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2.4.1

A KÖZEL NULLA ENERGIAIGÉNYŰ ÉPÜLETEK MEGHATÁROZÁSA

Az Európai Unió energiapolitikáját stratégiailag a civilizáció fenntartható fejlődése, különösen
a globális felmelegedés okozta éghajlatváltozás mérséklése határozza meg. A 2010-2020-as
időszakra a következő energiahatékonysági célokat tűzték ki:

•
•
•

Legalább 20%-os energiamegtakarítás elérése,
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése,
A megújuló energiaforrásokból származó energia részarányának növelése a teljes
energiafogyasztás legalább 20%-ára.

Ezek a százalékos arányok az 1990-es helyzethez viszonyítottak.
2030-ra el kell érni, hogy a megújuló energiaforrásokból származó energia aránya 27%
legyen, az energiahatékonyságnak 27%-kal kell növekednie, az üvegházhatású gázok
kibocsátásának pedig 40%-kal kell csökkennie. A 2050-ig szóló távlati célokat is
megfogalmazták:

•
•

A végső energiafogyasztás legalább 85%-át megújuló energiaforrásokkal fedezi,
Az üvegházhatású gázok kibocsátásának legalább 90%-os csökkentése 1990-hez
képest.

Ezek rendkívül ambiciózus célok. Teljesítésüknek számos kísérő hatása van, például az EU
fosszilis tüzelőanyagok importjától való függőségének csökkentése, a légszennyezés
csökkentése vagy a gazdaság modernizálása. Elmondható, hogy több évtizede apró
lépésekben, fokozatosan közelítünk ezekhez a célokhoz. A megfelelő lépéseket és
koncepciókat az 2.4.1. ábra szemlélteti. Az épületek magas energiahatékonyságának
értékelésére vonatkozó kritériumok meghatározása során alakultak ki különböző
elnevezéseik, pl. passzív épületek, nulla energiaigényű épületek, nettó nulla energiaigényű
épületek, nulla szén-dioxid-kibocsátású épületek, "zöld" épületek, fenntartható épületek stb.
Ezek elvileg ugyanolyan típusú épületek, amelyeknek külön elnevezése jelzi azokat a
jellemzőket, amelyek az épület típusára utalnak. Az 2.4.1. ábrán a "nulla" épület és a pluszenergiájú épület fogalmak körvonalai szaggatott, illetve pontozott vonalakkal jelzik, hogy
ezek a fogalmak nemzetközileg még nincsenek egyértelműen definiálva.
Ebben az összefüggésben meg kell jegyezni, hogy sok szakértő kételkedik abban, hogy a
kinyilvánított politikai célkitűzések megvalósíthatók. A szkeptikus hangok egyik oka a
népesség és a fogyasztás folyamatos növekedése. Az energiaárak és azok elérhetőségének
csökkentése nemcsak az energiafogyasztás, hanem szinte minden más fogyasztás
növekedésével jár együtt.
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2.4.1. ábra - Fokozatos lépések az épületek energiateljesítményének csökkentésére irányuló stratégiában

A "közel nulla energiaigényű épület" (nZEB) fogalmát a 2010/31/EU épületenergetikai
irányelv (EPBD) vezette be (irányelv, 2010; irányelv, 2012). Az EPBD szerint a közel nulla
energiaigényű épület "olyan épületet jelent, amely az I. mellékletnek megfelelően
meghatározottak szerint nagyon magas energiateljesítménnyel rendelkezik. A közel nulla
vagy nagyon alacsony energiaigényt nagyon jelentős mértékben megújuló forrásokból
származó energiával kell fedezni, beleértve a helyszínen vagy a közelben előállított megújuló
forrásokból származó energiát".
E homályos politikai irányelv szerint az Európai Unió államaiban 2019 januárjától új
középületeket, 2021 januárjától pedig más épületeket kell építeni.

2.4.2. ábra - A 2010/31/EU irányelvben meghatározott, közel nulla energiaigényű épületek elve

Az nZEB-re vonatkozó konkrét kritériumokat az egyes EU-tagállamok határozzák meg. Az
nZEB elvét, amely a 2010/31/EU irányelv szerinti meghatározásuk lényegét fejezi ki, az 2.4.2.
ábra szemlélteti. Az egyes uniós országok határozzák meg a közel nulla energiaigényű
épületek energiafogyasztását, azt, hogy milyen megújuló energiaforrások engedélyezettek,
milyen távolságra az épülettől és hogyan számítanak bele az energiafogyasztásba. Azt is meg
kell határozni, hogyan számszerűsíthető az energiafogyasztás és a szén-dioxid (vagy víz)
lábnyom közötti kapcsolat.
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A közel nulla energiaigényű épületek "nemzeti" meghatározásai, valamint a meghatározásuk
kritériumai és módszerei közötti különbségek problémákat okoznak az összehasonlításban.
Általánosságban elmondható, hogy egy adott országban a közel nulla energiaigényű épületek
energiafogyasztása viszonylag nagyon alacsony. Szlovákiában például a (324. számú, 2016.
évi rendelet) szerint az nZEB épületek az A0 energiaosztályba tartoznak. A különböző típusú
épületek működésének éves energiaszükséglete az egyes energiaosztályokban 1 m 2
alapterületre jutó primerenergiában kifejezve az 2.4.1. táblázatban található. Ha egy közel
nulla energiaigényű épület energiát szolgáltat vagy tárol, akkor Szlovákiában az A0
alosztályba tartozik+ (35. rendelet, 2020).

Globális mutató - primerenergia

2.4.1 táblázat - A globális mutató energiaosztályainak tartománya a primerenergia kWh/(m 2 .a) értékében
kifejezve Szlovákiában (324/2016. sz. rendelet)
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Az nZEB-nél ambiciózusabbak a tisztán energiasemleges épületek, amelyek éves
energiamérlege semleges. Ez azt jelenti, hogy évente annyi energiát adnak a hálózatba,
amennyit elvesznek belőle. Az 2.4.3. ábra a teljesen megújuló energiával ellátott, tisztán
energiasemleges épület koncepcióját szemlélteti, logikusan, bár még mindig túlságosan
futurisztikusan, az energiapolitikában az energiapozitív épületek követik. Technikailag az
energiaplusz épületek már ma is megvalósíthatók, de rendkívül költségesek.
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2.4.3. ábra - A tisztán energiasemleges, megújuló energiával ellátott épület koncepciója

Jelenleg elmondható, hogy az nZEB megvalósításának tendenciája szinte globális. A
különböző éghajlati, gazdasági, valamint kulturális és társadalmi körülmények között az nZEB
célparaméterei jelentősen eltérnek. Ebben a kiadványban az nZEB konstrukciók kiválasztott
kérdéseivel foglalkozunk közép-európai viszonyok között. Bár a kérdések felújított épületekre
vonatkoznak, a bemutatott információk elsősorban az új, közel nulla energiaigényű
épületekkel foglalkoznak. Tekintettel arra, hogy a nagyon alacsony energiafogyasztás és az
épületállomány dekarbonizációja nem lehetséges a régebbi épületek szigetelése és felújítása
nélkül; rövid figyelmet szentelünk ennek a kérdésnek is.

