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Artyku  promocyjny

O oszcz dzaniu energii i ekologii 

nale y my le  ju  w fazie tworze-

nia za o e  projektowych. Dotyczy 

to przede wszystkim zwrócenia uwa-

gi wszystkich uczestników procesu 

projektowego, a zw aszcza inwesto-

ra oraz projektantów bran owych, 

na za o one cele pro rodowiskowe. 

Zintegrowany proces projektowania 

nale y do zada  projektanta i jego za-

kres jest zwi zany z oczekiwaniami 

klienta dotycz cymi koncepcji bu-

dynku, harmonogramu czasowego 

ca ej inwestycji oraz przewidywa-

nymi nak adami finansowymi i pro-

jektowanymi kosztami eksploatacji. 

Dzi ki takim analizom, a nast pnie 

wnioskom projektowym, powstaje w pe ni prze-

my lana dokumentacja projektowa domu, który 

spe nia warunki budynku energooszcz dnego, 

a jednocze nie zaplanowanego optymalnie na 

rzecz komfortu jego mieszka ców.

Nie wszystkie analizy mo na jednak prze-

prowadzi  na etapie powstawania projektu ka-

talogowego, który nie jest przecie  przypisany 

do adnej z konkretnych dzia ek budowlanych. 

Cz sto do projektanta, który adaptuje projekt go-

towy, nale  wi c studia nad planem miejsco-

wym czy np. badanie konkretnej lokalizacji pod 

wzgl dem zacienienia budynkami s siaduj cy-

mi. Jego zadaniem jest dopilnowanie, aby za o-

enia projektu gotowego i jego atuty wiadcz ce

o energooszcz dno ci zosta y prawid owo wy-

korzystane. Dotyczy to przede wszystkim usy-

tuowania budynku wzgl dem stron wiata oraz 

wykorzystania naturalnych warunków dzia ki 

do pozyskania energii dla domu ze róde  odna-

wialnych. Wielo  wzorów i stylów architektu-

ry w licznych propozycjach domów  gotowych 

pozwala na bardzo indywidualne podej cie do 

konkretnych koncepcji budynków. Dzi ki temu 

dom mo e by  przemy lany pod wzgl dem funk-

cji, bry y, technologii konstrukcji i mo liwych 

do wykorzystania w nim systemów, takich jak: 

system ogrzewania zintegrowany z instalacj

paneli solarnych, ogniwa fotowoltaiczne wspó -

pracuj ce z systemem sztucznego o wietlenia 

czy rekuperacja.

Nie ma uniwersalnych rozwi za , zw aszcza 

je li chodzi o projekty uwzgl dniaj ce za o e-

nia dotycz ce energooszcz dno ci w budyn-

kach. Tworz c koncepcj  danego budynku, któ-

ry ma si  pojawi  w katalogu domów gotowych, 

architekt stara si  mie  na uwadze zarówno do-

k adnie okre lone potrzeby danej rodziny, jak 

i warunki zwi zane np. z usytuowaniem dzia -

ki oraz wjazdu na ni  wzgl dem stron wiata. 

Ró ne za o enia projektowe s  wynikiem do-

wiadczenia projektantów, ich wiedzy zdoby-

tej w trakcie bezpo rednich rozmów i spotka

z inwestorami oraz podczas analiz wielu pla-

nów miejscowych dostarczanych przez klientów. 

St d pomys y tworzenia domów np. na w sk

dzia k  podmiejsk , z wjazdem od po udnia lub 

innych nietypowych rozwi za .

Kontakt z inwestorami nie tyl-

ko owocuje tworzon  na bie co 

baz  informacji na temat ich po-

trzeb, wymaga  i pracy urbani-

stów na terenie ca ego kraju, ale 

jest przede wszystkim ród em

dzia a  edukacyjnych. Dzi ki 

sta ej wspó pracy Pracowni 

Projektowej ARCHIPELAG z eks-

pertami bran owymi wielu firm 

wdra aj cych nowoczesne sys-

temy i technologie w budownic-

twie nasi projektanci, wspoma-

gani przez doradców naukowych 

oraz konsultantów, s  ogniwem 

cz cym inwestora z rynkiem 

nowych rozwi za , optymalizuj c jednocze-

nie wspó dzia anie ró nych systemów w ob-

r bie inwestycji. Mog  równie  w przyst pny 

sposób wyja ni  klientowi dzia anie propo-

nowanych rozwi za , zaprezentowa  p yn ce 

z nich korzy ci lub przestrzec przed ewentual-

nymi niebezpiecze stwami.

