Λόγω της κατεργασίας που υποβάλλεται το ξύλο, δεν απαιτείται ξύσιμο
της επιφάνειας και αστάρωμα/βαφή, αλλά καθαρισμός με σφουγγάρι και συντήρηση με υγρό
συντήρησης κάθε 4-5 χρόνια. Η συντήρηση είναι απαραίτητη για τη μακρόχρονη ζωή του
κουφώματος, εφόσον με κακή συντήρηση οδηγείται σε γρήγορη φθορά.
Το ξύλο ως φυσικό υλικό επηρεάζεται αρκετά από τις περιβαλλοντικές συνθήκες, κυρίως από
την υγρασία όπου συρρικνώνεται ή διογκώνεται ανάλογα από την υγρασία του χώρου, την
ηλιακή ακτινοβολία που το αποσαθρώνει και τα έντομα/μύκητες όπου το καταστρέφουν. Όλοι
αυτοί οι παράγοντες όμως μπορούν να αποφευχθούν με την σωστή επεξεργασία του ξύλου
πριν την τοποθέτηση και τακτική συντήρηση.
Το ξύλο είναι υλικό που καίγεται, αλλά λόγω της κατεργασίας του και της βαφής του,
αυξάνεται σημαντικά η αντοχή του σε φωτιά. Σε κάθε περίπτωση όμως, η ύπαρξη φωτιά για
αρκετή ώρα, καίει το ξύλο αλλοιώνοντας τα χαρακτηριστικά του.
Πρέπει να τονιστεί, ότι η επεξεργασία που υποβάλλεται το ξύλο εξαρτάται από την περιοχή
στην οποία προορίζεται να χρησιμοποιηθεί. Το κλίμα της Κύπρου, με τα ξηρά καλοκαίρια με
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έντονη ηλιοφάνεια και ψηλή υγρασία σε συνδυασμό με το διαβρωτικό περιβάλλον της
θάλασσας, απαιτεί διαφορετική κατεργασία σε σχέση με το ξύλο που προορίζεται για κρύες
περιοχές της Βόρειας Ευρώπης.

4.2.2 Κατασκευή κουφωμάτων
Για την κατασκευή των κουφωμάτων από ξύλο, δεν χρησιμοποιούνται πλέον οι παραδοσιακές
μέθοδοι που εφαρμόζονταν στην παραδοσιακή δόμηση, κυρίως λόγω των απαιτήσεων
αεροστεγανότητας και τοποθέτησης διπλών (ή τριπλών) υαλοστασίων. Πλέον η παραγωγή έχει
βιομηχανοποιηθεί μέσω καθετοποιημένων παραγωγής που πρέπει να ανταποκρίνεται στα
διεθνή πρότυπα.
Για να επιτευχθεί ο βέλτιστος έλεγχος και οργάνωση της παραγωγής, πλέον όλα τα ξύλινα
κουφώματα ψηλής απόδοσης κατασκευάζονται από μηχανές CNC (Computer Numerical
Control Machines) ενώ τυγχάνουν επιπλέον μηχανική κατεργασία και, συντήρηση και βαφή
από αυτοματοποιημένη ρομποτική γραμμή παραγωγής.
Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται σήμερα στην παραγωγή των ξύλινων κουφωμάτων
στοχεύουν να εξασφαλίσουν τη μακρόχρονη ζωή του υλικού στο χρόνο ζωής του κτιρίου, χωρίς
να αλλοιωθούν οι αντοχές του και οι μηχανικές του ιδιότητες.
Για να βελτιωθεί η μηχανική τους αντοχή και η συμπεριφορά τους σε εξωτερικές συνθήκες τα
σύγχρονα ξύλινα κουφώματα κατασκευάζονται συνήθως από ξυλεία τριών στρώσεων
(τρικολλητή ξυλεία, κόντρα πλακέ) με τα νερά του κάθε φύλλου κάθετα προς τα νερά του
επόμενου. Με αυτό τον τρόπο η συμμετρική κατανομή των τάσεων στο ξύλο διασφαλίζει την
απόλυτη σταθερότητα της κατασκευής εξαλείφοντας κάθε ενδεχόμενο στρέβλωσης,
αυξάνοντας την καμπτική του αντοχή.
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Εικόνα 25: Εφαρμογή Ξύλινου Κουφώματος από τρικολλητή ξυλεία.
Επιπλέον, η κατεργασία στην οποία υφίσταται η ξυλεία στοχεύει στην αποτροπή της
προσβολής του υλικού από έντομα ή μύκητες ενώ η βαφή που χρησιμοποιείται στο
εργοστάσιο μειώνει στο ελάχιστο δυνατόν τις απαιτήσεις συντήρησης από τους χρήστες,
διατηρώντας τα στην αρχική τους κατάσταση με τυπική φροντίδα και καθαριότητα. Εκτός από
την προστασία από έντομα και μύκητες, η βαφή προστατεύει το ξύλο από τις ακραίες καιρικές
συνθήκες, την ηλιακή ακτινοβολία και την εισχώρηση υγρασίας.
Για την προστασία του ξύλου, σημαντικό ρόλο παίζει το βερνίκι που θα χρησιμοποιηθεί και ο
τρόπος βαφής. Γενικά, λόγω των ιδιόμορφων διατομών που κατασκευάζονται,
χρησιμοποιείται ηλεκτροστατική βαφή ώστε να επιτευχθεί ομοιογένεια στην κατανομή των
συστατικών τους ακόμα και στα πιο δυσπρόσιτα σημεία του κουφώματος. Οι βαφές που
χρησιμοποιούνται στα ξύλινα κουφώματα είναι φιλικές προς το περιβάλλον, υδατοδιαλυτές,
χωρίς προσθήκη τοξικών μετάλλων που θα επηρέαζαν την υγεία των ανθρώπων. Είναι
σημαντικό, οι βαφή που χρησιμοποιείται να προορίζεται για θερμά κλίματα με πολύ ξηρά
καλοκαίρια με ψηλές θερμοκρασίες, ενώ πρέπει να αντέχουν και το έντονο διαβρωτικό
περιβάλλον των παραθαλάσσιων περιοχών.
Το βερνίκι που χρησιμοποιείται έχει ως στόχο τη μείωση των διαστολικών μεταβολών του
ξύλου λόγω εισχώρησης υγρασίας. Παρόλο που το ξύλο τείνει να αποκτήσει την υγρασία του
χώρου στον οποίο βρίσκεται, η κατάλληλη επεξεργασία το προστατεύει από συρρίκνωση ή
διόγκωση, αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής του.
Πριν τη βαφή του ξύλου, είναι απαραίτητη η προεργασία του ξύλου ώστε να μειωθεί η
περιεχόμενη υγρασία του. Στα εξωτερικά κουφώματα η μέγιστη υγρασία του ξύλου είναι 18%,
η οποία επιτυγχάνεται με ξήρανση του ξύλου με αέρα σε κλίβανο, είτε με αργή απομάκρυνση
της περιεχόμενης υγρασίας με μακρόχρονη αποθήκευσή του ξύλου.
Το χαμηλό αυτό ποσοστό υγρασίας αποσκοπεί στην αποτροπή της εισχώρησης
μικροοργανισμών στο ξύλο. Γενικά, οι μύκητες απαιτούν υγρασία τουλάχιστον 20% για την
επιβίωσή τους, ενώ ρητινούχα ξύλα μέσης ή μικρής πυκνότητας είναι πιο ευπαθή. Γενικά,
σκουρόχρωμα ξύλα ψηλής πυκνότητας, αν υποστούν κατάλληλη διεργασία μπορούν να
προστατευτούν για πάρα πολλά χρόνια από τους μύκητες.

4.2.3 Είδη ξυλείας
Παρά την μεγάλη σημασία της βαφής και της μηχανικής κατεργασίας που υποβάλλονται τα
ξύλα, το πιο σημαντικό στοιχείο για την πολύχρονη αντοχή του κουφώματος αποτελεί η πρώτη
ύλη που θα χρησιμοποιηθεί. Για την κατασκευή των κουφωμάτων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διαφορετικά είδη ξυλείας, που έχουν διαφορετικές ιδιότητες και κόστος.
Κοινά ευρωπαϊκά είδη που χρησιμοποιούνται είναι ο δρυς και ο σουηδικός πεύκος ενώ ξυλεία
από τροπικές χώρες όπως Τeak και Ιroko έχουν πιο ακριβό κόστος αλλά θεωρούνται ιδανικά
για κουφώματα σε ζεστές χώρες προσφέροντας ψηλή ποιότητα και αξεπέραστη αντοχή. Αυτό
οφείλεται στο ότι έχουν πολύ μεγάλη πυκνότητα με μικρή περιεκτικότητα σε ρητίνη, που τα
προστατεύει από προσβολή από έντομα ή μύκητες ενώ παράλληλα δίνει ψηλή αντοχή σε
ακραίες καιρικές συνθήκες.
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Τα χαρακτηριστικά των βασικών ειδών ξυλείας που χρησιμοποιούνται παρουσιάζονται στον
Πίνακας 2.
Πίνακας 2: Είδη ξυλείας που χρησιμοποιούνται σε ξύλινα κουφώματα
Είδος

Πυκνότητα
(Kg/m3)

Χρώμα

Δρυς

630-700

Μπεζ

Σκληρότητα
(Brinell)
3

Σχόλια
Προσβάλλεται από μύκητες-έντομα,
εύκολη δυνατότητα εμποτισμού

Iroko

650-750

Καφέ με
νερά

2.5-3

Πολύ ανθεκτικό σε μύκητες-έντονα,
εύκολη δυνατότητα εμποτισμού

Teak

600-700

Καφέ με
νερά

3.5

Μεγάλη αντοχή και μεγάλη διάρκεια
ζωής

Σφένδαμος

700-750

Λευκό ή
κόκκινο

4

Μεγάλη μηχανική αντοχή, μεγάλη
αντοχή σε εκδορές

Σουηδικός
Πεύκος

380-450

Ανοικτό
καφέ

2-3

Μικρότερη
αντοχή,
περιεκτικότητα σε ρητίνη

Wenge

800-900

Σκούρο
καφέ με
νερά

4-5

Μέτρια ανθεκτικότητα σε μύκητεςέντομα, δύσκολος εμποτισμός

ψηλή

Εικόνα 26: Χρωματισμοί ξύλινων κουφωμάτων.

4.2.4 Ενεργειακός – Οικολογικός αντίκτυπος
Η λανθασμένη εντύπωση που δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σχετικά με τη χρήση
ξύλου στην οικοδομική βιομηχανία ήταν ότι για την παραγωγή του ξύλου γίνεται αλόγιστη
υλοτόμηση των δασών επιφέροντας μεγάλη οικολογική καταστροφή.
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Η εντύπωση αυτή δημιουργήθηκε σε προηγούμενες δεκαετίες, πριν τη δημιουργία
οργανισµών δασικής πιστοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο που έλεγχαν τη σωστή διαχείρισης
των δασών, ενώ υπάρχουν διεθνείς συμβάσεις που υποχρεώνουν τις χώρες που παράγουν
ξυλεία για τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και την απαγόρευση της εµπορίας ξυλείας ειδών
που είναι υπό εξαφάνιση. Τα προϊόντα ξύλου που διατίθενται στην αγορά προέρχονται από
πιστοποιημένα αειφόρα δάση δηλαδή, δάση που φυτεύονται και διατηρούνται με μοναδικό
σκοπό την αποκοπή ξυλείας. Εφόσον η ξυλεία είναι εμπορικό αγαθό, οι ιδιοκτήτες των δασών
έχουν την υποχρέωση αλλά και ανάγκη να διατηρούν υγιή δάση και να διατηρούν το ισοζύγιο
φυτεμένων και αποκομμένων δέντρων ώστε να μην χαθεί η πρώτη ύλη. Τα δάση αυτά
καταλαμβάνουν τεράστιες εκτάσεις και παράγουν εκατομμύρια κυβικά ξύλου το χρόνο τα
οποία διακινούνται στην αγορά.
Άρα η χρήση ξυλείας δεν έχει αρνητικό οικολογικό αντίκτυπο στο στάδιο της παραγωγής, ενώ
η κατεργασία τους γίνεται με οικολογικά υλικά φιλικά στο περιβάλλον.
Τέλος, οι ενεργειακές ανάγκες της δημιουργίας ενός κουφώματος, από την παραγωγή του
ξύλου, έως την επεξεργασία και διανομή είναι ελάχιστες συγκριτικά με την ενέργεια που
απαιτείται για την παραγωγή κουφωμάτων από αλουμίνιο ή PVC, καθιστώντας το ξύλο ως το
πιο οικολογικό υλικό δόμησης.

4.2.5 Διαστάσεις κουφωμάτων
Για να μπορεί να αντέξει το ξύλο τα θλιπτικά φορτία από το βάρος τους και καταπονήσεις που
προκύπτουν από τη λειτουργία τους, κυρίως από ανεμοπιέσεις και κτυπήματα, πρέπει να
πληρούν τις εξής απαιτήσεις


Τα φύλλα του κουφώματος κατασκευάζονται με κατακόρυφες βέργες (ορθοστάτες)
διατομής 45-50mm και οριζόντιες βέργες (τραβέρσες) διατομής 35-40mm



Για ανοιγόμενα κουφώματα, η ελάχιστη διατομή της κάσιας είναι 90x90mm ενώ η
πατούρα στην οποία στηρίζεται το φύλλο 15x30mm



Αν το κούφωμα έχει άνοιγμα μεγαλύτερο από 3m, πρέπει να τοποθετηθούν ενδιάμεσα
ορθοστάτες



Όλες οι ακμές των ξύλων πρέπει να στρογγυλεύονται με ακτίνα >2mm.
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Εικόνα 27: Χαρακτηριστικές διαστάσεις ξύλινου κουφώματος

4.2.6 Μέρη ξύλινου κουφώματος - Τοποθέτηση
Πλαίσιο
Για την κατασκευή του ξύλινου πλαισίου χρησιμοποιούνται βέργες ξύλου κατάλληλου προφίλ.
Το πλαίσιο του ξύλινου κουφώματος κατασκευάζεται επί τόπου σε όλες τις συνηθισμένες
διαστάσεις με τη χρήση των κατάλληλων διατομών και εξαρτημάτων.
Οι βέργες ενώνονται στις γωνιές με ξυλουργική κόλλα ώστε να δοθεί η κατάλληλη μορφή στο
πλαίσιο, το οποίο αφού ευθυγραμμιστεί στηρίζεται με ξυλόβιδες. Αν απαιτείται, το πλαίσιο
μπορεί να ενισχυθεί με φύλλα αλουμινίου ή μεταλλικές ράβδους.

Εικόνα 28: Βέργες ξύλινων κουφωμάτων.
Οι ξυλόβιδες πρέπει να είναι γαλβανισμένες εν θερμώ ή να αποτελούνται από φωσφορούχο
ορείχαλκο για αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, ενώ οι κόλλες πρέπει να είναι κατάλληλες για
εξωτερικό περιβάλλον (σύμφωνα με τα πρότυπα BS 1186, BS 1203 και BS 1204). Επειδή το
ξύλο που χρησιμοποιείται στα κουφώματα είναι πολύ σκληρό, δεν πρέπει να εφαρμόζονται
απευθείας οι βίδες, αλλά να γίνεται πρώτα κατάλληλη τρύπα με τρυπάνι.
Εφαρμογή πλαισίου
Το πλαίσιο του κουφώματος τοποθετείται στο άνοιγμα μετά το στέγνωμα των επιχρισμάτων,
ώστε να δοθεί κατάλληλος χρόνος για να απομακρυνθεί η υγρασία από τον τοίχο. Ανάμεσα
στο πλαίσιο και στο άνοιγμα αφήνεται αρμός (~8-10mm) ώστε να στερεωθεί καλύτερα η κάσα.
Στον αρμό πρέπει αν τοποθετείται κατάλληλο θερμομονωτικό συνδετικό υλικό (αφρός
πολυουρεθάνης) ώστε να σφραγίζει το κούφωμα και να αποφευχθούν οι θερμογέφυρες και η
υγρασία στο σημείο. Οι αρμοί κλείνουν με εποξική κόλλα εξωτερικών συνθηκών και
καλύπτονται στη συνέχεια με περβάζι ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο.
Το πλαίσιο στερεώνεται πάνω στο άνοιγμα περιμετρικά με βίδες σε μεταλλικά στηρίγματα με
τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπονται μικρές μετακινήσεις του πλαισίου. Οι στηρίξεις πρέπει να
είναι σε απόσταση περίπου 30cm από τις γωνίες, ενώ τα διαστήματα μεταξύ τους να είναι
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μικρότερα των 80cm. Στις κατακόρυφες βέργες απαιτούνται τρία στηρίγματα στα οποία
στερεώνεται στη συνέχεια το πλαίσιο με ξυλόβιδες. Αν το κούφωμα αποτελείται από τρία ή
περισσότερα φύλλα, πρέπει να τοποθετηθεί και στήριγμα και στην πάνω οριζόντια βέργα.
Για την υδατοστεγανότητα του πλαισίου, είναι απαραίτητη η ύπαρξη οπών απορροής του
νερού ή υγρασίας που μαζεύεται στα φύλλα ή στην κάσια του κουφώματος. Οπές απορροής
χρησιμοποιούνται απαραίτητα και στα συρόμενα κουφώματα στις άκρες του οριζόντιου
πλαισίου, για να απομακρύνεται το νερό που οδηγείται από την κίνηση του φύλλου. Για να
μην μπορεί να εισέλθει νερό βροχής από τις οπές απορροής προς το εσωτερικό,
χρησιμοποιούνται τάπες σφράγισης. Οι τάπες είναι ειδικά σχεδιασμένα συνθετικά προφίλ που
σφραγίζουν το πλαίσιο και μπορούν να ανοιχθούν κατά τον καθαρισμό/συντήρηση
Για προστασία του πλαισίου από τις καιρικές συνθήκες, το πλαίσιο τοποθετείται στην
εσωτερική πλευρά του ανοίγματος, στην αρχή της ποδιάς του παραθύρου. Οι ποδιές πρέπει να
έχουν κλίση προς την εξωτερική πλευρά και νεροσταλάκτη ώστε να απομακρύνονται τα νερά
της βροχής και να προεξέχουν από τον τοίχο ώστε να απομακρύνονται τα νερά. Επιπλέον, οι
ποδιές πρέπει να έχουν κατάλληλη στεγανωτική στρώση ώστε να αποφεύγεται η επιστροφή
υγρασίας στον τοίχο.
Στεγανοποιητικά
Η στεγανότητα του κουφώματος επιτυγχάνεται με την κατάλληλη εφαρμογή και σφράγιση των
αρμών που δημιουργούνται μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων του κουφώματος (πλαίσιουαλοπίνακας, πλαίσιο φύλλο, κλπ) και μεταξύ του κουφώματος και της τοιχοποιίας. Για τη
στεγάνωση του σημείου επαφής φύλλου-πλαισίου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο
ελαστικό υλικό το οποίο να παρέχει την απαιτούμενη στεγανότητα και να είναι ανθεκτικό στις
καιρικές συνθήκες, ιδίως στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες, χωρίς να
αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως ως στεγανωτικά
εξωτερικών κουφωμάτων είναι το EPDB και το PVC τα οποία λειτουργούν και ως
αποσβεστήρες κραδασμών ή κρούσεων.
Στα ανοιγόμενα συστήματα χρησιμοποιούνται τα λάστιχα στεγάνωσης τα οποία συμπιέζονται
αεροστεγώς κατά το κλείσιμο του φύλλου. Αντίστοιχα, στα συρόμενα χρησιμοποιούνται είτε
βουρτσάκια (τσιμούχες) είτε ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα που εξασφαλίζουν καλύτερη
αεροστεγανότητα στο σύστημα χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση των φύλλων. Τα ελαστικά
παρεμβύσματα είναι απαραίτητο να μπορούν να αντικαθίστανται εύκολα, διότι ο χρόνος ζωής
τους είναι μικρότερος από τη ζωή του υπόλοιπου κουφώματος.
Τα στεγανωτικά πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η
αντικατάστασή τους όταν φθαρούν. Στα σημεία ένωσης δύο λάστιχων πρέπει να τοποθετείται
εδική γόμα συγκράτησης, η οποία δεν θα αφήνει κενά μεταξύ τους ή μέσω τοπικού βρασμού
και τήξης των ελαστικών. Στις γωνίες μπορεί να ακολουθηθεί η ίδια πρακτική ή να
τοποθετηθούν ελαστικά σχήματος Γ, τα οποία εφαρμόζονται ειδικά για γωνιές.
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Εικόνα 29: Στεγανοποιητικά ξύλινου κουφώματος.
Τοποθέτηση φύλλου
Για την τοποθέτηση του υαλοπίνακα στο πλαίσιο του φύλλου, η διατομή του πλαισίου του
φύλλου είναι διαμορφωμένη με κατάλληλη εγκοπή για να τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες. Το
άνοιγμα της πατούρας στην οποία θα τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες είναι καθορισμένο βάσει
του ολικού πάχους των υαλοπινάκων συμπεριλαμβανομένου του διάκενου μεταξύ τους,
καθώς επίσης και από τον τύπο ανοίγματος του κουφώματος. Το βάθος του ανοίγματος πρέπει
αν είναι τουλάχιστον 18mm.
Η στερέωση των υαλοπινάκων γίνεται με πατούρες ή ελαστικά παρεμβύσματα σε λωρίδες, τα
οποία τοποθετούνται στην κάτω επιφάνεια, στο σημείο που πατά το γυαλί και περιμετρικά του
γυαλιού στο σημείο επαφής με το ξύλο. Γενικά, για απόσβεση των κραδασμών και προστασία
του γυαλιού σε κανένα σημείο δεν πρέπει να υπάρχει άμεση επαφή του ξύλου με το γυαλί.
Πάνω από αυτά τοποθετούνται επιπλέον ελαστικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για εξωτερικές
συνθήκες, τα οποία παρέχουν την απαιτούμενη στεγανότητα.
Σε κατάλληλες θέσεις στην κάτω επιφάνεια του πλαισίου, στο σημείο επαφής με το φύλλο
πρέπει να τοποθετούνται νεροσταλάκτες (συνήθως από αλουμίνιο) με κατάλληλο υδατοστεγές
λάστιχο για να απομακρύνεται το νερό που μαζεύεται στο κούφωμα. Στην άκρη του
νεροσταλάκτη πρέπει να τοποθετείται τάπα προστασίας η οποία να αποτρέπει το νερό της
βροχής να εισέρχεται στο κούφωμα.
Μηχανισμοί λειτουργίας
Οι μηχανισμοί κίνησης του κουφώματος είναι μεταλλικοί, από υλικό κατάλληλο για εξωτερικές
συνθήκες. Οι μηχανισμοί τοποθετούνται τελευταίοι, μετά τη συναρμολόγηση των υπολοίπων
μερών του κουφώματος ώστε να ρυθμιστούν με ακρίβεια βάση του υφιστάμενου

54

κουφώματος. Σε κάθε περίπτωση τοποθετούνται μετά το πρώτο χέρι βαφής. Οι βάσεις
στήριξης των μηχανισμών δεν πρέπει να προεξέχουν από το υπόλοιπο κούφωμα.

