DOM ENERGOOSZCZ}DNY

Jak zbudowaÊ

dom
energooszczÚdny?

W jaki sposób ograniczaÊ zuĝycie energii?

Z

wykli konsumenci nie majÈ wpïywu na
sposób wytwarzania energii elektrycznej, nie decydujÈ o wykorzystaniu ekologicznego paliwa w samochodach czy rozwoju
energetyki wodnej. Ale kaĝdy, kto buduje dom dla siebie, moĝe decydowaÊ o zapotrzebowaniu budynku na ciepïo, a takĝe o tym, co bÚdzie ěródïem energii do jego
ogrzewania.
OszczÚdzanie bowiem polega przede
wszystkim na takim budowaniu, by zapotrzebowanie na energiÚ byïo jak najmniejsze, czyli na budowaniu domów energooszczÚdnych.
Pierwszym dostÚpnym dla inwestora
dziaïaniem na rzecz oszczÚdzania energii,
jest wybór odpowiedniego projektu przystosowanego do uksztaïtowania dziaïku i jej
orientacji w terenie.
Elementem projektu jest teĝ decyzja o ěródïach energii do jego ogrzewania. Od inwestora ostatecznie zaleĝy czy wybierze energiÚ elektrycznÈ, olej opaïowy, czy np. gaz.
NastÚpne decyzje, które umoĝliwiajÈ oszczÚdzanie energii, dotyczÈ urzÈdzenia grzew-

czego. Inwestor moĝe wybraÊ pompÚ ciepïa
lub kocioï droĝszy, ale energooszczÚdny
(kondesacyjny) lub tañszy, ale zuĝywajÈcy duĝo wiÚcej paliwa. Róĝnice dotyczÈ
zarówno urzÈdzañ gazowych czy na olej,
jak i na paliwa staïe.
Dopiero po tych fundamentalnych decyzjach warto zastanowiÊ siÚ nad wyposaĝeniem domu w sprzÚty pobierajÈce jak najmniej energii: podgrzewacze do wody, pralkÚ
i lodówkÚ w najwyĝszej klasie A+. Warto
teĝ pamiÚtaÊ o codziennych czynnoĂciach
sprzyjajÈcych energooszczÚdnoĂci: zmywaniu w zmywarce, nie pod kranem, obniĝaniu temperatury ogrzewania na noc i na czas
wyjazdów, zrezygnowaniu z codziennych
kÈpieli na rzecz natrysku, pïukaniu zÚbów
wodÈ ze szklanki zamiast z odkrÚconego kranu, gaszeniu niepotrzebnych Ăwiateï czy wygaszaniu urzÈdzeñ z pozycji stand-by.
Tylko takie kompleksowe podejĂcie do
oszczÚdzania energii da oczekiwane efekty w postaci znacznie niĝszych rachunków
za eksploatacjÚ domu (zuĝycie prÈdu i koszty ogrzania domu).

Zuĝycie energii w gospodarstwach domowych
Domowe urzÈdzenia pobierajÈce energiÚ
UrzÈdzenia grzewcze i przygotowujÈce ciepïÈ wodÚ uĝytkowÈ

OĂwietlenie
i sprzÚt AGD

Zuĝycie energii
60%

oĂwietlenie (tradycyjne ĝarówki)

16%

lodówka

8%

pralka

8%

ĝelazko

3,5%

komputer, drobny sprzÚt AGD

2,5%

telewizor

2%

Czy inwestowanie
w energooszczÚdnoĂÊ
jest opïacalne?

O

tym, ĝe to opïacalne, ĂwiadczÈ
standardy budownictwa w krajach o podobnym klimacie, w których
oszczÚdzanie energii jest znacznie
bardziej zaawansowane niĝ w Polsce.
ObowiÈzujÈ tam ostrzejsze wymagania co do ochrony cieplnej budynków.
W Polsce prawo nie nadÈĝa za postÚpem w dziedzinie budownictwa i jest
nieadekwatne do niestabilnych i raczej
rosnÈcych cen energii, dlatego inwestorzy powinni budowaÊ domy znacznie
bardziej energooszczÚdne niĝ tego wymagajÈ przepisy krajowe.
Szacuje siÚ, ĝe zbudowanie domu
energooszczÚdnego (czyli zbudowanego zgodnie z obowiÈzujÈcymi normami) jest droĝsze od standardowego
o 10–15%, a pasywnego o 15–25%
Najprawdopodobniej za kilka lat ta
róĝnica zmniejszy siÚ znaczÈco, podobnie jak w Niemczech, gdzie jeszcze
w poïowie lat 90. ubiegïego wieku budynki pasywne byïy ponad 30% droĝsze od typowych: obecnie róĝnica ta
wynosi zaledwie 8%.
ZwiÚkszone koszty budowy domu
energooszczÚdnego zostanÈ doĂÊ szybko zrekompensowane zmniejszonymi
wydatkami na ogrzewanie. Inwestycja
w energooszczÚdnoĂÊ bÚdzie wiÚc opïacalna.

