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ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΣΕ ΧΑΜΗΛΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ 
ΤΟ ICF ΣΥΣΤΗΜΑ BETOBLOCK
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Το ακρωνύµιο ICF προέρχεται από τις λέξεις Insulated
Concrete Forms.  Πρόκειται δηλαδή για καλούπια από
θερµοµονωτικό υλικό που χρησιµοποιούνται για τη
σκυροδέτηση τοιχίων από σκυρόδεµα. Τα τοιχία αυτά
δεν είναι άλλα από όλους τους εξωτερικούς (και ενίοτε
και τους εσωτερικούς) τοίχους του κτιρίου που
κατασκευάζεται. Κατά το καλούπωµα µε ένα ICF
σύστηµα, αφήνονται ανοίγµατα στα τοιχία στις θέσεις
όπου έχουµε τα ανοίγµατα του κτιρίου (πόρτες,
παράθυρα, µπαλκονόπορτες). Στη συνέχεια
σκυροδετείται η πλάκα και συνεχίζει η κατασκευή του
κτιρίου όροφο-όροφο. Τα καλούπια δεν αφαιρούνται από
τους σκυροδετηµένους τοίχους, αλλά παραµένουν ως
διπλή, εσωτερική και εξωτερική, ολόσωµη µόνωση όλου
του εξωτερικού περιβλήµατος-κελύφους του κτιρίου.

Τα πρώτα ICF καλούπια από θερµοµονωτικά υλικά
εµφανίστηκαν τη δεκαετία του 1940. Προς τα τέλη της
δεκαετίας του 1960 έκαναν την εµφάνισή τους τα πρώτα
καλούπια ICF από πολυστυρένιο τόσο στην Αµερική και
τον Καναδά όσο και στην Ευρώπη και κυρίως στην Αγγλία
και τη Γερµανία. Από τότε έχουν γνωρίσει τεράστια
εξάπλωση και σήµερα κατασκευάζονται κτίρια µε ICF
συστήµατα παντού στον κόσµο, σε ψυχρότερα αλλά και
θερµότερα κλίµατα από την Ελλάδα.

άρθρο:

Ζωρζέτ-Αλεξάνδρα Καναράχου

∆ρ. Πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ

¶∂ƒπµ∞§§√¡-¢√ª∏™∏
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« Κατασκευή Βιοκλιµατικού
Κτιρίου σε Χαµηλό Κόστος µε το 

ICF Σύστηµα BETOBLOCK »

To BETOBLOCK είναι ένα ICF σύστηµα το οποίο εφαρµόζεται στην Ελλάδα από
το 2003. 
Αναπτύχθηκε για να δώσει λύση στο µείζον πρόβληµα που υπήρχε τότε –
πόσο µάλλον σήµερα – ότι κάποιος Ιδιοκτήτης δύσκολα λάµβανε την απόφαση
να επενδύσει µεγάλα – ή εν πάσει περιπτώσει µεγαλύτερα από ότι στη
συµβατική κατασκευή- κονδύλια στη Θερµοµόνωση του κτιρίου του, ιδιαίτερα
µη γνωρίζοντας ακριβώς και το σε πόσο χρονικό διάστηµα η επένδυσή του
αυτή θα αποσβαινόταν από την εξοικονόµηση στα λειτουργικά έξοδα του
κτιρίου.
Αφού καλύτερη Θερµοµόνωση σηµαίνει µονοσήµαντα µεγαλύτερα πάχη
θερµοµονωτικών υλικών, άρα µεγαλύτερο κοστολόγιο υλικών, η µόνη
δυνατότητα εξοικονόµησης θα µπορούσε να προέρθει από την εξοικονόµηση
στο εργατικό κόστος, τη σύµπτυξη και τυποποίηση εργασιών, χαρακτηριστικά
που διαθέτουν όλα τα ICF Συστήµατα παγκοσµίως. Σε πολλές χώρες δε, π.χ.
και στη Γερµανία, τα ICF Συστήµατα έχουν φτάσει σε σηµείο να είναι σχεδόν
do i yourself. Υπάρχουν δηλαδή Ιδιοκτήτες που στήνουν µόνοι τους την
τοιχοποιία του σπιτιού τους!
Με αφετηρία την εµπειρία του εξωτερικού, έγινε περαιτέρω ανάπτυξη του
συστήµατος, ώστε καταρχήν να είναι σύµφωνο µε τους ελληνικούς
κανονισµούς, µε ιδιαίτερη έµφαση στην αντοχή του για τη σωστή δόνηση του
σκυροδέµατος.

