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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Η εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων συµβάλει στην βιώσιµη ανάπτυξη και την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος µε πολλαπλά ενεργειακά, οικονοµικά οφέλη και αποτελεί µια σύγχρονη µέθοδο
αρχιτεκτονικού και περιβαλλοντικού σχεδιασµού. Η φυσική βλάστηση που αναπτύσσεται στις
οροφές των κτιρίων µε ολοκληρωµένες τεχνολογικές µεθόδους και σύµφωνα µε τις διεθνείς
προδιαγραφές συντελεί στην προστασία των κτιρίων, στην βελτίωση της ενεργειακής τους
συµπεριφοράς, στην αύξηση της ατµοσφαιρικής υγρασίας στις πόλεις και στην δηµιουργία νέων
αστικών υπαίθριων χώρων.
Το φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στο Νέο κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδας στην Θεσσαλονίκη,
κατασκευάστηκε το 2009, και καλύπτει συνολική επιφάνεια 2.000 τ.µ. Η κατασκευή ακολούθησε τις
πρότυπες, κατευθυντήριες οδηγίες FLL για την κατασκευή και τη συντήρηση των φυτεµένων
δωµάτων που ισχύουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Το φυτεµένο δώµα ανεστραµµένου τύπου δηµιουργεί ένα βιώσιµο οικοσύστηµα και βελτιώνει την
ενεργειακή συµπεριφορά του κτιρίου. Η πολυεπίπεδη διαστρωµάτωση υλικών σε συνδυασµό µε την
φυσική βλάστηση δηµιουργούν µια ασπίδα προστασίας της µεµβράνης στεγανοποίησης από την
υπεριώδη ακτινοβολία και τις διακυµάνσεις της θερµοκρασίας, ενισχύουν την θερµοµόνωση του
κτιρίου ενώ ταυτόχρονα διαχειρίζονται το µεγαλύτερο µέρος των όµβριων υδάτων συγκρατώντας
έως και 500κµ. ετησίως.
Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη στον τοµέα φύτευσης στεγών και δωµάτων οδηγεί στην βέλτιστη
ενεργειακή και περιβαλλοντική απόδοση των εφαρµοσµένων συστηµάτων υποδοµής. Τα φυτεµένα
δώµατα µπορούν να συµβάλλουν στην δηµιουργία ενός νέου δικτύου αστικών υπαίθριων χώρων,
βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων των πόλεων.
Λέξεις Κλειδιά: Μεσογειακό Φυτεµένο ∆ώµα, Ενεργειακή Συµπεριφορά φυτεµένου δώµατος,
Τεχνολογία Φυτεµένων ∆ωµάτων, κατευθυντήριες οδηγίες FLL, Πράσινες ∆ιαδροµές

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Τα φυτεµένα δώµατα αποτελούν ένα βασικό εργαλείο της βιοκλιµατικής αρχιτεκτονικής και της
οικολογικής δόµησης, συµβάλουν στην αναβάθµιση του αστικού περιβάλλοντος, στην προστασία
και ενεργειακή αναβάθµιση των κτιρίων και στην δηµιουργία ευνοϊκών συνθηκών διαβίωσης στις
πόλεις. Εάν η εφαρµογή τους αποτελέσει τµήµα ολοκληρωµένου αειφόρου σχεδιασµού σε ευρεία
κλίµακα τότε µπορούν να έχουν ουσιαστικό ρόλο στον σχεδιασµό και την βιοκλιµατική ανάπλαση
του αστικού τοπίου.
1.1 Φυτεµένα δώµατα. Μια βιώσιµη παράµερος για την Αλλαγή του Κλιµατικών συνθηκών
Η παγκόσµια µέση τιµή της θερµοκρασίας στην επιφάνεια της γης αυξήθηκε κατά 0,4 oC τις
τελευταίες πέντε δεκαετίες. Η κύρια αιτία, είναι η αύξηση των αερίων του θερµοκηπίου,-και κυρίως
του διοξειδίου του άνθρακα, που απορρίπτονται στην ατµόσφαιρα ως αποτέλεσµα των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων.
∆εδοµένου ότι οι επιπτώσεις των κλιµατικών αλλαγών γίνονται όλο και πιο εµφανείς, και η
ενεργειακή συµπεριφορά αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του σχεδιασµού των κτιρίων, οι µελετητές
καλούνται να σχεδιάσουν κτίρια που ανταποκρίνονται σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Κατά
τον σχεδιασµό των κτιρίων, είναι απαραίτητη η εφαρµογή ολοκληρωµένων τεχνικών για τη
βελτίωση της θερµοµόνωσης, της θερµοχωρητικότητας καθώς και την µείωση του φαινοµένου της
αστικής θερµικής νησίδας.
