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Współczesny rozwój techniki materiałowej i konstrukcyjnej, jak i wzrost świadomości inwestora 

spowodowały, że sposób projektowania budynków uległ diametralnym zmianom. Pojawiły się 

pojęcia domów niskoenergetycznych, pasywnych, z akcentem na takie elementy jak energoosz-

czędność, ekologia i ekonomia. Priorytetem jest to, aby w trakcie eksploatacji budynek spełniał 

wymagania co do niskiego zużycia energii. W najnowszym wydaniu naszej e-gazety postaramy 

się przybliżyć Państwu reprezentantów budownictwa energooszczędnego.
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Pojęcie to wprowadzone zostało na początku lat 90. XX 

wieku przez dr. Wolfganga Feista z Darmstadt w Niem-

czech. Tego rodzaju budynki są z powodzeniem budowane 

już od kilku lat w Niemczech, Austrii, Danii. 

Główną cechą domów pasywnych jest ich duża bezwład-

ność cieplna, co pozwala na uzyskanie dużej stabilności 

temperatury we wnętrzu. Są to budynki bardzo szczelne, 

świetnie izolowane, dzięki czemu nie pojawia się tu pro-

blem mostków cieplnych. Współczynnik przenikania ciepła 

ścian zewnętrznych w takich obiektach nie powinien prze-

kraczać 0,15 W/m2K. W budownictwie pasywnym istotne 

jest także zachowanie pewnych zasad dotyczących stolarki 

otworowej – okna. Okna od strony południowej nie mogą 

być za duże, gdyż będzie to wymagało większego nakła-

du energii na ogrzewanie w zimie oraz chłodzenia w lecie. 

Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz, a nie do środka. 

W domach tych wykorzystuje się ciepło promieniowania 

słonecznego oraz wymienniki gruntowe do podgrzania 

powietrza wentylacyjnego.

Pojęcie dom Pasywny odnosi się do budynku 
ultraniskochłonnego, który charakteryzuje się 

zapotrzebowaniem na energię netto do ogrzewania 
– obliczonym wg algorytmu stosowanego 

w niemczech – na poziomie 15 kwh/m2rok,  
a koszty eksploatacyjne takiego budynku  
są kilka razy mniejsze od innych obiektów.
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Budynek pasywny w trakcie eksploatacji musi spełniać za-

ostrzone wymagania co do niskiego zużycia energii, dlate-

go też ważne jest postawienie sobie pewnych priorytetów 

już na bazie projektu. Czynnik energooszczędności wpły-

wa bowiem na rozwiązania dotyczące zarówno lokalizacji 

(usytuowania) budynku, jak i formy, funkcji i rozwiązań 

konstrukcyjno-materiałowych. 

Projektant domu pasywnego musi dążyć do zwiększenia 

zysków cieplnych przy jednoczesnej redukcji strat ciepła, 

dlatego projektując powinien wziąć pod uwagę kilka waż-

nych zasad, takich jak: 

• lokalizacja – korzystny mikroklimat, ograniczający straty 

ciepła, gdzie istotne są: rzeźba terenu, nasłonecznienie, 

zacienienie, róża wiatrów, zieleń, zbiorniki wodne, typ 

krajobrazu, rodzaj otaczającej zabudowy

• forma – kształt budynku musi mieć zwartą bryłę, o moż-

liwie małej powierzchni przegród zewnętrznych, korzyst-

na jest orientacja północ – południe. Strona południowa 

powinna być zaopatrzona w wszystkie elementy umoż-

liwiające korzystanie z nasłonecznienia, mowa tu o du-

żych oknach, świetlikach, oranżeriach, werandach, a tak-

że kolektorach słonecznych, strona północna powinna 

stanowić tzw. strefę buforową, otulinową, zamkniętą, 

dach może być płaski, ale najkorzystniejszym byłby dach 

dwu- lub wielospadowy z dużym okapem, który stanowi 

ochronę przed przegrzaniem;

• funkcja – sztywna zasada strefowania pomieszczeń – po-

mieszczenia najcieplejsze, o temperaturze 22°C, powinny 

być usytuowane w centrum, pomieszczenia chłodniejsze, 

o temperaturze 18-22°C, za nimi, te natomiast otoczone 

powinny być wnętrzami o temperaturze około 16°C, sta-

nowiącymi strefy buforowe (oranżerie, spiżarnie, oszklo-

ne werandy). Kolejną cechą budynku pasywnego jest 

otwartość wnętrza, co zapewnia swobodną cyrkulację 

ciepła od środka na zewnątrz;

