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ENERGOOSZCZ}DNY
Cykl artykuïów poradniczych – pisanych w formie odpowiedzi na najczÚĂciej zadawane pytania Czytelników – który zaczynamy, poĂwiÚcony bÚdzie energooszczÚdnemu budowaniu. Zagadnienie waĝne, bo
Ăwiadczy nie tylko o dbaïoĂci o Ărodowisko naturalne, ale przede
wszystkim o nasze pieniÈdze. Bo dom energooszczÚdny to dom tani
w eksploatacji, wygodny i przyjazny...
aĝdy, kto chce zbudowaÊ dom, ma wïasnÈ jego wizjÚ, ale zwykle juĝ na poczÈtku
zderza siÚ z dylematem, jaki projekt wybraÊ: powtarzalny (z katalogu) czy
indywidualny.
NajczÚĂciej inwestor nie potrafi czytaÊ rysunków technicznych. Co prawda
architekci tworzÈ wizualizacje, uïatwiajÈce inwestorom wyobraĝenie sobie przyszïego
domu, ale w wirtualnym budynku nie moĝna siÚ poruszaÊ, dotknÈÊ faktury Ăciany,
poczuÊ ciepïa od kominka czy chïodu przy rozszczelnionych oknach. Dlatego wybór
projektu, a w zasadzie architekta, który poprowadzi inwestora jak Mojĝesz naród
wybrany przez Morze Czerwone, staje siÚ sprawÈ bardzo istotnÈ.
W tym odcinku poradnika odpowiadamy na najczÚĂciej zadawana pytania dotyczÈce
projektowania budynku energooszczÚdnego. Warto wnikliwie je przeczytaÊ, by
wiedzieÊ, o co pytaÊ architekta: przede wszystkim o iloĂÊ energii, jakÈ rocznie
bÚdzie zuĝywaï nasz dom. Najlepiej, jeĂli architekt potrafi podaÊ tÚ wartoĂÊ od
razu w przeliczeniu na zïotówki. JeĂli nie bÚdzie potrafiï udzieliÊ nam precyzyjnej
odpowiedzi, naleĝy poszukaÊ innego architekta.
Koszty budowy domu w stosunku do kosztów jego eksploatacji w ciÈgu 50 lat majÈ
siÚ jak 1:10, warto wiÚc nieco zwiÚkszyÊ te pierwsze (inwestujÈc w rozwiÈzania
poprawiajÈce energooszczÚdnoĂÊ budynku), aby znacznie zredukowaÊ te drugie.
WybierajÈc projekt katalogowy, naleĝy zwróciÊ zatem uwagÚ na to, czy technologia
budowy domu pozwala na poprawienie jego energetycznych parametrów. Uczciwy
sprzedawca powtarzalnych projektów powinien znaÊ odpowiedě na to pytanie.
MajÈc wÈtpliwoĂci co do parametrów energetycznych budynku, którego projekt
wybraliĂmy, warto zwróciÊ siÚ o pomoc do audytora energetycznego.
ZachÚcam do nieustajÈcego myĂlenia podczas budowy wïasnego domu
i rozstrzygania wÈtpliwoĂci dziÚki pomocy specjalistów majÈcych wiedzÚ
i doĂwiadczenie w danej dziedzinie.
Lektura tej czÚĂci poradnika pomoĝe Pañstwu w sformuïowaniu pytañ do
ekspertów. Lepiej bowiem na poczÈtku zainwestowaÊ relatywnie nieduĝe pieniÈdze w
proces przygotowania inwestycji (projektu), niĝ przez wiele lat ponosiÊ konsekwencje
bïÚdnych decyzji.
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Dobry

projekt

Na co zwracaÊ uwagÚ, szukajÈc projektu
domu energooszczÚdnego?
rozïoĝysty, z wiÚkszym dachem. BÚdzie wiÚc
droĝszy i mniej energooszczÚdny.
Kto chce budowaÊ i ĝyÊ oszczÚdnie, a ma
dziaïkÚ wystarczajÈco duĝÈ, ĝe nie musi
projektowaÊ piwnicy, powinien z niej zrezygnowaÊ. Piwnica – choÊ przydatna – moĝe
podnieĂÊ koszty budowy o 30–50 tys. zï,
a podczas eksploatacji domu – zwiÚkszaÊ
jego zapotrzebowanie na energiÚ do ogrzewania. Zamiast tego lepiej wydzieliÊ odpowiednio usytuowane pomieszczenie na
parterze (jeĂli ma ono mieÊ przeznaczenie
gospodarcze – od póïnocnej strony).
Mniejszych nakïadów inwestycyjnych wymagaÊ bÚdzie teĝ garaĝ wbudowany w bryïÚ
domu, a jego przestrzeñ – nawet nieogrzewana – bÚdzie stanowiïa bufor termiczny po tej
stronie budynku, przy której jest usytuowany. Do samochodu nie trzeba bÚdzie wychodziÊ przez drzwi zewnÚtrzne, a nad garaĝem
zyskamy dodatkowÈ przestrzeñ uĝytkowÈ
(takie rozwiÈzanie wymaga sprawnej wentylacji mechanicznej co najmniej wywiewnej
sterowanej czujnikiem tlenku wÚgla).
Zanim zaczniemy szukaÊ projektu, powinniĂmy
wspólnie ze wszystkimi czïonkami rodziny
okreĂliÊ nasze oczekiwania, a dopiero
potem poszukaÊÊ odpowiedniego projektu
w katalogach lub zamówiÊ indywidualny projekt
u architekta

