
התייעלות אנרגיה בניינים בישראל

: דוד אונטרשלג    עורך

        



 

       
    יעילות אנרגטית של מבנה, חלק סטנדרטי של בניה ירוקה

                                      עקרונות
               -  ביטחון

               -   תנאים טובים לבריאות אדם

               -   הקטנה נזקים של השפעה לאיכות הסביבה

               -   חשיבות על דור הבאה



  דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה5282תק"י 
  אנרגיה בבניינים: מעטפת בניין - 5280תק"י 

                 בנייני מגורים
מדדי צריכה של מבנה -                                                       

  הוצאות מערכות קירור, חימום, אוורור, תאורה, מים חמים     

  יחס יעילות בשימוש מבנה מאותו סוג

  קידום ושימוש בטכנולוגיות וחומרים חוסכים 

  אנרגיה בבניה חדשה ושיפוצים



                  
 מה זה נותן  

    לצרכן?

מידע על איכות מבנה, יעילות יחסית של ●
תחזוקה והוצאות

אפשרות לתכנן הוצאות●
 מ"ר מושפע מדירוג אנרגטי1מחיר ל ●
כלי מידע להבנה צורך יעילות וחיסכון אנרגיה●



יעילות - תועלת של צריכה, צמצום בעלויות השירות          

  עקרונות

חיסכון באנרגיה בעזרת יישום טכנולוגיות●
אתגר סביבתי חשוב לשמירה על משאבי ●

טבע
תכנון ובנייה של בניינים חוסכי אנרגיה●
הפחתת עובדן חום וקור●
חיסכון נוסף בחום ואנרגיה חשמלית●

                                                  
                                                      

 



           LEED USA תקן דירוג אקולוגי  
                           מוכר ביותר בעולם 

 Energy Star ,ארצות הברית Green Star ,אוסטרליה 
BREAM בריטניה ועוד… סטנדרטים קשים עם דרישה 

עיקרית לחיסכון אנרגיה, איכות חיים. חומרים, אקולוגיה, 
 80%יעילות, שימוש במים, בריאות, שימוש בפסולת מעל 

ניקוד בתקנים האלו



zero energy building - 
בניה מאופסת אנרגיה 

דומה מאוד לבית פסיבי הבדל 
בשימוש אנרגיה אלטרנטיבית רוח, 

שמש … מחקר עולמי שנערך בשנת 
 בניינים 200 מצא מעל 2010

מאופסי אנרגיה בעולם. היום בניה 
מאופסת אנרגיה נפוצה בעולם, 
במספר מדינות הופך להיות תקן 

בניה כחלק מחוק תכנון ובניה



דורש מעט בית פסיבי - 
אנרגיה  לחימום או קירור 
בגלל בידוד תרמי אפקטיבי

מערכות חימום מים יעילים ביותר

מערכות אוויר צח אקטיבי, איזון 
טמפרטורה אוויר נכנס    

מינימום החלפה תרמי בין פנים לחוץ 

ללא גשרי הקור



      Active House
         בית אקטיבי

שילוב של ידע בית פסיבי 
עם שימוש אנרגיה 

עצמאית לצרכים והספקה 
 החוצה



עקרונות בית הפסיבי

מקסימום בידוד תרמי1.

אוויר צח מאוזן תרמי2.

ללא גשרי קור, כיסים וחורים3.

כיוון נכון של הבניין 4.

הצללה חיצונית5.

חלונות בעלי ביצועים גבוהים6.



איך בונים בית פסיבי בישראל? מה טוב לאדם וסביבה?

 כיווני אוויר, סביבה טבעית, 4תכנון נכון, ●
פתחי אור , בניה קומפקטית

זיגוג נכון של הבניין●
בידוד תרמי מלא ללא גשרי קור●
גרביטציה טבעית, חימום או קירור תת ●

קרקעי
אוורור מבוקר - אקטיבי, צח מאוזן תרמי, ●

 איכות 100%השיטה היחידה המספקת 
אוויר כל הזמן.

, 3-7%הוצאות בבניה יותר בין ●
70-99%חיסכון בשימוש ●



איך זה עובד? מה הסתירו? איפה נעלמו מהנדסים?

