ENERGOOSZCZ}DNE INSPIRACJE

Projekt
Joanna DÈbrowska

fot. Archipelag

Z katalogów, choÊ jest
ich caïe mnóstwo, wcale
nieïatwo wybraÊ dom, który
bÚdzie nam odpowiadaï
i pasowaï do dziaïki.
Przeróbki to dodatkowy
koszt, wiÚc moĝe projekt
indywidualny? Architekt
moĝe wkomponowaÊ dom
w otoczenie i speïniÊ nasze
oczekiwania – takĝe co do
energooszczÚdnoĂci. BÚdzie
to oczywiĂcie droĝsze.
I trzeba bÚdzie wielu spotkañ
i rozmów w tej sprawie...

Wymarzony i...
energooszczÚdny
W Polsce dom buduje siÚ zwykle na piÚÊdziesiÈt lat, a koszty jego zbudowania to 50% wydatków na eksploatacjÚ w tym okresie. Warto
wiÚc nieco zwiÚkszyÊ te pierwsze, aby znacznie zredukowaÊ drugie.
Jak to zrobiÊ? Przede wszystkim budowaÊ
wedïug dobrego projektu. Nawet jeĂli to kosztowny wydatek, bÚdzie jedynie maïÈ czÈstkÈ ïÈcznych kosztów budowy. Bo przede
wszystkim od projektu zaleĝy, czy dom bÚdzie wygodny, ïadnie wkomponowany
w otoczenie i czy jego uĝytkowanie nie bÚdzie zbyt kosztowne.
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W projektach katalogowych warto zwracaÊ
uwagÚ na to, czy technologia budowy umoĝliwia poprawienie energetycznych parametrów budynku, bowiem projekty takie zazwyczaj nie sÈ energooszczÚdne.
Z wÈtpliwoĂciami co do parametrów energetycznych budynku, którego projekt wybraliĂmy, warto zwróciÊ siÚ o pomoc do audytora energetycznego.
W rozmowach z architektem nie zadowalajmy siÚ funkcjonalnym rozmieszczeniem
pomieszczeñ i ïadnym wyglÈdem elewacji:
pytajmy o iloĂÊ energii, jakÈ rocznie bÚdzie

zuĝywaï nasz dom. Najlepiej, by projektant
od razu przeliczyï to na zïotówki: jeĂli tego
nie potrafi, poszukajmy innego, który nie tylko zaprojektuje dom zgodny z naszÈ wizjÈ,
ale równieĝ zoptymalizuje projekt wedïug zasady: minimum zuĝycia energii przy zakïadanym poziomie kosztów budowy. Niestety
dostosowanie projektu do budĝetu inwestora
nie jest sprawÈ ïatwÈ, dlatego takich fachowców jest niewielu.
Równie istotnym jak projekt warunkiem
energooszczÚdnoĂci domu jest jakoĂÊ wykonawstwa. Domy energooszczÚdne sÈ bar-
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dziej skomplikowane od „zwykïych”, a wiÚc
wymagajÈ od firmy budowlanej szczególnej starannoĂci. Dlatego juĝ na dïugo
przed rozpoczÚciem budowy warto poszukaÊ sprawdzonej, rzetelnej firmy budowlanej, znajÈcej nowoczesne technologie. Warto
obejrzeÊ domy, które budujÈ, i porozmawiaÊ
z inwestorami. I rezygnowaÊ z usïug fachowców, którzy zadajÈ pytania w rodzaju: „Panie,
po co panu tyle styropianu?”.
WstÚpna koncepcja domu powinna powstawaÊ jako wynik rozmów, w których ĂcierajÈ siÚ oczekiwania czïonków rodziny. Nie naleĝy lekcewaĝyÊ tego etapu: wïaĂnie z tych
rozmów i narad powinno wyniknÈÊ, ile ïÈcznie metrów kwadratowych ma mieÊ dom, ile
w nim ma byÊ pokoi, a ile ïazienek, czy garaĝ ma byÊ poïÈczony z domem, czy teĝ wolno stojÈcy i ile samochodów bÚdzie w nim
parkowaÊ.
Kto chce budowaÊ i ĝyÊ oszczÚdnie, nie
powinien planowaÊ budowy piwnicy, która – choÊ przydatna – moĝe podnieĂÊ koszty
budowy o 30–50 tys. zï, a podczas eksploatacji domu – zwiÚkszaÊ jego zapotrzebowanie
na energiÚ do ogrzewania. Zamiast piwnicy lepiej pomyĂleÊ o odpowiednio usytuowanym pomieszczeniu na parterze (od póïnocnej strony, jeĂli ma tam byÊ spiĝarnia).
Mniejszych nakïadów inwestycyjnych wymagaÊ bÚdzie teĝ garaĝ wbudowany w bryïÚ domu niĝ wolno stojÈcy. Do samochodu
nie trzeba bÚdzie wychodziÊ przez drzwi zewnÚtrzne, a nad garaĝem zyskamy dodatkowÈ przestrzeñ uĝytkowÈ.

