
Bioklimatikus épülettervezés 
 
A bioklimatikus épülettervezés során figyelembe veszik a sajátos időjárási viszonyokat és minimális külső 
energiaforrás használat mellett törekszenek a lehető legnagyobb komfort kialakítására. A bioklimatikus 
épülettervezés nem új tudományág. A legtöbb hagyományos építészeti megoldás bioklimatikus elveket követett 
abban az időben, amikor a hő és a hűtés drága volt és limitáltan állt rendelkezésre. 
 
A természetes energiaforrások maximális kihasználásához:  

• A teljes várostervezést át kell gondolni. A következő tényezőket kell alaposan áttekinteni: az épületek 
helye és eloszlása, magasság és távolság, hogy elkerüljük az épületek árnyékolását, zöld övezetek, 
szélvédelem, hőmérséklet, szélsebesség és nedvességtartalom. Az ilyen terveknek figyelembe kell 
venniük az emberek napi útirányait, hogy lehetőség nyíljon a gyaloglásra, a biciklizésre vagy 
tömegközlekedésre.  

• Télen aktív és passzív napenergiát hasznosító rendszerekkel lehet védekezni az alacsony külső 
hőmérsékletek ellen. Ezt megfelelő hőszigetelő anyagokkal és szél elleni védelemmel lehet 
megvalósítani.  

• Nyáron védekezni kell a napsugárzás ellen. Ezt az épületek mellett lévő árnyékoló elemekkel, jó 
hőszigeteléssel és természetes szellőzéssel lehet megoldani. 

 
Tudom alkalmazni? 
 
A bioklimatikus építészet akkor érvényesülhet, ha azt az új épület tervezési fázisában figyelembe veszik. Az 
alábbiakban leírt bioklimatikus elemek használatával lehet, hogy nem is kell fűtenie vagy hűtenie az épületet.  
Mindig gondolja meg a bioklimatikus építészet alkalmazását, mielőtt felújítja régi épületét. A bioklimatikus 
elemeket meglévő épületek esetében is lehet alkalmazni, és azokkal jelentős energiamegtakarításokat lehet 
elérni. A fent említett esetekhez képest azonban ez a megoldás nem túl gazdaságos, továbbá az átalakítás 
viszonylag hosszú ideig tart és kényelmetlenséget jelenthet a tulajdonosnak. 
 
Mennyibe kerül?  
 
A bioklimatikus épületekbe nem szükséges furcsa és drága rendszereket vagy berendezéseket elhelyezni. 
Hagyományos építészeti elemek alkalmazásával növelik az energiahatékonyságot és javítják a természetes 
komfortot. Ebben az értelemben a bioklimatikus építészet számos megszorítást tartalmaz, azonban még a 
tulajdonosnak is marad egy kis szabadsága a kialakítást illetően. A bioklimatikus építészet mindig 
gazdaságosabb új vagy felújított épületek esetében. Meglévő épületek esetében a bioklimatikus elemek 
elhelyezése elég drága megoldás. Mindazonáltal, segítségével a fűtési és hűtési hőigények jelentősen 
csökkenthetők. 
 
Miért érdemes alkalmazni? 
  
A bioklimatikus kritériumok szerint tervezett és épített épület önellátó lehet energetikai szempontból. Ezek 
azonban kivételes esetek és nem vonatkoznak minden épületre. A bioklimatikus technikával épült épületek 
60%-os energiamegtakarítással járnak - anélkül, hogy külön kiadások adódnának és az épület esztétikai 
szempontból megváltozna. Az 1. táblázat egy hagyományos építésű és egy bioklimatikus épület fogyasztását 
hasonlítja össze. Mint látható, a megtakarítás akár 67%-os is lehet. 
 
1. táblázat: két épülettípus összehasonlítása  
Igények Hagyományos 

épület 
(kWh/m2) 

Bioklimatikus 
épület 
(kWh/m2) 

Melegvíz 20 20 
Napsugárzás 
hasznosítása 

-24 -57 

Belső hőfejlődés -28 -28 
Gázok emissziója 13 10 
Tető 32 10 
Falak 51 20 
Ablakok 30 37 
Szellőzés 47 31 
Padló 28 13 
Összesen 169 56 



Mi a teendő? 
 
A bioklimatikus elemek lehetnek aktívak és passzívak. A napenergiát hasznosító aktív rendszerek célja a 
napenergia elnyelése mechanikai és/vagy elektromos rendszerek segítségével, mint például a napkollektorok 
(fűtésre vagy melegvíz előállításra) vagy a fényelektromos egységek (villamos energia előállításra). Az aktív 
rendszerekkel kapcsolatban további információt találhat a RES útmutatóban. A napenergiát passzívan 
felhasználó épületek esetében az a cél, hogy a napenergiát maximálisan kihasználják, elenyésző gépi 
támogatás mellett. A hő és a levegő természetes áramlása komfortos hőmérsékleteket nyújt. 
 
