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Ιστορικά στοιχεία 

Η πορεία της θερμομόνωσης στη χώρα: 

1979 

Καμία θερμομόνωση - 
θερμοπροστασία 

1990 

Μόνωση στην τοιχοποιία – 
Ελλιπής ή απουσία στο 
σκυρόδεμα 

2000 

Πλημμελώς θερμομονωμένα 

2010 

Πολύ βελτιωμένη εικόνα 
– μικρές ελλείψεις 

ΚΘΚ 

ΚΕΝΑΚ 
Έλεγχος από 
Ενεργειακούς 
Επιθεωρητές 



Ρόλος των μηχανικών 

Ο ρόλος των μηχανικών 

• Επιλογή του θερμομονωτικού υλικού που θα χρησιμοποιηθεί και 
υπολογισμός του πάχους της θερμομονωτικής στρώσης 

Ο ρόλος του μηχανικού στη θερμομόνωση μίας κατασκευής αφορά: 
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Ρόλος των μηχανικών 

Ο ρόλος των μηχανικών 

• Τρόπο εφαρμογής της θερμομόνωσης (εσωτερικά, στον πυρήνα ή 
εξωτερικά) και παροχή οδηγιών στους τεχνίτες 

Ο ρόλος του μηχανικού στη θερμομόνωση μίας κατασκευής αφορά: 
 



Επιλογή θερμομονωτικού υλικού 

Ποιο είναι το καλύτερο θερμομονωτικό υλικό ? 
 
Δεν υπάρχει μονοσήμαντη απάντηση. 

Η επιλογή του θερμομονωτικού υλικού εξαρτάται από: 
 
• Απαιτήσεις της συγκεκριμένης εφαρμογής 
• Θερμοφυσικά χαρακτηριστικά του υλικού (θερμική αγωγιμότητα, αντοχή 

σε θερμοκρασίες, διαπερατότητα υδρατμών κλπ) 
• Ηχομονωτική συμπεριφορά του υλικού 
• Συμπεριφορά σε πυρκαγιά 
• Περιβαλλοντικά δεδομένα 
• Διάρκεια ζωής 
• Κόστος (προμήθεια και τοποθέτηση) 

 



Θερμομονωτικά Υλικά 

Ένα υλικό χαρακτηρίζεται ως θερμομονωτικό όταν ο συντελεστής 
θερμοπερατότητας του (λ) δεν υπερβαίνει μία ανώτερη τιμή που κυμαίνεται 
μεταξύ 0,060 και 0,10 W/mK. 

Τα διάφορα θερμομονωτικά υλικά μπορούν να ταξινομηθούν: 
 
• Ανάλογα με την πρώτη ύλη παραγωγής τους σε οργανικά (πολυστερίνη) 
και ανόργανα (πετροβάμβακας) 
• Ανάλογα με τη δομή τους σε ινώδη, κυψελώδη ή κοκκώδη 
• Ανάλογα με το βάρος τους σε ελαφριά και βαριά 
• Ανάλογα με τις μηχανικές τους ιδιότητες σε προσβαλλόμενα ή μη από την 
υγρασία, σε πυρανθεκτικά (πυράντοχα) ή καιόμενα κλπ. 
• Ανάλογα με τη μορφή τους σε πλάκες, παπλώματα, χύδην, εύκαμπτα ή 
άκαμπτα. 
• Ανάλογα με την παραγωγή τους  σε φυσικά ή τεχνητά 
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Αγορά θερμομονωτικών υλικών 

Κατά τη δεκαετία του 2000 η πολυστερίνη (διογκωμένη και εξηλασμένη) 
σχεδόν μονοπώλησαν την Ελληνική αγορά. 

