
Az üveg hozzájárulása az 
épületek LEED 
minősítéséhez

EARN LEED CREDIT 
WHEN YOU



Guardian Glass

• 100%-os magántulajdonú cég amerikai központtal
• 30 float-üveggyár világszerte
• Több, mint 22 000 alkalmazott
• Úttörő a vékonyrétegbevonatos üvegek fejlesztésében



Guardian üveg a zöld épületekben



• 2005. óta tagja a U.S. Green Building 
Council-nek

• 2006: 2 Guardian termékekkel 
üvegezett projekt kapott LEED 
minősítést:
– Hearst Tower, NYC – LEED Gold
– Heifer International, Little Rock, AR –

LEED Platinum
• 2007: az első LEED Platinum Hotel:

– Proximity Hotel, NC

Guardian üveg a zöld épületekben



Hearst Tower (New York City)
LEED Gold; az 1. LEED Gold 
torony
2006-ban nyitották meg újra

Építész: Foster & Partners

SunGuard SuperNeutral 63



Heifer International Hq. (Little Rock, AR) LEED Platinum
Építész: Polk Stanley, Rowland Curzon, Porter Arch
SunGuard SuperNeutral 68



Proximity Hotel (Greensboro, NC) LEED Platinum
Építész: Centrepoint Architecture
SunGuard SuperNeutral 68



Hogyan járulhat hozzá a modern 
bevonatos üveg a LEED pontok 

gyűjtéséhez?



A LEED pontok és az üveg
• Energia és légkör (EA)

– EA Credit 1: Energiahatékonyság
növelése

• Anyagok és anyagi eszközök (MR)
– MR Credit 4: Újrahasznosított tartalom
– MR Credit 5: Helyi / regionális anyagok

• A belső környezet minősége (IEQ)
– IEQ Credit 8.1, 8.2: Természetes fény és

kilátás

• Fejlesztés és innováció (ID)
– ID Credit 1: Innováció a tervezésben



Energia és légkör



Energia és légkör
Credit 1:  Energiahatékonyság növelése

• Az energiahatékonyság növelése a 
követelményeket meghaladó szintre.

• Az energiafelhasználás környezetre gyakorolt
hatásának a csökkentése.

Cél:

Szerezhető LEED pontok: 2-19



• Figyelembe kell vennni:
– az épület kialakítását és tájolását,
– az energiafelhasználásra vonatkozó törvényi szabályozást és 

az elérendő műszaki paramétereket.

• Szempontok az üvegtípus kiválasztásához:
– Maximális energiahatékonyság

• Cél a fűtési-hűtési rendszerek terhelésének csökkentése, 
illetve ezek bekerülési és működtetési költségének 
leszorítása

– Maximális természetes fény
• Cél a természetes nappali fény kihasználása a belső

világítás csökkentése érdekében.

Energia és légkör
Credit 1:  Energiahatékonyság növelése



• Olyan építészeti üveget kell választani, ami megfelelő
fényáteresztést, naphővédelmet és téli hőszigetelést 
biztosít.
– A nagyon magas fényáteresztés nem feltétlenül felel 

meg minden esetben; zavaró is lehet.

• Érdemes “spektrálisan szelektív” bevonatos üveget 
választani.
A „Szelektivitási index” a látható fény és a naptényező

hányadosa, pl. 70/37 = 1,89

Az üvegtípus kiválasztása

Energia és légkör
Credit 1:  Energiahatékonyság növelése



Anyagok és anyagi eszközök



Anyagok és anyagi eszközök

• Az újrahasznosított építőanyagok keresletének
növelése

• Az új alapanyagok kitermelésének és 
feldolgozásának csökkentése.

Célok:

Szerezhető LEED pontok: 1-4

Credit 4: Újrahasznosított tartalom



Anyagok és anyagi eszközök
Credit 4: Újrahasznosított tartalom

• Az üveggyártás során újrahasznosított üveg 
egy része ugyanazon üzemből származik. Ez a 
rész nem számít bele a LEED pontokba.

• A LEED szerint csak az az üvegcserép számít 
újrahasznosítottnak, ami egyébként 
hulladékként végezné. Ez a „külső cserép” az 
üveggyártásban több, mint 8%-ot tesz ki.



Anyagok és anyagi eszközök
Credit 5: Helyi / regionális anyagok

• A helyben vagy közelben kitermelt / előállított 
építőanyagok keresletének növelése.

• A szállításból eredő környezetszennyezés 
csökkentése.

