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1. ΨΥΧΡΕΣ ΣΤΕΓΕΣ
Τι είναι Ψυχρή Στέγη
Ως Ψυχρή Στέγη ορίζεται ένα σύστημα κάλυψης οροφής ικανό να ανακλά την ηλιακή
ακτινοβολία και να κρατά την οροφή δροσερή υπό τον ήλιο. Αυτό οφείλεται στις
ιδιότητες των υλικών που χρησιμοποιούνται, οι οποίες συντελούν ώστε να ανακλάται
η ηλιακή ακτινοβολία πίσω στην ατμόσφαιρα. Έτσι η στέγη παραμένει δροσερή
και η ποσότητα της θερμότητας που μεταφέρεται στο κτήριο μειώνεται,
διατηρώντας κατά συνέπεια μια πιο δροσερή και σταθερή θερμοκρασία στο
εσωτερικό του. 

Η υψηλή ανακλαστικότητα και ο υψηλός συντελεστής εκπομπής υπέρυθρης
ακτινοβολίας των ψυχρών υλικών βοηθούν ώστε οι οροφές να απορροφούν λιγότερη
θερμότητα και να παραμένουν έως και 28-33°C ψυχρότερες από τις συμβατικές
οροφές, κυρίως κατά την διάρκεια της θερινής περιόδου. Συνεπώς οι ψυχρές στέγες
αφενός συμβάλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη και αφετέρου
μειώνουν το φορτίο αιχμής κατά 10-30% (ισχύει για καθημερινή χρήση κατά τη
διάρκεια της θερινής περιόδου).  

Οφέλη Ψυχρών Στεγών
• Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση του ενεργειακού κόστους, λόγω μείωσης

της χρήσης κλιματιστικών. 
• Βελτίωση συνθηκών θερμικής άνεσης για τους χρήστες του κτηρίου. 
• Μείωση αναγκών συντήρησης και κόστους επισκευών, λόγω επιμήκυνσης του

χρόνου ζωής του συστήματος οροφής. 
• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τις κλιματιστικές μονάδες, λόγω μείωσης των

ψυκτικών φορτίων. 
• Μείωση του φαινομένου της "Αστικής Θερμικής Νησίδας" στις πόλεις.
• Μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και των εκπομπών αερίων του

θερμοκηπίου. 

Υλικά Ψυχρών Στεγών
Τα τελευταία χρόνια είναι διαθέσιμα  αρκετά υλικά  με υψηλές τιμές ανακλαστικότητας
και υψηλό συντελεστή εκπομπής (λευκού χρώματος, έγχρωμα, φωτοκαταλυτικά κ.α.),
για την κάλυψη στεγών μικρής ή μεγάλης κλίσης. Το γεγονός αυτό, εξασφαλίζει πολλές
εναλλακτικές αισθητικές επιλογές για τους μελετητές, τόσο για εφαρμογές σε εμπορικά
και βιομηχανικά κτήρια όσο και για κατοικίες, με δυνατότητα εφαρμογής σε νέα ή
και υφιστάμενα κτήρια. 

Βάσεις δεδομένων για τα διαθέσιμα ψυχρά υλικά υπάρχουν στις ιστοσελίδες:
• Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ψυχρών Στεγών (EU Cool Roofs):

http://www.coolroofs-eu.eu
• Συμβούλιο Βαθμονόμησης Ψυχρών Στεγών (Cool Roofs Rating Council):  

http://www.coolroofs.org/products/search.php 
• Energy Star roof products: 

http://downloads.energystar.gov/bi/qplist/roofs_prod_list.pdf
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2. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΨΥΧΡΩΝ 
ΣΤΕΓΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

Το Ευρωπαϊκό έργο “Ψυχρές Στέγες” (Cool Roofs) στοχεύει στην ανάπτυξη και
εφαρμογή Σχεδίου Δράσης για την προώθηση των ψυχρών στεγών στην Ευρώπη.
Οι βασικοί του στόχοι είναι: 
• Να υποστηρίξει τη διαμόρφωση πολιτικής, μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και

εμπειρίας, και να συμβάλλει στην κατανόηση της συνεισφοράς των ψυχρών στεγών
στην μείωση κατανάλωσης ενέργειας για ψύξη και θέρμανση.

• Να εξαλείψει τα εμπόδια για την ανάπτυξη της αγοράς και να συντελέσει στην
απλοποίηση των διαδικασιών για την ενσωμάτωση ψυχρών στεγών στα κτήρια.

• Να ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και να συμβάλει στην διάδοση
και ευρύτερη αποδοχή της τεχνολογίας.