Ξυλλόμαλο 
2% 

Διογκωμένη 
πολυστερίνη 

52% 

Εξηλασμένη 
πολυστερίνη 

32% 

Υαλοβάμβακας 
2% 

Πετροβάμβακας 
12% 

Ελληνική Αγορά 

Η επικράτηση οφείλετει στις πολύ καλές θερμικές ιδιότητες του υλικού σε 
συνδυασμό με το χαμηλό κόστος και την ευκολία τοποθέτησης 



Αγορά θερμομονωτικών υλικών 

Αυτό οφείλεται κυρίως στις αυξημένες απαιτήσεις πυρασφάλειας και την 
ύπαρξη  μεγάλου αριθμού ξύλινων κατασκευών 
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Πολυαιθυλένιο 
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Λοιπά 
6% 

Ευρωπαϊκή αγορά 

Στην Ευρώπη αντίστοιχα το ενδιαφέρον μονοπωλούν υλικά όπως οι 
υαλοβάμβακες – πετροβάμβακες (60%) 



Πιστοποίηση θερμομονωτικών υλικών 

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 334/1994 και σύμφωνα με την ΚΥΑ 
9451/208 ΦΕΚ 815/2007, τα βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά 
προϊόντα που προορίζονται για κτήρια, τα οποία πωλούνται στην Ελλάδα, 
πρέπει να φέρουν σήμα CE και δήλωση συμμόρφωσης: 

Α) είτε με ένα από τα σχετικά ευρωπαϊκά πρότυπα που έχουν ανακοινωθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, όπως  
τροποποιούνται και ισχύον κάθε φορά  (ΕΝ 13162  έως 13171) 

Β) είτε με Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ΕΤΑGO σύμφωνα με το άρθρο 6 του 
π.δ. 334/1994, και θα φέρουν τη σήμανση CE σύμφωνα με τα ανωτέρω 
ευρωπαϊκά πρότυπα 



Θερμομονωτικά Υλικά 

Βασικότερο ίσως χαρακτηριστικό που καθορίζει τη χρήση τους είναι ο 
συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) W/mK. 

Συντελεστής θερμικής αγωγιμότητας (λ) 

Επομένως όσο μικρότερη η τιμή του λ τόσο μικρότερη η μεταφορά θερμικής 
ενέργειας (θερμικές απώλειες) 

Η θερμική αγωγιμότητα παρέχεται από τον κατασκευαστή του υλικού μέσω 
της σχετικής πιστοποίησης. 
Αναφέρεται δε σε συγκεκριμένη θερμοκρασία, υγρασία και διαφέρει 
ανάλογα με το πάχος του υλικού 

Εκφράζει δε το ποσό της θερμικής ροής που 
διαπερνά στρώση υλικού πάχους 1μ. σε μία 
ώρα όταν μεταξύ των δύο επιφανειών της 
στρώσης επικρατεί σταθερή θερμοκρασιακή 
διαφορά 1°Κ. μετράται σε W/mK (joule/s) 



Θερμομονωτικά Υλικά 

Επίδραση της θερμοκρασίας 

Κάποια από τα θερμομονωτικά υλικά δεν παρουσιάζουν αντοχές σε 
θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 80 – 100 °C γεγονός που τα καθιστά 
ακατάλληλα για εφαρμογές μόνωσης λεβήτων ή καμινάδων 

Υλικά όπως ο πετροβάμβακας αντέχουν σε 
θερμοκρασίες έως 400°C 

Όλα τα υλικά με την αύξηση της θερμοκρασίας 
διαστέλλονται και θα πρέπει να ληφθεί 
ιδιαίτερη μέριμνα για την ελεύθερη διαστολή 
αυτών προκειμένου να αποφευχθούν 
ρηγματώσεις στην τελική επιφάνεια. 



Θερμομονωτικά Υλικά 

Η περιεχόμενη υγρασία εκτοπίζει τον αέρα από τη δομή των υλικών και 
καταλαμβάνει τη θέση του. 
λ νερού=0,60 W/mK ενώ λ αέρα= 0,025 W/mK 
Με αποτέλεσμα την αύξηση του λ του υλικού έως αχρήστευση της 
θερμομονωτικής στρώσης. 

