
ENERGOOSZCZÊDNE
BUDOWNICTWO (CZÊŒÆ II)

O tym, ile ciep³a zu¿ywa budynek decyduje
wiele czynników. Tymczasem wiêkszoœæ u¿ytkow-
ników spodziewa siê, ¿e o energooszczêdnoœci
przes¹dzi supernowoczesny system grzewczy 
(np. z pomp¹ ciep³a czy kolektorami s³oneczny-
mi). Inni s¹dz¹, ¿e najwa¿niejsza jest bardzo dobra
izolacja termiczna. Z tego powodu ocieplaj¹ budyn-
ki znaczn¹ gruboœci¹ materia³u termoizolacyjne-
go i instaluj¹ ciep³¹ i szczeln¹ stolarkê – szczegól-

nie okienn¹. Jeszcze inni ³¹cz¹ oba dzia³ania: 
dobrze ocieplaj¹ i stosuj¹ wysokosprawne syste-
my grzewcze, wykorzystuj¹ce odnawialne Ÿród³a
energii.

Kto postêpuje w najbardziej racjonalny spo-
sób? Na zagadnienie to wp³ywa wiele czynników,
które nale¿y uwzglêdniæ ju¿ na etapie planowania
i projektowania budynku. 

CO DECYDUJE O ENERGOOSZCZÊDNOŒCI
DOMU?
Przedstawiaj¹c temat w syntetycznym skrócie

mo¿na powiedzieæ, ¿e na energooszczêdnoœæ bu-
dynku wp³ywaj¹: 
1. Architektura budynku:

usytuowanie wzglêdem stron œwiata, 
rozmieszczenie pomieszczeñ, 
geometria budynku, 
wielkoœæ okien i innych elementów prze-
szklonych.

2. Rozwi¹zania konstrukcyjne przegród budowla-
nych.

3. Izolacyjnoœæ cieplna przegród budowlanych:
œcian, dachu, okien. 

4. Metoda wentylacji: naturalna lub mechaniczna
z mo¿liwoœci¹ odzysku ciep³a z usuwanego po-
wietrza z budynku. 

5. Rodzaj i sprawnoœæ systemu grzewczego c.o.
i c.w.u. (szczególnie rozwi¹zania o wysokiej
sprawnoœci wytwarzania i regulacji produkcji
ciep³a).

6. System zarz¹dzania budynkiem, który pozwa-
la optymalnie sterowaæ równie¿ produkcj¹ ener-
gii czyni¹c budynek „inteligentnym”.

ENERGOOSZCZÊDNOŒÆ
A ROZWI¥ZANIA ARCHITEKTONICZNE
Usytuowanie budynku wzglêdem stron œwia-

ta. W ka¿dym budynku oprócz strat ciep³a wystê-
puj¹ ró¿nego rodzaju zyski cieplne. W budownic-
twie mieszkaniowym pochodz¹ one g³ównie od
urz¹dzeñ elektrycznych, gotowania, prania, oœwie-
tlenia, ludzi. Znacz¹cy udzia³ w zyskach ciep³a ma

Energooszczêdnoœæ tto eefekt wwspó³pracy wwielu eelementów bbudynku: aarchitektonicznych, bbudowlanych ii instalacyjnych.

Dlatego ttrzeba oo niej mmyœleæ jju¿ nna eetapie pprojektu. SSama bbry³a bbudynku ii jej oorientacja wwzglêdem sstron œœwiata mmaj¹ ddu¿e

znaczenie ddla pprzysz³ej eenergooszczêdnoœci.

STRESZCZENIE CZÊŒCI I
W pierwszej czêœci cyklu opisaliœmy œwiatowe tendencje – rosn¹ce ceny paliw, ocieplanie klimatu, poszukiwania nowych Ÿróde³ energii, odkrycie „szóstego paliwa”
– czyli energooszczêdnoœci. Wspomnieliœmy tak¿e o wprowadzanej certyfikacji energetycznej budynków, której celem jest nie tylko œwiadome oszczêdzanie energii,
ale u³atwienie jakoœciowej weryfikacji oferowanych na rynku nieruchomoœci.

ENERGOOSZCZÊDNOŒÆ TO WIELE CZYNNIKÓW

FOT.1. NAS£ONECZNIONE PRZEGRODY SZKLANE TO ZYSKI CIEP£A
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równie¿ promieniowanie s³oneczne, które dociera
do pomieszczeñ przez przegrody przeszklone. 

