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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Η αύξηση του πληθυσμού απαιτεί συνεχώς την κατασκευή έργων. Ο κατασκευαστικός τομέας σε 
σύγκριση με άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες υπερέχει σε μέγεθος και συγχρόνως συνδέεται 
στενά με ποικίλες δραστηριότητες εξαιρετικά κρίσιμες για το κοινωνικό σύνολο. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και ο 
κατασκευαστικός τομέας στο σύνολό του ευθύνεται για το 40% των συνολικά παραγόμενων 
αποβλήτων. 
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για τα «εναλλακτικά δομικά υλικά». Δεν υπάρχει στην 
βιβλιογραφία σαφής ορισμός για τα δομικά αυτά υλικά. Ωστόσο γίνεται κατανοητό πως πρόκειται 
για τα υλικά τα οποία δεν ανήκουν στα συμβατικά, εμπορικά υλικά αλλά έχουν τις ρίζες τους στην 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την παρουσίαση των εναλλακτικών 
δομικών υλικών και των τεχνικών δόμησης τους και τη διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής των 
εναλλακτικών υλικών στις σύγχρονες κατασκευές.  
ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ: Παραδοσιακά υλικά, θερμικά χαρακτηριστικά 

1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η αύξηση του πληθυσμού απαιτεί συνεχώς την κατασκευή έργων. Ο κατασκευαστικός τομέας σε 
σύγκριση με άλλες βιομηχανικές δραστηριότητες υπερέχει σε μέγεθος και συγχρόνως συνδέεται 
στενά με ποικίλες δραστηριότητες εξαιρετικά κρίσιμες για το κοινωνικό σύνολο. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και ο 
κατασκευαστικός τομέας στο σύνολό του ευθύνεται για το 40% των συνολικά παραγόμενων 
αποβλήτων (Ευαγγελινός, Ζαχαρόπουλος, 2008).
Σύμφωνα με την περιβαλλοντική επίπτωση των δομικών υλικών στο φυσικό περιβάλλον έχουν 
υποδειχθεί εκείνα τα υλικά τα οποία είναι βιώσιμα (Berge, 2009). Τα βιώσιμα δομικά υλικά είναι τα 
τοπικά υλικά, τα υλικά με χαμηλή ενσωματωμένη ενέργεια, τα μη τοξικά υλικά και τα 
επαναχρησιμοποιημένα υλικά (Κορωναίος, Σαργέντης, 2005).
Τα τελευταία χρόνια γίνεται λόγος για τα «εναλλακτικά δομικά υλικά». Δεν υπάρχει στην 
βιβλιογραφία σαφής ορισμός για τα δομικά αυτά υλικά. Ωστόσο γίνεται κατανοητό πως πρόκειται 
για τα υλικά τα οποία δεν ανήκουν στα συμβατικά, εμπορικά υλικά αλλά έχουν τις ρίζες τους στην 
παραδοσιακή αρχιτεκτονική. Πρόκειται για εκείνα τα υλικά που έχουν φυτική και ζωική προέλευση. 
Υπάρχουν διάφοροι όροι οι οποίοι χαρακτηρίζουν αυτά τα υλικά και τον τρόπο δόμησης τους 
όπως: «καθαρά υλικά» και «καθαρές τεχνολογίες δόμησης», «φυσικά υλικά» και «φυσική δόμηση».
(natural building) (Σαργέντης, Συμεωνίδης, 2010). Η Ευρωπαϊκή παραδοσιακή αρχιτεκτονική 
διαθέτει μια μεγάλη ποικιλία από εναλλακτικά υλικά και τεχνικές δόμησης, οι οποίες έχουν ως 
πρώτη ύλη το αργιλόχωμα.  

1



Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την μελέτη των εναλλακτικών δομικών υλικών και των τεχνικών 
δόμησης τους. Κάποιες από τις τεχνικές δόμησης με πρώτη ύλη το αργιλόχωμα οι οποίες 
μελετήθηκαν στην εργασία είναι οι εξής: 
• Ωμόπλινθος (adobe)
• Συμπιεσμένοι ωμόπλινθοι(compressed earth)
• Ρευστή γη (rammed earth)
• Cob
Στόχος επίσης της έρευνας αποτέλεσε η διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής των 
εναλλακτικών υλικών στις σύγχρονες κατασκευές καθώς επίσης και η διεξαγωγή έρευνας για την 
γνώση και την αποδοχή αυτών των υλικών από τον τεχνικό κόσμο της Ελλάδας. 

