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Az ipari és középületek energia- és beltéri klímatervezése magas minő-

ségi követelményeket támaszt, mivel a kényelmi és használati szempontokat 
is figyelembe kell venni. Alapkövetelmény az alacsony energiafelhasználás, 
természetes világítás és szellőzés, gazdaságos költségeloszlás és igényes 
architektúra mellett. Az optimális teljesítmény elérése érdekében a tervezés 
során az épületet és az épületgépészetet egységes rendszerként kell kezelni. 
Alábbiak néhány újszerű, kiemelkedő megoldást ismertetnek. 

Minimális energiafelhasználás – magas szintű komfort 

Burkolat és szerkezet 
A nem lakáscélú épületek energetikai viselkedése szoros kölcsönhatás-

ban áll a rendeltetéssel és az épület burkolatával. Irodaépületeknél a szemé-
lyek hosszas tartózkodása egy helyben szigorú követelményeket támaszt a 
megvilágítás és a természetes szellőzés iránt. Az épületeknek kevés energia-
ráfordítással többet kell teljesíteniük, rugalmasan kell alkalmazkodni a fel-
használási célok változásaihoz és az innovációkhoz. A jó közérzet biztosítá-
sához szükséges a szobahőmérséklet, szellőzés, és megvilágítás egyéni be-
állításának lehetősége. Nagyméretű kiállítási vagy ipari épületek homlokzatá-
nak kialakításánál kerülni kell a napsugárzásnak kitett nagyméretű ablakfelüle-
teket, hogy ne kelljen hűtőenergiát felhasználni. 

A homlokzat tervezésénél különösen figyelembe kell venni az egymásnak 
részben ellentmondó célokat, mint a napfény elleni védelem, természetes 
megvilágítás, a természetes szellőzés, a zajvédelem, a nappali fény használa-
ta és árnyékolása. Az állítható lamellák révén a napvédelem ellenére a nappa-
li fény behatolhat a helyiségekbe. A zajnak kitett helyszíneken a kötött ablakok 
(Kastenfenster) tehetik lehetővé a természetes szellőztetést, ezenkívül segí-
tenek a téli levegőbevitel megoldásában. 

 



Beltéri klíma és szellőztetés 
A klimatizálás egyik irányzata a termoaktív mennyezet. A rendszer, amely a 

betonmennyezet semleges zónájába vagy a kompakt kiegyenlítőbe vezetett 
vízáramoltató műanyagvezetékekből áll, a következő előnyöket nyújtja: 

– A nagy energiaátviteli felület révén a rendszerbeli hőmérsékletkülönb-
ségek alacsonyan tarthatók, miáltal a környezeti energiák, mint a sza-
badtéri visszahűtés, talapzati hűtés, talajvízhűtés, valamint a hőszi-
vattyúk, hatékonyan alkalmazhatók. 

– A masszív szerkezetek a termikus aktivizálás révén tárolóként állnak 
rendelkezésre, ezáltal megvalósítható az energiatermelés és -leadás kö-
zötti fáziseltolódás, valamint a teljesítménycsúcsok kiegyenlítése. 

– A termoaktív mennyezetek önszabályozóak, ami jelentősen csökkenti a 
szabályozástechnikára fordított összegeket. Az áramlást és a felszálló 
hőt olymódon állítják be, hogy a felületi hőmérséklet állandóan 23°C körül 
legyen. Ha a szobahőmérséklet emelkedik, akkor a termoaktív mennye-
zet hűtőhatása érvényesül, ha csökken, a mennyezet hőt ad le. 

