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TEMAT NUMERU DOM ENERGOOSZCZ DNY

STANDARDY PROJEKTOWE

Oszcz dno  energii,
a projekt domu 
Nie ma si  co oszukiwa , koszty energii stale rosn  i prawdopodobnie b d  si

zwi ksza y w coraz szybszym tempie. Zatem konieczne staje si  projektowanie 

i budowanie domów o relatywnie niskim zu yciu energii – zw aszcza do celów 

grzewczych. To tzw. domy energooszcz dne i pasywne. 

 TADEUSZ LIPSKI
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STANDARDY PROJEKTOWE

P
rzede wszystkim nale y sobie u wia-

domi , e koszty ogrzewania typo-

wego, wspó cze nie budowanego 

domu stanowi  oko o 70% kosztów jego 

utrzymania. To bardzo du o, je li we -

mie si  pod uwag , e istniej  rozwi za-

nia i technologie umo liwiaj ce zreduko-

wanie tych kosztów co najmniej o po ow .

Przyst puj c do wyboru projektu lub bu-

dowy domu, warto wiedzie  na co zwra-

ca  uwag , aby dom by  oszcz dny w eks-

ploatacji, a jednocze nie przyjazny dla 

u ytkowników.

Obrazowo mo na to przedstawi  na przy-

k adzie alpinisty zdobywaj cego szczyt 

np. w Himalajach. Przecie  nie zabiera ze 

sob  piecyka. Ma tylko niewielki namiot, 

piwór, puchow  kurtk , kuchenk  do pod-

grzania jedzenia i latark . Mimo wszystko 

dzi ki racjonalnemu gospodarowaniu ener-

gi  potrafi prze y  stosunkowo d ugi okres 

w ekstremalnych warunkach. Pami tajmy 

bowiem o panuj cych w górach bardzo ni-

skich temperaturach (cz sto znacznie poni-

ej -20ºC) i czasami wr cz huraganowych 

wiatrach. Jest to mo liwe, g ównie dzi ki 

temu, e znikome ilo ci energii cieplnej, 

które wytwarza cz owiek (moc porówny-

walna do 60-100 W arówki), latarka i ku-

chenka gazowa s  w maksymalnym stopniu 

oszcz dzane. S u y temu zarówno gruba 

warstwa izolacji termicznej (kurtka, pi-

wór), wiatroszczelny namiot, jak równie

wykorzystanie naturalnych warunków te-

renowych (os ona przed wiatrem).  

Co to ma wspólnego z budow  domów? 

Sporo. Na podobnej zasadzie funkcjonuj

bowiem domy pasywne. Tak e w nich wy-

korzystuje si  g ównie tzw. ciep o bytowe, 

czyli wytwarzane przez ludzi oraz urz dze-

nia (lodówki, komputery, arówki itp.), cie-

p o pochodz ce z promieniowania s onecz-

nego oraz w minimalnym stopniu ciep o

pochodz ce z systemów grzewczych (moc 

max. 10 W/m2, czyli oko o 1500-2000 W na 

ca y dom – to odpowiednik suszarki do w o-

sów!). Ilo  dostarczonej energii termicznej 

jest wi c na tyle niewielka, e niedopusz-

czalne jest jakiekolwiek marnotrawstwo. 

St d wymagane s  przegrody zewn trzne 

o doskona ej izolacyjno ci, zbudowane bez 

mostków cieplnych (U<0,15 W/m2K, okna 

- U<0,80 W/m2K) oraz bardzo du a szczel-

no  budynku. Nie mniej istotne jest zasto-

sowanie wentylacji mechanicznej z odzy-

skiem ciep a, dzi ki temu ilo  powietrza 

nap ywaj cego, ogrzewanego i wyrzuca-

nego z domu mo e by ci le kontrolowa-

na. A to oczywi cie sprzyja oszcz dzaniu 

energii. Te rozwi zania to odpowiedniki 

puchowej kurtki i piwora alpinisty oraz 

wiatroszczelnego namiotu.  

