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Bevezetés – a téma időszerűsége

Az üveg építészeti alkalmazása nagy ívű fejlődésen ment keresztül. A XIX. század első felétől –
a vázas építésmód terjedésével – a homlokzati fal teherhordási funkció nélküli kitöltőtérhatároló szerepet kapott, és így lehetőség nyílt összefüggő, nagy üvegfelületek alkotására. A
transzparencia,
transzparencia a természetes fény, a terek közötti szabad vizuális kapcsolat iránti igény
régóta jelen van az építészeti törekvések között.
A fejlődés természetesen nem volt új felismerésektől, de még buktatóktól sem mentes,
említhetők az összefüggő üvegfelület mögötti klimatikus viszonyok, vagy a korai,
hőtechnikailag gyenge szerkezetek épületfizikai (párakicsapódási) és következményként
korróziós problémái. A műszaki fejlődés az épületgépészeti megoldásokkal ezeket a kezdeti
nehézségeket egyre magasabb szinten kezelni tudta, így korunk épületszerkezetileg is
kidolgozott üveghomlokzatú épületeiben biztosítható a szigorú követelményű belső komfort és
a szerkezeti állagvédelem egyaránt.
Korunk egyik legnagyobb kihívása az energiahatékonyság
energiahatékonyság javítása és környezeti terhelés
mérséklése.
mérséklése A XX. század ipari fejlődését a földben történelmi idők alatt eltárolódott energia
hatalmas és gyorsuló léptékű felszabadítása, elhasználása jellemezte. Mára nyilvánvalóvá vált,
hogy ezt a tendenciát meg kell állítani, vissza kell fordítani, hiszen egyrészt a hagyományos
fosszilis energiaforrások végesek, másrészt az intenzív CO2 kibocsátás a klímaegyensúlyt
súlyosan veszélyezteti.
Az energiafelhasználás radikális mérséklése,
mérséklése racionalizálása és új, minél nagyobb arányban
megújuló energiaforrások használatba vétele az építési szektor számára is kiemelt feladat,
hiszen a fejlett országokban az épületállomány részesedése a teljes energiafelhasználásból
40 % körüli.
A jelentős mértékben üvegezett homlokzatok valamint üvegtetők a középületek, elsősorban
irodaépületek megformálásában elsődleges szerepűek, de más (lakó, oktatási, kereskedelmi,
stb.) épületekben is fontos szerephez jutnak. Ezek az üvegfelületek felelősek az elmúlt
évtizedek számos épületében a jelentős téli hőveszteségért és a még nagyobb nyári
hőterhelésért,
hőterhelésért amely végül magas üzemeltetési költségekben ölt testet.
Kiemelt fontosságú tehát az épületburok ezen összetett, érzékeny szerkezetének minden
szempontból korrekt, tudatosan tervezett megalkotása. Jó hőszigetelést elérve az
üveghomlokzat takarékosabb energiafogyasztó,
energiafogyasztó transzparenciája révén pedig alternatív
energiaforrás lehet, a szükséges árnyékolással a bejutó nyári hőterhelés mérsékelhető,
mérsékelhető és a
szervesen integrált kiegészítő műszaki megoldásokkal, például megfelelő hőtároló tömeggel,
tömeggel
vezérelt természetes szellőzéssel,
szellőzéssel fotovoltaikus felületekkel, PCM (fázisváltó) anyagok
beépítésével komoly mértékben hozzájárulhat az épület energetikai mérlegének javításához
javításához és
a belső terek komfortjának, egészségesebb voltának alakításához.

2.

Tervezéselméleti alapok

Az épület energetikai háztartását valamint a belső terek humán komfortját számos tényező
összetett kölcsönhatása határozza meg. Az időben változó külső és belső hőterhelés és a
hőveszteségek, a hőtárolás és hővisszaadás, a szellőzés, stb. bonyolult rendszerének
egyensúlya a transzparens, a külvilágra mintegy nyitott térhatárolás esetén komplex
megközelítést igényel.
A tervezés korai szakaszában hozott döntések meghatározóak az épület energetikai
minőségére, a döntés helyességétől függően akár pozitív, akár negatív irányban. A koncepció a
tervezési és megvalósítási folyamatban természetesen finomul, de a megvalósítás előre
haladtával az esetlegesen szükséges korrekciók egyre költségesebbek, és hatásuk egyre
kérdésesebb. Fontos tehát, hogy a tervezés koncípiálási fázisában megalapozott és helyes
döntések szülessenek.
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Az iroda- és középületekben a belső terek emberi tartózkodásra komfortos állapotának
biztosításához, az építészeti megformálás, az épületszerkezeti kialakítás és az épületgépészeti
rendszer együttese, összhangja szükséges(1). Ez a hármas mára kiegészül a gépészetet és
épületszerkezeti elemeket egyaránt vezérlő, bizonyos intelligenciával felszerelt
épületautomatikai rendszerrel.
Az épületet alkotó, különböző funkciókat hordozó rendszerek és alrendszerek dekomponálása,
elemekre bontása révén határozhatók meg az elemi, konkrét szerkezetfunkciók, amelyeket
illesztve a rendszerek és azokból a teljes épület megvalósítható. A tervezési folyamatban fel
kell állítani és követni kell a szerkezeti hierarchiát, mert csak így lesznek az összefüggések
áttekinthetők és kezelhetők(2).
Az üveghomlokzat, mint az épületburoknak rendkívül összetett tulajdonság-rendszert és
funkciórendszert hordozó épületszerkezeti alrendszere is elemeire tovább bontható,
dekomponálható (1. ábra). Egyes műszaki jellemzői az épületenergetikára ellentétes
hatásúak, ugyanakkor számos tulajdonság érvényesülésének mértéke függ más
paraméterektől vagy más építészeti, épületszerkezeti elemektől (pl. tájolás, hőtároló belső
tömeg, stb.). Az egyes alkotók vonatkozó műszaki tulajdonságainak összessége határozza meg
– az épület más alrendszereinek egyes jellemzőivel kölcsönhatásban – az épület energetikai
minőségét és a belső tér hőkomfortjának szintjét.
Teljes energiafogyasztás

Épület összesített
összesített energetikai teljesítőképessége

Klíma /
környezet

Tájolás, forma

Épület szerkezeti
tömege

Tető és ferde
térhatárolás

Épületszerkezet

Használók

Környezeti hatások;
energiafelhasználás v.
energia nyereség
rendszerenként;
használati mód

Épületburok

Belső térosztás

Átfogó épületjellemzők

Talajjal érintkező
szerkezet

Átfogó épületfizikai
szerkezetjellemzők

Épületgépészeti
rendszer

Lefelé hűlő
külső
szerkezet

Elektromos
rendszerek

Homlokzati
szerkezet

Átlátszatlan, tömör
szerkezet

Transzparens szerkezet
(üvegezett homlokzat)

Kiegészítő szerk.
(pl. árnyékoló)

Épületfizikai
szerkezetjellemzők

Beépítés

Üvegezés

Keretszerkezet

Szerkezetrészek épületfizikai
jellemzői

Üvegek
Üvegek közötti tér
(levegő v. más gáz)

Üveg rétegek
(funkcionális üvegtáblák)

Üvegperem
(távtartó és
keretbe foglalás)

Alkotóelemek épületfizikai
jellemzői

Alapüveg

Bevonatok

AnyagAnyag- és
gyártmányjellemzők

1. ábra Üveghomlokzatok helye a szerkezeti hierarchiában és a műszaki jellemzők szintjei
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A tervezés korai, koncepcióalkotó fázisában hasznos, ha rendelkezésre állnak közvetlenül
használható elvek,
elvek ha ismertek egyes műszaki megoldások önálló vagy más megoldásokkal
együttes energetikai kihatásai, valamint a hatás mértéke.
Alapvetésként megállapítom, hogy az üveghomlokzat, mint épületszerkezeti alrendszer,
épületenergetikai szempontból nem kezelhető független szakipari rendszerként;
rendszerként
épületenergetikát befolyásoló jellemzőinek tervezésére nem állítható fel önállóan
alkalmazható műszaki eljárás,
eljárás ezért csak az épület egyéb szerkezeti alrendszerivel együtt,
azokkal kölcsönhatásban értékelhetők eredményesen az alkalmazandó megoldások,
megoldási elvek.
A rendszer és modellezése a viszonylag nagy ellentétes mennyiségek kis különbségeként
előálló eredmény miatt a külső épületburok vonatkozásában energetikailag érzékeny
egyensúlyú,
egyensúlyú csak kellően pontos kiinduló adatok felhasználásával, szimulációs eljárás
segítségével nyerhetők megbízható eredmények.