Zwrot lub wymiana zakupionego projektu
katalogowego
Zgodnie z obowiÈzujÈca dyrektywÈ 97/7/WE o ochronie konsumentów projekt zamówiony przez Internet lub przez telefon (umowa zawarta na odlegïoĂÊ) moĝna zwróciÊ bez podania przyczyny w terminie 10 dni od daty jego dostarczenia. Odesïany projekt nie moĝe
jednak nosiÊ Ăladów eksploatacji i musi zawieraÊ wszystkie elementy, z którymi byï dostarczony. Wraz z przesyïkÈ zwrotnÈ naleĝy odesïaÊ podpisane oĂwiadczenie (doïÈczone do wysïanego nam projektu) o odstÈpieniu od umowy.
MoĝliwoĂÊ wymiany projektu na inny ustala siÚ indywidualnie z biurem projektowym: moĝe
ono wyraziÊ na to zgodÚ, ale nie ma takiego obowiÈzku.

Powtarzalny – z katalogu
Takie projekty sÈ w miarÚ tanie, dostÚpne
i uniwersalne. JeĂli pochodzÈ z renomowanych pracowni, czÚsto sÈ teĝ juĝ sprawdzone: domy budowane wedïug nich zostaïy
juĝ wybudowane, a o samym ich budowaniu wiele moĝna siÚ dowiedzieÊ z forów internetowych. WïaĂciciele domów budowanych wedïug projektów z katalogów tworzÈ
„klany” i wymieniajÈ siÚ doĂwiadczeniami
z poszczególnych etapów budowy, dzielÈ
siÚ pomysïami, dyskutujÈ i wzajemnie sobie doradzajÈ, pokazujÈ teĝ zdjÚcia ilustrujÈce poszczególne etapy i zastosowane rozwiÈzania. To bezcenna skarbnica wiedzy
z pierwszej rÚki.
W katalogach lub na stronach internetowych pracowni architektonicznych moĝna
czÚsto obejrzeÊ tzw. wizualizacje domów
(przestrzenne ilustracje w róĝnych ujÚciach)
i zapoznaÊ siÚ z przewidywanymi kosztami
budowy. Niektóre pracownie umoĝliwiajÈ nawet wirtualne przemalowywanie elewacji
i dachów wybranych projektów.
Projekt z katalogu kosztuje 1200–2000 zï,
ale nie sÈ to wszystkie koszty zwiÈzane z dokumentacjÈ potrzebnÈ do budowy. Do tej
kwoty trzeba doliczyÊ koszty:
1) adaptacji projektu do warunków panujÈcych na dziaïce: do jej orientacji wzglÚdem
stron Ăwiata, uksztaïtowania terenu i sÈsiedztwa,
2) ewentualnych zmian w projekcie, np. podniesienia Ăcianki kolankowej albo zmian rozmieszczenia czy wielkoĂci okien.
Nawet niewielkie zmiany w projekcie mogÈ
kosztowaÊ wiÚcej niĝ sama dokumentacja,
np. 3 tys. zï.
Niestety, w Polsce powtarzalne projekty domów energooszczÚdnych sÈ rzadkoĂciÈ. Firmy projektowe, dÈĝÈc do sprzedawania jak najwiÚkszej liczby projektów, starajÈ
siÚ projektowaÊ domy moĝliwie tanie, dofot. M. Szymanik

StarannoĂÊ wykonawstwa jest niezbÚdnym
wymogiem energooszczÚdnoĂci
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stÚpne dla jak najwiÚkszej liczby potencjalnych inwestorów. Prawie nie publikujÈ zatem projektów zawierajÈcych rozwiÈzania
zwiÚkszajÈce koszty, jakie trzeba zastosowaÊ w domu energooszczÚdnym: taki dom
moĝe byÊ bowiem droĝszy 10–20% od domu
budowanego wg obowiÈzujÈcych przepisów.
¥ciany, dachy i podïogi w projektach z katalogów sÈ wiÚc ocieplone jedynie w minimalnym stopniu – tak, by odpowiadaïy normom ochrony cieplnej budynków. To samo
dotyczy stolarki – w katalogach prawie zawsze sÈ to wyroby standardowe. Raczej nie
znajdziemy teĝ energooszczÚdnych rozwiÈzañ wentylacji: w projektach powtarzalnych jest prawie zawsze grawitacyjna. Dom
wybudowany wedïug takiego projektu nie
bÚdzie wiÚc odpowiadaï standardom energooszczÚdnoĂci.