.
Η εφαρµογή ολοκληρωµένων συστηµάτων υποδοµής φυτεµένων δωµάτων που πληρούν τις
διεθνείς προδιαγραφές, συνδυάζουν την βελτίωση της ενεργειακής συµπεριφοράς των κτιρίων και
την περιβαλλοντική τους αναβάθµιση. Τα φυτεµένα δώµατα αυξάνουν την θερµοχωρητικότητα,
βελτιώνουν την θερµοµόνωση του κτιρίου ενώ παράλληλα δηµιουργούν ευνοϊκό µικροκλίµα µέσω
της διεργασίας της εξατµισοδιαπνοής. Ο συνδυασµός των φυσικών διεργασιών που λαµβάνει χώρα
στο φυτεµένο δώµα, µειώνει σηµαντικά την διακύµανση των θερµοκρασιών στο επίπεδο µεταξύ της
δοµής του φυτεµένου δώµατος και του κελύφους του κτιρίου, συµβάλλοντας σε σηµαντικό βαθµό
στην προστασία του. (Newton et al. 2007)
.
1.2 Φυτεµένα δώµατα και ενίσχυση της θερµοµόνωσης
Η εφαρµογή σύγχρονων λειτουργικών φυτεµένων δωµάτων είναι ένας φυσικός και απόλυτα
οικολογικός τρόπος ενίσχυσης της υφιστάµενης ή νέας θερµοµονωτικής στρώσης και όχι
αντικατάστασης αυτής. Κατά την ανακατασκευή των οροφών υφιστάµενων κτιρίων που διαθέτουν
την απαραίτητη στατική επάρκεια, τα συστήµατα υποδοµής φυτεµένου δώµατος εφαρµόζονται πάνω
από την θερµοµονωτική στρώση είτε πρόκειται για συµβατική µορφή διάστρωσης θερµού δώµατος
είτε για ανεστραµµένο δώµα.
Σύµφωνα µε µια θεωρητική και πειραµατική ανάλυση που πραγµατοποιήθηκε από την οµάδα
Φυσικής Κτιριακού Περιβάλλοντος του τµήµατος Φυσικής του Πανεπιστηµίου Αθηνών για τη
θερµική συµπεριφορά του συστήµατος υποδοµής φυτεµένου δώµατος σε δύο διαφορετικά κτίρια στο
Περιστέρι και το Ψυχικό, βρέθηκε ότι τα φυτεµένα δώµατα συµβάλλουν ιδιαίτερα στη µείωση των
απαιτούµενων φορτίων για ψύξη των κτιρίων. Η µείωση των φορτίων δροσισµού υπολογίστηκε σε
ποσοστό11%.(Sfakianaki et al. 2007)

1.3 Μείωση της ηµερήσιας διακύµανσης της θερµοκρασίας
Κατά την διάρκεια ενός ανοιξιάτικού ή θερινού εικοσιτετραώρου, η οροφή των κτιρίων θερµαίνεται
κατά τη διάρκεια της ηµέρας απορροφώντας θερµότητα και ψύχεται κατά την διάρκεια της νύχτας.
Το ηµερήσιο εύρος διακύµανσης της θερµοκρασίας στην επιφάνεια της µεµβράνης στεγανοποίησης
µιας συµβατικής στέγης είναι πολύ µεγάλο. Η επιφάνεια µιας τυπικής ασφαλτικής µεµβράνης
στεγανοποίησης µπορεί να υπερβεί τους 40oC κατά τη διάρκεια µιας ηλιόλουστης ανοιξιάτικής
ηµέρας και να µειωθεί σε επίπεδα µόλις πάνω από τους 0οC κατά την διάρκεια της νύχτας. Οι
στέγες µε χαµηλό επίπεδο θερµοµόνωσης κάτω από την µεµβράνη στεγανοποίησης θα επιτρέψουν
στον υποκείµενο χώρο να θερµανθεί γρήγορα. Η αύξηση της θερµοκρασίας του υποκείµενου
ορόφου θα δηµιουργήσει συνθήκες δυσφορίας και χαµηλά επίπεδα θερµικής άνεσης για τους
παρευρισκόµενους.
Τα αυξηµένα επίπεδα θερµοκρασιών, συντελούν σε αυξηµένη χρήση των κλιµατιστικών και
κατανάλωση ενέργειας. Τα αντίθετα ακριβώς αποτελέσµατα λαµβάνουν χώρα κατά την διάρκεια
χαµηλών θερµοκρασιών και απωλειών θερµότητας από το εσωτερικό των κτιρίων. Η ζήτηση για
πρόσθετη θέρµανση, οδηγεί σε αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας.
