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Podstawowym zadaniem domów energooszcz dnych jest ograniczenie 

ilo ci energii zu ywanej w domu – zw aszcza energii termicznej 

przeznaczonej do ogrzewania i przygotowania ciep ej wody u ytkowej. 

Zak ada si , e oszcz dno ci wynios  30–50% w porównaniu 

z budynkami spe niaj cymi aktualnie obowi zuj ce dopuszczalne 

wska niki normowe. Ale do osi gni cia tego celu nie wystarczy u o enie 

na cianach i dachu nieco grubszej warstwy termoizolacji. To o wiele 

bardziej z o one zagadnienie.              

Tadeusz Lipski

PATRONI CYKLU

energo oszcz dnego

Zasady
domu
projektowania
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Kompleksowe dzia anie to podstawa
W wielu publikacjach mo na przeczyta , e ka dy istniej cy bu-

dynek da si  przerobi  na dom energooszcz dny. Inwestorzy na-

mawiani s  jedynie do zwi kszenia grubo ci izolacji termicznej 

w cianach i dachu oraz do wymiany okien. Takie dzia anie oczy-

wi cie poprawi termoizolacyjno  wybranych przegród zewn trz-

nych, ale nie wp ynie znacz co na zmniejszenie rachunków za 

ogrzewanie. Na dodatek zastosowanie szczelnej stolarki wraz z po-

wszechnie stosowan  wentylacj  grawitacyjn  mo e by  przyczyn

zawilgocenia budynku oraz niedostatecznej jako ci powietrza we-

wn trznego (ciep ego, ale z bardzo du  zawarto ci  pary wodnej 

oraz dwutlenku w gla). 

Te uwagi dotycz  przede wszystkim starych modernizowanych 

budynków, ale tak e wielu dost pnych dokumentacji katalogo-

wych. atwo si  o tym przekona , ogl daj c projekty sygnowane 

jako energooszcz dne i analizuj c usytuowanie oraz liczb  komi-

nów. Bardzo cz sto s  dwa lub trzy, co zwykle oznacza, e pro-

jektant za o y  funkcjonowanie wentylacji grawitacyjnej – niedo-

puszczalnej w domach energooszcz dnych. Równie cz sto mo na 

znale  kominek, który w zasadzie nie powinien by  projektowany 

w domach energooszcz dnych (chyba e jego funkcjonowanie jest 

ca kowicie niezale ne od powietrza znajduj cego si  wewn trz bu-

dynku) 1  , 2  .

Podstawowe wytyczne do projektowania domów energooszcz d-

nych, bez których znacz ce ograniczenie zu ycia energii cieplnej 

jest niemo liwe:

 Dobór odpowiedniej dzia ki budowlanej pozwalaj cej na zo-

rientowanie budynku w kierunku po udniowym oraz twórcze wy-

korzystanie naturalnych warunków terenowych (zg bie , skarp, 

drzew itd.). 

 Zapewnienie jak najlepszej termoizolacyjno ci wszystkich prze-

gród zewn trznych  

 Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep a. 

 Szczelno  wszystkich przegród (pod óg, cian, dachu, okien, 

drzwi zewn trznych itd.)

 Wyeliminowanie mostków termicznych, nawet tych liniowych 

czy punktowych. Inaczej teoretyczne za o enia mog  do  znacz-

nie odbiega  od rzeczywisto ci. 

 Mo liwo  wykorzystywania ciep a energii s onecznej. 

Sprowadza si  to do odpowiedniego usytuowania budynku wzgl -

dem stron wiata, zaprojektowania domu o zwartej bryle, buforo-

wym uk adzie pomieszcze , wykorzystania nowoczesnych urz -

dze  takich, jak kolektory s oneczne, pompy ciep a, czy gruntowe 

wymienniki ciep a. 

 Zastosowania energooszcz dnych urz dze  nie tylko AGD 

i o wietlenia, ale równie  zu ywaj cych wod  (baterie umywalko-

we, wannowe, sp uczki w.c. itp.). 

Dopiero takie kompleksowe podej cie do tematu mo e przynie

zamierzony efekt, czyli zaprojektowanie domu, w którym zu ycie 

energii b dzie znacz co ni sze ni  w tzw. domach typowych lub 

referencyjnych.        

fo
t.

 i
 r

ys
. 