fot. Archiwum BD

rzede wszystkim warto wspólnie ze
wszystkimi czïonkami rodziny okreĂliÊ swoje oczekiwania. Z takiej narady powinno wyniknÈÊ, ile ïÈcznie metrów kwadratowych ma mieÊ dom, ile w nim ma byÊ
pokoi i ïazienek, czy garaĝ ma byÊ poïÈczony z domem, czy teĝ wolno stojÈcy i ile samochodów bÚdzie w nim parkowaÊ.
WybierajÈc dom z katalogu, naleĝy uwaĝnie przeanalizowaÊ jego ksztaït oraz wielkoĂÊ. Budynki energooszczÚdne charakteryzujÈ siÚ zwartÈ bryïÈ i majÈ niewielkÈ
powierzchniÚ przegród zewnÚtrznych
w stosunku do swej kubatury. Dlatego wybierajmy takie projekty, które majÈ potrzebnÈ nam powierzchniÚ uĝytkowÈ, a przy tym
– jak najmniejszÈ powierzchniÚ Ăcian i dachu, przez które ucieka ciepïo. Teoretycznie
najlepszym rozwiÈzaniem byïyby domy
w ksztaïcie kuli lub szeĂcianu, bo miaïyby najkorzystniejszy stosunek powierzchni
do kubatury. Im bardziej odbiega projekt od
tego modelu, im ma wiÚcej przybudówek,
wykuszy czy zaïamañ dachu, tym jest dalszy od ideaïu, jakiego szukamy.
Dom o prostej, zwartej bryle bÚdzie nie tylko bardziej energooszczÚdny, ale teĝ tañszy
od budynku skomplikowanego architektonicznie. Optymalnym rozwiÈzaniem z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji
jest dom parterowy z poddaszem uĝytkowym. Takie domy majÈ zwartÈ, ekonomicznÈ bryïÚ i powierzchniÚ Ăcian zewnÚtrznych
mniejszÈ niĝ takiej samej wielkoĂci dom parterowy, a zatem ïatwiej zatrzymaÊ w nich
ciepïo. Dom parterowy o takiej samej powierzchni, ale bez poddasza, bÚdzie bardziej

P

Jak wĂród
mnóstwa projektów
gotowych znaleěÊ
projekt domu
energooszczÚdnego?

rzeba szukaÊ projektów, które zawierajÈ jeden ze wskaěników informujÈcych o zapotrzebowaniu domu
na ciepïo: najczÚĂciej EP – wskaěnik
zapotrzebowania budynku na energiÚ
pierwotnÈ ze ěródeï odnawialnych lub
E K – wskaěnik zapotrzebowania budynku na energiÚ koñcowÈ potrzebnÈ
do ogrzewania domu. Zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami architekt nie
ma obowiÈzku podawania takich informacji w projekcie. Aby dom moĝna
byïo uznaÊ za energooszczÚdny:

T

fot. Archipelag

EP d 90 kWh/(m2•rok),
E K d 70 kWh/(m2•rok).

PATRONI CYKLU
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Dobry projekt

Jakie warunki powinny speïniaÊ przegrody zewnÚtrzne budynku
energooszczÚdnego?
do dïugoĂci Ăciany) lub beton komórkowy
najciÚĝszych odmian (murowany na spoiny pionowe i poziome). Izolacja termiczna – ze styropianu lub pïyt weïny mineralnej – powinna mieÊ gruboĂÊ 15–20 cm.
Warstwa osïonowa – gruboĂci 8–12 cm
moĝe byÊ wykonana z cegieï klinkierowych, wapienno-piaskowych, betonowych lub ceramicznych. Taka konstrukcja Ăcian zewnÚtrznych eliminuje mostki
termiczne.
¥ciany dwuwarstwowe. Aby mogïy uzyskaÊ U mniejsze lub równe 0,25 [W/(m2•K)],
powinny siÚ skïadaÊ z warstwy noĂnej gruboĂci 24 cm wykonanej z takich samych materiaïów jak w Ăcianach trójwarstwowych
oraz warstwy izolacji termicznej ze styropianu lub weïny mineralnej gruboĂci 15 cm.
Ocieplenie powinno byÊ chronione siatkÈ
z wïókna szklanego i tynkiem cienkowarstwowym lub osïoniÚte szalówkÈ z desek
albo sidingiem winylowym.
¥ciany jednowarstowe. Wspóïczynnik
U £ 0,25 [W/(m2•K)] mogÈ mieÊ Ăciany jednowarstwowe majÈce gruboĂÊ 36–50 cm,
wykonane z betonu komórkowego lub ceramiki poryzowanej lub Ăciany betonowane w deskowaniu traconym z pustaków
styropianowych lub keramzytowych wypeïnionych styropianem.
Uwaga! Podczas wznoszenia takich
Ăcian waĝna jest dokïadnoĂÊ ich wykonania: jak najmniejsza gruboĂÊ spoin
cienkowarstowych (pogrubienie czyni
z nich mostki cieplne) i wystarczajÈca
gruboĂÊ spoin z zaprawy
termoizolacyjnej (ma

granulki izolacyjne, które muszÈ mieÊ
odpowiedniÈ gruboĂÊ).
Dach i stropodach – U = 0,2–0,15
[W/(m2•K)]. IzolacjÚ termicznÈ dachu wykonuje siÚ zazwyczaj z weïny mineralnej. Dla
uzyskania podanej wartoĂci wspóïczynnika U powinno jej byÊ 20–30 cm – w dwóch
lub trzech warstwach (gruboĂci min. 8 cm
kaĝda), z których jednÈ powinny byÊ ocieplone elementy konstrukcyjne. Warstwa
weïny mineralnej gruboĂci 30 cm w poïaci dachu zapewnia wspóïczynnik U poniĝej 0,15 [W/(m2•K)].
Stolarka okienna – U = 1,1–0,8 [W/(m2•K)].
Naleĝy sprawdziÊ podany w opisie technicznym projektu wspóïczynnik przenikanie
ciepïa U caïych okien; najlepiej by wynosiï
£ 0,8 [W/(m2•K)]. Warto równieĝ zwróciÊ
uwagÚ na liczbÚ nieotwieranych okien,
sÈ one bardziej szczelne niĝ oka otwierane, bo majÈ mniejszÈ powierzchniÚ ram,
których izolacyjnoĂÊ cieplna jest sïabsza
niĝ szyb.
Drzwi zewnÚtrzne – naleĝy sprawdziÊ
w opisie technicznym projektu wspóïczynnik przenikani ciepïa U drzwi. Nie powinien on byÊ wiÚkszy niĝ 2,0 [W/(m2•K)].
Dodatkowo dla zmniejszenia strat ciepïa
przez drzwi wejĂciowe w domu energooszczÚdnym powinien byÊ zaprojektowany wiatroïap, który bÚdzie peïniï funkcjÚ Ăluzy dla napïywajÈcego z zewnÈtrz
zimnego powietrza. Wiatroïap powinien
byÊ zaprojektowany tak, aby wchodzÈc
do domu, moĝna byïo zamknÈÊ drzwi
zewnÚtrzne, zanim otworzy siÚ wewnÚtrzne.

