W sobotę o godz. 11
i niedzielę o 6.40
w TVP Info
DOM MARZEŃ,
cotygodniowy cykl
filmowy o budownictwie
energooszczędnym
i pasywnym.
A w Internecie oglądaj
na tvp.info/dommarzen
19.08 godz. 13
na stronie
www.eko-budowanie.pl
czat z
Andrzejem Jurkiewiczem,
audytorem energetycznym,
wykładowcą Politechniki
Śląskiej

Dofinansowanoześrodków
NarodowegoFunduszuOchrony
ŚrodowiskaiGospodarkiWodnej

Odpoczątku2009roku obowiązuje w Polsce unijna dyrektywa
wsprawiecharakterystykienergetycznejbudynków,którawprowadzaobowiązek
wykonania świadectwa energetycznego dla
wszystkichnowychdomóworazbudynkówsprzedawanychiwynajmowanych,atakżepoddawanychgruntownejmodernizacji.Ponieważod2020roku budynkioniemalzerowymzużyciuenergii będąstandardem,ogromneznaczenie
maewolucyjnyrozwójbudownictwaenergooszczędnego.Mó-
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Co widzii oceni termowizja?

Prawoipraktyka
Andrzej Jurkiewicz,
audytor energetyczny
Wzasadziedlakażdegonowego
budynku,aletakżeprzysprzedaży
lubwynajmiemieszkanialubbudynku, powinniśmy wykonać
świadectwocharakterystykienergetycznej.Dokumenttakipowinna
sporządzićosobaposiadającaodpowiednieuprawnienia.Wpraktyce jednak nie do końca egzekwujesiękoniecznośćsporządzania tych świadectw. Dodatkowo
zastosowana metodyka liczenia
orazpodawanewskaźnikizużycia
energii niewiele mówią o stanie
faktycznym,gdyżliczymytutajtzw.
energiępierwotną,którajestczęstozupełnieinnaniżtazużywana
w rzeczywistości.Wdokumencie
pomija się aspekt ekonomiczny
(koszty zużycia energii w budynku), który dla potencjalnego
Kowalskiego jest najważniejszy.

Należy także dodać, że polskie
przepisy są mało konsekwentne
i dopuszczają do użytkowania
nowebudynki,któreniespełniają
warunkuminimalnegowskaźnika
zużycia energii wykazanego
wświadectwie.Takasytuacjapowoduje,żeświadectwacharakterystykienergetycznejsątylkoformalnym dokumentem, który
trzebawniektórychprzypadkach
wykonać,alektóregowartośćinformacyjna jest w zasadzie obojętnadlapotencjalnegoużytkownikabudynkuczymieszkania.

Wojciech Caruk,
dyrektor techniczny
Skanska Residential
Development Poland
WprowadzoneprzezNFOŚiGW
standardyNF40iNF15musząspełnić domy imieszkania,abyotrzymaćdopłatę dokredytu.Mamynadzieję,żetestandardystanąsię tak
popularnejaknaprzykładCodefor
SustainableHomeswWielkiejBrytaniiiprzygotująpolskiryneknieruchomościdozmieniającegosię
prawa.W2020r.wszystkienowo
powstającebudynkipowinnyodznaczaćsięprawiezerowymzapotrzebowaniem na energię. To
może stanowić wyzwanie. Doświadczeniazkrajówskandynawskich,WielkiejBrytaniiczyCzech,
Partner strategiczny

pokazują,żebudownictwoenergooszczędne może rozwinąć się
naszersząskalę,a niezależnesystemycertyfikacjiobiektywniepotwierdzają wysoki standard budynków.Kupująctakidom,wiemy,
żebędziemypłacićniższerachunki
zaprądiogrzewanieorazprzebywać w bezpiecznych dla zdrowia
wnętrzach.