• Να διευκολύνει τη διαμόρφωση σχετικής νομοθεσίας, κανονισμών, αδειών και
προτύπων για την υιοθέτηση εφαρμογών Ψυχρών Στεγών.

Το έργο αναπτύσσεται σε τέσσερις άξονες: τον τεχνολογικό, τον εμπορικό,
το νομοθετικό και αυτόν που σχετίζεται με τους δυνητικούς χρήστες. 
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα είναι:
• Δημιουργία βάσης δεδομένων για διαθέσιμα υλικά. 
• Αξιολόγηση των διαθέσιμων διαδικασιών δοκιμών απόδοσης.
• Εφαρμογή 5 πιλοτικών έργων, ως παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών και ανάδειξης

του οφέλους που προκύπτει από την εφαρμογή Ψυχρών Στεγών για τη βελτίωση
των θερμικών συνθηκών και τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια.

• Ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής για την παρότρυνση νομοθετών και φορέων
διαμόρφωσης πολιτικής προκειμένου να υποστηρίξουν τις ψυχρές στέγες ως ένα
μέσον επίτευξης των στόχων ενεργειακής αποδοτικότητας, αειφόρου ανάπτυξης
και αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών.

• Ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων ομάδων, καθώς και των δυνητικών χρηστών. 

Το “COOL ROOFS” χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του
προγράμματος “Ευφυής Ενέργεια για την Ευρώπη” (Intelligent Energy for Europe),
και θα διαρκέσει από το Σεπτέμβριο 2008 έως και τον Φεβρουάριο του 2011. 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΨΥΧΡΩΝ ΣΤΕΓΩΝ (EU-CRC)
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (EU-CRC) ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του
2009, στο πλαίσιο του έργου  “Ψυχρές Στέγες”, στοχεύοντας να ενώσει όλους τους φορείς
που δραστηριοποιούνται για την προώθηση και υιοθέτηση των Ψυχρών Στεγών στην
Ευρώπη. Το EU-CRC στοχεύει να διευκολύνει την μεταφορά τεχνογνωσίας, να
εξαλείψει τα εμπόδια της αγοράς, να υποστηρίξει τους κατασκευαστές στην
ανάπτυξη κατάλληλων προϊόντων, να ενημερώσει το κοινό και τους φορείς
διαμόρφωσης πολιτικής και να συμβάλει στην απλοποίηση διαδικασιών και ανάπτυξη
αποτελεσματικών προγραμμάτων κινήτρων. Για το σκοπό αυτό, το EU-CRC φέρνει σε
επαφή όλους τους σχετικούς φορείς, όπως πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, τη
βιομηχανία και την αγορά (κατασκευαστές, προμηθευτές, διανομείς, εργολάβους, εταιρίες
συντήρησης, συμβούλους, κλπ), τοπικές αρχές και κυβερνητικούς φορείς, επιμελητήρια
και επαγγελματικές ενώσεις, καθώς και τους δυνητικούς χρήστες. Το EU-CRC έχει θεσπίσει
6 Επιτροπές:
• Τεχνική Επιτροπή, με αντικείμενο τον  προσδιορισμό των  τεχνικών

προδιαγραφών των υλικών κατασκευής Ψυχρών Στεγών
• Επιτροπή Τεκμηρίωσης, για τη συλλογή και επεξεργασία έντυπου και

ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού σχετικό με την τεχνολογία Ψυχρών Στεγών
• Επιτροπή Πολιτικής, για την προετοιμασία και κατάθεση προτάσεων

πολιτικής στην ΕΕ 
• Επιτροπή Αγοράς, για τον προσδιορισμό και αντιμετώπιση εμποδίων για την

περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς  
• Επιτροπή Δυνητικών Χρηστών, για την ενημέρωση των καταναλωτών και

τη διάδοση της τεχνολογίας 
• Νομική Επιτροπή, με αντικείμενο τα νομικά θέματα του Συμβουλίου.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες αλλά και τη δυνατότητα
συμμετοχής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ψυχρών Στεγών (EU-CRC): http://coolroofs-eu-crc.eu.

3. ΠΙΛΟΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ    
ΨΥΧΡΩΝ ΣΤΕΓΩΝ 

Στο πλαίσιο του έργου “Ψυχρές Στέγες” πραγματοποιήθηκαν πέντε πιλοτικές
εφαρμογές σε επιλεγμένα κτήρια, ως παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών,
προκειμένου να μετρηθεί η απόδοση των ψυχρών στεγών, τόσο στη βελτίωση των
συνθηκών θερμικής άνεσης σε μη κλιματιζόμενα κτήρια, όσο και στη μείωση
κατανάλωσης ενέργειας σε κλιματιζόμενα κτήρια. Στις εφαρμογές αυτές έγινε
καταγραφή δεδομένων που αφορούν την ενεργειακή συμπεριφορά και το εσωτερικό
περιβάλλον, πριν και μετά την εφαρμογή του ψυχρού υλικού. Τα κτήρια επιλέχθηκαν
έτσι ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερη γεωγραφική και τυπολογική κάλυψη, στοχεύοντας
στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την χρήση της τεχνολογίας
ψυχρών στεγών σε σχέση με τη ζήτηση ενέργειας για ψύξη και το φορτίο αιχμής, σε
Ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι εργασίες εφαρμογής περιελάμβαναν 2 στάδια:
• Πειραματική καταγραφή σε πραγματικά κτήρια, όπου έγινε εφαρμογή της

τεχνολογίας Ψυχρών Στεγών (Πρακτική Εφαρμογή) 
• Αριθμητική ανάλυση σημαντικού αριθμού παραμέτρων για τα υπό μελέτη κτήρια

(Ανάλυση με ειδικό Λογισμικό).
Τα αποτελέσματα των πιλοτικών εφαρμογών επιδεικνύουν 10-40%
εξοικονόμηση ενέργειας και 1.5-2°C μείωση της εσωτερικής
θερμοκρασίας, ανάλογα με τις κλιματολογικές συνθήκες.
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3.1 ΓΑΛΛΙΑ
Le Parvis: Συγκρότημα Κατοικιών, Πουατιέ
Το Κτήριο
Το συγκρότημα “Le Parvis” κατασκευάστηκε το 1995, στο οικοδομικό τετράγωνο του Saint-Eloi στο Πουατιέ, και απαρτίζεται από 4 ορόφους με 87 κατοικίες. Το υπό
μελέτη κτήριο (Σχ.1), ανήκει στην SIPEA και αποτελεί συγκρότημα κατοικιών που απευθύνεται σε ενοίκους με χαμηλά εισοδήματα. Η στέγη του έχει ελαφρά κλίση (11.8%)
και αποτελείται από μεταλλικό πανέλο μονωμένο από 100mm ορυκτοβάμβακα και στεγανοποιημένο με ασφαλτικό υλικό και διπλή στρώση ελαστικής μεμβράνης. 

Σχήμα 1. Συγκρότημα Κατοικιών στο Πουατιέ Σχήμα 2. Διώροφο Διαμέρισμα Πιλοτικής Εφαρμογής

Η  στέγη είναι προσανατολισμένη προς την ανατολή και δε σκιάζεται από τα παράπλευρα κτήρια. Η μελέτη εστιάζει στα διαμερίσματα κάτω από την στέγη τα οποία
είναι διώροφα με επιφάνεια 100m2 περίπου το κάθε ένα (Σχ.2). Οι τοίχοι είναι μονωμένοι με πλάκες εξηλασμένης πολυστερίνης πάχους 100mm και τα παράθυρα είναι
από PVC με διπλούς υαλοπίνακες. Η σοφίτα πάνω από κάθε διαμέρισμα είναι μονωμένη με ορυκτοβάμβακα πάχους 200mm. Το κτήριο δεν έχει σύστημα κλιματισμού
για το καλοκαίρι, κάτι αρκετά συνηθισμένο στα κτήρια κατοικιών στην Γαλλία. Συνεπώς, η επίδραση της εφαρμογής του ψυχρού υλικού στην οροφή εξετάζεται σε σχέση
με την βελτίωση της θερμικής άνεσης του υπό μελέτη διαμερίσματος, σε σύγκριση με τα γειτονικά. 

Τεχνολογία Ψυχρών Στεγών
Η στέγη επικαλύφθηκε με ψυχρή βαφή, κατασκευασμένη από την Soprema (Τύπος R’ Nova). Η ανακλαστικότητα της ψυχρής βαφής στην ηλιακή ακτινοβολία είναι
SR= 0.88 και ο συντελεστής εκπομπής στην υπέρυθρη ακτινοβολία είναι ε=0.90.  

Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων 
Η καταγραφή της συμπεριφοράς του κτηρίου ξεκίνησε την 1η Ιουνίου και ολοκληρώθηκε την 31η Αυγούστου 2009. Η ψυχρή βαφή εφαρμόστηκε την 28η Ιουλίου. Το
σχήμα 3 παρουσιάζει την εξέλιξη της επιφανειακής θερμοκρασίας. 