Na podobnych zasadach powinien by  pro-

jektowany i budowany ka dy nowoczesny 

dom jednorodzinny, czyli budynek ener-

gooszcz dny. Nale y tego wymaga  od ar-

chitektów, poniewa  to pieni dze inwesto-

rów b d  oszcz dzane lub trwonione. Ma 

tu zastosowanie stare przys owie – „ pa -

skie oko konia tuczy”. W odniesieniu do 

budynku oznacza to, e inwestor tak e

powinien posiada  cho by niewielk  wie-

dz  o domach energooszcz dnych, bo tyl-

ko wtedy b dzie wiedzia  czego wymaga

i na co zwróci  uwag .

Ogólnie to dom,  w którym zu ywa si  rela-
tywnie ma o energii potrzebnej do jego eks-
ploatacji, a zw aszcza ogrzewania. Jednak 
dla inwestora najwa niejsze jest to, e ilo
traconego ciep a mo na policzy , zarówno 
na etapie projektowania, jak i podczas eks-
ploatacji budynku. Po prostu wtedy atwo 
si  przekona , czy zamówiony projekt spe -
nia za o enia domu energooszcz dnego, albo 
czy zosta  poprawnie zrealizowany. Dlatego 
dla ka dego  inwestora powinna to by  jedna 
z najwa niejszych informacji. Do oblicze  wy-
korzystuje si  odpowiednie programy kompu-
terowe, ale mo liwe jest równie  liczenie „na 
piechot ”, cho  jest to zadanie raczej mudne 
i do  skomplikowane.
W wyniku oblicze  uzyskuje si  tzw. oblicze-
niowy wska nik sezonowego zapotrzebowa-
nia na energi  ciepln  E [kWh/m3rok]. Trzeba 
go porówna  z normowym wska nikiem E0

[kWh/m3rok], który mówi o tym, ile ciep a
potrzeba do ogrzania 1 m3 lub 1 m2 budynku 
(wysoko  pomieszcze
nie wi ksza od 2,90 m) przy za o eniu, e
spe nione s  wszystkie przepisy i normy bu-
dowlane. Na przyk ad wspó czynnik przenika-
nia ciep a cian zewn trznych i stropodachu 
U=0,3 W/(m2K), a stolarki okiennej U=2,0 

lub 2,6 W/(m2K) (w zale no ci od regionu, w 
którym powstaje budynek). 
Graniczny wska nik sezonowego zapotrzebo-
wania na energi  ciepln  E0 zale y równie  od 
stosunku A/V, czyli powierzchni wszystkich 
przegród oddzielaj cych cz  ogrzewan  bu-
dynku od powietrza zewn trznego, gruntu 
oraz pomieszcze  nieogrzewanych, do kubatu-
ry ogrzewanej cz ci domu.
Zamawiaj c lub realizuj c projekt o lepszych 
parametrach przegród zewn trznych oraz z in-
stalacj  wentylacji mechanicznej z odzyskiem 
ciep a, mo na zbudowa  dom energooszcz d-
ny, czyli taki, w którym warto  wska nika E 
stanowi najwy ej 70% wska nika E0.
Jednocze nie nale y pami ta , e wiele obec-
nie budowanych domów nie spe nia kryte-

riów normowych pomimo zaprojektowania ich 
zgodnie z obowi zuj cymi przepisami. Wynika 
to g ównie ze skomplikowanych rzutów, most-
ków termicznych (np. p yty balkonowe, nie-
w a ciwie osadzone okna itp.) oraz b dów 
wykonawczych. Ich rzeczywisty wska nik za-
potrzebowania na energi  do ogrzewania cz -
sto jest wi kszy od 150 [kWh/m3rok]. 

A/V 0,2 29,0

0,2 A/V 0,9 26,6+12A/V

A/V 0,9 37,4

domy z lat 1967-1985 240-290

domy z lat 1985-1993 160-200

domy zbudowane 

po 1993 r.
120-160

domy budowane 

obecnie
90-120

domy energooszcz dne 50-70

domy pasywne 10-15 

Normatywne warto ci 
wska nika E0

Porównanie ilo ci ciep a
zu ywanego do ogrzewania 
domów jednorodzinnych 
w Polsce

BUDYNEK ENERGOOSZCZBUDYNEK ENERGOOSZCZ DNYDNY – CO TO OZNACZA?CO TO OZNACZA?