2. Εναλλακτικά Υλικά
2.1. Πρώτη ύλη 
Η πρώτη ύλη των περισσότερων από τα εναλλακτικά υλικά που μελετήθηκαν σε αυτήν την εργασία 
είναι το αργιλόχωμα. Πρόκειται για ένα υλικό που προέρχεται από την μίξη αργίλου, ιλύος, άμμου 
και μερικές φορές μεγαλύτερων σωματιδίων όπως χαλίκι και πέτρας (Γεωργακοπούλου, 2010). Οι 
κόκκοι της αργίλου προσδίδουν διάφορες ιδιότητες στο αργιλικό έδαφος. Η πιο σημαντική από 
αυτές τις ιδιότητες είναι η συνεκτικότητα, που εκδηλώνεται μέσω της εφελκυστικής τους αντοχής. 
Αυτή η αντίσταση οφείλεται στην παρουσία των δομικών δεσμών μεταξύ των στερεών κόκκων. Η 
αντοχή και τα χαρακτηριστικά παραμόρφωσης των αργιλικών εδαφών εξαρτώνται από την ισχύ 
των δεσμών μεταξύ των μορίων, δηλαδή από την ισχύ των επαφών τους (Gernot, 2006).

2.2. Ωμόπλινθοι και συμπιεσμένοι Ωμόπλινθοι
Οι πλίνθοι που κατασκευάζονται χειρονακτικά από χώμα μέσα σε καλούπια, ονομάζονται 
ωμόπλινθοι η adobes (Gernot, 2009). H λέξη adobe προέρχεται από την αραβική λέξη «attob», η 
οποία σημαίνει ξηραμένη πλίνθος στον ήλιο (Pacheco – Torgal, Jalali, 2012). Όταν το 
μορφοποιημένο χώμα συμπιέζεται, το αποτέλεσμα ονομάζεται συμπιεσμένη γη (compressed earth 
blocks). 
Σαν γενικός κανόνας οι ωμόπλινθοι κατασκευάζονται από 75% άμμο (ή άμμο με λίγη ιλύς ή χαλίκι) 
και 25% άργιλο (Schroder, Ogletree, 2010). Η κατασκευή των ωμόπλινθων γίνεται χειρονακτικά σε 
καλούπια διαστάσεων 12*25*50cm (25 κιλών) και 10*30*45cm (23 κιλών) (εικόνα 1). Μέτα από 1-2 
λεπτά τα καλούπια απομακρύνονται και τα δοκίμια τοποθετούνται σε σκιερό μέρος για δύο μέχρι 
τέσσερις μέρες. Μόλις οι ωμόπλινθοι είναι αρκετά δυνατοί ώστε να σηκώνονται δίχως να 
φθείρονται, τοποθετούνται στο πλάι, ώστε να τελειώσει η ωρίμανση. Στο τέλος της διαδικασίας 
στοιβάζονται σε μια άκρη (Walfskill, 2005).
Οι συμπιεσμένοι ωμόπλινθοι είναι η σύγχρονη εκδοχή των ωμόπλινθων (adobe). Ωστόσο η ιδέα 
της συμπίεσης των ωμόπλινθων έρχεται από πολύ παλιά, όταν οι ωμόπλινθοι συμπιέζονταν με 
σανίδες (Doat, 1985). Οι συμπιεσμένοι ωμόπλινθοι συμπιέζονται είτε χειρονακτικά είτε με μηχανική 
πίεση. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν πρέσες ελαφριές, υδραυλικές ή μηχανικές, που η απόδοσή 
τους είναι περίπου 300 πλιθιά την ημέρα. Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν μηχανές που μπορούν 
να παράγουν 800 συμπιεσμένα πλιθιά την ημέρα (Guillaud et al, 1985). 
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Εικ.1: Χειρονακτικός τρόπος κατασκευής ωμόπλινθων, Πηγή: www.flickr.com 