Ts - Μετρούμενη επιφανειακή θερμοκρασία [°C]

01-Ιουν-09 11-Ιουν-09 21-Ιουν-09 01-Ιουλ-09 11-Ιουλ-09 21-Ιουλ-09 31-Ιουλ-09 10-Αυγ-09 20-Αυγ-09 30-Αυγ-09

Σχήμα 3. Επιφανειακές θερμοκρασίες πριν και μετά την εφαρμογή της ψυχρής στέγης
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Οι θερμοκρασίες εξελίχθηκαν με την ίδια ημερήσια διακύμανση, και με υψηλές μέγιστες θερμοκρασιακές διαφορές. Κατά την διάρκεια της νύχτας, οι ελάχιστες θερμοκρασίες
δεν παρουσίασαν διαφοροποίηση. Η προβλεπόμενη μέση επιφανειακή θερμοκρασία, για όλη την καλοκαιρινή περίοδο, ήταν 21.6°C μετά την εφαρμογή της ψυχρής
βαφής, ενώ για την απλή στέγη ήταν 34.1°C. Η διαφορά στην εσωτερική θερμοκρασία λειτουργίας (operative temperature) είναι λιγότερο αισθητή λόγω της καλής
μόνωσης στη σοφίτα - η μέση θερμοκρασία λειτουργίας στο δωμάτιο μειώθηκε από 24.9°C σε 24.2°C (Σχ. 4). Στην περίπτωση αυτή (καλά μονωμένη οροφή), το προβλεπόμενο
όφελος είναι περίπου 1°C κατά την μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας, από 30.2°C σε 29.3°C.

3.2 ΕΛΛΑΔΑ
3.2.1 Σχολικό Κτήριο στην Καισαριανή, Αθήνα, Ελλάδα
Το Κτήριο
Το υπό μελέτη κτήριο είναι ένα σχολείο 410m2 στον Δήμο Καισαριανής, σε μια πυκνοκατοικημένη αστική περιοχή κοντά στο κέντρο της Αθήνας (Σχ.5). Το σχολείο,
ένα παραλληλόγραμμο κτήριο 2 ορόφων με αύλειο χώρο, είναι κατασκευασμένο το 1980. Η φέρουσα κατασκευή του είναι οπλισμένο σκυρόδεμα και η τοιχοποιία είναι
από οπτοπλινθοδομή μη μονωμένη. Το σχολικό κτήριο χρησιμοποιείται από 120 μαθητές και 15 ενήλικες (το προσωπικό του σχολείου), είναι μη κλιματιζόμενο και εξαερίζεται
φυσικά. Το σύστημα θέρμανσης λειτουργεί με φυσικό αέριο.

Σχήμα  5. Σχολικό κτήριο στην Καισαριανή, Αθήνα, Ελλάδα   

Τεχνολογία Ψυχρών Στεγών
Η οροφή του κτηρίου ήταν επικαλυμμένη με τσιμέντο, με ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία (SR=0.2). Η ψυχρή τεχνολογία που επιλέχθηκε είναι λευκή
ελαστομερική αδιάβροχη επικάλυψη (Cool Barrier Roof της ABOLIN) με ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία  SR= 0.89, συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης
ακτινοβολίας ε= 0.89 και SRI 113.

Εσωτερική θερμοκρασία λειτουργίας [άσφαλτος] Εξωτερική θερμοκρασία αέρα [°C] Εσωτερική θερμοκρασία λειτουργίας [ψυχρή βαφή]

ψυχρή βαφή γκρι τσιμέντο

Μήκος κύματος (nm)

R(
%

)

Σχήμα  6. Φασματική ανακλαστικότητα της οροφής πριν (γκρι τσιμέντο, SR=0.2) και
μέτα (βαφή Cool Roof barrier της ABOLIN, SR=0.89) την εφαρμογή του ψυχρού υλικού

01-Ιουν-09 11-Ιουν-09 21-Ιουν-09 01-Ιουλ-09 11-Ιουλ-09 21-Ιουλ-09 31-Ιουλ-09 10-Αυγ-09 20-Αυγ-09 30-Αυγ-09

Σχήμα 4. Εξέλιξη θερμοκρασιών λειτουργίας πριν και μετά την εφαρμογή της ψυχρής στέγης 
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Σχήμα 8. Υπέρυθρη και ορατή απεικόνιση οροφής, η οποία δείχνει την διαφορά θερμοκρασίας πριν και μετά την εφαρμογή του ψυχρού υλικού

Αποτελέσματα Ανάλυσης
Μετά την εφαρμογή της ψυχρής στέγης, η εσωτερική θερμοκρασία μειώθηκε 1.5-2°C κατά την διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ 0.5°C κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Η ετήσια
μείωση στη ζήτηση ενέργειας για την ψύξη ήταν 40%, ενώ η ζήτηση για θέρμανση αυξήθηκε μόλις κατά 10%. Επιπλέον, μετά την εφαρμογή της ψυχρής στέγης, καταγράφηκε
σημαντική μείωση στην επιφανειακή θερμοκρασία η οποία το καλοκαίρι φθάνει τους 25°C. Οι ημερήσιες διακυμάνσεις στην επιφανειακή θερμοκρασία μειώθηκαν δραστικά,
με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των υλικών - καθώς όταν υπάρχουν μεγάλες εναλλαγές θερμοκρασίας η θερμική καταπόνηση είναι μεγαλύτερη (Σχ.7, Σχ.8).

