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2.5.1  BEVEZETÉS 

A kortárs építészetben egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik az épületek burkolatának 

"statikus" helyett "dinamikus" kialakítására az energiateljesítmény és a beltéri komfort 

javítása érdekében. Európai viszonylatban ezt a folyamatot az épületek 

energiateljesítményére vonatkozó politika ösztönzi, amelynek értelmében 2021 elejétől 

kezdve közel nulla energiafelhasználású épületeket kell építeni. E cél elérése érdekében új 

anyagokat, koncepciókat és technológiákat kell kifejleszteni az épületek 

energiahatékonyságának további javítására. Úgy vélik, hogy az épületek érzékeny és 

dinamikus rendszerként való tervezése az egyik legígéretesebb stratégia e cél elérésére. 

Ezen túlmenően ez a stratégia új esztétikai lehetőségeket nyit a tervezők előtt. Ennek a 

koncepciónak a fő jellemzője, hogy az épületeket olyan elemekkel és rendszerekkel látják el, 

amelyek képesek állandóan reagálni az időjárás változásaira és az épület használóinak 

igényeire. A dinamikus homlokzatok tervezésének és értékelésének kérdése az elmúlt 

években széles tudományos és szakmai közösséget fogadott meg (Loonen R. et al., 2013; 

Aelenei D. et al., 2016; Dakheel J. A., Aoul K. T., 2017; Fiorito F. et al., 2016; Nagy Z. et al., 

2016, Shady et al., 2018 és sokan mások).  

Az adaptív napárnyékoló eszközök, amelyeket nagyfokú alkalmazkodóképesség és 

érzékenység jellemez, a dinamikus épületburkolatok (főként az átlátszó részek) tipikus 

részét képezik. Tisztán fizikai szempontból a viselkedésük a napsugárzással, a nappali 

fénnyel és a hővel függ össze. Mindezek a fizikai mennyiségek dinamikus természetűek. 

Sajnos az épületek teljesítményét értékelő mérőszámok és kritériumok többsége nem a 

dinamikus rendszert szem előtt tartva került kidolgozásra. Jelenleg hiányoznak olyan 

eszközök és tágabb keretek, amelyek lehetővé teszik az építészek és mérnökök számára, 

hogy a konkrét épületek számára a legmegfelelőbb adaptív árnyékolástechnikákat tervezzék 

meg az adott éghajlati és városi körülmények között.  

A napárnyékoló eszközök az egyik olyan passzív tervezési stratégiát képviselik, amely a 

változó éghajlati viszonyokra reagál, és célja a beltéri kényelmi követelmények és az 

épületek működésének energiahatékonysága közötti egyensúly megteremtése. A 

közelmúltban a mobil adaptív árnyékolórendszereket széles körben alkalmazták (Al-Masrani 

és Al-Obaidi, 2019; Barozzi et al., 2016; Lamontagne at al., 2009; Nielsen et al. 2011). E 

tanulmány célja, hogy áttekintést nyújtson az adaptív árnyékolórendszerekről és azok 

kialakításáról. A műszaki telepítés részleteivel, a mechanikus és elektromos alkatrészekkel, 

az automatizálási és vezérlési stratégiákkal, a költségekkel és a karbantartással kapcsolatos 

kérdésekkel ez a tanulmány nem foglalkozik. 
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2.5.2  AZ NZEB "STATIKUS" ÉS "DINAMIKUS" ÁRNYÉKOLÓI 

 

A dinamikus épülethomlokzatok hívei gyakran azzal érvelnek, hogy a múltban az épületeket 

"statikusnak" tervezték, vagyis olyanoknak, amelyek nem reagáltak az időjárási vagy 

szezonális változásokra. Találkozunk azzal az állítással is, hogy a hagyományos homlokzatok 

nem képesek alkalmazkodni és reagálni a különböző változásokra, amelyeknek ki vannak 

téve (például Al-Masrani és Al-Obaidi, 2019). Ezek az állítások meglehetősen hamis 

mítoszok, amint azt az 2.5.1. ábra is mutatja.  

 

  

2.5.1. Ábra - A zsalu "statikus" árnyékoló rendszer? 

A redőnyök, függönyök és más árnyékoló eszközök képesek reagálni a legkülönbözőbb 

környezeti változásokra, ha megfelelően működnek. Egy jól szigetelt, nem átlátszó részből 

és egy megfelelő árnyékolástechnikával ellátott átlátszó részből álló homlokzat nem 

tekinthető "statikusnak".  

A hagyományos passzív stratégiák és azok különböző újításai még mindig ígéretes trendnek 

számítanak az épületek tervezésében és üzemeltetésében. Milyen érvek szólnak azok 

mellett, akik az adaptív árnyékolási rendszerekkel ellátott dinamikus épülethomlokzatok 

tervezésének irányzatát támogatják? Az új építészeti paradigmák és a beltéri kényelem 

maximalizálásának igénye miatt különösen a kereskedelmi és irodai épületek homlokzatai 

váltak átláthatóbbá. Ebben az összefüggésben a külső árnyékolástechnikai eszközök 

nélkülözhetetlennek tűnnek. A kortárs magasépítészetben is megfigyelhető az összetett, 

ívelt és szabálytalan formájú homlokzati rendszerek irányába mutató tendencia. Ebből 

következik, hogy az árnyékolástechnikai eszközöknek formásabbnak és funkcionálisan 

összetettebbnek kell lenniük. Az információs, mechanikai és elektromos technológiák 

fejlődése megteremti az előfeltételeket a reszponzív építészet fogalmának kiterjesztéséhez 

(Shen et al., 2015; Schleicher et al, 2011; Karanouh és Kerber, 2015). Úgy vélik, hogy a 

reszponzív építészet lépésről lépésre javíthatja az épületek energiateljesítményét és a 

megújuló energia felhasználását, miközben javítja a belső terek használóinak kényelmét. A 
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reszponzív építészetet alapvetően a teljesítményalapú tervezési stratégiák és a dinamikus 

(aktív) épületburkolatok kialakítása határozza meg. A dinamikus homlokzat a teljesítményét 