Irodaépületeknél alapfeltétel a természetes szellőztetés, amit a felhasz-
náló közvetlenül befolyásolhat. Nagyméretű helyiségeknél az irányított termé-
szetes szellőztetési stratégiák javíthatják a levegő minőségét és csökkenthetik 
az energiaszükségletet. A szellőztetés és az épület koncepciójának össze-
hangolása, mint a függőleges légterek alkalmazása – pl. a dupla homlokzatok, 
átriumok, télikertek – valamint aerodinamikailag optimális épületforma szellőz-
tetőmotorként hasznosíthatják a meleg emelőszelet és a szelet, ezáltal csökken-
tik a ventiláció áramszükségletét. A nyári körülmények javításához jó lehetőséget 
biztosít az éjszakai szellőztetés. A hideg éjszakai levegő lehűti a masszív épü-
letelemek tárolóit, amelyek azután nappal hidegforrásként állnak rendelkezésre. 
A homlokzati nyílászáróknak törés- és időjárásállóknak kell lenniük.  

Eszközök és tervezési stratégiák 
A tervezéshez rendelkezésre állnak számítógéppel támogatott fény-, 

energia-, áramlásszimulációs vizsgálati módszerek, ha azonban ezek nem 
elegendőek, segítséget nyújthatnak a klímalaboratóriumi szélcsatornán vég-
zett elemzések vagy mérések. A több variációból kiválasztott végleges kon-
cepció részleteinek optimalizálása modelleken vagy prototípusokon (homlok-
zati részletek, légbevezető elemek, napárnyékoló rendszerek) végzett méré-
sekkel történik.  

Minimális energiaszükségletű nulla kibocsátású ipari épület 
Egy 2002-ben megnyitott hatalmas méretű ipari- és irodaépületet teljes 

egészében megújuló energiaforrásokkal láttak el. Az ökológiai gondolkodás-

 



módot a természetes fa homlokzat és a visszafogott színek alkalmazása is 
alátámasztja.  

Intelligens energiakoncepció 

Az épület a nagyon vastag burkolat és a hatékony hővisszanyerő szellő-
ző-berendezés mellett egy passzív klimatizálási koncepciót is magában foglal, 
aminek értelmében a vasbetonba épített irodák és közlekedőfolyosó termikus 
tárolóképességét az épület visszahűtésére használják. Az ezzel az intézke-
déscsomaggal évi 220 MWh-ra csökkentett hőigényt teljes mértékben fedezi 
megújuló energiaforrásokból egy saját repceolaj-hőerőmű (teljesítménye évi 
180 MWh), egy 150 m2 nagyságú napkollektoros berendezés (évi 20 MWh), 
valamint a fejlesztőrészleg távozó hője (évi 20 MWh). 

A regeneratív hőt a permetező berendezés összesen 

. 

  

500 m3 befogadó-
képességű tartályaiban tárolják, amely így egyúttal alacsony hőmérsékletű 
fűtéshez is felhasználható. Nyáron a tartályokat a napelemes berendezés 
segítségével lehűtik

Áramellátás és nyári hővédelem 

Az épület elektromosáram-igényének (évi 160 MWh) kereken 55%-a a vi-
lágítás és a számítástechnika/kommunikáció számlájára írható. Itt jelentős 
megtakarítás érhető el az energiatakarékos világítótestekkel összekapcsolt 
intelligens világításirányítás, a lapos képernyők, valamint a takarékos szivaty-
tyúk és ventillátorok alkalmazásával. A fennmaradó áramszükségletet a fűtő-
erőmű, valamint a gyártási csarnok tartószerkezetén és a szállítócsarnok tete-
jén felszerelt napelem-generátorok adják. Az irodaterület nyári hővédelmét 
egy külső, két részre osztott napvédelmi rendszer biztosítja. Ezen kívül a 
háromszoros hőszigetelő üvegezés révén is jelentősen csökken a hővezetés. 
A nyitható ablakszárnyak fapanelből vákuumszigeteléssel készültek.

A be- és kirakodó zónák irányított nyitása 

A rakodáskor szokásos hőveszteség elkerülése érdekében a be- és ki-
szállítás zárt térben (ún. hőburokban) történik. A gyártási csarnokhoz kapcso-
lódó szállítási területek lehetővé teszik a tehergépkocsikba oldalról, ill. hátulról 
történő berakodást. A be- és kihajtás hőszigetelt kapukon keresztül történik. A 
be- és kirakodásnál a kereszthuzatot úgy akadályozzák meg, hogy mindig 
csak az egyik kapu nyitható ki. A csarnok szellőzése irányított légbefúvással 
és hővisszanyerő szellőzőberendezéssel történik. 