Επίδραση της υγρασίας 

Απορρόφηση υγρασίας σε 
πάπλωμα πετροβάμβακα 

Κλειστή κυψελωτή δομή 
εξηλασμένης πολυστερίνης XPS 



Θερμομονωτικά Υλικά 

Όλα σχεδόν τα θερμομονωτικά υλικά 
ανόργανης προέλευσης παρουσιάζουν 
πολύ καλή συμπεριφορά στη φωτιά 
(δεν αναφλέγονται, δεν συντηρούν τη 
φωτιά) όπως ο περλίτης, 
ορυκτοβάμβακες κλπ. 

Αντίσταση στη φωτιά 

Αντιθέτως τα περισσότερα οργανικής 
προέλευσης (φυσικά ή τεχνητά) 
θερμομονωτικά υλικά αναφλέγονται και 
κατατάσσονται στα καυστά υλικά 
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Θερμομονωτικά Υλικά 

Τα αφρώδη οργανικά θερμομονωτικά υλικά επηρεάζονται από την ηλιακή 
ακτινοβολία και μετά από μακρά έκθεση τους μειώνονται οι αντοχές του 
υλικού, λόγω διάσπασης των πολυμερικών δεσμών, καθιστώντας το υλικό 
εύθραυστο. 
Προσοχή επομένως κατά την αποθήκευση και εφαρμογή του υλικού ώστε να 
μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος έκθεσης τους στην ηλιακή ακτινοβολία. 

Επίδραση της Ηλιακής ακτινοβολίας 

Αρχικά το υλικό αποχρωματίζεται και 
κατόπιν θρυμματίζεται. 



Θερμομονωτικά Υλικά 

Ορισμένα θερμομονωτικά υλικά προσβάλλονται από ποικιλία χημικών 
διαλυτών (βενζίνες, ασετόν κλπ) καθιστώντας τη χρήση τους απαγορευτική σε 
ορισμένες εφαρμογές. 
Τα περισσότερα αφρώδη οργανικά υλικά καταστρέφονται από την πίσσα και 
τη ρευστή άσφαλτο. 
Θερμομονωτικά υλικά με πρώτη ύλη το ξύλο ή άλλα φυτά μπορεί να 
επηρεάζονται από διαλύτες.  

Χημική συμπεριφορά 

http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=45WFIal-WYuXQM&tbnid=UXHeaii-V_DxVM:&ved=0CAgQjRwwADg8&url=http://apolnarama.blogspot.com/2012/04/blog-post_442.html&ei=JcRTUtuDH9LM0AW_h4GACA&psig=AFQjCNGahubgBNjNmOzKufFLmaZc_lKmbA&ust=1381307813567002
http://www.google.gr/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&docid=j2uxcZbBhmUvvM&tbnid=PxXGvyyOCmDeRM:&ved=0CAgQjRwwADisAg&url=http://www.houseservice.gr/gallery.php?albumid=66&ei=y8RTUsedJ6q40QWvhIHICg&psig=AFQjCNGj7n-5jvkpwfmO78FDcsgA4hXEow&ust=1381307979709423


Θερμομονωτικά Υλικά 

Αναλόγως της εφαρμογής η αντοχή σε θλιπτικά ή εφελκυστικά φορτία μπορεί 
να είναι σημαντική ή όχι.  
Ξυλόμαλλο παρουσιάζει πολύ υψηλές αντοχές και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ως ξυλότυπος. 
Πλάκες πολυστερίνης επιδέχονται γραμμικά φορτία αλλά όχι σημειακά 
Παπλώματα ανόργανων υλικών δεν έχουν καμία αντοχή. 

Μηχανική αντοχή 
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Θερμομονωτικά Υλικά 

Ανόργανα ινώδη υλικά (ορυκτοβάμβακας, υαλοβάμβακας) αλλά και οργανικά 
πορώδη ή ινώδη υλικά (φελλός, ξυλόμαλλο) παρουσιάζουν πολύ καλές 
ηχομονωτικές ιδιότητες. 