3.2.2 Κτήριο Εργαστηρίου στο Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Το κτήριο
Ένα βιοκλιματικό κτήριο στο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης, στα προάστια του Ηρακλείου, το οποίο στεγάζει γραφείο διοίκησης για ερευνητικά προγράμματα,
επιλέχθηκε για την πιλοτική μελέτη στην Κρήτη (Σχ.9). Το κτήριο κατασκευάστηκε το 1997, σύμφωνα με βιοκλιματικό σχεδιασμό, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν
οι ανάγκες του σε θέρμανση και ψύξη. Μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για τη λειτουργία του κτηρίου καλύπτεται από υβριδικό ενεργειακό σύστημα,
το οποίο αποτελείται από ανεμογεννήτρια 1000W και φωτοβολταϊκό σύστημα 450Wp.

Το κτήριο καταλαμβάνει συνολική  επιφάνεια  περίπου 50m2 και περιλαμβάνει κουζινάκι, μπάνιο και 2 ακόμη ανεξάρτητους χώρους. Οι τοίχοι και η οροφή έχουν αυξημένη
μόνωση. Επιπρόσθετα, περίπου η μισή επιφάνεια της οροφής του κτηρίου (στην βόρεια πλευρά) καλύπτεται από μονόριχτη κεραμοσκεπή. Το δάπεδο αποτελείται από
στρώμα 15cm από μασίφ σκυρόδεμα. Όλα τα παράθυρα και οι πόρτες είναι από αλουμίνιο με διπλούς υαλοπίνακες και φέρουν ειδική επικάλυψη ώστε να αφομοιώνουν
την ηλιακή θερμότητα κατά την διάρκεια του καλοκαιριού. Τέλος, στη νότια πλευρά υπάρχει ειδικό σκίαστρο. Η μεγάλη τζαμαρία στην οροφή του κτηρίου είναι προσανατολισμένη

Ετήσιο  φορτίο ψύξης (kWh/m2)

Συμβατική στέγη, μη 
μονωμένο κτήριο

Ψυχρή στέγη, μη 
μονωμένο κτήριο

Ψυχρή στέγη, 
μονωμένο κτήριο

Συμβατική στέγη, 
μονωμένο κτήριο

Συμβατική στέγη, μη
μονωμένο κτήριο

Ψυχρή στέγη, μη 
μονωμένο κτήριο

Συμβατική στέγη, 
μονωμένο κτήριο

Συμβατική στέγη,  
μονωμένο κτήριο
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Ετήσιo φορτίo θέρμανσης (kWh/m2)

Σχήμα 7. Ετήσια φορτία θέρμανσης και ψύξης (για το πραγματικό μη μονωμένο κτήριο και προσομοίωση για το ίδιο κτήριο με ενισχυμένη μόνωση)
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Σχήμα 9. Βιοκλιματικό κτήριο στα περίχωρα Ηρακλείου Σχήμα 10. Οροφή κτηρίου μετά την εφαρμογή της Ψυχρής Στέγης

Επιφανειακή θερμοκρασία πριν 
την εφαρμογή ψυχρού υλικού

Επιφανειακή θερμοκρασία μετά
την εφαρμογή ψυχρού υλικού

Ημέρα και ώρα
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Σχήμα 11. Επιφανειακή θερμοκρασία στέγης πριν και μετά την εφαρμογή του ψυχρού υλικού

στον νότο, έτσι ώστε τον χειμώνα να λειτουργεί ως μέσο αποθήκευσης θερμότητας. Παρόλο που αρχικά είχε σχεδιαστεί με αρχές παθητικού κλιματισμού, το καλοκαίρι
απαιτείται πρόσθετη ψύξη λόγω των κλιματολογικών συνθηκών. Η κατανάλωση ενέργειας εκτιμάται ως 38 kWh/m2 για ψύξη και 7 kWh/m2 για θέρμανση, σύμφωνα
με στοιχεία που συλλέχθηκαν το 2008. 

Τεχνολογία Ψυχρών Στεγών
Η τεχνολογία που χρησιμοποιήθηκε είναι ψυχρή λευκή βαφή -του κατασκευαστή ABOLIN- με ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία SR=0.89, συντελεστή εκπομπής
υπέρυθρης  ακτινοβολίας ε= 0.89 και δείκτη SRI 113. Η εφαρμογή του υλικού έγινε στις 15 Ιουλίου 2009 (Σχ.10).

