HI-SMART: HIGHER EDUCATION PACKAGE FOR NEARLY ZERO ENERGY
AND SMART BUILDING DESIGN

2. MODUL
3. FEJEZET: AZ NZEB INNOVATÍV HOMLOKZATI RENDSZEREI
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2.3.1

A MODERN ÉPÜLETBURKOLATI RENDSZEREK KIALAKULÁSA

Történelmileg a világ minden táján, bolygónk bizonyos pontjain az éghajlati viszonyok által
meghatározott alapelvek szerint épültek az épületburkolati rendszerek, pl. iglu az
Antarktiszon, hagyományos faház "dacha" az orosz Szibériában, masszív falszerkezetű házak
a Közel-Keleten, és fából készült sátrak Amazóniában.
A világtérképet a Köppen-Geiger-osztályozás szerint különböző éghajlati övezetekre osztják
(2.3.1. ábra). Az egyes helyeket vagy régiókat a hosszúsági és szélességi fokok rácsrendszerén
elfoglalt meghatározott helyzete, valamint a tengerszint feletti magassága határozza meg. Az
alaptervezési elvek továbbra is az éghajlati viszonyoktól és azok globális felmelegedés okozta
jövőbeli változásaitól függenek.
Napjainkban, a fejlett technológia korában az épületburkolati rendszerek új koncepciói és
alkalmazásai egyre fontosabbak, mint néhány évvel ezelőtt. Folyamatos fejlődésük (2.3.2.
ábra) az egyszerű elveken alapuló alapvető építési típusoktól indult, és átalakult a komplex
elveken alapuló, bizonyos számítási rendszer által vezérelt adaptív és intelligens
rendszerekké. Ezek a rendszerek a következő mérföldkőnek számítanak elsősorban az
épületenergiatakarékossági kampányban. A homlokzattervezés fokozatosan önálló
mesterképzési programként jelenik meg a fejlett homlokzati rendszerek új generációjának
kinevelése érdekében.
A homlokzati technológia fejlődése mindig is specializálódást jelentett, akár helyi szinten,
mint egy bizonyos egyszerű alkatrész (ablak vagy részletes üvegezési rendszer/keret, nem
átlátszó részek, felületi tulajdonságok stb.), akár globális szinten, mint több, egymással
együttműködő komponensből álló teljes rendszer (alakváltoztatás, változó
termikus/optikai/akusztikai tulajdonságok stb.). Reagáló és önreagáló anyagok integrálása
(PCM - fázisváltó anyag, DIS - dinamikus szigetelőrendszer vagy más új feltáró rendszerek,
mint az SMA - alakemlékező ötvözetek).
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2.3.1. ábra - Köppen-Geiger besorolások: a) mai térkép (1980-2016), b) jövőbeli térkép (2071-2100). Forrás:
H.E. Beck et al. (2018).

2.3.2. ábra - Az épületburkolati rendszerek történelmi fejlődése. Forrás: P. Molter, TU München.
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A reagáló épületelemek (RBE) meghatározása a hő/hidegen energia, a természetes fény, a
levegő és a víz átvitelének és tárolásának aktív felhasználásán alapul. Más elemekkel való
kombinálásuk és a HVAC-rendszerekkel való összekapcsolásuk logikus lépés az épületek
energiahatékonyságának fokozatos növeléséhez, a légkörbe történő CO2 kibocsátás
csökkentése mellett.
Ennek megfelelően a homlokzati elemek egy átfogó épületburkolati rendszer többfunkciós
részei, amelyek különbözőképpen reagálnak a külső klimatikus és belső körülmények
különböző részeire. Ez azt jelenti, hogy nemcsak az éghajlati (hő-, nap- és szél-) védelmet
biztosítják, hanem a természetes szellőzés (különösen a kettős héjú homlokzatok esetében),
a páratartalom (felületi kondenzáció), az energiatermelés (fotovoltaikus, szélenergia stb.)
szabályozását is, és végül esztétikusnak kell lenniük (2.3.3. ábra).
Az épületburkolat minden egyes részének minden tulajdonságát a peremfeltételeknek és a
dinamikus inerciaváltozásoknak megfelelően kell finomhangolni, ahol a homlokzati rendszer
folyamatosan adaptívvá válik.

4

2.3.3. ábra - A homlokzat funkciói. Forrás: A homlokzati homlokzatok ábrázolása: Knaack et al. (2007).