3.

A kutatás tárgya és célja

A kutatási munkám célja
célja az ismert alapkomponensekből felépülő üveghomlokzatok tervezési
tervezési
kérdéseinek komplex energetikai tárgyú elemzése,
elemzése egyes műszakai paraméterek közötti
összefüggések feltárása és ennek eredményei alapján felhasználható tervezési elvek
megfogalmazása.
megfogalmazása

4.

A kutatás módszere

A kutatási munkám két,
két, egymásra
egymásra épülő szakaszra osztható:
−

Az elérhető üvegszerkezeti gyártmányok műszaki tulajdonságainak elemzésével és az ezek
közötti összefüggések feltárásával a tervezésben használható kategóriákat határoztam
meg, és kidolgoztam egy javasolható eljárást az üvegezés műszaki jellemzőinek tervezői
meghatározására, kiírására, specifikálására.
specifikálására

−

Vizsgáltam, hogy az üveghomlokzat és az épület egyes műszaki jellemzői hazai éghajlati
viszonyok között hogyan hatnak az épület energiaigényére. A tendenciák egyértelmű
azonosíthatósága érdekében az elemzésből kizártam számos egyéb, pl. az épületgépészeti
rendszerből eredő energetikai hatást. A kutatási munka végcéljaként a felismert
tendenciákból leszűrhető tervezési elvek megfogalmazását határoztam meg.

4.1.

Az építészeti üvegfelépítések elemzésének módszere

Az építészeti üvegtermékekről nem áll rendelkezésre gyártófüggetlen adatbázis. Az
üvegezések műszaki jellemzői közötti összefüggések elemzéséhez és üvegszerkezeti
kategóriák felállításához nagy számú (mintegy 850), hazai bázison elérhető építészeti
üvegtermék (szigetelő üveg összeállítás) adatait rögzítettem. Az adatok gyártói katalógusokból
és a gyártók által kibocsátott méretező szoftverekkel végzett számításokból származnak.
Az építészeti üvegtermékek fontosabb műszaki jellemzőit értékpárok, érték hármasok szerint
elemeztem, a hasonló karakterisztikájú üvegekből csoportokat állítottam fel, amelyekre
vonatkozóan következtetések, összefüggések állapíthatók meg.
A feltárt összefüggéseket is felhasználva kidolgoztam egy grafikus megjelenítéssel
megjelenítéssel támogatott
szűrési eljárást,
eljárást amellyel az épület energetikai és más jellemzői alapján a megfelelő
üvegtermékek köre behatárolható, specifikálható.

4.2.

Az energetikai vizsgálatok eszközei és módszere

Az egyes üvegfal jellemzők és kapcsolódó megoldások energetikai hatásának vizsgálatát egy
jellemző méretekkel felvett (fiktív) irodaépületen (2. ábra) sok változatban lefuttatott
számítógépes szimuláció (EnergyPlus - OpenStudio) eredményei alapján végeztem. Az
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alapépület 7 szintes, U-alakú, D-re tájolt belső udvarral, gyakorlatilag teljes (90%-os)
üveghomlokzattal. Az épület mindjen szintjét azonos funkcióval, szélső és belső (szintenként
13 db, összesen 91) termikus zónára osztva kezeltem. A szimulációhoz téli-nyári / munkanapihétvégi / nappali-éjszakai ütemezett termosztát beállítást, ütemezett létszám-jelenlétet és
hazai (szombathelyi) időjárási adatokat használtam. Az éves szimuláció negyedórás
lépésközzel készült.
Az összehasonlítás bázisa a fűtési, a hűtési és a világítási energiaigények és ezek együttese,
hiszen az üveghomlokzat jellemzői ezekre hatnak ki közvetlenül. A vizsgálatok során az
épületgépészeti rendszereket, energiahordozót, stb. nem vettem figyelembe annak érdekében,
hogy az építészeti és épületszerkezeti eszközök hatása más hatásoktól megtisztítva
megjeleníthető legyen.
Az energetikai szimulációkhoz az üvegezési jellemzők alapján három hőszigetelési érték
szerinti csoportot vettem fel, mindegyiket három különböző alapüvegezéssel.

2. ábra A vizsgálathoz felvett épületmodell és a szintek felosztása termikus zónákra

Első lépésben az alap épületmodellen részletesen tanulmányoztam a kilenc féle felvett
üvegezés hatását,
hatását majd változtattam a következő jellemzőket:
− homlokzati üvegezettségi arány (90%-ról 75%, 60%, 45% és 30%);
− a belső udvar tájolása
tájolása (a D-i tájoláshoz képest 90, 180 és 270 fokkal elforgatva);
− ablaksáv feletti külső vízszintes fix árnyékoló (50; 100 és 150 cm konzolossággal);
− lamellás, külső mozgatható árnyékoló (100 és 50 W/m2 külső globális sugárzás
intenzitásra vezérelve);
− belső hőtároló tömeg (400 kg/m2-ről 200, 100 és 20 kg/m2-re csökkentve);
− éjszakai természetes szellőztet
szellőztetés
tetés (n=2 és 4 h-1 légcserével).
Utóbbi két jellemzőt a szoros kölcsönhatásra tekintettel kombinációban is elemeztem. Ezen
vizsgálati program alapján 24×9=216 szimuláció került lefuttatásra és kiértékelésre.

5.

A kutatás eredményeinek bemutatása

5.1.

Az üvegezés specifikációja

Három vezető üveggyártó termékeiből mintegy 850 valós üvegszerkezeti felépítés műszaki
adatait rögzítettem és elemeztem.
Az épületenergetika szempontjából meghatározó jellemzőkből, az Ug-értékből és a gg-értékből
kiindulva vizsgáltam az üvegezés további jellemzőivel való összefüggéseket (3. ábra), így a
belső terek természetes megvilágítására, ezzel a mesterséges megvilágítási igényre
meghatározó fényátbocsátást (τv), az üvegezés hőkezelési igényére kiható energiaelnyelést
(αe), a tervezési környezetre befolyással bíró energetikai és vizuális reflexiót (ρe, ρv).

Üveghomlokzatok tervezési kérdéseinek komplex elemzése
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Különböző üvegezések τv és g értékének összefüggése

Különböző üvegezések Ug és g értékének összefüggése
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3. ábra Üvegezési kategóriák, az Ug – g és τv – g összefüggések ábrázolása

Kidolgoztam egy eljárást, amellyel az egyes műszaki jellemzők közötti összefüggéseket egy
diagram csoporton megjelenítve, a paraméterek értéktartományra való
való szűrésével a kívánt
tulajdonságú üvegterékek köre kiválasztható. A kidolgozott eljárás lépéseit a 4. ábra
szemlélteti.
Ezzel az eljárással elkerülhető, hogy egymástól függetlenül kiírt paraméterek gyakorlatilag
megvalósíthatatlan követelményeket állítsanak, és megelőzhető az is, hogy túlságosan
megengedő előírások az energetika szempontjából kezelhetetlenül sokféle, hatásában nem
előrejelezhető megoldást engedjenek.
A további vizsgálatokhoz a felállított üvegezési kategóriák alapján jellemző üveghomlokzati
alapadatokat definiáltam a következő szempontok szerint:
− az alapkategóriák (1, 2 és 3) a hagyományos kétrétegű, korszerű két- és háromrétegű
szigetelő üveget képviselik (meghatározó jellemző az Ug érték);
− az alkategóriák (a, b és c) pedig az alapüvegek típusát: tiszta float, hagyományos napvédő
és spektrálisan szelektív napvédő (meghatározó jellemzők a g és τv érték).
A teljes energiaátbocsátás és a fényátbocsátás értékei az egyes alkategóriákban követik az
üveg alapfelépítésével együtt járó valós termékjellemzőket (1. táblázat).
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g
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0,35
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0,32