Indywidualny – na zlecenie
Architekt moĝe przystosowaÊ projekt zarówno do naszych oczekiwañ, jak i do konkretnej dziaïki, uwzglÚdniajÈc jej ksztaït
i uksztaïtowanie terenu, wybierajÈc najodpowiedniejszy ksztaït bryïy, rozmieszczenie i wielkoĂÊ poszczególnych pomieszczeñ, rozmieszczenie i rozmiary okien,
a przy tym – jeĂli takie bÚdzie nasze ĝyczenie – stworzyÊ projekt wyróĝniajÈcy siÚ,
niepowtarzalny, jedyny w swoim rodzaju, lub przeciwnie – taki, który znakomicie
wtopi siÚ w istniejÈcÈ zabudowÚ.
Wykonanie projektu zajmuje architektowi minimum szeĂÊ tygodni. PrzeciÚtny
koszt takiego projektu to 5–20 tys. zï, a zaleĝy nie tylko od wielkoĂci domu czy stopnia skomplikowania jego bryïy albo wybranej technologii, ale takĝe – od renomy
projektanta.
Wybór projektu trzeba wiÚc dobrze przemyĂleÊ, bo cena stosunkowo taniego projektu katalogowego powiÚkszona o koszt jego
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przystosowania do konkretnych warunków i naszych wymagañ moĝe siÚ okazaÊ
porównywalna z kosztem projektu indywidualnego, którego autora moĝemy poprosiÊ
o zrealizowanie nawet najbardziej wyszukanego zamówienia.

fot. Archipelag

Technologia budowania

WybierajÈc projekt z katalogu, trzeba
pamiÚtaÊ o kosztach jego adaptacji do warunków
panujÈcych na dziaïce oraz ewentualnych
zmianach w projekcie, które mogÈ kosztowaÊ
wiÚcej niĝ sam projekt

Poniewaĝ najwiÚcej ciepïa ucieka przez Ăciany i dach domu, przegrody te trzeba zbudowaÊ z materiaïów wysokiej jakoĂci i starannie
je ociepliÊ. Niewaĝne, czy zdecydujemy siÚ na
beton komórkowy, ceramikÚ, keramzytobeton,
czy silikaty. Waĝne jest natomiast to, aby Ăciany miaïy odpowiednie parametry cieplne (U
Ăcian domu energooszczÚdnego powinno byÊ
znacznie mniejsze niĝ normowe 0,3 W/(m2•K).
Domy energooszczÚdne najczÚĂciej buduje siÚ jako:

dwu- lub trójwarstwowe lub
szkieletowe, których konstrukcja uïatwia
zastosowanie bardzo grubej izolacji termicznej.
¥ciany jednowarstwowe w domu energooszczÚdnym nie sÈ optymalnym rozwiÈzaniem. Ale istniejÈ na rynku materiaïy, które
zapewniajÈ Ăcianom wspóïczynnik przewodzenia ciepïa U zbliĝony (a nawet nieco niĝszy) do wymaganego dla przegród w domu
energooszczÚdnym. O materiaïach tych piszemy na ostatniej stronie artykuïu.
Wedïug obowiÈzujÈcych norm wystarczy warstwa ocieplenia Ăcian zewnÚtrznych (styropianem lub weïnÈ mineralnÈ)
gruboĂci 12 cm. Aby dom speïniaï wymogi energooszczÚdnoĂci, warstwa izolacji
termicznej w zaleĝnoĂci od zastosowanej
technologii wznoszenia scian zewnÚtrz-

Co sprawdzaÊ w projektach?
Izolacje termiczne przegród zewnÚtrznych. Powinny byÊ ciÈgïe i mieÊ staïÈ gruboĂÊ.

Osadzenie stolarki. Wszystkie okna i drzwi
muszÈ byÊ umieszczone w warstwie termoizolacji, a nie na krawÚdzi muru noĂnego. W nielicznych Ăcianach jednowarstwowych speïniajÈcych wysokie wymagania termiczne stolarkÚ
mocuje siÚ w Ărodku gruboĂci przegrody.
Ksztaït bryïy domu. Im dom jest bardziej
rozïoĝysty i im wymyĂlniejsza jest jego forma,
tym mniejsza szansa na energooszczÚdnoĂÊ.
Balkony poïÈczone ze stropem, taras nad
pomieszczeniem ogrzewanym, lukarny. W takich miejscach tworzÈ siÚ mostki cieplne, przez

izolacja
przeciwwilgociowa
Ăciana
noĂna

izolacja
termiczna
Ăciany noĂnej
(styropian
lub weïna
mineralna)

Ăciana
osïonowa

szlichta
betonowa

izolacja termiczna
(np. styropian FS 20)

Izolacja termiczna Ăciany trójwarstwowej
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rys. Pracownia projektowa Dom Na PiÈtkÚ

szczelina
wentylacyjna

które ucieka ciepïo. Nawet przez dodatkowe
ocieplenie takich miejsc nie udaje siÚ caïkowicie wyeliminowaÊ mostków cieplnych.
Przewody wentylacji grawitacyjnej. JeĂli
w projekcie sÈ zaznaczone takie przewody,
oprócz przewodów wentylacyjnych do kotïowni i okapu kuchennego, takiego projektu nie
moĝna uznaÊ za energooszczÚdny.
JeĂli projekt, czy katalogowy, czy teĝ przygotowany na indywidualne zamówienie ma choÊ
trzy z wymienionych mankamentów, lepiej wedïug niego nie budowaÊ.