Az adaptív homlokzati technológiákat szisztematikus megközelítéssel határozzák meg - a
homlokzaton belüli magasabb rendű struktúrák (homlokzati rendszerek) meghatározása és
az alacsonyabb rendű alstruktúrák felismerése: (alkatrészek és anyagok), amelyek a
magasabb rendű struktúrákat alkotják (2.3.4. ábra). Ez a megközelítés lehetővé tette az
alszerkezetek külön-külön történő vizsgálatát is.
Az adatbázisban szereplő esettanulmányokat három fő csoportba soroltuk, a következő
meghatározásokhoz kapcsolódóan:
• Anyag: egy anyag különböző finomítási állapotú lehet, például nyers, extrudált vagy
bevont. Ezen kívül az elválaszthatatlan anyagok, mint például a bimetálok is ebbe a
kategóriába tartoznak. A polimer, a bimetall, az acél, a fa és a fázisváltó anyag néhány
példa erre a kategóriára.
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•

•

Komponens: a komponens különböző elemek összessége. A homlokzat részeként teljes
szerkezeti vagy funkcionális egységet alkot. Például komponens rendszerként
definiálhatunk egy hőszigetelt üvegegységet, de egy ablakkeretet is, beleértve az
üvegezést vagy egy napellenzőt.
Homlokzati rendszer: a homlokzati rendszer különböző átlátszó vagy átlátszatlan
szerkezeti vagy műszaki elemekből áll. Minden alapvető homlokzati műszaki funkciót
ellát, mint például a szigetelés, az esővédelem és a szélvédő. Példák a homlokzati
rendszerekre: függönyfal; előregyártott modul; kéthéjú homlokzat; szellőztetett
homlokzat stb.

2.3.4. ábra - Az adaptív homlokzatok szisztematikus megközelítésének koncepcionális ábrája. Forrás: B:
COST TU 1403.

A dinamikus/adaptív homlokzatot egy bemeneti mozgással kell működtetni. Ezeket a
bemeneti adatokat a teljesítménykövetelményeknek megfelelően kell a rendszerbe
továbbítani. Ezt a külső és belső terhelések vagy deformációk szabályozásával lehet
biztosítani. Az érzékelők és a működtetők közötti kölcsönös kölcsönhatás és szinkronizálás
(extrinsic control) biztosítja az információátadást a belső hőkomfortigény és a külső éghajlati
viszonyok között. Ez az egész épület intelligens irányítási rendszerének része (2.3.5. ábra).
Az adaptív szabályozás másik megvalósítható módja a passzív rendszerek használata (belső
szabályozás). Ez a rendszerek azon képességének kihasználását jelenti, hogy külső
energiabefektetés nélkül, önszabályozással reagálnak a környezeti ingerekre, mint például a
hőmérséklet, a napsugárzás, a szél intenzitása/iránya, a páratartalom stb. A PCM-ek, mint
érzékeny anyagok, amelyek fizikai tulajdonságaikat önszabályozó módon állítják be,
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példaként szolgálnak az intrinsic control rendszerre. Meg kell jegyezni, hogy ez a módszer a
kézi beavatkozásokra korlátozódik. Ezenkívül az intrinsic rendszerek teljesítménye jelentősen
függ a különböző időskálájú dinamikus és idő-tranziens változásoktól. Ez a fő oka annak, hogy
a reszponzív anyagokat eddig csak prototípusos léptékben fejlesztették ki, de az extrinsic
vezérléssel kombinálva a bennük rejlő lehetőségek növekedhetnek.
Az adaptív homlokzat energiateljesítménye és építészeti megjelenése is tér-időbeli
felbontással állítható (és vezérelhető) az egyénileg címzett modulokon keresztül. A
homlokzat teljesítményét a homlokzat kiválasztásával a kívülről az épület belsejébe irányuló
energia- és tömegáramlás átvitele, mérséklése, tárolása, eltolása, átirányítása vagy
átalakítása biztosítja, vagy fordítva. Az adaptív napelemes homlokzat tervezésénél azonban
több fontos tényezőt is figyelembe kell venni:
• az épület energiateljesítményét megváltoztató adaptív tulajdonságok alkalmazási köre,
• a homlokzati rendszerekbe beépített fejlett anyagtulajdonságok és következésképpen
azok időskála szerinti reakciómechanizmusa (a homlokzat reaktivitása) a
peremfeltételeknek megfelelően (belső/külső),
• a homlokzat ellenőrzési stratégiájának megfelelő kiválasztása.

2.3.5. ábra - Az önadaptív funkciók alkalmazása homlokzatokban. Forrás: V: U. Knaack et al. (2007).

