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
2.09 godz. 11
na stronie
www.eko-budowanie.pl
czat z
Magdaleną i Michałem
Muzyczukami

FAKTYI MITY
O DOMACH PASYWNYCH

Ten dom energooszczędny w Michałowicach pod Krakowem testowali przez miesiąc
państwo Magdalena i Michał Muzyczukowie. Mieszkali tu ze swoim siedmioletnim synem
Piotrem. Dom ma 130 m kw. powierzchni. Na zdjęciu z prawej – kuchnia z jadalnią
wyposażona w energooszczędne urządzenia

50lub30 tys. zł –o tyle
mogąsięstarać osobybudujące
energooszczędny dom (kwota
zależy od standardu energetycznego).

16 lub 11 tys. zł – taką dotację mogąotrzymaćkupujący
energooszczędne mieszkanie.
Uwaga! Szczegóły na stronie
internetowejNFOŚiGW(e-mail:
dom@nfosigw.gov.pl).at

Partner strategiczny
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a Podobno w domu pasywnym mieszka się jak w zamknięciu,boniewolnootworzyć
okien, a drzwi tylko na tyle,
żeby
się
przemknąć
do środka. Podobno w takim
domu trudno ointymność,bo
wszystko jest automatyczne.
Podobno dom pasywny ma
takgrubeściany,jakbunkier...
To niektóre opowieści o domach pasywnych: fakty czy
mity?Wyjaśnijmy...
a Dom pasywny musi być
szczelny.To fakt. Nie oznacza
to jednak, że mamy zamknąć
się w nim jak w termosie.Uszczelnienie domu dotyczy
powietrznoszczelności, wymaganej od 1 stycznia 2009
roku (rozporządzeniem ministra infrastruktury) w nowo
projektowanychbudynkach–
wszystkich, nie tylko pasywnych.
a Okna w domu pasywnym
pełnią bardzo ważną rolę.
Zastosowanie potrójnej
szyby oraz rolet
zewnętrznych minimalizuje
straty energii.Odpowiednie
usytuowanie okien (duże
powierzchnie od strony
południowej,małe lub ich
zupełny brak od strony
północnej) pozwala
na lepsze wykorzystanie
energii promieni
słonecznych.
a Grube ściany w domu
pasywnym to mit. Wszystko
zależy od zastosowanych
materiałów konstrukcyjnych
i izolacyjnych (nowoczesny
styropian). Dom pasywny
można zbudować zarówno
z betonu komórkowego,
cegły i bloczki wapiennopiaskowe jak i z drewna.
a Mitem jest także to, że
domy pasywne są brzydkie.
Dowód? Słynny Marco Polo
na zdjęciu powyżej z
pewnością wygląda bardzo
fantazyjnie, a jest
budynkiem pasywnym.

Poznaj dom pasywny od środka
wprawiebudowlanymtojedno,
wsparciefinansowe,wtakiejformie jaknp.programNFOŚiGW
– to drugie rozwiązanie.A jak
przekonaćprzyszłychwłaścicieli
domów imieszkań do idei budownictwa pasywnego? RodzinaMuzyczukówprzekonywała się „na własnej skórze”,
mieszkającwdomupasywnym.
Poniżejichopinie.

Więcej www.eko-budowanie.pl

Jaksięmieszka wdomu marzeń?
Magda: Ekonomia i ekologia na plus
Domekzogródkiemtomiejsce,
w którym chyba każdy chciałby
mieszkać.Ajeślijeszczedotegojest
todomenergooszczędny,toprzyjemnośćjeszczesięzwiększa.Wnaszymmieszkaniuzajmujęsiędbaniemopłaceniewszelakichrachunków, więc dla mnie to największy
plustakiegoobiektu.Jedyne,zaco
płacimy, to prąd, więc już samo to
jestwygodne.Aletooczywiścienie
jestkwestianajważniejsza:wiem,ile
moi krewni mieszkający w domkach płacą za ogrzewanie (węgiel
czyolej).Wprzypadkudomuenergooszczędnego te koszty zmniejszająsięprzynajmniejopołowę!Co
więcej,skoroniepalimygroszkiem
czy czymkolwiek innym, mamy
istotny wpływ na otaczające nas
środowisko.Ekologiajestdlamnie
dość ważna, więc to także istotny
plusenergooszczędnegomieszka-

nia. Takie namacalne zetknięcie
zfaktycznymikorzyściamidlaśrodowiskaskłoniłomniejeszczebardziej do starania się, także w naszymmieszkaniu,odziałaniaproekologiczne(segregacjaśmieciczy
oszczędzanie prądu i wody). Co
jeszcze? Na pewno rekuperacja –
ciągłydopływświeżegopowietrza
ibrak nieprzyjemnych zapachów,
np. w kuchni. Minusy energooszczędnego domu? Może troszkę
kwestiamitycznegonieotwierania
okien, ale to też nie do końca
prawda. Oczywiście, idealnie byłobybazowaćtylkonarekuperacji
i szczelności okien, ale otwarcie
drzwi na taras i spędzenie dnia
w ogródku krzywdy naszemu domowiniezrobi.Ogólnie,energooszczędnydomtoekonomiaiekologia,
więc jeśli mamy fundusze na budowę,niemasięcozastanawiać.