Σε αντίθεση µε µια συµβατική οροφή, ένα φυτεµένο δώµα, είναι ένα φυσικός οργανισµός που
αλληλεπιδρά µε το περιβάλλον µε διάφορες φυσικές διεργασίες:
(i)
Η διεργασία της εξατµισοδιαπνοής από τα φυτά και το υπόστρωµα ανάπτυξης
χρησιµοποιεί ένα σηµαντικό µέρος της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας σε σύγκριση µε µία
συµβατική στέγη,
(ii)
Το φυτεµένο δώµα αυξάνει την συνολική θερµοχωρητικότητα του δώµατος µε
αποτέλεσµα την αποθήκευση µεγάλου ποσοστού ενέργειας και την καθυστέρηση της ροής
θερµότητας προς ή από το κέλυφος του κτιρίου,
(iii) Η φυσική βλάστηση που αναπτύσσεται στις οροφές απορροφά την ηλιακή
ακτινοβολία για τη φωτοσύνθεση και
(iv) Τα φυτά ανάλογα µε δοµή τους, την πυκνότητα ανάπτυξής τους και το χρώµα του
φυλλώµατός τους δηµιουργούν καλύτερες συνθήκες ανάκλασης σε σύγκριση µε τις
περισσότερες συµβατικές οροφές.
Η ηµερήσια διακύµανση της θερµοκρασίας στο επίπεδο της στεγανοποιητικής µεµβράνης ενός
φυτεµένου δώµατος είναι πολύ µικρότερη συγκρινόµενη µε αυτή µιας συµβατικής στέγης. Είναι
συνήθως κάτω από 10oC κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού για µια πράσινη οροφή εκτατικού τύπου.
Η πολυεπίπεδη διαστρωµάτωση υλικών και φυτών προστατεύουν την στεγανοποίηση, από τις
απότοµες εναλλαγές της θερµοκρασίας και την υπεριώδη ακτινοβολία που διαταράσσει τους
χηµικούς δεσµούς ειδικά στις ασφαλτικές µεµβράνες στεγανοποίησης. (Newton et al. 2007)
1.4 Αντιµετώπιση του φαινοµένου της αστικής θερµικής νησίδας
Οι αστικές περιοχές έχουν υψηλότερη µέση θερµοκρασία από τα προάστια. Το φαινόµενο γνωστό
ως ‘αστική θερµική νησίδα’ οφείλεται στην θερµότητα που απορροφούν και επανεκπέµπουν οι
σκληρές δοµηµένες επιφάνειες. Για την µείωση των θερµοκρασιών στα αστικά κέντρα και την
αντιµετώπιση του φαινόµενου, υπάρχουν δύο ευρέως αναγνωρισµένες και τεκµηριωµένες µέθοδοι.
Σύµφωνα µε την πρώτη µέθοδο, η εισαγωγή φυσικής βλάστησης στο αστικό περιβάλλον µέσω της
σκίασης αλλά και του φυσικού δροσισµού (εξατµισοδιαπνοή) θα συµβάλλει στην µείωση των
θερµοκρασιών. Η δεύτερη µέθοδος προτείνει την χρήση εξειδικευµένων υλικών που θα αυξήσουν
την ανακλαστικότητα µεγάλου µέρους του συνόλου των επιφανειών ώστε να µειωθεί τοπικά η
θερµοκρασία.
Τα φυτεµένα δώµατα συνδυάζουν τις δύο µεθόδους και προτείνονται για την µείωση του
φαινόµενου των θερµικών νησίδων. Ωστόσο αναγνωρίζεται ότι προκειµένου να υπάρξει ουσιαστικό
αποτέλεσµα για τις πόλεις, η εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων πρέπει να ενταχθεί σε έναν

ολοκληρωµένο αειφόρο σχεδιασµό που θα ενοποιεί υπαίθριους χώρους πρασίνου και θα εφαρµοστεί
σε αρκετά µεγάλο ποσοστό δοµηµένων επιφανειών.
Τα φυτεµένα δώµατα έχουν υψηλό βαθµό ανακλαστικότητας που κυµαίνεται µεταξύ 0,7 και 0,85
ανάλογα µε τη διαθεσιµότητα του νερού στο σύστηµα υποδοµής για εξατµισοδιαπνοή (Gaffin 2005).