és fizikai tulajdonságait közvetlenül befolyásoló szabályozási algoritmusok és szabályozási 

műveletek tervezésére utal. A dinamikus homlokzat alapvető eleme az adaptív 

napárnyékoló rendszer. Az adaptív árnyékoló rendszernek képesnek kell lennie arra, hogy a 

változó meteorológiai körülmények, a használati és kényelmi kívánalmak, az energia- és 

környezeti paraméterek függvényében változzon. Az adaptív (más néven "dinamikus") 

árnyékolástechnológiák gyakran a hagyományos mozgatható árnyékolástechnikai 

eszközökre, például lamellákra, redőnyökre, redőnyökre stb. utalnak. Az épületek 

árnyékolásának azonban számos, alapvetően innovatív módja is létezik (lásd alább). Az 

adaptív napelemes árnyékolás koncepciója a változó külső és belső körülményekhez való 

megfelelő alkalmazkodással rugalmasságot biztosít a tervezési szempontok integrálásában, 

és egyensúlyt teremthet a napenergia pozitív és negatív hatásai között az épület 

teljesítményére. A fejlett adaptív árnyékoló rendszerrel felszerelt, nagy teljesítményű 

homlokzat új lehetőségeket nyit a külső és belső környezet közötti kölcsönhatás 

tekintetében. Az adaptív árnyékolástechnológiák új lehetőségeket nyitnak meg a 

klímatudatos, fenntartható és kifejező építészeti tervezés számára is. Az épülethomlokzatok 

esztétikai kialakításának új lehetőségei gyakran az adaptív árnyékolástechnika gyakorlati 

alkalmazásának domináns indítékai (lásd a 3. bekezdést).  

Sok szakember úgy véli, hogy az adaptív árnyékolás csökkenti a HVAC-rendszerek 

szükségességét, és következésképpen az épület teljes energiaköltségét. Az ilyen árnyékoló 

rendszerek konfigurációja és a hűtés, fűtés, szellőzés és világítás energiaigénye között 

azonban összetett, nem lineáris fizikai és nem fizikai (a felhasználók kényelme és kényelme) 

összefüggések vannak. Az adaptív HVAC-rendszerek energiaelemzése során gyakran 

figyelmen kívül hagyják a felhasználói reakciókat. Az emberi tényező azért fontos, mert nem 

csak műszaki vagy környezeti kritériumokhoz kapcsolódik. Ráadásul az árnyékoló elemek 

geometriai szempontból összetett és mozgó alakjai energetikai szempontból nagyon 

problematikusak a szimuláció szempontjából.  
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2.5.2. ábra - Az adaptív árnyékolástechnikai eszköz kölcsönhatásai egy "intelligens" épület HVAC-jával és 

mesterséges világításával (Hraška, 2020) 

Nem áll rendelkezésre elég megbízható eszköz, és nincsenek általánosan alkalmazható 

értékelési kritériumok. Az adaptív architektúra fejlesztés alatt áll, és kérdés, hogy szükséges-

e olyan állapotot elérni, amely képes reagálni bármilyen külső vagy belső ingerre. 

Az alkalmazkodóképesség javítása a komplexitás növekedését jelenti, ami a telepítési és 

karbantartási költségek növekedésével jár. A túl bonyolult rendszerek általában 

befolyásolják élettartamukat, és mechanikai problémáik okozói. Az adaptív 

árnyékolástechnikai rendszerek működtetése is jelentős energiafogyasztással jár. 

Az 2.5.2. ábra egy adaptív árnyékolástechnikai eszköz kölcsönhatását mutatja be egy 

"intelligens" épület HVAC-jával és mesterséges világításával. Az adaptív árnyékolástechnikai 

eszköz olyan funkciókat tartalmaz, mint a valós idejű érzékelés, a kinetikus elemek, az 

automatizálás és a felhasználó általi felülbírálhatóság. Az "intelligens" épületbőr részeként a 

fejlett adaptív árnyékolástechnikai eszközöknek olyan számítási algoritmusokra van 

szükségük, amelyek lehetővé teszik az épületrendszerek számára az önszabályozást és a 

beltéri környezeti feltételek szabályozását. Az épületek felhasználóit tájékoztatni kell, hogy 

a beltéri komfortérzet és az energiafelhasználás tekintetében módosíthassák a 

tevékenységüket. 
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2.5.3  AZ ADAPTÍV ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI RENDSZEREK TIPOLÓGIÁJA 

Az általános műszaki fejlődés 

kibővítette a tulajdonságait 

dinamikusan változtatni képes 

épületburkolatok tervezésének 

és üzemeltetésének lehetőségeit. 

Az adaptív árnyékoló rendszerek 

(más néven dinamikus, kinetikus, 

reagáló, aktív, szabályozható, 

intelligens, fejlett, intelligens, 

kapcsolható, interaktív és 

hasonlók - ezek a kifejezések 

nem tisztán szinonimák, de 

gyakran nagy zűrzavar van a 

köztük lévő egyértelmű 

megkülönböztetésben) általában 

az adaptív (dinamikus) homlokzat 

szerves részét képezik. Sok 

esetben csak az adaptív 

árnyékoló eszköz a dinamikus 

homlokzat lényege.  

Mike Davies (Davies, 1981) bemutatja a dinamikus homlokzat high-tech koncepcióját, 

amelyet "polivalens falnak" neveznek. Ő maga a következőképpen írta le koncepcióját: 

"Amire szükség van, az egy környezeti dióda, egy progresszív hő- és spektrális 

kapcsolóeszköz, egy dinamikus interaktív, többféle képességű processzor, amely 

épületbőrként működik. A dióda logikusan az üveg figyelemre méltó fizikai tulajdonságaira 

épül, de a hő- és vizuális adaptív teljesítményképességek szélesebb skáláját kell egy 

polivalens termékbe foglalnia. Ez a környezeti dióda, egy polivalens fal, mint az épület 

burkolata, megszünteti a szilárd és az átlátszó közötti különbséget". 

Javaslata a 2.5.3. ábrán látható, ahol minden egyes réteg egy adott funkciót tölt be. Ez az 

ötlet soha nem valósult meg, de a koncepció még mindig nagyon inspiráló. Számos új 

üvegezési rendszer és homlokzati technológia támaszkodik M. Davies referenciájára. 