Λαµβάνοντας υπόψη ότι το κόστος του BETOBLOCK ξεκινάει από κόστος
τετραγωνικού τοίχου που είναι συγκρίσιµο µε το µισό κόστος µίας
θερµοπρόσοψης 5-6 cm, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί διπλή µόνωση κελύφους
τουλάχιστον 10 cm και τον «ξυλότυπο» της οικοδοµής εξοικονοµώντας
τεράστιο εργατικό κόστος από την κατασκευή του φέροντα οργανισµού του
κτιρίου, αλλά και τις µετέπειτα οικοδοµικές φάσεις, καταλαβαίνουµε πώς
είναι δυνατή η κατασκευή βιοκλιµατικών κτιρίων σε χαµηλό κόστος.
Πέρα των παραπάνω, µε πολύ κοντινό πια τον στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης το 2020, το
BETOBLOCK που παράγεται στην ΡΙΖΑΚΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. αναπτύχθηκε περαιτέρω
και παράγεται πλέον από το Φθινόπωρο του 2013 µε πρώτη ύλη το
πρωτοποριακό NEOPOR® της BASF®.

To NEOPOR® είναι προϊόν έντονης έρευνας της BASF® και αποτελεί ένα νέο
καινοτόµο υλικό ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου. Έχει ασηµένιο γκρι χρώµα και
προσφέρει σηµαντικά βελτιωµένη θερµοµονωτική απόδοση σε σχέση µε τα
συµβατικά θερµοµονωτικά υλικά. Στο NEOPOR® τα µικροσκοπικά µόρια
γραφίτη που περιέχονται κατά 3% στη σύνθεσή του λειτουργούν σαν
ανακλαστήρες που εµποδίζουν τη µετάδοση θερµότητας µέσω ακτινοβολίας,
επιτρέποντας µόνο στη συναγωγή να συµβάλλει στην απώλεια θερµότητας.
Σαν αποτέλεσµα οι θερµοµονωτικές πλάκες κατασκευασµένες από NEOPOR®
έχουν 15%-20% καλύτερες θερµοµονωτικές ιδιότητες από το συµβατικό
λευκό ∆ιογκωµένου Πολυστυρενίου (EPS),επιτυγχάνοντας το χαµηλότερο
συντελεστή θερµικής αγωγιµότητας (λ = 0,031 W/mK) απ’ όλα τα αφρώδη
πλαστικά. 
Το NEOPOR® διατηρεί επιπλέον όλα τα πλεονεκτήµατα των µηχανικών και
οικολογικών ιδιοτήτων του EPS (διογκωµένη πολυστερίνη), όπως σταθερότητα
διαστάσεων, αντίσταση στην εκδήλωση βακτηριδίων και µυκητών, έχει
µηδενική θρεπτική αξία για έντοµα και τρωκτικά, µηδενική τοξικότητα,
αυτοσβενύµενη συµπεριφορά στη φωτιά και είναι 100% ανακυκλώσιµο.
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« Κατασκευή Βιοκλιµατικού
Κτιρίου σε Χαµηλό Κόστος µε το 
ICF Σύστηµα BETOBLOCK »

Παρακάτω θα επιχειρήσουµε να περιγράψουµε συνοπτικά τις ιδιότητες και τα
προτερήµατα του BETOBLOCK. Αποτελείται:
• από πανέλα είτε από EPS (διογκωµένη πολυστερίνη), είτε πια (από το 

2013) και από το -πρωτοποριακό - NEOPOR® της BASF τα οποία 
θηλυκώνουν µεταξύ τους καθ’ ύψος και 

• από πλαστικούς συνδέσµους 

Οι πλαστικοί σύνδεσµοι:
• λειτουργούν ως αποστατήρες, κρατώντας τα panel στην επιθυµητή 