מה עוד?מזגן - מחמם, מקרר, מאוורר, מבודד תרמי, מנהל לנו חיים, ●
, רעילים, הכל סגור, לחות, בזבוז אנרגיהמזגן - נזק לבריאות אדם●
 מעלות צלזיוס, 12.6 מתחילה ב פטריה יובש●
בעיה סטנדרטי לרוב בתי מגורים בישראל!●
CO2, זמן, פסולת, פליטה בניה קונבנציונלי מבזבזת הרבה אנרגיה●
ופוליאוריטן לוחות פוליסטירן חומר בידוד, מייצרים  יצרני3 יש רק●
צמר זכוכית וצמר סלעים המשרד לאיכות הסביבה סגר מפעל ייצור 2012ב ●
 זיהום הסביבה, פגיעה בבריות אדם!!! עובדים, 100פיטרו ●
 נציגים של יצרנים מקומיים - קלקר, בטון, בלוק, טיח רטובמי כותב לנו תקנים?●



מעטפת בניין )שלד( - בטון עם בלוקים
סוגי בטון שונים לא מבודדים תרמי ●

ואקוסטי
חדר ממ"ד לא נוח למגורים, תרמי ●

ואקוסטי
שונים לא חומרי בידוד תרמי,בלוקים ●
חובה לבודד●
בלוקים טבעיים, האמפקריט, בלוק נסורת ●

, 1.5עץ, אדמה גומחה יותר אפקטיבי פי 
חייבים לבודד אך עדיין 

  2021בניה ירוקה ממרץ  5281תקן ●
 חובה לכולם!

 חובה מינימלית!Cדירוג אנרגטי ●



חסרונות בניה רטובה

 מסה תרמי - בטון, בלוק מאגר חום ●
לאקלים חם נזקומשחרר לתוך הבית, 

 נפגע מלחות, תוצאה בית לא נושם●
פטריה יובשמחלות, 

אין מספיק מקום לבידוד תרמי, קיר ●
מזגן חובהלוקח שטח אפקטיבי, 

בעיות הד, מעבר קול, רעש רחוב●
 בזמן ביצועCO2הרבה פסולת ופליטה ●
 חודשים, הרבה עובדים10-18זמן ביצוע ●
נמוך מאודדירוג אנרגטי ●



יתרונות בניה יבשה

משקל קל למבנה, נוח לשינוים
הרבה מקום לבידוד תרמי בתוך הקירות 

ותקרה 
ממברנה משחררת אוויר חם החוצה, 

מונעת כניסה של לחות פנימה, מחזירה 
קרינה

אין גשרי קור עם בידוד נחון
 חודשים2-4זמן ביצוע קצר 

CO2פחות פסולת ופליטה 
קל לבנות בית עם דירוג אנרגטי גבוה

עמיד לרעידות אדמה
בכל חלקי הארץ אין חובה במערכות 

קירור וחימום



בידוד תרמי מאחד כל שיטות וסוגים של בניה         

  במדינות מתקדמות בית פסיבי סטנדרט

חוסך  אנרגיה ●
 קווט"ש15 מ"ר  1צריכה שנתי ל ●
קומפורט מקסימלי●
מינימום השפעה לסביבה ●
לא חובה קירור וחימום כלל●
בידוד תרמי מקסימלי, עובדן חום ●

מינימלי
 70אחרי בידוד מבנים משנות ה-●

70%חיסכון בחימום וקירור 



                   
עובדן אנרגיה



  דירוג בניינים לפי צריכת אנרגיה5282תק"י 
  אנרגיה בבניינים: מעטפת בניין - בנייני מגורים5280תק"י 