Az adaptív árnyékoló rendszerek megváltoztathatják alakjukat, vagy méretüket, helyzetüket 

vagy tulajdonságaikat. E tulajdonságok közül többet is megváltoztathatnak, vagy mindet 

egyszerre, illetve időbeli sorrendben. Az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek elsődleges 

funkciója általában az épület beltéri környezetének és energiateljesítményének aktív 

 

2.5.3. ábra - Polivalens fal (Davies, 1981) 

1 - átlátszó üveg, 2 - külső érzékelő és vezérlő logikai réteg, 3 - 
fotoelektromos rács, 4 - szelektív hőelnyelő, 5 - elektroreflexiós 

bevonat, 6 - mikroporózus gázáteresztő réteg, 7 - elektroreflexiós 
bevonat, 8 - belső érzékelő és vezérlő logikai réteg, 9 - átlátszó 

üveg. 
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szabályozása. Az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek a tulajdonságok vagy a viselkedés 

makro- vagy mikroskálán, vagy a kettő kombinációján alapuló változásán alapulnak, 2.5.4. 

ábra. 

 

A makroszintű változások azt jelentik, hogy az épületburkolatot valamilyen alakváltoztató 

vagy mozgatható elem (pl. mechanikusan) árnyékolja. A mikroskála azt jelenti, hogy az 

árnyékoló rendszer optikai és termikus tulajdonságai megváltoznak, ami megváltoztatja az 

árnyékoló hatást. Tipikus példa erre a hőmérséklet vagy a fényintenzitás függvényében (pl. 

kémiailag vagy elektrokémiailag) változó bevonattal ellátott üvegezés. 

 

2.5.4. ábra - Az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek alapvető tipológiája  

A fejlett üvegezés mikroszinten megváltoztatja a sugárzás áteresztőképességét, a spektrális 

szelektivitást vagy a fény átirányító tulajdonságokat. 

Az árnyékoló rendszerek elhelyezkedése az árnyékoló objektumhoz képest lehet külső, 

belső és az épület burkolatába integrált (általában az üvegezési rendszerbe). Az adaptív 

napárnyékoló rendszer más funkciókat is betölthet, pl. az épületburkolat kiegészítő 

hőszigetelését, a nappali fény szabályozását és a napenergia átalakítását. 
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2.5.5. ábra - A napelemes szabályozás alapvető módszerei 

Az adaptív napárnyékoló rendszerek fizikai/optikai folyamatok szerint csoportosíthatók, 

amelyek védelmet nyújtanak az épületnek a túlzott napsugárzástól, 2.5.5. ábra. Az 

árnyékolórendszerek a napenergiát visszaverő (tükrözés vagy diffúz), elnyelő, átirányító 

vagy szűrő, illetve e lehetőségek kombinációjával szabályozhatják. Az elnyelt napenergia 

hőenergiává alakul át. Az elnyelt energia egy része átalakítható más energiaformákká, 

például villamos energiává, kémiai energiává, bioüzemanyaggá, felhalmozott hővé. 

Az adaptív napárnyékoló rendszerekhez számos intelligens anyagot használnak, mint 

például: 

- Hőmérsékletreaktív anyagok (alakemlékező ötvözetek, alakemlékező polimerek, 

alakemlékező hibridek, termokróm polimerek, termotróp anyagok, fázisváltó 

anyagok (PCM), 

- A napsugárzásra reagáló anyagok (fényre reagáló polimerek, fotokróm anyagok, 

fotovoltaikus cellák), 

- Kromogén anyagok (elektrokróm üvegezés, gázkromatikus anyagok, 

folyadékkristályok, lebegő részecskés eszközök),  

- Egyéb anyagok (elektroaktív polimerek, piezoelektromos anyagok, mágneses 

tulajdonságaikat megváltoztató anyagok). 
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Az adaptív napárnyékoló rendszerek négy osztályba sorolhatók: kinetikus árnyékolás, 

kapcsolható üvegezés, többfunkciós rendszerek és speciális rendszerek (lásd a 2.5.6. ábrát).  

Az adaptív napárnyékoló rendszerek vezérlése lehet manuális, motorizált központi fel-le 

parancsokkal, teljesen automatizált vagy önszabályozó. A kézi vezérlés nem biztosítja a 

beltéri környezet szabványosított paramétereit és/vagy a szükséges energiamegtakarítást. 

Másrészt a teljesen automatizált és önszabályozó adaptív rendszerek korlátozott kézi 

vezérlési lehetőségekkel rendelkeznek az aktuális felhasználói igények alapján. Ez 

ellentmondhat az árnyékolástechnikai eszköz egyik alapvető feladatának, amely a 

komfortos beltéri környezet biztosítása. Ezért a felhasználói interakció és elégedettség 

fontos tényezők, amelyeket nem lehet elhanyagolni. 

 

2.5.6. ábra - Az adaptív napárnyékoló rendszerek tipológiája (Hraska, 2018) 

Magától értetődő, hogy az adaptív napárnyékoló rendszert és annak vezérlését az adott 

éghajlatra, az épület zónáira és egyéb lényeges tényezőkre kell optimalizálni.  

Az épület túlzott napsugárzástól való védelme szempontjából az adaptív árnyékolórendszer 

döntő paramétere az általa biztosítható napfénytényezők (g-értékek) tartománya. Például 

az elektrokromatikus üvegezés esetében a g-értékek tipikus tartománya 0,64 (tiszta állapot) 

és 0,16 (teljesen sötét állapot) között van. 
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Számos külső adaptív árnyékoló rendszert, főként bioinspirált típusokat, gyakran használnak 

ürügyként egyedi dinamikus homlokzatok tervezéséhez. E megoldások valódi motivációja 

leggyakrabban az építész és az építtető presztízse.  