Κατά την εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων που αποσκοπούν κυρίως σε περιβαλλοντικούς στόχους και
προτείνονται ως λύση για την κλιµατική αλλαγή, θα πρέπει η υγρασία του υποστρώµατος ανάπτυξης
να διατηρείται σε επίπεδο που να επιτρέπει την εξατµισοδιαπνοή (Newton et al. 2007). Συνεπώς, η
εποχική άρδευση κυρίως στις Μεσογειακές Κλιµατικές Συνθήκες, είναι απαραίτητη κατά τις
περιόδους ξηρασίας όπου το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό, για την διατήρηση της υγρασίας
υποστρώµατος σε επίπεδο που επιτρέπει την ανάπτυξη των φυτών. Ένας φυσικός τρόπος να αυξηθεί
η συνολική διαθέσιµη υγρασία είναι να αυξηθεί το συνολικό βάθος του υποστρώµατος ανάπτυξης ή
να αυξηθεί το ποσοστό συµµετοχής των υλικών στα υποστρώµατα που συντελούν στην αύξηση της
υδατοϊκανότητας.
1.5 Φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στις µεσογειακές κλιµατικές συνθήκες
Η οροφή του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδας είναι κατασκευασµένη από οπλισµένο
σκυρόδεµα και σύµφωνα µε την στατική επίλυση υπήρχε η δυνατότητα εφαρµογής φυτεµένου
δώµατος εκτατικού τύπου.
Για την δηµιουργία των κατάλληλων συνθηκών ανάπτυξης µεσογειακών φυτών χρησιµοποιήθηκε
σύστηµα υποδοµής φυτεµένου δώµατος αποτελούµενο από εξειδικευµένα αποστραγγιστικά
συστήµατα µε αµφίπλευρες διάτρητες κωνικές προεξοχές και υποστρώµατα ανάπτυξης µε µικρό
ειδικό φορτίο και συνολικό βάθος που δεν ξεπερνά τα 12εκ. (ZinCo- Planning guide Extensive
Green Roofs with System).
Το φυτεµένο δώµα του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος στην Θεσσαλονίκη, είναι το
πρώτο φυτεµένο δώµα εκτατικού τύπου στην Ελλάδα, που κατασκευάστηκε σύµφωνα µε τις τα
διεθνή πρότυπα και τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές FLL, προσαρµοσµένες στις Μεσογειακές
Κλιµατικές συνθήκες.

2. ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ ∆ΩΜΑΤΟΣ

2.1 Σχεδιαστική παράµετρος
Κατά την επιλογή του κατάλληλου συστήµατος υποδοµής φυτεµένου δώµατος και τον σχεδιασµό
φυτεύσεων στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδος ελήφθησαν υπόψη παράγοντες όπως , η
χρήση της στέγης, η στατική επάρκεια της οροφής, η θέση του κτιρίου, οι τοπικές κλιµατικές
συνθήκες, η έκθεση στον άνεµο και στην ηλιακή ακτινοβολία, η µέση ετήσια βροχόπτωση, οι
υδατικές ανάγκες των φυτών καθώς επίσης και οι ειδικές κατασκευαστικές απαιτήσεις της στέγης.
2.2 Τοπικές κλιµατικές συνθήκες
Το Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδα βρίσκεται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, στη Βόρεια
Ελλάδα. H Θεσσαλονίκη βρίσκεται σε µια µεταβατική κλιµατική ζώνη και επηρεάζεται τόσο από το
µεσογειακό όσο και από το ηπειρωτικό κλίµα. Η µέση ετήσια βροχόπτωση ανέρχεται περίπου στα
410 χιλιοστά. Οι χειµώνες είναι σχετικά ξηροί, µε παγετό το πρωί, ενώ οι χιονοπτώσεις είναι συχνές
αλλά µε µικρή διάρκεια. Η θερινή περίοδος χαρακτηρίζεται από υψηλές θερµοκρασίες αλλά και
αρκετή υγρασία. Η βροχή είναι σπάνια το καλοκαίρι κυρίως µε την µορφή έντονων καταιγίδων.

2.3 Προσοµοίωση του φυσικού εδαφικού περιβάλλοντος στο δώµα
Το ολοκληρωµένο σύστηµα υποδοµής φυτεµένου δώµατος στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της
Ελλάδος, είναι σχεδιασµένο ώστε να παρέχει συνθήκες ανάπτυξης που προσεγγίζουν το φυσικό
περιβάλλον ανάπτυξης των φυτών. Η υδατοϊκανότητα του συστήµατος υποδοµής είναι υψηλή ενώ
παράλληλα διασφαλίζονται οι κατάλληλες συνθήκες αποστράγγισης του νερού. Η πολυεπίπεδη
διαστρωµάτωση λειτουργεί ως µια σταθερή δοµή για την ανάπτυξή των φυτών και προστατεύει το
κέλυφος του κτιρίου από µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις.
Η επιλογή ξηρανθεκτικών, ενδηµικών φυτικών ειδών συµβάλει σε µεγάλο βαθµό στην
βιωσιµότητα του φυτεµένου δώµατος στις Μεσογειακές Κλιµατικές Συνθήκες.
