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

6. MODUL
4. FEJEZET: ÉPÍTÉS ÉS FELÚJÍTÁS
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6.4.1

BEVEZETÉS

Az egyes épületszerkezetek fő alkotóeleme az építőanyag. Az építési gyakorlat mindig a
különböző szempontoknak megfelelő építőanyagokat használ. Az utóbbi időben a funkcióra
és a formatervezésre vonatkozó hagyományos paraméterek egyre inkább kiegészülnek a
fenntarthatósággal kapcsolatos tényezőkkel. Ezen új stratégiák alkalmazásához különböző
eszközök váltak elérhetővé, de az értékelési módszertanban alapvető változás nem várható
a közeljövőben. A felhasznált építőanyagok környezeti hatásának vizsgálatára vonatkozó
elvek már kialakultak. A jövő építészetének az éghajlat és az ökológia tiszteletén kell
alapulnia. A fenntarthatóság három fő szempontja a következetesség, elégségesség és
hatékonyság. A következetesség olyan tervezési módszert jelent, amely a
természettel/ökorendszerekkel összeegyeztethető technológiákat alkalmaz, anélkül, hogy
elpusztítaná azokat. A mérnök mind a hatékonyság elvén (erőforrás-termelékenység), mind
az elégségesség elvén (erőforrás-fogyasztás csökkentése) belül prioritásokat állíthat fel ( 1.
ábra). Az anyagválasztás feladata olyan alapvető készség, amelyet a mérnököknek teljes
mértékben el kell sajátítaniuk.

1. Ábra - Az erőforrás-takarékos épülettervezés szempontjai a különböző léptékekre tekintettel. Forrás: El khouli
et. al.

6.4.2

FENNTARTHATÓ ÉPÍTKEZÉS

Napjainkban a zöld építkezések gyökerei az 1970-es évek olajválságaiban gyökereznek.
Azóta az energiatakarékosság, az energiahatékonyság és az alternatív energiaforrások
hasznosítása a fő irány. A helyi vízhiány ösztönözte a víztudatosabb tervezés kialakítását. A
beltéri levegő minősége (IAQ), a beteg épület szindróma és a talajvízszennyezés arra
kényszerített minket, hogy eltávolítsuk a mérgező anyagokat a belső tereinkből, és
kritikusan átgondoljuk a vegyi anyagok használatát a tájban. Az épületek fenntartható
építészetében mindezek a kérdések összefüggnek egymással.
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A fenntartható zöld építészet célja a természettel és annak alapelveivel összefüggő építési
koncepció megvalósítása. A folyamatos fenntartható fejlődés az emberi tevékenységek
különböző területeit érinti – az építőiparban az építés tárgyára vonatkozik annak teljes
életciklusában. A fenntarthatóság elvének elsődleges követelménye az építőiparban:
●

Megfelelő értékű épületeket hagyunk a jövő generációi számára, amelyek a miénkhez
hasonló életminőséggel rendelkezhetnek.

Az építőiparban a hagyományos kritériumokat ki kell egészíteni a fenntarthatósági
kritériumok meghatározásával és alkalmazásával.
Általában életünk jelentős részét épületekben töltjük. Építésük és a felhasznált erőforrások
(nyersanyagok és energia) intenzív felhasználása miatt életmódunk hatással van mind a
közvetlen, mind a tágabb környezetre, és ennek következtében a meglévő ökoszisztémára
is. Az újonnan épített környezet pedig nagy hatással van a közegészségre és a közérzetre. A
zöld építés három környezetvédelmi célkitűzése ezekből az összefüggésekből vezethető le
[1]:
•
•
•

