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Z
a pro po no wa ny pro jekt, zwa ny tak że „do mem w do mu”
lub „do uble skin ho use” speł nia no we wy ma ga nia efek -
tyw no ści ener ge tycz nej za war te w pro gra mie Na ro do we -
go Fun du szu Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej

(NFO ŚiGW), któ ry ma na ce lu pro mo wa nie bu dow nic twa ener -
go osz częd ne go w Pol sce i jest od po wie dzią na po trze by śred -
nio za moż nej pol skiej ro dzi ny za in te re so wa nej bu do wą no wo cze -
sne go ni sko ener ge tycz ne go do mu jed no ro dzin ne go, któ ry po nad -
to cha rak te ry zu je się znacz nym ob ni że niem kosz tów eks plo ata cji.
Za sto so wa ne roz wią za nia i pa ra me try tech nicz ne speł nia ją wy ma -
ga nia wspo mnia ne go pro gra mu NFO ŚiGW, dzię ki cze mu umoż li -
wia ją sko rzy sta nie z pań stwo we go pro gra mu do płat. Dom osią ga
stan dard tzw. NF15 [1], co ozna cza, że za po trze bo wa nie na ener -
gię do ogrze wa nia i wen ty la cji jest na po zio mie nie wyż szym niż
15 kWh/(m2rok) [2]. Za sto so wa na stra te gia pro jek to wa od no si się
nie tyl ko do efek tyw no ści ener ge tycz nej, ale za kła da tak że in ne roz -
wią za nia tzw. ar chi tek tu ry zrów no wa żo nej. By ło to moż li we dzię ki
za sto so wa ne mu zin te gro wa ne mu pro ce so wi pro jek to we mu – ZPP
[3], w któ rym uczest ni czył ze spół zło żo ny z ar chi tek tów, fi zy ka bu -
dow li, in sta la to ra, kosz to ry san ta i kon struk to ra. 

W efek cie uzy ska no dom (rysunki 1 i 2) o po wierzch ni net to
122,83 m2, po wierzch ni za bu do wy 255,26 m2 i ku ba tu rze we -
wnętrz nej 331,64 m3. Za po trze bo wa nie na ener gię użyt ko wą do
ogrze wa nia i wen ty la cji do mu wy no si 9,49 kWh/(m2rok). Przy in -
we sty cji rzę du 450 tys. PLN net to, za sta n su ro wy za mknię ty,
wraz z peł nym wy po sa że niem tech nicz nym, za pew nia się kosz -
ty eks plo ata cji do mu (ogrze wa nie i cie pła wo da użyt ko wa) na po -
zio mie 125 PLN mie sięcz nie. 

Po dwój na prze gro da

Wy gó ro wa ne wy ma ga nia stan dar du NF15 od no szą ce się
do izo la cyj no ści ciepl nej prze gród ze wnętrz nych za pew nio no
dzię ki za sto so wa niu po dwój nej prze gro dy, nie tyl ko w for mie po -
dwój nej fa sa dy, ale tak że po dwój ne go da chu. Ze wnętrz na po -
wło ka ścian wy ko na na jest z drew na, a ze wnętrz na po wło ka da -

chu z bla chy. Za da niem ze wnętrz nej po wło ki jest za pew nie nie
ochro ny powłoki we wnętrz nej przed wa run ka mi at mos fe rycz ny -
mi. W ten spo sób w we wnętrz nej prze gro dzie wy eli mi no wa no
prze bi cia kon struk cyj ne, uzy ska no cią głość izo la cji (ter micz nej
i pa rosz czel nej) stre fy miesz kal nej i mak sy mal ną szczel ność
(na po zio mie n50 = 0,6 1/h), a jed no cze śnie zmi ni ma li zowano wy -
stę po wa nie i wpływ most ków ciepl nych. Ob li cze nia nu me rycz -
ne prze pro wa dzo no zgod nie z wy ma ga nia mi nor mo wy mi [4]
w pro gra mie THERM [5], a na stęp nie wy zna czo no war to ści li -
nio wych współ czyn ni ków prze ni ka nia cie pła Ψe, któ re osią gnę -
ły war tość od -0,056 do 0,025 W/mK. Wła ści wa prze gro da we -
wnętrz na (ścia ny i stro po dach) wy ko na na jest ja ko kon struk cja
szkie le to wa wy peł nio na weł ną mi ne ral ną. Współ czyn ni ki prze -
ni ka nia cie pła ob li czo no zgod nie z obo wią zu ją cymi stan dar da mi
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[6], a ich war to ści wy no szą: ścian – 0,086 W/m2K i 0,091 W/m2K,
a stro po da chu – 0,074 W/m2K. Do dat ko wo za sto so wa no sto -
lar kę okien ną i drzwio wą wy so kiej kla sy, za mo co wa ną w war stwie
izo la cji ciepl nej, dla któ rej (osob no dla każ de go ele men tu) ob li -
czo no współ czyn ni ki prze ni ka nia cie pła, uzy sku jąc war to ści 
w przypadku okien 0,67 – 0,78 oraz drzwi 0,76 – 0,77 W/m2K.
Do dać na le ży, że dom ma żel be to wą pły tę pod ło go wą, izo lo wa -
ną ciepl nie od spodu, o U = 0,117 W/m2K.