 

 



A nagyon hatékony hővédelem, intelligens építéstechnika, alacsony ener-
giaigény mellett olyan ökológiai ipari épület jött létre, amely színvonalas mun-
kahelyet biztosít a dolgozóknak. 

Kompakt kísérleti projekt passzívházmodellel 
Az eddig csak családi házaknál alkalmazott passzívháztechnika alap- 

ján Németországban egy ötszintes irodaépületet terveztek és valósítottak 
meg. Bár az átrium tetejét csak kétrétegű hőszigetelő üvegezéssel látták el, 
különböző kiegyenlítő megoldásokkal elérhető a kívánt klíma és a passzív-
házhatás.  

Igényes és mégis gazdaságos homlokzat 

Három egyenlő hosszúságú ívelt homlokzat képezi a tömör épülettestet. A 
vasbeton-vázszerkezet elé előregyártott faelemeket szereltek. A kiugró keskeny 
karbantartási palló egyúttal a homlokzat formai elemeként is szolgál.  

Belső kényelem 

Az összes helyiség egy központi átrium köré van rendezve, az irodák ab-
lakai az átrium felé nyithatóak. Az átrium, amely egyúttal kellemes találkozó-
hely is, mesterséges és természetes világítással, 18 és 27°C közötti klímával 
rendelkezik. A közlekedő felület csökkentése érdekében az irodák a folyosó 
két oldalán helyezkednek el, mind a külső, mind a belső körön elhelyezkedő 
irodák nappali megvilágításúak. Az északi homlokzat kedvező a számítógépes 
munkahelyek számára.  

Irányított szellőzőrendszer 

A mélygarázsban található a talajhőcserélővel ellátott szellőztető köz-
pont, ahonnan egy alagsori vezetékrendszeren keresztül négy befúvótorony 
segítségével az átriumba vezetik be a levegőt. Az átriumból minden iroda el-
látható a kívánt mennyiségű friss levegővel. Az elosztás közvetlenül a belső 
homlokzaton keresztül, vagy a betonban kiképzett légcsatornákon át a meny-
nyezeteken keresztül történik. Maga a szellőzőrendszer láthatatlan. A beveze-
tett levegőt sem fűtő, sem hűtő funkcióval nem terhelik, feladata csak az 
egészséges körülmények biztosítása. Nem okoz huzatot, nem zajos. Egyide-
jűleg minden helyiségből elszívják a használt levegőt, amely a tetőtéri köz-
pontba kerül. Ott kifújják, miután egy hőcserélő az energiájának kb. 80%-át 
kivonta. Az ablakok nyitása nem befolyásolja a szellőzőberendezés működé-
sét.  

 

 



Természetes hűtés a betonmag aktivizálásával 

A passzívház-technikával ellátott irodaépületnek nincs sok fűtési gondja. 
A készülékek, világítás és az emberek által kibocsátott hő teljesen elégséges. 
Nyáron azonban – még 100%-os árnyékolás mellett is, – az épület belülről 
lassan túlmelegedne. A klímaszabályozás a betonmag temperálásával törté-
nik. Itt a bebetonozott csőkígyókon átvezetett víz a betonmennyezeteket a kí-
vánt hőmérsékleten tartja. Ezeknek a mennyezeteknek az alsó rétegeit sza-
badon hagyják, így nagy sugárzó felület jön létre, amely télen melegít, nyáron 
hűt. Nincsenek hagyományos fűtőtestek, a fennmaradó hőigényt távfűtéssel 
fedezik. A hűtési igényt az épülettől 40 m-re elhelyezett, 100 m mélyre benyú-
ló földszondák elégítik ki. A talajt a víz körforgása révén szezonális hő-, ill. hi-
degtárolóként használják. 