4.2.7 Συντήρηση ξύλινου κουφώματος
Η συντήρηση των ξύλινων κουφωμάτων είναι απαραίτητη για την μακρόχρονη αντοχή τους και
πρέπει να γίνεται κάθε 4-5 χρόνια.
Πέρα από την περιοδική συντήρηση, κατά τη χρήση των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται
τυπικός έλεγχος της σωστής λειτουργίας τους, της καλής εφαρμογής του φύλλου στην κάσια,
της στεγανότητάς τους και τη εξωτερική κατάσταση της επιφάνειας του ξύλου, των ελαστικών
και των μηχανισμών. Αν τα ελαστικά είναι φθαρμένα πρέπει να αντικατασταθούν ενώ οι
μηχανισμοί κίνησης πρέπει να λιπαίνονται σε τακτική βάση.
Η τακτική συντήρηση αφορά την ανανέωση του βερνικιού ή βαφής του ξύλου στα σημεία
αποκόλλησης ή φθοράς. Αρχικά αφαιρείται η παλιά βαφή και τρίβεται τοπικά η επιφάνεια. Αν
έχει φθαρεί το ξύλο, τότε καθαρίζεται η επιφάνεια και στοκάρεται. Αφού στεγνώσει ο στόκος,
βάφεται η επιφάνεια. Η πρώτη στρώση συνήθως είναι υδατοδιαλυτό συντηρητικό του ξύλου.
Αφού στεγνώσει η μπογιά, απλώνεται το βερνίκι το οποίο πρέπει να είναι κατάλληλο για
εξωτερικές συνθήκες.
Αν το περιβάλλον είναι ιδιαίτερα διαβρωτικό, είναι σωστό κατά τη συντήρηση να εφαρμόζεται
βερνίκι σε όλη την επιφάνεια του κουφώματος για να αυξηθεί η διάρκεια ζωής του.

4.3 Συνθετικά κουφώματα - PVC

4.3.1 Φυσικές και μηχανικές ιδιότητες
Γενικά, τα συνθετικά κουφώματα αναφέρονται στα κουφώματα που είναι κατασκευασμένα
από πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)
Το PVC είναι το τρίτο πιο κοινό πολυμερές υλικό που παράγεται στον κόσμο και ως υλικό είναι
μέρος της καθημερινής μας ζωής. Το βρίσκουμε σε ευρεία γκάμα εφαρμογών όπως παιδικά
παιχνίδια, σωλήνες νερού, φουσκωτά, δάπεδα, μονωτικό σε ηλεκτρικά καλώδια, πλαστικά και
σε ιατρικές εφαρμογές. Η ευρεία του εφαρμογή σε ιατρικές και οικιστικές εφαρμογές
οφείλεται στην μεγάλη του ανθεκτικότητα στη διάβρωση, στην ηλιακή ακτινοβολία, η
μηδενική προσβολή του από υγρασία και μύκητες το πολύ μικρό βάρος του και το χαμηλό
κόστος παραγωγής της πρώτης ύλης.
Οι ιδιότητές του αυτές οδήγησαν τη δεκαετία του 1970 στην κατασκευή κουφωμάτων από
PVC. Η αρχική εφαρμογή των κουφωμάτων ήταν οι χώρες της βόρειας Ευρώπης που
επικρατούσαν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες , ενώ στην Κύπρο εμφανίστηκαν μετά τη δεκαετία
του 1990. Πλέον, η πολύχρονη παραγωγή τους και βελτίωση των ιδιοτήτων τους οδήγησε στην
κατασκευή συνθετικών κουφωμάτων με πολύ ψηλό επίπεδο τεχνικών χαρακτηριστικών με
καλές μηχανικές ιδιότητες και πολύχρονη αντοχή.
Τα συνθετικά κουφώματα έχει θερμομονωτική ικανότητα αντίστοιχη των ξύλινων
κουφωμάτων, δηλαδή ανώτερη από τις απαιτήσεις που προβλέπει η νομοθεσία (Κεφάλαιο 0).
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Η θερμομονωτική ικανότητα οφείλεται στην κατασκευή των προφίλ από PVC σε
πολυθαλαμικές διατομές σε σειρά, στις οποίες εγκλωβίζεται ακίνητος αέρας ο οποίος
λειτουργεί ως μονωτικό. Επιπλέον αύξηση της θερμομονωτικής ικανότητας μπορεί να
επιτευχθεί με προσθήκη θερμομονωτικού υλικού σε ένα από τους θαλάμους των προφίλ, που
όμως δεν είναι απαραίτητη για την παρούσα νομοθεσία. Η ψηλή τους θερμομονωτική
ικανότητα έχει συνδυάζεται με άριστες ηχομονωτικές ικανότητες που τα καθιστά ιδανικά για
οικιακές εφαρμογές και κτίρια γραφείων.

Εικόνα 30: Πολυθαλαμικό προφίλ συνθετικού κουφώματος με θερμοδιακοπή.
Τα σύγχρονα συνθετικά κουφώματα έχουν πολύ ψηλή αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες,
διατηρώντας τις ιδιότητές τους πέραν των 20 ετών. Κατά τη διάρκεια ζωής τους δεν απαιτούν
οποιαδήποτε συντήρηση ή βάψιμο, πέραν από την τυπική λίπανση των κινουμένων μερών του
κουφώματος. Δεν σκουριάζουν και δεν αλλοιώνεται η επιφάνειά τους από έντονα διαβρωτικό
περιβάλλον όπως παραθαλάσσιες ή βιομηχανικές περιοχές και δεν προσβάλλονται από
μύκητες ή μικροοργανισμούς.
Ως υλικό, το PVC είναι απόλυτα αεροστεγές, προσφέροντας μεγάλη αντίσταση στη βροχή και
στους δυνατούς άνεμους, ενώ η φύση του υλικού, συνδυάζεται πολύ καλά με τα ελαστικά
παρεμβύσματα και τα στεγανωτικά στους αρμούς, προσφέροντας βέλτιστη στεγανότητα στο
κούφωμα. Το PVC δεν προσβάλλεται καθόλου από την υγρασία η οποία δεν μπορεί να
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εισχωρήσει στο εσωτερικό του, διατηρώντας αμετάβλητες τις διαστάσεις του πλαισίου σε
κάθε περιβάλλον.
Δεν επηρεάζεται από τα συνήθη οικοδομικά υλικά όπως τσιμέντο, γύψος, διαλυτικά,
ορυκτέλαια και επιχρίσματα, ακόμα και σε επαφή μαζί τους. Επηρεάζεται όμως από ψηλή
συγκέντρωση οξέων τα οποία αλλοιώνουν την επιφάνειά του.
Προσφέρουν μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και υφής προσφέροντας δυνατότητα εφαρμογής σε
μεγάλο πλήθος αρχιτεκτονικών εφαρμογών. Το χρώμα του υλικού είναι μέρος της δομής του
υλικού και δεν μπορεί να αφαιρεθεί επιφανειακά από τρίψιμο ή γδάρσιμο.
Το θερμοκρασιακό εύρος μηχανικής αντοχής είναι -40oC έως 80oC που το καθιστά ιδανικό για
τις θερμοκρασίες της Κύπρου. Το PVC ως υλικό δεν φλέγεται εύκολα αλλά αναφλέγεται κατά
την έκθεσή του σε φωτιά σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 400 oC.
Τέλος, σημαντικό πλεονέκτημα είναι το κόστος εγκατάστασης του συνθετικού κουφώματος, το
οποίο είναι σημαντικά πιο φθηνό από τα αντίστοιχα ξύλινα κουφώματα ή αλουμινίου. Το
χαμηλό κόστος οφείλεται αφενός στο μικρότερο κόστος αγορά του της πρώτης ύλης και
αφετέρου στο χαμηλότερο κόστος εφαρμογής εφόσον η εφαρμογή του υλικού είναι πιο
εύκολη, επιτρέποντας τη γρήγορη και βέλτιστη τοποθέτησή του.
Το σημαντικότερο μειονέκτημα του PVC ως υλικό κατασκευής κουφωμάτων είναι η μειωμένες
του μηχανικές αντοχές οι οποίες αποτρέπουν την κατασκευή κουφωμάτων σε μεγάλα
ανοίγματα ή την κατασκευή συρόμενων κουφωμάτων. Επίσης αποφεύγεται η κατασκευή
ανακλινόμενων κουφωμάτων επειδή υπάρχει μεγάλη καταπόνηση των κάτω στηρίξεων.
Μεγάλο μέρος αυτών των προβλημάτων μπορεί να ξεπεραστεί με χρήση μεταλλικών
στηρίξεων από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο χάλυβα, σε όλα τα σημεία ψηλών καταπονήσεων
ώστε να μην φθείρεται το PVC, ενώ για βελτίωση των μηχανικών αντοχών του πλαισίου μπορεί
να τοποθετηθούν μεταλλικές ράβδοι σε ένα από τους θαλάμους.

4.3.2 Παραγωγή PVC
Το PVC ως πρώτη ύλη είναι λευκή άοσμη σκόνη η οποία αναμιγνύεται με άλλα υλικά για
κατασκευή των κουφωμάτων μέσω κατάλληλης επεξεργασίας. Η σκόνη PVC παράγεται από
πετρέλαιο και κοινό αλάτι. Το αλάτι ηλεκτρολύεται παράγοντας χλώριο και καυστικό νάτριο
ενώ το πετρέλαιο μέσω πυρόλυσης σε χημική βιομηχανία παράγει αιθυλένιο. Το χλώριο
προστίθεται στο αιθυλένιο παρουσία καταλύτη αντιδρώντας πλήρως παράγοντας το DCA. To
DCA πυρολύεται σε ελεγχόμενη αντίδραση και παράγεται το βινυλοχλωρίδιο (VCM), το οποίο
στη συνέχεια πολυμερίζεται με νερό για να παραχθεί το uPVC (σκληρό PVC).
Τέλος, τα προφίλ δημιουργούνται με διέλαση, κατά την οποία παράγονται βέργες ~6m με
κατάλληλη διατομή βάσει των απαιτήσεων του κατασκευαστή.
Ο χρωματισμός γίνεται με χρωστικές ουσίες που προστίθενται κατά την παραγωγή του PVC.
Εναλλακτικά, μπορεί να εφαρμοσθεί με επικόλληση μετά το τέλος της παραγωγής των προφίλ
ειδική χρωματική μεμβράνη στην εξωτερική επιφάνεια του προφίλ. Η επικόλληση απαιτεί
μεγάλη ακρίβεια για να μην αποκολληθεί κατά την εφαρμογή ή χρήση του κουφώματος, για
αυτό δεν εφαρμόζεται συνήθως.
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4.3.3 Ενεργειακός – Οικολογικός αντίκτυπος
Το PVC ως υλικό είναι το μοναδικό αντιαλλεργικό υλικό στην παραγωγή κουφωμάτων για αυτό
χρησιμοποιείται ευρέως στην παραγωγή κουφωμάτων και δαπέδων σε νοσοκομεία και
βρεφοπαιδοκομικούς σταθμούς.
Το μεγαλύτερο ενεργειακό κόστος της παραγωγής του κουφώματος είναι στην ηλεκτρόλυση
του αλατιού και στην πυρόλυση του πετρελαίου, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ μικρότερη
από την αντίστοιχη επεξεργασία του αλουμινίου. Το αλάτι ως πρώτη ύλη είναι θεωρητικά
αστείρευτη ενώ το πετρέλαιο που χρησιμοποιείται είναι κατάλοιπο της διύλισης αλλά
εξακολουθεί να είναι περιορισμένο το απόθεμά του.
Το σημαντικό του οικολογικό πλεονέκτημα είναι ότι το PVC είναι 100% ανακυκλώσιμο υλικό,
άρα μετά την αντικατάστασή του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ξανά, είτε για παραγωγή
κουφωμάτων, είτε κάποιου άλλου αντικειμένου. Η ανακύκλωση του υλικού σχεδόν μηδενίζει
το ενεργειακό κόστος παραγωγής του υλικού, καθώς είναι πολύ μικρότερη της αρχικής
ενέργειας που απαιτείται για την παραγωγή του.
Πρέπει να σημειωθεί ότι αν δεν υπάρχει οικολογική συνείδηση και ανακύκλωση, το PVC είναι
εξαιρετικά ρυπογόνο υλικό επειδή δεν αποσυντίθεται ενώ κατά τις συχνές φωτιές που
υπάρχουν στους χώρους υγειονομικής ταφής μπορεί να υπάρξει εκπομπή τοξικών αερίων τα
οποία να μολύνουν τα υπόγεια ύδατα.

4.3.4 Διαστάσεις συνθετικών κουφωμάτων
Για να μπορεί να αντέξει το συνθετικό υλικό τα θλιπτικά φορτία από το βάρος τους και
καταπονήσεις που προκύπτουν από τη λειτουργία τους, κυρίως από ανεμοπιέσεις και
κτυπήματα, πρέπει να πληρούν τις εξής απαιτήσεις


Η μέγιστη διάσταση του ανοίγματος είναι 1,5m ενώ η μέγιστη αναλογία πλάτους προς
ύψος είναι 1,25



Το βέλος κάμψης δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 8mm, ενώ κάθετα στην
επιφάνεια του κουφώματος πρέπει να είναι μικρότερο από 3mm.

4.3.5 Μέρη συνθετικού κουφώματος - Τοποθέτηση
Πλαίσιο
Για την κατασκευή του συνθετικού πλαισίου χρησιμοποιούνται βέργες από PVC κατάλληλου
προφίλ. Το πλαίσιο κατασκευάζεται επί τόπου σε όλες τις συνηθισμένες διαστάσεις με τη
χρήση των κατάλληλων διατομών και εξαρτημάτων.
Η σύνδεση των βεργών μεταξύ τους στις γωνιές γίνεται με θερμική συγκόλληση, δηλαδή, οι
άκρες των δύο βεργών θερμαίνονται τοπικά και στη συνέχεια αφήνονται να κρυώσουν. Έτσι το
πλαίσιο που δημιουργείται αποτελεί ενιαίο δύσκαμπτο σώμα, με κοινές ιδιότητες, ενώ
αποκλείεται η διείσδυση αέρα ή υγρασίες στο εσωτερικό των θαλάμων. Για τη συγκόλληση
του PVC δεν απαιτείται κάποιο άλλο συγκολλητικό ή σφραγιστικό υλικό. Για επιπλέον αύξηση
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των αντοχών του προφίλ σε μεγάλα ανοίγματα, πρέπει να γίνει στερέωση μεταλλικών ράβδων
ενίσχυσης, η οποία μπορεί να γίνει με αγκύρια ή συγκόλληση.
Επειδή τα μεταλλικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται είτε ως ενισχυτικά είτε στο εσωτερικό
των θαλάμων έχουν μικρότερη αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες από το συνθετικό
πλαίσιο πρέπει να δίνεται μεγάλη σημασία στην προστασία του μετάλλου από διάβρωση λόγω
υγρασίας. Για απομάκρυνση του νερού και υγρασίας είναι απαραίτητη η ύπαρξη οπών
απορροής του νερού ή υγρασίας που μαζεύεται στα φύλλα ή στην κάσια του κουφώματος.
Οπές απορροής χρησιμοποιούνται απαραίτητα και στα συρόμενα κουφώματα στις άκρες του
οριζόντιου πλαισίου, για να απομακρύνεται το νερό που οδηγείται από την κίνηση του
φύλλου. Για να μην μπορεί να εισέλθει νερό βροχής από τις οπές απορροής προς το
εσωτερικό, χρησιμοποιούνται τάπες σφράγισης. Οι τάπες είναι ειδικά σχεδιασμένα συνθετικά
προφίλ που σφραγίζουν το πλαίσιο και μπορούν να ανοιχθούν κατά τον
καθαρισμό/συντήρηση

Εικόνα 31: Προφίλ συνθετικού κουφώματος.
Εφαρμογή πλαισίου
Το πλαίσιο του κουφώματος τοποθετείται στο άνοιγμα μετά το στέγνωμα των επιχρισμάτων,
ώστε να δοθεί κατάλληλος χρόνος για να απομακρυνθεί η υγρασία από τον τοίχο. Επειδή
υπάρχει κίνδυνος παραμόρφωσης της κάσιας και ρηγμάτωσής της από μεταφορά φορτίων
από τον τοίχο, κυρίως στις θερμοδιαστολές, η στερέωση γίνεται με γαλβανισμένα μεταλλικά
αγκύρια, συρταρωτά στους οδηγούς της κάσιας. Τα αγκύρια πρέπει να είναι σε απόσταση
περίπου 25cm από τις γωνίες, ενώ τα διαστήματα μεταξύ τους να είναι μικρότερα των 60cm.
Γενικά αποφεύγεται η στερέωση της κάσιας με βίδες για να μην τρυπηθούν οι θάλαμοι και να
καταστραφεί η στεγανότητά τους.
Ανάμεσα στο πλαίσιο και στο άνοιγμα αφήνεται αρμός (~8-10mm) ώστε να στερεωθεί
καλύτερα η κάσα. Στον αρμό πρέπει να τοποθετείται κατάλληλο θερμομονωτικό συνδετικό
υλικό (αφρός πολυουρεθάνης) ώστε να σφραγίζει το κούφωμα και να αποφευχθούν οι
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θερμογέφυρες και η υγρασία στο σημείο. Οι αρμοί κλείνουν με εποξική κόλλα εξωτερικών
συνθηκών και καλύπτονται στη συνέχεια με περβάζι ή ημικυκλικό αρμοκάλυπτρο.
Για προστασία του τοίχου από την υγρασία, η ποδιά του παραθύρου πρέπει να έχει κλίση προς
την εξωτερική πλευρά και νεροσταλάκτη ώστε να απομακρύνονται τα νερά της βροχής, ενώ
πρέπει να προεξέχουν από τον τοίχο και να έχουν κατάλληλη στεγανωτική στρώση ώστε να
αποφεύγεται η επιστροφή υγρασίας στον τοίχο.
Στεγανοποιητικά
Η στεγανότητα του κουφώματος επιτυγχάνεται με την κατάλληλη εφαρμογή και σφράγιση των
αρμών που δημιουργούνται μεταξύ των διαφορετικών στοιχείων του κουφώματος (πλαίσιουαλοπίνακας, πλαίσιο φύλλο, κλπ) και μεταξύ του κουφώματος και της τοιχοποιίας. Για τη
στεγάνωση του σημείου επαφής φύλλου-πλαισίου, πρέπει να χρησιμοποιηθεί κατάλληλο
ελαστικό υλικό το οποίο να παρέχει την απαιτούμενη στεγανότητα και να είναι ανθεκτικό στις
καιρικές συνθήκες, ιδίως στην ηλιακή ακτινοβολία και τις ακραίες θερμοκρασίες, χωρίς να
αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά του. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται κυρίως ως στεγανωτικά
εξωτερικών κουφωμάτων είναι το EPDB και το PVC τα οποία λειτουργούν και ως
αποσβεστήρες κραδασμών ή κρούσεων.
Στα ανοιγόμενα συστήματα χρησιμοποιούνται τα λάστιχα στεγάνωσης τα οποία συμπιέζονται
αεροστεγώς κατά το κλείσιμο του φύλλου. Αντίστοιχα, στα συρόμενα χρησιμοποιούνται είτε
βουρτσάκια (τσιμούχες) είτε ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα που εξασφαλίζουν καλύτερη
αεροστεγανότητα στο σύστημα χωρίς να εμποδίζουν την κίνηση των φύλλων. Τα ελαστικά
παρεμβύσματα είναι απαραίτητο να μπορούν να αντικαθίστανται εύκολα, διότι ο χρόνος ζωής
τους είναι μικρότερος από τη ζωή του υπόλοιπου κουφώματος.

