
Dom pasywny

Dom pasywny – wstęp

Do napisania tego artykułu skłoniła mnie potrzeba podzielenia się swoimi przemyśleniami dotyczącymi budowy domów
pasywnych. Wynika ona także z swego rodzaju egoizmu. Buduję po prostu dom, jak go nazwałem, „prawie pasywny” i zbieram
różne pomysły typu: „co by tu jeszcze?” lub rzucam pytania: „mam problem – pomożecie?”.

Dom jest już w trakcie budowy, więc niektóre rzeczy lub pomysły można i trzeba weryfikować. Obecnie są już gotowe
fundamenty i instalacja kanalizacyjna. Zakończyliśmy stawianie murów i wylewanie stropu. Wszystkie etapu budowy będą
dokumentowane zdjęciowo i przedstawię także szczegółowe koszty budowy.

Budowa jest okazją do zmierzenia się ze swego rodzaju mitem dotyczącym kosztów budowy takiego domu. Okazuje się, że
można wybudować dom „prawie pasywny” w zasadzie po kosztach domu tradycyjnego lub nawet poniżej tych kosztów (sic!),
a opinia, że koszt ten jest zawsze wyższy o 20-30%, niż dla tradycyjnych budynków, są moim zdaniem „przerostem formy nad
treścią”.



Plan domu: 1 - salon z sypialnią, 2 - sypialnia, 3 - garderoba, 4 - łazienka, 5 - sypialnia, 6 - sypialnia, 7 - łazienka, 8 - dodatkowy
pokój uzyskany w miejsce garażu, 9 - hol, 10 - kuchnia, 11 - pomieszczenie gospodarcze, 12 - spiżarnia

Dla przykładu: czytam w literaturze i na stronach internetowych, że należy budować ściany domów pasywnych z materiałów
o bardzo małym współczynniku ciepła (i tu pełna zgoda, jednak proponuje się przykładowo ściany jednowarstwowe, np.
keramzytowe, ze specjalnych betonów komórkowych czy silikatu, o odpowiedniej grubości – tak, by współczynnik przenikania
był niższy od 0,15 W/m2K. Zapewnieniem takiego współczynnika dla ściany jednowarstwowej wymaga zastosowania bardzo
drogich materiałów. Ja swój dom buduję z pustaków ceramicznych Porotherm (importowanych niestety z Niemiec, gdyż
producenci betonu komórkowego w Polsce utrzymali zeszłoroczną cenę i paradoksalnie koszt ceramiki importowanej jest



niższy niż polskiego betony komórkowego) i współczynnik przenikania ściany także wyniesie ok. 0,15W/m2K. Jest to po prostu
ściana ceramiczna (pustak o grubości 24 cm) ocieplona styropianem o grubości 25 cm.

1m2 styropianu o grubości 1 cm to wydatek rzędu 1,5-2 zł; dodając więc 15 cm styropianu („tradycyjnie” stosuje się ocieplenie
grubości 10 cm) podnosimy koszt o ok. 25 zł/m2. W całkowitych kosztach budowy oznacza to wzrost o ok. 5 tys. Zł. Wzrost
kosztów pozorny, bo praktycznie te 15 cm styropianu „zastąpi” każdą, najlepszą nawet, ścianę jednowarstwową za 20% kosztów
jej budowy.

Dodatkowo stosując ścianę z ceramiki uzyskuję stosunkowo dobrą tzw. „pojemność cieplną” ścian, co w przypadku domu
pasywnego ma duże znaczenie. Muszę się teraz wytłumaczyć z nazewnictwa – dlaczego dom „prawie pasywny”?. Dlatego
„prawie”, ponieważ nie wszystkie rozwiązania będą zgodne ze standardem budynku pasywnego; po prostu potrzeby
funkcjonalne (np. kominek), umiar finansowy (okna) i… sceptycyzm mojej małżonki (ogrzewanie wspomagające), zmusiły
mnie do pewnych ustępstw. Może lepiej byłoby nazwać ten budynek po prostu energooszczędnym, ale różnice w stosunku do
pasywnego są tak niewielkie, że wolę „prawie pasywny”. Kolejnym powodem tego „prawie” jest projekt budowlany, który nie
spełnia wymogów stawianych budynkom pasywnym (współczynnik A/V); wybraliśmy bowiem typowy projekt z Muratora
i przystosowaliśmy go do własnych potrzeb. Wyszedł nam parterowy domek o powierzchni użytkowej 160 m2 (m.in.
zrezygnowaliśmy z garażu, dlatego powierzchnia użytkowa domu jest o 24 m2 większa, niż zakładana w projekcie typowym),
bez poddasza użytkowego, choć będzie to poddasze… techniczne, tzn. umieszczone zostaną na nim wszelkiego rodzaju
instalacje oraz urządzenia (rekuperator i zasobnik c.w.u.).

Rzut parteru i wizualizację salonu przedstawiam na zamieszczonych ilustracjach. Przyznam, że przy rozmieszczeniu
pomieszczeń i określaniu ich funkcji niewiele pracowałem; to była „działka” mojej żony, ale efekt mi się podoba – zwłaszcza że
po rezygnacji z garażu będę miał swój pokój do „wszystkiego”. Domek jest przygotowany na nasze „stare lata”, z funkcją
opiekuńczą dla przyszłych wnuków.