* dla budynków, w których wysoko  pomieszcze  nie 
przekracza 2,9 m 

okres budowy domu
warto  E 

[kWh/m2rok]*

wspó czynnik 
kszta tu budynku 

A/V

graniczna warto
wska nika E0

[kWh/m2rok]
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CECHY DOMU 
ENERGOOSZCZ DNEGO
Projektuj c dom, wybieraj c z katalogu, 

a nawet ju  go buduj c warto sprawdzi ,

czy spe nia za o enia budynku energoosz-

cz dnego (rys. 1). W ko cu dla ka dego 

inwestora powinno by  wa ne ile wynios

miesi czne koszty utrzymania domu – np. 

200 czy 1200 z . W zwi zku z tym trzeba 

zwróci  uwag , czy uwzgl dnione s  pod-

stawowe kryteria energooszcz dno ci: 

  zwarta bry a budynku;

bardzo dobra termoizolacyjno  wszyst-

kich przegród zewn trznych;

  buforowy uk ad pomieszcze ;

  wentylacja mechaniczna z rekupera-

torem; 

  naturalne warunki terenowe;

bierne wykorzystanie energii s onecznej.

ARCHITEKTURA DOMU
Architekci to ludzie, którzy maj  wp yw 

nie tylko na zewn trzny kszta t i wygl d

budynku, ale tak e na uk ad pomieszcze

wewn trznych. Oznacza to, e od ich wie-

dzy i umiej tno ci zale y energooszcz d-

no  domu. Chc c zbudowa  dom tani 

w eksploatacji, czyli budynek energoosz-

cz dny lub pasywny, nale y zamówi  pro-

jekt indywidualny. Tylko wtedy mo liwe 

b dzie optymalne dostosowanie projek-

tu do wymiarów dzia ki budowlanej, wa-

runków terenowych, gruntowo-wodnych, 

a tak e gustu i mo liwo ci finansowych 

inwestora. Trzeba bowiem zdawa  sobie 

spraw , e popularne dokumentacje kata-

logowe s  przeznaczone dla anonimowego 

odbiorcy i jest oczywiste, e zawieraj  wie-

le rozwi za  kompromisowych. A przecie

ka da rodzina jest inna, ma inne wymaga-

nia, potrzeby i mo liwo ci realizacji wy-

marzonego gniazda.

ZWARTA BRY A
BUDYNKU 
Dom energooszcz dny powinien charak-

teryzowa  si  jak najmniejsz  powierzch-

ni  przegród zewn trznych w stosunku 

do obj to ci, czyli kubatury budynku. To 

po prostu wynika z praw fizyki. Najlepszy 

by by dom w kszta cie sze cianu lub nie-

zbyt wyd u onego prostopad o cianu 

(rys. 2). Wtedy straty ciep a b d  naj-

mniejsze. Trzeba unika  wszelkich do-

mów o rozbudowanej formie, czyli zapro-

jektowanych na planie krzy a, litery H 

lub T. Po prostu ju  z za o enia budynki 

N

Rzut parteruRzut parteru

1 Przyk ad projektu domu z cechami budynku energooszcz dnego. wiadczy o tym np. zwarta bry a dwukondygna-
cyjnego budynku, usytuowanie gara u od strony pó nocnej, a wi kszo ci pokoi od strony po udniowej. Z kolei pralnia, 
garderoba, wydzielona klatka schodowa to pomieszczenia stanowi ce bufor termiczny mi dzy zimnym gara em
a ciep ym salonem i kuchni .

Rzut poddaszaRzut poddasza
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takie nie mog  by  zbyt energooszcz dne, 

poniewa  charakteryzuj  si  ogromn  po-

wierzchni cian (rys. 3). Z tych samych 

powodów nale y unika  podcieni, wyku-

szy, loggi, czy lukarn. Oczywi cie nie trze-

ba przesadza  – ganek, weranda lub zada-

szony taras s  dopuszczalne. Poza tym te 

elementy budynku  znacznie uatrakcyjnia-

j  jego wygl d. Typowymi przyk adami do-

mów o odpowiednim (energooszcz dnym) 

kszta cie s  wiejskie cha upy oraz „kostki” 

budowane w latach sze dziesi tych i sie-

demdziesi tych ubieg ego wieku.