Az alkalmazkodó épületburkolatok, amelyek nagyobb mértékben képesek szükség szerint
reagálni az adott környezeti ingerekre, vonzó módszert jelentenek a nemkívánatos külső
környezeti változók beltéri komfortérzetre gyakorolt hatásainak lehetséges mérséklésére. Ez
attól függ, hogy az épületburkolat folyamatos tárgyalásokat folytat a beltéri és a kültéri
körülmények között, lehetővé téve a környezetek közötti kívánatos energiacserét és
elutasítva a nemkívánatos átvitelt. Az érzékenyebb épületburkolati elemekkel javul a
kívánatos környezeti jellemzők szűrésének képessége, ami a mechanikai rendszerek
energiától való függőség csökkentéséhez vezet (2.3.6. ábra).
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2.3.6. ábra - Alkalmazkodási lehetőségek és energiafelhasználás. Forrás: J. Erickson (2013).

A homlokzati rendszerek történelmi fejlődése jelenleg exponenciálisan növekvő
érdeklődéssel kezdődött világszerte (2.3.7. ábra). Az épületenergetikai célok sikeres
eléréséhez az első lépés az építészeti szerkezetek tervezési filozófiájának megváltoztatása.
Ehhez olyan új típusú épületburkolat-konstrukciókat kell kidolgozni, amelyek nemcsak
alacsony U-értéket biztosítanak, hanem megújuló forrásokból származó energiát is képesek
termelni és tárolni. A megújuló energiaforrások felhasználása és az épületfizika törvényei
közötti összefüggéseket komplex szempontból kell értékelni.
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2.3.7. ábra - Homlokzati rendszerek fejlesztése. Forrás: Strauß (2013).

2.3.2

NAPELEMES ÉPÜLETBURKOLATI RENDSZEREK

Az épületek energiahatékonyságának növeléséhez az egyik legfontosabb kritérium az
épületburkolat felhasználása az energia elosztására, átalakítására és tárolására, különösen a
megújuló forrásokból származó energia esetében. A Napból származó energia (napenergia)
az egyik legjobb megújuló energiaforrás, elsősorban tiszta, korlátlan és végtelen természete
miatt. Alapvetően a Földön szinte minden energiatípus a napenergia egy másik formáját
képviseli, pl. a fosszilis tüzelőanyagok elégetése lényegében az ősi növényekben tárolt
energiát szabadítja fel, amely évmilliók óta a föld alatt van eltemetve, és a Nap tevékenysége
hozta létre. Ezenkívül a napsugárzás hatása szorosan összefügg a szélenergiával, az árapályenergiával, a geotermikus energiával és a megújuló energia egyéb fajtáival.
Üvegházhatás - mivel a rövidhullámú sugárzás áthatol az üvegen, az üvegréteg mögötti tér a
napsugárzás elnyelésével felmelegedhet. Ezt követően a rövidhullámú sugárzás
hosszúhullámú sugárzássá alakul át, amely számára az üvegréteg átjárhatatlannak bizonyul
(2.3.8. ábra).
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2.3.8. ábra - Az üvegházhatás

A Földre érkező napenergia minden egyes órája annyi energiát biztosít, amennyire az egész
világnak egy évig szüksége van. Ennek megfelelően számos napelemes homlokzati rendszert
fejlesztettek ki. Az átlátszatlan naphomlokzatok elnyelik és visszaverik a beeső napsugárzást,
de nem tudják közvetlenül átadni a napsugárzásból származó hőnyereséget az épületbe. Ha
az ilyen átlátszatlan naphomlokzatok a beeső napsugárzást elektromos árammá alakítják,
hogy azt azonnal felhasználják, vagy a hőenergiát elektromos vagy mechanikus berendezések
(szivattyúk, ventilátorok, szelepek, vezérlőberendezések) segítségével továbbítsák az
épületbe, akkor ezeket átlátszatlan és aktív naphomlokzatoknak nevezzük.
•

•

•

•

Az épületbe integrált napkollektoros (BIST) homlokzati rendszer úgy képzelhető el, hogy
az épület homlokzatára napkollektoros berendezéseket helyeznek, amelyek a burkolat
funkcióját látják el, miközben egyidejűleg fűtési célú napenergiát gyűjtenek (2.3.9. ábra).
épületbe integrált fotovoltaikus (BIPV) rendszer, mint olyan fotovoltaikus cellák,
amelyek az épületszerkezet részeként az épület burkolatába integrálhatók, és így
helyettesíthetik a hagyományos építőanyagokat, nem pedig utólag szerelik be őket. A
BIPV természetes módon illeszkedik az épület kialakításába, harmonikus építészeti
kialakítást eredményezve. További előny, hogy a napelemek mögötti légáramlás
csökkenti a napelemek hőmérsékletét, ami javítja hatékonyságukat és élettartamukat
(2.3.10. ábra).
az épületbe integrált fotovoltaikus termikus (BIPV/T) rendszer egyesíti az épületbe
integrált fotovoltaikus rendszer és az épületbe integrált naphőrendszer funkcióit. Ez a
kombináció a napenergia-gyűjtő felület lehető leghatékonyabb felhasználására törekszik
mind az optimális elektromos átalakítás, mind a levegő/víz fűtése szempontjából (2.3.11.
ábra).
A hőtároló fal egyetlen egységben egyesíti a napkollektor és a tároló funkcióit. A hő a
falból sugárzás és természetes konvekció révén jut a helyiség levegőjébe, valamint az
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•