A passzív rendszereket az alábbiak szerint foglalhatók össze. 
 

Bioklimatikus elemek 

• Aktív rendszerek 
o Napkollektorok 
o Napelemek (photovoltaic panelek) 

• Passzív rendszerek 
o Közvetlen (direkt) hasznosítású 
o Közvetett (indirect) hasznosítású 

 Hőfalak 
 Tromb falak 
 Tömbfalak 
 Kollektorok és kőágyak 

o Hőszigetelő rendszerek 

 
 
Passzív napenergia-hasznosító elemek: a direkt napsugárzás elnyelése 

A beeső napfényt hasznosító rendszerek általában déli fekvésű, üvegezett felületből és nagy hőtehetetlenségű 
falakból, tetőből és padozatból felépülő helyiségből állnak. Leggyakrabban ablakokat, télikerteket és 
tetőablakokat alkalmaznak gyűjtő felületként. Ennél a megoldásnál a napfény áthalad az üvegen és a hő a 
hőtároló képesség miatt a szobában reked. Akár 27°C-os hőmérsékletet is el lehet érni. Az 1. ábra a napfényt 
elnyelő felület működési elvét mutatja. 

1. ábra: Napfényt elnyelő felület működési elve 

Általában az üvegezés a legfontosabb tényező az energia 
megtakarítás szempontjából. A fűtésen akár 50%-os is lehet a 
megtakarítás a választott üveg típusától és vastagságától függően.  
 
A 60%-os üvegezési arányú déli fekvésű épületek esetében a beeső 
napsugárzásból származó energia 15-40%-os megtakarítást jelent a 
szigetelőanyagtól függően. Azonban ugyanez a felület 55%-al 
nagyobb légkondicionálást igényel nyáron. Éppen ezért rendkívül 
fontos az eresz kialakítása, valamint fák elhelyezése az épület körül.  

nak pedig 1-10 
m vastagnak kell lenniük.  

ni, amelyeket a délelőtti órákban használnak (iskolák). A plusz építkezéssel járó 
öltségek általában kicsik. 

 
Az ereszek és fák árnyékot adnak a nyári hónapokban, míg télen 
átengedik a napfényt. Ha a légkondicionálást el szeretnénk kerülni 
nyáron, nagyon fontos tényező a keresztszellőzés lehetővé tétele 
(fontosabb, mint a hőszigetelés).  
 
A végeredményre nagy hatással van a gyűjtő felületek színe is. A 
fekete a legjobb, a fehér a legrosszabb fényelnyelési tulajdonsággal 

rendelkezik. A hőtároló anyagokat tömör és nehéz anyagokból kell készíteni, hogy a közvetlen napsugárzás 
hiányában is hőt tartsanak magukban. A hőtároláshoz a padlónak 5-15 cm, a függőleges falak
c
 
A közvetlen napsugárzást elnyelő passzív elemek gyorsan reagálnak a napsugárzásra, ezért tanácsos őket 
olyan épületeknél alkalmaz
k
 



Passzív napenergia-hasznosító elemek: indirekt napenergia-felhasználás 

A közvetett napenergia-hasznosítás során hasonló anyagokat és tervezési alapelveket alkalmaznak, mint a 
közvetlen esetben, de a hőtároló tömeget a Nap és a fűtendő helyiség közé helyezik. A napenergiát közvetett 
módon hasznosító passzív elemekkel a 70°C-os hőmérséklet is elérhető (emlékezzen, hogy a közvetlen 
sugárzással csak 27°C-t lehetett elérni). Ezek a rendszerek tehát kiváló energiatároló felületek. A magas 
hőmérsékleteket lassan éri el a rendszer és lassan is hűl ki, ezért esti és éjszakai benntartózkodás esetén is 
alkalmazható. A késleltetési idő a 6-8 órát is elérheti. Az elemeknek 50-90%-al nagyobb hőtároló képességgel 
kell rendelkezniük, mint a közvetlen napsugárzás elnyelő elemeknek. A túlhevülést nyáron ereszek 
alkalmazásával lehet elkerülni. Az ilyen rendszerek befolyásolják az épület kialakítását, struktúráját, ezért 
tervezés alatt álló szerkezeteknél érdemes őket alkalmazni. A leggyakrabban előforduló elemek: levegő 

ített levegő mellett a 
falon keresztül hővezetéssel is jut hő a helyiségbe. Ezek a falak 20-25 cm vastagsággal készülnek. A fal és az 

vegő helyét. A fal hőt tárol, amelyet a napsütés 
elmúltával a szobába sugároz. A szellőzőnyílásokba légelzárókat lehet helyezni, hogy éjszaka 
megakadályozzák a meleg levegő távozását.  

előfűtéses falak, Trombe-falak, tömegfalak, kollektorok és kőágyak.  