• konstrukcja i technologia – elementy konstrukcyjne, 

którym należy poświęcić szczególną uwagę w trakcie 

budowy domu pasywnego to: ciągłość izolacji, a co 

za tym idzie wyeliminowanie mostków cieplnych, pły-

ta fundamentowa, ściany i dach domu powinny mieć 

przynajmniej po 30 cm ocieplenia, dom musi być bardzo 

szczelny, okna i drzwi – szczególnie ważne są w budyn-

ku pasywnym płaszczyzny i linie osadzenia okien i drzwi 

balkonowych, określenie sposobu montażu stolarki 

i wykończenia otworów, wytyczne dla stolarki zewnętrz-

nej i wewnętrznej (stosunek powierzchni przeszklenia 

do powierzchni eksponowanej na promieniowanie po-

winna wynosić: 1/9), okna muszą być bardzo ciepłe, trój-

szybowe, z dodatkowo ocieplonymi ramami o grubości 

dwukrotnie większej niż standardowe, współczynnik 

przewodzenia ciepła U musi być mniejszy niż 0,8 W/m2K, 

okiennice – zewnętrzne i wewnętrzne, powierzchnie ab-

sorbujące promieniowanie, akumulujące, powierzchnie 

odbijające (pionowe – glify okienne, poziome – woda, 

taras, balkon), ze względu na dużą szczelność budy-

nek pasywny powinien być wyposażony w wentylację 

mechaniczną z odzyskiem ciepła na poziomie 80-90 %. 

Poza tym, takie urządzenia jak wentylacja mechaniczna, 

czy pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła, solary, 

powinny być już przewidziane w fazie projektowania 

obiektu.

CeChy domu PasyWnego

wytyczne dla domu pasywnego ( na rok 2008):

• współczynnik przenikania ciepła U ścian, dachu i podłogi na gruncie  

nie wyższy niż 0,13 W/(m2•K);

• współczynnik przenikania ciepła U okien nie wyższy niż 0,8 W/(m2•K);

• współczynnik przepuszczalności światła g dla szyb większy niż 50%;

• wymiana powietrza – nie więcej niż 0,6 kubatury domu na godzinę  

(na przykład dla domu o kubaturze 500 m3 maksymalna wydajność  

wentylacji to 300 m3/h).
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Największym ograniczeniem w budowie domów pasyw-

nych jest koszt ich budowy. W 2000 roku podawano, że 

domy pasywne są o 40% droższe od tradycyjnych. W 2003 

roku różnica ta wyniosła 30%, w roku 2008 na konferencji 

organizowanej przez Instytut Domów Pasywnych w Darm-

stadt podano różnicę w wysokości 10%. Warto jednak 

dodać, że wartość ta dotyczy rynku niemieckiego, który 

nastawiony jest na szerokie zainteresowanie tego typu bu-

downictwem, a co za tym idzie proponuje szeroką gamę 

produktów powstającą na zasadach zdrowej konkurencji.

Pierwszy budynek pasywny 

powstał i został zamieszkany 

w 1991 roku po 10 latach prac 

architektów Botta, Riddera 

i Westermeyera w Darmstadt-

Kranichstein. Jest to budynek 

w zabudowie szeregowej, skła-

dający się z czterech domów, 

każdy o powierzchni 156m2, 

spełniający wymogi budownictwa pasywnego takie jak 

najwyższa izolacja cieplna, wykorzystanie pasywnych źró-

deł energii, wykorzystanie rekuperatora cieplnego.

Pewny jest natomiast fakt, że przy wzroście cen surowców 

energetycznych (gazu, oleju opałowego, węgla kamienne-

go, koksu) i jednoczesnym spadku cen wyrobów budowla-

nych obserwowanym w ostatnim czasie w Polsce, budowa 

domu pasywnego może stać się coraz bardziej opłacalna. 

Warto również uzmysłowić sobie fakt, iż budując dom pa-

sywny przyczyniamy się do poprawy stanu środowiska 

naturalnego poprzez ograniczenie emisji spalin, jakie po-

wstają przy spalaniu surowców energetycznych.

W 1998 idea domów pasywnych została wsparta przez 

Unię Europejską poprzez projekt CEPHEUS (Cost Efficient 

Passive Houses as European Standards), dzięki czemu 

w Niemczech, Austrii, Szwecji i Francji powstało 250 miesz-

kań w 14 budynkach pasywnych.