Korzystny wp³yw s³oñca mo¿na wykorzystaæ przez
prawid³owe usytuowanie budynku wzglêdem stron
œwiata oraz przez wyeksponowanie przegród prze-
szklonych (okien, ogrodów zimowych) na jego dzia-
³anie (fot. 1). Korzystne usytuowanie projektowa-
nych obiektów mo¿e doprowadziæ do obni¿enia zu-
¿ycia energii: w typowych budynkach nawet o 7%,
a w budynkach pasywnych nawet o 30%. Dlatego
warto rozwa¿yæ wykonanie na po³udniowej œcianie
przeszkleñ o du¿ej powierzchni. Mo¿liwoœæ stoso-
wania dodatkowych rozwi¹zañ, jak okiennice lub ro-
lety, dzia³aj¹ce noc¹, mo¿e dodatkowo wp³yn¹æ ko-
rzystnie na bilans ciep³a w budynku. 

Szukaj¹c korzystnych rozwi¹zañ mo¿na analizo-
waæ tak¿e wp³ywy wiatru. Udzia³ strat ciep³a w bu-
dynkach wyeksponowanych na dzia³anie wiatru
mo¿e byæ wiêkszy nawet o 10% w stosunku do ta-
kich samych budynków usytuowanych w terenie
zabudowanym lub os³oniêtym. 

Rozmieszczenie pomieszczeñ. Wykorzysta-
nie energii s³onecznej narzuca koniecznoœæ odpo-
wiedniej lokalizacji pomieszczeñ tak, aby optymal-
nie wykorzystaæ energiê s³oneczn¹. Od strony po-
³udniowej nale¿y lokalizowaæ pomieszczenia dzien-
nego pobytu, zaœ od strony pó³nocnej – sypialnie
czy pomieszczenia gospodarcze. 

Geometria budynku. Przez wiele lat budowa-
no budynki nie zwracaj¹c uwagi na koszty eksplo-
atacji, nie analizuj¹c ich energoch³onnoœci. O wy-
borze rozwi¹zañ architektonicznych decydowa³
g³ównie wygl¹d budynku, funkcje pomieszczeñ
oraz mo¿liwoœci urbanistyczne. Dlatego budynki
by³y czêsto bardzo 'rozrzeŸbione', pe³ne wykuszy,
podcieni, lukarn. W efekcie charakteryzowa³y siê
du¿¹ powierzchni¹ przegród budowlanych (A),
przez które dochodzi do strat ciep³a, w stosunku
do kubatury budynku (V). 

Upraszczanie bry³ budynków obserwujemy wy-
raŸnie w ostatnich 50 latach. Efekty tej tendencji
obrazuje tabela 1, w której zestawiono wartoœci

wskaŸnika sezonowego zapotrzebowania na ciep³o EA

w zale¿noœci od stosunku A/V przy tych samych pa-
rametrach izolacyjnych przegród budowlanych.

PODSUMOWANIE
Przyjête na etapie projektowania rozwi¹zania

mog¹ pomóc w obni¿eniu energoch³onnoœci budyn-
ku przy jednoczesnym utrzymaniu optymalnych
kosztów materia³ów budowlanych i instalacji. Wy-
bieraj¹c projekt i rozmawiaj¹c z architektem powin-
niœmy pamiêtaæ, ¿e geometria budynku mo¿e po-
wiêkszaæ powierzchnie wymagaj¹ce ocieplania
i generuje mostki cieplne, co dodatkowo utrudnia
uzyskanie budynku energooszczêdnego. Przyjêcie
prawid³owych rozwi¹zañ architektonicznych u³atwia
wybudowanie budynku energooszczêdnego zapew-
niaj¹cego wysoki komfort cieplny.

Typ domu jednorodzinnego
A V A/V EA EV

[m2] [m3] [1/m] [kWh/m2rok] [kWh/m3rok]

1. Dom jednorodzinny zbudowany przed 1945 rokiem 468 390 1,2 382 147

2. Dom jednorodzinny zbudowany po 1945 roku 310 390 1,05 341 131

3. Dom jednorodzinny z lat 70-tych 291 390 0,85 299 115

4. Dom jednorodzinny typu „gierek” 291 390 0,75 278 107

5. Dom jednorodzinny nowoczesny wybudowany po 2000 r. 439 390 1,12 354 136

6. Dom jednorodzinny „pasywny” 285 390 0,73 268 103

A – powierzchnia przegród budowlanych oddzielaj¹cych czêœæ ogrzewan¹ budynku od nieogrzewanej oraz od œrodowiska zewnêtrznego [m2]
V – kubatura ogrzewanej czêœci budynku [m3]
A/V – stosunek powierzchni przegród do kubatury budynku 
EA – wskaŸnik zapotrzebowania na ciep³o w sezonie grzewczym odniesiony do powierzchni u¿ytkowej czêœci ogrzewanej w kWh/m2

EV – wskaŸnik zapotrzebowania na ciep³o w sezonie grzewczym odniesiony do kubatury czêœci ogrzewanej w kWh/m3

TABELA.1. ZALE¯NOŒÆ WSKAŸNIKA
SEZONOWEGO ZAPOTRZEBOWANIA NA CIEP£O EA OD A/V
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