üvegezés és a fal közötti levegőbe. A beltéri levegő hőmérséklet-ingadozásának
csökkentése az egyik fő funkciója (2.3.12. ábra).
A napkémény olyan szerkezet, amely főként egy hőelnyelő üvegezett felületből áll, és a
nap irányába néző falon épül. Amikor a napenergia felmelegíti a kéményt és a benne lévő
levegőt, a kéményben felszálló légáramlatot hoz létre. A kémény alján keletkező
természetes légáramlat az épület szellőztetésére használható (2.3.13. ábra).

2.3.9. ábra - Az épületbe integrált napkollektoros rendszer sematikus ábrája. Forrás: Forrás: G. Quesada et
al. (2012).

2.3.10. ábra - Az épületbe integrált fotovoltaikus rendszer vázlata. Forrás: B: G. Quesada et al. (2012).
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2.3.11. ábra - Az épületbe integrált fotovoltaikus termikus rendszer sematikus ábrája. Forrás: B: G. Quesada
et al. (2012).

2.3.12. ábra - A hőtároló fal vázlata. Forrás: H. Strauß.

2.3.13. ábra - A napkollektoros kémény sematikus ábrája. Forrás: Forrás: Forrás: G. Quesada et al. (2012).

12

Napjainkban a fotovoltaikus (PV) rendszer az egyik legígéretesebb és leggyorsabban fejlődő
megújuló energiaforrás, amely a napsugárzás elektromos energiává történő átalakítására
szolgál. A PV-rendszereknek két csoportja van az épülettel való technológiai integráció
mértéke szerint: Az épülethez hozzáadott vagy csatolt fotovoltaikus (BaPV) rendszerek és az
épületbe integrált fotovoltaikus (BiPV) rendszerek (2.3.5. ábra). A BaPV-rendszerek képviselik
az első hagyományos PV-rendszereket, amelyeknek nincs más funkciójuk, és nincs hőenergiaátadás az épületburkolaton belül. Másrészt a BiPV rendszer az épületburkolat funkcionális és
építészeti része, és megváltoztatja annak hőellenállását és optikai tulajdonságait. A klasszikus
építőanyagokat aktív napelemes PV-elemek helyettesítik, és helyi energiatermelőként és
építőanyagként érzékelik az egészet. A BiPV-k különböző kereskedelmi forgalomban kapható
megközelítései és a BiPV-k különböző kategóriái különböző épületszerkezetekre (modulok,
fóliák, csempék, üvegezés stb.) oszthatók.

2.3.14. ábra - A BaPV és BiPV rendszerek alapvető sémái.

A teljes homlokzat felülete az épületburkolaton belül erősen függ az épület építészeti
kialakításától és a rövidhullámú napsugárzás összegyűjtésének és felhasználásának
lehetőségétől. A jelentések szerint a BiPV területének körülbelül ¾-ét a tetőfelületeknek, és
körülbelül ¼-ét a homlokzati felületeknek tulajdonítják, és a villamosenergia-termelés
potenciáljának körülbelül 15 %-a ⁓ 20 %-a tulajdonítható a homlokzati felületeknek
(Nemzetközi Energiaügynökség - IEA). Defaix et al. becslése szerint a BiPV-potenciál 951 GWp
az EU 27 országában, és 840 TWh villamos energiát képes biztosítani, ami az EU 27 országának
2030-ra várható teljes villamosenergia-igényének körülbelül 22%-a. A BiPV-potenciál az EU
27 országában a 2030-ra várható teljes villamosenergia-igény 22%-át teszi ki.
Figyelembe kell venni, hogy a napelem felületére beeső napsugárzás nagy része nem járul
hozzá a villamosenergia-termeléshez (körülbelül 80-95 %), a napelemes félvezető anyag
típusától és a teljes napelemes modulon belüli kapszulaszerkezettől függően. A napsugárzás
az elektromágneses sugárzás különböző hullámhosszúságú napspektrumát jelenti, és a PV
beszélgetés alapvetően hullámhosszfüggő bizonyos tartományban. A napsugárzás
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spektrumának többi része a PV-cellán történő beérkezés után hőenergiává alakul át (2.3.15.
ábra).