Εικόνα 32: Πολυθαλαμικό προφίλ συνθετικού κουφώματος με στεγανοποιητικά.
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Τα στεγανωτικά πρέπει να τοποθετούνται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η
αντικατάστασή τους όταν φθαρούν. Στα σημεία ένωσης δύο λάστιχων πρέπει να τοποθετείται
εδική γόμα συγκράτησης, η οποία δεν θα αφήνει κενά μεταξύ τους ή μέσω τοπικού βρασμού
και τήξης των ελαστικών. Στις γωνίες μπορεί να ακολουθηθεί η ίδια πρακτική ή να
τοποθετηθούν ελαστικά σχήματος Γ, τα οποία εφαρμόζονται ειδικά για γωνιές.
Τοποθέτηση φύλλου
Για την τοποθέτηση του υαλοπίνακα στο πλαίσιο του φύλλου, η διατομή του πλαισίου του
φύλλου είναι διαμορφωμένη με κατάλληλη εγκοπή για να τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες. Το
άνοιγμα της πατούρας στην οποία θα τοποθετηθούν οι υαλοπίνακες είναι καθορισμένο βάσει
του ολικού πάχους των υαλοπινάκων συμπεριλαμβανομένου του διάκενου μεταξύ τους,
καθώς επίσης και από τον τύπο ανοίγματος του κουφώματος.
Σε κατάλληλες θέσεις στην κάτω επιφάνεια του πλαισίου, στο σημείο επαφής με το φύλλο
πρέπει να τοποθετούνται νεροσταλάκτες (συνήθως από αλουμίνιο) με κατάλληλο υδατοστεγές
λάστιχο για να απομακρύνεται το νερό που μαζεύεται στο κούφωμα. Στην άκρη του
νεροσταλάκτη πρέπει να τοποθετείται τάπα προστασίας η οποία να αποτρέπει το νερό της
βροχής να εισέρχεται στο κούφωμα.

Εικόνα 33: Πολυθαλαμικό προφίλ συνθετικού κουφώματος. Οι πράσινες ελαστικές λωρίδες
στερεώνουν το γυαλί στο πλαίσιο.
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Η στερέωση των υαλοπινάκων γίνεται με ελαστικά παρεμβύσματα σε λωρίδες, τα οποία
τοποθετούνται στην κάτω επιφάνεια, στο σημείο που πατά το γυαλί και περιμετρικά του
γυαλιού στο σημείο επαφής με PVC (Εικόνα 33). Γενικά, για απόσβεση των κραδασμών και
προστασία του γυαλιού σε κανένα σημείο δεν πρέπει να υπάρχει άμεση επαφή του PVC με το
γυαλί. Πάνω από αυτά τοποθετούνται επιπλέον ελαστικά υψηλής αντοχής, κατάλληλα για
εξωτερικές συνθήκες, τα οποία παρέχουν την απαιτούμενη στεγανότητα. Στη βάση της
πατούρας τοποθετούνται επιπλέον αυλάκια απορροής για να απομακρύνεται τυχόν νερό που
μαζεύεται λόγω κακής στεγανότητας του φύλλου.
Πρέπει να δοθεί μεγάλη σημασία στις ανοχές του φύλλου σε σχέση με την κάσια, για να μην
επηρεάζεται το κούφωμα από τις θερμοκρασιακές μεταβολές. Το φύλλο, αυξομειώνει τις
διαστάσεις χωρίς παραμορφώσεις, σε αντίθεση με την κάσια η οποία περιορίζεται από τα
δομικά υλικά στα οποία είναι στερεωμένη με αποτέλεσμα την πιθανή παραμόρφωσής της.
Πολύ μικρές ανοχές θα έχουν ως αποτέλεσμα το εμπόδισμα του ανοίγματος ενώ μεγάλες
ανοχές θα επηρεάσουν την στεγανότητα.
Μηχανισμοί λειτουργίας
Οι μηχανισμοί κίνησης του κουφώματος είναι μεταλλικοί από αλουμίνιο ή γαλβανισμένο
μέταλλο, κατάλληλοι για εξωτερικές συνθήκες. Οι μηχανισμοί τοποθετούνται τελευταίοι, μετά
τη συναρμολόγηση των υπολοίπων μερών του κουφώματος ώστε να ρυθμιστούν με ακρίβεια
βάση του υφιστάμενου κουφώματος. Για τη στερέωσή τους δεν χρησιμοποιούνται βίδες για να
μην τρυπηθούν οι θάλαμοι, αλλά στερεώνονται στις μεταλλικές ενισχύσεις ή στα αγκύρια του
πλαισίου.

4.3.6 Συντήρηση συνθετικού κουφώματος
Δεν απαιτείται κάποια προγραμματισμένη συντήρηση των συνθετικών κουφωμάτων πέρα από
τον καθαρισμό τους όταν απαιτείται.
Κατά τη χρήση των κουφωμάτων πρέπει να γίνεται τυπικός έλεγχος της σωστής λειτουργίας
τους, της καλής εφαρμογής του φύλλου στην κάσια, της στεγανότητάς τους και την κατάσταση
των ελαστικών και των μηχανισμών. Αν τα ελαστικά είναι φθαρμένα πρέπει να
αντικατασταθούν ενώ οι μηχανισμοί κίνησης πρέπει να λιπαίνονται σε τακτική βάση.

4.4 Υαλοπετάσματα
Τα υαλοπετάσματα είναι ελαφρές κατασκευές που καλύπτουν με γυαλί την εξωτερική
επιφάνεια μεγάλων κτιριακών εγκαταστάσεων. Η βάση στήριξής τους συνήθως αποτελείται
από σκελετό αλουμινίου ειδικής διατομής και ειδικούς υαλοπίνακες, ικανά να αντέξουν στα
φορτία που ασκούνται πάνω τους από το ίδιο βάρος της κατασκευής, τη βροχή, ανεμοπιέσεις,
κρουστικά φορτία και σεισμική δραστηριότητα. Η στήριξή τους στο κέλυφος του κτιρίου
γίνεται με συνδετήρες κατασκευασμένους από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ για πολυώροφα
κτίρια απαιτείται μεταλλική κατασκευή στήριξης στον σκελετό του κτιρίου.
Τα υαλοπετάσματα άρχισαν να χρησιμοποιούνται σε κτίρια από τη δεκαετία του 1930 και
αναπτύχθηκαν ταχύτητα στο εξωτερικό με την κατασκευή πολυώροφων κτιρίων που
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προορίζονταν κυρίως για γραφεία, ενώ πλέον χρησιμοποιούνται και σε διαμερίσματα
κατοικίας. Τα υαλοπετάσματα σήμερα καθορίζονται από το πρότυπο BS EN 13830:2003 το
οποίο κάνει ειδική αναφορά στα όρια λειτουργικότητας των κατασκευών στις ανεμοπιέσεις.
Ως αρχιτεκτονική μορφή μεγιστοποιεί την οπτική επαφή με το περιβάλλον, συνδυάζοντας το
εξωτερικό κέλυφος και τα κουφώματα σε ενιαία συμπαγή και ελαφριά κατασκευή. Το
κυριότερο πλεονέκτημα της χρήσης των υαλοπετασμάτων είναι το μικρό τους βάρος
συγκριτικά με άλλα δομικά στοιχεία (τούβλα, μπετόν κλπ) το οποίο έχει ως αποτέλεσμα την
μείωση των φορτίων από τα μη φέροντα στοιχεία του κελύφους, μειώνοντας σημαντικά το
κόστος υλικών του σκελετού του κτιρίου.

Εικόνα 34: Υαλοπέτασμα στη σύγχρονη αρχιτεκτονική.
Περαιτέρω μείωση του κόστος κατασκευής του κτιρίου επιτυγχάνεται λόγω της ταχύτητας
κατασκευής τους συγκριτικά με κοινά δομικά στοιχεία, καθώς επίσης και λόγω της
ελαχιστοποίησης της χρήσης σκαλωσιών κατά την κατασκευή.
Η εφαρμογή των υαλοπετασμάτων έγινε εφικτή με την κατασκευή υαλοπινάκων ψηλής
θερμομονωτικής απόδοσης που επιτύγχαναν θερμική άνεση στο εσωτερικό με μειωμένη
κατανάλωση ενέργειας, ενώ επιπλέον έδιναν τη δυνατότητα εφαρμογής τεχνικών παθητικής
θέρμανσης και ψύξης των κτιρίων.
Τέλος, σημαντικό σημείο της εφαρμογής τους ήταν οι αρχιτεκτονική τάση του βιομηχανικού
σχεδιασμού που επεδίωκε τη μινιμαλιστική σχεδίαση των κτιρίων με στιλπνή και συμπαγή
εξωτερική όψη των κτιρίων που μεγιστοποιούσε την οπτική επαφή του εσωτερικού με τον
εξωτερικό χώρο. Επιπλέον, ευνοεί τη χρήση σκιάστρων τόσο στην εξωτερική όσο και την
εσωτερική επιφάνεια του.
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Η συντήρηση που απαιτούν τα υαλοπετάσματα περιορίζεται μόνο στον περιοδικό καθαρισμό
τους ο οποίος γίνεται από ειδικά συνεργεία και δεν είναι μεγαλύτερο από το κόστος που θα
απαιτούσε κέλυφος από τούβλα (μπογιά, συντήρηση για υγρασία κλπ).
Η επιλογή της εφαρμογής υαλοπετάσματος σε ένα κτίριο γίνεται κατά τη φάση του
σχεδιασμού του κτιρίου και πρέπει να πληροί όλα τα βασικά κριτήρια που απαιτούνται από τα
δομικά υλικά όπως μεγάλη διάρκεια ζωής, σαφή διαχωρισμό εξωτερικού με εσωτερικό χώρο,
ασφάλεια, ψηλή αντοχή ιδίως σε κρουστικά φορτία, πυρασφάλεια και αντοχή στις συνθήκες
του περιβάλλοντος.

4.4.1 Στοιχεία υαλοπετασμάτων
Τα υαλοπετάσματα αποτελούνται από το σκελετό που είναι ο φέρων οργανισμός, τα φύλλα,
τα παρελκόμενα/εξαρτήματα και το σκελετό στήριξης.


Ο σκελετός αποτελείται από τα κατακόρυφα και οριζόντια προφίλ που είναι κατά βάση
κατασκευασμένα από αλουμίνιο και μπορεί να είναι εμφανής ή όχι. Λόγω των ψηλών
απαιτήσεων σε μηχανικές αντοχές αλλά και του τρόπου στήριξης του υαλοπίνακα, τα
προφίλ που χρησιμοποιούνται είναι διαφορετικά από τα κοινά προφίλ των
κουφωμάτων και εξαρτούνται από την απαίτηση της εμφάνισης του σκελετού ή όχι.
Συνήθως, ο σκελετός μπορεί να καλύψει τα τρία μέτρα ύψος υαλοπίνακα που
απαιτούνται για το διαχωρισμό του κάθε ορόφου, προσφέροντας ανεμπόδιστη θέα
προς τα έξω.
Ο σκελετός που χρησιμοποιείται πρέπει να είναι θερμομονωτικά μονωμένος ώστε να
πληρούνται οι απαιτούμενες διατάξεις της νομοθεσίας σχετικά με την ενεργειακή
απόδοση κτιρίων (Κεφάλαιο 0)



Τα φύλλα αποτελούνται από τους υαλοπίνακες που τοποθετούνται πάνω στο σκελετό.
Πέρα από την απαίτηση για χαμηλό συντελεστή θερμικής ακτινοβολίας (ε) το οποίο
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη θερμομόνωση των κτιρίων, ανάλογα από τις
απαιτήσεις που υπάρχουν, μπορεί να είναι αντανακλαστικοί, απορροφητικοί,
επιλεκτικοί, έγχρωμοι, ή να αποτελούνται από φωτοβολταϊκά στοιχεία.



Τα παρελκόμενα αποτελούνται από επιπλέον απαραίτητα στοιχεία του
υαλοπετάσματος, όπως μηχανισμός ανοιγόμενου ή συρόμενου φύλλου, περσίδες ή
ρολά για ηλιοπροστασία, τους συνδετήρες, τα ελαστικά παρεμβύσματα σφράγισης,
αυτοματισμούς για αερισμό, κλπ.



Η στερέωση στο σκελετό του κτιρίου γίνεται με μεταλλική κατασκευή ψηλής αντοχής,
ειδικά διαμορφωμένη στο κάθε κτίριο. Η σωστή στήριξη και οι ψηλές μηχανικές
αντοχές είναι απαραίτητες επειδή η κατασκευή στηρίζει το μεγάλο βάρος του
υαλοπετάσματος, παραλαμβάνει φορτία από ανεμοπιέσεις, κρουστικά φορτία ή από
σεισμική δραστηριότητα και αποσβένει τα φορτία από συστολή/διαστολή των
στοιχείων του κελύφους.
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Εικόνα 35: Τομή Υαλοπετάσματος διπλού υαλοπίνακα με θερμοδιακοπή.
Τα υαλοπετάσματα, λόγω της μεγάλης επιφάνειάς τους αλλά και του τρόπου στήριξής τους
δημιουργούν μεγάλο μήκος αρμών. Αρμοί δημιουργούνται μεταξύ των οριζόντιων και
κατακόρυφων προφίλ του σκελετού, μεταξύ του σκελετού και των υαλοπινάκων και αν
υπάρχει κίνηση του φύλλου στο σημείο σφράγισής τους. Οι αρμοί πρέπει να σφραγίζονται για
να επιτευχθεί η στεγανότητα του υαλοπετάσματος και για να απορροφούνται οι κραδασμοί
και τα φορτία από τις καταπονήσεις του υαλοπετάσματος. Πρέπει να έχουν μεγάλη διάρκεια
ζωής με αντοχή στις εξωτερικές συνθήκες και δεν πρέπει να φθείρονται κατά των καθαρισμό
του υαλοπετάσματος. Συνήθη υλικά που χρησιμοποιούνται είναι μαστίχες/σιλικόνες
εξωτερικού χώρου ή ελαστικά παρεμβύσματα από PVC και EPDM.

4.4.2 Είδη υαλοπετασμάτων
Υπάρχουν τρία βασικά είδη υαλοπετασμάτων ανάλογα με την εμφάνιση του σκελετού στην
όψη: Συμβατικά, ημισυμβατικά και κυψελωτά.
Το συμβατικό υαλοπέτασμα είναι το πιο κοινό είδος. Ο σκελετός του αποτελείται από
οριζόντια και κατακόρυφα προφίλ αλουμινίου. Αρχικά, τα κατακόρυφα στοιχεία που έχουν
μήκος τουλάχιστον το ύψος του ορόφου στερεώνονται στην πλάκα του κάθε ορόφου με
διατομές τύπου Π. Στη συνέχεια βιδώνονται πάνω τους τα οριζόντια προφίλ μέσω
εξαρτημάτων στήριξης. Οι υαλοπίνακες στηρίζονται στο πλέγμα με πλάκα στήριξης από
αλουμίνιο, που βιδώνεται στο σκελετό. Δεν υπάρχει απευθείας επαφή του γυαλιού με την
πλάκα, αλλά ενδιάμεσα τοποθετούνται ελαστικά παρεμβύσματα από EPDM ή PVC. Το
ελαστικό προστατεύει το γυαλί από κραδασμούς και προσφέρει την απαιτούμενη
στεγανοποίηση. Στην εξωτερική πλευρά της πλάκας στήριξης υπάρχουν προεξοχές στις οποίες
στερεώνεται διακοσμητικό καπάκι από αλουμίνιο ή άλλο υλικό στο επιθυμητό σχήμα και
χρώμα.
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Στο ημισυμβατικό υαλοπέτασμα είναι μικρότερη η εμφανής επιφάνεια αλουμινίου στην
πρόσοψη επειδή δεν χρησιμοποιείται πλάκα στήριξης για τη συγκράτηση των υαλοπινάκων. Οι
υαλοπίνακες στηρίζονται στο πλέγμα, το οποίο έχει διαμορφωμένη πατούρα. Στην πατούρα
υπάρχει ελαστικό υλικό στο οποίο ακουμπά ο υαλοπίνακας ενώ επιπλέον τοποθετούνται
στεγανωτικά ελαστικά παρεμβύσματα. Στην πρόσοψη του υαλοπετάσματος υπάρχει μόνο μια
σκοτία, η οποία λειτουργεί ως νεροσταλάκτης. Ο τρόπος κατασκευής του ημισυμβατικού
υαλοπετάσματος επιτρέπει την τοποθέτηση ανοιγόμενων στοιχείων τα οποία δεν διακρίνονται
από έξω.
Το κυψελωτό υαλοπέτασμα (structural) δεν έχει καθόλου εμφανή στοιχεία αλουμινίου στην
πρόσοψη επειδή η στήριξη γίνεται στο σκελετό με ειδική σιλικόνη. Ο σκελετός μπορεί να
κατασκευαστεί είτε επί τόπου στο εργοτάξιο, είτε στο εργοστάσιο (μαζί με την επικόλληση του
υαλοπίνακα) και στη συνέχεια να μεταφερθεί έτοιμος στο εργοτάξιο.

(α)

(β)

(γ)

Εικόνα 36: Τύποι Υαλοπετασμάτων. (α) Συμβατικό, (β) Ημισυμβατικό, (γ) Κυψελωτό.