2.4.2

A KÖZEL NULLA ENERGIAIGÉNYŰ ÉPÜLETEK TERVEZÉSÉNEK
ALAPVETŐ STRATÉGIÁI

A közel nulla energiaigényű épületek tervezési stratégiáit több tényező határozza meg.
Figyelembe kell venni a városszerkezetet, a helyi éghajlatot, az épület típusát és a belső
környezetre vonatkozó követelményeket, valamint a használat módját (beleértve a
funkcionális használat várható változásait), a várható élettartamot, a tágabb környezeti,
gazdasági és társadalmi-kulturális környezetet stb.
Tiszteletben kell tartani azt a jól ismert tényt, hogy minden épület egyedi. Ugyanakkor
azonban van néhány szabály, amely bizonyos régiókban már bizonyított az alacsony
energiaigényű épületek tervezésénél. Az épületek projekt előkészítésében rejlik a legnagyobb
lehetőség az épületek működéséhez szükséges energiafogyasztás csökkentésére, különösen
a fűtés, hűtés, szellőzés, melegvíz és világítás esetében. Általában a passzív stratégiákat
részesítik előnyben, amelyeket rugalmas, alacsony hőmérsékletű fűtés, természetes szellőzés
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(télen mechanikusan, hővisszanyeréssel) és magas hőmérsékletű hűtés egészít ki. Egyszerűen
fogalmazva, az nZEB tervezésének alapvető stratégiáit 3 lépésben foglalhatjuk össze, 2.4.4.
ábra.

Passzív stratégiák

Energia-hatékony
rendszerek

Megújuló energia

•Építészeti és településrendezési eszközök (tájolás, épület forma,
elrendezés, üvegezés mértéke, árnyékolás)
•Hőszigetelés
•Természetes megvilágítás
•Anyaghasználat
•…

•Fűtés, szellőzés, hűtés
•HMV termelés
•CHP rendszerek
•Korszerű világítás
•Megfelelő berendezések
•Hatékony üzemeltetés
•…

•Napenergia hőhasznosítása
•Napenergia elektromos hasznosítása
•Szélenergia
•Geotermikus energia
•Biomassza

2.4.4. ábra - Alapvető koncepcionális stratégia a közel nulla energiaigényű épületek tervezéséhez

Az nZEB tervezésénél a hangsúly a tervezés integrált megközelítésén van, amelyben minden
tervező kommunikál és a lehető legjobb megoldásokat keresi. Az épület tervezésében
résztvevők az építtetői követelmények és a vonatkozó jogi előírások teljesítése mellett az
épület teljes várható élettartama alatt tágabb környezeti és társadalmi kérdésekkel,
karbantartási és üzemeltetési követelményekkel is foglalkoznak. Ez a megközelítés a
hagyományos gondolkodásmód megváltoztatását igényli. Az integrált megközelítés
szélesebb kontextusban való gondolkodást és az egyes összetevők és rendszerek kölcsönösen
kiegyensúlyozott módon történő integrálását igényli, 2.4.5. ábra (van der Aa et al., 2010
alapján).
Ha például az épületburkolat egyes elemeinek magas hőellenállására összpontosítunk, és
elhanyagoljuk a hőhidak következetes szigetelését, nem érjük el a kívánt célokat. A megújuló
energiaforrások fűtési célú felhasználása az épületburok magas légzárása nélkül azt
jelentheti, hogy az nZEB energiaszabványt nem sikerül teljesíteni. Az épület különböző
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éghajlati viszonyai és üzemmódjai különböző projektstratégiákat igényelnek. A mérsékelt
éghajlati övezetben energetikailag előnyös a napenergia, a napfény és a természetes
szellőzés használata az épületekben. Közép-Európában az éghajlati viszonyok egész évben
dinamikusan változnak (2.4.6. ábra).
Az elmúlt években intenzíven fejlesztették ki az integrált HVAC-rendszerrel ellátott
adaptálható homlokzatok különböző rendszereit, amelyek fokozottan képesek reagálni az
épület aktuális időjárására és üzemmódjára (Shen et al., 2018; Shady et al., 2015). Az épületek
tervezésének ilyen megközelítése várhatóan képes lesz növelni az energiateljesítményüket.
A terminológia ezen a területen nem egységes, a klimatikusan aktív homlokzatok, interaktív
homlokzatok, dinamikus homlokzatok és más elnevezések is használatosak.

2.4.5. ábra - Az épület koncepciója - az alkotóelemek szintjétől a kiegyensúlyozott egészig
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2.4.6. ábra
régióban

-A

levegő hőmérsékletének és a napsugárzásnak a jellemző változásai januárban a közép-európai

A következő ábra egy olyan külső fal példáját mutatja be, ahol az alkalmazkodó
épületburkolat elemeit ökológiai elemekkel kombinálva alkalmazzák. A modern épületek
tervezésénél törekedni kell az energiahatékonyság elérésének passzív és aktív eszközei
közötti egyensúlyra, miközben a beltéri környezet minőségére vonatkozó valamennyi
követelménynek meg kell felelni.
Ebben a kiadványban csak a passzív
stratégiákkal foglalkozunk, amelyeket
építészeti-városi
és
építési-fizikai
stratégiákra osztunk.

Építészeti és urbanisztikai stratégiák
A
településegység
építészeti
és
urbanisztikai koncepciója megteremti az
alapkeretet az egyes épületek és a
település egészének energiafogyasztását
csökkentő passzív stratégiák alkalmazásához. Az épületek nagy sűrűsége csökkenti a
közvetlen napsugárzás és a diffúz napfény elérhetőségét az épületekben (2.4.8. ábra).

2.4.8. Ábra - A sűrű beépítés csökkenti a napenergia felhasználhatóságát és hozzájárul a városi hőszigetek
kialakulásához
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A napenergia és a napfény megújuló energiaforrások, amelyek körültekintő felhasználása
csökkenti a nem megújuló fosszilis energiaforrásokból származó energiafogyasztást. A nagy
sűrűségű városfejlesztés jelentős hőszigethatást is okoz, 2.4.9. ábra.