Pamiętać o zasadach

Zasady budowy domów pasywnych czy energooszczędnych możemy znaleźć w literaturze. W Polsce istnieją już pierwsze
budynki budowane według standardów domu pasywnego.

Czy jest to trudna technologia? Czy w warunkach polskich możliwa jest do zastosowania za rozsądne pieniądze? Jakie będą
zalety? Jakie problemy napotkamy podczas budowy domu pasywnego? A jaki będzie rzeczywisty koszt budowy budynku
„prawie pasywnego” w porównaniu z kosztami budowy w technologii tradycyjnej? Na co należy zwracać szczególną uwagę
w trakcie budowy budynków pasywnych? Jakie ujawnią się podczas ich eksploatacji zalety, a jakie problemy? Jaki będzie koszt
eksploatacji takiego budynku?

Wierze, że uda mi się odpowiedzieć na te pytania, a gdybym nie potrafił lub nie odpowiedział zadawalająca, to mam nadzieję,
że Czytelnicy Doradcy Energetycznego mi podpowiedzą lub poprawią. Z pożytkiem dla nas wszystkich.



Zanim przejdę do omawiania konkretnych rozwiązań technicznych, spróbuje opisać ogólne zasady wykonywania budynków
pasywnych. Siła rzeczy będzie to opis skrótowy, ale pewne szczegóły omówimy na etapie opisu konkretnych, przyjętych
rozwiązań technicznych. Wykorzystuję tu informacje zaczerpnięte z książki „Podstawy budownictwa pasywnego” dr. Wolfganga
Feista, poparte informacjami z internetu.

Zasada 1: Pełna kontrola powietrza nawiewnego i wywiewnego, czyli wentylacja mechaniczna (brak wentylacji
grawitacyjnej).
Zasada 2: Roczne zapotrzebowanie na energię cieplną do ogrzewania nie powinno przekraczać 15 kWh/m2 na rok (ok.
1,5l oleju opałowego/m2).
Zasada 3: Całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną na wszystkie potrzeby związane z utrzymaniem budynku
(c.w.u., ogrzewanie i energia elektryczna) nie powinno przekroczyć 120 kWh/m2 na rok.
Zasada 4: Współczynnik U (W/m2k) dla przegród nieprzeźroczystych nie powinien być większy od 0,15 (zalecany 0,1),
a dla stropów i dachów poniżej 0,1.
Zasada 5: Wykonanie przegród powinno zapewniać praktycznie pełną likwidację lub znaczne ograniczenie występowania
mostków termicznych, zwłaszcza liniowych.
Zasada 6: Budynek powinien być praktycznie całkowicie szczelny (próba ciśnienia jest elementem testu budynku
pasywnego), przy całkowitym braku kontroli infiltracji powietrza.
Zasada 7: Współczynnik U dla okna (wraz z ramą) powinien być mniejszy od 0,8W/m2K.
Zasada 8: Zalecanym sposobem ogrzewania budynku jest pompa ciepła (najczęściej gruntowa).
Zasada 9: Kolektor słoneczny jako podstawa przygotowania ciepłej wody.
Energooszczędne oświetlenie i urządzenia elektryczne (lodówka, pralka, sprzęt RTV itd.).

Podstawowe informacje:

Działka budowlana o powierzchni 9,2 ara. Wieś 10 km od Opola. Media: energia elektryczna i woda. Brak kanalizacji (w
planach za dwa lata, ale szambo muszę zabudować). Dom parterowy, bez piwnicy i poddasza użytkowego (poddasze
„techniczne”). Powierzchnia całkowita użytkowa 160 m2 (po rezygnacji ze dwustanowiskowego garażu). Salon, trzy pokoje-
sypialnie, dwie łazienki, pokój „do wszystkiego”, spiżarnia, garderoby, dwa pomieszczenia gospodarcze, kuchnia „wyspowa”
półotwarta. Dach kryty dachówką ceramiczną, więźba drewniana. Strop prefabrykowany. Szambo (wykorzystane po dwóch
latach jako zasobnik deszczówki do podlewania ogródka). Wentylacja mechaniczna (brak grawitacyjnej). Ogrzewanie
powietrzne z wymiennika gruntowego i rekuperatora. W salonie (56 m2) kominek z zamkniętą komorą spalania. Kolektory
próżniowe o powierzchni 8m2 do produkcji ciepłej wody w lecie. Ciepła woda (w zimie) i ogrzewani wspomagające elektryczne.



Dom pasywny – gruntowy wymiennik ciepła

„Najczystszą formą energii jest energia niezużyta”

W poprzednim artykule podałem ogólne zasady budowy domów pasywnych. O zasadach tych będę jeszcze przypominać przy
omawianiu konkretnych rozwiązań technologicznych.

Zaczynamy od fundamentów i wymiennika gruntowego (nie mylić z pompą ciepła).

Nasz fundament ma „prawie” typowe rozwiązanie. Różni się od tradycyjnego fundamentu tylko zastosowaną „opaską”
wykonaną z szarego betonu komórkowego.