a közegészségügy védelme
az ökoszisztémák védelme
az erőforrások védelme

E célkitűzések alapján az építőipar megkülönbözteti az épületbiológia és az épületökológia
két területét (2. ábra). Az épületbiológiában a legfontosabb tényezőként a lakót határozzák
meg, és stratégiákat hajtanak végre például a szennyező anyagok közegészségre gyakorolt
hatásának felmérésére és a szennyező források épületben való használatának megelőzésére
(az épület hatása a lakóra). Az épületbiológus fő feladata tehát az épületek
teljesítményének javítása a közegészségügyre gyakorolt hatásuk szempontjából, integrált
tervezési megközelítéssel. Az épületökológia ezzel szemben az épületek és építőanyagok
környezetre gyakorolt hatását értékeli, és stratégiákat dolgoz ki az épület életciklusa során a
megfelelő negatív hatások minimalizálására (az épület környezetre gyakorolt hatása). A két
terület közös célja a természeti erőforrások megőrzése.
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2. ábra - Az épületbiológia és az épületökológia célkitűzései és tevékenységi területei. Forrás: El khouli et. al.

3. ábra - Az épületbiológia és az épületökológia védelmi céljai. Forrás: El khouli et. al.

A törekvés célja az építőipar fenntarthatósági kritériumainak megállapítása, a fenntartható
építés kérdéseinek és elveinek meghatározása, valamint egy olyan modell létrehozása,
amelyet az építőipar eszközként használhat a környezetkímélőbb épített környezet
eléréséhez szükséges alternatív megközelítések megértéséhez és értékeléséhez. Ezek a
kritériumok összekapcsolják a jó beltéri környezetminőség biztosítására irányuló kiterjedt
erőfeszítéseket és a toxikus anyagok (peszticidek, gombaölő szerek, gyomirtók, műtrágyák)
kiküszöbölését az épület külső környezetéből az első két fenntarthatósági kritériummal (4.
ábra).

4. ábra - Az épületszerkezetek hagyományos és fenntarthatósági kritériumai. Forrás: El khouli et. al.
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Kezdetben az értékelési eszközök létrehozását a fenntartható építés által felölelt
kérdésekkel összhangban határozzák meg (5. ábra ).

A fenntartható építkezés kérdései. Forrás: Az építésügyi hatósági jelentés: El khouli et. al.

A tervezés kiválósága minden szinten több okból is kulcsfontosságú. Először is, a passzív
fűtési, hűtési és világítási rendszerek kialakítása nem valósítható meg jó tervezés és
megfelelő eszközök nélkül. Másodszor, az épületeket és a közösségeket jól kell megtervezni,
hogy a lakókat rávegyék azok fenntartására és gondozására. Számos olyan közösség és
épület kudarcot vallott, amelynek okai a rossz tervezésben gyökereznek. Ezen túlmenően a
közösségi léptékű tervezésnek figyelembe kell vennie a közlekedést, az infrastruktúrát és
egyéb kérdéseket ahhoz, hogy a közösség sikeres legyen.
Az építési műveletek energiát fogyasztanak, jelentős zajt okoznak, jelentős károkat
okozhatnak és nagy mennyiségű hulladékot termelhetnek. A környezet védelme érdekében
e műveletek során változtatásokra van szükség a folyamatokban. Az életciklusüzemeltetésnek tovább kell vinnie a tervezés szándékát, fenntartva a rendszerek
teljesítményét, valamint a felújítást és utólagos átalakítást ugyanazon a fenntartható
módon. Végül az épület lebontása - remélhetőleg sokéves használat után - új építéshez
szükséges anyagforrást fog eredményezni. Ez azt jelenti, hogy az építmény létrehozásához
felhasznált
anyagokat
és
termékeket
vagy
újrahasznosíthatóságuk,
vagy
komposztálhatóságuk és biomasszaként a földbe való visszatérésük alapján választották ki.
A fenntartható épített környezet létrehozásának folyamatában az anyagok kiválasztásánál
műszaki kritériumokat kell alkalmazni.