2.4.9. ábra - A városi hőszigethatás tipikus profilja

Ilyen körülmények között az ilyen típusú városi építmények nemcsak napközben, hanem
különösen éjszaka túlmelegednek, amikor a levegő hőmérséklete akár 7 K-kal magasabb
lehet, mint a környező nyílt területek levegőjének hőmérséklete. Az ilyen városi megoldások
fokozzák a nyári túlmelegedést, ugyanakkor mind a kül-, mind a beltéri környezetben
termikus kellemetlenségeket okoznak. Ennek eredménye az épületek hűtésének, illetve a
külső környezet hűtésének (pl. utak, járdák és egyéb területek öntözése) megnövekedett
igénybevétele, ami növeli az épületek, illetve az épített környezet működtetésének
energiaköltségeit.
Az épületek energiafogyasztásának csökkentésére ható egyéb városi stratégiák a következők:

•
•

•
•
•

Az utcahálózat kialakítása úgy, hogy az épületek főhomlokzatai dél felé tájolhatók
legyenek,
Magas és alacsony növényzet ültetése a városi településeken (csillapítja a szelet az
épületek körül, árnyékolja az épületet és a zöld növényzetből elpárolgó víz hűti a
levegőt),
Nagyobb vízfelületek létrehozása, amelyek hozzájárulnak a települések
hőmérsékletének stabilizálásához,
Kerülni kell a kitett helyzeteket, például nem szabad magas épületeket tervezni
dombokra, ahol a megnövekedett szélsebesség télen növeli a hőveszteséget,
A települések övezeti besorolása a városi struktúrák természetes szellőzésének
feltételeinek megteremtése (különösen a nyáron uralkodó szélirányok
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szempontjából) és a külső és belső terek napfény elérhetőségének maximalizálása
érdekében.

2.4.10. ábra - Példák az új épületek formálására, amelyek javítják a napenergia és a napfény elérhetőségét a
szomszédos épületekben

Az építészek jelentősen befolyásolhatják az nZEB tervezését. Munkájukkal az építészek
megteremtik az épületek magas energiahatékonyságának eléréséhez szükséges
alapfeltételeket - javasolják:

•
•
•
•
•
•
•

Az épület elhelyezése a területen és a meglévő városfejlesztésben,
Az épületek alakja (2.4.10. ábra), és befolyásolja azok tömörségét, különösen az
épületek felületének és térfogatának arányát, 2.4.11. ábra,
Az épületek elrendezése és a különböző típusú belső terek tájolása a kardinális
pontokhoz,
A homlokzatok terve (üvegezett részek mérete, rögzített árnyékolás (erkélyek,
loggiák, párkányok ...), zöldtetők és zöld homlokzatok használata stb.,
Átriumok, üvegezett területek és egyéb, az épülethez csatlakozó vagy abba
beépített terek, 2.4.12. ábra,
A megújuló energiaforrásokat használó rendszerek alkalmazásai, amelyek az
épületburkolat részeit hozzák létre,
A felületek színe és befolyásolják számos anyag kiválasztását.

Építési és fizikai stratégiák
Közép-Európában az elmúlt három évtizedben az épületek üzemeltetésére fordított
energiafogyasztás csökkentésével összefüggésben olyan megoldásokat részesítettek
előnyben, amelyek különösen a fűtési energiát csökkentették. A hideg éghajlaton és a régebbi
típusú
épületekben
a
fűtési
energiafogyasztás
az
épületek
üzemeltetéséhez
szükséges
összes
energia több mint 50%-át teszi ki.
Ezen a területen jelentős előrelépés
történt a radikális hőszigeteléssel. Az
1.11. figure – A/V arány – „compactness“
energiateljesítményt azonban átfogóan
kell értékelni, és az energiafogyasztást egész évben figyelembe kell venni, akár hosszú távú
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perspektívában is. A passzív lakóépületekben ma a melegvíz-előkészítés energiafogyasztása
nagyobb, mint a fűtésé. A meleg vizet egész évben fogyasztják, míg a passzív épületekben a
fűtési szezon alacsony hőigény mellett lerövidül.
Az épületek szélsőséges hőszigetelése és tömítése, az épületek hő- és vizuális komfortjával
szemben támasztott fokozott követelmények, a növekvő belső hőnyereség és részben az
egyre nyilvánvalóbbá váló globális felmelegedés azonban növelik az épületek hűtésére
fordított energiafogyasztást. Még az nZEB tervezéséhez szükséges építési és fizikai stratégiák
kiválasztásakor is figyelembe kell venni az épület teljes élettartamának átfogó szemléletét.
A holisztikus szemlélet a műszaki oldal mellett az életcikluson belüli gazdasági költségeket és
az építés társadalmi vonatkozásait is értékeli. Az épületek termikus, vizuális komfortjának és
levegőminőségének javítása jelentős nem energetikai előnyökkel jár, mint például a
munkatermelékenység növekedése, az életminőség javulása, ami az egészségügyi költségek
csökkenésével járhat. Másrészt az nZEB-értékelés túlságosan tág hatókörrel történő
értékelése túlságosan relativizálhatja az ilyen épületek építési és fizikai oldalának fontosságát
és súlyát. Ebben a szakaszban csak az nZEB-tervezés
műszaki oldalára összpontosítunk.
Építési és fizikai szempontból az nZEB tervezése a
passzív épületek koncepcióján alapul. A passzív épület
valójában egy következetesen továbbfejlesztett,
alacsony energiafelhasználású épület. Koncepcionális
szempontból lényeges, hogy a passzívházban a
hőkomfortot csak a friss levegő előmelegítésével vagy
előhűtésével érjük el a kívánt beltéri levegőminőség
eléréséhez szükséges mennyiségben.

1.12. ábra – Épületszerkezetek
üvegfelületei

•
•
•
•
•

Az alacsony energiaigényű épületek építési és fizikai
tervezési stratégiája Közép-Európában jellemzően a
következő alapvető intézkedéseket tartalmazza:

Az épületburkolat magas hőállósága,
Nagyon magas hőszigetelési paraméterekkel rendelkező ablakok (kisebb U-érték),
Az összes hőhíd következetes megszüntetése,
Az épületburkolat nagyfokú tömörsége,
Levegőcsere hővisszanyeréssel télen.

