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– Nie lubi  miast – stwierdza zdecydo-

wanym tonem w a ciciel domu, plastyk 

zajmuj cy si  projektowaniem wn trz oraz 

ogrodów, który swoj  prac  okre la jako 

projektowanie przestrzeni. – W formie 

anegdotki powtarzam cz sto, e gdyby u za-

rania naszej cywilizacji by o wi cej ludzi 

podobnych do mnie, to miasta w ogóle by nie 

powsta y. Marzy em od dawna o kawa ku 

ziemi w lesie. Pó niej ta idea zacz a si

coraz bardziej krystalizowa  i tak powsta y

plany budowy domu wtopionego w zbocze 

wzgórza. Otoczonego ziemi  niczym jaski-

nia. Ale to mia a by  bardzo nowoczesna 

jaskinia. Razem z on  cenimy bowiem zdo-

bycze cywilizacji nadaj ce yciu znamiona 

luksusu. Odpowiedniej dzia ki szukali my

dosy  d ugo, a  w ko cu trafili my do 

miejscowo ci Brzezie w pobli u Be chatowa. 

W a nie tu postanowili my wybudowa  nasz 

dom.

Przemy lana konstrukcja
Dom Zdzis awa Bolanowskiego i jego 

ony jest konstrukcj  niezwyk . Korzysta 

z naturalnego ciep a ziemi. Budynek 

o powierzchni u ytkowej 220 metrów kwa-

dratowych jest bowiem wtopiony w zielone, 

zadrzewione zbocze. Elewacja budynku 

z du  liczb  okien od po udniowej strony 

zapewnia natomiast mieszka com odpo-

wiedni  ilo wiat a.

ciany oporowe budynku (ty  oraz boki 

stykaj ce si  ze zboczem) wzniesione s

z bloczków betonowych wzmocnionych 

s upami elbetonowymi. Mur zaizolo-

wany jest styrodurem, który czy cechy 

termo- i hydroizolacji (2 × 6 cm). Lekko 

zaokr glony front budynku zbudowany jest 

natomiast z bloczków z betonu komórkowe-

go ocieplonych styropianem (20 cm).

– Nasz wymarzony dom móg  powsta

mi dzy innymi dzi ki technologii tak zwa-

nego zielonego dachu (dachu odwróconego)

– mówi Zdzis aw Bolanowski. – Pi knie 

wkomponowa  si  w otoczenie. Technologia 
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Pompa ciep a
„zesz a” pod ziemi

W czasach ywio owego rozwoju techniki,

technologii oraz  dehumanizacji, ludzie marz

o ucieczce na ono przyrody. Niewielu ma

jednak odwag  realizowa  takie plany. 

Zdzis aw Bolanowski oraz jego ona Krystyna 

udowodnili, e dom w lesie wcale nie musi

oznacza  rezygnacji z wygód ycia, 

a realizacja takich marze  cz sto

zamienia si  w podró  do krainy jutra.
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dachu odwróconego nie jest jednak prosta 

i pierwsza próba jego wykonania na 

betonowym stropie typu „filigran” okaza a

si  pora k . Pojawi y si  przecieki. Ale trud-

no ci s  po to, aby je pokonywa ! W ko cu 

si  uda o! Dzisiaj dach jest odpowiednio 

zaizolowany przeciw wilgoci, a warstwa 

ziemi oraz styroduru sprawia, e nawet 

w najwi ksze upa y dom nie nagrzewa si

i zapewnia ch odny azyl.

Pompa ciep a
– Pierwszy raz spotka em si  z pomp  ciep a

oko o dwadzie cia lat temu – wspomina 

Zdzis aw. – By em wówczas w Niemczech, 

gdzie taki rodzaj ogrzewania stawa  si

wówczas modny. Z moich obserwacji wy-

nika o, e system ten jest nie tylko ciekawy 

pod wzgl dem technicznym, ale równie

proekologiczny. Dlatego zdecydowa em, i

nowy dom b dzie ogrzewa a w a nie pompa 

ciep a.