Αποτελέσματα Ανάλυσης
Η μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας -πριν και μετά την εφαρμογή της ψυχρής στέγης- έφτασε τους 1.5°C το καλοκαίρι και 0.5°C το χειμώνα. Η μείωση στα φορτία
θέρμανσης και ψύξης - λόγω της ψυχρής στέγης- είναι περίπου 27%, ενώ παράλληλα η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας αποτιμάται ως 19.8%, παρόλο που παρατηρήθηκε
αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση ως και 37%. Αυτό οφείλεται στο ότι η ενέργεια που καταναλώνεται για θέρμανση αποτελεί πολύ μικρό τμήμα της
συνολικής ενέργειας που χρειάζεται το κτήριο. Η μείωση στην επιφανειακή θερμοκρασία απεικονίζεται στο σχήμα 11. Η εφαρμογή της ψυχρής στέγης στο συγκεκριμένο
κτήριο αποτελεί την πιο αποτελεσματική λύση σε σύγκριση με άλλες π.χ. ενίσχυση μόνωσης ή βελτίωσης παραθύρων, όπως φαίνεται στο σχήμα 12. 
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Το κτήριο
Το κτήριο που επιλέχθηκε στην Ιταλία, είναι τμήμα σχολικού συγκροτήματος, και στεγάζει γραφεία και εργαστήρια (Σχ.13). Βρίσκεται στο Τραπάνι, μια πόλη στη
δυτική ακτή της Σικελίας. Έχει επιφάνεια πάνω από 700m2, είναι ισόγειο, ενώ ο σκελετός του κτηρίου είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Η τοιχοποιία δεν περιλαμβάνει
μόνωση και αποτελείται από πορόλιθο (tufo), ένα χαρακτηριστικό υλικό της περιοχής. Τα παράθυρα είναι με μονό υαλοπίνακα χωρίς θερμομονωμένο σκελετό
αλουμινίου. Το κτήριο εξαερίζεται φυσικά και θερμαίνεται με αντλία θερμότητας, η οποία εγκαταστάθηκε το καλοκαίρι του 2009, ώστε να παρέχει ψύξη και θέρμανση.
Τα παράθυρα έχουν εσωτερικά σκίαστρα.

Η χρήση του κτηρίου ποικίλλει κατά την διάρκεια της ημέρας και του έτους, φιλοξενώντας από 12 εργαζόμενους έως και 200 (το καλοκαίρι όποτε προγραμματίζονται
συναντήσεις δασκάλων). Οι ώρες λειτουργίας των γραφείων είναι 08.00-17.00 και των εργαστηρίων 08.00-13.00.

3.3 ΙΤΑΛΙΑ
Δημόσιο Κτήριο στο Τράπανι, Ιταλία

Σχήμα 13. Κτήριο στο Τράπανι  Σχήμα  14. Οροφή με μερική εφαρμογή του ψυχρού υλικού

Μείωση ψυκτικού φορτίου (%) 
Μείωση Θερμικού φορτίου (%)
Συνολική εξοικονόμηση ενέργειας (%)

Κτίριο αναφοράς Εφαρμογή ψυχρής στέγης Προσθήκη μόνωσης Αντικατάσταση υαλοπινάκων

Σχήμα 12. Σύγκριση εναλλακτικών σεναρίων εξοικονόμησης ενέργειας
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Μετρούμενες τιμές  θερμοκρασίας εξωτερικού  αέρα και επιφανειακής θερμοκρασίας στέγης πριν και μετά την εφαρμογή ψυχρού υλικού [oC]  
1-20/8/2009

Ενεργειακή ζήτηση [kWh] και μείωση φορτίου ψύξης [%] για το συμβατικό κτήριο και για εφαρμογή 
διαφόρων τεχνικών εξοικονόμησης ενέργειας

Ενεργειακή ζήτηση (kWh)
Μείωση φορτίου ψύξης (%)

Τεχνολογία Ψυχρών Στεγών
Η στέγη, πριν την εφαρμογή του ψυχρού υλικού, είχε καλυφθεί με τσιμεντόπλακες, η ανακλαστικότητα των οποίων στην ηλιακή ακτινοβολία εκτιμάται ως 0.25. Η οροφή
επικαλύφθηκε με οικολογική ψυχρή βαφή -με βάση το γάλα και το ξύδι- του εργαστηρίου “Laboratori Ecobios”. Το προϊόν έχει ανακλαστικότητα στην ηλιακή ακτινοβολία
SR=0.86 και συντελεστή εκπομπής υπέρυθρης ακτινοβολίας  ε= 0.88.