6. ábra - Az anyagok kiválasztásának műszaki kritériumai. Forrás: El khouli et. al.
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A fenntartható építés etikus és gyakorlati választ ad a környezeti hatások és az erőforrásfogyasztás kérdéseire. A fenntarthatósági feltételezések az épület és az azt alkotó elemek
teljes életciklusát felölelik, az erőforrások kitermelésétől az anyagok hasznos
élettartamának végén történő ártalmatlanításig. Figyelembe veszik a gyári körülményeket
és folyamatokat, valamint az általuk gyártott termékek tényleges teljesítményét a kész
épületben. A nagy teljesítményű zöld épületek tervezése az energiarendszerek megújuló
erőforrásaira, a víz és az anyagok újrahasznosítására és újrafelhasználására, az őshonos és
adaptált fajok beépítésére a kertépítésbe, a passzív fűtésre, hűtésre és szellőzésre, valamint
más olyan megközelítésekre támaszkodik, amelyek minimalizálják a környezeti hatásokat és
az erőforrás-fogyasztást.
A fenntartható építési elveknek három alapvető célt kell követniük:
● Az erőforrások kimerülése.
● Környezetromlás.
● Egészséges környezet kialakítása (belső és külső környezet).
Az épített környezet létrehozásához szükséges erőforrások:
● Energia
● Víz
● Anyagok
Föld
A fenntartható építés alapelvei:
● Csökkentse az erőforrás-fogyasztást (csökkentés).
● Az erőforrások újrafelhasználásának maximalizálása (újrafelhasználás).
● Újrahasznosítható erőforrások használata (újrahasznosítás).
● Védjük a természetet (természet).
● Szüntessük meg a mérgező anyagokat (mérgező anyagok).
● Alkalmazza az életciklus-költségszámítást (közgazdaságtan).
● Koncentráljon a minőségre (minőség).
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7. ábra - A fenntartható építés 1994-ben a CIB 16. munkacsoportja által kidolgozott keretrendszere.

8. ábra - Fenntartható stratégia az épületben. www.constructiontuts.com/sustainable-construction
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6.4.3

FENNTARTHATÓ ALAPANYAGOK

A fenntarthatóságot sokféleképpen értelmezik. A regionális termékek, a megújuló
erőforrásokból készült termékek, az alacsony primerenergia-tartalmú anyagok, a rendkívül
tartós termékek vagy a különösen könnyen újrahasznosítható termékek mind a
fenntartható zászló alatt kerülnek forgalomba. Stratégiák az építési folyamat során történő
anyaghasználathoz" egyenként vizsgálja az anyagok és az épületek életciklusát, és kiemeli az
alapvető stratégiákat az épületbiológia és az ökológiai szempontok javítására. A
"fenntartható építőanyagok" kifejezés értelmezhető úgy is, mint csupán az "építőanyagok
fenntartható használata". Ebben az esetben nem maga az építőanyag, hanem a felhasználás
koncepciója dönti el, hogy az eredmény fenntartható-e vagy sem.
A megfelelő anyagválasztás során számos tényezőt kell figyelembe venni, beleértve az
anyag hatását az életciklusa során (a nyersanyag kitermelésétől a felhasználásig, majd az
újrafelhasználásig, újrafeldolgozásig vagy ártalmatlanításig). Az anyag életciklusának minden
egyes szakaszában figyelembe veendő hatások a következők:
● A kitermeléshez, gyártáshoz és szállításhoz szükséges energia.
● Természeti erőforrások kimerülése; levegő- és vízszennyezés; veszélyes és szilárd
hulladékok ártalmatlanítása.
● Energiateljesítmény a hasznos élettartam és a tartósság tekintetében.
● A beltéri levegő minőségére gyakorolt hatás; a használó, a gyártó vagy a szerelő
káros/toxikus anyagoknak való kitettsége; nedvesség- és penészállóság; tisztítási és
karbantartási módszerek.
A tipikus zöld építőanyagok és termékek közös tulajdonságai a következők:
● Könnyen újrahasznosítható vagy újrafelhasználható, ha már nincs rá szükség.
● Gyorsan megújuló erőforrásokból, például valódi linóleumpadlóból, bambuszpadlóból,
gyapjúszőnyegekből,
szalmakazettából
és
pamutgolyós
szigetelésből
(farmerhulladékból) fenntartható módon nyert; a gyorsan megújuló anyagok
használata segít csökkenteni a véges nyersanyagok felhasználását és kimerülését.
● Tartósság.
● Fa vagy faalapú anyagok, amelyek megfelelnek a Forest Stewardship Council (FSC)
elveinek és kritériumainak a fa építőelemek esetében.
● Fogyasztás utáni újrahasznosított tartalom.
● Újrafelhasználási, felújítási, újragyártási vagy újrahasznosítási lehetőség.
● Hulladékanyagból, például szalmából vagy pernyéből vagy hulladékcsökkentő eljárással
készült.
● Minimálisan csomagolt és/vagy újrahasznosítható csomagolással csomagolt.
● Helyben kitermelt és feldolgozott, ami kevesebb energiát jelent a kitermelés, a
feldolgozás és a munkaterületre történő szállítás során, és segíti a regionális
gazdaságokat.
● Vízhatékonyság
● Vízhatékony eljárással gyártott.
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●