2.5.4  AZ ADAPTÍV ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI RENDSZEREK TÍPUSAI ÉS 

BEÉPÍTÉSÜK AZ ÉPÜLETBURKOLATBA 

A modern épületeket kevésbé határozzák meg a konkrét éghajlati viszonyokra és az anyagi 

erőforrásokra, és "nemzetközivé" válnak, és a beltéri komfort fenntartása a műszaki 

rendszerektől függ. Ebben a folyamatban olyan eszközöket keresnek, amelyek javíthatják az 

épületek teljesítményét. Az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek ígéretes módszernek 

tűnnek e célok elérésére. Az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek lehetnek vagy nem 

lehetnek az adaptív épületburkolat részei. Az adaptív rendszerek segítenek a környezet 

energiájának (napfény, nappali fény) felhasználásában, ugyanakkor szabályozzák annak 

túlzott rendelkezésre állását a hűtési költségek csökkentése vagy a káprázás kockázatának 

kiküszöbölése érdekében. Köztudott, hogy a közel nulla energiafelhasználású épületek 

hűtési igénye megnövekedett. Az nZEB napfényárnyékolása az egyik leghatékonyabb 

energiahatékonyabb megoldás a túlzott túlmelegedés kiküszöbölésére. Az adaptív 

napárnyékoló rendszerek mechanikusan vagy intelligens anyagok segítségével 

szabályozhatók. Szimulációs eszközökkel az adaptív árnyékolás úgy tervezhető és 

működtethető, hogy figyelembe vegyen minden városi, építészeti, éghajlati, műszaki és 

egyéb követelményt, hogy a beltéri környezet paraméterei energiahatékony módon 

valósuljanak meg.  

A 2.5.6. ábrán az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek különböző típusai vannak 

felsorolva. Ebben a kiadványban ezek közül csak néhányat említünk meg részletesebben. 

Néhány példán keresztül ismertetjük a nanotechnológiákon alapuló árnyékolástechnika 

működési elvét, valamint bemutatjuk a napelemes árnyékolás újabb változatait, amelyek a 

makroszintű kategóriába tartoznak. 

Elektrokromatikus üvegezés 

Az elektrokromatikus üvegezésnek több változatát ismerjük, amelyek fejlesztése jelenleg is 

folyik. Ezek egyes anyagok elektrokromizmusán alapulnak, amelyek reverzibilisen képesek 

megváltoztatni a színüket. A jelenlegi piacon elsősorban a lítiumionok mozgatásán alapuló 

elektrokromikus üvegezés típusai vannak forgalomban (lásd a 2.5.7. ábrát). Az alacsony 

elektromos feszültség hatására a lítiumionok két átlátszó elektróda között egy elválasztón 

és egy elektroliton keresztül az egyik elektrokróm rétegből a másikba mozognak, és ekkor az 

üveg sötétebbé válik. Ha az elektromos feszültség megszűnik vagy a polaritás megfordul, az 

ionok visszatérnek az eredeti rétegbe, és az üveg átlátszóvá válik. Az állapotváltás körülbelül 

5 percig tart. Világos állapotban az elektrokromatikus üvegezés a fény körülbelül 60%-át 
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engedi át. A 2.5.8. ábra a fény spektrális áteresztőképességének relatív változását mutatja a 

tiszta állapotból a kék állapotba, ami jelentősen megváltoztatja a nappali fény spektrális 

összetételét a belső térben. Egy elektrokromikus üvegezés belső nézete teljesen tiszta és 

teljesen sötét állapotban lévő üvegekkel a 2.5.9. ábrán látható (Pacheco-Torgal et al., 2019). 

 

2.5.7. ábra - Elektrokromikus hármas üvegezési rendszer (Hraška, 2020) 

1 - tápegység, 2 - elektrokróm üveg, 3 - belső panel alacsony emissziós felületkezeléssel, 4 - nemesgázzal töltött 

üreg, 5 - ablakkeret, 6 - üveg, 7 - átlátszó elektromos vezető, 8 - elektrokróm réteg, 9 - ionvezető (elektrolit), 10 - 

elektrokróm réteg (ionakkumulátor). 

Gázokróm üvegezés 

A 2.5.10. ábra a 

gázkromatikus üvegezés 

elvét szemlélteti. Ha a 

gázokróm bevonatot (WO3 - 

volfrámtrioxid) a vivőgázban 

(argon vagy nitrogén) lévő 

hidrogén alacsony 

koncentrációjának teszik ki, 

akkor az kékre színeződik. 

Ha a gázokróm bevonatot 

oxigénnek teszik ki, visszatér 

eredeti átlátszó (tiszta) 

állapotába. Ez lehetővé teszi 

a felhasználó számára az 

üvegezés színezését az áthaladó naphő mennyiségének beállításához. Az elektrolízis és a 

 

2.5.8. ábra - Az elektrokromatikus üvegezés relatív 

fényáteresztőképessége  

1) tiszta állapot, 2) maximális színező állapot 



12 
 

 

szivattyú csövek segítségével kapcsolódik az üvegezéshez, amelyek zárt hurkot alkotnak. Az 

átlátszóról színre (és fordítva) történő átváltás 2-10 percet vesz igénybe. Különösen az ilyen 

típusú üvegezések magas költsége és a hagyományos épületüvegezéshez képest viszonylag 

rövid élettartamuk akadályozza szélesebb körű alkalmazásukat. Mivel az üveg 

megváltoztatja a színét, a kromogén üvegezés sokféle belső térben nem alkalmas.  

 

2.5.9. ábra - Egy elektrokróm üvegezés belső nézete teljesen tiszta (balra) és teljesen sötét (jobbra) állapotú 

üvegekkel. (Pacheco-Torgal et al., 2019) 

Napkollektoros redőnyök  

A napkollektoros hőszigetelő redőnyök 

(STVB) a napkollektort adaptív 

napárnyékolással kombinálják, 2.5.11. 

ábra (Denz et al., 2018). A hőcsövek a 

hagyományos redőnyök szerves részét 

képezik. A hőcsövek hőt adnak át a 

gyűjtőcsőnek, amely az épület hidraulikai 

körének része. A redőnyök forgása 

automatikusan vezérelhető a központi 

vezérlőrendszer utasításai alapján. Ez egy 

összetett mozgó mechanikus rendszer, sok 

alkatrésszel és folyadékkal. Számos 

alapvetően hasonló adaptív árnyékoló 

rendszer létezik. Az ilyen rendszerek 

költségesek, karbantartásigényesek és 

kevésbé hatékonyak, mint a várt 

 

2.5.10. ábra - gázkromatikus üvegezés 

1 - gázkromatikus réteg, 2 - alacsony kibocsátású 

bevonat, 3 - speciális távtartó rúd, amely lehetővé teszi 

a gázellátást, 4 - szabványos távtartó rúd, 5 - 

tömítések, 6 - ablakkeret. 
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hatékonyság, amely általában optimista elméleti feltételezéseken alapul. 