Zwarta bryïa na planie prostokÈta, prosty, dwuspadowy dach, brak lukarn i balkonów to nie tylko
wymóg energooszczÚdnej eksploatacji, ale teĝ oszczÚdne koszty budowy
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nych powinna mieÊ gruboĂÊ 15–20 cm (nie
naleĝy jednak przesadzaÊ z gruboĂciÈ ocieplenia, bo powyĝej 20 cm mogÈ pojawiÊ siÚ
problemy
ze stabilnoĂciÈ izolacji i z czasem mogÈ
wystÈpiÊ pÚkniÚcia i odspojenia ocieplenia).
Poniewaĝ ogrzane powietrze we wnÚtrzu
unosi siÚ, wiÚc jeszcze wiÚksze znaczenie
ma izolacja dachu – warstwa weïny mineralnej gruboĂci 30 cm lub wiÚcej.

Adaptacja projektu
Projektów katalogowych jest na rynku tak
duĝo, ĝe zazwyczaj udaje siÚ znaleěÊ taki,
który w przybliĝeniu wydaje siÚ odpowiedni. ¿eby go przystosowaÊ do wymagañ i potrzeb rodziny oraz dopasowaÊ do
warunków na dziaïce, trzeba zwróciÊ siÚ
do architekta, który dokona odpowiednich
zmian.
NiezbÚdna jest zgoda autora projektu na
adaptacjÚ. Zawsze wiÚc warto najpierw do
niego zwróciÊ siÚ z pytaniem, czy zechce
podjÈÊ siÚ adaptacji i wprowadzenia wymaganych przez nas poprawek. Autor projektu ma caïÈ dokumentacjÚ projektowÈ
w komputerze, w dodatku czÚĂÊ zmian na

pewno juĝ przerabiaï, wiÚc wszystko moĝe
zrobiÊ szybciej i ïatwiej.
Do architekta, który podejmuje siÚ adaptacji projektu katalogowego, naleĝy
przede wszystkim dostosowanie go do warunków panujÈcych na dziaïce, a w szczególnoĂci dopilnowanie zgodnoĂci projektu
z planami zagospodarowania terenu (lub
– gdy ich nie ma z uzyskanymi przez inwestora warunkami zabudowy, z którymi projekt katalogowy moĝe siÚ nie zgadzaÊ; np.
ze wzglÚdu na dïugoĂÊ budynku wzdïuĝ
ulicy, kÈt nachylenia dachu, wysokoĂÊ
w kalenicy, powierzchniÚ zabudowy itp.).
Autorowi adaptacji moĝna zleciÊ i takie zmiany w projekcie, jak powiÚkszenie powierzchni salonu czy dodatkowe
pomieszczenie dla seniora.
Wszelkie zmiany projektu wiÈĝÈ siÚ zwykle z dodatkowymi kosztami. Nie warto zatem wybieraÊ takiego projektu, który speïni nasze oczekiwania dopiero po
znacznych zmianach. Drobne korekty, np.
przesuniÚcie okna czy drzwi, zwykle nietrudno wprowadziÊ, ale takie zmiany jak
przesuniÚcie Ăciany konstrukcyjnej czy
pionów instalacyjnych w zwiÈzku ze zmianÈ rozplanowania pomieszczeñ wymaga-

jÈ tak naprawdÚ przerysowania wszystkich
plansz projektu i sporzÈdzania nowego
projektu konstrukcyjnego, co moĝe spowodowaÊ wzrost kosztów projektu nawet
o kilka tysiÚcy zïotych.
Uwaga! Architekt, który dokonuje adaptacji projektu powtarzalnego i przygotowuje projekt zagospodarowania dziaïki,
jest uwaĝany za projektanta danego domu
(zgodnie z art. 20 prawa budowlanego),
przejmujÈc wynikajÈce z ustawy obowiÈzki i uprawnienia ïÈcznie z odpowiedzialnoĂciÈ za projekt.

Wymogi energooszczÚdnoĂci
W domach standardowych speïniajÈcych
obowiÈzujÈce normy, zapotrzebowanie na
ciepïo wyraĝane tzw. wspóïczynnikiem sezonowego zapotrzebowania na ciepïo wynosi E A 100–120 kWh/m²•rok. W domach
energooszczÚdnych wspóïczynnik ten wynosi 15–70 kWh/m²•rok. Aby zapotrzebowanie na ciepïo nie byïo wiÚksze, w miejscach potencjalnych strat ciepïa muszÈ byÊ
zastosowane specjalne rozwiÈzania, które
je ograniczÈ do minimum. Najwaĝniejszym
jest wïaĂciwa izolacja termiczna. Decyduje
o niej projektant, którzy powinien dostoREKLAMA
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Zakres zmian w projekcie
Architekt dokonujÈcy adaptacji projektu
moĝe zmieniÊ bez zgody autora:
wymiary fundamentów, aby dostosowaÊ je
do lokalnych warunków gruntowych,
zakres podpiwniczenia budynku (na przykïad z caïkowitego na czÚĂciowe lub odwrotnie) – pod warunkiem ĝe nie spowoduje to
zmiany poïoĝenia parteru w stosunku do poziomu terenu,
materiaïy na konstrukcjÚ budynku (Ăciany
i stropy), pod warunkiem ĝe po zmianie zachowane bÚdÈ parametry wymagane przepisami i normami oraz walory uĝytkowe budynku,
rodzaj stropów – pod warunkiem ĝe zachowajÈ parametry wymagane normami i przepisami,
materiaïy na Ăciany zewnÚtrzne (w tym izolacje termiczne i przeciwwilgociowe) oraz materiaïy wykoñczeniowe (tynki, materiaïy na
posadzki, dachówki) pod warunkiem ĝe zachowajÈ zgodnoĂÊ parametrów (wytrzymaïoĂÊ, ciepïochïonnoĂÊ) z obowiÈzujÈcymi normami i przepisami,
przesunÈÊ lub zlikwidowaÊ Ăciany dziaïowe i zmieniÊ lokalizacjÚ, liczbÚ i ksztaït okien
oraz drzwi, jeĂli zachowane bÚdÈ ich parametry wymagane przepisami i normami,