Η ενίσχυση της διαθέσιµης υγρασίας στο υπόστρωµα ανάπτυξης των φυτών κατά την θερινή
περίοδο, όπου το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό είναι απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη των
φυτών, την λειτουργία του φυτεµένου δώµατος ως ένα µέσο διατήρησης της ατµοσφαιρικής
υγρασίας και του υδρολογικού κύκλου του νερού αλλά και της αυξηµένης ανακλαστικότητας της
στέγης.
2.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά του ανεστραµµένου Φυτεµένου ∆ώµατος
Το φυτεµένο δώµα ανεστραµµένου τύπου του Νέου Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος, επιλέχθηκε
για την βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου, την διαχείρηση των όµβριων υδάτων
καθώς και την βέλτιστη ανάπτυξη και προστασία της φυσικής βλάστησης. Το σύστηµα
στεγανοποίησης και υποδοµής του φυτεµένου δώµατος εκτατικού τύπου αποτελείται από:
2.4.1 Ασφαλτική Μεµβράνη Στεγανοποίησης
Για την στεγανοποίηση της στέγης εφαρµόστηκε άσφαλτική πολυµερική µεµβράνη µε επικόλησή
της απευθείας στο υπόστρωµα ρύσεων. Η ασφαλτική µεµβράνη λειτούργησε ως φράγµα υδρατµών
αλλά δεν διασφάλισε την αντιρριζική προστασία, καθώς περιείχε οργανικά συστατικά και δεν
πληρούσε τις προδιαγραφές FLL.
2.4.2 Αντιριζική Μεµβράνη Εύκαµπτης Πολυολέφίνης FPO
Για την διασφάλιση της αντιρριζικής προστασίας του δώµατος, εφαρµόστηκε συνθετική µεµβράνη
εύκαµπτης πολυολεφίνης TPO. Η µεµβράνη πολυολεφίνης είναι ανθεκτική στα οξέα που εκρίνουν οι
ρίζες των φυτών, έχει µεγάλη αντοχή σε ακράιες θερµοκρασιακές διαφορές και είναι ανθεκτική στην
έκθεσή της στην υπεριώδη ακτινοβολία.
2.4.3. Θερµοµόνωση µε Εξηλασµένη Πολυστερίνη
Για την προστασία της οροφής από µηχανικές και θερµικές καταπονήσεις και την θερµοµόνωση του
κτιρίου, εφαρµόστηκαν πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης απ’ ευθείας πάνω στην αντιρριζική
στεγανωτική µεµβράνη.
Η ανεστραµµένου τύπου εφαρµογή φυτεµένου δώµατος απαιτεί τη χρήση υδροφοβικής
θερµοµονωτικής στρώσης καθώς στο σύστηµα της πράσινης στέγης βρίσκεται σε συνθήκες
διαρκούς κυκλοφορίας υδατικού διαλύµατος. Οι θερµοµωνοτικές πλάκες εξηλασµένης πολυστερίνης
(XPS) διαθέτουν κλειστή κυψελοειδή δοµή, και δεν απορροφούν υγρασία παρά µόνο µε την µορφή
υδρατµών σε συνθήκες διαρκούς διαβροχής.
2.4.4. Υδροφοβική Μεµβράνη ∆ιαχωρισµού
Το σύστηµα υποδοµής του φυτεµένου δώµατος διαχωρίζεται από τις πλάκες εξηλασµένης
πολυστερίνης (XPS), µε εξειδικευµένη υδροφοβική µεµβράνη πολυπροπυλενίου. Η υδροφοβική
µεµβράνη διαχωρισµού ZinCo TGV 21 επιτρέπει στην παγιδευµένη υγρασία στο επίπεδο της
θερµοµόνωσης να εξατµιστεί, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως επίπεδο απορροής της περίσσειας

νερού προς τις υδρορροές της στέγης (Walker, 2009). Η επιλογή της κατάλληλης µεµβράνης
διαχωρισµού αποτελεί σηµαντική παράµετρο της αποτελεσµατικότητας του συστήµατος
θερµοµόνωσης.
2.4.5 Κυψελοειδές Σύστηµα Αποστράγγισης
Η εφαρµογή του συστήµατος αποστράγγισης Zinco Floradrain FD 25, έχει ως πρωταρχικό στόχο την
αποµάκρυνση της περίσσειας νερού. Τα φύλλα αποστράγγισης έχουν κυψελοειδή δοµή µε
αµφίπλευρες διάτρητες εγκολπώσεις και αποσκοπούν (i) στην διατήρηση των κατάλληλων
συνθηκών αποστράγγισης που επιτρέπουν την ανάπτυξη των φυτών, (ii) στην συγκράτηση των
όµβιων υδάτων και του νερού άρδευσης και σταδιακή απορρόφηση του από τα φυτά, (iii) την
διαχείριση της απορρέουσας ποσότητας όµβριων υδάτων, και (iv) την διασφάλιση της κυκλοφορίας
του αποθηκεµένου αέρα που επιτρέπει τον αερισµό του ριζικού συστήµατος των φυτών.