2.3.15. ábra - A napsugárzás spektrumának felosztása a napenergia és a hőenergia számára. Forrás: Imenes
A.G., D.R. Mills (2004).

A napsugárzás hőenergiává alakított része jelentős szerepet játszik a PV-hatékonyság ηpv (a
PV-cellák felmelegedése) szempontjából, mivel nemcsak a villamos áram és a feszültség
jellemzőit befolyásolja, hanem a PV-modul teljes élettartamát is (hőmérséklet okozta
degradáció). Általában a PV-rendszer elektromos teljesítménye a PV-cella hőmérsékletének
egy Celsius-fokos emelkedésével körülbelül 0,5 %-kal csökken. Ez a hőmérsékleti hatás a
BiPV-rendszerben a klasszikus BaPV-rendszerhez képest meglehetősen nagyobb, főként az
épületburkolatba való közvetlen beépítés utáni elégtelen hűtési lehetőségek miatt
(hőterhelési probléma).

2.3.3

BIPV HOMLOKZATI RENDSZEREK

A BiPV-rendszerek PV-anyagai a hagyományos építőanyagokat helyettesítik az
épületburkolatok tervezésénél. Ezenkívül a burkolat funkcionális részévé válnak, és bizonyos
követelményeknek (hő-, hang-, tűzvédelmi, aerodinamikai és hidrodinamikai, valamint a
természetes fényre vonatkozó követelmények) kell megfelelniük. Építészeti szempontból a
BiPV-rendszerek nem csak "épületintegrációként", hanem "építészeti integrációként" is
felfoghatók, az általános esztétikai szempontok figyelembevételével. A kereskedelemben
kapható BiPV-típusok (modulok, fóliák, csempék, üvegezés stb.) különböző kategóriái
léteznek, különböző félvezető PV-anyagokkal együtt. Ennek megfelelően a különböző BiPV14

termékek értékelését több szempontból is elvégeztük. A BiPV-rendszerek számos lehetőséget
kínálnak az innovatív építészeti tervezéshez az épületburkolat különböző részein, és
beépíthetők homlokzatokba, tetőkbe, árnyékoló rendszerekbe, félig átlátszó elemekbe az
ablakrendszerben, tetőhártyákba stb. (2.3.16. ábra). A BiPV modul különböző rétegekből áll
össze (2.3.17. ábra).

2.3.16. ábra - BiPV integrációs rendszerek az épület különböző részein.

2.3.17. ábra - A PV-modul alapvető szerkezete.

A különböző BiPV-rendszerek a hőenergia kezelése szerint több alrendszerre oszthatók
(BiPV/T rendszerek). Ezek a rendszerek azon az elven alapulnak, hogy a PV-paneleket hűtik,
és a felesleges hőenergiát közvetlenül felhasználják további alkalmazásokhoz. A BiPV/T
rendszerekkel kapcsolatban számos tanulmány készült, amelyek a hőenergia ésszerű
felhasználásának különböző módjaira összpontosítottak.
A BiPV/T kategorizálás alapsémája szerint több típus létezik (2.3.18. ábra), ahol a PV
működési hőmérsékletének szabályozása a PV-modul hátsó felülete körüli természetes vagy
kényszerített légkeringetéssel, folyadékhidraulikus hűtéssel, termoelektromos hűtéssel,
termoszifonnal, hőelvezető rendszerrel, hőcsővel, PCM-réteg integrálásával és egyéb
speciális hűtési módszerekkel történik.
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A bemutatott hűtési technikák két fő csoportba sorolhatók, az aktív és a passzív hűtésbe,
amelyek fő megkülönböztető jegye az egyes meghajtórendszerek integrálása. Ugyanakkor a
fotovoltaikus üzemhőmérséklet csökkentése során keletkező hulladékhőt az épület
energiaigényének részleges kielégítésére is fel kell használni. A BiPV-homlokzati integráció
(szellőztetett, kettős héjú homlokzat esetén) a külső PV-modulok hőenergiaszolgáltatóként
működnek, ahol a külső levegőt a homlokzati üregben előmelegítik, és ezzel egyidejűleg a
belső hőveszteséget a felmelegített üreg levegője visszanyeri. A BiPV-rendszerek következő
generációját, amelyek nem csak villamos energiát termelnek, épületbe integrált
fotovoltaikus/termikus BiPV/T-rendszereknek nevezik, amelyek a fent említett PV-hűtési
elveket használják. Ezekben az esetekben a PV-modulok és a termikus egység
összekapcsolódnak, és a napsugárzást egyidejűleg alakítják át elektromos és hőenergiává. A
BiPV/T rendszer a hagyományos BiPV rendszerhez képest nagyobb energiatermelést biztosít,
de a hőegység további beruházási költségeket igényel.

