
PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKŁY – JAK NA POLSKIE WARUNKI – PROJEKT DOMU, KTÓREGO BUDOWA
I EKSPLOATACJA NIE DEGRADUJE ŚRODOWISKA NATURALNEGO. CHOĆ BRZMI TO JAK UTOPIA,
ZARÓWNO AUTORYTET TWÓRCÓW TEJ KONCEPCJI (WŚRÓD KTÓRYCH SĄ EKSPERCI ŁADNEGO
DOMU), JAK I FAKT, ŻE ZOSTAŁ ON UZNANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
EKOLOGICZNEGO (PLGBC) ZA NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT W ROKU 2011, SKŁONIŁY NAS
DO JEGO PREZENTACJI. TEN SUPERENERGOOSZCZĘDNY DOM AUTORZY NAZWALI „AUTONOMICZNYM
DOMEM DOSTĘPNYM”.
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I
dea zrównoważonego rozwoju leży

u podstaw rozwijanych od końca lat

90. ubiegłego wieku systemów certy-

fikacji budynków komercyjnych, takich

jak angielski BREEAM, amerykański LE-

ED, francuski HQE czy najmłodszy z nich

– niemiecki DGNB.

Systemy te oceniają środowiskowe

skutki budowy obiektów na wszystkich

etapach ich życia – od projektu, przez

produkcję materiałów użytych do budo-

wy, ich eksploatację, aż do oceny wszyst-

kich kosztów utylizacji materiałów z roz-

biórki.

Jeszcze w ubiegłym roku w Polsce

tylko znikomy procent właścicieli dużych

komercyjnych budynków ubiegał się

o ekologiczny certyfikat. Dziś trudno zna-

leźć wśród projektowanych dużych inwe-

stycji takie, które by go nie miały.

Przełom spowodowany został polityką

odpowiedzialności społecznej dużych

koncernów, które nie wynajmują niecer-

tyfikowanych powierzchni oraz związaną

z tym polityką instytucji finansowych,

które takich inwestycji nie finansują.

Obserwujemy zatem rewolucyjne

zmiany w podejściu do ochrony środowi-

ska dużych graczy na rynku budowla-

nym. Jak to się ma do domów jedno-

rodzinnych, o których piszemy na na-

szych łamach? Jeszcze trudno powie-

dzieć. Tym niemniej wszystko wskazuje

na to, że i tu nadchodzą duże zmiany.

Od lat propagujemy budowę domów

energooszczędnych. Nie ulega bowiem

wątpliwości, że to właśnie energia zuży-

wana przez budownictwo mieszkanio-

we ma ogromnie negatywny wpływ na

środowisko.

Znalazło to spektakularny wyraz w Dy-

rektywie Parlamentu Europejskiego i Ra-

dy 2010/31/UE, której artykuł 9. nakazuje,

by wszystkie budynki wznoszone w kra-

jach Unii po roku 2020 miały niemal zero-

we zapotrzebowanie na energię.

Ta sama Dyrektywa wskazuje na ko-

nieczność racjonalnego projektowania ta-

kich budynków, tak by nakłady na podno-

szenie standardu energetycznego nie

przekraczały „poziomu optymalnego pod

względem kosztów”, tym samym gwa-

rantującego dostępność takich domów,

co ma kluczowe znaczenie dla uzyskania

powszechnego poparcia dla idei zrówno-

ważonego rozwoju.

Poziom optymalny jest tutaj rozumiany

jako najniższa na rynku suma kosztów in-

westycyjnych i eksploatacyjnych w cza-

sie całego życia budynku.
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PARTNER CYKLU

OD DAWNA NAMAWIAMY WSZYSTKICH NOWYCH INWESTORÓW DO BUDOWANIA DOMÓW
O MOŻLIWIE NAJNIŻSZYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ DO OGRZEWANIA. DZIAŁANIA,
KTÓRE DO TEGO PROWADZĄ, NAZWALIŚMY INWESTYCJĄ W NOWE ŹRÓDŁO ENERGII, JAKIM
JEST NIESPALONY GAZ, WĘGIEL CZY PRĄD. TO BOWIEM ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA POWINNA
BYĆ DLA NAS PALIWEM, KTÓRE – PLANUJĄC OGRZEWANIE NASZEGO DOMU – WYKORZYSTAMY
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. POKAZALIŚMY, ŻE JUŻ TERAZ MOŻE BYĆ ONO NAJTAŃSZE,
A W DODATKU – W PRZECIWIEŃSTWIE DO PALIW KOPALNYCH: WĘGLA, GAZU CZY ROPY
NAFTOWEJ – JEGO CENA (CZYTAJ: KOSZT OBNIŻENIA ZUŻYCIA ENERGII) BĘDZIE SIĘ STALE
ZMNIEJSZAĆ, A NIE JAK TAMTYCH – ROSNĄĆ.

część 1: IDEA – ARCHITEKTURA – OGRÓD

DOMY AUTONOMICZNE
Idea domów autonomicznych zrodziła się w wyniku refleksji nad

wpływem naszego sposobu życia na środowisko. Jesteśmy

przyzwyczajeni do myśli, że degradacja środowiska jest przede

wszystkim wynikiem działania przemysłu. To niewątpliwie po-

prawia nasze samopoczucie, zdejmując z nas odpowiedzialność

za stan środowiska, ale nie zmniejsza presji cywilizacji na nie

i nie skraca listy gatunków zagrożonych wyginięciem.

Poprawić ten stan może jedynie zmiana sposobu naszego

myślenia, a w jej wyniku – postępowania.

Podstawą naszej zachodniej cywilizacji, która pochłania 80%

pozyskiwanych zasobów naturalnych, jest dom rodzinny, miej-

sce kojarzone z tym, co w życiu najlepsze. I nie ma znaczenia,

czy jest to mieszkanie w wielorodzinnym bloku, czy dom indy-

widualny. Spróbujmy jednak spojrzeć na dom z innej niż rodzin-

na perspektywy.

CYBERNETYCZNA SKRZYNKA
Domy rodzinne, rozumiane jako infrastruktura i relacje między-

ludzkie, stanowią fundament społeczeństwa. Jednocześnie

każdy dom jest złożoną strukturą powiązaną z otoczeniem

skomplikowaną siecią połączeń i zależności.

W ramach intelektualnego eksperymentu spróbujmy potrak-

tować dom jako system w rozumieniu cybernetyki i przeanali-

zujmy jego oddziaływania ze środowiskiem. Wyobraźmy sobie,

że dom jest cybernetyczną czarną skrzynką, a my – nie wiedząc

nic o jego wewnętrznej strukturze – próbujemy zrozumieć jego

naturę na podstawie analizy przepływu materii i energii pomię-

dzy nim a otoczeniem. Dla uproszczenia pomińmy wszystko to,

co wchodzi do czarnej skrzynki i z niej wychodzi, nie zmienia-

jąc istotnie swojego charakteru. Nie interesują nas zatem wcho-

dzący i wychodzący ludzie oraz to, co zostało do domu wnie-

sione i opuszcza go w niezmienionej istotnie formie.

�Co wchodzi do czarnej skrzynki? Jest to energia w postaci

prądu elektrycznego, gorącej wody lub energii chemicznej pa-

liw oraz czysta woda, żywność i tysiące przedmiotów, z których

prawie każdy wyprodukowany jest przez przemysł z wykorzy-

staniem cząstki nieodnawialnych zasobów naturalnych.

� Co opuszcza czarną skrzynkę? Rozproszona energia, ścieki,

zużyte opakowania, odpady organiczne i zniszczone przedmio-

ty, jednym słowem śmieci. Zatem z punktu widzenia cybernety-

ki – dom rodzinny to system, w którym zasoby naturalne świa-

ta są przetwarzane na degradujące środowisko ścieki, śmieci

i szkodliwe emisje gazowe. Pytanie tylko, czy taki model cywi-

lizacji, w którym jej podstawowy element przetwarza ograni-

czone zasoby naturalne na śmieci i ścieki, może być trwały?

Niewątpliwie taka refleksja towarzyszyła obradom Konferen-

cji Ziemi, zwołanej przez ONZ w Rio de Janeiro w 1992 roku.

Podczas tego wydarzenia została podpisana konwencja, w któ-

rej państwa członkowskie zobowiązują się do takiego kształto-

wania krajowego ładu prawnego, by możliwe było wejście ich

gospodarek na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, opierające-

go się na zasobach odnawialnych, a więc niewyczerpalnych

i tym samym trwałych. Niestety, Konferencja nie zmieniła kie-

runku, w którym zmierza ludzkość, a jedynie spowolniła przy-

spieszanie procesów destrukcji. Dwie lawiny uruchomione

przez zachodnią cywilizację nie zostały powstrzymane, a jedy-

nie wolniej przyspieszają. Są to lawina śmieci i narastające

gwałtownie zapotrzebowanie na nieodnawialne źródła energii.

I to właśnie te dwa zjawiska są istotą różnic pomiędzy cywili-

zacją a ekosystemami składającymi się na biosferę.

Dla ekosystemów słońce stanowi jedyne źródło energii i nie

występuje w nich kategoria śmieci. Wszystko, co umiera, stano-

wi pożywienie dla tego, co żyje, a jeśli już coś zostaje, to w geo-

logicznych procesach zamieniane jest w węgiel, ropę i gaz.

Nasze niepohamowane apetyty na wszelkie dobra wyczer-

pią już w tym stuleciu większość naturalnych zasobów, dopro-

wadzając do ruiny nie tylko środowisko, ale też dziesiątki

miast, spod których te zasoby wydobyto. Równocześnie rosną

góry odpadów, a morza pokrywane są wyspami śmieci.

Jeśli chcemy zapewnić choć odrobinę życiowych szans na-

szym wnukom i prawnukom, musimy nasze domy upodobnić

do działania naturalnych ekosystemów.

� Jak to uczynić? Przede wszystkim zapewniając domom auto-

nomię energetyczną, dzięki wykorzystaniu odnawialnych źró-

deł energii, a przede wszystkim słońca i wiatru. Czy jest to

możliwe bez cofania się w rozwoju do połowy XIX wieku, kie-

dy to odnawialne źródła energii pokrywały 95% zapotrzebowa-

nia na energię? Wszystko wskazuje na to, że z wykorzystaniem

najnowszych osiągnięć technologii jest to możliwe i już dziś op-

łacalne. I jest to zła wiadomość dla tych, którzy z eksploatacji

nieodnawialnych źródeł energii uczynili źródło utrzymania.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

(PLGBC – Polish Green Building Council), organizacja pro-

mująca między innymi projektowanie, budowę i eksploatację

budynków w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

przyznała prezentowanemu tutaj projektowi tytuł „NAJLEPSZY

EKOLOGICZNY PROJEKT W 2011 ROKU”.

Jego autorami są:

� dr LLuu  ddoo  mmiirr  DDuu  ddaa (kon cep cja i kie row nik zes po łu),

� ar chi tek ci AAddaamm  BBuurr  sskkii i JJęę  ddrrzzeejj  CCyy  ttaa  wwaa (ar chi tek tu ra), 

� dr inż. JJaa  rroo  ssłłaaww  CChhuu  ddzziicc  kkii (in sta la cje wod ne i ka na li za cyj ne), 

� Dipl. Ing., Dipl. Ökol. MMaarr  cciinn  GGąą  ssiioo  rrooww  sskkii (ar chi tek tu ra zie le ni),

�mgr inż. JJaa  cceekk  SStteerr  nnooww  sskkii  (tech no lo gia), 

�mgr inż. SSttee  ffaann  ŻŻuu  cchhooww  sskkii (ogrzewanie i ciepła woda),

� stu dent JJaann  DDuu  ddaa (gra fi ka).

NAJLEPSZY EKOLOGICZNY 
PROJEKT DOMU 2011
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WYKORZYSTANIE ENERGII ODNAWIALNEJ
Na każ dy metr kwa dra to wy po wierz chni Zie mi do cie ra rocz nie

oko ło 1000 kWh ener gii słonecznej. Bu dy nek w stan dar dzie do -

mu pa syw ne go na utrzy ma nie kom for tu ciepl ne go po trze bu je

rocz nie około 15 kWh/m2 ener gii ter micz nej, a prze cież to prze -

sta rza ły stan dard i już dziś op ła cal na jest bu do wa do mów o za -

po trze bo wa niu na ciep ło wie lo krot nie mniej szym. 

Wy da je się, że przy obec nym po zio mie roz wo ju tech ni ki nie

po win no być szcze gól nie kosz tow ne i trud ne prze two rze nie

ener gii słoń ca na ciep ło użyt ko we, a tak że je go aku mu lo wa nie

la tem do wy ko rzy sta nia zi mą ze spraw no ścią mniej szą niż 1,5%

(15 [kWh/m2/rok] / 1000 [kWh/m2/rok] × 100%).

Współ czes ne ko lek to ry sło necz ne pod grze wa ją ce wo dę ma -

ją spraw ność 50-60%. Spraw ność ogniw fo to wol ta icz nych PV

(pro du ku ją cych prąd) to oko ło 16% i cią gle roś nie, w od róż nie -

niu od ich cen, któ re spa da ją. 

Po łą cze nie tych dwóch urzą dzeń (już dziś do stęp ne na ryn ku

eu ro pej skim), zwa ne ogni wa mi hy bry do wy mi PV-T, z każ de go

me tra kwa dra to we go da chu skie ro wa ne go na po łud nie i na chy -

lo ne go pod ką tem 35-45o poz wa la uzy skać rocz nie oko ło

500 kWh ener gii ter micz nej i oko ło 160 kWh ener gii elek trycz nej. 

Spraw ność grun to we go za sob ni ka ciep ła umieszczonego pod

bu dyn kiem, we dług ba dań wynosi nie mniej niż 60%. Za tem

rocz nie z każ de go m2 da chu po win niś my uzy skać co najmniej

300 kWh ciep ła i oko ło 160 kWh ener gii elek trycz nej. 

Au to no mia ener ge tycz na jest więc moż li wa, na wet w kil ku -

kon dy gna cyj nych bu dyn kach, i na świe cie po wsta ły ich już

dzie siąt ki. Że by jed nak mia ła ona ja ki kol wiek re al ny wpływ na

na sze lo sy, mu si być ta nia, czy li do stęp na. Właś nie to by ło głów -

nym wy zwa niem dla zes po łu pro jek to we go, któ ry – nie za leż nie

od nie sprzy ja ją cej tej idei po li ty ki pań stwa i bra ku wspar cia ze

stro ny wy da wa łoby się po wo ła nych do te go in sty tu cji – zre a li -

zo wał to za da nie na kła dem wy łącz ne włas nych środ ków. 

To dlatego nasz projekt na zwa liś my Au to no micz ny Dom Do -
stęp ny (ADD).

ARCHITEKTURA

AUTONOMICZNY DOM DOSTĘPNY (ADD)
Au to no mia to ce cha wszyst kich eko sy ste mów, a rów no cześ nie

po żą da ny stan du cha każ de go czło wie ka. W pro jek cie ADD au -

to no mia prze ja wia się po przez:

� nie za leż ność ener ge tycz ną oraz in te gra cję do mu z ogro dem
w ca łość o ce chach eko sy ste mu, z zam knię tym cy klem obie gu

ma te rii or ga nicz nej;

� bez pie czeń stwo fi zycz ne i eko no micz ne, dzię ki wy e li mi no -

wa niu za gro że nia awa ria mi sie cio wych sy ste mów ener ge tycz -

nych i ni skim kosz tom utrzy ma nia;

� zmniej sze nie oso bi ste go znie wo le nia ko niecz no ścią pra cy dla

po kry cia kosz tów sta łych, zwią za nych z utrzy ma niem do mu.

Dom ro dzin ny ro zu mia ny jest ja ko prze strzeń fi zycz na i du -

cho wa; oto cze nie, któ re kształ tu je na szą wraż li wość i bu dzi po -

zy tyw ne emo cje. Dom po wi nien stwa rzać op ty mal ne wa run ki

dla roz wo ju, wy po czyn ku i pra cy. Po wi nien tak że być źró dłem

we wnętrz nej ener gii. Te ce chy do mu od róż nia ją go od wie lo -

ro dzin nych bu dyn ków miesz kal nych, w któ rych dre no wa ne są

na sze za so by du cho we i ma te rial ne (wbrew po zo rom kosz ty

eks plo a ta cji miesz ka nia są wyż sze niż do mu).

Do stęp ność w pro jek cie ADD prze ja wia się w wy mia rze:

� fi zycz nym –  przez brak ba rier ar chi tek to nicz nych, co czy ni

przy jaz nym do m, nie za leż nie od kon dy cji miesz kań ców;

� eko no micz nym – po przez naj niż szą na ryn ku su mę kosz tów

ka pi ta ło wych i eks plo a ta cyj nych;

� eko lo gicz nym – ja ko moż li wie naj przy jaź niej sze miej sce do

ży cia dla jak naj licz niej szych ga tun ków flory i fauny.
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PIĘ TRO � Scho dy z sa lo nu pro wa dzą do pry wat nej czę ści do -

mu. To tu, z da la od ha ła sów i wspól nej ak tyw no ści, znaj du ją się:

� sy pial nia ro dzi ców, 

� po ko je dzie cin ne,

� dwie ła zien ki dla do mow ni ków. 

Dla dzie ci włas ny po kój sta no wi szcze gól ną prze strzeń,

w któ rej uczą się, ba wią, ale też two rzą włas ny, in dy wi du al ny

świat. Z my ślą o dzie cię cych po trze bach stwo rzy liś my jas ne,

przy tul ne i prze stron ne prze strze nie, w któ rych dzie ci bę dą

mog ły bez piecz nie ba wić się i roz wi jać, jak rów nież spę dzać

czas w to wa rzy stwie in nych dzie ci. 

Tuż obok znaj du je się nie wiel ka, lecz kom for to wa sy pial nia

ro dzi ców. To miej sce stwo rzy liś my szcze gól nie z my ślą 

o po trze bach ro dzi ców. Wy god ne, sze ro kie łóż ko, noc ne szaf ki

i lam pki poz wo lą stwo rzyć ciep łą i przy tul ną atmo s fe rę 

uła twia ją cą noc ny wy po czy nek. Sy pial nia po łą czo na jest z ob -

szer ną gar de ro bą, wy po sa żo ną w no wo czes ny er go no micz ny

sy stem sza fo wy uła twia ją cy utrzy ma nie po rząd ku. 

Przez gar de ro bę prze cho dzi my do kom for to wej ła zien ki, któ -

ra mo że – dzię ki za in sta lo wa niu od po wied nich urzą dzeń (ja cuz -

zi, na trysk z łaź nią pa ro wą) – za mie nić się mi nis pa, gwa ran tu -

jąc waż ny dla utrzy ma nia spraw no ści in ten syw ny re laks. 

Na pię trze bu dyn ku znaj du je się tak że ła zien ka dla dzie ci.

Jest ona po łą czo na z pral nią wy po sa żo ną w no wo czes ną,

ener go osz częd ną pral ko-su szar kę. 

Dwie ła zien ki na pię trze poz wa la ją zła go dzić „po ran ne woj -

ny”, sta no wią ce spo re utra pie nie kil ku o so bo wych ro dzin. 

�1 Od stro ny po łud nio wej znaj du je się du ży ta ras z miej scem do spo ży wa nia po sił -
ków oraz staw ką pie lo wy. Na ścia nie ga ra żu umiesz czo no wy so kotem pe ra tu ro we
ko lek to ry próż nio we do pod grze wa nia wo dy. Da chy do mu i oran że rii po kry te są ko -
lek to ra mi hy bry do wy mi PV-T

�2 Od strony północnej dach pokryty jest trawą. Pergola otaczająca budynek jest
w strefie wejścia zabudowana. Komin jest zintegrowany z wiatrakiem o pionowej osi
obrotu. Nad garażem znajduje się taras ogrodzony barierką z matowego szkła, na
który wychodzi się z sypialni rodziców

1 � RZUT PARTERU 2 � RZUT PIĘTRA

Architektura Autonomicznego Domu Dostępnego może być dowolna – nowoczesna i tradycyjna, dworkowa i modernistyczna.

Ważne jedynie, by w takim budynku dało się zrealizować wszystkie przyjęte przez nas założenia funkcjonalne i techniczne. Z pun -

ktu wi dze nia za sad zrów no wa żo ne go roz wo ju istotne jest również to, by moż na by ło ela stycz nie kształ to wać wnę trze takiego do -

mu. Adap ta cja oznacza bowiem znacz nie mniej sze od dzia ły wa nie na śro do wi sko niż bu do wa no we go do mu. Dla te go tak zop ty -

ma li zo wa liś my jego bry łę, by za rów no par ter, jak i pod da sze by ły jed no prze strzen ne, z moż li wo ścią do wol nej za bu do wy.

INWESTUJ W PIERWSZE PALIWOTYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO
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PARTER � Ser cem każ de go do mu jest pokój dzienny, czyli sa -

lon; to w nim spę dza my naj przy jem niej sze chwi le z ro dzi ną

i przy ja ciół mi. Za dba liś my więc, by miej sce to by ło prze stron ne

i stwa rza ło przy jaz ną atmo s fe rę. Du ży stół – do sko na ły na

wspól ne ob ia dy, wy god na so fa oraz ko mi nek poz wo lą zre lak so -

wać się i spę dzić czas z naj bliż szy mi. Z du żych balkonowych

okien sa lo nu roz cią ga się wi dok na ogród i oran że rię. W głę bi

sa lo nu znaj du ją się scho dy na pię tro. 