Wa ne jest równie , eby kubatura domu 

by a stosunkowo du a, bo wtedy powie-

trze w domu b dzie wolniej si  ozi bia o. 

To z kolei przemawia za tym, eby budowa

domy pi trowe, a nie parterowe.

Najlepsze s  dachy p askie lub dwuspado-

we o ma ym k cie nachylenia. Uwielbiane 

u nas domy z u ytkowym poddaszem 

wprawdzie minimalizuj  powierzchnie 

przegród zewn trznych, ale zwykle kosz-

tem wygody i komfortu domowników. 

Po prostu nale y zapami ta  has o znane 

ju  od wieków: prostota = oszcz dno .

2 Tradycyjny,Tradycyjny, 
nielubiany dom typunielubiany dom typu 
kostka charakteryzujekostka charakteryzuje 
si jednaksi  jednak 
najkorzystniejszymnajkorzystniejszym 
stosunkiem A/V,stosunkiem A/V, 
czyli powierzchniczyli powierzchni 
zewn trznych dozewn trznych do 
kubatury budynkukubatury budynku

3 Przyk ad niezbytPrzyk ad niezbyt 
energooszcz dnegoenergooszcz dnego 
domu zaprojektowanegodomu zaprojektowanego 
na planie krzy a.na planie krzy a. 
Stosunek A/V jestStosunek A/V jest 
bardzo niekorzystnybardzo niekorzystny

NAGRZEWNICE POWIETRZNE NA SŁOMĘ DO SUSZARNI KUKURYDZY

M e t a l e r g  J . M . J .  C i e ś l a k  S . J . ,  Ś c i n a w a  P o l s k a  9 ,  5 5 -2 0 0  O ł a w a

t e l .  0 7 1  313  4 6  4 3 ,  313  5 7  14 ,  f a k s  0 7 1  313  4 9  9 0

w w w. m e t a l e r g . p l ,  m e t a l e r g @ m e t a l e r g . p l

KOTŁY NA SŁOMĘ, DREWNO 
I INNĄ BIOMASĘ

NOWOŚĆ

REKLAMA
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TERMOIZOLACYJNO
PRZEGRÓD 
ZEWN TRZNYCH  
Dobranie odpowiedniej  grubo ci warstw 

termoizolacyjnych w cianach, dachu i pod-

odze na gruncie jest bardzo atwym zada-

niem. Podobnie, jak znalezienie okien, czy 

drzwi zewn trznych o w a ciwych parame-

trach (rys. 4, 5, 6).

Z tym poradz  sobie inwestorzy czytaj cy 

pras  bran ow . Ale diabe  tkwi w szcze-

gó ach. Chodzi o zaprojektowanie wszyst-

kich po cze   bez mostków termicznych. 

Jednak i to jeszcze jest niewystarczaj ce. 

Wa ne, eby zaproponowane rozwi zania 

by y idioto-odporne. Trzeba bowiem pa-

mi ta , e domy jednorodzinne zwykle 

buduj  niewielkie ekipy pseudofachow-

ców. Wprawdzie robotnicy twierdz , e po-

trafi  zrobi  wszystko, ale w rzeczywisto-

ci ich umiej tno ci i wiedza pozostaj  na 

bardzo niskim poziomie. Za to zwykle s

mistrzami w przekonywaniu nieznaj cych 

si  na budownictwie inwestorów do nie-

w a ciwych rozwi za  (np. atwiejszych do 

wykonania, u ycia ta szych materia ów). 

Najlepiej si  o tym przekona , wykonuj c

zdj cia gotowego domu kamer  termowi-

zyjn . Wtedy ujawniaj  si  wszystkie b -

dy pope nione zarówno przez projektan-

tów, jak i wykonawców.

