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Az energiatudatosság jegyében a nyílászárók elhelyezése és azok nagysága a
természetes fénnyel való világítást hivatott kihasználni. A mesterséges fénnyel való
világításhoz elektromos áramra van szükségünk, azonban ha jól tervezzük az épületet ez
minimálisra szorítható. Természetesen nem lehet az év 365 napján természetes
megvilágítást használni, már csak a téli hónapok kevés napsütéses órák számából
adódóan. Az egyes helységek fényigénye is eltérő, valamint a fény minősége se
azonos. Ezért a nyílászárók elhelyezése a funkcióhoz és a fényigényhez mérten történt.
Általában egy jó tájolás is energiatudatos. Esetemben a tájolást a meglévőségek
korlátozták.

A fényszimulációhoz a 3D Max Design 2011 Design nevű programot használtam. A
Design jelző az építészeti specifikumokat takarja, mint például a fényszimulációt. A
program a fővárosok és nagyobb városok benapozását eltárolta, így a vizsgálandó
földrajzi helyhez legközelebb eső város adatait használjuk, elhanyagolható eltérésekkel.
Magyarországon egyedül Budapest adatai voltak meg, a kis távolság viszont
elhanyagolható különbséget okoz a nap mozgásában, megvilágításában. A teszthez
az épület 3Ds modelljére van szükségünk. Az épület anyagait be kell állítanunk, hogy a
belső fényviszonyok is pontosak legyenek. A program képes számolni felületek színei és
anyagai között fényelnyelést, transzparenciát, fényvisszaverést, stb.
A kapott eredményről: fénytérképről leolvashatjuk a helység különböző pontjában
tapasztalható megvilágítási értéket LUX-ban, adott időpontban.

Első lépésként tehát megmodelleztem az épület 3Ds modelljét. Tapasztalataim alapján
elmondhatom, hogy a program csak „solid” testekkel dolgozik megfelelően, ami azt
jelenti, hogy zárt a test, felületei összekapcsoltak, nincsenek „nyitott élek”. Ugyanis ha
nem „solid” a test, a program csak felületeket érzékel, amivel bajban van, ha fény éri,
hisz nem tud különbséget tenni oldalak között. „Solid” felületnél van vastagsága
minden testnek, ezáltal van belépő és kilépő felülete a fénynek.
A kész modell anyagait kellett beállítani, majd a fényforrás, ami esetünkben a Nap,
Észak irányát. A program felkínálja, hogy előre eltárolt földrajzi helység adatait
használhatjuk, én Budapestét állítottam be. A hónapot, napot, órát, sőt még a percet is
állíthatjuk. Az épület benapozásának lekövetéséhez a négy évszakot vizsgáltam, reggel
9:00-kor, 12:00-kor és 15:00-kor, ami lefedi a munkavégzés idejének nagy részét, ezekből
már pontosabban következtethetünk a fényviszonyokra.

Fényszimuláció

Általánosságban elmondhatjuk, hogy a téli időszakban a megvilágítás nem feltétlenül
tudja azt erősséget és minőséget biztosítani, ami a megfelelő munkavégzéshez
szükséges. Mesterséges megvilágításra emiatt óhatatlanul is szükség lesz ezekben a
hónapokban.
A déli és nyugati homlokzat árnyékolására szükség lehet főleg a nyári hónapokban,
ezért erről gondoskodni feltétlenül fontos.
A múzeum belső terének megvilágítása a kis nyílásokhoz párosult nagy alapterülethez
nem elegendő, továbbá a kiállításhoz szükséges fény minőségét, időbeli
egyenletességét a keleti-nyugati falon lévő ablakok nem tudják biztosítani. Megoldás
lehetne felülvilágítókkal indirekt fényt bejuttatni a térbe, azonban nem szerettem volna
megtörni az épület régi egységét, külső kinézetét (tornatermi épületek későbbi
hozzátoldások).