Wykonawc  instalacji by a firma MAST 

z Be chatowa. Jej w a cicielem jest doktor 

in ynier Marian Str czy ski, który pod-

kre la: 

– To by a inwestycja, która stanowi a

spore wyzwanie. Wszystko by o nietypowe. 

Zarówno konstrukcja budynku, jak i miejsce 

u o enia kolektora p askiego. Nale a o go 

bowiem zakopa  w lesie. Dos ownie mi dzy 

drzewami. Trzeba by o zatem bardzo 

drobiazgowo przygotowa  i zaprojektowa

zarówno dolne ród o, jak i ogrzewanie 

pod ogowe w domu. 

– Zdecydowali my, e urz dzeniem, które 

najlepiej sprawdzi si  w tych warunkach, 

b dzie pompa ciep a firmy Danfoss DHP-H 

o mocy 10 kW  z zasobnikiem ciep ej wody 

u ytkowej – dodaje ukasz Str czy ski 

odpowiedzialny w firmie ojca za techniki 

grzewcze. – Urz dzenie dobrano na podsta-

wie obliczonego wcze niej zapotrzebowania 

budynku na ciep o. Brana jest wówczas pod 

uwag  mi dzy innymi: liczba okien, a tak e

grubo  i przenikalno  cieplna cian. 

W przypadku tak nietypowego budynku 

by o to szczególnie wa ne. Pompa ciep a

wspó pracuje z wymiennikiem gruntowym 

sk adaj cym si  z czterech p tli o d ugo ci 

100 metrów ka da. Zosta y one zakopane na 

g boko ci 1,7 metra, ale inwestor, pog bia-

j c staw, do o y  jeszcze niewielk  warstw

ziemi. Szacuj , e obecnie kolektor znajduje 

si  na g boko ci oko o 2 metrów. Wykop 

niezb dny do u o enia kolektora p askiego 

wykonany by  z u yciem koparki. Wymaga o

to sporych umiej tno ci od operatora, gdy

nale a o sprawnie manewrowa  pomi dzy 

drzewami. Teren jest ponadto lekko podmo-

k y i w wykopie pojawia a si  woda, ale nie 

stanowi o to wi kszej trudno ci. Znacznie 

powa niejszym problemem by o obsuwanie 

si  ziemi do wykopu. Ekipa uk adaj ca 

kolektor musia a wi c dzia a  sprawnie 

i dosy  szybko. 

Dolne ród o
Stosowanie grzejników do wspó pracy 

z pomp  ciep a jest mo liwe, ale nale y za-

stanowi  si  zawsze nad ekonomiczno ci

takiego rozwi zania. Nawet odpowiednio 

dobrane, du e grzejniki musz  by  zasilane 

wod  o znacznie wy szej temperaturze 

ni  pod ogówka. To automatycznie obni a

sprawno  pompy, a w konsekwencji pod-

nosi koszty jej eksploatacji.

– W przypadku stosowania pompy ciep a

jako ród a ogrzewania dla domu, dora-

dzamy naszym klientom przede wszystkim 

 Powierzchnia zielonego dachu jest doskona ym miejscem do organizowania plenerowych spotka

towarzyskich

 Prace zwi zane z zakopaniem kolektora p askiego 

wymaga y du ej sprawno ci od operatora koparki oraz ca ej

ekipy

 Studzienka rozdzielcza, w której cz

si  p tle kolektora poziomego (przed 

zakopaniem). Po prawej stronie widoczne 

s  rury cz ce to miejsce z pomp

ciep a znajduj c  si  w budynku
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ogrzewanie pod ogowe – podkre la ukasz 

Str czy ski z firmy MAST. – Osi gane 

wówczas efekty s  zdecydowanie najlepsze. 

Wykonywa em kiedy  symulacj  kompute-

row  dla domu o powierzchni 100 metrów 

kwadratowych. Przy zastosowaniu ogrze-

wania pod ogowego koszty roczne wynios y

1900 z otych, cznie z przygotowaniem 

ciep ej wody u ytkowej. Natomiast po 

„wstawieniu” grzejników op aty wzros y do 

6 tysi cy z otych, a zatem trzykrotnie!