Z sa lo nu prze cho dzi my do kuch ni. To tu spę dza my wię kszość

cza su: go tu jąc, je dząc i sprzą ta jąc. Za dba liś my o moż li wie naj -

peł niej sze wy ko rzy sta nie prze strze ni w kuch ni, tak aby zna laz -

ło się w niej miej sce na wszyst kie nie zbęd ne sprzę ty, na czy nia

i za pa sy. Wie my, ja kim prob le mem mo że być wy gos po da ro wa -

nie powierzchni potrzebnej na przechowywanie za pa sów spo -

żyw czych czy do mo wych prze two rów, dla te go w kuch ni za pro -

jek to wa liś my fun kcjo nal ną spi żar nię. 

Dzię ki po łą cze niu sa lo nu i kuch ni, uzy ska liś my efekt in te gru -

ją cej ro dzi nę prze strze ni. Go tu jąc ob iad, mo że my jed no cześ nie

ob ser wo wać dzie ci ba wią ce się w sa lo nie, a pod czas przy ję cia,

ser wu jąc ko la cję, nie tra ci my nic ze spot ka nia. 

Na par te rze, oprócz sa lo nu, za pro jek to wa liś my ga bi net 

– miej sce do pra cy, spot kań biz ne so wych, a tak że wy tchnie nia

od do mo we go zgieł ku. Tu znaj du je się rów nież go ścin na to a le -

ta, do stęp na także dla osób nie peł no spraw nych. Dzię ki niej na -

si go ście nie bę dą mu sie li ko rzy stać z ła zien ki prze zna czo nej

wy łącz nie dla człon ków ro dzi ny. W ten spo sób uni k a się też

mie sza nia prze strze ni „pu blicz nej” z „pry wat ną”.



PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKŁY – JAK NA POLSKIE WARUNKI – PROJEKT DOMU, KTÓREGO BUDOWA
I EKSPLOATACJA NIE DEGRADUJE ŚRODOWISKA NATURALNEGO. CHOĆ BRZMI TO JAK UTOPIA,
ZARÓWNO AUTORYTET TWÓRCÓW TEJ KONCEPCJI (WŚRÓD KTÓRYCH SĄ EKSPERCI ŁADNEGO
DOMU), JAK I FAKT, ŻE ZOSTAŁ ON UZNANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
EKOLOGICZNEGO (PLGBC) ZA NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT W ROKU 2011, SKŁONIŁY NAS 
DO JEGO PREZENTACJI. TEN SUPERENERGOOSZCZĘDNY DOM AUTORZY NAZWALI „AUTONOMICZNYM
DOMEM DOSTĘPNYM”.
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W
pier wszej czę ści te go cy klu

pi sa liś my o in te gra cji do mu

z ogro dem, ja ko fun da men tal -

nej za sa dzie pro jek to wa nia i bu do wy Au -

to no micz nych Do mów Do stęp nych.

W szcze gól no ści wy ka za liś my, że dzię -

ki od po wied niej aran ża cji ogro du mo że -

my wo kół sie bie wy two rzyć nie zwy kle

bo ga te śro do wi sko na tu ral ne, sta no wią -

ce osto ję dla wie lu ga tun ków owa dów

i ma łych zwie rząt. 

Ogród wo kół Au to no micz ne go Do mu

Do stęp ne go ma ogrom ne zna cze nie dla

śro do wi ska na tu ral ne go, ale ma tak że –

na co chciał bym zwró cić szcze gól ną

uwa gę – bar dzo po zy tyw ny wpływ nas

sa mych, a prze de wszyst kim na na szą

psy chi kę.

Nie ma bar dziej do bit ne go do wo du dla

te zy, że ogród jest dla lu dzi nie zwy kle

DOM SUPERENERGOOSZCZĘDNY

TEKST LUDOMIR DUDA
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OD DAWNA NAMAWIAMY WSZYSTKICH NOWYCH INWESTORÓW DO BUDOWANIA DOMÓW
O MOŻLIWIE NAJNIŻSZYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ DO OGRZEWANIA. DZIAŁANIA,
KTÓRE DO TEGO PROWADZĄ, NAZWALIŚMY INWESTYCJĄ W NOWE ŹRÓDŁO ENERGII, JAKIM
JEST NIESPALONY GAZ, WĘGIEL CZY PRĄD. TO BOWIEM ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA POWINNA
BYĆ DLA NAS PALIWEM, KTÓRE – PLANUJĄC OGRZEWANIE NASZEGO DOMU – WYKORZYSTAMY
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. POKAZALIŚMY, ŻE JUŻ TERAZ MOŻE BYĆ ONO NAJTAŃSZE,
A W DODATKU – W PRZECIWIEŃSTWIE DO PALIW KOPALNYCH: WĘGLA, GAZU CZY ROPY
NAFTOWEJ – JEGO CENA (CZYTAJ: KOSZT OBNIŻENIA ZUŻYCIA ENERGII) BĘDZIE SIĘ STALE
ZMNIEJSZAĆ, A NIE JAK TAMTYCH – ROSNĄĆ.

część 6: OGRÓD

waż ny, jak umiesz cze nie w nim ra ju. Wy -

gna ni z nie go – w mo im od czu ciu z bła -

hych przy czyn – cier pi my. 

Kon takt z na tu rą jest jed ną z pod sta -

wo wych po trzeb czło wie ka. Tymczasem

współ czes na cy wi li za cja od dzie la nas od

świa ta stwo rzo ne go ba rie rą świa ta wy -

two rzo ne go, za któ rą cze ka nas co naj wy -

żej gó ra wypro du ko wa nych śmie ci. 

To oder wa nie od na tu ry, w wy ni ku

gwał tow ne go roz wo ju miast, po wo du je

sta łe na pię cie z po wo du nie zas po ko jo nej

po trze by kon tak tu z przy ro dą. 

Jak twier dzą psy cho lo go wie nie moż -

ność za spo ko je nia tej waż nej po trze by

psy chicz nej po wo du je uru cho mie nie me -

cha niz mu wy par cia. Mo że się on ob ja -

wiać de mon stro wa ną nie chę cią do dzi kiej

przy ro dy czy licz ny mi fo bia mi za wią za ny -

mi ze zwie rzę ta mi czy ro śli na mi.

�1Na pier wszym pla nie frag ment bio ce no zy ba gien -
nej – osta t nie go eta pu oczysz cza nia ście ków, a w głę -
bi – dom au to ra ar ty ku łu, zbu do wa ny pod Warszawą
dwadzieścia lat te mu

F
O

T.
: J

A
N

 D
U

D
A



17w w w . l a d n y d o m . p l16 w r z e s i e ń  2 0 1 2 Ł A D N Y  D O MŁ A D N Y  D O M w r z e s i e ń  2 0 1 2

INWESTUJ W PIERWSZE PALIWOTYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

ARCHITEKTURA HUMANISTYCZNA
Gu ru hu ma ni stycz nej ar chi tek tu ry Chri stop her Alek san der (na -

wia sem mó wiąc prak tycz nie nie zna ny na szym ar chi tek tom),

w swo im fun da men tal nym dzie le „Ję zyk Wzor ców” trak tu je

ogro dy ja ko in te gral ną część pro jek to wa nia ar chi tek to nicz ne go,

wska zu jąc na mi stycz ne zna cze nie kon tak tu czło wie ka z wo dą,

zie mią i drze wa mi. We dług nie go ogrom nie waż nym jest ta kie

pla no wa nie ur ba ni stycz ne, by nie tyl ko za pew nić czło wie ko wi

ży we oto cze nie, ale tak że moż li wość upra wy wa rzyw i owo ców. 

Ten użyt ko wy as pekt ogro dów jest dla nie go oczy wi -

sty:...”W zdro wym mie ście każ da ro dzi na mo że upra wiać wa -

rzy wa na włas ny uży tek. Mi nął już czas, kie dy uwa ża no to za

hob by dla en tu zja stów. Jest to ele men tar na część ludz kie go ży -

cia”... i da lej... „Od cza sów re wo lu cji prze my sło wej co raz wię -

cej wa rzyw po cho dzi od bez o so bo wych pro du cen tów. Jed nak

w świe cie, w któ rym wzroś nie sa mo wy star czal ność lu dzi, upra -

wia nie przez ro dzi ny włas nych wa rzyw sta nie się rów nie na tu -

ral ne jak od dy cha nie”. Na wia sem mó wiąc chy ba każ dy z nas

wi dzi prze paść po mię dzy smakiem ku pio nych owo ców, a tych

bez poś red nio ze rwa nych z drze wa czy krze wu. 

Ogro dy ma ją jesz cze jed ną uni kalną wła ści wość. Za spa ka ja -

ją ogrom ną ga mę na szych po trzeb przy bardzo niskich kosz -

tach. Al ter na ty wą dla ogro du jest na przy kład wy cie czka do la -

su lub nad je zio ro, ale trze ba tam do je chać, a to koszt, wy si łek,

a póź niej wąt pli wa przy jem ność ob co wa nia z prze ta cza ją cym

się obok nas tłu mem. 

Mo że my więc za pew nić so bie – za op ła tą – ko niecz ną dla

zdro wia po rcję ru chu na sa li fit ness klu bu, ale o ile przy jem niej

jest po pra co wać w ogro dzie, ob ser wu jąc po zy tyw ne skut ki na -

szych pie lę gna cyj nych wy sił ków. Mo że my za o pa trzyć na szą

kuch nię w zio ła w naj bliż szy su per mar ke cie, ale ileż ta niej

i przy jem niej ze rwać je z włas nej grząd ki.

Pro du ku je my ście ki, więc mu si my pod łą czyć dom do ka na li -

za cji lub opróż niać szam bo pła cąc za to sło ną ce nę. Ale na sze

ście ki oczysz czo ne w ma low ni czym ogro do wym fil trze gle bo -

wym mo gą spra wić, że ro śli ny bę dą buj niej sze i pięk niej sze niż

gdy byś my tych ście ków nie mie li.

MYŚLENIE MA KOLOSALNĄ PRZYSZŁOŚĆ 
Trzydzieści lat te mu, w cza sach, gdy każ dy kłos był na wa gę

zło ta, a mia rą po stę pu by ły blo ko wi ska „Za Że laz ną Bra mą”, za -

sta na wia łem się, czy kon cep cja do mów z ogro da mi nie jest

wyłącznie eks klu zyw ną pro po zy cją dla wy bra nych, bo dla resz -

ty za brak nie miej sca. 

Za ło ży łem za tem, że wszy scy jak je den mąż opu ści my mia sta

i prze nie sie my się do osie dli zbu do wa nych na dział kach po

2000 m2 każ da. Do da łem do te go po 1000 m2 na dro gi i in fra struk -

tu rę. Przy ją łem, jak się oka za ło na iw nie, że mo że nas być 40 

mi lio nów i że bę dzie my żyć w pię cio o so bo wych, trzy po ko le nio -

wych ro dzi nach. Na stęp nie po dzie li łem 40 mln przez 5 i po mno -

ży łem przez 3000 m2. I co się oka za ło? Że w Pol sce zaj mie to je -

dy nie 5% użyt ków rol nych. Bio rąc pod uwa gę, że w mo im mo de -

lu po nad po ło wa po wierz chni dzia łek by ła by pod upra wa mi 

wa rzyw i owo ców, o wy daj no ści wie lo krot nie wyż szej niż tra dy -

cyj ne rol nic two, moż na by by ło czte ry ra zy wię kszy are ał prze -

zna czyć pod za le sie nie lub pod pro duk cję ro ślin ener ge tycz nych. 

To ma łe od kry cie sprzed 30 lat na u czy ło mnie, że na sza cy wi -

li za cja opie ra się na mar nych kłam stwach tych, któ rzy ma ją in -

te res i na rzę dzia do ich roz po wszech nia nia. Nie ste ty wię kszość

oby wa te li wo li uwie rzyć niż po li czyć. W wie rze je steś my po tę -

gą, w my śle niu – prze ciw nie.

WPŁYW OGRODU NA NASZE ZDROWIE
Lu dzie, któ rzy miesz ka ją w du żych mia stach z da la od przy ro -

dy, istot nie sta ty stycz nie czę ściej do świad cza ją sta nów lę ko -

wych, de pre sji i in nych za bu rzeń psy chicz nych oraz cier pią na

wie le do le gli wo ści, ta kich jak nad ciś nie nie tęt ni cze, bez sen -

ność itp. 

Z dru giej stro ny ba da nia nad oso ba mi star szy mi i cho ry mi

wska zu ją, że na wet krót kie prze by wa nie w na tu ral nym śro do -

wi sku, ta kim jak właś nie ogród, re du ku je na pię cia psy chicz ne

oraz uczu cia ta kie, jak strach, złość i smu tek. Wpły wa ono rów -

nież po zy tyw nie na na sze zdro wie fi zycz ne – pra cę ser ca, ciś -

nie nie krwi, na pię cie mięś ni, a także pra cę mó zgu.

Bar dzo wy raź nie to wi dać w ba da niach prof. R.S. Ur li cha

z Uni wersytetu Tek sań skie go, któ re go licz ne eks pe ry men ty nad

wpły wem śro do wi ska na tu ral ne go i zur ba ni zo wa ne go na lu dzi

po ka za ły, że oso by przy by wa ją ce bądź oglą da ją ce zdję cia na tu -

ry wy ka zy wa ły du żo niż szy po ziom ne ga tyw nych uczuć niż te,

któ rym przed sta wio no mia sta. Ba da cze ja poń scy Na ka mu ra

i Fu jii za ob ser wo wa li, że zmia ny te moż na rów nież stwier dzić

przy po mo cy ba dań EEG. 

Psy cho lo go wie opi su ją rów nież do bro czyn ny wpływ ogro -

dów przy szpi tal nych na przy spie sze nie pro ce su zdro wot nych

i po pra wie nie ja ko ści ży cia pa cjen tów, co rów nież po zy tyw nie

wpły wa na ich ro dzi ny. Ogród przy szpi ta lu ma rów nież ogrom -

ne znacz nie dla per so ne lu szpi tal ne go, przez re duk cję stre su

po zy tyw nie wpły wa jąc na bar dziej ca ło ścio we i zo rien to wa ne

na pa cjen ta po dej ście do pro ce su le cze nia.

Po dob ne wy ni ki uzy ska li ba da cze ana li zu jąc po pu la cję osób

star szych, któ ra zo sta ła po dzie lo na na tych, któ rzy upra wia ją

ogród ki i na tych, któ rzy te go nie ro bią. Oso by zaj mu ją ce się

ogrod nic twem ży ły dłu żej, ich stan zdro wia był lep szy, by ły bar -

dziej ak tyw ne, de kla ro wa ły du żo wyż szą sa tys fak cję z ży cia

oraz mia ły wię ksze po czu cie nad nim kon tro li.

Jak wy ni ka z tych ba dań, ogród to ko niecz ny wa ru nek do bre -

go ży cia, ale nie tyl ko. Kon takt z na tu rą jest rów nież bar dzo

istot ny dla pra wi dło we go roz wo ju dzie ci, przy czym do ty czy to

nie tyl ko ich or ga niz mu i spraw no ści ru cho wej. 

Jak pi szą ame ry kań scy psy cho lo go wie Kel ler i Ka pla no wie

– wspo ma ga on tak że ich po znaw czy, emo cjo nal ny i mo ral ny

roz wój. Dzię ki kon tak to wi z na tu rą dzie ci kształ tu ją w so bie ta -

kie ce chy, jak pew ność sie bie, wy so ka sa mo o ce na, po czu cie

włas nej war to ści i au to no mii oraz zdol ność do ra dze nia so bie

w trud nych sy tu a cjach. 

Kon takt z na tu ral nym śro do wi skiem poz wa la im rów nież le -

piej roz wi nąć re la cje in ter per so nal ne. Na bie ra ją sza cun ku

i uzna nia dla na tu ry. Oka za ło się, że do ro śli, któ rzy w dzie ciń -

stwie mie li wię kszy kon takt z przy ro dą, cha rak te ry zo wa li się

du żo lep szym zdro wiem psy chicz nym. 

Je śli skon fron to wać te ludz kie po trze by z in for ma cją, iż mniej

niż 10% lą do wej bio ma sy to dzi ka przy ro da, a po zo sta łe 90%

– słu ży za spa ka ja niu ludz kich po trzeb, sta je się jas nym, że pró -

ba po wro tu ludz ko ści do na tu ry gro zi ła by jej na tych mia sto wą

za gła dą. 

Je dy ną za tem szan są na ludz kie ży cie jest od bu do wa na tu ry

wo kół nas właś nie w for mie ogro dów, któ re mo gą być jej nie sły -

cha nie skon cen tro wa ną syn te zą. Mi strza mi w bu do wa niu 

ta kiej te ra pe u tycz nej syn te zy na tu ry w swo im oto cze niu są Ja -

poń czy cy. Po tra fią oni uczy nić świą ty nię jej du cha z po je dyn -

cze go drze wa czy kwia tu. 

Przy to czo ne wcześ niej opi nie i wy ni ki ba dań nie bu dzą wąt -

pli wo ści, że ogród przy do mu jest rów nie istot ny, jak sam dom

i jest je dy nym spo so bem na za spo ko je nie na szej po trze by ży cia

w oży wio nym świe cie. 

Mo że my wy rzu cać na sze od pad ki or ga nicz ne do śmie ci, ale

mu si my wte dy pa trzeć, jak na sze pie nią dze od jeż dża ją wraz ze

śmie ciar ką. A prze cież dzię ki ogro do wi mo że my z tych od pad -

ków wy pro du ko wać kom post, któ ry spra wi, że wa rzy wa z na -

szej dział ki bę dą naj smacz niej sze na świe cie. 

Li sta ta kich przy kła dów jest znacz nie dłuż sza, a każ dy ma tę

sa mą uni kalną wła ści wość, że dzię ki ogro do wi jest nie tyl ko

znacz ne le piej, ale i du żo ta niej. A wła ści wie nie ta niej, bo za -

miast pła cić – za ra bia my.

Jest jesz cze in ny as pekt po sia da nia przy do mo wych ogro dów.

Jak wia do mo czło wiek kształ tu je i zmie nia śro do wi sko. Ale za -

cho dzi tak że pro ces od wrot ny – to śro do wi sko kształ tu je czło -

wie ka. I o ile moż na mieć za u fa nie do te go pro ce su, je śli tym śro -

do wi skiem jest świat stwo rzo ny przez Bo ga czy ewo lu cję, to

prze ra ża mnie wi zja czło wie ka ufor mo wa ne go przez blo ko wi sko.

Dom bez ogro du jest do mem bez sen su, dla te go bo li mnie

ser ce, gdy oglą dam współ czes ne owo ce de we lo per skiej chci -

wo ści – osie dla wiel kich do mów na mi kro sko pij nych dział kach.

O jed nym z nich, wspa nia ły ar chi tekt Da rek Śmie chow ski po -

wie dział z go ry czą, że jest to...”skan sen dwo rów pol skich na

pla nie cmen ta rza”.

�5 Staw ką pie lo wo-do świet la ją cy z kry sta licz ną wo dą bez żad nej che mii, po cho -
dzą cą wód opa do wych i lokalnej studni

F
O

T.
: J

A
N

 D
U

D
A

�4 Ka ska da flow- form – ele ment oży -
wia ją cy wo dę w sta wie ką pie lo wym

�3 Staw dotleniający, zarośnięty roślinnością bagienną, to
drugi stopień oczyszczalni ścieków

�2 Filtr glebowy to pierwszy stopień oczyszczalni ścieków,
a jednocześnie bardzo malowniczy element ogrodu
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INTEGRACJA DOMU Z OGRODEM
W pierwszym odcinku naszego cyklu pisaliśmy, że dla ADD wy -

bór dział ki jest więc nie zwy kle istot ny, gdyż pod sta wo wym za -

ło że niem pro jek tu jest je go in te gra cja z ogro dem. Wię kszość

z nas, zmę czo na pre sją mia sta, ma rzy o za miesz ka niu w dzie wi -

czym oto cze niu, naj chęt niej w le sie. Jed nak re a li za cja te go ma -

rze nia jest szko dli wa za rów no dla nas, jak i dla śro do wi ska.

Dział ka leś na, jak to wy ni ka z jej na tu ry, jest za cie nio na, a my

po trze bu je my słoń ca ja ko ga tu nek i ja ko źró dła ener gii dla na -

sze go do mu. Las jest tak że naj cen niej szą z bio ce noz i je go za -

mia na na osie dla jest zwy czaj nym bar ba rzyń stwem. 

W pań stwach po waż nie trak tu ją cych zo bo wią za nia pod ję te

na wspom nia nym wcześ niej Szczy cie Zie mi w Rio de Ja ne i ro,

jak na przy kład u na szych za chod nich są sia dów, bu do wa nie

w le sie jest prak tycz ne nie moż li we. Przed każ dą pla no wa ną 

in we sty cją jest tam ro bio na wy ce na war to ści eko sy ste mu,

w któ rym ma ona po wstać. A po nie waż sy stem praw ny Nie -

miec, w du chu Rio, wy klu cza moż li wość po gor sze nia sta nu śro -

do wi ska, po za koń cze niu in we sty cji war tość śro do wi sko wa

dział ki mu si tam po zo stać co naj mniej ta ka sa ma. 