DOM DLA KAŻDEGO
a Po co jest nam potrzebny
audyt energetyczny i co powinienzawierać?
a Audyt to dokument zawierającyanalizętechniczno-ekonomicznąulepszeniabudynku.
Inaczej,jest to ekspertyza dotycząca podejmowania i realizacjiprzedsięwzięćzmniejszającychkosztyogrzewania.
a Celemaudytujestzalecenie
konkretnych,optymalnychrozwiązań (technicznych,organizacyjnych, formalnych) wraz
zokreśleniemichopłacalności.
a Audytenergetycznyokreśla
zatem zakres oraz parametry
techniczneiekonomiczneprzedsięwzięcia związanegozpracami
dotyczącymitermomodernizacji
i zmniejszającego:kosztyogrzewaniabudynku, kosztyuzyskania ciepłej wody użytkowej,
kosztywentylacjiiklimatyzacji.
a Audytpotrzebnyjestwprzypadkumodernizacjibudynku,bowiemwskazujerozwiązaniaoptymalne(szczególniezpunktu
widzeniakosztówrealizacji całego przedsięwzięcia oraz oszczędnościenergii),mówiąceco
należy zrobić i jakie działania
przeprowadzić pod względem
technicznym,abyprzyniosłynajwyższekorzyściekonomiczne.
a Audytenergetycznyjestrównież niezbędnydoubieganiasię
o premiętermomodernizacyjną,
która stanowi do 20 proc. kredytuzaciągniętegonapotrzeby
realizacjiinwestycji.
a Główne źródła dotowania
termomodernizacjito:Program
OperacyjnyInfrastrukturaiŚrodowisko2007-2013,NFOŚiGW
oraz WFOŚiGW w poszczególnychregionach.

Źródła: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego iEnergii Odnawialnej, Pilkington, Skanska,materiały w ramach kampanii edukacyjnej „Energooszczędność w moimdomu”

Badania termowizyjne mają za zadanie sprawdzić izolacyjność cieplną domu.Prawa strona domu
na zdjęciu powyżej widziana jest ludzkim okiem,natomiast lewa – okiem kamery termowizyjnej

Więcej www.eko-budowanie.pl

Kto pyta,nie błądzi,czyli...
Jak zdobyć świadectwo?
b Co to jest świade- bCo zawiera certyfictwo
charaktery- kat energetyczny?
stykienergetycznej? PodanesąwnimpodstawoweinTodokumentinaczejnazwanyteż
certyfikatem energetycznym,
którysporządzanyjestnapodstawieoceny energetycznej,polegającejnaokreśleniuzintegrowanej
charakterystyki energetycznej,
którawskazujewielkośćzapotrzebowania na energię potrzebną
dozaspokojeniapotrzebzwiązanych z użytkowaniem lokalu lub
domu(energiinapotrzebyogrzewania,przygotowaniaciepłejwody
użytkowej,wentylacjiiklimatyzacji,awprzypadkubudynkówużyteczności publicznej – również
oświetlenia).

bOd kiedy obowiązują certyfikaty?
Większość państw UE wprowadziłajedokońca2006roku.WPolscezostaływprowadzonecertyfikaty energetyczne dla nieruchomości w 2009 roku. Certyfikat
energetycznyjestwięc obowiązkowydlawszystkichnowopowstałychnieruchomości,atakże używanych – wprowadzanych
doobrotu(sprzedawanychlubwynajmowanych) oraz dla tych budynków, gdy w wyniku przebudowylubremontuuległazmianie
ichcharakterystykaenergetyczna.

bJak długo ważny
jest certyfikat energetyczny?
Certyfikatenergetycznyjestważny
przez10lat. Trzebajednakpamiętać,żejeśliwtymczasienastąpiła
przebudowalubmodernizacjabudynkuzmieniającajegocharakterystykęenergetyczną, traciważnośćiświadectwo należy wykonać ponownie.

formacjeoobiekcie(np.dataważności świadectwa i podstawowe
danebudynku,adres,powierzchniaużytkowaitd.)orazwskaźniki
obliczeniowe,tj.:EP– zapotrzebowaniebudynkunanieodnawialną
energiępierwotną,EK–zapotrzebowanienaenergiękońcowąoraz
WT–referencyjnezapotrzebowanienaenergięzgodnezwarunkami
technicznymi obowiązującymi
w roku wystawienia świadectwa
energetycznego.Nastroniedrugiej
przedstawionajestszczegółowainformacja techniczno- użytkowa
budynku.Następnepozycjezawierają zapotrzebowanienaenergię
pierwotnąikońcowązrozbiciem
naposzczególnerodzajewykorzystywanejenergiiorazjejprzeznaczenie.