4.5 Υαλοπίνακες
Οι υαλοπίνακες αποτελούν το σύνηθες υλικό που χρησιμοποιείται στα φύλλα των
κουφωμάτων. Καθώς η επιφάνεια του υαλοπίνακα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος της
επιφάνειας του κουφώματος, οι ιδιότητές του καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό και τη γενική
συμπεριφορά του κουφώματος.
Η κύρια χρησιμότητα του υαλοπίνακα είναι να καλύπτει το άνοιγμα στο κούφωμα
διαχωρίζοντας τον εξωτερικό από τον εσωτερικό χώρο, διατηρώντας ταυτόχρονα την
απαιτούμενη οπτική επαφή.
Τα κριτήρια επιλογής των υαλοπινάκων είναι αλληλένδετα με τα κριτήρια επιλογής του
κουφώματος. Γενικά απαιτείται να έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής, ψηλή μηχανική αντοχή, να
μην φθείρονται ή να αλλοιώνονται από τις εξωτερικές συνθήκες, να αντέχουν σε έντονα
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διαβρωτικό περιβάλλον και να μην επηρεάζονται από την ηλιακή ακτινοβολία. Επιπλέον
απαιτείται να είναι θερμομονωτικά, οικονομικά, να επιτρέπουν το φυσικό φωτισμό,
πυρασφαλή ενώ μπορεί να υπάρχουν ειδικές απαιτήσεις όπως αντανακλαστικοί,
απορροφητικοί, επιλεκτικοί, ή έγχρωμοι υαλοπίνακες.
Βασικό κριτήριο επιλογής του υαλοπίνακα είναι η ρύθμιση του εσωτερικού κλίματος ώστε να
επικρατούν συνθήκες θερμικής άνεσης και εξοικονόμησης ενέργειας. Έτσι, σε κρύα κλίματα, οι
υαλοπίνακες πρέπει να επιτρέπουν τη θέρμανση του χώρου παράλληλα με το φωτισμό, ενώ σε
ζεστά κλίματα πρέπει να μειώνεται το θερμικό κέρδος από τους υαλοπίνακες. Για να
επιτευχθούν οι ελάχιστες απαιτήσεις, ο υαλοπίνακας αποτελείται από τουλάχιστον δύο γυαλιά
τοποθετημένα σε μικρή απόσταση μεταξύ τους, ενώ το διάκενο μπορεί να περιέχει αέρα ή
κάποιο άλλο αέριο.

4.5.1 Ενεργειακά χαρακτηριστικά υαλοπινάκων
Ενεργειακοί υαλοπίνακες είναι η ονομασία των υαλοπινάκων που χρησιμοποιούνται στα
κουφώματα, οι οποίοι έχουν κατασκευαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε τα ενεργειακά τους
χαρακτηριστικά να βελτιώνουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και να πληρούν τις
απαιτήσεις της νομοθεσίας. Πρέπει να τονισθεί ότι οι ενεργειακοί υαλοπίνακες πρέπει πάντα
να είναι διπλοί ή τριπλοί, ώστε να αξιοποιηθούν στο μεγαλύτερο βαθμό τα χαρακτηριστικά
του γυαλιού.
Συντελεστής θερμοπερατότητας
Ο συντελεστής θερμοπερατότητας (U-value) αντιπροσωπεύει την ποσότητα θερμότητας που
περνά από μέσα από τη μονάδα επιφάνειας του υλικού, όταν η θερμοκρασία στις άκρες του
είναι 1oC. Μικρότερες τιμές του U, δείχνουν πιο θερμομονωτικό υλικό. Το U του υαλοπίνακα
εξαρτάται από το υλικό κατασκευής του, το πάχος του υαλοπίνακα και του διακένου και το
αέριο στο διάκενο.
Ηλιακός Συντελεστής (solar Factor SF)
Ο ηλιακός συντελεστής αντιπροσωπεύει το λόγο της ηλιακής ενέργειας σε θερμότητα που
εισέρχεται στο κτίριο προς την ολική ηλιακή ενέργεια, δηλαδή το ηλιακό κέρδος. Παίρνει τιμές
από 0-100%, όπου 0% δείχνει ότι δεν εισέρχεται θερμότητα στο εσωτερικό ενώ 100% σημαίνει
πως όλη η θερμότητα εισέρχεται. Στο κλίμα της Κύπρου επιδιώκεται όσο το δυνατόν
χαμηλότερος ηλιακός συντελεστής. Στον υπολογισμό του SF προσμετρείται και η θερμότητα
που απορροφήθηκε από το γυαλί και στη συνέχεια εισέρχεται προς το εσωτερικό.
Μετάδοση Φωτός (Light Transmittance LT)
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Αντιπροσωπεύει το φυσικό φως που εισέρχεται από τον υαλοπίνακα στο εσωτερικό ως
ποσοστό του εισερχόμενου προς το ολικό φως. Παίρνει τιμές από 0-100%, όπου 0% δείχνει ότι
δεν εισέρχεται φως στο κτίριο ενώ 100% δείχνει ότι όλο το φως εισέρχεται στο κτίριο για
φωτισμό. Γενικά απαιτείται όσο το δυνατόν ψηλότερη τιμή του LT για μείωση του κόστους
τεχνητού φωτισμού.
Συντελεστής σκίασης
Ο συντελεστής σκίασης καθορίζει το ποσοστό της σκίασης του υαλοπίνακα από εξωτερικά
σκίαστρα ή τις οριζόντιες προεκτάσεις (προβόλους) του κτιρίου. Ο συντελεστής σκίασης
παίρνει τιμή 1 αν δεν υπάρχει καθόλου σκίαση και 0 αν η σκίαση είναι πλήρης. Προφανώς, ο
συντελεστής εξαρτάται από το μήκος του προβόλου, τη θέση του ανοίγματος και τον
προσανατολισμό.
Εκπεμψιμότητα (e) – Υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (low e)
Κάθε αντικείμενο που απορροφά ενέργεια, την εκπέμπει σαν υπέρυθρη ακτινοβολία. Η
ανακλαστικότητα των υαλοπινάκων δείχνει την ικανότητα εκπομπής της απορροφημένης
ακτινοβολίας. Η τιμή του συντελεστή δείχνει το ποσό της απορροφημένης ενέργειας που
επανεκπέμπεται. Οι υαλοπίνακες χαμηλής εκπομπής (low e) δεν επιτρέπουν την μετάδοση
θερμότητας με ακτινοβολία από το εξωτερικό γυαλί στο εσωτερικό ή αντίθετα, διατηρώντας
έτσι τις απαιτούμενες συνθήκες στο εσωτερικό. Οι υαλοπίνακες αυτοί είναι απαραίτητοι για τη
θερμομόνωση των κτιρίων.
Ηλιακός έλεγχος
Οι υαλοπίνακες ηλιακού ελέγχου έχουν προσθήκη μετάλλων ή οξειδίων στη μάζα του γυαλιού
που επιτρέπει στο ηλιακό φως να περνά περιορίζοντας όμως την είσοδο της θερμότητας στο
χώρο. Η κυριότερη κατηγορία είναι οι ανακλαστικοί υαλοπίνακες που απομακρύνουν μεγάλο
μέρος της προσπίπτουσας ακτινοβολίας, ενώ επηρεάζουν ελάχιστα την ένταση του φυσικού
φωτισμού στο εσωτερικό. Οι έγχρωμοι υαλοπίνακες έχουν κατάλληλες χρωστικές που
αυξάνουν την απορρόφηση της ηλιακής ακτινοβολίας κυρίως στο υπεριώδες φάσμα,
μειώνοντας έτσι την εισερχόμενη θερμότητα. Οι απορροφητικοί υαλοπίνακες δεσμεύουν
συγκεκριμένο φάσμα του ηλιακού φωτός στην υπέρυθρη περιοχή μειώνοντας έτσι την
ενέργειά τους αλλά δεν επηρεάζουν το φωτισμό.
Μεταβλητές ιδιότητες
Οι υαλοπίνακες αυτοί αλλάζουν τις ιδιότητές τους σχετικά με την απορρόφηση ενέργειας ή
φωτός ανάλογα με τις απαιτήσεις του χρήστη. Το ερέθισμα δίνεται με ηλεκτρικό σήμα,
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αυτόματα ανάλογα με την ένταση του φωτός, αυτόματα ανάλογα με τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος ή με εφαρμογή τάσης στην επιφάνειά τους (υγρών κρυστάλλων).

4.5.2 Φυσικά και τεχνικά χαρακτηριστικά
Ηχομόνωση
Γενικά, η ηχομονωτική ικανότητα των υαλοπινάκων είναι αλληλένδετη με την θερμομονωτική
τους ικανότητα. Οι συχνότητες που απορροφούνται επηρεάζονται από το πάχος και το υλικό
του γυαλιού, καθώς επίσης και από το διάκενο. Η χρήση γυαλιών διαφορετικού πάχους
βελτιώνει την ηχομόνωση επειδή απορροφά διαφορετικής συχνότητας ήχους.
Ασφάλεια – Αντιβανδαλιστικά, αλεξίσφαιρα
Οι υαλοπίνακες ασφαλείας αντέχουν μεγάλες μηχανικές καταπονήσεις (κυρίως κρουστικά
φορτία) και μεγάλες θερμοκρασιακές μεταβολές. Το κρύσταλλο ασφαλείας που
χρησιμοποιείται έχει υποστεί κατάλληλη μηχανική επεξεργασία ώστε να βελτιωθούν οι
ιδιότητές του. Η ενίσχυση μπορεί να γίνει με πλέγμα στο εσωτερικό, με θερμική επεξεργασία ή
με χημική επεξεργασία.
Επίσης, μπορεί να είναι πολυστρωματικοί (triplex) όπου οι στρώσεις είναι σε μορφή
σάντουιτς και στο ενδιάμεσο τοποθετείται ειδικά επεξεργασμένη μεμβράνη η οποία
απορροφά τους κραδασμούς. Η στρωμάτωση αυξάνει την αντοχή σε κρούση και επιπλέον
δίνει ασφαλή θραύση, δηλαδή, ακόμα και όταν η κρούση είναι ισχυρή και προκληθεί θραύση
το τζάμι θρυμματίζεται σε μικρά κομμάτια που δεν προκαλούν τραυματισμό και δεν καταρρέει
γιατί συγκρατείται από την μεμβράνη. Τα triplex έχουν πάχος από 3+3mm, 4+3mm, ...,
3+3+3mm, 5+5mm κλπ. Τα αντιβανδαλιστικά τζάμια είναι Triplex με τρεις στρώσεις γυαλιού
(3+3+3), ενώ τα αλεξίσφαιρα κατασκευάζονται από πιο χοντρό τζάμι (5+5+5).
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Εικόνα 37: Πολυστρωματικοί υαλοπίνακες Triplex.
Πυράντοχοι
Γενικά οι υαλοπίνακες έχουν καλή συμπεριφορά σε φωτιά καθώς δεν αναφλέγονται και δεν
μεταφέρουν τη φλόγα. Για περισσότερη προστασία, υπάρχουν ειδικά επεξεργασμένοι
υαλοπίνακες βάσει του προτύπου ΕΝ 1364-1 που προσφέρουν διατήρηση των μηχανικών τους
ιδιοτήτων για μεγαλύτερη διάρκεια .

4.5.3 Διπλοί – Τριπλοί υαλοπίνακες
Οι διπλοί υαλοπίνακες αποτελούνται από δύο γυαλιά σε μικρή απόσταση μεταξύ τους. Η
απόσταση (διάκενο) καθορίζεται με τη χρήση αποστάτη, βάσει των απαιτήσεων που υπάρχουν
για τον υαλοπίνακα. Το πάχος του διακένου είναι 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm
κλπ και περιέχει είτε ξηρό αέρα, είτε κάποιο ευγενές αέριο (Κρυπτόν, Αργό, Ξένον) πυκνότερο
του αέρα. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν κοινά γυαλιά στην κατασκευή ή συνδυασμοί απλούενεργειακού, ενεργειακού-ασφαλείας κλπ.
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Εικόνα 38: Διπλός και Τριπλός υαλοπίνακας.

Ο αποστάτης συνήθως κατασκευάζεται από αλουμίνιο που προσφέρει ψηλή αντοχή, χαμηλό
κόστος και μικρό βάρος. Λόγω όμως της κακής θερμομονωτικής συμπεριφοράς του
αλουμινίου, στους ενεργειακούς υαλοπίνακες χρησιμοποιούνται αποστάτες από οργανικό
υλικό. Ο αποστάτης έχει τετράγωνη διατομή, ενώ στο εσωτερικό περιέχει διάφορα υδρόφιλα
πυριτικά άλατα για απορρόφηση της υγρασίας. Η κατασκευή του υαλοπίνακα γίνεται με
θερμική κόλληση των δύο γυαλιών και του αποστάτη με ειδική κόλλα. Το γυαλί δεν έρχεται σε
άμεση επαφή με τον αποστάτη, αλλά ενδιάμεσα παρεμβάλλεται μονωτική ταινία σφράγισης.
Η ταινία εξυπηρετεί ως στεγανωτικό αλλά και για απορρόφηση κρουστικών φορτίων.
Το πάχος των δύο γυαλιών μπορεί να είναι μεγαλύτερο από 2mm αλλά σε κάθε περίπτωση
μικρότερο από 6mm. Το ολικό πάχος του υαλοπίνακα καθορίζεται από το πάχος των γυαλιών
και του ενδιάμεσου διακένου, ενώ η εμπορική του σήμανση καθορίζεται από τα πάχη αυτά.
Ένας υαλοπίνακας 6-16-4 αποτελείται από ένα μονό γυαλί πάχους 6mm, αποστάτη 16mm και
ένα ακόμα γυαλί 4mm. Το συνολικό πλάτος είναι το άθροισμα 6+16+4=26mm. Το γυαλί που
χρησιμοποιείται μπορεί να είναι κοινό ή ενεργειακό. Αν χρησιμοποιηθεί triplex γυαλί, τότε η
τομή είναι της μορφής 6-16-4+3 όπου το triplex αποτελείται από δύο γυαλιά 4mm και 3mm,
ενώ το συνολικό πάχος είναι 29mm.
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Η μέγιστη διαφορά στις διαστάσεις (ύψος – πλάτος) των δύο γυαλιών δεν πρέπει να είναι
μεγαλύτερη από 2mm ενώ στη διαγώνιο δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 4mm.
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δ

Εικόνα 39: Βασικά μέρη διπλού υαλοπίνακα. (α) 1η σφράγιση, (β) 2η σφράγιση, (γ) αποστάτης,
(δ) πυριτικά άλατα, (ε) γυαλί
Οι τριπλοί υαλοπίνακες είναι διπλοί υαλοπίνακες με ακόμη ένα διάκενο και ακόμη ένα γυαλί,
δηλαδή αποτελούνται από τρία γυαλιά και δύο αποστάτες. Παρόλο που τα τριπλά τζάμια
προσφέρουν καλύτερη θερμομόνωση και ηχομόνωση, το αυξημένο τους κόστος τα καθιστά
ασύμφορα για εφαρμογή. Το κόστος τους αυξάνεται όχι μόνο από το κόστος του ίδιου του
υαλοπίνακα, αλλά από τις επιπλέον απαιτήσεις πάχους στο πλαίσιο στήριξης που αυξάνει το
κόστος του πλαισίου και το αυξημένο βάρος που αυξάνει τις απαιτήσεις μηχανικής αντοχής
του κουφώματος και των μηχανισμών κίνησης.

4.5.4 Αέριο πλήρωσης
Το αέριο πλήρωσης που χρησιμοποιείται στο διάκενο αντί του αέρα στοχεύει στη βελτίωση
της θερμομονωτικής ικανότητας του υαλοπίνακα. Απαιτείται η χρήση αερίου βαρύτερου από
τον αέρα, ώστε να είναι πιο πυκνό με αποτέλεσμα να εμποδίζεται σημαντικά η μετάδοση
θερμότητας (ή ήχο) μεταξύ των δύο γυαλιών. Το Αργό (Ar) που είναι το πιο κοινό αέριο που
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χρησιμοποιείται λόγω του χαμηλού του κόστους μπορεί να βελτιώσει έως και 30% τη
θερμομονωτική συμπεριφορά του υαλοπίνακα.
Σημαντικό όμως είναι να σφραγίζεται αεροστεγώς το διάκενο ώστε να μην απελευθερώνεται
το αέριο στην ατμόσφαιρα, πράγμα που μειώνει αισθητά την ενεργειακή απόδοση του
υαλοπίνακα.
Αν δεν τοποθετηθεί ευγενές αέριο, μετά την ολοκλήρωση της περιμετρικής σφράγισης του
υαλοπίνακα, διοχετεύεται από κατάλληλη οπή αφυδατωμένος αέρας με σημείο δρόσου -10oC.
Η οπή σφραγίζεται αμέσως μετά τη διοχέτευση του αέρα. Λόγω του αφυδατικού υλικού στον
υαλοπίνακα, το αέριο που τοποθετείται εσωτερικά αποκτά σημείο δρόσου περίπου στους 50%, το οποίο δεν επιτρέπει τη συμπύκνωση υγρασία στο εσωτερικό (και θαμπώματα) για
περίοδο 30 χρόνων.

4.5.5 Υπολογισμός βάρους υαλοπίνακα
Το βάρος του υαλοπίνακα είναι πολύ σημαντικό κατά την κατασκευή των κουφωμάτων επειδή
επηρεάζει την επιλογή των μηχανισμών ανοίγματος του φύλλου, αλλά και την ολική αντοχή
του πλαισίου.
Το ολικό βάρος μπορεί να υπολογιστεί γνωρίζοντας τις διαστάσεις του υαλοπίνακα και την
πυκνότητα του γυαλιού. Παρόλο που το γυαλί διατίθεται σε διαφορετικές πυκνότητες που
κυμαίνονται από 2000-8000kg/m3, συνήθως τα ενεργειακά γυαλιά που χρησιμοποιούνται
είναι πυκνότητας 2500kg/m3.
Για ένα διπλό υαλοπίνακα 6-16-4 ύψους και πλάτους 2m, το ένα τζάμι ζυγίζει
2500*1*2*0,006=30kg ενώ το δεύτερο 2500*1*2*0,004=20kg. Άρα το συνολικό βάρος του
γυαλιού είναι 50kg ενώ το συνολικό βάρος γυαλιού και αποστάτη ~51kg.

5

Βιοκλιματικός σχεδιασμός κτιρίων

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός είναι ο τρόπος σχεδιασμού κτιρίων λαμβάνοντας υπόψη τις
τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τη θέση των χώρων και το γενικότερο μικροκλίμα της
περιοχής. Ο στόχος του βιοκλιματικού σχεδιασμού είναι η εξασφάλιση της θερμικής άνεσης
και φωτισμού στο εσωτερικό των κτιρίων με την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση συμβατικών
μορφών ενέργειας, αξιοποιώντας τους διαθέσιμους φυσικούς πόρους. Ο βιοκλιματικός
σχεδιασμός είναι αλληλένδετος με το σεβασμό στο περιβάλλον και την αειφόρα δόμηση, όχι
μόνο στο ίδιο το κτίριο αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο.
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5.1 Αρχές βιοκλιματικού σχεδιασμού
Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός περιστρέφεται γύρω από 4 αλληλένδετους άξονες: το
περιβάλλον, την ενέργεια, τις ανθρώπινες ανάγκες και την οικονομία.
Η βιοκλιματική αρχιτεκτονική έχει ως στόχο το σεβασμό στο περιβάλλον και αποσκοπεί στη
βελτίωση του μικροκλίματος στην περιοχή. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι επιλεγμένα
από ανακυκλώσιμα υλικά ή από υλικά που η παραγωγή τους δεν έχει δυσμενείς συνέπειες στο
περιβάλλον, χωρίς παραγωγή τοξικών αποβλήτων κατά την παραγωγή τους ή καταστροφή του
φυσικού πλούτου. Παράλληλα, η ίδια η χρήση του κτιρίου έχει μικρό αντίκτυπο στο
περιβάλλον, με ελαχιστοποιημένες εκπομπές CO2 και εξοικονόμηση των ορυκτών πόρων.
Η ενέργεια που χρησιμοποιείται κατά τη χρήση του κτιρίου είναι χαρακτηριστικά μειωμένη σε
σχέση με ένα συμβατικό κτίριο, που συμβάλλει στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα που
αποτελούν τη βασική πρώτη ύλη παραγωγής ενέργειας. Επιπροσθέτως, το ίδιο το κτίριο
μπορεί να είναι παραγωγός ενέργειας από ΑΠΕ, ώστε να γίνει κτίριο Σχεδόν Μηδενικής
Κατανάλωσης Ενέργειας, όπου όλη η απαιτουμένη ενέργεια παράγεται από το ίδιο το κτίριο.