Energiatakarékos használatGenerates renewable energy.

A környezeti anyagelemzés két fő pontja, az épületökológia és az épületbiológia, egy érme
két oldalához hasonlítható. Egyrészt a nehezen megfogható környezeti tényezők racionális
megközelítését (épületökológia), másrészt egy nehezen általánosítható, de a használóra
összpontosító megközelítést (épületbiológia) képviselnek. Az anyagok fenntartható
használatának a teljes életciklusra kell vonatkoznia, és az ilyen anyagokból készült
épületeknek is a természetes anyagciklus szerves részévé kell válniuk. Számos építőanyag
szennyező anyagokat bocsát ki a levegőbe, amelyeket aztán a lakók a légzőrendszerükön
keresztül vesznek fel. A legjelentősebb anyagok ebben az összefüggésben az illékony
szénhidrogénvegyületek (Volatile Organic Compounds, VOC). A jelenleg ismert, az emberre
veszélyes szennyező anyagok és forrásaik áttekintése a meglévő és új épületekben (1.
táblázat).
1. táblázat. A szennyező anyagok és forrásaik kiválasztása az épületekben (kémiai terhelés)
Szennyezőanyag

Lehetséges források az épületekben

azbeszt

permetezett azbeszt, vakolatok, azbesztcement
panelek
(pl.
tetőfedésként
vagy
homlokzatburkolatként,
ablakpárkányok
és
radiátormélyedések
burkolata),
rugalmas
padlóburkolatok, tűzálló burkolatok, azbesztburkoló
nemez, tömítő- és tömítőszalag, gittek, zsinórok,
kötelek és kötések, szövetmembránok és habosított
anyagok, súrlódó bélések; elektromos szigetelők,
villanytárolók, szennyvíz- és gázvezetékek.
faanyagvédő szerek (pl. bevonatokban (festékek,
lakkok),
ragasztókban,
impregnálószerekben,
alapozókban), kompozit hőszigetelő rendszerek
vakolatai, homlokzatfestékek, nedves helyiségek
festékei,
szőnyegek,
megújuló
építőanyagok
szennyeződése.
mesterséges fatermékek, padlótömítő anyagok,
beépített szekrények, bútorok, savakkal keményedő
fixálószerek, fa ragasztók, tartósítószerek
műanyagok (pl. csomagolóanyagok, többrétegű
üreges műanyaglemezek), csőbélések, festékek
(alapozók, lakkok), ragasztók.
ásványi szálakból (üveg, kőzet vagy salak),
textilüvegszálakból, kerámiaszálakból és különleges
célokra szánt szálakból (üvegmikroszálak) készült
szigetelőanyagok
kőszénkátrány (pl. parkettaragasztókon, tetőfedő
membránokon, aszfaltpadlókon keresztül); kreozot
(pl. faanyagvédő szerek); naftalin (pl. molyirtó szerek,
festékek és lakkok).
tömítőanyagok és ragasztók, bevonatok (festékek,
lakkok), elektromos alkatrészek
(kondenzátorok, transzformátorok)
bevonatok
(festékek,
lakkok),
ragasztók,
tömítőanyagok, impregnálószerek,
olajok, oldószerek, lágyítószerek, műanyagok

biocidok

formaldehid

biszfenol A (BPA)

mesterséges ásványi szálak (AMF)

policiklusos aromás szénhidrogének (PAH)

poliklórozott bifenil (PCB)

illékony szerves vegyületek
(VOC)
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6.4.4

