Πιστοποίηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M™
Scotchtint™ της εταιρίας 3Μ
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Πιστοποίηση

των

αντηλιακών

µεµβρανών

3M™

Scotchtint™ της εταιρίας 3Μ

Οι αντηλιακές µεµβράνες 3M™ Scotchtint™ της εταιρίας 3Μ µελετήθηκαν εκτενώς από
την Οµάδα Κτιριακού Περιβάλλοντος του Πανεπιστηµίου Αθηνών και προέκυψαν
αναλυτικά αποτελέσµατα όσον αφορά στην ενεργειακή και

περιβαλλοντική απόδοση

τους.

Μεθοδολογία
Στην πρώτη φάση της µελέτης, επιλέχθηκε αντιπροσωπευτικό κτίριο γραφείων (της
εταιρίας Greenpeace) όπου πραγµατοποιήθηκε ενεργειακή επιθεώρηση πριν και µετά
την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M™ Scotchtint™ της εταιρίας 3Μ στους
υαλοπίνακες των ανοιγµάτων του κτιρίου. Πειραµατικά, διαπιστώθηκε η σηµαντική
µείωση των εσωτερικών θερµοκρασιών των επιµέρους χώρων κατά τη θερινή περίοδο,
µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M™ Scotchtint™. Ο συγκεκριµένος
τύπος αντηλιακών µεµβρανών 3M™ Scotchtint™ που χρησιµοποιήθηκε ήταν ο RE – 15
SIARXL.

Παράλληλα, αναπτύχθηκε θεωρητικό µοντέλο, µε τη βοήθεια του υπολογιστικού
εργαλείου TRNSYS, για την προσοµοίωση των συνθηκών στο εσωτερικό των κτιρίων.
Μέσω του θεωρητικού µοντέλου και αφού επιβεβαιώθηκε µε τις πειραµατικές τιµές,
µελετήθηκε
Scotchtint™

η
σε

ενεργειακή
τρεις

και

τύπους

περιβαλλοντική
κτιρίων,

σε

απόδοση

κτίρια

των

γραφείων,

µεµβρανών
ξενοδοχείων

3M™
και

καταστηµάτων, για µία πόλη κάθε κλιµατικής ζώνης της Ελλάδας (Θεσσαλονίκη, Αθήνα,
Ηράκλειο). Τα αποτελέσµατα των υπολογισµών αφορούν στα φορτία για θέρµανση και
δροσισµό των τυπικών κτιρίων πριν και µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών
µεµβρανών 3M™ Scotchtint™. Οι υπολογισµοί έγιναν µε συγκεκριµένες παραδοχές
σύµφωνες µε τους ισχύοντες κανονισµούς περί λειτουργίας των εν λόγω κτιρίων και οι
τιµές που προκύπτουν είναι ενδεικτικές της επίδρασης που µπορεί να έχει η τοποθέτηση
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των αντηλιακών µεµβρανών 3M™ Scotchtint™

στην ενεργειακή απόδοση στους

διαφορετικούς τύπους κτιρίων που µελετήθηκαν.

Συµπεράσµατα
Σε όλες τις περιπτώσεις διαπιστώθηκε η σηµαντική µείωση των φορτίων για δροσισµό
µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M™ Scotchtint™ της εταιρείας 3Μ .
Ακόµη διαπιστώθηκε ότι, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό αυξάνεται όσο
αυξάνεται και το ποσοστό των επιφανειών των υαλοστασίων στις όψεις των κτιρίων.
Συγκεκριµένα,

για

µια

τυπική

κατασκευή

κτιρίου

γραφείων,

διαπιστώθηκε

ότι

αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό
µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από:


12% έως 36% στην Α΄ κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο)



13% έως 37% για την Β΄ κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και



11% έως 34% στην Γ΄ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη).

Αντίστοιχα,

για

µια

τυπική

κατασκευή

κτιρίου

ξενοδοχείου,

διαπιστώθηκε

ότι

αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό
µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από:


9% έως 42% στην Α΄ κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο)



16% έως 47% για την Β΄ κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και



7% έως 37% στην Γ΄ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη).

Ακόµη,

για

µια

τυπική

κατασκευή

κτιρίου

καταστηµάτων,

διαπιστώθηκε

ότι

αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό
µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται από:


27% έως 47% στην Α΄ κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο)



38% έως 48% για την Β΄ κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και



36% έως 45% στην Γ΄ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη).

Τέλος, για την περίπτωση µικρών εµπορικών καταστηµάτων που διαθέτουν µικρότερες
επιφάνειες υαλοπινάκων, διαπιστώθηκε ότι αυξανοµένου του συνολικού εµβαδού των
υαλοπινάκων του κτιρίου, το ποσοστό µείωσης των φορτίων για δροσισµό κυµαίνεται
από:


21% έως 40% στην Α΄ κλιµατική ζώνη (Ηράκλειο)



13% έως 38% για την Β΄ κλιµατική ζώνη (Αθήνα) και



11% έως 33% στην Γ΄ κλιµατική ζώνη (Θεσσαλονίκη).

Τα αποτελέσµατα φαίνονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.
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Ποσοστό µεταβολής των φορτίων για δροσισµό (*) για τυπικές κατασκευές κτιρίων
µετά την τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M™ Scotchtint™ της εταιρίας 3Μ
συναρτήσει του εµβαδού των υαλοπινάκων
Εµβαδόν επιφανειών υαλοστασίων (m2)

Ηράκλειο

Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Κτίρια γραφείων
Από 20

-12%

-13%

-11%

Έως 100

-36%

-37%

-34%

Κτίρια ξενοδοχείων
Από 50

-9%

-16%

-7%

Έως 500

-42%

-47%

-36%

Κτίριο καταστηµάτων
Από 50

-27%

-38%

-36%

Έως 200

-47%

-48%

-45%

Κτίριο µεµονωµένου καταστήµατος
Από 5

-21%

-13%

-11%

Έως 45

-40%

-38%

-33%

(*) Ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας (kWh/m2)

Γενικότερα η τοποθέτηση των αντηλιακών µεµβρανών 3M™ Scotchtint™ της εταιρίας
3Μ µπορεί να µειώσει άµεσα τα φορτία για δροσισµό, να συµβάλλει στην ουσιαστική
εξοικονόµηση της ενέργειας που καταναλώνεται από τα συστήµατα κλιµατισµού καθώς
και να βελτιώσει σηµαντικά την ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση του κτιρίου.
Αποτελούν δε, άµεση και ιδανική λύση για υφιστάµενα κτίρια καθώς η εφαρµογή τους
στους υαλοπίνακες πραγµατοποιείται εύκολα και γρήγορα από εξειδικευµένα συνεργεία
χωρίς να απαιτούνται δοµικές ή άλλες παρεµβάσεις ή ειδική µελέτη στο κτίριο.

Μ. Σανταµούρης
Αναπλ. Καθηγητής
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