a

b

fot. Termo Organika

GruboĂÊ ocieplenia Ăcian w domu energooszczÚdnym weïnÈ mineralnÈ (a)
lub styropianem (b) zaleĝy od technologii wznoszenia Ăcian

fot. Rockwool

Fundamenty oraz podïoga na gruncie – zalecany wspóïczynnik U = 0,15 [W/
(m2•K)]. NajlepszÈ i najïatwiejszÈ do uïoĝenia izolacjÈ termicznÈ fundamentów
sÈ pïyty z polistyrenu ekstrudowanego,
które sÈ „cieplejsze” od styropianu, ale
niestety trzykrotnie od niego droĝsze.
Wspóïczynniki przewodnoĂci cieplnej l
wynoszÈ:
styropianu – ok. 0,037 [W/(m•K)],
polistyrenu ekstrudowanego
– ok. 0,027 [W/(m•K)].
Oznacza to, ĝe 5-centymetrowa pïyta
z polistyrenu ociepla tak samo jak pïyta
ze styropianu gruboĂci 8–9 cm. Ponadto
pïyty z polistyrenu ekstrudowanego sÈ
praktycznie nienasiÈkliwe, a wiÚc nie
szkodzi im bezpoĂredni kontakt z gruntem. Do osiÈgniÚcia na Ăcianach fundamentowych i podïodze na gruncie wartoĂci U = 0,15 wystarczy:
– 14 cm pïyt z polistyrenu ekstudowanego,
– 20 cm pïyt ze styropianu lub
– 45 cm keramzytu zagÚszczonego.
Strop nad piwnicÈ – U = 0,30 [W/(m2•K).
TakÈ wartoĂÊ wspóïczynnika U zapewniajÈ nastÚpujÈce izolacje od zimnej strony
stropu (czyli od strony piwnicy):
– polistyren ekstrudowany – 8 cm,
– styropian – 10 cm,
– weïna mineralna – 10 cm.
Warstwy te od spodu powinny byÊ wykoñczone tynkiem cienkowarstwowym.
¥ciany zewnÚtrzne – U zalecany
0,25 [W/(m2•K)]. TakÈ wartoĂÊ osiÈga siÚ
w róĝny sposób, zaleĝnie od tego, czy Ăciana jest jedno-, dwu- czy trójwarstwowa.
¥ciany t rójwarstwowe.
Warstwa noĂna ma znikomy wpïyw na izolacyjnoĂÊ termicznÈ, moĝe wiÚc byÊ
wykonana z materiaïu odpowiednio
wytrzymaïego, ale
„zimnego”. MogÈ to
byÊ bloczki wapiennopiaskowe, pustaki ceramiczne MAX (ze szczelinami ustawionymi prostopadle
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Jakie rozwiÈzania techniczne – oprócz
dobrego ocieplenia – sprzyjajÈ
energooszczÚdnoĂci domu?
È to nastÚpujÈce urzÈdzenia i instalacje:
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepïa,
system ogrzewania podïogowego,
wysoko sprawne urzÈdzenie grzewcze, np. kocioï kondensacyjny lub pompa ciepïa,
automatyka systemu grzewczego,
rolety lub ĝaluzje zewnÚtrzne,
instalacja inteligentna sterujÈca: ogrzewaniem, oĂwietleniem, wentylacjÈ, instalacjÈ alarmowÈ oraz ĝaluzjami lub roletami zewnÚtrznymi,
kolektory sïoneczne do ogrzewania wody uĝytkowej,
ogniwa fotowoltaiczne zamieniajÈce energiÚ sïonecznÈ w elektrycznÈ.
fot. Bosch

fot. Ulrich

S

Kolektory sïoneczne umieszczone na najbardziej
nasïonecznionej, poïudniowej poïaci dachu mogÈ
byÊ byÊ ěródïem znaczÈcych zysków ciepïa

Kocioï kondensacyjny
moĝe osiÈgnÈÊ sprawnoĂÊ
nawet 109%, bo odzyskuje
ciepïo ze skraplajÈcej siÚ pary wodnej. Im
wartoĂÊ ta wyĝsza, tym wiÚksze oszczÚdnoĂci
paliwa i niĝsze rachunki za ogrzewanie

Co jeszcze moĝe mieÊ znaczenie dla
energooszczÚdnoĂci?
ak wynika z tego wykazu, domy energooszczÚdne wymagajÈ zaawansowanych
technicznie rozwiÈzañ i – co siÚ z tym wiÈĝe – wysokiej jakoĂci wykonawstwa.
Od niego bowiem zaleĝy, w jakim stopniu uda siÚ zrealizowaÊ zaïoĝenia projektantów
energooszczÚdnego domu. Jego budowÚ dobrze wiÚc powierzyÊ sprawdzonemu, rzetelnemu wykonawcy, najlepiej – majÈcemu doĂwiadczenie z podobnych budów. W Polsce
energooszczÚdnoĂÊ nie jest jeszcze dostatecznie doceniana, dlatego na budowach moĝna czÚsto usïyszeÊ argumenty
w rodzaju: „Panie, po co panu tyle tego
styropianu. Zrobimy panu taniej i starczy panu jeszcze na marmury”. Nie dajmy siÚ im przekonaÊ.