L
ip

i
s
c

y
fo

t.
 i

 r
ys

. 
M

T
M

 S
ty

le

1   Przyk ad domu, w którym projektant my la  o energooszcz dno ci. wiadcz

o tym np. gara  usytuaowany od strony pó nocnej ca kowicie oddylatowany od 

bry y budynku, przeszklony wykusz od strony po udniowej, podzia  wn trza na 

strefy buforowe czy brak przewodów wentylacji grawitacyjnej

2   Projekt domu, który mo e by  energooszcz dny pod warunkiem, e zosta-

nie zainstalowana w nim wentylacja mechaniczna z rekuperatorem (projekt 

ukazuje dom z wentylacj  grawitacyjn , o czym wiadczy liczba przewodów 

kominowych). Szkoda równie , e najwi ksza sypialnia ma okna skierowane 

w kierunku pó nocnym

N

N Rzut parteruRzut poddasza

Rzut parteruRzut poddasza
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Wykorzystanie potencja u
dzia ki budowlanej
Na nieodpowiedniej dzia ce budowlanej 

bardzo trudno jest zaprojektowa  dom ener-

gooszcz dny. Najlepszym przyk adem mog

by  tereny na stokach pó nocnych czy dzia -

ki o szeroko ci zaledwie 16–20 m (to nie-

mal norma na terenach miejskich). Mo na 

na nich zbudowa  rozleg e parterowe b d

w skie pi trowe domy o szeroko ci 8–12 m. 

Ale wtedy prawie niemo liwe jest spe nie-

nie fundamentalnych warunków energoosz-

cz dno ci – zwartej bry y budynku, usytu-

owania wszystkich pokoi mieszkalnych od 

strony po udniowej, buforowego uk adu po-

mieszcze  itd. 3 . Dlatego chc c zbudowa

dom energooszcz dny, nale y zacz  od wy-

boru odpowiedniej dzia ki, czyli szerokiej 

przynajmniej na 25 m, z wjazdem od strony 

pó nocnej lub wschodniej, w miar  p askiej 

(najlepiej nachylonej w kierunku po udnio-

wym), z wysokimi li ciastymi drzewami 

mog cymi zacieni  dom w lecie, o korzyst-

nych warunkach gruntowo-wodnych itd. 

Trzeba te  pami ta  o mo liwo ci precy-

zyjnego zorientowania budynku wzgl dem

stron wiata. Standardowe odchylenie od 

za o onych osi o 30° (dopuszczalne w pro-

jektach katalogowych) mo e okaza  si  zbyt 

du e dla domów projektowanych jako ener-

gooszcz dne. Z kolei zapewnienie adnego 

widoku z okien, a przede wszystkim spe -

nienie wszystkich wymaga  i potrzeb przy-

sz ych mieszka ców, zale y od umiej tno-

ci i wiedzy architektów, którzy wcze niej 

mog  zobaczy  dzia ki i pozna  inwesto-

rów. Niestety jest to mo liwe w a ciwie tyl-

ko przy projektach wykonywanych na indy-

widualne zamówienie. 

Ciep e przegrody zewn trzne 
to warunek konieczny
Projektuj c dom energooszcz dny, nale y

za o y , e wszystkie przegrody zewn trz-

ne, czyli pod ogi na gruncie, ciany, da-

chy lub stropodachy b d  charakteryzowa-

y si  wspó czynnikiem przenikania ciep a

U=0,16–0,20 W/(m2·K). Je li nie zapewni si

budynkowi tak dobrej termoizolacyjno ci, 

to w a ciwie adne inne dzia ania nie b d

mia y sensu. Po prostu straty energii ciepl-

nej przez przegrody zewn trzne b d  tak 

du e, e oszcz dno ci wynikaj ce np. z za-

instalowani pompy ciep a czy rekupertora 

Warto pami ta  o tym, e aktualnie nie ma adnych prawnych wymaga  nakazuj cych 

wykazanie, e oferowany projekt domu jednorodzinnego rzeczywi cie mo e by  kwalifiko-

wany jako energooszcz dny. Oczywi cie istniej  i s  dost pne odpowiednie programy, na 

podstawie których mo na okre li  zu ycie energii w projektowanych domach (obowi zkowe 

w budynkach pasywnych). Jednak s  do  kosztowne, a na dodatek skomplikowane w u y-

ciu i nieobowi zkowe – zatem pomijane przez architektów. Zwykle wi c trzeba wierzy , e to 

co twierdzi autor projektu, jest prawdziwe. Tylko e to jemu zale y na sprzeda y dokumenta-

cji (bo z tego yje) i mo e mówi , co chce, poniewa  przys owiowy Kowalski lub Nowak nie 

ma jak tego sprawdzi . I tak zap aci za wszystkie ewentualne b dy zarówno projektowe, jak 

i wykonawcze. Mo e si  o tym przekona  dopiero po wybudowaniu domu, p ac c rachun-

ki za ogrzewanie lub wykonuj c zdj cia budynku kamer  termowizyjn  – niestety to troch

pó no w porównaniu do wielko ci podj tego ryzyka finansowego. 