Jakie cechy budynku 
sprzyjaj  energooszcz dno ci? 
Im bardziej bry a budynku jest zwarta i prosta, 

tym mniej istnieje w niej miejsc, które mog

by  nara one na niebezpiecze stwo strat ener-

gii przez ewentualne mostki termiczne. Takim 

miejscem mo e by  cho by naro nik budynku, 

taras nad pomieszczeniem u ytkowym, p yta 

balkonowa czy po czenie lukarny z po aci  da-

chu. Nale y minimalizowa  mo liwo  wyst -

pienia mostków termicznych, wspomagaj c s a-

be miejsca w budynkach takimi rozwi zaniami 

jak  np.: stosowanie p yt balkonowych na czni-

kach termoizolacyjnych, wykorzystanie pusta-

ków izolacyjnych, które maj  za zadanie likwi-

dacj  mostka na poziomie coko u, stosowanie 

dobrych materia ów izolacji termicznej do ocie-

plenia elementów konstrukcyjnych zarówno el-

betowych, jak i drewnianych. Przegrody takie 

jak ciany zewn trzne czy po acie dachu maj

za zadanie izolacj  wn trza budynku od skraj-

nych temperatur na zewn trz. Wiadomo, e stra-

ty energii przez te elementy rosn  wprost pro-

O energooszcz dno ci i projektach
powtarzalnych budynków jednorodzinnych

Bez systemu wentylacyjnego opartego na 

rekuperatorze budynek trudno jest na-

zwa  energooszcz dnym. W nowoczesnym, 

doskonale zaizolowanym domu tradycyjna 

wentylacja grawitacyjna powoduje nawet 80% 

ca kowitych strat ciep a. Dlatego zastosowa-

nie systemu wentylacji z rekuperatorem sta-

je si  konieczno ci . Dokonuj c wyboru war-

to zwróci  uwag  nie tylko na sam  central

wentylacyjn  i jej parametry pracy, ale tak e

na jako  rozprowadzonej w budynku instala-

cji wentylacyjnej, maj cej olbrzymi wp yw na 

skuteczno  pracy systemu wentylacyjnego 

oraz jego sprawno  odzysku ciep a. 

Maciej Kosowski, Rekuperatory
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porcjonalnie do ich powierzchni. Rozwa aj c

dalej – znaczy oby to, e najlepszym rozwi za-

niem dla budynków niskoenergetycznych by oby 

stosowanie prostych form przekrytych p askim 

stropodachem o jak najmniejszej powierzchni 

w stosunku do ich rzutu. 

Bardzo istotne s  przegrody zewn trzne 

tzw. przezroczyste, czyli okna. Zw aszcza 

przy du ych przeszkleniach w budynku na-

le y zwróci  uwag  na ich parametry ciepl-

ne (zarówno ram, jak i szklenia). Istniej  ju

na rynku budowlanym okna dwukomorowe 

o wspó czynniku przenikania ciep a dla szyb 

U=0,4 [W/m2•K]. Budynki energooszcz dne tzw. 

aktywne powinny posiada  okna o wspó czynni-

ku U poni ej 0,8 [W/m2•K]. Dopuszcza si  jednak, 

aby te parametry kszta towa y si  na poziomie 

1,1–0,8 [W/m2•K]. Wspó czesne okna mog  by

wyposa one w specjalne pow oki, które w zale -

no ci od usytuowania budynku wzgl dem stron 

wiata pozwalaj  na pozyskanie energii lub nie 

dopuszczaj  do jej strat. Pow oki niskoemisyjne 

lub specjalne siatki zatrzymuj ce wiat o roz-

proszone, którymi mog  by  pokryte szyby, to 

doskona e rozwi zania stosowane ju  w nowo-

czesnym budownictwie. Wysokie wymagania 

cieplne stawia si  te  drzwiom zewn trznym. 

Dom energooszcz dny aktywny zak ada dla sto-

larki drzwiowej zewn trznej wspó czynnik na-

wet U= 0,8 [W/m2•K]. Warto wi c zwraca  uwa-

g  nie tylko na estetyk  drzwi wej ciowych, ale 

równie  na ich izolacyjno  ciepln .