Celem programu jest wykazanie, iż wykonanie budynków 

o skrajnie niskim zapotrzebowaniu na energię jest moż-

liwe, wykazanie, że dodatkowy nakład na budowę domu 

pasywnego zwróci się w czasie eksploatacji, rozpowszech-

nienie idei budynku pasywnego, a tym samym wzrost za-

potrzebowania na tego typu budowle, uświadomienie, iż 

budownictwo pasywne to sposób na ochronę środowiska.

Koszty inWestyCyjne i eKsPloataCyjne budynKóW PasyWnyCh

PrzyKład domu PasyWnego

1. Projekt zagosPodarowania działki lub terenu 

• bliskość środków transportu publicznego 

• południowa orientacja fasady budynku (± 30°) oraz duże 
powierzchnie okien południowych 

• brak niepożądanego zacieniania przez elementy budynku,  
co umożliwia pasywne wykorzystanie energii słonecznej 

• roślinność nie powodująca niepożądanego zacienienia,  
również w przyszłości 

• czy możliwa jest zwarta postać zabudowy?  
– preferowane są budynki szeregowe i wielokondygnacyjne

2. oPracowanie koncePcji 

• stosować zwartą bryłę budynku; wykorzystywać możliwości  
łączenia budynków, dobudowy itp

• optymalne są powierzchnie przeszklone skierowane  
na południe; okna wschodnie, północne i zachodnie  
powinny być stosunkowo małe

• ograniczenie zacieniania (brak cienia, ewentualnie bardzo małe 
powierzchnie zacieniane zimą przez balustrady, ryzality i wykusze, 
balkony, okapy, ogrodzenia itp.) 

• prosta budowa przegród zewnętrznych (możliwie bez wykuszy, 
załomów itp.) 

• przy rozplanowaniu rzutów tworzyć strefy zgrupowania instalacji (np. 
łazienki powyżej albo obok kuchni), uwzględnić niezbędne kanały 
wentylacyjne 

• oddzielić ewentualnie występującą kondygnację piwniczną, w sposób 
zapewniający szczelność powietrzną i brak mostków cieplnych 

•  zastosować pakiet PHVP (Projektowanie Wstępne Budynków 
Pasywnych) 

• sprawdzić możliwość uzyskania subwencji dla budownictwa 
pasywnego i złożyć ewentualnie wniosek o jej przyznanie

3. Projekt architektoniczno-budowlany 

• określić grubość izolacji cieplnej przegród zewnętrznych 

• unikać mostków cieplnych 

• zaplanować wielkość przestrzeni niezbędnej dla instalacji 
technicznych budynku 

• przy rozplanowaniu rzutów zapewnić krótkie trasy przewodów 
(doprowadzających ciepłą i zimną wodę oraz odprowadzających 
ścieki), jak również krótkie trasy kanałów wentylacyjnych.  
Kanały powietrza zimnego prowadzić na zewnątrz,  
a powietrza ciepłego w obrębie izolowanych termicznie  
przegród zewnętrznych budynku.

realizacja budynku Pasywnego – lista kontrolna  (wg Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego)

legenda:  — wymagane środki zapewniające kontrolę jakości
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4. Projekt wykonawczy ogólnobudowlany 

• wysoka izolacyjność termiczna zwykłych, regularnych elementów 
konstrukcyjnych (standardowo U≤0,15 W/(m2. K), ale należy dążyć 
do U = 0,1) 

•  styki elementów konstrukcyjnych zaprojektować w sposób 
uniemożliwiający występowanie mostków cieplnych  
albo uwzględnić ich obecność w obliczeniach 

•  styki elementów konstrukcyjnych zaprojektować w sposób 
zapewniający szczelność powietrzną 

• okna zoptymalizowane (rodzaj oszklenia, superizolowane ramy, 
udział procentowy szyby względem całości okna, ochrona 
przed nadmiernym nasłonecznieniem) 

•  obliczyć wskaźniki energetyczne przy wykorzystaniu PHPP  
(Pakietu do projektowania budynków pasywnych)

5. Projekt wykonawczy instalacji wentylacyjnej 

• sieć kanałów: kanały powietrza zimnego poza obrębem  
izolowanych termicznie przegród zewnętrznych – jeżeli w obrębie,  
to wyłącznie na bardzo krótkim odcinku i bardzo dobrze izolowane 
termicznie. Kanały powietrza ciepłego w obrębie izolowanych 
termicznie przegród zewnętrznych – jeżeli poza obrębem, to 
wyłącznie na bardzo krótkim odcinku i nadzwyczaj dobrze  
izolowane termicznie. Krótkie trasy kanałów o gładkich ścianach 
wewnętrznych; prędkość strumienia ≤ 3 m/s. Należy przewidzieć 
osprzęt pomiarowo-regulacyjny, zapewnić tłumienie hałasu, 
uwzględnić środki ochrony przeciwpożarowej nawiewniki: unikać 
„krótkiego spięcia” strumieni powietrza tzn. przedwczesnego 
usuwania powietrza świeżego, uwzględnić zasięg wyrzutu  
strumienia powietrza i umożliwić jego regulację otwory wywiewne: 
nie umieszczać nad grzejnikami (o ile występują) 