PATRONI CYKLU
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Podstawy energooszczÚdnoĂci

Jakie wymogi dotyczÈce energooszczÚdnoĂci stawia
polskie prawo budowlane?

W

edïug obowiÈzujÈcego rozporzÈdzenia* dotyczÈcego warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaÊ
budynki i ich usytuowanie „Budynek
i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne i c.w.u. powinny byÊ
zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby iloĂÊ ciepïa, chïodu i energii elektrycznej, potrzebnej do uĝytkowania budynku zgodnie z jego przeznaczeniem,
moĝna byïo utrzymaÊ na racjonalnie niskim poziomie”.

Racjonalnie niski poziom zapotrzebowania na ciepïo, jaki dopuszcza rozporzÈdzenie oznacza zapotrzebowanie na energiÚ
takiego budynku (zbudowanego zgodnie
z obowiÈzujÈcymi normami) na poziomie
ok. 100 kWh /m2/rok. Jednak wartoĂci te
nie optymalizujÈ kosztów eksploatacyjnych takiego budynku. By je zmniejszyÊ
wiÚkszoĂÊ inwestorów buduje lepiej niĝ
wymaga siÚ w przepisach.
W budownictwie energooszczÚdnym
przodujÈ Niemcy, Szwajcaria, Szwecja,

Co oznacza termin dom energooszczÚdny?

W

Polsce za dom energooszczÚdny uwaĝa siÚ budynek, którego zapotrzebowanie na energiÚ jest niĝsze niĝ 70 kWh/m2/rok.
W Europie Zachodniej za taki dom uwaĝa siÚ budynek, którego zapotrzebowanie na energiÚ jest niĝsze niĝ 50 kWh/m2/rok.

Porównanie strat ciepïa w domu standardowym
(budowanym zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami) i energooszczÚdnym
Straty ciepïa
[kWh/rok]
Dom
standardowy

Róĝnica
Dom
energooszczÚdny w stratach ciepïa

9000

1900

¥ciany zewnÚtrzne

3900

2100

40%

Dach

2200

1800

35%

Podïoga na gruncie

1200

400

35%

Okna i drzwi

5000

4700

8%

fot. Archipelag (projekt Lumina)

Wentylacja

Przykïad domu energooszczÚdnego – elewacja poïudniowa

80%

Austria, Francja: w krajach tych obowiÈzujÈ precyzyjne standardy ograniczajÈce
zuĝycie energii w budownictwie. W Polsce
przepisy dotyczÈce izolacyjnoĂci budynków naleĝÈ do najmniej rygorystycznych
w Europie.
* RozporzÈdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajÈce rozporzÈdzenie
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie.

Co to jest dom
pasywny?

J

est to budynek o ekstremalnie niskim zapotrzebowaniu na energiÚ
cieplnÈ wynoszÈcym 15 kWh/m2/rok,
czyli 1,5 l oleju opaïowego lub 1,5 m3
gazu ziemnego na m 2 w skali roku.
Konstrukcje te staïy siÚ wzorem dla nowoczesnego budownictwa i wyznaczajÈ standardy, które w Unii Europejskiej
majÈ obowiÈzywaÊ juĝ od 2015 r.
Uzyskanie tak maïego zuĝycia energii w domach pasy wnych moĝliwe jest dziÚki doskonaïej izolacyjnoĂci wszystkich przegród zewnÚtrznych
(U £ 0,15 W/m2•K), w tym okien i drzwi
(U £ 0,80 W/m 2•K), wyeliminowaniu
mostków termicznych oraz odzyskiwaniu ciepïa z powietrza wentylacyjnego, co
jest najwaĝniejszym warunkiem energooszczÚdnoĂci, a ponadto wykorzystaniu
ciepïa takich ěródeï energii jak oĂwietlenie, sprzÚt AGD, a nawet ciepïo wytwarzane przez samych mieszkañców.

Co to jest budynek
zeroenergetyczny?

T

o budynek samowystarczalny pod
wzglÚdem energetycznym, nie wymagajÈcy w ogóle dostarczania energii z konwencjonalnych ěródeï energii
– ani do ogrzewania, ani do oĂwietlenia,
ani nawet do zasilania sprzÚtu AGD.
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Od czego zaleĝy zapotrzebowanie
budynku na ciepïo?

W jakiej technologii
najlepiej budowaÊ
dom energooszczÚdny?

Z

aleĝy ono od przede wszystkimod nastÚpujÈcych czynników:
izolacyjnoĂci termicznej wszystkich przegród zewnÚtrznych budynku (Ăcian,
okien, drzwi, dachu, podïogi na gruncie),
powierzchni tych przegród – im jest ona mniejsza, tym wolniej budynek traci ciepïo, dlatego projektowanie budynków o skomplikowanym rzucie kïóci siÚ z zasadÈ
energooszczÚdnoĂci,
rodzaju wentylacji w budynku (skuteczna i energooszczÚdna jest tylko wentylacja
mechaniczna z odzyskiem ciepïa),
usytuowania budynku wzglÚdem stron Ăwiata, od czego zaleĝÈ zyski ciepïa z promieniowania sïonecznego,
zysków ciepïa bytowego (czyli ciepïa wydzielanego przez urzÈdzenia domowe takie jak lodówka, pralka, odbiornik TV, a takĝe ciepïa wydzielanego przez mieszkañców domu),
efektywnoĂci urzÈdzeñ grzewczych.