Αποτελέσματα Ανάλυσης
Μετά την εφαρμογή της ψυχρής βαφής, το ποσοστό των ωρών κατά τις οποίες η εσωτερική θερμοκρασία είναι πάνω από 25°C μειώθηκε κατά 78% - 52% (Σχ.15). Το
ποσοστό θερμοκρασιών πάνω από 27°C μειώθηκε από 54% σε 15%. Πριν την εφαρμογή της ψυχρής στέγης, η μέση ημερήσια εσωτερική θερμοκρασία ήταν 1.8°C
μεγαλύτερη από αυτή στο εξωτερικό του κτηρίου. Μετά την εφαρμογή, η εσωτερική θερμοκρασία είναι 0.9°C χαμηλότερη από την εξωτερική, ενώ η επιφανειακή
θερμοκρασία της ψυχρής στέγης είναι έως και 20°C χαμηλότερη από την αρχική. Η ετήσια ζήτηση ενέργειας για ψύξη μειώθηκε κατά 54%. Αν θεωρήσουμε ότι το κτήριο
είχε μόνωση, τότε η εξοικονόμηση ενέργειας εκτιμάται ως 28%. Η σύγκριση της απόδοσης της ψυχρής στέγης με άλλες τεχνικές (όπως μόνωση οροφής, νυχτερινός
εξαερισμός, εξωτερική σκίαση) αποδεικνύει ότι, για το συγκεκριμένο κτήριο, είναι η πιο αποτελεσματική λύση για την μείωση της ζήτησης ενέργειας για ψύξη (Σχ.16).

Σχήμα 15. Εξέλιξη θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα και επιφάνειας δώματος με ή χωρίς ψυχρή στέγη - Αύγουστος 2009

Σχήμα 16. Εξοικονόμηση ενέργειας για ψύξη με εφαρμογή ψυχρής στέγης και σύγκριση με άλλες τεχνικές  
(όπως μόνωση οροφής, νυχτερινός εξαερισμός, εξωτερική σκίαση και ψυχρής στέγης σε συνδυασμό με τις άλλες τεχνικές)  

Μετρούμενες τιμές επιφανειακής θερμοκρασίας πριν την εφαρμογή ψυχρού υλικού
Μετρούμενες τιμές επιφανειακής θερμοκρασίας μετά την εφαρμογή ψυχρού υλικού
Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα

1-συμβατικό κτίριο 2-ψυχρή στέγη 3-προσθήκη μόνωσης 
στην οροφή

4-νυκτερινός αερισμός 5-προσθήκη εξωτερικής 
σκίασης
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3.4 ΗΝΩΜΕΝΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ
Γραφείο στο Πανεπιστήμιο Brunel, στο Uxbridge, Δυτικό Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο 

Το κτήριο
Το υπό μελέτη γραφείο βρίσκεται στον τελευταίο όροφο ενός τετραώροφου κτηρίου, το οποίο κατασκευάστηκε το 1995 και αποτελείται από έναν ενιαίο χώρο και 3
ανεξάρτητα γραφεία. Θερμαίνεται περιμετρικά με θερμαντικά σώματα και εξαερίζεται με φυσικό τρόπο. Η επίπεδη οροφή του είναι από πλάκα οπλισμένου
σκυροδέματος πάχους 0.15, με μόνωση πάχους 0.04 η οποία τοποθετήθηκε πάνω από την πλάκα και καλύφθηκε με υγρομονωτικό υλικό (ασφαλτική μεμβράνη). Οι
εξωτερικοί τοίχοι αποτελούνται από σκυρόδεμα και οπτοπλινθοδομή και είναι μονωμένοι εξωτερικά. 

Σχήμα 17. Κάτοψη και εικόνες του κτηρίου, διάγραμμα ανακλαστικότητας του ψυχρού υλικού 

Θερμοκρασία εξωτερικού αέρα
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Ημερομηνία

Επιφανειακή θερμοκρασία στέγης

Σχήμα 18. Μετρημένη επιφανειακή θερμοκρασία και θερμοκρασία αέρα πριν και μετά την εφαρμογή της ψυχρής στέγης

Επιφανειακή θερμοκρασία εσωτερικής επιφάνειας οροφής
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Τεχνολογία Ψυχρών Στεγών
Το ψυχρό υλικό της Abolin “Cool Barrier 012 (CB012)” που εφαρμόστηκε στην οροφή έχει  συντελεστή ανακλαστικότητας στην ηλιακή ακτινοβολία SR=0.6  και
συντελεστή εκπομπής ε=0.88. Η ανακλαστικότητα της οροφής, πριν την εφαρμογή, ήταν SR=0.1. Στο κτήριο  πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις και καταγραφή στοιχείων
από τον Απρίλιο 2009. Η εφαρμογή της ψυχρής βαφής έγινε τον Ιούλιο 2009 και η καταγραφή συνεχίστηκε ως τον Οκτώβριο 2009 (Σχ. 18).  