Levegő előfűtéses falak: A hideg levegő az ablak alján kialakított szellőzőnyíláson keresztül lép az ablak és fal 
közötti részbe. A levegőt itt előmelegítik, amely ezután a helyiségbe lép. A hatékonyság növelésének 
érdekében jó, ha a fal sötét színű, hogy nagy legyen az elnyelő tulajdonsága. A felmeleg

üveg közötti rés 5-15 cm vastag. A teljes falfelület és a szellőzőnyílás felület aránya 0,01. 

Trombe-falak: A Trombe-falak működési elve nagyon hasonló az előbb említett levegő 
előfűtéses falakéhoz, de nincsen a külső üvegfelületen szellőzőnyílás. Ebben az esetben a 
szellőzőnyílások a fal tetején és alján találhatók. A napsugárzás energiája az ablak és a hőtároló 
elem között gyűlik össze és felmelegíti a helyiségbe belépő levegőt, amely miután felmelegszik, a 
fal tetején lévő szellőzőnyíláson át jut a helyiségbe. A lehűlt levegő a fal alján található nyíláson 
át lép a résbe, elfoglalva a távozó meleg le

 

2. ábra: A Trombe-falak működési elve 

Tömegfalak: Ezek a rendszerek hasonlóak a Trombe-falakhoz, de nincsenek rajtuk szellőzőnyílások. Az elnyelt 

gyak nagy energiatároló-képességű elemek. Elnyelik a Nap energiáját és felmelegítik a rajtuk 
áthaladó levegőt. Ezután a felmelegített levegő a fűteni kívánt helyiségbe jut. A kőágyak hűtésre is 
használhatók. 

és tárolt hő vezetés útján jut a helyiségbe. 

Kollektorok és kőágyak: A kollektor üvegfelületekből áll, amelyek elnyelik a napsugárzást, és ezért melegház 
hatás alakul ki. A kollektorban összegyűlt hő légcsatornákon és szellőzőnyílásokon keresztül jut az 
épületbe.A kőá

 

3. ábra a kollektorok és kőágyak működési elvét mutatja. 



Izolált rendszerek: napterek és átriumok 

Lakóházak esetében a napterek, nagyobb épületek esetében az átriumok további területet jelentenek vonzó 
építészeti lehetőségek megvalósítására. Bizonyos éghajlatokon elfogadható árú védelmet is jelentenek a 
változékony időjárás ellen. Ezek a rendszerek direkt és indirekt elemek kombinációjának tekinthetők. Nagy 
üvegezett felület veszi körül a tároló tömeget (nagyobb, mint a Trombe-falaknál), amely az épület külső fala és 
az üvegfelület között található. A működés elve hasonlít a Trombe-faléra. Nyáron a réseket ereszekkel, fákkal 
vagy más árnyékolókkal kell letakarni. Ha ez nem történik meg, akkor a kialakuló hőmérséklet elviselhetetlenül 
magas lesz. Ezt a hatást csökkenteni lehet, ha az üvegfelületre szellőzőnyílásokat tesznek, amelyek lehetővé 
teszik a légmozgást. A padló és a falak ebben az esetben tároló felületek. Az épület kialakításától és a réstől 
függően több fajta átrium létezik. Lehetnek házhoz kapcsolódó, egyedülálló építmények, de az épület részeit is 

y galériák. A 4. ábra az átriumok működési elvét mutatja. 

4. ábra: Átriumok és napterek működési elve 

képezhetik, mint az ablakok, belsőudvarok vag

 

Az üvegezett felület és padló alapterületének aránya 0,1 és 0,5 között van. Amennyiben az épület helyes 
tájolású, vagyis délre néz, akkor az arány 0,6 és 1,6 között van. Télen, éjszaka az átriumban az 
átlaghőmérséklet 5-16°C, míg napközben eléri a 30°C-ot. Nyáron, éjszaka a hőmérséklet 15-25°C között 
változik, míg napközben elérheti a 35°C-ot is. Ha nem lennének a szellőzést segítő nyílások az üvegfelületen, a 

 is túlléphetné. 

Forrás: the Energy Training for Europe project

hőmérséklet egy meleg nyári napon az 50°C-ot

Közzétéve szerzői engedéllyel 