Jest to moż li we, gdy bu du je my na te re nach wcześ niej zde -

gra do wa nych, go rzej, gdy na przy kład dro ga wie dzie przez las.

Wte dy – oczy wi ście jeśli las nie jest pod ochro ną – mu si my ja -

kiś te ren zde gra do wa ny za mie nić na las, co jest nie zmier nie

kosz tow ne, a i tre nów zde gra do wa nych jest tam co raz mniej. 

War tość eko lo gicz ną śro do wi ska wy ce nia się przy uży ciu

ska li pun kto wej, któ ra w za leż no ści od bio róż no rod no ści i in -

nych czyn ni ków przy pi su je każ dej bio ce no zie okre ślo ną licz bę

pun któw. Las, w któ rym nie miec kie pra wo ze zwa la jesz cze na

in we sty cje, ma w tej oce nie 6 pun któw na 10 moż li wych, a na

przy kład po le upraw ne już tyl ko 2. Wspom nia na dro ga oczy wi -

ście ma 0 pun któw.

Za ło ży liś my za tem, że na sze pro jek ty re a li zo wa ne bę dą na

te re nach zde gra do wa nych, a w naj gor szym ra zie na wsi, czy li

na po lach upraw nych. Ta kie po my sły nie mog ły po wstać w cza -

sach PRL-u, bo tam liczył się każdy kłos, a Pusz cza Bia ło wie ska

by ła istot nym za so bem drew na tar tacz ne go (to zresz tą po zo -

sta ło wła dzom od po wie dzial nym za stan śro do wi ska do dziś). 

Po nie waż w ADD ogród jest in te gral ną czę ścią do mu, a za ra -

zem cząst ką na tu ry, za któ rą bie rze my oso bi stą od po wie dzial -

ność, pro jek to wa ne za ło że nie ma cha rak ter ogro du na tu ral ne -

go, two rzo ne go zgod nie z za sa da mi kształ to wa nia ogro dów

sie dli sko wych (bio ce no tycz nych). 

CIĄG DALSZY NASTĄPI
To już osta t ni od ci nek na sze go cy klu o no wej wi zji su pe re ner -

go osz czed ne go bu dow nic twa, któ re jest jed no cześ nie przy jaz -

ne lu dziom i śro do wi sku.

Wia do mo jed nak, że te o ria jest ni czym bez prak ty ki. Dla te go

do brze by by ło zo ba czyć, jak wszyst kie za pre zen to wa ne w ko -

lej nych od cin kach na sze go cy klu roz wią za nia są re a li zo wa ne

na kon kret nej bu do wie.

Z sa tys fak cją więc in for mu je my, że z ini cja ty wy Mar szał ka

Wo je wódz twa Świę to krzy skie go zo stał uru cho mio ny pro gram,

któ re go efek tem bę dzie wy bu do wa nie do mu mo de lo we go ADD

na te re nie Re gio nal ne go Cen trum Na u ko wo Ba daw cze go w Po -

dzam czu ko ło Kielc. Ma my na dzie ję, że jesz cze w tym ro ku bę -

dzie my mo gli na szym Czy tel ni kom przed sta wić re la cje z te go

pla cu bu do wy.

Au to rem za ło żeń i pro jek tu ogro du na działce, na której ma

powstać Autonomiczny Dom Dostępny jest miesz ka ją cy

w Niem czech wy bit ny ar chi tekt kra jo bra zu Mar cin Gą sio row -

ski. Oto je go kon cep cja. 

„Do ob sa dze nia te re nu zo sta ną uży te głów nie ga tun ki ro dzi -

me (np. brzo zy, sos ny, ja rzę bi ny, głóg, tar ni na, żar no wiec, ja ło -

wiec). W bez poś red nim oto cze niu bu dyn ku wy stą pią ga tun ki

by lin i krze wów o de ko ra cyj nym cha rak te rze. Mu ra wy po wsta -

ną z wy sie wu do sto so wa nych do sie dli ska mie sza nek łąk

kwiet nych, za wie ra ją cych licz ne zio ła, ta kie jak: An the mis tin -

cto ria, Dian thus su per bus, Ga lium ve rum, Ge ra nium pra ten se,

Kna u tia ar ven sis, Le u can the mum vul ga re, Li num pe ren ne, Lych -

nis vi sca ria, Ori ga num vul ga re, Pim pi nel la sa xif ra ga, Rhi nan -

thus alec to ro lop hus, Sal via of fi ci na lis, Si le ne dio i ca, Thy mus ser -

pyl lum.

Utwo rzo ny zo sta nie staw ką pie lo wy; bę dzie to zbior nik wod -

ny o na tu ral nym cha rak te rze, o po wierz chni oko ło 70 m2. Układ

wod ny za si la ny bę dzie głów nie wo da mi opa do wy mi, spły wa ją -

cy mi z po wierz chni da chów. 

Da chy te, po kry te na po ła ci pół noc nej ro ślin no ścią łą ko wą,

za si la ne bę dą do dat ko wo, w okre sie we ge ta cyj nym, oczysz czo -

ny mi wo da mi po ście ko wy mi. Po za fun kcja mi ką pie lo wy mi oraz

este tycz no-kra jo bra zo wy mi, staw bę dzie peł nić sze reg fun kcji

przy rod ni czych, któ rych ko rzyst ne od dzia ły wa nie na śro do wi -

sko się ga po za gra ni ce dział ki (bio top „wy spo wy” we dług te o -

rii „pła tów i ko ry ta rzy” For ma na) oraz przy czy ni się do zwię -

ksze nia bio róż no rod no ści. 

Staw bę dzie miał roz bu do wa ny pas ro ślin no ści szu wa ro wej

i pod wod nej, gwa ran tu ją cy mię dzy in ny mi za cho wa nie czy sto -

ści wo dy (efekt tzw. pom py tro ficz nej), dzię ki cze mu ma my ba -

sen do ką pie li, bez ko niecz no ści uży wa nia kosz tow nych i szko -

dli wych środ ków che micz nych. 

Nie o po dal sta wu zlo ka li zo wa na zo sta ła trzci no wa oczysz -

czal nia ście ków. Z ze wnątrz wy glą da ona jak na tu ral ne szu wa -

ry trzci no we i sta no wi atrak cyj ny ele ment ogro du. Pro jek to wa -

ne na wierz chnie (po mo sty drew nia ne, na wierz chnie

Lp. Powierzchnie m2 pkt/m2 pkt

Stan przed zabudową

1 pole uprawne 600 2 1200

Stan po zabudowie

1 powierzchnia zabudowana 140 0 0

2 dach zielony 54 1 54

3 staw 71 6 426

4 nawierzchnie brukowe 20 0,5 10

5 pomosty drewniane 54 0,5 27

6 żywopłot wielogatunkowy 200 6 1200

7 oczyszczalnia (szuwary trzcinowe) 15 4 60

8 murawa, łąka kwietna 100 4 400

9 razem 600 2177

bru ko wa ne) są prze pusz czal ne dla wód opa do wych i w znacz -

nym stop niu po zo sta ją ak tyw ne bio lo gicz nie. Ewen tu al ne nad -

mia ry wo dy w cza sie gwał tow nych opa dów bę dą roz są cza ne

do gle by. 

Aby oce nić wpływ in we sty cji na śro do wi sko na tu ral ne

oraz po rów nać stan przed i po prze pro wa dzo nej in we sty cji, 

zo sta ła za sto so wa na me to da ob li cza nia in ge ren cji w śro do wi -

sko (stan dar do wo sto so wa na w Niem czech). Po le ga ona na ob -

li cza niu po szcze gól nych po wierz chni i mno że niu ich przez

współ czyn nik war to ścio wo ści dla śro do wi ska przed sta wio ny 

po wy żej (Nu me risc he Be wer tung von Bio top ty pen für die Ein -

griffsre ge lung in NRW Rec klin gha u sen Sep tem ber 2008 Be ar be -

i ter: Ulri ke Bie der mann Jut ta Wer king)”.

Roz li cze nie efek tu śro do wi sko we go pro jek to wa nej in we sty cji

– przy za ło że niu, że jest ona re a li zo wa na na grun tach rol nych

– przed sta wia my po ni żej w ta be li.

Jak wy ni ka z po wyż szej oce ny, pro jekt wy so ce fun kcjo nal ne -

go ogro du na na szej dział ce, na wet przy lo ka li za cji pro jek tu na

grun tach rol nych, nie tyl ko kom pen su je in ge ren cję bu do wla ną

w śro do wi sko, ale wręcz pod no si war tość przy rod ni czą te go te -

re nu o 977 pun któw!

3 � PROJEKT ZIELENI NA DZIAŁCE
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wielogatunkowy żywopłot z niskimi drzewami typu głóg, jarzębina itp.

wielogatunkowy żywopłot z niskimi drzewami typu głóg, jarzębina itp.

staw kąpielowy

kwiecista łąka 
z ziołami

szuwary oczyszczalni
ścieków z dorodnymi

trzcinami

ROZLICZENIE EFEKTU ŚRODOWISKOWEGO 



PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKŁY – JAK NA POLSKIE WARUNKI – PROJEKT DOMU, KTÓREGO BUDOWA
I EKSPLOATACJA NIE DEGRADUJE ŚRODOWISKA NATURALNEGO. CHOĆ BRZMI TO JAK UTOPIA,
ZARÓWNO AUTORYTET TWÓRCÓW TEJ KONCEPCJI (WŚRÓD KTÓRYCH SĄ EKSPERCI ŁADNEGO
DOMU), JAK I FAKT, ŻE ZOSTAŁ ON UZNANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
EKOLOGICZNEGO (PLGBC) ZA NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT W ROKU 2011, SKŁONIŁY NAS
DO JEGO PREZENTACJI. TEN SUPERENERGOOSZCZĘDNY DOM AUTORZY NAZWALI „AUTONOMICZNYM
DOMEM DOSTĘPNYM”.

16

I
dea domów autonomicznych zrodziła

się w wyniku refleksji nad wpływem

naszego sposobu życia na środowi-

sko. Jesteśmy przyzwyczajeni do myśli,

że degradacja środowiska jest przede

wszystkim wynikiem działania przemy-

słu. To niewątpliwie poprawia nasze sa-

mopoczucie, ale nie zdejmuje z nas odpo-

wiedzialności za stan środowiska.

Od lat w „Ładnym Domu” propaguje-

my budowę domów energooszczędnych.

Nie ulega bowiem wątpliwości, że to

właśnie energia zużywana przez budow-

nictwo mieszkaniowe ma negatywny

wpływ na środowisko.

Nasz Autonomiczny Dom Dostępny ma

niemal zerowe zapotrzebowanie na ener-

gię ze źródeł nieodnawialnych, a małe

nakłady na podniesienie standardu ener-

getycznego gwarantują jego dostępność.

DOM SUPERENERGOOSZCZĘDNY

TYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

TEKST LUDOMIR DUDA, WIESŁAW RUDOLF
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PARTNER CYKLU

OD DAWNA NAMAWIAMY WSZYSTKICH NOWYCH INWESTORÓW DO BUDOWANIA DOMÓW
O MOŻLIWIE NAJNIŻSZYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ DO OGRZEWANIA. DZIAŁANIA,
KTÓRE DO TEGO PROWADZĄ, NAZWALIŚMY INWESTYCJĄ W NOWE ŹRÓDŁO ENERGII, JAKIM
JEST NIESPALONY GAZ, WĘGIEL CZY PRĄD. TO BOWIEM ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA POWINNA
BYĆ DLA NAS PALIWEM, KTÓRE – PLANUJĄC OGRZEWANIE NASZEGO DOMU – WYKORZYSTAMY
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. POKAZALIŚMY, ŻE JUŻ TERAZ MOŻE BYĆ ONO NAJTAŃSZE,
A W DODATKU – W PRZECIWIEŃSTWIE DO PALIW KOPALNYCH: WĘGLA, GAZU CZY ROPY
NAFTOWEJ – JEGO CENA (CZYTAJ: KOSZT OBNIŻENIA ZUŻYCIA ENERGII) BĘDZIE SIĘ STALE
ZMNIEJSZAĆ, A NIE JAK TAMTYCH – ROSNĄĆ.

część 2: KONSTRUKCJA I TECHNOLOGIA

�1 Autonomiczny Dom Dostępny widziany od strony północnej: dach pokryty jest trawą, komin zintergrowany z wia-
trakiem o pionowej osi obrotu, a nad garażem połączonym z zabudowaną w strefie wejścia pergolą znajduje się taras
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FUNDAMENT
Wybór sposobu posadowienia Autonomicznego Domu Dostęp-

nego wcale nie jest taki oczywisty, jak się wydaje.

Najpopularniejsza metoda fundamentowania domu jednoro-

dzinnego na ławach betonowych pod względem wytrzymało-

ściowym sprawdza się jedynie wtedy, gdy w poziomie posado-

wienia jest choć trochę nośny grunt. Gdy tak nie jest, musimy

się liczyć z kosztowną jego wymianą albo wybrać równie drogie

fundamentowanie na palach lub studniach.

Jest jednak jeszcze większy problem, który jest jak dotąd cał-

kowicie pomijany przez projektantów. Otóż tradycyjny funda-

ment jest jednym wielkim radiatorem, który przekazuje do

gruntu ciepło z domu napływające przez ściany parteru i płytę

podłogi. Sytuacji tej nie zmienia nawet bardzo dobre ocieplenie

od zewnątrz ścian fundamentowych oraz całej powierzchni

podłogi na gruncie.

O ile jednak w „zimnych” domach, czyli takich, które budo-

wane są zgodnie z obowiązującymi w Polsce niezwykle

łagodnymi pod względem energetycznym wymaganiami (choć

uznanymi przez ustawodawcę za racjonalne), może i nie ma to

specjalnie dużego znaczenia, o tyle w domach energooszczęd-

nych tego ogromnego mostka cieplnego, jakim jest tradycyjny

fundament, nie sposób już pominąć.

Dlatego jeśli nie stać nas, ze względu na ogromne i wciąż ros-

nące koszty ogrzewania, na budowanie według rządowej „ra-

cjonalności”, a w szczególności jeśli chcemy, by dom był do-

stępny ekonomicznie w rozumieniu najniższej sumy kosztów

jego budowy i eksploatacji, to posadawianie go na klasycznym

fundamencie powinno być wykluczone.

� Fundament płytowy. Jedynym „słusznym” rozwiązaniem

jest tutaj żelbetowa płyta fundamentowa wykonana na solid-

nej izolacji termicznej z twardych płyt styropianowych. Dodat-

kową zaletą takiej płyty jest to, że z powodu jej dużej

powierzchni, a przez to małych nacisków na podłoże, można na

niej stawiać dom nawet na gruntach nienośnych, a więc zwy-

kle tańszych.

Płyta fundamentowa ma jeszcze jedną zaletę – można w niej

umieścić rurki wodnego ogrzewania podłogowego, co zmniej-

szy koszty inwestycji. W dodatku te same rurki mogą nam za-

pewnić komfortową i darmową klimatyzację latem.

� Zasobnik ciepła. W naszym domu potrzebne jest nam miej-

sce na gruntowy zasobnik ciepła, pozyskiwanego latem jako

produkt uboczny przy produkcji energii elektrycznej w hybry-

dowych ogniwach PV-T.

Dobrym miejscem dla takiego zasobnika jest właśnie grunt

pod budynkiem. Dzięki wysokiej jego temperaturze możemy

zrezygnować z opłacalnej w tradycyjnych rozwiązaniach 40 cm

warstwy izolacji termicznej podłogi na gruncie i poprzestać je-

dynie na 15-20 cm warstwie styropianu, umieszczonej pod płytą

fundamentową, która zapobiegać będzie przegrzewaniu się po-

mieszczeń latem przez ciepło zgromadzone pod domem.

1� PRZEKRÓJ PIONOWY PRZEZ AUTONOMICZNY DOM DOSTĘPNY

ściana kolankowa
ze słupkami

żelbetowymi

prefabrykowana
więźba
krokwiowo-jętkowa

strop
żelbetowy

z wypełnieniem
z dyli

styropianowych

płyta
fundamentowa

z wodnym
ogrzewaniem
podłogowym

ściana
żelbetowa
ocieplona
styropianem

ogród zimowy

spiralne sondy gruntowego
zasobnika ciepła

Spróbujmy określić straty ciepła przez tradycyjny fundament.

Zgodnie z normą współczynnik strat ciepła przez styk pod-

łogi i ścian parteru ze ścianą fundamentową wynosi 0,8 W/

(mK). Przy założeniu, że ławy i ściany fundamentowe (ze-

wnętrzne i wewnętrzna) mają w domu o powierzchni parteru

równej 100 m2 około 50 m długości, otrzymujemy wartość 0,8

× 50 = 40 W/K; oznacza to, że potrzebujemy rocznie aż 3750

kWh ciepła na pokrycie tych strat.

Nawet dla domów wybudowanych w niesłychanie energochłon-

nym standardzie energetycznym (określonym w warunkach

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki – wbrew

oczywistym faktom – jako racjonalny), oznacza to około 13%

całkowitego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania. Jest to

zatem więcej niż ucieka go przez całą – bardzo słabo ocieploną,

choć zgodnie z przepisami – podłogę na gruncie.

W naszym Autonomicznym Domu Dostępnym całkowite zapo-

trzebowanie na ciepło do ogrzewania jest mniejsze niż straty

przez „fundamentowy” mostek ciepła, jaki stanowią ściana i ła-

wa fundamentowa. Zatem posadawianie go w tradycyjny spo-

sób na ławach w żadnym razie nie powinien być tu zastosowa-

TRADYCYJNY FUNDAMENT
POTĘŻNYM MOSTKIEM TERMICZNYM!

� UCIECZKA CIEPŁA PRZEZ ŁAWY FUNDAMENTOWE

a � PRZEKRÓJ b � RZUT

ściana
parteru

podłoga
na gruncie

ściana
fundamentowa

ława
betonowa

ławy
zewnętrzne

ława
wewnętrzna

10 m

10
m
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ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
Wybór rodzaju ściany zewnętrznej dla ADD jest niezwykle waż-

ny. Po pierwsze dlatego, że w domach jednorodzinnych stano-

wią one prawie połowę powierzchni wszystkich przegród ze-

wnętrznych i co za tym idzie odpowiadają za znaczną część

strat ciepła. Po drugie – stanowią istotny element konstrukcji

domu i muszą spełniać odpowiednie wymagania wytrzymało-

ściowe. I po trzecie – montowane są w nich okna i drzwi, co ge-

neruje kolejne wymagania zarówno energetyczne (mostki ciep-

ła), jak i konstrukcyjne (na przykład nadproża).

Połączenie tych wszystkich wymagań nie jest proste przede

wszystkim dlatego, że materiały o dużej wytrzymałości kon-

strukcyjnej są złymi izolatorami ciepła i odwrotnie – to co do-

brze izoluje, słabo przenosi obciążenia.

�Trochę historii. Nowożytne budownictwa to w znacznej czę-

ści próba pogodzenia wytrzymałości i izolacyjności ścian ze-

wnętrznych. Pierwsze pomysły były, rzec można, ekstensywne.

Dwa podstawowe materiały budowlane drewno i cegła, uży-

wane były w nadmiarze, jeśli chodzi o ich właściwości kon-

strukcyjne, po to by lepiej chroniły przed utratą ciepła. Mieliś-

my zatem ściany grubości dwóch cegieł (50÷60 cm) i z bali

drewnianych (20÷40 cm), choć z punktu widzenia konstruk-

cyjnego mogły być o wiele cieńsze.

Potem pojawiały się rozwiązania w postaci ścian z pustkami

powietrznymi, zarówno z cegły, jak i z drewna (szkielet), zmniej-

szające zużycie materiałów i zwiększające ich opór cieplny.

Ogromna podaż energii charakteryzująca erę przemysłową

nie zatrzymała poszukiwań materiałów, które pozwoliły by ta-

niej budować cieplejsze domy. W budownictwie drewnianym

rynkiem zawładnęło lekkie budownictwo szkieletowe, a w ce-

gle pojawiły się coraz liczniejsze dziury, czyli nastała era pusta-

ków ceramicznych.

Z rynkiem pustaków z ceramiką zaczął konkurować beton.

Pojawiły się spienione betony, ale także poryzowana ceramika,

szukające kompromisu pomiędzy izolacyjnością a wytrzymało-

ścią na ściskanie materiałów ściennych. Każdy z pojawiających

się materiałów do budowy ścian zewnętrznych rozwiązywał ja-

kiś problem i zdobywał kawałek rynku.

Rozwijały się także technologie materiałów izolacyjnych i kon-

strukcyjnych przeznaczonych do budowy ścian warstwowych.

Te zamiast szukać kompromisu izolacyjności z konstrukcyjno-

ścią, optymalizują wykorzystanie coraz lepszych właściwości

konstrukcyjnych i izolacyjnych każdego z tych materiałów.

�Ściana dla Autonomicznego Domu Dostępnego. Współczes-

ny projektant ma do wyboru dziesiątki wariantów ściany ze-

wnętrznej, a każdy z nich jest, zdaniem oferującego sprzedaw-

cy, najlepszy. Racjonalny wybór rodzaju ściany zewnętrznej,

jest w tej sytuacji, bardzo trudny. Jeszcze trudniej jest wybrać

technologię dla ADD, ze względu na założenie, że jedynym źró-

dłem energii do jego ogrzewania będzie gruntowy zasobnik

ciepła pod budynkiem.