W domu Zdzis awa Bolanowskiego rurki 

ogrzewania pod ogowego w pomieszcze-

niach mieszkalnych u o one s  co 10 cm, 

natomiast w gara u, gdzie mo e panowa

znacznie ni sza temperatura, ich rozstaw 

to 30 cm. W sumie wykonano 18 p tli 

grzewczych. Do wykonania pod ogówki na 

powierzchni 200 metrów kwadratowych 

zu ytych zosta o oko o 2300 metrów rurki 

Pex-Al-Pex (jedno z pomieszcze  nie by o

ogrzewane). 

– Istotnym etapem przy wykonywaniu 

ogrzewania pod ogowego jest wybór 

stosowanych do tego celu rurek – mówi 

ukasz Str czy ski. – Wielu inwestorów 

ma pokus  u ywania tanich materia ów. 

Zdecydowanie odradzam takie oszcz d-

no ci! Ostatecznie p tle grzewcze zalane 

s  betonow  posadzk , a ich ewentualna 

wymiana w przypadku awarii wi e si

z du ym remontem. Dlatego najlepiej od 

razu u ywa  materia ów dobrej klasy. 

Jedn  ze sprawdzonych marek jest 

KAN-therm.  S  oczywi cie rurki dwukrot-

nie ta sze, ale nale y pami ta , e wy sza 

cena gwarantuje chocia by ubezpieczenie 

od skutków ewentualnego przecieku oraz 

dziesi cioletni  gwarancj ! To naprawd

spore zabezpieczenie, ale mówi c szczerze, 

nie spotka em si  jeszcze z awari  insta-

lacji wykonanych w oparciu o KAN-therm, 

których przyczyn  by aby wada fabryczna.

Koszty
Pompa ciep a Danfoss DHP-H 10 kW to 

koszt 30 tysi cy z otych z monta em 

(wszystkie ceny brutto – przyp. red.). 

Kolektor gruntowy (cztery p tle), studzien-

ka, pod czenie do urz dzenia oraz wy-

pe nienie instalacji glikolem – 17 tysi cy 

z otych, pod ogówka – projekt, materia y

(bez styropianu i wylania posadzki), u o-

enie na folii aluminiowej, podpi cie do 

rozdzielaczy, przy czenie do pompy i re-

gulacje – 18 tysi cy z otych. czny koszt 

to zatem 65 tysi cy.

Rachunek za pr d zu yty w okresie du-

ych mrozów (stycze  2010 roku) opiewa

na sum  tysi ca z otych. 

– Koszty eksploatacyjne mog  wydawa

si   spore – mówi Zdzis aw Bolanowski. 

– Nale y jednak wzi  pod uwag , e jest to 

pierwszy sezon grzewczy, a wi c dom jest 

w fazie wygrzewania murów. Ponadto przez 

ca  zim  prowadzone by y tu bardzo inten-

sywne prace budowlane i wyko czeniowe. 

Dzia a  zatem sprz t poch aniaj cy spore 

ilo ci energii elektrycznej. Prace tego rodza-

ju wymuszaj  tak e cz ste otwieranie drzwi 

i okien. S dz  zatem, i  na prac  pompy 

ciep a przypad o nie wi cej ni  600 z otych.

Warto podkre li  jeszcze fakt, e zamon-

towana w budynku wentylacja mecha-

niczna z odzyskiem ciep a nie jest na razie 

w czona, co dodatkowo podnios o koszty 

eksploatacyjne zwi zane z prac  pompy 

ciep a.  (m. .) 
 Rurki ogrzewania pod ogowego u o one by y na warstwach styropianu oraz folii aluminiowej, 

przytwierdzone specjalnymi klipsami, a nast pnie zalane warstw  betonowej posadzki z dodatkiem 

u atwiaj cym przenikanie ciep a  Pompa ciep a DHP-H 10 kW firmy Danfoss

 Wn trze 

studzienki rozdzielczej
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