Ηχομονωτική ικανότητα 

Διάρκεια ζωής 

Τα θερμομονωτικά υλικά που χρησιμοποιούνται στις δομικές εφαρμογές έχουν 
κατά κανόνα μεγαλύτερη διάρκεια ζωής από την κατασκευή. 
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Θερμομονωτικά Υλικά 

Σε αντιστοιχία με την αντίσταση που παρουσιάζει το υλικό στη μετάβαση της 
θερμότητας μέσα από τη μάζα του και του συντελεστή θερμικής αγωγιμότητας (λ) 

Αντίσταση στη διάχυση υδρατμών 

Ορίζεται ο συντελεστής αντίστασης στη διάχυση 
των υδρατμών (μ). 
 
Για τον έλεγχο εμφάνισης υγρασίας στο δομικό 
στοιχείο απαιτείται η γνώση όλων των 
συντελεστών αντίστασης (μ) των διαφόρων 
δομικών στρώσεων. 



Θερμομονωτικά Υλικά 

Η ανάλυση κύκλου ζωής αποτελεί ένα εργαλείο με σκοπό την αποτίμηση των 
περιβαλλοντικών επιπτώσεων  από την παραγωγή, χρήση και τελική απόρριψη - 
ανακύκλωση του υλικού (δηλ. για όλη τη διάρκεια ζωής του) 

Περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά 

Τα περιβαλλοντικά  χαρακτηριστικά αναφέρονται στη διαδικασία παραγωγής, 
μεταφοράς, τοποθέτησης και διαχείρισης του απορριπτόμενου υλικού: 
 
• Περιεχόμενη ενέργεια 
• Εκπομπές CO2 
• Κόστος διαχείρισης 
• Δυνατότητα ανακύκλωσης 

• Περιβαλλοντική επιβάρυνση 



Τρόπος εφαρμογής θερμομόνωσης 

Τρόπος εφαρμογής 

Ο τρόπος που θα εφαρμοσθεί η θερμομόνωση στη δομική κατασκευή 
ποικίλει ανάλογα με τις απαιτήσεις της κάθε κατασκευής. 
Ο μηχανικός μεριμνά για: 
• Την τοποθέτηση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
• Την ελαχιστοποίηση των θερμογεφυρών της κατασκευής 
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Τρόπος εφαρμογής θερμομόνωσης 

Τρόπος τοποθέτησης 

Για δομικές κατασκευές τρείς είναι οι τρόποι θερμομόνωσης ως προς την 
θέση τοποθέτησης του στρώματος του μονωτικού υλικού. 

Εξωτερική θερμομόνωση , εσωτερική θερμομόνωση, μόνωση στον πυρήνα 
του δομικού στοιχείου 



Θερμομόνωση στον πυρήνα 

Μόνωση στον πυρήνα του δομικού στοιχείου 

Η μόνωση στον πυρήνα του δομικού στοιχείου ήταν 
ο πιο συνηθισμένος τρόπος εφαρμογής καθώς: 
• εκμεταλλευόταν μέρος της θερμοχωρητικότητας 
των οπτόπλινθων (εσωτερική σειρά)  
• εξασφάλιζε και προστασία της θερμομονωτικής 
στρώσης από τις εξωτερικές συνθήκες. 
• Ενδεχόμενη συμπύκνωση υδρατμών συνέβαινε 
στην ψυχρή πλευρά της μόνωσης σε διάκενο αέρα. 

Το μεγάλο μειονέκτημα του τρόπου αυτού εφαρμογής ήταν η ανάπτυξη 
θερμογεφυρών. 
Η σημασία των θερμογεφυρών αναδείχθηκε μέσω του Κ.Εν.Α.Κ. 
 
