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Μειέηεο πνπ έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζε παγθόζκην επίπεδν,
ζπγθιίλνπλ ζηελ εθηίκεζε όηη ν θηηξηαθόο ηνκέαο θαηαλαιώλεη ην 42% ηεο
παγθνζκίσο

αλαιηζθόκελεο

ελέξγεηαο

(γηα

ζέξκαλζε,

θιηκαηηζκό,

καγείξεκα, θσηηζκό, ινηπέο ειεθηξηθέο ρξήζεηο θιπ.), πξάγκα ην νπνίν
πξνθαιεί ην 50% ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) θαη ην 35%
όισλ ησλ εθπνκπώλ αεξίσλ, ηα νπνία επζύλνληαη γηα ην θαηλόκελν ηνπ
ζεξκνθεπίνπ, κε ηηο ζπλεπαθόινπζεο θιηκαηηθέο αιιαγέο.
Σν θέιπθνο ησλ θηηξίσλ (ηνίρνη, πιάθεο, πόξηεο, παξάζπξα θιπ)
είλαη εθείλν, κέζσ ηνπ νπνίνπ, γίλνληαη νη ελεξγεηαθέο αληαιιαγέο κεηαμύ
θηηξίσλ θαη πεξηβάιινληνο.
Οη πόξηεο θαη ηα παξάζπξα ελόο θηηξίνπ, έρνπλ ελεξγεηηθό ξόιν, ζηηο
αλσηέξσ ελεξγεηαθέο αληαιιαγέο (ζε αληίζεζε κε ηελ ηνηρνπνηία θαη ηηο
πιάθεο, πνπ έρνπλ παζεηηθό).
Από κειέηε ηνπ Κένηπος Ανανεώζιμων Πηγών Ενέπγειαρ (ΚΑΠΕ),
πνπ

έγηλε

ζην

πιαίζην

ηνπ

Επξσπατθνύ

Πξνγξάκκαηνο

SAVE,

ππνινγίζηεθε όηη, αλ ζε έλα ηππηθό δηακέξηζκα 100m², γίλεη αληηθαηάζηαζε
παιαηώλ παξαζύξσλ πνπ έρνπλ κνλνύο παινπίλαθεο, κε παξάζπξα ΝΕΑ
ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ, ηα νπνία θέξνπλ δηπινύο παινπίλαθεο, εμνηθνλνκείηαη
πνζόηεηα πεηξειαίνπ (κόλν γηα ηε ζέξκαλζε)*:



ηελ Αζήλα πάλσ από 600 ιίηξα



ηε Θεζζαινλίθε πάλσ από 1000 ιίηξα



ηε Φιώξηλα πάλσ από 1450 ιίηξα



ηα Χαληά πάλσ από 440 ιίηξα

* ( Η εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο εμαξηάηαη θαη από ηε ρξήζε ηνπ θηηξίνπ,
ηα κνξθνινγηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά θαη ην θιίκα ηεο πεξηνρήο).
Η ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά θαη ε απνδνηηθόηεηα ησλ παξαζύξσλ
επεξεάδεηαη από ηέζζεξηο πνιύ ζεκαληηθνύο παξάγνληεο:


ΑΕΡΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ. Παξάζπξα, κέζσ ησλ νπνίσλ γίλνληαη

εηζξνέο ή εθξνέο αέξα, επηθέξνπλ γξήγνξα εμνκνίσζε ησλ ζπλζεθώλ ηνπ
εζσηεξηθνύ ρώξνπ κε ηηο ζπλζήθεο ηνπ εμσηεξηθνύ πεξηβάιινληνο. Δειαδή
«βάδνπλ θξύν» ην ρεηκώλα θαη δέζηε ην θαινθαίξη.



ΘΕΡΜΟΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ. Δειαδή ην πόζν ζεξκνκνλσηηθά είλαη

α) ν παινπίλαθαο ηνπ παξαζύξνπ, πνπ απνηειεί θαη ην κεγαιύηεξν
πνζνζηό ηεο επηθάλεηάο ηνπ θαη β) ην πιηθό από ην νπνίν είλαη
θαηαζθεπαζκέλεο νη δηαηνκέο(πξνθίι) ησλ πιαηζίσλ κέζα ζηα νπνία
ηνπνζεηνύληαη νη παινπίλαθεο. Σν πιηθό ησλ δηαηνκώλ ζε νξηζκέλεο
πεξηπηώζεηο κπνξεί λα απνηειεί θαη ην 40% ηεο ζπλνιηθήο επηθάλεηαο ελόο
παξαζύξνπ. Καηά ζπλέπεηα, είλαη ζεκαληηθή ε ζπκβνιή ηνπ ζηελ
ελεξγεηαθή ζπκπεξηθνξά. Η ζηαζεξόηεηα θαη αθακςία επίζεο ησλ δηαηνκώλ
δηαζθαιίδεη, ζε βάζνο ρξόλνπ θαη ηελ ζσζηή επαθή ησλ πιαηζίσλ (θύιινθάζα) κε ηα ειαζηηθά παξεκβύζκαηα (ιάζηηρα θιπ.) ώζηε λα μειούηαι η
αεποπεπαηόηηηα.
Για ηο λόγο αςηό είναι λάθορ η ανηικαηάζηαζη απλώρ ηων
ςαλοπινάκων ζε παλαιά ξύλινα, ζιδεπένια ή αλοςμινένια
παπάθςπα, ηα οποία λόγω παλαιόηηηαρ αλλά και λόγω παλαιάρ
ηεσνολογίαρ

καηαζκεςήρ,

εμθανίζοςν

απμούρ,

μέζω

ηων

οποίων κςκλοθοπεί αέπαρ.


ΦΩΣΟΔΙΑΠΕΡΑΣΟΣΗΣΑ.

Ογθώδεηο

δηαηνκέο

πιαηζίσλ

παξαζύξσλ, όπσο επίζεο παινπίλαθεο ρακειήο δηαθάλεηαο (ζθνηεηλνί)

επεξεάδνπλ δπζκελώο ηελ ¨νπηηθή άλεζε¨ θαη ην θσηηζκό ησλ ρώξσλ
απηώλ γηα πεξηζζόηεξν ρξόλν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εκέξαο αιιά θαη ζε
εηήζηα βάζε.


ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΚΑΙ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ. Όια ηα

αλαθεξζέληα αλσηέξσ κπνξνύλ λα είλαη ρσξίο λόεκα αλ ε παξαγσγή ησλ
πξντόλησλ απηώλ (παξαζύξσλ, ζπξώλ θ.ι.π) δε γίλεηαη θάησ από
ΠΙΣΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΔΙΑΔΙΚΑΙΕ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ (π.ρ ISO, QSYSTEM θιπ) θαη αλ ε κειέηε, ηνπνζέηεζε θαη ε εθαξκνγή δε γίλεηαη από
εθπαηδεπκέλνπο Σερληθνύο θαη θαηαξηηζκέλα πλεξγεία.
Παξάζπξα κε αλνηθηνύο αξκνύο, ζηηο ελώζεηο ησλ δηαηνκώλ, εθ
θαηαζθεπήο, θαθή ξύζκηζε κεραληζκώλ αζθάιηζεο, θαθήο πνηόηεηαο
ειαζηηθά παξεκβύζκαηα (ιάζηηρα, βνπξηζάθηα θηι.), παινπίλαθεο πνπ
“ηδξώλνπλ” ιόγσ θαθήο ζθξάγηζεο θιπ, από ελεξγεηαθή (αιιά θαη
ιεηηνπξγηθή) άπνςε είλαη κε απνδνηηθά.
Επίζεο, παξάζπξα κε θαθή εθαξκνγή επί ηεο ηνηρνπνηίαο αιιά
θαη ρσξίο ζνβαξή θαη ζρνιαζηηθή πξνεγνύκελε κειέηε ηνπ ρώξνπ, ηεο
ρξήζεο γηα ηελ νπνία πξννξίδεηαη ν ρώξνο απηόο, ηνπ πξνζαλαηνιηζκνύ,
ησλ εμσηεξηθώλ γεληθά ζπλζεθώλ, ηνπ κηθξνθιίκαηνο θιπ. δελ απνδίδνπλ
ηα αλακελόκελα απνηειέζκαηα, δε δηθαηνινγνύλ ηε δαπάλε θαη θαηά
κείδνλα ιόγν δελ απνζβέλλπηαη ε αμία ηεο δαπάλεο απηήο, από
εμνηθνλνκνύκελε ελέξγεηα.