Jednym ze sposobów zmniejszenia tego ryzyka jest zamówienie indywidualnego projektu 

domu energooszcz dnego. Oczywi cie b dzie on kilka, a nawet kilkana cie razy dro szy od 

katalogowego, ale najcz ciej w a nie to si  op aca. Wtedy przecie  jest czas na rozmowy 

z architektem, na stawianie pyta , na dostosowanie domu do warunków terenowych, stron 

wiata, na zweryfikowanie ycze  i oczekiwa  inwestorów, czyli na unikanie lub eliminowa-

nie zwykle zasadniczych b dów.

Czy projekt domu energooszcz dnego jest 
gwarancj  budowy takiego budynku?
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3   Do  skrajny przyk d dzia ki o szeroko ci zaledwie 14 m. Brak otworów okiennych w cianach 

wschodniej i zachodniej umozliwi  budow  domu o szeroko ci 8 m (po 3 m do granicy dzia ki). Zas ug

projektanta jest równie  to, e tylko jeden pokój ma okna od strony pó nocnej. Trzeba zwróci  uwag , e

na tak w skiej dzia ce nie ma gara u, magazynu na sprz t ogrodowy, a w budynku pralni, spi arni itp. po-

mieszcze  us ugowych. To po prostu mieszkanie w formie domu
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powietrza o bardo du ej sprawno ci stan

si  prawie niezauwa alne. A przecie  urz -

dzenia te s  drogie i warto stosowa  je tylko 

wtedy, gdy rzeczywiste koszty ogrzewania 

i wentylacji budynków b d  minimalne. 

Oczywi cie od przegród zewn trznych 

wymaga si , aby nie mia y adnych 

mostków termicznych. Konieczne jest 

zatem zachowanie ci g o ci termoizolacji 

oraz zrezygnowanie np. ze wspornikowych 

balkonów (mog  by  projektowane jako 

konstrukcje samono ne). Poza tym 

wszystkie przegrody, ale zw aszcza 

ciany, musz  by  szczelne. Spe nienie 

tego warunku najcz ciej wyklucza, 

a przynajmniej bardzo utrudnia stosowanie 

cian murowanych tylko na spoiny 

poziome. 

Pod ogi na gruncie. Fundamenty p yto-

we lub ciany fundamentowe warto ociepli

grub  warstw  polistyrenu ekstrudowanego. 

Ten materia  jest do  twardy i odporny na 

uszkodzenia mechaniczne oraz prawie nie-

nasi kliwy i dlatego najlepiej nadaje si  do 

6   Przyk ad po-

prawnego po -

czenia pod ogi 

na gruncie ze 

cian  funda-

mentow  i cia-

n  parteru

4   Schemat po czenia ogrzewanej p yty fundamentowej ze cianami parteru 5   Fundament Legalett przed zabetonowaniem

tynk gipsowy

ciana parteru

izolacja termiczna cian 

zewn trznych

tynk cienkowarstwowy

dodatkowa siatka z w ókna 

szklanego

uszczelnianie z kitu trwale 

elastycznego (kapinos)

p ytki klinkierowe

izolacja przeciwwilgociowa 

ciany fundamentowej

izolacja termiczna ciany 

fundamentowej

rapówka

ciana fundamentowa

trójk t z betonu lub zaprawy 

u atwiaj cy prawid owe 

u o enie folii

folia hydroizolacyjna

awa fundamentowa

posadzka

szlichta

ta ma brzegowa

izolacja termiczna 

pod ogi na gruncie

izolacja 

przeciwwilgociowa 

pod ogi na gruncie

podk ad betonowy

pod o e z piasku 

lub wiru

izolacja termiczna 

(metoda lekka-mokra)