2.3.18. ábra - A BiPV/T rendszerek kategorizálása.

A PV-modulok részben (külső réteg, pl. burkolat helyettesítése) vagy teljesen
(könnyűszerkezetes homlokzati elem) beépíthetők az épület homlokzatába (2.3.20. ábra). A
BiPV-homlokzati rendszer esetében nem csak a PV-modul tekinthető egyetlen homlokzati
elemnek, hanem egy teljes rendszernek is, kábelekkel, csatlakozókkal és profilokkal együtt. A
természetesen szellőző BiPV-homlokzati rendszerben a homlokzati üreg hátsó szellőzése
kiküszöböli a PV-modul túlmelegedésének problémáját. A PV hőenergiája négy fizikai
folyamat révén távozik: sugárzáscsere a külvilággal (égbolt, környező felületek), külső
konvekció, sugárzáscsere az üregben lévő szilárd felületekkel és konvekció az üregben lévő
légáramlással (2.3.19. ábra).
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2.3.19. ábra - Termikusan szellőző BiPV-homlokzat termikus épületfizikája.

2.3.20. ábra - A BiPV-homlokzat két alaptípusa: szellőztetett függönyfal BiPV-homlokzat (balra) Forrás:
Lithodecor , könnyűszerkezetes, rácsos BiPV-homlokzat (jobbra) Forrás: Ertex-Solar.
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A fotovoltaikus homlokzatok és a zöld homlokzatok kombinációja olyan rendszer, amely az
épületek
energiafogyasztásának,
energiatakarékosságának,
hőteljesítményének,
hangszigetelésének és életminőségének javítását célzó stratégiaként használható:
levegőminőség, zajcsillapítás és esztétika. A PV-réteg támogatja a kúszónövények
növekedését, miközben nyáron védelmet nyújt a rendkívül magas hőmérséklet, télen pedig
a hideg szél és az eső ellen (2.3.21. ábra). Ugyanakkor a zöld réteg a növények
transzspirációjának köszönhetően hűsítő hatást biztosít a PV számára. Mindegyik réteg
pozitív hatással van a többire, szinergiában működnek együtt a kívánt célok elérése
érdekében.

2.3.21. ábra - A PV - zöld homlokzat vázlata. Forrás: B: Moren Penaranda, M.S. és Korjenic, A. (2017).

A homlokzati árnyékoló rendszerek állhatnának a napfényt automatikusan követő, árnyékoló
hatásuk révén a napfényt automatikusan követő és a napsugárzásból villamos energiát
előállító, ugyanakkor a beltéri hűtési igényeket csökkentő PV-panelekből (2.3.22. ábra). Az
árnyékolástechnikai eszközök fix árnyékolópanelek és árnyékoló rolók csoportjába
sorolhatók. Míg a fix árnyékolópanelek általában önálló épületelemek, addig az
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árnyékolórolókat gyakran az ablakok szerves részeként szerelik fel. A BIPV árnyékolók az
ablakokhoz viszonyított helyzetük alapján kültéri, beltéri és középső árnyékolókra oszthatók.

2.3.22. ábra - Kültéri PV árnyékolók. Forrás: solargaps.com

A dinamikus épületburkolatok fejlett árnyékolási rendszerei a lágyrobotikus napkövető
eszközök felhasználásán alapulnak, hogy aktívan modulálják a napsugárzást az
energiatermelés, a passzív fűtés, az árnyékolás és a napfény behatolása érdekében, nagy téridőbeli felbontásban. Ez a burkolat könnyű, rúdhálós tartószerkezetre szerelt egyedi PVmodulokból áll, amelyek az üvegezett homlokzat külső rétegét alkotják. Minden egyes modul
puha pneumatikus működtetővel van felszerelve, amely lehetővé teszi az egyéni tájolást két
tengelyben. Az elektromos kábelezés és a pneumatikus ellátás a rúdhálós szerkezetbe van
integrálva (Svetozarevic et al. 2019).
A 2.3.23. ábra a lágyrobotikus vezérlésű adaptív épületburkolat működési elvét és
felhasználási eseteit mutatja be ():
a, b) Egy szoba az adaptív PV burkolattal nyári (a) és téli (b) napon, valamint a burkolat által
modulálható fizikai hatások minőségi ábrázolása.
c) Egy fényvisszaverő adaptív burkolattal rendelkező helyiség. Ez a burkolat lehetővé teszi a
napsugárzás és a napfény épületek közötti újraelosztását azáltal, hogy visszaveri azt egy
szomszédos épületre, ahol a koncentrált napenergia-forrás felhasználható a napfény
elérhetőségének javítására, vagy az égbolt felé, a városi hőszigethatások mérséklése
érdekében. Az a) és c) pontban a kék nyilak jelzik a kilátás lehetővé tételét a szabadba.
d) Egyedi borítékmodul.
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2.3.23. ábra - A lágyrobotikus vezérlésű PV-modulok működési elve. Forrás: B. Svetozarevic et al. (2019).