Po co nam ta „opaska”? Właściwości izolacyjne bloczków cementowych, z których wykonaliśmy fundamenty, oraz naszych
murów wewnętrznych (pustak ceramiczny) nie są najlepsze. Zaliczamy je do tzw. „ścian zimnych”; połączenie „zimnego”
fundamentu z „zimną” ścianą, generuje spore straty ciepła do gruntu. Po zastosowaniu naszej „opaski”, której tzw.
współczynnik przewodności cieplnej, jest kilkakrotnie lepszy od współczynnika pustaka ceramicznego czy bloczków
fundamentowych, oddzieliliśmy „zimny” fundament od „zimnej” ściany. W ten sposób znacznie ograniczymy straty ciepła na
połączeniu: ściana-fundament-grunt. Należy pamiętać, aby bloczek z betonu komórkowego był układany co najmniej 30 cm



ponad poziomem terenu. Dobrze jest też zastosować dodatkową zewnętrzną izolację fundamentu w formie tzw. foli
kubełkowej.

Wymiennik gruntowy w systemie wentylacji w budynku.

Przypominam: w budynku pasywnym wentylacja grawitacyjna nie istnieje, gdyż podstawowym źródłem „dostawy” świeżego
powietrza, i to w pełni kontrolowanym, jest wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna.

Jest to najważniejsza instalacja w naszym budynku, gdyż pośrednio dostarcza nam ok. 80%-90% energii cieplnej na potrzeby
ogrzewania i przede wszystkim, odpowiednią ilość powietrza wentylacyjnego. Sposób, w jaki rozwiążemy ogrzewanie
(chłodzenia) tego powietrza, decydować będzie o komforcie cieplnym oraz o kosztach związanych z ogrzaniem naszego
budynku.

W swoim domu zastosowałem system wentylacji współpracujący z tzw. wymiennikiem gruntowym bezprzeponowym
(producent: ProVent Opole).

Można oczywiście zastosować inny rodzaj wymiennika gruntowego, a czasem nawet trzeba, np. przy wysokim poziomie wód
gruntowych (wymiennik „rurowy” czy „żwirowy”).

Wybrałem ten wymiennik, gdyż poprzez odpowiedni system izolacji, temperatura gruntu, od którego odbierane jest ciepło,
niewiele się zmienia w trakcie roku. Dodatkowo testuję na sobie możliwość zamontowania takiego wymiennika bezpośrednio
pod domem, co jest szczególnie ważne jeżeli nasza działka jest niewielka (np. budynki w zabudowie szeregowej).



Przy takim rozwiązaniu musieliśmy jednak zastosować dodatkową warstwę izolacyjną (12 cm styropianu) nie tylko od góry
wymiennika, ale także po jego bokach (zdjęcie poniżej). Wymiennik został po prostu zamknięty w „puszce styropianowej”
otwartej tylko od dołu.



Chodziło o to, aby wyeliminować możliwość wystąpienia dodatkowych strat ciepła przez podłogi, oraz możliwość przemarzania
fundamentów od wewnątrz (fundamenty izolujemy tylko od zewnątrz); w tym wypadku musimy wziąć pod uwagę, że
w skrajnym przypadku, „ściągamy” sobie pod dom (w pobliże fundamentów) powietrze zewnętrzne o temperaturach bardzo
niskich (nawet poniżej -25ºC); brak zabezpieczenia w formie izolacji pionowej wymiennika groziłoby nawet przemarzaniem
ścian fundamentowych.

Jak pracuje taki wymiennik (w sumie zasada pracy dowolnego wymiennika gruntowego jest podobna) widzimy na schemacie
poniżej.

Wymiennik ten należy zmontować na głębokości co najmniej 0,7 m (najlepiej poniżej 1 m). Powietrze dostaje się do
wymiennika przez czerpnię zewnętrzną wyposażoną w filtr i zostaje ogrzane przez grunt. Następnie przechodzi do komory
mieszającej (o niej za chwilę) i rekuperatora gdzie nastąpi dogrzanie końcowe powietrza w wymienniku krzyżowym
(rekuperatorze). Zwracam uwagę na konieczność zastosowania rekuperatora o bardzo wysokiej sprawności. Proponowanym
tutaj rozwiązaniem jest rekuperator z podwójnym wymiennikiem krzyżowym. Sprawność takiego rekuperatora wynosi co
najmniej 70 % (średnio ponad 80 %). Zdecyduję się chyba na zastosowanie rekuperatora o nazwie handlowej Mistral
GEO – 300 (producent ten sam, który dostarczał wymiennik gruntowy) i wydajności 200÷310 m3/h.

Poniżej przedstawiam pomiary wykonane na istniejącym wymienniku gruntowym w styczniu 2006 i lipcu 2005. Jak widać
temperatura powietrza za wymiennikiem w zimie zmienia się w niewielkim zakresie, i to prawie niezależnie od temperatury
powietrza zewnętrznego.



W lecie wymiennik schładza nam powietrze nawiewane.



Grunt pod wymiennikiem ma praktycznie stałą temperaturę wynoszącą 8÷10ºC przez cały rok. Obrazuje nam to wykres
poniżej. Zastosowana izolacja wymiennika powoduje, że jego praca będzie praktycznie niezależna od temperatur zewnętrznych;
wymiennik zachowuje się tak jakby był zakopany na głębokości 7÷8 metrów. Mało tego, jak prześledzimy ten wykres
temperatur, to okazuje się, że w lecie grunt pod wymiennikiem ma temperaturę niższą niż w zimie (występuje tu zjawisko
przesunięcia w czasie amplitudy temperatury o ok. 6 miesięcy).