P

EnergooszczÚdny system grzewczy: pompa ciepïa wspóïpracujÈca z wodnym ogrzewaniem
podïogowym pozwala ograniczyÊ zapotrzebowanie budynku na ciepïo i tym samym zminimalizowaÊ
koszty jego ogrzewania

rys. ¥nieĝka

fot. Clima Komfort

oniewaĝ najwiÚcej ciepïa ucieka
przez Ăciany i dach domu, przegrody te trzeba zbudowaÊ z materiaïów wysokiej jakoĂci i starannie je ociepliÊ. Nie
waĝne czy zdecydujemy siÚ na beton komórkowy, ceramikÚ, keramzytobeton czy
silikaty. Waĝne jest natomiast to, aby
Ăciany miaïy odpowiednie parametry
cieplne (U Ăcian domu energooszczÚdnego powinno wynosiÊ £ 0,3 W/(m2•K).
Domy energooszczÚdne najczÚĂciej
buduje siÚ jako:
dwu- lub trójwarstwowe lub
szkieletowe, których konstrukcja uïatwia zastosowanie bardzo grubej izolacji termicznej.
¥ciany jednowarstwowe w domu
energooszczÚdnym sprawdzÈ siÚ tylko jeĂli bÚdÈ wykonane z bloczków styropianowych wypeïnianych na budowie zbrojonym betonem.

Co to jest wspóïczynnik U?

W

spóïczynnik przenikania ciepïa U jest to iloĂÊ ciepïa przenikajÈcego przez 1 m2
przegrody wskutek róĝnicy temperatury po obu jej stronach wynoszÈcej 1 K.
Od tej wïaĂciwoĂci przegród – Ăcian zewnÚtrznych, okien, dachu – zaleĝÈ straty ciepïa w budynku. Obliczanie U (dawniej k) stosowano jako sprawdzian energooszczÚdnoĂci i od czasu kryzysu energetycznego systematycznie ograniczono ich wartoĂÊ
w przepisach budowlanych (tabela poniĝej).

Zmiany polskich wymagañ normowych co do wartoĂci wspóïczynnika przenikania
ciepïa U przegród zewnÚtrznych w budynkach mieszkalnych
Lata

Maksymalna wartoĂÊ U
[W/m²•K]
¥cian
zewnÚtrznych

Stropodachu

Poddasza

1957

1,16

0,87

1,16

1964

1,16

0,87

1,05

1974

1,16

0,70

0,94

1982

0,75

0,45

0,40

1991

0,55–0,70

0,30

0,30

2,0–2,6

obecnie

0,30

0,25

0,25

1,8

* WartoĂci przyjmuje siÚ odpowiednio do strefy klimatycznej

Okien*

nie ograniczano

2,0–2,6

Bezspoinowy system dociepleñ

Wg obowiÈzujÈcych norm wystarczy
warstwa ocieplenia Ăcian zewnÚtrznych
(styropianem lub weïnÈ mineralnÈ) gruboĂci 12 cm. Jednak aby dom speïniaï wymogi energooszczÚdnoĂci, warstwa izolacji
termicznej powinna mieÊ gruboĂÊ 20 cm
(nie naleĝy jednak przesadzaÊ z gruboĂciÈ
ocieplenia, bo powyĝej 20 cm mogÈ pojawiÊ siÚ problemy ze stabilnoĂciÈ izolacji
i z czasem mogÈ pojawiÊ siÚ pÚkniÚcia i odspojenia ocieplenia). IstniejÈ takĝe maïo
popularne technologie ocieplania budynków polegajÈce na montaĝu warstwy styropianu gruboĂci 50 cm.
Poniewaĝ ogrzane powietrze we wnÚtrzu unosi siÚ, wiÚc jeszcze wiÚksze znaczenie ma izolacja dachu – warstwa weïny
mineralnej gruboĂci 30 cm to minimum.
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fot. Aluplast

Ile zaoszczÚdzimy na rachunkach za energiÚ
w domu energooszczÚdnym?

Okno energooszczÚdne

P

rzyjmijmy do rozwaĝañ wspóïczesny dom jednorodzinny o powierzchni 150 m2, ogrzewany gazem, zamieszkaïy przez cztery osoby, zbudowany zgodnie z obowiÈzujÈcymi
przepisami. Struktura zuĝycia energii w tym domu jest nastÚpujÈca:
½ródïo energii
i jej przeznaczenie

Zuĝycie
[kWh/m2/rok]

Koszt 1 kWh
energii [zï]

Koszt zuĝycia
w ciÈgu roku [zï]

Gaz do ogrzewania

120

0,18

3240

Gaz do przygotowania ciepïej
wody

30

0,18

810

Energia elektryczna: gotowanie,
oĂwietlenie, zasilanie urzÈdzeñ
domowych

26

0,42

1638

Razem

5688

Jaki powinien byÊ
standard
okien w domu
energooszczÚdnym?