Zatem buduj c dom energooszcz dny, 

wskazane jest zamówienie projektu indy-

widualnego, oczywi cie z narysowanymi 

detalami. W zale no ci od zastosowanej 

technologii ( elbetowa, murowana, drew-

niana) mo e si  okaza , e wcale nie jest 

to atwe zadanie. Wymaga bowiem od pro-

jektanta sporej wiedzy i do wiadczenia 

zdobytego bezpo rednio na placu budo-

wy. A je li jeszcze budynek ma, np. na-

wi zywa  do architektury regionalnej to 

oka e si , e niewielu jest architektów, 

którym mo na powierzy  takie zadanie.  

Szczególnie wa ne s  miejsca po cze

ró nych elementów budowlanych, np. 

cian, dachu, nadpro y, kominów, balu-

strad, schodów, parapetów, okien, drzwi 

itd. W zasadzie wszystkie tego typu deta-

le powinny by  szczegó owo rozrysowane 

i opisane. Jednak w praktyce mo na wy-

korzysta  materia y instrukta owe opra-

cowane przez producentów. Wa ne tylko, 

eby instrukcje by y umieszczane w pro-

jektach, a wykonawcy przestrzegali zawar-

tych wskazówek. Wtedy na budowach na 

pewno b dzie mniej b dów.   

BUFOROWY UK AD 
POMIESZCZE
W domu energooszcz dnym d y si  do te-

go, eby budynek by  podzielony na stre-

fy o zró nicowanej temperaturze (rys. 7). 

Przecie  nie w ka dym pomieszczeniu mu-

si by  utrzymywana temperatura 20ºC. 

W pokojach, kuchni, azience zwykle wy-

maga si  temperatury na poziomie 18-22ºC. 

Z kolei w pomieszczeniach gospodarczych, 

spi arniach, pralniach wystarczy tylko 

12-15ºC. Natomiast w gara u i sk adziku 

narz dzi ogrodniczych najwy ej 4-8ºC. 

W zale no ci od potrzeb mo na przecie

czasowo je dogrza  np. elektrycznym grzej-

nikiem z termowentylatorem. Podstawowa 

zasada jest taka, eby ró nica temperatury 

pomi dzy s siaduj cymi pomieszczeniami 

7 Zdj cie wykonane kamer termowizyjn . Zdj cie wykonane kamer  termowizyjn .
Widoczne mostki termiczne (kolor ó ty) dooko aWidoczne mostki termiczne (kolor ó ty) dooko a
okien, w rejonie wie ca stropowego, coko u orazokien, w rejonie wie ca stropowego, coko u oraz 
mi dzy pustakami lub bloczkami betonu komórkowegomi dzy pustakami lub bloczkami betonu komórkowego

Przyk ad instrukcji dost pnej u producenta Przyk ad instrukcji dost pnej u producenta 
materia ów. Jej przestrzeganie jest gwarancjmateria ów. Jej przestrzeganie jest gwarancj
poprawnego wybudowania budynku, czyli unikni ciapoprawnego wybudowania budynku, czyli unikni cia 
wielu b dówwielu b dów

4 Okno standardoweOkno standardowe

6 Okno pasywneOkno pasywne

5 Okno energooszcz dneOkno energooszcz dne
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nie przekracza a 8ºC. Wtedy ciany dzia-

owe mog  by  tanie i stosunkowo cien-

kie (grubo ci 12 cm U=1,0 W/(m2K) lepiej 

U=0,6 W/(m2K)). W przeciwnym razie na-

le y je ociepli  lub zastosowa  przegrody 

o wi kszej grubo ci i z materia ów o lepszej 

izolacyjno ci termicznej (U=0,3 W/ (m2K)). 

Przyk adem mo e by ciana oddzielaj ca 

kuchni  od gara u. Przy ró nicy tempera-

tury na poziomie 16-20ºC ciana ta powin-

na charakteryzowa  si  tak  izolacyjno ci ,

jak ciana zewn trzna. 

To wszystko ma na celu ograniczenie do 

minimum strat energii cieplnej.  