A FENNTARTHATÓ ÉPÍTMÉNYEK TERVEZÉSI ELVEI

Az újszerű, nagy teljesítményű épületszerkezetek tervezési folyamata során 10 konkrét
lépést kell végrehajtani:
● Használjon épületenergetikai szimulációs eszközöket a tervezési folyamat során.
● Optimalizálja az épület passzív napenergia-tervezését.
● Maximalizálja az épületburkolat hőteljesítményét.
● Az épület belső terheinek minimalizálása.
● Maximalizálja a napfényt, és integrálja nagy hatékonyságú világítási rendszerrel.
● Tervezzen olyan hiperhatékony fűtési, szellőzési és légkondicionálási (HVAC) rendszert,
amely minimalizálja az energiafelhasználást.
● Válasszon nagy hatékonyságú készülékeket és eszközöket.
● Maximalizálja a megújuló energiarendszerek használatát.
● Gyűjtse be és használja fel a hulladék energiát.
● Használjon innovatív, újonnan kialakuló stratégiákat, mint például a talajkapcsolás és a
sugárzó hűtés.
A nagy teljesítményű zöld épületek energiarendszereinek tervezésének összetettsége miatt
a kiindulópontnak a passzív napenergia tervezésének, vagyis a passzív tervezésnek a teljes
körű figyelembevételének kell lennie. A passzív tervezés az épület fűtési, hűtési, világítási és
szellőztetési rendszerének tervezése, amely a napfényre, a szélre, a növényzetre és más, az
épület helyén természetesen előforduló erőforrásokra támaszkodik. A következőkben
néhány olyan tényezőt sorolunk fel, amelyeket a passzív tervezési stratégia kidolgozásakor
figyelembe kell venni:
●
●
●
●
●
●
●
●

Helyi éghajlat. Napszögek és napsugárzás, szélsebesség és -irány, léghőmérséklet és
páratartalom az év folyamán.
A helyszín adottságai. Domborzat, növényzet, talajviszonyok, talajvízszint, mikroklíma,
kapcsolat más épületekkel.
Az épületek méretaránya. Az épület hosszának és szélességének aránya.
Az épület tájolása. Kelet-nyugati irányú hosszú tengely, helyiségek elrendezése,
üvegezés.
Az épület tömege. Az anyagok energiatárolási potenciálja, nyílászárók, szín.
Az épület használata. Foglaltsági ütemterv és használati profil
Nappali megvilágítási stratégia. Nyílászárók, nappali fényt biztosító eszközök
(fényrekeszek, tetőablakok, belső és külső lamellák).
Épületburkolat. Geometria, szigetelés, nyílászárók, ajtók, légszivárgás, szellőzés,
árnyékolás, hőtömeg, szín.
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●

Belső terhelések. Világítás, berendezések, készülékek, emberek

● Szellőzési stratégia. Keresztszellőztetési potenciál, rutinszerű szellőztetés útjai,
kéményhatás potenciálja.
A fenntartható szerkezeti tervezés módszertana (SSD) az épületek általános tervezési
folyamatának támogató eszköze. Ez a módszertan a műszaki - szerkezeti szempontokat a
környezeti szempontokkal együtt veszi figyelembe, a biztonság és a fenntarthatóság
tervezési módszerét formázva. Három lépésből áll, nevezetesen a környezeti, a szerkezeti,
amely a statikai tervezésre utal, és a gazdasági lépésekből (9. ábra).
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9. ábra - Az SSD-módszertan folyamatábrája. Forrás: Tsimplokoukou, M. Lamperti, P. Negro: Tompi Tompi:
Building Design for Safety and Sustainability (Épülettervezés a biztonságért és a fenntarthatóságért)