W

spóïczynnik U caïego okna powinien wynosiÊ:
poniĝej 1 W/(m2•K) – w domu energooszczÚdnym,
poniĝej 0,8 W/(m2•K) – w domu pasywnym.

Nasz przykïadowy dom zuĝywa zatem aĝ 26 400 kWh energii (176 kWh/m2/rok), która kosztuje (wg dzisiejszych cen z koñca roku 2008) 5688 zï.

Jak ksztaït budynku
wpïywa na straty
ciepïa?

Zobaczmy teraz co siÚ zmieni, gdy bÚdziemy rozwaĝaÊ podobny dom, ale o standardzie
budynku energooszczÚdnego. Przyjmijmy dla uproszczenia takie samo jak poprzednio zuĝycie energii na przygotowanie ciepïej wody, gotowanie oraz zasilanie urzÈdzeñ elektrycznych. Struktura kosztów energii bÚdzie nastÚpujÈca:
½ródïo energii
i jej przeznaczenie

Zuĝycie
[kWh/m2/rok]

Koszt 1 kWh
energii [zï]

Koszt zuĝycia
w ciÈgu roku [zï]

Gaz do ogrzewania

50

0,18

1350

Gaz do przygotowania ciepïej
wody

30

0,18

810

Energia elektryczna: gotowanie,
oĂwietlenie, zasilanie urzÈdzeñ
domowych

26

0,42

1638

Razem

3798

S

Roczne zuĝycie energii w domu energooszczÚdnym wyniesie 15 900 kWh i bÚdzie kosztowaïo o 1890 zï mniej (czyli prawie 35%) niĝ energia zuĝywana w budynku standardowym. Na rachunkach za energiÚ zuĝywanÈ przez dom energooszczÚdny rocznie zaoszczÚdzimy wiÚc prawie 1900 zï.

Co oznacza zasada 20+20+30?
eĂli dom ma byÊ energooszczÚdny, powinien byÊ przede wszystkim dobrze ocieplony, to znaczy
mieÊ co najmniej nastÚpujÈcÈ izolacjÚ termicznÈ:
podïogi na gruncie – 20 cm styropianu,
Ăciany zewnÚtrzne – 20 cm weïny mineralnej lub styropianu,
dach – 30 cm weïny mineralnej.
W domach pasywnych stosuje siÚ
jeszcze grubsze warstwy izolacji:
30+30+40.

fot. Ursa

J

W domach energooszczÚdnych gruboĂÊ weïny
ocieplajÈcej Ăciany zewnÚtrzne powinna wynosiÊ
20 cm

traty ciepïa zaleĝÈ m.in. od powierzchni przegród zewnÚtrznych,
przez które ciepïo moĝe uciekaÊ. Im wiÚkszy dom, tym wiÚkszÈ powierzchnia przegród zewnÚtrznych i tym wiÚksze sÈ straty energii i droĝsze jego ogrzewanie. ¿eby
te wydatki nie byïy nadmierne, nie warto budowaÊ zbyt duĝego domu.
Powierzchnia przegród zaleĝy jednak
nie tylko od wielkoĂci domu, ale takĝe od jego ksztaïtu: im jest on bardzie
zwarty, tym mniejsza jest powierzchnia
jego przegród zewnÚtrznych i odwrotnie:
domy o wymyĂlnych ksztaïtach, z licznymi przybudówkami, wykuszami i zaïamaniami Ăcian oraz skomplikowanymi,
ïamanymi dachami majÈ powierzchniÚ
przegród wiÚkszÈ niĝ domy tej samej
wielkoĂci zaprojektowane na rzucie kwadratu lub prostokÈta. JeĂli dom ma byÊ
energooszczÚdny, powinien wiÚc mieÊ
prostÈ, zwartÈ bryïÚ i prosty dwuspadowy lub najlepiej jednospadowy dach bez
wykuszy i lukarn. Taki dom bÚdzie tañszy w budowie, a wykonawcy bÚdÈ mieli
mniej okazji, by popeïniÊ bïÚdy.
Zanim zdecydujemy siÚ na projekt
domu, warto sprawdziÊ, jaki jest w nim
stosunek powierzchni A przegród zewnÚtrznych do kubatury V, czyli A/V.
Im jest mniejszy, tym lepiej.
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Czy ïatwiej zbudowaÊ
energooszczÚdny
dom parterowy czy
piÚtrowy?