Teraz kilka słów o komorze mieszającej, którą zdecydowałem się wykonać i zastosować. Zadaniem wymiennika gruntowego jest
wstępne podgrzanie powietrza nawiewanego w zimie lub ochłodzenie tego powietrza w lecie (naturalna klimatyzacja?).
Problemem będą okresy przejściowe, gdy temperatura powietrza zewnętrznego mieści się w granicach 10÷15ºC. Po co mamy
schładzać powietrze o temperaturze np. 12ºC w takim wymienniku, skoro zaraz je podgrzewamy w rekuperatorze? Należy więc
zamontować dodatkową czerpnię powietrza zewnętrznego, która ominie nam wymiennik gruntowy. Oczywiście trochę
komplikuje nam się układ sterownia, gdyż musimy badać temperaturę powietrza zewnętrznego i w zależności od tej wartości
pobierać powietrze przez wymiennik lub z jego pominięciem… w sumie więc musimy mieć właśnie taką komorę mieszającą
i system przepustnic sterujących. Zdecydowałem się także, że zamontuję w tej komorze dodatkowy czujnik temperatury
i wilgotności (dla zbierania „doświadczeń”). Schemat blokowy organizacji nawiewu i wywiewu powietrza w sezonie grzewczym
przedstawiam poniżej.



W lecie powietrze nie przechodzi przez rekuperator, lecz jest nawiewane bezpośrednio z komory mieszającej. Lato ma zresztą
zupełnie inne wymagania w zakresie ilości powietrza nawiewanego, gdyż w budynkach pasywnych problemem znacznie chyba
poważniejszym od zimy, jest problem przegrzewu w lecie. Nasze duże okna od strony południowej, które w zimie dostarczają
nam bezcenną energię słoneczną (pasywne ogrzewanie) w lecie stanowią problem, gdyż ich zaleta w zimie, staje się poważnym
problemem w lecie (zyski słoneczne grożą przegrzewaniem pomieszczeń).

Jak rozwiązać ten „letni” problem?
Trochę pomoże nam wymiennik gruntowy (patrz wykres temperatur za wymiennikiem w lipcu 2005), który w lecie schładza
nam powietrze zewnętrzne, ale to może być za mało. Proponuję dodatkowo trzy metody „walki” z przegrzewem pomieszczeń



w lecie:

1) możliwość zwiększenia strumieni powietrza do co najmniej 2 wymian na godzinę (najlepiej 3 wymiany)

2) zastosowanie odpowiednich markiz (preferuję markizy „naturalne”)

3) stosowanie tylko oświetlenia energooszczędnego

Markizy „naturalne” to po prostu bluszcze (pnącza, winorośl), które zrzucają swoje liście na zimę, a które posadzimy na
pergolach wokół tarasu. Taka naturalna markiza zaczyna puszczać liście i pędy od wczesnej wiosny i w czerwcu mamy już
piękny naturalny „zielony dach” nad tarasem i oknami.

Ten system sprawdzam od pięciu lat w moim obecnym domu i jest naprawdę bardzo skuteczny. Należy tylko pamiętać o dwóch
sprawach (ja niestety o nich nie pomyślałem wcześniej)…

Po pierwsze: żadnych kwiatków!!!... opadają i brudzą taras w lecie… w jesieni, z kolei, mamy jagody, które znów będą nam
brudziły taras na fioletowo, … a w zimie mamy ptaki, które uwielbiają te jagody i znów mamy brudny taras, tym razem dzięki
ptaszkom.

Po drugie: w pochmurne dni, przy bardzo gęstych liściach naszej „naturalnej” markizy, możemy mieć problem z odpowiednim
doświetleniem pomieszczeń światłem dziennym (czasem o 15-tej musimy zapalać światło w pokoju); proponuję tutaj
zastosowanie w jednym oknie zwykłej markizy, którą w razie potrzeby zwiniemy i doświetlimy sobie mieszkanie.

Wymiennik gruntowy to nie jedyne źródło ciepła w naszym budynku. Wprawdzie głównym źródłem ciepła są zyski pasywne
(tzw. zyski bytowe i słoneczne, o których opowiem przy okazji omawiana okien), ale dodatkowo w łazienkach zastosujemy
ogrzewanie elektryczne podłogowe. Łazienki wymagają temperatury na poziomie 24÷25ºC, dlatego musimy je „dogrzewać”.
Zwracam uwagę na fakt, że ok. 80 % ciepła z takiego ogrzewania „wróci” nam z powrotem w ogrzanym powietrzu, po przejściu
przez rekuperator; nie jest to więc energia całkowicie stracona. Dodatkowo w centrali możemy zastosować grzałkę elektryczną
(moc ok. 1,5 kW), która dogrzeje nam powietrze, jeżeli będzie taka potrzeba.

Zrezygnowałem jednak z tej grzałki na rzecz innego ogrzewania wspomagającego. Będą to maty grzewcze o powierzchni ok.
2÷3 m2 montowane na ścianach, podtynkowo, pod oknami w pokojach. Maty te sterowane będą termostatami pokojowymi.
Moc takiej jednej maty wyniesie ok. 200÷300 W, a temperatura pracy jak dla ogrzewania podłogowego, czyli ok. 27÷28ºC.

Kolejnym źródłem ciepła (nie branym do bilansu) będzie kominek z zamkniętą komorą spalania (powietrze zewnętrzne do
spalania nawiewane jest pod palenisko osobnym kanałem wentylacyjnym o średnicy 20 cm). Praca takiego kominka w domach
stosujących ogrzewanie powietrzne najczęściej powoduje szybkie nagrzanie powietrza i potem (niestety) przegrzewanie
pomieszczeń… dlatego też, wyloty z anemostatów nad kominkiem będą wchodziły do komory mieszającej i jednocześnie
bezpośrednio na poddasze; takie rozwiązanie umożliwi nam ewentualny wyrzut nadmiaru ciepła na poddasze, z pominięciem



rekuperatora (vide schemat blokowy).