A passzívházak esetében az 1980-as évek végén határozták meg az ezekre az intézkedésekre
vonatkozó kritériumokat. A kritériumokat egy darmstadti (Németország) passzívházon
tesztelték, amelyet az első passzívháznak tartanak (2.4.13. ábra). Néhány fizikai kritériumot
az idők során némileg módosítottak, jelenlegi értékeiket az 2.4.2. táblázat tartalmazza.
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A passzív épületek Közép-Európában olyannyira népszerűvé váltak, hogy ma már
szabványnak számítanak. Megerősítést nyert, hogy ez az épületek teljes élettartama
szempontjából műszakilag és gazdaságilag is igazolható stratégia. A passzív technikák
általában alacsonyabb karbantartási igényekkel rendelkeznek, és csökkentik a
környezettechnika üzemeltetési teljesítményét.
Az aktív alacsony energiaigényű épületek különböző speciális elemeinek (naphőrendszerek,
fotovoltaikus rendszerek, hőszivattyúk és mások) karbantartási igénye és alacsony
élettartama növeli az energiaköltségeket és a kibocsátást az épületek teljes élettartama alatt.
E technológiák alkalmazása a passzívházakban nem szükséges, ellentétben az nZEB-ekkel,
ahol a tervezés elfogadott energetikai kritériumai miatt alapvetően szükséges a használatuk.
A passzív épületek tervezésének kulcstényezői közül a legfontosabb az épület teljes
burkolatának alapos hőszigetelése, az összes hőhíd következetes eltávolításával. A passzív
épületek tervezésénél kezdetben problémát jelentettek a hőszigetelő ablakok, különösen az
alacsony hőszigetelési minőségű ablakkeretek. Az üvegezés és az ablakkeretek hőszigetelő
tulajdonságai terén viszonylag gyorsan jelentős előrelépés történt. Hőellenállásuk több mint
ötszörösére nőtt az 1980-as években általánosan használt ablakokhoz képest. Hasonlóképpen,
a hőhidak kiküszöbölése terén végzett tervezés azt eredményezte, hogy a szerkezeti elemek
közötti különböző illesztések hőellenállása szinte megkülönböztethetetlen az egyes
épületburkolati elemek jellemző darabjainak hőellenállásától.
A passzív épületeknél különös figyelmet fordítanak a légzáróságra. A fűtési hőfogyasztást
jelentősen megnöveli a beszivárgó hideg levegő felmelegítéséhez szükséges hő. Az épületek
természetes szellőzéséből adódó hőveszteségek 20-30 kWh/(m2 .év) energiaveszteséget
okoznak.

2.4.13. ábra - Az első darmstadti passzívház déli nézete 1991-ből (Feist és Bott, 2007)
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2.4.14. ábra - Tipikus passzívház szellőzőrendszer hővisszanyeréssel (Bátora és Baloga, 2015)

A hővisszanyeréssel ellátott mechanikus szellőztetéssel ezek az energiaveszteségek 2-7
kWh/(m2 .év) értékre csökkenthetők. A mechanikus szellőztetés nem működhet
megbízhatóan és hatékonyan az épületburok magas fokú légzárása nélkül. A passzív épületek
mechanikus szellőztetését általában hővisszanyeréssel oldják meg (2.4.14. ábra). A
hővisszanyerés hatékonysága legalább 80%-os kell, hogy legyen.
2.4.2. táblázat - A passzív épületek tervezésének fizikai kritériumai

Paraméter
Elsődleges energiaigény
Nettó fűtési és hűtési energiaigény
Maximális fűtési terhelés
A homlokzat hőátbocsátási tényezője, Ufacade
A tető hőátbocsátási tényezője, Uroof
A teljes ablak hőátbocsátási tényezője, Uwindow
Lineáris hőhíd áteresztőképesség, ψ
A
mechanikus
szellőztetés
hatékonysága
hővisszanyeréssel
A ventilátor fajlagos bemeneti teljesítménye, P*
Az épületburok légtömörsége, n (50 Pascal nyomáson)
A belső komfort határértéke nyáron
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Kritériumérték
< 120 kWh/(m2 .a)
< 15 kWh/(m2 .a)
< 10 W/(m2 .K)
< 0,15 W/(m2 .K)
< 0,10 W/(m2 .K)
< 0,75 W/(m2 .K)
< 0,01 W/(m.K)
> 80 %
< 0,4 W/(m3 /h)
n50 < 0,6 / h
< Az év 10%-ában a
levegő hőmérséklete

meghaladhatja a 25
°C-ot.
Megjegyzés:
P* a ventilátor fajlagos teljesítménye, amely a tényleges teljesítmény (W-ban) és a referenciaáramlás
(m-ben3 / h) aránya.

Így a fűtési hőigény körülbelül 30%-kal csökkenthető.
Egyrészt a gépi szellőztetés biztosítja az állandó friss levegő utánpótlását, amely szűrhető.
Másrészt a szellőztetőberendezések működtetése villamos energiát fogyaszt, és előállítása
nemcsak energiaigényes, hanem CO 2 kibocsátást is okoz. A nem megfelelően kialakított
szellőztető rendszer zajforrás lehet, vagy akár kellemetlen légáramlást is okozhat a
helyiségben. Gazdasági szempontból nem elhanyagolható a szűrők szükséges gyakori cseréje
sem. A hővisszanyeréssel kombinált mechanikus szellőztetés összetettebb megoldása
hőszivattyúval és melegvíz-előkészítéssel (2.4.15. ábra) növeli a szellőztető rendszer
energiahatékonyságát.
A passzív épületek burkolatának nagy hőellenállása, a napfényes oldalakon lévő nagyméretű
nyílászárók és a nagyfokú tömítettség fokozza a túlmelegedésre való hajlamot. Bár ezt a
problémát hűtéssel, például a hőszivattyú megfordításával meg lehet oldani, ez jelentős
energiaköltségekkel jár.
A passzívházak túlmelegedésének problémája nem csak a nyári csúcsidőszakban jelentkezik,
hanem az átmeneti évszakokban is előfordulhat, amikor a napfényes napok vannak. Ilyenkor
a meleg beltéri levegő könnyen kicserélhető a hidegebb kültéri levegőre, és így a probléma
nem olyan jelentős, mint nyáron, amikor a kültéri levegő hőmérséklete gyakran jóval
magasabb, mint 26 °C, ami az épületben a hőkomfort szempontjából a határhőmérséklet. A
passzívházak esetében erősen ajánlott hatékony árnyékoló eszközök tervezése.
Amikor a külső hőmérséklet 30 °C-nál magasabb, az árnyékolástechnika önmagában nem
tudja biztosítani, hogy a helyiség levegőjének hőmérséklete 25-26 °C-nál alacsonyabb legyen.
Közép-Európában a 30 °C feletti léghőmérséklet nem gyakori, így még a passzívház
kritériumai szerint is tolerálható a 25 °C-os belső léghőmérséklet túllépése az év egy bizonyos
időszakában (lásd a 2.4.2. táblázatot). A nyári túlmelegedés kockázatának ideje lerövidíthető
a beltéri levegővel közvetlenül érintkező hőtároló épületszerkezetek kialakításával, éjszakai
keresztszellőztetéssel, minimális nappali szellőztetéssel, nagy hőtermelő berendezések
mellőzésével és hasonlókkal.
Az nZEB-tervezés alapelveit a 2.4.3. táblázat foglalja össze. Az épületek nagyon alacsony
energiaigénye nagyrészt passzív épülettervezési technikákkal érhető el. A passzív épület és
az nZEB között a különbség a megújuló energia felhasználásának arányában rejlik.
2.4.3. táblázat - A közel nulla energiaigényű épületek tervezésének alapelvei
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Elv

Az
elv
jellemzői

Nagyon
alacsony Megújuló energia Primer energia és
energiaigény
felhasználása
alacsony
CO2
kibocsátás
A fűtés, a szellőzés, a
hűtés, a melegvíz és a
mesterséges
világítás,
valamint esetleg más
berendezések
(pl.
felvonók, vészvilágítás)
energiaigényének
a
legmagasabb
követelményeknek kell
megfelelnie.