• otwory przepływowe między poszczególnymi pomieszczeniami 
wymiarować na Δp ≤ 1 Pa 

• wentylacja: centrala wentylacyjna wymiennik ciepła umieścić 
w pobliżu izolowanych termicznie przegród zewnętrznych;  
korzystne jego usytuowanie to wnętrze przegrody lub suterena. 
Podgrzewacz powietrza umieścić w obrębie izolowanych  
termicznie przegród zewnętrznych. W miarę potrzeby zapewnić 
dodatkową izolację cieplną centrali i podgrzewacza powietrza. 
Sprawność odzysku ciepła ≥ 75%, szczelność powietrzna  
(powietrze recyrkulacyjne < 3%), efektywność wykorzystania  
energii elektrycznej (< 0,4 Wh/m3) Możliwość regulacji;  
izolacja akustyczna; dobrze izolowana termicznie obudowa. 

• regulowanie wentylacji: umożliwić użytkownikowi ustawianie 
poziomów — „niski”, „normalny”, „wysoki”; ew. dodatkowe  
włączniki w kuchni, łazienkach i toaletach 

• okapy wyciągowe: wysoki stopień odciągu przy małym  
strumieniu objętości; filtr zatrzymujący tłuszcz 

• gruntowy wymiennik ciepła-opcjonalny szczelność 
 powietrzna; zachować niezbędny odstęp zimnych odcinków 
przewodów od budynku; zastosować obejście (dla okresów,  
kiedy ogrzewanie albo chłodzenie powietrza do temperatury  
gruntu nie jest pożądane)

6. Projekt wykonawczy Pozostałych instalacji 

• instalacja kanalizacyjna, instalacja c.w.u.: krótkie trasy  
przewodów, dobrze ocieplonych umieszczonych w obrębie  
przegród zewnętrznych budynku 

• instalacja kanalizacyjna, instalacja wodociągowa: krótkie trasy 
przewodów, izolacja cieplna zapobiegająca pojawianiu się 
kondensatu 

• elementy armatury instalacji ciepłej wody użytkowej oraz instalacji 
ogrzewania izolować termicznie 

• armatura umożliwiająca oszczędzanie wody; przyłącza c.w.u. 
do pralek automatycznych i zmywarek do naczyń 

• instalacja odprowadzania ścieków: krótkie trasy przewodów 
(preferowany jeden pion kanalizacyjny), zawór napowietrzający 
poddachowy (preferowany) albo izolowana termicznie rura 
wywiewna 

• instalacja sanitarna oraz instalacja elektryczna: w miarę możności  
bez przepustów w szczelnych powietrznie przegrodach zewnętrznych 
budynku; tam, gdzie są one niezbędne należy zapewnić ich 
szczelność! 

• stosować energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego 
(przydatne jest zestawienie będące częścią pakietu PHPP) 

• zapewnić kontrolowaną pod względem jakości realizację całego 
wyposażenia technicznego budynku

7. wykonanie i odbiór robót ogólnobudowlanych 

•  unikanie mostków cieplnych: ustalić terminy inspekcji kontroli 
jakości robót na budowie 

•  prace izolacyjne: ciągłość warstw izolacji cieplnej; unikać szczelin 
i pustek powietrznych 

•  szczelność powietrzna: sprawdzać miejsca połączeń przegród 
dopóki są one dostępne 

• szczelność powietrzna: wykonać próbę ciśnieniową szczelności 
przegród zewnętrznych na etapie budowy! 

• kiedy? Skoro tylko zostaną całkowicie ukończone szczelne 
powietrznie przegrody zewnętrzne, lecz będą jeszcze dostępne: 
tzn. przed wykończeniem wnętrz (porozumienie ze wszystkimi 
podwykonawcami!) 