Dom pasywny - wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie

Dom pasywny - wentylacja, ogrzewanie i chłodzenie

W poprzednim artykule opublikowałem w Doradcy Energetycznym 2/2009 opisałem moją ideę domu prawie pasywnego, jaki
właśnie buduję, i podam ogólne zasady budowy domów pasywnych. O zasadach tych będę jeszcze przypominać przy
omawianiu konkretnych rozwiązań technologicznych. Tym razem – sprawa wentylacji, ogrzewania i... chłodzenia.

Na początek fundament i gruntowny wymiennik ciepła

Zastosowałem bliskie typowemu rozwiązanie fundamentu. Różni się ono od tradycyjnego tylko dodatkową opaską wykonaną
z szarego betonu komórkowego, wprowadzoną w celu ograniczenia strat ciepła na połączeniu: ściana – fundament – grunt.

Właściwości izolacyjne bloczków cementowych, z których zostały wykonane fundamenty, oraz murów wewnętrznych (pustak
ceramiczny) nie są najlepsze. Zaliczamy je do tzw. „ścian zimnych”; połączenie „zimnego” fundamentu z „zimną” ścianą
powoduje spore straty ciepła do gruntu. Po zastosowaniu opaski, której współczynnik przewodności cieplnej jest kilkakrotnie
mniejszy od współczynnika pustaka ceramicznego czy bloczków fundamentowych, „zimny” fundament został oddzielony od
„zimnej” ściany. Należy pamiętać, aby bloczek z betonu komórkowego był układany co najmniej 30 cm ponad poziomem
terenu. Dobrze jest też zastosować dodatkową zewnętrzną izolację fundamenty w formie tzw. Folii kubełkowej.

Wymiennik gruntowy w systemie wentylacji w budynku

Przypomnijmy, że w budynku pasywnym wentylacji grawitacyjnej się nie stosuje. Podstawowym, w pełni kontrolowanym
źródłem świeżego powietrza, jest układ wentylacji mechanicznej nawiewno - wywiewnej. To najważniejsza instalacja w naszym
budynku, gdyż pośrednio dostarcza ok. 80-90% energii cieplnej do jego ogrzewania i przede wszystkim odpowiednią ilość
świeżego powietrza wentylacyjnego. Sposób, w jaki zostanie rozwiązane ogrzewanie (i chłodzenie) tego powietrza decydować
będzie o komforcie cieplnym oraz o kosztach związanych z ogrzaniem budynku.

W swoim domu zastosowałem system wentylacji współpracujący z tzw. Wymiennikiem gruntowym bezprzeponowym
(producent: ProVent Opole, fot. 2). Można oczywiście zastosować inny rodzaj wymiennika gruntowego; czasem nawet trzeba
tak postąpić, np. przy wysokim poziomie wód gruntowych (wymiennik rurowy lub żwirowy). Wybrałem wymiennik
bezprzeponowym gdyż przez odpowiedni system izolacji (12 cm płyta styropianowa od góry wymiennika) temperatura gruntu,
od którego odbierane jest ciepło niewiele się zmienia w trakcie roku. Dodatkowo testuję możliwość zamontowania takiego
wymiennika bezpośrednio pod domem, co jest szczególnie ważne, jeżeli działka jest niewielka (no, budynki w zabudowie



szeregowej). Przy takim rozwiązaniu musieliśmy jednak zastosować dodatkową warstwę izolacyjną (12 cm styropianu) nie
tylko od góry wymiennika, ale także po jego bokach (fot. 3). Wymiennik został po prostu zamknięty w „puszce styropianowej”
otwartej tylko od dołu. Chodziło o wyeliminowanie dodatkowych strat ciepła przez podłogi oraz możliwość przemarzania
fundamentów od wewnątrz (fundamenty są zaizolowane tylko od zewnątrz); w tym wypadku trzeba wziąć pod uwagę, że
w skrajnym przypadku w pobliże fundamentów dostanie się powietrze zewnętrzne o temperaturze bardzo niskiej (nawet
poniżej -25 ºC); niewykonanie zabezpieczenia wymiennika w formie izolacji pionowej mogłoby nawet powodować
przemarzanie ścian fundamentowych.

Jak działa układ z wymiennikiem gruntowym

Jak pracuje taki wymiennik (w sumie zasada pracy dowolnego wymiennika gruntowego jest taka podobna) można omówić
wykorzystując schemat z rys. 6.

Wymiennik należy zamontować na głębokości co najmniej 0,7m (najlepiej poniżej 1m). Powietrze dostaje się do wymiennika
przez czerpnię zewnętrzną wyposażoną w filtr i zostaje ogrzane przez grunt. Następnie przechodzi do komory mieszającej
i rekuperatora, gdzie nastąpi dogrzanie końcowe powietrza w wymienniku krzyżowym. Konieczne jest zastosowanie
rekuperatora o bardzo wysokiej sprawności co najmniej 70% (średnio ponad 80%). Zdecyduję się chyba na zastosowanie nie
rekuperatora o nazwie handlowej Mistral GEO – 300 (producent ten sam co wymiennika gruntowego) i wydajności 200-310
m3/h.

