fókuszban
1. ábra. Econia üzleti park, irodaépület belsõtér
„Zöld Hi-Tech” eco-irodapark Finnországban, építész: C&J Építésziroda

Építészet és energetika
A globális nyersanyag- és energiafelhasználás jelentõs
része az építési szektorban történik. Épületek energetikai
jellemzõinek tanúsításáról egyre többet hallhatunk.
Az energetikai tanúsítás már most is az építési
engedélyezési folyamat részét képezi, de az energetikai
tanúsítvány elkészítése hamarosan az épületek
adásvételekor is elõírás lesz.

pületek tervezése, átépítése, felújítása során az építész
tervezők irányítják és fogják össze a tervezési folyamatot. Tervezési döntéseiket számos – sokszor egymásnak
ellentmondó – szempont és tényező figyelembevételével kell
meghozniuk (1.ábra).
Az épülettervek kidolgozása során számos konzulens és
mérnök társtervező – többek között épületenergetikus is –
részt vesz a tervezési folyamatban. Fontos kiemelnünk, hogy
az építészeti tervezés legelső, kezdeti fázisában, a koncepció
és vázlattervek kidolgozása során az építészek az esetek túlnyomó többségében „külsős” szakemberek és mérnökök bevonása nélkül döntenek tervezési kérdésekben (2. ábra).
Például egy új épület (legyen az irodaépület vagy családi
ház) vázlatterveinek elkészítése során az építészek a megrendelő, illetve a hatósági előírások figyelembevételével alakítják
ki az épület arányait, tájolását, tömegformálását, a különböző
funkciójú terek viszonyát és kapcsolatát stb. Jelen tervfázisban
az épület koncepciója jelentős változásokon mehet át, rövid
idő alatt számos tervváltozat is készülhet. Mindezen okokból
– jellemzően – társtervezők bevonása nélkül készül el az épületkoncepció. Később – az engedélyezési tervdokumentáció,
illetve a kiviteli tervek előállítása során – vesznek részt a tervezési folyamatban a társtervező mérnökök és szakági konzulensek, akik a már elfogadott vázlatterv, azaz egy alapjaiban
eldöntött, „konkrét” épület kidolgozását segítik munkájukkal.

É

Az épületkoncepció energetikai szerepe
Fontos kiemelnünk azt a tényt, miszerint az építész tervezők a koncepciótervek elkészítése során nem csak az épület
építészeti koncepcióját (tömegarányait, „kubusait” és térszervezését stb.) fogalmazzák meg, de az épület alapvető energetikai jellemzőit is eldöntik (sajnálatos módon ez utóbbi nem
minden esetben történik tudatos módon).
Az épület alapvető, energetikai tulajdonságait meghatáro-
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2. ábra. Családi ház, Ajkarendek, építész: Major Attila, BioÉpítész Kft.
Hazánk elsõ ökologikus vályog passzívháza

zó döntések kb. 80%-a a koncepcionális tervek kidolgozása
során, az építész tervezők által dől el. Az épület energetikáját befolyásoló tervezési döntések mindössze 20%-a történik
energetikai szakember bevonásával, többnyire a későbbi tervfázisok során.
A legtöbb energetikai számítógépes alkalmazás épületenergetikai szakemberek számára készül. Ezek az alkalmazások
részletes és pontos képet nyújtanak az épület energetikai jellemzőiről, sőt a tanúsítási folyamat során is jól hasznosíthatók.
Ugyanakkor a részletes energetikai számítások elvégzéséhez
energetikai szakemberek közreműködése szükséges. Továbbá
fontos az is, hogy rendelkezésre álljon egy jól kidolgozott építészterv is. Ez utóbbi az esetek túlnyomó részében még nem
létezik az említett kezdeti tervfázisban.
Ha létezik is egy jól kidolgozott vázlatterv az épület részletes energetikai elemzésének elkészítéséhez, viszonylag sok
időre van szükség: az építész elküldi a terveket az energetikus
társtervezőnek, aki feldolgozza azokat, korrigálja az esetleges
feldolgozási hibákat, szerkezeteket, további kérdéseket tesz
fel az építésznek, majd elvégzi az energetikai elemzést. Mind-

fókuszban
1. Az épületmodell szerkezeti elemzése
Az energetikai elemzés egyik fontos bemenő adata az
épület és a helyiségek geometriája, illetve ezek szerkezete.
Az alkalmazás képes teljesen automatizált módon elemezni
az építészeti tervet, és színek használatával jelölni az energetikai szempontból összetartozó épületszerkezeteket (például
a tetők és külső födémek, külső falak, talajon fekvő padlók,
pincefalak, pincepadlók, valamint a belső térelhatároló szerkezetek más és más színnel jelennek meg az elemzés végén). Az
automatizált szerkezetelemzés után lehetőség nyílik az eredmények áttekintésére, továbbá azok manuális felülbírálására
is. Az épület szerkezeti elemzésének eredményeit a program
elmenti, így legközelebb csak az új vagy megváltozott szerkezetek elemzését kell elvégezni (4. ábra).