A megújuló energiának a
teljes energiafogyasztás
legalább 50%-át kell
fedeznie.
A megújuló energiát
hasznosító rendszereket
épületeken, épületekben
vagy azok közelében kell
elhelyezni.
A
megújuló
energiaforrásoknak
távlatilag az épületek
energiafogyasztásának
90%-át kellene fedezniük.

Az
épületek
működésének
energiaigényét
primerenergiával
fejezzük ki, míg az egyes
energiahordozók
CO2
kibocsátását
a
primerenergia
tényezőivel
kell
számszerűsíteni.
A CO2 kibocsátásnak
várhatóan 3 kgCO2 / (m2
.év) alatt kell maradnia.

Az európai nZEB-szabvány elérésének módjairól áttekintést nyújt (Paoletti et al., 2017). Ez a
hivatkozás különösen az éghajlati viszonyok hatását elemzi az nZEB-szabvány elérésére
szolgáló eszközök kiválasztására. Az nZEB-ben a megújuló energiaforrások szélesebb körű
felhasználásának és ezáltal a CO2 kibocsátás csökkentésének hangsúlyozása a civilizáció
fenntartható fejlődése szempontjából helyes. Kérdéses azonban, hogy ez a cél társadalmigazdasági szempontból reális-e.
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Talajkollektor Lemezes
hőcserélő

Elszívott
levegő

Levegő
beszívás

Levegő
befúvás

Távozó
levegő
Hőszivattyú

Befújt
levegő
előfűtése

Napkollektor
csatlakoztatási
lehetőség
Hidegvíz

Melegvíz

Az
európai
energiapolitikai
iránymutatások hangsúlyozzák, hogy az
nZEB-ek tervezésekor költséghatékony
intézkedéseket kell alkalmazni az
energiafogyasztás csökkentésére. Az
nZEB pénzügyi követelményei ellenére
egyre több szó esik a "nulla" vagy plusz
energiaigényű épületek tervezéséről.
Túlságosan ambiciózusnak tűnnek azok
az elképzelések, amelyek szerint a
"nulla" otthonok CO2 -mentesek lesznek,
és az épületek kizárólag megújuló
energiát használnak majd, vagy hogy az
épületek által termelt többlet villamos
energiát eladják.

2.4.15. figure - Passive house ventilation system in combination
with heat pump and hot water preparation

2.4.3

KÖZEL NULLA ENERGIAIGÉNYŰ ÉPÜLETEK ÉPÍTÉSE

A passzív épületek tervezési szabványa bevált alapot képez az nZEB építéséhez. Ez a szabvány
nagymértékben tükröződik a jelenlegi szabványokban és előírásokban, és a passzívházak
gyakorlati megvalósításainak száma garanciát nyújt a magas tervezési színvonal elérésére.
Szinte minden épülettípus a passzívház-szabványra épülhet. Ma már gazdag anyag- és
konstrukciós adatbázis áll rendelkezésre, amely lehetővé teszi az nZEB burkolatok tervezését
a kívánt tulajdonságokkal.

A közel nulla energiaigényű épületek burkolatának nem átlátszó részei KözépEurópa éghajlati viszonyai között
Az nZEB külső falainak a következő alapvető tulajdonságokkal kell rendelkezniük:

•
•
•

Hőátbocsátási tényező kevesebb mint 0,15 W/(m2 .K),
Gyakorlatilag kizárt hőhidak - a lineáris hőhíd áteresztőképessége kisebb, mint 0,01
W/(m.K),
Magas légzárás.

Az nZEB követelményeinek megfelelő egyrétegű külső falak különböző falazóelemekből
készülhetnek, de ezek a falak körülbelül 500 mm vastagok. Az ilyen falak nagy volumene
elveszi az épületek hasznos terét; a gyakorlatban az egyrétegű külső falakat kisebb
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mértékben használják. A külső hőszigetelő kompozit rendszerű falakat széles körben
alkalmazzák, lásd a 2.4.4. táblázatot.
A monolit vasbetonból, mészhomoktéglából és hasonló anyagokból készült falak viszonylag
finomak, ugyanakkor kellően hőtárolóak, és még vastag, nagy hatékonyságú hőszigeteléssel
együtt sem haladják meg általában a 400 mm-es vastagságot. A külső hőszigetelő kompozit
rendszerek növelik az ilyen típusú falak munkaigényét. Bizonyos mértékig a falak
munkaigénye csökkenthető a polisztirolból vagy más hőszigetelő anyagból készült
hőszigetelő szerelvényekbe öntéssel (ún. ICF, insulated concrete forms). Ilyen eljárásoknál a
falak hőtároló képessége a belső felületre kerülő hőszigetelés miatt szinte elveszik. A
hőszigetelő szerelvények belső és külső részét összekötő különböző elemek a fal vasbeton
magjának teherbírását is csökkentik.
2.4.4 táblázat - A közel nulla energiaigényű épületek számára alkalmas külső falak

A különböző típusú könnyű külső falakkal magas hőállóság érhető el. Ezek a falak száraz
építési eljárásokkal készülnek, az építkezésen végzett munka nagy termelékenységével.
Az 2.4.16. ábra példákat mutat az nZEB-nek megfelelő falazott falakra. Ezeknél a falaknál a
részletezés a lábazatnál problémás, ahol a hőhidat el kell távolítani. A hőhíd eltávolítható a
fal teherhordó részének lábához kellően stabil anyag (pl. habüveg vagy egy speciális termék)
beillesztésével. Gyakori az a megoldás, hogy a házat a külső fal hőszigeteléséhez csatlakozó
hőszigetelő rétegre helyezett vasbeton födémre fektetik (2.4.16. ábra jobb oldalon).
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A passzívházak szabványában elég gyakran épülnek faépületek. Hatékony hőszigetelés
alkalmazása esetén a fából készült teherhordó szerkezetű külső falak előírt magas
hőellenállása viszonylag kis vastagság mellett érhető el (2.4.17. ábra). Másrészt a fa
tartószerkezet különböző hőhidakat hoz létre a falban, amelyeket gondosan meg kell
szüntetni. A faalapú külső falak magas légzárását is biztosítani kell. Különös figyelmet kell
fordítani az olyan részletekre, mint az elektromos aljzatok és kapcsolók, a különböző
falátvezetések, az ablakokkal vagy ajtókkal való fali érintkezések és az ilyen csatlakozók a
légzárás szempontjából.