Na rys. przedstawiono wyniki pomiarów wykonanych na istniejącym wymienniku gruntowym w styczniu 2006 r. i lipcu 2005
r. Jak widać temperatura powietrza za wymiennikiem w ziemie zmienia się w niewielkim zakresie i to prawie niezależnie od
temperatury powietrza zewnętrznego. W lecie wymiennik schładza powietrze nawiewane.

Grunt pod wymiennikiem ma praktycznie stałą temperaturę wynoszącą 8-10 ºC przez cały rok. Obrazuje to rys. 5. Zastosowana
izolacja wymiennika powoduje, że jego praca będzie praktycznie niezależna od temperatur zewnętrznych, sam wymiennik
zachowuje się tak, jakby był zakopany na głębokości 7-8 m. Mało tego – okazuje się, że w lecie grunt pod wymiennikiem ma
temperaturę niższą niż w zimie (występuje tu zjawisko przesunięcia w czasie amplitudy temperatury o ok. 6 miesięcy), co jest
dodatkową zaletą tego systemu.

Kilka słów o komorze mieszającej, którą zdecydowałem się wykonać i zastosować. Zadaniem wymiennika gruntowego jest
wstępne podgrzania powietrza nawiewnego w zimie lub ochłodzenie tego powietrza w lecie (naturalna klimatyzacja).
Problemem są okresy przejściowe, gdy temperatura powietrza zewnętrznego mieści się w granicach 10-15 ºC. Po co schładzać
powietrze o temperaturze np. 12 ºC w wymienniku, skoro zaraz zostanie podgrzane w rekuperatorze? Należy więc zamontować
dodatkową czerpnię powietrza zewnętrznego, która ominie wymiennik gruntowy. Oczywiści trochę komplikuje układ
sterowania, gdyż musi być badana temperatura powietrza zewnętrznego i w zależności od jej wartości, pobierane powietrze
przez wymiennik lub z jego pominięciem. W sumie musimy zastosować komorę mieszającą i system przepustnic sterujących.
Zdecydowałem się także zamontować w komorze dodatkowy czujnik temperatury i wilgotności dla zbierania doświadczeń.



Schemat blokowy organizacji nawiewu i wywiewu powietrza w sezonie grzewczym przedstawia rys. 6.

W lecie powietrze nie przechodzi przez rekuperator, lecz jest nawiewane do pomieszczeń bezpośrednio z komory mieszającej.
Lato ma zresztą zupełnie inne wymagania w zakresie ilości powietrza nawiewanego; w budynkach pasywnych problemem
znacznie chyba poważniejszym od ewentualnego niedogrzania zimą, jest problem przegrzewania w lecie. Duże okna od strony
południowej, które w zimie dostarczają bezcennej energii słonecznej (pasywne ogrzewanie), w lecie rodzą problemy- zyski
słoneczne grożą przegrzewanie pomieszczeń

Jak zapobiec przegrzewaniu latem

Częściowo pomoże wymiennik gruntowy (patrz rys. 4, wykres temperatury za wymiennikiem w lipcu 2005 r.), który w lecie
schładza powietrze zewnętrzne, ale to może być za mało.

Proponuje dodatkowo trzy metody uporania się z przegrzewem pomieszczeń w lecie:

zwiększenie strumienia powietrza, do co najmniej 2 wymian na godzinę (najlepiej 3 wymiany),
zastosowanie odpowiednich markiz (preferuje „markizy naturalne”),
stosowanie tylko oświetlenia energooszczędnego.

Markizy naturalne to po prostu pnącza, np. winorośl, które zrzucają liście na zimę, zaczynają puszczać liście i pędy od wczesnej
wiosny; w czerwcu jest już piękny, naturalny zielony dach nad tarasem i oknami. Tak więc w zimie promienie słońca wpadają
bez większych przeszkód do mieszkania ogrzewając je, a w lecie promienie zostają zatrzymane przez „naturalną markizę” nie
dopuszczając do przegrzania. Ten system sprawdzam od pięciu lat w moim obecnym domu i jest naprawdę bardzo skuteczny.
Należy tylko pamiętać o dwóch sprawach (ja niestety o nich nie pomyślałem wcześniej).

Po pierwsze: żadnych kwiatków – opadają i brudzą taras w lecie. Jesienią z kolei jagody z winorośli mogą brudzić taras na
fioletowo. Zimą przylatują ptaki, które uwielbiają te owoce i znów tara jest brudny.

Po drugie: w pochmurne dni, przy bardzo gęstych liściach „naturalnej markizy”, mogą być problemy z odpowiednim
doświetleniem pomieszczeń światłem dziennym. Warto zastosować w jednym oknie zwykłą markizę, którą w razie potrzeby
można zwinąć i doświetlić mieszkanie.

Przy okazji: w typowych żarówkach ponad 80% energii zamiana jest na ciepło, więc warto je zamienić na energooszczędne
źródła światła, np. świetlówki kompaktowe. Ale to w lecie, bo w zimie ta wada typowych żarówek, staje się zaletą (zyski
bytowe), więc czemu nie pomyśleć o zastosowaniu tradycyjnych żarówek w zimie, a energooszczędnych w lecie?