Εικόνα 40: Κτίρια με βιοκλιματική σχεδίαση, Μιλάνο Ιταλίας
Ο σεβασμός στο περιβάλλον και η μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων του κτιρίου δεν
πρέπει να επηρεάζουν τη βασική χρήση του κτιρίου που είναι οι ανθρώπινες ανάγκες. Είτε το
κτίριο είναι κατοικία, βιομηχανικό ή γραφείο, οι συνθήκες διαβίωσης στο χώρο, η θερμική
άνεση, ο φωτισμός και η μακρόχρονη αντοχή του κτιρίου είναι απαραίτητα στοιχεία της
βιοκλιματικής δόμησης.
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Η οικονομία είναι βασικό στοιχείο του βιοκλιματικού σχεδιασμού, επειδή για μεγάλη μερίδα
ανθρώπων αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κατά την κατασκευή ή αγορά ενός κτιρίου.
Λόγω του προσεγμένου σχεδιασμού που αφορά το κάθε κτίριο ξεχωριστά και των επιπλέον
συστημάτων και αυτοματισμών που απαιτούνται, τα βιοκλιματικά κτίρια είναι κατά βάση
ακριβότερα στην κατασκευή από τα συμβατικά κτίρια. Αυτό όμως το επιπλέον κόστος
αποσβένεται σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα σε σχέση με τη διάρκεια ζωής των κτιρίων, λόγω
του μειωμένου κόστους χρήσης.
Ανεξάρτητα από τον σχεδιασμό του κτιρίου και των εξειδικευμένων συστημάτων που
τοποθετούνται στο κτίριο, ο ανθρώπινος παράγοντας είναι καθοριστικός για την σωστή
λειτουργία του κτιρίου. Ο σχεδιασμός του κτιρίου γίνεται από τον μελετητή όπου βάσει των
απαιτήσεων του ιδιοκτήτη και των τοπικών συνθηκών. Βάσει της συνεννόησης αυτής
διαμορφώνεται το κτίριο, το οποίο όμως μπορεί να μην ανταποκρίνεται τελικά στις ανάγκες
του χρήστη. Αυτό οφείλεται είτε λόγω κακής επικοινωνίας του ιδιοκτήτη με τον μελετητή, είτε
επειδή ο τελικός χρήστης δεν είναι ο αρχικός ιδιοκτήτης, άρα έχει διαφορετικές απαιτήσεις.
Επιπλέον, λόγω κακής παιδείας, ιδίως σε κτίρια γραφείων, οι χρήστες των κτιρίων δεν
αξιοποιούν τη σχεδίαση του κτιρίου για να διαμορφώσουν τις συνθήκες άνεσης που
απαιτούνται, με αποτέλεσμα την άσκοπη σπατάλη ενέργειας η οποία επιβαρύνει το κόστος
λειτουργίας του κτιρίου. Για αυτούς τους λόγους, ο μελετητής πρέπει να έχει υπόψη του κατά
τη σχεδίαση του κτιρίου να γίνεται κατάλληλη μελέτη ώστε το κτίριο να ανταποκρίνεται στις
ιδιαίτερες απαιτήσεις του ιδιοκτήτη, αλλά να μπορεί να εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό και
άλλους μελλοντικούς χρήστες, ενώ τα συστήματα πρέπει να είναι προσιτά για κάθε χρήστη
χωρίς κάποιες εξειδικευμένες γνώσεις.

5.2 Στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού
Για τη βέλτιστη λειτουργία ενός βιοκλιματικού κτιρίου, απαιτείται μελέτη των συνιστωσών που
επηρεάζουν τη σχεδίαση του κτιρίου. Η μελέτη γίνεται από τον μηχανικό-μελετητή και
λαμβάνει υπόψη τη λειτουργικότητα του κτιρίου, το κλίμα και τον περιβάλλον χώρο.
Η λειτουργικότητα του κτιρίου καθορίζεται στο μεγαλύτερο βαθμό από τη χρήση του κτιρίου.
Ένα κτίριο κατοικίας έχει διαφορετικές ανάγκες από ένα κτίριο γραφείων ή από ένα
βιομηχανικό κτίριο ή νοσοκομείο και ο καθορισμός της θέσης των διαφορετικών ζωνών στο
χώρο είναι αλληλένδετος με τη χρήση του κτιρίου.
Το κλίμα της περιοχής καθορίζει επίσης τον τρόπο σχεδιασμού. Η βροχόπτωση, η σχετική
υγρασία του αέρα, η διακύμανση της θερμοκρασίας τόσο στη διάρκεια της μέρα αλλά και στις
διαφορετικές εποχές καθορίζουν τη θωράκιση του κελύφους και τις ανάγκες φυσικού
αερισμού.
Το γεωγραφικό πλάτος και η σκίαση του κτιρίου (είτε από γειτονικά κτίρια ή από βουνά)
διαμορφώνουν την θέση του ήλιου κατά τη διάρκεια της μέρας και την ένταση της ηλιακής
ακτινοβολίας και είναι καθοριστικά για το σχεδιασμό των σκιάστρων.
Επιπλέον, η γνώση της ένταση της ηλιακής ακτινοβολίας και της ταχύτητας του αέρα στο
σύνολο του χρόνου είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιλογή των συστημάτων ΑΠΕ που θα
τοποθετηθούν στο κτίριο.
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Παραδοσιακή αρχιτεκτονική
Στις χώρες της Μεσογείου με τα θερμά καλοκαίρια και τους ήπιους χειμώνες τα γενικά
στοιχεία της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής καθορίστηκαν εδώ και πάρα πολλά χρόνια από την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική:


Το κέλυφος του κτιρίου έχει μεγάλο πάχος ώστε να διαθέτει αρκετή μάζα για να
αποθηκεύει μεγάλα ποσά θερμότητας το καλοκαίρι κατά τη διάρκεια της μέρας. Στα
παραδοσιακά κτίσματα χρησιμοποιούσαν πλατιούς τοίχους από πλίνθο ή πέτρες.



Τα ανοίγματα είναι διαμπερή για να απομακρύνονται τη νύχτα τα θερμικά φορτία που
αποθηκεύτηκαν κατά τη διάρκεια της μέρας



Τα κουφώματα είναι μικρά για να προστατεύσουν το κτίριο κατά τους χειμερινούς
μήνες ενώ ταυτόχρονα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες δεν επιτρέπουν την άμεση
διείσδυση φωτός.



Η σκίαση των κτιρίων γίνεται με φυσικό τρόπο, με χρήση φυλλοβόλων δέντρων ή
κλήματος τα οποία σκιάζουν κατά τους καλοκαιρινούς μήνες ενώ επιτρέπουν τη
θέρμανση του κτιρίου κατά τους καλοκαιρινούς.



Τα κτίρια διαθέτουν στοά ή περιτοιχισμένη αυλή η οποία προστατεύει από τους
έντονους ανέμους και προσφέρει μερικό φωτισμό στο σκιερό χώρο που περικλείει.

Οι παραπάνω αρχιτεκτονικές αρχές αφορούν κυρίως τις παραθαλάσσιες περιοχές της Κύπρου.
Τα κτίρια στις ορεινές περιοχές του Τροόδους, ακολουθούν εντελώς διαφορετική αρχή
σχεδιασμού, αντίστοιχη των βόρειων χωρών της Ευρώπης όπου δίνεται μεγαλύτερη προσοχή
στη θέρμανση των κτιρίων κατά τους κρύους μήνες που είναι πολύ εντονότεροι από τους
θερμούς μήνες.
Επειδή οι σημερινές απαιτήσεις των κτιρίων δεν μπορούν να εκπληρωθούν πλήρως με την
παραδοσιακή αρχιτεκτονική, ο σύγχρονος βιοκλιματικός σχεδιασμός χρησιμοποιεί νέες
μεθόδους στη σχεδίαση, ώστε να επιτυγχάνεται η θερμική άνεση στο εσωτερικό, τα μεγάλα
ανοίγματα για φυσικό φωτισμό και ψυχολογική άνεση, η θερμομόνωση των κτιρίων και οι
νέες αρχιτεκτονικές τάσεις.
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Εικόνα 41: Εφαρμογή παραδοσιακών σκιάστρων Mashrabiya
παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

στη σύγχρονη και στην

5.3 Σκίαση στον βιοκλιματικό σχεδιασμό
Η σκίαση ως μέρος του βιοκλιματικού σχεδιασμού έχει πολλές ιδιαιτερότητες και απαιτεί
ιδιαίτερη μελέτη κατά τη σχεδίαση του κτιρίου. Λόγω του ιδιαίτερου κλίματος της Κύπρου και
γενικά των Μεσογειακών Χωρών πρέπει να δίνεται μεγάλη προσοχή στα συστήματα σκίασης,
σε αντίθεση με τις περιοχές με πιο κρύα κλίματα της υπόλοιπης Ευρώπης, όπου η σχεδίαση
των συστημάτων σκίασης δεν αποτελεί κοινή πρακτική.
Η ηλιοπροστασία που επιτυγχάνεται με τα συστήματα σκίασης έχει σκοπό την αποτροπή της
διείσδυσης της ηλιακής ακτινοβολίας ως θερμότητα στο εσωτερικό κάποιων χώρων του
κτιρίου, είτε καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, ή στις απαιτούμενες χρονικές περιόδους της
μέρας ή κάποιους μήνες του χρόνου (θερμούς μήνες). Παράλληλα, επιδιώκεται η ρύθμιση του
φυσικού φωτισμού στο χώρο και η είσοδος της ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο για θέρμανση
κατά τους κρύους μήνες.
Τα στοιχεία που καθορίζουν τη σχεδίαση των συστημάτων σκίασης είναι αντίστοιχα αυτών του
βιοκλιματικού σχεδιασμού, με έμφαση όμως στις ιδιομορφίες του Μεσογειακού Κλίματος το
κλίμα, την πορεία του ήλιου και τον προσανατολισμό του κτιρίου.

5.3.1 Κλίμα
Το κλίμα της περιοχής είναι βασική παράμετρος για τη χρήση συστημάτων ηλιοπροστασίας. Η
Κύπρος έχει έντονο μεσογειακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από πολύ ζεστά και ξηρά
καλοκαίρια από το Μάιο μέχρι το Σεπτέμβριο και ήπιους χειμώνες με αραιές αλλά πολύ
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έντονες βροχοπτώσεις από το Δεκέμβριο μέχρι το Μάρτιο. Οι ενδιάμεσοι μήνες της άνοιξης
και του φθινοπώρου έχουν έντονες αλλαγές στη διακύμανση της θερμοκρασίας και
βροχόπτωσης. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες η ηλιοφάνεια είναι έντονη με παράλληλη
άνοδο της θερμοκρασίας και της υγρασίας που σε συνδυασμό με την σκόνη μειώνει την
καθαρότητα της ατμόσφαιρας. Τέλος, οι έντονοι άνεμοι κατά τους καλοκαιρινούς μήνες και οι
έντονες βροχοπτώσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη στον τύπο και μηχανική αντοχή των
συστημάτων σκίασης που θα επιλεγούν.

5.3.2 Ηλιακή ακτινοβολία
Η ηλιακή ακτινοβολία εκπέμπεται ως ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από τον ήλιο λόγω της
πολύ ψηλής θερμοκρασίας της επιφάνειάς του. Ο μηχανισμός μετάδοσής της είναι αντίστοιχος
της ακτινοβολίας οποιοιδήποτε σώματος, όπως περιγράφηκε στο Κεφ. 1.2.2.
Λόγω της πολύ ψηλής θερμοκρασίας, η εκπεμπόμενη ακτινοβολία περιλαμβάνει όλο το εύρος
του φάσματος της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, από την πολύ μικρού μήκους κύματος
υπεριώδη ακτινοβολία, μέχρι την πολύ μεγάλου μήκους κύματος υπέρυθρη ακτινοβολία.
Από την ηλιακή ακτινοβολία, περίπου το 49% είναι μέρος της υπέρυθρης ακτινοβολία την
οποία μπορούμε να αισθανθούμε ως θερμότητα, περίπου 46% αποτελεί το ορατό φως ενώ η
υπόλοιπη ακτινοβολία είναι στο υπεριώδες φάσμα ή εκπέμπεται ως κοσμική ακτινοβολία.
Η ολική ηλιακή ακτινοβολία σε ένα σημείο αποτελείται από τρεις βασικές συνιστώσες: την
άμεση, τη διάχυτη και την ανακλώμενη ηλιακή ακτινοβολία. Η άμεση ακτινοβολία είναι αυτή
που προέρχεται από την ευθεία γραμμή μεταξύ του σημείου και του ήλιου. Η διάχυτη
προέρχεται από την πρόσπτωση της ακτινοβολίας στα σωματίδια της ατμόσφαιρας (σύννεφα,
ρύποι, σκόνη) και αυξάνεται όταν η θέση του ήλιου είναι χαμηλά, δηλαδή τους χειμερινούς
μήνες ή το πρωί/απόγευμα. Τέλος, η ανακλώμενη προέρχεται από την ανάκλαση της άμεσης
ακτινοβολίας στο έδαφος ή στο κέλυφος γειτονικών κτιρίων και μειώνει την οπτική άνεση
επειδή προκαλεί έντονο φωτισμό. Η ανάκλαση από το έδαφος είναι πιο έντονη κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες ενώ από τα γειτονικά κτίρια επηρεάζεται από πολλούς παράγοντες, όπως
το χρώμα, η υφή, το είδος του υλικού, η αρχιτεκτονική κλπ.
Η ηλιακή γεωμετρία αναφέρεται στην πορεία που διαγράφει ο ήλιος πάνω από μια περιοχή
(ένα συγκεκριμένο κτίριο) στη διάρκεια του χρόνου και εξαρτάται μόνο από τη γεωγραφική
θέση της περιοχής. Η ηλιακή γεωμετρία είναι καθοριστική στον βιοκλιματικό σχεδιασμό καθώς
είναι απαραίτητη για τον καθορισμό των χώρων χρήσης των κτιρίων και για τον υπολογισμό
των συστημάτων σκίασης που θα τοποθετηθούν στο κτίριο.
Η θέση του ήλιου ως προς το κτίριο καθορίζεται σε όλη τη διάρκεια της μέρας για κάθε μήνα
του έτους χρησιμοποιώντας δύο παραμέτρους: το αζιμούθιο και το ηλιακό ύψος ενώ
αποτυπώνεται γραφικά χρησιμοποιώντας ελλειψοειδείς τροχιές. Το αζιμούθιο είναι η γωνία
της ορθής προβολή της θέσης του ήλιου στο οριζόντιο επίπεδο σε σχέση με το νότο.
Αντίστοιχα, το ηλιακό ύψος είναι η το ύψος του ήλιου σε μοίρες σε σχέση με το οριζόντιο
επίπεδο.
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Η Εικόνα 42, παρουσιάζει την τροχιά του ήλιου για τη μέση μέρα του κάθε μήνα. Η
χαμηλότερη τροχιά του ήλιου είναι για το μήνα Δεκέμβριο, η ψηλότερη για το μήνα Ιούνιο,
ενώ για τους υπόλοιπους μήνες, οι τροχιές ταυτίζονται σε ζεύγη μηνών. η τροχιά του ήλιου το
Δεκέμβριο είναι η χαμηλότερη

Ηλιακό ύψος (ο)

1: Ιούν
2: Μάι - Ιούλ
3: Απρ – Αύγ
4: Μαρ – Σεπ
5: Φεβ – Οκτ
6: Ιαν – Νοε
7: Δεκ

Αζιμούθιο (ο)

Εικόνα 42: Θέση ήλιου ανά μήνα και ώρα για τη Λευκωσία
Ο χάρτης της ηλιακής γεωμετρίας χρησιμοποιείται για να υπολογιστεί η γωνία πρόσπτωσης
της ηλιακής ακτινοβολίας στο κέλυφος του κτιρίου, σε συγκεκριμένες ώρες της μέρας για
διαφορετικές εποχές του χρόνου. Βάση της γωνίας πρόσπτωσης θα υπολογιστούν αντίστοιχα
και οι σκιάσεις σε κάθε πλευρά του κελύφους του κτιρίου, βάσει του προσανατολισμού του
κτιρίου.

5.3.3 Προσανατολισμός – Ογκοπλασία
Ο προσανατολισμός του κτιρίου είναι αλληλένδετος με την διαμόρφωση των χώρων στο
εσωτερικό και την ογκοπλασία του κτιρίου (σχήμα, χωροθέτηση κτιρίου στο χώρο) τα οποία
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στον ηλιασμό και σκίαση του κτιρίου, καθώς επίσης και την
επίδραση των ανέμων στο κτίριο. Βάσει του σχεδίου του κτιρίου, ο μελετητής του κτιρίου
φτιάχνει ένα μοντέλο προσομοίωσης της ηλιακής ακτινοβολίας σε καθορισμένες μέρες για
κάθε μήνα του χρόνου, βάση του ηλιακού χάρτη της περιοχής (Κεφ. 5.3.2).
Πέραν από τη μελέτη του ηλιακού χάρτη, πρέπει να δοθεί σημασία και στο μικροκλίμα που
αναπτύσσεται περιμετρικά το κτιρίου. Συνήθως, η βόρεια πλευρά είναι και η πιο ψυχρή, γιατί
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δεν δέχεται άμεση ηλιακή ακτινοβολία ενώ παράλληλα, οι χειμερινοί άνεμοι έχουν συνήθως
βόρεια κατεύθυνση. Παρόλο που η ανατολική και δυτική πλευρά του κτιρίου δέχονται ίσα
ποσά ηλιακής ακτινοβολίας, η δυτική πλευρά είναι πιο ζεστή εξαιτίας της ψηλότερης
θερμοκρασία του μεσημεριού που προηγήθηκε και της απορρόφησης θερμότητας από τον
όγκο του κτιρίου. Τέλος, η νότια πλευρά έχει το μεγαλύτερο θερμικό κέρδος σε όλη τη
διάρκεια του χρόνου, με μεγάλες δυνατότητες φυσικού φωτισμού, ο οποίος συχνά πρέπει να
περιοριστεί λόγω της έντονης θάμπωσης που πιθανόν να επικρατεί στο εσωτερικό
Βάση της χρήσης των χώρων και του προσανατολισμού τους, γίνεται στη συνέχεια ο
σχεδιασμός των συστημάτων σκίασης. Με προσεγμένο σχεδιασμό της ογκοπλασίας του
κτιρίου, μπορούν να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα της θερμικής άνεσης στο
εσωτερικό των χώρων, χωρίς να απαιτείται επιπλέον δαπάνη ενέργειας στους περισσότερους
μήνες του χρόνου. Για να επιτευχθεί αυτό, επιδιώκεται μέσω της ογκοπλασίας του κτιρίου να
υπάρχουν μικρές θερμικές απώλειες τον χειμώνα και ελάχιστο ηλιακό κέρδος το καλοκαίρι.
Σε γενικές γραμμές, η σκίαση των νότιων ζωνών του κτιρίου μπορεί να γίνει μόνο με
προβόλους ή οριζόντια σκίαστρα, ενώ οι ανατολικές και δυτικές ζώνες απαιτούν κατακόρυφα
σκίαστρα. Τέλος οι βόρειοι προσανατολισμοί δεν απαιτούν κάποια ηλιοπροστασία. Σε κάθε
περίπτωση πρέπει να λαμβάνεται υπόψη και η πιθανή σκίαση από γειτονικά κτίρια.
Η διαμόρφωση του κελύφους του κτιρίου με ημι-υπαίθριους χώρους, τζαμαρίες, προβόλους
και βεράντες χρησιμοποιείται για να σκιάσει τους εσωτερικούς χώρους εφόσον οι χώροι αυτοί
φιλτράρουν την ηλιακή ακτινοβολία, μειώνοντας τη θερμότητα που εισέρχεται στο κτίριο,
επιτρέποντας όμως το φυσικό φωτισμό στο εσωτερικό.
Πρέπει να τονιστεί ότι ο ηλιασμός και σκιασμός των κτηρίων είναι αλληλένδετος με τη χρήση
του κτιρίου. Ένα σχολείο, ή δημόσια κτίρια, τα οποία δεν λειτουργούν κατά τις απογευματινές
ώρες, δεν απαιτούν σκίαστρα στη δυτική πλευρά, στην οποία μπορούν να τοποθετηθούν
παράθυρα για είσοδο φυσικού φωτισμού. Αντίθετα, σε κτίρια κατοικίας που χρησιμοποιούνται
κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες θα πρέπει να δοθεί σημασία στην δυτική ηλιοπροστασία.
Κατά τη σχεδίαση πρέπει να ληφθεί υπόψη και η επίδραση της διάχυτης και ανακλώμενης
ακτινοβολίας στο εσωτερικό του κτιρίου.