απόσταση µεταξύ τους (ανάλογα µε το επιθυµητό πάχος του µπετόν 
τοιχίου) και

• παραλαµβάνουν τις πιέσεις του µπετόν κατά τη σκυροδέτηση

Με αυτόν τον τρόπο συναρµολογείται το καλούπι για όλη η εξωτερική
τοιχοποιία του κτιρίου, που µε αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσει και τον
φέροντα οργανισµό του (περιµετρικά τοιχία µπετόν), µε παράλληλη
τοποθέτηση του σιδηρού οπλισµού.
Ακολουθεί η σκυροδέτηση και δόνηση των τοιχίων. Όλη η περίµετρος του
κτιρίου έχει κατασκευαστεί ως µπετόν µονοµπλόκ κατασκευή (όπως
κατασκευάζονται οι εκκλησίες). Τα καλούπια BETOBLOCK δεν αφαιρούνται,
αλλά παραµένουν ως µόνωση.
Οι υπόλοιπες οικοδοµικές εργασίες διευκολύνονται και επιταχύνονται
σηµαντικά. Π.χ. δεν έχουµε τούβλα στις εξωτερικές τοιχοποιίες, οι
ηλεκτρολογικές οδεύσεις σκάβονται στο πάχος της εσωτερικής µόνωσης.
Κρεµαστά ντουλάπια µπορούν να βιδωθούν στον πυρήνα µπετόν της
τοιχοποιίας. ∆εν θα υπάρχει το στάδιο της θερµοπρόσοψης, αφού το κτίριο
είναι ήδη θερµοµονωµένο µε διπλή επένδυση µέσα-έξω. Όσον αφορά το
τελικό φινίρισµα της επιφάνειας αυτή σοβατίζεται ή επενδύεται µε
γυψοσανίδα/πέτρα/κ.λ.π.

Τα πανέλα BETOBLOCK παράγονται σε 3 διαφορετικά πάχη:  5 cm,  10 cm &  15
cm, από EPS ή από NEOPOR® της BASF:
Τα συνηθέστερα µήκη των συνδέσµων/αποστατήρων ανάµεσα στα πανέλα
είναι  20 cm για Φέροντα Τοιχία. Βέβαια, το µήκος αυτό µπορεί να αυξηθεί,
ανάλογα µε τις απαιτήσεις της στατικής µελέτης για κτίρια µε πολύ µεγάλο
ύψος. Θυµίζουµε ότι ο Ελληνικός Κανονισµός Οπλισµένου Σκυροδέµατος
(Ε.Κ.Ω.Σ.-2000) επιτρέπει ως ελάχιστο πάχος τοιχίου τα 
• 15 cm αν ξεκινά και καταλήγει σε υποστύλωµα
• 20 cm µε q=1 (επίλυση στην ελαστική περιοχή) ως τοιχώµατα χωρίς 

αυξηµένες απαιτήσεις πλαστιµότητας
µε διαµόρφωση οπλισµού υποστυλωµάτων στις γωνίες/απολήξεις των τοιχίων.
Έτσι η εξωτερική τοιχοποιία του κτιρίου στην τελική της µορφή, έχει πάχος
από 30 cm ως 40 cm (χωρίς το πάχος του σοβά). Τα πάχη αυτά δεν είναι
υπερβολικά αν αναλογιστούµε ότι µέχρι πρότινος, η συνήθης µόνωση
δοκών/υποστυλωµάτων σε πλαισιωτές κατασκευές ήταν τα 5 cm.  ∆ηλαδή
δοκός   25 cm + µόνωση 5 cm = 30 cm minimum.
Αυτό που είναι αξιοσηµείωτο είναι η εξαιρετική θερµοµόνωση που
επιτυγχάνεται µε αυτόν τον τρόπο κατασκευής. Με πάχος πυρήνα µπετόν στα
20 cm, ο ολικός συντελεστής  θερµοπερατότητας, ανάλογα µε το πάχος και το
υλικό των πανέλων ξεκινάει από 0,34 W/m2K (πανέλα 5 cm EPS ΜΕΣΑ-ΕΞΩ)
και φτάνει ως και 0,14 W/m2K (πανέλο NEOPOR® 5 cm ΜΕΣΑ και 15 cm ΕΞΩ),
προσεγγίζοντας µε αυτόν τον τρόπο ακόµα και τις προδιαγραφές Παθητικού
Κτιρίου!
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Πέρα από τον εξαιρετικά καλό συντελεστή θερµοπερατότητας, η κατασκευή
µε το ICF Σύστηµα BETOBLOCK έχει και πλήθος άλλων προτερηµάτων:
• Απουσία Θερµογεφυρών. Το εξωτερικό περίβληµα είναι κατασκευασµένο 

εξ’ ολοκλήρου από οπλισµένο σκυρόδεµα, µονωµένο µέσα-έξω µε οπές 
µόνο στις θέσεις των ανοιγµάτων.