• jak? Próba ciśnieniowa n50 metodą Blower Door albo  
za pomocą instalacji do odzysku ciepła; łącznie z dokumentacją 
nieszczelności

8. wykonanie i odbiór instalacji wentylacyjnej 

•  przejścia przez przegrody: szczelne powietrznie 

• kanały: wbudować czysto i starannie, dokładnie uszczelnić 

• centrala: zapewnić łatwą dostępność do filtrów w celu wymiany; 
sprawdzić izolację akustyczną (tam, gdzie jest wymagana) 

• skontrolować izolację kanałów (tam, gdzie jest to konieczne) 

•  wyregulowanie przepływu strumieni powietrza  
w normalnym trybie pracy instalacji pomiar strumieni  
powietrza nawiewanego i wywiewanego; zbilansowanie;  
koordynacja rozdziału powietrza nawiewanego i wywiewanego; 
pomiar poboru mocy elektrycznej.

9. wykonanie i odbiór Pozostałych instalacji 

•  kontrola szczelności powietrznej przejść przez przegrody 

•  kontrola izolacji cieplnej przewodów
10. certyfikat 

• złożenie za pośrednictwem Polskiego Instytutu Budownictwa 
Pasywnego wniosku do Passivhaus Institut o przyznanie  
certyfikatu „Budynku pasywnego sprawdzonego pod względem 
jakościowym“

literatura: 

Miesięcznik Murator 
2/2009

ładny dom – numer 
specjalny 3/2008 – buduj 
lepiej mieszkaj taniej

www.domprzyjazny.org 

www.epbd.pl 

www.pibp.pl
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WBUDOWANE W POŁAĆ DACHU

NA DACHU POCHYLONYM 26-60°

NA ŚCIANIE BUDYNKU

NA PŁASKIM DACHU

WOLNOSTOJĄCE

strona
Południowa

 – z największymi 
przeszkleniami

okna – współczynnik  
U 1,0W/(m2K); szczel-
ne, przy wentylacji 
naturalnej  
– z nawiewnikami

taras – najlepiej 
drewniany

ogród zimowy – la-
tem zabezpieczony 
przed nagrzaniem

rodzaj ogrzewania  
– grzejnikowe 
– niskotemperaturowe 
– ewentualnie wspomagane 
ciepłem z kominka

strona
Północna

 – z ograniczoną
liczbą

i powierzchnią
otworów

drzwi  
– izolowane

Ściany – dwu- lub trój-
warstwowe, o współ-
czynniku U najlepiej 
poniżej 0,2W/(m2K); 
z materiałów o niskiej 
energochłonności 
w fazie produkcji i du-
żej masie termicznej 
warstwy wewnętrznej

pomieszczenia gospo-
darcze, garaż – mogą 
być projektowane jako  
buforowe, umieszcza-
ne od północy

wentylacja – najlepiej 
mechaniczna  
z rekuperatorem

nośnik energii  
– gaz 
– energia elektryczna 
– drewno lub pelety

zwarta bryła – im krótszy i mniej skomplikowany obrys 
ścian zewnętrznych oraz dachu, tym mniejsze straty ciapła

Użytkowanie domu związane jest przede wszystkim ze zu-

życiem energii na ogrzewanie, przygotowanie ciepłej wody 

użytkowej, wentylację, klimatyzację, a także oświetlenie. 

Decydując się na projekt domu, nie zawsze myślimy o tym 

jak duże jest zużycie tej energii i jak wpłynie to na koszty 

użytkowania naszego domu. Tymczasem to, ile dom będzie 

zużywał energii, można przewidzieć już w fazie projektu. 

Tak więc zastanawiając się nad opłacalnością inwestycji, 

jaką zamierzamy podjąć, powinniśmy pomyśleć nie tylko 

o kosztach budowy domu, ale także i kosztach późniejszej 

eksploatacji. Dom niskoenergetyczny, czyli popularnie 

zwany energooszczędnym jest trochę droższy w budowie, 

ale za to późniejsze użytkowanie to znacznie niższe koszty.

dlaczego warto budować  

doM niskoenergetyczny? 

Przede wszystkim, jak już powiedziano, dom taki charakte-

ryzuje się niskim zużyciem energii, po drugie we wnętrzu 

panuje ciepły i zdrowy mikroklimat, co zapewnia wyższy 

komfort użytkowania, po trzecie jego wartość rynkowa jest 

znacznie większa, zwłaszcza, że od 1 stycznia 2008 obowią-

zuje w Polsce certyfikacja energetyczna budynków, która 

wyraźnie wskazuje jaki standard energetyczny ma dany 

budynek. 

Energooszczędność ma także wpływ na gospodarkę, zasto-

sowanie alternatywnych źródeł energii, wpływa na zmniej-

szenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, oszczędność 

zasobów naturalnych, a także mniejsze uzależnienie od im-

portu surowców naturalnych.