2.4.16. ábra - Példák a közel nulla energiaigényű épületek számára alkalmas külső falakra
1 - cementhomoktéglából készült fal, 2 - habüveg, 3 - vízszigetelés, 4 - hőszigetelés (pl. expandált polisztirol), 5 hőszigetelő kapcs, 6 - expandált polisztirolból készült zsaluzási szerelvények, 7 - padlótartó réteg, 8 - elválasztó réteg,
9 - hőszigetelés (pl. extrudált polisztirolból).

2.4.17. ábra - Az nZEB-nek megfelelő faházak külső falai
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(Bebej és Sedlák, 2011)
a) faloszlop-konstrukció, b) faloszlop I alakú oszlopok alkalmazásával, c) fal ragasztott rétegelt fából készült teherhordó
réteggel, d) példa egy ragasztott rétegelt fából készült teherhordó réteggel ellátott falra.

A 2.4.18. ábra példákat mutat a gondosan megtervezett részletekre a faépítmények
burkolatában. Az épületek egyes elemei nagyon jól megtervezettek, csakúgy, mint az
épületek egésze. A passzív épületek tervezése során olyan tanúsítási rendszerek és tervezési
eljárások jöttek létre, amelyek közvetlenül alkalmazhatók az nZEB építésére.

2.4.18. ábra - Példák a gondosan megtervezett részletekre a faszerkezetek burkolatában

Szinte minden megújuló energiaforrásokat használó rendszer könnyen integrálható a passzív
épületek elvei szerint épített épületekbe.
Már a passzív épületek tervezésének korai szakaszában olyan rendszereket fejlesztettek ki,
amelyek megfelelnek a Passivhaus Institut (web1) által kidolgozott szabványoknak. Ilyen
rendszer volt az Innovativbau Thermomodul épületrendszer (2.4.19. ábra). A Thermomodul
rendszer jellemzője a passzív épületek burkolatának következetes hőszigetelése a hőhidak
következetes eltávolításával és az épületburok magas légzáróságával.
A lapos és a ferde tetők hőállósági követelményei hagyományosan magasabbak, mint a
függőleges falak hőállósága. Ennek oka a helyiségben a levegő hőmérsékletének
rétegződéséből adódó megnövekedett hőveszteség (a helyiség felső része magasabb
hőmérsékletű, mint a padlóhoz közeli rész). Télen a hőveszteségek a beltéri és a kültéri
környezet közötti nagyobb különbség miatt nőnek. Egy másik ok a tetőszerkezet felületéről a
hideg ég felé történő hősugárzás okozta megnövekedett hőveszteség (különösen felhőtlen
éjszakákon). Bizonyos mértékig a tetőszerkezetek megnövekedett hőellenállása a
körbeáramlás során megnövekedett szélsebességgel indokolható.
Az nZEB esetében ajánlott a tető hőellenállását 10 m-ig tervezni2 .K/W. Még a nagyon
hatékony hőszigetelések esetében is legalább 400 mm vastagságukkal kell elérni az említett
hőellenállást. Az 2.4.20. ábra példákat mutat be az nZEB-hez megfelelő szerkezeti
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megoldásokra. Az nZEB fűtött zónáiban a terepen lévő padlóknak legalább 150 mm
vastagságú hatékony hőszigeteléssel kell rendelkezniük.

A közel nulla energiaigényű épületek burkolatának átlátható részei Közép-Európa
éghajlati viszonyai között
Még az nZEB burkolatok ablakainak és egyéb átlátszó részeinek tervezése esetében is
célszerű a passzív épületek tervezésekor az e területen kialakult szabványokból kiindulni.

2.4.19. ábra - A Thermomodul passzívház építési rendszere a pozsonyi Petržalka épületen (Fotó: Jozef Hraška)

20

A teljes ablakon keresztüli hőátbocsátási tényezőnek Uw < 0,75 W/(m2 .K) kell lennie. Az nZEB
tervezési esetekben kívánatos még alacsonyabb hőátbocsátási tényezővel rendelkező
ablakokat tervezni. Bár rendelkezésre állnak ilyen tulajdonságokkal rendelkező ablakok, ezek
drágák, és egyedi esetekben átfogóan kell őket mérlegelni. Az ablakok
energiahatékonyságának értékelésére számos tanúsítási rendszer létezik. Egyesek
megkövetelik, hogy a passzívházak kereteinek és ablaküvegezésének hőátbocsátási tényezője
0,75 W/(m2 .K) alatt legyen. Mások magasabb hőátbocsátási tényezőt engedélyeznek a
kereteken keresztül (pl. Uf < 0,95 W/(m2 .K)), míg ezt az értéket az üvegezés megnövelt
hőszigetelésével kell kompenzálni, hogy az így kapott érték Uw = 0,80 W/(m2 .K) legyen.

b)

a)

2.4.20. ábra - Az nZEB-nek megfelelő nyeregtetők
a) az ereszcsatornánál lévő nyeregtető részlete, b) a nyeregtető axonometrikus példája
1 - hőszigetelés a szarufák között, 2 - a fal hőszigetelése a lécek között, 3 - páraáteresztő fólia.