2.4.6 ∆ιηθητικό φίλτρο
Πάνω στο αποστραγγιστικό σύστηµα τοποθετήθηκε διηθητικό φίλτρο από ενισχυµένο
πολυπροπυλένιο. Το φίλτρο εµποδίζει την ροή µικροσωµατιδίων από το υπόστρωµα ανάπτυξης προς
τις υποκείµενες στρώσεις.
2.4.7. Υπόστρωµα Ανάπτυξης Φυτών
Ακολούθησε η διάστρωση σε βάθος δώδεκα εκατοστών, υποστρώµατος ανάπτυξης φυτών µε µικρό
ειδικό βάρος. Το εξειδικευµένο υπόστρωµα ανάπτυξης αποτελείται από µεγάλο ποσοστό αδρανών
υλικών διαβαθµισµένης κοκκοµετρίας και φυτικής κοµπόστας, και αποσκοπεί στην δηµιουργία
συνεκτικής δοµής για την στήριξη των φυτών, στην δηµιουργία µεγάλου πορώδους για τον αερισµό
των ριζών, στην συγκράτηση νερού καθώς και στην δηµιουργία των απαραίτητων φυσικών και
χηµικών ιδιοτήτων για την θρέψη τους.
2.4.8. Φύτευση ∆ώµατος
Με στόχο την πλήρη κάλυψη της επιφάνειας του δώµατος εντός περιόδου δύο ετών ακολούθησε η
φύτευση φυτών σπορείου µε πυκνότητα 6φυτά/τµ. Η φύτευση έγινε απευθείας στο υπόστρωµα,
επιτρέποντας την εύκολη ανάµειξη των διαφορετικών ειδών. Χρησιµοποιήθηκαν διάφορα είδη
παχύφυτων αλλά και ξηρανθεκτικών ειδών, όπως τα Sedum album, Sedum spurium, Sedum
floriferum, Thymus sephyllum, τα οποία χρειάζονται ελάχιστη συντήρηση και νερό για την ανάπτυξή
τους και συνθέτουν έναν οικολογικό βιότοπο.
2.4.9. Αυτοµατοποιηµένο Σύστηµα Άρδευσης
Η εφαρµογή περιοδικής άρδευσης είναι αναγκαία για τη βιωσιµότητα του φυτεµένου δώµατος στις
Μεσογειακές κλιµατικές συνθήκες κατά την θερινή περίοδο όπου επικρατεί µακρά περίοδος
ξηρασίας και το υδατικό ισοζύγιο είναι αρνητικό. Για την παροχή του νερού µε αργό ρυθµό και την
εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης της άρδευσης χρησιµοποιήθηκε πορώδης σωλήνας όπου
ενσωµατώθηκε στο υπόστρωµα ανάπτυξης.
3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟΥ
∆ΩΜΑΤΟΣ

ΦΥΤΕΜΕΝΟΥ

Περίπου το 40% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας παγκοσµίως, χρησιµοποιείται για την
θέρµανση και ψύξη των κτιρίων. Κατά την τελευταία δεκαετία, ενώ η παγκόσµια κατανάλωση
ενέργειας για θέρµανση των κτιρίων έχει µειωθεί σηµαντικά εξαιτίας των βελτιωµένων συστηµάτων
θερµοµόνωσης, οι ανάγκες για ψύξη έχουν αυξηθεί σηµαντικά εξαιτίας των κλιµατικών αλλαγών και
της αύξησης της µέσης τιµής της παγκόσµιας θερµοκρασίας. Για την επίτευξη κατασκευής κτιρίων

µηδενικής κατανάλωσης ενέργειας όλες οι δυνατές επιλογές θερµοµόνωσης και εξοικονόµηση
ενέργειας, σε συνδυασµό µε άλλες πρράσινες εφαρµογές, πρέπει να εφαρµοστούν.
Η απόδοση των φυτεµένων δωµάτων ως συστηµάτων θερµοµόνωσης εξαρτάται σε µεγάλο βαθµό
από µεταβλητές, όπως η υγρασία και η θερµοκρασία που επηρεάζουν την ροή θερµότητας από και
προς τα κτίρια. Στην πραγµατικότητα, οι φυσικές διεργασίες που επηρεάζουν την απόδοση της
θερµοµόνωσης του φυτεµένου δώµατος είναι πολλές και µεταβάλλονται δυσανάλογα (Kohler,
2009).