Αποτελέσματα Ανάλυσης
Οι μετρήσεις έδειξαν:
• Μείωση της εξωτερικής επιφανειακής θερμοκρασίας
• Μείωση της εσωτερικής επιφανειακής θερμοκρασίας κατά 2°C - κατά μέσο όρο, στο μέσο της ημέρας 
• Μείωση της εσωτερικής  θερμοκρασίας του αέρα κατά 3-4°C - κατά μέσο όρο, στο μέσο της ημέρας

Η ανάπτυξη βαθμονομημένου μοντέλου έδειξε τα ακόλουθα αποτελέσματα:
• Σημαντική μείωση ωρών με υψηλές θερμοκρασίες (θερμική δυσφορία) κατά το καλοκαίρι, μετά την εφαρμογή της ψυχρής στέγης, με αποτέλεσμα την αύξηση της

ανακλαστικότητας της στέγης (Σχ.19).
• Το φορτίο ψύξης μειώθηκε. Αν και υπάρχει αύξηση στη ζήτηση για θέρμανση τον χειμώνα, η συνολική αποτίμηση είναι θετική. 
• Η μεγαλύτερη μείωση της εσωτερικής θερμοκρασίας εκτιμάται μεταξύ 0.6 και 0.7 και επιτυγχάνεται με φυσικό αερισμό, με δύο αλλαγές του αέρα ανά ώρα.  Ο συνδυασμός

αυτός δημιουργεί συνολική μείωση φορτίων θέρμανσης και ψύξης, 3-6%, ανάλογα με τη θερμοκρασία αναφοράς για χειμώνα και καλοκαίρι. 
• Η ενίσχυση της μόνωσης ενδέχεται να μειώσει τα πιθανά ενεργειακά οφέλη που σχετίζονται με τη ζήτηση ψύξης και θέρμανσης. 

Τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης πιλοτικής εφαρμογής αποδεικνύουν ότι, η εφαρμογή ψυχρής στέγης μπορεί να είναι ανταποδοτική και για το ήπιο κλίμα της
Νοτιοανατολικής Αγγλίας (προάστια Λονδίνου), όσον αφορά τη βελτίωση των συνθηκών θερμικής άνεσης το καλοκαίρι και τη μείωση της συνολικής ενέργειας για
θέρμανση και ψύξη. Θα πρέπει πάντως να λαμβάνεται υπόψη ότι, η εξοικονόμηση ενέργειας εξαρτάται από τις παραμέτρους κατασκευής του κτηρίου και τις συνθήκες
λειτουργίας του. 

11

Ημερήσια διακύμανση της θερμοκρασιακής διαφοράς μεταξύ εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος του κτηρίου

Ώρα

Θερμοκρασία αέρα πριν την εφαρμογή ψυχρής στέγης Θερμοκρασία αέρα μετά την  εφαρμογή ψυχρής στέγης

Σχήμα 19. Καταγραφή ημερήσιας θερμοκρασίας αέρα (διαφορά εξωτερικής-εσωτερικής) πριν και μετά την εφαρμογή της ψυχρής στέγης
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and Air-conditioning 
Associations

REHVA

Με την υποστήριξη:

Την αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του εντύπου φέρουν οι συγγραφείς του. 
Οι απόψεις που εκφράζονται στην παρούσα έκδοση δεν απηχούν κατ΄ανάγκη τις απόψεις της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά τη χρήση
ή την όποια βλάβη  μπορεί να προκύψει ως αποτέλεσμα της χρήσης αυτών των πληροφοριών

Συντονιστής έργου
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
www.grbes.phys.uoa.gr

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κρήτης
www.teicrete.gr

Αφοι Περδίκη
www.abolincoolpaints.com

Δήμος Καισαριανής
www.kessariani.gr

Brunel University
www.brunel.ac.uk

Greater London Authority
www.london.gov.uk

University of la Rochelle
www.leptiab.univ-larochelle.fr

SIPEA Habitat
www.sipea-poitiers.fr

Italian National Agency for New Technologies, 
Energy and the Environment
www.enea.it

Regional Province of Trapani
Sector for Land Environment Natural Resources
www.provincia.trapani.it

Ecobios Laboratori
www.ecobios-solaria.com

Federation of European heating and
air-conditioning associations 
www.rehva.eu

Athena Consulting Group
www.athenanet.eu
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