ciana zewn trzna

pozioma izolacja 

przeciwwilgociowa

p yta elbetowa 

z rozprowadzanymi rurami 

grzejnymi

kszta tki styropianowe

folia wyt aczana jako izolacja 

zabezpieczaj ca (opcja)

warstwa mechanicznie 

zag szczonego wiru grubo ci 

15–25 cm (po usuni ciu 

humusu)
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7  Bloczek Fortis i przyk ad wznoszenia energo-

oszcz dnej ciany jednowarstwowej

8  Silikaty to bardzo dobry materia  do budowy 

cian zewn trznych w domu energooszcz dnym
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ciana 

jednowarstwowa

nadpro e

dodatkowe 

ocieplenie wie ca 

stropowego

w garek

pianka monta owa 

(lepiej system 

Ilbuck i3)

okno osadzone 

w rodku ciany

dodatkowa izolacja 

termiczna pod 

parapetem

izolowania cz ci podziemnych budynku. 

Grubo  warstwy dobiera si  w zale no ci od 

pod o a (piaszczyste, gliniaste, skalne), ro-

dzaju konstrukcji oraz sposobu ogrzewania 

budynku. To dlatego, e w domach energo-

oszcz dnych warto rozwa y  zastosowanie 

niskotemperaturowego ogrzewania pod ogo-

wego. A wtedy najkorzystniejszym rozwi za-

niem jest zwykle wykonanie ogrzewanej p y-

ty fundamentowej, a nie tradycyjnych aw i 

cian fundamentowych oraz pod óg na grun-

cie. Trzeba równie  pami ta , e do oblicza-

nia wspó czynnika przenikania ciep a prze-

gród na gruncie wykorzystuje si  inne wzory 

ni  dla cian zewn trznych i dachów. Zatem 

nie nale y si  dziwi , e np. o po ow  cie -

sza warstwa styropianu pod p yt  funda-

mentow  pozwoli na uzyskanie identyczne-

go wspó czynnika, jak dla cian. W domach 

energooszcz dnych do ocieplania przegród 

podziemnych zaleca si  stosowanie warstwy 

polistyrenu ekstrudowanego grubo ci przy-

najmniej 10 cm, a w przypadku ogrzewania 

pod ogowego min. 15 cm 4 , 5 , 6 .

ciany zewn trzne. W domach energo-

oszcz dnych musz  spe nia  nieco inne 

wymagania ni  w budynkach typowych. 

Oczywiste jest projektowanie przegród war-

stwowych. Wyj tek od regu y stanowi

bloczki Fortis, z których mo na wybudo-

wa ciany jednowarstwowe o bardzo do-

brych parametrach [U=0,184 W/(m2·K)] pod 

warunkiem wype nienia spoin pionowych 

sznurem poliuretanowym lub piank  mon-

ta ow 7 . Jednak najcz ciej projektuje 

si ciany dwu- ewentualnie trójwarstwo-

we. Rozdzielenie funkcji, czyli ciany no-

nej akumuluj cej ciep o oraz t umi cej ha-

asy zewn trzne (grubo ci 18–25 cm) oraz 

warstwy termoizolacyjnej grubo ci min. 

15 cm (lepiej 18–20 cm) upraszcza prawi-

d owe projektowanie oraz wykonanie ta-

kich elementów jak nadpro a, wie ce stro-

powe, s upy wewn trzne itp. Po prostu nie 

wolno dopu ci do powstania jakichkol-

wiek mostków termicznych, a jednocze-

nie trzeba dba  o jak najlepsz  szczelno

cian. W przeciwnym razie straty ciep a lub 

przedostawanie si  do wn trza domu nie-

kontrolowanego zimnego powietrza mog

w znacznym stopniu zawa y  na efektyw-

no ci ca ego przedsi wzi cia. Z tego wzgl -

du najlepsze s  tradycyjne ciany murowane 

na spoiny poziome i pionowe. W przegro-

dach dwuwarstwowych powinny to by

materia y ci kie takie, jak ceg y pe ne

lub  wapienno-piaskowe albo z odpowied-

nio ukszta towanymi szczelinami np. pu-

staki typu MAX (grubo ciany 19 cm) czy 

Porotherm 25 AKU. To wa ne, zw aszcza 

przy powszechnie stosowanej termoizolacji 

ze styropianu, która jest przecie  ta sza od 

we ny mineralnej. Zreszt  w szczelnych do-

mach energooszcz dnych (z wentylacj  me-

chaniczn ) poroprzepuszczalno cian nie 

ma w a ciwie znaczenia. Dlatego ocieple-

nie z we ny mineralnej warto stosowa  jedy-

nie w rejonach o du ym nat eniu ha asu – 

g ównie ze wzgl du na zdecydowanie lepsze 

w a ciwo ci akustyczne.