sowaÊ jej rodzaj i gruboĂÊ do wymaganych
przepisami wartoĂci wspóïczynnika przewodzenia ciepïa U. WartoĂci wspóïczynnika U okreĂla RozporzÈdzenie Ministra
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaÊ budynki i ich usytuowanie.
Fundamenty oraz podïoga na gruncie
Zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami
wartoĂÊ U fundamentów i podïogi na gruncie w domu jednorodzinnym powinna wynosiÊ U d 0,45 W/(m2•K). W domu energooszczÚdnym zalecana jest wartoĂÊ
U d 0,15–0,20 W/(m2•K). Tak niskÈ wartoĂÊ
wspóïczynnika przewodzenia ciepïa moĝna uzyskaÊ dziÚki odpowiedniemu ociepleniu.
NajlepszÈ i najïatwiejszÈ do uïoĝenia
izolacjÈ termicznÈ fundamentów sÈ pïyty
z polistyrenu ekstrudowanego – materiaïu o wspóïczynniku przewodnoĂci cieplnej
λ 0,027 W/(m•K), a wiÚc „cieplejszego” od
styropianu – λ 0,037 W/(m•K). Do zapewnienia Ăcianom fundamentowym i podïo-
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kÈt nachylenia dachu – o 5 do 10% pod warunkiem dostosowania jego konstrukcji do tej
zmiany i zachowania formy architektonicznej
budynku,
przekroje elementów konstrukcji dachowej
– w celu dostosowania ich do innych materiaïów pokrycia lub do innych niĝ zaïoĝono w projekcie stref obciÈĝenia Ăniegiem i wiatrem,
kolorystykÚ elewacji, detale dekoracyjne,
ksztaït podjazdów i tarasów,
instalacje: wodnÈ, kanalizacyjnÈ, gazowÈ,
elektrycznÈ i centralnego ogrzewania,
sporzÈdziÊ lustrzane odbicie projektu.
Powyĝsze zmiany powinny zostaÊ naniesione na oryginaï projektu kolorem czerwonym i dokonane z zachowaniem obowiÈzujÈcych norm i przepisów prawa budowlanego
przez osoby majÈce odpowiednie uprawnienia. W uzasadnionych sytuacjach powinny byÊ
sporzÈdzone rysunki zamienne, które powinny byÊ doïÈczone jako aneks do dokumentacji skïadanej razem z wnioskiem o pozwolenie
na budowÚ.
Jakiekolwiek inne zmiany ponad wyszczególnione wyĝej mogÈ byÊ dokonane wyïÈcznie za zgodÈ autora projektu lub pracowni.
Zdarza siÚ, ĝe juĝ po uzyskaniu pozwolenia
na budowÚ inwestor wprowadza zmiany czy

dze na gruncie wartoĂci U = 0,15 wystarczÈ pïyty z polistyrenu ekstrudowanego
gruboĂci 14 cm lub ze styropianu gruboĂci 20 cm (równieĝ w przypadku ogrzewania podïogowego). Oba rodzaje pïyt dobrze
sprawdzajÈ siÚ w bezpoĂrednim kontakcie
z gruntem, znoszÈ teĝ bez szkody obciÈĝenie betonowÈ wylewkÈ podïogowÈ. Szybko
siÚ je montuje, moĝna przyklejaÊ je do pod-

korekty w projekcie. Jeĝeli zmiany sÈ istotne
w stosunku do zatwierdzonego projektu, a powiatowy inspektor nadzoru dowiedziaïby siÚ
o nich (na przykïad od sÈsiadów zainteresowanych nowÈ budowÈ), wówczas ma prawo
wydaÊ postanowienie wstrzymujÈce budowÚ.
Na powyĝsze postanowienie inwestorowi przysïuguje prawo zïoĝenia zaĝalenia do wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego. Aby
zapobiec takim niespodziankom, lepiej postÈpiÊ zgodnie z przepisami, czyli uzyskaÊ nowe
pozwolenie na budowÚ domu wedïug takiej
znacznie zmienionej dokumentacji. Za istotne, czyli wymagajÈce takiego postÚpowania,
ustawodawca uznaï na przykïad nastÚpujÈce
zmiany:
lokalizacji budynku na dziaïce (w stosunku
do projektu zagospodarowania dziaïki),
kubatury, powierzchni zabudowy lub wysokoĂci budynku,
wymiarów zewnÚtrznych budynku,
sposobu uĝytkowania budynku lub jego czÚĂci.
Wszelkie inne zmiany (czyli niekwalifikowane
jako istotne) wpisuje siÚ na bieĝÈco do dziennika budowy.

