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εξοικονόμηςη ενζργειασ



 Στόχοι τθσ ΕΕ για τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ

 Διεκνισ πιςτοποίθςθ κτιρίου ςε περιβαλλοντικι απόδοςθ

 Η ςχζςθ των κουφωμάτων ςτθν ενεργειακι απόδοςθ των κτιρίων

Καινοφργια δεδομζνα για τισ καταςκευζσ



Ανακεϊρθςθ τθσ ευρωπαϊκισ οδθγίασ–
Μθδενικζσ εκπομπζσ

Το κτιριακό απόκεμα:
 Ευκφνεται για το 40% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ και για το
 36% των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου
 Το 75% των υφιςτάμενων κτιρίων κρίνονται ανεπαρκι με όρουσ 

ενεργειακισ απόδοςθσ και απαιτοφν ενεργειακι αναβάκμιςθ 
μεγάλθσ κλίμακασ.



Απαιτιςεισ τθσ ευρωπαϊκισ οδθγίασ για 
Μθδενικζσ εκπομπζσ

Θα πρζπει:
 Από το 2028 τα νζα κτίρια που ανικουν ςε δθμόςιουσ φορείσ κα είναι 

κτίρια μθδενικϊν εκπομπϊν
 Από το 2030 όλα τα νζα κτίρια κα είναι κτίρια μθδενικϊν εκπομπϊν
 Όλα τα υφιςτάμενα κτίςματα κα πρζπει να ζχουν μετατραπεί ςε 

μθδενικϊν εκπομπϊν ζωσ το 2050.



 Τα πιο προθγμζνα προϊόντα (ςυςτιματα αλουμινίου) διακζτουν πλζον 
EPD (Environmental Product Declaration) Περιβαλλοντικι Διλωςθ και 
αποτελοφν τθν ιδανικι επιλογι για ζργα με βιοκλιματικό ςχεδιαςμό

 Στοχεφουν ςε πιςτοποίθςθ LEED BD+C (Leadership in Energy and 
Environmental Design) ι BREEAM (Building Research Establishment 
Environmental Assessment Method), είναι διεκνισ πιςτοποίθςθ του 
κτιρίου ότι το κτίριο διακζτει «εξαιρετικι περιβαλλοντικι απόδοςθ»

 Αφορά τθ φάςθ τησ μελζτησ και καταςκευήσ ενόσ νζου ι ενόσ ριηικά 
ανακαινιηόμενου κτιρίου.

 Δίνεται κίνθτρο, με βακμοδότθςθ, και ζνα εφαρμόςιμο εργαλείο για 
να κακίςουν όλοι οι μελετθτζσ ςε ζνα τραπζηι από τθν αρχι, και να 
εκμεταλλευτοφν όλεσ τισ πικανζσ ςυνζργειεσ. 

Αειφόροσ δόμθςθ με EPD και πιςτοποίθςθ LEED 



 Ο καταςκευαςτικόσ τομζασ καταναλϊνει το 40% των υλικϊν τθσ 
παγκόςμιασ οικονομίασ και άρα παίηει ςθμαντικό ρόλο ςτθν αειφόρο 
ανάπτυξθ, δθλαδι πρζπει να λαμβάνει υπόψιν το ενεργειακό 
αποτφπωμα του κάκε προϊόντοσ από τθν αρχι ζωσ το τζλοσ.

 Για να είναι ενεργειακά αποδοτικότερα τα κτίρια με τισ παραδοςιακζσ 
πρακτικζσ, απαιτείται τεράςτια ανκρϊπινθ προςπάκεια για να 
αναλυκεί ζνα κτίριο ενεργειακά. 

 Επεκτείνοντασ τθν χριςθ τθσ ΒΙΜ ςε αναλφςεισ, δίνεται θ δυνατότθτα 
για εξοικονόμθςθ πόρων (π.χ. νερό, ενζργεια, υλικά κλπ.) και να 
επιτευχκοφν οι «πράςινοι ςτόχοι» του ζργου και να βελτιςτοποιθκεί ο 
ςχεδιαςμόσ και τα ςυςτιματα. 

 Τα μοντζλα ΒΙΜ μποροφν προςφζρουν ποςοτικοποιθμζνα
αποτελζςματα.

Αειφόροσ  Ανάπτυξθ & BIM 





Κοφφωμα- Εξοικονόμθςθ ενζργειασ

Το κοφφωμα εξελίχκθκε ςε δομικι καταςκευι



Κοφφωμα- Εξοικονόμθςθ ενζργειασ

Το εγκατεςτθμζνο κοφφωμα επθρεάηει τθν ςυνολικι απόδοςθ του 
κελφφουσ του κτιρίου ςε ποςοςτό 51% .