Okna. Stanowi  bardzo wa ny element 

w domach energooszcz dnych i  powin-

ny charakteryzowa  si  jak najlepsz  izo-

lacyjno ci  termiczn . Wskazane jest na-

wet stosowanie stolarki przeznaczonej do 

domów pasywnych. To dlatego, e jedy-

nie okna (szyby zwykle maj  lepsz  termo-

izolacyjno  ni  ramy) o wspó czynniku 

U < 0,8 W/ (m2·K) daj  jakikolwiek zysk ener-

getyczny i to pod warunkiem, e s  umiesz-

czone w elewacji po udniowej. Te gorsze 

w ogólnym rozrachunku generuj  same 

straty ciep a. Z tego te  wzgl du z wielko-

ci  okien w domach energooszcz dnych 

nie nale y przesadza , nawet gdy znajdu-

j  si  od strony po udniowej. Natomiast 

bardzo wa ne jest w a ciwe ich umiejsco-

wienie w cianie. Po prostu musz  by  osa-

dzone w grubo ci warstwy termoizolacyjnej, 

a nie w cianie konstrukcyjnej. Na doda-

tek ramy powinny by  os oni te w garka-

mi (ze styropianu lub we ny mineralnej) i to 

Rodzaj przegrody
Warto  wspó czynnika przenikania ciep a U [W/(m2·K)] 

Dom zgodny z normami Dom energooszcz dny

ciany zewn trzne 0,30 0,15–0,20

Okna 2,00 0,80–1,00

Drzwi zewn trzne 2,60 0,80–1,00

Dach lub stropodach 0,30 0,15–0,20

Pod oga na gruncie 0,60 0,15–0,20

Strop nad piwnic 0,60 0,20–0,30

Przegrody zewn trzne we wspó czesnych domach jednorodzinnych

9  Osadzenie okna w cianie dwuwarstwowej

10 Osadzenie okna w cianie jednowarstwowej

ciana no na

nadpro e

izolacja termiczna 

(metoda lekka-

mokra)

pianka monta owa 

(lepiej system 

Ilbuck i3)

w garek

okno osadzone  

w warstwie 

termoizolacyjnej

izolacja termiczna 

z pianki 

poliuteranowej pod 

parapetem

deska 

wzmacniaj ca 

parapet
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przynajmniej na 2/3 szeroko ci profili 9 , 10 .

W miar  mo liwo ci zalecane jest stosowa-

nie du ej liczby okien nieotwieranych oraz 

dodatkowych zabezpiecze  termicznych ta-

kich, jak ocieplone okiennice czy rolety ze-

wn trzne. Dzi ki temu straty ciep a przez 

okna mog  by  do  znacznie ograniczone. 

W ko cu trzeba pami ta , e w okresie zi-

mowym noc mo e trwa  nawet 16 godzin na 

dob , a dni te  zwykle s  pochmurne.       

Dachy – w domach jednorodzinnych 

to prawie wy cznie konstrukcje drew-

niane tradycyjne (krokwiowe, j tkowe, 

p atwiowo-kleszczowe) lub kratownicowe. 

Przy ich projektowaniu wa ne s  co naj-

mniej dwa elementy: u o enie izolacji ter-

micznej z kilku warstw we ny mineralnej 

o cznej grubo ci min. 20 cm (tak, aby nie 

powstawa y nawet punktowe mostki ter-

miczne) oraz bardzo staranne u o enie war-

stwy paroizolacji ( cznie z uszczelnieniem 

ta m  samoprzylepn  wszystkich styków, 

cze , czy miejsc wbicia zszywek) 11, 12

. Do ocieplania po aci dachu g ównie sto-

suje si  we n  mineraln  z uwagi na jej ela-

styczno  oraz bardzo dobre w a ciwo ci 

akustyczne. Trzeba jednak pami ta , eby 

najcie sza warstwa mia a grubo  przynaj-

mniej 8 cm. Dopiero wtedy wielko  i od-

dzia ywanie liniowych oraz punktowych 

mostków termicznych b dzie mo na uzna

za pomijalnie ma e.