Budynek niskoenergetyczny – to budynek, w którym zastosowano takie rozwiązania projektowe 
i techniczne, które pozwalają na użytkowanie go przy optymalnie niskim zużyciu energii, 

przy jednoczesnym wysokim komforcie użytkowania.

Warianty montażu kolektorów słonecznych
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cechy  

doMu niskoenergetycznego

Budynek niskoenergetyczny powinien przede wszystkim 

zużywać o 25-50 % mniej energii niż budynek tradycyj-

ny, czyli powinien na cele ogrzewania, wentylacji i przy-

gotowania ciepłej wody zużywać nie więcej niż 50–80 

kWh/m2rok. Istotnym jest odpowiednie rozwiązanie bu-

dowlane, które należy przewidzieć już w fazie projektowej. 

Przede wszystkim ważny jest kształt budynku. Forma po-

winna być maksymalnie zwarta, tak aby nie następowała 

ucieczka ciepła poprzez wystające elementy takie jak bal-

kony, dodatkowe lukarny. Występy, uskoki powodują do-

datkowo przerwanie w ciągłości izolacji, a co za tym idzie 

stwarzają zagrożenie powstania mostków cieplnych. Duże 

przeszklenia powinny być umieszczone po stronie połu-

dniowej budynku, natomiast po stronie północnej okien 

bądź się nie umieszcza, bądź stosuje się jak najmniejsze. 

Istotnym jest także rozmieszczenie pomieszczeń oraz 

usytuowanie budynku z uwzględnieniem rzeźby terenu.

Bierzemy pod uwagę nasłonecznienie, kierunki wiatrów, 

rozmieszczenie zieleni wokół domu. Korzystne jest np. gdy 

pokój dzienny znajduje się od strony południowej, gdyż 

jest to pomieszczenie w którym przebywa się najwięcej 

i dostęp słońca jest ważny szczególnie w zimie, gdy może-

my bezpłatnie korzystać z energii słonecznej. Jednak trze-

ba tu także pamiętać o zabezpieczeniu powierzchni okien 

roletami, które w lecie zapobiegną przegrzewaniu się po-

mieszczenia. 

Od strony północnej umieszczamy np. spiżarkę, garaż, 

schowek, czyli tzw. pomieszczenia buforowe, miejsca, 

gdzie niepożądanym jest wpływ słońca. Od strony połu-

dniowej korzystna jest osłona drzewami liściastymi, ponie-

waż w lecie pokryte liśćmi stanowią osłonę przed słońcem, 

w zimie pozbawione liści przepuszczają promienie sło-

neczne do wnętrza domu, a jednocześnie stanowią zaporę 

dla wiatrów. Drzewa iglaste sadzimy od strony północnej, 

w ten sposób przez cały rok mamy zieloną osłonę od wia-

tru i deszczu. 

Atrakcyjną przestrzeń buforową od strony południowej 

może stanowić oranżeria czy przeszklona weranda. W zi-

mie przestrzeń otwarta na południe pozwala nam na ko-

rzystanie z energii słońca, w lecie osłonięta roletami czy 

zadaszeniem ochrania salon przed przegrzaniem.

Zadaszenie od strony południowej może także stanowić 

idealną powierzchnię pod umieszczenie kolektorów sło-

Przykład układu warstw ściany i podłogi na gruncie

necznych, dzięki czemu uzyskamy bezpłatnie źródło ener-

gii dla podgrzania ciepłej wody użytkowej. 

Przegrody zewnętrzne (podłoga na gruncie, ściany, stro-

py, dach lub stropodach) muszę być dobrze izolowane 

termicznie, tak aby ograniczyć ilość mostków termicznych 
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i nieszczelności. Współczynnik U dla domu niskoenergetycz-

nego powinien mieścić się w granicach 0,15-0,25 W/(m2K). 

okna są powodem dużych strat ciepła, dlatego także nale-

ży zwrócić uwagę na wartość współczynnika U, warto też 

zastosować okiennice czy rolety. drzwi zewnętrzne o wy-

sokiej szczelności i izolacyjności termicznej będą stanowić 

dodatkowe zabezpieczenie przed wpływami z zewnątrz. 

Połacie dachu stromego ociepla się po zabezpieczeniu 

więźby przed wpływem opadów atmosferycznych i wiatru. 

To czy zastosujemy szczelinę wentylacyjną zależy od ro-

dzaju użytej folii.

Częstym problemem w budownictwie tradycyjnym jest złe 

wykonanie balkonu, który potem stanowi potężny mo-

stek termiczny wyziębiający budynek, dlatego projektując 

budynek niskoenergetyczny, należy zwrócić baczną uwagę 

na ten element, aby ograniczyć ucieczkę ciepła. 