 

2.5.11. ábra - Napkollektoros redőnyök (Denz at al., 2018) 

Építészeti nyílászárók 

Az utóbbi időben nagyon gyakran használják az építészeti redőnyöknek nevezett árnyékoló 

eszközöket. A leggyakrabban használtak az egyszerű építészeti redőnyök, amelyek a 2.5.12. 

ábrán láthatók. A redőnyöket általában kézzel mozgatják vízszintesen. A redőnyök 

automatikusan (kézi vezérléssel) is működtethetők. Ebben az esetben azonban 

alkalmazásuk sokkal drágábbá válik.  
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2.5.12. ábra - Építészeti nyílászárók egy új épületen Pozsonyban (Szlovákia). Fénykép: Jozef Hraška, 2018.  

Az építészeti redőnyök hatékonyan árnyékolják a homlokzat üvegezett részeit, szabályozzák 

a napfényt és megszüntetik a vakító fényt. Az építészeti redőnyöknek vannak kifinomultabb 

változatai is, amelyek növelik a homlokzatok hő- és hangszigetelését és légzárását. Az 

építészeti redőnyök új és meglévő épületeknél egyaránt alkalmazhatók. Az építészeti 

redőnyök leggyakrabban alumíniumból és fából készülnek. Előállításuk során azonban 

különböző anyagok kombinációjából is készülhetnek. 

  
 

 

 

 

2.5.13. ábra - Automatizált belső árnyékoló szövet a kassai (Szlovákia) kassai irodakomplexumban. Fénykép: 

Jozef Hraška, 2015. 

Árnyékoló szövetek 

Számos textilárnyékoló eszköz létezik. A külső vagy belső napellenzők szövött szövetet 

használnak a napsugárzás visszaverésére, szórására vagy elnyelésére. Amellett, hogy 
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megvédik az épületek belső környezetét a túlzott napsugárzástól és kiküszöbölik a vakító 

fényt, a textil árnyékolók elegendő diffúz napfényt biztosítanak. A motorizált 

árnyékolószövetek az adaptív napárnyékoló rendszerekhez tartoznak. Ezek az intelligens 

motoros árnyékolók az otthoni vagy irodai automatizálási rendszer részeként 

programozhatók. A kassai (Szlovákia) Cassovar irodakomplexumban található automatizált 

belső árnyékolószövet a 2.5.13. ábrán látható. Felhős napokon a szövet árnyékolókat a 

csövekben feltekerik, napos napokon pedig kibontják. 

Az árnyékoló lamellák hatékonyságának javítása azok alakításával 

A napfény lamellás árnyékolókon keresztül történő áteresztőképességének változtatásának 

néhány lehetőségét a 2.5.14. és 2.5.15. ábra szemlélteti. A vízszintes üvegezésben lévő 

mikrolamellák (2.5.14. ábra) átlátszó műanyagon keresztül az északi félteke felé nyitottak. A 

nagy fényvisszaverő képességű alumínium keresztlécek homorú alakúak, hogy a közvetlen 

napfényt egy meghatározott napmagasság-tartományban visszaverjék. Már a statikus 

lamellás redőnyök alakításával is jelentős változás érhető el a napsugárzás áteresztésében, 

2.5.15. ábra. Természetesen a mozgatható lamellák még hatékonyabbak lehetnek ebből a 

szempontból. 

 

2.5.14. ábra - Mikro lamellák az üvegezésben (Okalux) 

 

2.5.15. ábra - Alakított árnyékolók. RETRO típus (balra, Arnesen et al., 2011), egy másik típus (jobbra).  

Az adaptív árnyékolástechnikai eszközök tervezési elvei 
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Egy épület energia- és környezetvédelmi teljesítményének előrejelzéséhez számos 

szempontot kell figyelembe venni, például (Útmutató, 2015):  

• Az épület típusa és méretei, 

• Kényelmes beltéri környezetre vonatkozó követelmények (hő-, vizuális és 

akusztikai komfort, levegőminőség), 

• Az épületburkolat átlátszó részeinek tájolása és lejtése,  

• Orográfia és városi struktúrák az építési telek körül, 

• Foglaltsági ütemtervek,  

• Időjárási adatok,  

• Az épületelemek U-értékei (tető, külső és belső falak, földszinti és belső padlók és 

ablakok),  

• Az épületszerkezetek és épületberendezések hőtárolási tulajdonságai, 

• Szellőzőrendszer,  

• Az üvegezés és az árnyékoló eszköz optikai paraméterei,  

• Belső nyereség,  

• Kihasználtsági tényező,  

• A fűtés hasznosítási tényezőjének növelése,  

• A hűtés veszteséghasznosítási tényezője,  

• Helyiségek fűtési igénye,  

• Térhűtési igény,  

• Nappali és éjszakai profilok egy teljes év alatt. 

Tehát az árnyékolástechnikai eszközök megfelelő kialakítása nemcsak a nap és az ablak 

geometriájától, hanem az épület paramétereitől is függ. A napsugarak geometriájának 

ismerete fontos a különösen a fix külső árnyékoló elemek tervezésekor. Az adaptív 

árnyékolórendszerek automatikus vezérlése esetén több paramétert kell optimalizálnunk. 