Πθγι: πακθτικά αρχεία  Βρυξζλλεσ 



Μεταβολι τθσ επίδοςθσ του κουφϊματοσ ςε κάκε αλλαγι 

Uw,installed   μείωςη ζωσ  90% ..

Uw,installed   Αμετάβλητο



Bartlett το 1959
https://www.archetype.gr/blog/arthro/to-trigono-tou-londinou-1950-2000



Bartlett του 1981



Εγκαταςτάτησ

Καταςκευαςτήσ 
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Ο κλαςςικόσ τρόποσ διαχείριςθσ ζργου
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Η διαχείριςθ ζργου με ΒΙΜ

Με τθν ΒΙΜ Μεκοδολογία 
 Η ανάπτυξθ μίασ ψθφιακισ

απεικόνιςθσ φυςικϊν και 
λειτουργικϊν χαρακτθριςτικϊν 
του ζργου

 Η ςυνεργαςία ανάμεςα ςτουσ 
ενδιαφερόμενουσ του ζργου 

 Το ςφνολο του κφκλου ηωισ του 
ζργου LCA (Life Cycle Assessment)

Στθν καρδιά του βρίςκεται ζνα 
ψθφιακό μοντζλο δεδομζνων, με 
το οποίο το προγραμματιςμζνο 
καταςκευαςτικό ζργο υλοποιείται 
ςε εικονικι μορφι πριν από τθν 
πραγματοποίθςθ οποιαςδιποτε 
πραγματικισ οικοδομικισ 
εργαςίασ. Ψηφιακό 

μοντζλο 
δεδομζνων



Iςτοςελίδα bimobject.com

SUPREME S650 
PHOS, 
S700, 
SF85, 
S91, 
S77, 
S77 PHOS, 
SD95, 
SD77 
SMARTIA S560, 
S440, 
S67, 
M14600, 
M12500

LOD 100           LOD 200                      LOD 300                                LOD 350



Ειςαγωγι BIM object 

Ευφροςφνθ Χατηίδου
Πολιτικόσ Μθχανικόσ   UNIPD



https://www.youtube.com/watch?v=suHffX7zgZc

BIM - Performance

BIM 
Performance



 Το BS EN ISO 19650:2018 ορίηει το επίπεδο τθσ ανάγκθσ πλθροφόρθςθσ 
ωσ τθν ποιότθτα, τθν ποςότθτα και τθν ευαιςκθςία των πλθροφοριϊν 

 Στα ζργα BIM, για να διαςφαλιςτεί θ ακρίβεια και θ αποτελεςματικότθτα, 
οι πλθροφορίεσ κα πρζπει να παραδίδονται ζγκαιρα, με το κατάλλθλο 
περιεχόμενο και ποςότθτα και ςτουσ κατάλλθλουσ ανκρϊπουσ 

Πίςτωςθ: https://www.youtube.com/watch?v=IV1l2gbvCKI

Ποιο είναι το επίπεδο τθσ ανάγκθσ πλθροφόρθςθσ; 



Customize

κα πρζπει να είναι ακριβζσ:
 ποιοσ κα είναι υπεφκυνοσ για τθν παραγωγι πλθροφοριϊν
 ποιοσ κα τισ λαμβάνει και κα τισ επεξεργάηεται. 

Τα είδθ πλθροφοριϊν που πρζπει να λθφκοφν ςε ςχζςθ με το ςτάδιο τθσ 
καταςκευισ του ζργου.
 Γεωμετρικζσ πλθροφορίεσ: λεπτομζρεια, διαςτάςεισ, κζςθ, εμφάνιςθ 

και παραμετρικι ςυμπεριφορά 
 Αλφαρικμθτικζσ πλθροφορίεσ: ταυτοποίθςθ και περιεχόμενο 

πλθροφοριϊν 
 Τεκμθρίωςθ: εκκζςεισ, προδιαγραφζσ, εγχειρίδια, φωτογραφίεσ, ςκίτςα, 

υπογεγραμμζνα ζγγραφα, φυςικζσ πλθροφορίεσ και παραδόςεισ.



Παράδειγμα Customize



Που χρειάηεται o ψθφιακόσ μεταςχθματιςμόσ;

 Ζρευνα & Ανάπτυξθ

 Μοντάριςμα

 Εγκατάςταςθ 

 Απομακρυςμζνθ 
 υποςτιριξθ 



Video για μοντάριςμα….

Παντελισ Καρακινάρθσ
Σχεδιαςτισ Βιομθχανικϊν Προϊόντων  





Ολικι Επαναπροςζγγιςθ….

Ευχαριςτώ για την προςοχή ςασ