Zwarta bry a budynku 
– czy to si  op aca?
Przy projektowaniu domów energooszcz d-

nych zaleca si  komponowanie zwartych, 

ale du ych bry . Chodzi o to, aby uzyska

jak najmniejszy stosunek powierzchni prze-

gród zewn trznych ( cznie z pod og  na 

gruncie) do kubatury ogrzewanej cz ci bu-

dynku. Jednocze nie im wi kszy b dzie 

dom, tym wi ksza b dzie jego bezw adno

cieplna, a to oznacza, e straty ciep a b d

mniejsze. O s uszno ci tych za o e atwo 

si  przekona , np. wylewaj c gor c  wod

na talerz i wlewaj c do szklanki lub wlewa-

j c j  do ma ego i du ego s oika. Oczywiste 

jest, e woda na talerzu i w ma ym s oiku 

wystygnie szybciej. To podpowiada nam in-

tuicja, ale ile dzi ki temu mo na zaoszcz -

dzi  pieni dzy? Wystarczy przeanalizo-

wa  podane przyk ady. Wynika z nich, e

oszcz dno ci finansowe nie przekrocz  kil-

ku procent. Dla wielu inwestorów ten zysk 

mo e okaza  si  niewystarczaj cy do zrezy-

krokwie

wiatroizolacja

11 Przyk ad ocieplenia po aci dachowej w domu 

energooszcz dnym

dodatkowa warstwa 

termoizolacyjna 

ocieplaj ca elbetowy 

wieniec stropowy 

eliminuje mostek 

termiczny

izolacje termiczne ciany i dachu 

pomimo e wykonane z ró nych 

materia ów, tworz  ci g

warstw  chroni c  budynek 

przed stratami ciep a

12 Przyk ad poprawnego 

po czenia izolacji 

termicznej cian i dachu

u ozenie drugiego 

rusztu dystansowego  

pomi dzy krokwiami 

niemal ca kowicie 

eliminuje punktowe i 

liniowe mostki termiczne

we na mineralna 

w warstwach o grubo ci 

nie mniejszej ni  8 cm

13 W domu pi trowym trudno jest zrealizowa  zasad  stref buforowych (zw aszcza na pi trze). Jednak 

parter obrazowanego budynku dobrze j  prezentuje. Zimny gara  odizolowany jest od ciep ej cz ci

mieszkalnej za pomoc  pomieszcze  takich jak przedsionek, klatka schodowa

Rzut parteru Rzut pi tra

N
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Przyjmijmy do rozwa a  uproszczony 

model dwukondygnacyjnego domu jedno-

rodzinnego o do  zwartej bryle. Budynek 

na planie prostok ta o d ugo ci boków od-

powiednio 7,5 oraz 12 m i wysoko ci kon-

dygnacji równej 3 m. czna powierzchnia 

u ytkowa to P=2 × 7,5 × 12=180 m2, kuba-

tura V=7,5 × 12 × 6=540 m3, a powierzch-

nia wszystkich przegród zewn trznych 

A=2 (7,5 × 12 + 7,5 × 6 + 12 × 6)=414 m2.

Zatem stosunek A/V=414/540=0,77. 

Porównajmy go teraz z np. z domem par-

terowym o takiej samej powierzchni i kuba-

turze, ale na planie krzy a, czyli o bardzo 

rozcz onkowanej formie. D ugo  ka de-

go boku to 6 m, a wysoko  kondygnacji 

bez zmian 3 m. Powierzchnia przegród ze-

wn trznych to A=2×180+12×6×3=576 m2.

Jednak teraz stosunek A/V=576/540=1,07, 

czyli jest a  o 39% wi kszy. 

Oznacza to, e w omawianym budyn-

ku pi trowym na ogrzewanie zu yje si

540×35,8=19332 kWh energii w ci gu roku, 

a domu parterowym 540×37,4=20196 kWh. 

Ró nica to 864 kWh, czyli 260 z /rok (przy-

j to 0,30 z /kWh), co stanowi prawie 5% 

ogólnych kosztów ogrzewania. 

Porównajmy teraz dwa domy w kszta cie 

sze cianu: jeden o boku 9 m i drugi o boku 

6 m. To uproszczone modele budynków 

o trzech i dwóch kondygnacyjnych. 