Egyes paraméterek ellentmondanak egymásnak, vagy kizárják egymást. Például a közvetlen 

napsugárzás behatolása a belső térbe télen a fűtési energiamegtakarítás szempontjából 

üdvözlendő, de a káprázás szempontjából elfogadhatatlan lehet. Elfogadhatatlan lehet, ha a 

helyiségben felhasználók tartózkodnak, de ha a helyiség üres, a fűtési időszakban 

beengedhetjük a közvetlen napfényt a helyiségbe. Ezért, ha adaptív árnyékolástechnikai 

rendszereket és azok automatikus szabályozását tervezzük, figyelembe kell vennünk az 

épület összes fent említett paraméterét és a foglaltsági időbeosztást. Ugyanakkor meg kell 

hagyni a beltéri terek használóinak a lehetőséget, hogy beavatkozhassanak az automatikus 

szabályozásba. Ennek oka, hogy a felhasználói igények dinamikus változók. Egyrészt ez az 

intézkedés növeli annak lehetőségét, hogy a beltéri környezetet egy adott időpontban egy 

adott felhasználó igényeihez/preferenciáihoz igazítsuk; másrészt viszont előfordulhat, hogy 

az épület hűtése, fűtése és mesterséges megvilágítása terén nem érhető el a várt 

energiamegtakarítás. 
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Az adaptív árnyékolástechnikai eszközök tervezésekor gyakran az építészeti és esztétikai 

szempontok kerülnek előtérbe. Egy adott árnyékolórendszer alkalmazásának építészeti okai 

csökkenthetik annak műszaki előnyeit. Sok adaptív árnyékolórendszer telepítése, 

üzemeltetése és karbantartása drágább, mint egy hagyományos árnyékolástechnika. A 

gyakorlatban az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek gyakran rontják a belső terek 

nappali megvilágítását, és gyakran rontják az épületből való kilátást is. 

2.5.5  PÉLDÁK KOMPLEX ADAPTÍV ÁRNYÉKOLÓRENDSZEREKRE  

A meglévő adaptív napárnyékoló rendszerek többsége egyedi megoldások egy-egy esetre. 

Annak ellenére, hogy ezek a megoldások divatosak, kétséges, hogy a hagyományos 

megoldásokhoz képest energiahatékonyak és hatékonyabban javítják a beltéri 

komfortérzetet. Sajnos a rendelkezésre álló szakirodalomból hiányoznak az adaptív 

homlokzatok/adaptív árnyékolástechnikai rendszerek teljesítményére vonatkozó részletes 

megfigyelt adatok és a használat utáni értékelések. 

Íme néhány adaptív megoldás rövid magyarázattal.  

Az Arab Világintézet (Arab World Institute) épülete 

Az adaptív napárnyékoló rendszer talán legismertebb példája a Jean Nouvel építész által 

tervezett és 1987-ben elkészült (1981 és 1987 között épült) Arab Világ Intézet (Institut du 

Monde Arabe) a franciaországi Párizsban. Az építész az arab építészet egyik archetipikus 

eleméből (a mashrabiya) merített ihletet, és a délnyugati homlokzat két üvegtáblája közé 

olyan fémelemeket javasolt, mint a kamera redőnyei, 2.5.16. és 2.5.17. ábra. Az elemeket 

egyenként kis motorok vezérlik, amelyek egy központi számítógépes vezérléshez 

kapcsolódnak. A felhasználók nem tudják felülbírálni a rendszert. A 30 000 fényérzékeny 

mechanikus vezérlőmembrán állandó karbantartást és komoly mechanikai problémákat 

eredményezett. 
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2.5.16. ábra - A párizsi Arab World Institute adaptív árnyékolási rendszere (Murray, 2009) 

 

2.5.17. ábra - Az Arab Világ Intézet adaptív árnyékoló rendszere, belső nézetből 

Ez a rendszer rávilágított arra, hogy rendkívüli figyelmet kell fordítani az adaptív 

naphomlokzatok/árnyékolórendszerek valós életben való működésére.  

Q1 épület: ThyssenKrupp negyed 

A németországi Essenben található ThyssenKrupp negyed (Q1 néven ismert) adaptív 

napárnyékoló rendszere számos rozsdamentes acél lamellából és háromszögletes, négyzet 

alakú és trapéz alakú lamellából áll (összesen 400 000 központilag vezérelt lamella), 

amelyek a napállásnak megfelelően, valós időben nyílnak és záródnak (lásd a 2.5.18. ábrát). 
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Az árnyékoló elemek mozgatását összesen 1600 motor biztosítja. Ez a rendszer is igyekszik 

maximalizálni a kilátást a felhasználók számára, de a felhasználóknak nincs lehetőségük a 

vezérlőrendszer felülírására.  

A Q1-ben a napfényt a mesterséges világításra vonatkozó szabványoknak megfelelő szinten 

tartják. Kérdéses, hogy ez megfelel-e az emberek biológiai szükségleteinek. Az is kérdéses, 

hogy az adaptív napvédelem ilyen megoldása összhangban van-e a fenntartható építéssel 

vagy sem. Műszaki szempontból a Q1 épület árnyékoló rendszere felülmúlja az Arab World 

Institute adaptív homlokzatát. Ez az Arab World Institute építése óta elért óriási műszaki 

fejlődésnek és az informatikai technológia fejlődésének köszönhető.  

A mobil napárnyékoló rendszer a Q1 épületnek sajátos megjelenést kölcsönöz. A Q1 

épületet a Német Fenntartható Építőipari Társaság (DGNB) arany minősítéssel tüntette ki, 

és számos más díjat is nyert. Az értékelés során magasra értékelték a hatékony 

energiaellátás koncepcióját, a helyben rendelkezésre álló vagy gyártott anyagok 

felhasználását és az épület hatékony fűtési és hűtési rendszereit. 

 

 

 

 

Architect: JSWD Architekten + 
Chaix & Morel et Associés 
Project Year: 2010 
Facade Consultants: Priedemann, 
Berlin and Werner Sobek 
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2.5.18. ábra - A Q1 épület adaptív árnyékoló rendszere, ThyssenKrupp negyed (Balascakova, 2016) 

 

Al Bahr tornyok 

Az Abu Dhabiban található Al Bahr Towers adaptív árnyékolástechnikai rendszerének csúszó 

és forgó elemei nagyon összetettek. A szervomotorokkal és hidraulikus dugattyúkkal 

ellátott adaptív moduloknak tökéletesen szinkronizáltnak kell lenniük. A rendszer nagyon 

drága és nehezen karbantartható. A rendszert a Masharabiya nevű hagyományos arab 

napellenző is inspirálta (lásd 2.5.19. ábra). Fémkeretekből és üvegszálas panelekből készül. 