fot. M. Szymanik

J

Jaki projekt jest
lepszy: powtarzalny
czy indywidualny?
rojekt powtarzalny jest w miarÚ tani,
dostÚpny i uniwersalny, a czÚsto teĝ
sprawdzony: domy wedïug niego juĝ powstaïy, a o ich budowaniu wiele moĝna
siÚ dowiedzieÊ z forów internetowych.
WïaĂciciele domów budowanych wedïug
projektów z katalogów tworzÈ „klany”
i wymieniajÈ siÚ doĂwiadczeniami z poszczególnych etapów budowy, dzielÈ siÚ
pomysïami, dyskutujÈ i wzajemnie sobie
doradzajÈ, pokazujÈ teĝ zdjÚcia ilustrujÈce poszczególne etapy i zastosowane rozwiÈzania. Historie czterech domów wg
tego samego projektu „Mniszek C”, budowanych przez czïonków jednego z naszych klanów (inwestorów budujÈcych
dom wg tego samego projektu i wymieniajÈcych siÚ doĂwiadczeniami na forum

P

Czy wszystkie
projekty publikowane
w katalogach sÈ
energooszczÚdne?
iestety, nie. Nie wszystkie biura
projektowe zamieszczajÈ w swoich
katalogach projekty domów energooszczÚdnych (o 10–20% droĝszych w budowie niĝ domy wybudowane zgodnie
z obowiÈzujÈcymi przepisami). Dlatego
teĝ Ăciany, dach i podïoga w wiÚkszoĂci projektów z katalogów sÈ ocieplone
jedynie w takim stopniu, by speïniaïy
przepisy dotyczÈce ochrony cieplnej
budynków. Stosowana w tych projektach stolarka okienna to wyroby standardowe a wentylacja jest prawie zawsze grawitacyjna. Dom wybudowany
wedïug takiego projektu nie bÚdzie
wiÚc odpowiadaï standardom domu
energooszczÚdnego. Dlatego wybierajÈc projekt szukajmy pracowni, która
projekty energooszczÚdne ma w swojej ofercie.

N

By zbudowaÊ dom energooszczÚdny niezbÚdni
sÈ precyzyjni fachowcy z doĂwiadczeniem
w budowaniu takich domów
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fot. Archipelag

Dobry projekt

Inwestorzy wybierajÈcy projekt powtarzalny
mogÈ w katalogu lub na stronie internetowej
pracowni architektonicznej obejrzeÊ
przyszïy dom na przestrzennych ilustracjach
i zorientowaÊ siÚ w kosztach jego realizacji.
JeĂli pracownia przygotowaïa odpowiednie
wizualizacje, moĝna teĝ (na jej stronie
internetowej) zabawiÊ siÚ w przemalowywanie
elewacji i dachu

BD) przedstawiamy na str. 29, a peïnÈ dokumentacjÚ zdjÚciowÈ – na pïycie CD doïÈczonej do tego numeru BD.
Projekt z katalogu kosztuje 1200–2000 zï, ale
nie sÈ to wszystkie wydatki z nim zwiÈzane.
Do tej kwoty trzeba doliczyÊ koszty:
adaptacji projektu do warunków panujÈcych
na konkretnej dziaïce: jej orientacji wzglÚdem
stron Ăwiata i uksztaïtowania terenu; a to zwykle kosztuje 1000–2000 zï (zaleĝnie od regionu kraju i zakresu prac),
ewentualnych zmian w projekcie na potrzeby konkretnej inwestycji, np. podniesienia
Ăcianki kolankowej czy zmian rozmieszczenia
czy wielkoĂci okien; za takie zmiany w projekcie trzeba zapïaciÊ minimum 2000 zï.
Projekt indywidualny architekt moĝe przystosowaÊ do naszych oczekiwañ, uksztaïtowania terenu i ksztaïtu dziaïki: wybraÊ
najodpowiedniejszÈ bryïÚ budynku, rozmieszczenie i wielkoĂÊ poszczególnych pomieszczeñ i zaprojektowaÊ dom niepowtarzalny.
Niestety nie wszyscy dziaïajÈcy na rynku

projektanci jednakowo chÚtnie podejmujÈ
siÚ szczególnego zadania, jakim jest projekt
domu energooszczÚdnego, dlatego warto to
uzgodniÊ, zanim zostanie zamówiony.
Projekt indywidualny moĝna zamówiÊ za
kwotÚ od kilku do kilkudziesiÚciu tys. zï
(Ărednio 70–150 zï za kaĝdy m2 powierzchni
uĝytkowej domu). Koszt projektu zaleĝy m.in.
od wielkoĂci domu, stopnia skomplikowania
jego bryïy, a takĝe – od renomy projektanta,
i bÚdzie tym wiÚkszy, im wiÚcej ma zawieraÊ wysublimowanych rozwiÈzañ nastawionych na energooszczÚdnoĂÊ. Wykonanie projektu zajmuje minimum szeĂÊ tygodni.
DecyzjÚ dotyczÈcÈ wyboru projektu trzeba wiÚc dobrze przemyĂleÊ, bo koszt taniego projektu powtarzalnego ïÈcznie z kosztem jego przystosowania do konkretnych
warunków i naszych wymagañ moĝe siÚ
okazaÊ podobny jak koszt projektu indywidualnego, którego autora moĝemy poprosiÊ
o zrealizowanie nawet najbardziej wyszukanego zamówienia.

Co powinien zawieraÊ
projekt katalogowy?

Jak moĝna przystosowaÊ projekt
z katalogu do indywidualnych potrzeb?

upujÈcy taki projekt powinien otrzymaÊ
4 komplety dokumentacji technicznej, zawierajÈcej projekty:
architektoniczny: elewacje, rzuty kondygnacji i dachu, przekroje,
konstrukcyjny: rzuty: fundamentów, stropów
i nadproĝy oraz wiÚěby dachowej,
instalacyjny: gazowy, wody ciepïej i zimnej,
kanalizacyjny, c.o. oraz elektryczny,
a ponadto opis techniczny zawierajÈcy:
– wyciÈg z obliczeñ statyczno-wytrzymaïoĂciowych,
– zestawienie elementów konstrukcyjnych wiÚěby dachowej,
– zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej,
oraz dodatkowo rysunki wykonawcze i zestawienie stali zbrojeniowej do elementów ĝelbetowych.
Do wiÚkszoĂci projektów moĝna dokupiÊ zestawienie materiaïów bÈdě peïny kosztorys.
Szczegóïowy zakres i formÚ projektu budowlanego, stanowiÈcego podstawÚ do wydania decyzji
o pozwoleniu na budowÚ, okreĂla RozporzÈdzenie
Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 r.
(Dz.U. Nr 120, poz. 1133).