A napárnyékoló tereli a nappali fényt 

A nappali fény következetes alkalmazása, amely csökkenti a mestersé-
ges megvilágítás részarányát, áramot és hőt takarít meg. Az átrium nagy felü-
letű üvegteteje elégséges világítást biztosít az alsó szint helyiségeiben is. A 
homlokzaton a fényterelő redőnyök biztosítják az irodahelyiségek kiegyensú-
lyozott megvilágítását. Ha az ablakokat a felső tartományban leárnyékolják, a 
lamellák a napfényt a mennyezet felé terelik. Ez csökkenti a mesterséges 
megvilágítási igényt és megakadályozza a tükröződést a képernyőkön. Az ár-
nyékolás és a tükröződésvédelem minden helyiségben egyénileg beállítható.  

Csökkentett környezetterhelés a napenergia révén 

A passzívházmodell 75%-kal csökkenti az energiafelhasználást. Egy 
hagyományos irodaépülettel szemben ez a szén-dioxid-kibocsátás évi 
175 000 kg-os csökkentését jelenti. Ezen kívül a lapos tetőfelületeket speciális 
műanyaggal szigetelték, beépített, amorf szilíciummal dúsított napelem-
berendezéssel. A napkollektorok három egymásra fektetett szilíciumrétege a 
napsugár különböző hullámhosszait hasznosítja, ami növeli a hatékonyságot, 
és állandó hozamot biztosít. Mivel a nyugati világ szén-dioxid-kibocsátásának 
több, mint egyharmadát az épületek fűtése és hűtése okozza, és a passzív-
ház-modellel ez az érték akár 80%-kal csökkenthető, remélhető, hogy a jövő-
ben általánosabbá válik az ilyen épületek tervezése és építése.  

Második borítóréteg, mint klímaburok 

A 400 dolgozónak helyet adó amsterdami ING székház dupla üveghom-
lokzatával az intelligens épületklimatizáció egyik példája. A felső szinteken 

 



alkalmazott dupla üveghomlokzat nemcsak bepillantást enged az épület bel-
sejébe, hanem megteremti a levegős és energiatakarékos beltéri klímát is. Az 
épület ugyanakkor hatékony védelmet nyújt a közeli autópálya zajterhelése 
ellen. A V alakú tartóoszlopok fölötti második szintet alumíniumpanelek borít-
ják, amelyek mögött az épülettechnikát rejtették el, valamint alumíniumpanelek 
fedik az épületből kiöblösödő előadóterem homlokzatát is. 

Energiatakarékos kétrétegű homlokzat 

A kettős homlokzatburkolat képezi az alapját az épület környezetkímélő 
energiakoncepciójának, amely révén jelentősen csökkenthető volt a teljes kli-
matizáció energiaszükséglete. Az átlátszó homlokzat külső lemeze közönsé-
ges üveg, a belső burkolata hőszigetelő üveg. A két réteg közötti távolság vál-
tozó, 45 cm-től több méterig terjed, azokon a szakaszokon, ahol belső kerte-
ket létesítettek. A kettős burkolat nemcsak optimális fényhozamot biztosít, 
csökkentve a nappali fénytől függő irányított világítás áramszükségletét, de 
ezen felül lehetővé teszi a napenergia passzív hasznosítását is. Az egész napi 
napsütés optimálisan hasznosítható, a homlokzat – télikerthez hasonlóan – 
minimalizálja a hőveszteséget. A nyári túlmelegedés elleni védelemként a 
napsütötte oldalak külső üvegburkolatát automatikus irányítású szellőztetőkkel 
megnyitják, és a felesleges hőt kivezetik. 