6

Συστήματα Ηλιοπροστασίας

Τα συστήματα ηλιοπροστασίας που αποτελούν βασικό στοιχείο του βιοκλιματικού σχεδιασμού
έχουν ως κύρια εφαρμογή την παρεμπόδιση της εισόδου της ηλιακής ακτινοβολίας στο κτίριο
με αποτέλεσμα να ρυθμίζουν την θερμοκρασία στο εσωτερικό του κτιρίου, να ρυθμίζουν τον
φυσικό φωτισμό και να εξασφαλίζουν ομοιογενείς συνθήκες θερμικής άνεσης στους χώρους
του κτιρίου. Παράλληλα λειτουργούν ως φίλτρο ηχοπροστασίας περιορίζοντας την
ηχορύπανση και βελτιώνουν τις συνθήκες αερισµού. Τέλος, θεωρούνται αναπόσπαστο
στοιχείο της σύγχρονης αρχιτεκτονικής εφόσον διαμορφώνουν σε μεγάλο βαθμό την
εξωτερική εμφάνιση του κτιρίου.
Με σωστή σχεδίαση και χρήση των συστημάτων σκίασης μπορεί να επιτευχθεί μεγάλη
εξοικονόμηση ενέργειας ή ακόμα και μηδενική χρήση των συστημάτων κλιματισμού.
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Τα συστήματα ηλιοπροστασίας μπορούν να τοποθετηθούν κατά την κατασκευή του κτιρίου
εφόσον έχει γίνει κατάλληλη πρόβλεψη κατά τη σχεδίαση του κτιρίου, ή μπορούν να
τοποθετηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο, ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών του κτιρίου.
Σήμερα, υπάρχει πληθώρα διαθέσιμων επιλογών σε συστήματα σκίασης, από πολύ απλά,
μέχρι πολύ εξειδικευμένα συστήματα. Η επιλογή του κατάλληλους συστήματος καθορίζεται
από διάφορους παράγοντας όπως ο προσανατολισμός, η εξασφάλιση της λειτουργίας των
ανοιγμάτων δίνοντας δυνατότητα οπτικής επαφής, το ποσό της ηλιακής ακτινοβολίας που
ανακλάται και απορροφάται από αυτά, η συμβολή τους στο φυσικό φωτισμό, και αερισμό, η
αντοχή σε ψηλές ταχύτητες αέρα και έντονη ηλιοφάνεια, η διάρκεια ζωής και το κόστος
εγκατάστασης και συντήρησης τους.
Η ολική ηλιοπροστασία του κτιρίου μπορεί να αποτελείται από διαφορετικά συστήματα τα
οποία να συνεργάζονται ώστε να επιφέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα με το χαμηλότερο
δυνατόν κόστος.
Τα συστήματα ηλιοπροστασίας χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες: τα εσωτερικά, τα εξωτερικά
και τα περιεχόμενα στους υαλοπίνακες τα οποία αναπτύχθηκαν εκτενώς στο Κεφάλαιο 4.5.
Επιπλέον, τα συστήματα σκίασης μπορούν να χωριστούν στα κινητά και στα σταθερά, από τα
οποία τα σταθερά είναι κυρίως εξωτερικά συστήματα.
Η χρήση των συστημάτων σκίασης γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται στην
ηλιακή γεωμετρία και στις ανάγκες των χρηστών για αυξημένο ή μειωμένο θερμικό κέρδος.
Κατά τους χειμερινούς μήνες τα σκίαστρα επιτρέπουν τη φυσική θέρμανση του χώρου κατά τη
διάρκεια της μέρας, ενώ αν υπάρχει η δυνατότητα, μετά τα η δύση του ήλιου κλείνουν ώστε
να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του χώρου. Αντίθετα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, τα
σκίαστρα δεν επιτρέπουν την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας στο εσωτερικό ως θερμότητα
αλλά μόνο ως φωτισμό, ενώ δίνουν τη δυνατότητα ρύθμισης του φυσικού αερισμού.
Η πληθώρα διαθέσιμων επιλογών συστημάτων σκίασης και οι ιδιομορφίες και τεχνικές
λεπτομέρειες του κάθε συστήματος ανάλογα με τη χρήση που προορίζεται και τις
περιβαλλοντικές συνθήκες, καθιστούν αδύνατη την περιγραφή της εγκατάστασης των
διαφόρων συστημάτων. Για αυτό το λόγο, πριν την τοποθέτηση κάποιου συστήματος, είναι
απαραίτητο να συμβουλεύεστε τον οδηγό εγκατάστασης που διατίθεται από την εταιρεία
διανομής, ή να ζητήσετε οδηγίες από τους διαπιστευμένους αντιπροσώπους της εταιρείας
κατασκευής.
Σε κάθε περίπτωση, για το σχεδιασμό και εγκατάσταση ενός συστήματος σκίασης πρέπει να
ακολουθούνται τα εξής βασικά βήματα:


Καθορισμός του ηλιακού χάρτη της περιοχής



Καθορισμός των αναγκών ηλιοπροστασίας σε κάθε χώρο του κτιρίου ανάλογα από τη
χρήση του χώρου



Καθορισμός σκιάσεων από γειτονικά κτίρια, δέντρα κλπ



Διερεύνηση πλεονεκτημάτων-μειονεκτημάτων της κάθε μεθόδου σκίασης



Διερεύνηση της στατικής επάρκειας του κτιρίου
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Διερεύνηση της δυνατότητας αυτοματισμού των συστημάτων



Διερεύνηση του κόστους εγκατάστασης καθώς και του πιθανού κόστους συντήρησης
και λειτουργίας



Σχεδιασμός του συστήματος λαμβάνοντας υπόψη την αισθητική του κτιρίου



Εγκατάσταση του συστήματος

Πρέπει να τονιστεί ότι η απόδοση των σκιάστρων είναι αλληλένδετη με τον τρόπο χρήσης του
κτιρίου αλλά και τη σωστή εκπαίδευση των χρηστών, κυρίως σε χειροκίνητα κινούμενα
σκίαστρα. Σε περίπτωση που το εγκατεστημένο σύστημα δε λειτουργεί βάση των
προδιαγραφών του, τότε η απόδοσή του μπορεί να είναι περιορισμένη μειώνοντας σημαντικά
τη θερμική άνεση στο εσωτερικό.

6.1 Συστήματα εξωτερικής ηλιοπροστασίας
Τα συστήματα εξωτερικής ηλιοπροστασίας θεωρούνται η βέλτιστη λύση στη σκίαση των
κτιρίων επειδή εφαρμόζονται εξωτερικά του κελύφους του κτιρίου, αποτρέποντας την είσοδο
της ακτινοβολίας στο χώρο.
Τα συστήματα εξωτερικής ηλιοπροστασίας αποτελούνται από τα σταθερά συστήματα όπως
προβόλους και πέργκολες και τα κινούμενα όπως τα εξώφυλλα των ανοιγμάτων, τα ρολά, οι
τέντες και οι εξωτερικές περσίδες.
Τα συστήματα εξωτερικής σκίασης θεωρούνται δομικό υλικό και πρέπει να φέρουν την ένδειξη
CE. Επιπλέον, οι απαιτήσεις τους καθορίζονται από τα πρότυπα EN 13561:2004 +A1:2008
Εξωτερικές περσίδες – Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας και EN 13659:2004+A1:2008
Εξώφυλλα – Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν μόνο την
επίδοση του προϊόντος μόνο απέναντι στην Αντίσταση στον Άνεμο, ενώ επιπλέον, απαιτείται
από την πλευρά του κατασκευαστή να εφαρμόζεται στο εργοστάσιο σύστημα ελέγχου
παραγωγής και καθορίζεται η απαίτηση να συνοδεύεται το σύστημα από τεχνικό εγχειρίδιο,
τεχνικό κατάλογο με τις προδιαγραφές των πρώτων υλών και οδηγίες χρήσης και συντήρησης.

6.1.1 Πρόβολοι
Το απλούστερο σύστημα σκίασης είναι οι πρόβολοι που προεκτείνονται πάνω από τα
ανοίγματα του κτιρίου, είτε ως κάλυψη βεράντας, είτε αποκλειστικά για τη σκίαση των
ανοιγμάτων. Η λειτουργία των προβόλων βασίζεται στην ηλιακή γεωμετρία, που επιτρέπει την
είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας κατά τους χειμερινούς μήνες ενώ την αποτρέπει κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες (Εικόνα 43).
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Εικόνα 43: Χρήση προβόλου για εξωτερική ηλιοπροστασία
Το επιθυμητό μήκος των προβόλων καθορίζεται από το ύψος των ανοιγμάτων, την απόσταση
του ανοίγματος από τον πρόβολο και το γεωγραφικό πλάτος της περιοχής. Στην Κύπρο, που
είναι επιθυμητό να μην εισέρχεται η ηλιακή ακτινοβολία στο χώρο μεταξύ Απριλίου και
Σεπτεμβρίου, ο πρόβολος στη νότια πλευρά του κτιρίου πρέπει να σχηματίζει γωνία 60 ο
μεταξύ του άκρης του προβόλου και της βάσης του ανοίγματος. Παρόλα αυτά, το μήκος του
προβόλου αρκετές φορές περιορίζεται από πιθανούς πολεοδομικούς κανονισμούς.
Το κυριότερο μειονέκτημα των προβόλων είναι πως μπορούν να εφαρμοσθούν κυρίως στη
νότια πλευρά του κτιρίου (και μερικώς στην ανατολική). Αντιθέτως, έχουν μηδενική εφαρμογή
στη δυτική πλευρά στην οποία ο ήλιος προσπίπτει με πολύ χαμηλή κλίση κατά τη δύση του.

6.1.2 Εξώφυλλα ανοιγμάτων
Τα εξώφυλλα των ανοιγμάτων πρέπει να τοποθετούνται κατά την τοποθέτηση των
κουφωμάτων του κτιρίου, εφαρμόζοντας πλήρεις λύσεις στα κουφώματα. Παρόλα αυτά, με
σχετικά μεγαλύτερο κόστος μπορούν να τοποθετηθούν και μετά την κατασκευή του κτιρίου.
Τα εξώφυλλα μπορεί να είναι ανοιγόμενα με δύο ή περισσότερα φύλλα (παντζούρια),
συρόμενα ή σε ρολό. Πολλές εταιρείες διαθέτουν ειδικές σειρές εξωφύλλων με βελτιωμένες
μηχανικές αντοχές και αποκλειστικά εσωτερικούς μηχανισμούς τα οποία χρησιμοποιούνται ως
αντιδιαρρηκτικά. Επιπλέον, διατίθενται θερμομονωτικά εξώφυλλα τα οποία βελτιώνουν τo
συντελεστή θερμοπερατότητας του κουφώματος. Τα εξώφυλλα των ανοιγμάτων μπορούν να
χρησιμοποιηθούν μόνο σε κουφώματα που ανοίγουν προς τα μέσα.
Τα ανοιγόμενα εξώφυλλα είναι η πιο κοινή εφαρμογή συστήματος ηλιοπροστασίας σε
κουφώματα. Εφαρμόζονται στην εξωτερική πλευρά των κουφωμάτων και κινούνται σε
κατακόρυφους μεντεσέδες. Αποτελούνται από δύο, ή περισσότερα φύλλα τα οποία καλύπτουν
όλη την επιφάνεια του ανοίγματος. Το κάθε φύλλο αποτελείται από χοντρό πλαίσιο
(κατασκευασμένα από ξύλο, αλουμίνιο ή PVC) το οποίο φέρει οριζόντιες περσίδες. Η στήριξή
τους και ο μηχανισμός κίνησης είναι αντίστοιχος των ανοιγόμενων κουφωμάτων (Κεφ. 3.2.1).
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Εικόνα 44: Ανοιγόμενα Εξώφυλλα με ρυθμιζόμενες περσίδες
Οι περσίδες έχουν μεγάλη κλίση ενώ τοποθετούνται σε πολύ μικρή απόσταση μεταξύ τους
αποτρέποντας την είσοδο της ηλιακής ακτινοβολίας στο χώρο. Μπορεί να είναι σταθερές ή
κινούμενες, ώστε να επιτρέπουν την είσοδο φωτός ομοιόμορφης έντασης στο χώρο ως
διάχυτη ακτινοβολία και αποτρέποντας την είσοδο της άμεσης ακτινοβολίας που θα επέφερε
θάμπωμα και θέρμανση του χώρου. Η εισερχόμενη ακτινοβολία προέρχεται από τη διάχυτη
και ανακλώμενη ακτινοβολία του εξωτερικού χώρου, καθώς επίσης και με την ανακλώμενη
ακτινοβολία στις οριζόντιες περσίδες όταν αυτές είναι σε οριζόντια θέση.
Τα συρόμενα εξώφυλλα τοποθετούνται σε χώρους που υπάρχει πρόβλημα χώρου και δεν
μπορούν να τοποθετηθούν ανοιγόμενα. Συνήθως τοποθετούνται σε μεγάλα ανοίγματα σε
βεράντες και η στήριξη και κίνησή τους είναι αντίστοιχη των συρόμενων κουφωμάτων (Κεφ.
3.2.2). Σε αντίθεση με τα ανοιγόμενα εξώφυλλα συνήθως δεν φέρουν κινητές περσίδες επειδή
αυτό θα αύξανε το πλάτος τους και θα δυσχέραινε την τοποθέτησή τους. Μπορούν όμως να
φέρουν σταθερές περσίδες, η απόσταση και κλίση των οποίων καθορίζει το ποσό του φωτός
που εισέρχεται στο χώρο.
Τα ρολά είναι συστήματα σκίασης τα οποία τοποθετούνται εξωτερικά του ανοίγματος, αλλά ο
μηχανισμός ανοίγματος είναι στην εσωτερική πλευρά. Το σύστημα αποτελείται από ένα
οριζόντιο μηχανισμό περιτύλιξης του ρολού, ο οποίος τοποθετείται σε κουτί πάνω από το
ψηλότερο σημείο του κουφώματος. Αν το σύστημα έχει προβλεφθεί κατά τη σχεδίαση του
κτιρίου, τότε το κουτί τοποθετείται στη θέση του τοίχου πάνω από το άνοιγμα ώστε να μην
φαίνεται. Εναλλακτικά το κουτί μπορεί να τοποθετηθεί εσωτερικά ή εξωτερικά του κελύφους
(επικαθήμενα ρολά), ανάλογα με την απαίτηση του χρήστη.
Το ρολό αποτελείται από πολλές οριζόντιες περσίδες μικρού ύψους οι οποίες είναι ενωμένες
μεταξύ τους με διαφορετικό μηχανισμό ανάλογα από την κατασκευή αφήνοντας μικρό
διάκενο μεταξύ των διαδοχικών περσίδων ώστε να μπορούν να τυλιχθούν. Ανάλογα από τον
κατασκευαστή διατίθεται πληθώρα προφίλ περσίδων. Οι περσίδες κινούνται σε δύο
κατακόρυφους οδηγούς στις άκρες του ανοίγματος και μπορούν να κλείσουν ερμητικά το
άνοιγμα, να είναι εντελώς ανοικτό, να είναι σε κάποια ενδιάμεση θέση, ή να είναι κλειστό,
επιτρέποντας όμως μικρή ποσότητα ηλιακού φωτός να εισέλθει στο χώρο από το διάκενο των
περσίδων.

84

Η κίνηση του ρολού γίνεται από το εσωτερικό είτε με ιμάντα που περιστρέφει τον κύλινδρο
περιτύλιξης, είτε με κινητήρα. Το σημαντικό τους πλεονέκτημα έναντι των εναλλακτικών
εξωφύλλων είναι πως μπορούν να ανοίξουν χωρίς να ανοιχθεί το τζάμι.
Το σημαντικότερο πρόβλημα των ρολών είναι ότι μειώνουν τη θερμομόνωση του κελύφους
εμφανίζοντας θερμογέφυρες, ενώ σε παλαιότερα συστήματα η σφράγιση ήταν ελάχιστη
επιτρέποντας την είσοδο ρεύματος ψυχρού αέρα στο εσωτερικό. Στην αγορά υπάρχουν
διαθέσιμα θερμομονωτικά κουτιά με θερμοδιακοπή και βουρτσάκια, τα οποία ελαχιστοποιούν
το πρόβλημα.

Εικόνα 45: Θερμομονωμένο κουτί ρολού σκίασης

6.1.3 Τέντες
Οι τέντες είναι ένα σύστημα ηλιοπροστασίας που συνήθως τοποθετείται μετά την κατασκευή
του κτιρίου. Οι τέντες αποτελούνται από ζελατίνη ή σκληρό ύφασμα που να έχουν ψηλή
αντοχή σε εξωτερικές συνθήκες, το οποίο είναι στερεωμένο πάνω σε μεταλλικό ή πλαστικό
πλαίσιο. Ανάλογα από την κατασκευή τους και τη χρήση τους, οι τέντες μπορεί να είναι
σταθερές, με αντιρίδες, σε μορφή φυσερό, κάθετες τέντες ή τέντες με βραχίονες. Λόγω της
απλή τους κατασκευής, οι τέντες αποτελούν το πιο κοινό σύστημα ηλιοπροστασίας στα δυτικά
ανοίγματα του κτιρίου και για κάλυψη βεραντών ή ημι-υπαίθριων χώρων. Επιπλέον, τέντες
που χρησιμοποιούνται για κάλυψη υπαίθριων χώρων ή βεραντών συμβάλλουν σημαντικά
στην ρύθμιση της θερμοκρασίας του χώρου, ενώ προσφέρουν προστασία από τη βροχή κατά
τους χειμερινούς μήνες, ένα πλεονέκτημα που δεν προσφέρει κάποιο άλλο σύστημα σκίασης.
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Οι σταθερές τέντες είναι η πιο απλή μορφή που λόγω της σταθερής της κατασκευής έχει τη
μικρότερη φθορά και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Το πλαίσιο συνήθως είναι κατασκευασμένο
από βαρύ μεταλλικό σκελετό αυξημένης αντοχής και είναι στερεωμένο στο κέλυφος του
κτιρίου. Για επιπλέον αντοχή, η άκρη του μπορεί να στηριχθεί και στο κάγκελο της βεράντας.
Το υλικό της τέντας δένεται στο πλαίσιο με στηρίγματα ψηλής αντοχής. Γενικά η κατασκευή
γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η μακρόχρονη αντοχή του συστήματος ακόμα
και σε ψηλές ταχύτητες ανέμου. Εναλλακτική μορφή των σταθερών τεντών είναι οι πέργκολες.
Οι πέργκολες είναι μια μόνιμη κατασκευή κυρίως από ξύλο για την σκίαση εξωτερικών χώρων.
Αποτελείται από κάθετα και οριζόντια στοιχεία, όπου τα κάθετα είναι οι δοκοί που στηρίζουν
το οριζόντιο κομμάτι, δηλαδή τον κάναβο σκίασης της πέργκολας.
Οι τέντες με αντιρίδες στηρίζονται σε αντίστοιχο πλαίσιο όπως της σταθερής τέντας, αλλά το
υλικό της τέντας μπορεί να μετακινείται και να τυλίγεται σε ένα κύλινδρο στην κορυφή του
πλαισίου. Η βάση της τέντας στηρίζεται στο κέλυφος του κτιρίου ενώ το μπροστινό της μέρος
στηρίζεται στα κάγκελα της βεράντας (Εικόνα 42). Οι αντιρίδες είναι οι οδηγοί στους οποίους
κινείται η τέντας όταν ανεβαίνει ή κατεβαίνει. Ο μηχανισμός κίνησης στην απλούστερή του
μορφή είναι με μανιβέλα ή με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό κίνησης. Λόγω της δυνατότητας
κίνησης έχουν μικρότερη αντοχή στους δυνατούς ανέμους σε σχέση με τις σταθερές τέντες.