Célok:



Anyagok és anyagi eszközök
Credit 5: Helyi / regionális anyagok

• Regionális termékek és anyagok
– A nyersanyagok kitermelése (pl. homok),
– az üveggyártás,
– és az üvegfeldolgozás
a beépítés 800 km-es körzetében kell, hogy 

történjen.

Az üvegtípus kiválasztása



A belső környezet minősége



A belső környezet minősége
Credits 8.1, 8.2:  Természetes fény és kilátás

• Az épületfelhasználók részére megteremteni a 
kül- és beltér közötti kapcsolatot.
– A rendszeresen használt belső terek 

természetes fénnyel való ellátásának 
biztosítása.

– A rendszeresen használt belső terekből jó
kilátás biztosítása.

Célok:

Szerezhető LEED pontok: 1-2



• Az üvegezésnek elegendő természetes fény 
bejutását kell biztosítania.

• A természetes bevilágítottság növelése által 
csökkenthető a mesterséges világítás.

• Az üvegezésnek korlátoznia kell az infravörös 
sugárzás és a napenergia átjutását.

A belső környezet minősége
Credits 8.1, 8.2:  Természetes fény és kilátás

Az üvegtípus kiválasztása



• Törekedjünk az egyensúlyra!
– Tekintetbe kell venni:

• az épületben lakókat / dolgozókat
• Az épület magasságát / különböző szintjeit
• az épület tájolását
• a benapozottságot
• az éghajlatot

• Példa:
– Probléma: Az épületbe bejövő fény megnehezíti a számítógépen 

való munkát.
– Megoldás: Közepes fényáteresztésű üveget kell választani, hogy 

csökkentse a csillogást. Ezáltal a naphővédelem is jobb lesz.

A belső környezet minősége
Credits 8.1, 8.2:  Természetes fény és kilátás

Az üvegtípus kiválasztása



• Régen a tervezők csak anyagában színezett és erősen 
reflektív üvegekre hagyatkozhattak az energiahatékony 
építészetben.

• Mára az üvegipar olyan nagy teljesítőképességű, 
vékonyréteg-bevonatos üvegeket fejlesztett ki, amelyek:

– áteresztik a természetes fényt,
– visszaverik a naphőt és a fűtésből származó

infravörös sugárzást.

A belső környezet minősége
Credits 8.1, 8.2:  Természetes fény és kilátás

Az üvegtípus kiválasztása



Fejlesztés és innováció



Fejlesztés és innováció
Credit 1:  Innováció a tervezésben

• Lehetőséget nyújtani a tervezőcsapatnak, 
hogy plusz pontokat szerezzenek olyan 
innovatív vagy a LEED követelményeit is 
túlteljesítő megoldásokért, melyekre a zöld 
épület minősítési rendszer követelményei 
specifikusan nem térnek ki.

Cél:

Szerezhető LEED pontok: 1-5



Fejlesztés és innováció
Credit 1:  Innováció a tervezésben

• A korszerű bevonatos üvegek jelentősen 
meghaladják az érvényes előírások 
követelményeit.

Példa: 3-rétegű hőszigetelő üveg esetén az Ug-
érték 0.5 W/m2K is lehet.

Az üvegtípus kiválasztása



LEED-minősített Guardian 
referenciák



Referenciák az USA-ban



Referenciák az USA-ban
http://www.na.en.sunguardglass.com/ProjectDatabase/

index.htm



Referenciák Európában

Süddeutscher Verlag, München, az 1. LEED Gold Németországban
Építész: GKK+Architekten
SunGuard Solar Neutral 67 (2-héjú homlokzat)



K&H Bank, Budapest (HU), LEED Gold
Építész: Mezei Gábor, Szabó Tamás János, Péter Gábor 
SunGuard SN 70/41



Váci Greens, Budapest (HU), LEED Gold
Építész: TIBA Építész Stúdió
SunGuard SN 62/34



Skanska Green House, Budapest, LEED Platinum
Építész: Pintér Tamás, Asa Haremst, Anders Svennington
SunGuard SN 70/41



Office Garden II, Budapest
Építész: dr. Fekete Lajos, Szekeres István, Citinvest Kft.
SunGuard SN 70/41



Eiffel Palace, Budapest, LEED 
Gold + BREEAM
Építész: Gelesz és Lenzsér Kft.
SunGuard SN 70/37, SN 51/28, 
SN 40/23



Capital Square, Budapest, LEED 
Építész: Finta és Társai Építész Stúdió
SunGuard SN 70/41



Nordic Light, Budapest, tervezés alatt, LEED Gold előtanúsított
Építész: Mérték Stúdió



Köszönöm a figyelmet!

www.sunguardglass.com