• Λόγω της εΣωτερικής µόνωσης, εκµεταλλευόµαστε την εσωτερική µάζα 
του κτιρίου χωρίς σπατάλες ενέργειας για τη θέρµανση της εξωτερικής 
τοιχοποιίας. Σε κάθε σπίτι έχουµε πολλές εσωτερικές µάζες όπως είναι τα 
δάπεδα και τα ταβάνια κάθε ορόφου, όλοι οι εσωτερικοί τοίχοι, ακόµα και 
τα αντικείµενα µέσα στο σπίτι, τα οποία έχουν πολύ σηµαντική 
θερµοχωρητικότητα και αποθηκεύουν την ενέργεια της 
θέρµανσης/κλιµατισµού που έχει δαπανηθεί, αφού η θερµοκρασία τους 
συµπίπτει µε την επιθυµητή εσωτερική θερµοκρασία  του χώρου. Έχοντας 
και εσωτερική µόνωση δεν σπαταλάται ενέργεια για τη 
θέρµανση/δροσισµό της εξωτερικής τοιχοποιίας, ενώ παράλληλα 
διατηρείται η ζέστη το χειµώνα και η δροσιά το καλοκαίρι στο εσωτερικό 
του κτιρίου.

• Λόγω της εΞωτερικής µόνωσης, το κτίριο είναι προστατευµένο από την 
ηλιακή ακτινοβολία και δεν «πυρώνει» το καλοκαίρι.

• Λόγω της εΞωτερικής µόνωσης, το κτίριο το χειµώνα είναι επίσης 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΟ από τις εξωτερικές καιρικές συνθήκες-ΚΡΥΟ-ΥΓΡΑΣΙΑ-
ΑΕΡΑΣ.

• Aίσθηση Θερµικής Άνεσης – Ιδανικό Μικροκλίµα. Λόγω του ότι δεν 
παρουσιάζονται ροές θερµότητας και διαφορετικές θερµοκρασίες στις 
επιφάνειες που περιβάλλουν τον χρήστη του κτιρίου, επιτυγχάνεται 
µέγιστη αίσθηση θερµικής άνεσης.

• ∆υνατότητα αποδοτικής χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Αφού το 
κτίριο έχει ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ανάγκες σε θέρµανση/κλιµατισµό, µπορούν να 
χρησιµοποιηθούν αποδοτικά οι ήπιες Ανανεώσιµες Πηγές ενέργειας. 

• Οικονοµία σε θέρµανση/κλιµατισµό για µια ζωή. Σε συνδυασµό µε  
κατάλληλες επιλογές σε κουφώµατά, µόνωση οριζόντιου κελύφους, 
µέσων σκίασης & αεροστεγανότητας, εύκολα προσεγγίζουµε τις 
προδιαγραφές Κτιρίου Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας.

« Κατασκευή Βιοκλιµατικού
Κτιρίου σε Χαµηλό Κόστος µε το 

ICF Σύστηµα BETOBLOCK »
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• Αεροστεγανότητα. Το περίβληµα του κτιρίου αποτελείται εξ’ ολοκλήρου 
από διπλά µονωµένο, δονηµένο οπλισµένο σκυρόδεµα, µε αποτέλεσµα, 
µε τις κατάλληλες εφαρµογές αεροστεγανωτικών µεµβρανών στις 
διεπιφάνειες µε τα κουφώµατα, εύκολα να προσεγγίζονται οι 
προδιαγραφές Παθητικού Κτιρίου για την αεροστεγανότητα.

• Πυρασφάλεια. Η πρώτη ύλη από την οποία παράγονται τα πανέλα είναι 
αυτοσβενύµενη πολυστερίνη της BASF. 