C

iepïe powietrze najïatwiej uchodzi
przez dach, dlatego gdyby porównaÊ dwa domy o takiej samej powierzchni uĝytkowej, ze Ăcianami i dachem ocieplonymi identycznÈ warstwÈ izolacji, to
eksperyment wykazaïby wiÚksze straty
przez dach parterowego.
DecyzjÚ co do tego, czy dom ma byÊ piÚtrowy czy parterowy, naleĝy wiÚc raczej
wiÈzaÊ z walorami architektonicznymi
dziaïki (orientacja, nasïonecznienie, widoki z okien) i preferencjami przyszïych
mieszkañców: jeĂli wolÈ mieÊ dom bez
schodów, takĝe i taki mogÈ bez problemów
uczyniÊ energooszczÚdnym. Wystarczy
po prostu zastosowaÊ odpowiednio grubÈ warstwÚ izolacji w dachu, by zapobiec
nadmiernym stratom ciepïa przez tÚ przegrodÚ. Pogrubienie warstw ocieplenia dachu nie nastrÚcza ĝadnych dodatkowych
trudnoĂci, jak to jest ze Ăcianami, do których moĝna stosunkowo ïatwo zamocowaÊ
ocieplenie nie grubsze niĝ 20 cm.
Dom parterowy powinien wiÚc mieÊ jedynie lepiej ocieplony dach niĝ dom piÚtrowy czy z poddaszem uĝytkowym, a bÚdzie równie energooszczÚdny. Oznacza to
nieco wiÚksze koszty ocieplenia dachu, ale
za to budujÈcy dom parterowy oszczÚdza
na kosztach ocieplenia Ăcian (ze wzglÚdu
na ich mniejszÈ powierzchniÚ) oraz kosztach wykonania stropu nad parterem.

Co oznacza sezonowe zapotrzebowanie
na ciepïo E0?

S

ezonowe zapotrzebowanie na ciepïo
do ogrzewania definiuje wskaěnik E0
(sezonowego zapotrzebowania na ciepïo)
okreĂlany w kWh/m2/rok lub kWh/m3/rok.
Jest to iloĂÊ ciepïa niezbÚdna do ogrzania
jednostkowej powierzchni lub kubatury
budynku, w którym speïnione sÈ wszystkie przepisy i normy budowlane* i wspóïczynnik przenikania ciepïa U przegród zewnÚtrznych wynosi:
Ăcian zewnÚtrznych U £ 0,3 W/(m2•K),
dachów, stropodachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami
U £ 0,25 W/(m2•K),
stropów nad piwnicami nieogrzewanymi i zamkniÚtymi przestrzeniami podpoïogowymi, podïogi na gruncie
U £ 0,45 W/(m2•K),
drzwi zewnÚtrznych U £ 2,6 W/(m2•K),

Sezonowe zapotrzebowanie E0 na ciepïo
do ogrzewania domu w zaleĝnoĂci od
okresu powstania budynku

okien U £ 1,8 W/(m2•K) – w I i II klasie
klimatycznej, U £ 1,7 W/(m2•K) w III i IV
klasie klimatycznej.
Dla domów mieszkalnych o wysokoĂci
kondygnacji do 2,9 m okreĂlono ĂredniÈ
wartoĂÊ E0=100 kWh/m2/rok.
Wskaěnik E0 umoĝliwia oszacowanie,
ile energii trzeba bÚdzie zuĝyÊ rocznie do
ogrzewania domu w przeliczeniu na metr
kwadratowy jego powierzchni lub metr szeĂcienny jego kubatury. ZnajÈc jego wartoĂÊ
oraz wartoĂci opaïowe paliwa i ich ceny
moĝna oszacowaÊ roczne koszty ogrzewania domu.
* RozporzÈdzenie Ministra Infrastruktury z dnia
6 listopada 2008 r. zmieniajÈce rozporzÈdzenie
w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie.

Klasyfikacja budynków w zaleĝnoĂci
od zuĝycia energii

Domy
jednorodzinne
zbudowane
w okresach

Sezonowe
zapotrzebowanie E0 na
ciepïo do ogrzewania
[kWh/m²/rok]*

Sezonowe zapotrzebowanie E0 na ciepïo
do ogrzewania domu
[kWh/m²/rok]*

Typ budynku

do 1967 r.

240–350

maks. 70

energooszczÚdny

1967–1985 r.

240–290

maks. 15

pasywny

1985–1992 r.

160–200

0

zeroenergetyczny

1993–1997 r.

120–160

1998–2008 r.

120–180

* Dotyczy budynków, w których wysokoĂÊ pomieszczeñ nie przekracza 2,9 m.

W jaki sposób ukïad pomieszczeñ wpïywa
na straty ciepïa?
apotrzebowanie domu na energiÚ do ogrzewania moĝna zmniejszyÊ przez takie
usytuowanie pomieszczeñ, by od póïnocy znalazïy siÚ jedynie te o funkcji pomocniczej – na przykïad schowki, garderoba, pomieszczenie techniczne czy garaĝ.
Odpowiednio wyregulowana instalacja grzewcza moĝe utrzymywaÊ w nich temperaturÚ niĝszÈ niĝ w pomieszczeniach, w których stale przebywajÈ mieszkañcy,
bez szkody dla ich komfortu. W pomieszczeniach pomocniczych ïatwiej teĝ zredukowaÊ powierzchniÚ okien albo w ogóle z nich zrezygnowaÊ.

Pomieszczenie gospodarcze i spiĝarniÚ
naleĝy ulokowaÊ od póïnocy

rys. Archipelag (projekt Lumina)

Z
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Co to sÈ mostki termiczne i jak je eliminowaÊ?