ïoĝa bezpoĂrednio po naïoĝeniu masy hydroizolacyjnej, pod warunkiem ĝe masa ta
nie zawiera rozpuszczalników organicznych.
Strop nad nieogrzewanÈ piwnicÈ
Wymagana przepisami wartoĂÊ wspóïczynnika U d 0,45 W/(m2•K), w domu energooszczÚdnym U d 0,30 W/(m2•K). Dla

posadzka
zaprawa klejowa
wylewka samopoziomujÈca
szlichta betonowa
izolacja brzegowa
pozioma izolacja przeciwwilgociowa
pionowa izolacja przeciwwilgociowa Ăcian
fundamentowych – nie mniej niĝ 8 cm
izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego
podbudowa gruboĂci 15–30 cm, z zagÚszczonego grubego
ĝwiru
Ocieplenie podïogi na gruncie
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Ksztaït budynku i liczba kondygnacji
Dom energooszczÚdny powinien mieÊ moĝliwie maïÈ powierzchniÚ przegród zewnÚtrznych (Ăcian i dachu) w stosunku do kubatury.
Najbardziej racjonalny z punktu widzenia kosztów budowy i eksploatacji jest dom parterowy
z uĝytkowym poddaszem, najlepiej z dachem
pïaskim lub o maïym kÈcie nachylenia, zaprojektowany na planie kwadratu lub niezbyt wydïuĝonego prostokÈta: z domów o takim ksztaïcie ciepïo uchodzi najwolniej.
Dom parterowy o takiej samej powierzchni, ale bez poddasza, bÚdzie bardziej rozïoĝysty, z wiÚkszym dachem, bÚdzie wiÚc droĝszy
i mniej energooszczÚdny.

Kto chce mieÊ energooszczÚdny dom, nie
powinien wybieraÊ projektu o rozbudowanej bryle, z podcieniami, wykuszami, lukarnami i dachu o skomplikowanym ksztaïcie,
poniewaĝ elementy te niepotrzebnie zwiÚkszajÈ powierzchniÚ przegród zewnÚtrznych.
Zbudowanie domu o prostej, zwartej bryle jest
teĝ ïatwiejsze i tañsze niĝ budynku o skomplikowanym ksztaïcie.
EnergooszczÚdnoĂci sprzyja wyraěny podziaï budynku na strefy termiczne:
22–24°C – ïazienka;
20–22°C – pokoje dzienne, salon, pokoje dla
dzieci, gabinet;
18–20°C – kuchnia, sypialnie;
16–18°C – korytarze, pokoje do Êwiczeñ lub
gry w bilard;

12–15°C – pomieszczenia gospodarcze:
skïadzik, spiĝarnia, pralnia, weranda;
4–8°C – garaĝ, magazyn narzÚdzi i sprzÚtu
ogrodowego.
Róĝnica temperatury pomiÚdzy sÈsiadujÈcymi pomieszczeniami nie powinna przekraczaÊ
8°C, wtedy bowiem Ăciany dziaïowe mogÈ byÊ
tanie i stosunkowo cienkie (12 cm). JeĂliby róĝnice miaïy byÊ wiÚksze, Ăciany trzeba ocieplaÊ,
a wiÚc musiaïyby byÊ znacznie grubsze.
Okna i drzwi
WïaĂciwe rozmieszczenie i dobre parametry
cieplne okien i drzwi to jeden z warunków energooszczÚdnoĂci domu.
IzolacyjnoĂÊ stolarki. Naleĝy zwracaÊ bacznÈ uwagÚ na wspóïczynnik przenikania ciepïa
U. W odniesieniu do okien miarodajna jest wartoĂÊ U dotyczÈca caïego okna, a nie samego
szklenia, gdyĝ ono jest zawsze „cieplejsze” niĝ
ramy. Wedle obowiÈzujÈcych przepisów wspóïczynnik ten w domach jednorodzinnych nie
powinien przekraczaÊ (w zaleĝnoĂci od strefy
klimatycznej) wartoĂci 1,7–1,8 W/(m2•K). W domach energooszczÚdnych wartoĂÊ wspóïczynnika U powinna wynosiÊ 0,8–1,1 W/(m2•K).
Zgodnie z przepisami U drzwi zewnÚtrznych
= 2,6 W/(m2•K), w domach energooszczÚdnych
zaleca siÚ U = 2 W/(m2•K). Obecnie produkuje siÚ drzwi bardzo dobrze ocieplone – nawet
o wspóïczynniku U lepszym, tj.:
– drewniane ocieplone styropianem
– 1,2–2 W/(m2•K);
– z PVC ocieplone wkïadkÈ termoizolacyjnÈ
– 1,3–2,5 W/(m2•K);
– aluminiowe ocieplone piankÈ lub weïnÈ mineralnÈ – 1,1 W/(m2•K).
Wspóïczesne okna mogÈ mieÊ szyby ze
specjalnymi powïokami, które w zaleĝnoĂci
od usytuowania budynku wzglÚdem stron
Ăwiata sprzyjajÈ pozyskiwaniu energii przez
okna lub zapobiegajÈ jej stratom. Stosuje siÚ
w tym celu sprawdzone juĝ rozwiÈzania: powïoki niskoemisyjne lub pokrywanie szyb speZalecane rozmieszczenie funkcji pomieszczeñ
w domu energooszczÚdnym