4. ábra. Épületmodell szerkezeti elemzése („Hadlow College” oktatási épülete,
Anglia elsõ tanúsított passzívháza, építész: James Anwyl)

2. Energetikai jellemzõk meghatározása
Az energetikai számítások indítása előtt – egy alkalommal
– érdemes áttekintenünk, illetve megadnunk a számításokat
befolyásoló adatokat és jellemzőket öt fő témakör szerint.
1. Hely és funkció: itt adható meg az épület földrajzi elhelyezkedése szélességi és hosszúsági koordináták vagy a listában szereplő közeli nagyobb városok segítségével. A kapcsolódó időjárási adatok automatikusan letöltésre kerülnek
internetes kapcsolat segítségével. Megadhatjuk az épület tájolását, szélvédettségét, a környezet beépítettségét, a homlokzat
árnyékoltságát, illetve az épület funkcióját (5. ábra).

Mindez az információ már készen áll, és automatikusan kinyerhető az építésztervből. Az alkalmazott épületszerkezetek
rétegrendjei, azok vastagsága és energetikai paraméterei manuálisan is módosíthatók, változtathatók (6. ábra).

6. ábra. Épületszerkezetek és alkalmazott anyagok áttekintése

Ha a kezdeti tervfázis során nem ismert a szerkezet pontos rétegrendje, meghatározhatjuk a szerkezetet egyszerűsített
módon is (például 40 cm vtg. VB tetőfödém), és ismételt energetikai számítás során pontosíthatjuk a hőszigetelés vastagságát. Elvégezhetjük a számítást hőszigetelés nélkül, illetve 5, 10,
15 vagy tetszőleges vastagságú és tulajdonságú hőszigeteléssel
is. A hőszigetelés vastagságának változtatása és a számítás lefuttatása másodpercek alatt elvégezhető, és ily módon azonnali visszajelzést kaphatunk arról, hogy az alkalmazott tetőszigetelés hogyan befolyásolja épületünk energetikai tulajdonságát.
Az épületszerkezetek és az épülethatároló elemek az építészterv változásait automatikusan követik, azaz az itt látható
értékek további beavatkozás nélkül frissülnek úgy, ahogy változik az épület. A szerkezeti változások automatikus kezelése
rengeteg időt és energiát takarít meg, nem beszélve a manuális
frissítési folyamat hibalehetőségéről.
3. Nyílászárók: megadhatjuk, illetve pontosíthatjuk az épületet határoló nyílászárók tulajdonságait. Kiválasztjuk a beépített katalógusból, de megadhatjuk az üvegezési arányukat,
társított (árnyékoló) szerkezeteiket, illetve hőátbocsátó tényezőiket manuálisan is (7. ábra).

7. ábra. Nyílászárók energetikai jellemzõinek áttekintése

4. Épületgépészeti rendszerek: itt határozhatjuk meg az épületgépészeti rendszerek néhány alapvető tulajdonságát. Megadhatjuk a fűtés, a hűtés és a szellőzés típusát, hatékonyságát
és a szükséges légcsereszámot, valamint a használati meleg víz
hőmérsékletét és az előállításához használt energiahordozót,
meghatározhatjuk a mesterséges világítás fényforrásait is. Megadhatjuk továbbá az energiaárakat is tetszőleges pénznemben
(8. ábra).
5. ábra. Épületfunkció tájolás és földrajzi fekvés meghatározása

2. Szerkezetek: itt szükség szerint pontosítható és módosítható az épülethatároló szerkezeti elemek energetikai jellege. A szerkezeti elemek energetikai szempontból fontos tulajdonságai (területük, tájolásuk, vastagságuk, rétegrendjük,
hőátbocsátási tényezőik) azonnal rendelkezésünkre állnak.
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8. ábra. Tervezett épületgépészeti rendszerek áttekintése