S

fot. Xella

È to miejsca zaizolowane gorzej niĝ
reszta przegrody budowlanej, której
czÚĂÊ stanowiÈ. Mostkami termicznymi
sÈ najczÚĂciej:
poïÈczenia pïyt balkonowych ze stropem,
wieñce,
nadproĝa,
oĂcieĝa otworów okiennych i drzwiowych.
Przez mostki termiczne ucieka znacznie
wiÚcej ciepïa niĝ przez resztÚ przegrody, wymagajÈ wiÚc szczególnie starannego ocieplenia, bo przez takie miejsca, przez które uchodzi najwiÚcej ciepïa, przenika teĝ
najwiÚcej pary. Tam teĝ ïatwo siÚ ona skrapla i powoduje zawilgocenia, które jeszcze

ZdjÚcie budynku wykonane kamerÈ
termowizyjnÈ. ¿óïtym kolorem oznaczone sÈ
mostki termiczne: wokóï okien, pod stropem,
wokóï cokoïu i miÚdzy bloczkami betonu
komórkowego

R

olety zewnÚtrzne zamykane na noc mogÈ zmniejszyÊ
straty ciepïa przez okna nawet
o 40 %, warto wiÚc zamontowaÊ
je na wszystkich oknach, pod
warunkiem, ĝe bÚdÈ rzeczywiĂcie co wieczór zamykane. Aby
tak byïo, niezbÚdne jest sterowanie elektroniczne ich zamykaniem i otwieraniem.

mego materiaïu. W tym celu stosuje siÚ na
przykïad specjalne ksztaïtki nadproĝowe,
w które moĝna wstawiÊ pïytkÚ styropianowÈ, a wieñce cofa siÚ nieco z lica Ăciany,
aby zrobiÊ miejsce na ocieplenie.
ocieplenie
a

ocieplenie
b

Prawidïowe zamocowanie drzwi zewnÚtrznych
w Ăcianie dwuwarstwowej (a), trójwarstwowej (b)

Jak w domu energooszczÚdnym powinny byÊ
rozmieszczone okna?

N

ajwiÚksza powierzchnia okien powinna byÊ
ulokowana na elewacji poïudniowej, gdyĝ
po tej stronie najwiÚksze bÚdÈ zyski energetyczne wynikajÈce z nasïonecznienia. Najmniej okien
powinno siÚ projektowaÊ w Ăcianie póïnocnej,
gdyĝ te okna bÚdÈ powodowaÊ najwiÚksze straty.
Straty energii wynikaÊ jednak mogÈ takĝe z nadmiaru nasïonecznienia i spowodowanej nimi potrzeby uĝywania klimatyzacji.
Dla zminimalizowania strat przez ĂcianÚ zorientowanÈ na póïnoc moĝna teĝ w ogóle zrezygnowaÊ z okien w tej Ăcianie i osïoniÊ od tej strony budynek garaĝem czy nawet – jeĂli sprzyja
temu uksztaïtowanie terenu – czÚĂciowo zagïÚbiÊ go w gruncie.

rys. Archipelag (projekt Kaj)

Czy opïaca siÚ
wyposaĝyÊ dom
w rolety
zewnÚtrzne?

bardziej pogarszajÈ wïaĂciwoĂci termiczne
tych miejsc i mogÈ teĝ przyczyniaÊ siÚ do
rozwoju pleĂni.
RacjonalnÈ decyzjÈ inwestora jest wiÚc zrezygnowanie z balkonów poïÈczonych ze stropem, poniewaĝ straty ciepïa przez taki mostek sÈ porównywalne ze stratami przez kilka
metrów kwadratowych Ăciany zewnÚtrznej,
na której nie uïoĝono ocieplenia. Ocieplenie
wspornikowej (czyli poïÈczonej ze stropem)
pïyty balkonowej jest w praktyce trudne: wymaga zastosowania na przykïad specjalnych
ïÈczników zbrojenia z przekïadkami z polistyrenu ekstrudowanego, ale i one nie eliminujÈ caïkowicie mostka termicznego w takim
poïÈczeniu. Dlatego jeĝeli trudno zrezygnowaÊ z balkonu, lepiej oprzeÊ jego pïytÚ na
konstrukcji dostawionej z zewnÈtrz do Ăciany budynku.
Tworzeniu siÚ mostków wokóï okien
i drzwi zapobiega siÚ przez odpowiednie osadzenie stolarki: w Ăcianach
dwuwarstwowych – jak najbliĝej zewnÚtrznej krawÚdzi muru, a w Ăcianach trójwarstwowych – w pïaszczyěnie warstwy ocieplenia.
Mostki termiczne w miejscach nadproĝy i wieñców eliminuje siÚ przez ich dodatkowe ocieplenie – tak, by zrekompensowaÊ cieñszÈ w tych miejscach izolacjÚ
termicznÈ, a w Ăcianach jednowarstwowych – gorszÈ izolacyjnoĂÊ termicznÈ sa-