cjalnymi siatkami zatrzymujÈcymi Ăwiatïo rozproszone.
WielkoĂÊ i rozmieszczenie okien. Okna
nie powinny byÊ zbyt duĝe, zwïaszcza jeĂli
majÈ gorsze parametry termiczne (czyli wiÚkszÈ wartoĂÊ U). Tam, gdzie to moĝliwe, wskazane jest stosowanie okien nieotwieranych,
które sÈ szczelniejsze i majÈ mniejszÈ powierzchniÚ ram w stosunku do rozmiarów
przeszklenia (ramy majÈ zwykle duĝo gorszÈ
izolacyjnoĂÊ termicznÈ niĝ szyby).
Niezaleĝnie od tego, czy projekt pochodzi
z katalogu, czy powstaï na nasze zamówienie,
trzeba go dokïadnie oceniÊ i uwaĝnie ĂledziÊ
wszystkie zmiany, jakim podlega – czy sÈ nastÚpstwem adaptacji projektu powtarzalnego,
czy teĝ sÈ to kolejne wersje projektu indywidualnego. Warto zwracaÊ uwagÚ na zorientowanie pomieszczeñ i ich okien wzglÚdem
stron Ăwiata. Kaĝde okno, nawet o najlepszej
izolacyjnoĂci termicznej, np. U ≤ 0,8 W/(m2•K)
jest zawsze pod tym wzglÚdem gorsze niĝ przegroda peïna – Ăciana, U ≤ 0,2–0,25 W/(m2•K)
czy dach, U ≤ 0,15–0,2 W/(m2•K).
W ogólnym rozrachunku okna sÈ zawsze
mostkami termicznymi, czyli miejscami
ucieczki energii cieplnej. NajwiÚksze straty powodujÈ oczywiĂcie okna zorientowane
na póïnoc, bo zimowe straty przez okna poïudniowe sÈ rekompensowane przez zyski ciepïa wskutek nasïonecznienia.
Duĝe okna od poïudnia – korzystne zimÈ,
mogÈ siÚ przyczyniaÊ latem do zwiÚkszonego zuĝycia energii na chïodzenie przegrzewanych pomieszczeñ. A warto wiedzieÊ, ĝe
chïodzenie budynku moĝe pochïaniaÊ wiÚcej
energii niĝ jego ogrzewanie. Jak z tego wynika, ze szczególnÈ uwagÈ naleĝy oceniaÊ projekty domów, w których zaprojektowano bardzo duĝe przeszklenia.
Èczenie okien. JeĂli w projekcie sÈ sÈsiadujÈce ze sobÈ okna, warto zwróciÊ uwagÚ
na to, czy sÈ rozdzielone fragmentem muru
czy tylko ramÈ, gdyĝ ma to wpïyw na wielkoĂÊ strat ciepïa. Z dwóch okien o tej samej
powierzchni szyb, wiÚksze straty dotyczyÊ
bÚdÈ okien rozdzielonych fragmentem muru.
PoïÈczone okna o tej samej powierzchni szyb
majÈ mniejszÈ powierzchniÚ ram i tym samym minimalizujÈ straty ciepïa zarówno na
ramach, jak i poïÈczeniach okna ze ĂcianÈ
budynku. Taka sama zasada dotyczy okien
poïaciowych.
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Dom energooszczÚdny budowany w technologii Ăcian dwuwarstwowych: z bloczków betonu
komórkowego YTONG gruboĂci 24 cm, ocieplonych 20 cm warstwÈ weïny skalnej

warstwa ocieplenia zapewnia uzyskanie
wspóïczynnika U d 0,15 W/(m2•K).