G

K

otowych projektów jest na rynku tak duĝo, ĝe kaĝdy moĝe znaleěÊ taki,
który w przybliĝeniu odpowiada jego potrzebom. ¿eby uczyniÊ go jeszcze bliĝszym swoim oczekiwaniom, trzeba zleciÊ architektowi adaptacjÚ
projektu i omówiÊ z nim zmiany, jakie wydajÈ siÚ nam potrzebne. Do architekta, który siÚ tego podejmie, naleĝy dostosowanie projektu do planu
miejscowego: wysokoĂÊ i wielkoĂÊ domu, liczba kondygnacji, kÈt nachylenia dachu. Architekt powinien przy tym pilnowaÊ, aby adaptowany przez
niego projekt zachowaï walory oryginaïu – na przykïad sprzyjajÈce energooszczÚdnoĂci bierne wykorzystanie energii, jeĂli taka byïa intencja autora.
Dla energooszczÚdnoĂci szczególnie waĝne jest ustawienie budynku wzglÚdem stron Ăwiata; dla przyszïych widoków i harmonii caïoĂci – wïaĂciwe
wykorzystanie naturalnych walorów dziaïki i umiejÚtne wkomponowanie
budynku w krajobraz, dla wygody – korzystne poïÈczenie z ulicÈ osiedlowÈ. Moĝna jednak zleciÊ i takie zmiany w projekcie, jak powiÚkszenie powierzchni salonu, dodatkowe pomieszczenie dla seniora czy zapewnienie
warunków do pozyskiwania energii ze ěródeï odnawialnych.
Jak wiemy zmiany projektu wiÈĝÈ siÚ z dodatkowymi kosztami. Nie warto zatem wybieraÊ takiego projektu, który speïni nasze oczekiwania dopiero
po znacznych zmianach. Drobne korekty, np. przesuniÚcie okna czy drzwi,
zwykle nietrudno wprowadziÊ, ale takie zmiany jak przesuniÚcie Ăciany
konstrukcyjnej wymagajÈ tak naprawdÚ przerysowania wszystkich plansz
projektu i sporzÈdzania nowego projektu konstrukcyjnego, co moĝe spowodowaÊ wzrost kosztów projektu nawet o kilka tysiÚcy zïotych.
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Jakie zmiany moĝna wprowadziÊ w projekcie
katalogowym bez zgody autora projektu?
rchitekt dokonujÈcy adaptacji projektu
moĝe zmieniÊ bez zgody autora:
wymiary fundamentów, aby dostosowaÊ
je do lokalnych warunków gruntowych,
zakres podpiwniczenia budynku (na
przykïad z caïkowitego na czÚĂciowe lub
odwrotnie) – pod warunkiem ĝe nie spowoduje to zmiany poïoĝenia parteru w stosunku do poziomu terenu,
materiaïy na konstrukcjÚ budynku (Ăciany i stropy), pod warunkiem ĝe po zmianie zachowane bÚdÈ parametry wytrzymaïoĂciowe oraz walory uĝytkowe budynku,
rodzaj stropów – pod warunkiem ĝe zachowajÈ pierwotne parametry wytrzymaïoĂciowe,
materiaïy na Ăciany zewnÚtrzne (w tym
izolacje termiczne i przeciwwilgociowe)
oraz materiaïy wykoñczeniowe (tynki, materiaïy na posadzki, dachówki) pod warunkiem zachowania zakïadanej wytrzymaïoĂci i ciepïochïonnoĂci,
przesunÈÊ lub zlikwidowaÊ Ăciany dziaïowe i zmieniÊ lokalizacjÚ, liczbÚ i ksztaït
okien oraz drzwi,
kÈt nachylenia dachu – maksymalnie
o 10%, pod warunkiem dostosowania do
tego konstrukcji i zachowania formy architektonicznej oryginaïu,

A

przekroje elementów konstrukcji dachowej – w celu dostosowania ich do innych
materiaïów pokrycia lub do innych niĝ zaïoĝono w projekcie stref obciÈĝenia Ăniegiem i wiatrem,
kolorystykÚ elewacji, detale dekoracyjne, ksztaït podjazdów i tarasów,
instalacje: wodnÈ, kanalizacyjnÈ, gazowÈ, elektrycznÈ i centralnego ogrzewania,
a takĝe:
dokonaÊ przeróbki projektu na odbicie
lustrzane.
NajczeĂciej zgoda na ww. zmiany doïÈczana jest do zakupionego projektu powtarzalnego.
Uwaga! Wszystkie zmiany powinny byÊ
dokonane z zachowaniem obowiÈzujÈcych
norm i przepisów prawa budowlanego przez
osobÚ majÈce odpowiednie uprawnienia
i naniesione na oryginaï projektu kolorem
czerwonym. W uzasadnionych sytuacjach
powinny byÊ sporzÈdzone rysunki zamienne, które powinny byÊ doïÈczone jako aneks
do dokumentacji skïadanej razem z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowÚ.
Jakiekolwiek inne zmiany ponad wyszczególnione wyĝej mogÈ byÊ dokonane wyïÈcznie za zgodÈ autora projektu lub pracowni.