Ma már forgalomban vannak olyan üvegezések, amelyek Ug értéke ≈ 0,5 W/(m2 .K), így egy
ilyen eljárás lehetséges. Az üvegezés kiválasztásakor nem lehet csak a hőszigetelő
tulajdonságait nézni. Fontos a fényáteresztő képesség is (általában 60%-nál magasabb,
lakóépületek esetében legalább 70%-os fényáteresztő értékek javasoltak) és a szoláris
tényező (teljes napenergia-átbocsátás), amelynek lakóépületekben legalább 50%-osnak kell
lennie (0,5 g-érték). Egyes tanúsítási rendszerek az ablakok hőszigetelő tulajdonságainak az
épületburokba történő beépítéséből adódó romlási határértékeket is meghatározzák.
Az üvegezés U-értékének csökkentése buktatókkal jár. Az alacsony értékek növelik az
épületek túlmelegedésének kockázatát, és a légkondicionált épületekben a hűtési
energiafogyasztást is. A nagy üvegezéssel és jelentős beltéri hőnyereséggel rendelkező
irodaházak esetében az Uw < 0,60 W/(m2 .K) értékű ablakok választása (amelyet több szerző
is ajánl az nZEB-ek számára) kontraproduktív lehet. A hűtési költségek növekedése
meghaladhatja a fűtési hőmegtakarítást. A nagy hőellenállású üvegezés általában kevesebb
nappali fényt enged át, ami szintén a mesterséges világítás költségeinek növekedését jelenti.
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Az alacsony g-értékű üvegezéssel történő árnyékolás Közép-Európa éghajlati viszonyai között
nem ajánlott, különösen lakóépületek esetében. Az ablakok árnyékolását mobil
árnyékolástechnikával kell biztosítani.
Az üvegezés nagyon nagy hőellenállása miatt megnő a vízgőz kondenzációjának kockázata az
üvegezés külső felületén, és szélsőséges esetben itt jég képződhet. A (Gläser és Szyszka, 2011)
megállapította, hogy az üvegezés külső felületén a kondenzáció kockázata hatékonyan
csökkenthető az üvegezés külső felületének alacsony emissziós tényezőjével. A jegesedés
gyakoriságának minimálisra csökkentése érdekében az üvegezés külső felületének emissziós
tényezőjét 0,1 alá kell csökkenteni. Ilyen emissziós értékeket azonban a gyakorlatban nehéz
elérni, hogy hosszú ideig ellenálljanak az időjárási körülményeknek és a felület
karbantartásának. Ez a probléma kisebb ablakdőlés esetén növekszik, tetőhajlásszögű
ablakoknál nagyobb, mint függőleges ablakoknál, ha az üvegezés közel vízszintes helyzetben
van, a probléma súlyosbodik.
Az üvegezés okozta hőveszteségek az üvegtáblák távtartó keretében a legnagyobbak. Ezek
gyakran okozzák a vízgőz kondenzációját az üvegezés belső felületén. Ezzel szemben a vízgőz
kondenzációját tekintve a külső felületen az üvegtáblák érintkezési pontja a legkisebb
kondenzációs kockázattal jár. Az nZEB-nek megfelelő ablakok kutatása és innovációja jelenleg
az üvegezés és a nagy hőállóságú keretszerkezetek távtartó profiljaira összpontosít.
Az nZEB üvegezés kiválasztásakor a következő paramétereket kell figyelembe venni:

•
•
•
•
•
•
•
•

Üvegezés hőátbocsátási tényező (hőátbocsátási tényező) Ug (W/(m2 .K)),
Naptényező, g-érték (-),
Látható fényáteresztés, τv (-)
Az üvegezés belső felületi hőmérséklete (°C),
Kondenzáció veszélye az üvegezés belső és külső felületén,
Színvisszaadási index, Ra (-),
Teljes üvegezés vastagsága (mm),
Üvegezés tömege (kg/m2 ).
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2.4.21. ábra - Példák a passzív épületek és az nZEB szabványainak megfelelő ablakokra (Goldstein et al.,
2016)

A passzív épületek üvegezésének belső felületi hőmérséklete nem lehet 4,2 K-nál nagyobb
mértékben alacsonyabb a beltéri levegő átlagos hőmérsékleténél. Ez az intézkedés csökkenti
az üvegezésből a hideg levegőnek a felhasználó lábára történő esését, ami negatívan
befolyásolja a hőkomfortot (más néven bokahuzat). A passzívházakban ez a probléma
jelentős a nagyobb felület miatt, különösen a déli ablakok esetében, valamint azért is, mert
a passzívházakban általában nincsenek radiátorok az ablakok alatt. A "szuperablakok" (azaz a
nagy teljesítményű ablakok, 2.4.21. ábra) a nagyon hideg helyen lévő épületek számára
alkalmasak.

Hőhidak
Az nZEB burkolat esetében a hőhidakat különös gonddal kell megszüntetni. Az nZEB-épületek
nagymértékben hőszigetelt burkolatai esetében a nem megfelelően kialakított hőhidak akár
30%-kal is növelhetik a hőveszteséget.
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2.4.22. ábra

-

Példák a hőhidak kiküszöbölésére a masszív külső falakon a fűtött földalatti padlóval érintkezve

(Hraška, 1992)

Természetesen a hőhidak problémája különböző súlyú a különböző típusú anyagok és
szerkezetek esetében. Az 2.4.22. és 2.4.23. ábra a hőhidak kiküszöbölésének több
lehetőségét mutatja be a pincével és alapozással érintkező falazott külső falak esetében.
Vezető anyagból (vasbeton, tömör égetett tégla, mészhomokos tégla stb.) készült külső falak
esetében különös figyelmet kell fordítani az alapozás helyén lévő részletekre.
Különböző építési rendszerekben ezt a problémát úgy oldják meg, hogy a külső fal lábánál
egy speciális elemet helyeznek el. A nem rendszerszintű megoldások esetében fontos, hogy
a beillesztett anyagok megfelelő hőszigetelő tulajdonságokkal, megfelelő teherbírással
rendelkezzenek, és ne legyenek elnyelőképesek.
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2.4.23. ábra

-

Példák a hőhidak megszüntetésére a masszív külső falaknál a fűtetlen földalatti padlóval vagy az

altalajjal érintkezve (Hraška, 1992)

2.4.25. ábra - Példa az ablakbélések hőhídmentesítésére

2.4.26. ábra
ablakok

-A

fal hőszigetelésének síkjában elhelyezett

2.4.24. ábra - A hőhidak tipikus helyei az
épületekben

Az egyik ilyen anyag a habüveg, amely viszonylag drága. Az nZEB alapozása hőszigetelt
vasbeton födémekre ajánlott. Az épületburokban általában nagyszámú hőhíd található,
amelyeken keresztül a hő két vagy három irányban terjed (2D vagy 3D hőhidak). A 2.4.24.
ábra az épületek burkolatában található
hőhidak néhány tipikus előfordulási helyét
mutatja. A 2.4.25. ábra az ablakbéléseken
keresztül
történő
hőveszteségek
csökkentésének egyik módját mutatja be az
ablakkeretek
hőszigeteléssel
történő
lefedésével. A hőveszteségek hatékonyabb
csökkentése a oldalon keresztül az
ablakbélésen keresztül akkor érhető el, ha az
ablakot a fal hőszigetelésének síkjában helyezik
el (2.4.26. ábra). Az ilyen kialakítás ajánlott az
nZEB esetében, ahol magas hőszigetelési
paraméterekkel
rendelkező
ablakokat
használnak, és ahol a hőhidak általi további
hőveszteség nagyon nem kívánatos. Ez az
ablakbeépítési módszer drágább, mert az
2.4.27. ábra - Az nZEB bélésben lévő ablakok
beépítésének részletei
ablakot tartó tartóelemeket kell beépíteni. A
1 - hőszigetelt fal, 2 - külső páraáteresztő fólia, 3
2.4.25. és az 2.4.26. ábra szerinti megoldások
- sarokléc, 4 - poliuretán hab, 5 - belső párazáró
fólia, 6 - OSB lap, 7 - hőszigetelés, 8 - poliuretán
közötti költségkülönbség nem fedezi a fűtési
hab, 9 - sarokprofil.
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energiamegtakarítást, amelyet az 2.4.25. ábra szerinti megoldással a jelenlegi fűtési
energiaárak mellett lehet elérni.
Az nZEB tervezésének tágabb kontextusában és hosszú távú időtávlatot figyelembe véve
azonban a pénzügyi elemzésekből más következtetésekre juthatunk. Az 2.4.27. ábra egy
példát mutat be az nZEB-hez ajánlható ablaktelepítésre. A hőhidak megszüntetésének
minőségi szintjét általában kétdimenziós hőmérsékleti mezők elemzésével értékelik (2.4.28.
ábra és 2.4.29. ábra).