Po wło ka ze wnętrz na stwa rza jed no cze śnie bu for ciepl ny
w okre sach zim nych, ogra ni cza jąc do bo we wa ha nia tem pe ra -
tu ry i za pew nia jąc osło nę wy po sa że nia tech nicz ne go. Na to -
miast w le cie peł ni ro lę za cie nie nia do mu. Do dat ko wo wnę ki
okien ne od po łu dnia, wscho du i za cho du za pro jek to wa no ja ko
osło ny prze ciw sło necz ne, któ re chro nią w le cie oraz za pew nia -
ją pa syw ne zy ski so lar ne w zi mie. Po nad to ukształ to wa nie da -
chu w po sta ci ko mi na so lar ne go wy po sa żo ne go w uchyl ne okno
za pew nia na tu ral ną wen ty la cję i chło dze nie prze strze ni mię dzy
po wło ka mi w okre sach cie płych. 

Roz wią za nia ar chi tek to nicz no -tech no lo gicz ne

Oprócz in no wa cyj nej po dwój nej prze gro dy, w do mu za sto so -
wa no tak że in ne roz wią za nia wy ni ka ją ce z przy ję tej zrów no wa -
żo nej stra te gii pro jek to wej [7]. Wiele do ku men tów [8] oraz po -
li ty ka unij na za war ta w pa kie cie kli ma tycz nym ja sno wy zna -
cza ją uwa run ko wa nia współ cze snych obiek tów ar chi tek to nicz -
nych, po cząw szy od do mu jed no ro dzin ne go. Z ta kiej per spek -
ty wy roz wią za nia ar chi tek to nicz ne do mu ce chu je nie tyl ko efek -
tyw ność ener ge tycz na, ale i mi ni ma li stycz na zwar ta bry ła
(A/V wy no si 0,84). Do stęp ność prze ja wia się za rów no  przez ra -
cjo nal nie ni skie kosz ty bu do wy i eks plo ata cji, jak i do sto so wa -
nie dla osób o szcze gól nych po trze bach. Układ kon struk cyj ny
obu prze gród za pro jek to wa no ja ko mo du ło wy i szkie le to wy, co
umoż li wia ła twe i ta nie mo dy fi ka cje wy ni ka ją ce ze zmie nia ją cych
się z bie giem lat po trzeb użyt kow ni ków (dzie ci opusz cza ją dom
ro dzin ny, wy ko ny wa nie pra cy w do mu, sta rze nie się itp.). 

Dom za pro jek to wa no w ukła dzie par te ro wym, z po dzia łem
funk cjo nal nym na jed no prze strzen ną stre fę wspól ną i in dy wi du -
al ną. Otwar cie kuch ni i zwró ce nie prze strze ni ro bo czej na sa -
lon sprzy ja in te gra cji miesz kań ców . Do dat ko wo w po rach cie -
płych za da szo ny i osło nię ty ża lu zja mi ta ras sta no wi po więk sze -
nie po ko ju dzien ne go. Kom pak to wa bry ła z „wbu do wa nym” ta -
ra sem umoż li wia lo ka li za cję do mu na wet na dział kach o mi ni -
mal nej wiel ko ści. W do mu za sto so wa no stre fo wa nie tem pe ra -
tu ro we w ta ki spo sób, że po miesz cze nia o naj wyż szej tem pe -
ra tu rze (2 ła zien ki) za pla no wa no w cen tral nej stre fie ukła du. Po -
nad to od stro ny pół noc nej za pla no wa no bu for bę dą cy jed no cze -
śnie prze strzenią ma ga zy no wą.