1. táblázat Az üvegezés és a homlokzati szerkezet alapul vett műszaki jellemzői
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4. ábra Üvegszerkezet kiválasztásának javasolt módja az egyes műszaki jellemzőkre való szűréssel
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Az üvegezés típusának hatása az épület energiaigényére

Az első vizsgálatok az alap épületmodell és üveghomlokzati konfiguráció részletes elemzését
célozták a felvett 9-féle üvegezési szerkezettel. Külön vizsgáltam az üvegezésnek a fűtési, a
hűtési és világítási energiaigényre kifejtett hatását (5. ábra).
Kimutattam, hogy napvédő üvegezések (b, c) mellett a fűtési energiaigény 47-95%-kal
magasabb, mint tiszta alapüvegű szerkezetek esetén (a). A hűtési energiaigény kiugróan
magas a tiszta alapüvegű szerkezeteknél, a napvédő üvegezések ennek 25-39%-át
eredményezik. Napvédő üvegezéssel a világítási energiaigény 2-17%-kal nagyobb. Az
energiaigényeket összegezve megállapítottam, hogy az adott üvegkategórián belül a szelektív
napvédő üvegezés adja a legkedvezőbb eredményt.
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5. ábra A fűtés, hűtési, világítási és összegzett energiszükséglet alakulása az üvegezés függvényében
az alap épületmodellen

Az eredmények további elemzésével vizsgáltam, hogy mely jellemzők befolyásolják
legerősebben az energiaigényt. Megállapítottam, hogy a hazai klímaviszonyok mellett a
leginkább meghatározó a hőszigetelési kategória, és közel ugyanakkora befolyású a
napvédelmi kategória. A fényátbocsátás értékének energetikai hatása az előzőeknél
lényegesen kisebb.

5.3.

Az üvegezés típusok hatása a különböző épületzónákban

Az alap épületmodellen elvégzett szimulációk eredményeit az egyes zónák és szintek
vonatkozásában részletesen elemeztem, minden meghatározott üvegtípusra külön. Ezzel
kimutattam, hogy a közbenső épületszinteken 3-91% energiaigény eltérés mutatkozik. A
középső szinteken a fűtési energiaigény alacsonyabb, a hűtési energiaigény magasabb, mint a
szélsőbb szinteken (6. ábra).
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Az éves hűtési, fűtési és világítási energiaigény zónánkénti áttekintése [kWh/m2.a]

Fűtés (szenzibilis) [kWh/m 2]

Hűtés absz. (szenzibilis) [kWh/m 2]

Világítás [kWh/m2]

250,00
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2a
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0,00

BE

BK

BN
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E1

E2

E3

K1

K2

N1

N2

6. ábra Az egyes zónák alapterületre vetített fajlagos fűtési, hűtési és világítási energiaigénye
üvegezés típusonként (példa: 2a üvegtípus)

Az egyes zónák összes szintjének együttes energiaigényét vizsgálva (7. ábra) megállapítottam,
hogy energetikailag az üvegezés típusa a napsugárzásnak leginkább kitett zónákban
meghatározóbb, mint az épület önárnyékával védett vagy más tájolású zónáinál. Az üvegezés
megválasztását tehát célszerű a kitett zónák vizsgálatával kezdeni.
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7. ábra A D1 és E1 zóna összes szint együttes energiaigénye az üvegezés típusának függvényében

5.4.

A tájolás hatása az energiaigényre

A belső udvar, az épület önárnyéka (vagy környező beépítés vetett árnyéka) azonos tájolású
zónák közötti eltérő energiaigényt eredményez. A teljes épületmodell 90 fokonként (fő égtájak
felé való) elforgatásával megvizsgáltam, hogy változatlan épületgeometria mellett a belső
udvar tájolása az épület össz energiaigényt hogyan befolyásolja.
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8. ábra A belső udvar különböző tájolásai mellett számított energiaigények, üvegezés típusonként

A szimuláció eredményei (8. ábra) azt mutatták, hogy a változatlan épületgeometria
körbeforgatásával az energiaigény érdemben nem változik, tehát az épülettagozatok
tájolásának megválasztását nem célszerű az elsődleges tervezési szempontok között kezelni.

5.5.

A homlokzati üvegezettségi arány hatása

Az alap épületmodell 90%-os homlokzati üvegezettségi arányát 15%-os lépcsőkben 30%-ig
csökkentve tanulmányoztam, hogy a transzparens és átlátszatlan (opak) homlokzati felületek
Üveghomlokzatok tervezési kérdéseinek komplex elemzése
különös tekintettel az energiahatékonyság korszerű eszközökkel való befolyásolására

11/26
11

PhD értekezés tézisei

Szabó László

2013

aránya milyen befolyással van az épület energiaigényére. A mellvédszerkezetet magas
hőszigetelő értékű kialakítással vettem fel (Up=0,25 W/m2.K).
Megállapítottam, hogy a transzparens felületi arány csökkenésével a fűtési és hűtési
energiaigény közel lineárisan csökken, míg a világítási energiaigény (ha kisebb mértékben is)
de progresszíven emelkedik. Az összes energiaigény 13-42%-kal csökken (9. ábra), tehát a
transzparens felületeken keresztüli téli energianyereség a beállított értékek mellett nem
kompenzálja az üvegfelületen keresztüli energiaveszteséget. A transzparens homlokzati felület
aránya a legkorszerűbb üvegezés mellett hoz legkisebb csökkenést.
Fűtési + hűtési + világítási össz energiaszükséglet a homlokzati üvegezettség
függvényében
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9. ábra A világítási és az össz energiaigény változása a homlokzati üvegezettség függvényében

További vizsgálatok szükségesek annak azoknak a küszöbértéknek a meghatározására,
amelyek mellett az adott üvegezés esetén a felületi arány az energiaigényt érdemben nem
befolyásolja.

5.6.

Fix vízszintes árnyékolók hatása

Az eddigi elemzésekből kitűnik, hogy a napsugárzásnak közvetlenül kitett homlokzatok mögötti
zónákban kiemelkedően magas a hűtési energiaigény, logikailag tehát az energiafelhasználás
csökkentése ennek mérséklésével célszerű. A nyári naphőterheléssel szembeni védelem
leghatékonyabb formája a D-hez közeli tájolású homlokzatok külső árnyékolása. Sokféle
árnyékoló szerkezet építhető a tájolástól, épületgeometriától, bevilágítási igényektől, az épület
funkciójától, szerkezetétől, valamint más tényezőktől függően(3).
Kutatásomban csak az ablaksávok feletti fix, konzolos külső árnyékoló hatását elemeztem,
ami megfelelő geometria és pozícionálás mellett a téli naphőnyereséget nem csökkenti túlzott
mértékben, ugyanakkor egyszerű és költségkímélő szerkezettel megvalósítható. Különböző
kiállású (50, 100 és 150 cm) szerkezeti változatokat vizsgáltam, az árnyékolót a teljes
homlokzaton alkalmazva.
Fűtési + hűtési + világítási energiaszükséglet a fix árnyékoló függvényében

Hűtési hőszükséglet a fix árnyékoló függvényében
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10. ábra A teljes épület hűtési és össz energiaigény változása a fix vízszintes árnyékoló hatására

Megállapítottam, hogy az árnyékolóval a fűtési energiaigény kisebb mértékben növekszik, míg
a hűtési energiaigény számottevően csökken, a világítási energiaigény enyhe emelkedése
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mellett (10. ábra). A vízszintes fix árnyékoló csak a D-hez közeli tájolású homlokzatokon
tekinthető igazán hatásosnak, ennek mértékét zónánkénti összehasonlítással elemeztem.
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11. ábra A D1 zóna összes szinti energiaigénye árnyékolás nélkül és fix vízszintes árnyékolóval

Kimutattam, hogy a déli tájolású épületrészen a fix konzolos árnyékoló hatására a hűtési
energiaigény számottevően csökken (11. ábra), elsősorban az önmagában kevés napvédelmet
nyújtó tiszta alapüvegű szerkezeteknél (1a, 2a, 3a); az összes energiaigény 24-41%-kal
mérséklődik.
Az ablak feletti árnyékoló a keleti és nyugati tájolású homlokzatokon – a napsugárzás
alacsonyabb beesési szöge miatt - kevésbé hatékony (12. ábra), de az eredmények alapján
éves viszonylatban még minden üvegezési kategóriában megtakarítást eredményez. Felmerül
a függőleges árnyékoló lamellák alkalmazása, ez azonban az azimuttal változó hatásossága
mellett a szabad kitekintést gátolja.
1.400,00