Εικόνα 46: Τέντα με αντιρίδες
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Εικόνα 47: Ηλεκτροκίνητοι μηχανισμοί τέντας
Οι τέντες με βραχίονες χρησιμοποιούν για να ανοίξει ή να κλείσει η τέντα. Όπως και στις τέντες
με αντιρίδες, όταν κλείνει η τέντα, το ύφασμα τυλίγεται σε ένα κύλινδρο που βρίσκεται στην
κορυφή της βάσης. Το κυριότερο μέρος της τέντας είναι ο αρθρωτός, πτυσσόμενος βραχίονας
που λόγω της απαίτησης για ελαφριά κατασκευή ψηλής αντοχής είναι κατασκευασμένος από
αλουμίνιο ή σκληρό PVC. Ανάλογα από την κατασκευή η άρθρωση μπορεί να είναι με
ατσάλινα καλώδια και ελατήρια ή με αλυσίδα (Εικόνα 48).

(α)

(β)

Εικόνα 48: Μηχανισμοί βραχίονα τέντας (α) ατσάλινα καλώδια και ελατήρια, (β) αλυσίδα
Η κίνηση γίνεται είτε χειροκίνητα είτε με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό κίνησης. Ο βραχίονας
πρέπει να μπορεί να λειτουργεί μακροχρόνια χωρίς τριγμούς και χωρίς ιδιαίτερες απαιτήσεις
συντήρησης. Επιπλέον, πρέπει να έχει αντοχή σε μεγάλα φορτία (λόγω βροχής) και σε ψηλές
ταχύτητες αέρα. Παρά την απαίτηση αυτή, για καλύτερη προστασία της τέντας μπορεί να
τοποθετηθεί αυτοματισμός στην κίνηση με ενσωματωμένο ανεμόμετρο, ο οποίος να κλείνει
αυτόματα την τέντα σε ψηλές ταχύτητες αέρα (Εικόνα 49). Επιπρόσθετα μπορούν να
ενσωματωθούν επιπλέον αισθητήρες (θερμοκρασίας, ακτινοβολίας, ρολόι) που να ρυθμίζουν
το άνοιγμα ή κλείσιμο της τέντας.
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Εικόνα 49: Αισθητήρας ανέμου σε αυτόματα ρυθμιζόμενη τέντα
Οι τέντες τύπου φυσερό (canopies) χρησιμοποιούνται για ηλιοπροστασία σε παράθυρα που
δεν έχουν βεράντα (Εικόνα 50). Είναι πολύ πρακτική λύση για δυτικά ανοίγματα, εφόσον
μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο κατά τη δύση του ήλιου. Η κατασκευή τους είναι απλή,
είναι κατασκευασμένες από τοξωτά προφίλ αλουμινίου στα οποία στηρίζεται το ύφασμα.
Μπορούν να είναι σταθερές, αλλά συνήθως είναι κινούμενες για να μην περιορίζουν την θέα,
αλλά και για προστασία από έντονους ανέμους. Το άνοιγμα και δίπλωμά τους γίνεται πολύ
απλά με ένα σχοινί, ενώ μπορεί να τοποθετηθεί και μηχανισμός κίνησης.

Εικόνα 50: Τέντα τύπου φυσερό
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Τέλος, οι κάθετες τέντες (τύπου ριντό) χρησιμοποιούνται κυρίως σε βεράντες ή για στέγαση
ημιυπαίθριων χώρων, κυρίως σε χώρους εστίασης. Αυτού του τύπου οι τέντες δεν
χρησιμοποιούνται κυρίως για σκίαση αλλά για προστασία από τη βροχή, το κρύο και τους
ανέμους. Το υλικό που χρησιμοποιείται κατά βάση είναι η ζελατίνα ώστε να μην ακυρώνεται η
οπτική επαφή με το περιβάλλον αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και τεντόπανο ή κάποιο άλλο
υλικό. Η τέντα είναι τυλιγμένη σε ένα κύλινδρο στην κορυφή και κινείται κατακόρυφα προς τη
βάση του πλαισίου, όπου και στηρίζεται στο πάτωμα. Συνήθως δεν μπορεί να στηριχθεί σε
ενδιάμεση θέση.

6.1.4 Εξωτερικές περσίδες – πτερύγια
Οι εξωτερικές περσίδες είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής σκίασης που παρέχει τις
μεγαλύτερες επιλογές σκίασης στο χρήστη, ενώ είναι το μοναδικό σύστημα σκίασης που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κτίρια με υαλοπετάσματα δίνοντας απεριόριστες δυνατότητες
αρχιτεκτονικών αυτοσχεδιασμών στις κτιρίων.
Το σύστημα αποτελείται από πολλές παράλληλες περσίδες πλάτους από 10-80cm, που είναι
τοποθετημένες στην εξωτερική πλευρά του κτιρίου. Μπορούν να είναι σταθερές σε οριζόντια ή
κατακόρυφη διάταξη, περιστρεφόμενες σε οριζόντια ή κατακόρυφη διάταξη ενώ διατίθενται
και σε διάταξη προβόλου. Η επιλογή του τύπου της διάταξης γίνεται κυρίως ανάλογα με τον
προσανατολισμό της όψης που θα σκιαστεί, αλλά σημαντικό ρόλο έχει και η αρχιτεκτονική
όψη του κελύφους, καθώς αποτελούν μια διαδεδομένη μορφή διαμόρφωσης εξωτερικών
όψεων κτιρίων. Συνήθως είναι κατασκευασμένες από αλουμίνιο ή ξύλο, που συχνά διατίθενται
από τις εταιρείες κατασκευής κουφωμάτων/υαλοπετασμάτων, ώστε να είναι συμβατές με τις
υπόλοιπες σειρές της εταιρείας.
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Εικόνα 51: Εξωτερικές περσίδες
Οι εξωτερικές περσίδες διατίθενται σε ολοκληρωμένο σύστημα που περιλαμβάνει τους
οδηγούς στήριξης στο κτίριο, τις στηρίξεις των περσίδων στους οδηγούς, τα διάφορα προφίλ
των περσίδων, το μηχανισμό κίνησης καθώς και λοιπά παρελκόμενα που απαιτούνται για την
εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος. Σε περίπτωση τοποθέτησης του συστήματος
μετά την ολοκλήρωση του κτιρίου, ιδίως σε μεγάλα συστήματα που καλύπτουν μεγάλες
επιφάνειες στην πρόσοψη, είναι απαραίτητη η στατική μελέτη του κτιρίου, ώστε να
διαπιστωθεί η αντοχή του κτιρίου στο επιπλέον βάρος των περσίδων, ιδίως σε περιπτώσεις
ψηλών ταχυτήτων ανέμου.
Οι επιλογές που δίνονται κατά τη σχεδίαση του συστήματος συμπεριλαμβάνουν τεχνικές
παραμέτρους όπως το μήκος σκίασης, η γωνία πρόσπτωσης της ηλιακής ακτινοβολίας, ο
φυσικός φωτισμός και η συντήρηση/καθαρισμός ενώ επηρεάζονται από αισθητικές
παραμέτρους που συχνά υπερκαλύπτουν τις τεχνικές ανάγκες. Οι παράμετροι αυτοί είναι η
κατακόρυφη ή οριζόντια τοποθέτηση, το υλικό κατασκευής και το χρώμα, το πλάτος της
περσίδας, η γωνία των περσίδων, η απόσταση μεταξύ των περσίδων, η απόσταση από το
κτίριο, η δυνατότητα κίνησης και το βήμα και εύρος κίνησης. Η κίνηση των περσίδων μπορεί
να περιλαμβάνει περιστροφή των περσίδων αλλά και ανύψωσής τους.

90

Η κίνηση μπορεί να γίνει χειροκίνητα με μανιβέλα ή με ηλεκτροκίνητο μηχανισμό, ανάλογα με
τις απαιτήσεις του χρήστη, ενώ δίνεται και η δυνατότητα αυτοματισμού. Σε μεγάλα κτίρια, σε
περίπτωση κίνησης, ο μηχανισμός είναι αποκλειστικά ηλεκτροκίνητος λόγω του μεγάλου
βάρους του συστήματος.

Εικόνα 52: Κινούμενες περσίδες

6.1.5 Φωτοβολταϊκά συστήματα
Η μεγάλη ανάπτυξη της τεχνολογίας των Φωτοβολταϊκών είχε αντίστοιχο αντίκτυπο και στην
ενσωμάτωση φωτοβολταϊκών στοιχείων στο εξωτερικό κέλυφος ενός κτιρίου. Οι πιο κοινές
εφαρμογές στο κέλυφος του κτιρίου είναι τα σκίαστρα με φωτοβολταϊκά ή
ενσωματωμένα/προσαρμοσμένα φωτοβολταϊκά στο κέλυφος των κτιρίων.
Στα προσαρμοσμένα φωτοβολταϊκά σε σκίαστρα, τα κοινά σκίαστρα που έχουν περιγραφεί
στις προηγούμενες ενότητες αντικαθίστανται από φωτοβολταϊκά πλαίσια. Το σύστημα
στηρίζεται σε κατάλληλες βάσεις που τοποθετούνται στο κέλυφος του κτιρίου, συνήθως πάνω
από τα παράθυρα/υαλοπετάσματα και ακολούθως τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά. Τα
σκίαστρα αυτά συνήθως τοποθετούνται στη νότια πλευρά του κτιρίου για να επιτευχθεί
μεγαλύτερη ηλεκτροπαραγωγή από τα φωτοβολταϊκά, ενώ η κλίση των πλαισίων μπορεί να
είναι είτε σταθερή στις 30ο, είτε ρυθμιζόμενη ανάλογα με την εποχή και τις ανάγκες σκίασης
του χρήστη.
Τα ενσωματωμένα φωτοβολταϊκά στο κέλυφος του κτιρίου αντικαθιστούν τα συμβατικά
οικοδομικά υλικά, σε ορισμένα τμήματα του κτιριακού κελύφους, όπως τους φωταγωγούς ή
την πρόσοψη του κτιρίου ως μέρος του υαλοπετάσματος. Συνήθως, εγκαθίστανται σε νέα
κτίρια, αλλά θα μπορούσαν να εγκατασταθούν και σε υφιστάμενα, κατά την ανακαίνισή τους
χωρίς να επιφέρουν σημαντικές αλλαγές στο γενικότερο σχεδιαστικό ύφος του κτιρίου.
Τα φωτοβολταϊκά μπορούν να τοποθετηθούν είτε ως δεύτερο κέλυφος σε μικρή απόσταση
από το κέλυφος του κτιρίου, είτε πάνω στην πρόσοψη του κτιρίου, είτε ως μέρος του
υαλοπετάσματος. Σε αυτή την περίπτωση το υαλοπέτασμα αποτελείται από γυαλί και
φωτοβολταϊκά, προσφέροντας μερική σκίαση και παραγωγή ενέργειας ταυτόχρονα.
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Εικόνα 53: Περσίδες με φωτοβολταϊκά πλαίσια

6.2 Συστήματα εσωτερικής ηλιοπροστασίας
Συστήματα εσωτερικής ηλιοπροστασίας είναι όλα τα συστήματα τα οποία τοποθετούνται στην
εσωτερική πλευρά των υαλοστασίων. Γενικά, τα εσωτερικά σκίαστρα έχουν μικρότερη
απόδοση όσον αφορά το θερμικό κέρδος σε σύγκριση με τα εξωτερικά, διότι διαχειρίζονται
ακτινοβολία η οποία έχει ήδη εισέλθει στο κτίριο. Με την πρόσπτωση της ακτινοβολίας στα
σκίαστρα, αυτή ανακλάται προς τον υαλοπίνακα με αποτέλεσμα μέρος της να απορροφάται
απ’ αυτόν και να παραμένει στο εσωτερικό του κτιρίου. Ο θερμός αέρας που περιορίζεται
μεταξύ σκιάστρου και υαλοπίνακα ανέβει προς τα πάνω και διοχετεύεται αργά στο εσωτερικό
του χώρου.
Τα κύρια είδη εσωτερικών σκιάστρων είναι τα ρόλερ (ρολοκουρτίνες), τα στόρια (οριζόντιες
περσίδες), οι κάθετες περσίδες, οι κουρτίνες ρόμαν, τα υφασμάτινα πάνελ και οι περσίδες
πλισέ.
Τα συστήματα εσωτερικής ηλιοπροστασίας καθορίζονται από το πρότυπο EN
13120:2009+A1:2014 Εσωτερικές περσίδες – Απαιτήσεις επιδόσεων και ασφαλείας. Το
πρότυπο αυτό καθορίζει τις απαιτήσεις ασφαλείας που απαιτούνται από τον κατασκευαστή
και τον εγκαταστάτη εσωτερικών σκιάστρων. Η κύρια εφαρμογή των απαιτήσεων αυτών
αφορούν την προστασία των βρεφών και μικρών παιδιών (0-42 μηνών), γι αυτό και το εν λόγω
πρότυπο εφαρμόζεται μόνο σε χώρες στους οποίους υπάρχουν βρέφη ή μικρά παιδιά, ενώ δεν
εφαρμόζεται σε βιομηχανικά κτίρια, κτίρια γραφείων κλπ.
Οι βασικές απαιτήσεις που καθορίζονται από το πρότυπο είναι:


Τα σκίαστρα που θα τοποθετηθούν σε κτίρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες,
πρέπει να εφαρμόζουν τις ειδικές προδιαγραφές για την προστασία βρεφών και μικρών
παιδιών, ακόμη και αν δεν υπάρχουν παιδιά στην κατοικία. Το πρότυπο εφαρμόζεται
επίσης σε δημόσια κτίρια, νοσοκομεία, σχολεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, εκκλησίες,
καταστήματα κλπ.



Υπάρχουν περιορισμοί στο μήκος του σχοινιού/αλυσίδας που χρησιμοποιούνται για
την κίνηση των σκιάστρων



Πρέπει να υπάρχουν κατάλληλες διατάξεις ασφαλείας για πρόληψη της δημιουργίας
βρόγχων από το σχοινί/αλυσίδα του σκιάστρου. Οι διατάξεις αυτές καθορίζονται στο
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πρότυπο. Οι διατάξεις αυτές πρέπει να ενσωματώνονται στο σκίαστρο κατά την
κατασκευή του και όχι κατά την εγκατάστασή του από τον εγκαταστάτη. Αντί της
χρήσης βρόγχου μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο άκρες στο σχοινί/αλυσίδα που δεν
ενώνονται μεταξύ τους (Εικόνα 54).


Η μέγιστη απόσταση μεταξύ των δύο μερών του σχοινιού/αλυσίδας καθορίζεται στα
50mm στο σημείο εξόδου από την κορυφή του σκιάστρου



Το ελάχιστο ύψος του σχοινιού/αλυσίδας από το πάτωμα είναι 1,5m ενώ το μέγιστο
μήκος του σχοινιού πρέπει να είναι μικρότερο από 1m



Το σχοινί/αλυσίδα πρέπει να είναι κατασκευασμένα ώστε αν δεχθούν δύναμη από
μάζα μεγαλύτερη από 6kg να αποσπώνται από το σύστημα εντός 5 δευτερολέπτων.



Καθορίζει ειδικούς ελέγχους των κύριων εξαρτημάτων ασφαλείας των εσωτερικών
σκιάστρων



Είναι απαραίτητη η τοποθέτηση προειδοποιήσεων ασφαλείας στο σκίαστρο και
παροχή φυλλαδίου με οδηγίες τοποθέτησης και χρήσης του σκιάστρου. Επίσης είναι
απαραίτητη η τοποθέτηση ετικέτας με ευκρινή στοιχεία του κατασκευαστή (Εικόνα 55).

Εικόνα 54: Αποφυγή χρήσης βρόγχου στο σχοινί του σκιάστρου
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Εικόνα 55: Εφαρμογή των απαραίτητων προϋποθέσεων για τοποθέτηση οδηγιών χρήσης και
προειδοποιητικών ετικετών στο σκίαστρο
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7

Checklist (Λίστα ελέγχου)

Απαραίτητη Προϋπόθεση
Κάθε είδους εφαρμογή

Πλαίσιο



Έχουν διαβαστεί οι τεχνικές οδηγίες του κατασκευαστή του προϊόντος και είναι
κατανοητές



Τηρούνται όλες οι απαιτούμενες πρόνοιες ασφάλειας και υγιεινής στο εργοτάξιο



Όλα τα προφίλ, εξαρτήματα και μηχανισμοί που θα χρησιμοποιηθούν αντιστοιχούν
στην ίδια σειρά



Όλα τα ελαστικά παρεμβύσματα και μαστίχες που χρησιμοποιούνται είναι
κατάλληλα για τις συνθήκες περιβάλλοντος που επικρατούν στην περιοχή



Οι μηχανισμοί είναι ικανοί να αντέξουν το βάρους του φύλλου



Το κέλυφος του κτιρίου στο οποίο θα τοποθετηθεί το κούφωμα έχει ολοκληρωθεί
τουλάχιστον μια βδομάδα πριν, ώστε να έχει στερεό υπόβαθρο



Η επιφάνεια του ανοίγματος στην οποία θα τοποθετηθεί το κούφωμα είναι καθαρή,
στεγνή και έχουν απομακρυνθεί ξένα σώματα



Υπάρχει ο απαιτούμενος διαθέσιμος χώρος στο εσωτερικό για το άνοιγμα του
κουφώματος



Τα κοπτικά εργαλεία είναι σωστά βαθμονομημένα και ο χρήστης είναι
εξοικειωμένος μαζί τους



Όλα τα στεγανοποιητικά τοποθετήθηκαν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολη η
αντικατάστασή τους



Για την κοπή το προφίλ έχει στερεωθεί καλά χωρίς να παραμορφώνεται η διατομή
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Απαραίτητη Προϋπόθεση

Μηχανισμοί κίνησης
στο φύλλο
Τοποθέτηση
Υαλοπίνακα στο φύλλο



Η κοπή των προφίλ έγινε με μεγάλη ακρίβεια βάσει των διαστάσεων του
ανοίγματος (ανοχή ±5mm)



Οι κάθετες και οριζόντιες βέργες που κόπηκαν είναι παράλληλες



Τα πηχάκια που θα συγκρατούν τον υαλοπίνακα έχουν κοπεί στο κατάλληλο
μέγεθος (ανοχή ±0,5mm)



Έχουν ανοιχθεί όλες οι απαιτούμενες οπές απορροής στην κάσια και στο φύλλο



Τα ελαστικά παρεμβύσματα έχουν κοπεί σε κατάλληλο μέγεθος (+1-2%) σε γωνία
45ο



Έχουν τοποθετηθεί όλα τα απαιτούμενα ελαστικά παρεμβύσματα στο κούφωμα και
συγκολληθεί με την κατάλληλη κόλλα



Αν θα χρησιμοποιηθούν γωνιακά ελαστικά προφίλ έχουν συγκολληθεί σωστά



Το πλαίσιο που κατασκευάστηκε είναι σταθερό τετραγωνισμένο



Έχουν τοποθετηθεί όλοι οι απαιτούμενοι μηχανισμοί κίνησης



Έχουν τοποθετηθεί επιπλέον μηχανισμοί ασφαλείας ή παρελκόμενα



Χρησιμοποιήθηκαν πηχάκια για την σταθεροποίηση του υαλοπίνακα στο πλαίσιο
του φύλλου



Χρησιμοποιήθηκαν τα απαραίτητα ελαστικά παρεμβύσματα



Χρησιμοποιήθηκαν τάκοι από EPDM ή PVC για την στερέωση του υαλοπίνακα,
βάσει των οδηγιών του κατασκευαστή για τον τύπο ανοίγματος



Το προφίλ που θα τοποθετηθεί είναι κατάλληλο βάσει των προδιαγραφών του

Πλαίσιο Αλουμινίου
Γενικά
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Απαραίτητη Προϋπόθεση
αρχιτέκτονα και των απαιτήσεων του πελάτη
Πλαίσιο

Έλεγχος πριν την
τοποθέτηση του
κουφώματος

Τοποθέτηση
κουφώματος



Όλα τα σημεία κοπής και διάνοιξης οπών έχουν καθαριστεί και επαλειφθεί με
αντιδιαβρωτικό υγρό



