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Ελευθερία ΑλεξανδρήΠολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ, MPhil Cambridge, PhD Cardiff

Δόμηση με Πηλό και Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ): Δυνατότητες και Περιορισμοί

Τι είναι ο Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ);

• Στα πλαίσια της συμφωνίας του Κυότο 
– Αειφόρος ανάπτυξη
– Αναγκαιότητας της μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας του κτιριακού τομέα, που τότε καταλάμβανε το 40% 
– Αναγκαιότητας της μείωσης της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ με αυξητική τάση
– Ενεργειακή ασφάλεια στην ΕΕ

• Θέτονται απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης για τα νέα κτίρια και για τα υφιστάμενα κτίρια άνω των 1000m2 που υφίστανται ριζική ανακαίνιση
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Στη μεθοδολογία υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων λαμβάνονται υπ’όψη:
• Θερμικές ιδιότητες των δομικών στοιχείων του κελύφους (θερμοπερατότητα, θερμοχωρητικότητα, ανακλαστικότητα κοκ)
• Γεωμετρία και προσανατολισμός κτιρίου
• Ηλιακά κέρδη
• Εσωτερικά κέρδη
• Αερισμός
• Απόδοση παθητικών συστημάτων θέρμανσης
• Απόδοση Η/Μ συστημάτων
• Χρήση ΑΠΕ

Υλικά
ΣχεδιασμόςΗ/Μ

Πλεονεκτήματα της δόμησης με πηλό, ως προς την ενεργειακή κατανάλωση του κτιρίου
• Σε συνδυασμό με άχυρο, κίσηρη κοκ μπορεί ναπροσδώσει ικανή θερμομόνωση (μείωσηθερμοπερατότητας – μεγαλύτερη θερμομόνωση)

• Αυξημένη θερμική μάζα (θερμοχωρητικότητα)

• Βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης, λόγωσταθερότητας της σχετικής υγρασίας στο εσωτερικότου κτιρίου
• Μικρή ενσωματωμένη ενέργεια σε σχέση με άλλαδομικά υλικά
• Μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα από την «κούνια»ως τον «τάφο» του υλικού και του κτιρίου (cradle tothe grave)

Εξετάζονται από τον ΚΕΝΑΚ
Δεν εξετάζονται από τον ΚΕΝΑΚ
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Στοιχεία δομικού στοιχείου και τρόπου δόμησης που λαμβάνουν χώρα στον υπολογισμό της ενεργειακής ζήτησης του κτιρίου κατά ΚΕΝΑΚ
1. Συντελεστής θερμοπερατότητας2. Θερμοχωρητικότητα3. Θερμογέφυρες4. Ανακλαστικότητα και ικανότητα εκπομπής εξωτερικήςεπιφάνειας

Η ενεργειακή ζήτηση υπολογίζεται μόνο βάσει τηςμεθόδου ημι−σταθερής κατάστασης μηνιαίου βήματος,όπως αναπτύσσεται στο πρότυπο ΕΝ 13790.Τα στοιχεία ενός δομικού στοιχείου που χρειάζονται γιατον υπολογισμό της ενεργειακής ζήτησης είναι:

Κλιματικές Ζώνες κατά ΚΕΝΑΚ

«Σε κάθε νομό, οι περιοχές που βρίσκονται σε υψόμετρο άνω των
500 μέτρων, εντάσσονται στην επόμενη ψυχρότερη κλιματική ζώνηαπό εκείνη στην οποία ανήκουν» – [ΚΕΝΑΚ, 2010]

[ΚΕΝΑΚ, 2010]
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1. Μέγιστα όρια συντελεστή θερμοπερατότητας ανά κλιματική ζώνη κατά ΚΕΝΑΚ

[Πηγή: ΚΕΝΑΚ, 2010, Άρθρο 8]
1.-2. Στοιχεία που δίνονται από τις ΤΟΤΕΕ για τη δόμηση με πηλόΘερμοφυσικές ιδιότητες υλικών –χαρακτηριστικές τιμές

[Πηγή: Πίνακας 2, ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010] Για οπτοπλινθοδομή: λ=0.510W/mKΓια σκυρόδεμα: λ=2.500W/mK
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1. Ελάχιστα πάχη εξωτερικής τοιχοποιίας διαφόρων τύπων δόμησης με πηλό, σύμφωνα με τα μέγιστα όρια συντελεστή θερμοπερατότητας κατά ΚΕΝΑΚ για τις 4 κλιματικές ζώνες

λ<0.250W/mK 0 10 20 30 40 50 60

Ελαφρός πηλός (κίσηρη + πηλός)Ωμόπλινθοι με πρόσμιξη άχυρου 1

Ωμόπλινθοι με πρόσμιξη άχυρου 2

Πάχος (cm)

Ελάχιστο  πάχος τοίχου σε επαφή  με τον εξωτερικό αέρα από  διάφορα στοιχεία από πηλό για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες, βάσει των μέγιστων ορίων του συντελεστή  θερμοπερατότητας κατά ΚΕΝΑΚ
Ζώνη Α Ζώνη ΒΖώνη Γ Ζώνη Δ
1. Ελάχιστα πάχη θερμομονωτικού υλικού σε εξωτερική τοιχοποιία σε διάφορους τύπους δόμησης με πηλό, σύμφωνα με τα μέγιστα όρια συντελεστή θερμοπερατότητας κατά ΚΕΝΑΚ για τις 4 κλιματικές ζώνες