Michał: Pełna i totalna wygoda

Piotrek: To były takie trochę wakacje
WSPOMNIENIANOTOWANEZESŁYSZENIA:Wdomunajbardziej
brakowałomikolegówzprzedszkola...Aleitakbyłofajnie.Mogłemsobiepograćwpiłkęnatrawieipopluskaćsięwbasenieprzeddomem.Dowiedziałemsię,cotojestrekuperacjaipompaciepła.Noimiałemzwierzątko–odkurzacz,którysamwszędziejeździł.Tobyłytakietrochęwakacje. Teraz jestem już w swoim mieszkaniu i mam tu mniej miejsca
do zabawy. Dlatego kiedyś chciałbym mieć dom.

Dla mnie od zawsze marzeniem jest posiadanie własnego
domu,więcbezżaluzamieniłbym
mieszkanie w bloku na coś bardziej indywidualnego. Natomiast
wiem, że wtedy trzeba pamiętać
na przykład o kupnie węgla i paleniu w kotłowni, co stanowi
sporąuciążliwość.Wdomuenergooszczędnymtakichproblemów
nie ma – tak naprawdę przez ten
miesiącniemusiałemsięmartwić
o nic, bo wszystko działało
w pełni automatycznie. Jedyne,
o czym musiałem pamiętać, to
żeby w przypadku wizyty gości
podkręcićdziałanierekuperatora
(czyliwentylacji),akiedydnibyły
naprawdęupalne,odwrócićobieg
wpompie ciepła,abypodłogadawała przyjemny chłód. Oczywiście, problem pojawia się, gdy
mamy chwilową przerwę w dostawie elektryczności, bo wzasadzie wszystkie urządzenia dzia-

łająwoparciuwłaśnieo prąd.Natomiast nawet wtedy tragedii nie
ma – taki odpowiednio zaizolowany dom wychładza się bardzo
wolno, więc do czasu naprawy
usterki temperatura jakoś drastyczniebyniespadła.Aletakczy
owak,
tutaj
postawiłbym
na własne źródła energii elektrycznej(np.fotowoltaika)–totakie moje marzenie, żeby być tym
słynnym „prosumentem”. Wielu
myśli,żedomenergooszczędnyto
wielkiekosztybudowy,aletrzeba
pamiętać, że istnieją możliwości
dofinansowaniajejzestronypaństwa, podobnie jak różnych urządzeń korzystających z odnawialnej energii. Podsumowując, miesiąc w domu energooszczędnym
to pełna i totalna wygoda, możliwość niezaprzątania sobie myśli
jakimikolwiekkwestiamizwiązanymi z codziennym funkcjonowaniem budynku.
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a W Polsce koszty budowy
domupasywnego –wporównaniuztradycyjnym–niesąjeszczetakatrakcyjne jaknp.unaszychzachodnichsąsiadów,ale
itaklepiejspojrzećnakorzyści.
a Dobrym kryterium jest porównanieratkredytuzaciągniętegonabudowędomutradycyjnego i pasywnego – jeżeli oszczędności w domu pasywnym
będą większe niż rata kredytu
zaciągniętegonaichuzyskanie,
inwestycjajestopłacalna.Aoszczędności są duże: mniejsze
koszty instalacji grzewczej,
aprzedewszystkimmniejszezapotrzebowanie na energię
doogrzaniapomieszczeń (1,5l
oleju lub 1,5 m sześc. gazu/m
kw. powierzchni na rok) i podgrzania wody (wykorzystanie
kolektorów słonecznych), co
daje zmniejszenie wydatków
naeksploatację.
a Jestteżmechanizm wsparcia–programdopłat NFOŚiGW
do kredytów na budownictwo
energooszczędne.

Źródła: Polski Instytut Budownictwa Pasywnego iEnergii Odnawialnej, Viessmann,materiały w ramach kampanii edukacyjnej „Energooszczędność w moim domu”

DOM DLA KAŻDEGO

Budując dom, dzisiaj jeszcze
możnawybraćmetodętradycyjnąlubenergooszczędną.31
grudnia2020roku wybije„godzinazero”ikażdynowydom
będziemusiałspełniaćkryteria
energooszczędności. Niecałe
siedem lattoniewiele, biorąc
poduwagęzakreszmian.Jaksię
donich przygotować?Zmiany
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To zdjęcie możesz również zobaczyć w 3D

Dofinansowanoześrodków
NarodowegoFunduszuOchrony
ŚrodowiskaiGospodarkiWodnej

a Jakie są więc faktycznie
podstawowe cechy domu
pasywnego? Są to: zwarta
bryła domu, doskonała
izolacja cieplna, południowa
orientacja pomieszczeń
dziennych,
energooszczędne oszklenie,
nieprzepuszczanie powietrza
przez przegrody zewnętrzne,
wentylacja z odzyskiem
ciepła,
wykorzystanie odnawialnych
źródeł energii do ogrzania
budynku oraz wody
użytkowej.