Systemy wspomagaj ce
energooszcz dno
w budownictwie 
jednorodzinnym 
Wspó dzia anie zastosowanych w danej inwe-

stycji systemów i rozwi za  takich jak:

wentylacja mechaniczna z odzyskiem 

ciep a,

pompa ciep a oraz system ogrzewania pod o-

gowego,

panele solarne do ogrzewania wody u yt-

kowej,

ogniwa fotowoltaiczne zamieniaj ce energi

s oneczn  w elektryczn ,

wykorzystanie deszczówki w celu oszcz dza-

nia wody pitnej, 

przydomowe oczyszczalnie cieków, 

daje mo liwo  uzyskania dodatkowych oszcz d-

no ci eksploatacyjnych i stanowi podstaw  dzia-

a  pro rodowiskowych. 

Jak poprawi  parametry 
cieplne budynku?
Podstawowe zalecenia dla budynku energoosz-

cz dnego aktywnego, w którym zapotrzebowa-

nie na ciep o wynosi 40–30 kW•h/(m2•rok):

1. fundamenty oraz pod oga na gruncie – zale-

cany wspó czynnik U = 0,15 [W/m2•K]

2.  strop nad piwnic  – U = 0,30 [W/m2•K]

Aby uzyska  podobne parametry, nale y zasto-

sowa  ocieplenie z polistyrenu ekstrudowane-

go oraz izolacyjne pustaki coko owe.

3. ciany zewn trzne – wspó czynnik U zaleca-

ny 0,25 [W/m2•K]

Bardzo wa na jest dok adno  wykonania mu-

rów z ich termoizolacyjnymi cienkowarstwo-

wymi spoinami. Zbyt du e ilo ci zaprawy mog

stanowi  znacz ce mostki termiczne. Zalecane 

s ciany dwuwarstwowe, gdzie zw aszcza ze-

wn trzna warstwa termoizolacyjna pozwala na 

uzyskanie doskona ych parametrów – poni ej

0,15 [W/m2•K] – przy cznej grubo ci muru wy-

nosz cej 36 cm.

4. dach i stropodachy – wspó czynnik U zale-

cany 0,2–0,15 [W/m2•K].

Przy zastosowaniu 30 cm we ny mineralnej 

w po aci dachu uzyskamy wspó czynnik U poni-

ej 0,15 [W/m2•K]. Nale y pami ta , aby materia

izolacyjny na po aciach  uk ada  przynajmniej 

w dwóch warstwach dla izolacji elementów kon-

strukcyjnych.

5. stolarka okienna – zalecane wspó czynniki 

U = 1,1-0,8 [W/m2•K] 

Nale y zwróci  uwag  na parametry ciepl-

ne zarówno ram, jak i szklenia. Dla komplet-

nych okien parametr powinien wynosi  raczej 

0,8 [W/m2•K]. 

6. stolarka drzwiowa zewn trzna – zalecany 

wspó czynnik U
max

 = 2,0  [W/m2•K]

7. wentylacja – zalecana wentylacja z odzy-

skiem ciep a.

arch. Dorota Palm czy ska

Pracownia Projektowa ARCHIPELAG

Wprzypadku pod óg na gruncie, cian piwnicznych czy fundamentów, naj atwiejsz  form  od-

powiedniej izolacji termicznej jest zastosowanie p yt z polistyrenu ekstrudowanego. P yty 

te o praktycznie zerowej nasi kliwo ci doskonale sprawdzaj  si  zarówno w bezpo rednim kon-

takcie z gruntem, jak i obci one wylewk  betonow  w pod odze. Przeprowadzone w laborato-

riach producenta testy gwarantuj  zachowanie w a ciwo ci termoizolacyjnych w ponad 3000 

cykli zamro enia i rozmro enia. Zastosowanie p yt o grubo ci 10–14 cm gwarantuje w a ciwe 

zabezpieczenie termiczne cian fundamentów i pod ogi. Innym atutem jest szybki monta . P yty 

przykleja si  do cian bezpo rednio przy u yciu masy u ytej wcze niej do zabezpieczenia hydro-

izolacyjnego fundamentów. Masa ta nie mo e zawiera  rozpuszczalników organicznych. Tak za-

bezpieczone hydro i termicznie fundamenty mo na zasypa , u ywaj c sprz tu mechanicznego. 

Wysoka wytrzyma o  mechaniczna p yt z poli-styrenu sprawia, e s  one odporne na uszkodze-

nia mog ce powsta  podczas zasypywania. W a ciwy dobór produktów oraz prawid owy mon-

ta  izolacji to najwa niejszy element procesu budowy domu energooszcz dnego. 

Cezary Mychlewicz, URSA Polska
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