Temperatura gruntu nie może, ze względu na straty ciepła

przekraczać 30oC. W konsekwencji o pojemności zasobnika

gruntowego decyduje maksymalna temperatura zasilania wod-

nego ogrzewania podłogowego, która zależy od zapotrzebowa-

nia na moc. Jeżeli chcemy by nie przekraczała ona 25oC, to za-

potrzebowanie na moc musi być na poziomie 16 W/m2., a więc

współczynnik przenikania ciepła ścian (z uwzględnieniem

wszystkich mostków cieplnych!) nie powinien być wyższy niż

U = 0,1 W/(m2K). Dodatkowo rozwiązanie musi być możliwie

najtańsze, by dom był dostępny ekonomicznie.

W naszych rozważaniach odrzuciliśmy więc na wstępie ścia-

ny jednowarstwowe ze względu na niemożliwość pełnego wy-

TYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

�2 Prefabrykowane elementy ścian parteru, zarówno pełne, jak i te z otworami
okiennymi i drzwiowymi, wykonywane w jeden dzień są bezpośrednio na placu
budowy na stosie

2� POŁĄCZENIE PŁYTY FUNDAMENTOWEJ ZE ŚCIANĄ PARTERU

styropian
izolacyjny

(25 cm)

żelbetowa
ściana nośna

z płytą
styropianową

(10 cm)

płyta
fundamentowa

z instalacją
ogrzewania

podłogowego
(25 cm)

polistyren
ekstrudowany

(min. 20 cm)
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eliminowania mostków ciepła na styku stolarki otworowej

ze ścianą. Pozostały nam do wyboru ściany warstwowe.

To nadal ogromny wybór, ale o tyle łatwiejszy, że założyliśmy

ze względy na dostęp światła dziennego do pomieszczeń mak-

symalną grubość ściany 50 cm. Do wyboru pozostało nam kilka-

naście wariantów w dwu technologiach. Pierwsza z nich to

ściana z elementów drobno wymiarowych, a druga – żelbetowy

monolit, czyli prefabrykacja w fabryce domów lub na budowie.

�Punkt rosy. O zaniechaniu technologii murowania ściany

z elementów drobnowymiarowych przesądziły symulacje wy-

stępowania punktu rosy, czyli miejsca blisko zewnętrznej po-

wierzchni ściany, w którym przy określonej wilgotności para

wodna zamienia się w wodę. Punkt ten występuje we wszyst-

kich przegrodach zbudowanych z materiałów porowatych. Do-

tychczas, przy dopuszczanej przez prawo budowlane ogromnej

energochłonności budynków, zjawisko to nie miało znaczenia,

o ile tylko ilość wykroplonej wilgoci była na tyle niewielka, że

zdołała odparować latem. Jeżeli jednak musimy zbudować

ścianę o współczynniku U=0,1 W/(m2K), to kondensacja pary

wodnej to uniemożliwia; zawilgocenia materiału budowlanego

powoduje bowiem spadek jej izolacyjności.

�Prefabrykacja na placu budowy. Rozwiązaniem okazały się

prefabrykowane ściany monolityczne wykonywane bezpośred-

nio na budowie. Mają one kilka wyjątkowych zalet. Od wnętrza

domu mamy 5 cm warstwę zbrojonego betonu, co umożliwia

zawieszenie regałów i szafek. Równocześnie ściana ma dosta-

tecznie dużą pojemność cieplną, by optymalnie zagospodaro-

wać słoneczne i bytowe zyski ciepła.

Mimo niewielkiej grubości płyta łączy i usztywnia dwa żelbe-

towe słupki 7,5 × 15 cm, stanowiące układ konstrukcyjny do-

mu. Ściana monolityczna ocieplona z zewnątrz 25 cm styropia-

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego

(PLGBC – Polish Green Building Council), organizacja pro-

mująca między innymi projektowanie, budowę i eksploatację

budynków w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju,

przyznała prezentowanemu tutaj projektowi tytuł „NAJLEPSZY

EKOLOGICZNY PROJEKT W 2011 ROKU”.

Jego autorami są:

� dr LLuu  ddoo  mmiirr  DDuu  ddaa (kon cep cja i kie row nik zes po łu),

� ar chi tek ci AAddaamm  BBuurr  sskkii i JJęę  ddrrzzeejj  CCyy  ttaa  wwaa (ar chi tek tu ra), 

� dr inż. JJaa  rroo  ssłłaaww  CChhuu  ddzziicc  kkii (in sta la cje wod ne i ka na li za cyj ne), 

� Dipl. Ing., Dipl. Ökol. MMaarr  cciinn  GGąą  ssiioo  rrooww  sskkii (ar chi tek tu ra zie le ni),

�mgr inż. JJaa  cceekk  SStteerr  nnooww  sskkii  (tech no lo gia), 

�mgr inż. SSttee  ffaann  ŻŻuu  cchhooww  sskkii (ogrzewanie i ciepła woda),

� stu dent JJaann  DDuu  ddaa (gra fi ka).

NAJLEPSZY EKOLOGICZNY 
PROJEKT DOMU 2011

nu o λ = 0,031 W/(mK) poz wa la na uzy ska nie U = 0,1 W/(m2K),

bo nie wy stę pu je w niej punkt ro sy. Nie ma tak że most ków

ciep ła po mię dzy ścia ną a sto lar ką, (dzię ki za sto so wa niu mon ta -

żu okien w war stwie ocie ple nia) oraz w miej scu oparcia stro pu

nad parterem (dzię ki wy ko rzy sta niu 25 cm war stwy sty ro pia nu

ja ko sza lun ku do wy la nia wień ca). 

�Ściany kolankowe poddasza. Pod da sze w pro jek cie ADD ma

pod łuż ną ścia nę ko lan ko wą wy konaną z żel be tu w sza lun ku

utwo rzo nym ze sty ro pia nu i pły ty OSB. Dzię ki ta kiej kon struk cji

ścia na nie tyl ko prze no si ob cią że nia od da chu, ale ma tak że

zna ko mi tą war tość współczynnika U =0,09 W/(m2K).

�3 Prefabrykowane elementy ścian parteru ustawiane są na zaprawie bezpośrednio na
płycie fundamentowej; montaż wszystkich elementów ścian zewnętrznych i wewnętrznych
za pomocą dźwigu zajmuje jeden dzień

�4 Po ustawieniu wszystkich prefabrykatów, przykleja się do ścian zewnętrznych 25 cm
płyty styropianowe, które stanowią też tracony szalunek dla żelbetowego wieńca stropu
nad parterem; wieniec ten łączy też ze sobą elementy ścian
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DACH ORAZ ŚCIANY SZCZYTOWE PODDASZA 

Krok wio wo-jęt ko wa kon struk cja da chu ocie plo na jest 30 cm

weł ny mi ne ral nej o współ czy nni ku λ = 0,035 W/(mK). Ocie ple -

nie osło nię te jest pa ro i zo la cją z fo lii ref lek syj nej. 

�Po łud nio wa po łać da chu. Jest ona prze zna czo na jest do po zy -

ski wa nia ener gii sło necz nej. Po nie waż za kła da my wzrost kosz -

tów ener gii i za ra zem szyb ki roz wój tech no lo gii, dach mu si być

przy sto so wa ny do pro stej wy mia ny ogniw na no we o wię kszej

wy daj no ści. Pro po no wa ne przez nas roz wią za nie to po szy cie

z pły ty OSB (lub po dob nej) z za mo co wa nym uni wersalnym sy ste -

mem mon ta żo wym, osło nię tym wie lo war stwo wym po kry ciem

po liu re ta no wym. Poz wa la ono na mon taż od po wied niej dla ak tu -

al nych uwa run ko wań eko no micz nych ilo ści ogniw hy bry do wych. 

�Północna po łać da chu. Ma ona kon struk cję umoż li wia ją cą

utrzy ma nie na sko sie da chu war stwy tra wy i mchu. Za da niem

ich jest re ten cja wód opa do wych i ich oczysz cza nie, a tak że

sza rej wo dy (ście ków z umy wa lek, prysz ni cy, wan ny i pral ki).

Te wy ma ga nia po wo du ją, że tak że pół noc na część da chu, a tak -

że dasz ki nad ga ra żem, pomieszczeniem hob by i we ran dą wej -

ścio wą wy ko na ne są w tej sa mej tech no lo gii.

� Ścia ny szczy to we pod da sza. Ma ją one ta ką sa mą war tość

współ czyn ni ka prze ni ka nia ciep ła jak dach U =0,09 W/ (m2K).

Bę dą one wy ko na ne w technologii lekkiego szkie le tu drew nia -

ne go wy peł nio ne go sty ro pia nem i zostaną – tak jak cały dom

– ocie plo ne od ze wnątrz 25 cm warstwą sty ro pia nu.

CIĄG DALSZY NASTĄPI
Tech no lo gia i kon struk cja Au to no micz ne go Do mu Do stęp ne go

to nie zwy kle istot ne ele men ty opi sy wa ne go pro jek tu. Bar dzo

waż ne są jed nak tak że in ne przy ję te roz wią za nia w za kre sie:

�in sta la cji elek trycz nej z ogni wa mi hy bry do wy mi, pro du ku ją -

cy mi prąd nie tyl ko na po trze by do mu, ale i na sprze daż,

�o grze wa nia, chło dze nia i wen ty la cji z odzyskiem ciepła,

�in sta la cji ciep łej i zim nej wo dy oraz ka na li za cji z przy do mo wą

oczysz czal nią ście ków i wy ko rzy sta niem ście ków sza rych.

Będzie je wszystkie można poznać podczas lektury ko lej nych

od cin ków na sze go cy klu – najbliższy już za miesiąc.

OKNA PIONOWE I POŁACIOWE
Do bór okien do do mu au to no micz ne go, w kon tek ście ich wie -

lofun kcyj no ści, jest bar dzo waż ny. Ok na ma ją nam do star czyć

moż li wie du żo świat ła sło necz ne go, chro nić przed utra tą ciep -

ła i za pew nić moż li wie nie znieksz tał co ny wi dok ogro du. 

Nie ste ty im le piej ok na chro nią przed utra tą ciep ła, tym zwy -

kle mniej ener gii sło necz nej prze ni ka zi mą do po miesz czeń.

Przed wy bo rem okien war to więc po rów nać:

�stra ty, któ re za le żą od współ czyn ni ka prze ni ka nia ciep ła Uw,

�z zy ska mi, któ re za le żą od współ czyn ni ka przenikania energii

słonecznej g. 

Z pro stych wy li czeń wy ni ka, że czę sto dla okien na ele wa -

cjach za chod nich i wschod nich, a pra wie za wsze na ele wa cji

po łud nio wej, dro gie ok na na zy wa ne przez pro du cen tów pa -

syw ny mi, ma ją gor szy bi lans zy sków i strat niż naj tań sze z ze -

sta wem szy bo wym o Ug = 1,1 W/(m2K) i g = 0,67. 

A je śli do da my do okien ro le ty, któ re ma ją ca ły sze reg do dat -

ko wych po za ochro ną ciepl ną fun kcji, to bi lans zy sków i strat

jest jesz cze ko rzyst niej szy. W dodatku wie lo ko mo ro we ze sta -

wy szy bo we de for mu ją nieco ob raz ze wnętrz ne go świa ta, co

ogra ni cza ich sto so wa nie w do mu z pięk nym ogro dem.

3 � POŁĄCZENIE ŚCIANY PARTERU, STROPU I ŚCIANY KOLANKOWEJ

TYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

RY
S.

: A
DA

M
 B

UR
SK

I

żelbetowy szkielet
ściany kolankowej

styropian
izolacyjny

płyta OSB

wieniec ze stropem

styropianowy
szalunek tracony
stropu

ściana
nośna



PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKŁY – JAK NA POLSKIE WARUNKI – PROJEKT DOMU, KTÓREGO BUDOWA
I EKSPLOATACJA NIE DEGRADUJE ŚRODOWISKA NATURALNEGO. CHOĆ BRZMI TO JAK UTOPIA,
ZARÓWNO AUTORYTET TWÓRCÓW TEJ KONCEPCJI (WŚRÓD KTÓRYCH SĄ EKSPERCI ŁADNEGO
DOMU), JAK I FAKT, ŻE ZOSTAŁ ON UZNANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
EKOLOGICZNEGO (PLGBC) ZA NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT W ROKU 2011, SKŁONIŁY NAS
DO JEGO PREZENTACJI. TEN SUPERENERGOOSZCZĘDNY DOM AUTORZY NAZWALI „AUTONOMICZNYM
DOMEM DOSTĘPNYM”.
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I
dea domów autonomicznych zrodziła

się w wyniku refleksji nad wpływem

naszego sposobu życia na środowi-

sko. Jesteśmy przyzwyczajeni do myśli,

że degradacja przyrody jest przede

wszystkim wynikiem działania przemy-

słu. To niewątpliwie poprawia nasze

samopoczucie, ale nie zdejmuje z nas od-

powiedzialności za stan środowiska.

Nasz Autonomiczny Dom Dostępny ma

niemal zerowe zapotrzebowanie na ener-

gię ze źródeł nieodnawialnych, a małe

nakłady na podniesienie standardu ener-

getycznego gwarantują jego dostępność.

W numerze kwietniowym przedstawi-

liśmy założenia projektowe domu, w któ-

rym ogród odgrywa niezwykle ważną rolę,

a w majowym – przyjęte rozwiązania kon-

strukcyjne i technologiczne. Teraz nad-

szedł czas na przeszklenia i wentylację.

DOM SUPERENERGOOSZCZĘDNY

TYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

TEKST LUDOMIR DUDA
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OD DAWNA NAMAWIAMY WSZYSTKICH NOWYCH INWESTORÓW DO BUDOWANIA DOMÓW
O MOŻLIWIE NAJNIŻSZYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ DO OGRZEWANIA. DZIAŁANIA,
KTÓRE DO TEGO PROWADZĄ, NAZWALIŚMY INWESTYCJĄ W NOWE ŹRÓDŁO ENERGII, JAKIM
JEST NIESPALONY GAZ, WĘGIEL CZY PRĄD. TO BOWIEM ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA POWINNA
BYĆ DLA NAS PALIWEM, KTÓRE – PLANUJĄC OGRZEWANIE NASZEGO DOMU – WYKORZYSTAMY
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. POKAZALIŚMY, ŻE JUŻ TERAZ MOŻE BYĆ ONO NAJTAŃSZE,
A W DODATKU – W PRZECIWIEŃSTWIE DO PALIW KOPALNYCH: WĘGLA, GAZU CZY ROPY
NAFTOWEJ – JEGO CENA (CZYTAJ: KOSZT OBNIŻENIA ZUŻYCIA ENERGII) BĘDZIE SIĘ STALE
ZMNIEJSZAĆ, A NIE JAK TAMTYCH – ROSNĄĆ.

część 3: PRZESZKLENIA I WENTYLACJA

�1 Autonomiczny Dom Dostępny widziany od południa: to od tej strony znajdują się największe przeszklenie, a ogród
zimowy i staw doświetlający zimą wnętrza; południowa połać dachu pokryta jest ogniwami hybrydowymi PVT
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OGRÓD ZIMOWY
Omawianie przeszkleń zaczniemy – nietypowo – od ogrodu zi-

mowego. W tradycyjnym, czyli energochłonnym budownictwie

oranżeria miała korzystny wpływ na bilans energetyczny całe-

go domu, stwarzając bufor pomiędzy częścią ściany zewnętrz-

nej a otoczeniem. Przy zastosowaniu odpowiednich otworów

w ścianie pomiędzy ogrodem zimowym a wnętrzem domu,

można było uzyskać znaczącą ilość energii w słoneczne dni.

W domu zeroenergetycznym, przy oporze cieplnym ścian ze-

wnętrznych RT = 10 m2K/W, dodatkowy opór (około Ru=

0,2 m2K/W) stawiany przez pomieszczenie nieogrzewane (oran-

żerię) stykające się z jedną ze ścian zewnętrznych nie ma prak-

tycznie żadnego znaczenia.

Oczywiście nie oznacza to, że w naszym Autonomicznym Do-

mu takiej oranżerii nie warto robić. Trzeba jedynie pamiętać, że

jeśli jest nieogrzewana, nie da się w niej utrzymać zieleni zimą,

a jedynie przedłużyć sezon wegetacji roślin.

Rzecz znacznie się komplikuje, gdy chcemy mieć prawdziwie

zimowy ogród. Wtedy niewłaściwe rozwiązania mogą spowo-

dować energetyczną katastrofę. W projekcje ADD zapropono-

waliśmy rozwiązanie kompromisowe. Ponieważ zależy nam na

utrzymaniu roślin w oranżerii przez cały rok, musieliśmy zadbać

o radykalne obniżenie strat ciepła. Dlatego zaprojektowaliśmy

ogród zimowy z dobrze ocieplonym dachem, na którym można

zainstalować ogniwa hybrydowe. Dzięki temu unikamy ogrom-

nych strat przez wypromieniowanie ciepła zimą i przegrzewa-

nie oranżerii latem. Równocześnie nie tracimy praktycznie ener-

gii słonecznej zimą, wiosną i jesienią, kiedy słońce jest nisko

nad horyzontem i kiedy szczególnie potrzebujemy jego promie-

ni. Kolejnym sposobem na radykalne obniżenie strat ciepła jest

zainstalowanie rolet zamykanych automatycznie po zmierzchu.

I wreszcie, dzięki zasobnikowi ciepła pod podłogą likwidujemy

praktycznie straty do gruntu. W ten sposób odpowiednio zapro-

jektowana oranżeria pozwala na całoroczny kontakt z zielenią,

nie drenując nam kieszeni rachunkami za energię.

EKSPERT
PARTNERA TEMATU
RADZI

MONIKA KUPSKA-KUPIS
architekt w firmie VELUX Polska

OKNA DO DOMU
ENERGOOSZCZĘDNEGO

Okna postrzegamy jako miejsce strat ciepła w domu. Pa-

miętajmy jednak, że są one również źródłem pasywnego

ogrzewania słonecznego w zimie, a ich rozmieszczenie jest

kluczowe dla bilansu energetycznego budynku.

�OOdd  ppoo  łłuudd  nniiaa spraw dzą się do brze stan dar do we ok na ener -

go osz częd ne o współ czyn ni ku prze ni ka nia ciep ła Uw = 1,4 

W/ (m2K). 

�OOdd  ppóółł  nnoo  ccyy,, gdzie stra ty ciep ła są wię ksze, bar dziej od po -

wied nie bę dą ok na wy po sa żo ne w szy bę dwu ko mo ro wą lub

szy bę pa syw ną trzy ko mo ro wą, któ re ma ją niż szy na wet

o 45% współ czyn nik prze ni ka nia ciep ła U; jest on rów ny od -

po wied nio 1,0 lub 0,7 W/(m2K). 

�NNaa  ppoodd  ddaa  sszzuu szcze gól nie waż ne jest bez pie czeń stwo prze -

by wa ją cych osób, dla te go przy wy bo rze ok na war to zwró cić

uwa gę na kon struk cję szy by. Obec nie wszyst kie ok na VE LUX

ze stan dar do wej ofer ty wy po sa żo ne są w szy bę bez piecz ną

la mi no wa ną o kla sie od por no ści an ty wła ma nio wej P2A. W ra -

zie stłu cze nia, nie spad nie ona na pod ło gę, ale po zo sta nie na

fo lii w ra mie ok na. 

Wy bie ra jąc ok na, naj le piej do pa so wać je do ro dza ju po -

miesz cze nia, gdyż od stro ny da chu bez wzglę du na typ wy -

glą da ją tak sa mo. 

�WW ssyy  ppiiaall  nnii świet nie spraw dzi się pa kiet wy ci sza nia desz -

czu, nato miast ww łłaa  zziieenn  ccee – od por ne na wo dę ok na drew nia -

no-po liu re ta no we. 

�EE  lleekk  ttrryycczz  nnee  ookk  nnaa  IINN  TTEE  GGRRAA  za in sta luj my tam, gdzie prze by -

wa my naj czę ściej i za le ży nam na naj wię kszej wy go dzie.

Ozdo bą sa lo nu bę dzie du ży ze staw okien wraz z ok nem

uchyl no-ob ro to wym.

�Jed nym z naj i stot niej szych ele men tów przy in sta lo wa niu

okien do pod da szy jest za pew nie nie wła ści we go po łą cze nia

ok na z da chem. RRaa  mmaa  iizzoo  llaa  ccyyjj  nnaa  BBDDXX ocie pli oścież ni cę ok na

i za po bie gnie uciecz ce ciep ła i prze ni ka niu wil go ci, a tak że

uchro ni przed błę da mi mon ta żo wy mi. 

�Waż nym ele men tem po pra wia ją cym kom fort wnętrz i izo la -

cyj ność okien są rroo  llee  ttyy  zzee  wwnnęęttrrzz  nnee, któ re la tem ob ni ża ją

tem pe ra tu rę wnę trza aż o 7ºC, a zi mą do 27% re du ku ją stra ty

ciep ła. Po dob ną ro lę peł nią mon to wa ne na ok nie mmaarr  kkii  zzyy lub

od stro ny wnę trza – ro le ty de ko ra cyj ne, pli so wa ne i za cie nia -

ją ce, a tak że ża lu zje. 