1.400,00
Fűtés
Hűtés
Világítás

1.013,52

1.000,00

F+H
800,00

F+H+V

790,79784,52
705,65

600,00

562,21
467,92447,25
366,20
323,14

400,00

Fűtés

1.200,00
Energiaigény [kWh/m2.a]

Energiaigény [kWh/m2.a]

1.200,00

Hűtés
Világítás

1.000,00

F+H
800,00

797,48780,80767,19

F+H+V

600,00
504,97
449,78415,62
384,59348,06
293,90

400,00
200,00

200,00

0,00

0,00
1a

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

1a

3c Üvegezés típusa

1b

1c

2a

2b

2c

3a

3b

3c Üvegezés típusa

12. ábra Az N1 zóna összes szinti energiaigénye árnyékolás nélkül és fix vízszintes árnyékolóval

Kimutattam ugyanakkor, hogy az északi tájolású homlokzatoknál a konzolos fix árnyékoló a
tiszta alapüvegű szerkezeteknél az össz energiaigényben 2-12 % csökkenést, a napvédő
üvegezéseknél pedig már 2-11 % növekményt eredményez (13. ábra).
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13. ábra Az E2 zóna összes szinti energiaigénye árnyékolás nélkül és fix vízszintes árnyékolóval
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A mozgatható, vezérelt külső árnyékolás hatása

A fix konzolos árnyékoló az évszak és napszak tekintetében is statikus megoldás, csak a
napsugárzás beesési szöge és azimutja változtat a hatásos árnyékolás mértékén. Az időjárási
körülményekhez alkalmazkodó, adaptív napvédelemre nyújt lehetőséget a vezérelt, lamellás
árnyékoló, amely megfelelő kialakítás és vezérlés mellett a természetes megvilágítás
javítására, a fény mennyezetre vetítésére is alkalmas, mélységében jelentősen javítva a belső
tér természetes megvilágítási viszonyait(4 - p67) (5 - p147). A lamellás árnyékoló vezérlését 100,
illetve 50 W/m2 külső globál sugárzás intenzitáshoz és a megelőző időszakban fellépő hűtési
igényhez kötöttem.
Kimutattam, hogy a hűtési energiaigényben markáns, 24-74% csökkenés érhető el, és az össz
energiaigény is a tiszta alapüvegű esetekben 28-30%-kal, a napvédő üvegezéseknél – a
világítási energiaigény növekedésével – csak 2-4%-kal mérsékelhető (14. ábra).

14. ábra Az épület hűtési és össz fajl. energiaigénye vezérelt külső árnyékolással (0: nincs árnyékolás)

Megállapítottam, hogy a D1 déli tájolású terek árnyékolás nélküli energiaigényéhez (11. ábra
bal oldali diagram) képest a vezérelt árnyékolás tiszta alapüvegű szerkezeteknél 64-78%-os, a
napvédő üvegezéseknél 2-16%-os csökkenést eredményez (15. ábra bal oldali diagram), míg
az E2 északi tájolású tereknél (v.ö. 13. ábra bal oldali diagram) a tiszta alapüvegű
szerkezeteknél 4-11% csökkenést, a napvédő üvegezéseknél 10% csökkenés és 16% többlet
közötti változást eredményez (15. ábra jobb oldali diagram).
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15. ábra A D1 és E2 zóna összes szinti fajlagos energiaigénye vezérelt külső árnyékolás mellett

Az árnyékolás hatására megnövekedő fűtési energiaigény felhívja a figyelmet a vezérlés
részletesebb beállításának igényére, mert éppen adaptív volta miatt energiaigény
növekedésnek nem lenne szabad bekövetkeznie. Ez a kérdéskör további vizsgálatot igényel,
amitől az összesített eredmények javulása is várható.

5.8.

A belső hőtároló tömeg hatása

Az épület hőtárolás és hő visszaadás szempontjából aktív tömege fontos kiegyenlítő szerepet
játszik az épületburkon keresztüli változó hőterhelési és hőveszteségi folyamatok
következtében kialakuló hőmérséklet ingadozás mérséklésében, aminek köszönhetően a
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belső tér lassabban éri el a beállított fűtési vagy hűtési küszöbértéket, csökkentve ezzel a
fűtési és hűtési rendszereknek mind az üzemidejét, mind a szükséges teljesítményét.
Az elmúlt évtizedekben létesített magas kategóriájú irodaépületek belső szakipari kialakítását
a technológiai, üzemeltetői és egyszerű átalakíthatósági igények miatt az üreges- vagy álpadló,
szőnyegpadló burkolat, gipszkarton szerelt válaszfal, ásványi szálas álmennyezet, stb. jellemzi.
Ezek a jó hőszigetelő képességű és kis felületi tömegű rétegek elszigetelik a belső tértől az
épület hőtároló tömegét (pl. magát a tartószerkezetet), így az nem működik, nem vehető
számításba.
Megvizsgáltam, hogy az alap épületmodell 400 kg/m2 (nettó alapterületre vetített) tömegénél
kisebb hőtároló tömeg értékek hogyan befolyásolják az épület energiaigényét, ezért a
szimulációkat elvégeztem 200, 100 és 20 kg/m2 hőtároló tömeg beállításával (16. ábra).
Fűtési + hűtési + világítási energiaszükséglet a hőtároló tömeg függvényében
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16. ábra Az épület fajlagos energiaigénye a belső hőtároló tömeg függvényében

Megállapítottam, hogy a számított össz energiaigény a hőtároló tömeg csökkenésével
progresszíven emelkedik, és az emelkedés 200 kg/m2 fajlagos hőtároló tömeg alatt válik
meghatározóvá. Az épület tervezésénél energetikai szempontból tehát törekedni kell a
legalább 200 kg/m2 belső hőtároló tömeg biztosítására.

5.9.

A vezérelt természetes szellőzés hatása

A vezérelt természetes szellőzés a légtechnikai rendszer járulékos energiaigénye nélkül teszi
lehetővé a belső terek átszellőztetését, így pl. az épülettömeg éjszakai visszahűtését. A
vezérlés munkaidőn kívüli időszakra, a belső és külső hőmérsékleti értékek és a külső
szélsebesség alapján történik. Szakirodalmi adatok alapján(6) a természetes éjszakai
átszellőztetés óránkénti 4-szeres légcsere felett hatékony, így a vizsgálatokhoz n=2 és 4 h-1
légcsereszámot vettem fel.
Hűtési hőszükséglet a természetes szellőzés függvényében (M=400 kg/m2)
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17. ábra Az épület hűtési és össz fajl. energiaigénye vezérelt éjszakai természetes szellőzés mellett

Kimutattam, hogy a kisebb szabályozási imperfekciók (nyári hajnali túlhűlés miatt szükséges
rövid reggeli felfűtés) következtében kis mértékben megemelkedő fűtési energiaigény mellett
a hűtési energiaigény jelentős mértékben, 5-26%-kal csökkenthető, és ennek dominanciája
Üveghomlokzatok tervezési kérdéseinek komplex elemzése
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következtében az össz energiaigény is számottevően mérsékelhető (17. ábra). Külön figyelmet
érdemel, hogy a természetes éjszakai szellőzés a korszerű (háromrétegű, szelektív) üvegezés
mellett bizonyul leghatékonyabbnak.
Indokoltnak láttam megvizsgálni azt is, hogy a természetes éjszakai szellőztetés hatásossága
milyen mértékben függ az épület hőtároló tömegétől, mivel várható, hogy a kis hőtároló tömeg
mellett a természetes éjszakai szellőztetés is veszít hatékonyságából.
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Fűtési + hűtési + világítási energiaigény a természetes szellőzés függvényében
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18. ábra A verérelt éjszakai természetes szellőztetés hatása 200 és 20 kg/m2 hőtároló tömeg mellett