2.3.4

NAPENERGIA-TÁROLÓ HOMLOKZATOK

A termikus hőenergiaáramlás az épületek teljes energiarendszerében az energiaáramlás
jelentős részét képezi. A külső (éghajlati viszonyok) és a belső (épületenergetikai igények)
peremfeltételek kölcsönösen befolyásolják egymást a változások dinamikus jellege miatt. Az
épület teljes energiaáramlását a belső termikus komfort igényei határozzák meg (2.3.24.
ábra). Ez a hőenergia szállításán alapul, amely a napsugárzás felhasználásával jobban
megvalósítható. A naphőenergia kinyerése csak a napfényes napszakban lehetséges. A felhős
napokon és az éjszakai időszakban a hőenergia biztosításához egy életképes hőenergia-tároló
(TES) eszköz beépítésére van szükség. A hőenergia tárolására/leadására többféle módszer
létezik (2.3.25. ábra).
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2.3.24. ábra - Épületenergetikai áramlási diagram.

2.3.25. ábra - A termikus hőenergia tárolásának/leadásának módszerei.

A fázisváltó anyag (PCM) vagy más néven látens hőtároló anyag a reagáló anyagok egy
speciális típusát jelenti, amely nagy látens hőkapacitásán belül nagy mennyiségű hőenergiát
képes elnyelni a fázisátalakulás során bizonyos szűk hőmérsékleti tartományban
(entrópiaváltozás).
A fázisátalakulás (izoterm folyamat) szilárdból folyadékba, folyadékból gázba, vagy fordítva.
A PCM bizonyos típusainak azon képessége, hogy a napsugárzás látható spektrumának (egy
részét) át tudják engedni, lehetővé teszi a PCM-réteg és az átlátszó/áteresztő rétegek
kombinálását, hogy olyan homlokzati elemet hozzanak létre, amely (viszonylag) nagy
hőtehetetlenséget mutat, valamint a látható spektrumban átlátszó. A PCM ezen
tulajdonságai lehetővé teszik a tömör falak üvegelemekkel való helyettesítését (2.3.26. ábra).
Ez megakadályozza az épület nyári túlmelegedését, miközben maximalizálja a természetes
megvilágítást.
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2.3.26. ábra - A PCM-mel töltött ablak. Forrás: glassx.ch

2.3.5

BIOREAKTÍV HOMLOKZATOK

A bioreaktív homlokzatokat a nagy teljesítményű épületek új technológiájának tekintik.
Lehetőségük van arra, hogy hozzájáruljanak az épületek ökológiai és szénlábnyomának
csökkentéséhez és a fosszilis tüzelőanyagok kimerüléséhez. A mikroalga bioreaktor épületbe
történő integrálása az épület hőterhelését is befolyásolhatja, és jelentősen csökkentheti az
épület energiaigényét. A homlokzati elemek - függőleges üveg lamellák - tápanyagot
tartalmazó vízzel vannak feltöltve, amely a napfényt és a CO 2 a fotoszintézis biokémiai
folyamatán keresztül algabiomasszává alakítja; ugyanakkor a vizet a naphőhatás felmelegíti
(2.3.27. ábra).
A homlokzati elemek által termelt biomassza és hő egy zárt hurkú rendszeren keresztül jut el
az üzemhelyiségbe, ahol a két energiaforma egy szeparátoron és egy hőcserélőn keresztül
cserélődik ki. A termelt hő hőmérsékletét egy melegvíz-szivattyú segítségével lehet növelni a
melegvíz-ellátás és az épület fűtése céljából. A felesleges hő geotermikus rendszer
segítségével tárolható.
A mikroalgák bioreaktív homlokzatai a fény fotoszintézis révén történő hő- és biomasszává
alakítása kulcsfontosságú funkciót látnak el. A mikroalgák biomasszája nemcsak
bioüzemanyagot képes előállítani biodízel, hidrogén, etanol és szingáz formájában, hanem
más típusú energiaforrás is lehet, beleértve a hőt és a villamos energiát.
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2.3.27. ábra - A bioreaktív homlokzat sematikus teljesítménye. Forrás: Talaei et al. (2020).