WENTYLACJA 
MECHANICZNA 
Z REKUPERATOREM
W wi kszo ci domów jednorodzinnych 

nadal stosuje si  tradycyjn  wentylacj

grawitacyjn . Trzeba jednak pami ta , e

pod wzgl dem energooszcz dno ci jest to 

najgorsze rozwi zanie. W okresie letnim 

jej wydajno  jest zdecydowanie za ma-

a. Z kolei w okresie zimowym za du a

– zamiast wymiany powietrza na pozio-

mie 30 m3/ h (na osob ) cz sto jest powy-

ej 120  m3/h. Oczywiste jest wi c, e niepo-

trzebnie ogrzewa si  i usuwa (przez komin) 

mnóstwo ciep ego powietrza, a to przecie

wymierna strata energii. 

Z tego wzgl du trzeba zapami ta  zasad

– dom energooszcz dny musi by  wypo-

sa ony w wentylacj  mechaniczn  z od-

zyskiem ciep a.

Dzi ki zastosowaniu systemu z rekupe-

ratorem mo na odzyska  60-90% ciep a

z powietrza wywiewanego (w zale no ci od 

sprawno ci urz dzenia, ró nicy tempera-

tury, wielko ci domu itp.). Jest to równo-

znaczne ze zmniejszeniem kosztów ogrze-

wania rednio o 25-40%. A wszystko dzi ki 

temu, e powietrze b dzie wymieniane 

w odpowiedniej ilo ci niezale nie od tem-

peratury powietrza zewn trznego, czy wie-

j cego wiatru. To po prostu „czysty zysk”. 

Wi cej o wentylacji z rekuperatorem w ar-

tykule Wentylacja dla domu energooszcz d-

nego na s. 102.

ciany zewn trzne 0,30 (0,25) 0,20 0,15 (0,10)

okna 2,00 (1,30) 1,00 0,80

drzwi zewn trzne 2,60 (2,00) 0,20 0,80

dach lub stropodach 0,30 (0,20) 0,20 0,15 (0,10)

pod oga na gruncie 0,60 (0,33) 0,20 0,15 (0,10)

strop nad piwnic 0,60 (0,33) 0,30 0,15

porównanie termoizolacyjno ci przegród zewn trznych 
we wspó cze nie budowanych domach jednorodzinnych

* w nawiasach podano warto ci uznawane za najbardziej racjonalne

7 Rzut budynku wyja niaj cy zasady stref buforowych. Kolorami oznaczono pomieszczenia z temperaturRzut budynku wyja niaj cy zasady stref buforowych. Kolorami oznaczono pomieszczenia z temperatur
obliczeniowobliczeniow

rodzaj przegrody

max warto  wspó czynnika przenikania ciep a U [W/(m2K)]* 

dom zgodny 
z normami

dom 
energooszcz dny

dom pasywny

Przyk ad rekuperatora przeciwpr dowego Przyk ad rekuperatora przeciwpr dowego 
o sprawno ci ok. 90 %o sprawno ci ok. 90 % 

Przyk ad stosunkowo taniego rekuperatora Przyk ad stosunkowo taniego rekuperatora 
krzy owego o sprawno ci nie przekraczaj cej 60%krzy owego o sprawno ci nie przekraczaj cej 60% 
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TEMAT NUMERU DOM ENERGOOSZCZ DNY

NATURALNE WARUNKI 
TERENOWE
Sensowne wykorzystanie naturalnych wa-

runków terenowych do oszcz dzania ener-

gii mo liwe jest tylko w projektach robio-

nych na indywidualne zamówienie. Od 

architekta bowiem zale y, czy dom b dzie 

tak zaprojektowany, e najzimniejsze po-

mieszczenia znajd  si  od strony pó noc-

nej, a pokoje od strony po udniowej (jak w 

domach pasywnych). Albo, czy drzewa li-

ciaste rosn ce na dzia ce, latem b d  chro-

ni y dom przed przegrzaniem, a zim , jak 

strac  li cie, umo liwi  pozyskanie ciep a

z promieni s onecznych.