Jakie sÈ obowiÈzki architekta
adaptujÈcego projekt powtarzalny?
o jego obowiÈzków naleĝy opracowanie projektu zgodnie z ustaleniami okreĂlonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz obowiÈzujÈcymi normami i polega na:
wrysowaniu projektu domu i przyïÈczy instalacyjnych na mapie w skali 1:500 lub 1:1000;
wykonaniu opisu do projektu zagospodarowania terenu;
naniesieniu zmian (kolorem czerwonym) na oryginale projektu;
przystosowaniu fundamentów do lokalnych warunków gruntowych i zaprojektowaniu stosownego sposobu ich izolacji (warto dopilnowaÊ, czy projektant wypeïniï ten obowiÈzek, bo
niektórzy zostawiajÈ go kierownikowi budowy, który nie zawsze ma do tego przygotowanie);
sprawdzeniu, czy konstrukcja budynku odpowiada lokalnym warunkom, wynikajÈcym z innej niĝ przyjÚta w projekcie strefy klimatycznej i w razie potrzeby – przeliczeniu konstrukcji w celu dostosowania jej do tych warunków;
dostosowaniu instalacji wewnÚtrznych i przyïÈczy do warunków miejscowych na podstawie umów i projektów z jednostkami dostarczajÈcymi energiÚ, gaz i wodÚ oraz odbierajÈcymi Ăcieki;
podpisaniu projektu jako autor adaptacji z podaniem numeru i rodzaju niezbÚdnych
do tego uprawnieñ.

Czy po uzyskaniu
pozwolenia
na budowÚ
w projekcie moĝna
jeszcze wprowadzaÊ
zmiany?
darza siÚ, ĝe inwestor wprowadza
zmiany czy korekty w projekcie, który byï podstawÈ do wydania pozwolenia na budowÚ. Jeĝeli zmiany sÈ istotne,
a powiatowy inspektor nadzoru dowiedziaïby siÚ o nich (na przykïad zawiadomiony przez nieĝyczliwych sÈsiadów), ma prawo wydaÊ postanowienie
wstrzymujÈce budowÚ. Wprawdzie inwestorowi przysïuguje prawo zïoĝenia
zaĝalenia na powyĝsze postanowienie
do wojewódzkiego inspektora nadzoru
budowlanego, lepiej – zamiast ryzykowaÊ – zapobiec problemom i zawczasu
zwróciÊ siÚ do starostwa z wnioskiem
o wydanie nowego pozwolenia na budowÚ domu wedïug projektu ze zmianami. Za istotne, a wiÚc wymagajÈce
nowego pozwolenia na budowÚ, uwaĝa
siÚ na przykïad zmiany:
lokalizacji budynku na dziaïce, czyli
zmiany w projekcie zagospodarowania
dziaïki,
powierzchni zabudowy i/lub kubatury czy wysokoĂci budynku,
wymiarów zewnÚtrznych budynku,
sposobu uĝytkowania budynku lub
jego czÚĂci.

Z

D

Architekt, który dokonuje adaptacji projektu
powtarzalnego i przygotowuje projekt
zagospodarowania dziaïki, jest uwaĝany za
projektanta danego domu (zgodnie z art. 20
prawa budowlanego) i tym samym przejmuje
wynikajÈce z ustawy obowiÈzki i uprawnienia
ïÈcznie z odpowiedzialnoĂciÈ za projekt
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Czy istnieje moĝliwoĂÊ zwrotu zakupionego
projektu katalogowego lub jego wymiany?

Ile kosztuje
kosztorys?

eĂli kupimy projekt przez Internet lub zamówimy go telefonicznie (umowa zawarta na odlegïoĂÊ), zgodnie z obowiÈzujÈca dyrektywÈ 97/7/WE o ochronie konsumentów
moĝemy go zwróciÊ bez podania przyczyny
w terminie 10 dni od daty jego dostarczenia.
Odesïany projekt nie moĝe jednak nosiÊ Ăladów uĝywania i musi zawieraÊ wszystkie elementy, z którymi byï dostarczony. Do przesyïki zwrotnej naleĝy doïÈczyÊ oĂwiadczenie

W

J

(powinniĂmy otrzymaÊ je razem z projektem) o odstÈpieniu od umowy.
JeĂli kupimy projekt w biurze sprzedawcy, nie ma on obowiÈzku przyjÈÊ zwrotu projektu.
MoĝliwoĂÊ wymiany projektu (niezaleĝnie,
czy byï kupiony w biurze projektowym,
czy przez Internet) ustala siÚ indywidualnie ze sprzedawcÈ, który nie ma obowiÈzku wymieniÊ projektu na inny.

stÚpny kosztorys biura architektoniczne czÚsto oferujÈ swoim klientom za dodatkowÈ opïatÈ. Ceny kosztorysów sÈ zróĝnicowane i zaleĝÈ w duĝym
stopniu od tego, czy kupujemy projekt powtarzalny – z katalogu (wtedy kosztorys
moĝe kosztowaÊ zaledwie kilkadziesiÈt
zïotych), czy teĝ zamawiamy projekt indywidualny (wtedy cena kosztorysu moĝe
wynieĂÊ kilkaset zïotych lub wiÚcej).

Jak oceniÊ, czy ksztaït
i wielkoĂÊ budynku sÈ
racjonalne z punktu widzenia
energooszczÚdnoĂci?
ak juĝ napisaliĂmy w pytaniu 1, dom energooszczÚdny powinien mieÊ jak najmniejszy stosunek powierzchni przegród zewnÚtrznych (Ăcian i dachu) do kubatury. Chodzi o to,
by powierzchnia, przez którÈ ucieka ciepïo zuĝywane do ogrzewania tej kubatury, byïa moĝliwie maïa. Warunek ten dobrze
speïniajÈ budynki parterowe z uĝytkowym poddaszem zaprojektowane na planie kwadratu lub niezbyt wydïuĝonego prostokÈta, z dachem pïaskim lub o maïym kÈcie nachylenia Naleĝy
zatem unikaÊ projektów o rozbudowanej bryle – z podcieniami,
wykuszami i lukarnami, poniewaĝ elementy te niepotrzebnie
zwiÚkszajÈ powierzchniÚ przegród zewnÚtrznych.

rys. Archipelag

J

WybierajÈc projekt z katalogu, na poczÈtku naleĝy zwróciÊ uwagÚ na bryïÚ
domu oraz ksztaït dachu