λ>0.250W/mK 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Πηλός μπαγδατίΠηλός, λάσπηΩμόπλινθοι, συμπαγείςΩμόπλινθοι με πρόσμιξη άχυρου 3

Πάχος (cm)

Ελάχιστο πάχος θερμομονωτικού με λ=0.04W/mK τοίχου από διάφορα στοιχεία από πηλόσε επαφή μετον εξωτερικό αέρα για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες, βάσει των μέγιστων ορίων του συντελεστή θερμοπερατότητας κατά ΚΕΝΑΚ Ζώνη ΑΖώνη ΒΖώνη ΓΖώνη Δd=10cmd=40cmd=40cmd=40cm
λθερμ=0.040W/mK
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2. Θερμοχωρητικότητα

[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-1, 2010] Υλικό Θερμοχωρητικότητα (kJ/m3K)Πηλός, λάσπη 2004 - 4500Ωμόπλινθοι, συμπαγείς 1990

Υλικό Θερμοχωρητικότητα (kJ/m3K)Ελαφρός πηλός (κίσηρη + πηλός) 760Ωμόπλινθοι με πρόσμιξη άχυρου 1 450Ωμόπλινθοι με πρόσμιξη άχυρου 2 990

3. Υπολογισμός Θερμογεφυρών
• Υπολογισμός βάσει των προτύπων ΕΝ14683 και ΕΝ10211.
• Στην ΤΟΤΕΕ 20701-2/2010 δίνονται τιμές του συντελεστή Ψ  για  τις συνήθεις ελληνικές κατασκευές.

• Απλοποιητικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι συντελεστέςΨ που έχουν υπολογισθεί για την οπτοπλινθοδομή.
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-2, 2010]

[Προσωπική επικοινωνία με Καθ. Δ. Αραβαντινό]
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4. Απορροφητικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία  και ικανότητα εκπομπής επιφάνειας από πηλό

[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-1, 2010]
[Πηγή: ΤΟΤΕΕ 20701-1, 2010]

Α. Θερμική άνεση και σχετική υγρασία40-60% σχετική υγρασία σε εσωτερικούς χώρους: ιδανικές συνθήκες για τον ανθρώπινο οργανισμόΤοίχοι από πηλό

[Allinson and Hall , 2010]Σχετική υγρασία μη κλιματιζόμενου εσωτερικού χώρου για διάφορα επιφανειακά υλικά, για τα κλιματικά δεδομένα του Αυγούστου, Market Harbrough, Αγγλία 
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Β. Ενσωματωμένη ενέργεια
Υλικό Ενσωματωμένη ενέργεια (MJ/kg) Χρήση νερού (lt/kg)Πηλός (ωμόπλινθος, γη) 0.5Οπτόπλινθος 3.0 520Οπλισμένο Σκυρόδεμα 7.0 450[Πηγή: Berge, 2009]Για μια μονοκατοικία, η αντικατάσταση των αδιαφανώνστοιχείων από οπτόπλινθο και σκυρόδεμα με πηλό, μπορεί ναεπιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας στην ενσωματωμένη ενέργειατης κατασκευής της τάξης του 95%.

Η ενσωματωμένη ενέργεια μπορεί να φτάσει και το 60% τηςενέργειας του κύκλου ζωής ενός κτιρίου.[Blengini & Di Carlo, 2010]
Το σύνολο της ενέργειας που καταναλώνεται έως να τοποθετηθεί το υλικό στο εργοτάξιο, δηλαδή η ενέργεια που έχει καταναλωθεί για την εξόρυξη της πρώτης ύλης, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τοποθέτησή του στην οικοδομή)

Γ. Μικρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα

[Πηγή αρχικού σχήματος: Berge, 2009]

Υλικό
Μελέτη 
(σχεδιασμός) / Κατασκευή

Κτίριο / Χρήστης

Ο κύκλος των υλικών
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Γ. Δομικά απόβλητα στην ΕλλάδαΗ ποσότητα των οικοδομικών απορριμμάτων στηνΕλλάδα κυμαίνεται από 7,5 μέχρι 30,8 % τουσυνόλου των αστικών απορριμμάτων 
[Δημούδη, 2006]

Δόμηση με πηλό και ΚΕΝΑΚΠιο αναλυτική έκφραση της μεταφοράς θερμότητας καιμάζας, λαμβάνοντας υπ’όψη και την επιρροή των δομικώνυλικών στη σχετική υγρασία, εκτός από τη θερμοκρασίαΕμπλουτισμός βάσεων δεδομένων θερμοφυσικών ιδιοτήτωνυλικών φυσικής προέλευσηςΚατάλληλες βάσεις δεδομένων για την ενσωματωμένηενέργεια και τη διαχείριση των δομικών αποβλήτων στηνΕλλάδαΕκτός από την ενεργειακή κατανάλωση κατά τη διάρκειατης λειτουργίας του κτιρίου, πρέπει να εξετάζονται τα εξής:
– Ενσωματωμένη ενέργεια κατασκευής
– Χρήση νερού
– Ανάλυση Κύκλου Ζωής Κτιρίου, με έμφαση στο περιβαλλοντικό του αποτύπωμα, την ικανότητα επανάχρησης και βιοαποικοδομησιμότητας των δομικών στοιχείων.
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