Megállapítottam, hogy a vezérelt éjszakai természetes szellőztetés 400 kg/m2 hőtároló tömeg
mellett (17. ábra) fennálló kedvező hatása 200 kg/m2-nél még fennáll, de az alacsony belső
hőtároló tömeg mellett gyakorlatilag egyáltalán nem tud érvényesülni (18. ábra), sőt a
szellőzés melletti energiaigény is magasabb, mint megfelelő hőtároló tömeg mellett a szellőzés
nélküli változat energiaigénye.
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Az új tudományos eredmények összefoglalása

Az elvégzett és az értekezésben bemutatott kutatásom annak vizsgálatát célozta, hogy hazai
éghajlati viszonyok között a teljes üveghomlokzatú épületek üzemeltetési energiaigényének
csökkentésére rendelkezésre álló építészeti eszközök milyen célszerű tervezési elvek mentén
és milyen hatásossággal alkalmazhatók.
A szimulációkhoz az épületmodellt és jellemzőit úgy alakítottam ki, hogy az független legyen az
energetikát befolyásoló további tényezőktől, így többek között az épületgépészeti rendszer
jellegétől, a választott energiahordozótól, a járulékos energiaigényektől, stb., és csak a belső
terek fűtési + hűtési + világítási energiaigényének változásait elemeztem egyes építészeti
paraméterek változtatásának függvényében.
A vizsgálatok alapján olyan megállapításokra jutottam, amelyekből tervezési elveket
szűrhettem le.

6.1.

Megállapítások az építészeti üvegezés tulajdonságainak elemzése alapján

Tervezéselméleti elemzésből kiindulva alapvetésként megállapítottam, hogy az
üveghomlokzat, mint épületszerkezeti alrendszer, épületenergetikai szempontból nem
kezelhető független szakipari rendszerként; épületenergetikát befolyásoló jellemzőinek
tervezésére nem állítható fel önállóan alkalmazható műszaki eljárás, ezért csak az épület
egyéb szerkezeti alrendszerivel együtt, azokkal kölcsönhatásban értékelhetők eredményesen
az alkalmazandó megoldások és megoldási elvek.
Nagy számú valós építészeti üvegfelépítés adatait dolgoztam fel, és elemeztem az egyes
műszaki jellemzők (Ug, g, τv, αe, ρe, ρv, szín, stb.) közötti összefüggéseket. Szűrési eljárást
dolgoztam ki arra, hogy az üvegezés ezen paramétereinek megkívánt értékei a tervezés
folyamán – összhangban az építészeti elgondolással és a homlokzat kiegészítő szerkezeteit is
figyelembe vevő energetikai vizsgálatokkal – az üvegtermékek adatbázisából értéktartományokra való szűréssel meghatározhatók legyenek. Az általam javasolt szűrési eljárás
során a paraméterek szükségszerűen együttes kezelésével az elvárások „lehetetlen”
együttesének kiírása megelőzhető éppúgy, mint az érzékeny energetikai egyensúly
szempontjából kezelhetetlenül tág előírások; továbbá a megvalósítási fázisban a
termékhelyettesítés mederben tartható, a műszaki egyenértékűség is komplex módon
vizsgálható és értékelhető.

6.2.

Általános tervezési elvek a szimulációk eredményei alapján

A szimuláción alapuló energetikai vizsgálatok eredményeinek értékelésével az egyes
szempontok vonatkozásában tett megállapításaimat tervezési elvek formájában kívánom
áttekintő jelleggel összegezni.
Teljes üveghomlokzatú épületek tervezése során hazai éghajlati viszonyok mellett az épület
összes fűtési + hűtési + világítási energiafelhasználásának csökkentéséhez az alábbi elveket
fogalmaztam meg:
−

Törekedni kell a minél jobb UW – érték elérésére. Kimutattam, hogy az elmúlt években
általánosnak tekintett kétrétegű, low-e és gáztöltéses szigetelő üveg (UW ≈ 1,35 W/m2K)
helyett azonos alapüvegekből kialakított háromrétegű üvegezés (UW ≈ 0,80 W/m2K)
alkalmazásával 11-15 %-kal, korábbi hagyományos kétrétegű (nem low-e)
szigetelőüveghez (UW ≈ 3,0 W/m2K) képest 30-38 %-kal alacsonyabb energiaigény várható.

−

Megállapítottam, hogy külső árnyékoló nélküli homlokzati üvegszerkezetnél az
alacsonyabb gg-érték a magyarországi éghajlati körülmények mellett – a nyári hűtési igény
dominanciája miatt – kedvezőbb. Kimutattam, hogy tiszta alapüvegű szerkezethez
(g ≈ 0,45 … 0,68) képest hagyományos
napvédő
üvegezés
(g ≈ 0,18 … 0,32)

Üveghomlokzatok tervezési kérdéseinek komplex elemzése
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üveg

(g ≈ 0,18 … 0,32)

−

Elemzéseim tanúsága alapján az épületgépészeti rendszerek méretezésénél érdemes
tekintettel lenni arra, hogy azonos tájolás mellett az épületszintek energiaigénye
energiaigénye
érdemben különböző lehet, nemcsak az összes szint, hanem a köztes, látszólag teljesen
azonos energetikai környezetű szintek vonatkozásában is. Kimutattam, hogy az üvegezés
típusától és a tájolástól függően az össz energiaigény tekintetében 3-91% eltérés
tapasztalható. Az alsó és felső szintek közötti eltérés az önárnyékkal (vagy más épület
vetett árnyékával) érintett homlokzatoknál a legmarkánsabb. Rámutattam, hogy az
eltérések tendenciája a hűtés és a fűtés vonatkozásában többnyire ellentétes, a hűtési
igény a középső, a fűtési igény a lentebbi és fentebbi szinteken magasabb.

−

Megállapítottam, hogy külső árnyékoló nélküli homlokzati üvegszerkezetnél
a
napsugárzással terhelt homlokzatokon célszerű lehet az üvegezettségi arány csökkentése.
Kimutattam, hogy az üvegezés típusától is függően az üvegezettségi arány 90 %-ról 30 %ra csökkentése 13-42 % energiaigény csökkenést eredményez. A legnagyobb csökkenés a
hagyományos, a legkisebb változás a legkorszerűbb üvegezés mellett várható.

−

Az elemzésből megállapítottam, hogy épülettagozatok (pl. U, E alakú épülettömb, belső
udvar) tájolásának változatlan épületgeometria mellett az épület össz energiaigényére
nincs nincsen érdemi hatása.

−

A hazai éghajlati viszonyok között mérlegelendő külső árnyékoló szerkezet alkalmazása.
Megállapítottam, hogy napvédő üvegezések esetén a teljes fűtési + hűtési + világítási
energiaigényre a külső árnyékolás kevésbé hat, viszont jelentősen mérsékli a hűtési
energiaigényt, és ezzel a rendszer teljesítményigényét is. Napvédő üvegezésű É-i tájolású
homlokzatok esetén árnyékoló alkalmazása nem indokolt, esetenként energetikailag
hátrányos.

−

Kimutattam, hogy fix
fix vízszintes árnyékolóval tiszta alapüvegű homlokzat esetén 17-21 %kal, a hagyományos napvédő üvegezéseknél 1-3 %-kal, a szelektív napvédő üvegezéseknél
2-6 %-kal csökkenthető az épület össz energiaigénye. A fix árnyékoló elsősorban a hűtési
energiaigény csökkentésében hatásos (30-51 %), a fűtési és világítási energiaigényt
ugyanakkor kisebb mértékben emeli – a fűtési és hűtési rendszerek teljesítményigénye
viszont ezzel kiegyenlítettebbé tehető. Fix vízszintes árnyékoló a D-hez közeli tájolású
homlokzatokon mutatkozik hatékonynak.

−

Megállapítottam, hogy a homlokzatsíkra telepített külső, vezérelt lamellás árnyékolóval
tiszta alapüvegű szerkezeteknél az össz energiaigény 28-30 %-kal csökkenthető, napvédő
üvegezéseknél csak 2-4 %-kal. Ezen belül azonban a hűtési energiaigény csökkenése
tiszta alapüvegű szerkezeteknél 50-74 %, és a napvédő üvegezések mellett is jelentős: 2435 %. Ez a megoldás kisebb teljesítményű hűtési rendszert tesz lehetővé.