כוחות משפיעים למבנה          

קרינה, אור שמש,אינפרה אדום, אלקטרו ●
מגנטי

המסה, הולכה מעבר אנרגיה מולקולרי ●
משינוי טמפרטורה בין שתי נקודות

הסעה, אנרגיה עוברת בזורם, רוח, גשם, טל●
היא מידת הרטיבות הנמצאת באווירלחות ●





הסעה - אנרגיה עוברת convection, conduction



טיח תרמי                             מפרטיים ראשים
  

 ק"ג/מ"ק400   

פוליסטירן
 ק"/מ"ק30

צמר זכוכית
 ק"ג/ מ"ק36

צמר סלעים
 ק"ג/ מ"ק80

360בידוד 
 ק"ג/מ"ק30-60

C*10 ב λמוליכות תרמית סגולית 
0.15  

C*10ב 
0.035

C*10ב 
0.04  

C*10ב 
0.042  

  C*10ב 
0.035

C*23, ב C*10ב 

קיבולת חום )ג'אול לקלווין( 50 440 240 860 1600

מעבר אוויר  מהיר לא מעביר  שעות6 שעתיים2 דקות30

חדירות אדי מים   מעביר לא סופג נערס נערס מאזן לחות

DBבידוד רעש אוויר  אין אין אין 40 60

אין )%(NRCספיגה קול  אין 45 60 90

סיווג בשריפה Bקלאס  קלאס 
הורג

Cקלאס 
רעיל

 Aקלאס  
רעיל

 ידידותיBקלאס 

ידידותי לבני אדם   רעיל רעיל רעיל רעיל תו נטורל פלוס

VOCעורך  רעיל רעל N/A N/A A+

שימוש מאושר רק חוץ,למבנים עד 
 קומות2

חוץ וסגור עם 
טיח

חובה חסם רוח חובה חסם רוח אין מגבלות

אורך חיים של מוצר 10 15 15 15 50 

ולחות, השווה תכונות בידוד המסה     



יעילות תרמית חומרים שונים ביחס לעובי

מכלול נתונים נותן 
תמונה ברורה להשווה

 =360 ס"מ בידוד 5

F-40 ס"מ קלקר 7.5

 ס"מ צמר סלעים12.5

 ס"מ צמר זכוכית 60

 



 
פוליאוריטן, פוליסטירן  

 שנים 15-20פולי - יחידות חוזרות. תוך 
   65%,מתוך פליטות 15%מתפרק עד 

 .סטירן. תהליך הרס,מושפע במיוחד מחום
פוגע בשכבת  CFC פוליאוריטן, חומר הניפוח

האוזון, פולט ציאניד - רעל הורג
סטירן - נחשב לכימיקל מסוכן בפרט במקרה 

של מגע בעיניים אך גם בעור. לפי כמה 
מחקרים הופך בגוף האדם לסטירן-אוקסיד 

חומר רעיל, מוטציה וייתכן גם קרצינוגן - 
 התפתחות של סרטן רעל הורג



צמר זכוכית, צמר סלעים

לייצור גליל או מזרן מקשרים חוטים עם פולימר 
פנול-אלדהיד.

גורם חיסרון, שבריריות מוגברת של סיבים, 
גירוי ממושך של , בנשימה לגירוד אור ועיניים

אונקולוגיה תוצאה -, הריאות
 כפפות ברזנט, משקפי מגן ומכונת חובהבעבודה 

הנשמה, בגדי עבודה הדוקים. 
חובה לסגור עם יריעת רוחבהתקנה 

.אינו מתפרק בגוףסכנת אבק, כימי אינרטי ו



חומרי בידוד תרמי ואקוסטי

  רעילמינרלי -  בידוד מיוצר,●
      צמר סלעים, צמר זכוכית, פוליסטירן, 

      פוליאתילן, פוליאמיד, גומי ודומה
טבעיבידוד ידידותי לאדם וסביבה - ●

סביבה )צל, מים, אדמה, שמש(, עץ, 
פרווה כבשים, קש           

ממוחזר או מיוצר - נייר עיתון, נסורת 
עץ, מזרני פרווה, האמף, במבוק 



בידודים טבעיים, ידידותיים לבני אדם וסביבה



 cellulose insulationבידוד צלולוז – 

בידוד תרמי ואקוסטי לבניה טבעית וירוקה. 
ידידותי לבני אדם וסביבה, מיוצר מנייר עיתון 

 לפחות ומלחים טבעיים80%ממוחזר 



בידוד על גוף האדם

  האדם שאף תמיד ליצור לעצמו סביבה נוחה
  מבחינה תרמית. טמפרטורת האוויר משפיעה

  על חילוף האנרגיה בין האדם וסביבתו בהסעה
  ובאידוי זיעה. 

ככל שהאוויר לח יותר, כך קטן קצב אידוי ●
קרינת הגוף מושפע מהסביבה ●
תנועת רוח מגדילה את קצב אידוי הזיעה ●

 מסקנה: בן אדם צריך בידוד תרמי קרוב לגוף



נוחות תרמית, באיזה צד נכון לבודד מבנה?
 בישראל לפי מחקר טמפרטורות ממוצע נעים

 4-38*C . דירוג אנרגטיA  מעלות 16נותן לנו 
הפרש טמפרטורה פנים וחוץ. בבית אנחנו צריכים 

 מעלות בקיץ.24 מעלות בחורף, 22
למזגנים  אין חובה לבזבז כסף Aמבנה מדורג  

.  או מערכות חימום יקרים
       למה דוחפים לנו בידוד מחוץ למבנה? 

בזבוז אנרגיה לחימום מסה תרמי של עובי קיר●
בשוק מלא בידודים מינרלים●
חלק מבידודים מינרלים אסורים מפנים  ●

המבנה
נחון לבודד קרוב לגוף האדם - מפנים המבנה●



צריכת אנרגיה במבנים
 מסך הכל40% 

יועץ בידוד, ממונה אנרגיה
דוד אונטרשלג

 053-6290007 
Www.bidud360.co.il 


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide 26
	Slide 27
	Slide 28
	Slide 29
	Slide 30