P
R

O
M

O
C

J
A

�2 W sła bo ocie plo nym do mu ogród zi mo wy ma zna cze nie dla je go bi lan su ener ge tycz ne -
go; w ze roe ner ge tycz nym już tak nie jest
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OKNA
W po przed nim nu me rze opi sa łem spo so by op ty ma li za cji prze -

gród bu do wla nych z wy łą cze niem okien. Sta ło się tak nie przy -

pad ko wo. Ok na są wy jąt ko wym ro dza jem prze gro dy bu do wla -

nej ze wzglę du na ich wie lo fun kcyj ność, łącz nie z hi sto rycz nie

nie zwy kle waż ną fun kcją do star cza nia świe że go po wie trza do

po miesz czeń miesz kal nych. Po dob nie jak ścia ny ze wnętrz ne,

ok na ma ją za pew nić ochro nę przed chło dem, go rą cem, wia -

trem, desz czem, ze wnętrz nym ha ła sem, a tak że wtar gnię ciem

nie pro szo nych go ści. Z dru giej stro ny, po win ny one wpu ścić do

do mu jak naj wię cej świat ła sło necz ne go, ale prze de wszyst kim

za pew nić wi dok na ogród i oko li cę. 

W mo der ni stycz nym bu dow nic twie ta osta t nia fun kcja sta ła

się na ty le waż na, że bu du je my szkla ne do my na wet wte dy,

gdy wi dok z okien jest nie cie ka wy i co naj wy żej moż na po dzi -

wiać owoc pra cy de ko ra to ra wnętrz i za sob ność fi nan so wą

miesz kań ców. A i to nie za wsze...

Nie ste ty, ochron ne i „op tycz ne” fun kcje ok na po zo sta ją

w kon flik cie. Im le piej chro nią nas przed stra ta mi ciep ła, tym

wię cej mu szą mieć taf li szyb, któ re nie ste ty zmniej sza ją tak że

sło necz ne zy ski ciep ła. Ta sprzecz ność do ty ka w szcze gól no ści

mi łoś ni ków pa no ra micz nych wi do ków, któ rzy otrzy mu ją du ży,

ale zwy kle gor szy niż przez ok na dwu szy bo we ob raz. To ewen -

tu al ne po gor sze nie wi do ku bę dzie szcze gól nie przy kre, gdy jest

nim – jak w przy pad ku ADD – pięk ny ogród. 

Ogrom ne ok na to nie tyl ko stra ty ener gii, ale też ma ło in tym -

ne i nie u staw ne po miesz cze nia, w któ rych bra ku je ścian do roz -

miesz cze nia meb li. Je śli jed nak za cho wa my umiar – to zna czy

sto su nek po wierz chni okien do pod ło gi nie prze kro czy 0,25 i za -

dba my o to, by wię kszość okien umiesz czo na by ła na ele wa cji

po łud nio wej, wschod niej i za chod niej, to mo gą być one ener -

ge tycz nie ne u tral ne lub na wet da wać nad wyż kę zy sków nad

stra ta mi ciep ła.

By tak się sta ło, mu si być speł nio nych kil ka wa run ków. Po

pier wsze, przy wy bo rze ok na na le ży zwró cić uwa gę, by ra my

je go skrzy deł i oścież ni ca (pro fi le) mia ły moż li wie naj lep sze pa -

ra me try izo la cyj no ści ciepl nej, czy li jak naj mniej szą war tość

współ czyn ni ka prze ni ka nia ciep ła Uf. Do bre pro fi le ma ją Uf ? 1,0

W/(m2K). Ta za sa da nie do ty czy ze sta wu szy bo we go. Tu za -

wsze na le ży za dbać, by ram ka od dzie la ją ca szy by by ła z pla -

sti ku (ciep ła), a nie alu mi nio wa (to ob ni ża współ czyn nik prze -

ni ka nia ciep ła ca łe go ok na Uw o co naj mniej 0,1). 

Nato miast już wy bór sa me go pa kie tu szy bo we go nie jest tak

oczy wi sty. Mu si my brać pod uwa gę nie tyl ko war tość je go

współ czyn ni ka prze ni ka nia ciep ła Ug, ale tak że je go współ -

czyn nik prze pusz czal no ści cał ko wi tej ener gii sło necz nej g.

Nie ste ty, im mniej sza jest war tość Ug, tym tak że mniej sza

war tość współ czyn ni ka g. Ozna cza to, że mniej sze stra ty ciep ła

op ła ca my mniej szy mi zy ska mi ener gii sło necz nej. Za tem wy bór

ze sta wu szy bo we go wy ma ga op ty ma li za cji i mo że być róż ny

w za leż no ści od stro ny świa ta, w któ rą jest zwró co na ele wa cja.

�Ro le ty. Bez dy sku syj ne są nato miast ko rzy ści z in sta la cji ro let

ze wnętrz nych. We dług nie miec kich ba dań, au to ma tycz nie za -

my ka ne na noc ro le ty zmniej sza ją stra ty ciep ła przez ok na

o oko ło 30%.

1 � ROZMIESZCZENIE PRZESZKLEŃ W POSZCZEGÓLNYCH ELEWACJACH DOMU

Prze a na li zuj my za tem bi lans ener ge tycz ny dla okien z róż ny -

mi pa kie ta mi szy bo wy mi – przyj mu jąc za roz po rzą dze niem

o cer ty fi ka cji ener ge tycz nej bu dyn ków – war tość ener gii pro -

mie nio wa nia sło necz ne go, pa da ją ce go w se zo nie grzew czym

na pio no wą prze gro dę na ele wa cji po łud nio wej w wy so ko ści

350 kWh/m2 oraz od po wied nio 235 kWh/m2 – na wschod niej,

220 kWh/m2 – na za chod niej i 80 kWh/m2 – na pół noc nej. 

Bi lans ciepl ny dla trzech naj po pu lar niej szych na ryn ku ro dza -

jów okien za miesz czo ny jest w ta be li 1. Dla wszyst kich okien

za kła da my uży cie ciep łych pro fi li o współ czyn ni ku prze ni ka nia

ciep ła nie wię kszym niż Uf = 1,0 W/ (m2K) i ciep łych ra mek dy -

stan so wych w pa kie tach. Na pier wszym miej scu jest naj droż -

sze ok no trzy szy bo we, z dwo ma po wło ka mi ni skoe mi syj ny mi,

na dru gim – ok no z naj tań szą szy bą, a na trze cim wcho dzą ce

na ry nek ok no dwu szy bo we z po wło ką ni skoe mi syj ną o du żej

prze pusz czal no ści pro mie nio wa nia. 

Jak wi dzi my, przy pra wi dło wo za pro jek to wa nym do mu,

w któ rym naj wię cej okien jest na ele wa cji po łud nio wej, a naj -

mniej – na pół noc nej, naj lep szy bi lans ener ge tycz ny ma ją ok na

o naj gor szym wskaź ni ku Ug, ale naj lep szym g. Naj droż sze ok no

trzy szy bo we o Ug = 0,5 W/(m2K) ma naj lep szy bi lans je dy nie

na ele wa cji pół noc nej. 

Do bór okien do do mu au to no micz ne go jest szcze gól nie waż -

ny. Ma ją one na do star czyć moż li wie du żo świat ła sło necz ne go

i chro nić przed utra tą ciep ła, a przy tym mu szą być ta nie, by

dom był do stęp ny. Jak wi dać z ta be li 1, te wa run ki do brze speł -

nia ją ta nie ok na wy po sa żo ne w ro le ty. 

Pol skie Sto wa rzy sze nie Bu dow nic twa Eko lo gicz ne go

(PLGBC – Po lish Gre en Bu il ding Co un cil), or ga ni za cja pro -

mu ją ca mię dzy in ny mi pro jek to wa nie, bu do wę i eks plo a ta cję

bu dyn ków w zgo dzie z za sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo ju,

przy zna ła pre zen to wa ne mu tu taj pro jek to wi ty tuł „NAJ LEP SZY

EKO LO GICZ NY PRO JEK T W 2011 RO KU”. 

Jego au to ra mi są:

� dr LLuu  ddoo  mmiirr  DDuu  ddaa (kon cep cja i kie row nik zes po łu),

� ar chi tek ci AAddaamm  BBuurr  sskkii i JJęę  ddrrzzeejj  CCyy  ttaa  wwaa (ar chi tek tu ra), 

� dr inż. JJaa  rroo  ssłłaaww  CChhuu  ddzziicc  kkii (in sta la cje wod ne i ka na li za cyj ne), 

� Dipl. Ing., Dipl. Ökol. MMaarr  cciinn  GGąą  ssiioo  rrooww  sskkii (ar chi tek tu ra zie le ni),

�mgr inż. JJaa  cceekk  SStteerr  nnooww  sskkii  (tech no lo gia), 

�mgr inż. SSttee  ffaann  ŻŻuu  cchhooww  sskkii (ogrzewanie i ciepła woda),

� stu dent JJaann  DDuu  ddaa (gra fi ka).

Pol skie Sto wa rzy sze nie Bu dow nic twa Eko lo gicz ne go (PLGBC)

pro mu je tak że za sa dy po trój nej od po wie dzial no ści: śro do wi sko -

wej, so cjal nej i eko no micz nej oraz sy ste my wie lo kry te rial nych

ocen od dzia ły wa nia bu dyn ków na śro do wi sko (LE ED, BRE E AM,

DGNB).

Od czerwca 2010 roku PLGBC jest członkiem Światowego

Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego WGBC na

najwyższym czwartym poziomie członkostwa – Establish

Member.

NAJLEPSZY EKOLOGICZNY 
PROJEKT DOMU 2011

BILANS STRAT I ZYSKÓW ENERGII DLA RÓŻNYCH OKIEN    

BILANS STRAT CIEPŁA I POZYSKANEJ ENERGII SŁONECZNEJ 
PRZEZ 1 m2 OKNA W SEZONIE GRZEWCZYM (w kWh)

OKNA 
OD POŁUDNIA

35,0

66,2 

55,4

85,0 

66,0

98,4 

2,8

29,9

4,6

34,3 

8,8

41,2

1,4

25,2

2,0

27,7 

1,3

33,7

– 40,6

– 18,9 

– 63,7

– 34,0 

– 68,2

– 35,8

14,3

42,3

22,7

51,5 

28,4

60,8

OKNO I

PARAMETRY OKNA I SZYBY

*) PRZY ZAŁOŻENIU, ŻE 50% POWIERZCHNI OKIEN JEST OD POŁUDNIA, PO 20% – OD WSCHODU I ZACHODU, A TYLKO 10% – OD PÓŁNOCY 
**) OKNO TRZYSZYBOWE 

OKNO II

OKNO III

OKNO Uw = 0,7**)

SZYBA Ug = 0,5

g = 0,45

jw. + ROLETA

OKNO Uw = 1,1

SZYBA Ug = 1,1

g = 0,63

jw. + ROLETA

OKNO Uw = 1,2

SZYBA Ug = 1,2

g = 0,71

jw. + ROLETA

OKNA 
OD WSCHODU

OKNA 
OD ZACHODU

OKNA 
OD PÓŁNOCY

BILANS DLA 
CAŁEGO DOMU *)

okna balkonowe
pokojów
dziecięcych

przeszkolone
drzwi oranżerii

okna 
balkonowe
salonu

drzwi balkonowe
sypialni 
rodziców

drzwi balkonowe
pomieszczenia
hobby

okna 
doświetlające 
garaż

okna 
oranżerii

drzwi
balkonowe
gabinetu

okno dachowe
nad klatką
schodową

podwójne drzwi
balkonowe
salonu

ogród 
zimowy

okno 
kuchni

okna doświetlające
wiatrołap 
i pomieszczenie hobby

okna połaciowo-
-kolankowe

c � ELEWACJA ZACHODNIA d � ELEWACJA POŁUDNIOWA

a � ELEWACJA WSCHODNIA b � ELEWACJA PÓŁNOCNA

RY
S.

: A
DA

M
 B

UR
SK

I



22 Ł A D N Y  D O M c z e r w i e c  2 0 1 2

PARTNER CYKLU

WENTYLACJA
Hi sto rycz nie rzecz bio rąc, jed ną z naj waż niej szych fun kcji okien

by ło do star cza nie świe że go po wie trza do wnę trza do mu. La -

tem po wie trze do sta wa ło się do po miesz czeń po przez otwar te

ok na, wios ną i je sie nią przez luz wrę bo wy, czy li szcze li nę po -

mię dzy ra mą a fu try ną ok na, na zi mę zaś zmniej sza no ów luz,

pra co wi cie za ty ka jąc go na przy kład wa tą. 

Fun kcje wy cią gu zu ży te go po wie trza peł ni ły pie ce ku chen ne

i kaf lo we, ko min ki i ko zy. Gdy w XX wie ku za czę to sto so wać

cen tral ne ogrze wa nie, upo wszech ni ły się zna ne od sta ro żyt no -

ści ka na ły wen ty la cyj ne. Bu do wa ne w kuch niach, ła zien kach

i to a le tach usu wa ły zu ży te po wie trze z nad mia rem wil go ci.

Dwu dzie sty wiek, a w szcze gól no ści je go dru ga po ło wa 

przy nio sły zmia ny, któ re istot nie wpły nę ły na ran gę prob le mu 

wen ty la cji. Nie sły cha ne suk ce sy prze my słu che micz ne go spo -

wo do wa ły, że za rów no w ele men tach bu do wla nych, jak i w wy -

po sa że niu miesz kań po ja wi ła się ogrom na ilość związ ków or -

ga nicz nych, a w szcze gól no ści two rzyw sztucz nych.

Wszyst kie te two rzy wa emi tu ją do po wie trza lot ne związ ki

or ga nicz ne. Te zaś za po śred nic twem płuc tra fia ją bez poś red nio

do na sze go krwio o bie gu. Tok sycz ne dzia ła nie tych związ ków

spo wo do wa ło, że po ja wi ły się no we jed nost ki cho ro bo we, ta -

kie jak Syn drom Cho re go Bu dyn ku, Zes pół Nad wraż li wo ści

Che micz nej czy Zes pół Prze wle kłe go Zmę cze nia.

Je dy nym spo so bem uni k nię cia tych ob ja wów jest spraw na

wen ty la cja i sto so wa nie przy bu do wie do mów ma te ria łów 

ni skoe mi syj nych. Wy móg sku tecz nej wen ty la cji na po ty ka na po -

waż ną ba rie rę w po sta ci prze pi sów pra wa bu do wla ne go, ze zwa -

la ją cych na sto so wa nie w no wo bu do wa nych bu dyn kach wen -

ty la cji na tu ral nej, zwa nej też dość ba ła mut nie gra wi ta cyj ną, choć

w od róż nie niu od gra wi ta cji jest wy jąt ko wo chi me rycz na. Ma ona

ze swej na tu ry ogra ni cze nia, któ re po wo du ją, że prak tycz nie ni -

gdy nie za pew nia po wie trza wen ty la cyj ne go w ilo ści po trzeb nej

dla na sze go zdro wia. Przy ze wnętrz nych tem pe ra tu rach wyż -

szych od 12°C wen ty la cja ta szyb ko prze sta je dzia łać. Nato miast

zi mą przy czy nia się do wy zię bia nia po miesz czeń z po wo du nad -

mier nej wy mia ny po wie trza pod wpły wem zwię kszo nej róż ni cy

tem pe ra tur po mię dzy wnę trzem do mu a je go oto cze niem.

CIĄG DALSZY NASTĄPI
Bu do wla ne as pek ty Au to no micz ne go Do mu Do stęp ne go oraz

roz wią za nia do ty czą ce je go wen ty la cji to oczy wi ście ogrom nie

waż ne ele men ty opi sy wa ne go pro jek tu. W na szym kli ma cie nie

do po mi nię cia są jed nak prob le my tech nicz ne zwią za ne

z ogrze wa niem do mu, a tak że – co już nie ma związ ku z po ło że -

niem ge o gra ficz nym – z przy go to wa niem ciep łej wo dy. W ADD

do re a li za cji tych za dań wy ko rzy sty wa ne są mię dzy in ny mi

ogni wa hy bry do we PTV, grun to wy za sob nik ciep ła i ko mi nek

z płasz czem wod nym. Na pi sze my o tym w ko lej nym od cin ku

na sze go cy klu – już za mie siąc.

TYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

Ener gia po trzeb na do pod grza nia nor ma tyw nej ilo ści po wie -

trza wen ty la cyj ne go dla bu dyn ku o po wierz chni 144 m2

i wy so ko ści po miesz czeń 2,7 m, z kuch nią ga zo wą (70 m3/h),

dwie ma ła zien ka mi (2 × 50 m3/h) i od dziel ną to a le tą (30 m3/h)

oraz przy uwzględ nie niu po wie trza do sta ją ce go się do po -

miesz czeń przez nie szczel no ści w prze gro dach bu do wla nych

w spo sób nie kon tro lo wa ny pod wpły wem wia tru, to rocz nie aż

58 kWh/m2. 

Jak z te go wi dać, nie da się zbu do wać do mu au to no micz ne -

go z wen ty la cją gra wi ta cyj ną. Aby wy e li mi no wać te stra ty, ko -

niecz ne jest za sto so wa nie wen ty la cji me cha nicz nej na wiew no-

-wy wiew nej z wy so ko spraw ną re ku pe ra cją oraz do sko na łe

uszczel nie nie bu dyn ku. Wte dy, przy za ło że niu 90% spraw no ści

re ku pe ra to ra, za po trze bo wa nie na ciep ło do ogrza nia po wie trza

wen ty la cyj ne go spad nie dzie się cio krot nie – do 5 kWh/m2/rok.

Wbrew po zo rom, in we sty cja ta ka nie jest istot nie droż sza niż

in sta la cja wen ty la cji gra wi ta cyj nej, któ rej koszt na le ży sza co -

wać na oko ło 12 000 zł (fun da ment, ka na ły, ko mi ny). Za tę kwo -

tę moż li we jest za in sta lo wa nie wen ty la cji na wiew no-wy wiew -

nej z re ku pe ra cją, je śli zo sta nie od ra zu prze wi dzia na

w pro jek cie bu do wla nym. Za tem za prak tycz nie tę sa mą ce nę

otrzy mu je my sku tecz ną wen ty la cję z prze fil tro wa nym, a więc

po zba wio nym ku rzu po wie trzem, sku tecz ną izo la cję od ze -

wnętrz ne go ha ła su, i – jak by te go by ło ma ło – ogrom ne osz -

częd no ści ener gii, a więc tak że pie nię dzy. 

2 �WENTYLACJA MECHANICZNA Z ODZYSKIEM CIEPŁA

wyrzutnia
zużytego 
powietrza

centrala
wentylacyjna
(rekuperator)

wywiew
zużytego
powietrza

czerpnia
świeżego

powietrza
nawiew

świeżego
powietrza

RYS.: WAWRZYNIEC ŚWIĘCICKI



PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKŁY – JAK NA POLSKIE WARUNKI – PROJEKT DOMU, KTÓREGO BUDOWA
I EKSPLOATACJA NIE DEGRADUJE ŚRODOWISKA NATURALNEGO. CHOĆ BRZMI TO JAK UTOPIA,
ZARÓWNO AUTORYTET TWÓRCÓW TEJ KONCEPCJI (WŚRÓD KTÓRYCH SĄ EKSPERCI ŁADNEGO
DOMU), JAK I FAKT, ŻE ZOSTAŁ ON UZNANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
EKOLOGICZNEGO (PLGBC) ZA NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT W ROKU 2011, SKŁONIŁY NAS
DO JEGO PREZENTACJI. TEN SUPERENERGOOSZCZĘDNY DOM AUTORZY NAZWALI „AUTONOMICZNYM
DOMEM DOSTĘPNYM”.
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INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

I
dee budownictwa niskoenergetycz-

nego zaczęły być rozwijane od czasu

pierwszego kryzysu naftowego, czy-

li od lat siedemdziesiątych ubiegłego

wieku. Prekursorem w tej dziedzinie są

niewątpliwie Kanadyjczycy. Opracowali

oni standard superenergooszczędnego

drewnianego budownictwa szkieletowe-

go, znany na całym świecie jako R2000.

Od końca lat osiemdziesiątych ubieg-

łego wieku wiele państw europejskich

uruchomiło programy wspierające bu-

downictwo energooszczędne, o różnym

stopniu dofinansowania. Ich rezultatem

było powstanie kilku klas energooszczęd-

nych budynków od 7, przez 5, 3 i 1,5-litro-

we. Liczby te oznaczają ilości litrów ole-

ju opałowego, potrzebnego do ogrzania

w ciągu sezonu grzewczego 1m2

powierzchni użytkowej domu lub miesz-

DOM SUPERENERGOOSZCZĘDNY

TEKST LUDOMIR DUDA
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OD DAWNA NAMAWIAMY WSZYSTKICH NOWYCH INWESTORÓW DO BUDOWANIA DOMÓW
O MOŻLIWIE NAJNIŻSZYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ DO OGRZEWANIA. DZIAŁANIA,
KTÓRE DO TEGO PROWADZĄ, NAZWALIŚMY INWESTYCJĄ W NOWE ŹRÓDŁO ENERGII, JAKIM
JEST NIESPALONY GAZ, WĘGIEL CZY PRĄD. TO BOWIEM ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA POWINNA
BYĆ DLA NAS PALIWEM, KTÓRE – PLANUJĄC OGRZEWANIE NASZEGO DOMU – WYKORZYSTAMY
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. POKAZALIŚMY, ŻE JUŻ TERAZ MOŻE BYĆ ONO NAJTAŃSZE,
A W DODATKU – W PRZECIWIEŃSTWIE DO PALIW KOPALNYCH: WĘGLA, GAZU CZY ROPY
NAFTOWEJ – JEGO CENA (CZYTAJ: KOSZT OBNIŻENIA ZUŻYCIA ENERGII) BĘDZIE SIĘ STALE
ZMNIEJSZAĆ, A NIE JAK TAMTYCH – ROSNĄĆ.

część 4: OGRZEWANIE DOMU I WODY

kania. Jeden litr oleju opałowego to rów-

nowartość 10 kWh energii cieplnej.