Όλα τα γωνιακά σημεία των βεργών έχουν επαλειφθεί με κατάλληλο αρμό και
κόλλα



Έχουν χρησιμοποιηθεί οι απαιτούμενες γωνίες σύνδεσης και επιπεδότητας για το
πλαίσιο και έχουν στερεωθεί κατάλληλα



Έλεγχος σωστής κόλλησης αρμών



Έλεγχος σωστής λειτουργίας μηχανισμών



Έλεγχος σφραγίσματος ανοίγματος



Οπτικός έλεγχος για διαφορά στο χρωματισμό του κουφώματος



Έλεγχος συμμετρίας αρμών



Έλεγχος καλής εφαρμογής αρμών και ελαστικών στις γωνιές



Έλεγχος οπών απορροής



Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλες για την εφαρμογή



Το πλαίσιο βιδώθηκε στην ψευτόκασια με βίδες ή στον τοίχο με βίδες/ρόμπλαξ



Τοποθετήθηκαν όσες βίδες απαιτούνται για τη στερέωση



Όλοι οι αρμοί έκλεισαν με ελαστική θερμομονωτική μαστίχα



Αν το κενό μεταξύ ανοίγματος κουφώματος είναι μεγαλύτερο από 10mm,
χρησιμοποιήθηκε τακάκι στερέωσης.
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Απαραίτητη Προϋπόθεση
Ξύλινο Πλαίσιο
Γενικά

Πλαίσιο

Έλεγχος πριν την
τοποθέτηση του
κουφώματος



Το προφίλ που θα τοποθετηθεί είναι κατάλληλο βάσει των προδιαγραφών του
αρχιτέκτονα και των απαιτήσεων του πελάτη



Αν το κούφωμα είναι μεγαλύτερο από 3μ πρέπει να τοποθετηθούν ενδιάμεσα
ορθοστάτες



Όλες οι ακμές των ξύλων είναι στρογγυλευμένες με ακτίνα >2mm



Τα προφίλ είναι βαμμένα και επαλειμμένα με κατάλληλο βερνίκι για το περιβάλλον
εφαρμογής



Έχουν δοθεί οι κατάλληλες ανοχές για τη διόγκωση/συρρύκνωση του πλαισίου
λόγω υγρασίας



Έχουν ανοιχθεί τρύπες στη θέση που θα τοποθετηθούν οι βίδες στα προφίλ για
ευκολία στο βίδωμα



Οι γωνίες των προφίλ έχουν κολληθεί με ξυλουργική κόλλα



Αν απαιτείται το πλαίσιο έχει ενισχυθεί με φύλλα αλουμινίου ή μεταλλικές
ράβδους



Έλεγχος σωστής κόλλησης αρμών



Έλεγχος σωστή λειτουργίας μηχανισμών



Έλεγχος σφραγίσματος ανοίγματος



Έλεγχος συμμετρίας αρμών



Έλεγχος καλής εφαρμογής αρμών και ελαστικών στις γωνιές



Έλεγχος οπών απορροής
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Απαραίτητη Προϋπόθεση
Τοποθέτηση
κουφώματος



Οι βίδες που χρησιμοποιούνται είναι κατάλληλες για την εφαρμογή



Το πλαίσιο βιδώθηκε στην ψευτόκασια με βίδες ή στον τοίχο με βίδες/ρόμπλαξ



Τοποθετήθηκαν όσες βίδες απαιτούνται για τη στερέωση στις σωστές αποστάσεις



Για μεγάλα ανοίγματα τοποθετήθηκαν επιπλέον βίδες στερέωσης



Όλοι οι αρμοί έκλεισαν με ελαστική θερμομονωτική μαστίχα



Αν το κενό μεταξύ ανοίγματος κουφώματος είναι μεγαλύτερο από 10mm,
χρησιμοποιήθηκε τακάκι στερέωσης.



Τα στεγανοποιητικά είναι εύκολα να αντικατασταθούν



Το προφίλ που θα τοποθετηθεί είναι κατάλληλο βάσει των προδιαγραφών του
αρχιτέκτονα και των απαιτήσεων του πελάτη



Αν το κούφωμα είναι μεγαλύτερο από 3μ πρέπει να τοποθετηθούν ενδιάμεσα
ορθοστάτες



Δεν εφαρμόζονται πουθενά βίδες για να μην καταστραφεί η στεγανότητα των
θαλάμων



Έχουν ανοιχθεί τρύπες στη θέση που θα τοποθετηθούν οι βίδες στα προφίλ για
ευκολία στο βίδωμα



Έγινε επιτυχώς η θερμική συγκόλληση των βεργών χωρίς να μπορεί να εισέλθει
αέρας στο πλαίσιο



Έχει κρυώσει στα σημεία της συγκόλλησης και απέκτησε πλήρεις μηχανικές
ιδιότητες

Συνθετικό Πλαίσιο
Γενικά

Πλαίσιο

99

Απαραίτητη Προϋπόθεση


Αν απαιτείται το πλαίσιο έχει ενισχυθεί με μεταλλικές ράβδους που στερεώθηκαν
με συγκόλληση ή αγκύρια

Μηχανισμοί κίνησης
στο φύλλο



Έχουν στερεωθεί όλοι οι απαιτούμενοι μηχανισμοί κίνησης στα αγκύρια ή στις
μεταλλικές ενισχύσεις του πλαισίου

Έλεγχος πριν την
τοποθέτηση του
κουφώματος



Έλεγχος σωστής κόλλησης αρμών



Έλεγχος σωστή λειτουργίας μηχανισμών



Έλεγχος σφραγίσματος ανοίγματος



Έλεγχος συμμετρίας αρμών



Έλεγχος καλής εφαρμογής αρμών και ελαστικών στις γωνιές



Έλεγχος οπών απορροής



Το πλαίσιο στερεώθηκε στην ψευτόκασια στα αγκύρια ή στις μεταλλικές ενισχύσεις
του πλαισίου



Τοποθετήθηκαν όσες στηρίξεις απαιτούνται για τη στερέωση στις σωστές
αποστάσεις



Για μεγάλα ανοίγματα τοποθετήθηκαν επιπλέον στηρίξεις



Όλοι οι αρμοί έκλεισαν με ελαστική θερμομονωτική μαστίχα



Αν το κενό μεταξύ ανοίγματος κουφώματος είναι μεγαλύτερο από 10mm,
χρησιμοποιήθηκε τακάκι στερέωσης.



Το είδος του γυαλιού και το πάχος του είναι κατάλληλο για την εφαρμογή βάσει

Τοποθέτηση
κουφώματος

Υαλοπίνακες
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Απαραίτητη Προϋπόθεση
των προδιαγραφών του αρχιτέκτονα και των απαιτήσεων του πελάτη


Ο αποστάτης που έχει χρησιμοποιηθεί έχει το κατάλληλο πλάτος



Το γυαλί δεν έρχεται σε επαφή με τον αποστάτη αλλά παρεμβάλλεται μονωτική
ταινία σφράγισης



Τα δύο γυαλιά δεν έχουν διαφορά ύψους ή πλάτους μεγαλύτερη από 2mm και
4mm στη διαγώνιο



Έχουν τοποθετηθεί πυριτικά άλατα στον αποστάτη για αφύγρανση



Έχει τοποθετηθεί αέριο πλήρωσης στο διάκενο ή αφυδατωμένος αέρας



Έχει σφραγιστεί ερμητικά το διάκενο και η οπή διοχέτευσης του αερίου



Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί είναι κατάλληλο για τις ανάγκες του χρήστη και
για τον προσανατολισμό του κτιρίου



Το σύστημα που θα χρησιμοποιηθεί είναι κατάλληλο για τις περιβαλλοντικές
συνθήκες της περιοχής (ταχύτητα ανέμου)



Το σημείο τοποθέτησης του συστήματος είναι κατάλληλο για την στήριξη του εν
λόγω πλαισίου



Οι στατικές αντοχές του κελύφους είναι κατάλληλες για το σύστημα που επιλέχθηκε



Το σύστημα έχει τοποθετηθεί βάσει ων υποδείξεων του κατασκευαστή



Σε περίπτωση χειροκίνητης κίνησης, υπάρχει πρόσβαση του χρήστη στο μηχανισμό



Σε περίπτωση ηλεκτροκίνητης κίνησης, υπάρχει διαθέσιμη παροχή ηλεκτρισμού στο
σύστημα και δυνατότητα τηλεχειρισμού

Ηλιοπροστασία
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Απαραίτητη Προϋπόθεση
Τελικός έλεγχος


Το κούφωμα είναι στερεό



Το φύλλο σφραγίζει στην κάσια αεροστεγώς



Έχει καθαριστεί το κούφωμα από όλα τα οικοδομικά υλικά



Το φύλλο ανοίγει χωρίς προβλήματα



Δεν υπάρχουν ορατά διάκενα μεταξύ φύλλου και πλαισίου



Το σύστημα ηλιοπροστασίας έχει τοποθετηθεί και στερεωθεί ορθά



Ο μηχανισμός κίνησης του συστήματος ηλιοπροστασίας λειτουργεί ορθά



Έχει ενημερωθεί ο χρήστης για τις ανάγκες καθαρισμού και συντήρησης του
κουφώματος και του συστήματος ηλιοπροστασίας
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8

Οδηγός προβλημάτων υφιστάμενων κουφωμάτων και σκιάστρων

Πρόβλημα

Αιτία

Το
φύλλο
δεν
είναι
ευθυγραμμισμένο
με
το
πλαίσιο

Το φύλλο δεν έρχεται σε
ομοιόμορφη επαφή με το
περβάζι του πλαισίου και είναι
ορατά τα κενά



δεν

είναι

Το φύλλο είναι εκτός θέσης, ή
έχει διαφορετικές διαστάσεις
από το πλαίσιο



Το
πλαίσιο
τετραγωνισμένο



Το περβάζι του πλαισίου δεν
είναι επίπεδο. Μπορεί η μια
κάθετη βέργα του πλαισίου να
είναι μεγαλύτερη από την άλλη


Το
πλαίσιο
τετραγωνισμένο

Αντιμετώπιση

δεν

είναι

Χρησιμοποιήθηκαν ακατάλληλοι
αποστάτες



Δεν χρησιμοποιήθηκαν καθόλου
αποστάτες



Οι

βίδες

στήριξης

στην



Μετρήστε το ύψος, πλάτος και διαγώνιο του
φύλλου και πλαισίου για έλεγχο



Ελέγξτε για διάκενα στις γωνίες.



Αν οι γωνίες σύνδεσης είναι ρυθμιζόμενες,
μπορούν να διαρρυθμιστούν.



Αν δεν μπορούν να προσαρμοστούν οι γωνίες,
θα πρέπει να αντικατασταθεί το φύλλο



Ρυθμίστε τα προφίλ του πλαισίου ώστε να
τετραγωνίζονται.



Τοποθετήστε αποστάτες αν απαιτούνται



Ρυθμίστε τις γωνίες σύνδεσης του πλαισίου



Ρυθμίστε ή αντικαταστήστε τους αποστάτες
για αν επιτευχθεί η επιπεδότητα



Ελέγξτε την επιπεδότητα του πλαισίου και
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Πρόβλημα

Αιτία

Αντιμετώπιση
ψευδόκασια αλλάζουν το σχήμα
του πλαισίου

Υπάρχει
μεγάλο
ή
ανομοιόμορφο κενό μεταξύ
φύλλου και πλαισίου

Το φύλλο δεν κλείνει σωστά

χαλαρώστε τις βίδες αν απαιτείται


Χρησιμοποιήστε αποστάτη για ρύθμιση του
πλαισίου ή αναπροσαρμόστε τυχόν διαθέσιμα
επεκτατικά των γωνιών σύνδεσης

Το
στεγανοποιητικό
είναι
σχισμένο ή απουσιάζει σε κάποια
σημεία



Αντικαταστήστε
πλαισίου



Η άρθρωση του μηχανισμού
κίνησης δεν
είναι σωστά
ρυθμισμένη



Χαλαρώστε τους μεντεσέδες και ρυθμίστε
τους στη σωστή θέση



Ο μηχανισμός ασφαλείας δεν
είναι ευθυγραμμισμένος



Ρυθμίστε και επανατοποθετήστε το μηχανισμό
ασφαλείας



Η ασφάλιση στα επιμέρους
φύλλα δεν κλειδώνει



Ελέγξτε και προσαρμόστε την αλληλοσύνδεση
των δύο φύλλων, του μηχανισμού ασφαλείας
και της επαφής τους



Παρουσία ξένου σώματος στο
πλαίσιο



Καθαρίστε το πλαίσιο από τυχόν ξένα
αντικείμενα. Ελέγξτε τις θέσεις κλειδώματος
του κουφώματος και τους μεντεσέδες



Δεν
λειτουργεί
σωστά
ο
μηχανισμός στερέωσης των
επιπλέον φύλλων



Ξεκλειδώστε το φύλλο, ελέγξτε την κίνηση στο
πάνω και κάτω μέρος. Ρυθμίστε το άνοιγμα
και την κίνηση των επιπλέον φύλλων



Το
πλαίσιο
τετραγωνισμένο



δεν

είναι

το

στεγανοποιητικό

του
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Πρόβλημα

Αιτία

Το φύλλο δεν ανακλείται ή
ανοίγει σωστά

Υπάρχει διάκενο μεταξύ του
τοίχου και του πλαισίου (στην
εξωτερική
πλευρά
του
παραθύρου
Ακούγεται
ανέμου

σφύριγμα

του

Παρατηρείται
συμπύκνωμα
υδρατμών στο πλαίσιο ή στο
γυαλί

Αντιμετώπιση



Ο πείρος του μεντεσέ δεν είναι
στη θέση του



Τοποθετήστε τον πείρο στη σωστή θέση



Ο πείρος του μεντεσέ είναι
σπασμένος



Αφαιρέστε τον πείρο και τοποθετήστε νέο



Η κοιλότητα μεταξύ του πλαισίου
του
παραθύρου
και
του
ανοίγματος δεν σφραγίστηκε



Τοποθέτηση μονωτικού υλικού στο διάκενο



Στεγανοποιήστε
την
περίμετρο
του
κουφώματος και σφραγίστε όλα τα κενά,
εσωτερικά ή εξωτερικά



Το φύλλο δεν κλείνει σωστά



Ρύθμιση κλεισίματος φύλλου



Το στεγανοποιητικό έχει φθαρεί



Αντικατάσταση στεγανοποιητικού



Υπάρχει υπερβολική υγρασία στο
χώρο.



Συμβουλές στους χρήστες για σωστό αερισμό
του χώρου



Τοποθέτηση αφυγραντήρων και εξαεριστήρων



Ανεπαρκής υγρομόνωση χώρου
(υπόγειο)



Υγρομόνωση των τοίχων



Φραγή αεραγωγών



Διάνοιξη αεραγωγών



Το
κούφωμα
είναι
πολύ
χαμηλότερης
θερμομονωτικής
ικανότητας από την τοιχοποιία



Αντικατάσταση κουφωμάτων με πιο καλής
θερμομονωτικής ικανότητας
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Πρόβλημα

Παρουσία/διαρροή νερού από
το περβάζι του πλαισίου

Το φύλλο δυσκολεύεται να
ανοίξει επειδή σφηνώνει στο
πλαίσιο

Οι μεντεσέδες δεν λειτουργούν
σωστά

Αιτία

Αντιμετώπιση



Δεν υπάρχουν οπές διαρροής



Άνοιγμα οπών διαρροής



Έχουν κλείσει οι οπές διαρροής



Καθαρισμός οπών διαρροής



Υπάρχει μεγάλη υγρασία στο
χώρο



Συμβουλές στους χρήστες για σωστό αερισμό
του χώρου



Τοποθέτηση αφυγραντήρων και εξαεριστήρων



Ρύθμιση διαστάσεων φύλλου και πλαισίου



Έλεγχος βιδών, αποστατών, γωνιών και
μήκους των προφίλ. Επανατοποθέτησή τους.



Το φύλλο ή το πλαίσιο δεν είναι
τετραγωνισμένα



Η καθετότητα του πλαισίου δεν
είναι σωστή



Ρύθμιση
καθετότητας
κατάλληλους αποστάτες



Το στεγανοποιητικό υλικό είναι
πολύ μεγάλο για το άνοιγμα



Αντικατάσταση στεγανοποιητικού



Σε
περίπτωση
ξύλινου
κουφώματος, έχει φουσκώσει
από τη βροχή



Όταν στεγνώσει το φύλλο, ξύσιμο για μείωση
των διαστάσεων



Έχουν σκουριάσει



Έχουν φθαρεί



Καθαρισμός και αντικατάστασή τους



Δεν είναι σωστά ρυθμισμένοι



Ρύθμισή τους



Είναι τοποθετημένοι σε λάθος
θέση



Ρύθμιση του ύψους τους ή αφαίρεση και
τοποθέτησή τους στη σωστή θέση

πλαισίου

με
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Πρόβλημα

Το πλαίσιο είναι λυγισμένο
προς τα μέσα

Το πλαίσιο έχει φύγει από τη
θέση του

Ο μηχανισμός ασφαλείας δεν
λειτουργεί σωστά

Ο υαλοπίνακας κτυπάει στο
άνοιγμα/κλείσιμο
του
κουφώματος ή σε ανέμους

Ο μηχανισμός του συστήματος
σκίασης δε λειτουργεί

Αιτία


Αντιμετώπιση

Το άνοιγμα είναι μικρότερο από
το πλαίσιο



Αφαίρεση πλαισίου



Μείωση μήκους των προφίλ



Επανατοποθέτηση



Αφαίρεση κουφώματος



Πολύ δυνατό κρουστικό κτύπημα



Καθαρισμός ανοίγματος



Πολύ δυνατός άνεμος



Επανατοποθέτηση κουφώματος με καλύτερη
στήριξη



Ο
μηχανισμός
δεν
ευθυγραμμισμένος



Ρύθμιση του μηχανισμού



Ο μηχανισμός έχει χαλάσει



Αντικατάσταση του μηχανισμού



Ο υαλοπίνακας είναι μικρότερων
διαστάσεων



Τοποθέτηση
διαστάσεων



Ο υαλοπίνακας δεν στηρίζεται
σωστά



Αφαίρεση υαλοπίνακα, ρύθμιση αποστάτη
στήριξης και επανατοποθέτηση



Το στεγανοποιητικό υλικό έχει
φθαρεί



Αντικατάσταση στεγανοποιητικού



Έχει σπάσει ο μηχανισμός που
ρυθμίζει το σύστημα



Δεν
υπάρχει
τροφοδοσία
ηλεκτρισμού στο μηχανισμό



Έλεγχος και αντικατάσταση

είναι

νέου

υαλοπίνακα

σωστών
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Πρόβλημα

Οι εξωτερικές περσίδες δε
ρυθμίζουν σωστά το φυσικό
φωτισμό
Τα πτερύγια στις εξωτερικές
περσίδες
δεν
είναι
ευθυγραμμισμένα
Το σύστημα σκίασης κάνει
πολύ θόρυβο σε ψηλές
ταχύτητες ανέμου

Το ρολό δεν κλείνει σωστά

Το υλικό της τέντας έχει σκιστεί

Αιτία

Αντιμετώπιση



Ο τηλεχειρισμός του μηχανισμού
δε λειτουργεί



Λανθασμένος
συστήματος



Ακατάλληλη κλίση των περσίδων



Λανθασμένη τοποθέτηση



Αστοχία λειτουργίας



Το
σύστημα
δεν
στερεωμένο σωστά



Ρύθμιση του συστήματος ανάλογα με τις
ανάγκες του χρήστη



Ρύθμιση κλίσης των περσίδων



Ρύθμιση θέσης πτερυγίων

είναι



Στερέωση συστήματος



Το σύστημα είναι ακατάλληλο
για τις ψηλές ταχύτητες αέρα



Αντικατάσταση συστήματος



Έκκεντρη λειτουργία τυλίγματος





Ρύθμιση λειτουργίας

Παρουσία ξένου αντικειμένου
στη βάση του παραθύρου



Αφαίρεση ξένων αντικειμένων



Το υλικό έχει φθαρεί



Αντικατάσταση του υλικού



Η στερέωση του υλικού δεν ήταν
η κατάλληλη



Στερέωση βάσει των προδιαγραφών του
κατασκευαστή

χειρισμός
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