Rugalmas szellőztetés 

A kettős burkolatú homlokzat további előnye, hogy a belső ablakok nyit-
hatóak, anélkül, hogy a zaj és a kipufogógázok behatolnának. A munkatársak 
egyénileg, távvezérléssel nyithatják az elektromotorokkal ellátott ablakokat, 
miáltal az adott iroda a központi klímaberendezésről lekapcsolódik. A nap vé-
gén az ablakok automatikusan becsukódnak, és a klímaberendezés bekap-
csol. Annak megakadályozására, hogy a nyitott ablakokon át szennyezett le-
vegő kerüljön be az épületbe, a két burkolat közötti térbe friss levegőt áramol-
tatnak. A központi klímaberendezést és a nyári hűtést egy 120 m mélyen elhe-
lyezett tartós tároló támogatja, amely egy korszerű hőszivattyúval együttmű-
ködve a föld hőjét hasznosítja az épület kiegészítő fűtésére. 

A belső terek természetes klimatizálásának elősegítését szolgálják az 
egyes szinteken kialakított, különböző jellegű belső udvarok és kertek: bam-
busz, dzsungel, pálmák, páfrányok, lucfenyők. 

A homlokzat mint naperőmű 
Egy elektronikai termékeket gyártó német nagyvállalat részére olyan épí-

tészetileg igényes iroda- és üzemi épület létrehozása volt a cél, amely hasz-
nosítja a napenergiát, továbbá látható módon felhasználja a vállalat termékeit. 

 



 

A főépületet jellemzően alumínium-hullámlemezek és -szalagok, a déli oldalon 
napelemek borítják. A táblakeretek között fólia helyett műgyantát alkalmaztak. 
A szükséges kábelek profilcsövekben futnak a váltóirányítókhoz, amelyek a 
kinyert egyenáramot a szokásos váltóárammá alakítják át. 

Az épület vasbetonszerkezet, masszív mennyezetekkel. A nehéz szerke-
zeti elemek hő- és hidegtároló hatásúak. A vállalat által gyártott termékek mű-
ködésének és teljesítményének tesztelése során keletkező hő fűti a bejárati 
csarnokot és a minőségi ellenőrző helyiségeket. Ez a hő egy vegyes billentyűs 
szabályozás révén 18 °C-ra melegíti föl a külső levegőt, majd egy szivattyún 
és egy hőcserélővel egybekötött puffertárolón át a központi fűtőberendezésbe 
kerül. A hőszivattyú az épület hőigényének nagy részét fedezi, így a gáztüze-
lésű kazánt csak a leghidegebb hónapokban kell igénybe venni.  

Termoaktív szerkezeti elemek 
Az iroda- és ipari épületek hőterhelése egyre növekszik, a számítógépek, 

világítás, napenergia révén, és így állandóan növekszik az épületek hűtési 
igénye. A hűtőenergia lehető legnagyobb részét megújuló forrásokból – mint a 
hideg külső levegő vagy a föld hidege – kell fedezni. 

Az épületek nyári hűtésére gyakran alkalmazzák 

z a

telményeinek. 

a termoaktív szerkezeti 
elemeket hűtőtornyokkal kombinálva. A termoaktív szerkezeti elemek magát 
az épületet használják termikus tárolóként. Ennek tartozékai a betonba fekte-
tett műanyag csövek, amelyeken keresztül áramoltatják éjjel a lehűtött vizet.  
A csővezeték kialakításához nem lehet olyan statikus számítási módszert 
alkalmazni, mint pl. a padlófűtésnél. Ezért az ilyen rendszerekhez 
kifejlesztettek egy számítási módszert, amely figyelembe veszi az időbeli 
változásokat, a termikus és elektromos ellenállás közötti analógia 
segítségével. A móds er lényege, hogy z ellenállásmodell alkalmazásával a 
többdimenziós hőszállítási probléma egydimenziós vizsgálódásra redukálható, 
és leegyszerűsíti a rendszer szimulációját. A modellel számított értékeket az 
elvégzett mérések adatai megközelítik, így a modell megfelel a gyakorlati 
alkalmazás pontossági köve

(Kaposi Mária) 
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