Ha egy panel megsérül, könnyen cserélhető. A napellenző minden alkatrészét 

szélcsatornában és fáradásvizsgálatnak vetették alá. Az árnyékolórendszernek a napfény 

okozta hőnyereség 50%-át kell csökkentenie. 

 
 

2.5.19. ábra - Az Abu Dhabiban (Egyesült Arab Emírségek) található Al Bahr Towers adaptív árnyékoló rendszere 
(Web 12) 

Kiefer Technic GmbH bemutatóterem 

A Kiefer Technic Showroom egy kiállítótér és iroda az ausztriai Bad Gleichenbergben. Az 

épületet a fémipari vállalat termékeinek bemutatására használják. Az adaptív 

árnyékolórendszer 112 darab perforált alumíniumból készült összecsukható elemből áll 

(lásd a 2.5.20. ábrát). Az elemek elektromos meghajtásúak, és egyedileg alkalmazkodnak a 

változó kültéri körülményekhez és a felhasználók igényeihez. Az árnyékoló elemek 

optimalizáló programokkal is vezérelhetők, ha a felhasználók nem tartózkodnak a belső 

terekben. A homlokzat tehát folyamatosan változik, és gyakorlatilag óránként új "arcot" 

mutat. A Kiefer Technic Showroom homlokzatának néhány műszaki részlete a 2.5.21. ábrán 

látható. Egy videó is látható, amely bemutatja, hogyan működik ez az árnyékoló eszköz 

(Web 15). 
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2.5.20. ábra - A Kiefer Technic Schowroom adaptív árnyékoló rendszere Bad Gleichenbergben (Ausztria) (Web 
13) 

 

 

 

 

2.5.21. ábra - A Kiefer Technic bemutatóterem adaptív árnyékoló rendszere - műszaki részletek (Web 14) 

 

Homeosztatikus homlokzati rendszer 

A Decker Yeadon (New York-i székhelyű építésziroda, USA) által tervezett Homeostatic 

Facade kísérleti prototípusát a biológiai rendszerek homeosztázisa ihlette. Az árnyékoló 

rendszer a dielektromos elasztomerek elvén alapul, amelyek örvénylő szalagokat hoznak 

létre (lásd a 2.5.22. ábrát). Amikor a napenergia felmelegíti a beltéri környezetet, a szalagok 

felületei kitágulnak és árnyékolják a belső teret. A rendszer automatikusan működik, a 

felhasználónak nincs befolyása a rendszerre.  
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2.5.22. ábra - Decker Yeadon homeosztatikus adaptív árnyékoló rendszere (Cooling, 2013) 

A homeosztatikus homlokzati rendszer túl gyorsan reagál még a napenergia intenzitásának 

olyan kis változásaira is, mint a lebegő felhők, a környező épületek, fák és hasonlók által 

vetett árnyékok.  

2.5.6  KÖVETKEZTETÉS 

Az adaptív árnyékoló rendszerek vagy a moduláris, dinamikus és rugalmas adaptív 

naphomlokzatok gyakran magas technológiai színvonalon és átfogóan vannak megoldva. 

Ennek egyik oka az, hogy sok építész és a mai épületek fejlesztői a technológiai újításoktól el 

vannak ragadtatva. Az adaptív homlokzatoknak maximalizálniuk kell a passzív téli fűtést, 

csökkenteniük kell a hűtési energiát, javítaniuk kell a természetes szellőzést, a hő- és 

hangszigetelést, és elegendő vakításmentes nappali fényt kell beengedniük az épületek 

belső környezetébe. E paraméterek hatékony szabályozása az épületek működtetéséhez 

szükséges energiafogyasztás csökkenéséhez vezet. Az adaptív árnyékolórendszerek 

általában egyedi és esztétikailag vonzó burkolatokat hoznak létre az épületek burkolatán. Ez 

a tulajdonságuk gyakran a fő oka alkalmazásuknak. Műszaki szempontból az adaptív 

árnyékolástechnikai rendszerek alkalmazását a teljesen üvegezett homlokzatok okozta 

káprázás és a hűtésre fordított magas energiafogyasztás kiküszöbölésének igénye indokolja. 

Az üvegfüggönyfalak alkalmazását a magasépületeken szerkezeti és költségvetési okok 

határozzák meg. Így elmondhatjuk, hogy az adaptív árnyékolástechnikai eszközök tervezése 

a magasépületeken bizonyos mértékig szükségszerűség. 

A Közép-Európában elterjedt épületek és homlokzataik pontos tervezése azonban 

kifinomult árnyékoló rendszerek nélkül is hatékonyan működhetne. Másrészt a magas, 

túlüvegezett épületek intelligens technológiákat igényelnek, amelyek között a megfelelően 

megtervezett adaptív napárnyékoló rendszerek is alkalmazhatók. Az adaptív 

árnyékolástechnikai rendszerekkel felszerelt, működő épületek megfigyeléséből származó 
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további adatokra van szükség ahhoz, hogy a jövőben a közel nulla energiafelhasználású 

épületekben fokozottabban lehessen alkalmazni őket. 

2.5.7  HIVATKOZÁSOK 

Aelenei D., Aelenei L., Vieira C. P. (2016). Adaptive facade: concept, applications, research 

questions. Energy Procedia, 91, 269–275.  

Al-Masrani, Salwa M. and Al-Obaidi, Karam. (2019). Dynamic shading systems: A review of 

design parameters, platforms and evaluation strategies. Automation in construction, 102, 

195-216. 

Arnesen H., Kolås T., Matusiak, B. (2011). A guide to daylighting and solar shading systems 
at high latitude. ZEB Project report 3 – 2011, SINTEF Academic Press, 54 p.  

Balascakova P., Comes J., Veloso M., Heřmánková P., Luca A., Tramblin L. R-M., Sirotnjak M., 

Álvarez B. T. (2016). Energy Design Vol. IV/I – Adaptive Facade Systems. Institute of 

Buildings and Energy (IGE), Graz University of Technology, 107 p. 

Barozzi M., Lienhard J., Zanelli A., Monticelli C. (2016). The sustainability of adaptive 

envelopes: developments of kinetic architecture. Procedia Engineering, 155, 275–284. 