Dom zwró co ny jest na po łu dnie. Na da chu prze wi dzia no po -
wierzch nię do in sta la cji ko lek to rów sło necz nych do pod grze wa -
nia c.w.u. oraz pa ne li fo to wol ta icz nych do pro duk cji ener gii elek -
trycz nej. Za pro po no wa no trzy wa rian ty źró dła cie pła dla sys te -
mu cen tral ne go ogrze wa nia i cie płej wo dy użyt ko wej: pom pa cie -
pła gli kol -wo da, pom pa cie pła po wie trze -wo da i dwu funk cyj ny
ko cioł ga zo wy. Po rów na nie tych wa rian tów w obec nych wa run -
kach eko no micz nych (gru dzień 2013) za miesz czo no w ta be li.
Z uzy ska nych ob li czeń wy ni ka, że wy bór ko tła ga zo we go jest
wciąż naj bar dziej uza sad nio ny eko no micz nie (ta be la). Za le ca -
nym od na wial nym źró dłem cie pła jest pom pa cie pła gli kol -wo -
da. Dom wy po sa żo no w wen ty la cję me cha nicz ną na wiew no -wy -
wiew ną z re ku pe ra to rem o spraw no ści od zy sku cie pła 90 – 95%.

Przy ję ta zrów no wa żo na stra te gia pro jek to wa za kła da tak że
oszczęd ność wo dy pit nej przez od po wied nie wy po sa że nie oraz
ra cjo nal ne zu ży cie i wy ko rzy sta nie wo dy desz czo wej na dział -
ce. Jak wcze śniej wspo mnia no, prze wi du je się ma te ria ły bu -
dow la ne o ni skim ba ga żu eko lo gicz nym oraz wy ko na no szcze -
gó ło we przed mia ry po zwa la ją ce na ich oszczęd ne zu ży cie.
W do mu prze wi dzia no prze strzeń do se gre ga cji od pa dów, w tym
po jem nik na od pa dy bio de gra do wal ne, a tak że kom po stow nik
na dział ce. W pro jek cie za war to też wy ma ga nie sor to wa nia i od -
zy sku od pa dów bu dow la nych w cza sie bu do wy. 

Podsumowanie

Wdra ża ne prze pi sy zmie rza ją ce w stro nę po wsta wa nia bu dyn -
ków bli sko ze roener ge tycz nych sta no wią wy zwa nie dla no wo cze -
snej ar chi tek tu ry obiek tów w ma łej i du żej ska li. Za pre zen to wa ne
roz wią za nia do mu z po dwój ną prze gro dą sta no wią au tor ską od -
po wiedź na obec ne po trze by śred nio za moż nej pol skiej ro dzi ny za -
in te re so wa nej bu do wą no wo cze sne go ener go osz częd ne go do -
mu. Za sto so wa ne roz wią za nia za pew nia ją dom funk cjo nal ny,
prze strzen ny i kli ma tycz ny przy utrzy ma niu kosz tów eks plo ata cji
na po zio mie 125 PLN mie sięcz nie. Dom jest ofertą dla in we sto -
rów świa do mych ko niecz no ści zrów no wa żo ne go bu dow nic twa,
któ rzy go to wi są na ra cjo nal ną go spo dar kę ener gią, wo dą, ma te -
ria ła mi, od pa da mi za rów no w trak cie bu do wy, jak i użyt ko wa nia.
Ar chi tek tu ra do mu pod po rząd ko wa na jest efek tyw no ści ener ge -
tycz nej i mi ni mal nej ener go chłon no ści, co prze ja wia się w do bo -
rze ma te ria łów bu dow la nych i pro stej, zwar tej bry le, któ ra mo że być
ła two ada pto wal na do po trzeb in we sto ra, zmie nia ją cych się z upły -
wem lat. Za pla no wa ny zrów no wa żo ny cha rak ter do mu jest efek -
tem ZPP prze pro wa dzo ne go przez ze spół pro jek to wy i wy ma ga
rów nie zin te gro wa ne go spo so bu użyt ko wa nia. 
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Po rów na nie kosz tów i za po trze bo wa nia na ener gię koń co -
wą dla trzech wa rian tów wy po sa że nia in sta la cyj ne go,
Oprac. K. Ce brat

Wariant

Koszt 
inwestycji 

[PLN 
netto]

Szacunkowe roczne
koszty (c.o., c.w.u. 
i pracy urządzeń) 

[PLN brutto]

Zapotrzebowanie na
energię końcową

(c.o., c.w.u. i praca
urządzeń) [kWh/m2/rok]

Pompa ciepła
glikol-woda

38 000 1500 21,07

Pompa ciepła
powietrze-woda

33 600 1600 22,05

Kocioł gazowy
dwufunkcyjny

9 000 2500 56,12