Wi kszy, o cznej powierzchni u ytko-

wej P=3×81=243 m2, ma powierzchni

przegród zewn trznych A=6×81=486 m2

i kubatur  V=81×9=729 m3. Zatem stosu-

nek A/V=486/729=0,67. 

W budynku mniejszym powierzchnia 

u ytkowa to P=2×36=72 m2, powierzchnia 

przegród zewn trznych A=6×36=216 m2,

a kubatura V=36×6=216 m3. Oznacza to, e

stosunek A/V=216/216=1,00 jest a  o 49% 

wi kszy w porównaniu do du ego budyn-

ku o trzech kondygnacjach. 

To dowód, e ma e domy s  mniej 

energooszcz dne od du ych, pomimo 

e w warto ciach bezwzgl dnych zu-

ywa si  w nich mniej energii cieplnej 

(216×37,4=8078 kWh/rok w porównaniu 

do 729×34,6=25223 kWh/rok). Przeliczaj c

na z otówki, okazuje si , e roczny koszt 

ogrzewania ma ego domu wyniesie 2423 z ,

a du ego 7567 z . Jednak odnosz c te kwo-

ty do powierzchni u ytkowej – w ma ym 

domu zap aci si  33,65 z  za ogrzanie 1 m2,

a w du ym 31,14 z , czyli o 8% taniej. 

Przyk ad 1 Przyk ad 1I
gnowania z bardziej atrakcyjnej architektu-

ry budynku (z podcieniami, wykuszami czy 

lukarnami) i wiadomie zgodz  si  na pono-

szenie nieco wy szych kosztów eksploata-

cyjnych. Jednak trzeba mie  na uwadze, e

suma takich niewielkich zysków wynika-

j cych z zastosowania zwartej bry y domu, 

buforowego uk adu pomieszcze  czy usytu-

owania pomieszcze  mieszkalnych od stro-

ny po udniowej w rezultacie mo e przy-

nie  ca kiem spore oszcz dno ci energii 

i pieni dzy. Szacuje si , e nawet na pozio-

mie 10–15%, a to ju  chyba wystarczaj -

co du o, eby op aca o si  uwzgl dnia  je 

w projektach domów energooszcz dnych. 

Organizacja przestrzeni 
wewn trznej budynku 
W domu energooszcz dnym podstawo-

w  zasad  jest projektowanie pomieszcze

mieszkalnych i w miar  du ych powierzch-

ni przeszklonych od strony po udniowej. 

Korzystne s  tak e ogrody zimowe, które 

nawet nieogrzewane stanowi  rodzaj bufo-

ra termicznego i dodatkowo os aniaj  dom 

przed wiatrem. Pokoje powinny by  oddzie-

lone od pó nocnych cian zewn trznych po-

mieszczeniami gospodarczymi, gardero-

bami czy pralniami (12–15°C). A te z kolei 

magazynami, sk adzikami, gara ami, czyli 

pomieszczeniami, w których mo e by utrzy-

mywana jeszcze ni sza temperatura (na po-

ziomie 4–8°C). Dzi ki temu powstan  wy-

ra nie zró nicowane strefy termiczne 13.

Wa ne jeszcze jest to, aby ró nica tempera-

tury pomi dzy s siaduj cymi strefami nie 

by a wi ksza ni  8ºC. Wtedy straty energii 

cieplnej pomi dzy pomieszczeniami b d

pomijalnie ma e. Oczywi cie pod warun-

kiem, e wspó czynnik przenikania ciep a

cian dzia owych wyniesie U<1,0 W/(m2·K) 

[lepiej U<0,60 W/(m2·K)]. Taki uk ad po-

mieszcze  w budynku gwarantuje mniejsze 

straty ciep a w okresie zimowym. Po pro-

stu ró nica temperatury wewn trz np. gara-

u i na zewn trz budynku (obliczeniowa od 

–16°C do –24°C w zale no ci od regionu kra-

ju) wynosi 20–32°C, a pomi dzy pokojami 

mieszkalnymi a otaczaj cym terenem odpo-

wiednio 34–46°C. I w a nie ta ró nica oko o

15°C powoduje kilkuprocentowe zmniejsze-

nie wydatków na ogrzewanie domu. 

O niezb dnej w domu energooszcz dnym 

wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzy-

skiem ciep a, piszemy w artykule na stro-

nie 74. 

ró nica A/V wynosi 39%

ró nica w kosztach 

ogrzewania to 5%

ró nica A/V wynosi 49%
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ró nica w kosztach 
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