2.4. Ρευστή Γή
Η μέθοδος της ρευστής γης είναι ουσιαστικά η χύτευση νωπού χώματος σε καλούπι, το οποίο 
στην συνέχεια συμπιέζεται. Στη Γαλλία η τεχνική αυτή είναι γνωστή ως «pisé de terre» ή «terre 
pisé», στην Ισπανία ως «barro apisonado or tapial» και τέλος στη Γερμανία ως 
«Stampflehmbau» (Rostam, 2008).
Η καλύτερη αναλογία μεταξύ των συστατικών είναι 70% άμμος και χαλίκι και 30% ιλύς και 
άργιλος που λειτουργούν σαν κονίαμα. Ωστόσο δεν έχει αποδειχτεί πως υπάρχει ιδανική 
αναλογία μεταξύ των συστατικών του μίγματος. Για αυτόν τον λόγο ερευνητές από όλον τον 
κόσμο συνήθως δημοσιεύουν τα κατώτερα και τα ανώτερα όρια για το κάθε ένα από τα βασικά 
συστατικά (Maniatidis, Walker, 2003).  Παραδοσιακές τεχνικές δόμησης με ρευστή γη, ακόμα 
εφαρμόζονται σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες. Ηλεκτρικά ή κρουστά έμβολα μειώνουν την 
απαιτούμενη εργασία σημαντικά και κάνουν την αναφερόμενη τεχνική δόμησης γνωστή σε 
βιομηχανικές πόλεις, όπως στην Νοτιοδυτική Αμερική και στην Αυστραλία (Green, 2009). 
Η διαδικασία ανέγερσης μιας τοιχοποιίας από ρευστή γη ακολουθεί τα παρακάτω βήματα 
(εικόνα 2). Αρχικά κατασκευάζεται το τοιχίο θεμελίωσης ή τα πέδιλα θεμελίωσης από τούβλα, 
πέτρες ή σκυρόδεμα. Έπειτα, στην περίπτωση που ο τοίχος από ρευστή γη είναι φερόμενος, 
κατασκευάζεται ο ξύλινος σκελετός της κατασκευής. Στην συνέχεια τα ξύλινα καλούπια 
στερεώνονται πάνω στην θεμελίωση. Χύνεται η πρώτη στρώση της ρευστή γης. Αφού 
τοποθετηθεί η πρώτη στρώση, το μίγμα συμπιέζεται με έμβολα, έτσι ώστε να αναπτυχθούν οι 
κατάλληλοι δεσμοί των κόκκων του μίγματος. Αμέσως μετά το καλούπι ξεβιδώνεται από αυτή τη 
θέση και τοποθετείται στο τέλος της πρώτης στρώσης. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να 
φτάσει ο τοίχος στο επιθυμητό ύψος (David, Cynthia, 2007, Gernot, 2001).  

Εικ. 2: Η διαδικασία ανέγερσης μιας τοιχοποιίας από ρευστή γη 
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2.6. Cob 
Η λέξη cob προέρχεται από την αρχαία Αγγλική ονομασία που περιγράφει τους σβώλους 
από λάσπη (McCann, 2004). Οι πρώτες κατασκευές από cob χρονολογούνται στον 13ο 
αιώνα στην Αγγλία (εικόνα 3). Η ποσότητα της αργίλου μέσα στο μίγμα κυμαίνονταν από 3% 
μέχρι 20%. Συνήθως το πατούσαν οι άνθρωποι με τα πόδια τους, προκειμένου να 
αναπτυχθούν οι κατάλληλοι δεσμοί και η κατάλληλη αντοχή (www.cob.gr). 

Εικ.3: Παλιές κατοικίες (13ος αιώνας) από cob στην Devon, 
www.devonperspectives.co.uk 

Κατά την κατασκευή από cob το χώμα μορφοποιείται σε σβώλους και τοποθετείται σε στρώσεις 
πάνω σε πέτρινη βάση (Evans, 2002). Ένας άλλος τρόπος που ανέπτυξε ο G. Minke είναι σε 
συνδυασμό με υφασμάτινες θήκες. Οι θήκες αυτές έχουν μεγάλο μήκος σε σχέση με την διάμετρο 
τους. Γεμίζουν με το μίγμα και τοποθετούνται η μια πάνω στην άλλη. Το ύφασμα βοηθάει ώστε 
να αναπτυχθεί η κατάλληλη συμπίεση στο μίγμα (Berge, 2009).