6.4.5

A ZÖLD ÉPÜLETEK TERVEZÉSI ELVEI

Jelenleg egyre nyilvánvalóbbá válik az épületek belső és külső környezeti hatása. A
fenntartható "zöld" épületeket úgy kell megtervezni, hogy csökkentsék az épített
környezetnek az emberi egészségre és a természeti környezetre gyakorolt általános hatását.
A zöld építési stratégiák nemcsak az építés során alkalmazott fenntartható
(újrahasznosított, újrafeldolgozott vagy megújuló erőforrásokból készült) anyagokat
jelentik, hanem a természetes folyamatok felhasználását is (a fák árnyékoló hatása, a zöld
tetők és zöld homlokzatok szigetelőképessége, a városi hőség mérséklése a párolgás miatt).
A zöldépítési stratégia a "zöldítési folyamat" egyik kulcsfontosságú aspektusára
összpontosít, nevezetesen a növények használatára a városi épületeken és azok körül. A
városképek túlmelegedését elsősorban a felületek tulajdonságai, valamint az épületek, utak
és parkok térbeli elrendezése határozza meg. Ezek a jelenségek meghatározzák a városi
hőszigetek vagy árvizek előfordulását. Alapvetően a globális napsugárzás eléri a felszínt,
amely visszaverődhet vagy hosszúhullámú sugárzássá alakulhat át. A növények közvetlen
beépítése az épületburkolatba előidézheti a napenergia átalakulását biomasszává, oxigénné
és a levegő páratartalmává. A növények szabályozzák a városi mikroklímát, míg a
hagyományos felületek mikroklimatikus szélsőségekhez vezetnek, és csökkentik a városi
hőkomfortot.
A függőleges zöldített felületek különböző mechanizmusok révén növelhetik a szigetelési
értéket:
●

●
●

●

Az épület növényzettel való befedése megakadályozza, hogy a nyári hő elérje az
épületbőrt (árnyék), télen pedig megakadályozza a belső hő elszökését, visszaverődését
vagy elnyelését.
A növényzet, az aljzat és a kialakítás által biztosított hőszigetelés.
A növény lombozatán belül egy légréteg csapdába ejtése, mivel a szél 50%-kal
csökkenti az épület energiahatékonyságát, a növényréteg pufferként működik, amely
megakadályozza, hogy a szél az épület felülete mentén mozogjon.
A levegő hűtése a növények és a szubsztrátumok párolgása miatt.
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10. ábra – Zöld épületburkolási stratégia. Forrás: Marc Ottelé, A Green Building Envelope: A Crucial Contribution
to Biophilic Cities.

11. ábra - a) Zöld homlokzat Delftben 2009 nyarán. b) Infravörös fotó a homlokzatról. Forrás: Marc Ottelé, A zöld
épületburkolat: A Crucial Contribution

Ezen túlmenően a tetőn lévő növényzet használatának előnyei az épített környezetre nézve
a következők:
●
●
●
●
●
●
●

A vízpufferkapacitás növekedése a csatornarendszerbe történő csúcslefolyás helyett a
késleltetett lefolyás, a transzpiráció és a párolgás miatt.
A levegőminőség javulása (például a részecskék lerakódása a leveleken).
A hőszigethatás csökkentése a városi területeken. Energiatakarékosság (a szigetelési
képesség növelése - nyáron hűvös marad az épület, télen pedig távol tartja a hideget).
Zajszintcsökkenés akár 10 dB-ig.
A tetőfedő anyag élettartamának növelése.
Az esztétikai értékek növekedése.
Az ökológiai érték és a biológiai sokféleség növelése.
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12. ábra - Zöld tető a British Horse Society székhelyén. Forrás: wikipedia.org

A fő építőelemek szerkezeti fa-szalma falelemekként állíthatóak össze - Az EcoCocon
falrendszer Passivhaus és Cradle to Cradle minősítéssel is rendelkezik. A rendszer szerves
részét képezi a légmentes, de diffúzióra nyitott membrán alkalmazása a panelek külső
oldalán. A membrán az építés során időjárásvédelmet is biztosít. A membrán fölé szigetelő
faanyaglemezréteg kerül rögzítésre. A lemez szükséges vastagsága az éghajlati viszonyoktól
függően változik. A felület vakolattal vagy bármilyen szellőző homlokzattal befejezhető. A
rendszer a belső oldalon nedvességszabályozó természetes agyagvakolattal együtt
hitelesített.