Jak powinny byÊ rozplanowane funkcje
pomieszczeñ w energooszczÚdnym
budynku?
nergooszczÚdnoĂci sprzyja wyraěny podziaï budynku na strefy termiczne:
22–24°C – ïazienka,
20–22°C – pokoje dzienne, salon, pokoje dla dzieci, gabinet,
18–20°C – kuchnia, sypialnie,
16–18°C – korytarze, pokoje do Êwiczeñ lub gry w bilard,
12–15°C – pomieszczenia gospodarcze: skïadzik,
spiĝarnia, pralnia,
4–8ºC – garaĝ, magazyn narzÚdzi i sprzÚtu ogrodowego.
Róĝnica temperatury pomiÚdzy sÈsiadujÈcymi pomieszczeniami nie powinna przekraczaÊ 8ºC, wtedy bowiem Ăciany dziaïowe mogÈ byÊ stosunkowo cienkie (12 cm), a wiÚc tanie. JeĂliby róĝnice miaïy byÊ wiÚksze,
Ăciany trzeba ocieplaÊ, a wiÚc projektowaÊ znacznie grubsze.

E

Schemat domu z zaznaczonymi strefami termicznymi
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Jak sprawdziÊ, czy okna w budynku sÈ zaprojektowane zgodnie
z zasadami energooszczÚdnoĂci?
ïaĂciwie rozmieszczone okna, które w dodatku majÈ dobre parametry cieplne, to jeden z warunków energooszczÚdnoĂci.
Rozmieszczenie okien. W ocenianym
projekcie trzeba sprawdziÊ rozmieszczenie okien w stosunku do stron Ăwiata.
NajwiÚksze straty powodujÈ oczywiĂcie
okna zorientowanie na póïnoc, dlatego
najlepiej, by w póïnocnej elewacji w ogóle nie byïo okien lub by byïy one jak najmniejsze.
NajwiÚksze mogÈ byÊ okna w elewacji
poïudniowej, bo straty przez nie sÈ rekompensowane przez zyski ciepïa wskutek nasïonecznienia. Ale nawet w elewacji poïudniowej niewskazane sÈ przeszklenia
o bardzo duĝej powierzchni, bo latem mogïyby powodowaÊ przegrzewanie siÚ pomieszczeñ i przyczyniaÊ siÚ do zwiÚkszonego zuĝycia energii na chïodzenie budynku.
A warto wiedzieÊ, ĝe jednostkowe zuĝycie
energii na ten cel jest wiÚksze niĝ jej zuĝycie na cele grzewcze. Aby zapobiec
przegrzewaniu siÚ pomieszczeñ
latem, projekt domu energooszczÚdnego powinien uwzglÚdniaÊ
montaĝ ĝaluzji lub rolet zewnÚtrznych.
Korzystny z punktu widzenia
energooszczÚdnoĂci moĝe byÊ
ogród zimowy przystawiony do
budynku, gdyĝ taka przestrzeñ –
nawet nieogrzewana – jest buforem termicznym, chroniÈcym budynek przed ucieczkÈ ciepïa.
Wspóïczynnik przenikania
ciepïa. Zawsze trzeba zwracaÊ
uwagÚ na U caïych okien. Jest on

fot. Aluplast

W

Aby okna skutecznie chroniïy dom przed utratÈ
ciepïa, oprócz niskiej wartoĂci U, konieczny jest
wïaĂciwy montaĝ, umiejÚtne ocieplenie nadproĝy
i miejsc osadzenia parapetów

fot. Archipelag

By dom speïniaï wymogi energooszczÚdnoĂci
najwiÚksza powietrzna przeszkleñ powinna
znajdowaÊ siÚ na poïudniowej elewacji

wypadkowÈ wspóïczynników przenikania szyb i ram, których izolacyjnoĂÊ jest
zawsze gorsza niĝ izolacyjnoĂÊ zestawów
szybowych. Okna w budynku energooszczÚdny powinny mieÊ wspóïczynnik
U = 1,1–0,8 [W/(m2•K)].
Èczenie okien. JeĂli w projekcie znajdziemy sÈsiadujÈce ze sobÈ okna, warto zwróciÊ uwagÚ na to, czy sÈ rozdzielone fragmentem muru, czy tylko ramÈ,
gdyĝ i to ma wpïyw na wielkoĂÊ strat ciepïa. JeĂli rozpatrzymy dwa warianty o tej
samej powierzchni szyb, wiÚksze straty
dotyczyÊ bÚdÈ okien rozdzielonych fragmentem muru. PoïÈczone okna o tej samej
powierzchni szyb majÈ mniejszÈ powierzchniÚ ram, a wiÚc mniejsze bÚdÈ straty ciepïa zarówno na ramach, jak i poïÈczeniach
okna ze ĂcianÈ budynku. To samo dotyczy
okien poïaciowych.
Powïoki niskoemisjne. Wspóïczesne
okna mogÈ mieÊ szyby ze specjalnymi powïokami, które w zaleĝnoĂci od usytuowania budynku wzglÚdem stron Ăwiata sprzyjajÈ pozyskiwaniu energii
przez okna lub zapobiegajÈ jej stratom. NajczÚĂciej stosuje siÚ powïoki niskoemisyjne, które charakteryzujÈcÈ siÚ wielokrotnie niĝszym
wspóïczynnikiem emisyjnoĂci promieniowania dïugofalowego (podczerwonego) e = 0,2–0,05 (czyli
niskÈ absorpcyjnoĂciÈ) niĝ szkïo
zwykïe (e= 0,837). OdbijajÈ wiÚc
ciepïo z powrotem do pomieszczenia, dziÚki czemu poprawiajÈ wspóïczynnik przenikania ciepïa oraz efektywnoĂÊ energetycznÈ
przeszklenia.