2.3.6

SZÉLENERGIA HASZNOSÍTÁSA HOMLOKZATOKKAL

A homlokzati rendszerbe integrálható megújuló energiát hasznosító rendszer további típusa
a szélturbina. A szélenergiát hasznosító rendszerek alkalmazásával kapcsolatban azonban
vannak kihívások, többek között a városi szél alacsony sebessége és nagy turbulenciája, az
épületre való felszerelés nehézségei, a rezgés és a zajproblémák. A szélturbinák épületbe
történő integrálásához elengedhetetlen lépés a megfelelő helyek azonosítása az épített
környezetben és az épület körül, amelyek segítik a szélenergia hatékony kiaknázását.
Alapvetően háromféle épületen belüli szélturbina létezik:
BIWT - Integrált szélturbinák építése
A turbinák az épülethez vannak rögzítve, de nem feltétlenül kapcsolódnak hozzá.
BMWT - Épületre szerelt szélturbinák
A turbinák az épület szerkezetéhez kapcsolódnak. Az épület általában torony alakú, és
geometriájának alkalmasnak kell lennie a turbinák telepítésére, valamint rezgés-, terhelés- és
zajállónak kell lennie.
BAWT - Megerősített szélturbinák építése
Az épületet szándékosan használják a széláramlás profilozására és erősítésére a telepített
turbinán keresztül. Ezt a hatást egy speciális tetőszerkezettel érik el, amelyet
áramláskoncentrátorként használnak, vagy a
tető szélére szerelt turbinákkal.
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2.3.28. ábra - A turbinák két alapvető típusa - függőleges és vízszintes forgástengelyű.

Általánosságban a szélturbina-rendszer épületbe történő beépítésének lehetséges helyei,
különösen a magas épületek esetében, négy csoportba sorolhatók, amint azt a 2.3.29. ábra
mutatja: a) tetőkön, b) két épület között, c) az épületen áthaladó nyílásokon belül, d) az
épület héjába való beépítés.

2.3.29. ábra - A szélturbinarendszerek felszerelésének lehetséges helyei. Forrás: (2017).

A meglévő épületekbe telepített szélturbinák mellett az egyik megközelítés, amelyet több
referenciaépületben alkalmaznak, az épületek építészeti aerodinamikai kialakítását
kihasználva az épületekbe integrált mikroszélturbinák alkalmazása (2.3.30. ábra). A
széláramlás tulajdonságai nagyon összetettek az épületburkolat körül.
Minden épületnek saját széláramlása van maga körül, ami a formájából és a szomszédos
szerkezetekkel való elrendezéséből adódik. Ahhoz, hogy a szétszórt széláramlatot
hatékonyan koncentráljuk a mikroturbinák rotorjába, a javasolt rendszerben egy vezető
lapátot kell bevezetni, amely fontos szerepet játszik a szélsebesség növelésében (2.3.31.
ábra).
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2.3.30. ábra - A szélenergia-hasznosító rendszerek beépítési területei és szerkezeti szempontjai az
épületburkolatban. Forrás: Park et al. (2015).

2.3.31. ábra - Vezetőlapátos mikroturbinák sematikus ábrája. Forrás: (2015).

A szélenergia betakarítási rendszerben különböző tényezőket kell figyelembe venni:
• Az alapelv az épület közelében lévő széláramlások erősítését határozza meg.
• Az integráció fő problémája a megfelelő épületforma megtervezése egy olyan területen,
ahol jó szélviszonyok uralkodnak.
• A városi területek szélviszonyai meglehetősen különböznek a dombos vagy tengerparti
területekétől.
• A BIWT-rendszer az épület működéséhez szükséges energia közel 20%-át termelné meg.
• A nagy turbina által okozott zaj- és rezgésproblémák.
• Biztonságos működés városi környezetben.
• A szerkezeti megerősítés szükségessége a többleterőnek való ellenállás érdekében,
kivéve a kis méretű szélturbinákat.
• Minimális karbantartás.
• Nagy turbina = nagy energiatermelés, kis turbina = kis energiatermelés.
• Visszatérülési idő?
• Tanulmányok azt mutatják, hogy az ilyen szélturbina-berendezések az épületek
energiaszükségletének akár 20%-át is kielégíthetik.
• A szélsebesség akár 40%-kal is növelhető lenne, ha optimális épületgeometriát
terveznénk.
• A tervezési folyamat során numerikus modellel való munka CFD (Computational Fluid
Dynamics) módszerekkel.
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•

Két fő paraméter: szélsebesség és szélirány
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