Wymiennik gruntowy to nie jedyne źródło ciepła w budynku. Wprawdzie głównym źródłem ciepła są zyski pasywne (tzw. zyski
bytowe i słoneczne, o których napiszę przy okazji omawiania okien), ale dodatkowo w łazienkach zastosuję ogrzewanie
elektryczne podłogowe. Łazienki wymagają temperatury 24-25 ºC, dlatego trzeba je dogrzewać. Ok. 80% ciepła, z takiego



ogrzewania, wróci z ogrzanym powietrzem, po przejściu przez rekuperator; nie jest to więc energia całkowicie stracona.
Dodatkowo w centrali można zastosować grzałkę elektryczną (moc ok. 1,5kW), która dogrzeje powietrze, jeżeli będzie taka
potrzeba.

Zrezygnowałem jednak z tej grzałki na rzecz innego ogrzewania wspomagającego, wymuszonego trochę przez moją małżonkę,
która obawia się życia w domu bez ogrzewania. Będą to maty grzewcze o powierzchni ok. 2-3 m2 montowane na ścianach,
podtynkowo, pod oknami w pokojach i sterowane termostatami pokojowymi. Moc jednej maty wyniesie ok. 200-300W,
a temperatura pracy, jak dla ogrzewania podłogowego, czyli ok. 27-28 ºC.

Zastosuję osobny licznik energii elektrycznej, aby udowodnić swojej „lepszej” połowie, że jej objawy są niepotrzebne
i ogrzewanie to nie będzie prawie w ogóle pracowało. Kolejnym źródłem ciepła (nie wliczanym do bilansu) będzie kominek
z zamkniętą komorą spalania (powietrze zewnętrzne do spalania nawiewne jest pod palenisko osobnym kanałem
wentylacyjnym o średnicy 20 cm). Praca takiego kominka w domach stosujących ogrzewanie powietrzne najczęściej powoduje
szybkie nagrzanie powietrza i potem (niestety) przegrzewanie pomieszczeń. Dlatego też wyloty z anemostatów nad kominkiem
będą wchodziły do komory mieszającej na poddasze, z pominięciem rekuperatora.

W następnym odcinku przestawię wroga nr 1 w budynkach pasywnych, czyli mostki termiczne, oraz omówię zasady montażu
okien, a na razie czekam na uwagi i pomysły.



Dom pasywny – jak pozbyć się mostkow liniowych?

Dom pasywny – jak pozbyć się mostków liniowych?

Okna w budynku pasywnym

W budynkach pasywnych dążymy do tego, aby udział mostków cieplnych w stratach ciepła był jak najmniejszy. Idealnym
rozwiązaniem byłoby oczywiście całkowite wyeliminowanie strat ciepła. Podobnie ma się rzecz w budowlanym przez autora
dom nazwanym przezeń prawie pasywnym.

Montaż okien

Największym problemem w omawianym budynku będą mostki liniowe występujące na połączeniach okno (drzwi balkonowe-
ściana.

Omówienie tego zagadnienia zacznijmy od przypomnienia najpowszechniejszej stosowanych rozwiązań. Pierwsze z nich
(rys. 1), choć powoduje największe straty ciepłą, jest jednak najpopularniejsze. Straty ciepła przez mostki będą niższe
w wypadku montażu okien w sposób pokazany na rys. 2 i rys. 3. Szacowane wartości liniowego współczynnika przenikania
ciepła podano za wydawnictwem ITB „Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków” (1). Najlepszym
rozwiązaniem jest montaż okien w warstwie izolacyjnej, ponieważ nie ma styku mur-ościeżnica, a właśnie przez takie
połączenie straty ciepła są największe.

Okna powinny być wysunięte poza lico muru, (kiedy mur jest jeszcze nieocieplany), tak by termoizolacja objęła okno od spody
i od przodu. Taki sposób montażu okien jest zalecany w budynkach pasywnych (rys. 4). Dodajemy, że w tym wypadku okna
mogą (a nawet powinny) być nieotwierane, gdyż odpowiednią ilość powietrza w budynku zapewnia instalacja nawiewno-
wywiewna. Jeśli okna będą otwierane może pojawić się problem, jak je zamontować, aby były stabilne i nie „rozchwiały: się
w wyniku wieloletniego otwierania i zamykania.

Zaproponowane rozwiązania ze specjalnymi okuciami i kotwami, które utrzymują okna w warstwie izolacyjnej, autor ocenia
jako dobre, ale tylko wtedy, gdy ściana jest wykonana z betonu lub innego monolitycznego i twardego materiału, a mocowanie
tych kotew jest bardzo stabilne i stosunkowo gęste (kotwy zatopione lub osadzone głęboko w ścianie monolitycznej).

W prezentowanym budynku „prawie pasywnym” ściany zostały wykonane z pustaków ceramicznych, więc nie można było
osadzić okien w warstwie izolacyjnej. Kotwy nie byłyby osadzone mocno i stabilne, a przecież muszą utrzymać ciężar całego
okna i to jeszcze otwieranego (po dyskusji rodzinnej nie zdecydowaliśmy się na okna nieotwierane).



W firmie montującej okna powiedziano mi, że na taki montaż (kotwy utrzymujące okna mocowane do pustaków Porotherm)
nie dadzą nawet 12-miesięcznej gwarancji, ponieważ z doświadczenia wiedzą, że po pewnym czasie takie połączenia ulegają
obluzowaniu.