2.8. Δέματα με άχυρο 
Στις κατασκευές από δέματα άχυρου χρησιμοποιείται άχυρο από σιτάρι, βρώμη, κριθάρι, σίκαλη, 
ρύζι σε τοίχους οι οποίοι είναι καλυμμένοι από σοβά (Coppinger, 2009). Το άχυρο αποτελούσε 
ανέκαθεν ένα απόβλητο, το οποίο οι αγρότες το χρησιμοποιούσαν είτε για τροφή ζώων, είτε το 
καίγανε δημιουργώντας προβλήματα μόλυνσης.
Στην Ευρώπη οι κατασκευές με άχυρο εφαρμόζονται πλέον με μια νέα μέθοδο δόμησης κατά την 
οποία το άχυρο τοποθετείται μέσα σε ξύλινα πλαίσια (εικόνα 4) (www.modcell.com). Αυτά τα ξύλινα 
πλαίσια κουμπώνουν μεταξύ τους και ολοκληρώνουν την κατασκευή. Σε αυτό τον τρόπο δόμησης, 
τα ξύλινα πλαίσια μπορούν να λειτουργούν είτε ως φέρον είτε ως φέρουσα κατασκευή του κτιρίου 
(www.systemhausbau.at). 

Εικ. 4: To panel όπου τοποθετείται το άχυρο (Πηγή: www.modcell.com) 
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3. Θερμική αξιολόγηση των εναλλακτικών δομικών υλικών
3.1. Θερμική συμπεριφορά εναλλακτικών υλικών
Στο παρόν μέρος της πρώτης ενότητας, έγινε προσπάθεια διερεύνησης των 
θερμοφυσικών χαρακτηριστικών των υλικών φιλικών προς το περιβάλλον και των εναλλακτικών 
υλικών. Η έρευνα χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος διεξήχθη βιβλιογραφική έρευνα 
με σκοπό να συγκεντρωθούν οι συντελεστές θερμοπερατότητας μεμονωμένων υλικών 
που ανήκουν στην κατηγόριά των φιλικών προς το περιβάλλον και των εναλλακτικών. Έτσι 
δημιουργήθηκε ένας πίνακας με τις τιμές που αναφέρονται στην βιβλιογραφία για διάφορα υλικά. 
Στα πλαίσια αυτού του πίνακα υπολογίστηκε το πάχος του υλικού το οποίο ικανοποιεί τα επιτρεπτά 
όρια του συντελεστή θερμοπερατότητας, όπως ορίζονται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010 
(TOTEE, 2010) για την δυσμενέστερη κλιματική ζώνη της Ελλάδας.
Στο τέλος έγινε έρευνα όπου παρουσιάζονται συνθέσεις τοιχοποιίας από υλικά που επιλέχτηκαν 
από τον παραπάνω πίνακα. Σκοπός αυτού του μέρους ήταν να μελετηθούν οι 
συνδυασμοί των εναλλακτικών υλικών που επιτυχαίνουν τιμή συντελεστή θερμοπερατότητας 
κοντά στα επιτρεπτά όρια όπως ορίζονται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010.

3.1.1. Συντελεστής θερμοπερατότητας εναλλακτικών υλικών
Σε αυτό το μέρος της έρευνας παρουσιάστηκε ο συγκεντρωτικός πίνακας των συντελεστών 
θερμοπερατότητας υλικών εναλλακτικών, όπως αναφέρονται στην βιβλιογραφία. Ταυτόχρονα 
υπολογίστηκε το πάχος του υλικού το οποίο ικανοποιεί τα επιτρεπτά όρια του συντελεστή 
θερμοπερατότητας, όπως ορίζονται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 20701-1/2010 για την δυσμενέστερη 
κλιματική ζώνη της Ελλάδας. Ποιο συγκεκριμένα λαμβάνεται ως όριο η τιμή 0,35 W/m2K όπως 
ορίζεται για την Δ κλιματική ζώνη για οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό 
αέρα.
 

Υλικά Πυκνότητα 
(kg/m3) 

Συντελεστής θερμικής 
αγωγιμότητας 
λ (W/mK) 

Πάχος τοίχου 
(μ) 

Θερμοπε-
ρατότητα 
U-Value
(W/m2K)

Πηγή 

Ωμόπλινθοι 

1550 0.837 2.25 0.35 Algefri et al, 
1992 

0.24 0.64 0.35 (Garcia 

συμπαγείς ωμοί 0.93 0.25 0.35 (Collet et 
al, 2005) 

1990 0.8 2.15 0.35 (ΤΟΤΕΕ 
20701-2) 

με άχυρο ωμοί 0.7 1.88 0.35 ( * )

660 0.19 0.51 0.35 

(ΤΟΤΕΕ 
20701-2; 
Goodhew, 
2004) 

με άχυρο 0.18 0.48 0.35 (Garcia) 

Άργιλος 
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με άχυρο 440 0.18 0.48 0.35 (Goodhew, 
2004) 

Cob 

1450 0.40 1.21 0.35 (Goodhew, 
2004) 

0.73 1.96 0.35

0.95 2.55 0.35 
leightweight 
plaster 0.55 0.60 0.35

( ** ) 

Βαμβάκι 

140 0.038  (Szokolay, 
2008) 

0.03  (Bags, 
2006) 

Φελλός 

0.065  (Bags, 
2006) 

144 0.038  (Bouguerra, 
2001)  

150 0.044  (Szokolay, 
2008) 

* www.earth.sustainablesources.com.