13. ábra - Az EcoCocon falrendszer. Forrás: ecococon.eu
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14. ábra - A biocement összetétele. Forrás: https://biomason.com/

6.4.6

ÉPÜLETFELÚJÍTÁS

A meglévő épületek környezetterhelésének csökkentésére az egyik logikus megoldás a zöld
utólagos átalakítás. A meglévő épületek aránya az új zöldépületekhez képest nagy.. Az
Egyesült Államok Zöld Épületek Tanácsa (United State Green Building Council, USGBC) a zöld
utólagos átalakítás fogalmát úgy határozta meg, mint "a meglévő, részben vagy egészben
lakott épületek bármilyen típusú korszerűsítése az energia- és környezetvédelmi
teljesítmény javítása, a vízfelhasználás csökkentése, a kényelem és a términőség javítása a
természetes megvilágítás, a levegőminőség és a zaj tekintetében, mindezt úgy, hogy az a
tulajdonos számára pénzügyileg előnyös legyen".
A fenntartható fejlődés elvei az emberi tevékenységek számos területére kiterjednek, ez
alól a középületek felújítása sem képez kivételt. Az épületek felújítása kiváló lehetőségeket
kínál az épületek energiafogyasztásának csökkentésére, valamint ösztönzi a fenntartható
felújítás egyéb elveinek - a polgárok egészségügyi ellátása, a környezetvédelem, az
erőforrások ésszerű felhasználása, a fenntartható felújítással kapcsolatos információk
terjesztése és az érdekelt csoportok tudatosítása - megvalósítását. Fontos megérteni, hogy
az épületek felújítása nemcsak az energiafogyasztást csökkenti, hanem javítja az épület
teljes állapotát: a kihasználtságát, a zajszigetelési körülményeit, a külsejét és a
komfortérzetét; meghosszabbítja az épületek életciklusát, növeli az épületek értékét,
csökkenti a környezetre gyakorolt negatív hatásokat, és egészséges élet- és
munkakörülményeket biztosít. Ezeknek a követelményeknek a teljesítése kötelező a
fenntartható felújítás biztosítása során. A fenntartható építés és a CO2-csökkentés valódi
lehetősége a meglévő lakóépületállomány kezelésében rejlik.
A középületek felújításától a következő főbb eredményeket várják:
●
●
●
●
●

Energiatakarékosság.
A kényelem növelése.
Egészséges munkakörnyezet biztosítása.
Az épület élettartamának meghosszabbítása.
Takarékos üzemeltetés.
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●

Környezetvédelem.

A fenntartható felújításnak további dimenziókat kell összeegyeztetnie:
● szociális (együttműködés, tudatosság és oktatás, szociális biztonság stb.);
● ökológiai (ökológiai építőanyagok, energia, hulladék, zaj, földhasználat, egészségügy,
levegőminőség stb;)
● gazdasági (költséghatékony ár, tisztességes ár és jó szolgáltatás, energiatakarékossági
megbízhatóság stb;)
● kulturális (kulturális örökség, viselkedési normák stb.);
● építészeti (kényelem, esztétika, dekoráció, környezet, az épületek céljaihoz illeszkedő
külső megjelenés stb;)
● műszaki (innovatív HVAC-technológiák, energiatakarékos technológiák stb.).
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15. ábra - A fenntartható épületfelújítás koncepcionális modellje. Forrás: A. Mickaityte et. al.
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Az ingatlanok felújítása ideális lehetőséget kínál a fenntartható technológiák kihasználására,
amelyek nemcsak az épület környezeti teljesítményét javítják, hanem a lakók számára is
előnyösek a hőkomfort, a felhasználói vezérlés, a világítás, az akusztika, az esztétika, az
egészségügyi szempontok és a pénzügyi érték szempontjából. Helyspecifikus megoldás
esetén a tervezést szakképzett szakemberekkel kell kidolgozni annak biztosítása érdekében,
hogy a megközelítés megfeleljen a helyszínnek és a helyspecifikus tényezőknek, például a
lakók profiljának és a történelmi jellemzőknek. Az alábbi vázlat célja, hogy bemutassa a
lakókomfortot érintő lehetséges buktatókat, amikor a felújítás során csak minimális
beavatkozás történik a szerkezeten, és az eredeti szolgáltatásokat megtartják. A nem
hatékony régi épületek elsősorban akkor jelentenek gondot, ha a meglévő egyrétegű
üvegezésű ablakokat nem korszerűsítik, mivel ez huzatot és hideg foltokat okozhat. A
zajszennyezés, a belső hőmérsékletnek a lakók általi ellenőrzésének hiánya, valamint a
szövetekből és a burkolatokból származó káros kibocsátások szintén gyakori problémák.