Od roku 1995 idea domów 1,5 litro-

wych komercjalizowana jest skuteczne

przez firmę Instytut Budownictwa Pa-

sywnego w Darmstadt, pod niezbyt

zresztą trafną nazwą „budownictwo pa-

sywne”, co może sugerować całkowity

brak aktywnych instalacji pozyskujących

energię z otoczenia.

– 18% straty wentylacyjne,
– 25% straty przez ściany,
– 18% straty przez dach
– 39% straty przez okna i drzwi

– 10% straty wentylacyjne
– 15% straty przez podłogę
– 25% straty przez ściany
– 16% straty przez dach
– 34% straty przez okna i przez drzwi

W tym wyliczeniu nie ma strat przez podłogę na gruncie,
ponieważ w domu ADD pod nią znajduje się gruntowy
zasobnik ciepła, którego temperatura nie spada poniżej
kilkunastu stopni.

Gdyby nie budować zasobnika gruntowego w ADD, jego
roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania
wzrosłoby z 911 do 1310 kWh.

1� STRATY CIEPŁA W AUTONOMICZNYM DOMU DOSTĘPNYM

a �DOM Z ZASOBNIKIEM CIEPŁA POD PODŁOGĄ b �DOM BEZ GRUNTOWEGO ZASOBNIKA CIEPŁA

18%

25%
18%

39% 34%

10%
15%

25%16%
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ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO
Autonomiczny Dom Dostępny o powierzchni użytkowej równej

144 m2 i zbudowany zgodnie z zasadami opisanymi we wcześ-

niejszych artykułach tego cyklu, potrzebuje rocznie 911 kWh

energii użytecznej do ogrzewania. Jest to suma strat ciepła

przez przegrody budowlane, pomniejszona o zyski słoneczne

i bytowe (czyli ciepło pochodzące z promieniowania słoneczne-

go oraz od mieszkańców, oświetlenia, urządzeń AGD, a także

powstałe podczas gotowania, mycia itp.), pomnożone przez

mniejszy od jedności współczynnik wykorzystania tego ciepła.

Warto zwrócić uwagę, że w ADD relatywnie duży udział strat

przez okna jest kompensowany przez słoneczne zyski ciepła,

które przez 700 godzin od świtu do zachodu słońca w ciągu

2000 godzin pracy systemu grzewczego (od listopada do lute-

go) dostarczają aż 1600 kWh ciepła.

Roczne zapotrzebowanie na energię do ogrzewania odniesio-

ne do jednostkowej powierzchni wynosi 5 kWh/m2. Jest to więc

32 razy mniej niż potrzebuje „racjonalny” według obowiązują-

cych dom, wybudowany w standardzie energetycznym

zgodnym z obowiązującymi obecnie przepisami, czyli około 160

kWh/(m2rok). Przyjmując średnie koszty energii cieplnej w wy-

sokości 0,25 zł/kWh, roczne oszczędności na ogrzewaniu 1m2

domu ADD wyniosą (160 – 5) × 0,25 × 144 = 5580 zł. W okresie

30 lat spłaty kredytu daje to gigantyczną kwotę ponad 167,4

tys. zł, czyli blisko połowę kosztów budowy domu.

Zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania naszego domu

jest też trzy razy mniejsze niż graniczne dla budynków pasyw-

nych. Przy czym oferty rynkowe budowy domów pasywnych są

o 30-40% wyższe niż tradycyjnych (czytaj: spełniających wyma-

gania przepisów budowlanych).

W poprzednich artykułach tego cyklu opisaliśmy, w jaki

sposób można osiągnąć taki standard energetyczny domu i wy-

kazaliśmy, że jest to bardzo korzystne ekonomicznie. Przypom-

nijmy, że uzyskaliśmy to dzięki wysokiej izolacyjności nieprzez-

roczystych przegród budowlanych, dla których współczynniki

przenikania ciepła U ma wartość nie większą niż 0,1 W/(m2K),

a przede wszystkim dzięki innej filozofii podejścia do budynku,

dla której istotne są elementy aktywne, takie jak na przykład

zastosowanie okien z współczynniku przenikania ciepła okna

z automatycznie zamykaną roletą Uw = 0,7 W/(m2K) i współ-

czynniku przepuszczalności energii słonecznej g = 0,67, Takie

aktywne podejście do pozyskiwania energii słonecznej wydaje

się być czymś zupełnie oczywistym, jeśli porównamy zapotrze-

bowanie na ciepło ADD z energią dostarczaną przez słońce.

W warunkach Polski jest to rocznie – w zależności od regionu

– 800-1200 kWh/m2. Pozyskanie do ogrzewania chociażby 1% tej

energii nie powinno być specjalnie trudne technicznie.

MOC SYSTEMU GRZEWCZEGO
Niezwykle ważnym parametrem energetycznym budynku jest

zapotrzebowanie na moc systemu grzewczego. Określa ono

niezbędną wielkość urządzeń grzewczych dla zapewnienia

komfortu cieplnego, czyli uzyskania temperatury powietrza

w pokojach 20°C, przy zewnętrznej temperaturze obliczeniowej

najniższej średniej, występującej w danym regionie. Dla

największej z pięciu stref klimatycznych w Polsce jest to –20°C.

W projektowanym Autonomicznym Domu Dostępnym jest to

moc 2,4 kW, co w przeliczeniu na jednostkową powierzchnię

daje 17 W/m2. Jak jest to niewiele, pokazuje porównanie zapo-

trzebowania na moc do ogrzewania w ADD sypialni o powierz-

chni 14 m2 z energią emitowaną przez mieszkańców. Dla tej po-

wierzchni zapotrzebowanie na moc wyniesie 14 m2 × 17 W/m2

= 238 W, a dwie śpiące osoby emitują 240 W ciepła. Jak widać

przy takim zapotrzebowaniu na moc już dwie osoby zapewnia-

ją pokrycie strat ciepła przy temperaturze zewnętrznej –20°C.

Oznacza to, że nawet mroźną zimą w domu o niemal zerowym

zapotrzebowaniu na ciepło, większość energii potrzebnej do

pokrycia strat ciepła pochodzi nie z dedykowanych do tego ce-

lu urządzeń, ale od mieszkańców, sprzętu AGD, oświetlenia itp.

Jak wynika ze szczegółowych bilansów cieplnych w takich

domach w sezonie grzewczym zyski ciepła słonecznego i byto-

wego są większe niż jego straty. Mimo to potrzebujemy ze-

wnętrznych źródeł energii. Wynika to z tego, że strumień zy-

sków ciepła jest mniej więcej stały i nie zależy od temperatury

zewnętrznej. Dlatego przez znaczną część sezonu grzewczego

mamy zyski ciepła przewyższające straty. Może to prowadzić

do przegrzewania się pomieszczeń, dlatego nadmiar ciepła by-

towego musi być usuwany przez system wentylacyjny.

Jednocześnie przy niskich temperaturach zewnętrznych ener-

gii tej jest za mało do pokrycia strat ciepła i dlatego musimy

mieć w domu dodatkowe źródła energii.

W tradycyjnym budownictwie decydującą znaczenie w ra-

chunku za ogrzewanie ma cena paliwa. Dlatego wiele osób bu-

dujących na takie domy decyduje się na ogromne wydatki inwe-

stycyjne, byle zmniejszyć cenę 1 kWh ciepła. Jedną z nich jest

instalacja pompy ciepła, której koszt to około 40-60 tysięcy zł.

Przy tak niskim, jak w ADD, zapotrzebowaniu na ciepło, in-

westycje takie są jednak ekonomicznie nieopłacalne. Koszt

ogrzewania takiego domu najdroższym rodzajem energii, czyli

prądem, wynosi poniżej 500 zł rocznie, przy koszcie instalacji

na poziomie 2000 zł. Oznacza to, że różnica pomiędzy taką naj-

tańszą instalacją a pompą ciepła wynosi minimum 38 000 zł.

Gdyby zaoszczędzone w ten sposób pieniądze zdeponować

w banku, odsetki wyniosą około 2000 zł rocznie, czyli cztery ra-

zy więcej niż koszt zużytego do ogrzewania prądu.

5 kWh/m2

911 kWh
Tyle wynosi to zapotrzebowanie w prze-
liczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej

Tyle wynosi roczne zapotrzebowanie na
ciepło do ogrzewania naszego domu

17 W/m2

2,4 kW
Tyle wynosi to zapotrzebowanie w prze-
liczeniu na 1 m2 powierzchni użytkowej

Tyle wynosi zapotrzebowanie na moc
systemu grzewczego w naszym domu
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CIEPŁA WODA
W ADD inne są relacje pomiędzy kosztami energii do ogrzewa-

nia i do przygotowania ciepłej wody. W domu o takiej samej ar-

chitekturze, ale o standardzie energetycznym zalecanym przez

ministra infrastruktury jako racjonalny (160 kWh/m2/rok), roczne

zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wyniesie 160 kWh ×

144 = 23 040 kWh. Roczne standardowe zapotrzebowaniu na

ciepło do podgrzania wody dla 4 osób wynosi 2500 kWh. Zatem

do przygotowania ciepłej wody potrzebujemy około 10% ciepła

do ogrzewania. Z punktu widzenia kosztów energii nie jest więc

to istotny problem. Inaczej jest w ADD – standardowe zapotrze-

bowanie ciepła do podgrzewania wody jest ponad trzykrotnie

wyższe niż zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania domu.

Warto zatem zainwestować w radykalne obniżenie zapotrze-

bowania na ciepłą wodę. Propozycja taka może budzić zdecy-

dowany sprzeciw większości entuzjastów gorących kąpieli, do

których zalicza się też autor tego tekstu. Na szczęście okazuje

się, że radykalne zmniejszenie zużycia wody nie wymaga żad-

nych osobistych wyrzeczeń, a jedynie ograniczenia jej niesły-

chanego marnotrawstwa. Przykładów jest wiele; z własnego

doświadczenia przytoczę jeden – mycie zębów przy otwartym

kranie z ciepłą wodą. Ponad 80% czasu tej operacji ciepła woda

spływa z kranu prosto do kanalizacji. Gdyby zamiast tradycyj-

nej armatury zainstalować zbliżeniową, woda lała by się tylko

wtedy, gdy zbliżymy rękę ze szczoteczką lub pobieramy wodę

do wypłukania ust.

Stosując wysokosprawne aeratory, armaturę zbliżeniową,

zmywarki do naczyń i nowoczesne pralki możemy zmniejszyć

zapotrzebowanie na wodę nawet o 60%. Wtedy zapotrzebowa-

nie na ciepło do jej podgrzewania (0,4 × 2500 = 1000 kWh) bę-

dzie w rozliczeniu rocznym zbliżone do ilości ciepła potrzebne-

go do ogrzewania domu, a jeśli odniesiemy to tylko do sezonu

grzewczego – trochę ponad 30%.

OGNIWA
HYBRYDOWE.

Dostarczają prąd
oraz ciepło do

wymiennika
ciepła

KOLEKTORY
PRÓŻNIOWO-

-RUROWE.
Dostarczają ciepło

do wymiennika
ciepła

PŁYTOWY
WYMIENNIK

CIEPŁA.
Odbiera ciepło

z ogniw
hybrydowych

oraz kolektorów
słonecznych

i dostarcza je do
zasobnika ciepła

SONDY GRZEWCZE.
Zasilają gruntowy

zasobnik ciepła

KOMINEK
Z PŁASZCZEM
WODNYM.
Dostarcza ciepło
do głównego
zasobnika ciepła

GŁÓWNY
ZASOBNIK CIEPŁA.
Dostarcza ciepło
niezbędne do
ogrzewania domu
i wody, a jego
nadmiar – do
gruntowego
zasobnika ciepła

WYMIENNIK
CIEPŁEJ WODY.

Dostarcza gorącą
wodę do mycia,

zmywania
i sprzątania

DOPŁYW ZIMNEJ
WODY DO

WYMIENNIKA

OGRZEWANIE
PODŁOGOWE.
Zasilane jest
z wymiennika
ciepła
i gruntowego
zasobnika ciepła

BUFOR CIEPLNY.
Izolacja termiczna
oddzielająca płytę
fundamentową od
gruntu

ŻELBETOWA PŁYTA
FUNDAMENTOWA

GRUNTOWY
ZASOBNIK CIEPŁA.
Akumuluje ciepło
pod budynkiem

1� INSTALACJA GRZEWCZA W AUTONOMICZNYM DOMU DOSTĘPNYM

18oC 18oC30oC30oC

RYS.: KRZYSZTOF MIZGALSKI
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CZYM OGRZEWAĆ POMIESZCZENIA I WODĘ W ADD
W ADD potrzebujemy 911 kWh do ogrzewania domu i około 320 kWh w sezonie grzewczym z kominka z płaszczem wodnym

(pozostałe 680 kWh dostarczą kolektory słoneczne) do przygotowania ciepłej wody, czyli razem 1231 kWh energii cieplnej.

TYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE � Niewątpliwie najtańsze

inwestycyjnie byłoby ogrzewanie prądem. Należy jednak po-

ważnie brać pod uwagę wysokie prawdopodobieństwo zarów-

no radykalnych podwyżek cen prądu, jak i rosnące ryzyko po-

ważnych awarii sieci elektroenergetycznej.

Nie bez znaczenia są także argumenty ekologiczne, jako że

korzystanie z energii elektrycznej wiąże się w Polsce z dużym

zanieczyszczeniem środowiska naturalnego.

Szacunkowe koszty 1 kWh energii elektrycznej, uwzględ-

niając koszty amortyzacji urządzeń grzewczych, przy założeniu

nakładów inwestycyjnych nie większych niż 3000 zł oraz przyj-

mując 10-letnią trwałość elektrycznych urządzeń grzewczych,

wyniosą 3000 zł/(10 lat × 1231 kWh/rok) + 0,53 zł/kWh =

0,77 zł. A zatem koszt ogrzewania elektrycznego z uwzględnie-

niem wydatków na system grzewczy w ADD wyniósłby

1231 kWh × 0,77 zł/kWh = 948 zł/rok.

KOMINEK Z PŁASZCZEM WODNYM � Pozbawiony wspom-

nianych wyżej zagrożeń i niezwykle korzystny z punktu widze-

nia ekologii jest kominek z płaszczem wodnym. Jak bardzo

ważnym elementem jest kominek, świadczy jego związek z ar-

chetypem ognia i ogniska domowego. Dlatego wiele osób nie

potrafi wyobrazić sobie bez niego domu. Przyjmijmy zatem, że

koszty zamiany zwykłego kominka na taki z płaszczem wod-

nym, z 700-1000 litrowym zasobnikiem ciepła oraz wyposażony

w automatyką zasilaną akumulatorem wyniosą 10 000 zł.

Przy koszcie 1 kWh ciepła z drewna na poziomie 0,15 zł oraz

założeniu 15-letniej trwałości całej instalacji, koszt 1 kWh ener-

gii uzyskanej z takiego systemu grzewczego wyniesie

10 000 zł/ (15 lat × 1231 kWh/rok) + 0,15 zł = 0,69 zł.

Jest to taniej niż przy ogrzewaniu elektrycznym i bez związa-

nego z nim ryzyka, ale oczywiście znacząco mniej wygodnie.

Choć niedogodności są tu znacznie mniejsze niż w tradycyjnych

domach z takim systemem ogrzewania, bo przy temperaturze

–20°C wystarczy jednokrotne załadowanie kominka o mocy 8

kW (najczęściej obecnie stosowane w domach jednorodzinnych

wkłady kominkowe mają od 8 do 20 kW). Natomiast przy wyż-

szych temperaturach zewnętrznych wystarczy rozpalenie go raz

na kilka dni.

Niestety używanie kominka poza sezonem grzewczym do

podgrzewania wody to niedobre rozwiązanie. Palenie w komin-

ku, gdy na zewnątrz jest ciepło nie jest przyjemne, nie mówiąc

już, że prowadzi do przegrzewania pomieszczeń.

KOLEKTORY SŁONECZNE � Rozwiązaniem problemu ciepłej

wody latem jest instalacja solarna. Wysokotemperaturowe ko-

lektory próżniowe mogą pokryć zoptymalizowane zapotrzebo-

wanie na ciepła wodę w 100% już od początku marca do końca

października. Żeby było to możliwe ich nachylenie względem

poziomu powinno w marcu i październiku wynosić 60°, a najle-

piej byłoby zainstalować kolektory w taki sposób, by możliwa

była zmiana ich kąta nachylenia. W ADD umieszczono je na po-

łudniowej ścianie pomieszczenia hobby.

Na pokrycie całkowitego zapotrzebowania na ciepłą wodę od

marca do października wystarczy 4 m2 kolektorów próżniowych

przy założeniu ich 30% sprawności (należy tu zaznaczyć, że po-

dawane przez producentów sprawności rzędu 60% zakładają

prostopadły kierunek promieniowania słonecznego w stosunku

do kolektora, co ma miejsce jedynie w południe).

Jeśli przyjąć koszt instalacji solarnej w wysokości 10 000 zł

(bez zasobnika, bo ten już mamy) i 20-letni okres jej trwałości,

to koszt 1 kWh wyniesie 10 000 zł/(20 lat × 680 kWh/rok) =

0,76 zł. Jest to praktyczne tyle samo, co przy korzystaniu z prą-

du, ale biorąc pod uwagę rosnące jego ceny i ryzyko przerw

w dostawach, warto zdecydować się na kolektory.

W najbardziej słonecznych miesiącach wyprodukują one

znaczną nadwyżkę ciepła. W klasycznych instalacjach ten

problem rozwiązywany jest przy pomocy różnych kosztownych

rozwiązań technicznych. W ADD problem ten likwiduje zasob-

nik gruntowy (GZC), który przejmuje nadmiar ciepła latem.

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego, organi-

zacja promująca m.in. projektowanie, budowę i eksploatację

budynków w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju, przy-

znała prezentowanemu tutaj projektowi tytuł „NAJLEPSZY EKOLO-

GICZNY PROJEKT W 2011 ROKU”. Jego autorami są:

� dr LLuu  ddoo  mmiirr  DDuu  ddaa (kon cep cja i kie row nik zes po łu),

� ar chi tek ci AAddaamm  BBuurr  sskkii i JJęę  ddrrzzeejj  CCyy  ttaa  wwaa (ar chi tek tu ra), 

� dr inż. JJaa  rroo  ssłłaaww  CChhuu  ddzziicc  kkii (in sta la cje wod ne i ka na li za cyj ne), 

� Dipl. Ing., Dipl. Ökol. MMaarr  cciinn  GGąą  ssiioo  rrooww  sskkii (ar chi tek tu ra zie le ni),

�mgr inż. JJaa  cceekk  SStteerr  nnooww  sskkii  (tech no lo gia), 

�mgr inż. SSttee  ffaann  ŻŻuu  cchhooww  sskkii (ogrzewanie i ciepła woda),

� stu dent JJaann  DDuu  ddaa (gra fi ka).

NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT DOMU 2011
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PARTNER CYKLU

CIĄG DALSZY NASTĄPI
Op ty mal ne do branie opo rów ciepl nych prze gród bu do wla nych

i umiesz cze nie wię kszo ści okien na ele wa cjach wschod niej, za -

chod niej i po łud nio wej, a tak że za sto so wa nie wy so ko spraw nej

wen ty la cji z re ku pe ra cją, w po łą cze niu z za sto so wa niem od po -

wied nich ko lek to rów i ogniw PVT poz wa la na zre du ko wa nie

kosz tów ogrze wa nia i przy go to wa nia ciep łej wo dy do 320 kWh

po zy ska nych z spa la nia drew na w ko min ku, o sym bo licz nej

war to ści 50 zł/rok. Ozna cza to, że za pro po no wa ne roz wią za nia

za pew nia ją nie tyl ko au to no mię ener ge tycz ną w za kre sie

ogrze wa nia i ciep łej wo dy, ale tak że naj niż szą su mę kosz tów

ka pi ta łu i kosz tów ener gii w cza sie spła ty kre dy tu, a więc naj -

wię kszą do stęp ność do mu. 

W na stęp nym nu me rze opi sze my moż li wy do uzy ska nia za -

kres au to no mii w za kre sie ener gii elek trycz nej. 

OGNI WA HY BRY DO WE� Po zop ty ma li zo wa niu za po trze bo wa -

nia na ciep ło praw dzi wym wy zwa niem jest uzy ska nie au to no -

mii w za kre sie ener gii elek trycz nej. Szer szej omó wi my to za -

gad nie nie w na stęp nym odcinku te go cy klu. 

Te raz chciał bym je dy nie zwró cić uwa gę na pew ną wła ści -

wość ogniw fo to wol ta icz nych, jed ne go z dwu, obok wia tra ków,

naj po pu lar niej szych od na wial nych źró deł ener gii elek trycz nej.