Istotnym elementem w domu niskoenergetycznym jest do-

bór wysokiej sprawności systemu grzewczego i systemu 

zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową. Kotły na paliwa 

stałe są najtańszymi w użytkowaniu urządzeniami, ale ich 

eksploatacja jest uciążliwa i w kotłach starszego typu nie-

koniecznie przyjazna środowisku. W obecnym czasie poja-

wiają się jednak konstrukcje takie jak np. kotły z palnikiem 

fetorowym na tzw. „eko-groszek”. 

Współcześni producenci proponują teraz jednak ogromny 

wybór różnego rodzaju rozwiązań grzewczych, są to np. 

kominki z płaszczem wodnym, kotły na gaz ziemny: jed-

nofunkcyjne z zasobnikiem, dwufunkcyjne przepływowe, 

kotły kondensacyjne. Rozwiązania typu pompa ciepła, ko-

lektory słoneczne, zastosowanie wysokosprawnościowych 

kotłów kondensacyjnych przyczynią się do zmniejszenia 

kosztów na pozyskiwanie ciepła.

wentylacja w niskoenergetycznym domu powinna umoż-

liwić regulację intensywności wymiany powietrza, zawsze 

gdy zachodzi taka potrzeba. Jednocześnie do jej zasilania 

nie powinno się zużywać zbyt dużej ilości energii. Najczę-

ściej stosuje się tu wentylację mechaniczną z rekuperato-

rem, czyli z odzyskiem ciepła. Wentylacja ma za zadanie 

nie tylko dopływ świeżego powietrza z zewnątrz do pokoi 

mieszkalnych, ale także umożliwić przepływ powietrza 

przez mieszkanie i jednoczesne asymilowanie zanieczysz-

czeń, a następnie sprawne usunięcie zanieczyszczonego 

powietrza z budynku. Do wyboru jest wiele rozwiązań, 

takich jak np. wentylacja mechaniczna wywiewna, wen-

tylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, wentylacja 

hybrydowa.

Dom niskoenergetyczny to także dobry projekt, w którym 

podane są wszelkie szczegóły dotyczące detali, rozwiązań, 

w taki sposób, który ułatwi budowę i prawidłowe wykona-

nie poszczególnych elementów. Projekt powinien zawie-

rać opis rozwiązań materiałowych, które zapewnią niższe 

zużycie energii. Jednocześnie winien jest spełniać warunki 

podane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w spra-

wie zakresu i formy projektu budowlanego.

Istotna jest także realizacja budowy. Wykonana zgodnie 

z założeniem projektu gwarantuje, iż budynek rzeczywiście 

będzie energooszczędny. Tu także obowiązują przepisy na-

rzucane przez Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki.

Przykład układu warstw dachu

centrala wentylacyjna
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w związku z poruszanym w e-wydaniu 
zagadniem energooszczędności, chcemy  

Państwu zaprezentować Projekt  
domu jednorodzinnego, w którym  

połączone zostały elementy estetyki  
i użyteczności z wymogami domu  
niskoenergetycznego. Założeniem  

projektanta było, aby budynek nie raził 
swoją surowością, aby jego bryła była  

zgrabna, ale nie ascetyczna, z jaką  
to zwykle kojarzy się dom pasywny.

konstrukcja i technologia domu
Dom powstał na bazie prostokąta, z wejściem od strony 