−

Kimutattam, hogy tiszta alapüvegű szerkezet és külső árnyékolók együttes alkalmazásával
gyakorlatilag a napvédő üvegezésű esetekkel azonos éves össz energiaigényt lehet elérni,
miközben kihasználhatók a tiszta alapüvegezés egyéb előnyei (színhűség, kitekintés, stb.).

−

Megállapítottam, hogy fontos legalább 200 kg/m2, de célszerűen 400 kg/m2 aktív belső
hőtároló tömeg biztosítása. Számításokkal alátámasztva felhívtam a figyelmet arra, hogy
az elmúlt évtizedek irodaépítészetére jellemző könnyűszerkezetes beltéri felületek
(álmennyezet, üreges padló) a hőtároló tömeget a belső tértől elhatárolják, a napi
energetikai ciklusból kiiktatják, ami az össz energiaigényben 10-25 % növekményt okoz.
Mindez a beltéri szakipari szerkezetek alkalmazása tekintetében szemléletváltást igényel.

−

Kimutattam, hogy az épület vezérelt éjszakai szellőztetése (megfelelő aktív belső hőtároló
tömeg megléte esetén) 5-26 %-kal javíthat az éves energiaigényen, és e mellett kedvezőbb
belső hőérzetet is eredményez. Kiemeltem, hogy a korszerű napvédő üvegezés mellett is
15-16 % energiaigény csökkenés érhető el.
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A megfogalmazott elvek és kimutatott arányok a tervezési koncepcionálás során az üvegezett
homlokzati szerkezet energetikát érintő jellemzőinek behatárolására hatékony és egyszerű
iránymutatást nyújtanak. Egyes célszerű megoldások homlokzatonként eltérőek lehetnek, ezt
már a tervezés korai szakaszában érdemes tekintetbe venni.
Az elvégzett részletes elemzésekkel rámutattam arra is, hogy az üvegezett homlokzat egyes
műszaki jellemzői és építészeti megoldásai a tájolás és az épület szint függvényében eltérő
hatásosságúak, továbbá egyes műszaki jellemzők is meghatározó kölcsönhatásban állnak
egymással.
Az eredmények elemzésével számszerűen feltártam azt is, hogy bizonyos építészeti
beavatkozások (pl. a g-érték csökkentése napvédő üvegezéssel, árnyékolók alkalmazása)
ellentétes előjellel hatnak a fűtési, hűtési és világítási energiaigényekre. Alapvető fontosságú
ezen következmények értékelése mind az egyes rendszerek beépítendő teljesítményigénye,
mind beruházási költség és az üzemelési költség arányai tekintetében.
Az alapelvek mérnöki szemléletű alkalmazásával koncípiált üvegezett homlokzati megoldás az
alacsony energiafelhasználású épületekre jellemző érzékeny energetikai viselkedés
következtében csak az energetikailag optimális építészeti, épület- és homlokzati szerkezetkonfiguráció kimunkálásával, részletes, szimuláción alapuló elemzéssel, iteratív folyamat
eredményeképpen finomítható és véglegesíthető.
A tervezési folyamatban az energiaigény építészeti eszközökkel való befolyásolása össze kell
kapcsolódjon komfortelméleti, épületgépészeti (hűtési, fűtési, szellőztetési), épületautomatikai
(épületgépészet és épületszerkezeti elemek vezérlése a használati állapottal összhangban),
gazdaságossági, fenntarthatósági és más szakterületekhez tartozó elemzéssel, tervezéssel. Az
üzemeltető, a használók és a környezet számára az elérhető optimális megoldás csak a
dekomponált részek, alrendszerek harmonikusan felépített, illesztett együtteséből állhat elő.

7.

Az értekezés tézisei

7.1.

Az üvegezés megválasztása
1. tézis

(7) (8) (9)

Üvegezések műszaki jellemzőinek
jellemzőinek elemzéséből kimutattam, hogy az üvegezés
megválasztása során a tervezett hőátbocsátási tényezőből (Ug) kiindulva ahhoz
mintegy 0,5..0,6 szélességű tartományból választható gg-érték. Ezt követően a ggértékhez a fényátbocsátási igény alapján τv értékekre,
értékekre, az edzés szükségességével
összefüggésben αe energia elnyelés értékre, az energia és vizuális reflexió
hatásának elemzése alapján ρe és ρv értékekre, továbbá színre szűrve a számba
vehető üvegezések köre, típusa kialakítható.
A szűrés során a paraméterek
paraméterek szükségszerűen együttes kezelésével az elvárások
„lehetetlen” együttesének kiírása megelőzhető éppúgy, mint a kezelhetetlenül tág
előírások.
7.2.

Az üvegezés jellemzőinek befolyása az energiaigényre
2. tézis

(7) (8) (9) (10)

Egy jellemző épületmodellen különböző üvegezés típusokkal végzett energetikai
szimulációkkal kimutattam, hogy egy külső árnyékoló
árnyékoló szerkezet nélküli teljes
üveghomlokzatú
üveghomlokzatú épületen a teljes fűtési + hűtési + világítási
energiafelhasználásra hazai klimatikus viszonyok között
− az UW üveghomlokzati hőátbocsátási tényező kategória van legnagyobb
hatással,
Üveghomlokzatok tervezési kérdéseinek komplex elemzése
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másodsorban (közel azonos, de valamivel kisebb mértékben) a
napvédelemi alkategória, azaz gg-érték fejt ki befolyást és
harmadsorban, lényegesen kisebb mértékben a fényátbocsátási tényező is
kihat.

Az üvegezés megválasztásánál a hőszigetelési kategóriában való feljebb lépés
(hagyományos hőszigetelő üveg → kétrétegű korszerű szigetelő üveg, vagy
kétrétegű korszerű szigetelő üveg → háromrétegű korszerű szigetelő üveg) tehát
némileg jelentősebb
energiafelhasználási csökkenést eredményez, mint a
napvédelmi kategóriában való feljebb lépés (tiszta alapüveg → hagyományos
napvédő vagy hagyományos napvédő → szelektív üvegezés).
Egy háromrétegű low-e szelektív napvédő üvegezéssel egy hagyományos,
bevonatok nélküli tiszta szigetelő üvegegű homlokzathoz képest mintegy 50 %-kal,
az elmúlt évtizedekre jellemző kétrétegű, hagyományos napvédő, low-e üvegezésű
homlokzathoz
képest
mintegy
15 %-kal
alacsonyabb
számított
energiafelhasználás várható.
7.3.

Az energiaigények alakulása az épületen belül
3. tézis

(10)

Egy jellemző épületmodellen különböző üvegezés típusokkal végzett energetikai
szimulációk eredményeinek összehasonlító elemzésével kimutattam, hogy egy
árnyékoló szerkezet nélküli teljes üveghomlokzatú épületen hazai klimatikus
viszonyok
viszonyok között
− az egyes közbenső, látszólag azonos energetikai környezetű épületszintek
teljes fűtési + hűtési + világítási energiafelhasználása nem azonos, a zóna
elhelyezkedésétől és az üvegezés típusától függően eltérő mértékben a
szintek energiaigényei eltérőek;
− az épület önárnyékkal részlegesen védett zónáinak energiafelhasználása
összességében alacsonyabb, ugyanakkor a szintek közötti eltérés
markánsabb, mint a napsugárzásnak teljesen kitett homlokzatok mögötti
zónák esetében;
− az üvegezés típusa annál meghatározóbb az energiaigényre, minél kitettebb
egy zóna a közvetlen napsugárzásnak.
Tervezési elvként megfogalmazva:
Jelentős mértékben üvegezett homlokzatú épületek tervezése során tehát
− az egyes közbenső szintek nem tekinthetők energetikailag azonosnak,
célszerű azokat szimulációval külön-külön vizsgálni és a gépészeti
rendszereket ennek megfelelően méretezni, illeszteni;
− az üveg megválasztása a napsugárzásnak közvetlenül leginkább kitett
homlokzati felületek esetén bír a legnagyobb befolyással az energiaigényre,
így az üveg kiválasztást célszerű a nyitott, D-hez tájolt homlokzatoknál
kezdeni;
− az építészeti koncepcióval kölcsönösen egyeztetve, iterálva megfontolást
érdemel a homlokzat napsugárzásnak eltérően kitett felületein eltérő
üvegtípusok kiválasztása.
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A globális tájolás hatása
4. tézis
Az épület tájolását változtatva (az épületmodellt elforgatva) különböző üvegezés
típusokkal végzett energetikai szimulációk eredményeinek összehasonlító
elemzésével kimutattam, hogy egy UU-alakú, egyik végén nyitott belső udvarral
kialakított, teljes üveghomlokzatú épület teljes várható fűtési + hűtési + világítási
energiafelhasználására a belső udvar irányultsága (tájolása) hazai klimatikus
viszonyok között gyakorlatilag nincs hatással.
Tervezési elvként megfogalmazva:
Az épület tervezése során tehát az önárnyékot nyújtó épület tömeg részek (pl. U
vagy E alakú alaprajz) és a belső udvarok tájolásának meghatározása során az
össz energiaigényt nem kell meghatározó szempontként kezelni.