Otóż ma ją one istot ną wa dę. Jest nią spa dek wy daj no ści o 0,5%

na każ dy 1°C wzro stu tem pe ra tu ry. Ozna cza to, że wte dy, kie -

dy ogni wa mog ły by pro du ko wać naj wię cej ener gii, czy li w bar -

dzo sło necz ny let ni dzień, ich spraw ność na sku tek wzro stu

tem pe ra tu ry spa da co najmniej o 20%. 

Spo so bem zmniej sze nia te go spad ku jest chło dze nie ogni wa.

Je śli uży je my do te go wo dy, bę dzie to do bry spo sób na jej pod -

grza nie. Nie ste ty, je że li ma ona sku tecz ne chło dzić ogni wo, nie

po win na mieć tem pe ra tu ry wyż szej niż 30°C, czy li bę dzie ma -

ło uży tecz na dla mieszkańców. Chy ba, że bę dzie my pod grze -

wać nią grunt pod bu dyn kiem. Tak właśnie zrodziła się kon cep -

cja gruntowego zasobnika ciepła. Nie było nią więc po szu ki wa -

nie spo so bu za ku mu lo wa nia let nie go nad mia ru ener gii

sło necz nej na zi mę, lecz po trze ba zwię ksze nia efek tyw no ści

pra cy ogniw fo to wol ta icz nych.

Zgro ma dzo ne w ten spo sób ciep ło mo że my oczywiście prze -

zna czyć do ogrze wa nia bu dyn ku zi mą. By by ło to moż li we tem -

pe ra tu ra za si la nia sy ste mu grzew cze go mu sia łaby być niż sza

niż 25°C. Z ta ką sy tu a cją ma my właś nie do czy nie nia w na szym

do mu, któ re go za po trze bo wa nie na moc wy no si 17 W/m2. 

Je że li sy ste mem grzew czym bę dzie ogrze wa nie pod ło go we

z ce ra micz ny mi po sadz ka mi, lub innymi, ale nie będącymi

barierami dla ciepła, to tem pe ra tu ra wo dy za si la ją cej nie prze -

kro czy 25°C przy ze wnętrz nej tem pe ra tu rze ob li cze nio wej dla

trze ciej stre fy kli ma tycz nej –20°C.

GRUN TO WY ZA SOB NIK CIEP ŁA � Peł ne po kry cie na ciep ło do

ogrze wa nia do mu dla tem pe ra tur niż szych niż –5°C wy ma ga za -

ku mu lo wa nia w grun cie oko ło 250 kWh ener gii ciepl nej. Dla tej

ilo ści ciep ła o tem pe ra tu rze 25÷27°C wy star czy 250 m3 wil got -

ne go grun tu ze znacz nym udzia łem frak cji ila stych (gli na). Przy

tem pe ra tu rach ze wnętrz nych wyż szych niż –5oC z za sob ni ka

mo że my po zy ski wać ciep ło do tem pe ra tu ry 21°C, a więc ko lej -

ne 600 kWh. War to też pa mię tać, że dzię ki za sob ni ko wi wy e li -

mi no wa liś my stra ty przez pod ło gę w wy so ko ści 400 kWh.

Koszt bu do wy GZC to oko ło 15 000 zł. Mo że on schło dzić do

temperatury 30°C ogni wa PVT o po wierz chni po nad 50 m2.

Dzię ki poprawie ich sprawności zo sta nie do dat ko wo wy pro du -

ko wa ne 50 m2 × 170 kWh × 0,2 = 1700 kWh ener gii elek trycz -

nej o war to ści 1700 kWh × 0,53 zł/kWh = 900 zł.

Przyj mu jąc, że bez za sob ni ka do star cza ną przez nie go ener -

gię po zy ski wa li byś my z drew na, oszczędności z tego tytułu

wyniosą 1310 kWh × 0,15 zł/kWh = 197 zł. Ra zem więc przy -

cho dy z ty tu łu in we sty cji w grun to wy za sob nik ciep ła wy nio są

rocz nie 1097 zł. Ozna cza to, że pro sty czas zwro tu na kła dów

(SPBT) po nie sio nych na je go wy ko na nie w wysokości

15 000/1097 = 13,7 lat, a więc po nad dwu krot nie krót szy niż

spła ta kre dy tu. In ny mi sło wy, na wet je śli na kła dy na gruntowy

za sob nik (którego trwałość to minimum 80 lat) bę dą po cho dzi -

ły z kre dy tu, to su ma ob cią żeń kre dy to wych mi nus ko rzy ści, ja -

kie ma my z za sob ni ka bę dzie niż sza niż kosz ty kre dy tu na

budowę domu bez za sob ni ka.

Śred ni koszt 1 kWh ener gii uzy ska nej dzię ki za sob ni kowi

grun to we mu to 15 000 zł/(80 lat × (1700 kWh/rok + 1310

kWh/rok) = 0,06 zł. Rynkowa wartość tej ener gii to (1700 × 0,53

+ 1310× 0,15)/(1700 + 1310) = 0,36 zł, a więc sześć razy więcej! 
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PRZEDSTAWIAMY NIEZWYKŁY – JAK NA POLSKIE WARUNKI – PROJEKT DOMU, KTÓREGO BUDOWA
I EKSPLOATACJA NIE DEGRADUJE ŚRODOWISKA NATURALNEGO. CHOĆ BRZMI TO JAK UTOPIA,
ZARÓWNO AUTORYTET TWÓRCÓW TEJ KONCEPCJI (WŚRÓD KTÓRYCH SĄ EKSPERCI ŁADNEGO
DOMU), JAK I FAKT, ŻE ZOSTAŁ ON UZNANY PRZEZ POLSKIE STOWARZYSZENIE BUDOWNICTWA
EKOLOGICZNEGO (PLGBC) ZA NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT W ROKU 2011, SKŁONIŁY NAS 
DO JEGO PREZENTACJI. TEN SUPERENERGOOSZCZĘDNY DOM AUTORZY NAZWALI „AUTONOMICZNYM
DOMEM DOSTĘPNYM”.
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N
asze uza leż nie nie od prą du jest

ta kie, jak ry by od wo dy. Cy wi li -

za cja spra wia, że prak tycz nie

przez 100% cza su je steś my kon su men ta -

mi ener gii elek trycz nej. Na wet gdy śpi -

my, dzia ła au to ma ty ka cen tral ne go

ogrze wa nia, lo dów ki utrzy mu ją w chło -

dzie pro duk ty spo żyw cze, włą czo ne są

sy ste my mo ni to rin gu i świe ci się nu mer

po se sji. Tym cza sem...

W Pol sce prąd pro du ku je my z wę gla.

To ba nal ne stwier dze nie w ża den spo sób

nie odzwier cie dla roz mia ru po świę ceń

i nie szczęść, któ re się za tym kry ją. Za -

cznij my od te go, że co dzien nie po nad sto

ty się cy gór ni ków zjeż dża pra wie ki lo metr

pod zie mię, by przez bli sko osiem go dzin

wy ko ny wać wy czer pu ją cą pra cę w wa -

run kach nie praw do po dob nie wy so kie go

za py le nia, tem pe ra tu ry i wil got no ści. Są

przy tym na ra że ni na wy bu chy me ta nu 

(i raz po raz pa da ją ich ofia rą) czy zmiaż -

dże nie przez osu wa ją ce się ska ły. 

Do te go wy do by ty z zie mi uro bek po zo -

sta wia w niej pust ki, któ re z cza sem po -

wo du ję za pa da nie się te re nu nad ko pal -

nia mi, nisz cząc do ro bek wie lu po ko leń

gór ni ków i ich są sia dów. 

Wy do by ty wę giel trans por to wa ny jest

do elek trow ni, gdzie je dy nie oko ło 1/3 

za war tej w nim ener gii che micz nej za -

mie nia ne jest na prąd. Po zo sta łe 2/3 po

prostu ogrze wa atmo s fe rę. 

Koń co wa spraw ność sy ste mu ener ge -

tycz ne go jest nie ste ty jesz cze mniej sza,

bo do cho dzą stra ty na prze sy le prą du

i trans for ma to rach, w wy ni ku cze go do

na szych gnia zdek do cie ra tyl ko rów no -

war tość 10÷20% ener gii che micz nej wę -

gla w zło żu. 

DOM SUPERENERGOOSZCZĘDNY

TYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

TEKST LUDOMIR DUDA
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PARTNER CYKLU

OD DAWNA NAMAWIAMY WSZYSTKICH NOWYCH INWESTORÓW DO BUDOWANIA DOMÓW
O MOŻLIWIE NAJNIŻSZYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIĘ DO OGRZEWANIA. DZIAŁANIA,
KTÓRE DO TEGO PROWADZĄ, NAZWALIŚMY INWESTYCJĄ W NOWE ŹRÓDŁO ENERGII, JAKIM
JEST NIESPALONY GAZ, WĘGIEL CZY PRĄD. TO BOWIEM ZAOSZCZĘDZONA ENERGIA POWINNA
BYĆ DLA NAS PALIWEM, KTÓRE – PLANUJĄC OGRZEWANIE NASZEGO DOMU – WYKORZYSTAMY
W PIERWSZEJ KOLEJNOŚCI. POKAZALIŚMY, ŻE JUŻ TERAZ MOŻE BYĆ ONO NAJTAŃSZE,
A W DODATKU – W PRZECIWIEŃSTWIE DO PALIW KOPALNYCH: WĘGLA, GAZU CZY ROPY
NAFTOWEJ – JEGO CENA (CZYTAJ: KOSZT OBNIŻENIA ZUŻYCIA ENERGII) BĘDZIE SIĘ STALE
ZMNIEJSZAĆ, A NIE JAK TAMTYCH – ROSNĄĆ.

część 4: PRĄD ELEKTRYCZNY 
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SKUTKI PRODUKCJI PRĄDU Z WĘGLA
W pro ce sie spa la nia wę gla elek trow nia pro du ku je gi gan tycz ne

ilo ści dwut len ku wę gla. Gaz ten za trzy mu je w atmo s fe rze ciep -

ło, po wo du jąc zmia ny kli ma tu prze ja wia ją ce się nie tyl ko top -

nie niem lo dow ców i pod no sze niem po zio mu mórz, ale tak że

wzro stem czę stot li wo ści eks tre mal nych zja wisk po go do wych,

ta kich jak ka ta stro fal ne su sze, opa dy i wi chu ry. To wszyst ko to

je dy nie wierz cho łek gó ry lo do wej. Jej ukry ta, prze ra ża ją ca

część, to ze wnętrz ne kosz ty ener ge ty ki. Pro du ku jąc prąd elek -

trow nie emi tu ją do atmo s fe ry dwut le nek siar ki, tlen ki azo tu, py -

ły oraz in ne szko dli we dla lu dzi i śro do wi ska sub stan cje. 

Mię dzy na ro do wy zes pół uczo nych opra co wał me to dy kę li -

cze nia kosz tów tych emi sji. Dla pol skiej elek troe ner ge ty ki wy -

li czo ne w ten spo sób kosz ty wy two rze nia 1 kWh prą du to 0,2 zł,

czy li pra wie 40% jej de ta licz nej, któ ra wy no si oko ło 0,53 zł. 

Bez uświa do mie nia so bie, co się skła da na te kosz ty, nie do -

strze że my bez mia ru nie szczęść, któ re są po wo do wa ne przez

tru ją ce emi sje elek troe ner ge ty ki. Są to kosz ty le cze nia cho rób

ukła du od de cho we go, ast my, uczu leń, ukła du krą że nia, ab sen -

cji cho ro bo wych i przed wczes nych zgo nów naj słab szych, czy li

na szych dzie ci i dziad ków. 

Na te gi gan tycz ne, choć móg łby ktoś po wie dzieć, nie u nik nio -

ne kosz ty cy wi li za cji na kła da się po li ty ka władz w isto cie po -

mna ża ją ca cier pie nia mi lio nów Po la ków. Mam tu na my śli spo -

sób, w ja ki re a li zo wa na jest w Pol sce Dy rek ty wa Uni j na,

zo bo wią zu ją ca pań stwa człon kow skie do zwię ksze nia udzia łu

pa liw od na wial nych w elek troe ner ge ty ce.

Jest to ko lej ny przy kład, po spo so bie wdro że nia Dy rek ty wy

o cer ty fi ka cji ener ge tycz nej bu dyn ków, w wy ni ku któ re go wzro -

sła ener goch łon ność no wo  bu do wa nych miesz kań, któ ry po ka -

zu je, że po tra fi my wdra żać dy rek ty wy ze skut kiem od wrot nym

do za my słów ich au to rów. 

EKSPERT 
PARTNERA CYKLU
RADZI

MONIKA KUPSKA-KUPIS
architekt w firmie VELUX Polska

LUKSUS DOSTĘPNY 
DLA ZAPOBIEGLIWYCH

Pod czas bu do wy do mu czę sto nie prze wi du je my roz wią -

zań, któ re mog ły by być uży tecz ne w przy szło ści, czę sto

ogra ni cze niem mo gą być wzglę dy fi nan so we. Gdy już za -

miesz ka my w włas nym do mu, spła ci my część kre dy tu, przy -

kła da my co raz wię kszą wa gę do kom for tu. Ok na ste ro wa ne

elek trycz nie mo gą być du żym udo god nie niem, dla te go war to

już pod czas bu do wy do pro wa dzić do nich za si la nie elek trycz -

ne. Na tym eta pie kosz tu je to nie wie le, a póź niej sze ko rzy ści

mo gą być ogrom ne. W przy szło ści in sta la cja elek trycz ne go

sy ste mu ste ro wa nia bę dzie nie zwy kle pro sta.

Przy wy bo rze ty pu okien trze ba wziąć pod uwa gę czy ma ją

one moż li wość do in sta lo wa nia si łow ni ków, jak np.: ok na VE -

LUX GGL lub GGU. Do te go sa me go za si la nia bę dzie my mo gli

pod łą czyć rów nież elek trycz ne ro le ty we wnętrz ne lub ze -

wnętrz ne. Ste ro wa ne elek trycz nie ok na VE LUX dzia ła ją w sy -

ste mie io-ho me con trol®, któ ry po sia da wie le in no wa cyj nych

i bar dzo uży tecz nych fun kcji. Poz wa la mię dzy in ny mi na

zdal ne kon tro lo wa nie róż nych urzą dzeń wy po sa że nia do mu

ta kich jak ok na do pod da szy, bra my ga ra żo we, ro le ty czy kli -

ma ty za cja, eli mi nu jąc tym sa mym stra ty ener gii oraz zwię -

ksza jąc kom fort i bez pie czeń stwo do mu.

Dla mniej za po bie gli wych jest rów nież roz wią za nie – sze ro -

ka ga ma pro duk tów za si la nych ener gią z ba te rii sło necz nych

ta kich jak: ro le ta ze wnętrz na VE LUX SSL, mar ki za MSL, ro le ta

za ciem nia ją ca DSL, czy so lar ny ze staw adap ta cyj ny do otwie -

ra nia i za my ka nia okien wy po sa żo ny w czuj nik desz czu.
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�2 Elektrownie węglowe to nie tylko emisja do atmosfery ogromnych ilości dwutlenku
węgla, ale i degradacja środowiska na wielu płaszczyznach

�1 W Au to no micz nym Do mu Do stęp nym ener gię elek trycz -
ną wy twa rza ją ogni wa hy bry do we PVT po kry wa ją ce po łud -
nio wą po łać da chu i tur bi na wia tro wa o osi pio no wej
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ZEWNĘTRZNE KOSZTY ENERGETYKI W POLSCE
Takim negatywnym przykładem sposobu wdrażania unijnych

zaleceń jest współ spa la nie w elek trow niach wę gla z bio ma są.

W wy ni ku te go pro ce su spa da spraw ność elek trow ni, co ni we -

lu je ko rzy ści pły ną ce z ob ni że nia emi sji CO2, nato miast praw -

dzi we spu sto sze nie czy ni w oko li cy lasach znajdujących się do

100 km od elek trow ni. Ge ne ro wa na prze pi sa mi o zie lo nych cer -

ty fi ka tach ce na bio ma sy jest tak du ża, że op ła ca się spa lać za -

rów no od pa dy drzew ne, jak i drew no na da ją ce się pro duk cji

meb li i pa pie ru. Po zba wia to su row ców prze mysł meb lar ski

i pa pier ni czy, ale tak że drew na do pa le nia w kot łach do mów

w ma łych miej sco wo ściach i na wsi. 

Przy ros ną cych ce nach wę gla i dra ma tycz nie ni skim stan dar -

dzie ener ge tycz nym do mów, miesz kań cy pa lą ab so lut nie

wszyst kim. Smród pa lo nych two rzyw i opon sa mo cho do wych

zi mo wą po rą szczel nie otu la pol skie wsie i mia ste czka, ruj nu jąc

zdro wie ich miesz kań ców. Z prze pro wa dzo nych prze ze mnie

sza cun ków wy ni ka, iż w Pol sce ze wnętrz ne kosz ty do mo wej

ener ge ty ki ciepl nej to 1 zł/kWh (przy opa la niu wę glem). Na wia -

sem mó wiąc jesz cze do nie daw na do opi nii pu blicz nej nie do cie -

ra ły żad ne in for ma cje o kosz tach ze wnętrz nych ener ge ty ki, mi -

mo że ich spo łecz ne kosz ty to 25,6 mld zł! (rocz na pro duk cja

ener gii elek trycz nej z wę gla w wy so ko ści 128 TWh po mno żo na

przez jed nost ko we kosz ty ze wnętrz ne elek troe ner ge ty ki wę glo -

wej 0,2 zł/kWh). To aż 13% do cho du na ro do we go (323 mld zł) lub

aż 49% bu dże tu Na ro do we go Fun du szu Zdro wia (52,6 mld zł). 

In for ma cje o ze wnętrz nych kosz tach ener ge ty ki po ja wi ły się

do pie ro w ra mach kam pa nii pro mo cyj nej ener ge ty ki ją dro wej,

któ ra ofe ru je nam in ną apo ka lip sę. Nato miast kosz tów ze -

wnętrz nych ener ge ty ki śmie cio wej nikt nie ba dał (ła two do my -

ślić się dla cze go), ale nie ule ga wąt pli wo ści, że mu szą być prze -

ra ża ją ce.

Po wyż sze roz wa ża nia po ka zu ją jak waż ne, nie tyl ko dla na -

sze go bu dże tu do mo we go, jest efek tyw ne ko rzy sta nie z ener gii

elek trycz nej. 

ENERGIA SŁONECZNA I WIATROWA
By po zy skać ta ką ilość prą du, nie ge ne ru jąc au to ma tycz nie nie -

szczęść, o któ rych pi sa łem wcześ niej, mu si my sko rzy stać

z ener gii słoń ca i wia tru. Jest to moż li we dzię ki roz wo jo wi tech -

no lo gii ogniw fo to wol ta icz nych oraz mi kro tur bin wia tro wych

za rów no o pio no wych, jak i po zio mych osiach ob ro tu. Szcze gól -

nie te o osi pio no wej nie ha ła su ją, nie po wo du ją drgań i dzię ki

te mu mo gą być po łą czo ne z kon struk cją bu dyn ku oraz – co bar -

dzo waż ne – nie sta no wią za gro że nia dla pta ków. 

Ener gię sło necz ną mo że my sku tecz nie prze kształ cić w prąd

i ciep ło za po mo cą wspom nia nych w po przed nim od cin ku na -

sze go cy klu hy bry do wych ogniw PVT. Naj pro ściej rzecz uj mu -

jąc są to pła skie ko lek to ry sło necz ne, w któ rych zwy kły ab sor -

ber zo stał za stą pio ny ogni wem fo to wol ta icz nym PV. Z po wo du

na grze wa nia się czyn ni ka grzew cze go w ko lek to rze, na stę pu -

je chło dze nie ogni wa PV, przez co je go spraw ność wzra sta

o 20-30% w sto sun ku do „zwy kłe go” ogni wa fo to wol ta icz ne go.

Dzię ki te mu pa nel o wy mia rach 0,86 m x 1,66 m mo że wy pro du -

ko wać w prze cięt nych wa run kach na sło necz nie nia w Pol sce

po nad 150 kWh ener gii elek trycz nej, a rów no cześ nie uzy sku -

je my co naj mniej 350 kWh ciep ła w po sta ci wo dy o tem pe ra tu -

rze 30-40°C.

Na po łud nio wej po ła ci da chu ADD mo że my za mon to wać 40

ta kich pa ne li, co poz wa la na wy pro du ko wa nie 6000 kWh prą du

i 14 000 kWh ciep ła. Prob lem po le ga je dy nie na tym, że pra wie

ni gdy nie po zy sku je my tej ener gii w po trzeb nej nam ilo ści

w cza sie, kie dy jest nam po trzeb na. Dla te go nie mo że my się

obejść bez aku mu la to rów ener gii. 

W od nie sie niu ciep ła roz wią za niem jest opi sa ny w po przed -

nim od cin ku na sze go cy klu grun to wy za sob nik ciep ła. Je go

spraw ność jest nie wiel ka, ale też po trze bu je my do ogrze wa nia

za led wie 7% ener gii ciepl nej wy pro du ko wa nej przez hy bry do -

we ogni wa PVT. 