kiem cienkowarstwowym na siatce z wïókna szklanego lub teĝ osïania oblicówkÈ
z desek albo sidingu winylowego.
Trójwarstwowe. W domach jednorodzinnych warstwa noĂna takich Ăcian
moĝe mieÊ zwykle nie wiÚcej niĝ 18–
20 cm. Materiaï na tÚ warstwÚ nie musi
mieÊ dobrej izolacyjnoĂci cieplnej, lecz
przede wszystkim dobrÈ wytrzymaïoĂÊ, zatem stosuje siÚ na niÈ takie same materiaïy
jak na Ăciany dwuwarstwowe, np. silikaty.
Warstwa osïonowa takich Ăcian ma zazwyczaj – 8–12 cm gruboĂci i muruje siÚ jÈ na
przykïad z cegieï klinkierowych, wapienno-piaskowych lub cementowych. Uïoĝona
miÚdzy warstwÈ noĂnÈ a osïonowÈ izolacja termiczna umoĝliwia wyeliminowanie mostków termicznych. W domu budowanym wg obowiÈzujÈcych norm stosuje
siÚ 12 cm weïny mineralnej lub styropianu, a w energooszczÚdnym warstwa izolacji powinna wynieĂÊ 15–20 cm, co zapewni bardzo dobrÈ izolacyjnoĂÊ cieplnÈ Ăcian.
Dach i stropodach
Zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami
wartoĂÊ wspóïczynnika przenikania
ciepïa tych przegród powinna wynosiÊ
U d 0,25 W/(m2•K), a w domach energooszczÚdnych U d 0,15–0,20 W/(m2•K). Na izolacje termiczne dachów stosuje siÚ niemal wyïÈcznie weïnÚ mineralnÈ, którÈ ukïada siÚ
w dwóch lub trzech warstwach (aby jednÈ
z nich moĝna byïo ociepliÊ elementy konstrukcyjne). Wedïug wymagañ norm ïÈczna
gruboĂÊ izolacji powinna wynosiÊ 20–30 cm
(a pojedynczej warstwy – minimum 8 cm).
W domu energooszczÚdnym za minimum
naleĝy uznaÊ 30 cm izolacji termicznej: taka

Strop wykonany z prefabrykowanych
elementów z betonu komórkowego. Zastosowanie
takiej technologii ogranicza tworzenie siÚ
mostków cieplnych na poïÈczeniu stropu ze ĂcianÈ
zewnÚtrznÈ
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¥ciany zewnÚtrzne
Zgodnie z obowiÈzujÈcymi przepisami
wartoĂÊ wspóïczynnika przenikania ciepïa
w domach jednorodzinnych powinna wynosiÊ U d 0,30 W/(m2•K), a w domu energooszczÚdnym U d 0,20–0,25 W/(m2•K).
Jednowarstwowe. MogÈ byÊ wymurowane z nastÚpujÈcych materiaïów:
pustaków keramzytobetonowych
z wkïadkÈ styropianowÈ, np. Fortis JS,
gruboĂÊ 36 cm, U = 0,19 W/(m2•K);
pustaków z ceramiki poryzowanej,
np. Porotherm 50 P +W, gruboĂci 50 cm,
U = 0,26 W/(m2•K);
betonu komórkowego, np. YTONG
ENERGO, gruboĂci 48 cm,
U = 0,19 W/(m2•K).
To, czy Ăciana jednowarstwowa osiÈgnie
tak duĝÈ izolacyjnoĂÊ, zaleĝy jednak takĝe od dokïadnoĂci jej wykonania: jeĂli elementy ïÈczy siÚ przez klejenie, waĝna jest
jak najmniejsza gruboĂÊ spoin (powinny
byÊ cienkowarstwowe, bo kaĝde pogrubienie czyni z nich mostki cieplne), z kolei
Ăciany murowane na zaprawie ciepïochronnej powinny mieÊ grube spoiny, (bo
w zaprawie sÈ granulki izolacyjne).
Dwuwarstwowe. Dla zapewnienia wymaganej wartoĂci U d 0,25 W/(m2•K) stosuje
siÚ odpowiednio grubÈ warstwÚ ocieplenia,
zatem warstwÚ noĂnÈ moĝna wymurowaÊ
nawet z materiaïu o bardzo sïabej izolacyjnoĂci termicznej, np. bloczków wapienno-piaskowych lub betonu komórkowego najciÚĝszych odmian (na zwykïe, grube spoiny pionowe i poziome). Do ocieplania stosuje siÚ styropian lub weïnÚ mineralnÈ.
GruboĂÊ warstwy ocieplenia powinien
obliczyÊ projektant. Orientacyjnie moĝna
przyjÈÊ, ĝe w domu energooszczÚdnym
za minimum uwaĝa siÚ warstwÚ
20–centymetrowÈ (bez wzglÚdu na rodzaj
materiaïu, z którego wykonane sÈ Ăciany).
Ocieplenie najczÚĂciej pokrywa siÚ tyn-

fot. Archipelag

nadania stropowi przepisowej izolacyjnoĂci naleĝy uïoĝyÊ 5–12 cm styropianu lub weïny mineralnej; w domu energooszczÚdnym warstwa ta powinna wynosiÊ
10–12 cm. IzolacjÚ tÚ moĝna teĝ wykonaÊ
z pïyt polistyrenu ekstrudowanego: wystarczy warstwa gruboĂci 8 cm.
Ocieplenie naleĝy przymocowaÊ po zimnej stronie, czyli od spodu stropu; moĝna
teĝ zastosowaÊ sufit podwieszony i na nim
uïoĝyÊ odpowiednio grubÈ warstwÚ ocieplenia (izolacja powinna dotykaÊ stropu
nad piwnicÈ).
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