Tak e wszelkie zag bienia i nierówno-

ci terenu mo na zwykle wykorzysta  do 

oszcz dzania energii np. buduj c piwni-

c . Z kolei odpowiednio usytuowana na-

turalna skarpa niemal idealnie nadaje si

do os oni cia ciany pó nocnej (w domu 

energooszcz dnym powinna by  pozbawio-

na okien i drzwi). Oczywi cie to tylko kil-

ka standardowych rozwi za , bo wszystko 

zale y od umiej tno ci architekta i wyma-

ga  inwestora zamawiaj cego projekt in-

dywidualny. 

BIERNE WYKORZYSTANIE 
ENERGII S ONECZNEJ
Wiele si  s yszy o wykorzystaniu energii 

s onecznej do ogrzewania pomieszcze .

Niektórzy wr cz zalecaj  projektowanie do-

mów, jak najbardziej przeszklonych od stro-

ny po udniowej. Nale y jednak pami ta ,

e s  to wymagania dla domów  pasywnych, 

a nie energooszcz dnych. Problem polega 

na tym, e okna o wspó czynniku prze-

nikanie ciep a U=0,80 W/(m2K) w ogól-

nym bilansie przynosz  tylko straty. A do 

tej pory takie w a nie s  stosowane wbu-

dynkach energooszcz dnych (pami taj-

my noc w grudniu lub styczniu trwa pra-

wie 16 godzin na dob  i w tym czasie nie 

ma mowy o pozyskiwaniu energii s o-

necznej). Nawet w domach pasywnych 

stolarka spe niaj ca odpowiednie kryte-

ria, a usytuowana na elewacji wschodniej 

lub zachodniej, a nie po udniowej, tak-

e mo e przynosi  straty.  Z tego wzgl -

du w domach energooszcz dnych raczej 

nie nale y przesadza  z wielko ci  okien. 

O wiele korzystniej jest zainwestowa  w in-

stalacje z kolektorami s onecznymi, które 

przynajmniej od maja do pa dziernika za-

pewni  prawie darmowe ogrzewanie wo-

dy u ytkowej.

Innym korzystnym rozwi zaniem mo e

by  budowa ogrodów zimowych. Nawet 

nieogrzewane zawsze stanowi  dodatko-

w  ochron  przed wiatrem i oczywi cie 

bufor termiczny.

Ale decyzje o tego typu rozwi zaniach za 

ka dym razem powinno si  podejmowa

indywidualnie.  

CZY OP ACA SI
INWESTOWA  W 
ENERGOOSZCZ DNO ?
Tak, dlatego, e przy sta ym wzro cie cen 

energii elektrycznej, gazu ziemnego, czy 

oleju opa owego zwrot poniesionych na-

k adów nast puje do  szybko.

Na pewno warto rozwa y  zastosowanie izo-

lacji termicznej grubo ci 15-20 cm w cia-

nach, a w dachu 20-25 cm. Koniecznie 

trzeba zastosowa  uk ad wentylacji me-

chanicznej z rekuperatorem oraz ocieple-

nie pod ogi na gruncie. Z kolei rozwa -

nie nale y podchodzi  do kosztownych 

inwestycji np. okien o wspó czynniku 

U<0,80 W/ (m2K), ogrodów zimowych, czy 

kolektorów s onecznych. Ich amortyzacja 

nie nast puje bowiem zbyt szybko – zwy-

kle dopiero po kilkunastu latach, a w tech-

nice to przecie  ca a epoka. 
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Drzewa to wa ny element zagospodarowania przestrzeni wokó domu energooszcz dnego. Zapewniaj nie Drzewa to wa ny element zagospodarowania przestrzeni wokó  domu energooszcz dnego. Zapewniaj  nie 
tylko cie latem, ale te wi ksz wilgotno powietrza, czyli korzystny mikroklimattylko cie  latem, ale te  wi ksz  wilgotno  powietrza, czyli korzystny mikroklimat

Dom projektowany z my l o oszcz dzaniu energii. wiadcz o tym kolektory s oneczne do ogrzewania wodyDom projektowany z my l  o oszcz dzaniu energii. wiadcz  o tym kolektory s oneczne do ogrzewania wody 
u ytkowej oraz ogród zimowy os aniaj cy budynek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymiu ytkowej oraz ogród zimowy os aniaj cy budynek przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi 