3.1 Θερµική συµπεριφορά της Μεσογειακού φυτεµένου δώµατος
Το φυτεµένο δώµα του Νέου Κτίριου της Τράπεζας της Ελλάδος ενισχύει την βιοκλιµατική
αρχιτεκτονική του κτιρίου. Η εφαρµογή του µειώνει την σκληρή επιφάνεια του κτιρίου, και βοηθά
σηµαντικά στην µείωση της απώλειας θερµότητας από το κτίριο το χειµώνα, καθώς και εισροής
θερµικών φορτίων το καλοκαίρι. Το Μεσογειακό φυτεµένο δώµα λειτουργεί ώς "πράσινη νησίδα"
στον αστικό ιστό και µπορεί να ενσωµατωθεί σε ένα δίκτυο πράσινων διαδροµών που θα
δηµιουργήσουν νέους χώρους πρασίνου και θα µειώσουν το φαινόµενο της αστικής θερµικής
νησίδας.

3.1.2 Ο ρόλος της βλάστησης
Οι µονωτικές, οι ανακλαστικές αλλά και οι ιδιότητες σκίασης διαφόρων φυτών, όπως τα είδη sedum
και άλλων µεσογειακών ειδών παρέχουν προστασία στις επιφάνειες κτιρίου από την έκθεση τους
στην υπεριώδη ακτινοβολία και στις ανεµοπιέσεις. Η ανάπτυξη φυτοκοινωνιών στο δώµα
δηµιουργεί ένα στρώµα αέρα µε χαµηλότερη θερµοκρασία από αυτή του περιβαλλοντος που
λειτουργεί προστατευτικά στην µεταφορά θερµών αέριων µαζών.

3.1.3 Η ενεργειακή συµπεριφορά του φυτεµένου δώµατος
Όταν το σύστηµα υποδοµής (αποστραγγιστική στρώση, υπόστρωµα ανάπτυξης) είναι ξηρό, το
φυτεµένο δώµα λειτουργεί ως µια απλή θερµοµονωτική στρώση. Η θερµική αντίσταση R του
συστήµατος υποδοµής δεν είναι σταθερή, αλλά εξαρτάται από την συνολική αποθηκεµένη υγρασία.
Τα εξειδικευµένα µείγµατα ανάπτυξης φυτών, διαθέτουν µεγάλο ποσοστό αέρα (25-45%), ακόµη και
κάτω από συνθήκες πλήρους κορεσµού, εξακολουθώντας να λειτουργούν ως θερµοµονωτικά
στρώµατα. (ZinCo-Planning guide Extensive Green Roofs with System). Η υγρασία στο σύστηµα
υποδοµής φυτεµένου δώµατος αυξάνει την θερµοχωρητικότητα του απορροφώντας και
αποθηκεύοντας µεγάλα ποσοστά θερµότητας. Το αποτέλεσµα είναι η δηµιουργία µια ζώνης
ανάσχεσης στην ηµερήσια διακύµανση της θερµοκρασίας ελαχιστοποιώντας τις ακραίες
θερµοκρασίες. Συµπερασµατικά, τα φυτεµένα δώµατα συµβάλλουν σηµαντικά στην εξοικονόµηση
ενέργειας µέσω της ενίσχυσης της θερµοµόνωσης και της αύξησης της θερµοχωρητικότητας
ανεξάρτητα από την περιεκτικότητα της υγρασίας στο φυτεµένο δώµα. Το µικρό ποσοστό υγρασίας
στη δοµή του φυτεµένου δώµατος συµβάλει στην καλύτερη θερµοµόνωση ενώ η µεγάλη
περιεκτικότητα σε νερό στην αύξηση της θερµοχωρητικότητας.
Ιδιαίτερα σηµαντική είναι η διεργασία της εξατµισοδιαπνοής, κυρίως κατά την διάρκεια των
θερινών µηνών. Ο φυσικός δροσισµός που δηµιουργείται µέσω της εξατµοσοδιαπνοής στην
επιφάνεια της στέγης, συµβάλει στην αύξηση της ανακλαστικότητας των φυτεµένων δωµάτων.