7.5.

A transzparens homlokzati felületi arány hatása
5. tézis

(8) (9) (10)

Különböző homlokzati üvegezettségi
üvegezettségi (transzparens üvegezésű felületi) arányú
épületmodelleken különböző üvegezés típusokkal, jó hőszigetelő értékű
mellvédmező feltételezésével végzett energetikai szimulációk eredményeinek
összehasonlító elemzésével kimutattam, hogy egy árnyékoló szerkezet
szerkezet nélküli
üveghomlokzatú épületen hazai klimatikus viszonyok között a transzparens
homlokzati felületi arány csökkenésével
− a fűtési és hűtési energiaigény közel lineárisan csökken, míg a világítási
energiaigény kisebb meredekséggel, de progresszíven emelkedik;
emelkedik;
− a teljes fűtési + hűtési + világítási energiaigény az üvegezés típusától függő
mértékben, de jelentősen csökken;
− az üvegezettségi arány csökkentése a korszerűbb üvegezések alkalmazása
mellett az energiaigény csökkenésére mérsékeltebb hatású.
Tervezési elvként megfogalmazva:
Árnyékoló szerkezet nélküli üvegezett homlokzatú épületek tervezése során tehát
a kisebb homlokzati üvegezettségi (transzparens üvegezésű felületi) arány és jó
hőszigeteltségű mellvédmező mellett alacsonyabb energiaigény várható, azaz a
téli fűtési hőnyereség nem kompenzálja a nyári hűtési többletigényt), azonban ez a
csökkenés a korszerű üvegezések esetén kevésbé jelentős, így önmagában nem
célszerű meghatározó szemponttá emelni.
7.6.

A fix vízszintes árnyékolók hatása
6. tézis

(8) (9) (10)

Ablaksáv feletti, különböző kiállású vízszintes fix árnyékolókkal az épületmodellen
különböző üvegezés típusokkal végzett energetikai szimulációk eredményeinek
összehasonlító elemzésével kimutattam, hogy a konzolos fix árnyékoló szerkezet
hatására egy üveghomlokzatú épületen hazai klimatikus viszonyok között
− a számított hűtési energiaigény
energiaigény a különböző üvegezések mellett az
árnyékolás hatására 3030-51 % közötti csökkenést mutat; ugyanakkor
− az összes számított fűtési + hűtési + világítási energiaigény csökkenése a
tiszta alapüvegű homlokzatok esetén 1717-21 %, napvédő üvegezések esetén
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csak 11-5 % közötti a párhuzamosan növekvő fűtési és világítási
energiaigény miatt;
az össz energiaigény alacsonyabb csökkenése esetén is jelentős tényező a
hűtési energiaigény csökkenése, ezzel a hűtési/fűtési energiaigény
arányának kedvező irányba való változása.

Tervezési elvként megfogalmazva:
Összegezve megállapítottam, hogy ablaksáv feletti konzolos fix árnyékoló
alkalmazása napvédő üvegezés beépítése mellett kevéssé hatékony, ilyen
árnyékoló betervezése energetikai szempontból elsősorban tiszta alapüvegű
üvegezések esetén indokolt.
A részadatok felhívják a figyelmet a fix árnyékoló geometriai kialakításának
fontosságára is, amellyel a fix árnyékoló hatásossága javítható.
7.7.

A vezérelt mozhgatható árnyékolók hatása
7. tézis

(8) (9) (10)

Az épület vezérelt, mozgatható külső árnyékolásával és különböző üvegezés
típusokkal végzett energetikai szimulációk eredményeit
eredményeit elemezve kimutattam,
hogy a teljes üveghomlokzatú épületen mozgatható árnyékoló alkalmazása hazai
éghajlati viszonyok mellett
− a tiszta alapüvegű homlokzatok esetén az épület egészére nézve jelentős
(közel 30 %-os) össz energia megtakarítást eredményez,
eredményez, és igen jelentős a
hűtési energiaigényben mutatkozó csökkenés (50(50-74%);
− a napvédő üvegezések esetén a hűtésben számottevő az energiaigény
csökkenése (24(24-35% közötti), azonban a világítási energiaigényben
jelentkező többlet ezt majdnem teljesen kiegyenlíti;
kiegyenlíti;
− a külső, homlokzat melletti zónák esetében a vezérelt árnyékoló és tiszta
alapüvegű homlokzat alacsonyabb energiaigényt eredményez, mint az
árnyékoló nélküli napvédő üvegezések;
− az árnyékoló felvett 100 … 50 W/m2 vezérlési feltétele az energiaigényekre
energiaigényekre
nem mutat érdemi hatást, a határpont ezek alapján 100 W/m2 feletti.
Tervezési elvként megfogalmazva:
Teljes üveghomlokzatú épület tervezése során tehát a mozgatható árnyékoló
betervezése tiszta alapüvegű homlokzatok esetén jelentős, a napvédő üvegezésű
homlokzatok esetén csak elenyésző mértékű össz energiaigény mérséklődést
eredményez.
Napvédő üvegezés esetén a közel azonos össz energiaigény ellenére a
napsugárzásnak közvetlenül kitett homlokzatok esetén a mozgatható árnyékoló
betervezése a lényegesen alacsonyabb szükséges beépítendő hűtési kapacitásra
tekintettel – gazdaságossági elemzés mellett – mindenképpen megfontolásra
ajánlott.
Mozgatgató árnyékoló telepítésénél feltétlenül tekintettel kell lenni a természetes
belső megvilágítást javító lehetőségekre.

22/26
22

Üveghomlokzatok tervezési kérdéseinek komplex elemzése,
különös tekintettel az energiahatékonyság korszerű eszközökkel való befolyásolására

PhD értekezés tézisei

7.8.

Szabó László

2013

A belső hőtároló tömeg hatása
8. tézis

(8) (9) (10)

Az épület különböző hőtároló tömegével
tömegével az épületmodellen eltérő üvegezés
típusokkal végzett energetikai szimulációk eredményeinek összehasonlító
elemzésével kimutattam, hogy a hőtároló tömeg csökkenésével egy árnyékolás
nélküli teljes üveghomlokzatú épületen hazai klimatikus viszonyok mellett
mellett
− az összes számított fűtési + hűtési + világítási energiaigény a hőtároló
tömeg 400 kg/m2
kg/m2-ről 20 kg/m2
kg/m2-re csökkenésével progresszíven, az
üvegezés típusától függően 1010-25 %-kal emelkedik;
− az energiaigény növekedése a hőtároló tömeg 200 kg/m2
kg/m2 alá
csökkenésével
csökkenésével válik meghatározóvá.
Tervezési elvként megfogalmazva:
Teljes üveghomlokzatú épület tervezése során tehát törekedni kell az épületfizikai
értelemben nehéz szerkezetek tervezésére, kerülve az épület tömegét a belső
terektől hőtechnikailag elválasztó könnyű szakipari szerkezetek, illetve rétegek (pl.
üreges padló, szőnyegpadló, álmennyezet) alkalmazását. Az aktív belső hőtároló
tömeget 200-400 kg/m2 felett célszerű megválasztani, ennél kisebb érték alatt az
energiaigény jelentős emelkedésével kell számolni.
7.9.