Dlaczego wentylacja grawitacyjna wyklucza
energooszczÚdnoĂÊ budynku?
entylacja grawitacyjna jest najskuteczniejsza zimÈ, zwïaszcza gdy
w oknach domu sÈ zamontowane nawiewniki. Moĝna powiedzieÊ, ĝe zapewnia ona
wtedy odpowiedniÈ iloĂÊ czystego powietrza, ale dzieje siÚ to kosztem ciepïa, które skutecznie usuwa na zewnÈtrz wraz

W

z wywiewanym zuĝytym powietrzem.
NapïywajÈce w jego miejsce zimne powietrze wychïadza pomieszczenia i zwiÚkszajÈc zapotrzebowanie budynku na ciepïo.
W ciepïych porach roku wentylacja grawitacyjna moĝe poĂrednio przyczyniaÊ siÚ do
zwiÚkszonego zuĝycia energii – a to z tego

powodu, ĝe wtedy praktycznie nie dziaïa, co zmusza domowników do stosowania
róĝnych urzÈdzeñ dodatkowych (wentylatory, klimatyzatory), które wymagajÈ zasilania, a wiÚc zuĝywajÈ energiÚ.
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Jak znaczny jest wpïyw wentylacji
na energooszczÚdnoĂÊ budynku?
ajczÚĂciej stosowana w domach jednorodzinnych wentylacja grawitacyjna
powoduje duĝe stary ciepïa.
W nowoczesnym, szczelnym domu energooszczÚdnym straty te mogÈ wynosiÊ nawet 60-80% caïkowitych strat ciepïa budynku. Dom energooszczÚdny musi byÊ
wyposaĝony w skuteczny system wentylacji, który nie powoduje takich strat.
Jedynym rozwiÈzaniem, które speïnia ten
warunek, jest wentylacja mechaniczna z rekuperatorem, odzyskujÈca okoïo 80% ciepïa z powietrza usuwanego na zewnÈtrz,
zmniejszajÈc tym samym zapotrzebowanie
energetyczne budynku. Znaczenie wentylacji dla kosztów eksploatacji budynku jest
wiÚc ogromne.
Roczne zapotrzebowanie na ciepïo
w domu z fachowo zaprojektowanÈ i zamontowanÈ instalacjÈ wentylacyjnÈ z rekuperatorem moĝe zmniejszyÊ siÚ nawet
o 25%. Co w przeliczeniu na zïotówki moĝe
daÊ ok. 1000 zï rocznie oszczÚdnoĂci na
kosztach ogrzewania domu o powierzchni 150 m2.
Najwaĝniejszym elementem systemu
wentylacji nawiewno-wywiewnej jest centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepïa, potocznie zwana rekuperatorem. UrzÈdzenie
to skïada siÚ z wymiennika ciepïa oraz
dwóch wentylatorów – nawiewnego i wy-

wiewnego. ¥wieĝe, zimne powietrze zasysane z zewnÈtrz przechodzi przez wymiennik ciepïa, ogrzewajÈc siÚ od takiej
samej iloĂci zuĝytego powietrza usuwanego z wnÚtrza budynku na zewnÈtrz, równieĝ przepïywajÈcego przez ten wymiennik. Kiedy na dworze jest chïodniej niĝ
w domu, ciepïe powietrze usuwane z pomieszczeñ ogrzewa chïodniejsze – napïywajÈce z zewnÈtrz. Powietrze jest pobierane

fot.www.rekuperatory.pl

N

z zewnÈtrz przez tzw. czerpniÚ, a usuwane przez wyrzutniÚ.
W wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepïa zarówno napïyw Ăwieĝego, jak i usuwanie na zewnÈtrz zuĝytego powietrza odbywajÈ siÚ tu w sposób wymuszony i kontrolowany. Daje to moĝliwoĂÊ dostosowania
intensywnoĂci tej wymiany do rzeczywistych potrzeb.

Rekuperator przeciwprÈdowy. Wentylacja mechaniczna
wyposaĝona w takie urzÈdzenie pozwala odzyskaÊ nawet do 80% ciepïa
traconego w innych systemach wentylacyjnych

Jakie stosowane w projektach rozwiÈzania techniczne
i architektoniczne nie sprzyjajÈ energooszczÚdnoĂci?
NieciÈgïoĂÊ izolacji przegród zewnÚtrznych – wszystkie nieciÈgïoĂci i miejsca sïabiej ocieplone stanowiÈ mostki termiczne, czyli miejsca zwiÚkszonej ucieczki
ciepïa.
NiewïaĂciwe osadzenie stolarki – okna
i drzwi powinny byÊ osadzone przy zewnÚtrznej krawÚdzi muru, a oĂcieĝa dodakowo ocieplone. W Ăcianach jednowarstwowych speïniajÈcych wysokie
wymagania termiczne stolarka powinna byÊ zamocowana w Ărodku gruboĂci
przegrody. Okna i drzwi osadzone w inny
sposób mogÈ powodowaÊ znaczne straty ciepïa.

Zanadto rozczïonkowana bryïa domu
– im dom jest bardziej rozïoĝysty, im bardziej wymyĂlna jest jego bryïa: im ma wiÚcej przybudówek, wykuszy i zaïamañ Ăcian
oraz im bardziej skomplikowany jest jego
dach – im wiÚcej ma zaïamañ, lukarn, pomieszczeñ pod wieĝyczkami czy kopuïkami, tym ma wiÚkszy stosunek powierzchni Ăcian i dachu do kubatury, a wiÚc tym
bardziej wÈtpliwa jest jego energooszczÚdnoĂÊ.
„NieenergooszczÚdne” detale: balkony,
taras, lukarny – miejsca te sÈ potencjalnymi mostkami termicznymi. Balkony poïÈczone ze stropem, taras nad pomieszcze-

niem ogrzewanym oraz lukarny to miejsca
szczególnie trudne do ocieplenia i nawet
zastosowanie zaawansowanych technicznie i kosztownych rozwiÈzañ, wymagajÈcych bardzo starannego wykonawstwa,
nie zapewnia caïkowitego wyeliminowania zwiÚkszonych strat ciepïa w tych miejscach.
Wentylacja grawitacyjna – zaznaczone
na rzutach przewody wentylacji grawitacyjnej dyskwalifikujÈ taki projekt.
JeĂli projekt ma choÊ trzy z wymienionych mankamentów, lepiej poszukaÊ innego.
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