północnej. Na tej elewacji znajduje się tylko jedno okno, 

a dodatkowym buforem, który osłania budynek jest usy-

tuowana frontalnie wiata garażowa, z zielonym dachem 

pokrytym roślinnością. Brak jest asfaltowego podjazdu 

pod dom, który zastąpiony został nawierzchnią żwiro-

wą, jako ekologiczną warstwą swobodnie przesączającą 

wody opadowe. W ścianach szczytowych usytuowane 

zostały duże okna, elewacja południowa to przeszkolony 

ogród zimowy w systemie Reynaers aluminium, spełnia-

jący rolę termosu: gromadzącego ciepło w okresie zimo-

wym, izolującego przy pomocy żaluzji przeciwsłonecz-

nych Reynaers, wnętrze domu przed gorącem w okresie 

letnim. Posadzka oranżerii, jak i częściowo elewacja połu-

dniowa, wyłożona jest cegłą klinkierową w kolorze ciem-

nym, co stanowi dodatkową akumulację ciepła. Ściany 

zewnętrzne zaprojektowano z pustaków ceramicznych 

firmy Wienerberger o gr. 30 cm, z ociepleniem 30 cm war-

stwą styropianu, elewacje pokryte będą płytami włóko-

cementowymi imitującymi naturalną deskę. Drewniana 

konstrukcja dachu ocieplona zostanie 40 cm warstwą 

wełny mineralnej, dach pokryty będzie dachówką cera-

miczną. Strop przewidziano żelbetowy, wiata garażowa, 

także żelbetowa została zaprojektowana z wodoodpor-

nego betonu. Rynny tytanowo-cynkowe stanowią wy-

kończenie dwuspadowego dachu. Obok budynku usytu-

owany będzie podziemny zbiornik na wodę deszczową, 

dzięki czemu uzyskamy bezpłatną wodę do podlewania 

ogrodu, czy warzywnika. Energooszczędne okna poła-

ciowe Fakro FTT U8 Thermo o współczynniku przenika-

nia ciepła U= 0,58 W/m2K oraz trójszybowe okna piono-

we Oknoplast o U=0,8 W/m2K zapewnią pewną izolację 

otworów okiennych. Nowatorskim rozwiązaniem jest 

okap domu o wysięgu 30 cm, na stelażu stalowym wypeł-

niony pianką poliuretanową co stanowi dodatkową osło-
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nę budynku nie dotykającą gruntu. W ścianie na elewacji 

południowej umieszczono specjalne otwory, przez które 

zimą do pomieszczeń parteru i poddasza wprowadzane 

będzie ciepłe powietrze, z nagrzanej słońcem oranżerii.

Dom ogrzewany będzie przy pomocy pompy ciepła, 

w budynku przewidziano ogrzewanie podłogowe. Pod-

grzewanie ciepłej wody użytkowej wspomagać będą 

kolektory słoneczne zlokalizowane na dachu od strony 

południowej. Wentylacja została zaprojektowana jako 

mechaniczna z rekuperatorem. 

rozkład wnętrz
Wnętrze domu także zostało odpowiednio przemyślane. 

Rozkład pomieszczeń nie jest przypadkowy. Na parterze 

umiejscowiono klasycznie strefę dzienną, z wyraźnym 

podziałem na strefę dzienną i gospodarczą. W prawym 

skrzydle znajdziemy łazienkę, pomieszczenie techniczne 

pompy ciepła ze zbiornikiem na ciepłą wodę użytkową 

zintegrowanym z solarami. W południowo – zachodnim 

rogu domu usytuowano dyskretnie gabinet, który może 

także stanowić pokój dla gości. Pod schodami prowadzą-
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cymi na poddasze zmieścił się mały schowek. Z hallu dłu-

gim korytarzem dojdziemy do pokoju dziennego, mijając 

po prawej stronie kuchnię, która ciekawie znajdzie się „na 

wyspie” i od korytarza odgrodzi ją ściana ze szklanymi, 

przesuwnymi drzwiami. Pokój dzienny, we wschodniej 

części domu, przechodzi w jadalnię, mając bezpośrednie 

wyjście do ogrodu zimowego. Jadalnia łączy się z otwar-

tą na tą stronę kuchnią i stanowi sąsiedztwo z podręczną 

spiżarką. 

Poddasze to strefa prywatna, z centralnie położoną ła-

zienką oraz dwoma sypialniami, które położone skrajnie 

doświetlane będą poprzez okna w ścianach szczytowych. 

Mimo poddasza, nie czuje się tutaj ograniczeń z powodu 

skosów, przy ściance kolankowej zlokalizowano szafy 

o wysokości 2 m, które maskują obniżenia w suficie. 

Z oranżerii wyjdziemy do ogrodu, gdzie naturalne oczko 

wodne, otoczone jest nawierzchnią ze żwiru, a w projek-

cie jego zagospodarowania znajdzie się miejsce na mały 

warzywnik, czy przydomowy kompostownik do groma-

dzenia trawy, czy śmieci bio.

„eko – dom”
Wszystkie założenia projektowe naszego „Eko-Domu” 

oparte były na wytycznych dla domów pasywnych: 

współczynnik przenikania ciepła U ścian, dachu i podło-

gi na gruncie nie przekroczy 0,13 W/(m2•K); – współczyn-

nik przenikania ciepła U okien nie jest wyższy niż 0,8 W/

(m2•K);- współczynnik przepuszczalności światła g dla 

szyb większy niż 50%;- wymiana powietrza – nie więcej 

niż 0,6 kubatury domu na godzinę. Wymagania te zosta-

ną przez budynek spełnione, a jednocześnie inwestor, 

który zamieszka w domu będzie się mógł cieszyć jego 

wyglądem i estetyką.
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