2.4.4

MEGLÉVŐ ÉPÜLETEK ÁTALAKÍTÁSA KÖZEL NULLA ENERGIAIGÉNYŰ
ÉPÜLETEKKÉ

Az Európai Unió országaiban a meglévő épületállomány nagy része évtizedes, és magas
energiafogyasztású. Az EU teljes épületállományának háromnegyedét a régi épületek teszik
ki. Az Európai Bizottság igen ambiciózus terve szerint (Simon, 2017) ezeket az épületeket
2050-ig át kell alakítani a közel nulla energiaigényű épületek szabványára. E terv motivációja
elsősorban a civilizációs fejlődés fenntarthatósága és a bolygó globális felmelegedésének
csökkentése. A dekarbonizáció is cél ebben a tervben. Mérhető mutatókra van szükség az e
téren elért haladásról és azok értékeléséről 2030-ban és 2040-ben.
Az e területre vonatkozó konkrét célkitűzéseket és intézkedéseket az egyes uniós
tagállamoknak kell meghatározniuk. A közép-európai országokban már régóta folyik az
épületek szigetelésének folyamata annak érdekében, hogy az energiaigényt
költségoptimalizált szintre csökkentsék. Köztudott, hogy a hőszigetelés és a tömítés,
különösen az irodaházak esetében, növeli a hűtésükhöz szükséges energiaszükségletet.

2.4.28. ábra - Hőmérsékleti mező egy lakóépület erkélyének helyén

A megújuló energiaforrások használata nem mindig gazdaságilag előnyös. Azért mutatjuk be
ezeket az információkat, hogy legalább részben jelezzük, hogy a meglévő épületek közel nulla
energiaigényű épületekké történő átalakítása átfogó és egyedi megközelítést igényel, amely
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eltér az általános tervezési gyakorlattól. Integrált épülettervezésre van szükség, hangsúlyt
fektetve a kiegyensúlyozott multidiszciplináris megközelítésre, amelyben a környezeti
szempontok és az épületek életciklusa nagyobb hangsúlyt kap.
A meglévő épületek nZEB-szabvány szerinti átalakításának egyik legfontosabb lépése a
meglévő épületek hőszigetelésének jelentős javítása. Ebből a szempontból a
legproblémásabb a fűtött terek padlójának szigetelése, amely közvetlenül érintkezik a talajjal
(altalajjal). Bár az aljzat hővesztesége az épület teljes hőveszteségéhez képest viszonylag kicsi,
az nZEB-szabványban komoly problémát jelent. Fokozott figyelmet kell fordítani a fűtött és
fűtetlen terek közötti válaszfalakra is. A múltban nagyon alacsony hőellenállást írtak elő
ezekre a falakra, illetve a múltban még csak hőtechnikai követelményeket sem határoztak
meg az ilyen válaszfalakra.

2.4.29. ábra - Hőmérsékleti mező egy lakóépület tetőszerkezetének és külső falának végénél

A tetők kiegészítő hőszigetelésének módja a tető típusától és műszaki állapotától függ. Ha a
lapos tető vízszigetelése jó állapotban van, lehetőség van az úgynevezett fordított tetők
alkalmazására (2.4.30. ábra). Ennek során a vízszigetelő rétegre nem higroszkópos
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hőszigetelést fektetnek, és azt kaviccsal töltik meg. Olyan technikát is alkalmaznak, amelynél
a már nem megfelelő vízszigetelést több helyen kilyukasztják, hogy jelentősen csökkentsék a
pára diffúziós ellenállását, és egy új hőszigetelést és egy alacsonyabb diffúziós ellenállási
tényezőjű vízszigetelő réteget helyeznek rá.

2.4.30. ábra - Fordított tető részletei (forrás: www.lrwa.org.uk)

A meglévő épületek korszerűsítése új tereket hoz létre a tetőtérrel ellátott nyeregtető
kialakításával, a nyeregtető pedig megfelel az igényes energiahatékonysági
követelményeknek. A meglévő épületek ferde tetőinek hőállóságát általában a belső oldalról
történő hőszigeteléssel növelik. A számos fontos követelmény egyike a tűzbiztonságnak való
megfelelés.
Bár a múltban számos technikát fejlesztettek ki az épületek hőszigetelésére, a külső falakon
lévő meglévő ablakok és ajtók szigetelése nem alkalmazható az nZEB-szabványban. Az elmúlt
évtizedekben az ablakok és ajtók hőtechnikai tulajdonságai jelentősen javultak. Ezek a
tulajdonságok a hőállóság és a légzárás tekintetében összehasonlíthatatlanok a hagyományos
ablakokkal, amelyek a régebbi, meglévő épületekben találhatók. A régi ablakok újakra való
cseréje a legtöbb esetben egyszerű, de költséges. Sok esetben egyes országokban a
műemlékvédelmi követelmények nem is teszik lehetővé az ablakok cseréjét. Jelenleg az
életmóddal, a szélsőséges hőszigeteléssel és a globális felmelegedéssel összefüggésben egyre
nagyobb az épületek túlmelegedésének kockázata. Az ablakok cseréjekor nem szabad
megfeledkezni a hatékony napvédelem beépítéséről. Speciális esetekben a hőszigetelés és a
napvédelem részeként további ablakok vagy üvegezett hőpufferterek is beépíthetők.
Minden épület egyedi, és az nZEB-é történő átalakítását gondosan és szakszerűen kell
előkészíteni a tervezés szempontjából. Tekintettel az EU régebbi épületállományának
hatalmas méretére, a szén-dioxid-mentesítés és az nZEB-szabványnak megfelelő átalakítás
2050-ig rendkívül nagy kihívást jelent.
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