A különböző funkciók világítási igényéhe eltérő, azonban építészeti arculata valami
egységet kell, hogy kommunikáljon. Ezek az igények keresztmetszetében maradt az a
játéktér, ami alapján kialakultak a nyílászárók végleges formája.
Az alsó szinteken az utcafrontról meghagyott szigorú nyílászáró kiosztás a belső oldalon
fellazul, nagyobb felületeken beengedve a fényt. Ugyanez az elv a felső szintek
arculatát is meghatározza: kívülről az épület nyílásai csak falamellák mögött sejlik, a
belső udvaron ezek negatív tömegként jelennek meg. A termelési részlegnél kialakított
shed tetőhöz hasonló felülvilágító állandó nagymennyiségű északi szórt fényt ad a
munkatérnek. (Nyáron néhány nap délutáni órájában direkt fényt kap, ezért
árnyékolásáról gondoskodni kell.)

Összességében úgy érzem (számokkal alátámasztva) sikerült megtalálni azt az
állapotot, amikor a megvilágítás és a fényterhelés finom összhangban működik.

Valós fényviszonyok helyrejazi koordináta alapján

Léptékhelyes 3D modell

Az épület koncepciójának megalkotásánál fontos pontként szerepelt az
épület ökológiája, biológiai lábnyomának minimalizálása. Ez hogy érhető
el? Megfelelő anyagválasztással: megújuló természetes anyagok, helyi
építőanyagok, az épület külső energiafogyasztásának minimalizálásával,
a használt energiák maximális kihasználásával.

A meglévő kőfalak hőátbocsájtási tényezője nem elégíti ki a mai
kívánalmakat, ezek belső tereinek fűtése, hűtése elég energiapazarló
mentalitást kívánna meg. Ezért úgy döntöttem belső oldalról szigetelem,
ezáltal a kőfalak hőtároló tömegétől elesve. Pozitívuma, a tereknek, hogy
kevés energiaigénnyel lehet felfűteni, hűteni a levegőjét és mivel a
termelési folyamatok amúgy is igénylik a folyamatos légcserét, a rendszer
kiépítése amúgy is indokolt. A levegő előtemperálásáról a belső udvar
alatt 1,5-2 méter mélyen lefektetett légcserélő csövek gondoskodnak. A
légcserélőbe természetes módon előtemperált levegőt a rendszer még
plus fűtheti, hűtheti. Ennek energiaigényét a parkoló alá lefúrt talajszondák
szolgáltatják hőcserélőn keresztül. Extrém időjárás esetén ezekre még rá
kell segíteni.

Épületenergetika

Épületenergetikai ábra

Az épületben kiépített légkezelő rendszer képes újrafelhasználni azoknak a
helységeknek, már megfelelő hőmérsékletű levegőjét, ahol légszennyezés
nem éri a helységet pl: iroda, étkező, öltöző. A raktár, termelés bizonyos
műhelyeinek viszont jól jön ez a levegő, amit jóval kevesebb energiával
kell tovább temperálni.

A kőfalakra ráépített felső szint hőhídmentességét egy úgynevezett habüveg
adja, ami nagy nyomásállóságú hőszigetelő anyag. Ennek köszönhetően
sikerült megoldani a belső hőszigetelés kifordítását a külső oldalra, ami által
hőtároló tömeget nyertem vasbeton födém és falak formájában. A 20 cm-es
hőszigetelés kellő módon elválasztja a külső tér hőmérsékletét a belsőétől,
meggátolva azok hőcseréjét. A belső tér friss levegőellátását a légcserélő
előtemperált levegő formájában biztosítja, ami a Föld hőjéből nyeri (újabb
kutatások szerint a földkéreg hőjét nagyobb mértékben a Nap hőjéből nyeri,
mint a Föld magjából sugárzó hőenergiából.)
A Vasbeton szerkezetekbe keringetett zárt rendszerű vizet a parkoló alatt lefúrt
talajszondák hűtik, fűtik hőcserélőn keresztül. A talajszondából nyert
hőmennyiséget a levegő temperálására is fordíthatja a rendszer vagy a
vasbeton szerkezetek fűtésére, hűtésére.

A természetes bevilágítás kihasználás, ugyanakkor fényterhelés meggátolása
elősegíti a környezettudatos fényhasználatot. Így minimálisra szorítható a
mesterséges megvilágítás használata, külső energiaigény.
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