A vezérelt éjszakai természetes szellőzés hatása
9. tézis

(8) (9) (10)

Az épület nyári éjszakai természetes, vezérelt, különböző intenzitású
átszellőztetésével az épületmodellen különböző üvegezés típusokkal végzett
energetikai szimulációk eredményeit elemezve kimutattam, hogy ezzel a
természetes szellőzéssel egy árnyékolás nélküli teljes üveghomlokzatú
üveghomlokzatú épületen
hazai klimatikus viszonyok mellett
− az összes számított fűtési + hűtési + világítási energiaigény 55-26 %-kal
mérsékelhető;
− az éjszakai természetes szellőztetés hűtő hatása a napvédő üvegezések
közül a korszerű, háromrétegű lowlow-e üvegezések
üvegezések esetén érvényesül
legjobban;
− az éjszakai természetes szellőzés energiaigény csökkentő hatása n=2 h-1
légcsereszámig progresszíven érvényesül, ennél nagyobb légcsere már
lényegesen kisebb további energiaigény csökkenést tud eredményezni,
− a természetes
természetes éjszakai szellőzéssel csak nehéz épületszerkezet (legalább
200hőtároló
tömeg)
mellett
érhető
el
érdemi
200-400 kg/m2
energiamegtakarítás, alacsony belső hőtároló tömeg esetén a
megtakarítható számítható energiaigény mindössze 22-7 %,
− az éjszakai természetes szellőztetés vezérlésének beszabályozására
figyelmet kell fordítani, mert a belső tér mögötti hőtároló tömeg kívántnál
nagyobb lehűlése („túlhűlése”) a munkakezdéskor rövid felfűtési időszakot
igényelhet, ami nem elhanyagolható fűtési energiatöbbletet generálhat.
generálhat.
Tervezési elvként megfogalmazva:
Teljes üveghomlokzatú épület tervezése során tehát célszerű megvizsgálni az
éjszakai természetes átszellőztetés kialakításának lehetőségét, mert megfelelő
működtetésével jelentős energia megtakarítás érhető el.
Üveghomlokzatok tervezési kérdéseinek komplex elemzése
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A kutatás eredményeinek hasznosulása

Az előttünk álló években egyre nagyobb figyelem kell forduljon az épületek energetikai
jellemzői és teljesítőképessége felé, Európában többek között a 2020-ra és 2050-re kitűzött
(teljesíthetőségét tekintve már most hivatalosan megkérdőjelezett(11)) energetikai elvárások
jegyében is.
Az épületburok optimális kialakítása –további épületjellemzőkkel kölcsönhatásban – jelentős
befolyással bír a belső terek fűtési, hűtési és világítási energiaigényére, valamint a belső terek
hőtechnikai minőségére és humán komfortjára egyaránt. A tervezési elvek, amelyeket a
kutatási eredményeim alapján megfogalmaztam, közvetlenül is hasznosíthatók, de
jelentősnek remélem a szemléletformálásban jelentkező hasznosulását is.
A nagy hányadban üvegezett homlokzatú épületek tervezése során meghatározó jelentőségű
az üvegezett homlokzati felület műszaki jellemzőinek pontos specifikálása. Az elvégzett
vizsgálatokkal általam feltárt tendenciák és számszerűsített hatások ismerete jól
hasznosítható különösen a tervezés korai, koncípiálási fázisában. A kutatási eredményeim
felhasználása hozzájárul a megfelelő üvegezési jellemzők, a célszerű homlokzati üvegezettség,
az árnyékolási és szellőztetési alapelvek korai kiválasztásához és későbbi finomításához
egyaránt.
Az épület alacsony energiafelhasználási igénye érzékeny egyensúlyú rendszer. Akár a
veszteségek, akár a nyereségek oldalán bekövetkező, arányát tekintve kis változás az eredő
energiaigény (vagy teljesítményigény) nagy arányú változását eredményezheti. A bemutatott
eredményekkel ráirányítom a figyelmet arra, hogy az üvegezett homlokzati szerkezet, az azt
kiegészítő szerkezetek és az épület más jellemzőinek (pl. hatásos hőtároló tömegének)
kölcsönhatását a tervezés során vizsgálni szükséges, fel kell tárni és kezelni kell a rendszer
szempontjából érzékenynek ítélt szempontokat. Mindez az összefüggések komplexitása miatt
csak részletes, számítógépes szimulációs eljárással végezhető el eredményesen.
Az üvegfelületek alapvető műszaki jellemzői a számítások során alapadatként kezelt
mennyiségek. Az egymással összefüggő műszaki jellemzők racionális keretek közötti
kezelésének, a homlokzati szerkezetben alkalmazandó üveg műszaki jellemzői részletes
kiírásának és az ennek eleget tevő üvegtermékek meghatározásának hatékony eszköze lehet
az a szűrési feltételeken alapuló, grafikus megjelenítéssel támogatott üvegezés kiválasztási
eljárás, melyet az elvégzett elemzéseim eredményeként kidolgoztam. Ez a kiválasztási eljárás
egy szoftverfejlesztés révén gyakorlati tervezői eszközzé fejleszthető, amihez az
üvegszerkezetek adatbázisa az újabb üvegtermékekkel folyamatosan bővíthető.
Az elvégzett vizsgálatok a további, kitűzött kutatási feladatok számára mind az eddigi
megállapításokkal, mint alapadatokkal, mind pedig a kialakított módszertannal, számítási és
kiértékelési eljárásokkal használható alapot nyújtanak.
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További kutatási irányok megfogalmazása

Kutatásomban azt vizsgáltam, hogy az üvegezett épületburok fontosabb szerkezeti jellemzői –
néhány más épületjellemzővel kölcsönhatásban – hogyan hatnak az épület éves
energiaigényére. Az alap épületkonfigurációhoz képest a következő jellemzők változásának
hatását elemeztem:
− homlokzati üvegezés típusai / műszaki jellemzői;
− homlokzati üvegezettségi arány;
− épülettagozat önárnyékolása;
− épülettagozatok tájolása;
− fix árnyékoló;
− mozgatható (vezérelt) árnyékoló;
− hőtároló tömeg és
− éjszakai átszellőztetés.
Érdemesnek látom további vizsgálatok végzését
− az épület tagoltság, traktusmélység és a szintszám;
− a különböző típusú, illetve pozícióban beépített fix árnyékolók;
− a mozgatható árnyékoló vezérlési feltételeinek, elveinek finomítása;
− a nappalra kiterjesztett természetes átszellőztetés;
− a használati módban jelentkező változások, eltérések
vonatkozásában. Néhány paraméter együttes vizsgálatától is további fontos eredmények
várhatók, így például a külső fix árnyékolók és épülettagozatok önárnyékának kölcsönhatása.
Külön kutatási területnek tartom a kéthéjú, átszellőztetett homlokzati megoldások(12 - 7. fejezet)
(13) hatásának kérdését, amely jellegéből kifolyólag az általam alkalmazottól eltérő modellezést
(CFD szoftvert) és kiterjedtebb elemzést igényel(14).
Az elvégzett vizsgálatokkal csak a fűtési, hűtési és világítási energiaigény meghatározását
céloztam, szándékoltan függetlenítve ezt az épületgépészeti megoldások és rendszerek,
valamint a választott energiahordozók hatásától annak érdekében, hogy tisztán az építészeti
eszközök hatását értékelhessem. A kutatások kiterjesztését javaslom a fűtési és hűtési
energiahordozók megválasztására,
megválasztására hiszen mind az energiahordozók ára, mind a primer
energiában kifejezett energiaigény az eddigi eredményeket jelentősen árnyalhatja.
További szélesebb körű kiterjesztése az eddigi kutatásnak a különböző vizsgált építészeti
megoldásokhoz célszerűen társítható épületgépészeti
épületgépészeti és épületautomatikai megoldások és
azok hatásának, illeszthetőségének vizsgálata.
A kutatások további jelentős területe az energiaköltségek és az ezt befolyásoló építészeti (vagy
gépészeti) megoldások megvalósítási költségének elemzésén keresztül megtérülési adatok
vizsgálata, amely révén további fontos elvek lennének tisztázhatók a koncipiálás és a korai
tervezési szakaszok számára.
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