Po przedyskutowaniu problemu z wykonawcą znaleźliśmy inne rozwiązanie. Wykonaliśmy większe o 14 cm otwory pod okna
i wyłożyliśmy mur wokół otworów okiennych styropianem grubości 7 cm (rys. 5). Dzięki temu możliwe było stabilne
zamontowanie okna w warstwie izolacyjnej (należało tylko zastosować dłuższe kotwy montażowe do ościeżnic i specjalne
podkładki. Ten sposób montażu łączy metodę montaży tradycyjnego (stabilne mocowanie okna) z montażem zalecanym do
budynków pasywnych (okno w warstwie izolacyjnej). Metoda ta ma jeszcze bardzo ważną zaletę... otrzymałem od wykonawcy
5-letnią gwarancję na montaż okien i drzwi balkonowych.

Uszczelnienie połączeń okno-ściana

Przy montażu stolarki, ważne jest także odpowiednie uszczelnienie połączeń okno-ściana, a w zasadzie okno-styropian.
Zastosowaliśmy tu specjalne folie paroprzepuszczalne montowane na każdym takim styku Dodatkowo okna zostały osadzone
na specjalnym „ciepłym” profilu montażowym. Wszelkie nieszczelności zdecydowaliśmy wypełniać pianką montażową
(izolacyjność podobna jak styropianu), a całość powtórnie zaizolować paskami z folii.

Osadzanie parapetów

Kolejny ważny szczegół to sposób osadzania parapetów (zewnętrznych i wewnętrznych). W tym wypadku zastosowano rodzaj
taśmy samorozprężnej, która po nałożeniu, w ciągu 3-4 godzin wulkanizuje i rozszerza się, uszczelniając wszelkie połączenia
okno-parapet (parapety wykonane są z graniu grubości 3 cm).

Podsumowanie

Nie wystarczy, by okna miały bardzo dobre właściwości izolacyjne, np. współczynnik U⟨0,8 W/m2*K (rama+szyba)
(pięciokomorowa rama z potrójną szybą o odpowiednich współczynnikach przepuszczania światła i energii cieplnej). Trzeba
jeszcze zamontować te okna w taki sposób, aby połączenia montażowe były szczelne, udział mostków liniowych w stratach
ciepła praktycznie wyeliminowany, a całość stabilna.

Sposób montażu rolet zewnętrznych

Rolety zewnętrzne pełnią bardzo ważną funkcję w budynkach pasywnych. W tego typu domach dzięki dużej powierzchni okien,
zwłaszcza od strony południowej, mamy duże zyski od promieniowania słonecznego (pasywne ogrzewanie). Niestety, to, co
w dzień jest zaletą, w nocy staje się wadą – duże okna są źródłem bardzo dużych strat. Pierwsze, to straty ciepła przez okna
przegrody budowlane (współczynnik U, nawet w bardzo dobrych oknach, j, jest kilkakrotnie gorszy od U ściany ocieplonej 25
cm styropianu), a drugie, to straty związane z energią promieniowania, którą szyba w nocy wypromieniuje. Te straty możemy



znacznie ograniczyć przez zastosowanie rolet zewnętrznych, które opuszcza się po zachodzie słońca. W prezentowanym domu
będą zastosowane dwa rodzaje sterowania otwierania i zamykaniem rolet: centralny (uruchamiany w holu przy wyjściu)
i indywidualny przy każdym z okien.

Rolety pełnią także bardzo ważną funkcję w lecie, gdy chcemy ograniczyć „przegrzewanie”. W tym wypadku, zwłaszcza
w pokojach, z których w ciągu dnia nie korzystamy, należy rolety opuścić (w nocy można je podnieść, aby umożliwić
wypromieniowanie nadmiaru energii cieplnej).

INFO
Definicja mostka cieplnego (wg normy PN-EN ISO 14683 i PN-EN 10211): „Mostki cieplne w przegrodach budowlanych
powodują zmianę strumienia cieplnego i temperatury powierzchni w stosunku do tych wielkości bez mostków. Mostek cieplny
jest znacznie zmieniony przez:

całkowite lub częściowe przebicie obudowy budynku przez materiały o innym współczynniku przewodzenia ciepła,
zmianę grubości warstw materiałów,
różnicę między wewnętrznymi i zewnętrznymi powierzchniami przegród, jaka występuje w połączeniach: ściana/podłoga
/sufit”.



Rys. 1. Montaż tradycyjny (ościeże okienne): osadzenie okna na wewnętrznej krawędzi muru (wartość lambda=0,39 w/m*K).

Rys. 2. Montaż z „licowaniem” (ościeże okienne): osadzenie okna w styk z izolacją, izolacja nie zachodzi na ościeżnice (wartość
lambda=0,19 W/m*K).



Rys. 3. Montaż okna z licowaniem do ocieplonej ściany i częściowym dociepleniem ościeżnicy okna. Sposób montażu polecany
przy wymianie okien – licowanie okna ze ścianą, wraz z wysunięciem warstwy izolacyjnej na połączenie framugą-mur
kilkakrotnie zmniejsza udział mostków liniowych... i nic nie kosztuje. Rozwiązanie zalecane przy wymianie okien na klatkach
schodowych lub w szkołach. Należy pamiętać, aby montaż być jednolity na całej elewacji.



Rys. 4. Zalecany montaż okna w budynkach pasywnych.



Rys. 5. Zastosowane rozwiązanie w budynku „prawie pasywnym”. Jeśli pozwalają na to przepisy, warto zmniejszyć nieco
powierzchnie okien i zastosować tę metodę montażu. Pozwoli to ograniczyć do minimum straty ciepła przez mostki termiczne.


