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Θεωρητικό υπόβαθρο μελέτης της θερμικής απόδοσης τοίχου Trombe

ΠΑΤΣΙΑΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Ορισμός Zero Energy Buildings

Περίληψη
Η παρούσα σπουδαστική εργασία αναλύει σε θεωρητικό επίπεδο 

την θερμική απόδοση ενός παθητικού ηλιακού συστήματος 

έμμεσου κέρδους και πιο συγκεκριμένα του τοίχου Trombe ο 

οποίος χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή ενεργειακών κτιρίων. 

Ειδικότερα, δίνεται ο ορισμός των κτιρίων αυτών αλλά και τα 

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που έχει η κατασκευή τους, 

ενώ στην συνέχεια γίνεται ανάλυση των παθητικών ηλιακών 

συστημάτων και των επιμέρους κατηγοριών τους. Για κάθε 

κατηγορία, άμεσου και έμμεσου ηλιακού κέρδους, αναφέρονται 

τυχόν προϋποθέσεις που πρέπει να τηρούνται προκειμένου να 

έχουμε την βέλτιστη θερμική απόδοση.

Στην συνέχεια, γίνεται ειδική αναφορά και ανάλυση στον τοίχο 

Trombe. Εξετάζονται λεπτομερώς τα μέρη που τον απαρτίζουν, 

ενώ καθορίζονται για καθένα απ’ αυτά ποιος είναι ο σχεδιασμός 

που απαιτείται για την καλύτερη δυνατή αποδοτικότητα. Μέρος 

αυτού αποτελούν και οι παραλλαγές που μπορούν να γίνουν στον 

συμβατικό τοίχο Trombe οι οποίες ενδεχομένως να 

περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση κατάλληλου υλικού αλλαγής 

φάσης.

Σύστημα θερμοκηπίου

Λειτουργία τοίχου Trombe

Δευτερεύοντα στοιχεία τοίχου Trombe

Συμπεράσματα

⮚ Ένα ενεργειακό κτίριο θα πρέπει να αξιοποιεί τις ανανεώσιμες πηγές

ενέργειας για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του (θέρμανση,

ψύξη, κλπ.)

⮚ Η αποτελεσματικότητα ενός συστήματος άμεσου ηλιακού κέρδους

επηρεάζεται από:

⮚ Το μέγεθος της γυάλινης επιφάνειας στην νότια πρόσοψη

⮚ Από την θερμική μάζα στο εσωτερικό του κτιρίου

⮚ από την θερμική προστασία στην εξωτερική πλευρά του

κελύφους

⮚ Η χρήση ηλιακού τοίχου οδηγεί σε 10-40% εξοικονόμηση ενέργειας για

θέρμανση

⮚ Η χρήση του θερμοκηπίου οδηγεί σε 13-30% εξοικονόμηση ενέργειας

για θέρμανση

⮚ Η αποτελεσματικότητα απορρόφησης και αποβολής θερμότητας του

τοίχου Trombe επηρεάζεται από:

⮚ το πόσο σκουρόχρωμη και πόσο ανακλαστική είναι η

επιφάνεια του τοίχου

⮚ την θερμοχωρητικότητα και την θερμική αγωγιμότητα του

τοίχου

⮚ την γωνία πρόσπτωσης της ακτινοβολίας σε σχέση με την

επιφάνεια του τοίχου.

⮚ Ενδέχεται παραλλαγή του τοίχου Trombe να έχει μεγαλύτερη θερμική

απόδοση λόγω ενσωματωμένου υλικού αλλαγής φάσης (πχ. Τοίχος

νερού)

Είναι ένα κτίριο με πολύ υψηλή ενεργειακή απόδοση του οποίου 

η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή ποσότητα ενέργειας που 

απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών του αναγκών, 

καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας που παράγεται 

επιτόπου ή πλησίον του κτιρίου

Παθητικό ηλιακό σύστημα 

άμεσου κέρδους

Βασίζεται κυρίως σε 2 φαινόμενα:

1. Φαινόμενο Θερμοκηπίου

2. Φαινόμενο Θερμοσιφωνισμού

Τοίχος Trombe

Παραλλαγές τοίχου Trombe

α) Θυρίδες εξαερισμού β) προεξοχή οροφής

Ενσωμάτωση ΥΑΦ στο σκυρόδεμα