3.1.4 Ενίσχυση της υφιστάµενης θερµοµόνωσης
Η τεχνολογική εξέλιξη και η έρευνα στα υλικά θερµοµόνωσης έχουν βελτιώσει σηµαντικά την
θερµική τους αντίσταση. Τα συστήµατα θερµοµόνωσης που εφαρµόζονται στις οροφές των κτιρίων
ενώ ενισχύουν σηµαντικά την θερµοµόνωση δεν µπορούν να λειτουργήσουν ως αποθηκευτική
δεξαµενή ενέργειας, αυξάνοντας την θερµοχωρητικότητα της στέγης. Το Μεσογειακό φυτεµένο
δώµα εκτατικού τύπου λειτουργεί συνδυαστικά µε το θερµοµονωτικό σύστηµα ενισχύοντας την
θερµοµόνωση και την θερµοχωρητικότητα του δώµατος. Το ανάπτυγµα του φυτεµένου δώµατος σε
µια στέγη ανεστραµµένου τύπου, έχει καλύτερη απόδοση συγκριτικά µε οποιοδήποτε άλλο
συµβατικό ανάπτυγµα όπως χαλίκια ή πλάκες. Η δηµιουργία θερµογεφυρών είναι λιγότερο πιθανή
στις ενώσεις των θερµοµονωτικών πλακών εξαιτίας της µικρότερης διακύµανσης θερµοκρασιών
στην δοµή του φυτεµένου δώµατος.
3.2 Η συµβολή του µεσογειακού φυτεµένου δώµατος στην διαχείριση νερού
Το οικολογικό µεσογειακό φυτεµένο δώµα συµβάλει ουσιαστικά στην διαχείριση των όµβριων
υδάτων καθώς αποθηκεύει µεγάλες ποσότητες νερού. To φυτεµένο δώµα αποθηκεύει νερό για την
ανάπτυξη των φυτών, συµβάλει στην µείωση του ποσοστού των όµβριων υδάτων που απορρέουν
από την στέγη και καθυστερεί σηµαντικά την ταχύτητα απορροής του. Το φυτεµένο δώµα του νέου
κτιρίου της Τράπεζας µειώνει σηµαντικά τον κίνδυνο πληµµυρικών φαινόµενων τοπικά, καθώς
περίπου το 55% της συνολικής βροχόπτωσης διατηρείται στο υπόστρωµα ανάπτυξης και εξατµίζεται
σταδιακά. Μεταφραζόµενο σε αριθµούς, αυτό σηµαίνει ότι τα 2.000 τ.µ. της οικολογικής οροφής
συγκρατούν έως και 450,000 λίτρα / έτος της µέσης ετήσιας βροχόπτωσης, λαµβάνοντας υπόψη τις
τοπικές κλιµατικές συνθήκες.

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ
Η δηµιουργία νέων υπαίθριων χώρων µε την µορφή φυτεµένων δωµάτων σε υφιστάµενα ή νέα
κτίρια των πόλεων αποτελεί µια σύγχρονη αναγκαιότητα. Το Μεσογειακό φυτεµένο δώµα εκτατικού
τύπου στο Νέο Κτίριο της Τράπεζας της Ελλάδα στη Θεσσαλονίκη συµβάλει στην δηµιουργία ενός
αειφόρου οικοσυστήµατος που βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, διαχειρίζεται το
νερό, προστατεύει το κτίριο από ακραία καιρικά φαινόµενα. Έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τις
διεθνείς ευρωπαϊκές οδηγίες FLL, µε υλικά υποδοµής που ανταποκρίνονται στις τελευταίες
τεχνολογικές εξελίξεις.
Η ολοκληρωµένη τεχνολογία φυτεµένων δωµάτων οδηγεί στη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση του
εφαρµοσµένου συστήµατος. Τα εξειδικευµένα υλικά αποστράγγισης και τα µηχανικά υποστρώµατα
ανάπτυξης, αποθηκεύουν νερό και αέρα σε διαφορετικές αναλογίες σύµφωνα µε τις τοπικές
κλιµατικές συνθήκες και συµβάλουν ενεργειακά µέσω των φαινόµενων της θερµοµόνωσης, της
θερµοχωρητικότητας, της εξατµισοδιαπνοής, της σκίασης και της ανακλαστικότητας.
Η δηµιουργία του φυτεµένου δώµατος, του νέου φυσικού οικοσυστήµατος στο δώµα του Νέου
Κτιρίου της Τράπεζας της Ελλάδος συµβάλλει ουσιαστικά στην ποιοτική αναβάθµιση της ζωής των
εργαζόµενων και των κατοίκων. Συντελεί στην εξοικονόµηση ενέργειας αφού µειώνει τις ανάγκες
για ψύξη και θέρµανση, βελτιώνει τις συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό του κτιρίου, συµβάλλει στην
αντιπληµµυρική προστασία των αστικών κέντρων καθώς και στην ανακύκλωση και ορθολογιστική
διαχείριση του νερού. Η εφαρµογή φυτεµένων δωµάτων σε δηµόσια και ιδιωτικά κτίρια, δηµιουργεί
νέους χώρους πρασίνου, βελτιώνει το αστικό τοπίο, και συµβάλλει ουσιαστικά στην διαµόρφωση
σύγχρονων βιώσιµων πόλεων.
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