Jak przeczytać certyfikat?
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Prześwietlonydomzcertyfikatemenergetycznym
wiącwprost: dzisiaj,gdykładziemynacisknaoszczędnośćenergiiorazwobliczuwciążwzrastającychcenzajejzużycie–staramy
siębudowaćdomywtakisposób,abyjaknajbardziejograniczyć
stratyciepła.Dlategow budownictwiepasywnymienergooszczędnym coraz częściej zleca się wykonanie badań
termowizyjnychprzedoddaniemdomudoużytkowania.Sam dokument,jakimjestcertyfikatenergetyczny,towymógprawny.
Bezniegonieuzyskaszpozwolenianaużytkowanie!Alejestteż
audytenergetycznyiwłaśnietermowizja,którąwartowykonać,
abyzyskaćpewność,żemamyenergooszczędnydom.

Obraz zapisany kamerą
termowizyjną jest w stanie
przedstawić naszym oczom
znacznie więcej,niż jesteśmy
w stanie zobaczyć normalnie.
Ta nowoczesna metoda
pomiaru izolacyjności
termicznej budynku jest
w stanie wychwycić wszelkie
niedociągnięcia ekipy
ocieplającej dom, czy
montującej stolarkę okienną
lub drzwiową.Zdjęcia
najlepiej jest wykonywać
zimą,kiedy na zewnątrz jest
temperatura poniżej 5 stopni
C,a w pomieszczeniach
około +20 stopni C.Właśnie
wówczas są one najbardziej
wiarygodne.Za pomocą
termogramów sprawdzimy:
izolacyjność termiczną
fundamentów domu,
poprawność wykonania
izolacji poddasza,
ciągłość termiczną wieńców,
poprawność montażu oraz
izolacyjność okien,drzwi,
bram garażowych,grubość
ocieplenia i różnice
w niektórych miejscach,
poprawność zastosowania
materiału izolacyjnego.

Czy z certyfikatu można
wyczytać,który budynek jest
bardziej energooszczędny w
porówaniu do innego? Na
certyfikacie znajduje się
wskaźnik energii pierwotnej
(EP),który można
porównywać z tzw.
bIlekosztujecertyfi- wskaźnikiem referencyjnym
EP. Ale najistotniejsze dane
kat energetyczny?
na temat energetycznych
Wzależnościodstopniaskompliwłaściwości domu są na
kowaniaprojektuiwielkości budrugiej stronie świadectwa –
dynku,certyfikat możekosztować
informacje o jednostkowym
od500złdokilkutysięcyzłzaniezapotrzebowaniu na energię
ruchomość. Cenę
ustalają
użytkową (wskaźnik EU). To
certyfikator i zleceniodawcanazawielkość mówiąca o jakości
sadachrynkowych.
energetycznej budynku od
strony technicznej. We
EU zawarte są
bNajakimetapiebu- wskaźniku
m.in.informacje o tym,jaką
dowystaraćsięo cer- izolacyjność cieplną mają
poszczególne przegrody
tyfikat?
budynku (ściany zewnętrzne,
Po zakończeniu prac budowlaokna itd.),na ile skutecznie
nych,zainstalowaniuwszystkich
wyeliminowano wpływ
instalacjiiurządzeńnależywykomostków cieplnych,
naćcertyfikatenergetyczny,bojest
czy zastosowano wentylację
tojedenzkoniecznychwarunków
z rekuperacją – czy bez,
zakończeniabudowyorazotrzyw jaki sposób
maniapozwolenianaużytkowazaprojektowano bryłę
nie nowo wybudowanej nieruchomości.
budynku, jest zwarta czy
rozłożysta,czyli cechy,
które świadczą
ZA TYDZIEŃ: Ile zyskasz
o energooszczędności
na domu energooszczędnym
budynku.