• Ηχοµόνωση. Το µεγάλο βάρος που έχει το οπλισµένο τοιχίο πάχους 20 cm 
στην καρδιά της τοιχοποιίας προσδίδει ηχοπροστασία στο κτίριο (Βάρος 
Τοιχοποιίας>450 kg/m2 )

• Ταχύτητα Κατασκευής. Η Κατασκευή µε το Σύστηµα BETOBLOCK είναι 
απλούστατη και ταχύτατη: Συναρµολόγηση-Σκυροδέτηση ….και ακολουθεί 
η κατασκευή της πλάκας και ο επόµενος όροφος χωρίς ξεκαλουπώµατα. 
Το εξωτερικό περίβληµα του κτιρίου είναι ήδη έτοιµο σε 1 κατασκευαστική
φάση σε αντίθεση µε τη συµβατική κατασκευή, όπου µετά την κατασκευή 
του φέροντα οργανισµού από µπετόν θα είχαµε σε δεύτερη φάση το 
ξεκαλούπωµα, σε τρίτη φάση το κτίσιµο της τοιχοποιίας και σε τέταρτη 
φάση την κατασκευή της θερµοπρόσοψης.

• ∆ΕΝ είναι ΠΡΟΚΑΤ.  Το σύστηµα BETOBLOCK είναι απλά καλούπια για τα 
µπετόν τοιχία της περιµέτρου του κτιρίου. Συναρµολογούνται επιτόπου 
αντί του ξυλότυπου και επιτόπου γίνεται και ο οπλισµός (ανάλογα µε την 
εκάστοτε στατική µελέτη)  και η σκυροδέτηση των µπετόν τοιχίων.

• Αντισεισµική Μονολιθική Κατασκευή. Υλοποιώντας την περίµετρο του 
κτιρίου ως ένα µονολιθικό τοιχίο µε οπές στις θέσεις των ανοιγµάτων, 
ικανοποιούµε τις σύγχρονες αντισεισµικές απαιτήσεις για πλειάδα τοιχίων.

• Έλεγχος Σκυροδέτησης. Οι πλαστικοί σύνδεσµοι που συγκρατούν τα 
πανέλα BETOBLOCK είναι ηµιδιαφανείς και κατά τη σκυροδέτηση δίνουν 
τη δυνατότητα στον επιβλέποντα µηχανικό να παρακολουθεί την πλήρωση 
µε σκυρόδεµα  και δόνηση του καλουπωµένου τοίχου.

• Ελληνικό προϊόν. Το σύστηµα BETOBLOCK παράγεται στην ΡΙΖΑΚΟΣ 
Α.Β.Ε.Τ.Ε.

• Ελκυστικό Κατασκευαστικό Κόστος.  Λόγω της ταχύτητας και της 
σύµπτυξης οικοδοµικών φάσεων σε µία, µε το σύστηµα BETOBLOCK 
επιτυγχάνεται εξοικονόµηση σε ηµεροµίσθια και ως εκ τούτου είναι 
δυνατή η κατασκευή σε κόστος µικρότερο από το κόστος συµβατικής 
κατασκευής ακόµη και µε λιγότερα χαρακτηριστικά µόνωσης.

Έχοντας λύσει το πρόβληµα της αύξησης του κατασκευαστικού κόστους µε
την εφαρµογή µεγαλύτερου πάχους θερµοµόνωσης από το 2003, το
BETOBLOCK αποτελεί µία έξυπνη τεχνολογική λύση στα χέρια του ιδιοκτήτη
και κατασκευαστή. Το νοµοθετικό πλαίσιο για την Ελλάδα δε,  δεσµεύεται από
το στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά την κατασκευή των νέων κτιρίων
που µετά το 2020 θα πρέπει να είναι Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης
Ενέργειας και υποχρεωτικά θα αλλάξει και θα επιβάλλει ακόµα καλύτερα
χαρακτηριστικά θερµοµόνωσης από αυτά που προβλέπει ο ΚΕΝΑΚ σήµερα.
Παράλληλα το όλο και αυξανόµενο κόστος για θέρµανση και κλιµατισµό (και
µάλιστα για µια ζωή) αποτελεί ένα δυσβάσταχτο κονδύλι για κάθε ιδιοκτήτη
και η µόνη λογική λύση είναι να µειώνεται σε βιώσιµα επίπεδα µε την
κατάλληλη κατασκευή. Το νέο BETOBLOCK µε NEOPOR®  της BASF, έρχεται να
δώσει λύση στα παραπάνω: Πράσινη Κατασκευή σε Χαµηλό Κόστος. 

« Κατασκευή Βιοκλιµατικού
Κτιρίου σε Χαµηλό Κόστος µε το 
ICF Σύστηµα BETOBLOCK »