Aby zyski energetyczne byïy jak najwiÚksze,
a straty zredukowane do minimum, elewacjÚ
poïudniowÈ (z najwiÚkszÈ iloĂciÈ okien) naleĝy
zaprojektowaÊ tak, by zimÈ, gdy sïoñce jest nisko
nad horyzontem, byïa w peïnym sïoñcu, ale
latem byïa osïoniÚta (na przykïad przez drzewa
liĂciaste, rolety, markizy lub dach nad tarasem)
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JakÈ wentylacjÚ naleĝy zastosowaÊ w domu
energooszczÚdnym?
domu energooszczÚdnym sprawdza siÚ tylko wentylacja z rekuperatorem.
Powszechnie stosowana w Polsce wentylacja grawitacyjna nie jest ani skuteczna ani energooszczÚdna. WynikajÈce z jej
dziaïania straty ciepïa mogÈ wynosiÊ nawet 50% ogóïu strat w ocieplonym domu.
Warto zatem zainwestowaÊ w urzÈdzenie
do odzyskiwania ciepïa z wywiewanego
powietrza. Sposobem na to jest zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnowywiewnej z rekuperatorem. UrzÈdzenie
to podgrzewa Ăwieĝe powietrze napïywajÈce z zewnÈtrz ciepïem odzyskiwanym
z powietrza zuĝytego. DziÚki temu zapewnia peïnÈ wymianÚ powietrza co godzinÚ, przy minimalnych stratach energii.
Zastosowanie w domu wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepïa zwra-

ca siÚ juĝ po kilku latach dziÚki zredukowanym kosztom ogrzewania.
JeĂli wentylacja nawiewno-wywiewna
zostanie wyposaĝona w filtry, moĝe równieĝ oczyszczaÊ powietrze i uwalniaÊ dom
od alergenów.
fot. www.rekuperatory.pl

W

Centrala wentylacyjna z odzyskiem ciepïa
w duĝym stopniu redukuje wydatki na
ogrzewanie domu. Tylko dom w niÈ
wyposaĝony moĝe uzyskaÊ standard budynku
energooszczÚdnego

W jaki sposób najlepiej ogrzewaÊ dom
energooszczÚdny?

O

¥

wiadectwo charakterystyki energetycznej budynku (certyfikat lub
paszport energetyczny) jest to dokument
sporzÈdzany na podstawie oceny energetycznej budynku, polegajÈcej na obliczeniu zapotrzebowania domu na energiÚ
potrzebnÈ do: ogrzewania i wentylacji,
przygotowania ciepïej wody, a takĝe klimatyzacji i oĂwietlenia (dotyczy gïównie
w budynków uĝytecznoĂci publicznej).
Dane te wyraĝone za pomocÈ bezwymiarowego wskaěnika zintegrowanej
charakterystyki energetycznej EP umoĝliwiajÈ przyporzÈdkowanie kaĝdemu budynkowi okreĂlonej klasy energetycznej.
Prawdopodobnie bÚdzie 7 klas energetycznych – od A (domy energooszczÚdne, albo pasywne) do G (domy o bardzo
duĝym zuĝyciu energii), a tzw. budynek
referencyjny, czyli porównawczy bÚdzie
miaï klasÚ D, czyli przeciÚtnÈ – EP=1.
Dla domów nowo budowanych podstawÈ do sporzÈdzenia Ăwiadectwa jest
charakterystyka energetyczna budynku
okreĂlona w projekcie. Dla budynku istniejÈcego, który nie ma dokumentacji projektowej, wykonuje siÚ inwentaryzacjÚ.

Kto jest wïaĂcicielem
Ăwiadectwa
energetycznego?

¥

fot. Vaillant

grzewanie pochïania najwiÚkszÈ czÚĂÊ
(okoïo 60%) energii zuĝywanej podczas eksploatacji domu. Nic zatem dziwnego, ĝe ekonomiczny system grzewczy przynosi najwiÚksze oszczÚdnoĂci.
Zdecydowanie najlepszym sposobem
ogrzewania domu energooszczÚdnego jest
kondensacyjny kocioï gazowy, pod warunkiem, ĝe do dziaïki doprowadzona jest sieÊ
gazowa. JeĂli nie ma takiej moĝliwoĂci, alternatywÈ jest pompa ciepïa.
Niekïopotliwym ěródïem ciepïa do ogrzewania domu mogÈ byÊ teĝ kolektory sïoneczne wspóïpracujÈce np. z kominkiem
z pïaszczem wodnym lub kocioï na paliwa
odnawialne, np. pelety. Nowoczesne urzÈdzenia mogÈ pracowaÊ bezobsïugowo nawet przez 7 dni. Podczas spalania peletów
powstaje minimalna iloĂÊ popioïu, który
jest wartoĂciowym nawozem nadajÈcym
siÚ do wykorzystania w ogrodzie.

Co to jest Ăwiadectwo charakterystyki
energetycznej
budynku?