Cooling concepts. (2013). Alternatives to air conditioning for a warm world. Environmental 

Health Perspectives, 121(1), A19-A25. 

Dakheel J. A., Aoul K. T. (2017). Review building applications, opportunities and challenges 

of active shading systems: A state-of-the-art review. Energies, 10(10), 1672, 32 p.  

Davies, M. (1981). A Wall for all seasons + Uses for glass in building, RIBA Journal - Royal 
Institute of British Architects, 88, 55-57. 

Denz Paul-Rouven, Vongsignha Puttakhun, Haeringer Simon Frederik, Kuhn Tilmann E., 
Maurer Christoph, Hermann Michael, Seiferth, Morawietz Katharina. (2018). Solar thermal 
façade systems – an interdisciplinary approach. In: Proceedings of 13th Conference on 
Advanced Building Skins, October 1-2, Bern, Switzerland, pp. 964-975.  

Fiorito F., Sauchelli M., Arroyo D., Pesenti M., Imperadori M., Masera G., Ranzi G. (2016). 

Shape morphing solar shadings: A review. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 55, 

863–884.  

Guide to Low Energy Shading (2015). Using blinds, awnings and shutters to save energy and 

enhance thermal and visual comfort in buildings. British Blind and Shutter Association, 

October 2015, Issue 2, 40 p. 



24 
 

 

Hraska, J. (2018). Adaptive solar shading of buildings. International Review of Applied 
Sciences and Engineering, 9(2), 107–113. 

Hraška, J. (2020). Tieniaca technika budov. Typológia, navrhovanie a hodnotenie. (Shading 

technique of buildings. Typology, design, and evaluation.) Bratislava: Vydavateľstvo 

SPEKTRUM STU, 102 p. (In Slovak.) 

Karanouh A., Kerber E. (2015). Innovations in dynamic architecture. Journal of Façade 

Design and Engineering, 3, 185–221. 

Lamontagne B., Barrios P., Py Ch., Nikumb S. (2009). The next generation of switchable 

glass: the micro-blinds. Proceedings of Glass Performance Days Conference, 11–12 June, 

2009, Tampere, Finland, pp. 637–639. 

Loonen R., Trčka M., Cóstola D., Hensen J. (2013). Climate adaptive building shells: State-of-

the-art and future challenges. Renewable & Sustainable Energy Reviews, 25, 483–493.  

Murray S. (2009), Contemporary curtain walls architecture. New York: Princenton 

Architectural Press, 1edition. 

Nagy Z., Svetozarevic B., Jayathissa P., Begle M., Hofer J., Lydon G., Willmann A., Schlueter 

A. (2016). The adaptive solar facade: From concept to prototypes. Frontiers of Architectural 

Research, 5(2), 143–156. 

Nielsen M. V., Svendsen S., Jensen L. B. (2011). Quantifying the potential of automated 

dynamic solar shading in office buildings through integrated simulations of energy and 

daylight. Solar Energy, 85(5), 757–768.  

Pacheco-Torgal Fernando et al. (ed). (2019). Nanotechnology in Eco-efficient Construction. 

Materials, Processes and Applications, 2nd edition, Woodhead Publishing, 896 p. 

Schleicher S., Lienhard J., Poppinga S., Masselter T., Speck T., Knippers J. (2011). Adaptive 

facade shading systems inspired by natural elastic kinematics. Proceedings of the 

International Adaptive Architecture Conference  Building Centre, London, March 2011. pp. 

1–12. 

Shady Attila, Sevem Bilir, Taha Safiya, Christian Struck, Roel Loonen, Francesco Goia. (2018). 

Current trends and future challenges in the performance assessment of adaptive façade 

systems. Energy & Buildings, 179, 165-182. 

Shen H., Tzempelikos A., Atzeri A. M., Gasparella A. (2015). Dynamic commercial facades 

versus traditional construction: Energy performance and comparative analysis. Journal of 

Energy Engineering, 141(4), 04014041.  



25 
 

 

Webes források: 

(Web 1) https://www.vistamatic.com/us/vistamatic-solutions/privacy-glass-vistamatic/ 

(Web 2) http://oyhus.no/SunValve/ 

(Web 3) https://www.adorevolution.com/smartershade/ 

(Web 4) http://www.hoberman.com/portfolio/gsd.php?projectname=Adaptive+Fritting+  

              (GSD) 

(Web 5) https://www.glassonweb.com/news/next-generation-switchable-glass-micro-blinds 

(Web 6) https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_glass 

(Web 7) https://sk.pinterest.com/CABSoverview/photobioreactive-algae-facade/ 

(Web 8) https://www.archdaily.com/162101/ad-classics-institut-du-monde-arabe-jean-nouvel 

(Web 9) http://www.architectmagazine.com/office-projects/thyssenkrupp-quarter.aspx 

(Web 10) http://internationalfacade.com/news/general/homeostatic-building-facade/#. 

                WxpHOtUzZGE 

(Web 11) https://inhabitat.com/bios-fin/ 

(Web 12) https://www.glassonweb.com/article/evaluation-adaptive-facades-case-study-al-bahr-

towers-uae 

(Web 13) https://www.architonic.com/en/project/ernst-giselbrecht-partner-dynamic-facade-kiefer-

technic-showroom/5100449 

(Web 14) http://www.architectureexposed.com/project/459/showroom-kiefer-technic 

(Web 15) https://www.archdaily.com/89270/kiefer-technic-showroom-ernst-giselbrecht-partner 

 

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem 

szükségszerűen tükrözik az Európai Bizottság nézeteit. 

 

  

 


	5. fejezet: adaptív árnyékolórendszerek NZEB épületekben
	2.5.1 bevezetés
	2.5.2 AZ NZEB "STATIKUS" ÉS "DINAMIKUS" ÁRNYÉKOLói
	2.5.3 az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek tipológiája
	2.5.4 az adaptív árnyékolástechnikai rendszerek típusai és beépítésük az épületburkolatba
	2.5.5 példák komplex adaptív árnyékolórendszerekre
	2.5.6 következtetés
	2.5.7 Hivatkozások