** www.engineeringtoolbox.com. 

3. Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας σεναρίων από τοιχοποιίες με εναλλακτικά 
υλικά.
Στα πλαίσια της θερμικής αξιολόγησης των εναλλακτικών υλικών δημιουργήθηκαν σενάρια 
τοιχοποιίας από εναλλακτικά υλικά με σκοπό να υπολογιστεί ο συντελεστής θερμοπέρατότητας 
τους. Στόχος αυτής της έρευνας ήταν να μελετηθούν οι συνδυασμοί των 
εναλλακτικών υλικών που επιτυχαίνουν συντελεστή θερμοπερατότητας κοντά στα 
επιτρεπτά όρια για τις τέσσερις κλιματικές ζώνες της Ελλάδας, όπως ορίζονται από την Τ.Ο.Τ.Ε.Ε 
20701-1/2010. Οι συντελεστές θερμικής αγωγιμότητας (λ) των εναλλακτικών υλικών που 
μελετήθηκαν προήλθαν από τον πίνακα 1. Τα εναλλακτικά δομικά υλικά που επιλέχθηκαν είναι: 
ο ωμόπλινθος με άχυρο, ο ωμόπλινθος, η ρευστή γη, η άργιλος με άχυρο και το cob. Το κάθε ένα 
από τα εναλλακτικά υλικά συνδυάζεται κάθε φορά με διαφορετικά υλικά μόνωσης, 
δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο τα διαφορετικά σενάρια. Τα υλικά που επιλέχτηκαν 
για μόνωση είναι το: άχυρο, μαλλί, βαμβάκι, λινάρι, άχυρο.
Η έρευνα αυτή είχε ως αναφορά την έρευνα των Steven Goodhew και Richard Griffiths, με 
τίτλο “Sustainable earth walls to meet the building regulations” (Goodhew, Griffiths, 2004), όπου 
προσπάθησαν να μελετήσουν σύνθεση δομικών υλικών τα οποία θα χαρακτηρίζονταν από 
θερμοπερατότητα μικρότερη της τιμής 0,35 W/m2K (σύμφωνα με τους κτιριακούς κανονισμούς της 
Αγγλίας).

Πίνακας 2. Υπολογισμός συντελεστών θερμοπερατότητας σεναρίων από τοιχοποιίες με εναλλακτικά υλικά 

Τοιχοποιία R 
(m2K/W) 

d1 (m) d2 (m) d3 
(m) 

U-Value
(W/m2K)

λ1 
(W/mK

) 

λ2 
(W/m

K) 

λ3 
(W/m

K) 

ωμόπλινθοι με άχυρο 

ωμόπλινθοι με άχυρο + φελλό + 
ωμόπλινθοι με άχυρο 3.40 0.25 0.05 0.25 0.28 0.19(3

0) 
0.065(

38) 0.19
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4.72 0.50 0.05 0.25 0.20 0.19 0.065 0.19 

4.17 0.25 0.10 0.25 0.23 0.19 0.065 0.19 

ωμόπλινθοι με άχυρο + μαλλί + 
ωμόπλινθοι με άχυρο 5.20 0.25 0.10 0.25 0.19 0.19 0.039(

29) 0.19

5.23 0.50 0.05 0.25 0.19 0.19 0.039 0.19

ωμόπλινθοι με άχυρο + βαμβάκι + 
ωμόπλινθοι με άχυρο 5.26 0.25 0.10 0.25 0.18 0.19 

0.038(
29) 0.19

ωμόπλινθοι με άχυρο + λινάρι + 
ωμόπλινθοι με άχυρο 5.26 0.25 0.10 0.25 0.18 0.19 0.038(