Nowoczesny kondensacyjny kocioï gazowy
z automatykÈ pozwalajÈcÈ na programowanie
ĝÈdanej temperatury w zaleĝnoĂci od potrzeb
i pory dnia

wiadectwo energetyczne nie jest
zwiÈzane z jego wïaĂcicielem, nabywcÈ ani najemcÈ (a wiÚc z ĝadnÈ
z osób, które za nie zapïacÈ), lecz z obiektem budowlanym. Wydawane jest na zlecenie wïaĂciciela, który powinien:
sprzedajÈc dom – przekazaÊ Ăwiadectwo nowemu wïaĂcicielowi,
wynajmujÈc dom lub mieszkanie – pokazaÊ je najemcy (który na podstawie informacji zawartych w tym dokumencie,
oszacuje koszty eksploatacji budynku i dodajÈc je do kwoty za wynajem oceniÊ, czy
oferta wynajmu jest korzystna).
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W jaki sposób wyraĝane jest zapotrzebowanie
budynku na energiÚ?

Z

apotrzebowanie budynku na energiÚ okreĂla siÚ na podstawie charakterystyki energetycznej budynku porównanej z parametrami tzw. budynku referencyjnego. W ten
sposób okreĂlony jest wskaěnik EP, a tym samym klasa
energetyczna domu. Warunki techniczne dla budynku
referencyjnego (standardu podstawowego, czyli o minimalnych przyjÚtych wymaganiach energetycznych) sÈ
zdefiniowane w znowelizowanych przepisach techniczno-budowlanych. Dane te stanowiÈ punkt odniesienia i bez
ich okreĂlenia nie jest moĝliwe wyliczenie ĝadnego innego wskaěnika.
Obliczenie wskaěnika zintegrowanej charakterystyki energetycznej budynku EP polega na wyznaczeniu
wskaěników czÈstkowych, a nastÚpnie porównaniu
ich ze wskaěnikami czÈstkowymi budynku referencyjnego. W ten sposób otrzymuje siÚ bezwymiarowe
wyraĝenia, których suma okreĂla EP caïego budynku.
Na podstawie tej wartoĂci przypisuje siÚ budynkowi
okreĂlonÈ klasÚ energetycznÈ.

Jakich budynków dotyczy obowiÈzek
sporzÈdzania Ăwiadectwa charakterystyki
energetycznej?

O

d 1 stycznia 2009 r. Ăwiadectwa charakterystyki energetycznej obowiÈzujÈ dla kaĝdego budynku oddawanego do
uĝytkowania oraz budynku podlegajÈcego
zbyciu lub najmowi, a takĝe w przypadku,
gdy w wyniku przebudowy lub remontu
budynku ulegïa zmianie jego charakterystyka energetyczna.
Teoretycznie wiÚc nie obowiÈzuje domów jednorodzinnych budowanych „dla
siebie”, ale to tylko teoria, jeĂli bowiem
ma byÊ sporzÈdzona jakakolwiek wycena,
potrzebna np. do uzyskania kredytu hipotecznego, bÚdzie wymagane Ăwiadectwo
charakterystyki energetycznej budynku

ĂwiadczÈce o jego wartoĂci. Równieĝ wykonanie odbioru technicznego budynku
wymaga posiadania Ăwiadectwa energetycznego budynku.
ObowiÈzek posiadania Ăwiadectwa
wynika z prawa europejskiego. Celem
jego wprowadzenia jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie.
DziÚki informacjom zawartym w Ăwiadectwie wïaĂciciel, najemca, uĝytkownik
bÚdzie mógï okreĂliÊ orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energiÚ, a tym samym koszt utrzymania zwiÈzany z zapotrzebowaniem na energiÚ.

W jaki sposób wspiera siÚ budownictwo
energooszczÚdne w krajach europejskich?

W

Austrii i Niemczech moĝna skorzystaÊ z rzÈdowego dofinansowania na budowÚ
domów energooszczÚdnych. Oferowane sÈ równieĝ niskooprocentowane kredyty, np. na kwotÚ 50 tys. euro. ZachÚty te wystarczajÈ, by wiÚkszoĂÊ budowanych
obecnie w tych krajach domów speïniaïo kryteria energooszczÚdnoĂci.

Jak dïugo bÚdzie
waĝne Ăwiadectwo
charakterystyki
energetycznej?

¥

wiadectwo charakterystyki energetycznej jest
waĝne 10 lat pod warunkiem
nie przeprowadzenia w tym
czasie robót budowlanych,
w wyniku których zmianie ulegïaby charakterystyka energetyczna budynku. JeĂli w wyniku przebudowy lub remontu
budynku ulegïa zmianie jego
charakterystyka energetyczna,
konieczne bÚdzie sporzÈdzenie
nowego Ăwiadectwa.

Ile trzeba zapïaciÊ
za sporzÈdzenie
Ăwiadectwa
charakterystyki
energetycznej
domu?

C

eny Ăwiadectw charakterystyki
energetycznej sÈ trudne do oszacowania, ale przewiduje siÚ, ze koszt
wydania takiego dokumentu dla domu
jednorodzinnego to bÚdzie wydatek
1000–1500 zï.

Czy budujÈcy domy
energooszczÚdne
w Polsce mogÈ
liczyÊ na ulgi
lub dotacje?

N

iestety, w przeciwieñstwie do krajów Europy zachodniej, rzÈd polski
nie oferuje ĝadnych dotacji na budownictwo energooszczÚdne.
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