Grosvenor 16. ábra - Felújítás minimális beavatkozásokkal. Forrás: Grosvenor
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A következő ábra azt mutatja be, hogy a gondosan megtervezett és irányított fenntartható
felújítással milyen jobb környezetet lehet létrehozni. A nemkívánatos zaj, huzat és hideg
foltok kiküszöbölhetők a kiváló minőségű épületszövet révén. A belső hőmérsékletet a lakók
termosztátokkal és helyi vezérlőkkel szabályozhatják. A szolgáltatásokat korszerűsítették,
hogy hatékony készülékeket és megújuló technológiákat építsenek be, így csökkentve az
otthon teljes energiaigényét.

17. ábra - Zöld felújítás. Forrás: Grosvenor
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Az életciklus-gondolkodás a hagyományos szerkezeti tervezési megközelítések
újragondolására szolgálhat, garantálva a biztonságot, miközben az épület életciklusa során
minimalizálja a költségeket és a környezeti hatásokat. Elég ritkán veszik figyelembe, hogy a
meglévő épületállomány fele már kimerítette a jelenlegi névleges szerkezeti élettartamát,
és gyakran jelentős szerkezeti problémákat és anyagromlást mutat. Továbbá ezek az
épületek eredendően sebezhetőek lehetnek a szeizmikus hatásokra, mivel a tervezés során
ritkán vették figyelembe a szeizmikus hatásokat és a megfelelő antiszeizmikus részleteket az
építkezés idején. A kizárólagos energetikai korszerűsítés ezért veszélyessé teheti ezeket az
épületeket. A szeizmikus kockázat a kibocsátások tekintetében rendkívül fontos kérdés a
földrengés utáni nagyjavítások és újjáépítések fenntartható folyamatai szempontjából. A
fenntartható szerkezeti felújítási folyamat során holisztikus megközelítést kell alkalmazni.

18. ábra - A javasolt holisztikus felújítási stratégia fő célkitűzései, a fenntarthatóság és az ellenálló képesség
előmozdítása. Forrás: A. Marini et. al.

Ami a beavatkozás ökológiai hatékonyságát illeti, amennyiben a bontás nem kötelező, a
megoldás fenntartható alternatívája a bontási és újjáépítési gyakorlatnak, amelyben már a
tervezési szakasztól kezdve gondosan ügyelnek a nyersanyagfelhasználás minimalizálására
és a hulladéktermelés csökkentésére (19. ábra). A javasolt integrált felújítási gyakorlat
ökohatékonyságának fokozása érdekében újra kell gondolni az általános tervezési
megközelítéseket. Az anyagok és technológiák körültekintő kiválasztására való
összpontosítás döntő fontosságúvá válik a környezeti hatások és a költségek hatékony
minimalizálása szempontjából az életciklus során a szerkezeti tervezésben, az életciklusalapú tervezési megközelítés keretében.
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19. ábra - Az alábbiak főbb előnyei és korlátai: (1) bontás és felújítás, (2) csak energetikai intézkedések, (3)
integrált felújítás. Forrás: A. Belleri, A. Marini.

20. ábra - A fenntarthatósági és rugalmassági célok életciklus-tervezése. Forrás: A. Marini et. al.
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A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem
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