29) 0.19

ωμόπλινθοι με άχυρο 10.53 2.00  0.09 0.19 

ρευστή γη 

ρευστή γη + φελλός + ρευστή γη 1.25 0.20 0.05 0.20 0.71 0.84(3
0) 0.065 0.84 

2.02 0.20 0.10 0.20 0.46 0.84 0.065 0.84 

ρευστή γη + μαλλί + ρευστή γη 1.76 0.20 0.05 0.20 0.52 0.84 0.039 0.84 

2.80 0.10 0.10 0.10 0.34 0.84 0.039 0.84 

ρευστή γη + βαμβάκι + ρευστή γη 2.98 0.20 0.10 0.20 0.32 0.84 0.040 0.84 

ρευστή γη + λινάρι + ρευστή γη 3.11 0.20 0.10 0.20 0.30 0.84 0.038 0.84 

ρευστή γη 2.80 0.30 0.00 0.00 0.34 0.84 0.000 0.00 

άργιλος με άχυρο 

άργιλος με άχυρο+φελλό+άργιλο 
με άχυρο 1.88 0.10 0.05 0.10 0.49 0.18(3

5) 0.065 0.18 

2.98 0.15 0.05 0.15 0.32 0.18 0.038 0.18 

άργιλος με άχυρο+μαλλί+άργιλο 
με άχυρο 2.39 0.10 0.05 0.10 0.39 0.18 0.039 0.18 

άργιλος με 
άχυρο+βαμβάκι+άργιλο με άχυρο 2.92 0.15 0.05 0.15 0.32 0.18 0.040 0.18 

άργιλος με άχυρο+λινάρι+άργιλο 
με άχυρο 

2.98 0.15 0.05 0.15 0.32 0.18 0.038 0.18 

άργιλος με άχυρο 2.78 0.50  0.34 0.18 

cob 

cob + φελλός + γυψοσανίδα 2.25 0.40 0.05 0.10 0.41 0.40 0.065 0.21 

cob + μαλλί + γυψοσανίδα 2.76 0.40 0.05 0.10 0.34 0.40 0.039 0.21 

cob +βαμβάκι + γυψοσανίδα 2.73 0.40 0.05 0.10 0.35 0.40 0.040 0.21 

cob + λινάρί + γυψοσανίδα 2.79 0.40 0.05 0.10 0.34 0.40 0.038 0.21 

cob 3.00 1.20  0.32 0.40 

Όπως παρουσιάζονται τα σενάρια στον πίνακα 2, γίνεται ευκρινές πως στα περισσότερα 
από τα παραπάνω σενάρια των δομικών υλικών οι συντελεστές θερμοπερατότητας είναι 
πολύ χαμηλότεροι από τα όρια που ορίζουν οι Τεχνικές Οδηγίες (TOTEE, 2010). Διακρίνονται 
σενάρια τα οποία ικανοποιούν και τον δυσμενέστερο συντελεστή θερμοπερατότητας 0,35 W/
m2K για εξωτερική οριζόντια ή κεκλιμένη επιφάνεια σε επαφή με τον εξωτερικό αέρα για την Δ 
κλιματική ζώνη. Ωστόσο η πλειοψηφία των σεναρίων καλύπτει την απαίτηση για 
συντ. 
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θερμοπερατότητας 0,70 W/m2K για τοίχους σε επαφή με το έδαφος ή με μη 
θερμαινόμενους χώρους. Επίσης αξιοσημείωτο είναι πως στα σενάρια που ως μονωτικό 
υλικό χρησιμοποιήθηκε ο φελλός παρατηρήθηκαν οι μεγαλύτεροι συντελεστές 
θερμοπερατότητας (U-Value). Εν αντιθέσει, το λινάρι είναι το υλικό με το ποιο χαμηλό συντελεστή 
θερμικής αγωγιμότητας.  

5. Συμπεράσματα
Από την εκτενή βιβλιογραφική έρευνα που έγινε πάνω στα εναλλακτικά δομικά υλικά και τις τεχνικές 
κατασκευής τους, συμπεραίνεται πως πρόκειται για υλικά με μεγάλη ιστορία στον τομέα της 
κατασκευής. Στη διεθνή βιβλιογραφία αναφέρονται αξιόλογες σύγχρονες κατασκευές, όπου ως 
δομικά υλικά έχουν χρησιμοποιηθεί τα εναλλακτικά υλικά. Οι περισσότερες από τις τεχνικές 
δόμησης βασίζονται σε εμπειρικούς κανόνες. Κατά την έρευνα της θερμικής αγωγιμότητας 
σεναρίων τοιχοποιίας από εναλλακτικά υλικά διαπιστώθηκε πως σε όλα τα σενάρια των δομικών 
υλικών οι συντελεστές θερμοπερατότητας είναι πολύ χαμηλότεροι από τα όρια που ορίζουν οι 
Τεχνικές Οδηγίες.
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