Go rzej jest nato miast z aku mu la cją ener gii elek trycz nej. Moż -

na mieć na dzie ję, że prob lem ten zo sta nie wkrót ce sku tecz nie

roz wią za ny, ale pó ki co aku mu la cja ener gii elek trycz nej jest

dro ga i nieeko lo gicz na, je śli weź mie my pod uwa gę śro do wi sko -

we skut ki pro duk cji aku mu la to rów. Roz wią za niem te go dy le -

ma tu jest ogra ni cze nie po jem no ści aku mu la to rów do po zio mu

wy ni ka ją ce go z do bo we go za po trze bo wa nia na prąd sy ste mów

nie zbęd nych do fun kcjo no wa nia do mu, a wiec ener gii na po -

trze by za si la nia pomp obie go wych sy ste mów ogrze wa nia

i przy go to wa nia ciep łej wo dy, wen ty la to rów cen tra li wen ty la -

cyj nej i oświet le nia awa ryj ne go. 

Z opi sa nych wy żej po wo dów po win niś my zmi ni ma li zo wać

ilość aku mu la to rów a więc i po ziom za po trze bo wa nia na ener -

gię w sta nach awa ryj nych. Mak sy mal ne za po trze bo wa nie na

moc te go sy ste mu nie mo że prze kra czać 200 W, na któ re się

skła da ją mi ni mal ne po bo ry mo cy: 

� re ku pe ra to ra na naj niż szym bie gu – 10 W, 

� pom py ko min ka z płasz czem wod nym – 30 W, 

� pom py cen tral ne go ogrze wa nia – 60 W, 

� pom py ciep łej wo dy – 40 W, 

� oświet le nia awa ryj ne go – 10 W, 

� za si la nia in ter ne tu – 50 W. 

Gwa ran tu je to nam bez pie czeń stwo w ra zie co raz praw do -

po dob niej szych awa rii sy ste mów elek troe ner ge tycz nych, przy

rów no czes nym bra ku słoń ca i wia tru. 

Dla nad wy żek prą du nad bie żą ce za po trze bo wa nie, od bior -

cą po win na być sieć elek troe ner ge tycz na. Naj prost szą for mą

ta kie go sy ste mu są licz ni ki dwu kie run ko we, któ re zli cza ją, ile

prą du za sta ło prze ka za ne do sie ci, a ile za sta ło z niej po bra ne

przez wła ści cie la do mu. Roz li cze nie z za kła dem elek troe ner -

ge tycz nym wy ni ka z bi lan su tych prze pły wów. Ta ki rów no -

cześ nie pro du cent i kon su ment ener gii na zy wa ny jest pro su -

men tem. We dług eks per tów na ca łym świe cie (z wy łą cze niem

tych pra cu ją cych dla pol skie go rzą du), ta ki spo sób dzia ła nia

bę dzie pod sta wą bu do wy sy ste mu bez pie czeń stwa ener ge -

tycz ne go. 

Na ru sza to nie ste ty in te re sy ener ge ty ki pro fe sjo nal nej i dla -

te go nie mo że, wbrew Uni j nym Dy rek ty wom, być wdro żo ny

w Pol sce. Sche mat dzia ła nia wła dzy jest tu iden tycz ny, jak

przy na rzu ca nych przez Unię innych roz wią zaniach praw -

nych, wspie ra ją cych ra cjo na li za cję użyt ko wa nia ener gii. Pra -

wo pol skie na po zio mie ustaw do pusz cza ta kie roz wią za nia.

Nato miast roz po rzą dze nia do tych ustaw prak tycz ne je wy -

klu cza ją. 

Nad ca ło ścią za bez pie czeń in te re sów ener ge ty ki za wo do wej

przed kon ku ren cyj ną roz pro szo ną ener ge ty ką od na wial ną czu -

wa cał ko wi cie bez kar ny mo no pol przed się biorstw dy stry bu -

cyj nych. Bro ni on, co oczy wi ste, włas nych źró deł ener gii,

w tym tak że od na wial nych w po sta ci ogrom nych farm wia tro -

wych. 

RACJONALIZACJA ZUŻYCIA PRĄDU

�3 Lam py LED już te raz są w sta nie za pew nić nam bar dzo do bre oświet le nie, przy kil ku -
na sto krot nie mniej szym zu ży ciu ener gii w po rów na niu z tra dy cyj ny mi ża rów ka mi

�4 Jeśli ktoś ma zamiłowanie do bogatych iluminacji, nie tylko świątecznych, raczej nie
uda mu się osiągnąć w swoim domu autonomii energetycznej
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�5 Je śli jest moż li wość prze ka zy wa nia
nad wy żek do sie ci, ogni wa mi hy bry do wy -
mi op ła ca się pok ryć na wet ca ły dach

�6 Tur bi na wia tro wa o osi pio no wej to do -
bry spo sób na do dat ko we źró dło prą du
w Au to no micz nym Do mu Do stęp nym

Je dy nym spo so bem by zmi ni ma li zo wać nasz oso bi sty udział

w bi lan sie nie szczęść ge ne ro wa nych przez wę glo wą elek troe -

ner ge ty kę to w pier wszej ko lej no ści ra cjo nal ne ko rzy sta nie

z ener gii elek trycz nej. 

Pier wszym dzia ła niem w tym kie run ku są lam py LED, któ re

już dzi siaj za pew nia ją nam oświet le nie o pa ra me trach po rów -

ny wal nych, a cza sem lep szych niż tra dy cyj ne ża rów ki. Ko lej ny

spo sób to uni kanie mar no traw stwa ener gii w po sta ci włą czo -

nych na okrąg ło świa teł, kom pu te rów i sprzę tu au dio-wi deo.

Po nie waż za rzą dza nie sy stem ogrze wa nia do mu i wo dy

w Au to no micz nym Do mu Do stęp nym wy mu sza sto so wa nie za -

a wan so wa nej au to ma ty ki, to roz sze rza jąc za kres jej za sto so -

wań, przy nie wie le wyż szych kosz tach mo że my zbu do wać „in -

te li gen tny dom”. 

Pod ta na zwą kry je się sy stem au to ma ty ki ste ru ją cy wie lo ma

je go fun kcja mi – po za pil no wa niem tem pe ra tu ry, mo że ona 

ste ro wać sy ste ma mi bez pie czeń stwa, ro le ta mi, sprzę tem au -

dio-wi deo itp. Nie ja ko przy oka zji sy ste my te sku tecz nie za po -

bie ga ją mar no traw stwu ener gii, wy łą cza jąc zbęd ne w da nym

mo men cie urzą dze nia i op ty ma li zu jąc ich dzia ła nie wte dy, gdy

są nam po trzeb ne. 

Dal sze ob ni ża nie za po trze bo wa nia na prąd to roz sąd ny wy -

bór sprzę tu AGD. Sta raj my się wy bie rać urzą dze nia moż li wie

naj wyż szej kla sy ener ge tycz nej, a więc kla sy A+ i wyż szych. 

Wszyst kie te za bie gi poz wa la ją na ob ni że nie zu ży cia ener gii

elek trycz nej o co naj mniej po ło wę w sto sun ku do roz wią zań

stan dar do wych; na dal bę dzie to jed nak rocz nie oko ło 750 kWh

na oso bę, czy li oko ło 3 MWh przy 4-oso bo wej ro dzi nie. 
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URZĄDZENIE

OGNIWA HYBRYDOWE **)

MIKROTURBINA WIATROWA

AKUMULATORY I AUTOMATYKA

CENA JEDNOSTKOWA

2000 ZŁ

10 000 ZŁ

5000 ZŁ

CAŁKOWITY KOSZT

80 000 ZŁ

10 000 ZŁ

5000 ZŁ

95 000 ZŁ

LICZBA

40

1
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PARTNER CYKLU

ROZWIĄZANIE NA DZIŚ I NA PRZYSZŁOŚĆ
Ponieważ obecnie przekazywanie nadwyżek energii

elektrycznej do sieci jest skomplikowane i nieopłacalne, roz wią -

za niem na dzi siaj jest po kry cie tyl ko czę ści da chu bu dyn ku

ADD ogni wa mi hy bry do wy mi. 

�Ogniwa hybrydowe – obecnie. Ich licz ba po win na być tak

do bra na, by pro du ko wa ne przez nie w cią gu ro ku ciep ło w peł -

ni po kry wa ło za po trze bo wa nie Do mu Au to no micz ne go; we dług

wy li czeń jest to oko ło 900 kWh. Je śli tę ilość po dzie li my przez

spraw ność grun to we go za sob ni ka ciep ła (sza co wa ną ostroż nie

dla ko rzyst nych wa run ków grun to wych na 30%) i przez pro duk -

cję ciep ła z jed ne go ogni wa w cią gu ro ku (350 kWh), to oka że

się, że po trze bu je my ich: 

900 kWh/0,3/350 kWh = 8,57, czy li 9 sztuk.

Przy tej licz bie ogniw ma my gwa ran cję, że mak sy mal na pro -

duk cja ener gii elek trycz nej nie prze kro czy chwi lo wych po trzeb

do mu i rów no cześ nie uzy ska my po trzeb ną do ogrze wa nia do -

mu i wo dy ilość ciep ła. 

�Ogniwa hybrydowe i turbina wiatrowa – w przyszłości. Je -

śli kiedyś na stą pią zmia ny w my śle niu na szej kla sy po li tycz nej

lub Unia wpro wa dzi sku tecz ne san kcje za na i gry wa nie się z jej

dy rek tyw, bę dzie się op ła ca ło po kry cie ca łe go da chu ADD ogni -

wa mi hy bry do wy mi i za in sta lo wa nie mi kro tur bi ny wia tro wej

z pio no wą osią ob ro tu o mo cy 3 kW lub wię cej. 

Za in sta lo wa nie mi kro tur bi ny wia tro wej jest w wa run kach

po go do wych Pol ski nie zwy kle ko rzyst ne, bo wiem z re gu ły gdy

świe ci słoń ce, to nie wie je wiatr i od wrot nie. 

Uwa ga! Wy daj ność mi kro tur bin wia tro wych za le ży od bar dzo

wie lu pa ra me trów, po czy na jąc od lo kal nych wa run ków po go -

do wych, oto cze nia (las, są sied nie bu dyn ki itp.), aż po ich ro dzaj.

Z te go po wo du to sa mo urzą dze nie o mo cy 3 kW mo że wy pro -

du ko wać rocz nie za rów no 3000, jak i 1000 kWh (a na wet mniej). 

Dla te go przed za ku pem mi kro tur bi ny war to skon sul to wać się

z eks per tem i do ko nać rocz ne go po mia ru si ły wia tru w miej scu

pla no wa ne go mon ta żu urzą dze nia. Je śli po mia ry po twier dzą

efek tyw ność mi kro tur bi ny na sze od na wial ne źró dła ener gii wy -

pro du ku ją 9 MWh, co nie tyl ko po kry wa za po trze bo wa nia na

ener gię elek trycz ną 4-oso bo we go gos po dar stwa do mo we go,

ale tak że za pew nia prąd dla dwóch sa mo cho dów elek trycz nych

o rocz nym prze bie gu 15 000 km każ dy! 

W ta be li ze sta wi liś my koszt urzą dzeń nie zbęd nych do za -

pew nie nia nie tyl ko au to no mii ener ge tycz nej Au to no micz ne go

Do mu Do stęp ne go, ale i moż li wo ści ła do wa nia aku mu la to rów

dwóch sa mo cho dów elek trycz nych, wy ko rzy sty wa nych przez

je go miesz kań ców. Przy za ło że niu naj ko rzyst niej szych, ale re -

al nych ce ny z ryn ku eu ro pej skie go bę dzie to 95 000 zł.

Czy 95 000 zł to du żo? Za ta kwo tę otrzy ma my rocz nie 9000

kWh ener gii elek trycz nej o war to ści rynkowej:

9000 kWh × 0,53 zł/kWh = 4770 zł. 

Jeśli jednak przyj miemy, że z tych 9000 kWh 1/3 (oko ło 3000

kWh) zu ży je my w do mu, a 2/3 – do za si la nia dwóch sa mo cho -

dów elek trycz nych, uzy ska na przez nas ener gia bę dzie mia ła

war tość (za kła da jąc śred nie zu ży cie pa li wa sa mo cho du benz y -

no we go na po zio mie 6 l/100km i op ty mi stycz nie ce nę ben zy ny

w wy so ko ści 6 zł/l oraz koszt 1 kWh ener gii elek trycz nej 0,53zł),

to rzeczywista wartość uzyskanej dzięki tym urządzeniom

energii wyniesie: 

3000 kWh × 0,53 zł/kWh + 2 x 15 000 km × 6 l/100 km x 6 zł/l

= 12 390 zł. 

I to bez war to ści ciep ła, któ re uwzględ ni liś my li cząc efek tyw -

ność eko no micz ną za sob ni ka ciep ła w po przed nim ar ty ku le

naszego cyklu. 

Taki wynik da je to nam bar dzo przy zwo i ty pro sty czas zwro -

tu na kła dów (SPBT):

95 000 zł/12 390 zł/rok = 7,7 lat. 

Przyj mu jąc 30 lat ja ko mak sy mal ny okres spła ty kre dy tu wi -

dzi my, że in we sty cja ta speł nia kry te rium do stęp no ści, czy li da -

je mniej szą su mę kosz tów kre dy tu i kosz tów eks plo a ta cji, niż

gdy byś my jej po nie cha li.

Mo że my też po dob nie, jak przy źró dłach ener gii ciepl nej, wy -

li czyć koszt 1 kWh wy two rzo nej w tym źró dle ener gii elek trycz -

nej (za kła da jąc trwa łość urzą dzeń na 20 lat): 

95 000 zł/ (20 lat × 9000 kWh/rok) = 0,53 zł/kWh, 

a wiec ty le sa mo, co pła ci my obec nie. 

Je że li jed nak weź mie my pod uwa gę wy po wie dzi po li ty ków

na te mat przy szłych cen ener gii, w któ rych wiesz czą, że na le -

ży się spo dzie wać ich pod wo je nia, mo że to być na praw dę zna -

ko mi ta in we sty cja, zwię ksza ją ca na sze bez pie czeń stwo ener -

ge tycz ne oraz osz czę dza ją ca cier pie nia lu dziom i przy ro dzie. 

CIĄG DALSZY NASTĄPI
W na stęp nym ar ty ku le zaj mie my się

ogro dem, któ ry dla idei ADD jest rów nie

waż ny jak stan dard ener ge tycz ny. 

Po nie waż jest on in tegral ną czę ścią

do mu, a za ra zem cząst ką na tu ry, za któ rą

miesz kań cy bio rą oso bi stą od po wie dzial -

ność, więc zo stał za pro jek to wa ny szcze -

gól nie sta ran nie, zgod nie z za ło że nia mi

kształ to wa nia ogro dów sie dli sko wych

(bio ce no tycz nych). Do ty czy to szcze gól -

nie do bo ru ro ślin no ści, głów nie spoś ród

ga tu nków ro dzi mych.

Ro la ogro du w ADD nie ogra ni cza się

je dy nie do do star cza nia wra żeń este tycz -

nych miesz kań com. Po za ni mi ogród poz -

wa la za gos po da ro wać ca łość od pa dów

or ga nicz nych, ście ków i wód opa do -

wych. Do te go ce lu po słu ży za rów no

trzci no wa oczysz czal nia ście ków, jak

i staw ką pie lo wy, za si la ny głów nie wo -

da mi od pa do wy mi spły wa ją cy mi z po -

wierz chni da chów.

Tak że na wierz chnie utwar dzo ne (po -

mo sty drew nia ne, na wierz chnie bru ko -

wa ne) zo sta ły sta ran nie za pro jek to wa ne.

Wszyst kie one bę dą prze pusz czal ne dla

wo dy i w znacz nym stop niu ak tyw ne

bio lo gicz nie.

Ogród bę dzie też do star czał owo ce,

wa rzy wa czy zio ła, któ re dla miesz kań -

ców ma ją war tość nie tyl ko spo żyw czą.

Wię cej o Au to no micz nym Do mu Do -

stęp nym moż na prze czy tać na stro nie

www.do madd.pl.

TYLKO U NAS INWESTUJ W PIERWSZE PALIWO

Pol skie Sto wa rzy sze nie Bu dow nic twa

Eko lo gicz ne go (PLGBC – Po lish Gre en
Bu il ding Co un cil), or ga ni za cja pro mu ją ca

mię dzy in ny mi pro jek to wa nie, bu do wę

i eks plo a ta cję bu dyn ków w zgo dzie z za -

sa da mi zrów no wa żo ne go roz wo ju, przy -

zna ła pre zen to wa ne mu tu taj pro jek to wi

ty tuł „NAJ LEP SZY EKO LO GICZ NY PRO JEKT

W 2011 RO KU”. 

Je go au to ra mi są:

� dr Lu do mir Du da (kon cep cja i kie row nik

zes po łu),

� ar chi tek ci Adam Bur ski i Ję drzej Cy ta wa

(ar chi tek tu ra), 

� dr inż. Ja ro sław Chu dzic ki (in sta la cje

wod ne i ka na li za cyj ne), 

� Dipl. Ing., Dipl. Ökol. Mar cin Gą sio row ski

(ar chi tek tu ra zie le ni),

�mgr inż. Ja cek Ster now ski (tech no lo gia), 

�mgr inż. Ste fan Żu chow ski (ogrze wa nie

i ciep ła wo da),

� stu dent Jan Du da (gra fi ka).

Pol skie Sto wa rzy sze nie Bu dow nic twa Eko -

lo gicz ne go (PLGBC) pro mu je tak że za sa dy

po trój nej od po wie dzial no ści: śro do wi sko -

wej, so cjal nej i eko no micz nej oraz sy ste my

wie lo kry te rial nych ocen od dzia ły wa nia bu -

dyn ków na śro do wi sko (LE ED, BRE E AM,

DGNB).

Od czer wca 2010 ro ku PLGBC jest człon -

kiem Świa to we go Sto wa rzy sze nia Bu dow -

nic twa Eko lo gicz ne go WGBC na naj wyż -

szym czwar tym po zio mie człon ko stwa

– Estab lish Mem ber.

xxxx

xxxxx

NAJLEPSZY EKOLOGICZNY PROJEKT DOMU 2011

*) WYBRANO NAJKORZYSTNIEJSZE CENY Z RYNKU EUROPEJSKIEGO
**) WIĘCEJ INFORMACJI O OGNIWACH HYBRYDOWYCH NA STRONIE WWW.DOMADD.PL

KOSZT AUTONOMII ENERGETYCZNEJ DZISIAJ *) 

P R O M O C J A

MAŁGORZATA KLIŚ
doradca techniczny

KOMFORT I OSZCZĘDNOŚCI BEZ POŚWIĘCEŃ
wy po sa żo ną w za wo ry od ci na ją ce, adap -

ter po wietrz no-spa li no wy z króć ca mi po -

mia ro wy mi, pom pę c.o., c.w.u. i cyr ku la -

cyj ną oraz dwa na czy nia wzbior cze, jed no

do c.o. i jed no do ciep łej wo dy. Dzię ki te -

mu wszyst kie ele men ty hy dra u licz ne

i po łą cze nia są este tycz nie scho wa ne

pod obu do wą kot ła.

Dru gie al ter na tyw ne roz wią za nie to ko cioł

kon den sa cyj ny Ce ra pur Acu Smart ZWSB

30-4A ze zin te gro wa nym pod grze wa -

czem z wę żow ni cą grzew czą. Urzą dze nie

to dys po nu je mo cą mo du lo wa ną do 24

kW na po trze by grzew cze oraz do 30 kW

na po trze by ciep łej wo dy i osią ga wy daj -

ność ciep łej wo dy do 690 li trów/godz.

i 16,5 li trów/mi nu tę. Po dob nie jak Ce ra pur

Acu ko cioł ma bo ga te wy po sa że nie m.in.

zin te gro wa ną po zio mą pły tę mon ta żo wą

wy po sa żo ną w za wo ry od ci na ją ce, adap -

ter po wietrz no-spa li no wy z króć ca mi po -

W y so kie ce ny po wierz chni do mów

i miesz kań po wo du ją, że ich użyt -

kow ni cy czę sto sta ją przed trud nym wy -

bo rem. Co jest prio ry te tem – wy so ki kom -

fort czy osz częd ność po wierz chni

prze zna czo nej na za bu do wę źró dła ciep ła

dla ogrze wa nia i ciep łej wo dy użyt ko wej?

Ide al nym roz wią za niem speł nia ją cym oba

po wyż sze kry te ria są wi szą ce kot ły kon -

den sa cyj ne ze zin te gro wa ny mi za sob ni -

ka mi lub pod grze wa cza mi ciep łej wo dy. 

Jun kers ofe ru je dwa roz wią za nia te go ty -

pu. 

Pier wsze to ko cioł kon den sa cyj ny Ce ra -

pur Acu ZWSB 24/28-3A ze zin te gro wa -

nym po trój nym za sob ni kiem war stwo -

wym wy ko na nym ze sta li nie rdzew nej.

Moc te go urzą dze nia mo że być mo du lo -

wa na do 24 kW na po trze by grzew cze

oraz do 28 kW na po trze by ciep łej wo dy.

Dzię ki swo jej uni kalnej bu do wie, Ce ra pur

Acu osiąga wy daj ność ciep łej wo dy 21 li -

trów/mi nu tę, czy li nie mal dwu krot nie

wyż szą niż ty po wy ko cioł dwu fun kcyj ny.

Do dat ko wo w kom ple cie z kot łem, a wła -

ści wie wi szą cą cen tra lą grzew czą Ce ra -

pur Acu użyt kow nik otrzy mu je m.in. zin -

te gro wa ną po zio mą pły tę mon ta żo wą

Infolinia: 801 600 801