Η εφαρμογή τεχνικών για την εξάλειψη των θερμογεφυρών ήταν χρονοβόρα 
και πολλές φορές αναποτελεσματική λόγω κακοτεχνιών. 



Εσωτερική ή εξωτερική θερμομόνωση 

Σύγκριση εξωτερικής και εσωτερικής τοποθέτησης θερμομόνωσης 

Εξωτερική 
τοποθέτηση 

Εσωτερική 
τοποθέτηση 

Αξιοποίηση της θερμοχωρητικότητας της 
κατασκευής 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Απώλειες λόγω σχηματισμού θερμογεφυρών ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΓΑΛΕΣ 

Προστασία δομικών στοιχείων από μεταβολές 
εξωτερικής θερμοκρασίας 

ΝΑΙ ΟΧΙ 

Πιθανότητα σχηματισμού  συμπύκνωσης ΜΙΚΡΗ ΜΕΓΑΛΗ 

Ταχεία θέρμανση του χώρου ΟΧΙ ΝΑΙ 

Χρήση ποκιλίας θερμομονωτικών υλικών ΜΙΚΡΗ ΜΕΓΑΛΗ 

Περιορισμοί στον χρήστη ως προς την ανάρτηση 
επί των τοίχων βαριών αντικειμένων 

ΟΧΙ ΝΑΙ 

Ευκολία τοποθέτησης  
Αναλόγως της 

εφαρμογής 
ΜΕΓΑΛΗ 



Τρόπος εφαρμογής θερμομόνωσης 

Τρόπος τοποθέτησης 

• Θερμομονωτικά αγκύρια που δεν 
δημιουργούν θερμογέφυρες. 

• Αρμοί διαστολής 
• Γωνιόκρανα 
• Ενισχυτικά πλέγματα  

Για τον τρόπο τοποθέτησης θα πρέπει να ακολουθηθούν οι οδηγίες του 
κατασκευαστή, με υλικά πιστοποιημένα 

Τέλος ο μηχανικός θα πρέπει να καθορίσει τις 
λοιπές απαιτούμενες στρώσεις (κόλλες , σοβάδες 
κλπ) 



Τρόπος εφαρμογής θερμομόνωσης 

Αστοχίες τοποθέτησης 

Αστοχία στον τρόπο τοποθέτησης μπορεί να οδηγήσει σε 
• Ρηγματώσεις επιχρισμάτων 
• Διείσδυση υγρασίας 
• Καταστροφή των θερμομονωτικών ιδιοτήτων  του υλικού 
• Αυξημένες απώλειες ενέργειας 



Πολυστερίνες 

Παράγεται από τον πολυμερισμό του στυρενίου και ορθότερα θα έπρεπε να 
αναφέρεται ως διογκωμένο πολυστυρένιο. 
Επικράτησε η ονομασία Διογκωμένη Πολυστερίνη.  
Ο χαρακτηρισμός ΦΕΛΙΖΟΛ προήλθε από την πρώτη εταιρείας παραγωγής του 
στην Ελλάδα. 
Διατίθεται σε κόκκους (χύδην) ή σε σκληρές πλάκες 
 

Διογκωμένη Πολυστερίνη Εxpanded PolyStyrene EPS 

Τα χαρακτηριστικά του υλικού καθώς και ο τρόπος εφαρμογής της καθορίζονται 
από διάφορα πρότυπα  
• ΕΝ 13163 Βιομηχανικά παραγόμενα προϊόντα από διογκωμένη πολυστερίνη 
• ΕΝ 13499 Εξωτερική θερμομόνωσης βασισμένη σε EPS 
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ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 

Υλικό πλήρωσης 

Διακοσμητικά στοιχεία 

Στοιχεία 
σκυροδέματος 

Κατασκευή πρανών Τοιχοποιίες 



ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΛΥΣΤΕΡΙΝΗΣ 

Υλικά συσκευασίας 

Κατασκευή καλουπιών 



ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ 

 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 


